
ع�صرات القتلى بانفجارات ا�صتهدفت مدر�صة يف العا�صمة الأفغانية

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي يف كابول

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

حريق هائل بالقرب من املفاعل 
بو�شهر يف  الإي��راين  النووي 

•• طهران-وكاالت:

اندلع حريق هائل يف مدينة 
اإيران،  غربي  جنوب  بو�شهر 
الطاقة  حمطة  م��ن  بالقرب 
�شاعة  يف  وذل������ك  ال����ن����ووي����ة، 
ل��ي��ل��ة اجلمعة،  م��ن  م��ت��اأخ��رة 
اأنباء  وف���ق م���ا ذك����رت وك���ال���ة 
ف������ار�������س ����ش���ب���ه ال���ر����ش���م���ي���ة، 

ال�شبت.
املقاطع  ع�����ش��رات  وان��ت�����ش��رت 
امل�شورة للحريق عرب و�شائل 
التوا�شل االجتماعي يف اإيران 
للحريق الذي ال تزال اأ�شبابه 
مل  اإذ  االآن،  ح��ت��ى  جم��ه��ول��ة 
تعلق ال�شلطات االإيرانية على 

ما جرى حتى اللحظة.
�شهدت  امل��ا���ش��ي،  ي��ول��ي��و  ويف 
م����دي����ن����ة ب����و�����ش����ه����ر ان��������دالع 
ح��ري��ق ك��ب��ر يف ح��و���س بناء 
ل���ل�������ش���ف���ن، وف�������ق م�����ا ذك�����رت 
بو�شت  ج��روزال��ي��م  �شحيفة 

االإ�شرائيلية.
وت�������ش���ه���د اإي������������ران ع�������ش���رات 
احل�������رائ�������ق واالن������ف������ج������ارات 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال��غ��ام�����ش��ة 
ال����ب����اد م���ن���ذ م��ن��ت�����ش��ف عام 
وقع  منها  وك��ث��ر   ،2020

بالقرب من من�شاآت نووية.

اختتام حملة 100 مليون وجبة

حممد بن را�شد: الإمارات اأر�شلت 216 مليون ر�شالة 
خري و�شالم وت�شامن ل�شعوب 30 دولة �شمن 4 قارات

ة  ه��ج��وم ب��ط��ائ��رات ُم�����ش��ريرّ
العراق يف  الأ���ش��د  ع��ن  على 

•• بغداد-اأ ف ب:

اأع��ل��ن اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي �شقوط 
وقت  يف  مفخخة  م�شرة  ط��ائ��رة 
م��ب��ك��ر ال�����ش��ب��ت ع��ل��ى ق��اع��دة عني 
قوات  ت�شم  التي  اجلوية  االأ���ش��د 
حمافظة  يف  وت����ق����ع  اأم����رك����ي����ة 

االأنبار.
من جهته اأو�شح التحالف الدويل 
العراق  يف  اجل��ه��ادي��ني  مل��ك��اف��ح��ة 
الهجوم،  اأن  وا���ش��ن��ط��ن  ب��ق��ي��ادة 
وهو الرابع من نوعه يف اأقل من 
اأ�شبوع، مل يوقع اأي �شحايا، لكنه 

ت�شبب باأ�شرار يف م�شتودع.
م�شلحة  ف�����ش��ائ��ل  ت���وع���دت  وق����د 
ع����راق����ي����ة م����ق����رب����ة م�����ن اي�������ران 
بت�شعيد الهجمات الإرغام القوات 
االأمركية املحتلة على االن�شحاب 

من العراق.
وبلغت الهجمات م�شتوى جديداً 
منت�شف ني�شان اأبريل حني نّفذت 
الإيران  موالية  عراقية  ف�شائل 
الأول مرة هجوماً بطائرة م�شّرة 
ع�شكرية  ق��اع��دة  ع��ل��ى  م��ف��ّخ��خ��ة 
مطار  يف  اأم��رك��ي��ني  ت�شت�شيف 

اأربيل �شمال الباد.

وزي��ر ال��دف��اع ال��رك��ي: نثق 
بتح�شن قادم يف العالقات مع م�شر

•• اأنقرة-وكاالت:

قال وزير الدفاع الرتكي، خلو�شي 
اأك�����ار، ال�����ش��ب��ت، اإن����ه ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
���ش��داق��ة وع��اق��ة ب���اده م��ع م�شر 
اأع���ل���ى  م�������ش���ت���وي���ات  اإىل  ����ش���ت���ع���ود 
يرعب  ذلك  اأن  اإىل  م�شراً  قريباً، 
لوكالة  ووفقا  ويخيفهم.  البع�س 
االأن��ا���ش��ول، ج��اء ذل��ك يف كلمة له 
القوات  م���ع  اإف���ط���ار  م���اأدب���ة  ع��ق��ب 

اخلا�شة الرتكية، يف اأنقرة.
اأن عاقاتنا مع  اأكار نرى  واأ�شاف 
ال�شديق  ي�شر  وهذا  تتطور،  م�شر 
نف�شه  ال���وق���ت  ويف  ال��ث��ق��ة،  ومي��ن��ح 

يرعب البع�س ويخيفهم.
واأو�����ش����ح جت��م��ع��ن��ا ع���اق���ات اأخ����وة 
و�����ش����داق����ة وق����ي����م م�������ش���رتك���ة مع 
ف�شلنا  ميكن  وال  امل�شري،  ال�شعب 

عن بع�شنا البع�س.
وت���اب���ع رمب���ا ك���ان ه��ن��اك ت��وق��ف يف 
لكنني  اأ����ش���ب���اب،  ل���ع���دة  ع��اق��ات��ن��ا 
اأن ه��ذا �شيتم  ك��ل قلبي  واث���ق م��ن 
جتاوزه يف وقت ق�شر، واأن اأخوتنا 
اإىل  �شت�شل  م�شر  م��ع  و�شداقتنا 
اأخرى،  مرة  جدا  رفيعة  م�شتويات 
و�شرنى ذلك خال الفرتة املقبلة.

تقرير مولر يفتح من جديد:
الوليات املتحدة: وليام بار

 يف قلب الكذبة...!
•• الفجر -لوك الليربتي* ترجمة خرية ال�شيباين

هذا هو املن�شور الثالث موؤخًرا حول خيبات اجلمهوريني، ال �شيما الذين 
ينتمون اىل احلا�شية املبا�شرة لدونالد ترامب. و�شاأعود اإىل تغطية اإدارة 
بايدن قريباً، لكن ما علمناه يف االيام القريبة املا�شية ال يجب اأن مير 

مرور الكرام.
بعد تفتي�س بيت رودي جولياين واعرتافات نيوز ماك�س، اأ�شبح املدعي 
يت�شدر عناوين  م��ن  ه��و  ب��ار  وي��ل��ي��ام  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ال�شابق  ال��ع��ام 
بار  اآمي برمان جاك�شون،  الفيدرالية  القا�شية  اتهمت  االآن.  ال�شحف 
بالكذب لتفادي اإ�شدار مذكرة تتعلق بن�شر تقرير مولر. و�شبق ان انتقد 
لدونالد  ال�شخ�شي  املحامي  مثل  ت�شّرف  الأن��ه  ب��ار  وخ���رباء،  حمامون 
ترامب اأكرث من كونه خادم اأمريكا. وتداعيات كلمات القا�شية برمان 

جاك�شون خطرة.                                              )التفا�شيل �س12(

فيها  �����ش����ارك  ال����ت����ي  ال���ر����ش���م���ي���ة 
من  والعديد  متربع  األ��ف   385
واخلا�شة  احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ورج����ال االأع���م���ال ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 

املزادات.    )التفا�شيل �س2(

�شبان اأفغان يخلون طالبة اأ�شيبت يف الهجوم االإرهابي اإىل اأحد امل�شت�شفيات   )ا ف ب(

 25 القتلى  ع���دد  اإن  اأري����ان  ط���ارق 
اأو  ���ش��ب��ب  ي���ح���دد  ع��ل��ى االأق������ل ومل 
ه������دف االن�����ف�����ج�����ار. وق��������ال غ���ام 
دا���ش��ت��اج��ر ن����زاري امل��ت��ح��دث با�شم 
وزارة ال�شحة اإن 46 �شخ�شا نقلوا 

اإىل امل�شت�شفيات حتى االآن.
م�شوؤوليتها  ج��ه��ة  اأي  ت��ع��ل��ن  ومل 
ونفى  ال�شبت.  اأم�س  تفجرات  عن 
امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ط��ال��ب��ان ذب��ي��ح اهلل 
الهجوم  يف  احلركة  �شلوع  جماهد 

وندد به.
غ����رب  ال����ت����ف����ج����رات يف  ووق�����ع�����ت 
كثافة  ذات  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي  ك���اب���ول، 
لهجمات  تعر�شت  �شيعية  �شكانية 
تنظيم  م�شلحي  قبل  م��ن  متكررة 
ال�شنوات  االإ�شامية خال  الدولة 

املا�شية.
وقالت جنيبة اأريان املتحدثة با�شم 
املدر�شة  اإن  لرويرتز  التعليم  وزارة 
امل�شتهدفة ثانوية م�شرتكة للبنات 
فرتات  ث��اث  على  تعمل  وال��ب��ن��ني 
خم�ش�شة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ف���رتة  واإن 
معظم  اأن  واأ����ش���اف���ت  ل��ل��ط��ال��ب��ات. 

اجلرحى من الطالبات.

•• اأبوظبي-وام-عوا�شم- وكاالت:

اأدانت دولة االإمارات ب�شدة الهجوم 
مدر�شة  ا�شتهدف  ال���ذي  االإره��اب��ي 
االأفغانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ل��ل��ب��ن��ات 
واإ�شابة  مقتل  ع��ن  واأ�شفر  ك��اب��ول، 
ع�شرات املدنيني االأبرياء معظمهم 

طالبات من املدر�شة.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأك���دت 
الدويل اأن دولة االإمارات تعرب عن 
االأعمال  لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها 
االإجرامية، ورف�شها الدائم جلميع 
التي  واالإره����������اب  ال���ع���ن���ف  اأ����ش���ك���ال 
ت�شتهدف زعزعة االأمن واال�شتقرار 
وت���ت���ن���اف���ى م�����ع ال���ق���ي���م وامل�����ب�����ادئ 

االإن�شانية.
واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها 
ال�شحايا  وموا�شاتها الأهايل وذوي 
ج������راء ه�����ذه اجل����رمي����ة ال���ن���ك���راء، 
جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها 

امل�شابني.
اإن  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال  اأفغان�شتان  ويف 
مدر�شة  ا�شتهدفت  انفجارات  ع��دة 
اأم�س  ك��اب��ول  االأفغانية  بالعا�شمة 

عدم ن�شر ا�شمه، باأن معظم ال�شحايا 
من  خروجهن  ل��دى  طالبات  كانوا 

مدر�شة �شيد ال�شهداء.
طلوع  قناة  بثتها  لقطات  واأظ��ه��رت 
فو�شوية  م�����ش��اه��د  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ال�شبت مما اأودى بحياة 40 �شخ�شا 
على االأقل واأدى اإىل اإ�شابة ع�شرات 

اآخرين معظمهم طالبات.
وزارة  يف  ك���ب���ر  م���������ش����وؤول  واأب�����ل�����غ 
روي��رتز، طالبا  االأفغانية  الداخلية 

وحقائب  ل��ك��ت��ب  امل���در����ش���ة  خ������ارج 
ع����رب طريق  م���ت���ن���اث���رة  م���در����ش���ي���ة 
ال�شكان  كان  بينما  بالدماء،  ملطخ 

يحاولون م�شاعدة ال�شحايا.
وقال املتحدث با�شم وزارة الداخلية 

•• الفجر -ثيو لوبري 

ترجمة خرية ال�شيباين

فرجينيا  والي������ة  ع����ن  ���ش��ي��ن��ات��ور 
 ،2010 ع�������ام  م����ن����ذ  ال����غ����رب����ي����ة 
اأق�������رب ع�شو  ج����و م��ان�����ش��ني ه����و 
ال��ك��ون��غ��ر���س من  دمي���ق���راط���ي يف 
باللعب  ي�شتهر  املحافظ.  اليمني 
بانتظام �شد مع�شكره، وهو العقبة 
التي  االإ�شاحات  اأمام  الرئي�شية 
قوي  وخ�شم  بايدن،  جو  يريدها 

للجناح الي�شاري االأمريكي. 
االأغلبية  متنحه  ال��ذي  الوقت  يف 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال�����ش��ئ��ي��ل��ة وزًن���ا 
يرى  ال�����ش��ي��وخ،  ك��ب��ًرا يف جمل�س 
اأن����ه حليف  احل����زب اجل���م���ه���وري، 
ول�����ش��ب��ب وجيه،  ق�����وي.  حم��ت��م��ل 
يف اأق����ل م��ن ث��اث��ة اأ���ش��ه��ر، �شبق 
ان مت��ي��ز يف ع����دة م��ن��ا���ش��ب��ات من 
ب�����ش��ك��ل خا�س  خ����ال حم���اول���ت���ه 

االأمريكية،  االإنقاذ  خطة  حتجيم 
وهي خطة دعم االقت�شاد البالغة 
التي  دوالر  م���ل���ي���ار   1.900
مار�س  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت�����ش��وي��ت  مت 
يف  ال��زي��ادة  ومبعار�شة   ،2021

احلد االأدنى لاأجر بال�شاعة.

غر معروف يف اخل��ارج، ولكنه يف 
قلب جميع املحادثات يف وا�شنطن، 
مان�شني،  ج���و  ي��ق��ّو���س  اأن  مي��ك��ن 
ط�����م�����وح ال����رئ����ي���������س االأم�����ري�����ك�����ي 

اجلديد.
  )التفا�شيل �س13(

مواقــيت ال�صالة
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•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دول���ة  اأن  اهلل،  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
االإمارات اأر�شلت عرب حملة 100 
مليون وجبة 216 مليون ر�شالة 
خر وحمبة و�شام وت�شامن اإىل 
ال�����ش��ع��وب يف 30 دول����ة ���ش��م��ن 4 

قارات حول العامل.
حملة  اختتمت  بعدما  ذل��ك  ج��اء 
احلملة  وج���ب���ة،  م��ل��ي��ون   100
الطعام  الإط��ع��ام  باملنطقة  االأك���رب 
يف 30 دولة �شمن العامل العربي 
واأمريكا  واأوروب��ا  واآ�شيا  واأفريقيا 
���ش��ه��ر رم�شان  خ���ال  اجل��ن��وب��ي��ة 
امل���ب���ارك، ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ب��ن��ج��اح غر 
م�شتهدفاتها،  لتتخطى  م�شبوق 
بتوفر  كفيلة  م�شاركات  جامعًة 

مليون وجبة.  216
مليون   100 ح��م��ل��ة  وجن���ح���ت 
وجبة، التي كانت قد انطلقت قبل 
�شهر رم�شان  ب��داي��ة  م��ن  ي��وم��ني 
اأم�س  اأعمالها  واختتمت  امل��ب��ارك، 

جو مان�شني، الرجل القوي يف جمل�س ال�شيوخ

وليام بار يف عني االإع�شار

فل�شطينيون يحتجون على خطط التهجر من حي ال�شيخ جراح )رويرتز(

ان�شحاب جنود من�شقن من العا�شمة مقدي�شو

ميكن اأن يقّو�س طموح الرئي�س

جو مان�شن، �شوكة يف خا�شرة جو بايدن!

رئي�س الحتاد الإفريقي يبداأ 
زيارته لل�شودان وم�شر واإثيوبيا

•• عوا�شم-وكاالت:

احلالية  ال���دورة  رئي�س  ال��دمي��ق��راط��ي  الكونغو  رئي�س  ي��ج��ري  مكوكية،  رح��ل��ة  يف 
م�شر  اإىل  ومنها  ال�����ش��ودان  اإىل  زي���ارة  ت�شي�شكيدي،  فيليك�س  االإف��ري��ق��ي  ل��احت��اد 

واإثيوبيا، لبحث ملف �شد النه�شة.
ال�شيادة  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ع  ي��ب��ح��ث،  ت�شي�شكيدي  ف���اإن  مطلعة  م�����ش��ادر  وح�����ش��ب 
ال��وزراء عبد اهلل حمدوك اأحدث تطورات  ال�شوداين عبد الفتاح الربهان ورئي�س 
الثاثة  البلدان  ير�شي  حل  الإيجاد  االإفريقي  االحت��اد  وم�شاعي  ال�شائك،  امللف 
حيث  ال��ق��اه��رة،  اإىل  ت�شي�شيكيدي  يتوجه  اخل��رط��وم،  رحلة  وبعد  بال�شد.  املعنية 

يجري مباحثات مع نظره امل�شرى عبد الفتاح ال�شي�شي.
النه�شة  �شد  ملفاو�شات  ب��اده  رع��اي��ة  اإط���ار  يف  الكونغويل  الرئي�س  جولة  وت��اأت��ى 
اأيام وزير  االإثيوبي، كرئي�شة لاحتاد االإفريقي حاليا. والتقى ت�شي�شيكيدي قبل 
اخلارجية امل�شري �شامح �شكري الذي زار كين�شا�شا، يف اإطار جولة اإفريقية قام بها 

يف عدد من الدول االأع�شاء يف هيئة مكتب االحتاد االإفريقي.
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�سواحل اأم القيوين و حممياتها 
الطبيعية موطن للطيور املهاجرة

اأخبار الإمارات

اإ�سبانيا: الي�سار يتلقى �سفعة، 
اإغلي�سيا�ص يغادر احللبة...!

عربي ودويل

مع�سكر خارجي لرماة فزاع 
يف لوناتو وتودي باإيطاليا

الفجر الريا�سي

من  والع�شرون  ال�شاد�س  امل��واف��ق 
ي��وم��اً من   28 ب��ع��د  اأي  رم�����ش��ان 
م�شاركات  ج���م���ع  يف  اإط����اق����ه����ا، 
مليون   216 ت���وف���ر  اإج���م���ال���ي���ة 
وجبة، عرب قنوات تلقي التربعات 
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اإ�صابة 200 فل�صطيني يف ا�صتباكات الأق�صى.. واأوروبا تدعو تل اأبيب للتحرك لتقليل التوتر

الإمارات تدعو اإ�شرائيل اإىل خف�س الت�شعيد يف الأق�شى وحي ال�شيخ جراح
•• اأبوظبي-وام-عوا�شم- وكاالت:

اأكد معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة اأن االإم��ارات العربية املتحدة 
القد�س  �شهدتها  ال��ت��ي  العنف  اأح����داث  اإزاء  ال�شديد  قلقها  ع��ن  ت��ع��رب 
ال�شريف  االأق�شى  امل�شجد  اقتحام  ب�شدة  تدين  واأنها  املحتلة  ال�شرقية 
وال��ت��ي جن��م عنها  ال�شيخ ج���راح،  ع��ائ��ات فل�شطينية م��ن ح��ي  وتهجر 

اإ�شابة عدد من املدنيني.
واأ�شار معاليه اإىل اأن دولة االإمارات تدين وت�شتنكر ب�شدة اقتحام ال�شلطات 
اال�شرائيلية للم�شجد االأق�شى املبارك، موؤكدا �شرورة حتُمل ال�شلطات 
احلماية  لتوفر  ال��دويل  القانون  قواعد  وفق  مل�شوؤوليتها  االإ�شرائيلية 
الازمة للمدنيني الفل�شطينيني وحقهم يف ممار�شة ال�شعائر الدينية، 
اأي ممار�شات تنتهك حرمة امل�شجد االأق�شى املبارك. كما  وكذلك وقف 
�شدد معاليه على �شرورة احرتام دور اململكة االأردنية الها�شمية ال�شقيقة 
يف رعاية املقد�شات، مبوجب القانون الدويل والو�شع القائم التاريخي، 
امل�شجد  القد�س و�شوؤون  اأوقاف  اإدارة  امل�شا�س ب�شلطة و�شاحيات  وعدم 
االأق�شى املبارك. ودعا معاليه ال�شلطات االإ�شرائيلية اإىل حتمل امل�شوؤولية 
يف خف�س الت�شعيد، واإنهاء كافة االعتداءات واملمار�شات التي توؤدي اإىل 
ا�شتمرار حالة من التوتر واالحتقان، كما اأكد على �شرورة احلفاظ على 
درجات  اأق�شى  وممار�شة  والتهدئة  املحتلة  للقد�س  التاريخية  الهوية 
اإىل م�شتويات جديدة من عدم  املنطقة  النف�س لتجنب اجنراف  �شبط 

اال�شتقرار وتهديد ال�شلم.
ج��اء ه��ذا يف الوقت ال��ذي دع��ا فيه االحت��اد االأوروب���ي ال�شبت ال�شلطات 
القد�س بعد  الت�شعيد يف  ب�شكل عاجل لوقف  التحرك  اإىل  االإ�شرائيلية 
با�شم  املتحدث  وق��ال  وال�شرطة.  الفل�شطينيني  بني  العنيفة  املواجهات 
حما�شبة  وي��ج��ب  مقبولني  غ��ر  والتحري�س  العنف  ب��ي��ان  يف  االحت���اد 
اجلناة من جميع االأطراف، م�شيفاً اأن االحتاد االأوروبي يدعو ال�شلطات 

اإىل التحرك ب�شكل عاجل خلف�س التوتر احلايل يف القد�س.
وال�شرطة  الفل�شطينيني  ب��ني  ليا  وقعت  عنيفة  ا�شتباكات  واأ���ش��ف��رت 

االإ�شرائيلية يف احلرم القد�شي ويف اأماكن اأخرى يف القد�س، عن اإ�شابة 
اأكرث من 200 �شخ�س، حيث ت�شاعدت التوترات يف االأ�شابيع االأخرة، 
اأف��ادت خدمة الطوارئ الفل�شطينية يف �شاعة مبكرة من �شباح  ح�شبما 

ال�شبت.
القيود  ليلية على  اندلعت احتجاجات  املبارك،  ويف بداية �شهر رم�شان 
جمددا  وا�شتعلت  ال�شعبي،  للتجمع  مكان  يف  ال�شرطة  تفر�شها  التي 
من  الفل�شطينيني  ع�شرات  ب��اإج��اء  التهديد  ب�شبب  االأخ���رة  االأي���ام  يف 
ال�شراع  يف  اجلانبان  بها  يطالب  التي  ال�شرقية،  القد�س  يف  منازلهم 

طويل االأمد بني االإ�شرائيليني والفل�شطينيني.
88 من اجلرحى نقلوا اإىل امل�شت�شفى، بعدما  اإن  وقال الهال االأحمر 
الر�شا�س  ج��راء  ووجوههم  عيونهم  يف  ب��ج��روح  منهم  العديد  اأ�شيب 
املطاطي و�شظايا قنابل ال�شوت. وقالت اإ�شرائيل اإن �شتة �شرطيني على 
احلكومة  عّبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  وحّمل  اأ�شيبوا.  االأق��ل 
عموماً  القد�س  مدينة  يف  يجري  عما  الكاملة  امل�شوؤولية  االإ�شرائيلية 

وامل�شجد االأق�شى خ�شو�شاً.

•• مقدي�شو-وكاالت:

بعد اأ�شابيع من التوتر والعنف يف ال�شومال، ان�شحبت 
العا�شمة  م����ن  امل��ن�����ش��ق��ني  اجل����ن����ود  م����ن  جم���م���وع���ة 

مقدي�شو.
وغادرت مركبات مزودة بر�شا�شات معاقل للمعار�شة 
لوكالة  عيان  �شهود  ق��ال  ح�شبما  مقدي�شو  �شمال  يف 
ال�شومايل  ال���وزراء  واأع��ل��ن رئي�س  االأمل��ان��ي��ة.  االأن��ب��اء 
العودة  على  وافقوا  اجلنود  اأن  روب��ل،  ح�شني  حممد 
اإىل ثكناتهم بعد مفاو�شات مع �شيا�شيني معار�شني.

تاأجيل  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة م��ن��ذ  اأزم������ة  ال�������ش���وم���ال  وت�����ش��ه��د 
الرئي�س حممد  والية  اجلديدة ومتديد  االنتخابات 
املعار�شة  وترف�س  ع��ام��ني.  مل��دة  ف��ارم��اج��و  اهلل  عبد 
قبول التمديد، كما انتقد االحتاد االأوروبي والواليات 

املتحدة هذه اخلطوة وهددا بفر�س عقوبات.
ووقعت ا�شتباكات متكررة بني قوات االأمن الرئا�شية 
واجلنود املوؤيدين للمعار�شة. وبح�شب االأمم املتحدة، 
�شخ�س من  األف  و100  األفاً  فر ما يرتاوح بني 60 
العا�شمة منذ 25 اأبريل )ني�شان( ب�شبب اخلوف من 

العنف.

ملناق�شة  م�شتعد  الأوروب��ي  الحت��اد 
اللقاحات  عن  الفكرية  امللكية  رفع 

•• بورتو-اأ ف ب:

اأع���������رب االحت���������اد االأوروب��������������ي عن 
ا����ش���ت���ع���داده مل��ن��اق�����ش��ة رف����ع ب�����راءات 
امل�شادة  ال��ل��ق��اح��ات  ع���ن  االخ�����رتاع 
توؤيده  ال�����ذي  ك����ورون����ا،  ل���ف���رو����س 
مت  ح�����ال  يف  االأم����رك����ي����ة،  االإدارة 
تقدمي مقرتحات ملمو�شة، وفق ما 
مي�شال  �شارل  املجل�س  رئي�س  اأعلن 

ال�شبت. 
وق����ال رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال����ذي ميثل 
افتتاح  قبل  االع�شاء  ال27  ال��دول 
الر�شمية  غ���ر  االوروب����ي����ة  ال��ق��م��ة 
يتعلق  فيما  )ال��ربت��غ��ال(  ب��ورت��و  يف 
نرى  ال  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكية  مب�����ش��األ��ة 
ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ش��ر، اأن ذل���ك قد 
نعتقد  لكننا  ���ش��ح��رًي��ا،  ح���ًا  ي��ك��ون 
م�شتعدين  ن���ك���ون  اأن  ي���ج���ب  اأن������ه 
طرح  مبجرد  املو�شوع  هذا  ملناق�شة 

مقرتحات ملمو�شة.
وعرب القادة االأوروبيون اجلمعة عن 
االأمركي  االقرتاح  �شكوكهم حيال 
الهادف اإىل ت�شريع توزيع اللقاحات 
ال�شماح  م���ن خ���ال  ال���ع���امل،  ح���ول 
اأ�شرار  اإىل  جلميع الدول بالو�شول 
االأوروبي  االحت��اد  وي��رى  الت�شنيع. 
من  وت�شديرها  اللقاحات  اإنتاج  اأن 
امل�شانع املوجودة هي اأف�شل طريقة 
للطلب  ال�������ش���ري���ع���ة  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة 

العاملي.

اآليات للمعار�شة تغادر العا�شمة ال�شومالية اإىل ثكناتها عقب التو�شل اإىل اتفاق مع القوات احلكومية  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

 

عرب حملة 100 مليون وجبة 

حممد بن را�شد: الإمارات اأر�شلت 216 مليون ر�شالة خري و�شالم وت�شامن ل�شعوب 30 دولة �شمن 4 قارات

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اأن دولة االإمارات اأر�شلت  “رعاه اهلل”، 
عرب حملة 100 مليون وجبة 216 
م��ل��ي��ون ر���ش��ال��ة خ��ر وحم��ب��ة و�شام 
دولة   30 يف  ال�شعوب  اإىل  وت�شامن 

�شمن 4 قارات حول العامل.
ب���ع���دم���ا اخ��ت��ت��م��ت حملة  ج�����اء ذل�����ك 
االأكرب  احلملة  وج��ب��ة،  مليون   100
باملنطقة الإطعام الطعام يف 30 دولة 
�شمن العامل العربي واأفريقيا واآ�شيا 
واأوروبا واأمريكا اجلنوبية خال �شهر 
امل���ب���ارك، ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا بنجاح  رم�����ش��ان 
م�شتهدفاتها،  لتتخطى  م�شبوق  غر 
جامعًة م�شاركات كفيلة بتوفر 216 

مليون وجبة.
وجبة،  مليون   100 حملة  وجنحت 
يومني  قبل  انطلقت  ق��د  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
م���ن ب���داي���ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان امل���ب���ارك، 
املوافق  اأم�������س  اأع���م���ال���ه���ا  واخ��ت��ت��م��ت 
اأي  رم�شان  من  والع�شرون  ال�شاد�س 
28 يوماً من اإطاقها، يف جمع  بعد 
م�شاركات اإجمالية توفر 216 مليون 
التربعات  تلقي  ق��ن��وات  ع��رب  وج��ب��ة، 
ال��ر���ش��م��ي��ة ال��ت��ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا 385 
املوؤ�ش�شات  م��ن  وال��ع��دي��د  متربع  األ��ف 
االأعمال  ورجال  واخلا�شة  احلكومية 
باالإ�شافة اإىل املزادات، علماً باأن درهم 
غذائية  وج��ب��ة  بتوفر  يتكفل  واح���د 
دخًا  االأق����ل  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  مكتملة 
يف  املنخف�شة  املعي�شية  التكلفة  وذات 

الدول التي تغطيها احلملة.

الإمارات عا�صمة عاملية للخري 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق���ال 
التفاعل  اإن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
اأهل  املجتمعي واالإقبال القيا�شي من 
وموؤ�ش�شاٍت  اأف���راداً  اخل��ر واالإح�����ش��ان 
ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف ه���ذه احل��م��ل��ة ذات 
واالإن�شانية  االإغ���اث���ي���ة  االأغ�����را������س 
النبيلة يوؤكد اأن دولة االإم��ارات كانت 
عامليًة  ع��ا���ش��م��ًة  و�شتبقى  زال����ت  وم���ا 

للخر واالإح�شان.
القيا�شية  االأرق���ام  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
مليون   100 ح��م��ل��ة  حققتها  ال��ت��ي 
دولة  جمتمع  ت�شامن  بف�شل  وجبة، 
ومقيميها،  مب��واط��ن��ي��ه��ا  االإم�������ارات؛ 
املنظم  اخل������ري  ال���ع���م���ل  اأن  ي����وؤك����د 
اأ���ش��ب��ح ثقافة  وامل�������ش���ت���دام  وامل��م��ن��ه��ج 

جمتمعية را�شخة يف دولة االإمارات.
حملة  اأه�������داف  اأن  ���ش��م��وه  واأو�����ش����ح 
ك��ان��ت طموحة  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100
التحديات  للغاية لتتنا�شب مع حجم 
املعي�شية ال�شعبة التي يعي�شها اإخوتنا 
م���ن دول  ال��ع��دي��د  االإن�����ش��ان��ي��ة يف  يف 
موؤكداً  كورونا،  جائحة  خال  العامل 
اأن النجاح االأبرز حلملة 100 مليون 
اأن �شقف العمل  اأثبتت  اأنها  وجبة هو 
اخل�����ري واالإن�������ش���اين واالإغ�����اث�����ي يف 

جمتمع دولة االإمارات ال حدود له.

اأكرث ال�صعوب عطاًء 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك���ان 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
قبل  اأع���ل���ن  ق���د  اهلل”،  “رعاه  دب����ي 
بيومني  امل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  بداية 
مليون   100“ ح��م��ل��ة  اإط������اق  ع���ن 
يف  الطعام  اإطعام  اأن  موؤكداً  وجبة”، 

مبادرات  مظلة  حتت  انطلقت  وجبة 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اإن�شانية  موؤ�ش�شة   33 حتت�شن  التي 
باإر�شاء  معنية  وتنموية  وجمتمعية 
واالإغاثي  االإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
االأمل  و�شناعة  والتنموي  واخل��ري 
متنوعة  وم�����ش��اري��ع  ب���رام���ج  ب��ف�����ش��ل 
تركز على الدول االأقل حظا والفئات 
املجتمعات  يف  وامل��ح��روم��ة  امل��ح��ت��اج��ة 
ال���ه�������ش���ة. وت����خ����دم م�����ب�����ادرات حممد 
اأهدافاً  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اأي متييز على  دون  اإن�شانية،  وغاياٍت 

اأ�شا�س اجلن�س اأو العرق اأو الدين.
“100 مليون وجبة”  وتاأتي مبادرة 
االإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  حم���ور  �شمن 
واالإغاثية وهو اأحد املحاور الرئي�شية 
عمل  مرتكزات  ت�شكل  التي  اخلم�شة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات 

العاملية ..
 كما تعد حملة “100 مليون وجبة” 
مايني   10“ حل��م��ل��ة  ا����ش���ت���ك���م���ااًل 
رم�شان  يف  اأط���ل���ق���ت  ال���ت���ي  وجبة” 
املا�شي لدعم الفئات املحتاجة حملياً 
والتي ت�شررت ب�شبب التحديات التي 
كورونا  فرو�س  تف�شي  اأزم��ة  اأفرزتها 
حيث   ،/19 /ك����وف����ي����د-  امل�����ش��ت��ج��د 
على  لرتكز  خارجياً  احلملة  تو�شعت 
حول  دول���ة   30 يف  املحتاجة  الفئات 

العامل.
مليون   100 “حملة  وت�������ش���ك���ل 
اأكرب  الأح��د  عملية  ا�شتجابًة  وجبة” 
اليوم  العامل  تواجه  التي  التحديات 
والذي يتمثل باجلوع و�شوء التغذية، 
وتهدف للت�شدي لهذه امل�شكلة امللّحة 
ع��ل��ى تخفيف  اإي���ج���اب���اً  ي��ن��ع��ك�����س  مب���ا 
واالأ�����ش����ر وحت�شني  االأف�������راد  م���ع���ان���اة 
�شحة املجتمع ووقايته من االأمرا�س 
وت�شريع  ال��ت��غ��ذي��ة،  ب�����ش��وء  امل��رت��ب��ط��ة 
وترة النهو�س والتعايف من جديد يف 
خمتلف جماالت التنمية االقت�شادية 
تاأمني  بعد  والب�شرية،  واالجتماعية 
بالغذاء،  املتمثلة  االأ�شا�شية  احلاجة 
التنمية  اأه�����داف  ي��دع��م حت��ق��ي��ق  مب��ا 
لعام  امل���ت���ح���دة  ل������اأمم  امل�������ش���ت���دام���ة 
اجلوع  مكافحة  تعد  وال��ت��ي   2030
تتعاون  التي  ال�17  اأهدافها  اأهم  من 

الب�شرية من اأجل حتقيقها.

و�شراليون  وال��ع��راق  وم�شر  ولبنان 
وكينيا  واأوغ������ن������دا  وغ����ان����ا  واأن�����غ�����وال 
وال�شنغال واأثيوبيا وتنزانيا وبروندي 
وقرغيز�شتان  وطاجيك�شتان  وبنني 
وكازاخ�شتان واأوزبك�شتان واأفغان�شتان 
وبنجادي�س وباك�شتان والهند ونيبال 

وكو�شوفو والربازيل.

تغطية اإعالمية 
حلملة  االإعامية  التغطية  وو�شلت 
 136.1 “100 مليون وجبة” اإىل 
مليون م�شاهدة، وبلغ عدد امل�شاهدات 
على فيديوهات احلملة 350 مليون 
م�شتجداتها  ت��اب��ع��ت  ك��م��ا  م�����ش��اه��دة، 
واالإقليمية  املحلية  االإع���ام  و�شائل 
4000 مادة  ب��اأك��رث م��ن  وال��دول��ي��ة، 
احلملة  م�شتجدات  غ��ط��ت  �شحفية 
و����ش���ل���ط���ت ال�������ش���وء ع���ل���ى اأه���داف���ه���ا 
االإن�������ش���ان���ي���ة وم���������ش����ارك����ات االأف��������راد 
املجتمع  ف��ئ��ات  وخمتلف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وعمليات  فيها،  االأع��م��ال  وق��ط��اع��ات 
توزيع الطرود الغذائية يف املجتمعات 

امل�شتفيدة منها يف 30 دولة.

اأهداف وغايات اإن�صانية 
مليون   100 ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ال��ت��ف��اع��ل امل��ج��ت��م��ع��ي وامل��وؤ���ش�����ش��ي مع 
التي  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�شانية  امل��ب��ادرات 
يطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
لروؤية  ت��ن��ف��ي��ذاً  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
العمل  ملاأ�ش�شة  اال�شت�شرافية  �شموه 

اخلري واالإن�شاين.
واأ����ش���اد ال���ق���رق���اوي، ب��ت�����ش��اف��ر جهود 
من  واالإن�شانية  اخل��ري��ة  املوؤ�ش�شات 
م�شاركات  م���ع  احل��م��ل��ة  يف  ال�����ش��رك��اء 
ال���������ش����رك����ات وق�����ط�����اع�����ات االأع�����م�����ال 
واالأف��راد، م�شراً اإىل اأن التناغم بني 
الفريق  بروح  والعمل  احلملة  �شركاء 
الواحد كان وراء هذا النجاح القيا�شي 
للحملة يف حتقيق اأهدافها وتخطيها، 
امل�شاركني  ك���ل  ���ش��ك��ل  ب��ع��دم��ا  وذل�����ك 
يف احل��م��ل��ة ����ش���واء م���ن امل��ن��ظ��م��ني اأو 
بعمليات  القائمني  من  اأو  املتربعني 
اأمان  مظلة  الغذائية  الطرود  توزيع 
يف  ملحتاجيه  الغذائي  الدعم  لتوفر 

4 قارات حول العامل.
اأفراداً  اإقبال املتربعني  وثمن معاليه 
احلملة،  يف  امل�شاركة  على  وموؤ�ش�شاٍت 
وكذلك امل�شاركني يف فعاليات احلملة 
ال��ذي��ن ت�شابقوا  م��ن م����زادات اخل���ر 
ل��ت��ق��دمي ي���د ال���ع���ون واالإح�������ش���ان اإىل 
التفاعل  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  املحتاجني، 
ل��ل��ح��م��ل��ة يرتجم  دع����م����اً  امل��ج��ت��م��ع��ي 
والتعا�شد  االأخ����ّوة  روح  وف��ع��ًا  ق���واًل 
العامل،  ���ش��ع��وب  دع���م  االإم���ارات���ي���ة يف 
اأب���رز التحديات  يف وج��ه واح���دة م��ن 
التغذية،  �شوء  يف  املتمثلة  االإن�شانية 
العمل اخلري  ير�شخ مكانة  وهو ما 
ب��اع��ت��ب��اره ثقافة  االإم�������ارات  دول����ة  يف 

�شعب ميار�شها يف حياته اليومية.

 �صباق اخلري والإح�صان 
وحققت احلملة منذ ال�شاعات االأوىل 
من انطاقها تفاعًا وا�شعاً وجتاوباً 
املوؤ�ش�شات واالأف��راد داخل  �شامًا من 
دولة االإمارات وخارجها، لتنجح عند 
ختامها يف توفر 216 مليون وجبة 
االأكرث  املجتمعات  �شمن  مل�شتحقيها 

حاجة.
حلملة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  وا�شتقبل 
وال���ر����ش���ائ���ل  وج����ب����ة  م���ل���ي���ون   100
دبي  �شداد  وب��واب��ة  الق�شرة  الن�شية 
االإل��ك��رتون��ي��ة م�����ش��ارك��ات ت��ق��دم 20 
تربعات  �شاهمت  فيما  وجبة،  مليون 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف �شمان  ���ش��رك��ات 
70 م���ل���ي���ون وج����ب����ة، وق����ام  ت����وف����ر 
385 األف متربع من رجال االأعمال 

���ش��ه��ر ال�����ش��ي��ام م��ن اأف�����ش��ل م��ا ميكن 
الكرمي  االإم������ارات  ���ش��ع��ب  ي��ق��دم��ه  اأن 
خ�شو�شاً  االإن�����ش��ان��ي��ة،  يف  الإخ����وان����ه 
كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة  دف��ع��ت  ب��ع��دم��ا 
لتحديات  ال�������ش���ع���وب  م����ن  ال���ع���دي���د 
معي�شية �شعبة، ودفعتنا اأي�شاً لنكون 
ال�����ش��ع��وب ع��ط��اًء وتراحماً  اأك���رث  م��ن 

وتعاطفاً مع معاناة غرنا.
ودع���ا ���ش��م��وه، ل���دى اإط��اق��ه احلملة 
االأك��رب من نوعها يف املنطقة الإطعام 
ال���ط���ع���ام خ����ال ���ش��ه��ر ال�������ش���ي���ام، كل 
احل���ري�������ش���ني ع���ل���ى ال���ع���م���ل اخل����ري 
املح�شنني واجلمعيات  واالإن�شاين من 
واملوؤ�ش�شات  وال�����ش��رك��ات  االإن�����ش��ان��ي��ة 
واأ����ش���ح���اب اخل����ر ل��ان�����ش��م��ام اإىل 
 100 اإر���ش��ال  يف  وامل�شاهمة  احلملة 
مليون ر�شالة اإن�شانية يف �شهر اخلر 
با�شم دول��ة االإم���ارات الأنها كانت وما 

زالت و�شتبقى رائدة يف عمل اخلر.
وتندرج  امل��ح��ت��اج��ني  ل��دع��م  ���ش��راك��ة   
حملة 100 مليون وجبة حتت مظلة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات 
العاملية، وتهدف اإىل متكني املح�شنني 
واأه��ل اخل��ر من االأف���راد واملوؤ�ش�شات 
وال�������ش���رك���ات داخ�����ل دول�����ة االإم�������ارات 
الدعم  لتوفر  التربع  من  وخارجها 
االأقل  والفئات  للمحتاجني  الغذائي 
دخًا يف 30 دولة، وذلك بالتعاون مع 
كل من برنامج االأغذية العاملي التابع 
االإقليمية  وال�شبكة  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
بن  حممد  وموؤ�ش�شة  الطعام  لبنوك 
اخلرية  ل��اأع��م��ال  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حممد  مل��ب��ادرات  التابعة  واالإن�شانية 
بن را�شد اآل مكتوم العاملية، باالإ�شافة 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  اإىل 
اخل��ري��ة واالإغ��اث��ي��ة يف ال����دول التي 
االأرب���ع،  ال��ق��ارات  يف  احلملة  تغطيها 
الغذائية  الطرود  اإي�شال  يتم  بحيث 
من  للم�شتفيدين  للتخزين  القابلة 
اأماكن  اإىل  مبا�شرًة  وع��ائ��ات  اأف���راد 
ت���واج���ده���م عرب  م���واق���ع  اأو  ���ش��ك��ن��ه��م 
ب��ن��وك الطعام  ���ش��رك��اء احل��م��ل��ة م���ن 

ومنظمات املجتمع املدين املحلية.

 تفاعل جمتمعي وموؤ�ص�صي  
ب����ن عبداهلل  م���ع���ايل حم���م���د  واأك��������د 
������ش�����وؤون جمل�س  وزي������ر  ال����ق����رق����اوي 
ال��وزراء االأم��ني العام ملبادرات حممد 
اأن  ال���ع���امل���ي���ة،  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
االأرقام القيا�شية التي حققتها حملة 
100 مليون وجبة تك�شف عن حجم 

ال���ع���ط���اء وفعل  ع���ل���ى  واحل���ري�������ش���ني 
اخلر من داخل الدولة وخارجها من 
التربعات  تقدمي  واملوؤ�ش�شات  االأف��راد 
حملة  يف  ال��زك��اة  واأم���وال  وال�شدقات 
الهادفة  وجبة”  م���ل���ي���ون   100“
ل��ت��وف��ر ال���ط���رود ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����واد 
الطعام  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة الإع�����داد وج��ب��ات 
للمحتاجني يف املجتمعات االأقل دخًا 

يف 30 دولة.
ال�شيخ  العامة  وكانت لدعوة معايل 
ب����ي����ه، رئ���ي�������س جمل�س  ب����ن  ع����ب����داهلل 
االإمارات لاإفتاء ال�شرعي، املح�شنني 
واأه��ل اخل��ر من االأف���راد واملوؤ�ش�شات 
مليون   100 حملة  يف  امل�شاهمة  اإىل 
اإيجابياً داعماً للحملة،  وجبة، تاأثراً 
اأف�شل  م����ن  اأن  ف�����ش��ي��ل��ت��ه  اأك������د  اإذ 
اإط��ع��ام اجل��ائ��ع، وموا�شاة  ال�����ش��دق��ات 
املحتاج وَمّد يد العون للفقر، و�شرح 
املحتاجني  دع�����م  اأه���م���ي���ة  ف�����ش��ي��ل��ت��ه 
�شهر  يف  خ�شو�شاً  املتعففة  واالأ���ش��ر 
رم�������ش���ان امل�����ب�����ارك، ���ش��ه��ر ال���رتاح���م 
واالإح�شا�س  وال���ت���ك���اف���ل  وال����ت����ع����اون 
واجلوعى،  وامل�����ش��اك��ني  ب��امل��ح��روم��ني 
اإىل م�شاندة ه��وؤالء يف  داعياً ف�شيلته 

املجتمعات االأقل دخًا.

مزادات اخلري 
عرب  امل�شاركات  تدفق  مع  وبالتزامن 
الرقمية،  ال���ت���ربع���ات  ت��ل��ق��ي  ق���ن���وات 
اآل  را�شد  بن  م��ب��ادرات حممد  نظمت 
“موبي  مع  بالتعاون  العاملية  مكتوم 
يوم  اخل���ري  الفني  امل���زاد  العاملية” 
حيث   ،2021 اأب���ري���ل   24 ال�����ش��ب��ت 
على  واالإح�����ش��ان  اخل���ر  اأه���ل  ت�شابق 
نادرة  فنية  اأع��م��ال  الق��ت��ن��اء  امل���زاي���دة 
وم�شاهر وجنوم  لفنانني مرموقني 
لقادة  �شخ�شية  ومقتنيات  ريا�شيني 
للزعيم  ر���ش��وم��ات  ت�شمنت  ع��امل��ي��ني 
مانديا،  نيل�شون  الراحل  االأفريقي 
و�شلفادور  بيكا�شو،  بابلو  والفنانني 
وخ��وان مرو  ماتي�س،  وه��رني  دايل، 
م�����ش��ارك��ة جنوم  �شهد  امل����زاد  وك���ان   ..
جفري  �شا�شا  منهم  عامليني  وفنانني 
�شاحب اأكرب لوحة فنية على القما�س 

يف العامل.
اأم����ا م����زاد االأرق������ام امل��م��ي��زة اخلري 
مبادرات  نظمته  ال��ذي  رقم”  “اأنبل 
العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
للمزادات”  “االإمارات  م��ع  بالتعاون 
وبدعم من “هيئة الطرق واملوا�شات 
 1 ال�شبت  يوم  و”ات�شاالت”  بدبي” 

من  واالأف���راد  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات 
بامل�شاركة يف  ال��ع��امل  دول���ة ح��ول   51

احلملة.

تعاون اإقليمي ودويل 
وجبة  مليون   100 حملة  وت��ت��ع��اون 
موؤ�ش�شات  و9  ط��ع��ام  ب��ن��ك   12 م���ع 
توزيع  عمليات  يف  واإن�شانية  خ��ري��ة 
من  م�شتحقيه  على  الغذائي  ال��دع��م 
الثاثة  االأ���ش��ه��ر  خ���ال  امل��ح��ت��اج��ني 
دخًا  االأق����ل  املجتمعات  يف  ال��ق��ادم��ة 
الثاثني  ال����دول  ح��اج��ة يف  واالأ����ش���د 

التي ت�شملها احلملة.

املجتمع معا 
مليون   100 ح��م��ل��ة  ا���ش��ت��ف��ادت  وق���د 
معنا”  “املجتمع  م��ب��ادرة  م��ن  وج��ب��ة 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا م���ب���ادرات حم��م��د بن 
لتحفيز  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
ال�������ش���رك���ات وامل���وؤ����ش�������ش���ات، واالأف�������راد 
والفنية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل���ج���م���وع���ات 
والنجوم  واجل����ال����ي����ات،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  والفنانني 

دعم احلملة.
التي  ووفرت مبادرة “املجتمع معنا”، 
ي�شرف عليها خريجو برنامج “اإعداد 
من�شة  كمتطوعني،  االأمل”  ���ش��ن��اع 
رق��م��ي��ة م��ف��ت��وح��ة ل���ك���ٍل م���ن االأف�����راد 
الداعمني  وال��ف��ن��ان��ني  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
التربعات،  لتقدمي  اخل���ري،  للعمل 
وت�������ش���ج���ي���ع اأق�����ران�����ه�����م وزم����ائ����ه����م 
يف  الفاعلة  امل�شاركة  على  وحمطيهم 

حملة 100 مليون وجبة.

الزكاة نقدًا ل�صراء الوجبات  
اأ�شدرها  ال��ت��ي  ال��ف��ت��وى  اأح��دث��ت  كما 
العزيز  ع���ب���د  ب����ن  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور 
اإدارة  م��ف��ت��ني م��دي��ر  ك��ب��ر  احل������داد، 
االإ�شامية  ال�شوؤون  دائ��رة  يف  االإفتاء 
والعمل اخلري يف دبي، بجواز اإخراج 
ل�����ش��راء ط����رود غذائية  ال���زك���اة ن��ق��داً 
املحتاجني  ل����اأف����راد  وت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا 
واالأ�شر املتعففة �شمن “حملة 100 
جمتمعياً  ح���راك���اً  وجبة”،  م��ل��ي��ون 
اإذ  للحملة،  داع��م��اً  واإغ��اث��ي��اً  اإن�����ش��ان��ي��اً 
الزكاة  اإخ������راج  ف�����ش��ي��ل��ت��ه ج����واز  ب����نّي 
ن��ق��داً م��ن خ��ال ���ش��راء وج��ب��ات طعام 
املحتاجني  ل����اأف����راد  وت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا 
احلملة  طريق  ع��ن  املتعففة  واالأ���ش��ر 
وعليه  اجل���وع���ى،  الإط���ع���ام  ال���ه���ادف���ة 
ي�����ج�����وز ل����ل����م����ت����ربع����ني واخل�����ري�����ن 

ثاين  بيع  �شجل  فقد  اجل����اري،  م��اي��و 
ي��ب��اع يف مزاد  ال���ع���امل  اأغ���ل���ى رق���م يف 
ع��ل��ن��ي ب��ق��ي��م��ة اإج���م���ال���ي���ة ت���وف���ر 38 
امل��زاد اخلري  مليون وجبة. وعر�س 
جمموعة من االأرقام املميزة اخلا�شة 
اأبرزها  كان  دبي،  املركبات يف  بلوحات 
 AA9 رق���م ال��ل��وح��ة ال���ف���ردي امل��م��ي��ز
مميزة  ثنائية  اأرق����ام  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
 ..  E51و  T38و  U31 ه��ي  ث��اث��ة 
ك��م��ا ���ش��ه��د امل�����زاد ب��ي��ع خ��م�����ش��ة اأرق����ام 
�شبكة  م��ن  امل��ت��ح��رك  للهاتف  مم��ي��زة 
 ،0569999999 ه��ي  ات�����ش��االت 
 ،0 5 6 9 9 9 9 9 9 3 و
و0565555556  و0549999993، 
�شاهمت  و0545555558 
جميعها بتوفر اأكرث من 50 مليون 

وجبة ل�شالح احلملة.

الطرود الغذائية 
تغيث املاليني  

وب��ال��ت��زام��ن م���ع جن��اح��ه��ا يف حتقيق 
فيه  ح��ر���س  �شامل  جمتمعي  ح���راك 
امل�شاركة  ع��ل��ى  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االأف������راد 
التي تطعم  دع��م احلملة  وال��ت��ربع يف 
30 دول���ة،  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف  ال��ط��ع��ام 
قد  وجبة  مليون   100 حملة  كانت 
الفئات  الوجبات على  بداأت يف توزيع 
امل�شتهدفة من االأ�شر املتعففة واالأكرث 
والاجئني  واالأرام��ل  واالأيتام  حاجة 
بالتعاون  وذل����ك  امل��خ��ي��م��ات،  و���ش��ك��ان 
واالإقليميني  العامليني  ال�شركاء  م��ع 
واملحليني للحملة. كما ن�شقت احلملة 
العاملي”  االأغ�����ذي�����ة  “برنامج  م����ع 
ال���ط���رود  ب���امل���ائ���ة م����ن   20 ل���ت���وزي���ع 
فل�شطني  يف  للم�شتفيدين  الغذائية 
كٍل  وال��ن��زوح يف  اللجوء  ويف خميمات 
و�شوف  وب��ن��ج��ادي�����س،  االأردن  م���ن 
ت�����ش��ت��م��ر ع��م��ل��ي��ات ت����وزي����ع ال���ط���رود 
الغذائية وق�شائم ال�شراء على الفئات 
التي  الثاثني  ال���دول  يف  امل�شتهدفة 
ت��غ��ط��ي��ه��ا احل���م���ل���ة خ�����ال االأ����ش���ه���ر 

الثاثة القادمة.

 قارات اأربع و30 دولة 
وجبة  م��ل��ي��ون   100 حملة  وو���ش��ع��ت 
دعمها الغذائي بدعم موؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لاأعمال اخلرية 
الطعام  ب��ن��وك  و���ش��ب��ك��ة  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ي�����ش��م��ل ث���اث���ني دول�����ة يف 
وال�شومال  ال�شودان  ق��ارات هي  اأرب��ع 
وفل�شطني  واالأردن  وتون�س  واليمن 

حممد بن را�صد يوؤكد : 
- التفاعل املجتمعي القيا�صي مع احلملة يوؤكد اأن دولة الإمارات كانت وما زالت و�صتبقى عا�صمًة عامليًة

 للخري والإح�صان والت�صامن الإن�صاين.
- الأرقام القيا�صية حلملة 100 مليون وجبة دليل على اأن العمل اخلريي املنظم واملمنهج وامل�صتدام 

اأ�صبح ثقافة جمتمعية را�صخة يف دولة الإمارات.
- النجاح الأبرز حلملة 100 مليون وجبة هو اإثباتها اأن �صقف العمل اخلريي والإن�صاين والإغاثي يف 

جمتمع دولة الإمارات ل حدود له.
- احلملة تنجح يف الو�صول اإىل 216 مليون وجبة عرب قنوات تلقي التربعات الرقمية وم�صاركات 

القطاع اخلا�س واملزادات.

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : احلمرا للتطوير العقاري

ALHAMRA طلب لت�شجيل بيانات العامة التجارية : احلمراء
املودعة بالرقم : 347658   بتاريخ :2021/3/24 

بيانات االأولوية :
باإ�شم : احلمرا للتطوير العقاري

 املوطن : اجلزيرة احلمرا، هاتف: 0564455869- �شندوق الربيد: 30019
mohamed.moawia@alhamra.ae: امييل

�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمني، ال�شوؤون التمويلية، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية

و�شف العامة : كلمة ) احلمراء ALHAMRA(  باالحرف العربية والاتينية يعلوها ر�شم مربع به 
ر�شم جبال والكل باللون االحمر

اال�شرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 9 مايو 2021 العدد 13236
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اأخبـار الإمـارات

اأجرت 200,648 فح�صا ك�صفت عن 1,735 اإ�صابة

ال�شحة تعلن �شفاء1،701 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 78,342 جرعة من لقاح كوفيد19- خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

•• ال�شارقة-وام: 

دعت “كان ياما كان” املبادرة التي ينظمها املجل�س االإماراتي 
لكتب اليافعني كافة االأفراد واملوؤ�ش�شات يف دولة االإمارات اإىل 
التربع بكتب وق�ش�س االأطفال املتوفرة لديهم لتوزيعها على 
االأطفال واليافعني يف املناطق التي تعاين من االأزم��ات حول 

العامل.
الكتب م��ن املجتمع  اإىل جمع  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  وت��وا���ش��ل 

التي  امل��ن��اط��ق  يف  واليافعني  االأط��ف��ال  على  وتوزيعها  املحلي 
تعاين من االأزم��ات حول العامل جهودها للو�شول اإىل جميع 
ح�شولهم  دون  حتول  �شعبة  ظروفاً  يعانون  الذين  االأطفال 
مع  �شراكتها  املبادرة عن  اأعلنت  ال�شدد  هذا  ويف  الكتب.  على 
“تو�شيل” ال�شركة املتخ�ش�شة بتو�شيل الطلبات وال�شحنات 
االأفراد  قبل  م��ن  بها  ال��ت��ربع  يتم  التي  االأط��ف��ال  كتب  جلمع 
اإىل  اإر�شالها  واملوؤ�ش�شات ويتم تعقيمها وفرزها وت�شنيفها ثم 

االأطفال الذين يحتاجون اإليها يف املناطق امل�شتهدفة.

ومتكنت املبادرة التي اأُطلقت عام 2015 من جمع اأكرث من 
اأخرى  ول��غ��ات  واالإجنليزية  العربية  باللغة  كتاب   15500
13700 كتاب  2020 ومت توزيع  العام  عديدة وذلك حتى 
اأو  اإن�شانية  اأزم����ات  ت�شهد  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن  ع��دد  على  منها 
االأطفال  وي��واج��ه  اجتماعية  ظ��روف  اأو  �شيا�شية  ا�شطرابات 
اإىل الكتاب بغ�س النظر عن لغتهم  فيها �شعوبة يف الو�شول 
اأو جن�شيتهم اأو دينهم اأو مكانهم وبالتن�شيق مع �شركاء املبادرة 

حول العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب�شرطة  وال���دوري���ات  امل����رور  م��دي��ري��ة  ح���ذرت 
اىل  ودع��ت  لل�شائقني  اخلاطئة  ال�شلوكيات  نتائج  م��ن 
���ش��رورة االن��ت��ب��اه اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة و ال��ت��ع��اون يف تطبيق 
قوانني واأنظمة املرور واللوائح املنظمة للحد من وقوع 
االإجراءات  بتطبيق  اهتمامها  وؤكدة  املرورية.  احلوادث 
ورفع  الطرقات  على  ال�شامة  تعزز  التي  ال�شرورية 

م�شتوي ال�شامة املرورية.
واأو���ش��ح��ت �شمن ف��ع��ال��ي��ات اأ���ش��ب��وع امل����رور ال��ع��رب��ي اأن 
بقواعد  التقيد  وع��دم  لل�شائقني  اخلاطئة  ال�شلوكيات 
واأن��ظ��م��ة امل���رور تعد اأح���د اأه���م اأ���ش��ب��اب وق���وع احلوادث 
اجل�شيمة . ولفتت اإىل اأن االن�شغال بغر الطريق اأثناء 

م��ن خلوه  ال��ت��اأك��د  رئي�شي دون  ال��ق��ي��ادة ودخ���ول طريق 
اأم���ان كافية  ت��رك م�شافة  امل��ف��اج��ئ وع���دم  واالن���ح���راف 
وال�شرعة دون مراعاة ظروف الطريق كلها اأ�شباب توؤدي 
اىل حوادث خطرة كما نبهت ملخاطر ا�شتخدام الهاتف 
القيادة  اأثناء  االجتماعي  التوا�شل  وبرامج  وتطبيقات 

الأنها توؤدي اىل ت�شتيت الذهن وفقدان الرتكيز .
الفرتة من  2021 خال  العربي  امل��رور  اأ�شبوع  ويقام 
“احلوادث  �شعار  اجل��اري حتت  مايو  �شهر  4-10 من 
رفع  ب��ه��دف  وتق�شر”  اإه��م��ال  ب��ل   .. مب�شر  لي�شت 
الوعي املروري وذلك �شمن اجلهود الهادفة اإىل تعزيز 
واملرور،  ال�شر  واأنظمة  بقوانني  لالتزام  امل�شوؤولية 
واحل���د م��ن االأ���ش��ب��اب ال��ت��ي ت���وؤدي اإىل وق���وع احل���وادث 

املرورية وما ينتج عنها من وفيات واإ�شابات بليغة.

••  اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
امل�شابة  احل��االت  وح�شر  املبكر  االكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني  “كوفيد-19”  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
ال�  ال�شاعات  200،648 فح�شا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات 

الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�شيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج����راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة  حالة   1،735 ع��ن  الك�شف  يف  ال��دول��ة  م�شتوى  على  الفحو�شات 
امل�شتجد من جن�شيات خمتلفة، وجميعها حاالت  جديدة بفرو�س كورونا 
م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 

امل�شجلة 534،445 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حاالت م�شابة وذلك من تداعيات االإ�شابة 
 1،610 الدولة  يف  الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  امل�شتجد،  كورونا  بفرو�س 

حاالت.

تعازيها  وخ��ال�����س  اأ���ش��ف��ه��ا  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة    واأعربت 
امل�شابني،  جلميع  العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  ل��ذوي  وموا�شاتها 
بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع  باأفراد  مهيبة 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �شماناً ل�شحة و�شامة اجلميع.
بفرو�س  مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   1،701 �شفاء  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت    كما 
بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها  “كوفيد-19”  امل�شتجد  كورونا 
يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�شحية  الرعاية  تلقيها 

جمموع حاالت ال�شفاء 514،769 حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي�����ة  ال�شح���ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى  جه����ة  م��ن 
 24 ال����  ال�����ش��اع��ات  خ���ال  “كوفيد-19”  ل��ق��اح  م���ن  ج��رع��ة   78،342
ت�����م تقدميها ح��ت��ى ام�س  ال��ت��ي  امل��ا���ش��ي��ة وب��ذل��ك يبلغ جم��م��وع اجل��رع��ات 
لكل  جرعة   112.50 اللق���اح  توزي���ع  ومع���دل  جرع�����ة   11،126،889

100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد-19  لتوفر  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�شيطرة على فرو�س كوفيد-19.

