
   

حممد بن را�شد ي�شدر مر�شومًا باإدراج اأ�شُهم ال�ّشِركات 
املُ�شاِهمة يف اأ�شواق الأوراق املالّية باإمارة دبي

•• دبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي،  �لدولة رئي�س جمل�س 
يف  �ملُ�شاِهمة  �ل�ّشِركات  �أ�شُهم  ب���اإدر�ج   2021 ل�شنة   3 رق��م  �ملر�شوم 

�أ�شو�ق �لأور�ق �ملالّية باإمارة دبي.
و�ل�شركات  �ملحلية  �ل�شركات  بني  توزعت  �أحكاماً  �ملر�شوم  وت�شّمن 
�أ�شو�ق  يف  �أ�شهمها  �إدر�ج  لغايات  �لأجنبية  و�ل�شركات  �ملحلية  غ��ر 
�ل�ّشِركات  باأنها  �ملحلية  �ل�شركات  �ملر�شوم  �ملالية، حيث عرف  �لأور�ق 
�ملُ�شاِهمة �لعاّمة، �لتي يتم تاأ�شي�شها يف �إمارة دبي، مبا يف ذلك مناطق 
ة، و�ملناطق �حُلّرة مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي،  �لتطوير �خلا�شّ
للت�شريعات  وفقاً  �ملخت�شة  �لرتخي�س  �ُشلطة  من  ترخي�شها  ويتم 
باأنها  �ملر�شوم  �ملحلية فقد عرفها  �ل�شركات غر  �أما  �ل�شارية لديها، 
�ل�ّشِركات �ملُ�شاِهمة �لعاّمة، �لتي يتم تاأ�شي�شها وترخي�شها خارج �إمارة 
�لإم���ارة.   )�لتفا�شيل  �أن�شطة د�خل  �أو  �أ�شول  �أو  دبي، ولديها فروع 

�س14(

جلنة الطوارئ والأزمات حتدث اإجراءات دخول الإمارة من 
داخل الدولة ح�شب نوع فح�ص الدخول بدءَا من 1 فرباير

•• اأبوظبي- وام: 

�أعلنت جلنة �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث �لناجمة عن جائحة 
�إمارة  دخ��ول  �إج���ر�ء�ت  �أم�س، عن حتديث  �أبوظبي  �إم��ارة  كورونا يف 
�أبوظبي ح�شب نوع فح�س كوفيد19- تعزيز�ً للإجر�ء�ت �لحرت�زية 
و�شيبد�أ  �لفرو�س،  �نت�شار  من  و�حلد  �لعدوى  لحتو�ء  �ل�شتباقية 

تطبيق هذه �لإجر�ء�ت من يوم �لإثنني 1 فرب�ير 2021.

رئي�س بوليفيا لوي�س �آر�س يتابع تلقي �لطاقم �لطبي لقاح Sputnik V �لرو�شي     )� ف ب(

خذلهم تر�مب

بتوجيهات رئي�ص الدولة.. حممد بن را�شد يعتمد تعديل الالئحة التنفيذية لقانون اجلن�شية 
ال�شماح مبنح اجلن�شية واجلواز الإماراتي للم�شتثمرين واملوهوبني واأ�شحاب املهن التخ�ش�شية

•• ابوظبي -وام: 

بتوجيهات من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- �عتمد جمل�س 
�لوزر�ء برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي تعديل بع�س �لأحكام �ملرتبطة باللئحة 
����ش���اأن �جلن�شية  �لحت�����ادي يف  ل��ل��ق��ان��ون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�جلن�شية  منح  خللها  من  يجيز  �ل�شفر،  وج���و�ز�ت 
�لإمار�تية للم�شتثمرين و�أ�شحاب �ملهن �لتخ�ش�شية 
و�أ�شحاب �ملو�هب وعائلتهم وذلك ��شتناد�ً لعدد من 

�ل�شو�بط و�ل�شروط.
تقدير  �إىل  و�أح���ك���ام���ه  �ل���ق���ان���ون  ت��ع��دي��لت  ت���ه���دف 
�أ�شحاب  و��شتقطاب  �ل��دول��ة  يف  �مل��وج��ودة  �ل��ك��ف��اء�ت 
دولة  ن�شيج  �شمن  ومتكينهم  و�ل��ع��ق��ول  �لإجن�����از�ت 
�ملجتمع  ت���لح���م  وت���ع���زي���ز  �لج���ت���م���اع���ي،  �لإم��������ار�ت 
وتعاي�شه مبا ير�شخ م�شرة �لتنمية يف دولة �لإمار�ت 

ويعزز ح�شورها يف كافة �ملجالت.
�مل�شتثمرين،  �ل��ق��ر�ر  من  �مل�شتهدفة  �لفئات  وت�شمل 
و�أ�شحاب �ملهن �لتخ�ش�شية كالأطباء و�ملتخ�ش�شني 
�ملخرتعني،  م��ث��ل  �مل����و�ه����ب  و�أ����ش���ح���اب  و�ل���ع���ل���م���اء، 
�لقانون  يجيز  كما  و�ملوهوبني،  و�لفنانني  و�ملثقفني 
وفقاً  �لفئات  ه��ذه  �أ�شر  لأف���ر�د  �أي�شاً  �جلن�شية  منح 
و�لأبناء،  �ل����زوج  م��ن  ل��ك��ل  �ملنظمة  �مل����و�د  لن�شو�س 
باجلن�شية  بالحتفاظ  �جلديد  �لتعديل  ي�شمح  فيما 

�حلالية حلاملها.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خلل ��شتقباله رئي�س �لحتاد �لربملاين �لدويل    )و�م(

ا�ستقبل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية دور الربملانات يف تقارب ال�شعوب ثقافيا وان�شانيا واجتماعيا 
•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�أم�س معايل دو�رت��ي با�شيكو  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل م�شاء  رئي�س جمل�س 

�ل��ز�ئ��ر. وق��د رح��ب �شموه بال�شيف وجتاذب  �ل��دويل  �ل��ربمل��اين  رئي�س �لحت��اد 
معه بح�شور �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
ومعايل �شقر غبا�س رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحت��ادي..�أط��ر�ف �حلديث حول 

عدد من �لق�شايا �لربملانية �لإقليمية و�لدولية.              )�لتفا�شيل �س2(

قلق يف اأوروبا من الفريو�س املتحّور وحت�سن الو�سع يف الواليات املتحدة

الحتاد الأوروبي يرتاجع عن تهديده تقييد �شادرات اللقاح ومنظمة ال�شحة حتذر من نزعة قومية 
•• بروك�سل-اأ ف ب:

يتز�يد �لقلق حيال �نت�شار �لن�شّخ 
كورونا  ف���رو����س  م���ن  �مل���ت���ح���ّورة 
�أوروب���ا وخارجها  يف دول ع��دة يف 
�إغ������لق ح����دوده����ا، فيما  ق�����ررت 
�جلديدة  �لإ�شابات  وت��رة  تتجه 
وحالت �ل�شت�شفاء �إىل �لرت�جع 

يف �لوليات �ملتحدة.
�ل�شبت  �أملانيا �عتبار�ً من  ومنعت 
�لرب  ع���رب  �أر����ش��ي��ه��ا  �إىل  دخ����ول 
و�ل����ب����ح����ر و�جل��������و �لأ����ش���خ���ا����س 
ت�شهد  دول  خم�س  من  �لو�فدين 
تف�شياً و��شعاً للن�شخ �ملتحّورة من 

�لفرو�س.
�عتبار�ً  فرن�شا  تغلق  جهتها،  من 
م��ن �لأح���د ح��دوده��ا �أم���ام جميع 
�مل�����ش��اف��ري��ن م���ن خ�����ارج �لحت����اد 
�لرحلت  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  �لأوروب�������ي، 
�غلقت  وك�����ذل�����ك  �ل���������ش����روري����ة 
�لكبرة  �ل���ت���ج���اري���ة  م����ر�ك����زه����ا 
�أع���ل���ن رئي�س  �جل��م��ع��ة، وف���ق م���ا 
كا�شتيك�س م�شر�ً  �حلكومة جان 
�لقر�ر�ت  �ت��خ��اذ  �شيتّم  �أن���ه  �إىل 

�لر�ديكالية »يف �لأيام �ملقبلة«.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �مل��ق��اب��ل، يف  يف 
�جلديدة  �لإ�شابات  وت��رة  تتجه 
وحالت �ل�شت�شفاء �إىل �لرت�جع، 
�ل����ع����دد  �أن  م�����ن  �ل�����رغ�����م  ع����ل����ى 

ي�شمح  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  م��ع  بريك�شت 
بالتدفق �حلر لل�شلع عرب �حلدود 
�لإي���رل���ن���دي���ة، ل��ك��ن��ه ت���ر�ج���ع عن 
موقفه بعدما عرب رئ�شي �لوزر�ء 
�لربيطاين بوري�س جون�شون عن 

»قلقه �لبالغ«.
وقالت رئي�شة �ملفو�شية �لأوروبية 
يف بيان يف �شاعة متاأخرة �جلمعة 
�شتعمل على �شمان  �ملفو�شية  �إن 
�إيرلند� -  �أن ل يتاأثر بروتوكول 

�إيرلند� �ل�شمالية.
�لحتاد  ن�شر  بعدما  ذل��ك  وج���اء 
لعقده  منقحة  ن�شخة  �لأوروب����ي 
مع �أ�شرت�زينيكا، مبو�ز�ة �لإعلن 
عن �آلية من �شاأنها �حل��وؤول دون 
على  م�شنعة  ل��ق��اح��ات  ت�����ش��دي��ر 

�أر��شيه.
و�أ�شبح لقاح �أ�شرت�زينيكا �جلمعة 
مو�فقة  على  يح�شل  لقاح  ثالث 
ب��ع��د لقاحي  �لأوروب�������ي  �لحت�����اد 
ف����اي����ز- ب��اي��ون��ت��ي��ك وم���ودي���رن���ا، 
ل����ك����ن ه����ي����م����ن ع����ل����ي����ه �خل������لف 

�لدبلوما�شي.
�أور�شول  وكتبت رئي�شة �ملفو�شية 
ف��ون دي��ر لي��ني يف تغريدة لدى 
�أتوقع  �لرتخي�س  ع��ن  �لإع����لن 
)�أ�شرت�زينيكا(  �ل�شركة  تقوم  �أن 
جرعة  م��ل��ي��ون  �ل�400  بت�شليم 

بح�شب �لتفاق.

�ليومية  ل��لإ���ش��اب��ات  �لإج���م���ايل 
�أع��ل��ى بكثر مم��ا �شجل  ي���ز�ل  ل 

خلل �ل�شيف.
هذ� وتر�جع �لحتاد �لأوروبي عن 
تهديده بتقييد �شادر�ت �للقاحات 
�مل�شادة لفرو�س كورونا �مل�شتجد 
�إطار  يف  �ل�شمالية  �إي��رل��ن��د�  �إىل 
بريطانيا،  مع  �ملت�شاعد  خلفه 
�ل�شحة  منظمة  ح���ذرت  وق��ت  يف 
�لعاملية من »�لنزعة �لقومية« يف 

ما يتعلق باللقاحات.
كوفيد19-  ج��ائ��ح��ة  وت���و�����ش���ل 
تف�شيها يف �أنحاء �لعامل وتقرتب 
وفاة،  مليون   2،2 من  ح�شيلتها 
على  غ��ن��ي��ة  دول  ت��ت��ن��ازع  وف��ي��م��ا 
للقاحات  �مل���ح���دودة  �لإم��������د�د�ت 
ت���ربز خم���اوف م��ن ع���دم ح�شول 
�لدول �لأكرث فقر� على �جلرعات 

قبل فرتة طويلة.
�أ�شرت�زينيكا  ����ش���رك���ة  وق����ال����ت 

�لربيطانية �ل�شويدية �إنها قادرة 
ع���ل���ى ت�����ش��ل��ي��م ج�����زء ���ش��غ��ر من 
ج��رع��ات �ل��ل��ق��اح��ات �ل��ت��ي وعدت 
بها للحتاد �لأوروبي وبريطانيا 
لكن  �لن��ت��اج،  ب�شبب م�شكلت يف 
�جل���ان���ب���ني ي���ط���ال���ب���ان ب���الإي���ف���اء 

بالوعود.
وه��دد �لحت���اد �لأوروب����ي بتقييد 
�إيرلند�  �إىل  �للقاحات  ���ش��ادر�ت 
�تفاق  من  بند  بتعليق  �ل�شمالية 

االأمم املتحدة تعلن موعد ا�ستئناف احلوار ال�سيا�سي يف ليبيا

امل�شماري: ميلي�شيات تخطط لتفجري مقر البعثة الأممية يف طرابل�ص

يف مكاملة هاتفية:

ال�شي�شي و�شعيد، وحديث عن ت�شميم العقول والأفكار
•• تون�ص- خا�ص:

�أم�س  �شباح  �شعيد  قي�س  �لتون�شي  �لرئي�س  تلقى 
م�شر  جمهورية  رئي�س  من  هاتفية  مكاملة  �ل�شبت 

�لعربية �ل�شيد عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
�لكامل  ت�شامنه  عن  �مل�شري  �لرئي�س  �أع��رب  وق��د 
�إثر  �لتون�شي  �ل�شعب  مع �لرئي�س قي�س �شعيد ومع 

�ملحاولة �لفا�شلة لت�شميم رئي�س �لدولة.
�ل�شعبني  بني  �لعلقات  عمق  �ملحادثة  تناولت  كما 

�مل�شرتكة  و�لإر�دة  و�مل�����ش��ري  �لتون�شي  �ل�شقيقني 
ملزيد تطويرها يف كافة �ملجالت.

و���ش��ك��ر �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ون�����ش��ي ن��ظ��ره �مل�����ش��ري على 
�ل�شعب  وم���ع  م��ع��ه  وت�����ش��ام��ن��ه  �لنبيل  �مل��وق��ف  ه���ذ� 

�لتون�شي.
ت�شميم  �ملكاملة فر�شة للحديث عن  وقد كانت هذه 
�ل��ع��ق��ول و�لأف���ك���ار لأن �ل�����ش��م��وم �ل��زع��اف ه��ي �لتي 
ت�شتهدف  �أن  ق��ب��ل  و�ل������دول  �ل�����ش��ع��وب  ت�����ش��ت��ه��دف 

�لأ�شخا�س و�لقياد�ت.

الغيط  اأبو  تر�شيح  تعيد  م�شر 
العربية  للجامعة  عاما  اأمينا 

•• القاهرة-وكاالت

وجه �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح 
�ل�شي�شي ر�شائل �إىل �لقادة �لعرب، 
ل���لإع���ر�ب ع��ن ع���زم م�شر �إع���ادة 
�أمينا  �لغيط  �أب���و  �أح��م��د  تر�شيح 
�لعربية  �ل������دول  جل��ام��ع��ة  ع���ام���ا 
�شنو�ت،   5 م��دت��ه��ا  ث��ان��ي��ة  ل��ف��رتة 
لهذ�  �ل����ق����ادة  ل���دع���م  و�ل���ت���ط���ل���ع 
�لرت�شيح وفقا ملا تق�شي به �أحكام 

ميثاق �جلامعة. 
�لرئا�شة  با�شم  �ملتحدث  و�أو���ش��ح 
�إع��ادة تر�شيح �لأمني  �أن  �مل�شرية 
�ل���ع���ام �أح���م���د �أب����و �ل��غ��ي��ط لفرتة 
�لهتمام  �إط�����ار  يف  ي���اأت���ي  ث��ان��ي��ة 
جتاه  م�شر  توليه  �ل���ذي  �لكبر 
�لعربية،  �ل������دول  ج��ام��ع��ة  ع��م��ل 
على  �ل�شي�شي  �لرئي�س  وح��ر���س 
توفر كل �لدعم �ملمكن للمنظمة 
�لعرب  �شقفها  �لتي يجتمع حتت 
عمل  يف  ط���م���وح���ات���ه���م  وجت�������ش���د 
�إىل  يهدف  من�شق  جماعي  عربي 
خدمة �ل�شعوب و�مل�شالح �لعربية، 
وه����و م���ا �ت�����ش��م ب���ه دور �لأم����ني 
ف��رتة وليته �لوىل  �لعام خ��لل 
لدفة  وحكيمة  و�ع��ي��ة  �د�رة  م��ن 
منظومة �لعمل �لعربي �مل�شرتك 
بالتحديات  مليئة  مرحلة  خلل 

�شهدتها �ملنطقة �لعربية.

•• عوا�سم-وكاالت:

�أعلنت �لأمم �ملتحدة، يف بيان للمتحدث با�شم �لأمم 
�حلو�ر  منتدى  �إن  قوله  دوجاريك،  �شتيفان  �ملتحدة 
�ل�شيا�شي �لليبي �شينعقد يف �شوي�شر� مطلع فرب�ير.

و�أ�شاف �أنه من �ملتوقع �أن يتم �لت�شويت على �ملنا�شب 
وعلى  �أع�����ش��اء،   3 �مل��ك��ون م��ن  �ل��رئ��ا���ش��ي  يف �ملجل�س 
م��ع خريطة  ي��ت��و�ف��ق  �ل������وزر�ء، مب��ا  رئ��ي�����س  من�شب 
منت�شف  يف  تون�س  يف  �ملنتدى  تبناها  �لتي  �لطريق 

نوفمرب �ملا�شي.
�مل��ه��م��ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ة لل�شلطة  �إن  �أي�����ش��اً  �ل��ب��ي��ان  وق���ال 
�لتنفيذية �ملوؤقتة، �شتكون قيادة ليبيا �إىل �لنتخابات 
�جلاري،  �ل��ع��ام  م��ن  دي�شمرب   24 يف  �مل��ق��ررة  �لعامة 

و�إعادة توحيد موؤ�ش�شات �لدولة.
�لعام  ل��لأم��ني  �خل��ا���ش��ة  �ملمثلة  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أو����ش���ح 
�إد�رة  �شتتوىل  وليامز،  �شتيفاين  ب��الإن��اب��ة،  ليبيا  يف 
�ملنتدى �لذي يعقد يف �شوي�شر� يف �لفرتة من �لأول 

وحتى 5 من فرب�ير �ملقبل.
�لليبي  �جلي�س  با�شم  �لناطق  �أع��ل��ن  �آخ���ر،  �شياق  يف 
�أح���م���د �مل�������ش���م���اري، ر����ش���د حت���رك���ات ل��ع��ن��ا���ش��ر من 

ميلي�شيات تخطط لتفجر�ت.

عقد اأيتام رحيل ترامب ينفرط:
من �شينقذ حركة كيو اأنون من النخب ال�شيطانية؟

•• الفجر –خرية ال�سيباين

�ل�شاد�س  �لرئي�س  يناير،   20 �لأرب��ع��اء  ر�شمًيا،  ب��اي��دن  ج��و  �أ�شبح  عندما 
و�لأربعني للوليات �ملتحدة، ��شطر �أتباع حركة نظرية �ملوؤ�مرة كيو �أنون 
ب��اأن دونالد تر�مب قد خذلهم يف ه��ذ� �لأم��ر. فمن وجهة  �ىل �لع��رت�ف 
�ملوؤ�ش�شات  �أعظم  ر�أ���س  على  بالأطفال  �ملتحر�شون جن�شيا  �شيكون  نظرهم، 
�أن يوم �لتن�شيب هو �ليوم  �أن��ون،  �أتباع كيو  �لعاملية، .. يعتقد �لعديد من 

�ملوعود-يوم تنفيذ �مل�شروع �لكبر لدونالد تر�مب.   )�لتفا�شيل �س11(

مقر�ت،  ل�شتهد�ف  خمطط  ع��ن  حت��دث  �مل�شماري 
بينها مقر بعثة �لأمم �ملتحدة يف �لعا�شمة طربل�س، 
بالقيادة  �لتهمة  لإل�شاق  �مليلي�شيات  ه��ذه  �شعي  مع 

�لعامة للقو�ت �مل�شلحة �لليبية.
�مليلي�شيات  �أن  �أ���ش��اف  �لليبي  �جلي�س  با�شم  �لناطق 

حتاول عرقلة �لت�شوية �ل�شلمية للأزمة �لليبية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان
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الظفرة ملتقى املتعة والإثارة واكت�شاف 
الطبيعة اخلالبة ومتازج البحر بال�شحراء

اأخبار الإمارات

خرباء منظمة ال�شحة 
يزورون م�شت�شفى يف ووهان

عربي ودويل

لبورتا: باري�ص �شان جريمان 
مل يحرتم بر�شلونة!

الفجر الريا�شي

انفجارات عنيفة ت�شرب مناطق 
النفوذ الإيراين يف البوكمال ال�شورية

•• دير الزور-وكاالت:

�شربت �نفجار�ت عنيفة مناطق نفوذ �مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن يف ريف دير �لزور 
�ل�شرقي، وحتديد�ً منطقة �لعبا�س �لتابعة للبوكمال.

�إير�نية  ق��و�ت  فيها  يتو�جد  �ملنقطة  �أن  �لإن�����ش��ان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وذك��ر 
وميلي�شيات مو�لية لها، فيما مل ترد معلومات حتى �للحظة عن طبيعة �لنفجار�ت 
و�أ�شبابها. وكان �ملر�شد �ل�شوري �أ�شار يف 19 �ل�شهر �جلاري، �إىل �نفجار�ت عنيفة 
هزت منطقة دير �لزور، لليوم �لثاين على �لتو�يل، و�أف��ادت م�شادره باأنها ناجمة 
ذخائر  بتفجر  فاطميون«  »ل��و�ء  وميلي�شيات  للنظام  �ملو�لني  �مل�شلحني  قيام  عن 
و�أ�شلحة تابعة لها من خملفات �لق�شف �لإ�شر�ئيلي على حميط مدينة دير �لزور 
يف 13 من �ل�شهر �جلاري، حيث �شمعت �أ�شو�ت �نفجار�ت عنيفة جد�ً يف �ملنطقة، 

وهو ما خلق حالة من �لرعب و�لذعر لدى �لأهايل.
وكانت �لذخرة قد باتت بحكم �ملتلفة بعد �لق�شف �لإ�شر�ئيلي، �إل �أنها مل تنفجر 

حينها وهو ما دفع �مليلي�شيات لتفجرها.

�لناطق با�شم �جلي�س �لليبي

اإحباط خمطط اإرهابي 
ل�شتهداف حمافظة نينوى

•• بغداد-وكاالت:

�أعلن �لأمن �لوطني �لعر�قي �أم�س �ل�شبت �إحباطه ملخطط �إرهابي ل�شتهد�ف 
�أنه »وبناء على  حمافظة نينوى. وذكر بيان �شدر عن جهاز �لأمن �لعر�قي 
معلوماٍت وردت عرب �خلط �ل�شاخن �ملجاين )131( �أفادت بتحركاٍت لعنا�شر 
�لوطني  �لأم���ن  ج��ه��از  ���ش��رع  باملو�شل،  متفرقة  مناطق  يف  �لإره��اب��ي  د�ع�����س 

باملر�قبة و�لتعقب«.
من  عنا�شر   7 على  �لقب�س  �إلقاء  �ل�شبت،  �لعر�قية،  �ل�شلطات  و�أعلنت  هذ� 
تنظيم »د�ع�س«، كانو� يخططون لرتكاب �عتد�ء�ت �إرهابية يف مدينة �ملو�شل 

�شمايل �لعر�ق.
�إنه »بناء على معلومات وردت  وقال جهاز �لأمن �لوطني يف �لعر�ق يف بيان، 
عرب �خلط �ل�شاخن عن حتركات لعنا�شر د�ع�س �لإرهابي يف مناطق متفرقة 

باملو�شل، �شرع جهاز �لأمن �لوطني باملر�قبة و�لتعقب«.
للق�شاء،  �إرهابيني مطلوبني   7 �لقب�س على  �أن قو�ته »متكنت من  و�أ�شاف 
كانو� يخططون لإعادة ت�شكيلهم بخلية ل�شتهد�ف �ملدينة بهجمات �إرهابية«.

و�شرع �لعر�ق يف حملة �أمنية وع�شكرية مكثفة يف �أعقاب �لهجوم �ملزدوج �لذي 
 32 22 يناير �جل��اري، و�أ�شفر حينها عن مقتل  �لعا�شمة بغد�د يف  وقع يف 
فيما  �ملزدوج،  �لهجوم  د�ع�س  �آخرين.وتبنى  �شخ�شا و�إ�شابة �أكرث من 100 
لإث��ب��ات وجوده  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  م��ن جانب  �إن��ه حم��اول��ة  مر�قبون  يقول 
جمدد� يف �لعر�ق. و�شكلت �لعملية خرقا �أمنيا كبر� يف بغد�د، �لتي مل ت�شهد 

هجمات �نتحارية منذ �شنو�ت.
�لإع��لن عن تد�بر  �إىل  �لكاظمي  �لعر�قي م�شطفى  �ل��وزر�ء  و�شارع رئي�س 
�شريعة، مثل �إقالة عدد من �مل�شوؤولني وت�شديد �لإجر�ء�ت �لأمنية يف بغد�د، 
و�إطلق عمليات ع�شكرية �شد خمابئ د�ع�س يف �ملناطق �لوعرة يف حمافظتي 
دي���اىل و���ش��لح �ل��دي��ن.وك��ان �ل��ع��ر�ق �أع��ل��ن �لن�شر على د�ع�����س �أو�خ����ر عام 
2017، بعدما طرد عنا�شره من �ملناطق �ملدنية، لكن م�شلحني منه جلاأو� 
بني  هجمات  ل�شن  �لتنظيم  ي�شتغلها  �لتي  و�لنائية  �ل�شحر�وية  �ملناطق  �إىل 

�لفينة و�لأخرى.

بتوجيهات رئي�ص الدولة.. حممد بن را�شد يعتمد تعديل الالئحة التنفيذية لقانون اجلن�شية 
ال�شماح مبنح اجلن�شية واجلواز الإماراتي للم�شتثمرين واملوهوبني واأ�شحاب املهن التخ�ش�شية



األحد   31  يناير   2021  م   -   العـدد   13152  
Sunday    31  January   2021   -  Issue No   13152

02

اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون رئي�ص زميبابوي يف 

وفاة �شقيقته وعدد من الوزراء و�شفري زميبابوي لدى الدولة
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية تعزية �إىل فخامة �مير�شون 
منانغاغو� رئي�س جمهورية زميبابوي وذلك يف وفاة �شقيقته وعدد من �لوزر�ء و�شفر جمهورية زميبابوي لدى 

دولة �لإمار�ت �إثر �إ�شابتهم بفرو�س " كوفيد - 19".
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني �إىل �لرئي�س �مير�شون منانغاغو�.

حممد بن را�شد يعتمد تعديل الالئحة التنفيذية لقانون اجلن�شية لل�شماح مبنح اجلن�شية واجلواز الإماراتي للم�شتثمرين واملوهوبني واأ�شحاب املهن التخ�ش�شية

جلنة الطوارئ والأزمات حتدث اإجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة ح�شب نوع فح�ص الدخول بدءا من 1 فرباير
•• اأبوظبي- وام: 

�أعلنت جلنة �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث �لناجمة 
عن جائحة كورونا يف �إمارة �أبوظبي �أم�س، عن حتديث 
�إجر�ء�ت دخول �إمارة �أبوظبي ح�شب نوع فح�س كوفيد-

19 تعزيز�ً للإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�شتباقية لحتو�ء 
تطبيق  و�شيبد�أ  �لفرو�س،  �نت�شار  من  و�حل��د  �لعدوى 

هذه �لإجر�ء�ت من يوم �لإثنني 1 فرب�ير 2021.
و�عتمدت �للجنة �ل�شتمر�ر يف �ل�شماح بدخول �لإمارة 
48 �شاعة م��ن تلقي نتيجة  �ل��دول��ة خ��لل  م��ن د�خ���ل 
و�ل�شتمر�ر   ،PCR �لأن����ف  م�شحة  لفح�س  �شلبية 
باعتماد �إجر�ء فح�س PCR يف �ليوم �لر�بع من دخول 

�لإمارة ملن تتجاوز مدة �إقامته 4 �أيام متتالية، و�إجر�ء 
فح�س PCR �إ�شايف يف �ليوم �لثامن ملن تتجاوز مدة 

�إقامته 8 �أيام متتالية.
�إمارة  ب��دخ��ول  �ملتعلقة  �لإج����ر�ء�ت  �للجنة  حدثت  كما 
�للجنة  �ع��ت��م��دت  �إذ   ،DPI �ل��ل��ي��زر  بفح�س  �أب��وظ��ب��ي 
نتيجة  تلقي  م��ن  �شاعة   24 خ��لل  ب��ال��دخ��ول  �ل�شماح 
���ش��ل��ب��ي��ة ل��ف��ح�����س �ل��ل��ي��زر ب�����دًل م���ن 48 ���ش��اع��ة، على 
مرتني  �لإم�����ارة  ل��دخ��ول  �ل��ل��ي��زر  فح�س  ي�شتخدم  �أل 
م��ن خ���لل تطبيق  �إث��ب��ات��ه  م��ا مي��ك��ن  وه���و  متتاليتني، 

�حل�شن.
كما �عتمدت �للجنة �أنه يف حال ��شتخد�م فح�س �لليزر 
لدخول �لإمارة، و�لبقاء يف �لإمارة لأكرث من 48 �شاعة 

فيتعني �إجر�ء فح�س PCR يف �ليوم �لثالث، ويف حال 
�إج���ر�ء فح�س  فيتعني  �أك��رث  �أو  متتالية  �أي��ام   7 �لبقاء 

�ل�شابع. �ليوم  يف   PCR
وت��ط��ب��ق ه���ذه �لإج��������ر�ء�ت ع��ل��ى ك��اف��ة ���ش��ك��ان �لدولة، 
�لوطنية  �لتطعيم  بر�مج  يف  �ملطعمون  منها  وي�شتثنى 
�ل�����ش��ري��ري��ة ل��ل��ق��اح �لذين  و�مل��ت��ط��وع��ون يف �ل���در�����ش���ات 
�لذهبية  �لنجمة  �أو   E ح��رف  �خلا�شة  حالتهم  تظهر 
�لربتوكول  �تباع  عليهم  ويتعني  �حل�شن،  تطبيق  على 
�ملجتمع  لأف��ر�د  دعوتها  �للجنة  وج��ددت  بهم.  �خلا�س 
ملو��شلة تعاونهم و�لتز�مهم باتباع �لإجر�ء�ت �لوقائية 
و�لحرت�زية، و�أن عدم �للتز�م بالإجر�ء�ت �ملحددة قد 

يعر�س �ملخالفني �إىل �لغر�مة و�مل�شاءلة �لقانونية.

•• ابوظبي -وام: 

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- �عتمد 
�شاحب  برئا�شة  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي تعديل 
بع�س �لأحكام �ملرتبطة باللئحة 
يف  �لحت���ادي  للقانون  �لتنفيذية 
�ل�شفر،  وج����و�ز�ت  �جلن�شية  ���ش��اأن 
�جلن�شية  منح  خللها  من  يجيز 
�لإمار�تية للم�شتثمرين و�أ�شحاب 
�مل���ه���ن �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة و�أ����ش���ح���اب 
��شتناد�ً  �ملو�هب وعائلتهم وذلك 

لعدد من �ل�شو�بط و�ل�شروط.
تهدف تعديلت �لقانون و�أحكامه 
�ملوجودة  �ل���ك���ف���اء�ت  ت��ق��دي��ر  �إىل 
�أ�شحاب  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ل���دول���ة  يف 
ومتكينهم  و�ل��ع��ق��ول  �لإجن�������از�ت 
����ش���م���ن ن�����ش��ي��ج دول�������ة �لإم���������ار�ت 
تلحم  وت����ع����زي����ز  �لج����ت����م����اع����ي، 
ير�شخ  مب����ا  وت��ع��اي�����ش��ه  �مل��ج��ت��م��ع 
�لإمار�ت  دولة  �لتنمية يف  م�شرة 
ويعزز ح�شورها يف كافة �ملجالت.

وت�����ش��م��ل �ل��ف��ئ��ات �مل�����ش��ت��ه��دف��ة من 

بالقو�نني  ب���الل���ت���ز�م  و�ل��ت��ع��ه��د 
�ل�شارية يف �لدولة، و�إبلغ �لإد�رة 
�ملخت�شة يف حالة �كت�شابه جلن�شية 
جن�شية  لأي  ف��ق��د�ن��ه  �أو  �أخ�����رى 
عدد�  �ل��ق��ر�ر  ح��دد  فيما  يحملها، 
مع  �كت�شابها  يتم  �لتي  �ملز�يا  من 
�جلن�شية تت�شمن تاأ�شي�س ومتلك 
�لتجارية،  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
و�مل�شاكن  �لأر��شي  و�شر�ء ومتلك 
و�لعقار�ت وفقاً للقو�نني �ل�شارية، 
و�أي����ة م��ز�ي��ا �أخ����رى مت��ن��ح ل��ه من 
ب��ع��د مو�فقة  �جل��ه��ات �لحت���ادي���ة 
�جلهات  م��ن  �أو  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
�ملحلية يف �إمار�ت �لدولة، كما ن�س 
�لقر�ر على جو�ز �شحب �جلن�شية 
متى فقد مكت�شبها �شرطاً �أو �أكرث 
من �شروط منح �جلن�شية �أو �أخل 

بالتز�مه.
�آلية  قر�ر منح �جلن�شية  وت�شمن 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �جل��ن�����ش��ي��ة وذلك 
�ل�شخ�شيات  ت��ر���ش��ي��ح  خ���لل  م��ن 
دو�وي����ن  ع���رب  للجن�شية  �مل��وؤه��ل��ة 
و�ملجال�س  �لعهود  و�أولياء  �حلكام 
يف  �لأع�شاء  للإمار�ت  �لتنفيذية 
�ل������وزر�ء بناًء  �لحت�����اد، وجم��ل�����س 
على تر�شيحات �جلهات �لحتادية 

�ملعنية.

�سروط منح اجلن�سية
�للئحة  يف  �ل��ت��ع��دي��لت  ح����ددت 
عدد� من �ل�شرت�طات و�ل�شو�بط 
فئة  ففي  للجن�شية،  فئة  ك��ل  ملنح 
لعقار  �متلكه  ي�شرتط  �مل�شتثمر 
يف دولة �لإمار�ت، كما ي�شرتط ملنح 
و�ملتخ�ش�شني  للأطباء  �جلن�شية 
�أن  �ل�شروط منها  تو�فر عدد من 
علمي  جم��ال  يف  متخ�ش�شاً  يكون 
علمية مطلوبة  �أو جمالت  فريد 
تكون  و�أن  ل��ل��دول��ة،  �أه��م��ي��ة  وذ�ت 
در��شات  �إج�����ر�ء  يف  �إ���ش��ه��ام��ات  ل��ه 
و�أبحاث ذ�ت قيمة علمية يف جمال 
تخ�ش�شه، ول تقل خربته �لعملية 
عن 10 ع�شرة �شنو�ت، �إىل جانب 
منظمة  يف  ع�شوية  على  ح�شوله 

مرموقة يف جمال تخ�ش�شه.
ويف فئة �لعلماء ي�شرتط للح�شول 
ع��ل��ى �جل��ن�����ش��ي��ة ت���و�ف���ر ع����دد من 
باحثاً  ي��ك��ون  �أن  م��ن��ه��ا  �ل�����ش��روط 
نا�شطاً يف جمال خربته يف جامعة 
�لقطاع  يف  �أو  ب��ح��ث��ي  م���رك���ز  �أو 
خربته  ت���ق���ل  ل  و�أن  �خل�����ا������س، 
�شنو�ت  ع�����ش��رة   10 ع��ن  �لعملية 
لديه  ت��ك��ون  و�أن  �مل���ج���ال،  ذ�ت  يف 
�إ�شهامات يف �ملجال �لعلمي كالفوز 
بجائزة علمية مرموقة، �أو تاأمني 

و�أ�شحاب  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن،  �ل���ق���ر�ر 
�مل���ه���ن �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ك���الأط���ب���اء 
و�ملتخ�ش�شني و�لعلماء، و�أ�شحاب 
�مل��������و�ه��������ب م�����ث�����ل �مل�����خ�����رتع�����ني، 
و�ملوهوبني،  و�لفنانني  و�ملثقفني 
�جلن�شية  منح  �لقانون  يجيز  كما 
�أ���ش��ر ه���ذه �لفئات  �أي�����ش��اً لأف�����ر�د 
لكل  �ملنظمة  �ملو�د  لن�شو�س  وفقاً 
�ل���زوج و�لأب���ن���اء، فيما ي�شمح  م��ن 
بالحتفاظ  �جل����دي����د  �ل���ت���ع���دي���ل 

باجلن�شية �حلالية حلاملها.

م�سرية  ملوا�سلة  حكيمة  روؤية 
البناء

�ل���ت���ع���دي���لت وفق  وت�����اأت�����ي ه�����ذه 
�ل�شمو  �شاحب  م��ن  حكيمة  روؤي���ة 
رئ��ي�����س �ل���دول���ة – ح��ف��ظ��ه �هلل - 
ومتكني  �ل��ك��ف��اء�ت  تقدير  ب��ه��دف 
�أ�شبح جزء�ً من  �لذي  ��شتقر�رها 
�لن�شيج �لجتماعي ومكوناً حيوياً 
�لوطن  �أبناء  �إىل جانب  وم�شاهماً 
ب��ن��اء قدر�ت  يف م��و����ش��ل��ة م�����ش��رة 
�لدولة و�شياغة �آفاقها �لطموحة 
�ل��ت��اأ���ش��ي�����س ونهجها  م��ئ��وي��ة  جت���اه 
و�شقل  �ل��ع��ق��ول  تبني  يف  �خل���لق 
�مل��و�ه��ب ودع���م �لأع���م���ال ورفدها 

بالتخ�ش�شات �حليوية.

متويل كبر لبحثه خلل /10/ 
وح�شوله  �شابقة،  �شنو�ت  ع�شرة 
على ر�شالة تو�شية من موؤ�ش�شات 

علمية معرتف بها يف �لدولة.
�مل�����و�ه�����ب،  �أ������ش�����ح�����اب  ف����ئ����ة  ويف 
�جلن�شية  على  للح�شول  ي�شرتط 
على  �حل���������ش����ول  ل���ل���م���خ���رتع���ني 
معتمدة  �أك����رث  �أو  �خ����رت�ع  ب����ر�ءة 
من  �أو  �لق����ت���������ش����اد  وز�رة  م�����ن 
�أي�������ة ج���ه���ة ع���امل���ي���ة م����ع����رتف بها 
لقت�����شاد  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  مت��ث��ل 
�ل�����������������دول��ة، ور���ش��ال��ة ت��و���ش��ي��ة من 
وز�رة �لقت�شاد، وي�شرتط يف فئة 
�أن  �ملثقفني و�لفنانني و�ملوهوبني 
يكون من �ل��رو�د يف جم��الت ذ�ت 
و�لفن  كالثقافة  ل��ل��دول��ة  �أول��وي��ة 
يكون حا�شًل على  و�أن  و�ملو�هب، 
�أك����رث يف جمال  �أو  ع��امل��ي��ة  ج��ائ��زة 
من  ت��و���ش��ي��ة  ور���ش��ال��ة  تخ�ش�شه 
يف  �ملخت�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 

هذه �ملجالت يف �لدولة.

�سوابط ومزايا اجلن�سية
�للئحة  وف��ق  �لتعديلت  ح��ددت 
ملكت�شب �جلن�شية �لتز�مه بعدد من 
�جلن�شية  ��شتلم  قبل  �ل�شو�بط 
تت�شمن ق�شم ميني �لولء للدولة، 

اأهم تعديالت الالئحة التنفيذية لقانون اجلن�سية: 
لفئات حمددة تت�شمن امل�شتثمرين .. واأ�شحاب املهن التخ�ش�شية مثل الأطباء، واملتخ�ش�شني، والعلماء ..  اجلن�شية  منح  •  جواز 

واأ�شحاب املواهب مثل املخرتعني، واملثقفني والفنانني واملوهوبني
•  جواز منح اجلن�شية لأفراد اأ�شر هذه الفئات والتي ت�شم الزوج والأبناء وال�شماح بالحتفاظ باجلن�شية الأخرى

بالقوانني ال�شارية يف الدولة واإبالغ الإدارة املخت�شة يف حالة اكت�شابه جلن�شية اأخرى اأو  باللتزام  اجلن�شية  مكت�شب  •  تعهد 
فقدانه لأي جن�شية يحملها

اجلن�شية من خالل تر�شيح ال�شخ�شيات املوؤهلة للجن�شية عرب دواوين احلكام واأولياء العهود واملجال�ص  على  احل�شول  •  اآلية 
التنفيذية لالإمارات الأع�شاء يف الحتاد، وجمل�ص الوزراء بناًء على تر�شيحات اجلهات الحتادية املعنية

ا�ستقبل رئي�س االحتاد الربملاين الدويل

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية دور الربملانات يف تقارب ال�شعوب ثقافيا وان�شانيا واجتماعيا 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك:

غازي بن ظافر �ل�شهر�ين
  HEALTHY EATS:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم: 339051           بتاريخ :2020/11/09
بيانات �لأولوية:

با�ش��م: غازي بن ظافر �ل�شهر�ين
info@masalaandco.com :ملوطن:عجمان، �لرميلة 3 هاتف: 0565546469 �مييل�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات تقدمي �لطعمة و�مل�شروبات

و�شف �لعلمة : عبارة عن كلمات باللغة �لجنليزية HEALTHY EATS  بحروف لتينية 
�ل�شرت�طات: 

�أو  �لقت�شاد   وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  لإد�رة  مكتوباً  به  يتقدم  �ن  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوماً من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  31  يناير 2021 العدد 13152

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�أم�س  �هلل" م�شاء  "رعاه  دب��ي  حاكم 
معايل دو�رتي با�شيكو رئي�س �لحتاد 

�لربملاين �لدويل �لز�ئر.
وجتاذب  بال�شيف  �شموه  رحب  وقد 
مكتوم  �ل�����ش��ي��خ  �شمو  ب��ح�����ش��ور  م��ع��ه 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
ح���اك���م دب����ي وم���ع���ايل ���ش��ق��ر غبا�س 

رئي�س �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
�أط�������ر�ف �حل���دي���ث ح����ول ع����دد من 
�لإقليمية  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 

و�ملجال�س  �لربملانات  ودور  و�لدولية 
�ل��وط��ن��ي��ة يف ت��ق��ري��ب �مل�����ش��اف��ات بني 
لغة  وتعزيز  ون�شر  و�ل�شعوب  �ل��دول 
و�لنفتاح  �لت�شامح  وثقافة  �حل��و�ر 
ب��ني �لأدي�����ان و�ل��ث��ق��اف��ات و�لأع�����ر�ق 

دون متييز.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 
�ملقابلة  خ��لل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لربملانات  تلعبه  �لذي  �لدور  �أهمية 
كونها متثل �ل�شعوب وتنطق با�شمها 
�شعوبها  ب����ني  �ل���ف���ج���وة  ج�������ش���ر  يف 
�ل�شعوب  ه��ذه  ت��ق��ارب  على  و�ل��ع��م��ل 
بعيد�  و�جتماعيا  و�ن�شانيا  ثقافيا 
�جلغر�يف  �أو  �ل��دي��ن��ي  �لن��ت��م��اء  ع��ن 
بدور  ���ش��م��وه  ..م�����ش��ي��د�  �ل��ع��رق��ي  �أو 

�ل��ربمل��ان��ات ودع���اه���ا �إىل م��زي��د من 
�ل��ع��م��ل �جل����اد وم�����ش��اع��ف��ة �جلهود 
وحتقيق  �لب�شرية  ����ش��ع��اد  �أج���ل  م��ن 
ذلك  �إىل  �مل��وؤم��ل��ة.  و�لتنمية  �ل��رف��اه 
تقدم معايل دو�رتي با�شيكو بال�شكر 
و�لمتنان �إىل دولة �لإم��ار�ت رئي�شا 
�لذي  �ل��دع��م  على  و�شعبا  وحكومة 
ت��ر���ش��ح��ه ملن�شب  ب���ه خ����لل  ح��ظ��ي 
رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل 
وفوزه باملن�شب يف نوفمرب من �لعام 
76 دولة  �ملا�شي و�ل��ذي ي�شم نحو 

ع�شو� يف �لحتاد ومقره جنيف.
كما �أعرب �ل�شيد با�شيكو عن تثمينه 
�لنبيل  �لإن�������ش���اين  ل��ل�����ش��ج��ل  ع��ال��ي��ا 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة 
�مل�شرف  ب��ال�����ش��ج��ل  و����ش���ف���ه  �ل������ذي 
�لإم���ار�ت  ل�شعب  فخر  مبعث  ويعد 
�شرقا  ب����ه  ي���ح���ت���ذى  ق��ي��م��ا  وم����ث����ال 
�إىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  ..م�شر�  وغربا 
�لتي  و�للوج�شتية  �ملادية  �مل�شاعد�ت 
تقدمها �لمار�ت ممثلة مبوؤ�ش�شاتها 
وجمعياتها �لن�شانية و�خلرية �إىل 
خمتلف �شعوب �لعامل �أثناء �حلروب 
و�لكو�رث �لطبيعية و�لأوبئة ونق�س 
�ل���ت���ع���ل���ي���م وغ����ره����ا م����ن �مل����ج����الت 
ت�����ش��ت��وج��ب �لدعم  �ل��ت��ي  �لن�����ش��ان��ي��ة 

و�لأيادي �لبي�شاء.
ب��اجل��ه��ود �جلبارة  �ل�����ش��ي��ف  و�أ����ش���اد 
مو�جهة  يف  �ل���دول���ة  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
توفر  على  وحر�شها  ك��ورون��ا  وب���اء 
�للقاحات �إىل �شعبها وجميع �ملقيمني 
م�شاعدتها  وكذ�  جمانا  �أر�شها  على 
من  ومتكينها  �ل����دول  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 

مو�جهة هذ� �لوباء �مل�شتجد.
ح�����ش��ر �ل���ل���ق���اء م���ع���ايل حم���م���د بن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل���ق���رق���اوي  ع���ب���د�هلل 
بنت  رمي  وم��ع��ايل  �ل�����وزر�ء  جمل�س 

�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي������رة دول���ة 
�ل�����دويل ومعايل  �ل��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 

�إب���ر�ه���ي���م �ل�����ش��ي��ب��اين مدير  حم��م��د 
ع���ام دي�����و�ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 

�لحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ع�����ش��و� 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 

ر��شد  �لدكتور عبد�هلل  ومعايل  دبي 
�ل��ن��ع��ي��م��ي و���ش��ع��ادة م����رو�ن �ملهري 

و�ل�شيافة يف  �لت�شريفات  د�ئ��رة  عام 
دبي.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 183,952 فح�سا ك�سفت عن 3,647 اإ�سابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 2،770 حالة جديدة من كورونا
•• ابوظبي-وام: 

�مل��ج��ت��م��ع لتو�شيع  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  م��ع خ��ط��ة وز�رة  مت��ا���ش��ي��ا 
�ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
 - "كوفيد  �مل�شتجد  �مل�شابة بفرو�س كورونا  وح�شر �حل��الت 
�إجر�ء  عن  �لوز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" و�ملخالطني 
�ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خلل  جديد�  فح�شا   183،952
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 

�لفح�س �لطبي.

  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع 
نطاق �لفحو�شات يف �لك�شف عن 3،647 حالة �إ�شابة جديدة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
وبذلك  �للزمة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 300،661 حالة.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 12 حالة م�شابة نتيجة تد�عيات 
�لإ�شابة بفرو�س كورونا �مل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات 

يف �لدولة 838 حالت.
وخال�س  �أ�شفها  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة    و�أعربت 

تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتوفني، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 
�جلهات  مع  �لتعاون  �ملجتمع  باأفر�د  مهيبة  �مل�شابني،  جلميع 
�لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شلمة �جلميع.
مل�شابني  2،770 حالة جديدة  �شفاء  �ل��وز�رة عن  �أعلنت    كما 
�لتام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س 
�للزمة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  تلقيها  بعد  �مل��ر���س  �أع��ر����س  م��ن 
�ل�شفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالة.  272،769

»ال�شحة« تعلن تقدمي 107،561 جرعة من 
لقاح كوفيد 19 خالل الـ 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 107،561 جرعة خلل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية 
توزيع  ومعدل  جرعة   3،114،162 �أم�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك 
لقاح  لتوفر  �ل����وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا  ذل��ك  ي��اأت��ي  �شخ�س.   100 لكل  ج��رع��ة   31.49 �ل��ل��ق��اح 
و�شعيا �إىل �لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل  #كوفيد19 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فرو�س كوفيد - 19.

»�شقيا الإمارات« تقدم ن�شائح واإر�شادات لت�شهيل امل�شاركة يف الدورة الثالثة جلائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية للمياه
•• دبي - وام: 

قدمت �للجنة �لفنية �لتابعة ملوؤ�ش�شة "�شقيا �لإمار�ت" حتت مظلة موؤ�ش�شة 
�لن�شائح  م��ن  �ل��ع��امل��ي��ة.. جمموعة  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  م��ب��ادر�ت حممد 
و�لإر�شاد�ت لت�شهيل م�شاركة �ملوؤ�ش�شات �لبحثية و�لأفر�د يف �لدورة �لثالثة 
من جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية للمياه �لتي �أطلقها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ويبلغ جمموع جو�ئزها مليون دولر �أمريكي 

وتهدف �إىل �إيجاد حلول م�شتد�مة ومبتكرة للت�شدي مل�شكلة �شح �ملياه.
و�أكد معايل �شعيد حممد �لطاير رئي�س جمل�س �لأمناء يف موؤ�ش�شة "�شقيا 
�لبحث  لأعمال  �لدعم  مقومات  كافة  بتقدمي  �ملوؤ�ش�شة  �لإمار�ت" �لتز�م 
و�لتطوير �لهادفة لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة من �أجل �إنتاج وحتلية 
وتنقية �ملياه با�شتخد�م �لطاقة �ملتجددة �شعيا منها �إىل تعزيز دور �لإمار�ت 
يف ��شتحد�ث حلول للتحديات �لتي تو�جهها �ملجتمعات �لفقرة و�ملنكوبة 

حول �لعامل.
تعمل على  تقنيات جديدة  لت�شمل  " تو�شيع نطاق �جلائزة  وقال معاليه 
�لطاقة  با�شتخد�م  �ملياه  وتنقية  وحتلية  ومر�قبة  وتخزين  وتوزيع  �إنتاج 
ف��ئ��ات �جلائزة  �إىل  ل��لأزم��ات  �ملبتكرة  �مل��ت��ج��ددة و�إ���ش��اف��ة ج��ائ��زة �حل��ل��ول 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من  �أك��رب  ع��دد  ت�شجيع  �شاأنه  من  �ل�شابقة  �لثلث 

�لبحثية و�لأفر�د للم�شاركة يف �جلائزة".
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل�شام�شي  عبد�لكرمي  حممد  �ل�شيد  �أ���ش��ار  جانبه  م��ن 
�مل�شاريع  "�ملوؤ�ش�شة ت�شرتط على  �أن  �إىل  �لإم��ار�ت  �شقيا  ملوؤ�ش�شة  بالوكالة 
�لإن��ت��اج��ي��ة وفقا  و�ل�شعة  �ملنتجة  �مل��ي��اه  و���ش��لم��ة  ج���ودة  �إث��ب��ات  �مل�����ش��ارك��ة 
و�لقيود  �لبيئية  و�لظروف  �مل�شدر  نوعية مياه  �ل�شلة مثل  ذ�ت  للعو�مل 

يكون  و�أن  للقيا�س  قابلة  نتائج  �إثبات  �لتجريبية" مع  �ملرحلة  �أنه جتاوز 
�مل�شروع قيد �لت�شغيل ملدة 3 �أ�شهر على �لأقل كحد �أدنى قبل �إغلق باب 
��شتقبال �لطلبات وميكن �أن ي�شتمل �مل�شروع على نظام و�حد �أو جمموعة 
من �لأنظمة �لتي تطبقها نف�س �ل�شركة يف مو�قع خمتلفة ويجب �أن يثبت 
�ل�شاحلة  �لآم��ن��ة  �ملياه  لإن��ت��اج  فقط  �ملتجددة  �لطاقة  ��شتخد�م  �مل�شروع 
و�لقيود  �لإنتاجية  �ل�شعة  حيث  من  �لبتكار  تو�شيح  �إىل  �إ�شافة  لل�شرب 
�لكفاءة  حت�شني  و�ل�شيانة  �لت�شغيل  ومتطلبات  �لتطهر  و�أنظمة  �لفنية 
و�لفعالية من حيث �لتكلفة ويجب �أن تتو�فق فو�ئد �مل�شروع مع متطلبات 
منظمة �ل�شحة �لعاملية �خلا�شة بتوفر �ملياه يف �حلالت غر �لطارئة �أي 

�أنها توفر على �لأقل 30 لرت� لل�شخ�س يوميا.
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  "جائزة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث  يف  �لب���ت���ك���ار  ج���ائ���زة 
دولر"..   200،000 �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  ج��ائ��زة  دولر-   200،000
�أوحل  جتريبيا  منوذجا  �أو  �أوليا  منوذجا  �ملقدم  �مل�شروع  يكون  �أن  يجب 
�مل�شروع  يكون  �أن  ويجب  للقيا�س  قابلة  نتائج  �إث��ب��ات  مع  مبتكر�  مطبقا 
��شتخر�ج  بهدف  ثالث  بطرف  �ل�شتعانة  دون  وتنفيذه  تطويره  مت  ق��د 
مياه �شاحلة لل�شرب و�آمنة من م�شادر طبيعية ويتعني �أن يكون ت�شغيله 
يوؤثر  �أن  دون  �ملوقع  تركيبه يف  �ملتجددة حال  �لطاقة  على  معتمد� فقط 
ح����ل  �مل�ش�����روع مب����ثابة  يك����ون  �أن  �لقت�شادية ويف�ش����ل  ذلك على جدو�ه 
ي�����شهل تركيبه وت�شغيله و�شيانته دون �حلاجة ملخت�شني �أو معد�ت خا�شة 
منخف�شة  تقنيات  على  بالعتماد  وقا�شية  متعددة  وظ���روف  بيئات  ويف 

�لتكاليف وميكن �شيانتها ب�شهولة.
جائزة �لبتكار�ت �لفردية "جائزة �ل�شباب "فائز و�حد" 20،000 دولر- 
�لفئة  ه��ذه  يف  �مل�شارك  على  دولر"..   20،000 �ملتميز  �لباحث  ج��ائ��زة 
�ملبتكرة  �لتكنولوجية  �حللول  لتمكني  �أك��رث  �أو  و�ح��دة  م�شاهمة  تقدمي 

�لفنية و�أنظمة �لتعقيم ومتطلبات �لت�شغيل و�ل�شيانة".
�ملهند�س  برئا�شة  �لفنية  �للجنة  ن�شحت  باجلائزة  �لفوز  فر�س  ولتعزيز 
نا�شر لوتاه ع�شو جمل�س �لأمناء �مل�شاركني بالتاأكد من ��شتيفاء طلبات 
�لت�شجيل لكافة �ل�شروط �ملطلوبة �إ�شافة �إىل �إبر�ز دور �لطاقة �ملتجددة 
يف �إنتاج �ملياه وعر�س تقييم �لأثر �لبيئي �لذي �شيحققه �مل�شروع من حيث 
بت�شليط  �للجنة  تن�شح  كما  �إد�رتها.  �أو  تنقيتها  �أو  �أو حتليتها  �ملياه  �إنتاج 
حتليل  خ��لل  من  �مل�شروع  �شيحققها  �لتي  �ملالية  �ل��وف��ور�ت  على  �ل�شوء 
تكلفة دورة �حلياة وتو�شيح فرتة �ل�شرتد�د ومعدل �لعائد �لد�خلي كذلك 
يتعني �لرتكيز على �جلو�نب �لإبد�عية و�شرح �لعمليات و�لتقنيات و�لنهج 
�ملطبق علوة على �إبر�ز �أمثلة ناجحة عن م�شاريع �أثبتت كفاءتها يف �إنتاج 
�حتياجات  عن  �شرح  وتقدمي  �آخ��ر  مكان  يف  تنفيذها  �إع���ادة  وميكن  �ملياه 
�ل�شوق و�إبر�ز �شهولة �ل�شتخد�م. �إ�شافة �إىل ذلك ينبغي حتديد �ملعنيني 
مثل �ل�شركاء و�لرعاة و�ملتعاملني و�جلمهور �أو �مل�شتخدمني �لنهائيني. كما 
�لهادفة لرفع  و�ملعارف  و�ملعلومات  �لتوعوي  ميكن �لرتكيز على �جلانب 

م�شتوى وعي �ملعنيني و�لتعريف بخطط حت�شني �مل�شاريع �مل�شتقبلية.
"�شقيا �لإمار�ت" توفر مياه �آمنة �شاحلة لل�شرب تتو�فق مع  وت�شرتط 
و�ملعاير  باللو�ئح  �لل��ت��ز�م  جانب  �إىل  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  معاير 
�لتكلفة  ع��ل��ى حت��ل��ي��ل  ع����لوة  "ESS" �مل��ح��ل��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
و�ل��ف��ائ��دة وع��ر���س �إم��ك��ان��ي��ة و���ش��ول �مل�����ش��روع �إىل م��ن��اط��ق و����ش��ع��ة و�شرح 
�إىل  �إ�شافة  �لكفاءة.  و�إجمايل  و�ملبتكرة  �جلديدة  و�لتطبيقات  �ملنهجيات 
فئات  من  فئة  لكل  �مل��ح��ددة  �ل�شروط  من  جملة  �ملوؤ�ش�شة  خ�ش�شت  ذل��ك 
�جلائزة : جائزة �مل�شاريع �ملبتكرة "جائزة �مل�شاريع �ل�شغرة 240،000 
يكون  �أن  يجب  دولر"..   300،000 �لكبرة  �مل�شاريع  ج��ائ��زة   - دولر 
"�أي  �أو جاهز� لكي يكون جتاريا  �مل�شروع �ملقدم م�شروعا مبتكر� وجتاريا 

ملعاجلة ق�شية �شح �ملياه وذلك بالعتماد على �لطاقة �ملتجددة فقط لإنتاج 
مياه �شاحلة لل�شرب مبا يتما�شى مع معاير منظمة �ل�شحة �لعاملية ب�شاأن 
جودة مياه �ل�شرب. يجب تقدمي تقييم للم�شروع و�إ�شهاماته �لتطبيقية يف 
حتقيق �أهد�ف �جلائزة �إ�شافة �إىل �لوثائق �لد�عمة ذ�ت �ل�شلة "�ملن�شور�ت 

�لعلمية بر�ء�ت �لخرت�ع �شور �لنموذج �لأويل ومو��شفاته �لخ".
جائزة �حللول �ملبتكرة للأزمات 20،000 دولر.. يجب �أن يكون �مل�شروع 
خلل  م��ن  �ل��ط��ارئ��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  لتقدمي  مبتكر�  �د�ري���ا  نظاما  �و  نظاما 
جر�ء  �ملت�شررة  للمجتمعات  لل�شرب  �شاحلة  و�آم��ن��ة  نظيفة  مياه  توفر 
�ملاأ�شاوية وميكن  �أو �لأح��د�ث  �أزمات معلنة عامليا مثل �لكو�رث �لطبيعية 
�أن يتكون �مل�شروع من نظام و�حد �أو جمموعة من �لأنظمة �لتي تطبقها 
تنفيذه يف غ�شون  �أو جمتمعات خمتلفة وميكن  �ل�شركة يف مو�قع  نف�س 
يكون قد مت تنفيذ �مل�شروع ميد�نيا يف �إحدى حالت  �أن  ويجب  �شاعة   48
�لطو�رئ و�أثبت قدرته على م�شاعدة 1،000 �شخ�س حمتاج على �لأقل 
م��ن خ��لل ت��وف��ر �مل��ي��اه لهم �أث��ن��اء �مل��ر�ح��ل �لأوىل �حل��رج��ة م��ن تقدمي 

�مل�شاعد�ت �لإن�شانية.

درا�شة علمية لأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�شاء تظهر خلال يف بع�ص بيانات تل�شكوب الف�شاء »غايا«

�ل���ب���ح���ث حت����ت عنو�ن  ن�����ش��ر  وق�����د 
من  �ل���ب���ع���د  ق���ي���ا����ش���ات  "مقارنة 
�لثنائية  هيباركو�س وغايا للنجوم 
ظاهريا  ب��ع�����ش��ه��ا  م����ن  �ل���ق���ري���ب���ة 
�لكتل  حت���دي���د  ع���ل���ى  وت����اأث����ره����ا 
 Comparison- �لنجمية" 
 of Gaia and
 Hipparcos parallaxes
 of close visual binary
 stars and the impact
 on determinations of
�أحدى  يف   -  their masses
�ملرموقة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ج���لت  �أه�����م 
من�شور�ت  جم��ل��ة  وه���ي  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�لأ�شرت�لية  �ل��ف��ل��ك��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
كامربيدج  ج��ام��ع��ة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 

خلل �شهر يناير �حلايل.

�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  �لنعيمي 
�ل�شارقة  �أك���ادمي���ي���ة  ع����ام  وم���دي���ر 
�لف�شاء  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ع���ل���وم 
و�ل��ف��ل��ك ورئ��ي�����س �لحت����اد �لعربي 
و�لدكتور  و�لفلك،  �لف�شاء  لعلوم 
مارتن بار�شتو ع�شو جمل�س �أمناء 
ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة وم�����ش��اع��د نائب 
�لربيطانية  لي�شرت  جامعة  مدير 
�ل�شرت�تيجية  �لعلمية  للم�شاريع 
لر�شد  ل��ي�����ش��رت  م���ع���ه���د  وم����دي����ر 
�لفيزياء  و�أ�شتاذ  و�لأر���س  �لف�شاء 
جامعة  يف  �لف�شاء  وعلوم  �لفلكية 
لي�شرت – وه��و �أح��د �أع��لم �لفلك 
بريطانيا،  يف  �ل���ف�������ش���اء  وع����ل����وم 
�مللكية  �لفلكية  �جلمعية  ورئ��ي�����س 
�شابقا، وع�شو �لفريق �مل�شرف على 

تل�شكوب �لف�شاء غايا.

يزيد  ما  قبل  �لبحث  فكرة  وب��د�أت 
�لإ�شد�ر  �إط����لق  م��ع  ع��ام��ني  ع��ن 
�لثاين من بيانات تل�شكوب �لف�شاء 
 GAIA  - "غايا"  �لأوروب���������ي 
 ،2013 ع�������ام  �أط�����ل�����ق  �ل��������ذي   -
�لف�شاء  وك��ال��ة  مهمات  �أح���د  وه��و 
بيانات  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  �لأوروب�����ي�����ة 
بع�شها  م��ن  �لقريبة  �لنجوم  بعد 
�لدكتور  لح����ظ  ح��ي��ث  ظ���اه���ري���ا، 
م�شهور �أحمد �لورد�ت وجود بع�س 
�لنجوم  بعد  قيا�س  يف  �لتناق�شات 
تل�شكوب  �أر�����ش����اد  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
عام  يف  ن�شرت  �ل��ت��ي  غ��اي��ا  �لف�شاء 
�لف�شاء  تل�شكوب  و�أر�شاد   2018
ه��ي��ب��ارك��و���س �ل��ت��ي ن�����ش��رت يف عام 
1997 ومت �لتعديل عليها لحقا 
عام 2007 ، وقام �لباحث �لفلكي 

•• ال�سارقة-وام:

�أكادميية  م��ن  ب��ح��ث��ي  ف��ري��ق  ن�����ش��ر 
وتكنولوجيا  ل���ع���ل���وم  �ل�������ش���ارق���ة 
جلامعة  �لتابعة  و�لفلك  �لف�شاء 
�ل�شارقة در��شة علمية عاملية حول 
"غايا"  �لف�شاء  تل�شكوب  ب��ي��ان��ات 
و�ملتعلقة  م���وؤخ���ر�  �أط��ل��ق��ت  �ل���ت���ي 
تناق�شا  تظهر  �لثنائية،  بالنجوم 
�لف�شاء  تل�شكوبي  �ر���ش��اد  ب��ني  م��ا 
تظهر  "غايا" و"هيباركو�س" كما 
وجود خلل يف نتائج "غايا" �ملتعلقة 
�لثنائية،  �ل��ن��ج��وم  ب��ع��د  ب��ق��ي��ا���ش��ات 
و�ل���ت���ي ب����دوره����ا ت���وؤث���ر ع��ل��ى دقة 
يف  �لعلمية  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ش��ات 

هذ� �ملجال.
مت در��شة و�كت�شاف ذلك با�شتخد�م 
�أكادميية  يف  تطويرها  مت  تقنيات 
وتكنولوجيا  ل���ع���ل���وم  �ل�������ش���ارق���ة 

�لف�شاء و�لفلك.
�إ�شافة  �ل��ب��ح��ث��ي  �ل��ف��ري��ق  وي�����ش��م 
�لدكتور  �ل��رئ��ي�����س  �ل���ب���اح���ث  �إىل 
�أ�شتاذ  �ل��������ورد�ت  �أح���م���د  م�����ش��ه��ور 
�لفيزياء �لفلكية يف ق�شم �لفيزياء 
�لفلك يف جامعة  �لتطبيقية وعلم 
�ل�شارقة ونائب مدير عام �أكادميية 
�ل�شارقة لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء 
و�ل���ف���ل���ك ل���ل�������ش���وؤون �لأك����ادمي����ي����ة 
�لباحث  �لفلكي،  �ل�شارقة  ومر�شد 
�مل�����ش��اع��د �ل��ف��ل��ك��ي ع���ب���د�هلل ح�شني 
�لأردن،  يف  �ل��ب��ي��ت  �آل  ج��ام��ع��ة  م��ن 
و����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 

عبد�هلل ح�شني طالب �ملاج�شتر يف 
�لبيت،  �آل  بجامعة  �لفيزياء  ق�شم 
لي�شار  �ملطلوبة  �لبيانات  بتجميع 
"�أ�شلوب  با�شتخد�م  حتليلها  �إىل 
�لثنائية  �لنجوم  لتحليل  �ل���ورد�ت 

و�ملتعددة".
وت���اأت���ي �أه��م��ي��ة ه����ذه �ل���در�����ش���ة يف 
�لبحثية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �جل���ه���ود  دع����م 
�مل�شافة  �إم��ك��ان��ي��ة حت��دي��د  وت��ع��زي��ز 
و�ملتعددة،  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ن��ج��وم  �إىل 
هذه  �أن  يف  �شعوبتها  تكمن  و�لتي 
�أو  ع��ن جنمني  ع��ب��ارة  ه��ي  �لنجوم 
وتكون  بع�شها،  ح���ول  ت���دور  �أك���رث 
لدرجة  بع�شهما  م��ن  ج��د�  قريبة 
عند  حتى  و�ح��د  كنجم  تبدو  �أن��ه��ا 
ولكن  ب���ال���ت���ل�������ش���ك���وب���ات،  ر����ش���ده���ا 
وبع�س  �لف�شاء  لتل�شكوبات  ميكن 
�أن  �لكبرة  �لأر�شية  �لتل�شكوبات 
بع�شها  ع���ن  �ل���ن���ج���وم  ت��ل��ك  مت��ي��ز 
وعلى �لرغم من �أن ذلك ي�شاعد يف 
فهم ماهية تلك �لأنظمة �لنجمية، 
دق��ة قيا�س  �أن��ه ي�شبب خلل يف  �ل 
�لبعد  ق��ي��ا���س  عملية  لأن  ب��ع��ده��ا، 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ر����ش���د �ل���ن���ظ���ام على 
فرتتني يف�شل بينهما �شتة �أ�شهر، 
حول  �لأر�������س  دور�ن  ف����رتة  وه����ي 
�ل�شم�س، بحيث ت�شبح قاعدة ملثلث 
لتغر  كافية  ف��رتة  وتلك  �لقيا�س 
يوؤدي  مما  �لنجمني،  ��شاءة  مركز 
�لبعد،  قيا�س  يف  خ��ط��اأ  وج���ود  �إىل 
وهذ� �خلطاأ ميكن �أن يكون مقاربا 

لقيمة �لبعد نف�شها.

وم��������ن خ��������لل ه��������ذه �ل�����در�������ش�����ة 
لعلوم  �ل�������ش���ارق���ة  �أك����ادمي����ي����ة  م����ن 
و�لفلك  �ل���ف�������ش���اء  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بجامعة �ل�شارقة، و�لتي وجدت هذ� 
�لتناق�س يف جمموعة من �لأنظمة 
هيباركو�س  �أر���ش��اد  ب��ني  �لنجمية 
غايا،  �حلديث  �لتل�شكوب  و�أر���ش��اد 
�إع��ادة حتليل  �أنه يحب  و��شتنتجت 
�أخ��رى وهي  �لنجوم بطريقة  هذه 
�لنجوم  لتحليل  �ل��ورد�ت  "�أ�شلوب 
يعترب  و�ل��ذي  و�ملتعددة"،  �لثنائية 
�لتحليل  �مل��ب��ت��ك��رة يف  �ل��ط��رق  م��ن 
�مل��رك��ب مل��ث��ل ت��ل��ك �ل��ن��ج��وم، ويقوم 
على عدة معادلت وبرجميات ت�شل 
�خل�شائ�س  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول  �إىل 
تلك  ملثل  و�لهند�شية  �لفيزيائية 
�لبعد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لأن���ظ���م���ة، 
يكون  و�لذي   ، "�لديناميكي" لها 
�لتل�شكوبات  تلك  �ر���ش��اد  م��ن  �أدق 
�لثنائية و�ملركبة،  �لنجوم  يف حالة 
�إىل حكم  �ل��و���ش��ول  وب��ذل��ك ميكن 
دقيق حول حتديد بعد تلك �لنجوم، 
�لدر��شات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��اه��م  مم��ا 
و�لبحوث �لعلمية يف جمال در��شة 
�ل��ن��ج��وم �ل��ث��ن��ائ��ي��ة و�مل���ت���ع���ددة، �إىل 
�ملعرفة و�لتوعية  �أنها توفر  جانب 
لدعم  �ل�شرورية  �لتحتية  و�لبنية 
�جلهود �ملختلفة يف قطاع �لف�شاء، 
�لأه���د�ف  وذل���ك مب��ا يتما�شى م��ع 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
�لعملية  و�إث����ر�ء  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 

�لتعليمية حمليا و�إقليميا وعامليا.

