
   

مع ظهور �شراعات ال�شارع:
ال�ضابي: النه�ضة قّررت الدخول يف مواجهة مع الدولة!

•• الفجر -تون�س:

�عترب نور �لدين �لطبوبي �أمني عام �الحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل، �أم�س 
�ل�شبت، �أّن �ل�شاحة �ل�شيا�شية بتون�س ت�شهد عودة لال�شتقطابات �لثنائية، 
�ل�شيا�شية و�إيجاد حلول بعيد�  �ملناكفات  و�أّنه كان من �الأوىل �لتخلي عن 

عن �شر�عات �ل�شارع.
ونقلت �إذ�عة )�شم�س �أف �أم( عن �لطبوبي قوله تعليقا على م�شرية حركة 
يكون  �أن  نتمنى  وكنا  �لع�شالت  ��شتعر��س  منطق  لدينا  �أ�شبح  �لنه�شة، 
الفتا  �ل�شعب،  النتظار�ت  وخمرجات  حلول  الإيجاد  �لع�شالت  ��شتعر��س 

�ىل �أّن �حلّل �ليوم يتمثل يف �جللو�س �إىل نف�س �لطاولة.
من جهته، حذر ع�شو جمل�س رئا�شة حزب �أمل، �أحمد جنيب �ل�شابي، �أم�س، 
�ملتاأزم يف �لبالد وما  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  �إليها  �آل  �لتي  من خطورة �الأو�شاع 
�أ�شبح يهدد ��شتقر�رها و�أمنها �لقومي، حممال حركة �لنه�شة م�شوؤولية 
ما قد توؤول �إليه �الأو�شاع يف ظل ما و�شفه بـا�شتعر��س قوة ع�شالتها، عرب 

دعوة �أن�شارها للخروج �إىل �ل�شارع للتظاهر.      )�لتفا�شيل �س11(

بايدن يتحدث �ىل جنوده خالل جولته �لتفقدية يف والية تك�شا�س   )رويرتز(

�لثالثي يف ورطة �الب

طاقم طبي بريطاين يقدم �للقاح لكبار �ل�شن يف منازلهم   )رويرتز(

بتوجيهات رئي�س الدولة وبعد الت�شاور مع حممد بن زايد: 

حممد بن را�ضد يعلن عن تعيينات جديدة يف حكومة الإمارات
•• ابوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  �أعـــلـــن 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�لــــدولــــة رئــيــ�ــس جمل�س  رئــيــ�ــس 
�لــــــوزر�ء حــاكــم دبـــي »رعــــاه �هلل« 
حكومة  يف  جــديــدة  تعيينات  عــن 
بتوجيهات من  وذلــك  �الإمــــار�ت، 
�لــ�ــشــيــخ خليفة  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
�لدولة  نهيان رئي�س  �آل  ز�يــد  بن 
مع  �لت�شاور  �هلل" وبعد  "حفظه 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
عهد  ويل  نـــهـــيـــان  �آل  ز�يــــــد  بــــن 
�الأعلى  �لــقــائــد  نــائــب  �أبـــوظـــبـــي 
�أعلن  �مل�شلحة. وتف�شياًل  للقو�ت 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
�آل مــكــتــوم عــن تعيني  بــن ر��ــشــد 
�ل�شام�شي  مــبــارك  حــمــد  مــعــايل 
للمجل�س  �ل�شابق  �لــعــام  �الأمـــني 
�الأعــلــى لــلــبــرتول وزيـــر دولـــة يف 
وتعيني  �الإمــــار�ت،  دولــة  حكومة 
�شليمان  �ــشــعــيــد  خــلــيــفــة  مـــعـــايل 
رئي�شاً ملر��شم نائب رئي�س �لدولة 
�لــــــوزر�ء بدرجة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
دو�م  �ــشــمــوه لهما  وزيــــر. ومتــنــى 
�لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهامها، 

مظاهرة �لنه�شة

بدعم من مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية 
اكتمال املرحلة الإن�ضائية الأوىل ملركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بالقاهرة

•• ابوظبي-وام: 

تقدمي  عــن  �ملجتمع  ووقــايــة  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
خالل   19 كــوفــيــد  لــقــاح  مــن  جــرعــة   81،790
�لــ�ــشــاعــات �لــــ 24 �ملــا�ــشــيــة وبـــذلـــك يــبــلــغ جمموع 
�جلرعات �لتي مت تقدميها حتى �م�س 6،015،089 
لكل  جرعة   60.82 �للقاح  تــوزيــع  ومــعــدل  جرعة 
100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة �لوز�رة 
�لو�شول  �إىل  و�ــشــعــيــاً  #كوفيد19  لــقــاح  لــتــوفــري 
و�لتي  �لتطعيم  عــن  �لناجتة  �ملكت�شبة  �ملناعة  �إىل 
على  و�ل�شيطرة  �حلــاالت  �أعــد�د  تقليل  يف  �شت�شاعد 

فريو�س كوفيد19.
�ل�شحة  وز�رة  خطة  مــع  ومتا�شيا  �أخـــرى  جهة  مــن 
�لفحو�شات  نطاق  وزيــادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية 
�حلاالت  وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �لدولة  يف 
 "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شابة 

و�ملخالطني لهم وعزلهم ..�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 
جديد� خالل �ل�شاعات �لـ 24  فح�شا   185،599
با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�شية 

�أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة 
�لدولة يف  �لفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق 
�إ�شابة جديدة بفريو�س  3،434 حالة  �لك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  مــن  �مل�شتجد  كــورونــا 
حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، 
 388،594 وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 
حالة.  كما �أعلنت �لوز�رة عن وفاة 15 حالة م�شابة 
وذلــــك مـــن تـــد�عـــيـــات �الإ�ـــشـــابـــة بــفــريو�ــس كورونا 
�مل�شتجد،   كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 2،171 حالة 
جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا �مل�شتجد »كوفيد - 
19« وتعافيهم �لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيهم 

�لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولهم �مل�شت�شفى.

القوات الأمريكية تتاأهب يف العراق عقب �شربة يف �شوريا

بايدن: ال�ضربات اجلوية حتذير لإيران
•• وا�شنطن-وكاالت:

رفـــعـــت قـــــوة �ملــــهــــام �ملـــ�ـــشـــرتكـــة يف 
الأفـــر�د  �لتهديد  م�شتوى  �لــعــر�ق 
�إىل  �لعر�ق  يف  �الأمريكية  �خلدمة 
�أعــلــى مــ�ــشــتــوى، يف حــني مت و�شع 
قاعدة  يف  �الأمريكيني  �ملتعاقدين 
بلد �جلوية يف حالة تاأهب ق�شوى 
�ل�شربات  عــلــى  �لـــــرد  مـــن  ـــا  خـــوًف
�جلوية �الأمريكية يف �شوريا، وفًقا 
�خلطوة  على  مطلعني  مل�شدرين 

�أبلغا قناة فوك�س نيوز.
وقـــد تــ�ــشــتــمــر حــالــة �لــتــاأهــب عدة 
ــــا  �أيـــــــام وتـــعـــتـــرب �إجــــــــر�ء �حــــرت�زًي
لــلــظــروف �حلالية  نــظــًر�  روتــيــنــًيــا 
على �الأر�ــس. وقال م�شدر �آخر �إن 
حماية قو�ت �لتحالف هي �الأولوية 
م�شتويات  رفـــع  فــــاإن  لـــذ�  �الأوىل، 

حماية �لقوة �أمر حكيم.
�تخاذ  قــاعــدة بلد �جلــويــة، مت  ويف 
�شركة  قـــبـــل  مــــن  مــنــفــ�ــشــل  قــــــر�ر 
Sallyport Global، وهي �شركة 
�الأمريكية،  �حلكومة  مع  متعاقدة 
بــو�ــشــع �ملــقــاولــني �الأمــريكــيــني يف 
قال  ح�شبما  ق�شوى،  تــاأهــب  حالة 

م�شدر مطلع.
�الأمريكي  �لرئي�س  قــال  ذلــك،  �إىل 
�لــ�ــشــربــات �جلوية  �إن  بــايــدن  جــو 

دّمرت  �أنها  مو�شحاً  دفاعية،  باأنها 
تــقــع يف نقطة  عـــــّدة  بــنــى حتــتــّيــة 
ميلي�شيات  ت�شتخدمها  حـــدوديـــة 
مــدعــومــة مـــن �إيـــــــر�ن، وحتـــديـــد�ً 
�ل�شهد�ء،  و�شيد  �هلل  حــزب  كتائب 

�ملن�شويان يف �حل�شد �ل�شعبي.
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  و�أح�شى 
�الن�شان 22 قتياًل على �الأقّل من 
الإيــــر�ن،  مــو�لــيــة  عــر�قــّيــة  ف�شائل 

غالبّيتهم من كتائب حزب �هلل.
وو�شفت كتائب حزب �هلل يف بيان، 
"جرمية  باأّنها  �الأمريكّية  �ل�شربة 
نــكــر�ء خمــالــفــة لــلــقــانــون �لـــدويل 
كما  �لـــعـــر�ق،  بــ�ــشــيــادة  وم�شتهينة 
بال  يــدّل  همجياً  عدو�ناً  �عتربتها 
�أدنى �شّك �أّن �ل�شيا�شات �الأمريكّية 
تتغرّي  ال  �شعوبنا  جتــاه  �لعدو�نّية 

بتغرّي �إد�رتها.
�حل�شد  �لعر�قية  �ل�شلطات  تن�شر 
ف�شائل  �ئـــتـــالف  وهــــو  �لــ�ــشــعــبــي، 
على  ع�شكرية،  �شبه  بــارزة  عر�قية 
�شوريا  �ملتد�خلة مع  طول �حلــدود 
منذ �الإعالن يف �لعام 2017 عن 
�النــتــ�ــشــار عــلــى تــنــظــيــم د�عـــ�ـــس . 
وتنفي قيادة �حل�شد عمل ف�شائلها 
لــكــّن مقاتلني من  �لـــعـــر�ق،  خـــارج 
جمموعات من�شوية فيه ي�شاركون 

يف �لقتال د�خل �شوريا.

�الأمــريكــيــة يف �ــشــرق �ــشــوريــا يجب 
�أنها  عــلــى  �إيـــــر�ن  �إلــيــهــا  تــنــظــر  �أن 

حتذير.
و��ــشــاف بايدن خــالل جولة له يف 
�لناجمة  �الأ�ــشــر�ر  لتفّقد  تك�شا�س 
»لن  �ملنطقة  �شربت  عا�شفة  عــن 
ُتــفــلــتــو� مـــن �لـــعـــقـــاب. �حـــــــذرو�«، 

موجها حتذيره �ىل طهر�ن.
وتــاأتــي �لــ�ــشــربــات �لــتــي نــــّددت بها 
دمــ�ــشــق وحــلــيــفــتــهــا مــو�ــشــكــو، على 
�ملتحدة  �لواليات  بني  توّتر  خلفّية 

و�إير�ن حول �مللف �لنووي �الير�ين 
و�لعودة �ىل طاولة �ملفاو�شات.

�لواليات  �إّن  �الأبي�س  �لبيت  وقــال 
فيها  لب�س  ال  ر�شالة  بعثت  �ملتحدة 

عرب �شّنها �لغار�ت.
وقــالــت �ملــتــحــدثــة جــني �ــشــاكــي �إّن 
�لرئي�س جو بايدن يبعث ر�شالًة ال 
حلماية  �شيتحّرك  باأّنه  فيها  لب�س 
توجيه  يتّم  وعندما  �الأمــريكــّيــني. 
�لتهديد�ت، يكون له �حلّق يف �ّتخاذ 
�إجر�ء يف �لوقت و�لطريقة �للذين 

يختارهما.
�ملـــتـــحـــّدث با�شم  مـــن جــهــتــه، قــــال 
�لبنتاغون جون كريبي، �إّن طائرَتي 
�شرت�يك  طـــر�ز  مــن  �إي   -15 �إف 
دقيقة  ذخائر  �شبع  �أ�شقطتا  �إيغلز 
يف  من�شاآت  على  �خلمي�س  �لتوجيه 
�شرق �شوريا ت�شتخدمها جمموعات 
�شل�شلة  ور�ء  �أّنــهــا  ُيعتقد  م�شّلحة 
�لقّو�ت  عــلــى  �ــشــاروخــّيــة  هــجــمــات 

�الأمريكّية يف �لعر�ق.
�ل�شربات  بيان  يف  كريبي  وو�ــشــف 

ق�شايا باجلملة والتق�شيط:

هل �ضيذهب ترامب وعائلته اإىل ال�ضجن؟

تو�شية برتخي�س لقاح ثالث م�شاد لكوفيد- 19 يف الوليات املتحدة
رد �ضادم من ال�ضحة العاملية ب�ضاأن جوازات �ضفر كورونا 

احتجاجات عنيفة يف حمافظة بلو�ض�ضتان جنوب اإيران
•• طهران-وكاالت:

27 فرب�ير، عن  �أعلنت حملة �لن�شطاء �لبلو�س، �ل�شبت 
�إقليم  مــدن  من  عــدد  يف  �ملتفرقة  �الحتجاجات  ��شتمر�ر 
�أي�شاً  �حلملة  ون�شرت  �إيـــر�ن.  �شرق  جنوب  بلو�ش�شتان، 
�لنار يف مكتب رئي�س  �شريط فيديو ملتظاهرين ي�شعلون 
ناحية �آ�شار، يف مدينة �شرباز، ويغلقون طريق بنج�شري- 
�إنرتنا�شونال  �إيــــر�ن  مــوقــع  ذكـــر  مــا  بح�شب  مـــريجـــاوه، 
�الإخباري. وبح�شب �حلملة، ت�شتمر �الحتجاجات �ملتفرقة 

يف مدن �شر�و�ن، و�شور�ن، وز�هد�ن، وخا�س، و�إير�ن�شهر.
�ملحافظ  �أن  �ل�شبت،  �أمــ�ــس  �إيــــر�ن،  تلفزيون  �أعــلــن  كما 

�شيعقد �جتماعاً مع زعماء �لقبائل يف بلو�ش�شتان.
ويف غ�شون ذلك، دعا مولوي عبد �حلميد، خطيب جمعة 

�أهل �ل�شنة يف ز�هد�ن، يف خطبة يوم �جلمعة، �إىل حتقيق
�لوقود  ناقلي  على  �لنار  �إطــالق  يف  وعــادل  ونزيه  �شامل 

ومعاقبة �جلناة وفق �لقانون.
وقال �أي�شاً �إن تبادل �لب�شائع و�لوقود عرب حدود �شي�شتان 

بلو�ش�شتان كان �شمن �شبل �اللتفاف على �لعقوبات و�أن
�ل�شلطات نف�شها كانت ر��شية عن ذلك.

وكانت �الحتجاجات يف بلو�ش�شتان قد بد�أت بعد �أن �أطلقت 
كانو�  �لذين  �لوقود  ناقلي  على  �لنار  �الإير�نية  �ل�شرطة 
قــد �حــتــجــو� على �إغـــالق �ملــعــرب �حلــــدودي، يــوم �الثنني 
�ملا�شي. ومل يو�شح �مل�شوؤولون يف �إير�ن �أبعاد �إطالق �لنار 
�الحتجاجات  ��شتمر�ر  ومــع  �لــوقــود،  ناقلي  �ملبا�شرعلى 
�جلانب  �إىل  �لـــوقـــود  نــاقــلــي  مــقــتــل  ين�شبو�  �أن  حـــاولـــو� 

�لباك�شتاين.

لي�شرت  -ن��ورم��ان  الفجر   ••

-ترجمة خرية ال�شيباين
هذ� هو �ل�شوؤ�ل �الآن بعد �أن قررت 
�ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة 
تر�مب  دونالد  يقوم  �أن  باالإجماع 
بت�شليم وثائق حما�شبته �إىل �ملدعي 
�جلنوبية  مانهاتن  ملنطقة  �لــعــام 
�ملالية  خمالفاته  يف  يحقق  �لــذي 

�ملحتملة وخمالفات �أ�شرته.
�لعام  �ملــدعــي  طلب   ،2019 عــام 
�ــشــايــرو�ــس فــانــ�ــس ثــمــانــيــة �أعــــو�م 
�ل�شريبية  تــر�مــب  �إقـــــر�ر�ت  مــن 
�ل�شابقة،  �ملحا�شبية  �شركته  مــن 

ماز�ر�س يو ��س �ي.
�ذن، �شيتلقى �ملحققون �ل�شجالت 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لعاملية  �لــ�ــشــحــة  مــنــظــمــة  حـــــذرت 
�عتماد  مــــن  �الأوروبـــــــيـــــــة  �لــــــــدول 
لت�شهيل  كــــورونــــا  �ــشــفــر  جــــــــو�ز�ت 
�لعطلة  خــــالل  ــــيــــني  �الأوروب �ــشــفــر 

�ل�شيفية.
بدء  عــلــى  �أوروبــــيــــة  دول  و�تـــفـــقـــت 
�إ�ــشــد�ر جـــو�ز�ت �شفر كــورونــا قبل 
�ل�شيفية  �لــعــطــالت  مو�شم  حــلــول 
لــتــ�ــشــهــيــل �ال�ـــشـــطـــيـــاف، حــ�ــشــب ما 
نقلت �شحيفة �ل�شن  �لربيطانية.

و�ــشــتــ�ــشــبــح هـــذه �جلــــــو�ز�ت �شرطا 
�أن  يــتــوجــب  حــيــث  لل�شفر،  جــديــد� 
يكون �لر�غب بالتنقل حا�شال على 
�للقاح �شد فريو�س كورونا م�شبقا.

�الأوروبي  �الحتــاد  مفو�شية  وقالت 
�أ�شهر  ثالثة  حــو�يل  �شتحتاج  �إنــهــا 
ــا�ــس �لــفــنــي ملــثــل هذه  الإنــ�ــشــاء �الأ�ــش

�لوثائق.
�لعاملية  �لــ�ــشــحــة  مــنــظــمــة  �أن  �إال 
�إن  رف�شت هــذه �جلــــو�ز�ت، وقــالــت 

دبيبة  يدعو  �ضالح  عقيلة 
م�ضغرة ح��ك��وم��ة  ل��ع��ر���ض 

•• الرباط-وكاالت:

�لليبي  �لــنــو�ب  جمل�س  رئي�س  دعــا 
عـــقـــيـــلـــة �ــــشــــالــــح، خــــــالل مـــوؤمتـــر 
�ــــشــــحــــفــــي مـــــ�ـــــشـــــرتك مـــــــع وزيـــــــر 
بوريطة،  نا�شر  �ملغربي  �خلارجية 
�لرباط،  �ملغربية  بالعا�شمة  عقد 
رئي�س �لــوزر�ء �لليبي �جلديد عبد 
ت�شكيلة  لــعــر�ــس  دبــيــبــة  �حلــمــيــد 
بالكفاءة  تتمتع  م�شغرة  حلكومة 
�لتوزيع  مــــر�عــــاة  مــــع  و�لــــنــــز�هــــة 
ونفى  للمنا�شب.  �لعادل  �جلغر�يف 
�شالح �أي معار�شة م�شبقة لت�شكيل 
منح  على  مــوؤكــد�ً  �ملقبلة،  �حلكومة 
بال�شكل  قدمت  �إذ  للحكومة  �لثقة 
�ملنا�شب، كما �أعرب عن رغبته يف �أن 
تكون »حكومة م�شغرة« لق�شر مدة 

توليها �ل�شلطة، بح�شب تعبريه.
ت�شمية  يف  �خلمي�س،  دبيبة،  وف�شل 
ما  �نتظارها  طــال  حكومة  �أع�شاء 
�إذ� كانت  بــ�ــشــاأن مــا  تــ�ــشــاوؤالت  �أثــــار 
حــكــومــتــه �النــتــقــالــيــة قــــــادرة على 

توحيد �لف�شائل �لليبية.

�ملالية  و�لـــبـــيـــانـــات  �لــ�ــشــريــبــيــة 
 ،2011 عـــــــام  مــــنــــذ  لـــــرت�مـــــب 
عنهم  �إخفاءها  يحاول  كان  و�لتي 
تزويدهم  �ــشــيــتــم  كــمــا  ــنــو�ت.  لــ�ــش

�لــغــمــو�ــس ال يــــز�ل يــحــيــط مبدى 
يف  حاليا  �ملتوفرة  �للقاحات  فعالية 

وقف �نت�شار كوفيد19-.
�لتف�شيلي  �لــتــطــعــيــم  وتـــابـــعـــت: 
�إىل  يــــوؤدي  �أن  ميــكــن  للم�شافرين 
�للقاحات  �إمـــــــــد�د�ت  كــفــايــة  عــــدم 
للفئات �ل�شكانية ذ�ت �الأولوية �لتي 

تعترب معر�شة خلطر كورونا.

�أعدوها،  �لــذيــن  �ملحا�شبني  بـــاآر�ء 
�ملالية  و�ملـــعـــلـــومـــات  و�لـــبـــيـــانـــات 
�الأولية �الأ�شا�شية، و�لتي قد تكون 
حمرجة.      )�لتفا�شيل �س15(

�شحية  جلــنــة  �أو�ــــشــــت  ذلـــــك،  �إىل 
لقاح  ترخي�س  بــاإ�ــشــد�ر  �أمــريكــيــة، 
ـــا  ثـــالـــث مـــ�ـــشـــاد لـــفـــريو�ـــس كـــورون
�مل�شتجد، مما ميهد �لطريق لزيادة 
ي�شتد  �لتي  �للقاحات  �ملعرو�س من 

�لطلب عليها يف �لواليات �ملتحدة.
�إنتاج  و�لــلــقــاح �جلـــديـــد، وهـــو مــن 

جون�شون �أند جون�شون لالأدوية

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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تنمية املجتمع: حملة تطعيم كبار املواطنني 
ت�سهد اإقباال متزايدا على م�ستوى الدولة

اأخبار االإمارات

الو�ساطة الرباعية.. هل تنجح 
يف حل اأزمة �سد النه�سة؟

عربي ودويل

كلوب: ليفربول ال يحتاج 
الإعادة بناء يف ال�سيف

الفجر الريا�سي

الإمارات توؤيد بيان وزارة اخلارجية ال�ضعودية 
بخ�ضو�ض جرمية اغتيال جمال خا�ضقجي

•• ابوظبي-وام:

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  وز�رة �خلارجية يف  بيان  �الإمـــار�ت  دولــة  �أيــدت 
�ل�شقيقة بخ�شو�س جرمية �غتيال �ل�شحفي �ل�شعودي جمال خا�شقجي.

الأحكام  وتاأييدها  ثقتها  عن  �لــدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  و�أعــربــت 
�لق�شاء �ل�شعودي و�لتي توؤكد �لتز�م �ململكة بتنفيذ �لقانون ب�شفافية وبكل 

نز�هة، وحما�شبة كل �ملتورطني يف هذه �لق�شية.
�ململكـــة  مــع  �لتــــام  �ملتحدة  �لعربية  �الإمــــار�ت  وقــــــوف  �لـــوز�رة  و�أكـــدت 
�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف جهودها �لر�مية ال�شتقر�ر و�أمن �ملنطقة، 
ودورها �لرئي�شي يف حمور �العتد�ل �لعربي والأمن �ملنطقة، م�شددة على 
�ململكة  �أو �لتدخل يف �شوؤون  �أي حماوالت ال�شتغالل هذه �لق�شية  رف�س 

�لد�خلية.

ومو��شلة م�شرية �خلري و�لعطاء 
يف خدمة �لوطن.

و�ـــشـــغـــل مــــعــــايل حـــمـــد مـــبـــارك 
�ل�شام�شي من�شب �الأمني �لعام يف 

�ملجل�س �الأعلى للبرتول 2014، 
يف حني �شغل معايل خليفة �شعيد 
�شليمان من�شب مدير عام د�ئرة 

�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.

•• دبي-وام:

م�شروع  مــن  �الأوىل  �الإنــ�ــشــائــيــة  �ملــرحــلــة  �كتملت 
�لعا�شمة  يف  للقلب  �لعاملي  يعقوب  جمدي  مركز 
�ل�شمو  �شاحب  �أعــلــن  و�لـــذي  �لــقــاهــرة،  �مل�شرية 
رئي�س  نــائــب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
دبـــي، رعاه  �لــــوزر�ء حــاكــم  �لــدولــة رئي�س جمل�س 
�هلل، يف فرب�ير 2020 ر�شد ريع �حلفل �خلتامي 

ملبادرة �شّناع �الأمل و�لتي بلغ حو�يل 360 مليون 
جنية م�شري ل�شالح بنائه من �أجل توفري �لعالج 
�لعربي  و�لــعــامل  م�شر  يف  �لقلب  ملر�شى  �ملــجــاين 

وحتديد�ً �الأطفال.
ويخ�ش�س �مل�شت�شفى �جلديد %60 من عملياته 
عملية   12،000 �ــشــتــتــجــاوز  �لــتــي  �جلـــر�حـــيـــة، 

�شنوياً، لالأطفال جماناً.
 )�لتفا�شيل �س3(

اأجرت 185,599 فح�شا ك�شفت عن 3,434 اإ�شابة 
»ال�ضحة« تعلن �ضفاء 2,171 حالة جديدة من كورونا

ق��ت��ل��ى وج���رح���ى ب��ان��ف��ج��ار 
ال�ضرقي  حماة  بريف  لغمني 

•• دم�شق-وكاالت:

�ل�شورية  �حلرب  خملفات  تو��شل 
يف  �لـــ�ـــشـــوريـــني  الأرو�ح  حــ�ــشــدهــا 
�شمن  وال�شيما  متفرقة،  مناطق 
ي�شهد  �لــذي  �ل�شرقي  حماة  ريــف 
خملفاً  يومي  ب�شكل  �ألغام  �نفجار 
خ�شائر ب�شرية بني قتلى وجرحى.
�ملر�شد  وثــــق  �لــ�ــشــيــاق،  هــــذ�  ويف 
و�إ�شابة  مــو�طــنــة  مقتل  �لــ�ــشــوري 
�أخــرى بــجــر�ح، جــر�ء �نفجار لغم 
�ل�شيب  �ــشــد  مــنــطــقــة  يف  �أر�ــــشــــي 
ق�شى  كما  �ل�شرقي،  حماة  بريف 
�آخرون   11 و�أ�شيب  �أ�شخا�س   5
�نفجار  جــــر�ء  مــتــفــاوتــة  بـــجـــروح 
ر�شم  قرية  قرب  �أي�شاً  �أر�شي  لغم 

�الأحمر �شرقي حماة.
ووفقاً مل�شادر �ملر�شد �ل�شوري فاإن 
عمال  جميعهم  و�جلرحى  �لقتلى 
»�لكماأة«  مــادة  جمع  على  يعملون 
�لتي تنمو يف �ملناطق �لتي تتعر�س 
باأ�شعار  وتـــبـــاع  غـــزيـــرة  الأمــــطــــار 

باهظة.

مع تراجع ما ي�شمى بـ )الأحزاب الكبرية(:
ال�ضيا�ضة اليوم يف كل مكان با�ضتثناء الأحزاب ال�ضيا�ضية!

•• الفجر -رينيه فريغو�شي –ترجمة خرية ال�شيباين

حزب �جلمهوريون، مثل �حلزب �ال�شرت�كي يف فرن�شا، يجد�ن �شعوبة يف 
�لعثور على �ل�شيغة �الأقل �شوًء لت�شمية مر�شحهم �لرئا�شي، لكن كثرية 
هي �الأ�شو�ت �لتي ترتفع، ب�شدق متفاوت، لتاأكيد �أنه يجب �أواًل وقبل 

كل �شيء حتديد خط �شيا�شي و��شح.       )�لتفا�شيل �س13(

م�ضوؤولون يرجحون �ضلوع اإيران 
يف انفجار ب�ضفينة �ضحن اإ�ضرائيلية

•• القد�س-وكاالت:

�إ�شر�ئيليون  مـــ�ـــشـــوؤولـــون  رجــــح 
وقوف �إير�ن ور�ء تفجري �شفينة 
�ــشــحــن ممـــلـــوكـــة الإ�ـــشـــر�ئـــيـــل يف 
�أم�س �الول  خليج �شلطنة عمان، 
ح�شب ما نقله موقع �حلرة، عن 

�شحيفة تاميز �أوف �إ�شر�ئيل.
�إعــــــالم عربية  و�ـــشـــائـــل  ونــقــلــت 
مل  �إ�شر�ئيليني،  مــ�ــشــوؤولــني  عــن 
يعتقدون  �إنــهــم  قولهم  ت�شمهم، 
�إير�ن م�شوؤولة عن �النفجار،  �أن 
حـــ�ـــشـــب �ــشــحــيــفــة جـــريوز�لـــيـــم 

بو�شت.
بر�س،  �أ�شو�شيتد  وكــالــة  وكــانــت 
ذكرت، �أن �نفجار�ً وقع على منت 
�شفينة �شحن �إ�شر�ئيلية يف خليج 
�ل�شلطنة، �لتي �شهدت يف �الأ�شهر 

�ملا�شية حو�دث مماثلة.

ماكرون... ال ي�شار وال ميني
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اأخبـار الإمـارات

تنمية املجتمع: حملة تطعيم كبار املواطنني ت�ضهد اإقبال متزايدا على م�ضتوى الدولة

ويف  بعجمان  �ملو�طنني  كبار  �شعادة 
دبــي و�لــفــجــرية ودبـــا �لــفــجــرية و�أم 
�شعادة  مركز  �إىل  و�ــشــواًل  �لقيوين 
�ملتعاملني يف ر�أ�س �خليمة ..م�شيدة 
ووقـــايـــة  �لــ�ــشــحــة  وز�رة  بـــجـــهـــود 
�لفرق �لطبية  وّفــرت  �لتي  �ملجتمع 

زمني  جـــدول  وفـــق  بجرعتني  لــهــم 
مبا  �الإمــــار�ت  م�شتوى  على  منظم 
يعزز �لوقاية من �لفريو�س جتاوباً 
مع �حلملة �لوطنية #يد�_بيد_

نتعافى. و�أكدت �شعادة ح�شة تهلك 
�لتنمية  لــ�ــشــوؤون  �ملــ�ــشــاعــد  �لــوكــيــل 

كبار �ملو�طنني.
تنمية  وز�رة  �إن  تــهــلــك  وقــــالــــت 
�ملــجــتــمــع حتـــر�ـــس بــالــ�ــشــر�كــة مع 
�إىل  �لــو�ــشــول  على  �ملعنية  �جلــهــات 
لقاح  وتقدمي  �الأولوية  ذ�ت  �لفئات 
"كوفيد 19" لها مبا يعك�س حر�س 

مــن كــبــار �ملــو�طــنــني رجـــاال ون�شاء 
..وتتو��شل  حمــطــاتــهــا  جــمــيــع  يف 
�حلـــمـــلـــة عـــلـــى مـــ�ـــشـــتـــوى �إمــــــــار�ت 
ومناطق �لدولة للو�شول �إىل �أكرب 
وتاأكيد  �ملــو�طــنــني  كــبــار  مــن  ن�شبة 
�إي�شاله  مت  �لــــذي  �لــلــقــاح  تلقيهم 

�أماكن  يف  �ملــو�طــنــني  كبار  لتطعيم 
�إي�شال  لـــروؤيـــة  حتــقــيــقــاً  �ــشــكــنــاهــم 
وتوفري  م�شتحقيها  �إىل  �خلــدمــات 
�للقاح الأكرب عدد ممكن من �لفئات 
وت�شهيل  و�الأكــر حاجة  �مل�شتهدفة 
ح�شولها على �للقاح ويف مقدمتهم 

�ملجتمع  تنمية  بــوز�رة  �الجتماعية 
�ملو�طنني  كــبــار  تطعيم  حــمــلــة  �أن 
كبار  �إىل  �للقاح  �إي�شال  متكنت من 
عـــــدة على  مـــنـــاطـــق  �ملـــو�طـــنـــني يف 
تو�جد  �لــدولــة من خــالل  م�شتوى 
مبر�كز  مــيــد�نــيــا  �ل�شحية  �لــفــرق 

•• دبي - وام:

�ملجتمع  تــنــمــيــة  وز�رة  ـــلـــت  و��ـــش
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  مع  بالتعاون 
كبار  تطعيم  حملة  تنفيذ  �ملجتمع 
"كوفيد  فـــريو�ـــس  �ــشــد  �ملــو�طــنــني 
مطلع  �نـــطـــلـــقـــت  و�لـــــتـــــي   "19
�ليوم  حتى  و�شملت  �ملــا�ــشــي  يناير 
6 حمــــطــــات هــــي عـــجـــمـــان ودبــــي 
و�أم  �لـــفـــجـــرية  ودبـــــــا  و�لــــفــــجــــرية 
ر�أ�س  �إمـــــارة  �إىل  و�ــشــوال  �لــقــيــويــن 
�خليمة �لتي �شهدت �إطالق "حملة 
�لبيوت"  يف  �ملو�طنني  كبار  تطعيم 
من خــالل زيــارة فريق من وز�رتي 
ووقاية  و�لــ�ــشــحــة  �ملــجــتــمــع  تنمية 
�ملو�طنني  كـــبـــار  بـــيـــوت  �ملـــجـــتـــمـــع 
رجاال ون�شاء يف مناطق عدة باإمارة 
وجلفار  "دهان  مثل  �خليمة  ر�أ�ـــس 

و�لرم�س و�شعم".
وكانت حملة تطعيم كبار �ملو�طنني 
�ملا�شي  يناير   10 يف  �نطلقت  قــد 
�ملئات  �إقــبــاال مــتــز�يــد� مــن  حمققة 

وتــوجــيــهــات �لــقــيــادة لــتــوفــري كافة 
�ملــقــومــات �لــتــي تــعــزز جـــودة �حلياة 
وذلك بتجاوز تد�عيات �أزمة كوفيد 
باجتاه عودة �حلياة  و�النتقال   19

ب�شكلها �جلديد �إىل طبيعتها.
و�أفـــــــادت بـــــاأن حــمــلــة تــطــعــيــم كبار 
�أكرب  خ�شو�شية  تتخذ  �ملــو�طــنــني 
�أهمية  �الأكر  للفئة  كونها موجهة 
و�أولـــويـــة وحــاجــة لــلــقــاح مــن �أجل 
تعزيز �شحتهم و�شالمتهم و�لوقاية 
�أكر  �ملر�س كونهم  من م�شاعفات 
كوفيد- مل�شاعفات  عر�شة  �لفئات 
منطلق  من  �الإ�شابة  حال  يف   19
�أن �للقاح هو �ل�شبيل حلماية �أفر�د 
�الإ�شابة  تـــد�عـــيـــات  مـــن  �ملــجــتــمــع 

بالفريو�س �إىل حد كبري.

دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي تكثف جهودها يف جمال مكافحة الجتار بالب�ضر خالل 2020
•• اأبوظبي-وام:

عززت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، جهودها يف جمال مكافحة �الجتار 
2020 يف ظل تف�شي جائحة كورونا، وذلك  بالب�شر، على مد�ر عام 
�الجتار  يف  �ملتخ�ش�شة  �لتدريبية  �لـــدور�ت  عقد  تكثيف  خــالل  مــن 
ومعاونيهم  �لق�شائية  �لهيئات  �أع�شاء  قدر�ت  تنمية  بهدف  بالب�شر، 
من  �لعديد  تنظيم  عن  ف�شال  �لق�شائية،  �لعملية  �أطـــر�ف  وجميع 
و�لتوعية  �الإن�شان  حقوق  جمال  يف  �لتخ�ش�شية  و�لــدور�ت  �لندو�ت 

�لقانونية بحقوق �لعمال وحماية �حلقوق �خلا�شة باالأطفال.
�لق�شاء يف  د�ئــرة  �لعربي، وكيل  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أكــد 

�أبوظبي، �لتز�م د�ئرة �لق�شاء بتعزيز جهود مكافحة جر�ئم �الجتار 
نهيان،  �آل  ز�يــد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذ�  بالب�شر، 
د�ئرة  رئي�س  �لــرئــا�ــشــة،  �ــشــوؤون  وزيـــر  �لــــوزر�ء،  رئي�س جمل�س  نــائــب 
�الإمــار�ت يف جمال حماية  �أبوظبي، بدعم توجهات دولة  �لق�شاء يف 
ر�ئـــدة ت�شمن  �إر�ــشــاء منظومة ق�شائية  مــن خــالل  �الإنــ�ــشــان  حقوق 

حتقيق �لعد�لة �لناجزة.
�لتقنية  �جلاهزية  بف�شل  ��شتطاعت  �لق�شاء  د�ئـــرة  �أن  �إىل  و�أ�ــشــار 
�لعالية، �أن ت�شتمر يف تقدمي خدماتها �لق�شائية و�لعدلية و�لتدريبية 
�نت�شار وبــاء كــورونــا، و�تــخــاذ �الإجــــر�ء�ت �الحرت�زية  ُبعد رغــم  عــن 
�الأمر  �لعامة،  و�ل�شالمة  �ل�شحة  على  للحفاظ  �لوقائية  و�لتد�بري 

�إجــر�ء �لتحقيقات و�ال�شتمر�ر يف نظر ق�شايا  �لذي غد� ممكناً معه 
�لتقنيات  با�شتخد�م  �لتقا�شي  و�إمتام جميع مر�حل  بالب�شر  �الجتار 

�حلديثة وفق �ل�شو�بط و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملقررة.
عام  خـــالل  تنظيمها  مت  �لــتــي  �لتخ�ش�شية  �لــــــدور�ت  �أن  و�أو�ـــشـــح 
مو�شوعات  حــول  تركزت  دورة   31 نحو  �إىل  عددها  و�شل   ،2020
�الجتار بالب�شر ب�شكل خا�س، ومو�شوعات �أخرى مثل حماية �لطفل 
بو�جباتهم  و�اللــتــز�م  �لعمال  وحــقــوق  بالب�شر،  �الجتـــار  جــر�ئــم  مــن 
وحماية  �ملنظمة،  و�لقو�نني  �لت�شريعات  بح�شب  كورونا  فرتة  �أثناء 
وعملية جمع  �لق�شائي  �ل�شبط  مبا�شرة مهام  �أثناء  �الإن�شان  حقوق 

�ال�شتدالالت.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض الدومينيكان باليوم الوطني لبالده

•• ابوظبي -وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" برقية تهنئة �إىل فخامة لوي�س �بي نادر رئي�س جمهورية �لدومينيكان 

وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يــد  بن  حممد 

�مل�شلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س لوي�س �بي نادر

»العدل« تعلن اإغالق مراكز ا�ضعاد املتعاملني يف دبي وتوفري خدماتها عرب املن�ضات الإلكرتونية الذكية
•• دبي -وام: 

�أعلنت وز�رة �لعدل عن �غالق مر�كز ��شعاد �ملتعاملني يف �إمارة دبي متا�شياً 
مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة يف دولة �الإمــار�ت �لعربية �ملتحدة يف رقمنة 
�خلدمات �حلكومية و��شعاد �ملتعاملني و�الرتقاء بتجربة �لعمالء يف حتقيق 

�ق�شى درجات �لكفاءة يف تقدمي �خلدمات.
باأعمال  �لقائم  �لنقبي  بحبوح  علي  �شعيد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �شعادة  و�كــد 
�ال�شرت�تيجية يف ظل  �لــوز�رة ما�شية وفقاً خلطتها  �ن  �لعدل  وز�رة  وكيل 
ملتعامليها  تقدمها  �لتي  �خلدمات  رقمنة  يف  �لالحمدود  �حلكومي  �لدعم 
عرب من�شاتها �اللكرتونية و�لذكية وت�شعى من خاللها �ىل تلبية توقعات 
�جلمهور و�إبــد�ء �ملرونة و�لكفاءة حيث بات �ليوم تو�فر �خلدمات �لرقمية 

�شرورة ملحة حتتم علينا مو�كبة �لتطور�ت �ل�شريعة يف هذ� �ملجال فاملكاتب 
�لرقمية مفتوحة للجمهور على مد�ر �ل�شاعة طو�ل �أيام �الأ�شبوع، وت�شتمر 
يف تقدمي خدماتها حتى يف �أثناء �أزمات �ل�شحة �لعامة، مثل جائحة كوفيد 
- 19 ،على عك�س �ملكاتب �لتقليدية، كما �أن �ملعامالت �لرقمية ال ت�شتهلك 
وقتاً طوياًل وتقلل من �لعبء �الإد�ري على �ملر�جعني و�ملحامني ، مما ي�شاهم 
يف ��شتمر�ر عمل �ملحاكم وعدم تعطل م�شالح �جلمهور وبذ�ت �لوقت ي�شتفيد 
�ملوظفون من �لرقمنة، يف تقليل �ملهمات �ملتكررة �ملوكلة �إليهم وتزد�د �شعادة 

�ملتعاملني، ويحقق �ملوظفون م�شتوى �أعلى من �لر�شاء �لوظيفي.
�غـــالق جميع مكاتب  ��ــشــتــكــمــال  تــنــوي  �لــعــدل  وز�رة  �ن  �لــنــقــبــي  و�أ�ـــشـــاف 
�لتي تقدمها يف  و�عتماد رقمنة �خلدمات  �لق�شاء  دور  �ملتعاملني يف  ��شعاد 
ب�شكل  تنفيذه  �شيجري  �عــدت وفقا جلــدول زمني  �ملر�كز وفقاً خلطة  هذه 

تدريجي.
وكانت وز�رة �لعدل قد نوهت عرب من�شاتها يف و�شائل �لتو��شل �الجتماعي 
�شو�ء  لها  �لتابعة  �لذكية  �اللكرتونية  �ملن�شات  عرب  خدماتها  توفري  عن 
www.moj.اللكرتوين� مــوقــعــهــا  �ىل  �ملــتــعــامــلــني  دخــــول  خـــالل  مــن 
�لـ  �و   App Store �لـ  عرب  �لذكية  تطبيقاتها  حتميل  �و   gov.ae
�ملجاين  �لرقم  على  بالوز�رة  �الت�شال  مركز  عرب  �و   Google Play
�الأنظمة  �لعديد من  �لعدل  وز�رة  توفر  �ل�شياق  800333333 ويف هذ� 
�لذكية مثل نظام �لت�شديقات �اللكرتوين ونظام �ملحامي �لذكي كما توفر 
�اللكرتوين  موقعها  على  �شفحة  كذلك  �لـــوز�رة  يف  �ملعلومات  تقنيه  �د�ره 
�لر�شمي خم�ش�شة ال�شتقبال �ي �شكاوى �و مالحظات يف حال وجود عطل 
�و خلل فني يف �خلدمات �اللكرتونية �ملقدمة، وذلك لتقدمي �لدعم �ملطلوب 

https://www.moj.gov.ae/ar/ �اللــكــرتوين  �لــر�بــط  عــرب 
مقدم  مع  �لتو��شل  خــالل  من  �و   services/helpdesk.aspx
�ملتعامل  ��شعاد  �ىل  �لو�شول  بهدف  م�شكلته  حلل  متهيد�ً  وذلــك  �ل�شكوى 

وت�شهيل مهمته و�خت�شار �لوقت و�جلهد.
يذكر �ن �خلدمات �لتي كانت تقدم يف مركز �شعادة �ملتعاملني هي خدمات 
�ملحامني و�ملرتجمني و�خلرب�ء وخدمة �لت�شديق على �ملحرر�ت �لر�شمية، 
حيث مت حتويل جميع هذه �خلدمات �ىل خدمات �لكرتونية وذكية ال تتطلب 
�لكرتونيا  �مل�شدقة  �لوثيقة  على  �حل�شول  ميكنه  �لــذي  �ملتعامل  ح�شور 
وميكن للجهات و��شحاب �لعالقة �لتحقق من �لت�شديق برمز �لتحقق و�ن 
�لتحول  يعزز  �لرقمية مما  بالهوية  �لدخول  تتطلب  جميع هذه �خلدمات 

�لرقمي و�لهوية �لرقمية وي�شمن �ل�شرية و�شالمة �الإجر�ء�ت.

�ضحة دبي تتجه لتعزيز خدماتها الطبية باأحدث الأجهزة والتطبيقات الذكية
•• دبي -وام:

�أعلنت هيئة �ل�شحة بدبي عن ثالث مبادر�ت رئي�شية مبتكرة وذلك مبنا�شبة 
لقيا�س  جــهــاز�  �الأوىل  �ملــبــادرة  ت�شمنت   2021 لالبتكار  �الإمــــار�ت  �شهر 
�ملوؤ�شر�ت �حليوية للج�شم و�أهمها �شغط �لدم ون�شبة �الأك�شجني وتخطيط 

�لقلب، و�حلر�رة.
جاء ذلك بالتعاون مع �شركة "Enpy "- �إحدى �ل�شركات �لعاملية �لعاملة 
لها  دبي مقر�  �لتي تتخذ من  �ل�شحية  و�لرعاية  �لوقائي  �لطب  يف جمال 
- حيث �شيكون �جلهاز متاحاً يف �لفرتة �ملقبلة يف مر�كز �لرعاية �ل�شحية 

�الأولية .
يف  نف�شه  �حليوية  �ملوؤ�شر�ت  جهاز  توفري  يف  متمثلة  �لثانية  �ملبادرة  وتاأتي 
توجه  ودعم  �ملنازل  �لهيئة يف  توفرها  �لتي  �لطبية  لدعم �خلدمات  �ملنازل 
�ملبادر�ت  �إحــدى  " وهي  "منازل �شحية ذكية  �لهيئة الإيجاد ما مت ت�شميته 
يف  للمتعاملني  �خلدمات  توفري  على  تن�شوي  �لتي  للهيئة  �ال�شرت�تيجية 

�ملنازل .
�خلا�س  �لذكي  �لتطبيق  على  تعتمد  �لتي   - �لثالثة  باملبادرة  يتعلق  وفيما 
بالهو�تف - فهي ترتكز على توظيف �لذكاء �ال�شطناعي يف ت�شنيف �حلالة 
حالته  طبيعة  على  �لوقوف  من  �ملتعامل  يتمكن  بحيث  للمتعامل  �ملر�شية 
مبا�شرة  �لتوجه  وت�شتلزم  حرجة  حالته  كانت  �إذ�  ومــا  دقــة  بكل  �ل�شحية 
�أن تنتظر لتحديد موعد  �أن حالته ميكن  �أو  �مل�شت�شفى،  لق�شم �لطو�رئ يف 
لكل  "طبيب  للتو��شل مع خدمة  �لتوجه مبا�شرة  �أو  �ملخت�س  �لطبيب  مع 
مو�طن" بال�شوت و�ل�شورة للح�شول على �ال�شت�شارة �لطبية �لالزمة �أو �أن 

حالته ال ت�شتدعي كل ذلك وحتتاج فقط �إىل و�شفة طبية.
وت�شري در��شة حديثة للهيئة يف هذ� �جلانب �ىل �أن ن�شبة �ملطابقة بني �لذكاء 
�ملر�شية  �حلـــاالت  ت�شنيف  يخ�س  فيما  �الأطــبــاء  وت�شخي�س  �ال�شطناعي 
و�شلت �إىل 93 باملائة. وخالل تفقده مركز �البتكار �ل�شحي يف �لهيئة وجه 
بتوفري �جلهاز  بدبي  �ل�شحة  عام هيئة  �لكتبي مدير  �شعادة عو�س �شغري 
خالل  �لطبية  �لهيئة  من�شاآت  يف  �حليوية  �ملوؤ�شر�ت  لقيا�س  �ملبتكر  �لطبي 

�ملرحلة �ملقبلة و�لعمل على تنفيذ �ملبادر�ت �لثالث من �أجل توفري خدمات 
طبية تفوق توقعات �ملتعاملني.