�شرطة اأبوظبي حتذر من ال�شلوكيات اخلاطئة لل�شائقن

كان ياما كان تدعو الأفراد واملوؤ�ش�شات للتربع بق�ش�س الأطفال

•• اأبوظبي-وام:

ن��ظ��م جمل�س ���ش��ي��دات اأع��م��ال اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة جتارة 
قدمتها  افرتا�شية،  تدريبية  عمل  ور�شة  اأبوظبي،  و�شناعة 
االإبداعي  التفكر   “ بعنوان  البلو�شي  حبيب  ليلى  الدكتورة 
واالب��ت��ك��اري ل���رائ���دات االأع���م���ال “، ���ش��ارك فيها ال��ع��دي��د من 
امل�شاريع  اأ���ش��ح��اب  وامل��ب��دع��ات م��ن  االأع��م��ال  �شيدات ورائ����دات 

واالأن�شطة التجارية املختلفة.
واملبادرات  الربامج  �شل�شلة  �شمن  التدريبي  الربنامج  وياأتي 
ملجل�س  االإ�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  تنفيذ  اإط���ار  يف  التطويرية، 
لوعي  وت��ع��زي��زا   ،2024  -  2020 اأب��وظ��ب��ي  اأع��م��ال  �شيدات 
لتح�شني  والازمة  املهمة  املو�شوعات  بكافة  االأعمال  �شيدات 

اأدائهن وتطوير اأعمالهن.
التي  باملعارف  االأعمال  رائ��دات  تزويد  اإىل  الربنامج  ويهدف 

واإ�شرتاتيجيات  االب��ت��ك��اري��ة  م��ه��ارات��ه��م  تنمية  م��ن  متكنهم 
التفكر االإبداعي واالبتكاري وتوظيفها يف تطوير م�شاريعهن 

وحل امل�شكات التي تواجههن بطريقة واأ�شاليب مبتكرة.
وت��ن��اول��ت ب��ع�����س ور�����س ال��ع��م��ل يف ال��ربن��ام��ج احل���دي���ث حول 
�شيكولوجية واإ�شرتاتيجيات التغير اإىل �شخ�شية مبدعة، من 
خال تقدمي تقييم ذاتي للم�شاركات، وعر�س ملنهجية التغير 

وخطط عمل �شخ�شية وامللكية الفكرية.

�شيدات اأعمال اأبوظبي ينظم برناجما تدريبيا حول التفكري الإبداعي

الأمانة العامة ملجل�س حكماء امل�شلمن تدعو املجتمع  
الدويل اإىل التحرك لوقف التوتر يف القد�س ال�شريف

الدويل لالت�شال احلكومي ي�شدر دليال لل�شوابط املهنية واملعايري الأخالقية يف الت�شال

اأم����ام ���ش��ن��اع اخل��ط��اب املتطرف  ال��ف��ر���ش��ة  مم��ا يتيح 
ال�شتغالها يف الرتويج للكراهية والت�شدد.

عام  اأم���ني  ال��رم��ي��ث��ي  في�شل  �شلطان  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
جمل�س حكماء امل�شلمني اإن ا�شتخدام العنف وخطابات 
الدائمة  التحري�س غر مقبول ويتنافى مع دعوتنا 
اأهمية  اإىل  ..م�شرا  واحلكمة  العقل  �شوت  لتغليب 
وحماية  باحرتام  املتعلقة  الدولية  باملواثيق  االلتزام 

دور العبادة.

•• اأبوظبي -وام:

دعت االأمانة العامة ملجل�س حكماء امل�شلمني املجتمع 
التوت������ر  لوق���������ف  بجدي�����ة  التحرك  اإىل  الدول������ي 
العنيف�ة  املواجه������ات  عقب  ال�ش�������ريف  ال��ق��د���س  يف 

موؤخ�����را.
ام�س  لها  بيان  يف  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وح��ذرت 
االأديان،  اأ�شحاب  ب��ني  الكراهية  م�شاعر  تنامي  م��ن 

•• ال�شارقة- وام: 

للمكتب  التابع  احلكومي  الدويل لات�شال  املركز  اأ�شدر 
االإع���ام���ي حل��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة دل��ي��ل ال�����ش��واب��ط املهنية 
يهدف  ال��ذي  احلكومي  االت�شال  يف  االأخاقية  واملعاير 
اخلا�شة  واخل��ط��وات  وامل��ع��اي��ر  بالعنا�شر  التعريف  اإىل 
والوطني  املوؤ�ش�شي  امل�شتوى  على  املختلفة  ب��ال��وظ��ائ��ف 
وهي  رئي�شة  حم��اور  ثاثة  الدليل  ويت�شمن  وال���دويل. 
ل��ات�����ش��ال احلكومي  االإداري�������ة واالإع���ام���ي���ة  اجل���وان���ب 
االت�شال  امل��ه��ن��ي��ة يف  وال���ك���ف���اءات  االأخ���اق���ي���ة  وامل��ع��اي��ر 
املحور  وت��ن��اول  ل��اأزم��ات.  االإعامية  واالإدارة  احلكومي 
االإدارية واالإعامية لات�شال احلكومي  االأول اجلوانب 

من خال التعريف باالت�شال احلكومي و�شروط جناحه 
عليها  يقوم  التي  والقيم  يوؤديها  التي  الوظائف  واالأدوار 
االت�������ش���ال احلكومي  وم��ه��م��ة  وروؤي�������ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
املحور  ت��ط��رق  بينما  يلبيها  ال��ت��ي  اجل��م��ه��ور  واح��ت��ي��اج��ات 
الثاين اإىل املعاير االأخاقية والكفاءات املهنية يف االت�شال 
ل املعاير  والتفاعل مع اجلمهور وو�شائل االإعام كما يف�شِ
من  احلكومي  االت�شال  مبمار�شات  املرتبطة  االأخاقية 
حيث الوالء وامل�شداقية وامل�شوؤولية واالإن�شاف واالحرتام 
االإدارة  عن  الدليل  يتحدث  االأخ��ر  املحور  ويف  واالبتكار 
االإع���ام���ي���ة ل����اأزم����ات يف اأوق�������ات امل���خ���اط���ر م���ن خال 
االأزمات  واأن��واع  اأ�شباب  االأزم��ة وخ�شائ�شها وذكر  تعريف 
اأمل  وقالت  لها.  واال�شتجابة  اإدارتها  وخطوات  واأ�شاليب 

الدويل  املركز  يف  واالأبحاث  الدرا�شات  ق�شم  رئي�س  عنرب 
لاإت�شال احلكومي: يعد دليل ال�شوابط املهنية واملعاير 
االأخاقية يف االت�شال احلكومي اأحد اأهم اإ�شدارات ق�شم 
الدرا�شات والبحوث يف املركز الدويل لات�شال احلكومي 
والعلمي  امل���ع���ريف  امل��ح��ت��وى  ت��ق��دمي  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي 
واإثراء معارف العاملني والباحثني والدار�شني يف جمال 
االت�شال احلكومي حيث يعد الدليل مرجعاً مهنياً �شامًا 
ميكن اال�شرت�شاد به عند اإعداد اال�شرتاتيجيات والربامج 
واالإعامية  االإداري���ة  الناحية  من  االت�شالية  والر�شائل 
كما ميثل دليًا تنفيذياً ميكن توظيفه عند التعامل مع 
املرتبطة  االأخاقية  للمعاير  ووف��ق��اً  اإعامياً  االأزم���ات 

مبمار�شات االت�شال احلكومي.

•• اأبوظبي-وام:

لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مركز  اختتم 
وموؤ�ش�شة  وامل��ع��رف��ة  التعليم  ودائ����رة  االإم�����ارات  ت���راث 
اأبوظبي للفنون ملتقى اأبوظبي للطلبة املبدعني الذي 

اأقيم افرتا�شياً عرب برنامج مايكرو�شوفت تيمز.
ح�شر امللتقى �شعادة الدكتور حامد بن حممد خليفة 
موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  ورئ��ي�����س  م��وؤ���ش�����س  ال�����ش��وي��دي 
ال�������ش���وي���دي، وفاطمة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ل��ف��ن��ون  اأب���وظ���ب���ي 
والبحوث،  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز  م��دي��رة  املن�شوري 
زاي��د للدرا�شات  اإداري يف مركز  االأم��ري مدير  وب��در 
والبحوث، واأع�شاء من دائرة التعليم واملعرفة واأدارت 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  مدير  ب��در  �شامية  امللتقى 
ح�شره  .ك��م��ا  للفنون  اأب��وظ��ب��ي  موؤ�ش�شة  يف  واالع���ام 
للمواهب  اأب��وظ��ب��ي  م�����ش��اب��ق��ة  ال���ف���ائ���زون يف  ال��ط��ل��ب��ة 

الطابية.
باحل�شور:ن�شعى  ترحيبية  كلمة  يف  املن�شوري  وقالت 
لدعم  االإم�����ارات  ت���راث  ن���ادي  يف  ودائ����م  حثيث  ب�شكل 
ال����رتاث وال��ث��ق��اف��ة وامل��ث��ق��ف��ني م��ن خ���ال م��رك��ز زايد 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث، ال���ذي ي��ح��ر���س ع��ل��ى امل�شاركة 
جلميع  االأول  وال��داع��م  الثقافية  املعار�س  يف  الدائمة 
ن�شارك  اأن  خطواتنا  ك��ل  يف  نتمنى  امل��ج��ت��م��ع..و  ف��ئ��ات 
املرجوة يف  اأهدافها  املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف 

لهم  �شنداً  ونكون  خلفهم  ونقف  ال�شاعد  اجليل  دعم 
للو�شول اإىل مرادهم«.

ال�شويدي  ال��دك��ت��ور ح��ام��د  ���ش��ع��ادة  وم��ن جانبه رح��ب 
ون����ادي تراث  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للطلبة  اأب��وظ��ب��ي  ملتقى  “حتالف  لتنظيم  االم����ارات 
ال�شغوفني  ال��ط��اب  ت�شجيع  ي�شمن  مب��ا  املبدعني” 
االبداعية  مواهبهم  على  والتعرف  املختلفة  بالفنون 
الن�شاطات  م��ن  امل��زي��د  تنظيم  اإىل  نتطلع  ال��ه��ائ��ل��ة..و 

واملبادرات النوعية.
للفنون  اب��وظ��ب��ي  موؤ�ش�شة  م��ن  ب���در  �شامية  وق��دم��ت 
قدم  حيث  الطلبة،  بها  ف��از  ال��ت��ي  للر�شومات  ع��ر���ش��اً 
لوحاتهم  ح���ول  مف�شا  ���ش��رح��ا  ال��ف��ائ��زون  ال��ط��اب 
الطلبة  و���ش��ارك  ا�شتخدامها  مت  ال��ت��ي  وامل���واد  الفنية 
بامل�شاركة  امتنانهم  وع��ربوا عن  املنظمني  مع  احل��وار 

يف هذا امللتقى.
مركز  يف  الباحث  املحربي  خلفان  ا�شطحب  وب��دوره 
زايد للدرا�شات والبحوث الطلبة يف جولة افرتا�شية 
يف معر�س ال�شيخ زاي��د، حتدث فيها عن متحف زايد 
ال����ذي ي��ع��ر���س جم��م��وع��ة م���ن ال�����ش��ور ال���ن���ادرة تبني 
مراحل مهمة يف حياة ال�شيخ زايد، ومقتنياته “طيب 

اهلل ثراه«.
وقدم مركز زايد للدرا�شات والبحوث يف نهاية امللتقى..
�شهادات �شكر واإ�شدارات من املركز جلميع الفائزين .

ختام ملتقى اأبوظبي للطلبة املبدعن

اأطفال ال�شارقة تختتم مبادرة »ن�شلكم اأينما كنتم« الرم�شانية
•• ال�شارقة -وام: 

اختتمت اأطفال ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين 
“عن بعد” خال  “ الرم�شانية التي نفذت  اأينما كنتم  “ ن�شلكم  مبادرة 

الفرتة من 13 اأبريل املا�شي حتى 7 مايو اجلاري.
التفاعلية  واالأن�شطة  التوعوية  ال��ور���س  م��ن  جمموعة  امل��ب��ادرة  وت�شمنت 
العمرية  الفئة  �شمن  االأط��ف��ال  ت�شتهدف  ال��ت��ي  وامل�شابقات  والرتفيهية 
اإن�شتغرام  االجتماعي  التوا�شل  �شفحة  عرب  وذل��ك  �شنة،   12 اإىل   6 من 

»Shjchc« وبرنامج “ زوم«.
اإ�شافة  املطروحة  الور�س  يف  االأط��ف��ال  وتفاعل  مب�شاركة  امل��ب��ادرة  وحظيت 
�شفحات  عرب  الرم�شانية  وامل�شابقة  التفاعلية  املن�شورات  يف  تفاعلهم  اإىل 

التوا�شل االجتماعي للموؤ�ش�شة .
ال�شحية  بال�شلوكيات  االأطفال  توعية  اإىل  هدف  الذي  الربنامج  وت�شمن 
والتقاليد  العادات  هي  حماور  ثاثة  اليومية  ممار�شاتهم  يف  واالأخاقية 

وال�شحة والقيم االأخاقية وال�شلوكية.

اأهمية  اإىل  الف����ة  و���ش��ل��م،  ع��ل��ي��ه  اهلل 
االأم����ل وال���ت���ف���اوؤل يف م��وا���ش��ل��ة حياة 
ال�شارع  يف  اأو  البيت  يف  ���ش��واء  �شعيدة 
اأو يف العمل . و�شدد على �شرورة بث 
االأم���ل وال��ت��ف��اوؤل يف اأو���ش��اط املجتمع 
االأخبار  نقل  خ��ال  م��ن  االأ���ش��رة  ويف 
االإجن���از  على  والت�شجيع  االي��ج��اب��ي��ة 
لليا�س  اال���ش��ت�����ش��ام  وع����دم  وال��ع��م��ل 
تاأخر  اىل  ي������وؤدي  ال�����ذي  وال���ق���ن���وط 
الدكتور  واأك���د  وتخلفها.  املجتمعات 
االأبرار  الوطن  �شهداء  اأن  الظاهري 
اأجل  م��ن  وحياتهم  بدمائهم  �شحوا 
وتخلي�س  ال��ت��ف��اوؤل  ون�شر  االأم���ل  ب��ث 
امل���ظ���ل���وم���ني م����ن ال����ب����وؤ�����س وال���ي���اأ����س 
ال  اأف�شل  بغد  العي�س  من  ومتكينهم 

ي�شوبه ظلم والعدوان.

بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  دي����وان 
م��ع ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للعلوم 
االت�شال  ت��ق��ن��ي��ة  ع����رب  االإن�������ش���ان���ي���ة 
�شل�شلة  املحا�شرة االأخرة من  املرئي 
العام  ل��ه��ذا  الرم�شانية  امل��ح��ا���ش��رات 
ب��ع��ن��وان ث��ق��اف��ة االأم�����ل وال���ت���ف���اوؤل يف 
خليفة  ال���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا  االإ�����ش����ام 
م���دي���ر مكتب  ال����ظ����اه����ري،  م����ب����ارك 
امل�شت�شارين يف جامعة حممد بن زايد 
اأهمية  تناول  الذى  االإن�شانية  للعلوم 

التفاوؤل واالأمل يف اال�شام.
ال�شمح  االإ���ش��ام��ي  ال��دي��ن  اإن  وق���ال 
ركز على اأهمية غر�س �شلوك التفاوؤل 
وبث  الب�شر  ح��ي��اة  االأم����ل يف  وث��ق��اف��ة 
مكان  من  اأك��رث  يف  االإيجابية  طاقته 
يف القراآن وال�شنة و�شرة النبي �شلى 

••اأبوظبي-وام:

ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن ط��ح��ن��ون بن  ق���ال 
تنفيذي  م���دي���ر  ن���ه���ي���ان  اآل  حم���م���د 
ديوان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب 
املحا�شرات  اإن  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
على  املكتب  اع��ت��اد  ال��ت��ي  الرم�شانية 
تنظيمها يف �شهر رم�شان املبارك من 
ك��ل ع��ام ت��اأت��ي يف اإط���ار احل��ر���س على 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل م��ع اأ���ش��ر وذوي 
وم�شاركتهم  االأب����رار  ال��وط��ن  �شهداء 
واالجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة 
ال��ه��ادف��ة وال��ب��ن��اءة وت��ع��زي��ز منظومة 
توؤمن  التي  النبيلة  املجتمعية  القيم 

بها دولة االإمارات العربية املتحدة.
يف  ال�شهداء  اأ�شر  �شوؤون  مكتب  ونظم 

خليفة بن طحنون : املحا�شرات الرم�شانية التي ينظمها مكتب اأ�شر ال�شهداء ت�شعى لتعزيز منظومة القيم املجتمعية النبيلة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

نوعها  م���ن  االأك�����رب  وجبة"،  م��ل��ي��ون   100 "حملة  اخ��ت��ت��م��ت 
30 دولة  الطعام يف  واإطعام  الغذائي  الدعم  باملنطقة لتقدمي 
�شمن العامل العربي واأفريقيا واآ�شيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية، 
وذلك بعد اأن �شاعفت هدفها املعلن الذي و�شعته بداية احلملة 
وجنحت يف جمع م�شاركات اإجمالية كفيلة بتوفر 216 مليون 
وجبة مل�شتحقيها من املحتاجني واالأ�شر املتعففة يف املجتمعات 

االأقل دخًا يف اأربع قارات.
100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة حت��ت م��ظ��ل��ة مبادرات  وان��ط��ل��ق��ت ح��م��ل��ة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية، كا�شتجابًة عملية الأحد اأكرب 
التحديات التي تواجه العامل اليوم والذي يتمثل باجلوع و�شوء 
ينعك�س  مب��ا  امللّحة  امل�شكلة  لهذه  للت�شدي  وت��ه��دف  التغذية، 
اإيجاباً على حتقيق التنمية االقت�شادية واالجتماعية والب�شرية، 
بعد تاأمني احلاجة االأ�شا�شية املتمثلة بالغذاء، مبا يدعم حتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة لاأمم املتحدة لعام 2030.
التابع  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  م��ن  ك��ل  م��ع  احلملة  وت��ت��ع��اون 
وموؤ�ش�شة  الطعام  لبنوك  االإقليمية  وال�شبكة  املتحدة  ل��اأمم 
واالإن�شانية  اخل��ري��ة  ل��اأع��م��ال  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
باالإ�شافة  العاملية،  اآل مكتوم  را�شد  بن  ملبادرات حممد  التابعة 
اإىل عدد من املوؤ�ش�شات واجلمعيات اخلرية واالإغاثية يف الدول 

الثاثني التي تغطيها احلملة.
و9  طعام  بنك   12 م��ع  وجبة  مليون   100 حملة  تن�شق  كما 
ت�شملها  التي  الثاثني  ال��دول  يف  واإن�شانية  خرية  موؤ�ش�شات 

ال��غ��ذائ��ي على  ال��دع��م  ت��وزي��ع  اأع��م��ال  اأج���ل تنفيذ  احلملة م��ن 
املحتاجني واالأ�شر يف املجتمعات التي ت�شملها احلملة على مدى 

االأ�شهر الثاثة القادمة.

/ ثالثون دولة / 
وت�����ش��ل ح��م��ل��ة 100 م��ل��ي��ون وج��ب��ة ب��دع��م��ه��ا ال��غ��ذائ��ي خال 
ال�شودان  ه���ي  دول����ة  ث��اث��ني  اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال��ث��اث��ة  االأ���ش��ه��ر 
وم�شر  ولبنان  وفل�شطني  واالأردن  وتون�س  واليمن  وال�شومال 
وال�شنغال  وكينيا  واأوغندا  وغانا  واأنغوال  و�شراليون  والعراق 
واأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنني وطاجيك�شتان وقرغيز�شتان 
وباك�شتان  وبنجادي�س  واأفغان�شتان  واأوزبك�شتان  وكازاخ�شتان 

والهند ونيبال وكو�شوفو والربازيل.

/ دون متييز / 
دبي  ح��اك��م  �شمو  م�شت�شار  ب��وم��ل��ح��ة،  اإب��راه��ي��م  ���ش��ع��ادة  وت��وج��ه 
اأمناء  ل��ل�����ش��وؤون االإن�����ش��ان��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
ل���اأع���م���ال اخلرية  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  اجل��زي��ل  بال�شكر  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  بن را�شد 
 100" "رعاه اهلل" على توجيهاته باإطاق مبادرة  حاكم دبي 
مليون وجبة" حتت مظلة مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
التي حتيط  االإن�شانية  بالق�شايا  اهتمامه  التي جت�شد  العاملية 
بعاملنا املعا�شر وتعرب عن معاين اخلر والرحمة التي تاأ�ش�شت 
عليها دولة االإمارات العربية املتحدة جتاه املحتاجني يف الدول 

ال�شديقة وال�شقيقة.
 100 اإىل  ب��ال��و���ش��ول  ه��دف��ه��ا  احل��م��ل��ة حققت  ه���ذه  اإن  وق���ال 
اإن�شاين  ك��اإجن��از  النطاقتها  االأوىل  االأي���ام  منذ  وجبة  مليون 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وب�شمة  توقيع  يحمل 
االأخ��رة من  تكون  االأوىل ولن  املبادرة  لي�شت  اآل مكتوم، وهي 
للت�شامن  منه  عليها  تعودنا  التي  االإن�شانية  �شموه  م��ب��ادرات 
االإن�شاين املجرد من اأي هدف اأو م�شلحة مع املحتاجني حول 
العامل وبا�شطاً كفيه باخلر يف مناطق عديدة يف اأنحاء العامل 

دون النظر اإىل اختاف اجلن�س اأو الدين اأو العرق.
لها  مل��ا  اخل��ري��ة  احل��م��ات  تنظيم  اأه��م��ي��ة  اإىل  بوملحة  ون����ّوه 
جوانب مفيدة ومتعددة لي�س مل�شاعدة املت�شررين فقط، واإمنا 
ت�شاعد على تنمية الوعي احل�شاري وال�شلوكي الأفراد املجتمع 
ون�شر ثقافة التطوع بينهم وحبهم لبذل العطاء والتربع الإغاثة 

املحتاج، والتي تعد اأحد معاير رقي املجتمعات.

/ مرجع للم�صتقبل / 
بنوك  �شبكة  ورئ��ي�����س  موؤ�ش�س  ال�����ش��ه��دي،  معز  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
واالمتنان  والتقدير  ال�شكر  جزيل  نقدم  االإقليمية:  الطعام 
حملة  الإطاقها  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  مل��ب��ادرات 
املنطقة الإطعام  يف  نوعها  من  االأكرب  وجبة"،  مليون   100"
الطعام، والتي �شتكون با �شك مرجعا ملبادرات م�شتقبلية ت�شب 
بالق�شاء على  اإن�شانياً  يف الهدف ذاته لتحقيق الهدف االأ�شمى 

اجلوع يف العامل.
وعرب موؤ�ش�س ورئي�س �شبكة بنوك الطعام االإقليمية عن �شعادته 

بال�شراكة مع مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية لتنفيذ 
مبادرة االإطعام االأكرب من خال مد يد العون وم�شاعدة الفئات 

امل�شتهدفة يف 13 دولة من اأ�شل 30 دولة تغطيها احلملة.
واالهتمام  وجبة"  مليون   100" حملة  على  ال�شهدي  واأث��ن��ى 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  م���ب���ادرات حم��م��د  ال���ذي و�شعته  ال��وا���ش��ع 
الغذائية يف  الطرود  توزيع  على  تنفيذها وحر�شها  العاملية يف 
كل الدول امل�شتهدفة بالتعاون مع �شبكة بنوك الطعام االإقليمية 

يف الدول املعنية.

/ قيادة ا�صتثنائية / 
العاملي  االأغذية  املجيد يحيى، مدير مكتب برنامج  وقال عبد 
التابع لاأمم املتحدة يف دولة االإمارات العربية املتحدة وممثل 
مبادرة  اأت��ت   : اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ل��دى  الربنامج 
االأهمية،  ب��ال��غ  م��ث��ايل  ت��وق��ي��ت  يف  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 حملة 
حيث ترتفع اأرقام اجلوع ب�شرعة حول العامل، نتيجة النزاعات 
 : واأ���ش��اف  كوفيد19-.  جائحة  وتداعيات  املناخية  وال��ك��وارث 
يواجه اليوم اأكرث من 270 مليون اإن�شان جوعاً يهدد حياتهم، 
التعاون  جميعاً  علينا  اأعيننا  اأم��ام  تتفاقم  كارثة  ن�شهد  وفيما 
كيف  للعامل  تربهن  احلملة  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا  ملواجهتها 

ميكن للت�شامن املجتمعي حتقيق ذلك.
اآل  را�شد  بن  املقدمة من مبادرات حممد  امل�شاهمة  اأن  واأو�شح 
مكتوم العاملية �شمن حملة 100 مليون وجبة تاأتي يف مرحلة 
ح�شا�شة بالن�شبة لربنامج االأغذية العاملي التابع لاأمم املتحدة 
خطر  ي��ل��وح  حيث  وفل�شطني،  واالأردن  بنغادي�س  م��ن  ك��ٍل  يف 

..م�شرا  التمويل  نق�س  نتيجة  الغذائية  احل�ش�س  تقلي�س 
اإىل اأنه وبف�شل هذا الدعم، ميكننا االآن موا�شلة توفر �شريان 
اله�شة  املجتمعات  لهذه  الغذائي  الدعم  بتقدمي  اأ�شا�شي  حياة 
من  االأ�شا�شية  احتياجاتها  لتاأمني  اآخ��ر  بديًا  متلك  ال  التي 

الطعام والغذاء خال �شهر رم�شان املبارك.
القيادة  بف�شل  اأن��ه  العاملي  االأغذية  برنامج  واأك��د مدير مكتب 
اال�شتثنائية والدعم ال�شخي من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، جنحت هذه احلملة امللهمة يف خلق حراك 
جمتمعي �شامل من جمتمع االإمارات بكامل فئاته ت�شامنا مع 
املحتاجني يف �شهر رم�شان .. مهنئا مبادرات حممد بن را�شد 
يت�شرف  التي  للحملة،  النوعي  النجاح  على  العاملية  مكتوم  اآل 
اأن يكون �شريكاً  املتحدة  التابع لاأمم  العاملي  االأغذية  برنامج 

فيها.

/ حملة 100 مليون وجبة / 
امل�شاعدات  حم��ور  وجبة" �شمن  مليون   100" مبادرة  وتاأتي 
االإن�شانية واالإغاثية وهو اأحد املحاور الرئي�شية اخلم�شة التي 
اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  م���ب���ادرات حم��م��د  ت�شكل م��رت��ك��زات ع��م��ل 
العاملية .. كما تعد حملة "100 مليون وجبة" ا�شتكمااًل حلملة 
لدعم  املا�شي  رم�شان  يف  اأطلقت  التي  وجبة"  مايني   10"
التي  التحديات  ب�شبب  ت�شررت  والتي  املحتاجة حملياً  الفئات 
 ،/19 امل�شتجد /كوفيد-  اأزمة تف�شي فرو�س كورونا  اأفرزتها 
املحتاجة يف  الفئات  تو�شعت احلملة خارجياً لرتكز على  حيث 

30 دولة حول العامل.

•• ام القيوين-وام:

مثل  الطبيعية  حممياتها  و  القيوين  اأم  اإم���ارة  �شواحل  متثل 
املهاجرة  الطيور  من  للعديد  رئي�شياً  موطناً  ال�شينية  جزيرة 

ب�شبب توفر املاذ االآمن لهذه الطيور اأثناء هجرتها.
القيوين ���ش��رورة االهتمام  ب��اأم  ال�شياحة واالآث���ار  دائ��رة  واأك���دت 
اأن  لها وحمايتها، حيث  �شليمة  بيئة  وتوفر  املهاجرة  بالطيور 
م�شتقبل الطيور مهم، لي�س فقط للحياة الفطرية ولكن اأي�شاً 
ي�شاهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة للمدن، الأنه ميكن 
من  وغرها  وال��زراع��ة  وال�شحة  ال�شياحة  على  ب�شدة  يوؤثر  اأن 

املوارد التي تدعم �شبل العي�س والرفاهية ملجتمعنا.
وقالت الدائرة -مبنا�شبة اليوم العاملي للطيور املهاجرة- الذي 
احتفال  جم��رد  لي�شت  املنا�شبة  اأن   ، مايو  من  الثامن  ي�شادف 
بالطيور ، بل هي اي�شاً حلظة مهمة للتفكر يف عاقتنا العاملية 
مع الطبيعة واإب��راز رغبتنا اجلماعية يف بذل املزيد من اجلهد 

حلماية الطيور والطبيعة يف عامل ما بعد اجلائحة.
واأ�شارت الدائرة اإىل اأن اليوم العاملي للطيور املهاجرة ييكت�شب 

اأهمية التوا�شل لدى احلكومات واملنظمات للحفاظ على البيئة 
من اأجل حماية الطيور املهاجرة عرب �شبكة االت�شاالت العاملية 
العاملي  ال��ي��وم  يهدف  كما   ، ال���دويل  التعاون  اأ�شكال  م��ن  ك�شكل 
للطيور املهاجرة اإىل ت�شجيع املجتمع الدويل ممثا باحلكومات 
�شاالت  للحفاظ على  معاً  للعمل  واالأف��راد  االأهلية  واملنظمات 

الطيور املهاجرة يف جميع اأنحاء العامل.
اأم القيوين  اإمارة  ال�شينية و�شواحل  باأن جزيرة  واأكدت الدائرة 
للعديد من الطيور املهاجرة ب�شبب توفر  رئي�شياً  متثل موطناً 
اأم  خ��ور  ميثل  كما  هجرتها،  اأث��ن��اء  الطيور  لهذه  االآم���ن  امل��اذ 
لدى  املف�شلة  اال�شرتاحات  اإح��دى   ، ال�شينية  القيوين وجزيرة 
اإىل   ، الغذاء  م�شادر  وف��رة  ب�شبب  املهاجرة  الطيور  من  الكثر 
جانب اعتبار املياه ال�شحلة ال�شاحلية واملمرات املائية الداخلية 
واأ�شجار القرم وامل�شتنقعات املاحلة من العنا�شر االأ�شا�شية املهمة 
للطيور التي تهرب من املناطق اجلليدية املتجمدة يف القطبني 
و�شيبريا اأثناء رحلة �شعيها للبحث عن مناخ اأكرث دفئاً جنوباً 

يف ال�شرق االأو�شط و اإفريقيا.
املحميات  اأن  القيوين  ب���اأم  واالآث����ار  ال�شياحة  دائ���رة  واأو���ش��ح��ت 

توفر  يف  مهماً  دوراً  تلعب  ال�شينية  اجل��زي��رة  مثل  الطبيعية 
املتطلبات  فيها  تتوفر  املهاجرة  للطيور  ومنا�شبة  اآمنة  بيئات 
احل��ي��ات��ي��ة م��ث��ل امل���اء وال���غ���ذاء وامل�����اأوى ب��ج��ان��ب احل��م��اي��ة حيث 
ت�شتقبل املحميات الطبيعية �شنوياً خال مو�شم ال�شتاء االآالف 

من الطيور املهاجرة مبختلف اأنواعها.
اإىل جزر  تاأتي  التي  املهاجرة  باأن من الطيور  الدائرة  واأ�شافت 
و�شواحل االإمارة هي النحام الوردي والغاق ال�شقطري والتوار�س 
واحل�شنى وغرها من الطيور، كما يكرث طر النحام الوردي – 
الفنتر – وهو طر مهاجر وماألوف ب�شواحل االإمارة وخا�شة 
يف جزيرة ال�شينية ، اذ تتواجد اأكرب اأ�شراب هذا الطائر اجلميل 

يف خور اأم القيوين امل�شهور بغابات القرم .
ولفتت دائرة ال�شياحة واالآثار اىل اأن طائر الغاق ال�شقطرى / 
اللوه / يتكاثر يف جزيرة ال�شينية وهو ياأتي للجزيرة على �شكل 
اأ�شراب كبرة ليكون م�شتعمرات للتزاوج والتكاثر ، حيث تقوم 
اأماكن واأع�شا�س لت�شع  طيور الغاق ال�شفطرى / اللوه / ببناء 
�شغارها ، م�شرة اإىل اأن طيور الغاق ال�شقطري تتميز بقدرتها 

الفائقة على الغط�س بحثاً عن غذائها املتمثل يف االأ�شماك.

•• ابوظبي-الفجر:

ور�شة  ال���وط���ن���ي  االأر����ش���ي���ف  ن��ظ��م 
على  "التدقيق  بعنوان:  تدريبية 
االأر�شيف  اإدارات  يف  الوثائق  و�شع 

امل����اح����ظ����ات  اأه��������م   .. ال����وط����ن����ي 
االرتقاء  دوام  والتو�شيات" بهدف 
باإدارة الوثائق اجلارية والو�شيطة 
يف جميع مكاتب االأر�شيف الوطني 
االأ�شاليب  اأف�شل  مع  ين�شجم  واملمار�شات املتبعة يف هذا املجال.مبا 

الهدابي  خ��ل��ف��ان  ال�����ش��ي��د  واأ�����ش����اد 
رئ��ي�����س ق�����ش��م اأر����ش���ي���ف امل���رك���ز يف 
االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن -ال���ذي حا�شر 
اإدارات  ب���ال���ت���زام   – ال���ور����ش���ة  يف 
القانون  ببنود  الوطني  االأر�شيف 
 2008 ل�شنة   7 رق���م  االحت�����ادي 
والئحته  الوطني  االأر�شيف  ب�شاأن 
بالقانون  وامل����ع����دل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
واملوا�شفة   2014 ل�شنة   1 رق��م 
 15489 اأيزو  الدولية  القيا�شية 
اجلارية  الوثائق  ب��اإدارة  واخلا�شة 
هذه  يف  ورد  ومب�����ا  وال���و����ش���ي���ط���ة، 
اإدارة  ب���خ�������ش���و����س  امل����رج����ع����ي����ات 
االأر�شيف  يف  وال�شجات  الوثائق 
اأن ه���ذا ما  اإىل  ال��وط��ن��ي. م�����ش��راً 
واملخت�شني  ل��ل��خ��رباء  ج��ل��ي��اً  ظ��ه��ر 
يف ق�����ش��م اأر����ش���ي���ف امل����رك����ز اأث���ن���اء 
ال�شنوي  التدقيق  مبهمة  قيامهم 
وت�شنيف  ت��ن��ظ��ي��م  اآل�����ي�����ات  ع���ل���ى 
وحفظ الوثائق اجلارية يف اإدارات 
املحا�شر  وبنّي  الوطني،  االأر�شيف 

و�شلطت  واالإل����ك����رتوين.  ال���ورق���ي 
ال���ور����ش���ة ال�������ش���وء ع���ل���ى االآل����ي����ات 
وحفظ  وت�شنيف  جل���رد  امل��وح��دة 
متطلبات  ع���ل���ى  ب����ن����اء  ال����وث����ائ����ق 
املعتمدة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��رج��ع��ي��ات 
بها  االل��ت��زام  ق��د مت  اأن���ه  مو�شحة 
ن��ظ��ام متكامل  ت��ط��وي��ر  اأج����ل  م���ن 
يف  وال�������ش���ج���ات  ال���وث���ائ���ق  الإدارة 

االأر�شيف الوطني.
وركزت الور�شة -التي تابعها معظم 
م��وظ��ف��ي االأر����ش���ي���ف ال��وط��ن��ي- يف 
تقت�شيها  التي  ال�شاملة  املنهجية 
تتطلب  وال��ت��ي  ال��ت��دق��ي��ق،  عملية 
ال��زم��ن��ي��ة وحتديد  و���ش��ع اخل��ط��ة 
مع  بالتن�شيق  ال���زي���ارات  م��واع��ي��د 
وال���وح���دات  واالأق�������ش���ام  االإدارات 
املعنية، واعتماد اخلطة وتعميمها 
املواد  حت�شر  ث��م  االإدارات،  على 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��زي��ارة وال��ن��م��اذج التي 
التدقيق  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت�����ش��ت��ع��م��ل 
اأن جت���ري وقائع  ع��ل��ى  وال��ت��ق��ي��ي��م، 
ليتم  الوثائق  و�شع  على  التدقيق 

من  التاأكد  ي�شتهدف  التدقيق  اأن 
تنظيم  الأليات  ال�شحيح  التطبيق 
وت�شنيف وحفظ الوثائق اجلارية 
مكاتب  يف  وااللكرتونية  الورقية 
ال�شيا�شات  ع��ل��ى  ب���ن���اء  االإدارات 
الوطني  ل���اأر����ش���ي���ف  ال���داخ���ل���ي���ة 
واإج�������راءات االأر���ش��ف��ة امل��ع��ت��م��دة يف 

ق�شم اأر�شيف املركز. 
واأو������ش�����ح�����ت ال����ور�����ش����ة ال����ت����ي مت 
التقنيات  ُبعد(عرب  )عن  تقدميها 
لاإجراءات  تطبيقاً  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
التدقيق  عملية  اأن  االح���رتازي���ة- 
التطبيق  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  ت��ه��دف 
وت�شنيف  تنظيم  الآليات  ال�شحيح 
الورقية  اجلارية  الوثائق  وحفظ 
وتقدمي  املكاتب،  يف  واالإلكرتونية 
الدعم اال�شت�شاري والفني ملختلف 
وتوعية  وال������وح������دات  االأق���������ش����ام 
التحديثات  ب���������ش����اأن  امل����وظ����ف����ني 
الت�شنيف  اإج�����راءات  يف  اجل��دي��دة 
واحلفظ، وتقدمي الدعم لاإدارات 
اجلاري  اأر�شيفها  تنظيم  اأج��ل  من 

التدقيق برفع التو�شيات ومتابعة 
تنفيذها.

مثالية  من����اذج  ال���ور����ش���ة  وق���دم���ت 
متبعة يف ت�شنيف امللفات الورقية، 
وحثْت جميع املوظفني وامل�شوؤولني 
اأهمية  على  الوطني  االأر���ش��ي��ف  يف 

مراجعة امللفات من حيث التنظيم 
وال��ت�����ش��ن��ي��ف واحل��ف��ظ واالإت����اف 
وال��ت��ح��وي��ل، ور����ش���د ح����االت عدم 
الت�شنيف  ع��م��ل��ي��ات  يف  امل��ط��اب��ق��ة 
االأق�شام  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  واحل��ف��ظ 
عملية  وت���خ���ت���ت���م  وال��������وح��������دات، 

اأر�شيف  م���ع  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��وا���ش��ل 
امل��رك��ز يف االأر���ش��ي��ف ال��وط��ن��ي من 
اإدارة الوثائق  اأجل دوام النجاح يف 
واالإلكرتونية،  ال��ورق��ي��ة  اجل��اري��ة 
اإليها  ال��و���ش��ول  و�شرعة  وحفظها 

اإذا اقت�شت احلاجة.

اختتام »حملة 100 مليون وجبة« مب�صاعفة هدفها والو�صول لـ 216 مليون وجبة .

�شركاء ا�شراتيجيون ي�شاهمون يف تنفيذ احلملة الأكرب يف املنطقة لتقدمي الدعم الغذائي لإطعام الطعام يف 30 دولة يف 4 قارات 

�شواحل اأم القيوين و حممياتها الطبيعية موطن للطيور املهاجرة

الأر�شيف الوطني ينظم ور�شة تدريبية حول التدقيق على و�شع الوثائق

•• اأبوظبي-وام:

من  التحقق  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ش��ام��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  عملت 
�شامة 1.12 مليون طن من املواد الغذائية املتنوعة و�شمحت بدخولها 
التحقق من  بعد  وذل��ك   2020 املا�شي  العام  االإم��ارة خال  اأ�شواق  اإىل 

�شامتها ومطابقتها ملعاير وا�شرتاطات �شامة االأغذية.
تاأتي هذه اجلهود التزماً مب�شوؤولية الهيئة عن ا�شتمرار تدفق الواردات 
الغذائية اإىل اأ�شواق اإمارة اأبوظبي و�شمان ان�شيابية مرورها عرب املنافذ 

الربية والبحرية واجلوية.
وتخ�شع كافة ال�شحنات الغذائية الواردة عرب منافذ اإمارة اأبوظبي الربية 

والبحرية واجلوية والرتانزيت الإجراءات �شارمة ل�شمان �شامتها حيث 
املخربية  الفحو�شات  اإج��راء  اإىل  باالإ�شافة  ظاهرياً  عليها  الك�شف  يتم 

الازمة للتحقق من مطابقتها للموا�شفات واملعاير املعتمدة.
اإمدادات  ا�شتقرار  ب�شهولة وي�شر مبا ي�شمن  االإج��راءات  وتتم كافة هذه 
و�شامة  لرفاهية  الغذائية  ال�شامة  م�شتويات  اأعلى  وحتقيق  ال��غ��ذاء، 

جمتمع اإمارة اأبوظبي.
ووفقاً للتقرير االإح�شائي لعام 2020 ال�شادر عن هيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�شامة الغذائية فقد ا�شتحوذت املنافذ الربية على نحو 63 يف املائة 
األف   705.6 اإجمايل املواد الغذائية املقبولة وبلغت كميتها حوايل  من 
 392.8 ح��وايل  البحرية  املنافذ  املقبولة عرب  الكميات  بلغت  فيما  طن 

األف طن بن�شبة 35 يف املائة مقابل حوايل 2 يف املائة فقط من املنتجات 
األف   19.8 ح��وايل  بلغت  بكمية  اجلوية  املنافذ  عرب  وال���واردة  املقبولة 

طن.
اأبوظبي  اإم��ارة  وبلغ اإجمايل عدد ال�شحنات الغذائية ال��واردة عرب منافذ 
الربية  امل��ن��اف��ذ  ع��رب  �شحنة   45294 منها  �شحنة   57657 ح���وايل 
ال�شحنات  اإج��م��ايل  من  املائة  يف   79 بن�شبة  الغويفات  منفذ  وباالأخ�س 
املنافذ  ال���واردة عرب  ال�شحنات  ع��دد  بلغ  فيما  ل��اإم��ارة  ال���واردة  الغذائية 
7 يف  14 يف املائة مقابل  8299 �شحنة ن�شبتها ح��وايل  اجلوية ح��وايل 

املائة لل�شحنات الغذائية الواردة عرب املنافذ البحرية.
ورغم التحديات التي فر�شتها جائحة "كوفيد - 19" اإال اأن تدفق ال�شلع 

واملنتجات الغذائية ا�شتمر طوال العام املا�شي بان�شيابية ومرونة عرب كافة 
املنافذ بف�شل فرق التفتي�س التابعة للهيئة والتزامها بالعمل على مدار 
بال�شحنات  اخلا�شة  الر�شمية  وال�شهادات  الوثائق  من  للتحقق  ال�شاعة 
الغذائية  املنتجات  على  والك�شف  عليها  والتدقيق  امل�شتوردة  الغذائية 
اإر�شاليات  جميع  اأن  من  والتاأكد  احلديثة  التقنيات  با�شتخدام  ال���واردة 
للموا�شفات  ومطابقة  وال�شامة  اجل���ودة  ملتطلبات  م�شتوفية  ال��غ��ذاء 
على  الرقابة  نظام  تطبيق  على  الهيئة  حر�شت  كما  املعتمدة.  القيا�شية 
االأغذية امل�شتوردة واملبني على درجة اخلطورة ال�شحية للتاأكد من �شحة 
و�شامة االأغذية الواردة من اخلارج ومنع دخول مواد غذائية حمظورة 

اأو ت�شكل خطراً على �شحة و�شامة امل�شتهلك اأو تهدد ال�شحة العامة.

دخول 1.12 مليون طن من املواد الغذائية عرب منافذ اأبوظبي احلدودية العام املا�شي

- توزيع الطرود الغذائية للحملة م�صتمر على مدى الأ�صهر الثالثة القادمة. 
- اإبراهيم بوملحة : احلملة حققت هدفها بالو�صول اإىل 100 مليون وجبة منذ الأيام الأوىل لنطالقتها كاإجناز اإن�صاين يحمل توقيع وب�صمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد

- معز ال�صهدي : حملة "100 مليون وجبة" الأكرب من نوعها يف املنطقة لإطعام الطعام �صتكون مرجعا ملبادرات م�صتقبلية لتحقيق الهدف الأ�صمى اإن�صانيًا بالق�صاء على اجلوع
- عبداملجيد يحيى : احلملة جنحت يف خلق حراك جمتمعي �صامل من جمتمع الإمارات بكامل فئاته ت�صامنا مع املحتاجني يف �صهر رم�صان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 9 مايو 2021 العدد 13236
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

اأ�شادت الهيئة العربية لا�شتثمار واالإمناء الزراعي مببادرة دولة االإمارات 
حول م�شروع االبتكار الزراعي للمناخ التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
املناخ وا�شت�شافتها  "رعاه اهلل" خال قمة القادة حول تغر  حاكم دبي 

الواليات املتحدة االأمريكية موؤخرا .
وهدفت القمة التي عقدت عن ُبعد اإىل دعم البحث والتطوير واالبتكار 
املقبلة  ال�شنوات اخلم�س  الغذاء على مدى  واأنظمة  الزراعي  القطاع  يف 

من اأجل احلد من تداعيات تغر املناخ والتكيف معه.
العربية  "الهيئة  رئ��ي�����س  امل���زروع���ي  ع��ب��ي��د  ب���ن  ���ش��ع��ادة حم��م��د  واأع�����رب 

لا�شتثمار واالإمناء الزراعي" عن اعتزازه البالغ مببادرة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ب�شاأن االبتكار الزراعي من اأجل املناخ 
.. وقال اإن الهيئة العربية تثّمن عاليا املبادرة وتوؤكد م�شاندتها ودعمها 
لتحقيق االأهداف التي ت�شعى اإليها مبادرة �شموه والتي اأعلن االن�شمام 
اليها وتاأييدها عدد من الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة االأمريكية 

وبريطانيا والدامنارك وغرها .
واأو�شح املزروعي اأن الهيئة العربية هي املوؤ�ش�شة املالية العربية امل�شرتكة 
 44 ال��زراع��ي منذ  واالمن���اء  اال�شتثمار  تعمل يف جم��ال  التي  ال��وح��ي��دة 
عاما وتعمل ب�شكل مبا�شر يف االأري��اف مع �شغار املزارعني واملنتجني يف 
لكوكب  املناخ مدمرة  تغر  اآث��ار  ب��اأن  اإميانا منها  وذل��ك  العربية  ال��دول 
االأر�س باأكمله ولكن غالبا ما يكون مدمرا اأكرث ل�شكان الريف يف الدول 

العربية.
ا�شتخدام  اإن  الزراعي  واالإمن��اء  لا�شتثمار  العربية  الهيئة  رئي�س  وقال 
املزارعني للتقنيات احلديثة اأدى اإىل زيادة يف االإنتاج واالنتاجية وظهر 
ذلك من خال تغير منط الزراعة من التقليدي اإىل احلديث والقدرة 
واملياه  االأرا���ش��ي  مثل  ال��زراع��ي  بالقطاع  املتعلقة  امل���وارد  توظيف  على 
املزارعني  ل��دع��م  احل��دي��ث��ة  التقنيات  وا���ش��ت��خ��دام  اأم��ث��ل  ب�شكل  وغ��ره��ا 
ال�شاحلة  االرا�شي  رقعة  ات�شاع  وبالتايل  واإمكانياتهم  قدراتهم  وتعزيز 
ووفق  ب�شكل ممنهج  ذل��ك  ون��وع��ا حيث مت  كّما  االن��ت��اج  وزي���ادة  للزراعة 

خطط وبرامج متويل مدرو�شة.
واأو�شح املزروعي اأن الهيئة ت�شعى يف املرحلة احلالية لو�شع ا�شرتاتيجية 
من  وا�شتلهاما  واأب��ح��اث  درا���ش��ات  على  �شتبنى  والتي  ال��زراع��ي  لابتكار 

العام  القطاع  والتن�شيق مع  التعاون  خ��ال  االإم���ارات من  دول��ة  م��ب��ادرة 
واخلا�س يف ذات املجال و�شيكون اأ�شا�شها االعتماد على االبتكار والبحث 
وتزامنا  الغذائي  واالنتاج  الزراعي  القطاع  جوانب  جميع  يف  والتطوير 
املبتكرة  واملمار�شات  احلديثة  التقنيات  تبني  يف  التو�شع  �شيتم  ذلك  مع 
�شركة   55 يف  ت�شاهم  كونها  اال�شتثمارية  وبراجمها  الهيئة  م�شاريع  يف 
تطلعها  مع  العربي  الوطن  اأرج���اء  خمتلف  يف  موزعة  زراع��ي  وم�شروع 
املزيد  م�شتهدفة  العربية  ال��دول  بقية  يف  وبراجمها  م�شاريعها  ل��زي��ادة 
من التنوع اجلغرايف والقطاعي متهيدا لتعزيز وحتقيق االأمن الغذائي 
ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س وال���دول 
والرفاهية  ال�شعادة  لتحقيق  اأهدافها  اإىل  للو�شول  الدولية  واملنظمات 

لل�شعوب العربية والعاملية.

»العربية لال�شتثمار والإمناء الزراعي« تدعم مبادرة الإمارات لالبتكار الزراعي من اأجل املناخ

•• اأبوظبي-وام:

كّرم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الكرمي وعلومه  للقراآن  "التحبر  الفائزين بجوائز م�شابقة  الداخلية،  وزير 
اأم�س  اأقيم م�شاء  ُبعد،  عن  افرتا�شي  حفل  يف  ال�شابعة  دورتها  يف   "2021
االأول، عرب تقنيات االت�شال املرئي، وقد حققت هذه الدورة رقماً قيا�شاً جديداً 

مب�شاركة 5407 مت�شابقني من 81 جن�شية من دول العامل.
وتقدم �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان بال�شكر والتقدير بالتهنئة للفائزين 
االإ���ش��ام احلقيقية  ال��دورة على ما بذلوه من جهوٍد لرت�شيخ �شورة  ه��ذه  يف 
القائمة على الرتاحم والتعاطف االإن�شاين، وقدم ال�شكر لكافة امل�شاركني فيها 
الذين  االأفا�شل  والعلماء  والرعاة  ال�شركاء  وجلميع  العامل  دول  خمتلف  من 
اأ�شهموا يف اإجناح هذه اجلائزة الدولية، التي تدعو خلر الب�شرية واالإن�شانية، 
اأبوابها للعامل وترحب بكل  اأن االإم��ارات بروؤية قيادتها احلكيمة تفتح  موؤكداً 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  معايل  احلفل  والعامل. ح�شر  الب�شرية  ي�شعى خلر  من 
بيه، رئي�س جمل�س االإمارات لاإفتاء ال�شرعي ومعايل الدكتور حمدان م�شلم 
املزروعي رئي�س جمل�س اأمناء جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�شانية والدكتور 
حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شامية واالأوقاف، واأمني 
عام اجلائزة الدكتور فاروق حممود حمادة امل�شت�شار الديني بديوان ويل عهد 
اأبوظبي، واأحمد اإبراهيم �شبيعان الطنيجي املدير العام ورئي�س اللجنة العليا 

للجائزة، وممثلو ال�شركات الراعية والداعمة، وعدد من احل�شور.

وبداأ احلفل الذي اأداره االإعامي االإماراتي اأحمد اليماحي بال�شام الوطني 
ل��دول��ة االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة، وت���اوة اآي���ات ع��ط��رة م��ن ال��ذك��ر احلكيم 
الكرمي  القراآن  ترتيل  مب�شابقة  االأول  الفائز  املن�شوري  �شلطان  زاي��د  ب�شوت 
لفئة املواطنني الذكور يف هذه الدورة 2021، اإىل جانب عر�س فيديو حول 
م�شرة اجلائزة والتعريف بقيمها وبع�س االإح�شائيات اخلا�شة بهذه الدورة 

ال�شابعة.
وثّمن معايل ال�شيخ عبد اهلل بن بيه، رئي�س جمل�س االإمارات لاإفتاء ال�شرعي 
والتعاي�س  الت�شامح،  قيم  تعزيز  يف  اجل��ائ��زة  دور  املنا�شبة،  بهذه  ل��ه  كلمة  يف 
لها  متكاملة،  ثقافة  ي�شكل  االإ�شام  يف  الت�شامح  اأن  ذلك  االإن�شانية،  واالأخ��وة 

قيمها ومظاهرها وجماالتها.
وقدم ال�شكر جلهود الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
التي  العطرة  اخل��رة  اجل��ائ��زة  لهذه  ودعمه  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
حتر�س على اإعاء قيم القراآن الكرمي الذي يرفع النا�س درجات، وذلك �شراً 
على نهج القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه" الذي ر�شخ دعم العلماء وما زالت اآثاره اخلرة تظهر لهذا اليوم.
وقال الدكتور فاروق حممود حمادة: ها نحن اليوم ن�شهد نهاية دورة جديدة 
اأن  م�شراً  متزايداً،  اقبااًل  ت�شهد  حيث  دائرتها  تت�شع  وهي  اجلائزة  عمر  من 
العامل ي�شهد حتديات واأزمات على م�شتوى القيم واالأخاق، ونحن يف االإمارات 
تبث قيادتها روح التعاي�س وامل�شاوة وتقدم نربا�شاً عاملياً يجمع وال يفرق ، يوحد 
وال ميزق ، وهذه هي اأيادي االإمارات اخلرة متتد يف ظل اجلائحة لت�شل اإىل 

البناء  قيم  لتن�شر  دي��ن  اأو  وع��رق  جن�شية  بني  متييز  دون  الكون  اأ�شقاع  كافة 
والت�شامح والعدل واخلر.

- م�صاركة وا�صعة غري م�صبوقة..
العليا  اللجنة  ورئي�س  العام  املدير  الطنيجي  �شبيعان  اإبراهيم  اأحمد  وك�شف 
جديد  قيا�شياً  رقماً  بلغ  ال�شابعة  ال���دورة  ه��ذه  يف  امل�شاركني  ع��دد  اإن  للجائزة 
مب�شاركة /5407/ مت�شابقني من 81 جن�شية، مقارنة مع /3394/ م�شاركاً 
عالياً  تناف�شاً  الدورة احلالية �شهدت  اأن  2020، مو�شحاً  ال�شابقة  الدورة  يف 
التوا�شل احل�شاري  اأهدافها يف حتقيق  كافة، وقد حققت اجلائزة  الفئات  يف 
والفهم  الفكر  وتر�شيخ  الوثابة  وال��روح  ال�شامية  واملبادئ  النبيلة  القيم  وزرع 

ال�شحيحني لبناء امل�شتقبل.
درهم،  األ��ف   30 تبلغ  االأول  للفائز  املخ�ش�شة  املالية  اجل��وائ��ز  اإن  اإىل  واأ���ش��ار 
والفائز الثاين تبلغ 20 األف درهم، والفائز الثالث مبلغ 10 اآالف درهم، يف 

كل م�شابقة على حده حيث �شمت الدورة ال�شابعة 11 فئة.
�شلطان  زاي��د  "ذكور" االأول  املواطنني  الكرمي  للقراآن  الرتتيل  فئة  يف  ف��از  و 
امل��ن�����ش��وري ،ال���ث���اين ح��م��ي��د خليفة ال��رئ��ي�����ش��ي، ال��ث��ال��ث ع��ب��د ال��رح��م��ن ح�شن 
االأوىل  "اأناث" جاءت  املواطنات  الكرمي  للقراآن  الطنيجي. و يف فئة الرتتيل 
مروة حممد الظنحاين ، الثانية فاطمة عبداهلل الها�شمي، الثالثة عائ�شة علي 
"فئة االأطفال" االأوىل  املواطنني  الزحمي. و يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي 
الثالثة خولة حممد  ال�شريدي،  الثاين عمر خمي�س   ، الطنيجي  حور جمال 

احلو�شني. اأما يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي "كافة اجلن�شيات-ذكور" االأول 
اإبراهيم ح�شني فا�شل من العراق، الثالث  م�شطفى زاهد من املغرب ،الثاين 

عبدالرحمن امل�شاوي من املغرب.
و يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي "كافة اجلن�شيات-اأناث" كانت االأوىل ح�شناء 
غودان من املغرب ، الثانية اأ�شماء �شدقي من املغرب، الثالثة اأية الكرزيطي من 
املغرب. و بفئة الرتتيل للقراآن الكرمي "كافة اجلن�شيات-اأطفال" االأول اأكرم 
اأن�س ا�شالع  الكرم من املغرب، الثاين زهيب عليم اهلل من باك�شتان، الثالث 
من املغرب. و فاز يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي "املواطنني- اأ�شحاب الهمم 
الثالث علي  اأن�س جمعة احلو�شني،  الثاين  ذكور" كان االأول علي حمد املري، 
هيثم ال�شفار. اأما يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي "املواطنات- اأ�شحاب الهمم 
اأناث" االأوىل جميلة حممد ال�شام�شي، الثانية �شيخة عبيد ال�شريدي، الثالثة 
اآمنة اإبراهيم احلو�شني. و يف فئة الرتتيل للقراآن الكرمي "املواطنني- اأ�شحاب 
الثالثة  البلو�شي،  الثانية �شهد علي  املانع،  �شما ماجد  االأوىل  اأطفال"،  الهمم 

ميثا اأحمد اليماحي.
من  اإبراهيم  عبدالفتاح  عبد  اإ���ش��راء  االأوىل  ج��اءت  الق�شر  الفيلم  فئة  يف  و 
�شالح  ب�شاير  الثالثة  االإم���ارات،  من  املن�شوري  حممد  مي  الثانية  فل�شطني، 

الطنيجي من االمارات.
اأحمد علي  الثاين  االأردن،  االأول خالد عبدالفتاح من  و يف فئة اخلطابة كان 
االإم���ارات،  من  ال�شحي  جمال  حممد  الثالث  االم���ارات،  من  الطنيجي  �شليم 

والثالث مكرر عمر حممد قطب �شادق من م�شر.

•• نيويورك - وام:

ال��دويل على معاجلة الثغرات يف  حثت دولة االإم��ارات العربية املتحدة املجتمع 
اأجل حت�شني جودة ورفاهية احلياة يف  احل�شول على العلوم والتكنولوجيا من 

جميع اأنحاء العامل.
األقته عرب االت�شال املرئي معايل �شارة بنت يو�شف االأمري  جاء ذلك يف بياٍن 
ال�شاد�س  ال�شنوي  املتحدة  االأمم  منتدى  املتقدمة، يف  للتكنولوجيا  دولة  وزي��رة 
للعلم  ك��ان  "لقد   : البيان  يف  معاليها  قالت  و  واالبتكار.  والتكنولوجيا  للعلوم 
التي  االأداة  التكنولوجيا  كانت  فقد  املا�شي،  العام  يف  مهماً  دوراً  والتكنولوجيا 

املزيد  واالأط��ب��اء  العلماء  اكت�شف  حيث  لدينا،  ال�شحية  الرعاية  اأنظمة  دعمت 
عن الفرو�س. وكانت االأداة التي وفرت لنا و�شيلة الوقاية، وهي اللقاح. وكانت 
دعمت  التي  االأداة  كانت  كما  التعّلم،  موا�شلة  من  اأطفالنا  مّكنت  التي  االأداة 
االقت�شادات، حيث ا�شتمر العمل باأ�شكاله املختلفة." و�شددت معاليها على قدرة 
العلم يف التقريب بني النا�س واإيجاد احللول للق�شايا املعقدة، واأ�شارت اإىل كيفية 
ب�شكٍل  العلمي والتكنولوجي، مع الرتكيز  بت�شكيل نظامها  االإم��ارات  قيام دولة 

اأ�شا�شٍي على تغر املناخ، والرعاية ال�شحية، واالأمن الغذائي واملائي.
املرونة  اأهمية  على  ال��وزي��رة  معايل  ���ش��ددت  كوفيد19-  جائحة  بخ�شو�س  و 
والتاأقلم، ُم�شرًة اإىل اأن دولة االإمارات قامت مبراجعة �شيا�شاتها ل�شمان �شمود 

الرئي�شية  حتدياتها  معاجلة  اإىل  باالإ�شافة  وعاملياً،  حملياً  ال�شيا�شات  وفعالية 
وحتويلها اإىل فر�س للنجاح واالزدهار.