•• عجمان -وام:

متكنت مبادرة " ر�جع وفالك طيب " و�لتي �أطلقتها 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان بهدف ت�شوية �لأمور 
مبالغ  عليهم  ت��رت��ب��ت  �ل��ذي��ن  للمتعاملني  �مل��ال��ي��ة 
مالية كبرة من ت�شوية خلفات مالية بقيمة تزيد 
عام  خلل  دره��م  �ملليون  ون�شف  مليني   10 عن 
عجمان  �شرطة  جهود  �إط��ار  �شمن  وذل��ك   ،2020

لتعزيز �شعادة �ملتعاملني.
و�أ�شاد �شعادة �لعقيد علي جرب �ل�شام�شي مدير �إد�رة 
بجهود  عجمان  ب�شرطة  �ل�شاملة  �ل�شرطة  م��رك��ز 
�مل���ب���ادة مل��ا حققته م��ن �إجن����از باهر  �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى 
�ملبادرة  على  �لقائمون  متكن  حيث  �نطلقها،  منذ 
م��ن ت�����ش��وي��ة �ل��ت��ع��رث�ت �مل��ال��ي��ة خ���لل ع���ام 2020 
ومقيمني،  م���و�ط���ن���ني  م���ن  م��ت��ع��ام��ًل  لعدد724 
�ألفاً  10 مليني و569  �إىل  مبجموع مبالغ و�شل 
يف  م��ر�ك��ز�ل�����ش��رط��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  دره��م��ا  و850 
�ملتعاملني  مع  �لت��ف��اق  مت  �ن�����ه  �ىل  م�شر�  �لإم���ارة 
�ملركبات و�لعقار�ت وغرها  �إيجار  �ملتعرثين ل�شد�د 
تثقل  �أن  ت��رد �حل��ق لأ�شحابه دون  ���ش��د�د  �آل��ي��ة  على 
عن  �لناجمة  �ملالية  بالغر�مات  �أوترهقهم  كاهلهم 

تاأخر دفع �مل�شتحقات.

�شرطة عجمان ت�شوي خالفات مالية بقيمة 10 ماليني ون�شف خالل عام 2020

مقال حتليلي : الإمارات ل 
تنتظر امل�شتقبل بل ت�شابقه

•• اأبوظبي-وام:

رغ���م ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 و�ن��ك��ب��اب �ل��ع��امل و�ن��غ��لق��ه ع��ل��ى نف�شه يف 
��شرت�تيجيتها  �لإم��ار�ت منفردة بقر�ر�ت تر�شخ  �شبه عزلة ..مت�شي 
و�لت�شامح  �لتنوع  على  و�لقائمة  �لقادمة  عام  للخم�شني  �ل�شتباقية 
وتوؤكد نهجها �خللق يف تبني �لعقول و�شقل �ملو�هب ودعم �لأعمال 

ورفدها بالتخ�ش�شات �حليوية.
وهذ� ما �أكده قر�ر جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم  �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  بن ر��شد 
�لتنفيذية  باللئحة  �ملرتبطة  �لأحكام  بع�س  بتعديل  �هلل  رع��اه  دبي 
يجيز  و�ل��ذي  �ل�شفر  وج���و�ز�ت  �جلن�شية  �شاأن  يف  �لحت���ادي  للقانون 
�لتخ�ش�شية  �ملهن  و�أ�شحاب  للم�شتثمرين  �لإمار�تية  �جلن�شية  منح 

و�أ�شحاب �ملو�هب وعائلتهم.
هذ� �لقر�ر وما �شبقه من قر�ر�ت مماثلة يوؤكد نهج �لدولة يف �حلفاظ 
و�أولوية  ��شا�شية  رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره  وت�����ش��احم��ه  جمتمعها  ت��ن��وع  ع��ل��ى 
ر�أ�س  �ل��ق��در�ت  متنوع  �إم��ار�ت��ي  جيل  بناء  جت��اه  �شيا�شتها  يف  ق�شوى 
حربته �لعلم و�لقت�شاد و�لتناف�شية و ل يتحقق ذلك �إل يف ظل بيئة 
كل  تاأ�شي�شها  منذ  �لإم��ار�ت  لها  تكر�س  ومت�شاحمة  ومتنوعة  مو�تية 
�هتمامها مطلة على �مل�شتقبل بعني �لو�ثق وتنظر للتنوع و�لت�شامح 

بالأقو�ل و�لأفعال.
ويوؤكد �لقر�ر تقدير �لكفاء�ت و��شتقطاب �أ�شحاب �لإجناز�ت و�لعقول 
�لعن�شر  و�أن  وبقدر�ته  بالإن�شان  توؤمن  تناف�شية  بيئة  يف  ومتكينهم 
و�مل�شجعة.  �حلا�شنة  �لبيئة  وج��د  م��ا  �إذ�  �ل���رثو�ت  �أه��م  ه��و  �لب�شري 

ولي�س �أف�شل من �لإمار�ت لتقدير تلك �لعقول.
�أخرى  �ليوم يهدف من جهة  �لأم��ار�ت  �لذي �تخذته حكومة  �لقر�ر 
�إىل تعزيز �لبيئة �مل�شتد�مة يف �لعمل و�لقت�شاد و�لعلم وهي �لركائز 
�ل���دول���ة يف كافة  ب���دوره���ا ح�����ش��ور  ت��وؤك��د  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة للتنمية و�ل��ت��ي 

�ملجالت.
�لبناء  م�شرة  ملو��شلة  حكيمة  روؤي���ة  ع��ن  تنم  �جل��دي��دة  �لتعديلت 
تقدير  وجوهها  �أح��د  يف  �أي�شا  وه��ي  �لقادمة  عاما  �خلم�شني  خ��لل 
للم�شاهمني يف بناء �لوطن من �أ�شحاب �ملو�هب و�لعقول �لتي �ختارت 
�لإم��ار�ت لتكون وجهتها لطلق �لعنان ملو�هبها لتحلق عاليا يف بلد 

يوفر لها �لبيئة �ملحفزة وبنية حتتية عاملية ومناخ عمل تناف�شي.
�إن ت��ق��دي��ر �ل��ك��ف��اء�ت ومت��ك��ني ����ش��ت��ق��ر�ره��ا �أح���د �أه���م حم��ف��ز�ت بناء 
حكمة  يف  جليا  ظهر  م��ا  وه��و  �لإن�شانية  �حل�شارة  ل�شتد�مة  �ل���دول 
قر�ر حكومة دولة �لإم��ار�ت �لذي يعرب عن روؤية طموح جتاه مئوية 

�لتاأ�شي�س وحيوية �ملجتمع وتنوعه..
بقلم حممد جالل الري�سي 
املدير العام لوكالة اأنباء االإمارات

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 5733/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملو�شوع طلب ��شت�شد�ر �أمر باأد�ء مبلغ وقدره )60.606( درهم فقط �شتون �لف و�شتمائة 

�شتة درهم ، و�لفائدة �لتجارية بو�قع 12% من تاريخ �لتكليف بالوفاء بتاريخ:2020/10/26 وحتى �ل�شد�د 
�لتام مع �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة  

طالب �لإعلن : مرحبا لتجارة �دو�ت �لنارة �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 
 - �بوبكر  �حمد  بهماين   -2 ����س.ذ.م.م  �لكهربائية  �لدو�ت  لتجارة  �ل���ش��و�ء  جنمة   -1  : �إعلنهما  �ملطلوب 

�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل �لإقامة 
بالز�م  بتاريخ:2020/12/20  �لبتد�ئية  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي  �أمر  ��شت�شد�ر  �لإعلن :طلب  مو�شوع 
�ملعرو�س �شدهما )�ملدعي عليهما( بان يوؤديا بالت�شامن للطالبة )�ملدعية( مبلغ �شتني �لف و�شتمائة و�شتة 
متام  وحتى   2020/10/26 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  در�ه��م 
�ل�شد�د و�لزمتهما بامل�شروفات و�مرت ب�شمول �لمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة،ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر 

خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ص اأولياء اأمور دبا احل�شن يوا�شل تقدمي ور�شة الأمن الرقمي يف بيئة العمل

•• دبا احل�سن-الفجر:

�حل�شن  دبا  مبدينة  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  �أولياء  جمل�س  و��شل 
�لتابع ملجل�س �ل�شارقة للتعليم بالتن�شيق مع مد�ر�س �ملدينة تقدميه 
لعدد من �لور�س �لر�مية �إىل تاأهيل �مليد�ن �لرتبوي باأهم م�شتجد�ت 
�لع�شر ويف هذ� �لإطار  قدمت موظفة �ملجل�س �شفيه ح�شن �لنعيمي 
بالتن�شيق  �لأوىل  �حللقة  جعفر  بنت  زب��ي��ده  مدر�شة  م��ع  بالتعاون 
عمل  ور�شة  �لأوىل  �حللقة  جعفر  بنت  زبيدة  مدر�شة  مع  و�لتعاون 

��شتهدفت �لكادر �لإد�ري و�لفني و�لتعليمي.
بيئة  نحو  )م��ع��اً  �لعمل   بيئة  يف  �لرقمي  �لأم���ن   : بعنو�ن  �ل��ور���ش��ة  

مدر�شية �آمنه رقميا(
و�لتثقيف  �لتوعية  ب��ر�م��ج  �شل�شلة  �شمن  �مل�شاركة  ه��ذه  و�نطلقت 

�ل�شرت�تيجي  �لهدف  على  ت�شتند  و�لتي  �لرقمية  �ل�شلمة  باأهمية 
بتعزيز �شلوكيات ومهار�ت عنا�شر �ملجتمع.

و�شملت حماور �لور�شة �لتعريف باأهمية �لأمن �لرقمي يف بيئة �لعمل  
ومناق�شة �أبرز �لتحديات و�ملخاطر �لتي ميكن �أن نتعر�س لها خلل 
ممار�شة �لأعمال و��شتعر�س �أهم �لو�شائل و�لأليات للحماية من هذه 
لتعزيز  �لوطنية  �ملبادر�ت  دعم  �أهمية  �لور�شة  تناولت  كما  �ملخاطر. 
�لرت�بط و�لتكامل �ملجتمعي مما يحقق �شلمة �لن�سء من خماطر 
�لرقمية  �مل��و�ط��ن��ة  مفهوم  �ل��ور���ش��ة  ��شتعر�س  كما  �ل��رق��م��ي.  �ل��ع��امل 
و�ن��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا يف ت��ع��زي��ز �مل���ه���ار�ت ورف���ع ك��ف��اءة �ل��ط��ل��ب��ة يف مايتعلق 

با�شتخد�م �شبكة �لإنرتنت.
تعزيز  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  بجهود  �ل��ور���ش��ة   وختمت 

�لأمن �لرقمي لأفر�د �ملجتمع.

خدمات �سرطية متطورة 

مركز �شرطة املدينة املوؤقت ي�شتقبل املراجعني اليوم
•• راأ�ص اخليمة- �سليمان املاحي:

ي�شتقبل مركز �شرطة �ملدينة �ل�شامل �جلديد �ملوؤقت، �ملتعاملني �ليوم �لأحد 
و�لذي ياأتي �شمن منظومة �ملر�كز �ل�شرطية �خلدمية �حلديثة و�ملتطورة 
و�لذي يقع يف منطقة حيوية على �شارع �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد بجانب ق�شم 

�ملرور و�لدوريات ومدر�شة ر�أ�س �خليمة �لثانوية .
�لإمارة  يف  �جل��دي��د  �ملدينة  �شرطة  مركز  �أن  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  وت��وؤك��د 
و�ملبتكرة  �لذكية  �خل��دم��ات  �أف�شل  وت��ق��دمي  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  �إىل  يهدف 
لأفر�د �جلمهور. وياأتي تد�شني �ملركز جتريبياً �شمن ��شرت�تيجية �شرطة 

خمتلف  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د  مع  جديدة  تو��شل  قنو�ت  خللق  �خليمة،  ر�أ���س 
�مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ك��ن��ي��ة، ور���ش��د �ح��ت��ي��اج��ات �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، وت��ق��دمي خمتلف 
�خلدمات �جلنائية و�ملرورية على مد�ر �ل�شاعة، مما ي�شاهم ذلك يف تطوير 
�لعمل �لأمني. وحتر�س �شرطة ر�أ�س �خليمة على �إطلق مبادر�ت جمتمعية 
ونوعية وذكية تعزز �لتو��شل بني �شرطة ر�أ�س �خليمة و�أفر�د �ملجتمع خللق 
من�شة تو��شل مع �ملجتمع، تهدف �إىل رفع معدلت �لوعي و�لثقافة �لأمنية، 
و�ل�شعور بالأمن و�لأمان ، و�أ�شاف �أن مركز �شرطة �ملدينة �ل�شامل يغطي 
�حتياجات �لنا�س يف �ملنطقة كاملة وتدعم منظومة �لمن يف �لمارة، موؤكد�ً 

حر�س �لقيادة �لعليا على حتقيق �لريادة يف خمتلف �ملجالت.

عمار النعيمي يعتمد دليل اإجراءات مبادرة متكني الأيتام
•• عجمان-وام: 

�أعتمد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س جمل�س 
"متكني" ��شتناد�  �ج��ر�ء�ت مبادرة  دليل  و�لأوق���اف  �لعمل �خل��ري  تن�شيق 
للقر�ر رقم 2 ل�شنة 2020 �ل�شادر ب�شاأن ��شتحد�ث مبادرة " متكني �لأيتام 
�لنعيمي  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�ً  " وذلك 
�ملبادرة  تلك  با�شتحد�ث  �لقا�شية  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�عتماد  بكر�مة ويهدف  و�لعي�س  �أعباء �حلياة  لليتيم مو�جهة  �لتي ت�شمن 
�إم��ارة عجمان لتتمكن من حتقيق  �شيا�شات ونظم مبادرة متكني �لأيتام يف 

�أهد�فها و�لقيام باخت�شا�شاتها على �أكمل وجه.
وتت�شمن بنود دليل �إجر�ء�ت �لتمكني للأيتام يف �إمارة عجمان بعد �لتعريفات 
�أهد�ف و�خت�شا�شات �ملبادرة و�مل�شاهمة يف حتقيق �ملبادئ �لن�شانية �ل�شامية 
من خلل تنظيم و�إد�رة عملية رعاية �لأيتام باجلمعيات �خلرية كي تتحول 
�إىل نظام متكامل لتمكني �لأيتام وفق �أف�شل �ملمار�شات وتعزيز �لتعاون بني 
و�لأوقاف  �خل��ري  �لعمل  تن�شيق  وجمل�س  عجمان  يف  �خلرية  �جلمعيات 
و�ملحافظة على �أمو�ل �لأيتام و��شتثمارها وتنميتها مبا يحقق �أعلى �لعو�ئد 
عليها وفقاً لأحكام �ل�شريعة �لإ�شلمية و�إبر�ز دور �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
يف م�شاندة �لعمل �لجتماعي من خلل �مل�شاهمة يف دعم مبادر�ت �لتمكني 
و�لتاأهيل �لنف�شي و�ملعنوي لليتيم ملو�جهة �ل�شعاب �ملرتتبة على فقد �أحد 

�لو�لدين �أو كليهما.
يف  لليتيم  �لكامل  �لن��دم��اج  ت�شهيل  و�لتخ�ش�شات  �له���د�ف  تت�شمن  كما 
�لبيئة  وت��وف��ر  باليتم  �لإح�شا�س  وع��دم  عزلته  ع��دم  ي�شمن  مب��ا  �ملجتمع 

�لجتماعية �ل�شاحلة لليتيم للمعي�شة و�لعمل و�ل�شتمر�ر يف �حلياة وتوفر 
�أو على �لأقل �ملوؤهل لنيل �لفر�س �لوظيفية وتوفر  فر�س �لتعليم �لكايف 
�لدعم  وتقدمي  �لعمل  يف  �لتقدم  �أو  للرتقي  �ملنا�شبني  و�لتاأهيل  �لتدريب 
ومثيلتها  �مل��ب��ادرة  بني  �ل�شلة  وتوثيق  لليتيم  �ل��لزم  و�مل���ادي  �لقت�شادي 
�ملعلومات و�خلرب�ت  وتبادل  و�لتطور�ت  �مل�شتجد�ت  بهدف متابعة  بالدولة 
�ملبادرة  �أخ��رى تتفق معاأهد�ف  و�أي��ه �خت�شا�شات  �مل�شرتك  �لعمل  يف جمال 

ويو�فق عليها جمل�س تن�شيق �لعمل �خلري و�لأوقاف.
وخولت بنود دليل مبادرة "متكني" جمل�س تن�شيق �لعمل �خلري بالإ�شر�ف 
�إمارة  يف  �لأهلية  �جلمعيات  مع  بالتن�شيق  �لدليل  بهذ�  جاء  ما  تنفيذ  على 
عجمان و�أف��رع �جلمعيات �لأخ��رى من خ��ارج �لإم��ارة ودع��م عملية �لتحول 
خلل  �أو�شاعها  وتوفيق  �لتمكني  �إىل  �لكفالة  من  للجمعيات  �لتدريجي 
مدة ثلثة ��شهر من تاريخ �شدور هذ� �لدليل للتو�ئم مع ما جاء به ويقوم 
�ملجل�س مبتابعة تنفيذ " �لتمكني " بكامل عنا�شره مع �جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات 
وذلك  �لتمكني  ب�شاأن   2020 ل�شنة   2 رق��م  �ل��ق��ر�ر  وف��ق  بتنفيذه  �ملكلفة 
�لتمكني  �إىل  �لكفالة  �لتحول من  �لإد�ري��ة حول �شر عملية  �لتقارير  عرب 
و�لتقارير �ملالية حلملت جمع �لتربعات و�ملكاتبات �لو�ردة من �جلمعيات 
و�ملوؤ�ش�شات حول �ملعوقات ومدى تدخل �ملجل�س للتن�شيق و�إز�لة تلك �ملعوقات 
�ل�شعي و�للتز�م مب�شورة  �أو موؤ�ش�شة يف  �لتق�شر من كل جمعية  وجو�نب 
�خلا�شة  �لتقارير  �شوء  ويف  �لعام  نهاية  يف  �ملجل�س  يقوم  �ن  على  �ملجل�س 
تقييم  تقارير  ب��اإع��د�د  بالتمكني  �ملكلفة  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  وتقارير  به 
�ل�شر�كة مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني ورفغها ل�شمو رئي�س �ملجل�س للوقوف 
على مدى تعاون وجدية �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني يف �إجناح مبادرة " متكني" 

�ملبادرة �شو�ء  ويحق للمجل�س يف ت�شكيل جلان د�خلية تعنى مبتابعة تنفيذ 
كانت ذ�ت طبيعة م�شتمرة �أو موؤقتة يف هذ� �ل�شاأن.

وحددت �لدليل �شروط خا�شة باليتيم منها �ن ل يزيد عمر �ليتيم عن 21 
عاماً مع تقدمي �شهادة �مليلد �ل�شلية على �ن تكون �لأولوية ملن هم دون 
و�ن  للوفاة  �لأ�شلية  �ل�شهادة  و�لده متوفى وتقدم  يكون  و�ن  �ل�ثامنة ع�شر 
ل يكون هناك عقار�ت �و �أم��لك �و �أم��و�ل منقولة �إرث��اً عن �لو�لد �ملتوفى 

ولليتيم ح�شة بها �أو دخل �شهري منها.
�ليتيم منها �ن ل  كما حددت �لدليل جمموعة �شروط خا�شة بالقيم على 
يقل عمره عن 18 عام و�ن ل يزيد عن 60 عاما وت�شمية �لقيم على تربية 
و�لباحث  �لنف�شي  �لإخ�شائي  يقوم  �ن  على  �لقيم  ومو�فقة  باملنزل  �ليتيم 
�ليتيم  ع��ن  تقرير  �ع���د�د  م��ن  ومتكينهما  �ليتيم  حالة  ببحث  �لجتماعي 
وتهيئته  �ليتيم  مع  جل�شات  عقد  من  �لنف�شي  �لإخ�شائي  بتمكني  و�لتعهد 
�لبيانات  ب�شحة  و�لق���ر�ر  لليتيم  �ملعي�شية  �حل��ال��ة  تقرير  وت��ق��دمي  نف�شيا 
و�لتوقيع على �إقر�ر يتيح للجمعية �خلرية مبتابعة �ليتيم در��شياً و�شحياً 
وبيئياً ونف�شياً ومهنياً و�قت�شادياً وذلك حتى يبلغ عامه �حلادي و�لع�شرين.

و�أكد دليل مبادرة "متكني" على كل جمعية �و هيئة �و موؤ�ش�شة مكلفة بتنفيذ 
�لقر�ر رقم 2 ل�شنة 2020 ب�شاأن متكني �لأيتام تقدمي تقارير ربع �شنوية 
عن مبادرة " متكني " على �ن تت�شمن بيان �لأيتام �مل�شمولة مبظلة �لتمكني 
وتقرير �شامل عن كل حالة لتبيان �حلالة �لنف�شية – �لجتماعية و�لبيئية 
– �لتعليمة – �ل�شحية – �لقت�شادية لليتيم وتقرير مايل �شنوي بالتمويل 
باأهم  وتقرير  و�وج��ه �شرفها  �ملالية  �مل���و�رد  يبني  مل��ب��ادرة متكني  �لإج��م��ايل 
مبادرة  ب�شاأن  �لتي متت  و�ملبادر�ت  �ليتيم  دون متكني  �لتي حتول  �ملعوقات 

متكني �و �أي بيانات ��شافية تطلب عن �جلهة من قبل �ملجل�س.
كافة  و�ل��ت��ز�م  بالتمكني  تعنى  تنظيمية  وح��دة  ��شتحد�ث  �ىل  �لدليل  ودع��ا 
�ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف جمال كفالة �لأيتام مبا يتو�فق مع هيكلها �لتنظيمي 
�لوحدة  فتكون  م�شتقبل  �ن�شاوؤها  �شيتم  �لتي  باملوؤ�ش�شات  يخت�س  فيما  �ما 
�لتنظيمية للتمكني �شرطاً �أ�شا�شياً للح�شول على ت�شريح ملمار�شة �لعمل يف 

�إذ� ت�شمنت �ن�شطتها كفالة �ليتام .
�و  �وهيئة  جمعية  بكل  �لد�خلي  �لأ���ش��ر�ف  جلنة  بت�شكيل  �لدليل  وط��ال��ب 
موؤ�ش�شة تعمل يف جمال كفالة �لأيتام وحتديد �خت�شا�شاتها و�لعاملني يف 
جمال �لتمكني ومر�عاة �ل�شروط و�ملو��شفات �لو�جب تو�فرها للمخت�شني 
�لذين يتعاملون مع �ليتام و�ل�شروط و�ملو��شفات ومهام �لكو�در �ملخت�شة 
بتمكني �لأيتام و�لخ�شائي �لجتماعي و�لخت�شا�شات و�لخ�شائي �لنف�شي 
وموؤهله �جلامعي. وحدد دليل �لجر�ء�ت م�شادر �لتمويل و�لتي تتكون من 
�ير�د�ت �ملبادرة حالة وجود م�شاريع م�شرتكة حتتاج متويل و�لبالغ �لتي مت 
و�ملبالغ  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  باجلمعيات  �ليتام  كفالة  مظلة  حتت  جمعها 
و�لهيئات  �جلمعيات  قبل  م��ن  �مل��ب��ادرة  م�شاريع  على  ل��لإن��ف��اق  �ملخ�ش�شة 
و�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ب��ادرة و�لإع���ان���ات �ل��ت��ي تخ�ش�شها �حل��ك��وم��ة لهم 
�لأخرى  �ملجل�س و�مل�شادر  �لتي يو�فق عليها  و�لهبات و�لو�شايا و�لتربعات 
�لتي يقرها �ملجل�س ��شافة �ىل �لتربعات �خلا�شة مب�شروعات مبادرة متكني 

�ليتام و�لتي يعلن عنها وحتتاج �ىل متويل عن طريق �لتربعات.
�لأي��ت��ام يف  دليل متكني  �إج���ر�ء�ت  �ي�شا م�شوؤولية تطبيق  �لدليل  كما ح��دد 
عجمان �ول م�شوؤلية جمل�س تن�شيق �لعمل �خلري ثانيا م�شوؤلية �جلمعيات 

و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات.

قرارات حكيمة تعزز جامعة اأبوظبي وموؤ�ش�شة ال�شويدي تتعاونان يف املجالت العلمية والفنية
جاذبية الإمارات

تو��شل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ومن خلل منظوماتها �لقانونية 
وجهات  �أف�شل  ب��ني  مكانتها  تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  جهودها  و�لت�شريعية، 
�لتميز،  �لأمثل للباحثني عن  �ل�شتثمار و�لعمل و�لبتكار، ولتظل �خليار 

روؤو�س  ��شتقطاب  على  ق���ادرة  ك��دول��ة 
�لأمو�ل وذوي �لتخ�ش�شات �ملرموقة 
و�أ�شحاب �ملو�هب �لذين يتطلعون �إىل 
حا�شنة لرعاية �أفكارهم وم�شاريعهم 

�لريادية و�أفكارهم �مل�شتقبلية.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتماد  وياأتي 
�آل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
– "رعاه �هلل"، جمموعة  حاكم دبي 
من �لتعديلت �لقانونية �لتي جتيز 
�لإم���ار�ت���ي  و�جل�����و�ز  �جلن�شية  م��ن��ح 
لهذه �لفئات، تاأكيًد� على حقيقة �أننا 
بخطى  �مل�شتقبل  نحو  �خلطى  نحث 

�خلم�شني  لل�شنو�ت  �ل�شاملة  ��شتعد�د�تنا  من  يتناغم  نحو  وعلى  ثابتة، 
�لأمثل  و�ل�شتغلل  �لطاقات،  كافة  ح�شد  من  ذلك  ي�شتلزمه  وما  �ملقبلة، 

للمو�رد �لب�شرية �ملتاحة.
�لتطور،  �لدولة من فر�س فريدة، وبنية حتتية فائقة  وبف�شل ما توفره 
مقّدر�تهم  وت�شون  �جلميع،  حقوق  ت�شمن  �آمنة  بيئة  من  به  متتاز  وم��ا 
�لتي  �لفئات  لهذه  �جلاذبة  �شورتها  تعزيز  لدولتنا  نتوقع  ومكت�شباتهم، 
تبحث عن ملذ�ت تتمتع بهذه �ملز�يا �لتي يقل وجود مثيل لها يف �لعامل، 

لتجد على �أر�شها �لكثر من عو�مل �لإلهام و�لتمكني.
القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي
املدير العام – معهد دبي الق�سائي

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شويدي  موؤ�ش�شة  وجمموعة  �أبوظبي  جامعة  وقعت 
�شر�كة تعاون يف جمال �لعلوم �لأدبية و�لفنية لتطوير 
�لأد�ب  باأهمية  �لثقايف  وزيادة وعيهم  �لطلب  مهار�ت 

و�لفنون و�لقيمة �لتي ميكن �أن تقدمها للمجتمعات.
وق����ع �لت��ف��اق��ي��ة �ل���دك���ت���ور ح���ام���د ب���ن حم��م��د خليفة 
�ل�شويدي موؤ�ش�س ورئي�س جمموعة موؤ�ش�شة �ل�شويدي 

و�لربوف�شور وقار �أحمد مدير جامعة �أبوظبي.
وعرب �لدكتور حامد �ل�شويدي عن �شعادته بتوقيع هذه 
�إط��ار �شيا�شة  تاأتي يف  �أن هذه �خلطوة  و�أك��د  �لتفاقية 
وتطوير  �لنا�شئني  و�لفنانني  �ل��ف��ن  ل��دع��م  �ملجموعة 
�إنتاجهم ودعم كفاءتهم، هذ� بالإ�شافة �إىل �مل�شاهمة يف 
�لتي  �ملجالت  و�لفنون وغرها من  �لآد�ب  لغة  تعزيز 

�ل��ط��لب ومتكنهم م��ن �لن��خ��ر�ط يف جمالت  ت��دع��م 
�شل�شلة  تنظيم  �لتفاقية  ت�شمل  حيث  �ملختلفة  �لعمل 
و�لأدبية  �لفنية  و�مللتقيات  �لعمل  وور���س  �لرب�مج  من 
مبا ي�شهم يف مو��شلة م�شرة �لريادة يف دولة �لمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
�أبوظبي  جامعة  �أن  �أح��م��د  وق���ار  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  و�أ���ش��ار 
�لتي  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل�شر�كات  تطوير  �إىل  د�ئ��م��ا  ت�شعى 
�لتعليم يف خمتلف �ملجالت وتخريج  �إىل رفعة  تهدف 
�ل��ك��ف��اء�ت �ل���ق���ادرة ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ح��دي��ات �حلالية 
مدير  ب���در  �شامية  �أك����دت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن  و�مل�شتقبلية. 
�لتفاقية  هذه  �أن  و�لإع��لم  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات 
�جلهتني  ه��دف  حتقيق  نحو  ج��دي��دة  �نطلقة  ت�شكل 
�مل�����ش��رتك وه���و ت��و���ش��ي��ع �ل��ت��ع��اون يف جم����الت �لثقافة 

و�لفنون و�لإبد�ع.

دار الرب تد�شن حملة مو�شعة لبناء امل�شاجد حول العامل 
•• دبي-الفجر:

حملة  �ل����رب  د�ر  ج��م��ع��ي��ة  �أط���ل���ق���ت 
مو�شعة جلمع �لتربعات و��شتقطاب 
�ل���دع���م ل�����ش��ال��ح ب��ن��اء �مل�����ش��اج��د يف 
ب�����دول عديدة  �مل��ح��ت��اج��ة  �مل��ن��اط��ق 
ح���ول �ل��ع��امل حت��ت ���ش��ع��ار " بيتك 
�شهيل  حم��م��د  وق�����ال  �جلنة"   يف 
جلمعية  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهري، 
�مل�شاجد  بناء  �إن م�شاريع  د�ر �لرب: 
ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س م���ن قبل 

ورعايتها وخدمتها، وهي من �أكرث 
ومبادر�تها  �جل��م��ع��ي��ة  م�������ش���اري���ع 
حتظى  �ل����ت����ي  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة، 
بالإقبال و�لتجاوب و�لتفاعل، ومن 
�أك��ربه��ا يف ح��ج��م �لإي������ر�د�ت، على 
�ل�شياق  و يف  �ملا�شية.  �لعقود  مد�ر 
"د�ر �لرب"  �أن  �مل��ه��ري  �أك���د  ذ�ت���ه  
خا�شا  �هتماما  �مل�شاجد  بناء  متنح 
ورعاية ��شتثنائية، ترجمة لتعاليم 
وق���ي���م دي���ن���ن���ا �حل���ن���ي���ف، يف �إط�����ار 
وتوجيهات  �لدولة  ب�شيا�شة  �لتقيد 

وم�����ش��ددة ورق���اب���ة م��ال��ي��ة و�إد�ري�����ة 
م�شتمرة، عن كثب، ل�شمان حتقيق 
�ملح�شنني  �أمو�ل  وت�شخر  �أهد�فها 
و�أهل �خلر و�ملتربعني يف جت�شيد 
�مل���ق���ا����ش���د �ل�������ش���رع���ي���ة و�لأه��������د�ف 
ونا�شدت  ت�شييدها.  ور�ء  �ل�شامية 
جمعية د�ر �لرب �لأهايل و�ملح�شنني 
ورج���������ال �لأع������م������ال و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
بامل�شاهمة يف دعم �حلملة �خلرية 
�مل�شاجد،  ب���ن���اء  ل�����ش��ال��ح  و�ل����ت����ربع 
�حلملة  �أه�����د�ف  حتقيق  �شبيل  يف 

�جلمعية، �لتي تبذل جهود� كربى 
�إىل  وحتويلها  تنفيذها  يف  ودوؤوب���ة 
و�قع حي، وفق �ل�شروط و�ل�شو�بط 
وتعمل على خروجها يف  �ل�شرعية، 

�أف�شل م�شتوى و�أجمل حلة.
بناء  م�����ش��اري��ع  �أن  �مل���ه���ري  و�أك������د 
�مل�������ش���اج���د ت�����ش��ج��ل د�ئ����م����ا �إق����ب����ال 
�ملو�طنني  قبل  م��ن  �لنطاق  و����ش��ع 
و�ملقيمني على �أر�س �لدولة، يف ظل 
�لأجر �لعظيم عند �خلالق، تبارك 
وتعاىل، لبناء "بيوت �هلل" وعمارتها 

�شروحا  لتكون  �لر�شيدة،  قيادتها 
للعبادة وللدعوة �مل�شتنرة �إىل دين 
�حل�شنة،  و�مل��وع��ظ��ة  باحلكمة  �هلل 
و�لتعاي�س  ل��ل��ت�����ش��ام��ح  وم�����ن�����ار�ت 
�لإيجابية،  �لقيم  ون�شر  و�مل��ح��ب��ة، 
و�لو�شطية  �لع����ت����د�ل  وت��ر���ش��ي��خ 
�لرب" تعطي  "د�ر  �أن  �إىل  م�شيفا  
�لأول�����وي�����ة ل��ت�����ش��ي��ي��د �مل�������ش���اج���د يف 
�مل��ن��اط��ق �لأك�����رث ح��اج��ة �إل��ي��ه��ا، يف 
قارتي �أفريقيا و�آ�شيا، مبينا �أن بناء 
دقيقة  لإج���ر�ء�ت  يخ�شع  �مل�شاجد 

��شتجابة  �هلل"،  "بيوت  وع���م���ارة 
لتعاليم ديننا �حلنيف

جامعة ال�شارقة تكرم القائمني على ملف فوز اجلامعة باملرتبة الأوىل
•• ال�سارقة -الفجر:

�لنعيمي،  �لدكتور حميد جمول  �لأ�شتاذ  كرم 
ملف  على  �لقائمني  �ل�شارقة،  جامعة  مدير 
ب��امل��رت��ب��ة �لأوىل على  �ل�����ش��ارق��ة  ف���وز ج��ام��ع��ة 
�لتو�يل  على  �ل��ر�ب��ع  للعام  �ل��دول��ة  م�شتوى 
و�ملرتبة 3 على م�شتوى دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي و �ملرتبة 8 عربيا، و�لذي تقرر �شمن 
 UI Green" لت�شنيف �لعاملي للجامعات�
على  تعمل  �ل��ت��ي  �مل��ن��ظ��م��ة  Metric"وهي 
يف  �ل��ع��امل  م�شتوى  على  �جل��ام��ع��ات  ت�شنيف 
جمالت �لتنمية �مل�شتد�مة و�للتز�م مبعاير 
ب��ح�����ش��ور  �لأ�شتاذ  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة، وذل����ك  �ل��ب��ي��ئ��ة 
ن��ائ��ب مدير  ب��ال��ط��ي��ب،  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور معمر 
و�لدر��شات  �لعلمي  �لبحث  ل�شوؤون  �جلامعة 
�لعليا، و�لأ�شتاذ �لدكتور عماد �ل�شيوف، مدير 
�لهيئة  و�أع�شاء  باجلامعة،  �ل�شتد�مة  مكتب 
�ل��ت��دري�����ش��ي��ة و�لإد�ري������ة �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ملف 

�لت�شنيف.
 خلل حفل �لتكرمي �لفرت��شي نقل �شعادة 
�ل�شمو  �شاحب  و�شكر  حتيات  �جلامعة  مدير 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
ورئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
ورعاه(  تعاىل  �هلل  )حفظه  �ل�شارقة  جامعة 
و�أع���������ش����اء جم��ل�����س �لأم�����ن�����اء �مل����وق����ر خلل 
�ج��ت��م��اع��ه��م �لأخ�������ر،  ل��ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ملف 
ب��امل��رت��ب��ة �لأوىل على  �ل�����ش��ارق��ة  ف���وز ج��ام��ع��ة 

�لتو�يل  على  �ل��ر�ب��ع  للعام  �ل��دول��ة  م�شتوى 
 UI" ل��ل��ج��ام��ع��ات  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف  ���ش��م��ن 
مدير  ق�����دم  ث����م   ،"GreenMetric
هذ�  ع��ل��ى  للقائمني  نف�شه  �ل�شكر  �جل��ام��ع��ة 
�مل���ل���ف، و�أك�����د �أن ه���ذ� �لإجن������از �مل�����ش��ت��ح��ق هو 
�ل�شمو   روؤي��ة �شاحب  لتنفيذ  و��شحة  ترجمة 

ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة ورئ��ي�����س جامعة �ل�����ش��ارق��ة يف 
�مل�شاكل  وم��ع��اجل��ة  �ل���ش��ت��د�م��ة  م�شاريع  دع��م 
�لبيئية، م�شر� �إىل �أن هذ� �لإجن��از  هو نتاج 
عمل تعاوين كبر بني كليات و�إد�ر�ت �جلامعة 
على  �لقائم  �لفريق  م��ع  �ملختلفة  وم��ر�ك��زه��ا 

�إعد�د �مللف.

و�أ�شاف �لدكتور �لنعيمي �أن ت�شنيف �جلامعة 
هذ� �لعام �شهد تقدما ملحوظا، حيث حافظت 
م�شتوى  على  �لأول  م��رك��زه��ا  على  �جل��ام��ع��ة 
�لدولة للعام �لر�بع على �لتو�يل بتقدم 100 
مرتبة عاملية عن �لعام �ملا�شي، و�حتلت �ملركز 
 9 متقدمة  �لعربي  �لوطن  م�شتوى  على   8
م��ر�ك��ز ع��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ك��م��ا ح��اف��ظ��ت عل 
�لتعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على   3 �مل��رك��ز 
عامليا   194 و�مل��رك��ز  �ل��ث��اين،  للعام  �خلليجي 
�شمن 912 جامعة م�شاركة بالت�شنيف، كما 
100 جامعة  �أف�شل  �ن�شمت �جلامعة �شمن 
يف نف�س �لت�شنيف يف جمالني وهما: �لتدري�س 
و�لبحاث �لعلمية يف جمال �ل�شتد�مة، و�إد�رة 

�ملياه.
بالطيب  معمر  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شكر  ب��دوره 
�مل�شتمر، و�لقائمني على  دعم مدير �جلامعة 
كليات  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وب��ع��ث  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  م��ل��ف 
تقدم  و�أف���اد  دعمهم،  على  �ملختلفة  �جلامعة 
�ملبذولة  �جلهود  نتيجة  هو  �مل�شتمر  �جلامعة 
ب�شكل  �نعك�س  و�ل����ذي  �ل���ش��ت��د�م��ة  جم���ال  يف 
و�����ش���ح يف ن��ت��ائ��ج �جل��ام��ع��ة ل��ه��ذ� �ل���ع���ام. ثم 
�ل�شيوف  ع��م��اد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  ��شتعر�س 
نتائج �جلامعة خلل �لأعو�م �لأربعة �ملا�شية، 
�لأع����و�م  خ���لل  للجامعة  �مل�شتمر  و�ل��ت��ق��دم 
�ل�شابقة يف جميع �لفئات، م�شتعر�شا �ملنهجية 
�ملتبعة للتح�شني �مل�شتمر وخطة �لعمل جلميع 

موؤ�شر�ت �لقيا�س.

اأطفال ال�شارقة مبوؤ�ش�شة ربع قرن يح�شدون مراكز 
متقدمة يف م�شابقة �شيف بال فراغ 2020

•• ال�سارقة -وام:

ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  مبوؤ�ش�شة  �ل�شارقة"  "�أطفال  حقق 
يف  مبهرة  ون��ت��ائ��ج  متقدمة  م��ر�ك��ز  و�ملبتكرين  �ل��ق��ادة 
2020م  "�لفرت��شية"  ف���ر�غ(  ب��ل  )�شيف  م�شابقة 
�لتي نظمتها جمعية توعية ورعاية �لأحد�ث بالتعاون 

مع هيئة �آل مكتوم �خلرية .
و�لباحث  �لذكية  و�لتوعية  �لر�شم  م�شابقات  وت�شمنت 
و�لإعلمي  �لرقمي  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  و�لت�شوير  �ل��و�ع��د 

�ل�شغر و�شديق �ملكتبة.
و مت تكرمي �لفائزين من منت�شبي " �أطفال �ل�شارقة" 
و�لبالغ عددهم خم�شة �طفال من �لولد و�لبنات خلل 
معايل  بح�شور  موؤخر�  �جلمعية  نظمته  �ل��ذي  �حلفل 

�ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�شرطة 
�إد�رة جمعية توعية  �لعام بدبي رئي�س جمل�س  و�لأم��ن 

ورعاية �لأحد�ث.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على املباين املهجورة واملهملة بجزيرة اأبوظبي حفاظًا على املظهر العام
•• اأبوظبي -الفجر:

تو��شل بلدية مدينة �أبوظبي جهودها للحفاظ على �ملظهر �حل�شاري �لعام �لذي تتمتع به �أبوظبي، حيث نفذت 
حملة على �ملباين �ملهجورة و�ملهملة يف جزيرة �أبوظبي، و�لو�قعة �شمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية �ملدينة، وذلك 

بالتعاون مع �شرطة �أبوظبي، و�شركة �أبوظبي للتوزيع. 
وعملت �حلملة على ر�شد �ملباين �ملهجورة و�مل�شوهة للمظهر �لعام، و�إخطار �مللك ب�شاأن �شيانة و�إ�شغال �ملبنى �أو 
14 يوماً، كما مت �لك�شف �لظاهري على �ملباين �ملهجورة و�إعد�د تقارير لتقييم حالتها ورفعها �إىل  هدمه خلل 

جلنة �لك�شف على �ملباين �ملهجورة للمتابعة و�تخاذ �للزم حيالها وفقاً لل�شو�بط ذ�ت �ل�شلة.
جدير بالذكر �أن مركز بلدية �ملدينة قد قام يف �لعام 2020 بتنفيذ 811 �إجر�ًء توعوياً وحترير 68 خمالفة، 
حيث تعمل بلدية مدينة �أبوظبي على تنفيذ هذ� �لنوع من �حلملت ب�شكل م�شتمر على مد�ر �لعام، �شمن �لنطاق 
�جلغر�يف لكافة مر�كزها �لفرعية، حفاظاً على �ملظهر �لعام وجماليات �ملباين، وتعزيز�ً للبيئة �ل�شحية �لنظيفة 

�لتي تتمتع بها �أبوظبي.
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

عن�شر  �ل����ظ����ف����رة  م���ن���ط���ق���ة  مت���ث���ل   
خمتلف  لع�شاق  كبر  �شياحي  ج��ذب 
�ل���ه���و�ي���ات وم��ل��ت��ق��ى ل��ل��ب��اح��ث��ني عن 
ليو�  رم��ال  و�كت�شاف  و�لإث���ارة  �ملتعة 
نظر�  �خل��لب��ة  و�لطبيعة  �ل�شاحرة 
ملا تتميز به من مقومات قلما تتو�فر 
يف م��و�ق��ع �أخ���رى ح��ول �ل��ع��امل حيث 
رملية  كثبان  �أكرب  ليو�  ت�شم مدينة 
�أكرب  �أح���د  ي��وج��د بها  �ل��ع��امل كما  يف 
�لتلل �لرملية يف منطقة تل مرعب 
ب��ج��ان��ب �حل�����ش��ون و�ل���ق���لع و�لآث����ار 

�لتاريخية �لقدمية .
ملتقى  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  ُتعترب  كما 
من  �أك��رث  وت�شكل  بال�شحر�ء  �لبحر 
ث��ل��ث��ي �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي ب��ح��ي��ث ميتّد 
�ل�شريط �ل�شاحلي على م�شافة مئات 
�شو�طئ  م��ن  وي��ت��األ��ف  �لكيلومرت�ت 
وج����زر م��ذه��ل��ة ف�����ش��ًل ع���ن وجهات 
تعك�س �لتاريخ �لعريق للمنطقة �لذي 
مت �إحياوؤه من خلل عدد ل يح�شى 
تندمج  �ل��ت��ي  �لأث��ري��ة  م��ن �حل�شون 

مع �ملناظر �لطبيعية �لر�ئعة.

احلياة البحرية 
�أن   �إىل  �حل���م���ادي  ع���ب���د�هلل  وي�����ش��ر 
�شو�حل منطقة �لظفرة متثل  نقطة 
جذب كبرة لع�شاق �لرت�ث �لبحري 
�ل����ذي ي�����ش��ت��ه��وي ق��ط��اع��ا ك��ب��ر� من 
�لرت�ثية  �لريا�شات  بهذه  �ملهتمني 
���ش��و�ء م��ن د�خ��ل �ل��دول��ة �أو خارجها 
وك��م��ا ك��ان��ت ���ش��و�ح��ل �ل��ظ��ف��رة قدميا 
م�شدر هام للباحثني عن �لرزق من 
و��شتخر�ج  �لأ����ش���م���اك  ���ش��ي��د  خ���لل 
�ل���ل���وؤل���وؤ ظ��ل��ت �أي�����ش��ا م�����ش��در� هاما 
�لتي  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ات  لع�شاق 
�شنويا  �لآلف  ع�شر�ت  �إليها  جت��ذب 
�لتي  �ملختلفة  �مل�شابقات  خ��لل  م��ن 
�مل���خ���ت�������ش���ة على  حت����ر�����س �جل����ه����ات 
�ملرفاأ  مهرجان  �أ�شبح  كما  تنظيمها 
فارقة  ع��لم��ة  �لبحرية  للريا�شات 
نظر�  �لريا�شيات  تلك  ع�شاق  ل��دى 
تر�ثية  م�����ش��اب��ق��ات  م���ن  ي��ق��دم��ه  مل���ا 
وبحرية متنوعة جنحت يف �أن ي�شبح 
�ملهرجان �شمن �لروزنامة �ل�شياحية 
تلتقي  ح��ي��ث  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لرئي�شية 
�ل����رت�ث م��ع �حلد�ثة  و  �حل�����ش��ار�ت 
�لبي�شاء  �ملرفاأ  رمال  و�ملعا�شرة على 

ومياهها �ل�شافية �لزرقاء .
�مل����ه����رج����ان بني  �أن�������ش���ط���ة  ت���ت���ن���وع  و 
�ملر�كب  و�شباقات  �لورقية  �لطائر�ت 
و�أن�شطة  �لأم���و�ج  ورك��وب  �ل�شر�عية 
�ل��ت��خ��ي��ي��م �مل��م��ت��ع��ة و�حل���ف���لت على 
�لأن�شطة  م���ن  و�ل���ع���دي���د  �ل�����ش��اط��ئ، 

جانب  و�إىل  �لأخ�������رى.  و�مل���ف���اج���اآت 
�ل��ت��ي ت�شمل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل�����ش��اب��ق��ات 
�ل�شاطئية  �ل��ط��ائ��رة  وك����رة  �ل��ت��زل��ج، 
يقدم  �ل�������ش���اط���ئ���ي���ة،  �ل����ق����دم  وك�������رة 
�لطعام  حم��ط��ات  �أي�������ش���اً  �مل���ه���رج���ان 
"�ل�شوق"  ع���ن  ف�����ش��ًل  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 

�ل�شعبية لإر�شاء حمبي �لت�شوق.
 

املهرجانات املختلفة
منطقة  �أن  ����ش���ي���ف  �أح����م����د  وي�������رى 
نف�شها  ت�شع  �أن  يف  جنحت   �لظفرة 
على �خلارطة �ل�شياحية بقوة بف�شل 
�شاحرة  م���ق���وم���ات  م����ن  ت�����ش��م��ه  م����ا 
�ملتنوعة  �ملهرجانات  �أبرزتها  وخلبة 
�ل��ت��ي ت�����ش��ه��ده��ا �مل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى مد�ر 

كبرة  ���ش��ر�ئ��ح  �ه��ت��م��ام  لتلبي  �ل��ع��ام 
م��ن �ل�����ش��ائ��ح��ني و�ل�����زو�ر ف��م��ن �أكرب 
ملتقى للإبل حيث �لأ�شالة و�لرت�ث 
وريا�شة �لآب��اء و�لأج���د�د من خلل 
�ل���ذي ي�شم باقة  �ل��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان 
و�لفعاليات  �مل�شابقات  م��ن  متنوعة 
�ل��ع��ري��ق��ة ت��لم�����س �هتمام  �ل��رت�ث��ي��ة 
ع�شر�ت �لآلف من �ملهتمني بالرت�ث 

و�لعر�قة .
�إن�����ه �مل���ه���رج���ان �ل�����ذي ي��خ��ت��زل روح 
�لعامل  م��ن  �ملنطقة  ه��ذه  �ل���رت�ث يف 
وهو دون �شّك �مللتقى �لأبرز يف عامل 

�لثقافة �لبدوية �لعربية.
هذ�  �أن  �مل���ن�������ش���وري  ���ش��ع��ود  وي����وؤك����د 
�ملهرجان �ل�شنوي �لذي يعترب مبثابة 

ومنا�شبة  �لأج��ي��ال  ب��ني  و�شل  حلقة 
�أ�شا�شية لإحياء �لرت�ث لدى �لأجيال 
معوملة  بيئة  يف  تعي�س  �لتي  �لنا�شئة 

ومنفتحة على �شائر �لثقافات.
قبل �أ�شابيع من موعد �نعقاده �شنويا 
يف �شهر دي�شمرب عند �أطر�ف �شحر�ء 
�ل�شحرية،  وكثبانها  �خل���ايل  �ل��رب��ع 
تبد�أ مو�كب مربي �لإبل من �ل�شيوخ 
�شائر  م��ن  بالتحرك  �لقبائل  و�أب��ن��اء 
باجتاه  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل����زي����رة  �أن����ح����اء 
�أر�س �ملهرجان �إىل �أن يكتمل �مل�شهد 
�ملربني  م���ن  �مل���ئ���ات  م���ع  �ل��ظ��ف��رة  يف 
و�لآلف  �ل���رت�ث  وع�����ش��اق  و�ملقتنني 
�ل�شللت  م���ن  �لإب������ل  روؤو��������س  م���ن 

�لأ�شيلة فقط، �لأ�شايل و�ملجاهيم.

م�شابقات  ي��وم��ي��ا  �مل��ه��رج��ان  وي�شهد 
مز�ينة �لإبل، وهي مبثابة م�شابقات 
ك���ب���ر� يف  ل��ع��ب��ت دور�  �ل���ت���ي  ج���م���ال 
م�شاعدة �شعوب �ملنطقة على ��شتادمة 
�شديدة  بيئية  �حلياة يف ظل ظ��روف 

�ل�شعوبة.
م�شاهد  �مل��ه��رج��ان  زو�ر  ين�شى  ول���ن 
�ح��ت��ف��ال �أب���ن���اء �ل��ق��ب��ائ��ل ب��ف��وز �لإبل 
�ل�شعبية  ب��الأه��ازي��ج  ميلكونها  �ل��ت��ي 
ر�أ�س  وب��ده��ن  �حلما�شية  و�لهتافات 

�لإبل �لفائز بالزعفر�ن.
ي�شكل  �لرت�ثي،  �لطابع  جانب  و�إىل 
من  فريدة  من�شة  �لظفرة  مهرجان 
بني  �ل�����ش��ر�ء  �شفقات  لإب����ر�م  نوعها 

مقتني �لإبل.

و�أم���ام �أح���د ك��رب �ل��ت��لل �لرملية يف 
ع�شاق  م���ن  �لآلف  ي��ت��ج��م��ع  �ل���ع���امل 
ريا�شيات �لتحدي و�ملغامرة  و�لإثارة 
و�لدر�جات  �ل�����ش��ي��ار�ت  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
خ���لل  �ل����ع����امل  دول  خم���ت���ل���ف  م����ن 
م��ه��رج��ان ل��ي��و� �ل����دويل �ل����ذي ر�شم 
�ملهتمني بهذه  له مكانة كبرة لدى 
�ملغامرة  وحمبي  �ل�شائقة  �لريا�شات 

و�لإثارة .
يعترب �ملهرجان �أحد �أكرب �ملهرجانات 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  يف دول���ة �لإم�����ار�ت 
و�لأول من نوعه يف منطقة �لظفرة 
، حيث ميتد �ملهرجان ملدة 16 يوما 
�ملهرجان  وي�شمل  ع��ام  ك��ل  نهاية  يف 
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�إليه  �مل��خ��ت��ل��ف��ة وي���ج���ذب  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل����زو�ر و�مل�����ش��ارك��ني من 
خمتلف دول �لعامل �لذين يح�شرون 
�لبطولت  مب���ت���اب���ع���ة  ل��ل���ش��ت��م��ت��اع 
تنا�شب  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 

�جلميع .
ي�شتمر  �ل���ذي  �مل��ه��رج��ان  وي�شتقطب 
ت�شعة �أي���ام �أق���وى و�أرب����ع ع��ج��لت يف 
�لنارية  �ل��در�ج��ات  ل�شائقي  �ملنطقة 
، من  م����ث����رة  مل����و�ج����ه����ة حت�����دي�����ات 
�شباق   ، �ل�����ش��ي��ار�ت  ج��ر  ���ش��ب��اق  بينها 
�لدر�جات ، حتدي �شباق موتوكرو�س 
، �شباق �لهجن ، �شباق �خليل ، �شباق 
�ل�شيار�ت �لكل�شيكية وم�شار موريب 

لل�شباقات �حلرة.

�ل�شباق  للمهرجان هي  �لبارزة  �مليزة 
�لتلل  �أع��ل��ى  �أح��د  قمة  على  �ملغامر 
�مل����زي����د من   - �ل����ع����امل  �ل���رم���ل���ي���ة يف 
�لكثبان �لرملية ، و�لتي تعني "جبل 
مرعب". عند �رتفاع �أكرث من 300 
�شيتم   ، درج�����ة   50 وب����ز�وي����ة  م���رت 
على  �لرملية  �لكثبان  على  �لتناف�س 
من  خمتلفة  لأن����و�ع  خمتلفة  ف��ئ��ات 

�ل�شيار�ت و�لدر�جات.
نقطة  للرطب  ليو�  مهرجان  وميثل 
�لنخيل  برتبية  �ملهتمني  لدى  هامة 
من  �لآلف  يتجمع  ح��ي��ث  و�ل��ت��م��ور 
لل�شتمتاع  و�لأ�شالة  �لرت�ث  ع�شاق 
باقات  م���ن  �مل���ه���رج���ان  ي��ق��دم��ه  مب���ا 
�هتمام  ت��ل��ب��ي  وخم��ت��ل��ف��ة  م��ت��ن��وع��ة 
و�حتياجات �لآلف من زو�ر �ملهرجان 

�شو�ء من د�خل �لدولة وخارجها .
ي��ا���ش��ني �حل��م��ادي وطحنون  وي�����ش��ر 
�جلزيرة  �أن  دمل���ا  �أه�����ايل  م���ن  ر�����ش���د 
�شهدت نه�شة كبرة بف�شل توجيهات 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة و�أ���ش��ب��ح��ت ت�شم 

كافة �خلدمات و�ملر�فق د�خلها .
�لكثر  ن�شجت  دمل��ا   �أن جزيرة  يذكر 
على  دليل  ت�شميتها  ح��ول  �لآر�ء  من 
مكانتها يف هاتيك �لأي��ام، ومن ذلك 
�لقدمية  �خل��ر�ئ��ط  على  موقعها  �أن 
و�ملوجودة منها يف �لأطال�س يف �لدولة 
�للوؤلوؤ"،  "جزيرة  با�شم  مدونا  ن��ر�ه 
وك��م��ا ه��و م��ع��روف ع��ن دمل���ا �شهرتها 
�للوؤلوؤ.  �إنتاج  �لآف��اق يف  �لتي طفقت 
�أهايل  م��ن  و�مل�شتقى  �لآخ���ر  و�ل����ر�أي 
�جل��زي��رة وم���ن ك��ب��ار �ل�����ش��ن و�لذين 
�أنه  و�أج��د�ده��م،  �آبائهم  من  �ش�مع�وه 
وتقف  مت��ر  �ملا�شي  يف  �ل�شفن  ك��ان��ت 
�لتي  �لعذبة  باملياه  للتزود  دمل��ا  �أم��ام 
��شتهرت وُعرفت بها �جلزيرة و�لتي 
ي�����ش��ت��ق��ي��ه��ا �أه��ل��ه��ا م���ن �آب����اره����ا ومن 
�إذ�  فكان  �أر�شها،  يف  �جلارية  �لعيون 
�أمام  توقفت  مل���اذ�  �أح��ده��م:  �شئل  م��ا 
�إىل  �أحتاج  �جلزيرة كان جو�به هو : 
تتكرر  �لعبارة  ه��ذه  فاأخذت  م��اء  دل��و 
و�مل�شافرين  �ل�شفن  ت��وق��ف  مت  كلما 
�أمام �جلزيرة، ومبرور �لأيام تطورت 

�لكلمة من دلو ماء �إىل دملا.
دملا  �شكان  م��ن  فتحي حممد  وي��وؤك��د 
�أن �أهايل �جلزيرة ي�شتمتعون كل عام 
ميثل  �ل���ذي  �لبحري  دمل��ا  مبهرجان 
وع�شاق  �لبحرية  للريا�شيات  ملتقى 
بالبيئة  و�مل��ت��ه��م��ني  �لأ���ش��م��اك  �شيد 
منطقة  دول  خمتلف  م��ن  �لبحرية 

�خلليج و�لوطن �لعربي .
ويرى حممد نادر وحممد �خلالدي 
�أن �لظفرة �أ�شبحت ملتقى للباحثني 
�لدولة  �مل��ت��ع��ة و�لإث�������ارة د�خ����ل  ع���ن 

وخارجها ونقطة جذب رئي�شة . 

فر�ست مكانتها على الروزنامة ال�سياحية 

الظفرة ملتقى املتعة والإثارة واكت�شاف الطبيعة اخلالبة ومتازج البحر بال�شحراء

حممد اخلالديعبداهلل احلماديحممد نادر يا�سني احلماديفتحي حممد�سعود املن�سوري

•• ابوظبي-الفجر:

�مل��ع��ر���س �لفرت��شي  �ل��وط��ن��ي يف  ي�����ش��ارك �لأر���ش��ي��ف 
�شعار  حت��ت  تريندز"  "مركز  ينظمه  �ل���ذي  للكتاب 
�مل�شاركة تاأكيد�ً  هذه  وتاأتي  �ملعرفة"،  �إىل  "�لطريق 
على دور �لأر�شيف �لوطني يف �إثر�ء �ملعارف باملعلومات 
�ملوثقة لتاريخ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لعريق، 
تقدم  يف  عنها  غنى  ل  �ل��ت��ي  �لناعمة  �ل��ق��وة  وت��ع��زي��ز 
وه���ذ� هو  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �ل��ف��ك��ري��ة  ونه�شتها  �ل�����ش��ع��وب 

�لهدف �لذي يتطلع �إليه منظمو �ملعر�س.
 و�نطلقاً من حر�س �لأر�شيف �لوطني على �إي�شال 
باحثني  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ج��م��ه��ور  �إىل  �إ����ش���د�ر�ت���ه 
و�أك��ادمي��ي��ني وط��ل��ب��ة وغ���ره���م، ف��اإن��ه مل ي���ت���و�َن عن 
ي�شتمر  �ل��ذي  �لف��رت����ش��ي  �ملعر�س  ه��ذ�  يف  �مل�شاركة 
حتى 7 فرب�ير �ملقبل، لأهميته كاأحد متطلبات هذه 
�لتي تقت�شي تطبيق �لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية  �ملرحلة 
ويف مقدمتها �لتباعد �لجتماعي و�لكتفاء بالتو��شل 
عرب �لقنو�ت �لتفاعلية حر�شاً على �حلد من �نت�شار 

فرو�س كورونا �مل�شتجد. 
وتلقى كتب �لأر�شيف �لوطني رو�جاً كبر�ً يف جميع 
�مل��ع��ار���س و�مل��ك��ت��ب��ات �ل��و�ق��ع��ي��ة و�لف��رت����ش��ي��ة؛ نظر�ً 

�لُكّتاب  �ه��ت��م��ام  جت���ذب  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة  مل�شامينها 
و�ل��ب��اح��ث��ني و�لأك���ادمي���ي���ني �مل��ه��ت��م��ني ب��ت��اري��خ دولة 
�لناجحة  �ل��وح��دوي��ة  وجتربتها  وت��ر�ث��ه��ا،  �لإم�����ار�ت 
و�لر�ئدة عربياً وعاملياً، وقد �زد�دت مبيعات �إ�شد�ر�ت 
�لأر�شيف �لوطني �إلكرتونياً ب�شكل ملحوظ يف �ملرحلة 
ملو�جهة  �لوقائية  �لتد�بر  فيها  ُتطّبُق  �لتي  �لر�هنة 

جائحة كورونا.
�إي�شال  على  -حر�شه  �لوطني  �لأر�شيف  �أب��دى  وقد   
�لإمار�ت  دول��ة  وت��ر�ث  بتاريخ  ُتعنى  �لتي  �إ���ش��د�ر�ت��ه 
�مل�شتفيدين  وعموم  �لباحثني  �إىل  �خلليج  ومنطقة 
م��ن دون ع��ن��اء، ف��وف��ره��ا يف �ل��ع��دي��د م��ن م��ن��اف��ذ بيع 
و�شائل  ذل��ك  �شبيل  يغتنم يف  وه��و  �ل��دول��ة،  �لكتب يف 

�لت�شويق باأنو�عها �لتقنية و�لتقليدية.
 ومن �أهم �لعناوين �لتي ي�شارك بها �لأر�شيف �لوطني 
يف معر�س تريندز �لفرت��شي: »ز�يد رجل بنى �أمة، 
�إىل  �لتحدي  وز�ي��د من  �مل�شتقبل،  �إىل  وخليفة رحلة 
�أو���ش��م��ة وج��و�ئ��ز، ورحلتي م��ع ز�يد،  �لحت���اد، وز�ي���د 
ز�يد، وق�شر �حل�شن، وذكريات  �أق��و�ل  و�لفر�ئد من 
و�لنظام  �أب���وظ���ب���ي،  يف  ك��ل��ث��وم  �أم  وك���ت���اب  �لإم�������ار�ت، 
�لأر�شيفي �ملتكامل..." وغرها من �لإ�شد�ر�ت �لتي 

حتظى باهتمام خمتلف �شر�ئح �ملجتمع. 

•• ال�سارقة-الفجر:

ملعهد  ب��زي��ارة  �لريا�شي  �لثقايف  �لذيد  ن��ادي  وف��د من  ق��ام 
�لتعاون  �شبل  تعزيز  بهدف  �أم�س  �شباح  للرت�ث  �ل�شارقة 
بني  �لتعاون  �تفاقية  لتوقيع  �لعري�شة  �خلطوط  وو�شع 
�ل��ط��رف��ني. وح�����ش��ر �لج��ت��م��اع م��ن ن���ادي �ل��ذي��د ك���ًل من 
�لدكتور حمود خلف �شامل �لعنزي �ملدير �لتنفيذي لنادي 
�لذيد  و �لدكتور هاين حمزة �مل�شرف �لثقايف وم�شعب �لأغا 
�ملن�شق �لإعلمي .  ومن معهد �ل�شارقة �لرت�ثية د. عبد 
�هلل بن حمودة �لكتبي مدير �لإد�رة �لأكادميية و�مل�شت�شار 
�لفعاليات  �إد�رة  ق�شم  �لري�س  حممد  �شهيلة  و  �لأك��ادمي��ي 

و�لأن�شطة ود. مني بو نعامه مدير �إد�رة �ملحتوى و�لن�شر 
�لعامة  �ل��ع��لق��ات  �إد�رة  م��دي��ر  غاب�س  ب��ن  عبيد  وعائ�شة 

و�لت�شريفات وب�شرى �شعيد �ل�شعدي مدير �ملكتبات.
ومت خلل �لزيارة بحث �آلية �لتعاون يف خمتلف �ملجالت 
ومعهد  �لذيد  ن��ادي  بني  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�مليد�نية  �لعملية 
�ل�����ش��ارق��ة ل��ل��رت�ث و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �أر���ش��ي��ف �ل���ن���ادي وما 
�أر�شيف �شور ومقتنيات تر�ثية  �لذيد من  نادي  به  يذخر 
بالتعاون مع  �ل��رت�ث   �إقامة دور�ت وور���س وبر�مج عن  و 
�ملعهد  �ملتوفرة يف  �ملعهد و�ل�شتفادة من �لدو�ت �حلديثة 
من �جل عقد لقاء�ت م�شرتكة مع �ل�شو�ب للحفاظ على 

�لرت�ث �ل�شفوي من �لإندثار و�لن�شر .

• اأحمد �سيف : الظفرة جنحت  يف اأن ت�سع نف�سها على اخلارطة ال�سياحية بقوة بف�سل ما ت�سمه من مقومات �ساحرة وخالبة 
• عبداهلل احلمادي  : متثل �سواحل منطقة الظفرة نقطة جذب كبرية لع�ساق الرتاث البحري الذي ي�ستهوي قطاعا كبريا من ال�سباب

• فتحي حممد : مهرجان دملا ملتقى للريا�سيات البحرية وع�ساق �سيد االأ�سماك واملهتمني بالبيئة البحرية
• �سعود املن�سوري  : مهرجان الظفرة  مبثابة حلقة و�سل بني االأجيال ومنا�سبة اأ�سا�سية الإحياء الرتاث لدى االأجيال النا�سئة
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التاريخية عرب تريندز الفرتا�شي

نادي الذيد يبحث التعاون مع معهد ال�شارقة للرتاث 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

�ملدينة  و�شط  بقطاع  متمثلة  �لعني  مدينة  بلدية  �أجن��زت 
�لعامة  �حلد�ئق  تاأهيل  م�شروع  % من   100 ن�شبته  ما 
يف مدينة �لعني خلل �شنة 2020 بتكلفة �إجمالية بلغت 

. درهم  مليون   39
ويندرج هذ� �مل�شروع �شمن خطة �لبلدية يف تاأهيل �حلد�ئق 
�لعامة يف مدينة �لعني �لتي تعد متنف�شا طبيعيا وتاأتي من 

�شمن �أولويات �لبلدية لتطوير �ملر�فق �لعامة يف �ملدينة.
يف  �شيانة  ع��ام  مهند�س  �مل�شعبي  �شلطان  �ملهند�س  وق��ال 
م�شروع  ت�شعى من خلل  �لبلدية  �إن  �لعني  بلدية مدينة 
ت��اأه��ي��ل �حل���د�ئ���ق �ل��ع��ام��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ����ش��ت��د�م��ة �حلد�ئق 
�لعني  مدينة  ج��م��ال  على  و�ملحافظة  �خلدمية  و�مل��ر�ف��ق 

يهدف  �مل�شروع  �إن  و�أ���ش��اف  �أبوظبي.  �إم��ارة  روؤي��ة  لتو�كب 
�إىل زيادة كفاءة �ل�شتخد�م �لأمثل للمو�رد و�ل�شتثمار يف 
�ملتكاملة بناء  �لتحتية و�ملر�فق  �لبنية  �لأ�شول وتخطيط 
على �حتياجات �ملجتمع وخطة بلدية �لعني جلعل مدينة 
وريا�شة  للم�شاة  و���ش��دي��ق��ة  م�شتد�مة  م��دي��ن��ة  �ل���و�ح���ات 
�ملجتمع �لتي تعزز روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف تعزيز �ل�شياحة 
�لد�خلية يف �لدولة. و�أو�شح �أن �لبلدية حققت ن�شبة �أجناز 
�لنهائية  �ملرحلة  و�شل  و�ل��ذي   100% بلغت  للم�شروع 
من مر�حل �أعمال �مل�شروع �لتي ت�شمنت توفر و��شتبد�ل 
�حل�شر  ولي�س  �مل��ث��ال  �شبيل  على  �حل��د�ئ��ق  �أ���ش��ول  بع�س 
�أل��ع��اب �لأط��ف��ال و�أع��م��دة �لن���ارة و�ل��ك��ر����ش��ي و �مل��ظ��لت و 
�إن�����ش��اء وت��اأه��ي��ل دور�ت مياه  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل  �مل��ي��اه  ب����ر�د�ت 

و�إ�شافة �للوحات �لر�شادية لهذه �حلد�ئق و�ملنتزهات.