�لرقمية  �لــتــحــوالت  مــو�كــبــة  على  حري�شة  بــدبــي  �ل�شحة  هيئة  �أن  و�أكـــد 
�لتحديد  وجــه  على  دبــي  و�إمـــارة  عــام  ب�شكل  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  و�لذكية 
وتوفري �أحدث �لتقنيات و�حللول �لذكية، �لتي متكنها من تقدمي خدمات 
طبية عالية �جلودة. ولفت �لكتبي �إىل �أن �لهيئة تدرك قيمة و�أهمية تزويد 
من�شاآتها  جميع  يف  و�الإد�ريــــة  و�لفنية  �مل�شاندة  و�لطبية  �لطبية  كــو�درهــا 
رفع  على  نف�شه  �لوقت  يف  تعمل  وهــي  �ملبتكرة  �لتجهيز�ت  باأحدث  �لطبية 
م�شتوى كو�درها و�شقل خرب�تهم مبا ي�شاعدهم يف حتقيق �لتوظيف �الأمثل 

للتقنيات، وي�شب يف خدمة �لنا�س ور�حة �ملر�شى.
�لرعاية  لقطاع  �لتنفيذية  �ملديرة  ترمي  منال  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
جممل  مع  يتما�شى  �ملبتكر  �جلديد  �جلهاز  �إن  �لهيئة  يف  �الأولية  �ل�شحية 
يف  �ملــتــوفــرة  �ال�شطناعي  �لــذكــاء  على  تعتمد  �لتي  و�لتقنيات  �لتجهيز�ت 
من�شاآت �لهيئة ومنها مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لتي �شيمثل �جلهاز �جلديد 

�إ�شافة مهمة لها من �شاأنها تقليل وقت �النتظار وتعزيز �خلدمات �لطبية 
بوجه عام وحت�شني رحلة �ملتعامل د�خل �ملر�كز.

وذكرت �أن �لهيئة �شت�شتفيد يف �لوقت نف�شه من �جلهاز �ملبتكر يف خدماتها 
..مو�شحة  �لتقنيات  �أحــدث  �الأخــرى على  تعتمد هي  �لتي  �ملنزلية  �لطبية 
�أن جهاز قيا�س �ملوؤ�شر�ت �حليوية �شي�شاعد كثري� يف متابعة �شحة �ملر�شى 
�لذكي  �لتطبيق  جانب  �إىل  بــاأول  �أواًل  حالتهم  على  و�الطمئنان  �ملنازل  يف 
�خلا�س بتقييم حالة �ملر�شى موؤكدة �أن �ملبادر�ت �لثالث متثل حتواًل مهماً 

يف �لرعاية �ل�شحية �الأولية �لتي توفرها �لهيئة الأفر�د �ملجتمع.
�الإمكانات  متعدد  �لهيئة  عنه  �أعــلــنــت  �لـــذي  �ملبتكر  �لطبي  �جلــهــاز  ويــعــد 
�ال�شطناعي  بالذكاء  مدعوم  لوحي  جهاز   / ذكــي  هاتف  بتطبيق  ومقرتن 
للرعاية  متكاملة  عاملية  تقنية  �أول  يعد  ..كما  �حليوية  �ملــوؤ�ــشــر�ت  لقيا�س 
�ل�شحية �ملدعومة بالذكاء �ال�شطناعي يف �ملنزل وهو يجمع بني �مل�شت�شعر�ت 
�لطبية �ل�شاملة و�الإلكرتونيات �ملدجمة مع و�جهة م�شتخدم فريدة لتوجيه 

�مل�شتخدمني بانتظام التخاذ �أف�شل �لقر�ر�ت �ملعززة ل�شحتهم.

�ضرطة اأبوظبي: ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل خريطة طريق للمراقبة ال�ضرطية الإلكرتونية
•• اأبوظبي -وام:

دعم  �أهمية  �أبوظبي  �شرطة  �أكـــدت 
حلواًل  تقدم  �لتي  �ملبتكرة  �الأفــكــار 
�مل�شتقبلية  لــلــتــحــديــات  �بــتــكــاريــة 
وتطبيقها على �أر�س �لو�قع وتز�منا 
�أ�ـــشـــبـــوع �البـــتـــكـــار حتـــت �شعار  مـــع 
2021" �بتكرت  تبتكر  "�المار�ت 
و�لرعاية  �ل�شرطية  �ملتابعة  �د�رة 
ال�شتك�شاف  تـــــذكـــــرة  �لــــالحــــقــــة 
�ل�شرطية  �ملر�قبة  طريق  خريطة 
�الإلكرتوين"  "�ل�شو�ر  �الإلكرتونية 

من خالل �لباركود يف �لتذكرة.

يف   119 مــنــهــم   ،2020 �ملــا�ــشــي 
14 يف  و  �لعني  30 يف  و  �أبوظبي، 

منطقة �لظفرة.
م�شروع  �أبــوظــبــي  �شرطة  و�أطــلــقــت 
مع  بالتعاون  �الإلكرتونية  �ملر�قبة 
كبديل  �أبــوظــبــي  يف  �لق�شاء  د�ئـــرة 
��شتخد�م  يــتــم  حــيــث  �حلــبــ�ــس  عـــن 
�ل�شو�ر �الإلكرتوين لتحديد �لنطاق 
�جلــــغــــر�يف و�الأوقـــــــــــات و�لـــقـــو�عـــد 
باملر�قبة  �مل�شمولني  على  �ملفرو�شة 
بناء  عنها  �المتناع  �أو  بها  للتو�جد 
�لق�شائية  �الأحـــكـــام  حــيــثــيــات  عــلــى 

وقر�ر�ت �لنيابة.

ريادتها  يعزز  مما  �الأو�ــشــط  �ل�شرق 
�ملوؤ�ش�شية.

�الإيـــجـــابـــي  �الأثــــــــر  �إىل  و�أ�ــــــشــــــارت 
تعزيز  يف  �اللــكــرتونــيــة  لــلــمــر�قــبــة 
و�لبعد  �الجــتــمــاعــيــة  �ال�ــشــتــد�مــة 
�القــتــ�ــشــادي مـــن خـــالل دورهـــــا يف 
�الأ�شري  �لـــرت�بـــط  عــلــى  �حلـــفـــاظ 
و��ـــشـــتـــمـــر�ريـــة �ملــحــكــومــني بــهــا يف 
و�لتعلم  كالعمل  �ليومية  �أعمالهم 
�ىل  باالإ�شافة  �شمن نطاق حمــدد، 
�الجر�مي،  �ل�شلوك  مــن  �حلــمــايــة 
19 لتعزيز  وجــاءت جائحة كوفيد 
يف  �ل�شرطية  �ملتابعة  ق�شم  جاهزية 

�ملر�قبة  مــنــهــجــيــة  �أن  و�أو�ـــشـــحـــت 
�لقيادة  توجه  تعك�س  �الإلكرتونية 
لتعزيز  �أبــوظــبــي  لــ�ــشــرطــة  �لــعــامــة 
باأهد�ف  �ال�ــشــرت�تــيــجــي  �الرتــبــاط 
�لــتــنــمــيــة �ملــ�ــشــتــد�مــة �لـــهـــدف 16 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لـــعـــد�لـــة  �لــ�ــشــالم   -
وذلك  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �لقوية 
عدد  تقليل  ��شتهد�فها  خــالل  مــن 
و�ال�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 
�لتحول  خــالل  مــن  بن�شبة  % 25 
�لرقمي يف تنفيذ �لعقوبات �ل�شالبة 
للحرية، كما تعد �أول من ��شتخد�م 
م�شتوى  على  �الإلــكــرتوين  �لــ�ــشــو�ر 

وفقاً  �الأعـــمـــال  تنفيذ  ��ــشــتــمــر�ريــة 
�ملعنية  �الحــــرت�زيــــة  لـــــالإجـــــر�ء�ت 
ـــز�م  ـــت بــالــتــبــاعــد �الجــتــمــاعــي و�الل
بــاالإجــر�ء�ت �الحــرت�زيــة للعاملني 
و�ملــــتــــعــــامــــلــــني مــــــن �ملـــ�ـــشـــمـــولـــني 
بـــالـــ�ـــشـــو�ر �الإلـــــكـــــرتوين، ممـــا كان 
تخفيف  يف  �لـــــبـــــارز  �لـــــــــدور  لـــهـــا 
�ملوؤ�ش�شات  عــلــى  �لت�شغيلي  �لــعــبء 
��شتفاد  �إذ  و�ال�شالحية،  �لعقابية 
�ملر�قبة  تطبيق  مــن  نــزيــاًل   163
عن  كبديل  باأبوظبي  �الإلكرتونية 
��شتخد�م  عرب  �الحتياطي  �حلب�س 
�لعام  �الإلـــكـــرتوين  �لــ�ــشــو�ر  تقنية 
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اأخبـار الإمـارات

بدعم من مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية وم�شاهمات رّواد الأمل بـ 360 مليون جنية م�شري

اكتمال املرحلة الإن�ضائية الأوىل ملركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بالقاهرة

فاعل  �أعلن  كما  للتعليم.  جيم�س 
قيمتها  م�شاهمة  تقدمي  عن  خري 
�إن�شاء وجتهيز  مليون درهم لدعم 
�أحمد  �لفنان  �مل�شت�شفى، كما تربع 
�شّناع  مبادرة  عينته  �لــذي  حلمي، 
�الأمل �شفري�ً لالأمل، مببلغ مليون 

جنيه م�شري.
و�ـــشـــهـــدت مــنــ�ــشــة �حلـــفـــل تكرمي 
جنباً  يعقوب  جمــدي  �لربوف�شور 
�لفال�شي،  �أحـــمـــد  مـــع  جــنــب  �إىل 
بطل مبادرة �شّناع �الأمل يف دورتها 
�لثالثة، و�لذي وهب وقته وماله مع 
عائلته مل�شاعدة �مل�شابني بالق�شور 
�لكلوي وتوفري جتهيز�ت  و�لف�شل 
�لفقر�ء،  لعالج  �ل�شحية  �لرعاية 
معه  تناف�شو�  �لــذيــن  و�ملــر�ــشــحــني 
جماهد  �لدكتور  وهم  �للقب  على 
مــ�ــشــطــفــى عـــلـــي �لـــــطـــــالوي من 
�ململكة  �لغامدي من  وعلي  م�شر، 
وحممد  ـــعـــوديـــة،  ـــش ـــ� �ل �لـــعـــربـــيـــة 
�شو�شبي  و�شتيف  ليبيا،  من  بزيك 
و�لذين  �لفل�شطيني،  �الأمــريــكــي 
�أكر  بني  من  بعطاء�تهم  تفوقو� 
من 92 �ألف �شانع �أمل �شاركو� يف 
"�شناع  �لثالثة من مبادرة  �لــدورة 

�الأمل".
�إ�شر�ف �لربوف�شور جمدي  وحتت 
�أ�شهر  �أحـــــد  يــعــد  �لـــــذي  يـــعـــقـــوب، 
�أطــــبــــاء �لــقــلــب يف �لـــعـــامل و�أبـــــرز 
�لقلب  زر�عــــــــة  عـــمـــلـــيـــات  خــــــرب�ء 
جيني�س  مــو�ــشــوعــة  دخــــل  و�لـــــذي 
عام 1980 لقيامه باإجر�ء 100 
فقط،  و�حــــد  عـــام  يف  قــلــب  عملية 
و�لعلمي  �لــطــبــي  �لـــكـــادر  �شيعمل 
و�شع  على  �مل�شت�شفى  يف  و�لبحثي 
تف�شيلية الأمر��س  خارطة جينية 

يــعــقــوب الأمــــر��ــــس �لــقــلــب، �لذي 
�ختارته �مل�شروع �الإن�شاين �لعربي، 
عــالج ماليني  ت�شهم يف  يف خطوة 
�لــقــلــوب �ملــحــتــاجــة �إىل رعـــايـــة يف 

�لوطن �لعربي.
�الأمل" على  "�شناع  �ختيار  ووقــع 
يعقوب  جمدي  م�شت�شفى  م�شروع 
و�لتابع  م�شر  يف  �لقلب  الأمــر��ــس 
ملــوؤ�ــشــ�ــشــة جمــــدي يــعــقــوب و�لــــذي 
ليعالج  �لــقــاهــرة  يف  بـــنـــاوؤه  �شيتم 

�ملر�شى باملجان.
ملبادرة  �خلــتــامــي  �حلـــفـــل  ومتـــّيـــز 
يف  �لثالثة  دورتها  يف  �الأمــل  �شّناع 
�لعديد  بتقدمي   2020 فــرب�يــر 
وموؤ�ش�شات  �الأعــمــال  قطاعات  من 
و�خلا�س  �حلــكــومــي  �لــقــطــاعــني 
م�شاهمات  �الإمــــــــــــــار�ت  بـــــدولـــــة 
مــلــيــونــيــه. و�ــشــهــد �حلـــفـــل حملة 
�لـــتـــربع �الأكــــــرب مـــن نــوعــهــا على 
�لهو�ء مبا�شرة حيث تعهد عدد من 
رجال �الأعمال و�ملوؤ�ش�شات يف دولة 
ملــ�ــشــروع �لعام  بــالــتــربع  �الإمــــــار�ت 
�الإنــ�ــشــاين ممــثــاًل مبــركــز جمدي 
بالعا�شمة  للقلب  �لعاملي  يعقوب 
�شيعالج  و�لــذي  �لقاهرة،  �مل�شرية 
ع�شر�ت �الآالف من مر�شى �لقلب 
�شنوياً جماناً. وبلغ حجم �لتربعات 
يف �حلفل 44 مليون درهم �إمار�تي 
من رو�د �الأمل �أي ما يعادل 188 
مليون جنية م�شري و44 مليون 
درهم �إمار�تي من مبادر�ت حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية لي�شبح 
�ملجموع 88 مليون درهم �إمار�تي 
 ، مـــ�ـــشـــري  جــنــيــه  مـــلـــيـــون   360
من  �الأمـــــل  رو�د  خـــاللـــه  تــنــافــ�ــس 
رجــــــــال �الأعـــــــمـــــــال و�ملــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات 

�الأطفال  وباالأخ�س  �إليها  �حلاجة 
�الأقـــــل حــظــا، فــ�ــشــال عـــن تدريب 
ومتري�شية  وطبية  علمية  كـــو�در 
�مل�شتويات �لطبية  �أعلى  �شابة على 
تطوير  �إىل  بــاالإ�ــشــافــة  �لــدولــيــة، 
�الأبحاث يف جمال �لعلوم �الأ�شا�شية 
�لطبية  ـــوم  و�لـــعـــل و�لــتــطــبــيــقــيــة 
�حليوية لدمج �لعالج �ملتطور مع 

�لبحث �لعلمي �ملتقدم و�مل�شتمر.
كافة  �مل�شت�شفى  مــ�ــشــروع  ويــحــقــق 
�خــتــيــار �شناع  و�ـــشـــروط  مــعــايــري 
�النطالقة  منذ  �لفائزين  �الأمـــل 
ذلك  يف  مبــــا  لـــلـــمـــبـــادرة،  �الأوىل 
�ملجتمع  يف  يــحــدثــه  �لــــذي  �الأثـــــر 
بفعالية  �لــو�ــشــول  عــلــى  وقـــدرتـــه 
و�البتكار  �مل�شتهدفة؛  لل�شريحة 
تــــوفــــري �حلــــلــــول و�ملــــقــــاربــــات  يف 
�شحية  لــــتــــحــــديــــات  �خلــــــالقــــــة 
�لتز�م  مـــع  �ملــجــتــمــع؛  يف  رئــيــ�ــشــيــة 
على  وحر�شه  بها  �ملــبــادرة  �شاحب 
�جلهود  كافة  و��شتثمار  �إجنــاحــهــا 
�ملــمــكــنــة لــتــحــقــيــق ذلــــــك؛ ومــــدى 
وقدرتها  �ملبادرة  ��شتمر�ر  �إمكانية 
نطاق  وتـــو�ـــشـــيـــع  �لــــتــــطــــور  عـــلـــى 
�أكرب  لت�شمل  م�شتقباًل  تــاأثــريهــا 
�مل�شتفيدين؛  مــــن  ممـــكـــن  عـــــدد 
��شتن�شاخ  �إمكانية  �إىل  بــاالإ�ــشــافــة 
جمتمعات  يف  تطبيقها  �أو  �ملــبــادرة 
�أو ق�شايا م�شابهة  تو�جه حتديات 
قاباًل  �ملركز منوذجاً  ي�شكل  بحيث 
للتو�شع جغر�فياً ونقل جتربته �إىل 

جمتمعات �أخرى.
�ملركز  يــو��ــشــل  �أن  ـــاأمـــول  �مل ومـــن 
�لـــــعـــــاملـــــي مــــ�ــــشــــرية �البـــــتـــــكـــــار يف 
و�لتي  �لقلب  وجــر�حــات  عــالجــات 
�لربوفي�شور  دعـــائـــمـــهـــا  �أر�ـــــشـــــى 

مـــبـــا�ـــشـــرة عرب  بـــثـــه  عـــربـــيـــة ومت 
�ملن�شات �لرقمية.

ومبــــنــــا�ــــشــــبــــة �كـــــتـــــمـــــال �ملـــرحـــلـــة 
مركز  مــــن  �الأوىل  ـــائـــيـــة  �الإنـــ�ـــش
للقلب،  �لـــعـــاملـــي  يــعــقــوب  جمــــدي 
بـــن عبد�هلل  قــــال مـــعـــايل حمــمــد 
�لــعــام ملوؤ�ش�شة  �لــقــرقــاوي، �الأمـــني 
مـــــبـــــادر�ت حمـــمـــد بــــن ر��ــــشــــد �آل 
تندرج حتتها  �لتي  �لعاملية،  مكتوم 
�لد�عمة  �الأمل"  "�شّناع  مــبــادرة 
هامة  مــرحــلــة  "�إجناز  لــلــمــركــز: 
يعقوب  جمدي  مركز  م�شروع  من 
�لعاملي للقلب هو بارقة �أمل و�عدة 
�الأطفال  �لــقــلــب وخــا�ــشــة  ملــر�ــشــى 
�لطبية  �لعلمية  �الأبحاث  وملجتمع 
معاليه  �لعربي." ونـــّوه  �لــعــامل  يف 
ماأ�ش�شة  عــلــى  �حلـــر�ـــس  �أن  �إىل 
�لعمل �خلريي ودعم �مل�شاريع ذ�ت 
و�مل�شتد�م  �لو��شع  �الإيجابي  �الأثــر 
ر��شخة  قيمة  لــه  �ملجتمعات  على 
لدولة  �الإنـــ�ـــشـــانـــيـــة  �ملـــــبـــــادر�ت  يف 

�الإمار�ت.
"�ال�شتثمار  �لــــقــــرقــــاوي:  وقـــــال 
�لــو�عــي و�ملـــدرو�ـــس و�ملــتــو��ــشــل يف 
وحـــفـــظ حياته  �الإنـــ�ـــشـــان  متــكــني 
روؤيـــة �شاحب  و�ــشــون كر�مته هــي 
�لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بـــن ر��شد 
يرعاها  �لتي  �الإن�شانية  مكتوم  �آل 
�أثرها  ويــتــعــاظــم  لتنمو  ويتابعها 
وحتـــدث فــارقــاً �إيــجــابــيــاً نــوعــيــاً يف 
هذ�  و�ملجتمعات."  �الأفــــر�د  حــيــاة 
وقد خ�ش�شت مبادرة �شّناع �الأمل، 
لتكرمي  عربياً  نوعها  مــن  �الأكـــرب 
حفلها  ريـــــع  �لـــعـــطـــاء،  �أ�ـــشـــحـــاب 
�لثالثة ل�شالح  �خلتامي يف دورتــه 
جمدي  م�شت�شفى  بــنــاء  مــ�ــشــروع 

��شتناد�ً  �لعربي  �لــعــامل  يف  �لقلب 
ونتائج  �حلـــــــاالت  �ـــشـــجـــالت  �إىل 
�الأبــــــحــــــاث وحـــ�ـــشـــيـــلـــة �خلــــــرب�ت 
و�مل�شاهد�ت �لعلمية لتطوير �آليات 
�لعالجي  و�لــتــدخــل  �لت�شخي�س 
�ملنطقة  يف  �لقلب  الأمــر��ــس  �ملبكر 
على  �إيــجــابــاً  ينعك�س  مبــا  �لعربية 
مــ�ــشــتــويــات �لــ�ــشــحــة �لــعــامــة فيها 

عالجياً ووقائياً.
وينقل �لربوف�شور جمدي يعقوب، 
�ال�شتحقاق  و�ــشــام  عــلــى  �حلــا�ــشــل 
�لربيطاين ل�شنة 2014 ، وقالدة 
 2011 عــــــام  �لـــعـــظـــمـــى  �لـــنـــيـــل 
جلـــهـــوده �لــــو�فــــرة و�ملــخــلــ�ــشــة يف 
جمال جر�حة �لقلب، وجائزة فخر 
بريطانيا عام 2007، وزمالة كلية 
و�ألقاب  بـلندن،  �مللكية  �جلر�حني 
ودرجـــــــات �ــشــرفــيــة وفـــخـــريـــة من 
خرب�ته  �لعاملية،  �جلامعات  �أعــرق 
�لطبية ومعارفه �لعلمية ومهار�ته 
من  جـــديـــد  جـــيـــل  �إىل  �لــبــحــثــيــة 
�جلر�حني �ملتخ�ش�شني يف �أمر��س 
وجر�حات �لقلب يف �لوطن �لعربي 
�لتدريبي  �لـــربنـــامـــج  خــــالل  مـــن 
جمدي  مركز  يوفر  �لــذي  �ملتقدم 
و�شي�شاف  للقلب.  �لعاملي  يعقوب 
�كتمال  لدى  للقلب  �لعاملي  �ملركز 
�مل�شرية  �لعا�شمة  يف  بنائه  �أعمال 
�لرعاية  موؤ�ش�شات  جمموعة  �إىل 
موؤ�ش�شة  حتــت  �ملــنــدرجــة  �لــطــبــيــة 
و�أبحاث  يعقوب الأمــر��ــس  جمــدي 
 2008 عــام  تاأ�ش�شت  �لتي  �لقلب 
على يــد �لــدكــتــور �جلـــر�ح جمدي 
لــتــقــدمي خـــدمـــات طبية  يــعــقــوب 
�لقلب  �أمــــر��ــــس  لـــعـــالج  جمــانــيــة 
و�الأوعية �لدموية ملن هم يف �أم�س 

تــرجــمــة مبادئ  عــلــى  و�لــ�ــشــركــات 
و�ملوؤ�ش�شية  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
�لــ�ــشــرح �لطبي  مـــن خــــالل دعــــم 

�الإن�شاين �ملرتقب.
ويف خطوة كان لها بالغ �الأثر على 
و�لد�عمني  و�ملــ�ــشــاركــني  �حلــ�ــشــور 
ملبادرة �شّناع �الأمل و�أحدثت �شدى 
�إعالمياً كبري�ً على �مل�شتوى �ملحلي 
�ل�شيخ حمد�ن  �شمو  قام  و�لعربي، 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
لـــالإمـــارة، بــالــتــربع مبــبــلــغ مماثل 
ملجمل �مل�شاهمات �لتي مت تقدميها 
لبناء م�شروع مركز جمدي يعقوب 
�لــعــاملــي لــلــقــلــب لــيــ�ــشــبــح جمموع 
 88 �مل�شروع  لدعم  �ملر�شود  �ملبلغ 
مليون درهم �إمار�تي �أي ما يعادل 

م�شري. جنية  مليون   360
وموؤ�ش�شات  �أعــمــال  رجـــال  و�أعــلــن 
�إن�شاء  لدعم  م�شاهماتهم  تقدمي 
درهم  مــاليــني  �ملــ�ــشــروع بــو�قــع 3 
مــن جمــمــوعــة طــــري�ن �الإمـــــار�ت، 
هيئة  مـــــن  درهــــــــم  مــــاليــــني  و5 
كــهــربــاء ومــيــاه دبـــي، و6 ماليني 
درهــم من هيئة طرق ومو��شالت 
بنك  مــن  درهـــم  و5ماليني  دبـــي، 
�الإمـــار�ت �الإ�ــشــالمــي، و6 ماليني 
درهم من جمموعة �الأن�شاري، و3 
مــاليــني درهـــم مــن رجــل �الأعمال 
كـــانـــو، و3 مــاليــني درهم  مــ�ــشــعــل 
 – �ــشــجــو�ين  ح�شني  موؤ�ش�شة  مــن 
د�ماك �خلريية، و6 ماليني درهم 
للتنمية  �ــشــاويــر�ــس  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  مــن 
درهم  مــاليــني  و3  �الجــتــمــاعــيــة، 
�لعاملية،  �لـــلـــولـــو  جمــمــوعــة  مـــن 
و3 مــاليــني درهـــم مــن جمموعة 

•• دبي-وام:

�الأوىل  �الإن�شائية  �ملرحلة  �كتملت 
من م�شروع "مركز جمدي يعقوب 
�لعا�شمة  يف  للقلب"  �لـــعـــاملـــي 
�أعلن  �لــقــاهــرة، و�لــــذي  �ملــ�ــشــريــة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�لــوزر�ء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل، يف فرب�ير 2020 ر�شد 
ريع �حلفل �خلتامي ملبادرة "�شّناع 
 360 بــلــغ حـــو�يل  �الأمل" و�لــتــي 
مليون جنية م�شري ل�شالح بنائه 
مــن �أجــــل تــوفــري �لــعــالج �ملجاين 
و�لعامل  مــ�ــشــر  �لــقــلــب يف  ملــر�ــشــى 

�لعربي وحتديد�ً �الأطفال.
�جلديد  �ملــ�ــشــتــ�ــشــفــى  ويــخــ�ــشــ�ــس 
�جلر�حية،  عملياته  مــن   60%
عملية   12،000 �شتتجاوز  �لتي 
�ــشــنــويــاً، لــالأطــفــال جمــانــاً، ليكون 
�ملوؤ�ش�شات  �أكـــــرب  �كــتــمــالــه  لــــدى 
�أمر��س  يف  �ملتخ�ش�شة  �لــطــبــيــة 
و�أبحاث وجر�حات �لقلب يف �لعامل 
�لعربي. ومت �إجناز �ملرحلة �الأوىل 
�لعاملي  يعقوب  جمــدي  مركز  مــن 
للقلب بالعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة، 
�خلر�شانية  �الأ�شا�شات  �كتمال  بعد 
 22،000 م�شاحة  على  للمركز 
مرت مربع، وهو ما ميهد للمر�حل 
�لذي  �مل�شروع  �إجنــاز  �لالحقة من 
�شيقدم لدى �كتمال �لعمل به عام 
جماناً  �لطبية  خدماته   2023
مر�شى  مـــن  �ألــــفــــاً   120 لـــعـــالج 
�ملتقدمة  �الأبــحــاث  ويــوفــر  �لقلب، 
ويدّرب  �لقلب،  �أمــر��ــس  يف جمــال 
طبيب  مــــن   1500 مــــن  �أكــــــر 

وجّر�ح متخ�ش�س.
وكان �حلفل �خلتامي ملبادرة �شّناع 
مبادر�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �الأمــــل، 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
�أكر  �أقيم يف دبي وح�شره  و�لذي 
تذ�كره  ريع  ر�شد   12،000 من 

مل�شروع �مل�شت�شفى �خلريي.
�الأمل"  "�شناع  مــبــادرة  و�خــتــارت 
�لعاملي  يعقوب  جمدي  مركز  دعم 
ملوؤ�ش�شة  �لقاهرة و�لتابع  للقلب يف 
م�شروع  باعتباره  يعقوب  جمــدي 
�لـــعـــام �الإنـــ�ـــشـــاين �لـــعـــربـــي �لـــذي 
م�شرتكة  �إنــ�ــشــانــيــة  بقيم  يحتفي 
ويــلــهــم �ملـــزيـــد مـــن �ــشــّنــاع �الأمــــل 
و�أبـــــطـــــالـــــه ملــــو��ــــشــــلــــة جـــهـــودهـــم 

ومبادر�تهم.
وقّلد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نــائــب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �الإمــــــار�ت  دولــــة 
ورئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 
�لربوفي�شور جمدي يعقوب، طبيب 
وجـــــّر�ح �لــقــلــب �ملـــعـــروف بـــ "ملك 
ر��شد  بــن  حممد  و�ــشــاح  �لقلوب"، 
لــلــعــمــل �الإنـــ�ـــشـــاين خــــالل �حلفل 
�الأمل"  "�شّناع  ملــبــادرة  �خلــتــامــي 
2020 عن م�شاهماته  يف فرب�ير 
على مــدى �أكــر مــن 50 عــامــاً يف 
و�لعلمي  �لطبي  �لبحث  مــيــاديــن 
و�لعمل �خلريي و�الإن�شاين مانحاً 
�الأمل للماليني من �ملر�شى حول 
�أمــام جمهور حا�شد  �لعامل. وذلك 
�أنحاء  دبــي من خمتلف  �جتمع يف 
�لعامل �لعربي، وبح�شور عدد من 
�مل�شوؤولني و�الإعالميني و�لفنانني 
من�شات  على  و�ملوؤثرين  و�ملثقفني 
و�أع�شاء  �الجــتــمــاعــي  �لــتــو��ــشــل 
دولة  يف  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  مــن 
�الإمــــــــار�ت، و�ــشــخــ�ــشــيــات بـــــارزة يف 
و�الإن�شاين،  �خلريي  �لعمل  جمال 
�ــشــا�ــشــات قنو�ت  نــقــلــتــه  مــ�ــشــهــد  يف 

�لـــعـــديـــد من  جمـــــدي يـــعـــقـــوب يف 
�شل�شلة  �إىل  لت�شاف  �لتخ�ش�شات، 
�لتي حققها  �لــريــاديــة  �الإجنــــاز�ت 
�لـــدكـــتـــور يــعــقــوب مـــع فــريــقــه يف 
جديدة  و�ــشــبــل  مــفــاهــيــم  تـــوفـــري 
�خللقية  �لــقــلــب  �أمـــر��ـــس  لــعــالج 
�حلديث،  �ل�شرياين  �لتبديل  مثل 
وتطوير �أول تقنية ال�شتبد�ل جذر 
"�إعادة  بــا�ــشــم  و�ملــعــروفــة  �لــ�ــشــمــام 
�لت�شكيل"، و�بتكار تقنيات كزر�عة 
تن�شيط  و�إعـــــــادة  �ملــتــغــايــر  �لــقــلــب 

�ل�شريان �لق�شبي.
ومن �ملتوقع �أن يوفر مركز جمدي 
خيار�ت  لــلــقــلــب  �لـــعـــاملـــي  يــعــقــوب 
و�جلمهور  �لنا�س  لعامة  مبتكرة 
بـــاملـــ�ـــشـــاهـــمـــة كٌل  مــــن �لــــر�غــــبــــني 
بنائه  الإجنــــــاز  �إمـــكـــانـــاتـــه  حــ�ــشــب 
ودعم   2023 عام  بحلول  �ملتوقع 
عمليات �ملركز و�أبحاثه وجر�حاته 
�ملر�شى  بنفقات  و�لتكفل  �لدقيقة 
حزم  بتوفري  وذلــك  فيه،  �ملقيمني 
بها  �لتكفل  للر�غبني  �أ�شهم ميكن 
�مل�شاركة  �أو  لطفل  عملية  الإجـــر�ء 
يف �شر�ء جهاز طبي �أو �مل�شاهمة يف 

ت�شييد مبنى �ملركز ومر�فقه.
و�ملوؤ�ش�شات  لـــالأفـــر�د  ميــكــن  كــمــا 
�مل�شاهمة يف جتهيز وحد�ت �لعناية 
�أو  �مل�شت�شفى،  �أجنحة  �أو  �ملــركــزة، 
�لعياد�ت �خلارجية �لتابعة للمركز 
�لكربى  �ملــ�ــشــاهــمــات  وفـــق حــزمــة 
مليون  منها  �لـــو�حـــدة  تبلغ  �لــتــي 

جنيه م�شري.
�ملندرجة  �الأمل"  "�شّناع  وتــعــد 
حتـــت مــوؤ�ــشــ�ــشــة مــــبــــادر�ت حممد 
�أكرب  �لعاملية  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
مبادرة من نوعها يف �لعامل �لعربي 
تهدف �إىل تكرمي �أ�شحاب �لعطاء، 
جنود �الإن�شانية �ملجهولني، �لذين 
مبادر�تهم  خـــــالل  مــــن  يــ�ــشــعــون 
و�ملجتمعية  �الإن�شانية  وم�شاريعهم 
�لــتــطــوعــيــة، �لـــتـــي يـــقـــومـــون بها 
معاناة  من  للتخفيف  مقابل،  دون 
�ملحرومني،  وم�شاعدة  �ملحتاجني 
وتكري�س  �الأمــــل،  ثقافة  وتر�شيخ 
وحماربة  و�لــتــفــاوؤل،  �لعطاء  قيم 
و�لعمل  �الإيجابية،  ون�شر  �لياأ�س، 
�أجـــــل حتــ�ــشــني جـــــودة �حلياة  مـــن 
و�الرتقاء بو�قع �حلال يف �أوطانهم 

وجمتمعاتهم.
�الأفـــــر�د  �الأمل"  "�شناع  وتـــكـــّرم 
�لربحية  غري  و�ملوؤ�ش�شات  و�لفرق 
بر�مج  �أو  مــبــادر�ت  لديهم  �لــذيــن 
�أو  بــيــئــيــة  �أو  �ــشــحــيــة  �أو  تعليمية 
تثقيفية،  �أو  تــنــمــويــة  �أو  خــدمــيــة 
�شريحة  �أو  فـــئـــة  �إىل  مـــوّجـــهـــة 
�إحد�ث  بهدف  بعينها،  جمتمعية 
و�مل�شاهمة  �إيجابي يف حياتها  فرق 
يف بــنــاء و�قــــع �أفــ�ــشــل لــهــا، �الأمـــر 
�لذي ينعك�س على ��شتقر�ر �ملجتمع 
و�لتكافل  �لتعا�شد  �أو��شر  وتعزيز 

�الإن�شاين و�ملجتمعي ككل.
ور�شدت مبادرة �شناع �الأمل �الأكرب 
�أ�شحاب  لتكرمي  نوعها عربياً  من 
عام  �خلتامي  حفلها  ريــع  �لعطاء 
2020 ل�شالح م�شروع بناء مركز 
للقلب  �لـــعـــاملـــي  يـــعـــقـــوب  جمـــــدي 
�لقاهرة،  �ملــ�ــشــريــة  �لــعــا�ــشــمــة  يف 
لــيــ�ــشــبــح عــنــد �كــتــمــال �لــعــمــل به 
�لعربية  �لطبية  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  �أكـــرب 
وجر�حات  �أمر��س  يف  �ملتخ�ش�شة 

و�أبحاث �لقلب.

فاطمة بنت مبارك تبارك حتقيق الدولة املركز الأول اإقليميا يف تقرير املراأة واأن�ضطة الأعمال والقانون 2021
•• اأبوظبي-وام:

باركت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام، 
ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة،  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
�الأول  �ملــركــز  �الإمــــار�ت  دولــة  حتقيق  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ�ــشــريــة  �لتنمية 
على م�شتوى �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا يف تقرير "�ملر�أة و�أن�شطة 

�الأعمال و�لقانون 2021"، �ل�شادر عن �لبنك �لدويل.
و ثمنت �شموها جهود فريق عمل جمل�س �الإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني 
بقيادة حرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لــوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم، �لذي حقق �إجناز�ً ي�شهد له، بعدما خطى خطوة جديدة على 

طريق نه�شة وريادة �ملر�أة �الإمار�تية عاملياً.
�ملجتمع  وموؤ�ش�شات  و�ملحلية  �الحتادية  �ملوؤ�ش�شات  بدور  �شموها  و�أ�شادت 
�لتي عملت جميعها بخطو�ت موزونة وو�ثقة  �ملدين و�لقطاع �خلا�س، 
�لقيادة  �الإمــار�تــيــة، يف ظــل  �ملـــر�أة  و�لــتــقــدم يف م�شرية  �لــرقــي  لتحقيق 
�حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

�هلل"،. "حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وفخرها  �متنانها  جزيل  عن  �شموها  و�أعــربــت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
�آل  ز�يـــد  بــن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ول�شاحب  �هلل"،  "رعاه  دبــي  حــاكــم 
نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، لدعمهما 
عن  �أثمر  و�لــذي  للمر�أة،  �مل�شتد�مة  �لتنمية  مل�شرية  و�ملخل�س  �ل�شادق 

�شناعة كو�در ن�شائية �إمار�تية قادرة �أن تكون �شند�ً حقيقياً للوطن يد�ً 
بيد مع �أخيها �لرجل.

و�أ�شافت �شموها: "نعتز مبا حققته �ملر�أة �الإمار�تية من �إجناز�ت متتالية 
يف جميع �ملجاالت حملياً و�إقليمياً ودولياً، لتتوج ن�شف قرن من �لعطاء 
و�لبناء و�لتنمية على خمتلف �الأ�شعدة منذ تاأ�شي�س �لدولة وحتى �الآن، 
بف�شل �لروؤية �مل�شتنرية �لتي �أر�شاها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�لتي كفلت لالإمار�ت مكانتها �لدولية �ملرموقة 
خا�شة يف جمال حتقيق �لتو�زن بني �جلن�شني، �الأمر �لذي عك�س �أولوية 
هذ� �مللف �شمن �الأجندة �لوطنية �لتي ترتجم روؤية وتوجيهات �لقيادة 
�لر�شيدة بتعزيز �لدور �الجتماعي و�القت�شادي و�ل�شيا�شي للمر�أة، ولعل 
5 قو�نني خالل  �إجر�ئها يف  �لتي مت  �لقانونية  �لتعديالت  من �شمنها 

�ل�شخ�شية،  �الأحــو�ل  �لعمل،  عالقات  تنظيم  �شملت  �ملا�شيني،  �لعامني 
�ل�شمان �الجتماعي، نظام �ل�شجل �ل�شكاين و�لهوية، و�مل�شرف �ملركزي 
�مل�شرفية  �ملــعــامــالت  يف  �لتمييز  وعـــدم  �جلن�شني  بــني  �لـــتـــو�زن  بــ�ــشــاأن 
تعديالت   6 �إجــر�ء   2020 عــام  بينما مت يف  �الئتمان،  و�حل�شول على 
وذلك  �ل�شخ�شية،  و�الأحــو�ل  �لعمل  تنظيم عالقات  قانوين  قانونية يف 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ل�شاأن  هــذ�  يف  �لتميز  درجــة  �إىل  �لو�شول  بهدف 

باأ�شول ثابتة وم�شتد�مة".
عمر  من  �لقادمة  �شنة   50 �لـــ  �أعــتــاب  على  "ونحن  �شموها:  و�ختتمت 
يف  �الأكـــرب  وثقتنا  �لكبرية  لطموحات  �لعنان  ينطلق  �لغالية..  دولتنا 
�أكر  وم�شتقبل  �أف�شل  غــٍد  �الأوفــيــاء، خللق  �لوطن  وبنات  �أبناء  قــدر�ت 

تطور�ً و�زدهار�ً لوطننا �لغايل".

يخ�ض�ض لالأطفال جمانًا 60 % من عملياته التي �ضتتجاوز 12,000 جراحة �ضنويا القاهرة  يف  العاملي  •  املركز 
مر�ضى القلب دون مقابل وتوفري الأبحاث املتقدمة يف هذا املجال وتدريب اأكرث  من  األفًا   120 لعالج  الطبية  خدماته  �ضيقدم  • امل�ضروع 

من 1500 طبيب وجّراح متخ�ض�ض
�ضناع الأمل الأكرب من نوعها عربيًا لتكرمي اأ�ضحاب العطاء اختارت بناء م�ضت�ضفى جمدي يعقوب لأمرا�ض القلب يف خطوة ت�ضهم  • مبادرة 

يف عالج ماليني القلوب املحتاجة اإىل رعاية يف الوطن العربي

حممد القرقاوي: 
حياته و�ضون كرامته هي روؤية حممد بن را�ضد الإن�ضانية  وحفظ  الإن�ضان  متكني  يف  واملتوا�ضل  واملدرو�ض  الواعي  •  ال�ضتثمار 

• اإجناز املرحلة الأوىل من مركز جمدي يعقوب العاملي للقلب بارقة اأمل واعدة ملر�ضى القلب, خا�ضة الأطفال, وملجتمع الأبحاث العلمية الطبية يف العامل العربي
امل�ضاريع ذات الأثر الإيجابي الوا�ضع وامل�ضتدام على املجتمعات قيمة را�ضخة يف املبادرات الإن�ضانية لدولة الإمارات ودعم  اخلريي  العمل  ماأ�ض�ضة  على  • احلر�ض 

اجلامعة القا�ضمية واإذاعة القراآن الكرمي من ال�ضارقة يبحثان تعزيز ال�ضراكة الإعالمية 
•• ال�شارقة-الفجر:

مدير  باأعمال  �لقائم  �خللف  عــو�د  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  ��شتقبل 
�جلامعة �لقا�شمية مبكتبه باجلامعة �لقا�شمية وفد� من �إذ�عة �لقر�آن 
�لكرمي من �ل�شارقة و�الإذ�عة تعد �إحدى قنو�ت هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة 

و�لتلفزيون وبحث معهم �أوجه �لتعاون �الإعالمي �مل�شرتك .
ح�شر �للقاء �لذي عقد �شباح �أم�س �لدكتور عبد �لكرمي عثمان �لقائم 
باأعمال عميد كلية �لقر�آن �لكرمي فيما �شم وفد �إذ�عة �لقر�آن �لكرمي 
من �ل�شارقة �الإعالمي خليفه ح�شن خلف مدير �الإذ�عة ير�فقه عدد 

من روؤ�شاء �الإد�رة و�ملوظفني .
مبدير  �خللف  عــو�د  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �شعادة  رحــب  �للقاء  بد�ية  ويف 
�إذ�عــة �لقر�آن �لكرمي من �ل�شارقة ومر�فقيه و�أبــدى ترحيبه بتعزيز 

تعاون �جلامعة �لقا�شمية مع �الإذ�عة ومع كافة قنو�ت هيئة �ل�شارقة 
لالإذ�عة و�لتلفزيون .

�إذ�عة �لقر�آن �لكرمي تو��شل جناحاتها �رتكاز� على ما  �أن  �إىل  و�أ�شار 
ال�شيما  �لكرمي  للقر�آن  تــالو�ت  من  �ليومية  بر�جمها  �شمن  تقدمه 
مبا  �لكرمي  �لقر�آن  تالوة  يف  و�ملميزة  �لنادرة  �الأ�شو�ت  من  ملجموعة 
�لتي  �ملــو�عــظ  عــن  ف�شال  �ل�شكينة  ومينحهم  �مل�شتمعني  روح  يغذي 

تقدمها و�لرب�مج �ملتميزة خالل فرت�ت بثها .
�الإذ�عــة على جهود  �الإعالمي خليفه ح�شن خلف مدير  �أثنى  بــدوره 
�لدكتور �شلطان بن  �ل�شيخ  �ل�شمو  �لقا�شمية وروؤية �شاحب  �جلامعة 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س �جلامعة 
�ل�شريعة  بعلوم  �لــد�ر�ــشــني  خدمة  يف  �جلامعة  �إن�شاء  مــن  �لقا�شمية 
�الإ�شالمية يف كافة جماالتها ومتيز �جلامعة باإن�شاء كلية متخ�ش�شة 

ت�شعى لتوثيق عالقاتها مع  �الإذ�عــة  �أن  و�أو�شح   . �لكرمي   �لقر�آن  يف 
�لــ�ــشــر�كــة �الإعــالمــيــة مــن خالل  تــعــزيــز  بــهــدف  �جلــامــعــة �لقا�شمية 
كلية  خــالل  مــن  �جلامعة  تنظمها  �لــتــي  �لــقــر�آنــيــة  �الأن�شطة  تغطية 
�لقر�آن �لكرمي عن طريق عقد �شر�كة الإنتاج بر�مج تخدم كلية �لقر�آن 
�إذ�عـــة �لــقــر�آن �لكرمي من  �لكرمي . و�أ�ــشــار خلف يف هــذ� �ل�شياق بــاأن 
�ل�شارقة تويل �هتمامها باجلامعة �لقا�شمية و�إبر�ز مو�هب �لطلبة يف 
تالوة �لقر�آن �لكرمي عرب عر�شها على ح�شابات �لتو��شل �الجتماعي 
�خلا�شة باالإذ�عة . بدوره �أكد �الأ�شتاذ �لدكتور عو�د �خللف على حر�س 
�جلامعة �لقا�شمية من خالل كافة كلياتها ب�شورة عامة وكلية �لقر�آن 
�لكرمي ب�شورة خا�شة على تنمية تلك �ل�شر�كة �الإعالمية مع �إذ�عة 
�لرب�مج  كافة  يف  �لتعاون  �أطــر  وتعزيز  �ل�شارقة  من  �لكرمي  �لــقــر�آن 

خلدمة �لقر�آن �لكرمي
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•• ال�شارقة - الفجر:

نظمت �إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�شرية 
�الأعلى  �ملــجــلــ�ــس  مــوؤ�ــشــ�ــشــات  �إحـــــدى 
بــالــ�ــشــارقــة متمثلة  لــ�ــشــوؤون �الأ�ـــشـــرة 
بفرع كلباء، �لربناجمني �لتدريبيني 
حياتك" وبرنامج  غري  ذ�تك  "طور 
�ملن�شة  عـــــرب  �حلياة"  "معنى 
و�شهد  "ويبك�س"،  �الفـــرت��ـــشـــيـــة 
�لــربنــاجمــان �لــلــذ�ن يــاأتــيــان �شمن 
2021 وحتت  �أ�ــشــرة  �لــوطــن  حملة 
�الإن�شانية،  �ل�شخ�شية  متكني  حمور 
م�شاركة �أكر من 240 �شخ�شاً من 
�ملهتمني يف جو�نب تعزيز �ل�شخ�شية 
�ملتغري�ت  ظـــل  يف  �لـــــذ�ت  وتــطــويــر 

�حلديثة وم�شتجد�ت �لع�شر.
غري  ذ�تـــك  "طور  بــرنــامــج  وت�شمن 

�لدكتورة  قــدمــتــهــا  �لــــذي  حياتك" 
بــنــة يــو�ــشــف بـــوزبـــون بــاحــثــة نف�شية 
ــبــل �لـــو�ـــشـــول �إىل  و�جـــتـــمـــاعـــيـــة �ــش
و�الأ�شري  �لذ�تي  و�لتو�فق  �لــتــو�زن 
تطبيق  عـــلـــى  �لـــــقـــــدرة  خـــــالل  مــــن 
�ملـــــــهـــــــار�ت �لـــعـــقـــلـــيـــة و�لـــعـــاطـــفـــيـــة 
بناء  ممكنات  مــن  وهــي  و�ل�شلوكية، 
مهار�ت  و�لتمكن من  بالنف�س  �لثقة 
�ملو�زنة  �إحـــد�ث  و�آلــيــة  �لـــذ�ت،  �إد�رة 
�لروحية  �ملتطلبات  بــني  و�لــتــكــامــل 
و�لعقلية  و�الجــتــمــاعــيــة  و�لنف�شية 
متطلبات  جــانــب  �إىل  و�جلــ�ــشــديــة، 
�الأفر�د وم�شوؤولياتهم �جتاه �ملجتمع 
برنامج  ركــز  بــهــم،  يف حــني  �ملحيط 
"معنى �حلياة" �لذي قدمه �لدكتور 
�حلــــــارث زيــــــد�ن �ملــــزيــــدي خــبــري يف 
تعزيز  �شبل  على  �لزوجية  �لعالقات 

�ل�شغوط،  �إد�رة  يف  ودورهــــا  �لــــذ�ت 
�الأ�شا�شية  حاجاتها  �إ�شباع  و�ــشــرورة 
وحتــقــيــق �لــتــو��ــشــل �الإيـــجـــابـــي بني 

�أفر�د �الأ�شرة.

