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البابا من اأور: ل ميكن ال�سمت عندما ي�سيء الإرهاب للدين
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�أجرت 242،159 فح�سا ك�سفت عن 2،959 �إ�سابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 1,901 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام: 

30,544 جرعة من  تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�صية   24 الـــ  ال�صاعات  خــال   19 كوفيد  لقاح 
ومعدل  جرعة   6,265,860 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلــرعــات 
توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 �صخ�س. ياأتي ذلك متا�صيا مع 
املناعة  اإىل  الو�صول  اإىل  و�صعيا  كوفيد19  لقاح  لتوفري  الـــوزارة  خطة 
اأعــداد احلاالت  �صت�صاعد يف تقليل  التطعيم والتي  الناجتة عن  املكت�صبة 

وال�صيطرة على فريو�س كوفيد19 .
من جهة اأخرى ومتا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع 
وح�صر  املبكر  االكــتــ�ــصــاف  بــهــدف  الــدولــة  يف  الفحو�صات  نــطــاق  وزيــــادة 
احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد - 19 واملخالطني لهم 
242,159 فح�صا جديدا خال  اأعلنت الــوزارة عن اإجــراء  وعزلهم .. 
ال�صاعات الـ 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
اإجــراءات التق�صي والفح�س وتو�صيع نطاق الفحو�صات     و�صاهم تكثيف 
على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 2,959 حالة اإ�صابة جديدة بفريو�س 
كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة, وجميعها حاالت م�صتقرة وتخ�صع 
امل�صجلة  احلــــاالت  جمــمــوع  يبلغ  وبــذلــك  الـــازمـــة,  ال�صحية  لــلــرعــايــة 

حالة.  408,236
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة م�صابة نتيجة تداعيات االإ�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد, وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,310 
حاالت.    واأعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن اأ�صفها وخال�س تعازيها 
وموا�صاتها لذوي املتوفني, ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني, 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.
بالفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   1,901 �صفاء  عن  الـــوزارة  واأعلنت     
منذ  الــازمــة  ال�صحية  الرعاية  تلقيهم  بعد  االأعــرا�ــس  مــن  وتعافيهم 

دخولهم امل�صت�صفى, وبذلك جمموع حاالت ال�صفاء 391,205 حاالت.

�لرئي�س �مل�سري: �أمن و��ستقر�ر �ل�سود�ن جزء ال يتجز�أ من �أمن م�سر

ال�سي�سي والربهان يرف�سان الأمر الواقع ب�ساأن �سد النه�سة

بعد ف�سل �أ�سلوب تر�مب:
�سداع  ال�سمالية:  كوريا 
بايدن! جل��و  اآخ��ر  ن��ووي 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

كـــم يــبــدو بـــعـــيـــًدا, الـــزمـــن الذي 
اأعـــلـــن فــيــه دونـــالـــد تـــرامـــب اأنه 
احلب,  يف  وقعا  اأون  جونغ  وكيم 
مـــ�ـــصـــيـــدا بـــــــالـــر�ـــصـــائـــل الـــرائـــعـــة 
للزعيم الكوري ال�صمايل ال�صاب. 
كان ذلك عام 2018, عام القمة 
التاريخية االأوىل بني الزعيمني, 
يف �صنغافورة, عندما قاما بتقارب 
غام�س  وعــد  خلفية  على  مذهل 
�صبه  من  النووية  االأ�صلحة  بنزع 

اجلزيرة الكورية.
مــــنــــذ قــــمــــة تــــــرامــــــب وكـــــيـــــم يف 
 ,2019 فـــــرايـــــر  يف  هـــــانـــــوي 
ف�صل  مــدركــا  املناق�صات.  توقفت 
التي  »الــ�ــصــفــقــة«  ا�ــصــراتــيــجــيــة 
اتبعها �صلفه -نزع ال�صاح النووي 
الــكــامــل مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات-
يـــواجـــه جـــو بـــايـــدن �ـــصـــداًعـــا, يف 
حني اأن التهديد النووي الكوري 
ال�صمايل مل يختف, بل لعله �صار 

ملفا اكرث تعقيدا. 
)التفا�صيل �س11(

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

•• بريوت-وكاالت:

طائرات  بــاأن  ال�صوري  املر�صد  اأفــاد 
حربية رو�صية, �صّنت اأكرث من 60 
ا�ــصــتــهــدفــت خالها  غـــــارة جـــويـــة, 
حمــــاور انــتــ�ــصــار تــنــظــيــم داعـــ�ـــس يف 
ومناطق  الــ�ــصــرقــيــة  حـــمـــاة  بـــاديـــة 
وحماة  حــلــب  مثلث  �صمن  اأخــــرى 
والــرقــة, بــاالإ�ــصــافــة لــغــارات طالت 

بادية حم�س ال�صرقية.
عن  املر�صد  وفق  الغارات  واأ�صفرت 
هذا  داع�س,  من  عن�صر   11 مقتل 
اآخــريــن بجروح  اإ�ــصــابــة  اإىل جــانــب 

متفاوتة ال�صدة.
وكانت الطائرات احلربية الرو�صية 
�صمن  عملياتها  ملتابعة  عـــادت  قــد 
الــبــاديــة الــ�ــصــوريــة, اجلــمــعــة, بعد 
عن  وتوقفها  االأجــــواء  عــن  غيابها 
دون  ـــاعـــة,  �ـــص  72 لــنــحــو  الـــعـــمـــل 
التوقف  هــذا  اأ�صباب  عن  معلومات 
وهــي الــتــي اعــتــادت االإقــــاع ب�صكل 
على  مكثفة  �صربات  وتنفيذ  يومي 
الب�صرية  اخل�صائر  وبلغت  البادية. 
مار�س   24 مــــن  الــــفــــرة  خـــــال 
2019 وحتى يومنا هذا, 1353 

قتيا من قوات اجلي�س ال�صوري

واالأمم  االأوروبــــــــــــــي  واالحتـــــــــــاد 
�صد  مــلــف  يف  للتو�صط  املــتــحــدة, 

النه�صة.
والرهان  ال�صي�صي  اأن  واأ�ــصــاف 
اتــفــقــا عــلــى رفــ�ــس اأي اإجـــــراءات 
اأحــــاديــــة تـــهـــدف لــفــر�ــس االأمــــر 
النيل  مبــوارد  واال�صتئثار  الواقع 

االأزرق.
بالق�صر  الـــ�ـــصـــيـــ�ـــصـــي  والــــتــــقــــى 
الــــعــــا�ــــصــــمــــة  يف  اجلـــــــمـــــــهـــــــوري 
ال�صودانية اخلرطوم, ال�صبت, مع 
الرهان, حيث تطرقت املباحثات 
املتحدث  بح�صب  الــطــرفــني  بــني 
امل�صرية,  الرئا�صة  با�صم  الر�صمي 
الــــعــــاقــــات  تــــعــــزيــــز  �ـــصـــبـــل  اإىل 
كافة  على  البلدين  بني  الثنائية 
مناق�صة  عــن  فــ�ــصــا  االأ�ـــصـــعـــدة, 
االإقليمية  الــقــ�ــصــايــا  مـــن  عــــدد 
والدولية ذات االهتمام امل�صرك, 
خا�صة تطورات االأو�صاع مبنطقة 
االإثيوبية  الــ�ــصــودانــيــة  احلـــــدود 
االأخرية  ال�صودانية  والتحركات 
لب�صط �صيادة الدولة على حدودها 

ال�صرقية املتاخمة الإثيوبيا.
كــمــا مت الــتــبــاحــث حـــول خمتلف 
القرن  مــنــطــقــة  يف  املــ�ــصــتــجــدات 
حيث  اإفريقيا,  و�صرق  االإفريقي 

واملتبادل  احلـــثـــيـــث  لــلــتــنــ�ــصــيــق 
التي  املتاحقة  التطورات  جتاه 
ي�صهدها حاليا املحيط اجلغرايف 

للدولتني.
واأعــــرب الــرهــان خـــال لقائه 
ملواقف  تــقــديــره  عــن  ال�صي�صي 
مــ�ــصــر الـــداعـــمـــة لـــلـــ�ـــصـــودان يف 
كافة املجاالت, ملواجهة تداعيات 
وكذلك  املـــخـــتـــلـــفـــة,  االأزمــــــــــات 
ال�صودان  ا�صم  رفــع  يف  امل�صاهمة 

الرئا�صة  وفق  املناق�صات  عك�صت 
املــ�ــصــريــة تــفــاهــمــا مــتــبــادال بني 
التعامل  �ــصــبــل  اإزاء  اجلــانــبــني 
املــــلــــفــــات, مبــــا يكفل  تـــلـــك  مــــع 
على  االإفريقية  القدرات  تعزيز 
التي تواجه  التحديات  مواجهة 
القارة ككل, كما مت االتفاق على 
اللقاءات  انعقاد  وتـــرية  تكثيف 
امل�صوؤولني  كــبــار  بــني  الــثــنــائــيــة 
مـــن الــبــلــديــن بـــ�ـــصـــورة دوريــــة 

الراعية  الــــــــدول  قـــائـــمـــة  مــــن 
لاإرهاب.

وعلى �صعيد العاقات الثنائية, 
تــطــلــع وحر�س  الـــرهـــان  اأكـــــد 
ال�صودان على تفعيل امل�صروعات 
وال�صودان  م�صر  بني  امل�صركة 
وتعزيز اآفاق التعاون بينهما على 
على  خا�صة  االأ�ــصــعــدة  خمتلف 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صتوى 

واالأمني والع�صكري.

البابا فرن�صي�س ُي�صتقبل بالزهور عند و�صوله اإىل مدينة النجف العراقية  )ا ف ب( 
ال�صري  اإىل  فرن�صي�س  البابا  ودعــا 
مــن الــ�ــصــراع اإىل الــوحــدة, طالبا 
الــ�ــصــام لــكــل الــ�ــصــرق االأو�ـــصـــط, 
املجاورة  �صوريا  يف  خا�س  وب�صكل 

دون م�صاركة وقبول اجلميع ودون 
عدالة وم�صاواة.

وا�صتطرد قائا: ال ميكن ال�صمت 
عندما ي�صيء االإرهاب اإىل الدين.
وكان وزير اإعام الفاتيكان, باولو 
روفيني, قال لـ�صكاي نيوز عربية, 
للعراق  البابا فران�صي�س  زيارة  اإن 
االأديان  بــني  احلـــوار  لبناء  مهمة 

والثقافات وال�صعوب.
وبنّي اأن احلــوار بني االأديــان على 
ال�صام  مفهوم  ير�صخ  اختافها 

يف العامل.
البابا  بــــني  االجــــتــــمــــاع  ويـــــاأتـــــي 
اإطار  يف  النجف  يف  وال�صي�صتاين 
جــولــة بــابــويــة يف الــــعــــراق, وهي 
املرة االأوىل التي يلتقي فيها بابا 

للفاتيكان مبرجع �صيعي اأعلى.
اأ�صار  وكــــان بــيــان لــلــفــاتــيــكــان قــد 
مع  بحث  فرن�صي�س  البابا  اأن  اإىل 
جميع  بــني  الــتــعــاون  ال�صي�صتاين 
اأجل خري  الديانات, واحلــوار من 

العراق واملنطقة.
وو�ــــصــــل الـــبـــابـــا فــرنــ�ــصــيــ�ــس اإىل 
يغادر  اأن  على  اجلــمــعــة,  الــعــراق, 

االثنني.

•• اأور- وكاالت:

بابا  فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  زار 
مدينة  الــكــاثــولــيــكــيــة  الــكــنــيــ�ــصــة 
ذي  حمـــافـــظـــة  يف  االأثـــــريـــــة  اأور 
فيها  واأدى  الـــعـــراق  جــنــوبــي  قـــار 
ممثلني  بح�صور  مــوحــدة  �ــصــاة 
ومنظمات  االأديـــــان  عــن خمــتــلــف 

املجتمع املدين.
ودعا قدا�صته اإىل اأن ن�صلي جميعا 

من اأجل ال�صرق االو�صط.
وقال يف كلمة خال لقاء االأديان 
مدينة  يف  املــ�ــصــركــة  والـــ�ـــصـــاة 
نــدعــو اىل  اأن  يــجــب  االأثـــريـــة  اأور 
احلب,  اىل  الــكــره  مــفــهــوم  تغيري 
التعاي�س  اأجــل  واأن نعمل معا من 
ان  يجب  كما  ال�صلمي,  املــ�ــصــرك 

جنعل لاإن�صانية قيمة اأكر.
عـــانـــى من  الــــعــــراق  اإن  ــــاف  واأ�ــــص
احلرب ومن االرهــاب ان االرهاب 
عندما هاجم العراق هاجم جزءا 

من التاريخ.
فرن�صي�س  الــفــاتــيــكــان  بــابــا  واأكــــد 
الــثــاين, يف خــطــاب األــقــاه مــن اأور 
اأنه ال ميكن  العراق, على  جنوبي 

الــ�ــصــمــت عــنــدمــا يــ�ــصــيء االإرهــــاب 
اإىل الدين, م�صددا على اأن ال�صام 
وقبول  م�صاركة  دون  يتحقق  لــن 

اجلميع ودون عدالة وم�صاواة.

املعذبة.
عدم  اإىل  يــدعــونــا  اهلل  ـــاف:  واأ�ـــص
تعطينا  والـــ�ـــصـــمـــاء  االنـــفـــ�ـــصـــال 
ر�صائل احتاد.. لن يتحقق ال�صام 

•• عوا�شم-وكاالت:

جـــامـــعـــة جونز  ـــيـــانـــات  ب كــ�ــصــفــت 
لاأنباء  بلومرغ  ووكالة  هوبكنز 
حاالت  عــدد  اأن  عن  ال�صبت,  اأم�س 
كورونا  بفريو�س  املوؤكدة  االإ�صابة 
بلغ  فيما  حالة,  مليون   116.1

مليون. عدد الوفيات 2.58 
اإعطاء  اإىل  االإح�صائيات  واأ�ــصــارت 
لقاح  من  جرعة  مليون   279.9
ملــر�ــس كــوفــيــد -19 على  مــ�ــصــاد 

م�صتوى العامل حتى االآن.
الـــعـــامل, يقدر  اأنـــحـــاء  ويف جــمــيــع 
الــتــطــعــيــم االأخــــــري بنحو  مـــعـــدل 
اليوم,  يف  جــرعــة  مــلــيــون   7.83
عنها  املعلن  البيانات  اأ�صا�س  على 

اأيام. ومبتو�صط 7 
اإن  لـــــرويـــــرز  وقـــــــال مــــ�ــــصــــدران 
فريو�س  ب�صبب  الوفيات  ح�صيلة 
الــرازيــل قد  اليومية يف  كــورونــا 
يتم  مل  اإذا  اآالف  ثاثة  اإىل  ت�صل 
اتــخــاذ اإجــــراء جــاد لــوقــف انت�صار 
الــفــريو�ــس, وذلــك وفــقــاً ملــا ورد يف 

•• الفجر -تون�س

يف تطور جديد يف م�صل�صل االأزمة 
ال�صيا�صية التي تعي�صها تون�س, اأّكد 
امل�صي�صي,  ه�صام  احلكومة  رئي�س 
اأمر  مــنــ�ــصــبــه  مـــن  ا�ــصــتــقــالــتــه  اأّن 
غري مطروح وال معنى له. هذا ال 
معنى له واأنا �صِبق واأن عّرت عن 
موقفي وقلت اأّن اال�صتقالة م�صاألة 

غري مطروحة<.
ويف ت�صريح اإعامي اأم�س ال�صبت, 
حاجة  يف  تون�س  اأّن  امل�صي�صي  اأّكــد 
حكومة  ظــــّل  يف  اال�ــصــتــقــرار  اإىل 
ال�صعب,  وتطّلعات  مب�صاكل  تهتّم 
موؤّكدا اأّن لديه م�صوؤولية ج�صيمة 
جُتـــاه املــواطــنــني ولــن يتخلى عن 

م�صوؤوليته.
اال�صتقرار  اإىل  حاجة  يف  »بــادنــا 
ت�صتجيب  حكومة  اإىل  حاجة  ويف 

املوؤ�ّص�صة,  هــذه  اأبناء  تطّلعات  اإىل 
اأتخلى عن  اأيّن لن  اأن قلت  و�صبق 
هذه امل�صوؤولية الأّن لدي م�صوؤولية 
جُتاه هذه الباد وجُتاه موؤ�ّص�صاتها 

الدميقراطية. 

اجتماع للفريق احلكومي ملواجهة 
االأزمة.

امل�صرك  الــعــمــل  فــريــق  واجــتــمــع 
بني الـــوزارات, والــذي ي�صم وزارة 
مـــديـــر مكتب  ومـــكـــتـــب  الــ�ــصــحــة 
الو�صع  ملناق�صة  الرئي�س اخلمي�س 
احلـــــايل لــلــجــائــحــة يف الـــرازيـــل 
حــيــث تــــوؤدي مــوجــة ثــانــيــة بحياة 
اأ�ــصــرع من  ب�صكل  النا�س  عــدد مــن 

اأي مرحلة �صابقة.
اأعلى عدد  ثــاين  الــرازيــل  وت�صهد 
العامل  م�صتوى  على  الوفيات  من 
وعلى  املــــتــــحــــدة,  الـــــواليـــــات  بـــعـــد 
الرغم من تراجع تف�صي الفريو�س 
املـــتـــحـــدة واأوروبـــــــــا  الـــــواليـــــات  يف 
اأ�ــــصــــواأ مراحل  الــــرازيــــل  تـــواجـــه 
اجلائحة حتى االآن ما يدفع نظام 

امل�صت�صفيات اإىل حافة االنهيار.

واأ�ــــصــــاف املــ�ــصــيــ�ــصــي قـــائـــا: نحن 
ولدينا  الـــعـــمـــل  عـــلـــى  مـــنـــكـــبـــني 
اإ�صاح  وبـــرنـــامـــج  ا�ــصــتــحــقــاقــات 

اقت�صادي ب�صدد العمل عليه .
)التفا�صيل �س9(
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املعني  ليبيا  وزراء  رئي�ش 
كبرية وحدة  حكومة  يقرتح 

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي املعني  الــوزراء  اقرح رئي�س 
ت�صكيل  الـــدبـــيـــبـــة,  احلـــمـــيـــد  عـــبـــد 
حــكــومــة وحـــــدة كـــبـــرية تــ�ــصــم 35 
مكتبه,  قــال  ح�صبما  وذلـــك  ع�صواً 
قــبــل اجــتــمــاع يــعــقــده الـــرملـــان يوم 
االإثـــنـــني ملــنــاقــ�ــصــة الــتــ�ــصــديــق على 
مكثفة  مفاو�صات  وجرت  حكومته. 
املــتــحــاربــة يف ليبيا  الــفــ�ــصــائــل  بــني 
ذوي  و�صيا�صيني  اإقليميني  وزعماء 
الوزراء  جمل�س  قائمة  ب�صاأن  نفوذ 
املحادثات  اإن  قـــال  مـــ�ـــصـــوؤواًل  لــكــن 
�صيتم  كـــان  اإذا  مــا  بــ�ــصــاأن  م�صتمرة 

تقلي�س عدد الوزراء.
قليًا  خمتلفتان  ن�صختان  واأ�صارت 
م�صوؤولون  اأطــــلــــع  الـــقـــائـــمـــة  مــــن 
تويل  اإىل  عليها  رويــــرز  لــيــبــيــون 
الثقافة  وزيــــــــرة  بــــو�ــــصــــدرة  ملــــيــــاء 
وخالد  اخلــارجــيــة  وزارة  ال�صابقة 
وبح�صب  الــداخــلــيــة.  وزارة  مــــازن 
القائمتني �صي�صغل الدبيبة من�صب 
اأي�صاً  وزير الدفاع. وت�صم االأ�صماء 
�صرق  مــن  الــــوزراء  لرئي�س  نائبني 

ليبيا وغربها.
ومت اختيار الدبيبة خال حمادثات 
لرئا�صة  املــتــحــدة  االأمم  اأجـــرتـــهـــا 
لاإ�صراف  مــوؤقــتــة  وحــــدة  حــكــومــة 
املزمع  لانتخابات  اال�صتعداد  على 

اإجراوؤها يف نهاية هذا العام.

ال�صي�صي والرهان خال لقائهما يف اخلرطوم  )رويرز(

مري�س كورونا يتلقى الرعاية يف العناية املركزة مب�صت�صفى يف  الرازيل  

امل�صي�صي يرف�س اال�صتقالة

116 مليون اإ�سابة بكورونا يف العامل.. 
وخماوف من انهيار م�سايف الربازيل

�أكد �أن ��ستقالته غري مطروحة

امل�سي�سي: املعارك �سّد طواحني الهواء اأنا ل اأجيدها !

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات جديدة 
للمتاأثرين من الفي�سانات يف 3 وليات �سودانية

•• اخلرطوم - وام:

االإن�صانية  امل�صاعدات  مــن  املــزيــد  تقدمي  االإمــاراتــي,  االأحــمــر  الــهــال  هيئة  وا�صلت 
ال�صودانية  الواليات  عددا من  اجتاحت  التي   , والفي�صانات  ال�صيول  للمتاأثرين من 
التي ال تزال ماثلة  الكارثة  املا�صي, وذلك �صمن جهودها للت�صدي لتداعيات  العام 

ويعاين منها املت�صررون يف بع�س املناطق.
وك�صا  االأبي�س  النيل  واليــات  اإىل  جديدة  م�صاعدات  قوافل  ثــاث  الهيئة  و�صريت 
واخلرطوم, م�صتهدفة مب�صاعداتها االإغاثية �صكان املناطق االأكرث ت�صررا, بالتعاون 

والتن�صيق مع �صفارة الدولة يف اخلرطوم واجلهات ال�صودانية ذات االخت�صا�س.
ويف املجال ال�صحي قدمت الهيئة اأجهزة ومعدات طبية مل�صت�صفى اأحمد قا�صم احلكومي 
يف اخلرطوم بحري, واملتخ�ص�س يف جراحة القلب وزراعة الكلى, كما قدمت الهيئة 
�صمن هذه املرحلة من امل�صاعدات م�صتلزمات ومعينات تعليمية لعدد من املدار�س يف 
والية اخلرطوم, لتعزيز م�صرية التعليم يف ظل تداعيات جائحة كورونا التي تاأثرت 

بها العملية التعليمية يف العديد من الدول.             )التفا�صيل �س2(

�ص 02

�ص 10

�ص 18

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

�أخبار �لإمار�ت

يف عهد بايدن: ل تز�ل �ل�ضني 
“�لتحدي �لأكرب” يف هذ� �لقرن ...!

عربي ودويل

بطولة حمد�ن بن ز�يد للرماية 
تتو��ضل بقوة يف مدينة ز�يد

�لفجر �لريا�ضي

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  امل�صري عبد  الرئي�س  اأكد 
لكافة  بـــاده  م�صاندة  ال�صي�صي, 
واال�صتقرار  ال�صام  تعزيز  جهود 
م�صددا   , الــ�ــصــودان  يف  والتنمية 
ال�صودان  وا�صتقرار  اأمــن  اأن  على 
اأمن  يــتــجــزاأ مـــن  ُيـــعـــد جـــــزءاً ال 

وا�صتقرار م�صر.
الرئي�س  لــقــاء  ذلـــك خـــال  جـــاء 
اخلــرطــوم, مع  ام�س يف  ال�صي�صي 
الفتاح الرهان  اأول عبد  الفريق 
االنتقايل  ال�صيادة  رئي�س جمل�س 

ال�صوداين.
الرئا�صة  عـــن  �ــصــدر  بــيــان  واأكـــــد 
الــ�ــصــبــت, اتفاق  اأمــ�ــس  املــ�ــصــريــة, 
ال�صي�صي  الــفــتــاح  عــبــد  الــرئــيــ�ــس 
ــــ�ــــس املـــجـــلـــ�ـــس الـــ�ـــصـــيـــادي  ــــي ورئ
الرهان,  الفتاح  عبد  االنتقايل 
على اأن املرحلة الدقيقة احلالية 
النه�صة,  �صد  بها ملف  التي مير 
تتطلب اأعلى درجات التن�صيق بني 

م�صر وال�صودان.
و�صدد البيان على اأن م�صر تدعم 
املقرح ال�صوداين لت�صكيل رباعية 
دولــــيــــة تــ�ــصــمــل رئـــا�ـــصـــة االحتـــــاد 
املتحدة  والــــواليــــات  االإفـــريـــقـــي 
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•• اليمن-وكاالت:

الر�صمي  املــتــحــدث  املــالــكــي  تــركــي  الــركــن  العميد  اأعــلــن 
قوات  اأن  اليمن  يف  ال�صرعية  دعــم  حتالف  قــوات  با�صم 
الــتــحــالــف املــ�ــصــركــة متكنت �ــصــبــاح اأمــ�ــس الــ�ــصــبــت  من 
اعـــرا�ـــس وتــدمــري طــائــرتــني بــــدون طــيــار مفخختني 
من  املدعومة  االإرهــابــيــة  احلوثية  امليلي�صيا  اأطلقتهما 
املدنيني  ال�صتهداف  ومتعمدة  ممنهجة  بطريقة  اإيــران 
واالأعيان املدنية جتاه خمي�س م�صيط وجازان يف اململكة 

العربية ال�صعودية.
ونقلت وكالة االأنباء ال�صعودية عن العميد املالكي قوله 
اإنه مت اعرا�س وتدمري ما جمموعه 8 طائرات بدون 
واإن جميع هذه  املــا�ــصــيــة,  �ــصــاعــة   24 الــــ  خـــال  طــيــار 

املحاوالت االإرهابية ت�صتهدف املدنيني واالأعيان املدنية 
بطريقة متعمدة وممنهجة ومتثل جرائم حرب.

ال�صبت,  اليمن,  يف  ال�صرعية  دعم  �صّن حتالف  ذلك  اىل 
من  قادمة  احلوثي  مليلي�صيا  تعزيزات  ا�صتهدفت  غــارات 
جبهة الك�صارة يف حمافظة ماأرب, ما اأ�صعل حرائق على 
اأوقعت معارك عنيفة بني اجلي�س  امتداد الطريق. كما 
وفق  �صاعة,   24 خــال  قتيًا   90 وامليلي�صيا  اليمني 
م�صادر حكومية. وقال م�صادر حكومية لوكالة فران�س 

بر�س اإن املعارك اندلعت على 6 جبهات.
اأنطونيو  املــتــحــدة,  لـــاأمم  الــعــام  االأمــــني  اأن  اإىل  يــ�ــصــار 
احلربي  الت�صعيد  مــن  قلقه  عــن  عــّر  كــان  غوتريي�س, 
والنازحني,  ال�صكان  على  االإن�صانية  وتداعياته  ماأرب  يف 

اإ�صافة اإىل عديد ال�صحايا الذين ي�صقطون هناك.

بعدها �لرمزي ال يحتاج �ىل تو�سيح
جورج فلويد, املحاكمة 

التي تق�ّسم اأمريكا!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

�صيمثل ال�صرطي االأبي�س املتهم بقتل االأمريكي من 
اأ�صل اأفريقي جورج فلويد ابتداء من 8 مار�س اأمام 

ق�صاته, يف مدينة حم�صنة م�صبقا.
وفاة  بعد  م�صبوق  غري  ب�صكل  مينيابولي�س  ا�صتعلت 
ت�صعر  واليوم,   .2020 مايو   25 يف  فلويد  جــورج 
بــقــلــق �ــصــديــد بـــ�ـــصـــاأن اال�ــصــتــبــاكــات املــحــتــمــلــة التي 

�صتحدث بعد �صدور احلكم... اأيا كانت طبيعته.
لقد تطّلب االأمر ثماين دقائق وخم�س ع�صرة ثانية 

غار�ت للتحالف ��ستهدفت تعزيز�ت مليلي�سيا �حلوثي 

معارك عنيفة يف ماأرب توقع 90 قتياًل خالل 24 �ساعة

اآخر  ليتنف�س  عاًما   46 العمر  من  البالغ  لل�صحية 
�صوفني  ديــريــك  ال�صرطة  �صابط  ت�صوير  مت  مـــرة. 
ال�صخ�س  رقبة  على  قوته  بكل  يجثم  وهــو  و�صوهد 
املعتقل, ومينعه من التنف�س.    )التفا�صيل �س12(

ال�صرطي املتهم
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اأخبـار الإمـارات
اقت�سادية دبي متنع تقدمي امل�سروبات يف مرا�سع الأطفال للحد من انت�سار كوفيد 

•• دبي-الفجر:  

وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية دبي املقاهي مبنع تقدمي امل�صروبات يف 
مرا�صع االأطفال للحد من انت�صار فريو�س كوفيد19- ولكونه خمالفاً للعادات والتقاليد, وذلك بعد 
اأن تبني باأن رواد املقاهي هم من يقوموا بجلب املرا�صع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة وامل�صروبات مما 

قد يكون �صبباً يف انت�صار فريو�س كوفيد 19. 
قامت  الــتــي  املقاهي  على  الــازمــة  االجــــراءات  باتخاذ  دبــي  باقت�صادية  التفتي�س  فــرق  قــامــت  وقــد 
عن  بحثاً  انت�صرت  التي  ال�صلبية  الظاهرة  لهذه  الت�صدي  و�صيتم  ر�صمياً  وا�صتدعائهم  العملية  بهذه 
ال�صهرة عر و�صائل التوا�صل االجتماعي, ولا�صرار التي قد ت�صببها لعدم معرفة م�صدر املرا�صع 

وحمتوياتها والتي قد ت�صاهم يف انت�صار فريو�س كوفيد. 
اأي ظاهرة �صلبية عر تطبيق م�صتهلك دبي املتوفر  امل�صتهلكني باالباغ عن  وتدعو اقت�صادية دبي 

على متجر ابل وغوغل وهواوي او باالت�صال على 600545555

الدفاع املدين بدبي يحقق اأمنية طفل بيوم عيد ميالده 
•• دبي -وام:

ومب�صاركة  اأ�صرته  و�صط  مياده  عيد  بيوم  طفل  اأمنية  بدبي  املــدين  للدفاع  العامة  االإدارة  حققت 
الدفاع  يتبناها  التي  املجتمعية  املبادرات  وذلك �صمن  الر�صاء  واإنقاذ  اإطفاء  االإطفائيني من مركز 
املدين بدبي. وكانت اإدارة االت�صال احلكومي قد تلقت ر�صالة من عائلة الطفل خالد عبداهلل جوهر, 
البالغ من العمر ثاث �صنوات, اعرب فيها عن اعجابه ب�صخ�صية رجال االإطفاء ومهنتهم ال�صامية, 
متمنني اأن يقام عيد مياده هذا العام بني رجال خط الدفاع االأول للدفاع املدين بدبي . واأكد �صعادة 
اإ�صتجابة الدفاع  , ان  العام ل�صوؤون االإطفاء واالإنقاذ  العميد خبري علي ح�صن املطوع م�صاعد املدير 
املدين دبي ال�صريعة لتحقيق اأمنية الطفل, توؤكد القيم املجتمعية االإن�صانية التي تعك�س التوجهات 
اأن  اإىل  ونوه  املجتمع.  مكونات  بني  االإيجابية  العاقة  تعك�س  والتي  املعطيات  مع  للتفاعل  الرامية 
التوا�صل االجتماعي ياأتي �صمن اأولويات حكومة دبي وتوجهاتها لتحقيق اأف�صل موؤ�صرات ال�صعادة 
يف املجتمع, وتوفري اأعلى درجات االأمن وال�صامة حلياة كرمية مطمئنة, وتر�صيخ مفاهيم الت�صامح 

والتعاي�س ودور الفرد جتاه اأ�صرته وجمتمعه ووطنه .

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش غانا باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية 
تهنئة اإىل فخامة نانا اأكوفو اأدو, رئي�س جمهورية غانا, وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني 

لباده.
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  كما بعث �صاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

فخامة الرئي�س نانا اأكوفو اأدو.

عبد�هلل بن ز�يد يلقي كلمة رئي�سية يف ختام فعاليات جمل�س حممد بن ز�يد الأجيال �مل�ستقبل 

وزراء وم�سوؤولون وخرباء ي�ساركون ال�سباب جتاربهم يف اجلل�سات التفاعلية 

كـــمـــا تـــ�ـــصـــارك مـــعـــايل نــــــورة بنت 
الثقافة  وزيــــــرة  الــكــعــبــي  حمــمــد 
جل�صة  يف  كــمــتــحــدث  والـــ�ـــصـــبـــاب 
واأبطال  الرقمية  "العوامل  بعنوان 
االبتكار" والتي ي�صارك فيها اأي�صاً 
معهد  مــديــر  �ــصــود,  اأمــيــت  ال�صيد 
الـــثـــقـــايف وتـــديـــرهـــا مينا  جـــوجـــل 
�صحيفة  حترير  رئي�صة  العريبي 
مداخلة  ويتخللها  نا�صيونال«  »ذا 
قــ�ــصــرية يــقــدمــهــا حــ�ــصــني فريجة 
منطقة  يف  »�ـــصـــنـــاب«  عــــام  مـــديـــر 
اأخرى  ومداخلة  االأو�ــصــط  ال�صرق 
ال�صريك  مـــــارون,  اأيــــدي  يــقــدمــهــا 
التنفيذي  والـــرئـــيـــ�ـــس  املـــوؤ�ـــصـــ�ـــس 

لتطبيق اأنغامي.
بنت عي�صى  وت�صارك معايل ح�صة 
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع اإىل 
جــانــب مــعــايل مـــرمي بــنــت حممد 
�صعيد حــارب املهريي  وزيــرة دولة 
واملـــائـــي بجل�صة  الــغــذائــي  لــاأمــن 
اأكـــرث  دولـــــة  بـــنـــاء  "نحو  بـــعـــنـــوان 
ي�صارك  وقوة"  وتــقــدم  ا�ــصــتــدامــة 
فيها اأي�صاً حممد جميل الرحمي, 
ل�صركة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــ�ــــس 
اجلل�صة  هـــذه  ويــديــر  "م�صدر" 
الــ�ــصــمــري مدير  احلــــواريــــة عــلــي 
�صركة  يف  الــبــحــريــة  االإنــــ�ــــصــــاءات 

احلالية  لــلــتــحــديــات  اأعـــمـــق  فــهــم 
وحتفيزهم على  تقدمي اأف�صل ما 
ومقرحات  ابــتــكــارات  مــن  لديهم 
ـــورات ميــكــن حتــويــلــهــا اإىل  وتـــ�ـــص
حلول م�صتدامة تنتج عنها فر�س 
تـــعـــزز اجلـــهـــود لــتــحــقــيــق اأهـــــداف 
دولة االإمارات امل�صتقبلية."   ومن 
جهتها, قالت العنود خليفة الكعبي 
مبكتب  التعليمية  الرامج  مدير 
بــديــوان ويل عهد  التعليم  �ــصــوؤون 
حممد  جمل�س  ي�صكل  اأبوظبي" 
امل�صتقبل من�صة  الأجــيــال  زايــد  بن 
رفيعة  بــقــيــادات  لالتقاء  مثالية 
القرار  �صناع  من  ونخبة  امل�صتوى 
واخلراء  احلكوميني  وامل�صوؤولني 
العامليني وركيزة اأ�صا�صية الكت�صاب 
ال�صباب  متـــكـــن  الـــتـــي  اخلـــــــرات 
واملــ�ــصــاركــني مـــن ا�ــصــتــكــ�ــصــاف اأهم 
القطاعات  تواجه  التي  التحديات 
يــ�ــصــهــم يف  �صقل  الــرئــيــ�ــصــيــة مبـــا 
قدراتهم  اآفــاق  وتو�صعة  مهاراتهم 
مقرحات  لـــتـــقـــدمي  االإبــــداعــــيــــة 
م�صتقبلية  ـــول  حلـــل وتــــ�ــــصــــورات 
دفع  يف  وم�صاهمتهم  دورهــم  تعزز 
وتقدم  املــجــتــمــع  تـــطـــور  مــ�ــصــرية 
م�صتقبل  ل�صناعة  و�صواًل  الدولة, 
القادمة."      لــــاأجــــيــــال  اأفــــ�ــــصــــل 

التنفيذي ملوؤ�ص�صة االإمارات للطاقة 
النووية و�صعادة �صناء �صهيل وكيل 
ويتخلل  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة  وزارة 
الدكتور  يقدمها  مداخلة  اجلل�صة 
حممد  جامعة  رئي�س  زينغ  اإريـــك 

بن زايد للذكاء اال�صطناعي.
"جمل�س حممد بن زايد  وي�صتمل 
الثالثة  امل�صتقبل" بدورته  الأجيال 
عــلــى جــلــ�ــصــة حوارية  الـــعـــام  هــــذا 
يف  "الفر�س  بــــعــــنــــوان  خـــا�ـــصـــة 
يتناول  القادمة"  عاماً  اخلم�صني 
فيها معايل خلدون خليفة املبارك 
للمجموعة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــ�ــس 
مبادلة  �صركة  يف  املنتدب  والع�صو 
لــا�ــصــتــثــمــار  جمــمــوعــة مــن اأبـــرز 
�صتوفرها اخلم�صني  التي  الفر�س 
وتت�صمن  لل�صباب.   القادمة  عاماً 
اأي�صاً  دورتـــــه  يف  املــجــلــ�ــس  اأجـــنـــدة 
"تعلم  بـــعـــنـــوان  حــــواريــــة  جــلــ�ــصــة 
جديد"  مـــنـــظـــور  مــــن  الـــتـــفـــكـــري 
غرانت,  اآدم  الدكتور  فيها  ي�صارك 
يف  املوؤ�ص�صي  النف�س  علم  اأخ�صائي 
كلية وارتون الإدارة االأعمال واأحد 
اأكرث املوؤلفني للكتب االأكرث مبيعاً 
وتتوىل  الــــعــــامل,  ــتــوى  مــ�ــص عـــلـــى 
اأنـــدر�ـــصـــون, مدير  اإدارتــــهــــا بــيــكــي 
اإن  "�صي  �صبكة  ومذيعة  التحرير 

ذات  املجاالت  من  عدد  يف  والعاملي 
ال�صلة مبحاوره الرئي�صية.  وقال 
النعيمي  خــلــيــفــة  حمــمــد  �ــصــعــادة 
مــديــر مــكــتــب �ـــصـــوؤون الــتــعــلــيــم يف 
ديوان ويل عهد اأبوظبي "تتما�صى 
اأهـــــداف جمــلــ�ــس حمــمــد بــن زايد 
توجيهات  مــع  امل�صتقبل  الأجـــيـــال 
الدائم  الر�صيدة وحر�صها  القيادة 
ملعرفة  ال�صباب  مع  التوا�صل  على 
اأف�صل  ومــنــاقــ�ــصــة  احــتــيــاجــاتــهــم 
الــ�ــصــبــل لـــا�ـــصـــتـــفـــادة املـــثـــلـــى من 
واإبداعاتهم  وطــاقــاتــهــم  اأفــكــارهــم 
التي حققتها  املكت�صبات  تدعيم  يف 
عاماً  اخلــمــ�ــصــني  خـــــال  دولـــتـــنـــا 
م�صرية  يف  ــــي  واملــــ�ــــص املــــا�ــــصــــيــــة 
االإجنــازات لتحقيق الطموحات يف 
اخلم�صني عاماً القادمة."  واأ�صاف 
�صعادته" وتعك�س امل�صاركة الكبرية 
و�صناع  واملـــ�ـــصـــوؤولـــني  الـــقـــادة  مـــن 
اهتمامهم  املــجــلــ�ــس  يف  الــــقــــرار 
اأبرز  اأحــد  يف  التفاعل  و  بامل�صاركة 
املن�صات الوطنية التي جتمع �صناع 
امل�صتقبل  وقـــادة  بال�صباب  الــقــرار 
تعزز   تفاعلية  بيئة  توفري  بهدف 
اكت�صابهم املعارف وتبادل اخلرات 
املمار�صات  اأف�صل  على  واالطـــاع 
تكوين  مــن  متكنهم  التي  العاملية 

الوطنية  الــبــرولــيــة  االإنـــ�ـــصـــاءات 
وتتخللها مداخلة ق�صرية يقدمها 
ال�صيد حامد احلامد, مالك مزارع 

"غرا�صيا".
وتــ�ــصــم قــائــمــة املــتــحــدثــني معايل 
عــــبــــداهلل بــــن طـــــوق املــــــري وزيــــر 
جل�صة  يف  ي�صارك  الــذي  االقت�صاد 
بعنوان " م�صاعفة حجم االقت�صاد 

خال ال�صنوات الع�صر القادمة".
عر�س  املــعــر�ــس  خــال  �صيتم  كما 
اأحداث  اأبــرز  فيديو م�صور  حــول 
معايل  مب�صاركة  اليوبيل  خمتر 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
بالهول الفا�صي وزير دولة لريادة 
ال�صغرية  واملـــ�ـــصـــاريـــع  االأعـــــمـــــال 

واملتو�صطة.
وتــلــقــي مــعــايل عــهــود بــنــت خلفان 
الــدولــة للتطوير  الــرومــي وزيـــرة 
جانب  اإىل  وامل�صتقبل  احلــكــومــي 
فار�س  بن  �صهيل  بنت  �صما  معايل 
ل�صوؤون  الــدولــة  وزيــــرة  املـــزروعـــي 

ال�صباب كلمات ختامية.
يو�صف  بنت  �صارة  وتتحدث معايل 
االأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
ـــعـــنـــوان "  ــ�ــصــة ب املـــتـــقـــدمـــة يف جــل
مب�صاركة  احلديثة"  الــقــطــاعــات 
الرئي�س  احلــمــادي  حممد  �ــصــعــادة 

�صلطان  الدكتور  معايل  وي�صارك 
بــن اأحــمــد اجلــابــر وزيــر ال�صناعة 
"الرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
التنفيذي ل�صركة برول اأبو ظبي 
" وجمموعة  " اأدنـــــوك  الــوطــنــيــة 
ل�صركة  املنتدب  �صركاتها" الع�صو 
برول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" 
يف جل�صة بعنوان "النموذج اجلديد 
مداخلة  يتخللها  للم�صاعدات" 
اآ�صي�س  الــ�ــصــيــد  يــقــدمــهــا  قــ�ــصــرية 
التنفيذي ل�صركة  الرئي�س  كو�صي, 

جي42 للرعاية ال�صحية.
وي�صارك معايل ح�صني بن اإبراهيم 
والتعليم  الربية  وزيــر  احلــمــادي 
يف جل�صة بعنوان "اأ�صاليب جديدة 
�صعادة  جــانــب  اإىل  للتعلم" وذلـــك 
الــنــعــيــمــي مدير  حمـــمـــد خــلــيــفــة 
مــكــتــب �ـــصـــوؤون الــتــعــلــيــم يف ديـــوان 
ويل عهد اأبوظبي و حنان اليافعي 
 Hub71 لـ  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي  الرئي�س  كــوب,  وونـــدي 
"تيت�س  ل�صركة  املوؤ�ص�س  وال�صريك 
فور اأول" ويتخللها اأي�صاً مداخلة 
رئي�س  يقدمها علي مطر  ق�صرية 
االأ�صواق النا�صئة يف اأوروبا وال�صرق 
�صركة  يف  واأفـــريـــقـــيـــا  ـــــط  ـــــص االأو�

"لينكداإن".

•• اأبوظبي - وام:

تــ�ــصــتــقــطــب الـــــــدورة الــثــالــثــة من 
الأجيال  زايد  بن  حممد  "جمل�س 
فعالياتها  تنطلق  التي  امل�صتقبل" 
اجلاري  مــار�ــس   14 يف  الــرئــيــ�ــصــة 
ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب  بــرعــايــة 
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة حتت �صعار" واقع 
اآفــــاق جديدة" نــخــبــة من  جــديــد 
القادة و�صناع القرار من امل�صوؤولني 
امل�صتوى  رفـــيـــعـــي  احلـــكـــومـــيـــني 
ورواد  واالخت�صا�صيني  واخلـــراء 
اجل�صور  لبناء  العامليني  االأعــمــال 
خراتهم  يــعــزز  تفاعلي  لتوا�صل 
متكنهم  الــتــي  املــعــارف  ويك�صبهم 
�صناعة  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  مــن 
امل�صتقبل. وت�صم قائمة املتحدثني 
الـــدورة من املجل�س الذي  يف هــذه 
يف  التعليم  �ــصــوؤون  مكتب  ينظمه 
 36 اأبـــوظـــبـــي  عـــهـــد  ديـــــــوان ويل 
ال�صيخ  �صمو  يوجه  حيث  متحدثاً 
وزير  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل ر�صالة 
فعاليات  ختام  يف  لل�صباب  خا�صة 

املجل�س.
ويتحدث يف اجلل�صات االفرا�صية 
لـــلـــمـــجـــلـــ�ـــس عـــــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 
وامل�صوؤولني على امل�صتوى االحتادي 
واملحلي رفيعي امل�صتوى اإىل جانب 

عدد من اخلراء الدوليني.
مداخات  اأيـــ�ـــصـــاً  يــتــخــلــلــهــا  كــمــا 
قــ�ــصــرية مــن جمــمــوعــة بــــارزة من 
رواد االأعمال على امل�صتويني املحلي 

اإن" االإخبارية يف اأبوظبي.
وت�صارك الدكتورة لوري �صانتو�س, 
كلية  رئي�صة  النف�س,  علم  اأ�ــصــتــاذة 
ييل يف جل�صة  �صيليمان يف جامعة 
النف�صية:  الـــ�ـــصـــحـــة   " بـــعـــنـــوان 
ويتخللها  التغيري",  مــع  التعامل 
مــداخــلــة قــ�ــصــرية تــقــدمــهــا خولة 
حماد, املوؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي 

ملن�صة "تكلم" االإلكرونية.
الرئي�صية  الفعالية  ت�صتمل  كــمــا 
زايــــد  بــــن  حمـــمـــد  "جمل�س  مــــن 
ــــه  ــــدورت ب امل�صتقبل"  الأجــــــيــــــال 
بال�صراكة  الـــعـــام  لـــهـــذا  الــثــالــثــة 
اأبــوظــبــي لــاأفــام على  مــع جلنة 
"حكايات  بعنوان  مو�صيقية  فقرة 
يقدمها  �صيمفونية"  قــ�ــصــ�ــس 
دروي�س.   اإيــهــاب  املو�صيقي  املــوؤلــف 
ويـــوفـــر جمــلــ�ــس حمــمــد بـــن زايد 
هذا  دورتــــه  يف  امل�صتقبل  الأجـــيـــال 
وم�صتداماً  مبتكراً  منــوذجــاً  العام 
ل�صمان التوا�صل الدائم بني �صباب 
لبحث  الر�صيدة  وقيادتهم  الوطن 
الق�صايا التي تهمهم, ويركز على 
مــو�ــصــوعــات عــــدة, ويــنــاقــ�ــس اأبـــرز 
الـــتـــي توفر  الــعــاملــيــة  الــتــوجــهــات 
ب�صكل  للم�صاركة  فــر�ــصــاً  لل�صباب 
التنمية  حتقيق  يف  فاعلية  اأكـــرث 
املـــ�ـــصـــتـــدامـــة والـــ�ـــصـــامـــلـــة لـــدولـــة 
االإمــــارات.  وقــد مت و�صع برنامج 
املــنــتــدى لــيــكــون مبــثــابــة حـــوار مع 
من  وا�صعة  �صبكة  تدعمه  ال�صباب 
الذين  اال�صراتيجيني  ال�صركاء 
لر�صم  الـــ�ـــصـــبـــاب  مــــع  �ــصــيــعــمــلــون 
يف  االإمـــارات  لدولة  التنمية  خطة 

اخلم�صني عاماً القادمة.

ال�سباب عرب جل�سات افرتا�سية لو�سع ت�سورات م�سرتكة مل�ستقبل دولة الإمارات خالل اخلم�سني عامًا القادمة  مع  يتحاورون  متحدثًا   36  •
املن�سات التي جتمع �سناع القرار مع ال�سباب لتعزيز قدراتهم ومعارفهم واطالعهم على اأف�سل املمار�سات العاملية  اأبرز  ي�سكل  املجل�ش  النعيمي:  •  حممد 
ركيزة اأ�سا�سية ل�سقل املهارات وتطوير الطاقات الإبداعية من خالل التوا�سل الفّعال مع ال�سباب  احلوارية  اجلل�سات  الكعبي:  •  العنود 

ق�ساء اأبوظبي تنجز 160482 طلبا ق�سائيا عن بعد خالل 11 �سهرا 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي,  الــقــ�ــصــاء يف  دائــــرة  اأجنــــزت 
ق�صائياً  طلباً   482 و  األــفــاً   160
اآالف   103 ُبــعــد, فــيــمــا عــقــدت  عــن 

تقنية  عــر  حماكمة  جل�صة  و899 
نظام  تفعيل  مــنــذ  املــرئــي,  االتــ�ــصــال 
100 يف  املــحــاكــمــة املــرئــيــة بــنــ�ــصــبــة 
املائة يف جميع حماكم اإمارة اأبوظبي, 
خال الفرة من �صهر اأبريل 2020 

وحتى نهاية فراير 2021, متا�صياً 
مع تطبيق التدابري الوقائية واعتماد 
اإجراءات ا�صتمرارية تقدمي اخلدمات 
كورونا.  جــائــحــة  ظــل  يف  الق�صائية 
األفاً   61 قيد  االإح�صائيات  واأظهرت 

و 979 ق�صية عن ُبعد خال الفرة 
الق�صايا  عـــدد  بــلــغ  حــني  يف  نف�صها, 
303 ق�صايا,  و  األــفــا   80 املــتــداولــة 
فيما اأجنزت اإدارة التنفيذ 123األفاً 

و 422 طلباً.
ــايــا الــــــــواردة اإىل  وبـــلـــغ عــــدد الــقــ�ــص
 352 و  األـــفـــاً   51 الــعــامــة,  الــنــيــابــة 
ـــل اإجــــمــــايل االأوامــــــر  قــ�ــصــيــة, وو�ـــص
واأوامــــر   ,  13839 اإىل  اجلــزائــيــة 
�صجل  فـــيـــمـــا   23325 االإحــــــالــــــة 
 11512 ُبعد  عن  التحقيقات  عــدد 
االإلكرونية  والــطــلــبــات  حتــقــيــقــا, 
عـــدد  ــــل  وو�ــــص  ,52525 املـــنـــفـــذة 

اإجراءات تنفيذ االأحكام 54634.
والتوثيق,  الــعــدل  الــكــاتــب  اإدارة  اأمـــا 
للكاتب  معاملة   90360 فــاأجنــزت 
الــــــعــــــدل عــــــر االتـــــ�ـــــصـــــال املـــــرئـــــي, 
5082معاملة  و39180 توثيقا,و 
و1725  الــــــــــزواج,  عــــقــــود  الإمتــــــــام 

ملعامات و�صايا غري امل�صلمني.
واخلراء,  املحاماة  �ــصــوؤون  اإدارة  ويف 
ا�ــصــتــفــاد نــحــو اأكـــــرث مـــن 31 األـــف 
مـــتـــعـــامـــل مـــــن خـــــدمـــــات االإر�ــــــصــــــاد 
القانوين عن ُبعد, وبلغ عدد جل�صات 
 3676 افرا�صياً  املنعقدة  اخلــراء 
عملية   3461 اإجــمــايل  مــع  جل�صة, 

ندب للخراء.
اأن  اأظـــــهـــــرت االإحــــ�ــــصــــائــــيــــات,  كـــمـــا 
مراكز  املــنــجــزة يف  املـــعـــامـــات  عــــدد 
اإ�ـــصـــعـــاد املــتــعــامــلــني اخلـــارجـــيـــة, بلغ 
129900 معاملة, يف حني حققت 
اخلدمات  عن  املتعاملني  ر�صا  ن�صبة 
اأما   . املــائــة  يف   81 بــاملــراكــز  املقدمة 
املحاكم,  يف  الــرجــمــة  خــدمــات  عــن 
فــقــد و�ــصــل عـــدد جــلــ�ــصــات الرجمة 
جل�صة,   64455 اإىل   الــ�ــصــفــويــة 
 2634 الـــتـــحـــريـــريـــة  والــــرجــــمــــة 
20 لــغــة ولــهــجــة مرجم  بــاإجــمــايل 

اإليها. من جانبه اأكد �صعادة امل�صت�صار 
دائرة  وكــيــل  الــعــري,  �صعيد  يو�صف 
االإجنــــازات  اأن  اأبــوظــبــي,  يف  الق�صاء 
والنقلة  الــقــ�ــصــاء,  دائـــرة  يف  املحققة 
اخلـــــدمـــــات  تـــــقـــــدمي  الــــنــــوعــــيــــة يف 
جاءت  ُبعد,  عن  والعدلية  الق�صائية 
الر�صيدة  الـــقـــيـــادة  لــــروؤيــــة  تــنــفــيــذاً 
التطويراملتوا�صلة  جلهود   , بالدولة 

الت�صريعات  من  العديد  وا�صتحداث 
امل�صتجدات  ملــــواكــــبــــة  والـــــقـــــوانـــــني 
خمتلف  يف  املــتــ�ــصــارعــة  واملـــتـــغـــريات 
املجاالت, مبا يدعم تناف�صية حكومة 
اأبوظبي ويعزز مكانتها لتكون  اإمــارة 
من اأف�صل خم�س حكومات يف العامل. 
املنجزة  االأعـــمـــال  حــجــم  اأن  واأو�ـــصـــح 
جائحة  خـــــال  الـــقـــ�ـــصـــاء  دائـــــــرة  يف 

حزمة  اإىل  ا�ــصــتــنــادا  يـــاأتـــي  كـــورونـــا, 
التطويرية  واالإجـــــــراءات  الـــقـــرارات 
املا�صية  االأعــــوام  مـــدار  على  املتخذة 
التقنية  الــبــنــيــة  عــلــى  االعــتــمــاد  مـــع 
الو�صائل  اأحــدث  وا�صتخدام  املتطورة 
بتاأهيل  االهــتــمــام  مــع  التكنولوجية 
وتدريب الكوادر املواطنة, مبا ي�صمن 

تقدمي اخلدمات بجودة وكفاءة .

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات جديدة للمتاأثرين من الفي�سانات يف 3 وليات �سودانية
•• اخلرطوم -وام:

وا�صلت هيئة الهال االأحمر االإماراتي, تقدمي املزيد من امل�صاعدات االإن�صانية 
الواليات  مــن  عـــددا  اجــتــاحــت  الــتــي   , والفي�صانات  ال�صيول  مــن  للمتاأثرين 
ال�صودانية العام املا�صي, وذلك �صمن جهودها للت�صدي لتداعيات الكارثة التي 

ال تزال ماثلة ويعاين منها املت�صررون يف بع�س املناطق.
االأبي�س  النيل  واليـــات  اإىل  جــديــدة  م�صاعدات  قــوافــل  ثــاث  الهيئة  و�ــصــريت 
االأكرث  املناطق  �صكان  االإغاثية  مب�صاعداتها  م�صتهدفة  واخلــرطــوم,  وك�صا 
ت�صررا, بالتعاون والتن�صيق مع �صفارة الدولة يف اخلرطوم واجلهات ال�صودانية 

ذات االخت�صا�س.
ويف املجال ال�صحي قدمت الهيئة اأجهزة ومعدات طبية مل�صت�صفى "اأحمد قا�صم" 
احلكومي يف اخلرطوم بحري, واملتخ�ص�س يف جراحة القلب وزراعة الكلى, كما 
قدمت الهيئة �صمن هذه املرحلة من امل�صاعدات م�صتلزمات ومعينات تعليمية 
لعدد من املدار�س يف والية اخلرطوم, لتعزيز م�صرية التعليم يف ظل تداعيات 

جائحة كورونا التي تاأثرت بها العملية التعليمية يف العديد من الدول.
واأكد �صعادة فهد عبد الرحمن بن �صلطان نائب االأمني العام لقطاع التنمية 
م�صاعدة  برنامج  اأن  االإمــاراتــي..  االأحــمــر  الهال  هيئة  يف  الــدويل  والتعاون 
املتاأثرين من ال�صيول والفي�صانات يف ال�صودان, يجد الدعم واالهتمام الازم 

وامل�صاندة  الدعم  من  املزيد  بتقدمي  وجهت  التي  للهيئة,  العليا  القيادة  من 
وتوفري االحتياجات ال�صرورية التي من �صاأنها حت�صني االأو�صاع الراهنة على 
ال�صاحة ال�صودانية. وقال اإن الهيئة م�صتمرة يف برناجمها االإن�صاين وعملياتها 
من  الراهنة  املرحلة  اأن  اىل  م�صريا  الكارثة,  تداعيات  تنجلي  حتى  االإغاثية 
امل�صاعدات تت�صمن توفري املزيد من االحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية 

وامل�صتلزمات ال�صرورية االأخرى.
و�صعا يف  تدخر  لــن  الهيئة  اأن  االأحــمــر,  للهال  الــعــام  االأمـــني  نائب  اأكــد  كما 
االإن�صانية  ا�صتجابتها  تعزيز  خال  من  والفي�صانات  ال�صيول  اآثــار  درء  �صبيل 
اإىل  املا�صي.  العام  اإن�صانية  كارثة  اأ�صواأ  �صهدت  التي  ال�صودانية  ال�صاحة  على 

االإمــاراتــي, مع �صركتني يف اخلرطوم عقود  االأحمر  الهال  ذلك وقعت هيئة 
"البان  مب�صت�صفى  الكلى  غ�صيل  ق�صم  ل�صالح  طبية  ومــعــدات  اأجــهــزة  تــوريــد 
جديد" يف والية اخلرطوم, بح�صور �صعادة حمد حممد حميد اجلنيبي �صفري 
الدولة لدى جمهورية ال�صودان, والفا�صل عمر رئي�س جمعية الهال االأحمر 

ال�صوداين, والدكتورة عفاف يحيى االأمني العام للجمعية.
االإماراتية  امل�صاعدات  ا�صتمرار  التوقيع  مرا�صم  خــال  ال�صفري  �صعادة  واأكــد 
نفذ  االإمـــاراتـــي  االأحــمــر  الــهــال  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صقيق,  الــ�ــصــوداين  لل�صعب 
املبادرة  هــذه  وتاأتي  ال�صوداين,  يف  واالإن�صانية  التنموية  امل�صاريع  من  العديد 

ا�صتكماال لدعمه املقدر ملراكز غ�صيل الكلى يف ال�صودان.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

اأكـــــد �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ عـــمـــار بـــن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان اأن مواكبة 
العاملي  الــتــكــنــولــوجــي  الــتــطــور  ركـــب 
وما  كانت  املتعاملني  �صعادة  وحتقيق 
التي  االأولـــــويـــــات  مــقــدمــة  زالـــــت يف 
احلــكــومــات على  تــتــنــافــ�ــس  اأن  يــجــب 
الذكاء  جمـــال  يف  وخــا�ــصــة  حتقيقها 

اال�صطناعي. 
واأ�صاد �صموه مبا حققته دائرة عجمان 
هذا  يف  مهمة  اإجنـــازات  مــن  الرقمية 
ال�صاأن بف�صل جهود فرق العمل لديها 
والكوادر الوطنية التي ت�صعى ملواكبة 

املجاالت  كــافــة  املــتــ�ــصــارع يف  الــتــطــور 
الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة مـــن خال 
طرح اأفكار ومبادرات خا�صة يف جمال 

الذكاء اال�صطناعي وغريه .
جاء ذلك خال لقاء �صموه يف مكتبه 
بــديــوان احلــاكــم �ــصــعــادة عــهــود �صهيل 
الرقمية  دائـــــرة عــجــمــان  عـــام  مــديــر 
التحول  اإدارة  مــديــر  فـــار�ـــس  وديـــنـــا 
الرقمي يف الدائرة حيث تعرف منهما 
على اأبرز االإجنازات التي مت حتقيقها 
"الذكاء  مــ�ــصــروعــا  ومــنــهــا  مــــوؤخــــراً 
اإطـــــار  مــنــ�ــصــة   " و  اال�صطناعي" 

التكامل للخدمات احلكومية".
حول  واف  لــ�ــصــرح  �ــصــمــوه  وا�ــصــتــمــع 

يف  اال�ــصــطــنــاعــي  "الذكاء  مـــ�ـــصـــروع 
بعد  املتعاملني"  انــطــبــاعــات  تــقــيــيــم 
كما  الــفــكــريــة,  امللكية  عــلــى  ح�صوله 
اإطــــار  "من�صة  مــ�ــصــروع  عــلــى  اطـــلـــع 
يف  احلكومية"  لــلــخــدمــات  الــتــكــامــل 
اإمـــارة عجمان والـــذي جــاء يف تقرير 
ال�صادر  احلكومية"  "االبتكارات 
لابتكار  را�صد  بن  حممد  مركز  عن 
املبادرات  واحدا من  ليكون  احلكومي 
م�صتوى  عـــلـــى  واملـــبـــتـــكـــرة  الـــــرائـــــدة 

الدولة.
وقــــال �ــصــمــو الــ�ــصــيــخ عــمــار بــن حميد 
النعيمي خال اللقاء " نحن فخورون 
بدائرة عجمان الرقمية وبفرق عملها 

ومبــ�ــصــاريــعــهــا املــتــمــيــزة .. كــنــا دومـــاً 
ا�صتثنائية  املــبــادرات  تكون  بــاأن  نوجه 
ومـــنـــافـــ�ـــصـــة عـــلـــى مـــ�ـــصـــتـــوى الـــدولـــة 
م�صروع  �ــصــدارة  وان  اأي�صا  واملنطقة 
للخدمات  الـــتـــكـــامـــل  اإطـــــــار  مــنــ�ــصــة 
احلكومية لقائمة امل�صاريع الواردة يف 
الن�صخة االأوىل من تقرير االبتكارات 
جناح  على  دليل  خري  يعد  احلكومية 

روؤيتنا يف حكومة عجمان".
اجلهود  تــكــثــيــف  اإىل  �ـــصـــمـــوه  ودعــــــا 
مـــــع خطة  لـــــتـــــتـــــواءم  وتــــوحــــيــــدهــــا 
املقبلة  عــامــا  للخم�صني  اال�ــصــتــعــداد 
وطنية  اإ�صراتيجية  اأكــر  تعد  والتي 
�صاملة لكافة القطاعات احليوية على 

م�صتوى االإمارات.
�صهيل  �صعادة عهود  قالت  من جانبها 
اجلديدة  االإجنــــازات  تلك  حتقيق  اإن 
�صاحب  تـــوجـــيـــهـــات  بــفــ�ــصــل  جــــــاءت 
را�صد  بــــن  حـــمـــيـــد  الـــ�ـــصـــيـــخ  الـــ�ـــصـــمـــو 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي 
من  وحثيثة  دائمة  ومبتابعة  عجمان 
النعيمي  ال�صيخ عمار بن حميد  �صمو 
دائــــــرة عجمان  ومــــبــــادرات  ملــ�ــصــاريــع 

الرقمية.
حاليا  نعمل  " اأنــنــا  �صهيل  واأ�ــصــافــت 
على تو�صيع نطاق االإجنازات وحتويل 
قدما  واملــ�ــصــي  فــر�ــس  اإىل  الــعــقــبــات 
لتحقيق روؤية اإمارة عجمان يف اإ�صعاد 

احللول  اأحــــــدث  وتــبــنــي  املــتــعــامــلــني 
تعزيز  �صاأنها  مــن  الــتــي  واالبــتــكــارات 

عمل اجلهات احلكومية يف االإمارة.
الذكاء  مــ�ــصــروع  حــ�ــصــول  اأن  واأكـــــدت 
انطباعات  تــقــيــيــم  يف  اال�ــصــطــنــاعــي 

املتعاملني على امللكية الفكرية و�صدارة 
للخدمات  الـــتـــكـــامـــل  اإطـــــــار  مــنــ�ــصــة 
االبتكارات   " تــقــريــر  يف  احلــكــومــيــة 
احلكومية " اإجنازات نفتخر بها تقف 
و�صركاء  مــبــدعــة  عــمــل  فـــرق  خــلــفــهــا 

معنا,  بوجودهم  نعتز  اإ�صراتيجيون 
معربة عن �صعادتها و�صكرها للجميع 
.. وقالت " نحن م�صتمرون يف تعزيز 
امل�صتويني  على  عجمان  اإمـــارة  �صمعة 

املحلي والعاملي".

•• اأبوظبي-وام: 

والنقل  البلديات  لــدائــرة  التابع  اأبــوظــبــي,  بــاإمــارة  املتكامل  النقل  مركز  اكــد 
قانوين  اإجـــراًء غري  ُيعد  م�صبق  ت�صريح  دون  الطريق من  حــرم  العمل يف  اأن 
املرورية  واحلــركــة  ال�صامة  على  ويــوؤثــر  للخطر  اجلمهور  �صامة  ويعر�س 
�صمن حرم الطريق. وقال ان االلتزام الكبري باملمار�صات واالإجراءات واملعايري 
املرورية  ال�صامة  م�صتويات  حت�صني  يف  اأ�صهم  الائحة,  يف  عليها  املن�صو�س 
ان�صيابية  على  املرورية  للتحويات  ال�صلبية  االآثــار  وتقليل  ملحوظة  بدرجة 
حركة املرور وال�صري, واحلد من احتماالت وقوع احلوادث املرورية يف مواقع 
االأعمال. كما �صّرع ذلك من وترية اإجناز االأعمال وعزز جودة االأعمال املنجزة 
ورفع ن�صبة االلتزام باإجناز العمل يف املدة املحددة, االأمر الذي يح�صن م�صتوى 

اخلدمات ويرفع كفاءة االإنفاق ويقلل التكاليف على املقاولني وال�صركات.
واالإ�ــصــراف على تطبيق  بالرقابة  املتخ�ص�س  له  التابع  العمل  ان فريق  وذكــر 
الائحة التنظيمية للتحويات املرورية واأعمال البنية التحتية للطرق, نفذ 
2573 زيارة رقابية ميدانية ملواقع العمل يف حرم الطريق خال �صهر يناير 
2021, للتاأكد من �صمان تنفيذ االأعمال وفق االأحكام وال�صروط وال�صوابط 
املرورية,  للتحويات  التنظيمية  الائحة  يف  عليها  املن�صو�س  واالإجــــراءات 

وذلك مقارنة مع 786 زيارة رقابية قام بها مهند�صو ومفت�صو املركز يف �صهر 
اأبوظبي  مدينة  يف  التنظيمية  الائحة  تطبيق  بــداأ  عندما   2020 اأكتوبر 
و�صواحيها. وا�صاف ان املقاولني وال�صركات املنفذة الأعمال البنية التحتية يف 
واأحكام الائحة  الطريق جتاوبوا مبهنية عالية مع متطلبات و�صروط  حرم 
واالإجراءات  التنظيمية  القواعد  حتدد  التي  املرورية  للتحويات  التنظيمية 
وال�صروط الازم اتباعها عند تنفيذ تلك االأعمال, حيث جتلى ذلك التجاوب 
املخالفات  عــدد  يف  امل�صطرد  بالتناق�س  يرتبط  االأول  جانبني  يف  وااللــتــزام 
يناير  �صهر  يف  خمالفة   17 اإىل   2020 اأكــتــوبــر  �صهر  يف  خمالفة   86 مــن 
الت�صاريح اخلا�صة  بعدد طلبات  امللحوظة  بالزيادة  يرتبط  والثاين   ,2021
تطبيق  اإجـــراءات  دليل  �صروط  وفــق  املنفذة  واالأعــمــال  املــروريــة  بالتحويات 

الائحة التنظيمية للتحويات املرورية.
وك�صف مركز النقل املتكامل اأن عدد الت�صاريح اخلا�صة بالتحويات املرورية 
التنظيمية  الائحة  اأحــكــام  تطبيق  بــدء  منذ  االإمــــارة  يف  اإ�ــصــدارهــا  الــتــي مت 
للتحويات املرورية يف االأول من اأكتوبر املا�صي يف مدينة اأبوظبي و�صواحيها, 
بلغ 5081 ت�صريحاً حتى 21 فراير 2021, وذلك من اأ�صل 5613 طلب 
االنتهاء من  الطريق وقد مت  اأعمال يف حرم  الإجــراء  املركز  ا�صتلمها  ت�صريح 
ال�صادرة يف مدينة  الت�صاريح  3277 حتويلة مرورية. وا�صتحوذت  العمل يف 

ي�صاوي  ما  اأي  ت�صريحاً,   3971 عــدد  على  املــذكــورة  الفرة  خــال  اأبوظبي 
اإجمايل الت�صاريح ال�صادرة يف االإمارة, وذلك من اأ�صل 4428  %87.2 من 
طلباً ا�صتلمها املركز للح�صول على الت�صاريح الازمة لتنفيذ م�صروعات البنية 
بن�صبة  يزيد  ما  وهــو  و�صواحيها,  اأبوظبي  مبدينة  الطريق  حــرم  يف  التحتية 

%80 على عدد الت�صاريح امل�صتلمة يف الفرة املماثلة من العام ال�صابق.
ومن جهتها ا�صتقطبت مدينة العني التي �صهدت تطبيق الائحة التنظيمية 
يف بداية العام اجلاري, 362 طلب ت�صريح لتنفيذ اأعمال التحويات املرورية, 

فيما مت اإ�صدار 335 ت�صريحاً منها.
وحر�صاً على �صمان اأمن و�صامة م�صتخدمي الطريق وتنفيذ اأحكام و�صروط 
جميع  قبل  من  االأمثل  الوجه  على  املرورية  للتحويات  التنظيمية  الائحة 
املقاولني وال�صركات املنفذة الأعمال البنية التحتية يف حرم الطرق, ذكر مركز 
ميثل  الــذي  املــروريــة,  ال�صامة  موؤ�صر  قيا�س  عملية  بــداأ  اأنــه  املتكامل  النقل 
ن�صبة عدد االأعمال املطابقة للدليل اإىل اجمايل عدد االأعمال اجلارية �صمن 
حرم الطريق وذلك من خال الك�صف على االأعمال اجلارية وح�صر االأعمال 
الائحة  يف  عليها  املن�صو�س  واجلــزاءات  املخالفات  وحترير  و�صبط  املخالفة 
اإىل  املا�صي  اأكتوبر  خــال   90% من  املوؤ�صر  هــذا  ارتفع  فقد  لذلك  ونتيجة 

.2021 يناير  �صهر  خال   99.2%

للتحويات  التنظيمية  الائحة  "اإجراءات تطبيق  دليل  اأعد  قد  املركز  وكان 
 www.itc.gov.ae للمركز  االلكروين  املوقع  يف  ن�صره  ومت  املرورية" 
ويعتر هذا الدليل املرجع االأ�صا�صي يف تو�صيح االإجــراءات واالآليات اخلا�صة 
ال�صيا�صات  جميع  على  يحتوي  حيث  الطريق,  حــرم  �صمن  االأعــمــال  بتنفيذ 
واالإجراءات واملتطلبات واملمار�صات املهنية وال�صوابط التي يجب االلتزام بها 

اأثناء القيام بتلك االأعمال مبا ي�صمن تنفيذها بطريقة اآمنة وبكفاءة عالية.
اجلدير بالذكر اأن مركز النقل املتكامل كان قد بداأ تطبيق الائحة التنظيمية 
للتحويات املرورية بالتن�صيق والتعاون مع ال�صركاء اال�صراتيجيني اأ�صحاب 
العاقة, بهدف تنفيذ م�صروعات البنية التحتية اخلا�صة بالطرق واخلدمات 
وفق اأف�صل املعايري واملمار�صات, ومبا ي�صمن اأعلى درجات ال�صامة املرورية, 
التحويات  يف  والعاملني  الطرق  م�صتخدمي  من  اجلمهور  تعر�س  وجتنب 

املرورية للمخاطر.
غرامات  فــر�ــس  على  املــروريــة  للتحويات  التنظيمية  الــائــحــة  ن�صت  وقــد 
حرم  �صمن  االأعــمــال  اأنـــواع  جميع  تنفيذ  وحظرت  املخالفني,  على  وجـــزاءات 
الطريق من دون احل�صول على ت�صريح مروري لتجنب تعر�س اأفراد املجتمع 
للخطر اأو الت�صبب يف االإ�صرار باخلدمات, والبنية التحتية واملمتلكات العامة 

واخلا�صة.