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  يقوم معايل دو�رت��ي بات�شيكو رئي�س �لحتاد �لربملاين �لدويل بزيارة عمل 
�لإمار�ت ، خلل �لفرتة من 29 يناير �إىل 1 فرب�ير �ملقبل ، بدعوة من �ملجل�س 
�لعميقة  �لعلقات  �آف���اق  تتناول  مباحثات  خللها  يجري  �لحت���ادي  �لوطني 
و�لتن�شيق  �لتو��شل  تعزيز  على  �حلر�س  يج�شد  مبا  �جلانبني،  بني  و�حليوية 

وتبادل �خلرب�ت ومناق�شة �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
وي�شطلع �ملجل�س �لوطني �لحتادي من خلل ممار�شة �لدبلوما�شية �لربملانية 
�لتي تتكامل مع �شيا�شة دولة �لإمار�ت وتوجهاتها و�أهد�فها، بدور فاعل ون�شط 
من خلل علقاته �ملتنامية و�ملثمرة مع �لحتاد �لربملاين �لدويل منذ �إن�شمامه 
�إىل �لحتاد يف 20 �شبتمرب 1977 ، توجت بتوقيع �تفاقية �لتعاون و�ل�شر�كة 
�لفنية بني �جلانبني يف �شهر مار�س 2014 ، لتعد �لأوىل على م�شتوى �لعامل 
" وي�شم ما يقارب   1889" �لتي يوقعها �لحتاد مع برملان منذ تاأ�شي�شه عام 
بني  للتعاون  كثرة  �أبو�باً  �لتفاقية  و�أتاحت هذه  برملانية،  موؤ�ش�شة   179 من 
�جلانبني، وبني �ملجل�س وخمتلف برملانات �لعامل لبناء مو�قف م�شرتكة حيال 

خمتلف �لق�شايا و�ملو�شوعات على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.
بتمثيل  وجلانه  �لحت��اد  �أعمال  يف  �لفاعلة  و�مل�شاركات  �لعلقات  هذه  و�أثمرت 
�لعربية  �ملجموعة  ورئا�شة  للحتاد،  �لتنفيذية  �للجنة  يف  �لعربية  �ملجموعة 
وهي �إحدى �ملجموعات �جليو�شيا�شية يف �لحتاد، ورئا�شة �ملجموعة �ل�شت�شارية 
نائب  و�لفوز مبن�شب  و�لتطرف،  �لره��اب  �ملعنية مبكافحة  �لدولية  �لربملانية 

رئي�س منتدى �لن�شاء �لربملانيات وع�شوية هيئة مكتب �ملنتدى.
ومن �ملبادر�ت و�مل�شاهمات �لتي تقدمت بها �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية و�عتربها 
�لحتاد من �ملقرتحات �لريادية على م�شتوى �لعامل ولقت قبول و��شعا، مقرتح 
�إن�شاء منتدى �لربملانيني �ل�شباب عام 2014 �لذي تر�أ�شته �ل�شعبة �لإمار�تية 
لدورتني ، و�لتعاون بني �جلانبني يف تنظيم �ملنتدى �لإعلمي �لربملاين يف عام 
باأربع لغات منها �لعربية وذلك  �ملوقع �لإلكرتوين للحتاد  ، و�إطلق   2013
تنفيذ� للتفاقية �ملربمة بني �جلانبني، وذلك لتحقيق غايات ومتطلبات ن�شر 

و�إمياناً  ودول��ي��ا،  �إقليميا  �لربملانية  �ملعرفة  �أ�ش�س  وتوطيد  �لربملانية  �لثقافة 
منهما باأهمية ودور �لربملانات يف ن�شر �ل�شلم و�ل�شتقر�ر و�لتو��شل بني �شعوب 

�لعامل.
ب��رمل��اين �شبابي بهدف  �إم��ار�ت��ي بعقد م��وؤمت��ر  �مل��و�ف��ق��ة على م��ق��رتح  كما مت��ت 
ت�شجيع م�شاركة �لربملانيني �ل�شباب، وعلى مقرتح تعديل لئحة عمل �ملجل�س 
�لبند �لإ�شايف و�إدر�ج��ه��ا يف  �حلاكم يف �لحت��اد لو�شع معاير حم��ددة يف �شاأن 
�آليات  2010 مبقرتح حول  �أكتوبر  �شهر  �ل�شعبة يف  �ملجل�س، وتقدمت  لئحة 
تطوير عمل �للجان �لد�ئمة يف �لحتاد، ومقرتح تطور عمل �جلمعية �لتنفيذية 
عن  ف�شل  �لد�ئمة،  �للجان  تدر�شها  �لتي  �ملو�شوعات  �ختيار  بطريقة  يتعلق 
�لتي  للربملانات  �لعمل  خطة   " م�شروع  ح��ول   2012 ع��ام  يف  مقرتح  تقدمي 
2013 تقدمت بعدد من �ملقرتحات  تر�عي �لفو�رق بني �جلن�شني "، ويف عام 

خلل مناق�شة �للجنة �لتنفيذية نظام عمل �لحتاد.
�لحتاد  فعاليات  يف  م�شاركاتها  خ��لل  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وتقدمت 
�لربملاين �لدويل بعدد من �لبنود �لطارئة �لتي لقت جناحا وحظيت بالرتحيب 
من قبل ممثلي �ملوؤ�ش�شات �لربملانية �لعاملية، حيث متت �ملو�فقة بالإجماع على 
عدد منها ومت دمج بع�شها مع بنود مقدمة من برملانات عربية و�إ�شلمية ومت 
�أخ��رى، �شيما و�أن طرح �لبنود �لطارئة يف  ��شد�ر بيان من �لحت��اد ب�شاأن بنود 
�إع��د�د خطة عمل م�شبقة وعلقات  �ملو�فقة عليها من خلل  يتطلب  �لحت��اد 
وخربة برملانية و��شعة مع ممثلي �ملوؤ�ش�شات �لربملانية، حيث يتم قبول بند و�حد 

من �لبنود �ملقدمة خلل �جتماعات �لحتاد ويتم �لت�شويت عليه.
ومتت �ملو�فقة على �لبند �لطارئ �لذي تقدمت به �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية 
197 للمجل�س �حلاكم للحتاد خلل  133 و�ل��دورة  يف �جتماعات �جلمعية 
و�لربملانات  �لحت��اد  "دور  ح��ول   ،  2015 �أكتوبر   21 �إىل   14 من  �لفرتة 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ربمل��ان��ي��ني و�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة يف ت��وف��ر �حلماية 
�لد�خلية و�لظروف  و�ل�شر�عات  �لعاجل للجئي �حلروب  و�لدعم  �ل�شرورية 
�لإن�شاين  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  مل��ب��ادئ  وف��ق��ا  �ل�شعبة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لجتماعية 

و�لتفاقيات �لدولية".

باأغلبية  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  به وفد  �لذي تقدم  �لطارئ  �لبند  وجنح 
�لأ�شو�ت خلل م�شاركته يف �أعمال �جلمعية "119" و�لدورة 183 للمجل�س 
�حلاكم للحتاد يف جني�ف خلل �لفرتة 15-13 �كتوبر 2008، حول "دور 
�لربملانات يف �حتو�ء �لأزمة �ملالية �لعاملية و�أثرها على �لقت�شاديات �لوطنية".

�جلمعية  �جتماع  يف  م�شاركته  خلل  �لإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وفد  وجنح 
يف  عقد  �لذي  �لدويل  �لربملاين  �لحتاد  يف  �حلاكم  للمجل�س   185 و   121
مقرتح  ط��رح  يف  19-21/�أكتوبر2009،  �ل��ف��رتة  خ��لل  �شوي�شر�   – جنيف 
�لبيان  ��شد�ر  "�أنفلونز� �خلنازير"، ومت  رئي�س �لحت��اد حول  بيان عن  ��شد�ر 

وت�شمن عدة مقرتحات ومطالب ملو�جهة �لأزمة.
وجنح وفد �ل�شعبة �لربملانية خلل م�شاركته يف �لدورة 123 للجمعية و�لدورة 
�أكتوبر   6 – �شبتمرب   30 بتاريخ  �حلاكم للحتاد يف جنيف  للمجل�س   187
2010، يف تقدمي مقرتح بند طارئ مت �عتماده بالإجماع حول" �أهمية �لتعاون 
�لربملاين يف مو�جهة �لكو�رث �لطبيعية خا�شة يف �إطار �إغاثة منكوبي �لفي�شانات 
يف باك�شتان" ، ولقى هذ� �لبند ترحيبا من �لدول �لأع�شاء يف �لحتاد لت�شامه 
�لتي خلفتها  �ملدمرة  �لآث��ار  ب�شاأن  و�قعية،  �إح�شائيات  و�عتماده على  بالو�شوح 
ت�شامنا  �ل�شريع  بالتحرك  �ل��دويل  �ملجتمع  ومنا�شدة  باك�شتان،  يف  �لفي�شانات 

منها مل�شاعدة �ل�شعب �لباك�شتاين ملو�جهة مثل هذه �لكارثة.
�ل�شعبة  به  تقدمت  �ل��ذي  �لطارئ  �لبند  م�شروع  على  بالإجماع  �ملو�فقة  ومتت 
 "190" و�ل����دورة  "126" للجمعية  �ل���  �لج��ت��م��اع  �لإم��ار�ت��ي��ة يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�أبريل  �شهر  يف  كمبال  �لأوغ��ن��دي��ة  �لعا�شمة  يف  عقد  �ل���ذي  �حل��اك��م  للمجل�س 
2012م حول " مبادرة �لحتاد �لربملاين �لدويل للوقف �لفوري لإر�قة �لدماء 
و�نتهاكات حقوق �لإن�شان يف �شوريا و�شمان و�شول �مل�شاعد�ت �لإن�شانية جلميع 
�ل�شكان �ملحتاجني ودعم تنفيذ �لقر�ر�ت و�جلهود �ل�شليمة ذ�ت �ل�شلة يف جامعة 

�لدول �لعربية ومنظمة �لأمم �ملتحدة ".
وتقدمت �ل�شعبة �لربملانية ببند طارئ يف �جتماعات �لدورة "124" للجمعية 
�لعامة و�لدورة "191" للمجل�س �حلاكم للحتاد �لتي عقدت يف مدينة كيوبك 
يف كند� خلل �لفرتة من 21 �إىل 26 �أكتوبر2012م، حول " دور �لربملانيني 

عرب  �لدينية  و�ملقد�شات  بالرموز  �مل�شا�س  �أو  �لأدي���ان،  �زدر�ء  حظر  يف  �ل��دويل 
�شروريا  متطلبا  باعتباره  ذلك  لتجرمي  دويل  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  يف  �لإ�شهام 

لل�شلم و�لأمن �لدوليني وحتقيق �لتعاون و�لتفاهم �لعاملي".
 131 �جلمعية  �جتماعات  يف  م�شاركته  خ��لل  �لربملانية  �ل�شعبة  وف��د  وتقدم 
بند طارئ  ب����اإدر�ج  2014م يف جنيف،  �أك��ت��وب��ر  �شهر  ع��ق��دت يف  �ل��ت��ي  ل��لحت��اد 
خلل  م��ن  دول��ي��ة  �شر�كة  وب��ن��اء  �لإره����اب،  مكافحة  يف  �لربملانيني  "دور  ح��ول 
�لأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لدولية �لأخرى للق�شاء على �لتطرف ون�شر �لتعاون 
�لدوليني"،  و�لأم���ن  لل�شلم  كاأ�شا�س  و�شعوبه  �لعامل  ح�شار�ت  بني  و�لت�شامح 
��شتناد� �إىل قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة ب�شاأن مكافحة �لإرهاب خا�شة قر�ر�ت جمل�س 
�أد�ن فيه  �لتنفيذية للحتاد،  �للجنة  �ل�شاأن عن  بيان بهذ�  �لأم��ن، ومت ��شد�ر 

�لإرهاب.
بنود  ط��رح  يف   1980 �لعام  من  بد�ية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانية  �ل�شعبة  وجنحت 
�إ�شافية على جدول �أعمال �لحتاد �لربملاين �لدويل، حيث طلب وفد �ل�شعبة يف 
موؤمتر �لحتاد �لذي عقد يف �أو�شلو عام 1980 باإدر�ج مو�شوع " �حلاجة �مللحة 
وو�فق  �لدولية"،  �ل�شر�عات  من  �لهندي  و�ملحيط  �خلليج  منطقة  �بعاد  �إىل 
�لذي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  ج��دول  على  �لطلب  �إدر�ج  على  للحتاد  �حلاكم  �ملجل�س 
يف  ��شافية  ببنود  تقدمت  �ل�شعبة  �أن  كما  �لعام،  ذ�ت  خريف  يف  برلني  يف  عقد 
�لأعو�م 1990 و1991 و 2000 حول حماية دول �خلليج. ويف عام 2013 
تلقى �ملجل�س �لوطني �لحتادي ر�شالة من �لحتاد �لربملاين �لدويل، �أ�شاد فيها 
بجهود �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومب�شاركاته يف خمتلف �أعمال �جهزته، و�أكد 
وم�شروعاته  �لعمومية  جمعياته  ويف  �أعماله  يف  فاعل  �شريكا  يعد  �ملجل�س  �أن 
�لفنية، ومن �شمنها تنظيم منتدى �لإعلم �لربملاين يف عام 2013م، وترجمة 
�ملجل�س  �لحت��اد  �ختار  حيث  �لجتماعي،  �لتو��شل  وو�شائط  �لربملانات  تقرير 
�لتمثيل  طبيعة   " �ل��ع��امل��ي  �ل��ربمل��اين  �لتقرير  م��ن  �لعربية  �لن�شخة  مل��ر�ج��ع��ة 
�لربملاين �ملتغرة " �لذي يعد ثمرة �شر�كة بني �لحتاد وبرنامج �لأمم �ملتحدة 
�لإمنائي، ويركز على تعزيز �لفعالية �لربملانية و�حلو�ر �مل�شتمر بني �لربملانيني 

و�ملجتمع �ملدين و�ملو�طنني.

•• ال�سارقة-الفجر:

�نطلقاً من حر�شها على توفر بيئة تفاعلية جاذبة ملنت�شبيها �ملهتمني بالفنون 
�لقادة  "ربع قرن" ل�شناعة  ملوؤ�ش�شة  �ل�شارقة" �لتابعة  "نا�شئة  �أطلقت  و�لآد�ب، 
و�ملبتكرين، جمموعة من �لرب�مج �لنوعية �لفرت��شية �لتي تهدف �إىل �شقل 

مو�هب �لنا�شئة و�إك�شابهم معلومات قّيمة ت�شاعدهم يف �لرتقاء مبهار�تهم.
وتدرب �ملنت�شبون يف برناجمي "عرّب بالأنيمي�شن" و "عرّب بالكوميك�س"، �للذين 

توظيف  مهار�ت  على  �أنيمي�شن،  حمتوى  �شانعة  عمر  ميثاء  �لفنانة  قدمتهما 
�لتكنولوجيا يف �لتعبر �لفني بطرق �إبد�عية �شائقة.

 Puppet - وتعلم �ملنت�شبون �أ�شا�شيات �شناعة �مل�شهد باأ�شلوب )بابيت �أنيمي�شن
و�لألعاب  �ل��ت��ج��اري��ة  �لإع���لن���ات  حت��ري��ك  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم   ،)Animation
 Sketch  - م��و���ش��ن  ب���وك  )�شكت�س  تطبيق  خ���لل  م��ن  وذل���ك  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
Book Motion(، ومتكنو� من �شناعة جمموعة من م�شاهد �لأنيمي�شن، 
بعد �إتقانهم مهار�ت ��شتخد�م تطبيقات مونتاج �لفيديو �ملتوفرة على �لهو�تف 

�لذكية.
و�شم برنامج "عرّب بالكوميك�س" عدة حماور من �أهمها �لتدريب على مهار�ت 
ر�شم وت�شميم �ل�شخ�شيات وفقاً لأ�شلوب �لكوميك�س، �إ�شافة �إىل �إك�شاب �ملنت�شبني 
A4 تعرف با�شم  مهار�ت �شناعة جملة م�شغرة قابلة للن�شر من خلل ورقة 

)زين – Zine(، ت�شمل �شخ�شياتهم �خلا�شة �لتي تعرب عن روؤيتهم �لفنية.
�ملبارك  ورم��زي  �ملناظرة" �ل��ذي قدمه حممود عبد�حلليم  "فن  برنامج  وج��اء 
�ملعريف  بامل�شتوى  �لرت��ق��اء  بهدف  �ل�شارقة،  نا�شئة  يف  و�للغات  �لآد�ب  من�شطا 

على  وت�شجيعهم  �لإق��ن��اع  على  ق��در�ت��ه��م  وتعزيز  و�ل�شباب،  للنا�شئة  و�مل��ه��اري 
�لقر�ءة و�لطلع مبا ميكنهم من �إعد�د �لبحوث و�لدر��شات �لتي تدعم �آر�ئهم 

حول خمتلف �ملو��شيع �لجتماعية و�لعلمية وما يتعلق بحياتهم �ليومية. 
و�لعر�س  �لإل��ق��اء  وم��ه��ار�ت  �حل��و�ر  و�آد�ب  �ملناق�شة،  �شو�بط  �ملنت�شبون  وتعلم 
�لأفكار  عن  �لتعبر  يف  وبلغتها  �للغة  توظيف  عرب  �ل���ر�أي  و�إب���د�ء  و�لتقدمي 
و�لتاأثر �لإيجابي يف �لآخرين، وتعرفو� �إىل مفهوم �ملناظرة و�أهميتها و�أركانها 

و�شروطها و�آد�بها. 

نا�شئة ال�شارقة ترتقي مبهارات منت�شبيها يف الفنون والآداب بربامج نوعية افرتا�شيًا

بلدية العني تنجز م�شروع تاأهيل احلدائق العامة بتكلفة 39 مليون درهم

رئي�ص الحتاد الربملاين الدويل يبداأ زيارة عمل للدولة بدعوة من املجل�ص الوطني الحتادي

•• ال�سارقة -وام:

�لجتماع  �ل�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  �شيف  �للو�ء  تر�أ�س 
عقد  �ل��ذي   2021 �ل�شارقة  ب�شرطة  �لد�ئمة  �لعليا  �لقيادة  للجنة  �لأول 
�لعام  �لقائد  �لعميد عبد�هلل مبارك بن عامر نائب  �لقيادة بح�شور  مبقر 

و�ملديرين �لعامني و�أع�شاء �للجنة من كبار �ل�شباط ب�شرطة �ل�شارقة.
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  يف  �إجن����ازه  مت  م��ا  �لإج��ت��م��اع  و��شتعر�س 
�لإ�شتعد�د�ت  �لقيادة ومر�حل  �ل�شرت�تيجني يف دعم جهود  �ل�شركاء  ودور 
للم�شاركة يف فعاليات �شهر �لإمار�ت للإبتكار ون�شب �جلاهزية يف �ملجالت 

�ملحددة �إ�شافة �إىل بحث �شبل تطوير مركز �ل�شرطة �مل�شتد�م وفقاً للمعاير 
�للجنة  لأع�����ش��اء  �شكره  ع��ن  �ل�����ش��ارق��ة  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  و�أع����رب  �لعاملية .  
�ل�شارقة مبنا�شبة  و�حل�شور من �لإد�ر�ت ومر�كز تقدمي �خلدمة ب�شرطة 
�أمناً  �ملدن �لأكرث  �ل�شاد�س �شمن قائمة  �ملركز  �ل�شارقة على  �إمارة  ح�شول 
يف �لعامل بن�شبة   83.5 باملائة يف موؤ�شر �ل�شعور بالأمان .. موجهاً ب�شرورة 
�لأمني.  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  معدلت  �أعلى  حتقيق  على  بالعمل  �ل�شتمر�ر 
�أعلى م�شتويات �جلودة  �لإجن��از�ت وحتقيق  �ملزيد من  �إىل تقدمي  متطلعا 
يف ر�شا و�إ�شعاد �ملتعاملني من خلل تبني �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية حتقيقاً 

لروؤى وتطلعات �لقيادة �لر�شيدة يف تر�شيخ دعائم �لأمن �ملجتمعي.

اللواء ال�شام�شي يرتاأ�ص الجتماع الأول للجنة 
القيادة العليا ب�شرطة ال�شارقة 2021 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -الفجر: 

�ل�شر  �أم���ني  نقي  �لرحمن  عبد  �أ���ش��اد 
�لإمار�تية  �ل�شحفيني  جلمعية  �لعام 
�شاحب  م�����ن  �ل�������ش���خ���ي���ة  ب���امل���ك���رم���ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جمل�س �ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل، 
 1915 �لأر���س مب�شاحة  بتخ�شي�س 
 20 �لبناء مببلغ  وتكلفة  مرت مربع، 
مليون درهم لتغطية تكاليف �لإن�شاء 
باملقر  �خلا�شة  و�لتجهيز�ت  �ملعماري 

�لإد�ري للجمعية يف دبي.  
�لب�شتكى،  ن��ق��ي  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  وق���ال 
�لف�شائية،  �لفجرة  لقناة  حديث  يف 
�ل�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  ع����ن  ن���ب���ذة  يف 
�ل�شحفيني  ج��ه��ود  �إن  �لإم����ار�ت����ي����ة، 
بتاأ�شي�س  �ل��ع��زي��ز  وط��ن��ن��ا  يف  ُت���وج���ت 
عام  من  يناير  يف  �ل�شحفيني  جمعية 
�جلمعية  �إ���ش��ه��ار  مت  وق���د   ،2000
بالقر�ر �ل��وز�ري رقم )588(  ر�شمياً 
�شنو�ت  بعد   ،2000-9-30 بتاريخ 
م���ن �جل���ه���د لإي����ج����اد ت��ن��ظ��ي��م مدين 
يجمع يف ع�شويته �لعاملني ب�شحافة 
�لإمار�ت؛ للرتقاء و�لنهو�س باملهنة 
م�شالح  عن  وللدفاع  فيها  و�لعاملني 

وح���ق���وق �ل�����ش��ح��ف��ي��ني، و�إي���ج���اد قناة 
ت��ع��رب ع��ن��ه��م وت��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جموع 
�لدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أم����ام  �ل�شحفيني 
ك���اف���ة، و�لأه������م م���ن ك���ل ذل����ك �لعمل 
�ل�شحافة  حرية  مفاهيم  تعزيز  على 
لدولة  �ملجتمعية  و�لأ�ش�س  يتفق  مبا 
ولقد  �ل��ع��رب��ي.  نظامها  يف  �لإم�����ار�ت 
"جمعية  جنح �ل�شحفيون يف تاأ�شي�س 
منرب  �أول  ل��ت�����ش��ب��ح  �ل�شحفيني"؛ 
بهذه  �لعاملني  �إعلمي مدين يجمع 
كيان  م��ن  ج���زء�ً  �أ�شبحت  �لتي  �ملهنة 
�ل��دول��ة وع��لم��ة ب����ارزة م��ن علمات 
و�لتي  �حل��دي��ث��ة  ونه�شتها  ت��ط��وره��ا 

يتباهى بها كل �أرجاء �لوطن �حلبيب.  
وب����ني ن��ق��ي �أن�����ه مت �جن�����از �أك�����رث من 
�جلديد،  �مل��ب��ن��ى  �ن�����ش��اء  م��ن   90%
�مل��ب��ن��ى نهاية  ت�����ش��ل��ي��م  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 

مار�س �لقادم �ن �شاء �هلل تعايل. 
�ن�شاء  �لعمل مبوقع  تاأثر  نقي،  وق��ال 
�ملبنى ولكن لي�س بالكثر فاحلمد هلل 
بدء �لبناء يف �أو�ئل عام 2020 وبعد 
�لت�شليم  �شيتم  ع��ام  من  �أك��رث  تقريبا 

�لنهائي للمينى جاهز� للعمل منه. 
و�أ�شاف نقي، مهم جد� �أن يكون هناك 

�ل�شحفيون  ي��ج��م��ع  م��ه��ن��ي  ت��ن��ظ��ي��م 
�لتي  �ل���ت���غ���ر�ت  �ل���دول���ة وح�����ش��ب  يف 
�لغر  �لعمومية  �جلمعية  يف  ط���ر�أت 
عام  �أبريل   16 يف  عقدت  �لتي  عادية 
2019 �أ�شبحت �جلمعية ت�شم �أي�شا 
و�لتلفزيون  �لإذ�ع����ة  يف  �لإع��لم��ي��ني 
�للكرتونية  �مل���و�ق���ع  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
�أو  حمررين  جميعهم  طبعا  �ملرخ�شة 
�لنظام  ح�شب  م�شورين  �و  �ذ�ع��ي��ني 
�أنه  نقي،  و�أ���ش��ار  �جل��دي��د.   �لأ�شا�شي 
ح�شب  �جلمعية  يف  �لع�شوية  ق��ب��ول 

يحدد  �ل��ذي  �لأ�شا�شي  �لنظام  لئحة 
������ش�����روط وق�����ب�����ول �ل���ع�������ش���وي���ة وه���ي 
�أو  �ل�شحفية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لعاملني 
�ل�شحف  م��ك��ات��ب  �أو  �لن���ب���اء  وك����الت 
�لتي  �لن����ب����اء �خل���ارج���ي���ة  ووك��������الت 
�لإذ�ع������ة  �أو  �ل����دول����ة  م��ك��ات��ب يف  ل��ه��ا 
�للكرتونية  و�مل���و�ق���ع  و�ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
�لع�شوية  ملفات  وتعر�س  �ملرخ�شة، 
�أع�شاء  م���ن  �ل��ع�����ش��وي��ة  جل��ن��ة  ع��ل��ى 
تقر  �ل��ت��ي  باجلمعية  �لإد�رة  جمل�س 

قبول �أو رف�س �أو تاأجيل �مللفات. 

وقال نقي، �أن دور �جلمعية يف �لرتقاء 
للدفاع  و�لعاملني  باملهنة  و�لنهو�س 
�أننا  �ل�شحفيني  وحقوق  م�شالح  عن 
ن��ن��ظ��م �ل�������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س 
�لعمل ل�شقل �لأد�ء �ملهني لل�شحفيني 
�خلارجية  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  ت�شارك  كما 
خا�شة  لل�شحفيني  �خل��ربة  لإك�����ش��اب 
�ل�شباب و�شرورة �لحتكاك �خلارجي. 
و�أكد نقي، نحن نطور د�ئما يف خرب�ت 
ع�شر  �إىل  �نتقلنا  ف��الن  �ل�شحفيني 
�لإعلم �لرقمي يف ظل جائحة كورونا 
�ل���ري���ادة للإعلم  ك��ان��ت  و�حل��م��د هلل 
توقف  دون  �لخ���ب���ار  ن��ق��ل  يف  �مل��ح��ل��ي 
�لإمكانيات  ل��وج��ود  بعد  ع��ن  و�لعمل 
�لتكنولوجية  �لو�شائل  م��ن  �مل��ت��وف��رة 

�لتي ت�شهل عمل �ل�شحفيني. 
�ل���ع���ام جلمعية  �ل�����ش��ر  �أم�����ني  و����ش���دد 
هي  �ل�شحافة  حرية  �أن  �ل�شحفيني 
�ل�شرف  ب�شو�بط يف ظل ميثاق عمل 
�ل�����ش��ح��ف��ي �ل������ذي ن��ع��م��ل يف �ط�����اره 
وعليه  �لن�شر  ح��ق��وق  ل��ه  فال�شحفي 
و�جبات �لتحقق من م�شادر �ملعلومات 
�إعلم �لبناء و�لتطور ل  �ملوثقة فهنا 
�إعلم �لهدم لذلك �لإعلم عليه دور 

كبر يف �لبناء و�ل�شتقر�ر و�لتطور. 
و�أو���ش��ح ن��ق��ي، ن��دع��م �ل��ك��و�در �ملحلية 

�لعمل  يف  ل����لن����خ����ر�ط  �ل���وط���ن���ي���ة 
عليه  �مل��و�ط��ن  و�ل�شحفي  �ل�شحفي، 
ر�شالة  حت���م���ل  يف  �لآن  ك���ب���ر  ع�����بء 
�لإع��������لم  ف����ال����ت����وط����ني يف  �لع����������لم 
روؤ�شاء  م���ن  �ل�����ش��ح��ف  ك��اف��ة  ن����ر�ه يف 
�لو�شائل  كافة  يف  و�ملحررين  �لأق�شام 
ب���ال���دول���ة ون���ح���ن نرعي  �لإع���لم���ي���ة 
ب�شرورة  �مل����و�ط����ن����ني  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
ح�������ش���وره���م �مل������وؤمت������ر�ت و�ل���������دور�ت 

�لتدريبية �لد�خلية و�خلارجية. 
و�أ�شار نقي، ت�شعي �جلمعية يف تعزيز 
�ل��ع��ام��ل��ني يف �حلقل  ب���ني  �ل����رو�ب����ط 

على  زملئهم  مع  بالدولة  �ل�شحفي 
فاجلمعية  و�ل���دويل  �لعربي  م�شتوى 
لل�شحفيني  �ل��ع��ام  �لإحت����اد  يف  ع�شو 
لل�شحفيني  �ل��دويل  و�لإحت���اد  �لعرب 
�شو�ء على  �لأن�شطة  ون�شارك يف كافة 
�ل�����دويل ويف  �أو  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�����ش��ع��ي��د 
زيارة  �جلمعية  نظمت   2019 ع���ام 
و�لعلمية  �ل�شحفية  للموؤ�ش�شات 
ب��ال��ق��اه��رة ����ش���ارك ف��ي��ه��ا مم��ث��ل��ني من 
بالدولة  �ل�شحفية  �ملوؤ�ش�شات  �أغ��ل��ب 
برنامج  وك�����ان  �أ����ش���ب���وع،  مل����دة  وذل�����ك 

ناجح. 

•• ال�سارقة-الفجر:

للمو�نئ  �ل���������ش����ارق����ة  ه���ي���ئ���ة  ب���ح���ث���ت 
و�جلمارك و�ملناطق �حلرة مع �لهيئة 
�لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق 
�حل������رة، ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون بني 
�جلانبني يف خمتلف �ملجالت �ملتعلقة 
ب���الرت���ق���اء ب��اخل��دم��ات �مل��ق��دم��ة عرب 
مناق�شة  ج��ان��ب  �إىل  �لإم�����ارة،  م��ن��اف��ذ 
�ل��و���ش��ع �ل���ع���ام ل��ل��ن��ق��اط �حل���دودي���ة، 
ملنفذ  �ل��ت��ط��وي��ري  �ملخطط  وم�����ش��روع 
خ��ط��م م��لح��ة �حل�����دودي �مل��ق��دم من 
و�حلدود  �ملنافذ  لأم��ن  �لعامة  �لهيئة 

و�ملناطق �حلرة.
ج��اء ذل��ك خ��لل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي �نعقد 
�إبر�هيم  ���ش��ع��ادة حم��م��د  ب��ني  م��وؤخ��ر� 
�لرئي�شي مدير �شوؤون �ملنافذ و�لنقاط 
�أحمد  حم���م���د  و����ش���ع���ادة  �حل�����دودي�����ة 
�ل��ه��ي��ئ��ة �لعامة  �ل��ك��وي��ت��ي م��دي��ر ع���ام 
لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة 
يف م��ن��ف��ذ خ��ط��م م���لح���ة �حل�����دودي، 
�ملزروعي  �شيف  حمد  �ملقدم  وح�شره 
م���دي���ر م���رك���ز م��ر�ق��ب��ة �جل�������و�ز�ت يف 

منفذ خطم ملحة �حلدودي، و�ملقدم 
وليد حممد �لنهم رئي�س ق�شم �شرطة 
�لقيادة  يف  �خلارجية  �ملناطق  منافذ 
�ل�����ش��ارق��ة، وخليفة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�ملنافذ  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  حمد 
�ملنافذ  لأم��ن  �لعامة  بالهيئة  �لربية 
ويا�شر  �حل�����رة،  و�مل���ن���اط���ق  و�حل������دود 
�ل�شحي مدير مكتب �ل�شاحل �ل�شرقي 

بالهيئة وعدد من �مل�شوؤولني.

نقلة نوعية
ورحب �شعادة حممد �إبر�هيم �لرئي�شي 
�للقاء  ه���ذ�  �أن  م��وؤك��د�  �لهيئة  ب��وف��د 
على   �مل�شرتك  �إط��ار �حلر�س  ياأتي يف 
تعزيز وتوطيد �أُطر �لتو��شل وتن�شيق 
�لإجر�ء�ت بني �جلانبني، لفتا �إىل �أن 
�لتعاون �لقائم بني �لطرفني �أ�شهم يف 
�إحد�ث نقلة نوعية على �شعيد �لعمل 

يف ه���ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي م��ن خلل 
و�لزيار�ت ف�شل عن  تبادل �خلرب�ت 
�لتدريبية  و�ل��دور�ت  �لرب�مج  تنظيم 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة، مب��ا يعك�س روح  ل��ل��ك��و�در 
�لتكامل و�لن�شجام بني كافة �جلهات 
و�لنقاط  �مل��ن��اف��ذ  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ملعنية 
�لعمليات  �أد�ء  ولتح�شني  �حل��دودي��ة 
وت���ب�������ش���ي���ط �لإج����������������ر�ء�ت وت���ط���وي���ر 
�لعائد  وتعظيم  �ملتعاملني  خ��دم��ات 

ل�شرت�تيجية  تنفيذ�  �ملجتمع،  على 
حكومة �ل�شارقة �لر�مية �إىل �لرتقاء 
مب��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل يف م��ن��اف��ذ �إم�����ارة 
وتعزيز  دع��م  يف  ي�شهم  مب��ا  �ل�شارقة، 
وت�شهيل  وتنمية  �ل��وط��ن��ي  �لقت�شاد 
ح���رك���ة �ل����ت����ج����ارة و�مل�������ش���اف���ري���ن من 
�ل��د�ئ��م على رف��ع كفاءة  خ��لل �لعمل 
�حلدودية  و�لنقاط  �ملنافذ  وجاهزية 

على م�شتوى �لإمارة.

تعزيز ال�سراكة
من جانبه �أثنى �شعادة حممد �لكويتي 
باجلهود �ملبذولة من قبل �ل�شيخ خالد 
بن عبد�هلل بن �شلطان �لقا�شمي، رئي�س 
و�جلمارك  ل��ل��م��و�ن��ئ  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة 
و�ملناطق �حل��رة، وحر�شه على تعزيز 
�لهيئتني  ب��ني  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ع��لق��ات 
ودفعها �إىل �آفاق �أرحب لتطوير �لعمل 

�لإمارة،  يف  �حلدودية  �ملنافذ  كافة  يف 
م�شيد� بالإمكانيات �ملتطورة يف منفذ 
خطم ملحة �حلدودي و�لتي جعلته 
�حلدودية  �ملنافذ  �أف�شل  �أح���د  �ل��ي��وم 
�لدولة،  �ملتميزة على م�شتوى  �لربية 
م��ن خ��لل م��ا يحتويه م��ن جتهيز�ت 
و�لأجهزة،  و�ل��رب�م��ج  �لنظم  و�أح���دث 
�شت�شهد  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  �أن  �إىل  لفتا 
عقد �ملزيد من �للقاء�ت و�لجتماعات 

�لتن�شيقية بني �جلانبني بهدف تعزيز 
�لتعاون بني �جلهات  و�آليات  �ل�شر�كة 
و�لنقاط  �ملنافذ  يف  �لعاملة  �ملخت�شة 
و�شمان  ل��لإم��ارة،  �لتابعة  �حل��دودي��ة 
تفعيل �ل�شو�بط و�لإجر�ء�ت �لأمنية 
متوجها  و�ل���وق���ائ���ي���ة،  و�جل���م���رك���ي���ة 
�لقطاعات  جلميع  و�لتقدير  بال�شكر 
�لعاملة يف �ملنافذ و�لنقاط �حلدودية 
�ل�شارقة  ج����م����ارك  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
�ل�شارقة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة 
وق����ي����ادة جم���م���وع���ة ح���ر����س �حل�����دود 
و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية.

ويف ختام �للقاء �طلع �لوفد �لز�ئر من 
خلل جولة تفقدية على �أبرز �لنظم 
منفذ  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  و�لإج����������ر�ء�ت 
خطم ملحة �حلدودي، وتعرفو� على 
م�شروع  تطبيق  يف  ج��ه��وزي��ت��ه  م���دى 
�لهيئة،  تنفذه  �ل���ذي  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ن��اف��ذ 
كما �أ�شادو� بعمليات �لتوطني يف �ملركز 
و�لتي بلغت ن�شبتها %100 يف كافة 
�لوظائف من �لكو�در �لوطنية �ملدربة 
�لظروف  ك��ل  م��ع  للتعامل  و�مل��ج��ه��زة 

و�لتحديات.

•• العني-وام:

�لعربية  �لم���ار�ت  جلامعة  �لتابع  �لنباتية  �لأن�شجة  زر�ع��ة  خمترب  ي�شهم 
�ملتحدة يف �نتاج كميات متميزة من �شتلت �لنخيل وذلك با�شتخد�م تقنية 

متقدمة لإكثار �لنخيل بزر�عة �لأن�شجة �لنباتية.
وقال �لدكتور بدر �لتميمي مدير �إد�رة وحدة بحوث وتنمية �لنخيل �لتابعة 
باأهمية بيئية �قت�شادية و�جتماعية  �لنخلة حتظى  �إن  جلامعة �لم��ار�ت.. 
ملجتمع دولة �لإمار�ت ب�شكل خا�س ولدول �ملنطقة ب�شكل عام وجرى تاأ�شي�س 
خمترب زر�عة �أن�شجة �لنخيل عام 1989 ويهدف �إىل �إكثار ف�شائل �لنخيل 

من �لأ�شناف �خلا�شة بدولة �لإمار�ت وكذلك �لأ�شناف �ملتميزة خارجها.
و�أ�شار �إىل �أن �ملخترب يعمل على �إكثار �أ�شناف �لنخيل �ملختلفة عن طريق 
زر�عة �لأن�شجة �لنباتية يف �أو�شاط زر�عية خا�شة �شمن بيئة معقمة ومنذ 
كتقنية   "Organogenesis" �لأع�شاء  تك�شف  تقنية  يعتمد  �إن�شائه 

�أ�شا�شية.

و��شتعر�س �لتميمي مر�حل زر�عة �أن�شجة �لنخيل با�شتخد�م تقنية تك�شف 
عزل  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف  يتم  حيث   "Organogenesis" �لأع�����ش��اء 
�أو  ويعزل �حليب  للرب�عم  �ملولد  �لن�شيج  "�حليب" و�إنتاج  �لن�شيج  وزر�ع��ة 
�للب ويعقم ثم يقطع �إىل �أج��ز�ء �شغرة يو�شع كل منها يف عبوة حتتوي 
على و�شط غذ�ئي ملئم لإنتاج �لأن�شجة �ملولدة �أو �لرب�عم ويحتاج �لن�شيج 
منذ بد�ية زر�عته �إىل مدة زمنية قد ت�شل �إىل �لعامني ح�شب �ل�شنف حتى 

تبد�أ �لرب�عم يف �لتكون ويتم خللها جتديد �لو�شط �لغذ�ئي كل �شهر .
ويف �ملرحلة �لثانية يتم تكوين و�إكثار �لرب�عم حيث تبد�أ مع بد�ية ظهور 
�لرب�عم و�لتي تنقل �إىل و�شط غذ�ئي خا�س ي�شاعد على تطوير وم�شاعفة 
�ملطابقة  �لرب�عم  من  �آلف  عدة  �إنتاج  �ي�شا  �ملرحلة  هذه  يف  ويتم  عددها، 
لل�شنف �لأم �ملر�د �إكثاره ميكن �لإ�شتمر�ر يف �إكثار �لرب�عم ملدة ت�شل �إىل 3 

�شنو�ت يتم خللها نقل �لرب�عم �إىل و�شط غذ�ئي جديد كل �شهر.
و�شط  يف  �لرب�عم  و�شع  يتم  �ل�شتطالة  مرحلة  وه��ي  �لثالثة  �ملرحلة  ويف 
�لأع�شاء  فتن�شاأ  �لإ���ش��ت��ط��ال��ة  ن��ح��و  �ل���رب�ع���م  بتحفيز  ي��ق��وم  �آخ���ر  غ��ذ�ئ��ي 
�ملرحلة ملدة  �لرب�عم يف هذه  للنبات دون تكوين �جل��ذور وتظل  �خل�شرية 
�شهر �إىل �شهرين وبعدها ت�شل �لرب�عم �إىل طول منا�شب ي��رت�وح ما بني 

�شم.  12 –  10
�لر�بعة و�لأخ��رة وهي مرحلة تكوين �جل��ذور حيث يتم نقل  ويف �ملرحلة 
لتكوين  و�شط غذ�ئي ملئم وحمفز  �إىل  �ل�شتطالة  �لرب�عم من مرحلة 
�شتلت  �ل��رب�ع��م  ت�شبح  �شهرين حيث  �إىل  �شهر  م��دة  فيه  وتظل  �جل���ذور، 
كاملة حتتوي على جمموع جذري قوي بعدها تنقل �ل�شتلت �لكاملة �إىل 

�لبيوت �ملحمية لتدخل يف برنامج �لتق�شية.

و�أو�شح مدير �إد�رة وحدة بحوث وتنمية �لنخيل �لتابعة جلامعة �لمار�ت 
�أن �شتلت �لنخيل �ملنتجة متر يف خمترب زر�عة �لأن�شجة بربنامج تق�شية يف 
�مل�شاتل يت�شمن ثلث مر�حل، لكل مرحلة برنامج خا�س من حيث مكونات 
�أ�شهر   4 �لرتبة و�لري و�لت�شميد ويتم �لعناية بال�شتلت مدة ل تقل عن 

تقريباً يف كل مرحلة.
حو�يل  م��ن  نخلة  مليون  ح���و�يل  �لآن  حتى  ووزع  �ن��ت��ج  �ملخترب  �إن  وق���ال 
" خل�س، برحي،  �لأ�شناف  �أفحل، ومن هذه   5 �شنفا خمتلفا منها   65
جمهول، رزيز، �شقعي، ج�س رملي، مكتومي، لولو، مني�شي، �شي�شي، �شكري، 
خ�شاب، �أبومعان، �شلطانة، نبتة �شيف، خ�شر�وي، هليل، خنيزي، غنامي 

، غريف".
ب�"فحل مدينة  ن��ادر يعرف  باإكثار فحل  �ملخترب قام  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جتدر 
�لعني" عن طريق تقنية �لإزهار، ويتميز هذ� �لنوع بغز�رة �لإنتاج و�رتفاع 
ن�شبة حبوب �للقاح حتى %97.5 مقارنة مع 75? يف �لفحول �لأخرى، 

علوة على فر�دة طوله ووزنه.

جامعة المارات.. تقنيات متقدمة لإكثار النخيل

•• دبي-الفجر:

ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  �ملن�شوري، م�شاعد  �إبر�هيم  �للو�ء خبر خليل  �شعادة  �أكد 
�لبحث �جلنائي يف �شرطة دبي �أن مر�كز �ل�شرطة ��شتطاعت �لعمل بروح �لفريق 
�لو�حد لب�شط �لأمن و�لأمان يف �لإمارة يف خمتلف �لظروف من خلل تطبيق 
للو�شول  �لذكية  و�لتطبيقات  �لتكنولوجيا  وتطويع  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 
ملرتكبي �جلرمية و�حلد منها، م�شر�ً �إىل �أن �شرطة دبي �شمن ��شرت�تيجيتها 
ت�شعى �إىل �أن تكون من �لقياد�ت �ل�شرطية �لأوىل عاملياً يف ريادة �لعمل �ل�شرطي 
من خلل تطوير منظومتها ب�شكل د�ئم وم�شتمر. وثمن �للو�ء �ملن�شوري دعم 
معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �مل�شتمر لتطوير 
ر�أ�س �ملال �لب�شري من خلل تدريبهم وتوفر بيئة عمل �شعيدة لهم ومتكينهم 

�مل�شاهمة يف تعزيز �لآمن و�لأم��ان و�لثقة �ملجتمعية  من وظائفهم لي�شتطيعو� 
بال�شرطة ورفع معدلت �ل�شعادة. جاء ذلك خلل تفقد �شعادة �للو�ء �ملن�شوري 
�لعامة  �لإد�ر�ت  على  �ل�شنوي  �لتفتي�س  ب��ر�م��ج  �شمن  �ل��رف��اع��ة  �شرطة  ملركز 
ومر�كز �ل�شرطة، حيث كان يف ��شتقباله، �لعميد �أحمد ثاين بن غليطة، مدير 
�ملركز، ونائبه �لعقيد جمعة خلفان �ملهري، و�لعقيد مهند�س دكتور متيم حممد 
�لدكتور  �لعامة، و�لر�ئد  �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شلمة  �إد�رة  حم�شن �حلاج مدير 

عبد �لرز�ق عبد�لرحيم، رئي�س ق�شم �لتفتي�س، وعدد من �ل�شباط.

موؤ�سرات االأداء
�لرفاعة،  �شرطة  ملركز  �ل�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت  على  �ملن�شوري  �للو�ء  و�طلع 
حيث حقق �ملركز ن�شبة %99.34 يف �لتغطية �لأمنية يف منطقة �لخت�شا�س، 

�ملناوب يف مو�قع  �ل�شابط  ن�شبة وجود  بلغت  بينما   ،94.5% �مل�شتهدف  وكان 
زمن  متو�شط  وبلغ  �مل��ط��ل��وب،  �مل�شتهدف  بذلك  ليحققو�   100% �ل��ب��لغ��ات 
�ل�شتجابة  زمن  متو�شط  بلغ  بينما  دقائق،   2.6 �لطارئة  للحالت  �ل�شتجابة 

للحالت غر �لطارئة 6.6 دقائق.
كما �أطلع �شعادة �للو�ء �ملن�شوري على �ملبادر�ت �لتطويرية و�لرب�مج �لأمنية �لتي 
"�ملر�قب"  برنامج  مثل  �لخت�شا�س  مناطق  �لرفاعة يف  �شرطة  يطبقها مركز 
بن�شبة  �ملقلقة  �ل��ب��لغ��ات  خف�س  �إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �لرفاعة"،  "ن�شور  وب��رن��ام��ج 

منطقة �لخ�شا�س. يف   2019 بالعام  مقارنة   2020 �لعام  يف   4.49%
�ملركز، حيث  �ل�شيكات يف  �شعبة  بها  �لتي تقوم  �ملن�شوري باجلهود  �للو�ء  و�أ�شاد 
�ألفاً  و782  مليون   670 نحو  قيمتها  �شيكات  بلغات  بت�شديد  �ل�شعبة  قامت 
و950 درهم يف �لعام 2020، مقابل ت�شديد بلغات �شيكات قيمتها نحو 319 

مليوناً و255 �ألفاً و49 درهماً يف �لعام 2019.

ال�سجالت املرورية
�ملرورية، وحر�شهم على �شلمة  �ل�شجلت  �ملن�شوري جهود ق�شم  �للو�ء  وثّمن 
يف  للدوريات  �جليد  �لنت�شار  خ��لل  من  �لأرو�ح  وحفظ  �لطريق  م�شتخدمي 
منطقة �لخت�شا�س و�خلروج بحملت مرورية ل�شبط �ملخالفني، حيث �شجل 
�إىل  2020 نتج عنها حالة وف��اة و�ح��دة،  �لعام  م��روري��اً يف  160 بلغاً  �ملركز 

جانب حترير 34 خمالفة خطرة.
و�شوًل  �لرفاعة  �شرطة  مركز  عمل  خطة  عن  ل�شرح  �ملن�شوري  �للو�ء  و��شتمع 
�إىل �لعام 2022، �ملُتمثلة يف م�شروع �لتحقيق �لذكي و�ملرتجم �لذكي و�خلبر 

�لذكي وم�شاريع �أخرى ��شرت�تيجية. 

االخت�سا�س منطقة  يف  االأمنية  % التغطية   99.34

اللواء املن�شوري يتفقد مركز �شرطة الرفاعة

بداأت بقبول �سحفيي االإذاعة والتليفزيون واملواقع 

)ال�شحفيني( ت�شيد مبكرمة حممد بن را�شد بناء مقرها بدبي 

خالل لقاء انعقد يف منفذ خطم مالحة احلدودي

جمارك ال�شارقة واأمن املنافذ واحلدود يبحثان �شبل الرتقاء باخلدمات املقدمة عرب منافذ الإمارة
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م�ساحة ن�ستعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

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

abdalmaqsud@hotmail.com

ثقافة ال�سعوب 
دولة  جن��د  لذلك  حياته،  ومن��ط  و�أ�شلوبه  ثقافته  يعك�س  �ل�شعوب  �شلوك 
ثقافة  ن�شر  �ل�شرت�تيجية  خطتها  يف  �عتمدت  �لتى  �ل���دول  م��ن  �لإم����ار�ت 
�لوعي، و�شارعت بتحقيق �لتعاي�س �ل�شلمي بني �أفر�د �ملجتمع من مو�طنني 
�ملتنوعة  �لثقافات  فيها  �ن�شهرت  �ل��ت��ى  �ل��ب��ل��د�ن  م��ن  ك��ان��ت  ب��ل  ومقيمني، 

وتقبلتها بهدوء و�شلم نف�شي.
و�لعاملية  �لإقليمية  �ل��دول  مع  �ل�شامل  �ل�شلم  �إىل  تدعو  �ليوم  �لإم���ار�ت 
بالقوة �لناعمة وهى �لثقافة و�ملعرفة و�لفن، من خلل �ملوؤمتر�ت �لكربى 

�مل�شتمرة  �ل��دول��ي��ة  و�مل��ع��ار���س 
مثل مهرجان �ل�شينما ومعر�س 
�لت�شكيلية  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ك��ت��اب 
�لأن�شطة �جلاذبة  وغرها من 
�لخت�شا�س  و�أه���ل  للمهتمني 
�مل������ج������الت، وب���دع���م  ����ش���ت���ى  يف 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  م���ن  ك��ب��ر 
�مي�������ان�������ا ب����رت�����ش����ي����خ م���ف���ه���وم 
يف  ودوره���ا  �ملجتمعية  �لثقافة 
بالعلم  حم�شن  جمتمع  ب��ن��اء 

و�ملعرفة. 
و�لوعي  ب��ال��ث��ق��اف��ة  �أن���ن���ا  ك��م��ا 
�حل�شي لدور �لإن�شان يف �لبناء 
�قامة  �لدولة  ق��ررت  و�لتنمية 

�لعامل، وذلك  �عتبارية من دول  �لإن�شانية بح�شور رموز  �لأخ��وة  مهرجان 
ي�شمح  مم��ا  �أم��ن��ة،  �أج���و�ء  يف  و�لتعاي�س  �لب�شر  ب��ني  �لت�شامح  ملفهوم  تاأييد� 
كل  بني  �ملوحد  للخطاب  منا�شبا  ودور�  ملئما  مناخا  يخلق  �أن  للمجتمع 
للأخاء  تدعو  �لن�شانية  لأن  و�ل��دي��ن  و�ل��ع��رق  �للغة  عن  بعيد�  �جلن�شيات 
على  و�إب��د�ع��ات  م�شروعات  يقدم  �ملهرجان  هذ�  �أن  كما  و�ل�شلم،  و�لت�شامح 
�لتعاون  روح  وبث  باملجتمعات  و�لرقي  تو�شياتها  لتنفيذ  �أي��ام  خم�شة  م��د�ر 

�لإن�شاين بني �ملجتمع.
منى �سقر املطرو�سي

مرايا اأفكارك
�شيء تفكر  �أق��د�رك( مبعنى كل  )�أفكارك جتذب  �شائعة وهي  هناك مقولة 
فيه �شو�ء كان �شلبيا �أو �إيجابيا يجذب قدرك ولهذ� عليك �أن تكون �إيجابيا 
يف �أفكارك وتطمح للأف�شل وتتخيل نف�شك يف �أف�شل �ملو�قف و�ملر�كز وتفكر 
�ل�شعادة وميلأ �شغفك  �ملكان �لذي ترغب فيه و�ل��ذي مينحك  بوجودك يف 

وي�شبع روحك وتتوقع �لف�شل 
نعم فكر باإيجابية يف كل �لأمور 
�مل��ح��ي��ط��ة و�ح�����ذف  ك���ل تفكر 

�شلبي من كتابك. 
ترغبها  �لتي  �لأ�شياء  على  ركز 
�أردت  ف������اإن  �حل����ي����اة  يف  ب�������ش���دة 
ف��اك��ت��ب م��ا ت��ري��ده ورك����ز عليه 

يومياً.
مغناطي�س،  بقطعة  �أ�شبه  نحن 
�لأ�شخا�س  حل��ي��ات��ن��ا  جن�����ذب 
�لأفكار  مع  �ملتناغمة  و�ملو�قف 
فالتوجه  ع��ل��ي��ن��ا،  �مل�����ش��ي��ط��رة 
�ل��ع��ق��ل��ي ي���ج���ذب �مل���ت���و�ف���ق مع 
تتج�شد  ف��ك��رة  وك���ل  ط��ب��ي��ع��ت��ه، 

حتقيق  يف  �لنجاح  �أردت  �إذ�  �لف�شل  �أو  �لنجاح  يف  �ل�شبب  �أن��ت  قوتها،  بقدر 
�أوًل ثم يف نف�شك وقدر�تك على حتقيق هذه  �أن تثق يف �هلل  �أهد�فك يجب 
لكي  �هلل،  ب��اأن هدفك حمقق ل حمالة مب�شيئة  تاأمن  �أن  �لأه���د�ف فيجب 
حتقق جناحا فى جمال ما لبد �أن تتو�فق رغباتك مع �أحلمك، درب عقلك 

�للو�عى دوما ً على �لنجاح و�أن يعمل معك ل �شدك.
يدور  و�لذي   The Secret ”كما كتبت »روند� بايرن« يف كتابها “ �ل�شر
�إنه  تقول  وعنه   Law of Attraction �جل��ذب  ق��ان��ون  فكرة  ح��ول 
قانون طبيعي لي�س موجها ل�شخ�س معني، هو حيادي مثل قانون �جلاذبية 
م�شاعرك  وتنبئك  بك  �خلا�س  �ل��رتدد  �أف��ك��ارك حت��دد  �أن  �لأر�شية، مبعنى 
�إبر�هيم  �لدكتور  و�أك��ده��ا  ق��وة   للتفكر  �ل��ذي تكون عليه،  �ل��رتدد  بطبيعة 
، و قم  �لأف�شل  و توقع   ، بالأف�شل  “ ،فكر  ” �هتم بذ�تك  �لفقي يف كتابه 
�أن  ق��ادر بعقلك وطموحك وعملك وتوفيق من  �هلل  �أن��ت  “، نعم  بالأف�شل 
ت�شل �إيل طموحك فكلمة م�شتحيل ملغاة من قامو�شك، فطاولة �لأمنيات 

�أمامك �خرت منها ما تريد.
نهلة خر�ستوفيد�س/كاتبة

حمطات : �سباق العمر
�ملجردة من  بالعني  يرى  �أن  بالكاد  ب�شيط  ف��ارق  ومع  متو�زيني،  يف خطني 
�لعد�شات ول يذكر، مت�شي بنا عجلت �حلياة خملفة ور�ءها �أحد�ثاً نحن 
�أبطالها وق�ش�شا لزلنا رموزها، وذ�كرة مملوءة مع �لأ�شف بكميات مفرحة 

من  ل��غ��ره��ا  معطلة  �أ���ش��ب��ح��ت 
لأن  �ل�شعادة،  وحل��ظ��ات  �ل��ف��رح 
�أ�شرها،  �أ���ش��ب��ح  م��ن��ا  �ل��ب��ع�����س 
�أعاقت بع�شنا  وذكريات مريرة 
�لآخ��������ر خ����وف����ا م����ن ت���ك���ر�ره���ا 
و�مل���ر�ر�ت،  �لآلم  نف�س  وجت��رع 
ماأ�شورين  �أ���ش��ف  وب��ك��ل  ون��ح��ن 
و�لرجاء  �خل���وف  م��ن  قلعة  يف 
ومم��ن��وع��ني ب��اإر�دت��ن��ا ل ب����اإر�دة 
�ل�����و�يل م���ن �حل���رك���ة، معللني 
�ل��ع��م��ر م�����ش��ى يف حلظه!  ب����اأن 
وك��اأن �ل��ذي ي��ردد ذلك هو �لآن 
�أفندي ويا  يف ع��امل �ل��ربزخ، يا 
حم�����رتم، رج�����اء ح����ار ل تكتب 

نهايتك، دع هذه �لفقرة لغرك يذكرها بعد طول عمر وح�شن �أي �شيء �أنت 
حتبه لي�س بال�شرورة �أن يكون ح�شن عمل ولو �أننا نتمنى ح�شن �لعمل، دع 
�لدنيا،  ويف  �حلياة  يف  �أن��ت  ببهجتك  مبتهجا  عروقك  ويف  فيك  مير  �لعمر 
�لدنيا لهو ولعب، و�إن ��شتثنيت جزء�ً منه لفكرك �لر�قي لربك فاأنت �مللك 

حينها لأنك ملك �شعادتي �لدنيا و�لآخرة وحينها ت�شتحق ميتة هنيئة نهئك 
ب��ك، وك��ل حياة و�أن���ت يف لعب ولهو  �إىل ح��ني ث��م نلتحق  بها نحن �لأح��ي��اء 

وعبادة و�شعادة.

 �سخابيط 
معلم �لأملان نيت�شه وفيل�شوفها يقول: �إن هوية �ل�شخ�س لي�س ببطاقة �لهوية 
و�إمنا بنوعية ما يلوك بفمه من طعام، من بطنك �أعرفك فل تخربين عن 
�أجمادك طاملا �أن �أمعاءك لتز�ل تعاين من ع�شر �له�شم ومن �شوء �لتغذية، 
هكذ� يقول هو، و�أرى �أنه لي�س مقيا�شا لهوية �لأ�شخا�س �إن كانو� فاعلني �أو 
�أنهم جمرد بوق كما يقول �إخو�ننا �مل�شريون �أو �أخو�لنا �مل�شريون، �أو )حلج( 

كما يقول �خلليجيون، �أو بالعربي �لف�شيح ) �أفو�ه (.
�إن �لأحد�ث تخرب عن نف�شها عيناً و�أثر�ً، ول يطيل يف �ل�شرح عن حدث �إل 

حمدث �لعميان!
�ملبدعني،  ل�شخابيط  �شفحات  �إل  لي�شت  و�أرك��ان��ه��ا  زو�ي��اه��ا  بجميع  �حلياة 
يف  �شوى  معلن  �لغر  �لفكري  �لنبوغ  درج���ات  �أ�شمى  م��ن  ه��ي  و�ل�شخبطة 
بالتفكر  �أحياناً  �لعميقة للإن�شان، وهو ما يف�شر  �لنف�س و�لذ�ت  مكنونات 
�أي  لها  لي�س  �لتي  �خرت�عاته  يف  �لفكرة  خلد  من  ومنهم  �ل�شندوق،  خ��ارج 

�ت�شال بعو�مل �لعلم و�لتعليم �ملمنهج، ولكن له علقة بال�شخابيط.
�أبدعت  �أفو�ه  �أو �شخابيط تخطط وتبدع وتخطاأ ثم ت�شيب،  �أفو�ه تتحدث 
بع�س  ل��دى  حت��رك  مل  و�شخابيط  �شخابيط!  معنى  عرفنا  لذلك  �لكلمة، 

�لأ�شخا�س دون بقية �لأع�شاء فيها �شوى �لأفو�ه.
مريا علي/كاتبة

التعلق
علقة  لي�شبح  ي�شتد  نف�شي  �أو  �جتماعي  �أو  عاطفي  �رت��ب��اط  ه��و  �لتعلق 
مر�شية وهاج�س ب�شرورة تو�جد هذ� �ل�شخ�س �أو �ل�شيء �ملتعلق به لل�شعور 
بالرتياح و�ل�شلم ويرت�فق مع م�شاعر خوف وقلق م�شتمر من فقد�نه مما 
من  يخف�س  مما  بالنق�س  �مل�شتمر  و�ل�شعور  بالنف�س  �لثقة  قلة  �إىل  ي��وؤدي 
�ملنخف�شة  �لذبذبية  و�ل���رتدد�ت  �ل�شلبية  �لطاقة  ب�شبب  ��شتحقاقك  قيمة 

�لتي جتذبها لنف�شك.
وم����ن �أن����و�ع����ه �ل��ت��ع��ل��ق �لأم����ن 
�لطفل  ت��ع��ل��ق  وه����و  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
�لأم  ت�����ش��ك��ل  ح���ي���ث  ب����و�ل����دت����ه 
للأمان  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���اع���دة 
و�لذي يرتجم  للطفل  �لنف�شي 
م���ع �ل���وق���ت �إىل من���و وج���د�ين 
�شليم يكون فيه �ل�شخ�س و�ثقاَ 
تكوين  م��ن  ويتمكن  نف�شه  م��ن 
���ش��ل��ي��م��ة لأن�����ه �خترب  ع���لق���ات 
بنجاح،  �لآم��ن��ة  �لتعلق  جت��رب��ة 
عند  بالتاأكيد  �لعك�س  ويحدث 

فقد�ن هذ� �لأمان �لنف�شي.
وهو  �لعاطفي  �لتعلق  وه��ن��اك   

�شعوبة  �ل��ت��ع��ل��ق  �أن��������و�ع  �أ�����ش����د 
و�أ�شدها ويتمحور حول فكرة �لحتياج �ملفرط ل�شخ�س �أو �شيء ب�شبب فر�غ 
يف  خلل  �إىل  وي���وؤدي  �لكتمال  وع��دم  بالنق�س  و�شعور  نف�شي  كبر  عاطفي 
�لتو�زن و�لإدم��ان على تو�جد �لطرف �لآخر مادياَ للإح�شا�س بالطماأنينة 
�إن مل يدمنه �شيتعلق  �أي ذنب للطرف �لآخ��ر يف ذلك لنه  ول يكون هناك 
طاقة  ذ�ت  �حل���ب  فم�شاعر  �حل���ب  ع��ن  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �لتعلق  ويختلف  ب��غ��ره، 
و�لإبد�ع  �لن�شاط  وتزيد من  �ل�شعادة  �ملناعة وم�شاعر  ترفع  �إيجابية عالية 
�لتي  �حلرية  وعلى  لقيود  تخ�شع  ل  �لتي  �ل��روح  على  قائم  �حل��ب  �أن  كما 

ت�شون �حلب وتزيده. 
وللتخل�س من �شباك �لتعلق �ملر�شية يجب حب �لذ�ت و�إر�شاوؤها و�لهتمام 
بها وحتقيق �لنجاحات �ل�شخ�شية لزيادة �لثقة بالنف�س وممار�شة �لريا�شة 
و�لهو�يات �ملف�شلة و�حلفاظ على �ملرونة يف �لتعامل مع �لآخرين وتطبيق 
مهار�ت �لذكاء �لعاطفي و�لجتماعي يف �لعلقات لتقبل �لقو�نني �لكونية 
بان كل �شيء قابل للتغير وذلك للتعايف من معاناة �لتعلق.  �أذب من قلبك 
�أن �هلل يغار على قلب تعلق بغره فعندما تعلق  كل تعلق بغر �هلل ولتعلم 
حرمه  بيو�شف  يعقوب  تعلق  وعندما  بذبحه  �أم��ر  باإ�شماعيل  �بر�هيم  قلب 

منه، فالتعلق ل يكون �إل باهلل ومعه و�أي تعلق دون ذلك هو �شقاء.
منال احلبال /اإعالمية

فن كتابة الرواية 
�ل�شعوب  معاناة  تر�شدت  �لتى  �لأدب��ي��ة  �لن�شو�س  �أه��م  من  �ل��رو�ي��ة  تعترب 
وتناولت �لإن�شانية يف �شورها �ملتعددة، وفن كتابة �لروية ل ميتهنه �إل من 
لديه �لقدرة على �ختز�ل �ملو�قف و�مل�شاهد �لتى حتدث بتفا�شيلها �لدقيقة 
�لتى ل ير�ها ول يحللها �إل عقل مبدع ي�شتدعيها وقت �حلاجة �إليها، كما 
للتعبر  يوؤهله  مرهف  وح�س  خ�شب  بخيال  يتمتع  �لقا�س  �أو  �لرو�ئي  �أن 
عن م�شاعر �لأخر و�شرد معاناته و�بر�ز نقاط �لقوة و�ل�شعف يف �شخ�شيات 

رو�يته.
و�لتخطيط  �ل������رو�ي������ة  ب����ن����اء 
لكتابتها يختلف من رو�ئي عن 
�لأخر يف �أ�شلوب �لتناول ح�شب 
وت�شنيف  �ل��ل��غ��وي  �ل��ق��ام��و���س 
�ل��ق�����ش��ة وم��ي��ول��ه��ا وخ��ط��ه��ا يف 
منها،  و�ل��ه��دف  �مل�شمون  �ب���ر�ز 
ل���ك���ن �جل���م���ي���ع ي��ت��ف��ق ع���ل���ى �أن 
�ملو�شوع  ه��و  �ل�شا�شي  قو�مها 
وما ي�شمله من متهيد للتعريف 
ب���الأ����ش���خ���ا����س و�مل����ك����ان وزم����ن 
�لرو�ية  و�ن  خ��ا���ش��ة  ح��دوث��ه��ا، 
�أو �لق�شة �لطويلة تختلف عن 
�لق�شرة  و�لق�شة  �لق�شو�شة 

من حيث عدد �ل�شخا�س وتعدد 
�ملو�قف و�لق�شايا �لعامة �لتى تخدم �ملحاور �لرئي�شية للبطل، فالرو�ية تهتم 
�لق�شرة  �لق�شة  �إىل ت�شور حريف للحالة بخلف  �لتفا�شيل وحتتاج  باأدق 
�لتى تعتمد على موقف ب�شيط من جانب حياتي لفرد �أو لكائن حي. كتابة 
�لق�شة �أو �ملقال �أو �حرت�ف فن �لكتابة ب�شفة عامة يتطلب �لقر�ءة �ملتاأنية 
و�ملعرفة  �لتعبر  يف  ق��وة  �لكاتب  يعطي  وه��ذ�  �مل��ج��الت،  �شتى  يف  و�لكثرة 

و�لتعبر عنها،  �ملحيطة به مما يدعمه يف طرح ق�شاياه  �لعامة  بالأحد�ث 
�ملوؤلفني �لعرب بل  ب��دون ق��ر�ءة، و�ل��ق��ر�ءة ل تقت�شر فقط على  فل كتابة 
متتد �إىل �لأدب �لجنليزي وغره من �لأد�ب �ملختلفة، فارن�شت همنجو�ي 
يختلف عن ج��ورج �وروي��ل عن جنيب حمفوظ وكلهم حا�شلون على نوبل 

يف �لأدب.
فتناول رو�ية �لعجوز و�لبحر كان خمتلفا متاما عن رو�ية مزرعة �حليو�نات 
�أولد حارتنا، لكن ��شرتكو� يف �لق�شية و�لفكرة و�حلبكة وفن  و�ختلفا عن 
باأ�شلوب �لر�وي  �ل�شرد و�لت�شويق ويف منط �لو�شف و�لثلث رو�يات كتبو� 

�لذي يحكي عن تفا�شيل �لق�شة وو�شفها بحرفية وفن و�إبد�ع.
رنا ال�سريف /كاتبة  

الر�سا 
�شور �لر�شا كثرة ومتعددة و�ل�شعور به يعك�س �لوجد�ن �لد�خلي ل�شاحبه، 
قد تكون �لقناعة �شمة من �شمات �لر�شا، لكن �للفظ �ملجرد للقناعة ل يفي 
باحلاجة لأن �لب�شر د�ئما ما يحلق بخياله ويتطلع �إىل ما هو �أف�شل بكثر، 
فم�شاألة �لقناعة و�نها كنز ل يفنى قد يكون �شحيحاً عند �لبع�س لكن لي�س 
ي�شتع�شي  باأمر  �ل�شخ�شي  �مل�شا�س  فتاأتي غالبا عند  �لر�شا  �أما حالة  �لكل، 

في�شلم  ت�����ش��دي��ق��ه  ���ش��اح��ب��ه  ع��ل��ى 
و�ل�شلم  �ل��ر���ش��ا  ويعلن  �لأم���ر 

�لنف�شي.
�ل��ق��ن��اع��ة كما  �إن  ف�����اإذ� م���ا ق��ل��ن��ا 
ل  �ل�شعبية  �لأم���ث���ال  يف  وردت 
تفنى، فياأتي ت�شاوؤل كيف للمرء 
�أن يقنع ومل ي�شل �إىل معدلت 
فياأتي  �ل��ر���ش��ا  �أم�����ا  �لك���ت���ف���اء، 
�ملطلق،  ول��ي�����س يف  �أج�����ز�ء  ع��ل��ى 
و�لقدر  ب��ال��ق�����ش��اء  �ل��ر���ش��ا  لأن 
م���ن ���ش��م��ي��م �لإمي������ان و�أرك���ان���ه 
�ل���رئ���ي�������ش���ي���ة، ف���ق���د ي�����رى �مل����رء 
عند ح��ال��ة م��ن ح��الت��ه وي�شعى 
على  وي��ع��م��ل  �أه���د�ف���ه  لتحقيق 

تنفيذها يف حالت �أخرى، �أما �لقناعة فتعطي �إح�شا�شاً بالتو�كل و�أن �لأمر 
ل ي�شتدعي لتحقيق �لأهد�ف �أو مز�ولة �لعمل للرقي و�لتقدم.

