
باري�س حتذر من ح�سول ف�سل عن�سري يف اإ�سرائيل 

الأمم املتحدة: الو�سع الإن�ساين خطري يف غزة

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

اأوروبا: ندعم جهود ال�سعودية 
للو�سول اإىل حل �سيا�سي يف اليمن

•• بروك�سيل-وكاالت:

ال�سعودية  ال���دويل مب��ب��ادرة  الأم���ن  اأع�����س��اء جمل�س  ترحيب  و���س��ط 
لإنهاء الأزمة يف اليمن، اأعلن الحتاد الأوروبي دعم جهود الريا�س 

للتو�سل اإىل حل �سيا�سي هناك.
املت�سمنة  امل��ب��ادرة  بنود  تنفيذ  اأهمية  الأح��د، على  بيان  �سدد يف  كما 
املتحدة  الأمم  اإ�سراف  البالد حتت  النار على م�ستوى  اإط��الق  وقف 

واإعادة فتح اخلطوط اجلوية والبحرية.
جاء ذلك يف وقت من املقرر اأن يبداأ فيه املبعوث الأممي اإىل اليمن 
فر�سة  لبحث  املقبل،  الأرب��ع��اء  املنطقة  يف  جولة  غريفث�س،  مارتن 

دعوة اأطراف الأزمة اليمنية لالجتماع.
واأو�سحت م�سادر  اأن غريفث�س ي�سعى خالل جولته القادمة لبحث 
اإمكانية وجدوى دعوة اأطراف النزاع لعقد اجتماع قبل انتهاء فرتة 

عمله.
جمرد  املرتقبة  غريفث�س  ج��ول��ة  رف��ي��ع  ميني  م�����س��وؤول  اع��ت��ر  فيما 
اإ�سقاط واجب حلني انتهاء مهمته، حيث تتزامن مع عدم وجود اأفق 
�سيا�سي وا�ستمرار رف�س ميلي�سيات احلوثي امل�ساعي الدولية لوقف 

احلرب.
ع��ل��ى �سرورة  ���س��اب��ق��ا  ���س��ددت  الأم��رك��ي��ة  وك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
املتحدث  وق��ال  ال�سعودية.  باملبادرة  اليمن  يف  الأط��راف  كافة  التزام 
الإقليمي با�سم اخلارجية الأمركية، �سامويل وربرغ، اأواخر مار�س 
اليمنية  ال�سرعية  احلكومة  بقبول  ترحب  ب��الده  اإن  امل��ا���س��ي،  اآذار 
للمبادرة ال�سعودية”، م�سيفاً ل يوجد اأي حل يف اليمن �سوى احلل 

التفاو�سي.
وزي��ر اخلارجية  اهلل،  ب��ن عبد  ف��رح��ان  ب��ن  في�سل  الأم���ر  اأن  يذكر 
اأ�سهر مبادرة جديدة لإنهاء حرب اليمن.  اأعلن قبل  ال�سعودي، كان 
اأنحاء  يف  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف  ت�سمل  ال�سعودية  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���س��ح 

البالد، حتت اإ�سراف الأمم املتحدة.

حممد بن زايد يوجه بتخ�سي�ص 6 ماليني درهم ل�سراء كتب من 
معر�ص اأبوظبي للكتاب وتوزيعها على مكتبات مدار�ص الدولة

الفرن�سي جان اإيف لو دريان اأم�س 
الأح��د اإن ب��الده ل ت�ستبعد فر�س 
�سرامة  اأك����ر  ���س��ح��ي��ة  اإج�������راءات 
قليال على القادمني من بريطانيا 
الهندية  ال�ساللة  لنت�سار  بالنظر 
يف فرو�س كورونا امل�ستجد هناك.

لراديو  ت�����س��ري��ح��ات  يف  واأ�����س����اف 
)اآر.ت��������������ي.اإل( ن���ح���ن ق���ل���ق���ون من 
ال�����س��الل��ة ال��ه��ن��دي��ة ول ن�����زال يف 
يتعلق  فيما  مرتفعة  ت��اأه��ب  حالة 
ال�سلطات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب���الأم���ر 

الريطانية.
الأمل��اين يوم  ال�سحة  واأعلن معهد 
واأيرلندا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  اجل��م��ع��ة 
تتف�سى  ال�سمالية من بني مناطق 
ف��ي��ه��ا ���س��الل��ة م���ن ال��ف��رو���س مبا 
على  �سحي  حجر  ف��ر���س  يتطلب 
ال����ق����ادم����ني م����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا مل���دة 

اأ�سبوعني من الو�سول.
واأعادت اإ�سرائيل فتح حدودها اأمام 

ال�سياح الأجانب اأم�س.

حمكمة م�سرية تق�سي با�ستمرار 
غيفن اإيفر  ال�سفينة  احتجاز 

•• القاهرة-وكاالت

ق��������ال حم��������ام مي����ث����ل ال�������س���رك���ة 
ل�سفينة  امل����ال����ك����ة  ال����ي����اب����ان����ي����ة 
غيفن  اإيفر  العمالقة  احل��اوي��ات 
ال��ت��ي اأع���اق���ت ح��رك��ة امل���الح���ة يف 
)اآذار(،  مار�س  يف  ال�سوي�س  قناة 
م�سرية  اق��ت�����س��ادي��ة  حمكمة  اإن 
ق�ست اأم�س الأحد برف�س تظلم 
ال�سفينة  اح��ت��ج��از  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة 
امل��رة وه��و ما يعني  يف البحرات 

ا�ستمرار حجزها.
علي،  اأبو  اأحمد  املحامي  واأ�ساف 
باملحكمة  ال���س��ت��ئ��ن��اف  دائ����رة  اأن 
قبلت دفوع فريق حمامي �سركة 
الق�سية  واأح���ال���ت  كي�سن  ���س��وي 
بذات  الب��ت��دائ��ي��ة  ال����دائ����رة  اإىل 
امل��ح��ك��م��ة وال����ت����ي ���س��ت��ن��ع��ق��د يوم 
الدعوى  لنظر  )اأيار(  مايو   29
ال�سوي�س  قناة  رفعتها هيئة  التي 
التحفظي  احل�����ج�����ز  ل���ت���ث���ب���ي���ت 
لل�سفينة والبت يف طلب تعوي�س 
مايل قدره 916.5 مليون دولر 

من ال�سركة املالكة لل�سفينة.

وذلك  الدولة  مدار�س  مكتبات 
دع��م��ا ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م واإث����راء 
للمراجع و�سبل حت�سيل العلوم 
وامل���ع���ارف امل��ت��اح��ة اأم�����ام جميع 
املراحل  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ط���الب 

التعليمية.
وقال معايل ح�سني بن اإبراهيم 
احل�������م�������ادي، وزي���������ر ال���رتب���ي���ة 
بهذه  ل��ه  ت�سريح  يف  والتعليم 
هو  ال��ك��ت��اب  دع��م  اإن   : املنا�سبة 
دعم للعقول التي متثل الركيزة 
دولة..  اأي  نه�سة  يف  الأ�سا�سية 

•• اأبوظبي - وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وج����ه 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة بتخ�سي�س �ستة 
ماليني درهم ل�سراء جمموعة 
ق��ي��م��ة م��ن ال��ك��ت��ب و امل���راج���ع و 
 500 �سمن  التعليمية  امل����واد 
يف  للبيع  �ستطرح  ع��ن��وان  األ���ف 
معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
على  ت��وزي��ع��ه��ا  ل��ي��ت��م   ،2021

بجزيل  نتقدم  فاإننا  هنا،  وم��ن 
�ساحب  اإىل  العرفان  و  ال�سكر 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اآل نهيان على هذا الدعم الذي 
من �ساأنه تعزيز امل�سرة املعرفية 
من  الطلبة  جلميع  والثقافية 
وا�سعة  جمموعة  اإت��اح��ة  خ��الل 
ومتنوعة من اأحدث الإ�سدارات 
معر�س  يعر�سها  التي  الأدب��ي��ة 
لتكون  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 

بني متناول اأيديهم.
)التفا�سيل �س2(

 •• عوا�سم- اأ ف ب:
ين�س  الأمل��اين  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 
�سبان اأم�س الأحد اأن اأملانيا بحاجة 
اإىل احلفاظ على اليقظة وخف�س 
اأع����داد الإ���س��اب��ات ب��ك��ورون��ا ب�سكل 
البالد  تتمتع  ان  اأج��ل  اإ���س��ايف من 
ب�����س��ي��ف ب����دون ق��ل��ق واإع�������ادة فتح 

املوؤ�س�سات على نطاق وا�سع.
وق�����ال ���س��ب��ان ل�����س��ح��ي��ف��ة ب��ي��ل��د ام 
يتح�سن  ال��ط��ق�����س  اإن  ت�����س��ون��ت��اغ 
وع���دد ال��ل��ق��اح��ات ي��رت��ف��ع، ومعدل 
القيود  ي��ن��خ��ف�����س.  الإ�����س����اب����ات 

�ست�سقط واحدا تلو اآخر.
واأ������س�����اف وه������ذا م���ه���م ج�����دا بعد 
�ستاء طويل وقا�س. لكن من اأجل 
التمتع ب�سيف بدون قلق، يجب اأن 
ب�سكل  الإ���س��اب��ات  م��ع��دل  نخف�س 

اإ�سايف.
املا�سية  الأ�سابيع  اأملانيا يف  متكنت 
الوباء  ثالثة من  من وقف موجة 

•• الفجر -روبن توتنجز 

–ترجمة خرية ال�سيباين
الهندي  ال�����س��ح��ي  ال��ن��ظ��ام  اأظ��ه��ر 
بو�سوح حدوده يف مواجهة املوجة 
كوفيد19-  م��ن  امل��ث��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
التي متر بها البالد حالًيا. نق�س 
يف  ال�سارخ  والنق�س  الأك�سجني، 
اأ�سرة العناية املركزة، وامل�ساحة يف 
الأ�سا�سية  والأدوي���ة  امل�ست�سفيات، 
النادرة ب�سكل متزايد ... كل �سيء 
تقريًبا ينق�س منذ عدة اأ�سابيع يف 
ميوت  حيث  الهندية،  القارة  �سبه 
كل يوم اأكر من 4 الف �سخ�س 

ب�سبب الفرو�س.
وحتى ل يدخلوا بدورهم يف موكب 
ي�سم  �سمت  يف  ال���ذي���ن،  ال��ث��ك��اىل 

متوا�سلة  �سل�سلة  ينفذون  الآذان، 
و�سط  اجل��ث��ث  ح���رق  عمليات  م��ن 
ال�����س��ارع ل��غ��ي��اب ام��ك��ن��ة يف حمارق 
اجل�����ث�����ث، ت�������س���اع���ف ال����ع����ائ����الت، 

ب��ع��د ف���ر����س ق���ي���ود م�������س���ددة على 
امل�ستوى الوطني وت�سريع حمالت 

التلقيح.
وت���راج���ع م��ع��دل الإ����س���اب���ات على 
م����دى ���س��ب��ع��ة اأي�����ام يف اأمل���ان���ي���ا من 
169 اإ�سابة جديدة لكل مئة األف 
اأواخ��ر ني�سان ابريل اىل  ن�سمة يف 

الأحد.  64،5
اأمل��ان��ي��ا ال16  وب������داأت م��ق��اط��ع��ات 
واأع��اد بع�سها فتح  القيود  تخفيف 
فيما  وامل�سابح  وال��ف��ن��ادق  احل��ان��ات 
ق���ررت اأخ���رى اإع����ادة ال��ط��الب اىل 

ال�سفوف.
اخلارجية  وزي����ر  ق����ال  ذل����ك،  اإىل 

وحتى  وامل�����ع�����ارف،  والأ�����س����دق����اء، 
للم�ساعدة  ال����دع����وات  ال���غ���رب���اء، 
التوا�سل  ����س���ب���ك���ات  ب���ا����س���ت���خ���دام 

الجتماعي. )التفا�سيل �س15(
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•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأج���رى 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
اأخي�����ه  م��ع  هاتفي�����ا  ات�س���ال  امل�س������لحة  ل��ل��ق��وات 
فخامة عبدالفت����اح ال�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر 
العربية ال�سقيقة، رحب خالله بوقف اإطالق النار 
يف غزة، وعر �سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود 
يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  امل�سرية 

املنطقة.

العامل يتجه اىل تلقي اللقاح �سد كورونا للنجاة من اجلائحة

رئي�س بوركينا فا�سو الراحل توما�س �سانكارا

اجلرنال فرانكو يف الو�سط ، يزور بورغو�س يف اأغ�سط�س 1936 ، وهي مدينة اإ�سبانية حا�سرها اجلرنال مول خلفه على ي�ساره

الطفلة ال�سورية جويل تتلقى الرعاية يف الإمارات

16 مقاطعة اأملانية تخفف القيود

برلني تدعو اإىل اليقظة من كورونا.. وباري�ص يف حالة تاأهب

للنجاة من فريو�س كورونا

الهنود يلوذون بو�سائل التوا�سل الجتماعي!

رئي�ص العراق: الف�ساد
 كبدنا مليارات الدولرات

•• بغداد-وكاالت:

ك�سف الرئي�س العراقي برهم �سالح، حجم اخل�سارة املالية التي ت�سبب بها الف�ساد 
اأن م�سروع قانون  الأح��د،  اأم�س  واأك��د يف ت�سريحات  البالد على مدى �سنوات.  يف 
اأن  اإىل  ا�ستباقية رادع��ة، م�سراً  اإج��راءات عملية  الف�ساد ت�سمن  ا�سرتداد عائدات 
دولر  مليار   150 اإىل  اإ�سافة  الف�ساد،  ب�سبب  ت��ال��دولرات  مليارات  خ�سر  العراق 

بت من ال�سفقات اإىل اخلارج منذ 2003. ُهِرّ
م�سروع  اإن  ال��ع��راق،  يف  وامل���ايل  الإداري  الف�ساد  مبلفات  خا�سة  كلمة  يف  ق��ال  كما 
القانون يت�سمن خطوات لحقة ل�ستعادة اأموال الف�ساد، م�سيفاً اأنه يت�سمن اأي�ساً 
دعم املوؤ�س�سات املالية والرقابية وتفعيل اأدواتها. واأكد على عدم اإمكانية التعامل مع 
الف�ساد حملياً، لفتاً اإىل اأن م�سروع قانون ا�سرتداد عائدات الف�ساد ي�سعى ل�سرتداد 

اأموال الف�ساد عر اتفاقات مع الدول والتعاون مع اجلهات الدولية.
اأَنّ  مبّيناً  الف�ساد،  ملكافحة  دويل  حتالف  ت�سكيل  اإىل  العراقي  الرئي�س  دعا  كذلك 

الف�ساد هو القت�ساد ال�سيا�سي للعنف

�ص 08

�ص 13

�ص 18

حتقيق �أمنية حتول حلم 
�لطفلة �ألك�ساندر� �إىل حقيقة

�أخبار �لإمار�ت

بف�سل �جلائحة.. �لإيطاليون 
�ملغرتبون يعودون �إىل ديارهم 

عربي ودويل

�لأبي�ص يو�جه �لأردن ودياً 
�ليوم يف ��ستاد ر��سد

�لفجر �لريا�سي
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اإىل  اأدت  التي  امل�سرية  اجلهود  على  �سموه  واأث��ن��ى 
وقف اإطالق النار يف القطاع والدور الإن�ساين الهام 
للتهدئة  ال�سي�سي  الرئي�س  فخامة  ب��ه  ق��ام  ال���ذي 

وحقن دماء املدنيني الأبرياء.
و����س���دد ���س��م��وه ع��ل��ى احل���اج���ة اإىل ب���ذل امل���زي���د من 
الإ�سرائيليني  ال���ق���ادة  ق��ب��ل  م���ن  خ��ا���س��ة  اجل���ه���ود 
على  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  م��وؤك��دا  والفل�سطينيني، 
ا�ستعداد للعمل مع جميع الأط��راف للحفاظ على 
جديدة  م�����س��ارات  وا�ستك�ساف  ال��ن��ار  اإط����الق  وق���ف 

خلف�س الت�سعيد وحتقيق ال�سالم.

خالل ات�سال هاتفي مع ال�سي�سي 

حممد بن زايد يرحب بوقف اإطالق 
النار يف غزة وي�سيد باجلهود امل�سرية

تنفيذا لتوجيهات ال�سيخة فاطمة 
ال�سورية  الطفلة  بعالج  يتكفل  »الهالل« 
جويل التي تعاين من مر�ص نادر يهدد حياتها

•• اأبوظبي-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأحمر  الهالل  لهيئة  الفخرية  الرئي�سة  الأ�سرية 
الإماراتي )اأم الإمارات( تكفلت الهيئة بعالج الطفلة 
نادر يهدد  التي تعاين من مر�س  ال�سورية )جويل( 

حياتها.             )التفا�سيل �س3(

 •• غزة- باري�س- وكاالت:
الأحد  لودريان  اإيف  جان-  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  حذر 
حال  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  يف  عن�سري  ف�سل  ح�سول  احتمال  م��ن 
ال���دول���ة العرية  ب���ني  ال��دول��ت��ني  اإىل ح���ل  ال��ت��و���س��ل  ع���دم 

والفل�سطينيني.
تواجه  اإ�سرائيلية  م��دن  يف  �سحافية  مقابلة  خ��الل  وق��ال 
�سكان من الطرفني يف اإ�سارة اأىل �سدامات يف الأيام الأخرة 

بني اإ�سرائيليني وفل�سطينيني.
واأ�ساف هي املرة الأوىل التي يح�سل ذلك ما يظهر اأنه يف 
الدولتني �ستتوافر مكونات  اآخر غر حل  حال اعتماد حل 

ف�سل عن�سري ي�ستمر لفرتة طويلة.
ون��ب��ه وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي م��ن خ��ط��ر وق����وع ف�سل 

عن�سري قوي يف حال ال�ستمرار مبنطق الدولة الواحدة اأو 
اإطالة الو�سع الراهن. حتى اإطالة الو�سع الرهن قد يوؤدي 

اإىل ذلك.
و�سدد لودريان على اأن ت�ساعد العنف هذا يظهر ال�سرورة 
امللحة لإيجاد م�سار �سيا�سي. يجب اعتماد �سيا�سة اخلطوة 
خطوة مرحبا بتجديد الرئي�س الأمركي جو بايدن التزامه 

�سرورة قيام دولتني وهي فر�سية كانت بداأت تزول.
اإىل ذلك، اأكدت من�سقة الأمم املتحدة لل�سوؤون الإن�سانية يف 
الأرا�سي الفل�سطينية، لني ها�ستينجز، اأن الت�سعيد الأخر 
اإن�ساين خطر  بو�سع  ت�سبب  اإ�سرائيل وحركة حما�س  بني 

يف غزة.
غزة  املواطنون يف  الأح��د:  اأم�س  موؤمتر �سحفي  وقالت يف 
حتملوا معاناة قا�سية، وقد تكبدت العائالت اأ�سراراً ب�سرية 

ل�سدمة،  تعر�سوا  القطاع  �سكان  اأن  اإىل  م�سرة  وم��ادي��ة، 
وهم يف حالة اإحباط بعد جولة العنف الأخرة.

على  حقيقية  ملخاطر  تعر�ست  غ��زة  اأن  اأو�سحت  ذل��ك  اإىل 
الغذاء وال�سحة البيئية.

�سكان غزة بحاجة  الآلف من  اأن  و�سددت ها�ستينجز على 
مل�ساعدة اإن�سانية، مو�سحة: نريد �سمان عدم تكرار املاأ�ساة 
لتوفر  �ساملة  منا�سدة  �سنطلق  قائلة:  وتابعت  غ��زة.  يف 
اإخ�ساع  غ��زة، لفتة: يجب  �سكان  ال��الزم��ة لدعم  الأم���وال 

منتهكي القانون الإن�ساين للم�ساءلة.
يف  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  من�سقة  اأن  ي��ذك��ر 
الأول  اأم�س  القطاع  الفل�سطينية كانت قد جابت  الأرا�سي 
ال�سبت، حيث التقت العديد من العائالت التي اأعربت عن 

فقدانها الأمل، جراء العمليات الع�سكرية الأخرة.

بعد 33 عاما على اغتياله:

ت�سي جيفارا الأفريقي، �ساعة احلقيقة تقرتب!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

ي��وج��د مبنى مهجور  واغ���ادوغ���و،  م��دي��ن��ة  و���س��ط  يف 
ال�سياج  ف��ا���س��و. عليك ع��ب��ور  ب��ورك��ي��ن��ا  ���س��ك��ان  ي��ط��ارد 
وعبور غابة من اأ�سجار النيم للعثور على هذا املكان 
الغبار  ب�سبب  امل�����س��ف��ّرة  ب��ج��دران��ه  ال��ق��دمي  الر�سمي 
وال���زم���ن. مت و���س��ع اإك��ل��ي��ل م���ن ال���زه���ور اأم�����ام مقر 
جمل�س الوفاق، وهو منظمة تعاون اإقليمية... م�سرح 

الدائم  ال�سكرتر  ب��اي��ال،  ���س��رج  يهم�س  اجل��رمي��ة، 
لن�سب توما�س �سانكارا التذكاري.

هنا، يف 15 اأكتوبر 1987، يف قلب اأحد الجتماعات، 
ُقتل الرئي�س الثوري و12 من رفاقه بر�سا�س فريق 
ال�سخ�سيني،  حرا�سه  البداية  يف  قتلوا  كوماندو�س. 
ال�ساب،  النا�سط  ي��روي  املاجنو،  �سجرة  حتت  هناك، 
عند  القاعة.  من  بالقرب  عجوز  �سجرة  اإىل  م�سرا 

�سماع الطلقات.                 )التفا�سيل �س10(

منذ فرتة طويلة، وعلى فرتات منتظمة
لهذا ي�ستمر توّهم النقالب الع�سكري يف فرن�سا!

•• الفجر -غايل برو�ستيه –ترجمة خرية ال�سيباين 

الع�سكري  الن��ق��الب  ف��ك��رة  ك��ان��ت  ف���رتات منتظمة،  وع��ل��ى  ف��رتة ط��وي��ل��ة،  منذ 
ع�سكريني  م��ن  ن��داءي��ن  ن�سر  خ��الل  وم��ن  الفرن�سي.  ال��ع��ام  النقا�س  ت�ستوطن 
فرن�سيني، اأولهما يف تاريخ الذكرى ال�ستني لنقالب اجلزائر، كان فريق “فالور 
عليها:  التي مت احل�سول  النتيجة  تقريًبا من  يقني  اكتويل” التحريري على 
وتدوينات  تغريدات،  باأكملها.  ال�سيا�سية  الطبقة  فعل  ردود  من  و�سيل  �سجة 
على ال�سبكات الجتماعية، وتعليقات يف اجلمعية الوطنية اأو جمل�س ال�سيوخ ... 
ت�ساعفت مظاهر القلق وال�ستنكار واجلزع.                   )التفا�سيل �س11(

اجلنائية الدولية ت�ستمع اإىل م�ستبه به يف جرائم حرب دافور
•• الهاي-وكاالت:

تعقد املحكمة اجلنائية الدولية، اليوم الثنني، جل�سة 
امل��ت��ه��م ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي ع��ب��د الرحمن  ا���س��ت��م��اع اإىل 
كو�سيب، على خلفية ال�ستباه يف ارتكاب جرائم حرب، 
وجرائم �سد الإن�سانية يف دارفور خالل عامي 2003 
فاإن  �سونا،  ال�سودانية  الأنباء  و2004.وبح�سب وكالة 
جل�سة اإقرار التهم بحق كو�سيب ت�ستمر حتى اخلمي�س 

املقبل.

53 تهمة  �سنة،   72 يبلغ  ال��ذي  ويواجه علي كو�سيب 
بارتكاب جرائم حرب، وجرائم �سد الن�سانية يف دارفور 

.2004 ومار�س  يف الفرتة بني اأغ�سط�س 2003 
املحكمة  م��ن  كو�سيب  على  بالقب�س  اأم���ر  اأول  و���س��در 
اأمر  و�سدر   ،2007 اأبريل   27 يف  الدولية،  اجلنائية 
القب�س الثاين يف 11 يونيو 2020.ونقل املتهم علي 
حممد علي عبد الرحمن كو�سيب يف 9 يونيو 2020 
�سلم  اأن  بعد  له���اي،  يف  اجلنائية  املحكمة  ع��ه��دة  اإىل 

نف�سه طواعية يف جمهورية اإفريقيا الو�سطى.

النم�سا تتعهد بتو�سيع الحتاد 
البلقان غرب  يف  الأوروب��ي 

•• فيينا-وام:
وزير  �سالينرج  األك�ساندر  تعهد 
الحتاد  بتو�سيع  النم�سا،  خارجية 
الأوروبي يف غرب البلقان وقال اإن 
التكامل الأوروبي لن يكتمل بدون 
دول غرب البلقان ال�ست وحذر من 
ن�سيان منطقة غرب البلقان التي 
ت�سم البو�سنة والهر�سك و�سربيا 

وكو�سوفو واجلبل الأ�سود.
جاءت ت�سريحات �سالينرج عقب 
اأم�س الول  زيارة ر�سمية، قام بها 
للعا�سمة املقدونية �سكوبيه برفقة 
لوجار،  اأن����زا  ال�سلوفيني  ن��ظ��ره 
كولهانيك  ج���اك���وب  وال��ت�����س��ي��ك��ي 
اأج��رى مباحثات مع نظره  حيث 
امل����ق����دوين ب���وي���ار ع��ث��م��اين وزي���ر 

اخلارجية.
الظهور  ����س���ال���ي���ن���رج  و�����س����ف  و 
خارجية  وزي�������ري  م����ع  امل�������س���رتك 
مقدونيا  يف  والت�سيك  �سلوفينيا 
من  قوية  م��ب��ادرة  ب��اأن��ه  ال�سمالية 

دول اأوروبا الو�سطى.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بتخ�سي�س �ستة ماليني درهم ل�سراء جمموعة 
قيمة من الكتب و املراجع و املواد التعليمية �سمن 500 األف عنوان �ستطرح 
للبيع يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2021، ليتم توزيعها على مكتبات 
و�سبل حت�سيل  للمراجع  واإث��راء  التعليم  الدولة وذلك دعما لقطاع  مدار�س 

العلوم واملعارف املتاحة اأمام جميع الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية.
و قال معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي، وزير الرتبية والتعليم يف ت�سريح له 
بهذه املنا�سبة : "اإن دعم الكتاب هو دعم للعقول التي متثل الركيزة الأ�سا�سية 
اإىل  العرفان  و  ال�سكر  بجزيل  نتقدم  فاإننا  هنا،  وم��ن  دول���ة..  اأي  نه�سة  يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان على هذا الدعم الذي من �ساأنه 
اإتاحة جمموعة  تعزيز امل�سرة املعرفية والثقافية جلميع الطلبة من خالل 

وا�سعة ومتنوعة من اأحدث الإ�سدارات الأدبية التي يعر�سها معر�س اأبوظبي 
كبر  وب�سكل  �ست�سهم  اأنها  كما  اأيديهم..  متناول  بني  لتكون  للكتاب  ال��دويل 
لت�سقل  املختلفة  والثقافات  على احل�سارات  واطالعهم  تو�سيع مداركهم  يف 
مهاراتهم وت�سيف خلراتهم التي يكت�سبونها على مدار رحلتهم التعليمية".

و ثمن معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة و ال�سياحة – اأبوظبي 
املنحة التي تعك�س روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الهادفة اإىل تقدمي الدعم 
تتزامن مع  اأنها  و  �سيما  الدولة ل  القطاعات احليوية يف  وامل�ساعدة جلميع 
اإعالن اإعفاء دور الن�سر من دفع الر�سوم الأجنحة امل�ستحقة عن م�ساركاتها يف 

فعاليات الدورة احلالية من املعر�س".
و  الرتبية  وزارة  م��ع  ال��ف��وري  بالتعاون  ال��ب��دء  " ن��وؤك��د حر�سنا على   : وق��ال 
املراحل  خمتلف  يف  الطلبة  تطلعات  تلبي  التي  العناوين  لختيار  التعليم 
الدرا�سية، وتزويد مكتبات املدار�س باأحدث واأهم الإ�سدارات الأدبية والعلمية 

واكت�ساف  ال��ق��راءة  على  اجلميع  حتفيز  يف  ي�سهم  مبا  والتعليمية  والثقافية 
الطالب  لت�سجيع  �سموه  روؤية  يتما�سى مع  ح�سارات وثقافات متنوعة.. مبا 
اأولويات  املعرفة من  الكتاب والقراءة والتعلم واكت�ساف  القراءة، وجعل  على 

اأفراد جمتمع دولة الإمارات".
يعد " معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب" 2021 اأحد اأهم الأحداث الثقافية 
ال�سيخ  ال�سمو  رعاية �ساحب  واأ�سبح حتت  والإقليمي  املحلي  امل�ستويني  على 
التبادل  وتعزيز  الن�سر،  رائ��دة لدعم قطاع  نهيان من�سة  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الثقايف واحل�ساري بني الدول، وتو�سيع نطاق ن�سر الناجت الإبداعي والأدبي 
العربي من خالل تطوير اأحدث الو�سائط التكنولوجية مثل الكتاب املقروء 

وامل�سموع.
وكونه  بالكتاب  املجتمع  �سلة  تقوية  يف  امل��ح��وري  دوره  امل��ع��ر���س  ي��وا���س��ل  و 
املعرفة، واإ�سافة قيمة للم�سهد احل�ساري  القراء ورواد  نقطة هامة للتقاء 

والإن�ساين على امل�ستويني املحلي والعاملي.

•• نيويورك - وام:

رح��ب��ت الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة ب��ات��ف��اق وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ب��ني فل�سطني و 
اإ�سرائيل واأعربت عن اأملها يف ا�ستمراريته لي�سهم يف ا�ستعادة الهدوء و بناء الثقة 
بني الأطراف كافة و�سكرت اأنطونيو غوتري�س الأمني العام لالأمم املتحدة على 
ندائه من اأجل وقف فوري لإطالق النار ودعوته اإىل بدء حوار �سيا�سي وممار�سة 

اأق�سى درجات �سبط النف�س.
جاء ذلك يف بيان اأدلت به �سعادة ال�سفرة لنا ن�سيبة م�ساعدة وزير اخلارجية و 
التعاون الدويل لل�سوؤون ال�سيا�سية املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم 
املتحدة اأمام املناق�سة العامة التي عقدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حول 
قبل كل من  بناء على طلب من  فل�سطني،  الأو���س��ط وق�سية  ال�سرق  احلالة يف 
املجموعة العربية لدى الأمم املتحدة ومنظمة التعاون الإ�سالمي وحركة عدم 

النحياز.
جميع  لأ���س��ر  الإم����ارات  دول���ة  ت��ع��ازي  ع��ن  ب��الإع��راب  البيان  �سعادتها  وا�ستهلت 

لعقد  امللحة  باحلاجة  ذكرتنا  املا�سيني  الأ�سبوعني  اأح��داث  اإن  وقالت  ال�سحايا 
حوار دبلوما�سي يهدف اإىل اإيجاد حل طويل الأمد لإنهاء ال�سراع.

و اأ�سافت يف هذا ال�سدد: "تظهر اأعمال العنف امل�ستمرة يف الأ�سبوعني املا�سيني 
حل  لإيجاد  الدولية  اجلهود  تكثيف  �سرورة  املدنيني  ال�سحايا  اأع��داد  تزايد  و 
الأمن  جمل�س  ل���ق���رارات  وف��ق��ا  الفل�سطينية  للق�سية  و�سلمي  و���س��ام��ل  ع���ادل 

واجلمعية العامة".
و اأعربت �سعادتها عن قلقها البالغ اإزاء املمار�سات التي مت ارتكابها بحق ال�سعب 
ال��دويل، مبا يف  الفل�سطيني منذ مطلع �سهر مايو اجل��اري يف انتهاك للقانون 
الق�سري  والتهجر  املحتلة،  ال�سرقية  القد�س  ويف  الأق�����س��ى  امل�سجد  يف  ذل��ك 
للعائالت الفل�سطينية من حي ال�سيخ جراح ما اأدى اإىل �سقوط �سحايا مدنيني 

بينهم ن�ساء واأطفال.
و �سددت �سعادتها على اأهمية امتثال اإ�سرائيل للتزاماتها مبوجب القانون الدويل، 
مبا يف ذلك القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان، وجميع 
قرارات الأمم املتحدة ذات ال�سلة، وقيامها اأي�سا بحماية املدنيني الفل�سطينيني، 

والكف عن بناء امل�ستوطنات وهدم املمتلكات الفل�سطينية يف الأر�س الفل�سطينية 
املحتلة، ووقف التهجر الق�سري للمواطنني الفل�سطينيني.

ملدينة  التاريخية  الهوية  على  للحفاظ  الأ�سا�سية  الأه��م��ي��ة  �سعادتها  واأك���دت 
اأكدت  و  ال�سلة..  ذات  املتحدة  الأمم  لقرارات  امتثال  املحتلة،  ال�سرقية  القد�س 
اأي�سا على حق ال�سعب الفل�سطيني يف ممار�سة ال�سعائر الدينية واأهمية احرتام 
دور اململكة الأردنية الها�سمية كو�سي على الأماكن املقد�سة يف القد�س مبوجب 

القانون الدويل والو�سع التاريخي القائم.
اجلهود  كافة  لدعم  الإم����ارات  دول��ة  ا�ستعداد  على  التاأكيد  �سعادتها  ج��ددت  و 
الإقليمية والدولية الهادفة اإىل الدفع قدما بعملية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط، 
اأ�سا�س  على  م�ستقلة  فل�سطينية  دول��ة  اإقامة  خالل  من  الدولتني  حل  وحتقيق 
وفقا  وذل��ك  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها   ،1967 يونيو  م��ن  ال��راب��ع  ح��دود 
ال�سالم  ال�����س��ل��ة، وم��رج��ع��ي��ات م��دري��د، وم���ب���ادرة  امل��ت��ح��دة ذات  ل���ق���رارات الأمم 

العربية.
اإزاء  الإم����ارات  دول��ة  ينتاب  ي��زال  ال��ذي ل  العميق  القلق  ع��ن  �سعادتها  و ع��رت 

التدهور وا�سع النطاق لالأو�ساع الإن�سانية والقت�سادية يف الأر�س الفل�سطينية 
املحتلة، م�سرة اإىل اأنها تفاقمت مع تف�سي جائحة كوفيد19-.. و اأكدت احلاجة 
امللحة للتو�سل اإىل حل دائم و�سددت يف هذا ال�سياق على �سرورة تقدمي املجتمع 
الدويل الدعم لل�سعب الفل�سطيني وتوفر اللقاحات واملعدات الطبية الالزمة 

ب�سكل عاجل.
العمل مع  الإم���ارات  دول��ة  توا�سل  ب��اأن  بالتعهد  بيانها،  ن�سيبة  �سعادة  واختتمت 
�سركائها الإقليميني والدوليني لتحقيق م�ستقبل اأف�سل لالأجيال الفل�سطينية 
والعربية والإ�سرائيلية التي ت�ستحق العي�س باأمان وكرامة يف منطقة م�ستقرة 

ومزدهرة.
و قالت: يجب اأن تكون حلقة العنف هذه هي الأخرة.. لقد ا�ستغرق هذا ال�سراع 
وقتا طويال و ل ميكن وقفه اإل عر التو�سل ل�سالم حقيقي ودائم.. ل ميكن و ل 
يجب ترك �سباب املنطقة من الأطراف كافة رهينة لكراهية ل تنتهي ب�سبب عدم 
القدرة على العرتاف باأن اأ�سجع خطوة ميكن اتخاذها لإنهاء هذه الكراهية و 

هي اأن نبداأ يف ر�سم م�سار �سالم دائم.

•• اأبوظبي-وام:

تنفذ وزارة القت�ساد حملة تفتي�سية وا�سعة على من�ساآت قطاع "الأعمال 
الأنظمة  يف  بالت�سجيل  امتثالها  من  املحددة" للتاأكد  املالية  غر  واملهن 
الإره���اب  مت��وي��ل  ومكافحة  الأم����وال  غ�سل  مل��واج��ه��ة  املعتمدة  احلكومية 
التي  ال��واج��ب��ة  العناية  اإج����راءات  واتباعها  امل�سروعة،  غ��ر  والتنظيمات 
متكنها من رفع تقارير الأن�سطة امل�سبوهة، وذلك بعد انتهاء فرتة ال�سماح 

بداية �سهر مايو اجلاري والتي امتدت لثالثة اأ�سهر.
واأ�سفرت احلمالت التفتي�سية عن خمالفة عدد من املن�ساآت لعدم اتباعها 
ور�سدت  الأم���وال،  غ�سل  ملواجهة  الالزمة  والتدابر  الت�سجيل  اإج���راءات 
احلملة خمالفات تقدر بقيمة مليون و350 األف درهم ملجموعة �سخمة 
لكل  دره��م  األ��ف   450 بواقع  �سركات   3 تت�سمن  دب��ي  الذهب يف  لتجارة 
لقانون مواجهة  التنفيذية  الالئحة  بنود من   8 �سركة، وذلك ملخالفتها 

غ�سل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غر امل�سروعة.
وت�سمنت ب��ن��ود امل��خ��ال��ف��ات ال���ت���ايل: ع���دم ات��خ��اذ ال��ت��داب��ر والإج������راءات 
األ��ف دره��م ،   100 ال��الزم��ة لتحديد خماطر اجل��رمي��ة يف جم��ال عمله 
�سيا�سات  و�سع  ، وعدم  درهم  األف   100 املخاطر  الإلتزام بخف�س  وعدم 
و�سوابط واإج��راءات داخلية متنا�سبة مع حجم اأعمالها متكنها من اإدارة 
املخاطر 50 األف درهم ، وعدم اتخاذ التدابر والإجراءات الالزمة للعمل 
اأو  للمخاطر  الوطني  التقييم  لنتائج  وفقاً  املحددة  املخاطر  خف�س  على 
وعدم   ، دره��م  األ��ف   50 اأعماله  وحجم  لطبيعة  ال��ذات��ي  التقييم  لنتائج 

اأو  وطبيعتها  العمل  عالقة  من  الغر�س  لتفهم  الالزمة  التدابر  اتخاذ 
عند ال�سعي للح�سول على معلومات تتعلق بهذا الغر�س عند احلاجة 50 

األف درهم.
كما ا�ستملت املخالفات على عدم ا�ستحداث وظيفة تدقيق م�ستقلة لختبار 
اخلا�سة  الداخلية  والإج�����راءات  وال�سوابط  ال�سيا�سات  وك��ف��اءة  فعالية 
مبكافحة اجلرمية 50 األف درهم ، وعدم اإن�ساء �سجالت حلفظ املعامالت 
املالية مع العمالء بطريقة غر منتظمة ل ت�سمح بتحليل البيانات وتتبع 
والوثائق  املالية،  املعامالت  ب�سجالت  الحتفاظ  وع��دم  املالية،  العمليات 
اأو  العملية  اإمت��ام  تاريخ  من  �سنوات  خم�س  مل��دة  بها  املتعلقة  وامل�ستندات 
انتهاء عالقة العمل مع العميل اأو من تاريخ انتهاء عملية التفتي�س على 

من�ساآته 50 األف درهم .
جتنباً  اأو���س��اع��ه��ا  بتعديل  الإ����س���راع  ب��امل��ن�����س��اآت  الق��ت�����س��اد  وزارة  واأه���اب���ت 
للمخالفات والعقوبات التي ن�س عليها القانون الحتادي رقم 20 ل�سنة 
مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل  ب�ساأن   2018
ال�سلة،  ذات  وال��ق��رارات  التنفيذية  ولئحته  امل�سروعة،  غر  التنظيمات 
5 ماليني دره��م وقد ت�سل  األ��ف دره��م وت�سل حتى   50 والتي تبداأ من 
يجوز  اأن��ه  اإىل  م�سرة  املن�ساأة،  اإغ��الق  اأو  الرخ�سة  اإي��ق��اف  اإىل  العقوبات 
من  يوماً  ب�15  املحددة  القانونية  الفرتة  خ��الل  املخالفات  على  التظلم 

تاريخ الإ�سعار باملخالفة وفقاً لالئحة التنفيذية للقانون.
ب��وزارة القت�ساد، على  اإدارة غ�سل الأم��وال  واأك��دت �سفية ال�سايف، مدير 
القانون  لأح��ك��ام  ال�سركات  امتثال  من  للتاأكد  ال���وزارة  حمالت  ا�ستمرار 

الحتادي ولئحته التنفيذية، م�سرة اإىل اأن احلمالت التفتي�سية تهدف 
اإىل التاأكد من اتباع من�ساآت القطاع لالأنظمة املتبعة يف �ساأن مواجهة غ�سل 
قطاع  يف  التجارية  املعامالت  و�سفافية  �سالمة  ل�سمان  وذل��ك  الأم���وال، 
الأعمال واملهن غر املالية املحددة، والت�سدي للممار�سات غر امل�سروعة 

وغر ال�سليمة والأن�سطة امل�سبوهة.
واأ�سارت اإىل اأن الت�سجيل يف الأنظمة املعتمدة واتباع الإجراءات الالزمة، 
الدولة  ملف  يدعم  حيث  القطاع  من�ساآت  جميع  على  وطني  واج��ب  يعد 
ويعزز  الإره���اب  متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�سل  مواجهة  �ساأن  يف  عاملياً 
مكانتها يف املوؤ�سرات العاملية ذات ال�سلة وي�ساهم يف تعزيز الثقة الدولية 
مع  التوا�سل  تكثيف  على  ال���وزارة  حر�س  موؤكدة  الإم��ارات��ي،  بالقت�ساد 
ومتابعة  املقبلة  الفرتة  خالل  املحددة  املالية  غر  واملهن  الأعمال  قطاع 
الأنظمة  الت�سجيل يف  التي تعقب  الواجبة  العناية  القطاع تدابر  تنفيذ 

املعتمدة لهذا ال�ساأن.
كافة  الر�سمي  الإل��ك��رتوين  موقعها  خ��الل  م��ن  القت�ساد  وزارة  وت��وف��ر 
التالية:  الروابط  عر  وذل��ك  بالت�سجيل  اخلا�سة  والإر���س��ادات  املعلومات 
https:// املالية  املعلومات  وح��دة  نظام  يف  الت�سجيل  خ��ط��وات  راب��ط 
www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/
يف  الت�سجيل  خطوات  راب��ط   goAML-registration.aspx
https://www.economy. نظام الإبالغ الآيل لقوائم العقوبات
gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.
املطلوبة من ال�سركات وفقاً لالئحة التنفيذية:  التدابر  رابط   aspx

https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/
جميع  ب��رف��ع  الق��ت�����س��اد  وزارة  وت��ق��وم   Pages/default.aspx
الور�س على من�سة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب على 
واملعنيني  ال�سركات  جميع  متكني  بهدف  يوتيوب،  على  الر�سمية  قناتها 
https:// ال��راب��ط:  على  وذل���ك  حم��ت��واه��ا،  على  ب��الط��الع  واملهتمني 
www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-
2nIOSzrZ8rNZVw وتهيب الوزارة بجميع املن�ساآت امل�ستهدفة 
الرقم  على  ب��ال��وزارة  اخل��ا���س  الت�سال  مركز  ع��ر  معها  م��ع  بالتوا�سل 
اأي  وج��ود  ح��ال  الأخ���رى يف  الر�سمية  ال��ق��ن��وات  ع��ر  اأو   /8001222/

ا�ستف�سارات تتعلق بالت�سجيل يف النظامني وا�ستيفاء التدابر املطلوبة.
جدير بالذكر اأن دولة الإمارات حتر�س وبتوجيهات من قيادتها الر�سيدة 
تناف�سيتها  لتعزيز  م�ستمرة  ب�سورة  القت�سادية  ت�سريعاتها  تطوير  على 
وحدة  نظامي  تطوير  وميثل  ل��الأع��م��ال.  وم�ستقرة  اآم��ن��ة  دول��ي��ة  كوجهة 
لرقابة  اخلا�سعة  وامل��واد  ال�سلع  وجلنة   /goAML/ املالية  املعلومات 
ال�ستراد والت�سدير /نظام الإبالغ الآيل لقوائم العقوبات/ خطوة مهمة 
�سمن جهود الدولة يف ملف مواجهة غ�سل الأموال، وت�سهم يف رفع قدرة 
اجلرائم  عن  بعيداً  وم�ستدام  الوطني على حتقيق منو �سحي  القت�ساد 
املحددة" 4  املالية  غر  واملهن  "الأعمال  قطاع  من�ساآت  وت�سمل  املالية. 
وجتار  امل�ستقلني،  واملحا�سبني  ال��ع��ق��اري��ني،  وال��وك��الء  ال��و���س��ط��اء  ف��ئ��ات: 
و�سركات  ال�سركات  خدمات  وم��زودي  الكرمية،  والأحجار  الثمينة  املعادن 

ال�ست�سارات القانونية /با�ستثناء املحامني وكتاب العدل.

•• اأبوظبي- وام:

معر�س  م��ن   30 ال���  الن�سخة  يف  "اأقدر"  للتمكني  خليفة  برنامج  ي�سارك 
رعاية �ساحب  اأم�س حتت  فعالياته  انطلقت  الذي  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة.
واأخرى  مبا�سر  ب�سكل  فعاليات  عدة  املعر�س  "اأقدر" يف  من�سة  وت�ست�سيف 
افرتا�سية مبا فيها الور�س التدريبية املتخ�س�سة واجلل�سات احلوارية التي 

تهدف لإثراء اجلمهور برامج فكرية وثقافية متنوعة.
من  ملوؤلفات  – "اأقدر" جمموعة  للتمكني  خليفة  برنامج  جناح  ويت�سمن 
متنوعة  اأدبية  واأع��م��ال  وق�س�س  رواي��ات  للكتابة" من  "اأقدر  مبادرة  كّتاب 
ت��اأت��ي �سمن  ال��ت��ي  للكتابة،  اأق����در  م��ب��ادرة  اإط����ار  ت��ت��ن��اول ق�سايا وط��ن��ي��ة يف 
املبادرات الرئي�سية التي اأطلقها الرنامج الداعمة لالإبداع والتميز لإعداد 
جيل معريف متمكن اأدبياً مبا يعزز حركة الثقافة والآداب والفنون والتعليم 

يف دولة الإمارات.
لرنامج  التنفيذي  الرئي�س  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  امل�ست�سار  �سعادة  واأك��د 
اأبنائنا  من  الن�سء  مبوؤلفات  الهتمام  ���س��رورة  "اأقدر"   - للتمكني  خليفة 
للدولة،  العامة  التوجهات  العليا مبا يخدم  القيادة  مع توجيهات  ان�سجاماً 
واأ�ساد  والبتكار.  الإب��داع  جمالت  يف  الدولية  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  الرامية 
الدبل بتاأليف جمموعة من الكتب على اأيدي منت�سبي مبادرة اأقدر للكتابة، 
والذين متثل منتجاتهم قفزة نوعية يف حتقيق الأهداف العلمية للمبادرة 
ومتكينهم  ودعمهم  امل�ستقبل  اأجيال  واإع��داد  فكري  وعي  منظومة  وت�سكيل 
اإىل  والتطور  الإب���داع  على  حتفيزية  بيئة  اإط��ار  يف  جمتمعهم  مع  للتعامل 

الأف�سل.
اأق��در للن�سر" التي تهدف اإىل دعم  "دار  اإط��الق  اأهم الفعاليات  وقال : من 
ون�سر  والكتابة،  للقراءة  اأق��در  م��ب��ادرات  عر  ال�سباب  اأدب  وتعزيز  ومتكني 
على  ال�سباب  لت�سجيع  والثقايف  الإب��داع��ي  احل��راك  يف  وامل�ساهمة  نتاجاتهم 
الإبداع وتنطلق الدار بنتاج تدريب 100 م�سارك مت تنمية مهاراتهم الكتابية 

من خمتلف الفئات العمرية واعتمدت على جمموعة اأجنا�س اأدبية.
من جانبه اأو�سح �سلطان الكتبي نائب املن�سق العام لرنامج خليفة للتمكني 
"اأقدر"، اأن الرنامج تبنى مبادرة اأقدر للكتابة والتي مت تنفيذها بالتعاون 
املجالت  خمتلف  يف  املبدعني  من  نخبة  اإع��داد  بهدف  للن�سر  كتاب  دار  مع 
الأدبية والعلمية وغرها، ومبا يوفر جمموعة من الكتب املتميزة ال�سادرة 
والبتكار من خالل  الإب��داع  وتعزيز مهارات  اأنف�سهم،  املبادرة  عن منت�سبي 
الرنامج،  لت�سور  وف��ق��اً  ت��ع��دان،  اللتني  والكتابة  ال��ق��راءة  مهارتي  تطوير 

املدخل الرئي�سي لبناء منظومة اإبداعية خالقة.
من�سة  لهم  للكتابة" لي�سبح  اأق��در  "تطبيق  اأي�سا  نطلق   : الكتبي  واأ�ساف 
املحتوى  اإىل  ال��و���س��ول  لت�سهيل  امل�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ع  تتنا�سب 
ال�ساحة  واملوؤلفات الأدبية لزيادة احل�س املعريف والتنويري لديهم، ولإثراء 
املحلية مبوؤلفات وكتب، هي من �سنع وتاأليف املن�سويني حتت مبادرات اأقدر 

.
الطفلة  مب�ساركة  ح��واري��ة  بجل�سة  املعر�س  يف  فعالياته  "اأقدر"  وي�ستهل 

على  العربي،  القراءة  لتحدي  بطلة  ُتّوجت  التي  جنيب،  مزنة  الإماراتية، 
تقنيات  ور�سة  املعر�س  "اأقدر" يف  فعاليات  تت�سمن  كما  الإم��ارات،  م�ستوى 
الإعالم  لو�سائل  الفاعل  وال�ستخدام  الرقمي،  الن�سر  يف  ومتطورة  جديدة 
الرقمي مب�ساركة هيثم م�سعود اآل �سيف، امل�ست�سار يف تطوير الأعمال و خبر 
بالإعالم الرقمي والت�سال املوؤ�س�سي، كما تعقد جل�سة ثقافية �سمن مبادرة 
برنامج  ُتبث عر  اأن  املعر�س على  داخ��ل  الثقايف" ح�سورياً  اأق��در  "�سالون 

للتوا�سل املرئي مع نخبة من املثقفني .
"قادرون"  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  جل�سة  امل��و���س��ع��ة  "اأقدر"  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�سمن 
"م�سابقة  يف  الفائزين  البلوكي  ون���ورة  احل��م��ادي  حمد  ال��ك��ات��ب  مب�ساركة 
بحفل  امل��ع��ر���س  يف  م�ساركته  ال��رن��ام��ج  ويختتم  الهمم"،  لأ���س��ح��اب  اق���در 
التكرمي الفرتا�سي للفائزين مببادرة "اأقدر للكتابة والقراءة"، كما �سيتم 
عقد �سراكات حملية ودولية لتعزيز �سناعة الن�سر والرتجمة للنا�سئة مع 
جمموعة �سيونغ يوان ال�سينية بح�سور اأف�سل 10 كّتاب من املبادرة الذي 

مت اختيار كتبهم ليتم ترجمتها لل�سينية.

حممد بن زايد يوجه بتخ�سي�ص 6 ماليني درهم ل�سراء كتب من 
معر�ص اأبوظبي للكتاب وتوزيعها على مكتبات مدار�ص الدولة

الإمارات ترحب باتفاق وقف اإطالق النار وتنعى اخل�سائر يف الأرواح بفل�سطني و اإ�سرائيل

يف اإطار جهودها املتوا�سلة ل�سمان امتثال القطاع

القت�ساد حترر 8 خمالفات بقيمة 1.35 مليون درهم على من�ساأة لتجارة الذهب ملخالفتها اأحكام قانون غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
 �سفية ال�سايف: المتثال لقانون مواجهة غ�سل الأموال واجب وطني يعزز من مكانة الدولة يف املوؤ�سرات العاملية وي�ساهم يف تعزيز الثقة يف بيئة الأعمال الإماراتية

م�ساركة وا�سعة ل� برنامج خليفة للتمكني )اأقدر( مبعر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب يف ن�سخته ال� 30 

••   اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت   .. 19 واملخالطني لهم وعزلهم   - امل�ستجد كوفيد  بفرو�س كورونا 
الوزارة عن اإجراء 236،993 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،591 حالة اإ�سابة جديدة 
م�ستقرة  امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حالت  كورونا  بفرو�س 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
عن وفاة 3 حالت م�سابة نتيجة  الوزارة  اأعلنت  حالت.   كما   556،107
يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  كورونا  بفرو�س  الإ�سابة  تداعيات 
اأ�سفها  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  حالة.   واأعربت   1،651 الدولة 

العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س 
جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد 

بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،569 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س كورونا 
تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�سحية  الرعاية 

حالت ال�سفاء 536،050 حالة.

 70،176 تقدمي  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  جهة  من 
جرعة من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ 
جرعة   12،104،525 ام�����س  حتى  تقدميها  مت  ال��ت��ي  اجل��رع��ات  جم��م��وع 

ومعدل توزيع اللقاح 122.39 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفر لقاح " كوفيد - 19" و �سعيا اإىل 
�ست�ساعد يف تقليل  التي  و  التطعيم  الناجتة عن  املكت�سبة  الو�سول للمناعة 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فرو�س " كوفيد19-".

اأجرت 236،993 فح�سا ك�سفت عن 1،591 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1،569 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 70،176 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل ال�ساعات الـ24 املا�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ع��ن منح  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأع��ل��ن م�سرف 
ال�سهادة التنفيذية ملتخ�س�سي الإ�سراف القائم على املخاطر 
افرتا�سي بح�سور  وذل��ك يف حفل  اإم��ارات��ي��اً،  25 مواطناً  ل�� 
م��ع��ايل خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى حم��اف��ظ امل�����س��رف املركزي، 
وماري اأودي الرئي�س التنفيذي للمعهد امل�سريف الإيرلندي.

التنفيذية  ال�����س��ه��ادة  ب��رن��ام��ج  امل���رك���زي  امل�����س��رف  واأط���ل���ق 
 ،2020 ملتخ�س�سي الإ�سراف القائم على املخاطر يف يناير 
متا�سياً مع اأهدافه ال�سرتاتيجية يف اأن ي�سبح �سمن اأف�سل 

البنوك املركزية على م�ستوى العامل .
مهارات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اء  ب��ه��دف  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  ت�سميم  ومت 

مفت�سي امل�سرف املركزي امل�سوؤولني عن مهام التفتي�س على 
املوؤ�س�سات املالية املرخ�سة يف دولة الإمارات.

وقال معايل خالد حممد بالعمى، حمافظ امل�سرف املركزي 
جمالت  جميع  يف  التميز  اإىل  ي�سعى  امل��رك��زي  امل�����س��رف  اإن 
تعزيزاً  الإماراتية  املواهب  يف  ال�ستثمار  ياأتي  ل��ذا  اأعمالنا، 
التوطني  لأجندة  ودعماً  البنوك  على  الرقابية  مل�سوؤولياتنا 
خ�سي�ساً  ال��رن��ام��ج  ه���ذا  ت�سميم  ومت   .. الإم�����ارات  ل��دول��ة 
باملعلومات  املفّت�سني  زود  حيث  امل��رك��زي،  الم����ارات  مل�سرف 
واملهارات الالزمة لتطبيق اأف�سل املمار�سات الرقابية لتقييم 
املخاطر املتنوعة، و�ست�ساهم هذه املبادرة يف تعزيز ال�ستقرار 

املايل يف المارات.
كما مت تطوير الرنامج واعتماده بالتعاون مع املعهد امل�سريف 

الإيرلندي، املعرتف به من قبل كلية ُدبلن اجلامعية الرائدة 
يف تدريب امل�سرفيني وامل�سرفني على البنوك.

للمفت�سني  ال��الزم��ة  وامل��ه��ارات  املعلومات  ال��رن��ام��ج  وي��وف��ر 
ملمار�سة م�سوؤولياتهم، حيث يغطي املخاطر املالية وخماطر 
متويل  ومكافحة  الأم����وال  غ�سل  وم��واج��ه��ة  ال�����س��وق،  �سلوك 

الإرهاب.
من جانب اآخر، يتم تقدمي الرنامج من قبل كبار موظفي 
امل�سرف املركزي املخت�سني واأع�ساء هيئة التدري�س يف املعهد 
املعرفة  م��ن  ف��ري��داً  مزيجاً  يوفر  مم��ا  الإي��رل��ن��دي،  امل�سريف 
النظرية واملهارات العملية، الأمر الذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف 
زيادة فعالية الإ�سراف وفهم اأف�سل للمخاطر التي قد تواجه 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يف دولة الإمارات.