عاوًة على ذلك، اأو�شحت الوزيرة االأمري اأن دولة االإمارات قامت ببناء نظام 
والتاأثر  االإنتاج  وزي��ادة  التحديات  ملواجهة  �شموداً  اأكرث  والتكنولوجيا  للعلوم 
جهودها  تعزيز  توا�شل  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ�شافت  واملجتمع.  االقت�شاد  على 
"مهمة  اإىل  اأ�شارت  ذلك،  على  وكمثاٍل  والتطوير،  البحث  يف  وتعاونها  الدولية 
االبتكار الزراعي للمناخ" /AIM for Climate/ التي اأعلنت عنها دولة 
الرئي�س  قمة  خال  االآخرين  وال�شركاء  املتحدة  الواليات  جانب  اإىل  االإم��ارات 
االأمريكي، جو بايدن، حول املناخ. وتهدف املبادرة اإىل ت�شريع البحث والتطوير 

الزراعي الذي �شيمّكن ال�شناعة من مكافحة تغر املناخ ب�شكٍل اأف�شل، وبالتايل 
حلل  امل��ج��االت  خمتلف  من  املعنية  االأط���راف  الجتماع  جيد  مثال  مبثابة  فهي 
التحديات العاملية. يذكر اأن منتدى االأمم املتحدة للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
هو منتدى �شنوي للحكومات واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س واملجتمع العلمي 
وهيئات االأمم املتحدة وال�شباب وغرهم لتحديد واختبار االحتياجات والفجوات 
التكنولوجية للم�شاعدة يف دفع عجلة التقدم يف اأهداف التنمية امل�شتدامة لاأمم 
اأجل  من  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  على  العام  هذا  اجتماع  وركز  املتحدة. 
التعايف امل�شتدام من كوفيد19-، وامل�شارات الفعالة للعمل ال�شامل نحو اأهداف 

التنمية امل�شتدامة.

•• اأبوظبي-وام:

�شبل  ح��ول  بعد  عن  توعويتني  حما�شرتني  اأبوظبي  يف  الق�شاء  دائ��رة  نظمت 
تقوية الروابط بني االأطفال املح�شونني وذويهم مب�شاركة نحو 200 من ذوي 
وحماية  احل�شاري  الطاق  تفعيل  نحو  ال��دائ��رة  جهود  اإط��ار  يف   ، املح�شونني 
اأطفال االأ�شر املنف�شلة ما اأمكن من االأثار ال�شلبية لطاق االأبوين واملحافظة 

على ا�شتقرارهم النف�شي.
واأو�شحت دائرة الق�شاء اأن املحا�شرتني مت تنفيذهما بال�شراكة بني مركز روؤية 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  روؤي��ة  حتقيق  بهدف  االأ�شري  التوجيه  وق�شم  املح�شونني 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة 
الق�شاء يف دعم اال�شتقرار االأ�شري باعتباره النواة االأ�شا�شية ال�شتقرار املجتمع 
وتوفر ظروف اإن�شانية واجتماعية متثل بيئة حا�شنة �شحية لاأ�شرة والطفل. 

"مهارات االت�شال االإيجابي"  اأن املحا�شرة االأوىل جاءت حتت عنوان  واأ�شافت 
قدمها الدكتور تركي القحطاين ، بينما قدم املوجه االأ�شري �شلطان ال�شويهي 

املحا�شرة الثانية حتت عنوان "العاقة الوالدية ال�شحيحة".
املح�شونني  بني  ال��رواب��ط  بتقوية  املتعلقة  امل��ح��اور  اأه��م  املحا�شرتان  وتناولت 
وذويهم واآلية فهم نف�شيات هذه الفئة من االأطفال يف اإطار الظروف التي يعي�شون 
فيها بني اأبوين منف�شلني وكيفية تلبية احتياجاتهم العاطفية واملادية ما ي�شهم 
يف بناء �شخ�شيات متوازنة ومرنة قادرة على التاأقلم مع خمتلف حتديات احلياة 
الواقعية. كما قدم املحا�شران لذوي املح�شونني عدداً من الر�شائل االإيجابية 
اإيجابية  باأبنائهم وبناء عاقة  اأن ت�شاعدهم على تعزيز عاقاتهم  التي ميكن 
مع الطرف االآخر بهدف حتقيق م�شلحة االأبناء وتغليب الفكر االإيجابي واملرن 
يف التعامل مع اخلافات االأ�شرية وبالتايل تنفيذ منوذجي الأحكام الروؤية �شواء 

كانت داخل مراكز املح�شونني اأو خارجها.

•• ال�شارقة-الفجر:

لل�شمان  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ن��دوق  اأ����ش���در 
ل�شنة   )2( رق��م  تعميمه  االجتماعي 
يف  ال��ع��م��ل  اأ����ش���ح���اب  اإىل  2021م 
ال�شارقة  ب���اإم���ارة  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
اخل��ا���ش��ع��ني الأح����ك����ام ال���ق���ان���ون رقم 
ال�شمان  ب�شاأن  2018م  ل�شنة   )5(
االجتماعي يف اإمارة ال�شارقة باإ�شافة 
عاوة الدرجة العلمية لراتب ح�شاب 
اال�شرتاك . واأفاد �شعادة حممد عبيد 
�شندوق  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  را���ش��د 
باأنه  االج��ت��م��اع��ي  لل�شمان  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شارقة  ����ش���ن���دوق  ت��اأ���ش��ي�����س  وم���ن���ذ 
�شاحب  وج���ه  االج��ت��م��اع��ي  لل�شمان 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى 
ورعاه  اهلل  _حفظه  ال�شارقة  حاكم 
_ ب�شم العاوات الدائمة والتي لها 
ح�شاب  رات��ب  اإىل  اال�شتمرارية  �شفة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  يف  اال������ش�����رتاك 
وعليه  ال�شندوق  لدى  عليه  للموؤمن 
ل�شنة   )2( رق��م  التعميم  اإ���ش��دار  مت 
2021م ب�شاأن اإ�شافة عاوة الدرجة 

العلمية لراتب ح�شاب اال�شرتاك.
ب�شكل  ال��ع��اوات  احت�شاب  اأن  واأو���ش��ح 
العلمية  ال��درج��ة  ع��اوة  ع��ام ال�شيما 
تتكامل مع روؤية �شاحب ال�شمو حاكم 
الكوادر  ل��ك��اف��ة  دع���وت���ه  يف  ال�����ش��ارق��ة 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ب��ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة على 
وتعرّب  العليا  العلمية  ال�شهادات  نيل 
ع��ن االآم����ال ال��دائ��م��ة وال��ق��ائ��م��ة بقوة 

ت�شجيع  يف  ���ش��م��وه  منهج  يف  وو���ش��وح 
ا�شتكمال  ع��ل��ى  ال��وط��ن  وب��ن��ات  اأب���ن���اء 
عاتهم  على  يقع  مل��ا  العليا  ال��درا���ش��ات 
التنمية  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م���ن 
باآفاقها  ال�����ش��ارق��ة  الإم�����ارة  ال��وط��ن��ي��ة 
على  واحل�شارية  الع�شرية  واأهدافها 
حكومة  وهيئات  دوائ��ر  كافة  م�شتوى 
هذه  وت��و���ش��ي��ع  تر�شيخ  ويف  ال�����ش��ارق��ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ليكون  امل��ي��ادي��ن  االآف�����اق يف 
الذكور  م��ن  ال�شارقة  اإم����ارة  موظفو 
العليا  ال�شهادات  حملة  م��ن  واالن���اث 
ووظائفهم  ت��خ�����ش�����ش��ات��ه��م  ك���اف���ة  يف 
ال�شام�شي  ولفت   . بها  يطلعون  التي 
تنعك�س  ال��ع��اوة  تلك  اإ�شافة  اأن  اإىل 
التقاعدي  امل��ع��ا���س  زي���ادة  على  الح��ق��ا 
 . عليه  للموؤمن  اال���ش��رتاك  وح�����ش��اب 
اأهدافه  ووف���ق  ال�����ش��ن��دوق  اأن  م��وؤك��دا 
بني  الفجوة  تقليل  على  دائ��م��ا  يعمل 
الراتب واملعا�س التقاعدي من خال 
اإ�شافة العاوات يف املعا�س مما يعمل 

على منح املوؤمن عليه منافع تاأمينية 
امل����وؤم����ن عليه  ب���ح���ي���اة  ي���ف���ي  اأف�������ش���ل 
الكرمي  والعي�س  اال�شتقرار  ومينحه 

ويزيد املعا�س التقاعدي.
وقال ال�شام�شي باأنه وفقا حلكم املادة 
ل�شنة  رق��م )5(  ال��ق��ان��ون  م��ن  االأوىل 
2018 ب�شاأن ال�شمان االجتماعي يف 
تعريف راتب ح�شاب اال�شرتاك للقطاع 
احلكومي هو الراتب االأ�شا�شي م�شافا 
ال�شهرية  وال���ب���دالت  ال���ع���اوات  اإل��ي��ه 
التي متنح للموؤمن عليه وهي عاوة 
االجتماعية  وال��ع��اوة  املعي�شة  غ��اء 
االجتماعية  وال������ع������اوة  ل����������اأوالد 
االأخرى  البدالت  من  واأي  للمواطن 
التي لها �شفة اال�شتمرارية ومدرجة 
ب��ج��دول ال��روات��ب وحت���دد ب��ق��رار من 
اإدارة �شندوق ال�شارقة  رئي�س جمل�س 
ب��ع��د موافقة  االج��ت��م��اع��ي  ل��ل�����ش��م��ان 

املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة .
واأ�شاف باأن �شندوق ال�شارقة لل�شمان 
االجتماعي اأ�شدر قرار جمل�س االإدارة 
رقم )1( ل�شنة 2021م ب�شاأن اإ�شافة 
عاوة الدرجة العلمية لراتب ح�شاب 
اال���ش��رتاك حيث ن�س ال��ق��رار ع��ن اأن 
حت�شب عاوة الدرجة العلمية �شمن 
وت��وؤدي عنها  رات��ب ح�شاب اال�شرتاك 
من  لل�شندوق  امل�شتحقة  اال�شرتاكات 

تاريخ االأول من مايو لعام 2021م.
من  ب��ه  يعمل  ال��ق��رار  اأن  اإىل  م�شرا 
2021م  لعام  مايو  من  االأول  تاريخ 
تنفيذه  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  وعلى 

فيما يخ�شه .

واأكد اأن ال�شندوق اأخطر دائرة املوارد 
باإ�شافة  ال�شارقة  بحكومة  الب�شرية 
عاوة الدرجة العلمية لراتب ح�شاب 
الدوائر  ع��ل��ى  وت��ع��م��ي��م��ه  اال����ش���رتاك 
املوارد  قانون  تطبق  التي  احلكومية 

الب�شرية الإمارة ال�شارقة .
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��ي��د را�شد 
ال��ق��رار ج��اء بعد  ه��ذا  ب���اأن  ال�شام�شي 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  اأ���ش��در  اأن 
ل�شنة   )12( رق����م  ق�����راره  ال�����ش��ارق��ة 
التنفيذية  الائحة  ب�شاأن  2021م 
لقانون املوارد الب�شرية وذلك بعد اأن 
القرار مبنح  امل��ادة )46(  من  ن�شت 
درجة  على  احلا�شل  املواطن  املوظف 
املاج�شتر اأو الدكتوراه عاوة �شهرية 
ال�شوابط  وف����ق  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل���ل���درج���ة 
ومنها ي�شتحق املوظف املواطن عاوة 
�شهرية لدرجة املاج�شتر وما يعادلها 

اأو درجة الدكتوراه وما يعادلها.
العاوة  ت��ل��ك  اإ���ش��اف��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تعمل  العلمية  ال��درج��ة  ع���اوة  وه��ي 
ميزات  من  اأخ��رى  ميزة  تقدمي  على 
ال�شمان االجتماعي يف حكومة  نظام 
وغرها  ال��ع��اوة  تلك  ك��ون  ال�شارقة 
التقارب  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال���ع���اوات  م���ن 
الدائم ما بني الراتب خال الوظيفة 
الفجوة  ويقلل  التقاعد  عند  واملعا�س 
بينهما وت�شجع املوظفني على موا�شلة 
التح�شيل العلمي ب�شكل دائم وتقدير 
نيلهم لتلك ال�شهادة يف عملهم وحتى 
بعد تقاعدهم من خال احت�شابها يف 

املعا�س التقاعدي.

•• دبي-وام:

"اإيثاق" لتمكني  الرقمي  اخلتم  العاملي حل  امل��ايل  دبي  اعتمدت حماكم مركز 
قائم  ح��ل  وه��و  ال��اورق��ي��ة  مبادرتها  ودع��م  امل�شتندات  على  الرقمية  امل�شادقة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  االآمنة  الوطنية  الرقمية  الهوية  على من�شة 

./UAE PASS/
ال�����ش��ه��ادات اجلذرية  اإ���ش��دار  االإل���ك���رتوين وهيئة  ل��اأم��ن  دب��ي  م��رك��ز  و�شيقوم 
بت�شغيل اخلدمة لت�شبح حماكم مركز دبي املايل العاملي اأول كيان يف دبي يعتمد 
واإ�شدارها  املحاكم  وث��ائ��ق  توقيع  لتمكني  بالكامل  ال��اورق��ي  احل��ل  ه��ذا  على 
الهوية  من�شة  مع  اأي�شا  "اإيثاق"  يتكامل  كما   .. اإلكرتونيا  عليها  وامل�شادقة 
دبي  مع  بالتعاون  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  االآمنة  الوطنية  الرقمية 
الذكية لتوفر حل �شامل يجمع بني اخلتم والتوقيع االإلكرتوين ا�شتنادا اإىل 

هويات �شخ�شية ميكن التحقق منها رقميا.
و�شيعزز اخلتم االإلكرتوين من اأمن و�شامة التوثيق ومنع التاعب بالوثائق 
اأي م�شتند  التحقق من �شحة  امل�شتخدمني من  �شيمكن  الذي  االأم��ر  الر�شمية 
وقال  العاملي.  امل��ايل  دب��ي  ملحاكم مركز  االإل��ك��رتوين  املوقع  رقمًيا عرب  قانوين 
�شعادة عمر جمعة املهري نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي : ب�شفتنا 

اأول حمكمة ت�شتعني بهذا احلل يف الدولة اأظهرنا التزامنا التام بدفع التحول 
�شهولة  ل�شمان  تقدًما  االأدوات  باأكرث  حماكمنا  م�شتخدمي  وتزويد  الرقمي 
ال�شيباين  يو�شف  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن   . القانونية  اخل��دم��ات  اإىل  الو�شول 
اإي��ث��اق حمطة فارقة  : تعد خدمة  االإل��ك��رتوين  ل��اأم��ن  دب��ي  ع��ام مركز  مدير 
وثورية يف رحلتنا نحو حتقيق التميز وجعل دبي املدينة االأكرث اأمانا يف الف�شاء 
االإلكرتوين وهي مثال على اجلهود احلثيثة التي نبذلها يف مركز دبي لاأمن 
قال  ال��رائ��دة. من جهته  التقنيات  تبني  رقمًيا عرب  دب��ي  االإل��ك��رتوين حلماية 
�شعادة و�شام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حكومة دبي الذكية : ت�شتمر رحلة 
دبي نحو اإعداد جمتمع ال ورقي بالكامل مع هذه املبادرة الهامة من مركز دبي 
اأذك��ى مدن  اإىل  االإم���ارة  الذكية جهود حتويل  دب��ي  االإل��ك��رتوين وتقود  لاأمن 
االإلكرتوين  التحول  على  ركائزها  اأه��م  اإح���دى  تقوم  وال��ت��ي  واأ�شعدها  ال��ع��امل 
القطاعات حتتل دبي مكانة  التقنيات يف جميع  باأحدث  وعن طريق اال�شتعانة 
رقميا  اآمنة  واإن�شاء معامات  البيئة  وحماية  امل��وارد  على  احلفاظ  متقدمة يف 
املا�شي.  من  اأم��را  الورقية  التعامات  جعل  نحو  بال�شعي  الذكية  دب��ي  وتلتزم 
املحكمة  "اإيثاق" مبدئيا على جميع م�شتندات م�شتخدمي  و�شيتم تطبيق حل 
كاالأحكام واالأوامر ال�شادرة من حماكم مركز دبي املايل العاملي مع تعميمها يف 

وقت الحق على جميع الوثائق الداخلية والت�شغيلية.

�شيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة »التحبري للقراآن الكرمي وعلومه« يف دورتها ال�شابعة

الإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل معاجلة ثغرات احل�شول على العلوم والتكنولوجيا لتح�شن جودة احلياة

�شندوق ال�شارقة لل�شمان الجتماعي ي�شيف عالوة الدرجة العلمية لراتب ح�شاب ال�شراك دائرة الق�شاء يف اأبوظبي توعي ب�شبل تقوية الروابط بن الأطفال املح�شونن و ذويهم

حماكم مركز دبي املايل العاملي تعتمد ختم »اإيثاق« لتعزيز مبادرتها »الالورقية«
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•• اأبوظبي-الفجر: 

 – املجتمع  تنمية  دائ��رة  ا�شتعر�شت 
م�شتجدات  اأب����رز  م���وؤخ���راً  اأب��وظ��ب��ي 
الأ�شحاب  اأب��وظ��ب��ي  "ا�شرتاتيجية 
 ،"2024  –  2020 ال����ه����م����م 
وذل�������ك خ������ال اج���ت���م���اع ع���ق���د عن 
اال�شرتاتيجية  امل��ح��اور  ل��ق��ادة  ُب��ع��د 
"التعليم"،  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال�����ش��ت��ة، 
و"الرعاية  و"التوظيف"، 
االجتماعية"، و"الو�شول ال�شامل"، 
و"ال�شحة والتاأهيل"، و"املمكنات".

 وتندرج اال�شرتاتيجية الطموحة يف 
اجلهود  بقيادة  الدائرة  التزام  اإط��ار 
ال��وط��ن��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل ج��ع��ل اإم���ارة 
م��دي��ن��ة داجم����ة و ممّكنة  اأب��وظ��ب��ي 
ل��ي��ك��ون��وا عن�شراً  ال��ه��م��م  الأ���ش��ح��اب 
ال�شاملة  التنمية  م�شرة  يف  اأ�شا�شياً 
وذل���ك من  االإم�����ارة،  ت�شهدها  ال��ت��ي 
ال�شركاء  م��ع  البّناء  التعاون  خ��ال 
القطاعني  يف  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
احل����ك����وم����ي واخل������ا�������س وال����ق����ط����اع 

الثالث.
وُعقد االجتماع االفرتا�شي بح�شور 
�شعادة املهند�س حمد علي الظاهري، 
وك���ي���ل دائ��������رة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع – 
ال�شوء  ت�شليط  مت  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
على اأهم م�شتجدات واأبرز التطورات 
املتعلقة ب�شر العمل �شمن كل حمور 
"ا�شرتاتيجية  ل�  ال�شتة  املحاور  من 
 2020 الهمم  الأ���ش��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي 
االجتماع  �شهد  كما   ."2024  –
م��ن��اق�����ش��ات م��و���ش��ع��ة ح���ول اخلطط 
واالأن�شطة  احل���ال���ي���ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
متينة  دعامة  التي متثل  امل�شتقبلية 
لتعزيز دمج ومتكني اأ�شحاب الهمم 
االأمثل،  بال�شكل  طاقاتهم  وتوظيف 
التنمية  عجلة  دف���ع  يف  للم�شاهمة 

امل�شتدامة يف اأبوظبي.
�شعادة  �����ش����ّدد  االج����ت����م����اع،  وخ������ال 
على  الظاهري  علي  حمد  املهند�س 
دور  اال�شرتاتيجية يف تفعيل  اأهمية 
اأ�شحاب الهمم يف احلياة االجتماعية 
واالقت�شادية الإمارة اأبوظبي، م�شراً 
لروؤية  ا���ش��ت��ج��اب��ًة  مت��ث��ل  اأن���ه���ا  اإىل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وت��وج��ي��ه��ات 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة، يف دعم وحتقيق طموحات 
اأ�شحاب الهمم الذين ميّثلون جزءاً 
ال ي��ت��ج��زاأ م���ن امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي 

املتما�شك واملتعا�شد.
اإجنازات  "حققنا  ال��ظ��اه��ري:  وق��ال 

ملمو�شة وتقّدماً الفتاً �شمن املحاور 
اال�شرتاتيجية  اإط���اق  منذ  ال�شتة 
امل��ا���ش��ي، وه���و ما   2020 ال��ع��ام  يف 
ت�شافر  اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ي��ع��ود 
�شركائنا  م����ع  امل�������ش���رتك���ة  اجل����ه����ود 
واخلا�س  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع  م���ن 
اأب��وظ��ب��ي، االأمر  اإم����ارة  وال��ث��ال��ث يف 
الذي يدفعنا اإىل موا�شلة م�شاعينا 
اأ�شحاب الهمم  لتمكني وتفعيل دور 
واأ����ش���ره���م يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول نحو 
�شامنة  بيئة  وخ��ل��ق  دام���ج  جمتمع 
يف  الهمم  اأ�شحاب  وم�شاواة  لتكافوؤ 
احل��ق��وق واخل���دم���ات وال��ف��ر���س مع 
جميع اأفراد املجتمع يف كافة مراحل 

احلياة".
واأو����ش���ح ���ش��ع��ادة وك��ي��ل ال���دائ���رة اأّن 
مع  ان�شجاماً  ت��اأت��ي  اال�شرتاتيجية 
روؤية دائرة تنمية املجتمع يف توفر 
اإمارة  حياة كرمية لكافة االأف��راد يف 
وقادة  العمل  ف��رق  داع��ي��اً  اأب��وظ��ب��ي، 
يف  ق��دم��اً  امل�شي  اإىل  ال�شتة  امل��ح��اور 
العمل اجلاد والتن�شيق امل�شتمر فيما 
املقررة  املبادرات  بينهم لتنفيذ كافة 
يف اإطار اال�شرتاتيجية بحلول العام 
�شر  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���ع   ،2024
واالمتثال  امل��ن��ت��ظ��م  ال��ع��م��ل  وت����رة 
الأعلى معاير اجلودة واالحرتافية 

والتميز. 
جهود  جانبنا  من  "نثّمن  واأ���ش��اف: 
خمتلف  تنفيذ  يف  امل�شاركة  اجلهات 
جهة،  عددها28  والبالغ  امل��ب��ادرات، 
اأطر  توطيد  على  عزمنا  جم��ّددي��ن 
للو�شول  م��ع��ه��م  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ع��اون 
اإر�شاء  يف  امل�����ش��رتك��ة  تطلعاتنا  اإىل 
م���ت���اح���م يحقق  دع����ائ����م جم��ت��م��ع 
ال�شعادة والرخاء والرفاهية جلميع 

اأفراده".

حمور التعليم
القائم  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  ا���ش��ت��ع��ر���س 
قبل  م���ن  التعليم"  "حمور  ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة، وممثًا  دائ�����رة 
ال���دو����ش���ري، املدير  ب��ال�����ش��ّي��دة م��ن��ال 
ال�شوؤون  لقطاع  باالإنابة  التنفيذي 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة، خ��ط��ط ال���دائ���رة 
الدمج  من�����وذج  م����ب����ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
والتي  اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  التعليمي 
ال�����روؤي�����ة التي  م����ع  ت����اأت����ي مت���ا����ش���ي���اً 
ا�شرتاتيجية  ت���ط���وي���ر  ت�����ش��ت��ه��دف 
التعليم احلالية الأ�شحاب الهمم يف 
التعليم  االإم��ارة، مبا ي�شمن توفر 
الدامج لهم وفقاً الأف�شل املمار�شات 
ال��ع��امل��ي��ة. ك��م��ا ت��ط��رق ال��ف��ري��ق اإىل 

ال��ت��ي مّت اإجن���ازه���ا لدعم  االأن�����ش��ط��ة 
املبادرة النوعية، والتي �شملت اإجراء 
الدمج  لنموذج  املعيارية  ال��درا���ش��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي. ويف ه���ذا االإط������ار، متت 
%69 من م��دار���س اخلا�شة  زي��ارة 
الراهن  الو�شع  لدرا�شة  اأبوظبي  يف 
احلالية  ال���ت���ح���دي���ات  وم���اح���ظ���ة 
وال���ن���ا����ش���ئ���ة، ف�����ش��ًا ع���ن ال���ب���دء يف 
مراجعة ال�شيا�شات احلالية املتعلقة 
واأ�شار  االإم���ارة.  يف  الدامج  بالتعليم 
الفريق اأي�شاً اإىل بناء �شراكات اأولية 
يف  للعاملني  ال��ت��دري��ب  مقدمي  م��ع 
بتدريب  وال��ب��دء  التعليمي،  القطاع 
ع��ل��ى منوذج  اأب���وظ���ب���ي  امل����دار�����س يف 

التعليم الدامج.

حمور التوظيف
�شّلط فريق عمل "حمور التوظيف" 
من هيئة املوارد الب�شرية يف اأبوظبي، 
مدير  ال�شبلي،  حمد  ب�شعادة  ممثًا 
قطاع ال�شيا�شات والتطوير املوؤ�ش�شي، 
امل�شتهدفات  اأب�������رز  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
مقدمتها  ويف  ل��ل��م��ح��ور،  ال��رئ��ي�����ش��ة 
حكومية  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  م���ب���ادرة 
الهمم،  الأ�شحاب  الدامج  للتوظيف 
والتي مت اإجناز %82 منها. وتهدف 
ال�شيا�شة اإىل متكني اأ�شحاب الهمم 
م��ن خ��ال ت��وف��ر ف��ر���س عمل لهم 
واخلا�س.  احلكومي  القطاعني  يف 
اأهم  اأي�����ش��اً  ال��ف��ري��ق  ا�شتعر�س  ك��م��ا 
حتقيقها  مت  ال����ت����ي  االإجن��������������ازات 
خ��ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وال��رب��ع االأول 
�شملت  وال���ت���ي   ،2021 ال���ع���ام  م���ن 
معّمق  وحتليل  وافية  درا�شة  اإج��راء 
النافذة  واالإج�������راءات  للت�شريعات 

ن�شبة  فيها حتليل  اأب��وظ��ب��ي، مب��ا  يف 
اجلهات  يف  الهمم  اأ�شحاب  توظيف 
احلكومية لعام 2020، ف�شًا عن 
ومراجعة  املعيارية،  املقارنات  اإع��داد 
على  وال��وق��وف  احلالية،  ال�شيا�شات 
التوظيف  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
اأ�شواق  يف  الهمم  الأ�شحاب  ال��دام��ج 
على  حالياً  العمل  وي��ج��ري  العمل. 
اال�شتبيانات  م��ن  جمموعة  اإط���اق 
ل��درا���ش��ة اأو���ش��اع اأ���ش��ح��اب الهمم يف 

بيئة العمل.
اأما عن برنامج "التوظيف الدامج"، 
"حمور  الثانية �شمن  امل��ب��ادرة  وه��ي 
العمل  ف��ري��ق  اأ���ش��ار  فقد  التعليم"، 
للربنامج  الرئي�شية  االأه����داف  اإىل 
واملتمثلة يف خلق منظومة متكاملة 
اإمارة  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  لتوظيف 
�شيا�شة  خمرجات  وتطبيق  اأبوظبي 
الفريق  وك�شف  ال��دام��ج.  التوظيف 
املبادرة  ه��ذه  %40 من  اإجن��از  عن 
النوعية، مبا يف ذلك اإطاق برنامج 
واملوجه  التوعوي  الهمم"  "زماء 
اأبوظبي لدعم  اإىل موظفي حكومة 
اإىل  الهمم،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  زمائهم 
ت�شنيف  لتطبيق  التح�شر  جانب 
الهمم،  ب���اأ����ش���ح���اب  خ���ا����س  م��ه��ن��ي 
واإن�شاء �شجل وظيفي خم�ش�س لهم 
نظام  وتطوير  اأبوظبي،  حكومة  يف 
اإلكرتوين يدعم الرت�شيح الوظيفي 
ال��ه��م��م وت�����ش��م��ي��م دليل  الأ����ش���ح���اب 

اإر�شادي لتوظيفهم يف االإمارة.

حمور الرعاية الجتماعية
الرعاية  "حمور  ع��م��ل  ف��ري��ق  ق����ّدم 
بقيادته  ت��ق��وم  ال���ذي  االجتماعية" 

الأ�شحاب  ال��ع��ل��ي��ا  زاي������د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال���ه���م���م، مم��ّث��ل��ة ب�����ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ك��م��ايل، 
عن  مف�شًا  �شرحاً  الهمم،  اأ�شحاب 
اأهم االإجنازات املحققة يف اإطار هذا 
املحور، واأبرزها اإ�شدار واعتماد دليل 
ت�شنيف االإعاقات اخلا�س باأ�شحاب 
وتعميمه  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  الهمم 
لتوحيد  املعنية  اجلهات  جميع  على 
اخلا�شة  واالإح�����ش��ائ��ي��ات  ال��ب��ي��ان��ات 
امل�شتوى  ع���ل���ى  ال���ه���م���م  ب���اأ����ش���ح���اب 
ن�شبة  بلغت  اإذ  وامل��ح��ل��ي،  االحت����ادي 
االإعاقات"  ت�شنيف  "دليل  اإجن����از 
عمل  خطة  و�شع  مت  كما   .35%
خدمات  "م�شوؤول  مل��ب��ادرة  تف�شيلية 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  الهمم"،  اأ���ش��ح��اب 
ت��ع��ي��ني ع�����دد م����ن امل�������ش���وؤول���ني عن 
ال��ه��م��م باجلهات  اأ���ش��ح��اب  خ��دم��ات 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
اأبوظبي. واأخذ الفريق  واخلا�س يف 
بناء  باجتاه  متقدمة  خطوات  اأي�شاً 
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف 
اإىل  و���ش��ل��ت  اإجن����از  بن�شبة  االإم�����ارة 
من  االن����ت����ه����اء  مت  ح���ي���ث   ،37%
اجلهات  م���ع  االإل�����ك�����رتوين  ال���رب���ط 
اإعداد  اإىل  املعنية، باالإ�شافة  املحلية 
اأ�شحاب  ب���ي���ان���ات  ���ش��ج��ل  م��ن��ه��ج��ي��ة 
الهمم وتطبيق معيار اإدارة وفهر�شة 
مع  بالتعاون  وذل��ك  ال�شجل،  بيانات 
– اأبوظبي. ويعمل  االإح�شاء  مركز 
الفريق خال العام 2021 احلايل 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ج���ه���وده يف اإط����اق 
مبادرات  خم�س  تطوير  وا�شتكمال 
تندرج جميعها �شمن حزمة مبادرات 

الرعاية االجتماعية". "حمور 

حمور الو�صول ال�صامل
ن��اق�����س ف���ري���ق ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م على 
"حمور الو�شول ال�شامل" من دائرة 
ب�شعادة  وال��ن��ق��ل، مم��ث��ًا  ال��ب��ل��دي��ات 
حممد حمد بن فهد املهري، املدير 
االإجنازات  النقل،  لقطاع  التنفيذي 
ي�شمل  ال��ذي  امل��ح��ور  �شمن  املحققة 
تنفيذها  يتم  ري��ادي��ة  م��ب��ادرات  �شت 
ومنها  اأخ��رى؛  جهات  مع  بال�شراكة 
"هيئة اأبوظبي الرقمية" و"جمل�س 
و"دائرة  الريا�شي"  اأب����وظ����ب����ي 
و"مطارات  وال�شياحة"  ال��ث��ق��اف��ة 
ويف  اأبوظبي".  و"موانئ  اأبوظبي" 
مبادرة  تاأتي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  مقدمة 
"الو�شول ال�شامل للمباين واملرافق 
الأ�شحاب  وامل�شاكن  النقل  وو�شائل 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  الهمم"، 
وتطوير  لتحديث  متكامل  برنامج 
ب�شهولة  ال��ع��اق��ة  ذات  الت�شريعات 
الو�شول وا�شتخدام املن�شاآت واملرافق 
واخلدمات الأ�شحاب الهمم. وحققت 
اإجناز  اأهمها  اإيجابية،  نتائج  املبادرة 
ملعاير  ال��ف��ن��ي��ة  االأح����ك����ام  حت���دي���ث 
الفنية  واالأح���ك���ام  ال�����ش��ك��ن اخل��ا���س 
م���ن خماطر  ب��احل��م��اي��ة  اخل���ا����ش���ة 
احلريق، والعمل مع اجلهات املعنية 
البيئية  الإن�شاء نظام تقييم للتهيئة 
كود  واإع���داد من��وذج خا�س مبقارنة 
املوؤهلة مع املعاير  االإم��ارات للبيئة 

املحلية ذات ال�شلة. 
اإل��ق��اء ال�����ش��وء ع��ل��ى مبادرة  ك��م��ا مت 
الربامج  اإىل  ال�����ش��ام��ل  "الو�شول 
ت�شعى  والتي  الداجمة"،  الريا�شية 
لارتقاء بجاهزية املرافق واملدربني 
ودمج  م�شاركة  ل�شمان  الريا�شيني 

اأ�شحاب الهمم يف جميع االأن�شطة 
حتقيقاً  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وقد  للجميع".  "الريا�شة  مل��ب��داأ 
االأوىل  م���ن احل��م��ل��ة  االن��ت��ه��اء  مت 
للتقييم املبدئي ل� 12 ناٍد ريا�شي، 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 

الأ�شحاب الهمم.

حمور ال�صحة والتاأهيل 
يتطلع "حمور ال�شحة والتاأهيل" 
ال�����ذي ت���ق���وده دائ������رة ال�����ش��ح��ة – 
الدكتور  ب�شعادة  ممثلة  اأب��وظ��ب��ي، 
التنفيذي  املدير  الها�شمي،  حامد 
اال�شرتاتيجية،  ال�����ش��وؤون  ل��ق��ط��اع 
اإجناح  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة  اإىل 
مبادرات املحور لتوفر نظم رعاية 
ومتكاملة  �شاملة  تاأهيلية  �شحية 
الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م واأ����ش���ره���م، مبا 
للرعاية  املختلفة  امل��راح��ل  ي�شمل 
والت�شخي�س  وال���وق���اي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
املحور  عمل  فريق  ويلتزم  والعاج. 
خال العام 2021 بالبدء يف تنفيذ 
مبادرتني اأ�شا�شيتني، وهما "تطوير 
اإطار تقييم موحد و�شامل ومتكامل 
الأ�شحاب الهمم"، وبرنامج "التدخل 
اإن�شاء  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي  املبكر" 
برامج متكاملة للك�شف والت�شخي�س 
وال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر مب���ا ي���ت���واف���ق مع 
مل�شاعدة  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 
النمائي  للتاأخر  املعر�شني  االأطفال 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  م���ن  واالأط�����ف�����ال 
املحلية  القدرات  بناء  اإىل  باالإ�شافة 
ورفع  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  التخ�ش�شية 
الوعي املجتمعي حول اأهمية التدخل 
املبكر. وتقوم هيئة الطفولة املبكرة 
مع  بالتعاون  الربنامج  هذا  بتنفيذ 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني يف خمتلف 
والتعليمية  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
تطوير  ل�����ش��م��ان  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
وم�شتدامة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م���ن���ظ���وم���ة 
ل���ربام���ج ال��ت��دخ��ل امل��ب��ك��ر يف اإم�����ارة 
اأبوظبي، مبا ي�شمن رفع جودة حياة 

اأ�شحاب الهمم واأ�شرهم.  

حمور املمكنات
الذي  املمكنات"  "حمور  اإط�����ار  يف 
ممثلة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  تقوده 
ب�شعادة الدكتورة ب�شرى املّا، املدير 
التنفيذي لقطاع التنمية املجتمعية 
العمل  ف���ري���ق  ن��اق�����س  ال����دائ����رة،  يف 
النوعية  امل����ب����ادرات  م���ن  جم��م��وع��ة 
اإجن���از  مت  ح��ي��ث  تفعيلها،  مّت  ال��ت��ي 
نظام  "اإن�شاء  م��ب��ادرة  م��ن   70%

الهمم  م��ت��ك��ام��ل الأ����ش���ح���اب  رع���اي���ة 
والتي  اأبوظبي،  اإم��ارة  واأ�شرهم" يف 
ال�شحية  اخلدمات  توفر  تت�شّمن 
والتاأهيلية، والتعليمية واالجتماعية 
والتكلفة  ال���ع���ال���ي���ة  اجل��������ودة  ذات 
يلبي  مبا  الهمم،  الأ�شحاب  املقبولة 
اج��ت��ي��اح��ات��ه��م وي���دع���م ج���ه���ود خلق 
ال�شياق  ويف  ل��ه��م.  ال��داجم��ة  البيئة 
نف�شه، ا�شتطاع الفريق اإجناز 25% 
والتي  التغير"،  "اإدارة  خطة  م��ن 
التحّول  عملية  ت�����ش��ري��ع  ت�شتهدف 
التوا�شل  ع��رب  االإم�����ارة  يف  امل��رج��وة 
امل�شلحة للتوعية بدور  اأ�شحاب  مع 
الأ�شحاب  اأب��وظ��ب��ي  "ا�شرتاتيجية 
– 2024" الفاعل   2020 الهمم 
اإجن���از  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
التقييم  "اإطار  مبادرة  من   20%
واملتابعة" التي يتم تطويرها لر�شد 
م����دى ت���اأث���ر اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة على 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  اأو�����ش����اع  حت�����ش��ني 
وذل�����ك ع���رب ق��ي��ا���س جم��م��وع��ة من 

موؤ�شرات االأداء. 
ال��دائ��رة ق��د خطت خطوات  وك��ان��ت 
م��ت��ق��دم��ة ب���اجت���اه حت��ق��ي��ق اأه�����داف 
متت  ح���ي���ث  املمكنات"،  "حمور 
مراجعة القانون االحتادي رقم 29 
اأ�شحاب  2006 ب�شاأن حقوق  ل�شنة 
االأط����ر  اإىل ج���ان���ب ر����ش���د  ال���ه���م���م، 
بالتعاون  العاقة  ذات  الت�شريعية 
فريق  وي�شعى  املعنية.  اجل��ه��ات  م��ع 
اإجنازاته  موا�شلة  اإىل  املعني  العمل 
2021 اجل����اري، من  خ���ال ال��ع��ام 
وتطبيق  تطوير  على  العمل  خ��ال 
"حمور  �شمن  ه��ام��ة  م��ب��ادرات  �شت 

املمكنات".
ويف اخلتام، �شلط اجتماع قادة حماور 
الأ�شحاب  اأب���وظ���ب���ي  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
توحيد  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ش��وء  الهمم 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ب���ني  اجل���ه���ود 
�شرعة  ���ش��م��ان  �شبيل  يف  واجل���ه���ات، 
النوعية  امل���ب���ادرات  تنفيذ  و���ش��ه��ول��ة 
تاأثراً  اأن حت���دث  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
اأ�شحاب  ح��ي��اة  يف  ملمو�شاً  اإي��ج��اب��ي��اً 
اأبوظبي.  اإم���ارة  يف  واأ���ش��ره��م  الهمم 
امل�شتمر  ال��ت��زام��ه��م  واأّك����د احل�����ش��ور 
و�شط  امل�شرتكة،  التطلعات  بتحقيق 
االإ�شادة بحر�س كافة اجلهات املعنية 
ع��ل��ى ت��وح��ي��د اجل��ه��ود الع��ت��م��اد نهج 
جميع  وت��ن��ف��ي��ذ  لت�شميم  م��ت��ك��ام��ل 
الوطني  للتوجه  الداعمة  امل��ب��ادرات 
حا�شنة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ر  اإىل  ال���رام���ي 
ت�شمن اأعلى م�شتويات جودة احلياة 

الأ�شحاب الهمم واأ�شرهم. 

تنمية املجتمع – اأبوظبي ت�شتعر�س م�شتجدات ا�شراتيجية اأبوظبي لأ�شحاب الهمم 2020 – 2024

•• دبي-الفجر

تراأ�س معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، اجتماع 
تقييم اأداء االإدارة العامة للعمليات خال الربع االأول من العام اجلاري، بح�شور 
بالوكالة،  العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  الغيثي،  علي  اهلل  عبد  اللواء 
واللواء املهند�س كامل بطي ال�شويدي، مدير االإدارة العامة للعمليات، والعميد 
والعميد  والريادة،  للتميز  العامة  االإدارة  املعا، مدير  اهلل  ال�شيخ حممد عبد 
نبيل عبد اهلل الر�شا، نائب مدير االإدارة العامة للعمليات، والعقيد تركي بن 
فار�س، مدير اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة، والعقيد خالد بن �شليمان، مدير 
اإدارة الرقابة والتفتي�س، وعدد من ال�شباط. وناق�س االجتماع املوا�شيع املدرجة 
على جدول االأعمال، واآخر امل�شتجدات، وا�شتعر�س نتائج تنفيذ قرارات اجتماع 
التقييم ال�شابق وما مت تنفيذه منها. ونوه معايل الفريق املري بالدور الكبر 
القيادة  اإدارة مركز  العاملني يف  ال�شباط واالأف��راد  الذي يوؤديه �شباط و�شف 
وال�شيطرة والدوريات يف احلفاظ على االأمن يف مناطق االخت�شا�س، وهو ما 
احلاالت  م��ع  اال�شتجابة  لزمن  ثانية  و47  دقيقتني  معدل  حتقيق  يف  �شاهم 

الطارئة يف الربع االأول من العام اجلاري، وكانت ن�شبة اال�شتجابة امل�شتهدفة 
احلاالت  م��ع  اال�شتجابة  زم��ن  متو�شط  ج��اء  بينما  دق��ائ��ق،   6 احل���االت  لتلك 
4 دقائق و57 ثانية، وجاء زمن    ،2020 الطارئة يف نف�س الفرتة من العام 
اال�شتجابة للحاالت غر الطارئة 9 دقائق و25 ثانية يف الربع االأول من العام 

اجلاري مقابل 10 دقائق و53 ثانية يف الفرتة نف�شها  من العام املا�شي .

اأكرث من مليون مكاملة
للربع   )999( النجدة  هاتف  نتائج  عر�س  على  امل��ري  الفريق  معايل  واطلع 
االأول من العام اجلاري ومقارنتها بالربع االول من العام 2020، حيث تلقى 
مركز اإدارة القيادة وال�شيطرة يف الربع االأول من العام اجلاري مليوناً و101 

األف و51 مكاملة، مت الرد على %99.79 منها يف غ�شون 10 ثواِن، مقارنة 
2020 ومت  العام  االأول من  الربع  و269 مكاملة خال  األفاً  و353  مبليون 

الرد على %97.53 منها يف غ�شون 10 ثواِن.

مركز الت�صال 901
مركز  اإىل  ال���واردة  املكاملات  اإح�شائيات  ح��ول  �شرح  اإىل  امل��ري  الفريق  وا�شتمع 
االت�شال )901(، حيث بلغ عدد املكاملات الواردة اإىل املركز يف الربع االأول من 
الرد  مت  التي  املكاملات  ن�شبة  وو�شلت  مكاملة،  و323  األفاً   170 اجل��اري  العام 
عليها يف غ�شون 20 ثانية %90،7، مقابل تلقي املركز ل 164 األفاً و874 
الرد  مت  التي  املكاملات  ن�شبة  وو�شلت   2020 العام  من  االأول  الربع  يف  مكاملة 

عليها يف غ�شون 20 ثانية، 80%.

متابعة مبا�صرة  
التقييم الذي يقوم به القائد  اإن  ال�شويدي،  اللواء كامل بطي  من جانبه قال 
القيادة  مركز  اإدارة  يف  العمل  ملتابعته  عنه،  ينوب  م��ن  اأو  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
وال�شيطرة، ي�شاهم يف رفع كفاءة العاملني يف املركز باالإ�شافة اإىل و�شع احللول 
للعمليات  العامة  االدارة  واإن  العمل،  تتخلل  اأن  ميكن  التي  للعقبات  املنا�شبة 
التقنيات  اأح��دث  ا�شتخدام  للجمهور من خال  اأف�شل  لتقدمي خدمات  ت�شعى 
التاأهيل  خال  من  وال�شيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  يف  العاملني  م�شتوى  ورفع 
اأن هذه االجتماعات تاأتي ملتابعة تنفيذ  والتح�شني امل�شتمر.  واجلدير بالذكر 
منهجية متكاملة لتقييم نتائج االإدارات العامة ربع ال�شنوية، مما يعطي فر�شة 
ح�شب  ك��ل  االإدارات،  اأه���داف  حت��دد  التي  االجت��اه��ات  على  ل��اط��اع  واإمكانية 
بال�شنوات  مقارنة  النتائج  تقييم  مبوجبها  يتم  التي  واالأ�شاليب  اخت�شا�شه، 
املا�شية، وت�شاهم يف اإدخال العديد من اخلطط التطويرية للوقوف على مدى 

جناح تلك اخلطط من واقع تلك االأهداف املحققة.

خالل الربع الأول من العام اجلاري
�شرطة دبي حتقق دقيقتن و47 ثانية يف التعامل مع احلالت الطارئة 

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
انذار قانوين وتكليف بالوفاء بالن�صر

رقم )2021/4164(
املن��ذرة : الغرير للطباعة والن�شر – �س.ذ.م.م 

املنذر اإلي�ه : 1 - اأدهم حممد جمعة – لبناين اجلن�شية 
)�س.ذ.م.م(  - حرة  منطقة   - ال  تي  بي   -  2

)جمهويل حمل االإقامة(
مبوجب هذا االإنذار تنذر املنذرة – املنذر اإليهما ويكلفهما باأن ي�شددوا لها كامل قيمة ال�شيك 
املرجتع مبلغا وقدره )126،140.00( مائة و�شتة وع�شرون الف ومائة واربعون درهم خال 
املخت�س التخاذ  الق�شاء  اإىل  املنذرة  تلجئ  �شوف  واإال   ، االإع��ان  تاريخ هذا  اأي��ام( من  )خم�شة 
كافة االإجراءات القانونية بحقكم مبا فيها ا�شت�شدار امر اأداء واإلزامكما بالت�شامن بكامل قيمة 
ولغاية  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   )12%( بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  ال�شيك 

ال�شداد التام وبالتعوي�شات املنا�شبة، والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
اخطار عديل بالن�صر

رقم )2021/4121(
املنذر: الزاجل للعقارات �س.ذ.م.م

املنذر اإليه: وودكو �س.ذ.م.م
املو�شوع تكليف بالوفاء 

اأن املنذر اإليه م�شتاأجر م�شتودع رقم 1 مبنطقة اخلبي�شي - رقم االأر�س 634 طبقاً لعقد ايجار �شنوي مببلغ وقدره  حيث   -  1
400،000 درهم، يبداأ يف 2017/9/22 وينتهي يف 2018/9/21  2 - وحي�ث اأن املن�ذر اإلي�ه ح�رر �ش�يك رق�م 5361 مببل�غ 
2018/8/22 م�شرف  66،670 دره�م م�وؤرخ يف  5362 مببل�غ  رق�م   و�ش�ي�ك   2018/6/25 ف�ي  دره�م م�وؤرخ   66،666
اأفاد  البنك  ال�شيكات على  االأج��رة، وبعر�س  133،336 درهم، م�شتحقات  لل�شيكني وقدره  اإجمايل  االإ�شامي، مببلغ  االإم��ارات 
33334 درهم من تلك القيمة االيجارية وتر�شد بذمته مبلغ  اإليه قام ب�شداد مبلغ  اأن املنذر  3 - وحيث  بعد توفر الر�شيد. 
وقدره  100،002 دره�م خ�ا�س مب�شتحقات االأجرة للفت�رة م�ن 2018/7/22 وحتى 2018/9/21 وميتنع عن ال�شداد. 
�شداد املنذر اإليه املبلغ املرت�شد بذمته. لذلك  ينذر املنذر املنذر اإلي�ه ويكلفه  عدم  من  ال�شرر  ا�شد  مت�شرر  املنذر  اأن  وحيث   -  4
ب�شرورة �شداد امل�شتحقات االيجارية املرت�ش�دة علي�ه مببلغ وقدره 100،001 )مائ�ة األ�ف وواح�د دره�م( ف�ي م�دة اأق�شاها )5 
اي�ام( م�ن ت�اريخ ن�ش�ر ه�ذا االإخط�ار  واال �شي�شطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه يف املطالبة ب�شداد 
كامل  القيمة، مبا يف ذلك اللجوء اإيل ال�شلطات املخت�شة واجلهات الق�شائية وحتمل املنذر اإليه بكافة ر�شوم  وم�شروفات التقا�شي 

مبا فيها اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : وي كا�س اين كار  
العنوان : مكتب )01( ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - القوز ال�شناعية الثالثة - ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رقم   727555  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1181661 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحال ال�شركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/3/18  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2021/3/18
مكتب   : العنوان  دبي(  )فرع  املحدودة  واملراجعة  للمحاماة  ثورنتون  جرانت 
 - الثاين  التجاري  املركز   - تاور(  )رولك�س  لا�شتثمار  واوالده  �شديقي  ملك   2301
هاتف : 3889925-04  فاك�س : 3889915-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : بي اند �صي للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 100201 ملك D3 بردبي - زعبيل الثانية - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 641007 رقم القيد بال�شجل التجاري : 
التاأ�شر  باأنه قد مت  التنمية االقت�شادية بدبي  دائرة  1061189 مبوجب هذا تعلن 
قرار  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اه  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2021/3/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
2021/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صجاد 
 O-08A-005 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�صبون  و�صركاهم   حيدر 
ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد بن �شعيد ال مكتوم - ديرة - رقة البطني - هاتف : 
2222126-04  فاك�س : 2238881-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 
ا�شم امل�شفي : جرانت ثورنتون للمحاماة واملراجعة املحدودة )فرع دبي(

العنوان : مكتب 2301 ملك �شديقي واوالده لا�شتثمار )رولك�س تاور( - املركز 
التجاري الثاين - هاتف : 3889925-04  فاك�س : 3889915-04  مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاه 
لت�شفية وي كا�س اين كار وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/3/18 
اأي  2021/3/18 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : �صجاد حيدر و�صركاهم حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم - O-08A-005 - ملك �شمو ال�شيخ احمد بن را�شد بن �شعيد ال 
 مكتوم - ديرة - رقة البطني - هاتف : 2222126-04  فاك�س : 04-2238881
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  بي اند �صي للتجارة - �س ذ م م  اأع��اه لت�شفية 
بتاريخ  2021/3/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/3/14 
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  وعلى من لديه 
الثبوتية  امل�شتندات واالأوراق  اأعاه، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 18/2021/65 عقاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء ، والزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمعي مبلغ 500،685 درهم )خم�شمائة 
الف و�شتمائة وخم�شة وثمانون درهم اإماراتي( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة يف دي�شمرب 2016 وحتى 
ال�شداد التام والزام املدعي عليهما بدفع الفائدة التاأخرية ح�شب االإتفاقية والبالغة مبلغ 10،014 درهم )ع�شرة االف 

واربعة وع�شر درهما اإماراتي( والزام املدعي عليهما بتعوي�س جابر لل�شرر مببلغ 176،000 درهم.  
طالب االإعان :  طارق حممد جمال حممد فهمي - �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعانه : 1- تنميات جلوبال للتطوير العقاري - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/5/6 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�شالح/ 
للمدعي  ترد  بان  عليه  املدعي  ال�شركة  وبالزام   2015/6/13 امل��وؤرخ  بيع  عقد  بف�شخ  فهمي  حممد  جمال  حممد  ط��ارق 
مبلغ وقدره 500685 خم�شمائة الف و�شتمائة وخم�شة وثمانني درهم ف�شا عن فائدة بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ 
2021/1/21 وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعان 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اعالن مدعي عليه بالن�صر   
يف الدعوى FUCFICIGRI2021 / 0000009 تظلم  

اإىل املدعي عليه : بيبني فالوبارامبيل فارجهي�شى
االإمارات العربية املتحدة / اجلن�شية 

اأعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  قد   - االإ�شامي  ال�شارقة  م�شرف  املدعي  بان  نعلمكم 
 ، الفجرة  حمكمة  امام  احل�شور  عليكم  يجب  لذا   ، درهم   23.647.26 للمطالبة 
املحكمة االإبتدائية املدنية يوم الثاثاء املوافق 2021/5/18 ال�شاعة 9.00 لتقدمي ما 
ينوب  وكيل معتمد  اإر�شال  او  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  دفاع وم�شتندات  لديكم من 

عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ / 2021/5/5 

مركز �شعادة املتعاملني 
القا�صي / حممد علي عبدال�صكور 
حمكمة الفجرية 
املحكمة الإبتدائية املدنية    

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

����ش���ف���راء جمل�س  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
" زايد  بعنوان  حما�شرة  االم���ارات 
االأقل  م��ن  �شعبه  وم��ع��ج��زة حت��وي��ل 
دخًا اإىل اأغنى �شكان االأر�س خال 
مب�شاركة  م���وؤخ���راً،  قليلة"  ���ش��ن��وات 
ال����دك����ت����ور م����ب����ارك ح���م���د م�����رزوق 
اإدارة غرفة  العامري ع�شو جمل�س 

جتارة و�شناعة اأبوظبي.
�شكره  ع���ن  ال���ع���ام���ري  د.  واأع�������رب 
التي  امل��ح��ا���ش��رة  ملنظمي  وت��ق��دي��ره 
املغفور  ان  مو�شحاً  موؤخراً،  اأقيمت 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  م��وؤ���ش�����س 
ث������راه- قد  – ط��ي��ب اهلل  امل���ت���ح���دة 
املحب  و  ب��ال��ك��رم واخل�����ر  اأت�����ش��ف 

لان�شانية.
واأكد د. مبارك العامري اأن املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ثراه- قد حر�س منذ  اهلل  – طيب 
اأبوظبي  يف  احل��ك��م  مقاليد  ت��ول��ي��ه 
امل�شاريع  م���ن  ور����ش���ة  اط����اق  ع��ل��ى 
ميناء  ان�شاء  واالأع��م��ال حيث جرى 
بحري،  ر�شيف  اأول  افتتاح  و  زاي��د 
ان�شاء مطار اأبوظبي الدويل، ان�شاء 
حمطة لتوليد الكهرباء، وحمطات 
املياه، وان�شاء امل�شاكن وتوزيعها على 

املواطنني،واقامة �شبكة من الطرق 
املتطورة،  التحتية  والبنى  احلديثة 
بالقطاع  االه����ت����م����ام  ج����ان����ب  اىل 
الزراعي حيث متكن من زراعة 40 
مليون نخلة و 160 مليون �شجرة 
باجمايل  اأخ��رى  اأن���واع متعددة  من 
فرتة  خ��ال  �شجرة  مليون   200

حكمه.
واأ�شار اإىل اأن دخل الفرد ال�شنوي يف 
اأبوظبي قد ارتفاع من 650 درهماً 
اماراتياً يف العام 1965 لي�شل اىل 
�شنوياً  اإم��ارات��ي  دره��م  األ��ف   150
خال فرتة زمنية قليلة من تويل 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 

مقاليد احلكم يف االمارة.
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اأن  واأو�شح 
– طيب  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  نهيان  اآل 
على  ك��ان حري�شاً  – ق��د  ث���راه  اهلل 
و رفع  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������ش���اد  دع�����م 
والعوائد  االنتاج  يف  النمو  معدالت 
الرفاهية  م���ن  م���زي���داً  ي��ح��ق��ق  مب���ا 

الأبناء �شعبه.
اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن  واأف��اد 
�شلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- 
اأ�ش�س دولة  و  قد قام بجهود جبارة 
قوية وغنية تتمتع بالرفاهية ور�ّشخ 

يف  املواطنني  وا���ش��راك  العمل  قيمة 
م�شرة التنمية ، م�شراً اإىل اأن دولة 
اأك��رب اقت�شاد  االم��ارات تعترب ثاين 
م�شريف  ن���ظ���ام  وت��ت��م��ت��ع   ، ع���رب���ي 
يف  حتتية  بنية  وب���اأح���دث  م��ت��ط��ور، 
ال���ع���امل، ورف����ع م�����ش��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م ، 
االماراتي  ال�شعب  حتويل  يف  وجنح 
م��ن االأق���ل دخ��ًا اإىل االع��ل��ى دخًا 

على ال�شعيد العاملي
املحطات  ال��ع��ام��ري  د.  وا���ش��ت��ع��ر���س 

الهامة يف م�شرة املغفور له ال�شيخ 
– طيب  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
ال���دول���ة منذ  م��وؤ���ش�����س  ث�����راه-  اهلل 
مياده بتاريخ 6 مايو عام 1918، 
م�����روراً ب��ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف 
تاأ�شي�س  م�����ش��رة  و  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
العربية  االم����������ارات  دول������ة  احت������اد 
وفاته  ت��اري��خ  اإىل  و���ش��واًل  امل��ت��ح��دة 
وما مثلته هذه املنا�شبة من خ�شارة 
كون  واالن�����ش��ان��ي��ة  للب�شرية  ف��ادح��ة 

امتدت  " زاي����د اخلر" ق��د  اأي����دي 
تقدمي  العامل يف  ق��ارات  اىل جميع 
املحتاجني  وغوث  وامل�شاعدة  العون 

وجندة املعوزين.
وقال:" قبل تويل املغفور له ال�شيخ 
مقاليد  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
احلكم ، مل توجد يف اإمارة اأبوظبي 
مدار�س نظامية، اأو �شبكات للكهرباء 
طرق  اىل  نفتقر  كنا  كما  وللمياه، 
ت��رب��ط ب��ني م��ن��اط��ق االم�����ارة ، ومل 

و كنا نعاين من  بنية حتتية  توجد 
ب�شبب  واالأوب��ئ��ة  االأم��را���س  انت�شار 
وقد  والعيادات،  امل�شايف  وج��ود  ع��دم 
كان الو�شع �شعباً على املواطنني يف 

اأبوظبي والدولة".
واأ�شاف بالقول:" منذ تويل ال�شيخ 
– طيب  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
اإمارة  يف  احلكم  مقاليد  ث��راه-  اهلل 
الليل،  مع  النهار  وا�شل   ، اأبوظبي 
واخلطط  اال�شرتاتيجيات  وو���ش��ع 
قام  و  ال��ق��ائ��م��ة،  االأو����ش���اع  لتغير 
خمتلف  يف  امل���������ش����اري����ع  ب�����اط�����اق 
امل������ج������االت، و�����ش����ّخ����ر االم���ك���ان���ي���ات 
اأجل  من  النفط  وعوائد  والقدرات 
بحياة  لارتقاء  ع�شرية  دول��ة  بناء 
الرعاية  �شبل  وت��وف��ر   ، امل��واط��ن��ني 
واالهتمام بهم، واالهتمام بتفا�شيل 
حياتهم عرب توفر ال�شكن املنا�شب 
والرعاية الطبية املتقدمة و تطوير 
وت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ى حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة يف 
النا�س  جعل  مما  املجاالت،  خمتلف 
والغربية  ال���ع���رب���ي���ة  ال��������دول  م����ن 
بغر�س  االم���������ارات  اإىل  ي���ق���دم���ون 

العمل واالقامة ".
لقد  العامري:"  ال��دك��ت��ور  وت���اب���ع 
جرى فتح امليزانية على م�شراعيها، 

واطاق م�شاريع متنوعة مثل تعبيد 
الطرق بني مناطق اأبوظبي خا�شة 
ومدينة  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ب���ني 
واملطارات  امل��وان��ئ  ان�����ش��اء  و  ال��ع��ني، 
للمواطنني،  امل�����ش��اك��ن  وت���وف���ر   ،
خمتلف  يف  وعيادات  م�شايف  وان�شاء 
�شبكات  واق����ام����ة  وامل���ن���اط���ق،  امل�����دن 
ك���ه���رب���اء وم���ي���اه و����ش���رف ���ش��ح��ي ، 
بالقطاعات  االه��ت��م��ام  ج��ان��ب  اإىل 
النمو".  عجلة  ودف���ع  االق��ت�����ش��ادي��ة 
وذك���ر اأن���ه ك��ان��ت ت��وج��د م��در���ش��ة او 
توليه  قبل  اأب��وظ��ب��ي  يف  مدر�شتني 
احلكم، اإىل اأنه وعقب تويل املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان – طيب 
احل���ك���م فد  – م��ق��ال��ي��د  ث�����راه  اهلل 
منطقة  كل  يف  املدار�س  بان�شاء  قان 
النا�س  يغري  وك��ان  ومدينة،  وح��ي 
بت�شجيل اأبنائهم باملدار�س وي�شرف 
التزامهم  ن��ظ��ر  ل��ل��ط��ل��ب��ة  روات������ب 
التعلم  لهم على  بالدرا�شة ت�شجيعاً 
الكليات  ان�شاء  اأن��ه جرى  ، مو�شحاً 
واملعاهد واجلامعات لتوفر التعليم 
واالرتقاء  االم����ارات  الأب��ن��اء  ال��ع��ايل 
مب�شتواهم االأكادميي ليكونوا عوناً 

يف م�شرة البناء والتطوير .
م��ن ال  وقال:" لقد تغرت احل��ي��اة 

ومهما  �شيئ،  ك��ل  ت��وف��ر  اإىل  �شيئ 
حت��دث��ن��ا ف��اإن��ن��ا ل��ن ن���ويف امل��غ��ف��ور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – 
�شاهم  ث��راه- حقه، حيث  طيب اهلل 
يف ت��غ��ي��ر م�����ش��ار ���ش��ع��ب االم������ارات، 
و�شعى بالتعاون مع اخوانه ا�شحاب 
االعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و 
حكام االم��ارات لبناء وتطوير دولة 
موؤ�شرات  تت�شدر  وع�شري  حديثة 

النمو التقدم والرفاهية".
له  امل��غ��ف��ور  مت��ت��ع  ل��ق��د  واأ�شاف:" 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
ب���االأم���ان���ة  ث��������راه-  اهلل  ط���ي���ب   –
والعمل  ال�����ش��ع��ب  وح���ب  واجل������دارة 
الدوؤوب امل�شتمر، اىل جانب الطيبة 
هذا  اأبناء  خلر  وال�شعي  والرحمة 
عليهم،  والتعوي�س  الغايل  الوطن 
و�شيا�شياً  غ��داري��اً  ك��ان  فقد  وكذلك 
متمكناً، واإن ما متكن من اجنازه يف 
عام يوازي ما يحققه روؤ�شاء يف دول 
اأخرى خال 10 �شنوات اأو اأكرث".