•• دبي -وام:

واملوا�صات  الــطــرق  هيئة  اأجنـــزت 
لركاب  الــنــمــوذجــيــتــني  املــحــطــتــني 
حــــافــــات املــــوا�ــــصــــات الـــعـــامـــة يف 
وال�صطوة  مــيــثــاء  عــــود  مــنــطــقــتــي 
النموذجي  بت�صميمهما  وتتميزان 
احللول  بــني  يجمع  الـــذي  الــفــريــد 
للت�صاميم  والـــفـــعـــالـــة  املـــبـــتـــكـــرة 

تـــقـــدمي مفهوم  وبــــني  الــهــنــد�ــصــيــة 
جديد يف و�صائل النقل اجلماعية.

وقـــــــــــــال مـــــــعـــــــايل مــــــطــــــر حمـــمـــد 
ورئي�س  الـــــعـــــام  املـــــديـــــر  الــــطــــايــــر 
الطرق  هيئة  يف  املــديــريــن  جمل�س 
اإن�صاء حمطات  " اإن   : واملوا�صات 
ركـــاب حــافــات املــوا�ــصــات العامة 
يــاأتــي ا�ــصــتــكــمــاال جلــهــود الــهــيــئــة يف 
تطوير البنية التحتية لنظام النقل 

اجلماعي بغية ت�صجيع ال�صكان على 
اجلماعية  النقل  و�صائل  ا�صتخدام 
روعي  حيث  اليومية  تنقاتهم  يف 
يف ت�صميم املحطة النظام الع�صري 
ومتطلبات  اال�صتدامة  ومتطلبات 
اأ�ـــصـــحـــاب الــهــمــم واالنـــ�ـــصـــجـــام مع 
الطرق  هوية و�صكل حمطات هيئة 
دور  اأن  اإىل  مــ�ــصــرياً  واملـــوا�ـــصـــات, 
املفهوم  يتجاوز  اجلــديــدة  املحطات 

الــ�ــصــائــد يف نــقــل الـــركـــاب فــقــط بل 
يتعداه اإىل تقدمي خدمات متكاملة 
التجارية  املـــحـــات  مــثــل  لــلــركــاب 

واخلدمية واملكاتب وغريها".
ومتـــتـــد حمـــطـــة عـــــود مـــيـــثـــاء على 
م�صاحة 9640 مرا مربعا وميتاز 
موقعها بكثافة �صكانية عالية وقربها 
من حمطة مــرو عــود ميثاء ومن 
واملكاتب  اجلاليات  واأندية  املدار�س 

العديد  املحطة  وتــخــدم  الــتــجــاريــة 
واأهمها  احلــــافــــات  خـــطـــوط  مـــن 
اخلــطــان الــقــادمــان مــن دبـــي مول 
واملــديــنــة الــعــاملــيــة وتــتــكــون املحطة 
اأدوار  وثـــاثـــة  اأر�ـــصـــي  مـــن طـــابـــق 
املركبات  ملـــواقـــف  و�ــصــطــح  مــتــكــررة 
مع  التكامل  ت�صميمها  يف  وروعـــي 
مــنــظــومــة املـــوا�ـــصـــات الـــعـــامـــة يف 
حــيــث خــ�ــصــ�ــصــت مواقف  املــنــطــقــة 

اخلا�صة  واملــــركــــبــــات  لـــلـــحـــافـــات 
املتوقع  ومـــن   . االأجـــــرة  ومــركــبــات 
الركاب  اأعـــــداد  مــتــو�ــصــط  ي�صل  اأن 
راكـــب  اآالف   10 اإىل  مــ�ــصــتــقــبــلــيــاً 
ت�صغيلية  مــواقــف   9 وت�صم  يومياً 
ال�صراحة  موقفاً  و11  للحافات 
العامة و350  املوا�صات  حافات 
لــلــمــركــبــات وتــ�ــصــم مرافق  مــوقــفــاً 
وتنزيل  حتــمــيــل  مــنــطــقــة  املــحــطــة 

الركاب ومواقف حلافات االنتظار 
والطوارئ ومواقف ملركبات االأجرة 
ولــلــمــوظــفــني والـــــــــزوار ومـــواقـــف 
وا�صراحات  الــهــوائــيــة  لــلــدراجــات 
ــــراحــــة  ــــص عـــمـــومـــيـــة جمـــــهـــــزة وا�
/ ومــ�ــصــّلــى  لل�صائقني  وكــافــيــريــا 

/لل�صيدات/  ومــ�ــصــلــى  لـــلـــرجـــال/ 
مياه  ودورات  للموظفني  ومكاتب 
م�صاحات  جــــانــــب  اإىل  عـــمـــومـــيـــة 
ا�صتثمارية ومواقع الأجهزة اخلدمة 
الذاتية والدفع االإلكروين واأجهزة 
/نـــــــول/ وجــــهــــاز عر�س  بـــطـــاقـــات 
قيا�س  وموؤ�صر  احلــافــات  مواعيد 
ال�صراف  واأجهزة  املتعاملني  �صعادة 
املـــرطـــبـــات  ـــيـــع  ب واأجــــــهــــــزة  االآيل 

والوجبات اخلفيفة.
ال�صطوة  حمــطــة  مــ�ــصــاحــة  وتــبــلــغ 
وتتاألف  مــربــعــا  مــــرا   11912
واحــــد  ودور  اأر�ـــــصـــــي  طــــابــــق  مــــن 
يف  وروعــي  املركبات  ملواقف  و�صطح 
منظومة  مــع  الــتــكــامــل  ت�صميمها 
املنطقة  يف  الـــعـــامـــة  املــــوا�ــــصــــات 
للحافات  مواقف  خ�ص�صت  حيث 
ومركبات االأجرة واملركبات اخلا�صة 
ويبلغ متو�صط اأعداد الركاب حالياً 
فيما  يــومــيــاً  راكــــب   7800 نــحــو 

باأكرث  اال�صتيعابية  الــطــاقــة  تــقــدر 
وت�صتمل  األف راكب يومياً   15 من 
ت�صغيلياً  مــوقــفــاً   15 على  املحطة 
للحافات و 14 موقفا ال�صراحة 
املحطة  مــواقــف  وتت�صع  احلــافــات 
228 مركبة وت�صتمل على  لقرابة 
الركاب  وتــنــزيــل  لــتــحــمــيــل  مـــوقـــع 
ومــــــواقــــــف حلـــــافـــــات االنــــتــــظــــار 
والطوارئ ومواقف ملركبات االأجرة 
ولــلــمــوظــفــني والـــــــــزوار ومـــواقـــف 
وا�صراحات  الــهــوائــيــة  لــلــدراجــات 
عـــمـــومـــيـــة جمـــهـــزة ومـــ�ـــصـــّلـــيـــني /
ومكاتب  والــــ�ــــصــــيــــدات/  لـــلـــرجـــال 
لل�صائقني  وا�ــصــراحــة  للموظفني 
ومواقع  عــمــومــيــة  مـــيـــاه  ودورات 
مواقع  جــــانــــب  اإىل  ا�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة 
الأجــهــزة اخلــدمــة الــذاتــيــة والدفع 
االإلكروين واأجهزة بطاقات /نول/ 
وجــهــاز عــر�ــس مــواعــيــد احلافات 
املتعاملني  �ــصــعــادة  قــيــا�ــس  ومــوؤ�ــصــر 
واأجهزة ال�صراف االآيل واأجهزة بيع 

املرطبات والوجبات اخلفيفة.

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

)طرق دبي( تنجز حمطتني لركاب حافالت املوا�سالت 
العامة يف عود ميثاء وال�سطوة

•• دبي-وام:

الإدارة  االأوروبــيــة  املنظمة  حتــدي  بجائزة  دبــي  ل�صرطة  العامة  القيادة  فــازت 
لعام  وامل�صاواة بني اجلن�صني  واالندماج  "التنوع  فئة  EFQM عن  اجلــودة 
2021", وذلك عن مبادرات جمل�س ال�صرطة الن�صائي الإ�صعاد املجتمع التي 
�صاهمت يف متكني وتعزيز دور املراأة االإماراتية واندماجها يف العمل ال�صرطي 
اإجنازات  من  املجل�س  حققه  وما  املجتمع,  واإ�صعاد  االأمني  العمل  �صعيد  على 
نوعية �صاهمت تويل املراأة للعديد من املهام والعمل يف خمتلف التخ�ص�صات 
بهذه  دبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  دبي. ورفعت  �صرطة  العلمية على م�صتوى 
املنا�صبة, اأ�صمى اآيات التهنئة والتريكات اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
"رعاه  الــوزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�صد 
اهلل" , و�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
املجل�س التنفيذي, والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان, نائب رئي�س 
رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  و�صمو  الداخلية,  وزيــر  الـــوزراء,  جمل�س 
الرئي�صة  والطفولة  لاأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  العام  الن�صائي  االحتــاد 

"اأم االإمارات", وحرم �صاحب ال�صمو ال�صيخ  االأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية االأ�صرية 
حممد بن را�صد اآل مكتوم, �صمو ال�صيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم, 
وحرم �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان, نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
رئي�صة  اآل مكتوم,  را�صد  بن  بنت حممد  منال  ال�صيخة  �صمو  الرئا�صة,  �صوؤون 

جمل�س االإمارات للتوازن بني اجلن�صني, رئي�صة موؤ�ص�صة دبي للمراأة.
"EFQM" من  اجلـــودة  الإدارة  االأوروبــيــة  املنظمة  حتــدي  جــائــزة  وتعتر 
اجلوائز التي يتم اإطاقها ب�صكل �صنوي لتكرمي امل�صاريع واملبادرات املتميزة, 
و"التنوع  الدائري",  "االقت�صاد  هي:  فئات   3 يف  كبري  تاأثري  لها  كان  والتي 
واالندماج وامل�صاواة بني اجلن�صني" وحتقيق "اأهداف التنمية امل�صتدامة لاأمم 
املتحدة", حيث يتم اختيار امل�صاريع املر�صحة ومقابلتها, ثم االعان الفائزين 
يف حفل تكرمي خا�س ُتنظمه املنظمة االأوروبية الإدارة اجلودة ب�صكل �صنوي. 

على  دبــي  ل�صرطة  العام  القائد  املــري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  واأثــنــى 
النوعية  املجتمع يف حتقيق اجلائزة  الإ�صعاد  الن�صائي  ال�صرطة  جهود جمل�س 
التي ت�صاف اإىل �صجل اإجنازات �صرطة دبي خا�صة يف متكني وتعزيز دور املراأة 
العامة  القيادة  حر�س  موؤكداً  ال�صرطية,  والتخ�ص�صات  املجاالت  خمتلف  يف 
ل�صرطة دبي على حتقيق التنوع واالندماج وامل�صاواة بني اجلن�صني يف خمتلف 
التخ�ص�صات ال�صرطية وذلك يف اإطار حر�صها الدائم على حتقيق التوجهات 
احلكومية �صمن موؤ�صر االإمارات للتوازن بني اجلن�صني. من جانبه, اأكد �صعادة 
اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل م�صاعد القائد العام ل�صوؤون 
التميز والريادة, اأن الفوز باجلائزة االأوروبية ياأتي تتويجاً للجهود التي بذلها 
دور  وتعزيز  العمل على متكني  املجتمع يف  الإ�صعاد  الن�صائي  ال�صرطة  جمل�س 
املراأة يف العمل ال�صرطي عر تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال, 

يف  امل�صاركة  ملف  اإعـــداد  على  العاملني  كافة  مــن  املـُـبــذولــة  باجلهود  م�صيداً 
اجلائزة واملناف�صة العاملية مع خمتلف اجلهات امل�صاركة و�صواًل اإىل الفوز بها, 
اأف�صل املمار�صات  م�صدداً يف الوقت ذاته على حر�س �صرطة دبي على تطبيق 
العاملية يف عملها خا�صة يف جمال متكني املراأة يف خمتلف التخ�ص�صات. واأو�صح 
اللواء العبيديل اأن جمل�س ال�صرطة الن�صائي الإ�صعاد املجتمع له تاريخ حافل 
يف حكومة دبي منذ اإن�صائه يف عام 2007 مبباركة من معايل الفريق �صاحي 
اأول  العام ل�صرطة دبي يف ذلك الوقت, وكانت  القائد  خلفان متيم الذي كان 
رئي�صة له من خارج ال�صرطة وهي خولة لوتاه, مو�صحا اأن املجل�س تطور حتى 
و�صل يف هذا الوقت برئا�صة الرائد خبري العنود ال�صعدي اإىل حتقيق اإجنازات 
جديدة, وربط اأهدافه باالأهداف اال�صراتيجية ل�صرطة دبي, م�صيداً يف الوقت 
ذاته بالدعم الاحمدود من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري, للمراأة يف 
التوازن  حتقيق  عنه  نتج  مما  ال�صرطية  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  دبي  �صرطة 
بني اجلن�صني يف جمال العمل ال�صرطي واأ�صبحت املراأة تتبواأ منا�صب قيادية 
االهتمام  لهذا  ونتيجة  ال�صرطة,  ومراكز  العامة  االإدارات  خمتلف  يف  كبرية 

ح�صلت �صرطة دبي على هذه اجلائزة املهمة يف جمال التميز والريادة.

�سرطة دبي تفوز بجائزة حتدي املنظمة الأوروبية لإدارة اجلودة

مركز النقل املتكامل : الرقابة على تنفيذ العمل يف حرم الطريق اأ�سهم يف حت�سني م�ستويات ال�سالمة املرورية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 924/2020/20 جتاري كلي   
مو�صوع الدعوى : املطالبة بعزل مدير واإزالة ا�صمه من الرخ�صة التجارية واإخطار اجلهات املخت�صة بذلك مع 

الزامها بالنفقات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب االإعان : ا�صماعيل حممد عبداحلميد ابو�صردانه - �صفته بالق�صية : مدعي  

 املطلوب اإعانهما : 1- دريك اآند �صكل انرنا�صيونال )�صركة م�صاهمة عامة( 2-دريك اآند �صكل لاإن�صاءات - ذ م م
- �صفتهما  بالق�صية : مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

مو�صوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/2/17 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
املدعي من من�صب مدير  ا�صم  عليهما بحذف  املدعي  بالزام  ابو�صردانه  ا�صماعيل حممد عبداحلميد  ل�صالح/ 
املدعي  والزمت  بذلك.  املخت�صة  ال�صلطة  باخطار  والزامها  التجارية  برخ�صتها  الثانية  عليها  املدعي  ال�صركة 
عليها الثانية بامل�صاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

 اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 171/2021/305 ا�شتئناف جتاري  

مو�صوع االإ�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/1514 جتاري كلي 
والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب.   

طالب االإعان : هاري�س �صوري�س الكهياين - ب�صفته وارث للمتوفى / �صوري�س ريوا�صند 
الكهياين - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 

املطلوب اإعانه: 1- �صركة جيم التجارية - ذ م م - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده.
مو�صوع االإعان : قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/1514 جتاري كلي.  
بقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2021/3/10 املــوافــق  االأربــعــاء  يــوم  جل�صه  لها  وحـــددت 
قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  بعد  وعليه يقت�صي ح�صوركم  التقا�صي عن 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 875/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�صيل االإعان بالن�صر
اىل املدعي عليه / 1- �صاني�صكومار بانداراكوالثيل كوماران كوماران  

مبا ان املدعي / جينو جايان  
وميثله / �صعاد حممد عبدالعزيز عبدالغني  

بالزام   2021/2/10 بتاريخ  االبتدائية  دبي  حمكمة  قــررت  فقد  اأداء  اأمــر  ا�صت�صدار  طلب 
املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 125.000 درهم )مائة وخم�صة ع�صرون الف درهما( 
من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  وبالفائدة   ,  144304  ,  144303 بــاالأرقــام  ال�صيكات  قيمة 
ا�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد , والزامه بالر�صوم بعد وامل�صروفات.   ولكم احلق يف 

اإ�صتئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سمن �لكرنفال �الأكادميي ملدر�سة زبيدة بنت جعفر �حللقة �الأوىل

جمل�ش اأولياء اأمور دبا احل�سن ي�سارك بندوة عن دور الأ�سرة والعوامل املوؤثرة يف التح�سيل الدرا�سي لالأبناء
•• دبا احل�شن- الفجر:

دبا  مبدينة  والــطــالــبــات  الطلبة  اأمـــور  اأولــيــاء  جمل�س  �ــصــارك 
اإر�صادية �صمن  بندوة  للتعليم  ال�صارقة  التابع ملجل�س  احل�صن 
االأوىل  احللقة  جعفر  بنت  زبيدة  ملدر�صة  االأكادميي  الكرنفال 
االأ�صرة  )دور  عنوان  وحملت  االأمـــور  اأولــيــاء  ا�صتهدفت  والتي 

والعوامل املوؤثرة يف التح�صيل الدرا�صي لاأبناء(. 
بني  املجتمعية  ال�صراكة  ملبداأ  تعزيزاً  املجل�س  م�صاركة  وجــاءت 
املدر�صة واالأ�صرة واملجتمع ل�صمان عاقة قوية ومتينة بني كل 

من املدر�صة واالأ�صرة من جهه وبني املدر�صة وموؤ�ص�صات املجتمع 
املحلي من جهه.

التوا�صل  با�صتخدام  بعد  عــن  وهــي  املــ�ــصــاركــة  هــذه  وانطلقت 
املرئي �صمن �صل�صلة الرامج التوعوية والتثقيفية التي ي�صعى 
اأولياء االأمــور اإىل ن�صرها يف املجتمع والتي ت�صاهم يف  جمل�س 
الأبنائنا  واالأكادميي  التح�صيلي  امل�صتوى  رفع  باأهمية  االإر�صاد 

الطلبة.
قدمت الندوة االأ�صتاذة �صفية ح�صن النعيمي وذلك م�صاء اأم�س 
وهدفت الندوة اإىل و�صف العاقة الوثيقة بني النظام االأ�صري 

والربوي اأثناء التعليم عن بعد وحتديد اأهم العوامل املوؤثرة 
يف التح�صيل الدرا�صي.

واملدر�صة  االأ�ــصــرة  تواجهها  التي  التحديات  الــنــدوة  وتــنــاولــت 
م�صتوى  رفــع  اأمـــام  تقف  الــتــي  الــعــوائــق  على  التغلب  وكيفية 

التح�صيل الدرا�صي للطلبة.
 وختمت الندوة مبناق�صة عامة مت تقدمي ال�صكر فيها الأولياء 
االأمور لدورهم البارز وتعاونهم يف دعم العملية التعليميه منذ 

تطبيق نظام التعلم عن بعد.
واأكد �صعادة حممد را�صد ر�صود احلمودي رئي�س جمل�س اأولياء 

اأمور الطلبة والطالبات مبدينة دبا احل�صن على اأهمية طرح 
مدر�صة زبيدة بنت جعفر من كرنفال اأكادميي  ي�صكل م�صاحة 
ب�صورة  االأمـــور  واأولــيــاء  عامة  ب�صورة  للمجتمع  التوعية  من 
اأهمية  الــتــي تــركــز على  اأهــدافــه وحمــــاوره  خا�صة مــن خــال 
التح�صيل العلمي للطلبة ال�صيما خال فرة جائحة كورونا .

النقاط  لتقدمي عددا من  الكرنفال فر�صة  واعتر احلمودي 
الرئي�س  حمــورهــا  والــتــي  التعليمية  العملية  لتعزيز  الهامة 
الطلبة  بتح�صيل  املتوا�صل  االرتقاء  بهدف  والوالدين  االأ�صرة 

يف ظل توا�صل نظام التعلم عن بعد.

تنمية املجتمع و»�سالفا« ت�ستعر�سان �سبل جودة حياة اأ�سحاب الهمم
•• دبي-وام:

احلياة"  "مدر�صة  مبادرة  نظمت 
الوطني  الرنامج  مظلة  حتت   ,
لل�صعادة وجودة احلياة وبالتعاون 
لرعاية  "�صالفا"  مــنــظــمــة  مـــع 
اجلل�صة  االإعاقة" ,  "ذوي  ودمــج 
"حلقات  االإفرا�صية  النقا�صية 
جلودة  اأ�صا�صية  ومهارات  ن�صائح 
اأ�ـــصـــحـــاب الـــهـــمـــم.. لدعم  حــيــاة 
دور االأ�ــصــرة يف البيت" وذلــك يف 
واملمار�صات  التجارب  تبادل  اإطار 
اأ�صحاب  لــرعــايــة ودمـــج ومتــكــني 
الهمم وحتقيق اأف�صل جودة حياة 

حتيط بهم.
�ــصــهــدت اجلــلــ�ــصــة مـــعـــايل ح�صة 

بـــنـــت عــيــ�ــصــى بــــو حــمــيــد وزيـــــرة 
املجتمع بح�صور عدد من  تنمية 
واأولياء  واملخت�صني  املــ�ــصــوؤولــني 
والقائمني  الهمم  اأ�صحاب  اأمــور 
على الرعاية والتاأهيل يف مراكز 
الــهــمــم وذلـــك جت�صيدا  اأ�ــصــحــاب 
لقيمة واأهمية دعم االأ�صر وزيادة 
الوعي املجتمعي لتمكني اأ�صحاب 
وبيئاتهم  بـــيـــوتـــهـــم  يف  الـــهـــمـــم 

الطبيعية.
املجتمع  تــنــمــيــة  وزارة  و�ــصــلــطــت 
التي  اأبــرز اخلدمات  ال�صوء على 
الهمم  اأ�ـــصـــحـــاب  مــنــهــا  ا�ــصــتــفــاد 
وعلى   19 خال جائحة كوفيد 
للتدخل  االإمــــــــــــــارات  بــــرنــــامــــج 
االأطفال  ي�صتهدف  الـــذي  املبكر 

وقدمت منظمة "�صالفا" لرعاية 
ودمج "ذوي االإعاقة" عر�صا عن 
وبرامج  واأهـــــداف  ا�ــصــراتــيــجــيــة 
املنظمة اإ�صافة اإىل دور املنظمة يف 
دعم برامج التدخل املبكر وخا�صة 
مبادرة "اأمي واأنا" وبرامج الدعم 
املنظمة  تــوفــرهــا  الــتــي  النف�صي 
لـــاأ�ـــصـــرة والـــــدالئـــــل والـــتـــاأثـــري 
الــعــام عــلــى االأ�ـــصـــر مــع الركيز 
والن�صائح  املهارات  على عدد من 
التي تخ�ّس االأ�صر وذوي اأ�صحاب 

الهمم واملجتمع عموما.
النقا�صية  اجلــلــ�ــصــة  وتــ�ــصــمــنــت 
حــــــــــــوارات مـــــع اخلــــــــــراء حــــول 
التدخل  وبـــرامـــج  بـــروتـــوكـــوالت 
املنزيل  الــــعــــاج  وطــــــرق  املـــبـــكـــر 

 6 عمر  حتى  الــــوالدة  �صـــــن  من 
وجودة  ال�صعادة  وتــاأثــري  �ــصــنــوات 
التدخل  احلياة على طــرق عــاج 

املبكر.
روؤيـــة  عــلــى  الــ�ــصــوء  كــمــا �صلطت 
اأ�صحاب  لــدمــج  االإمــــــارات  دولــــة 
الـــهـــمـــم يف املـــــدار�ـــــس والــــرامــــج 
التي  والـــعـــاجـــيـــة  الــتــعــلــيــمــيــة 
دور  امل�صجلني يف  لاأطفال  تقدم 
اأ�صحاب  مــراكــز  يف  اأو  احل�صانة 
ال�صيا�صة  اإىل  اإ�ــصــافــة   , الــهــمــم 
الهمم  اأ�صحاب  لتمكني  الوطنية 
ومبادراتها  واأهدافها  وحماورها 
ال�صيا�صة  ودور  اال�ــصــراتــيــجــيــة 
الدمج  اأ�صكال  اأف�صل  حتقيق  يف 
والت�صغيل والتمكني لهذه الفئة.

املجتمع  فئات  فجميع  لها  هدفا 
كانوا  الهمم  اأ�صحاب  فيهم  مبن 
وال يزالوا يف دائرة اهتمام حكومة 

وقيادة دولة االإمارات.
والت�صريعات  القوانني  اإىل  ولفت 
املبادرات وال�صيا�صات التي تبنتها 
اأ�صحاب  اأجــــــل  مــــن  احلـــكـــومـــة 
الوطنية  ال�صيا�صة  ومنها  الهمم 
لتمكني "اأ�صحاب الهمم" اإ�صافة 
"ذوي  تــ�ــصــمــيــة  واأثـــــر  قــيــمــة  اإىل 
الهمم" يف  "اأ�صحاب  االإعاقة" بــ 

دولة االإمارات.
ــــــاف اأنــــــــه بـــفـــعـــل اجلـــهـــود  واأ�ــــــص
النوعية والدعم الاحمدود من 
اأ�صبح  فــقــد  الــقــيــادة واحلــكــومــة 
اأ�صحاب الهمم يف دولة االإمارات 

املنزلية  واملـــــهـــــارات  والـــتـــاأهـــيـــل 
واآلــــــيــــــات الـــتـــكـــّيـــف مــــع الـــعـــاج 
داون  مــتــازمــة  لـــذوي  خ�صو�صا 
عر�س  اإىل  ـــافـــة  اإ�ـــص والـــتـــوحـــد 
اأ�صر  جتــــــارب  عــــن  فـــيـــديـــوهـــات 
ح�صلت  الـــذي  النف�صي  والــدعــم 
والتحديات  اجلائحة  اأثناء  عليه 
االأبناء  رعــايــة  يف  واجهتها  الــتــي 

من هذه الفئة.
اإ�صماعيل  نــا�ــصــر  ــعــادة  �ــص وقــــال 
الرعاية  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل 
االجتماعية بوزارة تنمية املجتمع 
يف كلمة له خال اجلل�صة اإن دولة 
االإمــارات ومنذ التاأ�صي�س و�صعت 
نــ�ــصــب عــيــنــهــا وجعلت  االإنـــ�ـــصـــان 
االإن�صان  وتاأهيل  وتنمية  تطوير 

ق�صة جناح عاملية وقدوة حتتذى 
والت�صغيل  والتمكني  الرعاية  يف 
الـــدامـــج ويف جـــودة احلــيــاة التي 
تـــتـــعـــزز لـــديـــهـــم يـــومـــا بـــعـــد يوم 

مبزيد من ال�صعادة والرفاهية.
واأفــــاد اأنـــه يف اإطــــار الــتــزام دولة 
من   /11/ بـــــاملـــــادة  االإمـــــــــــارات 
حلقوق  املــتــحــدة  االأمم  اتــفــاقــيــة 
"حاالت  االأ�صخا�س ذوي االإعاقة 
االإن�صانية"  والـــطـــوارئ  اخلــطــر 
كبرية  جهودا  الدولة  بذلت  فقد 
اأ�صحاب  حـــمـــايـــة  ــبــيــل  ـــ ـــ ـــ ـــ �ــصـــ يف 
"كوفيد- جائحة  ظــل  يف  الهمم 
املجتمع  اأفراد  ببقية  19" اأ�صوة 
احلماية  تــــــــــــــوفــري  حــــــــــــــــــــيــث  مـــن 
والتعليمية  ال�صحية  واخلدمات 
وغــــــــريهــــــــا من  والـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة 
االحتياجات واأعطتــــــهم االأولوية 
ال�صـحية  االأمـــــور  من  كـــــثري  يف 

والتنموية.
وا�صتعر�صت وزارة تنمية املجتمع 
خـــال اجلــلــ�ــصــة الــنــقــا�ــصــيــة اأبـــرز 
مــــامــــح الــــتــــدخــــل عــــن بـــعـــد يف 
خال  املــبــكــرة  الطفولة  مرحلة 
"كوفيد19-" اإذ متكنت  جائحة 
االأ�صر  مع  التوا�صل  من  الـــوزارة 
االإلكرونية  املن�صات  خــال  من 
املبا�صر الأولياء  التدريب  وتوفري 
االأمور وغريهم من اأفراد االأ�صرة 
بتوفري  بدورهم  يقومون  الذين 

التدريب الأطفالهم.
وتطرقت الوزارة اإىل دور برنامج 

االإمارات للتدخل املبكر يف توفري 
الأ�صحاب  احلياة  وجودة  ال�صعادة 
الهمم واأ�ــصــرهــم مــن خــال رفع 
ــــاة لـــدى  مـــ�ـــصـــتـــوى جـــــــودة احلــــي
االأطفال الذين يعانون من التاأخر 
جانب  اإىل  واالإعـــاقـــات  الــنــمــائــي 
كــبــري على  ب�صكل  واأّثــــر  اأ�ــصــرهــم 
النمائية  الطفل  مــهــارات  تعزيز 
االأعمـــــار  ذوي  عــلــى  والــركــيــز 
املبكرة اإ�صافة اإىل متــــكني االأ�صر 
املنازل  اأطــفــالــهــا يف  تــدريــب  مــن 
اإدراك  مــع  الطبيعية  والــبــيــئــات 
اجلميع حلقوقهم وم�صوؤولياتهم 

جتاه االأطفال.
م�صتويات  الــرنــامــج  حــقــق  كــمــا 
اأعــلــى مــن جـــودة احلــيــاة لاأ�صر 
الركيز  بفعل  الهمم  واأ�ــصــحــاب 
ولي�س  خمـــتـــلـــفـــة  فـــــئـــــات  عــــلــــى 
االأطفال فح�صب مبا يعزز الوعي 
بدور جميع اأفراد االأ�صرة واأهمية 
اأف�صل  لتحقيق  الطفل  حميط 

النتائج.
النقا�صية  اجلل�صة  تنظيم  يــاأتــي 
العمل  ور�ـــــــس  �ــصــلــ�ــصــلــة  �ـــصـــمـــن 
املعنية  واالأنــ�ــصــطــة  والــفــعــالــيــات 
حلقوق  الوطنية  اخلطة  بــاإعــداد 
اللجنة  ا�ـــصـــراف  االإنـــ�ـــصـــان حتـــت 
الـــوطـــنـــيـــة حلـــقـــوق االنـــ�ـــصـــان يف 
ومتكني  دعــــــم  ويــــعــــد  الــــــدولــــــة 
�صمن  مـــــن  الــــهــــمــــم  اأ�ـــــصـــــحـــــاب 
االأولويات التي �صتدرج يف م�صروع 

اخلطة الوطنية.

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن بالن�شر

 2020/4410  امر اداء    
مو�صوع الدعوى : املو�صوع الزام املطلوب االمر �صدهم بالت�صامن ب�صداد مبلغ 413.500 درهم 
)فقط ابعمائة وثاثة ع�صر الف وخم�صمائة( درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق 

حتى ال�صداد التام.   
طالب االإعان : ماهيندار جاجيندرا راو - �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- عبيدة احمد اجلباوي  2-ماني�س كومار �صينها - �صفتهما بالق�صية : مدعي 
عليهما - جمهويل حمل االإقامة 

اأداء فــقــد قـــررت حمكمة دبـــي االبــتــدائــيــة بتاريخ  اأمـــر  مــو�ــصــوع االإعــــان :  طــلــب ا�ــصــتــ�ــصــدار 
2020/10/19 بالزام املدعى عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 413.500 درهم )اربعمائة 
وثاثة ع�صر الف وخم�صمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ اال�صتحقاق 
لكل �صيك حتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

ولكم احلق يف اإ�صتئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0000359 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : �صركة جوهرة ال�صرق ل�صيانة املباين ذ م م وباقي ال�صركاء  

بناية عبداهلل حممد   407 رقم  عقار   1 ال�صناعية  : عجمان اجلرف  االإقامة  جمهول حمل 
خلفان �صيف الغفلي 0501140150 رقم مكاين 4365210976  

انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/3/9 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد , 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاه  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.  
حرر بتاريخ  2021/2/28 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0000558 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : غ�صان ال�صيخ علي  
 b94 جمهول حمل االإقامة : عجمان اجلرف معر�س رقم

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/3/14 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 8( �صخ�صيا 
كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   , معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
امل�صتندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/3/4 م.   

مدير اخلدمات الق�شائية      
خلود �شامل ال�شويدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر
 634/2021/60 اأمر اأداء  

تفا�صيل االإعان بالن�صر
اىل املدعي عليه /1- مدورى فينت�صرز للتجارة العامة - �س ذ م م   

كوندورتيك  �صركة  حاليا  م  م  ذ  �س  االلكرونيات  لتجارة  بي  تي  اأم   / املدعي  ان  مبا 
اأداء فقد قررت حمكمة دبي  لتجارة االلكرونيات ذ م م �صابقا - طلب ا�صت�صدار اأمر 
وقدره  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بــان  عليها  املدعي  الــزام   2021/1/31 بتاريخ  االبتدائية 
)2.953.69( الفان وت�صعمائة وثاثمائة وخم�صون درهما وت�صعة و�صتون فل�صا فقط , 
مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2020/11/25 وحتى ال�صداد 
ولكم احلق يف  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم   , التام 

اإ�صتئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا االعان.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم  85/2021 مدين  
تفا�صيل االإعان بالن�صر 

اىل امل�صتاأنف �صدهما/1- ح�صن يو�صف م�صطفى ح�صني م�صطفى 
2- دينا ح�صني يو�صف م�صطفى م�صطفى - جمهويل حمل االقامة 

مبا ان امل�صتاأنف / معهد االإحتاد الثقايف 
 قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/1539 مدين جزئي 

وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�س املوافق 2021/3/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بقاعة التقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

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

تفا�صيل االإعان بالن�صر
اىل املتظلم �صده / 1- �صجاد اأحمد حممود يو�صف خان , 2- عادل اأمني حممد اأمني 

جمهويل حمل االإقامة 
مبا اأن املتظلم / كيه دي اي )م.م.ح( موؤ�ص�صة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة ملالكها/ ع�صام 

عبداهلل حممد عبدالعاطي. 
ال�صادر من  القرار  : هو  املتظلم منه  القرار  اأعــاه ومو�صوعه  املذكور  التظلم  اأقــام عليكم  قد 

حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2021/1/4 يف الدعوى رقم 2/2021 حجز حتفظي جتاري.   
وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/3/21  ال�صاعة 8.30 �صباحا �س بقاعة التقا�صي عن 
بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

االأقل,  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

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

تفا�صيل االإعان بالن�صر
اىل املتظلم �صده / 1- �صجاد اأحمد حممود يو�صف خان , 2- عادل اأمني حممد اأمني 

جمهويل حمل االإقامة 
مبا اأن املتظلم / �صركة الهوبلي للو�صاطة التجارية - ذ م م 

وميثله / عبداملطلب علي اأحمد  
ال�صادر من  القرار  : هو  املتظلم منه  القرار  اأعــاه ومو�صوعه  املذكور  التظلم  اأقــام عليكم  قد 
حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2020/12/31 يف الدعوى رقم 701/2020 حجز حتفظي جتاري.   
وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2021/3/21  ال�صاعة 8.30 �صباحا �س بقاعة التقا�صي عن 
بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

االأقل,  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اعالن بالن�شر )تظلم( 
 5/2021/71 تظلم مدين  

تفا�صيل االإعان بالن�صر
اىل املتظلم �صده / 1- عمرو عبداحلفيظ حممد حممد حماد 

جمهول حمل االإقامة 
مبا اأن املتظلم / حممد حامد علي املهدي املنجي

وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي   
االأمــر على  ال�صادر يف  القرار  اأعــاه ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأقــام عليكم  قد 
املــوافــق 2021/3/21   يــوم االحــد  ل�صنة 2021 مــدين. وحــددت لها جل�صة  رقــم 12  عري�صة 
ال�صاعة 8.30 �صباحا �س بقاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل,  ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن بالن�شر 

 699/2021/207 تنفيذ جتاري  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/1_  2- �صمري حممد ابو كرنيب , 2_3- الفي�صل لل�صيارات - ذ م م

 جمهول حمل االقامة
حممد  �صيخه   / وميثله   - القبي�صي  جمعه  عبداهلل  التنفيذ/حممد  الطالب  ان  مبا 
�صيف علي املحرزي.  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )66472( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االجــراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 1011 ل�شنة 2020 اأحوال نف�س م�شلمني  

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- منى مرزوق يو�صف ال�صيد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : ح�صام حممود فتحى اأحمد حوا�س
وميثله :  خالد كلندر عبداهلل ح�صني  

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2020/12/21  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح/ ح�صام حممود فتحى احمد حوا�س بن�صرح باإعان املحكوم عليها بالن�صر   
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االعــان  هــذا  لن�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

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

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/1038 عقاري كلي , ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )5117953.52 درهم( , �صاما للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب االإعان : ليو نوره بولر - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : 1- تريدينت انرنا�صيونال هولدجنز )�س م ح( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

جمهول حمل االإقامة 
مو�صوع االإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن - الوحدات العقارية ارقام )604 , 
 )WATERFRONT 1 "1" ( الكائنني يف املبنى رقم )1( امل�صمى )واتر فرونتGV2 , GV3 , GV5
1205 واملوقف رقم  اأرقــام  2- الوحدات العقارية  املقام على قطعة االر�ــس رقم )153( مبنطقة مر�صى دبــي.  
B2-25" 1503/ واملوقف رقم B2-84 , 1705/  واملوقف رقم B2-26 , 2005/ واملوقف رقم 304 , 
 /B2-18 , 1201 واملوقف رقم/B2-45 , 705 واملوقف رقم /B3-144 , 505 واملوقف رقم /B2-16
واملوقفني رقم B2-108,109 , MH1/ الكائنني يف املبنى رقم )1( امل�صمى )باي �صايد BAYSIDE( املقام 
على قطعة االر�س رقم )97( مبنطقة مر�صى دبي. 3- الوحدة العقارية رقم )702( الكائنة يف املبنى رقم )1( 

امل�صمى )IT PLAZA( املقام على قطعة االر�س رقم )471( مبنطقة ندا ال�صبا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 123/2021/204 تنفيذ �شرعي  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 856/2020 احوال نف�س 
م�صلمني ال�صادر بتاريخ 2020/11/24

طالب االإعان : عنود ابرهيم ح�صني بني هاين - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : 1- �صادى عبداهلل ذيب اخلما�صية - �صفته بالق�صية : منفذ �صده

مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ 
بتاريخ  ال�صادر  م�صلمني  نف�س  احــوال   856/2020 رقــم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم 
حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   .2020/11/24

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 7 اأيام من تاريخ ن�صر هذا االعان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
�ىل من يهمه �المر

م�صوؤولية  ذات  حرة  منطقة  �صركة   - م  م  ذ   - حرة  منطقة  هو�صبيتاليتي  ميلون  نحن: 
لل�صركات  املنظمة  اللوائح  الأحكام  وفقا  تاأ�ص�صت   ,  96209 رقم  جتارية  رخ�صة  حمدودة 
لل�صركات  املنظمة  )اللوائح  وتعدياتها   2016 ل�صنة  للتطوير  دبي  �صلطة  يف  اخلا�صة 
اخلا�صة( , نعلن باأننا ومبوجب املادة )17( من اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة, قررنا 

تغيري ا�صم ال�صركة اىل :
ميلون مايندز منطقة حرة - ذ م م 

على كل من يرغب باالعرا�س على تغيري ا�صم ال�صركة اأن يتقدم باإعرا�س خطي خال 
مدة ال تتجاوز اأربعة ع�صر )14( يوما من تاريخ ن�صر هذا االإ�صعار على العنوان التايل : 

مدير اإدارة الت�صجيل والراخي�س
�صلطة دبي دبي للتطوير - �س ب : 478844 -  دبي االمارات العربية املتحدة.

 info@dda.gov.ae : الريد االإلكروين
ميلون هو�صبيتاليتي منطقة حرة - ذ م م

ا�شعار بتغيري ا�شم �شركة
منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
اعالن بالن�شر - يف  الدعوى 353/2021/16 جتاري جزئي  

و�صورة  �صحيفتها  ا�صل  من  ب�صورة  عليه  املدعي  واعــان  الدعوى  هــذه  وقيد  بت�صجيل  الت�صريح   : الدعوى  مو�صوع     
بتاريخ  ال�صادر   2020 ل�صنة   28 رقــم  بدبي  التجارية  املحكمة  رئي�س  قــرار  من   4 املــادة  ن�س  اعمال  ومرفقاتها  من    
2020/11/1 للوقوف على توافر �صروط امر االأداء من عدمه, ويف املو�صوع : احلكم الزام املدعي  2020/9/11 واملعمول به من تاريخ 
251.292.86 درهــم  مائتي وواحد  البالغ قدره   2019/9/26 املبلغ املر�صد بذمته عن عقد املرابحة واملــوؤرخ  يــوؤدي للمدعي  عليه بان 
مبلغ  %1 من  ن�صبة  هو  ما  املدعي  اىل  يــوؤدي  بان  عليه  املدعي  الــزام  مع  فل�صا  وثمانون  و�صتة  درهما  وت�صعون  واثنني  ومائتي  الف  وخم�صون 
التي  لاأ�صرار  اجلابر  للمدعي  املنا�صب  التعوي�س  باداء  عليه  املدعي  الزام  التام.  ال�صداد  وحتى   2019/12/1 تاريخ  من   251.292.86
حلقت به عما فاته من ك�صب وما حلقه من خ�صارة والذي يحدده امل�صرف العار�س )املدعي( مببلغ 20.000 درهم )فقط ع�صرون درهم( ويف 
جميع االأحوال : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   طالب االإعان :  م�صرف ال�صارقة اال�صامي - �س م ع - �صفته 
بالق�صية : مدعي   املطلوب اإعانه : 1 - نا�صر جمال قلندر خان - �صفته  بالق�صية : مدعي عليه. مو�صوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها  الت�صريح بت�صجيل وقيد هذه الدعوى واعان املدعي عليه ب�صورة من ا�صل �صحيفتها و�صورة من ومرفقاتها اعمال ن�س املادة 4 
من قرار رئي�س املحكمة التجارية بدبي رقم 28 ل�صنة 2020 ال�صادر بتاريخ 2020/9/11 واملعمول به من تاريخ 2020/11/1 للوقوف 
على توافر �صروط امر االأداء من عدمه, ويف املو�صوع : احلكم الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي املبلغ املر�صد بذمته عن عقد املرابحة واملوؤرخ 
2019/9/26 البالغ قدره 251.292.86 درهم  مائتي وواحد وخم�صون الف ومائتي واثنني وت�صعون درهما و�صتة وثمانون فل�صا مع الزام 
2019/12/1 وحتى ال�صداد التام. الزام املدعي  251.292.86 من تاريخ  %1 من مبلغ  املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي ما هو ن�صبة 
عليه باداء التعوي�س املنا�صب للمدعي اجلابر لاأ�صرار التي حلقت به عما فاته من ك�صب وما حلقه من خ�صارة والذي يحدده امل�صرف العار�س 
اتعاب املحاماة.  الــزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل   : 20.000 درهم )فقط ع�صرون درهــم( ويف جميع االأحــوال  )املدعي( مببلغ 
وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/3/14  ال�صاعة 8.30 �صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 

اعالن حكم بالن�شر 
يف  الدعوى 1532/2020/11 مدين جزئي  

تفا�صيل االإعان بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه 1- تينا مارينو - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : حمدان ال�صام�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2021/1/18  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح/حمدان ال�صام�صي للمحاماة واال�صت�صارات القانونية بالزام املدعي عليها 
�صنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهــم   60.469.30 مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بان 
درهم  ومائتي  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتها  ال�صداد  وحتى متام  الدعوى  قيد  تاريخ 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
اإلغاء ت�ساريح اخليم الرم�سانية وموائد الإفطار يف عجمان

•• عجمان-وام:

اأعلن جمل�س تن�صيق العمل اخلريي واالأوقاف يف عجمان 
عن اإلغاء جميع الت�صاريح اخلا�صة باخليم الرم�صانية 
ومــوائــد االإفــطــار لــعــام 2021 م وذلـــك انــطــاقــاً من 
احلر�س على �صامة ال�صائمني, و�صبط وتوحيد اآليات 

عمل اخلطة البديلة لعملية اإفطار ال�صائمني.
واأكد جمل�س تن�صيق العمل اخلريي على �صرورة التزام 
بالتن�صيق  االإمــارة  العاملة يف  كافة اجلمعيات اخلريية 
مــع املــجــلــ�ــس لــتــحــديــد عـــدد الــوجــبــات لــكــل مــوقــع مع 

االلتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية .
و�صدد املجل�س على جتنب توزيع الوجبات داخل امل�صاجد 
بخطة  املجل�س  اإخــطــار  و�ــصــرورة  ال�صكنية,  واالأحـــيـــاء 
يتم  اأن  على   , اجلمعيات اخلريية  الوجبات من  توزيع 

االعتماد النهائي للخطة من املجل�س .
�صتكون  الوجبات  تــوزيــع  اأوقـــات  اأن  اإىل  املجل�س  واأ�ــصــار 
وحتى  مبا�صرة  الع�صر  �ــصــاة  بعد  مــن  الــفــرة  خــال 
قبل اآذان املغرب ب�صاعة, م�صدداً على اأنه مينع منعاً باتاً 
االإعداد اأو التن�صيق مل�صروع يخدم توزيع وجبات االإفطار 

يوؤدي اإىل جتمعات.

واأكــدت �صعادة مرمي علي املعمري االأمني العام ملجل�س 
اإيقاف  قـــرار  اأن   , واالأوقــــــاف  اخلـــريي  الــعــمــل  تن�صيق 
ت�صاريح اخليم الرم�صانية واملجال�س وموائد االإفطار 
املمنهجة  وخططه  املتوا�صل  املجل�س  �صعي  �صمن  ياأتي 
وا�صتجابة  وفاعلية  بكفاءة  احلالية  الــظــروف  ملواجهة 
لاإجراءات والتدابريالوقائية للت�صدي لهذه اجلائحة 

العاملية.
م�صرية اإىل اأن املجل�س ي�صعى اإىل و�صول وجبات االإفطار 
اإىل اأكر عدد من امل�صتفيدين من فئة العمال واأ�صحاب 

الدخل املحدود بطريقة اآمنة.

علي علوان النعيمي يثمن اإجنازات وحدة مو�سيقى �سرطة راأ�ش اخليمة
•• راأ�س اخليمة -وام:

ثمن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة امل�صتوى املتميز الذي و�صلت اإليه وحدة 
مو�صيقى �صرطة راأ�س اخليمة واالأداء اجليد الذي قدمه االأفراد عند اأداء املعزوفات املو�صيقية مما يوؤكد االهتمام 

الكبري الذي حتظى به الفرقة املو�صيقية من امل�صوؤولني واملخت�صني.
عام  مدير  الطري  اأحــمــد  جمال  العميد  يرافقة  اخليمة  راأ�ـــس  �صرطة  مو�صيقى  لــوحــدة  تفقده  خــال  ذلــك  جــاء 
املوارد واخلدمات امل�صاندة وعدد من كبار ال�صباط حيث اطلع على حتديثات مرافق الوحدة اذ تتتوفر فيها كافة 

االحتياجات من االآالت املو�صيقية احلديثة واملباين املجهزة ملواكبة التو�صع الذي ت�صهده الفرقة.
اأف�صل  ي�صعها يف م�صاّف  ما  اليوم,  تاأ�صي�صها وحتى  تاريخ م�صريتها منذ  الفرقة تطورات عديدة يف  �صهدت  وقد 
الفرق املو�صيقية الع�صكرية على م�صتوى الدولة وح�صلت على العديد من اجلوائز حمليا وعربياً, كما اإن مو�صيقى 

ال�صرطة لها العديد من امل�صاركات املحلية الوا�صعة التي متت يف الدولة.

جلنة ب�الوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون ال�سحة النف�سية مع ممثلي احلكومة
•• ابوظبي-الفجر:

ال�صحية  الــ�ــصــوؤون  وا�ــصــلــت جلــنــة 
الوطني  املـــجـــلـــ�ـــس  يف  والـــبـــيـــئـــيـــة 
الذي  اجتماعها  خــال  االحتــــادي 
بــرئــا�ــصــة �صعادة  بــعــد  عــقــدتــه عـــن 
الــ�ــصــرهــان النائب  نــاعــمــة عــبــداهلل 
رئي�صة  املــجــلــ�ــس  لــرئــيــ�ــس  الـــثـــاين 
قانون  مــ�ــصــروع  مناق�صة  الــلــجــنــة, 
النف�صية,  ال�صحة  �صاأن  يف  احتــادي 
ال�صحة  وزارة  ممــثــلــي  مبــ�ــصــاركــة 

ووقاية املجتمع.
اللجنة  اأع�صاء  االجتماع  يف  �صارك 
�ــصــمــيــه عبداهلل  كـــل مــــن:  �ـــصـــعـــادة 
واأحمد  اللجنة,  مــقــررة  ال�صويدي 
�صعيد  و�صذى  ال�صويدي,  بو�صهاب 
بن  ح�صن  وعــــذراء  النقبي,  عــاي 
اليماحي,  اأحــمــد  ركــا�ــس, وحمــمــد 
والـــدكـــتـــورة مــــوزه حمــمــد حمرور 

العامري.
كما �صارك من وزارة ال�صحة ووقاية 

القانون  مـــ�ـــصـــروع  اأن  واأو�ـــصـــحـــت 
النف�صية  الــ�ــصــحــة  مــفــهــوم  عــــّرف 
النف�صي  اال�صتقرار  من  حالة  باأنه 
الفرد  يــ�ــصــتــطــيــع  واالجـــتـــمـــاعـــي, 
اأهـــدافـــه  يــحــقــق  اأن  مـــن خــالــهــا 
واأن  ال�صخ�صية,  الإمكانياته  طبقا 
احلياتية  الــ�ــصــغــوط  مـــع  يــتــعــامــل 
املجتمع,  وي�صاهم يف  وينتج  ويعمل 
القانون  مــ�ــصــروع  اأو�ـــصـــح  حـــني  يف 
باأنه  النف�صي  اال�صطراب  م�صطلح 
اأو  املـــزاج  اأو  التفكري  يف  ا�ــصــطــراب 
اأو  الــذاكــرة  اأو  االإدراك  اأو  ال�صلوك 
بع�صها  االأخـــرى  العقلية  الــقــدرات 
اإىل  ذلـــك  يـــــوؤدي  اأن  عــلــى  كــلــهــا  اأو 
اأو  االجتماعية  الــوظــائــف  يف  خلل 
املعاناة  اأو  التعليمية  اأو  الوظيفية 
هذه  وت�صنف  لل�صخ�س  النف�صية 
اال�صطرابات وفق ت�صنيفات الطب 
املنظمات  بها من  املعرف  النف�صي 
والهيئات الدولية املخت�صة. كما اأن 
املري�س النف�صي هو �صخ�س يعاين 

املــجــتــمــع كـــل مــــن: الـــدكـــتـــور عبد 
النا�صر بن �صامل خبري الت�صريعات 
تركي  اآمــنــه  والــدكــتــورة  ال�صحية, 
مديرة م�صت�صفى االأمل, والدكتورة 
الرعاية  اإدارة  مدير  الكواري  منى 
لبنى  والـــدكـــتـــورة  الــتــخــ�ــصــ�ــصــيــة, 
�صيا�صات  اإدارة  مدير  ال�صعايل  علي 

ال�صحة العامة.
ال�صرهان  نــاعــمــة  �ــصــعــادة  وقـــالـــت 
وا�صلت  اللجنة  اإن  اللجنة,  رئي�صة 
مناق�صة مواد م�صروع قانون احتادي 
يف �صاأن ال�صحة النف�صية مع ممثلي 
املجتمع,  ووقـــايـــة  الــ�ــصــحــة  وزارة 
التي  التعديات  على  التوافق  ومت 
اللجنة  و�صتوا�صل  اللجنة,  ارتاأتها 
احلكومة  ممثلي  مــع  اجتماعاتها 
ملناق�صة جميع مواد م�صروع القانون 
الذي يتكون من 58 مادة, ومن ثم 
�صيتم اإعداد التقرير النهائي ب�صاأنه 
ورفعه لرئا�صة املجل�س ملناق�صته يف 

اإحدى اجلل�صات املقبلة.

من اال�صطراب النف�صي.
واأ�صارت �صعادة ناعمة ال�صرهان اإىل 
اأنه  على  �صدد  القانون  م�صروع  اأن 
تــقــدمي خــدمــات ال�صحة  يــجــوز  ال 
على  احلــــ�ــــصــــول  دون  الـــنـــفـــ�ـــصـــيـــة 
ال�صحية وفق  ترخي�س من اجلهة 
ال�صروط وال�صوابط التي حتددها 
القانون,  لهذا  التنفيذية  الائحة 
ال�صحية  املــنــ�ــصــاأة  عــلــى  ويــتــوجــب 
خا�س  ب�صجل  االحتفاظ  النف�صية 
وحتدد  النف�صيني,  املــر�ــصــى  لقيد 
التي  البيانات  التنفيذية  الائحة 
الــ�ــصــجــل ومدة  اإدراجــــهــــا يف  يــجــب 

االحتفاظ به.
واأفــــادت اأن مــ�ــصــروع الــقــانــون حدد 
االإلزامي  الــدخــول  �ــصــروط  كــذلــك 
بحيث  النف�صية,  املن�صاأة  يف  للعاج 
االإلزامي  الدخول  اإجــراء  يجوز  ال 
للمن�صاأة  الـــنـــفـــ�ـــصـــي  لـــلـــمـــريـــ�ـــس 
التحقق  بعد  اإال  النف�صية  ال�صحية 
مــــن وجــــــود دالئــــــل وا�ـــصـــحـــة على 

�صديد  نف�صي  بــا�ــصــطــراب  اإ�ــصــابــتــه 
ميثل خطرا عليه اأو على االآخرين, 
واأن يكون اإدخاله الزما ل�صفائه, اأو 
ال�صحية.  حــالــتــه  تــدهــور  الإيــقــاف 
النف�صي  املــريــ�ــس  اإدخــــــال  ويـــكـــون 
طبيبني  من  بقرار  للعاج  اإلزاميا 

ما مل يكن مودعا بقرار من النيابة 
العامة اأو مبوجب حكم اأو قرار من 

املحكمة املخت�صة.
النف�صي  املــريــ�ــس  اأن  واأو�ـــصـــحـــت 
القانون  م�صروع  بح�صب  القا�صر 
خا�صة  �صحية  بــ�ــصــمــانــات  يــحــاط 

املن�صاأة  بـــــذات  اأحـــدهـــمـــا  نــفــ�ــصــيــني 
الــ�ــصــحــيــة الــنــفــ�ــصــيــة, وحتــــدد مدة 
تقت�صيه  ملا  وفقا  االإلــزامــي  العاج 
احلالة ال�صحية للمري�س النف�صي, 
ويـــتـــم اإنــــهــــاء الــــدخــــول االإلــــزامــــي 
املعالج,  الطبيب  من  بقرار  للعاج 

وحالته  الـــعـــمـــريـــة  فــئــتــه  تــــراعــــي 
الــــنــــفــــ�ــــصــــيــــة, وحتــــــــــدد الــــائــــحــــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــذا الـــقـــانـــون تلك 
ب�صاأن  ـــوابـــط  والـــ�ـــص الـــ�ـــصـــمـــانـــات 
للمري�س  ــــــزامــــــي  االإل الـــــدخـــــول 

النف�صي القا�صر.

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

قالت ال�صيخة بدور بنت �صلطان القا�صمي رئي�صة االحتاد الدويل للنا�صرين 
اإ�صهامات  حجم  وتــدرك  ثقافتها  تاريخ  تعي  عندما  ترتقي  املجتمعات  اإن 
والعلم  البناء  لتوا�صل م�صرية  اأجنز  ما  وتقدر  وفنانيها  واأدبائها  علمائها 
واملعرفة وهذا ما يوؤكد عليه بيت احلكمة يف جممل ما يقوده من جهود 
وما ينطلق فيه من روؤى اإذ يحمل رمزية "بيت احلكمة" التاريخي الذي 
كان مركزاً للتنوير يف احل�صارة العربية واالإ�صامية ويكّرم علماء العرب 

وامل�صلمني باأ�صماء قناعاته.
الثقافة  ا�صتقبالها ملعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة  جاء ذلك خال 
اأحدث منوذج ملكتبات  وال�صباب خال زيارة معاليها لـمقر "بيت احلكمة" , 
توفري  يف  ور�صالته  املعلم  روؤيــة  خالها  ا�صتعر�صت   , بال�صارقة  امل�صتقبل 

مركز وم�صاحة للتوا�صل والبحث واالبتكار.
جا�صم  مــروان  �صعادة  من  كل  االأول  اأم�س  جــرى  الــذى  اال�صتقبال  ح�صر 
ال�صركال الرئي�س التنفيذي لهيئة ال�صارقة لا�صتثمار والتطوير )�صروق( 
ومروة عبيد العقروبي مديرة بيت احلكمة والدكتور را�صد خلفان النعيمي 
قطاع  وكــيــل  القا�صمي  وعــلــيــاء  االإعــــام  تنظيم  ملكتب  التنفيذي  املــديــر 

ال�صناعات الثقافية واالإبداعية املكلف.
يخ�ص�صها  التي  وامل�صاحات  واملخترات  بالقاعات  تعريفاً  الزيارة  و�صهدت 

"بيت احلكمة" للتعليم والقراءة واإقامة الفعاليات واملعار�س اإ�صافة اإىل ما 
يقدمه من خدمات الطباعة ال�صريعة "ا�صر�صو الكتب" و�صناعة النماذج 

املخرية واالطاع على الكتب النادرة.
واأكدت ال�صيخة بدور القا�صمي اأن بيت احلكمة لي�س معلماً ثقافياً و�صياحياً 
املعرفة  جتاه  ال�صارقة  لر�صالة  اإبداعي  معماري  جت�صيد  هو  اإمنــا  وح�صب 
والكتاب ر�صالة توجهها االإمــارة لي�س الأبناء املجتمع املحلي وح�صب واإمنا 
الوعي  اأن  املَعلم  تفا�صيل  كــل  يف  نــوؤكــد  فنحن  وعاملياً  عربياً  الــقــراء  لكل 
جتربة انفتاح وتوا�صل ال حتقق اأثرها اإال بتقدير الهوية االأ�صيلة لثقافتنا, 
نورة  معايل  قالت  جانبها  مــن  مــنــه.    واال�ــصــتــفــادة  قوتها,  م�صادر  وفهم 
اإ�صافة كبرية  بيت احلكمة  ي�صكل   : الزيارة  لها خال  ت�صريح  الكعبي يف 
روؤيــة كبرية تعزز من  الدولة ويعر عن  وال�صياحية يف  الثقافية  للمعامل 
واجلوهري  احلقيقي  ال�صمان  هو  ووعيه  االإن�صان  مبعارف  اال�صتثمار  اأن 
مل�صتقبل اأكرث حت�صراً وتنويراً و يوؤكد يف الوقت نف�صه على ر�صالة ال�صارقة 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  وروؤيــة �صاحب 
املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة الذي يوؤمن باأن الكتاب وبناء االإن�صان اأ�صا�س 
نه�صة املجتمعات وعماد تطورها.  واأ�صافت اأن بيت احلكمة يقدم منوذجاً 
العربي  امل�صتوى  واإمنا على  اأو اخلليجي  املحلي  امل�صتوى  لي�س على  �صباقاً 
والبحث وح�صب  للقراءة  اأماكن  لي�صت  بو�صفها  امل�صتقبل  ملكتبات  والعاملي 
واإمنا ف�صاء للحوار والتعلم واكت�صاب املعارف وهذا ما يعزز من توجهات 

الفر�س  واإتاحة  التفاعل  اأفق  اإىل فتح  الداعي  االإمــارات  الثقايف يف  الفعل 
بيئة  وتعزيز  الــفــرد  لبناء  من�صات  وتــوفــري  واملــواهــب  الطاقات  الكت�صاف 

النهو�س بوعيه وذائقته على كافة امل�صتويات.
"بيت احلكمة"  وقاعات  تعريفاً مبرافق  الزيارة  العقروبي خال  وقدمت 
يف  كــتــاب  اآالف   305 �صت�صم  الــتــي  املكتبة  حمــتــويــات  عند  توقفت  حيث 
خمتلف احلقول الثقافية واالأدبية واملعرفية  منها 105 اآالف كتاب ورقي 
وما يزيد عن 200 األف كتاب اإلكروين و"خزنة احلكمة" التي �صتت�صمن 
كتباً ومطبوعات نادرة �صيتم اقتناوؤها من خمتلف اأنحاء العامل وت�صم االآن 
100 كتاب بلغة بريل و2400 كتاب كبري احلجم باالإ�صافة اإىل املجلدات 
العربية  التاريخي للغة  ال�صارقة  التي �صدرت عن معجم  الثمانية االأوىل 
الذي يوثق للمرة االأوىل تاريخ مفردات لغة ال�صاد وحتوالت ا�صتخدامها 

عر 17 قرناً  منذ ع�صر ما قبل االإ�صام اإىل ع�صرنا احلا�صر.
م�صاحات  وهـــي  املعرفة"  "�صرفة  عــلــى  الـــزيـــارة  خـــال  الكعبي  واطــلــعــت 
خم�ص�صة للدرا�صة ال�صخ�صية وتطل على الفناء اخلارجي للمكان و"قاعة 
والتي  الر�صيد,  هــارون  اخلليفة  اإىل  ن�صبة  ت�صميتها  الر�صيد" التي جاءت 
واجلل�صات  والعرو�س  الندوات  ال�صت�صافة  ومعدة  �صخ�صاً   120 لـ  تت�صع 
النقا�صية كما تعرفت على م�صاحة "القارئ ال�صغري" املخ�ص�صة لاأطفال 

من عمر 3 وحتى 10 �صنوات للتعلم والقراءة.
املرافق  تــلــك  عـــن  تف�صيلية  ومــعــلــومــات  �ــصــروحــات  الــعــقــروبــي  وقـــدمـــت 

والقطاعات وعّرفت معايل الكعبي على اثنني من اأبرز املرافق التي ي�صمها 
لاإ�صهامات  تــقــديــراً  جــاء  الـــذي  اجلزري"  "خمتر  االأول  احلكمة  بيت 
-1136 اجلـــزري  الــزمــان  بديع  الــعــامل  قدمها  التي  واملعرفية  العلمية 

اأهــم املخرعني يف التاريخ ويحتوي املختر  اأحــد  يعد  والــذي  م   1206
تقنيات متطورة يف الطباعة والثاين "ديوان ال�صيدات" املخ�ص�س لل�صيدات 
االجتماعات  وعــقــد  بــالــقــراءة  لا�صتمتاع  اخل�صو�صية  مينحهن  الـــذي 

والندوات.
 وتوقفت العقروبي عند معر�س اخلوارزمي الذي ي�صت�صيف هذه الفرة 
الثقافية  "168:01" الذي يذكر باخل�صارة  الفنان وفاء بال  معر�صي 
للحرق  تعر�صت  والتي  بغداد  جامعة  يف  الفنون  كلية  مبكتبة  حلت  التي 
يف العام 2003 حيث حتّول اأكرث من 70 األف كتاب اإىل رماد, ومعر�س 
الذي يقدم �صوراً فوتوغرافية ملجموعة من املج�صمات  الرماد"  "�صل�صلة 

امل�صّغرة مل�صاهد الدمار التي ت�صببت بها احلرب يف العراق.
"ميدان احلكمة" الذي ميتاز بت�صميم مفتوح  و�صملت الزيارة وقفة عند 
متنح  مائية  نوافري  على  يحتوي  كما  الطبيعية  النباتات  تزّينه  ال�صقف 
ُت�صعر الزائر بتجربة ثقافية فريدة ومتّده  اأجواء طبيعية ع�صرية  املبنى 
ت�صاميم  ثاثة  يف  امل�صممة  االجتماعات  غرف  اإىل  اإ�صافة  هادئة  باأجواء 
على  املطلة  م�صرك  عمل  وم�صاحة  االجــتــمــاع  وغـــرف  املجل�س  خمتلفة 

ميدان احلكمة وعازلة لل�صوت للخ�صو�صية.

بعد �النتهاء من عمليات �الإن�ساء �لتطويري

»�س��روق« تعل��ن افتت��اح منت�زه�ي ك�س�ي�س�ة و�س�غراف�ة اأمام ال��زوار
�ملنتزهان يوفر�ن جمموعة متنوعة من �ملر�فق �الجتماعية و�لرتفيهية و�لريا�سية و�لتعليمية

املنتزهني من خال رقم  احلجز يف 
الغاية. اأب" خم�ص�س لهذه  "وات�س 
جماناً  الــــزوار  املــنــتــزهــان  وي�صتقبل 
وحتى  �صباحاً   9 ال�صاعة  مــن  بـــدءاً 
اخلمي�س  اأيــــــام  اأمـــــا  مـــ�ـــصـــاء,   10
ـــبـــت والـــعـــطـــات  واجلــــمــــعــــة والـــ�ـــص
الــر�ــصــمــيــة فــيــ�ــصــتــمــر الــعــمــل حتى 
يتم  حـــني  مــ�ــصــاء, يف   11 الــ�ــصــاعــة 
�ــصــهــر رم�صان  الـــــزوار يف  ا�ــصــتــقــبــال 

لعقد ور�س العمل ومناطق لاألعاب 
وم�صرحاً وم�صماراً للجري ومناطق 
وماعب  البدنية  اللياقة  الأجــهــزة 

لكرة ال�صلة والطائرة.
اإح�صار  املــنــتــزهــني  لــــــزوار  وميـــكـــن 
طعامهم اخلا�س اأثناء مع املحافظة 
ي�صمح  ال  اإذ  املــــكــــان,  نــظــافــة  عــلــى 
حالياً  املــنــتــزهــني  كـــا  يف  بــالــ�ــصــواء 
لهذه  اأماكن  يتم تخ�صي�س  اأن  على 

ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب  لتوجيهات 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة, 
االإمارة  مل�صتقبل  �صموه  روؤيــة  يعك�س 
�صكانها من  بــجــودة حياة  واالرتــقــاء 
الوجهات  ـــل  اأفـــ�ـــص تـــوفـــري  خـــــال 
التي  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــرفـــيـــهـــيـــة 
املرافق  مــن  متنوعة  حزمة  ت�صمن 
االإمارة  �صكان  احتياجات  يلبي  مبــا 

ـــمـــاراً لـــلـــجـــري ولـــلـــدراجـــات  ومـــ�ـــص
الهوائية ومناطق لاألعاب ومنطقة 
باالألواح,  التزحلق  لهواة  خم�ص�صة 
ا�صطناعية  بــحــرية  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
حتـــتـــوي قــ�ــصــمــاً الإطـــعـــام الـــبـــط مع 
اإر�ــصــاديــة خا�صة حول  لــوحــة  و�ــصــع 

كيفية اإطعامهم.
اأمــــــــا مـــنـــتـــزه �ـــصـــغـــرافـــة الــــــــذي مت 
تخ�صي�صه لل�صيدات, في�صم �صاالت 

ولغاية  الــظــهــر  اأذان  بــعــد  املـــبـــارك 
ال�صاعة 11 م�صاء, و�صيكون م�صمار 
االأ�صبوع  اأيـــام  خــال  متاحاً  اجلــري 
وعــلــي مــــدار الــ�ــصــاعــة. وقــــال اأحمد 
التنفيذي  املـــديـــر  الــقــ�ــصــري,  عــبــيــد 
للعمليات لهيئة ال�صارقة لا�صتثمار 
تطوير  "اإن  )�ـــصـــروق(:  والــتــطــويــر 
اللذين  و�صغرافة  ك�صي�صة  منتزهي 
"�صروق" وفقاً  اإدارة  يندرجان حتت 

الغاية م�صتقبًا. ومت حتديد ر�صوم 
ال�صتخدام املاعب يف منتزه ك�صي�صة 
�صاعة  ملـــــدة  درهــــمــــاً   250 بــــواقــــع 
ملدة �صاعتني يف ملعب  و450 رهماً 
كرة القدم, و150 درهماً ملدة �صاعة 
يف  �ـــصـــاعـــتـــني  ملـــــدة  درهـــــمـــــاً  و250 
ملعب كرة الطائرة, يف حني �صيكون 
ا�صتخدام ماعب ال�صلة والطائرة يف 
منتزه �صغرافة جمانية, على اأن يتم 

•• ال�شارقة - الفجر:

لا�صتثمار  الــ�ــصــارقــة  هيئة  اأعــلــنــت 
افتتاح  عـــن  ــــروق(  )�ــــص والـــتـــطـــويـــر 
منتزهي ك�صي�صة و�صغرافة الواقعتني 
بال�صارقة  الــرحــمــانــيــة  مــنــطــقــة  يف 
الهيئة  تـــتـــوىل  الــــــزوار حــيــث  اأمـــــام 
اجلديدين  املــنــتــزهــني  هــذيــن  اإدارة 
ال�صمو  �صاحب  توجيهات  على  بناء 
حممد  بــن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  عــ�ــصــو  الــقــا�ــصــمــي 
حاكم ال�صارقة.  ويت�صمن املنتزهان, 
قائمة  اإىل  �ـــصـــيـــ�ـــصـــافـــان  الـــــلـــــذان 
حمفظة  يف  الــرفــيــهــيــة  الــوجــهــات 
)�ــــصــــروق(, جمــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
والرفيهية  االجــتــمــاعــيــة  املـــرافـــق 
والريا�صية والتعليمية على م�صاحة 
األف و700 مر   147 تقدر بنحو 

مربع.
املخ�ص�س  ك�صي�صة,  منتزه  وي�صمل 
للعائات, �صاالت لعقد ور�س العمل 
والطائرة  الـــقـــدم  لـــكـــرة  ومـــاعـــب 
ــــرحــــاً لــــاأطــــفــــال  ومـــكـــتـــبـــة ومــــ�ــــص
البدنية  اللياقة  الأجــهــزة  ومنطقة 

وزوارها. واأ�صاف الق�صري: "حتر�س 
الهيئة من خال تطويرها واإدارتها 
ملـــجـــمـــوعـــة كــــبــــرية مـــــن املـــ�ـــصـــاريـــع 
توفري  على  وال�صياحية  الرفيهية 
اأن�صطة مليئة باملرح للعائات �صمن 
االإجــــراءات  مــع  تتما�صى  اآمــنــة  بيئة 
االحـــــــرازيـــــــة لـــــدولـــــة االإمـــــــــــارات 
الظروف  املــتــحــدة يف ظــل  الــعــربــيــة 
ال�صحية التي ي�صهدها العامل حالياً 
جـــــراء جــائــحــة كـــورونـــا مـــن خال 
يف  الـــزائـــر  تـــرافـــق  فـــرق  تخ�صي�س 
ح�صوله  ل�صمان  يحتاجه  وقــت  اأي 
التي  واخلــدمــات  املــزايــا  على جميع 
واأ�صارت  الوجهات".  هــذه  تقدمها 
املنتزهني  تدعم  اأنها  اإىل  "�صروق" 
باللوحات االإر�صادية التي ت�صهل على 
واأق�صام  اإىل مناطق  الو�صول  الزوار 
املنتزه, باالإ�صافة اإىل اإر�صادات حول 
االإجـــراءات  وحــول  الطبيعة  حماية 
االحــــــرازيــــــة الـــــواجـــــب اتـــخـــاذهـــا 
"كوفيد  الــزوار من جائحة  حلماية 
ال�صادرة  للتعليمات  وفـــقـــاً   "19
عـــن حــكــومــة دولــــة االإمـــــــارات بهذا 

اخل�صو�س.