امل�سرف املركزي يحتفل بتخريج 25 مواطنا من برنامج ال�سهادة التنفيذية

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخة  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى 
الرئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  ملوؤ�س�سة 
الأحمر  ال���ه���الل  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ف��خ��ري��ة 
" تكفلت  الإم�����ارات  " اأم  الإم���ارات���ي 
ال�سورية  ال��ط��ف��ل��ة  ب���ع���الج  ال��ه��ي��ئ��ة 
مر�س  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي   " "جويل 
�سموها  وجهت  و  حياتها  يهدد  ن��ادر 
اأق�سى  هيئة الهالل الأحمر بتوفر 
العناية  و  ال�سحية  الرعاية  درج��ات 
اكمال  والإ���س��راع يف  ج��ويل  بالطفلة 
م�ست�سفيات  باأحد  عالجها  ترتيبات 

الدولة.
وع��ل��ى ال��ف��ور ���س��رع��ت ه��ي��ئ��ة الهالل 
الأحمر الإماراتي مبتابعة من �سمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��دان 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
رئي�س الهيئة يف تنفيذ توجيهات " اأم 

الإم��ارات " وب��داأت يف اإج��راءات عالج 
و  ال��ع��ام��ني  " ذات  " ج���ويل  الطفلة 
ن�سف العام والتي تعاين من مر�س 
وو�سع  ال�سوكي  الع�سلي  ال�سمور 
كل  وت��وف��ر  ال�سحية،  لآلم��ه��ا  ح��د 

متطلبات مراحل ا�ست�سفائها.
عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  ق��ال  و 
لهيئة  ال�����ع�����ام  الأم���������ني  ال����ف����الح����ي 
�سمو  توجيهات  اإن  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
تاأتي  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة 

بتح�سني  ���س��م��وه��ا  اه��ت��م��ام  اإط�����ار  يف 
اأو����س���اع ال��ط��ف��ول��ة خ��ا���س��ة يف املجال 
�سموها  اأن مبادرات  ال�سحي، موؤكدا 
الإمارات  تعزز جهود  ال�سدد  يف هذا 
يف  وت�سعها  وال��ت��ن��م��وي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 

مقدمة الدول التي تويل الأطفال يف 
مناطق الكوارث والنزاعات وال�ساحات 
كبرا،  اه��ت��م��ام��ا  ه�����س��ا���س��ة  الأك������ر 
احتياجاتهم  ت��وف��ر  على  وحت��ر���س 
الأ�سا�سية  ونيل حقوقهم  ال�سرورية 

ال�������س���ح���ة وال���ت���ع���ل���ي���م وغ����ره����ا.  يف 
الطفلة  حالة  اإن  الفالحي  واأ���س��اف 
اأق�سى درجات  تلقى  ال�سحية  جويل 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  اله��ت��م��ام 
اأن  م�����س��را اىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

���س��م��وه ي��ت��اب��ع ع��ن ق���رب الج�����راءات 
لعالجها  كافة  اجلارية  والرتتيبات 
وو�سع حد ملعاناتها واآلمها ال�سحية 

التي لزمتها فرتة طويلة.
واأو����س���ح اأم���ني ع���ام ال��ه��الل الحمر 

تعتر  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  ح�سب  اأن���ه 
تكلفة  و  ن���ادرة  الطفلة ج��ويل  ح��ال��ة 
عالجها باهظة وفوق طاقة اأ�سرتها، 
لالأ�سرة  دائما  هما  �سكلت  ومعاناتها 
التي وقفت حائرة وهي ت�ساهد ابنتها 
اأك��د الفالحي  و  اأم��ام عينها".  تتاأمل 
عالجها  اإج���راءات  اأكملت  الهيئة  اأن 
الدولة،  داخ����ل  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ب���اأح���د 
وتتابع مع اإدارة امل�ست�سفى اخلطوات 
�سفائها  عملية  يف  لالإ�سراع  الالزمة 

وو�سع حد لآلمها واإ�سعاد ا�سرتها.
اأ����س���رة الطفلة  اأع���رب���ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
�سكرها  " ع���ن  " ج����ويل  ال�������س���وري���ة 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  وت��ق��دي��ره��ا 
ب��ن��ت م��ب��ارك ع��ل��ى اله��ت��م��ام بحالة 
اب���ن���ت���ه���م وت���ك���ف���ل ال����ه����الل الأح���م���ر 
اإنها  وقالت  وانقاذ حياتها،  بعالجها 
ت��ل��ق��ت ه���ذا اخل���ر ال�����س��ع��ي��د بفرحة 
املبادرة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرة  �سديدة 
الكرمية فتحت اأمامهم اأبواب الأمل 
يف ا�ستعادة ابنتهم �سحتها وعافيتها 

و اعادة الب�سمة اإىل �سفاهها.

•• دبي- الفجر: 

ب��ح��ث��ت ح��ك��وم��ت��ا دول�����ة الإم�������ارات 
تعزيز  �سبل  ال��ي��ون��ان  وج��م��ه��وري��ة 
ع�����الق�����ات ال����ت����ع����اون وال�������س���راك���ة 
التحديث  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
م�ساركة  اآف��اق  وتو�سيع  احلكومي، 
وق�س�س  وال����ت����ج����ارب  اخل��������رات 
جمال  يف  املعرفة،  وت��ب��ادل  النجاح 
ت����ط����وي����ر اخل�������دم�������ات ال���رق���م���ي���ة 
الكفاءة  مب�����س��ت��وي��ات  ل���الرت���ق���اء 
يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  احل��ك��وم��ي  والأداء 

حت�سني حياة املجتمع.
ج����اء ذل�����ك، خ����الل اج���ت���م���اع "عن 
�سلطان  ع��م��ر  م���ع���ايل  ب���ني  بعد" 
للذكاء  ال����دول����ة  وزي������ر  ال���ع���ل���م���اء 
الرقمي  والقت�ساد  ال�سطناعي 
وتطبيقات العمل عن ُبعد، ومعايل 
ك���ري���اك���و����س ب��ي��راك��ي��ك�����س وزي����ر 
جمهورية  يف  ال��رق��م��ي��ة  احل��وك��م��ة 
���س��م��ن ج��ه��ود حكومتي  ال��ي��ون��ان، 
التفاهم  مذكرة  لتفعيل  البلدين 
اخل�����دم�����ات  ت����ط����وي����ر  يف جم��������ال 
الرقمية، التي مت توقيعها يف اإطار 
احلكومي،  املعريف  التبادل  برنامج 
التعاون  تعزيز  �سبل  خالله  بحثا 
الرقمي  ال����ت����ح����ول  جم�������الت  يف 
الجتماع  يف  ����س���ارك  ل��ل��خ��دم��ات. 
م�ساعد  ال��ن��ق��ب��ي  ي��ا���س��ر  ال���دك���ت���ور 
والقدرات  ل��ل��ق��ي��ادات  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
رئ���ا����س���ة  م���ك���ت���ب  احل����ك����وم����ي����ة يف 
�سوؤون  ب�������وزارة  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
ال���وزراء، و�سقر بن غالب  جمل�س 
ال�سطناعي،  الذكاء  مكتب  مدير 
وم���ن اجل��ان��ب ال��ي��ون��اين دمييرتا 

ل���ي���ج���ورا رئ��ي�����س امل���وظ���ف���ني لدى 
الرقمية  للحوكمة  العامة  الأمانة 
وبنتالي�س  الإج������راءات،  وتب�سيط 
غ����ا�����س����ي����و م�������س���ت�������س���ار ال�����������س�����وؤون 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة ب����وزارة 
مفريداكي  وم����اري����ا  اخل���ارج���ي���ة، 
لوزير  الدولية  ال�سوؤون  م�ست�سار 
�سلطان  عمر  الرقمية.  احلوكمة 
ال���ع���ل���م���اء: الإم�����������ارات جن���ح���ت يف 
فعالة  افرتا�سية  عمل  بيئة  ب��ن��اء 
متكاملة  تكنولوجية  حتتية  وبنية 
تواكب املتغرات وتدعم م�سرتها 
عمر  معايل  واأك���د  امل�ستقبل.  نحو 
الدولة  وزي�����ر  ال��ع��ل��م��اء  ���س��ل��ط��ان 
والقت�ساد  ال���س��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
الرقمي وتطبيقات العمل عن ُبعد، 
اأن حكومة دولة الإم��ارات حتر�س 
ال�سراكات مع خمتلف  تعزيز  على 
ل��دع��م عمليات  ال���ع���امل  ح��ك��وم��ات 
التحول الرقمي يف جمالت العمل 

لتوجيهات  جت�����س��ي��داً  احل��ك��وم��ي، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل"، بتعزيز ال�ستفادة من 
الفر�س التي تتيحها التكنولوجيا 
ال������ذك������اء  واأدوات  امل�����ت�����ق�����دم�����ة 
الأن�سطة  ل��ت��ط��وي��ر  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال��رق��م��ي��ة وت��ق��دمي ح��ل��ول مبتكرة 
ت�سهم يف الرتقاء باأداء احلكومات 

وحت�سني حياة املجتمعات.
توؤمن  الإم��������ارات  دول����ة  اإن  وق����ال 
مب���ح���وري���ة ال����ت����ع����اون ال���ع���امل���ي يف 
الذكاء  تكنولوجيا  تبني  جم��الت 
ال����س���ط���ن���اع���ي ال����ت����ي ت�������س���ه���م يف 
متطورة  ف���ر����س  م��ن��ظ��وم��ة  ب���ن���اء 
اأن  اإىل  م�����س��راً  ل��ل��ح��دود،  ع���اب���رة 
للذكاء  الإم��������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  ترتكز   2031 ال�سطناعي 
جعل الدولة مركزاً لقيادة التحول 

تكنولوجيا  وت���ط���وي���ر  ال���رق���م���ي، 
الذكاء ال�سطناعي الذي ي�سهم يف 

بناء جمتمعات رقمية متقدمة.
اإىل  العلماء  �سلطان  عمر  واأ���س��ار 
وت�����س��ري��ع عمليات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
ال�����ت�����ح�����ول ال�����رق�����م�����ي وت����ط����وي����ر 
الرقمية  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
التكنولوجيا،  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
وتو�سيع نطاق ا�ستخدام تطبيقات 
ال������ذك������اء ال�����س����ط����ن����اع����ي ل���دع���م 
متطلبات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  احل���ك���وم���ات 
مبتكرة  حلول  واإيجاد  جمتمعاتها 
وتوفر  تواجهها،  التي  للتحديات 
رق��م��ي��ة ح��ك��وم��ي��ة عالية  خ���دم���ات 
امل�ستوى ملواكبة املتغرات و�سناعة 
حكومة  اإن  وقال  اأف�سل.  م�ستقبل 
بناء  الإم���������ارات جن��ح��ت يف  دول�����ة 
فعالة،  اف���رتا����س���ي���ة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة 
وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ب��ن��ي��ة حتتية 
ت�سجيع  ع��ل��ى  تعتمد  تكنولوجية 

القت�ساد الرقمي وتقنيات الذكاء 
عاماً   20 مدى  على  ال�سطناعي 
ما اأ�سهم بقوة يف ا�ستجابة ممنهجة 
 ،19 كوفيد  جائحة  اآث��ار  ملواجهة 
تواكب  م�����س��ت��ح��دث��ة  اآل����ي����ات  وف����ق 
املتغرات املت�سارعة وتدعم م�سرة 

الدولة قدًما نحو امل�ستقبل.
واأك�����������د ح�����ر������س ح����ك����وم����ة دول������ة 
الإمارات على تو�سيع اآفاق التعاون 
اليونانية  احلكومة  مع  وال�سراكة 
وخا�سة يف جمال حت�سني وتطوير 
الأن�سطة الرقمية، وتبادل املعارف 
احل��ك��وم��ي��ة، وق�����س�����س ال��ن��ج��اح يف 
الأعمال،  من���اذج  تطوير  جم���الت 
وتبني  ال�������س���ي���ا����س���ات،  وت�����س��م��ي��م 
وبناء  امل����رن����ة،  احل���وك���م���ة  اأ����س�������س 
القدرات، وتو�سيع جمالت البحث 
التحول  وت�������س���ري���ع  وال���ت���ط���وي���ر، 
خدمات  لتقدمي  ال��ه��ادف  الرقمي 

ا�ستباقية.

منظومة  بــنــاء  بــرياكــاكــيــ�ــس: 
تطوير  عــلــى  قـــــادرة  رقــمــيــة 

خدمات �سهلة وفعالة 
من جهته، قال معايل كرياكو�س 
ب����راك����اك����ي���������س وزي��������ر احل���وك���م���ة 
الرقمية اليوناين اإن دولة الإمارات 
تعتر واحدة من اأكر الدول التي 
متتلك ق�س�س النجاح يف جمالت 
ال��رق��م��ي، وت��ب��ن��ي الذكاء  ال��ت��ح��ول 
ال���س��ط��ن��اع��ي يف ت��ط��وي��ر من���اذج 
مذكرة  واإن  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ع��م��ل 
التفاهم يف جمال حت�سني وتطوير 
الأن�����س��ط��ة ال��رق��م��ي��ة م��ع الإم����ارات 
والتعاون  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى  ت��ب��ن��ي 
امل���������س����رتك ب�����ني ال�����دول�����ت�����ني، مبا 
م�ستقبل  وت�سميم  ت�سكيل  ي�سمن 

رقمي اأف�سل للمجتمعات.
الرقمية  احل��وك��م��ة  وزي����ر  واأ����س���اد 
ال���ي���ون���اين ب���ال���ت���ع���اون وال���ت���ق���ارب 

واليونان  الإم���ارات  بني  احلكومي 
ال�سطناعي،  ال���ذك���اء  جم����ال  يف 
النجاح،  وق�س�س  لتبادل اخلرات 
الو�سائل  ب��اأح��دث  امل��ع��ارف  وتعزيز 
املتطورة،  والتقنيات  التكنولوجية 
الإدارة  يف  وتبنيها  دجمها  واأهمية 
تعزيز  وامل�����س��اه��م��ة يف  احل��ك��وم��ي��ة، 
منظومة  وب��ن��اء  احل��ك��وم��ي  العمل 
ق��ادرة على تطوير خدمات  رقمية 
جديدة �سهلة وفعالة للمجتمعات.

تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اإىل  واأ����س���ار 
الرقمنة  لتعزيز  اليونان  حكومة 
والنتقال اإىل اخلدمات احلكومية 
ال��ذك��ي��ة، وت���ن���اول ت���ط���ورات قطاع 
اليونان  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ال��ت��ي تتبناها  امل��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل 
و�سعيها  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  حكومتها 
القطاع  ه�����ذا  اأدوات  ل���ت���وظ���ي���ف 

امل�ستقبلي يف جهودها التنموية.

الرقمية  الأنــظــمــة  تــعــزيــز 
والبنية التحتية الذكية

وا�ستعر�س اجلانبان �سبل التعاون 
الرقمية  الأن�������س���ط���ة  حت�����س��ني  يف 
وتطوير قطاع الذكاء ال�سطناعي 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه، وركز 
وتعزيز  بناء  اأهمية  على  الجتماع 
الأنظمة الرقمية والبنية التحتية 
تكنولوجيا  وت�������س���خ���ر  ال���ذك���ي���ة 
امل�ستقبل لبتكار مناذج جديدة ذات 
اخلدمات  تقدمي  يف  عالية  ك��ف��اءة 

للمتعاملني.
وت�������ن�������اول امل����ج����ت����م����ع����ون ال���������روؤى 
والت�سورات والأولويات امل�ستقبلية 
اخلدمات  تطوير  مل�سرة  الداعمة 
بال�ستفادة  ال��ي��ون��ان  يف  ال��رق��م��ي��ة 
م��ن اخل����رات وال��ت��ج��ارب ومناذج 
مواكبة  و�سبل  الإم��ارات��ي��ة،  العمل 
واكت�ساف فر�س  العاملية  املتغرات 
للتحديات  جديدة وحلول مبتكرة 
ما يدهم م�سرة التنمية و�سناعة 
م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة. 
دولة  حكومتي  اأن  بالذكر  اجلدير 
اليونان  وج���م���ه���وري���ة  الإم���������ارات 
ت��ف��اه��م يف جمال  وق��ع��ت��ا م���ذك���رة 
احلكومي  ال��ت��ح��دي��ث��وال��ت��ط��وي��ر 
لتعزيز  امل�سرتك  العمل  وتطوير 
القدرات املوؤ�س�سية، ت�سمل جمالت 
وامل�سرعات  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
واخلدمات  وال��رجم��ة  احلكومية 
احل����ك����وم����ي  والأداء  ال�����ذك�����ي�����ة 
وال�ست�سراف  والتميز  والب��ت��ك��ار 
ال�سرتاتيجي والتخطيط والإدارة 
ال�سرتاتيجية والتعاون يف تطوير 

الأن�سطة الرقمية. 

•• اأبوظبي -وام:

اأخذت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية على عاتقها منذ ا�سطالعها بدورها الجتماعي 
املهم يف اإمارة اأبوظبي خدمة كافة اأفراد املجتمع، من خالل روؤيتها املتمثلة يف 
التنمية الجتماعية امل�ستدامة لإعداد اأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك، واإحيائها 
هذا  احتفالها  جاء  اإذ  الأ�سرة،  ب�سوؤون  تعنى  التي  والعاملية  املحلية  للمنا�سبات 
15 مايو من كل عام، تزامناً مع احتفالتها  الأ�سرة الدويل" يف  ب�"يوم  العام 
مبرور 15 عاماً من العطاء على تاأ�سي�سها، حيث مت ت�سليط ال�سوء من خالل 
الفعاليات امل�ستمرة والأن�سطة والور�س التي يتم تنظيمها يومياً، على التقنيات 
والرفاهية  الجتماعية  التنمية  تعزيز  يف  مهم  دور  م��ن  تلعبه  وم��ا  الرقمية 

لالأ�سر.
التنمية  مبوؤ�س�سة  الأ�سرة  تنمية  دائ��رة  مديرة  املزروعي  مبارك  نعيمة  واأك��دت 
وحتقيق  الأ�سر  خدمة  يف  املتميزة  العمل  وف��رق  املوؤ�س�سة  دور  اأهمية  الأ�سرية، 
اأهداف موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف احتفالتها بيوم الأ�سرة الدويل 2021 عن 

ُبعد، من خالل تعزيز دور التكنولوجيا يف البتكار الجتماعي جلود ورفاهية 
الرقمية  احل��ي��اة  ج���ودة  نحو  املجتمعي  ال��وع��ي  ورف���ع  واملجتمع،  الأ���س��رة  ح��ي��اة 
وال�ستخدام الآمن للتقنيات احلديثة، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع ال�ستخدام الهادف 

وامل�سوؤول للتكنولوجيا لتعزيز التالحم الأ�سري لدى كافة اأفراد املجتمع.
واأ�سارت املزروعي، اإىل اأن موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية م�ستمرة يف تطوير اخلدمات 
لتعزيز رفاه  الرقمية وتوفر من�سة رقمية ذات حمتوى تفاعلي  الجتماعية 
املقبلني  وتاأهيل  الوالدية  واإ�سافة حمور �سمن خدمات  الأ�سرة،  وج��ودة حياة 
�سمن  حم��ور  اإ�سافة  واأي�ساً  عاماً،   18  �  13 فئة  اآمنة  وطفولة  ال���زواج،  على 
للتكنولوجيا  ال��ه��ادف  ال�ستخدام  لت�سجيع  الأ���س��رة  حياة  ج��ودة  تعزيز  خدمة 

وت�سميم خدمة التاأهيل الرقمي لكبار املواطنني.
انطالق  اإن  الأ�سرية  التنمية  مبوؤ�س�سة  الأ���س��رة  تنمية  دائ��رة  مديرة  واأ�سافت 
18 عاماً مع   -  13 العمرية من  باأمان" للفئة  "ا�ستمتع  اآمنة  خدمة طفولة 
بدء العام الدرا�سي 2021 - 2022، تهدف اإىل تنمية قدرات الأطفال الذاتية 
التي  وامل��ه��ارات  املعارف  واكت�ساب  وحمايتهم،  �سلوكياتهم  وتوجيه  والإبداعية 

متكنهم من تفاعل رقمي هادف حلماية اأنف�سهم من الإ�ساءة باأ�سكالها املختلفة 
ال�سلوكيات  مثل  اأ�سكالها،  بكافة  التوا�سل  وو�سائل  الإلكرتونية  ال�سبكات  عر 
الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإن��رتن��ت  ا�ستخدامات  يف  الإيجابية  الرقمية 
العنكبوتية  ال�سبكة  م��ن خم��اط��ر  وال��وق��اي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  والأل���ع���اب  الآم����ن، 
"الإنرتنت"، وخماطر ال�ستخدام غر الآمن لالإنرتنت، والتنمر الإلكرتوين، 
وتعزيز جودة العالقات املجتمعية والرقمية للطفل والأ�سرة واملجتمع، وقوانني 

ا�ستخدام النرتنت.
التنمية  موؤ�س�سة  يف  الأ�سرة  م�ساندة  اإدارة  مديرة  الزعابي  عبيد  ح�سة  وقالت 
اإن موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية م�ستمرة يف تقدمي براجمها وفعالياتها  الأ�سرية 
من  ال��دويل،  الأ���س��رة  بيوم  الحتفال  مبنا�سبة  املجتمع  اأف��راد  لكافة  التوعوية 
التوعية  "ان�ستغرام" حول  ب�  من�ستها  على  مبا�سر  بث  فعاليتي  تنظيم  خالل 
والتثقيف الأ�سري، حتت عنوان "قيم و�سلوكيات املواطنة الرقمية الإيجابية"، 
وكيفية  الإي��ج��اب��ي��ة  الرقمية  امل��واط��ن��ة  و�سلوكيات  قيم  ميثاق  ناق�ست  وال��ت��ي 

تعزيزها وتطبيقها لدى الأ�سرة.

واأ�سافت اأنه مت تنظيم ثالث ور�س حول ال�ستخدام الهادف واملتوازن للتقنيات 
املواطنة  تن�سئة  يف  ال��وال��دي��ن  دور  تناولت  الأ���س��ري��ة،  العالقات  ج��ودة  لتعزيز 
داخل  الرقمية  احل��ي��اة  ج���ودة  لتعزيز  عملية  وخ��ط��وات  الإي��ج��اب��ي��ة،  الرقمية 
اأبي.. �ساعدوين لتحديد ب�سمتي  "اأمي..  الأ�سرة، بالإ�سافة اإىل ور�سة بعنوان 

الرقمية".
وقالت اإن املوؤ�س�سة احتفاًء باليوم الدويل لالأ�سرة م�ستمرة حتى اليوم يف تنظيم 
التكنولوجيا  اأثر  ال�سوء على  لت�سليط  فعاليات توعوية يف اجلهات احلكومية 
منها  الإيجابي،  وتاأثرها  الأ�سرية  العالقات  على  احلديثة  التقنيات  واأهمية 
التقنيات احلديثة والعالقات الأ�سرية" مع مركز   .. " ا�ستخدمها �سح  ور�سة 
حياتنا  يف  واأهميتها  احلديثة  التقنيات  تناولت  والتي  الهمم،  لأ�سحاب  العني 
مالها  الجتماعي  التوا�سل  و"و�سائل  الأ�سرية،  عالقتنا  يف  التكنولوجيا  واأثر 
وما عليها"، بالإ�سافة اإىل ور�سة الرتابط الأ�سري يف جودة احلياة الرقمية مع 
التكنولوجيا ورفع الوعي نحو جودة  اأثر  �سركة العني للتوزيع، والتي تناولت 

احلياة الرقمية وال�ستخدام الآمن للتقنيات احلديثة.

تنفيذا لتوجيهات ال�سيخة فاطمة.. )الهالل( يتكفل بعالج الطفلة ال�سورية جويل التي تعاين من مر�ص نادر يهدد حياتها

يف اإطار �سراكة البلدين لتطوير الأن�سطة الرقمية 

تبادل معريف وتعاون بني حكومتي الإمارات واليونان يف جمالت الذكاء ال�سطناعي واخلدمات الرقمية

التنمية الأ�سرية توا�سل تقدمي براجمها التوعوية احتفال بيوم الأ�سرة الدويل

•• ال�سارقة-وام:

يكرم ملتقى ال�سارقة للتكرمي الثقايف يف ن�سخته الرابعة 
ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة .. يف الأول من يونيو املقبل عددا من املثقفني 
ال�سخ�سيات  تكرمي  م��ب��ادرة  �سمن  وذل��ك  املوريتانيني 

التي اأ�سهمت يف خدمة الثقافة العربية املعا�سرة.
عبدالقادر  ول���د  اأح���م���دو  ال�����س��اع��ر   .. ه���م  وامل���ك���رم���ون 
والدكتور اخلليل النحوي والدكتور ناجي حممد الإمام 

والدكتور مو�سى ولد اأبنو.

دائرة  رئي�س  العوي�س  حممد  بن  عبداهلل  �سعادة  وق��ال 
للتكرمي  ال�سارقة  ملتقى  ي�ستمر  ال�سارقة  يف  الثقافة 
الثقايف يف تكرمي القامات الثقافية العربية التي اأثرت 
الثقافة يف جمالتها املختلفة يف البلدان العربية ويوؤكد 
وهو  جمتمعه  يف  العربي  املثقف  ي�ستحقها  التي  املكانة 
للعطاء  ت��ق��دي��را  يحمل  ك��م��ا  ال��ف��ك��ري  لعطائه  ت��ق��دي��ر 

الثقايف باأ�سكاله املتنوعة يف الوطن العربي.
ويت�سمن امللتقى - الذي ياأتي تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة - عقد ندوة ثقافية و�سط جمهور 
املوقعة  �سهادة تقدير  املحتفى بهم ويتم منحهم  واأه��ل 

من قبل �سموه.

ملتقى ال�سارقة للتكرمي الثقايف يكرم عددا من املثقفني املوريتانيني اأول يونيو املقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل �سقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحتادي يف مقر املجل�س 
اململكة  �سفر  العبادي  ع��ب��داهلل  جمعة  �سعادة   - ح��ده  على  ك��ال   - باأبوظبي 
جمهورية  �سفر  اجل��ب��وري  م�سطفى  مظفر  �سعادة  و  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
العراق لدى الدولة و �سعادة باتا كالندادزه �سفر جمهورية جورجيا لدى 
الدولة بح�سور �سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س و�سعادة 

عفراء الب�سطي الأمني العام امل�ساعد لالت�سال الرملاين.
مت خالل اللقاءات بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية يف �ستى املجالت 
ل �سيما تفعيل التعاون والعالقات الرملانية بني املجل�س الوطني الحتادي 
وتعزيز  الرملانية  واخل���رات  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل  واأهمية  ال���دول  تلك  وب��رمل��ات 

التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف الق�سايا ذات الهتمام.
اأك���د م��ع��ايل �سقر غ��ب��ا���س دور ال��رمل��ان��ي��ني وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��رمل��ان��ي��ة و  و 

ال�سيا�سيني يف تعزيز التوا�سل بني الدول وال�سعوب واحل�سارات والثقافات.
فقد بحث معايل �سقر غبا�س خالل ا�ستقباله �سعادة جمعة عبد اهلل العبادي 

�سفر اململكة الأردنية الها�سمية �سبل تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
و  التاريخية  الثنائية  العالقات  بعمق  م�سيدا  كافة  املجالت  يف  وتطويرها 
يف  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  على  قيادتيهما  حر�س  و  البلدين  بني  الأخوية 

املجالت كافة يف ظل ال�سراكة ال�سرتاتيجية التي جتمعهما.
منح  مبنا�سبة  العبادي  اهلل  عبد  جمعة  �سعادة   .. غبا�س  �سقر  معايل  هناأ  و 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
بذلها  التي  للجهود  تقديرا  الأوىل  الطبقة  من  ال�ستقالل  و�سام  �سعادته 
خالل فرته عمله بدولة المارات ممثال لبالده و دوره يف دعم وتعزيز اأوا�سر 
خمتلف  يف  ال�سقيقني  وال�سعبني  البلدين  بني  امل�سرتكة  والعالقات  التعاون 

املجالت ومتنى له النجاح مهام عمله امل�ستقبلية.
و قدم معاليه التهنئة للمملكة الأردنية الها�سمية حكومة و �سعبا بالذكرى 
من  مزيد  مع  وال�ستقرار  الأم��ن  ب��دوام  متنياته  و  الأردن  لتاأ�سي�س  املئوية 

التقدم و الزدهار.
الها�سمية لديها مكانة خا�سة لدى �سعب  الأردنية  اململكة  اأن  اأكد معاليه  و 
الإمارات منوها بالعالقات الرا�سخة التي جتمع البلدين وال�سعبني ال�سقيقني 

و التي اأر�سى دعائمها املغفور لهما ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان و امللك 
احل�سني بن طالل، منذ �سبعينيات القرن املا�سي.

و اأ�ساد معايل �سقر غبا�س مب�ستوى العالقات الرملانية املتميزة التي تربط 
املجل�س الوطني الحتادي و جمل�سي النواب و الأعيان يف الأردن ونوه بالتن�سيق 
والتعاون بني جمل�س النواب الأردين و املجل�س الوطني الحتادي يف خمتلف 
املحافل الرملانية الإقليمية والدولية وتقارب وجهات النظر وتطابق الروؤى 
واملواقف بني اجلانبني يف العديد من امللفات والق�سايا العربية امل�سرتكة ما 

يعك�س الرغبة ال�سادقة من اجلانبني بتعزيز العمل الرملاين امل�سرتك.
و التقى معايل �سقر غبا�س �سعادة مظفر م�سطفى اجلبوري .. و ركز اللقاء 
على اأهمية العالقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات والعراق، والتاأكيد 
اإليه  العراق مبا يحقق كل ما ي�سبو  اإىل جانب  الإم���ارات  على وق��وف دول��ة 

�سعبه ال�سقيق.
و اأك����د م��ع��ايل ���س��ق��ر غ��ب��ا���س ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��وط��ي��د اأوج����ه التعاون 
والتوجهات  امل��واق��ف  توحيد  بهدف  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  م��ع جمل�س  ال��رمل��اين 
وال��روؤى حيال خمتلف الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل 

الزيارات واخلرات مبا ي�سب يف �سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف ظل 
املنطقة من تطورات و تداعيات جراء جائحة فرو�س كورونا / ما ت�سهده 

كوفيد19-/.
و اأعرب معاليه عن �سكر و تقدير املجل�س مل�ساركة جمهورية العراق يف معر�س 
اك�سبو2020 ما من �ساأنه امل�ساهمة يف تعزيز وتوطيد العالقات بني البلدين 

ال�سقيقني.
جمهورية  �سفر  ك���الن���دادزي  ب��ات��ا  ���س��ع��ادة  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  التقي  كما 
جورجيا لدى الدولة و اأكد على العالقات املتنامية التي جتمع دولة الإمارات 

وجمهورية جورجيا.
و �سدد معاليه على اأهمية تطوير اآفاق التعاون الرملاين بني املجل�س الوطني 
م��ن خ��الل عقد جلنة �سداقة  ج��ورج��ي��ا  وال��رمل��ان يف جمهورية  الحت����ادي 
التن�سيق  و  الرملانية  واخل��رات  املعلومات  تبادل  لتعزيز  م�سرتكة  برملانية 
والدولية..  الإقليمية  الرملانية  املحافل  خمتلف  يف  املواقف  توحيد  ب�ساأن 
م�سرا اإىل اأهمية الدور الذي تلعبه الرملانات يف تعزيز احلوارات الرملانية، 

ومتتني العالقات بني �سعوب العامل من اأجل حتقيق التنمية للجميع.

•• دبي-الفجر 

ك�سف جمل�س طلبة اجلامعات والكليات 
امل�ستفيدين  ع��دد  اأن  دب���ي،  �سرطة  يف 
 Live " ت��ب�����س  "ليف  م��ن�����س��ة  م���ن 
بلغ  املجل�س  مبادرات  اإح��دى   Tips
طلبة  من  م�ستفيدا  و198  األفا   42
�سرطة  وموظفي  واجلامعات  الكليات 
اإطالقها  منذ  اجلهات  وخمتلف  دب��ي 
م��ع ب��داي��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 2020. 
حما�سرة   51 امل������ب������ادرة  ون���ظ���م���ت 
 76 فيها  حا�سر  ومعرفية،  توعوية 
من  ط��ل��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  متخ�س�سا، 
61 كلية وجامعة وموؤ�س�سة تعليمية، 
من 31 جن�سية، وبلغ عدد م�ساهدات 
زوار املن�سة اأكر من 199 األف زائر 
خ���الل ع���ام واح�����د، ل��ت��ع��د ب��ذل��ك اأول 
م�ستوى  على  مرئية  توعوية  من�سة 
الوعي  لتثقيف ورفع م�ستوى  الدولة 

لدى الطلبة.

دعم ال�سباب 
من�سور  ال���دك���ت���ور  امل����ق����دم  واأو������س�����ح 
البعثات  اإدارة  م����دي����ر  ال���ب���ل���و����س���ي، 
املُ�سرف  دب��ي،  �سرطة  يف  وال�ستقطاب 

العام على جمل�س �سرطة دبي لطلبة 
الكليات واجلامعات، اأن من�سة "ليف 
ب�سكل  Live Tips" جنحت  تب�س 
الكبر  العدد  هذا  ا�ستقطاب  يف  كبر 
اأعمارهم  ت��راوح��ت  مم��ن  ال�سباب  م��ن 
ع��ام��ا، خا�سة يف ظل   25 و   18 ب��ني 
جائحة كورونا التي فر�ست قيوداً على 
اإن�ساء  ا�ستدعى  ما  التوا�سل،  اأ�ساليب 
والو�سول  ال�سباب  لدعم  املن�سة  هذه 
واملعارف  بالن�سائح  وتزويدهم  اإليهم 
كبر  ب�سكل  ت�ساهم  مبتكرة  بطريقة 
م���ن رف����ع ال���وع���ي ل���دي���ه���م، ����س���واء يف 
اجلوانب احلياتية اأو اجلوانب املتعلقة 

بالتعليم وامل�ستقبل والعمل.

من�سة حا�سنة 
ورئي�س  ع�سو  املرزوقي،  مهرة  وقالت 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف يف امل��ج��ل�����س، اإن 
حت��ق��ي��ق ه���ذا الإجن�����از ي���اأت���ي يف اإط���ار 
ح���ر����س ����س���رط���ة دب�����ي ع���ل���ى اإط�����الق 
الطلبة  دع���م  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرات 
الدرا�سة،  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ني  وال�������س���ب���اب 
 Live ت��ب�����س  "ليف  م��ن�����س��ة  واإن 
دور  ت��ف��ع��ل  اأن  ���س��اأن��ه��ا  Tips"من 
طلبة اجلامعات من خمتلف الرامج 

وال��ت��خ�����س�����س��ات ال���درا����س���ي���ة، وذل����ك 
ال��ب��ي��ئ��ة احلا�سنة  ت��وف��ر  م��ن خ���الل 
واأفكارهم وم�ساركتها مع  لإبداعاتهم 
ورفع  الآراء،  وت���ب���ادل  املتخ�س�سني، 
املوا�سيع،  خمتلف  يف  لديهم  ال��وع��ي 
وطاقاتهم  ق����درات����ه����م  وا����س���ت���ث���م���ار 
خمتلف  وتطوير  لدعم  واإمكانياتهم 
ال�سرطية  وامل��������ب��������ادرات  امل���������س����اري����ع 

والأمنية. 

رفع م�ستوى امل�سوؤولية
مبادرة  اأن  امل��رزوق��ي،  مهرة  واأ���س��اف��ت 
لها   Live Tips ت���ب�������س  لي������ف 
اأبرزها  الهامة،  الأه��داف  من  العديد 

الأمنية  امل�������س���وؤول���ي���ة  م�����س��ت��وى  رف����ع 
اجلامعات  ط��ل��ب��ة  ل����دى  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
من خمتلف اجلن�سيات، واإ�سراكهم يف 
ا�ست�سراف امل�ستقبل الأمني وال�سرطي، 
املجتمع  اإ�����س����ع����اد  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
واملوظفني  الطلبة  اأن  كما  اخلارجي، 
التي تنفذ يف  وامل�ساركني يف اجلل�سات 
املن�سة ي�ساهمون اأي�ساً يف تطوير هذه 
وتوجهات  �سيا�سات  ور���س��م  الأه����داف 
املجل�س مبا يخدم فكرة اإن�سائه، والتي 
لفتة  الطلبة،  الأول  امل��ق��ام  يف  تخدم 
اعتماد  ع��ل��ى  ح�سلت  املن�سة  اأن  اإىل 
كم�سنف فكري من وزارة القت�ساد يف 
الدولة، وح�سدت على املركز الثاين يف 

اإ�سعاد  جائزة الأفكار العربية عن فئة 
املتعاملني.

جل�سات متنوعة
ع�سو  العامري،  م��رمي  قالت  بدورها 
الكليات  لطلبة  دب���ي  ���س��رط��ة  جمل�س 
التي  امل���ح���ا����س���رات  اإن  واجل����ام����ع����ات، 
 Live تب�س  ُتنظم على من�سة ليف 
رفع  يف  كبر  ب�سكل  ت�ساهم   ،Tips
م�ستوى الوعي لدى طلبة اجلامعات 
ع�����ن خم���ت���ل���ف ال�����ظ�����واه�����ر الأم����ن����ي����ة 
وامل�ستقبلية،  احل��ال��ي��ة  وال�����س��رط��ي��ة 
كورونا  جائحة  عن  توعيتهم  وكذلك 
العاملية  التحديات  اأه��م  اإح��دى  كونها 

الأم��ور على  الكثر من  التي فر�ست 
العامل،  دول  يف  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وال�سرطة  وال�����س��ح��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ه��ا 
امل��ب��ادرة حتفز طلبة  اأن  وغ��ره��ا، كما 
معنوياتهم  م���ن  وت���رف���ع  اجل���ام���ع���ات 
ليكونوا  ومت��ك��ن��ه��م  هممهم  وت�����س��ح��ذ 
عنا�سر فاعلة يف ظل الظروف العادية 
وال�ستثنائية.  من جانبها قالت مرمي 
دبي  �سرطة  جمل�س  ع�سو  اإب��راه��ي��م، 
اإن طبيعة  لطبة الكليات واجلامعات: 
حما�سرات  يف  امل���ق���دم���ة  امل���وا����س���ي���ع 
تنوعت   Live Tips ت��ب�����س  لي���ف 
وتعددت، حيث �سملت اجلانب الأمني 
جمتمعية،  وم���وا����س���ي���ع  وال�������س���رط���ي 

بتطوير  متعلقة  م��وا���س��ي��ع  وك���ذل���ك 
النف�س ومب�ساألة كيفية حتديد اختيار 
تتنا�سب  التي  اجلامعية  التخ�س�سات 
م����ع ال�������س���خ�������س ورغ����ب����ت����ه وق����درات����ه 
واحتياجات  ميتلكها،  التي  وامل��ه��ارات 
امل�ستقبل من التخ�س�سات، وا�ست�سراف 
اجلل�سات  اأه��������م  وم������ن  امل�������س���ت���ق���ب���ل، 
اكت�ساف  ج��ل�����س��ة  امل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
التخ�س�سات اجلامعية، قدمها املقدم 
جل�سة  و  البلو�سي،  من�سور  ال��دك��ت��ور 
الإماراتية، جتربة عمر  الدبلوما�سية 
و جل�سة همتك، قدمها  �سيف غبا�س، 
وجل�سة  النعيمي،  عبدالعزيز  ال�سيخ 
كورونا وكوكب الأر�س، قدمها العميد 

الدكتور علي �سنجل. 

ن�سبة الر�سا 100%
جمل�س  ع�سو  ال�سحي،  روؤى  وق��ال��ت 
�سرطة دبي لطبة الكليات واجلامعات 
 Live Tips اإن من�سة ليف تب�س ،
الدولة  يف  امل��ن�����س��ات  اأه�����م  م���ن  ت��ع��د 
الكليات  ط��ل��ب��ة  م���ع  ت��ت��وا���س��ل  ال���ت���ي 
اأظهرت  وقد  ب�سكل كبر،  واجلامعات 
اأن املن�سة ا�ستطاعت  الأرقام والنتائج 
الطلبة  م��ن  ع��دد كبر  اإىل  ال��و���س��ول 
وحققت ن�سية %100 يف نتائج ر�سا 
يعك�س  م��ا  امل��ن�����س��ة،  م��ن  امل�ستفيدين 
الهتمام  ع��ل��ى  دب����ي  ���س��رط��ة  ح���ر����س 
الدار�سني  وال��ط��ل��ب��ة  ال�����س��ب��اب  ب��ج��ي��ل 
اإىل  م�سرة  ال��درا���س��ة،  على  واملقبلني 
اأن الن�سمام وامل�ساركة يف املن�سة ياأتي 
https:// " امل��ج��ل�����س  م��وق��ع  ع���ر 
www.cunidubaipolice.
دليل  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  وال�����ذي   "/ae
طريقة  ي���و����س���ح  م��ت��ك��ام��ل  اإر������س�����ادي 
و�سوابط  الزمنية  واخلطة  الت�سجيل 
واجلهات  وامل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  امل�������س���ارك���ة، 
ومنوذج  التوا�سل،  وقنوات  املتعاونة، 

عن املحا�سرات.

••اأبوظبي- وام:

الدويل  والتعاون  نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو  اأعلن 
والع�سرين  الثامنة  ال���دورة  ل�ست�سافة  بطلب  الإم���ارات  دول��ة  تقدم  عن  ام�س 
 COP املناخ  ب�ساأن تغر  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف  ملوؤمتر 

يف اأبوظبي عام 2023.  28
ر�سمياً ح��ول رغبتها  اإي����داع دول���ة الإم�����ارات خ��ط��اب��اً  ي��اأت��ي ه��ذا الإع����الن عقب 
با�ست�سافة هذا احلدث اإىل كل من اأمانة اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن 

تغر املناخ، ورئي�س جمموعة اآ�سيا - املحيط الهادئ.
وتكت�سب الدورة الثامنة والع�سرين من موؤمتر الأطراف " COP 28 " اأهمية 
تقييم  اأول  �سي�سهد  اأنه  اإذ  للمناخ  باري�س  اتفاقية  م�ستهدفات  حتقيق  يف  كبرة 
عاملي للم�ساهمات املحددة وطنياً اإ�سافة اإىل حتديد مالمح اجلولة التالية من 

هذه امل�ساهمات.
الإم����ارات جميع  اآل نهيان : متتلك دول��ة  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ع��ب��داهلل  وق��ال �سمو 
ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة  ال��دورة  ل�ست�سافة  واملقومات  واخل��رات  الإمكانات 
الأ�سا�سية  ال��رك��ائ��ز  م��ن  امل��ن��اخ��ي يعتر  ال��ع��م��ل  واأن  خ��ا���س��ة  الأط�����راف،  ال����دول 

ل�سرتاتيجيتنا القت�سادية الوطنية و�سيا�ساتنا الداخلية واخلارجية.

واأكد �سموه : على حر�س دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف لإجناح 
اإىل  ال��دويل  املجتمع  فيها  ي�سعى  دقيقة  �سينعقد يف مرحلة  ال��ذي  املوؤمتر  ه��ذا 

اإحراز تقدم يف اللتزامات التي مت التعهد بها يف اتفاقية باري�س.
ال��دول ت�سريع جهودها  واأ�ساف �سموه : ن�سهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة 
جهود  وتعزيز  احل��راري  الحتبا�س  لظاهرة  امل�سببة  ال��غ��ازات  انبعاثات  خلف�س 
التكيف مع اآثار التغر املناخي، ولتحقيق ذلك علينا الرتكيز على بناء �سراكات 

عاملية را�سخة، وتبّني �سيا�سات داخلية طموحة.
وبني �سموه : اأنه عند ا�ست�سافة موؤمتر "COP 28" �ستعمل دولة الإمارات 
وتعزيز  اجل��ه��ود  ب��ه��دف ح�سد  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��الق��ات��ه��ا  ت�سخر  ع��ل��ى 
الطموحات العاملية وحتقيق اأهدافنا امل�سرتكة يف الت�سدي لتحديات تغر املناخ، 
موؤكداً على اأن التجربة الوطنية لدولة الإمارات متنحنا الأمل بوجود اإمكانات 
اأف�سل من خالل خلق فر�س  واعدة للحد من تداعيات تغر املناخ وبناء عامٍل 

اقت�سادية جديدة ".
ومتتلك دولة الإمارات �سجاًل حافاًل يف العمل املناخي والتعاون متعدد الأطراف، 
ما يجعلها وجهة مثالية لعقد الدورة الثامنة والع�سرين ملوؤمتر الدول الأطراف، 
حيث ت�ست�سيف الدولة املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اآيرينا" 
اأول  وكذلك  باري�س،  اتفاقية  على  وت�سادق  توقع  املنطقة  يف  دول��ة  اأول  وكانت 

القت�سادية  القطاعات  جميع  يف  النبعاثات  بخف�س  تلتزم  املنطقة  يف  دول��ة 
�سمن التزاماتها املحددة وطنياً. ور�سخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية 
املناخي  العمل  على  تركز  التي  امل�ستوى  رفيعة  الدولية  الفعاليات  ل�ست�سافة 
يح�سد  ال��ذي  لال�ستدامة"  اأبوظبي  "اأ�سبوع  ذل��ك  يف  مبا  امل�ستدامة،  والتنمية 
وا�ست�سافة  عقد،  من  اأك��ر  منذ  امل�ستدامة  للتنمية  والعاملي  الإقليمي  الدعم 
الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لوكالة /اآيرينا/ الذي يحدد الأجندة العاملية 

لن�سر حلول الطاقة املتجددة والنظيفة.
كما ا�ست�سافت دولة الإمارات الجتماعات التح�سرية ملوؤمترات الأمم املتحدة 
للمناخ"  الإقليمي  "احلوار  اإىل  اإ���س��اف��ًة  و2019،   2014 عامي  يف  املناخية 
الذي ُعقد ال�سهر املا�سي، والذي عزز اللتزامات الإقليمية ب�ساأن ال�ستثمار يف 
املتحدة  الوليات  املناخ يف  ب�ساأن  القادة  قمة  انعقاد  قبيل  النظيفة  التكنولوجيا 
، وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سرتحب دولة الإم��ارات بالعامل يف اأكتوبر القادم خالل 
معر�س اإك�سبو دبي الذي يركز على اإيجاد حلول م�ستدامة ومبتكرة للتحديات 

العاملية.
اأر���س��ت دول��ة الإم���ارات مكانًة رائ��دة يف  وخ��الل الأع���وام اخلم�سة ع�سر املا�سية، 
الإمارات  يوجد يف  ودولياً، حيث  واملتجددة حملياً  النظيفة  الطاقة  ا�ستثمارات 
ثالث من اأكر حمطات الطاقة ال�سم�سية يف العامل واأقلها تكلفة، كما ا�ستثمرت 

اأكر من  دول��ة، وت�سمل هذه ال�ستثمارات   70 املتجددة يف  يف م�ساريع للطاقة 
مليار دولر على �سكل ِمَنح وقرو�س مقدمة ل�27 دولة جزرية منخف�سة املوارد 
كذلك  الإم����ارات  دول��ة  وتعتر  امل��ن��اخ.  تغر  لتداعيات  خا�س  ب�سكل  ومعر�سة 
رائدة يف ا�ستخدام م�سادر الطاقة اخلالية من الكربون يف املنطقة، مبا يف ذلك 
الطاقة النووية ال�سلمية، اإذ اأ�سبحت اأول دولة يف ال�سرق الأو�سط ت�سيف الطاقة 
النووية اإىل �سبكتها الكهربائية عندما مت الت�سغيل التجاري للمحطة الأوىل يف 

املا�سي. "براكة" العام 
والأزرق  الأخ�سر  الهيدروجني  اإنتاج  اإمكانية  ا�ستك�ساف  الدولة على  تعمل  كما 
من خالل حتالف اأبوظبي للهيدروجني، وتلتزم اأي�ساً بتطوير �سوق م�ستدامة 
للهيدروجني كم�سدٍر للوقود من خالل ال�سراكات الدولية بني القطاعني العام 
امل�ساركة يف احللول  اإىل  الإم��ارات  دولة  تتطلع  الطاقة،  اإىل  واإ�سافًة  واخلا�س. 
الدفيئة  غ���ازات  انبعاثات  رب��ع  نحو  ي�سكل  ال��ذي  ال��زراع��ي  القطاع  يف  املناخية 
دول  و8  املتحدة  ال��ولي��ات  مع  بالتعاون  املا�سي  ال�سهر  اأطلقت  حيث  العاملية، 
اأخرى، "مبادرة البتكار الزراعي للمناخ" بهدف زيادة ال�ستثمارات يف الأبحاث 
املتطلبات  لتلبية  امل�ستدامة  الزراعية  املمار�سات  يف  البتكار  وت�سريع  والتطوير 
ال��غ��ذائ��ي��ة لأع����داد ال�سكان امل��ت��زاي��دة ع��امل��ي��اً م��ع ال��رتك��ي��ز على احل��د م��ن الآثار 

البيئية.

مبادرة اأطلقها جمل�س طلبة اجلامعات والكليات مع بداية جائحة كورونا 
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الإمارات تتقدم بطلب ل�ست�سافة موؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ COP 28 عام 2023

عبداهلل بن زايد: العمل املناخي من الركائز الأ�سا�سية يف �سيا�ساتنا الداخلية واخلارجية
 جتربتنا الوطنية متنحنا الأمل بوجود اإمكانات واعدة للحد من تداعيات تغري املناخ وبناء عامل اأف�سل للجميع

•• دبي-الفجر

الإ�سهادات  اللكرتوين خلدمات  التوقيع  دبي تطبيق  بداأت حماكم 
ال�����وزراء رق���م )  ق���رار جمل�س  اإ����س���دار  ب��ع��د  ال�سخ�سية  الأح�����وال  يف 
التعامالت الرقمية يف  ا�ستخدام تقنيات  2021 ب�ساأن  ل�سنة   )36
املعامالت وامل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية، وذلك يف اإطار خطة 
التحول الذكي خلدمات الدائرة، ومتا�سياً مع ا�سرتاتيجية دبي الال 
عام  مدير  املن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة  وق��ال   2021 لعام  ورقية 
حماكم دبي، ان تطبيق التوقيع اللكرتوين خلدمات الإ�سهادات يف 

الأحوال ال�سخ�سية، ياأتي مبا يتما�سى مع توجهات الدولة يف التحول 
الرقمي لكل اخلدمات، و�سمان ا�سرتاتيجية حماكم دبي يف التقا�سي 
عن بعد، ملواكبة م�سرة التحول الرقمي ب�سال�سة تامة، مبا ي�سب يف 
خدمة جهود حكومة دبي لتطوير منظومة متكاملة لالرتقاء بكفاءة 
ومرونة الأداء احلكومي، و�سوًل اإىل حكومة رائدة و�سّباقة يف حتقيق 
اأ�سار مدير عام حماكم دبي اأن  �سعادة النا�س ورفاهية املجتمع. كما 
هذا الإجن��از ياأتي �سمن منظومة م�سروعات التحول الرقمي التي 
ت�سعى حماكم دبي لإجنازها وت�سخر التقنيات احلديثة يف تطوير 
�سمان  يف  يكمن  اللكرتوين  التوقيع  اعتماد  وان  الق�سائي،  العمل 

اإجراء هذه املعامالت  ) خدمات الإ�سهادات يف الأحوال ال�سخ�سية( 
احلديثة،  التقنيات  من  املرجوة  الأه���داف  وحتقيق  وي�سر،  ب�سهولة 
من خالل تقدمي اخلدمات بطرق مبتكرة و�سريعة، واأ�ساف ت�سعى 
حماكم دبي اإىل حتويل جميع املعامالت يف الدائرة  اإىل الكرتونية 
القطاعات،  جميع  يف  التقنيات  ب��اأح��دث  ال���س��ت��ع��ان��ة  ط��ري��ق  وع���ن   ،
البيئة  وحماية  امل��وارد  على  احلفاظ  يف  متقدمة  مكانة  دبي  لتحتل 
اآمنة رقمياً، كما تلتزم الدائرة بال�سعي نحو جعل  واإن�ساء معامالت 
التقنيات  بتبّني  والتزامها  امل��ا���س��ي،  م��ن  اأم���راً  ال��ورق��ي��ة  التعامالت 

املتطّورة واحللول الرقمية كجزء ل يتجزاأ من منظومة العمل.

حماكم دبي تبداأ بتطبيق التوقيع الإلكرتوين يف املعامالت وامل�سائل املتعلقة بالأحوال 
ال�سخ�سية يف اإطار التحول الذكي ومتا�سيًا مع ا�سرتاتيجية دبي الال ورقية 2021

�سقر غبا�ص يبحث مع �سفراء الأردن والعراق وجورجيا تعزيز عالقات التعاون
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

اأعلن مكتب اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س، التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة 
- اأبوظبي، و�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س "اأدنيك"، وجمعية الإمارات 
الطبية، ام�س عن جتديد مذكرة التفاهم فيما بينهم والرامية اإىل تر�سيخ 

مكانة العا�سمة كوجهة رائدة لالجتماعات واملوؤمترات الطبية.
وتتما�سى هذه املذكرة التي اأُبرمت بني اجلهات الثالث مع روؤية اأبوظبي 
القت�سادية 2030 �سعياً اإىل ا�ستقطاب املزيد من ال�سراكات والجتماعات 

الطبية اإىل العا�سمة لتحفيز منو اقت�سادها امل�ستدام.
وتن�س املذكرة على تعزيز مكانة اأبوظبي كمركز لالجتماعات واملوؤمترات 
اأبوظبي  م��ن مكتب  ك��ل  ال��ذي يقدمه  املبا�سر  ال��دع��م  م��ن خ��الل  الطبية 
وجمعية  للمعار�س،  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  و  وامل��ع��ار���س،  للموؤمترات 
وا�ست�سافة  تنظيم  ع��رو���س  ط���رح  ع��ل��ى  والت�سجيع  ال��ط��ب��ي��ة،  الإم�����ارات 

موؤمترات دولية واإقليمية يف الإمارة.

وقال �سعادة �سعود احلو�سني، وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي : 
نوؤكد يف الدائرة حر�سنا على التعاون مع ال�سركاء يف كافة املجالت، لأننا 
نوؤمن اأّن جزءاً كبراً من النجاح الذي حتقق خالل العام املا�سي يف العديد 
من املجالت يف اأبوظبي، يعود اإىل ال�سراكات التي مت اإبرامها، الأمر الذي 
يعك�س اأهمية عالقات التعاون لتجاوز خمتلف التحديات ..م�سرا اإىل اأن 
مذكرة التفاهم تعد منوذجا يحتذى به للنهج التعاوين الذي نوؤمن به، 
وخطوة اإ�سافية نحو تعزيز ريادتنا يف عدد من القطاعات، ل�سيما قطاع 

الجتماعات واملوؤمترات الطبية.
للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  مع  جنب  اإىل  جنباً  نعمل   : واأ���س��اف 
وجمعية الإمارات الطبية لتحقيق هدفنا املوحد والذي يتمثل يف الرتقاء 
اإىل  الإم��ارة، وبالتايل نتطلع  الطبية يف  املوؤمترات والجتماعات  مب�سهد 

النتائج الإيجابية التي �سوف تنتج عن هذه التفاقية.
 - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  تقدمي  على  التفاهم  م��ذك��رة  بنود  وت�ستمل 
اأبوظبي الدعم التام لتوفر عرو�س ال�ست�سافة التي من �ساأنها ا�ستقطاب 

ع���دد ك��ب��ر م��ن امل��ن��دوب��ني اإىل الإم�����ارة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، ومبوجب 
مبا�سراً  ترويجياً  دعماً  الطبية  الإم��ارات  تتلقى جمعية  �سوف  التفاقية، 

من خالل مكاتب الدائرة املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء العامل.
التنفيذي ل�سركة  املنتدب والرئي�س  الع�سو  وقال حميد مطر الظاهري، 
اأبوظبي الوطنية للمعار�س "اأدنيك" وجمموعة ال�سركات التابعة لها اإن 
تناف�سية  تعزيز  يف  فاعل  وب�سكل  ت�سهم  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية 
املوؤمترات  ا�ست�سافة كرى  بعطاءات  الفوز  اأبوظبي، وقدرتنا على  اإم��ارة 
ا�سرتاتيجيتنا  �سمن  وذل���ك  ال�سحي،  ال��ق��ط��اع  يف  املتخ�س�سة  ال��دول��ي��ة 
الإمارة  مكانة  على  والتاأكيد  ال��دول��ة،  يف  املعرفة  وتوطني  لنقل  الرامية 

كعا�سمة لقطاع �سياحة الأعمال يف املنطقة.
مراكز  يف  التحتية  والبنية  امل��راف��ق  كافة  جاهزية  على  ال��ظ��اه��ري  واأك���د 
املوؤمترات  ل�ست�سافة  وال��ع��ني،  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  يف  املختلفة  ال�����س��رك��ة 
والفعاليات وفق اأعلى م�ستويات العاملية املتخ�س�سة يف هذا القطاع، م�سرا 
اأدنيك حلزمة من الإج��راءات الوقائية والحرتازية ل�سمان  اإىل تطبيق 

�سحة و�سالمة كافة امل�ساركني والزوار، الأمر الذي �سي�ساهم اإجناح هذه 
ال�سعيدين  الدولة على  ب�سمعة  الذي يليق  بال�سكل  واإخراجها  الفعاليات 

الإقليمي والدويل.
وقالت الدكتورة موزة ال�سرهان، رئي�سة جمعية الإمارات الطبية : خالل 
العقد املا�سي، خطى القطاع الطبي يف اأبوظبي خطوات كبرة ومت�سارعة 
تختزله  ملا  وبالنظر   .. عاملي  م�ستوى  على  وعالجات  حلول  تقدمي  نحو 
الإمارة يف هذا املجال، ت�سهد اأبوظبي منو ملحوًظا يعزز موقعها الرائد يف 
املنطقة كمركز للعلم واملعرفة، حيث تاأتي هذه التفاقية لتمّهد الطريق 
ال��ق��درة على  م��ن  يقينها  واأب���دت   .. امل�ستقبل  الفر�س يف  م��ن  اأم���ام مزيد 
الطبية. ومن  اإىل مركز عاملي لالجتماعات  الإماراتية  العا�سمة  حتويل 
للمجتمع  التعليمية  الفر�س  زي��ادة  اإىل  التفاقية  ه��ذه  ت��وؤدي  اأن  املتوقع 
يتم  التي  الطبية  الجتماعات  ع��دد  زي��ادة  اإىل  بالإ�سافة  املحلي،  الطبي 
الإمارة  اقت�ساد  اإيجاًبا على  ينعك�س  الذي  الأمر  اأبوظبي،  ا�ست�سافتها يف 

ويخدم ا�سرتاتيجيتها وروؤيتها امل�ستقبلية.

•• ال�سارقة - الفجر:

امليدانية  متابعاته  �سل�سلة  اإط��ار  يف 
يو�سف  ال����دك����ت����ور  �����س����ع����ادة  ت���ف���ق���د 
حممد ال�سركال مدير عام موؤ�س�سة 
كاًل  ال�سحية،  للخدمات  الم���ارات 
م���ن م���رك���ز ت��ع��زي��ز ���س��ح��ة الأ����س���رة 
الفجرة،  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ب��ال�����س��ارق��ة 
بهدف الوقوف على كفاءة اخلدمات 
ال�����س��ح��ي��ة واجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة من 
والإدارية،  والفنية  الطبية  الكوادر 
وت����ع����زي����ز ق�����ن�����وات ال����ت����وا�����س����ل مع 
الأداء  ومتابعة  واملر�سى  املتعاملني 
اأف�سل م�ستويات  عن قرب، ل�سمان 
ال����رع����اي����ة ال�������س���ح���ي���ة وم���وا����س���ل���ة 
وموؤ�سرات  م��ع��اي��ر  وف���ق  ال��ت��ط��وي��ر 

اجلودة العاملية.
وت��اأت��ي ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة يف اإطار 
متابعة  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة  ح����ر�����س 

الطبية  واملرافق  املن�ساآت  احتياجات 
وال����ع����م����ل ع����ل����ى درا�������س������ة وت����وف����ر 
املتطلبات الالزمة حل�سول ال�سكان 
رعاية �سحية متميزة  على خدمات 
الطبية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
وتطبيق اخلطط والرامج ل�سمان 
و�سول اخلدمة للمر�سى واملراجعني 
ب���اأ����س���رع وق����ت وب���اأع���ل���ى ج�����ودة، من 
خالل تطبيق اأف�سل الروتوكولت 
الطبية والعالجية ومعاير اجلودة 
والبتكار،  واحل��وك��م��ة  الإكلينيكية 
مبا ير�سخ املكانة التناف�سية للمرافق 
الثقة  وت��اأك��ي��د  ب��ال��دول��ة.  ال�سحية 
ب��ق��درة دول��ة الإم����ارات على تخطي 
مرحلة كوفيد19- واملحافظة على 

مكت�سبات القطاع ال�سحي.