تو�شف  اأبوظبي  العا�شمة  ان  وذكر 
بنيتها  ب�����ش��ب��ب  اخل��ل��ي��ج  مب��ان��ه��ات��ن 
ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط����ورة وامل�������ش���اري���ع 
واأبراجها  امل��ت��ن��وع��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

ومبانيها املرتفعة واملميزة.

•• الفجرية -الفجر:

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
ال��ف��ج��رة م��ت��م��ث��ل��ة ب������اإدارة امل���رور 
املرور  اأ�شبوع  فعاليات  وال��دوري��ات 
2021م حتت �شعار  العربي لعام 
بل  مب�����ش��ر  ل��ي�����ش��ت  " احل�����وادث 
اإه���م���ال وت��ق�����ش��ر " اع���ت���ب���اراً من 
ال��راب��ع م��ن م��اي��و اجل����اري، وذلك 
اخلا�شة  ال����ربام����ج  اإط������ار  ���ش��م��ن 
املرورية  الثقافة  مبادئ  برت�شيخ 
من خال برامج التوعية املرورية 
تاأتي  املجتمع والتي  لكافة �شرائح 
وزارة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����ش��ي��داً 

الداخلية و�شرطة الفجرة بهدف 
جعل الطرق اأكرث اأمناً.

اإىل  امل���رور العربي  اأ���ش��ب��وع  ي��ه��دف 
وم�شببات  مب���خ���اط���ر  ال���ت���وع���ي���ة 
الطريق،  على  امل��روري��ة  احل���وادث 
كما يعزز الوعي والثقافة املرورية 
لدى قائدي املركبات وم�شتخدمي 
املرورية  احل�����وادث  ب����اأن  ال��ط��ري��ق 

لي�شت مب�شر.
واأ������ش�����ار ال���ع���ق���ي���د ����ش���ال���ح حممد 
اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��ن��ح��اين  ع��ب��داهلل 
اأ�شبوع  اأن  وال������دوري������ات  امل�������رور 
تعزيز  ي�����ش��ه��م يف  ال��ع��رب��ي  امل�����رور 
بني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  دور 

لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  ���ش��رائ��ح  ك���اف���ة 
ال�����ش��ام��ة ل��ل��ج��م��ي��ع واحل�����د من 

والوفيات  واالإ����ش���اب���ات  احل�����وادث 
ويربز جوانب التهاون والتق�شر 
املركبات  ق��ائ��دي  بع�س  ق��ب��ل  م��ن 
عدم  ال���ط���ري���ق يف  وم�����ش��ت��خ��دم��ي 
باالأنظمة  وال���ت���ق���ي���د  االل������ت������زام 
و�شعت  والتي  امل��روري��ة  والقواعد 
لتحقيق االأمن وال�شامة للجميع 

على الطريق.
ال�شائقني  ك��اف��ة  الظنحاين  ودع���ا 
حتمل  اإىل  الطريق  وم�شتخدمي 
حتقيق  يف  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�������ش���ام���ة م����ن خ�����ال االل����ت����زام 
ال��ق��ي��ادة االآم��ن��ة والبعد  مب��ه��ارات 
امل����م����ار�����ش����ات اخل����ط����رة على  ع����ن 

الطريق.
م����وزة  اأول  امل��������ازم  واأو�����ش����ح����ت 
مدير  ال����درم����ك����ي  ع���ب���دال�������ش���ام 
ف���رع ال��ت��وع��ي��ة واالإع�����ام امل���روري 
املختلفة  التوعوية  ال��ربام��ج  اأه��م 
لن�شر  الت�شغيلية  املعدة يف اخلطة 
امل��روري��ة يف ظل  والثقافة  ال��وع��ي 
والوقائية  االحرتازية  االإج��راءات 
)كوفيد- ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف 
19( من خال تفعيل دور احلملة 
املرورية  والثقافة  الوعي  ن�شر  يف 
وت���ق���دمي ال��ن�����ش��ائ��ح واالإر�����ش����ادات 
الن�شية  ال��ر���ش��ائ��ل  ال��وق��ائ��ي��ة ع��رب 

وو�شائل التوا�شل االجتماعي.

�شرطة الفجرية تطلق اأ�شبوع املرور العربي حتت �شعار )احلوادث لي�شت مب�شري بل اإهمال وتق�شري( 

جملة )اجلندي( ت�شدر ملحقا خا�شا مبنا�شبة الذكرى ال�45 لتوحيد القوات امل�شلحة
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدرت جملة "اجلندي" - التابعة 
خا�شاً  م��ل��ح��ق��اً   - ال����دف����اع  ل�������وزارة 
لتوحيد  ال�45  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة يف 
ال�����ش��اد���س م���ن م��اي��و ع���ام 1976، 
وذلك يف اإطار مواكبتها للمنا�شبات 
ت��اري��خ دولة  ال��وط��ن��ي��ة اخل���ال���دة يف 
امل�شاركة  على  وحر�شها  االإم����ارات، 
ذكراها  وت��خ��ل��ي��د  ب��ه��ا  االح��ت��ف��اء  يف 

املجيدة.
ت�شمن االإ�شدار اخلا�س الذي جاء 
اخلام�شة  "الذكرى  ع���ن���وان  حت���ت 
امل�شلحة  القوات  لتوحيد  واالأربعون 
فعالة"،  واأدوار  ����ش���اع���دة  ق����وة   ..
العديد من املحاور واملو�شوعات التي 
التاريخي  احل��دث  هذا  اأهمية  تربز 
"اجلندي" يف هذا  اخل��ال��د. وق��ال��ت 
بتاريخ  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل   : ال�����ش��ي��اق 
ق��وات��ن��ا امل�����ش��ل��ح��ة، وب���اإجن���ازات���ه���ا يف 
اأداة  اأ�شبحت  اأن  بعد  امليادين،  كافة 
ق���وة م��ت��ع��ددة االأغ���را����س وامل��ه��ام يف 
احلرب وال�شلم واالأزمات .. مل يكن 
القيادة  حر�س  ل��وال  ليتحقق  ذل��ك 
العنا�شر  اإع�������داد  ع��ل��ى  ال���ر����ش���ي���دة 
امل�شلحة،  للقوات  ن��ة  امل��ك��وِّ الب�شرية 
وتطويرها  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  وت��دري��ب��ه��ا 
االحتياجات  وت��وف��ر  دائ����م،  ب�شكل 
ال��ازم��ة ك��اف��ة الإن�شاء  واالإم��ك��ان��ات 
باأحدث  م���زود  ق��وي  ع�شري  جي�س 
للدفاع  ال��ع�����ش��ك��ري��ة؛  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأمنها  وحماية  ال��دول��ة،  �شيادة  ع��ن 

الوطني.
واأ�شافت املجلة يف اإ�شدارها اخلا�س 
امل�شلحة،  ال��ق��وات  توحيد  ي��وم  يف   :
ونحن  واالع����ت����زاز،  ب��ال��ف��خ��ر  ن�شعر 
املوؤ�ش�شني يف  االآباء  ن�شتذكر �شنائع 
بناء هذه الدولة الفتية .. اإنها ماآثر 

املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �شلطان 
بن  را���ش��د  ال�شيخ  واأخ��ي��ه  نهيان،  اآل 
�شعيد اآل مكتوم "طيب اهلل ثراهما"، 
فاإليهم نزجي ال�شام يتبعه ال�شام 
مدى  اإىل  بفطنتهم  تنبهوا  فقد   ..
احلاجة اإىل الوحدة، و�شارعوا طيب 
امل�شافات،  واخ��ت�����ش��روا  ث��راه��م  اهلل 
ال�شفوف،  ور�شوا  البنيان  واأ�ش�شوا 
اأف�شلها، ومن  احلياة  ومنحونا من 
اجل��ي��و���س اأم��ن��ع��ه��ا، وم��ن ال����روؤى ما 
والنماء  ال��ب��ن��اء  م���ن  مل��زي��د  ي��ك��ف��ي��ن��ا 

واالحتاد.
وحتت عنوان "تاريخ م�شرق للقوات 
امل�شلحة"، قالت "اجلندي"، اإن قرار 
ال�شاد�س  امل�شلحة يف  القوات  توحيد 
1976، جاء مبثابة  عام  مايو  من 
نقطة حتول يف مفهومها وعقيدتها، 
واإن ما نراه اليوم من قوات م�شلحة 
م���درب���ة ب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة وب���ق���درات 
ف��ائ��ق��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام م��ت��ع��ددة، ما 

���ش��ل�����ش��ل��ة ط��وي��ل��ة من  ن���ت���اج  اإال  ه���و 
ال����ت����ط����ورات ال���ت���ي ا����ش���ت���ج���دت على 
قواتنا امل�شلحة ا�شتجابة ملتغرات يف 
البيئة االإقليمية والدولية ومواكبة 
اأنظمة  ا�شتجدت يف  التي  للتطورات 
الع�شكرية  وال����ع����ق����ائ����د  ال���������ش����اح 
وطبيعة ال�شراعات .. وذكرت املجلة 
مرت  التي  امل��راح��ل  ال�شياق  ه��ذا  يف 
متثلت  وال��ت��ي  امل�شلحة  ال��ق��وات  بها 
املت�شاحلة،  االإم��ارات  �شاحل  يف قوة 
وقوة دفاع االحتاد، والقوات امل�شلحة 

االحتادية.
ال�����دور  "اجلندي"  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال��ت��اري��خ��ي ال����ذي ل��ع��ب��ه امل��غ��ف��ور له 
نهيان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
القوات  توحيد  يف  ث���راه،  اهلل  طيب 
امل�شلحة حيث اأ�شر على هذا الهدف 
 ،1971 ال��دول��ة يف ع��ام  ق��ي��ام  منذ 
اأجل  م��ن  قوية  واإرادة  ب���داأب  وعمل 
حتقيقه على مدى ال�شنوات التالية 

لهذا التاريخ، حتى مت الو�شول اإليه، 
يف  وقفت  التي  العقبات  متنعه  ومل 
اإك���م���ال ه���ذا الطريق  ط��ري��ق��ه م���ن 
اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  نهايته.  حتى 
عام  يف  تاأ�ش�شت  "اجلندي"  جم��ل��ة 
منها  االأول  العدد  و�شدر   ،1973
ال��ع��ام نف�شه،  اأك��ت��وب��ر م��ن  ���ش��ه��ر  يف 
بهدف تغطية اأخبار ون�شاطات وزارة 
امل�����ش��ل��ح��ة بدولة  وال���ق���وات  ال���دف���اع 

االإمارات العربية املتحدة.
منذ  "اجلندي"  جم���ل���ة  وت���ع���م���ل 
تاأ�شي�شها عرب نخبة من اأبرز الكتاب 
الدفاعي  امل��ج��ال  يف  واملتخ�ش�شني 
العامل،  اأنحاء  واالأمني من خمتلف 
وتقارير  وبحوث  درا�شات  ن�شر  على 
متخ�ش�شة،  ع�����ش��ك��ري��ة  وم���ل���ف���ات 
تتناول بالبحث والتحليل عدداً من 
الق�شايا واملو�شوعات احليوية التي 
تهم املتابع يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة واملنطقة العربية والعامل.

رغبات  وتلبية  االأه����داف  ولتحقيق 
تخ�ش�س  وامل����ت����اب����ع����ني،  ال������ق������راء 
من  م��ه��م��ة  م�����ش��اح��ات  "اجلندي" 
ولقاءات  حتقيقات  لن�شر  �شفحاتها 
ع�شكرية  �شخ�شيات  م��ع  �شحفية 
�شيتها  ذاع  امل�شتوى  رفيعة  ومدنية 

على م�شتوى العامل.
والعلمي،  ال��ث��ق��ايف  امل�شهد  والإث����راء 
تن�شر جملة "اجلندي" عرب اأبوابها 
املختلفة تقارير ومو�شوعات ثقافية 
كما  وريا�شية،  وطبية  واقت�شادية 
متعددة  م���اح���ق  ����ش���ن���وي���اً  ت�������ش���در 
ت����واك����ب اأه������م االأح����������داث يف دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.
وحتر�س املجلة بن�شختها املطبوعة 
Aljundi./ وموقعها االإلكرتوين
@/ ال��رق��م��ي��ة  وم��ن�����ش��ات��ه��ا   /ae

على   ،/aljundijournal
ر���ش��د وم��واك��ب��ة ك��ل ج��دي��د يف عامل 

االإعام الع�شكري.

يف حما�صرة نظمتها جمعية �صفراء جمل�س المارات

د. مبارك العامري: ال�شيخ زايد جعل مواطني الإمارات الأعلى دخاًل خالل �شنوات قليلة من مدة حكمه

•• دبي-الفجر

اخ��ت��ت��م ال���ل���واء االأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح��م��د ب��ن فهد، 
م�شاعد ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��وؤون االأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري��ب يف 
���ش��رط��ة دب����ي، ف��ع��ال��ي��ات امل��و���ش��م ال��ث��ق��ايف ال��رم�����ش��اين لعام 
عنوان "خواطر رم�شانية"،  حملت  مبحا�شرة  ه�،   1442
دبي،  �شرطة  ب��اأك��ادمي��ي��ة  ال�شباط  ن���ادي  يف  اأقيمت  وال��ت��ي 
ال�شام�شي،  بطي  حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  العميد  بح�شور 
مدير االأكادميية بالنيابة، والعقيد بدران ال�شام�شي، مدير 
االإدارة العامة للتدريب، والعقيد اأحمد مردا�س، نائب مدير 
ملوظفي  بعد  املحا�شرة عن  وُبثت  للتدريب،  العامة  االإدارة 
قطاع االأكادميية والتدريب.واأ�شاد اللواء ابن فهد بحر�س 
وتنظيم  الف�شيل  ال�شهر  نفحات  اغتنام  على  االأك��ادمي��ي��ة 

النعكا�شاتها  نظرا  م�شتمرة،  ب�شفة  الرم�شانية  املوا�شم 
االإيجابية على النف�س الب�شرية وم�شاهمتها يف غر�س القيم 
وتعزيز الروحانيات وتهذيب االأخاق وال�شلوك، واكت�شاب 
الثقافة املعرفية املتنوعة، منوهاً بالتحديات التي فر�شتها 
وم�شرا  وال��ت��دري��ب،  التعليم  جم���االت  يف  ك��ورون��ا  جائحة 
اإىل البنية التحتية التي تتمتع بها دولة االإمارات العربية 
املتحدة من كوادر موؤهلة وتقنيات ذكية مكنتها من التحول 
التعليمية  املرن وال�شريع وقت االأزم��ات، ومكن موؤ�ش�شاتها 

من اال�شتمرار يف التعليم والتدريب عن بعد.
االأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  ك��رم  اخلتام،  ويف 
من  املزيد  بذل  اإىل  داعيا  املتميزين،  املوظفني  والتدريب، 
اجلهود والطاقات لتعزيز م�شرة التميز والتفوق املوؤ�ش�شي 

التي تنتهجها القيادة العامة ل�شرطة دبي.

•• اأبوظبي- وام:

النقبي  بحبوح  علي  �شعيد  الدكتور  امل�شت�شار  �شعادة  اأك��د 
ال��ع��دل رئ��ي�����س جل��ن��ة �شوؤون  ب��اأع��م��ال وك��ي��ل وزارة  ال��ق��ائ��م 
اخلرباء اأن ما تقوم به اإدارة اخلرباء من اأعمال، يعد ركناً 
املتقا�شني،  جمهور  ب��ني  العدالة  اإر���ش��اء  يف  ورئي�شاً  ه��ام��اً 
ال�شيما يف هذا الع�شر لتنامي حجم االأن�شطة واملعامات 
�شوؤون  اجتماع جلنة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  والتجارية.  املدنية 
اخل�����رباء ب��رئ��ا���ش��ت��ه وب��ح�����ش��ور امل�����ش��ت�����ش��ار ع��ب��ي��د �شلطان 
الظاهري الوكيل امل�شاعد لقطاع اخلدمات الق�شائية نائب 
الرئي�س، واخلبرة املهند�شة عائ�شة �شليمان اآل علي مدير 

ادارة اخلرباء واملرتجمني وباقي اأع�شاء اللجنة .
الفنية  واللجان  اإجن��ازات��ه��ا  ح�شيلة  اللجنة  وا�شتعر�شت 
التابعة لها يف ال��وزارة خال عام 2020، حيث تبني من 
العر�س اأن جلنة �شوؤون اخلرباء الفنيني عقدت العديد من 
االجتماعات، مت خالها املوافقة على قيد عدد 43 خبرا 
يف تخ�ش�شات خمتلفة، وفح�شت اللجنة 16 �شكوى �شد 

اخلرباء، واتخذت القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

رات،  قرا  �شبعة   2020 العام  خال  اللجنة  اأ�شدرت  كما 
طلبات  عدد  وبلغ  املهمة،  التو�شيات  من  العديد  واتخذت 
عقدت  فيما   .. طلبا   363 اإل��ي��ه��ا  امل��ق��دم��ة  اخل���رباء  قيد 
ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 13 جل��ن��ة ف��ن��ي��ة 31 
اجتماعا، مت خالها عر�س 149 طلب قيد خبر الجراء 
بني  ما  وت��وزع��وا  لهم،  ال�شخ�شية  واملقابات  االخ��ت��ب��ارات 
وخرباء  وال�شريبيني  وامل�شرفيني  احل�شابيني  اخل���رباء 
والكهربائية  وامليكانيكية  وامل��ع��م��اري��ة  امل��دن��ي��ة  الهند�شة 
وخرباء االأ�شهم وال�شندات وخرباء النقل وال�شحن اجلوي 
وخرباء العامات التجارية وامللكية الفكرية وخرباء وقاية 
واأمن و�شامة احلرائق، وقد مت اإعداد وتاأهيل من اجتازوا 
االختبارات منهم على اأعمال اخلربة من خال ح�شولهم 

على دورات اإعداد وتاأهيل خبر اأمام اجلهات الق�شائية.
على  االإجن����ازات  تقرير  ا�شتعرا�س  بعد  اللجنة  واطلعت 
اآخر طلبات  اأعمالها ووافقت خال االجتماع على  جدول 
القيد بجداول اخلرباء من خمتلف التخ�ش�شات، وناق�شت 
املوا�شيع املطروحة على جدول اأعمالها ووافقت على قيد 

ح�شابيني و 3 خرباء هند�شيني. خرباء   7

�شرطة دبي تختتم فعاليات املو�شم 
الثقايف الرم�شاين وتكرم املتميزين

وزارة العدل: اأعمال جلنة �شوؤون اخلرباء ركن 
هام يف اإر�شاء العدالة بن جمهور املتقا�شن

•• دبي-الفجر

تعاقدها  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابعة  اإ�شعاد  بطاقة  جلنة  ج��ددت 
واأقاربهم من  البطاقة  دبي، مقدمة حلاملي  الربيطانية يف  مع اجلامعة 
برامج  على  مرتفعة  بن�شب  ج��دي��دة  وخ�شومات  عرو�شا  االأوىل  ال��درج��ة 
البكالوريو�س وبرامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة. ياأتي ذلك تنفيذاً لبنود 
ا�شتمارة تقدمي العرو�س اجلديدة املعتمدة من قبل الدكتور عبد الكرمي 
�شلي، رئي�س اجلامعة، وال�شيدة منى العامري، رئي�س جلنة بطاقة اإ�شعاد.  
بطاقة  جلنة  يف  التعليم  قطاع  رئي�س  �شيف،  زكريا  ال�شيد  ق��ال  وتف�شيًا 

اإ�شعاد، اإن اللجنة جددت اتفاقية ال�شراكة مع اجلامعة الربيطانية يف دبي، 
وح�شلت مبوجبها على عرو�س وخ�شومات جيدة، ال�شيما للطلبة املتميزين 
من خريجي الثانوية العامة ابتداء من العام الدرا�شي 2021-2022 ، 
فيح�شل الطالب على خ�شم بن�شبة %70 اإذا ما بلغت ن�شبة تخرجه من 
اأن يحافظ على معدل تراكمي ال  %95 فما فوق، على  العامة  الثانوية 
يقل عن 3.9، كما ميكن للطالب احل�شول على خ�شم %50 اإذا ما بلغت 
ن�شبة تخرجه يف الثانوية العامة %90 فما فوق، مع املحافظة على معدل 
تراكمي ال يقل عن 3.5 يف كل ف�شل درا�شي ، بينما ي�شتمر خ�شم ال� 40% 
البكالوريو�س يف كافة التخ�ش�شات، وخ�شم الدرا�شات  لبقية طلبة برامج 

اإىل  اجلزيل  بال�شكر  �شيف،  وتقدم  الطلبة.  جلميع   10% بن�شبة  العليا 
املتفق  اخل�شم  بتقدمي  التزامهم  على  دبي،  الربيطانية يف  اجلامعة  اإدارة 
عليه حلاملي بطاقة "اإ�شعاد"، باالإ�شافة اإىل تعاملهم الراقي مع الطاب.  
وتعد اجلامعة الربيطانية يف دبي جامعة حملية مرخ�شة من قبل وزارة 
املعاير  وتت�شاوى يف معايرها مع  عامليا،  بها  والتعليم ومعرتف  الرتبية 
اأدنربة،  جامعة  منها  بريطانية  بجامعات  ارتباطها  بف�شل  الربيطانية 
جامعة مان�شي�شرت ، وجامعة غا�شكو. يذكر اأن كافة العرو�س التي تقدمها 
والتطبيق  االإلكرتوين  املوقع  خال  من  عليها  االطاع  ميكن  "اإ�شعاد" 

esaad.dubaipolice.gov.ae الذكي اخلا�س بالبطاقة

منح بـ %70 و 50%

اإ�شعاد �شرطة دبي متنح متفوقي الثانوية العامة خ�شومات ح�شرية من اجلامعة الربيطانية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
اعالن بالن�صر        

 14112/2020/13 عمايل جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- بوينت انرتنا�شيونال اوبنني لا�شت�شارات الت�شويقية
جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي : ماورين باجناها�س ما�شاراين 
وقدرها )972.000  املطالبة مب�شتحقات عمالية  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد 

درهم( �شاما تذاكر ال�شفر والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
قاعة  يف  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2021/5/17 املوافق  االإثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعالن مدعي عليه بالن�صر 
لدى حمكمة ال�صارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية 

)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0006923 يف  الدعوى رقم
املنطقة   - ال�شارقة   : االإقامة  حمل  جمهول   - املريخي   - اجلن�شية  اإماراتي   - املريخي  جابر  جا�شم  جابر  عبداهلل  اإل�ى 

ال�شناعية رقم )11( - �س ب : )3508( - هاتف : ) 065340444( - هاتف متحرك - )0502020254(.
نعلمكم باأن املدعي )ة( / �شركة اجلرماين و�شركاه ذ.م.م العنوان / حمل االإقامة : اإمارة ال�شارقة - كورني�س البحرة - 
بناية البطحاء - الطابق العا�شر - مكتب رقم 1003 - هاتف رقم 065665515  - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاه  
للمطالبة ب�  تلتم�س املدعية املحكمة املوقرة الق�شاء لها مباياتي: اأوال-قيد الئحة الدعوي وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها 
واإعان املدعي عليها بها ، ثانيا-اإلزام املدعي عليهما واخل�شم املدخل بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ 1237896.64 درهم )مليون ومائتي و�شبعة وثاثون الف وثمامنائة و�شتة وت�شعون درهم واربعة و�شتون فل�س( 
مبلغ  على  الفائدة  عدا   2018/8/16 تاريخ  يف  اال�شتحقاق  تاريخ  من   9% بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�شافة 
عليهما  املدعى  ت�شمني   - االأحوال:  جميع  ويف  به.   احلكم  تاريخ  من  تكون  واالأدبية  املادية  لاأ�شرار  اجلابر  التعوي�س 
بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.  لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية 
الثالثة حمكمة ال�شارقه �شباح يوم املوافق 2021/05/20 ال�شاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات ، ويف 

حالة عدم ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
ماحظة : اإعان اخل�شم املدخل ن�شرا  - حرر بتاريخ 2021/5/5 م 

مكتب اخلدمات /ح�صام الرفاعي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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م�صاحة ن�صتعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

طاقة المتنان
هي االإميان بنعم اهلل واحلمد والر�شا والقبول وهي و�شف ل�شعورك جتاه 
ما هو موجود يف حياتك وتكون قوية عندما تكون واعياً للحظة احلالية يف 
الكون ومدركاً لكل ما يحدث يف تفا�شيل حياتك، وهي طاقة �شامتة قوية 
وم�شخرة  تبادلية  الكون  طاقة  والأن  عالية،  كهرومغناطي�شية  ت��رددات  ذات 
وت�شل  اجل��ذب  ق��ان��ون  تفعيل  ي���زداد  وب��ذل��ك  االإيجابيات  �شتجذب  فهي  لنا 
الأهدافك الأن ما تركز عليه �شيزداد ويتجلى يف حياتك بوفرة )الأن �شكرمت 

الأزيدنكم(. 
اأ���ش��رار االمتنان زي��ادة هرمون  وم��ن 
العليا  االأن��ا  من  والتخفيف  ال�شعادة 
املا�شي  ت���ق���ّب���ل  ع���ل���ى  ي�������ش���اع���د  ك���م���ا 
املوؤملة  واالأح��داث  ال�شابقة  والتجارب 
االأ�شخا�س  وج���ود  حتى  واالأم���را����س 
اأكرث خربة  اأ�شبحت  ال�شلبيني الأنك 
لديك  وازدادت  ل�����ش��خ�����ش��ك  وف��ه��م��اً 
امل��ع��رف��ة وق���وة ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ردود 
االأفعال، وحتى عند خ�شارة اأ�شخا�س 
جوهرك  ���ش��ت��ك��ت�����ش��ف  ح���ي���ات���ك  م����ن 
ب�شخ�شية جديدة مل تعرفها من قبل 
اأكرث ن�شجاً وروحانيًة الأنك �شتدرك 
اأق��وى من  ال��روح اخلالدة  اأن عاقة 

باخلالق  الأن عاقتك  بنف�شك  ثقتك  ت��زداد  وعندها  الفاين  اجل�شد  عاقة 
امل�شدر الروحي االإلهي اأ�شبحت اأعمق واأ�شمى.  االمتنان هو طاقة املعجزات 
و  العافية  وجت��دد  وامل��ادي  الروحي  الغنى  لتحقيق  احلقيقية  الطريق  وهو 
دوام النعم وو�شيلة لتحرير الطاقة والقوة يف داخلك لتزداد الربكة وتتفادى 
اخل�شائر. لذلك درب نف�شك على ت�شكيل يومك با�شت�شعار االمتنان واحلمد 
للنعم التي حبانا اهلل قلباً وروحاً و ذكراً و�شتنبهر من الوفرة والربكة الأن 
من  ب��اهلل  الظن  وح�شن  ال�شادقة  وال��ن��واي��ا  امل�شاعر  م��ع  ال�شكر  ق��ان��ون  ق��وة 
االأدوات القوية لرفع م�شتوى الطاقة وحتقيق ما تريد، فاجعل هذا احلمد 
جزءاً من روتني دعاٍء �شادق فكم من هدف جتلى يف حياتك اأو جمعك اهلل 
ب�شخ�س متنيته بدعاء م�شتجاب مل�س ال�شماء بحمد هلل ماأ االأر�س وال�شماء. 

فاحلمد هلل حتى يبلغ احلمد منتهاه.
 منال احلبال/اإعالمية

اكت�صاف مواهب الأبناء
�شن �شغرة جدا  االأط��ف��ال يف  الأن  االأهمية،  غاية  االأب��ن��اء مهمة يف  متابعة 
امل��ه��ارات ومنوها عند  االأه��ل ه��ذه  واإذا ما ا�شطاد  ال��ق��درات،  تت�شكل لديهم 
اأطفالهم، كانت النتيجة مذهلة من جميع االأنحاء، فاالأطفال على اختاف 

�شبياناً  اأو  فتيات  ك��ان��وا  اإن  جن�شهم 
فاملوهبة واملهارة تنبت فيهم من �شن 
يقل عن العام، ومع احلركات االأوىل 
وامل�شي والنطق ترت�شم يف خمياتنا 
اأن ه��وؤالء ال يدركون ما نقوله وهذا 
ع���ار ج���دا م���ن ال�����ش��ح��ة، الأن ه���وؤالء 
ي����درك����ون احل��������وار، فلغة  االأط�����ف�����ال 
اجل�شد من اللغات التى يعتمد عليها 
فاالإ�شارات  ال��ت��وا���ش��ل،  يف  االأط���ف���ال 
وامل��ام��ح ت��وح��ي ل��ه��م ك��ل ���ش��ئ، حتى 
الزوجني  ب��ني  ت���دور  ال��ت��ى  امل�شكات 
ت��رت���ش��خ يف ذاك���رت���ه وق���د ت�����ش��ب��ب له 
عقدة عند الكرب ال يعرف م�شدرها.

والبحث  اأطفالهم،  حتركات  على  الرتكيز  االأم  اأو  االأب  على  االأ�شباب  لهذه 
يريده وما  ونتح�ش�س ما  نكت�شف  اأوال  بدون توجيه،  اهتماماتهم  دائما عن 
مييل له ثم نوجهه اإىل مبتغاه وما يريده، حتى يف اختيار االألعاب نرتك لهم 
اأطفال  اأن نلعب به ونقتنيه ونحن  حرية اختيارها، وال نختار ما كنا نريد 
يف عمرهم، فاختياره للعبة قد تكون هي املوهبة التى نبحث عنها بداخله، 
ممكن اأن يختار مكعبات اأو الواناً اأو حيوانات، وعلينا اأن ننتبه جيدا الأطفالنا 
ونرتك لهم امل�شاحة الكافية الكت�شاف اللعبة، فاأحيانا املوهبة ترتبط بالفك 

والرتكيب واكت�شاف اآلية عمل اللعبة.
املهم اأن نعطي لاأطفال الفر�شة للتعبر عن اأنف�شهم، وما يجب علينا فعله 
اإلزامهم  عن  متاما  عن  مغاير  باأ�شلوب  لكن  فيهم،  القراءة  حب  غر�س  هو 
بالقراءة واختيار نوعية كتب لهم، وحتى ال تتحول القراءة لديهم اإىل عبء 
اأمامهم  نقراأ  اأن  طريقتنا،  على  ال��ق��راءة  يف  نحببهم  اأن  فعلينا  كالدرا�شة، 
ومن  واملحاكاة  التقليد  �شيحاول  هنا  ومن  بالقراءة،  معني  وقت  يف  ونلتزم 
هذا املنطلق يتم التحاور، وال مينع اأن ن�شرتي كتباً تنا�شب اأعمارهم ونقراأها 
اأمامهم، لياأخذهم الف�شول ويفت�شوا يف الن�س واالأل��وان، ومن هنا يحبون 
االأطفال  متنح  التعبر  عن  وامل�شاحة  الفر�شة  اإتاحة  اإن  والتعلم.  القراءة 
روؤية جتاه الهواية وامليول الذي ي�شعى اإليه، ووقت اكت�شاف املوهبة ياأتي دور 
االأهل يف تنميتها وت�شجيعهم على ممار�شتها، ويكون لاأهل دور يف �شناعة 

م�شتقبل اأوطانهم و�شناعة جيل مثقف موهوب. 
رنا ال�صريف /كاتبة 

فوائد ال�صفر 
لل�شفر فواد كثرة جدا، منها انتقال اخلربات واكت�شاف العامل وما فيه من 
تقدم، وعلى الدول النامية اال�شتفادة من الدول االأكرث تقدما، ومع وجود 
مواقع التوا�شل االجتماعي ق�شرت امل�شافات وجعلت اال�شتفادة من ال�شفر 
متاحة بدون االنتقال للمواقع اخلارجية، فبكب�شة زر من املمكن اأن تذهب 

اأن  املمكن  من  بل  املتوقع،  بعد  ما  اإىل 
ت�شبح يف الف�شاء وتركب ب�شاط عاء 

الدين.
كل �شئ يتغر مع الزمن، ففي ال�شابق 
ك����ان ال�����ش��ف��ر ع���ن ط���ري���ق ال��ب��ع��ر يف 
�شورة قافلة، ومع مرور الوقت �شار 
بال�شيارات  و���ش��ري��ع��ا  م��ري��ح��ا  ال�شفر 
امل�شافات  تقطع  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات  ث��م 
ال��ط��وي��ل��ة وت��خ��ت�����ش��ر ال����زم����ن، حتى 
اأو  بالر�شل  كانت  ال�شابق  يف  الر�شائل 
باحلمام الزاجل ، ثم جاء مبا ي�شمى 
و�شلنا  اأن  اإىل  والتليك�س،  ال��ف��اك�����س 
تو�شيل  ف�شار  االل��ك��رتوين،  للربيد 

امل��ع��ل��وم��ة وال��ر���ش��ال��ة يف غ�����ش��ون ثوان 
بداًل من م�شقة ال�شفر والرتحال والتعر�س للقتل اأو النهب وال�شرقة، واأن 

كانت ال�شرقة االإلكرتونية هي االأخرى �شارت متوافرة يف هذا الع�شر.
باأ�شياء كثرة ومتعددة،  اأث��رى احلياة  التكنولوجي  التقدم  اأن  اأب��دا  ننكر  ال 
فيكفي  اأك���رث،  املفيد  املجمل  يف  لكن  ذل���ك،  غ��ر  ه��و  م��ا  ومنها  املفيد  منها 
ال��ت��وا���ش��ل م��ن ع��ل��ى ب��ع��د وال��ت��ع��ل��م وان��ت��ق��ال اخل����ربات ون��ح��ن يف اأم��اك��ن��ن��ا ال 
نربحها، ولو مل يكن التقدم قد ظهر ما كنا اليوم متكنا من ا�شتمرار التعليم 
الهائل  التقدم  نتاج هذا  االإج���راءات االح��رتازي��ة، فالتعليم عن بعد  يف ظل 
يف التوا�شل مع االآخر، فال�شفر وفوائده االآن �شارت موجودة وكاأننا ن�شاهد 
مما  بكثر  واأ�شهل  اأي�شر  اأ�شبح  املعلومات  على  واحل�شول  �شينمائياً،  فيلماً 

�شبق، لذا علينا اأن ندرك اأهمية العلم واخلربات.
خليفة حممد 

�صاروخ كورونا
كان  ال��ذي   ،19 كوفيد  لفرو�س  املتتالية  امل��وج��ات  من  يعاين  العامل  م��ازال 
م�شدره الرئي�شي دولة ال�شني وحتديدا والية واهان، وبني ليلة و�شحاها 

مري�شا  ن��ف�����ش��ه��ا  واه������ان  يف  جن���د  مل 
واحدا بالفرو�س، لدرجة اأنها اأقامت 
ح�شرهما  اح��ت��ف��ال��ي��ني  ي��وم��ني  م��ن��ذ 
والثاين  العمال  عيد  االأول  املايني، 
عيد الفراولة، ومل تتخذ اأي اإجراءات 
اح����رتازي����ة ل���ه���ذا ال���ك���م ال���ه���ائ���ل من 

احل�شور.
ث��م ان��ت��ظ��رن��ا ���ش��ق��وط ���ش��اروخ �شيني 
عائدا من الف�شاء بعد انتهاء مهمته 
يف  فيت�شبب  االأر������س  م��ن  بقعة  ع��ل��ى 
ما  عن  تقل  ال  جديدة  ب�شرية  كارثة 
عام  م���دار  على   19 ك��وف��ي��دا  ح�شدته 
ون�����ش��ف، ب��ع��د م��ع��ان��اة ال���ع���امل بفقد 

اق��ت�����ش��اد ك��ب��ر اأث����ر ع��ل��ى اجل��م��ي��ع من 
خ�شائر يف االأرواح وامل�شاريع العامة للدول.

�شقوط  عليها  يرتتب  اأن  متوقعا  كان  التي  العواقب  يف  حاليا  امل�شكلة  لكن 
ال�شاروخ ال�شيني، وخ�شو�شا اأن ال�شني فقدت القدرة على التحكم يف م�شاره 
اأن العامل مل ي�شتطيع ردع  وكان على اجلميع توخي احلذر والرتقب علما 
فقط  ع�شكرية،  وال  دبلوما�شية  ال  دفاعية  و�شيلة  ب��اأي  املخيف  ال�شبح  ه��ذا 
ندرك اأننا حتت رحمة اهلل واأن ما يحدث هو ترجمة طبيعية ل�شعورنا باأننا 
قادرون على االأر���س. وال�شوؤال اأمل نتعلم من فرو�س كوفيدا 19، ونعتربه 
جندياً من جنود اخلالق ليعيدنا ل�شوابنا، وي�شع يف قلوبنا االإميان بقدرته 
اأن  اننا من خلقه، وعلينا  واأن��ه قادر علينا على اعتبار  وت�شرفه يف ملكوته، 

نعلم جيدا اأن ما يحدث مل يخرج عن قدرته وعظمته.
 حممد راكان

نهاية درامية
والتم�شك  روحانية،  نفحات  من  املتبقة  اأي��ام��ه  الف�شيل  ال�شهر  يلملم  كما 
اأوراقها  وال���درام���ا  امل�شل�شات  تلملم  ال��ه��ائ��ل،  االإمي����اين  واجل���و  ب��ال��ع��ب��ادات 
وتقرتب من كتابة النهاية على ال�شا�شة، لكن ال�شهر بالكامل كان فيه ال�شباق 
اأوىل احللقات لي�شتقر  طويا واالأعمال فيه كثرة وامل�شاهد بداأ يبحث يف 
على عمل اأو عملني يتابعهما على مدار ال�شهر، ومع مرور احللقات �شقطت 
اأعمال كثرة من ح�شابات اجلمهور، وا�شتقر امل�شاهد على عدد حمدود جدا 

من هذه االأعمال.
وال�شبب الرئي�شي يف اختيار م�شل�شل عن اآخر، هي احلبكة الدرامية، املحتوى 
وال  امل�شاهد  متثل  ال  م�شل�شات  فهناك  العمل،  م��ن  والر�شالة  االإع��ام��ي 
جمتمعه، وتعك�س القوة يف اأ�شواأ دروبها واالنتقام باأ�شلوب الغابة وكاأن الدولة 

يحمي  جهاز  اأو  قانون  فيها  يكن  مل 
املواطنني، فالر�شائل كلها جاءت من 
كان  امل�شل�شات  وك���اأن  واح���د،  معني 
م��و���ش��وع��اً ل��ه��ا ع��ن��وان م��وح��د وعلى 
ال��ك��ت��اب اأن ي��ك��ت��ب��وا يف ه���ذا االجت���اه، 
والوا�شطة  واالن��ت��ق��ام  وال��ق��ت��ل  ال��ن��ار 
االأعمال  ه���ذه  �شمة  ك��ان��ت  وامل��ح��اب��اة 

هذا العام.
حتى  امل�شل�شات  اأ�شماء  اأن  والغريب 
وكان  م��ف��ه��وم،  غ��ر  منها  اخلليجية 
يحدثون  ال���ع���م���ل  وف����ري����ق  ال���ك���ات���ب 
راأت"  "حني  ي��ع��ن��ي  ف��م��اذا  اأن��ف�����ش��ه��م، 

املبهمة،  االأ����ش���م���اء  م���ن  م��ث��ا وغ����ره 
من  العمل  فريق  اختيار  يف  التوفيق  وع��دم  الت�شوير  يف  املغاالة  عن  ف�شا 
تقنع  فلم  العمر،  يف  ج��دا  مقرتبني  رمب��ا  ل�شابني  اأم  مثا  فتجد  ممثلني، 
يتنافى  وهذا  مكتملة،  وزينتها  ماب�شها  الوقت  وط��وال  باالأمومة،  امل�شاهد 
مع ال�شياق االجتماعي لل�شخ�شية، واختيار لهجة مل ترتق للمنطقة املراد 

احلديث عنها.
ومازالت الدراما تتهم رجال االأعمال بالقوة والنفوذ، ومل جند رجل اأعمال 
ال�شرفاء  هناك  اأن  للمجتمع  ويبني  للم�شاهد  االأم��ان  يعك�س  �شريفا  واح��دا 

الذين يحبون وطنهم، وهذه النماذج موجودة على االأر�س ويف املجتمع.
بل  تعليق،  ب��دون  العام  هذا  الدراما  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  ترتك  مل 
اأعمال  بامل�شخ من  اأعمال ممثلني  فتاأثرت  واحل���ازم،  القوي  ال��راأي  لها  ك��ان 
قدمية وا�شتح�شارها يف ثوب جديد، وال ننكر اأن امل�شاهد عكف عن متابعة 
ممثل لغ�شبهم ال�شديد منه ومل تن�شف هذه املواقع اإال القليل من االأعمال 
الدرامية حتى النقاد حتدثوا يف امل�شمون وال�شكل العام للم�شاهد والن�شو�س، 
وتعك�س  مبجتمعاتنا  تليق  اأع��م��اال  ل��رنى  ال��ق��ادم  رم�شان  انتظار  يف  ونحن 

روؤيتنا احلقيقية ل�شعوب مازالت تتم�شك بالقيم واملبادئ واالأخاق.
 ال�صيماء حممد /اخت�صا�صي �صحافة واإعالم

 
مهن تراثية  

يف دولة االإمارات وحتديداً يف اإمارة الفجرة، وبعد وجودي اأي قبل ما يربو 
وامل�شاركات حينها  االإماراتيات  الن�شوة  راأي��ت جمموعة من  عاماً  ال���17  على 
يف اإحدى الفعاليات الوطنية للدولة، وهن ميار�شن حرفة التلي والتي تعد 

التي  التقليدية  اليدوية  احل��رف  من 
ال��رّباق��ة، والت�شميمات  ت��ربز االأل���وان 
امل���ط���رزة اجل���ّذاب���ة، ال��ت��ي ان��ت�����ش��رت يف 
عرب  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
ح��ق��ب واأج�����ي�����ال، وح�����ش��ب م���ا علمت 
لتزيني خمتلف  ُت�شتخدم  كانت  فاإنها 
اأنواع ثياب الن�شاء، بدايًة من ف�شاتني 
ال���زف���اف وامل��اب�����س ال��ر���ش��م��ي��ة وحتى 
الثقافة  وه�����ذه   ، ال���ع���ادي���ة  امل���اب�������س 
ابداعات  خيوط  عرب  للعاملية  و�شلت 
امل�������ش���م���م���ني االم�����ارات�����ي�����ني ك���اأم���ث���ال 
املن�شوري وغرها من  امل�شممة منى 
الرتاثية  الهوية  ه��ذه  حملن  اللواتي 

اىل العامل .
التطريز ال�شك باأنه فن اأ�شيل طاملا اأنه متوارث، وهو ال يختلف عن اأي فن 
وحرفة لها اأ�شولها، ولكن الذي ال اأ�شل له فمهما حاول اأ�شحابه تاأ�شيله، 
فلن يكون ذا قيمٍة تذكر! واإن �شعى وبذل يف ن�شره كل �شيء، فقيمة ال�شيء 
ن��راه اليوم يف زمن املتاح، الذي  لي�س فقط يف كلفته، واإمن��ا يف حرفته، وما 
�شار فيه االإعام كالتفاح، ين�شح به كو�شيلة للك�شب ال�شهل ال�شريع، ب�شرب 
�شارت  حتى   ، املريع  ب��االأم��ر  اجلمهور  ب�شتك  ه�شتك  خاطة  يف  املعلومات 
ال�شاعدة  والراق�شة  ونعيمة،  ح�شة  عن  فقط  واملعلومات  منيمة،  االأخبار 
�شلعة،  ع��ن  روج  ال��ذي  االإع��ام��ي  وع��ن  القدمية،  ال�شمطاء  لها  تكيد  التي 
اأنواع الغ�شيل،  وتبني باأنه اإمنا يروج للغ�شيل، الذي ال يعرفنه اجلدات من 
ناهيكم عن الذين يروجون ل�شلع اأخرى جتعل الديك حماراً وبيا�س العني 
وذميمة،  معروفًة  باتت  واحلجة  وهناك،  هنا  نراهم  ممن  وغرهم  اأحمر، 
ف�شاح االإعام الذي كان للعلم دعامة، �شار �شاحاً للذم و�شيلة، ول�شرب 
الناجحني وملن يدفع اأكرث يعلوا ال�شوت وتتنوع احليلة، كان التلي وال زال 

فائزا على بقية و�شائل التطريز، ففيها الفن الذي كان والزال و�شيبقى.
 مريا علي /كاتبة 

ق�صة قرية 
ال��ي��وم ومل  االأط��ف��ال يلعبون ط��وال  اأن  ق��ري��ة، فاحظ  م��ر �شيخ كبر على 
القرية وذهب  بيت حاكم  �شاأل عن  القراآن،  اأو يحفظوا  يذاكروا  اأو  يتعلموا 
واأنهم ال  وال�شباب،  االأطفال  وج��ده من  وما  له على ماحظته  وق��ال  اإليه، 
لي�س  القرية  حاكم  ل��ه  فقال  وال��درا���ش��ة،  العلم  واأه��م��ل��وا  ال��ق��راآن  يحفظون 
لدي حل، اإن كنت ت�شتطيع اإقناعهم ف�شوف اأدعمك واأعطيك ما تريد، فكر 
ال�شيخ الكبر يف االأم��ر، ثم وقف يف �شاحة القرية ونادي على اجلميع، وملا 
اأن  يريد  ال�شباب، من منكم  يا مع�شر  لهم،  قال  القرية حوله،  اأه��ل  اجتمع 

واقف  يحفظ كتاب اهلل؟ قاطعه رجل 
بعيد، وقال يا �شيخ ال منلك املال لنعلم 
اأب��ن��اءن��ا، وب�����ش��ع��وب��ة ن��وف��ر ل��ه��م االأكل 
مقابل  دف��ع  على  نقدر  وال  وال�����ش��راب، 

تعليمك لهم. 
حتبون  دمتم  م��ا  وق��ال  ال�شيخ  �شحك 
اهلل،  ك��ت��اب  حفظ  يف  وت��رغ��ب��ون  العلم 
ف�شوف اأعلمكم باملجان، �شاح االأطفال: 

نعم نحب اأن نتعلم.
ي���اأت���وا  اأن  ال�����ش��ي��خ م����ن االآب��������اء  ط���ل���ب 
القرية  يف  ا����ش���رتاه  ل��ب��ي��ت  ب��اأب��ن��ائ��ه��م 

وحوله لف�شول لتحفيظ القراآن.
االقبال  ه���ذا  ال��ق��ري��ة  ح��اك��م  راأى  ومل���ا 

لتحفيزهم،  ي��وم��ي  كم�شروف  اأم����واال  ل��اأط��ف��ال  دف��ع  ال��ع��ل��م،  على  الكبر 
وال�شيخ واالأطفال وال�شباب رحبوا بالفكرة واأ�شبح �شوت العلم يعم القرية.

 مرمي اأ�صامة 

اجلاهل
ي���ف���ع���ل اجل����اه����ل ب��ن��ف�����ش��ه اأك�������رث مما 
اأع��ل��م عدد  ب��ع��دوه، ف��ا  ال��ع��دو  يفعله 
امل�������رات ال���ت���ي وق���ف���ت ف���ه���ا اأم�������ام هذه 
العديد من  اأرى  الكلمات، ولكني كنت 
حياتي،  يف  قابلتهم  الذين  االأ�شخا�س 
وب�شدة،  امل��ق��ول��ة  ه���ذه  عليهم  تنطبق 
وه���م م���ن امل��ت��ع��ل��م��ني احل��ا���ش��ل��ني على 
اأع���ل���ى ال�����ش��ه��ادات، وخ��ربت��ه��م كخربة 
حياته،  طيلة  التعليم  يتلق  مل  جاهل 
حولهم،  مل��ن  فهمهم  بعدم  فيبهروين 
االنطباع  تكوين  على  قدرتهم  وبعدم 
االأول عن غرهم، ه��وؤالء مل يكت�شبوا 

م��ن احل��ي��اة ���ش��وى ���ش��ه��ادة داخ����ل اأدراج 
مكاتبهم.

 ن�صمة عودة 

الأم يف الدراما 
امل�شل�شات واالأفام ،  االأم��ه��ات يف  ال��درام��ا من��اذج ال ح�شر لها من   قدمت 
 " " املرفو�س اجتماعيا   بينما مل يكن ملعظمها  الواقع ،  اق��رتب بع�شها من 
وجود اإال يف خيال موؤلفيها ، مما يت�شبب يف اهتزاز �شورة االأم يف عيون االأبناء ، 
الدوام  على  تاأخذ  الدرامية  االأعمال  بع�س  خال  من  االأم  ق�شية  طرح  اإن 
جانبني، اإما اأن تكون مه�شومة احلقوق م�شلوبة االإرادة من قبل الرجل اأو 
مت�شلطة متحررة من م�شوؤولياتها جتاه اأ�شرتها ، فحني اأهملت حقيقة االأم 
يف جانبها االإن�شاين وحنانها وعاطفتها وت�شحياتها ودورها الفعال يف بناء 
التي قدمت  القليلة  التلفزيونية  الدرامية  االأعمال  بع�س  اإال من  املجتمع ، 
الف�شيلة  اأنها رمز  االأم على  املا�شي تهتم بتقدمي  الدراما يف  اأخ��را. كانت 
يعملن  اأمهات  على  الرتكيز  اإىل  �شنوات  منذ  حتولت  ثم  الأبنائها  وال��ق��دوة 
النوادي وغرهن منحرفات  اأوقاتهن يف  واأخريات يق�شني  اأعمال  ك�شيدات 

اأخاقيا، بعيدا عن ال�شريحة الكربى 
يف  االأك��رب  الن�شبة  متثلن  اللواتي  من 
امل�شوؤوالت عن  املعيات  املجتمع، وهن 
اأ�شر كاملة من االأزواج واالأبناء وت�شلح 
حياة اأي منهن اأن تكون ملحمة درامية 
التناف�س  ظ��ل  ويف  امل�����ش��اه��دة،  ت�شتحق 
بني الف�شائيات على عر�س م�شل�شات 
ك�شخ�شيات  االأم���ه���ات  ت��ق��دم  واأف�����ام 
املال  على  للح�شول  ت�شعى  ان��ت��ه��ازي��ة 
ب��ك��اف��ة ال���و����ش���ائ���ل غ���ر امل�������ش���روع���ة يف 
زم���ن ت�����زداد ب��ق��وة ال��ط��م��وح��ات وتقل 
منها،  جزء  حتقيق  على  القدرة  ب�شدة 
وبالتاأكيد فاإن ذلك يعني تاأييد �شلوك 
اجتماعًيا،  وال  دي���ن���ًي���ا  م��ق��ب��ول  غ���ر 

وينتج عنه االإ�شاءة ل�شورة االأم التي هي يف واقع االأمر منوذج م�شرف على 
عك�س حالها يف الدراما التي ترفع �شعار االإث��ارة وغر�س االأكاذيب يف عقول 

امل�شاهدين الذين يتاأثرون بها.
 حتى يف االإ�شام حتظى االأمهات بتقدير كبر،  حيث مينح االإ�شام االأمهات 
مكانة عظيمة، االأم نعمة وهبة من اهلل تعاىل، الكلمة االأوىل التي ينطق بها 
الطفل هي "االأم يف حالة حب" وت�شرخ ب�شوت عاٍل بغ�س النظر عن كونها 
حلظة �شعيدة اأو حزينة يف حياته ، االأم حتب طفلها دون اأي �شرط، وحتمل 
االأمل بابت�شامة وت�شحي بكل �شيء دون اأي �شكوى، اإن اجلوانب ال�شلبية ال 
ينكر وجودها اأحد، لكن جرى ت�شخيمها واإبرازها ب�شكل اأكرب من الواقع ،  
تكون  اأن  امل�شاهدين، ويجب  اأذه��ان جمهور  اأن يطبع يف  نريده  وه��ذا ما ال 
هنالك واقعية يف الطرح واإظهار حقيقة االأم��ور كما هي عليه يف الطبيعة ،  
واأن جتري معاجلة ق�شاياها الدرامية ب�شكل حذر ومتقن لكي تبقى �شورتها 

امل�شرفة يف قلوب اأطفالنا دوما متاألقة.
 معاذ الطيب /خمرج

اإعداد اأ�صامة عبداملق�صود

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
Notification by Publication in English Languages

In Appeal No. 407 of 2021 - Civil
To : Appellee / SHANAVAS MANATH PARAMBIL

NOTIFICATION SUBJECT
Kindly be informed that the Appellant / NAWSHEIN BAY NURJAHAN 
HARUN SIT has appealed against the Judgment issued in Case No. 
299 of 2021 - Civil Pulmonary, Sharjah. Such Appeal is scheduled 
for consideration in the Session held on Monday, corresponding to 
24/05/2021, at 09:30 AM at the premises of this Court before the 2nd 
Civil Circuit.
THEREFORE, please kindly appear before the Court in person or by an 
authorized attorney to present your defense. If you "the Appellee" do not 
appear before the Court, the Court will hear the Appeal in accordance 
with the provisions of the Law.
Note : This Notification shall be published at the expense of the Appellant 
without any liability on the Court towards the rights of others.
Head of Registry of Court Clerks

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
In Case No. 305/2021/962-Commercial Appeal

Case Subject : Appeal against the Judgment issued in Case No. 1259/2020 - 
Commercial Partial, charges, expenses and fees.
Notifying Party / National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)  Capacity: 
Appellant
Notified Parties: 1- ABDULLAH MOHAMED AQIL KHANSHA, as the owner 
and legal representative of M/s. ALMADINAH AUJAMILAH TECHNICAL 
AND CLEANING SERVICES EST. Capacity:Appellee
2- M/s. ALMADINAH ALJAMILAH TECHNICAL AND CLEANING 
SERVICES EST., Trade License No. 755896 issued by Dubai Economy know 
as ALMADINAH ALJAMILAH TECHNICAL AND CLEANING SERVICES 
EST.-Sole Establishment - Capacity: Appellee

NOTIFICATION SUBJECT
Kindly be informed that the above stated Appellant has appealed against the 
Judgment issued in Case No. 1259/2020 - Commercial Partial. Such Appeal is 
scheduled for consideration. THEREFORE, you or your legal representative 
are hereby required to appear before the Court. In the event that you do not 
appear before the Court, the trial will be proceeded in absentia.
Case Manager
Hamda Juma Ahly

Notification by Publication

Date 9/ 5/ 2021  Issue No : 13236
Legal Notice by Publication

No. (3896/2021)
Exhibit No. 29609/1/2021
NotifyingParty : AMEX (Middle East) B.S.C (C) - Emirates (Formerly: American 
Express)
Notified Party: Mohammad Reza Mohammad Madani, Iranian national.
1. 1. The Notified Party has withdrawn the Cheque No. (040064) amounting AED 
29,000 (Twenty-Nine Thousand Arab Emirates Dirhams) from his account with 
the HSBC Bank in favor of the Notifying Party. The amount was payable on 
12.08.2009. 2. The Cheque was submitted to the Bank to get encashed. However, 
the Cheque has been bounced for insufficient balance.
Accordingly
The Notifying Party serve such Notice to instruct the Notified Party to pay the 
aforesaid value of the Cheque amounting AED 29,000 (Twenty-Nine Thousand 
Arab Emirates Dirhams within five days as of the date of receipt of such Notice, 
otherwise the legal procedures to claim such debt in addition to the legal interest, 
charges and judicial expenses shall be taken.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/3896(

رقم املحرر 29609/1/2021
املنذر : اأميك�س )ال�شرق االأو�شط( �س.م.ب )م(- االمارات )امريكان اك�شرب�س �شابقا(

املنذر اإليه : حممد ر�شا حممد مدين - اإيراين اجلن�شية
اإليه من ح�شابه امل�شريف لدى بنك ات�س ا�س بي �شي �شيك ل�شالح املنذرة ال�شيك  1 - �شحب املنذر   
األف درهم( امل�شتحق الدفع يف  29،000 درهم )ت�شعة و ع�شرون  رقم )040064( البالغة قيمته 
لل�شرف دون الوفاء مبقابله  للبنك  الذكر عند تقدميه  �شالف  ال�شيك  اإرتد   -  2   ،  2009/8/12
بالوفاء بقيمة  اإليه  املنذر  االإن��ذار لتكليف  املنذرة توجه هذا  ، فاإن  الر�شيد. عليه  ب�شبب عدم كفاية 
اأيام عمل  األف درهم( خال خم�شة  29،000 درهم )ت�شعة و ع�شرون  ال�شيك �شالف الذكر البالغة 
من تاريخ ت�شلمه لهذا االإنذار حتت طائلة اإتخاذ االإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده 

والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

اآراء الُكتـــاب
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اأكد وزير االت�شال اجلزائري والناطق الر�شمي با�شم احلكومة عمار 
بلحيمر اأن باده تتم�شك مبطلب اعرتاف فرن�شا باجلرائم املرتكبة 
خال ا�شتعمارها اجلزائر الذي ا�شتمّر 132 عاماً، مبنا�شبة اإحياء 

الباد. يف  االأوىل  للذاكرة" للمرة  الوطني  "اليوم 
اأن  االأن���ب���اء اجل���زائ���ري���ة  ن�����ش��رت��ه��ا وك���ال���ة  وق����ال بلحيمر يف ر���ش��ال��ة 
القائمة  الذاكرة"،  ال�شاملة مللف  بالت�شوية  "اجلزائر تظل متم�شكة 
على "اعرتاف فرن�شا النهائي وال�شامل بجرائمها وتقدمي االعتذار 

والتعوي�شات العادلة عنها".
واأحيت اجلزائر اأم�س ال�شبت للمرة االأوىل "اليوم الوطني للذاكرة" 
اأيار/مايو  ال�شاد�شة وال�شبعني ملجازر الثامن من  امل�شادف للذكرى 
تظاهرة  اال�شتعمارية  الفرن�شية  ال��ق��وات  قمعت  عندما   1945
�شرق  يف  القتلى  اآالف  ع��ن  اأ�شفر  م��ا  اجل��زائ��ر،  با�شتقال  مطالبة 

الباد.
�شنة،  قبل  االأليمة  الذكرى  تبون تخليد  املجيد  الرئي�س عبد  واأق��ر 
ثم �شدر يف حزيران/يونيو مر�شومها يف اجلريدة الر�شمية "عرفانا 
للت�شحيات اجل�شام التي قدمها ال�شعب اجلزائري يف جمازر 8 مايو 
نوفمرب  من  الفاحت  يف  التحريرية  الثورة  ان��دالع  وخ��ال   1945

)ت�شرين الثاين( 1954".

وجهت التهم اإىل ثاثة اأع�شاء يف جمموعة نازية جديدة اأوقفوا يف 
اإعداد خمطط ل�شن هجوم  �شرق فرن�شا لا�شتباه يف م�شاركتهم يف 
اأف��اد م�شدر  ما  ال�شجن موقتا على  واأودع���وا  على حمفل ما�شوين، 

ق�شائي اأم�س ال�شبت.
ووجه قا�س باري�شي متخ�ش�س يف مكافحة االإرهاب تهمة "االنتماء 
وهما  الثاثة  فيهم  امل�شتبه  اإىل  واإجرامية"  اإره��اب��ي��ة  ع�شابة  اإىل 
يف  وام��راأة  واخلم�شني  والثالثة  والع�شرين  التا�شعة  يبلغان  رج��ان 

الثالثة واخلم�شني، على ما اأو�شح امل�شدر نف�شه.
واأف����رج ع��ن ث��اث��ة اأ���ش��خ��ا���س اآخ��ري��ن ه��م��ا رج���ان وام�����راأة اوقفوا 
يف  ماحقات  اأي  دون  التحقيق،   ذمة  على  وحب�شوا  اأي�شا  الثاثاء 

حقهم راهنا.
العامة  للنيابة  مت��ه��ي��دي  حتقيق  اإط����ار  يف  ال��ت��وق��ي��ف��ات  ه���ذه  وات���ت 
الوطنية ملكافحة االإرهاب يطال منذ �شباط/فرباير هذه املجموعة 
اليمينية املتطرفة املعروفة با�شم "�شرف واأمة". واأفاد م�شدر مطلع 
لعمل عنف  التح�شر  اأرادوا  املوقوفني  اأن  ي�شتبه يف  اأن��ه  امللف  على 
ي�شتهدف حمفا ما�شونيا رمبا. لكن املخطط مل يكن و�شيكا على 

ما يبدو.