متكني ال�شخ�شية الإن�شانية
�ل�شام�شي  مــو�ــشــي  �ــشــعــادة  و�أ�ـــشـــارت 
رئي�شة �إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�شرية 
هذه  تــنــظــيــم  �أن  �إىل  بـــالـــ�ـــشـــارقـــة، 
�لـــرب�مـــج يـــاأتـــي  بــهــدف دعـــم حمور 
�الإن�شانية،  �ل�شخ�شية  ومتكني  بناء 
�إحدى حماور حملة "�لوطن �أ�شرة" 
�لتنمية  مــر�كــز  �إد�رة  �أطلقتها  �لتي 
�الأ�ـــشـــريـــة بــالــ�ــشــارقــة يف بـــد�يـــة عام 
منظومة  تــعــزيــز  بــهــدف   ،2020
للتما�شك  �لد�عمة  و�لثقافة  �لقيم 
�الأ�شري، ون�شر ثقافة توعوية �أ�شرية 

 ،2021 �لــدولــة  روؤيـــة  مــع  تتما�شى 
�ل�شيخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  وتــطــلــعــات 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة، 

بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته 
�ملجل�س  رئــيــ�ــشــة  �لــقــا�ــشــمــي،  حمــمــد 
ــــرة، م�شرية  �الأ�ــــش لـــ�ـــشـــوؤون  �الأعـــلـــى 
�لــرب�مــج يف متكني  هــذه  �أهمية  �إىل 

�ل�شخ�شية �الإن�شانية وتعزيز قدر�ت 
�لــــــذ�ت، ملـــا تــ�ــشــمــنــتــه مـــن �إر�ــــشــــاد�ت 
�أ�ش�س  ومعلومات علمية منتقاة وفق 
عاملية، وقدمها نخبة من �ملخت�شني 
�الجتماعية  �لــ�ــشــوؤون  يف  و�لباحثني 
متميز  بــاأ�ــشــلــوب  �ملــ�ــشــتــهــدفــة  للفئة 

خالل �لتنفيذ.

تعزيز الدور التكاملي للأ�شرة 
من جهتها ثمنت �لدكتورة بنة يو�شف 
�إد�رة  بـــوزبـــون �لــــدور �لـــذي تــقــدمــه 
بال�شارقة  �الأ�ــشــريــة  �لتنمية  مــر�كــز 
يف تنظيم �ملبادر�ت و�إطالق �لرب�مج 
�لـــتـــي تــ�ــشــاهــم يف �ــشــقــل �جلـــو�نـــب 
وتعزيز  و�لــ�ــشــخــ�ــشــيــة  �لــنــفــ�ــشــيــة 
وحتقيق  لــالأ�ــشــرة،  �لتكاملي  �لـــدور 
�لتو��شل �لفعال مع حميطي �الأ�شرة 

برنامج  �أن  �إىل  مــنــوهــة  و�لـــعـــمـــل، 
ت�شمن  حياتك"  غري  ذ�تــك  "طور 
و�إر�ــشــاد�ت حول �شبل متكني  ن�شائح 
�لــ�ــشــخــ�ــشــيــة �الإنــ�ــشــانــيــة مـــن خالل 
و�ل�شعي  �لــذ�ت  �كت�شاف  على  �لعمل 
وحتديد  �الأهـــــــــــد�ف،  حتــقــيــق  �إىل 
�لفرد،  لدى  و�ل�شعف  �لقوة  مكامن 
و�ال�شرت�تيجيات  �حلـــلـــول  وو�ـــشـــع 
حلـــيـــاة �أكـــــر �ـــشـــعـــادة، يف حـــني �أكـــد 
�ملزيدي  زيــــــد�ن  �حلــــــارث  �لـــدكـــتـــور 
�لتعاون  �أطــــر  تــعــزيــز  �ـــشـــرورة  عــلــى 
و�ملخت�شني  �الأ�ــشــريــة  �لتنمية  بــني 
و�لزوجية  �الأ�ـــشـــريـــة  �ملــــجــــاالت  يف 
م�شتهدفات  لــتــحــقــيــق  و�لـــرتبـــويـــة 
�أ�ــشــرة مــن �أجـــل ر�شم  حملة �لــوطــن 
�ل�شورة �لتكاملية لدورهم �ملجتمعي 
�لــ�ــشــامــي يف متــكــني �الأ�ـــشـــرة وتعزيز 

�لتالحم �الأ�شري. 
مر�كز  �إد�رة  �أن  بــالــذكــر  �جلـــديـــر 
�أطلقت  بال�شارقة  �الأ�شرية  �لتنمية 
 2021 �أ�ــشــرة  �لوطن  حملة  بر�مج 
يف بــد�يــة فــرب�يــر و�لــتــي تــهــدف �إىل 
�ملجتمع  �ــشــر�ئــح  ملــخــتــلــف  �لــو�ــشــول 
مــــن �أجــــــل تـــعـــزيـــز وتــثــقــيــف �أفــــــر�د 
�أ�شري  كيان  لبناء  �لــو�حــدة  �الأ�ــشــرة 
�الأ�شرة  متما�شك و م�شتقر، ومتكني 
و�الأفر�د وم�شاندتهم يف تن�شئة جيل 
�ملتغري�ت  مــو�جــهــة  قـــادر على  و�عـــد 
�حلــيــاتــيــة، ومــ�ــشــاعــدة �الأفـــــر�د على 
و�ل�شعادة  �الإيــجــابــيــة  قــيــم  تــر�ــشــيــخ 
وجودة �حلياة بتثبيتها كاأ�شلوب حياة 
يف �ملجتمع، وت�شتمر �الإد�رة يف تقدمي 
�أكتوبر  وحتى  فرب�ير  من  بر�جمها 

من �لعام �جلاري.

�شمن فعاليات حملة الوطن اأ�شرة لعام 2021

التنمية الأ�ضرية بال�ضارقة تنظم برناجمني تدريبيني حول �ضبل تعزيز ال�ضخ�ضية وتطوير الذات

اختتام حملة بيئتي موطني لتنظيف 
ال�ضواطئ وقاع البحر يف اأم القيوين

•• اأم القيوين-وام:

�شهد �ل�شيخ علي بن �شعود �ملعال رئي�س د�ئرة �لبلدية �أم�س ختام حملة "بيئتي 
�أطلقتها  �لتي  �لقيوين  �أم  يف  �لبحر  وقــاع  �ل�شو�طىء  لتنظيف  موطني" 
ل�شيادي  �لتعاونية  �لقيوين  �أم  بالتعاون مع جمعية  �لقيوين  �أم  بلدية  د�ئرة 
�الأ�شماك بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س 
�لبلدية بهدف �حلفاظ على  د�ئــرة  �لقيوين وبرعاية رئي�س  �أم  �الأعلى حاكم 
�شالمة �لبيئة �لبحرية وحمايتها باإز�لة �ملخلفات يف �لبحر ون�شر �لتوعية بني 
توؤثر على  �لتي  �ل�شلبية  �ملمار�شات  للحد من  �لبحر  �ل�شيادين وم�شتخدمي 
�شالمة �لبيئة �لبحرية وجمال �ل�شو�طئ يف �الإمارة. ومت تنفيذ �حلملة �لتي 
��شتمرت �شهر� كامال على خم�شة مر�حل ��شتهدفت تنظيف �شو�طئ �الإمارة 
وقاع �لبحر من �ملخلفات يف كل من مر�شى �ل�شيادين مبنطقة �مليد�ن وخور �أم 
�لقيوين باالإ�شافة �إىل جزيرة �ل�شينية وكورني�س �أم �لقيوين �لقدمي. و�شارك 
�ملجل�س  ع�شو  �لك�شف  عي�شى  حممد  �ــشــعــادة  للحملة  �خلتامية  �ملــرحــلــة  يف 
�لوطني �الحتادي وجا�شم حميد �ل�شر رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أم �لقيوين 
�مل�شاركة  �جلهات  وممثلي  �مل�شوؤولني  من  وعدد  �الأ�شماك  ل�شيادي  �لتعاونية 
يف �حلملة. و�شهدت حملة بيئتي موطني �لتي مت فيها تطبيق كافة �لتد�بري 
�نت�شار /كوفيد19/  باحلد من  �لوقائية و�الحرت�زية �خلا�شة  و�الإجــر�ء�ت 
م�شاركة  �إىل  باالإ�شافة  غو��شا  و89  وخا�شة  حكومية  جهة   22 م�شاركة 
ونتج عن �ملر�حل �خلم�س من �حلملة جمع 48 طنا ون�شف  متطوعاً.   252

قطع  �شملت  �لبحر  وقــاع  �ل�شو�طئ  على  من  و�ملخلفات  �لنفايات  من  �لطن 
�حلديد و�شباك �شيد قدمية، وعبو�ت �مل�شروبات �لغازية �ملعدنية، و�مل�شنوعات 
�لبال�شتيكية �الأكيا�س و�لزجاجات. وح�شر �ل�شيخ علي بن �شعود �ملعال �حلفل 
فقر�ت  وت�شمن  �حلملة  فعاليات  ختام  مبنا�شبة  تنظيمه  مت  �لــذي  �خلتامي 
�جلهات  بتكرمي  �خلتام  يف  وقــام  �حلملة،  يف  �مل�شاركني  بع�س  قدمها  منوعة 
�مل�شاركة وتكرمي �كرب و�أ�شغر غو��س وبع�س �ملتطوعني. وتوجه �ل�شيخ علي 
�جلهات  من  �ــشــو�ًء  �حلملة  يف  �مل�شاركني  جميع  �إىل  بال�شكر  �ملعال  �شعود  بن 
�لكبري  دورهــم  على  و�لغو��شني  و�ملتطوعني  �خلا�شة  و�ل�شركات  �حلكومية 
�ملتطوعني من  �أهد�فها، مثمنا م�شاركتهم خا�شة  يف جناح �حلملة و حتقيق 
باملحافظة  �شليمة  �شحية  بيئة  توفري  على  وحر�شهم  و�الأطــفــال  �ل�شيد�ت 
�ملجتمع  �أفــر�د  �أمــام  لال�شتجمام  ومق�شد  متنف�شا  باعتبارها  �ل�شو�طئ  على 
خدمة  يف  �مل�شاهمة  و�لقيم  و�ملبادئ  �ملجتمعية  بامل�شوؤولية  حتليهم  يوؤكد  مما 
�ملجتمع و�ملحافظة على ثرو�ته ..موؤكد� ��شتمر�ر تنظيم �حلملة �شنوياً وذلك 
لتعزيز  �لعام  مــد�ر  على  و�ل�شو�طئ  �لبحرية  �لبيئة  ونظافة  حماية  الأهمية 
��شتد�مة �لبيئة �لبحرية وثرو�تها �ملائية و�حلفاظ على �لو�جهة �لبحرية يف 

�أم �لقيوين من �لتلوث �لبيئي.
�لقيوين  �أم  �إد�رة جمعية  �ل�شر رئي�س جمل�س  ومن جهته تقدم جا�شم حميد 
�أم �لقيوين بال�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو حاكم  �لتعاونية ل�شيادي �الأ�شماك يف 
�أم �لقيوين و�ل�شيخ علي بن �شعود �ملعال على �لتوجيه و�لرعاية باإطالق حملة 
من  �الإمـــارة  و�شو�طئ  �لبحر  قاعة  تنظيف  يف  �شاهمت  �لتي  موطني  بيئتي 

�ملخلفات �لناجتة عن �ل�شلوكيات �خلطاأ من بع�س �ل�شيادين و�أفر�د �ملجتمع.
�مل�شاركني من �شيادين  �أهد�فها وحر�س جميع  و�أكــد جناح �حلملة وحتقيق 
�أ�شبوعيا  وغو��شني ومتطوعني على مدى �شهر كامل �شملت خم�شة مر�حل 
�مل�شوؤولية  حتملهم  يوؤكد  مما  عالية  بهمة  و  باجتهاد  �لنظافة  عملية  تنفيذ 

ومدى وعيهم باأهمية �ملحافظة على �لبيئة �لبحرية من كل ما ي�شرها.

الدكتورة بنة يو�شف بوزبونالدكتور احلارث زيدان

•• اأبوظبي -الفجر:

حملة  و�لنقل،  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
مركبات  مــن  م�شفح  يف  �لــعــام  �ملظهر  على  للحفاظ  ُبــعــد  عــن  تــوعــويــة 
و�مل�شتثمرين  �ملالك  ��شتهدفت  باالأ�شول،  و�الإ�شر�ر  �الإ�شمنت  خالطات 
و�الأفر�د يف �ملناطق �لو�قعة �شمن �لنطاق �جلغر�يف ملركز بلدية م�شفح: 
منطقة م�شفح �ل�شناعية، ومنطقة �ملفرق �ل�شناعية، و�لنوف، وحميم.

�إمارة  بقو�نني  بااللتز�م  �مل�شتهدفة  �لفئات  توعية  �إىل  �حلملة  وهدفت 
�لنظيفة  �لبيئة  على  و�حلفاظ  �لعام،  �ملظهر  على  للمحافظة  �أبوظبي 

تعزيز  وكــذلــك  للعمل،  �شحية  بيئة  و�إيــجــاد  �أبــوظــبــي،  بها  تتمتع  �لتي 
�لتو��شل �ملجتمعي بني �لبلدية وكافة �شر�ئح وفئات �ملجتمع.

وت�شمنت �حلملة �إر�شال �لعديد من �لر�شائل �لن�شية �لتوعوية ملختلف 
من  �لعديد  وكذلك  و�الأفــــر�د،  و�ملــالك  �مل�شتثمرين  من  �ملجتمع  فئات 
�ملن�شور�ت على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي باللغات �لعربية و�الإجنليزية 
و�الأوردو، و�لتي حتث على �شرورة �الهتمام باملظهر �لعام و�حلفاظ على 
�أكيا�س  بو�شع  �لنقل  �شيار�ت  من  �الإ�شمنت  خلطات  ت�شرب  من  �لطرق 
�أثناء �ل�شري على  خا�شة يف نهاية �الأنبوب يتجمع فيها ما قد يت�شاقط 

�لطرق.

•• اأبوظبي -وام:

�لتوعوية  �جلل�شات  من  �لعديد  �لنووية  للرقابة  �الحتادية  �لهيئة  نظمت 
و�لتفاعلية �لتي عقدت عرب تقنية �الت�شال �ملرئي عن بعد خالل م�شاركتها 
مدير  فيكتور�شن  كري�شرت  و�أكــد   ."2021 تبتكر  "�الإمار�ت  فعاليات  يف 
عام �لهيئة �أهمية �البتكار يف دعم مهمة �لهيئة يف �لرقابة على �لقطاعني 
حماية  �إىل  تهدف  �لهيئة  �أن  �إىل  ..م�شري�  �لدولة  يف  و�ال�شعاعي  �لنووي 
�ملجتمع و�لعاملني و�لبيئة من خماطر �ال�شعاع و�شمان �ال�شتخد�م �ل�شلمي 

للتطبيقات �لنووية.
و�أ�شاف �أن �البتكار ي�شكل �أحد �ملبادئ �الأ�شا�شية منذ تاأ�شي�س �لهيئة يف عام 
�لتي مت تطبيقها تعد  �لرقابي و�ملمار�شات  �لنهج  �أن  �إىل  2009 ..م�شري� 

بحد ذ�تها �بتكار�ً وهي قائمة على �أف�شل �ملعايري.

روؤية  2019 ومتا�شياً مع  ��شرت�تيجيتها لالبتكار يف عام  �لهيئة  و�طلقت 
يف  "متحدون  حمور  يف  �أ�شا�شياً  جزء�ً  �البتكار  يعد  حيث  �الإمار�ت 2021 

�ملعرفة" و�لذي يركز على بناء �لقدر�ت �البتكارية لدعم �قت�شاد تناف�شي.
وتهدف ��شرت�تيجية �لهيئة لالبتكار �إىل تطوير حلول مبتكرة للم�شاهمة 
�لقطاعني  يف  دولــيــاً  بها  معرتفا  رقابية  جهة  تكون  �أن  روؤيتها  حتقيق  يف 

�لنووي و�ال�شعاعي.
�أ�شبوع �البتكار على دعم �البتكار يف �لقطاع  �لهيئة خالل  وركزت فعاليات 
�لـــنـــووي فــ�ــشــال عـــن عــر�ــس قــ�ــشــ�ــس جنــــاح �ملــوظــفــني و�ألــــعــــاب �بتكارية 

�فرت��شية.
مثل  �لعمل  يف  �البتكار  ثقافة  لتعزيز  مبادر�ت  عدة  موؤخر�ً  �لهيئة  وتبنت 
برنامج م�شرعات �البتكار و�حل�شول على �شهاد�ت �مللكية �لفكرية الأول مرة 

يف تاريخها الأنظمتها �لذكية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة للحفاظ على املظهر 
العام يف م�ضفح من مركبات خالطات الإ�ضمنت 

»الحتادية للرقابة النووية« ت�ضارك يف »الإمارات تبتكر 2021«
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العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اعالن حكم بالن�صر

يف  الدعوى رقم 338/2021/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )384282 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 

من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
 طالب �الإعالن :  نفرتيتى ماربل - �شفته بالق�شية : مدعي   وميثله : حممد ر��شد �شامل علي �لعوي�س - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- جولدن �شتون لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2021/2/16 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/نفرتيتى 
ماربل ب وحيث �ن �ملحكمة ت�شري بادئ ذي بدء �ن �ملدعي �شدد �لر�شوم �مل�شتحقة عن �لدعوى و�أعلنت قانونا ، وعليه وبعد �الطالع 
على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها و�شند� لن�س �ملادة 22 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعمال بن�س �ملادة 50 من 
قانون �الثبات و�ملادة 269 من قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئية وملا كانت �ملحكمة طالعت �شحيفة �لدعوى وم�شتند�تها تبني للمحكمة 
�نه مبوجب �تفاقية عمل موؤرخة 17 مار�س 2020 م مت �التفاق بني �ملدعية و�ملدعي عليها على �لعمل �مل�شرتك يف جمال �لرخام 
على �ن تقوم �ملدعية بتوريد حاويات �لرخام �ىل �ل�شركة �ملدعي عليها وتر�شد بذمة �الخرية مبلغ وقدره 104.709 دوالر �مريكي 
تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �الإمــار�تــي(  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دوالر  وت�شعة  و�شبعمائة  �لف  و�ربعة  )مائة 
2021/1/10 حتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شويدي  مــيــحــد  عــلــي  �ــشــعــادة  كــــرم 
رئــيــ�ــس �ملــجــلــ�ــس �ال�ــشــتــ�ــشــاري الإمــــارة 
�شعيد  �أحمد  �شعادة  ير�فقه  �ل�شارقة 
�لــعــام للمجل�س يف  �الأمــــني  �جلــــرو�ن 
حفل نظمه �ملجل�س �شباح �أم�س �الأول 
مبــقــره بــعــد �أخــــذ كــافــة �الحـــــرت�ز�ت 
من  �ملجل�س  كـــو�در  �مل�شافات  وتباعد 
مبقرتحات  تــقــدمــو�  �لـــذي  موظفيه 
تطوير  بــــهــــدف  وجمـــــديـــــه  نـــوعـــيـــة 

�أعمالهم خالل عام 2020م.
وياأتي تنظيم �حلفل مببادرة من �إد�رة 
�ملجل�س  يف  �ال�شرت�تيجي  �لتخطيط 
�آلـــيـــة حمــفــزة لتعزيز  �إيـــجـــاد  بــهــدف 
�الإد�ر�ت  خمتلف  من  �ملوظفني  كافة 
للتقدم  �ملجل�س  يف  �لعاملة  و�الأق�شام 
باالقرت�حات وطرح �الأفكار �شعياً نحو 
�لربملانية يف  �أف�شل �خلدمات  تقدمي 
وع�شو�ت  الأع�شاء  �ملــجــاالت  خمتلف 
�أوجــدت �الإد�رة  �أن  �ملجل�س وذلك بعد 

نظاماً خا�شاً لتلقي �القرت�حات.
باملجل�س  �ملـــقـــرتحـــات  نــظــام  ويــعــتــرب 
�لهامة  �ملـــ�ـــشـــادر  �أحـــــد  �ال�ــشــتــ�ــشــاري 

ويعمل  �خلــدمــات  وتــطــويــر  لتح�شني 
على تعزيز تفاعل �ملوظفني ومنحهم 
و�ملقرتحات  �الأفــكــار  لطرح  �لفر�شة 
و��شتالم �ملقرتحات �ملقدمة وتوثيقها 
�ملعنية  �الإد�ر�ت  قــبــل  مــن  ودر��ــشــتــهــا 
من  و�ال�ــــشــــتــــفــــادة  �لــعــلــيــا  و�الإد�رة 
 2020 �ملخرجات . وقدم خالل عام 
ثــالثــة ع�شر مــوظــفــا ومــوظــفــة  32  
�مل�شاهمة  �الأثــــر يف  لــه  كـــان  مــقــرتحــا 
عجلة  ودفـــــــع  �خلـــــدمـــــات  بـــتـــطـــويـــر 
�لــتــحــ�ــشــني �ملــ�ــشــتــمــر ونـــتـــج عـــن تلك 
نتائج  و�لتطويرية  �جلــديــدة  �الأفــكــار 
تــ�ــشــيــف قيمة  مــلــحــوظــة  �إيـــجـــابـــيـــة 
مــعــنــويــة ومــــاديــــة وحتــ�ــشــيــنــيــة على 
�ملجل�س  وعـــلـــى  �ملـــقـــدمـــة  �خلــــدمــــات 
�ال�شت�شاري . ويف كلمته بهذه �ملنا�شبة 
�ل�شويدي  مــيــحــد  عــلــي  �ــشــعــادة  �أثــنــى 
رئي�س �ملجل�س على تنظيم هذ� �حلفل 
�لنوعية  �ملقرتحات  �أ�شحاب  لتكرمي 
و�ملجدية من موظفي �ملجل�س و�أعرب 
الإد�رة  �ملــــبــــادرة  بـــهـــذه  ــعــادتــه  �ــش عـــن 
�لتخطيط �ال�شرت�تيجي ليكون حدثا 
�شنويا لتعزيز �أد�ء وعطاء �ملوظفني يف 
طرح فكرة جديدة للتطوير �أو �الإبد�ع 

�أم  عمل  منهج  �أكــان  �شو�ء  �البتكار  �أو 
�إجـــــر�ء بــحــيــث تــنــجــم عنه  �أم  نــظــامــا 
فو�ئد عملية تكون ذ�ت نتائج �إيجابية 
جماالت  مــن  جمــال  �أي  يف  ملحوظة 

عمل �ملجل�س �ال�شت�شاري .
و�أ�شاد �ل�شويدي مبا يلم�شه يوميا من 
�الأعمال  وتنفيذ  �لتطور  على  حر�س 

�لعامة  �الأمـــانـــة  مــتــمــيــزة يف  بــ�ــشــورة 
�لتي  �ملبادر�ت  طرح  بجانب  للمجل�س 
�لب�شري  بالعن�شر  �الهتمام  يف  ت�شهم 
�لعام  �الأمــــــني  ومــتــابــعــة  �ملــجــلــ�ــس  يف 
�لكادر  لتطوير  �ملتو��شلة  للمجل�س 
�ملفيدة  �لب�شري و�الأخذ باالقرت�حات 
�ل�شالح  وغــايــات  �أهـــد�ف  تخدم  �لتي 

�لعام للمجل�س م�شري� �إىل حر�شه على 
وو�شعه  �لب�شري  بالعن�شر  �الهتمام 
الإميان  �ملجل�س  عــمــل  �أولـــيـــات  �شمن 
�جلميع باأهمية دور �لعن�شر �لب�شري 
جناحات  �أيــة  لتحقيق  �الأ�ــشــا�ــس  كونه 
من�شودة . وقال يف كلمته �لتي وجهها 
للمكرمني :ن�شكركم على هذ� �ملبادرة 

و�ملوظفات  �ملــوظــفــني  �أيــ�ــشــا  ونــ�ــشــكــر 
خالل  مبقرتحاتهم  تــقــدمــو�  �لــذيــن 
الإثـــــر�ء  هـــامـــة  وكـــانـــت   2020 عــــام 
وندعو   ، �ملجل�س  يف  �لعمل  وتــطــويــر 
�إبــد�ء ر�أيه  �مل�شاركة و�إىل  �إىل  �جلميع 
غايتنا هي  لتظل  مــقــرتحــاتــه   ورفـــع 
و�لــتــمــيــز بجانب  �لــنــجــاح  مــو��ــشــلــة 

تقدير عطاء�تكم وجهودكم .
�أل علي  �أحمد  �أو�شح  �ل�شدد  ويف هذ� 
�ال�شرت�تيجي  �لتخطيط  �إد�رة  مدير 
�ملقرتحات  عــدد  �إجــمــايل  �أن  باملجل�س 
مقرتحا  وثالثون  �ثنان  بلغ  �ملقدمة 
تلك  وتــــــوزعــــــت  �ملــــا�ــــشــــي  �لـــــعـــــام  يف 
�ملقرتحات ح�شب هدفها حيث تبني �أن 
ن�شبة  %40  من �ملقرتحات �خت�س 
باخلدمات بينما ن�شبة  %22 �خت�س 
مبحاور �أخرى ون�شبة مت�شاوية بلغت  
و�الإجر�ء�ت  �لتقنية  ملحوري    19%
. و�أو�شح �أل علي باأن تلك �ملقرتحات 
ت�شكل م�شدر� من م�شادر �لقوة كونها 
تدعم �الإد�رة �لعليا وتعمل على جودة 
بجانب  �خلــدمــات  وتطوير  وحت�شني 
حتفيز �ملوظفني عل تقدمي �ملقرتحات 
�لعامة  �الأمــــانــــة  �ملـــقـــابـــل  يف  ومتـــنـــح 
للمجل�س �لتز�ما منها بتطبيق �أنظمة 
�الأنظمة  تــطــويــر  و�ــشــهــولــة  �جلـــــودة 
كــونــهــا حــديــثــة مــع وجـــود دعــمــن من 

�الإد�رة �لعليا للمقرتحات .
بــاأنــه تبني من  �ل�شياق  هــذ�  و�أفـــاد يف 
للمقرتحات  و�لتن�شيق  �ملتابعة  خالل 
�إد�رة �خلدمات �مل�شاندة هي �أكر  باأن 

باملقرتحات  خمــتــ�ــشــة  مــعــنــيــة  �إد�رة 
�ملقدمة مبعد ثماين مقرتحات تليها 
مقرتحات  �شبعة  بعدد  �ملعرفة  �إد�رة 
�شتة  بعدد  �حلكومي  �الت�شال  و�إد�رة 
�ملعلومات  تقنية  و�إد�رة  مــقــرتحــات 
و�إد�رة  مــــقــــرتحــــات  خـــمـــ�ـــس  بــــعــــدد 
بعدد  و�لقانونية  �لربملانية  �لــ�ــشــوؤون 
�لتخطيط  و�إد�رة  مــقــرتحــات  �أربــعــة 

�ال�شرت�تيجي بعدد مقرتحان .
�ملــجــلــ�ــس ير�فقه  قـــام رئــيــ�ــس  بــعــدهــا 
�ملوظفني  بـــتـــكـــرمي  ــــعــــام  �ل �الأمــــــــني 
خالل  مبقرتحاتهم  تــقــدمــو�  �لــذيــن 
تطوير  و�أ�ــشــهــمــت يف  �ملــا�ــشــي  �لـــعـــام 
وحتــ�ــشــني نــظــم و�إجــــــر�ء�ت �لــعــمــل يف 
�لربملانية  �خلــدمــات  وجـــودة  �ملجل�س 
ثالثة  �لتكرمي  و�شمل  يقدمها  �لتي 
�إح�شان  وهــم  وموظفه  موظفا  ع�شر 
وغالية  �ل�شيوي  و�إ�ــشــالم  �لــ�ــشــويــدي 
وجمال  عــلــي  �أل  وبـــــدور  �لــــزرعــــوين 
وعبد�هلل  �ل�شويدي  و�شيخه  �لعو�شي 
و�أمـــــــــرية حمـــمـــد وظبية  خــــــادم  بــــن 
و�شيف  عبد�هلل  علي  و�شعاد  �لعامري 
بـــن �ــشــويــف �لــكــتــبــي و�ــشــلــيــمــان د�ود 

وخالد �حلمادي   .

•• ال�شارقة - وام: 

و�ملجتمع  �لدولية  و�ملنظمات  �الأكادميية  و�الأو�ــشــاط  �حلكومات  ممثلو  �أكــد 
�ملدين �لتز�مهم بتعزيز فر�س �لعالج من فريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري 
فر�س  بتح�شني  �اللــتــز�م  عــرب  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لــرحــم  عنق  و�ــشــرطــان 
حتقيق  بهدف  وذلك  �للقاحات  على  و�حل�شول  �لطبية  �لفحو�شات  �إجــر�ء 
�أطلقتها  و�لتي  �لرحم  عنق  �شرطان  على  للق�شاء  �لعاملية  �ال�شرت�تيجية 
منظمة �ل�شحة �لعاملية من خالل تنفيذ �الأهد�ف �الإمنائية �لعاملية بحلول 

�لعام 2030.
جاء ذلك يف ختام �أعمال �لدورة �لثانية من �ملنتدى �الإقليمي حول �شرطان 
يف  �ل�شرطان" موؤخر�  مر�شى  �أ�شدقاء  "جمعية  نظمته  �لــذي  �لرحم  عنق 
�ل�شارقة – عن بعد حتت رعاية قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو 
�لفخري جلمعية  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  �لقا�شمي  بنت حممد  �ل�شيخة جو�هر 
�ل�شرطان  ملكافحة  �لــــدويل  �ــشــفــرية �الحتــــاد  �لــ�ــشــرطــان  مــر�ــشــى  �أ�ــشــدقــاء 
�ل�شرطان  ملكافحة  �لــــدويل  �الحتــــاد  �ــشــفــرية  لل�شرطان  �لــعــاملــي  لــالإعــالن 
�ملتحدة  �الأمم  "�شندوق  مــع  بــالــتــعــاون   UICC �الأطـــفـــال  لــ�ــشــرطــانــات 
لل�شكان" حتت عنو�ن ت�شريع جهود مكافحة فريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري 

و�شرطان عنق �لرحم.
ومتا�شياً مع �لدعوة �لتي �أطلقتها منظمة �ل�شحة �لعاملية للعمل من �أجل 
�لق�شاء على �شرطان عنق �لرحم �أ�شدر �مل�شاركون يف ختام �ملنتدى /�إعالن 

تعهد  و�ملت�شمن   2021 �لثانية  �لــدورة   - �لرحم  عنق  ل�شرطان  �ل�شارقة 
�مل�شاركني بالتز�مهم جتاه �شحة ورفاه �لفتيات و�لن�شاء على م�شتوى �لعامل 
وتخفيف �الأعباء �ملرتبطة بفريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري و�شرطان عنق 
�لرحم يف �ملنطقة �لعربية و�ال�شتفادة من �مل�شاعي �جلماعية يف �لعامل ملنع 

ت�شبب �شرطان عنق �لرحم بالوفاة وذلك يف غ�شون جيل و�حد.
�الأوىل عام  �لــدورة  �ل�شارقة منذ  �إعــالن  �إىل جنــاح  ��شتناد�ً  �الإعــالن  وياأتي 
�ال�شرت�تيجية  بتنفيذ  �لعاملي  �اللــتــز�م  من  وكجزء  �الآن  وحتى   2019
�لعاملية ب�شاأن �شحة �ملر�أة و�لطفل و�ملر�هق 2016-2030 و�لتز�مات قمة 

.ICPD@25 نريوبي ب�شاأن �ملوؤمتر �لدويل لل�شكان و�لتنمية
��شرت�تيجيات  �إطالق  �إىل  بالدعوة  �لثانية  بن�شختة  �ل�شارقة  �إعالن  وتعهد 
�إقليمية ووطنية حول �شرطان عنق �لرحم تتما�شى مع �ملبادر�ت �لعاملية مع 
وتعزيز  دولــة على حــدة  كل  تنفيذها يف  ل�شمان  �لوطنية  �لــقــدر�ت  مر�عاة 
�لتعاون بني بلد�ن �جلنوب و�ملنظمات �لعاملية لتح�شني قدرتها على مكافحة 
�لب�شري  �لورم �حلليمي  �شرطان عنق �لرحم وتنفيذ برنامج لقاح فريو�س 
على �ل�شعيد �لوطني برغم حاالت �لطو�رئ �ل�شحية �حلالية و�مل�شتقبلية 
�ىل جانب �لتزم �الإعالن باال�شتثمار يف جمع �لبيانات ب�شكٍل �أف�شل وحتليلها 
ومعاجلة  وحتــديــد  �الأدلــــة  �إىل  �مل�شتندة  �لـــقـــر�ر�ت  التــخــاذ  و��ــشــتــخــد�مــهــا 
�لب�شري  �لورم �حلليمي  بلقاح فريو�س  �ملتعلقة  �مل�شاو�ة �حلالية  �أوجه عدم 
و�كت�شاف �شرطان عنق �لرحم وعالجه وتاأييد و�شع �إطار عمل قوي لر�شد 
�لتقدم �ملحرز يف تنفيذ بر�مج لقاح فريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري للق�شاء 

على �شرطان عنق �لرحم.
يتعلق  مــا  يف  �لــعــامل  يو�جهها  �لتي  للتحديات  �ملــخــرجــات  هــذه  وت�شتجيب 
�لتي  �ل�شائعة  �لن�شائية �خلبيثة  �الأور�م  �لرحم باعتباره من  ب�شرطان عنق 
�أو عالمات كما ي�شنف على  �أعر��س  �أي  وبــدون  �ل�شيد�ت يف �شمت  ت�شيب 
�أنه �ل�شبب �ل�شابع لوفيات �ل�شرطان لدى �لن�شاء يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�إذ  عالجها  ي�شعب  ما  �ملتاأخرة  �ملــر�حــل  يف  �ملر�س  الكت�شاف  نظر�ً  �ملتحدة 
�الإ�شابة  �أ�شباب  �أهــم  �أحــد  �لب�شرى  �حلليمي  �لــورم  بفريو�س  �الإ�شابة  تعد 
به و�لذي يوؤثر �أي�شاً على بع�س �الأجهزة �الأخرى ويت�شبب يف وجود خاليا 
غري طبيعية باالأع�شاء �لتنا�شلية و�ل�شرج و�لفم و�جلهاز �لتنف�شي �لعلوي 
�لعام  منذ  �لعامل  ي�شهده  �لــذي  �ل�شحي  �لو�شع  فــاإن  ذلــك  �إىل  وباالإ�شافة 

�ملا�شي نتيجة �نت�شار فريو�س كوفيد 19 ي�شاعف من خطورة �ملر�س.
�ال�شتجابة جلائحة فريو�س كورونا كوفيد19- كيف كانت كثري  و�أظهرت 
ل�شر�ء وتوزيع لقاحات  �ملــو�رد  على تخ�شي�س  �شريعاً  قــادرة  من �حلكومات 
�ل�شر�ء  من  �لدرو�س  ��شتخال�س  ميكن  حيث  كوفيد19-  كورونا  فريو�س 
و�لتخزين و�لتوزيع و�الإمد�د وتعبئة �ملجتمع و�لتي ميكن تنفيذها يف ن�شر 

لقاح فريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري.
حول  �ل�شارقة  �إعـــالن  يدعمها  �لــتــي  �لعاملية  �الإمنــائــيــة  �الأهــــد�ف  وتتمثل 
�شرطان عنق �لرحم يف ح�شول 90 باملائة من �لفتيات على �لتطعيم �لكامل 
�شد فريو�س �لورم �حلليمي �لب�شري ببلوغهن 15 عاماً من �لعمر وخ�شوع 
70 باملائة من �لن�شاء للفح�س �ملبكر با�شتخد�م �ختبار رفيع �الأد�ء ببلوغهن 

ومرة �أخرى ببلوغهن 45 عاماً من �لعمر وعالج 90  باملائة   من  عاماً   35
�لن�شاء �لالتي ُتكت�شف �إ�شابتهن مبر�س عنق �لرحم ح�شول 90  باملائة   من 
باملائة من    90 �لعالج، وخ�شوع  للت�شرطن على  �ل�شابقة  باالآفات  �مل�شابات 

�مل�شابات بال�شرطان �لغزوي للتدبري �لعالجي .
و�جلــديــر بـــاذكـــر�أن �ملــنــتــدى يف دورتــــه �لــثــانــيــة �ــشــم �أكـــر مــن 35 خبري�ً 
ومتخ�ش�شاً يف �لرعاية �ل�شحّية و�شّناع قر�ر من 11 دولة عربية و�أجنبية 
�لناجمة  �ملعاناة  للحد من  �ل�شارقة  �إمــارة  وتعزيز جهود  دعم  �شبل  ناق�شو� 
�لتي من  و�الآليات  و�شع �خلطط  �إىل  باالإ�شافة  �ملر�س  �لنوع من  عن هذ� 
�شاأنها �أن تتيح ل�شريحة �أكرب من �ملجتمع �لو�شول �إىل �خلدمات �ل�شحّية 

و�الإر�شادية للحد من �الإ�شابة باملر�س.
ي�شار �إىل �أن �شرطان عنق �لرحم يعد �أحد �أ�شكال �ل�شرطان �لتي ميكن �لوقاية 
منها وعالجها طاملا مت �كت�شافه مبكر�ً و�أخذت �لتد�بري �لعالجية بفعالية 
وتعترب زيادة فر�س �حل�شول على �الأدو�ت �الأ�شا�شية للوقاية و�لك�شف �ملبكر 
و�لت�شخي�س و�لعالج �أمور� بالغة �الأهمية من �أجل �تباع نهج �شامل ملكافحة 
�إىل  و�شواًل  �لعاملية  �جلهود  نطاق  تو�شيع  �شرورة  على  �لتاأكيد  مع  �ملر�س 
�شرطان عنق  �لناجمة عن  �لوفاة  خــاٍل من حــاالت  وعــامل  �لعربية  �ملنطقة 
�ل�شيا�شية  و�الإر�دة  �ملن�شقة  �لتد�بري  زيــادة  على  �لعمل  خــالل  من  �لرحم 
للحالة  �ملنا�شبة  �ملتابعة  و�ختيار  للفح�س  جــديــدة  طــرق  دمــج  طريق  عــن 
و�إمكانية  �مل�شاو�ة  ل�شمان  �الأزمــة  �أثناء  منظم  برنامج  �شمن  وللت�شخي�س 

�حل�شول على �لرعاية �ملتعلقة ب�شرطان عنق �لرحم على نحٍو �شليم.

•• ال�شارقة - وام:

�لعامة  �الأ�ـــشـــغـــال  د�ئـــــرة  �أجنـــــزت 
�الأفرع  �إد�رة  يف  ممثلة  بال�شارقة 
�إنارة حديقة �ملد�م �لعامة باملنطقة 
وذلك  �لــ�ــشــارقــة  الإمــــارة  �لو�شطى 
يف  �لــد�ئــرة  ال�شرت�تيجية  تنفيذ�ً 
للمر�فق  �خلـــدمـــات  كــافــة  تــوفــري 
و�حليوية  �لــرتفــيــهــيــة  ــاآت  و�ملــنــ�ــش
�لتنموية  خطتها  لــبــنــود  وتــلــبــيــة 

�لبلدي  �مللبية الحتياجات �ملجل�س 
يف منطقة �ملد�م.

و�أكـــــد �ملــهــنــد�ــس عــلــي بـــن �شاهني 
�الأ�شغال  د�ئـــرة  رئي�س  �لــ�ــشــويــدي 
�لد�ئرة  حر�س  بال�شارقة  �لعامة 
ومهم  حمـــــــوري  دور  �أد�ء  عـــلـــى 
�لبيئة  مــ�ــشــوؤولــيــتــهــا جتـــاه  �ــشــمــن 
و�حلــــفــــاظ عــلــيــهــا ..مـــ�ـــشـــري� �ىل 
�شاحب  لـــتـــوجـــيـــهـــات  وفــــقــــا  �نــــــه 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن  �ل�شمو 

�ملجل�س  عــ�ــشــو  �لــقــا�ــشــمــي  حمــمــد 
�الأعـــلـــى حــاكــم �لــ�ــشــارقــة حتولت 
تنب�س  و�حــــة  �إىل  �ملـــــد�م  مــنــطــقــة 
بالغاً  �هتماماً  ت�شهد  كما  باحلياة 
مـــــن جــــانــــب حـــكـــومـــة �لـــ�ـــشـــارقـــة 
�مل�شاريع  من  �لعديد  حتــوي  حيث 
�خلا�شة  و�الأخــــــــرى  �لــعــمــر�نــيــة 
جانبه  مــــن  �لــتــحــتــيــة.  بــالــبــنــيــة 
�أو�شح �ملهند�س حممد بن يعروف 
�إد�رة �الأفــرع قامت برتكيب  مدير 

�الإنارة  و�أعمدة  �لكهرباء  ومتديد 
�أعمدة   110 با�شتخد�م  �حلديقة 
و�أف�شل  �أرقــى  �إنـــارة ديكورية وفــق 
�ملــعــايــري �لــعــاملــيــة ومت تــوزيــعــهــا يف 
�أماكن �جللو�س ومالعب �حلديقة 
�الأطفال  �ألعاب  ومنطقة  �ملختلفة 

�لتي مت �إ�شافتها موؤخر�ً.
�الإنــــــــــارة  �أعــــــمــــــدة  �أن  و�أ�ـــــــشـــــــاف 
وتخف�س   LED بــنــظــام  تــعــمــل 
�ال�ـــشـــتـــهـــالك بــنــ�ــشــبــة تـــزيـــد على 

وتركيب  تــوريــد  ومت  بــاملــائــة   40
لـــوحـــات �لـــكـــهـــربـــاء �لــــالزمــــة مع 
يف  تتحكم  بحيث  زمنية  مــوؤقــتــات 
باأوقات  �الإنـــارة  �أعــمــدة  وغلق  فتح 
�ملنطقة  زمنية حمــددة وفــق طلب 
لياًل .. مو�شحا �أن م�شروع �الإنارة 
�الأمان  عنا�شر  تــوفــري  �ــشــاأنــه  مــن 
باحلديقة  جمالية  مل�شة  و�إ�ــشــافــة 
�لت�شميم  �لــــد�ئــــرة  ر�عـــــت  حــيــث 
�الإنـــــــــــارة  �أعــــــمــــــدة  �جلــــــمــــــايل يف 

�الإ�شاءة  يف  �مل�شتخدمة  و�مل�شابيح 
..�ىل جانب توريد وتركيب �ألعاب 
�ــشــديــقــة لــالأطــفــال طــبــقــاً الأعلى 
مر�عاة  مت  كما  �لعاملية  �ملو��شفات 
تــخــ�ــشــيــ�ــس بــعــ�ــس هــــذه �الألـــعـــاب 

لالأطفال ذوي �أ�شحاب �لهمم.
من جهته �أكد �شعادة �شلطان حممد 
�ملجل�س  رئي�س  هويدن  بن  مع�شد 
م�شروع  �أن  �ملـــد�م  ملنطقة  �لبلدي 
من  يعترب  �لعامة  �حلديقة  �إنـــارة 

�أهايل  تخدم  �لتي  �ملهمة  �مل�شاريع 
بجهود  �إجنازها  مت  و�لتي  �ملنطقة 

وتعاون د�ئرة �ال�شغال �لعامة.
�لعامة  �الأ�ــشــغــال  د�ئــــرة  �أن  ُيــذكــر 
بــالــ�ــشــارقــة �أجنـــــزت مـــوؤخـــر� �شوق 
�الأعالف و�حلبوب يف �ملد�م و�مل�شمم 
على �لطر�ز �ملحلي �لرت�ثي وميتد 
مرت  �آالف   8 م�شاحة  على  �ل�شوق 
مــربــع ويــحــتــوي على �أكـــر مــن 6 
وي�شم  �الأغـــر��ـــس  متنوعة  مــبــان 

14 حماًل لبيع وتخزين �الأعالف 
مرت   4500 ��ــشــتــيــعــابــيــة  بــطــاقــة 
�حلبوب  لبيع  حمــاًل  و11  مكعب 
مرت   1000 ��ــشــتــيــعــابــيــة  بــطــاقــة 
�ملحال  عــدد من  �ىل جانب  مكعب 

�لتجارية �الأخرى.