مركز تعزيز �سحة الأ�سرة
وقام �سعادة الدكتور ال�سركال بجولة 

يف مرافق مركز تعزيز �سحة الأ�سرة 
عائ�سة  الدكتورة  ترافقه  بال�سارقة 
الرعاية  م��راك��ز  اإدارة  مدير  �سهيل 
على  ج��ال  حيث  الأول��ي��ة،  ال�سحية 
"اطمئنان"  وق�سم  العامة  العيادات 
واطلع على �سر العمل، كما ا�ستمع 
والداري  ال���ط���ب���ي  ال�����ك�����ادر  لآراء 

ع��ل��ى اجلهود  واأث���ن���ى  الأق�������س���ام،  يف 
امل��رك��ز وم��ا ي�سهده من  امل��ب��ذول��ة يف 
تنوع يف اخلدمات ال�سحية وانتظام 
ت�سهيل  ي�����س��م��ن  مب����ا  امل����راج����ع����ني 
اللتزام  على  م��وؤك��داً  معامالتهم. 
�ساملة  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ب��ت��ق��دمي 
ومبتكرة. وم�سرا ً اإىل اأن الزيارات 
التوا�سل  قنوات  اأه��م  من  امليدانية 
واملتعاملني  امل��ر���س��ى  م���ع  امل��ب��ا���س��ر 
ل�����ط�����رح م���ق���رتح���ات���ه���م واآرائ������ه������م 
التطويرية،  العملية  يف  واإ�سراكهم 
مبا ي�سهم يف الرتقاء ب�سوية الأداء 
وت���ق���دمي اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة وفق 

معاير اجلودة والكفاءة.

م�ست�سفى الفجرية
�سعادة  زار  ال��ث��ان��ي��ة  حم��ط��ت��ه  ويف 
م�ست�سفى  ال���������س����رك����ال  ال����دك����ت����ور 
ال��ف��ج��رة ي��راف��ق��ه ال��دك��ت��ور حممد 

الفجرة  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���ر  ع���ب���داهلل 
البلو�سي  كلثوم  والدكتورة  الطبية 
مدير اإدارة امل�ست�سفيات، حيث اطلع 
على �سر الأداء يف اأق�سام امل�ست�سفى 
املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  وكفاءة 
والعيادات  ال���ط���وارئ  يف  للمر�سى 
اخلارجية والداخلية، وا�سرتاتيجية 
العمل اليومي من ا�ستقبال وفح�س 
اأدوار  وتكامل  احل��الت،  وت�سخي�س 
الفرق الطبية التي تعمل على مدار 
الرعاية  ب�سوية  ل��الرت��ق��اء  ال�ساعة 
ال�سحية وت�سريع وترتها، وتوفر 
كوفيد19-  ول��ق��اح��ات  ف��ح��و���س��ات 

وفقاً لحتياجات ال�سكان.
اإدارة  م����ع  ����س���ع���ادت���ه  وا����س���ت���ع���ر����س 
ال�ستعداد  مراحل  تطور  امل�ست�سفى 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى الع��ت��م��اد ال���دويل 
امل�سرتكة  ال���دول���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م����ن 
واحتياجات  ال��زم��ن��ي،  الإط����ار  وف���ق 

معاير  مل���ط���اب���ق���ة  امل�����س�����س��ت�����س��ف��ى 
�سعادته  وم��ث��ن��ي��اً  ال��ع��امل��ي��ة.  اجل����ودة 
والإداري  الطبي  الكادر  جهود  على 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  توفر  �سبيل  يف 
اأفراد  املتميزة واحلفاظ على �سحة 
املجتمع و�سالمتهم لجتياز مرحلة 
اإجراء  اأهمية  م��وؤك��داً  كوفيد19-، 
دوري  ب�سكل  ال��الزم��ة  الفحو�سات 
ال�سكر  وموجهاً  الطبية.  للطواقم 
الذي  الأول  الدفاع  والتقدير خلط 
العطاء  يف  م��ل��ه��م��ة  من�����اذج  ق���دم���وا 

والت�سحية.

وتطبيق  ــة  ــزي ــاه اجل �ــســمــان 
معايري اجلودة

واأكد الدكتور ال�سركال حر�س القيادة 
ع��ل��ى ���س��م��ان اجل���اه���زي���ة م���ن ناحية 
والبنية  الكفاءة  ذات  الطبية  الكوادر 
التحتية واملعدات وامل�ستلزمات الطبية 
وفق اأعلى معاير وممار�سات اجلودة 
للتعامل  التام  وال�ستعداد  وال�سالمة 
وم�سراً  ط��ارئ��ة.  م�ستجدات  اأي  م��ع 
تطبيق  ت���وا����س���ل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل 
مرافقها  ل��ت��ط��وي��ر  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
واملوا�سفات  امل��ع��اي��ر  �سمن  الطبية 

املوؤ�سرات  ن��ت��ائ��ج  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ع��امل��ي��ة 
تناف�سيتها  ال�سحية وتعزيز  الوطنية 
املرموقة،  ال�����س��ح��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع 
الرقمية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م���ن 
البتكارات  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال�����س��ح��ي��ة، 
الرعاية  اأ���س��ال��ي��ب  لتح�سني  الطبية 
ال�����س��ح��ي��ة، والع���ت���م���اد ع��ل��ى من���وذج 
ا���س��ت��ب��اق��ي��ة يف طرق  رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة 
وموا�سلة  ل��الأم��را���س،  الت�سخي�س 
للمر�سى  العالجية  الرحلة  حت�سني 
ودم�����ج اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة وال���ذك���اء 

ال�سطناعي بالرعاية ال�سحية.

•• دبي-الفجر

يف  الأم��ن��ي��ة  التوعية  اإدارة  نظمت 
يف  املجتمع  لإ�سعاد  العامة  الإدارة 
�سرطة دبي، وبال�سراكة مع "رايب 
ال�سنوي  �سكت�سرز  �سباق  ماركت"، 
يف حديقة رايب ماركت باأكادميية 
 250 ����س���رط���ة دب������ي، مب�������س���ارك���ة 
م��ت�����س��اب��ق��اً م���ن ال����ذك����ور والإن������اث 
باأعمار خمتلفة، مع اللتزام بكافة 
الحرتازية  والإج���راءات  التدابر 

للوقاية من فرو�س كورونا.
ال�سباق  ف��ئ��ات،   3 ال�سباق  ت�سمن 
ك���ل���م،   10 مب�������س���اف���ة  ال����ذه����ب����ي 
كلم،   5 مب�سافة  الف�سي  وال�سباق 
 2،5 مب�سافة  الرونزي  وال�سباق 
كلم. وذلك يف اإطار مبادرة "الروح 
�سرطة  تنظمها  التي  الإيجابية" 

دبي.
وث���م���ن ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ع��ل��ي فهد 
�سهيل، مدير الإدارة العامة لإ�سعاد 
امل���ج���ت���م���ع، ال����دع����م ال����الحم����دود 

دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
ماركت،  راي�����ب  ����س���وق  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
على  القائمني  ج��ه��ود  على  مثنياً 
ب��ط��رح املزيد  ال��ت��ن��ظ��ي��م، وم��وج��ه��اً 
م���ن الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
ت���ري امل���ب���ادرة وت�����س��ب يف حتقيق 

اأهدافها املرجوة.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأث���ن���ى ال�����س��ي��د بطي 
اأحمد بن دروي�س الفال�سي، مدير 
الأمنية، على جهود  التوعية  اإدارة 
م�سراً  لل�سباق،  املنظمة  اللجنة 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل 
املجتمع  لإ�سعاد  دائ��م��اً  ت�سعى  دب��ي 
اأط����ي����اف����ه، وت���ر����س���ي���خ قيم  ب���ك���اف���ة 
بني  واحل���وار  والتعاي�س  الت�سامح 
اأف��راد املجتمع، واح��رتام الآخرين 
مبادرة  واأن  ���س��ي��م��ا  ل  وت��ق��ب��ل��ه��م، 
تعتر مبادرة  ال��ت��ي  م��ارك��ت  راي���ب 
اج��ت��م��اع��ي��ة م�����س��رتك��ة ب��ني �سرطة 
دب��ي وراي���ب م��ارك��ت، تهدف لدعم 
املواطنني  دب���ي م��ن  اإم�����ارة  ���س��ك��ان 
وامل��ق��ي��م��ني، وه����ي مب��ث��اب��ة من�سة 

تلتقي  متميزة  وعائلية  اجتماعية 
والثقافات  اجلاليات  خمتلف  فيها 
ل����ل����رتوي����ح وال����ت���������س����وق وامل���ع���رف���ة 

والتعلم.
املزروعي،  منى  ال�سيدة  واأ���س��اف��ت 
املن�سق الرئي�سي للمبادرة، اأن �سوق 
رايب ماركت، يقدم لزواره جتربة 
ل��ه��ا، و�سط  ت�����س��ّوق رائ��ع��ة ل مثيل 
الطلق  ال����ه����واء  يف  رائ���ع���ة  اأج�������واء 
يانعة مع  على م�سطحات خ�سراء 
ال�سوق  هذا  وُيعّد  املو�سيقى،  اأنغام 

والرتفيه  للت�سوق  امل��ث��ايل  امل��ك��ان 
وعرو�س  فريدة  عائلية  اأج���واء  يف 
م�سوقة.  وت�����س��وي��ق��ي��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
املنتجات  لع�ساق  ال�سوق  ق��دم  كما 
امل���اأك���ولت ال��ط��ازج��ة ال��ل��ذي��ذة ذات 
املذاق الذي ل يقاوم، باأيدي طهاٍة 

بالإ�سافة  الطهي؛  فنون  يف  مهرة 
اخليارات  من  وا�سعٍة  ت�سكيلٍة  اإىل 
الرائعة و�سط اأجواء مفعمة باملرح 
وال���ن�������س���اط وال�����س��ح��ة واجل���م���ال، 
عالوة على �سوق الفنون واحلرف 
ال����ي����دوي����ة، ال������ذي ي�����س��م الأزي�������اء 

والهدايا  والتحف  والإك�س�سوارات 
اليدوية  وامل�������س���غ���ولت  وال���ع���ط���ور 
ال�سباق  ح�سر  ب��احل��ن��اء.  والنق�س 
300 زائ��ر من خمتلف  اأك��ر من 
بني  اأعمارهم  تراوحت  اجلن�سيات 

�سنوات و75 �سنة.   4

•• عجمان - الفجر:

عجمان  يف  ال���ن���ق���ل  ه��ي��ئ��ة  وّق����ع����ت 
زميا�س  �سركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
)ZeMaas Inc.( املتخ�س�سة 
يف جم���ال ت��ط��وي��ر وح��وك��م��ة قطاع 
خ����دم����ات ال��ت��و���س��ي��ل وال���ت���ن���ق���ل يف 

الإمارة.
"احلل  ت�سّكل مذكرة التفاهم هذه 
قطاع  حلوكمة  واملبتكر"  ال�سامل 
،وه����ي مبادرة  ال��ت��و���س��ي��ل  خ��دم��ات 
اأخ������رى ت��ت��خ��ذه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل يف 
عجمان بهدف تنظيم هذا القطاع 
التو�سيل،  خدمات  جودة  وحت�سني 

واأداء  الرتخي�س  وحوكمة عمليات 
ال�����س��ائ��ق��ني، وخ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل يف 

هذا املجال.
لوتاه،  ع��م��ر حم��م��د  ال�����س��ي��د  ق����ال 

مدير عام هيئة النقل يف عجمان:
ت��رت��ك��ز م��ه��م��ت��ن��ا الأ���س��ا���س��ي��ة على 
ت��وف��ر خ��دم��ات ن��ق��ل وت��ن��ق��ل اآمنة 
عجمان.  اإم��ارة  ل�سكان  وم�ستدامة 
م�سوؤولية  ع��ات��ق��ن��ا  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ك��م��ا 
وعالية  م���ري���ح���ة  ح����ل����ول  ت����وف����ر 
التقنية خلدمات النقل و التو�سيل 
اجلميع،  م��ت��ن��اول  يف  ت��ك��ون  بحيث 
وت��ت��م��ي��ز مب���زاي���ا ع��ال��ي��ة الأم������ان، 
وت�ستجيب لحتياجات اجلمهور يف 

خدمات  اىل  الو�سول  على  القدرة 
اجلودة."  وعالية  وم��وث��وق��ة  اآم��ن��ة 
التي  امل��ب��ادرات  مل�سرة  وا�ستكماًل 
ال��ن��ق��ل يف عجمان  ه��ي��ئ��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���م���ي���ز، ت�����س��ي��ف هذه 
التفاقية منوذًجا جديًدا من �ساأنه 
الأع��م��ال يف  تعزيز البتكار وري��ادة 
ع��ج��م��ان م��ن خ���الل دع���م ومتكني 
وتزويدهم  امل���واط���ن���ني  امل�����س��غ��ل��ني 
باأحدث احللول التكنولوجية التي 
اأ�ساطيلهم  اإدارة  ع��ل��ى  ���س��ت�����س��اع��د 
ب�سكل م�ستدام �سمن بيئة تناف�سية 

عادلة ومتكافئة الفر�س.
تزايد  "مع  لوتاه:  ال�سيد  واأ���س��اف 

التو�سيل  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
واع���ت���م���اد اجل���م���ه���ور ب�����س��ك��ل اأك���ر 
لنا  على هذه اخلدمات، كان ل بد 

م��ن ت��ويل زم���ام امل��ب��ادرة والتدخل 
لتنظيم هذا القطاع ل�سمان اجلودة 
درا�سات  اإج�����راء  وب��ع��د  وال���ك���ف���اءة. 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ح���ول  وب���ح���وث 
وجدنا  هدفنا،  خلدمة  والتقنيات 
اأن احلل القائم على حوكمة قطاع 
خدمات التو�سيل املقّدم من �سركة 
زميا�س، يخدم ب�سكل اأ�سا�سي هدفنا 

يف اإمارة عجمان".
اجل���دي���د  ال����ن����م����وذج  اع����ت����م����اد  اإن 
حلوكمة خدمات التو�سيل �سيكون 
ل���ه اأث�����ر اإي���ج���اب���ي ك��ب��ر ع��ل��ى دعم 
الأه��داف واخلطط ال�سرتاتيجية 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ن��ق��ل يف ع��ج��م��ان، مب���ا يف 

والبتكار،  الإب����داع  ذل��ك يف جم��ال 
مهمتها  موا�سلة  م��ن  و�سيمّكنها 
يف تقدمي خدمات مبتكرة وممتازة 
وم���������س����ت����دام����ة ل����ت����ك����ون من�����وذج�����اً 
املمار�سات  لأف�������س���ل  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع. م��ن ج��ان��ب��ه قال 
املبيعات  مدير  �ساور،  ف��ادي  ال�سيد 

الإقليمي ل�سركة زميا�س:
يف  ال��ن��ق��ل  هيئة  ح��ر���س��ت  "لطاملا 
املتعاملني  اإ����س���ع���اد  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر ن��ظ��م حم�سنة 
واعتماد مبادرات جديدة تقوم على 
اأحدث التقنيات املبتكرة يف خمتلف 
امل�ستمر  الهيئة  �سعي  اإن  املجالت. 

العاملية  امل��ع��اي��ر  اأع���ل���ى  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
وامل�ساهمة يف ا�ستدامة قطاع النقل 
وال��ت��ن��ق��ل يف ع��ج��م��ان ك���ان ل��ه وقع 
ب���ارز وق���د �سمح ل��ن��ا ذلك  اإي��ج��اب��ي 
م��ع��اً خل��دم��ة اجلمهور  ب��ال��ت��ع��اون 
ب��ط��ري��ق��ة ذكية  اإم�����ارة ع��ج��م��ان  يف 
التفاقية  ت�ساهم  وديناميكية." 
ديناميكية  اأع��م��ال  بيئة  متكني  يف 
منظمة  ت�سليم  ودورة  وم��ن�����س��ف��ة 
�سيمّكن  واجلمهور.  ال�سركات  بني 
تقنيات  على  القائم  احلوكمة  حل 
وتقييم  م����راق����ب����ة  م�����ن  زمي�����ا������س 
ب�����س��ك��ل �سل�س  ال��ت��و���س��ي��ل  ع��م��ل��ي��ات 
و�سمان الكفاءة والتميز من خالل 

التو�سيل،  خ���دم���ات  ج����ودة  اإدارة 
لل�سكاوى،  ال�������س���ام���ل���ة  والإدارة 
واملركبات،  ال�����س��ائ��ق��ني  وت��رخ��ي�����س 
ع��ل��ى معاير  ت��رك��ي��ز خ���ا����س  م���ع 
النقل  ه��ي��ئ��ة  وّق����ع����ت  ال�������س���الم���ة. 
�سركة  م���ع  الت��ف��اق��ي��ة  ع��ج��م��ان  يف 
متخ�س�سة  ���س��رك��ة  وه���ي  زمي��ا���س، 
خلدمات  ذك���ي���ة  ح���ل���ول  ت���وف���ر  يف 
كندا،  وم���ق���ره���ا  وال��ت��ن��ق��ل  ال��ن��ق��ل 
وق��د ط��ورت من��اذج اأع��م��ال مبتكرة 
حديثة  ت�سغيلية  تكنولوجيا  ذات 
جاهزة  متنوعة  تقنية  ح��ل��ول  م��ع 
جمال  يف  وال���س��ت��خ��دام  للتطبيق 

اإدارة خدمات النقل والتنقل.

اأبوظبي وجهة رائدة لالجتماعات واملوؤمترات الطبية

زار مركز تعزيز �سحة الأ�سرة بال�سارقة وم�ست�سفى الفجرية

مدير عام موؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�سحية يتفقد 
كفاءة وجودة اخلدمات ال�سحية يف املن�ساآت ال�سحية

�سمن مبادرة الروح الإيجابية وبال�سراكة مع رايب ماركت

»�سكت�سرز«  �سباق  يف  ي�ساركون  مت�سابقًا   250
ال�سنوي باأكادميية �سرطة دبي

هيئة النقل يف عجمان توّقع مذكرة تفاهم مع زميا�ص حلوكمة خدمات التو�سيل يف الإمارة

•• ال�سارقة - وام:

ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س  ال�سمو  وجه �ساحب 
ال�سارقة  مكتبات  لتزويد  درهم  مليون   2.5 بتخ�سي�س  ال�سارقة  حاكم  الأعلى 
الن�سخة  فعاليات  يف  امل�ساركة  والأجنبية  العربية  الن�سر  دور  اإ���س��دارات  باأحدث 
ال� 12 من "مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل". جت�سد مبادرة �ساحب ال�سمو 
ال�سارقة  اإم����ارة  ال��ع��ام��ة يف  املكتبات  اإث����راء  اإىل  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
مبحتوى جديد و نوعي خم�س�س لالأطفال واليافعني وال�سباب . اإذ تعد مكتبات 
ال�سارقة احلا�سنة املعرفية لالأجيال اجلديدة واملكان الذي يطورون من خالله 
مهاراتهم ويرتقون بثقافتهم اإىل جانب كونها موؤ�س�سات ثقافية ت�ست�سيف الكتاب 

والفنانني ويف الوقت نف�سه تتوا�سل مع جمهور القراء من داخل الدولة وخارجها 
عر حمتوى معريف �سخم ت�سمه من�ستها الإلكرتونية. و قال �سعادة اأحمد بن 
ال�سمو  �ساحب  مبادرة  :" حتمل  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  العامري  ركا�س 
حاكم ال�سارقة �سنويا ر�سائل ثابتة جتاه �سرورة دعم �سناعة الكتاب وتوؤكد مكانة 
املكتبة يف م�سروع الإمارة الثقايف والتنموي املتكامل وت�سدد على اأهمية ت�سهيل 
و�سول القراء اإىل اأحدث نتاج الكتاب والنا�سرين العرب والأجانب". واأ�ساف :" 
يت�ساعف اأثر مكرمة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة هذا العام يف ظل ما يواجهه 
�سوق الكتاب العربي والعاملي من حتديات فر�ستها جائحة كورونا على النا�سرين 
والكتاب اإ�سافة اإىل اأنها تاأتي يف �سياق روؤية وا�سعة جتاه رعاية الأجيال اجلديدة 

وتقدمي كل ما ي�سهم يف الرتقاء بوعيهم وثقافتهم".

�سلطان القا�سمي يوجه بتخ�سي�ص 2.5 مليون درهم لتزويد مكتبات 
•• اأبوظبي- وام:الإمارة باأحدث اإ�سدارات مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل

الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
وال��ت��ع��اي�����س يف ق�����س��ره ال�����س��ي��د ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ه���الل ب��ن �سعود 

البو�سعيدي �سفر �سلطنة عمان لدى الدولة.
و رحب معاليه - يف بداية اللقاء - بال�سفر العماين وتبادل التهاين 
مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد .. وبحثا �سبل تعزيز عالقات التعاون بني 
امل�سرتكة  امل�سالح  ال�سقيقة مبا يخدم  و�سلطنة عمان  الإم��ارات  دولة 
وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

واأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ر�سوخ العالقات الأخوية 
التي جتمع دولة الإمارات و�سلطنة عمان وامل�ستندة اإىل روابط تاريخية 

جتمعها �سلة القربى والدم وات�ساق الروؤى.
وت��ط��ورا يف  ت���زداد �سالبة  العمانية  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإن  وق���ال 
ال�سقيقني مبا يحقق تطلعات  البلدين  قيادتي  ورعاية من  دعم  ظل 

�سعبيهما.
عمان  �سلطنة  ت�سهدها  التي  املباركة  النه�سة  مب�سرة  معاليه  واأ�ساد 
ال�سقيقة يف خمتلف املجالت حتى باتت منوذجا ا�ستثنائيا يف التقدم 

والتطور مبا يحقق املزيد من الزدهار نحو م�ستقبل م�سرق.
من جانبه اأكد ال�سيد الدكتور اأحمد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي 
رائدا  منوذجا  وتعد  ا�سرتاتيجية  العمانية  الإم��ارات��ي��ة  العالقات  اأن 
تطورا  ت�سهد  والتي  التاريخ  اأع��م��اق  يف  املتجذرة  الأخ��وي��ة  للعالقات 

م�ستمرا نحو مزيد من التقدم وم�ستقبل اأكر اإ�سراقا.

نهيان بن مبارك يبحث مع �سفري عمان �سبل تعزيز التعاون
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- الفجر: 

اأعلنت اأبوظبي لالإعالم عن م�ساركتها يف فعاليات الدورة الثالثني ملعر�س اأبوظبي 
الدويل للكتاب، والذي يقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
الفرتة من  امل�سلحة، خالل  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 

للمعار�س. الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اجلاري  مايو   29 اإىل   23
"ال�سريك  ب�سفتها  الرائد  ال�سنوي  املعر�س  يف  لالإعالم  اأبوظبي  م�ساركة  وتاأتي 
امل�سهد  دعم  ال�سركة يف  ا�سرتاتيجية  مع  ين�سجم  وذلك مبا  الر�سمي"،  العالمي 
الثقايف يف اإمارة اأبوظبي، اإىل جانب تعزيز مكانتها وح�سورها على م�ستوى العامل 
املن�سات  خمتلف  عر  واملتميز  الهادف  املحتوى  وعر�س  اإنتاج  خالل  من  العربي 

الإعالمية احلديثة واملبتكرة التابعة لها. 
ال�سوء على  ال��ع��ام   ه��ذا  دورة  ل��الإع��الم من خ��الل م�ساركتها يف  اأبوظبي  وت�سلط 
الرقمية،  املعاير  اأعلى  تعتمد   والتي  واملتنوعة،  اجلديدة  الإلكرتونية  من�ساتها 
وو�سائل  ع��ام  بوجه  الإع���الم  �سناعة  ت�سهده  ال��ذي  التحول  خاللها  م��ن  لتواكب 
التوا�سل الجتماعي بوجه خا�س، وت�سم من�سة اأبوظبي لالإعالم خالل املعر�س 
م�ساركة كل من جريدة الحتاد، وزهرة اخلليج، ومن�سة ماجد، وجملة نا�سيونال 

جيوغرافيك العربية، ومن�سة حمتوى.
اأبوظبي لالإعالم:  وقال عبد الرحيم البطيح النعيمي، القائم باأعمال مدير عام 
ُتعنى بقطاع  التي  الفعاليات  اأهم  اأحد  للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�س  "يعتر 
يف  م�ساركتها  خ��الل  من  لالإعالم  اأبوظبي  وتهدف  املنطقة،  م�ستوى  على  الن�سر 

هذا احلدث للتوا�سل مع اجلمهور وتعزيز مكانة ال�سركة بو�سفها واحدة من اأبرز 
املوؤ�س�سات الإعالمية على م�ستوى املنطقة التي متتلك اأ�سوًل فاعلة ومتنوعة يف 

قطاع الن�سر".
واأ�ساف النعيمي: "ن�سعى من خالل من�سة اأبوظبي لالإعالم يف املعر�س للتعريف 
بخدماتنا الإعالمية، وعر�س عالماتنا املطبوعة ومن�ساتنا الرقمية والإلكرتونية 
تلبية  ال�سركة وا�سرتاتيجيتها يف الرتكيز على  املبتكرة، مبا ين�سجم مع توجهات 
احتياجات اجلمهور باختالف اهتماماتهم وتف�سيالتهم، والتي باتت اليوم تتجه 
ب�سكل متزايد نحو املجالت الرقمية ملا توفره من �سرعة يف الو�سول اإىل املعلومة، 
ف�ساًل عن اإمكانية ا�ستعرا�س املحتوى ب�سكل متنوع وباأ�ساليب مبتكرة جتذب املزيد 

من املتابعني".

ب�سفتها ال�سريك الإعالمي الر�سمي
اأبوظبي لالإعالم ت�سارك يف الدورة ال�30 من معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

•• ال�سارقة -وام:

اأحمد  ب����ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  وج�����ه 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
الت�سال  ل��ك��ل��ي��ة  ���س��ك��ره  ل����الإع����الم 
واأع���������س����اء جم���ل�������س الإ����س���ت�������س���اري 
ومتنى  للمجل�س  رئي�سا  لخ��ت��ي��اره 
قفزة  الخ����ت����ي����ار  ه�����ذا  ي�����س��ك��ل  اأن 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ن��وع��ي��ة م��ن خ���الل 
الإعالمي وتهيئة الطلبة للعمل يف 
جم��ال الإع���الم من خ��الل م�ساركة 
اخل���رات الإع��الم��ي��ة وال��ع��م��ل وفق 
�ساحب  اأ�س�سها  و�سع  التي  ال��روؤي��ة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

الأعلى حاكم ال�سارقة .

ج���اء ذل���ك خ���الل الج��ت��م��اع الأول 
للمجل�س الذي عقد ام�س افرتا�سيا 
بح�سور الدكتور عواد اخللف القائم 
القا�سمية  اجلامعة  مدير  ب��اأع��م��ال 
واأع�ساء املجل�س ومت خالله تكليف 
ال��دك��ت��ور ب�����س��ام امل���ك���اوي اأم����ني �سر 

للمجل�س.
اأهمية  ع��واد اخللف  الدكتور  اأك��د  و 
لكلية  ال���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����س  ع��م��ل 
ال����دع����م من  ت���ق���دمي  الت�������س���ال يف 
امل���ق���رتح���ات و و���س��ع اخلطة  ح��ي��ث 
تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإ�سافة اإىل تطوير الرامج واملناهج 
طالبا   169 ت�سم  ال��ت��ي  الكلية  يف 
وطالبة. و قدم الدكتور عطا ح�سن 
الت�سال  كلية  عميد  الرحيم  عبد 

باجلامعة القا�سمية خالل الجتماع 
ال����ذي ت��راأ���س��ه ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
اأحمد القا�سمي عر�سا مرئيا تناول 

والهيكل  والر�سالة  ال��روؤي��ة  خالله 
تقدمها  التي  وامل�ساقات  التنظيمي 
الكلية اإ�سافة اإىل الرامج التدريبية 

الإعالمية  ال��ط��الب��ي��ة  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
وامل����راف����ق امل���ت���اح���ة ال���ت���ي ت���ع���زز من 

مهارات الطلبة الدار�سني.

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي، على اإلزامية ح�سول جميع املهنيني 
العاملني يف تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية على رخ�سة الدائرة ملزاولة 
مهن الرعاية الجتماعية يف الإم��ارة قبل 2 �سبتمر املقبل، ويف حال تعذر 
ح�سولهم على الرخ�سة خالل املدة املقررة �سيتم اتخاذ اجلزاءات الإدارية 

تبعاً لقانون اإن�ساء الدائرة.
وبهذا ال�سدد، قال �سعادة املهند�س حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية 
املجتمع اإن هذه اخلطوة متثل اأهمية بالغة يف ت�سهيل وتي�سر اآليات العمل، 
اأبوظبي عالية اجلودة تناف�س  مع �سمان توفر خدمات اجتماعية ملجتمع 
الت�سريعات  و�سع  يف  ال��دائ��رة  دور  يتمحور  حيث  العاملية،  اجل���ودة  معاير 
الجتماعي  القطاع  ومنو  كفاءة  تعزيز  ت�سمن  التي  والقوانني  وال�سيا�سات 
يف الإم��ارة، متا�سياً مع خطة دعم العمل الجتماعي وتفعيل دور املوؤ�س�سات 
وال�سركات الجتماعية يف م�سرة التنمية الجتماعية التي ت�سهدها اأبوظبي، 
ت�سمن ح�سول جميع  وفق منظومة متكاملة وحمكمة  العمل  مع �سرورة 
تلبي احتياجاتهم،  التي  املجتمع على اخلدمات الجتماعية  اأف��راد و�سرائح 

وتوفر احلياة الكرمية لهم.
واأ�ساف الظاهري، اأن الفرتة احلالية تعد مهلة لتوفيق اأو�ساع العاملني يف 
جمال الرعاية الجتماعية، مع اإلزامية تقدمي متطلبات حمددة للموؤهالت 
من  فئة  لكل  الرتخي�س  اختبارات  واجتياز  العملية  واخل���رات  التعليمية 
فئات املهن، وذلك ا�ستنادا لدليل ال�سوابط والإجراءات، ومعاير الرتخي�س 
منح  قبل  الدائرة،  موقع  على  ن�سرها  مت  والتي  الجتماعية  الرعاية  ملهني 
املهني على  ملقدرة  تبعاً  ب�سكل فردي وذلك  املوافقة على طلبات الرتخي�س 

ا�ستيفاء املتطلبات وال�سروط املعتمدة.
وت�سعى الدائرة من خالل حتديد مهلة توفيق الأو�ساع، اإىل متكني مزودي 
وقانوين،  منظم  ب�سكل  اأن�سطتهم  مم��ار���س��ة  م��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
الرعاية  "مهنّي  ترخي�س  على  احل�سول  طلبات  تقدمي  خ��الل  من  وذل��ك 
الجتماعية" املتاحة عر املوقع الإلكرتوين لدائرة تنمية املجتمع ومن�سة 

"مت" للخدمات احلكومية، حيث ت�سمل خدمة الرتخي�س خم�س مهن وهي: 
واملعالج  التطبيقي،  �سلوك  وحملل  ال�سريري/،  /غر  النف�سي  الأخ�سائي 

النف�سي، والأخ�سائي الجتماعي، واملر�سدين.
وكانت الدائرة قد اأ�سدرت، قراراً ب�ساأن توفيق الأو�ساع للمهنيني العاملني 
يف تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية، وتقرر حتديد الفرتة مبا يتنا�سب 
تاريخ  من  �سنة  خ��الل  لتكون  ال��دائ��رة  من  املعتمدة  التنظيمية  اللوائح  مع 
اأن تنتهي املدة يف الثاين من �سبتمر من  اإع��الن البدء يف الرتخي�س على 

عام 2021.
وقال �سعادة حمد نخرات العامري، مدير عام دار زايد للرعاية الأ�سرية: 
بف�سل اهلل ومن ثم دعم القيادة الر�سيدة لالرتقاء باخلدمات الجتماعية، 
وتوجيهه  الجتماعي  للعمل  متكاماًل  اهتماماً  املجتمع  تنمية  دائ��رة  تويل 
ا�ستحداث  و مت  وفاعلية،  العاملية متيزاً  املمار�سات  باأف�سل  املجتمع  خلدمة 
اأكفاء  مهنيني  ت��وف��ر  على  احل��ر���س  خ��الل  م��ن  وذل���ك  املهنيني  ترخي�س 

يتحلون بخرة عالية مبجال اخلدمة الجتماعية.
على حث  بدورها  قامت  الأ�سرية  للرعاية  زاي��د  دار  ان  اإىل  العامري  وا�سار 
كوادرها باحل�سول على الرتاخي�س املهنية جلميع الأخ�سائيني الجتماعيني 
وجاري ترخي�س باقي املهن املتبقية، ل�سمان توفر خدمات اجتماعية وفق 

اأف�سل املعاير واملمار�سات خلدمة فاقدي الرعاية الأ�سرية.
واأ�ساد �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان، الأمني العام ملوؤ�س�سة زايد العليا 
لأ�سحاب الهمم بخطوة اإطالق دائرة تنمية املجتمع خدمة ترخي�س مهنيني 
الرعاية الجتماعية ب�سفتها اجلهة املنظمة للقطاع الجتماعي يف اأبوظبي، 
على  احل�سول  من  املعنيني  الجتماعية  الرعاية  خدمات  مقدمي  لتمكني 
معاير  اأعلى  مع  املتوافقة  توفر خدماتهم  الذي ميكنهم من  الرتخي�س 
اجلودة، ومتثل اخلدمة اأهمية كبرة ول�سيما للعاملني مع اأ�سحاب الهمم 
لرفع جودة اخلدمات املقدمة للفئات امل�ستهدفة مبا ي�ساهم حتقيق ال�سعادة 
والرفاه لأفراد املجتمع، م�سراً اإىل اأن موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم 
اأعلى  بامل�ساهمة يف تلك اخلطوة ل�سمان توفر هذه اخلدمات وفق  تفخر 

املعاير واملمار�سات املتبعة على امل�ستويني املحلي والعاملي.

وتابع احلميدان، ان خدمة ترخي�س املهنيني املتخ�س�سني يف جمال الرعاية 
اجلهات  يف  ال��ك��ف��اءات  تعظيم  عنها  ينتج  حت�سني  نقطة  ه��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الراغبني  بها  التي يتقدم  امل�ستندات  درا�سة كافة  �سيتم  واأنه  املعنية، خا�سة 
يف احل�سول على الرتخي�س وبحثها بعناية من خالل جلان متخ�س�سة، كما 
توجه املمار�سات لتكون تبعاً لالأ�س�س الأخالقية واملمار�سات العلمية احلديثة 

يف املجال الجتماعي.
"دار زايد للثقافة  ل�  العام  املدير  الدكتورة ن�سال الطنيجي،  اأثنت �سعادة  و 
الأو�ساع  ت��وف��ي��ق  ق���رار  املجتمع  تنمية  دائ����رة  اإ����س���دار  ع��ل��ى  الإ�سالمية"، 
للمهنيني العاملني يف تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية، مما يعزز روؤية 
املجتمع،  اأف��راد  لكافة  و�سمان حياة كرمية  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الدائرة 
اأن�سطتهم  ممار�سة  من  الجتماعية  اخل��دم��ات  م��زودي  متكني  يف  وي�ساهم 

ب�سكل منظم وقانوين.
واأكدت الطنيجي باأن دار زايد للثقافة الإ�سالمية �ستكون من �سمن املوؤ�س�سات 
خدمات  ت��ق��دمي  يف  العاملني  ملوظفيها  ال��رخ�����س  على  للح�سول  ال�سباقة 
ال�سالمية، مبا  بالثقافة  واملهتمني  للمهتدين اجلدد  الجتماعية  الرعاية 
يتما�سى مع قرارات الدائرة التنظيمية، لتقدمي خدمات عالية اجلودة من 
خالل مهنيني اأكفاء موؤهلني ومرخ�سني، مما ينعك�س على حماية املجتمع 
اإىل  ترتقي  مرخ�سة  اجتماعية  خدمات  وتوفر  اخلاطئة،  املمار�سات  من 

اأعلى م�ستويات اجلودة العاملية ملجتمع اأبوظبي.
واأ���س��اف��ت، اأن جن��اح تطبيق ه��ذا ال��ق��رار يتم م��ن خ��الل ت��ع��اون كافة جهات 
مما  الجتماعية  الرعاية  خلدمات  املقدمة  واحلكومي  الجتماعي  القطاع 
اأفراد  جميع  ح�سول  اإىل  وي��وؤدي  العمل،  اآليات  وتي�سر  ت�سهيل  يف  ي�ساهم 
و�سرائح املجتمع على اخلدمات الجتماعية التي تلبي احتياجاتهم، وتوفر 

احلياة الكرمية لهم �سمن منظومة واآلية عمل واحدة.
من جانبها، قالت �سعادة مرمي حممد الرميثي، مدير عام موؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية اإننا ك�سركاء يف منظومة القطاع الجتماعي نهتم بالإن�سان وبجودة 
مع  ونعمل  ومقيمني،  مواطنني  من  لالأفراد  كرمية  حياة  ول�سمان  حياته 
دائرة تنمية املجتمع اإىل حتقيق اأعلى م�ستويات اجلودة يف تقدمي اخلدمات 

املوجهة لالأفراد كافة من خالل مهنيني اأكفاء، موؤهلني ومرخ�سني، ولأننا 
جميعاً نوؤمن باأهمية تقدمي اخلدمة الجتماعية الأف�سل.

العمل  يف  والراغبني  الجتماعي  املجال  يف  العاملني  كافة  الرميثي،  ودعت 
"مهنّيي  رخ�سة  على  للح�سول  امل��ب��ادرة  �سرعة  اإىل  اجتماعيني  كمهنيني 
تاأتي  التي  املهنيني  ترخي�س  عملية  �ست�ساهم  حيث  الجتماعية"  الرعاية 
اخلاطئة  املمار�سات  من  جمتمعنا  حماية  يف  العاملية  اجل��ودة  ملعاير  وفًقا 
وتعزيز املمار�سة الأخالقية من خالل مهنيني اأكفاء، كما اأنها ت�سمن توفر 
العاملية  اجل���ودة  م�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل  ترتقي  مرخ�سة  اجتماعية  خ��دم��ات 

ملجتمع اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي لالإيواء  اإب��راه��ي��م �سهيل، م��دي��ر ع��ام م��رك��ز  وق��ال��ت ���س��ع��ادة ���س��ارة 
العاملني يف جمال  املهنني  "اإيواء" اإن خدمة ترخي�س  الإن�سانية  والرعاية 
العاملية  اجل��ودة  معاير  على  ت�ستند  ا�ستباقية  خطوة  الجتماعية  الرعاية 
اأكفاء ومتميزين  للمهنيني جلعلهم  الالزمة  التعليم واخل��رات  مبا يخدم 

ي�ساعدون الأفراد على معاجلة م�ساكلهم النف�سية والعاطفية وال�سلوكية.
ب�سلوك  معززة  الآمنة  املهنية  املمار�سة  لتعزيز  معاً  �سنعمل  �سهيل،  وتابعت 
اأخالقي مع رفع جودة اخلدمات حلماية امل�ستفيدين من هذه املهن، وبناء 
املهني بدًل  ال�سلوك  املهنة واللتزام بقواعد  القدرات واملهارات وتعزيز دور 
من ترك املجال للمهنيني غر احلا�سلني على املوؤهالت العلمية املطلوبة، 
وبالتايل ممار�سة املهنة حتت م�سميات خمتلفة ولأجل امل�سلحة العامة فاإنه 
لتحقيق  املجالت  اأح��د  هو  والرتخي�س  وتطويرها  املهن  هذه  تقنني  يجب 

ذلك.
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  العامري،  حميد  عبداهلل  �سعادة  اأّك��د  جانبه،  من 
لأعلى  وف��ق��اً  الجتماعي  القطاع  تنظيم  اإن  ب��الإن��اب��ة،  الجتماعي  للدعم 
م�ستويات اجلودة العاملية يتطلب توفر خدمات الرعاية الجتماعية ترتقي 
اأبوظبي  اإم���ارة  جمتمع  يف  حياة  ج��ودة  م��ن  تعزز  وال��ت��ي  املمار�سات  لأف�سل 
اأفرادها وتوفر احلياة الكرمية لهم حيث يعد  مبا يلّبي احتياجات جميع 
الكفاءات  لرفع  �سرورية  خطوة  الجتماعية"  الرعاية  "مهنّي  ترخي�س 
املهنية يف القطاع الجتماعي وبناء قدراتهم يف جمال الرعاية الجتماعية.

•• اأبوظبي -وام:

تعد  وال��ت��ي   2021 دف��ع��ة  بتخريج  اأب��وظ��ب��ي   - ن��ي��وي��ورك  جامعة  احتفلت 
نحو  من  وطالبة  طالبا   320 ح��وايل  وت�سم  تاريخها  يف  الأك��ر  الدفعة 
اأقيم عر تقنية الت�سال املرئي - ويليام  الذي  75 دولة. ح�سر احلفل - 
ر. بركلي رئي�س جمل�س اأمناء جامعة نيويورك و اأندرو هاميلتون رئي�س 
جامعة نيويورك ومارييت وي�سرتمان نائب رئي�س جامعة نيويورك اأبوظبي 

مب�ساركة 4000 �سخ�سا من خمتلف اأنحاء العامل.
وقالت اإلني جون�سون �سرليف رئي�سة جمهورية ليبريا ال�سابقة والفائزة 
بجائزة نوبل لل�سالم - يف كلمتها امل�سجلة خالل احلفل - اإن اخلريجني تقع 
على عاتقهم م�سوؤولية كبرة ب�سفتهم �سفراء جلامعة نيويورك اأبوظبي .. 

موؤكدة على اأهمية �سعيهم نحو حتقيق اأف�سل الإجنازات املهنية.
واأ�سافت يف حديثها للخريجني : " تذكروا دائما اأن امل�ستقبل باأيديكم فال 

تتنازلوا عن طموحاتكم وبا�سروا عملية التغير نحو حياة اأف�سل".
من جانبها اأكدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمري وزيرة دولة للتكنولوجيا 
املتقدمة - يف كلمتها امل�سجلة خالل احلفل - اأن العام املا�سي رغم حتدياته 
" فر�ست على   19 "كوفيد -  اأن جائحة  اإىل  .. م�سرة  كان مليئا بالأمل 

العامل مفاهيم جديدة.

التحديات و�سول ثالث  وبالرغم من جميع  العام  �سهدنا هذا  اإننا  وقالت 
دفعة  اأن  م�سيفة   .. املريخ  اإىل  خمتلفة  دول  ث��الث  من  ف�سائية  مركبات 
واإعادة  التكيف  اأثبتوا قدرتهم على  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف   2021
التفكر يف مواجهة اأية حتديات واليوم �سيبداأون رحلة جديدة من التعلم 

واكت�ساف الذات.
اجلاد  عملهم  ع��ل��ى  اخل��ري��ج��ني  جميع  اإىل  بالتهنئة  معاليها  وت��وج��ه��ت 
ومثابرتهم .. معربة عن امتنانها وتقديرها لفريق اإدارة جامعة نيويورك - 

اأبوظبي على النجاح الكبر الذي حققته خالل الأعوام املا�سية.
 2021 دف��ع��ة  ب��ط��الب  ال��ي��وم  "نحتفل  هاميلتون:  اأن���درو  ق��ال  م��ن جهته 
ذل���ك نحتفل  م��ن  والأه����م  وم��واه��ب��ه��م  واأه��داف��ه��م  امل��م��ي��زي��ن وبنجاحاتهم 
غر  وحت��دي��ات  ت��غ��ي��رات  ال��ع��ام  ه���ذا  ج��ل��ب  فلقد  وت�سميمهم  بعزميتهم 
التكيف  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  اأث��ب��ت ط��الب��ن��ا  ذل���ك  وم���ع  وغ���ر م�سبوقة  متوقعة 

والإبداع وموا�سلة ال�سعي والنمو والإجناز".
من ناحيتها قالت مارييت وي�سرتمان يف كلمتها للخريجني : " اإنه بف�سل 
الفكر  يولد  تعليم  على  احل�سول  م��ن  متكنتم  واجهتكم  التي  التحديات 
اجلديد واملعرفة اجلديدة والفهم اجلديد للذات والروؤى الأخرى ملجتمعنا 

والعامل".
 .. 2021 واألقت اخلريجة ملك عبد الغفار كلمة اخلريجني لدفعة عام 

قالت فيها :" نفارق اليوم هذا ال�سرح العلمي العظيم فلناأخذ معنا قيمه 
دولة  اأن  م��وؤك��دة   .. املا�سية  الأرب���ع  ال�سنوات  م��دار  على  بها  نعتز  كنا  التي 

الإمارات منارة للعلم واملعرفة للطلبة من خمتلف انحاء العامل ".
اأف�سل  ل��دى  العمل  من   2021 دفعة  خريجي  ثلثي  من  اأك��ر  و�سيتمكن 
العامل مبا يف ذلك تويرت  الدولة وحول  املرموقة يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
للتعليم  وكرمي�سون  ل��الأف��الم  اأب��وظ��ب��ي  وجل��ن��ة  واأم����ازون  ومايكرو�سوفت 

وموؤ�س�سة غلوبال غرين غروث.
كما �سيلتحق بع�س اخلريجني برامج الدرا�سات العليا يف جمالت متعددة 
اأبرز اجلامعات  مثل الطب والأمن الدويل والقت�ساد وعلوم احلا�سوب يف 
ال���رائ���دة ح���ول ال��ع��امل مب��ا يف ذل���ك ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد وج��ام��ع��ة دارمت���وث 

وجامعة اأك�سفورد وجامعة ملبورن.
منح  على  واحل��ائ��زي��ن  املتفوقني  الطلبة  م��ن  ع���ددا   2021 دف��ع��ة  وت�سم 
اأكادميية مرموقة مثل منحة رود�س ومنحة فولرايت ومنح ما�سرتكارد 

و�سوارزمان.
وبثت مربعة �سوق اأبوظبي العاملي يف جزيرة املارية باأبوظبي ر�سالة تهنئة 
اأبوظبي  للخريجني واأ�سيئت واجهات مبنى املقر الرئي�سي ل�سركة برتول 
الوطنية "اأدنوك" وفندق دبليو يف جزيرة يا�س وقبة حرم جامعة نيويورك 

اأبوظبي باللون البنف�سجي احتفاء بدفعة عام 2021.

وتزامن تخريج هذا العام مع مرور ع�سرة اأعوام منذ اأن ا�ستقبلت اجلامعة 
دفعتها الأوىل بروؤية رامية اإىل اأن تكون واحدة من اأعظم اجلامعات البحثية 

يف العامل التي تقدم احللول ملواجهة التحديات املحلية والعاملية.
10 اأع��وام متكنت جامعة نيويورك اأبوظبي من بناء جمتمع  ويف اأقل من 
وغرهم  وامل��خ��رتع��ني  والفنانني  والباحثني  والطلبة  العلماء  م��ن  رائ���ع 

واإن�ساء منوذج جديد للتعليم العايل.
الفعاليات والأن�سطة  �سل�سلة من  املقبلة  �سبتمر  وتطلق اجلامعة يف �سهر 
احل��ي��ة اح��ت��ف��اء ب��ال��ذك��رى ال��ع��ا���س��رة ل��ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون مفتوحة 

للجمهور.
وت�سنف جامعة نيويورك �سمن اأف�سل اجلامعات يف العامل حيث حتتل املرتبة 
العايل العاملية لعام 2021  للتعليم  تاميز  ت�سنيفات جامعة  26 عامليا يف 
.. كما احتلت املركز احلادي ع�سر يف ت�سنيف فر�س العمل خلريجيها لعام 
2020 وفقا لتقييم �سركة كيو اإ�س لال�ست�سارات الأكادميية التي تعتمد يف 
تقييمها على بيانات التوظيف لكل مراكز جامعة نيويورك حول العامل مبا 

فيها جامعة نيويورك اأبوظبي.
ومت خالل احلفل تقدمي جمموعة من اجلوائز منها الن�سخة الأوىل من 
وجائزة  املتميز  اخل��ري��ج  وج��ائ��زة  العاملية  القيادة  "بيانو" وج��ائ��زة  ج��ائ��زة 

جامعة نيويورك اأبوظبي للقيادة يف ظل "كوفيد - 19".

�سلطان بن اأحمد رئي�سا للمجل�ص ال�ست�ساري لكلية الت�سال باجلامعة القا�سمية

دائرة تنمية املجتمع توؤكد اإلزامية ح�سول مهنيي الرعاية الجتماعية على الرخ�ص قبل 2 �سبتمرب 

نيويورك اأبوظبي حتتفي افرتا�سيا بتخريج دفعة جديدة من طالبها
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اأخبـار الإمـارات
يف يوم ال�سالحف العاملي.. بيئة ال�سارقة تطلق برنامج ال�ستجابة جلنوح احلياة البحرية

•• ال�سارقة -وام:

اأعلنت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�سارقة اإطالق 
البحرية،  احل��ي��اة  جل��ن��وح  لال�ستجابة  ال�سارقة  ب��رن��ام��ج 
تزامنا مع يوم ال�سالحف العاملي الذي ي�سادف 23 مايو 

من كل عام.
و قالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي رئي�س الهيئة :" حتر�س 
من  املنبثقة  وا�سرتاتيجيتها  اأجندتها  تنفيذ  على  الهيئة 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، التي توؤكد 
وحمايتها  البيئة  على  للحفاظ  العمل  موا�سلة  اأهمية 

و�سون التنوع احليوي، وال�ستدامة البيئية".

احلياة  جلنوح  لال�ستجابة  ال�سارقة  برنامج  اإن  واأ�سافت 
اأجندة  و  خطط  يف  املهمة  العناوين  كاأحد  ياأتي  البحرية 
احلياة  جلنوح  وال�ستجابة  التحقيق  خالل  فمن  الهيئة، 
كرنامج  ال��رن��ام��ج  يعمل  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  يف  البحرية 
البحرية،  للحياة  اإن��ق��اذ  وبرنامج  بحث،  وبرنامج  م�سح، 

وبرنامج للتوعية البيئية".
واأكدت �سعى الهيئة اإىل حتقيق عدة اأهداف من وراء هذا 
للزواحف  وال���س��ت��ج��اب��ة  التحقيق  خ��الل  م��ن  ال��رن��ام��ج، 
البحرية والثدييات البحرية والطيور البحرية اجلانحة، 
مب���ا ي�����س��ه��م يف ت��و���س��ي��ع امل��ع��رف��ة احل��ال��ي��ة ب�����س��اأن التنوع 
و   .. البحرية  احليوانات  وتهديدات  والبيئة  البيولوجي 
�ستدعم هذه املعلومات تطوير اإجراءات و�سيا�سات احلفاظ 

على البيئة اإ�سافة اإىل تثقيف اأو�سع للجمهور حول اأهمية 
احلفاظ على الأنواع وامل�ساكل النا�سئة الأخرى خ�سو�سا 
اأن الرنامج يعمل كاأداة مهمة لال�ستجابة واإنقاذ احلياة 

البحرية اجلانحة.
منا�سبا  ج���اء  ال��رن��ام��ج  ���س��ع��ار  ت�سميم  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
الذي  الأزرق  ال��ل��ون  اأن  كما  وال��ه��دف  وامل�سمون  للفكرة 
البحرية ومكانتها،  موؤ�سر على احلياة  ال�سعار  غلب على 
اأنه �سيكون هناك ح�سور فاعل للرنامج على  اإىل  لفتة 
اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  و  من�سات  خمتلف 
بالهيئة مع توا�سل وتفاعل م�ستمر للتعريف بالرنامج 
خمتلف  يف  اأي�سا  حا�سرا  الرنامج  و�سيكون  واأه��داف��ه.. 

فعاليات واأن�سطة الهيئة.

الوطني الحتادي ي�سارك يف اجتماع ال�سبكة الربملانية املعنية بالبنك و�سندوق النقد الدوليني

واملتو�سطة  ال�����س��غ��رة  ل��ل�����س��رك��ات 
���س��ي�����س��اه��م ب��ق��وة يف احل���ف���اظ على 
مو�سح  الدخل  وم�سادر  الوظائف 
خالل  م���ن  ت�����س��ارك  اجل��م��ع��ي��ة  اأن 
مع  بالتعاون  القت�سادي  فريقها 
الكرى  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات 

تواجه م�ستويات غر م�سبوقة من 
البطالة وت�ساعد مبعدلت الفقر، 
الغذائية  الأزم����ات  وح��ت��ى خم��اط��ر 
:" لدينا مهمة  ق��ال��ت  و  ال��ك��رى. 
امل�ساهمة  يف  ت��ت��م��ث��ل  ك��رمل��ان��ي��ني 
ملواجهة  ف��ع��ال��ة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  يف 

واإحياء  ال�سياحة  وتفعيل  تطوير 
اإىل  متثل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  و  �سناعتها 
جانب الرتاث الثقايف ركيزة حيوية 
القت�سادي  الن��ت��ع��ا���س  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
هذا  ك�����ان  و  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ك���ام���ل 
فرو�س  انت�سار  قبل  ميثل  القطاع 

بالن�سبة  امل�����س��اع��ب  م���ن  ال���ع���دي���د 
للمجتمعات والقت�ساديات، وو�سع 
القت�سادي  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  ���س��غ��وط��ا 
وال����س���ت���ق���رار الج��ت��م��اع��ي وامل����ايل 
���س��ي��م��ا ل���دى ال��ب��ل��دان ال��ت��ي لديها 
جعلها  ما  ه�سا�سة  اأك��ر  اقت�سادات 

يف تنفيذ مبادرة تهدف اإىل ت�سهيل 
الو�سول لأ�سواق راأ�س املال البديلة 
وال�سركات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
منطقة  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رة 

الأورو-متو�سطية ودول اخلليج.
الثاين هو  املحور  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  و 

التكاليف القت�سادية والجتماعية 
ل���ل���وب���اء، وذل����ك م���ن خ����الل ثالثة 
وتاأهيل  ح���م���اي���ة  اأول�����ه�����ا  حم������اور 
حيث  واملتو�سطة  ال�سغرة  املن�ساآت 
التحفيز  ح��زم  اأول��وي��ات  اأن حتديد 
ال�سيولة  ن��ق�����س  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

•• اأبوظبي-وام:

�ساركت �سعادة مرمي بن ثنية رئي�سة 
جم��م��وع��ة ال�����س��ع��ب��ة ال��رمل��ان��ي��ة يف 
اجلمعية الرملانية ملجموعة البحر 
الجتماع  يف   "pam" امل��ت��و���س��ط 
ال�سبكة  لفرع  الثالث  الف��رتا���س��ي 
بالبنك و�سندوق  املعنية  الرملانية 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال��دول��ي��ني  ال��ن��ق��د 
اأف��ري��ق��ي��ا لعام  الأو�����س����ط و����س���م���ال 
عنوان  حت��ت  عقد  ال��ذي  2021م 
"التعايف يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا - ت�سميم �سيا�سات 

�ساملة ومرنة وم�ستدامة".
كلمة  ثنية يف  ب��ن  م���رمي  واأع���رب���ت 
األ��ق��ت��ه��ا ن��ي��اب��ة ع���ن اجل��م��ع��ي��ة عن 
و�سندوق  البنك  ملجموعة  �سكرها 
ل��ت��وف��ر من�سة  ال��دول��ي��ني  ال��ن��ق��د 
الق�سايا  ه�������ذه  م����ث����ل  مل���ن���اق�������س���ة 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  احلا�سمة 
اأنه  اإىل  م�سرة  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���س��م��ال 
���س��ه��را ت�سبب   12 اأك����ر م��ن  م��ن��ذ 
19 يف  ت��ف�����س��ي ف����رو�����س ك���وف���ي���د 

كورونا اأكر من 11 ? من الناجت 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل الإق��ل��ي��م��ي، ول 
ي���زال اق��ت�����س��اد ال��ع��دي��د م��ن بلدان 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
موؤكدة  ك��ب��ر،  ب�سكل  عليه  يعتمد 
املالية  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
القوي  التن�سيق  واأن  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
بني البلدان ميكن اأن ي�سمن اإعادة 

تاأهيل هذه ال�سناعة.
و اأو�سحت اأن املحور الثالث يتمثل 
املناخي  احل��ي��اد  ن��ح��و  الن��ت��ق��ال  يف 
الأو�سط  ال�����س��رق  دول  ت��ع��د  ح��ي��ث 
�ساخنة  ن��ق��ط��ة  اأف��ري��ق��ي��ا  و����س���م���ال 
تاأثرات  ب�سبب  املناخ، وذلك  لتغر 
 .. امل����وارد  ون����درة  البيئي  ال��ت��ده��ور 
اأه��م��ي��ة و���س��ع خطط  اإىل  م�����س��رة 
امل�سار  على  املنطقة  لو�سع  التعايف 
اتفاقية  اأه��داف  لتحقيق  ال�سحيح 
وفر�س  وظ����ائ����ف  وخ���ل���ق  ب���اري�������س 
ت�سغيل  واإع����������ادة  ج�����دي�����دة،  ع���م���ل 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����س��اري��ع 
واإزالة الكربون للتخفيف من حالة 

الطوارئ املناخية امل�ستمرة.

ع��ل��ى امل��ك��ان��ة امل��م��ي��زة ال��ت��ي يحظى 
امل��ع��ر���س ع��امل��ي��ا. وح���ول جديد  بها 
ال��دورة احلالية من املعر�س.. قال 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 
اإن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
غيبته  اأن  ب��ع��د  ال���ع���ام  ه����ذا  ي���ع���ود 
املا�سي حامال معه  العام  اجلائحة 
املجال  لإت���اح���ة  ه��ج��ي��ن��ا  ب��رن��اجم��ا 
اأمام اأكر عدد من اجلمهور ملتابعة 
امل�سافات  لتقريب  وذل��ك  فعالياته 
ال�سفر  ع��ل��ى  ق���ي���ود  وج�����ود  ظ���ل  يف 
البع�س من ح�سور  التي قد متنع 
�سيتم  وب��ال��ت��ايل  امل��ع��ر���س  فعاليات 
ب�سكل  الفعلية  بث جميع اجلل�سات 
من  اجل��م��ه��ور  ليتمكن  اف��رتا���س��ي 
�سيتم  كما  مكان  اأي  م��ن  متابعتها 
الفرتا�سية  اجلل�سات  جميع  ب��ث 
ع���ر ال�����س��ا���س��ات امل���ت���واج���دة داخ���ل 
ال��زوار من  املعر�س لتمكني  قاعات 

متابعتها.