تظاهر مئات االأ�شخا�س يف مك�شيكو احتجاجاً على حادث املرتو الذي 
مطالبني  املك�شيكية  العا�شمة  يف  االثنني  �شخ�شاً   26 بحياة  اأودى 

ب�"العدالة".
قالت بري�شيدا نوغيز، وهي من �شكان املنطقة التي وقع فيها احلادث، 
لوكالة فران�س بر�س "اأنا هنا ت�شامناً مع جميع ال�شحايا )...( هذا 

ما يحدث جراء االإهمال والف�شاد".
حاولت  عندما  وال�شرطة  املتظاهرين  بني  امل�شاحنات  بع�س  وج��رت 

االأخرة منعهم من االقرتاب من مكان احلادث.
قال اإيريك مدينا )21 عاماً( وهو اأحد ال�شكان اأي�شاً، "اإنه عار على 
بال�شام  )ال�شحايا(  جميع  ينعم  اأن  اآمل  جمتمعنا.  وعلى  ال�شركة 

واأن يحظوا بالعدالة".
وق���ع احل����ادث يف ب��ل��دي��ة ت����اواك، اأك���رث امل��ن��اط��ق تهمي�شا وف��ق��را يف 

العا�شمة.
وي�شكل العمال واملوظفون غالبية ال�شحايا، حيث ُيعد املرتو بالن�شبة 

لهم و�شيلة النقل الرئي�شية للذهاب اإىل العمل.
الذين  ال��ي�����ش��اري��ني  بال�شيا�شيني  ت��ن��دد  الف��ت��ات  امل��ت��ظ��اه��رون  ورف���ع 

يحكمون العا�شمة املك�شيكية منذ 1997.

عوا�شم

اجلزائر

باري�ص

مك�سيكو

�شربة جديدة.. اأملانيا حتا�شر متويل الإرهاب يف اخلارج
جاء حظر وزارة الداخلية االأملانية، ملنظمة "اأن�شار الدولية" االإ�شامية 
لتجفيف  ج��دي��دة  �شربة  مبثابة  ل��ه��ا،  التابعة  املنظمات  م��ن  وال��ع��دي��د 
اأك���ده خ���رباء يف جمال  ملنابع مت��وي��ل اجل��م��اع��ات االإره��اب��ي��ة، بح�شب م��ا 
بتهمة  الدولية"  "اأن�شار  منظمة  اأمل��ان��ي��ا  وح��ظ��رت  االإره����اب.  مكافحة 
اإىل اجلماعات  اأموال بنية حتويلها  انتهاك الد�شتور بعد قيامها بجمع 
االإرهابية يف اخلارج، وحتديدا جبهة الن�شرة يف �شوريا، وحركتي حما�س 

الفل�شطينية، وال�شباب يف ال�شومال.
على  زيهوفر  هور�شت  االأمل��ان��ي��ة  الداخلية  وزي��ر  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
بالتربعات"  العامل  ح��ول  االإره���اب  مت��ول  "ال�شبكة  اإن  "تويرت"،  موقع 

التي جتمعها.
مدير مركز توثيق االنتهاكات يف �شمال �شوريا، م�شطفى عبدي، يقول 
االإرهاب،  لتمويل  التنظيم  هذا  على  الطريق  �شتقطع  اخلطوة  هذه  اإن 

ومازال هنالك العديد من املنظمات التي ت�شكل تهديدا كبرا.
هذه  مكافحة  يف  التاأخر  اأن  عربية،  نيوز  �شكاي  ملوقع  ع��ب��دي،  واأ���ش��اف 
التنظيمات �شيكون له عواقب وخيمة، م�شرا اإىل اإن اخلطوات االأوروبية 
ل�شرب هذه التنظيمات املتطرفة مهمة يف تقلي�س دورها ووقف متويل 

اجلماعات االإرهابية يف �شوريا وباقي املناطق.
اأن هذه التنظيمات كانت متثل غطاء جلماعات م�شلحة متورطة  وتابع 

م�شوؤولة عن ارتكاب جرائم حرب وحتر�س على اإ�شعال احلروب.
ونوه اإىل اأن اأملانيا مل تتحرك كما يجب لوقف منظمات وجمعيات عديدة 

حتميها تركيا يف بادها.
الباحث املتخ�ش�س يف �شوؤون احلركات املتطرفة، عمرو فاروق، يقول اإن 
اأن�شطة هذه  ملراقبة  متتابعة  االأخ��رة حتركات  الفرتة  �شهدت يف  اأملانيا 
م�شاحة  على  واال�شتخباراتية  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  وح�شلت  اجل��م��اع��ات، 

كبرة لتتبع اأن�شطة هذه اجلماعات، وجتفيف منابع متويلها.
واأ�شاف فاروق، ملوقع �شكاي نيوز عربية، اأن اأملانيا حتولت خال ال�شنوات 
اإىل مركز عمليات لعديد من التنظيمات املتطرفة �شواء التي  االأخ��رة 
متيل لتنظيم "داع�س" اأو القاعدة، والتي تعمل على اإن�شاء �شبكات لها يف 
اأفكارها من جهة، وجمع متويات مالية  الواليات االأملانية بهدف ن�شر 

لدعم اأن�شارها.
واأ�شار اإىل هذه اجلمعيات تخ�شع الإدارة عنا�شر كانت تتواجد يف �شوريا 
اأو العراق وعادت اإىل اأملانيا، اأو عنا�شر تتواجد هناك ب�شكل دائم وتعتنق 
هذه االأفكار املتطرفة، وتدير موؤ�ش�شات اقت�شادية واإعامية تتخذ منها 

�شتار لدعم اأفكارها ال�شامة يف العمق االأوروبي.
وتابع اأن هذه الكيانات تعمل على جمع اأموال التربعات وال�شدقات من 
اجلاليات العربية وامل�شلمة ثم تقوم بتمويل اأن�شطتها الفكرية من جهة، 

كما تعمل على متويل احلركات االإرهابية يف مناطق النزاع �شواء �شوريا 
اأو العراق اأو ال�شومال اأو غرها.

اأملانية،  وقامت ال�شرطة االأملانية بتفتي�س �شقق ومرائب يف ع�شر واليات 
ومن اجلمعيات التي مت حظرها االآن "اأن�شار الدولية" وت�شع منظمات 

فرعية مثل "م�شاعدة املقاومة العاملية" و"نداء العامل االأف�شل".
يف  م��وؤخ��ًرا  ن�شطت   ،2012 ع��ام  تاأ�ش�شت  الدولية"،  "اأن�شار  ومنظمة 
حوايل 50 دولة، حيث قامت ببناء قرى لاأيتام واآبار، وكذلك مدار�س 

قراآنية وم�شاجد.
وكانت تخ�شع للمراقبة من قبل مكتب حماية الد�شتور ب�شبب "ميولها 

ال�شلفية املتطرفة".
الدولية  "اأن�شار  اأن  اأن�شار،  ملنظمة  الداخلية  وزي��ر  منع  ق��رار  يف  وج��اء 

تنتهك نظام الد�شتور ب�شبب اأن�شطتها التب�شرية".

ميلي�شيات تركيا والإخوان توا�شل تدمري املوؤ�ش�شات الليبية
•• عوا�شم-وكاالت

تت�شاعد املطالبات االإقليمية والدولية ب�شرورة اإخراج 
ج��م��اع��ات امل��رت��زق��ة وال���ق���وات االأج��ن��ب��ي��ة م��ن االأرا�شي 
االأط���راف  خمتلف  معها  تتفق  مطالب  وه��ي  الليبية، 
يف ال�����ش��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة، ال��ت��ي اك��ت��وت ب��ن��ران وج���ود هذه 
اجل���م���اع���ات، ب�����ش��ب��ب دوره�����ا يف ع��م��ل��ي��ة االق��ت��ت��ال التي 
�شنوات، مت خالها   10 الأك��رث من  الباد  ا�شتمرت يف 
تدمر البنية التحتية، واأهدرت الرثوة النفطية لدولة 

كانت تعد من اأكرث الدول غنى وا�شتقراراً يف املنطقة.
التزال  ال�شبت،  اأم�����س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  وبح�شب 
املدنية  ال��دول��ة  ب��ن��اء  اأم���ام  امل��ت��اري�����س  ت�شع  امليلي�شيات 
اأي  يف  م��رغ��وب��ة  غ��ر  اأ�شبحت  بعدما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

مكان يف ليبيا.

ميلي�صيات التدمري
بن  ليلى  للكاتبة  م��ق��ال  يف  "البيان"  �شحيفة  وق��ال��ت 
اأطراف  من  واملدعومة  امل�شلحة  امليلي�شيات  اإن  هدنه، 
املوؤ�ش�شات  تدمر  موا�شلة  تريد  ع��دة  ودول��ي��ة  حملية 
قيام  اإع��اق��ة  بهدف  االنق�شامات  على  واالإب��ق��اء  الليبية 
م�شرة  الوطنية،  الهوية  وتفتيت  واإ���ش��ع��اف  ال��دول��ة، 
اإىل اأنها )امليلي�شيات( "لها اأثر خطر وهّدام على بنية 
حتقيق  يف  �شابقاً  جنحوا  واإن  الليبية،  الدولة  واأ�شا�س 
ذلك يف ظل الفو�شى، لكن النجاح املرتبط باالنتهازية 

ال ي�شتمر اأبداً حني يقرتن باحلقد واللوؤم".
�شتجد  امل��رة  ه��ذه  "امليلي�شيات  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
ح��ائ��ط ���ش��د ل��ي��ب��ي ف��ق��د "بلغ ال�����ش��ي��ل ال��زب��ى وم���ا عاد 
والعنف،  الفو�شى  م��ن  امل��زي��د  يتحمل  الليبي  امل��واط��ن 
و�شتتحول  االأنظار،  نحوها  �شتتجه  املت�شددة  فاملواقف 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  جن��ح��ت  ب��ع��دم��ا  �شعيفة  ح��ل��ق��ات  اإىل 
اأي  ب��اإح��ب��اط  ���ش��ام كفيلة  ب��ي��ئ��ة  ال��وط��ن��ي��ة يف حت��ق��ي��ق 
مناورات الإعادة الباد اإىل املربع االأول"، حيث اأن هناك 
اإرادة حقيقية يف الوقوف جميعاً بحزم و�شدة، �شد هذا 

التّيار اجلارف الذي ي�شتهدف ليبيا كياناً و�شعباً. على 
اعتبار اأن اأغلب العوا�شف التي غّيبت واأخفت ليبيا هي 
اأ�شا�س حكم امليلي�شيات". ونبهت ال�شحيفة  قائمة على 
اإىل اأن "اإنهاء تواجد امليلي�شيات واملرتزقة مهمة �شعبة 
للغاية ولكن لي�شت م�شتحيلة، اإذا ما عاجلت احلكومة 
حالة االنق�شام التي تعي�شها الباد ومت �شبط ال�شاح 
تدريجياً  القوى  ه��ذه  �شتنح�شر  وعندها  اجلي�س،  بيد 
فاملرحلة  ال��ق��ان��ون،  ب��ق��وة  ال��وط��ن  �شاحة  م��ن  وتختفي 
ال��راه��ن��ة تتطلب مت��ا���ش��ك امل��ج��ت��م��ع، وق���وة ال���دول���ة، ما 
من  رافقها  ما  بكل  االنتقالية  الفرتة  اإنهاء  يف  ي�شاهم 

اأعرا�س مر�شية".

تطبيع الأو�صاع
االأطراف  "جميع  اأن  "اخلليج" اإىل  وتطرقت �شحيفة 
الدولية واملحلية يف ليبيا مبا فيهم االأوربيون والواليات 
يدركون  ال���دويل،  االأم���ن  وجمل�س  االأمريكية  املتحدة 
بخروج  ت��ب��داأ  ليبيا،  يف  االأو�شاع"  "تطبيع  عملية  اأن 
اإرثها الذي  القوات االأجنبية واملرتزقة، والتخل�س من 
مار�شته ل�شنوات طويلة، �شواء على م�شتوى الدول، عرب 
اتفاقات ملتوية، اأو عرب جماعات اإرهابية، ا�شتغلت حالة 
نظام  �شقوط  منذ  الباد  تعي�شها  كانت  التي  الفو�شى 
وعاثت  الفراغ،  وم��اأت  القذايف،  معمر  الليبي  الزعيم 
يف االأر�س ف�شاداً، االأمر الذي فاقم من االأزمة، و�شجع 

الكثر على اخلروج عن القانون".
وذكرت ال�شحيفة اأن "العديد من الدول تتحرك باجتاه 
معاجلة هذا امللف اخلطر يف تاريخ ليبيا احلديث، من 
تواجد  لق�شية  ن��ه��ائ��ي  ح��ل  اإي���ج���اد  ال��رغ��ب��ة يف  خ���ال 
تركيا،  موؤخراً  فعلته  كما  واملرتزقة،  االأجنبية  القوات 
التي اأوفدت اإىل ليبيا وزير خارجيتها مولود ت�شاوي�س 
اأكار وغره من  اأوغلو، ووزير الدفاع الرتكي خلو�شي 
االأتراك،  واال�شتخباراتيني  الع�شكريني  امل�شوؤولني  كبار 
الذين ناق�شوا مع امل�شوؤولني الليبيني يف طرابل�س ق�شية 
اأف�شحت  القوات الرتكية املوجودة يف بادهم، وهو ما 

عنه وزيرة اخلارجية الليبية جناء املنقو�س، التي دعت 
اأنقرة اإىل �شحب قواتها من الباد، خا�شة مع اقرتاب 
اإج��راء انتخابات مرتقبة يف وقت الحق من هذا العام؛ 
الأن بقاء هذه القوات يعيق مثل هذه اخلطوة املهمة يف 
تاريخ ليبيا". ونبهت ال�شحيفة اإىل اأن "ليبيا حتتاج اإىل 
ترتيب اأولوياتها، واأولها اإعادة االأمل اإىل اأبنائها الذين 
تعد  مل  فالباد  االأو���ش��اع،  با�شتقرار  احل��رب  فرقتهم 
حتتمل املزيد من االن�شقاقات، واإع��ادة االأمل لن تكون 
ال�شيا�شية  ال��دول��ة  وموؤ�ش�شات  اأج��ه��زة  توحيد  ع��رب  اإال 
والت�شريعية واالأمنية، وهي مهمة �شاقة وجتاوزها لن 

يكون �شهًا".

تدخالت اإخوانية
اأن  االأو�شط" اإىل  "ال�شرق  اأ�شارت �شحيفة  من جانبها 
جناء  الليبية  ال��وح��دة  حكومة  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزي���رة 
الدعائية واالإعامية  النران  املنقو�س باتت يف مرمى 
"االإخوان"، بعدما طالب ال�شيخ  ملع�شكر تركيا وتنظيم 
من�شبه،  م��ن  امل��ع��زول  ليبيا  مفتي  ال��غ��ري��اين،  ال�شادق 
التي  الغ�شب  بركان  وعملية  طرابل�س  العا�شمة  �شكان 
مبظاهرات  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  املح�شوبة  ال��ق��وات  ت�شنها 
ب�"احلليف  ل��ب��ق��اء م���ن و���ش��ف��ه  ل��ه��ا وداع���م���ة  م��ن��اوئ��ة 

الرتكي".
املنقو�س  على  االإخ���وان  الهجوم  اأن  ال�شحيفة  وذك���رت 
اإح������دى و�شائل  ب�����ش��خ�����ش��ه��ا واأمن������ا ه���ي  ل���ه  ال ع���اق���ة 
جديدة  ق��ي��ادة  تعيني  م��ن  متلملها  الإظ��ه��ار  امليلي�شيات 
املجل�س  اأ���ش��در  بعدما  الليبية،  اال���ش��ت��خ��ب��ارات  جل��ه��از 
ح�شني  بتكليف  ق��راراً،  املنفي  حممد  برئا�شة  الرئا�شي 
عماد  للرائد  خلفاً  اال�شتخبارات  جلهاز  رئي�شاً  العايب 

الطرابل�شي اأحد قادة ميلي�شيات طرابل�س.
بعدما  للمنقو�س  املناوئة  الدعائية  احلملة  وت�شاعدت 
ط��ال��ب��ت ت��رك��ي��ا ب��اإن��ه��اء ت��واج��ده��ا ال��ع�����ش��ك��ري و�شحب 
"املرتزقة" املوالني لها على االأرا�شي الليبية. وامتنعت 
اأو  احلكومة عن التعليق على تلقي املنقو�س تهديدات، 

تعر�شها ل�شغوط الإقالتها من من�شبها.يف حني حظيت 
لانتباه،  الفت  وعلني  ر�شمي  اأمريكي  بدعم  املنقو�س 
عرّب عنه ال�شفر االأمريكي لدى ليبيا ريت�شارد نورالند، 
الذي نقلت عنه ال�شفارة االأمريكية قوله "نوؤيد متاماً 
دعوة وزيرة اخلارجية املنقو�س الوا�شحة خلروج القوات 

االأجنبية يف �شالح ال�شيادة الليبية واال�شتقرار".

حتركات
االأو�شاط  "قراءات  اأن  "العرب" اإىل  �شحيفة  واأ���ش��ارت 
الوطنية  الوحدة  الليبية تختلف، مع حتركات حكومة 
اجلي�س،  �شيطرة  حتت  الواقع  برقة  اإقليم  ال�شرت�شاء 
بني  الثقة  لتعزيز  خطوة  اأنها  البع�س  يرى  حني  ففي 
بعد  ت�شكلت  التي  احل��واج��ز  واإ���ش��ق��اط  وال��غ��رب  ال�شرق 
نحو عقد من احلروب، ينظر اآخرون اإىل تلك اخلطوات 
كمحاولة ال�شتبعاد القائد العام للجي�س امل�شر خليفة 

حفرت بهدوء من امل�شهد ال�شيا�شي يف ليبيا".
ي�شتبعد  ال��ذي ال  الدبيبة،   ي��درك  ال�شحيفة،  وبح�شب 
االنتخابات  بعد  ملا  ال�شلطة  بقائه يف  اإمكانية  مراقبون 
االتفاق  بتعديل  اأو  ت�شويات  طريق  عن  �شواء  القادمة 
حكم  ي�شتطيع  لن  اأن��ه  تر�شحه،  مينع  ال��ذي  ال�شيا�شي 
ليبيا ما دام حفرت يف امل�شهد لذلك �شيحاول التخل�س 

منه وا�شتبعاده بهدوء.
�شرورة  ب�����ش��اأن  امل�شتمر  احل��دي��ث  اإن  متابعون  وي��ق��ول 
القيادي  للخط  مبّطنة  دع���وة  يحمل  اجلي�س  توحيد 
الثاين يف قوات اجلي�س الأن يكون �شمن اآليات ال�شلطة 
اأن توؤّثر  ا�شت�شعرت خطورة  اأن جهات  اجلديدة. ويبدو 
التي اتخذتها احلكومة على �شعبية اجلي�س  اخلطوات 
برقة  م��ن  الدبيبة  ت��ق��رب  اإىل  ليبيون  وينظر  ودوره. 
وك�شر  ال��ث��ق��ة  لتعزيز  ك��م��ح��اول��ة  قبائلها  وا���ش��رت���ش��اء 
اأر���ش��ت��ه��ا ���ش��ن��وات االن��ق�����ش��ام واالقتتال.  احل��واج��ز ال��ت��ي 
ويرى هوؤالء اأن الهدف من كل ذلك هو اإقرار الربملان 
به  تقدمت  م��ق��رتح��اً  رف�����س  اأن  �شبق  حيث  للميزانية 

يفوق مليار دينار ليبي، وفقاً لل�شحيفة.

ك بالدهم  ع�شكريون فرن�شيون ب�شدد ن�شر مقال ثاِن عن تفكرّ
•• باري�س-اأ ف ب

اأعلنت جمّلة فرن�شية حمافظة مت�شّددة لوكالة فران�س بر�س اأّن جمموعة من 
الع�شكريني الفرن�شيني مّمن ال يزالون يف اخلدمة الفعلية طلبوا منها ن�شر 
مقاٍل ينتقدون فيه "تفّكك" بادهم، وذلك بعد اأ�شبوعني على ن�شرها مقااًل 
يواجهون  التقاعد  و�شك  على  كبار  �شباط  بينهم  ع�شكريون،  وّقعه  مماثًا 

حالياً خطر تعّر�شهم لعقوبات ب�شبب ما اأقدموا عليه.
وقال جيفري لوجون مدير حترير جمّلة "فالور اأكتويل" االأ�شبوعية "هذا 
مقال جديد من ع�شكريني يف اخلدمة الفعلية هذه املّرة. لقد فّكروا فينا الأّننا 
اأ�شمائهم  اإبقاء  الع�شكريني طلبوا  اأّن هوؤالء  ال�شابق.  واأ�شاف  ن�شرنا" املقال 
املقال اجلديد مل  اإّن  اأكتويل" قال  "فالور  لكّن مدير حترير  الكتمان.  طّي 
ي�شتوِف حّتى ال�شاعة كل ال�شروط التي تفر�شها املجّلة لن�شره على �شفحاتها، 
م�شراً اإىل اأّنه ينتظر قبل كل �شيء االّطاع على الن�شخة النهائية من املقال 
اأي�شاً عن طريقة متّكنه يف  اأّن��ه يبحث  واأ�شاف  ال�شياغة.  الذي ما زال قيد 
اآن معاً من "التحّقق" من عدد املوّقعني على املقال و�شمان عدم الك�شف عن 
هوياتهم. وكانت "فالور اأكتويل" ن�شرت يف 21 ني�شان/اأبريل الفائت مقااًل 
"حواىل ع�شرين ج��رنااًل ومئة  للمجلة،  الباد ووّقعه، وفقاً  اأث��ار �شدمة يف 
الرئي�س  فيه  �شابط رفيع امل�شتوى واأكرث من األف ع�شكري اآخرين" نا�شدوا 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ال��دف��اع ع��ن احل�����ّس ال��وط��ن��ي واأع���رب���وا ع��ن ا�شتعدادهم 
على االأّمة". ويومها �شّن  احلفاظ  االعتبار  يف  تاأخذ  التي  ال�شيا�شات  "لدعم 
براأيهم  "التفّكك" الذي ي�شرب  على  �شر�شاً  الع�شكريون يف مقالهم هجوماً 
خلق  هو  واح��د  بهدف  العن�شرية،  معاداة  من  �شيء  عرب  و"يتجّلى،  وطنهم 
حالة من ال�شيق وحّتى الكراهية بني املجموعات"، حمّذرين من اأّنه "تفّكك 
يوؤّدي مع االإ�شاموية وجحافل ال�شواحي، اإىل ف�شل اأجزاء عديدة من االأمة 

لتحويلها اإىل اأرا�س خا�شعة لعقائد تتعار�س مع د�شتورنا".

د�شتور تركيا اجلديد.. كيف يحاول حزب اأردوغان �شق �شفوف املعار�شة؟
•• عوا�شم-وكاالت

زعيم  ط��رح��ه  مب��ا  ت��رك��ي��ا  يف  واالإع��ام��ي��ة  ال�شيا�شية  االأو����ش���اط  �شجت 
احلركة القومية الرتكية دولت بهجلي، ك�"م�شودة اأولية" لد�شتور الباد 

اجلديد.
بزعامة  والتنمية  العدالة  حزبي  من  امل��وؤل��ف  احلاكم  التحالف  ويعتزم 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان واحلركة القومية، طرح امل�شروع على بقية 
قبل  عليه،  التعديات  بع�س  اإ�شفاء  واإمكانية  ملناق�شته  املعار�شة  اأح��زاب 
اإىل  م�شامينه،  ح�شب  وال��دخ��ول،  الإق���راره  العام  اال�شتفتاء  على  عر�شه 

االنتخابات العامة املزمع اإجراوؤها خال عام 2023.
القريبة  ال�شخ�شيات  من  بالذات  الرتكي،  ال�شيا�شي  للم�شهد  مراقبون 
م��ن ق���وى امل��ع��ار���ش��ة، اع��ت��ربوا خ��ط��وة زع��ي��م ح���زب احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة ال 
متثل طروحات حزبه، بل هي بال�شبط ما يريد حزب العدالة والتنمية 

واأردوغان.
كواجهة  وح��زب��ه  بهجلي  ي�شتخدم  اأردوغ������ان  ف���اإن  امل��راق��ب��ني،  وبح�شب 
الرئي�س  ي�شتخدمها  التي  االأداة  هو  اإمن��ا  املقدم  فالد�شتور  لطروحاته، 
�شق  وحماولة  للباد،  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  ب�شاأن  املعار�شة  قوى  ملفاو�شة 
بجبهة  املقبلة  االنتخابية  املواجهة  دخ��ول  من  تتمكن  ال  حتى  �شفوفها 

موحدة مناه�شة له.
ملوقع  حديث  يف  اأوغ��ل��و  ���ش��ردار  اأوره���ان  الرتكي  والباحث  الكاتب  و�شرح 
ك�شبها من  اأردوغ��ان  التي يحاول  الثاثة  االأبعاد  نيوز عربية"،  "�شكاي 

خال طرح م�شودة د�شتور جديد للباد.
الرئا�شي  االنتخابي  النظام  اأن  اأردوغ����ان  "يعتقد  اأوغ��ل��و:  ���ش��ردار  وق��ال 
املعمول به حاليا لن يكون ل�شاحله يف اأي انتخابات مقبلة، وهو فعليا ال 
ي�شتطيع اأن يعود للنظام الربملاين الأنه �شخ�شيا قاتل ل�شنوات حتى يغدو 
النظام رئا�شيا يف الباد، لذلك فاإنه �شي�شتخدم الد�شتور اجلديد ج�شرا 

لتحقيق ذلك".
اأردوغ��ان متاأكد من عدم قدرة قوى املعار�شة من  واأ�شاف: "كذلك فاإن 
ال�شعوب  بالذات حزب  للد�شتور،  روؤيتها  ب�شاأن  بينها  فيما  توافق  حتقيق 
الدميقراطية املوؤيد لاأكراد واحلزب اخلّر القومي الرتكي، وهو بذلك 

يزرع اأول �شقاق فيما بينها".
رف�س  ح��ال  اجل��دي��د يف  الد�شتور  ف��اإن  "اأخرا  ال��رتك��ي:  الباحث  وت��اب��ع 
مناق�شته من قبل قوى املعار�شة، فاإنها �شتغدو مبثابة املت�شبثة بالد�شتور 
وتاليا  ال�شهر،   1980 انقاب  الباد عقب  الذي فر�س على  احل��ايل، 

القدرة على اتهام املعار�شة بامليول االنقابية".
اإن الد�شتور اجلديد  زعيم احلركة القومية الرتكية قال يف ت�شريحاته 
الدولة الرتكية  تاأ�شي�س  100 مادة، تذكرا مبئوية  �شيكون موؤلفا من 

.)2023-1923(
مقدمة  يف  املثبتة  التعريفية  امل���واد  على  �شيحافظ  الد�شتور  اأن  وذك���ر 
ال��د���ش��ت��ور ال���رتك���ي احل�����ايل، ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ت��ع��ري��ف��ي��ة ل��ل��دول��ة الرتكية، 
اجلمهورية والدميقراطية والعلمانية، وهي املواد التي يحظر الد�شتور 

احلايل تغيرها حتى يف حال اإلغاء الد�شتور نف�شه واإقرار غره.
املقرتحة،  اجلديد  الد�شتور  م�شودة  ت�شمنتها  التي  املخاوف  اأب��رز  ومن 
اأنقرة  الدميقراطية والتزام  ب�شاأن احلياة  املراقبني  التي رفعت من قلق 

باحرتام حقوق االإن�شان، 4 م�شامني اأ�شارت اإليها امل�شودة.
يقر  كان  واإن  رئا�شيا،  مركزيا  امل�شودة  ح�شب  �شيبقى  ال�شيا�شي  فالنظام 
احلاكم  احل��زب  اأن  يعني  ال��ذي  االأم��ر  للرئي�س،  نائبني  انتخاب  بوجوب 
بتحالفه مع بع�س الكتل االأ�شغر حجما �شيتمكن من فر�س نظام احلكم 

املركزي على كامل الباد.
البت واحلكم  القادرة على  العليا"،  "املحكمة  امل�شودة ت�شعف  فاإن  كذلك 
يف اأي ق�شية عامة يف الباد، مبا يف ذلك اخلافات بني القوى ال�شيا�شية 
والق�شايا امل�شرية لرتكيا، لتتحول اإىل جمرد حمكمة ذات و�شع خا�س، 

ومن دون �شاحيات تقريبا.
كما اأن امل�شودة املقرتحة تزيد من �شلطة واأدوار موؤ�ش�شة ال�شوؤون الدينية 
لتكون  احل��ك��وم��ي  التنفيذي  اجل��ه��از  م�شتوى  م��ن  فرتفعها  ال��رتك��ي��ة، 

موؤ�ش�شة د�شتورية ت�شاوي ب�شلطتها النظام الق�شائي والت�شريعي نف�شه.
لكن التف�شيل االأهم يف املقرتح هو عدم تطرق امل�شودة للق�شية الكردية 

مطلقا.
الد�شتور  م�شودة  على  والتنمية  العدالة  حزب  جانب  من  االأول  التعليق 
اجل��دي��د ج���اء ع��رب ت�����ش��ري��ح��ات رئ��ي�����س كتلة احل���زب يف ال���ربمل���ان نا�شي 

املحلية:  "جمهوريت"  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ق���ال  ال���ذي  ب�شتاجني، 
ال�شيد بهجلي لد�شتور جديد مكون من 100 مادة يف  باقرتاح  "نرحب 
اجلديد  د�شتورنا  �شياغة  عملية  اأن  نعرف  للجمهورية.  املئوية  الذكرى 

على و�شك االنتهاء".
اأن تتم م�شاركة التفا�شيل مع اجلمهور يف وقت منا�شب  "اآمل  واأ�شاف: 
بعد االأعياد، لكن يجب اأن تكون الد�شاتر ن�شو�س م�شاحلة اجتماعية، 
ونريد  حزبنا،  داخ��ل  امل��ط��روح  الد�شتور  م�شامني  بدرا�شة  نقوم  فنحن 
اأخ��را اإج��راء عملية تفاو�شية مع االأح��زاب االأخ��رى، واإذا ك�شفت جميع 
االأطراف املمثلة يف الربملان عن مقاربتها للد�شتور مب�شروع ن�س موحد، 

�شيكون ذلك منا�شبا جدا".
قراتبى،  �شزجان  للبحوث  الرتكي  االأمركي  املركز  الرتكية يف  الباحثة 
الد�شتور  حتقيق  �شعوبة  عربية"،  نيوز  "�شكاي  مع  حديث  يف  اأو�شحت 
باأن  واقت�شاديا، مذكرة  واجتماعيا  �شيا�شيا  تنموية،  اأي خطوات  املقرتح 

الد�شاتر يف املح�شلة انعكا�س لل�شروط واملناخات املحيطة بها.
وقالت: "يبدو وا�شحا اأن هذا الد�شتور ناجت عن اأزمة النظام ال�شيا�شي يف 
الباد، اإذ ثمة طرف ما من هذا النظام يريد اأن يبقى حاكما باأي اأثمان 
كانت، واأن ي�شتخدم كل �شيء يف �شبيل حتقيقه مبا يف ذلك اإقرار د�شتور 

جديد.
الدميقراطية،  االأنظمة  ال  �شمولية  االأنظمة  اأك��رث  تتبعه  ال�شلوك  هذا   
يغروا  مل   1980 عام  انقاب  نفذوا  الذين  الع�شكريون  القادة  فحتى 

الد�شتور للبقاء يف احلكم".
الباحثة املتمر�شة يف ال�شاأن الرتكي اأ�شافت: "ال ي�شتطيع حزب العدالة 
ال��د���ش��ت��ور، ف��اخل��ط��وط والثقة  ب�����ش��اأن  ت��واف��ق وط��ن��ي  وال��ت��ن��م��ي��ة حتقيق 
مقطوعتان متاما بينه وبني كل االأح��زاب ال�شيا�شية التي يتهمها جهارا 

باخليانة، ويعتقل قادتها ب�شبب اأي ت�شريح ال يروق له".
الناحية  م��ن  �شعوبة  حلظاتها  ب��اأك��رث  مت��ر  "تركيا  ب��ال��ق��ول:  وخ��ت��م��ت 
االقت�شادية، والد�شتور اجلديد يف حال اإقراره �شيكون مبثابة حجر عرثة 
اإقراره،  اأول �شنتني بعد  املبادرة االقت�شادية، على االأقل خال  اأمام روح 
لتعود  االأق��ل  على  الفرتة  لتلك  حتتاج  واال�شتثمارات  االأم���وال  ف��روؤو���س 

ثقتها يف االأ�شواق الرتكية وا�شتقرارها".
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عربي ودويل
غوتريي�س: طرحُت 12 ا�شمًا كمبعوث لل�شحراء الغربية ُرف�شت كلرّها 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اأّن  غوتري�س  اأنطونيو  املّتحدة  ل��اأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  اأع��ل��ن 
ال�شبب وراء �شغور من�شب املبعوث االأممي لل�شحراء الغربية 
منذ ع��ام��ني ه��و اأّن���ه اق���رتح خ��ال ه��ذه ال��ف��رتة اأ���ش��م��اء 12 
بالرف�س،  قوبلت  جميعها  لكّنها  املهّمة  هذه  لتويّل  مر�ّشحاً 
�شواء من اأحد طريف النزاع اأو من واحد اأو اأكرث من اأع�شاء 

جمل�س االأمن الدويل.
واأدىل رئي�س الوزراء الربتغايل االأ�شبق بت�شريحه هذا خال 
جل�شة ا�شتماع عقدتها اجلمعية العامة لاأمم املّتحدة للنظر 
يناف�شه  ال   )2026-2022( ث��ان��ي��ة  ل��والي��ة  ت��ر���ّش��ح��ه  يف 

يتعّلق  قراراً  اّتخذ موؤّخراً  اأّنه  واأو�شح غوتري�س  اأحد.  فيها 
بالتعيينات الرئي�شية يف االأمم املتحدة يقوم على الطلب من 
الدول االأع�شاء يف اجلميعة العامة البالغ عددها 193 دولة 

اأن تقرتح عليه اأ�شماء مر�ّشحني ل�شغل هذه املنا�شب.
"جلنة" تختار  اأم��ام  �شيمثلون  املر�ّشحني  ه��وؤالء  اأّن  واأ�شاف 
دون  اإليه، من  اأ�شماء" ترفعها  اأو ثاثة  "ا�شمني  بينهم  من 
اأن يو�شح مّمن �شتتكّون هذه اللجنة وال االآلية التي �شتّتبعها 

يف غربلة االأ�شماء.
لكّن االأمني العام لفت اإىل اأّنه "حّتى مع اعتماد هذه االآلية، 
�شتظّل هناك حاالت �شعبة، وال �شّيما املنا�شب املتعّلقة باأزمات 
االختيار  عليه  �شيقع  ال��ذي  املر�ّشح  على  يتعنّي  اإذ  معّينة"، 

واأطراف  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  موافقة  على  "احل�شول 
النزاع".

واأو�شح اأّن اأبلغ مثال على هذه ال�شعوبات هو ق�شية ال�شحراء 
يح�شل  مل  للمن�شب"  ا���ش��م��اً   12 "اقرتحنا  ال��ت��ي  الغربية 
اأن يك�شف عن هذه  ال���ازم، من دون  االإج��م��اع  اأّي منها على 

االأ�شماء وال عن اجلهات التي اعرت�شت على كّل منها.
وقال "وا�شٌح اأّنه من ال�شعب للغاية يف هذه احلالة اأن تفعل 
بهذه  ال��ق��ي��ام  ميكنه  �شخ�س  ع��ن  ال��ب��ح��ث  ���ش��وى  اآخ���ر  �شيئاً 
املتحّدث  ق��ال  ال��ع��ام،  االأم��ني  ت�شريح  على  وتعليقاً  املهّمة". 
با�شم االأمم املّتحدة �شتيفان دوجاريك "حتماً، اإّن عدم وجود 
العام".  االأم��ني  جهود  قّلة  اإىل  يرجع  ال  اليوم  حتى  مبعوث 

يكون  �شخ�س  عن  البحث  "�شيوا�شل  غوتري�س  اأّن  واأ�شاف 
مقبواًل، اأو على االأقّل ال ترف�شه، االأطراف املعنية".

االأملاين  الرئي�س  الغربية هو  لل�شحراء  اأمم��ي  واآخ��ر مبعوث 
ال�شابق هور�شت كوهلر الذي ا�شتقال يف اأيار/مايو 2019 -- 
ر�شمياً لدواٍع �شحّية -- لكّنه يف الواقع تخّلى عن هذه املهّمة 

بعدما ا�شطدم بحقيقة ا�شتحالة اإحراز اأّي تقّدم فيها.
اإىل  باالإ�شافة  اإّن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  دبلوما�شيون  وق��ال 
املر�ّشحني ال�12 الذين حتّدث عنهم االأمني العام، فقد جرى 
االّت�شال ب�شخ�شيات اأخرى خال العامني املن�شرمني، لكّنها 
هذه  ق��ب��ول  ع��ن  اع��ت��ذرت  ث��م  للتفكر  مهلة  طلبت  جميعها 

اأحدها. تعبر  حّد  على  امل�شتحيلة"،  "املهمة 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

روموالد �شيورا*
�شو�شرت" -ثاين  اند  "�شاميون  يف  العاملون  طالب 
"بيت  املتحدة، خلف  اأكرب نا�شر للكتب يف الواليات 
دار  ت��ت��وق��ف  ب����اأن  الع�شوائي" -م���وؤخ���ًرا  ال��ب��ط��ري��ق 
ن�شرهم عن التعامل مع م�شوؤويل اإدارة ترامب، بدًء 
ين�س  الذي  بن�س  مايك  ال�شابق  الرئي�س  نائب  من 

عقده على ن�شر كتابني اأولهما عام 2023.
�شاميون  �شركة  م�شوؤويل  اإىل  م�شرتكة  ر�شالة  ويف 
ان���د ���ش��و���ش��رت، ق���ال 216 م���ن م��وظ��ف��ي��ه��م واأك���رث 
-منهم  ال�����ش��رك��ة  خ����ارج  م��ن  �شخ�س   3500 م��ن 
ال�شركة يجب  -اإن  الوطني  الكتاب  بجائزة  فائزون 
يف  ع��ادي  ف�شل  اأنها  على  ترامب  رئا�شة  تعامل  اأال 
التاريخ االأمريكي. واأنه من خال ن�شر كتب بن�س، 
فاإن دار الن�شر لن ت�شاعد اإال يف "ن�شر اأيديولوجية 
بالعن�شرية  متهمة  و�شتكون  االأبي�س،  العرق  تفوق 
املثلية  اأ����ش���ا����س اجل��ن�����س وره������اب  وال��ت��م��ي��ي��ز ع��ل��ى 

اجلن�شية"... هذا فقط.
ج��ون��اث��ان ك���ارب، اأح���د روؤ���ش��اء �شركة ���ش��امي��ون اند 
"فر�س الرقابة  اإن  �شو�شرت، رد على كّتاب الر�شالة 
اأو التخلي عن ن�شر كتاب هو القرار االأكرث تطرفاً 
ال���ذي مي��ك��ن ل��ن��ا���ش��ر ات���خ���اذه. واأن ه���ذا ال��ن��وع من 
العمل خمالف جلوهر �شاميون اند �شو�شرت، املتمثل 
اأ�شاف:  ثم  واملنظور".  الكتابة  التنوع يف  يف تقدمي 
نائب  مع  الن�شر  اتفاقية  �شنحرتم  ال�شبب،  "لهذا 
الرئي�س مايك بن�س"... نقطة وعودة اىل ال�شطر.  

هذه لي�شت املرة االأوىل التي يواجه فيها نا�شر مثل 
 ،2020 هذا االأمر يف الواليات املتحدة. يف مار�س 
البطريق  ب��ي��ت  ال��ن��ا���ش��ر ه��ا���ش��ي��ت، وف���رع���ه  ت��خ��ل��ى 
الع�شوائي، عن ن�شر ال�شرة الذاتية ل� "وودي الن" 
ف��ي��ه��ا. فقد  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ني  ب��ع��د ح��رك��ة احتجاجية 
اجلن�شي  االعتداء  تهم  ب�شبب  اأن��ه  املوظفون  اعترب 
الدار  حق  من  لي�س  مانهاتن،  فيلم  ملخرج  املوجهة 

األ���ن متت  اأن  رغ���م حقيقة  ال��ع��م��ل،  ه���ذا  م��ث��ل  ن�شر 
الق�شائية.  التحقيقات  خ��ال  من  مرتني  تربئته 

ولكن …
ال يوجد �شيء "ح�شا�س" مع كتاب مايك بن�س الذي 
يفرت�س اأن ي�شتح�شر �شرته واللحظات الرئي�شية 
ل��والي��ت��ه ك��ن��ائ��ب ل��ل��رئ��ي�����س خ���ال رئ��ا���ش��ة ترامب، 
ل�شيمون  ال�شارم  املوقف  هنا  نقّدر  ذل��ك  مع  لكننا 
اند �شو�شرت يف مواجهة هذه احللقة اجلديدة من 

ثقافة االإلغاء.
ملايك  ال�شيا�شية  االأف��ك��ار  حم��ارب��ة  ن�شتطيع  الأن��ن��ا 
بن�س -واأنا من هوؤالء -املر�شح اجلمهوري املحتمل 
الوقت  نف�س  ويف  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
االع�����رتاف ب��اأن��ه رج���ل ن��زي��ه. مل ُت��ن�����ش��ب اإل��ي��ه اأية 
جرمية، ومل ت�شمله ف�شيحة. ان �شهادة نائب رئي�س 
اأن تظل  وي��ج��ب  م��ه��ّم��ة،  ال�شابق  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

حريته يف التعبر كاملة.
ال�شيء الوحيد الذي ميكن اأن يعاتبه عليه املوقعون 
ع��ل��ى ال��ع��ري�����ش��ة امل��وج��ه��ة اإىل ق����ادة ���ش��امي��ون اند 
روؤيتهم  اأو  اأفكارهم  يقا�شمهم  ال  ان��ه  هو  �شو�شرت، 

للعامل.
يقدمون  ال��ع��ري�����ش��ة،  ع��ل��ى  امل��وّق��ع��ني  اأّن  وال���ق���ول 
الثورة  الناجتة عن  القيم  اأنهم حماة  اأنف�شهم على 
االأمريكية، مثل احلرية ... �شاأكون ف�شولًيا ملعرفة 
ا�شدار  رف�س  كبر  نا�شر  هناك  ك��ان  اإذا  فعلهم  رد 

مذكرات اأوباما بحجة اخلافات ال�شيا�شية.
اأ�شميه،  عما  الكثر  تقول  املحزنة  الق�شة  ه��ذه  ان 
للدميقراطية  اجلديدة  "الروح  القدر،  ول�شخرية 

يف اأمريكا".
�شافوناروال  اأت���ب���اع  م���ن  م�����ش��ت��وح��اة  ج���دي���دة،  روح 

ال�شغار، غر املدركني خلطر اإ�شعال املحارق.

ترجمة خرية ال�صيباين

مايك بن�س و�شافونارول...!

باحث م�شارك يف معهد العاقات الدولية واال�شرتاتيجية. اأّلف عدة كتب عن االأمم املتحدة، ن�شر موؤخًرا 
مع اآن �شي�شيل روبرت "من يريد موت االأمم املتحدة؟ "، اأحدث من�شوراته، "جو امل�شكني! اأمريكا كوفيد-

مطلع". يراها  كما   19

تقرير مولر يفتح من جديد:

الوليات املتحدة: وليام بار يف قلب الكذبة...!

اآمي  الفيدرالية  القا�شية  اتهمت 
بالكذب  ب����ار  ج��اك�����ش��ون،  ب���رم���ان 
لتفادي اإ�شدار مذكرة تتعلق بن�شر 
انتقد  ان  و���ش��ب��ق  م���ول���ر.  ت��ق��ري��ر 
حمامون وخرباء، بار الأنه ت�شّرف 
لدونالد  ال�شخ�شي  املحامي  مثل 
ت����رام����ب اأك�������رث م����ن ك����ون����ه خ����ادم 
اأمريكا. وتداعيات كلمات القا�شية 

برمان جاك�شون خطرة.
دون��ال��د ترامب،  م��وؤي��دو  قد ي�شر 
ملدّونتي،  دراي����ة  االأك����رث  وال���ق���راء 
جاك�شون  برمان  ال�شيدة  اأن  اإىل 
ح�شلت على من�شبها يف ظل اإدارة 
اأوباما، و�شاأ�شرع للرد على ذلك باأن 
لتاأكيد  ال�شيوخ  جمل�س  ت�شويت 
وقد   .0 �شد   97 ك��ان  تر�شيحها، 

مت االإ�شراع باالعرتاف بكفاءتها.
اأن���ا مل اأت��ف��اج��اأ م��ن اأن وي��ل��ي��ام بار 
���ش��ل��وك��ه مثًرا  ك����ان  ف��ق��د  ك�����ذب، 
للجدل، ومثًرا للت�شاوؤل. واإذا كنتم 
اأحاطت  ال��ت��ي  امل��ل��ح��م��ة  ت��ت��ذك��رون 
ب��ت��ق��ري��ر م���ول���ر، ف��اإن��ه��ا مل تربئ 
ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق، وت��رك��ت االأمر 
امل�شوؤولني  اأو  ب��ار  ول��ي��ام  الآخ��ري��ن، 
لتوجيه  الكوجنر�س،  املنتخبني يف 
القا�شية  اأك��دت��ه  وم��ا  االت��ه��ام��ات. 
ان قرر  �شبق  ب��ار  اأن  جاك�شون، هو 

عدم حماكمة دونالد ترامب.
فقط  بار  ويليام  مذكرة  ُتظِهر  مل 
ُيزعم  ول���ك���ن  خ�������داع،  ه���ن���اك  اأن 
اأ�شاء  ق��د  ال��ع��ام  امل��دع��ي  اأن  ��ا  اأي�����شً
مت��ث��ي��ل حم��ت��وى ت��ق��ري��ر م��ول��ر يف 
اأبريل  ب���ه يف  ق���ام  ال����ذي  امل��ل��خ�����س 
موؤيدي  اأكرث  اأن  واأظ��ن   .2019
يهتزوا  ل��ن  �شرا�شة  ت��رام��ب  اإدارة 
ولكن  االأخ��رة،  االكت�شافات  بهذه 

زالوا  م��ا  ال��ذي��ن  الأول��ئ��ك  بالن�شبة 
والعدالة،  بالدميقراطية  يوؤمنون 
فاإن هذا دليل اآخر على ال�شخ�شية 
املافيوزية لفريق الرئي�س اخلام�س 

واالأربعني للواليات املتحدة.
هل �شتتمكنون من احت�شاب جميع 
االإج���������راءات غ���ر ال��ق��ان��ون��ي��ة، اأو 
جميع احليل التي ارتكبها العديد 
من املقّربني من دونالد ترامب اأو 
ميكن  وال  ميكنكم  ال  م�شت�شاريه؟ 

اأن نلومكم، فهناك الكثر منها.
اأع�������ش���اء فريقه  ���ش��ت��ة م���ن  ���ه���م  اتُّ
حماميه  م����ن  واث����ن����ان  وادي�����ن�����وا، 
واالآن  تفتي�شهما،  مت  ال�شخ�شيني 
باأنه خمادع.  الق�شاة  اأحد  يو�شف 
وه����ذا ل��ي�����س ح��ت��ى ع��ر���ش��ا كاما، 
وامن���ا جم��رد ن��ظ��رة ع��ام��ة �شريعة 

على بع�س احلقائق ال�شاحقة.
اإ�شراري  �شبب  عن  ت�شاءلتم  واإذا 
على نقل هذه املعلومات وقد انهزم 

ترامب، فاالأخبار مليئة باملوا�شيع 
ال�شاخنة، وتواجه الواليات املتحدة 
اأو�شح  اأن  اأري����د  ه��ائ��ل��ة،  حت��دي��ات 
اأنني اأفعل ذلك الأن دونالد ترامب 
ال ي���زال مي��ث��ل ق���وة داخ���ل احلزب 
خال  دوًرا  و�شيلعب  اجل��م��ه��وري، 
لعام  الن�شفي  التجديد  انتخابات 
2022، ورمبا انتخابات 2024.
اأتفّهم احل�شابات ال�شيا�شية للنواب 
يحاولون  ال��ذي��ن  وال�����ش��ي��ن��ات��ورات 
االنتخابية  ال��ق��اع��دة  تاأييد  ك�شب 
بتقبيل  ل��ك��ن  ال�����ش��اب��ق،  ل��ل��رئ��ي�����س 
ال��رئ��ي�����س امل��خ��ل��وع واح��ت�����ش��ان��ه، ال 
ميكنهم اأن ينف�شلوا متاًما عن اإرث 
مظلم... لن نتاأخر يف تذكرهم به 

وهو اأمر مرغوب فيه.
---------------------

ومعلق  وحما�شر،  ت��اري��خ،  *ا�شتاذ 
�شيا�شي كندي خمت�س يف ال�شيا�شة 

والتاريخ االمريكيني

وليام بار يف عني االع�شاراآمي برمان تر�س امللح على اجلرح

•• الفجر -لوك الليربتي* ترجمة خرية ال�شيباين

ل  اجلمهوريني,  خيبات  حول  موؤخًرا  الثالث  املن�صور  هو  هذا 
ترامب.  لدونالد  املبا�صرة  احلا�صية  اىل  ينتمون  الذين  �صيما 
يف  علمناه  ما  لكن  قريبًا,  بايدن  اإدارة  تغطية  اإىل  و�صاأعود 

اليام القريبة املا�صية ل يجب ان مير مرور الكرام.
بعد تفتي�س بيت رودي جولياين واعرتافات نيوز ماك�س, اأ�صبح 
املدعي العام ال�صابق للوليات املتحدة ويليام بار هو من يت�صدر 

عناوين ال�صحف الآن.

لبنان يتدحرج ب�شرعة نحو الهاوية رغم زيارة لودريان
•• عوا�شم-وكاالت

ا�شتمرت الطبقة ال�شيا�شية اللبنانية يف تعنتها بعرقلة اجلهود 
للتدهور،  ح���داً  ت�شع  ج��دي��دة،  حكومة  لت�شكيل  وال�شغوط 
احتياطيات  نفاد  توؤكد  واقت�شادية  اأمنية  تقارير  مع  تزامناً 
امل�شرف املركزي بالعمات االأجنبية املخ�ش�شة لدعم بع�س 

ال�شلع يف مايو )اأيار( اجلاري.
ووفق �شحف عربية اأكد وزير اخلارجية الفرن�شي جان اإيف 
لودريان اأم�س االأول بروت اأن باده تدعم ال�شعب اللبناين، 
عن  تقاع�شت  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  بالنخبة  ذرع���اً  �شاقت  لكنها 

االلتزام بتعهداتها.

قبل النهيار
اأزمة  اأن  مهنا  �شو�شن  نقلت  عربية"  "اندبندنت  م��وق��ع  يف 
لبنان املعي�شية تتجه اإىل مزيد من التعقيد، بعد تاأكيد حاكم 
م�شرف لبنان ريا�س �شامة، اأن احتياطيات امل�شرف املركزي 
بالعمات االأجنبية املخ�ش�شة لدعم بع�س ال�شلع �شتنفد يف 
ارتفاع  اأمنية  تقارير  ر�شدت  وبالتوازي  )اأي��ار(،  مايو  اأواخ��ر 
م��ع��دل ���ش��راء االأ���ش��ل��ح��ة ال��ف��ردي��ة، وارت���ف���اع اإق��ب��ال العائات 
اللبنانية على اقتنائها، بعدما زادت يف الفرتة املا�شية جرائم 

النهب وال�شرقة.
ويف هذا الو�شع املرتاجع تذكر مهنا، باإعان نقيب ال�شيادلة 
غ�شان االأمني، الذي قال: "يف غ�شون اأ�شابيع �شت�شبح اأدوية 
مهمة بيد %5 من ال�شعب اللبناين فقط و�شرتفع �شعرها 

اأ�شعاف".   10

ر�صالة فرن�صية
اخلارجية  وزي�����ر  زي�����ارة  اإن  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  "اجلريدة"  ق���ال���ت 
ت�شفر عن  اأم�س مل  لبنان  اإىل  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�شي 
نتائج ملمو�شة. وكانت اخلطوة تعبراً عن نوع من ا�شتخدام 
فرن�شا  لكن  املبادرة،  الإجن��اح  االأخ��رة  الفرن�شية  "الطلقة" 
تعلم اأن امللف اللبناين ع�شي على احلل يف هذه املرحلة، لذلك 
اأ�شر لودريان على عقد لقاءات مع جمموعات معار�شة من 
ال�شيا�شي"،  التغير  "قوى  ا�شم  عليها  اأطلق  املدين،  املجتمع 
اأو القوى ال�شيا�شية البديلة، يف ر�شالة وا�شحة اأرادت باري�س 
اإي�شالها اإىل الطبقة ال�شيا�شية اللبنانية باأنها مل تعد تعّول 

عليها.
واأكدت ال�شحيفة، اأن التغر الكبر يف امل�شار الفرن�شي الذي 
اإنتاج  اإع���ادة  اإىل  ي�شعى  الفرن�شية  امل��ب��ادرة  اإط���اق  منذ  ك��ان 
وتعومي الطبقة ال�شيا�شية ذاتها بناًء على ت�شوية، وبعد ف�شل 
االأخ���رى، يف  ال��ق��وى  م��ع  التعاطي  ب��د م��ن  اأ�شبح ال  املحاولة 
�شيا�شة  لتنفيذ  الفرن�شية  الدوائر  فيه  ت�شتعد  ال��ذي  الوقت 

العقوبات �شد �شخ�شيات �شيا�شية واأخرى متهمة بالف�شاد.
لبنانية  �شخ�شيات  العقوبات  �شتطال  فرن�شية  م�شادر  ووفق 

حم�شوبة على القوى ال�شيا�شية، ومتهمة بالف�شاد، يف ملفات 
ف�شل  بعد  الائحة  و�شتو�شع  وغ��ره��ا،  وامل��ق��اوالت  الكهرباء 
زيارة لودريان اإىل بروت، يف ظل  حماوالت الرئي�س مي�شال 
عون وفريقه و�شهره جربان با�شيل، لدفع �شعد احلريري اإىل 
االعتذار عن ت�شكيل احلكومة املقبلة، ولكن م�شادر قريبة من 
احلريري، توؤكد لل�شحيفة اأنه باق على موقفه ولن يتنازل اأو 

يرتاجع اأو يعتذر. 

دعم للحريري
وزير  زي�����ارة  اإن  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  "اجلمهورية"  �شحيفة  ق��ال��ت 
مل  اخلمي�س،  اأم�س  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�شي  اخلارجية 
ت�شفر عن اأي نتائج ملمو�شة، رغم املحاوالت واجلهود املبذولة، 
اإذ "ال يبدو اأن هناك اإمكانية لت�شجيل اأي خرق، طاملا اأن كل 
املعلومات،  القوى ال تزال على مواقفها. وبح�شب ما تك�شف 
فاإن �شعد احلريري تلقى ن�شائح خارجية وات�شاالت طالبته 

بتجنب االعتذار اأو التنازل عن التكليف بت�شكيل احلكومة.
ومن جهة ثانية قالت ال�شحيفة، اإن ال�شاعات املا�شية �شهدت 
ات�شاالت بني �شعد احلريري ورئي�س جمل�س النواب نبيه بري، 
�شليمان فرجنية، بهدف  امل��ردة  تيار  ووليد جنباط ورئي�س 
تن�شيق املواقف، دعماً للحريري يف مواجهة رئي�س اجلمهورية 
وبا�شيل. وتوؤكد املعلومات اأن بري اأر�شل ر�شالة اإىل حزب اهلل 
فهو  و�شيا�شته،  با�شيل  دعم  اال�شتمرار يف  اأراد احلزب  اإذا  اأنه 
اإ�شافة  املعار�شة،  اإىل  وامل��ردة  للذهاب مع احلريري  م�شطر 
للحريري،  الذين �شوتوا  من  م�شيحياً  نائباً  اإىل حوايل 20 
ما يعني فقدان ن�شاب جمل�س النواب يف مواجهة اأي حكومة 

ي�شعى با�شيل وعون اإىل ت�شكيلها.

اإ�صارة اإيجابية
"ال�شرق  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت م�����ش��ادر م��ط��ل��ع��ة ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
لودريان  اإيف  جان  الفرن�شي  اخلارجية  وزير  اإن  االأو�شط"، 
"مل يتحدث يف ملف احلكومة تف�شيلياً ومل ياأت لهذه املهمة 

اإمنا حتدث عن املبادرة الفرن�شية ب�شكل عام".
وذّكر لودريان ال�شيا�شيني بتنكرهم ملا تعهدوا به خال زيارة 
املا�شي،  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س 
واالإج��راءات التي �شتتخذها باده نتيجة الو�شع القائم يف 
والرتبوية  االجتماعية  امل�شاريع  متابعة  اإىل  اإ�شافة  لبنان 
وامل��ن��ظ��م��ات غر  االأه��ل��ي  ت��رع��اه��ا فرن�شا م��ع املجتمع  ال��ت��ي 

احلكومية.
عن  حديثه  معر�س  يف  �شدد  ل��ودري��ان  اأن  امل�����ش��ادر  وك�شفت 
منفردة،  اتخاذها  اإىل  تبادر  لن  باري�س  اأن  على  االإج���راءات 
والواليات  االأوروب�������ي،  االحت����اد  دول  م��ع  بالتن�شيق  واإمن����ا 
املتحدة، وبريطانيا، وقالت اإن البيان االإعامي الذي �شدر 
عن رئا�شة اجلمهورية ال يعك�س اإىل حد كبر االأم��ور التي 
م��ا يتعلق مب��ا قاله  ل��ودري��ان وع���ون، مب��ق��دار  ب��ني  نوق�شت 

االأخر يف اللقاء.
واأ�شاف ال�شحيفة، اأن حتول لودريان اإىل بروت كان هدفه 
التدابر  ب���اأن  ال�شيا�شية  للطبقة  ن��اري��ة  ر���ش��ائ��ل  "توجيه 
واإمنا  للتهويل،  لي�شت  اأعلنها  اأن  له  �شبق  التي  واالإج���راءات 
ت�شكيل  تاأخر  م�شوؤولية  واأن  قريب،  وق��ت  يف  النور  �شرتى 
بهذه  يلتحق  من  اأقفل  اأن  بعد  عاتقها  على  تقع  احلكومة 
الطبقة االأبواب اأمام اجلهود الفرن�شية الإزالة العقبات التي 
دام  ما  لها،  م��ربر  وال  ثانوية  تبقى  اأنها  مع  ت�شكيلها  تعيق 

لبنان يتدحرج ب�شرعة نحو ال�شقوط النهائي".