�ل�شور كثرة و�لفروق بينهم قليلة للغاية، وذلك ح�شب ��شتقبال �ل�شخ�س 
فكرة �لقناعة ومفهوم �لر�شا، وكلمهما من �ل�شفات �حلميدة �لتى ي�شعر 
بها �لإن�شان �لطبيعي �شاحب �لروؤى و�لفعال يف �ملجتمع، فكلما ز�دت �ملعرفة 
�لت�شدق  ياأتو� ملجرد  و�لر�شا ل  و�لقناعة  �لكتفاء  باأن  �لوعي  ز�د  و�لثقافة 

بهم دون �لإميان و�لعلم بهم.  
ال�سيد اإمام 

جميالت ولكن 
تعقيبا على مقال ن�شر يف جريدة �لفجر بعنو�ن "ن�شاء جميلت" تناول فيه 
�لكاتب ظاهرة لفت فيها نظر �ملجتمع و�جلميلت �أنف�شهن لها، وجاء �ملقال 
حممًل بالعديد من �لت�شاوؤلت مربهناً باأن �حل�شناو�ت �أكرث �لن�شاء تعرث�ً يف 
�حلياة، ولتخ�ش�شي يف جمال �ل�شت�شار�ت �لزوجية و�لتنمية �لب�شرية �أجزم 
باأن �ملقال مل�س جزء�ً كبر�ً من �حلقيقة ورد� على �لت�شاوؤلت �لتى جاءت بني 
�إطر�ء من  �أن �لفتاة �جلميلة ت�شعر بهذ� �حل�شن وت�شمع  �ل�شطور، نكت�شف 
�جلميع، فتهتم مبظهرها وتعتني به �أكرث، وتر�شخ لديها فكرة �أنها ت�شتحق 

فار�س �أحلم خمتلفاً وقد تنتظر طويل ومل ياأت فيتحقق �لتعرث.
�ل�شيد�ت �حل�شناو�ت �للتي تزوجن لي�شعني لل�شتقر�ر وبناء  وهناك من 
�ل�شرقي  �ل��رج��ل  باأخلقيات  ت�شطدم  ولكنها  باحلياة،  و�ل�شتمتاع  �أ���ش��رة 

�خلط  ط���ول  ع��ل��ى  ي�شعر  �ل����ذي 
�أن��ه بعقد �ل��ق��ر�ن قد وق��ع �شك 
فيتابعها  �مل������ر�أة،  ع��ل��ى  ع��ب��ودي��ة 
كل  ويحا�شرها يف  �لغرة  بعني 
�أمور حياتها فقط لأنها جميلة 
ط��ي��ب��ة جتذب  ب�����روح  ت��ت��م��ت��ع  �أو 
�لد�ئرة �ملحيطة بها لحرت�مها 
وتقديرها، لكن غالبا ل يعجب 
�مل���ج���ت���م���ع لها  �إط����������ر�ء  �ل��������زوج 
وو�شفها باحل�شن ولو كان �ملدح 

يف �شلوكياتها �لعامة.
ف��ال��ت��ع��رث �ل�����ذي ي�����ش��ي��ب �مل�����ر�أة 
�ملجتمع  م���������ش����دره  �جل���م���ي���ل���ة 

لو�شعها يف قالب �شفاف ي�شتباح 
للجميع مر�قبته و�لتحدث عنها، يف حني �أن هذ� �جلمال قد ل يتو�جد يف 
حال �أنها متتلك جماًل خارجياً فقط، لأن منظور �جلمال ينق�شم �إىل جمال 
د�خلي وخارجي معا وجمال د�خلي و�آخر خارجي، فاجلمال �لد�خلي ي�شفي 
على �ل�شخ�شية جماًل وح�شناً ر�ئعني جتد فيهما �ملر�أة نف�شها كملكة متوجة 

بتاج �لثقة و�لطموح و�لأمل.
يدق  �أن  �أر�د  رمب��ا  �لأ���ش��ب��اب  يذكر  ومل  �لتعرث  ع��ن  ن��وه  �لكاتب  �أن  �شحيح 
نقو�شاً لينبه به �ملجتمع لرفق بهوؤلء �لن�شاء ول ي�شعهن حتت مكرو�شكوب 
هوؤلء  �ملجتمع  يعترب  و�أن  ��شتئذ�ن،  بل  �شوؤونهن  يف  و�لتدخل  �لتل�ش�س 
من  يلقون  ملا  نقمة  �أحيانا  هو  ما  بقدر  �جلمال  بهذ�  يتمتعن  ل  �لن�شوة 
نف�شي  وبت�شالح  بثقة  �لو�شع  م��ع  تعاملت  �لتعارف  د�ئ���رة  �أن  فلو  ح�شار، 
قال  -كما  توجد   ول  ن�شبي،  للجميع فاجلمال  �حلياة جميلة جد�  �شتكون 

�لكاتب - �مر�أة غر جميلة. 
 �سمر مو�سى /كاتبة

اأخالق من يف اأرحامنا 
كم من �لأ�شخا�س لديهم �لقدرة على �لعرت�ف بوجود �بن عاق، و�إن متكن 
بالذنب حتى ل يحمل  و�شعور  ت��ردد  �لبوح ل�شديق مقرب مع  �لبع�س من 
�لبن �أو �لبنة و�شمة عار يف حميط �لأ�شرة و�لأ�شدقاء،  فلي�س هناك جرمية 
يف حق من جاوؤو� بنا �إىل �حلياة مثل �لعقوق بكل تفا�شيله غر �لأخلقية. 
�ت�شلت �أم على �أحد �لرب�مج وقالت لل�شيخ: كان يل �بن بار يعتني بي حتى �أنه 
�أ�ش�س يل بيتا ثم توفاه �هلل ويل �بن �آخر عك�شه متاما، بد�أت تروي تفا�شيل 
م�شنة  وه��ي  �ل���دو�ء  �شر�ء  يف  حتى  و�لبخل  و�لق�شوة  �للفظي  �لتطاول  عن 
�ندها�س مقدمة  �ل�شبعني من عمرها وظلت تتحدث وتبكي و�شط  تخطت 

�حلقيقة  يف  و�ل�شيخ،  �ل��ربن��ام��ج 
يف  تت�شابه  كلها  �لعقوق  ملمح 

قبح �لأخلق و�مل�شاعر.
�لل�شان  �شليط  �ب��ن  غالباً  �ل��ع��اق 
�ل�شياغة  �أو  �للباقة  ميتلك  ل 
�ل��لئ��ق��ة م��ع �أه��ل��ه ، ول���ن يكون 
كلها  غ��ره��م   م��ع  بكثر  �أف�شل 
خلقه  �آف���ة  وتظهر  وق��ت  م�شاألة 
يف �شلوكه مع ��شخا�س �آخرين يف 
غالبا  فالعاق  �لأخ��رى،  علقاته 
�أول  ن��ف�����ش��ه  �إل  ي��ه��م��ه  ل  �أن�����اين 
و�أخر� وقد يدخل يف م�شاجر�ت 
يف  �لد�ئمة  لرغبته  �لأ�شقاء  مع 

تغليب م�شلحته ، ولن تدوم علقته مع �لأ�شدقاء ممن قدمو� له �لكثر 
ثم تعامل معهم باجلحود �ملتاأ�شل يف نف�شه.

باخت�شار توليفة من �ل�شفات �مل�شينة تولد جمموعة من �لت�شرفات جتعل 
�لأهل حقا يف حالة �إرهاق  لو كان لديهم �لقوة للت�شدي ، لكن عند �لتقدم 
يف �لعمر وتر�جع �ل�شحة وقلة �لدخل وقلة �حليلة وقلة �لأدب تتحول حياة 
هوؤلء �إىل نوبات من �لبكاء و�لوجع لي�س مبقدرة �جلميع �لبوح عنه و�إعلن 
تفا�شيل يومية من �لزعاج و�لتوتر و�لإحباط و�ل�شعور باخلوف من �لآتي 
ق��درك مع  وك��اأن  د�ر م�شنني،  �أو  �أم��ني  �لبحث عن بديل  كخادم  وحم��اول��ة 
منك  لينتزع   ، بالأ�شود  ويلونها  خميلتك  يف  ي�شخبط  �أن  �لعاق  �لب��ن  ه��ذ� 
�أمل �حللم بغد �آمن و�شط رعاية و�هتمام وحب وبر من قدمت لهم �لكثر 
ُل  َوُيَنزِّ اَعِة  �ل�شَّ ِعْلُم  ِعْنَدُه   َ �هللَّ "�إِنَّ  �لكرمية  �لآية  �أفكر يف  و�أخ��ذت  و�لكثر، 
�ْلَغْيَث َوَيْعلَُم َما يِف �لأَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْف�ٌس َماَذ� َتْك�ِشُب َغًد� َوَما َتْدِري َنْف�ٌس 
�لأطباء يف  �أ�شعة  َعِليٌم" و�شاألت نف�شي هل تنجح   َ �هللَّ نَّ  �إِ ��وُت  مَتُ ْر����سٍ  �أَ ِب��اأَيِّ 
�لك�شف عن �أخلق من حتمله �أرحامنا، �أرى �أن نوع �جلنني ذكر �أو �أنثى قد 
ي�شاعد يف �ختيار �لو�ن �مللب�س للمولود �لقادم لي�س �أكرث ، �أما �أخلقه وبره 

فلز�ل يف علم �هلل ينفرد به وحده عز وجل.
منى عبد العزيز /كاتبة 

املعق�سة.. كوافرية املا�سي
�ملعق�شة هي �ملا�شطة وهي �ملجد له و�لغلبة و�لعكافة �أو �لعجافة و�ملظفرة 
�م��ر�أة حت�شن مت�شيط  �إنها  �لأ�شا�شية  �أن ميزتها  لها على  �لأ�شماء  وتعددت 
�ل�شعر وتتخذه حرفه لها مثلما �خت�شت ب�شعر �ملر�أة ومتر�شت فيه  قبل �أن 
�لتجميل  و�شالونات  �حل�شاري  و�لغزو  �ملدنية  ري��اح  بها  وتع�شف  تد�همها 

�لتي ق�شت على بر�ءة زينة �ملر�أة وخ�شو�شيتها.
و�عتمد قبول �ملعق�شة يف �ملجتمع 
قدمًيا  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ملحلي 
�أولهما  م��ه��م��ني،  ج��ان��ب��ني  ع��ل��ى 
�جلانب �ملهني ويتعلق مبعرفتها 
�أن������������و�ع �ل����ط����ي����ب و�لأم�����������ش�����اط 
وقتها  �ل�����ش��ائ��دة  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
وت�شريحات  و�ل���ك���ب���ار  ل��ل�����ش��غ��ار 
�مل��ن��ا���ش��ب��ات ك���الأع���ي���اد و�ل������زو�ج 
وغ���ر ذل����ك، وث��ان��ي��ه��م��ا �جلانب 
�لأخ�����لق�����ي وي��ت��ع��ل��ق ب���الأم���ان���ة 
كل  ت��دخ��ل  كونها  �ل�شر  وك��ت��م��ان 
ما  على  وتطلع  ب��احل��ارة  �لبيوت 
�أ����ش���ر�ر وخلفات  م��ن  ب��د�خ��ل��ه��ا 

وح������الت �ج��ت��م��اع��ي��ة ي��ج��ب عدم 
وخفة  �لبديهة  �شرعة  مثل  �ملهنة  تتطلبها  �أخ��رى  جو�نب  وثمة  بها،  �لبوح 
�لظل و�لروح.   ولكون �ملعق�شة عادة �مر�أة فقرة فقد ��شتلزم ذلك قيامها 
�ل��ولئ��م وجتميل  �إع���د�د  كامل�شاعدة يف  م��ن عمل خ��ارج نطاق عملها  ب��اأك��رث 
�لعرو�س  ملب�س  وتطريز  �إع��د�د  يف  و�مل�شاعدة  �ل�شيوف  وخدمة  �لعرو�س 
ومتار�شها   تتعلمها  ع��دة  وم��ع��ارف  م��ه��ار�ت  تتطلب  �أع��م��ال  وه��ي  وقريباتها 
يف كل فريج، وغالًبا ما ت�شتدعي من حارة �أخرى �إذ� ما ذ�ع �شيتها و�شاعت 
من  �أك��رث  ي�شتدعى  و�أحياًنا  وخدمتها  وجتديلها  خلطاتها  وج��ودة  بر�عتها 

و�حدة �إذ� كانت �ملنا�شبة تخ�س �لأغنياء و�لتجار.
تنتقل  ومتار�س عملها �شمن مو�عيد ومو�قيت ومنا�شبات خا�شة فنجدها 
�إ�شافة  �لن�شاء،  �شعور  �أو جمعة لتعقي�س  �إىل بيت كل يوم خمي�س  من بيت 
عودة  وكذلك  �ل��ولدة  �أربعني  بعد  �لنفا�س  �نتهاء  مثل  و�ملو��شم  للمنا�شبات 
�لرجال من رحلة �لغو�س �لتي كانت متتد لب�شعة �أ�شهر، وعند عودة �لزوج 
من �ل�شفر وقبيل �لأعياد وحفلت �لزو�ج حيث تقوم بتزيني �لعر�ئ�س ويف 
بيتها حيث  "زيوتهن" �إىل  ر�شو�شهن  �لبنات ومعهن  �لأحيان تذهب  بع�س 
يجل�شن يف حلقة و�حدة لتجديل �شعورهن وكان لكل منا�شبة وكل عمر وكل 

منزلة �جتماعية ت�شريحتها �خلا�شة ور�شو�شها �ل�شافية منها و�ملخلوطة.
"ما يكون لها  �أ�شر مي�شورة عادة  �أو �حلارة وثمة  تعي�س �ملعق�شة يف �لفريج 
معق�شة خا�شة بهم تعي�س معهم يف �لبيت وتكني �أحياًنا با�شم �لأبن �لأكرب 
�لأول  �لأ�شبوع  نهاية  حتى  تزوجت  لو  فيما  �لعائلة  بنت  وت��ر�ف��ق  للعائلة، 
للزو�ج وقد ت�شتمر �أكرث �إذ� �أر�دت �لبنت ذلك، و�لأغرب من هذ� كله �أنها مل 
تكن قدمًيا تقب�س �أجًر� حمدًد� متفًقا عليه بل متنح مكافاأة عينية يف �أغلب 
�أحياًنا ما عد� ما تقب�شه من �لأمهات  �لأح��و�ل ت�شتمل على �ملاأكل و�مللب�س 
عند زو�ج بناتهن بعدما تعق�س وتزين �لعرو�س وتعلق �مل�شموم على �شعرها، 
كما ن�شب �لقهوة للعري�س وتك�شف وجه �لعرو�س لأهل �لعري�س بالإ�شافة 

�إىل ملزمتها لها طو�ل �لأ�شبوع.
ن�شجت  �إذ�  �شعرها  �مل��ر�أة  و�شفرة  �ل�شفرة،  وهي  عق�س  جمع  و�لعقو�س 
بع�شه على بع�س، و�لعقو�س �شفة متيز �لفتاة ذ�ت �ل�شعر �لطويل وتلت�شق 
بها وتبد�أ عملية �لعقو�س بغ�شل �ل�شعر مرة و�حدة يف �لأ�شبوع كل يوم جمعة 
�ليا�شمني  بزيت  �أو  �لهند  ج��وز  بزيت  �لأحمر"  ودهنه  "�لطني  با�شتخد�م 
وتذوب قطعة من �مل�شك �أو �لعنرب يف �لدهن لإعطائه ر�ئحة طيبة، وحت�شر 
�إىل ق�شمني مت�شاويني  �أي تق�شيمه  �ملعق�شة وتقوم بتم�شيط �ل�شعر وفرقه 
من �لأمام عند �جلبهة وباجتاه �خللف يف خط م�شتقيم يف منت�شف �لر�أ�س. 
�لبادية  �ل�����ش��ع��ر، ويف  �ل��ب��ق��ر لتليني  ق��دمًي��ا ده���ن  �مل�����ر�أة  و����ش��ت��خ��دم��ت  ه���ذ� 
ت�شخينها  بعد  �لغنم  �أو  �لإب��ل  �مل��اأخ��وذة من حليب  �لزبدة  �مل��ر�أة  ��شتخدمت 
�لهند  من  �ملجلوبة  �ل�شعر  زي��وت  �حل�شرية  �مل���ر�أة  و��شتخدمت  وتذويبها، 
و�حلديد وحتى  و�لعظم  �لبل�شتيك  �أم�شاط  وباك�شتان ف�شًل عن  و�إي��ر�ن 
�لذهب و�لف�شة �لتي مل تكن �شائعة قدمًيا بل كانت تقت�شر فقط على �لأ�شر 

�لغنية.
مازن متيم /كاتب �سحفي   

اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود
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 بد�أ مز�رعون هنود �إ�شر�با عن �لطعام �أم�س �ل�شبت وملدة يوم و�حد 
�حتجاجا على قو�نني زر�عية جديدة، وذلك بعد ��شتباكات مع قو�ت 

�لأمن ��شتمرت �أ�شبوعا وخّلفت قتيل ومئات �جلرحى.
كان ع�شر�ت �لآلف من �لزر�ع قد �عت�شمو� يف مو�قع �حتجاج على 
م�شارف �لعا�شمة نيودلهي ملا يزيد عن �شهرين غ�شبا من �لقو�نني 
�خلا�س  �لقطاع  �مل�شرتين من  كبار  تخدم م�شالح  �أنها  ي��رون  �لتي 
ع��ل��ى ح�����ش��اب �مل��ن��ت��ج��ني. وط��غ��ى �ل��ع��ن��ف ع��ل��ى م��ظ��اه��رة باجلر�ر�ت 
كانت مزمعة يوم �لثلثاء �لذي و�فق يوم �جلمهورية عندما خرج 
مع  و��شتبكو�  ح��و�ج��ز  وت��خ��ط��و�  عليه  �ملتفق  �مل�����ش��ار  ع��ن  م��ز�رع��ون 
�ل�شرطة �لتي ��شتخدمت �لغاز �مل�شيل للدموع و�لع�شي يف حماولة 
لتفريقهم. و�ندلعت منذ ذلك �حلني ��شتباكات متفرقة عديدة بني 
�ملحتجني و�ل�شرطة وجمموعات تردد �شعار�ت مناه�شة للمز�رعني.
وقالت قياد�ت من �لزر�ع �إن �لإ�شر�ب عن �لطعام �لذي يتز�من مع 
ذكرى وفاة �ملهامتا غاندي، زعيم �ل�شتقلل �لهندي، �ليوم �ل�شبت 
�شيظهر �أن �لحتجاجات �شلمية بوجه عام. وقال د�ر�شان بال �لقيادي 
يف حركة نقابية زر�عية تنظم �لحتجاجات “حركة �ملز�رعني كانت 
 30 �أح��د�ث  “�لهدف من تنظيم  و�أ�شاف  �شلمية«.  �شلمية و�شتبقى 
بالهند  �لزر�عي  يناير ن�شر قيم �حلق و�للعنف«. ويعمل بالقطاع 
وتعترب  ن�شمة،  مليار   1.3 عددهم  �لبالغ  �لبلد  �شكان  ن�شف  نحو 
�ل�شطر�بات بني ما يقدر بنحو 150 مليون من �ملز�رعني �ملالكني 
ناريندر�  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أم��ام حكومة  �لتحديات  �أك��رب  لأر�����س من 

مودي منذ توليه �ل�شلطة يف 2014.

 
�إ�شبانيا  �شرق  ب�شمال  كاتالونيا  يف  �لإقليمّية  �لنتخابات  �شُتجرى 
�ل��ق�����ش��اء �جل��م��ع��ة مر�شوًما  �أب��ط��ل  ب��ع��دم��ا  ���ش��ب��اط-ف��رب�ي��ر   14 يف 
�إىل  �لنتخابي  �ل�شتحقاق  هذ�  بتاأجيل  ق�شى  �لإقليمّية  للحكومة 
قّررت  �لإقليمّية  �ل�شلطات  كانت  �جلائحة.  ب�شبب  �أّيار-مايو  نهاية 
منت�شف كانون �لثاين/يناير، بالّتفاق مع معظم �أطياف �ملعار�شة، 
�أّيار-مايو ب�شبب �لأزمة �ل�شّحية،   30 �إىل  تاأجيل هذه �لنتخابات 
لكّن �لق�شاء  �إذ ُتو�جه �إ�شبانيا حالًيا موجة ثالثة من كوفيد-19. 
�لإبقاء  وبالتايل  �ملر�شوم �حلكومي،  �إلغاء  ��شتئناًفا،  تلّقيه  بعد  قّرر 
�أ�شارت حمكمة  ذلك،  �شباط-فرب�ير. ومع   14 �لنتخابات يف  على 
وتّتخذ  �مل�شاألة  �لنظر يف  �شُتعيد  �أّنها  �إىل  كاتالونيا  �لعليا يف  �لعدل 
قر�رها �لنهائي يف موعد �أق�شاه 8 �شباط-فرب�ير، �أي قبل �شّتة �أّيام 
�ملحيطة  �ليقني  ع��دم  �لرغم من حالة  وعلى  �لق���رت�ع.  من موعد 
يوم  حملتها  �ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب  خمتلف  �أط��ل��ق��ت  ب��الن��ت��خ��اب��ات، 

�خلمي�س.
 

قال �جلي�س �لأمريكي �إن طائر�ت ع�شكرية �شينية كانت قد حلقت 
فوق بحر �ل�شني �جلنوبي �لأ�شبوع �ملا�شي مل ت�شكل �أي تهديد “يف 
�أي وقت” ملجموعة حاملت طائر�ت �أمريكية باملنطقة لكنه و�شفها 
وذكرت  �لعد�ئي.  بكني  ونهج  �ل�شتقر�ر  لزعزعة  مثال  كانت  باأنها 
“جمموعة  �أن  ب��ي��ان  يف  �لأم��ري��ك��ي  باجلي�س  �ل��ه��ادي  �ملحيط  ق��ي��ادة 
حاملة �لطائر�ت تيودور روزفلت �لهجومية ر�قبت عن كثب ن�شاط 
�أي  ي�شكل  ومل  �ل�شعبي  �لتحرير  بجي�س  و�جل��و  �لبحرية  �شلحي 
تهديد يف �أي وقت على �شفن وطائر�ت وبحارة �لبحرية �لأمريكية«. 
�إن �لطائر�ت �ل�شينية  وقال م�شوؤول �أمريكي طلب عدم ن�شر ��شمه 
ت��ق��ل عن  �لأم��ري��ك��ي��ة مل  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل�شفن  م��ن  ع��ل��ى م�شافة  ظ��ل��ت 
�ل�شينية بعد على طلب  �لدفاع  250 ميل بحريا. ومل ترد وز�رة 
باأكمله  �جلنوبي  �ل�شني  بحر  �أحقيتها يف  �ل�شني  وتزعم  للتعقيب. 
�لغني  بالبحر  �شناعية  ج��زر  يف  ع�شكرية  ق��و�ع��د  و�أق��ام��ت  تقريبا، 
مبو�رد �لطاقة. لكن بروناي، وماليزيا، و�لفلبني، وتايو�ن، وفيتنام 
تزعم �أي�شا �أحقيتها يف �أجز�ء من �لبحر. و�أ�شبحت �ملنطقة �لبحرية 
بوؤرة توتر يف �لعلقات �لأمريكية-�ل�شينية. وتتهم و��شنطن �ل�شني 
و�ل�شعي  �جلنوبي  �ل�شيني  بحر  على  ع�شكري  طابع  باإ�شفاء  م��ر�ر� 
�آ�شيوية جم��اورة رمبا ترغب يف �ل�شتفادة من ثرو�ته  لإره��اب دول 
من �لنفط و�لغاز. ويف �ملقابل، عربت �ل�شني مر�ر� عن غ�شبها من 
�إن مثل  �لثنني  يوم  وقالت  باملنطقة،  �لأمريكي  �لع�شكري  �لن�شاط 

هذه �لتحركات لي�شت بناءة لل�شلم و�ل�شتقر�ر �لإقليمي.

عوا�سم

نيودلهي

بر�شلونة

وا�شنطن

الأمم املتحدة تطالب اإيران 
بوقف اإعدام �شخ�ص من البلو�ص 

•• باري�ص-اأ ف ب

ت �لأمم �ملتحدة �إير�ن على وقف تنفيذ حكم �لإعد�م “�لو�شيك” بحّق  ح�شّ
ب�شبب  طهر�ن  �إىل  �شديدة  �نتقاد�ت  ووّجهت  �لبلو�س،  �أقلية  من  �شخ�س 
�أقليات  �إىل  ينتمون  �أ�شخا�شاً  طالت  �لتي  �ل�شابقة  �لإعد�مات  من  �شل�شلة 
عرقية. و�أعرب نا�شطون خارج �جلمهورية �لإير�نية يف �لأ�شابيع �لأخرة 
عن قلقهم ب�شاأن عدد �لأكر�د و�لبلو�س �لذين مت �إعد�مهم �أو يو�جهون حكم 
�لإعد�م يف �إير�ن. وذكرت منظمات حقوقية بينها منظمة �لعفو �لدولية �أّن 
من �ملقرر �أن ُتنّفذ �ل�شلطات �لإير�نية �جلمعة حكم �لإعد�م بجاويد دهقان 

�لذي ينتمي �إىل �أقلية �لبلو�س و�لبالغ 31 عاماً.
وقالت �ملفو�شية �ل�شامية حلقوق �لإن�شان �لتابعة للأمم �ملتحدة ومقرها 
 28 عددها  �لبالغ  �لإع��د�م��ات  �شل�شلة  ب�شّدة  “ن�شتنكر  تويرت  على  جنيف 
�أ�شخا�س  ذل��ك  �لأول/دي�����ش��م��رب، مب��ا يف  ك��ان��ون  �لأق���ّل منذ منت�شف  على 

ينتمون �إىل �لأقليات«.
�لإع���د�م  حلكم  �لو�شيك  �لتنفيذ  وق��ف  �إىل  �ل�شلطات  “ندعو  و�أ���ش��اف��ت 
�لأخرى،  �لإع���د�م  �أحكام  وق�شايا  ق�شّيته  ومر�جعة  دهقان،  جاويد  بحق 
�أ�شا�شي يف  ب�شكل  �لأك��ر�د  ويعي�س  �لإن�شان«.  قانون حقوق  يتو�فق مع  مبا 
�أما �لبلو�س �إحدى �أكرث �جلماعات حرماناً فيعي�شون  �شمال �شرق �لبلد، 

يف جنوب �شرق �لبلد.

اإ�شرائيل تطالب وا�شنطن مبنع اإيران من تخ�شيب اليورانيوم يف اأي اتفاق جديد

اإيران ت�شعى لبتزاز الغرب... بايدن يربكها

املبعوث الأممي اإىل �شوريا م�شتاء بعد حمادثات جنيف  •• جنيف-اأ ف ب

�أع�������رب �مل���ب���ع���وث �خل����ا�����س ل����لأمم 
�أمله  خيبة  عن  �شوريا  �إىل  �ملتحدة 
ب��ع��د �مل��ح��ادث��ات �ل��ت��ي �أج��ري��ت هذ� 
�لد�شتور  ح��ول  �لأ���ش��ب��وع يف جنيف 
�أن �لأط�����ر�ف  �ل�������ش���وري، م��و���ش��ح��اً 
�لتفاق  م���ن  ت��ت��م��ك��ن  �مل�����ش��ارك��ة مل 
ع���ل���ى م��ن��ه��ج��ي��ة ل���ل���ع���م���ل. و�أع����ل����ن 
بعد  لل�شحافيني  ب��ي��در���ش��ون  غ��ر 
�ل�45  للأع�شاء  �خلام�شة  �ل��دورة 
�للجنة  ع��ن  �مل�����ش��غ��رة  للمجموعة 
يف  �لأ�شبوع  هذ�  ط��و�ل  �لد�شتورية 

�حلالية  �مل���ق���ارب���ة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
“ل  م�����ش��ي��ف��اً  ناجحة”،  “غر 
ما  بالجتماع  ن�شتمر  �أن  لنا  ميكن 
ُن��غ��ّر ذل���ك«. وي��ن��وي بيدر�شون  مل 
�مل�شتقبل  “يف  دم�شق  �إىل  �ل��ت��وّج��ه 
حول  مناق�شات  لإج���ر�ء  �لقريب” 
و�أو�شح  حت����دي����ًد�.  �مل���و����ش���وع  ه����ذ� 
�قرتحت  �مل��ع��ار���ش��ة  �أن  ب��ي��در���ش��ون 
بد�ية منهجيات للعمل، لكن ممثلي 
دم�شق رف�شو� تلك �ملقرتحات قبل 

 150 ذلك يف جنيف بح�شور  من 
�مل�شغرة  �للجنة  وكلفت  �شخ�شاً. 

بعد ذلك �لعمل على �لتفا�شيل.
بني  ع���م���ي���ق���ة  خ������لف������ات  �أن  �إل 
�لأط��������ر�ف �ل��رئ��ي�����ش��ة ف�����ش��ل عن 
�أبطاأت  كوفيد-19  جائحة  تف�شي 
مر�جعة  وترد  �لجتماعات.  وترة 
�لد�شتور �شمن قر�ر جمل�س �لأمن 
كانون  �أق���ر يف  �ل���ذي   2254 رق��م 
وين�س   2015 �لأول/دي�������ش���م���رب 

ن�شتمر  �أن  ل��ن��ا  مي��ك��ن  “ل  ج��ن��ي��ف 
هكذ� كان �أ�شبوعاً خميباً للآمال«. 
�مل���ت���ح���دث با�شم  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�لأمم �ملتحدة يف نيويورك �شتيفان 
بيدر�شون  “�إحباط  �إن  دوج��اري��ك 
ت�شريحه.  خ�����لل  م����ن  و��شح” 
و�شع  ينبغي  �أنه  بيدر�شون  و�أو�شح 
بتحديد  للأطر�ف  ت�شمح  “�آلية” 
بهدف  و�لخ��ت��لف  �لتو�فق  نقاط 

�لعمل على مر�جعة �لد�شتور.

و�شعه  مقرتحاً  �أي�شاً  يرف�شو�  �أن 
�ملبعوث �لأممي.

وت���ت���األ���ف �مل��ج��م��وع��ة �مل�����ش��غ��رة من 
45 ع�شو�ً  �للجنة �لد�شتورية من 
�حلكومة  ب���ال���ت�������ش���اوي  مي���ث���ل���ون 
و�ملجتمع  و�مل���ع���ار����ش���ة  �ل�������ش���وري���ة 
�ملدين. و�للجنة �لد�شتورية مكلفة 
2012 وقد  مر�جعة د�شتور �لعام 
 2019 �أيلول/�شبتمرب  يف  ت�شكلت 
وعقدت �أوىل �جتماعاتها بعد �شهر 

حتت  �نتخابات  �إج���ر�ء  على  كذلك 
�إ�شر�ف �لأمم �ملتحدة. وتاأمل �لأمم 
�لعملية  ه���ذه  ت��ف��ت��ح  ب����اأن  �مل��ت��ح��دة 
�لذي  للنز�ع  حد  و�شع  �أم��ام  �لباب 
 380 �أك��رث من  �شقوط  �أ�شفر عن 
 .2011 �ل���ع���ام  ق��ت��ي��ل م��ن��ذ  �أل�����ف 
هذ�  طرحته  �ل���ذي  مقرتحها  ويف 
�لأ�شبوع يف جنيف، طالبت �ملعار�شة 
باأن ُيقّدم كّل طرف مبادئ د�شتورّية 
م�شرتكة،  قو��شم  �إي��ج��اد  �أج��ل  م��ن 
ح�شب ما قال كبر مفاو�شي �لوفد 
�لبحرة  ه���ادي  للمعار�شة  �مل��م��ّث��ل 

خلل موؤمتر �شحايف.

الرئي�ص الإيطايل يعطي مهلة لت�شكيل حكومة الرئي�ص الأفغاين يدعو بايدن اإىل ال�شغط على طالبان 
•• روما-اأ ف ب

�أجل ت�شكيل حكومة  �أّي��ام للتفاو�س من  �أربعة  �أمهل �لرئي�س �لإيطايل �شرجيو ماتاريل �لأح��ز�ب 
جديدة، بعد ��شتقالة رئي�س �لوزر�ء جوزيبي كونتي �لتي �أغرقت �لبلد يف �أزمة �شيا�شّية.

دعمت  كانت  �لتي  نف�شها  “�ملجموعات  �أ�شا�س  على  برملانّية  غالبّية  �إيجاد  �إّن��ه ميكن  ماتاريل  وق��ال 
�حلكومة �ل�شابقة«.

و��شطّر كونتي �إىل تقدمي ��شتقالته �لثلثاء و�أدرك �أّنه �شيتعّذر عليه ت�شكيل غالبّية برملانّية جديدة 
من  رينزي  ماتيو  �لأ�شبق  �حلكومة  رئي�س  بزعامة  �ل�شغر  فيفا”  “�إيطاليا  ح��زب  �ن�شحاب  �إث��ر 
�لئتلف �حلكومي. وُيو��شل رئي�س �لوزر�ء ت�شريف �لأعمال �ليومّية يف خ�شّم جائحة كوفيد-19 

�لتي �أّدت �إىل وفاة �أكرث من 87 �ألف �شخ�س يف �لبلد وت�شّببت بركود عميق.
�إد�رة �جلائحة وتنفيذ  �إيطاليا على  لكّن هذه �لأزمة �ل�شيا�شّية ُتلقي بظلل من �ل�شّك حول قدرة 

خّطة تعاٍف بقيمة 222،9 مليار يورو يجب تقدميها بحلول 30 ني�شان-�أبريل �إىل بروك�شل.

�شمال �لأطل�شي �تخاذ موقف قوي للغاية ب�شاأن 
“وقعا  و�أ���ش��اف  �ل�شروط”.  على  �لقائم  �لنهج 

على �تفاق وهذ� �لتفاق يحتاج �لآن للتنفيذ«.
ورغم بدء مفاو�شي طالبان و�حلكومة �لأفغانية 
حمادثات �شلم يف �لدوحة �لعام �ملا�شي، ت�شاعد 
�لعنف يف �أفغان�شتان. وقال غني �إّن على طالبان 
�لعرت�ف مبهاجمة �لقو�ت �حلكومية وبتنفيذ 

�شل�شلة �غتيالت ل�شخ�شيات عامة.
�لرئي�س  �ندفاع  ��شتغلت  طالبان  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل�شابق دونالد تر�مب ل�شحب �لقو�ت �لأمركية 
�لقو�ت  م��ه��اج��م��ة  مل��و����ش��ل��ة  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  م���ن 
�لوليات  �إنه بعد �لتفاق بني  �حلكومية. وقال 

�مل�شوؤولون  �أك��د  �ملا�شي،  �لعام  وطالبان  �ملتحدة 
وقفا  هناك  �شيكون  “�أنه  لكابول  �لأم��رك��ي��ون 
للغاية للعنف”.  �أو خف�شا كبر�  �لنار  لإط��لق 

وتابع “عو�شا عن ذلك، بلغ �لعنف ذروته«.
و�أ����ش���اف ب����دًل م��ن م��ت��اب��ع��ة حم���ادث���ات �ل�شلم 
�لأخرى  تلو  ذري��ع��ة  طالبان  “جتد  نية  بح�شن 
لعدم �لجتماع«. وقال غني �إنه حتدث �إىل وزير 
بلينكني  �أن��ت��وين  �جل��دي��د  �لأم��رك��ي  �خلارجية 
�خلمي�س وتاأكد من �أن �إد�رة �لرئي�س جو بايدن 
�شرت�جع �لأمور عن طريق �إر�شال فريق جديد 
�إىل �أف��غ��ان�����ش��ت��ان و���ش��ت��ت�����ش��اور ب�����ش��ك��ل �أوث�����ق مع 

كابول.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

ح�����ّس �ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين �أ���ش��رف غ��ن��ي �لإد�رة 
على  �ل�شغط  تكثيف  على  �جلديدة  �لأمركية 
�ملزيد  �شحب  يف  �لت�شرع  وع���دم  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة 
�إن ط��ال��ب��ان ف�شلت يف  وق���ال غني  �ل��ق��و�ت.  م��ن 
�لوفاء بال�شروط �ملتفق عليها يف �تفاق �شباط/

فرب�ير 2020 مع �لوليات �ملتحدة للحد من 
�لهجمات يف �أفغان�شتان وقطع �لعلقات طويلة 

�لأمد مع تنظيم �لقاعدة.
وتابع غني يف خطاب عرب �لإنرتنت ملنتدى �آ�شنب 
�مل��ت��ح��دة وحلف  �ل��ولي��ات  على  “يجب  �لأم��ن��ي 

•• �لقد�س-وكالت

�لربنامج  ح����ول  �ل��ن��ق��ا���س  ي��ح��ت��دم 
�إد�رة  تنوي  �ل��ذي  �لإي���ر�ين  �لنووي 
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي �جل���دي���د جو 
ب��ع��د �ن�شحاب  �إل��ي��ه،  �ل��ع��ودة  ب��اي��دن 
�لرئي�س �ل�شابق دونالد تر�مب منه 
على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  وت�����ش��ر   ،2018 يف 
عودة  قبل  مطالبها  تبني  ���ش��رورة 

و��شنطن للتفاق.
دول �خلليج  �إ�شر�ئيل مثل  وتطالب 
و�إدخ���ال  �لت��ف��اق  مبر�جعة  �لعربي 
�شروط جديدة من �شاأنها كبح جماح 
�إي�����ر�ن، وم��ن��ع��ه��ا م��ن �ل��و���ش��ول �إىل 

�شلح نووي ..
�ل��ق��ي��ود على  ت�����ش��دي��د  �إىل  �إ���ش��اف��ة   
يتقدم  �ل��ذي  �ل�شاروخي  برناجمها 

يوماً بعد يوم.
فاإن،  بو�شت”  “جروز�مل  وح�شب 
ت�شدي  هو  �لأويل  �إ�شر�ئيل  مطلب 
بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة 
تطوير  م��ن  نهائياً  ومنعها  لإي���ر�ن 
����ش���لح ن������ووي، ب��اع��ت��ب��اره��ا �أول���وي���ة 

ق�شوى قبل �أي بنود �أخرى، مثل وقف 
�خلبيثة،  و�لأع��م��ال  �لبالي�شتية،  �ل�شو�ريخ  برنامج 

وبث �لإرهاب يف جميع �أنحاء �ل�شرق �لأو�شط.
�لإ�شر�ئيليني  �مل�شوؤولني  كبار  �أن  �ل�شحيفة،  وتوؤكد 
��شتعد�د�ً  �جل��دي��دة  �ملطالب  يف  ب��ل��ورة  على  يعملون 

لنقلها �إىل �إد�رة �لرئي�س جو بايدن.
�إد�رة  �إق��ن��اع  حت���اول  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �أن  �ل�شحيفة،  وت��وؤك��د 
بايدن بتبني فكرة “�لتز�م مقابل �لتز�م” قبل �لعودة 
�إىل �لتفاق �لنووي، مبعنى �أن تعود �لوليات �ملتحدة 
ل��لت��ف��اق م��ق��اب��ل �ل��ت��ز�م ���ش��ارم م��ن ط��ه��ر�ن بجميع 

�لبنود، قبل رفع �لعقوبات عنها.
��شتبعاد  �إىل  �شت�شعى  �إ�شر�ئيل  �أن  �لتقرير،  و�أ���ش��اف 
نقاط �ل�شعف يف �تفاق 2015، قبل عودة �لوليات 
�إير�ن  تتمكن  �لقيود بحيث ل  بت�شديد  �إليه،  �ملتحدة 
من �لو�شول �إىل قنبلة نووية يف 2030، وفق ما جاء 
و�لقوى  �إي��ر�ن  �ملوقعة بني  �مل�شرتكة  �لعمل  يف خطة 

 •• �لقد�س-وكالت

�شحيفة  يف  �ل�شيا�شي  �لكاتب  لحظ 
�شيث  بو�شت”  “جروز�ليم 
�خ��ت��ف��ى م�شطلح  ك��ي��ف  ف��ر�ن��ت��زم��ان 

“�ملت�شددين” موؤخر�ً من �لتد�ول �لإعلمي. قد يعود 
�للوبي �لإي��ر�ين يف �لوليات  �أن  �إىل  ر�أي��ه  ذلك بح�شب 
�لتوجيهات لينطلق يف حملته  �ملتحدة مل يح�شل على 
قدمت  �ل��ن��ووي،  �لتفاق  �إىل  �لتو�شل  قبل  �ل�شيا�شية. 

�إير�ن للعامل �شردية “�إما �لتفاق �أو �حلرب«.
�لدور  م��ن  �مل��زي��د  وتطلب  �لعقوبات  رف��ع  ت��ري��د  �إي����ر�ن 
مليلي�شياتها ووكلئها. ي�شعى �مل�شوؤولون �لإير�نيون �إىل 
بعيد  �إىل حد  �أفل�شو� بلدهم  بينما  �لإقليمية  �لهيمنة 
�دعت هذه �لرو�ية �لغريبة و�لكاذبة �أن �ملعرت�شني على 
�لتفاق يريدون �حل��رب. لكن ل توجد دولة يف �لعامل 

تطلب �تفاقاً لوقف �إطلق تهديد�ت نووية.

خوف من رواية متناق�سة
�����ش���ت���خ���د�م م�شطلحي  ع����ن  �ل���ن���ظ���ام  �م���ت���ن���اع  ُي���ظ���ه���ر 
�إد�رة  �أم��ام  �رتباكه  مدى  و”�ملت�شددين”  “�ملعتدلني” 
�ل��غ��رب �شيا�شاته.  ي��ر���ش��م  ك��ي��ف  �إي�����ر�ن  ت���درك  ب���اي���دن. 
�لأ�شلحة  ف��ز�ع��ة  ��شتخدمت  �إذ�  �أن��ه��ا  �أي�شاً  تعلم  وه��ي 
لتحرمي  “فتوى”  عن  �حلديث  مع  بالتو�زي  �لنووية 
��شتخد�مها، فقد تخلق رو�ية متناق�شة عنها باعتبارها 
�ملت�شددين  ب��اإم��ك��ان  لكن  “�ملعتدلون”  يحكمها  دول���ة 
جميع  �لغرب  يلب  مل  �إذ�  فيها  �ل�شلطة  �إىل  ي�شلو�  �أن 

طلباتها.
ل تدرك طهر�ن �لهدف �لنهائي من برناجمها �لنووي. 
ما تريده هو �إنهاء �لعقوبات. �لتفاق هو جمرد نقطة 
نقا�س لأن �لتقييم �لإير�ين هو �أن �لدول �لغربية حتب 
ليقول  �ل�شلم”  “�شنعنا  وخ��ط��اب��ات  “�لتفاقات” 

�مل�شوؤولون �لغربيون �إنهم “�أجنزو�” �شيئاً.
�أن ه����وؤلء �مل�����ش��وؤول��ني ي��ح��ب��ون �لتقاط  ت���درك ط��ه��ر�ن 

�ل�شور �أكرث مما يقّدرون �لوقائع على �لأر�س.

ارتباك تام
تابع فر�نتزمان �أن �لنظام وخرب�ءه �لذين تعلم بع�شهم 
يف �لغرب، ��شتخدمو� �شيا�شة �لع�شا و�جلزرة يف �ل�شابق، 

لكنهم يت�شاءلون �ليوم عما �شيفعلونه مع �إد�رة بايدن.
تقول وكالة ت�شنيم �إن بايدن “يحاول �إطلق حمادثات 
م��ب��ا���ش��رة م��ع ط��ه��ر�ن ع��رب و���ش��ط��اء �أوروب���ي���ني و�إع����ادة 
ويوفر هذ� �لتقرير نظرة ثاقبة  تاأ�شي�س قناة �ت�شال”. 

ب�شكل  �ليور�نيوم  �أن تطالب بتخ�شيب  �شلمياً،  نووياً 
م�شتقل«.

�حلكومة  ع��ل��ى  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  ت���ق���ول  ذل�����ك،  وم����ع 
�لإ�شر�ئيلية �عتماد خطة ر�شمية حول نية �إد�رة بايدن 

�لتفاو�س على �لعودة �إىل �لتفاق �لنووي �لإير�ين.
جمل�س  �إن  �ل�شحيفة،  ق��ال��ت  �مل��ا���ش��ي،  �لأ���ش��ب��وع  ويف 
�لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي �مل�شغر، مل يجتمع ملناق�شة �لأمر، 
م�شرة �إىل �أن لقاء �أ�شغر لكبار �لوزر�ء �شيحدد على 

�لأرجح �ل�شرت�تيجية �لإ�شر�ئيلية �ل�شاملة.
بايدن،  �إد�رة  يف  م�شوؤولون  قال  �ملا�شية،  �لأ�شابيع  يف 
�ل�شاملة  �لعمل  خطة  �إىل  �ل��ع��ودة  ع��ن  �حل��دي��ث  �إن 
�مل�شرتكة �شابق لأو�نه، و�أنهم يخططون للتحدث مع 
حلفاء يف �ملنطقة، ومن بينهم �إ�شر�ئيل، قبل �لتفاو�س 

مع �إير�ن.
�إ�شر�ئيل  تطمئن  �لت�شريحات  �إن  �مل�����ش��در�ن،  وق��ال 
�مل�شوؤولني  ولكن  بايدن.  مع  لل�شد�م  ت�شعى  ل  �لتي 

�ل�شت. �أما �لأولوية �لإ�شر�ئيلية �لأخرى، فتتمثل يف 
تاأكيد �إجر�ء عمليات تفتي�س يف �أي مكان ويف �أي وقت 
للمو�قع �لنووية �لإير�نية، دون �إبلغ طهر�ن م�شبقاً، 

كما ين�س على ذلك �لتفاق �لقدمي.
وت�شكل هذه �لبنود �أهمية كربى لإ�شر�ئيل، �أكرث من 
وقف  مثل  ب��اي��دن،  �إد�رة  �شتقرتحها  �أخ���رى  بنود  �أي 
بربنامج �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية، و�لأن�شطة �لإرهابية 

يف �ملنطقة.
وقال م�شدر �إ�شر�ئيلي رفيع: “ميكننا �لتعاي�س مع ما 
تفعله �إير�ن يف �شوريا، ن�شن هجمات متو��شلة هناك 
“بنود  و�أ�شاف، لكن  �إير�ن م�شبوه”.  �شد �أي حترك 

�لتفاق �لنووي هي م�شدر �لقلق �لأكرب لإ�شر�ئيل«.
�أنه  �لإ�شر�ئيلية،  �حلكومة  كبر يف  م�شوؤول  �أكد  كما 
�إي��ر�ن من تخ�شيب �ليور�نيوم يف ظل �أي  يجب منع 

�إطار م�شتقبلي ميكن �لتو�شل �إليه.
برناجماً  ت��ري��د  دول����ة  لأي  “لي�س  �مل�������ش���وؤول:  وق����ال 

جناحاً.  لَتك�شب  �تفاق  �إىل  حاجة  يف  كانت  �أوباما  �إد�رة 
�إق��ل��ي��م��ي��ة م��ع��ق��دة. عززت  �إي����ر�ن رغ��ب��ات  ل��ذل��ك حملت 
�ملالكي،  ن����وري  ع��رب  �ل���ع���ر�ق  ع��ل��ى  �شيطرتها  ط��ه��ر�ن 
ودفعت و��شنطن لتليني موقفها من �شبكات حزب �هلل 
عن  بعيد�ً  تركيزها  تغير  منها  طلبت  كما  �ل��دول��ي��ة. 
�إ�شقاط حكومة �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد و�لتحول 

�إىل �حلل �ل�شيا�شي.
�إنه  �إي��ر�ن��ي��ني  مل�شوؤولني  حينها  �شليماين  قا�شم  وق���ال 
بالإمكان دعوة رو�شيا �إىل �شوريا بطريقة �أكرث جدية. 

كان حكم �إير�ن يف حمله.
مع  �شوريا  �شرق  �شمال  يف  و��شنطن  كانت   ،2015 يف 
ق���و�ت ���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة حت���ارب د�ع�����س، وكانت 
توؤ�ش�س  �أن  قبل  حميميم  ف��وق  طائر�تها  تقود  رو�شيا 
م�شار �أ�شتانا، وت�شتثني �لوليات �ملتحدة من �ملعادلة يف 

�شوريا.
تعزيز  م��ن  �ل�شعبي  �حل�شد  ميلي�شيات  �إي���ر�ن  ومكنت 
�لوقت،  ه���ذ�  يف  �ل���ع���ر�ق.  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة  ع��ل��ى  قب�شتها 
كانت  بينما   2015 �شنة  �ليمن  يف  �ل�شعودية  تدخلت 
�إير�ن تر�شل تكنولوجيا ع�شكرية �إىل �حلوثيني. وُوقع  

لطريقة تفكر �إير�ن و�رتباكها. تر�قب �لأخرة �أي�شاً 
�أن ح��ام��ل��ة طائر�ت  �مل��رك��زي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة مب��ا  �ل��ق��ي��ادة 
زو�رق  ع��ن  �إ���ش��اع��ات  وث��م��ة  �ملنطقة،  �إىل  تتجه  ج��دي��دة 
لتهديد  ��شتخد�مها  مي��ك��ن  �ل��ث��وري  للحر�س  ح��رب��ي��ة 
�لوليات �ملتحدة وحلفائها. ذكرت وكالة ت�شنيم �أن �إد�رة 
�إير�ن.  �لأمريكية جتاه  �ل�شيا�شة  تنوي مر�جعة  بايدن 
�مل�شوؤولون  بها  ي��ديل  �ل��ت��ي  �لت�شريحات  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�إيجابية  تبدو  �لنووي  �لتفاق  و�لإع��لم عن  �لغربيون 

هذه �لأيام.
�أوروب���ي���ون طو�ل  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال  “كما  �أي�����ش��اً  وكتبت 
ن�شبياً  �إيجابية  وم��و�ق��ف  ت�شريحات  �أ���ش��درو�  �شنو�ت، 
من �لتفاق �لنووي، لكن عملياً مل يكن لديهم خمرج 
لإير�ن. مل يكن لت�شريحات �مل�شوؤولني �لأمريكيني �أي 
و�إمياء�ت”.  كلمات  جم��رد  وكانت  �لآن  �إىل  عملي  دع��م 
وح�شب فر�نتزمان تدل هذه �لكلمات على طريقة �إير�ن 

لقول �إنها مرتبكة متاماً من فريق بايدن.

كيف ا�ست�سلم اأوباما؟
�أن  �إي��ر�ن  2014 حني فهمت  �إىل  عاد �لكاتب بالزمن 

�ملحادثات  يف�شلون  �لإ�شر�ئيليني 
خ��ل��ف �لأب�������و�ب �مل��غ��ل��ق��ة، ب���ني كبار 

�مل�شوؤولني.
من �ملتوقع �أن ي�شعى رئي�س �لوزر�ء 
�شخ�شي  ل��ل��ق��اء  نتانياهو  بنيامني 
�ملقبلة. ومثل  �لأ�شهر  بايدن يف  مع 
ه��ذ� �لج��ت��م��اع ب��ني رئي�س �ل���وزر�ء 
�لأمريكي  و�ل��رئ��ي�����س  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لأ�شهر  يف  م��ع��ت��اد  �أم�����ر  �جل����دي����د، 
جديدة  �إد�رة  �أي  ت��ويل  م��ن  �لأوىل 

زمام �لأمور يف و��شنطن.
�إحلاح  ب�شبب  �إن���ه  �مل�����ش��ادر،  وت��ق��ول 
بايدن  �إد�رة  تبني  ح��ت��ى  ن��ت��ان��ي��اه��و 
مفاو�شات  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  مقرتحات 
طلبات  بايدن  يتجاهل  قد  �ل��ع��ودة، 
رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي ول 
يت�شل  مل  �أن��ه  خا�شًة  معه،  يجتمع 
�لعادة  ج��رت  كما  بنتانياهو  مل  بعد 
عليه، وقد يتاأجل �للقاء بينهما �إىل 
يف  �لإ�شر�ئيلية  �لنتخابات  بعد  ما 

مار�س )�آذ�ر( �ملقبل.
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي كبر،  وق�����ال م�������ش���وؤول 
مع  وبناًء”  �إيجابياً  ح���و�ر�ً  “ناأمل 
لأخطاء  “تكر�ر�ً  ولي�س  بايدن،  �إد�رة 

�ملا�شي«.
وعن �ملفاو�شات �لتي عقدت يف 2013 يف عهد �أوباما 
�مل�شوؤول:  ق���ال   ،2015 يف  ل��لت��ف��اق  �ل��ت��و���ش��ل  ق��ب��ل 
“�شللنا �لأمريكيون عمد�ً”، و�أ�شاف “مل يكن هناك 

حو�ر جاد، وفرق علينا �لأمر �لو�قع«.
وقال م�شت�شار �لأمن �لقومي �ل�شابق ياكوف عميدرور 
�لرئي�س  هاجمنا  �إننا  يقولون  “�لذين  �لأربعاء:  يوم 
�لأم���ري���ك���ي �ل�����ش��اب��ق ب�����ار�ك �أوب���ام���ا خم��ط��ئ��ون. لقد 
�أخفو�  فهم  بيننا،  �ملحادثات  يف  �لأمريكيون،  خدعنا 

عنا �ملفاو�شات مع �إير�ن حتى تو�شلو� للتفاق«.
و�شدد �مل�شدر�ن على �أهمية �لأخذ يف �لعتبار �مل�شالح 
يتعلق  عندما  �خلليج،  دول  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �مل�شرتكة 
�لأم����ر مب��ف��او���ش��ات ج��دي��دة ح���ول �لت���ف���اق �لنووي، 
قائلني �إنها �شت�شفي بعد�ً للمعار�شة �لكبرة للعودة 

�إىل �تفاق 2015.

�لتفاق �لنووي، و�أ�شبح فريق �أوباما 
�لإ�شر�ئيليني  �شكاوى  جتاه  عدو�نياً 

و�ل�شعوديني.

قراءة فنجان
يثر فريق بايدن �لرتباك �أكرث لأنه ل وجود لبيانات 
���ش��ادرة عن ج��ون ك��ري �أو بن رود���س عن �إي���ر�ن. لكن 
ب��اي��دن م��ن قر�ءة  �أف��ك��ار ف��ري��ق  �إي����ر�ن  �ل��ي��وم، ت�شتقي 
يف  �لأخ���رة  “�لتطور�ت  �أن  ت�شنيم  وذك���رت  �لفنجان. 
ت�شعى نحو هدف  �أنها  تبدو  و�أوروب���ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
م�شرتك وهو خلق من�شة ميكن عربها مناق�شة م�شائل 
م��ن جانب  �ل��ق�����ش��ي��ة  �إىل  �لآن  �ل��غ��رب  ي��ن��ظ��ر  �أخ�����رى. 
�لفرقاء، مبا  �إح��ي��اء م�شالح  �إع���ادة  عن  �أح���ادي، عو�شاً 
فيهم �إير�ن، يف �لتفاق �لإير�ين، وهو ي�شعى �إىل فر�س 
�ملزيد من �لقيود على دولتنا. يف ظروف مثل هذه، من 
�ملتوقع �أل تتعر�س �ل�شلطات �لإير�نية للخد�ع من قبل 

�لغرب...«.

�سفقة �سعبة... انتهى زمن البعبع؟
جميع  برفع  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �أوروب���ا  ت�شنيم  طالبت 
�لعقوبات �إذ� عادتا �إىل �لتفاق م�شددة على �أل تكون �أي 
منها مرتبطة مبو�د �أو �شروط جديدة. فهذه �ل�شروط 
�لعقوبات، تعني  �أو حتى رف�س رفع بع�س  ر�أيها  ح�شب 

�إعادة �لتفاو�س على �تفاق جديد رف�شته �إير�ن.
ل�شتخد�م  ي�شعى  �ل��غ��رب  �أن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  ور�أت 
منها  لينتزع  ط��ه��ر�ن  ع��ل��ى  لل�شغط  �ل��ع��ق��وب��ات  بع�س 
�لقوة  عنا�شر  جميع  م��ن  وحرمانها  �شخمة  ت��ن��ازلت 
جاء  ما  فر�نتزمان  ويلخ�س  �ل�شت�شلم.  نحو  لدفعها 
�إ�شافة  �إي��ر�ن تقود �شفقة �شعبة. لكن  ب��اأن  �لوكالة  يف 
فهذ�  �لنووي.  �لربنامج  نقا�س عن  �أي  غاب  ذل��ك،  �إىل 
�بتز�ز  �إىل  ي��ه��دف  بعبع،  بعيد  ح��د  �إىل  ه��و  �ل��ربن��ام��ج 
لأنها متكنت من  �لبتز�ز  هذ�  �إي��ر�ن  ت�شتخدم  �لغرب. 
دفع �أ�شدقائها يف �لغرب �إىل �لرتويج لرو�ية “نحن يف 

حاجة �إىل �تفاق ملنع �حلرب«.

خرافة واإفال�س
يوؤكد فر�نتزمان �أن �إير�ن ل ت�شتطيع حتمل حرب. �إن 
�لرو�ية �حلقيقية  بالكامل.  رو�ي��ة مماثلة، هي خر�فة 
�ل��ع��ق��وب��ات وت��ط��ل��ب �ملزيد  ت��ري��د رف����ع  �إي������ر�ن  �أن  ه���ي 
�مل�شوؤولون  ي�شعى  ووك��لئ��ه��ا.  مليلي�شياتها  �ل���دور  م��ن 
�لإير�نيون �إىل �لهيمنة �لإقليمية بينما �أفل�شو� بلدهم 

�إىل حد بعيد.
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مّرت بالفعل. �لآن �أظهر �أمامكم حتى ل تكون هناك 
�أن  ي���ز�ل يتعنّي ع��ل��ّي  �أن���ه ل  ب��خ��ر، رغ��م  �أن���ا  �شائعات 

�و��شل فرتة �لر�حة«.
و��شاف لوبيز لوبر�دور “بالطبع لقد كنت �عمل، كنت 
مطلعا ب�شكل جيد على كل �ل�شوؤون �لعامة” خ�شو�شا 

ما يتعلق باجلائحة.
�شتة  �مل��ت��وق��ع و���ش��ول  �أّن م��ن  �لفيديو  و�أع��ل��ن يف ه��ذ� 
مليني جرعة من �للقاحات �مل�شادة لكوفيد-19 �إىل 

�ملك�شيك يف �شباط/فرب�ير.
�أعلن  و�ل�شتني  �ل�شابعة  �لبالغ  �ملك�شيكي  �لرئي�س  كان 
بكوفيد- �إ�شابته  �أثبتت  �لختبار�ت  نتيجة  �أّن  �لأح��د 

�شيبقى  و�أّن����ه  خفيفة  �أع��ر����ش��ه  �أّن  �إىل  م�شر�   ،19
ما  ن��ادر�  �ل��ذي  �لي�شاري  �ل�شعبوي  و�أ���ش��اف  متفائًل. 
ي�شع كمامة يف �لأماكن �لعامة، و�لذي و��شل معظم 
�أنا  د�ئ��م��ا،  �حل��ال  ه��و  “كما  �جلائحة  خ��لل  �أن�شطته 
�لقلب  يف  م�شاكل  �ملك�شيكي  �لرئي�س  وعانى  متفائل«. 
�أنه  2013. كما  عولج منها يف م�شت�شفى خا�س عام 

يعاين �رتفاعا يف �شغط �لدم.
بينهم  بكوفيد-19  �أي�شا  �أ�شيبو�  �آخ��رون  زعماء  كان 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون و�لروؤ�شاء 
�لأمركي دونالد تر�مب و�لرب�زيلي جاير بول�شونارو 

و�لفرن�شي �إميانويل ماكرون.

•• مك�سيكو-اأ ف ب

ن�شر �لرئي�س �ملك�شيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور 
�ملرحلة  “جتاوز  �أّن���ه  فيه  �أّك���د  �جلمعة  فيديو  مقطع 

�حلرجة” بعد �إ�شابته بكوفيد-19.
كان �آخر ظهور ر�شمي للرئي�س عندما ن�شرت �لرئا�شة 
���ش��ورت��ني ل���ه ي��ت��ح��دث ه��ات��ف��ي��ا م���ع ن��ظ��ره �لرو�شي 

فلدمير بوتني.
على  ن�شر  �لذي  �لت�شجيل  يف  �ملك�شيكي  �لرئي�س  وقال 
�أعر��س  �أعاين  “ما زلت  �لتو��شل �لجتماعي  و�شائل 
�حلرجة  �ملرحلة  �أّن  �أخ���ربوين  �لأط��ب��اء  ل��ك��ّن  كوفيد 

فرن�شا تعلق جميع الرحالت اجلوية مع الدول الرئي�ص املك�شيكي يتخطى املرحلة احلرجة بعد اإ�شابته بكورونا
غري الأوروبية ملواجهة �شاللت كورونا املتحورة

•• باري�ص-وام:

�نت�شار �شريع لل�شللة �جلديدة  �إج��ر�ء�ت جديدة ملو�جهة  �أعلنت �حلكومة �لفرن�شية �شل�شلة 
�لأوروبية  �ل��دول غر  �ل��رح��لت �جلوية مع  بينها تعليق  �ل��ع��امل،  ك��ورون��ا ح��ول  من فرو�س 
يف  كا�شتيك�س  جان  �حلكومة  رئي�س  وق��ال  �لبلد.  يف  �شامل  �شحي  حجر  فر�س  تفادت  لكنها 
�لإيليزيه  ق�شر  يف  �مل�شغر  �لدفاع  جمل�س  �جتماع  عقب  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �شحايف  ت�شريح 
تر�أ�شه �لرئي�س �إميانويل ماكرون “�شتغلق فرن�شا حدودها �أمام جميع �لدول من خارج �لحتاد 
�لأوروبي �عتباًر� من منت�شف ليل يوم �لأحد ما مل يكن هناك �شبب مقنع للحد من �نت�شار وباء 
فرو�س كورونا و �شللته �ملتحورة .. و�أي دخول �إىل فرن�شا من �إحدى دول �لحتاد �لأوروبي 

�شيكون م�شروًطا بالإدلء بنتيجة �ختبار PCR �شلبية با�شتثناء �لعاملني عرب �حلدود«.

•• لندن-باري�ص-اأ ف ب

لقت  ف��ق��ط،  �أ�شابيع  ب�شعة  قبل 
�لربيطانية- �أ�شرت�زينيكا  �شركة 

�ل�شويدية �إ�شاد�ت و��شعة لل�شرعة 
لقاحها  خللها  من  ط��ّورت  �لتي 
�مل�شتجد  كورونا  لفرو�س  �مل�شاد 

�ملت�شبب بجائحة كوفيد-19.
�للقاح  �إط���لق  يف  �خل���رب�ء  ور�أى 
�لوباء،  مكافحة  يف  حت��ّول  نقطة 
نقله وتخزينه  ل�شهولة  خ�شو�شا 

مقارنة بلقاح فايزر/بايونتيك.
كما حظيت �ل�شركة �لربيطانية-

لتعّهدها  ب���اإ����ش���اد�ت  �ل�����ش��وي��دي��ة 
ت��وف��ر �ل��ل��ق��اح ع��ل��ى �أ���ش��ا���س غر 
�ل����دخ����ل  ذ�ت  ل������ل������دول  رب�����ح�����ي 

�ملنخف�س و�ملتو�شط.
ل��ك��ن �جل�����دل ب����ات ي���ح���وم حوله 
و����ش���ط ت���������ش����اوؤلت ب�������ش���اأن مدى 
مقا�شاة  و�ح����ت����م����ال  ف���ع���ال���ي���ت���ه 
�ل�شركة ب�شبب تاأخر �إي�شاله �إىل 

�لحتاد �لأوروبي.
ون�������ش���رت �مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب����ي����ة 
مع  وّق��ع��ت��ه  �ل���ذي  �لعقد  �جلمعة 
�لدو�ئية  �ل�����ش��ن��اع��ات  جم��م��وع��ة 
�إنتاج  �أ�شرت�زينيكا  تعّهد  ويظهر 

300 مليون جرعة من �للقاح.
يف  معمل  تفتي�س  مت  ي���وم،  وق��ب��ل 
من  بطلب  �ل��ل��ق��اح  ينتج  بلجيكا 
�ملفو�شية �لأوروبية بهدف فح�س 

م�شاكل �لنتاج يف �ملوقع.
كما �أثارت �إيطاليا �حتمال �ّتخاذ 
ت�شتهدف  ق���ان���ون���ي���ة،  �ج��������ر�ء�ت 
“��شتعادة  �أج��ل  من  �أي�شا،  فايزر 
�لتعّهد  مت  �ل�����ت�����ي  �جل������رع������ات 
روبرت  معهد  و�أم����ا  ب��ت��ق��دمي��ه��ا«. 
كوخ �لأملاين ف�شكك مبدى فعالية 
للأ�شخا�س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �ل���ل���ق���اح 
�ل���ذي���ن ت���ت���ج���اوز �أع���م���اره���م 65 
ثغر�ت  وج���ود  �إىل  م�شر�  ع��ام��ا، 

•• وا�سنطن-وكاالت

�جل����ام����ع����ة  يف  �لأ�������ش������ت������اذ  ك����ت����ب 
�لقاهرة عمر عديل  �لأمريكية يف 
�لذكرى  �أن  ب��ل��وم��ربغ،  م��وق��ع  يف 
�ل�����ش��ن��وي��ة �ل��ع��ا���ش��رة ل��رح��ي��ل زين 
تون�س،  يف  �ل�شلطة  عن  �لعابدين 
�لحتفالت  من  �لكثر  دون  مرت 
من �لذين �أ�شقطوه. وقد ي�شتغرب 
�لتون�شيني،  �أن  �خل��ارج��ي  �ل��ع��امل 
�ل��ذي��ن ك���ان ب��ل��ده��م، �ل��وح��ي��د بني 
�لتي حافظت على  �لعربية  �لدول 
ما حتقق يف 2011، غر ر��شني 

�إىل و�قعهم �لر�هن.
ونزل �لألف �إىل �ل�شو�رع جمدد�ً، 
�لإخفاق يف حتقيق  على  �حتجاجاً 
نظام  لنتفا�شتهم،  �لأك��رب  �لوعد 
عدًل  �أك���رث  و�ق��ت�����ش��ادي  �جتماعي 
و���ش��م��ول��ي��ة. وي��ن��ظ��ر ه������وؤلء �إىل 
“حرة”  �مل�شنفة   دميوقر�طيتهم 
هاو�س”  “فريدوم  م��ن��ظ��م��ة  م���ن 
�لأمريكية غر �لربحية، على �أنها 

لي�شت �شوى و�جهة.

م�شاكل جدية
�ل��ت��ون�����ش��ي��ون م��ن م�شاكل  وي��ع��اين 
�لت�شرذم  نتيجة  �حلكم،  يف  جدية 
و�ل�شتقطاب  �حل�����اد،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
و�لف�شاد  و�ل���ث���ق���ايف،  �لج��ت��م��اع��ي 
يوؤكد  �أن  ولي�س م�شتغرباً،  �ملزمن. 
كانت  �لأم�������ور  �أن  �لآن  �ل��ب��ع�����س 

يف ب��ي��ان��ات �لخ���ت���ب���ار�ت. وج���اءت 
هذه �لتطور�ت بينما قرر �لحتاد 
على  �مل��و�ف��ق��ة  �جلمعة  �لأوروب�����ي 
�أ�شرت�زينيكا،  ل���ق���اح  ����ش��ت��خ��د�م 
ل����ي����ك����ون ث�����ال�����ث ل�����ق�����اح م�������ش���اد 
�لأدوية  وك��ال��ة  تّرخ�شه  لكوفيد 

�لأوروبية.
“فاينان�شال  �شحيفة  و�أ����ش���ارت 
“توتر”  �أن  �إىل  �جلمعة  تاميز” 
�ل��ع��لق��ة م���ع �لحت�����اد �لأوروب�����ي 
ت�شنيع  مب��ج��م��وع��ة  ي�����ش��ر  “قد 

�لأدوية«.
ويف تعليقه على �لأمر، قال �ملحلل 
ماركت�س”  ���ش��ي  �إم  “�شي  ل����دى 
م��اي��ك��ل ه��ي��و���ش��ن ل��ف��ر�ن�����س بر�س 
لأي  بالن�شبة  �لأم���ر  ينتهي  “لن 
�إىل  منوها  جّيد”،  ب�شكل  ط��رف 
�ل�شبب  تك�شف  �لنز�عات  ه��ذه  �أن 
�لقومية  “�لنزعات  يجعل  �ل��ذي 
مقلقا  �أم��ر�  باللقاحات  �ملرتبطة 

لهذ� �حلد«.
نّفذ �لحتاد  “�إذ�  �أن��ه  م��ن  وح���ّذر 

�إىل �مل�شاهمة �لكبرة �لتي قامت 
بها �ل�شركة«.

�لفرن�شي  �ل��رئ��ي�����س  و�أ����ش���ار  ه���ذ� 
لقاح  �أن  �إىل  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
لكورونا  �مل�������ش���اد  �أ���ش��رت�زي��ن��ي��ك��ا 
�مل�شتجد غر فّعال على ما يبدو 
�لذين  ل���لأ����ش���خ���ا����س  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

تتجاوز �أعمارهم 65 عاما.
“�ملعلومات  �إن  م���اك���رون  وق�����ال 
�لذي  �للقاح  ع��ن  للغاية”  قليلة 
ط���ورت���ه �ل�����ش��رك��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة-

�ل�شويدية بال�شرت�ك مع جامعة 
�أك�شفورد.

�ليوم  “نعتقد  لل�شحافيني  وقال 
بالن�شبة  تقريبا  ف��ّع��ال  غ��ر  �أن���ه 
للأ�شخا�س �لذين تبلغ �أعمارهم 

فوق 65 عاما«.
لكم  ق��ول��ه  ميكنني  “ما  و�أ���ش��اف 
�لنتائج  �أن  ه����و  ر���ش��م��ي��ا  �ل����ي����وم 
م�شجعة  غ����ر  ل���دي���ن���ا  �لأول�����ي�����ة 
بالن�شبة ملن تبلغ �أعمارهم ما بني 
60 و65 عاما )وما فوق( يف ما 

قيود  بفر�س  ت��ه��دي��ده  �لأوروب�����ي 
فمن �شاأن ذلك  على �ل�شادر�ت”، 
من  “�إجر�ء�ت م�شادة”  �أن يثر 
دول �أخرى مثل �ململكة �ملتحدة يف 

حال تباطوؤ �لإمد�د�ت.
وي��ن�����س ع��ق��د �أ���ش��رت�زي��ن��ي��ك��ا مع 
�لحتاد �لأوروبي على �أن �ل�شركة 
جهودها  “�أق�شى  ببذل  ملتزمة 
وت���وزي���ع  ل��ت�����ش��ن��ي��ع  �ملنطقية” 

�جلرعات.
�ل�شريك  غ���ري���ن،  دي��ف��ي��د  وق�����ال 
للمحاماة  ك���و  �إدوي������ن  ���ش��رك��ة  يف 
�شو�شايتي”  ل���و  “ذي  ورئ���ي�������س 
بريطانيا،  يف  �لقانون(  )جمتمع 
و�إن  فيه”  ل��ب�����س  “ل  �ل��ع��ق��د  �إن 
�للقاح  ت��وف��ر  �مل��ج��م��وع��ة ل  ك��ان��ت 

بقيمة  م��ق��رتح��ة  ����ش���ر�ء  ع��م��ل��ي��ة 
39 مليار دولر نقدية وبالأ�شهم 

)ل�شركة �لأدوية( �أليك�شيون«.
ب����دوره����ا، ت��ع��ت��ق��د �مل��ح��ل��ل��ة لدى 
�شوز�نا  لنزد�ون”  “هارغريفز 
�شمح  �ل�������وب�������اء  �أن  �����ش����رتي����رت 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ب��اك��ت�����ش��اب �خل���ربة 
�ل���ل���ق���اح���ات، وه����و جم����ال كان  يف 

ينق�شها يف �ملا�شي.
وقالت “ي�شتبعد �أن ت�شر حقيقة 
�لدرجة  ب���ه���ذه  ���ش��ع��ي  ه���ن���اك  �أن 
�أن  ح����د  �إىل  ع���ل���ي���ه  ل���ل���ح�������ش���ول 
�إىل �شجالت بني  �أدت  �لإم���د�د�ت 
�حلكومات، ب�شمعة )�أ�شرت�زينيكا( 
و�أ�شافت  �لبعيد”.  �مل���دى  ع��ل��ى 
“بل �لأرجح هو �أن جتذب �لنتباه 

من �أجل حتقيق �لربح.
�لحتاد  مع  �لعقد  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
بالقانون  حم����ك����وم  �لأوروب������������ي 
“فاملكان  وب���ال���ت���ايل  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
يتم  �أن  مي���ك���ن  �ل������ذي  �ل���وح���ي���د 

�لتقا�شي فيه هو بلجيكا«.
�أ�شرت�زينيكا  تظهر  مل  ح��ال  ويف 
جهودها  “�أق�شى  ت���ب���ذل  �أن����ه����ا 
�لتز�ماتها،  لح��رت�م  �ملنطقية” 
فقد تكون �نتهكت �لعقد وتو�جه 
بالتايل خطر ��شتهد�فها بدعاوى 

ق�شائية، بح�شب غرين.
لكن �ملحلل لدى “�أيه جاي بيل” 
رو�س مولد �أ�شار �إىل �شرورة و�شع 
�لأخر  للخلف  �ملالية  �لعو�قب 
“�لت�شاوؤلت  �إن  وقال  �شياقها.  يف 

�لأملانية ب�شاأن لقاح �أ�شرت�زينيكا/
�أك�شفورد وعدم �لرغبة �لو��شحة 
و�ل�����دو�ء  �ل���غ���ذ�ء  �إد�رة  ق��ب��ل  م���ن 
�لأم��رك��ي��ة يف �إق����ر�ره، ه��ي �أمور 
موؤ�شفة ول ت�شاعد �شمعة �ل�شركة 
 ،”100 “فوت�شي  م���وؤ����ش���ر  يف 
�لدول  من  �لعديد  �أن  يبدو  لكن 
مو��شلة  ع���ن  ر����ش��ي��ة  �لأخ������رى 

��شتخد�مه«.
�للقاح  ���ش��ع��ر  �أن  م��ول��د  و�أ����ش���اف 
“�لتاأثر  �أن  ي��ع��ن��ي  �مل��ن��خ��ف�����س 
ع��ل��ى �لأرب�������اح ���ش��ي��ك��ون حم����دود� 
�إىل  م���������ش����ر�  �لأرجح”  ع����ل����ى 
�شهم  ����ش���ع���ر  ت����ر�ج����ع  ����ش���ب���ب  �أن 
يعود  موؤخر�  �لدو�ئية  �ملجموعة 
حيال  �مل�شتثمرين  “خماوف  �إىل 

�أف�شل يف ظل حكم بن علي.
لكن �إذ� كان �لنظام �لدميوقر�طي 
�ل��ت��ون�����ش��ي ���ش��ع��ي��ف��اً، ف����اإن����ه يظل 
م����رن����اً. ���ش��ح��ي��ح �أن������ه ي���ب���دو غر 
ق�����ادر ع��ل��ى م��ع��اجل��ة �ل��ك��ث��ر من 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �جلذور 
�لفقر،  م��ث��ل   ،2011 لنتفا�شة 
و�لفو�رق  �لبطالة،  معدل  و�رتفاع 
�لد�خلية،  �مل��ن��اط��ق  ب��ني  �ل��ك��ب��رة 
�نت�شار  ولكن  �ل�شاحلية،  و�ملناطق 
�حلركات �لجتماعية و�لقت�شادية 
وتكر�ر �لحتجاجات �جلماهرية، 
�ل��ذي حتقق  �ل��ع��ام  �مل��ن��اخ  �أن  تثبت 

قبل ع�شرة �أعو�م، ل يز�ل يتو�شع.