واأدب�������اء وي��غ��ط��ي ال��ت��ح��دي��ات التي 
ال��ق��ط��اع يف ظ��ل جائحة  ي�����س��ه��ده��ا 
اإ�سافة اإىل خطر القر�سنة  كورونا 
اأي�سا  وي���ق���دم  ال��ق��ط��اع  ه����ذا  ع��ل��ى 
دخول  يف  للراغبني  تدريبية  ور�سا 
معرتك الكتابة الإبداعية وتطوير 

مهاراتهم يف هذا املجال.
اأملانيا  ج��م��ه��وري��ة  اخ��ت��ي��ار  ح���ول  و 
لدورتني  ال�سرف  �سيف  الحتادية 
م��ت��ت��ال��ي��ت��ني م����ن امل����ع����ر�����س.. قال 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 
امتدادا  ي���اأت���ي  اأمل���ان���ي���ا  اخ��ت��ي��ار  اإن 
جتمع  ال��ت��ي  التاريخية  للعالقات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
ب��ج��م��ه��وري��ة اأمل���ان���ي���ا الحت����ادي����ة و 
ال����ب����ارزة التي  ل��ل��م��ك��ان��ة  جت�����س��ي��دا 
اأملانيا يف القطاع الأدبي  حتظى بها 
ف���ه���ي ت��ت��م��ت��ع ب������رتاث اأدب�������ي غني 
ومتنوع كما ترتبط بالعامل العربي 
نتطلع  و  عميقة  ثقافية  ب��رواب��ط 

الإماراتيني  ال��ك��ت��اب  دور  ح���ول  و 
اأبوظبي  معر�س  خ��الل  اليافعني 
ل��ل��ك��ت��اب.. ق����ال ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
من  احل���ال���ي���ة  ال���������دورة  اإن  مت���ي���م 
امل���ع���ر����س ت�����س��ت�����س��ي��ف ن��خ��ب��ة من 
ال���ك���ت���اب وال�������س���ع���راء الإم���ارات���ي���ني 
والذين �سيتحدثون حول موا�سيع 
كورونا  جائحة  اأث���ر  مثل  متنوعة 
وال��ن��ق��د يف  والإب��������داع  الأدب  ع��ل��ى 
العامل الفرتا�سي واأهمية اخليال 
العلمي يف الأدب واأ�سا�سيات الكتابة 
الإبداعية وغرها من املو�سوعات.

و اأك�������د رئ���ي�������س م����رك����ز اأب���وظ���ب���ي 
الكتاب  اأع���م���ال  اأن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 
الإماراتيني تتميز باأ�سالة والإبداع 
وقال :" ن�سهد يف كل عام م�ساركات 
اأبناء وبنات  وا�سعة من الأدب��اء من 
خمتلف  يف  امل���ت���م���ي���زي���ن  ال�����دول�����ة 

املجالت الأدبية".
و حول امل�ساركات الدولية يف الدورة 

و اأ�ساف اأن برنامج املعر�س بدورته 
�سرائح  خمتلف  ي�ستهدف  احلالية 
الثقافية  اجلل�سات  فهناك  املجتمع 
التي تتناول الأدب وال�سعر وحتتفي 
ب���امل���ب���دع���ني م����ن ����س���ع���راء واأدب��������اء 
املعر�س  خ��الل  و�سيتم  ومفكرين 
بالدورة  الفائزين  تكرمي  بث حفل 
ال�سيخ  ع�����س��رة جل���ائ���زة  اخل��ام�����س��ة 
تنظيم  ج���ان���ب  اإىل  ل��ل��ك��ت��اب  زاي�����د 
الفائزين  جتميع  ح��واري��ة  جل�سة 
واملا�سية  احل���ال���ي���ة  ب����ال����دورت����ني 
امل�سرح  على  مبا�سرة  اجل��ائ��زة  م��ن 
على  ع���الوة  "اأدنيك"  يف  الرئي�س 
العاملية  ب��اجل��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز  ت��ك��رمي 
 2021 ل���ع���ام  ال��ع��رب��ي��ة  ل���ل���رواي���ة 
و�سلوا  الذين  باملوؤلفني  والحتفاء 

اإىل قائمة الت�سفيات النهائية.
امل��ع��ر���س ي�سمل  ب��رن��ام��ج  اإن  ق��ال  و 
العاملني  ت�ستهدف  جل�سات  اأي�سا 
خمت�سني  م����ن  ال��ن�����س��ر  ق���ط���اع  يف 

الثقافية كما ينظم معر�س اأبوظبي 
للكتاب معر�سني ثقافيني  ال��دويل 
بالتعاون مع معهد غوته وال�سفارة 
معر�س  وهما  اأبوظبي  يف  الأملانية 
و  الأملانية"  ال��ع��رب��ي��ة  "احلكايات 
التبادل  على  ال�سوء  ي�سلط  ال��ذي 
الثقايف بني دولة الإم��ارات واأملانيا، 
العربي  الثقايف  املحتوى  ويعر�س 
والأملاين بطريقة م�سوقة كما يقدم 
جمموعة من ور�س احلرف اليدوية 
ويعر�س  ال�����س��ع��ب��ي��ة  واحل����ك����اي����ات 
باللغتني  ن���ادرة  وكتبا  خمطوطات 
"من  معر�س  و  والأملانية  العربية 
حكايات  ���س��ن��دب��اد:  اإىل  ���س��ن��دري��ال 
الذي  و  خالدة"  وع��رب��ي��ة  اأمل��ان��ي��ة 
ي�سلط ال�سوء على الرتاث الثقايف 
الغني للتقاليد ال�سردية من م�سر 
اأملانيا،  و  العربي  العامل  و  القدمية 
وي�ستمران حتى 20 �سبتمر املقبل 

يف املجمع الثقايف يف اأبوظبي.

وت�سليط  الروابط  بهذه  لالحتفاء 
ال�����س��وء على ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف بني 
الأملاين  وال�سعب  العربية  ال�سعوب 

على مر الع�سور.
و اأ�ساف اإن جائحة كورونا ل تزال 
التحديات  م����ن  ال���ك���ث���ر  ت���ف���ر����س 
الفعاليات  ق���ط���اع  ع��ل��ى  وال���ق���ي���ود 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وامل���ع���ار����س 
ل���ذا ارت��اأي��ن��ا اخ��ت��ي��ار اأمل��ان��ي��ا �سيف 
لإتاحة  متتاليني  لعاميني  ���س��رف 
املجال اأمام اأكر عدد من اجلمهور 
للتعرف عن كثب على اإرثها الثقايف 
والأدبي الغني فنحن ناأمل اأن تبداأ 
القريب  يف  ب��الن��ح�����س��ار  اجل��ائ��ح��ة 
ال��ع��اج��ل م���ا ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة لعدد 
اأكر من الزوار حل�سور دورة العام 
القادم من معر�س اأبوظبي الدويل 
ل��ل��ك��ت��اب. واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
اأملانيا تقدم هذا العام  اأن  متيم اإىل 
برناجما غنيا بالفعاليات والندوات 

•• اأبوظبي-وام:

متيم  بن  علي  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
رئي�س مركز اأبوظبي للغة العربية 
اأن معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 
امل��غ��ف��ور له  اأط��ل��ق��ه  اأن  جن���ح م��ن��ذ 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
 1981 ع���ام  ثراه"  اهلل  "طيب 
ال�ساحة  ع��ل��ى  م��ك��ان��ت��ه  ت��ر���س��ي��خ  يف 
الدولية حتى اأ�سبح من�سة للحوار 
قطاع  يف  العاملني  بني  والتوا�سل 
والتعرف  للمعرفة  وب��واب��ة  الن�سر 
والتوجهات  التقنيات  اأح���دث  على 
اأحدث  ع��ن  ف�سال  القطاع  ه��ذا  يف 
لغات  ب�ستى  الأدب���ي���ة  الإ�����س����دارات 
العامل وا�ستك�ساف اأفق التعاون مما 

اأك�سبه �سمعة عاملية مرموقة.
وق����ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب���ن مت��ي��م يف 
ح����وار م���ع وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم������ارات 
فعاليات  انطالق  مبنا�سبة  "وام" 
معر�س  م����ن  ال���ث���الث���ني  ال���������دورة 
اإن  ل���ل���ك���ت���اب  ال����������دويل  اأب�����وظ�����ب�����ي 
امل��ع��ر���س ي�����س��ه��د من���وا م��ت��زاي��دا يف 
اأعداد العار�سني والزوار عاما بعد 
ع���ام اإذ مي��ث��ل ح��ج��م امل�����س��ارك��ة هذا 
التي  القيود  من  الرغم  على  العام 
ت��ف��ر���س��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا دليال 

ال� 30 من معر�س اأبوظبي الدويل 
للكتاب.. قال رئي�س مركز اأبوظبي 
تاأثر  الن�سر  اإن قطاع  العربية  للغة 
ح��ال��ه ك��ح��ال غ��ره م��ن القطاعات 
لغياب  ك���ان  و   .. ك���ورون���ا  ب��ج��ائ��ح��ة 
ال����دويل للكتاب  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي اأث���ر ك��ب��ر ع��ل��ى هذا 
ال��ق��ط��اع ل��ي�����س يف دول����ة الإم������ارات 
على  بل  فح�سب  الأو���س��ط  وال�سرق 
ي�ست�سيف  ح��ي��ث  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى 
الن�سر  اأب����رز دور  ع���ام  ك��ل  امل��ع��ر���س 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وي��وف��ر من�سة 
ل��ل��ن��ا���س��ري��ن وامل���ك���ت���ب���ات وال���وك���الء 
والهيئات الثقافية واحلكومية من 

حول العامل لتبادل الأفكار.
واأ�ساف اإن معر�س اأبوظبي الدويل 
من  يعد  الثالثني  ب��دورت��ه  للكتاب 
اأك����ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام منذ 
ال���ع���ام ون�����رى تفاعال  ب���داي���ة ه����ذا 
الن�سر  دور  م���ن  ك���ب���را  اإي���ج���اب���ي���ا 
من  والأدب��ي��ة  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
ح����ول ال����ع����امل، ف��ع��ل��ى ال���رغ���م من 
 889 ي�سارك  والتحديات،  القيود 
46 دول����ة م���ن حول  ع��ار���س��ا م���ن 
تاأكيد  وه�����ذا  امل���ع���ر����س  يف  ال���ع���امل 
البارزة التي يتمتع بها  على املكانة 

احلدث.

•• دبي - وام:

يحتفل موؤمتر "الإمارات الدويل لطب الأ�سنان" ومعر�س "طب الأ�سنان 
25 عاماً على انطالقته  العربي" )اإي��دك دبي( �سهر يونيو املقبل مبرور 
�سمن دورة ا�ستثنائية تكلل ربع قرن من النجاح والتميز يف جمال متكني 
اأطباء الأ�سنان واملعنيني بهذا القطاع ال�سحي احليوي يف املنطقة والعامل، 
اأتاحه احلدث الأك��ر من نوعه يف املنطقة من فر�س للقاء بني كافة  مبا 
التخ�س�سات املعنية باأحد اأهم التخ�س�سات الطبية لتبادل الأفكار وعر�س 
واأبحاث  جتهيزات  من  والأ�سنان  الفم  �سحة  جمال  يف  امل�ستجدات  اأح��دث 
بيوبيله  احتفاله  اإي��دك  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن  علمية.  واأوراق  ودرا���س��ات 
اإىل  29 يونيو  الفرتة من  العام، واملقامة خالل  الف�سي �سمن دورة هذا 
1 يوليو 2021 يف مركز دبي التجاري العاملي، اأكر من 55،000 زائر 
 173 العلمية  املوؤمتر  اأجندة  �ستت�سمن  فيما  دول��ة،   155 من  وم�سارك 
جل�سة نقا�سية و6 ور�س عمل، و�ستخلله نحو 160 لوحة تعريفية علمية، 
اإذ �سيتناول املوؤمتر اأهم املو�سوعات يف جمال �سحة الأ�سنان والعناية بها. 
عالمة   4،000 م��ن  اأك���ر  على  الط���الع  بفر�سة  امل�����س��ارك��ون  و�سيحظى 
جتارية تقدمها 3،000 �سركة عاملية رائدة، �ست�ستعر�س اأحدث ابتكاراتها 
و�ست�سغل   .. املعر�س  يف  الفم  و�سحة  الأ�سنان  طب  جم��ال  يف  ومنتجاتها 

فعاليات احلدث �سبع قاعات يف مركز دبي التجاري العاملي مب�ساحة تزيد 
اأجنحة:  اأك��ره��ا  دول��ة،   18 اأجنحة  مب�ساركة  مربع،  مرت  األ��ف   37 على 
والتي  اجلنوبية،  وكوريا  واأملانيا،  واإيطاليا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

�ست�ستعر�س اأحدث خدماتها ومنتجاتها واأكرها تطوراً.
اأهمية  على  حتث  ا�ستثنائية  فرتة  وتاأتي الدورة 25 من "اإيدك دبي" يف 
التعليم امل�ستمر ومتكني القطاع ال�سحي والطبي من تعزيز قدرة القائمني 
عليه، ومن ثم املجتمعات ب�سورة عامة، على الت�سدي لالأمرا�س والأوبئة 
.. و�سي�سارك يف اجلل�سات العلمية التي �سيقدمها اإيدك دبي 2021 اأكر 
من 75 خبراً من الأ�ساتذة والأطباء واجلراحني واملحا�سرين واملهنيني، 
احللول  وا�ستعرا�س  مناق�سة  خالل  من  درا�ساتهم  اأح��دث  و�سي�ستعر�سون 
لتعزيز  الفعالة  العملية  الطرق  ل�سيما  املُِلحة  الطبية  للق�سايا  الفعالة 

�سحة الفم والأ�سنان حول العامل.
وتت�سمن اأجندة املوؤمتر العلمية الغنية هذا العام موا�سيع رئي�سية و�ساملة 
يف جمال طب الأ�سنان ومنها: التخدير، وطوارئ الأ�سنان، وبيئة عمل طب 
خمتر  وتكنولوجيا  الأ�سنان،  و�سحة  الأ�سنان،  طب  واأخالقيات  الأ�سنان، 
وعالج  والت�سويق/،  /الإدارة  الأ�سنان  طب  مهنة  وتطوير  الأ�سنان،  طب 
وطب  العدوى،  ومكافحة  امل�ساعدين،  مع  الأ�سنان  وطب  الأ�سنان،  ج��ذور 
والت�سوير  الأ�سنان،  وزراع���ة  املجهري،  الأ�سنان  وط��ب  الليزري،  الأ�سنان 

ال�سنّية،  والتعوي�سات  اللثة،  وط��ب  الأط��ف��ال،  اأ�سنان  وط��ب  للفم،  الطبي 
وطب  الأ�سنان،  طب  يف  الروبوتات  وا�ستخدام  الرتميمي،  الأ�سنان  وط��ب 
اأ�سعة الفم والأ�سنان، وطب الأ�سنان الرقمي، وغرها من املوا�سيع املهمة 

الأخرى.
وكان موؤمتر ومعر�س "اإيدك دبي" قد ح�سل العام املا�سي على لقب "اأكر 
يف  املتميزة  ملكانته  تاأكيداً  الأ�سنان"،  لطب  وعاملي  علمي  ومعر�س  موؤمتر 
رحلته  عر  دبي"  "اإيدك  العامل، حيث جنح  ح��ول  الأ�سنان  اأو���س��اط طب 
اأبرز  املرموقة يف م�ساف  تر�سيخ مكانته  ق��رن من  رب��ع  م��دار  املمتدة على 
الفعاليات العاملية املتخ�س�سة يف طب الأ�سنان على م�ستوى العامل، وا�ستطاع 
اأبرز  ينتظره  الأ�سنان وحدث عاملي  للمخت�سني يف طب  بو�سلة  ي�سبح  اأن 
الأطباء والأكادمييني واملخت�سني يف هذا القطاع من احل�سور وامل�ساركني 

والعار�سني على حد �سواء.
الكرى  العاملية  للفعاليات  ال��ق��وي��ة  ال��ع��ودة  دبي"  "اإيدك  ان��ع��ق��اد  وي��وؤك��د 
بعد  العام،  لهذا  دورت��ه  تاأتي  العام، حيث  م��دار  دبي على  ت�ست�سيفها  التي 
"�سوق  معر�س  من  والع�سرين  الثامنة  الن�سخة  اختتام  من  ق�سرة  فرتة 
ال�سفر العربي - املُلتقى"، وهو احلدث الأكر من نوعه يف املنطقة، والذي 
ا�ستقطب يف دورة هذا العام 1300 عار�س من 62 دولة، حيث �سكلت تلك 
"امللتقى" اأول حدث �سخم باحل�سور املبا�سر لقطاع ال�سياحة  الدورة من 

وال�سفر على م�ستوى العامل منذ 18 �سهًرا.
ِقَبل  من  �سنوياً  تنظيمه  دبي" يتم  "اإيدك  ومعر�س  موؤمتر  اأن  اإىل  ُي�سار 
اإندك�س القاب�سة  موؤ�س�سة اإندك�س لتنظيم املوؤمترات واملعار�س - ع�سو يف 
التابع جلمعية طب الأ�سنان  امل�ستمر  التعليم  وم��زّود معرتف به لرنامج 
�سراكة  الأ���س��ن��ان �سمن  ال�سنوي لطب  احل���دث  ه��ذا  وُي��ق��ام   .. الأم��ري��ك��ي��ة 
العلمية  وبال�سراكة  للهوية واجلن�سية،  الهيئة الحتادية  ا�سرتاتيجية مع 
دبي"  "اإيدك  من  ال��دورة  ه��ذه  وُتعقد  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع 
فعاليات  - مكتب  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  بال�سراكة مع 

دبي لالأعمال، �سريك الوجهة ال�سياحية للحدث.
ويحظى "اإيدك دبي" بدعم كل من هيئة ال�سحة بدبي، والحتاد العلمي 
التنفيذي  واملكتب  الأ�سنان،  العربي لطب  والحت��اد  الأ�سنان  العاملي لطب 
ال�سحة  وجمل�س  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ل��دول  ال�سحة  وزراء  ملجل�س 
لدول جمل�س التعاون، واللجنة اخلليجية ل�سحة الفم والأ�سنان، وجامعة 
ريا�س العلم، والأكادميية العربية لتعليم طب الأ�سنان امل�ستمر، واجلمعية 
ال�سعودية لتقومي الأ�سنان، واجلمعية ال�سعودية لطب الأ�سنان، واجلمعية 
الأ�سنان،  لبحوث طب  الدولية  واجلمعية  ال�سنية،  لال�ستعا�سة  ال�سعودية 
وملتقى نيويورك الكبر لطب الأ�سنان، وجمعية مانيتوبا لطب الأ�سنان، 

وهو حدث �سريك يف الحتاد العاملي لطب الأ�سنان.

حجم امل�ساركة هذا العام دليل على مكانة املعر�س عامليا

علي بن متيم : معر�ص اأبوظبي للكتاب من�سة عاملية للحوار والتوا�سل وبوابة للمعرفة
بالأ�سالة و الإبداع  تتميز  الإماراتيني  الكتاب  • اأعمال 

للكتاب ياأتي امتدادا للعالقات التاريخية  اأبوظبي  معر�ص  �سرف  �سيف  اأملانيا  • اختيار 

البتكارات لنحو 4000 عالمة جتارية متخ�س�سة يف جمال طب الأ�سنان و�سحة الفم  اأحدث  دبي(  )اإيدك  خالل  من  تعر�ص  عاملية  �سركة   3000  •
بني 18 دولة تعر�ص اأحدث خدماتها ومنتجاتها املعنية بطب الأ�سنان  اجلنوبية  وكوريا  واأملانيا،  واإيطاليا،  الأمريكية  املتحدة  • الوليات 

ُيقام يف مركز دبي التجاري العاملي من 29 يونيو اإىل 1 يوليو 

زائر من 155 دولة ي�ساركون »اإيدك دبي« الحتفال بيوبيله الف�سي و  عار�ص  األف   55
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حتقيق اأمنية حتول حلم الطفلة األك�ساندرا اإىل حقيقة
•• اأبوظبي -وام:

حلم  حت��وي��ل  يف  اأمنية"  "حتقيق  م��وؤ���س�����س��ة  جن��ح��ت 
مر�س  من  تعاين  التي  �سنوات   5 األك�ساندرا  الطفلة 
واألعاب  ال�سجرة  بيت  على  باحل�سول  ال��دم  لوكيميا 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ذل���ك  اإىل حقيقة و  امل��ن��زل��ي��ة  احل��دي��ق��ة 
األعاب  لت�سنيع  �سركة  اأك��ر  مينا"  تو  "�ستيب  �سركة 
الوليات  يف  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  البال�ستيكية  الأط���ف���ال 

املتحدة الأمريكية.
و بهذه املنا�سبة قال هاين الزبيدي الرئي�س التنفيذي 
فرو�س  جائحة  �ساهمت  لقد  اأمنية:  حتقيق  ملوؤ�س�سة 

امل�����س��ت��ج��د يف زي�����ادة ع��زل��ة الأط���ف���ال املر�سى  ك���ورون���ا 
امل�سابني باأمرا�س خطرة تهدد حياتهم حول العامل 
بطفولتهم  الطبيعي  ال�سعور  من  تقريبا  حرمانهم  و 
كبقية  باحلياة  الإح�سا�س  و  اللعب  اإىل  تتطلع  التي 

اأقرانهم.
نوا�سل  اأن  املوؤ�س�سة  يف  ي�سعدنا  ال��زب��ي��دي:  اأ���س��اف  و 
ال��ع��م��ل ب��دع��م م���ن ���س��رك��ائ��ن��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني على 
منحهم ب�سمة الأمل والتفاوؤل، ومتكينهم من ممار�سة 
حياة الطفولة الطبيعية التي يحتاجون اإليها ملقاومة 
�سعبة  كانت  مهما  ال��ع��الج  م��راح��ل  وموا�سلة  امل��ر���س 

وموؤملة.

اأبوظبي للكتاب.. ج�سر تالقي احل�سارات.. و منارة التنوع الفكري

لقاءات ر�سدت اآراء واهتمامات جمموعة من العائالت زّوار احلدث

ال�سغار وعائالتهم ي�سيدون مبعرو�سات وفعاليات ال�سارقة القرائي للطفل 12

•• اأبوظبي -وام:

احل�سارات  لتالقي  ج�سرا  للكتاب"  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س   " ي�سكل 
جت�سيدا  وذل��ك  الإم���ارات  دول��ة  اأر���س  على  املعرفية  والتجارب  الإن�سانية 

للتنوع والراء الثقايف الذي يتميز به جمتمعها املحلي.
2011 ال�سوء على امل�ساهد الثقافية يف بلدان  وي�سلط املعر�س منذ عام 
"�سيف �سرف" يف كل دورة من  ك�  با�ست�سافة دول��ة معينة  ب��داأ  ع��دة حيث 
التي  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  وتقدم  لتعر�س  الالحقة  دورات���ه 
الدور  ال��ذي عزز من  الأم��ر  الفني والأدب��ي،  الثقايف وتراثها  اإرثها  تعك�س 
الكبر الذي يلعبه املعر�س يف النفتاح على الثقافات الأخرى وقدرته على 

البتكار والتفاعل مع اجلمهور.
و حتظى الدولة التي يتم اختيارها "�سيف �سرف" املعر�س مبجموعة من 
المتيازات والت�سهيالت التي تت�سمن ادراج ا�سمها على جميع املطبوعات 
اخلا�سة به و تخ�سي�س م�ساحة جمانية يف واجهة املعر�س تكرمًيا لها حتى 

ي�سهل على الزوار الو�سول اإىل اجلناح اخلا�س بها.
الدولة  من  والعار�سني  للنا�سرين  خا�سة  خ�سومات  املعر�س  يقدم  كما 
على  الثقافية  الفاعليات  من  جمموعة  اإقامة  اإىل  اإ�سافة  ال�سرف  �سيفة 
من  وغ��ره��ا  املو�سيقية  وال��ع��رو���س  وامل�����س��رح��ي��ات  ال���ن���دوات  م��ث��ل  �سرفها 

الأحداث.
وذل���ك يف عام  امل��ع��ر���س  ���س��رف على  دول���ة حت��ل �سيفة  اأول  وك��ان��ت فرن�سا 

حيث قدمت الرابطة الثقافية الفرن�سية جمموعة من الأن�سطة   ،2011
اأتاحت للجمهور لقاء كبار الأدباء والفنانني الفرن�سيني  والفعاليات التي 
كينزي  الفرن�سية  وال�سحفية  وال��روائ��ي��ة  لم��رت  نيكول  الر�سامة  مثل 
مراد �ساحبة رواية "حتديات من الأمرة امليتة" وبير اأريزويل كليمنتيل 
املدير العام ال�سابق لق�سر فر�ساي و�ساحب كتاب "قلعة فر�ساي" والروائي 

الفرن�سي الفائز بجائزة غونكور لعام 1992 باتريك �سامويزيو.
املعر�س  على  ���س��رف  �سيف  املتحدة  اململكة  حلت   2012 ع��ام  دورة  يف  و 
من  العديد  خاللها  ا�ست�ساف  ثقافية  وفعاليات  اأن�سطة  عدة  �سهد  ال��ذي 
مارينا  ال��روائ��ي��ة  مثل  ال��ري��ط��اين  الثقايف  املجل�س  م��ع  بالتعاون  الكتاب 
لويكا، وال�ساعرة تي�ساين دو�سي، وروائي الرحالت تيم ماكينتو�س-�سميث، 
و�سكل املعر�س من�سة مثالية لحتفالت ديكنز 2012 التي احتفت بحياة 
مائتي  مرور  مبنا�سبة  املهمة  الأدبية  واأعماله  الكبر  الريطاين  الكاتب 

عام على ميالده.
واختار منظمو املعر�س بدورة عام 2013 دول جمل�س التعاون اخلليجي 
مالمح  عك�ست  التي  الفعاليات  من  العديد  ال��دورة  و�سهدت  �سرف  �سيف 
التجربة الثقافية بدول املجل�س، اإىل جانب اإتاحة جمال للفنون التقليدية 

باملنطقة، عر عرو�س مت ا�ستحداثها واأقيمت يوميا.
�سرف  لتكون �سيف  ال�سويد  2014 على مملكة  دورة  الختيار يف  و وقع 
مع  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور  م��د  يف  الفاعل  ل��دوره��ا  تكرميا  املعر�س، 
ت��ق��در اجلهد  ال��ت��ي  م��ي��دان اجل��وائ��ز  الأخ���رى ل�سيما دوره���ا يف  الثقافات 

اأ�سكاله وت�سجع على الإبداع وحتتفي بالكتاب والعلماء من  الإن�ساين بكل 
خالل جائزة نوبل.

و �سلطت ال�سويد خالل املعر�س ال�سوء على جمموعة وا�سعة من امليادين 
الأدبّية والثقافّية فيها، مثل الر�سوم التو�سيحية، واملاأكولت، واملو�سيقى .

يف  الر�سامني  و  ال�سعراء  و  الكّتاب  اأ�سهر  من   20 نحو  املعر�س  ح�سر  و 
وكتب  الواقعي،  والأدب  الذاتية،  وال�سر  ال��درام��ا،  مثل  متنوعة  ميادين 

و�سعر الأطفال".
يف  ال�سرف  �سيف  لتكون  اآي�سلندا  جمهورية  اختيار  مت   2015 ع��ام  يف  و 
من  متنوعة  باقة  على  ال�سوء  �سلط  خا�سا  جناحا  ت�سمن  ال��ذي  املعر�س 
وامل�سرح  ال�سعر  اآي�سلندا يف جمالت  يف  املوؤلفني  لأب��رز  واملطبوعات  الكتب 
للزوار  اأت��اح  ما  امل�سورة  والكتب  الأطفال  وكتب  اجل�رمية  واأدب  وال��رواي��ة 

الطالع على ثقافة هذا البلد وم�سامني م�سهده الأدبي.
والع�سرين  ال�ساد�سة  ال��دورة  �سرف  اإيطاليا �سيف  2016 حلت  عام  و يف 
برناجماً  ا�ست�ساف  املعر�س  و�سط  يف  اإيطايل  جناح  اإن�ساء  ومت  للمعر�س 
حافاًل بالفعاليات الثقافية والتي مل تقت�سر على املجال الأدبي فقط، بل 

امتدت اأي�ساً اإىل املو�سيقي و ال�سينما و الطهي.
جمهورية  من  وا�سعة  مب�ساركة  املعر�س  من   2017 ع��ام  دورة  متيزت  و 
ال�سني ال�سعبية التي حلت ك�سيف �سرف على احلدث وبلغ عدد النا�سرين 
ال�سينيني امل�ساركني يف املعر�س نحو 200 نا�سر �سيني .. كما اأقيم على 
هام�س املعر�س "موؤمتر قمة تطوير الن�سر ال�سيني العربي الذي ت�سمن 

حقوق،  اتفاقيات  توقيع  بينها  من  بالن�سر  خا�سة  فعالية   50 من  اأك��ر 
واإ�سدارات لكتب جديدة، وندوات حول تبادل الرتجمة، والتعاون، وغرها 

الكثر.
و اختار منظمو املعر�س بولندا لتكون �سيف ال�سرف يف عام 2018 بهدف 
التعريف بالأدب البولندي الذي يعود تاريخه اإىل 1000 عام، وا�ستعرا�س 
اأحدث الجتاهات يف الأدب البولندي الذي ميتلك قاعدة كبرة من القراء 

يف الداخل واخلارج، ومعظمهم يف اأوروبا.
و ت�سمن برنامج بولندا يف املعر�س جمموعة غنية من الأن�سطة والفعاليات 
اإىل جانب جل�سات حوارية ومناق�سات حول اأبرز اأعمال الكتاب املعا�سرين، 
بالإ�سافة اإىل فعاليات موجهة لالأطفال والنا�سئة قدمها فنانون واأ�ساتذة 

وكتاب بولنديون مرموقون.
بوفد  و���س��ارك��ت  املعر�س  على  ���س��رف  �سيف  الهند  حلت   2019 ع��ام  ويف 
والنقاد  الن�سر  جهات  ت�سمن  م�سارك   100 م��ن  اأك��ر  م��ن  مكون  رفيع 
الأدبيني واملوؤلفني، وا�ستعر�س جناح الهند باقة من الأدب والثقافة والفن 

واملو�سيقى وال�سينما والرق�س تعك�س تنوع وغنى النتاج الثقايف الهندي.
"�سيف  رو�سيا  اختيار  عن  اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت  و 
�سرف" معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته ال�30 عام 2020، فيما 
الدورة  �سرف  لتكون �سيف  الحتادية  اأملانيا  الختيار على جمهورية  وقع 
20 فعالية مهنية وثقافية، فيما  2021 والتي �ستقدم خاللها  احلالية 

�ستكون ال�سخ�سية املحورية للمعر�س، ال�ساعر الأملاين غوتيه.

•• ال�سارقة-الفجر:

عربات حمّملة بالكتب، و�سغار يلعبون  بني ممرات ورده��ات ال��دورة ال�12 
ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال���ذي  للطفل"،  ال��ق��رائ��ي  ال�سارقة  "مهرجان  م��ن 
وتب�سيط  وحتليل  �سرح  رك��ن،  كل  يف  لل�سغار  تفاعلية  عمل  ور�سات  للكتاب، 
زيارة  خ��الل  ت��راه  ال��ذي  اليومّي  امل�سهد  هو  ه��ذا  ترفيهي،  قالب  للعلوم يف 
املهرجان، فال�سغار ل تخلو اأياديهم من الأكيا�س التي ت�سم ق�س�ساً ودفاتر، 
اأن  واح��داً  واأل��وان، واأخ��رى مت�سّك بالونات وحلوى، جميعها تروي م�سهداً 

الثقافة يف ال�سارقة فعٌل جمتمعي يت�سارك فيه جميع اأفراد العائلة. 
فاملهرجان لي�س جمّرد رفوف للكتب تعر�س اإ�سدارات اأكر من 172 نا�سراً 
والثقافة  الإب��داع  على  ومفتوٌح  متكامٌل  ف�ساٌء  بّل  وح�سب،  واأجنبياً  عربياً 

والفنون املختلفة، فمنذ انطالقة املهرجان حتّول مركز اإك�سبو ال�سارقة اإىل 
كرنفاٍل ح�سد حوله العائالت والأطفال من خمتلف اجلن�سيات يف الدولة.

ر�سم  ودف��ات��ر  الإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  بوتر"  "هاري  كتاب  وب��ني  وده�سة  ُكتب 
واألوان، اأو�سح الزائر حممد ح�سن من م�سر، الذي جاء رفقة اأبنائه )يو�سف 
ومالك ورتيل(، باأنه يحر�س على زيارة املهرجان �سنوياً هو واأطفاله الذين 
الفعاليات  بالإ�سافة  لقتنائها،  ي�سعون  التي  بالكتب  م�سبقة  قائمة  يعّدون 

والور�س التي و�سعوا لها، وب�سكل م�سبق، جدوًل خا�ساً لزيارتها. 
الثقافية التي تقام يف الوطن العربي  اأه��م الأح��داث  "املهرجان من  وق��ال: 
يف  ي�ساهمون  لأنهم  عليه،  القائمني  اأ�سكر  لهذا  الطفل،  بثقافة  وتخت�س 
واملعرفة،  للكتاب  رف��اق��اً  ليكونوا  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  اأم���ام  الطريق  متهيد 
وي�ساعدوا الأ�سر يف اكت�ساف مواهب وميول الأبناء خا�سة يف ظّل هذا التنّوع 

الكبر الذي يقدمه املهرجان على �سعيد الور�س والأن�سطة". 
"اأنا  واأوي�س(:  اأم لطفلني )عبد اهلل  �سلطان، وهي  من جهتها قالت هداية 
اآتي �سنوياً من دبي اإىل ال�سارقة لأ�سهد املهرجان، اأطفايل �سغوفني بالقراءة، 
للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  من  �سنوية  ح�سيلة  لديه  مثاًل  فعبداهلل 
واملهرجان، فهو يخرج بالعديد من العناوين التي يحبها يف جمالت العلم 
والق�س�س والروايات التي تنا�سب عمره، كما يحر�س اأوي�س على امل�ساركة يف 

الفعاليات الرتفيهية والعلمية املب�سطة". 
اأبنائي حب املطالعة ويجعلهم  "هذا احلدث بات يكّر�س يف نفو�س  وتابعت: 
ي�ساعف من  ال��ع��ام  ه��ذا  وتنظيمه  م��ع حميطهم،  التفاعل  م��ن  ق��رب��اً  اأك��ر 
واملدربني  واملعلمني  الأطفال  والتوا�سل مع  والن�ساط  اأهميته، لأن احلركة 
اأن يتعر�سوا له، ويفتح  اأي �سغط نف�سي ميكن  ال�سغار عن  اإبعاد  ي�سهم يف 

�سعيد  عائلة  عّلقت  ب��دوره��ا  والإبداع".  للمعرفة  ج��دي��دة  ب��واب��ة  اأم��ام��ه��م 
احلو�سني من دولة الإمارات، التي تواجدت يف املهرجان بالقول: "املهرجان 
وي�سرتون  هنا  الأط��ف��ال  ياأتي  فعندما  للقراءة،  م�سّجع  عامل  لنا  بالن�سبة 
التقنية، فالبيئة هنا مثالية لأن  اأجهزتهم  الكتب، يبتعدون ولو قلياًل عن 
ينخرط الطفل يف املطالعة لأن املزيج الذي ا�ستخدم على �سعيد الت�سميم 
العام للمكان، والأل��وان والر�سومات املنت�سرة على اجلدران، وور�س وقاعات 
امل�ساركة والنخراط  العمل، �سكل عامل جذب ب�سري للطفل ي�سجعه على 
العائلة على دور هيئة  واأثنت    ." الور�س  الن�ساطات والتعلم من مدربي  يف 
اأن  موؤكدين  وعائالتهم  لالأطفال  الف�ساء  هذا  توفر  يف  للكتاب  ال�سارقة 
املهرجان ي�ستقطب الكبر قبل ال�سغر فهو مكان اآمن ميتلك كّل املقومات 

التي جتعل منه م�سنعاً للمعرفة والقيم النبيلة والأ�سيلة. 

موارد ال�سارقة ت�سرح متغريات الالئحة التنفيذية للموارد الب�سرية لالإمارة 
•• ال�سارقة-الفجر:

بداأت دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة يوم الأحد 
برناجمها  ور����س  �سل�سلة  2021م  م��اي��و   23
التنفيذية  الالئحة  متغرات  ل�سرح  التعريفي 

للموارد الب�سرية لإمارة ال�سارقة . 
حيث تعقد الور�س بنظام التدريب عن بعد عر 
برنامج  Microsoft Teams. م�ستهدفة 
وال�سوؤون  امل�����س��ان��دة  اخل��دم��ات  اإدارات  م��وظ��ف��ي 
وامل���وارد  وامل��ال��ي��ة  القانونية  وال�����س��وؤون  الإداري����ة 
املوظفني يف جهات وموؤ�س�سات  الب�سرية و�سوؤون 

ودوائر حكومة ال�سارقة .
الروباري  عبيد  اإبراهيم  من  كل  الور�س  ويقدم 
ال��ع��ل��ي��ا للموارد  ال��ل��ج��ن��ة  ����س���وؤون  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
الب�سرية ، و جا�سم حممد اأحمد بوهندي باحث 
بالدائرة  الب�سرية  امل��وارد  اأنظمة  ب��اإدارة  قانوين 
املتغرات والتعديالت  اأهم  . ويتم خاللها �سرح 
للموارد  التنفيذية  الالئحة  على  ط���راأت  ال��ت��ي 
يتميز  التي  ال�سمات  باأبرز  والتعريف   ، الب�سرية 

بها قانون املوارد الب�سرية واأهم تطبيقاته .
وتنفذ �سل�سلة الور�س وفق 5 جمموعات ل�سمان 
�سمولية كافة موظفي احلكومة املعنيني بجميع 

وال�سرقية.  الو�سطى  ومناطقها  الإم����ارة  م��دن 
ومواكبة  الإداري  ال���وع���ي  ن�����س��ر  اإىل  وت���ه���دف 
امل�ستجدات  جميع  ب��ت��ق��دمي  الإداري�����ة  الأن��ظ��م��ة 

خاللها. 
الب�سرية  امل�������وارد  دائ������رة  ت��ت��خ��ذ  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
لتو�سيح  م�ستمرة  تنفيذية  خ��ط��وات  بال�سارقة 
ال��ت��ي جت�سد  ال��الئ��ح��ة  ���س��واب��ط  اآل���ي���ات تطبيق 
احلقوق  بتو�سيح  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  معاير 
وال���واج���ب���ات . ح��ي��ث ي�����س��ه��م ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
حقوق  �سمان  يف  للمعنيني  التعريفية  الرامج 
امل��وظ��ف��ني وحت��دي��د واج��ب��ات��ه��م . وي�سهل  ك��اف��ة 
من  والتاأكد  معلوماته  وتو�سيح  القانون  �سرح 
�سالمة تطبيقه . كما متثل فر�سة لتبادل الآراء 
املتعلقة  الأم��ور  حول  واملناق�سات  وال�ستف�سارات 

بالالئحة.
لفتاً  اإق��ب��اًل  للرنامج  الأول  ال��ي��وم  �سهد  وق��د 
ع����روا عن  ال��ذي��ن  ؛  املخت�سني  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
وم�ستوى  ال���رن���ام���ج  م���ن  ا���س��ت��ف��ادت��ه��م  م����دى 
الإي�ساح خالله. موؤكدين اأهمية عقد مثل هذه 
الرامج با�ستمرار لتو�سيح تفا�سيل الالئحة و 
تطراأ  التي  بالتحديثات  والتعريف  تطبيقاتها، 

عليها ب�سكل دوري ، وتب�سيط الإجراءات . 
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 اأع��ل��ن��ت واح���دة م��ن ام��راأت��ني فقط يف جمل�س ال�����س��ي��ادة احل��اك��م يف 
عليها  يهيمن  التي  النتقالية  احلكومة  متهمة  ا�ستقالتها  ال�سودان 

اجلي�س بتجاهل اأ�سوات املدنيني.
اإىل  ع�سواً   14 من  امل��وؤل��ف  الع�سكري-املدين  املجل�س  ت�سكيل  ومت 
جانب جمل�س وزراء تكنوقراط لقيادة ال�سودان خالل فرتة انتقالية، 
�سهور من  بعد   2019 ع��ام  الب�سر يف  بعمر  اأط��اح اجلي�س  اأن  بعد 

الحتجاجات ال�سعبية.
ال�سودان  وك��ال��ة  بثته  الفيديو  ع��ر  بيان  يف  مو�سى  عائ�سة  وق��ال��ت 
ال�سيادي ويف كل م�ستويات احلكم  املدين يف  املكون  “اأ�سبح  لالأنباء 
القرار بل يختم  جمرد جهاز تنفيذي لوج�ستي ل ي�سارك يف �سنع 

بالقبول فقط لقرارات معدة م�سبقاً«.
واأ�سافت اأنها قدمت ا�ستقالتها يف 12 مايو)اأيار( اجلاري، بعد يوم 
من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع 
احتجاج خالل انتفا�سة 2019، واتهمت ال�سلطات النتقالية بقيادة 

البالد اإىل “مزيد من القتل والظلم والفقر واملعاناة«.
بعد  يكتمل  2019 مل  التحقيق يف مداهمة  اأن  عائ�سة من  و�سكت 
ومل يتم الك�سف عن نتائجه، ويقول ن�سطاء اإن 130 �سخ�ساً قتلوا 
يف تلك املداهمة واأعمال العنف التي اأعقبت ذلك، واعرتفت ال�سلطات 

بوفاة 87 �سخ�ساً.

مدى  على  فرن�سا  يف  بكورونا  اجل��دي��دة  الإ���س��اب��ات  متو�سط  ا�ستقر 
�سبعة اأيام عند م�ستوى يقل عن 14 األفاً لليوم الرابع على التوايل 
انخفا�ساً من الذروة التي جتاوزت 42 األف اإ�سابة يف منت�سف اأبريل 

)ني�سان( عندما كانت البالد يف خ�سم ثالث عزل عام لها.
وب�����داأت ف��رن�����س��ا يف ت��خ��ف��ي��ف اإغ��الق��ه��ا ت��دري��ج��ي��ا م��ن��ذ ب���داي���ة مايو 
)اأي������ار( وت���اأم���ل يف رف���ع ج��م��ي��ع ال��ق��ي��ود ال��رئ��ي�����س��ي��ة ب��ح��ل��ول نهاية 

يونيو)حزيران(.
الطلق منذ  الهواء  واملطاعم يف تقدمي خدماتها يف  املقاهي  وب��داأت 

الأربعاء ومت تخفيف �ساعتني من حظر التجول الليلي.
وانخف�س العدد الإجمايل لالأ�سخا�س الذين مت نقلهم اإىل امل�ست�سفى 
لأول  األفاً   20 اأق��ل من  اإىل  ليرتاجع   19765 اإىل  كورونا  ب�سبب 

مرة منذ 27 اأكتوبر )ت�سرين الأول(.
 ،108526 89 حالة وفاة لي�سبح اإجمايل عدد الوفيات  و�ُسجلت 
العامل لكن متو�سط  الوفيات على م�ستوى  اأك��ر عدد من  يف ثامن 
عدد حالت الوفاة اليومية اجلديدة على مدى �سبعة اأيام انخف�س 

اإىل 142 وهو اأدنى م�ستوى منذ 20 اأكتوبر-ت�سرين الأول.

م�ستقلون  ن���واب  نظمه  منتدى  اأع��م��ال  الرو�سية  ال�سرطة  قطعت 
ب�سبب عدم اللتزام بالقيود ال�سحية �سد كوفيد-19، فيما رف�ست 
اقرتاب  مع  ال�سيا�سية  ال�سغوط  بت�ساعد  منددة  الترير  املعار�سة 

موعد النتخابات الت�سريعية املقررة يف �سبتمر)اأيلول( املقبل.
وجرى توقيف اأربعة اأ�سخا�س على الأقل على هام�س املنتدى املنعقد 
غر  املنظمة  بح�سب  غ���رب(،  )�سمال  ن��وف��غ��ورود  فيليكي  مدينة  يف 

احلكومية املتخ�س�سة “اأو يف دي اينفو«.
“الجتماع  اإن  توقيفها،  مت  التي  غاليامينا  يوليا  النا�سطة  وقالت 
اُعتر غر قانوين لأن عدد امل�ساركني فيه جتاوز احلد امل�سموح به 
واأ�سافت عر  وهو 30 �سخ�ساً، م�سددة على اأن ذلك غر �سحيح”، 
“ال�سلطات فرقت املنتدى لأنها ل تريد اأن يعي�س النا�س  اأن  تويرت 

ب�سكل طبيعي يف رو�سيا«.
اأنه مت تغرمي  واأكد امل�سارك �سرغي فال�سوف عر تطبيق تليغرام 

جميع احلا�سرين يف الجتماع خلرقهم القواعد ال�سحية.
وكان من املقرر تنظيم املنتدى يومي 22 و23 مايو)اأيار( اجلاري 
تن�سيق  اأج���ل  م��ن  منطقة  ث��الث��ني  م��ن  منتخبني  ن���واب  مب�����س��ارك��ة 
الأ�سابيع  يف  ال�سلطات  وكثفت  الت�سريعية،  لالنتخابات  حملتهم 
اأن�سار املعار�س امل�سجون  الأخرة �سغوطها على املعار�سة، ل �سيما 
األيك�سي نافالني. و�سبق اأن اأوقفت ال�سرطة يف منت�سف مار�س -اآذار 
املا�سي اأعمال منتدى لنواب معار�سني حمليني يف مو�سكو، واعتقلت 

حينها نحو 200 �سخ�س.

عوا�سم

�خلرطوم

باري�ص

مو�سكو

املئات يتظاهرون يف مونرتيال 
ت�سامنًا مع الفل�سطينيني 

•• مونرتيال-اأ ف ب

بدء  م��ن  ي��وم��ني  ب��ع��د  الفل�سطينيني  م��ع  ت�سامناً  م��ون��رتي��ال  يف  امل��ئ��ات  ت��ظ��اه��ر 
اإ�سرائيل والف�سائل امل�سّلحة يف قطاع غّزة  �سريان اّتفاق لوقف اإطالق النار بني 
11 يوماً. ورفع املتظاهرون وغالبيتهم من ال�سباب  اأنهى ق�سفاً متبادًل ا�ستمّر 
اأعالماً فل�سطينية ولفتات كتب عليها “فل�سطني حّرة” و�ساروا يف �سارع �سانت 
اأفادت مرا�سلة وكالة  كاثرين، ال�سريان التجاري الرئي�سي يف املدينة، بح�سب ما 
فران�س بر�س. وبداأت التظاهرة ، بعد اأن كان ق�سم من امل�ساركني فيها قد تظاهر 
ال�ساعة  وقرابة  اإع��الم.  و�سائل  بح�سب  املدينة،  يف  الإ�سرائيلية  القن�سلية  اأم��ام 
“اأطلقت  اأن  بعد  “غر قانونية”  التظاهرة  ال�سرطة  اأعلنت  الظهر  بعد  الثالثة 
ور�سقت  نارية  واألعاباً  ومفرقعات  مقذوفات  املتظاهرين  من  �سغرة  جمموعة 
وفقاً لل�سرطة. وقالت لفران�س بر�س اإحدى  عنا�سر ال�سرطة ببع�س املقذوفات”، 
“نحن  عاماً   25 العمر  وتبلغ من  قودية  ي�سرى  تدعى  املتظاهرات وهي طالبة 
اإّنها تتظاهر  اأومل��اج )20 عاماً(  نور  للت�سامن مع فل�سطني«. بدورها قالت  هنا 
ت�سامناً مع الأطفال يف قطاع غزة، يف حني قال كرمي مو�سو�س )20 عاماً( اإّنه 
الق�سف  وت�سّبب  لالإن�سانية«.  املنافية  الإ�سرائيلية  “بالأفعال  للتنديد  يتظاهر 
 66 بينهم  �سخ�ساً،   248 على قطاع غزة مبقتل  الإ�سرائيلي  واجل��وي  املدفعي 
طفال ومقاتلون، وفق ال�سلطات يف القطاع، بينما قتل 12 �سخ�سا بينهم طفالن 
ال�سرطة  وف��ق  القطاع،  م��ن  اأطلقت  ب�سواريخ  الإ�سرائيلي  اجل��ان��ب  يف  وج��ن��دي 
الإ�سرائيلية. وتظاهر الآلف يف فرن�سا ال�سبت ت�سامناً مع الفل�سطينيني يف حني 

يتوّقع تنظيم تظاهرات مماثلة يف اأملانيا خالل نهاية الأ�سبوع.

جيل الأطفال تدمر ب�سبب احلروب املتتالية على القطاع

 اأطفال يف غزة �سحية ال�سدمات النف�سية..  »خائفون من املوت« 

الت�سعيد بني اإ�سرائيل وحما�ص ُيعيد عملية ال�سالم اإىل اأجندة املجتمع الدويل

 رئي�ص الربملان الإيراين: وكالة الطاقة لن حت�سل على �سور املواقع النووية  ملك الأردن يوجه بنقل م�سابني من غزة
•• طهران-رويرتز

نقل التلفزيون الإيراين عن رئي�س الرملان قوله اأم�س الأحد اإن اتفاقا للمراقبة النووية ا�ستمر ثالثة 
لن  الوكالة  اأن  م�سيفا  ال�سبت،  من  اعتبارا  انتهى  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  طهران  بني  اأ�سهر 
تتمكن بعد الآن من احل�سول على �سور املواقع النووية. وقالت الوكالة التابعة لالأمم املتحدة اإن جرو�سي 
يجري حمادثات مع اإيران ب�ساأن متديد ترتيبات املراقبة التي قد توؤثر على املحادثات التي جتريها مع 
ونقل التلفزيون الر�سمي عن حممد باقر قاليباف  القوى العاملية لإحياء التفاق النووي لعام 2015. 
قوله “اعتبارا من 22 مايو اأيار وبانتهاء التفاق املمتد لثالثة اأ�سهر، لن تتمكن الوكالة من الطالع 
املن�ساآت النووية كما كان يحدث مبوجب التفاق«. وبداأت  البيانات التي جتمعها الكامرات داخل  على 
اإيران تدريجيا يف انتهاك �سروط التفاق بعد اأن ان�سحب منه الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب 
عام 2018 واأعاد فر�س العقوبات على طهران. ولل�سغط على اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن من 
اأقر الرملان الإي��راين، الذي يهيمن عليه املحافظون،  اإىل التفاق النووي ورفع العقوبات،  اأجل العودة 

قانونا العام املا�سي يلزم احلكومة باإنهاء تنفيذ الروتوكول الإ�سايف اعتبارا من فراير.

الذين  القطاع  امل�سابني يف  الفل�سطينيني  الأ�سقاء 
توفر  “اأهمية  امللك  واأك��د  فيه«.  العالج  يتلقون 
وامل�سابني  باملر�سى  العناية  واأف�سل  الرعاية  �سبل 
ل�  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات  داعياً  امل�ست�سفى”،  يف 
ا�ستكمال  حالتهم  تتطلب  مم��ن  امل�سابني  “نقل 

العالج يف الأردن اإىل م�ست�سفيات اململكة«.
�سبل  ك��ل  ت��وف��ر  يف  م�ستمر  “الأردن  اأن  واأو���س��ح 

الدعم لالأ�سقاء الفل�سطينيني«.
امليداين  امل�ست�سفى  “ا�ستقبل  ال��ب��ي��ان  وب��ح�����س��ب 
عام  ان��ط��الق��ه  م��ن��ذ  غ����زة،  الأردين يف  ال��ع�����س��ك��ري 
حيث  مري�س،  ماليني  ثالثة  يقارب  ما   ،2009

كان الأردن اأول دولة عربية تقوم باإر�سال م�ست�سفى 
القطاع، وي��رتاوح عدد مراجعيه بني  اإىل  ميداين 

1000 اإىل 1200 يومياً«.
تتبدل طواقمه كل ثالثة  الذي  امل�ست�سفى  وي�سم 
كاجلراحة  الطبية  الإخت�سا�سات  خمتلف  اأ�سهر 
الفقري  وال���ع���م���ود  وال���ع���ظ���ام  واحل�������روق  ال���ع���ام���ة 
والتجميل والرتميم والأطفال، وال�سدر، والوجه 
امل�ست�سفيات  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن  وال���ف���ك���ني. 
الأردنية اخلا�سة فوزي احلموري الثنني ا�ستعداد 
امل�ست�سفيات اخلا�سة ل�ستقبال وعالج 300 جريح 

فل�سطيني جماناً.

•• عمان-اأ ف ب

دعا العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين، يف ات�سال 
هاتفي مع رئي�س بعثة امل�ست�سفى امليداين الع�سكري 
الأردين يف غزة اىل نقل م�سابي غزة ممن تتطلب 

حالتهم ا�ستكمال العالج اإىل م�ست�سفيات اململكة.
امللك عبد  اإن  امللكي  وقال بيان �سادر عن الديوان 
بعثة  رئي�س  مع  هاتفي  ات�سال  يف  “اطماأن”  اهلل 
املقدم  غ��زة  الأردين  امليداين  للم�ست�سفى  التعزيز 
امل�ست�سفى  “اأو�ساع  اىل  اربيحات،  هيثم  الطبيب 
واىل  واحتياجاته،  غزة  قطاع  يف  الأردين  امليداين 

•• غزة -اأ ف ب

عندما بداأ الق�سف يف �سمال مدينة 
�سابو�س  زينة  الطفلة  كتبت  غ��زة، 
باللون  ح��ر  ب��ق��ل��م  ���س��ن��وات(   10(
الأح����م����ر ر����س���ال���ة وو���س��ع��ت��ه��ا حتت 
الر�سالة  وت��ق��ول  وال��دت��ه��ا.  و����س���ادة 
جدا.  خ��ائ��ف��ة  اأن���ا  حبيبتي،  “ماما 
القر  ا�ست�سهدنا �سعونا معا يف  اإذا 
اأن  واأري��د  لأبقى يف ح�سنك.  نف�سه 

اأرتدي مالب�س العيد«.
اإطالق  اتفاق وقف  على الرغم من 
التنفيذ فجر  النار الذي دخل حيز 
اجل���م���ع���ة، ي���ح���ذر خ�����راء م���ن اآث����ار 
�سرتافق  ال��ت��ي  ال��ن��ف�����س��ي��ة  ال��ق�����س��ف 

الأطفال ل�سنوات.
الأطفال  اإن  نف�سيون  اأطباء  ويقول 
يف ق��ط��اع غ���زة ي��ع��ان��ون م��ن �سل�سلة 
املرتبطة  النف�سية  الأع���را����س  م��ن 
كالكتئاب  ال��ق�����س��ف  م���ن  ب���اخل���وف 
ال�سلوكية  وال���س��ط��راب��ات  وال��ق��ل��ق 
املزاج  وع�سبية  ال���الاإرادي  والتبول 

وغرها.
بكتابة  ب���داأت  اإن��ه��ا  بر�س  فران�س  لوكالة  زينة  تقول 
“اخلوف والرعب.  ب�  الر�سالة انطالقا من �سعورها 
ك���ان���وا ي��ق�����س��ف��ون حم��ي��ط م��ن��زل��ن��ا، وي��ق�����س��ف��ون كل 
وو�سعتها  امي  اإيل  ورق��ة  كتبت  النوم  قبل  ال�سوارع. 

حتت الو�سادة لأنني كنت خائفة من اأن اأموت«.
يف القطاع الذي �سهد 4 عمليات ع�سكرية اإ�سرائيلية 
من  ال��ك��ث��ر  ن�����س��اأ  و2014،  و2012   2008 يف 

الأطفال على اأ�سوات الق�سف والغارات اجلوية.
ويوجد مليون طفل يف غزة، بح�سب اأرقام �سادرة عن 

منظمة المم املتحدة للطفولة )يوني�سيف(.
ويقول جد الطفلة �سعيد ال�سابو�س “جيل الأطفال 

تدمر ب�سبب احلروب املتتالية على غزة«.
�سواريخ  حما�س  اإط��الق  بعد  الأخ��ر  النزاع  واندلع 
الفل�سطينيني  العرية ت�سامنا مع  الدولة  يف اجتاه 
ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��خ��و���س��ون م��ن��ذ اأي�����ام م��واج��ه��ات مع 
امل�سجد  وباحات  ال�سرقية  القد�س  يف  الإ�سرائيليني 
900 منهم  م��ن  اأك��ر  باإ�سابة  ت�سبب  م��ا  الأق�����س��ى، 
بجروح. وجاءت تلك املواجهات على خلفية التهديد 
بطرد عائالت فل�سطينية من منازلها يف حي ال�سيخ 
الق�سف  ت�سبب  ي��ه��ود.  م�ستوطنني  ل�سالح  ج���راح 

•• عوا�سم-وكاالت

غزة  يف  واإ�سرائيل  حما�س  بني  الأخ��ر  الت�سعيد  اأدى 
ال�سالم  دفع عملية  الأمريكية على  الإدارة  اإ�سرار  اإىل 
مربع  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  واإع����ادة  املنطقة،  يف 
اأول��وي��ات��ه��ا ���س��ع��ي��اً ل��ف��ر���س ت��ه��دئ��ة ط��وي��ل��ة ت��ف�����س��ي يف 
نهاية املطاف اإىل اتفاق �سالم يعيد ال�ستقرار لل�سرق 

الأو�سط.
ف��اإن جهود  اأم�س الأح���د،  ووف��ق �سحف عربية ���س��ادرة 
القاهرة مهيئة  التهدئة يف غزة جعلت  لتحقيق  م�سر 

لأن تعلب دوراً رئي�سياً يف جهود ال�سالم م�ستقبال.