ماهاما ممثال اأعلى لالحتاد الإفريقي
 يف ال�شومال 

•• نريوبي-اأ ف ب

عني االحتاد االإفريقي رئي�س غانا 
اأعلى  ال�شابق جون ماهاما ممثا 
اأزمة  يف  الغارقة  ال�شومال  يف  ل��ه 
يف  االإع���ان  منذ  عميقة  �شيا�شية 
متديد  ع���ن  ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل   12

والية الرئي�س ل�شنتني.
وق���ال االحت���اد االإف��ري��ق��ي يف بيان 
لل�شق  اأع����ل����ى  مم���ث���ا  "ب�شفته 
�شيعمل  ال�����ش��وم��ال،  يف  ال�شيا�شي 
ال��رئ��ي�����س م��اه��ام��ا م���ع االأط�����راف 
ت�شوية  اإىل  للتو�شل  ال�شوماليني 
م��ق��ب��ول��ة م���ن اجل��م��ي��ع م���ن اأج���ل 
اإيجاد حل �شامل لتنظيم انتخابات 

يف اأ�شرع وقت ممكن".
رئ��ي�����س مفو�شية  دع���ا  ال��ب��ي��ان  ويف 
االحت�����اد االإف���ري���ق���ي م��و���ش��ى فقي 
ال�شوماليني  "االأطراف  حم��م��د 
بح�شن  ال��ت��ف��او���س  اإىل  امل��ع��ن��ي��ني 
االأزمة  ت�شوية  اإىل  �شعيا   )..( نية 

االنتخابية ت�شمل اجلميع".
اأن ميهد  "من �شاأن ذل��ك  واأ���ش��اف 
الطريق امام قيام حكومة منتخبة 
بال�شرعية  حت��ظ��ى  دمي��وق��راط��ي��ا 
وال��ت��ف��وي�����س ال�������ش���روري���ني حلل 
والد�شتورية  ال�شيا�شية  امل�شاكل 
تهديدا  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي  ال���ع���ال���ق���ة 

ال�شتقرار الباد واملنطقة".
عاما(   62( ماهاما  ج��ون  وي�شل 
العامني  ب���ني  غ���ان���ا  رئ�������س  ال�����ذي 
ال�شومال  اإىل  و2017،   2012

املقبلة". االأيام  "يف 

اإحدى  ح��ال��ي��ا  ال�����ش��وم��ال  وت�شهد 
اأ�����ش����واأ اأزم���ات���ه���ا ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة منذ 
�شنوات، بعدما �شهدت حربا اأهلية 
ومتردا حلركة ال�شباب االإ�شامية 

املوالية لتنظيم القاعدة.
انتهاء  م��ن��ذ  ال��ت��وت��ر  ح���دة  وزادت 
والي������ة ال���رئ���ي�������س ال�������ش���وم���ايل يف 
بدون  �شباط/فرباير  من  الثامن 
ت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب��ات ج����دي����دة. ويف 
الربملان  اأق��ر  ني�شان/اأبريل،   12
ال�����ش��وم��ايل ق��ان��ون��ا مي����دد والية 
بعد  �شنتني  ال�����ش��وم��ايل  الرئي�س 
ان��ق�����ش��ائ��ه��ا وي��ن�����س ع��ل��ى اإج�����راء 
ان���ت���خ���اب���ات ع���ام���ة م���ب���ا����ش���رة عام 
املعار�شة  غ�شب  اأثار  ما   2023

وتنديدا من املجتمع الدويل.
وحت������ول امل��������اأزق االن���ت���خ���اب���ي اإىل 
مواجهات م�شلحة يف 25 ني�شان/
اأبريل بني قوات حكومية ومقاتلني 
اأقاموا حواجز  موالني للمعار�شة 

اأح��ي��اء ع��دة يف مقدي�شو. وقتل  يف 
اأ�شخا�س يف تبادل الطاق  ثاثة 

النار.
الرئي�س  ك��ل��ف  ت��ه��دئ��ة  ب�����ادرة  ويف 
ال�شومايل حممد عبداهلل حممد 
ال���������وزراء حم���م���د ح�شني  رئ���ي�������س 
املقبلة  االنتخابات  تنظيم  روب��ل��ي 

يف اأقرب فر�شة ممكنة.
ودع���ا ه��ذا االأخ���ر ق���ادة الواليات 
اإىل  ذات��ي  �شبه  بحكم  تتمتع  التي 
لو�شع  اأي��ار/م��اي��و   20 يف  اجتماع 
تنظيم  على  االأخرة"  "اللم�شات 
والرئا�شية  الت�شريعية  االنتخابات 

املقبلة.
املوالني  املقاتلني  مئات  وان�شحب 
للمعار�شة الذين كانوا ي�شيطرون 
منذ 25 ني�شان/اأبريل على بع�س 
طرقات  وحم���اور  مقدي�شو  اح��ي��اء 
اتفاق  بعد  اجلمعة  فيها،  رئي�شية 

اأبرم بني املعار�شة واحلكومة.
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جو مان�شني، الرجل القوي يف جمل�س ال�شيوخجو مان�شني ي�شافح دونالد ترامبجو بايدن رهني �شيناتور

يتمتع الدميقراطيون باأغلبية �شئيلة للغاية يف جمل�س ال�شيوخ خان حزبه با�شتمرار

ميكن اأن يقّو�س طموح الرئي�س

جو مان�شن، �شوكة يف خا�شرة جو بايدن...!
•• الفجر -ثيو لوبري –ترجمة خرية ال�شيباين

عام  منذ  الغربية  فرجينيا  وليــة  عن  �صيناتور 
دميقراطي  ع�صو  اأقرب  هو  مان�صني  جو   ,2010
اليمني املحافظ. ي�صتهر باللعب  الكونغر�س من  يف 

بانتظام �صد مع�صكره, وهو العقبة الرئي�صية اأمام 
الإ�صالحات التي يريدها جو بايدن, وخ�صم قوي 

للجناح الي�صاري الأمريكي. 
الدميوقراطية  الأغلبية  متنحه  الذي  الوقت  يف 

ال�صئيلة وزًنا كبرًيا يف جمل�س ال�صيوخ, يرى احلزب 
ول�صبب  قـــوي.  حمتمل  حليف  اأنـــه  اجلــمــهــوري, 
يف  متيز  ان  �صبق  اأ�صهر,  ثالثة  من  اأقل  يف  وجيه, 
خا�س  ب�صكل  حماولته  خالل  من  منا�صبات  عدة 

خطة  وهــي  الأمريكية,  الإنــقــاذ  خطة  حتجيم 
التي  دولر  مليار   1.900 البالغة  القت�صاد  دعم 
ومبعار�صة   ,2021 مار�س  يف  عليها  الت�صويت  مت 

الزيادة يف احلد الأدنى لالأجر بال�صاعة.

فرو�س كورونا. لذلك كانت قدرة 
حم���دودة.  االإزع�����اج  ع��ل��ى  مان�شني 
بعد ب�شعة اأ�شهر، لن يبقى الو�شع 
توقعات  تعديل  مت  لقد  ك��ان.  كما 
االقت�شادي  التعاون  منظمة  من��و 
لعامي  املتحدة  للواليات  والتنمية 
وت�شر  و2022 �شعوًدا،   2021
حملة التطعيم ال�شخمة اإىل عودة 
ق��ري��ب من  اإىل و���ش��ع  ت��دري��ج��ي��ة 

املعتاد بحلول ال�شيف.
 ومع ذلك، ال يرغب جو بايدن يف 
تنفيذ  وينوي  والرتقب،  االنتظار 
البناء  "اإعادة  برناجمه  م��ن  ج��زء 
انتخابات  ق��ب��ل  اأف�شل"  ب�����ش��ك��ل 
منت�شف املدة يف نوفمرب 2022، 
رئي�شية  حت��ف��ي��ز  خ��ط��ة  واع���ت���م���اد 
تهدف اإىل حتديث البنية التحتية 

بانتظام. عام 1996، عندما ُهزم 
للحزب  التمهيدية  االنتخابات  يف 
ملن�شب  الن��ت��خ��اب��ه  ال��دمي��ق��راط��ي 
حاكم والية فرجينيا الغربية من 
�شارلوت  التقدمية  املر�شحة  قبل 
ب���ري���ت، جت�����اوز روب���ي���ك���ون وخ���رب 
حملة االأخرة. وقد دعا الناخبني 
املعتدلني للت�شويت ملر�شح احلزب 
دميقراطية  م��ن  ب��دال  اجلمهوري 
ومناه�شة  ل��اإج��ه��ا���س  "موؤيدة 
االأمر  االإع�����دام،  وع��ق��وب��ة  لل�شاح 

الذي �شيهّرب الوظائف".
2012، مت��رد، ون��اأى بنف�شه  ع��ام 
م��رة اأخ���رى ع��ن ح��زب��ه ومل يدعم 
اأوب�����ام�����ا يف االن���ت���خ���اب���ات  ب��������اراك 

الرئا�شية.
مان�شني  ج��و  ك���ان  ال��ع��ام،  نف�س  يف 

جمل�س  يف  �شيما  ال  ل��ل��غ��اي��ة،  ه�����س 
ال�شيوخ حيث يحكم االأغلبية فقط 
نائب الرئي�س كاماال هاري�س التي 

حت�شم الت�شويت يف حال التعادل.
جو بايدن يحتاج، اذن، اإىل مع�شكر 
قوانينه.  م�����ش��اري��ع  لتبني  م��وح��د 
نف�س  يف  ير�شي  اأن  يجب  ل��ذل��ك، 
الي�شاري  اجلناح  ك��ًا من  ال��وق��ت، 
ال�������ذي مي���ث���ل���ه ب������رين ����ش���ان���درز، 
واجل���ن���اح ال��و���ش��ط��ي ال����ذي ميثله 
اال�شرتاكي  كان  واإذا  جو مان�شني. 
فرمونت  والي������ة  م����ن  امل��ن��ت��خ��ب 
ال����وح����دة  االآن  ح���ت���ى  ي����ه����دد  مل 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، ف���ه���ذا ل��ي�����س هو 
م���ن فرجينيا  زم��ي��ل��ه  م���ع  احل����ال 

الغربية.
خال  ح��ا���ش��م  ت�شويت  اأول  م��ن��ذ   
على  الكوجنر�س  يف  بايدن  رئا�شة 
عار�س  االأمريكية،  االإن��ق��اذ  خطة 
ب�شدة  الو�شط  ال�شناتور من ميني 
رفع احلد االأدن��ى لاأجر بال�شاعة 

يف  انتخابه  الإع���ادة  مر�شًحا  ا  اأي�شً
�شيا�شة  تكن  ومل  ال�شيوخ،  جمل�س 
الرئي�س، وال �شيما البيئية، مو�شع 
الغربية  تقدير يف والي��ة فرجينيا 
حيث حتتل �شناعة التعدين مكاًنا 
اجلمهوريني  اإىل  ان�����ش��م  م��ه��ًم��ا. 
وكالة  يتهمون  ال��ذي��ن  املنتخبني 
على  "حرب  ب�شن  البيئة  ح��م��اي��ة 
يحتفظ  ف��ائ��ز،  ره���ان  الفحم"... 
ي�شتقطب  بينما  مبقعده  مان�شني 
ب��امل��ائ��ة فقط   35 اأوب����ام����ا  ب�����اراك 
م��ن ن��اخ��ب��ي ال���والي���ة. وي��ك��رر هذه 
خال  اأخ��رى  م��رة  اال�شرتاتيجية 
انتخابه  الإع�����ادة  ال��ث��ان��ي��ة  ح��م��ل��ت��ه 
مادحا  امل����رة  وه����ذه   ،2018 ع���ام 

الرتامبية.
اإمكانية دعم دونالد  اأنه ذكر  حتى 
م�شيدا   ،2020 ع�����ام  ت����رام����ب 
الرئي�س  من  االأيديولوجي  بقربه 
اأوؤي���ده  "اأنا  اخل��ام�����س واالأرب���ع���ني: 
اأك����رث م��ن ب��ع�����س اأع�����ش��اء جمل�س 

تعهدا  جمه�شا  دوالًرا،   15 اإىل 
اأنه  معترباً  ب��اي��دن،  جلو  انتخابيا 
"غر م�شوؤول ومعقول". كما قام 
ب��ح��م��ل��ة، ه���ذه امل����رة دون ج���دوى، 
امل�شاعدة  قاعدة  تقلي�س  اأج��ل  من 
امل��ال��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة ال��ب��ال��غ��ة 1400 
املتوا�شعني  ل��اأم��ري��ك��ي��ني  دوالر 
الطارئة.  ال��ب��ط��ال��ة  اإع��ان��ة  وم��ب��ل��غ 
وب���ع���د م��ف��او���ش��ات وت����ن����ازالت من 
على  الت�شويت  مت  اجلانبني،  كا 
اأع�شاء  ج��م��ي��ع  ق��ب��ل  م���ن  اخل��ط��ة 
الدميقراطيني.  ال�شيوخ  جمل�س 
اأك���رث تعقيًدا،  ال��ق��ادم  ي��ك��ون  وق���د 
وت�شبح معار�شة جو مان�شني اأكرث 

اأهمية.

مان�صني؟ عام   ,  2021
ك��ان��ت خ��ط��ة دع���م االق��ت�����ش��اد التي 
مار�س  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت�����ش��وي��ت  مت 
التي  اأم��ري��ك��ا  يف  ���ش��روري��ة  املا�شي 
دم���رت���ه���ا ب�������ش���دة ت���داع���ي���ات اأزم�����ة 

خبر  اإن��ه  اجلمهوريني".  ال�شيوخ 
ت��ك��ت��ي��ك��ي ج���ي���د، ف���ه���و ي������درك اأن����ه 
ت�شويت  ب�����دون  ال���ف���وز  مي��ك��ن��ه  ال 
البيت  م�شتاأجر  ناخبي  م��ن  ج��زء 
االأب��ي�����س، ال����ذي ف���از ق��ب��ل عامني 
باملائة   68 ب����ح����وايل  والي����ت����ه  يف 
م����ن االأ�������ش������وات. وب���ال���ت���ايل ف����اإن 
ال�شخ�شية  مان�شني  ج��و  ق��ن��اع��ات 
دائًما  م��وق��ع��ه  ي��ع��ت��م��د  اذ  ت��ه��م،  ال 
على  الريح  اجتاه  عن�شرين:  على 

اأر�شه، وخطة م�شرته.

اغلبية خادعة
انطلق عام 2021 انطاقة جيدة 
�شيطروا  ال��ذي��ن  للدميقراطيني، 
ب�شعوبة على جمل�شي الكوجنر�س 
ب��ع��د ان��ت�����ش��ار راف���ائ���ي���ل وارن�����وك 
وجون اأو�شوف يف انتخابات جمل�س 
ال�����ش��ي��وخ يف ج��ورج��ي��ا. وم���ع ذلك، 
فاإن ا�شطفاف الكواكب هذا، الذي 
الثاثية"،  "احلكومة  ُيطلق عليه 

ولكنه  اخل������ارج،  م���ع���روف يف  غ���ر 
يف ق����ل����ب ج���م���ي���ع امل�����ح�����ادث�����ات يف 
وا���ش��ن��ط��ن، مي��ك��ن اأن ي��ق��ّو���س جو 
مان�شني، طموح الرئي�س االأمريكي 

اجلديد.

اأر�ــس  يف  منتخب  دميقراطي 
جمهورية

ب�������داأت احل����ي����اة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة جلو 
املجال�س  يف   1984 ع��ام  مان�شني 
فرجينيا  والي�����ة  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
كبًرا  منعطًفا  وات��خ��ذ  ال��غ��رب��ي��ة، 
ان��ت��خ��اب��ه ح��اك��ًم��ا عام  ع��ن��دم��ا مت 
دائم  ب�شكل  ا�شتقر  ث��م   .2004
واأ�شبح  م��ون��ت��ان،  والي��ة  م�شهد  يف 
احل�����زب  وط����ن����ي����ة يف  ����ش���خ�������ش���ي���ة 
ال����دمي����ق����راط����ي. ب����ال����ت����وازي مع 
فرجينيا  والي���ة  �شقطت  ���ش��ع��وده، 
اليمني  ح�شن  يف  ب��ح��دة  الغربية 
م��ن��ذ االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة لعام 

.2000
مر�شح  اأي  ينجح  ل��ن  ه��ن��اك،  م��ن 
ا�����ش����ت����ع����ادة ه���ذه  دمي����ق����راط����ي يف 
ال���والي���ة ال��ري��ف��ي��ة ال���واق���ع���ة على 
ال�شاحل ال�شرقي للواليات املتحدة 
خال املباريات االنتخابية الكربى 
هذا  يف  االأب��ي�����س.  البيت  الفتكاك 
مان�شني  ج����و  مت���وق���ع  ال�������ش���ي���اق، 
املحافظ �شي�شمح له باحلفاظ على 
ال�شيا�شية،  يافطته  رغ��م  من�شبه 
ال�شيوخ  جمل�س  اإىل  واالن�����ش��م��ام 
واأعيد   .2010 ع���ام  االأم���ري���ك���ي 
عام  ث����م   2012 ع�����ام  ان���ت���خ���اب���ه 
ا�شرتاتيجيته  وت��ع��م��ل   ،2018

ب�شكل رائع.
ت��ن��ق�����ش��م و����ش���ف���ة م���ان�������ش���ني على 
ال�����ت�����ايل: احل����ف����اظ على  ال���ن���ح���و 
الراهن،  ال��ن��ي��و-ل��ي��ربايل  ال��و���ش��ع 
امل�شوؤولني  اإىل  امل�شاعدة  ي��د  وم��د 
ب�شاأن  امل��ن��ت��خ��ب��ني  اجل���م���ه���وري���ني 
الق�شايا املجتمعية )حمل ال�شاح، 
واالإج���ه���ا����س، وال������زواج م���ن نف�س 

اجلن�س( وعدم الوالء ملع�شكره.

خائن حلزبه
ال�شيا�شية  م���������ش����رت����ه  خ��������ال 
حزبه  مان�شني  جو  خان  الطويلة، 

 2.2 ب�  امل��ق��درة  املتحدة،  للواليات 
ع�شر  م���دى  ع��ل��ى  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 

�شنوات، هي اخلطوة التالية.
ال��ت�����ش��وي��ت عليها من  ي��ت��م  ول��ك��ي 
�شيتعني  ال�����ش��ي��وخ،  جم��ل�����س  ق��ب��ل 
اللجوء،  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  ع���ل���ى 
"ت�شوية  تقنية  اإىل  اأخ����رى،  م���رة 
املمكن  م��ن  جتعل  التي  امليزانية" 
نظام  وه����و  "املماطلة"،  جت�����اوز 
ي��ت��ط��ل��ب �شتني  ب��رمل��ان��ي��ة  ع��رق��ل��ة 

�شوًتا لو�شعها مو�شع التنفيذ.
وق����د اأع���ل���ن ج���و م��ان�����ش��ني اأن�����ه ال 
على  واأ���ش��ر  الطريقة،  ه��ذه  يحب 
����ش���رورة ال��ت��و���ش��ل اإىل اإج���م���اع يف 
املع�شكرين:  ب����ني  ال���ك���وجن���ر����س 
"على الدميقراطيني جتنب اإغراء 
التخلي عن زمائنا اجلمهوريني 
املهمة".  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  يف 
ومع ذلك، فاإن م�شروع قانون من 
احل���زب���ني ه���و ���ش��رب م���ن اخليال 
االأغلبية  ب��ني  كبر  االنق�شام  الأن 

واملعار�شة.
اأي�شا  هو  اخلطة،  ه��ذه  متويل  ان 
الدميقراطي.  لل�شناتور  م�شكلة 
اإ�شاح  ت��ب��ن��ي  ب���اي���دن  ج���و  ي���ري���د 
زي��ادة يف �شريبة  �شريبي يت�شمن 
 21( ب��امل��ائ��ة   28 اإىل  ال�����ش��رك��ات 
ب��امل��ائ��ة ح���ال���ًي���ا(. وي���ع���ار����س ذلك 
الغربية  ف��رج��ي��ن��ي��ا  والي�����ة  مم��ث��ل 
املعدل  اأن  اإىل  م�����ش��ًرا  امل��ن��ت��خ��ب، 
باملائة.   25 ه��و  املقبول  االأق�����ش��ى 
الذي  االأب��ي�����س،  البيت  اأن  وي��ب��دو 
و�شك  ع��ل��ى  ت�شويته،  ع��ل��ى  ي��ع��ّول 

قبول االقرتاح امل�شاد. 
ال�شريبية،  االإي���رادات  يف  والزيادة 
على  دوالر  مليار   600 ب�  امل��ق��درة 
مدى خم�شة ع�شر عاًما مع �شريبة 
بن�شبة 25 باملائة، لن تكون كافية 
املتعلقة  النفقات  جميع  لتغطية 
هذه،  ال�شخمة  التحفيز  بخطة 
لذلك �شيتعني ظهور اآليات اأخرى 

لتمويلها بالكامل.
الرجل  مان�شني،  ج��و  يتخلف  ل��ن 
وا�شنطن، عن  اجل��دي��د يف  ال��ق��وي 
ا�شماع �شوته يف االأ�شابيع واالأ�شهر 
القادمة، خماطرا بانهيار مع�شكره 

اإذا ما ا�شتمر يف ت�شلبه وعناده.

قانون من احلزبن هو خيال، لأن النق�شام كبري بن الأغلبية واملعار�شة • م�شروع 
�س وحدة حزبه للخطر املحافظ، اأن يعررّ اليمن  من  جًدا  القريب  للدميقراطي،  • ميكن 

ال�شيا�شية الطويلة، خان جو مان�شن حزبه بانتظام  م�شريته  • خالل 

باراك  يدعم  مل   •
اأوباما يف النتخابات 
وي�شيد  الرئا�شية، 
بقربه الأيديولوجي 
من اجلمهوري ترامب

• و�شفته: احلفاظ على 
النيو-ليربايل  الو�شع 
وم�شاعدة  ال��راه��ن، 
ب�شاأن  اجل��م��ه��وري��ن 
املجتمعية الق�شايا 

نا�شيونال اإنر�شت: مفاو�شات فيينا عار وانت�شار لإيران
•• وا�شنطن-وكاالت

يف مقال على موقع جملة "نا�شيونال اإنرت�شت" االأمريكي، 
تناول فريد فليتز مفاو�شات فيينا الإحياء االتفاق النووي يف 
بناًء على ما تقوله اإدارة الرئي�س جو  اأنه  اإىل  2015، الفتاً 
بايدن، فاإن تقدماً مهماً يتحقق يف هذه املفاو�شات الرامية 

اإىل عودة الواليات املتحدة اإليه.
اإتفاق  هناك  �شيكون  اأن��ه  بايدن،  اإدارة  يف  امل�شوؤولون  ويزعم 
يقوم على قاعدة "االمتثال مقابل االمتثال"، تعود مبقت�شاه 
الواليات املتحدة اإىل االتفاق، وترفع العقوبات التي فر�شتها 

اإدارة الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.
اللتزاماتها  الكامل  التطبيق  اإىل  اإي��ران  �شتعود  املقابل  ويف 

مبوجب خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة.
وقد يبدو اأن اإدارة بايدن على حافة اإجناز رئي�شي، لكن عندما 
ت�شبح االتفاقات الديبلوما�شية هي الهدف، عو�س اأن تكون 

اأداة ملعاجلة تهديد، فاإنها ال ُتعد بال�شرورة انت�شاراً.
بالعملية  ب�����دءاً  ال��ك��ات��ب م���ا ي��ع��زز ف��ر���ش��ي��ت��ه،  وي�����ش��ت��ع��ر���س 
مبا�شرة"  "غر  حم��ادث��ات  فهذه  فيينا.  يف  الديبلوما�شية 
ال�شماح لديبلوما�شييها باالجتماع وجهاً  اإيران ترف�س  الأن 
لوجه، مع ديبلوما�شيني اأمريكيني. ومبوجب هذه العملية، 
فنادق  يف  واالأمريكيون  االإيرانيون  الديبلوما�شيون  يوجد 
الوفدين  ب��ني  االق���رتاح���ات  االأوروب����ي����ون  وي��ن��ق��ل  خمتلفة، 

االأمريكي واالإيراين.
ترف�س اإيران التفاو�س مبا�شرة مع الواليات املتحدة. كانت 

املحادثات  يف  اأف�شلية  ط��ه��ران  منحت  ك���ربى،  اإه��ان��ة  ه��ذه 
اإىل  ال��ع��ودة  ت��ري��د  ب��اي��دن  اإدارة  اأن  تبني  اأن  منذ  ال��ن��ووي��ة، 

االتفاق اأكرث من القادة االإيرانيني.
اآلية  نف�شها،  امل��ح��ادث��ات  ا���ش��ت��خ��دام  االآن  اإم��ك��ان��ه��م  يف  وب���ات 
للواليات  املفرت�س  والياأ�س  ال�شعف،  على  ال�شوء  لت�شليط 

املتحدة، واأن يظهروا بدورهم قوتهم. 
االإيرانيني  الديبلوما�شيني  اأن  ���ش��وءاً،  ال��و���ش��ع  ي��زي��د  وم��ا 
ي��ن�����ش��ق��ون م��وق��ف��ه��م م����ع ال����ق����وى االأخ��������رى امل���وق���ع���ة على 
واالحتاد  املتحدة،  واململكة  واأمل��ان��ي��ا،  فرن�شا،  وه��ي  االت��ف��اق، 
اإىل  مقرتحاتهم  تقدمي  قبل  ورو�شيا،  وال�شني،  االأوروب���ي، 
اأن  ورو�شيا  لل�شني  يتيح  ما  االأمريكيني،  الديبلوما�شيني 
يبديا راأيهما يف املقرتحات االإيرانية حول العودة االأمريكية 

اإىل االتفاق النووي.
ويبدو اأن االأطراف االأكرث تاأثراً بالطموحات االإيرانية، مبا 
ُهم�شت  الإي��ران يف اخلليج،  امل��ج��اورة  وال��دول  اإ�شرائيل  فيها 
بالكامل، مع قول الواليات املتحدة ر�شمياً اإن اإ�شرائيل مهما 

قالت يف هذه املرحلة، فاإنها لن تغر املوقف االأمريكي.
كما يوجد ق��در كبر م��ن اخل���داع حت��دي��داً يف االأم���ور التي 
ت�شاوم الواليات املتحدة واإيران عليها. وتتفق الدولتان على 
فر�شها  التي  العقوبات  برفع  مطالبة  املتحدة  الواليات  اأن 

ترامب، واأن على اإيران العودة اإىل اإلتزام االتفاق النووي.
وتريد اإيران رفع كل العقوبات االأمريكية، مبا فيها العقوبات 
غر املتعلقة باالتفاق النووي. ويف اأول االأمر، قال امل�شوؤولون 
عاقة  ال  التي  العقوبات  يرفعوا  لن  اإنهم  ب��اي��دن،  اإدارة  يف 

كوريا  مثل  ي�شجعون حلفاء،  ال��ذي  الوقت  يف  باالإتفاق،  لها 
اجلنوبية، على رفعها.

وا�شعة من  رف��ع طائفة  اإن��ه��م يفكرون يف  ي��ق��ال  ذل���ك،  وم��ع 
العقوبات االأمريكية، مبا فيها تلك التي تتعلق بدعم اإيران 

لاإرهاب، وتطوير ال�شواريخ وحقوق االإن�شان.
مثل  تقدمي  احتمال  بايدن عن  اإدارة  يف  امل�شوؤولون  ويدافع 
بفر�س  دليل-  دون  ترامب،  اإدارة  باإتهامهم  التنازالت  هذه 
رئي�س  اأي  اأم��ام  لو�شع �شعوبات  اإي��ران  على  العقوبات  ه��ذه 

اأمريكي يحاول العودة اإىل االإتفاق النووي.
وتتخذ االأمور منحى اأكرث �شوءاً. فايف الأ�شبوع املا�شي، اقرتح 

ديبلوما�شيو بايدن "حوافز اقت�شادية" على اإيران.
عن  الإي���ران  هائلة  م��ادي��ة  مكا�شب  اق���رتاح  اإىل  فباالإ�شافة 
طريق رفع العقوبات، تخطط اإدارة بايدن اأي�شاً على ما يبدو 

لدفع اأموال لطهران الإقناعها باالمتثال لاتفاق.
ويف عطلة االأ�شبوع املا�شي، زعمت اإيران اأن الواليات املتحدة 
اقرتحت تباداًل لل�شجناء يف جزء من االتفاق اجلديد، رغم 

اأن م�شوؤولني اأمريكيني نفوا ذلك.
اإىل  التو�شل  التي �شبقت  البدايات  ويبدو ذلك وكاأنه ي�شبه 
اأوب��ام��ا مبوجبه  ب��اراك  اإدارة  وافقت  ال��ذي  الفا�شل  االت��ف��اق 
يف  اإي����ران  اإىل  بالطائرة  ن��ق��داً  دوالر  مليار   1.7 نقل  على 
ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون ال��ث��اين( 2016، م��ق��اب��ل اإف����راج اإي����ران عن 

خم�شة اأمريكيني اأبرياء كانوا م�شجونني لديها.
اإي��ران��ي��اً كانوا   14 امل��ت��ح��دة  اأط��ل��ق��ت ال���والي���ات  ويف امل��ق��اب��ل 
م�شجونني لنقلهم اأ�شلحة وتكنولوجيا ع�شكرية اإىل طهران، 

بطريقة غر قانونية. والفارق هذه املرة اأن االأرقام �شتكون 
اأعلى بكثر.

ومن املوؤكد اأن كوريا ال�شمالية التي تراقب عن كثب، جتري 
ح�شاباتها عما �شتطلبه من اإدارة بايدن، لامتناع عن اإجراء 

مزيد من التجارب النووية.

ويف املح�شلة، فاإن املحادثات النووية يف فيينا هي عاٌر، وتدرك 
اإيران اأنها �شتفوز فيها.

ال�شعف  �شتنقل  الإي����ران  ب��اي��دن  ا�شت�شام  م�شاعفات  اإن 
االأمريكي اإىل بقية العامل، و�شيكون له عواقب وخيمة على 

ال�شام واال�شتقرار يف ال�شرق االأو�شط، وما وراءه. 
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عربي ودويل
ارتفاع عدد قتلى تبادل لإطالق النار بالربازيل اإىل 28 

•• ريو دي جانريو-رويرتز

وكر  مداهمة  خ��ال  القتلى  ع��دد  اإن  ب��ال��ربازي��ل  املدنية  ال�شرطة  قالت 
اأول  اأول  ي��وم   ري��و دي ج��ان��رو  ع�شابة خم���درات يف ح��ي فقر مبدينة 
اأم�س اخلمي�س ارتفع اإىل 28 قتيا، يف اأعنف عملية تنفذها قوات االأمن 

باملدينة.
واأ�شافت ال�شرطة اأنه مت نقل ثاث جثث اأخرى من احلي وهي لرجال 

على �شلة باجلرمية املنظمة.
اآخ��رون و�شابط �شرطة حتفهم يف العملية التي دارت يف حي   24 ولقي 

جاكاريزينيو ب�شمال ريو دي جانرو.

وقال قائد ال�شرطة املدنية اآالن تارنو�شكي لل�شحفيني "اأكدت املعلومات 
اأن القتلى جتار خمدرات. اأطلقوا النار على ال�شرطة بهدف القتل. كانت 

لديهم اأوامر باملواجهة".
واأثارت الواقعة انتقادات جماعات معنية بحقوق االإن�شان ومنها منظمة 
العفو الدولية التي انتقدت ال�شرطة للت�شبب يف خ�شائر "م�شتنكرة وغر 

والفقراء. ال�شود  من  �شكانه  معظم  حي  يف  االأرواح  مربرة" يف 
ودعا مكتب حقوق االإن�شان باالأمم املتحدة يوم اجلمعة اإىل حتقيق م�شتقل 
يف العملية. وقال املتحدث با�شم مفو�شية االأمم املتحدة ال�شامية حلقوق 
االإن�شان روبرت كولفيل اإن ال�شرطة ا�شتخدمت قوة "غر متنا�شبة وغر 

�شرورية".

 ال�شن تدعو لعدم امل�شاركة يف اجتماع اأممي ب�شاأن �شينجيانغ 
•• نيويورك-رويرتز

 اأظهرت مذكرة اطلعت عليها رويرتز اأن ال�شني حثت الدول االأع�شاء 
االأ�شبوع  لعقده  اجتماع تخطط  على عدم ح�شور  املتحدة  االأمم  يف 
ا�شطهاد  حول  وبريطانيا،  املتحدة  وال��والي��ات  اأملانيا  من  كل  القادم 

م�شلمي الويغور وغرهم من االأقليات يف اإقليم �شينجيانغ.
وكتبت بعثة ال�شني لدى املنظمة الدولية يف املذكرة التي حتمل تاريخ 
"اإنه جتمع حتركه دوافع �شيا�شية". واأ�شافت "نطلب  يوم اخلمي�س 

من بعثتكم عدم امل�شاركة يف هذا االجتماع املناه�س لل�شني".
من  ع��دد  اأي�شا  بينهم  وم��ن  االج��ت��م��اع،  منظمي  اإن  ال�شني  وق��ال��ت 
"ق�شايا  ي�شتخدمون  واأ�شرتاليا،  كندا  اإىل جانب  االأوروبية  البلدان 
حقوق االإن�شان اأداة �شيا�شية للتدخل يف �شوؤون ال�شني الداخلية مثل 

ق�شية �شينجيانغ، والإ�شاعة االنق�شام واال�شطرابات، وتعطيل تطور 
ال�شني".

واأ�شافت املذكرة "اإنهم مهوو�شون باإ�شعال مواجهة مع ال�شني" وهذا 
اإال لزيادة املواجهة". يوؤدي  لن  اال�شتفزازي  "االجتماع 

ومل ترد بعثة ال�شني لدى االأمم املتحدة بعد على طلب للتعليق.
وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا  املتحدة  ال��والي��ات  �شفراء  يلقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اإىل  االأرب��ع��اء،  يوم  االفرتا�شي  املتحدة  االأمم  اجتماع  اأم��ام  خطابات 
ووت�س  راي��ت�����س  هيومن  ملنظمة  التنفيذي  امل��دي��ر  روث  ك��ني  ج��ان��ب 

واأنيي�س كاالمار االأمينة العامة ملنظمة العفو الدولية.
كيف  "مناق�شة  منه  الهدف  اإن  االجتماع  للم�شاركة يف  دع��وة  وتقول 
املتحدة والدول االأع�شاء واملجتمع الدويل دعم  ميكن لنظام االأمم 

حقوق االإن�شان ... يف �شينجيانغ والدفاع عنها".

تقاعد موؤ�ش�س بودميو�س

يوالندا دياز تت�شلم امل�شعل

اإيزابيل دياز اأيو�شو هزمته واخرجته من احللبة

رفيقته اإيرين مونترو، يف القيادة اي�شا

اأعظم حمر�س �صيا�صي منذ نهاية الفرنكية

اإ�شبانيا: الي�شار يتلقى �شفعة، اإغلي�شيا�س يغادر احللبة...!

على  ل حزبه  الثاثاء، حت�شّ ي��وم   
باملائة   2 فا�شل  و7  مقاعد،   10
االأ�شوات يف االنتخابات  فقط من 
الت�شريعية يف مدريد، والتي فازت 
اأي��و���ش��و. غنيمة  اإي��زاب��ي��ل دي���از  بها 
اإغلي�شيا�س،  وب���اب���ل���و  ه���زي���ل���ة... 
عن  يتخلى  ك��ول��ي��ت��ا���س(،  )امل��ل��ق��ب 
عن  ويتخلى  االأب���د،  اإىل  ال�شيا�شة 
ج��م��ي��ع م��ه��ام��ه، ب����دًء م��ن من�شب 
االأمني العام لليونيدا�س بودميو�س، 
الذي �شغله منذ نوفمرب 2014. 
زلزال �شيا�شي، عندما يتعلق االمر 
القوة  ال��رادي��ك��ايل،  الي�شار  بزعيم 
وهو  الباد،  يف  الرابعة  الربملانية 
�شبع  م��ن��ذ  بنف�شه  اأ���ّش�����ش��ه  ت�شكيل 
�شنوات، والذي ت�شفه �شحيفة "اإل 
موندو" الليربالية اليومية، التي 
حمّر�س  "اأعظم  ب���اأن���ه  حت���ّب���ه،  ال 

�شيا�شي منذ نهاية الفرنكية".
لقد اأ�شبح بابلو اإيغلي�شيا�س الدابة 
واملحافظني،  لليرباليني  ال�شوداء 
ب��اأ���ش��ل��وب��ه احل�����اد، ون����داءات����ه �شد 
اخلطابة،  يف  وم��واه��ب��ه  ال��ن��خ��ب��ة، 
�شا�شات  على  املناظرة  يف  وخا�شة، 
اأبًدا  يخ�شى  مل  حيث  التلفزيون 
م��واج��ه��ة اب���اط���رة ال��ي��م��ني االأكرث 
ي����دخ����رون  رج����ع����ي����ة، وال�����ذي�����ن ال 
ه����ذه احلملة  خ����ال  ���ش��رب��ات��ه��م. 
اإيغلي�شيا�س،  بح�شب  متيزت،  التي 
الفا�شية"،  االأف����ك����ار  "تطبيع  ب���� 
تلقى تهديدات بالقتل يف مظروف 
ر�شا�شات،  اأرب�������ع  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
لرفيقته  وواح��دة  لوالديه،  اثنتان 

اإيرين مونترو، واالأخرة له.

اإف�صاح املجال لل�صباب
يف �شكل �شبابي مهمل ولغة حادة، ال 

�شيا�شًيا  اإغلي�شيا�س  بابلو  ينحني 
املحيطني  وبح�شب  ن���زوة.  مل��ج��رد 
به، فاإن هذا القرار قد ن�شج منذ 
قال   ،2017 ع��ام  طويلة.  ف��رتة 
يدخل  "مل  "ليربا�شيون" اإن��ه  ل��� 
اأن  ال�شيا�شة ليدوم طويا"، قبل 
نخلة  الأه��ز  جئت  "لقد  ي�شيف: 
جوز الهند ونف�شح املجال لل�شباب، 
واأظهر اأن الي�شار احلقيقي ميكن 
العمل.  وق��وة  النفوذ  يكت�شب  اأن 
اإ�شبانيا، مل يعرف هذا الي�شار  يف 
�����ش����وى ال����ه����زائ����م م���ن���ذ احل�����رب 
االأهلية ". ويف املعارك ال�شيا�شية، 
مثل تلك التي تدور حول االأفكار، 
ف��ع��ل ه���ذا امل���واط���ن، م��ن منطقة 
مدريد،  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ف��ال��ي��ك��ا���س 
واأحياًنا  ب��ع��زم،  لك�شبها  �شيء  ك��ل 
اأن النجاح  املوؤكد  با�شتعجال. من 
امل���ذه���ل ال�����ذي حت��ق��ق يف االأي�����ام 
وهو  االأوىل اأ�شكره. عام 2014، 
بودميو�س  فيه  اأ�ش�س  ال��ذي  العام 
جامعة  من  رفاقه  من  اثنني  مع 
فاز  م����دري����د،  ك��وم��ب��ل��وت��ن�����ش��ي يف 
احلزب باأربعة نواب يف االنتخابات 
بودميو�س  و�شي�شتمر  االأوروب��ي��ة. 
يف  مكا�شب  حتقيق  يف  ذل���ك  ب��ع��د 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
مام�شة  ح���د  اإىل  وال���وط���ن���ي���ة، 
احل���زب  )"جتاوز"(  ���ش��ورب��ا���ش��و 
التاريخي اال�شرتاكي يف ال�شنوات 
االأخ��رة.  وبعد خم�شة انتخابات 
بابلو  اأج��رب  جيد،  و�شع  يف  عامة 
بيدرو  اال���ش��رتاك��ي  اإغ��ل��ي�����ش��ي��ا���س، 
اأول حكومة  �شان�شيز على ت�شكيل 
يناير  يف  ي�������ش���اري���ة،  ائ���ت���اف���ي���ة 
الرئي�س  نائب  واأ�شبح   ،2019
نا�شط  مثر،  رئي�س  نائب  فيها. 

ولد يف االأزمة املالية لعام 2008 
ارتياحا  اأقل  ال�شاخطون،  وحركة 
بني  الدائمة  الكبرة  الفجوة  يف 
وطبيعته  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة،  وظ��ي��ف��ت��ه 
هجمات  �شئم  كما  االحتجاجية. 
اليمني املتطرف: فباالإ�شافة اإىل 
التهديدات بالقتل خال احلملة، 
لاعتداء  عام  طيلة  تعر�س  فقد 
املت�شددين  ق���ب���ل  م����ن  ال���ي���وم���ي 

ا م�شلح قوي:  ي�شاري ولكنه اأي�شً
اأثناء  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ال��ة  ت��ع��م��ي��م 
للدخل  االأدن������ى  ال����وب����اء، واحل����د 
التيار  ان��ق��ط��اع  واإن���ه���اء  املعي�شي، 
الكهربائي عن االأ�شر التي تفتقر 
-ال  االإ�شكان  وقانون  امل���وارد،  اإىل 
ي���زال ق��ي��د ال��ت��ف��او���س -م���ن اأجل 
�شقف �شعر االإيجارات، كل هذا يف 

ر�شيده. 

ورفيقته  احل��ال��ي��ة،  العمل  وزي���رة 
اإي��ري��ن م��ون��ت��رو، ك��ب��رة الكهنة 
ل��ل��ك��ت��اب��ة ال�����ش��ام��ل��ة، ال��ت��ي تتوىل 

حقيبة التكافوؤ.
اأخًرا، الذي يكره اخل�شارة، �شعر 
باجتاه  تهب  احل��ال��ي��ة  ال��ري��اح  اأن 
النجاح  "اإن  امل��ت��ط��رف:  ال��ي��م��ني 
الرتامبي  ل��ل��ي��م��ني  االن���ت���خ���اب���ي 
ماأ�شاة  اأي����و�����ش����و،  مت��ث��ل��ه  ال������ذي 

امل��ت��ط��رف��ني خ���ارج ب���اب م��ن��زل��ه يف 
غاالباغار، غرب مدريد.

ويعتقد بابلو اإغلي�شيا�س اأن زمن 
زعامته قد انتهى، واأن الوقت قد 
اأعاد  لقد  ن�شائية:  حلوكمة  ح��ان 
ت�شمية ت�شكيلته اإىل املوؤنث -اأ�شبح 
بودميو�س  يونيدا�س  ب��ودمي��و���س 
-وقد  ن�شتطيع"(  )"متحدون، 
دياز،  ي���والن���دا  اإىل  امل�����ش��ع��ل  ���ش��ّل��م 

رياح معاك�صة
وامام  م��ار���س،  �شهر  منت�شف  يف 
بابلو  ت��خ��ل��ى  اجل���م���ي���ع،  ده�������ش���ة 
املن�شب  ه����ذا  ع���ن  اإغ��ل��ي�����ش��ي��ا���س 
للرت�شح لرئا�شة منطقة مدريد، 
اإىل  اأدى  ال�����ذي  ال���ت���ح���دي  وه����و 
متوقع  غ����ر  ق������رار  ا���ش��ت��ق��ال��ت��ه. 
مي��ك��ن ت��ف�����ش��ره م���ع ذل�����ك: كان 
م��وؤ���ش�����س ب��ودمي��و���س، وه���و حزب 

ل��ل�����ش��ح��ة وال��ت��ع��ل��ي��م واخل����دم����ات 
العامة"، اأكد يف خطاب ا�شتقالته. 
ال�شطور  ب���ه���ذه  اخ��ت��ت��م��ه��ا  ك��ل��م��ة 
الكوبي  االأغ����اين  وك��ات��ب  للمغني 
اأع��رف ما  "ال  �شيلفيو رودري��غ��ي��ز: 
هو  م��ن  كنت  ما�شيا   / امل�شر  ه��و 

اأنا".
----------------------

عن ليربا�شيون

•• الفجر -خرية ال�شيباين

تقاعد موؤ�ص�س بودميو�س, املتحالف مع حكومة بيدرو 

�صان�صيز ال�صرتاكية, من ال�صيا�صة يوم الثالثاء بعد 

فوز املحافظني يف النتخابات الإقليمية. زلزال يف 

بلد يوا�صل فيه اليمني املتطرف حتقيق مكا�صب.

"عندما تتوقف عن اأن تكون مفيًدا, عليك اأن تعرف 

كيف تن�صحب", قال وهو �صاحب الوجه, رجل الي�صار 

الذي اأحدث ثورة يف ال�صيا�صة الإ�صبانية على مدى 

العقد املا�صي, انه يرمي املنديل. 

المر بزعيم الي�شار الراديكايل، القوة الربملانية الرابعة يف البالد يتعلق  عندما  �شيا�شي،  •  زلزال 
•  يعتقد بابلو اإغلي�شيا�س اأن زمن زعامته قد انتهى، واأن الوقت قد حان حلوكمة ن�شائية

بالقتل يف مظروف يحتوي على اأربع ر�شا�شات تهديدات  تلقى  النتخابية،  احلملة  •  خالل 

قاعدة الد�شتور الليبي.. ال�شالح للدولة وهذه �شالحيات امل�شوؤولن
•• عوا�شم-وكاالت

القاعدة  م��ن  ن�شخة  على  عربية  نيوز  �شكاي  موقع  ح�شل 
مبلتقى  القانونية  اللجنة  لها  تو�شلت  ال��ت��ي  الد�شتورية 
احل�����وار ال��ل��ي��ب��ي وال���ت���ي مب��ق��ت�����ش��اه��ا ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م العمل 
انتخابات  م��ن  ال��ق��ادم��ة،  ال��ف��رتة  خ��ال  ليبيا  يف  ال�شيا�شي 

برملانية ورئا�شية و�شاحيات ملوؤ�ش�شات الدولة وم�شوؤوليها.
وت�شمنت الوثيقة التي �شلمها املبعوث االأممي اإىل ليبيا يان 
على  اال�شتفتاء  طرح  تاأجيل  الليبي،  احل��وار  مللتقى  كوبي�س 
الد�شتور اإىل ما بعد انتخابات دي�شمرب وحتى ت�شكيل �شلطة 

تنفيذية جديدة.
ون�س البند الثاين على اأن ينتخب جمل�س النواب من خال 
االنتخاب احلر من ال�شعب، ب�شمان متثيل عادل لاأقليات 
الليبية واأن يكون هناك متثيل للمراأة بن�شبة 30 باملئة، وعلى 
جل�شة  اأول  وتكون  له  ر�شميا  مقرا  بنغازي  مدينة  تكون  اأن 

عقب اأ�شبوعني من اإعان النتيجة النهائية لانتخابات.
مبجل�س  االأك��رب  ال�شاحيات  الد�شتورية  القاعدة  ومنحت 
باالإجراءات  يتعلق  فيما  وخا�شة  اأع�شائه،  الأغلبية  النواب 
الد�شتورية واإعان حاالت ال�شلم واحلرب ومنح االمتيازات 

لا�شتثمار االأجنبي.
وخ�ش�شت القاعدة الد�شتورية بع�س املهام للمجل�س متمثلة 
الثقة  وم��ن��ح  التنفيذية  ال�شلطة  ع��م��ل  ع��ل��ى  االإ����ش���راف  يف 
و�شحبها من احلكومة، واإقرار امليزانية العامة للدولة، على 
مطلقة،  باأغلبية  احلكومة  من  الثقة  �شحب  ق��رار  يكون  اأن 

وت�شتمر يف ت�شير اأعمالها حتى تكليف اأخرى.
لوالية  الزمني  احل��د  اأن  على  الد�شتورية  القاعدة  واأك���دت 
اآخ���ر من  وينتخب  ف��ق��ط  ���ش��ن��وات   4 ه��ي  املنتخب  ال��ربمل��ان 
خال الد�شتور الدائم الذي يجب على جمل�س النواب اإمتام 

ا�شتحقاقه يف اأجل وقدره 6 اأ�شهر فقط.
ون�شت القاعدة اأنه يف حال عدم القدرة على اإمتام اال�شتفتاء 
على الد�شتور يتم انتخاب برملان جديد وفق نف�س القاعدة 
الد�شتورية. وحددت القاعدة اأي�شا اأن ينتخب رئي�س جمل�س 
النواب ونائباه خال اأ�شبوعني فقط، وتكون والية كل منهم 

�شنة واحدة غر قابلة للتجديد.
من  النائب  ع�شوية  اإ�شقاط  يكون  اأن  القاعدة  وا�شرتطت 
عند  املتخذة  االإج����راءات  ع��ن  اأم��ا  اأع�شائه،  بثلثي  ال��ربمل��ان 
�شغور املقعد النيابي، فهي اختيار مر�شح بديل وفًقا للقانون 
مدة  يف  لانتخابات  الوطنية  املفو�شية  واإ�شعار  االنتخابي، 

اأق�شاها 10 اأيام.
انتخاب  اآلية  حول  مقرتحني  الد�شتورية  القاعدة  وقدمت 
حتى  ال��ربمل��ان،  م��ن  اأو  ال�شعب  م��ن  مبا�شر  ب�شكل  الرئي�س 

يتوىل ملتقى احلوار ال�شيا�شي النظر فيها وح�شمها.
و�شاغت القاعدة الد�شتورية هذا البند باأنه يف حالة انتخاب 
على  مرت�شح  كل  يح�شل  اأن  يجيب  ال��ربمل��ان،  من  الرئي�س 
ثلثي  على  يح�شل  واأن  انتخابية،  دائ���رة  ك��ل  م��ن  تزكيتني 
تنظم  الثلثني،  على  اأح��د  واإن مل يح�شل  االأع�شاء،  اأ�شوات 
جل�شة اأخرى خال اأ�شبوع ي�شارك فيها املر�شحان احلا�شان 
اأكرب عدد من  اأكرب عدد من االأ�شوات، ويفوز �شاحب  على 

االأ�شوات، على اأن ت�شم ن�شف النواب على االأقل.
وكان اخليار الثاين باأنه يف حال االنتخاب من ال�شعب مبا�شرة 
املطلقة  املبا�شر وباالأغلبية  انتخابه باالقرتاع احلر  ف�شيتم 
اأ�شبوعني، يف  اأخ��رى خال  اأن تنظم جولة  لاأ�شوات، على 

حال مل يتح�شل اأي من املرت�شحني على غالبية االأ�شوات.
وف�شلت القاعدة الد�شتورية اأي�شا �شروًطا لرت�شح الرئي�س 
اأدي���ن يف  ق��د  ي��ك��ون  واأال  اأخ����رى،  اأال يحمل جن�شية  اأب��رزه��ا 
تزكية  على  يح�شل  واأن  االن�شان،  حقوق  انتهاكات  ق�شايا 

ليبي. مواطن   5000
اختيار  �شاحيات  للرئي�س  الد�شتورية  ال��ق��اع��دة  ومنحت 
بت�شكيل  وتكليفه  م��ه��ام��ه  م��ن  اإع��ف��ائ��ه  اأو  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
االأعلى  القائد  ومهام  دبلوما�شًيا،  الدولة  ومتثيل  حكومته، 
واإعان  املوظفني،  وكبار  ال�شفراء  وتعيني  الليبي،  للجي�س 

حالة الطوارئ.
اتهامه  اأو  الرئي�س  اإق��ال��ة  ت��ك��ون  اأن  على  ال��ق��اع��دة  ون�شت 
باخليانة العظمى حتت يدي اأغلبية اأع�شاء الربملان الليبي 

باأغلبية ثلثي االأع�شاء.
وعن اخت�شا�شات جمل�س الوزراء ن�شت القاعدة الد�شتورية 
وامليزانية،  �شيا�شة احلكومة  تتمثل يف  تنفيذية  �شتكون  اأنها 
والقرارات  اللوائح  واإ���ش��دار  القوانني،  م�شروعات  واق��رتاح 
ا  وال��ت��ف��او���س ح��ول امل��ع��اه��دات واالت��ف��اق��ي��ة ال��دول��ي��ة، واأي�شً
ا�شرتط اأن يكون متقلد اأي من�شب يف جمل�س الوزراء ليبيا 

ال يحمل اأي جن�شية اأخرى وال متهما يف ق�شايا.
ملجل�س  ال�شاحيات  معظم  الد�شتورية  ال��ق��اع��دة  واأع��ط��ت 

على  تقت�شر  ف�شاحياته  ال���وزراء  رئي�س  اأم��ا عن  ال���وزراء، 
ال���دع���وة ل��اج��ت��م��اع��ات وال��ت�����ش��اور ح���ول ح��ك��وم��ت��ه وتعيني 
وك���اء ال������وزارات. وج���اء يف ب��ن��ود ال��ق��اع��دة ال��د���ش��ت��وري��ة اأن 
ال�شاح وموؤ�ش�شات اجلي�س وال�شرطة  الدولة حيازة  حتتكر 
واالأجهزة االأمنية، على اأن يتوىل اجلي�س الدفاع عن الوطن، 
لل�شلطة  الد�شتوري، ويخ�شع  بالنظام  امل�شا�س  ويلتزم بعدم 
املدنية، ويتاح ملنت�شبي اجلي�س وال�شرطة واالأجهزة االأمنية 

حق الت�شويت يف االنتخابات دون الرت�شح.
وعلق اخلبر الد�شتوري الليبي بلقا�شم الزبيدي على بنود 
القاعدة الد�شتورية ل�شكاي نيوز عربية حيث اأكد اأن هناك 

بنود وفقت اللجنة القانونية يف اإقرارها وهناك بنود اأخرى 
قد حتتاج اإىل اإعادة نظر مرة اأخرى.

واأ���ش�����س عمل جمل�س  امل����راأة  بند متثيل  اأن  ال��زب��ي��دي  وق���ال 
ال��ن��واب واق��ت�����ش��ار ح��ي��ازة ال�����ش��اح على ال��دول��ة فقط كانت 

�شائبة جدا وهي بنود ال حتتاج اإىل مناق�شة.
الد�شتور  على  اال�شتفتاء  تاأجيل  بند  اأن  الزبيدي  واأ���ش��اف 
اأية حم��اوالت تقوم بها  اأي�شا كان �شائبا فهي منعت بذلك 
بع�س التيارات ال�شيا�شية الإف�شال خارطة الطريق عن طريق 
فرتات  يف  ليبيا  واإغ����راق  بعيدة  لفرتة  االنتخابات  تاأجيل 

انتقالية طويلة.
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املال والأعمال

الأوراق املالية ومعهد اأع�شاء جمال�س الإدارات بدول التعاون ينظمان ملتقى حول حوكمة ال�شركات
•• اأبوظبي - وام:

بدول  االإدارات  جمال�س  اأع�شاء  معهد  نظمه  افرتا�شي  ملتقى  ناق�س 
وال�شلع،  املالية  االأوراق  هيئة  مع  بالتعاون  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
فر�شية اأن التطبي�ق احلتمي مل�شتوى اأعلى من التزامات حوكمة ال�شركات 
يف دولة االإمارات واملنطقة ككل يجلب معه م�شوؤوليات والتزامات قانونية 
املديرين، ف�شًا عن توقعات من  و�شرام�ة على  اأكرث حزماً  وتنظيمية 
قبل امل�شاهمني والدائنني واأ�شحاب امل�شلحة االآخرين باأن تلتزم جمال�س 
ال�شركات.   اأف�شل املمار�شات يف جمال حوكمة  االإدارات واملديرين بتبّني 
ويندرج امللتقى - الذي تناول االأدوار التي يتوقع اأن يوؤديها املديرون عادة 
على امل�شتوَينْي الفردي واجلماعي والواجبات وامل�شوؤوليات وااللتزامات 

القانونية التي تقع على عاتقهم - �شمن فعاليات حملة "حوكمة فعالة 
.. اأ�شا�س للتنمية امل�شتدامة" التي اأطلقتها هيئة االأوراق املالية وال�شلع 

يف اإطار برنامج التوعية اال�شتثمارية اخلليجية "ملم".
التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي  بطي  مرمي  الدكتورة  �شعادة  وا�شتعر�شت 
لهيئة االأوراق املالية وال�شلع باالإنابة؛ يف كلمتها االفتتاحية للملتقى - 
الذي ح�شره ما يزيد على 70 مديراً وم�شوؤواًل تنفيذياً كبراً اإ�شافة اإىل 
عدد من ممثلي قطاع االأوراق املالية بالدولة - اأبرز اجلهود واالإجراءات 
التي اتخذتها الهيئة لتعزيز تطبيق قواعد احلوكمة الر�شيدة وتر�شيخ 
االن�شباط املوؤ�ش�شي ودعم ال�شفافية والعدالة واال�شتقالية واملمار�شات 
ال�شليمة لاأعمال يف ال�شركات امل�شاهمة، وذلك من خال اإ�شدار حزمة 
مرتابطة من ال�شوابط والت�شريعات واللوائح الازمة الإحكام منظومة 

احلوكمة يف ال�شركات، وفق اأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة يف هذا املجال، 
والتنمية  االقت�شادي  التعاون  و"منظمة  "اأيو�شكو"  معاير  وخا�شة 
االأعمال" و"التناف�شية" ال�شادرين  "�شهولة  OECD" " وتقريري 

عن البنك الدويل واملنتدى االقت�شادي العاملي.
ا�شدرتها  اأن  �شبق  التي  ال��ق��رارات  ال�شويدي  الدكتورة  ا�شتعر�شت  كما 
الهيئة �شمن م�شاعيها لتطبيق معاير احلوكمة والتطورات التي حلقت 
-03ر.م  رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ق��رار  �شدور  اإىل  و�شواًل  بها، 
ب�شاأن اعتماد "دليل حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة"، والذي مثل نقلة 
نوعية يف تطوير منظومة حوكمة ال�شركات امل�شاهمة العامة؛ حيث ر�شم 
ال�شركات  اإطار عمل قانوين ونظامي وا�شح وفعال لتنظيم �شوؤون تلك 
مبا ي�شمن حقوق جميع اأ�شحاب امل�شالح فيها، ف�شًا عن م�شاهمته يف 

تعزيز الدور الرقابي للهيئة.
االإداري  ال�شريك  قرو�شة،  خالد  �شّلط  االفرتا�شية،  الفعالية  وخ��ال 
العنا�شر  على  ال�شوء  للمحاماة،  اأوفري"  اآن���د  "اآلن  ملكتب  االإقليمي 
الرئي�شية التي تكفل حتقيق �شفافية املديرين وامل�شاءلة يف الوقت الذي 
ال�شركة  تلبية م�شالح  بالعمل على  دائما  املديرين  قيام  فيه على  نوؤكد 
ت�شليط  مت  التي  الرئي�شة  العنا�شر  �شملت  حيث  االأم��ث��ل،  ال��وج��ه  على 
ال�شوء اأهمية ممار�شة احلاالت التي ينبغ�ي فيها اإ�شدار االأحكام امل�شتقلة 
واط����اق دور امل��دي��ر م��ع ات��خ��اذ احل��ر���س وال��ع��ن��اي��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة، وتطبيق 
اإطار  امل�شالح والعمل يف  الت�شارب يف  املهارات واالجتهاد وكيفية جتنب 
اأ�شول ال�شركة وتعهداتها عند مواجهة  ال�شاحيات املمنوحة، وحماية 

ال�شركة �شعوبات مالبة.

�صمن جهودها الرامية لدعم ا�صرتاتيجية ا�صنع يف الإمارات

الحتاد للقطارات...�شناعة حملية مبوا�شفات عاملية
•• اأبوظبي- الفجر: 

حر�شت �شركة االحتاد للقطارات، 
م��ن��ذ ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا، ع��ل��ى ب��ن��اء �شبكة 
�شكك حديدية وطنية مبوا�شفات 
رئي�شي  ب�����ش��ك��ل  ل��ت�����ش��اه��م  ع��امل��ي��ة 
الوطني  ال�شناعي  القطاع  بدعم 
االقت�شادي.  النمو  بعجلة  والدفع 
االعتماد  اإىل  ال�����ش��رك��ة  واجت���ه���ت 
حملياً لتوفر العديد من املكونات 
بناء  ت���دخ���ل يف  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
مع  ين�شجم  ال��ذي  االأم���ر  ال�شبكة، 
"ا�شنع  املوحدة  ال�شناعية  الهوية 

نظام خط االإنتاج الطويل، والذي 
يحتوي على ثمانية خطوط، وكل 
خط يعمل على اإنتاج 400 عار�شة 
خر�شانية يومياً، حيث ينتج امل�شنع 
يف  خ��ر���ش��ان��ي��ة  ع���ار����ش���ة   3200
ك���ل ع��م��ل��ي��ة ���ش��ّب ي��ت��م اإج����راوؤه����ا. 
وت��خ�����ش��ع ج��م��ي��ع ال���ع���وار����س اإىل 
ل�شمان  دق���ي���ق���ة  ف��ح�����س  ع��م��ل��ي��ة 
اجل������ودة، ت�����ش��م��ل ف��ح�����س االأب���ع���اد 
والتحقق  االن���ح���ن���اءات  واخ���ت���ب���ار 
اأي��ة ت�شّققات، قبل  من عدم وج��ود 
نقلها اإىل منطقة التجميع لتكون 

جاهزة لا�شتخدام. 

يجري  اإذ  اال�����ش����ت����راد.  ع��م��ل��ي��ات 
اخلر�شانية  ال���ع���وار����س  ت�����ش��ن��ي��ع 
با�شتخدام مواد خام عالية اجلودة 
م��ت��وف��رة حم��ل��ي��اً، وه���و م��ا ي�شاهم 
اأي�����ش��اً يف توفر امل��ئ��ات م��ن فر�س 

العمل على م�شتوى الدولة. 
ويقع امل�شنع االأول يف مدينة املرفاأ 
اأبوظبي،  باإمارة  الظفرة  مبنطقة 
وال�����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 13 
األ����ف م��رت م��رب��ع، وي��ع��م��ل بطاقة 
األف   45 اإىل  ت�����ش��ل  ا���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
واأن����ت����ج جميع  ����ش���ه���ري���اً،  ع���ار����ش���ة 
باملرحلة  اخل���ا����ش���ة  ال����ع����وار�����س 

دولة  ق��ام��ت  ال��ت��ي  االإمارات"،  يف 
االإمارات باإطاقها موؤخراً. 