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

ملواجهة  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
غــ�ــصــل االأمــــــوال ومــكــافــحــة متويل 
االإرهاب والتنظيمات غري امل�صروعة 
يوم   2021 لعام  الثاين  اجتماعها 
اخلــمــيــ�ــس املــا�ــصــي بــرئــا�ــصــة معايل 
عبداحلميد حممد �صعيد االأحمدي 
حمافظ م�صرف االإمــارات العربية 

من اجلرائم املالية.
من  االأوىل  الن�صخة  اعتماد  مت  كما 
املعلومات  بــ�ــصــاأن  الــوطــنــي  الــدلــيــل 
املـــــالـــــيـــــة والــــتــــحــــقــــيــــقــــات املـــالـــيـــة 
والتحقيقات املتعلقة بغ�صل االأموال 
اإقرار  جانب  اإىل  االإمــــارات,  لــدولــة 
البيانات  لــتــحــديــث  الــزمــنــيــة  املــــدة 
ب�صكل دوري. وي�صعى الدليل الوطني 
االإ�صراتيجية  اأهــــــداف  لــتــحــقــيــق 

ت�صمنتها  التي  املــبــادرات  تنفيذ  يف 
الوطنية  الـــلـــجـــنـــة  عــــمــــل  خــــطــــة 
ومكافحة  االأمـــــوال  غ�صل  ملــواجــهــة 
متويل االإرهــاب, واتخذت القرارات 

الازمة ب�صاأنها.
التدابري  الــلــجــنــة  اأعـــ�ـــصـــاء  واأقــــــر 
االأعمال  على  يتوجب  التي  امل�صادة 
واملهن غري املالية املحددة تطبيقها 
املخاطر,  عـــالـــيـــة  الــــــــدول  ـــاأن  ـــص ـــ� ب

االإرهاب  متويل  ومكافحة  االأمــوال 
املتحدة,  الـــعـــربـــيـــة  االإمـــــــــــارات  يف 
وباعتبار دولة االإمارات مركزا ماليا 
يف  جهودنا  تكثيف  �صنوا�صل  عامليا, 
باإجراءات  اجلرائم  لهذه  الت�صدي 
واأنظمة تكنولوجية متينة وتقدمي 
حـــلـــول فــعــالــة لــلــتــخــفــيــف مـــن اأيـــة 
االقت�صاد  تـــــواجـــــه  قـــــد  خمــــاطــــر 

الوطني".

اللجنة,  رئــيــ�ــس  املـــركـــزي  املــتــحــدة 
وحـــ�ـــصـــور مـــعـــايل اأحـــمـــد بـــن علي 
رئي�س  دولـــة  وزيـــر  ال�صايغ  حممد 
العاملي,  اأبوظبي  اإدارة �صوق  جمل�س 
امل�صتجدات  اآخـــــر  ملــنــاقــ�ــصــة  وذلـــــك 

املتعلقة بها.
اللجنة  اطلعت  االجــتــمــاع,  وخـــال 
الوطنية على التقدم امللحوظ الذي 
االحتادية  اجلهات  خمتلف  حققته 

االأموال  الوطنية يف مواجهة غ�صل 
ومــكــافــحــة متــويــل االإرهــــــاب ورفع 
فعالية اإجراءات الدولة ب�صاأنها من 

خال تطبيق نهج وطني موحد.
وقــــال مــعــايل عــبــداحلــمــيــد حممد 
التزامنا  "نوؤكد  االأحــمــدي:  �صعيد 
وتطبيق  الـــتـــدابـــري  بــاتــخــاذ  الـــتـــام 
التي  الــازمــة  واملــعــايــري  املتطلبات 
من �صاأنها تعزيز اأطر مواجهة غ�صل 

و�ــصــيــتــم نــ�ــصــر هــــذه الـــتـــدابـــري على 
الوطنية  للجنة  االإلكروين  املوقع 
اخلا�صة  االإلـــكـــرونـــيـــة  واملــــواقــــع 
تعميمها  بــعــد  الــرقــابــيــة  بــاجلــهــات 
عــلــى اجلــهــات املــرخــ�ــصــة مــن قبلها 
االأعــ�ــصــاء على  بــهــا. ووافــــق  للعمل 
املــتــعــلــقــة مبــــزودي ن�صاط  الــلــوائــح 
خدمات  ون�صاط  ال�صركات  خدمات 
للحد  واملــعــامــات  االأعــمــال  متابعة 
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•• ال�شارقة -وام:

اأطلق معهد القيادة يف التعليم العايل 
"قادة  مــــبــــادرة:  الــ�ــصــارقــة  بــجــامــعــة 
عدد  بلغ  حيث  االإماراتي",  امل�صتقبل 
طالبا   65 الــرنــامــج  يف  املــنــتــ�ــصــبــني 
التخ�ص�صات  خمــتــلــف  مـــن  وطــالــبــة 
والكليات باجلامعة وذلك حتت رعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�س  ع�صو  الــقــا�ــصــمــي  حمــمــد  بــن 
ورئي�س  الـــ�ـــصـــارقـــة  حـــاكـــم  االأعـــــلـــــى, 
اإطــار دعم توّجه  ال�صارقة ويف  جامعة 
ملبداأ  الـــدولـــة وحتــقــيــقــاً  الــتــوطــني يف 
امل�صوؤولية املجتمعية جلامعة ال�صارقة 
يف دعم الطاقات الب�صرية من الطلبة 
وبحثياً  علمياً  لتاأهيلهم  املــواطــنــني 
ذلك  اأعلن  العمل,  �صوق  لاندماج يف 
الدكتور حميد جمول  االأ�صتاذ  �صعادة 
ال�صارقة  جـــامـــعـــة  مـــديـــر  الــنــعــيــمــي 
الإطاق  االفتتاحية  اجلل�صة  خــال 
افرا�صياً  عــقــدت  والــتــي  الــرنــامــج, 
من�صور  الــدكــتــور  امل�صت�صار  بح�صور 
عـــ�ـــصـــو جمل�س  ــــار  نــــ�ــــصّ بــــن  حمـــمـــد 
امل�صت�صار  الـــ�ـــصـــارقـــة  جــامــعــة  اأمــــنــــاء 
القانونية  الــدائــرة  ورئي�س  القانوين 
القانون  واأ�ــصــتــاذ  ال�صارقة  حكومة  يف 

اأكادميية  يف  والـــد�ـــصـــتـــوري  االإداري 
الــ�ــصــارقــة لــلــعــلــوم الــ�ــصــرطــيــة, وعدد 
نــــواب مــديــر اجلــامــعــة وعمداء  مـــن 
الكليات ومدراء املراكز واالإدارات, اإىل 
الهيئتني  مــن  اأعــ�ــصــاء  جــانــب ح�صور 

التدري�صية واالإدارية والطلبة.
واأكد �صعادة مدير اجلامعة اأن جامعة 

جمموعة  طــرح  على  ركـــزت  ال�صارقة 
املهنية  االأكــــادميــــيــــة  الــــرامــــج  مــــن 
وت�صمينها يف اأهداف خطتها اخلم�صية 
املعارف  اال�صراتيجية, وذلك لتعزيز 
لل�صباب  املتخ�ص�صة  املهنية  واملهارات 
مــن اأبــنــاء الــوطــن, الإعــدادهــم لتويل 
يف  واأكــادميــيــة  وقــيــاديــة  علمية  اأدوار 

الدولة م�صتقبًا,. ووجه �صعادة مدير 
املتميزين  للطلبة  خطابه  اجلــامــعــة 
املنت�صبني يف الرنامج قائًا: "ن�صعى 
وباحثني  عــلــمــاء  لــديــنــا  يـــكـــون  ـــــاأن  ب
ال�صارقة  جــامــعــة  يف  لي�س  ومــهــنــيــني 
املوؤ�ص�صات  جــمــيــع  يف  واإمنـــــا  فــحــ�ــصــب 
املحلي  املـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى  واملـــــجـــــاالت 

البحث  على  ن�صجعكم  كما  والــعــاملــي, 
ا�صتكمال  العلمي املتوا�صل من خال 
يف  وامل�صاركة  العليا  الدرا�صات  برامج 
املجاالت  �صتى  يف  طاقاتكم  ا�صتثمار 
العلمية كواحة ال�صارقة للتكنولوجيا 

واالبتكار ".
ويف كلمته خال اجلل�صة االفتتاحية, 
نقل امل�صت�صار الدكتور من�صور حممد 
اأمناء جامعة  ار ع�صو جمل�س  بن ن�صّ
ورئي�س  القانوين  امل�صت�صار  ال�صارقة 
الدائرة القانونية يف حكومة ال�صارقة 
والد�صتوري  االإداري  القانون  واأ�صتاذ 
يف اأكادميية ال�صارقة للعلوم ال�صرطية, 
جتربته واجنازاته االأكادميية واملهنية 
املواطن  كــنــمــوذج  للطلبة  والــقــيــاديــة 

االإماراتي القيادي, .
الدكتور  االأ�صتاذ  اأ�ــصــاف  جانبه  ومــن 
اجلامعة  مدير  نائب  �صدقي  �صريف 
لل�صوؤون االأكادميية, باأن هذا الرنامج 
التوطني,  �ــصــيــا�ــصــة  دعـــم  اإىل  يــهــدف 
ــــوف يـــــــزود الـــطـــلـــبـــة املـــواطـــنـــني  و�ــــص
املـــتـــمـــيـــزيـــن يف الــ�ــصــنــة االأكــــادميــــيــــة 
ممن  التخرج  على  واملقبلني  الثالثة 
ويتميزون  االإبــداعــي  التفكري  لديهم 
مبــــهــــارات قـــيـــاديـــة وحــريــ�ــصــني على 
املجتمع,  يف  االإيـــجـــابـــيـــة  املــ�ــصــاهــمــة 

والتنمية  الازمة  واملــهــارات  باملعرفة 
امل�صتقبل,  قــادة  لي�صبحوا  ال�صخ�صية 
خال  �صينطلق  الرنامج  اأن  م�صيفاً 
دفعة  اأول  مـــع  احلــــايل  مـــار�ـــس  �ــصــهــر 
اأما   . ال�صارقة,  من الطلبة يف جامعة 
االأ�ــصــتــاذ الــدكــتــور مــاهــر عــمــر مدير 
فقد  العايل  التعليم  القيادة يف  معهد 
ملدة  �صي�صتمر  الرنامج  اأن  اإىل  اأ�ــصــار 
الطلبة  فــيــه  �صيخو�س  اأ�ــصــهــر,  �صتة 
لتطوير  جــمــاعــيــة  تــعــلــيــمــيــة  جتــربــة 
مــهــاراتــهــم الــقــيــاديــة واملــعــرفــيــة, كما 
الـــرنـــامـــج على  الـــركـــيـــز يف  �ــصــيــتــم 
اخلرة  لديهم  خمت�صني  ا�صتقطاب 
يف اإي�صال فكرة الوعي الذاتي, واإن�صاء 
خـــطـــط لــلــتــنــمــيــة الــ�ــصــخــ�ــصــيــة لدى 

الطلبة.
خطة  عــــر�ــــس  مت  الــــلــــقــــاء  وخــــــــال 
تنفيذه  ومــراحــل  واأهــدافــه  الرنامج 
مـــــن مــــرحــــلــــة احلــــمــــلــــة الـــتـــوعـــويـــة 
واختيار  بـــالـــرنـــامـــج,  والـــتـــعـــريـــف 
املــنــتــ�ــصــبــني فـــيـــه, وتــنــفــيــذ الـــرامـــج 
اإىل  اجلماعي,  والتوجيه  التدريبية, 
اأنه  م�صيفاً  الــقــادة,  �صناعة  مع�صكر 
�صيتم ت�صليط ال�صوء خال الرنامج 
على �صخ�صيات قيادية اإماراتية لنقل 

جتاربهم للطلبة.

•• ال�شارقة-الفجر:

الــدكــتــور عواد  االأ�ــصــتــاذ  �صعادة  اأطــلــع 
اخللف القائم باأعمال مدير اجلامعة 
غامبيا  جمهورية  �صفري  القا�صمية 
ال�صيد  املتحدة  العربية  االإمــــارات  يف 
فان�صو بوجانغ على خمتلف الرامج 
الدار�صني  للطلبة  املقدمة  التعليمية 
يف اجلامعة وبرامج الرعاية ال�صاملة 

يف اإطار ا�صراتيجية اجلامعة .
جاء ذلك خال ا�صتقباله �صباح اأم�س 
مدينة  يف  اجلــامــعــة  مبــقــر  مبــكــتــبــه 
ال�صارقة ال�صيد فان�صو بوجانغ �صفري 
ترحيبه  مــبــديــا  غــامــبــيــا  جــمــهــوريــة 
االأوىل  تـــعـــد  الـــتـــي  الـــــزيـــــارة  بـــهـــذه 
وتفتح  اجلامعة  اإن�صاء  منذ  لل�صفري 
اآفــــاقــــا مـــن الـــتـــعـــاون ملـــا فــيــه خدمة 
مــــن خمتلف  الــــدار�ــــصــــني  الـــطـــالـــبـــة 
الدول عموما ومن جمهورية غامبيا 

ودعم التوجهات امل�صركة .
العاقات  مكتب  مدير  اللقاء  ح�صر 
الدولية وا�صتقطاب الطلبة  الدكتور 

زكريا نوح.
وجرى تبادل احلديث بني الطرفني 
حـــول الــقــ�ــصــايــا الــعــامــة الــتــي تهدف 
التعليمية  والعملية  الطالب  خلدمة 
باجلامعة حيث تطرق �صعادة االأ�صتاذ 
الدكتور عواد اخللف اإىل روؤية �صاحب 
بن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  عــ�ــصــو  الـــقـــا�ـــصـــمـــي  حمـــمـــد 

االأعلى حاكم ال�صارقة رئي�س اجلامعة 
وما  اجلــامــعــة  اإنــ�ــصــاء  مــن  القا�صمية 
العلوم  يف  تعليمية  فر�س  من  توفره 
خمتلف  يف  والــ�ــصــرعــيــة  االكـــادميـــيـــة 
للعودة  الطلبة  وتاأهيل  التخ�ص�صات 
اإىل اأوطانهم وامل�صاهمة يف ازدهارها .

اجلامعة  تـــولـــيـــه  مـــــا  اإىل  واأ�ــــــصــــــار 
لكافة  ورعاية  اهتمام  من  القا�صمية 

الــطــاب والــطــالــبــات الــقــادمــني من 
لـــلـــدرا�ـــصـــة يف  الـــعـــامل  خمــتــلــف دول 
اإدارة  تبديه  ومــا  القا�صمية  اجلامعة 
بجانب  االإداري  والـــكـــادر  اجلــامــعــة 
التدري�صية من عناية للطلبة  الهيئة 
املنا�صبة  اجلــامــعــيــة  الــبــيــئــة  وتــوفــري 
التعليمية  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي 
واملــنــا�ــصــط املــ�ــصــاحــبــة لــيــكــون خريج 

اجلامعة القا�صمية موؤها وفق اأعلى 
ملخ�صاً  �ــصــرحــاً  مــقــدمــا  املــ�ــصــتــويــات 
املزايا  اأهــــم  الــ�ــصــفــري حــــول  لــ�ــصــعــادة 
تــقــدمــهــا اجلامعة  الــتــي  واخلـــدمـــات 

للطالب.
وتناول االأ�صتاذ الدكتور عواد اخللف 
ما قامت به اجلامعة بتحديث اأنظمة 
الــلــوائــح اخلا�صة  الــقــبــول وو�ــصــعــت 
لــلــتــ�ــصــهــيــل على  بـــالـــطـــاب وذلـــــــك 

الطاب وخدمة لهم.
بــــدوره اأ�ـــصـــاد فــانــ�ــصــو بــوجــانــغ �صفري 
جــــمــــهــــوريــــة غــــامــــبــــيــــا بـــاجلـــامـــعـــة 
ورفع  للطالب  تقدمه  وما  القا�صمية 
نيابة عن رئي�س و�صعب باده ال�صكر 
ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  لــ�ــصــاحــب  اجلــــزيــــل 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
حاكم  لاحتاد  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
القا�صمية,  اجلامعة  رئي�س  ال�صارقة 
على دعم �صموه وما يقدم للطلبة يف 

اجلامعة .
اإعــجــابــه وتــقــديــره مبختلف  ــــدى  واأب
بـــرامـــج اجلـــامـــعـــة االأكــــادميــــيــــة وما 

امل�صتوى  عالية  خــدمــات  مــن  تقدمه 
بــجــمــيــع الـــنـــواحـــي والـــتـــي تــ�ــصــهــم يف 
كفاءه  ذو  الطلبة  مــن  جــيــل  تــخــريــج 
�صعادته  اأبــدى  الوقت  وبنف�س  عالية, 
املنح  عــــــدد  بـــــزيـــــادة  بـــــــاده  بـــرغـــبـــة 
غامبيا,  دولـــة  مــن  للطلبة  املــقــدمــة 
اخلريجني  الطلبة  مل�صتويات  نــظــراً 
الوظائف  مــــن  بـــعـــدد  والـــتـــحـــاقـــهـــم 
احلكومية وجناحهم يف االأداء م�صريا 
اإىل تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بني 
جامعة غامبيا بو�صفها اأكر اجلامعة 
واجلامعة القا�صمية لتبادل اخلرات 

امل�صركة .
بعد نهاية اللقاء اأجرى ال�صفري لقاًء 
مع الطلبة الغامبني يف اجلامعة, ومت 
الق�صايا  على  االطـــاع  اللقاء  اأثــنــاء 
النواحي,  بجميع  بالطلبة  املتعلقة 
ال�صفري  �ــصــعــادة  قــدم  الــوقــت  وبنف�س 
اإليهم  ــــار  واأ�ــــص لــلــطــلــبــة,  الــنــ�ــصــائــح 
بـــاالإجـــراءات اجلــديــدة الــتــي تقدمها 
لهم  اخلــدمــات  كــل  لت�صهيل  ال�صفارة 

وبالتعاون الكامل مع اجلامعة.

•• حوار : اأ�شامة عبد املق�شود 

اهتمت امل�صت�صارة االأ�صرية الدكتورة 
�صمر مو�صى بق�صايا االأ�صرة وحملت 
وت�صحيح  الــتــنــويــر  عــاتــقــهــا  عــلــى 
املفاهيم اخلاطئة من خال  بع�س 
الف�صائيات  يف  ولقاءاتها  موؤلفاتها 
داخـــل االإمـــــارات وخــارجــهــا, ف�صا 
عن ر�صائلها امل�صتمرة على �صفحتها 
االجتماعي  الـــتـــوا�ـــصـــل  مبــــواقــــع 
خطورة  الب�صيط  باأ�صلوبها  لتبني 
ال�صلبية  الــثــقــافــات  انــتــ�ــصــار  بــعــ�ــس 
يف الــعــاقــات االأ�ــصــريــة, حـــول هذه 

الق�صايا كان لنا هذا احلوار.

بناء  يف  �ملثلى  �لطريقة  هي  ما 
فئات  بيين  �إنيي�ييسييانييييية  عييلقيية 

�ملجتمع؟ 
مو�صى  �ـــصـــمـــر  الــــدكــــتــــورة  تــــوؤكــــد 
البوابة  هـــى  الــطــيــبــة  الــكــلــمــة  اأن 
املحبة  ونــ�ــصــر  للتفاهم  الرئي�صية 
باملوروث  والــتــمــ�ــصــك  الــنــا�ــس,  بـــني 
االإيجابية  الــطــاقــة  وبــــث  الــديــنــي 
مبقت�صى  التعامل  �صاأنها  من  التى 
االبت�صامة  مثل  النبوية  االأحــاديــث 
يف وجه اخيك �صدقة وحث املجتمع 
الــــــذات وبناء  الــتــ�ــصــالــح مـــع  عــلــى 
الود  اأ�ــصــا�ــس  على  املحبة  مــن  ج�صر 
والكرم  االأخـــر,  واحـــرام  والرحمة 
واالأحا�صي�س  املــ�ــصــاعــر  يف  الـــزائـــد 

ال�صفاء  وين�صر  املجتمع  يف  �صيغري 
واالإيجابية.

ماذ� تن�سحن من يقدمون على 
�لطلق؟ 

الع�صمة يف  اأنــه جعل  مــن كــرم اهلل 
يد الرجل, فاملراأة تتعامل بالعاطفة 
الفيا�صة  مـــ�ـــصـــاعـــرهـــا  وحتـــركـــهـــا 
وح�صها املرهف فلو بيدها الع�صمة 
اأن�صح  مــا  وغــالــبــا  �صتت�صرع,  كــانــت 
الـــزوجـــني بــالــتــاأين يف خــو�ــس هذه 
التجربة التى يكون �صحيتها اأطفال 
لي�س لهم اأي ذنب, ولتعلم املراأة انها 
�صتفقد �صند قوي فعليها اأن تراجع 
نف�صها, فبعد الطاق �صتجد نف�صها 
الــريــح ك�صجرة وحــيــدة يف  يف مهب 
ملجتمع  مطمع  و�صتكون  ال�صحراء 
ال يرحم, �صتواجه احلياة مبفردها 
واحتياجات  احــتــيــاجــاتــهــا  لــتــلــبــي 
بــاأمــور مــا كانت  تــعــول فتفاجاأ  مــن 
بجوارها,  زوج  وجــــود  يف  تــعــرفــهــا 
بدون  حتل  اأن  ممكن  امل�صكلة  كانت 
بعمق  والتفكري  فالتاأين  انف�صال, 
حلل امل�صكلة اأ�صهل طريق للتفاهم, 
وهناك اأمور ال حتل اإال باالنف�صال 
تزايد  يف  الــطــاق  ن�صبة  نــرى  لكن 
ان  اإىل  يـــجـــرنـــا  مــــا  خمـــيـــف وهــــــذا 
اإن فكر  �ــصــيــحــل  بــالــقــطــعــيــة  االأمـــــر 
الزوجني يف امل�صتقبل وتنحى طرف 
عن العناد والتزم الت�صامح واحلوار 

الراقي لتجاوز امل�صكلة.

يف  دور  ميديا  لل�سو�سيال  هييل 
�رتفاع ن�سبة �لطلق؟ 

ا�صتخدمت  اإذا  ميديا  ال�صو�صيال 
خـــطـــاأ كـــانـــت اآفــــــة تــــاأكــــل يف قــــوام 
فمواقع  هدمه,  يف  وت�صهم  املجتمع 
الــتــوا�ــصــل االجــتــمــاعــي متكنت من 
�صفافة  وجــعــلــهــا  الــبــيــوت  اخـــــراق 
لــلــغــايــة وكـــــاأن بــيــوتــنــا �ـــصـــارت من 
ا�ــصــرار بعد  زجـــاج, فلم يعد هــنــاك 
تفا�صيل  مــ�ــصــتــخــدمــيــهــا  كـــل  نــ�ــصــر 
املــــــاأ ممــــا جعلهم  عـــلـــى  حــيــاتــهــم 
ومدخل  النفو�س,  ل�صعاف  مطمع 
النفو�س  واأ�صحاب  النجاح  لكارهي 
يف  ن�صتخدمها  مل  فــلــو  املــريــ�ــصــة, 
وتـــبـــادل خراتنا  مــواهــبــنــا  �ــصــقــل 
خا�صة  اأفــ�ــصــل,  فعدمها  واملــعــرفــة 
واأنها �صغلت الكثري من اأفراد االأ�صر 

الذي  ال�صمت  من  طوفان  وخلقت 
حتول اإىل �صمة عامة بني الزوجني 
واالبتعاد  الــفــرقــة  جــــدار  وارتـــفـــاع 
واملداعبة  واحلـــــــوار  الــكــلــمــة  عـــن 
املتزوجني  افتقدها  التى  االأ�صرية 
الطاق,  نــ�ــصــبــة  ارتــفــعــت  وبـــذلـــك 
الطهى  بــرامــج  اأن  امل�صحك  ومـــن 
وم�صاحيق اجلمال لها تاأثري �صلبي 
و�صعت  الأنها  الزوجية  احلياة  على 
املــراأة بني الطهي والزينة واملكياج, 
متاما  الطبيعية  حــيــاتــهــا  وتــركــت 
فاملراأة مل تخلق فقط لت�صد هاتني 
الطهي  الوظيفتني  اأو  الــرغــبــتــني 
واالعـــتـــنـــاء بــالــبــ�ــصــرة, فــ�ــصــا عن 
بيت  ن�صر ما متلك من  التغايل يف 
و�صعادة زوجية واأ�صياء حت�صد عليها 
فاحل�صد  دوريـــة,  ب�صفة  ب�صفحتها 
ال�صو�صيال  مدخله  مــوجــود  اأيــ�ــصــا 

ميديا.

�لزوجي  �ل�سمت  نك�سر  كيف 
بن �لطرفن؟

باإخا�س  اإن حاولنا  لكل م�صكلة حل 
فال�صمت  عــلــيــهــا,  والــــوقــــوف  حــلــهــا 
الزوجي اأو املعروف باخلر�س الزوجي 
كنت  واإن  املــ�ــصــطــلــحــات  بــعــ�ــس  يف 
وعلينا  باإرادتنا,  الأنــه  ال�صمت  اأف�صل 
ت�صوري  ويف  اأوال  ا�صبابه  نكت�صف  اأن 
ومن واقع خرتي يف هذا املجال انوه 
اأنــه ينتج من عدة تراكمات بني  على 
الزوجني, وغالبا ر�صم �صورة خيالية 
لــلــزواج قبل االرتــبــاط, ثم ال�صغوط 
على  املـــاديـــة  وااللـــتـــزامـــات  النف�صية 
عـــاتـــق الـــــــزوج جتــعــلــه مـــتـــوتـــر طول 
ال�صمت  مراحل  اأوىل  فتبداأ  الــوقــت, 
بــالــفــتــور الــعــاطــفــي وجتــنــب االآخــــر, 
وتراجع االهتمام وا�صدال ال�صتار على 
للمناق�صة,  حــوار  وبناء  احلــب  كلمات 
التدريجي  الــتــبــاعــد  يف  يت�صبب  ممــا 

وذبول �صجرة املودة التى كان ي�صتظل 
احتياج  الــزوجــة يف  الــزوجــني,  حتتها 
دائــــــم لـــلـــود واحلــــــب واالطـــــــــراء من 
زوجها واظهار االهتمام, الأن تكوينها 
بب�صاطة مييل اإىل احلياة االجتماعية 
فهى  االهـــتـــمـــام,  بـــــوؤرة  يف  تــكــون  واأن 
حتتاج اإىل االأمان واالنتماء واحلماية, 
ويف حال وجود �صمت �صتعتره اهانة 
التمرد  فــتــبــداأ يف  مــوجــهــة الأنــوثــتــهــا 
تلجاأ  التى  الــزوجــات  فن�صبة  والعند, 
العاطفي  الــرود  ب�صبب  الق�صاء  اإىل 
الفتقار  يــرجــع  وهـــذا  جـــدا,  مرتفعة 
واحلوار  الدافئة  للعاقات  الزوجني 
امل�صتمر ما ينتج عن ذلك حتول �صلوك 
الــزوجــة اإىل عـــدواين قــد ي�صل حلد 
ال�صمت  فمو�صوع  اجلــرائــم,  ارتــكــاب 
الزوجي عظيم وال ي�صتهان به, وعلى 
الزوج اأن يراعي هذا ال�صعور الأهميته 
تقع  الــكــرى  املــ�ــصــوؤولــيــة  واأن  خا�صة 

ب�صبب عــدم قــدرة الــزوج على احتواء 
واإن  التحول,  لهذا  املــوؤديــة  املتطلبات 
زوجي  �صمت  وجــود  م�صوؤولية  كانت 
الزوج  لكن  الزوجني,  عاتق  على  تقع 
قادر على تاأ�صي�س العاقة وبناء ج�صر 
ال�صمت  الــود لتجنب هــذا  متني مــن 
الرهيب الأن نتائجه وخيمة جدا على 

االأ�صرة باأكملها. 

ما هي �أ�سلم �حللول لعدم �إ�سابة 
�ل�سخ�س باله�سا�سة �لنف�سية؟

اله�صا�صة  نعرف  اأن  علينا  البداية  يف 
الــنــفــ�ــصــيــة فـــهـــى قــــد حتــــــدث بـــنـــاءا 
عـــن احلـــالـــة الــ�ــصــيــئــة الــتــى ميـــر بها 
ال�صخ�س اثناء تلقيه االأخبار املتنوعة 
غالبا  والــتــى  ميديا  ال�صو�صيال  مــن 
بالطاقات  متــــده  لــكــنــهــا  تــخــ�ــصــه  ال 
والتحول  الـــوقـــت  طـــــوال  الــ�ــصــلــبــيــة 
ا�صفنجة  وكـــانـــه  لــلــجــ�ــصــد  الــ�ــصــريــع 
امل�صاعر  مــن  هائلة  بكميات  حتتفظ 
احل�صية ال�صلبية ما يوؤدي يف النهاية 
ورمبا  والك�صل  بالوهن  ال�صعور  اإىل 
واالح�صا�س  الــتــحــرك,  بعدم  ال�صعور 
والت�صتت  الــذهــنــي  بـــاالإرهـــاق  الــدائــم 

الب�صري.
الـــعـــوامـــل الــرئــيــ�ــصــيــة حلدوث  ومــــن 
امل�صكلة  ا�صتقبال  النف�صية  اله�صا�صة 
بدون  الطبيعي  حجمها  مــن  بــاأكــر 
االأقل  عــلــى  اأو  حللها  خــريــطــة  ر�ــصــم 
تلقائيا  الــــــــــذات  �ـــصـــحـــن  حمـــــاولـــــة 

وجيزة  لـــفـــرة  اأمـــامـــهـــا  والـــ�ـــصـــمـــود 
توؤهله للتفكري ال�صديد, لكن لاأ�صف 
�ــصــرعــان مـــا يــ�ــصــبــح الــ�ــصــخــ�ــس قابل 
بــرواز من زجاج �صفاف  للك�صر وكانه 
ال�صفافية متثل وجدانه  وهــذه  جــدا, 
�صخ�صيته  �صكلت  الــتــى  واأحــا�ــصــيــ�ــصــه 
والطماأنينة  بــــاحلــــنــــان  املـــحـــيـــطـــة 
اأكر  هو  ما  يحدث  وفــجــاأة  وال�صدق 
ج�صد  اإىل  فــيــتــحــول  تـــ�ـــصـــوره  مــــن 
ترتيب  اإىل  يــحــتــاج  نــفــ�ــصــيــا  حمــطــم 
مـــرة اأخـــــرى اإمــــا مـــن خـــال احلـــوار 
اأ�صخا�س مقربني  اأو مبعاونة  الذاتي 
علينا  املر�س  نتجنب هذا  ولكي  منه, 
العامل  الأنـــهـــا  االيــجــابــيــة  بــالــطــاقــة 
ال�صحري يف الق�صاء عليه من خال 
العودة اإىل الدعاء والت�صرع ومقارنة 
الأ�صخا�س  مماثلة  مب�صكات  امل�صكلة 
وجتاوزوها, االإيجابية امللتزمة بدعم 
احلــقــيــقــي لــتــجــنــب هــــذه االأمـــرا�ـــس 
النف�صية العادية التى حتل باملواجهة 
بالذهاب  ال�صريع  الــتــاأين يف احلــل  او 
لطبيب نف�صي ال يقوم بدور يقف عند 
االن�صات وامت�صا�س التعب وحتويله 
لطاقة ايجابية كنا من املمكن اللجوء 

له وممار�صته.

اجلامعة القا�سمية ت�ستقبل �سفري جمهورية غامبيا وتطلعه على الربامج التعليمية املقدمة للطلبة  

جامعة ال�سارقة تطلق مبادرة قادة امل�ستقبل الإماراتي 

د. �سمر مو�سى لي )�لفجر( 

الكلمة الطيبة مفتاح القلوب 
�لطلق �سمن �حللول �ل�سليمة  طلب  يف  • �لتاأين 

جد�ر �مللل ون�سف  �لتجديد  يف  علجه  �لزوجي  • �ل�سمت 
�ملجتمع  قو�م  يف  تنه�س  �آفة  ميديا  • �ل�سو�سيال 

�الإيجابية �سرخة يف وجه �له�سا�سة �لنف�سية • �لطاقة 

•• ال�شارقة-وام:

اإمــــارة ال�صارقة  لــلــطــوارئ واالأزمـــــات والـــكـــوارث يف  الــفــريــق املحلي  يــوا�ــصــل 
الوا�صعة  حملته  كبري  بنجاح  املخت�صة  اجلهات  من  ال�صركاء  مع  بالتعاون 
التي تهدف اإىل التدقيق على املاعب التي متار�س فيها االأن�صطة الريا�صية 
اأفراد  بــني  ال�صحي  الــوعــي  رفــع  اأجــل  مــن  ع�صوائية  ب�صورة  االأحــيــاء  و�صط 
املجتمع وحترير املخالفات لاأ�صخا�س غري امللتزمني بالتدابري االحرازية 
من  املجتمع  اأفـــراد  وحماية  حمايتهم  يف  ي�صهم  مبــا  كوفيد19-  لفريو�س 

انت�صار الفريو�س.

املجتمع  فئات  بع�س  تقيمها  التي  التجمعات  ر�صد  الفريق  اأعمال  و�صملت 
ال�صارقة �صواء ملمار�صة  باإمارة  العامة  ال�صاحات الرابية وامليادين  بعدد من 
من  وغريهما  القدم"  وكــرة  "الكريكت,  ريا�صتي  مثل  الريا�صية  االأن�صطة 
اأنواع الريا�صات اأو الأ�صباب اأخرى خمتلفة تنتج عنها تلك التجمعات املخالفة 
"قبل وبعد" �صاة اجلمعة  اإىل جانب توعية امل�صلني عند �صاحات امل�صاجد 
تبذلها  التي  واالحرازية  الوقائية  بالتدابري  التوعية  خطط  �صمن  وذلك 

يف هذا االجتاه.
وحر�صت فرق العمل على تقدمي الن�صائح واالإر�صادات للمخالفني وتعريفهم 
جائحة  عــن  الــنــاجتــة  ال�صحية  الــظــروف  ظــل  يف  التجمعات  تلك  بــخــطــورة 

انت�صار  مكافحة  يف  اجلهود  تقوي�س  من  ت�صببه  اأن  ميكن  وما   19 كوفيد- 
االإ�صابة بالفريو�س اإىل جانب توقيع املخالفات فيما توا�صلت تلك اجلهود 
ببث ر�صائل توعوية مبا�صرة عر دوريات ال�صرطة وطائرات "الدرون" حثت 
من خالها اأفراد املجتمع على �صرورة التقيد التام باالإجراءات االحرازية 
الــكــمــامــات الوقائية  بـــارتـــداء  الــفــريو�ــس وذلـــك  انــتــ�ــصــار  املــتــبــعــة للحد مــن 
"التباعد اجل�صدي" وغريها من االإجراءات  والتقيد بامل�صافات االجتماعية 
االحرازية. وتابعت فرق التفتي�س عملها يف املناطق ال�صناعية والعديد من 
املناطق ذات الكثافة ال�صكانية اىل جانب �صاحات امل�صاجد "قبل وبعد" �صاة 
اأكر عدد  اإىل  للو�صول  الــدرون  الدوريات وطائرات  بت�صيري  وذلك  اجلمعة 

من اأفراد املجتمع ت�صاندها يف ذلك الطائرات املروحية التابعة لاإدارة العامة 
لاإ�صناد االأمني - اإدارة جناح اجلو بال�صارقة لر�صد وت�صوير التجمعات وبث 

ذلك لغرفة العمليات ب�صرطة ال�صارقة مبا�صرة التخاذ االإجراءات الازمة.
واأكد الفريق ا�صتمرارية اأعمال هذه احلملة اأ�صبوعيا وب�صورة منتظمة لر�صد 
اأفــراد اجلمهور  داعيا  املــرجــوة..  اأهدافها  املخالفات حتى حتقق  اأنــواع  كافة 
باالإجراءات  االلــتــزام  خمالفي  عــن  واالإبـــاغ  اجلــهــود  وتوحيد  التعاون  اإىل 
االت�صال  مركز  وهي  ال�صاأن  لهذا  خ�ص�صتها  التي  القنوات  عر  االحرازية 
الريد  عر  اأو  ال�صارقة  �صرطة  تطبيق  عر  "حار�س"  خدمة  اأو   901

.covid19@shjpolice.gov.ae االإلكروين

 فريق الطوارئ والأزمات بال�سارقة يوا�سل حملته لتعزيز التوعية بالتدابري والإجراءات الوقائية

العدد 13182 بتاريخ 2021/3/7 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/1966(

  مقدم من : بي دي بي بروجكت لوجي�صتك )�س ذ م م(
  �صد املنذر اليها االوىل : ري�صورت �صابلي�س للتجارة العامة - �س ذ م م 

املنذر اليه الثاين : مانوج مايكال فا�س فا�س 
اإمــارة دبي مقرا  , وتتخذ من  اللوج�صتية  تبا�صر ن�صاطها يف جمال اخلدمات  املنذرة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمــدودة 
ملزاولة ن�صاطها التجاري مبوجب الرخ�صة التجارة التي حتمل الرقم )596784( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية 
يف اإمارة دبي , ثانيا : املنذر اليها �صركة ذات م�صوؤولية حمدود تبا�صر ن�صاطها يف جمال التجارة العامة مبوجب الرخ�صة 
التجارية رقم )669772( ال�صادرة من دائرة التنمية االإقت�صادية بدبي. ثالثا : ا�صدر املنذر اليه الثاين من ح�صاب املنذر 

اليها االوىل ال�صيكات التالية ل�صالح املنذرة وامل�صحوبة على بنك ابوظبي التجاري.  
قيمة �ل�سيك بالدرهم   تاريخ �ل�سيك  رقم �ل�سيك  

2020/10/22    62.000   000447
2020/11/17   50.000   000448
2020/11/29   100.000  000449
2020/12/29    100.000  000451

ثلثمائة و�ثنا ع�سر �لف درهم     312.000 �ملجموع  
رابعا : واتدت ال�صيكات دون �صرف لدى عر�صها يف ميعاد ا�صتحقاقها ب�صبب عدم كفاية الر�صيد. 

املبلغ  اليهما  املنذر  ي�صدد  ذلك مل  ومع  الودية  بالطرق  مبالغ  بذمتهما من  ما  ب�صداد  اليهما  املنذر  املنذرة  وقد طالبت 
كاما حتى تاريخه وتر�صد بذمتهما مبلغ وقدره 302.430 )ثاثمائة واثنان الف واربعمائة وثاثون درهم( عليه فاإن 
املنذرة توجه هذا االإنذار لتكليف املنذر اليهما بالوفاء بقيمة املر�صد من ال�صيكات �صالفة الذكر مبلغ وقدره 302.430 
)ثاثمائة واثنان الف واربعمائة وثاثون درهم( خال خم�صة اأيام من تاريخ ت�صلمهما لهذااالإنذار حتت طائلة اإتخاذ 

االإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�صوم الق�صائية وامل�صاريف. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  7  مار�س 2021 العدد 13182

)اإماراتية  احــمــد  نــا�ــصــر  مــكــة  الــ�ــصــيــدة/  فــقــدت 
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�س فيها �الأفكار و�الإبد�ع 
بهدف �إثر�ء �حلياة �لثقافية

 يعرب �لقارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر �ل�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب �المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

�ملر�أة مر�آة �حلب
احلب و العاطفة و لون احلياة جندها يف املراأة فهي عنوان ال�صعادة بكلماتها 

واأفعالها.
املــراأة باحلب تنب�س احلياة يف قلبها وتطري كالفرا�صة بخفة  عندما ت�صعر 
اال  �صيء  االأوقــات وتن�صي كل  باأجمل  وت�صبح مزهرة مع من حتب تغمرك 
تذكرك  و  يتملكها  حقيقي  حباً  اأدركـــت  اذا  يــوم  كل  تبهرك   , لك  احتوائها 

انــهــا هــي روح احلياة  يــوم  بعد  يــومــاً 
فبدون املراأة لن جتد طريق ال�صعادة 
املراأة  و �صتظل وحــيــدا مــدى احلــيــاة 
روح اخلــ�ــصــوبــة فــهــي تــــزرع احلـــب و 
وقت  كــل  يف  تبت�صم  الـــوفـــاء  حتــ�ــصــد 
من  لكل  ورد  من  اأكاليل  تن�صر  حتى 

يلتف حولها.
ينري  الــذي  احلقيقي  النور  هي  نعم 
دربك فالدروب كثرية فكيف �صيكون 
لك  اأخل�صت  و  اأحــبــتــك  اذا  الــطــريــق 
تخيل جناحك وكل اجلمال و الوفاء 
كــل حبها  ت�صخر  و  لــك  �ــصــنــدا  تــقــف 
�صتقابل  لــنــجــاحــاتــك,  اأنـــــت  لــتــ�ــصــل 

عن  ت�صتثنيها  �صوف  واحــدة  امـــراأة  قلبك  و  عقلك  �صتخطف  لكن  و  الكثري 
كل االأخريات امراأة نادرة الوجود, لن تقابلها كثريا يف حياتك واأن وجدتها 

�صتكون لك هي كل احلياة.
قلبها  لك  �صخرت  راأ�صك  على  تاجاً  �صعتها  و  فــاإن  متوجة  ملكة  املــراأة  نعم 
و  اأحيانا  تتحداك  لكن رمبا  و  القلب,  كنب�صات  �صتكون لك  و  اأحا�صي�صها  و 
تفعل نقي�س ما تريده منها  فهي متيل بطبيعتها للرجل القوي القادر على 
اختبار مدى  املــراأة  ان حتاول  الطبيعي  لذا فمن  اإغراقها بحبه وم�صاعره, 
حبك لها من خال حتديات تثبت لها اأنك قادر على الوفاء مبا تقوله لذا 

كن لها حباً تكن لك ذات.
نهلة خر�ستوفيد�س /كاتبة

كرمها �الإ�سلم 1
 , اأعياد الربيع , حني تتفتح االأزهــار  املــراأة لي�س بعيداً عنا يتزامن مع  يوم 
وتنمو االأ�صجار وتتحول االأر�س اإىل ب�صاط اأخ�صر ربيعي �صاحر اجلمال ,هما 

�صفارة  و�صتطلق  بــاالنــتــظــار  يــومــان 
الطبول  وتــــدق  بـــاملـــراأة  االحــتــفــاالت 
حني   , العاملي  املـــراأة  بيوم  لاحتفال 
اأعلنت الن�صاء بالغرب التمرد والثورة 
لنيل حقوقهن , لكن االإ�صام اأن�صفهن 
قبل ذلك مع نزول االآيات التي توؤكد 
حقوقهن كاملة يف كافة اأنحاء احلياة 
, وهذا كله بعيدا عن تراثنا وجذورنا 
عامة  ـــمـــني  ـــل واملـــ�ـــص الـــــعـــــرب  نــــحــــن 
معززة  امل�صلمة  الــعــربــيــة  املـــــراأة  الأن 
غري  كاملة  حقوقها  ومتلك  مكرمة 
منبثقة  و�ــصــرائــع  بقوانني  منقو�صة 

من الكتاب وال�صنة النبوية التي عززت 
العلم  ت�صتحق من  ما  كل  الرجل ومنحها  املــراأة وجعلتهما �صنوان مع  دور 
وحرية التملك والعمل واالختيار واالإرث وغريها  . فللمراأة مكانتها العليا 
"لِك يا منازل ُ يف القلوب  ومنزلتها املثلى يف ت�صريعنا وفكرنا ,وكما يقال: 
منازل".. فجاء التنزيل يف حمكم كتابه بتحرمي واأدب البنات بقوله تعاىل 

قتلت "حني كان اجلاهليون يوؤدون البنات.  ذنب  باأي  �صاألت  املووؤدة  "واإذا 
مات ر�صولنا االأعظم وهو يو�صي باملراأة, فهي االأم واالأخت والبنت, والعمة 

واخلالة واجلدة وال�صيدة املكرمة املعززة..
وقبل االإ�صام كانوا يقّدرونها ورمبا كني البع�س من الرجال باأ�صماء اإناث, 
ونقل لنا التاريخ اأ�صماءهم, والكثريون منهم يفخرون بذلك ال �صيما اأولئك 
بل كان فخرا لكن  لي�س عيبا وال عارا  بناتهن, وهذا  باأ�صماء  الذين عرفوا 

من كني بذلك.
وحني كانت عملية الواأد للبنات يف اجلاهلية ,كانوا يعترونها اإكراما للمراأة 
ح�صب تفكريهم االأحول اجلاهلي لكن االإ�صام اأوقف هذا التخلف وحرمه 
الأن املراأة خملوق ب�صري مثل الرجل وقال اهلل �صبحانه )لي�س الذكر كاالأنثى( 

يف حمكم كتابه �صبحانه داللة امل�صاواة بينهما بل تف�صيل االأنثى.
اأنها اأخطاء متوارثة تدل على التخلف والرجعية , ولكنها مررة بتفكريهم 
اأو تتعر�س لاأذية من  اإذ كانوا يرون اأن الــواأد اإكراما للمراأة كي ال جتوع   ,

جمتمع الذكور الوح�صي الذي مار�س �صلوكيات همجية.
�سحر حمزة/كاتبة

�لذ�ت 
فكرة امللكية الذاتية يف املطلق تت�صم بتكوين ال�صخ�س للعديد من ال�صفات 
امللكية  على  احل�صول  اأن  حني  يف  طويل,  عمر  بعد  يكت�صبها  التى  احلميدة 
يتحقق جمرد خلق مناخ من ال�صعادة ال�صخ�صية والرغبة يف اإ�صعاد االآخرين, 
والتوازن  بالقوة  اإح�صا�س  النف�س  داخل  �صيولد  ال�صعور  هذا  توفري  فمجرد 
املحيطني  بني  االإيجابية  الطاقة  ن�صر  يف  كبريا  دورا  يلعب  الــذي  الداخلي 

ودائرة املعارف.
بـــهـــذا الـــتـــوجـــه املـــنـــوط بــاحلــنــكــة يف 
التعامل مع االأ�صياء �صتتيح الفر�صة 
وقت  يف  وحتقيقه  الهدف  القتنا�س 
الن�صاأة  يبداأ مع  االأمــر  قيا�س, وذلــك 
والــتــكــويــن الــ�ــصــخــ�ــصــي, فــكــمــا تولد 
الــفــطــرة ويــتــم �صقلها  الــقــيــادة مـــع 
الذاتية  املــلــكــيــة  واملـــعـــرفـــة,  بــالــعــلــم 
تولد مع ال�صخ�س وترعرع يف البيئة 
من  بــالــكــثــري  ت�صكله  الــتــي  الــ�ــصــويــة 
ل�صقف  والــداعــمــة  املتنوعة  ال�صمات 
البع�س  اهـــتـــمـــام  اأن  كـــمـــا  املـــلـــكـــيـــة, 
بالتفا�صيل ال�صغرية التى تتجدد مع 

الوقت وعلى مدار العمر تت�صبب يف تغيري م�صار الهدف االأ�صا�صي من الربع 
على عر�س الت�صالح النف�صي, بل ي�صاعد هذا البحث وااللتفات لل�صغائر اإىل 

تاأخر التنمية والتطور الذاتي عن فر�صة امللكية املبكرة.

�صفات من ميتلك هذه اخل�صلة احلميدة يتمتع بالتوا�صع, والتوا�صع مثل 
كظم الغيظ ال يقبل من �صعيف ال ي�صتطيع الدفاع عن نف�صه ويتخيل اأنه 
كاظم غيظ, كذلك التوا�صع ال يكون اإال من �صخ�س ميتلك �صفات اإن و�صعها 
جانبا وتعامل باإن�صانية �صي�صمى يف هذه احلالة توا�صع وغري ذلك �صيكون 
ال�صمعة,  �صيئة  ال�صفات  من  �صارا  والقناعة  التوا�صع  الأن  و�صعفاً,  خنوعاً 
و�صياع  حقه  ه�صم  ال�صهل  ومــن  غلباناً  الطيب  و�ــصــار  تبدلت  فامل�صميات 

قيمته, وغريها من امل�صطلحات احلديثة التي وردت مع لغة الع�صر.
مينح  النف�س,  عــن  بالتعبري  اجلميع  باأحقية  واالإميــــان  بــالــوجــود  القناعة 
يف  ال�صفات  هــذه  تــوفــرت  واإذا  مــبــكــرا,  للملكية  الــو�ــصــول  حــريــة  ال�صخ�س 
البناء  يف  �صرورياً  اأمـــراً  وي�صبح  متاما  املنهج  �صيختلف  االإداريـــة  القيادات 
االأفكار  وتبني  واملناق�صة  احلــوار  فتح  الأهمية  املــدرك  املدير  الأن  والتنمية, 
�صيكت�صف  خطتها  عن  للتعبري  الب�صرية  للكوادر  الفر�صة  واإتــاحــة  املبدعة 
اإبداعاً وابتكاراً بني فريق العمل, ومن هنا �صتبداأ امللكية النف�صية مبكرا ومل 
الدائمة  واالبت�صامة  والت�صامح  فالتوا�صع  عليها,  للح�صول  طويا  ينتظر 
الب�صاطة وعدم  التوتر وتدعو للتفاوؤل والنجاح, خا�صة يف ظل ن�صر  متحو 
باملظاهر اخلداعة, وحني ميتلك  االأخذ  ال�صام وعدم  التكلف وتبني فكرة 
ال�صخ�س حب اخلري يف املطلق بدون قيد اأو �صرط �صيكون قد حقق الهدف 

متاما بن�صر االإن�صانية بني فئات املجتمع.
خالد �سامل 

ر�سائل �سباحية
اأن ن�صتيقظ كل يوم على ر�صائل ن�صية ترد لنا على الوات�س اآب  جميل جداً 
الر�صائل  هذه  حتمل  هواتفنا,  على  مدونة  تليفوناتهم  اأرقــام  اأ�صدقاء  من 
كوكتيل من املو�صوعات املختلفة التى تعر عن �صاحب الر�صالة, فتاأتي على 
�صكل دعاء داخل قالب من ال�صور اأو بال�صوت مع بع�س احلركات االإبداعية, 
واأخرى تاأتي على �صكل بخور و�صفحة من كتاب اهلل, واأغاين لل�صيدة فريوز 
وفيديو الأحد خراء تنمية ب�صرية اأو هكذا يطلقون على اأنف�صهم و�صرح يف 
عباءة دينية حلكمة م�صتهلكة, وغريها من الر�صائل املعرة وعلينا اأن نرد اأما 

باحلمد والثناء وال�صباح املهم اأن يكون 
هناك تعليق.

اأعمالنا  يف  م�صغولون  اأنــنــا  حــال  ويف 
فعلى  الــرد,  ونن�صى  �صيارتنا  نقود  اأو 
اإر�صال  اأن يفطن وميتنع عن  الرا�صل 
ير�صل  لكن  الــتــايل,  الــيــوم  يف  ر�صائل 
وال يبايل بالقبول اأو الرف�س, ف�صا 
على من يتخذ لنا القرار وي�صمنا اإىل 
تنويه  اأو  ا�صتئئذان  بــدون  جمموعته 
فــقــط يــاأتــي اإ�ــصــعــار لــطــيــف بــاأنــنــا مت 
املجموعة  ورمبــا  ملجموعة,  اإ�صافتنا 
تن�صره  ما  اأو  اهتماماتي  تكن من  مل 
ميت ل�صخ�صي باأي �صلة, فمجموعات 

للدعاية اأو لطرح اأفكار ورمبا احلالتني مل ينطبقا علينا متاما, واإذا حذفنا 
اأنف�صنا من املجموعة ياأتي عتاب ظريف لك وحدك ملاذا غادرت.

تذكرين هذه االإ�صافة كبائع ي�صدين للمحل دون رغبة مني باأن اأ�صري واإذا 
دخلت الأطلع على املحتوى ومل يعجبني المني على اخلروج, وكاأنه يلزمني 
بالقوة باالإميان بفكره ومعتقداته وميوله, ومل يفكر للحظة اأن رقم املدون 
عندي, فلي�س بال�صرورة كل رقم مدون يكون �صديقنا احلميم الذي نطلعه 
على اأخبارنا ونتحاور �صويا, فكلنا يحتفظ باأرقام ال�صوبر ماركت وامليكانيكي 
وموظف البنك اأو حتى مديرك يف العمل, فلي�س بال�صرورة اأن اأر�صل للجميع 

من املفر�س اأن اأنتقى من يتفاعل معي ويرد على ر�صائلي الأتوا�صل معه. 
حممد �أ�سامة

�سجرة �للوز
 اللوز �صجرة ذات انت�صار وا�صع باملنطقة اال�صتوائية و�صبه اال�صتوائية حيث 
تــزرع يف  االإمـــارات  دولــة  انت�صار كبري يف  ذات  وهــي  زينة,  ت�صتخدم كج�صرة 
املزارع واحلدائق العامة واخلا�صة وتعتر من اأهم االأ�صجار املحببة حملًيا 
باالإمارات. كانت تزرع منذ ع�صور طويلة كما اأن االإماراتيني يف�صلون تناول 

ثمارها, وت�صمى يف الكثري من املناطق "البيزام".
االإمــــارات  اإىل  جلبت  اأنــهــا  اإال  االأ�ــصــلــي,  موطنها  ومدغ�صقر  الهند  وتــعــد 

وانـــتـــ�ـــصـــرت زراعـــتـــهـــا واأ�ـــصـــبـــحـــت من 
مع  تاأقلمت  التي  املرغوبة  االأ�ــصــجــار 
وتت�صف  لـــاإمـــارات,  املحلية  البيئة 
هــــذه الــ�ــصــجــرة بــكــر حــجــمــهــا وهي 
قائم  �ــصــاق  ذات  االأوراق  مت�صاقطة 
 20 اأكـــــرث مـــن  يــ�ــصــل ارتـــفـــاعـــه اإىل 
مًرا, القلف اأمل�س ذا لون بني مائل 
للرمادي واالأفرع تنمو اأفقًيا يف نظام 
ال�صاق  امـــتـــداد  دائـــــري طــبــقــي عــلــى 
متماثًا,  �صكًا  ال�صجرة  يك�صب  مبا 
مقلوب  بي�صاوي  �صكل  ذات  واأوراقــهــا 
وعر�صها  �صم   30 اإىل  ي�صل  طولها 
15 �صم وهي جلدية ذات لون اأخ�صر 

غامق يتحول قبل الت�صاقط اإىل اللون االأحمر اأو النحا�صي اأو القرمزي اأو 
االأ�صفر حيث تت�صاقط بعد ذلك لتنمو اأوراق جديدة, واالأوراق تنمو يف �صكل 

متورد على قمة االأفرع.
واالأزهار تتكون يف نورات طرفيه طولها حوايل 15 �صم وهي ثنائية اجلن�س 
اأحادية امل�صكن حيث توجد االزهار املذكرة واملوؤنثة على نف�س ال�صجرة, وغالًبا 
ثمارها فهي �صاحلة  اأمــا  والبقية مذكرة,  العلوية موؤنثة  االأزهــار  تكون  ما 
لاأكل بي�صاوية ال�صكل وعادة ما تكون خ�صراء قبل الن�صج ثم تتحول اإىل 
خارجية  ق�صرة  من  الثمار  وتتكون  الن�صج,  عند  االأحمر  اأو  االأ�صفر  اللون 
عبارة عن األياف فلينية حتتها ن�صيج حلمي ثم توجد النواة احلجرية وهي 

البذرة يف داخلها.
وت�صلح هذه ال�صجرة للزراعة يف جميع اأنواع الربة اإال اأنها تف�صل الربة 
وتتحمل  املبا�صرة  ال�صم�س  اأ�صعة  حتــت  تنمو  كما  ال�صرف,  جيدة  الرطبة 
درجة احلرارة والرطوبة املرتفعة, كما ميكن زراعتها يف االأماكن ال�صاحلية 

وتتحمل الرياح ال�صديدة.
يف  لزراعتها  االأوىل  املراحل  خــال  املنتظم  الــري  اإىل  اللوز  �صجرة  وحتتاج 
اإىل  ت�صل  التي  امللوحة  لــدرجــات  مقاومة  ال�صجرة  وهــذه  امل�صتدمي  املــكــان 
4500 جزء من املليون, ويراعى تخفيف الري يف وقت حمل ال�صجرة للثمار 

ويعتر نظام الري بالتنقيط هو االأمثل لري هذه ال�صجرة.
وال�صجرة تزهر يف الربيع وتثمر يف ال�صيف, وحتتاج اإىل الت�صميد الع�صوي 
املتماثل  لنموها  نظًرا  التقليم  اإىل  ال�صجرة  حتتاج  وال  �صنوًيا  واحــدة  مــرة 

ويقت�صر التقليم فقط على اإزالة االأفرع املك�صورة وامليتة و�صاذة النمو.
وتتكاثر اأ�صجار اللوز بالبذور التي يتم جمعها يف ف�صل ال�صيف بعد نقعها يف 
املاء ملدة 24 �صاعة ثم تو�صع يف املهاد جمهزة مبخلوط من الربة الرملية 
والبيت مو�س والبريالت حيث تزرع يف عمق يوازي م�صتوى بذرة اللوز, وعادة 
اإنبات  الــزراعــة كفرة  تاريخ  يومًيا من   30 –  15 اإىل  اللوز  بــذور  حتتاج 

وتبلغ ن�صبة االإثبات من 45 – 55%.
ال�صوارع  اللوز كزينة يف  التن�صيقية عادة ما ت�صتخدم �صجرة  الناحية   ومن 
وي�صتخدم  طــازجــة,  توؤكل  وثمارها  احلــدائــق  يف  املنا�صبة  الظال  ولتوفري 
الزيت  اأن  كما  اخل�صبية,  والــعــربــات  التليفونات  اأعــمــدة  �صناعة  يف  خ�صبها 
امل�صتخرج من البدور اجلافة �صالح االأكل وي�صتخدم يف الطهي, وي�صتخرج 
من القلف واالأوراق والثمار عادة مادة التنني وبع�س ال�صبغات, كما اأن اأجزاء 
ال�صجرة لها ا�صتخدامات طبية يف عاج االإ�صهال واجلذام وال�صداع وعاج 

اجلروح واملغ�س و�صمادات الحقة لعاج الروماتيزم.
مازن متيم/كاتب �سحفي 

حمطات
فكرة قبل �لن�سرة

التعود, لذا فاإين  اأين ما اعتدت  , وهلل احلمد  اأي عــادة  اأتعود يوماً على  مل 
متجددٌة على الدوام مب�صاعري واأفكاري وقراراتي, وقد ا�صتوقفتني قبل اأيام 
ما تداولته املنتديات االإعامية امل�صرية, عن �صرورة اأخذ موافقة الزوجة 
باأخرى دون درايتها, وهذا  الــزواج  ال�صريك االأول قبل  االأوىل والتي تعتر 
بــداأ به اهلل �صبحانه وتعاىل  اأمــر  امل�صرية حيال  تاأخذه احلكومة  اأهــم قــرار 
قا�صية  ا�صراطات  اأربعة, مع  اإىل  كان با عدد  الــذي  الــزواج  عندما �صبط 
ال ي�صتوعب فيها بع�س الرجال �صوى جانب املتعة اجلن�صية من املــراأة دون 
تعدلوا  ولن   ( الكرمية  االآيــة  ملعنى  حقيقي  اإدراك  اأي  اأو  مل�صاعرها  مراعاة 

الــنــ�ــصــاء ولـــو حــر�ــصــتــم( ويكتفون  بــني 
بقول ال�صرع حلل اأربعة, نعم كما اأباح 
�صبحانه الرق الذي كان مباحاً ولكنه 
عـــز وجـــل رو�ــــس الــــرق بــالــعــتــق وفك 
الـــرقـــاب, وعــنــدمــا كـــان الــرجــل وقبل 
ومنها  �صهواته  على  مدمناً  االإ�ــصــام 
�ــصــهــوة الــنــ�ــصــاء فــقــدر �ــصــبــحــانــه ذلك 
الرجال,  �صهوات  لتقومي  با�صراطات 
الر�صول  التعدد يف  كما منع من ذلك 
نزلت  عندما  و�صلم,  عليه  اهلل  �صلى 
النِّ�َصاُء  َلــَك  َيــِحــلُّ  اَل   ( التحرمي   اآيــة 
اأَْزَواٍج  ِمْن  ِبِهنَّ  َل  َتَبدَّ اأَْن  َواَل  َبْعُد  ِمْن 

 ) َرِقيًبا  �َصْيٍء  ُكلِّ  َعلَى   ُ َوَكــاَن اهللَّ يُنَك  مَيِ َملََكْت  َما  اإِالَّ  ُح�ْصُنُهنَّ  ْعَجَبَك  اأَ َوَلــْو 
اأي اأنه بعد نزول هذه االآية لو طلق الر�صول اإحدى ن�صاءه اأو اأراد ا�صتبدالها 
باأخرى بعد وفاة واحدة منهن اأن ال يتزوج كما هو م�صموح للموؤمنني, فكيف 
اأنــه من  اأو من يّدعون ذلك بــاأن يعللوا الــزواج من اأخــرى بحجة  باملوؤمنني 

ال�صرع دون الرجوع والتفكري بـ )ولن تعدلوا(.
للحاقدين على الروؤية  

العامل, ولكن هل  اأو يف  اأف�صل نا�س على االأر�ــس  اأن يكونوا  اأمتنى الأوالدي 
اأبنائي فعا و�صلوا اإىل درجة من م�صتويات القوى اخلارقة التي قد توؤهلهم 
باأن يكونوا كذلك؟ قطعاً ال, الأن العامل والذي يعج باأكرث من �صتة مليارات 
من الب�صر لن يقدر اأبنائي على مناف�صتهم لدرجة التفوق عليهم ف�صا عن 

قبولهم كمناف�صني يف احلد املعقول وامل�صموح. 
ولكي تطاع اطلب امل�صتطاع, واإنكار امل�صتحيات لي�س له وجود �صوى يف اأذهان 
اإدراكــه, وعمل ما  اإدراك ما يفر�س  احلاملني لدى البع�س, ال م�صتحيل يف 
يفر�س اأنه متاح منطقاً وعقًا ب�صرط اأن يكون له فائدة لل�صاعي وملجتمعه, 
ودولــة االإمــارات واحــده من الــدول التي اأنكرت وجود امل�صتحيل بتحدياتها 

الداعمة الإنكاره ب�صبب االإرادة ل�صناعة ما يفر�س اأنه متاح.
ووفق الروؤية الثاقبة يف جدار املتاحات التي يراها الغري باأنها م�صتحيات 
جاءت فكرة الا م�صتحيل, لتكون الطاقة يف تفعيل املتاح بــاالإرادة والعمل, 
فاملتاأمل لبلوغ الرقم واحد يف كل �صيء البد واأنه بداأ يف بداية البلوغ للرقم 
انتهى من �صيء  فاإن  االأ�صياء,  االأ�صياء لتحقيق كلية كل  واحد يف �صيء من 
ورا�صد  العطاء  زايد  ليحققها, وما حتقق يف عهد  االأ�صياء  انتقل الآخر من 
وحممد  الوفاء  وحممد  اخلري  خليفة  عهد  يف  حمققاً  واقعا  اأ�صبح  النماء 
الروؤية القومية, هذا الذي اأقول لي�س له عاقة ال من قريب وال من بعيد 
يف مدح من ال ي�صتحق على ح�صاب مزايدات قد ال تكون موفقة, ولكن حني 
يكون ذلك املدح على رقينا الذي نلم�صه واقعاً جلياً فاإننا منتدح خريا نرفل 
فيه باأ�صباب من خلف الرقي واأ�صحاب القرار الذين اأقروا دون اأن ي�صادروا 
حق التفكري اأو امل�صاركة, بل على العك�س, فهم الداعون ل�صحذ الهمم العالية 

يف ن�صرة االإرادة قوال وفعا. 
مري� على /كاتبة

حلم �لو�سول
تناقلت مواقع التوا�صل االجتماعي فيديو لطفلة ال يتجاوز عمرها الثاث 
تعليق  املحيط, وجــاء  االأمـــواج يف  اأوزه بني  �صكل  �صنوات متتطي دمية على 
�صوتي يربط بني الطفلة وتابوت �صيدنا مو�صى من وجهة نظر ال�صياع يف 
م�صاحة املياه ال�صا�صعة, والذين عرث على الطفلة طاقم مركب �صياحي كان 

مير يف نف�س الوقت الذي كانت فيه الطفلة باملحيط.
ومل  ال�صاطئ  على  اأ�صرتها  مع  لعبها  اأثناء  االأمـــواج  جترفها  �صغرية  طفلة 
الــواقــع وتــركــوهــا حلتفها  بــاالأمــر  �صلموا  اأنــهــم  اإعــادتــهــا ويــبــدو  يفلحوا يف 

ال�صماء  بـــــني  تــــواجــــهــــه  ومـــ�ـــصـــريهـــا 
االأنظار  عــن  اختفت  رمبــا  واالأمـــــواج, 
يلفت  لكن مل  اأنها غرقت  لهم  وخيل 
الكبرية  الدمية  وجــود  عــدم  نظرهم 
الـــتـــي تـــركـــب عــلــيــهــا, ال اأفـــتـــ�ـــس عن 
اأ�صل احلكاية و�صبب وجودها يف هذه 
البقعة من املحيط وحدها با مرافق 

اأو متابع.
حتليل  حالة  يف  دائماً  يجعلني  عملي 
التفا�صيل  عــلــى  والــركــيــز  لــلــحــدث 
النتائج  اأ�ـــصـــتـــنـــتـــج  لـــكـــي  الــبــ�ــصــيــطــة 

ال�صليمة, خا�صة واأننا نعي�س عامل من الزخم االفرا�صي و�صناعة االأخبار 
املفركة من اأجل احل�صول على عدد امل�صاهدات وح�صد االأموال بدون تعب 
مــن هاك  الإنــقــاذ طفلة  فيديو  اأمـــام  فنحن  بالت�صهري,  ولــو  اأو جهد حتى 
بجوارها  ميــر  حــوت  اأو  تلتهمها  قر�س  ل�صمكة  معر�صة  اأنــهــا  حيث  حمقق 
فتقع وت�صتقر بقاع املحيط خا�صة واأنها ال ترتدي �صرة جناة فقط ماب�س 

ال�صباحة التقليدية.
اإذا �صلمنا اأن االأهل فو�صوا اأمرهم هلل وتركوها مل�صريها فنلقي نظرة على 
احلياة  اأن  والواقع  جديد,  من  للياب�صة  واإعادتها  الإنقاذها  الزمني  التوافق 
عادت الأمها لتقر عينها ويرتوي قلبها بعد اأن خلع وو�صع مكانه قطعة من 
لهب الندم وتاأنيب ال�صمري, االأم التي خلقت فيها غريزة احلب والت�صحية 

تفقد طفلتها يف حلظات ن�صيان لتعي�س العمر كله تتاأمل وتبكي حالها.
ر�صالة حقيقية لوجود اهلل وعظمته  النهاية  لكنه يف  االأنفا�س  يكتم  املوقف 
ي�صجر  مــن  ر�صالة  النفو�س,  وتنقية  االأمـــور  ت�صيري  يف  �صاأنه  جــل  وقــدرتــه 
ويياأ�س من رحمته ويظن اأن م�صكلته هي نهاية العامل, والواقع اأن كل �صيء 
بقدر وعلينا اأن ن�صعى ونفو�س له االأمر, ونظل على يقني من اأن القدر بيده 

وما يحدث ما هو اإال كلمة بني الكاف والنون.
�ل�سيماء حممد /خبري �سحافة و�إعلم 

�سر �لتقبل
التقبل هو روؤية الواقع كما هو حقيقة بتطرف عن امل�صاعر واالأفكار وهو 
القوة والقدرة الواعية الأن تفتح ب�صريتك قبل ب�صرك لرى وتتقبل دون 
اجلذري  التغيري  نحو  احلقيقي  الطريق  هو  التقبل   .. املقاومة  حماولة 
االإيجابي وهو ال يعني التحمل واملوافقة بل هو املفتاح احلقيقي يف احلياة 
و�صتتحول  �صيئة  التجارب  �صتكون  دونــه  و  احلــال  واإ�ــصــاح  التغيري  لبدء 

امل�صاعر املوؤملة جلحيم وعذاب نف�صي مدمر.
اأو معنوية مــن وفاة  مــاديــة  مــن منا مل ميــر مبحطات �صعبة يف احلــيــاة 
�صخ�س عزيز, اأو االإ�صابة مبر�س, اأو انف�صال عن ال�صريك, اأو فقد لعمل 
اأو اأزمات مالية, اأو قد يكون ال�صخ�س لديه عدم ر�صا عن ذاته, فالتقبل هنا 
هو ما ي�صاعدك على تخطي هذه ال�صعاب واالأزمــات عند القبول الكامل 

والبدء  والــــظــــروف  املــ�ــصــاعــر  لـــهـــذه 
بـــطـــور جـــديـــد مـــن الــتــغــيــري يحدث 
من  ال�صلبية  امل�صاعر  مــواجــهــة  عند 
ب�صدق  واكتئاب  اأمل  اأو  وحــزن  خــوف 
اأو  خجل  دون  مطلقة  وب�صراحة  تــام 
االأعماق  يف  دفنها  دون  و  منها  تهرب 
الأنها �صتجعلك يف اأ�صعف حالة ذهنية 
االأمل يف  لــنــداء  ت�صتمع  ولــن  وبــدنــيــة 
توازن  �صيهدد  ج�صدك وروحــك وهذا 
و�صيقطع  النف�صي  واال�صتقرار  الذات 
و�صيزيد  جــــوهــــرك  مــــع  االتــــ�ــــصــــال 
الو�صع �صوءاَ وي�صاعف من االأمل بل 

يجب تفريغها مهما كانت موؤملة. 
العقل  يــدرك  عندما  والتطوير  الــذاتــي  الوعي  رحلة  يف  التقبل  ويحدث 
اإمنا  ال�صلبية  واالأفــكــار  امل�صاعر  ترف�س  اأن  املفيد  مــن  لي�س  اأنــه  الباطن 
تتقبلها دون املوافقة عليها فقد تكون رغماَ عنك وهنا وعيك �صري�صدك 
عنها  لتعر  الكافية  وامل�صاحة  الكايف  الوقت  وحزنك  م�صاعرك  تعط  كي 
بالطريقة التي تنا�صبك دون مقاومتها كي ال تعيق تطورك ثم ت�صت�صعر 
الت�صليم وتقبل التجربة يف قلب نوبة الهلع واخلوف واحلزن وباالرتياح 
ومــوت, مر�س  و�صلبي, حياة  اإيجابي  زوجــني  الكون  ما يف  كل  اأن  الإدراك 
و�صفاء و�صت�صبح اأكرث قدرة على تخطيها واأذكى يف التعامل معها مبرونة 
والتوازن.  ال�صام  مــن  جــديــدة  مرحلة  و�صتتبنى  مواجهتها  يف  واأقـــوى 
تبدل  لــن  فــالــدمــوع  بنف�صك  نف�صك  ترميم  على  قــدرتــك  عند  �صتتعافى 
املعاناة اإىل �صعادة ولن تغري االأقدار, وقلبك �صيتحول اإىل �صاحة لاختبار 
و�صتخرج من  ال�صر  االإلهية ولقدرتك على  بــاالإرادة  احلقيقي الإميانك 
االأزمة اأكرث قوة واأكرث رغبة يف التطور والتغيري االإيجابي من اأجل ذاتك 
ومن اأجل من حتب و�صيتجلى اأف�صل ما لديك وكاأنك خلقت من جديد 
ب�صخ�صية �صكب اهلل يف قلبها من لطفه التقبل والر�صا والقوة واالمتنان 

واحلمد على غيب لو اطلعنا عليه الخرنا الواقع.
منال �حلبال /�إعلمية 

قمري 
اأِمتاب َبتاجر �صاعر غنائي هندي ومغٍن  ق�صيدة مرجمة لل�صاعر الهندي 

من اأ�صل بنغايل من والية اأوتار برادي�س ويعمل يف اأفام بوليوود.
قمري/ترجمة �صنان بن حممد الهندي

قمري
ح�صنا �صاأغادر

ال تن�صني يف دعواتك
حافظي طعم ذكرياتي على ل�صانك

الــ�ــصــاحلــة يف طيات  اأعــــمــــايل  �ــصــعــي 
قلبك

لقد اخذُت ظلمتك
لكن �صرقَت جنومي يا قمري

هل مكتئبة
باأنني مل اأعد اأكن يف حفلك

هل حتزنني
لعدم رف�صك علّي مبكرا

هل تعتقدين
ق�ص�صنا قليلة للحب

هل ن�صيت
كم مرة منُت يف ح�صنك

واهلل ال اأ�صعر �صيئا
اال انت يا قمري

االآن
اأحول م�صريي ايل طريقك

اأكون �صندل بدون عطره
تركت رغبات قلبي حتت و�صادتك

وهذا الزبد يحبط القما�س
القطني من الزاهد واالأوراق

لكنك يل يا قمري 
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عربي ودويل

اإلقاء  مــن  بــايــدن  جــو  الرئي�س  ملنع  متطرفة  جماعات  مــن  تــهــديــدات 
هذا  مــوعــد  يعلن  ومل  الكونغر�س.  يف  امل�صرعني  اأمـــام  االأول  خطابه 
يف  امل�صّرعني  اأمــام  االأمــريكــي  الرئي�س  يلقيه  الــذي  ال�صنوي  اخلطاب 

جمل�صي الكونغر�س, وهو التزام د�صتوري يحدد خاله م�صار عمله.
الثاين/يناير  كــانــون   06 منذ  م�صددة  حلرا�صة  الكابيتول  ويخ�صع 
اأمــامــه عقب خطاب  تــرامــب  دونــالــد  اأنــ�ــصــار  مــن  اآالف  عندما جتمع 
حما�صي األقاه ترامب الذي كان ال يزال رئي�صا يف ذلك الوقت, وطلب 
بايدن يف  فوز جو  على  امل�صادقة  املنتخبني من  امل�صوؤولني  منع  منهم 

االنتخابات الرئا�صية.
من  حالة  يف  ت�صبب  مــا  عنيف  ب�صكل  املبنى  منهم  عــدة  مئات  وهــاجــم 
الفو�صى. وقتل خم�صة اأ�صخا�س بينهم �صرطي يف الكابيتول. ويحاكم 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�صرطة  قدمته  طلبا  )الــبــنــتــاغــون(  االأمــريكــيــة  الــدفــاع  وزارة  تــدر�ــس 
الكونغر�س من اأجل متديد مهمة احلر�س الوطني االأمريكي القا�صية 
الثاين/ كانون  من  ال�صاد�س  هجوم  بعد  �صهرين  ملــدة  املبنى  بحماية 

يناير, كما قال الناطق با�صم الوزارة جون كريبي.
واأ�صاف كريبي خال موؤمتر �صحايف “تلقينا طلبا ر�صميا من �صرطة 
الكابيتول”,  الوطني حلماية  لتمديد فرة وجود احلر�س  الكابيتول 

مو�صحا اأن التمديد �صيغطي “ال�صهرين املقبلني«.
ومل يذكر ما اإذا كان الطلب قّدم ب�صبب تهديدات حمتملة, لكن القائد 
املوقت ل�صرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان حتدث ال�صهر املا�صي عن 

300 �صخ�س مل�صاركتهم يف هذا الهجوم. ومنذ ذلك  اأكرث من  حاليا 
احلني, اأقيمت حواجز حلماية املنطقة املحيطة مببنى الكابيتول, وال 
يزال حواىل خم�صة اآالف جندي من احلر�س الوطني موجودين لدعم 

ال�صرطة لكن مهمتهم كان من املقرر اأن تنتهي يف 12 اآذار-مار�س.
وردا على �صوؤال عن خطورة التهديد املحيط مببنى الكونغر�س بينما 
مل تتحقق �صائعات عن هجمات كان يفر�س اأن حتدث اخلمي�س, اأكد 
“االأمور تغريت منذ ال�صاد�س من كانون  اأن  املتحدث با�صم الكابيتول 

الثاين-يناير«.
املنتخبني  “م�صوؤولينا  اإن  اأو�صنت  لويد  االأمريكي  الدفاع  وزيــر  وقــال 
قرارا  �صيتخذ  البنتاغون  اأن  مــوؤكــدا  اآمنة”,  عمل  بيئة  ي�صتحقون 

ب�صرعة.