تقدموا بـ  32 مقرتحا نوعيا وجمديا خلل العام املا�شي 

املجل�ض ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة يكرم ثالثة ع�ضر موظفا من كوادره 

املنتدى الإقليمي ل�ضرطان عنق الرحم يدعو  اإىل تبني ا�ضرتاتيجيات وطنية وعاملية ملكافحة فايرو�ض الورم احلليمي

اأ�ضغال ال�ضارقة تنجز اإنارة حديقة املدام العامة 
باأعمدة موفرة للطاقة

�ضخبوط بن نهيان ي�ضتقبل 
وزير اخلارجية اليمني

•• اأبوظبي -وام:

�أم�س معايل  دولــة  وزيــر  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  بن  �شخبوط  �ل�شيخ  ��شتقبل معايل 
�لدكتور �أحمد عو�س بن مبارك وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغرتبني يف �جلمهورية �ليمنية. 
ومت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين �ل�شقيقني باالإ�شافة �إىل �ملو��شيع 

ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك وتطور�ت �الأو�شاع على �ل�شاحة �ليمنية.
و�أكد معايل �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان خالل �للقاء نهج دولة �الإمار�ت �لثابت 
يف دعم �أمن و��شتقر�ر �ليمن وم�شاندتها لكل ما يحقق م�شلحة �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق 

ويحقق تطلعاته يف �لتنمية و�ال�شتقر�ر و�الزدهار.
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العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/خالد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�لكويتي لتدقيق �حل�شابات
رخ�شة رقم:CN 2252041 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/دوركا�س 

CN 2744486:للتجارة �لعامة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شالون 

و�شبا يوين كورن لل�شيد�ت
 رخ�شة رقم:CN 2549413 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/كافيه  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 2754334:فوي رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/ماملو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1013074:للو�شاطة �لتجارية رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/�يلفن  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 2496395:يلفن كافيه رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/ور�شة �شيدنايا خلدمات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1059334 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شن ح�شني علي �حلو�شني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد حممد علي عبد�هلل �لغافري
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/حمل ظفري لت�شليح �لدر�جات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لنارية  رخ�شة رقم:1041564 
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمل ظفري لت�شليح �لدر�جات �لنارية

DHAFEER MOTOR BIKE ELECTRIC REPAIRING SHOP

�إىل/ ظفري لت�شليح �لدر�جات �لنارية و�ل�شيار�ت
DHAFEER MOTOR BIKE AND AUTO REPAIRING

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شالح ميكانيك �ملركبات 4520003 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/م�شبغة م�شرت �ك�شربي�س  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1020544 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة �شبي�شه �شعيد مبارك %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن حممد �شعيد %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل برك �شعيد �لكثريي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شبغة م�شرت �ك�شربي�س

MISTER EXPRESS LAUNDRY
�إىل/ م�شبغة م�شرت �ك�شربي�س ذ.م.م

MISTER EXPRESS LAUNDRY LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/هوز�نا لت�شميم �الزياء

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1874649 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة مروه ح�شن وهبه %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شامل حميدي عبد�هلل حميد �ل�شام�شي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شامل حميدي عبد�هلل حميد �ل�شام�شي من 100% �ىل %51

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ هوز�نا لت�شميم �الزياء

HOZANA FASHIONS DESING

�إىل/ هوز�نا لت�شميم �الزياء ذ.م.م
HOZANA FASHIONS DESING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:كافيا للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح �ل�شناعية م 40 ق 128 �ملالك ر��شد حر�ن �شعيد 

�شامل �لكتبي
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1169702 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
قر�ر حم�شر �جلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/25  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2155003430 

 تاريخ �لتعديل:2021/02/27
�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:جلف �شتار لل�شياحة و�ل�شفر ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:جزيرة �بوظبي �شرق 11 ، 0 مبنى �ل�شيدة �شالمة بنت 

بطي خمي�س
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 2243130 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
قر�ر حم�شر �جلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/17  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2155002910 

 تاريخ �لتعديل:2021/02/25
�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:جاردن �شيتي ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي �شارع خليفة بن ز�يد بناية عبد�هلل ر��شد عبيد 

�ل�شام�شي
CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1036097 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي قانوين 
قر�ر حم�شر �جلمعية  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/02/22  لل�شركة 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150002132 

 تاريخ �لتعديل:2021/02/27
�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شركة �جلبيل للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�بوظبي �شارع �لفالح بناية مبارك �شلطان �خليلي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 1038256 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

2 - تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين لل�شركة 
بتاريخ:2021/02/25 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية 

غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2155003417 
 تاريخ �لتعديل:2021/02/27

�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعلن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�شم �لتجاري:خمترب �لتكنولوجيا- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:تاجر �بوظبي

CN رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي: 2852595 

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�كيورت للمحا�شبة �لقانونية و�ال�شت�شار�ت �ل�شريبية   2
ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/01/11 وذلك بناء على 
قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 

بالرقم:2113000023   تاريخ �لتعديل:2021/02/27
�مل�شفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
�لعامة  للمقاوالت  �شكاي  �ل�شـــــادة/بروف�شينال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1066553 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة ن�شر �هلل ذ�كر �لرزج %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد علي �شالح �لهديبي �مل�شعبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد علي �شالح �لهديبي �مل�شعبي من 100% �ىل %51

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من 1*1 م�شاحة  �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ بروف�شينال �شكاي للمقاوالت �لعامة
 PROFESSIONAL SKY GENERAL CONTRACTING

�إىل/ بروف�شينال �شكاي للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
PROFESSIONAL SKY GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شمارت زون مل�شجالت وزينة �ل�شيار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3009721 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �شمارت زون مل�شجالت وزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م

SMART ZONE CAR STEREO AND ACCESSORIES LLC

�إىل/ ور�شة ��س ��س تكنيكل للحام ذ.م.م
S S TECHNICAL WELDING WORKSHOP LLC

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ور�شة حد�دة وحلام 2592011.1 
تعديل ن�شاط / حذف تنجيد مقاعد �ملركبات 4520018

 تعديل ن�شاط / حذف جتارة وزينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت 4530010
تعديل ن�شاط/حذف جتارة م�شجالت وتلفزيونات �ل�شيار�ت 4530014

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ملجد �لدولية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2395400 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/جمعه �شلطان حممد جمعه �ملرزوقي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ جمعه �شلطان حممد جمعه �ملرزوقي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة جمد عبد�هلل �حمد بربر�وي %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 100000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من null*null م�شاحة  �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل �إ�شم جتاري من/ �ملجد �لدولية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة

ALMAJD ALDAWYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
�إىل/ �ملجد �لدولية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

ALMAJD ALDAWYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�شـــــادة/ماجند�جن بو هاي �تني 

CN �يتو �شوبر ماركت ذ.م.م رخ�شة رقم:3875676 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جريومي كارناي �نتونيو %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كور�زون فاتيما جوترييز روبري

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28 

اإعــــــــــلن
للتجارة  �شتور  �ل�شـــــادة/بالي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN �لهو�تف �ملتحركة رخ�شة رقم:2863724 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد حممد �شلمان حممد غريب %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شمي�شه خمي�س حمد خمي�س �ملزروعي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر: 

للتنمية  عـــجـــمـــان  جــمــعــة  نــظــمــت 
فعالياتها  و�لثقافية  �الجتماعية 
بور�شتني  و�لــتــوعــويــة  �لــتــنــويــريــة 
عمل عن بعد بد�أت بور�شة عمل عن 
فاطمة  قدمتها  �لطبيعية  �الألـــو�ن 
�لعبيديل من متاحف �ل�شارقة �إد�رة 
مع  تز�منا  �ملــبــادرة  وجــاءت  �لتعليم 
�الإمـــــار�ت لالبتكار  �أ�ــشــبــوع  �إطـــالق 
�الإمار�تية  �ل�شخ�شية  بناء  و�أهمية 
�حلـــــيـــــاة مبا  مــــنــــاحــــي  جـــمـــيـــع  يف 
�لتنمية  يف  و�لريادة  �لتميز  ي�شمن 

و�لتطوير.
�ل�شاعة  يف  �لثانية  �لور�شة  وجــاءت 

 " �أم�س بعنو�ن  �خلام�شة من م�شاء 
�مللهمة  �لذكية" من تقدمي  �لقبعة 
�لبو�شميط  جــا�ــشــم  فــايــزة  �ملــبــتــكــرة 
جا�شم  �هلل  وعــبــد  �ملــبــتــكــر  و�ملــلــهــم 
�لــبــو�ــشــمــيــط و�ــشــرحــا فــكــرة كيفية 
باالإ�شافة  �لـــذكـــيـــة  �لــقــبــعــة  عــمــل 
�لروبوت  بـــرجمـــة  �آلـــيـــه  لــتــو�ــشــيــح 
م�شابي  ـــى  عـــل لــلــكــ�ــشــف  كـــــوزمـــــو 
مع  19متا�شيا  كــوفــيــد  فـــريو�ـــس 
�ملــرحــلــة �لــر�هــنــة و�لــبــحــث عما هو 

جديد يف هذ� �ملجال �لدقيق.
و�أكدت �شعادة منى �شقر �ملطرو�شي 
للتنمية  عجمان  جمعية  عام  مدير 

�الجتماعية و�لثقافية عن  �شرورة 
�لفعاليات  هـــذه  مــثــل  يف  �ملــ�ــشــاركــة 
�ملـــهـــمـــة �لــــتــــى تـــعـــد مـــلـــحـــمـــة من 
�جنــــاز�ت �لــدولــة وحتــد جــديــد من 
بتنظيم  �لر�شيدة  �لقيادة  حتديات 
جائحة  ظـــل  يف  �البـــتـــكـــار  �أ�ـــشـــبـــوع 
كورونا وجذب نظر �لعامل و�حتو�ء 
�لــدول �ملتقدمة  كل �ملخرتعني من 
�ل�شعب  و�ــشــالبــة  قـــوة  لــيــ�ــشــاهــدو� 
وما  �الإمـــار�تـــي يف حتــديــد م�شريه 
�لــــدولــــة مــــن تقدم  �إلــــيــــه  و�ـــشـــلـــت 
�لتكنولوجيا  جمــــال  يف  مــلــحــوظ 

�ملتطورة.

•• دبي -وام:

�أعلنت جامعة روت�ش�شرت �الأمريكية 
من مقرها يف نيويورك عن الئحة 
بعدد من �جلو�ئز و�لتكرميات �لتي 
عاملياً  خريجيها  مــن  عـــدد�  �شملت 
هذ�  �الإمــــار�ت  �شباب  ت�شدر  حيث 

�لعام تلك �لالئحة.
وتــعــتــرب هــــذه �جلــــائــــزة مـــن �أبــــرز 
متنحها  �لـــتـــي  �لــعــاملــيــة  �جلــــو�ئــــز 
مد�ر  على  �ل�شباب  لفئة  �جلامعة 
�حتفاًء  وتعترب  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�أنها  خا�شًة  �الإمــار�ت  لدولة  رفيعاً 
ريادية  ل�شخ�شية  مــرة  الأول  تنمح 
من منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال 
�أفريقيا. جــاء هــذ� �الإعـــالن خالل 
�الأ�شبو  هذ�  �جلامعة  �أقامته  حفل 
ع بح�شور عدد من روؤ�شاء �جلامعة 

و�ملحا�شرين  �لــكــلــيــات  وعــــمــــد�ء 
وجمع من �خلريجني و�لطلبة من 

بلد�ن خمتلفة من �لعامل. 

حــــــيــــــث متــــــنــــــح هـــــــــــذه �جلـــــــائـــــــزة 
خالل  تخرجو�  �لذين  للخريجني 
وميزو�  �ملــا�ــشــيــة  �لع�شر  �لــ�ــشــنــو�ت 
�أنــفــ�ــشــهــم عــن �أقــر�نــهــم مــن خالل 
�جناز�تهم �ملهنية و�ملجتمعية عاملياً 
باالإ�شافة �إىل �لتفاين يف دعم كلية 
وجامعة  للهند�شة  جلي�شون  كيت 

روت�ش�شرت للتكنولوجيا.

ومــنــحــت �جلــامــعــة �ملــهــنــد�ــس خالد 
�شاعد  قائد  "�أبرز  جــائــزة  �لعطار 
�شنو�ت  �لـــعـــ�ـــشـــر  خــــــالل  عاملي" 
دولة  �إ�ــشــم  بــذلــك  �ملا�شية" ر�فــعــاً 
�ملــتــحــدة عالياً  �لــعــربــيــة  �الإمــــــار�ت 
ومـــتـــفـــوقـــاً بـــذلـــك عـــلـــى عـــــدد من 
�لــ�ــشــخــ�ــشــيــات و�خلــــريــــجــــني من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

»جمل�ض تن�ضيق العمل اخلريي« بعجمان ت�ضتعر�ض دليل اإجراءات مبادرة »متكني«
•• عجمان- وام: 

��شتعر�س جمل�س تن�شيق �لعمل �خلريي و�الأوقاف يف عجمان خالل ور�شة 
�ل�شيخ  �شمو  مــوؤخــر�ً  �عتمدها  "متكني" �لتي  مــبــادرة  �إجـــر�ء�ت  دليل  عمل 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان ، وذلك تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان 
�لقا�شية با�شتحد�ث تلك �ملبادرة �لتي ت�شمن لليتيم مو�جهة �أعباء �حلياة 

و�لعي�س بكر�مة.
�خلريية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  ممثلو  فيها  �شارك  �لتي  �لور�شة  وتناولت 
�ملبادرة، و�مل�شاهمة يف  �أهــد�ف و�خت�شا�شات  ، منها  �الإمــارة عدة حمــاور  يف 
رعاية  عملية  و�إد�رة  تنظيم  خــالل  من  �ل�شامية  �الإن�شانية  �ملبادئ  حتقيق 

�الأيتام  لتمكني  متكامل  نظام  �إىل  تتحول  كي  �خلريية  باجلمعيات  �الأيتام 
وفق �أف�شل �ملمار�شات.

يف  لليتيم  �لكامل  �النــدمــاج  ت�شهيل  عملية  على  �ل�شوء  �لور�شة  و�شلطت 
�لبيئة  وتــوفــري  باليتم  �الإح�شا�س  وعــدم  عزلته  عــدم  ي�شمن  مبــا  �ملجتمع 
�الجتماعية �ل�شاحلة للمعي�شة و�لعمل و�ال�شتمر�ر يف �حلياة وتوفري فر�س 
�لتعليم �لكايف �أو على �الأقل �ملوؤهل لنيل �لفر�س �لوظيفية وتوفري �لتدريب 
و�لتاأهيل �ملنا�شبني للرتقي �أو �لتقدم يف �لعمل وتقدمي �لدعم �القت�شادي 
بالدولة.  ومثيالتها  �ملــبــادرة  بــني  �ل�شلة  وتــوثــيــق  لليتيم  �لـــالزم  و�ملــــادي 
للمخت�شني  تو�فرها  �لو�جب  و�ملو��شفات  �ل�شروط  �إىل  �لور�شة  وتطرقت 
�لذي يتعاملون مع �الأيتام، �إ�شافة �إىل �ل�شروط و�ملو��شفات ومهام �لكو�در 

�ملخت�شة بتمكني �الأيتام.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ل�شمو  �ــشــاحــب  لــتــوجــيــهــات  تنفيذ� 
�لقا�شمي  �ــشــقــر  بـــن  �ــشــعــود  �لــ�ــشــيــخ 
عــ�ــشــو �ملــجــلــ�ــس �الأعـــلـــى حــاكــم ر�أ�ـــس 
�خليمة ، لتعزيز جودة حياة �ملقيمني 
يف �الإمـــــــارة، وحتــقــيــق مـــبـــد�أ �الأمـــن 
م�شوؤولية �جلميع.. �لتقى �للو�ء علي 
عبد�هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام 
�شرطة ر�أ�س �خليمة عن بعد مع عدد 
من �أبناء �جلاليات �الأوروبية �ملقيمة 
�الأحاديث  معهم  وتــبــادل  �الإمــــارة  يف 
مالحظاتهم  عــلــى  وتـــعـــرف  �لـــوديـــة 
و�آر�ئـــهـــم و�أفــكــارهــم حــول �خلدمات 
�ملقدمة لهم من قبل وز�رة �لد�خلية 

ممثلة ب�شرطة ر�أ�س �خليمة.
وتـــاأتـــي هـــذه �ملـــبـــادرة وفــقــا للخطة 
�لتنفيذية لربنامج مبادرة �لتو��شل 
�مليد�ين مع �جلاليات مبا يحقق روؤية 
جودة  تعزيز  يف  �لر�شيدة  �حلــكــومــة 
�حلياة ملجتمع دولة �الإمار�ت وتعزيز 
بــاخلــدمــات �ملقدمة  ر�ــشــا �جلــمــهــور 
وفق �أف�شل معايري �جلودة و�لكفاءة 
هو  �لرئي�شي  �الأثـــر  و�أن  و�ل�شفافية 
وتعزيز  باالأمان  �ل�شعور  موؤ�شر  رفع 

ثقة �أفر�د �ملجتمع بجهاز �ل�شرطة.
�ــشــرطــة ر�أ�ــــس �خليمة..  و�أكــــد قــائــد 
حــر�ــس �ــشــرطــة ر�أ�ـــــس �خلــيــمــة على 
�جلاليات  �أبناء  مع  �لد�ئم  �لتو��شل 
�ملتو�جدة يف �الإمــارة من �أجــل تبادل 
يخ�س  فيما  �لنظر  ووجهات  �الأفكار 
كما  �مل�شتجدة  و�لق�شايا  �لــظــو�هــر 
حتــر�ــس عــلــى �طــالعــهــم عــلــى �أبـــرز 
تنفذها  �لــتــي  �مل�شتحدثة  �لـــرب�مـــج 
�شرطة  يف  �لعامة  �الإد�ر�ت  خمتلف 
ر�أ�ــــس �خلــيــمــة ، خــا�ــشــة بــعــد �ختيار 

لل�شياحة �خلليجية  �الإمــارة عا�شمة 
على  �لــثــانــيــة  لل�شنة   2021 لــعــام 

�لتو�يل.
وقدم قائد عام �شرطة ر�أ�ــس �خليمة 
�جلاليات  �أبــنــاء  لكل  �جلــزيــل  �شكره 
�لفعال  وتــعــاونــهــم  جـــهـــودهـــم  عــلــى 
كوفيد19-  جلـــائـــحـــة  لــلــتــ�ــشــدي 
�لتوعية  حـــمـــالت  مــــع  وتــفــاعــلــهــم 
و�لوقائية  �الحــرت�زيــة  بـــاالإجـــر�ء�ت 
تعاون  بــيــئــة  �يـــجـــاد  �ــشــاهــم يف  ممـــا 
خالقه �شعارها �لتعاون و�لتكاتف مع 
كافة �الإجــر�ء�ت �لتي تتبعها �لدولة 
يجتاح  �لــــــذي  �لــــوبــــاء  مــكــافــحــة  يف 

�لعامل.
و�أو�شح �للو�ء علي عبد �هلل �لنعيمي 
لتوجيهات  تــنــفــيــذ�ً  جـــاء  �لــلــقــاء  �أن 
�خليمة  ر�أ�ـــس  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
وز�رة  ��ــشــرت�تــيــجــيــة  عـــلـــى  وبـــــنـــــاء�ً 
�لرت�بط  لتعزيز  �لر�مية  �لد�خلية 
وتاأكيد  و�جلـــالـــيـــات  �لــ�ــشــرطــة  بـــني 
�الأمن  مبد�أ  وفق  �ل�شر�كة  ��شتد�مة 

ولتح�شني  �جلــــمــــيــــع،  مـــ�ـــشـــوؤولـــيـــة 
ب�شفة  �ل�شرطية  �خلدمات  وتطوير 
ب�شفة  �حلكومية  و�خلدمات  خا�شة 
و�مل�شتثمرين  �ملــقــيــمــني  لــكــل  عــامــة 

و�لزو�ر.
ر�أ�س  ل�شرطة  �لــعــام  �لقائد  و�أعــطــى 
�جلاليات  ملــمــثــلــي  �ملـــجـــال  �خلــيــمــة 
للتعبري  ــفــافــيــة  �ــش بـــكـــل  لــلــتــحــدث 
و��شتمع  �آر�ئـــهـــم و�حــتــيــاجــاتــهــم  عــن 
ملــقــرتحــاتــهــم ونـــاقـــ�ـــس مــعــهــم �شبل 
�لعامة  �الإد�ر�ت  ووجــــه  حتــقــيــقــهــا، 
للتنفيذ  �لالزمة  �الإجـــر�ء�ت  باتخاذ 
و�ملتابعة، م�شري� �إىل �أن �أبو�ب مكاتب 
�خليمة  ر�أ�ــس  ل�شرطة  �لعام  �لقيادة 
�لقنو�ت  خمتلف  وكــذلــك  مفتوحة، 
�ملتاحة من خالل �ملوقع �الإلكرتوين 
�لتو��شل  و�شائل  �أو  للقيادة  �لر�شمي 
عمليات  غــــرفــــة  �أو  �الجــــتــــمــــاعــــي، 
�لــ�ــشــرطــة مــن خـــالل �التــ�ــشــال على 
 SOS تــطــبــيــق  �أو   999 �لــــرقــــم 
و�لرقم  �لطارئة  بــاحلــاالت  �خلــا�ــس 

عن  �ال�ـــشـــتـــفـــ�ـــشـــار�ت  لــكــافــة   901
�لطارئة  ولــلــحــاالت غــري  �خلــدمــات 
�لقنو�ت  كـــافـــة  ��ــشــتــخــد�م  وكـــذلـــك 

�ملتاحة للتو��شل.
�جلاليات  ـــنـــاء  �أب �أكـــــد  جــانــبــهــم  مـــن 
�لرت�بط  حتقيق  ��شتمر�رية  �أهمية 
و�لتكامل ودعم �الإجر�ء�ت �لتي تقوم 
 19 كوفيد  مو�جهة  يف  �لــدولــة  بها 
�ال�شتمر�ر يف عملية تطوير  وكذلك 
يخدم  مبـــا  �لـــعـــام  �الأد�ء  وحتــ�ــشــني 
ر�أ�ـــس �خليمة  �إمــــارة  و�زدهــــار  تنمية 
ويعزز  �لـــعـــامـــة  �ملــ�ــشــلــحــة  ويـــحـــقـــق 
و�لــ�ــشــالمــة لكافة  �الأمـــــن و�الأمــــــان 
قائد  �ملجتمع. ووجــه  و�شر�ئح  �أفــر�د 
�لقطاعات  �خليمة  ر�أ�ــس  �شرطة  عام 
�ملخت�شة  �لــعــمــل  وفــــرق  �لــ�ــشــرطــيــة 
لدر��شة �ملقرتحات و�ملالحظات �لتي 
مت طرحها خالل �للقاء و�لعمل على 
تــنــفــيــذهــا عــلــى �أر�ـــــس �لـــو�قـــع ومبا 
يـــخـــدم جـــــودة حـــيـــاة �أفــــــر�د جمتمع 

�الإمارة.

جمعية عجمان للتنمية الجتماعية تنظم ور�ضة عمل عن الألوان الطبيعية  قائد �ضرطة راأ�ض اخليمة يلتقي عددا من اأبناء اجلاليات املقيمة يف الإمارة

�ضباب الإمارات يت�ضدرون جائزة القائد ال�ضاعد 
من جامعة روت�ض�ضرت الأمريكية هذا العام

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اعالن بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 60/2020/3260 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة با�شد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 10300 درهم مع 

�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف مع �شمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل.   

طالب �الإعالن : مرحبا لتلميع �ل�شيار�ت - �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- همايون �شرد�ر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن :  طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2020/8/19 
بالز�م �ملدعي عليه همايون �شرد�ر بان يوؤدي للمدعية مرحبا لتلميع �ل�شيار�ت مبلغ 10300 درهم 
)ع�شرة �آالف وثالثمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية من تاريخ �ال�شتحقاق لكل �شيك وحتى تاريخ 
�الأمر  �إ�شتئناف  �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  ولكم �حلق يف 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اعالن بالن�صر 

                      يف الدعوى رقم 207/2021/623 تنفيذ جتاري
مو�شوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 669/2020 جتاري 

جزئي، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )64940 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعالن : عبد�هلل �حمد �بر�هيم �أبو هو��س - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )64940( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
بالقر�ر  �اللــتــز�م  عــدم  حالة  يف  بحقكم  �لتنفيذية  �الجــــر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فــان 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة
يعقوب حممد اأحمد احلمادي   

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 8893/2020/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 3686/2020 �مر �د�ء ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )35016.63 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : دبي للخر�شانة �جلاهزة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
�ملطلوب �إعالنه : 1- طنب ملقاوالت �لبناء )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل �الإقامة 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�شوع �الإعالن : قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )35016.63( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اإعالن بالن�صر

يف الدعوى رقم 801/2021/60 امر اأداء
 14.245.961.62 قــدره  مبلغاً  للم�شتدعية  تــوؤدي  بــاأن  �شدها  �مل�شتدعى  �إلــز�م  �لدعوى:  مو�شوع 
درهم )�أربعة ع�شر مليوناً ومائتان وخم�شة و�أربعون �ألفاً وت�شعمائة وو�حد و�شتون درهماً و�ثنان و�شتون 

فل�شاً( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د .
طالب �العالن: �شركة مو�رد للخدمات ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى 

�ملطلوب �عالنهم: 1- �إد�كوم الإد�رة جمعيات �ملالك �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية:  مدعى عليه 
مو�شوع �الإعالن : طلب ��شت�شد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2021-2-17 
�وال: باإنفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني ، ثانيا : باإلز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعيه مبلغ 
وو�حد  وت�شعمائه  �لف  و�ربعون  وخم�شة  ومئتان  مليون  ع�شر  )�أربعة  درهم   14،245.961،62
يف  �ال�شتحقاق  تاريخ  من  5% �شنويا  بو�قع  �لقانونية  و�لفائده  فل�شا(  و�شتون  و�ثنان  درهــم  و�شتون 
7-7-2019 وحتى �ل�شد�د �لتام بالر�شوم و �مل�شاريف ومبلغ ثالثة �الف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 

ولكم �حلق يف ��شتئناف �الأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �الإعالن.
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اعالن بالن�صر        

 173/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل الإعلن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- عبيد هالل مر�د عبد�هلل رحمه  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي : د�ر �لتمويل - �س م ع  

وميثله : �شيخه حممد �شيف علي �ملحرزي
للمدعية مبلغ  يـــوؤدي  بــان  �ملــدعــي عليه  بــالــز�م  �لــدعــوى ومو�شوعها  �أقـــام عليك  قــد 
وقدره )68. 115.664 درهم( )مائة وخم�شة ع�شر �لفا و�شتمائة و�ربعة و�شتون درهما 
وثمانية و�شتون فل�شا( باالإ�شافة �ىل �لفائدة �التفاقية بو�قع 2.89% �شهريا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2021/3/21 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لــذ�  بعد  عن  �لتقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   8.30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مــذكــر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   

اعالن بالن�صر        
 16/2021/419 جتاري جزئي  

تفا�شيل الإعلن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �شامر مو�شى طالل عبيد�ت  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي : بنك دبي �لتجاري - �س م ع  
وميثله : بنك دبي �لتجاري - �س م ع  

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )01. 341.293 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
قاعة  �ل�شاعة 10.30 �شباحا يف  �ملــو�فــق 2021/3/7  �الحــد  يــوم  لها جل�شة  �لــتــام. وحــددت 
�لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

   2884/2020/305 ا�صتئناف جتاري   
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

�ىل �مل�شتاأنف �شده /1- جلوبال جرين بريدج للمقاوالت ذ م م - جمهول 
�مل�شتاأنف بنك �الإمــــار�ت دبــي �لوطني )�ــس م ع(   حمــل �القــامــة مبــا �ن 
كلي.   2020 جتاري  ل�شنة   57 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  قد 
وحددت لها جل�شه يوم �الحد �ملو�فق 2021/3/7 �ل�شاعة 10.00 �شباحا 
بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة ال�صارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية

)كلي( جتاري   SHCFICICOM2019 /0006354 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي /  م�شرف عجمان - �س م ع 

�ىل �ملحكوم عليه / 2- عبد�ملنان �أو�ن حممد �إقبال �أو�ن  3-�شازيه �أو�ن زوجة عبد�ملنان �أو�ن  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/12/9 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 

�أعاله بالتايل : ن�س �حلكم :
ق�شت �ملحكمة ح�شوريا للمدعي عليها �الوىل ومبثابة ح�شوري للمدعي عليهما  �لثاين و�لثالث. 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغا قدره 9.010.726 
من   %5 بن�شبة  �لفائدة  مع  درهما(  وع�شرون  و�شتة  و�شبعمائة  �آالف  وع�شرة  مليون  )ت�شعة  درهم 
بالر�شوم  و�لز�مهم  �لدين  �أ�شل  عن  تزيد  �أال  على  �ل�شد�د  متام  وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ 

و�مل�شاريف و 500 درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س طلب �لنفاذ �ملعجل. 
حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.

القا�صي/ ناجم نقيلة
حمكمة ال�صارقة / املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 28/ 02/ 2021  Issue No : 13176
Notice by publication

in Lawsuit No. 16/2021/598- Commercial Partial
Subject matter of the Lawsuit: Claim of obligating the Defendant to pay an amount of 
AED 50,494 in addition to fees and expenses and Attorney's fees plus 12% as an interest 
from the date of the violation on 17/5/2019 until full payment and the judgement shall 
be self-executing immediately without bail.
The Notifying Party: Euro Line Rent a Car L.L.C - Their capacity in the Lawsuit: The 
Plaintiff - Represented by: Rami Abdul Rauf Mansour  
Defendants:1- Maria Kalushina - Their capacity in the Lawsuit:The Defendant
The Subject matter of the Notice: The Plaintiff filed the Lawsuit against the Defendants 
regarding claim of obligating the Defendant to pay an amount of AED 50,494 in addition 
to fees and expenses and Attorney's fees plus 12% as an interest from the date of the 
violation on 17/5/2019 until full payment and the judgement shall be self-executing 
immediately without bail. The Hearing shall be set onTuesday, dated 02/03/2021 at 
10:30 a.m. in Remote litigation hall & BUILDING DESC. Therefore, you are assigned 
to present personally or by a representative in addition to submit all memorandums and 
exhibits to the Court at least three days before the Hearing,
Head of Department/Ahmed Ayoub Mahmoud

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

فقد �ملدعو  / �فتاب �حمد 
باك�شتان     ، �أنـــــــو�ر  حمــمــد 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )1156583GT( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �التـــ�ـــشـــال 

0562278097

فقدان جواز �ضفر
فقد �ملدعو  / ح�شن مرزوق 
م�شر     ، حـــــمـــــد�ن  حـــ�ـــشـــن 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )15000368A( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �التـــ�ـــشـــال 

0505361203

فقدان جواز �ضفر
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اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 140/2021/36 احوال مال امل�صلمني  
مو�شوع �لدعوى : 2- �لق�شاء بتعيني �ملدعية و�شيه على �بنتها )جوليا( بال �أجر مع منحها كافة 

�ل�شالحيات �لو�شاية وفق �أحكام �ل�شرع و�لقانون مع منحها �لو�شايه �لتعليمه على �ن يكون من حق 
�ملدعية مر�جعة �ملد�ر�س على �ختالفها د�خل �لدولة وخارجها ، و�لر�شوم و�مل�شاريف.  

طالب �الإعالن :  هبة �شماحه �بر�هيم عبد�هلل  - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنهم : 1- ر�مي و�ئل ع�شام �لدين �لع�شكري - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  2- �لق�شاء بتعيني �ملدعية و�شيه على �بنتها )جوليا( 
�أحكام �ل�شرع و�لقانون مع منحها �لو�شايه �لتعليمه  �أجر مع منحها كافة �ل�شالحيات �لو�شاية وفق  بال 
على �ن يكون من حق �ملدعية مر�جعة �ملد�ر�س على �ختالفها د�خل �لدولة وخارجها ، و�لر�شوم و�مل�شاريف.  
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2021/3/2 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد يف مبنى 
�الأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13176 بتاريخ 2021/2/28   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 16/2021/598 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )50.494 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملخالفة يف 2019/5/17 وحتى �ل�شد�د �لتام 
و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  

طالب �الإعالن :  يوروالين لتاأجري �ل�شيار�ت - �س ذ م م
وميثلها / ر�مي عبد�لروؤوف من�شور - �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- ماريا كالو�شيتا - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )50.494 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملخالفة يف 2019/5/17 وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2021/3/2 �ل�شاعة 
10.30 �شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اآراء الكتاب

م�شاحة ن�شتعر�س فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�شحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com

البتكار موهبة 
�إىل زيارتها  �ملــبــدعــني و�ملــبــتــكــريــن  متكنت دولـــة �الإمـــــار�ت مــن جـــذب عــقــول 
�ألهم �لعلماء  �أ�شبوع �البتكار  و�الطــالع على كل ما حديث يف جميع �ملجاالت، 
و�ملفكرين و�شمح لل�شباب �ملوهوب �أن يخو�س �لتجارب ويرى عن قرب �ملبدعني 
وهم ي�شرحون �فكارهم ويق�شون ق�ش�س جناحهم وفتح طرق �الإبد�ع �أمامهم 
وكيف تخطو� �ل�شعاب وو�شعو� خطتهم لتحقيق �لنجاح و�لتميز. وجدنا د�خل 

هـــذ� �ملــعــر�ــس �أ�ــشــمــاء �أ�ــشــخــا�ــس ودول 
ي�شتفيد  �لتى  و�خرت�عاتها  مبكانتها 
باأكمله،  �ملــجــتــمــع  �لــنــهــايــة  يف  مــنــهــا 
فهوؤالء �ملبدعون هم موهوبون ولديهم 
�أفاق  لها  يفتحو�  �ن  ��شتطاعو�  �أفكار 
ر�أينا  �لنا�س،  لتنفع  وينتجوها  كبرية 
�شباب  من  مبتكرة  عظيمة  �خرت�عات 
و�لثقافة  �ملعرفة  معنى  عــرف  متاألق 
وتطور ذ�ته و�شقل موهبته وحماولة 
�النخر�ط يف �لتعلم �ملفيد �لذي ينتج 

عنه �بتكار �الأعمال �الإبد�عية.
�ل�شباب �لو�عد ز�ر �ملعر�س وكله �شغف 
مبــالحــقــة �ملــبــدعــني و�ال�ــشــتــمــاع لهم 

�لعار�شني  �لقادم �شنكون �شمن  �لعام  و�لتقاط �ل�شور معهم وكاأنهم يقولون 
�لــعــامل هــو �حلــل �الأمثل  �ملــثــل �لعليا ممــن يفيدون  الأفــكــارهــم و�إبــد�عــاتــهــم، 
�لعامل بعد و�شول م�شبار �الأمل للمريخ وعمل  ل�شبابنا لكي يحظى باحرت�م 

�خرت�عات وم�شاندة �لقيادة للموهوبني يف جميع �ملجاالت.
 حممد ا�شامة 

اأدب العفو 
�لتى  �الإن�شانية  �ل�شفوة  مــر�تــب  مــن  جــد�  متقدمة  مرتبة  يف  �لعفو  يــاأتــي 
يتمتع بها �ملرء، ف�شال عن كون �لعفو و�حد�ً من �ل�شفات �لتى �خت�س بها 
رب �لعزة نف�شه بها و�شمها لالأ�شماء �حل�شنى، ملا لهذه �خل�شلة من مكانة 
كبرية و�شعوبة يف �لتطبيق �لعملي بني �لنا�س، خا�شة و�أن �هلل حث �لب�شر 
على �لتم�شك بهذه �خل�شال �حلميدة حيث قال فمن عفا و�أ�شلح فاأجره على 

�هلل، وهذ� يكفي متاما �أن نتبادل �لعفو بيننا.
ويظل �الأدب و�لرت�ث �لثقايف �لعربي 
�لـــعـــديـــد مـــن منـــــاذج �لعفو  ميــتــلــك 
والأن مكارم  �ملـــقـــدرة،  عــنــد  و�لــ�ــشــفــح 
�لب�شرية  بــخــلــق  تــرتــبــط  �الأخــــــالق 
فنجد  �الأديـــان،  قبل  موجودة  وكانت 
�لنبيلة  �الأخــالق  �لعفو مــالزم لهذه 
�لــتــى �أمتــهــا و�قــرهــا نبينا �لــكــرمي ، 
�آيــاتــه معنى  �ملقد�س يف  �لكتاب  وبــني 
و�شرح  �ــــشــــروط  لــــه  �لـــعـــفـــو وو�ــــشــــع 
مفاهيمه، فال يعترب �لعفو عفو� وال 
كظم للغيظ كرم �خالق �إال �إذ� �متلك 
كاظم �لغيظ �لقوة يف توقيع �لعقاب 
�أمر  و�أخــذ �حلق، فاإن عفا وغفر كان 

�شائب و�إن كان �شعيفا ال يقدر على �أخذ حقه وعفا فهذ� ال يعد عفو� وال 
�إن�شان يعرف  كظم للغيظ. �لعفو �حلقيقي هو �لذي ياأتي من مقتدر، من 
معنى �لعفو و�آد�بــه و�شروطه، ف�شمات �لرحمة و�لطماأنينة تعم يف �ملجتمع 
عندما يدرك �جلميع معنى �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بن�شر �ملحبة و�الأخاء، 
فاحلياة مهما طالت ق�شرية و�حلب عنو�ن ح�شن �خللق و�لتطلع �إىل �خلالق 
وقدرته يف �لعفو و�ملغفرة، لذلك ن�شعى كب�شر �إىل بث روح �ملحبة و�لوئام بني 
�لعديد من  به  وتر�ثنا  و�أدبنا  �لعفو بني �جلميع.  �أدب  ليعم  �ملجتمع  �أفــر�د 
�لنماذج �مل�شرفة يف �لعفو، حتى �أن �لدر�ما تناولت ق�شايا كان بطلها �لعفو 
و�ل�شفح بهدف تعميم هذه �خل�شال �حلميدة، كما �أن �لدر��شات �الجتماعية 
و�الأبحاث ك�شفت �لنقاب عن دور �لت�شامح يف بناء جمتمعات �شوية ت�شارك يف 

بناء �لتنمية �لب�شرية و�لت�شالح �لنف�شي بني �جلميع.
منى �شقر املطرو�شي /خبرية تنمية اجتماعية

 
اخلرب ال�شحفي 

ي�شكل �خلرب �ل�شحفي حاليا �إ�شكالية كبرية غرب ما �شبق من وقت، فمنذ �أن 
بد�أت �ل�شحافة �ملطبوعة يف �جنلرت� لر�شد �الأخبار �ملهمة يف �ملو�نئ و�أحد�ث 
�حلرب �لعاملية �الأوىل، و�نتقال �الأخبار بال�شحيفة من ميناء �إىل ميناء �آخر 
ومعرفة �الأحد�ث بكل �شفافية، و�ل�شحيفة هى �مل�شدر �حلقيقي للخرب، �أما 
�الأن ف�شار �الأمر خمتلفاً متاما بعد تد�ول �الأخبار من غري �ملتخ�ش�شني يف 

�شفحات �لتو��شل �الجتماعي .
م�شد�قية  �إىل  يــحــتــاج  �خلـــرب  �ــشــار 
يف  يعتمد  لــكــي  �ــشــلــة  ذ�ت  ومــ�ــشــادر 
كل  ولي�س  للمتلقي،  �لــو�عــي  �لفكر 
�ت�شاالت  و�شبكة  هاتفاً  ميتلك  مــن 
�ملهنة  باأ�شحاب  �شارباً  �شحفيا  �شار 
فــيــهــا عــر�ــس �حلائط،  و�ملــتــمــر�ــشــني 
فــالــ�ــشــحــافــيــون �لـــعـــظـــام وروؤ�ــــشــــاء 
�الأق�شام  وروؤ�ـــشـــاء  ومــديــر  �لــتــحــريــر 
�جلائحة  لــهــذه  وفــطــنــو�  بــل  متكنو� 
فــعــدلــو� مــن مــ�ــشــارهــم ومتــا�ــشــو� مع 

�لنه�شة �حلديثة للتكنولوجيا.
فمعظم �ل�شحف �لورقية لها مو�قع 
معتمدة ومن �ملمكن �أن يتاأكد �لقارئ 

يف  و�مل�شنوعة  �ملفربكة  لــالأخــبــار  ينجر  ،ال  موقعها  مــن  �خلــرب  �شحة  مــن 
�ملجتمع،  بني  �لفتنة  فتيل  وزرع  �لعام  �لــر�أي  لتوجيه  �اللكرتونية  �لغرف 
و�لقارئ  �لـــدول  عند  �ملعتمد  �مل�شدر  هما  ومو�قعها  �لر�شمية  فال�شحف 
و�ملكذوبة  �ل�شحيحة  �الأخــبــار  بــني  �خللط  خــطــورة  يعرف  �لــذي  �مل�شتنري 
لهم  �لكتاب  هــوؤالء  الأن  �ملرموقة،  �ل�شحفية  �ملهنة  �أ�شحاب  على  و�العتماد 
م�شادرهم �الأخبارية وتو��شلهم مع �مل�شوؤولني للتحقق من �خلرب، بل وطرح 
ق�شايا تهم �ملجتمع وبناء ج�شر متنب بني �جلريدة وموقعها وبني �ملجتمع. 
ال�شيماء حممد /خبري �شحافة واإعلم 

الكلمة الطيبة 
�لنا�س،  �ملحبة بني  ون�شر  للتفاهم  �لرئي�شية  �لبو�بة  �لطيبة هى  �لكلمة  �إن 
و�لتم�شك باملوروث �لديني وبث �لطاقة �الإيجابية �لتى من �شاأنها �لتعامل 
وحث  �شدقة  �أخيك  وجــه  يف  �البت�شامة  مثل  �لنبوية  �الأحــاديــث  مبقت�شى 

�ملجتمع على �لت�شالح مع �لذ�ت وبنا 
جــ�ــشــر مــن �ملــحــبــة عــلــى �أ�ــشــا�ــس �لود 
و�لكرم  �الآخـــــر،  و�حـــــرت�م  و�لــرحــمــة 
�لز�ئد يف �مل�شاعر و�الأحا�شي�س �شيغري 
يف �ملجتمع وين�شر �ل�شفاء و�الإيجابية، 
ولالأ�شف �إن �شبب �لطالق يقع لعدم 

وجود كلمة طيبة بني �لزوجني.
يف  �لع�شمة  جعل  �أنـــه  �هلل  كــرم  فمن 
بالعاطفة  تتعامل  فاملر�أة  �لرجل،  يد 
وحتركها م�شاعرها �لفيا�شة وح�شها 
�ملـــرهـــف فــلــو بــيــدهــا �لــعــ�ــشــمــة كانت 
�لزوجني  �أن�شح  ما  وغالبا  �شتت�شرع، 

لهم  لي�س  �أطــفــال  يــكــون �شحيتها  �لــتــى  �لتجربة  هــذه  بــالــتــاأين يف خــو�ــس 
فبعد  نف�شها،  تر�جع  �أن  فعليها  �شندها  �شتفقد  �أنها  �ملــر�أة  ولتعلم  ذنــب،  �أي 
�لطالق �شتجد نف�شها يف مهب �لريح ك�شجرة وحيدة يف �ل�شحر�ء و�شتكون 
من  �حتياجاتها  لتلبي  مبفردها  �حلياة  �شتو�جه  يرحم،  ال  ملجتمع  مطمعاً 
�مل�شكلة  كانت  بجو�رنا،  زوج  وجــود  يف  تعرفها  كانت  ما  باأمور  فتفاجاأ  تعول 
�أ�شهل  �مل�شكلة  بعمق حلل  و�لتفكري  فالتاأين  �نف�شال،  بدون  �أن حتل  ممكن 
يف  تاأكل  �آفــة  كانت  خطاأ  ��شتخدمت  �إذ�  ميديا  �ل�شو�شيال  للتفاهم.  طريق 
من  متكنت  �الجتماعي  �لتو��شل  فمو�قع  هدمه،  يف  وت�شهم  �ملجتمع  قــو�م 
بيوتنا �شارت من زجــاج، فلم  وكــاأن  للغاية  �شفافة  �لبيوت وجعلها  �خــرت�ق 
يعد هناك �أ�شر�ر بعد ن�شر كل م�شتخدميها تفا�شيل حياتهم على �ملالأ مما 
جعلهم مطمع ل�شعاف �لنفو�س، ومدخل لكارهي �لنجاح و��شحاب �لنفو�س 
و�ملعرفة  خرب�تنا  وتــبــادل  مو�هبنا  �شقل  يف  ن�شتخدمها  مل  فلو  �ملري�شة، 
طو  وخلقت  �الأ�ــشــر  �أفـــر�د  من  �لكثري  �شغلت  و�أنــهــا  خا�شة  �أف�شل،  فعدمها 
من �ل�شمت �لذي حتول �إىل �شمة عامة بني �لزوجني �رتفاع جد�ر �لفرقة 
�ملتزوجني  �فتقدها  �لتى  �الأ�شرية  و�ملد�عبة  و�حلــو�ر  �لكلمة  عن  و�البتعاد 

وبذلك �رتفعت ن�شبة �لطالق.
م�شطفى عبيد 

هو�س الطب النف�شي 
توجيه �ملجتمع يف �الأونة �الأخرية �إىل ��شتقبال بع�س �مل�شطلحات �لدخيلة 
لتكون �أ�شا�س يف حياتنا �ليومية من بينها �لطب �لنف�شي �لذي �أ�شبح �لع�شا 
و�شهولة،  ي�شر  بكل  �الإيجابية  �إىل  �ل�شلبية  من  �شعورنا  لتحويل  �ل�شحرية 
�لظروف  الأن  �لبع�س،  بــني  �ل�شائد  �ملــفــهــوم  لــهــذ�  متــامــا  مغاير  و�لــو�ــشــع 
بالعجز  �أمامها  ن�شعر  �لتى  و�مل�شكالت  لل�شغوط  �لكثري  عر�شت  �ملحيطة 
�الأقل  على  �أو  �أ�شبابها وحماولة حلها  �كت�شاف  بدون حماولة  �لوقت  طول 

تركها لعميلة �لتو�زن �لنف�شي.
�أثرت على نف�شيته  �أو باآخر ل�شغوط وم�شائب  والأن �جلميع تعر�س ب�شكل 
�حلالة  ويف هذه  �لتجارب  تو�فر  لعدم  �الأخطاء  �أو  �لرتبية  نتيجة  بال�شلب 

عام  و�إرهـــاق  نف�شي  با�شطر�ب  ن�شعر 
�شخ�س  مــع  �لف�شف�شة  �إىل  يــحــتــاج 
حمرتف �الن�شات وي�شتطيع �أن يكون 
�مل�شاعر  كــل  ي�شتقبل  �لــــذي  �لـــوعـــاء 
ليحولها �إىل خط ب�شيط من �لهدوء، 
ولو  حتى  �لف�شف�شة  �الأ�ــشــا�ــس  ومــن 
�لر�حة،  مــن  جـــو�ً  تخلق  �لـــورق  على 
لــنــوبــة حزن  تــعــر�ــس  مــن  كــل  فلي�س 
حمتاجا  نف�شيا  مري�شا  �شار  �شديدة 
�شغل  �أن �حلزين  فلو  نف�شي،  لطبيب 
لنف�شه  و�بتكر  �إيجابية  باأمور  نف�شه 
على  لتغلب  للن�شيان  مــنــا�ــشــبــاً  جــــو�ً 

حزنه رويد� رويد�، ولالأ�شف �ل�شديد �شعورنا �لد�ئم بالعجز جتاه مو�جهة 
م�شاكلنا وعدم �لثقة يف �لتغلب عليها يغر�س يف �لنف�س �شعور باحلاجة �إىل 
دخيل خارجي ومن هنا ي�شبح �ال�شت�شالم للم�شكالت �شهل ووجود �شماعة 

حتت عنو�ن �ملر�س �لنف�شي.
�لغريب �أن كل من يتعر�س الإرهــاق نف�شي ب�شبب ف�شل يف عالقة �أو فقد�ن 
�أن يذهب للعيادة  عزيز ين�شحه �ملقربني باللجوء لطبيب نف�شي ويف حالة 
يف  �حلبوب  وتناول  �لعالج  م�شو�ر  يف  ويبد�ً  �شديدة  �كتئاب  بنوبة  ي�شخ�س 
قــادر�ً على جتــاوز هــذه �ملرحلة وال يحتاج لكل  �ل�شخ�س قد يكون  �أن  حني 
هــذه �خلــطــو�ت، فاجل�شد مــوؤهــل بــاأن يــحــارب جميع �الأمــر��ــس ومــن بينها 
مبا�شرة  ب�شورة  حتدث  �أ�شباب  عن  و�لناجتة  �لعار�شة  �لنف�شية  �الأمــر��ــس 
يومية للجميع، �شحيح �أن هناك �أمر��شاً نف�شية حتتاج ملتخ�ش�شني يحللون 
�مل�شكلة وي�شعون لها حلواًل، لكن لي�س كل من يعاين من موجة حزن من 
�ملمكن �أن تزول مع �لوقت ت�شنف على �أنها مر�س نف�شي ع�شال ال ي�شفى �إال 