اخلر�شانية  ال���ع���وار����س  وت��ع��ت��رب 
ال�شكك  �شبكة  م��ك��ون��ات  اأه����م  م��ن 
احلديدية، فهي القاعدة الرئي�شية 
لتثبيت ق�شبان ال�شكة احلديدية. 
م�شانع  ب��ب��ن��اء  ال�����ش��رك��ة  وق���ام���ت 
الإن��ت��اج ال��ع��وار���س اخل��ر���ش��ان��ي��ة يف 
ال��دول��ة ب���داًل ع��ن ا���ش��ت��راده��ا من 
اخلارج، وذلك بهدف حتقيق كفاءة 
اأك����رب م���ن ح��ي��ث ال���وق���ت واجلهد 
خف�س  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  وال��ت��ك��ل��ف��ة 
عن  ال��ن��اجت��ة  الكربونية  الب�شمة 

ال�شكك  �شبكة  م�شروع  من  االأوىل 
اأم���ا امل�شنع  احل��دي��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة. 
�شيح  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف��ي��ق��ع  ال����ث����اين 
اإمارتي  ب��ني  احل���دود  على  �شعيب 
اأبوظبي ودبي، وميتد على م�شاحة 
وا�شتغرق  م���رب���ع،  م���رت  اآالف   9
يعادل  �شهراً مبا   12 اإن�شاوؤه نحو 
ويعمل  ع��م��ل،  �شاعة  األ���ف   700
خر�شانية  ع����وار�����س  اإن����ت����اج  ع��ل��ى 
 1.1 اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  بطاقة 

مليون عار�شة. 
العوار�س  اإن���ت���اج  عملية  وجت����ري 
باتباع  امل�����ش��ان��ع  يف  اخل��ر���ش��ان��ي��ة 

مبنى الطريان اخلا�س يف دبي اجلنوب ي�شجل قفزة حادة 
يف منو حركة الطريان اخلا�س يف الربع الأول 2021

•• دبي -الفجر: 

�شهد م�شروع حممد بن را�شد للطران يف دبي اجلنوب 
اخلا�س  ال��ط��ران  حركة  يف  عالية  من��و  قفزة  ت�شجيل 
خ����ال ال���ع���ام اجل������اري، ح��ي��ث ���ش��ج��ل م��ب��ن��ى الطران 
اخلا�س زيادة قدرها %336 يف الربع االأول 2021، 
للفرتة   1،460 ب���  مقارنة  رح��ل��ة   4،904 مبجموع  
1،676 رح��ل��ة يف  و    2020 املا�شي  ال��ع��ام  ذات��ه��ا م��ن 

الربع االأول 2019.
امل�شجلة  ال��رح��ات  ال��ط��ران اخل��ا���س  وت�شمل ح��رك��ات 
ال��ت��ي تعمل يف  االأرب���ع���ة  االأر���ش��ي��ني  امل�شغلني  ق��ب��ل  م��ن 
"جيتيك�س  وه��ي:  للطران،  را�شد  بن  حممد  م�شروع 
�شي  "دي  و  "جت اأفيي�شني"  اإكزيكيوتيف اأفيي�شني" و 

اأفيي�شني" و "اإكزيكيو جيت ميدل اإي�شت".
حممد  مل�شروع  التنفيذي  امل��دي��ر  �شيف،  طحنون  وق��ال 
اخلا�س  الطران  حركة  "�شهدت  للطران:  را�شد  بن 
ب��وت��رة مت�شارعة  ال���ط���ران اخل��ا���س زي����ادة  يف م��ب��ن��ى 
على جن��اح حملة  دالل���ة  م��ا ميثل  امل��ا���ش��ي،  يوليو  منذ 
التطعيم الوطنية، واملكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة 

العامل. وع��اوة على  اأنحاء  مف�شلة لل�شياح من جميع 
ذلك، فقد احتلت دبي املرتبة الثالثة عاملياً والثانية يف 
ترتيب املوؤ�شر الفرعي فئة املدن الرئي�شية �شمن موؤ�شر 
-2021 املبا�شر  االأجنبي  لا�شتثمار  امل�شتقبل  "مدن 

دي  "اإف  ع��ن  ال�����ش��ادر  االأخ���ر  التقرير  يف   "2022
اآي انتليجين�س"، حيث برزت كوجهة جلذب لا�شتثمار 
االأجنبي املبا�شر. ونتطلع اإىل احلفاظ على هذه االأرقام 
يف حركة ال��ط��ران اخل��ا���س، يف اإط���ار ا���ش��ت��ع��دادات دبي 
 "2020 "اإك�شبو دبي  ال�شتقبال العامل خال معر�س 

الذي �شينطلق يف اأكتوبر املقبل".
واجلدير بالذكر اأن م�شروع حممد بن را�شد للطران 
جمال  يف  اإ�شتثمارية  ف��ر���س  العاملية  لل�شركات  ي��وف��ر 
الطران  ل�شركات  ح��رة  منطقة  يعّد  حيث  ال��ط��ران، 
ويقع  ال��ط��ران.  بقطاع  املرتبطة  وال�شناعات  اخلا�س 
ق��ام��ت بتطويره  وال��ت��ي  دب���ي اجل��ن��وب  امل�����ش��روع �شمن 
للتدريب  ووجهة  ال�شيانة  اأن��واع  ملختلف  مركًزا  ليكون 
ال�شناعات  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل�����ش��روع  وي�����ش��ع��ى  وال��ت��ع��ل��ي��م. 
رائًدا  مركًزا  بجعلها  االإم��ارة  روؤي��ة  لتحقيق  الهند�شية 

لقطاع الطران. 

ي�صمل بطاقات متيز وتت�صمن 35 حافزًا حكوميًا وح�صومات لأكرث من 15 �صركة و50 األف عامل متميزين

جائزة »تقدير« ت�شتعد لإطالق م�شروعها اجلديد لتعزيز التميز يف القطاع العمايل 17 مايو اجلاري 

•• دبي- وام:

املتميزة  وال�����ش��رك��ات  ال��ع��م��ال  "تقدير" ل��رع��اي��ة  اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  برعاية  حتظى  التي 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، االنتهاء من 
الذي  ال��رائ��د  م�شروعها  وتفعيل  ب��اإط��اق  اخلا�شة  الرتتيبات 
ي�شمل اإ�شدار بطاقات للتميز يف جمال الرعاية العمالية، �شمن 
للعمال،  �شديقة  كمدينة  دب��ي  مكانة  لتعزيز  ا�شرتاتيجيتها 
وو�شع دولة االإم��ارات على خارطة الدول ال�شّباقة واملتميزة يف 

جمال العناية بهم .
كبر  امل�شروع خال حفل  امل�شتفيدين من  عن  الك�شف  و�شيتم 
17 مايو اجل��اري يف قاعة را�شد يف مركز دبي  تقيمه اجلائزة 
من  واأك��رث  �شركة   15 لتكرمي  واملعار�س،  للموؤمترات  ال��دويل 
فازوا باجلائزة �شمن فئتي "4 5-  متميزين  عامل  األف   50
جن��وم " يف دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة مب�شاركة وح�����ش��ور ع��دد م��ن كبار 
امل�شوؤولني وممثلي املنظمات االإقليمية والدولية املعنية واأع�شاء 

ال�شلك الدبلوما�شي وو�شائل االعام.
قدمتها  حافزاً   35 من  اأك��رث  التميز  بطاقات  م�شروع  وي�شمل 
اأربع جهات حكومية هي هيئة الطرق واملوا�شات يف دبي، وهيئة 
كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، واالإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون 
االأجانب يف دبي، بهدف دعم وت�شجيع ال�شركات على امل�شي قدماً 
مب�شرتها نحو التميز يف رعاية عمالها، يف حني ي�شمل امل�شروع 
اأي�����ش��اً جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م��ن احل���واف���ز واحل�����ش��وم��ات تقدمها 

موؤ�ش�شات خا�شة يف دبي بهدف اإ�شعاد العمال املتميزين.
اللواء عبيد مهر بن �شرور، رئي�س جائزة تقدير  �شعادة  واأكد 
ن��ائ��ب مدير  دب���ي،  ال��ع��م��ال يف  ل�����ش��وؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س 
م�شروع  اأن  دب��ي،  يف  االأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لاإقامة  العامة  االإدارة 
بطاقات التميز يف جمال رعاية العمال هو م�شروع رائد يهدف 
اإىل تعزيز اجلهود الداعمة الإر�شاء �شيا�شات ومعاير م�شتدامة 
اأ�شحاب  وواج��ب��ات  حقوق  و�شمان  العمالية  الرعاية  جم��ال  يف 
ال�شركات والعمال جتاه بع�شهما البع�س، م�شراً اإىل اأن امل�شروع 
ودولية كربى  �شركة وطنية   15 االأوىل  انطاقته  �شيكرم مع 
اإىل  – 5 جنوم" باالإ�شافة   4 " فئتي  ب��اجل��ائ��زة �شمن  ف��ازت 
تكرمي 50 األف عامل يعملون يف هذه ال�شركات، اأثبتوا كفاءتهم 

وا�شتحقاقهم للجائزة يف دورتها للعام 2020.
وقال اإن انطاق هذا امل�شروع هو ثمرة جهود دوؤوبة وتعاون بّناء 
اأر�س  على  حقيقة  اأ�شبح  وقد  الداعمة  احلكومية  اجلهات  مع 
اجلهات  تلك  قدمتها  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة  احل��واف��ز  بف�شل  ال��واق��ع 
التي توؤمن وتعمل بقوة لتعزيز ثقافة التمّيز يف جمال الرعاية 
العمالية وجعله جزءاً من هوية دولة االمارات ودبي و�شمعتها 

العاملية .
واأعرب رئي�س اجلائزة عن بالغ تقديره للدعم احلكومي الذي 
�شي�شهم يف حتفيز اآالف ال�شركات العاملة يف قطاعات املقاوالت 
نطاق  تو�شيع  على  دبي  يف  وامل�شانع  والتزويد  احل��رة  واملناطق 
امل�شاركة يف دورات اجلائزة املقبلة، مما ي�شهم يف ت�شريع حتقيق 
روؤيتها النبيلة الهادفة اإىل بناء بيئة عمالية متميزة وفريدة من 
ال�شركات  وواجبات  حقوق  ت�شمن  العامل،  م�شتوى  على  نوعها 
يخدم م�شالح وطموحات  البع�س مبا  بع�شهما  والعمال جتاه 

الطرفني ويدعم االقت�شاد الوطني.
تخفي�س  منح  اأبرزها  حافزاً،   35 احلكومية  احلوافز  وت�شمل 
املناق�شات  وث��ائ��ق  ر���ش��وم  على  املائة"  يف   50 –  25" ن�شبته 
املقدمة لبع�س هذه اجلهات، ومنح نقاط اإ�شافية "�شمن مبادرة 
الفني ملقاويل وا�شت�شاري  التقييم  التفوق الهند�شي" يف عملية 
لل�شركات  دبي �شمن معاير حمدده  ببلدية  امل�شاريع اخلا�شة 
الفائزة من قبل اإدارة تراخي�س البناء واإعفاء ال�شركات من ر�شم 
عام  ملدة  لديها  مهند�س  كل  عن  املهنية  الكفاءة  �شهادة  جتديد 

واحد قابل للتجديد ح�شب نتائج تطبيق القرار.
مركز  ع�شوية  امل��ت��م��ي��زة،  ال�����ش��رك��ات  منح  احل��واف��ز  �شملت  كما 
االإب�����داع واالب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع الإق���ام���ة دب���ي ل��ا���ش��ت��ف��ادة م��ن كافة 
اخلدمات املتاحة واملعنية باالإبداع واالبتكار، وتقدمي ت�شهيات 
بدون  امل��ت��م��ي��زة  لل�شركات  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ات  لت�شجيل  خ��ا���ش��ة 
تكاليف اأو ر�شوم، باالإ�شافة اىل منح االإقامة الذهبية للمدراء 
افرتا�شية  تدريبية  دورات  ومنح  ال�شركات  لهذه  التنفيذيني 
بطاقة  وم��ن��ح  دب���ي،  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  جمانية 
باالإعان  الفائزة  لل�شركات  وال�شماح  للعمال  جمانية  "نول" 
والت�شويق خلدماتها ومنتجاتها بو�شع لوحة عر�س يف اإحدى 

حمطات املرتو يف دبي.
اللواء عبيد  �شعادة  اأو�شح  التميز واحل�شومات،  وحول بطاقات 

االأوىل  بطاقتني  اإ���ش��دار  ي�شمل  امل�����ش��روع  اأن  ���ش��رور،  ب��ن  مهر 
لل�شركات املتميزة الفائزة باجلوائز من  �شيتم منحها  "ذهبية"، 
فئتي " 4 – 5 جنوم " لت�شهيل عملية ح�شولها على املحفزات 
املتميزين  للعمال  منحها  "زرقاء" و�شيتم  والثانية  احلكومية، 
يوؤهلهم للح�شول على ح�شومات خا�شة من جمموعة من  ما 
م�شاكنهم  م��ن  القريبة  ال��ت��ج��اري��ة  واالأ����ش���واق  الت�شوق  م��راك��ز 

العمالية.
ل�شوؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة  رئي�س  تقدير  ج��ائ��زة  رئي�س  واأ���ش��اد 
العمال يف دبي مب�شاركة جمموعة من مراكز الت�شوق واملحات 
واملوؤ�ش�شات اخلا�شة والوطنية والدولية العاملة يف دبي بتقدمي 
ح�شومات �شي�شتفيد منها اأكرث من 50 األف عامل، م�شراً اىل 
للم�شتفيدين منها،  وف��ورات مالية  �شتمنح  اأن تلك احل�شومات 

ت�شل قيمتها االجمالية اإىل مايني الدراهم �شنويا .
وي�شهم يف دعم اجلائزة كل من هيئة الطرق واملوا�شات، وهيئة 
كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي واالإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون 
وتلفزيون  االأ���ش��ول،  الإدارة  و�شل  دب��ي، وجمموعة  يف  االأجانب 
"نيا" كراعي  �شركة  باالإ�شافة اىل  ا�شرتاتيجيني  دبي ك�شركاء 
دبي  االإم���ارات  و"بنك  و"اإماراتك"  دبي"،  باتيني" و"فاي 
الوطني"، و�شركة "اإينوك" و�شركة "الفردان لل�شرافة" �شمن 

فئة الراعي الذهبي والف�شي.
تنظم   : للجائزة  ال��ع��ام  االأم���ني  اإ�شماعيل،  خالد  ال��رائ��د  وق��ال 
اجلائزة مرة كل �شنتني وبالتايل ت�شتمر مزايا بطاقات التميز 
للفائزين  واحل�شومات  امل��زاي��ا  منح  يتم  ث��م  وم��ن  ع��ام��ني،  مل��دة 

اجلدد يف الدورات املقبلة للجائزة .
واأ�شاف : �شتقوم ال�شركات الفائزة بت�شجيل نف�شها عرب املوقع 
على  ح�شولها  عملية  لت�شهيل  باجلائزة  اخلا�س  االإل��ك��رتوين 
بالتن�شيق  اجلائزة  فريق  �شيقوم  حني  يف  احلكومية،  احلوافز 
للحوافز  املانحة  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  بني 
وبني ال�شركات والعمال، ل�شمان ح�شولهم على حوافزهم بكل 

�شهولة و�شا�شة .
واأو�شح اأمني عام اجلائزة اأن فريق اجلائزة �شيعقد ور�شة عمل 
الفائزين  والعمال  ال�شركات  وتعريف  لتدريب  الح��ق،  وق��ت  يف 
اأ�شئلتهم  امل���وق���ع وال�����رد ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ج��ي��ل م���ن خ����ال  ب��ك��ي��ف��ي��ة 

وا�شتف�شاراتهم ذات ال�شلة.

مدينة �شديقة للعمال وي�شع دولة الإمارات على خارطة الدول ال�شباقة يف جمال العناية بهم دبي  مكانة  يعزز  • امل�شروع 
تعزيز ثقافة التميز يف جمال الرعاية العمالية وجعله جزءًا من هوية دولة المارات ودبي و�شمعتها العاملية على  نعمل   : �شرور  بن  عبيد  • اللواء 
للمدراء التنفيذين لل�شركات الفائزة وتقدمي اإعفاءات وت�شهيالت ودورات تدريبية جمانية الذهبية  الإقامة  • منح 

�صني من حول العامل يف دبي التجاري العاملي 16 - 19 مايو  املعر�س ي�صتقبل الزّوار واملتخ�صّ

دبي لل�شياحة ت�شلط ال�شوء على املقومات ال�شياحية املتنوعة للمدينة يف �شوق ال�شفر العربي 2021
•• دبي -وام:

"دبي  بدبي  التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  دائ��رة  اأعلنت 
2021 من معر�س  دورة  لل�شياحة" عن م�شاركتها يف 
على  االإم��ارة  مكانة  تعزيز  بهدف  العربي،  ال�شفر  �شوق 
خارطة ال�شياحة العاملية عرب ا�شت�شافة جمموعٍة فريدٍة 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع املُ�����ش��ّم��م��ة لدعم 
لل�شياحة"  "دبي  اإىل  وين�شم  دب��ي.  يف  ال�شياحي  الزخم 
يف جناح دبي هذا العام اال�شتثنائي اأكرث من 70 ممثًا 
و�شركات  الفندقية،  واملن�شاآت  احلكومية  اجل��ه��ات  ع��ن 
حيث  ال�شياحية،  اجل���والت  ومنظمي  ال��وج��ه��ات،  اإدارة 
وال�شركاء  املعنية  اجل��ه��ات  جم���دداً  املعر�س  �شي�شتقبل 
اأعلى معاير ال�شامة  اآمنة تراعي  والزوار �شمن بيئٍة 
يف �شوء اجلهود املبذولة الإنعا�س قطاع ال�شياحة العاملي، 
3 يف مركز  رقم  لل�شياحة" بالقاعة  "دبي  �شتتواجد  اإذ 

دبي التجاري العاملي.
وينطلق معر�س �شوق ال�شفر العربي الذي ي�شكل حمطًة 
العاملية لل�شياحة وال�شفر  اأجندة االأحداث  رئي�شيًة على 
ب�شكل مبا�شر وبح�شور �شخ�شي خال الفرتة من 16 
اإىل 19 مايو اجلاري، فيما �شتقام ن�شخة افرتا�شية من 
23 اإىل 25 مايو، حيث �شيطرح حواراً بّناًء حتت �شعار 

وال�شياحة". لل�شفر  جديد  فجر  "بزوغ 
لل�شياحة، قال ع�شام كاظم،  على م�شاركة دبي  وتعليقاً 
ال�شياحي  ل��ل��ت�����ش��وي��ق  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
بدور  ال��ع��رب��ي  ال�شفر  ���ش��وق  ي��ق��وم معر�س  وال��ت��ج��اري: 
اأ���ش��ا���ش��ي يف ت��ع��زي��ز ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ة ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل .. 
للمعر�س  امل�شيفة  ال��وج��ه��ة  دب���ي  ك���ون  م��ن  وان��ط��اق��اً 
واإحدى اأبرز ال�شركاء الر�شميني للحدث، تاأتي م�شاركتنا 
مع جمموعة من ممثلي القطاع كداعٍم اأ�شا�شي للجهود 
ودفع  الراهنة  االأو���ش��اع  تطور  ملواكبة  املبذولة  العاملية 
االأزمة  ه��ذه  من  التعايف  ملرحلة  ال�شياحي  النمو  عجلة 
العاملية. واأ�شاف كاظم : نتطلع من خال م�شاركتنا اإىل 
دعم م�شاعي معر�س �شوق ال�شفر العاملي يف اإعادة انتعا�س 
حركة ال�شفر وحت�شني ظروف االأعمال يف القطاع .. كما 
ال�شتعرا�س  املهمة  املن�شة  ه��ذه  يف  تواجدنا  �شن�شتثمر 
جمموعة وا�شعة من املقومات ال�شياحية واملبادرات، مع 
احلر�س على و�شع �شحة و�شامة ال�شكان والزوار على 
ا�شرتاتيجيتنا  حتقيق  وكذلك  االأول��وي��ات،  قائمة  راأ���س 
الوجهات  اأك���رث  دب���ي  ج��ع��ل  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال�شياحية 
اأبرز  واإحدى  للزوار  ا�شتقبااًل  واأكرثها  للزيارة  املف�شلة 

االأماكن ال�شياحية حول العامل.

اأطلقها  ال��ت��ي   2040 دب���ي احل�����ش��ري��ة  اأن خ��ط��ة  واأك����د 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  �شاحب 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
اهلل"، موؤخراً تعزز روؤية املعر�س، حيث �شتمهد الطريق 
مل�شاعفة العرو�س والتجارب التي تقدمها املدينة خال 
العقدين املقبلني، اإىل جانب تعزيز مكانة دبي كاأف�شل 
وجهات االإقامة والعمل وال�شياحة على م�شتوى العامل.

ويك�شف جناح "دبي لل�شياحة" لزواره عن باقٍة متنوعٍة 
من العرو�س واالأن�شطة واملبادرات التي تتنوع موا�شيعها 
كالتزام دبي بتعزيز موقعها كاإحدى اأكرث وجهات ال�شفر 
اأماناً حول العامل، وكذلك و�شع خطٍط الإطاق فعالية 
اإك�شبو 2020 دبي، واحتفاالت اليوبيل الذهبي لدولة 

االإمارات هذا العام.
املعر�س  يف  لل�شياحة"  دب��ي  "كلية  م�شاركة  و�شتتمحور 
حول ا�شتعرا�س براجمها التعليمية اأمام �شركاء ال�شفر 
اإعداد  دوره��ا يف  ال�شوء على  ت�شليط  واأي�شا  وال�شياحة، 
ال�شيافة من خال  الواعدة يف قطاع  الوطنية  الكوادر 
اإطاق مبادرات هادفة، مثل برنامج التوطني "م�شياف" 
الذي يعمل على ت�شجيع مواطني الدولة للعمل يف قطاع 
ال�شرورية.  وامل��ه��ارات  ب��امل��ع��ارف  وت��زوي��ده��م  ال�شياحة، 
وت��ك�����ش��ف ال��ك��ل��ي��ة ع���ن ب��رن��اجم��ه��ا احل���اف���ل ب����ال����دورات 

مثل  االإلكرتونية  التعليمية  من�شاتها  عرب  التدريبية 
من�شة "نهج دبي" التي جرى تطويرها لتقدمي �شل�شلة 
من الدورات اجلديدة والتفاعلية ملواكبة الطلب املحلي 
خم�شة  الكلية  �شتقدم  كما   .. العاملية  ال�شفر  وتوجهات 
برامج مهنية بدوام كامل ومنح درا�شية ت�شتقبل طلبات 
التقدم يف �شبتمرب 2021 يف جماالت خدمة املاأكوالت 

وامل�شروبات، ومكاتب اال�شتقبال، واإدارة ال�شيافة.
خال  للمدينة  ل��ل��رتوي��ج  لل�شياحة"  "دبي  وت�شتعد 
م��ع��ر���س ���ش��وق ال�شفر ال��ع��رب��ي، ب��اع��ت��ب��اره��ا واح����دة من 
التي تقدم جتارب طعام فريدة، وكذلك  الوجهات  اأبرز 
ع�شاق  ت�شتقطب  املنطقة،  يف  الطهي  لفنون  عا�شمة 

املاأكوالت والذواقة من كل مكان.
وي�شت�شيف جناح دبي اأن�شطًة تقدمها اجلهات احلكومية 
ورّواد القطاع، ما يعك�س ال�شراكة القوية بني القطاعني 
العام واخلا�س يف تعزيز تطور م�شهد ال�شياحة املتنامي 
يف االإم��ارة. ومن اجلهات امل�شاركة يف اجلناح اإىل جانب 
وهيئة  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  لل�شياحة"  "دبي 
ال�شحة بدبي، واالإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون االأجانب 
ال�شيخ  وم��رك��ز  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  دب��ي  وهيئة  دب���ي،  يف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للتوا�شل احل�شاري، وبلدية 

دبي.

جمارك دبي تختتم فعاليات اليوم العاملي للملكية 
الفكرية بدعم ابتكارات الأجيال اجلديدة

•• دبي-وام:

الفكرية  للملكية  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  فعالياتها  دب��ي  جمارك  اختتمت 
على دعم املوهوبني من اأ�شحاب االأفكار واالبتكارات  ركزت  والتي   2021
اجلديدة من اأجل حماية حقوقهم باالإبداع يف تطوير االأفكار واالبتكارات 
لتحقيق  املجتمعات  منه  تنطلق  ال��ذي  التطور  اأ�شا�س  تعد  التي  اجلديدة 

التقدم واالزدهار.
وقامت اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمارك دبي ومدر�شة املواكب 
دبي  ج��م��ارك  تراأ�شت  حيث   "2 تبتكر  "املواكب  فعالية  بتنظيم  اخلا�شة 
من  انطاقاً  الفعالية  لهذه  التحكيم  من�شة  التوايل  على  الثانية  للمرة 

حر�س الدائرة على تر�شيخ اأهمية حماية حقوق امللكية الفكرية .
انطاقاً   2021 الفكرية  للملكية  العاملي  باليوم  الدائرة  احتفال  وياأتي 
باالإبداع  املتحدة  العربية  االإم��ارات  الذي توليه دولة  الكبر  من االهتمام 
واالبتكار لدعم االإجنازات الكربى التي حققتها الدولة يف اليوبيل الذهبي 

لاإمارات بعام اخلم�شني.
ومتثلت اإدارة حماية حقوق امللكية الفكرية يف جمارك دبي بلجنة التحكيم 
املهند�س  االإدارة �شم كًا من  "املواكب تبتكر2" بفريق عمل من  مل�شابقة 
وتثقيف  توعية  �شابط  احلو�شني  وخ��ل��ود  ف��ري��ق  ق��ائ��د  ف��ار���س  ب��ن  �شعيد 
و�شارك الفريق اإىل جانب اأع�شاء اللجنة املمثلني لاأمانة العامة للمجل�س 
"ديوا" وهيئة �شحة دبي  باإمارة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي  التنفيذي 

ومركز حمدان لاإبداع واالبتكار.



األحد  9    مايو   2021  م   -   العـدد   13236  
Sunday    9   May   2021   -  Issue No   1323616

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 9 مايو 2021 العدد 13236

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الربن�س للانظمة اخللوية - ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1057516 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد على حممد على الدوخى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فايز �شليمان حممود
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شالح عو�س �شالح املنهاىل

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ الربن�س للانظمة اخللوية - ذ م م
PRINCE CELLS SYSTEMS - L L C

اإىل/ الربن�س لانظمة اخللوية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
PRINCE CELLS SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جيو �شين�س لاعانات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2428493 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شياء احلق ب�شر %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة ليلى حممد نور
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شامل عثمان مبارك الزعابي

تعديل اإ�شم جتاري من/ جيو �شين�س لاعانات
JIO SIGNS ADVERTISEMENTS

اإىل/ �شالون فا للرجال
  FA MENS SALON 

بن  زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو   89658  45 م  امل�شفح  اأبوظبي  من   / عنوان  تعديل 
�شلطان و اخرين اإىل اأبوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد بن زايد �شرق 11 

393166 393166   ال�شيدة امنه خلفان �شعيد و اخرين
تعديل ن�شاط / اإ�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلاقة للرجال  9602101

 تعديل ن�شاط / حذف ت�شميم واإنتاج االعانات  7310006
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليربتي للو�شاطة التجارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1926515 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل جا�شم جمعه جا�شم احلو�شنى  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد جا�شم جمعه جا�شم احلو�شنى
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 50000

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ليربتي للو�شاطة التجارية
LIBERTY COMMERCIAL BROKERAGE

اإىل/ ليربتي للو�شاطة التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
LIBERTY COMMERCIAL BROKERAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

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

الا�شت�شارات العاملية
 رخ�شة رقم:CN 2756554 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شام  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتحكم
 رخ�شة رقم:CN 2763835 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جي ارت 

لتن�شيق الزهور و الفواكه
 رخ�شة رقم:CN 2728802 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13236 بتاريخ 2021/5/9 

اإعــــــــــالن
للت�شميم  ال�ش�����ادة/ايدرا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الداخلي ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1161960 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ح�شني عبداهلل ح�شني �شامل اليافعى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف موزه بال �شعيد بال
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعان واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

لإعالناتكم
يرجى الت�صال على ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ت����غ����ادر ال����ي����وم ب��ع��ث��ة ف���ري���ق ف����زاع 
لرماية االأطباق الباد يف طريقها  
االيطالية  م���ي���ان���و  م���دي���ن���ة  اإىل 
لبداية  ل��ون��ات��و  مدينة  اإىل  ومنها 
مع�شكر االإع��داد الذي ي�شتمر نحو 
اأ�شبوعني يف مدينتي لوناتو وتودي 
بهدف امل�شاركة يف البطولة العربية 
مب�����ش��ر خ����ال ال���ف���رتة م���ن االول 
وحتى الثاين ع�شر من �شهر يونيو 
املقبل والبطولة اال�شيوية العا�شرة 
خال  بال�شني  جيويانغ   مبدينة 
ال���ف���رتة م���ن ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر وحتى 
املقبل  اك��ت��وب��ر  ال��ث��اث��ني م��ن �شهر 
و�شوال اىل بطوالت وكوؤو�س العامل 
التي �شي�شهدها العام املقبل 2022 
واملوهلة اىل دورة االلعاب االوملبية 

باري�س 2024 .

روفائيل  امل�����درب  ال��ب��ع��ث��ة  ووت�����ش��م 
واربعة  �شاندو  واملعالج  حم��م��دوف 
رم��اة ه��م حمد ب��ن جم��رن الكندي 
ال�����ش��ام�����ش��ي وظاهر  م��ان��ع  و���ش��ي��ف 
املهري  �شهيل  وي��ح��ي��ى  ال��ع��ري��اين 
وجت��در االإ���ش��ارة اىل ان رم��اة فريق 
ف�����زاع مي��ث��ل��ون م��ن��ت��خ��ب االم�����ارات 
ل���رم���اي���ة االط����ب����اق م���ن احل���ف���رة " 
االعداد  فمع�شكر  ولذلك  الرتاب" 
احل����ايل ج���اء ن��ت��اج ال��ت��ع��اون املثمر 
املمثل  الرماية  احت��اد  ب��ني  والبناء 
ال�شر وجلنة االطباق من  امانة  يف 
اأخرى  ف��زاع من جهة  جهة وفريق 
اىل  بالعودة  ال��رم��اة  متكني  بهدف 
م�����ش��ت��وى م���ا ق��ب��ل اجل��ائ��ح��ة ومن 
ابعد  اىل  امل�شتوى  ه��ذا  تطوير  ث��م 
ن��ع��ي��د لرماية  م����دى مم��ك��ن ح��ت��ى 
االمارات قوتها وهيبتها �شعيا لرفع 
املحافل  كافة  الدولة يف  وعلم  ا�شم 

العربية واالقليمية و الدولية.
الفر�شة  رم���ات���ن���ا  ي��ن��ت��ه��ز  و����ش���وف 

خ��ا���ش��ة خ���ال ف���رتة ت��واج��ده��م يف 
م��دي��ن��ة  ل��ون��ات��و يف اي��ط��ال��ي��ا معقل 

ل���زي���ارة م�شانع  ال��ع��امل��ي��ة  ال��رم��اي��ة 
وتعديل  ل�شبط  ه��ن��اك  اال���ش��ل��ح��ة 

و�شيانة ا�شلحتهم ومن ثم امل�شاركة 
املقامة  ال���ع���امل  ك���ا����س  ب��ط��ول��ة  يف 

ال�شابع  ال��ف��رتة م��ن  ه��ن��اك خ���ال 
ال�شابع ع�شر من �شهر مايو  وحتى 
اىل مدينة  االن��ت��ق��ال  ث���م  اجل�����اري 
تودي للم�شاركة يف بطولة ايطاليا 
ي�شارك  ان  يتوقع  وال��ت��ي  املفتوحة 
فيها اغ��ل��ب ال��رم��اة امل��ت��واج��دي��ن يف 
واملوؤهلني  ب��اي��ط��ال��ي��ا  ال��ع��امل  ك��ا���س 
اىل دورة االلعاب االوملبية بطوكيو 
يوليو  �شهر  نهاية  اقامتها  امل��زم��ع 
امل��ق��ب��ل . وك���م���ا ه���و م���ع���روف ف���اأن 
وا�شيا  العرب  بطولتي  يف  امل�شاركة 
تاأتي بعد توقف دام الأكرث من عام 
وااللتزام  اجلائحة  ظ��روف  ب�شبب 
والتباعد  ال�شحي  ب��ال��ربوت��وك��ول 
على  بال�شلب  اث��ر  مم��ا  االجتماعي 
ال��رم��اة وق��د ظهر ه��ذا خال  اداء 
امل�����ش��ارك��ة االخ���رة يف ك��اأ���س العامل 
ي�شارك  البطولتني  ان  كما  بالهند 
ابطال  م��ن  ك��ب��رة  جمموعة  بهما 

ال��ل��ع��ب��ة يف ال��ع��امل ل��ذل��ك ك���ان من 
برماتنا  ال��دف��ع  ي��ت��م  ان  الطبيعي 
نف�س  م���ن  ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
بنف�س  ومي���رون  اق���وى  او  امل�شتوى 
للوقوف  وذلك  النف�شية  ال�شغوط 
وتطوير  ال����رم����اة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
بنف�س  ومي����������رون  م�������ش���ت���وي���ات���ه���م 

ال�شغوط النف�شية .
وك����ان ف��ري��ق ف����زاع ق��د اع���د خطط 
ب�شبب  ت��اأج��ل��ت  وب���رام���ج ط��م��وح��ة 
اال�شتفادة  ح��ول  تتمحور  اجلائحة 
من م�شروع االوملبياد املدر�شي الذي 
الوطنية  االومل��ب��ي��ة  اللجنة  تنظمة 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع احت�������اد ال���رم���اي���ة 
بانتقاء عدد من الرماة من طاب 
وتاأهيلهم  امل����وه����وب����ني  امل�����دار������س 
و���ش��ق��ل م��واه��ب��ه��م ب��ا���ش��ل��وب علمي 
اجنلو�س  لو�س  الأوملبياد  العدادهم 

عام 2028 .

ا�صتعدادا لـ »عربية م�صر« واآ�صيوية »ال�صني« 

مع�شكر خارجي لرماة فزاع يف لوناتو وتودي باإيطاليا

•• دبي -الفجر

اأحمد  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ال���ت���ق���ى   
ب���ال���ه���ول ال���ف���ا����ش���ي، وزي������ر دول����ة 
لريادة االأعمال وامل�شاريع ال�شغرة 
العامة  الهيئة  رئي�س  واملتو�شطة، 
االأبطال  م��ن  جمموعة  للريا�شة 
اأ�شحاب  ال�������ش���ب���اب  ال���ري���ا����ش���ي���ني 
االإجن���������ازات يف خم��ت��ل��ف االأل���ع���اب 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، وا���ش��ت��م��ع م��ن��ه��م اإىل 
تواجههم  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأه�����م 
العمل على  التي ميكن  واجل��وان��ب 
من  متكنيهم  اأج���ل  م��ن  حت�شينها 
واأكد  ال��ب��ط��والت.  ح�شد  موا�شلة 
معاليه على اأن مرحلة جديدة قد 
بداأت على م�شتوى العمل الريا�شي 
ترجمة  ت���اأت���ي  وه����ي  ال����دول����ة،  يف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف 
الدولة من اأجل حتقيق نقلة نوعية 
الريا�شية  امل��ن��ظ��وم��ة  �شعيد  ع��ل��ى 
ع��ن��وان��ه��ا ال�������ش���راك���ة ال��ف��اع��ل��ة مع 
ومنها  امل��ع��ن��ي��ة  االأط��������راف  ج��م��ي��ع 

االأبطال ال�شباب.
ياأتي �شمن  ال��ذي  اللقاء،  ومتحور 
امل�شتقبل"  ري��ا���ش��ة  ح����وار  م���ب���ادرة 
التي اأطلقتها موؤخراً الهيئة العامة 
�شبل متكني ودعم  للريا�شة، حول 
عن  والوقوف  ال�شباب  الريا�شيني 
وال�شعوبات  التحديات  على  ق��رب 
التي تواجههم  بهدف و�شع مقاربة 

جديدة للمرحلة املقبلة.
اأحمد  الدكتور  معايل  ا�شتهل  وقد 
ال��ل��ق��اء بكلمة  ال��ف��ا���ش��ي  ب��ال��ه��ول 
خالها  م��ن  اأث��ن��ى  ودي���ة  ترحيبية 
ال�شباب،  االأب���ط���ال  اإجن�����ازات  ع��ل��ى 
اإعاء  اأهمية دوره��م يف  واأك��د على 
���ش��م��ع��ة وم��ك��ان��ة االإم��������ارات، وعلى 

واهتمامها  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  ح��ر���س 
ب���ت���م���ك���ني ال���������ش����ب����اب االإم�������ارات�������ي 
واالأغلى  االأه���م  امل���ورد  باعتبارهم 
ويف  امل�شتدامة،  التنمية  عملية  يف 
للدولة  امل��رج��وة  االأه����داف  حتقيق 

على مدى اخلم�شني عاماً املقبلة.

املواهب  لرعاية  خا�س  برامج 
اأولوية رئي�صية

العامة  الهيئة  باأن  معاليه  واأو�شح 
اجلهات  م����ع  ���ش��ت��ع��م��ل  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
امل��ع��ن��ي��ة يف ال���ف���رتة ال���ق���ادم���ة على 
املواهب  ال�شتك�شاف  برامج  اإط��اق 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ع��م��ر م��ب��ك��ر، على 
تطوير  ب��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذا  ي���رتاف���ق  اأن 
الإن�شاء  الريا�شية  املرافق  وجتديد 
املواهب  ل��ه��ذه  تتيح  منا�شبة  بيئة 

�شلم  ع��ل��ى  امل���درو����س  ال��ت��ق��دم  �شبل 
ال���ن���ج���اح. واأ�����ش����ار م��ع��ال��ي��ه خال 
ال�����ش��راك��ة بني  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ل��ق��اء 
واجلهات  للريا�شة  العامة  الهيئة 
املجل�س  ع�����ش��وي��ة  امل��ن�����ش��وي��ة حت��ت 
ي�شم   ال���ذي  للريا�شة  التن�شيقي 
وزارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ال�����ش��ح��ة، 
وال�شباب  الثقافة  وزارة  اخلارجية 
لاأهداف  للو�شول  خطط  لو�شع 
اال�شتفادة  ���ش��رورة  واإىل  امل��رج��وة 
م��ن ال��ت��ج��ارب ال�����ش��اب��ق��ة ح��ت��ى يتم 

ا�شتثمار الوقت ب�شكل �شحيح.

�ـــصـــفـــافـــيـــة عـــكـــ�ـــصـــت حــ�ــس 
امل�صوؤولية 

واأغ������ن������ى ال����ري����ا�����ش����ي����ون احل�������وار 

ات�شمت  م�����داخ�����ات  خ������ال  م����ن 
بال�شفافية وعك�شت ح�س امل�شوؤولية 
ال��وط��ن��ي��ة ل��دي��ه��م واإدراك���ه���م ملعنى 
حتدثوا  وق��د  ال��وط��ن،  ا�شم  متثيل 
والعقبات  التحديات  ع��ن  بو�شوح 
دون  وال��ت��ي حت��ول  تواجههم  ال��ت��ي 
ي�شمن  ال��ذي  للم�شتوى  الو�شول 
حتقيق  يف  اال�����ش����ت����م����راري����ة  ل���ه���م 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��م��ي��زة، واحل���ف���اظ على 
البطوالت  يف  مميز  ح�شور  �شمان 
فيها.  ي�����ش��ارك��ون  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
لها  التي تطرق  النقاط  اأه��م  ومن 
ال��ري��ا���ش��ي��ون ع���دم وج����ود ماعب 
كافية للتدرب لبع�س االألعاب وهذا 
اأمام تطوير امل�شتوى،  ي�شكل عائقاً 
التفرغ  م��و���ش��وع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
التي  امل�شاكل  اأه��م  اأح��د  يعد  ال��ذي 

التح�شر  ف��رتة  خ��ال  تواجههم 
ال���ب���ط���والت، وك���ذل���ك غياب  ق��ب��ل 
االه��ت��م��ام االإع���ام���ي ال����ذي يركز 
غرها  دون  الريا�شات  بع�س  على 
بالن�شيب  القدم  كرة  حتظى  حيث 
والتغطيات.  املتابعات  م��ن  االأك���رب 
مو�شوع  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  وت��ط��رق 
ط��م��وح ال��اع��ب االإم����ارات����ي الذي 
بات يتخطى امل�شاركة يف البطوالت 
حتقيق  اإىل  ل��ي�����ش��ل  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
القارية.  ال���ب���ط���والت  يف  االإجن������از 
اأي�شاً  امل����داخ����ات  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��رتت��ب��ة ع��ن ق��ي��ام بع�س 
األعاب لديها، االأمر  باإلغاء  االأندية 
قاعدتها  على  �شلباً  انعك�س  ال��ذي 
ال�شباب  اإقبال  وعلى  اجلماهرية، 

واالأطفال على ممار�شتها.

رغبة حقيقة لإحداث التغيري 
"مل�شت من خال  واأو�شح معاليه: 
املعنيني  مع  ال�شابقة  االجتماعات 
وج�����ود رغ���ب���ة ح��ق��ي��ق��ة يف اإح�����داث 
فارق ملحوظ على م�شتوى العمل 
االإجنازات  ي��واك��ب  ومب��ا  الريا�شي 
النوعية التي حققتها االإم��ارات يف 
ا�شتطاعت  والتي  املجاالت  خمتلف 
مراكز  اإىل  ال��و���ش��ول  خالها  م��ن 
التناف�شية  موؤ�شرات  على  متقدمة 
م�شتعد  ال���ي���وم  اجل��م��ي��ع  ال��ع��امل��ي��ة. 
ال�شابقة  التجارب  من  لا�شتفادة 
�شناعة  نحو  واالنطاق  وتقييمها 
يتنا�شب  مبا  للريا�شة  جديد  اأف��ق 
ل��ع��ام اخلم�شني.  ا���ش��ت��ع��دادات��ن��ا  م��ع 
يحتاج  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ط��ور  حتقيق 
االأدوار  ل��ت��ح��دي��د  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�����ش��ك��ل 

اآليات  وو���ش��ع  االأه����داف  وتو�شيح 
وفق  العمل  يكون  بحيث  املحا�شبة 
اأ����ش�������س وا����ش���ح���ة. ه��دف��ن��ا حتقيق 
ثقافة  وت���ط���وي���ر  اال����ش���ت���م���راري���ة 
اأج��ل �شمان  م��ن  االأب��ط��ال  �شناعة 

ح�شور دائم يف كافة املناف�شات".
دولة  "ت�شعى  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����ش����اف 
مكانتها  ت���ع���زي���ز  اإىل  االإم�����������ارات 
كبرة  ب�شمة  وو���ش��ع  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
خال  م��ن  ال���ق���اري  ال�شعيد  ع��ل��ى 
ومن  جهة،  من  البطوالت  حتقيق 
خ����ال ت����ويل م��ن��ا���ش��ب دول���ي���ة يف 
االحتادات القارية من جهة اأخرى، 
لدعم  اال���ش��ت��ع��داد  اأمت  على  ون��ح��ن 
ك���ل م���ن ي���رغ���ب يف ال���و����ش���ول اإىل 
املنظمات  يف  القرار  �شناعة  مراكز 
ال��ع��امل��ي��ة. وع��ل��ي��ه الب����د م���ن اإع����ادة 

لتكون  اجل��وان��ب  بع�س  يف  ال��ن��ظ��ر 
ولتواكب  وح��ي��وي��ة  م���رون���ة  اأك����رث 
امل��ت��غ��رات ال��ك��ب��رة ال��ت��ي مي��ر بها 
ال��ع��امل وال��ري��ا���ش��ة ب�شكل ع��ام مبا 
اأم���ام  اأك����رب  ال��ف��ر���ش��ة ب�شكل  ي��ت��ي��ح 

حتقيق املزيد من االإجنازات". 
الهيئة  اأن  اإىل  االإ�����ش����ارة  وجت�����در 
"حوار  ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة اأط��ل��ق��ت 
تعزيز  ب��ه��دف  امل�شتقبل"  ري��ا���ش��ة 
االحت���ادات  م�شتوى  على  التكامل 
وتوحيد  ال���ري���ا����ش���ي���ة،  واجل����ه����ات 
اجلهود بني كافة االأط��راف املعنية 
بال�شاأن الريا�شي املحلي. وتت�شمن 
الفعاليات  م��ن  جم��م��وع��ة  امل���ب���ادرة 
اللقاءات  تت�شمن  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة 
امليدانية  وال�����زي�����ارات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
وور�س العمل واالأن�شطة التن�شيقية 
وجل�شات الع�شف الذهني والعديد 
من االأن�شطة امل�شرتكة مع املعنيني 
املبادرة  وتقوم  الريا�شي.  بال�شاأن 
ال�شراكة،  ه��ي  خ��م�����س  اأ���ش�����س  ع��ل��ى 
واحل����وك����م����ة، ورع�����اي�����ة امل����واه����ب، 
وكيفية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وال���ري���ا����ش���ة 
توظيف الريا�شة يف تعزيز ح�شور 
كافة  يف  مكانتها  وت��اأك��ي��د  ال��دول��ة 
امل��ح��اف��ل. وت��اأت��ي امل��ب��ادرة اجلديدة 
العامة  الهيئة  لتوجهات  جت�شيداً 
للريا�شة يف تعزيز العمل امل�شرتك 
ال��ري��ا���ش��ة املحلية  ل��ري��ادة م�����ش��رة 
االإجنازات  من  املزيد  حتقيق  نحو 
م�������ن خ���������ال ب�������ل�������ورة وت����ط����وي����ر 
ا�شرتاتيجيات واآليات عمل جديدة 
من  وتعزز  الريا�شة  بواقع  ترتقي 
خطط  يف  وح�����ش��وره��ا  م�شاهمتها 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة ل���ل���دول���ة مبا 
نحو  الدولة  توجهات  مع  يتما�شى 

اخلم�شني القادمة.

تتبني مقاربة جديدة �صاملة اأ�صا�صها ال�صراكة والتفاعل الإيجابي مع جميع مفا�صل الريا�صة واملعنيني بالقطاع   للريا�صة  العامة  • الهيئة 
• التفرغ الريا�صي وتوفري الدعم والبنية التحتية اأهم التحديات املطروحة على �صاحة النقا�س 

• اإطالق برامج ل�صتك�صاف املواهب الريا�صية يف عمر مبكر, وتطوير املرافق الريا�صية على قائمة اأهم اأولويات املرحلة القادمة 

يلتقي الريا�صيني ال�صباب ويناق�س معهم اأهم التحديات

بالهول الفال�شي: هدفنا حتقيق ال�شتمرارية وتطوير ثقافة �شناعة الأبطال لتعزيز ح�شور الإمارات يف كافة املناف�شات

•• دبي -وام:

"م�شبار االأمل" بكاأ�س الكرة الطائرة يف ختام م�شابقات الن�شاط  حلق فريق 
الرم�شاين بنادي دبي الأ�شحاب الهمم الذي ا�شتمل على العديد من الفعاليات 
االحرتازية  االإج����راءات  وف��ق  الف�شيل،  ال�شهر  خ��ال  والثقافية  الريا�شية 
املعنية وحكومة  بها اجلهات  اأو�شت  التي  االإر�شادية  القواعد  اإطار  املتبعة يف 
دبي، فيما ذهب املركز الثاين اإىل ال�شام، و تاه دبي ثالثا. وح�شل "فريق 
الثاين "م�شبار االأمل" بينما  املركز  يف  تاه  القدم  كرة  كاأ�س  "على   2040

كان املركز الثالث من ن�شيب فريق "بيت املال". واأ�شفرت م�شابقة كرة ال�شلة 
على الكرا�شي املتحركة عن اعتاء فريق "الهمة" للقمة، تاركا املركز الثاين 
ل�" االأبطال" فيما كان املركز الثالث من ن�شيب "امللك". ويف اليوم اخلتامي 
ال�شلة  وك��رة  القدم  كرة  واجلماعية  الفردية  االألعاب  يف  الفائزين  تتويج  مت 
على الكرا�شي املتحركة والكرة الطائرة وكرة الطاولة والرماية وال�شطرجن 
�شمن  اأقيمت  التي  املختلفة  امل�شابقات  يف  العمال  من  الفائزين  اإىل  اإ�شافة 
احتفال النادي بيوم العمال العاملي. جدير بالذكر اأن امل�شابقات املختلفة قد 
�شارك فيها موظفو النادي مع " اأ�شحاب الهمم" ليحقق الن�شاط الرم�شاين 

" �شاركوا يف  الهمم  اأن" اأ�شحاب  اأجلها، وخ�شو�شا  اأقيم من  التي  االأه��داف 
يف  وحت��دث  واالإداري.  الفني  ال�شعيدين  على  الفعاليات  م��ن  العديد  اإدارة 
احلفل اخلتامي ماجد الع�شيمي املدير التنفيذي للنادي معربا عن اعتزازه 
نكهته اجلميلة  له  كان  الف�شيل  ال�شهر  اأن  مبينا  املتنوعة،  الفعاليات  بنجاح 
رغم ظروف " اجلائحة" يف ظل التزام اجلميع باالإجراءات االحرتازية خال 
املناف�شات املختلفة، ومثمنا النجاح الكبر الذي حققته م�شابقات دبي للقراآن 
الكرمي الأ�شحاب الهمم التي اأقيمت افرتا�شيا حتت رعاية ال�شيخة رو�شة بنت 
اأحمد بن جمعة اآل مكتوم حرم املغفور له ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم 

طيب اهلل ثراه، مب�شاركة 330 مت�شابقا من خمتلف اأنواع االإعاقات الب�شرية 
وال�شمعية والفكرية واحلركية واجل�شدية اإ�شافة اإىل العديد من الفعاليات 
الثقافية واالجتماعية املتنوعة. وقال الع�شيمي اإن مثل هذه الن�شاطات ت�شهم 
اأ�شحاب الهمم واإبقائهم يف دائرة  يف رفع جاهزية الاعبني والاعبات من 
�شاعدة  مواهب  بروز  اإىل  اإ�شافة  املقبلة،  لا�شتحقاقات  والرتقب  التحفيز 
االإي��ج��اب��ي على م�شرتهم خال  امل���ردود  ل��ه  �شيكون  الفعاليات مم��ا  ه��ذه  يف 
امل�شاركات املحلية واخلارجية..م�شيدا بفرق العمل املختلفة التي عملت بروح 

الفريق الواحد مما كان له االأثر يف حتقيق االأهداف املن�شودة.

»الهمة« على قمة »�شلة الكرا�شي«.. و »م�شبار الأمل« يحلق بلقب طائرة »رم�شانية« دبي لأ�شحاب الهمم 
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االأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  اأّك���د 
ال��دول��ي��ة االأ����ش���رتايل ج���ون كوت�س  
�شيمنع  �شيء  ال  ب��اأن  ال�شبت،  اأم�����س 
االأوملبية  طوكيو  األعاب  دورة  اقامة 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن امل���خ���اط���ر ج���راء 

جائحة كوفيد19-.
لوكالة  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  ك��وت�����س  ورّد 
ثمة  كان  اإذا  عما  بر�س"  "فران�س 
�شيناريو لتاأجيل االألعاب املقّررة اأن 
املقبل،  متوز/يوليو   23 يف  تنطلق 
مّرة جديدة اأو الغائها بقوله "كا، 

ال وجود )لهكذا �شيناريو(".
االجتماع  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وا�����ش����اف 
ال�شنوي للجنة االأوملبية االأ�شرتالية 
"لقد اف�شح رئي�س الوزراء الياباين 
املتحدة  الواليات  رئي�س  اإىل  بذلك 
يزال  وال  ثاثة،  اأو  اأ�شبوعني  قبل 
االوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل  ذل���ك  ي��ق��ول 

الدولية".
)رئي�س  العمل معه  "نوا�شل  وتابع 
�شوغا(  يو�شيهيدي  ال��ي��اب��ان  وزراء 
يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��م��ي��ع االج������راءات 
ال�شحية، االأمور ت�شر كما يجب".

الرئي�س  اىل  حت����ّدث  ���ش��وغ��ا  وك����ان 
ني�شان/ يف  ب��اي��دن  ج��و  االم���رك���ي 
اب���ري���ل واأك�����د ل���ه ب����اأن ب����اده تقوم 
جائحة  الح��ت��واء  ممكن  ���ش��يء  بكل 
"اآمنة".  العاب  واقامة  كوفيد19- 
حول  حت��وم  ت���زال  ال  ال�شكوك  لكن 
�شيما بعد متديد  االلعاب ال  اقامة 
ال��ط��وارئ يف  ال��ي��اب��ان لفر�س حالة 
بينها  م��ق��اط��ع��ات  اأرب�����ع  يف  ال���ب���اد 
كورونا،  انت�شار  م��ن  للحد  طوكيو 

 31 حتى  ج��دي��دة  اأ���ش��اب��ي��ع  لثاثة 
اأيار/مايو.

التي  ط���وك���ي���و  اإىل  وب����االإ�����ش����اف����ة 
االألعاب  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  اأن  ي��ف��رت���س 
يوما   80 اأق��ل من  االأوملبية خ��ال 
اأو�شاكا  ه��ي  اأخ���رى  مناطق  وث��اث 
فر�شت  )غ��رب��ا(،  وهيوغو  وكيوتو 
اأخريني  اإدارت��ني  الطوارئ يف  حالة 
وفوكوكا  )و�����ش����ط(  اأي���ت�������ش���ي  ه���م���ا 

)جنوب غرب(.
رئ����ي���������س جلنة  ك����وت���������س  وا�������ش������اف 
االوملبية  اللجنة  االلعاب يف  تن�شيق 
العام  من  االول  الق�شم  "اأم�شينا 
املا�شي لدرا�شة اأ�شواأ ال�شيناريوهات 

امل���ح���ت���م���ل���ة، ث�����م ق���م���ن���ا ب����درا�����ش����ة 
االج����������راءات ال���������ش����رورة ال���واج���ب 

اتخاذها".
التي  االج���������������راءات  "كل  وت�����اب�����ع 
اتخذناها تهدف اىل حماية �شامة 
اليابان"،  و����ش���ك���ان  ال���ري���ا����ش���ي���ني 
داح�شا املزاعم باأن اللجنة االوملبية 
املادية قبل  ت�شع الريا�شة واالأمور 

عوامل ال�شحة.
بني  التفاهم  مبذكرة  كوت�س  ون��ّوه 
خمتربي فايزر وبيونتيك واللجنة 
لقاحات  لتوفر  الدولية  االأوملبية 
"كوفيد19-"  ف�����رو������س  �����ش����د 
ل��ل��ري��ا���ش��ي��ني وال���وف���ود م���ن جميع 

طوكيو  اأوملبياد  يف  امل�شاركة  ال��دول 
خطوة  اأن��ه��ا  اإىل  م�شرا   ،2020
هذا  يف  وق�����ال  االم�������ام.  اإىل  ه���ام���ة 
طويا  وقتا  ام�شينا  "لقد  ال�شدد 
�شامة  ل�شمان  االج���راءات  لو�شع 
االختبارات،  خال  من  الريا�شيني 
ال �شيما بان هوؤالء من جميع انحاء 
احل�شول  ي�شتطيعون  باتوا  العامل 
باأن  اع��رتف  اأن��ه  بيد  اللقاح".  على 
عدم حما�س ال�شعب الياباين لتلقي 
اللقاح ي�شكل قلقا وقال "اعتقد باأن 
اال�شخا�س  ع���دد  ب��ني  ع��اق��ة  ث��م��ة 
القلقني حول �شامتهم مقارنة مع 
يف  اللقاح  تلقوا  ال��ذي��ن  اال�شخا�س 

اللقاح  تلقوا  ال��ذي��ن  ع��دد  ال��ي��اب��ان. 
�شئيل جدا ال �شيما بني املتقدمني 
االمور  ب��اأن  اعتقد  لكني  ال�شن.  يف 
����ش���ت���ت���ح�������ش���ن م������ع ت�����وف�����ر ال���ل���ق���اح 
وت�شّجل  اليابان".  يف  اك��رب  بن�شبة 
 5300 زهاء  راهًنا  االأمرباطورية 
الوباء  ت�شبب  فيما  يومية،  ا�شابة 
بوفاة حوايل 10500 �شخ�س منذ 
يظل  وبالتايل   .2020 عام  بداية 
حجم الوباء حمدوًدا مقارنة بدول 
اأخ����رى ح���ول ال���ع���امل، ل��ك��ن االأزم���ة 
الطبي،  القطاع  ت�شتنفذ  ال�شحية 
خ�شو�شا واأن حملة التلقيح تتقدم 

ببطء �شديد يف االأرخبيل

�شيتدرب الربيطاين اآندي موراي مع امل�شنف االأول عاملياً ال�شربي 
يف  �شوارتزمان  دييغو  االأرجنتيني  ومع  ديوكوفيت�س  نوفاك 
العا�شمة االإيطالية روما اليوم االأحد، يف اإطار خطته الهادفة 

للعودة اإىل ماعب التن�س بعد غياب طويل ب�شبب االإ�شابة.
األقاب كربى يف احل�شول على  وياأمل م��وراي الفائز بثاثة 
اأخرى يف  اأو  بطاقة لا�شرتاك املبا�شر يف بطولة يف جنيف 

ليون بداية من 17 مايو )اأيار( اجلاري.
وتراجع موراي اإىل املركز 123 عاملياً ب�شبب غيابه الطويل 

عن البطوالت بعد خ�شوعه جلراحة يف الفخذ.
واآخ���ر ظ��ه��ور مل���وراي )33 ع��ام��اً( يف ب��ط��والت امل��ح��رتف��ني ك��ان يف 
يف  روبليف  اأندريه  الرو�شي  اأم��ام  خ�شر  حيث  الهولندية  روت��ردام 
الثالث من مار�س )اآذار( املا�شي، وان�شحب من بطولة 

ميامي يف نف�س ال�شهر ب�شبب م�شكلة يف اأعلى الفخذ.
لي�شت  االإ���ش��اب��ة  اأن  اأثبتت  الفحو�س  اإن  م���وراي  وق��ال 
خطرة وبناء عليه فاإنه �شي�شافر اإىل روما اليوم ال�شبت، 
للتدرب مع كبار الاعبني امل�شاركني يف بطولة 

اإيطاليا املفتوحة.
واأ�����ش����اف م������وراي: "يف ي����وم االأح����د، 
ل��ل��ت��درب م���ع دييغو  ح���ج���زت م��ل��ع��ب��اً 
بعد  ن�����وف�����اك  وم�������ع  ������ش�����وارت�����زم�����ان 

الظهر".
قائًا:  االإ�شكتلندي  الاعب  واأردف 
اأف�شل  م���واج���ه���ة  يف  ال���ل���ع���ب  "اأود 
الاعبني قدر امل�شتطاع الأنني اأعتقد 
حت�شني  يف  ���ش��ي�����ش��اع��دين  ه����ذا  اأن 

م�شتوى اأدائي �شريعاً".
واأ����ش���ار م�����وراي ال����ذي ����ش���ارك يف 
العام  ثاث بطوالت فقط خال 
اإن كان  اأن��ه ال يعرف  اإىل  احل��ايل 
لا�شرتاك  بطاقة  على  �شيح�شل 
املفتوحة  فرن�شا  بطولة  يف  املبا�شر 
الرملية  غ��ارو���س  روالن  م��اع��ب  يف  انطاقها  امل��ق��رر 

الباري�شية يف 30 مايو )اأيار( اجلاري.

خ��ط��ا ال���ه���ال خ���ط���وة م��ه��م��ة نحو 
ال�شعودي  ال��دوري  بلقب  االحتفاظ 
ل���ك���رة ال���ق���دم ب��ع��دم��ا ���ش��ح��ق ج���اره 
مباراة  يف   1-5 ال�شباب  وم�شيفه 
ال�شاد�شة  امل���رح���ل���ة  م����ن  م���وؤج���ل���ة 
وال��ع�����ش��ري��ن م�����ش��اء اجل��م��ع��ة على 

ملعب نادي ال�شباب.
بافيتيمبي  ال���ف���رن�������ش���ي  و����ش���ج���ل 
غومي�س )3 و25 من ركلة جزاء( 
فييتو  ل���و����ش���ي���ان���و  واالأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
الدو�شري )66(  )45+3( ونا�شر 
خما�شية   )84( ك���ن���و  وحم����م����د 
الربتغايل  ���ش��ج��ل  ف��ي��م��ا  ال����ه����ال، 
فابيو مارتيني�س )5( هدف ال�شباب 

الوحيد.
مع  ال�شدارة  �شراكة  الهال  وف�س 
ال�����ش��ب��اب ب��ع��دم��ا رف���ع ر���ش��ي��ده اإىل 
اأمام  51 نقطة بفارق ثاث نقاط 
ال�شباب قبل اأربع مراحل من نهاية 

املو�شم.
وع�����زز غ��وم��ي�����س ����ش���دارت���ه الئحة 

الهدافني بر�شيد 20 هدفاً.
موؤقت  ب�شكل  الهال  على  واأ���ش��رف 
اللطيف  ع���ب���د  ال����وط����ن����ي  امل��������درب 
احل�شيني، على اأن يتوىل الربتغايل 
جوزيه موراي�س الذي يخ�شع حالًيا 
ب�شكل  امل��ه��م��ة  ال�����ش��ح��ي،  ل��ل��ح��ج��ر 
املقبلة  املباريات  من  اعتباراً  ر�شمي 
 4 نحو  قبل  للريا�س  و�شوله  بعد 
الذي  للربازيلي ميكايل  اأيام، خلفاً 
يف  امل�شاركة  نهاية  بعد  اإقالته  متت 

دوري اأبطال اآ�شيا.
ب�شورة  االأول  ال�شوط  الهال  وب��داأ 
مثالية مفتتحا الت�شجيل مبكرا اإثر 

كرة نفذت من ركلة ركنية ارتقى لها 
ميني  على  براأ�شه  ولعبها  غومي�س 

احلار�س زيد البواردي )3(.
ومل مت�س �شوى دقيقتني حتى اأدرك 
عر�شية  ك��رة  بعد  ال��ت��ع��ادل  ال�شباب 
كري�شتيان  االأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ه���ي���اأه���ا 
ال��ربت��غ��ايل فابيو  ل��زم��ي��ل��ه  غ��وان��ك��ا 
على  قوية  �شددها  الذي  مارتيني�س 

ميني عبداهلل املعيوف )5(.
الإ�شافة  ل��ل�����ش��ب��اب  ف��ر���ش��ة  والح����ت 
ت�شدى  كرة غوانكا  لكن  ثان  هدف 
ل��ه��ا امل��ع��ي��وف ع��ل��ى دف��ع��ت��ني )14(، 
وح�����ش��ل ال��ه��ال ع��ل��ى رك��ل��ة ج���زاء، 

نفذها غومي�س بنجاح )25 ).
الإدراك  ل��ل�����ش��ب��اب  ف��ر���ش��ة  وت���ه���ي���اأت 
ال��ت��ع��ادل ع���رب ال��ن��ي��ج��ري اأودي�����ون 
اإي��غ��ال��و م���ن ت�����ش��دي��دة ت�����ش��دى لها 

الربازيلي  اإىل  واأرت�������دت  امل��ع��ي��وف 
�شيبا لكن االأخ��ر مل يتعامل معها 
بال�شكل املنا�شب ليبعدها الدفاع اإىل 

ركنية )29(.
واأ�شاع ال�شباب هدفاً حمقًقا عندما 
انفرد غوانكا لكنه ف�شل لعب الكرة 
اإيداعها  من  ب��داًل  الإيغالو  عر�شية 

املرمى )36(.
بع�شرة  امل����ب����اراة  ال�����ش��ب��اب  واأك����م����ل 
العبني بعد طرد جنمه االأرجنتيني 

اإيفر بانيغا )45(.
ويف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
هفوة  ومن  االأول،  لل�شوط  ال�شائع 
الكرة  فييتو  خطف  قاتلة  دف��اع��ي��ة 
ولعبها  ال��ب��واردي  باحلار�س  وانفرد 

�شهلة داخل املرمى.
هدفاً  ي�����ش��ج��ل  اأن  ال����ه����ال  وك������اد 

ال��ث��اين، لكن  ال�����ش��وط  راب��ع��اً مطلع 
القائم  بجانب  م��رت  غومي�س  ك��رة 
البواردي مرماه من  واأنقذ   ،)47(
لكرة  ت�شدى  عندما  حمقق  ه��دف 
جوفينكو  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  االإي���ط���ايل 
وحولها باأطراف اأ�شابعه اإىل ركنية 

.)50(
من  الرابع  الهدف  الهال  واأ�شاف 
اإثرها  ع��ل��ى  ت��ن��اق��ل  منظمة  هجمة 
الكرة اأكرث من العب قبل اأن ت�شل 
داخل  لعبها  ال���ذي  ال��دو���ش��ري  اإىل 

املرمى )66(.
بالهدف  امل���ه���رج���ان  ك��ن��و  واخ���ت���ت���م 
اخلام�س بعد خطاأ دفاعي لل�شباب، 
ب�شكل مثايل  الو�شط  ا�شتغله العب 
م���ن ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة ���ش��ك��ن��ت �شباك 

البواردي )84(.