عملية ال�سالم
قالت م�سادر �سيا�سية فل�سطينية يف رام اهلل ل�سحيفة 
اإن احلرب على قطاع غزة �سّرعت  “ال�سرق الأو�سط”، 
املنطقة،  يف  ج��دي��دة  �سيا�سية  عملية  دف���ع  ج��ه��ود  م��ن 
م��وؤك��دة اأن ات�����س��الت وم��ب��اح��ث��ات وق��ف ال��ن��ار يف قطاع 
غزة وفر�س تهدئة طويلة الأمد كانت جزءاً من خطة 
اأو�سع ل�ستئناف املفاو�سات الفل�سطينية - الإ�سرائيلية، 

والو�سول اإىل اتفاق �سالم.
واأ�سافت امل�سادر، “بوجود اإدارة اأمريكية جديدة تريد 
كان  واإق��ل��ي��م��ي  ودع���م دويل  ال�����س��الم  ا���س��ت��ئ��ن��اف عملية 
حدث  ما  لكن  العملية،  ه��ذه  مثل  تنطلق  اأن  ُيفرت�س 
اأكر  يف القد�س واحل��رب على غزة جعال الأم��ر ملحاً 

وحتمياً«.
الوليات  اأجرتها  التي  الت�سالت  اأن  امل�سادر  واأك���دت 
املتحدة مع الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ب�سكل مبا�سر، 
للو�سول  �سالم  اإط���الق عملية  اأن��ه يجب  على  ت��رك��زت 
جمرد  ولي�س  واإ�سرائيلي،  فل�سطيني  �سامل  اتفاق  اإىل 

الو�سول اإىل اتفاق موؤقت لوقف النار يف غزة.

تغري اللهجة امل�سرية
اإن  لها،  تقرير  يف  اللندنية  “العرب”  �سحيفة  قالت 
ال��ق��ادم��ة هو  اأم���ام م�سر يف املرحلة  الم��ت��ح��ان الأك���ر 
احلد من غلواء حما�س و�سعورها بالن�سر ورفع �سقف 
مطالبها مبا يف ذلك على القاهرة، وهو و�سع قد تكون 

له تداعيات داخل م�سر نف�سها.
لقيادة حما�س  العارم  الإح�سا�س  اأن  ال�سحيفة،  واأك��دت 
بن�سوة النت�سار املعنوي قد يحد من مكا�سب القاهرة 
وي��ن��ه��ي ���س��ري��ع��اً ���س��ه��ر ال��ع�����س��ل ال�����ذي ظ���ه���رت معامله 
م��ع جن��اح��ه��ا يف ال��ت��و���س��ط ل��وق��ف احل���رب ب��ني حما�س 

واإ�سرائيل، فاحلركة برعت يف ا�ستثمار فكرة املقاومة.
القاهرة،  دور  جناح  يف  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  واأ�سهمت 

تهدئة روع �سقيقها البالغ من العمر عامني ون�سفا 
يف  عائلتهما  اأف����راد  م��ن  ك��ب��را  ع���ددا  خ�سرا  اأن  بعد 

ق�سف جوي اإ�سرائيلي.
وتقول “عندما ي�سمع �سوت اأي انفجار يبداأ بال�سراخ 

والبكاء. ويقول يل” اأحبك واأريد اأن اأكون معك«.
“ل تخف، هذا �سوت  وحت��اول مي�ساء تهدئته قائلة 

بالون«.
عمي  ابن  نف�سي.  دعم  اإىل  بحاجة  “اجلميع  وتتابع 
عائلته ومت  اأف��راد  ا�ست�سهد جميع  عاما(   16( عمر 
�ساعة   12 اأن ق�سى  بعد  الأنقا�س  انت�ساله من بني 
هناك. ومن هول ال�سدمة ما زال يبكي بحرقة ول 

يريد الكالم«.
وب�سبب تدمر املنزل املوؤلف من اأربعة طوابق ب�سكل 
اأحمد  و�سقيقها  مي�ساء  ب��ات��ت  ال��رم��ال  ح��ي  يف  ك��ل��ي 

يقيمان يف منزل جدها مع اأختهما مرام.
وترقد والدتها يف م�ست�سفى ال�سفاء على اإثر اإ�سابتها 

بجروح بالغة يف الغارة نف�سها التي دمرت املنزل.
وان��ت�����س��ل ط��اق��م ل��ل��دف��اع امل����دين ع����ددا م���ن الن�ساء 
اأب���و العوف  والأط���ف���ال م��ن حت��ت رك���ام م��ن��زل عائلة 
طب  طالبة  مي�ساء،  �سقيقتا  بينهما  كليا  دم��ر  ال��ذي 
املدر�سة  طالبة  وروان  عاما(   20( �سيماء  الأ�سنان 

)17 عاما( .

الإ�سرائيلي على قطاع غزة والذي  املدفعي واجلوي 
248 �سخ�سا، بينهم  ا�ستمر اأحد ع�سر يوما مبقتل 
66 طفال، مبوجب اأرق��ام �سادرة عن وزارة ال�سحة 

يف غزة.
اأما على اجلانب الإ�سرائيلي فاأكدت خدمة الطوارئ 
م��ق��ت��ل 12 ���س��خ�����س��ا، ب��ي��ن��ه��م ط��ف��ل و���س��اب��ة ع��رب��ي��ة-

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وج���ن���دي اإ���س��رائ��ي��ل��ي و���س��خ�����س هندي 
357 بجروح  ن��ح��و  اأ���س��ي��ب  وت��اي��الن��دي��ان، يف ح��ني 

خمتلفة.
ويعتر عدد القتلى يف قطاع غزة مثار جدل خا�سة 

يف ما يتعلق بعدد املدنيني مقارنة باملقاتلني.
وقال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو اإن 
الق�سف الإ�سرائيلي قتل “اأكر من 200 اإرهابي” 

يف غزة.
وب��ح�����س��ب امل��ف��و���س ال��ع��ام ل���المم امل��ت��ح��دة ف����اإن عدد 

القتلى املدنيني بلغ 129 �سخ�سا.
اأن  اجلمعة من  الأطفال”  “اأنقذوا  وحذرت منظمة 

الأطفال يف غزة �سيعانون ل�سنوات قادمة.
يعانون من  “الأطفال يف غزة  فاإن  املنظمة  وبح�سب 
عالمات  عليهم  وتظهر  النوم  وقلة  والقلق،  اخل��وف 

القلق مثل الهتزاز امل�ستمر والتبول الالاإرادي«.
ويف منزل اآخر، حتاول مي�ساء اأبو العوف )22 عاما( 

جلماعة  تابعة  باعتبارها  حل��م��ا���س،  م��رت��اح��ة  تكن  مل 
الإخوان امل�سلمني التي ت�سنفها م�سر يف خانة الإرهاب، 

وعانت من تدخالتها الأمنية يف �سيناء.

مع�سلة الأحزاب الكربى
ب�سحيفة  له  مقال  يف  طالب  اأب��و  حمود  الكاتب  يقول 
تنخر  ك��رى  مع�سلة  اإزاء  اإن��ن��ا  ال�سعودية،  “عكاظ” 
عدالة وم�سروعية وقانونية الق�سية الفل�سطينية بداأت 
بن�سوء الف�سائل واحلركات املن�سقة التي تدعي متثيلها 
وترتكب احلماقات با�سمها منذ منت�سف القرن املا�سي 
اأنها الأ�سواأ لأن الف�سائل  اأثبتت  وانتهاء بحما�س التي 
الأنظمة  بع�س  ل�سالح  وتعمل  مت��ول  ك��ان��ت  ال�سابقة 
العربية �سد البع�س الآخر، بينما حما�س تعمل ل�سالح 
م�سروع خارجي تو�سعي تخريبي ي�ستهدف كل العرب، 
للجهود  اإف�سادها  اإىل  اإ�سافة  بذلك،  وتعرتف وجتاهر 
امل�ستمرة التي تهدف اإىل حل الق�سية الفل�سطينية وفق 

القرارات الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
ويوؤكد الكاتب، اأن دولة كاململكة العربية ال�سعودية ت�سع 
اخلارجية  �سيا�ستها  جوهر  يف  الفل�سطينية  الق�سية 
ك��اأول��وي��ة، وت�����س��ع��ى ع��ل��ى ال�����دوام ل��ل��و���س��ول اإىل حلول 
الفل�سطينية  ال�سلطة  عادلة من�سفة لها، وتتعامل مع 
وكذلك  القانوين،  ال�سرعي  املمثل  بو�سفها  الر�سمية 

ع��ل��ى م��راع��اة حتركات  وب���دت ح��م��ا���س نف�سها جم���رة 
ما  ظ��ل  يف  ال��ع��امل  على  ال��وح��ي��د  منفذها  فهي  م�سر، 
فر�سته اإ�سرائيل من ح�سار عليها منذ �سنوات، وهو ما 

حاولت القاهرة ا�ستثماره يف هذه احلرب.
جزءاً  وف��ق��دت  عملياً  منهكة  خ��رج��ت  حما�س  اأن  وم��ع 
ال��ع�����س��ك��ري يف احل������رب، لكنها  م���ن خم��زون��ه��ا  ك���ب���راً 
بالتاأكيد �ستعمل على ال�ستفادة منها �سيا�سياً واإعالمياً 
وت�سويرها للراأي العام العربي على اأنها “ن�سر كبر” 
ماآ�س  من  “الن�سر”  ه��ذا  خّلفه  ما  اإىل  اللتفات  دون 

يف غزة.
وق���ال���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة، اإن ح��م��ا���س ت��ق��ت��دي ب���ح���زب اهلل 
اللبناين يف مواجهته عام 2006 مع اإ�سرائيل وحتاول 
اأو�ساعها،  تنا�سب  التي  بالطريقة  روايته  اإنتاج  اإع��ادة 
اإليه احلرب يف  اأدت  حيث جتاهل احلزب الدمار الذي 
ن�سراً  باعتبارها  نتائجها  ت�سويق  واأج��اد  لبنان  جنوب 

مهّماً للمقاومة.
امل�����س��ري ق��ري��ب��اً ورمب���ا من�سجماً مع  وظ��ه��ر اخل��ط��اب 
ن���ظ���ره احل���م�������س���اوي، ف��ق��د ج����رى يف خ�����س��م احل���رب 
الإ�سرائيلي،  “الحتالل  نوعية  من  عبارات  ا�ستخدام 
املقاومة الفل�سطينية، ال�سهداء”، وظهرت هذه املفردات 

بجالء يف غالبية و�سائل الإعالم امل�سرية الر�سمية.
التي  ال�سابقة  امل�سرية  الروؤية  اأن هذا مع  اإىل  واأ�سارت 

وق���ت���ل يف ت���ل���ك ال����غ����ارة ن���ح���و 42 
ن�ساء  ع�����س��ر  ب��ي��ن��ه��م  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا 

وثمانية اأطفال.
اأب��و العوف  وت��روي �سقيقتهم م��رام 
)7 اأع������وام( ال��ت��ي جن���ت م���ن حتت 
احلجارة،  حت���ت  “كنت  الأن���ق���ا����س 
�ساألت عن ماما وعن اأختي �سيماء، 
وك��ن��ت اأق����ول اأخ���رج���وين م��ن حتت 

ثم ت�سيف “ اأنا حزينة«. الردم”. 
من  قريبة  اإ�سرائيلية  غارة  ووقعت 
منزل اجل��د، فاأ�سبحت م��رام تبكي 

وترتع�س.
بقايا  بر�س  و�ساهد مرا�سل فران�س 
الأل��ع��اب اخل��ا���س��ة مب���رام ب��ني ركام 
اللون.  اأحمر  دب  بينها  من  منزلها 
ودفاتري  “كتبي  ال��ط��ف��ل��ة  وت��ق��ول 

احرتقوا«.
الأخرة،  الع�سكرية  العملية  خالل 
النف�سية  لل�سحة  غ��زة  برنامج  ك��ان 
كيفية  يف  ل��ل��ع��ائ��الت  ن�سائح  ي��ق��دم 
اأثناء  الأط��ف��������������������ال  م���ع  التعام������ل 
على  ����س���ف���ح���ت���ه  ع������ر  ال����ق���������س����ف 

“في�سبوك«.
ويف من�سور يعود تاريخه اإىل 10 اأيار/مايو املا�سي، 
كان الرنامج يطلب من الوالدين م�ساركة امل�ساعر 
اأث���ن���اء الق�سف  اإ���س��غ��ال��ه��م  م���ع الأط���ف���ال وحم���اول���ة 

باأن�سطة اأخرى مثل اللعب اأو الر�سم اأو ال�سالة.
ول توجد ن�سبة حقيقية لعدد الأطفال الذين يعانون 
من ا�سطرابات نف�سية يف القطاع، لكن برنامج غزة 

ي�سر اإىل ازدياد هذه احلالت باملئات �سهريا.
ويحذر الأخ�سائي النف�سي حممد اأبو ال�سبح من اأن 
هائلة”  “ل�سدمات  تعر�سوا  الذين  الأطفال  ي�سبح 

يف قطاع غزة، عنيفني.
“ال�سطرابات النف�سية تظهر  اأن  اأبو ال�سبح  وي�سرح 
غالبا عر ا�سطرابات �سلوكية �سيئة وعنيفة. حتدث 
احلروب زيادة يف العنف لدى الأطفال يف املدار�س اأو 

داخل البيوت«.
وبح�سب اأبو ال�سبح فاإن غالبية الأطفال يف قطاع غزة 

“يعانون من الكتئاب والقلق وا�سطراب ال�سلوك«.
وحذر الأخ�سائي من اأن هناك “ن�سبة كارثية” من 

الأطفال الذين يحتاجون لإعادة تاأهيل.
ويتابع “اأنا غر متفائل، هذه احلرب �ستن�سئ جيال 

عدوانيا عنيفا مييل اإىل الكراهية«.

اأي دولة عربية اأخرى، اأو اأجنبية متعاطفة مع احلقوق 
الفل�سطينية، �ستجد �سعوبات جمة تعرت�س م�ساعيها 
املخل�سة بوجود حركات فل�سطينية من�سقة تعمل وفق 
اأ�سراراً للفل�سطينيني ل تقل فداحة  اأجندتها وت�سبب 
ع��م��ا يفعله امل��ح��ت��ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي. ول��ذل��ك ل ت��ب��دو يف 
حتييد  يتم  مل  ما  الفل�سطينية  للماأ�ساة  نهاية  الأف��ق 
اأوًل  الفل�سطينيني  م�سوؤولية  وه��ذه  واأمثالها،  حما�س 
ثم العرب املخل�سني لعروبتهم والق�سية الفل�سطينية 
ومعهم املجتمع الدويل الذي يدعي مواجهته لالإرهاب 
والدول الراعية له مثل اإيران التي تعبث وتعربد على 

مراأى العامل.
ق�سية  لإي��ران يف  �سكراً  يقول  اإن من  اأبوطالب،  وق��ال 
اإمنا  عنها  ال��دف��اع  يف  ع��ام��اً   73 ال��ع��رب  اأم�سى  عربية 

ميثل اأكر خائن لها.

اإعالن الن�سر من الدوحة
م���ن ج��ه��ت��ه، ي���ق���ول ال��ك��ات��ب حم��م��د ي��و���س��ف يف مقال 
كله  ال��ع��امل  اإن  الإم���ارات���ي���ة،  “البيان”  ب�سحيفة  ل��ه 
من  الوح�سية  يف  املفرطة  الهجمة  لوقف  ي�سعى  ك��ان 
يديرون  الذين  العن�سري  الفكر  واأ�سحاب  نتانياهو، 
الأبرياء،  اإن��ق��اذ  بهدف  الإ�سرائيلية،  الع�سكرية  الآل��ة 
ووقف �سفك الدماء، واحلفاظ على ما تبقى من غزة، 
وه��ن��ي��ة ي��ق��ف حت��ت اأب����راج ال��دوح��ة م��ت��ف��اخ��راً مبعادلة 
جديدة قلبت املوازين، ويبارك ل�سعبه الذي مل يخرج 
ب���ع���د، بالن�سر  ج��ث��ث ���س��ح��اي��اه م���ن حت���ت الأن���ق���ا����س 

العظيم.
وي�سيف الكاتب، “مل يتحدث عن الن�سر من بعد هنية 
البالد  يف  التدمرية  اخلاليا  مر�سد  اخلامنئي،  غر 
العربية، ومعه قادة حر�سه الثوري واأ�ساطيل التهريب 
امل��ن��ت�����س��ري��ن مب��زي��د م���ن الطائرات  ال��ب��ح��ري��ة، وي��ع��د 
ومل  مكان،  كل  يف  الذباب  مثل  تت�ساقط  التي  امل�سرة، 
قد  فهو  م�ساب،  ج��راح  ت�سميد  اأو  بيت  ببناء  يعدهم 
اع��ت��اد ع��ل��ى ال��دم��ار وب���ث ال��ف��و���س��ى وت��ق��دمي الأبرياء 
ق��راب��ني لأح��الم��ه واأوه��ام��ه، جالب ال��وي��الت ال��ذي ل 

يعرف للخر طريقاً«.
الحتاليل  وال�سلوك  الفكر  على  “الن�سر  اإن  وق���ال، 
ال��ع��ن�����س��ري، ل ي��اأت��ي م��ن رم���وز ال��ع��ن�����س��ري��ة، اأ�سحاب 
النظرة التو�سعية، والتمدد الطائفي واملذهبي يف بالد 
العرب، ول ي�سنع الن�سر اأتباع فئة جعلت نف�سها �ساحبة 
حق يف قيادة اأمة حتاول ك�سرها، قبل اأن ت�سيطر عليها، 
فهوؤلء ينت�سرون عر الواقع الفرتا�سي، برعاية من 
الإخوان  با�سم  ال�سياطني  اتبعوا  م��ن  اإليهم،  ينتمون 

الإرهابيني«.
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• يا�سا مونك

   يف ال�سنوات الأخرة، تنباأ موكب ل نهاية له من 
الكّتاب مبوت ال�سرتاكية الدميقراطية. لقد كانوا 
الدميوقراطية  ال�سرتاكية  اأوج  حمقني:  ن�سف 
ا ن�سف خمطئني:  لن يعود اأبًدا، لكنهم كانوا اأي�سً
الأحزاب الأخرى، مثل الدميقراطيني امل�سيحيني، 

تغرق يف رمال الن�سيان.
   يف فرتة ما بعد احلرب، فازت الأحزاب ال�سرتاكية 
الدميقراطية بجزء كبر من الأ�سوات يف جميع 
البلدان الأوروبية تقريًبا. لقد كانت اأحد احلزبني 
“الأحزاب  اأو  ال�سعبية،  الحتفالية  الرئي�سيني يف 
يف فرن�سا واأملانيا وبريطانيا العظمى،  ال�سعبية”، 

و�سيطرت على ال�سيا�سة يف الدول ال�سكندنافية.
   م����ن����ذئ����ذ، ����س���ع���ف���ت الأح������������زاب ال����س���رتاك���ي���ة 
الدميقراطية ب�سكل كبر يف جميع الدميقراطيات 
احلزب  مقاعد  ع��دد  تقل�س  فرن�سا،  يف  ال��ك��رى. 
الوطنية  اجلمعية  يف  مقعًدا   25 اإىل  ال�سرتاكي 
وبالكاد تتاح له فر�سة امل�ساركة يف اجلولة الثانية 
اأملانيا،  يف  املقبل.  العام  الرئا�سية  النتخابات  من 
انخف�س ن�سيب احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي 

بنحو الن�سف خالل ع�سرين عاًما.
ال�سيا�سي  ب��ل��ر  ت���وين  ي����زال  ل  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ويف   
العمايل الوحيد الذي فاز بتفوي�س حكومي منذ 
اأكر من ن�سف قرن، ويتم طرد احلزب من معقله 
التقليدي، �سمال �سرق البالد الروليتاري. وحتى 
ال�سرتاكيون  ت��وق��ف  ال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة،  ال����دول  يف 
يكونوا  اأن  عن  طويلة  فرتة  منذ  الدميقراطيون 

احلزب الطبيعي للحكومة.
   ه���ن���اك ع����دد م���ن الأ����س���ب���اب اخل��ا���س��ة بخريف 
تعد  مل  ه��������ذا.  ال����دمي����ق����راط����ي����ة  ال�����س����رتاك����ي����ة 
ثقافيا؛  م��وّح��دة  اج��ت��م��اع��ي��ة  بيئة  ال��رول��ي��ت��اري��ا 
وكما اأ�سار ال�سيا�سي الريطاين من حزب العمال 
فاإن  الأخ��رة،  النتخابات  بعد  األك�سندر  دوغال�س 
زي����ارة متحف  ال��ن��اخ��ب��ني  ع��ل��ى  “عر�ست  ح��رك��ت��ه 
يورو  اإىل  الذهاب  يريدون  وهم  املحلي،  التعدين 
ديزين”. ونتيجة لذلك، فاإن اأحزاب ميني الو�سط 
اأو اأحزاب اليمني املتطرف  مثل حزب املحافظني، 
اأ�سوات  باأغلبية  الآن  الوطني، تفوز  التجمع  مثل 
ال�سرتاكيني  اأن  ات�����س��ح  ل��ق��د  ال��ع��ام��ل��ة.  الطبقة 
الدميقراطيني كانوا جمرد طليعة لجتاه اأعر�س 
الع�سرين،  القرن  اأح��زاب  و�سقوط  تراجع  بكثر: 

بغ�س النظر عن تقاليدها الأيديولوجية.
الدميقراطيون  اأط��ول، عانى     على نطاق زمني 
امل�����س��ي��ح��ي��ون م���ن ت���اآك���ل مم���اث���ل. يف ف��رن�����س��ا، اأداء 
اجلمهوريني اأف�سل قلياًل من احلزب ال�سرتاكي. 

الدميقراطيون،  امل�سيحيون  ميثل  ل  اأملانيا،  ويف 
ي��ل��ي��ه��م ح�����زب اخل�������س���ر، ����س���وى 23 ب���امل���ائ���ة يف 
حزب  اإيطاليا،  ويف  احلالية.  ال���راأي  ا�ستطالعات 
ال��راب��ط��ة، وه���و ح���زب مييني م��ت��ط��رف ل��ه جذور 
يليه  الول،  اليميني  احل��زب  الآن  هو  انف�سالية، 
فراتلي دي اإيطاليا، وهو حزب مييني متطرف له 

جذور فا�سية.
   الأ����س���ب���اب م���وازي���ة ل��ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ف�����س��ر اختفاء 
واليوم، مثلما بقي  الدميقراطيني.  ال�سرتاكيني 
ال��رول��ي��ت��اري��ني )ال��ذي��ن مييلون  ع���دد قليل م��ن 
من  القليل  بقي  ثقافًيا(،  ميينيني  يكونوا  اأن  اإىل 
يكونوا  اأن  اإىل  مي��ي��ل��ون  )ال���ذي���ن  ال���رج���وازي���ني 
الأم����ر ل يقت�سر على  ل��ك��ن  ث��ق��اف��ًي��ا(.  ي�����س��اري��ني 
اختفاء الدائرتني التقليديتني للعائالت احلزبية 
التي  الأ�سئلة  اإن  بل  فح�سب،  الكرى  الأوروب��ي��ة 

يقدمون اإجابات عليها مل تعد يف قلب ال�سيا�سة.
ك��ان م��ن املحتمل  اأو خم�سة ع��ق��ود،  اأرب��ع��ة     قبل 
�سي�سوت  ب�سيط بتخمني ملن  �سوؤال  ي�سمح لك  اأن 
�سخ�س يف فرن�سا اأو بريطانيا اأو ال�سويد اأو اأملانيا: 
وتدفع  ت��ط��وراً  اأك���ر  حا�سنة  دول���ة  تف�سل  “هل 
مزيد ال�سرائب، ام دولة حا�سنة اأقّل تطورا وتدفع 
حا�سنة  دولة  �سيختارون  الذين  اأقل؟”.  �سرائب 
الدميقراطيني،  لال�سرتاكيني  �سي�سوتون  اأق��وى 
اخ��ت��اروا خف�س  الذين  اأن يعطي  يف حني يحتمل 

ال�سرائب ا�سواتهم للدميقراطيني امل�سيحيني.
   اليوم، حتولت �ساحة املعركة ال�سيا�سية الرئي�سية 
الثقافية.  الق�سايا  اإىل  القت�سادية  الق�سايا  من 
والدولة  ال�����س��رائ��ب  ن�����س��ب  م��و���س��وع��ات  وت��ع��ت��ر 
مما  ال�سيا�سة  يف  اأهمية  اأق��ل  واحلا�سنة  الكافلة 
اإذا كنت تريد معرفة  ل��ذا،  املا�سي.  كانت عليه يف 
اأو اليمني،  اإذا كان الناخب يتماهى مع الي�سار  ما 
ثقافية  اأ�سئلة  ط��رح  اإىل  الأرج���ح  على  ف�ستحتاج 
ح����ول ال���ه���ج���رة، وال���وط���ن���ي���ة، اأو رمب����ا ال��ث��ق��ة يف 

موؤ�س�سات النخبة.
   ونظًرا لأن ناخبيهم التقليديني لديهم وجهات 
الأحزاب  ف��اإن  الق�سايا،  ه��ذه  ح��ول  متباينة  نظر 
التقليدية ال�ساملة جتد �سعوبة كبرة يف تطوير 
خطاب وا�سح حول هذه الق�سايا. وهذا هو �سبب 
بحركات  ا�ستبدالهم،  حتى  اأو  ب�سرعة،  مناف�ستهم 
ولي�س  الثقافية  امل�سائل  لتناول ومعاجلة  تاأ�س�ست 
القت�سادية. من املرجح اأن ت�سبه �سيا�سات القرن 
ولوبان،  ماكرون  بني  املعركة  والع�سرين  احل��ادي 
اأو بني ح��زب اخل�سر الأمل���اين وح��زب البديل من 
ب���ني ال�سرتاكيني  ت��ل��ك  اأك����ر م���ن  اأمل���ان���ي���ا،  اأج����ل 

الدميقراطيني والدميقراطيون امل�سيحيون.
ترجمة خرة ال�سيباين

�سيا�سة القرن الع�سرين القدمية انتهت...!

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة جونز هوبكنز يف بالتيمور.
 من موؤلفاته كتاب “ال�سعب �سد الدميقراطية« 

متفجرة اإىل اإ�سرائيل، واأنَّ تقرير جمموعة عمال مرفاأ جنوا امل�ستقلة، 
وجمعية مراقبة الأ�سلحة، ك�سف حاويات حمملة بالأ�سلحة واملتفجرات 
ع�سرات  اإىل  اآخ��ر  تقرير  واأ�سار  الإ�سرائيلي.  اأ�سدود  ميناء  اإىل  متجهة 

الآليات الع�سكرية املدرعة جاهزة لالنطالق.
يف  ال��ت��واط��وؤ  املجموعة  رف�����س  م���ازا  ما�سيمو  الحت���اد  يف  الع�سو  واأك���د 
مذبحة ال�سعب الفل�سطيني، ل �سيما بعد �سقوط مئات ال�سحايا ومنهم 
اأطفال، م�سيفاً اأنَّ ال�سفينة غادرت املرفاأ اأ�سرع من املتوقع واجتهت نحو 

نابويل، لتجنب الف�سيحة.
ومنذ عام 2015، قدمت ال�سفينة هذه اخلدمات بانتظام اإىل اإ�سرائيل، 
من  تتخذ  التي  ال�سحن  خلدمة  الإ�سرائيلية  “زمي”  �سركة  عن  نيابة 

نورفولك مقراً لها.
مقّرب من اأردوغان

الإيراين ح�سن روحاين يوم الأحد، داعياً اإىل اتخاذ اإجراءات م�سرتكة 
مع الدولة املجاورة، العدو املعلن لإ�سرائيل.

وحركة  للفل�سطينيني  دع��م��اً  وا���س��ع��ة  ت��ظ��اه��رات  ا���س��ط��ن��ب��ول  ون��ظ��م��ت 
الرتكية  الإ�سالمية  احلكومية  غر  املنظمات  تن�سط  فيما  “حما�س” 

ب�سدة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
ومن جهة اأخرى، ت�سعى اأنقرة اإىل احلفاظ على عالقات جتارية قوية 

مع اإ�سرائيل.
ك�سر  ال��رتك��ي��ة  مرمرة”  “مايف  �سفينة  حم��اول��ة  م��ن  �سنة   11 وب��ع��د 
احل�سار الإ�سرائيلي على قطاع غزة، ت�سدر تركيا اليوم منتجاتها، ول 

�سيما املواد الغذائية، اإىل اإ�سرائيل اأكر من اأي وقت م�سى.
6،5 م��ل��ي��ار دولر عام  وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني اجل��ه��ت��ني 

.2020

•• باري�س-وكاالت

اأفادت جملة “لوبوان” الفرن�سية اأّن �سفينة “اأ�سياتيك اآيالند” التي 
كانت تنقل اأ�سلحة اإىل اإ�سرائيل متلكها �سركة “توركون هولدن” التي 
يراأ�سها نوزاد كالكافان، املقرب من الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 

و”حزب العدالة والتنمية” احلاكم.
الأ�سبوع  تبحر  م��رتاً   150 طولها  يبلغ  التي  احلاويات  �سفينة  وكانت 
مايو   12 يف  غ��ادرت  بعدما  املتو�سط،  الأبي�س  البحر  مياه  يف  املا�سي 
)اأيار( فو�س-�سور-مر، ور�ست يف مرفاأ جنوا الإيطايل يف اليوم التايل. 
املرفاأ  عمال  رف�س  حيث  ليفورنو،  مدينة  اإىل  و�سلت  مايو   14 ويف 

حتميل احلاويات على متنها.
اأ�سلحة وذخائر ومنتجات  ال�سفينة تنقل  اأن  اإيطاليا  واأفاد احتاد عمال 

التي �سنعت عام 2007 حتت  وتعود ملكية �سفينة “اآ�سياتيك اآيالند”، 
اإىل نوزاد كالكافان، رئي�س �سركة “توركون هولند”،  ا�سم “مراد ك”، 

وال�سديق املقرب لأردوغان.
قرب  ت���وزل،  يف  ال�سفن  بناء  اأح��وا���س  اإدارة  جمل�س  كالكافان  وي��راأ���س 
ل�سالح  يعمل  كما  التجارية،  ال�سفن  م��ن  كبر  واأ���س��ط��ول  اإ�سطنبول، 

اجلي�س الرتكي.
وبعدما ح�سل على عقد بناء حاملة الطائرات “تي �سي جي اأنا�سول” 

عام 2015، احتفل مع اأردوغان ببدء ت�سييدها عام 2016.
ب�ساأن  الأت����راك  لالإ�سالميني  امل���زدوج  اخل��ط��اب  ذل��ك  يف�سر  وب��ال��ت��ايل، 

ال�سراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
فمن ج��ه��ة، اأظ��ه��ر اأردوغ����ان دع��م��ه ال��ق��وي حل��رك��ة “حما�س” يف غزة، 
نظره  م��ع  اأردوغ����ان  توا�سل  و  اإرهابية”،  ب�”دولة  اإ�سرائيل  وو���س��ف 

اخلطاب الرتكي املزدوج م�ستمّر...دعم حلما�ص واأ�سلحة لإ�سرائيل

اإك����ل����ي����ل م�����ن ال����زه����ور  مت و�����س����ع 
اأم����ام م��ق��ر جم��ل�����س ال���وف���اق، وهو 
“م�سرح  اإقليمية...  منظمة تعاون 
بايال،  �سرج  يهم�س  اجلرمية”، 
توما�س  لن�سب  الدائم  ال�سكرتر 
���س��ان��ك��ارا ال��ت��ذك��اري. ه��ن��ا، يف 15 
اأح����د  ق���ل���ب  يف   ،1987 اأك���ت���وب���ر 
الجتماعات، ُقتل الرئي�س الثوري 
فريق  بر�سا�س  رف��اق��ه  م��ن  و12 

كوماندو�س. 
ح���را����س���ه  ال�����ب�����داي�����ة  يف  “قتلوا 
�سجرة  حت��ت  ه��ن��اك،  ال�سخ�سيني، 
ال�ساب،  النا�سط  ي��روي  املاجنو”، 
بالقرب  عجوز  �سجرة  اإىل  م�سرا 
الطلقات،  �سماع  عند  القاعة.  من 
قال:  ���س��ان��ك��ارا  ت��وم��ا���س  اأن  ي��ب��دو 
وخرج  انا!”،  ي��ري��دون��ن��ي  “اإنهم 
ويداه مرفوعتان يف الهواء، اأطلقوا 
عليه نران ر�سا�ساتهم، �سقط على 
يتابع  الأر�س ووجهه يف الرتاب”، 

�سرج بايال.
   ه��ن��اك، و���س��ط الأع�������س���اب، حيث 
ح��ط��ام دب���اب���ات و���س��ن��ادي��ق ملفات 
ق���دمي���ة، ت��ظ��ل واح������دة م���ن اأك���ر 
تاريخ  يف  ���ا  غ���م���و����سً ال�������س���ف���ح���ات 

بوركينا فا�سو.

الرئي�س ال�سابق بليز 
كومباوري متهم

  بعد م��رور ثالثة وثالثني عاًما 
�سانكارا،  ت���وم���ا����س  اغ���ت���ي���ال  ع��ل��ى 
فا�سو،  ب��ورك��ي��ن��ا  ال��ق�����س��اء يف  ق���رر 
توجيه  اأب�����ري�����ل،   13 ال����ث����الث����اء، 
بليز  ال�سابق  الرئي�س  اإىل  التهام 

على عجل يف م��ق��رة داغ��ن��ون، يف 
بليز كومباوري،  العا�سمة. وتوىل 
رفيقه ال�سابق يف ال�سالح، ال�سلطة 
خالل انقالب عام 1987، وا�سًفا 
ويف �سهادة  وفاة �سلفه ب� “حادث”. 
ال�سرعي  الطبيب  خل�س  ال��وف��اة، 

اإىل اأن هناك “وفاة طبيعية«.
   وك���ان ل ب��د م��ن انتظار �سقوط 
بعد   ،2014 اأك��ت��وب��ر  يف  “بليز” 
�سبعة  نهاية  يف  �سعبية،  انتفا�سة 
م��ن احل��ك��م، حتى  ع��اًم��ا  وع�سرين 
الق�سائي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ُي�������س���ت���اأن���ف 
الدميقراطي.  ال���ت���ح���ول  ظ���ل  يف 
رفات  ا���س��ت��خ��راج  مت   ،2015 ع��ام 
ت��وم��ا���س ���س��ان��ك��ارا امل��ف��رت���س��ة من 
يف  ال��ن��ووي  احلم�س  فح�س  اأج���ل 
اإ�سبانيا، دون جناح،  فرن�سا، ثم يف 
“ب�سبب م�ستوى تدهور الرفات”، 

وفًقا لأحد املحامني.

معبود ال�سباب »ثوم �سانك”، 
ال���ع���ام، �سدرت  ن��ف�����س  ن��ه��اي��ة     يف 
مذكرة توقيف دولية �سد الرئي�س 
ال�سابق كومباوري، الذي نفى دائًما 
ت��ورط يف الغ��ت��ي��ال. بعد ذلك  اأي 
ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  وع��د  بعامني، 
يف زيارة لواغادوغو، برفع ال�سرية 
عن “جميع الوثائق التي اأ�سدرتها 
نظام  عهد  يف  الفرن�سية  الإدارات 

�سنكارا وبعد اغتياله«.
اإر�سال دفعتني من الر�سيف     مت 
عام 2018 اإىل الق�ساء يف بوركينا 
فا�سو. ومت ت�سليم املغلفات الثالثة 
وزارة  م���ن  والأخ��������رة  امل��خ��ت��وم��ة 

كومباوري، املنفي يف كوت ديفوار، 
ول  جن�سيته  ع��ل��ى  ح�سل  وال����ذي 
“بالتواطوؤ  متهم  ت�سليمه.  ميكن 
اأم����ن  و”تهديد  الغتيال”  يف 
�ستتم  الدولة” و”اإخفاء اجلثث”، 
املزعوم  الزعيم  غيابياً.  حماكمته 
هيا�سينت  ال��ك��وم��ان��دو���س،  ل��ق��وات 
كافاندو، ل يزال مطلوباً، وبح�سب 
املحاكمة  ف������اإن  م���ط���ل���ع،  م�������س���در 

�ستعقد هذا ال�سيف.
   بالن�سبة للعائلة، اقرتبت نهاية 
الق�سائي.  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل����اراث����ون 
ال�سقيق  �سانكارا،  فالنتني  ويقول 
“هذا  ال�سابق:  للرئي�س  الأ���س��غ��ر 

يبعث على الرتياح«.
   يف ذل���ك ال��وق��ت، مت دف���ن جثته 

وبح�سب  اأبريل.   17 يف  الداخلية 
جتّمع  ع�سو  �سانكارا،  بينيفيندي 
حمامي الأ�سرة، الذي يوؤكد اأن له 
“هناك  امل��ل��ف،  ح��ق الط���الع على 
اأو باأخرى  عنا�سر تورط بطريقة 
اأعلى  يف  ف��رن�����س��ي��ة،  ���س��خ�����س��ي��ات 

القمة«. 
   �سخ�سية مناه�سة لالإمريالية 
ال�سعوب،  حت��ري��ر  ع���ن  وم��داف��ع��ة 
هو  الأفريقي”،  ج��ي��ف��ارا  “ت�سي 
فا�سو،  بوركينا  يف  ال�سباب  معبود 
حرفيا “بلد الرجال امل�ستقيمني”، 
ك��م��ا غ���ّر ا���س��م ف��ول��ت��ا ال��ع��ل��ي��ا عام 

 .1984
بالقبعة  ال��ك��اب��ن  وج����ه  ي��ح��ت��ل     
احل�����م�����راء اجل����������دران و�����س����ي����ارات 

اخلارج،  ويف  والقم�سان.  الأج���رة 
كّرمه مغني الراب الفرن�سي نيكفو 
األفا بلوندي وتيكني  والإيفواريان 

جاه فاكويل باأغنية.
   قائد الن�سال من اأجل الكتفاء 
ال��ذات��ي ال��غ��ذائ��ي، وحت��ري��ر امل���راأة، 
“ثوم  ال�����دي�����ون،  اإل����غ����اء  ح���ت���ى  اأو 
الذي كان ميتطي �سيارة  �سانك”، 
دان فاين”  “فا�سو  ويرتدي   ،R5
-اأ�سبح  املحلي  القطني  -املعطف 
النزاهة  “يج�سد  ان���ه  اأ����س���ط���ورة. 
يلخ�س  والوطنية”،  وامل��ث��ال��ي��ة 
الطالبي  ال��ق��ائ��د  ب���اي���ال،  ����س���رج 
ال�������س���اب���ق خ�����الل م���ظ���اه���رات عام 
2014، والتي مت خاللها الهتاف 

با�سم �سنكارا.
ال�ساب  ي��ق��ل��ق  خ���ط���ر،  ت�����راث يف     
جولت  ينظم  ال���ذي  ال��ب��ورك��ي��ن��ي، 
التذكاري،  الن�سب  اإىل  اإر���س��ادي��ة 
اف���ت���ت���اح مت���ث���ال عمالق  ح��ي��ث مت 
جمموعات  وي���ل���ت���ق���ط  ل���ل���زع���ي���م. 
زي���ارت���ه���م �سورة  ال���ط���الب خ����الل 
بطلهم.  اأمام  مرفوعة  بقب�ساتهم 
“نعلم اأنه حارب من اأجل اأفريقيا، 
املدر�سة”،  يف  ن��در���س��ه  مل  ل��ك��ن��ن��ا 
يتح�ّسر احل�سن �سوندو، البالغ من 
ل  اليوم،  وحتى  عاًما.   22 العمر 
عن  غائًبا  ال�سابق  الرئي�س  ي���زال 
ل�سرج  بالن�سبة  املدر�سية.  الكتب 
اأنه  ل��و  ك��م��ا  الأم����ر  “يبدو  ب��اي��ال، 
ذاكرة  قتلنا  ل��ق��د  م��رت��ني،  اغ��ت��ي��ل 
���س��ان��ك��ارا، واأع���ظ���م ع��دال��ة ميكننا 
حتقيقها له هي تدري�س تاريخه«.
عن لك�سربي�س

الدبيبة للم�سي�سي: مرتاحون للتعاون مع تون�ص
•• طرابل�س-وكاالت

املوؤقتة  الليبية  الوطنية  الوحدة  عر رئي�س حكومة 
الذي  عبداحلميد الدبيبة، عن ارتياحه ل�”الزخم”، 
بداية عمل  التون�سية منذ  الليبية  العالقات  ت�سهده 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  م�ستوى  على  وخا�سة  حكومته، 
بوابة  اأف����ادت  ح�سبما  والأف������راد،  ال��ب�����س��ائ��ع  وح��رك��ة 

الو�سط الليبية.
مع  م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الدبيبة  وق���ال 
طرابل�س،  يف  امل�سي�سي،  ه�سام  تون�س  وزراء  رئي�س 
�سواء  الليبي  لل�سعب  داعمة  دائمة  كانت  “تون�س  اإن 
لال�ستقرار  الداعمة  ال�سيا�سية  امل��واق��ف  ناحية  من 
ال��ل��ي��ب��ي يف  ل�سعبنا  اآم��ن��ا  م���الزا  ك��ون��ه��ا  ا���س��ت��م��رار  اأو 

اأق�������س���ى ال����ظ����روف ال���ت���ي م����رت بها 
ال��ب��الد م��ن ح���روب ون���زاع���ات حيث 
التون�سية  امل�ست�سفيات  ا�ستقبلت 
وامل���ر����س���ى وفتح  م���ئ���ات اجل����رح����ى 
البع�س منازلهم مرحبني باأخوتهم 

الليبيني«. 
كما اأثني الدبيبة على ا�ستئناف عمل 
التون�سية  اجلوية  اخلطوط  �سركة 
يف  خ�سو�ساًَ  الليبية  امل��ط��ارات  م��ن 
�سركة  “كاأول  واجل���ن���وب  ب��ن��غ��ازي 
اأجنبية تقوم بهذه اخلطوة  طران 

منذ 2014«.
وحيا الدبيبة اأ�سحاب فكرة املعر�س 

اإجناحه،  على  والقائمني  امل�سرتك  التون�سي  الليبي 
حيث من املزمع اأن ي�ست�سيف اأكر من 150 �سركة 
تون�سي،  اأعم�������ال  رج�����ال  األ������ف  من  واأك��ر  تون�سية، 
واملواطنيني  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����س��رك��ات  م���ن  ك��ب��ر  وع�����دد 
الليبيني، لفت�������ا اإىل اأن هذا احلدث �سيكون “الأول 
البلدين  مل�ساعدة  وفر�سة  �س�����نوات  منذ  نوعه  م��ن 
لإح�����داث ق��ف��زة ت��ن��م��وي��������ة م���ن خ���الل ال�����س��راك��ة بني 

القطاع اخلا�س«.
كما اأكد رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عزم 
يف  التون�سية  العمالة  اأو���س��اع  ت�سوية  على  حكومته 
القادمة  الب�سائع  اعتمادات  عن  القيود  ورف��ع  ليبيا 

من تون�س اإىل ليبيا برا. 
ال��ب��ل��دي��ن حل��ل بع�س  اإىل �سعي  ال��دب��ي��ب��ة  اأ���س��ار  ك��م��ا 
الأمنية  كامل�ساكل  العالقة  الق�سايا 

والديون.
نرتك  “لن  ال���دب���ي���ب���ة:  واأ������س�����اف 
تون�س وحيدة يف مواجهة الظروف 
و�سنقوم  ال�����س��ع��ب��ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
مل�ساعدة  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  بكافة 
الأ�سقاء، وقد قمنا بتوقيع اتفاقيات 
يف جمالت النقل الري والبحري 

واجلوي مع اجلانب التون�سي«.
من جانبه، هناأ امل�سي�سي ليبيا على 
معربا  احلالية،  ال�ستقرار  م�سرة 
عن ا�ستعداد تون�س ملرافقة ليبيا يف 

مرحلة البناء القادمة.

بعد 33 عاما على اغتياله:

»ت�سي جيفارا الأفريقي«، �ساعة احلقيقة تقرتب...!
»هناك عنا�سر تورط بطريقة اأو باأخرى �سخ�سيات فرن�سية، ت�سل اإىل اأعلى القمة«

توجيه التهام للرئي�س ال�سابق بليز كومباوري رئي�س بوركينا فا�سو الراحل توما�س �سانكارا

ال�سباب م��ع��ب��ود 
ب���ورك���ي���ن���ا  يف 
و�سورته  فا�سو، 
احلمراء  بالقبعة 
حت��ت��ل اجل���دران 
الأجرة  و�سيارات 
وال���ق���م�������س���ان

عن  ال�سرية  رفع 
ال��وث��ائ��ق  جميع 
اأ�سدرتها ال��ت��ي 

 الإدارات
ال��ف��رن�����س��ي��ة يف   
عهد نظام �سنكارا 
اغتياله وب��ع��د 

متهد لئحة التهام املوجهة اإىل الرئي�س ال�سابق بليز كومباوري الطريق اأمام املحاكمة التي طال انتظارها 

مدينة  و�ـــســـط  يف   
يوجد  ـــو،  ـــادوغ واغ
يطارد  مهجور  مبنى 
�سكان بوركينا فا�سو. 
ال�سياج  عبور  عليك 
ـــور غـــابـــة من  ـــب وع
للعثور  النيم  اأ�سجار 
عـــلـــى هـــــذا املـــكـــان 
ــدمي  ــق ــي ال ــم ــس ــر� ال
امل�سفّرة  بــجــدرانــه 
ـــار  ـــب ـــغ ـــبـــب ال بـــ�ـــس

والزمن.

•• الفجر –خرية ال�سيباين

متمردون مناه�سون لنقالب ميامنار ي�سيطرون على مركز �سرطة 
ال��ت��ف��ج��رات وع��م��ل��ي��ات اإط����الق النار 

واإ�سرام النران يف اأنحاء البالد.
ووكالة  دي.يف.ب��������ي  حم��ط��ة  وق���ال���ت 
اندلع  القتال  اإن  ميديا(  ثيت  )خيت 
ون�سرت  تقريبا.  الفجر  يف  م��ي��وز  يف 
مركبات  اإن��ه  قالت  مل��ا  ���س��ورا  الوكالة 
م��دن��ي��ني ت��ن��ت�����س��ر ب��ه��ا ث���ق���وب ناجتة 
تقارير  ت��رد  ومل  ن��اري��ة.  طلقات  ع��ن 
وقت  قتلى. ويف  اأو  اإ���س��اب��ات  ع��ن  بعد 
املعلمني  ب��احت��اد  م�سوؤول  ق��ال  �سابق، 
يف ميامنار اإن اجلي�س عّلق عمل اأكر 
لن�سمامهم  معلم  األ���ف   125 م��ن 
تعار�س  م���دين  ع�����س��ي��ان  ح��رك��ة  اإىل 
الن���ق���الب ال��ع�����س��ك��ري. وي�����س��ك��ل هذا 

العدد نحو ثلث معلمي البالد.
ال�سجناء  م�����س��اع��دة  ج��م��ع��ي��ة  وق���ال���ت 
قتلت  الأم����ن  ق����وات  اإن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
خالل  �سخ�سا   815 ع��ن  يقل  ل  م��ا 
اح��ت��ج��اج��ات م��ن��ذ الن����ق����الب. وق���ال 
ميامنار  يف  الع�سكري  املجل�س  رئي�س 
اإن  ال�سبت  اأم�����س  هالينج  اأوجن  م��ني 
 47 اإىل  اإ���س��اف��ة  ق��ت��ل��وا  ف��ق��ط   300

�سرطيا.

ال�سني،  م��ع  الرئي�سية  امل��ع��اب��ر  اأح���د 
هو الأح��دث ال��ذي ين�سب يف ميامنار 
ملواجهات  الن����ق����الب  اأدى  اأن  م��ن��ذ 
باملناطق  امل���ت���م���ردة  امل��ج��م��وع��ات  م���ع 
احل�������دودي�������ة ك����م����ا ت������زاي������دت وت�����رة 

اإعالم يف ميامنار اأن قتال ن�سب اأم�س 
الأح��د بني قوات الأم��ن وحتالف من 
معار�سة  م�سلحة  ع��رق��ي��ة  ج��م��اع��ات 
لالنقالب يف مدينة تقع على احلدود 
مع ال�سني. والقتال يف مدينة ميوز، 

اأثناء  اأ�سيبا  مدنيني  واإن  ال�سرطة 
و�سائل  بثتها  تقارير  وذك��رت  القتال. 
الأمن  ق���وات  قتلى  اأن  اأخ���رى  اإع���الم 

ي�سل عددهم اإىل 15 قتيال.
و�سائل  ذك����رت  اأخ������رى،  م��ن��ط��ق��ة  ويف 

•• رانغون-رويرتز

 ذك������رت و����س���ائ���ل اإع�������الم حم��ل��ي��ة يف 
معار�سني  م��ق��ات��ل��ني  اأن  م���ي���امن���ار 
�سيطروا  احلاكم  الع�سكري  للمجل�س 
موباي  مدينة  يف  �سرطة  مركز  على 
ب�سرق البالد اأم�س الأحد وقالوا اإنهم 
قتلوا 13 على الأقل من اأفراد قوات 

الأمن واأ�سروا اأربعة.
واأظهرت مقاطع م�سورة ُن�سرت على 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي جثثا 
لأف��راد يف قوات الأمن على ما يبدو. 
والهجوم هو الأحدث يف اإطار ت�سعيد 
لل�سراع يف بع�س اأنحاء ميامنار منذ 
انقالب اأول فراير �سباط الذي اأطاح 
�سو  ���س��ان  اأوجن  امل��ن��ت��خ��ب��ة  ب��ال��زع��ي��م��ة 
التوا�سل  لرويرتز  يت�سن  ومل  ت�سي. 
الع�سكري  املجل�س  با�سم  متحدث  مع 
اأو التاأكد ب�سكل م�ستقل من الت�سجيل 
امل�سور اأو الروايات املتعلقة بالواقعة.

الإخبارية  اإراوادي  حم��ط��ة  ون��ق��ل��ت 
ال�سعبي  ال��دف��اع  ق��وة  ع��ن مقاتل م��ن 
اإ�سعال النران يف مركز  اإنه مت  قوله 
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ت�������خ�������ّي�������ل 
النقالب  فكرة  اأو 
ب�س���كل  تتق����دم 
وا�������س������ح، م��ن 
ج��م��ي��ع اجت��اه��ات 
ال�س��يا�سي الطيف 

لي�سا  املقالني  اإن 
انقالبا، ول مكونات 
لالنقالب،  خطرية 
م����وؤ�����س����ًرا ول 

ع���ل���ى ان���ق���الب 
امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 

منذ فرتة طويلة، وعلى فرتات منتظمة

لهذا ي�ستمر توّهم النقالب الع�سكري يف فرن�سا...!
•• الفجر -غايل برو�ستيه –ترجمة خرية ال�سيباين 

   منذ فرتة طويلة، وعلى فرتات منتظمة، كانت فكرة 
الفرن�سي.  العام  النقا�س  ت�ستوطن  الع�سكري  النقالب 
اأولهما  نداءين من ع�سكريني فرن�سيني،  ن�سر  ومن خالل 
فريق  كان  اجلزائر،  لنقالب  ال�ستني  الذكرى  تاريخ  يف 

من  تقريًبا  يقني  على  التحريري  اكتويل”  “فالور 
النتيجة التي مت احل�سول عليها: �سجة و�سيل من ردود 
وتدوينات  تغريدات،  باأكملها.  ال�سيا�سية  الطبقة  فعل 
اجلمعية  يف  وتعليقات  الجتماعية،  ال�سبكات  على 
اأو جمل�س ال�سيوخ ... ت�ساعفت مظاهر القلق  الوطنية 
وال�ستنكار واجلزع.    من هذين املقالني، لن نكت�سف اأي 

جديد. اإنهما، على وجه اخل�سو�س، تاأكيد ل�سجر ملمو�س 
من انخراط فرن�سا يف العديد من ال�ساحات منذ �سنوات، 
لن  التي  الأهلية”،  “احلرب  مو�سوع  على  والرتكيز 
يكونوا هم املبادرون بها يف كل الأحوال. من جهة اأخرى، 
فاإن ا�ستح�سار ال�سيا�سة املحلية لي�س بالأمر اجلديد. يف 
مي�سك  من  اأول  لي�سوا  ال�سباط،  هوؤلء  اجلوانب،  بع�س 

اإىل  العودة  يكفي  الناخبني،  ر�سائل  م�ساألة  ففي  القلم. 
التقليدية  ال�سباحية  اجلريدة  من  الثانية  ال�سفحة 
الأمور،  لتن�سيب   90-1980 الأعوام  لليمني يف  الكربى 
“ال�سرتاكية- )اأو  ال�سرتاكية  ال�سلطة  مواجهة  ففي 
عرب  التمردات  من  العديد  هناك  كــان  ال�سيوعية”(، 

كتابة الر�سائل من قبل ع�سكريني �سابقني.

   لن نناق�س هنا اإمكانية حدوث انقالب 
ويف   .2021 ع��ام  فرن�سا  يف  ع�سكري 
هذا ال�سدد، نقول �سيًئا واحًدا فقط: 
من  والجتماعية  ال�سيا�سية  الظروف 
الهائل  ناحية، وو�سائل ودواف��ع اجلزء 
من القوات امل�سلحة من ناحية اأخرى، 
حتكمان بو�سوح على مثل هذا احللم 
بالف�سل. الأمر الأكر اإثارة لالهتمام 
ه��و ت��ر���ّس��خ ف��ك��رة الن��ق��الب يف بلد مل 
اأك��ر من قرنني  منذ  له  يكن �سحية 
من الزمان، مع نابليون بونابرت. اإنها 
ا فكرة، اأن التجمع الوطني �سيكون  اأي�سً

ال�سبب اأو ال�سريك اأو النتيجة.

من بيكر اإىل �سالن
   خطاب اجلرنال بولجنيه يقربه من 
الفرن�سية  القومية  ال�سعبوية  اأ�سول 
ب��ي��ن��م��ا حت��ي��ل ق��ب��ع��ت��ه ال��ع�����س��ك��ري��ة اىل 
ان����ق����الب مل ي����ح����دث اأب����������ًدا. ج����رنال 
ج��م��ه��وري، وزي����ر احل����رب، م��ب��ح��را يف 
ط���وف���ان م���ن الأف���ك���ار ال��ق��وم��ي��ة التي 
اأ�سبح بولجنيه يتمتع  البالد،  جتتاح 
وعّينه  ج���م���ه���وري  ك���ب���رة.  ب�����س��ع��ب��ي��ة 
اإنه يحظى  اجلمهوريون يف احلكومة، 
على  اأوًل  النطاق.  وا���س��ع  با�ستح�سان 
كل  ثم  البونابرتيني،  بني  ثم  الي�سار، 
القوميني. ر�ّسح نف�سه لالنتخاب، ومّت 
البيوت.  ليزين  متثاله  بيع  انتخابه. 

ويحرك اجلماهر.
باري�س،  يف  �ساحق  بانت�سار  انتخب     
يلّقب  الل��ي��زي��ه.  على  ال�سر  ورف�����س 
اأن  بعد  ه���رب،  انتقام”،  “اجلرنال  ب��� 
جتميع  لإع���ادة  ال��وق��ت  احلكومة  منح 
�سفوفها. يف جميع مراحل اجلمهورية 
الثالثة، عادت فكرة النقالب الع�سكري 
اأو  -كتهديد  دوري  ب�سكل  الظهور  اإىل 
حل -يف �سحافة معينة دون اأن تتحقق 

اأبًدا، حتى يف زمن الكاغول.
   لي�س ن��ادرا طرح انقالب اجلرنالت 
جميدة  ك���ذك���رى   1961 اأب���ري���ل  يف 
الفرن�سية  اأن�����س��ار اجل��زائ��ر  ق��ب��ل  م��ن 
نهاية  يف  نعلم،  كما  ح��دث،  ال�سابقني. 
بقيادة  ت��ق��ري��ًب��ا،  اجل���زائ���ري���ة  احل����رب 
جوهود،  -�����س����الن،  ج������رنالت  اأرب����ع����ة 
هيلي  مثل  �سباطا  –وجّر  �سال  زيلر، 
دينويك�س دي �سان مارك. �سببه عميق: 
منذ بداية حرب الهند ال�سينية، �سعر 
اأجروا  ب��اأن��ه��م  ال�سباط  م��ن  ال��ع��دي��د 
التخلي عن  ال�سيا�سيني على  من قبل 
الأ�سا�سية  الآراء  واخ��ت��ل��ف��ت  امل���ي���دان. 
ان����ق����الب اجل����زائ����ر  ل���ل���م�������س���ارك���ني يف 
ودوافعهم. لذلك، مل يكن هناك �سوى 
ثالثة  طيلة  وّح��ده��م  م�سرتك  �سعور 

اأيام فقط مبا ان النقالب قد ف�سل.
ج����زر  م�����ن  ان����ط����ل����ق  الث�������ن�������اء،     يف 
ال���ك���ن���اري امل��غ��رب��ي��ة الإ����س���ب���ان���ي���ة على 
النقالب  ح�����اول  اخل�������س���و����س،  وج����ه 
ال��ذي ق��اده اجل���رنالت م��ول وفرانكو 
باجلمهورية  الإطاحة  اأ�سا�سي،  ب�سكل 
اأعقب  ال�سعبية،  واجلبهة  الإ�سبانية 
فرن�سا،  دم��وي��ة. يف  اأهلية  ح��رب  ذل��ك 
ب�  وال�سيوعيون  ال���س��رتاك��ي��ون  طالب 
ودافع  لإ�سبانيا”،  وامل��داف��ع  “البنادق 
الراديكاليون عن عدم التدخل، بينما 

وجد اليمني خ�سال لالنقالبني.
امل�ستقبليني  امل��ت��ع��اون��ني  بع�س  ق���ام     
اإ�سبانيا،  بتجربتهم امل�سلحة الأوىل يف 
ال�سوت  باكوي�س،  ه��رول��د  ج��ان  مثل 
ال��ف��رن�����س��ي ل���رادي���و ���س��رق�����س��ط��ة. ومن 
يف  يبقى  فرانكو  ان��ق��الب  اأن  ال��وا���س��ح 
ال���ذاك���رة لأن����ه ب��ل��د اأوروب�����ي ح����دودي، 
املزالق، متكن  العديد من  ولأن��ه رغم 
العديد من اجلمهوريني الإ�سبان من 
العثور على مالذ يف فرن�سا )كان ه�ًسا 

للغاية حتى 1945-1944(.

يف م�سادر اخليال املعا�سر 
لالنقالبات

   يف ف��رتة ما بعد احل��رب، مع اندلع 

يف الذاكرة الفرن�سية، هي التي حتيي 
الع�سكري.  الن��ق��الب  يعنيه  ما  ذاك��رة 
وه��ذا اأك��ر بكثر م��ن ذك��رى انقالب 
الي�سار  يكن  مل  التي   ،1961 اأب��ري��ل 
ال��ف��رن�����س��ي خ��الل��ه��ا مم��ث��اًل، ول حتى 
ع��ن�����س��ًرا ����س���وري���ا. ع��ل��ى ال��ع��ك�����س من 
ذلك، نادًرا ما نتخيل اجلي�س، كجي�س 

تقدمي كما هو احلال يف الرتغال.