بالت�شخي�س و�الأدوية.
تك�شبنا  و�مل�شاكل  �مل�شائب  �إن  نقول  حني  ينده�س  �أو  �لبع�س  ي�شتغرب  قد 
خرب�ت وتقوي �لع�شالت �لنف�شية، نعم �شاأنها �شاأن ممار�شة �لريا�شة وبناء 
�لنف�شية  �ملناعة  تقوي  �أي�شا  فال�شعاب  ولتقويتها،  و�لع�شالت  �الأجــ�ــشــام 
وتدرب �جل�شد على جتاوزها، وكثري منا يقوم بدور �لطبيب �لنف�شي حني 
�ل�شرب  على  تــدل  �آيــات  ون�شتدعي  �هلل  قــدرة  ونتحدث عن  �شخ�س  مو��شاة 
ونذكر م�شاهد من حياتنا لتقوية ذ�كرة �ملري�س و�إذ� ما وقعنا يف نف�س �الأمر 
�لتهدئة  �شرير �العــرت�ف ولدينا خمــزون عظيم من  للنوم على  نلجاأ  ملــاذ� 

و�لتنظري.
�ملتابع لل�شاعة �الإعالمية و�ل�شو�شيال ميديا �شيكت�شف �أن هناك توجهاً عاماً 
لغر�س م�شطلح �لطب �لنف�شي بد�خلنا، وتلعب �لدر�ما �أي�شا دور� كبري� يف 
هذ� �ملجال، وكاأن هناك من يحرك تلك �الأدو�ت لي�شعرنا باحلاجة �لد�ئمة 
ل�شخ�س يتكفل باأمورنا ويتدخل يف ممار�شة علمه وتوجيهنا ب�شكل فج وكاأنه 
و�شي علينا وعلى ت�شرفاتنا، ونتنا�شى �أن هذ� �ل�شخ�س نف�شه معر�س لنف�س 
�لتى  �لعري�شة  و�البت�شامة  م�شتثنى  ولي�س  و�ل�شعاب  و�مل�شكالت  �ملتاعب 
ي�شتقبل بها �ملر�شى ما هي �إىل عنو�ن لوظيفته وعمله �لذي يتقا�شى عليه 
�أجر.  ومن �حللول �أن ندرك �أننا �أكرب من �ل�شعاب ولدينا �لقدرة على جتاوز 
�ل�شعاب ونزع فكرة هو�س �لطب �لنف�شي وبث روح �لقوة وعدم �ال�شت�شالم 
�أن  وعلينا  �ل�شريع  �ل�شحري  �حلــل  يف  بالرغبة  �الإ�ــشــبــاع  وجتنب  لل�شعاب 
نوؤمن بقدر�تنا و�إمكانياتنا بعيد� عن �الحتياج لو�شي يوجهنا �إىل ما يريد 

وي�شخ�شنا مبا لي�س فينا.
�شمر مو�شى /كاتبة

الت�شال بالروح
�لــروح فهي �جلوهر وهي خالدة  �أمــا  ُخلق �الإن�شان من ج�شد و روح ونف�س 
�لذي  �الإلهي  و�لنور  �لقب�س  �أن ميوت �جل�شد وهي  بعد  تبقى حتى  و�أبدية 
نحمله يف د�خلنا وهي �ملت�شلة باخلالق وبالقو�نني �لكونية و�أما �لنف�س فهي 
�أ�شلوب �لتعامل مع �لروح وهي ثالثة �أنو�ع �لنف�س �لعليا �ملطمئنة و�الأنف�س 
هالته  تكون  �الإن�شان  بال�شوء. عند والدة  �الأمــارة  �أو  �للو�مة  �الأر�شية وهي 
ولكن  �لكونية  �لــقــو�نــني  جميع  فيها  وجتتمع  وحم�شنة  متوحدة  نظيفة 

يبد�أ  و�لتو��شل  بالوعي  يبد�أ  عندما 
تلويث هــذه �لــهــالــة، ومــن رحــمــة �هلل 
�لنف�س  بـــني  �لــتــو��ــشــل  وعـــدلـــه هــــذ� 
فعندما  �لكونية،  و�لــقــو�نــني  و�لـــروح 
تكون �الأفكار و�مل�شاعر �شلبية ترت�كم 
�الإلهي  �لنور  دخــول  �لهالة ومتنع  يف 
يف �لــــكــــون وتـــتـــعـــامـــل مــــع �الأنـــفـــ�ـــس 
�أو �الأمــــــارة  �لـــلـــو�مـــة  �إمـــــا  �الأر�ـــشـــيـــة 
بني  �التــ�ــشــال  ينقطع  قــد  �أو  بال�شوء 
�لــنــفــ�ــس و�لـــــــروح وتـــدخـــل يف دو�مــــة 
و�لت�شتت  و�لــظــالم  �ل�شلبية  �ملــو�قــف 
عندما  �ملقابل  ويف  و�لروحي  �لذهني 

تكون �ملعلومات �إيجابية مبنية على �حلب �ملطلق تتو�فق مع حقيقة �لروح 
ويرتقي �الإن�شان ويح�شل �لتو��شل بني �لروح �ل�شماوية وبني �لنف�س �لعليا 
�ملطمئنة وتن�شحن بطاقة �إيجابية عالية ور�ئعة تتجلى يف �لتو�زن �لنف�شي 
�مل�شكالت  وحل  �لتفكري  على  و�لقدرة  �ل�شليم  و�ل�شلوك  �لد�خلي  و�ل�شالم 
�شمن تردد�ت موجات �ألفا �لتي ت�شمح باأخذ قر�ر�ت م�شريية بوعي وهدوء 
وتتو�فق مع ذبذبات �لطاقة و�لتجديد و�لنجاح الأنك مت�شل مب�شدر �لنور 
�الإلهي وتزد�د لديك �لقدرة على �لتو��شل �لروحي وهو �أقوى و�أعمق �أ�شكال 
و�شت�شعر  و�لتعلق �جل�شدي  �ملــادي  �لعامل  تتحرر من حدود  �الت�شال حيث 
باالآخر وينب�س قلبك لفرحه وي�شيق �شدرك حلزنه وترتجم ر�شالته لك 
�حلب  يف  �لروحي  �لتو��شل  ويتجلى  مفرد�ت،  الأيــة  �حلاجة  دون  �شمت  يف 
هذ�  على  قدرتك  مقيا�س  هي  �لتي  مب�شاعرك  �شت�شمو  حيث  �لالم�شروط 
عزيزين  �أ�شخا�س  مع  تتو��شل  �أو  عنك  بعيد  �شخ�س  حتب  فقد  �لتو��شل 
فقدو� �حلياة وتر�شل ر�شالة روحية حمملة ب�شعلة من طاقة �حلب �أو �ل�شوق 
�لكوين  �لنور�ين  �الإدر�ك  لديها  �لتي  �ل�شماوية  �لروح  و�ل�شغف عن طريق 
�لكثريون  ومــا يجهله  مــكــان.  �أو  زمــان  و�لــتــي تطوف وال تقف عند حــدود 
�لتي  �لنف�س �لتي يتعامل بها مع �لروح وهي  �مل�شوؤول عن  �أن �ل�شخ�س هو 
حتا�شب ولي�شت �لروح لذلك ��شحن نف�شك باالإيجابية دوماَ و�أعط لنف�شك 
�حلق باحل�شول على �ل�شكينة و�شفاء �لذهن بالتاأمل و�ال�شرتخاء وباالإميان 
�أن تقطع حبل �الت�شال  �لروحي دون  �لتو��شل  لتزد�د قدرتك على  �لقوي 
بني �لنف�س و�لروح فكم �جتمعنا باأ�شخا�س فقدو� روح �حلياة رغم �أنهم ما 

ز�لو� على قيد �حلياة.
منال احلبال /اإعلمية 

عيد ميلد
عندما �حتفلت مبولد �إحدى بناتي وبالتحديد مارووخ وجدت نف�شي �أعود 
بالذ�كرة لعمل مقارنة بني �ليوم وعقد ون�شف من �لزمن مر بكل ما فيه 
من عر�ت و�أفر�ح وجناحات و�إخفاقات، ف�شال عن �ل�شكل �لذي بات يتحول 
مبالمح �أكر ثباتا و�أعمق تفكري�، فمع �زدياد عدد �ل�شموع يف قالب �حللوى 
يزد�د �الأمل وتنمو فكرة �لطموح و�مل�شوؤولية جتاه �الأ�شرة �ل�شغرية و�لوطن 
�لذي ينمو حبه وتعلقنا به كلما �بتعدنا عنه وو�شعنا �شمعة جديدة يف طريق 

�لغربة.
�لــو�لــديــن وحــر�ــس كبري للتن�شئة  غــر�ــس �حلــب و�لـــود بــني �الأبــنــاء مهمة 
بق�ش�شنا  تتعلق  �الأم  بوطنهم  عالقتهم  �أبــنــاء  يف  �لوطنية  وبــث  �ل�شليمة 
من  تخطف  �ملــيــالد  فاأعياد  وجنباته،  طياته  بــني  ع�شناها  �لتى  و�أحــالمــنــا 
�أنها تبني لبنة جديدة و�إمنا �حلقيقة هي هدم لوح  �لعمر ويعتقد �لبع�س 
من �جلد�ر فاليوم �لذي يهدم فيه �ل�شور �شيكون �لنهاية ولي�س �لعك�س ببناء 

�جل�شر و�كتماله، مبعنى �أن �لعمر لي�س يف ت�شاعد و�إمنا يف تناق�س.
�حلقيقة  هي  ما  بقدر  فل�شفة  لي�شت 
عاما  �شتون  لــه  كتب  �شخ�شاً  �أن  فلو 
من �لعمر فيوم يولد هو �بن �ل�شتني 
مــن عــمــره وكلما مــر يــوم �شحب من 
عمره �ملدون يف �للوح �ملحفوظ، والأننا 
نعي�شها  �لتى  �ل�شنني  عــدد  نعرف  مل 
بينما هي يف  �الأرقــام ت�شاعدية  فنعد 
�الأ�شا�س تنازلية، وهذه حكمة عظيمة 
�ملهم  �لــنــهــايــة،  �ــشــاعــة  معرفتنا  عـــدم 
مارووخ  فيه  ولـــدت  بــيــوم  �شعدنا  �أنــنــا 
وكـــربت كنا نــتــاأمــل �لــيــوم �لـــذي تقف 
و�لكلمات  باأوىل �حلروف  فيه وتنطق 

وباأول �شن ينبت يف فمها، كنا نر�قب خطو�تها ونفرح حني ت�شحك ون�شعد 
كلما �رمتت يف �أح�شاننا م�شت�شلمة لت�شملنا هي و�خو�تها باملحبة.

مولد �ملرء مرتبط بحياته وطموحه ودوره يف �لدنيا من ��شتعد�د لتحقيق 
حلمه �ملرتبط بتنمية جمتمعه، فكلما جنح ��شتفاد �ملجتمع و�رتقى مبا نقدمه 
من معرفة وعلوم وثقافة بني �ملجتمعات، نحمل على عاتقنا �مل�شوؤولية جتاه 

�لعامل ون�شر �ل�شالم كلما �أ�شعلنا �شمعة جديدة يف طريق �لتقدم و�لنجاح. 
حممد �شعيب 

راعي اأ�شحاب الهمم
�شهد عام 1964 مولد �ل�شيخ �شيد �إبر�هيم �خلليل �لبخاري بقرية كدلوندي 
�لقريبة من مدينة كالكوت �لتاريخية بوالية كريال �لهندية، ون�شاأ وترعرع 
�لبخاري،  �أفخر �لدين  �أحمد بن حامد بن  �ل�شيد  �ملربي  �أح�شان و�لــده  يف 
تلقى مبادئ �لعلوم �لدينية و�الأخالقية على يد و�لده �لذي كان حري�شا على 
تعليم �أوالده ح�شب �لقيم �لرفيعة، ذ�ق من جديد حالوة �لعلم و�لثقافة من 
جديد من �شيوخ �شتى يف �أروقة �مل�شاجد وغريها، ثم �لتحق بجامعة �لباقيات 
�ل�شاحلات �لعربية و�لهند وتخرج فيها بعد �أن ح�شل �لعلم �لو�فر يف �لعلوم 

�لدينية و�لفنون �لعربية كلها بالدرجة �لثانية .
�الإ�شهامات  مــن  بعدد  قــام  �ل�شاحلات  �لباقيات  جامعة  يف  تخرج  �أن  وبعد 
�لبارزة يف �شتى �ملجاالت، �لبارزة يف �لعديد من �الأن�شطة �لتعليمية و�الأعمال 
ن�شر  دور ملحوظ يف  له  كما  وخارجها  �لهند  ربــوع  و�الإن�شانية يف  �خلريية 
�ملحبة و�لتعاي�س �ل�شلمى بني خمتلف �الأديان و�لطو�ئف و�الأعر�ق يف �شبه 

قارة �لهند.
�لر�ئعة  �إبد�عاته  �أو�شاط جمتمع �لهند من خالل  نال �شعبية و��شعة لدى 

�لرتبوي  �ملجال  يف  �ملميزة  و�بتكار�ته 
و�الأعــــمــــال �خلـــرييـــة و�الإنــ�ــشــانــيــة يف 
�شيما  �ملــخــتــلــفــة ال  �لــ�ــشــعــوب  �ــشــفــوف 
�ملعاقني  مــثــل  �ملــهــمــ�ــشــة  �لــطــو�ئــف  يف 
مـــــن ذوى  و�ملــــتــــ�ــــشــــرريــــن وغـــــريهـــــا 
و�ل�شعوب  �خلـــا�ـــشـــة  �الحــــتــــيــــاجــــات 

�ملهم�شة.
1997 قام بتاأ�شي�س جامعة  ويف �شية 
و�لتي  �الإ�ـــشـــالمـــيـــة  �لــثــقــافــة  مـــعـــدن 
�لعامل،  �أنــحــاء  يف  حــالــيــا  �شيتها  طـــار 
�ملوؤ�ش�شة  هـــذه  مــعــاهــد  يف  ويــحــتــ�ــشــن 

نحو25000 طالب وطالبة مبن فيهم �آالف من ذوي �الحتياجات �خلا�شة 
كاملعاقني من �ل�شم و�لبكم و�لعمي و�الأيتام وغريهم موزعني يف 40 معهد� 
ف�شيلته  �أ�شلوب  ومــن  بالهند،  �ملناطق  خمتلف  يف  �جلامعة  لنف�س  فرعيا 
�خلا�شة �أن يخطط �أوال هدفا من�شود� ثم يبذل ق�شارى جهده لتحقيق ذلك 
�لهدف، وبف�شل هذ�  تطورت جامعة معدن �لثقافة �الإ�شالمية تطور� غري 
م�شبوق بفرتة وجيزة، و�الأجدر بالذكر �أن جامعة معدن �لثقافة �الإ�شالمية 
تقوم برعاية خا�شة لفئة �ملت�شررين و�ملعاقني وذوى �الحتياجات �خلا�شة، 
�لفئة �ملهجورة، غري  �نتباه �ملجتمع جتاه هذه  �إىل لفت  �أدت  �الأن�شطة  هذه 
�أنه عامل ديني ود�عية �إ�شالمي ومفكر م�شتنري وحما�شر ، عالوة على ذلك 
�ختري  بالهند،  �الإ�شالمي  �لفكر  و�أعـــالم  �مل�شلمني  �لعلماء  �أ�شهر  �أحــد  هو 
�شمن 500 �شخ�شية م�شلمة �أكر تاأثري� يف �لعامل، يقوم بامل�شاركة قي قمة 
بت�شليم  وقام  �الإ�شالمية،  �لثقافة  معدن  جامعة  عن  ممثال  �شنويا  �ملنتدى 
جائزة تقديرية �إىل �ل�شيد بانكي مون �الأمني �لعام �الأ�شبق لالأمم �ملتحدة 
ف�شيلته  يــز�ل  �لــعــامل.وال  م�شتوى  على  لن�شر�ل�شلم  �لقيمة  مبادر�ته  على 
يقوم بالثورة �لتعليمية و بخدمات جليلة  لكافة �أفر�د �ملجتمع وي�شارك يف 

موؤمتر�ت دولية يف  �لوقت نف�شه.
  اأحمد جدير الهندي/ باحث

الغناء ال�شعبي
 فن �لغناء �ل�شعبي يف منطقة �خلليج متنوع وله جذور يف �حلياة �الجتماعية 
و�لثقافية، و�لزرفة �أو فن �لعيالة �أو �لعر�شة من �أ�شهر �لفنون �ل�شعبية يف 
منطقة �خلليج �لعربي حيث ظل هذ� �لفن مُيار�س حتى �الآن يف �ملنا�شبات 
دول �خلليج. وهذ�  �ملنت�شرة يف  �ل�شعبية  �لفنون  خا�شة مع ظهور جمعيات 
�ل�شن.  كــبــار  �ملــوؤديــن مــن  �أو  �لفنانني  مُيــار�ــس ويــوؤديــه بع�س  �لــفــن مـــاز�ل 
�لفن  �لنوع من  هــذ�  �شاهًد� على رحيل حملة  يكون  يــوم  تاأتي  �أن  و�خلــوف 
�إعد�د  تتوىل  �أو موؤ�ش�شات  �ن�شاء معاهد  �أجل ذلك، البد من  �الأ�شيل، فمن 

وتاأهيل فرقة للفنون وتدريبها باإ�شر�ف فنانني متخ�ش�شني.
لكل  �ل�شكانية حيث  و�الأمنــاط  �لبيئات  لتنوع  تبًعا  تتنوع  �ل�شعبية  و�لفنون 
و�أدو�ت  و�أ�شكااًل  �حلياتية  و�ملالمح  �لفنون  من  نوًعا  جمموعة  ولكل  بيئة 
م�شتمدة من �لبيئة. و�لفن �ل�شعبي عموًما هو �أكر �ألو�ن �لرت�ث �ل�شعبي 
لــذ� كــان �لفن  �رتــبــاًطــا بامل�شاعر و�لــوجــد�ن،  �لــذ�كــرة و�أكــرهــا  ر�شوًخا يف 
هوؤالء  وعالقة  و�جلماعات  �الأفـــر�د  توجهات  رديــف  �لع�شور  عرب  �ل�شعبي 
�حلياتية  �لطبيعة  يف  و��شرت�كهم  �رتباطهم  ومدى  ا  بع�شً ببع�شهم  �لنا�س 
�لو�حدة �لتي �أوجدتها �لظروف �ملحيطة، وت�شمل �لفنون �ل�شعبية �لرزيف 
و�الألعاب �ل�شعبية وفنون �لت�شكيل �ل�شعبي من حلي وزينة وغريها وكل ما 
�أنتجه �لوجد�ن �ل�شعبي من فن �أخذ �لطابع �جلماعي و��شتمد فكرته من 

�شمات �لبيئة وما حدث فيها من تطور عرب �لزمان.
�لبدو  فعند  �ل�شكانية،  و�الأمنـــاط  �لبيئات  ح�شب  تتنوع  �ل�شعبية  و�لفنون 

�شبيل  عــلــى  �لــ�ــشــحــر�ء  �لــقــاطــنــني يف 
�ملثال جتد فن "�لرزيف" �لذي يوؤديه 
ـــوؤدى  �لــرجــال مــن دون �إيــقــاعــيــة بــل ُت
�جلبال  �شاكنو  �أمـــا  و�لـــهـــزج.  بــالــغــنــاء 
فتجد عندهم فن �حلربية �لذي يوؤديه 
�جلبال بطريقة  قاطني  "�لبد�ه" من 
مــعــيــنــة تـــربز �ملــلــمــح �جلــبــلــي، وهكذ� 
�خلا�شة  فنونها  جماعة  �أو  منط  لكل 
مما يدل على تنوع م�شادر �لرت�ث يف 

منطقة �خلليج �لعربي.
ي�شاحبها  ما  عادة  �ل�شعبية  و�الأغنية   
�لرق�س و�لهزج و�الإن�شاد فهي ق�شيدة 

ملحنة جمهولة �لن�شاأة ظهرت بني �أنا�س �أميني يف �الأزمات �ملا�شية، وظلت 
�لزمن هي فرتة قرون متو�لية  �ال�شتعمال لفرتة ملحوظة من  جترى يف 
وحلنها  كلماتها  و�شع  مــن  يعرف  ال  �ل�شعبية  �الأغنية  وعموما  �لــعــادة،  يف 
و�إمنا تناقلتها �الأجيال وحدث عليها تعديل مع مرور �لوقت لتاأخذ �لطابع 
�شعبية، حيث  �أغــاين  ذلــك  بعد  وت�شبح  �الأيـــام  �لــرت�ثــي مع  �أو  �لفولكلوري 

�شارت مع �لزمان يف �شيغتها ولونها �لذي �أخذ �لطابع � جلمعي.
 وكان للبحر قدمًيا دوًر� كبرًي� يف تفجري �لطاقات �الإبد�عية لدى �ل�شكان 
و�أدب  �لبحرية  �الأ�ــشــفــار  �أدب  ظهر  لــذ�  �لــ�ــشــو�حــل  مــن  بــالــقــرب  �لقاطنني 
�لغو�س و�شيد �الأ�شماك و�أدب رفع �ل�شر�ع على �ل�شفينة و�أدب �شناعة �أدو�ت 
�ل�شيد مثل "�لقر�قري" و�لدو�بي وغريها من �الأن�شطة �القت�شادية، و�لتي 

ُي�شاحبها غناء جميل �للحن يوؤديه �حلرفيون �أثناء ممار�شتهم لعملهم. 
�لغنائي �ملميز   وكذلك للبدو من قاطني �جلبال طابعهم �خلا�س ولونهم 
�لـــذي يــاأخــذ طــابــع �جلــبــل و�ــشــدتــه لــذ� ظــهــرت �الأغــــاين �حلــربــيــة و�أهازيج 
لدى  �لغنائي  �لطابع  يف  ذلــك  ظهر  حيث  �لــعــدو�ن.  و�شد  و�لغزو  �لتفاخر 
�لقبائل �لتي تقطن يف �جلبال، وكانت �لرزفة و�لرو�ح و�لندبة من �لفنون 
و�حلبو�س  �ل�شحوح  قبائل  و�أ�شهرهم  �جلبال  �شكان  لدى  �ل�شائعة  �لغنائية 

و�ل�شمليني بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لري  �لزرع وطريقة  باالأر�س و�شقاية  �الإن�شان  �لريف فنجد عالقة  �أما يف 
و�حلــرث وما �إىل ذلك من �أمــور، قد �أخــذت طابًعا غنائًيا �شعبًيا عربت عن 
مالحمها،  جميع  يف  و�لبيئة  �لــريــف  �إن�شان  بــني  �الندماجية  �ل�شلة  تلك 
و�ملالحظ �ن �لغناء بني �لفالحني �لذين يطلق عليهم ��شم "بيادير" ياأخذ 
�للون �لعاطفي حيث يعرب �لفالح �أثناء �شقاية �لنخل بو��شطة "�ملنيور" �أي 
عاطفة حب  على  �ملبني  �الندماج  روح  "�لغر�فة" عن  بو��شطة  �أو  �لناعورة 
�الإن�شان الأر�شه ومهنته، ويرتبط �لغناء لديهم بال�شقاية و�أدو�تها وطريقة 
�حلنني  �أ�شلوب  ياأخذ  هزجي  غناء  من  ذلــك  ي�شاحب  ومــا  �الأر�ـــس  فالحة 
�لعيالة  �خلليج.  منطقة  يف  �ل�شعبي  �لغناء  �أنـــو�ع  �أ�شهر  ومــن  للمحبوبة.  
�لعدو،  �لتعجيل مبالقاة  �أي  �لعجالة  كلمة عيالة من  �لعر�شة، وجــاءت  �أو 
و�ل�شاحل،  بالبحر  �رتباًطا  و�أكــرهــا  و�أقدمها  �الأوىل  �لفنون  من  وتعترب 
ا "�لليو�" �لتي هي �شكل غنائي �آخر وهي من �لفنون �لو�حدة  وهناك �أي�شً
�أفريقيا منذ  �شو�حل  �الفريقيني من  نقلها  �أفريقيا حيث  �ملنطقة من  �إىل 

قدمي �لزمان.
مازن متيم /كاتب �شحفي

اإعداد اأ�شامة عبداملق�شود
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• لوك الليربتي

جو  ��شتخدم  �الأخــرية،  �النتخابية  �حلملة  خالل 
بايدن مر�ًر� وتكر�ًر� مو�شوع �لهجرة ليناأى بنف�شه 

عن مناف�س مت تقدميه على �أنه �أقل �إن�شانية.
جمدد�  �ملتحدة  �لــواليــات  �شت�شبح  قيادته،  حتــت 
تــلــك �الأقفا�س  يــتــم روؤيـــــة  لــلــعــامل، ولـــن  مـــنـــارة 
وميكن  �ل�شباب،  �ملهاجرين  الحتجاز  �ملخ�ش�شة 
لــالجــئــني �العـــتـــمـــاد عــلــى دعــــم بــلــد مــبــنــي على 

�مل�شاهمات �لقيمة للمهاجرين.
46 يو�جه حــدود وعوده  �لرئي�س  فــاإن  ذلــك،  مع 
�النتخابية. لئن ال يتوّقع منه �أحد �أن يكون قادًر� 
على �لرت�جع عن �أربع �شنو�ت من �إجــر�ء�ت �إد�رة 
الأعد�د  �لهائل  �لو�شول  فــاإن  قلم،  بجّرة  تر�مب 
كــبــرية مــن �ملــهــاجــريــن عــلــى �حلــــدود يــدفــعــه �إىل 
ــا، على  ممــار�ــشــة �العـــتـــد�ل و�لــتــخــلــي، ولـــو مــوؤقــًت

بع�س جو�نب برناجمه �النتخابي.
دونالد  من  و�ملقربون  �جلمهوريون  ي�شري  وبينما 
�أو تناق�شات  �إىل تردد  تر�مب ب�شعادة، ومن �الن، 
�إد�رة بايدن، فاإن �شرب حتى �حللفاء �لدميقر�طيني 
�لو�شع على �حلــدود �جلنوبية معقد، ومل  ينفد. 
بايدن،  �ل�شيوخ بعد على تعيينات  ي�شادق جمل�س 

وهناك �أزمة تلوح يف �الأفق.
يتعر�س ل�شغط للبدء يف �لعمل، ميكن جلو بايدن 
�أوقات  يف  �نــه  �ال  �ل�شابقة،  �الإد�رة  �إرث  مهاجمة 
يقوم بخطو�ت مت�شرعة. على �شبيل �ملثال، خوًفا 
�ل�شغار  �ملر�هقني  ال�شتيعاب  �مل�شاحة  نق�س  من 
تاأذن  و�لــديــهــم،  دون  �حلـــدود  �إىل  ي�شلون  �لــذيــن 
�لنقل  و�شائل  )�أو  �لطائر�ت  تذ�كر  ب�شر�ء  �الإد�رة 

ــاأقــارب لهم  ب �اللــتــحــاق  �الأخــــرى( لتمكينهم مــن 
يعي�شون يف �لواليات �ملتحدة.

�الدعاء  للرئي�س �جلديد  �لــذي ميكن  �لوقت  ويف 
باأنه قد �أ�شلح �إد�رة حاملي �لتاأ�شري�ت و�ملهاجرين 
�لقانونيني، ي�شر ممثلوه على �حلاجة �إىل �لتحلي 

بال�شرب... غري �ن حرب �ل�شور قد بد�أت فعال.
يتم ربط خطاب دونالد تر�مب �لعنيف بعدد �أقل 
من �لعابرين على �حلدود يف وقت مبكر من فرتة 
واليته، يف حني تبدو �أن كلمات بايدن تتو�فق مع 
�لتد�فع  يف  بــد�أو�  �لذين  للمهاجرين  �أمــل  ر�شالة 
عند نقاط �لتفتي�س مرة �أخرى. وبالن�شبة للعديد 
�إذ� كانت �لزيادة يف عدد  من �ملر�قبني، ال يهم ما 
�ملهاجرين على �حلدود قد بد�أت قبل فرتة طويلة 
من�شبه،  و�الأربــعــني  �ل�شاد�س  �لرئي�س  تــويل  مــن 
فــالــ�ــشــورة �لــتــي تــنــقــل هــي �ــشــورة رئــا�ــشــة رخوة 
باعتماد  منها  �لتعايف  عليها  و�شيتعني  و�شعيفة، 
ممار�شات �الإد�رة �ل�شابقة. بالكاد مر �شهر منذ �أن 
�أدى جو بايدن �ليمني، لكن ملف �لهجرة مل مينح 
�ل�شعوبة  غاية  يف  و�شيكون  مهلة،  �أي  �ل�شلطات 

على �الإد�رة �جلديدة �لت�شرف ب�شرعة وفعالية.
لقد �أ�شبح �لتفاو�س مع هذ� �لكوجنر�س لتعديل 
ملحة.  حاجة  �مليز�نيات  وتوفري  معينة  �شيا�شات 
�لدميقر�طيني  �مــام  فــاإن  �الأغلبية،  د�خــل  وحتى 
حــيــز زمـــنـــي قــ�ــشــري التـــخـــاذ قــــر�ر�تــــهــــم. وهـــذه 
�لق�شية، قد تكون مبثابة من�شة �نطالق للعديد 
من �جلمهوريني حت�شباً النتخابات منت�شف �ملدة 
لعام 2022، ناهيك عن �أن �أن�شار دونالد تر�مب 

ير�قبون هذه �لق�شية عن كثب.
ترجمة خرية �ل�شيباين

هل اأّن بايدن اأف�ضل من ترامب يف م�ضاألة الهجرة...؟

*��شتاذ تاريخ، وحما�شر، ومعلق �شيا�شي كندي خمت�س يف �ل�شيا�شة و�لتاريخ �المريكيني

هم يف �لو�قع من مو�طني ميامنار. مت �لعثور عليهم على بعد 1700 
كيلومرت من مياه بنجالد�س، وبالتايل لي�س علينا �أي �لتز�م باأخذهم«.

147 كيلومرت� من �الأر��شي  “لقد كانو� على بعد  وقال عرب �لهاتف 
م�شيفا �أنه يتعني  324 كيلومرت� من ميامنار”،  �لهندية، وعلى بعد 

على دول ومنظمات �أخرى رعاية هوؤالء �لالجئني.
�لهندية  �خلارجية  بــوز�رة  مب�شوؤولني  �الت�شال  �الآن  حتى  يت�شن  ومل 
 1951 عــام  �تفاقية  على  �ملوقعة  �لــدول  من  لي�شت  و�لهند  للتعليق. 
�خلـــا�ـــشـــة بــو�ــشــع �لـــالجـــئـــني و�لـــتـــي تــنــ�ــس عــلــى حـــقـــوق �لالجئني 
قانون  لديها  لي�س  �أنه  كما  يتعلق بحمايتهم،  فيما  �لدول  وم�شوؤوليات 
�ألف   200 على  يزيد  ما  حاليا  ت�شت�شيف  �أنها  رغم  �لالجئني  يحمي 
الجئ بع�شهم من �لروهينجا. ويعي�س ما يربو على مليون الجئ من 
يف  مكتظة  خميمات  يف  �لبوذية  �الأغلبية  ذ�ت  ميامنار  من  �لروهينجا 

�ل�شديد بعد �أن نفد �لطعام و�ملاء �إثر تعطل حمرك �لقارب بعد �أربعة 
بنجالد�س  تعهدت  “هل  �ملــوؤمــن  عبد  وت�شاءل  رحلتهم.  بــدء  مــن  �أيـــام 
�أو  �لروهينجا  جميع  ��شتقبال  عــن  �مل�شوؤولية  وبتحمل  عاملي  بالتز�م 
“ال، على  و�أردف قائال  �أنحاء �لعامل؟”.  ر�كبي �لقو�رب �لقادمني من 
ل�شوؤون  �ل�شامية  �ملتحدة  �الأمم  مفو�شية  على  �أن  و�أ�شاف  �الإطـــالق«. 
�لالجئني حتمل �مل�شوؤولية الأن حو�يل 47 الجئا على منت هذ� �لقارب 
باأنهم  �ملفو�شية يف بنجالد�س تفيد  يحملون بطاقات هوية من مكتب 

مو�طنون نازحون من ميامنار.
ل�شوؤون  �ملتحدة  �الأمم  مفو�شية  بطاقات  يحملون  كانو�  “�إذ�  وت�شاءل 
ليكونو� يف  بطاقاتها  باأخذ حاملي  للمهربني  ت�شمح  فلماذ�  �لالجئني، 

مهب �لريح باأعايل �لبحار مما يف�شي بهم �إىل �ملوت؟«
ومل يت�شن حتى �الآن �الت�شال مب�شوؤولني يف �ملفو�شية للتعليق.

•• داكا-رويرتز

“لي�شت  �إن بالده  �أبو �لكالم عبد �ملوؤمن  قال وزير خارجية بنجالد�س 
ملزمة” باإيو�ء 81 الجئا من م�شلمي �لروهينجا �جنرف قاربهم منذ 
نحو �أ�شبوعني يف بحر �أند�مان وتعكف �لهند على تقدمي يد �لعون لهم 
�الآن. كان م�شوؤولون هنود قد قالو� �إن خفر �ل�شو�حل �لهندي عر على 
ناجني بينما لقي ثمانية حتفهم على منت قارب �شيد و�إنهم يحاولون 
ترتيب نقلهم �إىل بنجالد�س. ورغم �أن �لهند زودت �لالجئني بالطعام 
قال  �ملــوؤمــن  عبد  لكن  �أر��شيها.  �إىل  نقلهم  تعتزم  ال  فاإنها  و�لــ�ــشــر�ب، 
من  تتوقع  بنجالد�س  �إن  �أم�س  م�شاء  من  متاأخرة  �شاعة  يف  لــرويــرتز 

�لهند، وهي �أقرب دولة، �أو ميامنار، وطن �لروهينجا، قبولهم.
و�أ�شاف متحدثا من �لواليات �ملتحدة “لي�شو� من مو�طني بنجالد�س، 

بنجالد�س ذ�ت �لغالبية �مل�شلمة، منهم ع�شر�ت �الألوف �لذين فرو� بعد 
�أحيان  ويف   .2017 عــام  يف  د�مية  قمع  حملة  ميامنار  جي�س  �شن  �أن 
دول  يف  بالعمل  بوعود  �لروهينجا  الجئي  �لب�شر  مهربو  ُيغري  كثرية، 
جنوب �شرق �آ�شيا مثل ماليزيا. ودقت مفو�شية �الأمم �ملتحدة �ل�شامية 
�الأ�شبوع  �لــقــارب  بهذ�  يتعلق  فيما  �خلطر  ناقو�س  �لالجئني  ل�شوؤون 
جنوب  مغادرة  بعد  �لدولية  �ملياه  يف  �لالجئني  قــارب  �جنــرف  �ملا�شي. 

بنجالد�س يوم 11 فرب�ير �شباط على �أمل �لو�شول �إىل ماليزيا.
حمادثات  م�شوؤولون  ُيجري  بينما  �لهند  من  م�شاعد�ت  ركابه  ويتلقى 

الإعادتهم �إىل بنجالد�س.
كان �لقارب �لذي �أبحر من خميم كوك�س باز�ر �ل�شخم لالجئني يحمل 
56 �مر�أة وثماين فتيات و21 رجال وخم�شة �شبية. وكان �لعديد من 
�جلفاف  من  ويعانون  �إعــيــاء  حالة  يف  هنود،  مل�شوؤولني  وفقا  �لناجني، 
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�لتنبيه  هـــــذ�  �إّن  �حلــــــزب  وقــــــال 
توّجه  طــلــب  �إىل  ��ــشــتــجــابــة  يــاأتــي 
برئا�شة  �جلــمــعــيــات  �إد�رة  �إىل  بــه 
يـــوم من   100 �حلــكــومــة، وبــعــد 
�عت�شام �لغ�شب من �أجل ‘’تفعيل 
�لف�شل 45 من �ملر�شوم عدد 88 
و�النطالق  بــاجلــمــعــيــات،  �ملــتــعــلــق 
�إجـــر�ء�ت حّل تنظيم ما ي�شمى  يف 
“�الحتاد �لعاملي لعلماء �مل�شلمني«. 
�لذي  �لتنبيه  �أّن  �لبيان،  و�أو�ــشــح 

فرع  �إىل  �جلمعيات  �إد�رة  وّجهته 
�مل�شلمني  للعلماء  �لعاملي  �الحتـــاد 
يتعّلق مبخالفة مقت�شيات �لف�شل 
 3 و�لف�شل  �لــد�ــشــتــور،  1 و2 مــن 
باعتبار  �جلــمــعــيــات،  مــر�ــشــوم  مــن 
ت�شّمن �لنظام �الأ�شا�شي للجمعية 
�الأم بنود� توؤكد �شعي هذ� �لتنظيم 
لتقوي�س �أ�ش�س �جلمهورية و�شرب 

مدنية �لدولة، وفق ن�ّس �لبيان.
كـــمـــا تـــ�ـــشـــّمـــنـــت �ملــــر��ــــشــــلــــة، وفـــق 

“خمالفة  �حلـــــــر،  �لــــد�ــــشــــتــــوري 
باملنظومة  �ملــتــعــلــقــة  �لــــقــــو�نــــني 
�لـــرتبـــويـــة بــاعــتــبــار حتـــويـــل هذه 
�شرعي  تـــاأهـــيـــل  ملــعــهــد  �جلــمــعــيــة 
و�لتاأ�شي�س ملنظومة تربوية مو�زية 

للمنظومة �لرتبوية �لر�شمية«.
فتتعّلق  �لـــثـــالـــثـــة  �ملـــخـــالـــفـــة  �أّمـــــــا 
مر�شوم  مــــن   )4( “�لف�شل  بـــــ 
�لف�شل  �ن هذ�  باعتبار  �جلمعيات 
باأن تكون بياناتها  يلزم �جلمعيات 

بعيدة  و�نـــ�ـــشـــطـــتـــهـــا  وبــــر�جمــــهــــا 
على  �لــتــمــيــيــز  �و  �لــتــعــ�ــشــب  عـــن 
جمع  عليها  ويحجر  دينية  �أ�ش�س 
�أحــز�ب �شيا�شية يف  �الأمــو�ل لدعم 
�لــتــنــظــيــم متويالت  يــتــلــقــى  حـــني 
وقياد�ته  مــالــه  و�أمـــــني  خــارجــيــة 
�أع�شاء يف “حركة �لنه�شة” �لتي 
بهذه  بـــاأخـــرى  �أو  بــ�ــشــورة  تــنــتــفــع 

�لتمويالت«.
ونّبهت �ملر��شلة �إىل خمالفة �لفرع 

�مل�شلمني  �لعلماء  الحتاد  �لتون�شي 
‘’�لف�شل 9 من مر�شوم �جلمعيات 
�لتنظيم  مــوؤ�ــشــ�ــشــي  �أن  بــاعــتــبــار 
“حركة  �مل�شبوه هم قياد�ت بحزب 
خمالفة  �إىل  �إ�ــشــافــة  �لنه�شة’’، 
م�شادر  مــعــرفــة  ‘’عدم  بــــ  تــتــعــلــق 
�الأم ممــا ميثل  �جلــمــعــيــة  متــويــل 
�شبهة تبيي�س �الأمو�ل طبق قانون 
�الأمو�ل  �الإرهاب وغ�شيل  مكافحة 

ح�شب �لبيان.  ل�شنة 2015’’، 

•• عوا�شم-وكاالت

مـــع �قــــــرت�ب �إثــيــوبــيــا نــحــو �ملـــلء 
ُيبنى  �لــذي  �لنه�شة  ل�شد  �لــثــاين 
خماوف  ز�دت  �الأزرق،  �لنيل  على 
دولتي �مل�شب م�شر و�ل�شود�ن من 
�خلــطــر �لــنــاجت عــن هــذه �خلطوة 
�الإثــيــوبــيــة �الأحـــاديـــة، مــا دفعهما 
مــقــرتح جديد  عــن  �الإعـــــالن  �إىل 
للتو�شل  �لرباعية  �لو�شاطة  وهــو 
�إىل �تفاق قانوين ملزم بني �لدول 

�لثالث.
و�قــــــرتح �لـــ�ـــشـــود�ن قــبــل �أيــــــام �أن 
تكون هناك و�شاطة رباعية مكونة 
مــن �الحتــــاد �الإفــريــقــي و�الحتـــاد 
�ملتحدة  و�لــــــواليــــــات  �الأوروبـــــــــــي 
�أعلنت  مــا  وهـــو  �ملــتــحــدة،  و�الأمم 
�ملائية  و�ملـــو�رد  �خلارجية  وزر�تـــي 
لكن  تاأييده،  عن  م�شر  يف  و�لــري 
�لـــرد �الإثــيــوبــي غــري و��ــشــح حتى 
متحدث  تــ�ــشــريــحــات  رغــــم  �الآن 
وزيــــر �خلــارجــيــة �الإثــيــوبــي حول 
يف  �شيكون  لل�شد  �لــثــاين  �ملـــلء  �أن 

مو�شم �الأمطار �ملقبل.
�لنه�شة  �ــشــد  مــفــاو�ــشــات  وت�شهد 
بــني �لــــدول �لــثــالث حــالــة حرجة 
�إفريقيا  جــنــوب  دولـــة  �إعـــالن  بعد 
�الإفريقي  لالحتاد  رئا�شتها  وقــت 
�لتو�شل  يف  �ملــفــاو�ــشــات  ف�شل  عــن 
التفاق بني �لدول �لثالث وجتمد 
مع  �ملا�شي،  يناير  منذ  �ملباحثات 
ــتــمــر�ر تــ�ــشــريــحــات �الأطـــــر�ف  ��ــش
�لثالثة حول رغبتهم يف ��شتكمال 

�ملفاو�شات. 
وبعد �إعالن �ل�شود�ن هذ� �ملقرتح، 
�أكـــد وزيـــر �ملــائــيــة و�لـــري �مل�شري 
تاأييد  �لــــعــــاطــــي،  عـــبـــد  حمـــمـــد 
�ل�شود�ن  بــه  تــقــدم  �لـــذي  �ملــقــرتح 
مفاو�شات  �آلــيــة  بــتــطــويــر  �ــشــابــقــاً 
�ــشــد �لــنــهــ�ــشــة مـــن خــــالل تكوين 
بجانب  تــ�ــشــمــل  دولــــيــــة  ربـــاعـــيـــة 
�الحتاد �الإفريقي كل من �لواليات 
�ملتحدة و�الحتاد �الأوروبي و�الأمم 
�ملفاو�شات  يف  لــلــتــو�ــشــط  �ملــتــحــدة 
دولة  رئي�س  و�إ�ــشــر�ف  رعاية  حتت 
فيليك�س  �لــدميــقــر�طــيــة  �لكونغو 
رئي�س  بـــاعـــتـــبـــاره  تــ�ــشــيــ�ــشــيــكــيــدي 

 فورين بولي�ضي: البابا يف 
زيارة ملداواة جروح العراق

•• وا�شنطن-وكاالت

كــتــب �لــ�ــشــحــايف كــريــ�ــشــتــوفــر و�يــــت، 
بولي�شي”  “فورين  جمــلــة  مــوقــع  يف 
فرن�شي�س  �لبابا  زيــارة  �أن  �الأمريكية، 
-�آذ�ر  مـــار�ـــس   5 يف  لــلــعــر�ق  �ملـــقـــررة 
�الأوىل من نوعها، حلرب �أعظم للعر�ق، 
ف�شاًل  �شخ�شياً  هــدفــاً  بها  و�شيحقق 
�لــذيــن كانو�  �أ�ــشــالفــه  ر�ود  عــن حــلــم 
�الأر�س  �أقد�مهم  تطاأ  �أن  �إىل  يتوقون 
�بر�هيم،  �لــنــبــي  والدة  �ــشــهــدت  �لــتــي 
�لقدمية.  �ملــ�ــشــيــحــيــة  مـــو�قـــع  و�أهــــــم 
�مل�شيحية  �الأقلية  زيـــارة  على  وعـــالوة 
يف �لــعــر�ق، فــاإن فرن�شي�س �لــذي جعل 
من “لقاء �لثقافات” عنو�ناً لبابويته، 
م�شاملا  حــاجــاً  �لبلد  هــذ�  �إىل  �شي�شل 
�لغالبية  مــع  �الإنـــخـــر�ط  �إىل  ي�شعى 
للزيارة  �لــر�ــشــمــي  و�لــ�ــشــعــار  �مل�شلمة. 
�شورة  عــن  ف�شاًل  �إخوة”  “كلكم  هــو 
حمامة تطري فوق دجلة و�لفر�ت مع 
�لعر�قي.  و�لعلم  للفاتيكان  �شورتني 
لل�شعب،  يكون خادماً  �أن  للبابا  وياأمل 
�لذين  و�ملــ�ــشــلــمــني،  �ملــ�ــشــيــحــيــني  مـــن 
�شل�شلة من  �شّنو�  قــادة  طاملا جتاهلهم 
كاثوليكي  بابا  زيـــارة  ولعل  �حلـــروب. 
هــي �إ�ــشــارة نـــادرة �إىل �لــوحــدة يف بلد 
و�شتكون  بــانــقــ�ــشــامــاتــه.  �أكــــر  ُيــعــرف 
 8 �إىل   5 مـــن  ت�شتمر  �لــتــي  �لـــزيـــارة 
للبابا  ��شتك�شاف  رحلة  مبثابة  مار�س، 
�ملطار  يف  �جلاثمة  طائرته  منت  على 
وباء  بــ�ــشــبــب   2019 نــوفــمــرب   مــنــذ 
كورونا. و�شي�شل �لبابا �أواًل �إىل بغد�د 
برهم  �لعر�قي  �لرئي�س  يلتقي  حيث 
�ملرجع  لــقــاء  �إىل  يــتــوجــه  ثــم  �ــشــالــح، 

�ل�شيعي �الأعلى يف �لعر�ق.

�ملقبل،  يــولــيــو  �ــشــهــر  �الأمـــطـــار يف 
�لت�شائم،  �إىل  �أ�شعى  ال  “قد  قــال: 
لــكــن مـــع �ملــ�ــشــكــلــة حــــدوديــــة بني 
تلقي  قــــد  و�إثــــيــــوبــــيــــا  ــــود�ن  �لــــ�ــــش
مفاو�شات  مــ�ــشــار  عــلــى  بــظــاللــهــا 
فـــاإن حل  �ــشــك  بــال  لــكــن  �لنه�شة، 
للجلو�س  �شي�شجع  �لق�شية  هــذه 
�أن  مــ�ــشــيــفــا  �أخرى”،  مــــرة  مــعــا 
�الأزمة  حلل  �شهور   4 مهلة  هناك 

قبل في�شان يوليو �ملقبل.
وبد�أت دولة �لكونغو �لدميقر�طية 
مـــنـــذ تـــولـــيـــهـــا رئــــا�ــــشــــة �الحتــــــاد 
�الإفـــريـــقـــي، �لــ�ــشــهــر �جلـــــــاري، يف 
و�إثيوبيا  مــ�ــشــر  لــــــدول  جــــــوالت 
��شتكمال  لـــبـــحـــث  و�لــــــ�ــــــشــــــود�ن 
�لــنــهــ�ــشــة بعد  �ـــشـــد  ـــات  مـــفـــاو�ـــش

توقفها يف يناير �ملا�شي.