كوت�س يوؤكد اإقامة اأوملبياد طوكيو رغم املخاوف

ا�شتقر الربتغايل جوزيه مورينيو، املدرب املقبل لروما، على الاعب الذي �شيتعاقد معه، 
من اأجل قيادة خط هجوم الذئاب.

واأعلن روما منذ اأيام اأن مورينيو �شيكون مدرب الفريق، بدًءا من املو�شم املقبل، وملدة 3 
موا�شم.

"كوريري ديللو �شبورت" االإيطالية، فاإن مورينيو ا�شتقر على التعاقد  ووفًقا ل�شحيفة 
مع اأندريا بيلوتي، جنم تورينو، من اأجل قيادة هجوم روما يف املو�شم املقبل.

اال�شتغناء عن  بيلوتي مهاجم مثايل لروما، مع عدم  اأن  اأن مورينيو يرى  اإىل  واأ�شارت 
اإدين دجيكو املهاجم االأول للذئاب حالًيا.

كان  التعاقد معه عندما  الذي حاول  ملورينيو،  بيلوتي ميثل حلًما قدمًيا  اأن  واأو�شحت 
يعمل يف توتنهام هوت�شبر.

عقد  الأن  �شعًبا،  يكون  لن  تورينو  عن  بيلوتي  رحيل  اإن  االإيطالية،  ال�شحيفة  وقالت 
الاعب ينتهي يف �شيف 2022، كما اأنه ال ينوي التوقيع على عقد جديد.

مورينيو ي�شتعن بهدف قدمي 
لقيادة هجوم روما

موراي يتدرب مع 
ديوكوفيت�س يف روما

 يف ليلة الهالل ال�شعودي.. افر�س 
ال�شباب بخما�شية وف�س ال�شراكة

اأم�س  ويوفنتو�س  مدريد  وري��ال  بر�شلونة  اأندية  دافعت 
ال�شبت عن مزايا الدوري ال�شوبر االأوروبي لكرة القدم، 
م�شتنكرة تهديدات االحتاد االأوروبي )ويفا( الذي عاقب 
اجلمعة ت�شعة اأندية �شاركت يف اطاق امل�شابقة املندثرة 

بعد 48 �شاعة وكانت تهدف ملناف�شة دوري االأبطال.
اأ�ّش�شت   12 اأ���ش��ل  م��ن  اأن���دي���ة  ت�شعة  ان�����ش��ح��اب  وب��رغ��م 
م�شروع الدوري ال�شوبر يف ني�شان/اأبريل املا�شي، تعتزم 
ويوفنتو�س  )اإ���ش��ب��ان��ي��ا(  م��دري��د  وري���ال  بر�شلونة  اأن��دي��ة 
منا�شبة،  حلول  الي��ج��اد  ال�شعي  يف  "املثابرة  )اإي��ط��ال��ي��ا( 
ب��رغ��م ال�����ش��غ��وط وال��ت��ه��دي��دات غ��ر امل��ق��ب��ول��ة م��ن قبل 
ويفا"، بح�شب بيان م�شرتك ن�شرته االأندية الثاثة على 

مواقعها الر�شمية.
وقالت االأندية يف بيانها اإن الدوري ال�شوبر اأطلق "بهدف 
توفر حلول للو�شع احلايل غر امل�شتدام يف �شناعة كرة 

القدم".
وك���ان وي��ف��ا اأع��ل��ن اجل��م��ع��ة ع��ن ع��ق��وب��ات م��ادي��ة خفيفة 
توتنهام،  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ش�شرت  ت�شل�شي،  اأر���ش��ن��ال،  بحق 
اإىل  باال�شافة  االنكليزية،  وليفربول  �شيتي  مان�ش�شرت 
اال�شباين  م��دري��د  واتلتيكو  االي��ط��ال��ي��ني  واإن���رت  م��ي��ان 
15 مليون يورو  "وافقت جمتمعة على دفع مبلغ  التي 

)18،25 مليون دوالر اأمركي( والتخلي عن 5 يف املئة 
�س هذا  من ايراداتها على مدى مو�شم بالكامل"، لُيخ�شّ

املبلغ للنا�شئني واجلذور يف اأوروبا.
وو�شع االحتاد القاري غرامة قدرها 100 مليون يورو 
يف حال ك��ّررت هذه االندية فكرة االن�شمام جم��ددا اإىل 
حال  يف  ي���ورو  مليون  و50  ب��ه��ا،  م�شموح  غ��ر  م�شابقة 

الرتاجع عن التزاماتها.
و�شّكك بيان االأندية الثاث اأن املن�شحبني الت�شعة يف ظّل 
�شغوط اجلماهر و�شيا�شيني "ت�شاركوا املخاوف عينها.. 
باأن اال�شاحات الهيكلية �شرورية ل�شمان بقاء ريا�شتنا 

جذابة وم�شتمرة على املدى البعيد".
تابع البيان "يوؤ�شفنا روؤية ا�شدقائنا وال�شركاء املوؤ�ش�شني 
اأنف�شهم يف مثل هذا  مل�شروع ال��دوري ال�شوبر قد وجدوا 
من  ع��ددا  وقعوا  عندما  واملتناق�س  املت�شق  غر  املوقف 

االلتزامات لويفا اأم�س".
االندية  ه��ذه  ان  اإىل  ال��ق��اري  االحت���اد  بيان  اأ���ش��ار  وفيما 
"اعرتفت وقبلت بان م�شروع الدوري ال�شوبر كان خطاأ"، 
ك�شف باأنها وقعت "من دون حتفظ" باأنها حترتم قوانني 
م�شابقة  ك��ّل  امل�شاركة" يف  و"تعّهدت  االوروب����ي  االحت���اد 

قارية تتاأهل اإليها عن طريق "اجلدارة الريا�شية".

بر�شلونة وريال مدريد ويوفنتو�س 
يتم�شكون بالدوري ال�شوبر 
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عامل فرياري اأبوظبي ت�شتعر�س نخبة من اأجمل طرازات فرياري املحدودة يف معر�س هايرب كارز
جمتمع االمارات

اأبوظبي �شيوفها من ع�شاق ال�شرعة   دعت عامل فراري 
لزيارة معر�س هايرب كارز – م�شرة التطور نحو التفرد 
�شيارات  اأج��م��ل  م��ن  نخبة  مل�شاهدة  ف���راري  ج��ال��ري��ا  يف 
املعرو�شة  كتلك  املحدود  االإ���ش��دار  وذات  ال��ن��ادرة  ف��راري 

حالياً يف معر�س فراري مبدينة مارانيللو االإيطالية.
االإ���ش��دارات اخلا�شة  فريدة من  املعر�س جمموعة  ي�شم 
ال��ت��ي تعك�س  الريا�شية  ف���راري  ���ش��ي��ارات  وامل��ح��دودة م��ن 
وروعة  التقني  كالتميز  ف��راري  لعامة  الرئي�شية  القيم 
اإنزو  الت�شميم واالأداء، ما ُيج�شد �شغف وطموح موؤ�ش�شها 
فريدة  اإ�شدارات  بت�شميم  ال�شخ�شية  وفل�شفته  ف��راري، 
تكون هي االأرقى واالأجمل يف ع�شرها. كما ي�شم املعر�س 

ع���ددا م��ن اأف��خ��م ط����رازات ف���راري مثل ال ف���راري التي 
اإنزو  و���ش��ي��ارة   ال��ف��ري��دة،  الت�شميم  مفاهيم  اأرق���ى  جت�شد 
�شركة  موؤ�ش�س  لذكرى  تخليداً  ممت  �شُ التي  الريا�شية 
اإنزو ف��راري. و�شيتمكن حمبو �شيارات  فراري الراحل  
فراري من م�شاهدة �شيارة GTO احل�شرية والتي مت 
بدء  قبل  جميعاً  وبيعها  فقط  منها  ن�شخة   272 ت�شنيع 
اإنتاجها، و�شيارة F40 االأ�شطورية التي تعترب من اأعرق 
معاير  اأر�شت  التي   F50 و�شيارة  الريا�شية،  ال�شيارات 

جديدة ل�شناعة ال�شيارات الريا�شية يف العامل.
و�شيحظى رواد املعر�س بتجربة مميزة من خال م�شاهدة 
االإ�شدارات  ت�شميم  ب��رن��ام��ج  �شمن  االإ����ش���دارات  اأح���دث 

املحدودة  One-Off   وبرنامج االإ�شدارات امل�شممة وفق 
اإ�شدارات  يقدمان  اللذين   Tailor-Made الطلب  
ح�����ش��ري��ة ل�����ش��ي��ارات ف������راري. وي��ت��ي��ح ب��رن��ام��ج ت�شميم 
خمتارين  لعماء   One-Off امل��ح��دودة   االإ����ش���دارات 
ت�شميم اإ�شدارات متفردة خا�شة بهم، بينما ميكن برنامج 
 Tailor-Made الطلب  وف��ق  امل�شممة  االإ���ش��دارات 
املالكني من ابتكار االإ�شدارات احل�شرية اخلا�شة بهم من 
التفرد  �شمات  ال�شيارات  هذه  وتعك�س  احلالية.  الطرازات 
والتميز والهند�شة الدقيقة الإبداعات حققت اإجنازات غر 
م�شبوقة يف تاريخ �شناعة ال�شيارات واأر�شت معاير جديدة 

لهذا القطاع. 

القرية العاملية حتقق اللقب 25 يف غيني�س لالأرقام القيا�شية يف اآخر اأيام مو�شم اليوبيل الف�شي
اخ��ت��ت��م��ت ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة، اأح�����د اأك���رب 
والوجهة  ال��ع��امل  يف  الثقافية  املنتزهات 
والرتفيه  ل��ل��ث��ق��اف��ة  االأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
اخلام�س  مو�شمها  املنطقة،  يف  والت�شوق 
وال��ع�����ش��ري��ن م�����ش��اء   االأح����د 2 م��اي��و، يف 
عامل من الروائع، بعد اأن �شطرت ا�شمها 
ال�شعادة  م��ن  اأج�����واء  و���ش��ط  ال��ت��اري��خ  يف 
احل�شور.  جميع  بها  ا�شتمتع  واحلما�س 
وا���ش��ت��ط��اع��ت ال��وج��ه��ة ال���رائ���دة حتقيق 
ال������ذي مت االإع��������ان ع���ن���ه عند  ه���دف���ه���ا 
افتتاح املو�شم يف اأكتوبر املا�شي، واملتمثل 
غيني�س  يف  قيا�شياً  رق��م��اً   25 بت�شجيل 
بذكرى  اح���ت���ف���اًء  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة،  ل����اأرق����ام 
اليوبيل الف�شي على انطاقها. وحققت 
ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة  اأع��ل��ى ارت��ف��اع الإطاق 
االأل��ع��اب ال��ن��اري��ة اأث��ن��اء القفز احل���ّر ، يف 
ال��ت��ي زينت  ل��وح��ة �شاحرة م��ن االأ���ش��واء 
الذكريات يف  اأروع  لتكون  الوجهة،  �شماء 

اآخر ليلة من املو�شم.

حتقيق  م��ن  العائلية  ال��وج��ه��ة  ومت��ك��ن��ت 
اآخ����ر االأرق������ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأذهلت  احتفالية  يف  دب���ي،  داي���ف  ���ش��ك��اي 
االأخر  اليوم  يف  العاملية  القرية  �شيوف 
20 من  ق��ف��ز  اأن  ب��ع��د   ،25 امل��و���ش��م  م��ن 
حمرتيف القفز احلّر من ارتفاع يزيد عن 
 78 ب�  ال�شماء  قدم، م�شيئني   15000
الثقافات  متثل  اللون  ف�شية  نارية  لعبة 
الف�شي.  اليوبيل  �شاركت يف مو�شم  التي 
القيا�شية  ل��اأرق��ام  غيني�س  ممثل  وق���ام 
بعد التحقق من جميع االأدّلة واملعطيات، 
باالإعان عن فوز القرية العاملية باللقب 
اخلام�س والع�شرين على امل�شرح الرئي�شي 
الر�شمية  ال�����ش��ه��ادة  وت�شليم  ال��وج��ه��ة  يف 
لّلقب اإىل بدر اأنوهي، الرئي�س التنفيذي 
الفريق بعد ذلك  العاملية، ليقوم  للقرية 
بال�شغط على زر االألعاب النارية ال�شهر 
واإطاق عر�س االألعاب النارية املو�شيقية 
االأخ���ر ه��ذا امل��و���ش��م و���ش��ط ت�شجيع من 

مدير  اللنبي،  جاكي  وق��ال��ت  ال�شيوف. 
تنفيذي - الت�شويق والفعاليات يف القرية 
ن�شّدق  اأن  ال�شعب  م��ن  "اإنه  ال��ع��امل��ي��ة: 
ن�شعر  اأن��ن��ا  بحيث  ال��وق��ت،  م���رور  �شرعة 
ب��اأن��ن��ا اأع��ل��ن��ا ب��االأم�����س ف��ق��ط ع��ن حتديد 
هذا  قيا�شي  رق��م   25 حتقيق  يف  هدفنا 
املو�شم، وهو االأمر الذي كان بالواقع قبل 
اإنطاق مو�شمنا اخلام�س  اأ�شهر عند   6
والع�شرين. لقد كانت رحلة مميزة واأكرث 
من رائعة لنا طوال هذه الفرتة، واجهنا 
دائماً  كنا  ولكننا  التحدّيات،  بع�س  فيها 
على ثقة من متكننا من القيام بامل�شتحيل 
نظراً ملرونة ا�شرتاتيجيات الت�شغيل التي 
نعمل بها. نقّدم جزيل ال�شكر اإىل جميع 
لهم  كانت  الذين  وال�شركاء  االأ�شخا�س 
القيا�شية،  رحلتنا  يف  ب����ارزة  م�شاهمات 
والذين ي�شملون الفرقة االأكرب ملو�شيقى 
ال���������روك ع���ل���ى وج������ه االأر������������س، روك�����ني 
وجمرا،  االإم�����ارات،  وط���ران   ،1000

دايف  و�شكاي  العربية،  االإذاع����ة  و�شبكة 
وبالتاأكيد فنحن  للرتفيه،  دبي، ومراج 

القرية  يف  ل�����ش��رك��ائ��ن��ا  اأي�������ش���اً  مم��ت��ن��ون 
لدعمهم  الرائعة  عملهم  وف��رق  العاملية 

الوجهة   ، ب���وي���ن���ت  ذي  حت���ت���ف���ي  
نخيل،  ل�  التابعة  املميزة  البحرية 
الطويلة  االأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  بعطلة 
املتنوعة  االأن�������ش���ط���ة  م����ن  ب����ع����دد 
امل�شتوحاة م��ن ع���امل  دي���زين  من 
13 مايو اجلاري ولغاية 15 منه، 
وزوار  ���ش��ك��ان  يتمكن  ���ش��وف  ح��ي��ث 
اأوقات م�شلية على  دبي من ق�شاء 
وقع العرو�س املذهلة التي تقدمها  
نافورة النخلة  واال�شتمتاع بتناول 
اأ���ش��ه��ى امل���اأك���والت وامل�����ش��روب��ات يف 
املطاعم املنت�شرة يف خمتلف اأرجاء 

املكان. 
���ش��وف ت�����ش��ّج  ذي ب��وي��ن��ت  باأجواء 
امل��ل��ي��ئ��ة باحليوية،  ع����امل  دي����زين  
ح����ي����ث �����ش����وف ت���ت���م���اي���ل اأع����م����دة 
اأنغام   على  النخلة   ن��اف��ورة  م��ي��اه  
للمرة    Starting Now
االأوىل، وهي اأغنية قد مت ابتكارها 
خ�����ش��ي�����ش��اً م���ن اأج����ل االح��ت��ف��ال ب� 
 Ultimate دي�������زين  اأم���������رة 
 Princess Celebration
ال�شوء على �شجاعة  والتي ت�شلط 
 A دي���زين، مثل  ب��ط��ات  ولطافة 

Whole New World من 
Aladdin وLet It Go  من 
  Reflection و    Frozen
من  Mulan ، وذلك اعتباراً من 

ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء و�شاعداً. 
املوا�شات ومواقف ال�شيارات

�شوف يتم تاأمني حافات جمانية 
يف االجت������اه������ني  ذه�����اب�����اً واإي�����اب�����اً  
انطاقاً من  نخيل مول  اإىل  ذي 
بيوينت  كل 20 دقيقة من ال�شاعة 
منت�شف  وح��ت��ى  ع�شراً  اخلام�شة 
مايو،   15 ولغاية   11 م��ن  الليل 

وذل���ك م��ن اأج���ل جت��ّن��ب االزدح����ام 
التنقل.  ح��رك��ة  وت�شهيل  امل����روري 
الو�شول  ال����زوار  ب��اإم��ك��ان  اأن���ه  كما 
اإىل  ذي بوينت  بوا�شطة �شياراتهم 
اأو  ال�����ش��رق��ي  امل��م�����ش��ى  ورك���ن���ه���ا يف 
اأو  ل��ه��ا،  التابعني  ال��غ��رب��ي  املم�شى 
ال�شيارات.  �شف  خدمة  ا�شتخدام 
ويف م��وازاة ذل��ك، ومب��ا اأن مواقف 
ال�شيارات قد تكون حمدودة ال�شعة 
ُين�شح ب�شدة  ، فاإنه  يف  ذي بوينت 
احل�شور ب�شيارة اأجرة اأو اال�شتفادة 
من خدمات احلافات املجانية يف 

 ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م�����ش��رح دب����ي اأوب�����را 
االأول  ال���ه���ول���وغ���رام���ي  احل���ف���ل 
احلليم  عبد  االأ���ش��م��ر  للعندليب 
حافظ يف 13 و14 مايو اجلاري 
الفطر  ع���ي���د  اح���ت���ف���االت  خ�����ال 
جمموعة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال�������ش���ع���ي���د. 
الفني  العمل  هذا  يقام   MBC
موؤ�ش�شة  ب��ني  م��ا  بالتعاون  املميز 
والتجزئة  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات  دب�����ي 
�شيت�شنى  حيث   ،NDP و�شركة 
اال�شتمتاع  ال��ع��ن��دل��ي��ب  ل��ع�����ش��اق 
اأغانيه  اأ����ش���ه���ر  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
خ����ال اأم�����ش��ي��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ملدة 

واحلنني  الطرب  من  دقيقة   90
عبد  يحتل  اجلميل.   الزمن  اإىل 

احلليم حافظ مكانة مميزة بني 
عمالقة الغناء العربي، اإىل جانب 

الوهاب،  عبد  وحممد  كلثوم،  اأم 
بف�شل  و���ش��ادي��ة،  ف���وزي،  وحممد 
ر����ش���ي���ده امل���ت���ن���وع م����ن االأغ������اين 
واالأف���������ام ال���ت���ي ن���ال���ت اإع���ج���اب 
اجلماهر على مدار �شنني طويلة 
يف جميع اأنحاء املنطقة.   وحتتفل 
النجم  بذكرى  املرتقبة  االأم�شية 
وب�شمته  ال��ف��ن��ي  واإرث�����ه  ال���راح���ل 
املنطقة،  يف  تركها  التي  الفريدة 
الإع���ادة  جت��رب��ة  اأول  ت�شكل  فيما 
واأغانيه  ال��ف��ري��د  اأدائ������ه  مت��ث��ي��ل 
الهولوغرام  تقنية  ع��رب  احل��امل��ة 

اأمام اجلمهور.

اأع���ل���ن���ت ف��وك�����س ���ش��ي��ن��م��ا، ال�����ذراع 
ل�شركة   املتخ�ش�شة  ال�شينمائية 
�شينما  ع��ودة   عن  الفطيم،  ماجد 
الثلج  اإىل  �شكي دبي  خال مو�شم 
للطلب  ا�شتجابًة  وذل���ك  ال�شيف 
على  النطاق  الوا�شع  اجلماهري 
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة. وت��ن��ط��ل��ق  �شينما 
الثلج  يوم االثنني 10 مايو، حيث 
ال�شينمائية  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  تتيح 
نوعها،  م���ن  وال���ف���ري���دة  ال���غ���ام���رة 
لا�شتمتاع  ال���زوار  اأم���ام  الفر�شة 
وهم  ال�شينمائية  االأف���ام  ب�شحر 
حم��اط��ني ب��ال��ث��ل��ج احل��ق��ي��ق��ي على 
اأف�������ش���ل م��ن��ت��زه تزلج  م���ن���ح���درات 

داخلي يف العامل.

عدة  ال��ث��ل��ج   �شينما  �شت�شت�شيف  
اأ�شهر  خ������ال  ي����وم����ي����اً  ع�����رو������س 
ال�������ش���ي���ف، ح���ي���ث مي���ك���ن ل����ل����زوار 
اجللو�س واال�شرتخاء على مقاعد 
واال�شتمتاع  وم���ري���ح���ة  وا����ش���ع���ة 
على  املف�شلة  اأفامهم  مب�شاهدة 
وتت�شمن  ال���ع���م���اق���ة.  ال�����ش��ا���ش��ة 
ق��ائ��م��ة االأف�����ام جم��م��وع��ة مميزة 
للعائلة  املائمة  االإ����ش���دارات  م��ن 
م���ث���ل ف����ي����ل����م   راي�������ا واآخ��������ر تنني   
 Raya and the Last
اآن���د  ت����وم  وف��ي��ل��م    Dragon
جري  Tom 7 Jerry وفيلم  
 Maya the Bee   مايا النحلة
امليزانية  ذات  االأف��ام  اإىل جانب   ،

ال���ك���ب���رة م���ث���ل ف���ي���ل���م  غ���ودزي���ا 
 Godzilla vs. ك���ون���غ   ���ش��د 
King  وفيلم   مورتال كومبات  

 ،Mortal Kombat
من  جم���م���وع���ة  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 

االإ�شدارات اجلديدة املرتقبة.

التابعة  ال�شارقة   نا�شئة  نظمت  
ملوؤ�ش�شة  ربع قرن  ل�شناعة القادة 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن ب��ال��ت��ع��اون م���ع  هيئة 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ، 
ُبعد  عن  تثقيفية  تعليمية  ور�شة 
االإمارات  �شماء  يف  طيور  بعنوان  
، تزامناً مع اليوم العاملي للطيور 
املهاجرة، بهدف توعية منت�شبيها 
الطيور  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب��اأه��م��ي��ة 
واأهميتها  وامل���ق���ي���م���ة،  امل���ه���اج���رة 
العربية  االإم���ارات  لدولة  البيئية 
اإث�������راء  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  امل����ت����ح����دة، 
ع�شر  اخلام�س  بالهدف  معارفهم 
امل�شتدامة   التنمية  اأه�����داف  م��ن 

احلياة يف الرب .
ال��ت��ي قدمتها  ال��ور���ش��ة  ا���ش��ت��م��ل��ت 
م����وزة ال�����ش��ح��ي، ب��اح��ث ع��ل��م��ي يف 
الرطبة،  لاأرا�شي  وا�شط  مركز 
منها،  املحاور  من  جمموعة  على 
البيئة  ه��ي��ئ��ة  ب������دور  ال���ت���ع���ري���ف 
ن�شر  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل���ح���م���ي���ات 
حماية  اأهمية  عن  البيئي  الوعي 

و�شون  الفطرية  واحل��ي��اة  البيئة 
ال���ت���ن���وع احل����ي����وي، اإ����ش���اف���ة اإىل 
املتوفرة يف حممية  الطيور  اأن��واع 
ُت��ع��د م��ل��ج��اأ للطيور  وا���ش��ط ال��ت��ي 
املهاجرة ومق�شداً ملحبي الطبيعة 
وكائناتها  اخل���اب���ة  مب��ن��اظ��ره��ا 

املتنوعة.
امل�شاركني  ال�����ش��ح��ي  وا���ش��ط��ح��ب��ت 
مركز  اإىل  اف��رتا���ش��ي��ة  ج��ول��ة  يف 
وا���ش��ط ل��اأرا���ش��ي ال��رط��ب��ة، عرب 
خاله  من  تعرفوا  مرئي  مقطع 

التي  امل���خ���ت���ل���ف���ة  ال���ب���ي���ئ���ات  اإىل 
تتنا�شب  وال��ت��ي  امل��رك��ز  يحتويها 
م��ع ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ك��ل طائر، 
من  امل��رك��ز  يف  يتوفر  عما  ف�شًا 
ومهددة  ومقيمة  مهاجرة  طيور 
ومركز  الهيئة  ودور  باالنقرا�س، 
ع��ل��ى موائل  احل���ف���اظ  وا����ش���ط يف 
معها  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  ال��ط��ي��ور، 
االإكثار،   م��رك��ز  يف  بها  واالع��ت��ن��اء 
هجرة  م���وا����ش���م  اإىل  وال���ت���ع���رف 

الطيور واأ�شبابها.

ج عطلة نهاية الأ�شبوع بعرو�س  اأمريات ديزين  املده�شة ذي بوينت  تتورّ

م�شرح دبي اأوبرا ي�شت�شيف احلفل الهولوغرامي
 الأول للعندليب الأ�شمر عبد احلليم حافظ 

�شينما الثلج  من فوك�س �شينما تعود اإىل �شكي دبي يف مو�شم 
ال�شيف بناًء على طلب اجلماهري والزوار

اإي وينجز   تتربع بحقائب م�شتلزمات  نا�شئة ال�شارقة  يف جولة افرا�شية مع الطيور يف �شماء الإمارات 
العناية ال�شخ�شية للعمال خالل �شهر رم�شان

حمظوظ  االأ���ش��ب��وع��ي   ال�شحب  ع��ن  بالنيابة  وي��ن��ج��ز   اإي  ���ش��رك��ة   نظمت 
وتوزيع  لتجهيز  خرية  مبادرة   ، الي��ف  �شمارت  موؤ�ش�شة   مع  وبالتعاون   ،
االأ�شا�شية  ال�شخ�شية  العناية  مب�شتلزمات  معباأة  ظهر  حقيبة   2،000
احلقائب  جتهيز  ومت  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال��ع��م��ال  على 
بتوزيعها  الي��ف   �شمارت  ق��ام��ت   فيما  وينجز   اإي  قبل   م��ن  وحمتوياتها 
بجائحة  اخلا�شة  االحرتازية  لاإجراءات  وفقاً  م�شاكنهم  يف  العمال  على 
كوفيد–19. وتاأتي هذه املبادرة �شمن حملة  اإي وينجز  املجتمعية التي 
ت�شتمر طوال �شهر رم�شان الف�شيل، وذلك متا�شياً مع جهودها امل�شتمرة 
ان�شمام  املبادرة  �شهدت  حظاً.  االأق��ل  االأ�شخا�س  وم�شاعدة  املجتمع  لدعم 
مقدما ال�شحب االأ�شبوعي  حمظوظ  وهما و�شام بريدي، اأي�شواريا اأجيت، 
العناية  مب��واد  الظهر  حقائب  تعبئة  يف  وينجز   اإي  �شركة   موظفي  اإىل 
و�شندوق  ي��دي��ن،  معقم  على  حقيبة  ك��ل  واح��ت��وت  االأ�شا�شية.  ال�شخ�شية 

كمامات، و�شامبو، ومعجون وفر�شاة اأ�شنان، و�شابون، ومن�شفة.

الإمارات متنح  �شوت الأردن  عمر 
العبدالالت الإقامة الذهبية

االأردن  الذهبية  ل�شوت  االإق��ام��ة  املتحدة   العربية  االإم���ارات  دول��ة  منحت 
الفنان عمر العبدالات، واأعرب عن �شعادته عقب منحه االإقامة الذهبية 

مواقع  على  الر�شمية  ح�شاباته  على  كتب  اإذ 
التوا�شل االجتماعي:  ت�شرفت اليوم وبوجوي 
كرم  على  احلبيبة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
الثقة ومنحي   االإقامة الذهبية  التي اأعتربها 
اأعتز به... كل ال�شكر والتقدير لدولة  ت�شريفاً 
االإمارات العربية املتحدة واهلل يحفظ االإمارات 
بالذكر  واجل��دي��ر  ال��غ��ايل.  و�شعبها  وحكامها 
يف  حالياً  متواجد  العبدالات  عمر  الفنان  اأن 
دولة االإمارات لت�شجيل وجتهيز جمموعة من 
االأعمال الفنية املنوعة بني العاطفي و الوطني، 

حيث ي�شتعد لت�شجيل عمل فني وطني لدولة االإمارات العربية من كلمات 
ال�شاعر االإماراتي علي اخلوار واأحلان الفنان عمر العبدالات، كما وي�شع 
من  بنلتقي   عنوان   حتمل  التي  اجلديدة  اأغنيته  على  النهائية  اللم�شات 
كلمات ال�شاعر حممد القا�شمي واأحلان عبداهلل اآل �شهل وتوزيع مو�شيقي 

كارفور تفتتح فرعًا جديدًا ح�شام كامل ومن اإنتاج �شركة تيونز اآرابيا ل�شاحبها ال�شيد ح�شن طالب . 
يف مطار دبي الدويل 

  اأعلنت كارفور، التي تديرها ومتلكها �شركة  ماجد الفطيم  يف االإمارات، 
قائمة  يت�شدر  ال��ذي  ال���دويل،  دب��ي  افتتاح متجرها اجلديد يف مطار  عن 
اأكرث املطارات الدولية ازدحاماً يف العامل، بهدف جعل الت�شوق اأكرث راحة 
العامل.  ال�شفر حول  قيود  مع تخفيف  تزامناً  وذل��ك  وق��ٍت م�شى،  اأي  من 
ولقد انطلقت االأعمال يف الفرع اجلديد الذي يعمل على مدار 24 �شاعة، 
يف  القادمون  منطقة  يف  اجلديد  الفرع  ويتواجد  مايو.   4 اخلمي�س  ي��وم 
املبنى رقم 3 يف مطار دبي الدويل، ويقدم منتجات عالية اجلودة لل�شياح 
وامل�شافرين واملجتمع املحلي. وقال برناردو برلويرو،  الرئي�س التنفيذي 
للعمليات يف كارفور لدى  ماجد الفطيم للتجزئة :  انطاقاً من موقعنا 
االإم���ارات  يف  النا�س  ا�شتقبال  يف  ودوره���ا  بعملها  ُع��رف��ت  جت��اري��ة  كعامة 
املا�شية، نحن م�شرورون  25 عاماً  العربية املتحدة يف فروعها على مدى 
جداً بالرتحيب بامل�شافرين عند و�شولهم اإىل مطار دبي الدويل. �شيقدم 
فرع كارفور اجلديد يف املبنى رقم 3، جمموعة مميزة من املنتجات عالية 
ينتظرون  ال��ذي��ن  وال�شكان  ال��ع��امل  م��ن ح��ول  امل�شافرين  اجل���ودة خل��دم��ة  

اأحبائهم ال�شتقبالهم على اأر�س الوطن .

ت�شيربياين جزيرة يا�س يعيد افتتاح 
اأبوابه اأول اأيام عيد الفطر 

 بعد اأن اأغلق مطعم ت�شيربياين جزيرة يا�س يف مر�شى يا�س مارينا اأبوابه 
طوال �شهر رم�شان املبارك، يعيد املطعم االفتتاح بدايًة من اأول اأيام عيد 
هذه  ويف  ال�شعيد.  بالعيد  احتفااًل  ج��دي��دة  اأط��ب��اًق��ا  ليقّدم  وذل��ك  الفطر، 
و�شط  االإيطالية  املاأكوالت  باأ�شهر  للتلّذذ  ال�شيوف  املطعم  يدعو  املنا�شبة، 
اأجواء ال�شيافة الفاخرة  ومع االإطاالت اخلّابة على املارينا من الرتا�س 
واجلل�شات اخلارجية.  يف الواقع، يجمع مطعم ت�شيربياين جزيرة يا�س بني 
اأف�شل املاأكوالت االإيطالية االأ�شيلة وبني كرم ال�شيافة الذي مييز عائلة 
ت�شيربياين، ما ُيعترب مزيًجا فريًدا من نوعه على م�شتوى جتارب تناول 
الطعام واملنا�شبات االجتماعية يف اأبوظبي. كذلك، جت�ّشد اإبداعات الطهي 
االإيطالية  امل��اأك��والت  ج��ودة  ب��اأن  املتمثلة  فل�شفته  املطعم  �شيقّدمها  التي 
االأطباق  �شت�شمن  للمطعم،  املميز  املوقع  وبالتوازي مع  بالب�شاطة.  تكمن 
ا لعيد الفطر عي�س كامل اأفراد العائلة  ي�شً رة خ�شّ ال�شهية اجلديدة واملح�شّ
واالأ�شدقاء اأجواء العيد االحتفالية ال �شّيما اأن املطعم يجمع االأحّباء مًعا 

لاحتفال بنهاية ال�شهر الف�شيل بتجربة اإيطالية اأ�شيلة بالفعل.



 

كلمات موؤثرة.. يودع زوجته واأطفاله ال�5 بعد فقدهم يف حريق 
زوجته  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  فل�شطيني  م��ق��ي��م  ف��ق��د 
ال�5، يف حريق ن�شب مبنزلهم بحي املروة يف جدة. ون�شر  واأبناءه 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  يف  ح�شابه  عرب  موؤثرة  تغريدة  االأب 
"تويرت"، قال فيها: "وداعاً فلذات قلبي اليوم بعد �شاة اجلمعة 
وزرعت  اأجنبتكم  التي  امل���راأة  ومعكم  ال��رتاب  حتت  تكونون  �شوف 
وداعاً  قدميها،  ت��راب  يع�شق  اإن�شاناً  بجعلي  وتفانيها  باإخا�شها 
اأحباب قلبي تركتموين وحيداً واأنا ال اأ�شتطيع البعد عنكم دقيقة، 
موعدنا يف جنة اخللد، اأحبكم". وت�شامنت �شفارة دولة فل�شطني 
يف اململكة مع احلادثة وقالت: "بقلوب را�شية بق�شاء اهلل وقدره 
ومبزيٍد من احلزن واالأ�شى يتقّدم ال�شفر با�شم االآغا، �شفر دولة 
فل�شطني يف اململكة العربية ال�شعودية وطاقم ال�شفارة لذوي الثكلى 
والأبناء جاليتنا باأحر التعازي واملوا�شاة با�شت�شهاد املواطنني بدور 
وكانت  تالني  واأ�شقائها  عيو�س،  نادر  نغم  واأبنائها  البورنو،  اأحمد 
وب�شنت وهتان، وكذلك ال�شيدة رئي�شة عبداهلل احلليمي، واأبنائها 
اإقامتهم  اإ���ش��ام، دح��ان، وذل��ك بعد ن�شوب حريق يف مقر  غ��ادة، 
املروة  بحي  �شكنية  �شقة  يف  �شب  ح��ري��ق  واأدى  جدة".  مدينة  يف 
مبحافظة جدة، اأول اأول اأم�س اخلمي�س، اإىل وفاة 8 فل�شطينيني 
من اأ�شرتني اختناقا، وذلك عقب ن�شوب حريق يف �شقة تقع بذات 

املبنى بالدور الثاين.

الك�شف عن كورونا بالنحل خالل ثوان
دّرب باحثون هولنديون جمموعة من النحل، الذي ميلك حا�شة 
للك�شف عن عينات م�شابة بفرو�س كورونا، وذلك يف  �شم قوية، 
اإنه �شيقل�س فرتات انتظار نتائج الفحو�س اإىل  اكت�شاف يقولون 
االأبحاث  مبعمل  الباحثون  اأعطى  النحل،  ولتدريب  فقط.  ث��وان 
البيطرية يف جامعة "فاخننجن" مياه حماة بال�شكر مكافاأة لها 

بعد عر�شها على عينات ملوثة ب�"كوفيد19-".
ويف املقابل، مت حرمان النحل من املكافاأة بعد عر�شها على عينات 
غر م�شابة بالفرو�س. وقال فيم فان دير بويل، بروفي�شور علم 
الفرو�شات الذي �شارك يف امل�شروع اإنه بعد اعتيادها على النظام، 
تقدم  عندما  املكافاأة  على  للح�شول  بعفوية  ل�شانها  النحلة  متد 
األ�شنتها  النحل  اإخراج  اأن  الباحثون  واأو�شح  اإليها عينات م�شابة. 

لل�شرب هو تاأكيد اإ�شابة العينة بالفرو�س.
وي�شتغرق االأمر �شاعات ورمبا ي�شل اإىل اأيام للح�شول على نتيجة 

فح�س فرو�س كورونا لكن النحل تقدم النتيجة يف احلال.

يت�شلرّق اأعلى جبل يف العامل 25 مرة
جبل  ت�شلق  ال�شربا  عرقية  م��ن  نيباليا  رج��ا  اإن  م�����ش��وؤول  ق��ال 

اإفر�شت للمرة اخلام�شة والع�شرين، اأم�س االأول اجلمعة.
بعد  القيا�شي  رقمه  عاماً(   51( �شربا  ريتا  كامي  حّطم  وبذلك، 
اأن �شعد كجزء من جمموعة كانت اأول َمن و�شل اإىل القمة منذ 

اأكرث من عام.
 2020 املت�شلقني يف مار�س/اآذار  اأمام  اأعلى جبل يف العامل  واأُغلق 

ب�شبب جائحة كوفيد19-.
وكانت اآخر حماولة ناجحة للو�شول للقمة، قبل ت�شلق، اجلمعة، 

بعد اإعادة فتح اجلبل، يف عام 2019.
اجلبل  ت�شلق  �شريا  اإن  اأ���ش��اري��ا  م��را  ال�شياحة  م�شوؤولة  وق��ال��ت 
8848.86 مرت عرب طريق التال اجلنوبية  الذي يبلغ ارتفاعه 
ال�شربا.  عرقية  اآخرين من  مت�شلقا   11 مع  التقليدي  ال�شرقية 

واأ�شافت: "هذا اأول جناح يف املو�شم".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزل روماين قدمي خمفي حتت �شقق يف روما 
رغم اأن مدخله يبدو عاديا من اخلارج، ي�شم مبنى يف و�شط روما كنزا خمفيا يف الطابق ال�شفلي... بقايا منزل من 
لة. عند مدخل هذا املبنى الذي يعود اإىل اخلم�شينات عند  الع�شر الروماين ويحوي قطعا من الف�شيف�شاء املف�شّ
�شفح تلة اأفنتينو يف روما، وهي اإحدى التال ال�شبع يف اإيطاليا، والذي افتتح اجلمعة اأمام اجلمهور، يبدو كل �شيء 

طبيعيا، مع وجود اأحد ال�شكان حاما اأكيا�س ت�شوق ومم�شكا بالباب.
ع��ادي معدين  ب��اب  املخفية خلف  اجلائزة  على  ليح�شل  درج ق�شر  على  وينزل  قليا  يجازف  اأن  امل��رء  على  لكن 

ورمادي اللون.
االأول قبل  القرن  اإىل ما بني  تاريخها  يعود  الرومانية  املنازل  اأحد  ف�شيف�شاء  العثور على قطع من  هناك، ميكن 
املقر  اأطلقت بعدما حتول هذا  اأثرية وقائية  اأعمال حفر  اكت�شافها خال  املياد، ومت  بعد  الثاين  والقرن  املياد 
ال�شابق مل�شرف "بانكا نا�شيونايل دي الفورو" والذي ا�شتحوذ عليه البنك الفرن�شي "بي اإن بي باريبا"، اإىل مبنى 

�شكني. بداأت اأعمال احلفر يف العام 2014 وانتهت يف العام 2018، ويف مهمة طويلة ومعقدة من الناحية التقنية.
وقال روبرتو ناردوت�شي وهو عامل اآثار من مديرية االأ�شول الثقافية يف روما لوكالة فران�س بر�س "نحن هنا داخل 

�شندوق اآثار... هيكل معماري لديه وظيفتان: حماية الف�شيف�شاء وال�شماح للجمهور بالو�شول اإليها".
وت�شّور الف�شيف�شاء كرمة تت�شلل حباتها من اأوان واأمناطا هند�شية باالأبي�س واالأ�شود وببغاء اأخ�شر المع يقف على 

فرع �شجرة.
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غرفة �شرف �شحفي تبتلع 6 اأ�شخا�س  
اإث���ر ���ش��ق��وط ع���دد من  اأ���ش��خ��ا���س م�شرعهم واأ���ش��ي��ب 13 اآخ��ري��ن  ل��ق��ي 6 
املواطنني يف غرفة لل�شرف ال�شحي بقرية �شفانية التابعة ملدينة العدوة 

مبحافظة املنيا �شمال �شعيد م�شر.
اأهايل  اإخ��ط��ارا من  تلقى  ال��ل��واء حممود خليل قد  املنيا  اأم��ن  وك��ان مدير 
ال�شرف  مب�شروع  طرد  غرفة  داخ��ل  لاختناق  مواطنني  بتعر�س  القرية 

ال�شحي بالقرية .
و�شيارات  النهري  واالإنقاذ  املدنية،  احلماية  من  فرقا  ت�شم  قوة  وحتركت 
القرية بغرفة  �شباب  اإىل موقع احل��ادث وتبني �شقوط عدد من  االإ�شعاف 

طرد لل�شرف ال�شحي.
اإىل  زي��د  اب��و  حممد  ونائبه  القا�شي  ا�شامة  ال��ل��واء  املنيا  حمافظ  وانتقل 
موقع احلادث بقرية �شفانية وتبني انه اثناء عمل ال�شركة املنفذة لاأعمال 
على خطوط الطرد وال�شبكات للم�شروع بالقرية مت فتح الغرفة الرئي�شة 
للمحطة �شمن اأعمال التطهر والت�شليك من قبل اأحد عمال ال�شركة ما 
ادى اىل �شقوط احد العمال بغرفة ال�شرف ال�شحي، وعلى اإثر ذلك جتمع 
ملحاولة  ال�شحي  ال�شرف  اىل غرفة  ونزلوا  القرية  اأه��ايل  من  كبر  عدد 

اإنقاذه، وا�شفر احلادث عن وفاة 6 من اأهايل القرية وا�شابة 13 اآخرين.
كما انتقل املحافظ اللواء اأ�شامة القا�شي، يرافقه اللواء حممد حممود ابو 
زيد، نائب املحافظ اإىل امل�شت�شفى لاطمئنان على حالة امل�شابني، واإنهاء 

اإجراءات دفن ال�شحايا، وكلف جلنة للتحقيق يف الواقعة .

�شورية بنهائي اأف�شل عار�شة اأزياء يف اأملانيا
النهائية،  امل��راح��ل  اإىل  عاما(   20( عمر  �شولني  ال�شورية  ال�شابة  و�شلت 
الأحد اأ�شهر برامج االأزياء واملو�شة يف اأملانيا، بعد اأن متكنت من "مواجهة 
 Germany's" املرحلة االأ�شعب يف املناف�شة والنجاح فيها". ويف برنامج 
العاملية  االأزياء  next Topmodel" الذي تقدمه وت�شرف عليه عار�شة 
ال�شهرة االأملانية هايدي كلوم، و�شلت عمر اإىل نهائيات الربنامج بنجاح، 
اأن جتاوزت، املرحلة االأ�شعب على حد و�شفها، وهي جل�شة الت�شوير  بعد 
يف  ج�شدها.وقالت  على  ح��م��راء  خطوط  ر�شم  م��ع  اأج��رت��ه��ا  التي  ال��ع��اري، 
اأم��را.. الت�شوير العاري  اأو�شح  اأن  "اأريد  اأملانية:  اإعام  مقابلة مع و�شائل 
مثل  رم��ز.  ه��و  يل  بالن�شبة  جمتمعي.   ب��ه  يرحب  �شيئا  بال�شرورة  لي�س 
اأظ��ه��رت نف�شي هنا ع��اري��ة، ف��ه��ذا ال يعني  اخل��ط��وط احل��م��راء.. حتى ل��و 
العمر  من  ع�شرة  احلادية  يف  طفلة  �شولني  وكانت  جذوري".  ن�شيت  اأنني 
انتقلت  ثم  احل��رب،  اأع���وام هربا من  قبل  عائلتها  �شوريا مع  غ��ادرت  حني 
وقد  هامبورغ،  مدينة  يف  تعي�س  حيث  اأملانيا  اإىل  عائلتها  مع   2014 ع��ام 
اأملانيا، حيث ت�شعى لتحقيق اأحامها  تاأقلمت �شولني واندجمت �شريعا يف 

وفاة املو�شيقار 
امل�شري جمال �شالمة

اإع���ام���ي���ة حملية،  ت���ق���اري���ر  اأف������اد 

ب��وف��اة امل��و���ش��ي��ق��ار امل�����ش��ري جمال 
حالته  ت�����ده�����ور  ب����ع����د  �����ش����ام����ة، 
املا�شية.  االأي�����ام  خ���ال  ال�شحية 
اإن  ال�شابع"  "اليوم  م��وق��ع  وق���ال 
جمال �شامة تويف عن عمر يناهز 
الهرم،  م�شت�شفى  داخ��ل  عاما   75
بعد تدهور حالته ال�شحية، جراء 
اإ���ش��اب��ت��ه ب��ف��رو���س ك���ورون���ا. وكان 
ابن  ال�شماحي،  حممد  االإع��ام��ي 
�شامة،  جمال  املو�شيقار  �شقيقة 
قد �شرح باأن حالة خاله ال�شحية 
اإىل  نقله  ا�شتدعى  مم��ا  ت��ده��ورت، 
واأ�شاف  املعادي.  م�شت�شفيات  اأحد 
ال�شماحي اأن امل�شوؤولني بامل�شت�شفى 
ق�����رروا حت��وي��ل امل��و���ش��ي��ق��ار جمال 
م�شت�شفيات  اأح������د  اإىل  ����ش���ام���ة 
اأن  اإىل  ي�������ش���ار  ب����ال����ه����رم.  ال����ع����زل 
املو�شيقار جمال �شامة تعاون مع 
والوطن  م�شر  يف  املطربني  ك��ب��ار 
اأغنية  اأحلانه  اأ�شهر  ومن  العربى، 
لل�شحرورة  �شاعات"  "�شاعات 
�شعيد  ل�شمرة  حّل��ن  كما  ���ش��ب��اح، 

اأغنية "احكي يا �شهرزاد.

حوت رمادي تائه وجائع 
يلهث للعودة اإىل موطنه

ع��ن موئله  االأم��ي��ال  ب���اآالف  بعيدا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي يف امل���ح���ي���ط ال����ه����ادي، 
ي�شعى حوت رمادي تائه يف البحر 
املتو�شط للعودة اإىل موطنه، اإال اأن 
خمت�شني يف علم االأحياء يخ�شون 
قيد  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء  م��ن  يتمكن  اأال 

احلياة.
وعادة ما تهاجر احليتان الرمادية 
للواليات  الغربي  ال�شاحل  بطول 
االأحياء  ع��ل��م��اء  اأن  اإال  امل���ت���ح���دة، 
يعتقدون اأنه ومع ت�شبب االحتبا�س 
احل��راري يف فتح م�شارات �شمالية 
لتلك احليتان، �شل احلوت طريقه 
عن  االأطل�شي  املحيط  اإىل  و�شبح 

طريق القطب ال�شمايل.
وع��م��ر احل����وت ال����ذي اأط��ل��ق عليه 
نحو  )وايل(  ا���ش��م  االأح��ي��اء  علماء 
عامني، ويبلغ طوله ثمانية اأمتار، 
مما  �شريعا،  تناق�س  وزن���ه  اأن  اإال 
اأثار قلقا عليه الأنه ال يجد م�شدر 
املعتاد من الافقاريات يف  طعامه 

اأعماق املحيط الهادي.
رئي�س  ه���ان�������ش���ن،  اإي����ري����ك  وق������ال 
الوكالة احلكومية للتنوع احليوي 
قلق  "ي�شاورنا  فرن�شا:  ج��ن��وب  يف 
كبر حول حالته يف امل�شتقبل، فقد 
انخف�شت ب�شدة دهونه التي ُتعترب 
وقوده يف رحلته. اإنه منهك واأ�شبح 
جلدا على عظم. مل نره ياأكل �شيئا 

منذ بداأنا متابعته".

طليقة بيل غيت�س ت�شتاأجر جزيرة 
ب�132 األف دولر يف الليلة

امللياردير  ط��ل��ي��ق��ة  م��ي��ل��ي��ن��دا  ا����ش���ت���اأج���رت 
نائية  االأمريكي بيل غيت�س جزيرة خا�شة 
للهرب من عد�شات ال�شحفيني واأ�شئلتهم، 
الذي  املا�شي  االثنني  طاقها  اإع��ان  بعد 
ب����ات ي��ت�����ش��در ع��ن��اوي��ن االأخ����ب����ار. وح�شب 
�شحيفة "اإندبندنت" الربيطانية ا�شتاأجرت 
األف   132 بلغت  بكلفة  اجل��زي��رة،  ميليندا 
الواحدة وا�شطحبت معها  الليلة  دوالر يف 
و�شركاءهم،  ال��ث��اث��ة  اأب��ن��اءه��ا  رحلتها  يف 
ب��ع��ي��دا ع��ن م��ط��اردة و���ش��ائ��ل االإع����ام لها. 
وتوفر  ف��دان��ا   80 اجل��زي��رة  م�شاحة  وتبلغ 
رائعا  ريفيا  وم��ن��زال  جناحا   25 لل�شيوف 
اإل��ي��ه��ا يف رح��ل��ة ت�شتغرق  ال��و���ش��ول  مي��ك��ن 
خم�س دقائق بالقارب من غرينادا. وكانت 
اأعلنا  ق��د  غيت�س  ب��ي��ل  وطليقها  ميليندا 

انف�شالهما بعد زواج دام 27 عاما.

ذبح اأولده وزوجته ب�شبب مديونية 
 ك�شفت حتقيقات النيابة العامة مب�شر مفاجاأة مبذبحة 
الفيوم اإذ تبني اأن ال�شبب وراء ارتكاب واقعة قتل الزوجة و 
6 اأطفال مديونية كانت على املتهم تقدر بنحو 700 األف 
جنيه دفعته للتفكر باالنتحار واأو�شحت التحقيقات اأن 
املتهم عدل عن فكرة االنتحار خ�شية اأن يتعر�س اأطفاله 
الدين  ب��رد  واملطالبة  الدائنني  م��ن  مل�شايقات  وزوج��ت��ه 
اأط��ف��ال��ه وزوج��ت��ه حتى  ف��ق��رر قتل  ان��ت��ح��اره،  حتى عقب 
واأ�شافت  تقديره.  ح�شب  املوقف  ه��ذا  ملثل  يتعر�شوا  ال 
التحقيقات، اأنه يف فجر اأم�س االأول اجلمعة ذبح زوجته 
على  العزم  وبعدما عقد  للمخبز،  بعدها  وتوجه  واأبناءه 
�شنق نف�شه على ذلك وجهز حبا من اأجل هذا الغر�س 
ومت  لل�شرطة.  نف�شه  و���ش��ل��م  ت��راج��ع  بال�شقف،  ورب��ط��ه 
االأدلة  م��ن  خبرا  انتدبت  التي  العامة  النيابة  اإخ��ط��ار 
اجل��ن��ائ��ي��ة وت��وج��ه��وا اإىل م��وق��ع ال���ب���اغ مل��ن��اظ��رة جثث 
ال�شحايا وفح�س موقع احلادث واإعداد تقرير بالنتائج 
من  وتبني  اجل��رمي��ة.  مرتكب  ا�شتجواب  قبل  النهائية 
واأنه  القرية  اأبناء  لي�س من  اأن اجلاين  املبدئي  الفح�س 
اأهله  مع  يقطنه  منزال  وا�شتاأجر  وجيزة  فرتة  منذ  اأت��ى 
بجوار مقر عمله مبخبز اإفرجني بالقرية ويقطن  معه 
اأوالده ال�شتة وزوجته، وتبني اأن االأوالد من زوجتني واأن 

الزوجة ال�شحية هي الزوجة الثانية.

اأكرب اأملا�شة على الإطالق للبيع
اأكرب  ال�شهر  ه��ذا  للبيع  كري�شتيز  م����زادات  دار  عر�شت 
اأملا�شة رو�شية على االإطاق زنة 100.94 قراط حتمل 
ا�شم "األرو�شا �شبكتاكل". ومن املتوقع اأن ت�شجل االأملا�شة 
ما بني 12 و18 مليون فرنك �شوي�شري )19.96 مليون 

دوالر( خال عر�شها يف املزاد املقرر يوم 12 مايو/اأيار.
���ش��ي�����ش��ام��ول��و، اخل���ب���رة بق�شم  وق���ال���ت م��اري-���ش��ي�����ش��ل 
الرائعة  االأمل���ا����ش���ة  "هذه  امل�������زادات:  دار  يف  امل���ج���وه���رات 
اأمل��ا���ش��ة )�شرجي  ك��ان��ت ت�شمى  ق���راط   100 ت��زن  ال��ت��ي 

دياجهليف( اخلام وا�شتخرجت يف عام 2016".
الدار  تعر�شها  ثمينة  قطعة   144 من  واح��دة  واالأملا�شة 

للبيع منها خوامت واأقراط من االأملا�س والياقوت.

ي�شارعان للزواج بعد اإ�شابة العري�س مبر�س قاتل
زفافهما  حلفل  للتخطيط  بريطانيان  ع��رو���ش��ان  ���ش��ارع 
العري�س  اإ�شابة  36 �شاعة بعد ت�شخي�س  اأقل من  خال 
واإ�شتر  �شتيوارت  العرو�شان  وق��ام  ق��ات��ل.  دم��اغ��ي  ب��ورم 
الزواج،  اأوراق  اإع��داد  الت�شجيل، ومت  باثرز بحجز مكتب 
ودعوة ال�شيوف، وحتى طلب الزهور واخلوامت يف الوقت 
36 �شاعة من طلب �شتيورات  املنا�شب لعقد القران بعد 

يد عرو�شه للزواج.
الوقت  اأن  عاًما   39 العمر  من  البالغ  �شتيورات  وع��رف 
م�شاب  باأنه  مروعة  اأخ��ب��اراً  تلقيه  بعد  �شاحله  يف  لي�س 
ب��ورم �شرطاين غر قابل للجراحة يف دماغه، وك��ان قد 
ال��زواج واإجن��اب االأطفال  حتدث هو واإ�شتر بالفعل عن 
�شتيوارت  يعي�س  اأن  االأط��ب��اء  ت��وق��ع  م��ع  ول��ك��ن  ي���وم،  ذات 
ملدة ثاثة اأ�شهر فقط، اأرادا عقد قرانهما يف اأ�شرع وقت 

ممكن.
اأن يبداأ �شتيورات رحلة العاج القا�شية  وكان من املقرر 

قريباً، وكان هذا �شبب اآخر يف التعجيل بعقد القران.

حتديد موعد ومكان و�شول ال�شاروخ ال�شيني اإىل الأر�س
ال�شاروخ  و���ش��ول  ب�����ش��اأن  ال��ت��ن��ب��وؤات  اأح����دث  ك�شفت 
الف�شائي ال�شيني اخلارج عن ال�شيطرة اإىل االأر�س، 
عن حتديد "نطاق زمني ومكاين" �شيخرتق خاله 

غافها اجلوي.
كوربوري�شن"  "اأيرو�شبي�س  ملوؤ�ش�شة  تغريدة  وح�شب 
فاإن  احلكومة،  متولها  التي  االأمركية  الف�شائية 
ال�شاروخ �شيخرتق غاف االأر�س اجلوي يف حدود 
دقيقة  و19  الرابعة  ال�شاعة  بعد  اأو  قبل  �شاعات   8

من �شباح االأحد بتوقيت غرينت�س.
يحمل  ال���ذي  "ال�شارد"  ال�����ش��اروخ  اأن  ذل��ك  ويعني 
ا�شم "لونغ مار�س 5 بي"، �شي�شل اإىل االأر�س م�شاء 

ال�شبت اأو �شباح االأحد.
واأو�شحت "اأيرو�شبي�س كوربوري�شن" يف تغريدتها: 
مايو   09 ال�����ش��اروخ  ج�شم  ل��ع��ودة  توقعاتنا  "اآخر 
04:19 بالتوقيت العاملي املن�شق ± 8 �شاعات   2021
اإدراج  م��ع  هنا"،  املو�شح  االأر���ش��ي  امل�شار  ط��ول  على 

خريطة يف التغريدة.
امل���داري���ة ودرا�شات  ال���دخ���ول  اإع�����ادة  وح�����ش��ب م��رك��ز 
�شيدخل  ال�شاروخ  ف��اإن  للموؤ�ش�شة،  التابع  احلطام 

الغاف اجلوي على االأرجح قرب �شمايل نيوزيلندا، 
وهو ما يت�شح من اخلريطة املرفقة.

لكنه نبه اأي�شا اإىل اأن الدخول حمتمل يف اأي مكان، 
�شا�شعة من  م�����ش��اح��ات  تغطي  م�����ش��ارات  ط���ول  ع��ل��ى 

العامل.
اأن موقع �شقوط ال�شاروخ على االأر���س ال تزال  اإال 

حمل تكهنات.
اإن معظم  واجلمعة قالت وزارة اخلارجية ال�شينية 
احلطام الناجت عن ال�شاروخ �شيحرتق عند اخرتاق 
ال���غ���اف اجل����وي ل���اأر����س، وم���ن غ���ر امل���رج���ح اأن 

يت�شبب يف اأي �شرر.
اجلي�س  م��ن  تعليق  على  ردا  الت�شريحات  وج���اءت 
االأمركي، ذكر اأن قيادة الف�شاء االأمركية تتعقب 

ما و�شفته ب�"اإعادة دخول خارج ال�شيطرة".
جزيرة  بي" من   5 مار�س  "لونغ  ال�شاروخ  وانطلق 
متنه  على  حاما  اأب��ري��ل،   29 يف  ال�شينية  هاينان 
حتمل  كانت  التي  امل��اأه��ول��ة،  "تيانهي" غر  مركبة 
ما كان �شي�شبح اأماكن للمعي�شة يف حمطة ف�شائية 

�شينية دائمة.

احلمم الربكانية تتدفق من بركان باكايا يف غواتيمال.  ا ف ب

اأديل باإطاللة غجرية 
�شاحرة بعيد ميالدها

احتفلت املغنية العاملية اأديل بعيد ميادها الثالث والثاثني يوم االأربعاء املا�شي 
باإطالة �شاحرة فت�شدرت و�شائل التوا�شل االجتماعي.

اأنظار  منها  واح��دة  لفتت  حيث  لها  رائعة  �شور  ث��اث  �شاركت  الكبر  وبيومها 
�شكل  على  ج��اء  وال��ذي  �شاعدها  على  و�شمها  ت�شتعر�س  اأدي��ل  وكانت  املتابعني. 
كوكب يف اإحدى ال�شور باالأبي�س واالأ�شود، وظهرت يف �شورة ملفتة وهي ترتدي 
ترق�س  وه��ي  ت��دور  كانت  بينما  االإ�شباين  الغجر  من  م�شتوحى  طويا  ف�شتانا 

ال�شال�شا وتهز ف�شتانها.
اأديل موؤخراً وهي حتتفل مع جنم الراب دريك والنجم دانيال كالويا  ور�شدت 
بها ومبظهرها  االإعجاب  واإب��داء  عليها  للثناء  املعجبون  انتقل  ما  �شرعان  حيث 

ومتنوا لها يوما �شعيدا.