 البنتاغون يدر�ش متديد مهمة احلر�ش الوطني يف الكابيتول 

•• عوا�شم-وكاالت  

م�صددة,  اأمـــنـــيـــة  تـــدابـــري  ظـــل  يف 
االأول  اأمــ�ــس  فرن�صي�س  الــبــابــا  زار 
تاريخية  العراق, يف زيارة  اجلمعة 
دمرته  بــلــد  اإىل  مــ�ــصــبــوقــة  غـــري 
احلـــــروب والـــنـــزاعـــات, داعـــيـــاً اإىل 
مع  الــتــوا�ــصــل  وتــعــزيــز  الت�صامن 

ال�صعوب.
ووفقاً ل�صحف عربية �صادرة اأم�س 
�صارخاً  نــداء  البابا  اأطلق  ال�صبت, 
العراقيني  املــ�ــصــوؤولــني  بـــه  فـــاجـــاأ 
بــخــطــاب جــــريء وحــــازم حــث فيه 
ال�صاح,  ا�ــصــتــعــمــال  وقـــــف  عـــلـــى 
وامل�صالح  الـــفـــ�ـــصـــاد  ومــــواجــــهــــة 
اخلــا�ــصــة واحلــزبــيــة, مــا بـــدا كاأنه 
اتهامات مبا�صرة للطبقة ال�صيا�صية 
وامليلي�صيات  واالأحـــــزاب  احلــاكــمــة 
الباد  على  قب�صتها  اأحكمت  التي 

متنا�صية حقوق االأقليات.

جمتمع موحد
يف �ــصــحــيــفــة الــبــيــان االإمـــاراتـــيـــة, 
“تعطي  هـــدنـــة  بــــن  لــيــلــى  قـــالـــت 
الزيارة التاريخية للبابا فرن�صي�س 
اأن م�صروع  ر�صائل عميقة,  للعراق 
التقريب الديني يف العراق �صرورة 
لـــبـــنـــاء جمــتــمــع موحد  قـــ�ـــصـــوى 

ت�صوده العدالة وال�صام«.
واأ�صافت اأن “العراق ي�صم ت�صكيلة 
مــن الــديــانــات الــتــي عــا�ــصــت جنباً 
بان�صجام  الــتــاريــخ  عــر  جنب  اإىل 
وتــفــاهــم واحـــــرام, ولــكــن االأمـــور 
وجــود خمططات  اختلفت يف ظــل 
اجلامعة  العراقية  الهوية  ل�صرب 
االأكرثية  اإىل  املجتمعات  وتق�صيم 
واالأقلية الدينية وتغليب االنتماء 
الوطني,  االنــتــمــاء  عــلــى  املــذهــبــي 
الطائفية  اتـــ�ـــصـــاع  اإىل  اأدى  مــــا 

•• بغداد-اأ ف ب

بعد دعوته من بغداد اىل اال�صتماع 
التقى  اإىل “من ي�صنع ال�صام”, 
ال�صبت يف  اأم�س  فرن�صي�س   البابا 
اليوم الثاين من زيارته التاريخية 
املرجع  الــنــجــف  يف  الـــعـــراق,  اىل 
ال�صي�صتاين  علي  االأعلى  ال�صيعي 
بـ”اأمن  “اهتمامه”  اأعلن  الــذي 

و�صام” امل�صيحيني العراقيني.
وبــعــد الــنــجــف الــتــي �ــصــّكــل اللقاء 
فيها مع ال�صي�صتاين اأبرز حمطات 
البابا  االأعظم, حّط  زيــارة احلر 
الرمزي  املوقع  اأور,  يف  فرن�صي�س 
ندد  حيث  الروحية,  الناحية  من 
يف خطاب بـ”االإرهاب الذي ي�صيء 

اإىل الدين«.
وقال البابا يف خطابه الذي �صبق 
ال�صيعة  عــن  ممثلني  مــع  �ــصــاًة 
وال�صابئة  واالأيــزيــديــني  وال�صنة 
“ال  والــزردا�ــصــتــيــني  والكاكائيني 
والعنف  والتطرف  العداء  ي�صدر 
كلها  هــذه  بل  متدينة:  نف�س  من 

خيانة للدين«.
واأ�صاف “نحن املوؤمنني, ال ميكن 
اأن ن�صمت عندما ي�صيء االإرهاب 
لــلــديــن. بـــل واجــــب عــلــيــنــا اإزالــــة 
حواىل  بعد  وذلــك  الفهم”,  �صوء 
�ــصــنــوات مـــن دحــــر تنظيم  اأربــــــع 
�صيطر  الــــذي  االإرهــــابــــي  داعـــ�ـــس 
بني 2014 و2017 على اأجزاء 

اللذين ميثان م�صدر  والتع�صب 
العراق,  يــواجــهــهــا  الــتــي  الـــكـــوارث 
كما اأن غياب ثقافة احلوار الديني 
كان ال�صبب االأكر يف اإ�صعال فتيل 

الفتنة يف العراق«.
ثمة مفر من  لي�س  اأنــه  واأو�صحت 
الــبــحــث عـــن الــفــهــم املــتــبــادل بني 
يحتاج  فالعراق  الدينية,  املكونات 
ال�صلمي  الــتــعــاُيــ�ــس  مـــفـــردة  اإىل 
اأي وقت  ِمـــن  اأكــــرث  وتــطــبــيــقــاتــهــا 
لاأ�صف  يــوجــد  ال  اإنــــه  اإذ  مــ�ــصــى 
بقيمة  للتعريف  حقيقي  م�صروع 
الت�صامح, فاجلميع يعتقد اأنه على 

حق ويجب عليه اإخ�صاع االآخر.
العراقيني  اأن  اإىل  الكاتبة  ولفتت 
عليهم اأن ي�صتوعبوا درو�س املا�صي 
القا�صية الإعادة بناء الثقة, والإعادة 
ال�صعب  جــمــيــع  لـــدى  االأمـــــل  روح 
الت�صدد  دعاة  اأمــام  الطريق  وقطع 
ــوؤولــيــة كرى  فــاملــ�ــص والـــتـــطـــرف, 

واحلذر مطلوب.

ن�سائح �سادقة
االحتاد  �صحيفة  قالت  وبــدورهــا, 
“حدد  افتتاحيتها  يف  االإمــاراتــيــة 
البابا فرن�صي�س داء باد الرافدين 
ودواءه  والف�صاد,  االأ�صلحة  باآفتي 
وي�صنع  يـــبـــنـــي  ملــــن  بـــاال�ـــصـــتـــمـــاع 

ال�صام«.
االأول  اليوم  “ر�صائل  اأن  واأ�صافت 
العراق  اإىل  الــتــاريــخــيــة  لــزيــارتــه 
بدت اأ�صبه بخريطة طريق وا�صحة 
امل�صالح  لــوقــف  لــلــجــمــيــع  املـــعـــامل 
والت�صدي  واخلــارجــيــة,  اخلا�صة, 
لــ�ــصــوء ا�ــصــتــعــمــال الــ�ــصــلــطــة, ونبذ 
والتحزبات  والـــتـــطـــرف  الـــعـــنـــف 

عامة,  الـــعـــراقـــيـــني  مـــعـــانـــاة  عــلــى 
العراق  عــلــى  الــ�ــصــوء  و�ــصــتــ�ــصــلــط 
الـــبـــلـــد املـــنـــكـــوب مـــنـــذ االجـــتـــيـــاح 
واإطاق   ,2003 عــام  االأمــريــكــي 
اإيــران وميلي�صياتها يف حا�صرة  يد 

الر�صيد, ومهد اخلافة 
العبا�صية وح�صارة الرافدين.

الزيارة  اأنَّ  �صك  “ال  الكاتب  وتابع 
التوقيت  يف  ال�صجاعة  لها  يح�صب 
االإيجابية  الــروح  وتعك�س  واملــكــان, 
الـــبـــابـــا, وروح  بـــهـــا  الـــتـــي يــتــمــتــع 
الت�صادم  ونبذ  والتعاي�س  التاآخي 
واحل�صارات”,  الــــديــــانــــات  بــــني 
البابا للعراق  اأن زيارة  اإىل  م�صرياً 
ر�صالة م�صاحلة وتاآٍخ مع امل�صلمني 

وطماأنة وت�صامن مع امل�صيحيني.

�إ�سلح �سيا�سي
اخلليج,  اأخــبــار  �صحيفة  يف  واأمــــا 
قـــــال الـــكـــاتـــب عــــبــــداهلل االأيــــوبــــي 
نظام  �ــصــقــوط  مــنــذ  “العراق  اإن 
الــرئــيــ�ــس الـــراحـــل �ــصــدام ح�صني, 
�صيا�صياً  اأو  اأمنياً  هــدوءاً  ي�صهد  مل 
ـــاعـــد مــــطــــرد وحــــــــاد يف  مـــــع تـــ�ـــص
واملعي�صية  االقــتــ�ــصــاديــة  االأزمـــــات 
الف�صاد  تف�صي  جراء  واالجتماعية 
يف  والــ�ــصــيــا�ــصــي  واالإداري  املـــــايل 

الباد«.
“ما �صهدته النا�صرية  واأ�صاف اأن 
االأ�ــــصــــبــــوع املـــا�ـــصـــي هــــو حــلــقــة يف 
االحتجاجات  حلقات  مــن  �صل�صلة 
الن�صبي  التي مل تتوقف, فالهدوء 
املناطق  خمــتــلــف  �ــصــهــدتــه  الـــــذي 
اإمنا  املا�صية  ال�صنة  يف  الــعــراقــيــة 
تف�صي  فــر�ــصــه  ا�ـــصـــطـــراريـــاً  كــــان 
اجتاحت  الـــتـــي  كــــورونــــا  جــائــحــة 

وعدم الت�صامح«. وتابعت “ن�صائح 
ـــاء  �ـــصـــادقـــة, اأكــــــدت �ــــصــــرورة اإر�ـــص
االأ�ــــصــــ�ــــس ملــجــتــمــع دميــــقــــراطــــي, 
الفئات,  جــمــيــع  مــ�ــصــاركــة  ي�صمن 
وعــــدم اعــتــبــار اأحــــد مــواطــنــاً من 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة, والـــعـــمـــل على 
النزاهة  وتنمية  الــعــدالــة,  حتقيق 
املوؤ�ص�صات,  وتــقــويــة  والــ�ــصــفــافــيــة, 
واإعطاء املجال لكل الذين يريدون 
الــ�ــصــام والـــبـــنـــاء مــعــاً يف احلــــوار 

واملواجهة ال�صريحة والبَنّاءة«.
البابا  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�ــصــارت 
فرن�صي�س كان حري�صاً على الكلمة 
تفّرق  وال  تـــوّحـــد  الــتــي  اجلــامــعــة 
“لت�صمت  قــال  وعندما  اأحــد,  بني 

املتعاقبة على حكم العراق«.
جاءت  الــبــابــا  “زيارة  اأن  واأ�ـــصـــاف 
الـــتـــوقـــيـــت احلـــــــرج واملــــحــــرج,  يف 
وتف�صي  الــ�ــصــن  تــقــدمــه يف  فــرغــم 
االأمنية  واملخاطر  كورونا  جائحة 
الع�صوائية  والقذائف  وال�صواريخ, 
والقواعد  املـــطـــارات  متــطــر  الــتــي 
واالأماكن احل�صا�صة يف العراق, اإال 
اأنه اأ�صرَّ على تنفيذ الزيارة املوؤجلة 
لـ 20 عاماً منذ �صلفه البابا يوحنا 

بول�س الثاين«.
ولفت اإىل اأن زيارة البابا, واإن كان 
ت�صليط  الــرئــيــ�ــصــيــة  اأ�ــصــبــابــهــا  مــن 
الـــ�ـــصـــوء عـــلـــى مـــعـــانـــاة االأقـــلـــيـــة 
اأي�صاً  �صتنعك�س  اأنها  اإال  امل�صيحية, 

دون  طــرفــاً  يحدد  مل  االأ�صلحة”, 
اآخــــــر, واإمنــــــا طـــالـــب بــو�ــصــع حد 

النت�صارها يف كل مكان.
راأ�ــــــس  �ـــصـــجـــاعـــة  اأن  واأو�ـــــصـــــحـــــت 
اأطلق  الــذي  الكاثوليكية  الكني�صة 
اأحمد  و�صيخ االأزهر االإمام االأكر 
الطيب وثيقة االأخوة االإن�صانية يف 
 ,2019 اأبوظبي فراير)�صباط( 
اأف�صل  ال بد واأن متنح االأمــل بغٍد 
والطائفية,  الكراهية  عــن  بعيداً 
لي�س للعراق فح�صب واإمنا الأنحاء 

املنطقة.

ر�سالة ت�سامن
العبيدي  ومن جهته, قال جريل 

ــــط  ــــص الـــ�ـــصـــرق االأو� يف �ــصــحــيــفــة 
مل  الــتــي  الــعــراقــيــة  اأور  “مدينة 
ــلــهــا الـــكـــهـــربـــاء واخلــــدمــــات  تــ�ــص
حتى  عــام  اآالف   6 منذ  االأ�صا�صية 
زيارة البابا فرن�صي�س, توؤكد حجم 
املعاناة التي يكابدها �صكان العراق 
من ف�صل احلكومات املتعاقبة على 
العراقي,  البرول  مفاتيح خزائن 
االأ�صا�صية  اخلـــدمـــات  تـــقـــدمي  يف 
لل�صكان اإال حني تفاجاأ بزيارة بهذا 
وتعّبد  فر�صف  الــكــبــري,  احلــجــم 
الكهرباء,  اأ�صاك  وت�صل  الطرق, 
وتطلى اجلدران, وتنظف ال�صوارع, 
وت�صاء يف اأيام ثاثة, وهي الغائبة 
ل�صنني طوال عن اأجندة احلكومات 

الرعب  وزرع  الــعــراق  مــن  وا�صعة 
والدمار. و�صّكلت زيارة اأور, املوقع 
االأثــــري يف جــنــوب الــعــراق الذي 
اأنـــــه مـــكـــان مـــولـــد النبي  يــعــتــقــد 
ال�صماوية,  الديانات  اأبو  ابراهيم, 
للبابا االأ�صبق يوحنا بول�س  حلماً 
قبل   ,2000 عـــــام  يف  الــــثــــاين 
�صدام  حينها  الرئي�س  مينع  اأن 

ح�صني الزيارة.
قبل ذلك, التقى الزعيم الروحي 
العامل  يف  م�صيحي  مليار  لـ1,3 
املــــرجــــع الــ�ــصــيــعــي االأعــــلــــى علي 
اأعلى  يـــعـــّد  الـــــذي  الــ�ــصــيــ�ــصــتــاين 
للعديد  بالن�صبة  روحــيــة  �صلطة 
يف  �ــصــيــعــي  مــلــيــون  الـ200  مـــن 
العامل. ويف اللقاء املغلق الذي دام 
على  ال�صي�صتاين  اأّكد  �صاعة,  نحو 
املواطنون  يعي�س  بــاأن  “اهتمامه 
يف  العراقيني  ك�صائر  امل�صيحيون 
بح�صب بيان �صدر  اأمن و�صام”, 

عن مكتبه بعد االجتماع.
اللقاء  خــال  ال�صي�صتاين  و�ــصــّدد 
التا�صعة  ال�صاعة  نحو  بــداأ  الــذي 
بــعــد خم�صني  يف مــنــزلــه وانــتــهــى 
يتمتع  اأن  �ـــصـــرورة  عــلــى  دقــيــقــة, 
حقوقهم  “بكامل  املــ�ــصــيــحــيــون 

الد�صتورية«.
وبح�صب بيان �صادر عن الفاتيكان, 
كان اللقاء “فر�صة للبابا لتقدمي 
العظمى  اهلل  اآيــــــة  اإىل  ــكــر  الــ�ــص
مع  �صوته  رفــع  الأنــه  ال�صي�صتاين 

املــــئــــة من  يـــ�ـــصـــكـــلـــون واحــــــــدا يف 
البابا اجلمعة على  �صّدد  ال�صكان, 
جميع  م�صاركة  “�صمان  �ــصــرورة 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  الفئات 
احلقوق  نـــوؤمـــن  واأن  والــديــنــيــة, 
املواطنني”,  جلــمــيــع  االأ�ــصــا�ــصــيــة 
اأحــــد  يــعــتــر  اأال  “يجب  قـــائـــا 

مواطنا من الدرجة الثانية«.
حايا  “ال�صَّ االأيــزيــديــني  و�ــصــمــى 
االأبــــــريــــــاء لــلــهــجــمــيــة املـــتـــهـــورة 
وعدمية االإن�صانية, فقد تعر�صوا 
ب�صبب  والــــقــــتــــل  لـــا�ـــصـــطـــهـــاد 
وتعر�صت  الـــديـــنـــي  انـــتـــمـــائـــهـــم 
هويتهم وبقاوؤهم نف�صه للخطر«.

للقتل  االأيـــــزيـــــديـــــون  وتـــعـــر�ـــس 
والعبودية  والــ�ــصــبــي  واخلـــطـــف 
�صيطرة  خــــــال  واال�ــــصــــطــــهــــاد 
تــنــظــيــم داعـــ�ـــس االإرهـــــابـــــي على 
اأجــــــزاء وا�ــصــعــة مـــن الـــعـــراق بني 
2014 و2017.وارتكب تنظيم 
داع�س انتهاكات يف �صوريا املجاورة 
اأي�صاً التي ذكرها البابا يف خطبه 

اجلمعة وال�صبت.
فيه  لي�س  “ال�صام  ال�صبت  وقــال 
غـــالـــبـــون ومـــغـــلـــوبـــون, بـــل اإخــــوة 
ال�صراع  يــ�ــصــريون مــن  واأخـــــوات, 
“لن�صّل  م�صيفاً  الوحدة”,  اإىل 
ولنطلب هذا ال�صام لكّل ال�صرق 
االأو�ــصــط, واأفــّكــر ب�صكل خا�س يف 
�ــصــوريــا املـــجـــاورة املــعــّذبــة«. وكان 
اأمام  كلمة  يف  اجلمعة  ذكــر  البابا 

مواجهة  يف  الــ�ــصــيــعــيــة  الــطــائــفــة 
الــعــنــف والــ�ــصــعــوبــات الــكــبــرية يف 
الــ�ــصــنــوات االأخـــــــرية, دفـــاعـــا عن 

االأ�صعف واالأكرث ا�صطهادا«.
الـــعـــنـــف  مــــــن  �ـــــصـــــنـــــوات  واأدت 
عدد  تـــراجـــع  اإىل  واال�ـــصـــطـــهـــاد 
 1,5 مــن  الــعــراق  يف  امل�صيحيني 

والق�صايا  احلــ�ــصــا�ــصــة  املــوا�ــصــيــع 
الــعــراق ولي�س  يــعــاين منها  الــتــي 
املــ�ــصــيــحــيــني فــقــط. وقــــال خال 
لــقــائــه الــرئــيــ�ــس بــرهــم �ــصــالــح “ 
حدا  ولن�صع  االأ�صلحة!  لت�صمت 
مكان!«.  كــل  ويف  هنا  النت�صارها 
الذين  امل�صيحيني  اىل  اإ�ــصــارة  ويف 

األف   400 اإىل   2003 يف  مليون 
امل�صيحيون  ويــقــول  الــيــوم.  فقط 
اإىل  يتفرعون  الــذيــن  الــعــراق  يف 
اإنهم  و�صريان,  وكلدان  اآ�صوريني 
يتعر�صون للتهمي�س والتمييز يف 
هـــذا الــبــلــد الـــذي مل يــعــرف منذ 
ا�صتقراراً  االأقـــل  على  عــامــاً   40

�ــصــيــا�ــصــيــاً واأمـــنـــيـــاً. ويــ�ــصــكــون من 
من  م�صاعدة  على  احل�صول  عدم 
احلــكــومــة ال�ــصــتــعــادة مــنــازل لهم 
النزاع  خال  �صودرت  وممتلكات 
اأيــــدي جمــمــوعــات م�صلحة  عــلــى 
نـــافـــذة. ومــنــذ و�ــصــولــه اجلمعة 
كل  اإىل  البابا  تطرق  بــغــداد,  اإىل 

لكن  تــقــريــبــاً,  الــعــامل  دول  جميع 
رغم هذا الظرف ال�صحي اخلطر 
يعي�صها  التي  املزرية  االأو�صاع  فاإن 
املواطنني  دفعت  العراقي  املواطن 
اإىل النزول مرة اأخرى اإىل ال�صوارع 

للمطالبة بحقوقهم امل�صروعة«.
العراقية  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
ال�صابقة,  احلكومات  كما  احلالية, 
مل ت�صتطع اأن ت�صع برناجماً ناجعاً 
التي  امل�صتع�صية  امل�صاكل  ملعاجلة 
حتى  الــغــزو  منذ  الــعــراق  يعي�صها 
االآن, فال�صنوات االأوىل التي اأعقبت 
اعتبارها  ميكن  االأمــريــكــي  الــغــزو 
ــنــوات �ــصــائــعــة جــــراء االأو�ـــصـــاع  �ــص
االأمــنــيــة اخلــطــرة الــتــي كـــان مير 
بها العراق وانت�صار االإرهــاب, لكن 
بعد النجاح احلكومي يف التقلي�س 
للتهديدات  والــــنــــوعــــي  الـــكـــبـــري 
االإرهابية فاإن جميع احلكومات مل 
للمواطن  الناجعة  احلــلــول  تقدم 
التي  الــوعــود  با�صتثناء  الــعــراقــي, 
مل يعد املواطن يوليها اأي اهتمام 

اأو ثقة.
“العراق  قـــائـــًا  الــكــاتــب  واأردف 
وقـــــــرارات  خــــطــــوات  اإىل  يـــحـــتـــاج 
جــريــئــة لـــلـــخـــروج مـــن االأو�ــــصــــاع 
اإليها الدولة  املردية التي و�صلت 
اال�صتقرار  كـــان  فـــــاإذا  الــعــراقــيــة, 
عملية  لتحريك  �ــصــرورة  االأمــنــي 
ال�صيا�صي  اال�صتقرار  فــاإن  االإنــتــاج, 
املواطنة  يــ�ــصــع  نــظــام  مـــن خـــال 
ولي�س  عــمــلــه  لـــرنـــامـــج  اأ�ـــصـــا�ـــصـــاً 
يقل  ال  الـــ�ـــصـــيـــقـــة,  االنـــــتـــــمـــــاءات 
االأمني,  اال�ــصــتــقــرار  عـــن  اأهــمــيــة 
فاإن  العراق يف ذلك  وما مل ينجح 
اال�ــصــطــرابــات واالحــتــجــاجــات لن 
اال�صتفادة  يهمه  فاملواطن  تنتهي, 
منها  واالنتفاع  وطنه  خــريات  من 

معي�صياً واجتماعياً«.

�صوريا  اأي�صاً  بغداد  يف  امل�صوؤولني 
حيث حتّولت انتفا�صة �صعبية اإىل 
 10 تــزال م�صتمرًة منذ  حــرب ال 
من  اأكـــرث  �صحيتها  راح  �ــصــنــوات, 

387 األف �صخ�س.
كما دعا اأي�صاً من اأور اإىل “احرام 
الدينية  ال�صمري واحلرية  حرية 
مكان”,  كـــل  بــهــا يف  واالعــــــراف 
اأ�صا�صية,  حــقــوق  “اإنها  م�صيفاً 
للتاأمل  االإن�صان حراً  الأنها جتعل 
يف ال�صماء التي خلق لها”, يف نداء 
مماثل للذي اأطلقه خال زيارته 
عامني.  نــحــو  قــبــل  املـــغـــرب  اإىل 
الوقائية  التدابري  ب�صبب  وتغيب 
احل�صود  كوفيد-19,  ـــاء  وب مــن 
الــتــي اعـــتـــادت مـــاقـــاة الــبــابــا يف 
خال  ا�صتثناء  مــع  زيـــاراتـــه,  كــل 
اليوم  �صيحييه  الــــذي  الــقــدا�ــس 
اإربيل  الطلق يف  الهواء  االأحــد يف 
اأربعة  نحو  بح�صور  كرد�صتان  يف 
اأماكنهم  حــجــزوا  �صخ�س  اآالف 
اأن  علما  فيه,  للم�صاركة  م�صبقا 

املكان يت�صع لع�صرين األفا.
واحتفل البابا ع�صر اأم�س ال�صبت 
يو�صف  مار  كاتدرائية  يف  بقدا�س 
و�صط  الكرادة يف  للكلدان يف حي 
و�صعت  حيث  العراقية  العا�صمة 
قوات  ون�صرت  اإ�صمنت  �صواتر من 
خــا�ــصــة حلــمــايــة املـــكـــان. وجتري 
زيارة البابا و�صط اإجراءات اأمنية 

م�صددة.

�سحف عربية: البابا يف العراق.. بدء م�سروع التقريب الديني

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

بايدن واإيران.. ملاذا ي�سعب اإعادة الزمن؟ •• وا�شنطن-وكاالت

بايدن  جــو  الدميقراطي  املر�صح  خا�س 
حملته الرئا�صية بناء على تعهد بالعودة 

لتحقيق  اخلطوات  بع�س  باتخاذ  بــداأ  رئي�صاً  اأ�صبح  وحــني  الــنــووي.  االتفاق  اإىل 
للعامل  وفقاً  بتعهداته,  الوفاء  طريق  على  كثرية  �صعوبات  �صيجد  لكنه  وعــده. 

ال�صيا�صي البارز يف موؤ�ص�صة راند االأمريكية رافاييل كوهني.
امل�صركة مل تكن  ال�صاملة  العمل  اأن خطة  “ذا هيل”  يكتب كوهني يف �صحيفة 
يوماً طويلة االأمد وال �صاملة وال اإ�صاحاً للتحدي االإيراين. هدف االتفاق اإىل 
اأّجلت  اإنهائه.  عن  النووي عو�صاً  ال�صاح  اإىل  الو�صول  نحو  اإيــران  م�صار  تقييد 
بنوده هذا امل�صار بـ 10 اإىل 15 عاماً انطاقاً من دخول االتفاق حيز التنفيذ �صنة 
لوزير اخلارجية  فوفقاً  املتحدة.  الواليات  ل�صالح  يعد  الزمن مل  لكن   .2016
اأنطوين بلينكن, قد تكون اإيران على بعد “ب�صعة اأ�صابيع” من اإنتاج مواد نووية 
كافية لت�صنيع القنبلة. ومل يقيد االتفاق برنامج اإيران لل�صواريخ البال�صتية, كما 
ا�صتثنى من بنوده دعم طهران لاإرهاب علماً اأن االإرهاب االإيراين ي�صيطر موؤخراً 
تعد االفرا�صات  الق�صايا جانباً, مل  االأخبار. حتى مع و�صع هذه  على عناوين 

التي تاأ�ص�س عليها االتفاق النووي �صحيحة.
ويرى كوهني اأن اإيران تغريت. بعد مغادرة اإدارة ترامب االتفاق النووي وفر�صها 
حملة ال�صغط االأق�صى, تراجع الدعم ال�صعبي االإيراين لاتفاق من %85 يف 
اأغ�صط�س )اآب( 2015 اإىل %42 يف اأكتوبر )ت�صرين االأول( 2019. ووجدت 
ا�صتطاعات الراأي نف�صها اأن الت�صاوؤم حيال م�صتقبل االقت�صاد االإيراين منت�صر 
على نطاق وا�صع. ت�صري هذه امل�صارات اإىل اأن الدعم االإيــراين لاتفاق بني على 

املنافع االقت�صادية التي مل تتحقق قط. حتى لو قبلت اإدارة بايدن برفع العقوبات 
ف�صيكون االأمر غري كاٍف لتحقيق النتائج االقت�صادية امللمو�صة الإعادة بناء الثقة 

باالتفاق.
تردع  قد  اإيــران  على  العقوبات  اأمريكية م�صتقبلية  اإدارة  اإعــادة فر�س  اإن فر�صة 
ال�صركات عن اال�صتثمار يف تلك الباد وميكن اأن حتد من التاأثري الق�صري االأجل 
اإيــران خططها  َبنت  ذلــك,  على  عــاوة  العقوبات.  لهذه  اأي تخفيف  الناجم عن 
االقت�صادية على منو �صنوي بن�صبة %8. لكن جائحة كوفيد-19 دفعت النتاج 
النفطي  الــقــطــاع  اأمـــا   .6.8% بن�صبة  لانكما�س  االإيــــراين  االإجــمــايل  املحلي 
االإيراين فانكم�س باأكرث من %38. يف هذا املناخ, �صتحتاج اإيران لبع�س الوقت 

حتى تعود اإىل االزدهار.
وتغري ال�صرق االأو�صط, يتابع كوهني. اأ�صفت اتفاقات اأبراهام طابعاً ر�صمياً على 
حقيقة بديهية طويلة االأمد, حتى ولو مل يتم ذكرها, وهي اأن االنق�صام العربي 
جهة  من  اإيـــران  بني  االنق�صام  بل  املنطقة  يف  االأ�صا�صي  هو  يعد  مل  االإ�صرائيلي 
اأن ت�صع اأي اتفاق نووي  و�صائر القوى من جهة اأخــرى. باإمكان هذه الدينامية 

اإيراين يف اإطار اإقليمي جديد.
 وجدت الدول العربية واإ�صرائيل االأ�صلحة النووية االإيرانية تهديداً وجودياً لها 
اإىل  النووي على وقف م�صعى طهران  االتفاق  اإىل قدرة  الت�صكيك  ونظرت بعني 
االتفاق النووي. مع ذلك, مل تكن هذه الدول ع�صواً يف االتفاق النووي. لقد ُتركت 

فردي.  ب�صكل  خمــاوفــهــا  عــن  للتعبري 
لكن اليوم, ثمة حتالف موحد يف �صوته 
اإ�صرائيل ودول اخلليج يف معار�صة  بني 
قليلة على  اأيــام  وبعد  الــنــووي.  االتفاق 
تن�صيب بايدن, اأعلن رئي�س هيئة االأركان االإ�صرائيلية اأن عودة الواليات املتحدة 

اإىل االتفاق خطاأ واأن اإ�صرائيل تعيد حتديث خياراتها الع�صكرية.
االإيراين  النووي  االنت�صار  وقف  يكن  مل  رمبا  اأي�صاً.  تغريت  املتحدة  والــواليــات 
اأكرث  يكافح  امللف  هــذا  لكن  اأمريكية  اإدارة  الأي  االإطـــاق  على  ق�صوى  اأولــويــة 
بح�صب  ال�صيا�صية  املــخــاوف  من  االأعــلــى  امل�صتوى  اإىل  االن�صمام  اأجــل  من  اليوم 
بال�صيطرة على  اإدارة بايدن مروحة من امل�صاكل ال�صاغطة بدءاً  كوهني. تواجه 
الداخلي. حتى  التطرف  اإىل حماربة  اإ�صاح االقت�صاد و�صواًل  واإعــادة  اجلائحة 
�صمن خماوف ال�صيا�صة اخلارجية, ثمة م�صائل اأكرث اإحلاحاً بالن�صبة اإىل االإدارة 
والطموحات  ال�صيني  ال�صعود  وتقييد  املناخي  للتغري  الت�صدي  مثل  احلالية 
اأهمية  املا�صي. وقد يقل�س تراجع  �صيطرت عليها يف  با�صتعادة مناطق  الرو�صية 
فالدول  الــنــووي.  االتــفــاق  جنــاح  حظوظ  وا�صنطن  اإىل  بالن�صبة  االإيـــراين  امللف 
التي تعار�صه اليوم ال تزال تركز على اإيران كما كانت من قبل وهذا ي�صّعب على 

الواليات املتحدة اأن تتخطى مقاومة تلك الدول.
“عدم خو�س احلرب  اإىل  وي�صت�صهد كوهني يف اخلتام بقول ماأثور يدعو الدول 
االأخرية” لا�صتنتاج باأنه ميكن قول االأمر نف�صه عن عدم التفاو�س على املعاهدة 
اأنه حتى واإن كان االتفاق هو احلل املنا�صب لاأزمة النووية,  االأخــرية. وي�صيف 
حني مت التفاو�س عليه منذ �صنوات, فاإن على اأي اتفاق جديد اأن يكون خمتلفاً, ال 

الأن الرنامج النووي االإيراين تطور وح�صب, بل الأن العامل تطور اأي�صاً.

   فنزويال حتيي ذكرى ت�سافيز مبناورات ع�سكرية 
•• كراكا�س-اأ ف ب

�صار اآالف اجلنود على اأنغام مو�صيقى ع�صكرية يف �صوارع كراكا�س يف اإطار 
الرئي�س  وفــاة  ذكــرى  يف  فنزويا  اأنــحــاء  كل  يف  اأقيمت  ع�صكرية  تدريبات 
القائد   - البوليفارية  “الدرع  ا�صم  التدريبات  واطِلق على  ت�صافيز.  هوغو 
“الثورة  تكرميا ملوؤ�ص�س   ,”2021 االأعلى هوغو رافاييل ت�صافيز فريا�س 
اذار/  5 2013 والــذي تويف يف  اإىل   1999 الرئي�س من  البوليفارية”, 

ت�صافيز.  “يعي�س  بادرينو  فادميري  الدفاع  وزيــر  وقــال   .2013 مار�س 
الوطن اإىل االأمام!«. واأ�صاف الوزير مرتديا بزة ع�صكرية “الوطن يدافع 
االإمريالية. هذه هي  ال�صراوة واحلــزم �صد  اليوم مبزيد من  نف�صه  عن 
اأطلق ت�صافيز  ُقمنا بها«.  اإلينا, قائدي ت�صافيز, والتي  اأْوَكْلَتها  التي  املهمة 
و�صملت  بوليفار  �صيمون  اال�صتقال  بطل  ا�صم  حتمل  بوليفارية”  “ثورة 
ويف  كبريا.  تفاوتا طبقيا  ي�صهد  بلد  االجتماعية, يف  الرامج  العديد من 
الــرئــيــ�ــس نيكوال�س  ويــوؤكــد  �ــصــنــوات.  ل�صت  انــتــخــابــه  اأعــيــد   2000 الــعــام 
مادورو الذي توىل ال�صلطة بعد وفاة ت�صافيز, بانتظام اأن الواليات املتحدة 
الغتياله.  هجوم  ل�صّن  ُتخّططان  االإقليميني,  خ�صومه  اأكــر  وكولومبيا, 
وقال  الـــبـــاد.  يف  ع�صكرية ممــاثــلــة  تــدريــبــات  تنظيم  يــجــري  مــا  وكــثــريا 
رمييخيو �صيبايو�س اأحد القادة الع�صكريني الرئي�صيني يف فنزويا “نحن 
ن�صمن متا�صك قواتنا امل�صلحة ل�صمان اأمن االأمة” و”ن�صتعّد للدفاع عن 
اأنف�صنا ول�صن هجوم م�صاد �صد جميع اأنواع التهديدات, اأًيا يُكن حجمها«.
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امل�صرب  املتطرف  الي�صاري  ال�صجني  كوفودينا�س  دميري�س  يعاين   
عــن الــطــعــام مــنــذ قــرابــة �ــصــهــريــن, مــن “ف�صل كــلــوي خــطــري ب�صبب 
وفق ما اأعلن اجلمعة  رف�صه تناول الطعام وال�صوائل لفرة طويلة”, 

م�صت�صفى الميا اليوناين اإىل حيث نقل ال�صجني قبل �صهر تقريبا.
امل�صتمر  رف�صه  “ب�صبب  االأ�صبوع  �صابق من  وقت  بيان طبي يف  وقــال 
التدابري  كــل  الطبي  الطاقم  يتخذ   , �صوائل  وتلقي  الطعام  تــنــاول 
الطب  مهنة  الأخــاقــيــات  وفــقــا  خــدمــاتــه  تــقــدمي  ويــوا�ــصــل  املنا�صبة 
واحرام حقوق االإن�صان«. ويف غ�صون ذلك, قالت اإيوانا كورتوفيت�س 
م�صاء  اليونانية  االإعـــام  لو�صائل  كوفودينا�س  دميري�س  حمامية 
اجلمعة, اإنه وافق على اأخذ م�صل �صائل بناء على طلب من طبيبني من 
العائلة. ومي�صي كوفودينا�س )63 عاما( م�صوؤول عمليات جمموعة 
 ,2002 يف  تفكيكها  مت  الــتــي  املتطرفة  الي�صارية  نوفمر”   17“
عقوبة بال�صجن ملدة 18 عاما ون�صف العام. وقد حكم عليه بال�صجن 
ونائب عن احلزب  بينهم �صحايف  �صخ�صا من   11 بتهمة قتل  املوؤبد 
الدميوقراطية اجلديدة بافلو�س باكوياني�س والد رئي�س بلدية اأثينا 
احلايل كو�صتا�س باكوياني�س و�صهر كريياكو�س ميت�صوتاكي�س. ونفذت 
ُقتل  1975 و2000,  هجمات عدة بني  “17 نوفمر”  جمموعة 
وبــداأ دمييري�س  ويونانية.  اأجنبية  �صخ�صية   23 فيها ما جمموعه 
كوفودينا�س اإ�صرابا عن الطعام يف �صجن دوموكو�س )الو�صط( الذي 
الثاين/يناير للمطالبة بنقله  يخ�صع حلرا�صة م�صددة مطلع كانون 

اإىل �صجن يف اأثينا ليكون قريبا من عائلته.

و441 حالة  اإ�صابة جديدة   11022 ت�صجيل  اأم�س  رو�صيا  اأعلنت 
املا�صية  الـ24  ال�صاعات  “ امل�صتجد خال  “ كورونا  وفاة بفريو�س 
, ما ميثل انخفا�صا لكا املوؤ�صرين مقارنة مع معدالت اأم�س االأول 

“11024 اإ�صابة و 462 وفاة«.
الــفــريو�ــس - يف  الــرو�ــصــي اخلــا�ــس مبكافحة  واأكـــد مــركــز العمليات 
االإ�صابات  من  اجلديد  العدد  هــذا  بت�صجيل  اأنــه   - اليومي  تقريره 
“كوفيد-19” 4 مايني  عــدد حــاالت  اإجــمــايل  والــوفــيــات ي�صبح 
ومتاثل   , وفــاة  حالة   88726 منها   , 181اإ�صابة  و  312األفا  و 
15027 مري�صا لل�صفاء من “كوفيد-19” خال اليوم االأخري, 
و  900األف  و  مايني   3 رو�صيا  يف  املتعافني  عــدد  اإجــمــايل  ليبلغ 
348 �صخ�صا , فيما مت اإجراء حتى اليوم اأكرث من 112.5 مليون 

فح�س خمتري لت�صخي�س االإ�صابات بـ”كوفيد-19«.

قال الرئي�س االأفغاين اأ�صرف غني اأم�س ال�صبت اإن حكومته م�صتعدة 
ملناق�صة اإجراء انتخابات جديدة لدفع حمادثات ال�صام مع طالبان 
م�صددا على �صرورة اأن تت�صكل اأي حكومة جديدة من خال العملية 
كابول,  يف  للرملان  جل�صة  م�صتهل  يف  غني,  واأ�صاف  الدميقراطية. 
قابل  مــبــداأ غــري  االنــتــخــابــات  عــر  ال�صلطة  انــتــقــال  لــنــا,  “بالن�صبة 
للتفاو�س«. وتابع قائا “نحن على ا�صتعداد لبحث اإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة ال تق�صي اأحدا برعاية املجتمع الدويل, وميكننا اأي�صا 
والتقى  نتيجة«.  اإىل  والــتــو�ــصــل  االنــتــخــابــات  مــوعــد  عــن  الــتــحــدث 
الرئي�س غني باملبعوث االأمريكي اخلا�س اإىل اأفغان�صتان زملاي خليل 
مفاو�صات  دفــع  �صبل  ملناق�صة  املا�صي  االأ�صبوع  خــال  كابول  يف  زاد 
وبعد  قــطــر.  تعقد يف  والــتــي  طــالــبــان  مــع ممثلي  املتوقفة  الــ�ــصــام 
حمادثاته يف كابول, توجه خليل زاد اإىل قطر. وقال م�صوؤولون اأفغان 
ودبلوما�صيون غربيون اإن خليل زاد طرح, خال زيارته لكابول, فكرة 
ت�صكيل حكومة موؤقتة بعد جمع القادة االأفغان وزعماء طالبان معا 
اإن ال�صبيل  يف موؤمتر متعدد االأطــراف خارج الباد. لكن غني قال 
االنتخابات.  خــال  من  يكون  اأن  يجب  احلكومة  لت�صكيل  الوحيد 
وقال “اأن�صح من يذهبون اإىل هذه البوابة اأو تلك للفوز بال�صلطة 
هو  واملفتاح  واحـــد,  بــاب  لها  اأفغان�صتان  يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة  بــاأن 

ت�صويت ال�صعب االأفغاين«.

عوا�شم

�أثينا

مو�ضكو

كابول

اأكراد �سوريا اأعادوا 12 طفال لن�ساء اإيزيديات 
•• القام�شلي-اأ ف ب

اأكــــراد �صوريا  اأن  اأعــلــنــت مــ�ــصــوؤولــة كــرديــة لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس اجلمعة 
اأعادوا لن�صاء ينتمني اإىل الطائفة االإيزيدية يف العراق, 12 طفًا اآباوؤهم 

اإرهابيون يف تنظيم داع�س.
الكردية  الذاتية  االإدارة  يف  املـــراأة  هيئة  م�صوؤولة  �صاروخان  زينب  وقالت 
لفران�س بر�س اإن “12 طفا تراوح اأعمارهم بني ال�صنتني وخم�س �صنوات 
وكلهم اأبناء اأيزيديات من اآباء” اإرهابيني يف تنظيم داع�س “مت ت�صليمهم 
عادت   ,2019 يف  ميدانيا  االإرهــابــي  التنظيم  هزمية  وبعد  الأمــهــاتــهــم«. 
ع�صرات الن�صاء والفتيات االأيزيديات العراقيات بعدما كّن ُخطفن وعوِملن 
كجاريات لا�صتعباد اجلن�صي من جانب عنا�صر داع�س . لكّن الكثري منهن 
ا�صطررن اإىل ترك اأطفالهن لدى االإرهابيني خوفا من اأن يواجهن رف�صا 

يف جمتمعهن.
لن�صاء  اأطــفــال  فيها  ن�صلم  التي  االأوىل  “املرة  اأنــهــا  �ــصــاروخــان  واأو�ــصــحــت 
اآذار-مار�س  مــن  الــرابــع  هــو  الت�صليم  “تاريخ  اأن  اإىل  م�صرية  اأيزديات”, 

2021” اأي اأول اأول اأم�س اخلمي�س.
وتنظيم داع�س الذي كان ي�صيطر على مناطق �صا�صعة من العراق و�صوريا 
قبل �صقوطه, خطف يف عام 2014 اآالف الن�صاء والفتيات االإيزيديات من 
ا�صتعبادهن  االإرهابيون على  اأقدم  ثم  العراق.  ب�صمال  �صنجار  منازلهن يف 

واغت�صابهن وعلى الزواج منهّن ب�صكل ق�صري يف �صوريا.
اإنهم  �صوريا  يف  املتحدة  الواليات  من  املدعومون  االأكــراد  املقاتلون  ويقول 
اأنقذوا ع�صرات من هوؤالء االأيزيديات خال �صنوات قتالهم �صد التنظيم 

االإرهابي.
وا�صتقبل املجتمع االيزيدي هوؤالء الن�صاء عند عودتهن اإىل �صمال العراق, 

لكّن تعاطفهم مل ميتّد اإىل االأطفال الذين اأجنبنهّن من االإرهابيني.
وقالت �صاروخان اإّن من واجب ال�صلطات الكردية يف �صوريا اأن حتافظ على 
هوؤالء االأطفال اإىل اأن تطالب اأمهاتهم با�صتعادتهم. وال يزال عدد كبري من 

االأيزيديات اللواتي خطفهّن التنظيم, يف عداد املفقودات.

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

اأوكرانيا تطلب م�ساعدة حلفائها الغربيني لتهدئة الت�سعيد 

   مقتل مهاجر واإ�سابة اآخرين بانفجار يف منطقة كرواتية جينبينغ يدعو اإىل تعزيز تعليم ال�سينية يف منغوليا 
••زغرب-اأ ف ب

قتل مهاجر واأ�صيب اآخرون بجروح يف انفجار لغم م�صاد لاأفراد يف منطقة كرواتية موبوءة باالألغام 
منذ حرب ت�صعينات القرن املا�صي, كما اأعلنت ال�صرطة . وكان املهاجرون الذين يتنقلون يف جمموعات 
قد عروا لتوهم احلدود بني البو�صنة وكرواتيا ب�صكل غري قانوين عندما وجدوا اأنف�صهم يف غابة 
مزروعة باالألغام يف منطقة �صابور�صكو كما اأو�صحت ال�صرطة يف بيان. واأ�صاف البيان اأن “�صابا دا�س 
ال�صكان,  اأحد  اإخطارها من  اأفــراد املجموعة«. وبعد  واإ�صابة عدد من  اإىل مقتله  اأدى  اللغم ما  على 
وعرث  االآخرين.  املهاجرين  ع�صرات  هرب  فيما  بقليل,  احلــادث  بعد  ال�صحايا  على  ال�صرطة  عرثت 
املنطقة  زالــوا يف  ما  اأنهم  املنطقة, ومت حتذيرهم من  فــوق  املهاجرين خــال حتليق مروحية  على 
 500 القوات اخلا�صة طريقها عر ممر طوله  ت�صق  �صاعات طويلة حتى  انتظروا  وقد  امل�صبوهة. 
مر الإخراجهم منها. ونقل اأربعة جرحى اإىل امل�صت�صفى اأحدهم يف و�صع حرج. ومل تك�صف ال�صرطة 

جن�صية املهاجرين لكن م�صت�صفى اأوغولني قال اإن اثنني منهم من اجلن�صية الباك�صتانية.

من منغوليا الدولة امل�صتقلة الواقعة �صماال.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــدرا�ــصــي, فــر�ــس عــلــى كل 
منذ  ال�صينية  اللغة  تعليم  املنطقة  يف  املــدار�ــس 
�صن مبكرة. واأثارت هذه ال�صيا�صة اجلديدة على 
اأيــلــول/ يف  احتجاجات  املنغولية  اللغة  ح�صاب 
�صبتمر املا�صي. وهزت املنطقة تظاهرات كبرية 
غري عادية. كما رف�س العديد من االأهايل اإر�صال 

اأبنائهم اإىل املدار�س احتجاجا على القرار.
تعزيز  اإىل  اجلــمــعــة  الــ�ــصــيــنــي  الــرئــيــ�ــس  ودعــــا 
ا�صتخدام املاندرين “كلغة وطنية م�صركة” يف 
التعليمية  “االأدوات  وكذلك  الداخلية  منغوليا 

وكالة  بح�صب  املنطقة  مــدار�ــس  يف  الوطنية” 
اأنباء ال�صني اجلديدة الر�صمية.

وقال �صي ملمثلي منغوليا الداخلية على هام�س 
اإن ذلك  ال�صعب  لنواب  الوطني  املجل�س  اجتماع 
حول  اخلطاأ”  “االأفكار  ت�صحيح  اإىل  يــهــدف 
مماثلة  �صيا�صات  واتبعت  واجلن�صية.  الثقافة 
عرقية  جمــمــوعــات  ت�صكنها  اأخــــرى  مــنــاطــق  يف 
حيث  و�صينجيانغ  التيبت  يف  خ�صو�صا  كــبــرية, 
غالبية ال�صكان من االأويغور, بينما حيث ت�صعى 
تركز على  التي  احتواء احلركات  اإىل  ال�صلطات 

هويتها القومية.

•• بكني-اأ ف ب

تعزيز  اإىل  جينبينغ  �صي  ال�صيني  الرئي�س  دعــا 
يف  “املاندرين”  الــ�ــصــيــنــيــة  الــلــغــة  ا�ــصــتــخــدام 
�صمال  يف  الواقعة  ال�صا�صعة  الداخلية  منغوليا 
املا�صي  العام  احتجاجات  هّزتها  والتي  ال�صني 
ال�صكان  يعترها  جــديــدة  لــغــويــة  �صيا�صة  عــلــى 

تهديدا للثقافة املحلية.
ن�صمة  مــلــيــون   25 املنطقة  �ــصــكــان  عـــدد  ويــبــلــغ 
خم�صهم �صينيون ينتمون اإىل االتنية املنغولية. 
واللغوي  الثقايف  قربهم  على  معظمهم  وي�صدد 

•• وا�شنطن-وكاالت

االإيراين-االأمريكي  اخلــبــري  راأى 
والعامل  االأو�ــصــط  ال�صرق  �ــصــوؤون  يف 
ال�صراع  اأن  نــ�ــصــر  ويل  االإ�ــصــامــي 

املقبل يف ال�صرق االأو�صط لن يكون بني الدول العربية 
ــــــران, بـــل �ــصــُتــ�ــصــّكــل املــنــافــ�ــصــة بـــني تــركــيــا واإيـــــران  واي

واإ�صرائيل م�صتقبل املنطقة.
اأنه  وكتب ن�صر, يف مقال ل�صحيفة “فورين بولي�صي”, 
الأكرث من عقدين, نظرت الواليات املتحدة اإىل �صيا�صات 
ال�صرق االأو�صط على اأنها لعبة �صّد حبال بني االعتدال 
اإيــــران. لكن على مدى  الــعــرب �صد   - والــراديــكــالــيــة 
ال�صنوات االأربع التي ق�صاها دونالد ترامب يف رئا�صة 
اأمريكا, كان الو�صع خمتلف, حيث تنامت االنق�صامات 
اإيران  املنطقة:  العربية يف  غــري  الــثــاث  الــقــوى  بــني 
على  املحتملة  املناف�صة  اأن  واعتر  وتركيا.  واإ�صرائيل 
العربية  الـــدول  بــني  تعد  مل  االأو�ــصــط  ال�صرق  ت�صكيل 
اخل�صوم  بــني  ولــكــن  وال�صيعة,  ال�صنة  اأو  واإ�ــصــرائــيــل 
الثاثة غري العرب. وبات العرب ي�صعرون بالتهديد, 
بينما تو�ّصع اإيران نفوذها يف املنطقة وتقّل�س الواليات 
اخلارجية  ال�صيا�صة  على  ويتعنّي  التزامها.  املتحدة 
االإقليمي  التناف�س  هــذا  احــتــواء  حمــاولــة  االأمريكية 

اجلديد على القوى بداًل من تاأجيجها.

تركيا م�سدر عدم ��ستقر�ر
اأ�صبح �صعي اإيران الإمتاك قدرة نووية, وا�صتخدامها 
لــعــمــائــهــا ووكــائــهــا لــلــتــاأثــري عــلــى الـــعـــامل العربي 

•• كييف-اأ ف ب

خطوط  على  القتال  جتــدد  اأن  اجلمعة  اأوكرانيا  اأكــدت 
اجلــبــهــة مــع االنــفــ�ــصــالــيــني املـــوالـــني لــرو�ــصــيــا يف �صرق 
الباد,  �صرق  اله�س يف  النار  اإطــاق  الباد يهدد وقف 

داعية حلفاءها الغربيني اإىل التدخل.
وعزز وقف القتال الذي مت االتفاق عليه يف متوز-يوليو 
املا�صي االآمال يف التو�صل اإىل حل للحرب التي اندلعت 
يف 2014 بعد �صم الكرملني �صبه جزيرة القرم. لكن 
اأطــول هدنة منذ بداية احلــرب ُقتل ثمانية جنود  بعد 
منذ  انف�صاليني  مقاتلني  مع  ا�صتباكات  يف  اأوكرانيني 
منت�صف �صباط-فراير بينما اأعلن انف�صاليون اجلمعة 

مقتل ثاثة جنود اأوكرانيني.
وقال مدير مكتب الرئي�س االأوكراين اأندريت�س يرماك 
خال موؤمتر عر الفيديو عقده املعهد الفكري “مركز 
ت�صعيدا  “الحظنا  بروك�صل  يف  االأوروبية”  ال�صيا�صة 

للنزاع خال االأ�صابيع االأخرية«.
“ا�صتفزازات متعمدة �صد القوات امل�صلحة  وحتدث عن 
االأوكرانية الإنهاء” الهدنة اله�صة ال�صارية منذ متوز-
يوليو داعيا وا�صنطن وحلفاء كييف االأوروبيني وبينهم 
فرن�صا واأملانيا اللتان رعتا ب�صكل م�صرك عملية ال�صام, 

اإىل “تكثيف” “جهودهم” لتهدئة الو�صع.
ردا من  يكون  قد  االأخــري  الت�صعيد  اأن  وراأى مراقبون 
الــكــرمــلــني عــلــى الــعــقــوبــات االأوكـــرانـــيـــة الــتــي فر�صها 
موال  نافذ  نائب  �صد  زيلين�صكي  فولودميري  الرئي�س 
لرو�صيا وحليف مقرب لفادميري بوتني ال�صهر املا�صي. 
الوطني  املــعــهــد  مــديــر  ليتفينينكو  اولــكــ�ــصــنــدر  وقــــال 
للدرا�صات اال�صراتيجية يف كييف لوكالة فران�س بر�س 
ذلك  يف  مبــا  كييف  على  �صغوطا  متــار�ــس  “رو�صيا  اإن 

بال�صرق  الكرملني  اهتمام  ويتزايد  رو�صيا.  م�صالح 
االأو�صط, لي�س فقط يف النزاعات يف ليبيا و�صوريا وقره 
اأوبك  اأي�صاً على ال�صاحة الدبلوما�صية من  باخ, ولكن 
اإىل اأفغان�صتان. وحتافظ مو�صكو على عاقات وثيقة 
مع جميع اجلهات الفاعلة الرئي�صية يف املنطقة, ومتيل 
اأحياًنا ل�صالح اأحدهما ثم االآخر. لقد ا�صتخدمت هذا 
التوازن لتو�صيع ميزتها. ال يزال ما تريده من ال�صرق 
االأو�ـــصـــط غــري وا�ـــصـــح, ولــكــن مــع تــ�ــصــاوؤل االهتمام 
ملو�صكو  املــعــّقــدة  الــعــاقــات  �صبكة  ت�صتعد  االأمــريــكــي, 

للعب دور كبري يف ت�صكيل م�صتقبل املنطقة.

توتر�ت ��سر�ئيلية-�ير�نية
وو�ّصعت اإ�صرائيل اأي�صاً وجودها يف العامل العربي. ويف 
2019, اعرف ترامب مبطالبة اإ�صرائيل منذ ن�صف 
من  عليها  ا�صتولت  الــتــي  اجلــــوالن,  مبرتفعات  قــرن 
�صوريا يف 1967, واالآن يخطط القادة االإ�صرائيليون 
اأجزاء  �صم  لتو�صيع حدودهم من خــال  عــاٍل  ب�صوت 

من ال�صفة الغربية ر�صمياً. 
وتــ�ــصــاعــدت الــتــوتــرات بــني اإيـــــران واإ�ــصــرائــيــل ب�صكل 
مــلــحــوظ يف الــ�ــصــنــوات االأخـــــرية مــع تــوّغــل اإيـــــران يف 
العامل العربي. ويخو�س االثنان االآن حرب ا�صتنزاف 
ا�صتهدفت  كــمــا  الــ�ــصــيــراين.  الــفــ�ــصــاء  �ــصــوريــا ويف  يف 
ب�صكل  وال�صاروخية  النووية  اإيـــران  بــرامــج  اإ�صرائيل 

االآن.  ماألوفاً  واإ�صرائيل  االأمريكية  امل�صالح  ومهاجمة 
به  التنبوؤ  ميكن  ال  كم�صدر  تركيا  ظهور  هو  اجلديد 
اأكرث حزماً  ب�صكل  تتبّنى  باتت  االإ�صتقرار, حيث  لعدم 
املا�صية  احلــــدود  اإىل  وتــتــطــّلــع  االإ�ــصــامــي,  ما�صيها 
املر�صومة منذ قرن. واأ�صبح الطموح الركي االآن قوة 

ال ي�صتهان بها.
يف الــوقــت احلــــايل, حتــتــّل تــركــيــا اأجــــزاء مــن �صوريا, 
وتتمّتع بنفوذ يف العراق, وتقاوم النفوذ االإيراين يف كل 
من دم�صق وبغداد. زادت تركيا من العمليات الع�صكرية 
اإيــران بتاأمني ماذ  الــعــراق, واتهمت  �صد االأكـــراد يف 

للعدو الكردي الركي, “حزب العمال الكرد�صتاين«.
الليبية  االأهلية  احلــرب  يف  نف�صها  تركيا  اأدخــلــت  لقد 
وتدّخلت موؤخراً ب�صكل حا�صم يف النزاع يف القوقاز بني 
بــاخ. ويتطلع  قــره  ناغورنو  واأذربــيــجــان حــول  اأرمينيا 
امل�صوؤولون يف اأنقرة اأي�صاً اإىل تو�صيع االأدوار يف القرن 
االأفريقي ولبنان, يف حني ي�صعر احلكام العرب بالقلق 

من الدعم الركي لاإخوان امل�صلمني.

تعار�س �مل�سالح �لرتكية-�الير�نية
ويــتــعــار�ــس الــتــو�ــّصــع الــركــي مــع املــ�ــصــالــح االإقليمية 
ت�صتح�صر  بطرق  والقوقاز  ال�صام  بــاد  يف  االإيــرانــيــة 
يف  كما  الــقــوقــاز,  ويف  لركيا.  االإمـــراطـــوري  املا�صي 
واالإيـــرانـــيـــة مع  الــركــيــة  املــ�ــصــالــح  تت�صابك  �ــصــوريــا, 

ملنطقتي دونيت�صك ولوغان�صك اللتني مزقتهما احلرب, 
اأن الو�صع يف منطقة النزاع تدهور.

االأحمر  ال�صليب  بعثة  رئي�صة  جيليت  فلورن�س  وقالت 
�صباط/فراير  بــر�ــس يف  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة  اأوكــرانــيــا  يف 
الق�صف  ب�صبب  رحــاتــنــا  بع�س  لتاأجيل  “ا�صطررنا 
التي  اأ�صهر  منذ  االأوىل  املــرة  اأنــهــا  مو�صحة  الليلي”, 

يحدث فيها ذلك.
التوتر  ب�صاأن  للغاية  “قلق  اإنه  الكرملني اخلمي�س  قال 
�صاملة”.  “حرب  مــن  وحـــذر  اجلــبــهــة  عــلــى  املتزايد” 

تهديد بتو�صيع نطاق العدوان«. وتتهم كييف والعوا�صم 
الغربية رو�صيا بدعم االنف�صاليني من خال تزويدهم 

بالقوات واالأ�صلحة والتمويل, رغم نفي مو�صكو.
م�صوؤولية  انف�صاليني  وقــــادة  مو�صكو  كييف  وحــمــلــت 
اندالع اال�صتباكات االأخرية واتهمتهم با�صتخدام معدات 
ع�صكرية حمظورة. ويحظ اتفاق مين�صك الثاين املوقع 
االأ�صلحة  الــنــزاع,  لت�صوية   2015 �صباط/فراير  يف 
الثقيلة مثل الدبابات وقذائف الهاون ذات العيار الكبري. 
واأكدت منظمات للعمل االإن�صاين التي تقدم م�صاعدات 

مبا�صر واألقت اللوم عليها موؤخراً يف 
اغتيال اأكر عامل نووي اإيراين.

مناف�سات متد�خلة
ال�صرق  الــدافــعــة يف  الــقــوة  تــعــد  مل 
االأو�صط االأيديولوجيا اأو الدين بل ال�صيا�صة الواقعية 
املتداخلة بني  املناف�صات  الأن  الطراز. ونظراً  القدمية 
هذه الدول تتقاطع يف املنطقة, فمن املرجح اأن ت�صبح 
اأكـــرث �ــصــعــوبــة, وكــذلــك منــط التحالفات  املــنــافــ�ــصــات 
التي  رو�ــصــيــا,  تــدخــل  ذلــك  ي�صتدعي  وقــد  التكتيكية. 
انق�صامات  ا�ــصــتــغــال  بــارعــة يف  اأنــهــا  بــالــفــعــل  اأثــبــتــت 
اأي�صاً,  حــذوهــا  ال�صني  حتــذو  قــد  ل�صاحلها.  املنطقة 
مع  اال�صراتيجية  ال�صراكة  عــن  حديثها  يكون  وقــد 

اإيران واالتفاق النووي .