منذ ع�سر �سنوات: ت�سريحات 
عبثية واأوهام وا�ستقراء

النقالب  ل�سبح  احلقيقية  ال��ع��ودة     
ال��ع�����س��ك��ري ت��ع��ود م���ع ح��رك��ة 2013 
فرن�سا،  يف  ت��وب��را.  بيل  م�سروع  �سد 
املتعار�سة،  امل��ت�����س��ددة  الأو�����س����اط  ويف 
ي��ت��ع��ل��ق بتمرد  م��ت��ك��رر  ه���ن���اك خ���ي���ال 
روؤية  امل�سحك  ومن  امل�سلحة.  القوات 
برونو  اجل��رنال  تقدم  تلفزيونية  قناة 
“التظاهرة  يف  ال�سابق  الع�سو  داري، 
ك�سابط   ،2013 ع�����ام  للجميع” 
التي  الن�سو�س  من  بطبيعته  م�سمئز 

ن�سرتها فالور اكتويال.
  يف حني هو ال��ذي، قبل اأقل من عام، 
“للتظاهرة  حا�سد  اجتماع  يف  حت��دث 
الطبيعة  ع��ل��ى  ل��ي��ح��ت��ج  للجميع”، 
املتخذة  ل���ل���ت���داب���ر  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

احل�����رب ال�����ب�����اردة، ب����دت ال���ع���دي���د من 
مثل  وبع�سها،  ه�سة،  الدميقراطيات 
ال���ي���ون���ان، ق���د ت�����س��ب��ح م���ه���ددة عندما 
تنتخب اأغلبية تقدمية. وكان انقالب 
ال��ك��ول��ون��ي��الت ال��ي��ون��ان��ي��ني ه��و الذي 
طبع ي�سار ال�ستينات، خا�سة اأن كو�ستا 
غافرا�س، روى يف “زاد” تقدم اليونان 

نحو النقالب.
   بالن�سبة لليونان، مل يقت�سر اجلي�س 
ال�سلطة،  م��راك��ز  بع�س  اح��ت��الل  على 
يتعار�س  م��ا  ب�سكل منهجي  ب��ل لح��ق 
كل  م��ع  واجتماعًيا  و�سيا�سًيا  ثقافًيا 
اأو  عليه”،  “احلفاظ  اجلي�س  ق��رر  ما 
بالأحرى تكري�سه. عر�س ال�سخ�سية، 
التي لعبها بير دوك�س، يلخ�س وحده 
املهمة التي كلف بها هوؤلء الع�سكريون 
والذين  ب�سدة  لل�سيوعية  املناه�سون 
ابرموا اتفاًقا، يف هذه احلالة، مع عامل 
اجلرمية املنظمة. مو�سيقى “زاد” من 
الذي  ث��ي��ودوراك��ي�����س،  ميكي�س  ت��األ��ي��ف 
الفيلم.  زم��ن  ك��ان م�سجونا يف اجل��زر 
على  اجل��زائ��ر  ت�سويره يف  غ��م��زة: مت 

يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��ح��ي  ال��ط��وق  لك�سر 
الإيطالية -هذا  باحلركة ال�سرتاكية 
التحري�س موجه لليمني الذي ميثله 
ج��ول��ي��و ان��دري��وت��ي. وق���د ك���ان اغتيال 
اللوية احلمراء لألدو مورو هو الذي 
ق���رع، يف ال���واق���ع، ن��اق��و���س م���وت اآمال 

ال�سيوعي برلينجر.
   انتهى خيال النقالب يف اأوروبا لعدة 
ال�سيء  النقالب،  بف�سل  طويلة  عقود 
الجتماعي  للم�سار  واملعاك�س  الع��داد 
العميق، يف مدريد يف فراير 1981 
كامل،  ف�سل  تيجرو.  املقدم  قبل  من 
منها  �سيا�سية  ع��واق��ب  �سوى  ل��ه  لي�س 
رفات  ا�ستخراج  �سد  تيجرو  ن�ساط 

فرانكو قبل ب�سعة اأ�سهر ...
التعبئة يف  اأن عمليات  الوا�سح     من 
القرن  م���ن  وال�����س��ب��ع��ي��ن��ات  ال�����س��ت��ي��ن��ات 
املا�سي يف ت�سيلي واليونان والأرجنتني، 
اندجموا  ال��ذي��ن  منفييها  وا�ستقبال 
والجتماعية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  احل���ي���اة  يف 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ف��رن�����س��ا، واأ���س��اف��وا اليها 
اجلماعية مدجمة  ذاكرتهم  جزء من 

م�سرح انقالب اجلرنالت.
   يتذكر البع�س النقالب �سد اأربينز 
بال  لكنه   ،1954 ع��ام  غواتيمال  يف 
اأخ����رى  ���س��ك -اأك������ر م���ن اأي ذك�����رى 
بينو�سيه  اأوغ��و���س��ت��و  ان��ق��الب  -ذك����رى 
�سد حكومة �سلفادور األيندي الي�سارية 
العقول  ب�سمته وطبع  ترك  ال��ذي  هو 
والتعذيب  القتلى  م��ن  الآلف  ب��ق��وة. 
فيال  يف  اأو  الوطني  امللعب  يف  املمنهج 
ارتكبها اجلي�س على  التي  غرميالدي 
الي�ساريني،  امل���واط���ن���ني  م���ن  الآلف 
اإىل  والختفاء  اخلطف  عمليات  واأدت 
�سدمة الي�سار الفرن�سي الذي �سرع يف 
عملية توحيد الي�سار من عام 1972. 
و�ستثر كل التيارات الي�سارية اإىل حد 
كبر الو�سع ال�سيا�سي يف ت�سيلي قبل 
وب��ع��د الن���ق���الب يف م��ن�����س��ورات��ه��ا، مع 
خطر  وا���س��ت��ح�����س��ار  تف�سرهم  �سبكة 

مماثل يف فرن�سا.
اإيطاليا  �سهدت   ، نف�سه   التاريخ     يف 
 ،1956 الزاحف. عام   68 مايو)ها( 
قرر بيرتو نيني النف�سال عن احلزب 

له  يعد  الذي مل  الإيطايل،  ال�سيوعي 
ح��ل��ف��اء. وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه���ذا الأخر 
الواقع،  المر  وبحكم  بالتدرج،  يحتل 
الدميقراطية  ال���س��رتاك��ي��ة  م�����س��اح��ة 
مل  ولكن  اإيطاليا،  اإليها  تفتقر  التي 
ال�سلطة  اإىل  ال��و���س��ول  م�ساألة  تظهر 
بعد  ال�سبعينات.  اإل يف مطلع  جم��ددا 
برلينغر  اإنريكو  فكر   ،1968 ع��ام 
احلكومة  يف  ح��زب��ه  اإ���س��راك  كيفية  يف 
ملمار�سة  ع��ل��ي��ه  ال�����س��رع��ي��ة  واإ����س���ف���اء 

ال�سلطة.
“لت�سوية  امل��م��دودة  اليد  اختار  لقد     
تاريخية” مع الدميقراطية امل�سيحية 
الوقت،  نف�س  م��ورو. يف  األ��دو  بزعامة 
على  وي�سع  امل��ت��ط��رف،  اليمني  يتحد 
راأ���س��ه اأم���رال �سابقا، ك��ان يف وق��ت ما 
�سمن قيادة الناتو، جينو برينديلي. 
ومع ت�ساعد العنف الي�ساري املتطرف 
الر�سا�س،  �سنوات  ور�سوخ  البالد،  يف 
ت��ع��ام��ل ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف مب��ه��ارة مع 
انقالب  ح��دوث  اإمكانية  اإىل  الإ���س��ارة 
امل�سيحية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وحت��ري�����س 

خ����الل احل��ج��ر ال�����س��ح��ي. وي��ج��ب اأن 
�سنوات،  ثماين  قبل  اأن��ه  ا  اأي�سً نتذكر 
اآخرين،  مثل  ال�سخ�س،  هذا  اتهام  مت 
بنف�س النوع من امليول. لقد كان حلم 
رائجا  مو�سوعا  الع�سكري  الن��ق��الب 
يف ذل��ك ال��وق��ت، واأث���ار وج��ود عائالت 
تقليدية  كاثوليكية  غالًبا  ع�سكرية، 
التكهنات  داخل “التظاهرة للجميع”، 
ح������ول ت����دخ����ل ال�����ق�����وات امل�������س���ل���ح���ة يف 
الراأي  ا�ستطالعات  واأك��دت  ال�سيا�سة، 

هذه املخاوف.
هو  م��ا  ال�سبكية  امل��ث��اب��رة  لنا  ُتظهر     
التي  ب���ال���ن���ظ���ارات  ال����ي����وم  الن����ق����الب 
ل��ن��ا زمن  ت���ك���ون  اأن  امل��م��ك��ن  ك����ان م���ن 
بينو�سيه.  اأو  اليونانيني  الكولونيالت 
ال�ستقرار  زع���زع���ة  ف����اإن  ذل����ك،  وم����ع 
اأكانت  )���س��واء  باحلكومات  والإط��اح��ة 
�سرعية اأم ل( حتدث من خالل اإعطاء 
مكان كبر لل�سورة التلفزيونية طبعا، 
وال��ت��ي ي��ت��م بثها ون�����س��ره��ا م��ن خالل 
ال�����س��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة والإن���رتن���ت. 
ال�سورة  دور  اأن  ن��ع��ل��م  ذل������ك،  ق���ب���ل 
ك����ان اأق�����ل: ي��ت��م ال�����س��ط��و ع��ل��ى بع�س 
الوزارات ومقرات الإذاعة والتلفزيون 

احلكومي، وتنتهي امل�ساألة.
ب��ت��دب��ر الأم����ور من  ال��ي��وم، ُين�سح     
تعر�سوا  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ت��وري��ط  خ���الل 
وقوات  وا���س��ح،  ب�سكل  املعاملة  ل�سوء 
الكامرات،  اأع��ني  حت��ت  تقمع  �سرطة 
وادان���ات من اخل���ارج، اإل��خ. تبدو فكرة 
النقالب الع�سكري يف فرن�سا مرتبطة 
احلالة،  ه���ذه  ويف  ال��ب��ع��ي��د.  ب��امل��ا���س��ي 
يجب اأن نحافظ على العقل: مل ين�سر 
فرانكو اأو مول يف اإ�سبانيا ول بينو�سيه 
ال�سحف  اإح�����دى  يف  يل  وغ��و���س��ت��اف��و 

لالإعالن عن نواياهم.
فالور  “يف  امل��ق��ال��ني  ف�����اإن  وه���ك���ذا،     
مكونات  ول  انقالبا،  لي�سا  اكتويل”، 
خ��ط��رة ل��الن��ق��الب، ول م��وؤ���س��ًرا على 
فاإن  امل��ق��اب��ل،  يف  امل�ستقبل.  يف  ان��ق��الب 
ب�سكل  تتقدم  النقالب  فكرة  اأو  خيال 
الطيف  اجت��اه��ات  م��ن جميع  وا���س��ح، 
من  اخل��وف  تك�سف  ولعلها  ال�سيا�سي، 
ال��ع��ج��ز يف م���واج���ه���ة الأح���������داث، من 
ج���ان���ب اأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي��ح��ل��م��ون به، 
ال��ذي��ن لديهم  ب��ال��ق��در  نف�سه  م��ن  و 

كوابي�س منه.
ع�سو مر�سد الراديكاليات ال�سيا�سية يف 
موؤ�س�سة جان جوري�س، باحث يف العلوم 

ال�سيا�سية، متخ�س�س يف اليمني والأبعاد 
الثقافية لل�سيا�سة، وموؤلف العديد من 
البحوث منها “اىل اللقاء غرام�سي” 

)من�سورات �سارف 2015(. 

املثري لالهتمام هو تر�ّسخ فكرة النقالب يف بلد مل يكن �سحية له لأكرث من قرنني، مع نابليون بونابرت
انقالب الكولونيالت يف اليوناناجلرنال فرانكو يف الو�سط ، يزور بورغو�س يف اأغ�سط�س 1936 ، وهي مدينة يف �سمال اإ�سبانيا حا�سرها اجلرنال مول خلفه على ي�ساره

توخيل 5

منذ نابليون مل يحدث انقالب يف فرن�سا

فريجيد بارجو، مي بريار، برونو داري واأنطوان رينار ي�ستعدون للتظاهرة للجميع 2013

تبدو فكرة النقالب الع�سكري يف 
فرن�سا مرتبطة باملا�سي البعيد

ت�ستحق املقالت الأخرية للع�سكريني، 
اأن تو�س���ع ف�ي �س��ياق تاريخي اأكب�ر

رمبا يقف وراء الظاهرة، اخلوف 
من العجز يف مواجهة الأحداث 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الأوىل للنقل العام

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1172157 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر حممد عمر يو�سف املهرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عمر يو�سف احمد املهرى
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 2*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ الأوىل للنقل العام

FIRIST GENERAL TRANSPORT
اإىل/ الأوىل للنقل العام - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  FIRIST GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة  4923009

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة 4923010
 تعديل ن�ساط / حذف نقليات عامة  4923011

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/منتو للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م  رخ�سة رقم:2798360 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سماء فا�سل حمد حميد البادى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / طارق لطفى ال�سيد احمد نوار من مدير اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / طارق لطفى ال�سيد احمد نوار من 0% اإىل %24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خطاب حممد حممد خطاب %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فا�سل حمد حميد
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ منتو للتجارة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 MENTU GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 اإىل/ منتو للتجارة العامة ذ.م.م

MENTU GENERAL TRADING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيه دي روزاتي ري�ستورانت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2608191 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ثاين �سيف جمعه عبداهلل املزروعي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ثاين �سيف جمعه عبداهلل املزروعي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة دياموند دون�س جيرنال تريدينغ ليمتد

DIAMOND DUNES GENERAL TRADING LTD
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امل قدمي امني باد�ساه

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافيه دي روزاتي ري�ستورانت

 CAFE DI ROSATI RESTAURANT
 اإىل/ كافيه دي روزاتي ري�ستورانت ذ.م.م

CAFE DI ROSATI RESTAURANT L.L.C
تعديل ام املالك من ال�سيد/امل قدمي امني باد �ساه اىل ال�سيد/جمال احمد بنجا�س امني باد�ساه

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بانوراما خلدمات التموين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3717384 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه �سامل حممد �سامل  %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد �سافى كاناثيل %24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منر كيزاكيبالث كيزاكى بالت حممد  %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد على ح�سن با�سليب
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ بانوراما خلدمات التموين
PANORAMA CATERING SERVICES

اإىل/ بانوراما خلدمات التموين ذ.م.م
PANORAMA CATERING SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  الفيحاء  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة  ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1036612 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة الفيحاء للمقاولت وال�سيانة العامة  ذ م م
AL FAIHAA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE COMPANY W L L

 اإىل/ �سركة الفيحاء لل�سيانة العامة ذ.م.م
AL-FAIHAA GENERAL MAINTENANCE COMPANY LLC - 

 تعديل ن�ساط / حذف مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها  4100002
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا ريد ت�سيكن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1300814 
تعديل اإ�سم جتاري من/ كافتريا ريد ت�سيكن

RED CHICKEN CAFETERIA

اإىل/ كافتريا وكافيه الغرزة
ALGHORZA CAFETERIA AND CAFE  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
كافيه  ال�س�����ادة/هورو�سكوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2686162 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة زوينه �سيف �سليمان را�سد الهنائي  %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف حممد حمدان را�سد حميد النعيمي
تعديل اإ�سم جتاري من/ هورو�سكوب كافيه

HOROSCOPES CAFE

اإىل/ زينو كافيه
ZENO CAFE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
املحامي  ال�س�����ادة/مكتب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابوبكر �سامل عو�س للمحاماة وال�ست�سارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1106601 

عو�س  �سامل  ابوبكر  املحامي  مكتب  من/  جتاري  اإ�سم  تعديل 
للمحاماة وال�ست�سارات

 ADVOCATE ABU BACKER SALEM AWADH ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY OFFICE

اإىل/ مكتب ابوبكر �سامل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
ABU BACKER SALEM ADVOCATES AND LEGAl CONSULTANTS OFFICES 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز 7 دي الطبي 

ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2119931 

تعديل راأ�س املال / من 500000 اإىل 50000

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 

العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سركة الكويتية لالغذية )امريكانا( 

�س.م.ك - بيتزاهت / الوحده مول - ابوظبي
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1005869 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م
 KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سركة الكويتيه لالغذية / امريكانا
KUWAIT FOOD CO )AMERICANA(

تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سركة الكويتية لالغذية - بيتزاهت / الوحده مول - ابوظبي
  KUWAIT FOOD COMPANY/PIZZA HUT - ABU DHABI AL WAHDA MALL BRANCH 

اىل/ ال�سركة الكويتية لالأغذية اأمريكانا ذ م م 2 - فرع اأبو ظبي 3
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 2 - BRANCH OF ABU DHABI  3

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
�ستون  بالك  ال�س�����ادة/توب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعقارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1889803 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة فالينتينا يورى كاتري�سكو  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف ع�سل كورمانباييفا

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
مينت  ون  ال�س�����ادة/م�سبغه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2649072 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة كعب حممد �سيف �سعيد الكعبى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف م�سبح حممد �سيف �سعيد الكعبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنم الرق للحدادة 

والنجارة امل�سلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1896132 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عارف حممد �سالح حممد احلمادى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خليفه �سامل عبداهلل النعيمى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سوفت كت 
CN قد تقدموا الينا بطلب لالطفال  رخ�سة رقم:1368084 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يا�سمني �سعيد �سامل حميد املر�سودى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبداهلل عبيد دروي�س ال�سيخ بدر املحربى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ت�سيز تارت بيكري ذ.م.م
 L1-  119  ، العقارية  الدارة  �سركة   : املالك  ال�سركة:مبنى،  عنوان 

اأبوظبي، جزيرة يا�س - يا�س مول - ط 1 - حمل رقم
CN 2414214 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/�سلمى حمد ال �سامل لتدقيق احل�سابات   2
- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م  ،  كم�سفي قانوين لل�سركة 

بتاريخ:2021/3/28 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية 
غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2155004097 - تاريخ 

التعديل:2021/5/22
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:توت�سي توز للت�سميم الفني ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح، م غرب 5 - ق 38 - مكتب 16 ، وحدة، حكومة 

ابوظبي
CN 2117734 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملى و�سركاه  حما�سبون قانونيون  ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/5/6 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2150006493 - تاريخ التعديل:2021/5/22
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

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

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:دي اإم بازار للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي، �سرق 10 - ق -9 مكتب 0.19 مبنى، 

ال�سيخة فاطمه �سحمى جابر
CN 2715123 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ،  كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/3/22 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:2105005829 - تاريخ التعديل:2021/5/23

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 
تعلن �سركة �سامكو يورو للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - 
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م عن قطع عالقتها نهائيا بال�سيد/

 ، رقم:30199348  �سفر  جواز  ويحمل   ، فالتني  ارين  رولف 
مدير  بوظيفة  لديها  يعمل  كان  والذي   ، اجلن�سية  نرويجي 
بال�سيدة/ نهائيا  عالقتها  ال�سركة  قطع  واأي�سا  تنفيذي. 

مارتي جونا�سني فالتني ، وحتمل جواز �سفر رقم:28846180 
، نرويجية اجلن�سية ، والتي كانت تعمل لدى ال�سركة بوظيفة 
مديرة اعمال ، وبهذا نعلن باأن ال�سركة غر م�سوؤولة عن اي 
ت�سرف او عمل يقوما به املذكورين اعاله با�سم و�سفة ال�سركة 
من تاريخ 2021/5/17 وان يتحمل املذكورين اعاله وكل من 

يتعامل معهما امل�سوؤولية القانونية عن ذلك . 
�سامكو يورو للمقاولت امليكانيكية والكهربائية
�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ن�سر على م�سوؤولية املعلن

اإع�الن قطع عالقة مع موظف �سابق 

العدد 13247 بتاريخ 2021/5/24 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/رفيق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�سالح الأجهزة املنزلية
 رخ�سة رقم:CN 2924889  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24 مايو 2021 العدد 13247
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عربي ودويل

 - طاقة جديدة -
وال��ع��م��ل يف ميالنو  ال��درا���س��ة  بعد 
باترنو  ع����اد  وت���ون�������س،  وب���اري�������س 
ال���ع���ام  ك���ات���ان���ي���ا  اإىل  ك���ا����س���ت���ي���ل���و 
اأيام  امل��ا���س��ي. وم��ع �سديق ل��ه م��ن 
اأط��ل��ق �سركة  ال��ث��ان��وي��ة،  امل��در���س��ة 
لبيع  ال���ن���ا����س���ئ���ة  “بونيفري” 

امل��ن��ت��ج��ات ال��ع�����س��وي��ة. وي���وؤك���د اأنه 
مدينته،  يف  ج���دي���دة  ط��اق��ة  وج���د 
اإىل  جزئًيا  ذلك  يف  الف�سل  ويعود 
عادوا  ال��ذي��ن  الآخ��ري��ن  املغرتبني 
مثله، حتى واإن اعرتف باأن احلياة 
�سكانها  عدد  يبلغ  ملدينة  الثقافية 
غنية  ل��ي�����س��ت  ن�����س��م��ة  األ�����ف   300

•• كاتانيا-اأ ف ب

يف ام�سية ربيعية بامتياز، يحت�سي 
كورادو باترنو كا�ستيلو الذي بات 
ب��رة يف كاتانيا  امل��ن��زل،  يعمل م��ن 
اأ�سدقاوؤه  ب��ق��ي  ح��ني  يف  ب�سقلية 
وزم��الوؤه يف ميالنو على بعد األف 

كيلومرت �سماًل.
ويقول رجل الأعمال ال�ساب البالغ 
ال�29 من العمر بابت�سامة “اليوم 
بني اجتماع واآخر ذهبت اإىل البحر 
لوكالة  وي�����س��ي��ف  لل�سباحة”. 
هنا  احلياة  “نوعية  بر�س  فران�س 
وهذا  ال�سمال  عن  متاما  خمتلفة 

ل يقدر بثمن«.
اأنحاء  جميع  يف  املوظفون  ا�ستفاد 
ُبعد  ع��ن  العمل  نعمة  م��ن  ال��ع��امل 
اجلائحة  خ���الل  اأُج�����روا  اأن  ب��ع��د 
ذات  ب����ل����دان  اإىل  ال���ت���وج���ه  ع���ل���ى 
و���س��ل جهاز  ���س��رط  م��ن��اخ معتدل، 
الكهربائي  ب��ال��ت��ي��ار  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 

وتاأمني ات�سال ب�سبكة الإنرتنت.
�سكان  اإيطاليا، حيث غادر  لكن يف 

ووجدوا عماًل«.
اإىل ���س��ق��ل��ي��ة يف  ال���ع���ودة  اخ���ت���ارت 
عدة  اأم�������س���ت  اأن  ب���ع���د   2020
����س���ن���وات يف م���ي���الن���و وال����ولي����ات 
ولوك�سمبورغ.  واأمل���ان���ي���ا  امل��ت��ح��دة 
اآخرين  لت�سجيع  ال���ي���وم  وت�����س��ع��ى 

على اأن يحذوا حذوها.
�ساركت يف تاأ�سي�س جمعية “العمل 
الدعم  ت��ق��دم  ال��ت��ي  اجلنوب”  يف 
اإىل  ال���ع���ودة  يف  ال��راغ��ب��ني  جلميع 
على  متابعيها  ع��دد  وب��ل��غ  ال��وط��ن 

في�سبوك 10 اآلف �سخ�س.
موقعها  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  وت���ق���ول 
من  جمموعة  “نحن  اللكرتوين 
الكوادر واملديرين ورجال الأعمال 
ال�سباب ولد معظمنا  واجلامعيني 
امل�سرتك  ق��ا���س��م��ن��ا  اجل����ن����وب.  يف 
مغادرة  ع��ل��ى  جميعا  اأرغ��م��ن��ا  اأن��ن��ا 
م�سقط راأ�سنا والبتعاد عن اأقاربنا 

لتحقيق طموحات مهنية«.
هو  يجمعنا  م��ا  “اليوم  وت�سيف 

الرغبة يف العودة اإىل الديار«.
ووفًقا ملعهد “�سفيميز” لالأبحاث، 

اإىل  ع����ام����ل  األ�������ف   100 ت����وج����ه 
اجلنوب خالل اجلائحة، يف فر�سة 
الأدمغة  ه��ج��رة  ل��وق��ف  ت��اري��خ��ي��ة 
التي �سربت جنوب اإيطاليا ب�سدة.

- »اإمكانات هائلة« -
ل���ل���ج���ن���وب م����ي����زات ع�����دي�����دة: فن 
واإيجارات معقولة  ال�سهر  الطهو 
وبالتايل  ال�سيارات  من  اأقل  وعدد 
ففي  املناخ.  اىل  ا�سافة  اأق��ل  تلوث 
كاتانيا، ل ينخف�س متو�سط درجة 
احل����رارة حت��ت 10 درج����ات، حتى 

خالل ف�سل ال�ستاء.
يف  الأ�ستاذ  كور�سو  ماريانو  يعتقد 
كلية الإدارة يف جامعة بوليتكنيك 
قد  باأ�سرها  اإيطاليا  اأن  مبيالنو، 

ت�ستفيد من هذا التوجه.
ويو�سح اأن “املناف�سة بني املناطق” 
ميكن اأن حتفز اخلدمات العامة يف 
كل مكان و”بالن�سبة ملدن اجلنوب 
للعودة   )...( ف��ري��دة  فر�سة  ان��ه��ا 

اإىل املعادلة«.
ميليتيلو  اي��ل��ي��ن��ا  ج��م��ع��ي��ة  ت�����س��ع��ى 

بالبقاء  والبالغني  ال�سباب  لإقناع 
اجل����ائ����ح����ة.  ب����ع����د  اجل������ن������وب  يف 
لدى  بحمالت  قامت  ولتحفيزهم 
ال����ن����واب ل��ت��ح�����س��ني اخل����دم����ات يف 

و�سائل النقل والإنرتنت.
كما اأنها تتعاون مع م�ستثمرين من 
القطاع اخلا�س لتطوير م�ساحات 
عمل م�سرتكة. ومن املقرر افتتاح 
بالت�سو  يف  املقبل  ال�سهر  اإح��داه��ا 
بي�سكاري الق�سر الفخم من القرن 
الثامن ع�سر يف و�سط كاتانيا الذي 
لفرقة  فيديو  ت�سوير  موقع  ك��ان 

كولدبالي املو�سيقية.
يقول اأنتونيو برديكيت�سي موؤ�س�س 
“اإيزول  امل�سرتكة  العمل  م�ساحة 
ع�سرات  ج��ي��دا  كاتانيا”،”اأت�سور 
الأ�سخا�س  وم����ئ����ات  ال�������س���رك���ات 

يعملون هنا«.
التي  الهائلة  “بالإمكانات  واأ���س��اد 
والبالغون  ال�����س��ب��اب  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 
الذين عملوا يف اإيطاليا واأوروبا اأو 
يف اأي مكان اآخر من العامل والذين 

يعودون ب�سبب الوباء«.

امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة ال��ف��ق��رة منذ 
اأج���ي���ال ب��ح��ث��ا ع��ن ف��ر���س ع��م��ل يف 
ال�سمال، اإنه الوقت املنا�سب للعودة 
ب�سكل  للبقاء  رمب���ا   - ال��دي��ار  اإىل 

دائم.

- »اأحرار للعودة« -
من  م��زم��ن  ب�سكل  اإيطاليا  ت��ع��اين 
ت���ف���اوت اإق��ل��ي��م��ي ك��ب��ر م���ن حيث 
والبنى  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��دي��ن��ام��ي��ة 
املناطق  ك���ان���ت  ل��ط��امل��ا  ال��ت��ح��ت��ي��ة. 
اأرا�سي  الريفية غالًبا يف اجلنوب، 
ثراًء  الأك���ر  امل��دن  ل�سالح  هجرة 
عا�سمة  ميالنو،  مثل  ال�سمال  يف 
وال�سناعية  امل����ال����ي����ة  اإي���ط���ال���ي���ا 

وللمو�سة.
البالغة  ميليتيلو  اإي��ل��ي��ن��ا  وت��ق��ول 
عاًما، وهي طالبة   28 العمر  من 
دك��ت��وراه م��ن ب��ال��رم��و “يف �سفي 
ب��امل��در���س��ة ال��ث��ان��وي��ة غ���ادر اجلميع 
على  ��ا  ���س��خ�����سً  15)...( ت��ق��ري��ًب��ا 
البع�س  20 لكن  اأ�سل  الأق��ل من 
�سقلية  اإىل  ث���الث���ة  وع������اد  ع������اد. 

ك��م��ا يف م���ي���الن���و. وي�����س��ي��ف “مل 
�سنوات.  ق��ب��ل  ك��ذل��ك  الأم����ر  ي��ك��ن 
ال�سمال  اإىل  ال��ت��وج��ه  ي��ج��ب  ك���ان 
لتحقيق م�سروع )...(. الآن هناك 
��ا. هناك  اأي�����سً اب��ت��ك��ار وث��ق��اف��ة هنا 
�سيء  تقدمي  يريدون  مثلنا  �سباب 

جديد«.

بف�سل اجلائحة.. الإيطاليون املغرتبون يعودون اإىل ديارهم 

م�سابون بكورونا �ساركوا بتجمعات حا�سدة يف بريطانيا 

•• لندن-اأ ف ب

الريطانية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
 15 اإ����س���اب���ة  اأث��ب��ت��ت  ف��ح��و���س��ا  اأن 
من  بكوفيد-19  ف��ق��ط  �سخ�سا 
بني �ستني األفا �ساركوا يف جتمعات 
اأو  ت���ب���اع���د  دون  ج������رت   ح���ا����س���دة 

كمامات يف اململكة املتحدة.
جون�سون  بوري�س  حكومة  وك��ان��ت 
���س��م��ح��ت ب��ت�����س��ع��ة جت��م��ع��ات كرى 
بدون فر�س قيود احلد من انت�سار 
اإط����ار  اأي����ار/م����اي����و، يف  ك���ورون���ا يف 
ال�سماح  م���ن  ل��ت��ت��م��ك��ن  اخ���ت���ب���ارات 
جم���ددا ب��امل��ن��ا���س��ب��ات ال��ك��ب��رة هذا 
ال�سيف مع اإج��راءات خمففة �سد 

الوباء.
و�سمحت حكومة بوري�س جون�سون 
ب���ث���الث م���ب���اري���ات ل���ك���رة ق�����دم يف 
ملعب وميبلي )21 الف �سخ�س( 
وب��ح��ف��ل ت���وزي���ع ج���وائ���ز ب��ري��ت يف 
اآلف  )اأرب��ع��ة  اأرينا”  “اأو2  �سالة 
العامل  ك���اأ����س  ون���ه���ائ���ي  ���س��خ�����س( 
املنا�سبات  من  والعديد  للبلياردو 
حفلة  ذل��ك  يف  مب��ا   - ليفربول  يف 
�سخ�س  اآلف  ث���الث���ة  ح�����س��ره��ا 
وم��ه��رج��ان ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى، يف اإط���ار 

هذه الختبارات.
اإجراء  احل�سور  ك��ل  على  وف��ر���س 
ف���ح���و����س ت��ث��ب��ت ���س��الم��ت��ه��م من 
من  �����س����اع����ة   24 ق����ب����ل  ك������ورون������ا 

بكوفيد  فقط  �سخ�سا   15 اإ�سابة 
م��ن اأ���س��ل �ستني األ��ف��ا ���س��ارك��وا يف 

هذه التجمعات.
وت�����ف�����ي�����د امل�����ع�����ط�����ي�����ات الأخ�����������رة 
الريطانية  ال�سحية  لل�سلطات 
اأن هذه النتيجة تتطابق مع معدل 

لتقليل خماطر انتقال العدوى بني 
“تعمل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة  امل�ساركني”، 
يف  التتبع  نظام  مع  وثيق”  ب�سكل 
العثور  “ل�سمان  املتحدة  اململكة 
ب��ع��د فحو�س  امل��ع��ن��ي��ني  ك���ل  ع��ل��ى 

تثبت اإ�سابة” �سخ�س ما.

ال���ت���ج���م���ع���ات ال���ت���ي مل ي��ط��ل��ب يف 
اللتزام  اأو  كمانات  و�سع  بع�سها 

بقواعد التباعد اجل�سدي.
عليهم  ف���ر����س  ال���ت���ج���م���ع،  وب���ع���د 
جمددت اإجراء فحو�س �سريعة يف 
الفحو�س  ه��ذه  واأثبتت  منازلهم. 

الإ�سابات باملقارنة مع عدد ال�سكان 
مئة  لكل  �سخ�سا   22 يبلغ  ال��ذي 

األف ن�سمة يف البالد.
الريطانية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
التجريبية  امل�����س��اري��ع  “هذه  اإن 
للمراقبة  وتخ�سع  علميا  �سممت 

 م�ست�سار �سابق جلون�سون ينتقد تعامله مع الوباء 
•• لندن-اأ ف ب

جون�سون،  بوري�س  ال��ري��ط��اين  ال����وزراء  لرئي�س  ال�سابق  امل�ست�سار  انتقد 
يف  ي�سعى  كان  باأنه  واتهمه  للوباء،  الأول  اإدارة  كيفية  كامينغز،  دومينيك 
وذلك قبل ثالثة اأيام من جل�سة  البداية اإىل تطوير “ح�سانة جماعية”، 

ا�ستماع اأمام جلنة برملانية يبدو اأنها �ستكون متوترة بالن�سبة للحكومة.
يف �سل�سلة تغريدات ُن�سرت م�ساء ال�سبت، اأكد كامينغز اأنه لدى ظهور الوباء 
مطلع العام 2020 ، كانت خطة احلكومة هي ال�سماح للفرو�س بالنت�سار 

حتى يطور غالبية ال�سكان مناعة بعد الإ�سابة باملر�س.
اأوائل  ا�ستمرت حتى  “احل�سانة اجلماعية”  اأن خطة  اإىل  وا�سار كامينغز 
اآذار/مار�س بعد اأن مت حتذير داونينغ �سرتيت باأنها �ستوؤدي اإىل “كارثة”. 

واأ�ساف اأن نفي وزير ال�سحة مات هانكوك لهذا املو�سوع “هراء«.
“بي بي �سي”  وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل ردا على �سوؤال وجهته 
الأحد حول هذا املو�سوع اإن احل�سانة اجلماعية “مل تكن اإطالقا” الهدف 

الأ�سا�سي للحكومة.
الو�سيلة  ع��ر  امل��ت��ح��دة  اململكة  ال�سحي يف  الأم���ن  وك��ال��ة  م��دي��رة  و���س��ددت 
الإعالمية نف�سها على اأن هذه اخلطة مل ُتطرح “اأبداً” من قبل احلكومة 

عند بدء انت�سار فرو�س كورونا.
ومهد هجوم كامينغز جلل�سة ال�ستماع، املقررة الأربعاء، اأمام جلنة برملانية 

مكلفة در�س ا�ستجابة احلكومة للوباء.
غادر  ال��ذي  امل�ست�سار  م��ن  الن��ت��ق��ادات  م��ن  �سيل  ملواجهة  احلكومة  ت�ستعد 
منذ  اإث��ر خالفات مريرة حتولت   ،2020 ع��ام  نهاية  �سرتيت يف  داونينغ 

ذلك احلني اإىل ت�سفية ح�سابات.
وال�سهر املا�سي، �سكك كامينغز، مهند�س حملة خروج بريطانيا من الحتاد 
الأوروبي الناجحة يف عام 2016، يف من�سور طويل على مدونته يف نزاهة 
اأثناء  �سرية  وثائق  عن  بالك�سف  موؤخراً  وه��دد  جون�سون.  بوري�س  وكفاءة 

جل�سة ال�ستماع.
واعتر امل�ست�سار ال�سابق اأنه مل تكن هناك حاجة لالإغالق يف اململكة املتحدة 

لو اأن البالد “ا�ستعدت جيداً” وكان لديها “م�سوؤولون اأكفاء«.

لقاحا فايزر واأ�سرتازينيكا فّعالن �سّد املتحّور الهندي 
•• لندن-اأ ف ب

اإنكلرتا ون�سرت نتائجها  ال�سّحية يف  ال�سلطات  اأجرتها  اأظهرت درا�سة 
اأّن لقاحي فايزر/بايونتيك واأ�سرتازينيكا/اأوك�سفورد امل�ساّدين  ال�سبت 
ل��ف��رو���س ك��ورون��ا ف��ّع��الن ���س��ّد الن�سخة ال��ه��ن��دي��ة امل��ت��ح��ّورة م��ن هذا 
الإنكليزية  الن�سخة  ���س��ّد  تقريباً  فعاليتهما  ن�سبة  بنف�س  ال��ف��رو���س 
العامة  “ال�سحة  وكالة  اأجرتها  التي  للدرا�سة  ووف��ق��اً  منه.  املتحّورة 
فايزر/ لقاح  ف��اإّن  اأيار/مايو  و16  ني�سان/اأبريل   5 بني  اإنكلرتا”  يف 
بن�سبة  الثانية فعالية  تلّقي اجلرعة  اأ�سبوعني من  بعد  وّفر  بايونتيك 
�سّد   93% وبن�سبة  باأعرا�س  امل�سحوب  الهندي  املتحّور  �سّد   88%
لقاح  فعالية  ف���اإّن  باملقابل  ب��اأع��را���س.  امل�سحوب  الإن��ك��ل��ي��زي  امل��ت��ح��ّور 

اأ�سرتازينيكا/اأوك�سفورد بلغت بعد اأ�سبوعني من تلّقي اجلرعة الثانية 
باأعرا�س و%66 �سّد املتحّور  %60 �سّد املتحّور الهندي امل�سحوب 
مات  الريطاين  ال�سّحة  وزير  ورّح��ب  باأعرا�س.  امل�سحوب  الإنكليزي 
احلكومة  فيه  تعّول  وقت  يف  تاأتي  التي  الدرا�سة  هذه  بنتائج  هانكوك 
على حملة التلقيح الوطنية ملكافحة املتحّور الهندي الذي يهّدد تف�ّسيه 

بعرقلة خطة اإعادة فتح القت�ساد يف البالد.
 »B.1.617.2« وللحّد من تف�ّسي هذا املتحّور الذي اأُطلق عليه ا�سم
ال�سلطات  “�سائداً” يف بريطانيا، قّل�ست  اأن ي�سبح  والذي ُيخ�سى من 
ثالثة  من  اأ�سرتازينيكا  لقاح  جرعتي  بني  الفا�سلة  الفرتة  ال�سّحية 
اأ�سهر اإىل ثمانية اأ�سابيع لالأ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاماً 

ولأولئك امل�سّنفني �سمن فئة الأكر ه�سا�سة من الناحية ال�سّحية.

كما اقرتنت هذه الإج��راءات بتكثيف الفحو�سات الرامية للك�سف عن 
يف  �سّيما  ول  للخطر  عر�سة  الأك��ر  املناطق  يف  بالفرو�س  الإ�سابات 

�سمال غرب اإنكلرتا وبع�س اأنحاء لندن.
وبح�سب الدرا�سة فاإّن لقاحي فايزر/بايونتيك واأ�سرتازينيكا/اأوك�سفورد 
وّفرا بعد ثالثة اأ�سابيع من تلّقي اجلرعة الأوىل فعالية بن�سبة 33% 
املتحّور  �سّد   50% وبن�سبة  باأعرا�س  امل�سحوب  الهندي  املتحّور  �سّد 

الإنكليزي امل�سحوب باأعرا�س.
ووفقاً لبيانات وكالة “ال�سحة العامة يف اإنكلرتا” فقد �ُسّجل يف اإنكلرتا 
اإ�سابة   2889 يقّل عن  ما ل  اأيار/مايو  و18  �سباط/فراير   1 بني 

باملتحّور الهندي.
وا�سطر 104 من هوؤلء امل�سابني لتلّقي اإ�سعافات يف اأق�سام الطوارئ 

يف امل�ست�سفيات، يف حني مكث 31 منهم يف امل�ست�سفى بينما تويف �سّتة.
“ال�سحة العامة  وقالت مري رامزاي امل�سوؤولة عن التلقيح يف وكالة 
يف اإنكلرتا” اإّن “جرعتني من اأّي من هذين الّلقاحني توّفر م�ستويات 
عالية من احلماية �سّد الأعرا�س املر�سية امل�ساحبة لالإ�سابة باملتحّور 
اأن تكون الّلقاحات اأكر فعالية يف  “نتوّقع  واأ�سافت   .»B.1.617.2

احلوؤول دون احلالت ال�ست�سفائية والوفيات«.
وبريطانيا هي الدولة الأوىل يف اأوروبا من حيث اأعداد الوفيات الناجمة 
عن كورونا اإذ ح�سدت فيها اجلائحة حتى اليوم اأرواح اأكر من 127 
األف �سخ�س. ويف هذا البلد، بلغت ن�سبة البالغني الذين تلّقوا اجلرعة 
الأوىل من الّلقاح امل�ساّد لكورونا اأكر من %70 يف حني بلغت ن�سبة 

اأولئك الذين تلّقوا اللقاح بجرعتيه اأكر من 40%.

�سندوق النقد يقرتح خطة بقيمة 50 مليار دولر 

مليون وفاة بكورونا يف اأمريكا الالتينية والكاريبي
 •• مونتيفيديو-اأ ف ب

يف  كوفيد-19  ج���ائ���ح���ة  اأودت 
منطقة اأمركا الالتينية والبحر 
مليون  م����ن  ب����اأك����ر  ال���ك���اري���ب���ي 
كورونا  ب��داأ فرو�س  �سخ�س منذ 
ال���ع���امل ق��ب��ل عام  ب��الن��ت�����س��ار يف 
�سندوق  اق��رتح  وق��ت  يف  ون�سف، 
م�ساعدة  خ��ط��ة  ال������دويل  ال��ن��ق��د 
لتعزيز  دولر  مليار   50 بقيمة 
ال��ت��ل��ق��ي��ح ووق����ف تف�سي  ح��م��الت 

الوباء.
اأمركا  يف  ال��ف��رو���س  ر���س��د  منذ 
ال��الت��ي��ن��ي��ة يف ���س��او ب��اول��و اأواخ���ر 
�سجلت   ،2020 �سباط/فراير 
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س اأك����ر من 
يف  وف����اة  ح����الت   1،001،404
باملئة   30 مي��ث��ل  م���ا   - امل��ن��ط��ق��ة 
من ح�سيلة الوفيات يف العامل - 

واأكر من 31،5 مليون اإ�سابة.
الوفيات  م��ن  ب��امل��ئ��ة   90 وق��راب��ة 
هي  دول  خ����م���������س  يف  ����س���ج���ل���ت 
وكولومبيا  واملك�سيك  ال��رازي��ل 

والأرجنتني والبرو.
من  �سيبولفيدا  األ��ي�����س��ي��ا  وق��ال��ت 
“النا�س  اي��ري�����س  بوين�س  اأه����ايل 
ل ي��ت��وخ��ون احل����ذر، ل اأح���د منا 
ي��ت��وخ��ى احل����ذر ون���ري���د اخل����روج 
الأرجنتني  وت��ف��ر���س  وال�سفر”. 
اع��ت��ب��ارا من  اأي���ام  اإغ��الق��ا لت�سعة 
الرئي�س  اإع������الن  ب��ع��د  ال�����س��ب��ت، 
البلد  ه��ذا  اإن  فرنانديز  األبرتو 
على  اللحظات”  “اأ�سواأ  ي��واج��ه 

الإطالق يف الوباء.

تعاين دول اأمركا الالتينية من 
عدم اإتاحة اللقاحات وامل�ستلزمات 
باملئة   3 ���ن���ت  وح�������سّ ال���ط���ب���ي���ة، 
ال�����س��ك��ان ح��ت��ى الآن،  ف��ق��ط م���ن 
للبلدان  ال�سحة  منظمة  بح�سب 

الأمركية.
العدد  ف���اإن  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��وف��ي��ات م���ن ج���راء 
ثالث  اإىل  مبرتني  “اأكر  الوباء 
م��رات على الأق��ل مما مت الإبالغ 
�سرحت  ح�سبما  ر�سميا”  ع��ن��ه 
ملنظمة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����س��اع��دة 
�سمرة  البيانات  املكلفة  ال�سحة 

اأ�سما لل�سحافيني.
يف وا�سنطن اقرتح �سندوق النقد 
الدويل اجلمعة خطة بقيمة 50 
لوباء  ح���د  ل��و���س��ع  دولر  م��ل��ي��ار 
تو�سيع  اإىل  ت��ه��دف  كوفيد-19، 
ن���ط���اق ح���م���الت ال��ت��ط��ع��ي��م حول 
�سركات  ت��ع��ّه��دت  ب��ي��ن��م��ا  ال���ع���امل، 
ال����ل����ق����اح����ات ت����ق����دمي م����ل����ي����ارات 
بحلول  الأفقر  للبلدان  اجلرعات 

نهاية العام املقبل.
واملبلغ ل يقارن بخطط التحفيز 
الهائلة يف دول غنية، ومنها خطة 
اأمركية بقيمة 1،9 مليار دولر 

اأعلنت موؤخرا.
وقالت كبرة خراء القت�ساد يف 
ال�سندوق غيتا غوبيناث “اإحدى 
هي  للمقرتح  الرئي�سية  الر�سائل 
كبرا  ل��ي�����س  امل��ط��ل��وب  امل��ب��ل��غ  اأن 

جدا«.
�سركات  ت���ع���ه���دت  ن��اح��ي��ت��ه��ا  م����ن 
م�سّنعة للقاحات امل�سادة لكوفيد 

ع��ل��ى م�����س��ار ع���ودة ح���ذرة يف وقت 
قالت اإ�سبانيا اإنها �ستفتح حدودها 
املح�سنني  امل�سافرين  جميع  اأمام 

اعتبارا من 7 حزيران/يونيو.
وقال رئي�س الوزراء بيدرو �سان�سيز 
اإن جميع امل�سافرين الريطانيني 
العطالت،  لتم�سية  بهم  مرحب 
ح��ت��ى م���ن دون احل���اج���ة لإب�����راز 

فح�س كوفيد بنتيجة �سلبية.
�سرط  الأح��د  ليل  اأملانيا  و�ستلغي 
�سلبي  ك���وف���ي���د  ف���ح�������س  اإب����������راز 
للم�سافرين القادمني من فرن�سا، 
ال�سوؤون  وزي������ر  اأع����ل����ن  ح�����س��ب��م��ا 

الأوروبية الفرن�سي كليمان بون.
اأن  اجلمعة  اأعلنت  اأمل��ان��ي��ا  وك��ان��ت 
بريطانيا  م��ن  الآت���ني  امل�سافرين 
الأحد  م��ن  اع��ت��ب��اراً  �سيخ�سعون 
اأ�سبوعني  مل������ّدة  ����س���ّح���ي  حل���ج���ر 
الهندية  الن�سخة  تف�ّسي  ب�سبب 
امل��ت��ح��ّورة م��ن ف��رو���س ك��ورون��ا يف 

اململكة املّتحدة.
امل�ساحات  اجلمعة  اأمل��ان��ي��ا  فتحت 
واملطاعم  ل��ل��ح��ان��ات  اخل���ارج���ي���ة 
وبرك ال�سباحة يف بع�س مناطقها 

للمرة الأوىل منذ اأ�سهر.
م�ستحبة  خ���ط���وة  ت���ل���ك  وك����ان����ت 
ل�سونيا غيلفارت وهي من اأهايل 
بركة  يف  ك���ان���ت  وال����ت����ي  ب����رل����ني، 
�سباحة يف �سومرباد ام ان�سولنر.

وقالت لوكالة فران�س بر�س “اإنه 
املكان مفتوح  لأن  باحلرية  �سعور 

وميكن التخلي عن الكمامة«.
وتتزايد موؤ�سرات تعايف القت�ساد 

مع رفع القيود تدريجيا.

ت��زوي��د م��ل��ي��ارات اجل��رع��ات لدول 
ف����ق����رة ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال����ع����ام، 
ال�سحة  “قمة  خ������الل  وذل�������ك 
روما  يف  انعقدت  ال��ت��ي  العاملية” 
يف اإطار اجتماعات دول جمموعة 

الع�سرين.
وت����ع����ّه����دت ث������الث �����س����رك����ات هي 
وجون�سون  وم����ودي����رن����ا  ف����اي����زر 

هذا  الفقرة  للدول  لقاح  جرعة 
العام.

وت���ع���زز ال��ل��ق��اح��ات الأم�����ل بقرب 
خروج دول العامل من وباء اأنهك 
باأكر  واأودى  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����س��اد 
���س��خ�����س منذ  3،4 م��الي��ني  م���ن 

نهاية 2019.
ال�سياحة  ق��ط��اع  ي��ب��دو  اأوروب�����ا  يف 

 3،5 نحو  ت��ق��دمي  جون�سون  اآن���د 
اللقاحات  م���ن  ج��رع��ة  م��ل��ي��ارات 
ب�سعر خمّف�س للدول  اأو  بكلفتها 
واملنخف�س  املتو�سط  الدخل  ذات 

خالل العامني احلايل واملقبل.
وقالت رئي�سة املفو�سية الأوروبية 
اأور���س��ول ف��ون دي��ر لي��ني اإّن هذا 
للنزعات  ح��ازم��ة  “+كال+  يعني 

وذلك خالل  القومية ال�سحية” 
اأن  بعد  الع�سرين  جمموعة  قمة 
تقدمي  الأوروب�����ي  الحت����اد  تعهد 
وال�ستثمار  جرعة  مليون   100
يف مراكز انتاج يف اإفريقيا خلف�س 

العتماد على ال�ستراد.
ب���دوره���ا ت��رع��ت اأمل��ان��ي��ا يف وقت 
مليون  ب30  اجل���م���ع���ة  لح������ق 

مبيعات  ارت���ف���ع���ت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
يف  ب��امل��ئ��ة   9،2 بن�سبة  ال��ت��ج��زئ��ة 
ن���ي�������س���ان/اأب���ري���ل م���ع اإع�������ادة فتح 
ال�سرورية.  غ��ر  ال�سلع  متاجر 
املالب�س  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  وارت����ف����ع 

بن�سبة 70 باملئة تقريبا.
للتفاوؤل عن  تدعو  اأن��ب��اء  وج��اءت 
فحو�س اثبتت اإ�سابة 15 �سخ�سا 
فقط بكوفيد-19 من بني �ستني 
حا�سدة  جتمعات  يف  �ساركوا  األفا 
اأو كمامات  تباعد  دون  ج��رت من 
اأعلن  ح�سبما  املتحدة،  اململكة  يف 

م�سوؤولو ال�سحة الريطانيون.
ارت���ف���اع يف عدد  ت�����س��ب��ب  اآ���س��ي��ا  يف 
حالت الإ�سابة بكوفيد يف تايوان 
اإىل وق��ف ال��رح��الت اجل��وي��ة مع 
ب����الو. ل��ك��ن رئ��ي�����س ه���ذه الدولة 
املحيط  يف  ال���واق���ع���ة  ال�����س��غ��رة 
ال����ه����ادئ ق����ال ال�����س��ب��ت اإن�����ه على 
ا����س���ت���ع���داد لإع���������ادة ف���ت���ح اخل���ط 

“عندما ي�سبح ذلك ممكنا«.
بينهما  الرحالت  ا�ستئناف  وبعد 
ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل، مت  يف الأول م��ن 
وقفها الأربعاء اأقله حتى متن�سف 
تكافح  ب��ي��ن��م��ا  ح���زي���ران/ي���ون���ي���و 

تايوان تف�س جديد للفرو�س.
وبالو الدولة التي تعد 18 األف 
األ���ف كلم  ب��ع��د  ن�سمة وت��ق��ع ع��ل��ى 
الدول  اإح����دى  الفيليبني،  ���س��رق 
اأي حالة  ت�سجل  التي مل  القليلة 
اقت�سادها  لكن  بكوفيد.  اإ���س��اب��ة 
ت��ع��ر���س ل�����س��رب��ة ق��ا���س��ي��ة خالل 
الأ�سهر ال�12 من اإغالق حدودها 

لوقف اجلائحة.

و���س��ه��دت ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ب��ل��د الذي 
الوفيات  اأك��ر عدد من  �سجل فيه 
�سخ�س،  األ���ف   128 بلغ  ب��ك��ورون��ا 
حت�سنا وا�سحا يف و�سعها ال�سحي 
ب��ع��د اإج�������راءات ح��ج��ر ���س��ارم��ة يف 

ال�ستاء وحملة تطعيم وا�سعة.
يف  لالإح�ساء  الوطني  املكتب  لكن 
اأ�سار  اجلمعة  اأ�سدرها  ن�سرة  اآخ��ر 
“موؤ�سرات  ت�سهد  انكلرتا  اأن  اإىل 
زيادة حمتملة” يف عدد الإ�سابات 
اأنه  مو�سحا  “�سئيال”،  بقي  واإن 
ي��ق��در اأن واح���دا م��ن ب��ني 1110 
بالفرو�س  اأ����س���ي���ب���وا  اأ����س���خ���ا����س 

الأ�سبوع املا�سي.
ومنذ القرار الأخر برفع التدابر 
ا�سبحت  الث�����ن�����ني  ال���ت���ق���ي���ي���دي���ة 
الأم���اك���ن ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل���الع���ب يف 
األف  ا���س��ت��ق��ب��ال  ت�ستطيع  اإن��ك��ل��رتا 
الداخل،  يف  الأك����ر  ع��ل��ى  م��ت��ف��رج 
واإىل اأربعة اآلف يف الهواء الطلق، 
القواعد  اح����رتام  اإط����ار  يف  ول��ك��ن 

ال�سحية.
ووع�����������������دت احل�������ك�������وم�������ة ب�����رف�����ع 
الإج�������راءات ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة الأخ����رة 
بقي  اإذا  21حزيران/يونيو  يف 
الوباء حتت ال�سيطرة. لكن انت�سار 
امل��ت��ح��ور ال��ه��ن��دي وه��و اأك���ر قدرة 
ال�سلطات  العدوى، يثر قلق  على 
الرفع  ت���اأج���ي���ل  اإىل  ي������وؤدي  وق����د 

الكامل لتدابر الوقاية.
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عربي ودويل

   اأظهر النظام ال�سحي 
الــــهــــنــــدي بـــو�ـــســـوح 
مواجهة  يف  حـــــدوده 
املثرية  الثانية  املوجة 
التي  كوفيد-19  مــن 
حالًيا.  البالد  بها  متر 
ــس الأكـــ�ـــســـجـــني،  ــ� ــق ن
والـــنـــقـــ�ـــس الـــ�ـــســـارخ 
الــعــنــايــة  ــــرة  اأ�ــــس يف 
يف  وامل�ساحة  املــركــزة، 
والأدوية  امل�ست�سفيات، 
ــيــة الـــنـــادرة  ــا�ــس الأ�ــس

ب�سكل متزايد ...