اإثيوبيا ترف�س مبداأ الو�شاطة
�ملائية  و�ملــو�رد  �جليولوجيا  �أ�شتاذ 
�شر�قي  عبا�س  �لــقــاهــرة  بجامعة 
قال �إن هذه �خلطوة جيدة للغاية 

وذلك  �حلــايل،  �الإفريقي  �الحتــاد 
قدماً  �لــتــفــاو�ــشــي  �ملـــ�ـــشـــار  لـــدفـــع 
وملعاونة �لدول �لثالث يف �لتو�شل 
فر�شة  �أقـــرب  يف  �ملن�شود  لالتفاق 

ممكنة.  

خطوة جيدة
�ل�شابق  �ملائية و�لــري  �ملــو�رد  وزير 
�لفرتة  �إن  قــــال  مــــغــــازي،  حــ�ــشــام 
�ملفاو�شات  بـــد�أت  عندما  �ل�شابقة 
تــــــاأخــــــد جمــــــر�هــــــا حتــــــت رعــــايــــة 
�الإفـــريـــقـــي كــــان خـــــرب�ء �الحتــــاد 
�الإفــــريــــقــــي و�الحتــــــــاد �الأوروبــــــــي 
ميار�شون  �ملـــتـــحـــدة  و�لــــــواليــــــات 
تــدخــل يف  فــقــط دون  رقــابــيــا  دور� 
�أن �جلوالت  و�أو�ــشــح  �ملــفــاو�ــشــات. 
��ـــشـــتـــمـــرت حتــــت رعــــايــــة �الحتـــــاد 
�الإفريقي لكنها مل تنتهي للنتيجة 
من  نــوع  حــدث  وبالتايل  �ملطلوبة 

�جلمود �لفرتة �ل�شابقة.
و�أ�ــــــشــــــاف مـــــغـــــازي �لــــــــذي تـــوىل 
لعدة  �لــنــهــ�ــشــة  �ــشــد  مــلــف  �إد�رة 

�لري  وز�رة  تــولــيــه  �أثــنــاء  �ــشــنــو�ت 
�مل�شرية، �أنه عندما تولت �لكونغو 
�لـــدميـــقـــر�طـــيـــة رئـــا�ـــشـــة �الحتـــــاد 
�ل�شود�ن  مطلب  كــان  �الإفــريــقــي، 
هــــو وجـــــــود �لــــطــــرف �الأمــــريكــــي 
و�الحتاد �الأوروبي و�الأمم �ملتحدة  
رعاة،  ولكن  مر�قبني  ب�شفة  لي�س 
�لــتــحــول رمبا  هــــذه  �أن  مــو�ــشــحــا 
يعطي �ملفاو�شات نوعا من �جلدية 
و�لــثــقــل، بــاعــتــبــار هـــذه �الأطــــر�ف 

�شتكون حمايدة.
�ل�شابق  �مل�شري  �ملــ�ــشــوؤول  وو�ــشــف 
لكنه  “�جليد”،  بــــ  �ملـــقـــرتح  هـــذ� 
�لطرف  مو�فقة  يف  �أمله  عن  عرب 
�الإثــيــوبــي على هــذ� �ملــقــرتح حتى 
�لتفاو�س،  هــنــاك جــديــة يف  تــكــون 
جميع  يف  مـــ�ـــشـــر  �أن  مـــو�ـــشـــحـــا 
�لو�شائل  بــكــل  تــ�ــشــعــى  �الأحــــــــو�ل 
عن  �لبحث  وبالتفاو�س  �ل�شلمية 

خمرج لهذ� �لتعر �حلايل.
التفاق  �لتو�شل  �إمــكــانــيــة  وبــ�ــشــاأن 
بـــني �لـــــدول �لـــثـــالث قــبــل مو�شم 

�ملفاو�شات  تــدفــع  �أن  �ملمكن  ومــن 
�إىل �الأمام، لكن ذلك يف حالة قبول 

�إثيوبيا لهذ� �ملقرتح �ل�شود�ين.
�أدي�س  هــي  �الأزمــــة  �أن  و�ــشــدد على 
�أبابا ترف�س �أي و�شاطة دولية من 
�أي نوع وال ترغب يف دور للخرب�ء 

�الأجانب يف �ملفاو�شات.
ويذكر �شر�قي يف حديثه مع موقع 
�أن �ل�شود�ن  “�شكاي نيوز عربية”، 
�ل�شابق  مـــقـــرتحـــه  عــــن  تــــر�جــــع 
�أكــرب خلــرب�ء �الحتاد  باإعطاء دور 
�الإفـــريـــقـــي عــلــى حــ�ــشــاب �خلـــرب�ء 
�ملفاو�س  رفـــ�ـــس  بــعــد  �الأجــــانــــب 
�مل�شري �لذي ال ميانع من �إعطاء 
دور �أكرب جميع �خلرب�ء �ملر�قبني 
عددهم  و�لـــبـــالـــغ  �ملـــفـــاو�ـــشـــات  يف 
�الحتاد  خــرب�ء  منهم  مر�قبا   11

�الإفريقي. 
رف�س  �ملائية  �ملــو�رد  �أ�شتاذ  وتوقع 
مو�شحا  �لو�شاطة،  ملــبــد�أ  �إثيوبيا 
�أن مع  �لــدلــيــل عــلــى ذلـــك هــو  �أن 
�الإفريقي  �الحتــــاد  رعــايــة  بــد�يــة 

لــلــمــفــاو�ــشــات قــبــل عـــام مــن �الآن، 
�ملر�قبني  عـــدم حتـــدث  ��ــشــرتطــت 
طلب  �إذ�  �إال  �لــــــــر�أي  ــــــــد�ء  �إب �أو 
تكون  و�أن  ذلــــك،  �لـــثـــالث  �لـــــدول 
�ملــفــاو�ــشــات عــلــى مــ�ــشــتــوى وزر�ء 
وزر�ء �خلارجية، وهذه  دون  �لري 
�أ�شباب  مـــن  كــانــت  �ال�ـــشـــرت�طـــات 
ف�شل جولة �ملفاو�شات حتت رعاية 

�الحتاد �الإفريقي.   

الو�شيط هو القا�شي
�ل�شود�ين  �ملقرتح  �شر�قي  و�أرجــع 
�الحتاد  مــن  �لرباعية  بالو�شاطة 
�الإفــــريــــقــــي و�الحتــــــــاد �الأوروبــــــــي 
ب�شبب  �ملــتــحــدة  و�الأمم  و�أمـــريكـــا 
�حلدود  على  �ل�شديدة  �خلــالفــات 
و�ملـــو�جـــهـــة �لــ�ــشــبــه عــ�ــشــكــريــة مع 
�إثيوبيا، ما دفع ذلك �ل�شود�ن �إىل 
�إعالنه �أعلى مقرتحات لديه دون 

حرج.
دور  مــن  �النــتــقــال  �أن  �إىل  و�أ�ـــشـــار 
و�شيط  دور  �إىل  و�ملــتــفــرج  �ملــر�قــب 
هو حتول كبري، �إذ يعترب �لو�شيط 
مــن كل  ي�شمع  �لــذي  �لقا�شي  هــو 
�الأطــر�ف ويقول ر�أيــه �لذي يكون 

مبثابة قر�ر.
و�عــتــرب �أ�ــشــتــاذ �ملـــــو�رد �ملــائــيــة �أن 
ترحيب م�شر باالقرت�ح �ل�شود�ين 
هو �أمر طبيعي، �إذ �أنها ترحب باأي 
�إىل  تــوؤدي  �ملفاو�شات قد  نــوع من 
�تفاق بني �لدول �لثالث، مو�شحا 
مقرتحات  عـــر�ـــشـــت  مـــ�ـــشـــر  �أن 
و�إثيوبيا  �ــشــابــق  وقـــت  يف  �شبيهة 
رفــ�ــشــت، حــيــث �إنـــهـــا ال تــرغــب يف 
دخول خرب�ء �أجانب يف �ملفاو�شات، 
وموقف �إثيوبي ثابت منذ �شنو�ت.  
وحــــــول �إمـــكـــانـــيـــة جنـــــاح �الحتـــــاد 
�جلديدة،  رئــا�ــشــتــه  يف  �الإفــريــقــي 
�الإفريقي  �الحتــاد  �إن  �شر�قي  قال 
حتل  �لتي  بالقوة  لي�شت  موؤ�ش�شة 
�أو  �لنه�شة  �شد  مثل  كــربى  �أزمـــة 
�أزمــــة �حلدود  �أو  تــيــغــر�ي  قــومــيــة 

بني �ل�شود�ن و�إثيوبيا.
�ملقبلة  �خُلــطــوة  تــكــون  �أن  وتــوقــع 
هـــي �لــلــجــوء ملــجــلــ�ــس �الأمـــــن وهو 
�لتي  بال�شهولة  لي�س  �أي�شا طريق 
�شرورة  لكنها  �لبع�س  يت�شورها 

خـــــالل هـــــذه �لــــفــــرتة وقـــبـــل بدء 
�لـــثـــاين، خا�شة  �ملــــلء  �إثــيــوبــيــا يف 
�مل�شار�ت  كافة  �تــخــذت  م�شر  و�أن 
ما  ح�شب  �إثــيــوبــيــا،  مــع  للتفاو�س 

ذكر.

تخزين 18.5 مليار مرت مكعب
و�عــتــرب �أ�ــشــتــاذ �ملـــــو�رد �ملــائــيــة �أن 
�لتخزين  نـــحـــو  �إثـــيـــوبـــيـــا  �جتــــــاه 
فر�س  هــو  �لنه�شة  ل�شد  �لــثــاين 
ل�شيا�شة فر�س �الأمر �لو�قع وبقوة 
وبتعنت �شديد، خا�شة و�أن �لكمية 

تبلغ 18.5 مليار مرت مكعب.
وجدد وزير �لري �مل�شري يف بيان 
م�شر  ثو�بت  على  �لتاأكيد  ر�شمي، 
وحتقيق  �ملائية  حقوقها  حفظ  يف 
�تفاق حول  �أي  للجميع يف  �ملنفعة 
�شد �لنه�شة، و�لتاأكيد على �ل�شعى 
لــلــتــو�ــشــل التـــفـــاق قـــانـــوين عـــادل 
طموحات  يــلــبــي  للجميع  ومـــلـــزم 
�لتنمية، وير�عي  �لــدول يف  جميع 

م�شالح �لدول �لثالث. 

تفاوؤل
�إىل ذلك، توقع وزير �ملو�رد �ملائية 
و�لـــــري �ملــ�ــشــري �الأ�ــشــبــق ح�شني 
�ملقبلة  �لفرتة  ت�شهد  �أن  �لعطفي 
�لنه�شة،  �ـــشـــد  مـــلـــف  يف  تــــطــــور� 
�ل�شود�ين  �ملـــفـــرتح  بــعــد  خــا�ــشــة 
�خلــــا�ــــس بـــالـــو�ـــشـــاطـــة �لـــدولـــيـــة 
�مل�شري  �لتو�فق  و�أي�شا  �لرباعية، 
�لهامة  �ملرحلة  هــذه  يف  �ل�شود�ين 

يف مفاو�شات �شد �لنه�شة. 
“�شكاي  ملــوقــع  حــديــثــه  و�أ�ـــشـــار يف 
�لتحركات  �أن  �إىل  عربية”،  نيوز 
�الأخرية من جانب �ل�شود�ن وم�شر 
�لدميقر�طية  �لــكــونــغــو  و�أيـــ�ـــشـــا 
متهد للجلو�س جمدد� على طاولة 
جديدة  بطريقة  لكن  �ملــفــاو�ــشــات 

وو�شاطة دولية.
و�أ�شاف �أن يتوقع �أن تقبل �إثيوبيا 
�أيدته  �لــــذي  �لـــ�ـــشـــود�ين  �ملـــقـــرتح 
م�شر يف ظل �لعديد من �ملتغري�ت 
عن  مــعــرب�  و�لــدولــيــة،  �الإقليمية 
�لتو�شل  �إمــكــانــيــة  حــــول  تــفــائــلــه 
التـــفـــاق قـــانـــوين مــلــزم قــبــل �مللء 

�لثاين ل�شد �لنه�شة.

يف بيان للد�شتوري احلر:

الإدارة وجهت تنبيها اإىل فرع علماء امل�ضلمني بتون�ض

الو�ضاطة الرباعية.. هل تنجح يف حل اأزمة �ضد النه�ضة؟

اأعـــــــلـــــــن احلـــــــزب 
الـــد�ـــشـــتـــوري احلـــّر 
العامة  الإدارة  اأّن 
اأر�شلت  للجمعيات 
ما  ــرع  ف اإىل  تنبيها 
“الحتاد  ــى  ــّم يــ�ــش
ــاء  ــم ــل ــع الــــعــــاملــــي ل
بتون�س  امل�شلمني” 
جملة  بــخــ�ــشــو�ــس 
وفق  املخالفات,  من 
ــان  ــي ب يف  جـــــاء  مــــا 

للحزب.

•• الفجر - تون�س

م�شهد من �فتتاح �عت�شام �لغ�شب

جمل�ض الأمن يطالب بهدنة يف ال�ضراعات حول العامل 
•• نيويورك-رويرتز

طالب جمل�س �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة جميع �أطر�ف �لنز�عات 
ر��شخة  �إن�شانية  “هدنة  يف  فور�  باالنخر�ط  �لعامل  �مل�شلحة حول 
لكوفيد- �مل�شادة  �للقاحات  بتوزيع  لل�شماح  وم�شتمرة”  و�شاملة 
15 بلد� باالإجماع م�شودة  �ملوؤلف من  وتبنى جمل�س �الأمن   .19

�ختبار�  �لــقــر�ر  و�عترب  �ملا�شي.  �الأ�شبوع  بريطانيا  �أعدتها  قــر�ر 
بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�س  و�إد�رة  �ل�شني  بني  للتعاون  رئي�شيا 
د�خل �الأمم �ملتحدة. و�حتاج جمل�س �الأمن �أكر من ثالثة �أ�شهر 
يف �لعام �ملا�شي لتاأييد دعوة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو 
جوتريي�س بهدنة عاملية ب�شبب وباء فريو�س كورونا وذلك نتيجة 
دونالد  بقيادة  �ل�شابقة  �الأمريكية  و�الإد�رة  �ل�شني  بني  �مل�شاحنات 

�لد�ئمة  �ملتحدة  �ململكة  مندوبة  وودو�رد،  باربر�  وقالت  تر�مب. 
ح�شول  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  من  �لــقــر�ر  �إن  �لدولية،  �ملنظمة  لــدى 
160 مليونا على �للقاحات يف �ملناطق �ملت�شررة من �ل�شر�عات �أو 
�ملهجرين ب�شببها. وعرب �ملجل�س يف �لقر�ر عن نيته مر�جعة �أو�شاع 
بعينها �أثارها �الأمني �لعام للمنظمة �لدولية �أنطونيو جوتريي�س 

حيث تو�جه فيها عملية �لتطعيمات بلقاح كوفيد-19 معوقات.
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عربي ودويل

�ململكة  ب�شيادة  �مل�شا�س  �لقاطع  رف�شه  عن  �لعربي  �لربملان  �أعــرب   
و��شتقالل  بقيادتها  �مل�شا�س  �شاأنه  من  ما  وكــل  �ل�شعودية  �لعربية 
تاأييده  �مــ�ــس..  ��ــشــدره  بيان  - يف  �لعربي  �لــربملــان  و�أكـــد  ق�شائها. 
�لبيان �ل�شادر عن وز�رة �خلارجية باململكة �لعربية �ل�شعودية ب�شاأن 
�لتقرير �لذي مت رفعه �إىل �لكوجنر�س �الأمريكي حول مقتل جمال 
به  �لــذي تقوم  �ملحوري  �لــدور  �لعربي  �لربملان  �أكــد  خا�شقجي. كما 
�مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خــادم  بقيادة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�ل�شمو  �الأمني �شاحب  �شعود وويل عهده  �آل  �شلمان بن عبد�لعزيز 
يف  و�ال�شتقر�ر  �الأمــن  تر�شيخ  يف  �شلمان،  بن  حممد  �الأمــري  �مللكي 
�شيا�شتها  عــن  ف�شال  �الإقــلــيــمــي،  �مل�شتوى  وعــلــى  �لعربية  �ملنطقة 
�لــد�عــمــة حلــفــظ �الأمــــن و�لــ�ــشــلــم �لــدولــيــني، ودورهــــا �لرئي�شي يف 
قيم  ون�شر  وتر�شيخ  و�ملتطرف،  و�لفكر  و�لعنف  �الإرهـــاب  مكافحة 

�العتد�ل و�لت�شامح على كافة �مل�شتويات.

�شرح م�شوؤول عر�قي �أن �إجمايل عدد مو�قع �ملقابر �جلماعية �لتي 
105 مقابر، من �أ�شل 210  مت فتحها يف �لعر�ق حتى �الآن بلغت 
تعود حلقبة �لرئي�س �الأ�شبق �شد�م ح�شني و�شفحة �الإرهاب وجر�ئم 
�لعر�ق  يف  �ل�شهد�ء  موؤ�ش�شة  رئي�س  وقــال  �الإرهــابــي.  د�ع�س  تنظيم 
�أم�س �ل�شبت  �حلكومية �ل�شادرة  “�ل�شباح”  كاظم عويد ل�شحيفة 
د�ئرة  عليها  تعمل  �لتي  �جلماعية  �ملقابر  من  �أنـــو�ع   3 “هناك  �إن 
�لنظام  خلفها  �لتي  �ملقابر  وهــي  �جلماعية،  �ملقابر  وحماية  �شوؤون 
و�ملقابر   2003 �لعام  بعد  �الإرهـــاب  خلفها  �لتي  و�الأخـــرى  �ملقبور 
“�ملو�قع  و�أو�ــشــح   .»2014 �لــعــام  بعد  د�عــ�ــس  تنظيم  خلفها  �لتي 
�لتي خلفها �لنظام �ل�شابق و�شخ�شتها �لفرق �لتابعة لد�ئرة �شوؤون 
76 منها  98 مقربة مت فتح  �ملقابر �جلماعية بلغ عددها  وحماية 
فقط، بينما بلغ عدد �ملو�قع �لتي خلفتها ع�شابات د�ع�س �الإرهابية 
“جممل  �أن  وذكر   .»29 112 مقربة فتح منها  و�شخ�شتها فرقنا 
عدد �لرفات �ملرفوعة من هذه �ملقابر بلغ 6 �آالف و393، وهناك عدد 
من �ملقابر مل تدخل حتى �الآن بخطة موؤ�ش�شة �ل�شهد�ء �إىل جانب 
وجود �لكثري من �ملو�قع غري �ملكت�شفة، وفرق �ملقابر �جلماعية تعمل 
بالتن�شيق مع د�ئرة �لطب �لعديل بوز�رة �ل�شحة و�للجنة �لدولية 
م�شري  عن  للك�شف  �ملكت�شفة  باملو�قع  للتنقيب  �ملفقودين،  ل�شوؤون 

�ملفقودين نتيجة �حلروب و�الإرهاب �لتي خا�شتها �لبالد«.

قتل قيادي بارز يف “حركة طالبان باك�شتان” �ملحظورة خالل عملية 
�أمنية نفذتها قو�ت �الأمن �لباك�شتانية يف مقاطعة وزير�شتان.

�لباك�شتاين  للجي�س  �الإعــالمــيــة  �الإد�رة  عــن  �ــشــادر  بــيــان  و�أو�ــشــح 
بلدة  يف  ��شتخبار�تية  معلومات  على  بناء  تنفيذها  مت  �لعملية  �أن 
بابا”  ح�شن  “نور�شتان  على  �لق�شاء  ومت  بوزير�شتان،  “�شرونكي” 
وفق  “حركة طالبان باك�شتان”،  �لذي كان من �لقادة �مليد�نيني يف 
كان  �ملذكور  �أن  و�أ�شاف  )و��ــس(.  �ل�شعودية  �الأنباء  وكالة  ذكرته  ما 
خبري �الألغام �الأر�شية و�لعبو�ت �لنا�شفة يف حركة طالبان باك�شتان، 
ويعترب �لعقل �ملدبر لع�شر�ت �لعمليات �الإرهابية �لتي طالت قو�ت 

�الأمن و�أدت �إىل مقتل �أكر من 50 جندياً منذ عام 2007م.

دعم �لرئي�س �الأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب معاونا �شابقا يف وجه 
�لذي �شّوت ل�شالح عزله  �أوهايو  �لنو�ب �حلايل عن  ع�شو جمل�س 
و�عرب  �لكابيتول.  مقر  على  �لــثــاين/يــنــايــر  كــانــون   6 هــجــوم  بعد 
مدير  نائب  كــان  �لــذي  ميلر،  ملاك�س  “�لكامل”  دعمه  عــن  تــر�مــب 
وجه  يف  �البي�س  �لبيت  وم�شت�شار   2020 يف  �النتخابية  حملته 
�أنتوين غونز�ليز، �لذي كان بني ع�شرة جمهوريني  مناف�شه �لنائب 
�شّوتو� ل�شالح عزله. وقال تر�مب يف بيان �إن “ماك�س ميلر �شخ�س 
يف  ر�ئــعــا  ع�شو�  و�شيكون  �الأبي�س  �لبيت  يف  عظيم  بعمل  قــام  ر�ئــع 
�لكونغر�س«. و�أ�شاف �أن “�لنائب �حلايل �أنتوين غونز�ليز ال يجب 
�أن ميّثل �أهايل �لد�ئرة �لـ16 نظر� �إىل �أنه ال ميثل م�شاحلهم وال 
متنياتهم«. ويعتقد �أن هذه �أول خطوة من نوعها يقوم بها تر�مب 
�ل�شهر  �شده  �شّوتو�  �لذين  �جلمهوريني  الأحــد  مناف�س  دعــم  عرب 
�ملا�شي. وقال ميلر )32 عاما( يف تغريدة “لن �أتر�جع ولن �أخون 
د�ئرتي �النتخابية قط«. وبينما �شّوت جمل�س �لنو�ب ل�شالح عزل 
تر�مب يف 13 كانون �لثاين/يناير، �إال �أن جمل�س �ل�شيوخ بّر�أه بعد 

�شهر. 

عوا�شم

القاهرة

بغداد

اإ�سالم اأباد

وا�سنطن

 مطالب دولية لإ�ضرائيل 
بوقف الهدم يف غور الأردن

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�إ�شر�ئيل  �الأمـــن،  جمل�س  يف  �الأوروبـــيـــون  و�الأعــ�ــشــاء  �ملتحدة  �الأمم  دعــت 
�إىل وقف هدم من�شاآت �لبدو يف غور �الأردن، مطالبني بو�شول �مل�شاعد�ت 
�الإن�شانية �إىل جتّمعهم يف منطقة حم�شة �لبقيع. ويف ختام دورة جمل�س 
�الأمن �أكدت �إ�شتونيا وفرن�شا و�يرلند� و�لرنوج و�ململكة �ملتحدة �نها “ت�شعر 
بقلق بالغ �إز�ء عمليات �لهدم وم�شادرة �ملمتلكات �لتي قامت بها �إ�شر�ئيل 
�ملانحة  “من�شاآت ممولة من �الحتاد �الأوروبــي و�جلهات  وطالت  موؤخر�” 
يف حم�شة �لبقيع يف غور �الأردن«. وعربت تلك �لدول عن �لقلق �أي�شا من 
ا، بينهم 41  عو�قب هذه �لقر�ر�ت “على جمتمع ي�شم حو�يل 70 �شخ�شً
الإنهاء  الإ�شر�ئيل  دعوتنا  “نكرر  �الأوروبيون  �لدبلوما�شيون  وقال  طفاًل«. 
كامل  بو�شول  �ل�شماح  �إىل  �إ�شر�ئيل  ندعو  كما  و�مل�شادرة.  �لهدم  عمليات 
وم�شتد�م ودون عو�ئق للم�شاعد�ت �الإن�شانية �إىل جمتمع حم�شة �لبقيع«.  
وين�شالند، عن  تور  �لرنوجي  �ملنطقة،  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  و�أعــرب مبعوث 
�إ�شر�ئيل  �إن  �لهدم و�مل�شادرة. وقال  �الأمن من عمليات  �أمام جمل�س  قلقه 
80 مبنى يف �لتجمع �لبدوي �لفل�شطيني يف حم�شة  �أو �شادرت  “هدمت 
63 �شخ�شا،  �لقر�ر�ت ت�شببت مر�ر� يف نزوح  �أن هذه  �إىل  و�أ�شار  �لبقيع«. 
بينهم 36 طفاًل، وتاأتي يف �أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت يف ت�شرين 
هدم  وقــف  على  �إ�ــشــر�ئــيــل  “�أح�س  وين�شالند  و�أ�ــشــاف  �لــثــاين/نــوفــمــرب. 
وم�شادرة �ملمتلكات �لفل�شطينية يف جميع �أنحاء �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، مبا 

يف ذلك �لقد�س �ل�شرقية، و�ل�شماح للفل�شطينيني بتطوير جمتمعاتهم«.

مع ظهور �شراعات ال�شارع:

ال�ضابي: »النه�ضة قّررت الدخول يف مواجهة مع الدولة«...!
الطبوبي: كان من الأوىل اإيجاد حلول بعيدا عن �شراعات ال�ّشارع 

  1623 اإ�ضابة جديدة بكورونا و9 وفيات بني الفل�ضطينيني بايدن يتفّقد جهود الإغاثة يف تك�ضا�ض 
•• رام اهلل-رويرتز

�أعلنت وزيرة �ل�شحة �لفل�شطينية مي �لكيلة �أم�س �ل�شبت ت�شجيل 1623 �إ�شابة جديدة بفريو�س 
كورونا وت�شع وفيات بني �لفل�شطينيني خالل �ل�شاعات �الأربع و�لع�شرين �ملا�شية.

وقالت �لوزيرة يف بيان �شحفي �إن قطاع غزة �شجل 151  �إ�شابة من جممل �الإ�شابات �جلديدة.
وتفر�س �حلكومة �لفل�شطينية �إغالقا جزئيا من �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء حتى �ل�شاد�شة �شباحا يوميا 
�إىل �خلمي�س، و�إغالقا كليا يومي �جلمعة و�ل�شبت ملو�جهة �نت�شار فريو�س كورونا، كما  من �الأحد 

متنع �إقامة حفالت �الأعر��س وجتمعات �لعز�ء.
ومن �ملقرر �أن يعلن رئي�س �لوزر�ء حممد ��شتية يف وقت الحق �ليوم �إجر�ء�ت حكومية جديدة ملو�جهة 

�نت�شار فريو�س كورونا.
يف  �جلائحة  ظهور  منذ  بالفريو�س  �مل�شابني  عدد  �إجمايل  بــاأن  �ل�شحة  وز�رة  بيانات  قاعدة  وتفيد 

مار�س �آذ�ر �ملا�شي بلغ 207024، تعافى منهم 188184 وتويف 2236.

ت�شّببت  �لتي  �لفادحة  �الأ�ــشــر�ر  بعد  �جلنوبية 
�ملــا�ــشــي مــوجــة �شقيع قطبي  �الأ�ــشــبــوع  بــهــا يف 
�لــ�ــشــّكــان مــن �لكهرباء  نــــادرة حــرمــت مــاليــني 
�لرئا�شة  با�شم  �ملتحّدثة  وقالت  �ل�شرب.  ومياه 
“�لرئي�س  �إّن  جني �شاكي خالل موؤمتر �شحايف 
�إىل  �جلــمــعــة  �ــشــيــتــوّجــهــان  �الأوىل”  و�لــ�ــشــيــدة 
�شيلتقي  حيث  تك�شا�س،  مــدن  كــربى  هيو�شنت، 
خطط  ملــنــاقــ�ــشــة  حمــلــّيــني  “م�شوؤولني  بـــايـــدن 
�لــثــلــجــيــة، و�خلطو�ت  �لــعــا�ــشــفــة  بــعــد  �الإغـــاثـــة 
�لـــالزمـــة لــلــنــهــو�ــس، و�لــ�ــشــالبــة �ملــذهــلــة �لتي 

برهن عنها �شّكان هيو�شنت وتك�شا�س«.

�لكهرباء  �شّكان تك�شا�س من  وُحرم �ملاليني من 
ومــيــاه �لــ�ــشــرب خــالل �الأ�ــشــبــوع �ملــا�ــشــي عندما 
�شربت واليتهم، �ملعتادة على درجات حر�رة �أكر 

�عتد�اًل، ب�شورة مفاجئة موجة �شقيع قطبية.
هذه  �أودت  فقد  �أمريكية  �إعــالم  لو�شائل  ووفقاً 
جنوب  يف  خر�باً  عاثت  �لتي  �لقطبية  �لعا�شفة 
�شخ�شاً   70 بحياة  وو�شطها،  �ملتحدة  �لواليات 
�إعالن  �ل�شبت  ـــع  وّق بــايــدن  وكـــان  �الأقـــــّل.  عــلــى 
طـــــو�رئ جـــديـــد�ً لــتــكــ�ــشــا�ــس، وهـــو �إجـــــر�ء يتيح 
فدر�لية  مــ�ــشــاعــد�ت  عــلــى  �حلــ�ــشــول  لــلــواليــة 

طارئة.

•• هيو�شنت-اأ ف ب

تــفــّقــد �لــرئــيــ�ــس جـــو بـــايـــدن جــهــود �الإغـــاثـــة يف 
هيو�شنت بعد �أن �شربت عا�شفة �شتوية �شديدة 
�شبكة  دفــع  تك�شا�س ما  عــادي واليــة  ب�شكل غري 
�لــكــهــربــاء بــالــواليــة �إىل حــافــة �النــهــيــار. وقال 
�لطو�رئ  عــمــلــيــات  مــركــز  يف  للعاملني  بــايــدن 
هنا.  )جتــري(  عملية  من  لها  “يا  هيو�شنت  يف 
�إنـــهـــا عــلــى �الأرجــــــح �الأفــ�ــشــل يف �لـــبـــالد. �أنتم 
للمرة  �ملكان  بايدن  وز�ر  �لنا�س«.  حياة  تنقذون 
�الوىل برفقة زوجته جيل بايدن لتفّقد �لوالية 

•• الفجر -تون�س
   �عترب نور �لدين �لطبوبي �أمني عام 
�الحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل، �أم�س 
�ل�شبت، �أّن �ل�شاحة �ل�شيا�شية بتون�س 

�لثنائية،  لال�شتقطابات  عودة  ت�شهد 
عن  �لتخلي  �الأوىل  مــن  “كان  و�أّنــــه 
حلول  و�إيــجــاد  �ل�شيا�شية  �ملــنــاكــفــات 

بعيد� عن �شر�عات �ل�شارع«.
�إذ�عــة “�شم�س �أف �أم” عن     ونقلت 
م�شرية  على  تعليقا  قوله  �لطبوبي 
لدينا  “�أ�شبح  �لـــنـــهـــ�ـــشـــة،  حـــركـــة 
مــنــطــق ��ــشــتــعــر��ــس �لــعــ�ــشــالت وكنا 
نتمنى �أن يكون ��شتعر��س �لع�شالت 
النتظار�ت  وخمرجات  حلول  الإيجاد 
�ليوم  �حلــّل  �أّن  �ىل  الفتا  �ل�شعب”، 
�لطاولة  �إىل  �جلـــلـــو�ـــس  يف  يــتــمــثــل 

نف�شها .

»ا�شتعرا�س قوة«
   من جهته، حذر ع�شو جمل�س رئا�شة 
�ل�شابي،  جنــيــب  �أحـــمـــد  �أمـــــل،  حـــزب 
�الأو�شاع  خــطــورة  مــن  �ل�شبت،  �أمــ�ــس 
�ل�شيا�شي  �ملــ�ــشــهــد  �إلـــيـــهـــا  �آل  �لـــتـــي 
�أ�ــشــبــح يهدد  “وما  �لــبــالد  �ملــتــاأزم يف 
��شتقر�رها و�أمنها �لقومي”، حممال 
حــركــة �لــنــهــ�ــشــة مــ�ــشــوؤولــيــة مـــا قد 
توؤول �إليه �الأو�شاع يف ظل ما و�شفه 
بـ “��شتعر��س قوة ع�شالتها” �أم�س، 
ــارهــا لــلــخــروج �إىل  عـــرب دعــــوة �أنــ�ــش
ــارع لــلــتــظــاهــر.   وكـــانـــت حركة  �لــ�ــش
�لنه�شة، نظمت �أم�س �ل�شبت م�شرية 
�أن�شارها  �لــيــهــا  دعــــت  بــالــعــا�ــشــمــة 
حلكومة  �لــــد�عــــمــــني  وحــــلــــفــــاءهــــا 
�مل�شي�شي، حتت �شعار “م�شرية �لثبات 
وبد�عي  �ملوؤ�ش�شات”،  عــن  و�لــدفــاع 
“�لدفاع عن وحدة موؤ�ش�شات �لدولة 
ودعو�ت  �لفو�شى  دعــو�ت  و�لكف عن 
حــل �لــــربملــــان«.    وقـــال �لــ�ــشــابــي، يف 
حركة  �إن  �أمـــل،  حــزب  عقده  �جتماع 
بهذ�  ت�شرفت  �أن  لها  �شبق  �لنه�شة 
�ملنهج و��شتعملت �ل�شارع لل�شر�ع مع 
�لدولة، �ل�شيء �لذي كانت له، ح�شب 
قوله، “عو�قب وخيمة وكارثية على 
�لدولة  �أمن  وعلى  �ل�شيا�شية  �حلياة 
و��شتقر�رها«.    ودعا، يف هذ� �ل�شياق، 
�لوطنية  و�ملنظمات  �ملــدين  �ملجتمع 
حو�ر  لتنظيم  �لعاجل  �لتحرك  �إىل 
وطــنــي بــاإمــكــانــه �إخـــــر�ج �لــبــالد من 
هذ� �ملاأزق �ل�شيا�شي �ملتاأزم.    و�عترب 
�أن �ل�شر�ع، �لذي حتول �ىل  �ل�شابي 
�الأو�شاع  خطورة  عن  يعرب  �ل�شارع، 
“رغبة حركة �لنه�شة  �لر�هنة وعن 
جديدة  مـــو�جـــهـــة  يف  �لــــدخــــول  يف 
مــع �لــدولــة عــلــى غـــر�ر مــا فعلته يف 
وفق  ــيــقــود،  �ــش مـــا  وهــــو  �ل�شابق”، 
�الأزمـــة  تعميق  مــزيــد  �إىل  تــقــديــره، 
�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية 
يف �لــبــالد وخــلــق مــنــاخ مــن �خلوف 

وعدم �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي.

»رحيل املنظومة«
   من جانبه، �عترب حّمة �لهمامي �الأمني �لعام حلزب 
�لرحيل.  �حلــالــّيــة  �حلكم  منظومة  على  �أّنـــه  �لــعــّمــال، 

يف تــدمــري هـــذ� �لــوطــن ونــحــن �ــشــو�ء كــنــا كــثــرييــن �و 
قليلني لن نرتكهم يدمرونه«.    يذكر �أن تون�س تعي�س 
حادة،  و�جتماعية  و�قت�شادية  �شيا�شية  �أزمــة  وقع  على 
�لــوز�ري �الأخري،  �أزمــة �لتحوير  جتلت باخل�شو�س يف 
بعد رف�س رئي�س �جلمهورية قي�س �شعيد قبول �لوزر�ء 
�جلدد )11( �أد�ء �ليمني، وكذلك يف تدهور �ملوؤ�شر�ت 

وقال �لهمامي يف ت�شريح �إعالمي على هام�س م�شرية 
�أف�شل”،  هو  ما  ت�شتحق  “تون�س  �أم�س،  حزبه  نظمها 
يقر�أ  “من  بالقول  �لنه�شة  حلركة  بر�شالة  متوجها 
بيان �لنه�شة يذهب يف ظنه �نهم ميوتون حبا يف تون�س 
و�نه لي�س لديهم �ية م�شوؤولية فيما حدث و�حلال �نهم 
ق�شو� 10 �شنو�ت يف �حلكم ولديهم م�شوؤولية رئي�شية 

�أدى  مــا  و�الجتماعية،  �القت�شادية 
ت�شاعد �الحتجاجات يف مناطق  �إىل 
خمتلفة من �لبالد و�إيقاف �أكر من 
�ألفي �شخ�س.    وتز�يدت يف �لفرتة 
�الخــرية دعــو�ت �لتظاهر يف �ل�شارع 
�حلكم  يف  �شيا�شية  �أحــــز�ب  قبل  مــن 
�ملــعــار�ــشــة وكــذلــك مــن مكونات  ويف 
مـــن �ملــجــتــمــع �ملــــــدين، رغــــم دعــــو�ت 
�حلو�ر �لتي �أطلقت، خا�شة من قبل 
�أكرب  لل�شغل،  �لتون�شي  �لعام  �الحتاد 

�ملنظمات �لنقابية يف �لبالد.
�أكــد �لرئي�س قي�س �شعيد،     يف حني 
يف ت�شريح �ذ�عي، يف �لقريو�ن، على 
�ل�شبت،  �أمــ�ــس  �أد�هـــــا  زيــــارة  هــامــ�ــس 
لدى  �أن  �ملهريي،  منزل  منطقة  �إىل 
تــونــ�ــس �المــكــانــيــات �ملـــاديـــة الإجنـــاز 
�ملــ�ــشــاريــع، مــعــتــرب� �أن �حلــديــث عن 
�حلقيقة  يف  ينطبق  �لــبــالد  �إفــال�ــس 

على �ل�شيا�شيني �ملفل�شني. 
�ليوم  باأعينكم  “ترون  �شعيد  وقــال 
ولكن  �ل�شيا�شي،  �الإفــال�ــس  مظاهر 
يف  �ملايل”،  �الإفــال�ــس  مظاهر  لي�س 
�الحتجاجية  �لتحركات  �إىل  �إ�ــشــارة 

�لتي ت�شهدها تون�س �لعا�شمة. 

»غياب امل�شوؤولية«
�لعلوم  �لــبــاحــث يف  بــــنّي  حـــني     يف 
�ل�شيا�شية �أمين بوغامني، �أن �لنزول 
�إىل �ل�شارع بعيد عن �حلل لالأزمات 
�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الجتماعية 
غياب  ويعك�س  �لــبــالد  تعي�شها  �لــتــي 
�الأطر�ف  لدى  �ل�شيا�شية  �مل�شوؤولية 
�لــتــي �خـــتـــارت ذلـــك �ـــشـــو�ء كــانــت يف 
�ملـــعـــار�ـــشـــة، حمـــــذر� من  �أو  �حلـــكـــم 
�إمكانية �أن تف�شي م�شري�ت �لنه�شة 
�شحية  كــارثــة  �إىل  �لــعــمــال  وحــــزب 
يف ظـــل جــائــحــة كــــورونــــا.    و�عترب 
�شتزيد  �ملــــظــــاهــــر�ت  �ن  بـــوغـــامنـــي 
ومزيد  �الأمــنــيــة  �ملوؤ�ش�شة  �إرهــــاق  يف 
�لن�شيج  يف  و�لـــتـــ�ـــشـــدع  �الحـــتـــقـــان 
وقــــال بوغامني  �ملـــتـــاأزم.  �لــ�ــشــيــا�ــشــي 
�لظرفية  �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة  �الأزمــــــــة  �أن 
�أزمة  هي  �ليوم  تون�س  تعي�شها  �لتي 
تديرها  �أن  �لنخب  هــذه  وعلى  نخب 
�ملتبادلة  و�لــــتــــنــــازالت  بــالــتــفــاو�ــس 
�العتد�ل  �أ�ــشــا�ــس  على  و�لــتــفــاهــمــات 
و�لعقالنية، م�شري� �إىل �أن �ل�شارع لن 
للحل.    وعرّب  و�شيلة  �أو  ميثل حال 
هذه  مثل  مــن  تخوفه  عــن  بوغامني 
�ملظاهر�ت �جلماهريية �لتي تنزع �ىل 
��شتعر��س �لع�شالت �ل�شيا�شية �أكر 
و�العتد�ل،  �لعقالنية  �ىل  تنزع  مما 
�ملنطقة  يعترب  �لــ�ــشــارع  �ن  مو�شحا 
وفق  و�لــغــابــة  �لــدولــة  بــني  �لو�شطى 
قــولــه.    وقــال بوغامني �أن �الأحز�ب 
�لكربى حممول عليها �ن تكون �أكر 
�ىل  �لــنــزول  بــخــيــار  لكنها  عقالنية 
�الحز�ب  م�شتوى  �ىل  تنزل  �ل�شارع 
�شعورها  �إمــكــانــيــة  ظــل  يف  �ل�شغرى 
�أنها  مو�شحا  �شرعيتها،  وتــر�جــع  �شعبيتها  بــفــقــد�ن 
�أن توؤثر �نق�شاماتها �لد�خلية على  �إمكانية  ��شت�شعرت 
قوتها  لتبيان  �ل�شارع  ��شتخد�م  �إىل  فعمدت  م�شتقبلها 
�ل�شعبية وت�شريف �أزمتها �لد�خلية موؤكد� �أنه ال يرى 

يف مثل هذه �لتحركات م�شلحة للبالد. 

�ضرطة بورما تفرق حمتجني وان�ضقاق مندوبها يف الأمم املتحدة 
•• رانغون-اأ ف ب

�أطــلــقــت �لــ�ــشــرطــة �لــبــورمــيــة �لــر�ــشــا�ــس �ملــطــاطــي لتفريق 
�ملتظاهرين يف ر�نغون �أم�س �ل�شبت بينما �أعلن مندوب �لبالد 
�ملجتمع  منا�شد�  �ل�شلطة،  عــن  �ن�شقاقه  �ملــتــحــدة  �الأمم  يف 

�لدويل �لتحّرك �شد �ملجموعة �لع�شكرية �حلاكمة.
�لبالد  بالدميوقر�طية  مطالبة  �حــتــجــاجــات  مــوجــة  وتــهــّز 
�أونغ  �ملــدنــيــة  بــاحلــاكــمــة  �لع�شكرية  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة  �أطــاحــت  مــنــذ 
�ل�شلطات  وكــّثــفــت  ــبــاط/فــرب�يــر.  �ــش  1 تــ�ــشــي يف  �ــشــو  �ــشــان 
�لغاز  �إىل  فلجاأت  �ملحتجني،  لقمع  �لقوة  ��شتخد�م  تدريجيا 
بع�س  لتفريق  �ملياه  وخر�طيم  �ملطاطي  و�لر�شا�س  �مل�شيل 
�الحــتــجــاجــات. كــمــا ��ــشــُتــخــدم �لــر�ــشــا�ــس �حلـــي يف حاالت 
معزولة. ويف كربى مدن بورما ر�نغون، ��شتخدمت �ل�شرطة 
عند  جتّمعو�  حمتجني  لتفريق  �ملطاطي  �لر�شا�س  �ل�شبت 
ل�شاعات  ��شتمرت  �شد�مات  �شهد  �لــذي  مياينيغون  تقاطع 
�ل�شرطة  طاردتهم  بينما  �ملحتجون  وهتف  �ل�شابق.  �ليوم  يف 

“ماذ� تفعل �ل�شرطة؟ �إنها حتمي دكتاتور� جمنونا«.
�ل�شبت  �ملــكــان  يف  �ملــون  لعرقية  �ملنتمني  مــن  �ملــئــات  و�حت�شد 
لالحتفال بـ”يوم مون �لوطني” و�ن�شم �إليهم �أفر�د �أقليات 
�أحياء  �أخرى لالحتجاج على �النقالب. و�نت�شرو� يف  عرقية 
�الأ�شالك  مــن  موؤقتة  حــو�جــز  �أقــامــو�  حيث  �شغرية  �شكنية 
�لــ�ــشــائــكــة و�لـــطـــاوالت ملــنــع �لــ�ــشــرطــة مــن �لــتــقــدم. و�رتــــدى 
بينما  �لغاز،  �أقنعة و�قية من  كثريون قّبعات �شلبة وو�شعو� 
حملو� دروعا �شنعوها يدويا حلماية �أنف�شهم. و�أكد م�شوؤول 
15 �شخ�شا عــلــى �الأقــــل. وبث  تــوقــيــف  �أنـــه مت  �لــ�ــشــرطــة  يف 

�نتخابات يف غ�شون عــام. وبــات قائد �جلي�س �جلــرن�ل مني 
و�لتنفيذية  �لت�شريعية  �ل�شلطات  يتوىل  حاليا  هلينغ  �أونــغ 
و�لق�شائية يف بورما، ما و�شع حد� فعليا لتجربة �لبالد �لتي 
�شو  تظهر  ومل  �لدميوقر�طية.  مــع  �شنو�ت  ع�شر  ��شتمرت 
ت�شي علنا منذ �عتقالها. وتو�جه حاليا تهمتني تتعلق �الأوىل 
�إقامتها  �ت�شال غري مرخ�شة يف مقر  �أجهزة  بحيازتها على 
يتوقع  وبينما  كورونا.  �حتو�ء  قو�عد  خرقها  ب�شاأن  و�لثانية 

مبا  في�شبوك،  عــرب  �لفو�شى  م�شاهد  حمليون  �شحافيون 
وكالة  مر��شلو  كــان  �لتي  �لر�شا�س  �إطـــالق  حلظة  ذلــك  يف 
�ملتظاهر  وقــال  كذلك.  عليها  �شهود�  �ملكان  يف  بر�س  فر�ن�س 
“�شنحاول  م�شتعار�  ��شما  م�شتخدما  عــامــا(   23( مــو  مــو 
باخلوف  ن�شعر  بالطبع   -- للتظاهر  �أخـــرى  طريقة  �إيــجــاد 
وكان  ننت�شر«.  �أن  �إىل  �لقتال  نريد  �الأمــنــيــة.  حملتهم  مــن 
لدى  يعمل  �ملوقوفني ثالثة �شحافيني هم م�شّور  بني  من 
�لفيديو  ق�شم  يف  يعمل  و�شحايف  بر�س”  “�أ�شو�شيتد  وكالة 
فــوتــو يف  بــر�ــس  “وكالة  مــن  ومــ�ــشــور  ناو”  “ميامنار  لـــدى 
�أعلن  بعدما  ر�نــغــون  يف  �الأمنية  �حلملة  وجـــاءت  مــيــامنــار«. 
�ل�شلطة  عــن  �ن�شقاقه  �ملــتــحــدة  �الأمم  لــدى  بــورمــا  مــنــدوب 
�حلالية و�أطلق منا�شدة �جلمعة ال�شتعطاف �ملجتمع �لدويل. 
وقــال كيو مو تــون “نحن يف حاجة �إىل �أقــوى �إجــر�ء ممكن 
�لفور  على  �لع�شكري  �النقالب  الإنهاء  �لــدويل  �ملجتمع  من 
و��شتعادة  �ل�شعب  �إىل  �ل�شلطة  و�إعـــادة  �الأبــريــاء  قمع  ووقــف 
�لبورمية  بلغته  مقت�شب  ب�شكل  وحتــّدث  �لدميوقر�طية«. 
د�عيا “�أ�شقاءه و�شقيقاته” �إىل مو��شلة �لكفاح الإنهاء �حلكم 
باتت  �إ�شارة  يف  �لثالثة  �أ�شابعه  رفع  بينما  وقــال  �لع�شكري. 
�أن تنت�شر  “يجب  �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية يف بالده  رمز مقاومة 
حكام  موقف  عن  �ن�شقاقا  منا�شدته  و�عتربت  �لــثــورة«.  هذه 
�ملتحدة،  �الأمم  يف  ملندوب  نــادر  حــدث  يف  �لع�شكريني،  بورما 
وقوبل بت�شفيق يف �لقاعة. وبررت �ملجموعة �لع�شكرية مر�ر� 
��شتيالءها على �ل�شلطة عرب �حلديث عن وقوع تزوير و��شع 
�شو  حــزب  حقق  �لتي  �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  �نتخابات  يف 
ت�شي فوز� كا�شحا فيها. وتعّهدت �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية بتنظيم 

�أن تنعقد جل�شة ��شتماع يف �ملحكمة �الثنني للنظر يف ق�شية 
�شو ت�شي، �حلائزة على جائزة نوبل لل�شالم، �إال �أن حماميها 
مل يتمكن بعد من �الت�شال بها. ومت توقيف �أكر من 770 
�الأول  �نقالب  منذ  و�إد�نتهم  لهم  �تهامات  وتوجيه  �شخ�شا 
�ل�شجناء  مــ�ــشــاعــدة  “ر�بطة  بح�شب  �ــشــبــاط/فــرب�يــر،  مــن 
�لق�شبان.  680 �شخ�شا خلف  وال يز�ل نحو  �ل�شيا�شيني”. 