دور �إد�رة بايدن
حافة  على  االأو�ــصــط  “ال�صرق  اإن  قــائــًا  ن�صر  وخــتــم 
الذي  امل�صار  ال�صلمي على  ويتوّقف م�صتقبله  الهاوية, 
بايدن جتّنب  اإدارة  اأرادت  اإذا  املتحدة.  الواليات  تتبعه 
ال�صرق  يف  لها  نهاية  ال  الــتــي  االأمــريــكــيــة  الــتــدخــات 
واملوارد  الوقت  من  املزيد  ا�صتثمار  فعليها  االأو�ــصــط, 
ُتكّثف  اأن  وا�صنطن  وعلى  املنطقة.  يف  الدبلوما�صية 
ن�صاطها يف ال�صرق االأو�صط كخطوة اأوىل لتحقيق قدر 
اأن تبداأ من خال تبّني  �صئيل من اال�صتقرار. يجب 
روؤية اأو�صع للديناميكيات االإقليمية, وو�صع التخفيف 
من التناف�س بني القوى االإقليمية اجلديدة على راأ�س 

اأولوياتها«.

بي�صكوف  دميــيــري  الكرملني  با�صم  املتحدث  و�ــصــرح 
“ن�صهد مزيدا من الق�صف من اجلانب االوكراين«.

ودعا بي�صكوف “كل من ي�صتطيع” اإىل ا�صتخدام نفوذه 
لتجنب جتدد احلرب ال�صاملة.

�صارل مي�صال  االأوروبــي  املجل�س  رئي�س  قال  من جهته, 
الــثــاثــاء اأثــنــاء زيــارتــه خــط املــواجــهــة يف اأوكــرانــيــا اإن 
متهما  و�صيطا”,  ولي�صت  النزاع  “رو�صيا طرف يف هذا 
اأوكرانيا  “خطوات  على  باملثل  تــرد  مل  بــاأنــهــا  مو�صكو 

االإيجابية” الإنهاء احلرب.
وبــــداأت احلـــرب بــعــد فـــرة وجــيــزة عــلــى فـــرار الرئي�س 
اإىل  يانوكوفيت�س  فيكتور  ملو�صكو  املـــوايل  االأوكـــــراين 
يف  ال�صلطة  للغرب  املوؤيدين  وتــويل   2014 يف  رو�صيا 
كييف. وقد اأودت بحياة اأكرث من 13 األف �صخ�س منذ 
الــنــظــام, �صمت  اأعــقــاب هــذا التغيري يف  انــدالعــهــا. ويف 

مو�صكو �صبه جزيرة القرم االأوكرانية.
فكتور  على  عقوبات  املا�صي  ال�صهر  اأوكرانيا  وفر�صت 
املــقــرب لبوتني  عــامــا( احلــلــيــف  مــيــدفــيــد�ــصــوك )66 

واتهمته بـ”متويل االإرهاب” ب�صبب اأعماله يف رو�صيا.
وقال ال�صفري االأمريكي ال�صابق يف اأوكرانيا �صتيفن بيفر 
هــذه اخلطوة  تكون  قد  اأنــه  بروكينغز  معهد  املحلل يف 

�صّرعت يف ت�صعيد اأعمال العنف االأخرية.
ان  االن  “يبدو  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  لــوكــالــة  بــايــفــر  وقــــال 
ا�صتياء  ب�صبب  هذا  يكون  قد  الو�صع.  ي�صّعد  الكرملني 

مو�صكو من العقوبات املفرو�صة على ميدفيد�صوك«.
قد  اجلانبني  اأن  من  التحذيرات  اأهمية  من  قلل  لكنه 
�صتك�صبه  الـــذي  “ما  وقـــال  �ــصــامــلــة.  يــ�ــصــتــاأنــفــان حــربــا 
مــو�ــصــكــو؟ قــد تتمكن مــن اال�ــصــتــيــاء عــلــى مــزيــد من 
االأرا�صي االأوكرانية لكن ذلك مع خطر �صقوط �صحايا 

رو�س وعقوبات غربية اأ�صد«.

••  الفجر - تون�س
يف تطور جديد يف م�صل�صل االأزمة 
ال�صيا�صية التي تعي�صها تون�س, اأّكد 
امل�صي�صي,  ه�صام  احلكومة  رئي�س 
اأّن ا�صتقالته من من�صبه اأمر غري 
“هذا ال  لـــه.  مــعــنــى  مـــطـــروح وال 
معنى له واأنا �صِبق واأن عّرت عن 
موقفي وقلت اإّن اال�صتقالة م�صاألة 

غري مطروحة<<.
ويف ت�صريح اإعامي اأم�س ال�صبت, 
حاجة  يف  تون�س  اأّن  امل�صي�صي  اأّكـــد 
حكومة  ظــــّل  يف  اال�ـــصـــتـــقـــرار  اإىل 
ال�صعب,  وتطّلعات  مب�صاكل  تهتّم 
اأّن لديه م�صوؤولية ج�صيمة  موؤّكدا 
املــواطــنــني ولــن يتخلى عن  جُتـــاه 
اإىل  حاجة  يف  »بادنا  م�صوؤوليته. 
حكومة  اإىل  حاجة  ويف  اال�صتقرار 
هذه  اأبــنــاء  تطّلعات  اإىل  ت�صتجيب 
لن  اأيّن  قلت  اأن  و�صبق  املــوؤ�ــّصــ�ــصــة, 
اأتخلى عن هذه امل�صوؤولية الأّن لدي 
م�صوؤولية جُتاه هذه الباد وجُتاه 

موؤ�ّص�صاتها الدميقراطية<<. 
واأ�ــــصــــاف املــ�ــصــيــ�ــصــي قــائــا :نحن 
ولدينا  الـــعـــمـــل  عـــلـــى  مـــنـــكـــبـــون 
اإ�صاح  وبـــرنـــامـــج  ا�ــصــتــحــقــاقــات 
الــعــمــل عليه  بــ�ــصــدد  اقـــتـــ�ـــصـــادي 
وهناك اإعداد للقاء اجلهات املانحة 
ولدينا معركة مع الكوفيد ولدينا 
التاقيح,  ا�ـــصـــتـــجـــاب  مـــعـــركـــة 
اال�صراتيجية  اإر�ـــــصـــــاء  مـــعـــركـــة 
الوطنية للتلقيح, هذا الكّل ُينهينا 
وت�صجيل  ال�صيا�صية  املناكفات  عن 

التون�صي,  يهّم  ما  هو  نحن  ُيهّمنا 
التون�صي ينتظر اأن تتّم اال�صتجابة 
اإىل تطّلعاته واإىل التخّوفات التي 
القادمة  باملرحلة  عاقة  يف  لديه 
ويف عاقة بالو�صعية االقت�صادية 
واالجتماعية ويف عاقة بالو�صعية 
تهتّم  الــذي  ال�صيء  هــذا  ال�صحية 
بــه احلــكــومــة وبــقــيــة املــ�ــصــائــل هي 

م�صيعة للوقت<<. 
كافة  املـــ�ـــصـــيـــ�ـــصـــي  هــــ�ــــصــــام  ودعــــــــا 
اأجل  الــتــجــّمــع مــن  اإىل  االأطـــــراف 
والدفاع  تــونــ�ــس  م�صلحة  خــدمــة 
االقت�صادية  اال�ــصــتــحــقــاقــات  عـــن 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة, وتـــابـــع قـــائـــا ‘’ 
يجب على اجلميع اأن يتجّمع حول 
مــا يــوّحــدنــا ومــا ُيــوّحــدنــا يف هذه 
الــبــاد هــو املــعــركــة �ــصــد االإرهــــاب 
التي  االقــتــ�ــصــاديــة  امل�صاكل  و�ــصــّد 
جائحة  �صّد  واملعركة  منها  نعاين 

كورونا .
احلــكــومــة ه�صام  رئــيــ�ــس  وتـــوّجـــه 
الفرقاء  كــّل  اإىل  بكلمة  امل�صي�صي 

ال�صيا�صّيني قائا 
الهواء  طواحني  �صّد  ><املعارك 

اأنا ال اأجيدها وال اأهتم بها<<. 
عام  اأمـــــني  اأّن  بـــالـــذكـــر  اجلـــديـــر 
الدين  نـــــور  الــ�ــصــغــيــلــة  املـــنـــظـــمـــة 
الــطــبــوبــي, يف حـــوار �ــصــدر يـــوم 5 
و�صله  ما  اأّن  اأّكــد   ,2021 مار�س 
�صرط  اأن  يـــوؤكـــد  مــعــلــومــات  مـــن 
الــرئــيــ�ــس قــيــ�ــس �ــصــعــيــد الإطــــاق 
مبادرة احلوار الوطني هو ا�صتقالة 

رئي�س احلكومة ه�صام امل�صي�صي.

غري  اأنـــا  الــتــي  ال�صيا�صية  الــنــقــاط 
معني بها واأنا فقط معني باملعارك 

التي �صبق وذكرتها<<. 
   واأفاد رئي�س احلكومة اأّن منفتح 

على احلوار مع رئا�صة اجلمهورية 
من اأجل ايجاد حّل الأزمة التحوير 
احلكومة  اأّن  مــ�ــصــريا  ــــــــوزاري,  ال
م�صتعّدة الإجــــراء حـــوار وطــنــي يف 

واالجتماعي,  االقت�صادي  ال�صاأن 
احلكومة  يهم  ما  كــّل  اأّن  حا  مو�صّ
تطّلعات  اإىل  اال�ـــصـــتـــجـــابـــة  هــــو 

التون�صيني. 

   »نــــحــــن دائــــمــــا يــــدنــــا ممــــــدودة 
اإننا  قـــلـــت  واأن  و�ـــصـــبـــق  لـــلـــحـــوار 
اقت�صاديا  حــوارا  طرحنا  كحكومة 
ــــه ويف االأخــــري ما  واجــتــمــاعــيــا الأّن

�أكد �أن ��ستقالته غري مطروحة

امل�سي�سي: املعارك �سّد طواحني الهواء اأنا ل اأجيدها !

امل�صي�صي يرف�س اال�صتقالة
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عربي ودويل

ال تعتزم �ل�سن ت�سكيل حتالف 
ع�سكري مع رو�سيا �سد �لناتو

•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�شيباين
    ال ترتك �لت�سريحات �الأخرية للرئي�س �الأمريكي جو 
بايدن، خلل خطابه �الأول حول �ل�سيا�سة �خلارجية، 
�ملتحدة،  و�لواليات  �ل�سن  بن  �ل�سد�م  لل�سك.  جماالاً 
�لذي �أثاره �سلفه دونالد تر�مب، �نطلق لي�ستمر لفرتة 
    .� طويلة للغاية، مع تايو�ن من بن �أكرث �خللفات تفجراً

لهجة  �الأبي�س  �لبيت  م�ستاأجر  حدد  فرب�ير،   26 يف 
جو  وقال  �مل�ستقبلية.  �الأمريكية  �ل�سينية  �لعلقات 
يجب  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  �الحتاد  �إن  بايدن، 
�الأمد”  طويلة  ��سرت�تيجية  “مناف�سة  لي  ي�ستعد�  �أن 
� على  وم�سدداً “مكثّفة”،  �أنها �ستكون  مع �ل�سن، موؤكد� 
“�ل�سمود”  �إىل  �سي�سطرون  وحلفائهم  �الأمريكين  �أن 
تك�سب  �لتي  �ل�سلطوية  �سد  �لدميقر�طية  عن  للدفاع 

مو�قع يف جميع �أنحاء �لعامل.

   وقال �لرئي�س يف ت�سريحات، جتاهلتها و�سائل �الإعلم 
�الأوروبية �إىل حد كبري، “يجب �أن نقف �سد جتاوز�ت 
و�إكر�هات �حلكومة �ل�سينية �لتي تخّرب �أ�س�س �لنظام 
نربة  حتديد  مت  وهييكييذ�،  �لعاملي”...   �القت�سادي 

�لتناف�س بن �أكرب قوتن يف �لعامل.
�ل�سلمية  �لعلقات  عودة  يف  بينغ  جن  �سي  �آمال  �إن     
بن بلده و�لواليات �ملتحدة مع و�سول جو بايدن �إىل 

�ل�سلطة تبّخرت.

اآم��������ال ���س��ي
ع�������ودة  يف 
ال����ع����الق����ات 
بني  ال�سلمية 
بكني ووا�سنطن 
م����ع و����س���ول 
تبّخرت بايدن 

م�����������س�����روع 
ق���ان���ون ح��ول 
تايوان �سيكون, 
�����س����ورة  يف 
اع����ت����م����اده, 
�سيا�سًيا  زل��زاًل 
ودب��ل��وم��ا���س��ًي��ا

قرا�سنة �سينيون يخرتقون 30 األف موؤ�س�سة اأمريكية 
حذرت مايكرو�صوفت الثاثاء من جمموعة قرا�صنة تدعى “هافنيوم” 
للمرا�صلة من  “اك�صاجن”  تقوم با�صتغال الثغرات االأمنية يف خدمات 

اأجل �صرقة بيانات م�صتخدميه الأ�صباب مهنية.
الذي  “الاعب  هـــذا  اأن  للمعلوماتية  الــعــمــاقــة  املــجــمــوعــة  وذكــــرت 
الواليات  يف  �صركات  وا�صتهدف  �صبق  ومتطورة”  عالية  بكفاءة  يتمتع 
املتحدة, ال �صيما يف جمال االأبحاث املتعلقة باالأمرا�س املعدية ومكاتب 
املحاماة واجلامعات و�صركات الدفاع ومراكز الدرا�صات واملنظمات غري 

احلكومية.
اأو�صح كريب�س اأن “جمموعة التج�ص�س ا�صتغلت اأربعة عيوب جديدة يف 
برنامج اإك�صاجن وزرعت يف مئات اآالف املنظمات حول العامل اأدوات متنح 

املهاجمني حتكًما كامًا عن بعد باالأنظمة املخرقة«.

•• �شان فران�شي�شكو-اأ ف ب

يف  املحلية  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  والــبــلــديــات  الــ�ــصــركــات  اآالف  عــ�ــصــرات  تعر�صت 
الواليات املتحدة لهجوم اإلكروين قامت به جمموعة قرا�صنة تدعمهم 
عر�س  الــذي  ال�صيراين  االأمــن  يف  ملتخ�ص�س  وفًقا  ال�صينية,  الــدولــة 
ل�صركة  االألــكــروين  الريد  خدمة  بــاخــراق  تتعلق  تفا�صيل  اجلمعة 

مايكرو�صوفت.
كتب بريان كريب�س يف مدونته “كريب�صون �صيكوريتي” اأنه “مت اخراق 
مــن قبل وحدة  االأخــــرية  االأيــــام  األـــف موؤ�ص�صة يف   30 عــن  يقل  مــا ال 
�صرقة  على  وتركز  اعتيادية,  بقوة غري  ال�صينية  ال�صيراين  التج�ص�س 

الريد االإلكروين, بح�صب م�صادر متعددة«.

واعترت جني �صاكي, املتحدثة با�صم البيت االأبي�س, يف موؤمتر �صحايف 
“قد  الهجوم  اأن  اإىل  اأ�ــصــارت  نا�صطا”.  اليـــزال  “التهديد  اأن  اجلمعة 
هذه  ت�صتخدم  “التي  املجتمعات  داعية  النطاق”  وا�صع  تاأثريا  ُيحدث 

اخلوادم اإىل التحرك االآن من اأجل حماية نف�صها«.
قال رئي�س مايكرو�صوفت توم بريت الثاثاء اإن �صركته اأ�صدرت حتديثات 

الإ�صاح اخللل, وحث العماء على تنزيلها.
احلكومية  اجلـــهـــات  مـــن  الــعــديــد  اأن  نــعــلــم  “نحن  حمــــذرا  واأ�ــــصــــاف 
اأي نظام مل  واملجموعات االإجرامية �صتت�صرف ب�صرعة لا�صتفادة من 
يتم تعديله”, موؤكدا اأن “اإدخال الت�صحيحات ب�صرعة هو اأف�صل حماية 

�صد هذا الهجوم«.
ال�صني  يف  يقع  “هافنيوم”  جمموعة  مقر  اأن  مايكرو�صوفت  وتــقــول 

ولكنها تعمل من خال خوادم افرا�صية خا�صة ُم�صتاأجرة يف الواليات 
املتحدة.

اإن  قالت  بالت�صهري عندما  املا�صي  العام  وا�صنطن  اتهمت  ال�صني  كانت 
قرا�صنة �صينيني حاولوا �صرقة اأبحاث تتعلق بفريو�س كورونا.

هي  رو�صيا  اأن  االأمريكية  ال�صلطات  اعترت  الثاين/يناير,  كانون  يف 
امل�صتبه به الرئي�صي يف عملية القر�صنة الهائلة التي تعر�صت لها �صركة 
دونالد  ال�صابق  الرئي�س  ناق�س  ممــا  للتكنولوجيا,  ويندز”  “�صوالر 
ترامب الذي اتهم ال�صني باأنها وراء هذا االخــراق الذي طال برامج 

احلكومة االأمريكية واآالف ال�صركات اخلا�صة.
اأعلنت مايكرو�صوفت الثاثاء اأن هجمات هافنيوم “ال تتعلق باأي حال 

من االأحوال بهجمات �صوالر ويندز املختلفة متاماً«.

احام اجه�صت م�صبقااأنتوين بلينكني واالختبار الكبري

ماكما�صر..  االإبقاء على الغمو�س �صكوت بريي  قانون مبثابة زلزال

 وقـــبـــيـــل خـــطـــاب هـــــذا االأخــــــري, 
ال�صناتور  مـــاكـــول,  مــايــكــل  دعــــا 
جلنة  ورئـــــيـــــ�ـــــس  اجلــــــمــــــهــــــوري 
اخلــارجــيــة يف جمل�س  الـــ�ـــصـــوؤون 
اإىل  االأمريكي  الرئي�س  ال�صيوخ, 
ومهمة”  �صجاعة  “اأفعال  تبني 
“التوبيخ  الــ�ــصــني:  مــواجــهــة  يف 

واحلوار احلاد مل يعد كافيني«.
   وكما لو كان لدّق امل�صمار جيدا, 
االأمريكي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  قــال 
املا�صي  االأربــعــاء  بلينكني  اأنتوين 
وا�صنطن  عــاقــات  اإن  مــار�ــس   3
مع بكني متثل االأولوية لل�صيا�صة 
واأن  بــايــدن,  للرئي�س  اخلــارجــيــة 
اختبار  “اأكر  تــ�ــصــكــل  الــ�ــصــني 

جيو�صيا�صي” لهذا القرن.

�لتحالف �ل�سيني
 �لرو�سي من “�ملحرمات«

اأع�صاء  دفــــــاع  وزراء  الـــتـــقـــى     
اأ�صبوعني  قبل  الــثــاثــني  الــنــاتــو 
يف مــوؤمتــر افــرا�ــصــي, وهـــو اأول 
ـــول جو  اجـــتـــمـــاع لــهــم مــنــذ و�ـــص
االأبـــيـــ�ـــس.  الـــبـــيـــت  اإىل  بــــايــــدن 
مقاربتهم  املــنــاقــ�ــصــات,  قــلــب  يف 
ورو�صيا.  ال�صني  جتــاه  امل�صركة 
وانتهز االأمني العام حللف الناتو 
ين�س �صتولتنرغ الفر�صة ليوؤكد 
اأنه  فـــرايـــر   15 يف  لــلــ�ــصــحــافــة 
يــجــب عــلــى الـــــدول االأعـــ�ـــصـــاء يف 
احللف “اتباع نهج اأكرث �صمواًل” 
التي  اجلديدة  التحديات  ملراعاة 

يفر�صها ال�صينيون والرو�س.
   ومــن بكني جــاءت اإ�ــصــارة مهمة 
قالت  الع�صكرية.  نــوايــاهــا  حــول 
يوم  الــ�ــصــيــنــيــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
ال�صني  اإن  مار�س”   1“ االثنني 
م�صلح  حتــالــف  ت�صكيل  تعتزم  ال 
مــع رو�ــصــيــا �ــصــد الــنــاتــو. وقالت 
الع�صكرية  “العاقات  اإن  الوزارة 
يف  مهمة  قوة  الرو�صية  ال�صينية 
بني  اال�صراتيجي  التعاون  اإطــار 
الطرفان  ويــلــتــزم  البلدين”. 
مبــــبــــداأ عــــــدم االنــــحــــيــــاز وعــــدم 

لعدم  ــتــعــدادهــمــا  وا�ــص املـــواجـــهـــة 
اأمر  وهــو  اخــرى,  دول  ا�صتهداف 
التحالف  عــــن  متــــاًمــــا  يــخــتــلــف 

الع�صكري بني بع�س الدول. »
لتو�صيح  الكلمات  وتــاأتــي هــذه     
ت�صريحات  بـــعـــد  بـــكـــني  نــــوايــــا 
فادميري  بـــهـــا  اأدىل  غــامــ�ــصــة 
بوتني يف اأكتوبر يف مو�صكو. وكان 
“ال  اإنــه  قــال  قــد  الكرملني  �صّيد 
ي�صتبعد” اإقامة حتالف ع�صكري 
بــني بـــاده والــ�ــصــني. وكـــان هذا 
االجتاه  هــذا  رو�ــصــي يف  بيان  اأول 
بعد احلرب  ما  انهيار حلف  منذ 
الـــ�ـــصـــتـــيـــنـــات, مما  بـــكـــني يف  مــــع 
من  طويلة  لفرة  الطريق  مهد 
ال�صني  بني  واحلــدة  اال�صطراب 

واالحتاد ال�صوفياتي.
الع�صكري  لــلــخــبــري  بــالــنــ�ــصــبــة     
ال�صيني, الذي يتخذ من �صنغهاي 
الذي  ليك�صيونغ,  ين  لـــه,  مــقــراً 
نقلت عنه �صحيفة �صاوث ت�صاينا 
ذكر  جمرد  فاإن  بو�صت,  مورنينغ 
رو�صيا  مــع  الع�صكري  الــتــحــالــف 
“اليوم  هو “مو�صوع حمظور”: 
الــتــي تريد  الــــدول  اال  تــوجــد  ال 

ال�صينية  الـــــعـــــاقـــــات  لــــكــــن    
على  االآن  �ــصــركــز  االأمـــريـــكـــيـــة 
ـــيـــة تـــــــايـــــــوان الـــ�ـــصـــائـــكـــة.  قـــ�ـــص
متثل  املتمردة”,  “اجلزيرة 
حلقة  ـــنـــطـــن  لـــوا�ـــص بـــالـــنـــ�ـــصـــبـــة 
نظامها  يف  ا�ــصــراتــيــجــيــة  و�ــصــل 
اجلــيــو�ــصــيــا�ــصــي والــعــ�ــصــكــري يف 
الهادئ.  واملــحــيــط  اآ�ــصــيــا  منطقة 
بانتظام  بكني  تهدد  جانبها,  من 
اإعادة  لتحقيق  القوة  با�صتخدام 
توحيد فرموزا ال�صابقة مع الر 

الرئي�صي ال�صيني.
   حول هذا املو�صوع, اأثار هربرت 
امل�صت�صار  مــاكــمــا�ــصــر,  رميـــونـــد 
لاأمن  ترامب  لدونالد  ال�صابق 
اأمام جلنة  القومي, نقطة مهمة 
مبجل�س  الــعــ�ــصــكــريــة  الـــ�ـــصـــوؤون 
الــ�ــصــيــوخ االأمـــريـــكـــي. فــقــد �صدد 
لي�س  اأنــه  على  املتقاعد  اجلــرال 
املتحدة  الـــواليـــات  م�صلحة  مــن 
اال�صراتيجي”  “الغمو�س  اإزالة 
تقليدًيا  وا�صنطن  تعتمده  الــذي 
ب�صاأن نواياها فيما يتعلق بتايوان 
يف حالة ن�صوب �صراع مع ال�صني, 
“منا�صًبا”,  يــزال  ال  اأنــه  م�صيًفا 

�ـــصـــن حـــــرب لــتــعــلــن عــــن خطط 
اأنت  الــعــ�ــصــكــريــة...  لــلــتــحــالــفــات 
حت�صر نف�صك يف الزاوية باإرادتك 
حــني تــقــوم مبــثــل هـــذا, وتتخلى 

�صديق«.

اال�صراتيجي  والغمو�س  تايوان 
االأمريكي

التفاو�س...  احــتــمــاالت  كــل  عــن 
هذا لي�س يف م�صلحة ال�صني. »

العاقات  ذلـــك, حت�صنت     ومــع 
بني اجلارتني اإىل حد كبري منذ 

ال�صلطة  بينغ  �صي جني  تــوىل  اأن 
يف نهاية عام 2012, وقد و�صف 
االأخــري يف منا�صبات عديدة  هــذا 
“اأف�صل  بــــ  بـــوتـــني,  فـــادميـــري 

قوية  اإ�ـــصـــارة  الإر�ـــصـــال  و”يكفي 
ملاكما�صر,  ووفًقا  ال�صني”.  اإىل 
اإىل  الــر�ــصــالــة  تــكــون  اأن  “يجب 
اأن  مـــــهـــــا, ميـــكـــنـــك  ــــني,  الــــ�ــــص
املتحدة  الـــواليـــات  اأن  تفر�صي 
لــن تــــرد, لــكــن تـــذكـــري, ان مثل 
هــذا التخمني هــو الـــذي �ــصــاد يف 
يونيو 1950 عندما غزت كوريا 

ال�صمالية كوريا اجلنوبية«.
انت�صر  لــقــد  الــبــقــيــة:     ونـــعـــرف 
على  بكثافة  االأمــريــكــي  اجلــيــ�ــس 
الــكــوريــة �ــصــد القوات  االأرا�ـــصـــي 
امل�صلحة ال�صينية يف هذا ال�صراع 
الــذي خلف اأكــرث من 800 األف 
الكوريني  اجلــــنــــود  بــــني  قـــتـــيـــل 
و57  واجلنوبيني,  وال�صماليني 
الع�صكرية  الــــقــــوات  بــــني  ــــا  األــــًف
ويقدر  املــتــحــدة.  لـــاأمم  التابعة 
 2 بنحو  املدنيني  ال�صحايا  عــدد 
مليون, وعدد الاجئني بنحو 3 
والق�صف  القتال  ودمــر  مايني, 
ودّمــــــرت �صيول  �ــصــبــه اجلـــزيـــرة, 

بن�صبة تفوق 70 باملائة.
   ومع ذلك, يوم االثنني, 1 مار�س, 
الكونغر�س  مـــن  عـــ�ـــصـــوان  قــــدم 
االأمــريــكــي, تـــوم تــيــفــاين, املمثل 
اجلمهوري عن والية وي�صكون�صن 
و�صكوت  الــــــنــــــواب,  جمـــلـــ�ـــس  يف 
املنتخب من  اجلــمــهــوري  بـــريي, 
قانون  م�صروع  بن�صلفانيا,  واليــة 
يـــدعـــو الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة اإىل 
واحدة”  “�صني  �صيا�صتها  اإنــهــاء 
الر�صمية  الــعــاقــات  ــتــعــادة  وا�ــص
�صحفي,  بــيــان  ويف  تـــايـــوان.  مــع 
الوقت  اأن  تــيــفــاين  تــــوم  ـــح  اأو�ـــص
“كذبة  عــن  لانف�صال  حــان  قــد 
بكني املكررة باأن تايوان جزء من 
الرغم  على  ال�صيوعية,  ال�صني 
من احلقيقة املوؤكدة باأنها لي�صت 
كذلك”. اإذا كان مثل هذا القانون 
�ــصــيــوؤتــي ثـــمـــاره, فــ�ــصــيــكــون ذلك 
ودبلوما�صًيا...  �صيا�صًيا  زلــــزااًل 

لكننا مل ن�صل بعد اىل هناك.

بالن�سبة للواليات �ملتحدة يف عهد بايدن:

ل تزال ال�سني »التحدي الأكرب« يف هذا القرن ...!
�ل�سد�م بن �ل�سن و�لواليات �ملتحدة �لذي �أثاره �سلفه تر�مب �نطلق لي�ستمر لفرتة طويلة 

تايوان �صوكة يف خا�صرة العاقات..

اأنتوين بلينكني: ت�سكل ال�سني اأكرب اختبار جيو�سيا�سي لالأمريكان
ال تعتزم �ل�سن ت�سكيل حتالف 

ع�سكري مع رو�سيا �سد �لناتو
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
دونالد  فيه  �أعلن  �لييذي  �لزمن   ،� بعيداً يبدو  كم     
تر�مب �أنه وكيم جونغ �أون “وقعا يف �حلب”، م�سيد� 
�ل�سمايل  �لكوري  للزعيم  �لر�ئعة”  “�لر�سائل  بي 
�ل�ساب. كان ذلك عام 2018، عام �لقمة �لتاريخية 
قاما  عندما  �سنغافورة،  يف  �لزعيمن،  بن  �الأوىل 
بنزع  غام�س  وعييد  خلفية  على  مييذهييل  بييتييقييارب 

�الأ�سلحة �لنووي ة من �سبه �جلزيرة �لكورية.

ا�ستقالة وزير الداخلية يف الإكوادور بعد مقتل 79 �سجينا
االأعمال التي و�صفها باأنها”وح�صية”, اإن ال�صدامات 

كانت “حرب ت�صفيات بني ع�صابات اإجرامية«.
ومل ي�صهد هذا البلد ال�صغري الذي يبلغ عدد �صكانه 
الهادئ  املــحــيــط  بـــني  ويــقــع  نــ�ــصــمــة  مــلــيــون   17,4
وجــبــال االأنــديــ�ــس وغــابــات االأمـــــازون, اأزمـــة �صجون 
من  �صل�صلة  اندلعت  وكــانــت  قبل.  مــن  احلجم  بهذا 
ع�صابات  بني  املتزامنة  واال�صتباكات  ال�صغب  اأعمال 
ال�صجون يف مدن غواياكيل  لل�صيطرة على  تتناف�س 
باملئة  �صبعني  نحو  يركز  حيث  والتاكونغا  وكوينكا 
من ال�صجناء. وقال بازمينيو يف ر�صالة اإىل الرئي�س 
مورينو ن�صرها على توير “اإن تقدمي ا�صتقالتي قرار 

•• كيتو-اأ ف ب

باتري�صيو  االإكــــــــوادوري  الــداخــلــيــة  وزيــــر  ا�ــصــتــقــال 
�صغب  اأعــمــال  على  تقريًبا  اأ�صبوعني  بعد  بازمينيو 
يف اأربعة من �صجون الباد خلفت 79 قتيًا. واأمام 
م�صاهد اجلثث املتفحمة التي قطعت روؤو�س بع�صها 
حالة  يف  االإكـــــوادور  بــدت  الإحــراقــهــا,  تكدي�صها  ومت 
�صدمة بعدما رّوعتها مواجهات بني ع�صابات وقعت 
يف عدد من ال�صجون واأدت اىل �صقوط 79 قتيا يف 

يوم واحد.
وقال الرئي�س االإكــوادوري لينني مورينو غداة هذه 

�صخ�صي ال رجعة فيه«. واأ�صاف بازمينو الذي يتوىل 
الوزارة منذ ت�صرين الثاين/نوفمر, اإنه “طرح على 
نف�صه اأ�صئلة” ب�صاأن اإدارته للوزارة. كما ا�صار اإىل اأنه 
ا�صطر اىل اال�صتقالة بعد ت�صخي�س اإ�صابته “للمرة 
كبري  “خلطر  يعر�صه  مما  بكوفيد-19,  الثانية” 

وا�صتحالة اال�صتمرار” يف اأداء واجباته.
اإقالة  اإىل  االثــنــني  دعــت  الوطنية  اجلمعية  وكــانــت 
وزيـــر الــداخــلــيــة وقــائــد الــ�ــصــرطــة واملــديــر امل�صوؤول 
اأعمال  على  اأ�صبوعني  نحو  بعد  ال�صجون,  اإدارة  عن 
�صجون  من  اأربعة  يف  اندلعت  التي  العنيفة  ال�صغب 

الباد.

 ميامنار تطلب من الهند اإعادة 8 رجال �سرطة 
•• نيودلهي-رويرتز

قالت م�صوؤولة ب�صمال �صرق الهند اأم�س ال�صبت اإن ال�صلطات يف ميامنار طلبت من ال�صلطات 
الهندية اإعادة عدد من �صباط ال�صرطة طلبوا اللجوء جتنبا لتنفيذ اأوامر املجل�س الع�صكري 

احلاكم الذي ا�صتوىل على ال�صلطة يف ميامنار ال�صهر املا�صي.
وعر نحو 30 من �صباط ال�صرطة يف ميامنار واأفراد اأ�صرهم احلدود طلبا للجوء يف االأيام 
القليلة املا�صية مع حتول قمع احلكام الع�صكريني للمحتجني اإىل العنف ب�صكل متزايد مما 
اأول فراير �صباط. وقالت ماريا �صي.تي. زوايل نائبة مفو�س  الع�صرات منذ  اأودى بحياة 
من  ر�صالة  تلقت  اإنــهــا  لــرويــرز  الهندية  مــيــزورام  بــواليــة  ت�صامفاي  منطقة  يف  ال�صرطة 
“من اأجل تعزيز  نظريها مبنطقة فاالم مبيامنار تطلب اإعادة ثمانية من اأفراد ال�صرطة 
عاقات ال�صداقة«. وقالت زوايل لرويرز اأم�س ال�صبت اإنها “تنتظر التوجيهات” من وزارة 

ال�صوؤون الداخلية الهندية يف نيودلهي.

   مـــنـــذ قـــمـــة تــــرامــــب وكـــيـــم يف 
 ,2019 فـــــرايـــــر  يف  هـــــانـــــوي 
ف�صل  مــدركــا  املناق�صات.  توقفت 
التي  “ال�صفقة”  ا�صراتيجية 
اتبعها �صلفه -نزع ال�صاح النووي 
الــكــامــل مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات-

يـــواجـــه جـــو بـــايـــدن �ـــصـــداًعـــا, يف 
اأن التهديد النووي الكوري  حني 
لعله  بـــل  يــخــتــف,  الــ�ــصــمــايل مل 
�ـــصـــار مــلــفــا اكــــرث تــعــقــيــدا. وقد 
الرئي�س  بلينكني,  اأنــطــوين  وعــد 
اجلديد للدبلوما�صية االأمريكية, 
الكاملة  اال�ـــصـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــــاأن  ب
“�صتتم  الــ�ــصــمــالــيــة  كـــوريـــا  جتـــاه 

مراجعتها«.

�أق�سى قدر 
من عدم �لثقة

    يف هــــذه الــلــحــظــة, تــ�ــصــود يف 
انعدام  درجــات  اأق�صى  وا�صنطن, 
الثقة. وقال اجلرال جون هاينت 
اجلي�س  يف  الــــثــــاين  الــــرجــــل   –
اإن  فـــرايـــر   23 -يف  االأمـــريـــكـــي 
برنامج الدفاع ال�صاروخي لبلده 
كوريا  عــلــى  بو�صوح”  “يركز 
“ال�صني  مـــن  بــــدال  الــ�ــصــمــالــيــة, 

ورو�صيا واإيران”. 
تطوير  “توا�صل  الأنـــهـــا  وهـــــذا 
قـــدراتـــهـــا, ممـــا يــعــنــي اأنـــــه يجب 
الدفاعي,  اجلـــانـــب  عــلــى  عــلــيــنــا, 
اأي�صا”,  الــتــقــدم  يف  نــ�ــصــتــمــر  اأن 

الذي  ال�صامي,  ال�صابط  وا�ــصــل 
حقيقية  اإمــكــانــيـــــة  وجـــــود  يـــرى 
ــغ يوما  ـــ بـــــاأن تــطــلــق بــيــونــغ يــانـــ
مـــا �ـــصـــاروخـــا بـــاجتـــاه الـــواليـــات 

املتحدة.
اأعــلــن كــيــم جونغ      يف الـــواقـــع, 
هي  وا�ــصــنــطــن  اأن  يــنــايــر,  يف  اأون 
واأكد  لــبــاده,  االأكر”  “العدو 
“تعزيز”  على  عزمه  جديد  مــن 
تر�صانة نووية �صبق حتديثها اإىل 
االأخـــرية.  ال�صنوات  يف  كبري  حــد 
وعد  قد  االأعلى”  “القائد  وكــان 
قاذفة  نــوويــة  بغوا�صة  خ�صو�صا 
خم�س  غـــ�ـــصـــون  يف  لـــلـــ�ـــصـــواريـــخ 

�صنوات.
ا      يف اأكتوبر املا�صي, نظم عر�صً
عـــمـــاًقـــا يف بــيــونــغ يـــانـــغ, وكـــان 
ذي  جـــرار  على  م�صتلقًيا  جنــمــه, 
بالي�صتًيا  �ــصــاروًخــا  عــجــلــة,   22
�صخًما عابًرا للقارات -وهو اأكر 

حماولة دفع هذه الق�صية املعقدة 
باراك  فيها  عــلــق  والــتــي  لــلــغــايــة, 
للرئي�س  ترامب,  ودونالد  اأوباما 
متخ�ص�صون  احلـــايل  االأمــريــكــي 

ذوو خرة.
 لعب اأنتوين بلينكني دوًرا رئي�صًيا 
يف التفاو�س على االتفاق النووي 
والـــذي   2015 لــعــام  ــــــراين  االإي
“اأف�صل   2018 يف  اعـــــتـــــره 
منــــوذج التــفــاق نــــووي مــع كوريا 

ال�صمالية”. 
وكــــان �ــصــونــغ كــيــم, املـــ�ـــصـــوؤول عن 
اخلارجية,  وزارة  يف  اآ�ــصــيــا  �ــصــرق 
املــتــحــدة لكوريا  الـــواليـــات  ممــثــل 
اإىل   2014 مـــــن  الـــ�ـــصـــمـــالـــيـــة 
خال  اخلا�س  واملبعوث   2016

اأ�صعفه  الــــــــذي  القــــتــــ�ــــصــــادهــــا, 
الــوبــاء والــعــقــوبــات الــدولــيــة. هل 
“ترك  للتفاو�س؟  هــذا  �صيدفعه 
لكن  للحوار,  مفتوحا  الباب  كيم 
ترى  جدا”,  متطلبة  �ــصــروطــه 
برنامج  يف  الباحثة  كيم,  دويـــون 
اآ�صيا واملحيط الهادئ التابع  اأمن 
اأمريكي  اأمـــــن  اأجـــــل  مـــن  ملـــركـــز 
جــديــد. لــقــد طــلــب اإنـــهـــاء جميع 
العمليات الع�صكرية بني الواليات 
ورفع  اجلنوبية,  وكــوريــا  املتحدة 
حـــد النتقاد  وو�ـــصـــع  الــعــقــوبــات, 

انتهاكات حقوق االإن�صان.
بــــايــــدن, ال جمال     مـــن جـــانـــب 
بـ  يــــلــــتــــزم  مل  اإذا  كــــيــــم  لــــلــــقــــاء 
ويف  النووية”.  قدراته  “تقلي�س 

بالوقود  يــعــمــل  حمـــمـــول  جـــهـــاز 
االإطاق,  على  نوعه  من  ال�صائل 

وفًقا لبع�س اخلراء.
   وملا كانت وكالة االأنباء الكورية 
الدولة  تــديــرهــا  الــتــي  ال�صمالية 
و�صفت  قــد   2019 نــوفــمــر  يف 
بايدن باأنه “كلب م�صعور” يجب 
غري  فمن  املوت”,  حتى  “�صربه 
ـــوتـــرات يف  ـــت ال ـــهـــداأ  ت اأن  املـــرجـــح 
املناورات  ا�ــصــتــئــنــاف  مــع  مـــار�ـــس, 
الكوري  اجلي�صني  بــني  امل�صركة 
�صبه  يف  واالأمــــريــــكــــي  اجلـــنـــوبـــي 

اجلزيرة.
    وقد مت تعليق هذه التدريبات 
ال�صنوية من قبل ترامب الإر�صاء 
بالتح�صري  ي�صاويها  الــذي  كيم, 

وحـــتـــى يف حجم  بـــــــاده.  لـــغـــزو 
كوفيد-19,  وبــاء  ب�صبب  �صغري 
يانغ.  بــيــونــغ  حــنــق  �صتثري  فــاإنــهــا 
على  “الرد”  فـــــاإن  ذلـــــك,  ومــــع 
على  يقت�صر  اأن  ميكن  املــنــاورات 
اأ�صواأ  يف  اأو  نـــاريـــة,  افــتــتــاحــيــات 
عــلــى جتـــارب �صواريخ  االأحـــــوال, 

متو�صطة املدى.

��سرت�تيجية 
�خلطو�ت �ل�سغرية

تذهب  لــن  ال�صمالية  كــوريــا  اأن    
�صيونغ  تــ�ــصــيــونــغ  يــعــتــقــد  بــعــيــداً, 
�صيجونغ  مـــعـــهـــد  مـــــن  تـــ�ـــصـــانـــغ 
ب�صبب  اجلــــــنــــــوبــــــي,  الـــــــكـــــــوري 
خا�س”  ب�صكل  “ال�صعب  الو�صع 

•• اأبيدجان-اأ ف ب

بـــــــداأ الـــنـــاخـــبـــون يف �ـــصـــاحـــل الـــعـــاج 
اأم�س  نـــوابـــهـــم  الــتــ�ــصــويــت الخـــتـــيـــار 
الــ�ــصــبــت يف انــتــخــابــات تــثــري اآمــــاال يف 
�صلمية بعد  �صيا�صية  اإىل حياة  العودة 
اأربعة اأ�صهر من اال�صطرابات وحملة 

مل ت�صهد حوادث خطرية.
يبلغ  الــتــي  االقــــراع  مــراكــز  وفتحت 
ال�صاعة  عند  اأبوابها  األفا   22 عددها 
املــحــلــي وتوقيت  بــالــتــوقــيــت  الــثــامــنــة 
255 نــائــبــا يف  غــريــنــتــ�ــس النــتــخــاب 
205 دوائر انتخابية. لكن �صحافيي 
ي�صاهدوا  مل  بــر�ــس  فــرانــ�ــس  وكـــالـــة 
املراكز  يف  الناخبني  مــن  كبريا  عــددا 
الـــتـــي زاروهـــــــــا. يف اإحـــــــدى مـــدار�ـــس 
منطقة باتو االإدارية, كانت مي�صلني 
اأوائل  اإيريلو )43 عاما( واحــدة من 
الناخبني. وقالت “تعبنا. لي�س لدينا 
طعام, يف حينا لي�س لدينا ماء ولهذا 

جئت للت�صويت لتغيري ذلك«.
ويف يـــوبـــوغـــون, الــبــلــدة الــ�ــصــعــبــيــة يف 
اأبــيــدجــان الــتــي ت�صم اأكـــر عــدد من 
يقرب  )مــا  العاج  �صاحل  يف  الناخبني 
 7,4 اأ�ــــصــــل  مــــن  األـــــــف   500 مــــن 
ندري  ال�صبعينية  قــالــت  مـــايـــني(, 
واجبي  الإجنـــاز  “�صعيدة  اإنــهــا  تــانــوه 
عميلة  حتـــ�ـــصـــل  ان  اأريــــــــد  املــــــــدين. 

الت�صويت بهدوء و�صام«.
�صنوات,  عــ�ــصــر  مــنــذ  االأوىل  لــلــمــرة 
ال�صيا�صية  االأطــــــراف  كــل  �ــصــتــ�ــصــارك 
الــكــرى يف هــذه االنــتــخــابــات, بعدما 
الرئا�صي  االقــراع  املعار�صة  قاطعت 
الذي جرى يف ت�صرين االأول/اأكتوبر 
اأعمال  وبــعــده  قبله  ووقــعــت   2020
ونحو  قتيا   87 فيها  �صقط  عــنــف 

500 جريح.
وجرت احلملة االنتخابية التي انتهت 
اخلمي�س لهذا االقراع ب�صام, وهذا 
االنتخابية  الــلــجــنــة  بـــه  رحـــبـــت  مـــا 

امل�صتقلة.
“خمتلف  اإن  اجلمعة  اللجنة  وقالت 
راأوا  العملية  يف  امل�صاركني  االأطـــراف 
اأن احلملة جــرت يف كل  اإجــمــاع  ب�صبه 

من  “التجمع  مــــــواجــــــهــــــة  ويف 
وال�صام”  الـــدميـــوقـــراطـــيـــة  اأجــــــل 
واحلزب  ال�صعبية  اجلــبــهــة  وحتــالــف 
الدميوقراطي ل�صاحل العاج, يخو�س 
نغي�صان  اأيف  با�صكال  اآخــر بني  حتالف 
رئي�س الوزراء ال�صابق يف عهد غباغبو 
وت�صكيلي الوزير ال�صابق األبري مابري 
تويكيو�س والقائد ال�صابق ل”ال�صباب 
الذي  غــودي  بلي  �صارل  الوطنيون” 
كــــــان مــــن اأعـــــمـــــدة مـــــوؤيـــــدي لــــــوران 

غباغبو.
وكانت املحكمة اجلنائية الدولية براأت 
من  غوديه  وبلي  غباغبو   2019 يف 
لكنهما  االإن�صانية  �صد  جرائم  تهمة 
ما زاال يعي�صان يف اأوروبا, بلي غوديه 

يف الهاي وغباغبو يف بروك�صل.
ويقيم غباغبو يف العا�صمة البلجيكية 
منذ اإطاق �صراحه امل�صروط من قبل 
كانون  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
انتظار  يف   ,2019 الــثــاين/يــنــايــر 
املدعية  قــبــل  مــن  حمتمل  ا�صتئناف 

العامة للمحكمة فاتو بن�صودا.
ال�صر عودته  بفارغ  اأن�صاره  وينتظر 
على  اأخــــريا  اأعــلــنــت  الــتــي  “قريبا”, 

في�صبوك.

اجلبهة  وكــانــت  عــــدة.  مــــرات  �صجنه 
الدميوقراطي  واحلــــــزب  الــ�ــصــعــبــيــة 
االنتخابات  قــاطــعــا  الـــعـــاج  لــ�ــصــاحــل 
الــرئــا�ــصــيــة االأخــــــرية الـــتـــي جــــرت يف 
وهما  االأول/اأكــــتــــوبــــر.  تــ�ــصــريــن   31
احل�صن  انتخاب  بــاإعــادة  يعرفان  ال 

واتارا لوالية ثالثة مثرية للجدل.
تاأمني  اإىل  الـــيـــوم  يــ�ــصــعــيــان  لــكــنــهــمــا 
“توطيد  ملــنــع  الــــرملــــان  يف  ــبــيــة  اأغــل
قبل  مــــــن  املطلقة”  الــــ�ــــصــــلــــطــــة 
اأجل  مـــن  “التجمع  وحـــزبـــه  واتــــــارا 

الدميوقراطية وال�صام«.
اأجل  مــن  “التجمع  يبدو  املــقــابــل,  يف 
بقيادة  وال�صام”  الــدميــوقــراطــيــة 
“الوحيد”  احلـــزب  واتـــــارا  الــرئــيــ�ــس 
كل  يف  مر�صحني  تقدمي  على  الــقــادر 
برتقالية”  بـ”موجة  واعــدا  الدوائر, 
“اإ�صاحات”  ملوا�صلة  احلـــزب,  لــون 

رئي�س الدولة.
ال�صابقة  الت�صريعية  االنتخابات  ويف 
االأول/دي�صمر  كانون  يف  جرت  التي 
الــــذي  واتـــــــــارا  حـــــزب  فـــــاز   ,2016
الدميوقراطي  احلــــزب  مـــع  حتــالــف 
ل�صاحل العاج باأغلبية مطلقة متثلت 

ب167 مقعدا يف الرملان.

رغم  �صلمية  بطريقة  الــبــاد  اأنــحــاء 
نهاية  يف  كانت  التي  احلـــوادث  بع�س 

املطاف طفيفة وهام�صية«.
ويــ�ــصــهــد هـــذا االقـــــراع عــــودة كبرية 
العاج حزب  ل�صاحل  ال�صعبية  للجبهة 
اإىل  غباغبو  لـــوران  ال�صابق  الرئي�س 

اللعبة االنتخابية.
وكانت اجلبهة ال�صعبية ل�صاحل العاج 
التي  االنــتــخــاب  عمليات  كــل  قاطعت 
جرت منذ اعتقال غباغبو يف ني�صان/

اأبريل 2011 يف اأبيدجان ونقله اإىل 
الهاي  يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
اأعقبت االنتخابات  اأعمال العنف  بعد 
اآالف  ثــــاثــــة  فـــيـــهـــا حـــــــواىل  وقــــتــــل 
اأبرمت  عــودتــهــا,  اأجــل  ومــن  �صخ�س. 
حمرك  تــعــد  الــتــي  ال�صعبية  اجلــبــهــة 
حتالف “معا من اأجل الدميوقراطية 
وال�صيادة” خلفا انتخابيا مع مناف�صها 
الدميوقراطي  “احلزب  الــتــاريــخــي 
الرئي�س  بـــقـــيـــادة  العاج”  لــ�ــصــاحــل 

االأ�صبق هري كونيه بيدييه.
واأ�ص�س احلزب الدميوقراطي ل�صاحل 
العاج, فيليك�س هوفويت بوانيي “اأبو 
اال�صتقال” الذي كان لوران غباغبو 
من معار�صيه الرئي�صيني ما اأدى اإىل 

“كل من  الــ�ــصــدا�ــصــيــة  املــحــادثــات 
كوريا والواليات املتحدة وال�صني, 
الطاقة  حــول  ورو�صيا”  الــيــابــان 

النووية لكوريا ال�صمالية.
   يبدو اأن االإدارة اجلديدة تف�صل 
امل�صكلة,  تدريجي حلل  نهج  اتباع 
من  جــني,  كيو  جونغ  ياحظ  و, 
الوحدة يف جامعة  معهد درا�صات 
معاجلتها  يف  “التفكري  كـــوريـــا, 

على م�صتوى متعدد االأطراف«. 
الق�صية  اأثـــار  اأن  لبايدن  �صبق     
مـــع حــلــفــائــه يف املــنــطــقــة: قـــادة 
يبقى  والــيــابــان.  اجلنوبية  كوريا 
امل�صكلة  هـــــذه  عـــلـــى  االلــــتــــفــــاف 
الزعيم  يــتــخــلــى  ملـــــاذا  ــــديــــة:  االأب
تر�صانة  عـــن  الــ�ــصــمــايل  الـــكـــوري 
ــلــحــة مت بـــنـــاوؤهـــا لــعــقــود من  اأ�ــص
لبقائه  و�ــــــصــــــروريــــــة  الــــــزمــــــن 

ال�صيا�صي؟
عن الك�سربي�س

بعد ف�سل �أ�سلوب تر�مب:

كوريا ال�سمالية: �سداع نووي اآخر جلو بايدن...!
 تعد �ملفاو�سات مع كيم جونغ �أون، �لذي يريد تعزيز تر�سانته، باأن تكون �سعبة

تطوير الر�صانة م�صتمراأنطوين بلينكني.. مراجعة �صاملة

ال�سرتاتيجية الكاملة جتاه كوريا ال�سمالية �ستتم مراجعتها

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

الطويلة  التنورة  الـ”لونغيي”  الغ�صيل علقت عليها  لن�صر  ت�صتخدم حبال 
التي تربط عند ال�صرة, يف كل اأنحاء رانغون كحواجز ل�صد �صوارع املدينة.

قد تبدو هذه الو�صائل غري فّعالة, لكنها �صاهمت مرات عدة يف منع ال�صرطة 
من التقدم لتفريق تظاهرة مناه�صة للمجموعة الع�صكرية.

اأنــه يجب على الرجال عدم االقــراب من ماب�س  الباد  فمن معتقدات 
الن�صاء, وهذا من التكتيكات امل�صتخدمة من قبل املتظاهرين منذ انقاب 
االأول من �صباط/فراير الذي اأطاح رئي�صة احلكومة املدنية اأونغ �صان �صو 
ت�صي واأو�صل جمموعة ع�صكرية اإىل ال�صلطة. و�صّعد اجلي�س تدريجا حملته 
والر�صا�س  ال�صوتية  والقنابل  للدموع  امل�صيل  الغاز  با�صتخدام  القمعية 
ي�صتخدمون  الــذيــن  املتظاهرين  �صد  احلية  الــذخــرية  واأحــيــانــا  املطاطي 
املاب�س على حبال  تعليق  واأحــدث فكرة هي  واملواجهة.  خيالهم لانتقام 

غ�صيل عر ال�صوارع.
و�صرحت النا�صطة ثينزار �صونلي يي لوكالة فران�س بر�س اإن “تنورة لونغيي 
واأ�صافت “اإذا مّروا حتت  املخ�ص�صة للن�صاء تعتر موؤذية جل�صد الرجال”. 

اإحدى هذه التنانري, فهذا يعني تدمري طاقتهم«.
ذلك  ي�صر  اأن  من  خوفا  “اللونغيي”  مل�س  يف  يرغبون  ال  اجلنود  وبع�س 

بفر�صهم يف خطوط املواجهة االأمامية.
ال  احلبل,  على  التنانري  املحليون  ال�صكان  يعلق  “عندما  ثينزار  وتابعت 
ميكنهم  وال  ال�صوارع  يف  االنت�صار  واجلــنــود(  ال�صرطة  )عنا�صر  ي�صتطيع 
يف  امللونة  املاب�س  هذه  و�صوهدت  اأوال”.  احلبال  تفكيك  عليهم  عبورها. 
كل اأنحاء رانغون من حي �صان ت�صونغ, وهو م�صرح يومي للمواجهات, اإىل 

جال�صا  جنديا  في�صبوك  على  من�صورة  �صور  اأظهرت  فيما  املدينة  �صواحي 
على �صاحنة يكافح الإزالة اأحد احلبال. وذهب بع�س ال�صكان اإىل اأبعد من 
اأونغ  مني  اجلــرال  الع�صكرية  املجموعة  لزعيم  �صورا  و�صعوا  فقد  ذلــك. 
اأجل  االأ�صفلت من  على  عّلقوا مل�صقات متثله  كما  املاب�س.  على  هاينغ 

اإبطاء تقدم اجلنود الذين ميانعون ال�صري على وجه قائدهم.
اأحيائهم,  منذ االنقاب, تغريت رانغون. من اأجل منع القوات من دخول 
اإطارات قدمية واأكيا�س رمل  اأقام املتظاهرون حواجز موقتة م�صتخدمني 
با�صتيكية  اأكيا�صا  املتظاهرين  بع�س  وحمل  �صائكة.  واأ�صاكا  وخــيــزران 
مملوءة باملاء لرميها على قنابل الغاز امل�صيل للدموع وذلك بهدف “خنقها” 
اآخــرون باملرايا كــدروع الإرباك  اأن تــوؤذي عيونهم. ويلوح  قدر االإمكان قبل 
اإحداث  اأجــل  مــن  احلــريــق  طفايات  غريهم  وي�صتخدم  املــعــار�ــس.  املع�صكر 

�صحابة من الدخان حولهم ما ي�صهل عليهم الهرب.
احلركات  من  تكتيكات  وا�صتعارة  براعتهم  كل  مع  حتى  اإنــه  ثينزار  وقالت 
القوى غري  املوؤيدة للدميوقراطية يف هونغ كونغ وتاياند, يبقى ميزان 

متكافئ.
وتابعت “نحن نتم�صك مببداأنا اخلا�س, وهو الاعنف علينا تاأخري ح�صول 

هذا العنف للتاأكد من اأننا �صنتعر�س لعدد اأقل من االإ�صابات«.
54 مدنيا على االأقل منذ االنقاب وفقا لاأمم املتحدة. واأظهرت  وقتل 
لقطات بثت على و�صائل التوا�صل االجتماعي قوات االأمن تطلق النار على 

احل�صود واأج�صادا م�صرجة بالدماء م�صابة بطلقات نارية يف الراأ�س.
وقتلت املتظاهرة كيال �صني البالغة من العمر 19 عاما بر�صا�صة يف راأ�صها 
يف مانداالي االأربعاء, وهو اأكرث االأيام دموية منذ االأول من �صباط-فراير. 

وذكرت و�صائل اإعام ر�صمية اجلمعة, اأن ال�صلطات حتقق يف �صبب وفاتها.

انتخابات ت�سريعية يف �ساحل العاج تثري الأمل 
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عربي ودويل
يومان لإيجاد �سبل لإنتاج املزيد من اللقاحات �سد كورونا 

•• جنيف-اأ ف ب

ب�صرعة  كــورونــا  فــريو�ــس  اللقاحات �صد  مــن  املــزيــد  اإنــتــاج  كيف ميكن 
يف  الرئي�صيون  االأطــراف  يلتقي  التف�صي؟  يوا�صل  وباء  على  لل�صيطرة 

مكافحة كوفيد-19 ليومني بحثا عن اأجوبة ملمو�صة.
وقالت كبرية علماء منظمة ال�صحة العاملية �صمية �صواميناتان خال 
التي  الثغرات  على  ال�صوء  ت�صليط  “املطلوب  اجلمعة  �صحايف  موؤمتر 
الكوا�صف  �صعيد  على  االإمــــداد  �صا�صل  يف  املرحلة  هــذه  يف  نواجهها 
الإنتاج  اإلــيــهــا  الــتــي حتــتــاجــون  واملــنــتــجــات  االأولـــيـــة  واملــــواد  الكيميائية 

لقاحات«.
كوفيد-19  وبـــاء  تف�صي  نتيجة  م�صبوق  غــري  طلبا  الــعــامل  ويــواجــه 
املتوا�صل منذ 14 �صهرا, اأودى خالها بـ2,57 مليون �صخ�س على اأقل 

اإنتاج ع�صرة مايني  باإمكانه  اأن  االأدويــة  واأعلن قطاع �صناعة  تقدير. 
ي�صاوي  ما  ال�صنة,  كورونا هذه  لفريو�س  امل�صادة  اللقاحات  جرعة من 

�صعف قدرته االإنتاجية االإجمالية جلميع اللقاحات عام 2019.
لكن الطبيبة �صواميناتان اأو�صحت اأن اإنتاج كل هذه اللقاحات ال يتطلب 
توفري  اأي�صا  ي�صتلزم  بل  فح�صب,  م�صبوقة  غري  بكميات  املــواد  توافر 
الوباء  زعزع  وقت  واالأغطية, يف  والبا�صتيك  القوارير  ل�صنع  الزجاج 

�صا�صل التموين العاملية.
الثغرات, وكيف  ال�صابقة )للقاح(,  القمة على املرحلة  “�صركز  وقالت 
م�صيفة “هذا ميكن اأن يحدث فرق  ميكن اإ�صاحها واإيجاد حلول”, 

كبريا على املدى القريب«.
االإنرنت  عر  والثاثاء  االثنني  تعقد  التي  االجتماعات  يف  وي�صارك 
ال�صركاء يف نظام كوفاك�س )منظمة ال�صحة العاملية وحتالف اللقاحات 

“غايف” وحتالف ابتكارات التاأهب الوبائي “�صيبي”(, واالحتاد الدويل 
وخراء  النامية  الـــدول  مــن  م�صّنعني  اإىل  اإ�صافة  االأدويــــة,  ل�صناعة 
�صاعفت جمموعات  الــعــام,  والـــــراأي  الــــدول  �صغط  وحــكــومــات. حتــت 
املزيد  الإنتاج  ال�صراكة  اتفاقات  االأخــرية  االأ�صابيع  يف  الكرى  االأدويـــة 
الظروف  يف  بينها  القائمة  ال�صديدة  املناف�صة  متجاوزة  اللقاحات,  من 
العادية. ومبوجب هذه االتفاقات, �صتقوم جمموعة �صانويف الفرن�صية 
التي تاأخرت يف تطوير لقاحها اخلا�س �صد فريو�س كورونا, مب�صاعدة 
املزيد  اإنــتــاج  على  جون�صون  اأنـــد  جون�صون  وكــذلــك  فايزر-بايونتيك 
اأند  جون�صون  لــقــاحــات  مــريك  جمموعة  �صتنتج  كما  اجلــرعــات.  مــن 

جون�صون.
وخمترات  فايزر  جمموعة  ال�صوي�صرية  نوفارتي�س  �صركة  و�صت�صاعد 

كيورفاك االأملانية التي تلقى م�صاعدة اأي�صا من باير.

بال�صبط  التعاون  هــذا  وطــاأة  تقدير  احلا�صر  الوقت  يف  ال�صعب  ومــن 
على االإنتاج لكن �صواميناتان �صددت على اأن االتفاقات “اأمر جيد جدا 
ونود اأن نرى املزيد منها عر العامل. علينا تق�صي القدرات على ملء 
العبوات واإمتام االإنتاج يف اآ�صيا واإفريقيا واأمريكا الاتينية وا�صتخدام 

هذه امل�صانع لزيادة العر�س«.
بول  مــاري  الفرن�صي  اإن�صريم  االأبــحــاث يف معهد  عــرت مديرة  كذلك 
االأدوية  منتجي  من  العديد  “هناك  اأن  موؤكدة  مماثل  راأي  عن  كيني 
القدرة واملعرفة, والذين مبقدورهم تقدمي  اجلني�صة الذين ميتلكون 

م�صاعدتهم يف هذه العملية«.
التي  والراخي�س  الفكرة  امللكية  م�صكات  يطرح  التعاون  هــذا  لكن 
ت�صمح ملجموعات االأدوية الكرى بتحقيق اأرباح بعدما ا�صتثمرت مبالغ 

طائلة, وحظي بع�صها بدعم كبري من الدول.

    لقد تطّلب االأمر ثماين دقائق 
لل�صحية  ثــانــيــة  عــ�ــصــرة  وخــمــ�ــس 
عـــاًمـــا   46 الـــعـــمـــر  مــــن  الــــبــــالــــغ 
ت�صوير  مت  مــــرة.  اآخــــر  ليتنف�س 
�صوفني  ديــريــك  ال�صرطة  �صابط 
و�صوهد وهو يجثم بكل قوته على 
ومينعه  املــعــتــقــل,  ال�صخ�س  رقــبــة 
�صرطة  �صابطا  قــام  التنف�س.  مــن 
اآخران مبد يد امل�صاعدة لزميلهما. 
�صيتم  مــــار�ــــس,   8 مـــن  واعـــتـــبـــاًرا 
الدراماتيكي  الفيديو  هذا  عر�س 
عــلــى اجلــمــيــع مــــرة اأخــــــرى, وقد 
جاكوب  الــبــلــديــة  رئــيــ�ــس  و�ـــصـــف 
“حلظة يف  �ــصــتــكــون  بــاأنــهــا  فــــراي 

غاية ال�صعوبة ملدينتنا«.
   لذا, اأخذت املدينة زمام املبادرة, 
واأ�صبح و�صط مدينة مينيابولي�س 
تزداد  امنية  وثكنة  باإحكام,  مغلقا 
املنتظر  ومــن  يـــوم.  كــل  م�صاحتها 
عن�صر  األــفــي  مــن  تعزيز  ي�صل  اأن 
اإىل  اإ�ــصــافــة  مــن احلــر�ــس الوطني 
 12 تــقــدمــهــم  �ـــصـــرطـــي   1200
وكـــالـــة اأمـــنـــيـــة اأمـــريـــكـــيـــة. وحـــذر 
هات�صين�صون:  ديــفــيــد  الــ�ــصــريــف 
“نحن هنا حلماية حقوق اجلميع, 
اأو  مــا  ا  �صخ�صً هاجمتم  اإذا  ولــكــن 
دمرمت اأو اأحرقتم اأي �صيء يف هذه 
اأنكم  فــاأنــا هنا الأخــركــم  املــديــنــة, 
�صتدخلون ال�صجن... ولن نت�صامح 

مع اأي ا�صطراب«.
الدعوات  عــديــد  اأن  اإىل  يــ�ــصــار      
مينيابولي�س  اإىل  لل�صفر  تــطــلــق 
عن  �صادرة  املحاكمة  بدء  حل�صور 

املع�صكرين.

ثلثة �أ�سابيع
 الختيار �ملحلفن

من  اأكـــرث  املنق�صمة  اأمــريــكــا  يف     
ق�صية  اإىل  ُينظر  م�صى,  وقــت  اأي 

االأ�صود  املجتمع  قــبــل  مــن  فــلــويــد 
اأنـــهـــا اأجـــلـــى الــــرمــــوز لقمع  عــلــى 
عام,  مــرور  وبعد  لل�صود.  البي�س 
اختفى ما ال يقل عن 160 ن�صًبا 
بال�صيا�صات  مــرتــبــًطــا  متـــثـــااًل  اأو 
العن�صرية للواليات الكونفدرالية 
االأمريكي.  امل�صهد  مــن  اجلنوبية 
ال�صيا�صية  الــعــلــوم  ــتــاذ  اأ�ــص ويــــرى 
جونز  جامعة  يف  كابيلو,  تري�صتان 
البعد  اإن  وا�ــصــنــطــن,  يف  هــوبــكــنــز 
وا�صحا.  لــلــمــحــاكــمــة  الـــــرمـــــزي 
نوعه  مــن  اختبار  اول  هــو  “وهذا 

الــدميــوقــراطــيــة, ومنذ  لــــــاإدارة 
الــ�ــصــاد�ــس مــن يــنــايــر مــوعــد غزوة 

الكابيتول«.
  يف هذا ال�صياق ال�صيا�صي احل�صا�س 
للغاية, تطّلب االأمر ثاثة اأ�صابيع 
ـــيـــار  لـــلـــطـــرفـــني املـــعـــنـــيـــني الخـــت
للمحاكمة  املــحــتــمــلــني  املــحــلــفــني 
هيئة  تـــعـــيـــني  �ـــصـــيـــتـــم  والــــــذيــــــن 
و�صيبقى  منهم.  نهائية  حملفني 
جمهولني,  املنتخبون  امل�صوؤولون 
وقـــد يــجــرون عــلــى عـــدم اخلروج 
مت  لقد  باأكملها.  املحاكمة  خــال 

ي�صاألهم  اإلــيــهــم,  ا�صتبيان  اإر�ـــصـــال 
راأيــهــم يف حركة  ب�صكل خا�س عن 
حــــيــــاة الــــ�ــــصــــود مـــهـــمـــة, احلـــركـــة 
اأعيد  الــتــي  للعن�صرية  املناه�صة 

ح�صدها بعد وفاة فلويد.

»تاأثري على حكم بايدن«
  كيف مات جورج فلويد؟ هذا هو 
ال�صوؤال املركزي يف هذه املحاكمة. 
ر�صمًيا  وفاته  �صبب  حتديد  مت  اإذا 
على  الــ�ــصــرعــي  الطبيب  قــبــل  مــن 
ال�صتخدام  مــ�ــصــركــة  نتيجة  اأنــــه 

الفنتانيل  ووجــود  للقوة  ال�صرطي 
واالأمفيتامينات يف اأع�صائه, ينوي 
الركيز  �صوفني  ديــريــك  حمامي 
ب�صكل وا�صح على اجلرعة الزائدة. 
و�صيلعب الطرف اخل�صم با �صك 
ورقة العن�صرية. “اخلطابان لي�صا 
كابيلو,  تري�صتان  يتابع  جديدين, 
دائًما  الــقــانــون  كــان  تاريخياً  لكن 

اإىل جانب ال�صرطة«.
   كــمــا حـــدث بــعــد وفــــاة ترايفون 
يف  بر�صا�صة  عــاًمــا,   17 مــارتــن, 
فلوريدا.  يف   ,2012 عــام  الظهر 
االمـــن  عــــون  تـــرئـــة  “لقد متـــت 
جـــــورج زميــــرمــــان, ُيــــذّكــــر املـــــوؤرخ 
لـــو جلونك,  بــيــري  الــكــنــدي جــــان 
ابي�س-موت  “�صاح  كتاب  موؤلف 
جورج فلويد وا�صتخدامات التاريخ 
اجلدد”  املـــحـــافـــظـــني  خـــطـــاب  يف 

)لوك�س, 2021(.
اأدى ذلــــك, بــعــد عــــام, اإىل     وقـــد 
مهمة  الــ�ــصــود  حــيــاة  حــركــة  والدة 
بــاإمــكــانــيــة و�صول  تــطــالــب  الـــتـــي 
العدالة  اإىل  الــ�ــصــود  االأمــريــكــيــني 
التي تقطع مع عن�صرية  املحايدة 
بالن�صبة  ال�صود”.  �صد  منهجية 
طويل  تـــاريـــخ  “هناك  ـــمـــوؤرخ,  لـــل
وعــدم احلوار  امل�صاحلة,  عــدم  من 
وامل�صاألة  والـــ�ـــصـــود,  الــبــيــ�ــس  بـــني 
ال  بحيث  بعمق  را�ــصــخــة  الــعــرقــيــة 
ميكن للمحاكمة حل اأي �صيء على 
الـــــفـــــور«.       مــن جهته ال اوهام 
“مهما  كابيلو:  لري�صتان  ا  اأي�صً
�صيكون  الـــنـــهـــائـــي,  احلـــكـــم  كـــــان 
بايدن,  حوكمة  على  تــاأثــري  هناك 
العدالة  مــن حمــاربــة  الـــذي جعل 
الــتــايل لوفاة  الــيــوم  الــعــرقــيــة, يف 
الرئي�صية  التحديات  اأحــد  فلويد, 

لرئا�صته امل�صتقبلية«.
عن لو جورنال دي دميان�س

بعدها �لرمزي ال يحتاج �إىل تو�سيح

جورج فلويد, املحاكمة التي تق�ّسم اأمريكا...!
�مل�ساألة �لعرقية ر��سخة بعمق بحيث ال ميكن للمحاكمة حل �أي �سيء على �لفور 

هناك تاريخ طويل من عدم امل�ساحلة, 
وتاريخيًا كان القانون دائًما اإىل جانب ال�سرطة

ال�صحية الرمز

ال�صرطي املتهم

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• بيري مارتن

    حاكم والية نيويورك يرف�س اال�صتقالة ب�صبب 
غري  من  �ــصــده...  اجلن�صي  ال�صلوك  �صوء  مزاعم 

املرجح اأن يتعافى.
كــومــو النــتــقــادات �صديدة  اأنــــدرو      كما يتعر�س 
ب�صبب طريقة تعامله مع جائحة كوفيد-19, مما 

ي�صاهم يف ان�صداد اآفاقه ال�صيا�صية اإىل حد كبري.
الـــذي متــت االإ�ــصــادة به     ومــع �صقوط ال�صخ�س 
ب�صكل عاجل  انتدابه  اأ�صهر, وحماولة  قبل ب�صعة 
على ورقة الرئا�صة الدميقراطية, ن�صهد تدحرجا 

�صيا�صًيا جديًرا باالأ�صاطري اليونانية.
  لكن اأية اأ�صطورة؟ نر�صي�س, اإيكارو�س, اأو كليهما 

يف الوقت نف�صه  ؟

نر�سي�س
    مثل العديد من ال�صخ�صيات املحبوبة, من غري 
ال  باأنه  الدميقراطي  احلاكم  ي�صعر  اأن  امل�صتبعد 
يقاوم... ويف كل االأحوال, هذا ما راآه الذين اأبلغوا 

عن اأفعاله غري الائقة.
بامتياز,  “الرج�صي  األي�س  االأول...  يكون  لن     
الرئي�س” نف�صه هو الذي اأعلن, يف مقطع فيديو 
الن�صاء  فــاإن  “جنما”,  تكون  عندما  اأنــه  م�صهور, 

ي�صت�صلمن لك عن طيب خاطر؟
بينما يغ�س اجلمهوريون الطرف  اأنــه  امل�صكلة,     
عـــن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــ�ــصــلــوك لــزعــمــائــهــم, فاإن 
وال�صناتور  ذلـــــك...  يــفــعــلــون  ال  الــدميــقــراطــيــني 
اآل فــرانــكــن يــعــرف كـــل تــفــا�ــصــيــل هذه  الــ�ــصــابــق 

احلالة.
با�صتقالة  الذين طالبوا  واإذا كان اجلمهوريون     
الرئي�س ال�صابق, ملثل هذه االأ�صباب, نادرين للغاية, 
الذين يطالبون برحيل  فاإن عدد الدميقراطيني 

كومو يتزايد ب�صرعة.