•• الفجر -روبن توتنجز 
–ترجمة خرية ال�سيباين

�سورة رئي�ص الوزراء لن تخرج �ساملة من هذه الأزمة ذات احلجم غري امل�سبوق

الت�سامن عرب الإنرتنت ي�ساعد املنكوبني على معرفة اأنهم لي�سوا وحدهم

ــــر  ــــظ ــــن ــــال ب
لـــــلـــــو�ـــــســـــع 
احلايل لنظام 
الــــرعــــايــــة 
الــ�ــســحــيــة يف 
ــد، فـــاإن  ــن ــه ال
الـــ�ـــســـبـــكـــات 
عية  جتما ل ا
ـــــــمـــــــة ـــــــع ن

مــــــــواقــــــــع 
الإنـــــرتنـــــت 
النجاة  ع�سا 
هم  لـــلـــذيـــن 
ــــس  ــــ� اأم يف 
اإىل  احلاجة 
املـــ�ـــســـاعـــدة 
ـــة  ـــاي رع يف 
اأحـــبـــائـــهـــم

ملاذا لن يتمكن اأردوغان من ا�ستغالل حرب غزة؟
اإىل  �سابقاً  كانت قد وجهتها  دع��وة  تركيا  �سحبت  الأث��ن��اء،  ه��ذه  غ��زة. يف  اإىل 
يف  الديبلوما�سية  منتدى  حل�سور  �ستينيتز  يوفال  الإ�سرائيلي  الطاقة  وزير 
وهجمات  “انتهاكات  ب�سبب  املقبل  )ح��زي��ران(  يونيو  و20   18 بني  اأنطاليا 
العلمانيني  �سخرية  بكديل  نقل  الفل�سطينيني«.  �سد  املت�ساعدة  اإ�سرائيل 
الأتراك من اله�ستريا الإ�سالموية على و�سائل التوا�سل الجتماعي. طلب 
فر�سة  يعطيه  “اأن  اهلل  م��ن  ليكي�سيز  عمر  �سفق  يني  يف  ال��رتك��ي  ال�سحايف 
مر�سلني  ال�ساخرين  الأت���راك  بع�س  عليه  رد  فل�سطني”.  با�سم  ال�ست�سهاد 
وتل  ا�سطنبول  بني  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  رح��الت  جل��دول  راب��ط��اً  اإليه 
اإ�سرائيل وحتول  اإىل  “ها هي رحلتك. اذهب  اأبيب، مع مالحظة جاء فيها: 
لكن هذه اله�ستريا لي�ست جديدة بح�سب الكاتب. حني قررت  اإىل �سهيد”. 
تركيا واإ�سرائيل تطبيع عالقاتهما املتوترة ب�سدة يف دي�سمر )كانون الأول( 
قامتا  الديبلوما�سية،  عالقاتهما  تدهور  على  �سنوات  �ست  بعد  اأي   ،2016

•• وا�سنطن-وكاالت

اأعربت و�سائل الإعالم الرتكية املقربة من الرئي�س رجب طيب اأردوغان عن 
اإ�سرائيل. وعادة  خالل احلرب الأخرة مع  “حما�س”  دعمها الكبر حلركة 
امل��رة، بح�سب  امل��واق��ف، لكن لي�س ه��ذه  اأردوغ���ان �سعبياً من ه��ذه  ما ي�ستفيد 
باله�ستريا  و�سفه  ما  ويف  بكديل.  ب��وراك  املخ�سرم  الرتكي  ال�سحايف  روؤي��ة 
الأمريكي  الإ�سالموية املعادية لإ�سرائيل، ذكر بكديل يف “معهد غيت�ستون” 
بعد  ال�سهاينة”  “احرتاق  ع���ن  ال���رتك���ي  الإع�����الم  ع��ن��اوي��ن  حت��دث��ت  ك��ي��ف 
الإ�سرائيليني  مع نعت  اإىل جحيم”،  اأبيب  تل  “انقالب  ق�سف حما�س، وعن 
ب�”الأوغاد«. من جهته، غرد الناطق با�سم الرئي�س الرتكي فخرالدين األتون 
مطالباً العامل الإ�سالمي “بوقف هجمات اإ�سرائيل ال�سنيعة والوح�سية”. ويف 
التا�سع من مايو احلايل، تظاهر اآلف الأتراك الغا�سبني بالقرب من ال�سفارة 
الفل�سطينيني.  مع  ت�سامناً  ا�سطنبول  يف  وقن�سليتها  اأنقرة  يف  الإ�سرائيلية 
الكبرة  التجمعات  على  املفرو�س  احلظر  من  بالرغم  ال�سرطة  تتدخل  مل 
الأتراك  اجلنود  توجه  ل�سالح  احل�سود  وهتفت  “كورونا”.  جائحة  ب�سبب 

بتعيني �سفرين كما ميلي الروتوكول. يف الأ�سا�س، وافق اأردوغان براغماتياً 
القادة الإ�سرائيليني، لكن عدوانيته الآيديولوجية  على تبادل امل�سافحة مع 
بعد  يختفيا.  مل  حما�س  بحركة  الآي��دي��ول��وج��ي  واإع��ج��اب��ه  اليهودية  للدولة 
اأبيب  ال�سفارتان يف تل  اأ�سبحت  اأقل من �سنة ون�سف على تطبيع العالقات، 
واأنقرة، جمدداً، من دون �سفريهما، ب�سبب ا�ستباك اأجهزة الأمن الإ�سرائيلية 
باملتظاهرين الفل�سطينيني مما اأدى اإىل مقتل ع�سرات املتظاهرين. كان ذلك 
�سهر مايو اآخر عنيفاً يف اإ�سرائيل وه�سترياً يف تركيا. حينها، ا�ستدعت تركيا 
�سفرها وطلبت من ال�سفر الإ�سرائيلي مغادرة البالد لفرتة موؤقتة �سرعان 
ما اأ�سبحت دائمة. مع ذلك، ثمة فارق بارز بني مايو 2018 ومايو 2021. 
رئا�سية  انتخابات  نحو  متوجهة  تركيا  كانت  بكديل،  تابع   ،2018 مايو  يف 
الوطني.  الت�سويت  من  ب�51.5%  اأردوغ���ان  خاللها  ف��از  وق��د  وت�سريعية، 
فغذى  ثانية”  تركيا عظيمة  ب�”جعل  واث��ق��اً  اأردوغ����ان  ك��ان  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 

والإمارات  واليونان  اإ�سرائيل وم�سر وقر�س  ب�سكل منهجي �سد  العدوانية 
2021، ل تتجه تركيا نحو النتخابات بل نحو  وال�سعودية. بينما يف مايو 
اأردوغ��ان �سغط �سراً على زر  اأن  ال�سيا�سية والنهيار القت�سادي، كما  العزلة 
بينهم  ومن  املتو�سط،  البحر  حو�س  يف  تركيا  خ�سوم  مع  العالقات  ت�سحيح 

اإ�سرائيل. اإنه حظ �سيئ لأردوغان. وتوقيت �سيئ.
خالل العقدين املا�سيني، ا�ستفاد اأردوغان كثراً يف ال�سيا�سة الداخلية من اأي 
املا�سيني. لكن  العقدين  الإ�سرائيلي خالل  العربي  ال�سراع  اأ�سكال  �سكل من 
اليومية  ج��داً مبعاناتهم  من�سغلون  والأت���راك  الأف���ق.  انتخابات يف  ل  ال��ي��وم، 
يف  بقالة  متاجر  ب��داأت  م��وؤخ��راً،  لأطفالهم.  واحلليب  ملنازلهم  اخلبز  لتاأمني 
ويباع  الأوىل.  للمرة  ال��ط��ازج  غ��ر  اخلبز  ببيع  ا�سطنبول  مثل  كبرة  م��دن 
العادي  الرغيف  من  اأمريكية  �سنتات  بخم�سة  اأبخ�س  الطازج  غر  الرغيف 
امل���دارة من  املتاجر  اأم���ام  تقف  ط��واب��ر طويلة  وثمة  ال��زب��ائ��ن.   اآلف  ويجد 
اأرخ�س من �سعر اخلبز يف ال�سوق  البلديات والتي تبيع اخلبز املدعوم ب�سعر 
بفارق �سئيل. لهذه الأ�سباب، يوؤكد بكديل اأن اأردوغان لن يكون قادراً هذه املرة 

على ا�ستغالل الوفيات املوؤ�سفة يف اإ�سرائيل وغزة.

للنجاة من فريو�س كورونا

الهنود يلوذون بو�سائل التوا�سل الجتماعي...!
منع الوباء النا�س من م�ساعدة بع�سهم البع�س ج�سدًيا، فاأ�سبحت هذه املن�سات �سبكات ت�سامن

ت��ق��ري��ًب��ا ينق�س م��ن��ذ عدة  ���س��يء  ك��ل   
الهندية، حيث  القارة  �سبه  اأ�سابيع يف 
4 الف  اأك������ر م����ن  مي�����وت ك����ل ي�����وم 

�سخ�س ب�سبب الفرو�س.
  وحتى ل يدخلوا بدورهم يف موكب 
الثكاىل الذين، يف �سمت ي�سم الآذان، 
ينفذون �سل�سلة متوا�سلة من عمليات 
حرق اجلثث و�سط ال�سارع لغياب امكنة 
يف حمارق اجلثث، ت�ساعف العائالت، 
والأ�سدقاء، واملعارف، وحتى الغرباء، 
الدعوات للم�ساعدة با�ستخدام �سبكات 
اأحبائهم  لإنقاذ  الجتماعي  التوا�سل 
ك��وف��ي��د -19.  ب���ف���رو����س  امل�����س��اب��ني 
الياأ�س  ����س���رخ���ات  ت��ث��م��ر  م���ا  وغ���ال���ًب���ا 

ال�سادرة عنهم.
وفي�سبوك  واإن�������س���ت���غ���رام  ت���وي���رت     
الأ�سماء،  ه����ذه  حت���ول���ت  ووات�������س���اب: 
ال��ت��ي ك��ث��راً م��ا ي��ت��م ���س��ج��ب��ه��ا، خالل 
اإىل من�سات  امل��اأ���س��اوي��ة،  ال��ف��رتة  ه��ذه 
اإن�����س��ان��ي��ة ع��م��الق��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، حيث 
زجاجات  توفر  حول  املعلومات  تنتقل 
وعن  امل�ست�سفيات،  واأ�سرة  الأك�سجني، 

و�سول الأدوية والبالزما.

بني ال�سيق والرجاء
من  البالغ  الطالب  �ساهيل،  يقول     
وامل��ق��ي��م يف ولية  ع���اًم���ا،   21 ال��ع��م��ر 
حدود  على  تقع  التي  برادي�س،  اأوت���ار 
بالفرو�س:  ب�����س��دة  وت����اأث����رت  دل���ه���ي 
على  جم���م���وع���ات  ب�����اإح�����داث  “نقوم 
ونتعاون  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأعمل  امل��ث��ال،  �سبيل  على  بيننا،  فيما 
على تقا�سم املعلومات حول اأ�سطوانات 
الأك�سجني، مع اأنني ع�سو يف جمموعة 

البالزما.«
   طالب ومهند�سون و�سائقو �سيارات 
اجلميع  ي���ت���ح���رك  واأط������ب������اء:  اأج�������رة 
ل��ل��م�����س��اع��دة حيث  ع����ر الإن�����رتن�����ت 
نطاق  وعلى  ال�سحي،  النظام  اأفل�س 
واحلكومة  ال��ولي��ات  حكومات  اأو���س��ع 
ال�سعب  ح������زب  ب����ق����ي����ادة  ال���وط���ن���ي���ة، 
بعد  على  الأحيان،  بع�س  يف  الهندي. 
الكيلومرتات، يقومون بفح�س  مئات 
امل�ساعدة  ح����ول  امل���ع���ل���وم���ات  وت����ب����ادل 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��اح��ة يف م��ن��ط��ق��ت��ه��م، ويف 
�سبكة ر�سمية،  ب��دون  الأوق���ات،  معظم 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���ن���ح���و، ي��ج��ت��م��ع ه�����وؤلء 
لت�سكيل  م��ًع��ا  ال��ع��ادي��ون  الأ���س��خ��ا���س 
مواطنيهم.  وم�����س��اع��دة  جم��م��وع��ة، 
تنتقل  ال��ف��روع،  اآلف  لها  �سجرة  مثل 
لالإنرتنت  م�ستخدم  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
املر�سى  رب�����ط  ح�����ّد  اإىل  اآخ�������ر،  اإىل 

واملترعني.
   »عمليا، اأنا اأنقل جميع املعلومات التي 

لالأ�سخا�س  م��ف��ي��دة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
الذين يبحثون عن البالزما”، يو�سح 
البالزما،  عالجات  ان  يذكر  �ساهيل. 
تق�سي  ال���ه���ن���د،  يف  ج������ًدا  ال�������س���ائ���ع���ة 
بتزويد املر�سى بالأج�سام امل�سادة من 
حقنهم  طريق  عن  املعاجلني  املر�سى 
الطريقة  ه��ذه  وتتطلب  ب��ال��ب��الزم��ا. 
كوفيد- م��ن مر�سى  ك��ب��رة  ت��رع��ات 

19 ال�سابقني.
   وللرد على هذه امل�سكلة، مت اإحداث 
منظمات عر الإنرتنت لإعالم �سبكة 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  امل��ح��ل��ي��ة،  جم��م��وع��ت��ه��م، 
امل�ستوى  وعلى  الولية  م�ستوى  على 
ال��وط��ن��ي، ب��احل��اج��ة اإىل ال��ب��الزم��ا يف 
ظهرت  وه��ك��ذا  تلك.  او  املنطقة  ه��ذه 
بالبالزما  “الترع  مثل  جم��م��وع��ات 
اأو “حماربو كورونا«. ي�ساعد الهند”، 

القنوات  الو���س��اع  وبينما جت���اوزت     
ال��ع��ادي��ة ل��ل��م�����س��اع��دة ال��ط��ب��ي��ة، تعمل 
 24 م��دار  على  الجتماعية  ال�سبكات 
�ساعة يف اليوم دون انقطاع، باعتبارها 
�سرايني لإنقاذ احلياة. ما عليك �سوى 
اإل��ق��اء ن��ظ��رة لفهم م���دى ح��ج��م هذه 

م����زدح����م����ة،  ال������ب������الد  ال�������س���ح���ي���ة يف 
النوعية  ذات  اخلا�سة،  وامل�ست�سفيات 
املجموع،  يف  ��ا.  اأي�����سً مكتظة  اجل��ي��دة، 
�سخ�س  مليون   25 من  اأك��ر  اأ�سيب 
ب� كوفيد-19 يف الهند، مقابل 274 
األف حالة وفاة -وهي اأرق��ام يتم �سوء 
املرء  ك��ب��ر. ع��ل��ى  اإىل ح��د  ت��ق��دي��ره��ا 
ال���غ���اجن، يف  ن��ه��ر  اأن ي��ن��ظ��ر اإىل  ف��ق��ط 
�سمال الهند، لإدراك مقيا�س الكارثة: 
من  اجل��ث��ث  ع�����س��رات  انت�سال  مت  فقد 
ماتوا  اأن��ه��م  ُيفرت�س  ال��ذي��ن  الأف����راد 
النهر.  ال��ف��رو���س، م��ن �سفاف  ج��راء 
لقد مت اإلقاء هذه اجلثث يف املاء حيث 
انتهت طاقة ا�ستيعاب حمارق اجلثث.

مودي يتعر�س
 لنتقادات �سديدة 

   »ه�����ذا ال��ت�����س��ام��ن ع���ر الإن���رتن���ت 
تتحمل  مل  ح��ك��وم��ت��ن��ا  لأن  ����س���روري 
وهي  ماناهيل*،  حتتج  م�سوؤولياتها، 
عمرها  بيئية  ونا�سطة  هندية  طالبة 
ا ن�سطة جًدا على  22 عاًما، وهي اأي�سً
ال�سبكات لتقدمي امل�ساعدة. وت�سيف: 

اأحياًنا  تنت�سر  اليوم  ط��وال  الظاهرة: 
للم�ساعدة،  ودع���وات  ا�ستغاثة  ر�سائل 
اأن  اأم���ل، حيث نعلم  ر���س��ائ��ل  واأح��ي��اًن��ا 
مكاًنا يف العناية املركزة اأ�سبح متاًحا، 
يف  للتو  جتديده  مت  الأك�سجني  اأن  اأو 

مركز امل�ساعدة.
   و���س��ط ه���ذا ال���س��ط��راب، وح��ي��ث ل 
الآلف  مئات  ال��ب��الد  يف  ي�سّجل  ي��زال 
م��ن احل����الت اجل��دي��دة ي��وم��ًي��ا، تاأتي 
من  جن��وا  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  ق�س�س 
املتبادلة  امل�ساعدة  بف�سل  كوفيد-19 
املناق�سات.  لت�سيء  الإن���رتن���ت،  ع��ر 
امراأة تغلبت على الفرو�س مب�ساعدة 
طبية بعد ر�سالة ُن�سرت على في�سبوك؛ 
زوج�����ان ع���ج���وزان مت الع��ت��ن��اء بهما 
لينكدين  على  م�ساركة  بعد  ب�سرعة 

حينها هذه املن�سات �سبكات ت�سامن”. 
يتبارى  ال���ف���ا����س���ل���ة،  ال�����دائ�����رة  م���ث���ل 
الأ�سخا�س الذين تلقوا امل�ساعدة بعد 
يعانون من  الذين  اأولئك  ذلك لدعم 

�سائقة، يالحظ املعلم.
معلومات  ت�����داول  ي��ت��م  اأن  ي��ح��دث     
من  ال��ب��ع�����س  ي�ستفيد  ك��م��ا  خ��اط��ئ��ة، 
ال�سبكات  ل���ه���ذه  امل��ه��م��ة  ال���ت���داع���ي���ات 
لبيع املنتجات اأو الأدوية ذات النوعية 
الرديئة باأ�سعار باهظة ملن هم يف اأم�ّس 
احلاجة اإليها -واأحياًنا باأكر من 30 
الأك�سجني،  امل��ع��ت��ادة.  تكلفتها  �سعف 
�سبيل  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ن����ادرة  �سلعة 
امل������زاي������دات  امل������ث������ال، يف ق����ل����ب ه�������ذه 

وامل�ساربات امل�سوؤومة.
التحتية  البنية  ف���اإن  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن     

اأك��ر من  بعد  اأخيهما، على  اب��ن  م��ن 
م��ن��ه��م. مي��ك��ن عد  ك��ي��ل��وم��رت   200
الق�س�س اجلميلة بالآلف التي تاأتي 
جمروحني.  ���س��ك��ان  ق��ل��ب  ل��ت�����س��م��ي��د 
الإن����رتن����ت  ع����ر  ال���ت�������س���ام���ن  “هذا 
اأننا  معرفة  على  وي�ساعدنا  ���س��روري 

يالحظ �ساهيل. ل�سنا وحدنا”، 

نظام منهار
الق�س�س  ك��ل  لي�ست  احل���ظ،  ل�سوء     
اأكر  اإر���س��ال  بعد  جيد.  ب�سكل  تنتهي 
اإىل    جمموعات  ر�سالة  من ثالثني 
املعلم  روي،  بيناكي  مت��ك��ن  وات�����س��اب، 
منطقة  يف  الج���ت���م���اع���ي  وال���ن���ا����س���ط 
دان�������ب�������اد، م�����ن ج����م����ع وح�����دت�����ني من 
ال���ب���الزم���ا ل�����س��دي��ق ���س��ق��ي��ق��ه، ال���ذي 

عدوى  من  خطرة  باأعرا�س  اأ�سيب 
اأف�سل  هي  “املجموعات  كوفيد-19. 
لأن  م�ساعدة،  على  للح�سول  طريقة 
ال�ستجابة ملحنتك  اأي �سخ�س ميكنه 
����س���راه ال��ع��دي��د م���ن الأ����س���خ���ا����س يف 

كما يو�سح. املجموعة”، 
   ورغم الت�سامن عر الإنرتنت، تويف 
امل�ست�سفى  يف  اأي��ام  ب�سعة  بعد  الرجل 

اجلامعي يف دانباد.
بالنظر  روي،  بيناكي  اإىل  بالن�سبة     
ل���ل���و����س���ع احل�������ايل ل���ن���ظ���ام ال���رع���اي���ة 
“ال�سبكات  ف���اإن  ال��ه��ن��د،  يف  ال�سحية 
ووات�ساب  في�سبوك  مثل  الجتماعية 
وتويرت، هي نعمة. هذا �سحيح متاًما 
النا�س من م�ساعدة  لأن كوفيد مينع 
فت�سبح  ج�����س��دًي��ا،  ال��ب��ع�����س  بع�سهم 

بلد  اأي  م��واط��ن��و  يتحمل  األ  “يجب 
م�سوؤولية اإدارة اأزمة �سحية«.

   واإذا ف�سلت ماناهيل، التي تعي�س يف 
الك�سف  دون  ب�سهادتها  الإدلء  دلهي، 
وليتها  يف  لأن���ه  ف��ذل��ك  هويتها،  ع��ن 
الأ���س��ل��ي��ة، اأوت����ار ب��رادي�����س، مي��ك��ن اأن 
تواجه م�سكالت خطرة مع ال�سرطة 
اإذا قامت بن�سر طلبات للم�ساعدة على 

ال�سبكات الجتماعية.
   يف الآونة الأخرة، مت تقدمي �سكوى 
لتزويد  تويرت  على  دع��ا  �سخ�س  �سد 
اأ�سرع  اأك�����س��ج��ني يف  ب��اأ���س��ط��وان��ة  ج���ده 
وقت ممكن. ثم اتهمته ال�سرطة بن�سر 
اخل���وف، م��وؤك��دة اأن���ه ل ي��وج��د نق�س 
يف ال��ولي��ة.   وم��ع ذل��ك، ف��اإن الل�سن 
ال�سبكات  وت��ع��م��ل  ت��دري��ج��ي��اً،  ت��ت��ح��رر 
كونها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
املتبادلة،  للم�ساعدة  هائلة  اأداة  ت�سكل 
ك��م��ن��ف��ذ. وت��ت��ع��ر���س احل���ك���وم���ة، ول 
مودي،  ناريندرا  ال��وزراء  رئي�س  �سيما 
اأك�سجني،  »ل  ل��ل��ن��ق��د.     ف�سائها  يف 
على  ن���ق���راأ  اأن  مي��ك��ن  اقرتاع”،  ل 
تظهر  ا�ستقل”.  “مودي  اأو  ال�سبكات، 
خا�سة  ب��ان��ت��ظ��ام،  “ا�ستقالة”  كلمة 
ع��ل��ى ت���وي���رت. ك��ت��ب اأرون����دات����ي روي، 
تعد  “مل  الهنود:  الكتاب  اأ�سهر  اأح��د 

ت�ستحق اأن تكون رئي�س وزرائنا«.
اأب�������ًدا م��ث��ل هذه      مل ي��ب��ل��غ م�����ودي 
الدرجة من ال�سعف منذ و�سوله اإىل 
ال�سلطة عام 2014. فبالإ�سافة اإىل 
املوجة  واإدارة  توقع  على  قدرته  ع��دم 
تت�سمن  كوفيد-19،  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ت�سجيعه  ال��ي��ه،  امل��وج��ه��ة  الن��ت��ق��ادات 
والتخلي عن  ال��ع��ام  ال��رتاخ��ي  حل��ال��ة 
ف�سل  خ���الل  ال�سحية  الح��ت��ي��اط��ات 
ال�ستاء من خالل اإعالنه ال�ستعرا�سي 
النت�سار على الفرو�س، وامل�ساركة يف 
التجمعات ال�سخمة يف ولية البنغال 
املهرجانات  اإقامة  وت�سجيع  الغربية، 
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت امل���الي���ني من 

النا�س.
ت���دف���ق الن���ت���ق���ادات،     ويف م��واج��ه��ة 
طلبت احلكومة الهندية من في�سبوك 
وت���وي���رت، ح���ذف ع�سرات  وان�����س��ت��غ��رام 
الر�سائل التي تدين تعاملها مع الوباء 
اجتاح  عندما  متاًما  اأب��ري��ل،  نهاية  يف 
كوفيد-19 البالد. ووفق امل�سوؤولني، 
ك�����ان ال����ه����دف م����ن امل�����ن�����اورة ت���ف���ادي 
وا�ستخدام  ال��ذع��ر  على  “التحري�س 
ميكن اأن تعطل  �سور خارج ال�سياق”، 

عملهم يف مواجهة الوباء.
   ���س��يء واح���د م��وؤك��د: ���س��ورة رئي�س 
ال�������وزراء ل���ن ت���خ���رج ���س��امل��ة م���ن هذه 
الأزم��ة ذات احلجم غر امل�سبوق، مع 

اأو دون �سبكات التوا�سل الجتماعي.

الت�سامن لتجاوز الزمة

الهند من اعلى الن�سب امل�سجلة يف العامل

طاقة ا�ستيعاب امل�ست�سفيات جتاوزتها الحداث

حمارق اجلثث يف الهواء الطلق يف الهند

م�سابة بكوفيد- 19 يف مركز �سحي يف نيودلهي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

دب���ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  اأع����ل����ن 
ت�سكيل  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
ل�سباق  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة 
لل�سفن  الطويلة  للم�سافات  القفال 
ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 ق��دم��ا من 
�سواطئ  جزيرة �سر بونعر وحتى 
برعاية  ال��ن��ادي  ينظمه  وال���ذي  دب��ي 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  ودع���م 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
التنفيذي خالل  املجل�س  دبي رئي�س 

الفرتة من 3-5 يونيو املقبل.
املنظمة  العليا  اللجنة  ت�سكيل  وج��اء 
للحدث املرتقب برئا�سة اأحمد �سعيد 
بن م�سحار رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
ف��ي��م��ا ي��ت��وىل م��ن�����س��ب ن��ائ��ب رئي�س 
اللجنة  �سيف جمعة ال�سويدي نائب 

يف  وت�����س��م  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ع�سويتها كال من را�سد ثاين العايل 
ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة 
ال��ري��ا���س��ي��ة وحم��م��د ع��ب��داهلل حارب 
القمزي  وه����زمي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

مدير اإدارة ال�سباقات.
و با�سرت اللجنة املنظمة بعد ت�سكيلها 
التجهيز لنطالقة املهرجان الكبر 
ف����ور ����س���دور ت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و ويل 
بالتن�سيق  ال�سباق  بتنظيم  دبي  عهد 
احلكومية  ال���دوائ���ر  م��ع  وال��ت�����س��اور 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��وط��ن��ي��ة يف الإم������ارة 
امل�سوؤولة عن جزيرة  واأي�سا اجلهات 
بداية  مكان  تعد  التي  بونعر  �سر 

ال�سباق منذ تاأ�سي�سه عام 1991.
اجتماعها  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
بن  ���س��ع��ي��د  اأح���م���د  ب��رئ��ا���س��ة  الأول 
م�����س��ح��ار وح�����س��ور الأع�������س���اء حيث 
لإجناح  ال��الزم��ة  ال��رتت��ي��ب��ات  بحثت 

البحرية  ال���ري���ا����س���ي���ة  ال���ت���ظ���اه���رة 
الكبرة خا�سة واأن الن�سخة املرتقبة 
عام  وت�����واك�����ب   30 ال����رق����م  حت���م���ل 
ت���اأت���ي ق��ب��ي��ل ا�سهر  اخل��م�����س��ني ك��م��ا 
م���ن ب���داي���ة م��ع��ر���س )اك�����س��ب��و دبي 

.)2020
فريق  الجتماع  يف  اللجنة  ووج��ه��ت 

العمل بنادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية للعمل بروح الفريق الواحد 
من اأجل اإجناز املهام واإجناح احلدث 
مع بدء العد التنازيل ملوعد ال�سباق 
التاريخي والذي يجمع اأهل وحمبي 
ال����ري����ا�����س����ات ال���ب���ح���ري���ة ال���رتاث���ي���ة 
ح��ي��ث ���س��ي��ق��ام احل����دث وف���ق �سروط 

الرتوكول ال�سادر من اللجنة الُعليا 
لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث 
الريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  وت��ع��ل��ي��م��ات 

فيما يتعلق بال�سماح فقط بامل�ساركة 
اللقاح  ج��رع��ت��ي  مل��ت��ل��ق��ي  واحل�����س��ور 
اإ�سافة اإىل نتيجة م�سحة الأنف قبل 

اإىل  التوجه  موعد  من  �ساعة   48
امل�ساركني  لكل  بونعر  �سر  جزيرة 
يف ال�������س���ب���اق م����ن ن����واخ����ذة وم����الك 

وبحارة وجلان تنظيمية وفنية.
مقرتح  ع���ل���ى  الج����ت����م����اع  وواف���������ق 
باحلدث  اخلا�س  الزمني  الرنامج 
حيث مت حتديد يوم اخلمي�س املوافق 
ال���ث���ال���ث م���ن ���س��ه��ر ي��ون��ي��و م���وع���داً 
لو�سول جميع املحامل امل�ساركة اإىل 
م��ك��ان الن��ط��الق��ة يف ج��زي��رة �سر 
بونعر وا�ستكمال اإجراءات الفح�س 
ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ال�����س��ف��ن امل�����س��ارك��ة قبل 

موعد ال�سباق.
املوافق  يوم اجلمعة  يكون  اأن  وتقرر 
الرابع من �سهر يونيو املقبل موعداً 
الثالثني من  الن�سخة  �سباق  لإقامة 
وحالة  ظ��روف  ح�سب  القفال  �سباق 
ال���ري���اح ويف حال  ال��ب��ح��ر و���س��رع��ات 
تعذر اإقامة ال�سباق يف ذلك اليوم يتم 
التايل  اليوم  اإىل  النطالقة  تاأجيل 
من  اخلام�س  املوافق  ال�سبت  املوافق 

ال�سهر نف�سه.

•• اأبوظبي-وام:

للجوجيت�سو  الإم���ارات  احت��اد  ك�سف 
خم�س�سة  كتب  �سل�سلة  اإط��الق  عن 
تاأليف  م����ن  ال���ن���ا����س���ئ���ة،  ل���الأج���ي���ال 
ال�سمري،  ن��ورة  الإم��ارات��ي��ة  الكاتبة 
بهدف  لالحتاد،  القانوين  امل�ست�سار 
ت��ع��ري��ف��ه��م ب��ال��ق��ي��م امل�����وروث�����ة من 
، وغر�س قيم اجلوجيت�سو  الأج��داد 

النبيلة يف نفو�سهم.
الإمارات"  "ح�سن  �سل�سلة  وتهدف 
ال�سيخ  له  املغفور  و�سايا  غر�س  اإىل 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
الأج����ي����ال  ن���ف���و����س  يف  ثراه"  اهلل 
الوطن  بحب  وحت�سينهم  النا�سئة، 
والتم�سك بالأخالق الكرمية، ون�سر 
قيم ومبادئ واإجن��ازات الدولة. كما 
تهدف ال�سل�سلة اإىل ت�سليط ال�سوء 
ع��ل��ى م��ا���س��ي امل��وؤ���س�����س��ني والأج�����داد 
ناهيك  واجهتهم،  التي  والتحديات 
ع��ن غ��ر���س ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة التي 
تتبناها الدولة يف الأجيال النا�سئة، 
الأمم  م��ب��داأ  تطبيق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
املتحدة "الريا�سة من اأجل التنمية 

وال�سالم، وتعزيز قيم الت�سامح".
الإمارات"  "ح�سن  �سل�سلة  وت���روي 
ح��ال��ي��ا يف معر�س  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي   -

اأبوظبي الدويل للكتاب - رحلة ثالث 
هي؛  رئي�سية  كرتونية  �سخ�سيات 
�سيف وح�سة، وحمد، عر الإمارات 
ال�سبع ل�ستك�ساف املواقع التاريخية 
واحل����دي����ث����ة والط����������الع ع����ن كثب 
رحلتهم  ويف  املحلية،  الثقافة  على 
كائنات  اأ�سدقائهم  على  يتعرفون 
الريا�سية،  ال��ت��م��ائ��م   .. ال�����س��ح��راء 
احلكيمة،  ال�����س��ب��ه��ان��ة  ���س��ج��رة  وه���ي 
اأق������دم واأك������ر غ���اف���ة يف ال����دول����ة، و 
اأكر  وعمرها  ال�سلع  بعيا  موطنها 
م���ن م��ائ��ت��ي ع�����ام، وال�����س��ق��ر ذي���اب 

ال�سغر  وال�سقر  ال��ف��ري��ق،  م���درب 
غيث، والظبية املها ُمر�سدة الفريق، 
ح�سة،  �سديقة  ال�سغرة  والظبية 
واجلمل  ري��ن��ارد،  ال�سحراء  وثعلب 

هملول حكم الفريق.
وياأمل احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو 
من خالل �سل�سلة "ح�سن الإمارات" 
القيم  لتبّني  ال�سباب  جيل  اإلهام  يف 
كل  حولها  يتمحور  التي  الرئي�سية 

كتاب بال�سل�سلة.
ال�سل�سلة  ه����ذه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  وب�����داأ 
ب���ت���ك���ل���ي���ف وم����ت����اب����ع����ة م�����ن ����س���ع���ادة 

رئي�س  الها�سمي،  ال�سيد  عبداملنعم 
الحت���ادي���ن الآ���س��ي��وي والإم���ارات���ي، 
النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل 
هذا  يف  ي��ق��ول  ال����ذي  للجوجيت�سو 
ال�سياق: تعتمد ريا�سة اجلوجيت�سو 
قيماً جوهرية يحتاجها كل جمتمع 
�سل�سلة  وت�سهم   .. ازده���اره  ل�سمان 
"ح�سن الإمارات" يف تعريف اأبنائنا 
املقبل  اجل��ي��ل  وتعليم  ال��ق��ي��م  ب��ه��ذه 
املجتمع  تنمية  يف  امل�ساهمة  كيفية 
الدولة  ل���رتاث  ا�ستك�سافهم  اأث��ن��اء 

بطريقة م�سوقة.

تقت�سر  ل   : ال��ه��ا���س��م��ي  واأ�����س����اف 
ع��ل��ى كونها  ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و 
ولكنها  ف��ح�����س��ب،  وط��ن��ي��ة  ري���ا����س���ة 
واأ�سلوب  جم��ت��م��ع  ث��ق��اف��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
بكون  �سعداء  ونحن   .. اأي�سا  حياة 
الثالث  ال���رئ���ي�������س���ة  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
لعبة  م���ن مم���ار����س���ي  ال�����س��ل�����س��ل��ة  يف 
على  العمل  ونوا�سل  اجلوجيت�سو، 
تطوير هذه الريا�سة وتعزيز قيمها 

داخل الدولة وخارجها.
 : الكاتبة  ت��ق��ول  ال�سخ�سيات  وع��ن 
اأرْدُت  لأين  ال��ك��ائ��ن��ات  ه���ذه  اخ���رتت 

اأكَر من  القّراء ال�سغار  اأْن يقرتب 
على  ويتعرفوا  ِة  حراوَيّ ال�َسّ بيئِتنا 
ت�ستخدُم  ِمثلما  ��زِة،  امل��م��َيّ كائناِتها 
ِة  الأوملبَيّ لالألعاِب  املُ�سيفُة  وُل  ال���ُدّ
�سكِل  ع���ل���ى  ����ِة  ال����وط����ن����َيّ مت���ائ���م���ه���ا 
"متيمٍة  َك����  ���ٍة  ك���رت���ون���َيّ ��ٍات  ���س��خ�����س��َيّ
وتاريَخها  ثقافَتها  لتحمَل  ٍة"  اأوملبَيّ
���َة، وج��ع��ل��ت كل  وروَح���ه���ا الإن�������س���ان���َيّ
برنامج  م��ن  ت��اأت��ي  منهم  �سخ�سية 
ه��ذه احليوانات  ب��رام��ج حماية  م��ن 
لت�سليط ال�سوء على اأهمية رعايتها 

و حمايتها.

ال�سل�سلة  ال�����س��م��ري  ن���ورة  وو���س��ف��ت 
ال�سنع  ت��ق��ال��ي��د  م���ن  م���زي���ج  ب���اأن���ه���ا 
املجتمع  وقيم  الأ�سيلة،  الإماراتية 
تثقيف  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  ال��ع�����س��ري 
القّراء ال�سغار حول تاريخ اأجدادهم 

العظماء.
���س��ل�����س��ل��ة ح�سن  ت�����س��ت��م��د   : وق���ال���ت 
اإلهامها من روؤية �ساحب  الإم��ارات 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وقد 
تاأليفها  ع��اٍم يف  اأك��ر من  ا�ستغرقت 

من  ال�سل�سلة  ب��ت��األ��ي��ف  ق��م��ت  ح��ي��ث 
اأم�����ام ق�����س��ر احل�����س��ن ال����ذي يعتر 
اأع������رق و اأق������دم م��ب��ن��ى يف الإم������ارة، 
ت�سيد  كانت  احل�سون  اأن  وامل��ع��روف 
الأع���داء يف  للحماية من  املا�سي  يف 
اأم��ا الأخالق  اأوق��ات احل��رب قدمياً، 
فهي  والريا�سية  الإن�سانية  والقيم 
قلوب  يف  وب��ب��ن��ائ��ه��ا  الأمم  ح�����س��ن 
هو  ال��وط��ن  ح�سن  ي�سبح  اأب��ن��ائ��ه��ا 
لنا بح�سن  فهنيئا  اأقوى احل�سون، 

اإماراتنا املنيع.
على  الإمارات"  "ح�سن  وت�ستمل 
اأبوظبي:  ح�سن  هي:  كتب،  ثمانية 
غر�س الت�سامح، وح�سن دبي: غر�س 
ال��ت��م��ي��ز، وح�����س��ن ال�����س��ارق��ة: غر�س 
غر�س  عجمان:  وح�سن  الح���رتام، 
ال�سرف، وح�سن اأم القيوين: غر�س 
اخليمة:  راأ������س  وح�����س��ن  ال�������س���دق، 
الفجرة:  وح�����س��ن  ال�����ولء،  غ��ر���س 
ال�سالم:  وح�سن  ال�سجاعة،  غر�س 
للوطن  وال��������ولء  ال�������س���الم  غ���ر����س 
والدفاع عن الأر�س. جتدر الإ�سارة 
يف  حاليا  تعر�س  ال�سل�سلة  اأن  اإىل 
للكتاب،  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
توقيع  حفل  الكاتبة  تقيم  و���س��وف 
الكتاب يف متام ال�ساعة الرابعة ع�سر 

غد الثالثاء 25 مايو اجلاري.

•• اأبو ظبي -الفجر

خا�س روب فونت م�ساء ال�سبت اأهم 
نزال يف حياته يف �سالة يو اإف �سي 
كودي  �سد  فيغا�س  بال�س  اأبيك�س 
لوزن  ال�سابق  البطل  ج��ارب��ران��ت، 
ب��ان��ت��ام.  وجن���ح ف��ون��ت يف التعامل 
�سمن  الأول  ن��زال��ه  ���س��ع��وب��ات  م��ع 
يو  لبطولت  الرئي�سية  الفعاليات 
اأ�سلوب  اعتماد  �سي، من خالل  اإف 
ال�سربات  امل�ستمر وكثافة  ال�سغط 
نهاية  ج���ارب���ران���ت يف  ع��ل��ى  ل��ل��ف��وز 
جلنة  من  بالإجماع  بقرار  املطاف 

التحكيم. 
وتعليقاً على فوزه، قال روب فونت: 

يف  الأهم  العامل  الن�سباط  "كان 
النزال، فقد اتبعت جميع تعليمات 
مدربي دون بذل ُجهد كبر لإنهاء 
تطبيق  و���س��اأح��اول  �سريعاً،  ال��ن��زال 
اأخرى،  هذه الطريقة يف منا�سبات 
ذلك.  من  نف�سي  منع  ي�سعني  فال 
لكن الن�سباط كان �سرورياً خالل 
التزمت باخلطة  ل��ذا  ال��ن��زال،  ه��ذا 
ملا يقوله  وا�ستمعت  التي و�سعناها 

املدرب.
واأدرك��ت باأّنه لن ُيوجه الكثر من 
ال�سربات، فقد كان بارعاً يف اختيار 
التوقيت ال�سحيح لإ�سقاطي اأر�ساً. 
لذا فهمت باأّن حماولته لإ�سقاطي 
توؤكد عزمه على هزميتي بتقنيات 

اأراد  راأي��ت��م  فكما  الأر���س��ي،  القتال 
وتوجيه  الأر����������س  ع���ل���ى  ت��ث��ب��ي��ت��ي 

ل��ك��ن اخلطة  ف��ح�����س��ب.  ال��ل��ك��م��ات 
اأم����راً رائعاً  جن��ح��ت ل��ي��ك��ون ال��ف��وز 

ب��ال��ف��ع��ل، ك��م��ا ك��ان��ت م�����س��ارك��ت��ي يف 
مهمة  فر�سة  الرئي�سية  الفعالية 

واأعتقد باأّنني حققت جناحاً باهراً 
بني  املواجهة  �سهدت  بينما  فيها". 

يان �سياونان وكارل اإ�سبارزا، خالل 
الفعالية امل�سرتكة للنزال الرئي�سي 
يف فئة وزن الق�سة لل�سيدات، جناح 
اإ�سبارزا يف ح�سد نقاط اللقاء بعد 
اجلولة  يف  ���س��ي��اون��ان  على  تفوقها 
براعة  وكانت  ال��ن��زال.  من  الثانية 
العالمة  امل�������س���ارع���ة  يف  اإ�����س����ب����ارزا 
جعلتها  والتي  ال��ن��زال،  يف  الفارقة 
اأغلب  يف  ����س���ي���اون���ان  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق 
من  �سل�سلة  ت��وج��ه  اأن  قبل  ال��وق��ت 
و�سعية  م���ن  ال���ق���وي���ة  ال�������س���رب���ات 
التثبيت الأر�سي لتدفع احلكم اإىل 

اإنهاء النزال.
قالت  ال����ف����وز،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  ويف 
اإ�سبارزا: "اأ�سعر باأيّن ُقمت بكل ما 

مُيكن القيام به �سمن اخلطة التي 
اأع��ددن��اه��ا ل��ل��ن��زال، وج��رى تطبيق 
املع�سكر  خ���الل  م���ا ح�����س��رن��اه  ُك���ل 
ال��ت��دري��ب��ي ع��ل��ى اأك���م���ل وج�����ه. اأن���ا 
�سعيدة جداً باأدائي، وتفاجاأت باأنها 
مل متتلك ما ُتقدمه اأمامي، ل �سيما 
فقد  الأر�سي،  بالقتال  يتعلق  فيما 
يف  م��ه��ارات��ي  تطوير  على  حر�ست 
امل�سارعة خالل املع�سكر التدريبي. 
را�سية  واأن������ا  رائ����ع����اً  ال����ن����زال  ك����ان 
بالأداء الذي قدمته والنتيجة التي 
حققتها. كما اأعتقد باأّن جناحي يف 
الثالثة يف  هزمية امل�سنفة باملرتبة 
هذه الفئة �سي�سمن يل اللقب بال 

�سك".

يو اإف �سي ليلة القتال: فونت �سد جاربرانت

 روب فونت يوجه ر�سالة قوية جلميع املقاتلني �سمن فئة وزن بانتام
كارل اإ�سبارزا حت�سد 27 نقطة اإ�سافية بعد نزالها يف فيغا�س وفوزها على يان �سياونان

)دبي البحري( يبداأ التجهيز للن�سخة الثالثني

ت�سكيل اللجنة املنظمة لكرنفال القفال برئا�سة بن م�سحار
انطالقة ال�سباق اجلمعة 3 يونيو من »�سري بونعري« وال�سبت موعد  احتياطي

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ي�ست�سيف من�سة لالإ�سدار اجلديد

احتاد اجلوجيت�سو يطلق �سل�سلة »ح�سن الإمارات« لالأطفال يف »اأبوظبي للكتاب«
 الها�سمي : اجلوجيت�سو تغر�س قيمًا جوهرية لدى الأجيال يحتاجها املجتمع ل�سمان ازدهاره

•• دبي -الفجر

 كلّفت اإدارة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم طاقم حتكيم 
م��ك��ون م��ن اأح��م��د ب��الل )ح��ك��م ���س��اح��ة( ، واإب��راه��ي��م العجمي 
)م�ساعد اأول( ، وحممد ال�سحي )م�ساعد ثان( لإدارة املباراة 

الدولية الودية بني منتخبي ماليزيا و الكويت التي �سُتلعب يف 
متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء اأم�س الأحد على ملعب ذا �سيفنز.

 كما كلفت يو�سف اجل�سمي )حكم �ساحة( ، وحممد العبيديل 
لإدارة  ثان(  )م�ساعد  املر�سدي  �سبيل  ويا�سر   ، اأول(  )م�ساعد 
متام  يف  واأفغان�ستان  اإندوني�سيا  منتخبي  بني  الودية  امل��ب��اراة 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء يوم غد الثالثاء على ملعب جبل علي . 
ويف اليوم ذاته ُيدير حممد �سامل يو�سف )حكم �ساحة( ، وعلي 
اأول( ، وعامر عبداهلل ح�سن )م�ساعد ثان(  ال�سحي )م�ساعد 
املباراة الودية بني منتخبي تايلند وُعمان على امللعب الرئي�سي 

ذا �سيفنز  يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء.

اأطقم اإماراتية لإدارة املباريات الدولية 
الودية للمنتخبات الزائرة للدولة
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•• تو�سكانا-وام:

العامل  ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
الإيطالية  ب��ي��زا  م��دي��ن��ة  يف  ل��ل��ق��درة 
اأم�����س الأح����د ب��ت��ت��وي��ج جن���وم �سباق 
 160 مل�سافة  اأقيم  ال��ذي  املونديال 
الدويل  اإ���س��راف الحت��اد  كلم، حتت 

للفرو�سية.
اأن  وج���اء م�سك اخل��ت��ام مم��ي��زا بعد 
���س��ط��ر ف��ر���س��ان الإم��������ارات الإجن����از 
الأول  امل���رك���زي���ن  ب����اإح����راز  ال���ع���امل���ي 
طريق  عن  الفردي  فئة  يف  والثاين 
الكتبي  الفار�س �سامل حمد ملهوف 
وال���ف���ار����س من�سور  ال�����س��ب��اق،  ب��ط��ل 

�سعيد الفار�سي الو�سيف.
ال��ت��ت��وي��ج يف قرية  و ج���رت م��را���س��م 
�سان رو�سور يف اإقليم تو�سكانا، حيث 
العام  الأم��ني  بينيز  �سابرينا  قامت 
يف الحتاد الدويل للفرو�سية بتتويج 
ب��ط��ل ال���ع���امل ���س��امل ح��م��د ملهوف 
والو�سيف  ال��ذه��ب��ي��ة،  ب��امل��ي��دال��ي��ة 
من�سور الفار�سي بامليدالية الف�سية 
يف فئة الفردي، اإ�سافة اإىل الفار�س 
بامليدالية  ف���ي���ادا  ب����وين  ال��ت�����س��ي��ل��ي 

الرونزية.
الإ�سباين  ال��ف��ري��ق  ت��ت��وي��ج  مت  ك��م��ا 
احلائز على ذهبية الفرق، والفريق 

الرازيلي الفائز بامليدالية الف�سية، 
والفريق الفرن�سي الفائز بامليدالية 

الرونزية.
ح�����س��ر امل��را���س��م ���س��ع��ادة ع��م��ر عبيد 
�سفر  ال�سام�سي  احل�����س��ان  حممد 
الإيطالية  الدولة لدى اجلمهورية 
و اللواء خبر حممد عي�سى العظب 
املنتخب  ل��ب��ع��ث��ة  الإداري  امل����دي����ر 
للفرو�سية،  دبي  لنادي  العام  املدير 
وال��دك��ت��ور غ��امن ال��ه��اج��ري الأمني 
وع��دد من  الفرو�سية  ال��ع��ام لحت��اد 

امل�سوؤولني اليطاليني.
فر�سان  خ��م�����س��ة  الإم�����������ارات  م���ث���ل 
يف ال��ب��ط��ول��ة ه���م ال�����س��ي��خ ح��م��د بن 
عبداهلل  والفار�س  مكتوم،  اآل  دمل��وك 
�سعيد  �سامل  والفار�س  امل��ري،  غ��امن 
الكتبي،  �سامل  جانب  اإىل  العوي�سي، 

ومن�سور الفار�سي.
عادت  التتويج،  مرا�سم  ختام  وبعد 
الوطن  اإىل  الإماراتي  الفريق  بعثة 
يف  بالنجاح  امل�ساركة  تكللت  اأن  بعد 

م�ساركة  �سهد  ال��ذي  العاملي  املحفل 
ق�����ارات  خم���ت���ل���ف  م����ن  دول�������ة   32

العامل.
و اأك������د ال�������س���ي���خ را�����س����د ب����ن دمل����وك 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  م���ك���ت���وم  اآل 
فر�سان  اأن  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة،  دب���ي  ن���ادي 
باللقب  جدارتهم  اأثبتوا  الإم����ارات 
ووا���س��ل��وا ال��ري��ادة يف ع��امل �سباقات 
الرهان  ليك�سبوا  والتحمل،  القدرة 
والتحدي بعد الإجناز العاملي الذي 
حتقق بف�سل الدعم الذي حتظى به 
وريا�سة  عموما،  الإم��ارات  فرو�سية 
من  خا�س،  بوجه  والتحمل  القدرة 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
حمدان  ال�سيخ  و�سمو  اهلل"  "رعاه 
اآل مكتوم ويل  را�سد  بن  بن حممد 
والعرفان  بال�سكر  وتوجه  دبي  عهد 
اإىل فريق العمل وكل من �ساهم يف 

حتقيق هذا الإجناز املبهر.

اأ����س���اف ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن دملوك  و 
لي�س  الإجن������از  ه����ذا  اإن  م��ك��ت��وم  اآل 
بغريب على فر�سان الإمارات الذين 
قائمة  يف  اأ�سمائهم  كتابة  يوا�سلون 
الإم�������ارات  واأن  خ��ا���س��ة  الأب�����ط�����ال، 
بالإنت�سارات  حافال  �سجال  متتلك 
واإجنازات �ستبقى حمفورة يف ذاكرة 
التاريخ اأبرزها تتويج "فار�س العرب" 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
العامل يف  "رعاه اهلل" بلقب بطولة 
مونديال 2012 يف اململكة املتحدة، 
و �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي بكاأ�س 
العامل للقدرة عام 2014 يف مدينة 
الفرن�سية  باجلمهورية  نورماندي 
اإىل جانب حتقيق �سمو ال�سيخ اأحمد 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س 
اللقب  ال��وط��ن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
يف  خ���ري���ز  مب���دي���ن���ة   2002 ع�����ام 

ا�سبانيا.
ايطاليا  الدولة لدى  �سفر  واأب��دى 
�سعادته الكبرة بهذا الإجناز العاملي 
الذي يوؤكد اأن فر�سان الإم��ارات هم 
القدرة  �سباقات  يف  "واحد"  ال��رق��م 
م�سوار  وا���س��ل��وا  اأن  ب��ع��د  وال��ت��ح��م��ل 
املركزين  ب��ان��ت��زاع  وال��ري��ادة  التميز 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  وال���ث���اين  الأول 
اأن دعم القيادة  اإىل  للقدرة، م�سرا 
ال��ر���س��ي��دة ه���و ���س��ر ال���ت���األ���ق الكبر 
عموما  الإم�����ارات�����ي�����ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
وريا�سة القدرة والتحمل على وجه 

اخل�سو�س.
و ت��وج��ه ال�����س��ام�����س��ي ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة اإىل 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
ال�سمو  واأ���س��ح��اب  مكتوم  اآل  را���س��د 
بهذا  و����س���ع���ب���ه���ا  الإم������������ارات  ح����ك����ام 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  ال���ك���ب���ر  الن���ت�������س���ار 
عودة  مع  تزامنت  العاملية  ال�سدارة 
فتحت  ال��ت��ي  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  احل���ي���اة 
ذراع���ي���ه���ا ل���س��ت��ق��ب��ال وف�����ود ال����دول 

ال�����ذي حظي  امل�����س��ارك��ة يف احل�����دث 
اللجنة  به  وا�سعة مبا قامت  باإ�سادة 
املنظمة من جهود لإجناح الفعالية 
الذي  الإم��ارات��ي  الوفد  اإىل  اإ�سافة 
من  البطولة  جن��اح  يف  �سريكا  ك��ان 

خالل امل�ساركة املميزة.
اأع��رب اللواء خبر حممد عي�سى  و 
الكبرة  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  ال����ع����ظ����ب، 
اأبناء  حققه  ال��ذي  العاملي  ب��الإجن��از 
الإمارات يف ايطاليا، متوجها بجزيل 
ال�سكر والعرفان اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم و 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
را�سد اآل مكتوم على دعمهما ريا�سة 
الآب��اء والأج��داد ال��ذي اأثمر اعتالء 
من�سات التتويج يف خمتلف املحافل 

والبطولت الدولية.
و ثمن العظب جهود كل امل�ساهمني 
يف جناح امل�ساركة من خالل الظهور 
اأبناء  اأث���ل���ج ����س���دور  ال����ذي  امل�����س��رف 
اأن مونديال  الإم��ارات كافة، موؤكدا 

ي��ع��ت��ر حم���ط���ة ع���ب���ور ملزيد  ب���ي���زا 
م���ن الإجن��������ازات ال���ت���ي ي��ت��ط��ل��ع اإىل 
حتقيقها فر�سان الدولة ومن بينها 
والنا�سئني  لل�سباب  ال��ع��امل  بطولة 
�سهر  يف  هولندا  �ستحت�سنها  ال��ت��ي 

�سبتمر املقبل.
الفار�س �سامل حمد  اأك��د  من جانبه 
العامل  ك��اأ���س  بطل  الكتبي  ملهوف 
العامل  ب��ك��اأ���س  تتويجه  اأن  ل��ل��ق��درة، 
اجلميل  ل���رد  ب�سيطا  ج����زءا  ي��ع��ت��ر 
اأع�ساء  اأن بقية  اإىل الوطن، موؤكدا 
وكانوا  جهد  اأق�سى  ب��ذل��وا  الفريق 
ع���ل���ى ق�����در ال���ث���ق���ة وال���ط���م���وح بعد 
علم  ورف���ع  التتويج  من�سة  اع��ت��الء 
اإىل  اللقب  واأه���دى  عاليا  الإم���ارات 
الإم���ارات  و�سعب  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
ك��اف��ة. و ك�����س��ف ال��ب��ط��ل ال��ك��ت��ب��ي اأن 
 5 اآخ��ر  حتى  �سعبة  كانت  املناف�سة 
اأنهم  اإل  ال�����س��ب��اق  م��ن  ك��ي��ل��وم��رتات 
املرحلة  ال�����س��غ��وط يف  حت����رروا م��ن 
الأخ����رة واأو����س���ح اأن���ه ح��ر���س على 

ال�سدارة  ك��وك��ب��ة  ���س��م��ن  ال��ت��واج��د 
امل�سي  و  ال�ستعجال  ع��دم  ف�سل  و 
اأن رحلة  ب��خ��ط��وة خ��ا���س��ة و  خ��ط��وة 
ال�  م�سافة  يف  طويلة  تعتر  ال�سباق 

كلم.  160
الفار�سي  من�سور  الفار�س  واأه���دى 
اإىل  الإجن���از  ه��ذا  املونديال  و�سيف 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم و �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم و�سعب 
الإمارات معربا عن فخره واعتزازه 
بطولة  يف  التتويج  من�سة  باعتالء 
املركز  حقق  اأن  بعد  للقدرة  ال��ع��امل 
الأول يف مونديال اخليول ال�سغرة 
2015 يف �سلوفاكيا واملركز الثاين 
يف بطولة العامل لل�سباب والنا�سئني 

يف ت�سيلي عام 2015.
باإحراز  ر����س���اه  ال��ف��ار���س��ي  اأب�����دى  و 
دافعا  تعتر  التي  الف�سية  امليدالية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د م����ن الإجن��������ازات 
م�سيدا  املقبلة،  ال�سنوات  يف  العاملية 
"برمان" ال���ذي قدم  ب����اأداء اجل���واد 
م�������س���ت���وى مم����ي����زا ط�������وال م���راح���ل 
ال�سباق مبا لديه من خمزون طاقة 
عند  بنجاح  املهمة  اإن��ه��اء  اإىل  ق���اده 
اأن  اأن ا���س��ت��ط��اع  ب��ع��د  خ��ط ال��ن��ه��اي��ة 

يتفوق على العديد من املناف�سني.

•• دبي -الفجر

الأول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  يخو�س   
لكرة القدم يف متام ال�ساعة 8:45 
من م�ساء اليوم الثنني مباراة دولية 
ودية اأمام نظره منتخب الأردن يف 
ال���روف���ة الأخ�����رة ل��الأب��ي�����س قبل 
الآ�سيوية  الت�سفيات  غمار  خو�س 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة 
كاأ�س  ون��ه��ائ��ي��ات   2022 ال���ع���امل 
اآ�سيا 2023 التي �سُتقام يف الدولة 
اخلام�س  اإىل  ال��ث��ال��ث  م��ن  ل��ل��ف��رتة 
ع�سر من �سهر يونيو املقبل . واأدى 
التدريبات  م���ن  �سل�سلة  الأب��ي�����س 
الو�سل  بنادي  الفرعي  امللعب  على 
مارفيك  ف����ان  ال��ه��ول��ن��دي  ب��ق��ي��ادة 
املنتخب  لع��ب��ي  جميع  ومب�����س��ارك��ة 
با�ستثناء لعب الو�سل علي �سالح، 
ال����ذي ���س��ي��غ��ي��ب ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي عن 
الت�سفيات بداعي الإ�سابة وحاجته 
للعالج والراحة ، حيث ركز اجلهاز 
اخلططية  اجل���وان���ب  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي 
حما�سرات  جانب  اإىل  والتكتيكية 
الإقامة  مقر  يف  اليومية  الفيديو 
املجموعة  م���ن���ت���خ���ب���ات  ل����درا�����س����ة 
يتم  التي  اللعب  واأ�سلوب  وطريقة 

اتباعها .
اليوم مغلقة وغر  و�ستكون مباراة 

م��ن��ق��ول��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ا ح�����س��ب روؤي����ة 
الوطني،  ملنتخبنا  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از 
املباراة  ُيعول كثراً على هذه  الذي 
ال���ودي���ة ك��ون��ه��ا ال���روف���ة الأخ����رة 
تتطلب جهداً  التي  الت�سفيات  قبل 
املباريات  اأن  اعتبار  على  م�ساعفاً 

�ستقام ب�سكل م�سغوط .
دويل من  ط���اق���م  امل����ب����اراة  وي���دي���ر 
بقيادة علي ح�سن  البحرين  مملكة 
ال�سماهيجي ) �ساحة ( نواف خليفة 
) م�ساعد اأول ( �سالح عبدالعزيز ) 
م�ساعد ثان ( وحممد الهرمودي ) 

حكماً رابعاً ( .

بن  را�سد  كلمات   : عبا�س  وليد 
من  املــزيــد  لــبــذل  دافـــع  حميد 

اجلهد
ملنتخبنا  الأي���������س����ر  ال���ظ���ه���ر  اأك������د 
الوطني وليد عبا�س اأن زيارة ال�سيخ 
النعيمي لتدريبات  را�سد بن حميد 
املنتخب الوطني اأم�س الأول جاءت 
يف وقت منا�سب، حيث رفعت  احلالة 
واأن  ل���الع���ب���ني، خ���ا����س���ة  امل���ع���ن���وي���ة 
ح��دي��ث رئ��ي�����س الحت����اد ب��ع��د نهاية 
احل�سة التدريبية جاء حمفزاً جداً 
املزيد  اإيجابية لبذل  ومنحنا طاقة 
وال�ستعداد  وال��ع��م��ل  اجل���ه���د  م���ن 

الأمثل للت�سفيات .
وقال وليد عبا�س اأن ح�سور ال�سيخ 
را�����س����د ب����ن ح���م���ي���د مُي����ث����ل ح����اف����زاً 
ال���ذي تعاهدوا  امل��ن��ت��خ��ب   ل��الع��ب��ي 
على تقدمي كل ما لديهم والظهور 
حتقيق  لنا  ي�سمن  لف��ت  مب�ستوى 
الفوز باملباريات والعبور اإىل املرحلة 
اأن  م�سراً   ، الت�سفيات  من  التالية 
ي�سكل  ال���دول���ة  يف  امل���ب���اري���ات  ل��ع��ب 
عاماًل مهماً على الرغم من ارتفاع 
درجة احلرارة، اإل اأن اجلهاز الفني 
و�سع برناجماً منا�سباً لتخطي هذا 

الأمر .

علي �ساملني : �سنقدم كل ما منلك 
لإ�سعاد جماهرينا

الوطني  منتخبنا  و�سط  لعب  قال 
بات جاهزاً  الأبي�س  اأن  �ساملني  علي 
املتبقية  الأرب�����ع  امل��ب��اري��ات  خل��و���س 
امل�سرتكة  الآ�سيوية  الت�سفيات  من 
من كافة النواحي الفنية والنف�سية 
اأن���ه وبعد  اإىل  م�����س��راً   ، وال��ب��دن��ي��ة 
ال�ساق  ال����ك����روي  امل���و����س���م  ان���ت���ه���اء 
املنتخب  ع��ل��ى  الآن  ال��رتك��ي��ز  ب����ات 
بالن�سبة  الأه��م  ُيّعد  الذي  الوطني، 
احلالية هي  املرحلة  اأن  لنا، خا�سة 
الأه����م وت��ت��ط��ل��ب م��ن��ا ع��م��اًل كبراً 

ب��امل��ج��م��وع��ة غر  اأن و���س��ع��ن��ا  ك����ون 
القتال  ع��ل��ي��ن��ا  وي���ج���ب  م��ط��م��ئ��ن، 
م��ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال��ف��وز يف جميع 
املباريات والتاأهل اإىل املرحلة املقبلة 
. واأ�ساف �ساملني : �سنعمل ونقدم كل 
ما لدينا من اأجل ا�سعاد جماهرنا 
املتعط�سة لروؤية وم�ساهدة املنتخب 
بعد  الر�سمية  املباريات  يف  الوطني 
ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ن ال��ت��وق��ف نتيجة 
جائحة كورونا ، م�سيداً مبا يقدمه 
عمل  م��ن  والإداري  الفني  اجل��ه��از 
ت��وف��ر كل  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��م  دوؤوب 

احتياجات الالعبني .