لكن �ملحتجني و��شلو� �لنزول يف �ل�شو�رع يف �أنحاء بورما.

مظاهرة �لنه�شة

م�شرية حزب �لعّمال

قي�س �شعّيد: »ترون باأعينكم اليوم مظاهر الإفل�س ال�شيا�شي«
بوغامني: النه�شة اختـارت ال�شـارع لت�شريف اأزمتها الداخلية
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عربي ودويل

•• الفجر -رينيه فريغو�شي –ترجمة خرية ال�شيباين

مثل “احلزب ال�شرتاكي”     حزب “اجلمهوريون”, 
ال�شيغة  على  العثور  يف  �شعوبة  يجدان  فرن�شا,  يف 
الأقل �شوًءا لت�شمية مر�شحهم الرئا�شي, لكن كثرية 
لتاأكيد  متفاوت,  ب�شدق  ترتفع,  التي  الأ�شوات  هي 
اأوًل وقبل كل �شيء حتديد خط �شيا�شي  اأنه يجب 
وا�شح, يتمحور حول الرهانات الرئي�شية اليوم. فمع 
الرتاجع النتخابي ملا ي�شمى بـ “الأحزاب الكبرية”, 
مل تعد املواقف الأيديولوجية لهذا احلزب او ذاك 

ُيطالب بها �شراحة على هذا النحو.

    ومـــع ذلــــك، فــــاإن �لــتــنــاقــ�ــشــات هي 
)�أو  �خلري”  “مع�شكر  بــني  �أمــامــيــة 
�لــذيــن يتم  و�أولــئــك  �لـــرب(،  مع�شكر 
�الأنظمة  قبل  من  كــاأعــد�ء  ت�شنيفهم 
�الإ�شالموية  �جلـــديـــدة:  �لــ�ــشــمــولــيــة 
�شد �لثقافة �لغربية، و�لتمايز �ملتنوع 
�شد  �ال�شتعمار  و�إز�لـــة  �لكونية،  �شد 
�لعنف  �ن  �لليرب�لية.  �لدميقر�طية 
�لو�شاطات،  ورفــ�ــس  �ملجتمع،  د�خـــل 
وتـــفـــاهـــة �الأطــــــر �ملــوؤ�ــشــ�ــشــيــة: حرب 
“�شر�ع  �أكــــر حــتــى مـــن  �لــثــقــافــات، 
حرب  �إطــــــالق  تــعــيــد  �حل�شار�ت”، 
لتفكك  وتــروج  �جلميع �شد �جلميع، 

�حل�شارة.
   جتــّلــى تــر�جــع �الأحــــز�ب �ل�شيا�شية 
خالل  من  �لع�شرين  �لقرن  نهاية  يف 
ي�شار.   / �النق�شام ميني  �لت�شكيك يف 
من  �أول  �لوطنية”  “�جلبهة  وكانت 
��ــشــتــفــاد مــن هـــذ�: مــن حـــزب مييني 
“حركة”  �أ�شبحت  �شغري،  متطرف 
و�النق�شام  �لــفــجــوة  تــفــر�ــس  مــهــمــة 
�ل�شعوبة  �إن  �لنخبة.   / �ل�شعب  بني 
ي�شمى  مــا  بــني  �لتمييز  يف  �ملــتــز�يــدة 
ي�شمى  ومــا  “�جلمهوري”،  باليمني 
حيث يتناوبان  بالي�شار “�حلكومي”، 
عـــلـــى �لـــ�ـــشـــلـــطـــة، عـــــــززت �لـــظـــاهـــرة 

“�ل�شعبوية«.

�ل�شيا�شي  �الإ�ــشــالم  خطر  جتاهل  مت 
�إىل  �الفــتــقــار  ب�شبب  طــويــلــة  لــفــرتة 

�خليال و�لك�شل و�جلنب.
�لعودة  بــالــطــبــع، ال ميــكــن حتقيق     
�إىل  بــبــ�ــشــاطــة، و�لـــعـــودة  �ىل �خلــلــف 
�أن  ثـــــم، ال يـــجـــب  �ملـــا�ـــشـــي.  �أحــــــــز�ب 
ا.  �أي�شً مــثــالــًيــا  �ملــا�ــشــي  هــــذ�  جنــعــل 
�ل�شيا�شية  �الأحــــــز�ب  عــرفــت  لــطــاملــا 
عيوبا مثل ت�شلب �الأجهزة، و�نحد�ر 
�لرتويج الأدنى م�شتوى، و�ملح�شوبية، 
ونقا�شات منحازة ب�شر�عات �لف�شائل 
ومع   ... �ال�ــشــخــا�ــس  بــني  و�لتناف�س 
�ل�شيا�شة  �إىل  �لــــعــــودة  فــــــاإن  ذلــــــك، 
�لتحليالت  ل�شياغة  كاإطار  �حلزبية 
و�ملقرتحات �لبديلة، و�إد�رة �ملو�طنني 
لــ�ــشــوؤون �ملــجــتــمــع مــن خـــالل قو�عد 
�ملناف�شة �مل�شرتكة، ت�شبح مرة �أخرى 
حالة طارئة وم�شتعجلة. �ن �ل�شحوة 
و�لتجّدد وجتديد �الأحز�ب �ل�شيا�شية، 
�شرورة ملحة الأن �حلرب قائمة وهي 
من  �ملفقودة  �الأر�ــس  با�شتعادة  تتعلق 

   ثــــم �دعــــــى �إميــــانــــويــــل مــــاكــــرون، 
“ال ميـــني وال  بــطــريــقــتــه �خلـــا�ـــشـــة، 
ما�شوي  �النق�شامات  باإدخال  ي�شار” 
�أخرًي�،  �شيادي.   / وعوملي  حد�ثي،   /
�ل�شفر�ء،  �لــــ�ــــشــــرت�ت  متـــــرد  جنــــح 
يف  نف�شها  تنظيم  يف  �لــرغــبــة  وعــــدم 
�أن  �ملحتمل  �شيا�شية من  �قــرت�ح  قوة 
عاجزة  �أو   / و  �النتخابات  يف  ت�شارك 
على ذلك، جنحت يف �إبر�ز ما ال يريد 
حزنا،  �أو  �بتهاجا  �عــتــبــاره،  �لبع�س 

مثل نهاية �ل�شيا�شة.
تــخــتــف. لكن  �لــ�ــشــيــا�ــشــة مل  �ن  �ال     
ميــكــن �لـــقـــول �نـــهـــا مـــوجـــودة يف كل 
�ل�شيا�شية.  �الأحـــز�ب  با�شتثناء  مكان 
ـــز�عـــات ورهـــــانـــــات �لــ�ــشــلــطــة بني  فـــن
�ملتعار�شة،  و�جلـــمـــاعـــات  �ملــ�ــشــالــح 
و�لــتــنــافــ�ــس بــــــني    وجـــهـــات �لنظر 
�ملتباينة، و�ل�شر�ع من �أجل �لهيمنة، 
للعامل  �ملختلفة  �ملــفــاهــيــم  وتــعــار�ــس 
و�لـــعـــالقـــات �الجــتــمــاعــيــة، كـــل هذ� 
“�الإد�رة  �ن  �ال  مــــوجــــود�.  ــــز�ل  ي ال 

كلود  يــقــول  كــمــا  للنز�ع”،  �ل�شلمية 
�لدميقر�طية،  لــتــعــريــف  لــــوفــــورت 
و�الإجــمــاع على تــاأطــري �خلـــالف، هي 
و�ال�شتباكات،  خطري،  ت�شاوؤل  مو�شع 
�ال�ــشــتــبــاكــات �جل�شدية،  ذلــك  مبــا يف 

تتكاثر على �لهام�س دون �شيطرة.
و�ل�شبعينات  �لـــ�ـــشـــتـــيـــنـــات  يف     
�ملا�شي،  �لـــقـــرن  مـــن  و�لــثــمــانــيــنــات 
“�ملجتمع  لـــ  �لــر�ديــكــايل  �لنقد  عــرّب 
�لربجو�زي” �أو “�لعامل �لر�أ�شمايل” 
عن  �الأمريكية”  “�الإمربيالية  �أو 
�شيا�شية  �أحــــــز�ب  خــــالل  مـــن  نــفــ�ــشــه 
�أقلية ب�شكل �أو باآخر، لكن د�ئًما ما مت 
حتديدها بو�شوح. وتوؤّمن “�الأحز�ب 
و�ل�شلم  �حلــكــومــة  �إد�رة  �لكبرية” 
�الأهـــلـــي مـــن خـــالل تــعــدديــتــهــا. �نها 
�لتي  �ل�شيا�شات  حيث  مــن  تتعار�س 
�القت�شادية  �الأمـــور  يف  تبنيها  �شيتم 
ولكن  و�لـــثـــقـــافـــيـــة،  و�الجـــتـــمـــاعـــيـــة 
�الهمية:  ذ�ت  �ملــو�ــشــوعــات  تتقا�شم 
و�مل�شائل  و�لتعليم  �لنمو  ثمار  توزيع 

�لعظيمة  و�لــتــحــرر  �ملــ�ــشــاو�ة  مــبــادئ 
فاإن  ��شتبد�دية،  �أو�مــر  �إىل  �ملنحرفة 

هذه �الأقليات ت�شتبد �الآن باالأغلبية.

عودة اإىل ال�شيا�شة احلزبية؟
�أن  ــا  �أيــ�ــشً نتذكر  �أن  �أخــــرًي�، يجب     
�أو  �ل�شلطة  يف  �لي�شار،  مثل  �ليمني، 
يف �ملعار�شة، قد �شمحا للتكنوقر�طية 
�قت�شاديا  منوذجا  مبكر،  تفر�س،  �ن 
جديد� عليها، �أدى عموما �إىل تر�جع 
�ملال.  الأ�ــشــو�ق  �أكــر  و�شطوة  �شناعي 
مت تقدميها على �أنها ال تناق�س حيث 
مت ت�شميمها من قبل خرب�ء )!(، مت 
�ذن تنفيذ �شيا�شاتها �لعامة مبو�فقة 

�ل�شيا�شيني من جميع �مل�شارب.
�الإد�رة  �إىل  ُيـــنـــظـــر  �أ�ـــشـــبـــح  لـــقـــد     
�ق�شائية  �أنها  على  للمو�رد  �لوطنية 
�النتقا�س  يتم  حيث  فــا�ــشــح،  ب�شكل 
مـــن �ملـــو�طـــنـــة بــ�ــشــكــل مــ�ــشــاعــف من 
طريق  وعــن  �لتلقائي  منحها  خــالل 
وهكذ�  بها.  مرتبطة  ميزة  �أي  �إز�لـــة 

�ل�شيادية ...    ومع ذلك، مل يعد هذ� 
مرحلة  �شياق  ففي  �ليوم.  �حلــال  هو 
جديدة من �لعوملة، جتاهلت �الأحز�ب 
�لــ�ــشــيــا�ــشــيــة �لــوطــنــيــة، عـــن قــ�ــشــد �أو 
بـــ�ـــشـــذ�جـــة، �لـــتـــحـــوالت �لـــتـــي حتدث 
و�لطائفية،  �الأ�شلمة،  �ملجتمع:  د�خل 
�ملحيطي،  و�لــرت�جــع  و�النف�شالية، 

و�لفقر، وعودة حكم �الأوليغار�شية.
�ملنتخبون،  �ملــحــلــيــون  �ملــ�ــشــوؤولــون     
�لــذيــن حاولو�  مــن جميع �الأطــيــاف، 
ر�فقو�  ما  غالًبا  �ملــيــد�ن،  مع  �لتكيف 
هذه �لتطور�ت مبح�شوبية متو�طئة. 
�ملعروفني  �لــ�ــشــكــان  �أواًل  ��ــشــتــهــدف 
�أقام  �إ�شالمية”،  �أ�ــشــول  “من  با�شم 
تـــو�زنـــا للقوى  �لــ�ــشــيــا�ــشــي  �الإ�ــــشــــالم 
�الآن، من  �ل�شكان  يثقل كاهل جممل 
و�لتهديد  و�لتكفري  �لرتهيب  خالل 
وحتى �أكر من ذلك، رعب �لهجمات 
�إىل  �لـــلـــجـــوء  دون  هــــذ�  �الإرهــــابــــيــــة. 
�إن�شاء �أحز�ب �شيا�شية باملعنى �لدقيق 
للكلمة، ولكن يتم تنظيمها من خالل 

و�لت�شامن  �ل�شبكات  من  معقد  عمل 
�لعابر  �لبعد  يــدمــج  �لـــذي  �ملتقاطع 

لالأوطان.
�ل�شيا�شي  �الإ�ــشــالم  �شعود  �إن  �ذن،     
على  رئي�شية،  م�شكلة  بــالــتــاأكــيــد  هــو 
�لوحيد.  �ملتهم  لي�س  �أنــه  من  �لرغم 
�أيديولوجية  �نــتــ�ــشــرت  �لــــو�قــــع،  يف 
�لــتــعــدديــة �لــثــقــافــيــة بــهــدوء و�شمت 
حتى �أ�شبحت مهيمنة ودعمت �ملو�قف 
“�لعن�شري”،  �لــهــو�ــس  �لــوهــمــيــة: 
�ملناه�شة للعن�شرية، �إز�لة �ال�شتعمار 
�ل�شامل، �لن�شوية �جلديدة �ل�شحية، 
نوع  مــن  “�ملجرد  �جلــديــد  �خلــطــاب 

�جلن�س«.
“�إبطال”  �إعــد�م و  �إىل     �لكل يدعو 
�أنف�شهم  يــتــهــمــون  ال  �لــذيــن  �أولـــئـــك 
ـــدون ذ�تــــهــــم مبــــا يــكــفــي على  ويـــجـــل
�الأول  �ملــقــام  يف  �أي  �لــعــامــة،  �ل�شاحة 
�لبي�س )دون حروف كبرية( و�لرجل 
�ليهودي(  �إىل  �متد  )مفهوم  �لغربي 
معترب� �نه “مميز” بطبيعته. وبا�شم 

�أعــد�ء �ل�شلم �الأهــلــي.    من �لو��شح 
�ملقبلة  ــيــة  �لــرئــا�ــش �النـــتـــخـــابـــات  �أن 
�شتكون حلظة �أ�شا�شية الإعادة حتديد 
يف  �شك  وبــال  �ملنا�شبة،  �النــقــ�ــشــامــات 
بجر�أة.  �لــتــحــالــفــات  تــ�ــشــكــيــل  �إعــــــادة 
و�النف�شالية  �الإ�ــشــالمــويــة  �شتكون 
�لنقا�س  و�لهجرة يف قلب  و�لطائفية 

�شو�ء �أحببنا ذلك �أم كرهنا.
   �ــشــيــكــون �لــيــمــني بــالــتــاأكــيــد �أكـــر 
�الأ�شئلة،  هــــذه  مــعــاجلــة  �إىل  مـــيـــاًل 
�لقيام  على  قـــادًر�  �شيكون  هــل  ولكن 
ن�شخة  يكون  �أن  ودون  بفعالية  بذلك 
)حزب  �لــوطــنــي  �لتجمع  مــن  بــاهــتــة 
للي�شار،  بالن�شبة  �أما  لوبان(؟  مارين 
��شتمر  �إذ�  �أخــــرى  مـــرة  ينه�س  فــلــن 
�جلهل  �أو  �لــيــ�ــشــار-�الإ�ــشــالمــوي،  يف 
�ليوم، حيث  باملو�شوع كما هو �حلال 
�أوروبــــا  �أو  �لــنــمــو  �أو  �لــ�ــشــيــاديــة  حـــدد 
باعتبارها �مل�شائل �لرئي�شية �لوحيدة 
يف �لـــوقـــت �حلــــــايل. لـــــذ�، لــقــد حان 
�أبعاده،  بكل  �لــو�قــع  ملــو�جــهــة  �لــوقــت 

دون �إخفاء وحجب �أي �شيء.
فيل�شوفة وعاملة �شيا�شية.

 اآخر كتاب ن�شرته: اأيها الفرن�شيون 
عليكم بجهد 

اإ�شايف ... للبقاء علمانيني! 
»من�شورات هارماتان, 2019«. 

مع تراجع ما ي�شمى بـ »الأحزاب الكبرية«:

ال�ضيا�ضة اليوم يف كل مكان با�ضتثناء الأحزاب ال�ضيا�ضية...!
لقد جتاهلت الأحزاب ال�شيا�شية الوطنية عن ق�شد اأو ب�شذاجة التحولت التي حتدث يف املجتمع

مارين لوبان: �ليمني �ملتطرف هو �مل�شتفيدجان لوك ميلين�شون رمز �لي�شار �ملتمرد �ل�شرت�ت �ل�شفر�ء ورف�س �لتحول �ىل حزب

زعيم �جلمهوريني كري�شتيان جاكوبماكرون  ال ي�شار وال ميني�ل�شكرتري �الأول للحزب �ال�شرت�كي �أوليفييه فور

�ضعوبة التمييز بني اليمني اجلمهوري 
والي�ضار احلكومي, عززت الظاهرة ال�ضعبوية

�ضتكون النتخابات الرئا�ضية املقبلة حلظة 
حا�ضمة لإعادة حتديد النق�ضامات املنا�ضبة

انت�شرت اأيديولوجية التعددية الثقافية اإىل 
حد اأن اأ�شبحت مهيمنة وتدعم املواقف الوهمية

 اليمني مثل الي�شار, �شمحا للتكنوقراطية اأن 
تفر�س عليهما مبكر منوذجا اقت�شاديا جديدا 

جمل�ض التعاون يوؤيد بيان ال�ضعودية ب�ضاأن التقرير الذي زود به الكونغر�ض حول جرمية مقتل خا�ضقجي
•• الريا�س-وام:

لـــدول �خلليج �لعربية  �لــتــعــاون  �لــعــام ملجل�س  �أعـــرب مــعــايل �الأمـــني 
�لدكتور نايف فالح مبارك �حلجرف عن تاأييده للبيان �ل�شادر من 
وز�رة �خلارجية �ل�شعودية ب�شاأن �لتقرير �لذي مت تزويد �لكونغر�س 

�الأمريكي به حول جرمية مقتل �ملو�طن جمال خا�شقجي.
)و��س(  �ل�شعودية  �الأنــبــاء  وكــالــة  بثته  بــيــان  �لــعــام يف  �الأمـــني  و�أكـــد 
�لعربية  �ململكة  به  تقوم  �لــذي  و�ملــحــوري  �لكبري  للدور  تقديره  عن 
�ل�شعودية يف تعزيز �الأمن و�ل�شلم �الإقليمي و�لدويل، ودورها �لكبري 
يف مكافحة �الإرهاب ودعم جهود �ملجتمع �لدويل يف مكافحته وجتفيف 

منابعه.

�أدلة  �أي  ر�أيــا خال من  �لتقرير ال يعدو كونه  �إن  �لعام  �الأمــني  وقــال 
قاطعة، موؤكد� �أن ما تقوم به �ململكة بقيادة خادم �حلرمني �ل�شريفني 
يف  �الأمـــني  عهده  ويل  و�شمو  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بــن  �شلمان  �مللك 
دعم �الأمن و�ل�شلم �الإقليمي و�لدويل ويف مكافحة �الإرهاب، هو دور 
ما  لكل  تاأييده  عن  نف�شه  �لوقت  يف  معرباً  ومقدر..  وثابت  تاريخي 
تتخذه �ململكة من �أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكت�شباتها ودعم دورها 

يف تعزيز ثقافة �لو�شطية و�العتد�ل.
ترف�س  �ململكة  حكومة  �ن  قالت  �ل�شعودية  �خلارجية  وز�رة  وكانت 
رف�شاً قاطعاً ما ورد يف �لتقرير �لذي مت تزويد �لكوجنر�س به ب�شاأن 
��شتنتاجات  من  �هلل  رحمه  خا�شقجي  جمال  �ملــو�طــن  مقتل  جرمية 
م�شيئة وغري �شحيحة عن قيادة �ململكة والميكن قبولها باأي حال من 

�الأحو�ل، كما �أن �لتقرير ت�شمن جملة من �ملعلومات و�ال�شتنتاجات 
�الأخرى غري �ل�شحيحة.

ونقلت وكالة �النباء �ل�شعودية عن بيان لوز�رة �خلارجية �ل�شعودية 
ما  �لتقرير  وتوؤكد على  ب�شاأن  تد�وله  �لــوز�رة  تابعت ما مت  �ن  قوله 
�شبق �أن �شدر بهذ� �ل�شاأن من �جلهات �ملخت�شة يف �ململكة من �أن هذه 
جرمية نكر�ء �شكلت �نتهاًكا �شارًخا لقو�نني �ململكة وقيمها �رتكبتها 
�لتي  �الأجهزة  وخالفت �شالحيات  �الأنظمة  كافة  جمموعة جتــاوزت 
�لق�شائية  �الإجــــــر�ء�ت  جميع  �تــخــاذ  مت  وقـــد  فــيــهــا،  يعملون  كــانــو� 
بحقهم  �شدرت  حيث  للعد�لة،  وتقدميهم  معهم  للتحقيق  �لالزمة 

�أحكاماً ق�شائية نهائية رحبت بها �أ�شرة خا�شقجي - رحمه �هلل -.
و��شافت �نه من �ملوؤ�شف حقاً �أن ي�شدر مثل هذ� �لتقرير وما ت�شمنه 

من ��شتنتاجات خاطئة وغري مربرة، يف وقت �أد�نت فيه �ململكة هذه 
عدم  ل�شمان  �لالزمة  �خلطو�ت  قيادتها  و�تخذت  �لب�شعة  �جلرمية 
تكر�ر مثل هذه �حلادثة �ملوؤ�شفة م�شتقبال، كما ترف�س �ململكة �أي �أمر 

من �شاأنه �مل�شا�س بقيادتها و�شيادتها و��شتقالل ق�شائها.
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بني  �ل�شر�كة  �أن  �خلارجية  وز�رة  وتوؤكد 
و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، هي �شر�كة قوية ومتينة، �رتكزت خالل 
�ملتبادل،  �أ�ش�س ر��شخة قو�مها �الحرت�م  �ملا�شية على  �لثمانية عقود 
�ملجاالت،  خمتلف  يف  تعزيزها  على  �لبلدين  يف  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  وتعمل 
�ملنطقة  و��شتقر�ر  �أمــن  لتحقيق  بينهما  و�لتعاون  �لتن�شيق  وتكثيف 
�إطار�ً  �شكلت  �لتي  �لر��شخة  �الأ�ش�س  هذه  ت�شتمر  �أن  وناأمل  و�لعامل، 

قوًيا ل�شر�كة �لبلدين �ال�شرت�تيجية.

عندما يتحدث اأردوغان عن اإ�ضالح دميوقراطي...هذا ما يح�ضل يف تركيا •• وا�شنطن-وكاالت

�لــذي يزعم  �أردوغـــان  �لرئي�س رجب طيب  �إن  بــور�ك بكديل  �لكاتب �لرتكي  قال 
لن يقدم على �الإ�شالح �إال لتعزيز حكمه، رمبا  �أنه “يحمل هد�يا دميوقر�طية”، 

مدى �حلياة، و�إ�شعاف ما ال يز�ل ُيعترب دميوقر�طية ُمعّطلة ب�شدة«.
�ال�شرت�تيجية،  للدر��شات  �ل�شاد�ت  بيغن  مركز  موق  يف  بكديل،  ركيوكتب  وكتب 
�أنه “منذ 1876، يبحث �الأتر�ك عن روحهم �لغربية دون جدوى. يومها قدمت 
�الإمرب�طورية �لعثمانية، حتت �شغط من �لعامل �حلديث،  د�شتورها �الأول �لذي 
�أي قبل  ثــان،  د�شتور عثماين  قــدم   ،1908 مــدة عامني فقط. يف  �شرى مفعوله 
�إلغاء �الإمــرب�طــوريــة. وعلى مــدى قــرن ون�شف قــرن، جاهد  14 عاماً فقط من 
�الأتر�ك لكتابة د�شتور حديث، معتقدين ب�شكل خاطئ �أن من �شاأنه �أن يوؤ�ّش�س دولة 
�أكــر من  على  تعديالت  �أُخلت  تعديل،  20 حزمة  �أكــر من  ،وباإ�شافة  حديثة«. 
ن�شف �لد�شتور �حلايل، �لذي و�شعه قادة �نقالب 1982. �أدخل �لتعديل �الأخري، 

فقط من �الأتر�ك يثقون يف �ملحاكم �لرتكية. ووفقاً ملنظمة “مر��شلون بال حدود”، 
حتتل تركيا �ملرتبة 154 من بني 180 دولة على الئحة حرية �ل�شحافة.

و�إذ �عترب �أن �لد�شتور �لرتكي يبدو مثله مثل �لد�شتور �الإير�ين، كاأنه مكتوب يف 
�شاأل بكديل “ملاذ� �إذن تعترب تركيا دولة غري حرة، رغم  “جنة �لدميوقر�طية”، 
ع�شر�ت �ل�شمانات �لد�شتورية يف جمال �لدميوقر�طية �لليرب�لية و�مل�شاو�ة �أمام 
�لقانون؟«. ُتعترب �لد�شاتري و�لقو�نني مهمة فقط يف �لدميوقر�طيات �لتي يكون 
على  مهماً،  �أمــر�ً  �لقانون،  �أمــام  و�مل�شاو�ة  �مل�شتقل،  و�لق�شاء  �لقانون،  �إنفاذ  فيها 

عك�س �لدميوقر�طيات �لتي تعتمد على فرز �الأ�شو�ت فقط مثل تركيا.
ورغم تعابري �لعظمة �لدميوقر�طية يف �لد�شتور، فاإن �ملحاكم �لرتكية ال متتثل 
الأحكام �ملحكمة �الأوروبية حلقوق �الإن�شان، �أو �ملحكمة �لد�شتورية �لرتكيةن رغم 

�لرئا�شي  �لنظام  على   ،2017 )ني�شان(  �أبريل  ��شتفتاء  باملو�فقة يف  �لذي حظي 
�لذي ال يز�ل مثري�ً للجدل. ويف 1 فرب�ير )�شباط( �جلاري، حتّدث �أردوغان عن 
�حلاجة �إىل د�شتور “مدين” جديد يف تركيا، معترب�ً �أن �لد�شتور �حلايل يحتوي 

على �آثار ال مُتحى من “�لو�شاية �لع�شكرية«.
يعد  عندما  �أنــه  بو�شوح  �لتجربة  �أظــهــرت  �إذ  لرتكيا،  �شيئة  �أنــبــاء  هــذه  تكون  قد 

�أردوغان باإ�شالحات دميوقر�طية، فاإن �لعجز �لدميوقر�طي يف تركيا، يت�شع.
تركيا على قائمتها  “فريدوم هاو�س”  2020، و�شعت منظمة  يف تقييمها لعام 

للدول “غري �حلّرة«.
ووفق مل�شروع �لعد�لة �لعاملية، حتتل تركيا �ملرتبة 107 من �أ�شل 128 دولة يف 
 20% باأن  �لعدل عبد �حلميد غول  2020، �عرتف وزير  �لقانون. ويف  �شيادة 

الأحكام  باالمتثال  مطالبة  �الأدنــى  �ملحاكم  �أن  على  بو�شوح  �لرتكي  �لد�شتور  �أن 
�ملحاكم �لعليا.

 Expression« لــــ  تــقــريــر  ـــار  ـــش �أ�  ،2020 �الأول(  ديــ�ــشــمــرب)كــانــون   29 يف 
فــاإن يف   ،47 �لـ  �أوروبــا  �أع�شاء جمل�س  �أنــه من بني جميع  �إىل   ،»Interrupted
من  �لعا�شرة  �ملــادة  مبوجب  �لتعبري  حرية  �شد  �النتهاكات  من  عــدد  �أكــرب  تركيا 
�التفاقية. ومن �أ�شل 845 حكماً �أ�شدرته �ملحكمة �الأوروبية حلقوق �الإن�شان بني 
1959 و 2019، كان 356 �شد تركيا �أي حو�يل خم�شة �أ�شعاف، �الأحكام �شد 

�لو�شيفة �لبعيدة رو�شيا.
mيف 2 فرب�ير )�شباط( 2021، حَد موقع تويرت من �لو�شول �إىل تغريدة لوزير 
�لد�خلية �لرتكي �شليمان �شويلو، و�شف فيها �لطالب �ملحتجني على تعيني �أحد 

�ملو�لني للحكومة لرئا�شة جامعتهم بـ”منحرفني من جمتمع �مليم«.
بالتاأكيد  هــي  �لــقــانــون  �أمـــام  و�ملــ�ــشــاو�ة  بــني �جلن�شني،  �ملــ�ــشــاو�ة  �أن  يتبني  وهــكــذ� 

“�شفحات من عمل رو�ئي” بعنو�ن �لد�شتور �لرتكي.
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عربي ودويل

ال�شوؤال  هــو  هـــذا     
قررت  اأن  بعد  الآن 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا يف 
املتحدة  الـــوليـــات 
يقوم  اأن  بــالإجــمــاع 
ـــب  ـــرام ـــــد ت ـــــال دون
ــم وثـــائـــق  ــي ــل ــش ــ� ــت ب
اإىل  ـــبـــتـــه  حمـــا�ـــش
ملنطقة  العام  املدعي 
اجلنوبية  مانهاتن 
ـــــــذي يـــحـــقـــق يف  ال
املالية  خمــالــفــاتــه 
وخمالفات  املحتملة 

اأ�شرته.

•• الفجر -نورمان لي�شرت 
ترجمة خرية ال�شيباين

خطف الأطفال م�ضدر رزق للع�ضابات الإجرامية يف نيجرييا 
قبل “قطاع طرق”، كما ت�شف �ل�شلطات هذه �لع�شابات �الإجر�مية �لتي كثفت 
عمليات �خلطف من �أجل �حل�شول على فدية من �لقرويني �أو �مل�شافرين يف 

�لواليات �ملوجودة يف �شمال وو�شط نيجرييا.
�إىل  ُتن�شب  �الآن،  �لتي حدثت حتى  للطالب  كانت عمليات �خلطف �جلماعي 
�جلماعات �الإرهابية �لتي تن�شط على بعد مئات �لكيلومرت�ت يف �شمال �شرق 

�لبالد.
وكانت �أبرز هذه �حلو�دث خطف 276 طالبة من مدر�شة ثانوية يف �شيبوك 

على يد �إرهابيي بوكو حر�م يف 2014، ما �أثار �شدمة يف �لعامل.
منذ  �إنه  �حلديثة،  �المنية  �ال�شت�شار�ت  �شان-بيار، مدير جمموعة  يان  وقال 
كانون �الأول/دي�شمرب، “�زد�دت عمليات �خلطف �جلماعية يف �ل�شمال �لغربي«. 
وتن�شط هذه �لع�شابات �الإجر�مية بد�فع �جل�شع ولي�س �لعقيدة، لكن بع�شها 

�أقام رو�بط قوية مع �جلماعات �الإرهابية �ملوجودة يف �ل�شمال �ل�شرقي.

 •• الغو�س-اأ ف ب

�أ�شبحت �ملد�ر�س يف �شمال غرب نيجرييا خالل ب�شعة �أ�شهر �أهد�فا لك�شب �ملال 
للع�شابات �الإجر�مية �لتي كثفت عمليات خطف �لطالب، ما يهدد ب�شكل �أكرب 
�لعملية �لرتبوية يف هذه �ملنطقة حيث قلة من �الأطفال فقط ميكنهم �لتعلم. 
وكان ع�شر�ت �مل�شلحني �قتحمو� �أم�س �الأول �جلمعة مدر�شة يف والية ز�مفار� 
وخطفو� 317 تلميذة من م�شاكن �لطلبة، بعد ع�شرة �أيام من خطف ع�شابة 
�ل�شلطات �ملحلية  �لنيجر �ملجاورة، و�أعلنت  42 �شخ�شا من مدر�شة يف والية 

�ليوم �إطالق �شر�حهم.
ويف كانون �الأول/دي�شمرب �ملا�شي، ُخطف �أكر من 300 فتى من مدر�شة يف 

كانكار� بوالية كات�شينا �ملجاورة. ومت �الإفر�ج عن �لفتيان فيما بعد.
�أ�شهر، من  �أقــل من ثالثة  وهــذ� �حلــادث هو ثالث و�قعة خطف لتالميذ يف 

�الأول/ كانون  يف  كانكار�،  �ختطاف  لعملية  �ل�شلطات  �إد�رة  �أن  �لباحث  ويرى 
دي�شمرب �ملا�شي قد تف�شر هذ� �الهتمام �جلديد باملد�ر�س.

�أ�شبوع  بعد  حــر�م،  بوكو  عن  نيابة  عملت  �لتي  �الإجر�مية،  �لع�شابات  �أطلقت 
�إطالق �شر�ح 344 فتى بعد مفاو�شات مع �ل�شلطات �لتي �أكدت �أنها مل تدفع 
�أي فدية. و�عترب �شان-بيار “بغ�س �لنظر عما تقوله �حلكومة، مت دفع فدية، 

و�أ�شبحت عمليات �خلطف هذه مربحة«.
وتريد  باملخاطر،  حمفوفة  �الأطفال  مئات  لتحرير  �لع�شكرية  �لعمليات  تعد 
“�خليار�ت  فــاإن  ولــذلــك  جديد”  �شيبوك  لتجنب  �شيء  كــل  “فعل  �حلكومة 
�لعفو  متنح  عندما  تخطئ  �حلكومة  “لكن  قال  �شان-بيار.  وفق  حمدودة”، 

للم�شوؤولني عن عمليات �خلطف هذه«.
وكان �مل�شوؤول عن عملية خطف كانكار�، �أو�لون دود�و�، قد �شلم نف�شه لل�شلطات 
يف مطلع �شباط/فرب�ير، مقابل �حل�شول على �لعفو، وذلك خالل �حتفال عام 

بح�شور �الإعالم. ور�أى �أن “هذ� �ملثال من �شاأنه ت�شجيع �لع�شابات و�ملجموعات 
�الإجر�مية على �رتكاب مثل هذه �جلر�ئم، الأن هناك غيابا تاما للعقوبات«.

و�لتنمية”  �لدميقر�طية  “مركز  مــديــرة  ح�شن،  هــد�يــات  �لـــر�أي  وت�شاطره 
لالأبحاث يف �أبوجا.

وقالت لوكالة فر�ن�س بر�س قبل ت�شعة �أيام، بعد �ختطاف 42 �شخ�شا، بينهم 
27 طالبا، يف مدر�شة يف والية �لنيجر �إن، بالن�شبة لهذه �لع�شابات �الإجر�مية، 
“�أب�شط طريقة �الآن للح�شول على �أمو�ل من �حلكومة هي خطف �لتالميذ«. 
�أ�شافت “يتعني على �حلكومة تاأمني �ملد�ر�س ب�شكل عاجل، و�إال فاإن عمليتي 

�خلطف يف �شيبوك وكانكار� �شت�شجعان �الآخرين على �لت�شرف ب�شكل �أ�شو�أ«.
317 فتاة يف ز�مفار�  د�ن رئي�س جمل�س �ل�شيوخ �أحمد الو�ن �جلمعة خطف 
وحث �حلكومة على بذل كل ما يف و�شعها “لتاأمني �ملد�ر�س �لتي �أ�شبح ير�ها 

هوؤالء �ملجرمني �أهد�فا �شهلة«.

   عام 2019، طلب �ملدعي �لعام 
�ــشــايــرو�ــس فــانــ�ــس ثــمــانــيــة �أعــــو�م 
�ل�شريبية  تــر�مــب  �إقــــر�ر�ت  مــن 
�ل�شابقة،  �ملحا�شبية  �شركته  مــن 

ماز�ر�س يو ��س �ي.
�ملحققون  �ـــشـــيـــتـــلـــقـــى  �ذن،     
و�لبيانات  �ل�شريبية  �ل�شجالت 
�ملالية لرت�مب منذ عام 2011، 
و�لتي كان يحاول �إخفاءها عنهم 
تزويدهم  �ــشــيــتــم  كــمــا  لــ�ــشــنــو�ت. 
�أعدوها،  �لذين  �ملحا�شبني  بــاآر�ء 
�ملالية  و�ملـــعـــلـــومـــات  و�لـــبـــيـــانـــات 
�الأولية �الأ�شا�شية، و�لتي قد تكون 

حمرجة.
 20 يــــجــــري حـــالـــًيـــا حـــــــو�يل     
و�شريبًيا  ومدنًيا  حتقيًقا جنائًيا 
جًد�  �مل�شتبعد  ومن  تر�مب.  �شد 
توجيه  �إىل  مــنــهــا  �أي  يـــــوؤدي  �أال 
�التهام و�الإد�نة. كما ميكن �تهام 
�بنته و�بنيه بالتو�طوؤ. وفيما يلي 
ميكن  �لتحقيقات  مــن  حمــوريــن 

�إمتامهما ب�شرعة كبرية.
لنجمة  قانونية”  »تـــكـــالـــيـــف 

�إباحية
ملدفوعات  خم�ش�س  �أحــدهــمــا     
لعام  �لرئا�شية  �النتخابات  خالل 
�دعت  �إبـــاحـــيـــة  لــنــجــمــة   2016
تر�مب.  مار�شت �جلن�س مع  �أنها 
�ل�شابق  حمـــامـــيـــه  عـــلـــى  وحـــكـــم 
مــايــكــل كــوهــني بــالــ�ــشــجــن ثالث 

�شنو�ت على خلفية �لق�شية.
   وُيــزعــم �أن تر�مب �أمــر كوهني 

•• عوا�شم-وكاالت

يف وقت تت�شارع �خلطو�ت نحو �إطالق 
لــيــبــيــا، متهيد�  �ملــوؤقــتــة يف  �لــ�ــشــلــطــة 
�أو�خـــــر �لعام  �ملــنــتــظــرة  لــالنــتــخــابــات 
عــقــد� من  تنهي  �أن  يــتــوقــع  �جلــــاري، 
�لــفــو�ــشــى، �أجـــــرى رئــيــ�ــس �لـــربملـــان، 
�ملغرب  �ــشــالــح، حمـــادثـــات يف  عــقــيــلــة 

تن�س على ملفني �ثنني.
و�لــتــقــى �ــشــالــح مــع وزيــــر �خلارجية 
معه  وبحث  بوريطة،  نا�شر  �ملغربي، 

جتاريني،  �ــشــركــاء  �أو  حمــتــمــلــني 
عندما  بــتــخــفــيــ�ــشــهــا  قـــــام  لــكــنــه 

�أفادته الأغر��س �شريبية.
ك�شفت  �ملـــا�ـــشـــي،  �خلـــريـــف  يف     
�ــشــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــاميـــز �أن 
مليون   26 �قــــتــــطــــع  تـــــر�مـــــب 
�ال�شت�شار�ت”  “ر�شوم  من  دوالر 
كــــمــــ�ــــشــــروفــــات لـــ�ـــشـــركـــاتـــه بني 
جزء  دفــع  مت  و2018،   2010
يف  �الأجــرية  �إيفانكا،  البنته  منها 

منظمة تر�مب. 
�لــتــي خف�شت �لدخل      و�لــتــهــم 
هي  لرت�مب،  لل�شريبة  �خلا�شع 
�شريبي،  تهرب  حتقيق  مو�شوع 
ف�شال عن حتقيق مدين منف�شل 

من قبل والية نيويورك. 
ا حتديد     ويحاول �ملحققون �أي�شً
�إريـــك ودونالد  �بــنــاه،  �إذ� كــان  مــا 
عند  ي�شتغالن  �لــلــذ�ن  جــونــيــور، 
ا  �أي�شً ح�شال  قد  ا،  �أي�شً و�لدهما 
مو�زية  ��شت�شارية”  “ر�شوم  على 

لالأ�شباب نف�شها.
* كاتب �شحفي, متخ�ش�س

 يف ال�شيا�شة الدولية,
 وموؤلف كتب وا�شعة 

النت�شار منها “الكتاب 
الأ�شود لكندا الإجنليزية”, 
و”حتقيقات حول الأجهزة 

ال�شرية” و”اأ�شرار خيار 
و”ق�شية جريار  كندا”, 

بول” و”�شجني يف بانكوك”
 “�شرية ذاتية«.

�لتي  �نــتــظــار حــ�ــشــول �حلــكــومــة،  يف 
ينتظرها كل �لليبيني لتحقيق ما �تفق 
�لليبي يف جنيف،  عليه �شمن �حلــو�ر 
�لنو�ب  ثــقــة مــن طـــرف جمل�س  عــلــى 

للتمهيد ملرحلة �أكر ��شتقر�ر�«.
و�إ�شافة  �لــزيــارة  “هذه  �أن  و�أ�ــشــافــت 
�لد�خلي  لل�شاأن  بالن�شبة  الأهميتها 
�لــلــيــبــي، فــاإنــهــا تــكــتــ�ــشــي بـــعـــد� مهما 
�لثنائية  �لــعــالقــات  تــعــزيــز  �إطـــــار  يف 
وتاأكيد�  وتوطيدها،  �لليبية،  �ملغربية 
ملوقف �ملغرب �لثابت �لد�عم للمرحلة 

�النتقالية«.
بلغها  �لتي  “�ملحطة  �أن هذه  و�أردفــت 
مــ�ــشــار �حلـــل �لــلــيــبــي تـــاأتـــي يف ظرف 
��شتتباب  يف  �شي�شاهم  دقــيــق  مــغــاربــي 
�الأمن على م�شتوى �ملنطقة”، م�شددة 
�إطـــار  �حلـــل يف  “تعزيز  �أهــمــيــة  عــلــى 
�لبيت �لعربي دون تدخل الأي �أطر�ف 
�إقليمية، وذلك من �جل تكري�س دولة 
�ملوؤ�ش�شات وطي �شفحات �لنز�ع �لليبي 

و�إنهائه«.
�لــبــاحــث يف �لعلوم  قـــال  ومـــن جــهــتــه 
�خلام�س  حممد  بجامعة  �ل�شيا�شية 
“�شكاي  ملــوقــع  ت�شريح  يف  بــالــربــاط، 
تاأتي  �لزيارة  “هذه  �إن  عربية”  نيوز 
يف �إطار تاأكيد �ململكة �ملغربية لدورها 
�لت�شوية  م�شار  دعم  يف  و�لهام  �لثابت 
�لليبي-�لليبي  و�حلــــو�ر  �ل�شيا�شية 
و�الإ�ــــشــــر�ع يف تــنــزيــل خمـــرجـــات هذ� 

�مل�شار �ملمتد ل�شنو�ت على �الأر�س«.

بــاإجــر�ء �لــدفــع �ــشــّرّيــا، هــو �لذي 
كــان يجب �الإعـــالن عنه مبوجب 
قــــــــو�نــــــــني متــــــويــــــل �حلـــــمـــــالت 
حماولة  يف  مت  الأنـــــه  �لــرئــا�ــشــيــة 
ملــ�ــشــاعــدة تـــر�مـــب عــلــى �لـــفـــوز يف 
�النـــتـــخـــابـــات. وقــــال كـــوهـــني، �إن 
�لــ�ــشــوء �الأخ�شر  �أعــطــى  تــر�مــب 

دوالر  �ألـــــف   130 مــبــلــغ  لـــدفـــع 
�شدد  ثم  �النتخابات،  قبل  للمر�أة 
على  مــزورة  بفاتورة  �لوكيل،  لها 

�أنها “ر�شوم قانونية«.