�إيكارو�س
   كان اإيكارو�س قد فر من املتاهة بالطريان, لكن 

طموحه ال�صاحق قاده للخ�صارة.
ا     على مدار العام املا�صي, حّلق اأندرو كومو اأي�صً
فوق املعركة �صد الوباء, مما �صمح له باخلروج من 

تلك املتاهة ال�صيا�صية ببع�س النجاح.
اأ�ــصــهــر, كـــان كــومــو يف كــل املــنــابــر, وعلى     طيلة 
التحدث  مــن  يخجل  مل  ال�صابق,  الرئي�س  عك�س 
ال�صحة  توجيهات  واتــبــاع  ال�صعبة,  احلقائق  عن 
عالياً  عــالــيــاً,  بالتحليق  ذلــك  لــه  و�صمح  الــعــامــة. 
جداً, حتى اأنه جتّراأ على ن�صر كتاب ي�صيد باإدارته 

لاأزمات.
   ومثل اأجنحة اإيكارو�س, كانت اإدارة االأزمات التي 
العيوب  بع�س  من  تعاين  القمة  اإىل  كومو  دفعت 

الت�صنيعية.

�ل�سقوط
   بينما بداأ ت�صور نهاية هذا الوباء, طفت امل�صاكل 
كورونا  لفريو�س  ال�صاروخي  االنت�صار  غذت  التي 
التي  والــ�ــصــورة  ال�صطح,  على  نيويورك  واليــة  يف 

ظهرت لي�صت مواتية متاًما لكومو.
   كان الإدارة املحافظ لاأزمة العديد من اخل�صال, 
لــكــنــهــا مل تــكــن مــعــ�ــصــومــة مـــن اخلــــطــــاأ. ومثل 
اأنه  ال�صخ�صية االأ�صطورية االأوىل, اعتقد احلاكم 

رمبا ال ُيقاوم...
 ومثل الثاين, اأراد االقراب من ال�صم�س وال�صوء 
الذي �صي�صلط على اإدارته لاأزمة ويرجح اأن هذا 

عّجل ب�صقوطه النهائي.
   مل يقل هذا الوباء كلمته االأخرية, والذين �صبق 
تنته  االأزمــة مل  اأن  لل�صماء يف حني  ان مت رفعهم 
�صيكون من امل�صتح�صن اال يحاولوا التحليق عالياً 

للغاية... فقد يكون ال�صقوط قا�صًيا.
ترجمة خرية ال�صيباين

َقْر�ش اأوكرانيا البطيء...!
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املعرفة حول الرهانات الدولية

�ليي�ييسييرطييي  �ييسيييييمييثييل     
بقتل  �ملييتييهييم  �الأبييييي�ييس 
�الأميييرييييكيييي مييين �أ�ييسييل 
فلويد  جيييورج  �أفييريييقييي 
8 مييار�ييس  �بيييتيييد�ء مييين 
مدينة  يف  ق�ساته،  �أمام 
حمييي�يييسييينييية ميي�ييسييبييقييا.   
مينيابولي�س  ��ستعلت 
بعد  م�سبوق  غري  ب�سكل 
وفاة جورج فلويد يف 25 
و�ليوم،   .2020 مييايييو 
ت�سعر بقلق �سديد ب�ساأن 
�ملحتملة  �ال�ستباكات 
بعد  �ييسييتييحييدث  �ليييتيييي 
�ييسييدور �حليييكيييم... �أيييا 

كانت طبيعته.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

اغتيالت �سيا�سية جديدة يف املك�سيك قبل النتخابات 
•• مك�شيكو-اأ ف ب

اغتيل مر�صحان لرئا�صة بلدية يف يوم واحد يف املك�صيك 
تقول  ال�صيا�صي  العنف  اأعمال  من  موجة  ت�صهد  التي 
االنتخابات  قبل  عليها  الق�صاء  تــريــد  اإنــهــا  احلكومة 

املقرر اإجراوؤها يف حزيران-يونيو.
األــيــخــانــدرو دومــيــنــغــيــز عــ�ــصــو احلــــزب الثوري  وقــــال 
املــوؤ�ــصــ�ــصــي )بــــري( اإن يــوريــيــل غــونــزالــيــ�ــس الـــذي كان 
يطمح النتخابه رئي�صا لبلدية نويفو كا�صا�س غرانديز 
يف والية �صيواوا قتل م�صاء اخلمي�س. وطالب دومينغيز 
ال�صلطات باإجراء “حتقيق �صريع” للعثور على منفذي 

عملية االغتيال.
اآخــر للحزب  �صاعات من مقتل مر�صح  وجــاء ذلك بعد 
ملن�صب رئي�س بلدية هو خو�صيه ميلكوياد�س فا�صكويز 
عنف  باأعمال  املعروفة  فرياكروز  واليــة  يف  بالر�صا�س 

الع�صابات املتناف�صة.
الــ�ــصــيــا�ــصــيــني خـــال االأ�صهر  الــعــ�ــصــرات مـــن  واغــتــيــل 
الرملانية  االنتخابات  قبل  املك�صيك  يف  املا�صية  ال�صتة 

واالإقليمية يف حزيران/يونيو.
وت�صبق اأعمال عنف �صيا�صي عادة اأي اقراع يف املك�صيك 
بــهــا ع�صابات  وتــقــوم  املــحــلــي  املــ�ــصــتــوى  عــلــى  خ�صو�صا 

•• ا�شون�شيون-اأ ف ب

خرجت تظاهرات عنيفة يف باراغواي احتجاجا على 
قدم  حني  يف  كــورونــا,  فريو�س  الأزمــة  ال�صلطة  اإدارة 

وزير ال�صحة ا�صتقالته.
بني  اأ�صون�صيون  العا�صمة  و�صط  �صدامات  اندلعت 
با�صتقالة  طــالــبــوا  الــذيــن  واملــتــظــاهــريــن,  الــ�ــصــرطــة 
اإىل  اأدى  مــا  بنيتيز,  عــبــده  مــاريــو  بــاراغــواي  رئي�س 
اإ�صابة نحو 20 �صخ�صا بجروح, وفق ما اأفاد مرا�صلو 

وكالة فران�س بر�س.
النيـــران  واأ�صرمت  ومتت مهاجمــــــة متاجر ونهبهـــا 
الر�صا�س  الــ�ــصــرطــة  اأطــلــقــت  فيمـــــا  الــ�ــصــيــارات,  يف 
�صــــوارع  يف  للدمــــــوع  امل�صـــيل  والغـــــاز  املطـــاطـي 

اأ�صـون�صيون.
الــذي تعر�س  ال�صحة خوليو مازوليني,  وزيــر  وقــام 
لــهــجــوم عنيف يف االأيــــام االأخــــرية مــن قــبــل نقابات 

مزارعون هنود يغلقون 
طريقا �سريعة خارج نيودلهي 

•• نيودلهي-رويرتز

نيودلهي  خــارج  �صريع  طريق  ل�صد  ال�صبت  اأم�س  التجمع   يف  هنود  مــزارعــون  بــداأ 
احتفاال مبرور 100 يوم على احتجاجاتهم على حترير اأ�صواق املنتجات الزراعية 
يف حماولة لتكثيف ال�صغوط على حكومة رئي�س الوزراء. وتوجه مزارعون من كل 
خم�س  ملدة  الإغاقه  الطريق  اإىل  زراعية  وجــرارات  وحافات  �صيارات  يف  االأعمار 
 2020 اأيلول  �صاعات للتعبري عن معار�صتهم لثاثة قوانني فر�صت يف �صبتمر 
يقولون اإنها تلحق بهم ال�صرر. وقال مودي اإن القوانني �صرورية للغاية الإ�صاح 
القطاع الزراعي املرهل يف الباد وو�صم االحتجاجات باأنها ذات دوافع �صيا�صية. 
لكن املزارعني يخ�صون اأن ت�صعهم االإ�صاحات حتت رحمة امل�صرين من ال�صركات 
القمح  للحبوب مثل  امل�صمونة  امل�صريات احلكومية  تدريجيا  ينهي  الكرى, مما 
“لقد  البنجاب  واليــة  مــزارع من  وهــو  عاما(   68( �صينغ  اأمارجيت  وقــال  واالأرز. 
كرامة. هم عاجزون  م�صاألة  اإىل  االحتجاجية  مــودي هذه احلركة  حولت حكومة 
عن االإح�صا�س باآالم املزارعني... مل يركوا لنا اأي خيار �صوى االحتجاج«. ون�صب 
ع�صرات االآالف من املزارعني من عدة واليات �صمالية خياما على م�صارف العا�صمة 

نيودلهي يف الرد القار�س منذ دي�صمر مطالبني باإلغاء هذه القوانني.

لتهريب املخدرات يف املنطقة.
وقالت وزيرة االأمن روزا اأي�صياندا رودريغيز اخلمي�س 
التاأثري على م�صار هذه  املنظمة حتاول  “اجلرمية  اإن 

االنتخابات«.
وحتدثت عن 73 حالة عنف �صيا�صي مبا يف ذلك 64 
وواخاكا  غــيــهــريو  واليــــات  يف  خ�صو�صا  قــتــل  جــرميــة 
كاليفورنيا  وبـــاخـــا   , )�ـــصـــرق(  وفــــرياكــــروز  )جـــنـــوب( 
وموريلو�س  وغواناخواتو  )غرب(  وخالي�صكو  )�صمال( 

)و�صط(.
وتــاأتــي هـــذه االغــتــيــاالت بينما تــقــدم احلــكــومــة خطة 

لتعزيز حماية املر�صحني املهددين.
وقالت وزيرة االأمن خال املوؤمتر ال�صحايف ال�صباحي 
يقود  الــذي  اأوبـــرادور  لوبيز  مانويل  اأندري�س  للرئي�س 
حزب مورينا الي�صاري “ن�صعى اإىل وقف هذه اجلرائم 
لزيادة  ت�صعى  التي  االإجرامية  املنظمات  هــذه  وجــه  يف 

نفوذها ال�صيا�صي«.
اأغلب االأحيان �صكل  ال�صيا�صيني يف  ويتخذ العنف �صد 
واإحراق  االأ�صرة  اأفــراد  �صد  والتهديد  واخلطف  القتل 

املنازل واالبتزاز.
 500 انتخاب  اإىل  94 مليون مك�صيكي  ودعي حواىل 

اأع�صاء  بينهم  ونــواب,  ال�صحي  القطاع  يف  العاملني 
اأعلنها  التي  ا�صتقالته,  بتقدمي  احلاكم,  احلــزب  من 

اجلمعة بعد اأن اجتمع مع الرئي�س عبده.
وكان جمل�س ال�صيوخ يف باراغواي قد اعتمد اخلمي�س 
قرارا يطلب من وزير ال�صحة التنحي, باأغلبية 30 

�صوتا من اأ�صل 45.
ــا يف  ويــنــتــ�ــصــر فـــريو�ـــس كـــورونـــا بــ�ــصــكــل وا�ـــصـــع حــالــًي

باراغواي.
مارتينيز  هرنان  ال�صحة  وزارة  با�صم  املتحدث  وقال 
واأ�صاف “لنتجنب التجمعات,  “اإننا يف و�صع حرج”. 
اإنقاذنا من االنهيار  اإنه ال�صيء الوحيد الذي ميكنه 

ال�صحي«.
و811  األفا   165 اجلمعة  حتى  باراغواي  و�صجلت 

اإ�صابة بالفريو�س و3278 وفاة.
وقال طبيب الرئة كارلو�س مورينيغو اإن امل�صت�صفيات 

“تعمل يف اأق�صى طاقتها” و “الو�صع معقد«.

احتجاجات عنيفة يف باراغواي على اإدارة اأزمة الوباء 
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املال والأعمال

�ن�سمام جديد ل�سبكة دبي حلا�سنات �الأعمال �ملعتمدة لدى �ملوؤ�س�سة 

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تعلن ان�سمام املجموعة العربية 
للماركات الفاخرة TALG اإىل قائمة حا�سنات الأعمال املعتمدة 

تنفيذ �مل�سروع �ل�سخم يف جاوة �ل�سرقية با�ستثمار�ت تناهز 1.2 مليار دوالر �أمريكي 

موانئ دبي العاملية توقع اتفاقية طويلة الأمد لإن�ساء ميناء ومنطقة لوج�ستية يف اإندوني�سيا
�سلطان بن �سليم: �مل�سروع �سي�ساعد يف خلق بنية حتتية حديثة عالية �لكفاءة و�إقامة منطقة �سناعية تقدم حلوالاً لوج�ستية فائقة �جلودة

جممع ال�سارقة لالبتكار يطلق �سركة ل�سياحة املغامرات حول العامل
وتوفر ال�صركة من خال مزودي اخلدمات امل�صاركني 
واال�صتك�صاف  املغامرات  جتــارب  من  العديد  املن�صة  يف 
ال�صفاري  ت�صمل  املـــذكـــورة  الــــدول  يف  املـــواقـــع  اأهــــم  يف 
الطبيعية  والكنوز  االأوديــة  وا�صتك�صاف  اجلبال  وت�صلق 
وزيارة االأماكن وركوب الدراجات الهوائية وذات الدفع 
الرباعي يف الت�صاري�س ال�صعبة بينما �صت�صمل املرحلة 
املقبلة خيارات جديدة متنوعة مثل الغو�س يف البحار 
واملحيطات واملغامرات اجلوية وزيارة الراكني ال�صاكنة 
والتعرف على املعامل التي ي�صعب على ال�صياح العاديني 
اإليها وغريها من اخليارات التي �صتزداد مع  الو�صول 

تطور املن�صة.
املغامرات تقدر م�صاهمة  �صياحة  لتقارير قطاع  ووفقاً 
هذا النوع من ال�صياحة يف قطاع ال�صياحة العاملي بنحو 
منو  ا�صتمرار  التقارير  وتــوؤكــد  �صنوياً  دوالر  ترليون 
ا�صتك�صاف  اإىل  ال�صياح  املغامرات نتيجًة لتوجه  �صياحة 

اأماكن وجتارب جديدة مل يعرفوها من قبل.
من  العديد  مــع  نعمل  املــحــمــودي  ح�صني  �صعادة  وقــال 
لدعم  املختلفة  املــبــادرات  اإطـــاق  خــال  مــن  ال�صركاء 
حيث  كوم  دوت  مغامر  ومنها  االبتكارية  اال�صتثمارات 
كـــان مــن اأهـــم تــلــك املـــبـــادرات اإطــاقــنــا مــوؤخــرا �صبكة 

ال�صارقة للم�صتثمرين.
من جانبها قالت جناء املدفع : ياأتي اإطاق ال�صركة 
اجلديدة ترجمة للجهود التي تبذلها ال�صارقة لتقدمي 
بهدف  االأعمال  لــرواد  الواعدة  الفر�س  من  جمموعة 
م�صاعدتهم على ت�صريع وترية منو �صركاتهم وحتقيق 

املزيد من النجاح والتميز .
ال�صريك  املــوؤ�ــصــ�ــس  الـــزدجـــايل  �ــصــرمــد  قـــال  مــن جهته 
عملنا  واملدير التنفيذي ل�صركة “مغامر دوت كوم” : 
وحجز  الــتــعــامــل  ب�صهولة  تت�صم  من�صة  تــوفــري  عــلــى 
لكافة  احلــــجــــوزات  اإدارة  تــوفــري  وكـــذلـــك  املـــغـــامـــرات 

ال�صركات ومر�صدي املغامرات.

• ال�شارقة - وام: 

اأطلق جممع ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار 
بــدعــم مــن مــركــز الــ�ــصــارقــة لــريــادة االأعـــمـــال )�صراع( 
نا�صئة  حملية  �صركة   , للم�صتثمرين  ال�صارقة  و�صبكة 
اأنواع  كــافــة  احلــلــول حلــجــوزات  تــوفــري  متخ�ص�صة يف 
ا�صم  العامل حتمل  اأنحاء  املغامرات يف خمتلف  �صياحة 

.»Mughamer.com - مغامر دوت كوم“
ح�صر اإطاق ال�صركة كل من ال�صيخ فاهم بن �صلطان 
القا�صمي رئي�س دائرة العاقات احلكومية رئي�س اللجنة 
العليا للتحول الرقمي يف اإمارة ال�صارقة وال�صيخة هند 
اأعمال  �ــصــيــدات  جمل�س  رئــيــ�ــس  القا�صمي  مــاجــد  بــنــت 
التنفيذي  الرئي�س  املحمودي  ح�صني  و�صعادة  ال�صارقة 
واالبتكار  والــتــكــنــولــوجــيــا  لــلــبــحــوث  الــ�ــصــارقــة  ملــجــمــع 
لريادة  ال�صارقة  ملركز  التنفيذي  املدير  املدفع  وجناء 

االأعمال )�صراع(.
لتوفري  مــبــتــكــرة  اإلــكــرونــيــة  الــ�ــصــركــة من�صة  وتــديــر 
واالأن�صطة  املغامرات  خدمات احلجوزات ملجموعة من 
العامل  البحرية والرية واجلوية عالية اجلودة حول 
واإمكانية اال�صتك�صاف االفرا�صي والتعرف على مزايا 
مواقع  اأهــم  حالياً  ت�صمل  حيث  احلجز  قبل  الوجهات 
�صياحة املغامرات يف دولة االإمــارات واملغرب والرازيل 
وجزر القمر لت�صم يف مراحل الحقة العديد من دول 

العامل.
اأطلق ال�صركة كل من حممد امل�صرخ و�صرمد الزدجايل 
ع�صاق  ت�صاعد  وموثوقة  �صاملة  من�صة  اأ�ص�صا  الــلــذان 
الــ�ــصــفــر عـــن جتـــــارب مـــغـــامـــرات اآمـــنـــة و�ــصــائــقــة على 
دخولهم  خـــال  مــن  لــرحــاتــهــم  الــدقــيــق  التخطيط 
عليها من اأي مكان يف العامل والتعرف على العديد من 
من  جمموعة  يقدمها  والتي  اإليهم  املحببة  االأن�صطة 

مزودي اخلدمات باأ�صعار معقولة.

•• دبي-الفجر:  

بـــن را�صد  اأعــلــنــت مــوؤ�ــصــ�ــصــة حمــمــد 
لتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة, 
عن  دبي  اقت�صادية  موؤ�ص�صات  اإحــدى 
للماركات  العربية  املجموعة  ان�صمام 
دبي  �صبكة  مظلة  حتــت   «  TALG«
حلا�صنات االعمال .  تهدف احلا�صنة 
ابــتــكــار وتــطــويــر مــاركــات فاخرة  اإىل 
خا�صة بها اإىل جانب تبني و ا�صتثمار 
اإمــــاراتــــيــــة يف جمـــاالت  مــ�ــصــاريــع  يف 
التجميل  ومــواد  واملجوهرات  االأزيــاء 
واالأحذية,  والعطور  واالإك�ص�صوارات 
وغـــريهـــا مـــن الــ�ــصــلــع الــفــاخــرة التي 
اأبناء  ت�صميمها  يف  ويــبــدع  ي�صنعها 
االإمــــــــارات والــــــدول الــعــربــيــة, حيث 
�ــصــتــعــمــل املـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى اإطــــــاق 
ودفعها  املــ�ــصــاريــع,  هــــذه  واحــتــ�ــصــان 
اإقليمياً  واالنــتــ�ــصــار  والــنــمــو  للتو�صع 
اطــاق عدد من  دبي  �صهدت  وعاملياً. 
مناذج االأعمال الناجحة التي حققت 
, وقد  وا�ــصــعــاً  وانــتــ�ــصــاراً  �صهرة كبرية 
حر�صت الدولة على احت�صان اأ�صحاب 
املواهب واالفكار االبداعية مما جعل 
االمر  العاملية,  اىل  ت�صل  م�صاريعها 
الـــذي جـــذب �ــصــركــات اأجــنــبــيــة لبحث 
فــر�ــس الــتــعــاون والــ�ــصــراكــة مــع هذه 
لذا  عليها,  اال�ــصــتــحــواذ  اأو  املــ�ــصــاريــع 

هذه  دخـــول  يف  جناحنا  مــن  بالفخر 
ومهارات  قـــــدرات  واإثـــبـــات  االأ�ــــصــــواق 
املــبــدعــني  االمــاراتــني  على املناف�صة 
ت�صنيع  على  قــادرون  واأننا  واالبتكار, 
مبوا�صفات  تتمتع  منتجات  وت�صدير 
عــالــيــة مــن حــيــث اجلــــودة, النوعيةو 
الت�صميم . ورحــب ال�صيد مــروان بن 
الرئي�س  و  املوؤ�ص�س  ال�صركال  يو�صف 
العربية  لــلــمــجــمــوعــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
اىل  با�صمامهم   TALG لــلــمــاركــات 
املعتمدة  االعـــمـــال  حــا�ــصــنــات  قــائــمــة 
حتــــت مــظــلــة مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة حمـــمـــد بن 
الــ�ــصــغــرية و  املــ�ــصــاريــع  را�ــصــد لتنمية 
دفــعــة من  اأول  اطــــاق  و  املــتــو�ــصــطــة 
اأ�ـــصـــحـــاب املــــواهــــب واملــبــتــكــريــن من 
القائمني على هذه امل�صاريع النا�صئة, 
حيث �صي�صكلون نواة اأعمال املجموعة 
واالك�ص�صوارات  االأزيـــــاء  جمـــاالت  يف 
م�صيداً   , املـــجـــوهـــرات  و  الـــعـــطـــور   ,
بــاملــوهــبــة واالإبـــــــداع الــــذي يــتــمــتــع به 
بها  يعملون  التي  املــجــاالت  هـــوؤالء يف 
االأوىل  الدفعة  اأن  ال�صركال  وك�صف   ,
�صيجري  املجموعة  اإىل  ان�صمت  التي 
تطوير اأعمالها وو�صع اأطر تنظيمية 
توفري  و   , بها  لــاإرتــقــاء  وت�صويقية 
ي�صمن  مبا  لها  والرعاية  الدعم  كل 
املحلي  ال�صوق  يف  وتو�صعها  جناحها 

واالإقليمي والعاملي.

ماركات  اطـــاق  اأجـــل  مــن  والتطوير 
فاخرة ميكنها املناف�صة اقليمياً وعاملياً, 
املن�صة  �صتكون  املجموعة  اأن  مو�صحاً 
الهتمامها  املبدعني  لــهــوؤالء  االأمــثــل 
بتنمية مهاراتهم وتطوير امكانياتهم 
لاإبداع  لهم  املثالية  البيئة  وتوفري 
الوا�صع  املـــجـــال  هــــذا  يف  واالبـــتـــكـــار 
والكبري والذي تقدر اال�صتثمارات به 
باملليارات. و اأ�صاف اجلناحي  اإن وجود 
امــاراتــيــة يف املحال  مــنــتــجــات و�ــصــلــع 
�صي�صعرنا  االأجنبية  الت�صوق  ومراكز 

رواد االعمال  الدعم والرعاية املادية 
واملـــعـــنـــويـــة, مـــن خــــال تـــوفـــري بيئة 
باأف�صل  واال�صتعانة  املنا�صبة  العمل 
للتعريف  والــرويــج  الت�صويق  طــرق 
التجارية  والــــعــــامــــات  بــــاملــــاركــــات 
االإقليمية  االأ�ــــصــــواق  يف  االإمـــاراتـــيـــة 
اخلليجية.  االأ�صواق  واأولها  والعاملية, 
واكـــد اجلــنــاحــي عــلــى  اأهــمــيــة رعاية 
ودعـــــم اأ�ـــصـــحـــاب االأفــــكــــار واالإبـــــــداع 
واالإبتكار �صواء من مواطني االمارات 
الت�صميم  جمـــال  يف  اخلــلــيــج  دول  و 

منا�صبة  بيئة  دبـــي  اأن  الــقــول  ميــكــن 
ومـــــــاذ اآمـــــــن الأ�ــــصــــحــــاب االحــــــام 
الطموحة من اأجل اطاق اأعمالهم و 
حتقيق النمو والتو�صع«. و من جانبة 
اجلناحي  عبدالبا�صط  �صعادة  رحــب 
حممد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املــديــر   –
ال�صغرية  امل�صاريع  لتنمية  را�صد  بن 
املجموعة  بــانــ�ــصــمــام  املــتــو�ــصــطــة  و 
�صبكة  مظلة  حتت  للماركات  العربية 
اأن  اأو�ــصــح  دبــي حلا�صنات االعــمــال و 
املبتكرين و  املجموعة �صتوفر لهوؤالء 

على مدار العام املا�صي بالرغم من 
�صل�صلة  جمال  يف  املهمة  التحّوالت 
جانبه,  مـــن  الـــعـــاملـــيـــة«.  الـــتـــوريـــد 
قـــــال الـــدكـــتـــور عــلــيــم مـــاركـــو�ـــس, 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
جروب”:  “ما�صبيون  التنفيذي, 
“تلتزم “ما�صبيون جروب” بدعم 
امل�صتدامة  االقــتــ�ــصــاديــة  الــتــنــمــيــة 
خطة  مــع  متا�صًيا  اإنــدونــيــ�ــصــيــا,  يف 
الــرئــيــ�ــس جــوكــو ويـــــدودو الكرى 
اإندوني�صيا  جعل  اإىل  تهدف  التي 
العامل.  اقــتــ�ــصــادات  اأكـــر  خــامــ�ــس 
املوانئ يف  اأهم  اأحد  �صورابايا  وُتعد 
ي�صهم  اأن  املتوقع  ومن  اإندوني�صيا, 
تعزيز  يف  اجلديد  احلاويات  ميناء 
وجذب  االقت�صادية  التنمية  جهود 
مزيد من الفر�س اال�صتثمارية اإىل 

اإندوني�صيا«.
الفعلي  الت�صغيل  بدء  املتوقع  ومن 
للمحطة يف عام 2023. و�صيعمل 
امل�صروع على تطوير البنية التحتية 
من  كجزء  ال�صرقية  جــاوة  ملنطقة 
جوكو  االإندوني�صي  الرئي�س  روؤيــة 
ويدودو لت�صريع النمو االقت�صادي 
“روؤية  ا�ــصــراتــيــجــيــة  خــــال  مـــن 

اإندوني�صيا الذهبية 2045«.

•• جاكرتا-وام:

�صبكتها  نـــطـــاق  تــو�ــصــيــع  اإطــــــار  يف 
بلًدا,   61 عـــر  املــمــتــدة  الــعــاملــيــة 
وّقـــــعـــــت جمـــمـــوعـــة مـــــوانـــــئ دبـــي 
الــرائــد للخدمات  املــــزّود  الــعــاملــيــة, 
التوريد  لــ�ــصــلــ�ــصــلــة  الــلــوجــ�ــصــتــيــة 
موؤ�ص�صة  �ــصــريــكــهــا,  مـــع  الـــذكـــيـــة, 
دو  با�صمان  اإي  ديــبــو  دي  “كي�س 
وهي  كـــيـــو,  بـــي  دي  �ــصــي  كيبك” 
عاملية,  ا�ـــصـــتـــثـــمـــاريـــة  جمـــمـــوعـــة 
اتفاقية طويلة االأمد مع جمموعة 
االإندوني�صية  جــــروب  مــا�ــصــبــيــون 
ميناء  اإنـــ�ـــصـــاء  يف  لــلــبــدء  الــــرائــــدة 
لوج�صتية  ومنطقة  دويل  حاويات 
جري�صيك,  مــنــطــقــة  يف  �ــصــنــاعــيــة 
مليار   1.2 اإىل  ت�صل  با�صتثمارات 

دوالر اأمريكي.
وكــ�ــصــفــت مـــوانـــئ دبـــي الــعــاملــيــة اأن 
امليناء, الذي من �صاأنه تعزيز مكانة 
كــبــوابــة جتارية  الــ�ــصــرقــيــة  جــــاوة 
املتوقع  مــن  الإندوني�صيا,  رئي�صية 
يف  امل�صروع  لتنفيذ  العمل  يبداأ  اأن 

الربع الثالث من 2021.
ــــمــــت مـــرا�ـــصـــم الـــتـــوقـــيـــع يف  واأُقــــي
العا�صمة االإندوني�صية جاكرتا من 

اللوج�صتية,  وخــدمــاتــنــا  الــعــاملــيــة 
معدالت  اإنــدونــيــ�ــصــيــا  ت�صهد  حــيــث 
اقت�صادها  يجعل  مما  �صريعة  منو 
اأحــــــد اأهــــــم اقـــتـــ�ـــصـــادات الـــعـــامل. 
و�ــصــيــ�ــصــاعــد هـــذا املــ�ــصــروع يف خلق 
كفاءة  وذات  حــديــثــة  حتــتــيــة  بــنــيــة 
منطقة  لتوفري  باالإ�صافة  عالية, 
لوج�صتية  حــلــواًل  تــقــدم  �صناعية 
موانئ  روؤيـــــة  اإن  اجلــــــودة.  فــائــقــة 
اأعمالها  ومنـــــــوذج  الـــعـــاملـــيـــة  دبـــــي 
يتوافقان مع روؤية فخامة الرئي�س 
جمهورية  رئي�س  ويــــدودو,  جــوكــو 
تــ�ــصــريــع النمو  بــ�ــصــاأن  اإنــدونــيــ�ــصــيــا 
تطوير  خــــال  مـــن  االقـــتـــ�ـــصـــادي 
وجذب  التجارية  التحتية  البنية 
املـــزيـــد مـــن اال�ـــصـــتـــثـــمـــارات وخلق 
وتعليًقا  جديدة”.  عــمــل  فــر�ــس 

اإميانويل  قال  ال�صراكة,  هذه  على 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  جاكلوت, 
ومــــ�ــــصــــوؤول الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة يف 
دو  با�صمان  اإي  ديــبــو  دي  “كي�س 
“اإننا  كيو/:  بي  دي  /�صي  كيبك” 
مع  ال�صراكة  بهذه  للغاية  �صعداء 
“كي�س  �صتقوم  اإذ  “ما�صبيون”, 
كيبك”  دو  با�صمان  اإي  ديبو  دي 
مــــن خـــالـــهـــا بـــــــاأول ا�ــصــتــثــمــار يف 
اإندوني�صيا وهي  البنية التحتية يف 
وي�صتفيد  قــوًيــا  منـــًوا  ي�صهد  �ــصــوق 
املائمة,  الهيكلية  االجتاهات  من 
ملن�صتنا  اإجنـــاًزا مهًما  ُيعد  اأنــه  كما 
امل�صركة مع جمموعة موانئ دبي 
جديد  ميناء  اأول  باإ�صافة  العاملية 
االأ�صول  مــن  حمفظتنا  اإىل  كــلــيــاً 
عالية اجلودة التي اأثبتت مرونتها 

خال منتدى االأعمال املقام حتت 
التعايف  م�صار  بناء  “نحو  عــنــوان: 
فعاليات  �ــصــمــن  االقت�صادي” 
االإندوني�صي  االإمـــاراتـــي  االأ�ــصــبــوع 
لوهوت  ال�صيد  وبح�صور   ,2021
املن�صق  الوزير  باندجايتان,  بن�صار 
يف  واال�صتثمار  البحرية  لل�صوؤون 
ومعايل  اإنــدونــيــ�ــصــيــا,  جــمــهــوريــة 
الطاقة  وزيـــــر  املــــزروعــــي,  �ــصــهــيــل 
االإمارات  دولة  التحتية يف  والبنية 
العربية املتحدة, حيث قام بتوقيع 
�صلّيم  بــن  اأحــمــد  �صلطان  االتــفــاق 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س   ,
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبي 
ماركو�س,  عليم  والدكتور  العاملية, 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــا�ـــصـــبـــيـــون جــــــروب. 

�ــصــتــ�ــصــل طاقته  والـــــذي  ـــاوؤه,  اإنـــ�ـــص
مايني  ثــاثــة  اإىل  اال�ــصــتــيــعــابــيــة 
قدًما.   20 قيا�س  منطية  حــاويــة 
العاملية”  دبـــي  مــوانــئ  و�ــصــتــتــعــاون 
دو  با�صمان  اإي  ديبو  دي  و”كي�س 
جروب”  “ما�صبيون  مــع  كيبك” 
الإن�صاء منطقة �صناعية ولوج�صتية 
احلاويات,  حمطة  بجوار  متكاملة 
االأولية  مــ�ــصــاحــتــهــا  ُتـــقـــدر  والـــتـــي 
هــكــتــارات, مــع خطط   110 بنحو 
و�صتوفر  املــ�ــصــتــقــبــل.  يف  لــزيــادتــهــا 
املنطقة بيئة جتارية عاملية مثالية 
لتلبية احتياجات ال�صركات املحلية 
يــ�ــصــاعــد يف دفع  والــــدولــــيــــة, ممـــا 
عــجــلــة الــنــمــو االقــتــ�ــصــادي وخلق 

فر�س عمل جديدة.
اأعوام,  اأربــعــة  قبل  اإطاقها  ومنذ 

ومبوجب االتفاقية, �صيتم تاأ�صي�س 
�ـــصـــركـــة مـــ�ـــصـــركـــة بـــــني كـــــل من 
ومن�صة  العاملية”  دبـــي  “موانئ 
اال�صتثمار العاملية “كي�س دي ديبو 
/�صي دي  دو كيبك”  اإي با�صمان 
“ما�صبيون  كــيــو/, وجمــمــوعــة  بــي 
اأول  االتــفــاقــيــة  ومتــثــل  جروب”. 
النقل  قطاع  يف  نوعه  من  م�صروع 
التي يتم من خالها  االإندوني�صي 
ال�صراكات  من  النوع  هــذا  تاأ�صي�س 
بني م�صتثمر اأجنبي مبا�صر و�صركة 
اخلا�س.  القطاع  مــن  اإندوني�صية 
ــتــ�ــصــبــح الـــ�ـــصـــركـــة اجلــــديــــدة,  و�ــص
“موانئ  ا�ــصــم  عليها  اأُطـــلـــق  الــتــي 
ــــ جـــاوة  دبــــي الــعــاملــيــة مــا�ــصــبــيــون ـ
مليناء  الوحيد  ل  امل�صغِّ ال�صرقية”, 
احلــاويــات الـــدويل احلــديــث املقرر 

دبي  “موانئ  مــنــ�ــصــة  ا�ــصــتــثــمــرت 
اإي  ديــبــو  دي  و”كي�س  العاملية” 
با�صمان دو كيبك”, وتبلغ قيمتها 
 10 اأمريكي, يف  8.2 مليار دوالر 
حمــطــات حــاويــات يف املــوانــئ على 
مراحل  وعـــــر  الــــعــــامل  مــ�ــصــتــوى 
االأ�صول.  حياة  دورة  مــن  متنوعة 
و�صي�صاعد هذا اال�صتثمار ال�صراكة 
يف  اأهدافها  حتقيق  على  اجلــديــدة 
من  انت�صارها  نــطــاق  تنويع  زيـــادة 
واملمرات  اجلــغــرايف  الــتــوزيــع  حيث 
قال  املنا�صبة,  هذه  ويف  التجارية.  
�ــصــلــطــان اأحــمــد بــن �ــصــلــّيــم, رئي�س 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
ملجموعة موانئ دبي العاملية: “ُتعد 
جروب”  “ما�صبيون  مع  ال�صراكة 
موانئنا  �ــصــبــكــة  يف  مــهــمــاً  تـــطـــوراً 

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

“حتدي املوؤ�ص�صة االأوروبية الإدارة  بجائزة  “ديوا”  فازت هيئة كهرباء ومياه دبي 
اجلودة” لعام 2021 لدعم اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة.

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير,  حممد  �صعيد  معايل  واأعـــرب 
العاملي, والذي ي�صلط  الهيئة بهذا التحدي  كهرباء ومياه دبي, عن �صعادته بفوز 
اأكرث  بيئة  لبناء  الــر�ــصــيــدة  الــقــيــادة  روؤيـــة  حتقيق  يف  الهيئة  جــهــود  على  الــ�ــصــوء 
ا�صتدامة وتطوير حلول طويلة االأمد للتحديات مبا ين�صجم مع اأهداف التنمية 
بجائزة  الهيئة  بفوز  “نفتخر   : وقــال  املتحدة.  االأمم  اعتمدتها  التي  امل�صتدامة 
حتدي املوؤ�ص�صة االأوروبية الإدارة اجلودة لعام 2021 لدعم اأهداف االأمم املتحدة 
للتنمية امل�صتدامة, حيث يتوج هذا االإجناز م�صاعينا الدوؤوبة لدعم جهود الدولة 
لعام  املتحدة  االأمم  اعتمدتها  التي   17 الـــ  امل�صتدامة  التنمية  اأهــداف  حتقيق  يف 
من  ومبتكرة.  م�صتدامة  عاملياً  رائــدة  كموؤ�ص�صة  الهيئة  بروؤية  وااللتزام   ,2030
جهته, قال را�صل لوجنمري, الرئي�س التنفيذي للموؤ�ص�صة االأوروبية الإدارة اجلودة: 
حتقيق  اأجــل  من  اأعمالها  جميع  يف  االبتكار  اإىل  دبــي  ومياه  كهرباء  هيئة  ت�صعى 

اأهداف اال�صتدامة اخلا�صة بها. 
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عمليات  �ـــصـــري  تــ�ــصــمــن  عـــالـــيـــة 
وعززت  ب�صا�صة,  بعد  عن  العمل 
الـــهـــيـــئـــة مــــع مــــــــزودي اخلـــدمـــة 
هند�صتها  واأعــادت  ال�صبكات  قدرة 

لتوفري جتربة �صل�صة للعمل.

•• دبي- وام: 

االت�صاالت  تنظيم  هيئة  اأ�ــصــادت 
بالبيانات  الــرقــمــيــة  واحلــكــومــة 
ــــادرة عــــن تـــقـــريـــر الـــعـــامل  الــــ�ــــص
والــــ�ــــصــــادر   ,2021 الــــرقــــمــــي 
�صو�صال”  اآر  “وي  موؤ�ص�صة  عــن 
�صركة  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون  الـــعـــاملـــيـــة 
�صلط  حـــيـــث  �صويت”,  “هوت 
اأ�صلوب  عــلــى  الـــ�ـــصـــوء  الــتــقــريــر 
احلــيــاة الــرقــمــيــة يف الـــدولـــة من 
خـــال جمــمــوعــة بــيــانــات تر�صد 
خال  وال�صركات  االأفـــراد  �صلوك 
عام 2020 الذي �صهد جائحة “ 
كورونا “ . وبني التقرير اأن قيمة 
يف  الرقمية  ال�صفقات  مدفوعات 
بلغت   2020 خـــال  االإمـــــــارات 
اإىل  واأ�صار  دوالر,  مليار   18.50
اأن متو�صط الوقت الذي مي�صيه 
الفرد يف االإمــارات على االإنرنت 
7 �صاعات و24 دقيقة يوميا, واأن 
الفرد يق�صي 40 �صاعة اأ�صبوعيا 
الهاتف  عر  االإنرنت  ت�صفح  يف 
ن�صبة  بـــلـــغـــت  حــــني  يف  الـــــذكـــــي, 
االألعاب  ميار�صون  الذين  ال�صكان 
االإلــــكــــرونــــيــــة عــــر االإنــــرنــــت 
املتاحة  االأجـــــهـــــزة  بـــا�ـــصـــتـــخـــدام 
اأن  اإىل  التقرير  واأ�ــصــار   .86%

الهيئة مع  اآخــــر, وعــمــلــت  اإ�ــصــعــار 
مــزودي اخلدمة على رفع معدل 
الثابت  العري�س  النطاق  �صرعة 
الثانية,  يف  بايت  ميغا   100 اإىل 
اإنرنت  �ــصــرعــات  تـــاأمـــني  بــهــدف 

من�صة  جــــــاءت  حــــني  يف  ــــــــارة,  زي
كاأكرث  االأوىل  املرتبة  يف  يوتيوب 
االجتماعي  الــتــوا�ــصــل  مــنــ�ــصــات 
 .87.4% بــنــ�ــصــبــة  ا�ــصــتــخــدامــا 
اأن هيئة تنظيم االت�صاالت  يذكر 
واحلكومة الرقمية اتخذت عددا 
الداعمة  واملبادرات  القرارات  من 
املتعلقة  الــدولــة  قــيــادة  لـــقـــرارات 
بــالــعــمــل عـــن بــعــد, والــتــعــلــم عن 
والبيع  الـــ�ـــصـــراء  ومتـــكـــني  بـــعـــد, 
وتوفري  رقـــمـــيـــة  مــنــ�ــصــات  عــــر 
اخلـــدمـــات احلــكــومــيــة عـــن بعد, 
بالتن�صيق  الــهــيــئــة  وفــــرت  حــيــث 
مـــــزودي اخلـــدمـــة جمموعة  مـــع 
العمل  لـــدعـــم  الــتــطــبــيــقــات  مـــن 
وحتى  ا�صتثنائي  ب�صكل  بعد  عــن 

320 مليون �صاعة ق�صاها �صكان 
االإمــارات على تطبيقات الهواتف 
الذكية خال 2020, وباأن عدد 
املــنــازل الــذكــيــة يف الــدولــة و�صل 

اإىل 190 األف منزل ذكي .
والبيانات  الــنــتــائــج  هـــذه  وحــــول 
املن�صوري  �صعادة حمد عبيد  قال 
تنظيم  هــــيــــئــــة  عــــــــــام  مــــــديــــــر 
الرقمية  واحلــكــومــة  االتــ�ــصــاالت 
رئــــيــــ�ــــس احلـــــكـــــومـــــة الـــرقـــمـــيـــة 
حلكومة دولــة االإمـــارات : “ لقد 
اأدى الظرف الطارئ الذي �صهده 
يكون  الأن  املن�صرم  الــعــام  الــعــامل 
كانت  حيث  بامتياز,  رقميا  عاما 
و�صفحات  االإلــكــرونــيــة  املــواقــع 
والبوابات  االجتماعي  التوا�صل 

تطوير  على  احلكومية  اجلــهــات 
من�صاتها وخدماتها الذكية, وكنا 
احللول  وتــطــويــر  تبني  يف  روادا 
الــرقــمــيــة مـــا مــكــنــنــا مـــن تخطي 
الظرف ال�صعب, وحتقيق العديد 

من النجاحات » .
وبح�صب التقرير فاإن %99 من 
اأفراد املجتمع االإماراتي ن�صيطون 
على مواقع التوا�صل االجتماعي, 
ال�صكان  مــن   97.6% ويتملك 
من  و9.3%  ذكــــيــــة,  هــــواتــــف 
الــ�ــصــكــان ميــتــلــكــون اأجـــهـــزة ذكية 
 5.2% اأن  حني  يف  منازلهم,  يف 
تقنيات  ي�صتخدمون  ال�صكان  من 

الواقع االفرا�صي املعزز.
�صرعات  ــــــاأن  ب الـــتـــقـــريـــر  واأفـــــــــاد 

الوحيد  ال�صبيل  الذكية,  واملواقع 
�صكان  خاله  مــن  ا�صتطاع  الــذي 
واأعمالهم  العامل متابعة حياتهم 
البنية  كـــانـــت  وقــــد  وتــعــلــيــمــهــم, 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــقـــطـــاع االتـــ�ـــصـــاالت 
حا�صما  عاما  املعلومات  وتقنية 
الــعــديــد مــن قطاعات  يف متــكــني 
احلياة  ا�ــصــتــمــراريــة  يف  املــجــتــمــع 
مبختلف اأوجهها من عمل وتعليم 
الفرة  اأثبتت  لقد  و�ــصــراء.  وبيع 
باأن التحول الرقمي بات  املا�صية 
�ــــصــــرورة مــلــحــة ولــيــ�ــصــت جمرد 
ـــقـــنـــي, ونــــحــــن يف دولـــــة  تــــــرف ت
بتوجيهات  واقــــتــــداء  االإمــــــــارات 
يف  �صباقني  كنا  الر�صيدة  القيادة 
هذه العملية, حيث عملت معظم 

االإنـــــرنـــــت الـــعـــالـــيـــة يف الـــدولـــة 
احل�صور  تـــعـــزيـــز  يف  �ـــصـــاهـــمـــت 
املجتمع,  اأفـــراد  ملختلف  الرقمي 
�صرعة  مــــتــــو�ــــصــــط  بــــلــــغ  حــــيــــث 
الهواتف  خــــال  مـــن  االإنــــرنــــت 
بايت  مــيــغــا   177.52 الــذكــيــة 
بلغت  زيـــــادة  بــنــ�ــصــبــة  الــثــانــيــة  يف 
يف  عليه  كــانــت  عــمــا   104.6%
بلغت  حــــني  يف   ,2019 الــــعــــام 
�ــصــرعــة االإنـــرنـــت الــثــابــت 131 
ميغا بايت يف الثانية, بن�صبة زيادة 
عليه  كانت  عما   44.6% بلغت 

يف 2019. 
كما ذكر التقرير اأن موقع جوجل 
يحتل املركز االأول من حيث عدد 
مليون   244 مبجموع  الــزيــارات 

تقرير �لعامل �لرقمي يربز �أ�سلوب �حلياة �لرقمية يف �الإمار�ت خلل 2020

مليار دولر قيمة مدفوعات ال�سفقات الرقمية يف الإمارات خالل 2020  18.50
مليون �ساعة ق�ساها �سكان �الإمار�ت على تطبيقات �لهو�تف �لذكية خلل 2020   320

�سمان ��ستمر�رية �الأعمال وتفعيل �سر�كة �لقطاعن �لعام و�خلا�س �سكل �أولوية �لغرفة لدعم جمتمع �الأعمال

اأكرث من 16,000 �سركة جديدة يف ع�سوية غرفة دبي يف 2020 و�سادرات اأع�ساء الغرفة ت�سل اإىل 185 مليار درهم

االأجنبية  لا�صتمارات  ا�صتقطابها 
رئي�صية  وجهة  باعتبارها  املبا�صرة 

ملمار�صة االأعمال.
وبــلــغ عــدد دفــاتــر االإدخــــال املوؤقت 
الغرفة  اأ�صدرتها  التي  للب�صائع 
 2,914 الدولة  ا�صتقبلتها  والتي 
دفر اإدخال لب�صائع و�صلع بقيمة 
يعك�س  ممـــا  درهــــــم,  ــيــار  مــل  3.3
تــديــره غرفة  الـــذي  النظام  جنــاح 
دبـــي بــالــتــعــاون مــع جــمــارك دبي, 
املعار�س  قـــطـــاع  اأداء  تــعــزيــز  يف 
وت�صهيل  بـــالـــدولـــة  واملـــــوؤمتـــــرات 
وتعزيز  اجلــمــركــيــة  االإجـــــــــراءات 

التجارة البينية.
ملجتمع  ك�صوت  الغرفة  دور  وبــرز 
االأعـــمـــال, حــيــث قــامــت ويف اإطـــار 
بـــيـــئـــة حمفزة  بـــخـــلـــق  الـــتـــزامـــهـــا 
م�صروع   62 مبــراجــعــة  لــاأعــمــال 
وقرارات  واحتادية  قوانني حملية 
 .2020 الــــعــــام  خـــــال  وزاريـــــــــة 
ـــعـــت الـــغـــرفـــة مــ�ــصــريتــهــا يف  وتـــاب
مــ�ــصــاعــدة جمــتــمــع االأعـــمـــال على 
االقت�صادية  الــتــحــديــات  تــذلــيــل 
وتقدمي  تواجهه  التي  والتجارية 
لت�صوية  الـــقـــانـــونـــيـــة  املـــ�ـــصـــاعـــدة 
البديلة, حيث  بالو�صائل  املنازعات 
و�صاطة,  ق�صية   334 ا�صتقبلت 

••دبي-الفجر: 

جنحت غرفة جتارة و�صناعة دبي 
التحديات  برغم   2020 العام  يف 
بيئة  تناف�صية  تــعــزيــز  يف  الــعــاملــيــة 
بــــــاالإمــــــارة مــــن خال  االأعـــــمـــــال 
دعــــم ا�ــصــتــمــراريــة االأعــــمــــال عر 
جمموعة من املبادرات اال�صتباقية 
واخلـــدمـــات الــذكــيــة الــتــي دعمت 
جمــتــمــع االأعــــمــــال, وتــفــعــيــل دور 
الـــقـــطـــاع اخلـــا�ـــس و�ـــصـــراكـــتـــه مع 
الـــــقـــــطـــــاع احلـــــكـــــومـــــي ملـــواجـــهـــة 
لفريو�س  الــ�ــصــلــبــيــة  الـــتـــداعـــيـــات 

كوفيد-19 على قطاع االأعمال.
و�ــصــلــط الــتــقــريــر الــ�ــصــنــوي لغرفة 
دبي 2020 الذي اأطلقته الغرفة 
ورقمية  تفاعلية  بطريقة  الــيــوم 
ـــى اأحــــــدث  مـــبـــتـــكـــرة الــــ�ــــصــــوء عـــل
الغرفة  ونـــ�ـــصـــاطـــات  اإحــــ�ــــصــــاءات 
الــعــام املــا�ــصــي مــع انــ�ــصــمــام اأكرث 
جديدة  �ـــصـــركـــة   16,000 مــــن 
وامل�صهد  الـــغـــرفـــة,  عــ�ــصــويــة  اإىل 
ميكن  حيث  لــاإمــارة,  االقت�صادي 
الرقمية  الن�صخة  عــلــى  االإطــــاع 
من التقرير احلديث عر ال�صغط 

على الرابط هنا.
املا�صي  العام  دبي يف  وجنت غرفة 
التقنية  يف  ا�ـــصـــتـــثـــمـــارهـــا  ثــــمــــار 
املا�صية,  الــفــرة  خـــال  الــرقــمــيــة 
الــتــحــول الذكي  نــ�ــصــبــة  بــلــوغ  مـــع 
 ,98% االأ�ــصــا�ــصــيــة  يف خــدمــاتــهــا 
االأمــــر الــــذي مــّكــن عــمــاءهــا من 
بعد  اإجنــاز جميع معاماتهم عن 
بي�صر و�صهولة وفق اأف�صل املعايري 

العاملية.
مدير  بوعميم,  حمد  �صعادة  واأكــد 
اأن  دبي  عام غرفة جتارة و�صناعة 
املا�صي  العام  ركــزت خال  الغرفة 
وا�صتمرارية  دعــــم  �ــصــمــان  عــلــى 

بطريقة  مــنــهــا   148 تــ�ــصــويــة  مت 
دبي  ا�صتقبل مركز  وديــة, يف حني 
مبادرات  اأحـــد  الــــدويل,  للتحكيم 
غرفة دبي 230 ق�صية حتكيم يف 

العام 2020.
خدمة  دبـــــــي  غـــــرفـــــة  واأطـــــلـــــقـــــت 
للت�صهيل  االفــرا�ــصــيــة  الو�صاطة 
عـــلـــى جمـــتـــمـــع االأعــــــمــــــال خـــال 
لتكون  اال�ــصــتــثــنــائــيــة,  الــــظــــروف 
التجارة  غــرف  اأوائـــل  مــن  الغرفة 
بنجاح  تــطــبــق  الـــتـــي  االإقـــلـــيـــمـــيـــة 
االفرا�صية,  الــو�ــصــاطــة  مــفــهــوم 
حــيــث ا�ــصــتــقــبــلــت الـــغـــرفـــة 215 
خال  افرا�صية  و�صاطة  ق�صية 
اإجــمــايل عــدد الق�صايا  الــعــام مــن 
العام  طــــــوال  ا�ــصــتــقــبــلــتــهــا  الـــتـــي 

.2020

�صمان ا�صتمرارية االأعمال
اأطـــلـــقـــت غـــرفـــة دبــــي يف املـــراحـــل 
كوفيد- فــريو�ــس  لتف�صي  االأوىل 
الــبــيــت.. يف  “خلك  حــمــلــة   ,19
بـــذكـــاء..اعـــمـــل عـــن بعد”  اعـــمـــل 
اخلا�س  القطاع  �صركات  لت�صجيع 
االحرازية  التدابري  تطبيق  على 
واالإجراءات الوقائية التي و�صعتها 
اجلهات احلكومية املعنية, وتوفري 
االنتقال  حــول  توجيهية  اإر�ــصــادات 
�صاهمت  وقــــد  بـــعـــد.  عـــن  لــلــعــمــل 
املتطورة  الرقمية  التحتية  البنية 
يف  املتبعة  الــوقــائــيــة  واالإجــــــراءات 
وال�صل�س  الـــذكـــي  الـــتـــحـــول  دعــــم 
ملــوظــفــي غـــرفـــة دبــــي لــلــعــمــل عن 
بعد خال فرة االإغاق, والعودة 
عك�س  ممـــا  املــكــاتــب,  اإىل  جمـــــدداً 
منوذجاً واقعياً ملجتمع االأعمال يف 
االأعمال ل�صمان  اإعادة فتح  كيفية 
االأداء  وا�ـــصـــتـــدامـــة  ا�ـــصـــتـــمـــراريـــة 

املوؤ�ص�صي.

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

•• اأبوظبي - وام:

معايل  برئا�صة  الثاين  اجتماعها  خال  االإماراتية  ال�صبائك  �صوق  جلنة  اأعلنت 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية عن ت�صكيل املكتب 
التنفيذي التابع لها والذي �صيبا�صر التنفيذ الفعلي الأن�صطة ومبادرات اللجنة 
اللجنة  بحثت  كما  اجليد.  للت�صليم  االإمــارات  مبعيار  اخلا�صة  العمليات  واإدارة 

�صبل ت�صريع اإطاق االأعمال الت�صغيلية للمعيار وترويجه عاملياً.
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار جهود اللجنة لتطوير حوكمة جتارة وتداول الذهب 
وتعزيز جاذبية الدولة على خارطة �صناعة الذهب وجتارته العاملية مبا ي�صاهم 
يف تبني اأف�صل املعايري واملمار�صات العاملية يف هذا املجال, باالإ�صافة اإىل االرتقاء 
واأكد  الذهب.  لتجارة  العاملية  الوجهات  اأف�صل  كاإحدى  االإمـــارات  دولــة  مبكانة 
معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي اأن ت�صكيل املكتب التنفيذي للجنة �صوق 
اجليد  للت�صليم  االإمـــارات  ملعيار  الت�صغيلية  االأعمال  وبــدء  االإماراتية  ال�صبائك 
للذهب, خطوة جديدة ومهمة لتطوير البنية املوؤ�ص�صية حلوكمة قطاع الذهب 
بالدولة وبناء منظومة متكاملة يف هذا املجال مبا يتما�صى مع توجيهات القيادة 
اقت�صادية  كوجهة  االإمـــارات  ملكانة  الداعمة  املمار�صات  اأف�صل  بتبني  الر�صيدة 
وجتارية رائدة, عاوة على تعزيز تناف�صيتها كاإحدى اأف�صل الوجهات العاملية يف 
جمال جتارة الذهب. واأ�صاف معاليه: “ املبادرات التي اأقرتها احلكومة موؤخراً 
تدعم  االإمــاراتــيــة  ال�صبائك  �صوق  وجلنة  االحتــاديــة  الــتــداول  ومن�صة  كاملعيار 
وتداول  لتجارة  ومزدهرة  م�صتقرة  بيئة  ل�صمان  املتوا�صلة  احلكومية  اجلهود 
الذهب االحتادية, وتعزيز مكانة  �صيا�صة  الدولة وتنفيذ م�صتهدفات  الذهب يف 
واملعادن  الذهب  لتجارة  الدولية  ال�صل�صلة  االإمــارات كمركز دويل مهم يف  دولــة 
هذا  النمو يف  النفطي من خال  االإجمايل غري  املحلي  الناجت  وزيــادة  الثمينة 

القطاع.«.
حوكمة  بيئة  تطوير  موا�صلة  على  اللجنة  خــال  من  “�صنعمل  معاليه:  وقــال 
املبادرات  املقبلة من خال جمموعة من  املرحلة  الذهب خال  وتــداول  جتــارة 
خال  مت  وتف�صيًا,  املقبلة«.  املرحلة  خــال  اإطاقها  �صيتم  التي  واالأن�صطة 
االجتماع ا�صتعرا�س املهام املنوطة باملكتب التنفيذي, والتي �صملت دعم اللجنة يف 
تنفيذ املبادرات واالأن�صطة املكلفة بها, باالإ�صافة اإىل اإدارة معيار االإمارات للت�صليم 
عنه,  املنبثقة  والرامج  باملعيار  اخلا�صة  العمليات  �صري  على  واالإ�ــصــراف  اجليد 
والرويج للمعيار حملياً ودولياً. كما �صيتوىل املكتب ر�صد م�صتجدات واحتياجات 
القطاع اخلا�س يف جمال الذهب, واإعداد الدرا�صات والتقارير والبحوث وطرح 
يف  الذهب  جتارة  حوكمة  ملف  تدعم  التي  اال�صراتيجيات  وتطوير  ال�صيا�صات 
اإىل جانب التن�صيق مع اجلهات ذات العاقة داخل وخارج الدولة ومع  الدولة, 
املنظمات الدولية ذات ال�صلة. كما ناق�س االجتماع ال�صبل الكفيلة بت�صريع اإطاق 
االأعمال الت�صغيلية ملعيار االإمارات للت�صليم اجليد باالإ�صافة اإىل خطط التواجد 

الدويل وخطط العمل اخلا�صة بالرويج للمعيار حملياً ودولياً.

بور�سة مو�سكو ت�سجل رقمني قيا�سيني بواقع 10.3 
مليون م�ستثمر و 1.6 مليون �سفقة خالل �سهر واحد

•• مو�شكو- وام:

�ــصــجــلــت بــور�ــصــة مــو�ــصــكــو رقــمــني قــيــا�ــصــيــني مـــن حــيــث عـــدد االأ�صخا�س 
ووفقا  املا�صي.  فراير  �صهر  خــال  املرمة  ال�صفقات  وعــدد  امل�صتثمرين 
امل�صتثمرين  االأ�صخا�س  عــدد  ارتفع  فقد   , رو�صية  اإعــام  و�صائل  ذكرته  ملا 
�صخ�صا,   883400 بواقع  املا�صي  �صهر فراير  بور�صة مو�صكوخال  يف 
يعد  االرتــفــاع  وهــذا  �صخ�س,  مليون   10.3 اإىل  عــددهــم  وو�ــصــل جمموع 
1.6 مليون �صخ�س بعقد �صفقات  رقما قيا�صيا تاريخيا, ا�صافة اىل قيام 
يف البور�صة ما ميثل اأعلى م�صتوى على االإطــاق. وخال ال�صهر املا�صي 
 29.5 بقيمة  رو�صية  �صركات  اأ�صهم  اخلا�س  القطاع  م�صتثمرو  ا�صرى 
مليار روبل نحو 400 مليون دوالر , فيما ا�صروا �صندات بقيمة 90 مليار 

روبل, كذلك �صخوا 12.6 مليار روبل يف �صناديق ا�صتثمار.

 

كبرياً  حتدياً   2020 العام  �صكل 
دورنا  اأداء  يف  جنحنا  ولكننا  لــنــا, 
اخلا�س  القطاع  دعم  يف  ور�صالتنا 
ومتـــثـــيـــلـــه وتـــخـــفـــيـــف تـــــاأثـــــريات 

الفريو�س عليه.« 
واأ�صاد بوعميم بنموذج دبي املتميز 
من  والــتــخــفــيــف  االأزمـــــة  اإدارة  يف 
تداعيات كوفيد-19 على خمتلف 
مكونات القطاع اخلا�س, موؤكداً ان 
القيادة الر�صيدة اأثبتت خال العام 
م�صتثمريها  م�صالح  اأن   2020
بني  الناجحة  العاقة  اأ�صا�س  هو 

القطاعني العام واخلا�س. 

تعزيز التحول الرقمي
وقامت الغرفة باإجناز 659,000 
اإلــكــرونــيــة خـــال العام  مــعــامــلــة 
 79.4% انــتــظــر  حــيــث   ,2020
5 دقائق  اأقــــل مـــن  الــعــمــاء  مـــن 
االإلكرونية.  معاماتهم  الإمتــام 
واأطلقت الغرفة خال العام خدمة 
واعتماد  االإلـــكـــروين  الــتــ�ــصــديــق 
الوثائق  عــلــى  الـــتـــواقـــيـــع  �ــصــحــة 
هذا  ليعك�س  اخلا�صة,  وامل�صتندات 
جاهزية  ال�صل�س  الرقمي  التحول 
العالية, وقدرتها  الغرفة الرقمية 
املتغريات  مع  �صريعاً  التاأقلم  على 

العاملية.
غرفة  عــ�ــصــويــة  اإىل  انــ�ــصــم  وقــــد 
جــديــدة يف  �صركة   16,614 دبــي 
اإجمايل  رفــع  ممــا   ,2020 الــعــام 
اأكـــرث  اإىل  الــغــرفــة  اأعـــ�ـــصـــاء  عــــدد 
حني  يف  �ــــصــــركــــة,   261,000
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة �ـــــصـــــادرات واإعــــــــادة 
 185 دبي  اأع�صاء غرفة  �صادرات 
املا�صي.  الــعــام  درهــم خــال  مليار 
 632,436 الــغــرفــة  واأ�ــــصــــدرت 
�صهادة من�صاأ, مما يعك�س مرونة يف 
االأداء التجاري لاإمارة, وا�صتمرار 

الــعــاملــيــة الــتــي يــواجــهــهــا جمتمع 
التناف�صية  وتـــعـــزيـــز  االأعـــــمـــــال, 

االقت�صادية.«
عززنا  قائًا:”  �ــصــعــادتــه  ولـــفـــت 
اخلــا�ــس يف  الــقــطــاع  مــع  توا�صلنا 
اإبقاء  ظــل الــتــحــديــات مــن خـــال 
خــطــوط الــتــوا�ــصــل مــفــتــوحــة مع 
بالقطاعني  �ـــصـــركـــائـــنـــا  جـــمـــيـــع 
حافظنا  حــيــث  واخلــــا�ــــس,  الـــعـــام 
اخلا�س  الـــقـــطـــاع  مــ�ــصــالــح  عـــلـــى 
وحر�صنا  للتعايف,  جهوده  ودعمنا 
بامل�صتجدات  دومــــاً  تــعــريــفــه  عــلــى 
والت�صريعات واالإر�صادات اجلديدة؛ 
بدءاً من حزم التحفيز االقت�صادي 
واالحرازية,  الوقائية  والتدابري 
و�صواًل اإىل خطط العمل عن ُبعد 
وا�صتئناف  االإلكرونية  والتجارة 
لقد  االقــــتــــ�ــــصــــاديــــة.  االأنـــ�ـــصـــطـــة 

توجيه  خـــــــال  مــــــن  االأعـــــــمـــــــال 
التحول  تـــعـــزيـــز  نـــحـــو  جـــهـــودهـــا 
وتعزيز  خـــدمـــاتـــهـــا,  يف  الـــرقـــمـــي 
العام واخلا�س,  القطاعني  �صراكة 
االأعمال  ا�ــصــتــمــراريــة  اأن  مـــوؤكـــداً 
دبــي يف ظل  اأولــويــة لغرفة  �صكلت 

حتديات فريو�س كوفيد-19.
لقد  قائًا:”  بــوعــمــيــم  واأ�ـــصـــاف 
طــبــقــنــا يف الــــعــــام املـــا�ـــصـــي عـــــدداً 
مــــــن اال�ــــصــــراتــــيــــجــــيــــات لـــدعـــم 
التوا�صل  اأبــرزهــا  االأعــمــال  قــطــاع 
اال�ـــصـــتـــبـــاقـــي والــــفــــعــــال يف وقـــت 
االأزمات, وتر�صيخ التحول الرقمي 
القيادة  وو�صعنا  خدماتنا,  كل  يف 
الرقمية  واجلـــاهـــزيـــة  واالبـــتـــكـــار 
القطاعني  الوثيقة بني  وال�صراكة 
اأ�صا�صية يف  العام واخلا�س كركائز 
التحديات  ملواجهة  ا�صراتيجيتنا 

- 99 % من �أفر�د �ملجتمع �الإمار�تي ن�سيطون على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
- جوجل يحتل �ملركز �الأول من حيث عدد �لزيار�ت مبجموع 244 مليون زيارة 

- 7 �ساعات و 24 دقيقة يوميا متو�سط �لوقت �لذي مي�سيه �لفرد يف �الإمار�ت على �الإنرتنت 
 % - يوتيوب حتتل �ملركز �الأول كاأكرث من�سات �لتو��سل �الجتماعي ��ستخد�ما بن�سبة 87.4 

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون التجاري مع دول اأمريكا الو�سطى
•• اأبوظبي-وام:

التجاري  الــتــعــاون  تــعــزيــز  �صبل  اأبــوظــبــي  و�ــصــنــاعــة  غــرفــة جتـــارة  بحثت 
اأمريكا  ودول  اأبــوظــبــي  اإمــــارة  يف  االأعـــمـــال  جمتمعي  بــني  واال�ــصــتــثــمــاري 

الو�صطى, مبا يخدم بيئة االأعمال وامل�صتثمرين لدى اجلانبني.
جاء ذلك خال ا�صتقبال �صعادة حممد ثاين مر�صد الرميثي رئي�س جمل�س 
اإدارة غرفة اأبوظبي رئي�س احتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة يف مقر 
الغرفة, �صفراء دول اأمريكا الو�صطى لدى الدولة �صعادة فران�صي�صكو �صاكون 
�صفري كو�صتاريكا, و�صعادة خوليو كا�صتانيو�س �صفري جمهورية الدومنيكان, 
و�صعادة الر�س بريا �صفري غواتيماال, و�صعادة ريكاردو الفيريي �صفري بنما.

املهريي  هال  حممد  �صعادة  ح�صره  الــذي  اللقاء,  خال  الرميثي  وثمن 
مدير عام غرفة جتارة و�صناعة اأبوظبي وعبداهلل غرير القبي�صي وهال 
اأبوظبي,  لغرفة  ال�ّصفراء  زيــارة  الغرفة,  عام  مدير  نائبا  الهاملي  حممد 
مبدياً تطلعه باأن ت�صهم يف الو�صول اإىل اآفاق رحبة من التعاون التجاري 
اأمريكا  ودول  اأبــوظــبــي  اإمــــارة  يف  االأعـــمـــال  جمتمعي  بــني  واال�ــصــتــثــمــاري 

الو�صطى, ومبا يرتقي بالعاقات الثنائية يف خمتلف املجاالت.
دعــم قطاع  الــرائــد يف  دورهــا  من  وانطاقاً  اأبوظبي  اأن غرفة  اإىل  واأ�ــصــار 
االأعمال يف اإمارة اأبوظبي ودولة االإمارات ب�صكل عام, فاإنها على اأمت اال�صتعداد 
مبا  واال�صتثمارية,  التجارية  العاقات  وتعزيز  املتبادل  التعاون  لتكثيف 

�سيدات اأعمال عجمان ومركز التدريب الت�سعة يف البحرين يوقعان مذكرة تعاون
•• عجمان- الفجر:

اأعــمــال عجمان يف غرفة جتــارة و�صناعة  �صيدات  وقــع جمل�س 
يف  �ــس.م.ب  الت�صعة  التدريب  مركز  مع  تعاون  مذكرة  عجمان 
مملكة البحرين, بهدف تعزيز التعاون امل�صرك وتوفري قنوات 
من  واالإ�صتفادة  املجل�س,  وع�صوات  االأعمال  ل�صيدات  تدريبية 

خرات الطرفني مبا يحقق تكامل االأدوار. 
الــتــعــاون عــن ُبعد عــر خا�صية االإتــ�ــصــال املرئي,  وقــع مــذكــرة 
اأعمال  �صيدات  جمل�س  رئي�صة  ـ  علي  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
اآل خليفة رئي�صة جمل�س  , وال�صيخة نورة بنت خليفة  عجمان 
“ذا  الت�صعة  الــتــدريــب  مــركــز  و  بوينت”  “ميد  �ــصــركــة  اإدارة 

ناين«.