�أفق للتناف�س
ويف ما ي�شبه �حلالت �لكثرة �لتي 
�لدميوقر�طية  �لتحولت  تخللت 
بد�أت  �ل��ت��ي  �للتينية  �أم��ري��ك��ا  يف 
يف �ل��ث��م��ان��ي��ن��ات، ف����اإن �حل���ري���ة يف 
للتناف�س  �أو���ش��ع  �أف��ق��اً  تعني  تون�س 

�ل�شيا�شي و�ل�شر�ع �لطبقي.
ويف �أن����ح����اء ع����امل �جل����ن����وب، ف���اإن 
دميوقر�طي  ن��ظ��ام  �إىل  �لن��ت��ق��ال 
يتيح جماًل �أكرث حرية و�نفتاحاً. 
عن  �لعاطلون  و�ل�شبان  فالعمال، 
�ل��ع��م��ل، و�ل��ن�����ش��اء، و�ل��ق��اط��ن��ون يف 
�ل�شفيح،  ومدن  �لفقرة،  �لأحياء 

�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ات �مل��ت��ق��دم��ة، كما 
�شهدنا يف �لوليات �ملتحدة �أخر�ً.

مرونة النظام
 الدميوقراطي النا�سئ

ويف تون�س، كان نظام بن علي يعني 
و�لقت�شادي  �لجتماعي  �لإق�شاء 
و���ش��ي��ا���ش��ي��اً. ولي�س  �أم��ن��ي��اً  وق��م��ع��اً 
تون�شيون  ي���ط���ال���ب  �أن  م���ع���ق���وًل 
هذ�  م��ث��ل  �إىل  ب���ال���ع���ودة  ع���ادي���ون 

�لنظام.
ما يح�شل دليل على مرونة �لنظام 
�لدميوقر�طي �لنا�شئ، �لذي، رغم 
كل نقاط �شعفه، فاإن ل �أحد�ً من 
�لقو�ت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ني،  �ل��لع��ب��ني 
�أو  �ل�شيا�شية،  و�ل��ن��خ��ب  �مل�شلحة، 
�جلماعات �لتي تنزل �إىل �ل�شاحات 
�إعادة  �أو ق��ادر على  �لعامة،  ر�غ��ب 

�حلكم �ل�شتبد�دي.
�إن �لتحديات �حلالية �لتي تو�جه 
تثبت  �لتون�شية،  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
مل  �إذ�  �ل�شيا�شي  �ل��ت��غ��ي��ر  ح���دود 
للتغير  ب����اأف����ق  م�����ش��ح��وب��اً  ي���ك���ن 
�لبلد  ي��ز�ل  بينما ل  �لق��ت�����ش��ادي، 
�لنخب  �شبكات  هيمنة  حتت  و�قعاً 

�لقدمية.
توزيع  باإعادة  �لوعود  ف��اإن  ولذلك 
�لدخل، وحت�شني �خلدمات �لعامة 
تعوق  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات  م��ع��اجل��ة  �أو 
خ��ل��ق �ل��وظ��ائ��ف، مل ت��ل��ب �إىل حد 

كبر. 

و�مل��ج��ت��م��ع��ات �ل��ري��ف��ي��ة، ك��ل��ه��ا لها 
و�مل��ب��ادرة يف  للتنظيم  �أك��رب  فر�س 
�إط����ار �مل��ج��ال �ل��ع��ام �جل��دي��د، مما 
�حلكم  ظ��ل  يف  عليه  متلكه  ك��ان��ت 

�ل�شتبد�دي.
�أن  �إىل  �ل�������ك�������ات�������ب  وي������ل������ف������ت 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف ع��امل �جلنوب 

�لجتماعي  �ل�شر�ع  ت��اأط��ر  تعيد 
عو�س ��شتبد�له.

وهذ� ما ي�شع �شغطاً على �لنظام 
�جل���دي���د، ل��ك��ن ذل����ك ل ي��ع��ن��ي �أن 
و�ملحتجني  �جل����ذري����ة  �حل����رك����ات 
�لنظام  �إ����ش���ق���اط  �إىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
�لدميوقر�طي ل�شتعادة �ل�شتبد�د. 

�لنا�شئة  للدميوقر�طيات  وميكن 
�لجتماعية  �ل�����ش��ر�ع��ات  �ح���ت���و�ء 
و�لق����ت���������ش����ادي����ة ع�����رب �ل���ق���ن���و�ت 

�ملوؤ�ش�شاتية �لر�شمية.
�لحتجاجات  ف�����اإن  �ل����و�ق����ع،  ويف 
و�ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ع��ن��ي��ف��ة مي��ك��ن �أن 
ت��ه��دد �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ح��ت��ى يف 

يتعلق باأ�شرت�زينيكا«.
��شرت�تيجية  ماكرون  �نتقد  كما 
�لقائمة  �لتطعيم  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
�أول وثاين  �مل��دة ب��ني  �إط��ال��ة  على 
�أك��رب عدد  جرعة بهدف حت�شني 
مم��ك��ن م���ن �لأ����ش���خ���ا����س. و�أّخ�����ر 
بريطانيا  يف  �ل�����ش��ح��ة  م�����ش��وؤول��و 
�إىل  ت�شل  مل��دة  �لثانية  �جل��رع��ات 
لت�شريع  م�شعى  يف  �أ���ش��ب��وع��ا   12

عملية �إطلق �للقاحات.
لي�س  “�لهدف  م����اك����رون  وق�����ال 
�أك��رب عدد ممكن من �لنا�س  منح 
و�أ������ش�����اف  �لأوىل”.  �جل�����رع�����ة 
هيئات  ج��م��ي��ع  ت���ق���ول  “عندما 
�ل�����ش��ح��ة و�جل���ه���ات �مل�����ش��ّن��ع��ة �أنه 
ع��ل��ي��ك �ل��ت��ط��ع��ي��م ب��ج��رع��ت��ني ل 
يوما   28 بينهما  �مل����دة  ت��ت��ج��اوز 
ليكون �للقاح فعال، كما هو �حلال 
وتكون  ف���اي���زر/ب���اي���ون���ت���ي���ك،  م���ع 
��شرت�تيجيتها  ت��ق��وم  دول  ه��ن��اك 
ت��وف��ر جرعة  �ل��ل��ق��اح��ات على  يف 
و�حدة فقط، فل �أعتقد �أن �لأمر 
“يقول  وت����اب����ع  مت����ام����ا«.  ج�����دي 
حتّور  عملية  ن�شّرع  �إن��ن��ا  �لعلماء 
جرعة  نعطي  ع��ن��دم��ا  �ل��ف��رو���س 
�لنا�س  ع���ل���ى  ن���ك���ذب  و�ح����������دة... 
عندما نقول “مت تلقيحكم” بعد 

�إعطائهم �جلرعة �لأوىل فقط.

كندا تعتزم فر�ص احلجر 
على امل�شافرين الوافدين 

•• اأوتاوا-اأ ف ب

�لكندي جا�شنت  �لوزر�ء  �أعلن رئي�س 
�مل�شافرين  على  �شيتعنّي  �أّن���ه  ت���رودو 
فرتة  ق�����ش��اء  ك���ن���د�  �إىل  �ل���و�ف���دي���ن 
حجر �شّحي يف �لفنادق على نفقتهم 
ة، و�أّنه �شيتوّجب على �شركات  �خلا�شّ
رحلتها  تعليق  �ل��ك��ن��دّي��ة  �ل��ط��ر�ن 
�جلنوبّية،  �أمركا  بلد�ن  �إىل  �جلّوية 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  ل���لإج���ر�ء�ت  ت�شديد  يف 
وقال  كوفيد19-.  �ن��ت�����ش��ار  �إب���ط���اء 
على  �إّن  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف  ت�����رودو 
يف  �شّحي  حجر  كلفة  دف��ع  �لو�فدين 

�أوتاو�  و�شتعمل  �شارمة.  �أّي��ام حتت مر�قبة  �إىل ثلثة  ت�شل  مل��ّدة  �لفنادق 
ا على تكثيف �لفحو�س، يف وقت و�فقت �شركات �لطر�ن �لكندّية على  �أي�شً
نهاية  حتى  و�لكاريبي  �ملك�شيك  مثل  وجهات  �إىل  �جلّوية  �لرحلت  �إلغاء 
تاأتي  لل�شفر«.  �ملنا�شب  �لوقت  لي�س  “�لآن  ت��رودو  وح��ّذر  ني�شان/�أبريل. 
�لإجر�ء�ت �جلديدة مع تز�يد �شعور م�شوؤويل �ل�شّحة �لعاّمة بالقلق حيال 
�نت�شار طفر�ت جديدة من كوفيد19- �شريعة �لنت�شار، �إ�شافة �إىل �زدياد 
�ل�شتاء. ويح�ّس  �لبلد هذ�  خ��ارج  �إج��از�ت  يق�شون  �لذين  �لكندّيني  عدد 
�أّن  م��ن  حم���ّذًر�  �ل�شفر،  خطط  �إل��غ��اء  على  مو�طنيه  �أ�شابيع  منذ  ت���رودو 
هناك �إجر�ء�ت يف �لأفق. و�عتباًر� من �لأ�شبوع �ملقبل، �شيتّم توجيه جميع 
�أربعة مطار�ت فقط يف  �إىل كند� للهبوط يف و�حد من  �لو�فدة  �لرحلت 
مونرتيال وتورنتو وكالغاري وفانكوفر. و�ىل جانب فح�س “بي �شي �آر” 
�ملطلوب قبل �ل�شعود �إىل �لطائرة، �شيتّم “يف �أقرب وقت ممكن يف �لأ�شابيع 

�ملقبلة” �خ�شاع �مل�شافرين لفح�س �إلز�مي عند �لو�شول.

ماكرون: اللقاح »غري فّعال « ملن يتجاوزون 65 عاما 

اأ�شرتازينيكا يف دوامة ال�شجالت وتاأخر لقاح كورونا

فورين بولي�شي: اأمن دول اخلليج 
اأ�شا�شي لإجناح مفاو�شات نووية مع اإيران

•• وا�سنطن-وكاالت

ر�شم مدير برنامج �لدفاع و�لأمن يف “معهد �ل�شرق �لأو�شط” بلل �شعب 
مفاو�شاته  يف  بايدن  جو  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  لنجاح  و��شحة  خطة 
دول �خلليج  �إ�شر�ك  تقوم على  �لنووي،  برناجمها  �إي��ر�ن حول  �ملقبلة مع 

و�عتماد ��شرت�تيجية فعلية حلمايتها.
�أن �لتفاق �لنووي �لذي  وكتب �شعب، يف حتليل مبجلة “فورين بولي�شي”، 
مل  �إي���ر�ن،  مع   2015 يف  �وباما  ب��ار�ك  �لأ�شبق  �لأمريكي  �لرئي�س  وقعه 
يحظ برتحيب �شركاء و��شنطن �لقليميني، وحتديد�ً معظم دول �خلليج 
�لعربي، و��شر�ئيل، ل�شبب وجيه، وهو ف�شله يف �لتعامل مع خماوفها �لأمنية 

�لإقليمية، و�لتي تتجاوز قدر�ت �إير�ن يف جمال �لتخ�شيب �لنووي.
من  خ��وف��اً  �شامل  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل  م��ن  يتمكنو�  مل  �أوب��ام��ا  فم�شت�شارو 
�ن�شحاب �إير�ن من �ملفاو�شات، يف حال ذكرهم تر�شانة طهر�ن �ل�شاروخية، 

و�شبكة وكلئها �لإقليميني.
وي�شيف �شعب “فور �لتو�شل �إىل �لتفاق �لنووي مع �إير�ن، حاول �أوباما 
�حتو�ء خماوف �شركائه يف �خلليج �لعربي، من خلل �لبحث يف �شبل تعزيز 
علقاتها مع �لوليات �ملتحدة يف جمايل �لدفاع و�لأم��ن، وذلك يف قمتي 
بع�س  �أح���رز  وبالفعل،   .2016 يف  و�ل��ري��ا���س   ،2015 يف  ديفيد  ك��ام��ب 
�لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ  �شد  و�لدفاع  �لإره��اب  مكافحة  جمالت  يف  �لتقّدم 

و�لأمن �ل�شيرب�ين و�لأمن �لبحري«.
و�شُتقدم �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة برئا�شة جو بايدن، و�لتي عمل �لعديد 
يتعلق  ما  �لأو���ش��ط، وحت��دي��د�ً  �ل�شرق  ق�شايا  �أوب��ام��ا يف  مع  �أع�شائها  من 
�قرت�حاتها حول �شبل جتديد تلك  منها بال�شاأن �لنووي �لإي��ر�ين، قريباً 

مبادرات جديدة
�لكبرة  للفجوة  ن��ظ��ر�ً  وق��ت��اً  �شت�شتغرق  �لطرفني  ب��ني  �لثقة  ��شتعادة  �إن 
عالية  �ل�شخ�شية  �لديبلوما�شية  من  مزيد�ً  �لأم��ر  يتطّلب  رمب��ا  بينهما. 
ملبادر�ت  حاجة  هناك  تكون  ورمب��ا  كثر�ً،  �لعرب  يقدره  ما  وهو  �مل�شتوى، 
جديدة يف �لتعاون �لأمني، للتعامل مع �شل�شلة �لتهديد�ت �لتقليدية وغر 

�لتقليدية �لتي متثلها �إير�ن.
�لنفط  ملن�شاآت  �لإير�نية  �ل�شربات  لأن  كافياً  ذلك  يكون  ذلك، قد ل  ومع 
�لعربية عن و��شنطن  �ملعتقد�ت  2019، حّطمت كل  ببقيق يف  �ل�شعودية 
“�ل�شريك �لأمني �ملوثوق”، وت�شّببت يف �أ�شر�ر ج�شيمة لعقيدة كارتر، �لتي 

تهدف �إىل �لرد �لفوري على مثل هذه �لهجمات، �إذ� ف�شل �لردع.
ردع فوري وحا�شم

ف�شل  من  �لعميقة  خماوفها  كتم  �خلليج  يف  �لعربية  �ل��دول  بع�س  �ختار 
�ل�شابق  �لرئي�س  مع  �شيا�شية  �أزم��ة  يف  �ل��وق��وع  لتتجّنب  �لأم��رك��ي  �ل��ردع 
دونالد تر�مب، وبالتايل منح �لإير�نيني �نت�شار�ً �آخر، “لكن فريق بايدن 
�لكثر من  �شيكون لديهم  �لعربي  وق��ادة دول �خلليج  لل�شيا�شة �خلارجية 

ح�شب �شعب. �لفر�س للت�شاور حول كيفية ُمو�جهة �لتحدي �لإير�ين”، 
ورغم �ل�شدمة �لتي تركتها �حلادثة، �إل �أن �إد�رة تر�مب و�شركائها �لعرب 

على  �ل��ت��ع��دي��لت  بع�س  م��ع  ورمب���ا  �خلليجيني،  �شركائها  م��ع  �لنقا�شات 
�ل�شيغة �ل�شابقة.

�أ�شمل بالدفع نحو حو�ر �أمني �إقليمي،  �إد�رة بايدن �تباع نهج  وقد حُتاول 
�أن  �شاأن مثل هذ� �حل��و�ر،  �ملحتملة. ومن  �لنووية  �ملحادثات  بالتو�زي مع 
ويخف�س  �لثقة،  لبناء  ت��د�ب��ر  وُيطلق  لل�شلوك،  ج��دي��دة  معاير  ُي��ح��دد 

�لتوتر �ل�شيا�شي يف �ملنطقة.

ا�ستعادة الثقة
�لأو�شط  �ل�شرق  �لقوى يف  �شيكون حمل ترحيب من معظم  �ملقرتح  »هذ� 
ب�شكل عام. ففي �لنهاية، ُيعترب �ل�شرق �لأو�شط �ملنطقة �لوحيدة يف �لعامل 
يف  وه��ي  �ل�شتقر�ر،  لدعم  �لأط���ر�ف  متعددة  �شاملة  لعملية  تفتقر  �لتي 

يقول �شعب. حاجة ما�شة لها”، 
ورغم ذلك، من غر �ملرجح �أن تنجح �لأفكار �جلديدة حول �لتفاق �لنووي 
و�شركائها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  بني  �أعمق  ثقة  هناك  تكن  مل  ما  �إي���ر�ن،  مع 
�لإقليميني. �إذ �أن “�ل�شبب �لرئي�شي يف ف�شل قمتي كامب ديفيد و�لريا�س، 
�إىل  للوقوف  و��شنطن  ��شتعد�د  يف  �لثقة  فقدت  �لعربي  �خلليج  دول  �أن 

وفق �شعب. جانبها عندما ُتو�جه �ملخاطر”، 

�لقد�س”  “فيلق  ق��ائ��د  و����ش��ن��ط��ن  �غ��ت��ال��ت  ذل���ك.  ب��ع��د  �ل��ك��ث��ر  يفعلو�  مل 
2020، لكن هذ� �لرد  �لثاين(  �لي��ر�ين قا�شم �شليماين يف يناير)كانون 
على  �ل�شّك  “�ألقى بظلل من  ما  بقيق،  �عتد�ء  �أ�شهر من  ع��دة  بعد  ج��اء 
�لنظرية �لقائلة �إنها عقاب على حادثة بقيق” يقول �شعب، �لذي ي�شيف 
وفورياً  و��شحاً  يكون  عندما  فقط  ومفيد�ً  ذ� م�شد�قية  يكون  “�لردع  �أن 

وحا�شماً. ومل تكن ت�شفية �شليماين يف هذ� �لإطار«.

خطة ع�سكرية
�خلليج  دول  وق���ادة  ب��اي��دن  �إد�رة  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  لفريق  و�شتكون 
�لعربية �لكثر من �لفر�س للت�شاور حول كيفية ُمو�جهة �لتحدي �لإير�ين، 
و�شتت�شّمن �ملحادثات �عتد�ء بقيق، وكيفية ردع �عتد�ء �آخر، “�لأمر يتطلب 
�لإير�نية،  �لتهديد�ت  ملو�جهة  �أمريكية ملمو�شة  خطة عملياتية ع�شكرية 
ومناطق  و�لبحرين،  و�لإم���ار�ت،  �ل�شعودية،  يف  �حليوية  �لأ�شول  وحماية 
�لإير�نية  و�مل��ق��ذوف��ات  �ل�����ش��و�ري��خ  م��ن  �لعربية،  �جل��زي��رة  �شبه  �أخ���رى يف 
�لإقليميني،  لل�شركاء  ب�شدة  مطلوبة  �أمنية  تطمينات  ُيوفر  مبا  �لفتاكة، 

يو�شح �شعب. ومزيد من �حلرية لو��شنطن يف مفاو�شاتها �لنووية”، 
وختم �شعب قائًل، �إن “هذه �خلطط موجودة بالفعل، ولكن دون توجيه 
و�أين ميكن  �لتنفيذية حول متى  �لقيادة  و��شح من  �أمريكي  ��شرت�تيجي 
�أن ُتركز �ملحادثات �لعربية �لأمريكية حول  تفعيلها، ولذلك من �لأف�شل 
بفعله حلماية  �ملتحدة  �لوليات  �شتلتزم  ما  �لإقليمي، على معاير  �لأمن 
و”�لأهم من ذلك، هو كيف ميكن للعرب �أن ي�شاهمو� يف تلك  �شركائها”، 
هذ�  جناح  يف  �أ�شا�شي  عن�شر  �ل�شر�كة  لأن  �لع�شكرية،  باأ�شولهم  �خلطط 

�لنهج” ح�شب �لكاتب.

بلومربغ: خما�ص ع�شري للتجربة التون�شية
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عربي ودويل

جمموعة  مــن 
�ــــشــــغــــرية 
غــامــ�ــشــة يف 
قاعدة ترامب، 
ــة ــرك ح اإىل 

دورا  تــلــعــب   
بـــــــــــارزا يف 
رئــــا�ــــشــــتــــه

رون واتكينز، 
م�شاهري  اأحــد 
احلـــــركـــــة، 
اإىل  اأ�ــــشــــار 
»مــــ�ــــشــــروع 
جديد« �شيعلن 
عـــنـــه خـــالل 
املقبلة الأيــام 

 ياأمل بع�سهم ظهور �سخ�سيات قريبة من كيو اأنون مثل املحامي لني وود االبن اأو مايكل فلني الإنقاذ كل �سيء
يوم التن�سيب, انق�سمت احلركة بني من عرّبوا عن خيبة اأملهم, والذين بدوؤوا يف تطوير نظريات جديدة

�ألف   220 يقرب من  ما  و�شجل 
ل��ي��ل��ة و�ح�������دة، بعد  م�����ش��رتك يف 
تر�مب  �أن  ت��زع��م  ر�شائل  توجيه 
ب�شدد ن�شر �جلي�س للقب�س على 
�أعد�ئه، و�نه من �لأف�شل �أن يظل 
موؤيدو �لرئي�س �ملنتهية وليته يف 
يعلن  �أن  ب���د  ل  )ك����ان  م��ن��ازل��ه��م 
ب��ا���ش��م ه��اي��نت �ن هذ�  �مل��ت��ح��دث 
�حل�شاب “مزّور متاًما”(. و�تخذ 
كل من في�شبوك وتويرت خطو�ت 
ملنع �إعادة ن�شر ر�بط هذ� �حل�شاب 

�ملعني على من�شتهما.
   كما ذكرت �شبكة �إن بي �شي نيوز، 
�أن متاآمرين �آخرين توقعو� على 
�أنه  وفي�شبوك  ي��وت��ي��وب  موقعي 
�شيكون هناك تعتيم على م�شتوى 
تر�مب  ي��ح��ذر  �أن  ق��ب��ل  �ل���ب���لد، 
�ملو�طنني على هو�تفهم �ملحمولة 
من �أن �لعتقالت جارية. و�شجع 
�لبع�س  بع�شهم  �أن��ون  كيو  �أت��ب��اع 
ع��ل��ى ت��خ��زي��ن �ل��ط��ع��ام و�مل�����اء. يف 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ب، ولفت  ي�����وم  ����ش���ب���اح 
وج�����ود ���ش��ب��ع��ة ع�����ش��ر ع��ل��ًم��ا على 
تر�مب  ود�ع  �أثناء خطاب  �ملن�شة 
�نتباه  �جلوية،  �أن��دروز  قاعدة  يف 
�أ����ش���ارو� �إىل �أن  م��وؤي��دي��ه، �ل��ذي��ن 
�ل�شابع  �حل��رف كيو ه��و �حل��رف 

ع�شر من �لأبجدية.

»االأمر مل ينته,
 حتلوا بال�سرب«

بايدن  �أدى  �لأث��ن��اء، عندما     يف 
�ل���ي���م���ني، �ن��ق�����ش��م��ت ح���رك���ة كيو 
�أنون بني �لذين عرّبو� عن خيبة 
ب��دوؤو� يف تطوير  و�لذين  �أملهم، 
نظريات جديدة ل�شرح ما حدث.

 يف منتدى “�ل�شحوة �لكربى”، 
�لذي �شمي على ��شم �ليوم �لذي 
فيه  حت�����دث  �أن  ي���ف���رت����س  ك�����ان 
لبع�س  ك��ان  جماعية،  �ع��ت��ق��الت 
�ملنتدى  يف  �لرئي�شية  �مل��و����ش��ي��ع 
ي�شعر  غ��ري  “من  مثل  عناوين 

كيو  ك�����ان  “�إذ�  �أو  بالأمل؟”، 
ي�شجبه  مل  فلماذ�  �شحيح،  غر 
�أحدهم  وق���ارن  �أبًد�؟”،  ت��ر�م��ب 
يف  �مل���ف���رت����س  “�ملند�س”  ك���ي���و، 
ب���د�أ يف  �لعميقة، و�ل���ذي  �ل��دول��ة 
�إر����ش���ال ر���ش��ائ��ل��ه �ل��غ��ام�����ش��ة عام 
-�شخ�س  لرب����ر  �إىل   ،2017
�لأدو�ر عرب  تقم�س  �ألعاب  يلعب 
�لإن����رتن����ت. وك��ت��ب �آخ�����ر: “حظ 
�شعيد يا وطني، ل ميكنني حتمل 
هذ� �لدو�ر �مل�شتمر بعد �لآن، ما 
ما،  ���ش��يء  ي��ح��دث  �أن  �آم�����ل  زل��ت 
ل��ك��ن ل مي��ك��ن��ن��ي �ل����ش���ت���م���ر�ر يف 

متابعته ».  
  من كانو� �أك��رث ت��ف��اوؤًل، �شجعو� 

�لأج�شام  �لقائمة على  �لنظريات 
�لب�شر،  حل���وم  و�أك���ل���ي  �ل��ط��ائ��رة 
كينيدي  فيتزجر�لد  ج��ون  و�أن 
م��از�ل على قيد �حلياة.  جونيور 
�أ�شخا�س يحملون لفتات  وظهر 
كيو  بعلمات  وملب�س خمتومة 
�أنون ب�شكل منتظم يف �جتماعات 
موؤ�ش�شة  وظ�����ه�����رت  ت������ر�م������ب، 
باأكملها، بتجار ب�شاعة كيو �أنون 

وموؤثريها.
   ت��ر�م��ب، �ل��ذي ي��رتدد د�ئ��ًم��ا يف 
رف�س حلفاء ولكنه ل يخجل �أبًد� 
من ترويج �لأكاذيب، رف�س مر�ًر� 
�إد�ن��ة كيو �أن��ون، �لأمر �لذي عزز 
�إنه �شارك يف �نت�شار  �حلركة. بل 

بالأمل،  �لتم�ّشك  على  �لآخ��ري��ن 
على  �مل�������ش���رف���ني  �أح��������د  �إن  ب�����ل 
�إنه  �لقول  �إىل حد  ذهب  �ملنتدى 
�ل�شلبية  �مل�����ش��ارك��ات  حظر  �شيتم 
وكتب: “مل ينته �لأم��ر... حتلو� 

بال�شرب”.
 وت���ذّك���ر �ل��ب��ع�����س �ل��وث��ائ��ق �لتي 
عنها  �ل�شرية  برفع  ت��ر�م��ب  �أم��ر 
�أنها �شتك�شف  �لثلثاء، متخيلني 
ع����ن خ���ط���ط ت�����ش��م��ح ب���ال���ف���وز يف 
�لو�قع  يف  )ك���ان���ت  �لن���ت���خ���اب���ات 

يف قاعدة تر�مب، �أ�شبحت حركة 
ب��ارز� يف  تلعب دور�  �أنون”  “كيو 
لأول  �لنظرية  ظ��ه��رت  رئ��ا���ش��ت��ه. 
عام  ت�����ش��ان   4 م��ن��ت��دى  م����رة يف 
م�شتخدم  ب����د�أ  ع��ن��دم��ا   ،2017
�أنه م�شوؤول حكومي كبر  يدعي 
يف ن�شر ر�شائل حول حرب تر�مب 
جن�شيا  �ملتحر�شني  على  �ل�شرية 

بالأطفال. 
كلها  �شردية  �نطلقت  هنا  م��ن     
ه���ذي���ان، مت���زج ب��ني �ل��ع��دي��د من 

يف  �لرو�شي  �لتدخل  ح��ول  وثائق 
حملة عام 2016، لكن ل يعرف 

بال�شبط متى �شيتم ن�شرها(.  
تظهر  �أن  �آخ����������رون  وي�����اأم�����ل     
�أنون،  كيو  من  قريبة  �شخ�شيات 
�مل����وؤي����د لرت�مب  �مل���ح���ام���ي  م��ث��ل 
م�شت�شار  �أو  �لب�������ن  وود  ل����ني 
�ل�����ش��اب��ق مايكل  �ل��ق��وم��ي  �لأم����ن 
ف��ل��ني، لإن��ق��اذ ك��ل ���ش��يء، �أو حتى 
�أن تر�مب نف�شه قد �تخذ بع�س 
�لرتتيبات للحفاظ على �ل�شلطة 

باأن  تاأكيًد�  �آخ��رون  و�أظهر  �شر�. 
�لأح����و�ل،  ك��ل  �شيعود يف  ت��ر�م��ب 
�لنهاية  يف  �شينت�شر  �ل���رّب  و�أن 
ع��ل��ى ع��ب��دة �ل�����ش��ي��ط��ان. ووج���دت 
بني  �ملناق�شات  يف  مماثلة  �أق���و�ل 
�أن����ون ع��ل��ى تلغر�م  م���وؤي���دي ك��ي��و 

و�ل�شبكات �لجتماعية �لأخرى.

انهيار نظرية
    من جمموعة �شغرة غام�شة، 
تطرفا  �لأك��رث  �لكتائب  بني  من 

تزوير  ع����ن  جم���ن���ون���ة  �إ�����ش����اع����ات 
�أنون.  كيو  �أن�����ش��ار  ب��ني  �نتخابي 
موؤذية،  غ��ر  كونها  ع��ن  وب��ع��ي��ًد� 
فقد وّلدت نظرية �ملوؤ�مرة �أعمال 
عنف، �أوًل بوقوع عدة حالت قتل 
و�ختطاف، ثم �لهجوم على مبنى 
�لكابيتول، حيث ظهر عدد كبر 

يف ملب�س كيو �أنون و�شعار�تها.
   وه��ذ� يقودنا �إىل ي��وم تن�شيب 
ج����و ب�����اي�����دن، ح���ي���ث �ن�����ه�����ارت يف 
�لأخر نظرية كيو �أنون باأكملها. 
فقد وجه رون و�تكينز، وهو �أحد 
�مل�شاهر يف عامل �حلركة، �شربة 
�ملوؤ�مرة،  نظرية  ملوؤيدي  قا�شية 
على  �أتباعه  ت�شجع  ر�شالة  ون�شر 
�مل�شي قدًما. و�تكينز هو �مل�شرف 
�ملنتدى  كون”،   8“ ل���  �ل�����ش��اب��ق 
�إىل  ر�شائله  كيو  فيه  ن�شر  �ل��ذي 
دوًر�  و�تكينز  ول��ع��ب  م�شرتكيه. 
وب�شفته  كيو،  �شعود  يف  حمورًيا 
كان  للمنتدى،  �لرئي�شي  �مل�شرف 
باإمكانه �لتحكم يف ح�شاب كيو يف 

جميع �لأوقات.
   وبعد �لنتخابات، �شارك بن�شاط 
�ملوؤ�مرة  ل��ن��ظ��ري��ات  �ل���رتوي���ج  يف 
�لت�شويت،  �آلت  ت���زوي���ر  ح����ول 
بع�شها  نف�شه  تر�مب  ردد  و�لتي 

على تويرت. 
وم���ن  ج����دي����د  رئ���ي�������س  “لدينا 
نلتزم  �أن  كمو�طنني  م�شوؤوليتنا 
ب��ال��د���ش��ت��ور ����ش���و�ء ك��ن��ا ن��ت��ف��ق مع 
�حل���ك���ام �جل�����دد �ل���ذي���ن ي�����وؤدون 
يف  و�تكينز  كتب  ل”،  �أم  �لق�شم 
�لوقت  ويف  تلغر�م،  على  ر�شالته 
�لذي نغر فيه �حلكومة، �أدعوكم 
و�لذكريات  �لأ�شدقاء  تذّكر  �إىل 
�ل�����ش��ع��ي��دة �ل��ت��ي ب��ن��ي��ن��اه��ا م��ًع��ا يف 
�أ�شار  ك��م��ا  �لأخرة”.  �ل�����ش��ن��و�ت 
�شيعلن  جديد”  “م�شروع  �إىل 
�أوه،  �ملقبلة...  �لأي���ام  خ��لل  عنه 

�أين �ملفر!
عن �سالت اف ار

رف�س ترامب مراًرا اإدانة كيو اأنون, االأمر الذي عّزز وجودها 
خذلهم تر�مبح�شور مكثف يف �جتماعات تر�مي

عندما �أدى بايدن �ليمني  �نق�شمت كيو �أنون

�شاركو� يف �لهجوم على �لكابتولخيبة �مل

  عقد اأيتام رحيل ترامب ينفرط:

من �شينقذ حركة كيو اأنون من النخب »ال�شيطانية«...؟
•• الفجر –خرية ال�سيباين

   عندما اأ�سبح جو بايدن ر�سمًيا, االأربعاء 20 يناير, 
املتحدة,  للواليات  واالأربييعييني  ال�ساد�س  الرئي�س 
اأنون”  “كيو  املييوؤامييرة  نظرية  حركة  اأتباع  ا�سطر 
اإىل االعرتاف باأن دونالد ترامب قد خذلهم يف هذا 

االأمر. فمن وجهة نظرهم, �سيكون املتحر�سون جن�سيا 
باالأطفال على راأ�س اأعظم املوؤ�س�سات العاملية. 

  يعتقد العديد من اأتباع كيو اأنون, اأن يوم التن�سيب 
هو اليوم املوعود-يوم تنفيذ امل�سروع الكبري لدونالد 
بايدن  جو  باعتقال  ذروتييه  �سيبلغ  الييذي  تييرامييب, 
الدميقراطي,  احلييزب  يف  اأخييرى  بييارزة  و�سخ�سيات 

باالأطفال.  االجتار  يف  بالتورط  نظرهم  يف  املتهمني 
لكن, عندما اأ�سبح وا�سًحا اأن دونالد ترامب لن يعلن 
منتديات  يف  ينت�سر  اخلوف  بداأ  العرفية,  االأحكام 

االإنرتنت حيث اعتاد اأتباع كيو اأنون التجّمع.
   يف االأيام وال�ساعات التي �سبقت التن�سيب, ت�سبث 
اأتباع كيو اأنون باأي دليل قد ي�سري اإىل اأن ترامب ال 

يزال على و�سك اإطالق عنان الي “العا�سفة”. وذكرت 
)خدمة  تلغرام  على  ح�سابا  اأن  ان,  ان  �سي  �سبكة 
املوؤيدون  املتطرفون  فيها  جتّمع  م�سفرة  مرا�سلة 
لرتامب بعد طردهم من املن�سات الرئي�سية( , ُين�سب 
اأنه للجرنال جون هاينت, نائب رئي�س هيئة االأركان 

امل�سرتكة, قد ظهر يوم االثنني قبل التن�سيب,
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من  )م���ايل(  �شيتمكن  فريقه،  جانب  و�إىل  ب��اأن��ه  �لثقة  لديه 
�لتو�شل �إىل هذه �لنتيجة مرًة �أخرى«. وعمل مايل كم�ش�شتار 
يف �لبيت �لأبي�س وكان �أحد �ملفاو�شني �لرئي�شيني يف �لتفاق 
�لهادف �إىل منع �إير�ن من تطوير قنبلة نووية و�لذي �أبِرم يف 

عهد بار�ك �أوباما.
لكن �لرئي�س �لأمركي �ل�شابق دونالد تر�مب �شحب �لوليات 
�ملتحدة يف �لعام 2018 من �لتفاق �لذي كانت كل من رو�شيا 
�أي�شاً.  فيه  �أطر�فاً  �ملتحدة  و�ململكة  وفرن�شا  و�ل�شني  و�أملانيا 
“�ملزعزعة  �إي���ر�ن  �أن�شطة  ل���ردع  ت��ر�م��ب غ��ر ك��اف  و�ع��ت��ربه 
�أن�شطتها  م��ن  للحّد  ول  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف  لل�شتقر�ر” 

�لنووية.
�إىل  �ل��ع��ودة  ب��اي��دن  �لرئي�س  نية  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  بلينكن  و�أك���د 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

رغم �أن تعيينه ل يز�ل حديث �لعهد، �إل �أن �ملبعوث �لأمركي 
�لنووي  �أحد مهند�شي �لتفاق  �جلديد لإير�ن روبرت مايل، 
�نتقاد�ت �شقور  �شيل  ي�شلم من  ، مل   2015 لعام  �لإي��ر�ين 
�ليمني �ملحافظ �لذين يتهمون �لديبلوما�شي بالت�شاهل مع 
بلد عدو. و�أكدت و��شنطن ت�شمية روبرت مايل �شديق طفولة 
�لأزمات  جمموعة  ورئي�س  بلينكن  �أن��ت��وين  �خلارجية  وزي��ر 

�لدولية، “مبعوثاً خا�شاً لإير�ن«.
و�أعلن م�شوؤول يف �خلارجية �لأمركية �أن مايل “ي�شفي �إىل 
هذ� �ملن�شب جناحاته �ل�شابقة يف �ملفاو�شات حول �لقيود على 
�خلارجية  “وزير  �أن  م��وؤك��د�ً  �لإير�ين”،  �ل��ن��ووي  �لربنامج 

بتعهد�تها  �للتز�م  �إي��ر�ن  جتدد  �أن  ب�شرط  �لنووي،  �لتفاق 
رد�ً  عنها  بالتخلي  ب��د�أت  و�لتي  �لت��ف��اق  يف  عليها  �ملن�شو�س 
على عقوبات �إد�رة تر�مب. ويبدو �أن �ملفاو�شات ب�شاأن �لعودة 
�إىل �لتفاق �لنووي �شتكون �شعبة �إذ �إن �إير�ن تريد يف �ملقابل 

�أن تقوم و��شنطن باخلطوة �لأوىل عرب رفع �لعقوبات.
وحتى قبل ت�شميته ر�شمياً، حظي ��شم روبرت مايل برتحيب 

�لعديد من �خلرب�ء و�لدبلوما�شيني.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لعميق  للنق�شام  �نعكا�س  ويف  ل��ك��ن، 
�أم����ام �لثلثي  �ل��ت��ي �شتظهر  �مل�����ش��األ��ة و�ل��ع��و�ئ��ق  ب�����ش��اأن ه���ذه 
�لعودة  بوعدهم  �لوفاء  حماولتهم  يف  بايدن-بلينكن-مايل 
�أثار �ختيار مايل  �ل�شيا�شي،  �لنقا�س  �إ�شعال  �إىل �لتفاق دون 

غ�شب �أو�شاط �ل�شقور من �ليمني �ملحافظ.

وكتب �ل�شناتور �جلمهوري توم كوتون يف 21 كانون �لثاين/
يناير يف تغريدة “من �ملثر جد�ً لل�شتياء �أن يفكر �لرئي�س 

بايدن با�شم روب مايل لقيادة �ل�شيا�شة �لإير�نية«.
�لنظام  بتعاطفه مع  “مايل معروف  �أن  �ل�شناتور من  وحذر 
معترب�ً �أن �مل�شوؤولني يف  �لإير�ين وعد�ئيته جتاه �إ�شر�ئيل”، 

�إير�ن “لن ي�شدقو� مدى ح�شن حظهم �إذ� ما عني” مايل.
�لنووي  للتفاق  ب�شدة  مناه�شة  �أخ��رى  �شخ�شيات  و�تخذت 
�لإي����ر�ين م��وق��ف��اً مم��اث��ًل �أي�����ش��اً. وق���ال �لأك��ادمي��ي �ل�شيني 
-�لأمركي زيويه و�نغ �لذي �شجن يف �إير�ن عام 2016 و�أفرج 
عنه �أو�خر عام 2019 يف �إطار تبادل لل�شجناء تفاو�شت عليه 
�إد�رة تر�مب، �إن روب مايل “مل يلعب �أي دور �إيجابي” �شعياً 

لإخر�جه من �ل�شجن عندما كان يف �لبيت �لأبي�س.

يف �نتظار تو�شيح �لرئي�س قي�س �شعيد

مديرة �لديو�ن �لرئا�شي نادية عكا�شة

النيابة العمومية تك�سف:

الظرف امل�شبوه ل يحتوي على اأية مواد �شامة اأو خطرة
•• الفجر -تون�ص

      حملت ت�شكيك كبرة ر�فقت 
�ملوجه �ىل  �مل�شبوه  �لظرف  حادثة 
�لبلغ  م��ن  بالرغم  ق��رط��اج  ق�شر 
�ذ  �لتون�شية،  �لتو�شيحي للرئا�شة 
جاء بلغ �لنيابة �لعمومية لي�شب 
�لزيت على �لنار، ويثر مزيد� من 

�جلدل.
�أك�������دت ف���ي���ه �ل���ن���ي���اب���ة �أن  ب�����لغ     
�لخ����ت����ب����ار�ت �ل��ف��ن��ي��ة ب��ي��ن��ت عدم 
�أية  على  �مل�شبوه  �ل��ظ��رف  �ح��ت��و�ء 
خطرة  �أو  خم���درة  �أو  �شامة  م���و�د 
حمللون  ي��رى  ب��لغ،  متفجرة،  �أو 
�إنه  �لتون�شي،  لل�شاأن  وم��ر�ق��ب��ون 
�لذين  �ل��ك��ث��ري��ن  ���ش��ك��وك  “عّمق 
�عتربو� �أن �مل�شاألة ل تعدو �أن تكون 
نتائجها  ول��ك��ن  زوب��ع��ة  جم���رد  �إل 
����ش���ت���ك���ون وخ���ي���م���ة خ���ا����ش���ة على 
�لتي  وم�شد�قيتها  �ل��ب��لد  ���ش��ورة 
موؤ�ش�شاتها  م�شد�قية  يف  تتجلى 

�لر�شمية«.

تقرير وت�سارب
�ل��ن��ي��اب��ة �لعمومية  �أف����ادت  ف��ق��د     
يف  ب��ت��ون�����س،  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  باملحكمة 
بلغ لها �إىل �لر�أي �لعام، باأنه بناء 
ت��د�ول��ه م��ن معلومات  على م��ا مت 
حول وجود تقرير �ختبار فني على 
�مل�����ش��ب��وه، وج��ه��ت مكتوبا  �ل��ظ��رف 
للإد�رة �لفرعية للمخابر �جلنائية 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، عن 
للق�شايا  �لفرعية  �لإد�رة  طريق 
لل�شتف�شار  بتون�س،  �لإج��ر�م��ي��ة 
عن وجود ذلك �لتقرير من عدمه 
تلقت  �إن وج��د، وقد  به  ومو�فاتها 
مرفقة  �إج����اب����ة  �ل���ت���اري���خ  ب��ن��ف�����س 

بتقرير.
يف  �لعمومية  �ل��ن��ي��اب��ة  و�أوردت      
ب��لغ��ه��ا، �أن����ه ب��ع��د �لط�����لع على 
حمتوى �لتقرير �لفني �مل�شار �إليه، 
�لفنية،  �لأعمال  خل�شة  يف  تبني 
�إج��ر�ء �ختبار�ت فنية على  �أن��ه مت 
�أجهزة  بو��شطة  �مل�شبوه  �ل��ظ��رف 
فنية وبطريقة علمية، فتبني عدم 
م���و�د م�شبوهة  �أي���ة  �ح��ت��و�ئ��ه على 
�أو  خ���ط���رة  �أو  خم�����درة  �أو  ���ش��ام��ة 

متفجرة، وفق ذ�ت �لبلغ.
�لعمومية  �ل���ن���ي���اب���ة  وذك��������رت     
ب��امل��ح��ك��م��ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��ت��ون�����س يف 
تقرير  يف  ج����اء  �أن����ه  �ل���ب���لغ،  ذ�ت 
�لإد�رة �ملذكورة، �أن م�شالح رئا�شة 
بتاريخ  عليها  �أح��ال��ت  �جلمهورية 
ممزقا،  ظرفا  �جل���اري  يناير   26
�لفنية  �لختبار�ت  �إج��ر�ء  وطلبت 
�لإد�رة  �أن  م�شيفة  عليه،  �للزمة 
�أرج���ع���ت �ل��ظ��رف �ملمزق  �مل���ذك���ورة 
بنف�س  �جلمهورية  رئا�شة  مل�شالح 
�لختبار�ت  �إج�����ر�ء  ب��ع��د  �ل��ت��اري��خ 

�لفنية �ملطلوبة. 
�أنها    كما �أكدت �لنيابة �لعمومية 
للق�شايا  �لفرعية  ل����لإد�رة  �أذن���ت 
ذلك  باإ�شافة  بتون�س  �لإج��ر�م��ي��ة 
و�عتباره  �ل��ب��ح��ث  مل��ل��ف  �ل��ت��ق��ري��ر 
�أنها  �أور�ق���������ه، م��ب��ي��ن��ة  ورق�����ة م���ن 
م��ك��ت��وب��ا ر�شميا  وج��ه��ت �خل��م��ي�����س 
مل�شالح رئا�شة �جلمهورية لتمكني 
�لوحدة �لفنية �ملكلفة بالبحث من 
ت���رد عليها  �مل�����ش��ب��وه، ومل  �ل��ظ��رف 

�لإجابة �إىل حّد �لآن.
�لعمومية  �ل��ن��ي��اب��ة  ب���لغ  �أ����ش���ال     
�لكثر من �حلرب، بلغ جاء ليفند 
رو�ي�����ة رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة �لتي 
�أكدت �أنها تلقت �لثنني 25 يناير 

�خلام�شة  �ل�شاعة  ح��و�يل  �جل��اري 
م�����ش��اء ب��ري��د� خ��ا���ش��ا م��وج��ه��ا �إىل 
رئي�س �جلمهورية يتمثل يف ظرف 
تولت  وق��د  �ملر�شل.  ��شم  يحمل  ل 
�لرئا�شي  �لديو�ن  مديرة  �لوزيرة 
خاليا  فوجدته  �ل��ظ��رف  ه��ذ�  فتح 
مبجرد  ول���ك���ن  م���ك���ت���وب،  �أي  م���ن 
و�شعها  ت��ع��ك��ر  ل���ل���ظ���رف  ف��ت��ح��ه��ا 
�ل�������ش���ح���ي و�����ش����ع����رت ب���ح���ال���ة من 
كلي حلا�شة  �شبه  وفقد�ن  �لإغماء 
���ش��د�ع كبر  ع��ن  �ل��ب�����ش��ر، ف�شل 
�إىل  �لإ�شارة  كما جتدر  �لر�أ�س.  يف 
رئا�شة  بكتابة  �مل��وظ��ف��ني  �أح���د  �أن 
�ل��دي��و�ن ك��ان م��وج��ود� عند وقوع 
�لأعر��س  بنف�س  و�شعر  �حل��ادث��ة 
ول��ك��ن ب��درج��ة �أق���ل. و�أ���ش��اف��ت �أنه 
قد مت و�شع �لظرف يف �آلة متزيق 
توجيهه  ي��ت��ق��رر  �أن  ق��ب��ل  �لأور�ق 
ومل  �لد�خلية.  وز�رة  م�شالح  �إىل 
يت�شن �إىل حد هذه �ل�شاعة حتديد 
ط��ب��ي��ع��ة �مل������ادة �ل���ت���ي ك���ان���ت د�خ���ل 

�لظرف.

»ف�سيحة دولة«؟
يطرح  �لعمومية  �لنيابة  ب��لغ     
�ل�شتفهام،  ن���ق���اط  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لت�شكيك  حملت  بذلك  لتنطلق 
يف �ل���رو�ي���ة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى عدة 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  يف  ����ش���ف���ح���ات 
�أن ه��ن��اك من  �لج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى 

يف  “�لف�شيحة”  ب�  �مل�شاألة  و�شف 
وقع  على  تعي�س  �لتي  �ل��ب��لد  ح��ق 
جميع  على  م�شبوقة  غ��ر  �أزم����ات 
��شتقر�ر  ع�����دم  م����ن  �مل�������ش���ت���وي���ات 
خانقة  م���ال���ي���ة  و�أزم��������ة  ���ش��ي��ا���ش��ي 
�شحي  وو�شع  �جتماعية  وتوتر�ت 

متدهور ب�شبب جائحة كورونا. 
�لعمومية  �لنيابة  بيان  فح�شب     
فاإن �لنتائج �شدرت يوم 26 يناير 
�جلمهورية  رئ��ا���ش��ة  �أع��ل��م��ت  وق���د 
ب����ذل����ك وه����ن����ا ي����ط����رح �ل���ت�������ش���اوؤل 
�لتو�شيحي  �ل��ب��لغ  خلفية  ح���ول 
بتاريخ  �ل��رئ��ا���ش��ة  �أ���ش��درت��ه  �ل���ذي 
فيه عدم  �أك���دت  و�ل��ت��ي  يناير   28
كانت  �ل��ت��ي  �مل����ادة  طبيعة  حت��دي��د 
كتابة  ح�����ّد  �إىل  �ل����ظ����رف  د�خ������ل 
�لبلغ، �لت�شارب يف �لبلغات ويف 
ح�شب  ي��ف��ر���س  ب���ات  �لت�شريحات 
�لتقرير  بن�شر  باملطالبة  �لبع�س 
نادية  �ل�����دي�����و�ن  مل����دي����رة  �ل���ط���ب���ي 

عكا�شة لإنارة �لر�أي �لعام.
�لنائب  �ت��ه��م  ل���ه،  ت��دوي��ن��ة      ويف 
حزب  ع��ن  �ل�شعب  ن���و�ب  مبجل�س 
ق���ل���ب ت���ون�������س ع���ي���ا����س �ل���ّل���وم���ي، 
بتزييف حادثة  رئا�شة �جلمهورية 
و�شل لربيد  �لذي  �مل�شبوه  �لطرد 

�لق�شر.
‘’رئا�شة  �إن  �ل���ن���ائ���ب  و�أك��������د     
ف�شيحة  على  مقبلة  �جلمهورية 
كربى �أو رمبا عدة ف�شائح ب�شبب 

فربكة ق�شة �لطرد �مل�شموم و�لتي 
�أن���ه���ا ك��ذب��ة ك���ربى يف �شكل  ي��ب��دو 
�حالة  يف  وف�شيحة’’.  م��ه��زل��ة 
فربك  �شعيد  قي�س  دي���و�ن  �أن  �ىل 

�لق�شة برمتها، وفق ر�أيه.
�لتي  �لكذبة  �أن  �للومي،  وتابع      
للأمن  �شربة  �لرئا�شة  �ختلقتها 
�لأمنية  وللمنظومة  �جل��م��ه��وري 
ل  �ل���ذي  ل��لأم��ن  وت�شويه  عموما 

ميكن �أن يرتكب هذ� �خلطاأ.
   »مديرة �لديو�ن �لرئا�شي تدعي 
حا�شرة  �أنها  حني  يف  �أ�شيبت  �أنها 
و�لذي  �لقومي  �لم��ن  جمل�س  يف 
�أب��دع خلله رئي�س �جلمهورية يف 
وخرق  �لعام  �ملناخ  يف  �لتوتر  خلق 

علق �لنائب. �لد�شتور’’، 
   و�عترب �للومي �أن كل ما ح�شل 
�شكل  يف  ف�����ش��ي��ح��ة  ب�������و�در  مي���ث���ل 
مهزلة، د�عيا �ىل حتمل كل طرف 

م�شوؤولياته.
�ن��ت��ق��د �لإع���لم���ي برهان     وق���د 
ق�شة  مع  �لتعامل  ق�شية  ب�شّي�س، 
وو�شفها باأنها  “�لظرف �مل�شبوه” 
“كفى  ف�����ش��ي��ح��ة دول������ة، م�����ش��ي��ف��ا 
�لدولة  مبوؤ�ش�شات  �ل��ت��لع��ب  م��ن 

و�ل�شعوذة«.
   يف �مل��ق��اب��ل، �أك���د �ل��وزي��ر �ل�شابق 
تدوينة  �لع�شي يف  و�لقا�شي حامت 
في�شبوك،  يف  ����ش���ف���ح���ت���ه  ع����ل����ى 
للغاية  ����ش���ري���ا  ب��ح��ث��ا  ه���ن���ال���ك  �ن 

م�شر�  �مل�شبوه،  �لطرد  بخ�شو�س 
ل��ع��ب��ة يف  ل��ي�����ش��ت  �ل���و�ق���ع���ة  �ن  �ىل 
�نتظار تقرير �مل�شت�شفى �لع�شكري 

و�شهادة �ل�شهود.

كيف و�سلت الر�سالة؟
   و�أكدت م�شادر عملت يف �لق�شر 
يف  �ل��ع��ادة  يف  �أن��ه  �شابقا،  �لرئا�شي 
ق�����ش��ر ق��رط��اج ي��وج��د ن��وع��ان من 
�لربيد �لذي ي�شل للري�س �ما عن 
طريق �لربيد �لعادي �أو عن طريق 
مكلف  �شخ�س  �أي  �شخ�شي  حامل 
باإي�شال �ملر��شلة، وعادة يكون هذ� 
�لوزر�ت  ب��ني  �لتو��شل  يف  �ل�شكل 
و�ملر��شلت  �ل���دول���ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

�لر�شمية.
   »تقارير �ل�شتعلمات �لع�شكرية 
�أو  �ل��دول��ة  م��ن  ر�شمية  ت��ق��اري��ر  �أو 
ي��ت��م فتحها من  دول��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات 
رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة مبا�شرة  ق��ب��ل 
يف  ت����رتك  ول  دي����و�ن����ه  رئ��ي�����س  �أو 
مكتب �ل�شبط ويكون مكتوب على 
بالن�شبة  م��ط��ل��ق،  ���ش��ري  �ل���ظ���رف 
�يد�عها  يتم  �ل��ربي��د  �أن���و�ع  لبقية 
يف مكتب �ل�شتقبال �لذي يوزعها 
�لديو�ن  �د�رة  �ما  �ملر�شل  للطرف 
�د�رة  �أو  �مل�����ش��رتك��ة  �مل�����ش��ال��ح  �أو 
�أم��ن �ل��دول��ة. »    ويف ح��ال توجيه 
�ل��ظ��رف �ىل دي����و�ن �ل��رئ��ي�����س يتم 
�أول مبكتب �ل�شبط، و�إذ�  متريره 
ويقع  ُتفتح  ع��ادي��ة  �لر�شالة  كانت 
�لفرز ثم توجه لأحد �مل�شت�شارين. 
�أم����ا �ل��ر���ش��ائ��ل �ل��ت��ي ت�����ش��ل ملدير 
باملر�حل  �أول  ف��ت��م��ر  �ل�����دي�����و�ن 
مكتب  �ل�شتقبال،  مكتب  �لتالية: 
�ل�شبط، كاتب عام مدير �لديو�ن 
ث���م م��دي��ر �ل���دي���و�ن �ل����ذي ت�شله 
ول  �لنهاية  يف  مفتوحة  �لر�شالة 
ما  ون�����ادر�  بنف�شه  بفتحها  ي��ق��وم 
�ل�شبط  وم���ك���ت���ب  ب����ذل����ك.  ي���ق���وم 
فانه  ف��ارغ��ة  ر�شالة  يجد  �إذ�  ع��ادة 

ل ميررها. 
  وت����ق����ول ه�����ذه �مل���������ش����ادر، �إن������ه يف 
ت���وج���د ثغرة،  ق���د  ه����ذه �حل����ادث����ة 
�لعادي  بامل�شلك  و�لر�شالة مل متر 
وميكن  �ل��دي��و�ن،  مل��دي��رة  وو�شلت 
يوجد  لأن���ه ل  �ل��ث��غ��رة  ه���ذه  تتبع 
�أي مو�طن ميكنه ت�شليم �لر�شالة 
للرئا�شة دون �يد�ع هويته �لكاملة، 
�ملر�قبة  ك��ام��ر�ت  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�لتي ت�شجل عملية �لإيد�ع. 

نافذة 
م�سرعة

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

•• بيري مارتن

�إ�شعاف  �ىل  �شعت  �إد�رة  م��ن  �شنو�ت  �أرب���ع  بعد      
مهمة  ف��اإن  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  �ملركزية  �لدولة 

�إعادة �لبناء �لتي ي�شطلع بها جو بايدن �شخمة.
   �إن قيادة �حلكومة �لأمريكية يف وقت تو�جه فيه 
�لبلد �أزمة �شحية و�قت�شادية غر م�شبوقة لي�س 

بالأمر �لهني.
    �شيكون هذ� حتدًيا هائًل يف ظل ظروف عادية، 
ولكن علوة على ذلك، يرث بايدن �إد�ر�ت ووكالت 
�لإد�رة  ق��ب��ل  م��ن  �لإه���م���ال  �أو  للن�شف  ت��ع��ر���ش��ت 
�ل�شابقة، مما �أ�شاف طبقة �أخرى من خلل رف�س 

�لتعاون �أثناء �ملرحلة �لنتقالية.

البداية من ال�سفر
   يف كند�، تكون �لوظيفة �لعمومية �لعليا ب�شكل 
عام غر حزبية، وهناك عدد قليل من �ل�شتبد�ل 
�ل�شروري عندما تتغّر �ل�شلطة، �ما يف �لوليات 
�ملتحدة، مع �نتقال �ل�شلطة تاأتي �آلف �لتحوير�ت 

يف �لأ�شخا�س.
�ل�شلطة  �إىل  ب���اي���دن  ���ش��ع��ود  ب���ني  �ل��ت��ن��اق�����س     
و�شعود �شلفه لي�س �أقل غر�بة. يف يناير 2017، 
�لفرتة  يف  مل�شاعدته  ب�شلفه  نف�شه  ت��ر�م��ب  �أ���ش��اد 
�لنتقالية. ورغم ذلك، كانت �إد�رة تر�مب بطيئة 
يف �شغل عدد كبر من �ملنا�شب �ملهمة، و�لتي ظل 

بع�شها �شاغر�ً لفرتة طويلة.
مل���لء هذه  ب���اي���دن  �إد�رة  ت��خ��ط��ط  �ل���ع���ام،     وه����ذ� 
م�شاعدة  �أي  ت��ت��ل��ق  مل  لكنها  ب�����ش��رع��ة،  �مل��ن��ا���ش��ب 
�لو�شع  هذ�  ويطرح  وليته.  �ملنتهية  �لفريق  من 

حتديات عملية و�شيا�شية كبرة.

حتديات عملية
�إد�رة بايدن،     م��ن ب��ني �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه 
�لوظيفة �لعمومية �ملحبطة �إىل حد كبر ، و�لتي 

مت �إهمالها طيلة �أربع �شنو�ت.

   على �شبيل �ملثال، �لوكالت �مل�شوؤولة عن �لإ�شر�ف 
على توزيع مئات �ملليني من لقاحات كوفيد-19 
�خ��ذت على حني غ��رة. فعند و�شوله، وجد فريق 
ب��اي��دن �أن���ه ل ت��وج��د ب��ي��ان��ات م��وث��وق��ة ح���ول عدد 

�جلرعات �ملتاحة، مما �أدى �إىل �شّل �لعملية.
�ل��رئ��ي�����س للمحرتفني     ه���ذ� �لإه����م����ال، وع�����د�ء 
يجرب�ن  �ل���ف���ي���در�ل���ي���ة،  �حل���ك���وم���ة  يف  و�ل���ع���ل���م���اء 
مع  هائلة  م�شاكل  على مو�جهة  �جلديد  �لرئي�س 

وظيفة عمومية غر مكتملة ومعطلة.

حتديات �سيا�سية
ت��ق��ل حتديات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، ل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى     
يتحّمله  ل  عبًئا  يحمل  �أن��ه  خا�شة  �أهمية.  بايدن 
�جلمهوريون على �لعموم. تقول نكتة قدمية �نه 
يتم �نتخاب �جلمهوريني على �أ�شا�س �أن �حلكومة 
غ��ر ق���ادرة على ح��ل �مل�����ش��ك��لت، وي��ظ��ه��رون ذلك 
مبجرد توليهم �ملن�شب... فمن �ل�شعب �أن يخّيبو� 

�لآمال ...
�ل��وظ��ي��ف��ي للحكومة  ي��ك��ن �خل��ل��ل  ل���ذل���ك، مل     
�شعى  �لذي  لرت�مب،  بالن�شبة  م�شكلة  �لفيدر�لية 
�لوقت  نف�س  ويف  ونطاقها،  حجمها  تقلي�س  �إىل 
توريث �مل�شاكل �إىل خلفائه. كما كان باإمكان �إد�رة 
�لإفلت  مع  �لأخبار  �إغ��لق حنفية  ا  �أي�شً تر�مب 
من �لعقاب، لكن �لدميقر�طيني لن يتمتعو� بهذه 

�لرفاهية.
�أمريكي  100 مليون  بايدن بتطعيم     وعد جو 
يف 100 يوم. و�إذ� مل يحقق هذ� �لهدف �أو �أخفى 
دونالد  وع��د  بينما  �ل��ث��م��ن،  �شيدفع  ف��اإن��ه  لعبته، 
تر�مب ببحار وعو�مل بدون نتائج ملمو�شة )خطة 
�إل  �أخ���رى(،  �أ�شياء  ب��ني  م��ن  حتتية،  بنى  �شحية، 

عندما يتعلق �لأمر بتفكيك �ل�شيا�شات �لقائمة.
وجود  باإمكانية  و�لدميقر�طيون  بايدن  يوؤمن     
ح��ك��وم��ة ���ش��ف��اف��ة حت��ق��ق ن��ت��ائ��ج ح��ق��ي��ق��ي��ة، لذلك 

حمكوم عليهم باأن يفو� بالوعد و�لعهد.
ترجمة خرة �ل�شيباين

بايدن يرث حكومة منهكة...!

*�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية / مركز �لدر��شات و�لبحوث �لدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
�ملعرفة حول �لرهانات �لدولية

خرباء منظمة ال�شحة يزورون م�شت�شفى يف ووهان
•• ووهان -اأ ف ب

يف  �ل�شبت  �أم�����س  �لعاملّية   �ل�شّحة  منّظمة  خ��رب�ء  ُيو��شل 
مب�شدر  �ملتعّلق  �مل��ي��د�ين  حتقيقهم  �ل�شني  بو�شط  ووه���ان 
مو�قع  �إىل  تقودهم  �أن  ينبغي  مهّمة  يف  ك��ورون��ا،  ف��رو���س 
�لدقيق لعمل �خلرب�ء  �لزمني  ح�ّشا�شة. ول يز�ل �جل��دول 
غ��ر و�����ش���ح. وت��ب��ق��ى �ل��ت��غ��ري��د�ت �ل��ت��ي ُي��ط��ل��ق��ون��ه��ا، وتلك 
�لأ�شا�شي  �مل�شدر  �لعاملّية،  �ل�شّحة  منّظمة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
حول  متكّتمة  �شبه  تكون  تكاد  �ل�شني  �أّن  ذلك  للمعلومات، 
�ل�شيا�شّية  �لناحية  من  �حل�شا�شّية  �ل�شديدة  �ل��زي��ارة  ه��ذه 

بالن�شبة �إليها.
وبعد �إنهائهم حجًر� �شّحًيا ��شتمّر 14 يوًما، توّجه �أع�شاء 
�إىل م�شت�شفى جينيينتان يف ووهان يف ظّل  �لفريق �شباًحا 
حر��شة م�شّددة، ح�شب م�شاهد�ت وكالة فر�ن�س بر�س. وهذه 
وقتذ�ك  ك��ان  مب��ا  �أ�شيبو�  مر�شى  ��شتقبلت  موؤ�ّش�شة  �أّول 
نهاية  �جلائحة  فيها  ب��د�أ  �لتي  �ملدينة  يف  ا،  غام�شً فرو�ًشا 

عام 2019.
ول تز�ل هناك �شكوك قوّية حتيط بالعنا�شر �لتي �شيتمّكن 
�ملحّققون من جمعها، بعد �أكرث من عام على بدء �جلائحة، 
ويف ظّل غمو�س �ل�شلطات �ل�شينّية ب�شاأن �ملو�شوعات �ملثرة 
للجدل. وحاولت منّظمة �ل�شّحة �لعاملّية �جلمعة �لتخفيف 

من �شقف �لتوّقعات.

�ملنّظمة،  يف  �ل��ط��و�رئ  عملّيات  م��دي��ر  ر�ي���ان،  مايكل  وق���ال 
“�أريد �أن �أحّذر �جلميع: �إّن �لنجاح يف حتقيٍق يتعّلق بانتقال 
بال�شرورة  ُيقا�س  ل  �لإن�����ش��ان،  �إىل  �حل��ي��و�ن  م��ن  �ل��ع��دوى 

بالعثور على م�شدٍر خلل �ملهّمة �لأوىل«.
وتابع “هذه �أ�شياء معّقدة، وما نحتاج �إىل فعله هو جمع كّل 
وما  كاّفة  �ملناق�شات  وتلخي�س  �ملعلومات،  وجميع  �لبيانات، 
هي �لدر��شات �لإ�شافّية للو�شول �إىل �لإجابة«. وبقي ر�يان 
غام�شا يف ما يتعلق بتفا�شيل جدول �أعمال فريق �خلرب�ء 
يف ووهان، على �لرغم من �حلديث عن �أن جدول �أعمالهم 
ا �إىل  �أ�شار �إىل زي��ار�ت �شتتّم خ�شو�شً “مزدحم ج��ًد�«. لكّنه 
معهد ووهان لعلم �لفرو�شات، و�إىل �شوق يف �ملدينة بيعت 
فيه حيو�نات وحيُث ميكن �أن يكون �لفرو�س قد �نتقل �إىل 

�لب�شر.
كانت �إد�رة �لرئي�س �لأمركي �ل�شابق دونالد تر�مب طرحت 
فر�شية �أن فرو�س كوفيد-19 قد يكون �نت�شر �نطلقا من 
ذلك �ملعهد عن طريق �إ�شابة �لباحثني فيه. وت�شعى �ل�شني 
�ملتهمة بالتباطوؤ يف �ل�شتجابة لأوىل �لإ�شابات بكوفيد-19، 
منذ �ل�شنة �ملا�شية �إىل ت�شليط �هتمام و�شائل �لإعلم على 
�أر��شيها. ووفًقا للأرقام  جناحها يف �حتو�ء �لفرو�س على 
كورونا منذ  ب�شبب فرو�س  �شخ�شان فقط  تويّف  �لر�شمّية، 
منت�شف �أيار-مايو. وكان �خلرب�ء بدوؤو� �جلمعة حتقيقهم 

�مليد�ين، وقد تبعهم ح�شد من �ل�شحافيني.