بان�سمامي  �سعيد   : حمد  عبداهلل 
للمنتخب و�سكرا لزمالئي الالعبني

منتخبنا  و������س�����ط  لع�������ب  اأع����������رب 
�سعادته  عن  حمد  عبداهلل  الوطني 
ل�سفوف  م���رة  ولأول  ب��ان�����س��م��ام��ه 
امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي وامل�������س���ارك���ة يف 
الت�سفيات امل�سرتكة ، م�سراً اأن كل 
لعب يحلم بارتداء قمي�س منتخب 
بالده ومتثيله خر متثيل يف جميع 
الإقليمية  وال��ب��ط��ولت  امل��ن��اف�����س��ات 
وال����ق����اري����ة وال���ع���امل���ي���ة . واأ�����س����اف 
تلقيه خر  اأن حلظة  عبداهلل حمد 
حلظة  ُت���ّع���د  للمنتخب  ا���س��ت��دع��ائ��ه 

ت��اري��خ��ي��ة ل��ه ومت��ث��ل ع��الم��ة فارقة 
يتواجد  ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ك��ون��ه��ا 
الأول  املنتخب  �سفوف  �سمن  فيها 
بعد اأن �سارك يف منتخبات النا�سئني 
ب�سكره  متوجهاً   ، �سابقاً  وال�سباب 
اإىل اجلهاز الفني الذي حر�س على 
متابعته خالل الفرتة املا�سية �سواء 
اأو  يف م�سابقة دوري اخلليج العربي 
الالعب  وتابع   . اآ�سيا  اأبطال  دوري 
ال�ساب اأن الأبي�س ي�سم يف �سفوفه 
اأ�سحاب  من  ج��داً  مميزين  لعبني 
،اإىل  العالية  الفنية  واملهارة  اخلرة 
جانب وج��ود م��درب عاملي وه��و فان 
م��ارف��ي��ك ال����ذي ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ن��ا بكل 
اح��رتاف��ي��ة، ���س��واء خ��الل احل�س�س 
ال���ت���دري���ب���ي���ة وك����ذل����ك يف الأوق�������ات 
الأخرى وله اأ�سلوب خا�س يف م�ساألة 
ث��اين هو  . وعبداهلل حمد  التحفيز 
اأ�سغر لعب يف �سفوف املنتخب بعد 
الالعب الواعد حارب عبداهلل �سهيل 
عاماً   20 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ح��ي��ث   ،
للغاية  ومم��ي��ز  لف���ت  ب�سكل  وظ��ه��ر 
مع فريق نادي الوحدة هذا املو�سم، 
خا�سة يف مرحلة املجموعات بدوري 
مبارياتها  اأقيمت  التي  اآ�سيا  اأبطال 
ال�سهر  ال���ه���ن���دي���ة  غ�����وا  م���دي���ن���ة  يف 
املا�سي وا�ستطاع الوحدة التاأهل عن 

جدارة اإىل دور ال�ستة ع�سر .

تتويج فر�سان الإمارات اأبطال العامل يف احتفالية اخلتام ملونديال القدرة بايطاليا

طاقم بحريني ُيدير اللقاء بقيادة ال�سماهيجي

الأبي�ص يواجه الأردن وديًا اليوم يف ا�ستاد را�سد

الفار�سي يح�سل على الف�سية   ومن�سور  الذهبية  بامليدالية  يحلق  الكتبي  • �سامل 
�ساهم يف هذا الإجناز العاملي من  لكل  �سكرا  دملوك:  بن  • را�سد 

را�سد بن حميد يلتقي رئي�ص 
الحتاد املاليزي لكرة القدم 

•• عجمان-وام:

يف  اأم�س  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  رئي�س  النعيمي  بن حميد  را�سد  ال�سيخ  التقى 
مكتبه باإمارة عجمان، داتو حامدين حممد رئي�س الحتاد املاليزي لكرة القدم الذي 
امل�سرتكة  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  للم�ساركة  ب��الده  منتخب  مع  الدولة  يف  يتواجد 
وبحث   .2023 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  ونهائيات   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
املنتخبات  امل�سرتك بني الحتادين على �سعيد  التعاون  �ُسبل  اللقاء  الطرفان خالل 
الوطنية وامل�سابقات وغرها من اجلوانب التي ت�ساهم يف تطوير اللعبة يف البلدين. 

ح�سر اللقاء حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني العام لحتاد الكرة.

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت " رابطة املحرتفني " اأ�سماء الفائزين بجوائز الأف�سل ال�سهرية 
التي تنظمها برعاية  اأبريل و مايو  ل�سهري  العربي  يف دوري اخلليج 

اخلليج العربي. لدوري  الر�سمي  "ات�سالت" الراعي 
جاء اإعالن الفائزين مع نهاية الت�سويت عر املوقع الر�سمي و تطبيق 
كبرة  مب�ساركة  اللوحية  والأج��ه��زة  الذكية  الهواتف  على  الرابطة 
الإمارات  داخ��ل  م��ن  العربي،  اخلليج  دوري  ومتابعي  اجلماهر  م��ن 

وخارجها.

و تفوق ثالثي اجلزيرة يف ح�ساد �سهري اأبريل ومايو بعدما توج عبد 
اهلل رم�سان، لعب خط و�سط اجلزيرة، بجائزة اأف�سل لعب يف دوري 
اخلليج العربي ل�سهري اأبريل ومايو، بعد اأدائه املميز الذي �ساهم يف 

قيادة فريقه حل�سد لقب الدوري يف املواجهات الأربع احلا�سمة.
اجلنوب  و  مبخوت  علي  زميليه  على  الت�سويت  يف  رم�سان  وت��ف��وق 
اأفريقي تولين �سريرو، وعبداهلل غامن مدافع ال�سارقة، والأرجنتيني 

جا�ستون �سواريز لعب بني يا�س.
و ح�سد مدرب اجلزيرة مار�سيل كايزر جائزة اأف�سل مدرب، متفوقاً 
على مهدي علي، مدرب �سباب الأهلي، وعبد العزيز العنري مدرب 

ال�سارقة.
اأف�سل حار�س،  ج��ائ��زة  اجل��زي��رة،  ح��ار���س مرمى  ن��ال علي خ�سيف،  و 
متفوقاً على فهد الظنحاين حار�س مرمى بني يا�س، وعادل احلو�سني 

حار�س مرمى ال�سارقة.
و يجري اختيار قائمة املر�سحني عن طريق الإح�سائيات املقدمة من 
�سركة "اأوبتا" العاملية، املتخ�س�سة يف الإح�سائيات الريا�سية، وتقت�سر 
الإح�سائيات على الأداء يف دوري اخلليج العربي فقط، وتتاح الفر�سة 
للجمهور للت�سويت على قائمة املر�سحني عر موقع وتطبيق الرابطة 

قبل اإعالن الفائزين.

»املحرتفني« تعلن الفائزين بجوائز الأف�سل يف »اأبريل« و»مايو« 
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الفجر الريا�ضي

حب�س  ����س���ري���ع  ����س���ب���اق  خ�������س���م  يف 
اأت��ل��ت��ي��ك��و مدريد  الأن���ف���ا����س، ح��ّط��م 
وغرميه  "جاره"  ال��ث��ن��ائ��ي  هيمنة 
اللدود ريال وبر�سلونة على الدوري 
اإىل  ع��ودة  القدم، يف  لكرة  ال�سباين 
بني  الثالثي من  ُبنيت حول  القمة 
م���درب���ه الرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو  ُك����ر: 
يان  ال�سلوفيني  وحار�سه  �سيميوين 
اأوب���الك وال��واف��د اجل��دي��د مهاجمه 
�سواري�س.  ل��وي�����س  الوروغ�����وي�����اين 
ُتلقي وكالة فران�س بر�س نظرة على 
اأبرز الوجوه يف م�سرة الفوز بلقب 

"الليغا".
اأت��ل��ت��ي��ك��و منذ  ال�������س���ح���رة يف  ك���ب���ر 
كان  بعدما  الزمن  ح��وايل عقد من 
اأب��رز لعبيه حيث �سيحتفل يف  اأحد 
ك��ان��ون ال��ث��اين/امل��ق��ب��ل مب����رور 10 
اأع������وام ع��ل��ى ج��ل��و���س��ه ع��ل��ى مقاعد 
يف  "روخيبالنكو�س"،  م��ع  امل��درب��ني 
اجن��از ق��ّل نظره ل��ن��اٍد اأوروب����ي من 

هذا امل�ستوى.
عرف املدرب الرجنتيني كيف ُيعيد 
جمدداً  اأتلتيكو  ليقود  نف�سه  ابتكار 

اأع����وام   7 ب��ع��د  "الليغا"  ق��م��ة  اإىل 
من لقبه الخ��ر، وحت��دي��داً يف عام 

.2014
ي�ستهر �سيميوين باأ�سلوبه الدفاعي 
ال�ستعرا�س،  م��ن  واخل����ايل  امل��غ��ل��ق 
اأن  اأن��ه ردد م��رات ع��دة يف العلن  اإل 
2019-2020 هو مو�سم انتقايل 
"كوادره"  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د رح��ي��ل 
امل��ه��م��ة ع��ل��ى غ����رار الأوروغ����وي����اين 
الفرن�سي  وامل��ه��اج��م  غ��ودي��ن  دييغو 
املدافع  ومواطنه  اأنطوان غريزمان 

لوكا هرنانديز...
على  �سيميوين  امل��و���س��م، جت���راأ  ه��ذا 
اأمثال  لع��ب��ي��ه  مب���راك���ز  ال��ت��الع��ب 
توما  والفرن�سي  يورنتي  ماركو�س 
ل��ي��م��ار وامل��ه��اج��م ال��رت��غ��ايل جواو 
فيليك�س، وراهن على "ك�سر" ا�سلوبه 
املعتاد 2-4-4 ل�سالح خطط اأكر 
�سبيل  على  3 مدافعني  م��ع  اب��داع��ا 

املثال مع الكثر من النجاح.
هذا  "الليغا" يف  يف  اله��م  ال�سفقة 
املهاجم  ي��ت��اأخ��ر  مل  ح��ي��ث  امل���و����س���م، 
جناعته  اث���ب���ات  يف  الوروغ�����وي�����اين 

مدريد  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة 
و�سوء قرار بر�سلونة بالتخلي عنه: 
ال����دوري  امل��رح��ل��ة الوىل م���ن  م��ن��ذ 
فيها  �سحق  م��ب��اراة  يف  ثنائية  �سجل 

غرناطة 1-6.
الباب  من  بر�سلونة  �سواري�س  غ��ادر 
ب�سبب  وداع  دون حفل  ومن  ال�سّيق 
ليرهن  ك��ورون��ا،  فرو�س  تداعيات 
خمطئا  كان  انه  الكاتالوين  للنادي 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن���ه. ف���ف���ي ح����ني عانى 
نقطة   12 بفارق  متاأخراً  بر�سلونة 
عن اأتلتيكو املت�سدر يف كانون الول/
�سواري�س  ك���ان   ،2020 دي�����س��م��ر 

يرتبع على قمة الهدافني.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن ت���خ���ل���ي���ه عن 
زميله  ل�������س���ال���ح  ال����ه����داف����ني  ق���م���ة 
بر�سلونة  ق��ائ��د  و���س��دي��ق��ه  ال�����س��اب��ق 
 30( مي�سي  ل��ي��ون��ي��ل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
هدفاً للرغوث ال�سغر مقابل 21 
�سواري�س  اأن  اإل  ل���الوروغ���وي���اين(، 
الن�سهار  يف  جنح  عاماً   34 البالغ 
�سفاته  م��رزاً  اجل��دي��د،  مع فريقه 
�سيميوين  عنها  دافع  التي  القتالية 

�����س����ورة ممكنة  ب���اأف�������س���ل  وت����ع����اون 
وزمالئه  فيليك�س  ال��رت��غ��ايل  م��ع 

الآخرين يف الهجوم.
ب��ي��ن��م��ا جن���ح ���س��ي��م��ي��وين يف ب���ث ذرة 
لل�  ال���ه���ج���وم���ي  ال���ل���ع���ب  ال���ت���األ���ق يف 
الدفاع  ي���درك  "روخيبالنكو�س"، 
ان���ه ب��ام��ك��ان��ه الع��ت��م��اد دائ���م���اً على 

حاجز اأخر ل ميكن جتاوزه.
هو احلار�س ال�سلوفيني يان اأوبالك 
اأي�ساً  املو�سم  ه��ذا  يف  يناف�س  ال��ذي 
لأف�سل  "زامورا"  ب��ج��ائ��زة  ل��ل��ف��وز 

حار�س يف الدوري.
مل تهتز �سباكه يف 18 مباراة، حيث 
دفاع  خط  اأف�سل  ال�سلوفيني  يقود 
 38 يف  ه��دف��اً   25 "الليغا" م��ع  يف 

مباراة.
بع�س  يف  الع����ج����ازي����ة  ت�����س��دي��ات��ه 
الح����ي����ان غ��ط��ت ع��ل��ى اأق����ران����ه من 
اجلائزة،  على  ومناف�سيه  احل��را���س 
كورتوا  تيبو  البلجيكي  غ���رار  على 
)ري������ال م����دري����د( والأمل��������اين م���ارك 

اأندري تر �ستيغن، )بر�سلونة(.
الأغلى  احل��ار���س  اأوب���الك هو حالياً 

بحوايل  قيمته  ت��ق��در  ح��ي��ث  ع��امل��ي��اً 
يورو. مليون   90

امل��ا���س��ي ه��و مو�سم  امل��و���س��م  ك���ان  اإذا 
يورنتي،  ماركو�س  موهبة  اكت�ساف 
مو�سم  ك���ان   2021-2020 ف���ان 
ت���األ���ق���ه ب���اع���ت���ب���اره اأح�������د ال���ب���ي���ادق 

ال�سا�سية يف ت�سكيلة اأتلتيكو.
"خطفه" اأتلتيكو من الريال يف عام 
متركزه  �سيميوين  ليعيد   2019
كالعب على اجلناح المين اأو مركز 
الو�سط املهاجم بعدما ن�ساأ كمدافع 
ع���ل���ى ال���������رواق المي��������ن، م����ن اجل 
اأف�سل من �سفاته  ب�سكل  ال�ستفادة 

و�سرعته يف املواجهات الفردية.
�سيميوين  م��ن  معلم"  "�سربة  ه��ي 
ال���ذي ���س��اه��د جن��م��ه ال�����س��اب ي�سطع 

على اأعلى امل�ستويات.
يف هذا املو�سم، خا�س يورنتي )26 
عاماً( 37 مباراة يف "الليغا" و�سجل 
حا�سمة.  كرة   11 ومرر  هدفاً   12
 16 م��ن  ال�سوقية  قيمته  ارت��ف��ع��ت 
 2020 مليون ي��ورو يف ب��داي��ة ع��ام 
بح�سب  ال����ي����وم،  م��ل��ي��ون��اً   70 اإىل 

الملاين  "تران�سفرماركت"  موقع 
املتخ�س�س،.

الالعبني  "اأكر  �سيميوين  يعتره 
فر�س  وق�����د  الفريق"،  يف  ت��ق��ن��ي��اً 
ا�سا�سياً  نف�سه  ليمار  توما  الفرن�سي 

يف الت�سكيلة يف هذا املو�سم.
ح�سر الفرن�سي دوره يف امللعب على 
انه  اإل  ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة،  اجل��ن��اح��ني 

اقنع مدربه مبنحه حرية اللعب يف 
املحور، كالعب خط و�سط مهاجم، 
وه�����و م����رك����زه امل���ف�������س���ل. وجن�����ح يف 
ال��ت��ق��ن��ي��ة وقدمه  ���س��ف��ات��ه  ره���ان���ه: 
جناعة  زي����ادة  يف  �ساهمت  ال��ي�����س��رى 
هجوم الفريق ما جعل منه الرابط 

ال�سا�سي بني الدفاع والهجوم.
جيوفري  م���واط���ن���ه  ج���ان���ب  واإىل 

يانيك  وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ك���ون���دوغ���ب���ي���ا 
كارا�سكو، يبدو اأن ليمار وجد نف�سه 
مع اأتلتيكو يف مو�سم �سمح له بحجز 
م��ق��ع��ده م���ع م��ن��ت��خ��ب ب�����الده الذي 
ي�ستعد خلو�س نهائيات كاأ�س اأوروبا 
2020 املقررة يف ال�سيف واملوؤجلة 
فرو�س  ب�سبب  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  م��ن 

كورونا.

اأتلتيكو  فريقه  �سواري�س  لوي�س  املخ�سرم  الوروغ��وي��اين  املهاجم  اأه��دى 
مدريد لقب الدوري ال�سباين يف كرة القدم للمرة الوىل منذ عام 2014 
واحلادية ع�سرة يف تاريخه بت�سجيله هدف الفوز على م�سيفه بلد الوليد 
برغم فوز الخر على  اللقب  من  ريال  "جاره" وغرميه  وجرد   ،1-2

�سيفه فياريال 2-1، يف املرحلة الثامنة والثالثني الخرة .
ورفع اأتلتيكو ر�سيده اىل 86 نقطة مقابل 84 جلاره ريال مدريد بطل 

املو�سم املا�سي.
وتخلف اتلتيكو بهدف �سجله اأو�سكار بالنو )18(، قبل اأن يدرك التعادل 
بوا�سطة الأرجنتيني اأنخل كوريا )57( وي�سجل له �سواري�س هدف الفوز 

يف الدقيقة 67 رافعاً ر�سيده اىل 21 هدفاً هذا املو�سم.
انتقل اىل �سفوف  �سواري�س )33 عاماً(  ال�سابق  بر�سلونة  وكان مهاجم 

بعد  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  مطلع  اتلتيكو 
الكاتالوين  النادي  رف�س 

جتديد عقده.

-"�ساأبقى دائما ممتنًا لأتلتيكو"-
كانت  �سهلة،  تكون  ل  تعي�سها  ح��الت  "ثمة  امل��ب��اراة  بعد  �سواري�س  وق��ال 
)م�سوؤولو  بها  احتقروين  التي  الطريقة  املا�سي.  ال�سيف  �سعبة  المور 
بر�سلونة(، وقللوا من اهميتي، �ساأبقى دائما ممتناً لأتلتيكو مدريد الذي 

�سّرع يل ابوابه لكي ا�ستمر يف اثبات باأين جيد".
الأيام،  مدى  على  وزوجتي  اأولدي  معي،  عانوا  عدة  "اأ�سخا�س  واأ�ساف 
ال��ع��ام احل���ايل كان  ال��ق��دم لكن  ���س��ن��وات ع��دة يف ع��امل ك��رة  لقد اأم�سيت 

الأ�سعب".
وكان اللقب انح�سر بني قطبي العا�سمة ال�سباين بعد خروج بر�سلونة 
من ال�سراع الثالثي يف املرحلة قبل الخرة، وكان اتلتيكو ميلك م�سره 

بيده لأنه كان يبتعد على مناف�سه املبا�سر بنقطتني.
وا�ستحق اأتلتيكو بقيادة مدربه الفذ الرجنتيني دييغو �سيميوين التتويج 
الفائت  الول/دي�سمر  كانون  منذ  ال�سدارة  يتخل عن  لأن��ه مل  باللقب 
حتى انه تقدم بفارق �سا�سع يف احدى مراحل الدوري قبل ان يتقل�س يف 

ال�سابيع الخرة.
اأمام فياريال بهدف �سجله يرميي بينو  اما ريال مدريد، فتخلف بدوره 
)20(، قبل ان يرد بهدفني يف الدقائق الخرة بوا�سطة هدافه الفرن�سي 

كرمي بنزمية )87( والكرواتي لوكا مودريت�س )2+90(.
واأدت خ�سارة فياريال اىل تراجعه للمركز ال�سابع يف الرتتيب خلف ريال 
بيتي�س  وري��ال  -1�سفر  اأو�سا�سونا  على  الفائز  اخلام�س  �سو�سييداد 
ال�ساد�س الفائز على �سلتا فيغو 3-2، علما انهما �سمنا تاأهلهما اإىل 

م�سابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" يف املو�سم املقبل.
وكان فريق "الغوا�سات ال�سفراء" ميني النف�س بالتح�سر ب�سكل 
مان�س�سرت  ليغ" اأم��ام  "يوروبا  نهائي  يف  الوروب���ي  ل�ستحقاقه  اأف�سل 

يونايتد النكليزي الأربعاء.

-بلد الوليد اإىل الثانية-
مبارياته  من  اأي  مدريد  اأتلتيكو  يخ�سر  مل  الوىل،  امل��ب��اراة  يف 
 11 "الليغا"، حيث حقق  الوليد يف  اأم��ام بلد  12 الأخ��رة  ال� 

انت�ساراً مقابل تعادل.
ومل يتمكن بلد الوليد اململوك من النجم الرازيلي رونالدو 
تفادي الهبوط اإىل الثانية بعد ان حّل يف املركز التا�سع ع�سر، علماً 
اذ توجب عليه  اأن م�سره مل يكن بني يديه 
اأتلتيكو،  ع��ل��ى  وال���ف���وز  م��ف��اج��اأة  حتقيق 
على اأمل دع�سة ناق�سة من اإلت�سي 
ال�����س��اب��ع ع�����س��ر ال���ف���ائ���ز على 
اأو  -2�سفر  بلباو  اأتلتيك 
ع�سر  ال��ث��ام��ن  هوي�سكا 
وال������ذي ���س��ق��ط ب����دوره 
بتعادله  ال���ث���ان���ي���ة  اإىل 

�سلباً مع فالن�سيا.
الرجنتيني  اأتلتيكو  م��درب  واعتمد 
ت�����س��ك��ي��ل��ة ه���ج���وم���ي���ة فدفع  ���س��ي��م��ي��وين ع���ل���ى 
ب��ال��ث��الث��ي ك���وري���ا و���س��واري�����س وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي يانيك 
اأ�سرك الوروغوياين خو�سيه  كارا�سو يف املقدمة. فيما 
�ستيفان  املونتينيغري  م��ن  ب���دًل  ال���دف���اع  يف  خيميني�س 
�سافيت�س املوقوف. �سريعاً بداأ اأتلتيكو املباراة �ساغطاً لفتتاح 
الذي مرر كرة عر�سية  كارا�سكو  ف�سكل خطراً عر  الت�سجيل، 
عند نقطة اجلزاء فتابعها اأحد مدافعي بلد الوليد لت�سقط اأمام 

القائم الثاين، تابعها �سواري�س "على الطاير" من دون خطورة )9(.
فيا  ت��وين  من  م��رتاً   20 بت�سديدة من  دقيقة  بعد  امل�سيف  الفريق  ورد 
�سدها احلار�س ال�سلوفيني يان اأوبالك، قبل اأن يفتتح الت�سجيل بهجمة 
مرتدة �سربت الدفاع املدريدي وم�سيدة الت�سلل و�سلت اإىل بالنو الذي 
القائم  حافة  عند  اأر�سية  اليمنى  بقدمه  و���س��دد  املنطقة  ودخ��ل  ان��دف��ع 

الأمين )18(.
ف�سجل  الأّول،  عن  مغايرة  ب�سورة  الثاين  ال�سوط  خلو�س  اأتلتيكو  خرج 
فا�سل  بعد  عنه:  "جاره" ري��ال  �سبح  واأب��ع��دا  ع��ززا من �سدارته  هدفني 
مراوغة �ساحر من كوريا تخل�س من �سان اإمييتريو و�سدد ب�سن قدمه 
من 16 مرتاً كرة مرت بني قدمي املدافع املغربي جواد الياميق وا�ستقرت 
يف ال�سباك )57(، لي�سيف �سواري�س هدف الفوز بعد كرة غر متعمدة 
م��ن لع��ب ف��ي��اري��ال غ��واردي��ول، فانفرد الوروغ���وي���اين و���س��دد بالزاوية 

املعاك�سة للحار�س خوردي ما�سيب )67(.
واأجرى �سيميوين عدة تبديالت قبل اأن يعلن احلكم فوز اأتلتيكو باملباراة 

وبلقبه ال� 11 يف م�سرته والول منذ عام 2014.

-فوز من دون جدوى-
يف املباراة الثانية يف مدريد، وعلى ملعب "األفريدو دي �ستيفانو" اأ�سرك 
اإىل  العائد  بنزمية  مواطنه  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  ري��ال  م��درب 
�سفوف منتخب بالده للمرة الوىل منذ 5 اأعوام ون�سف العام يف املقدمة 
غاب  فيما  جونيور.  فيني�سيو�س  والرازيلي  اأ�سن�سيو  ماركو  جانب  اإىل 

الملاين توين كرو�س ب�سبب ا�سابته بفرو�س كورونا.
بداأ ال�سوط الأّول من دون خطورة تذكر من الفريقني، وجنح فياريال يف 
افتتاح الت�سجيل من اأول هجمة فعلية يف الدقيقة 20 بعدما جنح بينو 
يف ال�سيطرة على الكرة داخل املنطقة والتخل�س من األفارو اأودريو�سول 

لي�سدد ب�سن قدمه اليمنى خادعاً احلار�س البلجيكي تيبو كورتوا.
وحاول النادي امللكي عر راأ�سية من اأ�سن�سيو مرت اإىل جانب املرمى بعد 
بدا الخطر جمدداً  فياريال  اأن  ركنية من مودريت�س )24(، غر  ركلة 
اإتيان كابو اجلدار  بف�سل ه�سا�سة دفاع مناف�سه بعدما اخرتق الفرن�سي 

البي�س و�سدد كرة قوية اإىل جانب املرمى )29(.
لبنزمية  الي�سرى  اجلهة  فبعد متريرة من  الفر�س،  اه��دار  ري��ال  وتابع 
الأرجنتيني  للحار�س  اخل��ارج��ي��ة  ال�سباك  يف  ا�ستقرت  مودريت�س  ���س��دد 
جريونيمو رويل بعد متريرة من اجلهة الي�سرى لبنزمية )34(، قبل 
 ،)44( اأي�ساً  تثمر  م��رتاً مل   20 لكرة من  اإىل م�سدد  الول  اأن يتحول 
وحماولة جديدة بعد دقيقة اثر متريرة من مودريت�س تابعها الرازيلي 

كا�سيمرو �سربة راأ�سية التقطها احلار�س.
ومع بداية ال�سوط الثاين، اعتقد الريال انه افتتح الت�سجيل عر �سربة 
ان  اإل  كا�سيمرو،  من  عر�سية  متريرة  بعد  بنزمية  هدافه  من  راأ�سية 
الهدف  اآر( للغاء  اإي��ه  )يف  امل�ساعد  الفيديو  بتقنية حكم  ا�ستعان  احلكم 

بداعي الت�سلل على الفرن�سي )55(.
ولحت فر�سة ملودريت�س بعد ت�سديدة من 20 مرتاً مرت اإىل ي�سار املرمى 
)83(، قبل اأن ي�سجل بنزمية هدف التعادل بعد هجمة قادها رودريغو 
 23 ال�  ال�سباك )87(، م�سجاًل هدفه  �سدد يف  الذي  الفرن�سي  اإىل  منه 
الدقيقة  الفوز يف  واقتن�س مودريت�س هدف  املو�سم.  ال��دوري يف هذا  يف 
الثانية من الوقت ال�سايف بدل ال�سائع بعد متريرة من بنزمية، ف�سيطر 
على الكرة و�سدد بالقدم الي�سرى يف ال�سباك )90+2(، من دون اأن يحول 

هذا الفوز من تتويج "اجلار" اأتلتيكو بلقبه الول منذ عام 2014.
وحيد  بهدف  الت�سي  اأر���س  من  بالفوز  بر�سلونة  عاد  املباريات،  اأب��رز  ويف 
الفريق  ب��اأن  علما   ،81 الدقيقة  يف  غريزمان  ان��ط��وان  الفرن�سي  �سجله 
الكاتالوين خا�س املباراة من دون جنمه الرجنتيني ليونيل مي�سي الذي 

غادر اىل بالده يف اإجازة مبكرة.

�سيميوين و�سواري�ص واأوبالك... مفاتيح الفوز لأتلتيكو 

ق���ال الأمل����اين ي��ورج��ن ك��ل��وب م���درب ل��ي��ف��رب��ول امل��ن��اف�����س يف 
اإن حر�س مهاجمه  الدوري الجنليزي املمتاز لكرة القدم 
امل�سري حممد �سالح ال�سديد على التهديف جاء يف �سالح 
املربع  ف��رق  بني  مكان  على  للح�سول  ي�سعى  ال��ذي  النادي 

الذهبي يف نهاية املو�سم.
وتوج ليفربول باللقب يف املو�سم املا�سي لكنه كان يف املركز 
العام ومن ثم كانت فر�سته يف  اآذار هذا  الثامن يف مار�س 
لكنه  �سئيلة  املقبل  املو�سم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ل���دوري  التاأهل 
خا�س ت�سع مباريات بال هزمية بعد ذلك لي�سعد للمركز 

الرابع.
ولعب �سالح دورا بارزا يف م�سرة فريق كلوب حمرزا 22 
هدفا ليتقا�سم �سدارة هدايف البطولة مع هاري كني لعب 

توتنهام هوت�سبر اللندين.
�سيفه  اأم���ام  فريقه  م��ب��اراة  قبل  لل�سحفيني  ك��ل��وب  وق���ال 
و�سعنا  ت�سور  ال�سهل  "من  الأح��د  اأم�س  بال�س  كري�ستال 

بدون اأهداف حممد �سالح".
الكثر  يوؤدي  ي�ساعده كثرا وهو  "الفريق  املدرب  واأ�ساف 
اأي�سا. وهذا نابع من رغبته ومهنيته. رغبته ال�سديدة )يف 

التهديف( هي التي ت�ساعدنا كثرا".
و�سالح هو الالعب الوحيد يف ليفربول الذي اأحرز اأكر 
اأه��داف يف ال��دوري خ��الل املو�سم احل��ايل بينما  من ت�سعة 
يبلغ ر�سيد كل من روبرتو فرمينو و�ساديو ماين وديوجو 
"هذا ع���ام مم��ي��ز فعال  ك��ل��وب  اأه�����داف. وق���ال  ج��وت��ا ت�سعة 

بالن�سبة له".
وقبل اجلولة الأخرة من املو�سم تتناف�س ثالثة فرق هي 
ت�سيل�سي )67 نقطة( وليفربول ولي�سرت �سيتي )66 نقطة 

لكل منهما( على اأخر مركزين موؤهلني لدوري الأبطال.

كلوب: حر�ص �سالح على التهديف اأنقذ ليفربول 

�سواري�ص يهدي اتلتيكو مدريد لقبه ال�11 يف الليغا

 زيدان يقرر م�ستقبله مع 
م�سوؤويل ريال مدريد

اأنه �سيتحدث اىل  الدين زيدان  الفرن�سي زين  اأكد مدرب ريال مدريد 
م�سوؤويل ناديه حول م�ستقبله على راأ�س اجلهاز الفني يف اليام القليلة 
امل��ق��ب��ل��ة، وذل���ك ب��ع��دم��ا ج���ّرد م��ن لقبه ب��ط��اًل ل��ل��دوري ال���س��ب��اين لكرة 

القدم.
وقال زيدان الذي تخلى فريقه عن لقبه يف "الليغا" اىل جاره اتلتيكو 
"و�سعي احلايل مذر لأننا مل  الذي تقدم عليه بفارق نقطتني  مدريد 
نفز )باللقب("، وذلك على الرغم من فوز فريقه ال�سعب على فياريال 

ال�سبت. الخرة   38 املرحلة  يف   1-2
"الليغا" للمرة  بلقب  م��دري��د  تتويج  م��ن  امللكي  ال��ن��ادي  ف��وز  يحل  ومل 
احلادية ع�سرة يف تاريخه والوىل منذ عام 2014، عقب فوزه على بلد 

الوليد بالنتيجة ذاتها.
واأ�ساف زيدان الذي ا�سارت تقارير اىل رحيله عن النادي يف نهاية املو�سم 
بل ما  اأن��ا،  لي�س  املهم  بالالعبني.  به  ان نفخر  ي��وم يجب  "انه  احل��ايل 
قام به الالعبون منذ مطلع املو�سم احلايل وبالتايل يتعني علينا توجيه 

التهنئة لهم".
وتابع "اأما يف ما يتعلق مب�ستقبلي، فاأنني �ساأحتدث بذلك اإىل م�سوؤويل 

النادي يف الأيام القليلة املقبلة ولي�س الن".
علّي.  تقع  وامل�سوؤولية  املو�سم  ه��ذا  يف  لقب  ب��اأي  نفز  "مل  قائاًل  واأردف 

�سنقّيم هذا المر".
الفريق  اللقب.  ي�ستحق  لأنه  اأتلتيكو مدريد  تهنئة  اأي�ساً  "يجب  وختم 

�ساحب املركز الول ي�ستحق اللقب دائماً، لقد قدموا مو�سماً رائعاً".



 

تكاد تفقد ب�سرها ب�سبب انفجار �ساحن الهاتف
اأن يفقدها  تعر�ست طالبة جامعية بريطانية حلادث خطر كاد 

ب�سرها بعد انفجار �ساحن هاتفها.
اإ�سرت موديدي )19 عاماً( من برمنغهام،  وكانت طالبة احلقوق 
 27 يوم  بال�ساحن م�ساء  بتو�سيل هاتفها  وي�ست ميدلندز، تقوم 
اأبريل )ني�سان( عندما لحظت اأن ال�سلك بدا تالًفا بع�س ال�سيء. 
وبعد فرتة وجيزة، بداأ هاتف اإ�سرت وال�ساحن يحرتقان ولحظت 

ت�ساعد دخان منهما.
واأ�سابت  ال�ساحن،  �سلك  م��ن  يتطاير  ال�سرر  ب���داأ  حل��ظ��ات  وب��ع��د 
قادرة  اإ�سرت يف عينها مبا�سرة، مما جعلها غر  ال�سرارات  اإح��دى 
على الروؤية يف عينها الي�سرى. ويف تلك الليلة، اأم�ست اأربع �ساعات 
يف امل�ست�سفى وهي ت�سع �سمادة على عينها، وكان عليها اأن تبقيها 

ملدة ثالثة اأيام.
اإىل  اإ�سرت  ب�سر  يعد  عينها، مل  ال�سمادة عن  اإزال��ة  وعندما متت 
�سحيفة  بح�سب  الوقت،  ذل��ك  منذ  ببطء  تتعافى  لكنها  طبيعته 

مرور الريطانية.
وقالت اإ�سرت عن احلادثة »لقد ا�ستعارت اإحدى �سديقاتي ال�ساحن 
اخلا�س بي خالل عطلة نهاية الأ�سبوع، وعندما ا�ستعدته، كان قد 
تعر�س لأ�سرار طفيفة. مل اأفكر يف اأي �سيء لذلك قمت بتو�سيل 

هاتفي بال�سحن وبداأ فجاأة يف الحرتاق".

متخ�س�ص يف اإنقاذ القطط والكالب
تلك هي احلكمة الأ�سا�سية برواية اخليميائي  الرحلة«،  "الكنز يف 
اأنها  ي��ب��دو  ب��اول��و كويلهو، وع��ل��ى م��ا  ال�سهر  ال��رازي��ل��ي  ل��الأدي��ب 
اأي�ساً فل�سفة ال�ساب امل�سري اأحمد املقدم، الذي يخو�س مغامرات 
�سغفه  ا�ستغل  اأن  بعد  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ع��ام��ني  م���دار  على  »ج��ن��ون��ي��ة« 
ال�ستمتاع  ثنائية  ليحقق  ج��داً«  اخلا�س  الطابع  »ذات  بالرحالت 
ال�سخ�سي باملغامرة مع اإفادة واإنقاذ احليوانات الأليفة التي يحبها 

يف الوقت نف�سه.
عدة  اإىل  يقطعها  م�سري،  دي��ك��ور  مهند�س  وه��و  امل��ق��دم،  رح��الت 
اأجل  من  هناك  اأو  هنا  ا�ستغاثة  لنداء  تلبية  م�سرية  حمافظات 
اإنقاذ حيوان األيف عالق، ل �سيما يف املناطق املرتفعة، فُيهيئ نف�سه 
ور�سالته  الأليفة  للحيوانات  بع�سقه  مدفوعاً  الإن�سانية  للمهمة 
بخطورة  عابئ  غر  ال��ن��داء  ويلبي  باحليوان،  الرفق  يف  اخلا�سة 
النزول على حبٍل من طابق اإىل طابق، كل ما يف ذهنه ال�ستمتاع 

بالرحلة، واحت�ساب اأجرها عند اهلل، واإنقاذ روح.
املبارك، ويف حي  اأي��ام عيد الفطر  قبل يومني، وحتديداً يف ثالث 
املهند�س  لدى  كانت  امل�سرية(،  العا�سمة  )جنوب  الراقي  املعادي 
اأحمد مهمة اإن�سانية جديدة، متثلت يف اإنقاذ قط عالق بالطابق ال� 
18 يف اأحد الأبراج ال�سكنية، من خالل نزوله باحلبل من الطابق 

ال� 19 لينقذ القط ثم يعود اإىل الأعلى من جديد ُمنهياً مهمته.
يعرفون  احل��ي��وان��ات  اإن��ق��اذ  جمموعات  يف  اجلميع  اأن  "باعتبار 
اأنني مهتم بعمليات الإنقاذ، تلقيت اإ�سارة عر في�س بوك من قبل 
اإحدى املجموعات، تفيد بوجود قط �سقط من الطابق ال� 19 اإىل 
بلكونة �سقة مغلقة منذ �سنوات يف الطابق ال� 18. ات�سلت هاتفياً يف 

ال�ساد�سة �سباحاً مُبربي القط، وذهبت اإليه لإنقاذه".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تغرمي رئي�ص دولة ب�سبب الكمامة 
اأعلن حاكم ولية مارانهاو الواقعة يف �سمال �سرق الرازيل اأنه �سيتعني على الرئي�س جاير بول�سونارو دفع غرامة 

ب�سبب م�ساركته يف جتّمع باملنطقة  دون كمامة يف خ�سم جائحة كوفيد19-.
وقال احلاكم الي�ساري فالفيو دينو عر تويرت م�ساء اجلمعة اإن ال�سلطات ال�سحية يف مارانهاو »فر�ست غرامة على 

رئي�س اجلمهورية الذي اأقام جتمعات  دون اأدنى احتياط �سحي".
واأ�ساف اأن »القانون واحد للجميع«، مو�سحا اأن القيود املعمول بها يف مارانهاو »حتظر التجمعات لأكر من 100 

�سخ�س وتفر�س و�سع الكمامة".
القانون على غرامة تراوح بني  15 يوما، وين�س  الرئا�سة دفاعها يف غ�سون  اأن تقدم  الغرامة بعد  �سيحدد مبلغ 

األفني و1،5 مليون ريال )300 اإىل 230 األف يورو(.
ومل جتب الرئا�سة على �سوؤال وجهته اليها وكالة فران�س بر�س حول املو�سوع.

�سارك جاير بول�سونارو اجلمعة يف حفل ر�سمي لت�سليم �سندات ملكية زراعية يف منطقة ريفية تبعد 500 كيلومرت 
من عا�سمة ولية مارانهاو.

اأف��راد طاقم  اأوىل الإ�سابات باملتحور الهندي اخلمي�س يف الولية الرازيلية الفقرة لدى �ستة من  وتاأكد ر�سد 
�سفينة �سحن ترفع علم هونغ كونغ.
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يحول منزله اإىل حو�ص مائي عمالق
عمالق  م��ائ��ي  ح��و���س  اإىل  منزله  لالأ�سماك  عا�سق  بريطاين  رج��ل  ح���ّول 
برتكيب  عاماً(   47( هيثكوت  ج��اك  وق��ام  التلفزيون.  م�ساهدة  يكره  لأن��ه 
�سبكة من 9 اأحوا�س مائية لالأ�سماك، كما اأنه حول قبو منزله اإىل خزان 
بعمق 7 اأقدام. ول ميلك جاك جهاز تلفزيون، وبدًل من متابعة الرامج 
وقال  امل��اء من حوله.  تتجول يف  اأ�سماكه وهي  يف�سل م�ساهدة  والأف���الم، 
اأمر  اإن��ه  البع�س.  بع�سها  مع  تتفاعل  وه��ي  ل�ساعات  م�ساهدتها  »ميكنني 

ممتع للغاية".
وب��داأ اهتمام جاك بالأ�سماك عندما كان يف العا�سرة من عمره، حيث عاد 
اإىل املنزل مع �سمكة ذهبية من زيارة اإىل حو�س اأ�سماك بالكبول. وقد اأنفق 
منذ ذلك احلني 20 األف جنيه اإ�سرتليني )25 األف دولر( يف حتويل منزله 

من الع�سر الإدواردي يف نوتنغهام اإىل حو�س اأ�سماك �سخم.
وا�ستخدم جاك ثالثة جدران من قبو منزله لإن�ساء خزان بطول 14 قدماً 
يف 12 قدماً، والذي يحتوي على 4800 جالون من املياه. وغالباً ما ين�سم 
الأ�سماك كما ي�ساهد  الأريكة مل�ساهدة  اأ�سدقاوؤه ويجل�سون على  اإىل جاك 

الآخرون برامج التلفزيون، بح�سب �سحيفة ذا �سن الريطانية.

مركز تلقيح من داخل ال�سيارة 
ال�سائقني  باإمكان  اأ�سبح  ق��دمي��ة،  �سيارات  اأو  ليموزين  �سيارات  يف  ���س��واء 
داخل  من  كورونا  لفرو�س  امل�ساد  اللقاح  تلقي  الآن  وركابهم  الت�سيكيني 

مركباتهم يف اأول مركز حت�سني من هذا النوع يف بالدهم.
اأن�سئ هذا املركز يف موقف �سيارات جديد بجوار م�ست�سفى خا�س يف مدينة 
التي ت�سم حجرتني  املن�ساأة  الت�سيكية وقدمت  بيلزن يف غرب اجلمهورية 

وخياما عدة حواىل 1400 جرعة من اللقاح منذ افتتاحه الثنني.
وقالت الناطقة با�سم م�ست�سفى »برميافيد« ايفا ميلروفا لوكالة فران�س 
اليوم  200 و300 حقنة يف  ان جنري ما بني  الن  بر�س اجلمعة »ميكننا 
لكن عددها �سيزداد ال�سبوع املقبل والقدرة الجمالية تبلغ 1200 جرعة 

يف اليوم".
واأ�سافت اأن املواطنني يتم تلقيحهم يف اخلارج حتى ل يختلطوا مع املر�سى 
يف امل�ست�سفى وميكن الراغبني يف احل�سول على اللقاح الو�سول اإىل املركز 

بال�سيارة اأو �سرا على الأقدام.
ف�سية  »�سيرتوين«  ط��راز  من  �سيارة  مقود  خلف  كوريت�س  فاكالف  وق��ال 
على  للح�سول  الطريقة  هذه  اإن  املعوقني  لالأ�سخا�س  �سارة  عليها  اللون 
الذين  مثلي  الأ���س��خ��ا���س  اإىل  بالن�سبة  خ�سو�سا  اأك���ر،  »م��ري��ح��ة  ال��ل��ق��اح 

يجدون �سعوبة يف امل�سي".

حياة مايكل جاك�سون 
يف فيلم جديد

اأف�����ادت  و���س��ائ��ل اإع����الم ع��امل��ي��ة اأنه 
�سينمائي  لفيلم  التح�سر  ي��ت��م 
ج��دي��د ع��ن ح��ي��اة ال��ن��ج��م ال��ع��امل��ي  
اإنتاجه  ت��ت��وىل  جاك�سون ،  م��اي��ك��ل 
فيلم  اأنتجت  نف�سها  التي  ال�سركة 

.'Bohemian Rhapsody'
التحر�س  ق�سية  اأُغ��ل��ق��ت  وك��ان��ت 
اجلن�سي التي رفعها جيم�س وويد 
وثائقي  يف  ظهرا  ال��ل��ذان  روب�سون 
HBO، �سد النجم العاملي الراحل 
مايكل جاك�سون، اإذ مل تتوفر اأدلة 

ثابتة حول هذه الق�سية.
اآخر  و�سخ�س  جيم�س  ق���ال  وك���ان 
الفيلم  يف  روب�������س���ون  وي����د  ي���دع���ى 
�سادقهما  جاك�سون  اإن  الوثائقي، 
كان  ح��ني  جن�سياً  ب��ه��م��ا  وحت��ر���س 
عمر اأحدهما �سبع �سنوات، والآخر 
ت�سعينيات  اأوائ��ل  يف  �سنوات،  ع�سر 

القرن املا�سي.

ماأ�ساة مروعة.. مقتل 21 
مت�سابقا خالل ماراثون 

يف ح������ادث م����اأ�����س����اوي غ���ري���ب من 
اإعالم ر�سمية  نوعه، ذكرت و�سائل 
 21 اأن  الأح�����د  اأم�������س  ال�����س��ني  يف 
موجة  ج���راء  م��ن  قتلوا  مت�سابقا 
�سباقا  اج����ت����اح����ت  ق�����ار������س  ب�������رد 
ب�سمال  غان�سو  اإقليم  يف  للرك�س 

غرب البالد اأم�س الأول ال�سبت.
مل�سافة  امتد  ال��ذي  ال�سباق،  واأقيم 
يف  ال�سبت  �سباح  كيلومرت،   100
�ستونفور�ست، وهي مق�سد �سيا�سي 
ملدينة  التابعة  جينغتاي  مبنطقة 

باين.
مت�سابقا،   172 ال�سباق  و�سارك يف 
ونقلت »رويرتز« عن وكالة ال�سني 
اأنه  »�سينخوا«  ل��الأن��ب��اء  اجل��دي��دة 
تاأكد �سالمة 151 مت�سابقا، منهم 

8 تعر�سوا لإ�سابات طفيفة.
بايني  مدينة  يف  ال�سلطات  وكانت 
مبقاطعة غان�سو قالت اإن »عا�سفة 
ت�ساقط  تخللها  مفاجئة«  هوجاء 
ال��رد واأم��ط��ار جليدية  حّبات من 
وري�����اح ع��ات��ي��ة ���س��رب��ت ج�����زءاً من 
م�سار هذا املاراثون، ال�سبت، قرابة 
 05:00 )الأح���د   13:00 ال�ساعة 
 20 اأ���س��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل  ت غ(، مم���ا 
�سخ�س  ي���زال  ل  ح��ني  يف  �سخ�ساً 
ح�سيلة  وك���ان���ت  م���ف���ق���وداً.  اآخ�����ر 
اأفادت  »�سينخوا«  اأوردت��ه��ا  �سابقة 
مفقودين  و5  قتياًل،   16 ب�سقوط 
ب�سبب »طق�س �سّيئ �سرب املنطقة 

خالل ال�سباق".
�سباق  اأن  ال����وك����ال����ة  واأو�����س����ح����ت 
»الأل���رتا م��اراث��ون« ال��ذي اأق��ي��م يف 
قرب  الأ�سفر«  النهر  حجر  »غابة 
م��دي��ن��ة ب��اي��ني اأُوق������ف اإث����ر هبوب 

العا�سفة.

تد�سني متثال للمغني �سارل اأزنافور
اآن هيدالغو  د�ّسنت رئي�سة بلدية باري�س ال�سرتاكية 
متثال ن�سفيا ل�سارل اأزنافور الذي تويف عام 2018، 
يف حي �سان جرمان دي بري الذي ام�سى فيه املغني 

الفرن�سي-الأرمني طفولته.
عام  الذي �سنعته  الرونزي  الن�سفي  التمثال  وهذا 
زيارة  اأول  ملنا�سبة  ميليكيان  األي�س  النحاتة   1964
»فوندا�سيون  موؤ�س�سة  قّدمته  اأرمينيا،  اإىل  للفنان 
الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  ب��اري�����س  ملدينة  اأزن���اف���ور« 

2019 بعد عام من وفات اأزنافور.
اأي���ار/  22 يف  امل��غ��ن��ي  م��ي��الد  ذك���رى  يف  تد�سينه  ومت 
اأف��راد من عائلته وو�سع على  1924، بح�سور  مايو 
مفرتق طريق اأودي��ون، يف املنطقة التي اأم�سى فيها 
الفنان  وبح�سور  بوهيم« طفولته.  »ل  اأغنية  موؤلف 
غران كور مالد و�سفرة اأرمينيا، اأ�سادت اآن هيدالغو 
و«حبه  للمغني  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة«  امل��ه��ن��ي��ة  ب«امل�������س���رة 
للعا�سمة الفرن�سية« مكررة دعمه ل�«ال�سعب الأرمني« 
يف ن���زاع ن��اغ��ورين ق��ره ب��اغ م��ع اأذرب��ي��ج��ان. وخا�ست 
الدولتان اجلارتان حربا يف اأيلول-�سبتمر لل�سيطرة 
على اجليب الذي تقطنه غالبية من الأرم��ن ويتبع 

اأذربيجان، خّلفت حوايل �ستة اآلف قتيل.

يت�سل بال�سرطة 27 األف مرة للتحر�ص بالن�ساء 
ليون  م��دي��ن��ة  ق���رب  والأرب���ع���ني  ال�سابعة  اأوق����ف رج���ل يف 
و�سط فرن�سا لال�ستباه مب�سايقته عنا�سر من ال�سرطة 
الفرن�سية  ال�سرطة  واأعلنت  الن�ساء.  خ�سو�سا  وال��درك، 
اأول  اأول اأم�س اجلمعة  اأن الرجل اأجرى 27 األف ات�سال 
ال�سرطة  واأ�سارت  ومايو/اأيار.  اأبريل/ني�سان  هاتفي بني 
�سباح  ل��ي��ون  ب�ساحية  ف��ن��دق  يف  اأوق����ف  ال��رج��ل  اأن  اإىل 
الق�ساء  ل��دى  للغاية«  �سيئة  �سمعة  »ذو  وه��و  الأرب���ع���اء، 
ب�سبب »اأفعال م�سابهة« ارتكبها يف ال�سابق. وبني ال�سابع 
اأب��ري��ل و18 م��اي��و، اأج���رى ال��رج��ل ه��ذه الت�سالت  م��ن 
خ�سو�ساً  واأط��ل��ق  فرن�سا،  يف  درك  اأو  �سرطة  جهاز  ب�14 
مع  ال��ن�����س��اء،  للعنا�سر  جن�سي  ط��اب��ع  ذات  ت�����س��ري��ح��ات 
توجيه اإهانات يف بع�س الأحيان. واأح�سيت 34 �سحية يف 
املجموع يف هذه الق�سية. واأقر الرجل الأربعيني باأفعاله  
اأمام  اأم�س اجلمعة،  اأول  اأول  دون تف�سر دوافعه، وميثل 

النيابة العامة يف ليون بانتظار احلكم يف حقه.

تروي جتربتها عن »الزواج من نف�سها «
بالزواج  الفريدة  جتربتها  عن  بريطانية  �سيدة  حتدثت 
التعامل  كيفية  التجربة  هذه  علمتها  وكيف  نف�سها،  من 

مع ق�ساياها اخلا�سة دون العتماد على الآخرين.
يف  حفل  يف  نف�سها  من  عاًما(   42( تانر  �سويف  وتزوجت 
اآخ��ر عالقة  �سنوات من  بعد خم�س   ،2015 برايتون عام 
جدية لها، والتي انتهت عندما اكت�سفت اأن حبيبها خانها 
مع اإحدى �سديقاتها املقربات. وقررت �سويف اإقامة زفافها 
على نف�سها، وذلك خالل حفل رمزي، كو�سيلة للتعبر عن 
حبها لنف�سها، وتعتقد اأن عالقاتها مع الأ�سدقاء والعائلة 
تزال  ل  اأن��ه��ا  اأ���س��اف��ت  لكنها  ل��ذل��ك.  نتيجة  ق��د حت�سنت 
غر  رج��ل  مع  احل��ب  على  العثور  اإمكانية  على  منفتحة 
اأنها اعرتفت باأن هذا لي�س اأولوية بالن�سبة لها يف الوقت 
احل���ايل. وق��ال��ت �سويف »اأن���ا م��ن اأ���س��د املدافعني ع��ن حب 
الرومان�سي،  �سد احلب  اأنني  يعني  ولكن هذا ل  ال��ذات، 
الأم��ران ل يتعار�سان. لدي اح��رتام كبر لعالقة احلب 
العميقة التي ميكن اأن يجدها �سخ�سان مًعا، اإنها خا�سة 
جًدا وت�ستحق الحرتام. اأنا معجبة حًقا ب��الأزواج الذين 
يكون  اأن  على  مت��ام��اً  منفتحة  اأن���ا  ن��ع��م،  ل���ذا،  ينجحون. 
لدي �سريك، ولكنني ل اأراه بال�سرورة على اأنه الطريقة 

الوحيدة لعي�س حياة �سعيدة ومر�سية".

خطاأ ت�سبب يف تبديل اللقاح ل� 17 �سخ�سًا
مدينة  يف  ك���ورون���ا  ���س��د  للتطعيم  م��رك��ز  يف  خ��ط��اأ  ت�سبب 
لقاح  ���س��خ�����س��اً   17 اإع����ط����اء  اأمل���ان���ي���ا يف  ���س��رق��ي  ك��م��ن��ي��ت�����س 
ا���س��رتازي��ن��ي��ك��ا ب����دًل م���ن ل��ق��اح م���ودي���رن���ا. وق���ال���ت جمعية 
التاأمني ال�سحي اأم�س الأول ال�سبت اإنه مل يتبني بعد على 
وجه الدقة من كان هوؤلء الأ�سخا�س. وكان قد مت تطعيم 
الرئي�س  وق��ال  املا�سي،  الثالثاء  يوم  املركز  يف  �سخ�ساً   69
اإبالغ  مت  ق��د  اإن��ه  هيكرمان  ك��الو���س  للجمعية،  التنفيذي 
اإعطاء  من  اجلمعية  تتمكن  ومل  كتابياً  الأ�سخا�س  ه��وؤلء 
بيانات عن اأعمارهم بال�سبط، وقالت اإن الواقعة مرتبطة 
تو�سي  للتطعيم  الدائمة  اللجنة  اأن  يذكر  اأوىل.  بجرعات 
باإعطاء لقاح ا�سرتازينيكا لالأ�سخا�س الذين تزيد اأعمارهم 
عن 60 عاماً، مع اإمكانية اإعطاء هذا اللقاح اأي�ساً للفئات 

العمرية الأ�سغر عند الرغبة مع الأخذ مب�سورة طبية.

امل�سنات... جنمات على ال�سبكات الجتماعية 
ال�ساد�سة  ���س��ن  يف  رق��������م«...  جم����رد  "العمر 
املوؤثرات  من  زيت�سو  �سانغ  اأ�سبحت  وال�سبعني، 
اللواتي يك�سنب املال من خالل و�سائل التوا�سل 
مقاطع  بف�سل  وذل����ك  ال�����س��ي��ن��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي 
ت��ب��ث��ه��ا وي�������س���اه���ده���ا ماليني  ال���ت���ي  ال���ف���ي���دي���و 

الف�سوليني.
وا����س���ع���ة ن���ظ���ارت���ني ���س��م�����س��ي��ت��ني، مت�����س��ي هذه 
من  �سنوات  بع�سر  اأ�سغر  تبدو  التي  ال�سبعينية 
الأنيق  الأ���س��ود  بف�ستانها  بثقة  احلقيقية،  �سنها 
ع��ل��ى اأر���س��ي��ة ق��اع��ة ل��ت��دري��ب ال��رق�����س يف بكني. 
املتقاعدات  ح���رك���ات  م���ع  حت��رك��ات��ه��ا  وت���ت���زام���ن 

الأخريات اللواتي يرافقنها.
»فا�سن  جم���م���وع���ة  اجل�������دات  ه�������وؤلء  وت�������س���ك���ل 
غراندماز« التي ا�ستهرت بف�سل مقاطع الفيديو 
ب�سكل  ال�سن  ك��ب��ار  ح��ي��اة  ت�سور  ال��ت��ي  الق�سرة 

مبدع.
ل  اإن��ه��م  ال�سباب  معجبونا  »ي��ق��ول  �سانغ  وق��ال��ت 
يخافون من ال�سيخوخة بعد روؤية اجلدات مثلنا 

يع�سن حياة ع�سرية و�سعيدة".
وت�سم هذه املجموعة 23 ع�سوا، اأ�سغرهن �سنا 

خم�سينية.
اأثارت �سهرتهن اهتمام العالمات التجارية  وقد 
التي راأت فيهن و�سيلة للو�سول اإىل جمهور اأكر 

�سنا.
واأو�سح وكيل اأعمالهن هي دالينغ »ميكنهن بيع 
دقيقة  غ�سون  يف  معني  منتج  م��ن  وح���دة   200
واحدة من بدء البث«. ويف املقابل، يح�سلن على 

عمولة على املبيعات.
ر�سائل  تنقل  فيها  يظهرن  التي  املقاطع  اأن  كما 
اإيجابية مثل »اجلمال لي�س حكرا على ال�سباب«، 
مع التطرق اأي�سا ملوا�سيع اأكر جدية على غرار 

الدعوة اإىل وقف العنف املنزيل.
وُيظهر اأحد مقاطع الفيديو اخلا�سة بهن رجال 
قبل  املتاجر،  اأحد  �سريكته يف  ل�سرب  يده  يرفع 
اأن مت�سك امراأة م�سنة غا�سبة بذراعه وت�ستدعي 

حرا�س الأمن لياأخذوه بعيدا.

قطيع من الأوز يتجول يف �سارع مهجور خالل الإغالق اجلزئي للحد من انت�سار فريو�س كورونا يف جواهاتي بالهند )ا ف ب( 

�سريين عبد النور باإطاللة خمتلفة
�ستظهر الفنانة اللبنانية  �سرين عبد النور  باإطاللة غر معتادة من قبل متابعيها 

الذين اأِلفوا روؤيتها بلون �سعر داكن.
وتقوم �سرين بتكثيف ال�ستعدادات لالنتهاء من ت�سوير م�ساهدها من  م�سل�سل دور 

العمر  الذي �سيعر�س على اإحدى املن�سات الرقمية قريباً.
ون�سرت �سرين مقطع فيديو من اأحد �سالونات ت�سفيف ال�سعر وقد بدا وقد �سبغت 
�سعرها باللون الأ�سقر الفاحت جداً وعلقت عليه: »اأثناء التح�سر مل�سل�سل دور العمر 

الذي �سوف يعر�س قريباً على اإحدى من�سات البث املنزيل".
كما  ب��ه  اإعجابهم  ع��ن  معرين  اجل��دي��د  ال��ل��وك  م��ع  �سرين  متابعو  وتفاعل 

اأعجبها هي، موجهة �سوؤًل اإىل متابعيها قائلة: »لقد اأحببت كثراً اللون 
اجلديد ل�سعري، ما راأيكم«، فكانت التعليقات كلها م�سيدة بالإطاللة 

ومعرة عن حمبة املتابعني لفنانتهم املف�سلة.