تطور اأن�صطة �صيدات االعمال ب�صكل عام وع�صوات املجل�س على 
وجه اخل�صو�س. من جانبها اأكدت ال�صيخة نورة بنت خليفة اآل 
خليفة على اأهمية املذكرة ودورها يف جت�صيد التعاون امل�صرك 
املتاحة,  اخلـــرات  مــن  لــاإ�ــصــتــفــادة  املــوؤ�ــصــ�ــصــات اخلليجية  بــني 
على  واملـُـقــبــات  امل�صاريع  ل�صاحبات  موجهة  خــدمــات  وتــوفــري 
تنفيذ م�صاريع خا�صة, م�صيدة بجهود احلكومات اخلليجية يف 
متكني �صيدات االعمال وتوفري الدعم الاحمدود لهن لتعزيز 
م�صاركتهن يف تنمية االإقت�صاد اخلليجي ب�صكل عام. واأو�صحت 
التدريبية  الــدورات  لتنظيم  �صتوفر من�صة  التعاون  اأن مذكرة 
الدورات  لت�صمل  االعــمــال,  بــريــادة  اأيـــدي خــراء ومعنني  على 
واالبتكار  واالنتاج  واالدارة  الت�صويق  قي  التخ�ص�صات  خمتلف 

وغريها من املجاالت.

تدريبية  دورات  عقد  يف  وال�صراكة  التعاون  على  املذكرة  ن�صت 
التدريب  مركز  يقوم  اأن  على  االعــمــال,  جمــال  يف  متخ�ص�صة 
االعمال  ورائــدات  ل�صيدات  التدريبية  بتوفري خدماته  الت�صعة 
املجل�س   ويتوىل  عجمان,  اعمال  �صيدات  جمل�س  ع�صوات  من 
�صيدات  متطلبات  واإ�ــصــتــبــيــان  لـــلـــدورات  والــتــ�ــصــويــق  التنظيم 
االعمال التدريبية.   واأو�صحت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي, 
اأن املجل�س حري�س على تنفيذ خطة تدريبية �صاملة بالتعاون 
العملية  بــاملــهــارات  تــزويــد ع�صواته  بــهــدف  بــيــوت اخلـــرة  مــع 
واملعارف العلمية يف اإدارة ومنو اأعمالهن مبا يعزز م�صاهمتهن 
الذي  الكبري  الــتــنــوع  ظــل  االإقــتــ�ــصــادي ال�صيما يف  الــقــطــاع  يف 
ت�صهده م�صاريع �صيدات االعمال ب�صكل عام.  واأ�صارت ان املجل�س 
تواكب  متنوعة   خــدمــات  لتوفري  �صراكاته  تعزيز  اإىل  ي�صعى 
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

املــزروعــي وزير  �صهيل  مــعــايل  كــرم 
االإماراتي  التحتية  والبنية  الطاقة 
يف ديـــوان الــــوزارة بــدبــي, نيابة عن 
ب�صوؤون  املــعــنــيــني  الــــــــوزراء  جلــنــة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  االإ�ــصــكــان 
اخلــــلــــيــــجــــي, اأ�ـــــصـــــحـــــاب االأيــــــــــادي 
الترعات  واأ�ــــصــــحــــاب  الـــبـــيـــ�ـــصـــاء 
الـــداعـــمـــني لــقــطــاع االإ�ـــصـــكـــان, من 
املتحدة,  الــعــربــيــة  االإمــــــارات  دولــــة 
التعاون  بجائزة جمل�س  والفائزين 
هذه  املمنوحة  االإ�ــصــكــان,  جمــال  يف 
الـــدورة مــن دولــة االإمــــارات, والتي 
عاماً  اإطـــاراً  لر�صم  املجل�س  يتبناها 

•• ال�شارقة - وام: 

عن  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  ك�صف 
ي�صت�صيفها  التي  املعار�س  اأجندة 
ويــنــظــمــهــا خــــال الـــعـــام اجلــــاري 
فرعيه  ويف  الـــرئـــيـــ�ـــصـــي  مبــــقــــره 
بــخــورفــكــان والــذيــد والــتــي ت�صم 
منها  معر�صا   43 مبدئية  ب�صفة 
خورفكان  اإك�صبو  يف  معر�صا   13
وجميعها  الـــذيـــد  اإكــ�ــصــبــو  يف  و8 
يوؤكد  مبا  واملحلية  بالتنوع  تت�صم 
الدور الذي يقوم به املركز وفروعه 
ودولة  خا�صة  لل�صارقة  كــواجــهــة 
املعار�س  لتنظيم  عامة  االإمــــارات 
واالإقليمية  املــحــلــيــة  واملـــوؤمتـــرات 
اإمكانات  والدولية مبا لديهم من 
متفردة  حتـــتـــيـــة  وبـــنـــيـــة  تــقــنــيــة 
يف  متخ�ص�صة  واأقــ�ــصــام  واإدارات 
التنظيم والت�صويق والرويج على 

م�صتوى عال .
املدفع  حممد  �صيف  �صعادة  واأكـــد 
اإك�صبو  ملــركــز  التنفيذي  الرئي�س 
لوكالة  خا�س  حديث  يف  ال�صارقة 
اأنباء االإمارات “وام” اأن االأحداث 
التي �صي�صت�صيفها وينظمها املركز 
العام  هــذا  ت�صميمها  مت  وفــروعــه 
لــتــحــفــيــز حـــركـــة املــبــيــعــات ودعـــم 
الــتــجــزئــة خ�صو�صا  قــطــاع جتـــارة 
املبكرة  العودة  املركز يف  بعد جناح 
الفعاليات  وتــنــظــيــم  ال�ــصــتــ�ــصــافــة 
الــــزوار يف ظل  اآالف  وا�ــصــتــقــطــاب 
معار�س  بــــوابــــة  مــــن  اجلـــائـــحـــة 
الـــتـــجـــزئـــة والــــتــــي عــكــ�ــصــت جناح 
اتخاذ  يف  ال�صارقة  اإك�صبو  جتربة 
وتـــطـــبـــيـــق اأقــــ�ــــصــــى االإجــــــــــــراءات 
�صامة  على  حر�صا  االحــرازيــة 

الزوار والعار�صني.
االأو�ــــصــــاع  اأن  اإىل  املـــدفـــع  ولـــفـــت 
 “ اأزمة  اأفرزتها  التي  االقت�صادية 
كوفيد-19 “ �صاهمت يف الركيز 
املعار�س  اأهمية  على  اأكر  ب�صورة 
انتعا�س  مــع  املــتــازمــة  وعاقتها 
ال�صناعة  هــــذه  كــــون  االقــتــ�ــصــاد 
القطاعات  جــمــيــع  مـــع  تــتــقــاطــع 
لل�صناعات  وتــــروج  االقــتــ�ــصــاديــة 
اعتبارها  جـــانـــب  اإىل  الــوطــنــيــة 

مــ�ــصــروع تخطيط  عـــن  ـــكـــان,  االإ�ـــص
منطقة �صعري الريفية, وقد ا�صتلم 
العليلي,  �صنعاء  ال�صيدة  التكرمي 
االيادي  اأ�ــصــحــاب  معاليه  كــرم  كما 
ال�صخية  واملـــ�ـــصـــاهـــمـــات  الــبــيــ�ــصــاء 
دولة  االإ�ــصــكــان يف  لقطاع  الــداعــمــة 
ـــعـــادة ح�صني  �ـــص وهــــــم,  االإمـــــــــــارات 
عبدالرحمن خان�صاحب عن تنفيذ 
الدخل  الأ�صحاب  �صكنية  جممعات 

عن  واالأرامـــــل,  واملطلقات  املــحــدود 
املوؤ�ص�صات  فئة  وعــن  االفــــراد,  فئة 
واأوالده  امل�صعود  عبداهلل  جمموعة 
ال�صكنية  االأحــيــاء  بناء  م�صروع  عن 
لــــذوي الــدخــل املـــحـــدود. يــذكــر اأن 
من  يتم  باجلائزة  الفائزين  تكرمي 
قبل معايل الوزير املعني يف الدولة 
التي ينتمي اإليها الفائز, حيث فازت 
جمل�س  جلــائــزة  االأوىل  املــرتــبــة  يف 

التخ�ص�صي  االأكـــــادميـــــي  لــلــبــحــث 
يف جمــال االإ�ــصــكــان, واإثـــراء الروؤى 
الــعــمــرانــيــة ورفــدهــا بــاجلــديــد من 
االأفـــكـــار والـــدرا�ـــصـــات, ممــا يجعلها 
واحدة من اأهم الو�صائل التي ت�صعى 
ودعمها  لت�صجيعها  اخلــلــيــج  دول 
و�صواًل للهدف اال�صراتيجي العام 
املجال  يف  اخلــلــيــجــيــة  لــلــحــكــومــات 

االإ�صكاين.

اأ�صحاب  املــكــرمــني  مــعــالــيــه  وهـــنـــاأ 
ب�صمتهم  مثنياً  البي�صاء  االأيــــادي 
الوا�صحة وامللهمة يف م�صرية العمل 
االإن�صاين, موؤكداً اأنهم ميثلون مناذج 
االأمل  تر�صيخ  يف  �صاهمت  اإن�صانية 
وزرع التفاوؤل بني الفئات املحتاجة, 
التي  الفائزين يف اجلائزة  كما كرم 
واملتميزة  املبتكرة  االأفكار  ت�صتهدف 
يف جمال االإ�صكان احلكومي, وتعزيز 

تلك  تبني  يف  اخلــا�ــس  القطاع  دور 
االأفكار كم�صوؤولية وطنية, وبث روح 
موؤ�ص�صاته,  بني  االيجابية  املناف�صة 
ال�صعادة  وحتـــقـــق  الـــرفـــاه  وتـــدعـــم 
ملـــواطـــنـــي جمل�س  وجــــــودة احلـــيـــاة 

التعاون لدول اخلليج العربية.
توجيهات  عـــلـــى  مـــعـــالـــيـــه  واأثـــــنـــــى 
املــعــايل والــ�ــصــعــادة وزراء  اأ�ــصــحــاب 
التعاون  جمل�س  دول  يف  االإ�ــصــكــان 

اخلليجي, يف االرتقاء باجلائزة التي 
عززت من مكانتها كمن�صة تناف�صية 
بذل  على  وت�صجعهم  املعنني  حتفز 
املــزيــد مــن اجلــهــود والــتــفــاعــل مع 

خطط وبرامج االإ�صكان احلكومي.
الطاقة  وزيــــــر  مـــعـــايل  كـــــرم  وقـــــد 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة بـــلـــديـــة دبـــي 
الثالثة,  املــرتــبــة  بــجــائــزة  لــفــوزهــا 
الــتــعــاون يف جمال  جلــائــزة جمل�س 

املوؤ�ص�صات  مـــن  نــخــبــة  ــاركــة  مــ�ــص
املعنية  واملــــــراكــــــز  واجلـــمـــعـــيـــات 

باالأطفال.
العام  هذا  املركز  اأجندة  وتت�صمن 
متخ�ص�صا  مــعــر�ــصــا   14 تنظيم 
بــــــــــاالأزيــــــــــاء واالإلــــــكــــــرونــــــيــــــات 
واملـــفـــرو�ـــصـــات بــهــدف دعــــم قطاع 
املبيعات  حركة  وحتفيز  التجزئة 
املعار�س  مــن  الــعــديــد  جــانــب  اىل 
�صنوية  مــعــار�ــس  مــنــهــا  االأخــــــرى 
عام  كــل  ينظمها  اأن  املــركــز  اعــتــاد 
واإقبال  ملا حققته من جناح  نظرا 
جديدة  مــعــار�ــس  ومنها  كبريين 
تتوافق مع توجهات املرحلة وتلبي 
حيث  واملجتمع  ال�صوق  احتياجات 
بتنظيم  فعالياته  املــركــز  يختتم 
معر�س  وهـــــي  مـــعـــار�ـــس  ثـــاثـــة 
مو�صم  ومعر�س  الكبري  الت�صوق 
ومعر�س  الــ�ــصــتــوي  التخفي�صات 
الثالثة  بدورته   360 املفرو�صات 
اإمكانية  لــــــــزواره  يــتــيــح  والـــــــذي 
ال�صركات  منتجات  على  االإطـــاع 
وال�صيافة  املـــنـــزيل  االأثــــــاث  مـــن 
املطبخ  واأدوات  املــنــزيل  والــديــكــور 
جانب  اإىل  املــنــزلــيــة  واالأجـــــهـــــزة 
املــبــا�ــصــر للزوار  الــ�ــصــراء  اإمــكــانــيــة 

وباأ�صعار تناف�صية متميزة.
اإك�صبو  مركز  وينظم  وي�صت�صيف 
حمليا  مــعــر�ــصــا   13 خـــورفـــكـــان 

ال�صركات من  من�صة مهمة مُتكن 
من  وت�صويقها  منتجاتها  عــر�ــس 
خال االلتقاء بال�صركاء واملوزعني 

وعقد ال�صفقات التجارية .
اإك�صبو  مـــركـــز  اأن  اإىل  ـــــار  واأ�ـــــص
نف�صه  يثبت  اأن  ا�صتطاع  ال�صارقة 
عــاملــيــا يف جمال  رائــــــدة  كــوجــهــة 
كونه  الــتــجــاريــة  املـــعـــار�ـــس  اإدارة 
بالفعاليات  حافا  �صجا  ميتلك 
املــتــمــيــزة االأمـــــر الـــــذي اأ�ــصــهــم يف 
مبنية  مــعــار�ــس  خــارطــة  �صياغة 
للو�صع  متخ�ص�صة  قـــراءات  على 
جميع  اأن  موؤكدا  والعاملي,  املحلي 
فرق املركز تعمل مبهنية وحرفية 
بالنجاحات  حافا  مو�صما  ليكون 
التي تعزز مكانة ال�صارقة كوجهة 

مثالية للمعار�س واملوؤمترات .
ال�صارقة  “ اإكــ�ــصــبــو  مــركــز  وكــــان 
فعالياته  بـــاكـــورة  ا�ــصــتــهــل  قـــد   “
الكبري  الت�صوق  معر�س  بتنظيم 
املا�صي,  يــنــايــر  �ــصــهــر  نــهــايــة  يف 
الدويل  املــهــرجــان  ا�صت�صاف  كما 
الذي  “اإك�صبوجر”  لــلــتــ�ــصــويــر 
 13 اإىل   10 الفرة من  اأقيم يف 
و21  54 معر�صا  وقــدم  فــرايــر 
جل�صة نقا�صية ملهمة و14 ور�صة 
عمل من قبل 7 م�صورين عامليني 
و14  جماعية  نقا�س  جل�صات  و8 

جل�صة تقييم لل�صري الفنية.

املعر�س  ويحفل  للكتاب  ال�صارقة 
الثقافية  الفعاليات  بــاآالف  �صنويا 
االأن�صطة  من  العديد  اإىل  اإ�صافة 
العائلة  اأفـــراد  جلميع  املخ�ص�صة 
املتتالية  دوراتـــــه  يف  وي�صت�صيف 
ال�صخ�صيات  كــــبــــار  مــــن  نـــخـــبـــة 
ــــاب واالأدبـــــــــاء  ــــّت ــــُك واملــــوؤلــــفــــني وال
والــــ�ــــصــــعــــراء واملـــثـــقـــفـــني الـــعـــرب 
واالأجــــانــــب. و�ــصــيــنــظــم املـــركـــز يف 
�صهر اإبريل املقبل “معر�س ليايل 
غرفة  مـــع  بــالــتــعــاون  رم�صان” 
ال�صارقة �صمن فعاليات “مهرجان 
رم�صان ال�صارقة” ويعد اأحد اأبرز 
الزاخرة  واملــــرح  الــتــ�ــصــوق  وجــهــات 
املتميزة  والــفــعــالــيــات  بــاالأنــ�ــصــطــة 
اإمـــارة  �ــصــكــان  اأذواق  تــر�ــصــي  الــتــي 
الذين  الــدولــة  واإمــــارات  ال�صارقة 
من  لا�صتفادة  عليها  يــتــوافــدون 
الــتــي يوفرها  الــكــبــرية  الــعــرو�ــس 

املعر�س لرواده.
كما ي�صت�صيف املركز يف �صهر مايو 
القرائي  ال�صارقة  القادم مهرجان 
للطفل الذي يعد واحــدا من اأهم 
واملعرفية  الــثــقــافــيــة  الــفــعــالــيــات 
واليافعني  االأطــفــال  اإىل  املوجهة 
يف دولة االإمارات واملنطقة وي�صهد 

ويعود معر�س “جواهر االإمارات” 
املتخ�ص�س  ــــي  االإمــــارات املــعــر�ــس 
والذهب  االأملــا�ــصــيــة  بــاملــجــوهــرات 
ــــوؤلــــوؤ واالأحــــجــــار  والـــفـــ�ـــصـــة والــــل
الفاخرة  ـــاعـــات  والـــ�ـــص الـــكـــرميـــة 
خال  الثانية  بن�صخته  والعطور 
الفرة من 30 يونيو اإىل 3 يوليو 
جتارة  غرفة  من  بدعم  القادمني 
ال�صارقة ومب�صاركة عدد  و�صناعة 
االإماراتية  الــ�ــصــركــات  مـــن  كــبــري 
اأحـــــدث خطوط  الــتــي �ــصــتــعــر�ــس 
ـــــس  ـــــا� واجتــــــاهــــــات الـــــذهـــــب واالأمل
و�صي�صهد  واملــعــا�ــصــرة  التقليدية 
دخـــــــول قـــطـــاعـــات جــــديــــدة مثل 

االأزياء واالإك�ص�صوارات.
ال�صارقة  اإك�صبو  مركز  ويحت�صن 
�صبتمر   25  -23 الفرة  خال 
الـــــقـــــادم الــنــ�ــصــخــة الـــثـــامـــنـــة من 
مـــعـــر�ـــس اال�ـــصـــتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
تنظمه  الــذي   ”2021 “اإيكر�س 
ال�صارقة  و�ــصــنــاعــة  جتـــارة  غــرفــة 
العقاري وي�صهد  الت�صجيل  ودائرة 
�ــصــنــويــا مــ�ــصــاركــة عــــدد كــبــري من 
املتخ�ص�صة  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
الـــعـــقـــاري  الـــتـــطـــويـــر  يف جمــــــال 
واملقاوالت ومواد البناء والو�صطاء 

الـــعـــقـــاريـــني. ويـــطـــل املـــركـــز على 
بعودة  االأ�ـــصـــفـــر  املــــعــــدن  عـــ�ـــصـــاق 
االأو�صط  الــ�ــصــرق  ملعر�س  جــديــدة 
بدورته  واملـــجـــوهـــرات  لــلــ�ــصــاعــات 
الـ48 يف نوفمر القادم, وقد ر�صخ 
اإك�صبو  الــذي ينظمه  هــذا احلــدث 
جتارة  غرفة  مــن  بدعم  ال�صارقة 
الكبرية  ال�صارقة مكانته  و�صناعة 
الإطاق  وموثوقه  رائــدة  كمن�صة 
اأحدث التوجهات يف جمال ت�صميم 
ال�صاعات واملجوهرات الفاخرة من 
كــل اأنــحــاء الــعــامل حــيــث يــتــم فيه 
امل�صغوالت  �ــصــيــحــات  اآخـــر  عــر�ــس 
البيوت  اأكــــــر  مــــن  الــــذهــــب  مــــن 

واملــــ�ــــصــــنــــعــــني يف 
العامل.

�صي�صهد  كــــمــــا 
املـــــــركـــــــز خـــــال 
 -19 الــــــفــــــرة 
اأكـــــتـــــوبـــــر   21
انطاق  املـــقـــبـــل 
الوطني  املعر�س 
لــــلــــتــــوظــــيــــف يف 
نـــــ�ـــــصـــــخـــــتـــــه الــــــــ 
يعد  الـــــذي   23
نوعه  مــن  االأول 

ويقدم  الـــــدولـــــة  مـــ�ـــصـــتـــوى  عـــلـــى 
فــر�ــس تــوظــيــف لــلــخــريــجــني من 
اأبــــنــــاء الــــدولــــة كـــمـــا يـــركـــز على 
الواعدة  الوطنية  الــكــوادر  متكني 
والتدريب والتطوير املهني والذي 
يتزامن مع اإنطاق الن�صخة الـ17 
من معر�س التعليم الدويل ويعد 
االأكادميية  االأحـــــداث  اأبــــرز  اأحــــد 
ع�صرات  بـــاهـــتـــمـــام  حتـــظـــى  الـــتـــي 
االآالف من الطلبة �صنويا الختيار 
واحل�صول  العايل  التعليم  برامج 
اإىل  والتعرف  الدرا�صية  املنح  على 
متطلبات القبول يف اأهم اجلامعات 

الوطنية واالأجنبية.
ويــــ�ــــصــــتــــ�ــــصــــيــــف 
�صهر  يف  املـــركـــز 
احلدث  نوفمر 
االأ�ـــــــــــصـــــــــــخـــــــــــم 
مــــــــــــــن نـــــــوعـــــــه 
م�صتوى  عــــلــــى 
املنطقة واملتمثل 
�س  معر ” بـ
ال�صارقة الدويل 
الذي  للكتاب” 
على  ـــــرف  تـــــ�ـــــص
هيئة  تــنــظــيــمــه 

اململكة  االإ�صكان  جمــال  يف  التعاون 
عــن م�صروع  الــ�ــصــعــوديــة,  الــعــربــيــة 
�صكني  حــــي  وتــ�ــصــمــيــم  تــخــطــيــط 
الدوا�صر, م�صروع  وادي  م�صتدام يف 
املهند�س  وقـــدمـــه  الــــــوادي,  مــنــتــزه 
االإ�صكان  وزارة  مــن  خم�صع,  مــوؤيــد 
الكويت  اململكة, فيما حلت دولة  يف 
م�صروع  عــــن  الـــثـــانـــيـــة  املـــرتـــبـــة  يف 
مـــديـــنـــة جـــنـــوب �ـــصـــبـــاح االأحــــمــــد, 
قدمته املهند�صة نورة ال�صبيعي, من 
ال�صكنية,  للرعاية  العامة  املوؤ�ص�صة 
املرتبة  يف  االإمــــــــارات  دولـــــة  تــلــتــهــا 
تخطيط  مـــ�ـــصـــروع  عــــن  الـــثـــالـــثـــة, 
وقدمته  الــريــفــيــة  �ــصــعــري  منطقة 

�صنعاء العليلي, من بلدية دبي.

معر�س  اأهــمــهــا  مـــن  متخ�ص�صا 
حيث  حــالــيــا  املـــقـــام  “العرو�س” 
يــجــمــع حتـــت �ــصــقــف واحـــــد كافة 
االأزياء  مــن  العرو�س  م�صتلزمات 
والعطور وم�صتح�صرات التجميل 
التجارية  الــعــامــات  اأ�ــصــهــر  مـــن 
اأي�صا  الـــهـــامـــة  املــــعــــار�ــــس  ومـــــن 
معر�س “قراءة با حدود” الذي 
�ــصــيــقــام خــــال الـــفـــرة مـــن 29 
�صبتمر اإىل 10 اأكتوبر القادمني 
املعار�س  اأهــــم  مـــن  واحـــــدا  ويــعــد 
اإك�صبو  اأجــــنــــدة  عـــلـــى  الــ�ــصــنــويــة 
املهمة  الفعاليات  ومــن  خورفكان 
يجمع  حيث  ال�صرقية  املنطقة  يف 
بني اجلوانب الثقافية والربوية 
العديد من  االأجندة  تت�صمن  كما 
املــتــنــوعــة مــثــل معر�س  املــعــار�ــس 
ومعر�س  العيد”  “اإك�ص�صوارات 
واملتو�صطة”  ال�صغرية  “امل�صاريع 
ومعر�س “بازار عو�صة” ومعر�س 

“االإلكرونيات” وغريها.
اإك�صبو  مــركــز  اأجـــنـــدة  وتــتــ�ــصــمــن 
اأهمها  حملية  معار�س   8 الــذيــد 
الذي  الذيد للرطب”  “مهرجان 
و�صناعة  جتـــــارة  غـــرفـــة  تــنــظــمــه 
مبادراتها  اإحـــدى  ويــعــد  ال�صارقة 
احلركة  تــنــ�ــصــيــط  اإىل  الـــرامـــيـــة 
املنطقة  واالقت�صادية يف  الثقافية 
االأجندة  تت�صمن  كما  الو�صطى, 
تــنــظــيــم الــنــ�ــصــخــة الـــثـــانـــيـــة من 
على  نـــوعـــه  مــــن  االأول  احلــــــدث 
وهــــو معر�س  املــنــطــقــة  مــ�ــصــتــوى 
 “  2021 واملــغــامــرات  “التخييم 
اأكــتــوبــر بــدعــم مــن غرفة   12 يف 
ـــراف مـــن مركز  ـــص ـــاإ� الــ�ــصــارقــة وب
اإك�صبو ال�صارقة حيث يقدم املعر�س 
لزواره جمموعة وا�صعة من اأف�صل 
وم�صتلزمات  مــنــتــجــات  واأحــــــدث 
الرحات ال�صياحية والتخييم من 
باالإ�صافة  ال�صعر  وبــيــوت  اخلــيــام 
اإىل عر�س الأحدث اأنواع الدراجات 
الرباعي  الدفع  ودراجـــات  النارية 
والبحري  الري  ال�صيد  ومعدات 
الغو�س  ريـــا�ـــصـــة  ومــ�ــصــتــلــزمــات 
والكامريات,  الت�صوير  ومــعــدات 

واأجهزة االإنارة الليلية.

نيابة عن جلنة �لوزر�ء �ملعنين ب�سوؤون �الإ�سكان

�سهيل املزروعي يكرم الفائزين بجائزة جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف جمال الإ�سكان
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ال�صرقية  املنطقة  يف  املُن�صاآت  الأن�صطة 
والُو�صطى, واإمكانية تخفي�صها واأكدت 
والّثـروة  الـــّزراعـــّي  الــقــطــاع  دعــم  على 
يف  دورهــمــا  وبــيــان  املــحــلــيــة,  ال�ّصمكية 
الغذائي وغريها من  االأمــن  ا�صتدامة 
املجل�س.  بها  طــالــب  الــتــي  التو�صيات 
اأخذ  اأن مت  بعد  اجلل�صة  وقــائــع  بـــداأت 
كــافــة االحــتــيــاطــات ودواعـــي ال�صامة 
الــعــامــة والــتــبــاعــد اجلــ�ــصــدي وتطبيق 
اجلهات  عن  ال�صادرة  التعليمات  كافة 

املــ�ــصــتــقــبــل مــــن خـــــال تــبــنــي خطط 
وبرامج طموحة ت�صتقطب امل�صتثمرين 
ال�صركات  ـــقـــرار  ـــت ـــص ا� عـــلـــى  وتـــعـــمـــل 
ا�صتثماراتها  مــوا�ــصــلــة  يف  االأجــنــبــيــة 
باالإمارة وا�صتقطاب ال�صركات اجلديدة 
لفتح اأفرع لها باالإمارة و�صنُّ مبادرات 
حتــفــيــزّيــة حــديــثــة لـــريـــادة االأعـــمـــال, 
وال�ّصباب  النا�صئة  فــئــات  وا�ــصــتــهــداف 
مــن رّواد االأعـــمـــال واإعـــــادة الــّنــظــر يف 
احلالّية  الّتـراخي�س  ر�ــصــوم  �صيا�صات 

واإجــــابــــات مـــن مـــ�ـــصـــوؤويل الــــدائــــرة يف 
ما  اإىل  بــاالإ�ــصــافــة  اجلل�صة,  م�صبطة 
ورد للجنة من تو�صيات مقرحة عر 
الــرابــط االلــكــروين وعــددهــا )33( 
اللجنة  قــامــت  فقد  وعليه  تــو�ــصــيــة,   
با�صتيعاب كل ما متخ�س عنه النقا�س 

التجارية وال�صناعية واخلدمية وكافة 
الرخ�س  بــتــلــك  اخلــا�ــصــة  الــتــ�ــصــاريــح 
االقت�صادية  املــنــ�ــصــاآت  عــلــى  والــرقــابــة 
التابعة الإمارة ال�صارقة, وبعد االطاع 
اأع�صاء  ُطـــرح مــن مــداخــات  على مــا 
نقا�س  املجل�س ومــا مت مــن  وعــ�ــصــوات 

كورونا  فــريو�ــس  مــن  للحد  املخت�صة 
التو�صيات  مل�صروع  املجل�س  مبناق�صة 
اإعـــداد م�صروع  مــن قبل جلنة  الـــوارد 
�صعادة  وقــــام   . بــاملــجــلــ�ــس  الــتــو�ــصــيــات 
اللجنة  مـــقـــرر  الــنــقــبــي  عــلــي  حمــمــد 
وتــاوة م�صروع  املن�صة  بال�صعود على 
املجل�س  :نـــاقـــ�ـــس  وقـــــال  الــتــو�ــصــيــات 
ع�صرة  احلادية  جل�صته  يف  اال�صت�صاري 
ال�صاد�س من  اخلمي�س  يوم  �صباح  من 
�صهر  رجب من عام 1442هـ املوافق 

اأثناء اجلل�صة وما وردها من تو�صيات 
اإعداد  يف  اللجنة  واجتهدت  مقرحة, 
وناق�س  التو�صيات.  م�صروع  و�صياغة 
ويف  التو�صيات  بــنــود  املجل�س  اأعــ�ــصــاء 
اخلتام اأقروا تو�صياتهم ب�صاأن مناق�صة 

�صيا�صة دائرة التنمية االقت�صادية .

الثامن ع�صر من �صهر فراير من عام  
اأعماله  �صمن  عقدها  التي  2021م 
لـــــدور االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي الـــثـــاين من 
الف�صل الت�صريعي العا�صر �صيا�صة دائرة 
�صعادة  بح�صور  االقت�صادية  التنمية 
ال�صويدي-  هــده  بــن  عــبــداهلل  �صلطان 
ع�صو املجل�س التنفيذي رئي�س الدائرة 
الـــدائـــرة  دور  والأهـــمـــيـــة  ومـــعـــاونـــيـــه, 
م�صاريع  وتــنــفــيــذ  تــخــطــيــط  تـــوىل  يف 
التنمية االقت�صادية, واإ�صدار الرخ�س 

دعت لتحقيق �قت�ساد تناف�سي متنوع قائم على �ملعرفة و�البتكار

املجل�ش ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يقر تو�سياته
 ب�ساأن دائرة التنمية القت�سادية يف جل�سته الثانية ع�سرة 

 •• ال�شارقة-الفجر:

اأقر املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة 
عقدها  التي  ع�صرة  الثانية  جل�صته  يف 
مــن يــوم اخلمي�س املــوافــق الــرابــع من 
مناق�صة  ب�صاأن  تو�صياته  مار�س  �صهر 
االقت�صادية  التنمية  دائــــرة  �صيا�صة 
اأعماله  �صمن  وذلــك  ال�صارقة  بــاإمــارة 
لـــــدور االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي الـــثـــاين من 

الف�صل الت�صريعي العا�صر.
اقت�صاد  لتحقيق  الــتــو�ــصــيــات  ودعــــت 
املعرفة  عــلــى  قـــائـــم  مــتــنــوع  تــنــافــ�ــصــي 
ا�صتثماري  مــنــاخ  تهيئة  و  واالبــتــكــار 
ر�صوم  تخفي�س  عــلــى  والــعــمــل  جـــاذب 
الـــرخـــ�ـــس الـــتـــجـــاريـــة الــــ�ــــصــــادرة من 
للبقاء  للم�صتثمرين  ت�صجيعا  الدائرة 
االقت�صادية  باأن�صطتهم   واال�صتمرار 
املختلفة يف كافة مدن ومناطق االإمارة. 
با�صت�صراف  التو�صيات  وطالبت  كما 

بحث اآلية تطبيق نظام املنافذ الربية الذكية يف منفذ خطم مالحة احلدودي بال�سارقة
من ال�صباط وامل�صوؤولني.

وقدم الرائد خالد �صاملني العامري رئي�س ق�صم املنافذ الذكية 
يف الهيئة االحتادية للهوية واجلن�صية عر�صا تعريفيا عن اآلية 
منفذ خطم ماحة  الــذكــيــة يف  الــريــة  املــنــافــذ  نــظــام  تطبيق 
الذكية  التنفيذية  التقنيات  مــن  اال�صتفادة  و�صبل  احلـــدودي 
للم�صروع يف ت�صهيل حركة امل�صافرين عر املنفذ. وقال �صعادة 
حممد اإبراهيم الرئي�صي ان االجتماع ياأتي يف اإطار �صعي اللجنة 
باإمارة  احلــدوديــة  والــنــقــاط  املنافذ  بـــاأداء  للنهو�س  املتوا�صل 
االإجــراءات وتطوير  العمليات وتب�صيط  اأداء  ال�صارقة وحت�صني 
حكومة  ال�صراتيجية  تنفيذاً  وامل�صافرين  املتعاملني  خدمات 
ال�صارقة الرامية اإىل االرتقاء مبنظومة العمل واالعتماد على 
ال�صارقة مبا  اإمــارة  اخلدمات الرقمية والذكية يف كافة منافذ 

•• ال�شارقة- وام: 

يف  احلـــدوديـــة  والــنــقــاط  للمنافذ  التنظيمية  الــلــجــنــة  بحثت 
االحتادية  الهيئة  مع  مــوؤخــراً  عقدته  اجتماع  خــال  ال�صارقة 
مبدينة  احلـــدودي  ماحة  خطم  منفذ  يف  واجلن�صية  للهوية 
الهيئة  تعتزم  الــذي  الذكية  الرية  املنافذ  نظام  م�صروع  كلباء 
حممد  �ــصــعــادة  بح�صور  وذلـــك  الــدولــة  م�صتوى  على  تنفيذه 
اإبراهيم الرئي�صي مدير �صوؤون املنافذ والنقاط احلدودية رئي�س 
اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط احلدودية باإمارة ال�صارقة 
واأع�صاء اللجنة املقدم حمد �صيف املزروعي مدير مركز مراقبة 
جوازات منفذ خطم ماحة واملقدم وليد حممد النهم رئي�س 
ال�صارقة, وعدد  املناطق اخلارجية ب�صرطة  ق�صم �صرطة منافذ 

.. م�صرياً  وامل�صافرين  التجارة  ي�صهم يف تنمية وت�صهيل حركة 
اإىل اأن م�صروع نظام املنافذ الرية الذكية يعد م�صروعاً حيوياً 
وتقلي�س  امل�صافرين  على  للت�صهيل  متكاملة  منظومة  وي�صكل 
اللجنة  الرئي�صي حر�س  واأكــد  �صفرهم.  اإجـــراءات  اإنــهــاء  زمــن 
على الــبــدء بتطبيق مــ�ــصــروع نــظــام املــنــافــذ الــريــة الــذكــيــة يف 
بالتعاون  وذلــك  كلباء  مبدينة  احلـــدودي  ماحة  خطم  منفذ 
مع ال�صركاء اال�صراتيجيني وحتقيق اال�صتفادة الق�صوى من 
نوعية  اإ�صافة  ي�صكل  امل�صروع  اأن  اإىل  .. منوهاً  امل�صروع  تقنيات 
املــنــافــذ احلدودية  اأفــ�ــصــل  اأحـــد  الـــذي يعتر  املــنــفــذ  خلــدمــات 
الرية املتميزة على م�صتوى الدولة من خال ما يحتويه من 
اجلهود  مثمناً  واالأجــهــزة  والــرامــج  النظم  واأحـــدث  جتهيزات 

الكبرية للهيئة االحتادية للهوية واجلن�صية .
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•• دبي -وام:

ليلة  اختتمت  اآل مكتوم,  را�صد  بن  بن حممد  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  بح�صور 
لليوله  فــزاع  لبطولة  الـ21  الن�صخة  االأخــرية من  االأول اجلمعة احللقة  اأم�س 
الإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  بتنظيم  امليدان,  برنامج  من  الـ16  والن�صخة 

الراث.
اليويل  بتتويج  اآل مكتوم,  را�ــصــد  بــن  بــن حممد  را�ــصــد  بــن  ال�صيخ حممد  وقــام 
توج  كما  الذهبي,  فــزاع  وكــاأ�ــس  املو�صم احلــايل  بلقب  دملــوك  بن  حممد عبداهلل 
عبيد النعيمي بجائزة اليويل املتميز, وذلك بح�صور �صعادة عبداهلل بن حمدان 
بن دملوك, الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن حممد الإحياء الــراث, ومدراء 

االإدارات يف املركز وممثلي ال�صركاء اال�صراتيجيني واجلهات الداعمة للحدث.
التي قدمها كل من: علياء بوج�صيم وعلي اخلاجي,  وجــاءت احللقة اخلتامية 
حافلة على كافة االأ�صعدة وتزين م�صرح امليدان باأبهى حلة لي�صدل ال�صتار على 
اإقامة مناف�صات �صاملة يف هذا العام مل تقت�صر  املو�صم االأ�صخم من نوعه, مع 
والريا�صية  والثقافية  الراثية  امل�صابقات  من  جمموعة  بل  فقط,  اليوله  على 
"باخليل", الرك�س  واالجتماعية واالأدبية وهي: عد الق�صيد, الرماية, القدرة 

اليوله. يف  الرئي�صية  املناف�صة  جانب  اإىل  "بالهجن", 
وكان الرقب حمفوفاً باالأمل للمت�صابقني اللذين تناف�صا على املركزين االأول 
اجلديد,  املــيــدان  فار�س  اجلديد  البطل  اإعــان  حلظات  ف�صلت  حتى  والــثــاين, 
املو�صم, حممد عبداهلل بن دملوك بعد تفوقه يف  الذهبي لهذا  كاأ�س فزاع  لينال 

املرحلة النهائية على حممد �صامل بن دغا�س العامري.
تخ�ص�صه  تعتر  التي  الرماية  م�صابقة  يف  نقطة   20 دملــوك  بن  حممد  وحقق 

حيث مل يخ�صر بها طوال املو�صم احلايل, فيما حقق حممد �صامل النقاط الع�صر 
التي  املناف�صات  ويف  املو�صم,  طــوال  اأي�صاً  بها  تفوق  التي  الق�صيد  بعد  اخلا�صة 
اأقيمت خارج امل�صرح, �صهد �صباق القدرة باخليل التي امتدت مل�صافة 15 كيلومر 
يف املرحلة النهائية, تفوق بن دملوك ليح�صد 20 نقطة, اأما يف م�صابقة الرك�س 
بالهجن الذي امتدت امل�صافة فيه يف املرحلة النهائية 6 كيلومرات, تفوق فيها 
الت�صويت  نتيجة  انتظار  دون  اللقب  ويح�صم  نقطة   20 لينال  اأي�صاً  دملوك  بن 

يف اليوله.
�صارك يف اإحياء احللقة اخلتامية نخبة من الفنانني االإماراتيني, وهم: ح�صني 

اجل�صمي, اأحام ال�صام�صي وعي�صة املنهايل.
"قول  بعنوان  اأغنية  بتقدمي  امل�صرح  حما�س  اجل�صمي  ح�صني  الفنان  واألــهــب 
حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  اإىل  مهداة  بالعبد  املر  حممد  لل�صاعر  وفعل", 
بن را�صد اآل مكتوم, ويل عهد دبي واأحلان �صفري االأحلان فايز ال�صعيد. ونالت 
االأغنية تفاعًا كبرياً من اجلماهري التي تواجدت يف م�صرح امليدان, مع ال�صماح 
بح�صور ن�صبة معينة وفق �صوابط التباعد االجتماعي واال�صراطات ال�صحية 

ل�صمان �صامة اجلميع.
واأ�صاءت الفنانة اأحام ال�صام�صي م�صرح امليدان باأغنية "ح�صن الكرمي", كلمات 
عــبــداهلل حــمــدان بــن دملـــوك, واأحلـــان احــمــد الــهــرمــي, مــهــداة اإىل حــرم �صاحب 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اآل  جمعة  بــن  مكتوم  بنت  هند  ال�صيخة  �صمو  اهلل",  "رعاه  دبــي  حاكم  الـــوزراء 

مكتوم.
من  وهي  "الب�صري",  باأغنية  امليدان  م�صرح  على  املنهايل  عي�صة  الفنان  وتاألق 
كلمات عبداهلل حمدان بن دملوك, واحلان فايز ال�صعيد, مهداة اإىل �صاحب ال�صمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
حاكم دبي "رعاه اهلل".

ل�صكر  عر�صه  مت  مميز  تقرير  فزاع" يف  "�صكراً  �صعار  اخلتامية  احللقة  رفعت 
اآل مكتوم, ويل عهد  را�صد  ال�صيخ حمدان بن حممد بن  �صمو  ال�صباب",  "�صيخ 
دبي, الداعم للريا�صات الراثية, والذي بنف�صه يعد مثااًل يحتذى به, كفار�س 
الوطن  الأبناء  املحفز  ليكون  التحديات,  وعا�صق  املعر  الق�صيد  و�صاعر  للخيل 

للتم�صك بالراث وال�صعي دائماً نحو التفوق والريادة.
املوؤ�ص�صي,  واالإعــام واالت�صال  االإذاعــات  اإدارة  اأوادي�صيان, مدير  نتايل  اأو�صحت 
رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة فزاع لليوله يف مركز حمدان بن حممد الإحياء 
الراث, اأن ت�صريف �صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم, 
يف اليوم اخلتامي للبطولة, ي�صكل حافزاً كبرياً لل�صباب لان�صمام اإىل امل�صابقات 
واإبراز  نقل  م�صوؤولية  حتمل  على  قادرين  وجتعلهم  مهاراتهم  وبناء  الراثية 
الراث الوطني وتعلم املهارات التي تربطهم باحلياة القدمية لاأجداد واالآباء 
و�صواًل اإىل يومنا احلايل الذي نتم�صك به باملوروث ال�صعبي بكل اعتزاز وفخر 
اإىل جانب النه�صة احل�صارية والعلمية الكبرية التي ت�صري جنباً اإىل جنب مع 
يقول  وكما  الر�صيدة  القيادة  نهج  على  �صرياً  االإماراتية,  الهوية  على  احلفاظ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
تعانق  واأحامنا  االأر�ــس  "اأقدامنا على  الــوزراء حاكم دبي-رعاه اهلل-,  جمل�س 
املقبلة  الن�صخ  نحو  والتطلع  اجلــهــود  م�صاعفة  يف  ي�صتمر  واملــركــز  ال�صماء", 
وطاقة  وهــمــة  عــزميــة  بكل  للم�صتقبل  تنظر  �صاعدة  اأجــيــال  اإعـــداد  وموا�صلة 

اإيجابية نابعة من الراث املمتد على اأر�س اخلري والعطاء واملحبة وال�صام.
اإقامة  خــال  من  بالكامل  جديدة  م�صابقة  كاأنه  اجلديد  املو�صم  اأن  واعــتــرت 

يف  الت�صويت  نتيجة  اإىل  الــرجــوع  دون  اللقب  البطل  ونــال  متنوعة  م�صابقات 
اليوله, وذلك بعد تفوقه يف الرماية و�صباقات القدرة والرك�س, وبالتايل اأ�صبح 
البطل مبثابة فار�س, كما من املقرر اأن ن�صيف م�صابقة جديدة يف املو�صم املقبل 
اأمام امل�صاركني من �صن  اأننا �صنفتح الباب  لزيادة التكافوؤ بني اليوله, خ�صو�صاً 
وال�صعراء  الفنانني  من  امل�صاركني  كافة  ون�صكر  املقبلة,  الن�صخة  يف  عاماً   14

الذين اأثروا املو�صم احلايل بحلته اجلديدة.
ال�صمو  �صاحب  مقام  اإىل  مهداة  جديدة  ق�صيدة  ال�صعدي,  �صعيد  ال�صاعر  قدم 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم,  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
هذه  باإهداء  اأت�صرف  وقــال:  العرب",  "فخر  بعنوان  – رعــاه اهلل-,  دبي  حاكم 
اخلتامي  اليوم  يف  دائمة  �صبه  ب�صورة  بامل�صاركة  وفخور  �صموه,  اإىل  الق�صيدة 
الوطنية مــن خــال احلــفــاظ على  الــهــويــة  الــتــي حتــافــظ على  البطولة  لــهــذه 
االأخرى  الفعاليات  حتى  اأو  اليوله  �صواء  النواحي  جميع  من  ال�صعبي  موروثنا 
التي مت اإ�صافتها يف هذا العام, ون�صكر مركز حمدان بن حممد الإحياء الراث 
على جهوده واهتمامته البارزة يف هذا املجال ودعمه الاحمدود الأبناء الوطن 

للحفاظ على الراث وتناقله بني االأجيال.
وعر حممد عبداهلل بن دملوك, الفائز بكاأ�س فزاع الذهبي, عن �صعادته الكبرية 
بالتتويج, واأن ال�صعور ال ميكن و�صفه يف حلظة اإعان النتيجة, وهو اللقب الذي 
�صعى لتحقيقه وثابر عليه منذ �صنوات طويلة من خال تطوير مهاراته والعمل 
متعددة  مهارات  على  عمًا  تطلبت  احلالية  الن�صخة  اأن  خ�صو�صاً  واالجتهاد, 
ولي�س فقط اليوله فيما اأكد حممد �صامل بن دغا�س, عن �صعادته رغم ح�صوله 
احلدث,  هذا  يف  بامل�صاركة  قوله  حد  على  فائز  اجلميع  الأن  الثاين,  املركز  على 

وقال: جميعنا اأخوة ون�صارك معاً بروح واحدة, ونبارك ملن يفوز بالنهاية.

•• دبي-الفجر 

دبي  لكاأ�س  توج فريق غنتوت بطا 
بعد   2021 للبولو  الذهبية  اإيفزا 
املــبــاراة النهائية  فــوزه وبــجــدارة يف 
على فــريــق االإمــــارات حــامــل اللقب 
اأهداف  �صبعة  مقابل   11 بنتيجة 
رئي�س  بيدر�صون  مــارتــن  قــام  حيث 
هيئة املنطقة احلرة الدولية بتتويج 
واإهـــداء  واالإمـــــارات  غنتوت  فريقي 
ال�صام�صي  اإىل نا�صر  كاأ�س البطولة 
بتكرمي  قـــــام  كـــمـــا  غـــنـــتـــوت  كـــابـــنت 
املباراة  وحـــكـــام  االألــــقــــاب  اأ�ـــصـــحـــاب 
بنتلي  بكاأ�س  بنجا�س  فريق  فاز  كما 
االإمارات بعد فوزه على فريق ذئاب 
اهـــداف  عــ�ــصــرة  بنتيجة  كــافــو  دبـــي 
اأهــداف وعقب املباراة  مقابل  �صبعة 
بنتلي  عام  مدير  طيار  جوزيف  قام 
فــريــقــي بنجا�س  بــتــتــويــج  االمـــــارات 
وذئاب دبي كافو واإهداء كاأ�س بنتلي 

اىل حيدر بنجا�س  .

االأعمال حممد احلبتور  وجه رجل 
رئي�س اللجنة املنظمة العليا ل�صل�صة 
ال�صكر  الذهبية  دبــي  كاأ�س  بطوالت 
مكتوم  ال�صيخ  �صمو  اىل  والــعــرفــان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

حــاكــم دبـــي عــلــى رعــايــتــه الكرمية 
التهنئة  وجــه  كما  الذهبية  للكاأ�س 
اآل  زايـــد  بــن  فــاح  ال�صيخ  �صمو  اىل 
نادي غنتوت مبنا�صبة  نهيان رئي�س 
ايفزا  دبــي  بكاأ�س  فــوز فريق غنتوت 

الذهبية للبولو .
ووجـــه احلــبــتــور �ــصــكــره اىل كــل من 
فريق  واىل  املـــتـــوج  الــبــطــل  غــنــتــوت 
االإمارات و�صيف البطولة واىل فرق 
اأبوظبي وزيدان وبنجا�س وذئاب دبي 

كــافــو ومــهــرة ايــفــزا واحلــبــتــور على 
واإجناحهم  البطولة  يف  م�صاركتهم 

احلدث االأبرز يف املنطقة .  
اأهدى نا�صر ال�صام�صي رئي�س   وقد 
�صمو  اىل  االجنــــــاز  غــنــتــوت  فـــريـــق 

نهيان   اآل  زايـــــد  بـــن  فــــاح  الــ�ــصــيــخ 
ان هذا  مــوؤكــدا  نــادي غنتوت  رئي�س 
للفوز  كـــبـــريا  حــــافــــزا  يـــعـــد  الــــفــــوز 
بكاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
البالغة  �صعادته  عن  معربا   2021

و  البطولة  بكاأ�س  الــربــاعــي  بالفوز 
وكاأ�س  مواطن  العــب  اف�صل  بكاأ�س 
�صيزار  املـــــبـــــاراة  يف  العـــــب  افـــ�ـــصـــل 
كر�صبو اىل جانب فوز اخليل بيكوت 
لــاعــب مــاركــو ارايـــا العــب غنتوت 

بلقب اأف�صل خيل  .
وكان مهرجان اخلتام قد بداأ بطابور 
حــمــلــة االأعـــــــام ملـــدر�ـــصـــة الـــركـــوب 
كـــاأ�ـــس بنتلي  ثـــم مــــبــــاراة  بـــالـــنـــادي 
وعقب نهايتها تابع احل�صور عر�س 
كرنفايل ثم عزفت فرقة مو�صيقات 
�صرطة دبي ال�صام الوطني للدولة 
والتي  النهائية  املباراة  بــداأت  بعدها 
خ�صارته  البطل  غنتوت  فريق  حول 
بنتيجة  ــــيــــني  االول الـــ�ـــصـــوطـــني  يف 
اربعة اهداف ون�صف مقابل هدفني 
واأداء  هدفا  و11  عري�س  فــوز  اىل 
االلعاب  اأطلقت  التتويج  وبعد  رائــع 
اإعانا  النــد  دبــي  �صماء  الــنــاريــة يف 

بختام احلدث .
بوري�س بيكر ي�صهد اخلتام 

االملاين  الــعــاملــي  التن�س  جنــم  �صهد 
املعتزل بوري�س بيكر املتواجد حاليا 
كاأ�س  بطولة  دبي مهرجان ختام  يف 
وحظي  للبولو  الذهبية  اإيــفــزا  دبــي 

باهتمام كبري من احل�صور.

•• اأبوظبي-وام:

بعد ت�صعة اأ�صهر فقط من جناحه يف ح�صم اأ�صرع لقب يف تاريخ الدوري االإجنليزي 
لكرة القدم , يبدو ليفربول مهددا بفقدان هذا االإجناز يف مواجهة قطار االأرقام 

القيا�صية ملان�ص�صر �صيتي يف املو�صم احلايل.
الــدوري االإجنليزي,  الفارق بني مان�ص�صر �صيتي يف �صدارة جدول  ات�صاع  ومع 
 14 اإىل  الثاين  املركز  يونايتد �صاحب  املبا�صر مان�ص�صر  وبني جاره ومناف�صه 
الفريقني  مباراة  تكون  قد   , امل�صابقة  االأخــرية من  الـ11  اجلــوالت  قبل  نقطة 
طريق  على  �صيتي  ملان�ص�صر  مهمة  خطوة  مان�ص�صر  مدينة  ديــربــي  يف  الــيــوم 

حتطيم اإجناز ليفربول.
"االحتاد"  ا�صتاد  على  االأحــد  اليوم  "يونايتد"  جــاره  �صيتي  مان�ص�صر  ويلتقي 
من  والع�صرين  ال�صابعة  املرحلة  �صمن   , مان�ص�صر  يف  �صيتي"  الـ"مان  معقل 

الدوري االإجنليزي لكرة القدم.

ويتطلع مان�ص�صر ملوا�صلة م�صل�صل انت�صاراته املتتالية يف املو�صم احلايل وحتقيق 
الفوز ليحقق بهذا رقما قيا�صيا مهما له والأي فريق بالدوري االإجنليزي برفع 

ر�صيده اإىل 22 انت�صارا متتاليا يف خمتلف البطوالت.
تاريخ  يف  لقب  اأ�ــصــرع  ح�صم  وهــو  اأكـــر  الإجنـــاز  يتطلع  �صيتي  مان�ص�صر  ولــكــن 
توج  عندما  وبالتحديد  املا�صي  العام  يف  ليفربول  با�صم  امل�صجل  وهو  البطولة, 

باللقب يف 25 يونيو 2020 قبل اآخر �صبع جوالت من امل�صابقة.
واالآن , ومع االنطاقة الرائعة ملان�ص�صر �صيتي يف البطولة , قد تكون الفر�صة 
�صانحة اأمامه اأكرث من اأي وقت حل�صم اأ�صرع لقب يف تاريخ الدوري االإجنليزي 

وحتقيق اإجناز ي�صعب على اأي فريق اآخر حتطيمه يف امل�صتقبل.
هذا  حتقيق  طريق  على  للغاية  مهمة  خطوة  مان�ص�صر  ديربي  مــبــاراة  ومتثل 
على  بــه  يتقدم  الــذي  الــفــارق  �صيو�صع  فيها  �صيتي  مان�ص�صر  فــوز  الأن  االإجنـــاز 
الفريقني ما  10 مباريات لكل من  اآخــر  17 نقطة قبل  "يونايتد" اإىل  جــاره 
املتبقية  الع�صرة  املباريات  من  بخم�س  للفوز  بحاجة  �صيكون  الفريق  اأن  يعني 

على  فاز  ثم  الديربي,  �صيتي يف  مان�ص�صر  فاز  واإذا  املو�صم.  امل�صابقة هذا  له يف 
اللقب  الفريق  �صيح�صم   , يونايتد  وليدز  �صيتي  ولي�صر  وفولهام  �صاوثهمبتون 
ب�صرط تعرث "يونايتد" واحدة من املباريات املقبلة بنف�س املراحل االأربعة التالية 
لديربي مان�ص�صر , وذلك بغ�س النظر عن نتائج املناف�صني ملان�ص�صر �صيتي ويف 
مقدمتهم لي�صر �صيتي الذي قد ي�صبح مناف�صه املبا�صر بعد ديربي مان�ص�صر. 
من  العا�صر  يف  يونايتد  ليدز  مــبــاراة  �صيتي  مان�ص�صر  يخو�س  اأن  املقرر  ومــن 
اأبريل املقبل ما يجعله اأ�صرع لقب يف تاريخ البطولة من حيث تاريخ ح�صمه حيث 
البطولة  لقب  حل�صم  موعد  اأ�صرع  على  االآن  حتى  يونايتد  مان�ص�صر  ي�صتحوذ 

بعدما توج به يف مو�صم 2000 - 2001 يف 14 اأبريل 2001 .
وكان ليفربول على و�صك حتطيم هذا الرقم يف املو�صم املا�صي بعدما كان موؤها 
"كورونا" الروزنامة  اأزمــة  تربك  اأن  قبل   2020 مار�س   21 اللقب يف  حل�صم 
ليح�صم  يونيو  يف  ا�صتوؤنفت  التي  امل�صابقة  من  مراحل  عــدة  وتوؤجل  الريا�صية 

ليفربول اللقب يف 25 يونيو بدال من مار�س.

واإذا ح�صم مان�ص�صر �صيتي اللقب يف 10 اأبريل املقبل , �صيكون هو اللقب االأ�صرع 
تاريخا, لكن يظل ليفربول هو �صاحب اللقب االأ�صرع من حيث عدد املراحل منذ 
اأ�صبحت البطولة مب�صاركة 20 ناديا فيما �صيكون ح�صم اللقب ملان�ص�صر �صيتي 

يف املو�صم احلايل قبل نهاية امل�صابقة ب�صت جوالت.
وتظل الفر�صة �صانحة اأمام "�صيتي" لتحطيم اإجناز ليفربول اإذا وا�صل الفريق 
اللقب  الفريق  ليح�صم  املقبلة  املراحل  يف  مناف�صوه  وتعرث  الناجحة  انطاقته 
قبل مواجهة ليدز حيث ميكن ملان�ص�صر �صيتي الفوز باللقب ر�صميا يف مباراة 
لي�صر املقررة يف 3 اأبريل معادال بهذا اإجناز ليفربول يف ح�صم اللقب قبل �صبع 
يونايتد  ومان�ص�صر  ليفربول  على  متفوقا  وي�صبح  املو�صم  نهاية  من  جــوالت 

وجميع فرق البطولة يف تاريخ ح�صم اللقب.
واإذا خدمت النتائج مان�ص�صر �صيتي وتعرث مناف�صوه ب�صكل كبري ليح�صم الفريق 
13 مار�س احلايل , �صيحطم الفريق  اأمام فولهام يف  اللقب يف مباراته املقررة 

بهذا جميع االأرقام القيا�صية يف هذا املجال.

حممد بن را�سد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ي�سهد ختام بطولة فزاع لليوله ويتوج حممد بن دملوك بلقب املو�سم احلايل

�للجنة �ملنظمة ت�سكر مكتوم بن حممد وتهنىء فلح بن ز�يد 

غنتوت يتوج بطال والإمارات و�سيفا لكاأ�ش دبي اإيفزا الذهبية للبولو 

»ديربي الحتاد«  موعد جديد لل� »�سيتي« مع حتطيم الأرقام القيا�سية يف ال� »الربمييري ليج« اليوم
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

االأول  االإمـــــــــــارات  مــنــتــخــب  انـــتـــقـــل 
للجودو املكون من الاعبني فيكتور 
�صكرتوف امل�صرف اجلديد  يف وزن ) 
73 كجم(, وايفان رميا رينكو  حتت 
انتقل  كــجــم(   100 )حتـــت  وزن  يف 
الفني  االإعــداد  الثانية من  للمرحلة 
املالديفي  املـــدرب اجلــديــد  بــاإ�ــصــراف 
وذلك  فيا�صي�صاف,  بــاكــال  اجلــديــد 
من  االأول  االأ�ــــصــــبــــوع  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد 
املــعــ�ــصــكــر الــتــدريــبــي اخلـــا�ـــس الذي 

بلغاريا,  جــبــال  يف  املــنــتــخــب  قــ�ــصــاه 
بداأ  الذي  البدين  لاإعداد  ا�صتكمااًل 
يف دي�صمر املا�صي بعد االعتذار عن 
التي   , �صام  جراند  ط�صقند  بطولة 
اأوزبك�صتان  يف  االأحـــد  الــيــوم  تختتم 
71 دولة  �ــصــهــدت مــ�ــصــاركــة  , والــتــي 
من  االأوىل  الــفــرة  حــقــقــت  وقـــد   ..
الــتــي ركز  الفنية  االأهــــداف  االإعــــداد 
,لتاأتي املرحلة  عليها املدرب اجلديد 
الثانية بال�صالة الريا�صية الرئي�صية 
�صقل  مــن  ملــزيــد  �صوفيا  بالعا�صمة 

املهارات الفنية.
بــــن ثعلوب  �ـــصـــعـــادة حمـــمـــد  و�ـــصـــكـــر 
امل�صارعة  احتــــــاد  رئـــيـــ�ـــس  الــــدرعــــي 

واجلــــــودو رئــيــ�ــس واأعـــ�ـــصـــاء االحتـــاد 
تعاونهم  عــلــى   , لــلــجــودو  الــبــلــغــاري 
اإقامة مع�صكر  ال�صادق مما �صاهم يف 
واالإعداد  للجودو  االإمـــارات  منتخب 
اجليد له , وهو ي�صتعد للم�صاركة يف 
بطولة تبلي�صي جراند برى للجودو 
جورجيا   يف  تقام  التي   2021 لعام 
اعــتــبــاراً مــن 26 مــار�ــس وحــتــى 28 
, والــتــي ت�صهد حتى  مــار�ــس احلـــايل 
 7 بينها  64 دولة من  اأالن م�صاركة 
االإمارات  دولــة  تتمثل يف  دول عربية 
,االأردن  م�صر  ,ال�صعودية,  ,البحرين 

تلك  ..وتـــعـــقـــب  واملــــغــــرب   , لــبــنــان   ,
البطولة امل�صاركة يف بطولة اآ�صيا لعام 
2021 املقامة يف مدينة بي�صكيك يف 
اإبريل   10 اإىل   7 من  قريغيز�صتان 
دول    8 االآن   املقبل,  وتقدمت حتى 
للم�صاركة من بينها  دولة االإمارات, 
والــبــحــريــن .. واخــتــتــم الــدرعــي باأن 
برنامج اإعداد منتخب اجلودو لدورة 
االأوملبية  الريا�صية  لاألعاب  طوكيو 
الــتــي تــقــام خــــال الـــفـــرة مـــن 23 
القادم   2021 يــولــيــو   31 وحــتــى 

ي�صري كما خطط له. 

•• ال�شارقة -الفجر:

تنظم موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة جل�صة اإعامية افرا�صية 
"عن بعد",  م�صاء يوم االثنني املقبل عنوانها االأبرز "ريا�صة املراأة 
نحو العاملية" وذلك احتفاال  بيوم املراأة العاملي, لت�صليط ال�صوء 
على ق�ص�س النجاح و مناق�صة التحديات احلالية لريا�صة املراأة . 
وتت�صمن الور�صة جل�صات خمتلفة حتمل عنوان" جتارب ناجحة 
التجارب  عر�س  اأجــل  من  وذلــك   ," الريا�صية  املنظومة  اإدارة  يف 
ب�صكل  املـــراأة  وريا�صة  عــام  ب�صكل  الريا�صي  القطاع  يف  الناجحة 
البعيد,  امل�صتقبل  وا�صتب�صار  القريب  الواقع  ,وا�صت�صراف  خا�س  
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤيــة  وحتقق 
القا�صمي, ع�صو املجل�س االأعلى حاكم ال�صارقة, وتوجيهات قرينة 
حاكم ال�صارقة �صمو ال�صيخة جواهر بنت حممد القا�صمي, رئي�س 

موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.
لل�صحافة  الـــدويل  االحتـــاد  رئي�س  مــورلــو  جــيــاين  يلقي  و�ــصــوف 

الريا�صية كلمة بهذه املنا�صبة بعد كلمة �صعادة ندى النقبي مدير 
عام موؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة املراأة.

منها  االفرا�صي,  التجمع  هذا  يف  اجلل�صات  من  العديد  وهناك 
جتارب ناجحة يف اإدارة املنظومة الريا�صية وهو العنوان اخلا�س 
�صليمان  بنت  عــزة  املهند�صة  فيها:  وتــتــحــدث  االأوىل,  باجلل�صة 
املالية  لل�صوؤون  الوطنية  االأوملــبــيــة  للجنة  امل�صاعد  الــعــام  االأمـــني 
واالإدارة بدولة االمارات العربية املتحدة, و�صعادة �صليمة �صواكري, 
املكلفة بريا�صة النخبة اجلزائرية, اأول وزيرة يف حكومة بادها, 
بدولة  والريا�صة  لل�صباب  وزيــرة  تون�س,  العيادي  �صهام  و�صعادة 
تون�س, و�صعادة �صمر ن�صار, اأمني عام االحتاد االأردين لكرة القدم 
اجلل�صة  اإدارة  وتتوىل  العربي  االحتــاد  يف  التنفيذي  املكتب  ع�صو 
االإعامية هبة ال�صباغ من االأردن. اأما اجلل�صة الثانية فتت�صمن 
وجــــود كــوكــبــة مــن االإعــامــيــني الــعــرب وحتـــت عــنــوان االإعــــام 
االإعامي  فيها  ويتحدث  التحديات,  برغم  اإ�صهامات  الريا�صي, 
والكويتية  فرحات,  ليلى  واجلزائرية  احلمادي,  خالد  االإماراتي 

�صوزان نا�صر, وال�صعودي ريان اجلدعاين, واملغربية حنان ال�صفاع. 
من جانبها عرت �صعادة ندي النقبي مدير عام موؤ�ص�صة ال�صارقة 
املرتقب  االفــرا�ــصــي  التجمع  بهذا  �صعادتها  عــن  املـــراأة  لريا�صة 
موؤكدة باأنها فر�صة منا�صبة لكي نحاول من خال هذه اجلل�صات 
املثمرة و�صع ا�صراتيجيات م�صتقبلية ميكن االرتكاز عليها يف مثل 
هذه االأو�صاع ال�صعبة التي واجهت العامل يف ظل االأزمة احلالية. 
بتوفري  حتظى  التي  موؤ�ص�صتنا  حتــاول  النقبي:"  نــدى  واأ�صافت 
واإيجاد  العالية  واجلــودة  واملعريف  الريا�صي  بالوعي  تتميز  بيئة 
احللول اجلذرية امل�صتدامة للق�صايا احليوية التي تواجه ريا�صة 
التناف�صية من خال  على  القدرة  وعاملياً, وحت�صني  املــراأة حملياً 
هدفنا  وقالت:"  طبيعية".  مــوجــهــات  مــع  تتنا�صب  )حمــركــات( 
املجتمعية,  للريا�صة  املـــراأة  ممار�صة  تعزيز  وهــو  وحمــدد  وا�ــصــح 
وحتقق التناف�صية االإقليمية والدولية, وموؤ�ص�صة ال�صارقة لريا�صة 
املراأة حتاول من خال ما تقدمه ا�صتعرا�س جتارب ع�صناها لكي 

ن�صتفيد منها م�صتقبا يف اإدارة اأي خطر اأو اأزمة".

موؤ�س�سة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة يف »يوم �ملر�أة �لعاملي«:

»جتارب ناجحة يف اإدارة املنظومة الريا�سية« يف جل�سة افرتا�سية الثنني املقبل

�لدرعي ي�سكر رئي�س �الحتاد �لبلغاري

منتخب اجلودو ينتقل للمرحلة الثانية من الإعداد يف �سوفيا

•• اأبوظبي – رم�شان عطا  

االإمارات"  "حماربي  رابــطــة  اأعــلــنــت 
للفنون الريا�صية املختلطة عن توقيع 
عقود احرافية مع 7 جنوم عرب من 
اإجنـــــاز وجناح  جــنــ�ــصــيــات خمــتــلــفــة يف 
جديد لل�صركة التي تعاقدت االأ�صبوع 
املا�صي مع 5 مقاتلني لريتفع العديد 

مقاتا.  اإىل 12 
ومت االإعـــــــان عـــن احلـــــدث املـــهـــم يف 
موؤمتر �صحفي بح�صور فوؤاد دروي�س 
باملز  لــ�ــصــركــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــ�ـــس 
املنظمة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  الــريــا�ــصــيــة 
املقاتلني  من  عدد  وح�صور  للبطولة, 
املـــحـــرفـــني, وو�ـــصـــائـــل االإعــــــــام, مت 
خاله الك�صف عن التعاقد مع حممد 
يحي "االإمارات", عبد اهلل البو�صهري 
"املغرب",  �ــصــراج  اأنــ�ــس  "الكويت", 
ي�صري  "لبنان",  الــعــ�ــصــيــلــي  حمــمــد 
طاهري  �صهيل  "تون�س",  باجلروعي 
"اجلزائر", جال الدعجة "االأردن". 

توفري كل مقومات �لنجاح 
واأعــــــرب درويـــ�ـــس عـــن تــقــديــر و�صكر 
رابـــطـــة حمـــاربـــي االإمـــــــارات  و�صركة 
بــاملــز الــريــا�ــصــيــة بــقــيــادة �ــصــعــادة عبد 

العليا  اللجنة  رئي�س  الها�صمي  املنعم 
املنظمة, للقيادة الر�صيدة وتوفري كل 
مــقــومــات الــنــجــاح الــتــي عـــززت مكانة 

الوجهات  اأف�صل  من  كواحدة  الدولة 
�صتى  يف  املــــواهــــب  تــ�ــصــتــقــطــب  الـــتـــي 

املجاالت. 

وكــمــا اأ�ـــصـــاد بــتــوجــيــهــات  عــبــد املنعم 
�ــصــاهــمــت يف تطوير  الــتــي  الــهــا�ــصــمــي 
ملدة  احــراف  عقود  وتوقيع  البطولة 

�صنتني مع املقاتلني املميزين.  
اأن رابطة حماربي  اإىل  واأ�صار دروي�س 
املختلطة  القتالية  للفنون  االإمـــارات 

الذي  النجاح  موا�صلة  على  حري�صة 
املا�صيني وحتقيق  العامني  حققته يف 
املــزيــد مــن االإجنـــــازات يف ظــل البيئة 

اجلـــيـــدة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا, ذاكـــــرا اأن 
اأف�صل  �صمن  ت�صنفيها  مت  الــرابــطــة 
الفنون  ريا�صة  يف  العاملية  املنظمات 

القتالية املختلطة كدليل على متيزها 
يف فرة وجيزة. 

وعلق رئي�س اللجنة املنظمة لبطوالت 
مع  التعاقد  على  االإمـــــارات  حمــاربــي 
نقلنا  واأ�ــصــاف:  املــحــرفــني  املقاتلني 
اإىل العامل خطوة مهمة بتوقيع عقود 
احرافية مع كوكبة من 12 مقاتا 
بطوالت  يف  امل�صاركة  لهم  �صبق  قــويــا 
ب�صمتهم  وو�صعوا  االإمـــارات  حماربي 
اأي�صا  خــطــوة  وهـــي  متميز  اأداء  عــر 
اإىل  العربية  املواهب  اإبــراز  يف  ت�صاهم 
العرب  املقاتلون  اأثبت  اأن  بعد  العاملية 
تــفــوقــهــم يف الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــزاالت 
ال�صابقة ورغبتهم يف امل�صي اإىل االأمام 
الــعــاملــيــة ونحن  قــمــة  اإىل  والــو�ــصــول 
لــهــم الطريق  بــهــذه اخلـــطـــوة منــهــد 
االجتهاد  مــن  املــزيــد  على  ون�صجعهم 
التي  الـــطـــمـــوحـــات  كـــافـــة  لــتــحــقــيــق 

جتعلهم ي�صعرون بالفخر. 