م�شت�شار بايدن: علينا اإ�شالح دميقراطيتنا ملواجهة ال�شني 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

�أّن  بايدن،  �لأمركي جو  للرئي�س  �لقومي  �لأمن  �شوليفان، م�شت�شار  �أعلن جيك 
�أف�شل  نحو  على  �ل�شني  ملو�جهة  دميوقر�طّيتها  �إ�شلح  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على 
يف  ��شرت�تيجّيته  بذلك  حُم��ّدد�ً  “�لعدو�ين”،  �شلوكها  عو�قب”  “تدفع  وجعلها 
ُتظهره  �لذي  �حلزم  لتوؤّكد  �شوليفان  ت�شريحات  وتاأتي  �ملناف�شة.  �لقّوة  مو�جهة 
يف بع�س �جلو�نب،  �إىل �لآن �لإد�رة �لأمركّية، حّتى �إّنه �أ�شار �إىل “��شتمر�رّية”، 
مع نهج �لإد�رة �ل�شابقة. وخلل نقا�س مع �شلفه روبرت �أوبر�ين، م�شت�شار �لرئي�س 
�إّن  �شوليفان  ق��ال  لل�شلم،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  معهد  نّظمه  �ل�شابق،  �جل��م��ه��وري 
�لأمركي”  �لنموذج  من  �أف�شل  �ل�شيني  �لنموذج  �أّن  ُتظهر  �أن  حت��اول  “�ل�شني 
�أّول  �أّن  و�ع��ت��رب  �مل��ت��ح��دة«.  �ل��ولي��ات  يف  و�لن��ق�����ش��ام  “�لختللت  على  معتمدًة 
�لأ�شا�شّية  �لدعائم  “�إ�شلح  يكون  �أن  �لأمركّية يجب  لل�شيا�شة  �لأربعة  �لأرك��ان 
باأوجه  �أو  نف�شه”  �لدميوقر�طي  ب�”�لنظام  �لأمر  تعّلق  �شو�ء  لدميوقر�طّيتنا”، 
�لثانية  “�خلطوة  �أّن  �شوليفان  و�أ�شاف  و�لقت�شادّية«.  �لعن�شرّية  �مل�شاو�ة  “عدم 
بَيد مع حلفائنا  “يد�ً  �لعمل  من خلل  �أك��رث فعالّية”  �شنكون  باأّننا  �لإق��ر�ر  هي 

�لدميوقر�طّيني«. و�أ�شار �إىل �أّن �لوليات �ملتحدة مُتّثل مع حلفائها يف �أوروبا و�آ�شيا 
لتحقيق  �ل��لزم  “�لثقل  ما مينحها  �لعاملي”،  �لقت�شاد  ن�شف  بكثر من  “�أكرث 
�ل�شني. و�أ�شاد �شوليفان  نتائج و�لدفاع عن عدد من �ملبادئ يف مو�جهة عدو�ن” 
وهو حتالف ��شرت�تيجي يجمع  مببادرة �إد�رة تر�مب لإعادة �إطلق “�لرباعية”، 
�لوليات �ملتحدة و�أ�شرت�ليا و�لهند و�ليابان ملو�جهة �لنفوذ �ل�شيني يف �ملنطقة. 
�رتياح  بذلك  م��ث��ًر�  وتطويرها”،  �لُبنية  ه��ذه  على  �حل��ف��اظ  حًقا  “نريد  و�أك���د 
�مل�شت�شار �ل�شابق لرت�مب �لذي رّحب ب� “�لنطلقة �جلّيدة” لفريق بايدن يف ما 
يتعّلق بامللّف �ل�شيني. ومتحورت �لنقطة �لثالثة �لتي حتّدث عنها �شوليفان حول 
م�شّدد�ً على �أّن “هذ� يتطّلب �لعمل  �لفوز باملناف�شة �ملتمّثلة ب�”تقنّيات �مل�شتقبل”، 
عن كثب مع حلفائنا و�شركائنا، ويف �لوقت نف�شه �لقيام با�شتثمار�ت عاّمة طموحة 
وجريئة هنا يف �لوليات �ملتحدة«. �أّما “�لركيزة �لأخرة” بح�شب م�شت�شار بايدن 
�ل�شني تدفع ثمن عو�قب ما تفعله يف  ا جلعل  �أي�شً “�ل�شتعد�د  تكون  �أن  فيجب 
م�شلمي  ب��ح��ّق  جماعّية”  “�إبادة  ب��ارت��ك��اب  و��شنطن  تّتهمها  حيث  �شينجيانغ” 
�لو��شع  �لذ�تي  حيث تر�جعت عن �حلكم  تفعله يف هونغ كونغ”  �لأويغور، و”ما 

�ملمنوح لهذه �ملنطقة، و”ل�شلوكها �لعدو�ين و�لتهديد�ت �لتي ُتوّجهها لتايو�ن«.
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املال والأعمال
»رواد« ال�شارقة تنظم دبلوم الت�شويق وبناء ال�شمعة التجارية بعد التعايف

الإمارات... وجهة عاملية لل�شياحة العالجية

2020، �ىل 4،621 متدربا من رو�د ور�ئد�ت �أعمال، 
�إىل  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ات  �مل��ت��درب��ني يف  ب��ل��غ ع���دد  بينما 
�إىل  �لدولة، لفتاً  �إم��ار�ت  504 متدربني من خمتلف 
تو��شل دعم ومتكني رو�د �لأعمال لتطوير  “ُرّو�د”  �أن 
�لقطاعات  وتعزيز م�شاهمتهم يف  و�أعمالهم  م�شاريعهم 
�لتي  �ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة  �ملختلفة يف ظ��ل  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

تفر�س حتديات جديدة.
�نطلقاً  ياأتي  �لربنامج  �أن هدف هذ�  �ملحمود  و�أ�شاف 
�لأعمال  ر�ئ�����د  ي���ك���ون  �أن  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ح���ر����س  م���ن 
�لإمار�تي ملماً وقادر�ً على معرفة �أدو�ت ومهار�ت �إد�رة 
�ملنا�شبة  �لت�شويقية  �ل�شرت�تيجيات  وو���ش��ع  �لأزم����ات 

�إلكرتوين من خلل  �إن�شاء متجر  وكيفية  ومتطلباتها 
و�أهمية �لعلقات �لإعلمية لر�ئد  “زيفلو�س”  من�شة 

�لأعمال وكيفية ��شتثمارها.
ت�شويقية  ��شت�شارة  تخ�شي�س  مت  �ل��ربن��ام��ج،  ختام  ويف 
مبا  ت�شويقية  بن�شائح  وتزويدهم  للم�شاركني  منفردة 
ينا�شب �حتياجات م�شاريعهم، كما منح �ملتدربون متجر� 
�لإلكرتونية  للتجارة  “زيفلو�س”  من�شة  يف  جمانيا 
�لأعمال  رو�د   َ َع��ربَّ حيث  �ملتجر،  يف  منتجاتهم  لعر�س 
�مل�شاركون عن ��شتفادتهم �لعالية من �لربنامج �متنانهم 
ملوؤ�ش�شة “ُرّو�د” ملتابعتهم وحثهم على �ملزيد من �ملثابرة 

و�لنجاح و�لتعامل مع �لتحديات �لتي يو�جهونها.

•• ال�سارقة -وام:

نظمت موؤ�ش�شة �ل�شارقة لدعم �مل�شاريع �لريادية “ُرّو�د” 
�لتابعة لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة، برناجما 
تدريبيا بعنو�ن “دبلوم �لت�شويق وبناء �ل�شمعة �لتجارية 
رو�د  مب�����ش��ارك��ة  “زووم”،  من�شة  ع��رب  �لتعايف”  ب��ع��د 
ور�ئد�ت �لأعمال، على مد�ر 14 يوما وقدمه جمموعة 

من �خلرب�ء يف جمال �لت�شويق و�لت�شال �حلكومي.
وك�شف �شعادة حمد علي عبد�هلل �ملحمود، مدير موؤ�ش�شة 
“ُرّو�د”  بر�مج  يف  �مل�شرتكني  عدد  �إجمايل  �أن  “رّو�د”، 
عام  نهاية  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  تاأ�شي�س  منذ  و�شل  �لتدريبية 

تقدمي  من  ومتكينه  �حلالية،  �ل��ظ��روف  ظل  يف  خا�شًة 
�أ���ش��ل��وب ع��ر���س ج��ّي��د �أم���ام و���ش��ائ��ل �لإع����لم و�جلمهور 
وكيفية  �ل�شوق  ركود  و�لتعرف على  ملنتجاته وخدماته، 

معاجلته.
��شتغلل  كيفية  على  �ل��ربن��ام��ج  يف  �مل�����ش��ارك��ون  وت��ع��رف 
و�شع  وط��رق  للم�شروع،  �لربح  وحتقيق  �لأ���ش��و�ق  رك��ود 
و�لت�شميم  �لإعلمي  �ملحتوى  وكتابة  �لت�شويق  خطط 
�لبتكار  و�أه��م��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل  من�شات  ع��رب 
�لت�شويقي يف عامل �لأعمال، كما مت طرح مناذج لق�ش�س 
�لنجاح و�لأفكار �لت�شويقية �لناجحة، �إ�شافة �إىل تعريف 
�أ�شحاب �مل�شاريع مبفهوم �لتجارة �لإلكرتونية وقو�عدها 

االجتماع االأول ملجل�س اإدارة �سيدات اأعمال عجمان 

مبادرات و�شراكات متنوعة ي�شتهدفها املجل�ص خالل 2021

مليار درهم حجم التبادل التجاري بني دبي واإ�شرائيل خالل 5 ا�شهر

على  و�إمن���ا  وح�شب  �جلانبني  ب��ني 
معظم �أ�شو�ق �خلليج �لعربي �لتي 
وت�شهيلتها  ع��لق��ات��ه��ا  تت�شابك 
�لتجارية �ملتبادلة ب�شكل و��شع مع 

�أ�شو�ق �لدول �لعربية �لأخرى.

�ل�شنو�ت  خ����لل  �جل���ان���ب���ني  ب���ني 
ما  دره����م،  م��ل��ي��ار   15 �إىل  �ملقبلة 
�أل���ف فر�شة  ي��وف��ر �أك���رث م��ن 15 

عمل«.
“�لعلقات  ����ش���ع���ادت���ه،  و�أ������ش�����اف 
�ل���ت���ج���اري���ة م����ع �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل، من 
���ش��اأن��ه��ا ف��ت��ح ف��ر���س ج��دي��دة �أم���ام 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لتجارة  حركة 
�ملعطيات  �أن  �إىل  م�شر�ً  �لأو�شط، 
�لإيجابية حلجم �لتبادل �لتجاري 
ب�شكل  ���ش��ت�����ش��اه��م  �ل��ط��رف��ني  ب���ني 
�نتقال  ح��رك��ة  ت��ن�����ش��ي��ط  يف  ف��ع��ال 
�أ�شو�ق  فتح  عرب  �لب�شائع  وتبادل 
ج��دي��دة ب��ني دب��ي و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، كما 
على  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات  �شت�شجع 
رفع م�شتويات �لإنتاج وفتح مو�رد 

��شتثمارية جديدة«.
رئ��ي�����س جمل�س  ����ش���ع���ادة  و�أو�����ش����ح 
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������س  �لإد�رة 
“�أن  �لعاملية،  دبي  ملجموعة مو�نئ 

وفتح �أ�شو�ق جديدة ت�شاهم ب�شكل 
مبا�شر يف زيادة �لنمو �لقت�شادي 

يف �ملنطقة«.
م���ن ج��ه��ت��ه �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة �أحمد 
�لعام  �مل����دي����ر  م�����ش��ب��ح،  حم���ب���وب 
جتارة  كمية  “�أن  دب���ي:  جل��م��ارك 
دب���ي م���ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �مل��ن��ق��ول��ة عرب 
�ألف   5.7 بلغت  �لبحري  �ل�شحن 
درهم،  مليون   82.8 بقيمة  ط��ن 
 423 �ل�������ش���ح���ن �جل��������وي  وع������رب 
كيلوجر�ما بقيمة 948.6 مليون 
درهم، م�شر�ً �إىل �أن �أبرز �ملنتجات 
��شتحوذت  �لتي  �لتجارية  و�ل�شلع 
ع�����ل�����ى ح�����ج�����م �ل�������������������و�رد�ت ه�����ي: 

�لقت�شادي  �لتعاون  �آف��اق  تو�شيع 
ت��ع��ود فو�ئده  ل���ن  ب���ني �جل��ان��ب��ني 
دولة  يف  �لأع��م��ال  جمتمعات  على 
�لإم��������ار�ت و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ف���ق���ط، بل 
�لأ�شو�ق  ج��م��ي��ع  لت�شمل  �شتمتد 
منطقة  يف  �لأع���م���ال  وجم��ت��م��ع��ات 
�أن  �ل�������ش���رق �لأو�������ش������ط، م�����وؤك�����د�ً 
للنمو  �لإي����ج����اب����ي����ة  �مل�����وؤ������ش�����ر�ت 
�شاحب  روؤي��ة  ترتجم  �لقت�شادي 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
يف مد ج�شور �لتعاون ودعم  �هلل”، 
�ل�شر�كات �لعاملية �لعابرة للحدود 

و�لأملا�س،  و�ل��ف��و�ك��ه،  �خل�����ش��رو�ت 
�مل�شطحة،  �ل���ع���ر����س  و����ش���ا����ش���ات 
و�لأدو�ت  �لتكنولوجية،  و�لأجهزة 
�ل���ط���ب���ي���ة و�مل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة، وج�����اء 
وقطع  �لذكية،  و�لهو�تف  �لأملا�س، 
وزيوت  و�لعطور،  �ملحركات،  غيار 
�لت�شحيم، من �شمن �أبرز �ملنتجات 

�مل�شدرة من دبي �إىل �إ�شر�ئيل«.
�لعام جلمارك  �ملدير  �شعادة  وق��ال 
و�إ�شر�ئيل متتلكان  دبي  “�أن  دبي: 
و�لفر�س  �مل��ق��وم��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لتي  �مل�������ش���رتك���ة،  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
م�شتقبل  ت��اأ���ش��ي�����س  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
�ل���ت���ج���اري لي�س  ل��ل��ت��ع��اون  و�ع�����د 

•• دبي - وام: 

ب��ل��غ ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري بني 
�لأ�شهر  خ����لل  و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل  دب����ي 
�خل��م�����ش��ة �لأخ�������رة م��ل��ي��ار دره���م 
حديثة  �إح�شائية  وف��ق  �إم���ار�ت���ي، 
جل���م���ارك دب���ي ك�����ش��ف��ت ع���ن حجم 
�لبلدين  ب�����ني  �ل����ت����ج����ارة  ق���ي���م���ة 
طن،  �أل���ف   6.217 بلغت  و�ل��ت��ي 
درهم  مليون   325 بنحو  وزع���ت 
و607  طنا،   718 بكمية  و�رد�ت 
 5.4 مليون درهم �شادر�ت بكمية 
درهم  م��ل��ي��ون  و98.7  ط���ن،  �أل���ف 

“عبور” بكمية 52.4 طن.
وق����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان �أح���م���د بن 
�لإد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ���ش��ل��ي��م، 
�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ 
دبي �لعاملية، رئي�س موؤ�ش�شة �ملو�نئ 
و�جل������م������ارك و�مل���ن���ط���ق���ة �حل������رة: 
�لتاريخية  �ل�شلم  “تقود معاهدة 
ب���ني �لإم���������ار�ت و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، �إىل 
�مل�شهد �لقت�شادي  حتول كبر يف 
و�ل���ت���ج���اري و�ل���ش��ت��ث��م��اري، حيث 
�لتجارية  �مل��ب��ادلت  �رت��ف��اع  نتوقع 

�عمال  ����ش���ي���د�ت  �إد�رة  جم��ل�����س 
عجمان على �شرورة توفر خطة 
تتميز  للع�شو�ت  �شاملة  تدريبية 
بالتنوع على �أيدي خرب�ء وجهات 
متخ�ش�شة يف “�لريادة، �إ�شتد�مة 
�لزر�عة،  �لتكنولوجيا،  �لعمال، 
ب����ن����اء �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، �حل���رف���ي���ة، 
�ل�شحة �لعامة، و�لأزياء و�لعطور 

وغرها«.

�ل�شحية  �خل��دم��ات  �شبكة  خ���لل 
ع���ل���ى ج���م���ي���ع م�������ش���ت���وي���ات���ه���ا، ومت 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية  ت��وف��ر  �ع��ت��م��اد 
على م�شتوى عاملي �إحدى �لركائز 
�لوطنية لدولة  �لأج��ن��دة  6 يف  �ل��� 
م�شروع  و�أل���زم   ،2021 �لإم���ار�ت 
بتوفر  �ل�شحي  �ل��ت��اأم��ني  ق��ان��ون 
للمو�طن  �ل�������ش���ح���ي  �ل����ت����اأم����ني 
�إ�شد�ر  ومت  �ل���دول���ة،  يف  و�مل��ق��ي��م 
�شيا�شات وطنية ملكافحة �لأمر��س 
�لفكرية  للملكية  و�أي�شاً  �ل�شارية، 
يف �ملجال �ل�شحي و�شيا�شة وطنية 
ل��ت��ع��زي��ز �ل�����ش��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة و�آخ���ر 

للتح�شينات.

•• عجمان - الفجر 

�أك���دت �ل��دك��ت��ورة �آم��ن��ة خليفة �آل 
�شيد�ت  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ع���ل���ي، 
� ع�����ش��و جمل�س  �أع���م���ال ع��ج��م��ان 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  �إد�رة 
عجمان، على �شعي �ملجل�س خلل 
�لعام �جلاري �إىل �إطلق مبادر�ت 
وم�����ش��اري��ع ت��خ��دم ع�����ش��و�ت��ه، �إىل 
ج���ان���ب ت���ن���وي���ع �ل�������ش���ر�ك���ات مع 
وموؤ�ش�شات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات 
توفر  ل�شمان  �خل��ا���س  �لقطاع 
�شيد�ت  تطلعات  تو�كب  خدمات 

ور�ئد�ت �لعمال ب�شكل عام.
جاء ذلك خلل تر�أ�شها للجتماع 
�شيد�ت  �إد�رة  مل��ج��ل�����س  �لأول 
 2021 �أع���م���ال ع��ج��م��ان ل��ل��ع��ام 
�لعمل  م�شتجد�ت  على  للإطلع 
و������ش����ت����ع����ر������س �أه��������م �مل�������ش���اري���ع 
و�ملبادر�ت، حيث ح�شر �لإجتماع 

�لت�شال  خا�شية  ع��رب  ب��ُع��د  ع��ن 
�إد�رة  ع�����ش��و�ت جم��ل�����س  �مل���رئ���ي، 

جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان.
رحبت  �لإج�����ت�����م�����اع  ب�����د�ي�����ة  يف 
�لدكتورة �آمنة خليفة باحل�شور، 
�شيد�ت  مب�����ش��اه��م��ات  و�أ������ش�����ادت 
�لأمر  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �لع��م��ال يف 
�لقيادة  توجيهات  يعك�س  �ل���ذي 
�إقت�شادي  مناخ  لتوفر  �لر�شيدة 
م�شاريع  ومن��و  �إ�شتد�مة  ي�شمن 

�شيد�ت ور�ئد�ت �لعمال.
�إط��ل��ع��ن �حل�����ش��ور ع��ل��ى حم�شر 
ومت  و�عتماده،  �ل�شابق  �لجتماع 
�لإ�شرت�تيجية  �خلطة  مناق�شة 
عجمان،  �أع��م��ال  ���ش��ي��د�ت  ملجل�س 
�ل��ف��ع��ال��ة �لتي  �مل����ب����ادر�ت  و�أه������م 
تنفيذها  ع��ل��ى  �ملجل�س  ي��ح��ر���س 
ع�شو�ته  خل��دم��ة  ���ش��ن��وي  ب�شكل 
����ش���ي���ارت���ي،  “مبادرة  وم����ن����ه����ا 
���ش��ي��ارة بنظام  ب��ت��وف��ر  و�مل��ع��ن��ي��ة 

لع�شو�ت  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  �ل��ق��ن��و�ت 
�مل��ج��ل�����س وت����ق����دمي خ���دم���ة ذ�ت 
ق��ي��م��ة م�����ش��اف��ة ل���ه���ن، وم���ب���ادرة 
“�إزرع و�ح�شد” لت�شجيع �شيد�ت 
�مل�شاركة يف حتقيق  �لأعمال على 
�ملنتجات  م���ن  �ل���ذ�ت���ي  �لك��ت��ف��اء 
�لدعم  ت���ق���دمي  ع���رب  �ل���زر�ع���ي���ة 
�ملنا�شب لتجهيز �لبيوت �لزر�عية 
�ل��ب��ل���ش��ت��ي��ك��ي��ة و�ل����ش���ت���ف���ادة من 
�مل�������ش���اح���ات �ل���غ���ر م�����ش��ت��غ��ل��ة يف 
 � “بد�يات  وم�����ب�����ادرة  �مل�����ن�����ازل، 
متكني  ب��ه��دف   »e- channel
ع�شو�ت �ملجل�س من �لتقدمي على 
خدمات رخ�شة بد�يات �إلكرتونيا 
عرب �ملوقع �للكرتوين للمجل�س 
 bwc.ajmanchamber.ae  �
و�لتي  “وثق ومتيز”  ،  ومبادرة 
تهدف لتعزيز �لقدر�ت �ملوؤ�ش�شية 
للمجل�س ودر��شة �لفر�س �ملتاحة 
�لعمل  بيئة  يف  منها  لل�شتفادة 

ت�شجيلها  بعد  �حل�شن  �ل��ق��ر���س 
وتاأمينها، بهدف متكني �ل�شيد�ت 
�لبدء  يف  �ملبادرة  من  �مل�شتفيد�ت 
و”مبادرة  �خلا�شة”  باأعمالهن 
و�لتي توفر قناة لتقدمي  ريوقي 
)�لريوق(  و�مل�شروبات  �مل��اأك��ولت 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  مل���وظ���ف���ي 
�ملجل�س”  �شركاء  م��ن  و�خل��ا���ش��ة 
من�شة  لتوفر  رف��وف  و”مبادرة 
ت�شويقية ملنتجات �شيد�ت �لعمال 

بطريقة مبتكرة«.
وت�����ن�����اول �لإج����ت����م����اع �مل�����ب�����ادر�ت 
  2021 ع������ام  يف  �مل�������ش���ت���ح���دث���ة 
�إمار�تي جميلة”  “مبادرة  ومنها 
�لتنمية  د�ئ�������رة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�لتي  ع���ج���م���ان  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  ت����ه����دف 
�أبرز  تر�ثية وج��ولت �شياحية يف 
“نقطة  مناطق �لإمارة، ومبادرة 
زي���ادة  �إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  بيع” 

•• اأبوظبي-وام: 

ر����ش���خ���ت دول������ة �لإم����������ار�ت خلل 
�شمن  موقعها  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�أف�شل وجهات �ل�شياحة �لعلجية 
�لدولية  �ل��ث��ق��ة  بف�شل  �ل��ع��امل  يف 
�لذي  �ل�شحي  بقطاعها  �ملتنامية 
جنح يف ��شتقطاب كربى �ملوؤ�ش�شات 
�لعاملية  �مل����ك����ان����ة  ذ�ت  �ل���ط���ب���ي���ة 

�ملرموقة.
�مل��رت��ب��ة �لأوىل  وحت��ت��ل �لم������ار�ت 
على م�شتوى دول �خلليج �لعربية 
�لوجهات  �أف�����ش��ل  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن 
ح�شب  عامليا  �لعلجية  لل�شياحة 
موؤ�شر جمعية �ل�شياحة �لعلجية 
وم��ق��ره��ا �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة فيما 
حت��ت��ل �إم�����ارة دب���ي �مل��رت��ب��ة �لأوىل 
عربيا و�ل�شاد�شة عامليا يف “�ملوؤ�شر 
�لعلجية”  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  �ل���ع���امل���ي 
�ل�شادر عن �ملركز �لدويل لبحوث 

.« IHRC»لرعاية �ل�شحية�
وت��ت�����ش��در �لإم�������ار�ت �ل��ع��دي��د من 
�ملوؤ�شر�ت �لعاملية يف جمال �ل�شحة، 
حيث حققت يف عام 2019 �ملرتبة 
�لأوىل يف 7 موؤ�شر�ت عاملية وذلك 
وفقاً لتقرير �شادر يف عام 2020 
للتناف�شية  �لحت����ادي  �مل��رك��ز  ع��ن 

و�لإح�شاء.
وت��ع��ت��م��د ج��اذب��ي��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
جودة  على  �لعلجية  �ل�شياحة  يف 
�شبكة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات 
�لطبية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  و�����ش���ع���ة 
“�شهادة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ة  �ل��ك��ربى 
�لعتماد �لدويل JCI ، وتناف�شية 
وِق�َشر  �خل����دم����ات،  ه����ذه  �أ����ش���ع���ار 
جانب  �إىل  عليها،  �حل�شول  ف��رتة 
�لكبرة  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة  �لإم����ك����ان����ات 
وعائلتهم،  �مل��ر���ش��ى  ت��لئ��م  �ل��ت��ي 
و�لبيئة �لآمنة �ملت�شاحمة �ملتعددة 
�لعلج  ما مينح جتربة  �لثقافات، 

ميز�ت �إ�شافية.
�ل�شياحة  م���ب���ي���ع���ات  و����ش���ج���ل���ت 
�لعلجية يف �لإمار�ت 12.1 مليار 
درهم يف 2018 بن�شبة منو قدرها 
 ،2017 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   5.5%
غرفة  �أجرته  لتحليل  وفقا  وذل��ك 
�شناعة وجتارة دبي منت�شف �لعام 
2019 و�لذي توقع ��شتمر�ر منو 
م��ب��ي��ع��ات �ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ع��لج��ي��ة يف 
درهم  مليار   19.5 �إىل  �لإم���ار�ت 
مبعدل  �أي   ،2023 �لعام  بحلول 
 10.7 ق��دره  تر�كمي  �شنوي  منو 

يف �ملائة لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
و�أط���ل���ق���ت �لإم�������ار�ت �ل��ع��دي��د من 

�لرئي�شية،  للقطاعات  �لتنظيمي 
�لقيمة  ذ�ت  �لقطاعات  وت�شجيع 
�مل�شافة �لعالية«. وبد�أت �لإمار�ت 
�لتنظيمي  �لإط����ار  ت��ع��زي��ز  عملية 
لل�شياحة �لعلجية على �مل�شتويني 
�شنو�ت،  ق��ب��ل  و�لحت������ادي  �مل��ح��ل��ي 
�������ش���ت �إم��������ارة دب�����ي عام  ح���ي���ث �أَ����شّ
لل�شياحة  دب��ي  “جمل�س   2014
�ل�شحة  لهيئة  �لتابع  �ل�شحية” 
�لإم��ارة �شمن  بدبي، بهدف و�شع 
وجهات �ل�شياحة �لعلجية �لأوىل 

يف �لعامل.
�مل�����ج�����ل�����������س ع������������دد� من  وح������������دد 
متتلك  �لتي  �لطبية  �لتخ�ش�شات 
�لعاملية  �ملناف�شة  ع��ل��ى  ق���درة  دب���ي 
�ل��ع��ال��ي��ة فيها،  وحت��ق��ي��ق �جل�����ودة 
�لتجميلية،  �لإج����������ر�ء�ت  وه�����ي: 
و�ل�شت�شفاء و�لتعايف و�لفحو�شات 
وطب  �لعظام،  وجر�حات  �لطبية، 
�لأ�شنان،  وط��ب  �لعيون،  وج��ر�ح��ة 
و�لعناية  �جل���ل���دي���ة  و�لأم�����ر�������س 
�مل�شاعدة على  بالب�شرة، و�لتقنيات 

�لإجناب.
�أبوظبي يف  �إم���ارة  تنطلق  ب��دوره��ا 
�شعيها �إىل �أن تكون مركز�ً لل�شياحة 
جهد  �إىل  �����ش���ت���ن���اد�ً  �ل���ع���لج���ي���ة 
�لفاعلة  “�جلهات  ب��ني  م�����ش��رتك 

�ملبادر�ت و�جلهود جلذب �ل�شياحة 
�شبيل  ف��ع��ل��ى  �إل���ي���ه���ا،  �ل��ع��لج��ي��ة 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  ق��ام��ت  �مل��ث��ال 
�ل�شحية”  دب���ي  “جتربة  ب��اإن�����ش��اء 
�إل��ك��رتون��ي��ة لل�شياحة  ب��و�ب��ة  ك���اأول 
تعمل  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  �لعلجية 
�ل�شياح يف حجز كل  على م�شاعدة 
عرب  �لعلجية  عطلتهم  تفا�شيل 
�لإن����رتن����ت، يف ح���ني ق��ام��ت د�ئ���رة 
�لثقافة و�ل�شياحة  �ل�شحة ود�ئرة 
باإطلق   2018 يف  �أب��وظ��ب��ي  يف 
ب����و�ب����ة �أب����وظ����ب����ي �لإل���ك���رتون���ي���ة 
بو�بة  وه��ي  �ل��ع��لج��ي��ة،  لل�شياحة 
رق��م��ي��ة ت��وف��ر ل�����زو�ر �لإم������ارة كل 
�لطبية  �خلدمات  حول  �ملعلومات 
طو�ل  �ل�شحية  �لرعاية  ومن�شاآت 

مدة زيارتهم.
جماًل  �لعلجية  �ل�شياحة  ومتّثل 
�لإم���ار�ت  ُتثبت فيه دول��ة  ج��دي��د�ً 
على  وق��درت��ه��ا  ومت��ي��زه��ا،  تفوقها 
بناء “�قت�شاد تناف�شي معريف مبني 
حماور  �أح��د  وه��و  �لبتكار”،  على 
 ،?2021 �ل��وط��ن��ي��ة  “�لأجندة 
��ت ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة جهود  �ل��ت��ي ن�����شّ
على  قائم  �قت�شاد  �إىل  “�لنتقال 
�لبتكار  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���رب  �مل���ع���رف���ة، 
و�لبحث و�لتطوير، وتعزيز �لإطار 

جدول �مللتقيات و�لرب�مج ومنها 
�ملن�شات  وم����ع����ر�����س  “ملتقى 
�ل�شركاء،  ملتقى  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي �إ����ش���ر�ق���ة يف 
�لوطني  �لتمكني  �لثانية،  دورت��ه 

� قيادية �لعمال«.
ه����ذ� و�إط��ل��ع�����ن �ل��ع�����ش��و�ت على 
�لوطن��ي  �ل��ربن��ام��������������������ج  نت�����ائج 
�إ�شر�قة 2020 يف دورته �لوىل 

للمتاأه��������لت  �ملُقدم����ة  و�ملز�ي������ا 
�لغ�������ذ�ئي  �لأم�����������������ن  ف��ئ��ت��ي  يف 
وجهود  و�ل�������ش���ح���ة،    � و�مل�����ائ�����ي 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ربن��ام��ج يف 
تو�شيع د�ئرة �مل�شاركة و�إ�شتقطاب 
لعر�س  �ع��م��ال  ور�ئ����د�ت  �شيد�ت 
و�أفك�اره�����ن  م�����ش�����������������اري��ع��ه��ن 

�ملبتكرة.   
�أك��دن ع�شو�ت  �لإجتماع  وخ��لل 

مبا ينعك�س على خدمات �ملوجهة 
للع�شو�ت.

ك��م��ا �إ���ش��ت��ع��ر���س �حل�����ش��ور خطة 
�مل��ج��ل�����س ل��ت��ن��وي��ع ���ش��ر�ك��ات��ه مع 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
�مل�شتهدفة  �جل������ه������ات  و�أه�����������م 
تدريبية  خدمات  توفر  ل�شمان 
مل�شاريع  ومت��وي��ل��ي��ة  وت�����ش��وي��ق��ي��ة 
�لإجتماع  و�إ�شتعر�س  �لع�شو�ت، 

100 دولة متثل �مل�شت�شفيات  من 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���ت���اأم���ني  و����ش���رك���ات 
�أعلنت  �ملوؤمتر  وخلل  �حلكومية، 
تو�فر  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شحة  د�ئ���رة 
�شية يف من�شة  “250 باقة تخ�شُّ
نحو  يقدمها  �لعلجية  �ل�شياحة 
40 مزود�ً”، موؤكدة �أن “�جلودة” 
�أه����م �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��ت��ي تعتمد  ه���ي 
عليها �أبوظبي يف �جتذ�ب �ل�شياحة 

�لعلجية.
��شتقطاب  �إىل  �ل���د�ئ���رة  و�أ����ش���ارت 
�أكرث  و�أن  دول���ة،   93 م��ن  مر�شى 
علجي”  “�شائح  �أل����ف   20 م���ن 
 ،2018 ع��ام  �أبوظبي  �إىل  وِف���دو� 

بعام  مقارنة   20% تبلغ  ب��زي��ادة 
�ملرتبة  �لم���ار�ت  وحتتل   .2017
�ملن�شاآت  ع����دد  يف  ع���امل���ي���اً  �لأوىل 
�ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة ب��و�ق��ع 221 
ومرفقاً  طبياً  وم��رك��ز�ً  م�شت�شفى 
نتائج  ب��ح�����ش��ب  م��ع��ت��م��دة،  ���ش��ح��ي��اً 
�ل�����ش��ن��وي للجنة  ن�����ش��ف  �ل��ت��ق��ري��ر 
�لدولية �مل�شرتكة لعتماد �ملن�شاآت 

�ل�شحية »JCI« يف عام 2019.
�شيا�شة  م��ب��ك��ر�ً،  �لإم�����ار�ت  وت��ب��ن��ت 
�ل�شاملة  �ل�شحية  �لرعاية  توفر 
و�ملقيمني،  �مل����و�ط����ن����ني  جل���م���ي���ع 
�لوقائية  ب���ر�جم���ه���ا  ط���ري���ق  ع���ن 
�ل��وق��ت، من  و�ل��ع��لج��ي��ة يف نف�س 

�ل�شياحة  جم�����ال  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
منتج  لتقدمي  �ل�شحية  و�لرعاية 
�ملتخ�ش�س  �ل��ع��لج��ي��ة  �ل�����ش��ي��اح��ة 
�لذين  للمر�شى  �جل����ودة  �ل��ع��ايل 
�أف�شل  على  �حل�شول  يف  يرغبون 
يف  �ل�شحية  و�ل��رع��اي��ة  �خل��دم��ات 

�أكرث مدن �لعامل �زدهار�ً و�أماناً«.
و����ش��ت�����ش��اف��ت �أب��وظ��ب��ي ع�����دد�ً من 
�لعاملية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لأن�������ش���ط���ة 
�ل�شياحة  جم�������ال  يف  �ل�����ك�����ربى 
�لعاملي  “�ملوؤمتر  مثل  �لعلجية، 
و�لرعاية  �ل��ع��لج��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
 17-15 �ل���ف���رتة  يف  �ل�شحية” 
�أكتوبر 2019، و�شاركت فيه وفود 

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 
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                         يف الدعوى رقم 5708/2020/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملو�شوع طلب ��شت�شد�ر �أمر باأد�ء مبلغ وقدره )25.792.74( درهم فقط خم�شة 

وع�شرون �لف و�شبعمائة و�ثنان وت�شعون درهم و�ربعة و�شبعون فل�س ، مع �لفائدة �لتجارية بو�قع 12% من 
تاريخ �لتكليف بالوفاء بتاريخ:2020/11/24 وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب و�شمول 

�لمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة  
طالب �لإعلن : قاهرة لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : مدعي 

 - �شوفت  �شيفت  فيكتور   -2 دب��ي  ف��رع   - ����س.ذ.م.م  �لفنية  للمقاولت  �مل�شتقبل  قطار   -1  : �إعلنهم  �ملطلوب 
�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما   - جمهويل حمل �لإقامة 

بالز�م  ب��ت��اري��خ:2021/1/27  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  �أد�ء فقد  �أم��ر  ��شت�شد�ر  �لإع��لن :طلب  مو�شوع 
�ملدعي عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ )25.792.74( درهم فقط خم�شة وع�شرون 
، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ  �لف و�شبعمائة و�ثنان وت�شعون درهم و�ربعة و�شبعون فل�س 
�ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  و�مل�شاريف ومبلغ  بالر�شوم  �لز�مهما  �ل�شد�د مع  2020/11/24 وحتى متام 

ورف�شت طلب �لنفاذ �ملعجل،ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�صعبة         
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اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 106/2021/16 جتاري جزئي

مو�شوع �لدعوى:  �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره ) 123،216.45درهم( و �لر�شوم و 
�أتعاب �ملحاماة و �لفائدة .12 % من تاريخ �ملطالبة. وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف  �مل�شاريف و 

�لنز�ع رقم 2020/3050 جتاري.
دبى للخر�شانة �جلاهزة �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى

1- ج�شر �ل�شوي�س للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه
مو�شوع �لإعلن :  قد �أقام عليك� �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باإلز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
) 123،216.45درهم( و �لر�شوم و �مل�شاريف و �أتعاب �ملحاماة و �لفائدة .12 % من تاريخ �ملطالبة. 
�لحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  رقم 2020/3050 جت��اري.  �لنز�ع  �لتام و�شم ملف  �ل�شد�د  وحتى 
�ملو�فق2021/2/7م �ل�شاعة يف  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي 

ما لديك� من مذكر�ت �أو م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة ب�ثلثة �أيام على �لقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 3862/2020/60 امر اأداء

ب�شد�د مبلغ )293،485.50( درهم فقط  �ملطلوب �شدهما  باإلز�م  �لأمر  باإ�شد�ر  �ملطالبة  �لدعوى:   مو�شوع 
وقدره )مائتي وثلثة وت�شعني �ألف و�أربعة مئة وخم�شة وثمانني درهًما وخ�شمني فل�ًشا ل غر( ، و�لفائدة 
�لقانونية قدرها 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 

�أتعاب �ملحاماة.
طالب �لعلن:  مز�رع �لعني للنتاج �حليو�ين �س.م.ع - �شفته بالق�شية:  مدعى

�ملطلوب �علنهم:  1- �شركة طار�س عبيد �ملزروعي للتجارة �لعامة ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
�شفته بالق�شية:  مدعى عليه  2- حممد عا�شم عتيق �شديقي 

�إلز�م  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020-09-20  �أمر  مو�شوع �لإع��لن :  طلب ��شت�شد�ر 
�لعامة ذ.م.م، 2- حممد عا�شم عتيق  �ملزروعي للتجارة  �ملدعي عليهما بالت�شامن )1- �شركة طار�س عبيد 
�شديقي( باأن يوديا للمدعية مز�رع �لعني للنتاج �حليو�ين �س.م.ع مبلغ و قدرة 293،485.50 درهم )مائتان 
و ثلثة و ت�شعون �ألف و �أربعمائة و خم�شة و ثمانون درهم و خم�شون فل�س ( و �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من 
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 15-09-2020 و حتى �ل�شد�د �لتام و �مل�شاريف و مبلغ �ألف درهم مقابل 

�أتعاب �ملحاماة. ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لإعلن.
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

خليل  /حمزه  �ملدعو   فقد 
�لردن    �حل���ج���ازي���ن،  ودي����ع 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  م��ن   )618860O(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0556818819

فقدان جواز �شفر
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املال والأعمال
كهرباء ال�شارقة تنجز م�شروع تطوير حمطتي توزيع بكلباء بـ 10 ماليني درهم

- توفيق االأو�ساع..
و�أوج����������ب �مل����ر�����ش����وم ع���ل���ى ك���اّف���ة 
باأن  ُملزمة  تكون  �لتي  �ل�ّشِركات 
�أ�شو�ق  �أ���ش��ُه��ِم��ه��ا يف  ب�����اإدر�ج  ت��ق��وم 
وفقاً  �مل���ح���ّل���ي���ة  �مل���ال���ي���ة  �لأور�ق 
لأح��ك��ام��ه، ت��وف��ي��ق �أو���ش��اع��ه��ا مبا 
يّتِفق و�لو�جبات �ملن�شو�س عليها 
�ملر�شوم، وذل��ك خ��لل مهلة ل  يف 
تاريخ  و�ح��دة من  �شنة  على  تزيد 

�لعمل به..
ل�ُشلطة  �مل����ر�����ش����وم  �أج�������از  ف��ي��م��ا   
�إمارة دبي  �لرتخي�س �ملخت�شة يف 
لتلك  �مل��م��ن��وح��ة  �ملُ��ه��ل��ة  د  مُت����دِّ �أن 
�ل�����ش��رك��ات مب��وج��ب �مل��ر���ش��وم ملُّدة 
مُماِثلة يف �لأحو�ل �لتي ت�شتدعي 
ذل�����ك، وُي��ن�����ش��ر ه����ذ� �مل���ر����ش���وم يف 
دبي،  حلكومة  �لر�شمّية  �جلريدة 

وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

••دبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكماً  ب�����ش��ف��ت��ه  �هلل”،  “رعاه 
3 ل�شنة  لإمارة دبي، �ملر�شوم رقم 
�ل�ّشِركات  �أ���ش��ُه��م  ب����اإدر�ج   2021
�ملالّية  �لأور�ق  �أ�شو�ق  �ملُ�شاِهمة يف 
�ملر�شوم  وت�����ش��ّم��ن  دب����ي.  ب����اإم����ارة 
�ل�شركات  ب���ني  ت���وزع���ت  �أح���ك���ام���اً 
�ملحلية  غ��ر  و�ل�����ش��رك��ات  �ملحلية 
�إدر�ج  لغايات  �لأجنبية  و�ل�شركات 
�ملالية،  �لأور�ق  �أ�شو�ق  يف  �أ�شهمها 
�ل�شركات  �مل���ر����ش���وم  ع����رف  ح��ي��ث 
�ملُ�شاِهمة  �ل�ّشِركات  باأنها  �ملحلية 
�لعاّمة، �لتي يتم تاأ�شي�شها يف �إمارة 
دبي، مبا يف ذلك مناطق �لتطوير 
ة، و�ملناطق �حُلّرة مبا فيها  �خلا�شّ
م��رك��ز دب���ي �مل����ايل �ل��ع��امل��ي، ويتم 
�لرتخي�س  �ُشلطة  من  ترخي�شها 
للت�شريعات  وف�����ق�����اً  �مل���خ���ت�������ش���ة 
�ل�شركات  �أم����ا  ل��دي��ه��ا،  �ل�����ش��اري��ة 
�ملر�شوم  عرفها  فقد  �ملحلية  غر 
�لعاّمة،  �ملُ�شاِهمة  �ل�ّشِركات  باأنها 
وترخي�شها  تاأ�شي�شها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
خ��ارج �إم��ارة دب��ي، ولديها ف��روع �أو 
�لإم���ارة،  د�خ��ل  �أن�شطة  �أو  �أ���ش��ول 
�لأجنبية  �ل�شركات  ع��ّرف  يف حني 
باأنها �ل�شركات �لتي يتم تاأ�شي�شها 
�لإمار�ت  دول��ة  خ��ارج  وترخي�شها 

- اإدراج االأ�سُهم وتداولها..
�إدر�ج  �أن  ع��ل��ى  �مل���ر����ش���وم  ون�������سّ 
�مل�شمولة  �ل�ّشِركات  �أ�شُهم  وت��د�ول 
باأحكامه يكون بالّنظر �إىل طبيعة 
روط  و�ل�شُّ و�ل���ق���و�ع���د  �ل�����ّش��رك��ة، 
�أ�شو�ق  �ملُعتمدة لدى  و�لإج��ر�ء�ت 
وكذلك  �مل��ح��ّل��ي��ة،  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق 
مع  ب�شاأِنه  �لتن�شيق  يتم  مل��ا  وف��ق��اً 
��ل��ط��ات �ملُ�����ش��ِرف��ة ع��ل��ى مناطق  �ل�����شُّ
ة، و�ملناطق �حُلّرة  �لتطوير �خلا�شّ
مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي، 
بالنِّ�شبة لل�ّشِركات �ملُرّخ�شة د�خل 

هذه �ملناطق.

- واجبات �ُسلطات 
الرتخي�س..

�ُشلطات  ع��ل��ى  �مل���ر����ش���وم  و�أوج������ب 
�لرتخي�س يف �إمارة دبي، و�ملتمثلة 

�لقت�شادّية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  يف 
مناطق  على  �ملُ�شِرفة  لطات  و�ل�شُّ
ة، و�ملناطق �حُلّرة  �لتطوير �خلا�شّ
مبا فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي، 
�ل�ّشِركات  �لتز�م  مُبتابعة  تقوم  �أن 
�ملحّلية  غ��ر  و�ل�����ّش��ِرك��ات  �ملحّلية 
و�تخاذ  �مل���ر����ش���وم،  ه����ذ�  ب���اأح���ك���ام 
�لإجر�ء�ت �للزمة بحق �ل�ّشِركات 
�ملحّلية  غ��ر  و�ل�����ّش��ِرك��ات  �ملحّلية 
�أحكامه،  بتطبيق  �ملُلتِزم����ة  غر���� 
ت�شجيلها  �إل�����غ�����اء  ذل������ك  يف  مب����ا 
وت��رخ��ي�����ش��ه��ا ل��دي��ه��ا، وذل�����ك �إىل 
�أو�شاعها  بت�شويب  قيامها  ح��ني 
�ملر�شوم،  ي��ّت��ِف��ق و�أح���ك���ام ه���ذ�  مب��ا 
مع  �لتن�ش�����يق  �إىل  بالإ�شاف������ة 
�ملحّلية  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  �أ�����ش����و�ق 
ع  مو�شِ �مل����ر�����ش����وم  ه������ذ�  ل���و����ش���ع 

�لتطبيق.

�مل��ت��ح��دة، وي��ك��ون لديها  �ل��ع��رب��ي��ة 
د�خل  �أن�شطة  �أو  �أ���ش��ول  �أو  ف��روع 
�ملر�شوم،  ومب���وج���ب  دب����ي.  �إم�����ارة 
ُملزمة  �ملحلية  �ل�����ش��رك��ات  تعترب 
�لأور�ق  �أ�شو�ق  يف  �أ�شُهِمها  ب��اإدر�ج 
�إم��ارة دبي، و�لتي ت�شمل  �ملالية يف 
�ُشوق دبي �ملايل وبور�شة نا�شد�ك 
دب����ي، وذل����ك ق��ب��ل ق��ي��ام��ه��ا ب����اإدر�ج 
�لأور�ق  �أ�شو�ق  �أي من  �أ�شهمها يف 
�مل��ال��ي��ة خ���ارج �إم����ارة دب���ي، على �أن 
�لت�شريعات  �أحكام  ذلك  يف  ُتر�عى 
�لحتادّية �ل�ّشارية، ويف حال ما �إذ� 
ة  رغبت �ل�ّشِركات �ملُ�شاِهمة �خلا�شّ
�إمارة دبي من �ُشلطة  �ملُرّخ�شة يف 
�ل���رتخ���ي�������س �مل���خ���ت�������ش���ة، ب�������اإدر�ج 
�لأور�ق  �أ�شو�ق  �أي من  �أ�شُهِمها يف 
�ملالّية خارج �إمارة دبي، فاإّنه يجب 
عليها �أوًل �أن تقوم باإدر�ج �أ�شُهِمها 

فاأكرث   /50%/ ِن�شبُته  م��ا  دب��ي 
م���ن جم���ُم���وع �أ����ش���ول���ه���ا، ع��ل��ى �أن 
تقوم �ل�شركات غر �ملحلية باإدر�ج 
�أ�شهمها يف هذه �حلالة خلل �شنة 
��ق �أي من  و�ِح����دة م��ن ت��اري��خ حت��قُّ
��شتثنى  فيما  �إليها،  �مل�شار  �لنِّ�شب 
�ملر�شوم �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة 
�لتي يتم تاأ�شي�شها مبوجب ت�شريع 
�لإدر�ج يف  �إل��ز�م��ي��ة  م��ن  �حت����ادي 

�أ�شو�ق �لأور�ق �ملالية �ملحلية.
و�أج������از �مل���ر����ش���وم ل��ل�����ش��رك��ات غر 
�أ�شُهِمها  ب����اإدر�ج  ت��ق��وم  �أن  �ملحلية 
�ملحّلية  �ملالية  �لأور�ق  �أ���ش��و�ق  يف 
تبُلغ  مل  ح����ال  يف  دب����ي  �إم�������ارة  يف 
عو�ِئدها  �أو  �ل�����ش��ن��وّي��ة  �أرب���اح���ه���ا 
�أو �أ���ش��ول��ه��ا �مل���وج���ودة يف  �مل��ال��ّي��ة 
�شريطة  �ملذكورة،  �لنِّ�شب  �لإم��ارة 
روط  �أن يتم هذ� �لإدر�ج وفقاً لل�شُّ

�ملحّلية  �ملالية  �لأور�ق  �أ���ش��و�ق  يف 
�ُشروط  ��شتوفت  متى  �لإم���ارة  يف 
�لإدر�ج  وق�����و�ِع�����د  وُم���ت���ط���ّل���ب���ات 
���ش��وق �لأور�ق  ل���دى  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 

�ملالية يف دبي.

- ال�ّسِركات غري املحّلية..
�ل�ّشِركات  ف���اإن  للمر�شوم،  ووف��ق��اً 
باإدر�ج  ُملزمة  تكون  �ملحّلية  غر 
�ملالية  �لأور�ق  �أ���ش��و�ق  يف  �أ�شُهِمها 
�إم��ارة دب��ي، يف �لأحو�ل  �ملحّلية يف 
�ل�شنوّية  �أرباحها  فيها  تكون  �لتي 
�أو ع��و�ِئ��ده��ا �مل��ال��ّي��ة �ملُ��ت��اأّت��ي��ة من 
ُمز�ولة �أن�ِشطِتها يف �إمارة دبي قد 
%/ فاأكرث  بلغت ما ِن�شبُته /50 
�أو  �ل�شنوّية  �أرباِحها  جمموع  من 
عو�ِئدها �ملالّية، �أو متى بلغت ِن�شبة 
�إمارة  �أ�شول د�خل  ما متتِلُكه من 

بها  �ملعمول  و�لأن��ِظ��م��ة  و�ل��ق��و�ع��د 
لدى �أ�شو�ق �لأور�ق �ملالية �ملحّلية 
�ل��ت��ي ت��رغ��ب ت��ل��ك �ل�����ش��رك��ات غر 

�ملحلية بالإدر�ج فيها.

- ال�سركات االأجنبية..
�أما بالن�شبة لل�ّشِركة �لأجنبّية �لتي 
خارج  وترخي�شها  تاأ�شي�شها  يتم 
�لدولة، ولديها ُفروع �أو �أ�شول �أو 
�أن�ِشطة يف �إمارة دبي، فقد �أجاز لها 
�ملر�شوم �أن تقوم باإدر�ج �أ�شُهِمها يف 
يف  �ملحّلية  �ملالية  �لأور�ق  �أ���ش��و�ق 
�أو  رئي�شّية  ة  كمن�شّ �شو�ء  �لإم���ارة 
و�لقو�عد  روط  لل�شُّ وفقاً  ثانوّية، 
و�لأنِظمة �ملعمول بها لدى �أ�شو�ق 
�لأور�ق �ملالية �ملحّلية �لتي ترغب 
ه���ذه �ل�����ش��رك��ات �لأج��ن��ب��ي��ة ب����اإدر�ج 

�أ�شهمها لديها.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سومًا باإدراج اأ�سُهم ال�ّسِركات املُ�ساِهمة يف اأ�سواق االأوراق املالّية باإمارة دبي

اإدراج اأ�شُهم ال�ّشِركات املحّلية وغري املحّلية والأجنبّية يف اأ�شواق الأوراق املالية 
املحّلية وتداول اأ�شُهِمها يكون بالّنظر اإىل طبيعة ال�ّشركة ووفقًا لقواعد الأ�شواق املحّلية

�ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  ل��روؤي��ة  تنفيذ�ً  �لطبيعي 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة وفق خطة زمنية حمددة 
وباأف�شل �ملو��شفات �لفنية وتطبيق �أحدث تكنولوجبا 
�إىل �ن �مل�شروعات �لتطويرية �شت�شمل كافة  .. م�شر�ً 
على  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  كلباء  مدينة  يف  �ملناطق 
خلدمة  �لإجن���از�ت  من  �ملزيد  وحتقيق  و�ملياه  �لطاقة 

م�شرة �لتقدم و�لتنمية يف �إمارة �ل�شارقة.
مدير  �لزعابي  م��وزة  �ملهند�شة  �أو�شحت  جانبها  م��ن 
تطوير  م�شروع  تنفيذ  �أن  كلباء  وم��ي��اه  كهرباء  �إد�رة 
وت��رق��ي��ة حم��ط��ت��ي �ل��ت��وزي��ع ب��ك��ل��ب��اء ي��ه��دف لتحقيق 
و��شتيعاب  �ل��ك��ه��رب��اء  ل�����ش��ب��ك��ة  و�ل���ث���ب���ات  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 

�لتطوير يف كل حمطة  �حلمولت �ل�شافية وت�شمن 
بثلثة   /  10MVA/ حم��ول   2 ع��دد  ��شتبد�ل  و 
وتركيب مكثفات   /MVA  15  / حمولت جديدة 
كهربائية كما مت ��شتبد�ل �ملفاتيح �لكهربائية �لقدمية 

باأخرى جديدة مع �إ�شافة مغذيات كهربائية.
تطويرهما  بعد  �شتعملن  �ملحطتني  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
يف  متميزة  خ��دم��ات  وت��وف��ر  �ل�شبكات  ����ش��ت��ق��ر�ر  على 
م��ن��اط��ق �حل�����ش��ن و�خل���وي���ر و�ل��ع��اق��ول��ة وم���رب���ع 19 
و���ش��ت�����ش��ه��م يف توفر   20 �ل�����ش��اف وم���رب���ع  وم��ن��ط��ق��ة 
�خلدمات للم�شاريع �لتو�شعية باملنطقة ومنها م�شروع 
�ملباين �لتجارية مبنطقة �شهيلة وم�شروع �شوق �ل�شمك 

و�خل�شرو�ت.

•• ال�سارقة-وام:

�أجنزت هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة – �إد�رة كلباء 
�حل�شن  ت��وزي��ع  حمطتي  وت��رق��ي��ة  تطوير  م�����ش��روع   -
كلباء  م��دي��ن��ة  ك��ي��ل��وف��ول��ت يف   33 ج��ه��د   19 وم���رب���ع 
بالإ�شافة �إىل �مل�شروعات �لتطويرية لتعديل �ل�شبكات 
ب��ه��دف تعزيز  10 م��لي��ني دره����م  ب��ت��ك��ل��ف��ة جت�����اوزت 
وتقوية �ل�شبكات. وقال �شعادة �شعيد �ل�شويدي رئي�س 
هيئة كهرباء ومياه وغاز �ل�شارقة �أن �لهيئة تعمل على 
كلباء ومو�كبة  ل�شكان مدينة  �أف�شل �خلدمات  توفر 
وتوفر  �ملدينة  ت�شهدها  �لتي  �لتطويرية  �مل�شروعات 
و�لغاز  و�مل��ي��اه  �ل��ك��ه��رب��اء  مل�����ش��روع��ات  �لتحتية  �لبنية 

بريك بلك ال�شرق الأو�شط 2021 يحظى بدعم اجلهات القيادية يف القطاع البحري
هذ�  “ ب��وج��ود  وق���ال  م�شتقبل. 
�ل����دع����م �ل���ك���ب���ر م����ن ع������دد من 
�جل��ه��ات �ل��ق��ي��ادي��ة ك��م��و�ن��ئ دبي 
ي�شعى  �لإم���ار�ت  �إقليم   - �لعاملية 
�لإ����ش���د�ر �ل��رق��م��ي �خل��ا���س من 
ب���ري���ك ب���ل���ك �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط 
�ل�����روؤي�����ة  حت����ق����ق  ت�������ش���ري���ع  �إىل 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شرت�تيجية 
وم�شتد�م  متنوع  �قت�شاد  بناء  يف 
مو�نئ  جن��ح��ت  �ل�������ش���دد  وب���ه���ذ� 
دبي �لعاملية - �إقليم �لإم��ار�ت يف 
حتقيق تقدم هائل عرب عدد من 
�لقت�شاد  لتعزيز  �ملهمة  �مل�شاريع 
�لدولة  يف  و�للوج�شتي  �لبحري 

و�ملنطقة«.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ش���ح ع���ب���د�هلل بن 
دميثان �ملدير �لتنفيذي لل�شوؤون 
�لعاملية  دب��ي  مو�نئ  يف  �لتجارية 
قطاع  �أن  �لإم�������ار�ت..  �إق��ل��ي��م   –
���ش��ح��ن �ل��ب�����ش��ائ��ع �ل�����ش��ائ��ب��ة يعد 
�قت�شاد  تنمية  يف  �أ���ش��ا���س  رك��ي��زة 
�إدر�كهم  ..موؤكد�  �لإم��ار�ت  دول��ة 
�لقت�شاد  يف  �حل����ي����وي  ل�������دوره 
�أهم  ويعد من  و�لعاملي  �لإقليمي 
قطاعات �لأعمال لدينا يف مو�نئ 
�لعاملية ومن بني �لإجناز�ت  دبي 
هذ�  يف  بها  نفخر  �لتي  �لعديدة 

�ملجال .

قيادية  �إقليمية  م��و�ن��ئ  �شمنهم 
�إقليم   - �لعاملية  دبي  مثل مو�نئ 
�لإمار�ت ومو�نئ �أبوظبي �إ�شافة 
مثل  �ل�شحن  �شركات  ك��ربى  �إىل 
�للوج�شتية  للخدمات  �لبحري 
و�أجيليتي وكو�شكو لل�شحن وي�شم 
�حلدث �أي�شا ما يزيد على 250 
�شي�شيفون  �لذين  �ل�شركاء  من 

قيمة عالية للفعالية.
ماجد  نا�شر  �ل�شيخ  �شعادة  وقال 
لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �لقا�شمي 
تنظيم �لبنية �لتحتية و�لنقل يف 
�لتحتية..  و�لبنية  �لطاقة  وز�رة 
�إن قطاع �شحن �لب�شائع �ل�شائبة 
�ل�شخمة  �مل�������ع�������د�ت  و�����ش����ح����ن 

�لزفاف، موؤكد�ً على �أهمية �شناعة 
�مل���ع���ار����س وم����ا مت��ث��ل��ه م���ن قيمة 
�لقت�شادية  �ل��رو�ف��د  �أه���م  ك��اأح��د 
�ل�شرقية  للمنطقة  و�ل��رتوي��ج��ي��ة 
حتقيقاً  �ل�������ش���ارق���ة  �إم����������ارة  م����ن 
للمركز  �ل�شرت�تيجية  للأهد�ف 
�لر�مية �ىل دعم وت�شجيع �ملو�هب 
�ل�شابة وتطوير �مل�شاريع �ل�شغرة 
بامل�شاركة  م�����ش��ي��د�ً  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
�لعار�شني مما يوؤكد  �لو��شعة من 
�ملتنامية  و�أهميته  �حل��دث  مكانة 
�لر�غبني  �لأعمال  ل��رو�د  بالن�شبة 
ب��ال��ت��و���ش��ع وت��ع��زي��ز ح�����ش��وره��م يف 

�ملنطقة �ل�شرقية.

اإجراءات وقائية ق�سوى
�ملن�شوري  خليل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
خورفكان  �إك�����ش��ب��و  م���رك���ز  م���دي���ر 
ميثل  “�لزفاف”  م���ع���ر����س  �إن 
�لتجارية  للمحلت  مهمة  فر�شة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف جم�����ال �لأزي�������اء 
لعر�س  و�ل����ع����ط����ور  و�ل���ت���ج���م���ي���ل 
�ملبيعات  حركة  وتعزيز  منتجاتهم 
�إىل زيارة  د�ع��ي��اً  �ل��ق��ط��اع،  يف ه��ذ� 
�لفر�س  م��ن  لل�شتفادة  �ملعر�س 
�ملميزة �لتي �شيتيحها هذ� �حلدث، 
�ل�شلع  م��ن  �ل��و����ش��ع��ة  و�خل���ي���ار�ت 
و�ملنتجات �لتي حتمل توقيع �أ�شهر 
�ل��ع��لم��ات �ل��ت��ج��اري��ة، م��ن��وه��اً �إىل 
�أق�شى  �إىل تطبيق  �شعى  �ملركز  �أن 
و�لتد�بر  �ل��وق��ائ��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 
�شلمة  على  ح��ر���ش��اً  �لح���رت�زي���ة 
ت�����ش��ت��م��ل على  �جل���م���ي���ع، و�ل����ت����ي 
ب��ال��ك��ام��ل و�شالت  �مل��ب��ن��ى  ت��ع��ق��ي��م 
با�ش�رت�طات  و�لأخ��������ذ  �ل���ع���ر����س 

•• دبي-وام:

ت��ن��ع��ق��د �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��رق��م��ي��ة من 
بلك  “بريك  وم��ع��ر���س  م���وؤمت���ر 
�حل���دث   - �لأو�شط”  �ل�������ش���رق 
�لب�شائع  �شحن  ل��ق��ط��اع  �ل��ر�ئ��د 
�ل�����ش��ائ��ب��ة و�مل�����ش��اري��ع �ل��ك��ربى يف 
�خلليجي..  �لتعاون  دول جمل�س 
و�لبنية  �ل��ط��اق��ة  وز�رة  ب��رع��اي��ة 
�لتحتية وحتت عنو�ن “�لإ�شد�ر 
بلك  بريك  من  �خلا�س  �لرقمي 
�لفرتة  خلل  �لأو�شط”  �ل�شرق 

من 9 �إىل 10 فرب�ير2021.
ويهدف �حلدث ب�شكل رئي�س �إىل 
�لبحري  �لقطاع  جمتمع  توحيد 
و�لعمل على �إيجاد خارطة طريق 
�لقطاع  خ��لل��ه��ا  م���ن  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
مو�جهة �لتحديات �لتي تفر�شها 
جائحة كوفيد-19 كما �شتعر�س 
عدد�  �خلا�شة  �لرقمية  �لن�شخة 
�ل���ه���ام���ة �لتي  �مل���و����ش���وع���ات  م���ن 
�ل�شناعة  خ������رب�ء  ���ش��ي��ن��اق�����ش��ه��ا 
لتقدمي روؤى حول �حلو�جز �لتي 
يف  �لأع��م��ال  وتخطيط  تو�جهها 

عام 2021 وما بعده.
من  �ل��رق��م��ي��ة  �لن�شخة  وحت��ظ��ى 
�حل�����دث ه����ذ� �ل���ع���ام ب���دع���م عدد 
م���ن �ل��لع��ب��ني �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني من 

كورونا �لعاملية. و�أو�شح �لقا�شمي 
�مل�شتمرة  �حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  �أن 
�لفعاليات  ب���ج���ه���ود  �مل���دع���وم���ة 
�ل��ع��امل��ي��ة م��ث��ل بريك  �ل��ت��ج��اري��ة 
دور�  تلعب  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  بلك 
�لفاعلة  مهما يف توحيد �جلهات 
يف �لقطاع وتوفر من�شة ملناق�شة 
تو�جهها..معربا  �لتي  �لتحديات 
�لن�شخة  تثبت  ب���اأن  ت��ف��اوؤل��ه  ع��ن 
م��وؤمت��ر ومعر�س  م��ن  �ل��رق��م��ي��ة 
ب���ري���ك ب���ل���ك �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط 
مثالية  كمن�شة  كفاءتها   2021
�لتو��شل  وفر�س  �ملعرفة  لتبادل 
وكحا�شنة للمو�هب �ل�شابة �لتي 
�ل�شناعة  ه��ذه  يف  �لنمو  �شتقود 

قيا�س  م���ن  و�ل�������ش���لم���ة  �ل�����ش��ح��ة 
درج��ة �حل���ر�رة عند دخ��ول �ملبنى، 
و�ع�����ت�����م�����اد ك������ام������ر�ت ح�����ر�ري�����ة، 
�لعر�س  م�شاحات  ترتيب  و�إع����ادة 
ل�شمان  وم��درو���ش��ة  علمية  بطرق 
�أق�شى  وتوفر  �جل�شدي  �لتباعد 
درجات �حلماية، �إىل جانب توزيع 
كافة  يف  و�مل��ل�����ش��ق��ات  �لإر������ش�����اد�ت 
�لكمامات  وت��وف��ر  �مل��رك��ز،  �أرج����اء 

و�لقفاز�ت ومو�د �لتعقيم.

ي��ع��د �شوقا  �ل���ك���ربى  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
���ش��دي��دة �ل��ت��د�خ��ل و�ل��ت��ع��ق��ي��د �إذ 
ي�شمل �شلعا متنوعة مثل �ل�شلب 
و�شحنات  �لأخ�������ش���اب  وم��ن��ت��ج��ات 
رفع  وخدمات  �ل�شخمة  �لآل��ي��ات 
�ملعد�ت �لثقيلة كتوربينات �لرياح 
وم��ع��د�ت �أع��م��ال �ل��ب��ن��اء. وتلعب 
دور�  �ل�����ش��ل��ع و�خل�����دم�����ات  ت���ل���ك 
�أ�شا�شا يف بناء �قت�شاد دول �ل�شرق 
دول����ة  �إن  و�أ������ش�����اف  �لأو�شط” 
�لإم���ار�ت تعد من �ل��دول �لأوفر 
�لقطاع حيث حتتل  حظا يف هذ� 
لل�شحن  كمركز  حم��وري��ا  موقعا 
عدة  �شاهمت  كما  و�ل��رت�ن��زي��ت. 
عو�مل مثل جودة �لبنية �لتحتية 
�ل�شرت�تيجي  و�مل��وق��ع  للمو�نئ 
�لعمل  م��ن  متكينها  يف  ل��ل��دول��ة، 
ك���ح���ل���ق���ة و������ش�����ل ب������ني �ل�������ش���رق 
ر�ئدة  م��ك��ان��ة  لتت�شدر  و�ل���غ���رب 
وبح�شب  �لبحرية.  �ل�شناعة  يف 
�لهيئة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة  �ل��ت��ق��اري��ر 
و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية 
�لناجت لقطاع  �إجمايل  �أخر� بلغ 
يقرب  م��ا  �للوج�شتية  �خل��دم��ات 
ومن  دره������م  م���ل���ي���ار   219 م����ن 
زيادة  �ل��ق��ط��اع  ي�شهد  �أن  �مل��ت��وق��ع 
�لرغم من  ه��ذ� �جلانب، على  يف 
�لتحديات غر �مل�شبوقة جلائحة 

اإدراج اأ�سهم ال�ّسِركات غري املحّلية متى بلغت اأرباحها ال�سنوّية
% فاأكرث من جمموع اأرباِحها ال�سنوّية  اأو عواِئدها املالّية 50 

توفيق اأو�ساع ال�سركات التي يجب عليها اإدراج اأ�سهمها يف
 اأ�سواق االأوراق املالية املحلية خالل �سنة من تاريخ العمل باملر�سوم

••ال�سارقة-الفجر:

خورفكان،  �إك�����ش��ب��و  م��رك��ز  ي�شتعد 
لإطلق فعاليات �لن�شخة �حلادية 
�ل��زف��اف، خلل  ع�شر من معر�س 
6 فرب�ير  3 ول��غ��اي��ة  �ل��ف��رتة م��ن 
من  و��شعة  م�شاركة  و�شط  �ملقبل، 
يف  �لإمار�تية  �لتجارية  �لعلمات 
و�لإك�ش�شو�ر�ت،  �ملو�شة،  جم��الت 
و�لعطور  �مل��ج��وه��ر�ت  دور  و�أ���ش��ه��ر 
وحم������لت �لأزي����������اء و�ل����ع����ب����اء�ت، 
�لتجميل  ب���ي���وت  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل���ح���لت 
�لعر�ئ�س  �ح��ت��ي��اج��ات  ت���وف���ر  يف 
ونخبة  �ل��������زو�ج،  ع��ل��ى  و�مل��ق��ب��ل��ني 
�أب���رز وج��ه��ات تنظيم وتن�شيق  م��ن 
�ملعر�س  وي��ق��دم  �ل��زف��اف.  حفلت 
ف������ري������دة متنح  ت���������ش����وق  جت�����رب�����ة 
�قتناء  فر�شة  و�لن�شاء  �لعر�ئ�س 
�آخر �شيحات �ملو�شة يف عامل �أزياء 
�أحدث  على  و�لط����لع  �ل��ع��ر�ئ�����س، 
�لتوجهات �لعاملية يف عامل تن�شيق 
ولقاء  وحت�������ش���ره���ا،  �لأع�����ر�������س 
�لتجارية  للعلمات  �ملكياج  خرب�ء 
يوفر  كما  �لتجميل،  مل�شتح�شر�ت 
للباحثات  �شانحة  فر�شة  �ملعر�س 
وم�شتلزمات  �ح��ت��ي��اج��ات  ك��ل  ع��ن 
�إق����ام����ة �ل����زف����اف وجت���ه���ي���زه، مبا 
لكافة  ع�����ر������س  م�����ن  ي���ت�������ش���م���ن���ه 
ف�شاتني  من  �لعرو�س  م�شتلزمات 
و�لعباء�ت  �شهرة  وف�شاتني  �أف���ر�ح 
وم�شتح�شر�ت  و�ل��ع��ط��ور  �لأن��ي��ق��ة 
�لعلمات  �أ���ش��ه��ر  م���ن  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
�لتجارية، بالإ�شافة �إىل جمموعة 
و�مل�شتوحاة  �ملميزة  �لت�شاميم  من 

من �لرت�ث �لإمار�تي �لتقليدي.

من�سة �سنوية
�ملدفع  حممد  �شيف  �شعادة  و�أ���ش��ار 
�إك�شبو  مل��رك��ز  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ل�شارقة، �إىل �أن معر�س “�لزفاف” 
�شنوية مهمة  من�شة  ي�شكل  �أ�شبح 
�لأعمال  ورو�د  �لوطنية  لل�شركات 
منتجاتهم  ل��ع��ر���س  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
مثالية،  �أج�������و�ء  يف  وخ���دم���ات���ه���م 
للزو�ر  �لفر�شة  �إتاحة  عن  ف�شل 
و��شعة من  ت�شكيلة  على  للطلع 
�ملنتجات، و�قتناء كافة م�شتلزمات 

و�سط م�ساركة وا�سعة من اأهم دور ت�سميم االأزياء وف�ساتني العرائ�س  
اإك�شبو خورفكان ي�شتعد لإطالق فعاليات 

الن�شخة احلادية ع�شرة من معر�ص الزفاف
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اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ل�شيعري لت�شليح 

CN كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1023169 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ��شد�هلل بن �شربي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�شالح عبدربه �شالح �لهليل من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شالح عبدربه �شالح �لهليل من 100% �ىل %0

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جود ديل لتجارة 

 CN �ملو�د �لغذ�ئية  رخ�شة رقم:2526091 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعود عبد�لعزيز عبد�لرحيم �حمد �ل�شيباين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي ح�شن خ�شيف

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:مطعم �لبيت �حللبي لل�شيافة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لعني- �ل�شناعية- بناية خليفة �لدرمكي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي: 1008014 

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

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ل�شت�شار�ت �ل�شريبية   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/01/03  لل�شركة  قانوين  كم�شفي  ذ.م.م، 
قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

بالرقم:2158000022  تاريخ �لتعديل: 2021/01/30
�مل�شفي  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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املال والأعمال

•• دبي-وام:

ب��ن حممد  �شهيل  م��ع��ايل  و����ش��ل 
فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة 
و�لبنية �لتحتية جولته �لتفقدية 
�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
م�شروع  ت���ف���ق���د  ح���ي���ث  ل����ل����دول����ة 
“دبا- كفاءة طريق  ورف��ع  �شيانة 
م�شايف” و�لذي مت حتديد حاجته 
لل�شيانة بناء على خمرجات نظام 
�لطرق  ومم��ت��ل��ك��ات  �أ����ش���ول  �إد�رة 
يناير  نهاية  منه  �لنتهاء  و�ملقرر 

�جلاري.
�جلولة  خ���لل   - معاليه  و�ط��ل��ع 
�مليد�نية �لتي ر�فقه خللها �شعادة 
�مل��ه��ن��د���س ح�����ش��ن حم��م��د جمعة 
ل�شوؤون  �ل���وز�رة  وكيل  �ملن�شوري 
و�شعادة  و�ل��ن��ق��ل  �لتحتية  �لبنية 
�لوكيل  �مل���ي���ل  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
�لبنية  �أ����ش���ول  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د 
�لتحتية �لحتادية و�شعادة �ل�شيخ 
�لوكيل  �ل��ق��ا���ش��م��ي  م��اج��د  ن��ا���ش��ر 
�لبنية  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ق��ط��اع  �مل�����ش��اع��د 
�ملهند�س  و�شعادة  و�لنقل  �لتحتية 

باملائة   66 بن�شبة  �ل��رح��ل��ة  زم��ن 
�أي من 30 دقيقة �إىل 10 دقائق 
�شيعزز  �مل�������ش���روع  ب�����اأن  ..م���ن���وه���ا 
�ل�������ش���لم���ة �مل�����روري�����ة م����ن خلل 
و�شط  من  �ل�شاحنات  حركة  نقل 
يف  ك��ذل��ك  �شي�شاهم  ك��م��ا  �مل��دي��ن��ة 
حماية �ملنطقة من مياه �لمطار 
�لتي  �ل�شخرية  بف�شل �حلمايات 

يت�شمنها �مل�شروع.
وقال: »�شمن �شعي وز�رة �لطاقة 
منظومة  لدعم  �لتحتية  و�لبنية 
�ل���ش��ت��د�م��ة ����ش��ت��خ��دم��ت �ل����وز�رة 
كفاءة  ورف�����ع  ت��ط��وي��ر  مب�������ش���روع 
و��شتكمال طريق مليحة من �شارع 
 E99  « وط��ري��ق  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
“�ملرحلة  وربطهما  �لفجرة  »يف 
�لأوىل” تقنية �إعادة تدوير مو�د 
85 باملائة  �حلفر لل�شتفادة من 
من �ملو�د �ملعاد تدويرها يف مر�حل 
تنفيذ �مل�شروع وكذلك ��شتخدمت 
�إن������ارة  يف   »LED« م�����ش��������اب��ي��ح 

�لطريق و�لتي بدورها �شاهمت يف 
بن�شبة  �لطاقة  ��شتهلك  خف�س 

ت�شل �إىل 5 باملائة” ..
�لطاقة  وز�رة  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
تنفيذ  تعتمد يف  �لتحتية  و�لبنية 
��شتد�مة  معاير  على  م�شاريعها 
عالية �ملو��شفات ت�شمل ��شتخد�م 
�شبكة  و�إن�شاء  �حل��ر�ري  �لطابوق 
بخز�نات  ت��ن��ت��ه��ي  ���ش��ح��ي  ���ش��رف 
جت��م��ي��ع مل���ي���اه �ل�����ش��رف وم����ن ثم 
م��ع��اجل��ت��ه��ا ع����ن ط���ري���ق حمطة 
وحد�ت  و��شتخد�م  �مل��ي��اه  ملعاجلة 
م���رك���زي ونظام  ���ش��م�����ش��ي  ���ش��خ��ان 

حتليل �لطاقة.
و�أو�شح معاليه �أن م�شاريع �لبنية 
�لتحتية و�لطرق متثل حلقة من 
تنفذها  تنموية  م�شاريع  �شل�شلة 
خطط  يف  وم������درج������ة  �ل�������������وز�رة 
�لدولة �لتنموية ل�شمان م�شتقبل 
�أبناء �لإم��ار�ت و�ملقيمني  و�ش��عادة 
�أر�����س �ل��وط��ن و�أن �ل����وز�رة  ع��ل��ى 

�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  ع��ب��د�هلل  يو�شف 
�لتحتية  �لبنية  م�شاريع  لقطاع 
م�شتجد�ت  ع���ل���ى   - �لحت�����ادي�����ة 
�لعمل يف �لطريق �لذي ت�شتخدم 
�لوز�رة يف عمليات �شيانته تقنيات 
�ل�شتد�مة  م��ب��د�أ  تعتمد  حديثة 
منها ��شتخد�م تقنية �إعادة تدوير 
�شيكون  ب��ح��ي��ث  �ل���ب���ارد  �لأ���ش��ف��ل��ت 
خ�شائ�س  �جل����دي����دة  ل��ل��ط��ب��ق��ات 
بف�شل  �لقدمية  تلك  من  �أف�شل 
و�شغطها  �لإ���ش��م��ن��ت  م��ع  خلطها 
�ملتخ�ش�شة  �لآلت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
لهذ� �لغر�س �إىل جانب ��شتخد�م 
خلطة  يف  �ل����ب����ول����ي����م����ر  م�����������ادة 
�ملتميزة  خل�شائ�شها  �لأ���ش��ف��ل��ت 
�لأوز�ن  حت��م��ل  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
و�ل�شتغناء  لل�شاحنات  �لثقيلة 
م��و�د جديدة  ونقل  ��شتخد�م  عن 
�شاهم  �ل�����ذي  �لأم�����ر  �مل���وق���ع  �إىل 
بن�شبة  �لتنفيذ  كلفة  خف�س  يف 
بن�شبة  �لتنفيذ  وم��دة  باملائة   30

ترت�وح بني 35 و50 باملائة فيما 
تتميز هذه �لتقنية مبجموعة من 
لتكون  توؤهلها  �ل��ت��ي  �خل�شائ�س 
�لتقليدية يف  �ل��ط��رق  ع��ن  ب��دي��ًل 
ر�شف و�شيانة �لطرق �لحتادية.

�لطاقة  وزي������ر  م���ع���ايل  و�خ���ت���ت���م 
و�ل����ب����ن����ي����ة �ل���ت���ح���ت���ي���ة ج����ولت����ه 
�ل�شرقي  �ل�����ش��اح��ل  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
ب����زي����ارة م�������ش���روع ت���ط���وي���ر ورف����ع 
مليحة  ط��ري��ق  و��شتكمال  ك��ف��اءة 
وطريق  خليفة  �ل�شيخ  ���ش��ارع  م��ن 
وربطهما  �ل��ف��ج��رة  يف   »E99«
ت�شل  �ل����ذي  �لأوىل”  “�ملرحلة 
ن�شبة �إجنازه �ىل 60 باملائة فيما 
 169.2 �لإجمالية  كلفته  تبلغ 
�لنتهاء  و�مل��ت��وق��ع  دره����م  م��ل��ي��ون 
منه خلل �لربع �لثاين من �لعام 

. �جلاري 2021 
وي�����ش��ل ط���ول ه���ذ� �ل��ط��ري��ق �إىل 
5.5 كيلومرت ي�شتمل على تطوير 
ورفع كفاءة و��شتكمال طريق رقم 

خليفة  �ل�شيخ  �شارع  من   »E99«
وحتى تقاطع طريق يب�شة باإمارة 
خورفكان  مدينة  وحتى  �لفجرة 
�جلبلية  �مل���ن���ط���ق���ة  ع����رب  وم��������ار� 
“�ملديفي”  ر�بطا منطقة  �لوعرة 
ومنطقة  “�حلر�ي”  مب��ن��ط��ق��ة 
خ���لل  م����ن  ب���ال���ف���ج���رة  “دبا” 
�لطريق �لقدمي حيث يتكون من 
طريق م���زدوج يف ك��ل �جت��اه قابل 
للتو�شعة �إىل حارة ثالثة م�شتقبًل 

وي�شمل نفقاً بطول 360 مرت�ً.
وي��ت�����ش��م��ن �مل�����ش��روع �أع���م���ال حفر 
جدر  على  �لطريق  لإن�����ش��اء  وردم 
بني  �رتفاعاتها  ت��رت�وح  ��شتنادية 
�إن�شاء  �إىل  �إ�شافة  م��رت�  و39   7
عدد من �لقنو�ت �ملائية و�لعبار�ت 
�لأمطار  مياه  بت�شريف  �خلا�شة 
�ل��ق��ائ��م��ة يف  �مل���ي���اه  �إىل م�����ش��ب��ات 
�أعمال  ..و�شي�شمل كذلك  �ملنطقة 
�ل�شخرية  �ل��ق��ط��وع��ات  ح��م��اي��ة 
عند  للطريق  و�شلتني  �إن�شاء  مع 

منطقتي “�ملديفي” و”�حلر�ي” 
من  �لقائم  �لطريق  ��شتكمال  مع 
وربطه  “�ملديفي”  ب�  �لنادي  دو�ر 
بامل�شروع ف�شل عن �إقامة تقاطع 
3 دو�ئ��ر �نتقالية عند  حلقي من 
�شيه  و�دي  ط���ري���ق  م���ع  ت��ق��اط��ع��ه 
�لذي يجري تنفيذه حالياً وذلك 
للقادمني  �مل��رور  حلركة  ت�شهيًل 
�ن�شيابية  �أك��رث  وجعلها  للمدينة 

من كل �جلهات.
�إىل  �مل�������زروع�������ي  م����ع����ايل  ول����ف����ت 
تعزيز  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م  �مل�������ش���روع  �أن 
�خلفيفة  �ملركبات  تنقل  �إمكانية 
�ن�شيابية  �أكرث  ب�شكل  و�ل�شاحنات 
و���ش��ي��ق��ل��ل م����ن زم�����ن �ل����رح����لت 
و�شيقل�س  حالياً  ت�شتغرقه  �ل��ذي 
�ل����ط����ري����ق ع���ن���د �ف���ت���ت���اح���ه زم���ن 
باملائة يف   40 لأك��رث من  �لرحلة 
�لوقت �لذي �شي�شتوعب فيه �أكرث 
من 40 �ألف مركبة يوميا يف كل 
خف�س  يف  �شي�شاهم  حيث  �جت���اه 

تو�سيع نطاق اخلدمات
من جانبه ��شتعر�س مدحت منر 
من خلل �شرح تف�شيلي خدمات 
�للكرتونية  �ل�������ش���ارق���ة  غ���رف���ة 
د�عيا  �إليها،  �ملنت�شبني  للأع�شاء 
خدمات  م��ن  ب��ع�����س  �إ���ش��اف��ة  �إىل 
للم�شاهمة  ت�شهيل  ملر�كز  �لغرفة 
م���ت���م���ي���زة من  ب����اق����ة  ت����ق����دمي  يف 
تو�شيع  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �خل���دم���ات 
ن���ط���اق���ه���ا ل���ت���ح���ق���ي���ق �ل�������ش���رع���ة 

و�ل�شهولة يف �جناز �ملعاملت.
وحت���ر����س غ��رف��ة �ل�����ش��ارق��ة على 
تعزيز بر�جمها ومبادر�تها لدعم 
�ملنطقتني  يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رة 
�ل�����ش��رق��ي��ة و�ل��و���ش��ط��ى م��ن �إم���ارة 
بو�قعهما  �لرتقاء  عرب  �ل�شارقة، 
خلل  م��ن  و�ل�شناعي  �ل��ت��ج��اري 
�لأعمال  توفر �خلدمات لرجال 
حيث  م��ن  متناولهم  يف  وجعلها 
خدمات جتديد �لرخ�س �لتجارية 
وخدمات جتديد ع�شوية �لغرفة 
�مل�شاهمة  �إىل  و���ش��ول  وغ���ره���ا، 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  �ل��ف��اع��ل��ة يف 

�مل�شتد�مة يف �ل�شارقة.

الأحوا�ص اجلافة العاملة تنتهي 
من اإن�شاء عوامتني مل�شروع راأ�ص 

مركز لتخزين النفط اخلام
•• دبي-وام:

�لعاملية- �جل��اف��ة  �لأح���و�����س  �ن��ت��ه��ت 
�مل����������زّود �ل����ع����امل����ي �ل�����ر�ئ�����د خل���دم���ات 
و�لغاز  و�لنفط  �لبحرية  �لقطاعات 
و�لطاقة �ملتجددة- من �إنتاج عّو�متني 
مل�شروع “ر�أ�س مركز” لتخزين �لنفط 
ووتر  “بلو  لعملئها  �ل��ت��اب��ع  �خل���ام 
“ و�شركة  �إينرجي �شرفي�شز بي يف 
�ل�شينية  �ل��ب��رتول  �أن��اب��ي��ب  هند�شة 
�ملحدودة فرع ُعمان و�ل�شركة �لعمانية 
لل�شهاريج �س.م.م. وت�شّكل �لعو�متان 
بطريقة  �مل�شممتني  �لر�شو  دعامتي 
بحرية  ه��ي��اك��ل  �ملت�شل�شلة  �ل��رك��ي��زة 
و�ملنتجات  �خل��ام  �لنفط  لنقل  عائمة 
ربطها  �أثناء  �ملُكررة  �لهيدروكربونية 
باأكرب ناقلت �لنفط �خلام باملحطات 
 400 �إىل  ت�شل  �لربية عرب حمولة 
م��ي��غ��اط��ن. و���ش��رت���ش��و �ل��ع��و�م��ت��ان يف 
قبالة  �خل��ام  �لنفط  لتخزين  حمطة 
ق�شوى  نقل  بقدرة  �لُعماين  �ل�شاحل 
تبلغ” 2 × 8000 “مرت مكعب يف 
نهاية  مب�شعب  وبتو�شيلهما  �ل�شاعة. 
ت�شنيعه من  �ل��ذي مت  �لأنابيب  خط 
قَبل �لأحو��س �جلافة �لعاملية �شيبلغ 

م 48 بار�. مقد�ر �ل�شغط �ملُ�شمَّ

•• ال�سارقة-الفجر:

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ع���ق���دت 
�لفروع  ب������اإد�رة  �ل�����ش��ارق��ة مم��ث��ل��ة 
�لأع�شاء �جتماعا  و�إد�رة خدمات 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ا م�����ع مم���ث���ل���ي م���ر�ك���ز 
�لأعمال  رج����ال  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
“ت�شهيل” يف �ملنطقتني �ل�شرقية 
���ش��ب��ل تعزيز  ل��ب��ح��ث  و�ل��و���ش��ط��ى، 

و�ل���و����ش���ط���ى، مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
�لتي  �لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات 
جديدة  �آف���اق  لفتح  د�ئ��م��ا  ت�شعى 
جاهدة  وتعمل  �مل�شتثمرين،  �أم��ام 
�خلا�س،  �لقطاع  على  للت�شهيل 
وت���وف���ر �ل���وق���ت و�جل���ه���د و�مل����ال 
ع��ل��ي��ه��م م���ن خ����لل ت��وف��ر كافة 
�خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة يف 

مناطقهم.

�ل����ت����ع����اون وت����ط����وي����ر �خل����دم����ات 
ف�شل  �خلا�س،  للقطاع  �ملقدمة 
�أبرز �لتحديات  عن �لوقوف على 

لإيجاد �حللول �ملنا�شبة لها.
�نعق�د  �ل����ذي  وح�����ش��ر �لج��ت��م��اع 
خورفك����ان  م��دي��ن��ة  يف  م����وؤخ����ر� 
خ��ل��ي��ل حم��م��د �مل��ن�����ش��وري مدير 
�ل�شارقة،  غرفة  يف  �ل��ف��روع  �إد�رة 
�إد�رة  م��دي��ر  �مل��ط��رو���ش��ي  و���ش��ي��ف 

ومدحت  �لأع�����ش�����������اء،  خ��دم�����������������ات 
م����ن����ر رئ����ي���������س ق�������ش���م خ����دم����ات 
ومدر�ء  و�لت�شديقات  �لنت�شاب 
فروع �لغرف�����ة، �إىل جانب ح�شور 
حممد عبد �لرحيم �لنقبي مدير 
خلدمات  خورفكان  �إجن���از  مركز 
رج���������ال �لأع��������م��������ال، وع���������دد من 
�خلدمة  تقدمي  مر�كز  موظفني 

“ت�شهيل«.

ممثل وداعم 
للقطاع اخلا�س

و�أعرب خلي��������ل حممد �ملن�شوري 
عن �ش�����كره ملمثلي مر�كز خدمات 
�شرعة  ع���ل���ى  �لأع������م������ال  رج�������ال 
جت����اوب����ه����م م����ا ي����وؤك����د �حل���ر����س 
�أف�شل  ت���وف���ر  ع���ل���ى  �مل�������ش���رتك 
�خل����دم����ات ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����س يف 
و�لو�شطى،  �ل�شرقية  �ملنطقتني 

�لأعمال،  بيئة  تناف�شية  وتعزيز 
غرفة  دور  �أي�������ش���ا  ي��ر���ش��خ  ومب����ا 
مل�شالح  ود�ع���م  كممثل  �ل�����ش��ارق��ة 

جمتمع �لأعمال بالإمارة.
�أن توفر  �إىل  �مل��ن�����ش��وري،  ول��ف��ت 
�خل�����دم�����ات م�����ن خ������لل م���ر�ك���ز 
ت�����ش��ه��ي��ل ي���ع���د �إح�������دى م����ب����ادر�ت 
�لغرفة �لر�مية �إىل حتفيز حركة 
�ل�شرقية  �ل�شتثمار يف �ملنطقتني 

قطاعات  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
�لطاقة و�لبنية �لتحتية و�لإ�شكان 
و�لنقل مبا يلبي متطلبات �ملرحلة 
�لتنموية  �مل�������ش���رة  يف  �مل���ق���ب���ل���ة 
بخطو�ت  ت�����ش��ر  و�ل���ت���ي  ل��ل��دول��ة 
مت�شارعة لتحقيق �لريادة �لعاملية 
تلك  و�أن   2071 مئوية  بحلول 
يف  ق���وي  ب��ك��ل  �شت�شاهم  �مل�����ش��اري��ع 
�ملقبلة  ع��ام��اً  للخم�شني  �ل��ع��ب��ور 
و�لريادة  و�لتميز  �لإجن���از�ت  من 

عامليا.
و�أث�����ن�����ى م���ع���ايل �مل�����زروع�����ي على 
�إجناز  �أج��ل  م��ن  �ملبذولة  �جل��ه��ود 
�لد�عمة  �لتنموية  �مل�شاريع  ه��ذه 
ت�شكل  و�لتي  �لوطني  للقت�شاد 
نقطة حتول حقيقية بني خم�شني 
ع�����ام�����اً م�������ش���ت م�����ن �لإجن����������از�ت 
لتج�ّشد  مقبلة  ع��ام��اً  وخ��م�����ش��ني 
تطلعات حكومة �لإمار�ت وحتمل 
�لتحديات  من  �لكثر  ثناياها  يف 
�لدولة  ت�شبح  ب���اأن  و�ل��ط��م��وح��ات 
جمال  يف  �ل����ع����امل  دول  �أف�������ش���ل 
�لتحتية  �لبنية  ج���ودة  م��وؤ���ش��ر�ت 

و�لطرق.

�شهيل املزروعي يوا�شل جولته امليدانية يف ال�شاحل ال�شرقي للدولة

تكرمي الفائزين بالدورة الأوىل
 جلائزة جامعة ال�شارقة لبحوث القت�شاد الإ�شالمي

•• ال�سارقة-وام:

�ل�شارقة  جامعة  بجائزة  �لفائزين  �ل�شارقة  جامعة  كرمت 
لبحوث �لقت�شاد �لإ�شلمي يف دورتها �لأوىل، و�لتي ينظمها 
م��رك��ز �ل�����ش��ارق��ة �لإ���ش��لم��ي ل��در����ش��ات �لق��ت�����ش��اد و�لتمويل 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �ل�شارقة حتت رعاية �شاحب  بجامعة 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
من  �أك��رث  �جل��و�ئ��ز  قيمة  وبلغت  �جل��ام��ع��ة..  رئي�س  �ل�شارقة 
100 �ألف درهم، توزعت على �لفائزين باملر�كز �لثلثة لكل 

م�شطفى  مو�شى  �لدكتور  للجائزة،  �ل�شرعي  �ملجال  يف  وف��از 
 – ح�شني  رحيم  و�ل��دك��ت��ور  �لأول،  باملركز  �لأردن   - �لق�شاة 
فاز  للجائزة  �لقانوين  �ملجال  ويف  �ل��ث��اين..  باملركز  �جل��ز�ئ��ر 
كل من �لدكتورة �أمينة حممد بو علي – �لبحرين باملركز 
– �لأردن باملركز  �لأول، و�لدكتور ليف حممد مو�شى در�دكه 
�لثاين، و�لدكتور �أحمد عبد �لرحمن �ملجايل – �لأردن باملركز 
�لثالث.. ويف �ملحور �لقت�شادي للجائزة، فاز كل من �لدكتور 
حامت �أحمد عديله – م�شر باملركز �لثاين، و�لدكتور علي �شيد 

�إ�شماعيل – م�شر باملركز �لثالث ومت حجب �ملركز �لأول.

جمال من جمالت �جلائزة، وهي �لفقه �لإ�شلمي و�لقانون، 
من  باحثا   113 عليها  تناف�س  �لتي  �لإ�شلمي،  و�لقت�شاد 
ومت  و�لإجن��ل��ي��زي��ة،  �لعربية  وباللغتني  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف 
حتكيم  جل��ان  قبل  م��ن  م��ر�ح��ل  ث��لث  على  �لبحوث  ت�شفية 
علمية م��ن د�خ���ل وخ����ارج �ل���دول���ة، ووف���ق م��ع��اي��ر دق��ي��ق��ة مت 
وكانت  �ملتقدمة،  �لأع��م��ال  �أف�شل  لختيار  خ�شي�شاً  و�شعها 
عربية،  دول  ع��دة  م��ن  باحثني  �شبعة  ف��وز  �لنهائية  �لنتيجة 
من  ح�شرية  برعاية  للجائزة،  �لثلثة  �ملجالت  على  توزعو� 
م�شرف �ل�شارقة �لإ�شلمي، �ل�شريك �ل�شرت�تيجي للمركز. 

خالل اجتماع تن�سيقي انعقد بني اإدارات فروع الغرفة ومراكز ت�سهيل

غرفة ال�شارقة تبحث �شبل تطوير اخلدمات املقدمة لرجال الأعمال يف املنطقتني ال�شرقية والو�شطى

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وفر �شيز لل�شفر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2241086 
تعديل مدير/ ��شافة عادل �شعيد عبد�هلل �جل�شاري �لو�حدي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل �شعيد عبد�هلل �جل�شاري �لو�حدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �ل�شيد عبد�هلل �حمد يو�شف �حمد �ملندو�س

تعديل مدير/حذف عبد�هلل �حمد يو�شف �حمد �ملندو�س
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فرونت لين لل�شيانة �لفنية ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1440359 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�حلكيم �لوجنال �لوجنال �بر�هيم %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة من�شور عمر عبد�هلل عمر �لكثري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لغفور �شاه �حلميد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى �شونتا بار�مبيل مويدوين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مانع عي�شى قمرب ح�شني �ملازم

تعديل ر�أ�س �ملال/من 300000 �ىل 1500000
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية و�شيانتها 4322008

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملطعم 

CN 1017263:لبي�س رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13152 بتاريخ 2021/1/31 

اإعييييييييييالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميونخ �شكاي للمقاولت ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1923300 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / نايف عي�شه �شالح بن حيدره �لتميمي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نايف عي�شه �شالح بن حيدره �لتميمي من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �بت�شام عي�شه �شالح بن حيدره �لتميمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عي�شه �شالح بن حيدره �لتميمي

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ ميونخ �شكاي للمقاولت ذ.م.م

MUNICH SKY CONTRACTING LLC

�إىل /ميونخ �شكاي للمقاولت- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
MUNICH SKY CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

 �نطلقت �أم�س �لأول �جلمعة مب�شاركة كبرة وتناف�س قوي، 
�ل�شلق،  لبطولة  ع�شر  �لر�بعة  للن�شخة  �لتاأهيلية  �جل��ولت 
�ل���رت�ث، يف  ب��ن حممد لإح��ي��اء  �لتي ينظمها مركز ح��م��د�ن 
وتعزيز جميع  لدعم  دبي، �شمن جهوده  �ملرموم يف  ميادين 
�أنو�ع �لريا�شات �لرت�ثية و�ل�شعبية وحتديد�ً هذه �لريا�شة 

�لتي حتظى بتطور و�إقبال متز�يد يف كل عام.
لل�شلق  �لهو�ة  �أ�شو�ط  باإقامة  �لتاأهيلية  �جل��ولت  و�نطلقت 
�لإن��اث يف �ليوم �لأول، و�لتي �متدت فيها م�شافة كل �شوط 
�ل�شبت  �أم�س  �أقيمت  �أ�شو�ط، فيما   4 بو�قع  2500 مرت  ل� 
�أ�شو�ط �لهو�ة لل�شلق �لذكور لنف�س �مل�شافة وعدد �لأ�شو�ط، 
على �أن تقام �ليوم �لأحد �ملو�فق 31 يناير �جلاري �جلولت 
م�شافة  و�لإن���اث  �ل��ذك��ور  لل�شلق  �ملحرتفني  لفئة  �لتاأهيلية 
منهما،  لكل  �أ���ش��و�ط   3 �أ���ش��و�ط،   6 ب��و�ق��ع  م��رت   2500
وت���ق���ام غ����د� �لث���ن���ني �مل���و�ف���ق 1 ف���رب�ي���ر �ل���ق���ادم �جل����ولت 
�ل�تاأهيلية يف فئة �ملحرتفني لل�شلق �لذكور و�لإناث �خلا�شة 
 3 �أ�شو�ط،   6 1000 مرت بو�قع  �لعربية مل�شافة  بال�شللة 

لكل منهما.  
�ل��ب��ط��ولت يف  �إد�رة  �إب��ر�ه��ي��م دروي�����س، م��دي��ر  وع���ربت �شعاد 
مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث، عن تقديرها جلهود 
�لتامة  و�جلاهزية  �لتدريب  على  حر�شو�  �لذين  �مل�شاركني 
�لت�شفيات،  يف  �لقوية  �ملناف�شات  م�شتوى  على  �نعك�س  مب��ا 
وقالت: �لظاهرة �لأبرز متثلت يف �لإقبال �ملتز�يد من جيل 
�ل�شباب، ونحن يف �ملركز نعترب �أن حتفيز جيل �ل�شباب على 
�مل�شاركة وتبني �لريا�شات �لرت�ثية عموماً و�ل�شلق على وجه 
�لتحديد، من �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �لتي ن�شعى لتحقيقها 
وتقدمي كافة �ل�شبل �للزمة من �أجل توفر �مل�شاركة لهم. 
�أجل مر�عاة  ت�شهد تعديلت من  �لن�شخة �حلالية  وتابعت: 
�لإج��ر�ء�ت �لحرت�زية من خلل زيادة عدد �أيام �لت�شفيات 
�أن  �أكرب على �لأ�شو�ط، كما  �أعد�د �مل�شاركني ب�شورة  لتوزيع 
�مل�شتوى �لفني يعترب �لأقوى و�لأكرث متيز�ً مقارنة بال�شنو�ت 
�ملا�شية. و�ختتمت: �شتتم �إقامة �لنهائيات بعد نحو 18 �إىل 
20 يوماً من نهاية �لت�شفيات، حيث يتم �إعد�د �ل�شلق بهذه 
�لطريقة ملو�كبة �لفرتة �لزمنية لل�شباقات، ونتوقع مناف�شة 

قوية للتو�جد على من�شة �لتتويج.

احلر�س على التواجد
عرب �شيف تاج �لبلو�شي �أحد �مل�شاركني �لد�ئمني يف �ملناف�شات 
خدمات  م��ن  �ملنظمة  �للجنة  وف��رت��ه  م��ا  ل��ك��ل  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
�شنو�ت،   6 منذ  �ل��ت��و�ج��د  على  �أح��ر���س  وق���ال:  وت�شهيلت، 
وتعلمت ريا�شة �ل�شلق من �أخو�ين و�أقوم حالياً بتعليمها ملن 
�لرت�ثية  �لريا�شة  هذه  على  للحفاظ  �شناً،  مني  �أ�شغر  هم 
هذه  ت�شتهويهم  �ل�شباب  م��ن  فئة  ه��ن��اك  وت��اب��ع:  �جلميلة. 
�لرت�ثية  �لريا�شات  من  �أخ��رى  �أل��و�ن  توجد  كما  �لريا�شة، 
مثل �ل�شقور و�لهجن وغرها، ب�شكل عام عندنا حو�يل 10 
�شلق نعتني بهم للم�شاركة يف �ل�شباقات �أو �لإنتاج، وهي هو�ية 

�أ�شبحت متعلق بها ب�شكل د�ئم.
كما �أكد خليفة �ملطرو�شي، �أنه بف�شل �شديقه �شيف �لبلو�شي 
تعلم هذه �لريا�شة و�أ�شبح يحر�س على �مل�شاركة فيها �شنوياً، 
وقال: ل �أفوت �لفر�شة، و�أ�شعى د�ئماً للمناف�شة بالبطولت 
�خلا�شة بال�شلق وحتقيق �ملر�كز �ملتقدمة، وهناك نقلة نوعية 
يف �ل�شباقات و�إقامتها يف خمتلف مناطق �لدولة موؤخر�ً لهذه 

�لريا�شة �لرت�ثية.

•• اأبوظبي - وام:

حققت �أوىل جولت بطولة "�شودي" للكارتينج �لتي �أقيمت بنادي 
�شباقيها  يف  كبر�  جناحا  �ل���دويل  �لريا�شي  �لفر�شان  ومنتجع 
�ملتميزة  �مل�شاركة  ظ��ل  يف  �ل�شغار"،  وكارتينج  للكبار  "�لتحمل 
و�مل�شتويات �لعالية. وفاز �لفريق �لثلثي �ملكون من حميد عبيد، 
�شر�ع  بعد  �لكبار،  ب�شباق  �إ�شماعيل  وحممد  �حل��م��ادي،  و�أح��م��د 
18 فريقاً، وجاء يف  130 دقيقة، ومب�شاركة  �شاخن �متد لنحو 

�أدي�س،  و�أحمد  �لقبي�شي،  �شيف  من  �ملكون  �لفريق  �لثاين  �ملركز 
كارتينج  ب�شباق  �لطر�بل�شي  با�شل  ف��از  ..فيما  �شامندي  وع��م��ر 
ثانياً  وح��ل   ،»4 ر  ل  »���ش��ودي  ���ش��ي��ار�ت  �أق��ي��م على  �ل���ذي  �ل�شغار 

باتريك كانون، وثالثاً د�نيال ليوجن.
و�أقيمت �ل�شباقات و�شط �لإجر�ء�ت �لحرت�زية وقو�عد �ل�شلمة 
�لرئي�س  �لكعبي  �شلطان  و�أب��دى  �ملخت�شة.  �جلهات  من  �ملعتمدة 
�لتنفيذي ملجموعة �لفر�شان �لقاب�شة، �شعادته بالنجاح �لتنظيمي 
و�لفني للحدث، موؤكد�ً �أن �مل�شاركة �لكبرة و�مل�شتويات �لتي ظهر 

عليها �ملت�شابقون تبعث على �لتفاوؤل، وتعزز من دور نادي ومنتجع 
�لفر�شان �لريا�شي �لدويل يف �لت�شجيع على ممار�شة هذه �لأنو�ع 
�ل�شاحة  على  كبرة  جن��اح��ات  حتقق  باتت  �لتي  �ل��ري��ا���ش��ات،  م��ن 
�لكارتينج  �شباقي  �لتناف�س يف  "م�شهد  �لكعبي:  وقال  �لإمار�تية. 
تعي�شه  �لذي  و�لتطور  �لتقدم  توؤكد مدى  قوية  ر�شالة  و�لتحمل 
دعم  �ملنتجع نحر�س على  بدورنا يف  ونحن  �لإمار�تية،  �لريا�شة 
ك��ل �ل��ري��ا���ش��ات، وت��ق��دمي �جل��دي��د و�مل�����ش��اه��م��ة يف جم���ال �شناعة 

وتاأهيل �لأبطال يف �لريا�شات �ملختلفة".

•• ال�سارقة-وام:

ح��ق��ق ف��ري��ق �ل�����ش��ل��ة ب���ن���ادي �ل��ث��ق��ة ل��ل��م��ع��اق��ني فوز� 
للمعاقني  خ��ورف��ك��ان  ن����ادي  ن��ظ��ره  ع��ل��ى  م�شتحقا 
بنتيجة 40 – 37 يف �للقاء �لذي جمعهما بال�شالة 
�ملغطاة بنادي �لثقة �شمن مناف�شات �جلولة �لثانية 
من دوري كرة �ل�شلة للكر��شي �ملتحركة �لذي تنظمه 

�للجنة �لبار�ملبية �لإمار�تية.
جاء فوز فريق �لثقة لي�شتعيد �لفريق تو�زنه ويعود 
لل�شد�رة بعد �خل�شارة غر �ملتوقعة يف �جلولة �لأوىل 
�ملخ�شرمني  لعبيه  بخربة  �لفريق  ��شتطاع  حيث 
خورفكان  ف��ري��ق  ع��ل��ى  �مل�شتحق  �ل��ف��وز  حتقيق  م��ن 
�لو�عد ويتقابل �لفريق يف �جلولة �لقادمة مع نادي 
�شد�رة  يف  ت��و�ج��ده  على  ليوؤكد  للفوز  �شاعيا  �لعني 

�لرتتيب.
�مل�شتوى  �أن  جا�شم  �أح��م��د  �لثقة  ن���ادي  م���درب  و�أك���د 
�لفني للبطولة مرتفع بدليل تقارب نتائج مباريات 

من  �إل  باللقب  �ل��ف��وز  ح�شم  ع��دم  متوقعا  �ل����دوري، 
خلل �ملباريات �لأخرة.

وقال �إن لعبي �لثقة قدمو� م�شتوى جيد� يف �ملبار�ة، 
و��شتطاعو� تعوي�س خ�شارتهم غر �ملتوقعة يف �للقاء 
وفرديا  جماعيا  �لفريق  �أد�ء  �أن  �ىل  م�شر�  �لأول 
�للعبني  و�أن ج��م��ي��ع  م���ب���ار�ة لأخ����رى  م��ن  ي��ت��ط��ور 
لديهم طموح يف حتقيق �للقب يف ظل هذه �ملناف�شة 

�لقوية من �لفرق �لأخرى.
بالأد�ء  �لتنفيذي  �ملدير  �ملظلوم  �شامل  �أحمد  و�أ���ش��اد 
وحتقيق  �ملبار�ة  خلل  �للعبون  قدمه  �لذي  �ملميز 
�لفوز يف ثاين مباريات �لفريق م�شر� �ىل �أن جميع 
�لقدر�ت  من  ولديهم  �مل�شوؤولية  قدر  على  �للعبني 

�لفنية و�لبدنية من حتقيق لقب �لبطولة.
وقال �إن نادي �لثقة جنح يف تنظيم �للقاء و�حلفاظ 
على كافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية للحفاظ 
�لكو�در  لكافة  �ل�شكر  �للعبني موجها  �شلمة  على 

�لطبية و�لفنية �لتي �شاعدت على جناح �للقاء.

�شيتم ��شتدعاء �ملهاجم منر �حلد�دي ملع�شكر منتخب �ملغرب �ملقبل 
للحتاد  �لأخ���رة  �لتو�شيحية"  "�مللحظات  من  ��شتفادته  بعد 
�لدويل لكرة �لقدم �ملرتبطة باللعبني �ملزدوجي �جلن�شية، بح�شب 
ما �أكد م�شدر يف �لحتاد �ملغربي لكرة �لقدم لوكالة فر�ن�س بر�س. 
وقال �مل�شدر �أن "منر �حلد�دي �شي�شتدعى �إىل �ملنتخب �لوطني 
�ملخ�ش�شة خلو�س  �ل���دويل  �لحت���اد  �أي���ام  م��ن  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  يف 
�ملباريات �لدولية". ومن �ملقرر �أن يخو�س منتخب �ملغرب مبار�ته 
�ملقبلة �شد م�شيفته موريتانيا �شمن ت�شفيات كاأ�س �أمم �إفريقيا 
يف 22 �آذ�ر/مار�س �ملقبل. و�أ�شدر فيفا مذكرة جلميع �لحتاد�ت 
�لتو�شيحية ن�شرها  �لريا�شية تت�شمن جمموعة من �مللحظات 
و�مل�شادق عليه من  �للعب  تغير جن�شية  قانون  �خلمي�س حول 
بينها  م��ن  �مل��ا���ش��ي،  �أيلول-�شبتمرب  يف  �لعمومية  �جلمعية  قبل 
لقجع  ف��وزي  ورئي�شه  �ملغربي  �لحت���اد  ب��ه  طالب  �ل��ذي  �لتعديل 
بخ�شو�س �ل�شماح للحد�دي بالن�شمام ملنتخب "�أ�شود �لأطل�س" 
للحد�دي  ومي��ك��ن  �جل��دي��دة.  �مل��لح��ظ��ات  م��ع  حالته  تطابق  بعد 
�ل�شابق  منتخبه  ميثل  مل  لن��ه  �مل��غ��رب  منتخب  �ل���و�ن  يحمل  �أن 
�شنو�ت  ث��لث  و�نق�شت  و�لع�شرين  �حل��ادي��ة  بلوغه  بعد  ��شبانيا 
�لريا�شي  �لتحكيم  حمكمة  وكانت  معه.  �لخ��رة  م�شاركته  على 
)كا�س( رف�شت يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب �ملا�شي ��شتئناف لعب 
�إ�شبيلية �لإ�شباين بعد حرمانه من قبل فيفا متثيل منتخب بلده 

�لأم �ملغرب.

�لرباط  �لعا�شمة  �ملغرب يف �شو�حي  �شابق مع  �شارك يف مع�شكر 
�ملا�شي،  �لول/�كتوبر  ت�شرين  يف  و�لكونغو  �ل�شنغال  وديتي  قبل 

بيد �ن قر�ر �لحتاد �لدويل حرمه متثيل بلده.
وكان قد ح�شل على قر�ر م�شابه قبيل كاأ�س �لعامل 2018 حرمه 

خو�س �ملونديال مع �ملغرب.
�لأول مبار�ة  �لإ�شباين  �ملنتخب  �حل��د�دي )25 عاما( مع  ولعب 
و�حدة عندما �أ�شركه �ملدرب في�شنتي دل بو�شكي بديًل يف �لدقيقة 
عام  �أيلول/�شبتمرب  من  �لثامن  يف   )1-5( مقدونيا  �شد   79
يف عز  وقتها  كان   .2016 �أوروبا  كاأ�س  ت�شفيات  �شمن   2014

�نطلقته �لكروية مع �لفريق �لأول لنادي بر�شلونة.
وعرّب �حلد�دي عن �شعادته �لبالغة وقال ل�شبكة "بي �إن �شبورت�س": 
"�شعيد جد�، �نه مبثابة فخر بعد كل �لعمل �لذي قمنا به من �جل 
تغير و�شعيتي ومتكني من �للعب مع �ملغرب. لدي رغبة كبرة 

و�متنى �أن ��شتمتع كثر� مع �ملنتخب".
ُولد �حلد�دي يف مدريد من �أب مغربي مهاجر و�شل �إىل �إ�شبانيا 
�لفئات  �لفئات  �ن�شّم �ىل  �لثامنة ع�شرة من عمره.  حني كان يف 
مع  و�ح��د�  مو�شما  لعب  بعدما   2011 ع��ام  لرب�شلونة  �لعمرية 

نا�شئي �تلتيكو مدريد، قبل �أن ي�شق طريقه �ىل �لفريق �لأول.
باألو�ن  للحد�دي  و�لخ���رة  �لوىل  مقدونيا  �شد  �مل��ب��ار�ة  وكانت 
مع  وتز�منت  و2012،   2008 و�أوروب���ا   2010 �لعامل  �أبطال 
فالن�شيا  �إىل  �أع����اره  �ل���ذي  بر�شلونة  ت�شكيلة  يف  م��رك��زه  ف��ق��د�ن��ه 

 ،)2018-2017( �ألفي�س  ديبورتيفو  ثم   )2017-2016(
قبل �نتقاله يف 2019 �إىل �إ�شبيلية.

و��شرتط �لحتاد �لدويل يف تعديلته �جلديدة �أل يكون �للعب 
قد �شارك يف �أكرث من 3 مباريات كحد �أق�شى مع �ملنتخب �لذي 
بد�أ معه م�شرته �لدولية، مبا يف ذلك مباريات �لت�شفيات �ملوؤهلة 
�حلادية  �شن  بلوغه  قبل  وذل��ك  و�لقارية،  �لعاملية  �ملناف�شات  �إىل 
�شمن  م��ب��ار�ة  �أي  يف  م�شاركته  ع��دم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لع�شرين، 

بطولة دولية �أو قارية مثل كاأ�س �لعامل �أو كاأ�س �أوروبا.
�ملغربي  و�لحت��اد  �للعب  طلب  رف�س  يف  "فيفا" �شابقا  و��شتند 
حتت  �لإ�شباين  �ملنتخب  مع  مباريات  ث��لث  يف  �شارك  كونه  على 
ذلك ب�شهرين عن �ملدة �لتي ي�شمح بها  عن  يزيد  وهو  عاماً   21

عادة يف �مل�شاركة بهذه �لفئة".
لكن بعد ن�شر فيفا �خر� "ملحظات تو�شيحية حول متطلبات 
�أهلية �ملنتخب �لوطني" �شيتمكن �حلد�دي من �لتو�جد يف مع�شكر 
و�لهد�ف  ب��ون��و  يا�شني  �حل��ار���س  باإ�شبيلية  زميليه  رف��ق��ة  �مل��غ��رب 
�لدويل  للحتاد  �جلديدة  �لتعديلت  وت�شكل  �لن�شري.  يو�شف 
بالإحباط  �أ�شيبت  �لتي  �لكروية  �ملو�هب  من  للعديد  �أمل  بارقة 
عقب ��شتبعادها من �شفوف �ملنتخبات �لتي قررت متثيلها للمرة 
�آمال  تعلق  كانت  �لتي  وه��ي  �لعجوز،  �لقارة  من  و�أغلبها  �لأوىل 
ولكن  �أوروب���ي عملق  �للعب مع منتخب  على  لي�س فقط  كبرة 

من �أجل رفع �أ�شهمها وقيمته �لت�شويقية يف �شوق �لنتقالت.

بتنظيم مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث

م�شاركة كبرية يف انطالق اجلولت التاأهيلية لبطولة ال�شلق 2021 
�سعاد اإبراهيم دروي�س: دعم جيل »ال�سباب« اأحد االأهداف اال�سرتاتيجية للمناف�سات 

جناح لفت ل�شباقات الكارتينج يف نادي 
الفر�شان الريا�شي

»فريق الثقة« يحقق فوزا م�شتحقا على نادي 
خورفكان يف دوري �شلة الكرا�شي املتحركة

احلدادي ي�شتفيد من »تو�شيحات« فيفا ويحمل األوان املغرب 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

لل�شر�عية �حلديثة  �لأوىل من بطولة دبي جونيور ريغاتا   �شهدت �جلولة 
للنا�شئني ظاهرة فريدة يف تاألق �أربعة �أ�شقاء من �أ�شرة و�حدة من �أب ميني 
و�أم �أملانية �أحبو� ريا�شة �لإبحار ليبدوؤ� م�شرة ناجحة معها يف �شو�طئ دبي

�لبحرية �شمن  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  �ل��ذي نظمه  �حل��دث  وحقق 
روزنامة �ل�شباقات �لبحرية يف �ملو�شم �لريا�شي 2020-2021 وبالتعاون 

مع نادي دبي لزو�رق ل �شاطئ -دو�شك-، حقق جناحا كبر� متثل يف م�شاركة 
�جلاليات  من  و�ل�شاعدين  �ل�شغار  و�ملت�شابقات  �ملت�شابقني  من  كبر  عدد 

�ملقيمة بالدولة
وياأتي تنظيم بطولة دبي جونيور ريغاتا لل�شر�عية �حلديثة نا�شئني و�لتي 
�لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  �ل��ن��ادي يف دع��م  �إط���ار ج��ه��ود  2000 يف  ع��ام  تاأ�ش�شت 
وتوفر �ن�شطة خملفة تخدم �ملجتمع و�لقاطنني يف �لإمارة وفق �لربتوكول 

و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ل�شادرة من �جلهات �مل�شوؤولة.

�جلولة  فئات  �حل��م��ادي يف  ويون�س  وه���ارون  ويعقوب  ن��وح  �لأ�شقاء  و���ش��ارك 
�لأوىل و�لتي �شملت �وبتم�شت بر�عم وفتيات وليزر 407 نا�شئني ونا�شئات 
ث��ال��ث��ا يف  ي��ون�����س  �مل��رك��ز �لأول وج���اء �شقيقه �ل���ش��غ��ر  ه����ارون  ح��ي��ث ح�شد 
مناف�شات �وبتم�شت بر�عم وحل يعقوب ثانيا يف مناف�شات ليزر  4.7 نا�شئني 

خلف �لهولندي بني مويلكر وجاء �ل�شقيق �لأكرب نوح ر�بعا.
 ويف مناف�شات �لنا�شئات ليزر 4.7 تاألقت �ملت�شابقة هايزيا هرير� لرينغان 
�لتي ح�شدت �ملركز �لول فيما و��شلت �ملت�شابقة �ليونانية  نادين تريغكوني�س 

تفوقها يف فئة �وبتم�شت حمققة �ملركز �لول يف هذه �لفئة.
و�أ�شاد يو�شف خالد �لب�شتكي م�شرف �لفعالية بدعم وتوجهات جمل�س �د�رة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �لتي �ثمرت عن ��شتمر�ر بطولة دبي 
�لنا�شئني  مهار�ت  ت�شقل  �لتي  �لفعاليات  �حد  تعترب  و�لتي  ريغاتا  جونيور 
م�شيد�   2000 ع��ام  منذ  �ل�شر�عي  �لب��ح��ار  ريا�شة  جم��ال  يف  و�لنا�شئات 
بالتعاون �لقائم بني �لنادي ونادي دبي لزو�رق �ل�شاطئ �لذي �أح�شن �لتنظيم 

و��شت�شافة �حلدث.

•• ال�سارقة-وام:

�لأول  �أم�����������س  م���������ش����اء  �ن���ط���ل���ق���ت 
بال�شالة �لريا�شية لنادي �ل�شارقة 
لحتاد  �لأوىل  �لبطولة  �لريا�شي 
�لعمومي،  للمبارزة لفئة  �لإم��ار�ت 
بالتعاون  �لحت���اد  ينظمها  و�ل��ت��ي 
وتقام  �لريا�شي  �ل�شارقة  نادي  مع 
يومني.  م������د�ر  ع���ل���ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
للبطولة  �لأول  �ل����ي����وم  و����ش���ه���د 
�لفتيات  ملناف�شات  خ�ش�س  و�ل��ذي 
�ملبارزة  لأ�شلحة  م�شابقات  ث��لث 
�ملبارزة"،  "�شيف  �ليبيه  �لثلثة 
مب�شاركة  "�ل�شي�س"  و�ل��ف��ل��وري��ه 
�لدولة  �أن���دي���ة  م��ث��ل��ن  لع��ب��ة   35
و�شباب  �لريا�شي  ي��ا���س  بني  وه��ي 
بال�شارقة،  �مل��ر�أة  وموؤ�ش�شة  �لهلي 
و�ل���ف���ج���رة �ل���ري���ا����ش���ي ولع���ب���ات 

�أكادميية MKFA بدبي.
وحفلت �ملناف�شات بالثارة و�لندية 
�ل�شعادة  م���ن  �ج�����و�ء  و���ش��ط  ف��ن��ي��اً 
لعودة  �مل�شاركني  جلميع  �ل��غ��ام��رة 
�ن�����ش��ط��ة �ل���ب���ط���ولت �مل��ح��ل��ي��ة بعد 
�شعادة  وت���رج���م���ت  ت����وق����ف  ف�����رتة 
�لكامل  �لل�����ت�����ز�م  يف  �ل����لع����ب����ات 
�ملعتمدة،  ب��الج��ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة 
لتخرج �لبطولة يف يومها �لول يف 

�أبهى �شور.
�لبطلة  ب��وب��ك��ري  �إي��ن��ا���س  وت��األ��ق��ت 
�لأوملبية و�شاحبة برونزية �وملبياد 
لعبة  و   2016 ج��ان��رو  ري����ودي 
�لريا�شي، وحققت  يا�س  بني  نادي 
�ليبيه  ���ش��لح��ي  م�شابقتي  لقبي 
�لرومانية  حققت  فيما  و�لفلوريه 
ل��ق��ب �شلح  ���ش��ي��ز�ب��ي��ن��ا م��ات��ي��ا���س 
مع  ���ش��ر���ش��ة  مناف�شة  ب��ع��د  �ل�����ش��اب��ر 
ون���ادي  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  لع��ب��ة 

�شباب �لهلي �شهد خر�م.

وح�شرت �فتتاح �لبطولة �لدكتورة 
�لعام  �لم�����ني  �مل���ط���رو����ش���ي  ه����دى 

لحتاد �لمار�ت للمبارزة.
�ينا�س  �لومل��ب��ي��ة  �لبطلة  و�أ���ش��ف��ت 
ب���وب���ك���ري لع���ب���ة ن�����ادي ب��ن��ي يا�س 
ع���امل���ي���ة على  ل����ل����م����ب����ارزة ����ش���ب���غ���ة 
و�لفلوريه  �لي���ب���ي���ه  م�����ش��اب��ق��ت��ي 
�مل�شابقتني،  بلقبي  بجد�رة  بفوزها 
ففي م�شابقة �شلح �شيف �ملبارزة " 
م�شتوى  �للعبة  " قدمت  �ليبيه 
�لوىل  �لدو�ر  خ�����لل  م���ت���م���ي���ز� 

لتتاأهل �ىل ن�شف �لنهائي وتتخطى 
لعبة  �حلو�شني  زينت  مناف�شتها 
وتفوز  ب��ال�����ش��ارق��ة،  �مل����ر�أة  موؤ�ش�شة 
عليها بنتيجة 15 / 11 ، لت�شعد 
وتلقي  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة  �مل�����ب�����ار�ة  �ىل 
مربوك  �لعنود  �لمار�تية  �لبطلة 
بال�شارقة  �مل�����ر�أة  م��وؤ���ش�����ش��ة  لع��ب��ة 
مبار�ة  �لبطلتان  وق��دم��ت  �ي�����ش��ا، 
بوبكري  ��شتطاعت  وممتعة  قوية 
 /  15 بنتيجة  ل�شاحلها  ح�شمها 
وتنال  باللقب،  بوبكري  لتظفر   9

�لعنود مربوك ��شادة �جلميع. ويف 
" �لفلوريه  �ل�شي�س  م�شابقة �شلح 
بوبكري  لقبها  ح�شمت  و�ل��ت��ي   "
جميع  يف  ف����وزه����ا  ب���ع���د  ب�����ش��ه��ول��ة 
وتخطيها  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ب���اري���ات 
لع��ب��ة ن����ادي ���ش��ب��اب �له���ل���ي �شهد 
�لدور  يف   6  /15 بنتيجية  خ���ر�م 
قبل �لنهائي لتلقي زميلتها لعبة 
ناي بني يا�س نوره �لربيكي وتفوز 
وكانت   ،4  /  15 بنتيجة  ع��ل��ي��ه��ا 
نوره �لربيكي قد تخطت يف مبار�ة 

ن�شف �لنهائي لعبة موؤ�ش�شة �ملر�أة 
بال�شارقة لطيفه �حلو�شني بنتيجة 
15 / 14 يف مبار�ة قوية ومثرة 
م�شتويات  �للعبتان  فيها  قدمت 
فنية متميزة. �ما يف م�شابقة �شلح 
مبارياتها  ح��ف��ل��ت  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��اب��ر 
��شتطاعت  فقد  و�لإث����ارة  بالندية 
ماتيا�س  ���ش��ي��ز�ب��ي��ن��ا  �ل���روم���ان���ي���ة 
ي��ا���س �حل�شول  ب��ن��ي  ن����ادي  لع��ب��ة 
�ملبار�ة  يف  ف��وزه��ا  بعد  �للقب  على 
خ���ر�م لعبة  �شهد  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 

 15 بنتيجة  �له��ل��ي  ���ش��ب��اب  ن���ادي 
14 يف م��ب��ار�ة غ��اي��ة يف �لث���ارة   /
�ملتابعني  �نفا�س  حب�شت  و�ل��روع��ة، 
وتقدميهما  �ل��لع��ب��ت��ني  ل��ت��ك��اف��وؤ 
ملحات فنية عالية، و�شيطر �لتعادل 
ع��ل��ى م��ع��ظ��م ف����رت�ت �ل��ل��ق��اء حتى 
 14/14 �إىل  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  و���ش��ل��ت 
وترجح  دوره�������ا،  �خل�����ربة  ل��ت��ل��ع��ب 
�لخرة  �للحظة  يف  ماتيا�س  كفة 

بت�شجيلها نقطة �لفوز.
ويف ختام �لبطولة قامت �لدكتورة 

�مل���ط���رو����س، وحم��م��د �شامح  ه���دى 
�لدولية،  تيما  ���ش��رك��ة  ع��ن  مم��ث��ل 
�لر�عي �لر�شمي للحتاد و�بر�هيم 
بتهنئة  �لحت���������اد  م����دي����ر  خ����ال����د 
�للعبات وتتويج �لفائز�ت باملر�كز 

�لوىل.
باإقامة  �أم�س  �لبطولة  و��شتوؤنفت 
لأ�شلحة  �ل������رج������ال  م�������ش���اب���ق���ات 
�لفلوريه و�ليبيه و�ل�شابر للفردي 
 50 من  �أك��رث  مب�شاركة  للعمومي 

لعبا يف �مل�شابقات.

•• دبي-الفجر

جدد فريق بنجا�س �أمله يف �لتاأهل �إىل 
�إيفز�  كاأ�س  بطولة  يف  �لذهبي  �ملربع 
�لف�شية للبولو 2021 و�لتي تختتم 
يوم �جلمعة �ملقبل �خلام�س من �شهر 
ف���وزه على فريق  بعد  وذل���ك  ف��رب�ي��ر 
11 هدفا مقابل  �إيفز� مهرة بنتيجة 
ر�شيده  لرفع  ون�شف  �أه��د�ف  �شبعة 
�جلولة  وي��ن��ت��ظ��ر  ن���ق���اط  �أرب�������ع  �إىل 

�لأخرة من �لدور �لتمهيدي . 
�مل�شتوى  م��ت��و���ش��ط��ة  �مل����ب����ار�ة  ج�����اءت 
و���ش��ي��ط��ر ف��ي��ه��ا ف���ري���ق ب��ن��ج��ا���س على 
وتاألق  مهرة  بف�شل  �للعب  جم��ري��ات 
�أهد�ف"   9 " �مل��ب��ار�ة  ه���د�ف  بانيللو 
ول��ع��ل خ�����ش��ارة �ي��ف��ز� م��ه��رة ت��ع��ود �ىل 
غياب ماي�شرتو �لفريق ر��شد �حلبتور 
ح��ي��ث غ��اب��ت م��ع��ه روح �ل��ف��ري��ق �لذي 
ليرتك  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م�شت�شلما  ب���د� 
�لفر�شة كاملة لفريق بنجا�س لي�شول 

ويجول ويحرز 11 هدفا منهم �أربعة 
ف��ي��م��ا مل  �لول  �ل�����ش��وط  �أه������د�ف يف 
يحرز �أية �أهد�ف يف �ل�شوط �خلام�س 

و�لأخر . مثل بنجا�س كل من حيدر 
وفريدريكو  ج�����ول  ���ش��ف��ر  ب��ن��ج��ا���س 
جول   6 بانيللو  وبنيامني  ج��ول   5

وكروتو 7 جول �ي هانديكاب مكتمل 
�يفز�  ف��ري��ق  ت��ك��ون  فيما  ج���ول   18
جول   �حلبتورو�حد  ط��ارق  من  مهرة 

و�شيجوندو 4 جول وجاكينتو 5 جول 
و����ش��رت�د� 7 ج��ول .  ب��د�أ فريق �يفز� 
جول  ن�شف  ر�شيده  ويف  �للقاء  مهرة 

 17 �ل��ه��ان��دي��ك��اب  ف���ارق  ع��ن  تعوي�شا 
�لتقدم  ه��ذ�  ي�شتثمر  مل  ولكنه  ج��ول 
�أح��رز بنجا�س هدفني دون رد عن  بل 

�ل�شوط  منهيا  وبانيللو  حيدر  طريق 
ن�شف  مقابل  بهدفني  بتقدمه  �لأول 
�آخرين  جول و�أ�شاف بنجا�س هدفني 

�يفز�  �أح���رز  بينما  �ل��ث��اين  �ل�شوط  يف 
�ل�شوط  ويف   . �أه�����د�ف  ث��لث��ة  م��ه��رة 
�لثالث ينجح فريق بنجا�س يف �إ�شافة 
�شبعة  �إىل  ر���ش��ي��ده  ل���رف���ع  ه���دف���ني 
�أهد�ف فيما توقف ر�شيد �يفز� مهرة 
�أه������د�ف ون�����ش��ف وياأتي  ث��لث��ة  ع��ن��د 
���ش��ورة كربونية من  �ل��ر�ب��ع  �ل�����ش��وط 
بع�شرة  بنجا�س  بتقدم  لينتهي  �شابقه 
�أه��د�ف ون�شف  �أه��د�ف مقابل ثلثة 
. �أم���ا �ل�����ش��وط �خل��ام�����س ف��ق��د �ختتم 
�لبد�ية  �لأه��د�ف يف  بنجا�س م�شل�شل 
فيما  بانيللو  بتوقيع   11 رقم  بهدفه 
جنح فريق �يفز� مهرة يف �إحر�ز �أربعة 
�أهد�ف تباعا بف�شل حتركات ��شرت�د� 
وقد �شهدت �ملبار�ة ��شتبد�ل خا�شينتو 
�ل���ر�ب���ع ب�شبب  �ل�����ش��وط  �أم������ادوري يف 
�لإ�شابة وحل حمله ريكاردو جارو�س 
�أمادوري  �شيجوندو  ��شتبد�ل  مت  كما 
�خلام�س  �ل�����ش��وط  يف  �ل�شبب  لنف�س 

وحل حمله توكي جوينازو.

كاأ�س اإيفزا الف�سية 2021 للبولو

بنجا�ص يق�شو على »اإيفزا مهرة« ويتجدد اأمله يف املربع الذهبي

اأ�شقاء اأملان من اأ�شول مينية يتاألقون يف »دبي ريغاتا«

انطالقة قوية للبطولة الأوىل لحتاد الإمارات للمبارزة للعمومي يف ال�شارقة

•• دبي-وام:

دي��زرت كل�شيك"  "�أوميغا دبي  32 من بطولة  �ل�  �لن�شخة  �ليوم  تختتم 
�أف�شل لعبي  للجولف مب�شاركة نخبة من  �لإم���ار�ت  ن��ادي  تقام يف  �لتي 
3،25 مليون دولر �أمريكي يف  �لعامل يتناف�شون على جو�ئز مالية تبلغ 
�لتي  �لأوروب��ي��ة للجولف  باملنطقة يف �جلولة  �لأع��رق  �لتي تعد  �لبطولة 

تقام حتت �شعار "�ل�شباق �إىل دبي".
وبح�شب موؤ�شر�ت �ملناف�شات فاإنه يتوقع ظهور بطل جديد �شيكون بانتظار 

كاأ�س "�لدلة �لعربية" �ل�شهر وجائزة مالية تبلغ 541،660 �ألف دولر 
�أمريكي "حو�يل 2 مليون درهم �إمار�تي" و�لن�شمام �إىل قائمة ح�شرية 
من �أ�شاطر �للعبة ممن توجو� باللقب منهم �جلنوب �أفريقي �إيرين �إل�س 

و�لأمريكي تايجر وودز و�ل�شكتلندي كولني مونتجمري وغرهم.
وتنعك�س قوة �لبطولة يف تنوع قائمة �لأبطال وحتديد� يف �ل�شنو�ت �ل�شبع 
�لأخ��رة �لتي �شهدت تتويج 7 لعبني خمتلفني منهم 5 لعبني حققو� 
�أم��ام �شعود �ملزيد من  �للقب للمرة �لأوىل يف م�شرتهم مبا يفتح �لباب 
حتب�س  �أن  يتوقع  �لتي  �خلتامية  �جلولة  يف  �لتتويج  م�شرح  على  �لنجوم 

�لأنفا�س حتى �ل�شربة �لأخرة.
حيث  مبكر�  �لبطل  بهوية  �لتكهن  �ل�شعب  م��ن  ف��اإن��ه  �ملناف�شة  وبح�شب 
�لبلجيكي  ت�شدرها  �لتي  �لثانية  �جلولة  متقاربة يف ختام  �لنتائج  جاءت 
توما�س ديرتي بر�شيد 10 �شربات حتت �ملعدل يليه �ل�شكتلندي روبرت 
جا�شنت  �أفريقي  �جل��ن��وب  ث��م  �مل��ع��دل  حت��ت  �شربات   9 بر�شيد  ماكنرتي 
 8 بر�شيد  �شامو�  كايل  و�لفنلندي  فليتوود  تومي  و�لإجنليزي  هاردينج 
�إىل  "�ل�شباق  بطل  وي�شتوود  يل  �لإجنليزي  يليهم  �ملعدل  حتت  �شربات 

دبي" �لعام �ملا�شي بر�شيد 7 �شربات حتت �ملعدل.

ويف �أبرز نتائج �لنطلقة �ل�شباحية للجولة �لثالثة �أبقى �لإ�شباين ر�فا 
كابرير� بيللو �آماله قائمة بالتو�جد يف مر�كز متقدمة بعدما رفع ر�شيده 
�إىل 6 �شربات حتت �ملعدل وهو �للعب �لذي �عتاد �لإقامة يف دبي ويعرف 

ملعب �ملجل�س يف نادي �لإمار�ت جيد�ً.
من جانب �آخر �كت�شت �لبطولة �أم�س باللون �لوردي وحملت عنو�ن "�ل�شبت 
�لوردي" لدعم �ملر�أة وحتديد� لزيادة �لوعي حول �أبحاث �شرطان �لثدي 
يف دولة �لإمار�ت وهي �لفعالية �لتي تقيمها �لبطولة �شنويا بالتعاون مع 

�ملوؤ�ش�شات �ملتخ�ش�شة يف رعاية ودعم �أمر��س �شرطان �لثدي.

اجلولة اخلتامية لبطولة اأوميغا دبي ديزرت كال�شيك للجولف اليوم 
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•• اأم القيوين-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل���ر�ب���ع من  ي��ن��ط��ل��ق يف   .. �مل�����ش��ل��ح��ة 
فرب�ير �ملقبل مبنطقة �للب�شة باإمارة 
�ل�شمو  �شاحب  مهرجان  �لقيوين  �أم 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
�لأ�شيلة  �لعربية  �لهجن  ل�شباقات 
 "2021 " �للب�شة -  �لإب��ل  ومز�ينة 
�لذي يقام للعام �لعا�شر على �لتو�يل 
وت�شمل  �ل���دول���ة.  م��ن��اط��ق  مبختلف 
ي�شتمر  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان  م��ن��اف�����ش��ات 
�لهجن  ���ش��ب��اق��ات  ف��رب�ي��ر   11 ح��ت��ى 
و�مل���ح���ال���ب، وت�شم  �لإب�����ل  وم���ز�ي���ن���ة 
" �حلقايق  ف��ئ��ات  �ل��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق��ات 
و�حلول  و�لثنايا  و�لأي����ذ�ع  و�للقايا 
م���ن خللها  " ت��ت��ن��اف�����س  و�ل����زم����ول 
�شوطا   170 ع��ل��ى  �جل��م��اع��ة  ه��ج��ن 
�للجنة  وخ�����ش�����ش��ت  رم�������ز�..  و12 
�أ�شو�ط  يف  للفائزين  جو�ئز  �ملنظمة 
و�لإي���ذ�ع  و�للقايا  للحقايق  �ل��رم��وز 

�لفائزون  يح�شل  ح��ي��ث  و�ل��ث��ن��اي��ا.. 
�ملليون  1 مليون ون�شف  كاأ�س+  على 
دره����م لأ����ش���و�ط �لأب���ك���ار وك���اأ����س+ 1 
مليون درهم لأ�شو�ط �جلعد�ن فيما 
�خلتامي  �ل���ي���وم  �ل���ف���ائ���زون يف  ي��ن��ال 
�مل��خ�����ش�����س ل��ل��ح��ول و�ل���زم���ول �شيف 

ل�����ش��وط �حلول  3 م��لي��ني دره����م   +
ون�شف  مليون   2 و�شيف+  �لرئي�شي 
�ملحليات  �حل������ول  ل�������ش���وط  �مل���ل���ي���ون 
بندقية  �ملنظمة  �للجنة  وخ�ش�شت 
�لزمول  ل�����ش��وط  دره����م  م��ل��ي��ون   2  +
مليون   1 ب���ن���دق���ي���ة+  و  �ل���رئ���ي�������ش���ي 

ون�شف �ملليون درهم ل�شوط �لزمول 
�ملحليات.

و�لتي  �مل��ح��ال��ب  م�شابقة  ج��و�ئ��ز  �أم���ا 
تنطلق يف �لر�بع من فرب�ير يح�شل 
�لفائز باملركز �لأول يف �شوط "عر�بي" 
�ألف درهم   50 حمليات مفتوح على 

ويف �شوط "خو�وير" حمليات مفتوح 
مناف�شات  ويف  دره���م،  �أل���ف   50 على 
�ل�شاد�س  يف  ت��ن��ط��ل��ق  و�ل���ت���ي  �مل���ز�ي���ن 
�لفائزون  يح�شل  �لقادم  من فرب�ير 
"�ملفاريد و�حلقايق و�للقايا  يف فئات 
و�لإي��ذ�ع و�لثنايا و�حلول و�لزمول" 
�لقبائل  لأب���ن���اء  �ل�����ش��ر�ي��ا  لأ����ش���و�ط 
حمليات مفتوح على 50 �ألف درهم، 
ويح�شل �لفائزون يف �أ�شو�ط �ل�شر�يا 
لأبناء �لقبائل حمليات على 50 �ألف 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  وخ�����ش�����ش��ت  دره����م 
�إىل  �ل��ف��ائ��زي��ن  لبقية  ق��ي��م��ة  ج��و�ئ��ز 

�ملركز �لعا�شر.
�لتي حتت�شن  �لإم��ارة  �أبناء  ويحظى 
�ملناف�شات باأ�شو�ط خا�شة يف �شباقات 
�لهجن حيث تكون �أول �أربعة �أ�شو�ط 
�ملهرجان  م��ن  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف 
فر�س  ل����ت����وف����ر  ل����ه����م  خم�������ش�������ش���ة 
بالنامو�س  للفوز  و�لتحدي  �لتناف�س 
يف بد�ية �نطلقة �ملناف�شات. يذكر �أن 
للمهرجان  �لأوىل  �لن�شخة  فعاليات 
�نطلقت خلل عام 2012 يف منطقة 
�ل�شو�ن يف �إمارة ر�أ�س �خليمة وو��شل 

�ل�شنوية  دور�ت�����ه  �شل�شلة  �مل��ه��رج��ان 
من  متميزة  مب�����ش��ارك��ات  وجن��اح��ات��ه 
�أبناء  من  وم�شمريها  �لهجن  ملك 
لدول  �لتعاون  جمل�س  ودول  �لدولة 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث �أق��ي��م��ت عام 
2013 �لدورة �لثانية للمهرجان يف 
�لقيوين  �أم  �إم��ارة  �للب�شة يف  منطقة 
ف��ي��م��ا ك���ان���ت حم��ط��ت��ه �ل��ث��ال��ث��ة عام 
�إمارة  يف  �ل��ذي��د  مدينة  يف   2014
��شت�شاف   2015 وع����ام  �ل�����ش��ارق��ة 
�لدورة �لر�بعة ميد�ن �لتلة يف �إمارة 
�أقيم   2016 ع��ام  وخ��لل  عجمان.. 
ر�أ�س  �ل�شو�ن يف  �ملهرجان يف منطقة 

�خليمة بينما �حت�شن ميد�ن �للب�شة 
ن�شخة  ..�أم���ا   2017 ع��ام  مناف�شات 
ميد�ن  ����ش��ت�����ش��اف��ه��ا  ف��ق��د   2018
2019 �شهد ميد�ن  �لذيد، ويف عام 
�لثامنة يف �شهر يناير  �لن�شخة  �لتلة 
�أقيمت  �لعام  نف�س  من  دي�شمرب  ويف 
ميد�ن  �أر�شية  على  �لتا�شعة  �ل��دورة 
خمتلف  يف  �ملهرجان  و�شهد  �ل�شو�ن. 
و�إقبال  م�����ش��ارك��ات  �ل�شابقة  دور�ت����ه 
حم��ل��ي��ا وخ��ل��ي��ج��ي��ا م��ت��م��ي��ز� م���ن قبل 
م���لك �لإب�����ل وم�����ش��م��ري��ه��ا وحمبي 
ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ة �ل��رت�ث��ي��ة و�مل����وروث 
�لتنظيم  م�����ش��ت��وى  ب��ج��ان��ب  �لأ���ش��ي��ل 

�ملهرجان  وي�����ش��ك��ل  و�ل���ش��ت�����ش��اف��ة. 
وتر�ثيا ملحبي  ريا�شيا  �شنويا  ملتقى 
ه����ذه �ل���ري���ا����ش���ة �لأ����ش���ي���ل���ة وم���لك 
�إىل  ي��ه��دف  فيما  و�مل�شمرين  �لإب���ل 
�ملحافظة على هذ� �ملوروث �لإمار�تي 
نهج  يف  �لأ�شيل  و�لعربي  و�خلليجي 
�أر����ش���اه �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
ثر�ه  �هلل  طيب   " نهيان  �آل  �شلطان 
تر�ث  على  و�ملحافظة  �لهتمام  " يف 
�لآباء و�لأجد�د �لذي يعد جزء� مهما 
م���ن ت���اري���خ وث��ق��اف��ة دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�حل���ر����س ع��ل��ى ت��وث��ي��ق��ه ون��ق��ل��ه �إىل 

�لآجيال.