 تطوير مهار�ته وتعزيز خرب�ته
بــدوره قــدم املقاتل االإمــاراتــي حممد 
يحي �صكره اإىل �صركة باملز الريا�صية,
وقـــــال اأنـــــه يـــديـــن لــهــا بــالــكــثــري من 
الــفــ�ــصــل الأنـــهـــا دعــمــتــه و�ــصــاهــمــت يف 
تطوير قدراته �صابقا, ذاكرا اأن خطوة  

خطوة  ت�ساهم يف �إبر�ز �ملو�هب �لعربية 

 رابطة حماربي الإمارات توقع عقود احرتاف مع 7 مقاتلني عرب

ريا�سة �لفنون �لقتالية كدليل على متيزها يف فرتة وجيزة  يف  �لعاملية  �ملنظمات  �أف�سل  �سمن  �الإمار�ت  حماربي  دروي�س:ر�بطة  • فوؤ�د 
يحي:توقيعي عقد �الحرت�ف مع حماربي �الإمار�ت �سيكون له مردود �إيجابي على م�سو�ري �ملقبل • حممد 

• عبد�هلل بو�سهري:توقيع حماربي �المار�ت لعقود رعاية مع 7 �أبطال عرب يعزز من �نت�سار وتطوير �الألعاب �لقتالية يف �لوطن �لعربي



األحد   7  مارس   2021  م   -   العـدد   13182  
Sunday    7  March   2021   -  Issue No   13182الفجر الريا�ضي

1818

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت جامعة نيويورك اأبوظبي عن تنظيم الن�صخة الثانية من املبادرة ال�صنوية "اأ�صبوع املراأة 
الذي �صيتم  االأ�صبوع  11 مار�س اجلــاري. ويت�صمن  االأحــد وحتى  اليوم  والريا�صة" بدءا من 
التفاعلية  والــرامــج  العمل  ور�ــس  مــن  متنوعة  جمموعة  االإنــرنــت  عــر  افرا�صيا  تنظيمه 
يف  الن�صاء  تواجهها  التي  التحديات  وا�صتك�صاف  امل�صاركات  بني  التفاعل  تعزيز  يف  ت�صهم  التي 

الريا�صة.
عمل  وور�ـــس  الريا�صة  حــول  حــواريــة  جل�صات  لاأ�صبوع  االفــرا�ــصــي  الــرنــامــج  يت�صمن  كما 
ت�صمل  االإنرنت  عر  اأخــرى  واأن�صطة  والرفاهية  العقلية  ال�صحة  حول  وحــوارات  افرا�صية 

التمارين الريا�صية املكثفة وجل�صات ال�صحة الذهنية.

يتناف�س ثاثة مر�صحني على رئا�صة نادي بر�صلونة االإ�صباين يف االنتخابات املقّررة اليوم االأحد وهم 
جوان البورتا, فيكتور فونت وتوين فري�صا, و�صط اأجواء ثقيلة تلقي بظالها على النادي الكاتالوين 
جنمه  م�صتقبل  حــول  �صبابية  و�صط  طائلة  ديــون  حتت  ويــرزح  ريا�صية  اأزمــة  يعاين  الــذي  العريق 

االأرجنتيني ليونيل مي�صي.
يتعنّي على الرئي�س اجلديد هند�صة اعادة بناء النادي الذي ع�صفت به اأزمة جديدة متثلت مبداهمة 
ال�صرطة ملقاره الر�صمية مطلع اال�صبوع احلايل وتوقيف رئي�صه ال�صابق جوزيب ماريا بارتوميو الذي 

اإىل جلنة  النادي  اأمــور  تاركا  املا�صي,  االأول-اكتوبر  ت�صرين   27 ا�صتقال من من�صبه يف 
اإدارية موقتة.

اإىل  الثاين/يناير  كانون   24 يف  اأ�صا  مقررة  كانت  التي  االنتخابات  تاأجيل  ومت 
امل�صوؤوليات ال تزال  ب�صبب تداعيات فريو�س كورونا, لكن  اآذار/مار�س  ال�صابع من 

كبرية وامللف االكرث �صخونة بطبيعة احلال هو حماولة جتديد عقد مي�صي الذي 
ينتهي يف 30 حزيران/يونيو املقبل.

وكان اأف�صل العب يف العامل �صت مرات اأعلن يف 27 كانون االول/دي�صمر باأنه مل 
يقرر اأي �صيء ب�صاأن م�صتقبله علماً بانه اتخذ قرارا بالرحيل عن النادي الكاتالوين 

ال�صيف املا�صي قبل اأن يعدل عنه.
اأما املهمة االأخرى الطارئة فهي كيفية ت�صديد ديون النادي على مراحل, ومناق�صة 

امكانية تقلي�س رواتب الاعبني.
يتعني  املا�صي,  الثاين/يناير  كانون  اأواخــر  يف  ن�صرت  اقت�صادية  درا�صة  اآخر  وبح�صب 

نهاية  حــتــى  يـــورو  مــلــيــون   730,6 مــقــداره  مبلغ  تعوي�س  بر�صلونة  عــلــى 
حزيران/يونيو, باال�صافة اإىل اأكرث من مليار يورو )1,19 

مليار دوالر( على املدى البعيد.
يف  الــتــاأخــري  ُي�صاف  املــذكــوريــن,  امللفني  اإىل 
اأعمال جتديد ملعب كامب نو التي كان من 
وا�صٌتهلت   2017 عــام  تــبــداأ  اأن  املفر�س 

بخجل, باال�صافة اىل النتائج الريا�صية 
املتوا�صعة يف ال�صنتني االخريتني.

ف�صل الفريق يف اإحراز اأي لقب منذ عام 
الدور  من  اخلروج  ويواجه   ,2019
ثمن النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 
باري�س  اأمام  اأر�صه  بعد �صقوطه على 
مـــبـــاراة  قـــبـــل   4-1 �ـــصـــان جــــرمــــان 

االإيــاب االأ�صبوع املقبل على ملعب 
العا�صمة  يف  بــرانــ�ــس  دي  بـــارك 

الفرن�صية.
اأن بر�صلونة يبقى موؤ�ص�صة  بيد 

ايرادات  االأكـــرث  والــنــادي  عريقة, 
حول العامل مع 715,1 مليون دوالر 

ملو�صم 2019-2020 بح�صب �صركة ديلويت 
العاملية.

واعترت ال�صحف الكاتالونية بان جوان البورتا هو املر�صح االبرز 

من بني الثاثي لتويل رئا�صة النادي. فهذا املحامي وال�صيا�صي امل�صتقل �صبق له ان تراأ�س جمل�س اإدارة 
النادي يف الفرة من 2003 حتى 2010 يف بداية الع�صر الذهبي لعهد املدرب بيب غوارديوال.

ويتقدم البورتا على مناف�صيه من حيث عدد اأ�صوات الدعم التي ح�صل عليها )حوايل 10 اآالف �صوت 
مقابل 4431 لفونت و2634 لفري�صا(, بيد اأن االخريين يتم�صكان باأملهما.

وميلك فري�صا خرة �صغله من�صب ع�صو يف ادارة الروؤ�صاء الثاثة ال�صابقني لر�صلونة وهم البورتا 
و�صاندرو رو�صيل وبارتوميو, لكن هذا االمر قد يرتد �صلبا عليه الن ان�صار النادي الذين ميلكون 

حق الت�صويت يريدون منح دفعة جديدة للنادي.
نــادال )عم جنم  وابرزهم توين  داعميه  قوة  فيعول على  فيكتور فونت  اما 
نـــادال(, رامــون كوغات )اجلـــراح ال�صهري لاعبي  كــرة امل�صرب رافــايــل 
كــرويــف( وباالخ�س جنم  يــوهــان  كــرويــف )جنــل  بر�صلونة(, جـــوردي 
الــفــريــق الــ�ــصــابــق تــ�ــصــايف هــرنــانــديــ�ــس مـــدرب الــ�ــصــد الــقــطــري حاليا 
فان  النتيجة,  كــانــت  مهما  امل�صتقبل.  يف  نــاديــه  لتدريب  واملــر�ــصــح 
جراء  ال�صحي  الو�صع  وب�صبب  الأنــه  تاريخية  �صتكون  االنتخابات 
جائحة كوفيد19-, �صمح الن�صار النادي بالقيام بالعملية االنتخابية 
عن طريق الريد. ومن بني ان�صار النادي الذين يحق لهم الت�صويت 
وعددهم 11290 الف �صخ�س, طلب 22811 منهم الت�صويت عر 
الريد, يف حني ينتظر قدوم 87479 اىل �صناديق االقراع يف االماكن 
املخ�ص�صة لهم االأحد اأي ما ن�صبته 79,3 من جممل الناخبني. وتقل�س 
عدد اأماكن الت�صويت من 10 اىل 6 لكن هذه االنتخابات �صتكون 
وبالتايل  عــدة,  اأمــاكــن  يف  �صتنظم  التي  االوىل 
ميكن الن�صار النادي الت�صويت 
بر�صلونة,  يف  الــنــادي  مقر  يف 
تاراغونا,  جـــريونـــا,  يف  او 
تورتو�صا, لييدات واندورا 
يكتبوا  اأن  اأجــــــل  مــــن 
�ــصــفــحــة جـــديـــدة يف 
تـــــــاريـــــــخ الــــــنــــــادي 

العريق.

»نيويورك اأبوظبي« تنظم »اأ�سبوع املراأة والريا�سة« افرتا�سيا

•• طوكيو-الفجر: 

االأوملبي  املجل�س  يف  ال�صابقة  الريا�صيني  جلنة  رئي�صة  عينت 
لدورة  املنظمة  اللجنة  لرئي�س  نائبا  اراكــيــدا,  يوكو  االآ�صيوي 
االألعاب االأوملبية والباراملبية, طوكيو 2020, املقررة ال�صيف 

املقبل. 
بيان  يف   2020 طوكيو  الأوملبياد  املنظمة  اللجنة  واأو�صحت 
اأم�س االأربعاء اأن تعيني اراكيدا يف من�صب نائب رئي�س اللجنة 

يهدف لتعزيز امل�صاواة بني اجلن�صني واحرام التنوع يف األعاب 
طوكيو 2020. 

الفائز  لل�صيدات  الــيــابــاين  الفريق  يف  ع�صوا  اراكــيــدا  وكــانــت 
اأوملبياد مونريال بكندا  بامليدالية الذهبية للكرة الطائرة يف 
عام 1976, وهي �صخ�صية ريا�صية تخظى باالحرام يف الكرة 

الطائرة العاملية ويف احلركة االوملبية باليابان. 
ولعبت اراكيدا عندما كانت رئي�صة للجنة الريا�صيني يف املجل�س 
االوملبي اال�صيوي دورا بارزا يف ت�صجيع 45 جلنة اأوملبية وطنية 

يف اآ�صيا على اإن�صاء جلان الريا�صيني اخلا�صة بها لتمثيل راأي 
الريا�صيني يف جميع االأمور املتعلقة باحلركة االأوملبية. 

التنفيذي للجنة  املجل�س  67 عاما, ع�صوا يف  اراكيدا,  وكانت 
املنظمة الأوملبياد طوكيو 2020. 

ومت قبل اأيام تعيني ميكاكو كوتاين, الرئي�صة اجلديدة للجنة 
الريا�صيني يف املجل�س االأوملبي االآ�صيوي, لقيادة فريق امل�صاواة 
برئا�صة   2020 لطوكيو  املنظمة  اللجنة  يف  اجلن�صني  بــني 

�صيكو ها�صيموتو. 

الرئي�سة ال�سابقة للجنة الريا�سيني يف املجل�ش الأوملبي  نائبا 
لرئي�ش اللجنة املنظمة لأوملبياد طوكيو 2020 

النتخابات الرئا�سية يف بر�سلونة.. 
لبورتا الأوفر حظا 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

و�صط مناف�صة قوية وح�صور متميز 
زايد  بــن  حــمــدان  بطولة  انطلقت 
بتنظيم    0.22 �صكتون  للرماية  
والتي  للرماية  الظفرة  نــادي  مــن 
القادم  ابـــريـــل   10 حــتــى  تــ�ــصــتــمــر 
لفئة الــرجــال وخــال الــفــرة من 
يونيو القادم   15 18 مايو وحتى 
النادي  مبقر  وذلـــك  الن�صاء  لفئة 
يف مــديــنــة زايــــد و�ـــصـــط  اإجـــــراءات 
ل�صمان  ووقـــــائـــــيـــــة  احـــــــرازيـــــــة 
امل�صاركني  جــمــيــع  و�ــصــامــة  اأمــــن 

والعاملني .
قوة  االأول  اليوم  مناف�صات  �صهدت 
وندية واإقبال كبري من املت�صابقني  
الـــذيـــن جتــــاوز عـــددهـــم اكــــرث من 
30 رامي تواجدوا يف مقر النادي 
و�صط  التمهيدية  الت�صفيات  لبدء 

اإجراءات احرازية ووقائية .
ال�صبو�صي  �ــصــامل  �ــصــعــيــد  واأو�ـــصـــح 
الظفرة  لـــنـــادي  املــنــتــدب  الــعــ�ــصــو 
للرماية ان باب الت�صجيل للم�صاركة 
  8 يف البطولة �صيظل مفتوح حتى 
ابــريــل الــقــادم  وهــو املــوعــد املحدد 
لــبــدء الــتــ�ــصــفــيــات الــنــهــائــيــة حيث 

امل�صاركة  يف  يرغب  من  لكل  ميكن 
االت�صال  عر  الت�صجيل  بالبطولة 
بالنادي او الو�صول اىل موقعه يف 
مدينة زايد وذلك الإتاحة الفر�صة 
امــــام اكـــر عـــدد مــن الــراغــبــني يف 
الت�صجيل  من  بالبطولة  امل�صاركة 
وامل�صاركة يف الت�صفيات التمهيدية 

.
البطولة  ان  الـــ�ـــصـــبـــو�ـــصـــي   وبـــــني 
مــرحــلــتــني متهيدية  عــلــى  �ــصــتــقــام 
اف�صل  اختيار  �صيتم  ونهائية حيث 
النتائج  عــلــى  بــنــاء  مت�صابق   30
النهائية  الت�صفيات  اىل  لل�صعود 

لل�صعود  مت�صابقة   20 و  للرجال 
للبطولة   النهائية  الت�صفيات  اإىل 
الع�صر  الــفــائــزيــن  لتحديد  وذلـــك 

االأوائل يف كل فئة .
واأ�صاف ال�صبو�صي اأن اللجنة العليا 
املنظمة للبطولة ر�صدت اأكرث من 
اجلوائز  قيمة  درهــم  األــف   500
للفائزين الع�صر االأوائــل  يف فئتي 
والن�صاء  الــــرجــــال  مـــن  املــ�ــصــابــقــة 
خـــال الــبــطــولــة الــتــي يــتــوقــع اأن 
من   450 مــن  اأكــرث  فيها  ي�صارك 
بندقية  يف  واملـــحـــرفـــني  الــــهــــواة 
قيمة  تبلغ  حيث  ال�صكتون 0.22  

باملركز االول يف فئة  الفائز  جائزة 
الــرجــال  100 الــف درهــم واملركز 
واملركز  درهـــــم  الــــف   65 الـــثـــاين 
الثالث 50 الف درهــم  بينما تبلغ 
فئة  يف  االول  املــركــز  جــائــزة  قيمة 
الن�صاء 65 الف درهم والثاين 40 
الف درهم والثالث 30 الف درهم.

�صروط  اأن   اإىل  ال�صبو�صي  واأ�ــصــار  
امل�صاركة يف بطولة الرماية �صكتون 
عمر  يــكــون  اأن  تت�صمن    0.22
والن�صاء   الرجال  فئتي  يف  امل�صارك 
على  والرمي  فوق  فما  عاما   12
نوع  يــكــون  واأن  مـــر    50 م�صافة 

وورقي  للرجال  الكروين  الهدف 
�صتكون  كـــمـــا  لــلــنــ�ــصــاء   مـــتـــحـــرك 
واجللو�س  للرجال  الرقود  و�صعية 
النتيجة  احــتــ�ــصــاب  ويــتــم  لــلــنــ�ــصــاء 
 163.5 مــــن  �ـــصـــامـــل  اكــــــــروين 
يبلغ  كما  للن�صاء  و100  للرجال 
عــــدد املـــتـــاأهـــلـــني يف فــئــة الـــرجـــال 
للدور النهائي 30 مت�صابقا مقابل 
ويتم  الن�صاء  فئة  يف  مت�صابقة   20
التمهيدي  الـــدور  نتيجة  احت�صاب 
مـــع الــــــدور الــنــهــائــي  كــمــا ي�صمح 

با�صتئجار اأ�صلحة النادي .
رئي�س  علي  اآل  اأحــمــد  نا�صر  واأكـــد 

اللجنة الفنية يف البطولة  اأن اإدارة 
الـــنـــادي اتــخــذت كــافــة االإجـــــراءات 
االحـــــرازيـــــة الـــتـــي تــ�ــصــمــن اأمـــن 
و�ـــــصـــــامـــــة جــــمــــيــــع املــــ�ــــصــــاركــــني 
للتوجيهات  طــبــقــا  والـــعـــامـــلـــني  
اجلهات  من  ال�صادرة  والتعليمات 
االأول  اليوم  واأن  واملخت�صة  املعنية 

املت�صابقني  من  كبريا  اإقــبــاال  �صهد 
بالت�صفيات  امل�صاركة  يف  الراغبني 
وقائي  نظام  و�صع  ومت  التمهيدية 
ي�صمن التباعد اجل�صدي وااللتزام 
حديث   19 كوفيد  فح�س  باإجراء 
املتبعة  االإجــــــــراءات  مـــن  وغـــريهـــا 

ل�صمان اأمن و�صامة اجلميع .

�سمت �أ�سهر حمرتيف �ل�سكتون 0.22

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

•• اأبوظبي-وام:

دخلت دولة االإمارات مو�صوعة غيني�س لاأرقام باأكر 
ميدالية يف العامل حتمل ا�صم الفر�صان, ويتجاوز وزن 
مر   2.56 مب�صاحة  جـــرام,  كيلو   68.5 امليدالية 
 , �صم   160 وعر�س  �صم,   160 طولها  يبلغ  مربع, 
مبادرة  خــال  من  ذلــك  ياأتي  �صنتمر.   7.4 وبعمق 
�صخ�صية ت�صكل اإرثاً تاريخياً للمواطنة االإيجابية من 
الذي  املــبــادرة  �صاحب  الكتبي  عبيد  الدكتور  معايل 
قوانني  ح�صب  متنوعة  مـــواد  �صناعتها  يف  ا�صتخدم 
القيا�صية,  لـــاأرقـــام  غيني�س  جمــمــوعــة  ومتطلبات 
منها معدن" ال�صتنلي �صتيل" املطلي بالذهب النقي, 
خارجي  �صريط  مــع  الــفــر�ــصــان,  �صعار  بنق�س  وزيــنــت 

بطول 4 اأمتار .
اعتزازه  على  الكتبي  عبيد  الــدكــتــور  مــعــايل  ــوؤكــد  وًي
بهذا االإجنــاز, الذي مت ت�صجيله يف مو�صوعة غيني�س 
اأبناء  وامكانيات  قــدرات  ليعك�س  القيا�صية,  لــاأرقــام 
االمـــارات يف حتقيق االجنـــازات والــدخــول يف م�صاف 
الـــــرواد مبــا يــعــزز الــقــوى الــنــاعــمــة لــلــدولــة بــني كل 
كموطن  الريادة  موؤ�صرات  مكانتها يف  وير�صخ  االأمم, 

من مواطن التميز واالإبداع".
عام  منذ  الفر�صان  فريق  بتاأ�صي�س  قــام  اأنــه  واأو�ــصــح 
فـــــرداً, وظل   13 الــبــدايــة  �ــصــم يف  الــــذي   ,  2008
48 ريا�صيا  اإىل  يتطور كما وكيفا حتى و�صل عدده 
ي�صاركون يف خمتلف الفعاليات واالأن�صطة الريا�صية 
االإيجابية  املواطنة  جهود  الإبـــراز  والدولية,  املحلية 

وم�صاهمتها يف تعزيز القيم امل�صركة بني الريا�صيني 
واالأ�صخا�س الذين ميار�صون الريا�صة حملياً و دولياً 

.
ولــفــت اإىل اأبـــــرز مــ�ــصــاركــات الــفــريــق الــتــي كــانــت يف 
كيلو مر يف   72 مل�صافة  الــدويل  بيح  وادي  ماراثون 
اللياقة  , الإظهار قدراته يف  و2015  عامي 2014 
البدنية والتحدي. و�صباقات اجلري وامل�صي الطويل 
والدراجات الهوائية و�صعود اجلبال, وماراثون زايد 
اخلريي يف نيو يورك, وعدد من االأن�صطة الريا�صية 
مبــخــتــلــف الـــواليـــات االأ�ــصــرالــيــة عــلــى مـــدى ثاث 

�صنوات بالفرة من "2015 اإىل 2018".
وعن مررات املبادرة يقول :" اإنها تركز على امل�صاهمة 
يف اإبراز جهود املواطنة االإيجابية يف امل�صاهمة بتحقيق 
املنجزات التي جت�صد التجربة ال�صخ�صية واالإن�صانية, 
للوطن  اجلميل  رد  يف  الفردية  املجهودات  وتوظيف 
الوالء  عــن  تعبرياً  و  اجلميع,  على  واجــبــا  باعتباره 

للقيادة احلكيمة.
وتــابــع :" يــعــزز هـــذا االإجنـــــاز ثــقــافــة املـــبـــادرات وفق 
اأية  تقييم  يف  تعتمد  التي  واالأ�ــصــ�ــس,  الفنية  املعايري 
" غيني�س لاأرقام  اأجل الدخول يف  اإجناز وعمل من 
القيا�صية " على نحو يعك�س الوجه احل�صاري لدولة 
الــوطــن يف  الأبــنــاء  املتاحة  الفر�س  االإمــــارات, وحجم 
املبادرة  " تن�صجم تلك   : واأ�صاف   . االإبــداع واالبتكار 
مع جهود الدولة يف تعزيز م�صتوى الثقافة ال�صحية 
لدى اأفراد املجتمع, وحتفيزهم على ممار�صة الريا�صة 

وتعزيز جودة احلياة" .

الإمارات تدخل مو�سوعة جيني�ش 
باأكرب ميدالية ريا�سية يف العامل

»كومنيبول« ي�ستنجد باإنفانتينو 
يف مواجهة اأندية اأوروبا

اجلنوبية  اأمــــريــــكــــا  يف  الــــقــــدم  كـــــرة  احتـــــــاد  يـــعـــقـــد 
االحتاد  رئي�س  مع  افرا�صياً  اجتماعاً  "كومنيبول", 
جياين  الــ�ــصــويــ�ــصــري  "فيفا",  الــقــدم  لــكــرة  الــــدويل 
االأندية  بع�س  �صماح  عدم  ق�صية  ملناق�صة  اإنفانتينو, 
لاعبيه, باالن�صمام اإىل منتخبات بادهم يف الفرة 

املقبلة.
كانت اأندية بارزة منها مان�ص�صر يونايتد وليفربول, 
ــــدت رغــبــتــهــا يف عـــدم الــ�ــصــمــاح لــاعــبــيــهــا املنتمني  اأب
اأمريكا اجلنوبية واحتادات قارية اأخرى  ملنتخبات يف 
التي  املقبلة,  الفرة  يف  املنتخبات  لهذه  باالن�صمام 
تخو�س فيها معظم منتخبات العامل مباريات مهمة 

يف الت�صفيات املوؤهلة لبطولة كاأ�س العامل 2022.
وتتخوف هذه االأندية من غياب العبيه لفرة طويلة, 
ب�صبب  الــدولــيــة, وذلـــك  بــعــد عــودتــهــم مــن مهمتهم 
اإجراءات احلجر ال�صحي املطبقة, من اأجل الت�صدي 

الأزمة تف�صي االإ�صابات بفريو�س كورونا امل�صتجد.

وذكر "كومنيبول" يف بيان له: "فيفا وعد مبوا�صلة 
عدم  عن  �صتنتج  التي  امل�صكلة  لهذه  حل  عن  البحث 
ت�صريح االأندية االأوروبية لاعبيها, من اأجل امل�صاركة 

مع منتخبات بادهم يف ت�صفيات املونديال".
واأ�صاف: "هناك اجتماع افرا�صي مقرر اليوم ال�صبت 

بني رئي�س "فيفا" وجمل�س اإدارة "كومنيبول".
وتطبق بريطانيا قواعد واإجراءات حجر �صارمة على 
كرة  لاعبي  ا�صتثناءات  اأي  متنح  وال  الباد,  دخــول 

القدم املحرفني.
واحلديث  املناق�صة  على  االأملانية  االأنــديــة  تعكف  كما 
ما  ملعرفة  ال�صاأن,  بهذا  اأملانيا  يف  ال�صحة  �صلطات  مع 

اإذا كانت �صت�صمح لاعبيها بال�صفر.
وطالب اإنفانتينو االأندية اأم�س االأول اجلمعة بال�صماح 
لاعبني باالن�صمام ملنتخبات بادهم, موؤكداً اأنه مل 
يعد هناك خطر على �صحتهم, واأن كل بروتوكوالت 

الوقاية تطبق.
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جمتمع االمارات
جزيرة املرجان تفتتح 

ملعب البادل تن�ش اجلديد
بني  مــزيــجــاً  تن�س  الــبــادل  لعبة  تعتر 
اأ�صرع  ومن  واالإ�صكوا�س,  التن�س  لعبتي 
�صعبيتها  وتــزداد  اليوم  الريا�صات منــواً 
اأطلقت  املنطلق,  الــدولــة. ومــن هــذا  يف 
اأمنـــاط احلياة  جــزيــرة املــرجــان, وجهة 
�صركة  طورتها  التي  الــرائــدة  والرفيه 

الريا�صة  ن�صاطات  من  جديداً  خياراً  م�صيفة  تن�س  البادل  لريا�صة  جديداً  ملعباً  مرجان, 
والعافية اإىل اإمارة راأ�س اخليمة.  ومن موقعه يف حديقة جزيرة الن�صيم يف املنطقة ال�صمالية 
من جزيرة املرجان, ميتد ملعب البادل تن�س املتطور على م�صاحة 200 مر مربع, ويت�صمن 

الزجاج املقوى مع الع�صب ال�صناعي لتقليل خماطر اإ�صابة الكاحلني والركبتني واملفا�صل.

ك�سافة راأ�ش اخليمة ت�ستقبل 
وفد نادي راأ�ش اخليمة لأ�سحاب الهمم

  ا�صتقبلت مفو�صية ك�صافة راأ�س اخليمة , وفد نادي راأ�س اخليمة الأ�صحاب 
الهمم بح�صور حممد ح�صن ال�صم�صي نائب رئي�س جمل�س االإدارة واملفو�س 
اأولــيــاء االمور  الهمم وعــدد من  اأ�صحاب  15 من  العام  ومب�صاركة عــدد  
الك�صفي  املن�صط  املنا�صبة  وح�صر  بــالــنــادي.  ك�صافة  فرقة  لتكوين  وذلــك 
وائل عبدالرحمن و�صكر تري املفو�صية �صريف مهنا ومن جانب نادي راأ�س 
النادي واملدرب  امل�صرف االإداري والفني ومدير  اخليمة حممد بني ح�صن 

حممود عبد املنعم واملدرب �صامية اأبو املجد وانفراز االأ�صعد.

اأعلن معر�س اأوبرا جالريي دبي عن ا�صت�صافة الفنان �صيرد فريي يف اأول 
معار�صه لهذا العام حتت عنوان موزاييك امل�صتقبل Future Mosaic يف 

مار�س اجلاري.
و�صيقدم املعر�س اأعمااًل فنية جديدة نفذها الفنان على و�صائط متعددة, 
�صملت القما�س والورق واخل�صب واملعدن, ف�صًا عن �صور اأيقونية ورموز 
قال  املرتقب,  املعر�س  على  وتعليقاً  الغني.  الفني  اأر�صيفه  مــن  م�صتقاة 

�صيلفان جيارد, مدير اأوبرا جالريي دبي:
نت�صرف با�صت�صافة معر�س موزاييك امل�صتقبل الذي يقدم اأعمااًل جديدة 

ل�صيرد فريي الذي ُيعتر من اأ�صهر الفنانني املعا�صرين يف العامل.
وياأتي املعر�س ثمرة جهود دوؤوبة بذلناها على مدى اأكرث من عام, وي�صكل 
للتوا�صل  العاملية  املعايري  اأرقــى  دبي  فيه  تر�صي  جديد  لعام  واعــدة  بداية 

واحلوار بني الثقافات.
متعددة  الفنية  فـــريي  ممــار�ــصــات  امل�صتقبل  مــوزايــيــك  مــعــر�ــس  ويعك�س 
الو�صائط 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�صائط اأو جماالت معينة. 

والوجهة  الــعــامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأكــر  اأحــد  العاملية,  القرية  متكنت   
العائلية االأوىل للثقافة والرفيه والت�صوق يف املنطقة, من حتقيق رقم جديد 
يف غيني�س لاأرقام القيا�صية, مقربة من هدفها يف حتقيق 25 رقماً قيا�صياً 
االآن.  حتى  رقماً   16 حمققة  الف�صي,  اليوبيل  مبو�صم  احتفاالتها  اإطــار  يف 
وجنح فريق القرية العاملية يف حتقيق الرقم اأكر عدد من االأ�صخا�س يحملون 
اأطلقتها  التي  املوؤ�ص�صية  املبادرات  من  كجزء  واحــد  فيديو  يف  توجيهية  الفتة 

الوجهة لتحفيز املوظفني وال�صركاء على اأخذ التطعيم. و�صاهم يف حتقيق هذا 
الرقم اأكرث من 60 ع�صواً من فريق العمل يف القرية العاملية, الذين �صاركوا 
يف مكاملة فيديو خا�صة لدعم حملة التطعيم وحتفيز االآخرين على امل�صاركة, 
متا�صياً مع مبادرة الوجهة لتوفري بيئة �صحية وخالية من وباء كوفيد-19 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة. وكان حتقيق الرقم قد جنح بعد اأن حمل كل 
امل�صاركني يف املكاملة الفتة كتب عليها لقد تلقيت التطعيم- واأنت هل تلقيته؟. 

فيها  والعاملني  املوظفني  جميع  لتطعيم  العاملية  القرية  جــهــود  وتت�صارع 
تزامناً مع دعمها حلملة التطعيم الوطنية لدولة االإمــارات العربية املتحدة 
للوقاية من وباء كوفيد-19 منذ اإطاقها, حيث �صجعت موظفيها و�صركائها 
وجمتمعاتهم  عائاتهم  �صحة  و�صمان  اأنف�صهم  وحماية  اللقاح  تلقي  على 
ورفاهيتها. وكانت الوجهة العائلية م�صبقاً قد ا�صت�صافت خميم خا�س بجميع 

العاملني معها وعائاتهم للح�صول على اللقاح.

اإطالق برنامج كوميدي بنكهة اإماراتية
 عرب قنوات التوا�سل الجتماعي

  انطلقت �صل�صلة حلقات الرنامج الكوميدي الرفيهي  ذا كا�صرز 
 The Cuspers وهو من اإعداد وتقدمي خم�صة �صباب اإماراتيني, يتّم 
يوتيوب,    youtube العاملية  الفيديوهات  من�صة  عــر  حالياً  عر�صه 
ويت�صّمن حلقات ترفيهية , فكاهية وم�صوقة تراوح مدة كٍلّ منها ما بني 

10 دقائق اإىل ن�صف �صاعة. 

�سيتي �سنرت الزاهية يقدم من�سة تفاعلية لطالب 
الفنون والت�سميم يف ال�سارقة لعر�ش مواهبهم

واإدارة  تطوير  جمــال  يف  الــرائــدة  ال�صركة  الفطيم,  ماجد  �صركة  اتخذت 
ال�صرق  يف  والرفيه  التجزئة  ومن�صاآت  املتكاملة  واملـــدن  الت�صوق  مــراكــز 
االأو�صط واأفريقيا واآ�صيا, خطوة مهمة يف اإطار جهودها نحو حتقيق روؤيتها 
اأ�صلوب احلياة اجلديدة وجتربة  لـ �صيتي �صنر الزاهية, وجهة  الطموحة 
اأعلن �صيتي  ال�صارقة, حيث  اإمــارة  اإىل  التي �صت�صل قريباً  بالتجزئة  البيع 
ال�صارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة  مــن  كــٍل  مــع  �صراكته  عــن  الزاهية  �صنر 
الثقافة  على  ال�صوء  لت�صليط   ,)UOS( ال�صارقة  وجامعة   )AUS(
الغنية والراث الفني لاإمارة. ولقد مت اإطاق هذا ال�صراكة بهدف توفري 
فر�س مميزة للطاب وجيل ال�صباب, من خال ا�صتخدام الفن والت�صميم 

لرفيه وجمع املجتمع االأو�صع نطاقاً.
اأمام  اأبــوابــه  يفتح  اأن  املــقــرر  مــن  الـــذي  الــزاهــيــة,  �صنر  �صيتي  و�صي�صكل 
للم�صروع,  العام  املخطط  وفق   ,2021 مار�س  بحلول  واملت�صوقني  الــزوار 
بالتجزئة  البيع  وجهات  يتجاوز  الــذي  التمّيز,  فائق  اإقليمي  ت�صوق  مركز 
جلميع  من�صة  مبثابة  ليكون  الت�صوق  مركز  ت�صميم  مت  ولقد  التقليدية. 
اأفراد املجتمع لا�صتك�صاف واال�صتمتاع وحتقيق التوا�صل االجتماعي, حيث 
ُتعتر الثقافة والفنون من املحاور االأ�صا�صية ويف �صلب التجارب الفريدة 

من نوعها واال�صتثنائية التي يقدمها �صيتي �صنر الزاهية.

ماجد الفطيم تفتتح اأول مركز اآيل م�سّغل 
بالروبوتات لتح�سري طلبات كارفور عرب النرتنت 

واإدارة مراكز  الرائدة يف جمال تطوير  ال�صركة  الفطيم,  افتتحت ماجد   
االأو�صط  ال�صرق  يف  والرفيه  التجزئة  ومن�صاآت  املتكاملة  واملــدن  الت�صوق 
اآيل لتح�صري الطلبات عر االإنرنت مدعوم  اأول مركز  واآ�صيا,  واأفريقيا 
وهو  مــول,  بطوطة  ابن  كارفور  فرع  يف  اال�صطناعي  والذكاء  بالروبوتات 
 Takeoff بــالــتــعــاون مــع �صركة  االأو�ـــصـــط,  الــ�ــصــرق  نــوعــه يف  االأول مــن 
التجزئة  جتـــارة  لتطوير  متقدمة  تقنية  حــلــواًل  تــقــدم  الــتــي  االأمــريــكــيــة, 
االلكرونية. ويعمل املركز على اأمتتة مهمة اإدارة الطلبات وتقلي�س الوقت 

املطلوب ملعاجلتها اإىل الن�صف.

اأوبرا جالريي دبي ي�ست�سيف معر�سًا لأعمال �سيربد فريي

دابر الدولية تكّرم املحاربات يف اخلطوط 
الأمامية يف حملتها مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة

بعد اإثباتهن لكفاءاتهن يف التوفيق بني االأدوار واملهام املتعددة؛ لقد اأظهرت الن�صاء قدًرا هائًا من العزمية والقدرة 
العاملي للمراأة, تعتز �صركة  #ChooseToChallenge لليوم  املا�صي. ومتا�صياً مع فكرة  العام  على ال�صمود يف 
دابر الدولية مب�صاهمات جميع الطواقم الطبية يف اخلطوط االأمامية يف جميع اأنحاء العامل. يف اأوىل مبادراتها 
ممر�صة   1600 من  مكون  فريق  بتهنئة   DaburSupportsWomenWarriors# حملة  قامت  العديدة, 
وطاقم طبي وحماربة يف اخلطوط االأمامية ل�صجاعتهن الهائلة وت�صميمهن على حماربة الوباء وذلك باإهدائهن 
جمموعة من منتجات العناية ال�صخ�صية كرمز تقدير لقدرتهن على حتدي املخاوف ال�صخ�صية على مدار ال�صاعة, 
م�صلحني بااللتزام واجلمال. ويف حديثه �صمن الفعالية؛ قال ال�صيد كري�صان كومار �صوتاين, الرئي�س التنفيذي 
ودعم  ال�صيدات  من  ال�صحية  الرعاية  لكوادر  والتقدير  الدعم  لتقدمي  االأمثل  الوقت  اإنــه  الدولية:  دابــر  ل�صركة 
اخلطوط االأمامية جلهودهم الدوؤوبة الحتواء الوباء امل�صتمر. ي�صرفنا تكرمي املمر�صات والطاقم الطبي الداعم يف 

م�صت�صفى زليخة حيث �صربن اأمثلة اإن�صانية رائعة متثلت بااللتزام والت�صحية.

لل�صيدات  ــا  جمــاًن كــارتــيــنــج  جل�صة 
يا�س,  مر�صى  حلبة  يـــزرن  الــاتــي 
الكارتينج  جــلــ�ــصــات  اأن  الــعــلــم  مــع 
ت�صل  ملــن  منحها  �صيتم  املــجــانــيــة 

اأواًل اإىل احللبة. 
-4 فنادق يا�س بازا - تقدم فنادق 
 50% بن�صبة  خ�صم  بـــازا  يــا�ــس 
لل�صيدات على املاأكوالت وامل�صروبات 
العر�س  يف  املــ�ــصــاركــة  املــطــاعــم  يف 
لتتيح  العاملي,  املــراأة  يــوم  مبنا�صبة 
باأ�صهى  اال�ــصــتــمــتــاع  فــر�ــصــة  لــهــن 

جــزيــرة يــا�ــس, واالإقـــامـــة يف فندق 
اأبـــوظـــبـــي جـــزيـــرة يا�س  هــيــلــتــون 
مـــن فــئــة اخلــمــ�ــس جنــــوم, والــــذي 
الوجهة.  يف  مـــوؤخـــراً  افــتــتــاحــه  مت 
اال�صتثنائية  العطلة  باقة  وت�صمل 
ووجبة  الفندق  يف  ليلة  ملدة  اإقامة 
اإفطار, باالإ�صافة اإىل تذكرة دخول 
الرفيهية  املـــدن  مــن  واحــــدة  اإىل 
لكل نزيل فندق م�صجل, مبا فيها 
ويا�س  اأبـــوظـــبـــي,  فــــــرياري  عــــامل 
وارنر  وعامل  اأبوظبي,  ووتروورلد 

التي  الرائدة  املطاعم  يف  املاأكوالت 
حتت�صنها اجلزيرة.  

فندق دبليو اأبوظبي - جزيرة    5-
اال�صتمتاع  لــلــزوار  – ميــكــن  يــا�ــس 
دبليو  يف  بيهيف”  “م�س  بفعالية 
الطابع  ذات  ال�صيدات  ليلة  الوجن, 
املميز التي يقدمها الفندق يف يوم 
املراأة العاملي, حيث ميكن لل�صيدات 
بباقات  اال�صتمتاع  العائلة  واأفـــراد 
الفندق  يــقــدمــهــا  الــتــي  الــعــرو�ــس 

لاحتفال بهذه املنا�صبة. 

الوجهة  يــــا�ــــس,  جــــزيــــرة  حتــتــفــي 
اأبوظبي,  يف  الـــرائـــدة  الــرفــيــهــيــة 
للمراأة  الــعــاملــي  الـــيـــوم  مبــنــا�ــصــبــة 
ويوم االأم خال �صهر مار�س ب�صكل 
ا�ــصــتــثــنــائــي هـــذا الـــعـــام, وذلــــك من 
خال اإطاق خم�صة جتارب مميزة 
يف  امل�صاركة  فر�صة  لــزوارهــا  تتيح 

احتفاالتها. 
اأبوظبي  هيلتون  فندق  باقات   1-
– ميكن لزوار اجلزيرة اال�صتفادة 
اأطلقتها  التي  الباقة اجلديدة  من 

- تقدم حلبة مر�صى يا�س جمموعة 
مار�س  �صهر  خــال  الفعاليات  من 
للمراأة  الــعــاملــي  بــالــيــوم  لاحتفال 

ويوم االأم.
ميــكــن لــلــزوار اغــتــنــام الــفــر�ــصــة يف 
لياقتهم  على  للحافظ  مــار�ــس   8
البدنية مع انطاق برنامج تدرب 
جمل�س  يـــقـــدمـــه  الــــــذي  يـــا�ـــس  يف 

ابتداًء من  اأبوظبي, وذلــك  بــراذرز 
لل�صيف  اإماراتي  درهم   429.00

الواحد يف غرفة مزدوجة.
-2  تناول الطعام يف الهواء الطلق 
املطاعم يف  - تقدم  يا�س مارينا  يف 
جتربة  مارينا  يــا�ــس  اأنــحــاء  جميع 
يوم  مبنا�صبة  رائــعــة  طــعــام  تــنــاول 
حيث  االأم,  يــــوم  و  الــعــاملــي  املــــــراأة 

اأبوظبي الريا�صي يف حلبة مر�صى 
التي  االأن�صطة  تقت�صر  ولن  يا�س. 
تقدمها احللبة يف يوم املراأة العاملي 
عــلــى اجلـــــري وركــــــوب الــــدراجــــات 
بودي  �صي�صت�صيف  اإذ  وال�صباحة, 
تري �صتديو ال�صحي اأن�صطة لياقة 
بدنية اإ�صافية مثل ريا�صة الزومبا 
 50 تــقــدمي  �صيتم  كــمــا  والــيــوغــا. 

اأطباًقا  �صيرياين  مطعم  �صيقدم 
العاملي,  املــراأة  بيوم  احتفاًء  خا�صة 
البحر  مبا يف ذلك �صلطة �صرطان 
اأال  بات�صريي  وطــبــق  كــاتــاالنــا,  اأال 
التوربوت  �صمك  وطبق  جينوفيز, 
امل�صوي مع اخل�صار امل�صكلة, وكعكة 

امليموزا.
التوجه اإىل حلبة مر�صى يا�س   3-

جزيرة يا�ش حتتفي بيوم املراأة العاملي ويوم الأم

يف �إطار دعمها حلملة �لتطعيم �لوطنية لدولة �الإمار�ت

القرية العاملية حتقق الرقم القيا�سي 16 يف غيني�ش لالأرقام القيا�سية 



 
مت�ساح يبتلع طفال بالكامل

متّكن �صكان كاليمانتان يف اإندوني�صيا موؤخرا, من اإخراج جثة طفل 
يف الثامنة من عمره, ابتلعه مت�صاح, بينما كان ال�صبي ي�صطاد مع 
�صابوترا  مولكان  دميــا�ــس  وكــان  باملكان.  اجلـــاري  النهر  يف  والـــده 
ليقوم  الــ�ــصــاطــئ,  عــن  ابتعد  عندما  والـــده  مــع  النهر  يف  ي�صطاد 
مت�صاح بطول 26 قدما ب�صحبه بعيدا. وحاول والد دميا�س �صرب 
التم�صاح كي يفلت ولده, اإال اأن احليوان غا�س يف االأعماق, ح�صبما 
ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية. وابتلع التم�صاح دميا�س 
بقرية  الحقا  ا�صطياده  مت  حيث  مب�صغه,  يقوم  اأن  دون  بالكامل 
اأحد  وك�صف  الفتى.  جثة  واإخـــراج  تقطيعه  ليتم  بنغالون,  مــوارا 
الطفل  والــد  اأن  االإندوني�صية,  واالإنــقــاذ  البحث  بوكالة  العاملني 
اأن  اإال  قوية,  �صربات  له  ووجــه  العاريتني  بيديه  التم�صاح  هاجم 

احليوان مل ي�صت�صلم, وفّر بعد اأن �صحب دميا�س معه.

تخ�سع جلراحة رائدة منعت انف�سال راأ�سها عن ج�سدها
جنحت جراحة رائدة يف احلوؤول دون انف�صال راأ�س �صابة بريطانية 

عن ج�صدها بعدما عانت من حالة نادرة طوال حياتها.
عانت زوي اإليوت )27 عاماً( من نوبات �صرع ونوبات اإغماء منذ اأن 
كانت مراهقة. مت ت�صخي�س حالتها باأنها م�صابة بعدم اال�صتقرار 
اأن املنطقة التي تلتقي فيها  القحفي الرقبي )CCI(, مما يعني 

جمجمتها وعمودها الفقري كانت غري م�صتقرة.
العمل,  على  قـــادرة  غــري  ويلت�صري,  �ــصــالــزبــوري,  مــن  زوي,  كــانــت 
وحذرها املتخ�ص�صون الطبيون من اأنها معر�صة خلطر االإ�صابة 

وانف�صال راأ�صها عن ج�صدها ب�صكل كامل.
بعد جمع الترعات ملا يقرب من عام, متكنت زوي من اإجراء جراحة 

غريت حياتها, يف االأول من �صهر فراير )�صباط( املا�صي.
عــانــيــت مــن م�صاكل  “لقد  مــتــحــدثــة عــن حــالــتــهــا:  وقــالــت زوي 
م�صتمرة لفرة طويلة حًقا. مل اأقابل اأي �صخ�س ملدة عامني. كنت 
اأتطلع دائماً اإىل اخلروج مع اأ�صدقائي اإما لق�صاء ليلة يف اخلارج 
اأثرت م�صاكل زوي ال�صحية  ". وقد  اأو لتناول فنجان من القهوة 
على اأدق التفا�صيل يف حياتها, حيث كانت جتد �صعوبات يف ارتداء 
ماب�صها والقيام باملهام اليومية الب�صيطة. مع مرور الوقت, بداأت 
اأعرا�س جديدة بالظهور, حيث عانت من اإح�صا�س حارق يف اأعلى 
وقدميها,  يديها  يف  �صديدة  وبـــاآالم  باخلدر  ت�صعر  وبـــداأت  رقبتها 

اإ�صافة اإىل �صعورها بوخز قوي يف فروة راأ�صها.

ديزين لند تتحدى كورونا
اأعــلــن �ــصــكــرتــري هــيــئــة الــ�ــصــحــة واخلـــدمـــات االإنــ�ــصــانــيــة يف والية 
ديــزين الند يف  ملنتجع  ال�صماح  �صيتم  اأنــه  مــارك غايل  كاليفورنيا 
بها  امل�صموح  ال�صعة  حــدود  مع  افتتاحه  باإعادة  كاليفورنيا  جنوب 

اعتباًرا من 1 اأبريل.
على  قا�صرة  �صتكون  ال�صعة  اإن  بكاليفورنيا  ال�صحة  وزارة  وقالت 

مايراوح بني 20 يف املئة و30 يف املئة.
مار�س  اأبــوابــهــا يف  كاليفورنيا  ديـــزين النــد يف  اأغلقت  قــد  وكــانــت 

2020, ب�صبِب االنت�صاِر ال�صريِع لفريو�س كورونا امل�صتجد.
وقال غايل يف موؤمتر عر الهاتف "ن�صعر اأن الوقت منا�صب االآن 
للبدء يف اإعادة تقدمي هذه االأن�صطة بطريقة ما وب�صكل تدريجي 
ل�صبكة �صي اإن   , ديزين الند  منتجع  رئي�س  بوتروك,  ".واأكد كني 
الربيع,  هذا  الرفيهية  املنتزهات  افتتاح  عــودة  ن�صجع  " اإننا  اإن: 
القريبة  ال�صركات  وم�صاعدة  العمل,  اإىل  االأ�صخا�س  اآالف  وعــودة 

وجمتمعنا اأي�صا ب�صكل كبري."

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يكت�سفون كوكبا عمالقا قد يكون �ساحلا للحياة
يقع  كوكب  على  ن�صوء حياة  اإمكانية  اأملانيا, عن  "ماك�س بانك" يف  فلك من معهد  علماء  اأجراها  درا�صة  ك�صفت 
خارج جمموعتنا ال�صم�صية. وح�صبما ذكرت الدرا�صة التي ن�صرت نتائجها يف جملة "�صاين�س" العلمية, فاإن الكوكب 

املكت�صف يتمتع بدرجة حرارة اأبرد قليا من كوكب الزهرة, وقد يكون له غاف جوي قادر على ا�صت�صافة حياة.
وا�صتخدم العلماء طرق ر�صد متطورة ال�صتك�صاف الكوكب الذي يدور حول جنم قزم اأحمر يبعد 26 �صنة �صوئية.

واأطلق على الكوكب ا�صم Gliese 486b, وهو اأكر كتلة مبقدار 2.8 مرة عن االأر�س, ويحتوي على تركيبة من 
اأيونات عن�صري  كوكبنا, وهي عبارة عن مركبات كيميائية تدخل يف تركيبها  تركيبة  ت�صبه  احلديد"  "�صيليكات 

االأوك�صجني وال�صيليكون, لكنها اأكرث �صخونة, حيث ت�صل درجة حرارة �صطحه اإىل 428 درجة مئوية.
ومل يو�صح العلماء طبيعة احلياة التي يحتمل اأن تن�صاأ على مثل هذا الكوكب احلار, اإال اأنهم اأكدوا �صرورة اإجراء 
املزيد من االأبحاث والدرا�صات, وباأن الكثافة الظاهرية ت�صري اإىل اأنه غري مغطى بالكامل باملياه, واإمنا هو ترابي 

عماق.
وي�صتخدم العلماء يف ا�صتك�صاف الكواكب عادة طريقتني وهما قيا�س ال�صوء العابر و"الدوبلر ال�صعاعي", كما يك�صف 
"التحليل الطيفي" املواد الكيميائية املوجودة يف الغاف اجلوي, وميكن اأن حتتوي بع�س هذه املواد الكيميائية على 

موؤ�صرات حيوية تنتجها الكائنات احلية فقط.
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لأول مرة.. مركبة الف�ساء بر�سفريان�ش تتجول على املريخ
باأول  قيام مركبتها بري�صفريان�س,  نا�صا,  االأمريكية  الف�صاء  وكالة  اأعلنت 
رحلة لها على املريخ, وذلك بعد اأ�صابيع من هبوطها على الكوكب االأحمر.

بــداخــل فوهة  وذلـــك  دقيقة,   33 اأمــتــار يف   6.5 املركبة مبــعــدل  وحتــركــت 
"جيزيرو", وهو عبارة عن قاع بحرية قدمي. وفق خمططات "نا�صا", فاإن 
200 مر  الهدف االأ�صا�صي يتمثل بجعل املركبة تقوم برحات ت�صل اإىل 
خطوات  اأوىل  على  وتعليقا  العلمي.  ا�صتك�صافها  يبداأ  اأن  مبجرد  اأكــرث,  اأو 
"ا�صتجاب  "نا�صا":  اأني�س ظريفيان, من  املهند�س  املريخ, قال  املركبة على 
اأن نظام  "نحن على ثقة من  نظام الدفع ال�صدا�صي ب�صكل رائع", م�صيفا: 
القيادة جاهز للعمل وقادر على نقلنا اإىل اأي مكان يقودنا اإليه العلم خال 

العامني املقبلني", ح�صبما نقلت �صحيفة "ذا غارديان" الريطانية.
على  التقطتها  التي  ال�صور  من  اآالف   7 نحو  اإر�صال  من  املركبة  ومتكنت 

�صطح املريخ, اإ�صافة اإىل بيانات االأر�صاد اجلوية على الكوكب االأحمر.
اأوىل  واأر�صلت  18 فراير,  املريخ, يوم  "بر�صفرين�س" على �صطح  وهبطت 
اأ�صهر وقطعت خالها  �صبعة  بــداأت قبل حــوايل  التي  بعد رحلتها  ال�صور, 
اأكرث  تعد  الــتــي  املــركــبــة,  اأر�ــصــلــت  هبوطها,  وفـــور  كيلومر.  مليون   470
املخترات املتنقلة تطورا يف علم االأحياء الفلكي يتم اإطاقه اإىل عامل اآخر, 

اأوىل ال�صور التي التقطتها على �صطح الكوكب االأحمر.

اأيهما اأكرث فعالية اللقاحات املحقونة اأم الأنفية؟
بينما تقت�صر حماوالت التطعيم يف الوقت احلايل على اللقاحات املحقونة, 
اأكرث  فاأيهما  وا�ــصــع,  نطاق  على  االأنـــف  لقاحات  اآفـــاق  مناق�صة  اأي�صاً  تتم 
فعالية؟ يف حني يتم اإعطاء اللقاحات التقليدية يف اجللد با�صتخدام احُلقن, 
ت�صتهدف لقاحات االأنف االأغ�صية املخاطية ويتم اإعطاوؤها عن طريق االأنف 
ولي�س عن طريق الفم اأو الذراع. عادة ما يتم ر�س لقاحات االأنف يف فتحات 
االأنف. ميكن القيام بذلك مب�صاعدة حقنة بدون اإبرة اأو بخاخ اأنف اأو دواء 
�صائل اأو تو�صيل بخاخ خا�س. يف حني اأن الفريو�س يدخل اجل�صم عادة من 
خال االأنف, فاإن اللقاح يعر�س الفريو�س ويوؤدي اإىل قيام جهاز املناعة 

ب�صنع بروتينات يف الدم ويف االأنف ملكافحة الفريو�س, ومنعه من النمو. 
الغ�صاء  خـــال  مــن  اجلــ�ــصــم  تــدخــل  الــفــريو�ــصــات,  معظم  اأن  اإىل  بالنظر   
املخاطي وت�صيب اخلايا واجلزيئات املوجودة يف االأغ�صية املخاطية, ُينظر 

اإىل لقاحات االأنف على اأنها حل اأكرث فعالية.
على العك�س من ذلك, فاإن اللقاحات الع�صلية اأو اللقاحات املحقونة تف�صل 
على  وتعتمد  املخاطي  الغ�صاء  من  املناعية  اال�صتجابة  هــذه  مثل  اإثــارة  يف 

اخلايا املناعية من اأجزاء اأخرى من اجل�صم.
وال ميكن اأن حتمي لقاحات االأنف الفعالة من فريو�س كورونا فح�صب, بل 
ا ب�صكل مبا�صر مع اخلايا التائية املوجودة يف االأنف واحللق  تتفاعل اأي�صً

وت�صتهدف اخلايا املناعية املوجودة يف الغ�صاء املخاطي.

باميال اأندر�سون تبيع 
منزلها مببلغ �سادم

الــعــاملــيــة  باميا  الــنــجــمــة  غـــــادرت 
اأنـــدر�ـــصـــون  مــالــيــبــو بــعــدمــا باعت 
للعي�س  االنــتــقــال  وقـــررت  منزلها 
كندا  يف  ال�صابق  جدتها  مــنــزل  يف 
مع زوجها اجلديد دان هايهر�صت 
بــحــ�ــصــب مـــا ذكـــــره مـــوقـــع غا�صت 

غريد.
وبــاعــت بــامــيــا اأنـــدر�ـــصـــون مببلغ 
وهو  دوالر,  مليون   15 اىل  و�صل 

منزل ي�صم 4 غرف نوم فقط.
تقريبا من  عــام  بعد  ذلــك  ويــاأتــي 
املخرج  زوجــــهــــا  عــــن  ــالــهــا  انــفــ�ــص
جــون بــيــرز والـــذي تــزوجــتــه ملدة 
يــومــا فــقــط, ووفــقــا ل�صحيفة   12
 Hollywood reporter
باميا  كـــ�ـــصـــفـــت  االأمــــــريكــــــيــــــة, 
اأندر�صون, يف ت�صريحات لل�صحيفة 
اأنـــهـــا وزوجـــهـــا قررا  االأمـــريكـــيـــة, 
الوقت الإعــادة تقييم  ق�صاء بع�س 
ـــــدان مـــــن احلـــــيـــــاة ومـــن  ـــــري مـــــا ي
تاأثرت  "لقد  م�صيفة:  بع�صهما, 
واحتادنا  بجون  احلــار  بالرحيب 

�صوًيا".

غوغل فيو ير�سد 
جرمية غريبة

بر�صف  يقومون  كانوا  عمال  جنح 
االإجنليزية,  فنتون  بــلــدة  يف  �ــصــارع 
كانت  لغوغل,  تابعة  �صيارة  بــخــداع 
لــ�ــصــالــح خدمة  الــفــيــديــو  تــ�ــصــجــل 
جلرمية  بتمثيلهم  فيو",  "�صريت 
قتل مرعبة. وبح�صب ال�صورة التي 
التوا�صل,  مواقع  على  تداولها  مت 
يحمان  وهــــمــــا  رجــــــــان  يــــبــــدو 
ممدا  رجا  بهما  ي�صربان  فاأ�صني, 

على االأر�س.
ظهرت  املرعب,  امل�صهد  جانب  واإىل 
�صيارة تابعة لغوغل مزّودة بكامريا 
واأخرى تابعة ل�صركة اأخرى, االأمر 
لرواد  عديدة  تف�صريات  اأثــار  الــذي 

مواقع التوا�صل االجتماعي.
وعــّلــق كــثــريون عــلــى الــ�ــصــورة باأن 
ارتكبوا  جمرمني  "غوغل" تف�صح 
النهار,  و�ــصــح  يف  مـــروعـــة  جــرميــة 
جماهرة  اآخـــــــــرون  اعــــتــــر  بــيــنــمــا 
الــ�ــصــخــ�ــصــني بــفــعــلــتــهــم اأمــــــرا غري 
مقبول. وكانت املفاجاأة باأن ال�صورة 
تعود اإىل عام 2014, وباأن الرجلني 
مثا امل�صهد بعد اكت�صافهما ل�صيارة 
كانا  الــــــذي  املــــكــــان  يف  "غوغل" 
يتواجدان فيها مع ال�صخ�س الثالث 
الذي كان ممددا على االأر�س. واأ�صار 
بول اإجنل, رئي�س �صركة "جي اإم زد 
ليمتد" امل�صوؤولة عن ر�صف ال�صارع, 
م�صاهدة  لـــــدى  تـــفـــاجـــئ  اأنــــــه  اإىل 
الــ�ــصــورة وانــتــ�ــصــارهــا جمــــددا رغم 
ونقلت  ن�صرها.  على  �صنوات  مــرور 
�صتار" الريطانية  "ديلي  �صحيفة 
عن بول قوله, اإن فريقه قرر وقتها 
ت�صبب  مل  التي  املزحة  بهذه  القيام 
االأذى الأحــد, ليبدو الو�صع كما لو 

اأن جرمية قتل ترتكب.

�ساكريا حتتفل بال� 300 مليون م�ساهدة 
GIRL LIkE ME ل� كليب

كليب  ك�صر  طــرحــه  عــلــى  قليلة  اأ�ــصــهــر  بــعــد 
 Girl Like" �ـــصـــاكـــريا  الــعــاملــيــة  الــنــجــمــة 
م�صاهدة  مــلــيــون   300 الـــــ  حــاجــز   ,"Me
بهذا  �صاكريا  اإحتفلت  وقد  عر "يوتيوب", 
الكبري بفيديو ن�صرته عر �صفحتها  الرقم 
االجتماعي,  التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة 
وعروا  كبري  ب�صكل  املتابعني  معها  وتفاعل 

عن حبهم واإعجابهم باأعمالها.
اأ�صهر  االأغنية قبل  اأطلقت  �صاكريا  اأن  يذكر 
 Black Eyed Peas " بالتعاون مع فريق
" عر "يوتيوب". وظهرت كعادتها بلوحات 
باحليوية  مــفــعــمــة  خمــتــلــفــة  ا�ــصــتــعــرا�ــصــيــة 
بعد طرحه �صوراً  ون�صرت موؤخراً  واالإثــارة, 
 48 بـــ  فقط  وكتبت:"  العمل  كوالي�س  مــن 
 "Girl Like Me" صاعة, نال فيديو اأغنية�
الــ�ــصــور من  بع�س  وهـــذه  املــ�ــصــاهــدة,  مليون 

الكليب".

ذهبت اإىل قرب اأمها.. فكانت املفاجاأة ال�ساعقة 
قالت �صابة بريطانية, اإنها تعر�صت لـ"�صدمة �صاعقة", 
موؤخرا, عندما ذهبت لزيارة قر والدتها املتوفاة, فوجدت 
اأن عماال من البلدية و�صعوا حاوية نفايات قدمية فوقه, 

دون اأي مراعاة حلرمة الرفات وال املكان.
وذكرت �صانون براين, وعمرها 20 �صنة, اأنها عاي�صت هذا 
"األفتريون" يف منطقة ديربي  الفظيع يف مقرة  االأمــر 

�صاير, يوم الثاثاء املا�صي.
واأ�صافت اأنها راأت حاوية مليئة بالراب وبع�س االأ�صياء 
الـــقـــذرة فــــوق الـــقـــر, وهــــو مـــا اأحلــــق �ـــصـــررا بــعــدد من 

االإك�ص�صوارات التي مت و�صعها فوق القر.
وكانت والدة �صانون, وهي كاثرين اأوبراين, قد رحلت عن 
احلياة منتحرة يف نوفمر 2019, وهي يف االأربعني من 
العمر. وبح�صب �صحيفة "مريور" الريطانية, فاإن االأم 
كانت تعاين مر�صا يعرف باال�صطراب الثنائي, وهو عبارة 
وا�صتنكرت  النف�صية.  واحلالة  املــزاج  يف  �صديد  تقلب  عن 
�صانون التعامل مع قر والدتها بهذه الطريقة, وا�صفة 
اأن  العمال  بو�صع  كان  اأنــه  اأ�صافت  ثم  بـ"املفزعة",  اإياها 

ي�صعوا العربة يف اأماكن اأخرى كثرية داخل املقرة.

حتذير بعد فرار ع�سرات التما�سيح من مزرعة 
ذكر م�صوؤول احلفاظ على احلياة الرية يف دولة جنوب 
هــرب من  التما�صيح  مــن  غــري معلوم  عـــدداً  اأن  اأفريقيا  

مزرعة لربية هذه الزواحف يف الباد.
وقــالــت بــيــرو فـــان ريـــن, املــتــحــدثــة بــا�ــصــم وكــالــة "كيب 
اإن  الطبيعية  احلــيــاة  على  للحفاظ  االإقليمية  نيت�صر" 
التما�صيح ال�صغرية التي يبلغ طول الواحد منها ما بني 
1.2 مر و1.5 مر, هربت رغم �صياج االأ�صاك ال�صائكة 
وي�صرن  اإقليم  يف  بونيفال  بلدة  مــن  القريبة  باملزرعة 
كيب االأربعاء املا�صي. وطلبت "كيب نيت�صر" من ال�صكان 
االإم�صاك  حلــني  القريب  "بري"  نهر  عــن  بعيدا  البقاء 
بجميع التما�صيح. واأ�صافت فان رين: "من الوا�صح اأنها 
يف  كانت  اأنها  رغم  برية,  حيوانات  هذه  للغاية.  خطرية 
االأ�ـــصـــر. ويــجــب عــلــى االأ�ــصــخــا�ــس عـــدم االقــــراب منها, 
والبقاء بعيدا عن النهر حتى االإم�صاك بها". واأو�صحت 
اأن "كيب نيت�صر" اأطلقت حملة ل�صيد التما�صيح الهاربة, 
بالتعاون مع مالك املزرعة وماك االأرا�صي املحيطة بها 
 27 على  العثور  االآن جــرى  اإنــه حتى  وقالت  وال�صرطة. 

مت�صاحاً, وال يزال عدد غري معلوم طليقاً.

مل�سق مذاق هندي على حلوم البقر يثري جدًل 
اعتذر متجر)األدي( االأملاين بعد و�صع مل�صقات مكتوب 
عليها "مذاق هندي" على منتجات حلوم البقر يف املتاجر 
بتقدي�س  تكرث  ال  اأنها  يبدو  خطوة  وهي  الريطانية, 
معظم الهنود للبقر. ومت ن�صر �صورة عر موقع توير 
"ماجنو ما�صاال بيف  ي�صمى  األدي  اأظهرت منتجا ملتجر 
عليه  مــكــتــوب  الــعــبــوة  عــلــى  مل�صق  ويــظــهــر  �صتيك�س". 
"مذاق هندي". ون�صر ال�صورة ح�صاب "بريتي�س اإنديانز 
فوي�س", الذي كتب يف تعليق على ال�صورة: "حلم البقر 
الريطانيون  الهنود  هندياً(,  يكون )مذاقاً  اأن  ال ميكن 
والــهــنــدو�ــس الــريــطــانــيــون يــطــالــبــون بــاعــتــذار و�صحب 
فوري لكلمات )مذاق هندي( من منتج �صرائح اللحم يف 

مناجر األدي باململكة املتحدة".

حتدى الإعاقة والتنمر.. ق�سة اأول خمرج م�سري اأ�سم
يف عامه الثاين, فوجئت والدة اأحمد ال�صمان باأنه 
اأ�صم, ويف عامه احلايل يجل�س الرجل الذي مل يعد 
طفا, وعلى ظهره الفتة معلقة ُكتب عليها بخط 
�صينمائي  خمــرج  اأول  لي�صبح  "خمرج",  �صحري 
اأ�صم يف م�صر, وما بني هذا وذاك ق�صة طويلة من 

التحدي.
عربية",  نيوز  "�صكاي  ملوقع  ال�صمان  اأحمد  يقول 
يتكلم,  وال  ي�صمع  ال  فهو  ال�صمم,  باإعاقة  ولد  اإنــه 
بذلك مل  والدته  الطبيب  اأخر  "عندما  م�صيفا: 
ت�صدق ومل تتقبل فكرة االإعاقة البنها. ومع الوقت 
تاأكدت روؤية الطبيب, لنبداأ رحلة العاج مع طبيب 
اآخــر خمت�س بالتخاطب, ورمبــا هذا االأمــر �صاعد 

ب�صكل كبري على حت�صني النطق على االأقل".
الذي  فالتنمر  تعليمه,  اإكمال  ال�صمان  ي�صتطع  مل 
واجهه �صّعب عليه ا�صتكمال املهمة, وكان التحدي 
االأول الذي يخ�صره. وي�صري ال�صمان اإىل اأنه "قرر 
)بحب  فــيــلــم  مــ�ــصــاهــدتــه  بــعــد  خمتلفا  ي�صبح  اأن 
عام  ال�صينما  دور  يف  عــر�ــصــه  مت  الــــذي  الــ�ــصــيــمــا( 
ذلك  منذ  ودفــعــه  لــه  �صكل �صدمة  والـــذي   ,2005

احلني لع�صق الفن ال�صابع".
رغم عزم ال�صمان على ال�صروع يف تعلم العمل الفني 
وال�صينمائي, حيث يتطلب ذلك درا�صة ولو ب�صيطة 
تــدعــم املــوهــبــة, فــــاإن االأمــــر مل يــكــن �ــصــهــا لهذه 
الدرجة, اإذ تعر�س حلادث ترك اأثرا يف ج�صده, مما 
جعله ي�صعر باإحباط كبري, لكنه مل يتوقف وعمل 
اأكــــرث مــن جمـــال ليتمكن مــن احلــ�ــصــول على  يف 

اأموال ت�صاعده على حتقيق حلمه.
حماكاة  يارب"..  دلني  �صح..  وال  غلط  اأنا  "يارب 
الــفــنــان الــكــبــري حمــمــود حــمــيــدة يف فــيــلــم "بحب 
الذي  الــ�ــصــمــان,  حــيــاة  يف  مــكــررة  كــانــت  ال�صيما", 
تغيري  يف  �صاهم  الـــذي  الفيلم  مــن  اقتب�صها  رمبــا 
ويقول:  النهاية.  يف  االإجابة  على  ليح�صل  حياته, 
على  احل�صول  بعد  فيلم  اأول  اإنــتــاج  يف  "جنحت 
�صديد,  بفخر   ."2016 عام  �صينمائية  ور�ــس  عدة 
يوؤكد ال�صمان اأنه جنح فيما كان يرنو اإليه, لي�صبح 
 one"الـ بطريقة  االأفــام  ينتج  �صينمائيا  خمرجا 
الرجل  بـ"فريق  يــعــرف  مــا  اأو   ,"man crew

الواحد".

� من جمموعة فرز�ت�سي خلريف و �ستاء 2021-2022 يف �أ�سبوع �ملو�سة يف ميلنو، �إيطاليا. رويرتز عار�سة �الأزياء جيجي حديد تقدم �بتكاراً

كاردا�سيان تك�سف تعر�سها 
للتنمر: �سبهوين بحوت قاتل

اأج�صامهم,  ب�صبب  وينتقدونهم  االآخرين  على  يتنمرون  من  كاردا�صيان,  كيم  انتقدت 
كيلوغراما   27 نحو  وزنها  زيــادة  ب�صبب  هوجمت  عندما  لــاإحــراج  تعر�صها  متذكرة 
خال حملها االأول. وروت كاردا�صيان ب�صكل مف�صل يف من�صور على اإن�صتغرام كيف مت 
ب�صكل  2013 ومقارنتها  االأخــرية من حملها يف  املراحل  قاتل خال  ت�صبيهها بحوت 
غري موات مع كيت زوجة االأمري وليام التي كانت حاما اأي�صا يف ذلك الوقت. وقالت: 
جل�صدي وب�صكل اأ�صا�صي ب�صبب �صغوط املقارنة  حدث  ما  ب�صبب  يوم  كل  اأبكي  "كنت 
ال�صليم  ال�صخ�س  عليه  يبدو  اأن  يجب  الــذي  ال�صكل  املجتمع  يعتره  ما  مع  امل�صتمرة 
البالغة  كاردا�صيان  واأ�صافت  باحلوت".  االإعــام يل  و�صائل  ت�صبيه  ب�صبب  وكذلك 
من العمر 40 عاما: "كنت اأ�صعر باخلجل كل اأ�صبوع ب�صبب ق�ص�س الغاف التي 
جعلت عدم �صعوري باالأمن موؤملا جدا اإىل حد عدم ا�صتطاعتي مغادرة املنزل 

رويرز. نقلت  ما  وفق  لعدة اأ�صهر بعد ذلك. لقد حطمني حقا", 