�عترب جو�ن لبورتا �أن باري�س �شان جرمان مل يحرتم بر�شلونة حني �أعلن 
عن نيته للتعاقد مع لعب �لرب�شا، �لأرجنتيني ليونيل مي�شي، م�شر�ً �إىل 
�إىل �خل��ربة و"لديه  ي��ز�ل يفتقر  �لنادي �لفرن�شي ل  �أن  �أن هذ� يدل على 

�لكثر ليتعلمه".
�ل�شابق  �لرئي�س  ق��ال  �ل�شبت،  �أم�س  ليكيب  �شحيفة  ن�شرتها  مقابلة  ويف 
للنادي �لكاتالوين و�ملر�شح لرئا�شته مرة �أخرى يف �نتخابات 7 مار�س -�آذ�ر 

�لقادم، �إن "�شلوك باري�س �شان جرمان مل يعجبه على �لإطلق".
بنادي  �لريا�شي  �مل��دي��ر  ت�شريحات  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  ب��ورت��ا  ل  كلمات  وت��اأت��ي 
�لطاولة  على  "يجل�س  ناديه  �إن  قال  �لذي  ليوناردو،  �لفرن�شية،  �لعا�شمة 

ع��ن كثب" توقيعاً  ي��ت��اب��ع��ون  م��ن  �ل��ت��ي ت�شم  �ل��ك��ب��رة 
حمتمًل للنجم �لأرجنتيني.

وقال �ملر�شح لرئا�شة �لرب�شا: "�إنهم مل يحرتمو� 
�أن بي  �أنه يعترب  �لرغم من  بر�شلونة"، وعلى 
�أخ���ذه  ي��ج��ب  "فريقاً  �لآن  �أ���ش��ب��ح  ج���ي  �إ�����س 
فاإن  �لأوروبية"،  �ل�شاحة  �لعتبار على  بعني 
"خميبة  و  "مفاجئة"  ك��ان��ت  �ل�شقطة  ه��ذه 

للظن".
�أحد  ي��ق��ول  �أن  �أت��ف��ه��م مت��ام��اً  "�أنا  و�أ����ش���اف: 
�إن���ه يريد  ن��ي��م��ار(  �إىل  �إ����ش���ارة  �ل��لع��ب��ني )يف 

�للعب مع ليو مي�شي، �أنا �أي�شاً �أود �للعب معه، 
لكن �أن يقول ذلك ممثل �أحد �لأندية، هذ� غر 

�إىل �خل��ربة يف  منا�شب، وه��ذ� يدل على �فتقاره 
�لكثر ليتعلموه  �مل�شتوى، ما ز�ل لديهم  هذ� 

يف عامل كرة �لقدم".
ورد�ً على �شوؤ�له حول �إمكانية 

تقدمي باري�س �شان جرمان �إغر�ء�ت مالية ملي�شي، �أجاب باأن هذ� و�رد �إذ� 
قرر �لنادي �لفرن�شي مو��شلة �نتهاك قو�عد �للعب �ملايل �لنظيف.

و�أو�شح: "على حد علمي، لقد تعر�شو� خل�شائر كبرة �لعام �ملا�شي، �أود �أن 
�أعرف ما �إذ� كانو� �شيتجاهلون قو�عد �للعب �ملايل �لنظيف للتعاقد معه، 
�إذ� حدث ذلك، �آمل �أن يكون لفيفا ويويفا رد فعل حازم بقوة و�أل ترتع�س 

�أيدي حمكمة �لتحكيم �لريا�شي لإ�شد�ر حكم يف هذ� �ل�شدد".
و�أكد لبورتا �أنه يعترب ق�شية مي�شي "�أولوية" لرب�شلونة وللرئي�س �لذي 
�شيخرج من �نتخابات مار�س -�آذ�ر، م�شر�ً �إىل �أن �لرئي�س �جلديد "�شيتعني 

�لأرجنتيني. �ملهاجم  على  عليه بذل كل جهد ممكن" للإبقاء 
�لآخرين،  �ملر�شحني  على  مبيزة  يتمتع  �أن��ه  �عترب  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
�شاأيف  �أن��ن��ي  يعلم  �إن���ه  ب���ي،  ي��وؤم��ن  وه���و  بليو  �أوؤم����ن  "�أنا  وق����ال: 

بالتز�ماتي".
و�أن��ه عا�س فرتة  �لبقاء  �أن مي�شي يريد  يعلم  �أن��ه  �أك��د  كما 

�شعبة لأنه "�شعر باخلد�ع من �لإد�رة �ل�شابقة".
على  �ملرت�كمة  �لديون  كانت  �إذ�  عما  �شوؤ�له  على  ورد�ً 
نف�س  �لأرجنتيني  �ل��ربغ��وث  منح  ت��ع��وق  ق��د  بر�شلونة 
�أف�شل  م��ع  بخيًل  ت��ك��ون  �أن  "ل ميكنك  ق���ال:  �لأج����ر، 

لعب يف �لعامل".
�أوروب��ا بني  �أبطال  �ل�16 من دوري  وعن مو�جهة دور 
"هناك  �ملر�شح:  �أب��رز  جرمان،  �شان  وباري�س  بر�شلونة 
ل�شالح  يلعب  �لعك�س،  يثبت  �أن  و�إىل  و�حد فقط،  مي�شي 
�ملحتمل  �هتمامه  عن  �لتحدث  لبورتا  ورف�س  �لرب�شا". 
بالرب�زيلي نيمار، مهاجم بر�شلونة �شابقاً وباري�س �شان 
�نتقد  �لتي  نف�شها  للأ�شباب  ح��ال��ي��اً،  ج��رم��ان 
"�لحرت�م  وه��ي  ب�شاأنها  ل��ي��ون��اردو 

للأندية �لأخرى".

�������ش������ّج������ل �ل���������ك���������رو�ت���������ي ب������وي������ان 
وقاد  ثلثيات  �شبع  بوغد�نوفيت�س 
�ل�شلة  كرة  دوري  يوتا جاز مت�شدر 
حتقيق  �إىل  للمحرتفني  �لأمركي 
ف�����وزه �حل������ادي ع�����ش��ر ت���و�ل���ي���ا على 
-120 مافريك�س  د�ل�����س  ح�����ش��اب 

.  101
وحقق بوغد�نوفيت�س �أف�شل ر�شيد 
32 نقطة  �شخ�شي هذ� �ملو�شم مع 
و�أ����ش���اف �مل����وزع م��اي��ك ك��ون��ل��ي 22 
نقطة و9 مترير�ت حا�شمة ولعب 
�لرتكاز �لفرن�شي رودي غوبر 17 
�شجل  ف��ي��م��ا  م��ت��اب��ع��ة،  و12  ن��ق��ط��ة 
�ل��ب��دي��ل ج�����ورد�ن ك��لرك�����ش��ون 18 

نقطة.
�شّجل  ت��و�ل��ي��ا،  �لتا�شعة  ول��ل��م��ب��ار�ة 
جاز 15 ثلثية �أو �أكرث، فيما جنح 
ه��ذه �مل��رة ب��زرع 20 ك��رة م��ن خارج 

�لقو�س.
قال كوين �شنايدر مدرب جاز "نريد 
�أن نكون غر �أنانيني، ن�شاعد بع�شنا 
�أعتقد  �مللعب.  ط��ريف  على  �لبع�س 
ونتو��شل  ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة  ن��ن��ج��ح  �ن���ن���ا 
تكون  �أن  ل��ل��ع��ب��ة  مي���ك���ن  دف���اع���ي���ا. 

ب�شيطة �إذ� �شمحنا لها بذلك".
15 فوز� و4  وخا�س يوتا، �شاحب 
�ث��ن��ني من  �مل���ب���ار�ة دون  خ�������ش���ار�ت، 
دون���وف���ان ميت�شل  �أف�����ش��ل لع��ب��ي��ه، 
ك��ان��ت مبار�ته  ف��اي��ف��ورز.  ودي��ري��ك 
لعب  ميت�شل،  دون  تو�ليا  �لثانية 
ف���ري���ق ك���ل �ل���ن���ج���وم، �ل�����ذي يطبق 
ب��روت��وك��ول �لرجت����اج �ل��دم��اغ��ي يف 
�لدوري بعد تعر�شه لإ�شابة بر�أ�شه 

يف مبار�ة نيويورك.
�ل�شلوفيني  �شجل  �خل��ا���ش��ر،  ول��دى 
25 نقطة،  �ل�شاب لوكا دونت�شيت�س 
متابعات،  و6  حا�شمة  مت��ري��ر�ت   7
�لر�بعة  ل��ل��م��رة  خ�شر  ف��ري��ق��ه  ل��ك��ن 

تو�ليا.
ويعود مافريك�س �إىل ملعبه �ل�شبت 
خلو�س مو�جهة فينيك�س �شنز بعد 
ت�شع  �آخ���ر  م���ر�ت يف  �شبع  خ�����ش��ارت��ه 

مباريات.
�شيك�شرز  �شفنتي  فيلدلفيا  وع���ّزز 
للمنطقة  �����ش����د�رت����ه   )6-14(
تو�ليا على  �لثاين  بفوزه  �ل�شرقية، 

ميني�شوتا تيمربوولفز 94-118. 
ت���األ���ق ه���د�ف���ه �ل���ك���ام���روين جويل 
متابعة  و11  نقطة   37 مع  �مبيد 
و��شاف توبيا�س هاري�س 17 نقطة 

و11 متابعة.
ويف �أورلن��دو، �شجل �لثنائي �لنجم 
ك���و�ه���ي ل���ي���ن���ارد وب�����ول ج�����ورج 50 
نقطة ليقود� لو�س �أجنلي�س كليربز 
على  تو�ليا  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  ف��وزه  �إىل 
م�شيفه ماجيك 116-90. و�نهى 
جورج �ملبار�ة بر�شيد 26 نقطة و9 
�ملتوج  للينارد   24 مقابل  متابعات 
ر�بتورز  تورونتو  مع  �شابقا  باللقب 

و�شان �أنتونيو �شبرز.
عّلق تايرون لو م��درب كليربز على 
ب��ع��د غ���ي���اب ب�شبب  ع�����ودة �ل��ث��ن��ائ��ي 
"جمّرد  كوفيد19-  ب���روت���وك���ول 
بالن�شبة  ه���ائ���ل  ك����ان  ت���و�ج���ده���م���ا 
�ل�شبان  ل��ه��وؤلء  بحاجة  كنا  �ل��ي��ن��ا. 
مرهق  فريقنا  �ن  �عتقدت  �لليلة. 

نوعا ما، لكننا قاتلنا".
وغ���اب �ل��ث��ن��ائ��ي ع��ن �مل��ب��اري��ات منذ 
�لثنني موعد بد�ية رحلة من �شت 

مباريات خارج ملعبهما.
�لتي ح�شل  �لر�حة  قال ج��ورج عن 
�عتنيت  ج�����ي�����دة.  "كانت  ع���ل���ي���ه���ا 
ب��ج�����ش��م��ي و�رحت������ت. ����ش��رتخ��ي��ت يف 

�ملنزل مع �لعائلة".
ويف غ��ي��اب��ه��م��ا، خ�����ش��ر ك��ل��ي��ربز �أم���ام 
�أتلنتا هوك�س 108-99 �لثلثاء 

وفاز على ميامي هيت و�شيف �ملو�شم 
�ملا�شي 109-105 �خلمي�س.

ويحتل كليربز �لذي ما ز�ل يفتقد 
بركبته،  ل�شابة  بيفريل  باتريك 
 )5-15( �لغربية  �ملنطقة  و�شافة 
�ملت�شدر  ج����از  ع���ن  م����ب����ار�ة  ب���ف���ارق 
�جنلي�س  لو�س  على جاره  ومتقدما 

ليكرز حامل �للقب.
�لل�شيقة  �لرقابة  على  جورج  وعلق 
�ملونتينيغري  �لرت��ك��از  لع��ب  على 
�كتفى  �ل���ذي  فوت�شيفيت�س  نيكول 
مل  لي��ق��اف��ه.  "رّكزنا  ن��ق��اط  بع�شر 
نرغب باأن يحقق بد�ية قوية. قمنا 

بعمل ر�ئع �أمامه".
يونغ  ت���ر�ي  �ل�����ش��اب  �مل����وزع  وتعملق 
نقطة   41 بت�شجيله  نقطة(   22(
�أت��لن��ت��ا هوك�س  فريقه  ف��وز  خ��لل 
ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ه و����ش��ن��ط��ن وي�����ز�ردز 

.100-116
و�شهدت �ملبار�ة �خل�شنة طرد ثلثة 
ر��شل  �مل��خ�����ش��رم  �مل������وزع  لع���ب���ني، 
و���ش��ت��ربوك ولع���ب �لرت��ك��از بروك 
لوبيز من و��شنطن ور�جون روندو 

من �أتلنتا.
وقال و�شتربوك )26 نقطة( "علي 
لقيادة  �أف�����ش��ل  ب��ط��ري��ق��ة  �أف���ك���ر  �أن 

هوؤلء �ل�شبان".
و�كتفى مت�شدر ترتيب �لهد�فني يف 
�لدوري بر�ديل بيل )34،7 نقطة( 
�ملبار�ة  26 نقطة يف هذه  بت�شجيل 

مل�شلحة و��شنطن.
�أرب���ع���ة  ����ش���ّج���ل  ن���ي���و�ورل���ي���ان���ز،  ويف 
لع��ب��ني �أك����رث م���ن ع�����ش��ري��ن نقطة 
على  �ل��ف��وز  �إىل  بيليكانز  ل��ي��ق��ودو� 
�ليوناين  وجن��م��ه  باك�س  ميلووكي 
ياني�س �أنتيتوكومنبو 126-131. 
�أف�شل  ب���ول  ل���ون���زو  �مل�����وزع  و���ش��ج��ل 
نقطة(،   27( �مل��و���ش��م  ه���ذ�  ر���ش��ي��د 
و��شاف بر�ندون �إينغر�م 28، زيون 
م��ت��اب��ع��ات و7  21 و9  ول��ي��ام�����ش��ون 
بليد�شو  و�ري���ك  حا�شمة  مت��ري��ر�ت 

نقطة.  25
ياني�س،  ���ش��ج��ل  �خل���ا����ش���ر،  ول������دى 
�ملو�شمني  �ل���دوري  يف  لع��ب  �أف�شل 
38 نقطة و11 متابعة،  �ملا�شيني، 
ولع������ب ب��ي��ل��ي��ك��ان��ز �ل�������ش���اب���ق جرو 

هوليد�ي 22 نقطة.
وبقي ميلووكي متاأخر� طو�ل �ملبار�ة 
وو�شل �لفارق مل�شلحة بيليكانز 28 

نقطة يف �آخر 17 دقيقة.
وقاد �لثنائي جيم�س هاردن وكايري 
نت�س  ب��روك��ل��ني  فريقهما  �إي��رف��ي��ن��غ 
على  ل��ي��ك��رز  ملناف�شة  ب��ق��وة  �مل��ر���ش��ح 
�أوكلهوما  على  �ل��ف��وز  �إىل  �للقب 

�شيتي ثاندر 125-147.
من  �لقادم  "�للحية" ه��اردن  �شّجل 
هيو�شنت روكت�س "تريبل د�بل" مع 
حا�شمة  مت��ري��رة  و11  نقطة   25
و10 متابعات و�إيرفينغ 25 نقطة 
و7 مترير�ت حا�شمة. و�نهى ت�شعة 

مهرجان حممد بن زايد ل�شباقات الهجن ومزاينة الإبل 
»اللب�شة - 2021« ينطلق 4 فرباير يف اأم القيوين

لبورتا: باري�ص �شان جريمان 
مل يحرتم بر�شلونة!

بوغدانوفيت�ص يقود جاز اإىل 
فوزه احلادي ع�شر تواليا 

طلب �إجمايل 4117 من �أع�شاء نادي بر�شلونة �لت�شويت عرب �لربيد، وهي طريقة ميكن 
�للجوء �إليها للمرة �لأوىل يف �لتاريخ للم�شاركة يف �لنتخابات �ملرتقبة حول رئا�شة �ملوؤ�ش�شة 

�لريا�شية يف 7 مار�س -�آذ�ر �ملقبل.
ومن �أجل تفعيل �لطلب للم�شاركة يف �لت�شويت بهذه �لطريقة، من �ل�شروري طلب ذلك عرب 

ملء منوذج موجود على موقع �لنادي �لإ�شباين �لإلكرتوين.
وياأتي �للجوء �إىل هذه �لآلية بهدف مو�جهة �لو�شع �لوبائي �لناجم عن جائحة كورونا، ما 
تطلب مو�فقة �شريحة من �حلكومة �ملحلية يف كاتالونيا لتعديل قانون �لريا�شة �لكاتالوين 

�لذي مل يكن يت�شمن هذه �لطريقة يف �لت�شويت.
للإ�شابة  �أك��رث  عر�شة  يعتربون  �لذين  للأع�شاء  بر�شلونة  ن��ادي  �أت��اح  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة 

�إىل  �حلاجة  دون  �ملنزل،  من  �لت�شويت  عاماً،   65 عن  �أعمارهم  تزيد  �إذ  ك��ورون��ا،  بفرو�س 
�لذهاب �إىل مكتب بريد.

 31 �لت�شويت من بينهم  �آلف و290 ع�شو�ً يحق لهم  ب�110  �لكاتالوين  �لكيان  ويحظى 
�ألفاً و682 تزيد �أعمارهم عن 65 عاماً، ومعظمهم يف مقاطعة بر�شلونة.

لكن �لت�شويت عن طريق �لربيد من �ملنزل متاحة �أي�شاً جلميع �لأع�شاء �لذين يعانون من 
م�شكلت يف �حلركة �أو ملن يخ�شعون للحجر ب�شبب كوفيد19- �أو لأولئك �لذين ل يريدون 
تعري�س �أنف�شهم للخطر �أثناء �لتنقل. وبالن�شبة للنادي، ميكن �أن ي�شهم �لت�شويت عن طريق 
تعزيز  يف  كثر�ً  ي�شاعد  �أن  وميكن  �حل��ايل  �ل��وب��اء  �شياق  يف  �ملخاطر  حجم  تقليل  يف  �لربيد 

�مل�شاركة يف هذه �لنتخابات ذ�ت �لأهمية �لكبرة مل�شتقبل �لكيان.

لأول مرة يف تاريخ النادي.. انتخابات بر�شلونة »عن بعد«
�أن���ق���ذ �مل��ه��اج��م �ل�����دويل �أن����دري����ا ب��ي��ل��وت��ي ف��ري��ق��ه تورينو 
�ل��ت��ع��ادل يف م��رم��ى �شيفه  ل��ه  �أدرك  م��ن �خل�����ش��ارة عندما 
�لدوري  من  �لع�شرين  �ملرحلة  �فتتاح  يف   1-1 فيورنتينا 

�ليطايل لكرة �لقدم.
على  �لثاين  ف��وزه  حتقيق  �ىل  طريقه  يف  فيورنتينا  وك��ان 
تقدم  �لخ��رة، حيث  �لرب��ع  �ملباريات  و�لثالث يف  �لتو�يل 
عرب �لدويل �لفرن�شي �ل�شابق فر�نك ريبري يف �لدقيقة 
67 �ثر متريرة من لعب �لو�شط �لدويل �ملغربي �شفيان 
�أمر�بط، لكن بيلوتي جنح يف �إدر�ك �لتعادل قبل دقيقتني 
من نهاية �لوقت �لأ�شلي بت�شديدة بي�شر�ه �ثر متريرة من 
�لعددي  �لنق�س  جيد�ً  تورينو  و��شتغل  ف��ردي.  �شيموين 

لعبني  بت�شعة  �مل��ب��ار�ة  �أك��م��ل  �ل��ذي  فيورنتينا  �شفوف  يف 
�لدقيقة  يف  كا�شرتوفيلي  غايتانو  و�شطه  لعب  طرد  �ثر 
�آر"،  �آيه  "يف  �مل�شاعد  �لفيديو  59 بعد �لحتكام �ىل حكم 
يف  ميلينكوفيت�س  ن��ي��ك��ول  �ل�����ش��رب��ي  �ل�����دويل  وم��د�ف��ع��ه 

�لدقيقة 71 ب�شبب تدخل قوي بحق بيلوتي.
لتورينو يف ثاين مبار�ة  �لتو�يل  �لثاين على  �لتعادل  وهو 
ن��ي��ك��ول خليفة ماركو  د�ف���ي���دي  �جل��دي��د  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة 

جامباولو �ملقال من من�شبه ل�شوء �لنتائج.
وكان نيكول قاد تورينو �إىل �لتعادل يف مبار�ته �لأوىل على 
ر�أ�س �إد�رته �لفنية وكانت �أمام بينيفينتو 2-2 يف �ملرحلة 

�ملا�شية.

بيلوتي ينقذ تورينو من اخل�شارة 
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جزيرة يا�ص ترحب بامل�شاهري واملوؤثرين العامليني 
يف بطولة »يو اإف �شي« بني »بورييه« و»ماكجريجور«

�إىل  تو�فدو�  و�لذين  عامليني،  وموؤثرين  م�شاهر  �أبوظبي،  يف  �لر�ئدة  �لرتفيهية  �لوجهة  يا�س،  جزيرة  ��شت�شافت   
جزيرة �لنز�ل لل�شتمتاع مببار�ة �لعودة للنز�ل بني �لبطل كونور ماكجريجور ود��شنت بورييه، و�لتجارب �ل�شتثنائية 

�لتي تقدمها �لوجهة.
ويف هذ� �لإطار، تز�من �نطلق �لنز�ل يف جزيرة يا�س مع �فتتاح فندق هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س �جلديد �أبو�به 
�فتتاحه يف وقت  �شيتم  �لذي  �لفندق �جلديد  �إلقاء نظرة على مر�فق  ليتيح لهم فر�شة  �لنجوم،  مبكر�ً ل�شت�شافة 

لحق هذ� �لعام.
�لتلفزيونية  �لرب�مج  ومقدمة  و�ل�شحافية  تركيا،  بن  �أن�س  �لفرن�شي  �ل��ر�ب  مغني  ذلك  يف  مبا  �مل�شاهر،  و��شتمتع 
�جلز�ئرية فرح يا�شمني، وجنم تلفزيون �لو�قع ديفيد برثوي�شل، و�ملغني �مل�شري �أحمد ح�شن، و�ملوؤثرين بن �شويلح، 
وعمر �لفزعة مبجريات �لنز�ل و�لعديد من �لتجارب �مل�شوقة يف خمتلف �أنحاء �جلزيرة، �بتد�ًء من �لقيادة يف حلبة 
مر�شى يا�س، و�شوًل �إىل لعب �جلولف يف يا�س لينك�س �أبوظبي و�ل�شتمتاع بزيارة عامل و�رنر بر�ذرز �أبو ظبي، حيث 

��شتفاد جميع �لنجوم من وقتهم يف جزيرة يا�س لأخذ ��شرت�حة يف فندق هيلتون �أبوظبي جزيرة يا�س �جلديد.

�شاركت جمموعة من �لفنانني �ملوهوبني �ملقيمني يف ت�شميم حي �إمار�تي 
تقليدي على �شو�رع و�شط مدينة دبي با�شتخد�م تقنيات �لأ�شو�ء و�لظلل 
فقط. وعرّب هوؤلء �لفنانون عن فخرهم بامل�شاركة يف هذ� �مل�شروع �لفني 

�لذي ي�شكل حمطة فارقة يف م�شرتهم �ملهنية.
عر�س م�شروع �حلي �شمن فعاليات مهرجان دبي للت�شوق، لي�شطحب زو�ر 
بوليفارد �ل�شيخ حممد بن ر��شد يف رحلة فريدة ت�شتعر�س ملمح وم�شاهد 
و�مل�شجد  و�ملجل�س  �ل�شكة  زقاق  ذلك  يف  مبا  �لتقليدي،  �لإمار�تي  �ملجتمع 
وحر�شت  �ل�����ش��اح��ة.  وملعب  �ملحلي  �لبقالة  ومتجر  �ل��ب��اح��ة  �أو  و�حل���وي 
�ملو�هب �مل�شاركة على ��شتخد�م خطوط �ل�شوء و�لظلل بطريقة مبتكرة 
يف عر�س كل عن�شر من �لعنا�شر، مما عك�س �لتمازج بني �مللمح �ملحلية 

و�ملعمارية لأحياء دبي �لقدمية ب�شكل مثايل. 
بالتعاون  ويقام  للت�شوق،  دبي  مهرجان  من  مميز�ً  ج��زء�ً  �مل�شروع  وي�شكل 
دبي  و�لفنون يف  �لثقافة  وهيئة  و�لتجزئة  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  بني 
و�إعمار، حيث جرى تكليف �شبعة من �أبرز �ملبدعني من دولة �لإمار�ت، من 

بينهم مو�هب �إمار�تية نا�شئة، بت�شميم �مل�شروع وتنفيذه.
وياأتي �مل�شروع �لأّول من نوعه لعرو�س �لإ�شاءة ثمرة �لتعاون بني رو�شة 
رحمة،  �آل  و�إمي����ان  �لعو�شي  وف��اط��م��ة  �لعلي  ورغ���د  منل  وي���ار�  �ل�شايغ 
بالإ�شافة �إىل �أحمد جعي�شة وعبد�هلل خوري. حيث جنحت �ملجموعة �لتي 

�لفوتوغر�يف  و�لت�شوير  �ملتعددة  �لو�شائط  ت�شميم  مثل  تخ�ش�شات  ت�شم 
و�لهند�شة �ملعمارية وت�شميم �ملنتجات يف دمج ما لديها من مو�هب متنوعة  

لإجناز �مل�شروع. 

احتفاًء بيوم احلب
ق�شر الإمارات ُيقّدم جمموعة فريدة من التجارب الرومان�شية

�لأبد،  �إىل  ت��دوم  ذك��ري��ات  ل�شنع  �ملثالية  �لوجهة  �لإم����ار�ت،  ق�شر  فندق  ك�شف 
�لإمار�ت  �أرج��اء  كافة  �لتي متنح �شيوفه من  �لفاخرة  �لرومان�شية  عن عرو�شه 
وزو�ر �لدولة، فر�شة نادرة لل�شتمتاع باحتفالت �شهر �حلب يف �أجو�ء �شاعرية 
حتفل بالرفاهية �ملُطلقة. يقدم ق�شر �لإمار�ت يف عيد �حلب �لذي ي�شادف يوم 
2021 ، �شل�شلة من �لباقات �لفريدة لرفاهية �ل�شيوف �لر�غبني  14 فرب�ير 
بق�شاء �أم�شيات رومان�شية هادئة يزينها �مل�شهد �خللب لغروب �ل�شم�س �ملتلألئة 
فوق مياه �خلليج �لعربي �ل�شافية. وتت�شمن نزهة �لق�شر �لفريدة قائمة طعام 
ُم�شّممة خ�شي�شاً لهذه �ملنا�شبة �ل�شاعرية، مع باقة ورد جميلة ميكنكم �إهد�وؤها 

لن�شفكم �لآخر، �إىل جانب ت�شكيلة مميزة من �مل�شروبات �لفاخرة.

مهرجان دبي للت�شوق يقدم جوائز 
مميزة من الذهب للمحظوظني

 يو��شل مهرجان دبي للت�شوق يف دورته �ل�شاد�شة و�لع�شرين تقدمي جو�ئز 
�لعديد  فوز  �ملهرجان  �شهد  و�ملقيمني، حيث  للزو�ر  �لفوز  وفر�س  مذهلة 
دبي  جمموعة  �شحوبات  خلل  �لذهب  من  مميزة  بجو�ئز  �ملت�شوقني  من 
تنظمه  �ل��ذي  �ملهرجان  فعاليات  �أ�شهر  �إح��دى  وه��ي  و�مل��ج��وه��ر�ت،  للذهب 
قدرها  �إجمالية  جو�ئز  تقدم  و�لتي  و�لتجزئة،  للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة 

25 كيلوجر�ماً من �لذهب مبعدل 250 جر�ماً لكل فائز �أ�شبوعياً.
 500 �ل�شحب طيلة �ملهرجان ليتيح للمت�شوقني �لذين ينفقون  وي�شتمر 
�مل��ج��م��وع��ة، �حل�����ش��ول على  �لذهبية يف متاجر  �مل��ج��وه��ر�ت  ل�����ش��ر�ء  دره���م 
ق�شيمة و�حدة لل�شحب، بينما يح�شل �ملت�شوقون �لذين ي�شرتون �لأملا�س �أو 
�للوؤلوؤ �أو �ل�شاعات بقيمة 500 درهم على ق�شيمتني لل�شحب. و�شيتقا�شم 
و�حد�ً  �أربعة فائزين كل يومني خلل مهرجان دبي للت�شوق، كيلوجر�ماً 
3 كيلوجر�مات من �لذهب  من �لذهب بالت�شاوي، كما يتقا�شم 12 فائز�ً 
كجزء من �ل�شحب على �جلو�ئز �لكربى خلل �ليوم �لأخر من مهرجان 

دبي للت�شوق.
250 جر�ماً  �لذين ربحو�  �لفائزين �ملحظوظني  �أحدث  وتت�شمن قائمة 
م��ن �ل��ذه��ب ك��ًل م��ن ح��م��د�ن خالد �لكندي م��ن �لإم����ار�ت، وري���از ب��ي �شي 
من  هوفريج  �شارون  �إىل  بالإ�شافة  �لهند،  من  وبابالديب  ر�ب��ار  وكي�شان 

�ململكة �ملتحدة.

�شيتي �شنرت مردف 
يطلق نادي مردف

م����ردف مركز�ً  ���ش��ن��رت  ���ش��ي��ت��ي  �أط���ل���ق 
من  ل���زو�ره  يوفر  ج��دي��د�ً،  جمتمعياً 
�شكان منطقة مردف وخارجها و�لذي 
ي�شكل م�شاحة مميزة لزّو�ره من �شكان 
مردف وخارجها ميكنهم فيها �لتعلم 
�شحتهم  على  و�حل��ف��اظ  و�ل��ت��و����ش��ل 
نادي  �أنف�شهم. ويلئم  و�لرتفيه عن 
مردف �جلديد خمتلف �أفر�د �لأ�شرة 
ي�شت�شيف  حيث  �ل��ع��م��ري��ة،  و�ل��ف��ئ��ات 
جمموعة و��شعة من �ل�شفوف وور�س 
�مللئمة  �مل��م��ت��ع��ة  و�لأن�����ش��ط��ة  �ل��ع��م��ل 
�لذهن  لتن�شيط  و�مل�شممة  للجميع، 
و�جل�����ش��م وت��ع��ّل��م درو�����ٍس قيمة يف كل 
�ملقدمة  �لعمل  منها. وتت�شمن ور�س 
للأطفال،  �حل�شية  �مل��ه��ار�ت  �شفوف 
و�لتي ترمي لتثقيف �لأهل وتزويدهم 
بالتوجيهات و�لإر�شاد�ت �ملهمة لدعم 
تطور طفلهم �حل�شي وتعلمه ومنوه، 
و�ليوغا  �ل��ب��ال��ي��ه  درو�����س  ج��ان��ب  �إىل 

و�لفنون.

�شروق تطلق مهرجان ال�شيارات  
الكال�شيكية يف �شاطىء خورفكان    

�أطلقت هيئة �ل�شارقة لل�شتثمار و�لتطوير �شروق �أم�س �لأول �جلمعة مهرجان 
�ل�شيار�ت �لكل�شيكية بالتعاون مع نادي �ل�شارقة لل�شيار�ت �لقدمية، وبالتز�من 
�لأ�شبوع  �ملهرجان يف عطلة نهاية  �لعامل، حيث نظم  �شتاء يف  �أجمل  مع حملة 
لت�شت�شيفه يف كل �أ�شبوع وجهة من �أبرز وجهات �شروق �ل�شياحية و�لرتفيهية. 
من  كل�شيكية،  �شيارة   50 م��ن  �أك��رث  عر�س  ي�شهد  �ل��ذي  �مل��ه��رج��ان  وينطلق 
�إىل  �لإم��ارة، ثم ي�شل  بعد ذلك يف خمتلف مناطق  �شاطئ خورفكان، ليطوف 
نزل �لبد�ير يف 19 فرب�ير �ملقبل على �أن تكون حمطته �لثالثة فندق ذ� ت�شيدي 
�لبيت يف 26 مار�س �ملقبل، ليختتم جولته يف جزيرة �لعلم 2 �أبريل �ملقبل، حيث 

يفتح �ملعر�س �أبو�به للجمهور جماناً بني �ل�شاعة 1:00 و6:00 م�شاًء. 

زوار ذا اأوتلت فيليدج على موعد
 مع فر�شة للفوز ب�شيارة بي اإم دبليو كوبيه 
�لت�شوق  �شفقات  �أف�شل  تغنمون  و�أن��ت��م  حظكم  لتجربة  م�شتعدون  �أن��ت��م  ه��ل   
�إىل �ل�شتفادة من �حل�شومات و�لعرو�س  ب��ادرو�  �أوتلت فيليدج؟  ذ�  �ملتوفرة يف 
�ملتاحة لدى �أبرز �لعلمات �لتجارية من 
4 فرب�ير حتى 6 مار�س �حلايل. وعند 
�إن��ف��اق 500 دره��م وم��ا ف��وق، ميكنكم 
�لفوز  ل��ف��ر���ش��ة  ���ش��ح��ب  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
ب�شيارة بي �إم دبليو 420 �آي كوبيه �إم 
  .2021 ع��ام  �أل��ك��ان��ت��ار� ط��ر�ز  �شبورت 
�أنحاء  100 متجر يف  �أك��رث من  يقدم 
�لت�شاميم  م���ن  �مل�����ش��ت��وح��اة  �ل��وج��ه��ة 
�لإيطالية  تو�شكانا  ملنطقة  �ملعمارية 
�خل���لب���ة، ع��رو���س ت�����ش��وق ر�ئ��ع��ة على 
�لريا�شية  و�لألب�شة  �ليومية  �لألب�شة 
�خلا�شة  �ل��ت�����ش��ام��ي��م  ذ�ت  و�ل���ق���ط���ع 

لل�شغار و�لكبار على حد �شو�ء.

فنانون موهوبون ي�شاركون يف ت�شميم حي اإماراتي تقليدي بدبي با�شتخدام تقنيات الأ�شواء والظالل 

رحلة اإىل البندقية من قلب دبي  
قامت نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�شباب، رئي�شة جامعة ز�يد 
و�ل�شناعات  �لفنون  كلية  من  طالبات  ل�شبع  متميز  فني  معر�س  ب��زي��ارة 
مدير  �خلزرجي–  خالد  �لدكتور  �شعادة  بح�شور   ، باجلامعة  �لإبد�عية 
جامعة ز�يد و د.كيفن بادين عميد �لكلية وعدد من �لأ�شاتذة و �حل�شور،  

مع مر�عاة كافة �لتد�بر �لوقائية و �لحرت�زية.
�لوجهة  يف  �لعريقة  �لبندقية  مدينة  روح  م��ن  �مل�شتوحى  �ملعر�س  يقام   
لغاية  ي�شتمر  و�ل��ذي  فاوندري،  دبي   �لإبد�عية �جلديدة يف و�شط مدينة 

�ل�شابع من �شهر فرب�ير �لقادم. 
�لرحلة  بعد  �لأع��م��دة  بني  �ملعنون جتّلي! ل مت�س  �ملعر�س  فكرة  �نبثقت   
�لبندقية،  بينايل  2019 حل�شور  �شنة  �لطالبات  �أجرتها  �لتي  �لدر��شية 
�لعريق،  �لبندقية  تاريخ  بني  �أعمالهن  يف  �ل�شبع  �لفنانات  مزجت  حيث 
جيلهن  ت��و�ك��ب  ع�شرية  مل�شة  ج��ان��ب  �إىل  �ملتاأ�شلة،  �لإم��ار�ت��ي��ة  و�لثقافة 

�حلا�شر. 

�ملرة فجميع  �أما هذه  يف معار�شها، 
�ملو�زين �شتختلف يف مغامرة مفعمة 
بال�شغف و�لتحدي، ف�شيدخل �لزو�ر 
�لأمن  معاير  وب��اأع��ل��ى  �لقف�س  يف 
�لأ�شود  �شتظل  بينما  و�ل�����ش��لم��ة، 
ط��ل��ي��ق��ة وح������رة يف جت���و�ل���ه���ا حول 
�لقف�س وم�شاهدة �لزو�ر و�للتفاف 
حولهم وهم يناولونها قطع �للحم 
تفا�شيل  وع����ن  ل���دي���ه���ا.  �مل��ف�����ش��ل��ة 
�ل��ت��ج��رب��ة ق���ال �ل��ع��ام��ري  �شيذهب 

و�آمنة  م�شطحة  مرتفعة،  منطقة 
تك�شف  مميزة  باإطللة  لل�شتمتاع 
بعد  �ل�شا�شعة.  �حلديقة  م�شاحات 
�ملكان �ملخ�ش�س  ��شتقر�ر �ملركبة يف 
�ملنطقة  �لأ�شود للتجول يف  تنطلق  
�ملركبة  ل��ت��ت��ف��ح�����س  ت���ق���رتب  ح��ي��ث 
بهذ�  �ل���زو�ر  يتمتع  فيما  كثب،  عن 
�لقرت�ب �لفريد و�لنادر من نوعه 
ير�قبون �لأ�شود من خلل  �لقف�س 
تن�شى  ل  م���غ���ام���رة  ويف  �ل�����ش��ب��ك��ي، 

للتعامل  �لكايف  و�لتاأهيل  �لتدريب 
مع �لتجربة و�لتقاط وجبتها �لتي 
�ملركبة  �شبك  ع��رب  �ل����زو�ر  يقدمها 

مبهارة عالية.
جدير بالذكر �أن هذه �لتجربة هي 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ���ش��م��ن جتارب 
�أخ���رى،  ع��امل��ي��ة  ح��د�ئ��ق  يف  م�شابهة 
بارك  �أور�ن���ا  حيو�نات  حديقة  ففي 
مماثلة  جت��رب��ة  ت��وج��د  بنيوزيلند�، 
باإطعام  ل����ل����زو�ر  ُي�����ش��م��ح  ل  ول���ك���ن 

برفقة  م���ث���رة  رح���ل���ة  يف  �ل���������زو�ر 
و�إ�شر�ف �أمهر �ملر�شدين �ل�شياحيني 
�لإمار�تيني �إىل منطقة �لأ�شود على 
بجميع  تتميز  �شفاري  مركبة  منت 
�شممت  و�ل�شلمة  �لأم���ن  معاير 
�ل��غ��ر���س، و بعدد  ل��ه��ذ�  ��ا  خ�����ش��ي�����شً
�أ���ش��خ��ا���س يعي�شون   4 ي��زي��د ع��ن  ل 
�لأ�شود  م��ن  �لق����رت�ب  فر�شة  م��ع��اً 
�مل��ث��ب��ت على  �ل�����ش��ب��ك��ي  �ل��ق��ف�����س  يف 
على  �شت�شتقر  �لتي  �ملركبة،  قاعدة 

كما  �ملركبة،  لقف�س  �لآم��ن  �ل�شبك 
يتم فح�س جميع �لأبو�ب وتاأمينها 
�إ�شر�ف  م��ع  �ل��رح��ل��ة،  �ن��ط��لق  قبل 
�ملر�شد �ل�شياحي �لإمار�تي بخربته 
�ملغامرين  رح���ل���ة  ع���ل���ى  وك���ف���اءت���ه 
وتزويدهم  م���ر�ح���ل���ه���ا،  ج��م��ي��ع  يف 
ب���ت���ع���ل���ي���م���ات �ل�������ش���لم���ة و�لأم���������ان 
وم���ر�ف���ق���ت���ه���م يف ج��م��ي��ع �لأوق�������ات 
وردود  ���ش��ل��وك  مل��ت��اب��ع��ة  و�لأو������ش�����اع 
�لأ�شود  تلقت  فيما  �لأ���ش��ود،  �أف��ع��ال 

�لطعام   تقدمي  فر�شة  لهم  �شتتاح 
مل��ل��وك �ل��غ��اب��ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م ملقط 
وهي  وروؤيتها  �ل�شبك  عرب  �لطعام 
ت��ف��رت���س وج��ب��ت��ه��ا �ل���ط���ازج���ة. هذ� 
وحتر�س حديقة �حليو�نات بالعني 
�لتي  �ل��ت��ج��رب��ة �جل��ري��ئ��ة  ه����ذه  يف 
مي��ك��ن ل��ل��زو�ر ح��ج��زه��ا ع��رب �لرقم 
�أق�شى  ت���وف���ر  ع��ل��ى   800966
م��ع��اي��ر �لأم������ن و�ل�����ش��لم��ة حيث 
ب��اأك��م��ل��ه��ا يف حدود  �مل��غ��ام��رة  ت��ك��ون 

ف��ق��ط، ويف  �مل�شاهدة  و�إمن���ا  �لأ���ش��ود 
بجنوب  مونارتو  حيو�نات  حديقة 
 Lion أ����ش���رت�ل���ي���ا  ت��ق��دم جت��رب��ة�
360 د�خل مبنى ثابت تتم مر�قبة 
�لأ�����ش����ود ف��ي��ه ع���رب ���ش��ب��ك��ة، �أم�����ا يف 
حديقة �حليو�نات بالعني فالأجو�ًء 
م�شوقة من بد�ية �لرحلة  يف �ملركبة 
�ل�شياحيني  �ملر�شدين  ق�ش�س  م��ع 
ع��ن رو�ئ���ع �حل��ي��اة �ل��ربي��ة ، مرور�ً 
باإطللتها  �ل�شفاري  منطقة  �إىل 
�لبانور�مية وثر�ئها �لبيئي �ملذهل، 
�لأروع  �ملغامرة  �إىل  �لو�شول  حتى 

مع جتربة �إطعام �لأ�شود.

••العني - الفجر

يف مغامرة فريدة من نوعها برفقة 
�أطلقت  �ملفرت�شة  �حليو�نات  ملوك 
�أم�س  ب��ال��ع��ني  ح��دي��ق��ة �حل���ي���و�ن���ات 
�لأول �جلمعة جتربة �إطعام �لأ�شود 
يف �ل�شفاري �لتي تتميز عن �لتجارب 
�لأ�شود حرة طليقة  �مل�شابهة برتك 
ودخول �لزو�ر �إىل �لأقفا�س. وذكر 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  حممد  عمر 
�حليو�نات  ح��دي��ق��ة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
ب���ال���ع���ني ل���ق���د �ع����ت����اد �ل��������زو�ر على 
م�����ش��اه��دة �لأ����ش���ود و�إط��ع��ام��ه��ا وهي 

حديقة احليوانات بالعني تطلق مغامرة اإطعام الأ�شود يف �شفاري العني الأفريقية



 
ا�شحك تن�شى همومك.. جل�شات يوغا ال�شحك

يف ح��دي��ق��ة �لأزه�����ر ب��ال��ق��اه��رة يجل�س رج����ال ون�����ش��اء و�أط���ف���ال.. 
ي�شحكون ويهتزون ب�شدة ويقهقهون �أثناء جل�شة ملمار�شة ريا�شة 
يوجا �ل�شحك بهدف �لتخل�س من �لكتئاب، �لذي �أ�شبح يتز�يد 

يومياً مع ��شتمر�ر تف�شي جائحة فرو�س كورونا وتد�عياتها.
تقود �جلل�شة مدربة �للياقة �لأملانية �وت ديفيكا )57 عاماً( �لتي 
تعي�س يف �لقاهرة منذ 20 عاماً وتدرب جمموعتها على �ل�شحك 
دون �ع��ت��م��اد ذل���ك ع��ل��ى م��و�ق��ف ف��ك��اه��ي��ة ب��ه��دف ت��غ��ذي��ة �جل�شم 
�لطبيعية وي�شمى  �لأمل  �لإندورفني )وهو من م�شكنات  بهرمون 

�شانع �ل�شعادة(.
مثل  لل�شحك،  خمتلفة  متارين  �جلل�شة  يف  �مل�شاركون  ومي��ار���س 
�لتظاهر بال�شحك على مزحة عرب �لهاتف �أو �لرق�س و�لت�شفيق 

وغر ذلك من �ُشُبل �لإ�شحاك.
�أو  �أن ج�شم �لإن�شان ل مييز بني �ل�شحك ب�شبب  وتو�شح ديفيكا 
�لإيجابية لل�شحك و�حدة �شو�ء  �لآثار  دون �شبب وبالتايل تكون 

كان �شببه ي�شتدعي �ل�شحك �أم ل.
وختمت �وت ديفيكا �لكلم بقولها "يوغا �ل�شحك �أف�شل طريقة 
من  كثر  هناك  �لآن.  جماعي  ب�شكل  �لعامل  يف  م�شاكلنا  ملعاجلة 
�لكتئاب وكثر من �لقلق و�لنا�س ي�شعرون بتوتر �شديد. �ل�شحك 
�لإندورفني  يف  غارقون  نحن  دقائق.  يف  �حليوية  �لكيمياء  يغر 
و�ل�شروتونني )هرمون وناقل ع�شبي ي�شارك �إيجابيا يف �لعديد 
من وظائف �أجهزة �جل�شم(و�لهرمونات �لتي ت�شنع �ل�شعادة وتغر 
ج�شمنا و�شحتنا يف ثلث دقائق. لذ� فال�شحك هو �حلل للم�شاكل 

�لتي نو�جهها �لآن".

ت�شتخدم حليب �شدرها كعالج طبيعي م�شاد لل�شيخوخة
وجدت �شيدة بريطانية طريقة مده�شة لعلج �لتجاعيد وعلمات 

�ل�شيخوخة با�شتخد�م حليب �شدرها �لطبيعي.
و�شاركت �شي�شي �شوفمان )30 عاماً( طريقتها من خلل من�شور 
على �إن�شتغر�م، حيث حتدثت عن روتينها �ليومي للعناية بالب�شرة، 
و�لذي ت�شمن ��شتخد�م جزء من حليب �شدرها، وحثت �لأمهات 

على حذ حذوها.
بجمال  للعناية  باللباأ  ��شتعانت  �أنها  �شوفمان  �ل�شيدة  و�أو�شحت 
�لأوىل  �لقليلة  �لأي��ام  �لأم يف  تنتجه  �ل��ذي  ب�شرتها، وهو �حلليب 
�ل�شائع  ومن  �لغذ�ئية،  بالفو�ئد  �ل�شائل غني  وهذ�  �ل��ولدة،  بعد 

جد�ً �أن يبد�أ بالت�شرب �أثناء �حلمل.
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  لها  من�شور  يف  �شوفمان  وقالت 
و�إىل كل �أمهات  وجهي،  على  بي  �خلا�س  �للباأ  ��شتخدمت  "لقد 
لفو�ئده  ن��ظ��ر�ً  �ل��ذه��ب��ي  �ل�شائل  عليه  يطلق  �ل�شائل  ه��ذ�  �أق���ول 

�لكبرة، لذلك �أن�شح كل �أم با�شتخد�مه على ب�شرتها".
و�أو�شحت �شوفمان �أن �للباأ م�شاد طبيعي لللتهابات، وهو يحفز 
�إنتاج بكتريا �جللد �ل�شحية �لطبيعية، و�لتي حتارب �أي بكتريا 
�ختللت  �أي  ع��لج  يف  ي�شاعد  �أن  وميكن  �جللد،  م�شاكل  ت�شبب 

هرمونية عند و�شعه على �جللد.
جتعل  �لتي  �لنمو،  عو�مل  على  طبيعي  ب�شكل  �للباأ  يحتوي  كما 
�ل�شيخوخة،  يحارب  �أن��ه  يعني  مما  �أ�شا�شي،  ب�شكل  يتجدد  �جللد 

بح�شب �شحيفة مرور �لربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�شركة بريطانية تعر�ص اأ�شرع �شيارة يف العامل للبيع
�لتي ت�شل  �إل.�إ���س.�آر  �ل�شيارة بلود هوند  �لعامل للبيع، وهي  �أ�شرع �شيارة يف  �ل�شركات �لربيطانية  �إحدى  تعر�س 

�شرعتها �إىل 628 ميًل يف �ل�شاعة.
وبح�شب موقع موتور تريند �ملتخ�ش�س يف مو�شوعات �ل�شيار�ت فاإن �ل�شيارة بلود هوند �إل.�إ�س.�آر �شجلت هذ� �لرقم 

�لقيا�شي خلل �ختبارها يف �أحد م�شمار�ت �ل�شرعة يف جنوب �أفريقيا �لعام �ملا�شي.
ويقول �ملوقع �إن هوؤلء �لذين يريدون �شيارة ذ�ت �شرعة قيا�شية على �لأر�س ل توفرها �إل �ل�شو�ريخ �أو �لطائر�ت 

�لنافثة ميكنهم �شر�ء هذه �ل�شيارة �لتي لن تكون رخي�شة �لثمن ، لكنها �شتكون بالتاأكيد �شريعة للغاية.
وقرر �إيان وورهور�شت �شاحب �ل�شيارة و�شاحب م�شروع تطوير �شيار�ت بلود هوند �إل.�إ�س.�آر لتطوير �شيار�ت فائقة 

�ل�شرعة عر�س �ل�شيارة و�ل�شركة �ملطورة لها وهي جر�فتون �إل.�إ�س.�آر للبيع �أي�شاً.
 8 800 ميل يف �ل�شاعة وهو ما يحتاج �إىل  وقال وورهور�شت �إن م�شروعه ي�شتهدف �لو�شول ب�شرعة �ل�شيارة �إىل 

مليني جنيه �إ�شرتليني )10.9 مليون دولر( لتجهيز �ل�شيارة للو�شول �إىل هذه �ل�شرعة.
يف �لوقت نف�شه فاإن �لتكلفة �لإجمالية للم�شروع ماز�لت غر معروفة. و�شيكون على فريق �لعمل يف �مل�شروع حتليل 
�لبيانات وتقييم ما �إذ� كانت �ل�شيارة حتتاج �إىل تغير�ت من �أجل �لو�شول ب�شرعتها �إىل 1000 ميل يف �ل�شاعة وهو 

�لهدف �لنهائي للم�شروع.
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نافورة نهر النيل تعود بعد 41 عاما
�لنيل  نهر  نافورة على  �أ�شهر  ع��ادت  �لعمل،  41 عاما من توقفها عن  بعد 
للتلألئ من جديد عقب �إعادة ت�شغيلها من جانب �شركة �ملقاولون �لعرب.

ون�شر �مل�شت�شار �لإعلمي لرئا�شة جمل�س �لوزر�ء هاين يون�س على �شفحته 
�لر�شمية على موقع �لتو��شل �لجتماعي "في�شبوك" �أول فيديو ل� "نافورة 

40 عاما. تعطلها  بعد  ت�شغيلها  �إعادة  نهر �لنيل" عقب 
وع��ل��ق ي��ون�����س ع��ل��ى ع���ودة ع��م��ل �ل��ن��اف��ورة ق��ائ��ل: "عطلنة م��ن 40 �شنة 
و�أ�شبحت منارة م�شيئة.. �أف�شل جملة قر�أتها على هذه �لنافورة.. معربة 
عن �حلال.. حتيا م�شر". كما ن�شرت �ل�شفحة �لر�شمية ل�شركة �ملقاولون 
�لعرب على "في�شبوك" �شور من جتارب ت�شغيل �لنافورة �لنيلية �لتي تقع 
�شتكون  عاما، حيث   41 ملدة  توقفت  �أن  بعد  �لقاهرة  بو�شط  �لنيل  نهر  يف 
عام  �إن�شاوؤها  ج��رى  �لنيل  نهر  ون��اف��ورة  ليل.  م�شيئة  �جلديدة  �لنافورة 
1956 يف عهد �لرئي�س �مل�شري �لر�حل جمال عبد �لنا�شر بو�شط �لنيل، 
�لغربية  �أملانيا  من  �لعمومية  للأ�شغال  برغر"  "غوليو�س  �شركة  وكانت 
هي �لقائمة على تركيبها. وظهرت نافورة نهر �لنيل يف عدد من �لأفلم 
�لقدمية �أ�شهرها فيلم عرو�س �لنيل �إنتاج عام 1963 و�لذي كان من بطولة 

لبنى عبد �لعزيز ور�شدي �أباظة.

بدي ب�شكليت.. فريق ن�شائي لقيادة دراجات هوائية 
بعد خطوتها �لأوىل يف �لتجول على در�جتها �لهو�ئية ب�شو�رع و�أزقة مدينة 
يف  ت��رى  جمتمعية  ع��اد�ت  لك�شر  منها  �شعياً  �شوريا،  �شرقي  �شمال  �لقام�شلي 
قيادة �ل�شيد�ت و�لفتيات للدر�جات �أمر�ً معيباً، جنحت �ل�شابة �لكردية ميديا 
غامن، يف حتقيقها خطوة ثانية بتنظيم جتو�ل جماعي للفتيات و�إطلق �أول 
ب��د�أت ميديا جتهيز فريقها خلل  �ملنطقة.  لل�شيد�ت على م�شتوى  مار�ثون 
�أطلقتها على  "�أريد در�جة هو�ئية"(  �أ�شمتها" بدي ب�شكليت" )مبعنى  حملة 
�لهو�ئية  در�جتهن  قيادة  �لفتيات  �لجتماعي، دعت خللها  �لتو��شل  مو�قع 
و�شط �ملدينة. ميديا )28 عاما( هي �إعلمية وتعمل مر��شلة ل�شحيفة حملية 
و�لأفكار  �ل��ع��اد�ت  وت��رك  �شليمة  جمتمعية  ثقافة  لن�شر  ت�شعى  مدينتها،  يف 
�خلطاأ، بالتجو�ل على در�جتها �لهو�ئية قا�شدة مكان عملها وق�شاء حاجاتها 

�ملنزلية وم�شتلزمات عائلتها.
فهي �لأم و�لزوجة �لعاملة �لتي كانت ت�شطر للوقوف �شاعات طويلة يف �لأماكن 
�ملخ�ش�شة للحافلت بانتظار حافلة �أو �شيارة �أجرة تقلها ملنزلها، فاخت�شرت 
�لوقت و�جلهد بعد ��شتخد�مها و�شيلة �لنقل �لأ�شهل و�لأ�شرع و�لأقل تكلفة، 
على حد تعبرها. ويف حديثها ل�"�شكاي نيوز عربية" �أو�شحت ميديا غامن �أن 
فكرة مبادرة "بدي ب�شكليت"، ملعت يف عقلها قبل حو�يل �شهرين، حني طلبت 
�إعجاب  مبادرتها  ولقيت  �ل��در�ج��ة،  ق��ي��ادة  تعليمها  �ل�شديقات  �إح���دى  منها 
�لكثر من �لفتيات من �شحفيات ونا�شطات، ف�شًل عن �لدعم �لكبر �لذي 

مل�شته من قبل �لأ�شدقاء و�لزملء �ل�شحفيني �لد�عمني لها.

جورج كلوين ينال 
تكرمي الإجناز الوظيفي

على  كلوين   �ل��ن��ج��م  ج����ورج  ي��ن��ال 
ت��ك��رمي �لإجن������از �ل��وظ��ي��ف��ي لهذ� 
 AARP The ج���و�ئ���ز  يف  �ل���ع���ام، 
 Magazine's Movies For
يف  �إق��ام��ت��ه  و�مل��ق��رر   ،Grownup

�شهر �آذ�ر-مار�س �ملقبل.
ي�شعدنا  بيان:  يف   AARP وقالت 
�ل����ذي  ك����ل����وين،  ج������ورج  ن���ك���رم  �أن 
�أكرث  �أح���د  وذك��ائ��ه  �إت��ق��ان��ه  يجعله 
يف  و�ملحبوبني  �ملوهوبني  �ملمثلني 

ع�شرنا.
كلوين،  مب�شرة  �جلائزة  وحتتفي 
يف  هوليوود  لعقود  �إ�شتمرت  �لتي 

�ل�شد�رة  �إىل  �شعوده  م��ن  ب���دء�ً   ،
يف  رو����������س  دوج  دك�����ت�����ور  دور  يف 
�أف���لم  يف  �لت�شعينيات  �إىل   ،ER
 O Brother ، Where م��ن��ه��ا 
 Ocean'sو Art Thou؟ 
�إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة   ،"Eleven
 Confessions ف��ي��ل��م  �إخ���ر�ج���ه 
 of a Dangerous Mind
 The �أخ��رج فيلم  2002، كما  عام 
ُيعترب  ك��م��ا   ، Midnight Sky
ك��ل��وين م��ن �أ���ش��ه��ر �ل��ن��ج��وم �لذين 

يهتمون بالعمل �لجتماعي.

تاأجيل مهرجان 
كوات�شيال ب�شبب اجلائحة 
�أعلنت �ل�شلطات �ل�شحية يف ولية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا �لأم���رك���ي���ة �إرج�����اء 
�ملو�شيقي  ك��و�ت�����ش��ي��ل  م���ه���رج���ان 
�ملقرر تنظيمه يف ني�شان-�بريل �إىل 
جائحة  ب�شبب  حم��دد  غ��ر  موعد 
كوفيد19-، بعد �إلغاء ن�شخة �لعام 

�ملا�شي للغاية عينها.
وعز� م�شوؤول هيئة �ل�شحة �لعامة 
كامرون  ري��ف��ر���ش��اي��د  م��ق��اط��ع��ة  يف 
"�لنت�شار  �إىل  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  ك��اي��زر 
�ملقاطعة  �ملتجدد لكوفيد19-" يف 

وحول �لعامل.
�ملهرجان  �أن  ب���ي���ان  يف  و�أو������ش�����ح 
�ملتفرجني  �آلف  "مئات  ي�شتقطب 
تطاوله  بع�شها  ع���دة  ب��ل��د�ن  م��ن 
جائحة كوفيد19- �لعاملية بدرجة 

كبرة".
عن  �جلمعة  �ملنظمون  يعلن  ومل 
 2021 لن�شخة  ج��دي��د  م��وع��د  �أي 
م��ن ه���ذ� �مل��ه��رج��ان �ل���ذي ي��ق��ام يف 
�شنويا خلل عطلتي نهاية  �لعادة 
مبنطقة  ني�شان/�بريل  يف  �أ�شبوع 

�إنديو يف �شحر�ء كاليفورنيا.
�أرجئ   ،2020 ني�شان/�بريل  ويف 
ت�شرين  �إىل  �أوىل  م���رة  �مل��ه��رج��ان 
�جلائحة،  ب�شبب  �لأول/�أك���ت���وب���ر 
لتقرر بعدها �ل�شلطات يف �ل�شيف 
�ملا�شي تاأجيله جمدد� �إىل ني�شان/

�أبريل 2021.
�لعام  م���ه���رج���ان  ب���رن���ام���ج  وك������ان 
بينها  ب��ارزة  باأ�شماء  يزخر  �ملا�شي 
ما�شني"  ذي  �أغ��اي��ن�����ش��ت  "ر�يج 
�أو�شن،  وف��ر�ن��ك  �شكوت  وتر�في�س 
لهذ�  �مل���ت���ك���رر  �لإرج���������اء  �أن  غ����ر 
�حل��دث قد يغّر ه��ذه �لأ�شماء يف 

�لن�شخة �ملقبلة.

�شيلينا غوميز تطرح
BAILA CONMIGO 

غوميز   �ل��ع��امل��ي��ة  �شيلينا  �لنجمة  �أ����ش���درت 
 Baila " �جل����دي����دة  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �أغ��ن��ي��ت��ه��ا 
طريقة  على  �شورتها  �لتي   " Conmigo
ر�و  �ل��ر�ب  جنم  ومب�شاركة  كليب،  �لفيديو 
قناتها  على  وذل���ك   ،TAINYو �جل��ان��درو 
�ألبومها  من  وه��ي  يوتيوب،  على  �لر�شمية 

.revelation لإ�شباين�
غ��وم��ي��ز موؤخر�  ���ش��ي��ل��ي��ن��ا  وك���ان���ت ط���رح���ت 
باللغة   "De Una Vez" �أغ���ن���ي���ت���ه���ا 
�لر�شمية  ق��ن��ات��ه��ا  ع��ل��ى  وذل����ك  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة، 

على يوتيوب.
و�للفت هو �أن �لأغنية حتقق رو�جا كبر� 

بني �جلمهور.
على �شعيد �آخر، كان قّدم �ملتحّدث �لر�شمي 
�شيلينا  جمهور  من  �عتذ�ر�   NBC ل�شبكة 
غوميز بعد عر�س م�شهد �شاخر من عملية 
م�شل�شل  يف  وذل��ك  �أجرتها،  �لتي  �لكلى  زرع 

."Saved By the Bell"

تخفي جثة والدتها 10 �شنوات داخل ثالجة  
ثلجة  د�خ��ل  �شنو�ت  ع�شر  و�لدتها  جثة  يابانية  �أخفت 
بحجة �خلوف من طردها من �ل�شقة حيث تقطن يف حال 

�كت�شاف �لوفاة، على ما ذكرت �ل�شحافة �ملحلية .
باأن يومي يو�شينو  و�أف��ادت �ل�شرطة وكالة فر�ن�س بر�س 
)48 عاما( موقوفة لل�شتباه باأنها "�أخفت جثة �مر�أة" 
ُعرث عليها �لأربعاء د�خل ثلجة يف �إحدى �شقق �لعا�شمة 

�ليابانية طوكيو.
وقالت �ملتهمة �إنها تخفي �جلثة منذ ع�شر �شنو�ت لأنها 
"ل تريد �لنتقال" من �ل�شقة �لتي كانت تعي�س فيها مع 
نقل  �ملحلية  �ل�شحافة  �أوردتها  معلومات  وفق  و�لدتها، 

عن م�شادر يف �ل�شرطة.
با�شم  طوكيو  م��ب��اين  �أح���د  يف  �ل�شقة  �إي��ج��ار  عقد  وك���ان 
�لو�لدة �لتي ُيقّدر عمرها عند �لوفاة بحو�يل 60 عاما، 

بح�شب وكالة "كيودو" �لإخبارية.
منت�شف  يف  �ل�شقة  ت��رك  على  يو�شينو  ي��وم��ي  و�أرغ��م��ت 
كانون �لثاين-يناير ب�شبب �لتاأخر �ملتكرر يف دفع �لإيجار، 
و�كُت�شفت �جلثة من جانب �شخ�س قدم لتنظيف �ل�شقة.

�لوفاة  �شبب  حت��دي��د  دون  ت�شريح  �إىل  �جل��ث��ة  وخ�شعت 
وتاريخ ح�شولها، وفق �ل�شحافة.

�شب واي اأمام الق�شاء ب�شبب �شطائر تونة بال تونة
كاليفورنيا  ولي���ة  �لأم��رك��ي��ني يف  م��ن  رف��ع��ت جمموعة 
دعوى ق�شائية �شد مطاعم �شب و�ي للوجبات �ل�شريعة، 
على  حتتوي  �أنها  على  للزبائن  �شطائر  بتقدمي  تتهمها 

�لتونة، لكنها لي�شت كذلك.
رفعها  مت  �لتي  �جلماعية  �لق�شائية  �لدعوى  وتت�شمن 
ومقره  �ل�شريعة  �لوجبات  عملق  �شد  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
كونيتيكت، �تهامات لل�شركة بالحتيال و�لإعلن �لكاذب 

حول حمتوى �شطائر �لتونة.
و�أ�شارت �لدعوة �لق�شائية �إىل �أن �ل�شطائر حتتوي على 
"خليط ل يعتمد على �لتونة �إطلقا، بل هو مزيج ي�شبه 

�لتونة من حيث �ل�شكل و�للون و�لقو�م".
ونفت �شركة "�شب و�ي" هذه �لتهامات، وقالت ل�شبكة 
نيوز" �لإخبارية يف بيان، �إنها "تقدم �لتونة  �شي  بي  "�إن 
�ملطبوخة بن�شبة 100 باملئة يف مطاعمها، �لتي تخلط مع 

�ملايونيز وت�شتخدم يف �ل�شطائر �لطازجة و�للفائف".
�لعاملية  �لعامة  �لعلقات  مديرة  تروك�س،  ماغي  وقالت 
�أ�شا�س  ل  �لتي  �لتهامات  "هذه  و�ي":  "�شب  �شركة  يف 
باأ�شحاب �لمتياز  لها من �ل�شحة تهدد باإحلاق �ل�شرر 
بل  يعملون  �لذين  �ل�شغرة  �لأع��م��ال  و�أ�شحاب  لدينا، 
و�ي(  )���ش��ب  ت�شعها  �ل��ت��ي  �لعالية  �مل��ع��اي��ر  ل��دع��م  كلل 

جلميع منتجاتها، مبا يف ذلك �لتونة".
طائ�شا  هجوما  ت�شكل  �لق�شائية  "�لدعوى  �أن  و�أ�شافت 
وغر لئق على �لعلمة �لتجارية ل�شركة )�شب و�ي(، 
يف  كاليفورنيا.  يف  �لم��ت��ي��از  �أ���ش��ح��اب  عي�س  �شبل  وع��ل��ى 
ملز�عم  �لو�قع  �أو  �لقانون  �أ�شا�س يف  �أي  �لو�قع، ل يوجد 

�ملدعني، وهي تافهة ول ت�شتند �إىل حقائق".
كارين  وهما  �لق�شائية،  �ل��دع��وى  على  �لقائمان  وق��ال 
من  فئة  لتمثيل  ي�شعيان  �إنهما  �أم���ني،  ونيليما  ده��ان��و� 
ومل  �لتونة  �شطائر  ��شرتو�  �لذين  و�ي"  "�شب  عملء 

يجدو� فيها �أي �أثر للتونة كمكون.

الرجال ذوو الإح�شا�ص اله�ص بالذكورة اأكرث مياًل للعنف
�أظهرت در��شة حديثة �أن بع�س �لرجال ي�شتجيبون 
و�أن  للتهديد،  رجولتهم  تتعر�س  عندما  بعنف 
�إح�شا�س ه�س بالذكورة هم  �لرجال �لذين لديهم 

�لأكرث �حتماًل للقيام بذلك.
و��شتطلعت در��شتان �أجر�هما باحثو جامعة ديوك 
وجمموعة  جامعًيا،  طالًبا   195 �آر�ء  �لأمريكية 
ع�شو�ئية من 391 رجًل ترت�وح �أعمارهم بني 18 

و56 عاًما حول موقفهم جتاه مفهوم �لرجولة.
�لذين  �شًنا،  �لأ�شغر  �لرجال  �أن  �لباحثون  ووج��د 
يعتمد �إح�شا�شهم بالذكورة على �آر�ء �لآخرين، هم 
من بني �أكرث �لرجال عنفاً عندما تكون رجولتهم 
ز�د  كلما  �أن��ه  �أي�شاً  �لفريق  ووج��د  �لتهديد.  حتت 
ذكورًيا،  لكونه  �ل��رج��ل  على  �لجتماعي  �ل�شغط 
�إىل  �إىل �حلاجة  �أكرث عدو�نية، ويرجع ذلك  كان 

�للتز�م مبعاير جن�شانية �شارمة.
�شتانالند  �آدم  ل��ل��در����ش��ة  �لرئي�شي  �مل��وؤل��ف  وق���ال 
وهو طالب دكتور�ة يف علم �لنف�س بجامعة ديوك 
�إىل  باحلاجة  ي�شعرون  �لرجال  من  �لعديد  "�إن 

ي�شعر  وعندما  رجولتهم،  لإث��ب��ات  بقوة  �لت�شرف 
هوؤلء �لرجال �أنهم ل يلتزمون مبعاير جن�شانية 
�شارمة، فقد ي�شعرون باحلاجة �إىل �لت�شرف بقوة 

لإثبات رجولتهم".
وُط����ل����ب م����ن �مل�������ش���ارك���ني يف �ل����در������ش����ة �لإج����اب����ة 
ح���ول جم��م��وع��ة من  �لأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن  �شل�شلة  ع��ل��ى 
�لريا�شة  م��ث��ل  �لنمطية  �ل��ذك��وري��ة  �مل��و���ش��وع��ات 
و�إ����ش���لح �ل�����ش��ي��ار�ت و�لأع����م����ال �ل���ي���دوي���ة، وبعد 
�أن  ع�شو�ئي  ب�شكل  �مل�شاركني  �إخ��ب��ار  مت  �لإج��اب��ة، 
درج��ات��ه��م �إم���ا �أع��ل��ى �أو �أق���ل م��ن درج���ة �ل�شخ�س 
�لعادي من جن�شهم، و�لرجال �لذين ح�شلو� على 
�أقل رجولة  �إنهم  ا  �أي�شً لهم  قيل  درجة منخف�شة 
يف  �مل�شاركني  من  ُطلب  ثم  �لطبيعي.  �لرجل  من 
طريق  ع��ن  �لكلمات  م��ن  �شل�شلة  �إك��م��ال  �ل��در����ش��ة 
�إ���ش��اف��ة �أح�����رف م��ف��ق��ودة، م���ن �أج����ل �ل��ك�����ش��ف عن 
�لنتائج  �أن  �شتانالند  و�أو���ش��ح  �لذهنية،  حالتهم 
كانت مذهلة، وك�شفت عن �لأفكار �لعدو�نية لدى 

بع�س �لرجال دون غرهم.

باري�ص هيلتون تلجاأ اإىل هذه 
الطريقة لإجناب تواأم 

يف  ب��د�أت  �أنها  هيلتون   �لو�قع  باري�س  تلفزيون  برنامج  جنمة  ك�شفت 
�لتلقيح �ل�شطناعي مع زوجها كارتر ريوم لإن�شاء عائلتهما  �إج��ر�ء 
حقيقية  حياة  على  للح�شول  حًقا  متحم�شة  "�أنا   : وقالت  �خلا�شة 

لأنني �أعتقد �أن وجود �أ�شرة و�إجناب �لأطفال هو معنى �حلياة".
وقالت باري�س �نها مل تكن تعلم تفا�شيل �إجناب �أطفال �لأنابيب �إل 
"لقد  �ملو�شوع:  هذ�  عن  �أخربتها  من  كارد��شيان  كيم  �شديقتها  �أن 
�أجرينا عمليات �لتلقيح �ل�شناعي حتى �أمتكن من �ختيار �لتو�ئم �إذ� 

�أردت، هذ� ما �أخربتني به كيم."
وختمت باري�س م�شرة �إىل �أن �لتلقيح �ل�شطناعي منا�شب لها لأنها 
ت��و�أم �شبي  �إجن��اب  �لتي تريدها، فهي ترغب يف  �لأ�شرة  �شكل  تعرف 

وفتاة، وهذه �لطريقة ت�شمن لها نتيجة مئة باملئة.

ميكن م�ساهدة جبل فوجي, اأعلى جبل يف اليابان على ارتفاع 3776 مرًتا , وطوكيو �سكاي تري, اأطول مبنى 
يف اليابان على ارتفاع 634 مرًتا , حمافظة ت�سيبا اأثناء غروب ال�سم�س. ا ف ب