الأبناء يف ورطة
�لــعــامــون يف  �ملـــدعـــون     وي�شتبه 

�لرئي�س  �أن  يف  ــا  �أيــ�ــشً نــيــويــورك 
قيمة  ــــاأن  ــــش ــــ� ب كـــــــذب  �لــــ�ــــشــــابــــق 

ممتلكاته.
 �أقـــ�ـــشـــم كـــوهـــني �أمـــــــام جلـــنـــة يف 
�لكوجنر�س �أن تر�مب ي�شّخم يف 
�أ�شوله  قيمة  �الأحــيــان  مــن  كثري 
مقر�شني  مــــع  �لـــتـــعـــامـــل  عـــنـــد 

ملف ت�شكيل �حلكومة �جلديدة.
�شالح  مباحثات  �إن  مر�قبون  ويقول 
�لربملان  توحيد  �إىل  ت�شبو  �ملغرب  يف 
و�أي�شا  �ملــرتــقــبــة،  للحكومة  متــهــيــد� 

توطيد� للعالقات مع �لرباط.
وذكـــر �ــشــالــح يف مــوؤمتــر �شحفي مع 
�لليبي  �لـــنـــو�ب  جمــلــ�ــس  �أن  بــوريــطــة 
للحكومة  �لــثــقــة  ملــنــح  جل�شة  �شيعقد 
�شيقرر  “�لربملان  �أن  مــوؤكــد�  �ملوؤقتة، 
خــاللــهــا، بــكــل حـــريـــة، مـــا �ـــشـــري�ه يف 
م�شلحة �لبالد«. و�أو�شح �أن منح �لثقة 

“حكومة  ت�شبح  �شيجعلها  للحكومة 
�لت�شريعية  �لــ�ــشــلــطــة  مـــن  مــعــتــمــدة 
�أن  �إىل  م�شري�  �لبالد”،  يف  �ملنتخبة 
ت�شكيل  �إىل  يتطلع  �لليبي  �لــربملــان 
حكومة موؤقتة م�شغرة ت�شم كفاء�ت 

متثل خمتلف �ملناطق �لليبية.
يف  �جلميع  م�شاركة  �إىل  �شالح  ودعــا 
�ل�شلطة، للخروج من �الأزمة، معترب� 
مرحلة  هي  ليبيا  يف  �ملرحلة  هــذه  �أن 
خمتلف  بــــني  �خلـــــالفـــــات  لـــتـــ�ـــشـــويـــة 
ت�شريحات  وتاأتي  �لليبيني.  �لفرقاء 

�ــشــالــح عــقــب فــ�ــشــل رئــيــ�ــس �لــــــوزر�ء 
دبيبة  �حلــمــيــد  عــبــد  �جلــديــد  �لليبي 
�ملنتظرة،  حكومته  ت�شكيلة  عر�س  يف 
“حكومة  �شعار  عن  باحلديث  مكتفيا 
ت�شاوؤالت  �أثــــار  ممــا  وطنية”،  وحـــدة 
ب�شاأن ما �إذ� كانت حكومته �النتقالية 

قادرة على توحيد �لف�شائل �لليبية.
وحــكــومــة ديــبــيــة هــي نتيجة حـــو�ر�ت 
�لليبيني �ملتتالية يف �ملغرب و�شوي�شر� 
�لتح�شري  مبهمة  وت�شطلع  وتون�س، 
دي�شمرب  يف  �شتعقد  �لتي  لالنتخابات 
�النتخابات  هــذه  �إىل  وينظر  �ملــقــبــل، 
توحيد  �إعـــادة  نحو  �ل�شبيل  �أنها  على 
�إىل   2014 عام  منذ  �ملنق�شمة  ليبيا 
و�أخرى  �ل�شرق  يف  و�حــدة  حكومتني، 

يف �لغرب.
و�أعــرب مكتب دبيبة يف ت�شريح تلقت 
منه  نــ�ــشــخــة  عربية”  نــيــوز  “�شكاي 
جمل�س  دعـــــوة  “على  مــو�فــقــتــه  عـــن 
�لنو�ب جلل�شة خا�شة من �أجل �عتماد 
�ملجل�س  يلتئم  �أن  ويــاأمــل  �حلــكــومــة، 

وفق �لن�شاب �لقانوين«.
ورمبــــا ميــثــل �ــشــكــل �حلــكــومــة نقطة 
دبيبة  وعقيلة �شالح، يف  خــالف بني 

�شوء �ختالفهما يف وجهات �لنظر. 
وتقول �شهام �أبعري، �لباحثة يف �لعلوم 
“�شكاي  ملوقع  ت�شريح  يف  �ل�شيا�شية 
نيوز عربية” �إن لقاء �شالح يف �ملغرب 
�ــشــيــعــزز دور �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لــ�ــشــرعــيــة يف 
�لــــبــــالد، ويــــوحــــد �ـــشـــفـــوف �لـــربملـــان 

هل يودع تر�مب �ل�شجن؟

�شاحب �ملعايل �ل�شيد عادل بن عبد �لرحمن 
�لع�شومي رئي�س �لربملان �لعربي

اإيفانكا, دونالد جونيور, اإريك, يف ورطة مع الوالد

ق�شايا باجلملة والتق�شيط:

هل �ضيذهب ترامب وعائلته اإىل ال�ضجن...؟
رئي�ض الربملان العربي يجدد حتذيره من كارثة ناقلة �ضافر 

ويطالب جمل�ض الأمن واملجتمع الدويل بالتحرك العاجل والفوري

جتمع مئات الرو�ض لإحياء ذكرى اغتيال املعار�ض نيمت�ضوف 

حال  يف  �شتحدث  �لــتــي  و�القــتــ�ــشــاديــة  �لبيئية  �لــكــارثــة 
وقف  �شاأنه  من  جــاد�ً  حتركاَ  �لناقلة،  من  �لنفط  ت�شرب 
قد  موقوتـــة  قنبلة  مبثابة  يعد  �لــتــي   �لبيئية  �لكارثة 

تنفجر يف �أي حلظة .

•• القاهرة-الفجر:

حـــذر �ــشــاحــب �ملــعــايل �لــ�ــشــيــد: عـــادل بــن عــبــد �لرحمن 
تعّنت  ��شتمر�ر  مــن  �لــعــربــي  �لــربملــان  رئي�س  �لع�شومي 
�ملتحدة  �الأمم  لفريق  �ل�شماح  بــعــدم  �حلــوثــي  ميلي�شيا 
ميناء  ُقبالة  �لــو�قــع  �لنفطي  “�شافر”  خــز�ن  ل�شيانة 
�الأحمر  �لــبــحــر  عــلــى  �حُلـــديـــدة  ر�أ�ــــس عي�شى يف مــديــنــة 
عن   �أ�شفر  و�لــذى  2015م،   عــام  منذ  �شيانته  وتوقف 
تطور خطري يف �لناقلة �لتي حتمل 1.14 مليون برميل 
تدفع  قد  �النفجار مما  �أو  بالغرق  وباتت مهددة  نفطي 
�ليمن  على  وخيمة  و�قت�شادية  و�إن�شانية  بيئية  بكارثة 

ودول �ملنطقة و�ملالحة �لدولية.
وطالب رئي�س �لربملان �لعربي، جمل�س �الأمن و�ملجتمع 
�لدويل بالتحرك �لدويل �لعاجل و�لفوري الإنقاذ �لو�شع 
خ�شو�شاً بعدما ر�شدت �الأقمار �ل�شناعية �شور جديدة 
بالتحرك من مكانها، ما  بــد�أت  �لناقلة �شافر  �أن  �أكــدت 
حا�شماً  تــدخــاًل  تتطلب  وخــيــمــة  بــعــو�قــب  �الأمــــر  يــنــذر 
و�بتز�ز  م�شاومة  لــوقــف  و  �لــكــارثــة  وقـــوع  قبل  وعــاجــاًل 
��شتجابتها  وعــدم  �لـــدويل  للمجتمع  �حلــوثــي  ميلي�شيا 
فريق  ملنع  �لكارثية  �لعو�قب  من  �لدولية  للتحذير�ت 
�الأمم �ملتحدة من �لو�شول �إىل �لناقلة .  و�أعرب رئي�س 
�لربملان �لعربي، عن تطلعه باأن ُيبنى على قر�ر جمل�س 
2021م،   25 فــرب�يــر  �لــــذي �ــشــدر �خلــمــيــ�ــس  �الأمــــن 
م�شوؤولية  �حلوثي  ميلي�شيا  فيه  �الأمــن  جمل�س  وحمل 

و�شارك  بانتظام.  �ل�شلطات  وتزيله  �غتياله،  مكان  يف 
بينهم  �لظهر،  بعد  �لتجمع  يف  ا  �شخ�شً  740 حــو�يل 
عــدة �شفر�ء من دول �الحتــاد �الأوروبــــي، وفــق منظمة 
“كونتور بالن” غري �حلكومية �ملتخ�ش�شة يف مر�قبة 
�لتظاهر�ت. كتب ممثل �الحتاد �الأوروبــي يف رو�شيا يف 
تغريدة “ال يز�ل نيمت�شوف مثاال يحتذى به للذين ال 

يتجاهلون �حلرية وحقوق �الإن�شان و�لدميقر�طية«.
�أ�شخا�س  خم�شة  على  ُحكم   ،2017 متوز/يوليو  يف 
مــتــحــدريــن مــن جــمــهــوريــتــي �لــ�ــشــيــ�ــشــان و�إنــغــو�ــشــيــا يف 
بني  تــرت�وح  ملــدد  بال�شجن  �لرو�شية،  �لقوقاز  منطقة 
11 و 20 عاًما بتهمة �لتورط يف عملية �الإغتيال هذه. 
لكن �أ�شرة نيمت�شوف ت�شر على �أن �ل�شلطات ف�شلت يف 

�حالة مدبري �جلرمية على �لق�شاء.
ويـــاأتـــي �لــتــجــمــع فــيــمــا يــنــقــل �ألــيــكــ�ــشــي نــافــالــنــي �أبـــرز 
معار�شي �لكرملني، �إىل مع�شكر للعمل �لق�شري حيث 
�الإحتيال،  بتهمة  ون�شف  �شيق�شي حكما مدته عامني 

وهي تهمة يعزوها �إىل دو�فع �شيا�شية.
��شتمر  عــالج  �أملــانــيــا عقب  عــودتــه  بعد  �عتقاله،  و�أثـــار 
�أ�ــشــهــر مـــن �لــتــ�ــشــمــم، �لــــذي �تــهــم �لكرملني  خــمــ�ــشــة 
قمعتها  �لتي  �لتظاهر�ت  من  موجة  ور�ءه،  بالوقوف 

�ل�شرطة يف رو�شيا.

مع  ذلــك  ويتز�من  �لــثــاين.  ت�شرين  نوفمرب   29-28
على  �ل�شيطرة  �الإثيوبية  �حلكومة  قو�ت  �نتز�ع  تاريخ 
�إقليم تيجر�ي من قو�ت مو�لية حلزب  مقلي عا�شمة 

�شيا�شي حملي �تهمته �حلكومة �ملركزية بالتمرد.
�إن �لقتل �جلماعي جاء رد� على  وقالت منظمة �لعفو 
هجوم نفذته جماعة حملية م�شلحة و�إن جنود �إريرتيا 
�أعدمو� رجاال و�شبيانا يف �ل�شو�رع و�شاركو� يف عمليات 

نهب و��شعة.
وتنفي �إريرتيا دوما �أن قو�تها �شاركت يف �ل�شر�ع على 

�أر��شي جارتها �إثيوبيا.
وحتدثت رويرتز �الأ�شبوع �ملا�شي �إىل مو�طن من �إقليم 
�الإثيوبية  �لعا�شمة  يف  �لبناء  قطاع  يف  يعمل  تيجر�ي 
�أبابا وقال �إن جنود� �إريرتيني قتلو� بالر�شا�س  �أدي�س 
�شتة من عائلته يف �أك�شوم يف 28 نوفمرب ت�شرين �لثاين 
من بينهم �أخوه �لبالغ من �لعمر 17 عاما و�أبوه �لذي 

كان عمره 78 عاما.
وقـــال �لــرجــل يف مــقــابــلــة عــرب �لــهــاتــف “كل �ــشــيء يف 

�أ�شرتنا، كل �ل�شعادة، حتول �إىل �شو�د«.
مــو�طــنــني يف  �إىل  �لــو�ــشــول  مــن  رويــــرتز  تتمكن  ومل 

�أك�شوم نف�شها.

•• مو�شكو-اأ ف ب

�ل�شبت  �أمــ�ــس  مو�شكو  و�ــشــط  يف  �لــرو�ــس  مــئــات  جتمع 
�أبرز  �أحـــد  نيمت�شوف  بــوريــ�ــس  �غــتــيــال  ذكـــرى  الإحــيــاء 
قبل  مقتله  حتى  بوتني  فالدميري  �لرئي�س  معار�شي 
�شتة �أعو�م. ُقتل بوري�س نيمت�شوف �أحد �أكر معار�شي 
بوتني تاأثري� و�لذي كان نائًبا لرئي�س �لوزر�ء يف عهد 
من  �أطلقت  ر�شا�شات  باأربع  يلت�شني،  بوري�س  �لرئي�س 
 27 يف  للكرملني  جمـــاور  ج�شر  عــلــى  قــريــبــة  م�شافة 
وقـــال �أحـــد �ملــ�ــشــاركــني وهو   .2015 �ــشــبــاط/فــرب�يــر 
كا�شيانوف  ميخائيل  �ل�شابق  �لــوزر�ء  ورئي�س  �ملعار�س 
عام  كل  من  �ليوم  هــذ�  “جنتمع  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
يف هذ� �ملكان لنظهر لل�شلطة �أننا مل نن�شى ولن نن�شى. 

ذكرى بوري�س لن تزول«.
مــا حارب  �شنحقق  �أنــنــا  يــقــني مــن  عــلــى  “�أنا  و��ــشــاف 
بوري�س من �أجله قريبا، حرية �لرو�س ورفاهيتهم وحياة 
من  �لــرو�ــس  حترير  يف  “مب�شاهمته  م�شيد�  كرمية”، 
�لعهد  �لتي تالحقنا منذ  �ل�شمولية  �لقمع وهذه  هذ� 
�مل�شرية  يف  �مل�شاركون  متكن  �لــعــام،  هــذ�  �ل�شوفياتي«. 
�لزهور على  �ملعار�س من و�شع  �إحياء ذكرى  مبنا�شبة 
نيمت�شوف  بوري�س  لذكرى  �إحــيــاًء  �أُقــيــم  ب�شيط  ن�شب 

•• نريوبي-رويرتز

يوم  �لــدولــيــة  �لعفو  �أوردتــــه منظمة  مــا  �إريــرتيــا  نفت 
�أم�س �الأول �جلمعة من �تهامات باأن قو�تها قتلت مئات 
�لعام  من  �شاعة   24 خــالل  �إثيوبيا  �شمال  يف  �ملدنيني 
ت�شل  رمبــا  باأنها  �ملنظمة  و�شفتها  و�قــعــة  يف  �ملــا�ــشــي، 

مل�شتوى �جلر�ئم �شد �الإن�شانية.
ورف�س وزيــر �الإعــالم �الإريــرتي مياين م�شقل تقرير 
�ملنظمة وكتب على تويرت “مل تبذل منظمة �لعفو �أي 

حماولة للح�شول على �أي معلومات من �إريرتيا«.
لكن رغم رف�س �إريرتيا ملا هو من�شوب لقو�تها، �أ�شدرت 
بيانا  �إثيوبيا  يف  �الإن�شان  بحقوق  معنية  ر�شمية  هيئة 
�أقــل. ويعد  بتفا�شيل  و�إن كان  �أي�شا وقائع قتل  ي�شف 
هذ� �عرت�فا ر�شميا نادر� من �إثيوبيا باأن قو�ت �إريرتية 
�شاركت يف �ل�شر�ع خالل �حلملة �لتي نفذتها �حلكومة 

مبنطقة تيجر�ي �لعام �ملا�شي.
وقالت منظمة �لعفو �إنها حتدثت �إىل 41 �شاهد� و�شفو� 
يف  �ملدنيني”  “ملئات كثرية من  �الإثيوبية  �لقو�ت  قتل 

�أك�شوم، وهي مدينة قدمية ب�شمال �إثيوبيا.
وذكرت �ملنظمة �أن �لو�قعة حدثت خالل 24 �شاعة يف 

�لثالثي يف ورطة �الب

هدفان لزيارة عقيلة �ضالح للمغرب.. وترقب ب�ضاأن جل�ضة الربملان

اإريرتيا تنفي قتلها مئات املدنيني يف اأك�ضوم الإثيوبية 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

تاأهل فريقا �الإمار�ت و�حلبتور للبولو 
�إىل �لدور قبل �لنهائي يف بطولة كاأ�س 
دبي �إيفز� �لذهبية للبولو بعد فوزهما 
على بنجا�س و�لذئاب ويتجدد �أملهما 
�ملبار�ة �لنهائية على  �إىل  معا للتاأهل 
�لــكــاأ�ــس �لــغــالــيــة يف �لــفــوز حــيــث من 
�الإمــــار�ت مع  يلتقي فريق  �أن  �ملــقــرر 
�لثانية من  �أبوظبي يف  نظريه فريق 
يف  وغنتوت  �حلبتور  ثــم  �لظهر  بعد 
�ملو�فق  �لثالثاء  يــوم  ع�شر�  �لر�بعة 
�لثاين من مار�س  للتاأهل �إىل �ملبار�ة 

�لنهائية على �لكاأ�س �لغالية.
وكـــان فــريــق �حلــبــتــور قــد حقق فوز� 
دبي  ذئــاب  فريق  مناف�شه  على  �شعبا 

�أهـــد�ف   6 مــقــابــل   7 وبنتيجة  كــافــو 
تقدم  رغــم  متكافئة  �شبه  مبار�ة  بعد 
�الأربعة  �الأ�ــــشــــو�ط  طــــو�ل  �حلــبــتــور 
مقابل   2 �الأول  �ل�شوط  �أنــهــى  حيث 
��شنب  فيلك�س  �أحرزهما  و�حــد  هــدف 
و�لـــ�ـــشـــوط �لـــثـــاين بــخــمــ�ــشــة �أهـــــد�ف 
�ل�شوط  ويف  �أهـــــد�ف  ثــالثــة  مــقــابــل 
مــقــابــل خم�شة  �أهــــد�ف  �شتة  �لــثــالــث 
�ل�شوط  �لفريقني يف  �أهــد�ف وتعادل 
�لر�بع ب�شتة �هد�ف لكل منهما �إال �أن 
�لفريق  وهــد�ف  جنم  �شوال  فاكوندو 
)4 �أهد�ف( رجح كفة فريقه �حلبتور 
بــخــطــف �لــهــدف �لــقــاتــل مــن �شربة 
�لــ�ــشــوط �خلام�س  نــاجــحــة يف  جــــز�ء 

و�الخري .
�أما �ملبار�ة �لثانية فقد جاءت ل�شالح 

فريق �المار�ت �ثر فوزه على بنجا�س 
يف  �هــد�ف  ت�شعة  مقابل  هدفا  ب12 
مبار�ة تقدم فيها فريق �المار�ت من 
بد�يتها وحتى نهايتها منهيا �ل�شوط 
منهما  لــكــل  بــهــدف  بــالــتــعــادل  �الول 
حــيــث بــــادر تــومــا�ــس بــانــيــلــلــو هد�ف 
�لفريق �لذي عاد مل�شتو�ه �ملعروف )6 
�أدرك بوتوب�شكي �لتعادل  �أهد�ف( ثم 
كثف  �لــثــاين  �لــ�ــشــوط  ويف  لبنجا�س 
�شمو  بقيادة  �المــار�ت هجومه  فريق 

ر��شد  بن  بنت حممد  ميثاء  �ل�شيخة 
�آل مكتوم وجنــح يف زيــادة �لفارق مع 
نهاية �ل�شوط بخم�شة �أهد�ف مقابل 
هدفني ويف �ل�شوط �لثالث �أ�شاف كل 

فريق هدفني .
�لــر�بــع فقد جنــح فريق  �ل�شوط  �أمــا 
لي�شبح  �لفارق  يقل�س  �أن  بنجا�س يف 
هدفني فقط بعد �أن و�شلت �لنتيجة 
ومع  �أهــد�ف  �شبعة  مقابل  ت�شعة  �إىل 
بد�ية �ل�شوط �خلام�س يحرز بنجا�س 

هدفه �لثامن �إال �أن هذ� �لهدف �أثار 
حفيظة جنم �المار�ت توما�س بانيللو 
و�لـ12  �لـ11  فريقه  هــديف  ليحرز 
فريق  �لــوقــت  ي�شعف  مل  فيما  تباعا 
و�حد�  هدفا  ت�شجيل  �شوى  بنجا�س 
ليتاأهل  �أهــد�ف   9 �إىل  ر�شيده  ر�فعا 
فريق �المار�ت وبهذه �لنتيجة �شوف 
يلعب ذئاب دبي كافو مع �يفز� مهرة 
وبــنــجــا�ــس مـــع زيـــــد�ن يـــوم �الأربـــعـــاء 

�ملقبل �ملو�فق �لثالث من مار�س .

•• دبي-الفجر:

الأمن  �لعامة  �الإد�رة  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  فريق  يلعب 
هاماً  دور�ً  دبــي،  �شرطة  يف  و�لــطــو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات 
�إمـــارة دبــي �إىل جانب دوره  يف تعزيز �الأمـــن و�الأمـــان يف 
�لتي  و�الأن�شطة  و�ملنا�شبات  �لفعاليات  تاأمني  يف  �لريادي 
ت�شهدها �الإمارة، ناهيك عن دوره �لهام خالل �مل�شاركة يف 
�لتعامل مع جائحة كورونا  �أثناء  �لوطني  �لتعقيم  فرتة 
من  �إليها  �لو�شول  ي�شعب  �لتي  �ملناطق  بتاأمني  وقيامه 

قبل �لدوريات �ل�شرطية.
و��شتطاع فريق �لدر�جات �لهو�ئية يف �شرطة دبي، تنفيذ 
 1069 بتنفيذ  و�لقيام  �ملا�شي،  �لــعــام  مهمة   1303
جولة تاأمني يف �ملناطق �ل�شياحية، وتاأمني 109 فعالية 
على م�شتوى �الإمارة، �إىل جانب �النتقال للتعامل مع 8 
حاالت طارئة، و�لقيام بـ 115 مهمة تاأمني خالل فرتة 

�لتعقيم �لوطني. 
�الإد�رة  مــديــر  �لغيثي،  علي  عــبــد�هلل  �لــلــو�ء  �ــشــعــادة  �أكـــد 
�لعامة الأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ يف �شرطة دبي، 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  بثو�بت  ملتزمة  �الإد�رة  �أن 
�لتفوق  حتقيق  نحو  و�لد�ئم  �حلثيث  بال�شعي  و�ملتمثلة 
و�ل�شيا�شات  �خلطط  و�شع  خــالل  مــن  وذلــك  �ملوؤ�ش�شي، 
�لكفيلة بتحقيق �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية لالإد�رة �لعامة 
��شرت�تيجية  من  و�ملنبثقة  و�لطو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، ولذلك فاإن جميع �الأن�شطة 
�أهد�ف  مع  مبا�شر�ً  بها تتطلب ربطاً  �لتي تقوم  �الأمنية 
�أ�ش�شت  �إذ  دبـــي،  ل�شرطة  �لعامة  �لــقــيــادة  و��شرت�تيجية 
�لنو�ة  و�لطو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات  الأمن  �لعامة  �الإد�رة 
جديد  �إجنـــاز  �شمن  �لهو�ئية  �لــدر�جــات  لفريق  �الأوىل 

ل�شرطة دبي.
 و�أو�شح �للو�ء �لغيثي �إنه �إميان من �الإد�رة �لعامة الأمن 

�ل�شرطي،  �لعمل  باأهمية  و�لــطــو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات 
�لعلمية  �ملــجــاالت  �شتى  يف  منت�شبيها  تــاأهــيــل  و�ـــشـــرورة 
دبي  �شرطة  وكــفــاءة  �شمعة  مــع  تتنا�شب  �لــتــي  و�لعملية 
وما و�شلت �إليه من مكانة عاملية، �إرتاأت وبتوجيهات من 
معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
2015م،  عــام  �لهو�ئية،  �لــدر�جــات  فريق  ت�شكيل  دبــي، 
و�إدخاله يف جمال مكافحة �ل�شغب، وذلك ملو�كبة �لتطور 

وتنامي �الأحد�ث �لتي ي�شهدها �لعامل.

اأهمية الفريق
و�أو�ــــشــــح �لـــلـــو�ء �لــغــيــثــي �أن �أهــمــيــة فـــريـــق �لـــدر�جـــات 
�إىل جميع  �لــو�ــشــول  قـــدرتـــه عــلــى  تــكــمــن يف  �لــهــو�ئــيــة 
�الإزدحامات  بذلك  متحدياً  �ملمكنة  بال�شرعة  �الأمــاكــن 
يكون  بحيث  �ل�شيقة،  و�الأمــاكــن  �ملــروريــة،  و�الختناقات 
�لــفــريــق قـــــادر�ً عــلــى �لــو�ــشــول �إىل كــل �الأمـــاكـــن �ملهمة 
كاملو�قع و�ملناطق �ل�شياحية و�ملر�كز �لتجارية، و�الأ�شو�ق 
و�ل�شو�طئ و�لقنو�ت �ملائية، وي�شارك يف تاأمني �لفعاليات 
و�الحتفاالت و�ملنا�شبات و�الأن�شطة �ملختلفة �لتي ت�شهدها 
�إىل مو�قع  �لو�شول  ب�شرعة و�شهولة  �إمارة دبي، ويتميز 

�لفعاليات و�ال�شتدعاء �ل�شريع وجتاوز �الزدحامات.

تفاعل كبري 
�لهو�ئية حظي  �لدر�جات  فريق  �أن  �لغيثي  �للو�ء  وبني   
و��شتح�شان  �ملجتمع  و��شعة يف  ِقبل قطاعات  بتفاعل من 
�أكــرب من  �لــدر�جــات ب�شكل  نــظــر�ً القـــرت�ب فريق  كبري، 
�جلــمــهــور، مــا خــلــق حــالــة مــن �لــتــفــاعــل �الإيــجــابــي بني 
�لــ�ــشــرطــة و�جلــمــهــور، وكـــان فــريــق �لـــدر�جـــات �لهو�ئية 
�ملجتمعية  �ملـــبـــادر�ت  �إطــــالق  نــاحــيــة،  مــن  فــعــال  عن�شر 
وتاأمني  �لريا�شية  �مل�شابقات  يف  و�ملــ�ــشــاركــة  �لتطوعية 

�لفعاليات.

مبادرات جمتمعية
وقال �للو�ء �لغيثي �إن من �أهم �ملبادر�ت �ملجتمعية لفريق 
�لدر�جات �لهو�ئية مبادرة "ملتزمون باإجر�ء�ت �ل�شالمة" 
بالتعاون مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني مُمثلني بهيئة �لطرق 
و�ملو��شالت وجمل�س دبي �لريا�شي، حيث مت �إطالق �ملبادرة 
لتلبي حاجة �ملجتمع وخ�شو�شاً فئة �ل�شائقني، وهي ُتعنى 
مثل  �لهو�ئية  بالدر�جات  �خلا�شة  بامل�شامري  بتوعيتهم 
�ل�شبا وم�شمار �خلو�نيج وميد�ن، وكان لهذه  ند  م�شمار 
�ملبادرة دور�ً كبري�ً يف توعية �ل�شائقني والقت جناحاً كبري�ً 
وترحيباً من �ملو�طنني و�ملقيمني �لذين ميار�شون ريا�شة 
�لهو�ئية  �لــدر�جــات  قــام فريق  �لهو�ئية.   كما  �لــدر�جــات 
�ال�شتخد�م  كيفية  على  �لــطــالب  وتعليم  �ملــدر��ــس  بــزيــارة 
�الآمن للدر�جات �لهو�ئية وتنبيههم باأهمية معد�ت �الأمن 
لها من  ملــا  �لــر�أ�ــس  خـــوذة  �شيما  و�ــشــرورتــهــا ال  و�ل�شالمة 

�أهمية بالغة يف �لوقاية �أثناء �حلو�دث.

 اإجنازات الفريق 
نائب مدير  �لفال�شي،  ر��شد خليفة  �لعميد  وبــدوره، قال   
�الإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات و�ملن�شاآت  و�لطو�رئ بالوكالة، 
دعم  على  ت�شكيله  يقت�شر  �لهو�ئية ال  �لدر�جات  فريق  �إن 
وم�شاندة �إد�رة �لطو�رئ، و�إمنا يقوم بامل�شاركة يف �لفعاليات 
فقد  �الجنـــاز�ت  من  �لعديد  ولديه  �لريا�شية  و�الأن�شطة 
�شارك يف �مل�شابقات و�الأن�شطة �لريا�شية �لتي تقام يف �إمار�ت 
�الأول يف  �ملركز  �لعديد منها وح�شل على  وفــاز يف  �لدولة 
�شباق عجمان �ملفتوح للدر�جات �لهو�ئي، و�ملركز �الأول يف 
�شباق ند �ل�شبا للمو�طنني م�شافة 77كم، كما ح�شل على 
و�ملركز  �لريا�شي   �أبوظبي  جمل�س  �شباق  يف  �الأول  �ملركز 
�لثالث يف �شباق �شبين�س. و�أ�شاف: كما ح�شل �لفريق على 
�ملركز �لثالث و�لر�بع يف بطولة �لرجل �حلديدي، و�ملركز 
�ملــجــمــوع �لعام  نــــزوى، و�ملــركــز �الأول يف  �ــشــبــاق  �لــثــاين يف 

�ملركز  على  وح�شل  �لثانية،  �ملرحلة  �الإمــــار�ت  طـــو�ف  يف 
�خلام�س يف �شباق �حلديريات باأبوظبي، و�شارك �لفريق يف 
�شباق �لنخبة يف �شيح �ل�شلم و�شباق �لوثبة و�شباق �حلمرية 
و�شباق �لقدرة، كما فاز بع�س �أع�شاء �لفريق باملر�كز �الأوىل 

يف �لعديد من �مل�شابقات. 

تاأمني الفعاليات
و�أ�شاف �لعميد �لفال�شي �أن فريق �لدر�جات �لهو�ئية يقوم 
بتاأمني �لعديد من �لفعاليات و�الأن�شطة �لتي تقام يف �إمارة 
�ملو�قع  وتــاأمــني  �ل�شنة،  ر�أ�ـــس  �حتفاالت  تــاأمــني  مثل  دبــي، 
�ل�شياحية، وتاأمني �شباق �لطو�ف، وبطولة نا�س و�شباقات 
�لـــهـــو�ة و�ملــحــرتفــني لــلــدر�جــات �لــهــو�ئــيــة، وحتــــدي دبي  
وم�شمار  �ملائية  �لقناة  م�شمار  على  30X30و�الإ�شر�ف 
نــد �ل�شبا ومــيــد�ن، و�الأهـــم مــن ذلــك كله عمل �لفريق يف 

خط �لدفاع �الأول خالل جائحة كورونا.

�شديقة للبيئة 
 وقــــال �لــوكــيــل �أول �أديــــب عــلــي مــ�ــشــاعــد، مــ�ــشــوؤول فريق 
:" �إن جتربته  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــني  و�أحـــــد  �لــهــو�ئــيــة،  �لــــدر�جــــات 
يف  كــبــري  ب�شكل  �أ�ــشــهــمــت  �لـــدر�جـــات  فــريــق  يف  �ل�شخ�شية 
�شقل �شخ�شيته وتغيري منط حياته فقد �أ�شبحت ريا�شة 
�لدر�جات روتني يومي ال غنى له عنها، و�أن ما ي�شعده هو 
�لدولة وبدعم من �حلكومة  �نت�شار قيادتها على م�شتوى 

�لر�شيدة  كونها تعترب و�شيلة نقل �شديقة للبيئة.  

 الريا�شة املف�شلة 
 ومــن جانبه، قــال �لوكيل ر��شد حممد غــالم، وهــو العب 
فريق  بت�شكيل  عــلــم  عــنــدمــا  �لن�س:" �إنـــه  نـــادي  يف  �ــشــابــق 
�إىل  �النتقال  طلب  �لطو�رئ،  �إد�رة  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات 
منا�شبة  فر�شة  ووجدها  للدر�جات  �ل�شديد  �لفريق حلبه 

ليخدم من خاللها وطنه ويقدم كل �إمكاناته �لتي �كت�شبها 
كالعب �شابق"، مو�شحاً �إن لديه �لعديد من �مل�شاركات يف 
�لبطوالت �لعربية و�ملحلية فقد �شارك يف بطوالت جمل�س 

�لتعاون �خلليجي، و�لبطوالت �لعربية. 

دعم امل�شوؤولني 
 وقال �لرقيب حممد عبد ربه �لقم�س من فريق �لدر�جات 
و�أ�شبحت  �لهو�ئية  �لــدر�جــات  قيادة  يع�شق  �إنــه  �لهو�ئية، 
حيز�ً  �أخــذت  وقد  يومي،  ب�شكل  ميار�شها  �ملف�شلة  ريا�شته 
كبري�ً من وقته و�هتماماته حيث ي�شارك يف جميع �لفعاليات 
و�الأن�شطة �ملجتمعية و�مل�شابقات �لريا�شية، وهذ� ما جعله 
كونه  تاأ�شي�شه  فــور  �لهو�ئية  �لــدر�جــات  فريق  �إىل  ين�شم 
باالإ�شافة  وتطويرها  �ملوهبة  ل�شقل  فر�شة  ذلك  يف  وجد 
�إىل مهام عمله كرجل �أمن، وما ز�ده �إ�شر�ر�ً على �لبقاء يف 
فريق �لدر�جات �لهو�ئية هو �لنظرة �مل�شتقبلية للدر�جات 
�لهو�ئية ودعم �مل�شوؤولني �لالحمدود لها.    �أما �لعريف �أول  
�لدر�جات  فريق  �لتحاقه يف  كان  فقد  ثــاين،  علي  من�شور 
كان  �لتي  �لريا�شة  لهذه  �ل�شديد  حبه  من  نابعاً  �لهو�ئية 
�إنــه بعد  �أندية �لدولة، وقــال:  ميار�شها من �شن مبكرة يف 
ت�شكيل فريق �لدر�جات �لهو�ئية عام 2015م، بتوجيهات 
معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري، �شارع باالن�شمام �إىل 
و�أ�شاف  و�لوظيفة.  �لهو�ية  �الأمرين  بني  ليّوفق  �لفريق 
�أنه �شارك يف �لعديد من �مل�شابقات وحقق �جناز�ت عديدة 
منها ح�شوله على �ملركز �الأول يف �شباق �لدر�جات �لهو�ئية 
�الأول  �ملــركــز  وكــذلــك �حل�شول على  �الآمــنــة،  دبــي  ملنطقة 
�شباق جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، كما �شارك يف �شباق �ل�شلم 
�مل�شوؤولني  وت�شجيع  بــدعــم  م�شيد�ً  �لــهــو�ئــيــة،  لــلــدر�جــات 
يف هـــذ� �جلــانــب �لـــذي لــه �الأثــــر �الأكــــرب يف تــطــويــر فريق 
�لدر�جات وحر�شه على �مل�شاهمة �لفعالة يف كل �الأن�شطة 

و�لفعاليات.

نفذ 1303 مهمات و�شاهم يف تاأمني 109 فعاليات خلل العام املا�شي

فريق الدراجات الهوائية يف �ضرطة دبي دور فاعل يف تعزيز 
الأمن والأمان وتاأمني الفعاليات وتنفيذ املبادرات املجتمعية 

يواجهان »بولو« اأبوظبي وغنتوت الثلثاء املقبل 

الإمارات واحلبتور يتاأهالن اإىل دور الأربعة 
يف كاأ�ض دبي اإيفزا الذهبية 

••  املنامة-الفجر:

�عتمدت �للجنة �الأوملبية �لبحرينية تر�شيح �ملدرب �لبحريني 
�ملدربني  منح  برنامج  يف  للم�شاركة  �ملالكي  د�وود  لل�شباحة 
مع  بالتعاون  يقام  و�لـــذي  �الأوملــبــي  �لت�شامن  للجنة  �لتابع 

�للجنة �الأوملبية �الأمريكية و�للجنة �لبار�ملبية �الأمريكية. 
�ملدربني  لتاأهيل  وعمليا  نظريا  تطبيقا  �لربنامج  يت�شمن 

�لربنامج  يف  �مل�شاركة  �ملالكي  و�شيبد�أ  �مل�شتويات،  �أعلى  وفــق 
�أكتوبر من �لعام   17 25 �شبتمرب ولغاية  خالل �لفرتة من 

�جلاري. 
�ملالكي  تر�شيح  يــاأتــي  �لبحرينية،  �الأوملــبــيــة  �للجنة  وبح�شب 
عرب  �ــشــو�ء  �لفنية  بــالــكــو�در  �الرتــقــاء  يف  جلهودها  ��شتمر�ر� 
�الأكادميية  تنظمها  �لتي  �لفنية  و�لــرب�مــج  �لــــدور�ت  �إقــامــة 
لــلــدور�ت �خلارجية  �ملــدربــني  �بتعاث  �أو مــن خــالل  �الأوملــبــيــة 

وحتديد�ً بر�مج �لت�شامن �الأوملبي �ملخ�ش�شة للمدربني و�لتي 
��شتفاد منها عدد كبري من �ملدربني �ملحليني مبختلف �الألعاب 

�لريا�شية و�الحتاد�ت على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية. 
للجنة  وتقديره  �شكره  بالغ  �ملالكي عن  د�وود  �ملــدرب  و�أعــرب 
باملدربني  عــلــى دعــمــهــا و�هــتــمــامــهــا  �لــبــحــريــنــيــة  �الأوملـــبـــيـــة 
و�لتي  للمنحة  برت�شيحه  �لكبري  �عتز�زه  موؤكد�  �لوطنيني، 

�شت�شهم بال �شك يف تعزيز خرب�ته و�إمكاناته �لفنية. 

اللجنة الأوملبية البحرينية تر�ضح داوود املالكي  
لربنامج الت�ضامن الأوملبي ملنح مدربي ال�ضباحة 

جينياك ميدد عقده مع تيغري�ض املك�ضيكي 
�أعلن �ملهاجم �لفرن�شي �أندريه - بيار جينياك جتديد عقده مع ناديه �حلايل تيغري�س �ملك�شيكي حتى 
عام 2024، حيث يلعب يف �شفوفه منذ عام 2015. ن�شر جينياك على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 
"مع �لكثري من �لفخر �أعلن متديد عقدي". وهي �ملرة �لثانية �لتي ميدد فيها �ملهاجم، �بن �لـ 35 
عاما، عقده مع نادي والية نويفو ليون، �شمال �ملك�شيك، حيث بات �يقونة حّية. وتوجه جينياك �إىل 
م�شجعي �لفريق "فيلينو�س" قائال "لقد منحتكم كلمتي بعدما قلت �أين �شاأم�شي م�شريتي باأكملها 
بر�شيد  تيغري�س  تاريخ  يف  هــد�ف  �أف�شل  �ل�شابق  �لفرن�شيني  ومر�شيليا  تولوز  مهاجم  وبــات  هنا". 

147 هدفا منذ و�شوله �إىل �ملالعب �ملك�شيكية عام 2015.
�ملك�شيكي، وهــو �لالعب �الوروبـــي �الكــر غــز�رة من  لــلــدوري  �أف�شل هــد�ف  وتــوج جينياك مرتني 

�لناحية �لتهديفية يف تاريخ �لدوري مع 125 هدفا.
وبرغم تاألقه بقمي�س تيغري�س، �إال �أن م�شرية "ديدي" �لدولية مع منتخب "�لديوك" توقفت منذ 
عام 2016، حيث خا�س �ملبار�ة �لنهائية لكا�س �أوروبا �لتي ��شت�شافتها فرن�شا و�نتهت بخ�شارة �أمام 

�لربتغال �شفر1-.
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•• ال�شارقة -وام:

و��ــــشــــلــــت مــــنــــافــــ�ــــشــــات �لـــبـــطـــولـــة 
�لتي  �لــر�بــعــة،  �لعمالية  �لريا�شية 
تنظمها هيئة تطوير معايري �لعمل 
منتزه  مـــالعـــب  عــلــى  بـــالـــ�ـــشـــارقـــة، 
مب�شاركة  �لعابها  �لوطني،  �ل�شارقة 
 63 1000 العــــب ميــثــلــون  نــحــو 
�حلكومية  لـــلـــمـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات  فـــريـــقـــا 
�لقدم  كـــرة  تــتــنــافــ�ــس يف  و�خلــا�ــشــة 
�لطائرة،  و�لــــكــــرة  �لـــ�ـــشـــلـــة،  وكــــــرة 
�لتقيد  و�لــكــريــكــيــت و�لــهــوكــي، مــع 
�ملعتمدة  �الحـــرت�زيـــة  بـــاالإجـــر�ء�ت 
-فـــريو�ـــس كورونا  مــكــافــحــة  بــ�ــشــاأن 
تقوية  وبـــهـــدف   -  19 كــوفــيــد   –
موؤ�ش�شات  بني  و�لعالقات  �لرو�بط 
ـــة  �ملـــجـــتـــمـــع �حلـــكـــومـــيـــة و�خلـــا�ـــش
�لتناف�س  قو�عد  �إطــار  يف  و�لتناف�س 
�ل�شريف، كما ت�شعى لالإ�شهام يف مد 

�أندية �ل�شارقة باملو�هب �ملتميزة .
مبار�ة   28 �إقــامــة  �الأ�ــشــبــوع  و�شهد 
يف 4 �ألعاب، �ت�شمت بالقوة و�لندية 
و�الإثارة، مما يعك�س �هتمام جمتمع 
�الإمار�ت بوجه عام و�إمارة �ل�شارقة 
من  لها  ملــا  بالريا�شة  خا�س  ب�شكل 
بال�شحة  �لــعــنــايــة  يف  حـــيـــوي  دور 
ومكافحة �أمر��س �لع�شر �إىل حانب 

�إبر�ز �لقدر�ت �ملهارية لالعبني.
�لثالث،  �الأ�شبوع  مناف�شات  و�شهدت 
هيئة  رئي�س  �لق�شري،  يو�شف  �شامل 
�ل�شارقة،  يف  �لعمل  معايري  تطوير 
�لــــذي حــر�ــس عــلــى تــفــقــد مالعب 
م�شوؤويل  �إىل  و�لــتــحــدث  �لــبــطــولــة 
�لـــفـــرق و�لـــالعـــبـــني لــلــتــعــرف على 
تنظيم  حــول  ومالحظاتهم  �آر�ئــهــم 
يف  بــر�أيــهــم  لال�شتئنا�س  �لــبــطــولــة 

تطويرها خالل �لن�شخ �لقادمة.
�لبطولة  مب�شتوى  �لق�شري  و�أ�ــشــاد 

مهار�ت  من  �لالعبون  �أظــهــره  ومــا 
فر�شة  �لبطولة  يجعل  مــا  عــالــيــة، 
الكت�شاف العبني مميزين وت�شجيع 
هيئة تطوير معايري �لعمل الإمكانية 

�شم �ملوؤهل منهم �إىل فرق �الأندية.
و�أقــيــمــت 5 مــبــاريــات يف كــرة �لقدم 
�ل�شلة، و3 يف �لكريكيت  و4 يف كرة 

و16 يف �لهوكي.
و�أ�ـــشـــفـــرت �لــنــتــائــج يف بــطــولــة كرة 
�أ�شباغ  فـــريـــق  حــقــق  حــيــث  �لـــقـــدم 
نظريه  على  كــبــري�ً  فــوز�  نا�شيونال 
فــريــق مــركــز هـــال �لــطــبــي بنتيجة 
على  �شكينوفا  فريق  وفــاز   ،1 –  4
– 0، وفـــاز فريق   1 فــريــق فــا�ــشــت 
هيئة �ل�شارقة لالآثار على فريق دي 
�أكــ�ــس بــي 5-2، و�لــكــومــانــدوز على 
4-1، كــمــا فـــاز فريق  �يــكــو كــارجــو 
جــمــعــيــة �لــ�ــشــارقــة �لــتــعــاونــيــة على 

�أدنوك 2 – 1 .

�لتي  �ل�شلة  كرة  مناف�شات  و�أ�شفرت 
�شهدت ندية و�إثــارة، عن فوز فريق 
بنتيجة  �أدنـــــوك  عــلــى  �ل  بــي  بــي  �أم 
66 – 58 ، ور�ك على تيمبا 55-
�ور�جون  بيكول  فريق  وتغلب   ،53
�لبناء  ملــقــاوالت  فا�شت  نظريه  على 
�أبو  على  �رمــــادو  وفـــاز   ،  66–71

�شغارة 66 –63 .
ويف �لكريكيت مت لعب بع�س �ملباريات 
ـــبـــوع من  �ملـــثـــرية خــــالل هــــذ� �الأ�ـــش
لبطولة  �مل�شتمرة  �لر�بعة  �لن�شخة 
�لريا�شية.  �لــعــمــالــيــة  �لـــ�ـــشـــارقـــة 
تعاونية  لــالآثــار  �لــ�ــشــارقــة  فــهــزمــت 
�ل�شارقة ب�شبعة ويكيت وبعد �أن لعب 
�شجل  �لــقــرعــة،  يف  فــــوزه  بــعــد  �أواًل 
مقابل   60 لــالآثــار  �ل�شارقة  فريق 
خ�شارة ثمانية ويكيت ورد�ً على ذلك 
للو�شول  �لــ�ــشــارقــة  تــعــاونــيــة  �شعت 

للهدف دون �شجيج.

فريق  �ــشــجــل   ، �أخـــــرى  مـــبـــار�ة  ويف 
ــــــــــوك دبي  ـــارقـــة و�أدن �لـــ�ـــش �أدنـــــــــوك 
مناف�شيهما  على  �شهلة  �نــتــ�ــشــار�ت 
فريق  على  �ل�شارقة  �أدنـــوك  فــفــازت 
�أدنوك  �ل�شارقة فيما تغلبت  جامعة 

دبي على بلدية �لذيد.
 16 �إقامة  �لهوكي  بطولة  و�شهدت 
مـــبـــار�ة جـــرت يف �أجـــــو�ء مــن �لقوة 
فوز  عن  و�أ�شفرت  و�الإثـــارة  و�لندية 
هوكي  �نــديــا  تايجرز  �شارقة  فريق 
كــــلــــوب- بـــــالك عـــلـــى فـــريـــق نــــادي 
�شارقة  وفــريــق   ،0-3 للهوكي  دبــي 
تايجرز �نديا هوكي كلوب- بلو على 
تــايــجــرز فيلد هــوكــي كلوب  �ــشــارقــة 
هوكي  �مرييت�س  ويونيتد   ،  1-2
كلوب كولور على يونيتد �مرييت�س 
هوكي كلوب- و�يت 3-2، وفريق يو 
كلوب-  هوكي  فيلد  فالكونز  �ي  �ي 
جرين على يو �ي �ي فالكونز فيلد 

هوكي كلوب- ريد 1-3 .
�نديا  تايجرز  �شارقة  فاز فريق  كما 
بـــالك عــلــى �شارقة  كـــلـــوب-  هــوكــي 
تــايــجــرز �نـــديـــا هــوكــي كـــلـــوب- بلو 
هوكي  �مرييت�س  ويونيتد   ،1-2
كــلــوب كــولــور عــلــى �ــشــارقــة تايجرز 
يونيتد   ،1-3 كــلــوب  هــوكــي  فــيــلــد 
على  و�يــت  كلوب-  هوكي  �مرييت�س 
فريق نادي دبي للهوكي 3-0 وحقق 
فريق يو �ي �ي فالكونز فيلد هوكي 
كلوب- جرين فوز�ً كبري�ً على فريق 
تــايــجــرز فيلد هــوكــي كلوب  �ــشــارقــة 

تايجرز  �شارقة  فــريــق  وفـــاز   .0-7
فريق  على  بلو  كلوب-  هوكي  �نديا 
هوكي  فــيــلــد  فــالــكــونــز  �ي  �ي  يـــو 
�شارقة  وفــريــق   ،0-1 ريـــد  كــلــوب- 
بالك  كــلــوب-  هوكي  �نــديــا  تايجرز 
على فريق يونيتد �مرييت�س هوكي 
كلوب كولور 4-2، وفريق يو �ي �ي 
جرين  كلوب-  هوكي  فيلد  فالكونز 
على يونيتد �مرييت�س هوكي كلوب- 
و�يت 1-0، فريق نادي دبي للهوكي 
عــلــى �ــشــارقــة تــايــجــرز هــوكــي كلوب 

.0-1

�مرييت�س  يــونــيــتــد  فـــريـــق  وتــغــلــب 
هــوكــي كــلــوب كــولــور على فــريــق يو 
كلوب-  هوكي  فيلد  فالكونز  �ي  �ي 
ريد 1-0، وفريق يو �ي �ي فالكونز 
فيلد هوكي كلوب- جرين على فريق 
كلوب-  هوكي  �نديا  تايجرز  �شارقة 
�مرييت�س  ويــونــيــتــد   ،1-2 بــــالك 
�شارقة  و�يــــت عــلــى  كـــلـــوب-  هــوكــي 
تــايــجــرز �نـــديـــا هــوكــي كـــلـــوب- بلو 
3-1، وفاز فريق نادي دبي للهوكي 
فيلد  فالكونز  �ي  �ي  يو  فريق  على 

هوكي كلوب- ريد بنتيجة 0-1.

•• دبي- وام: 

خطفت رو�ــشــيــا �أ�ـــشـــو�ء �لــيــوم �الأخــــري مــن بــطــولــة فز�ع 
�ختتمت  �لتي  �لهمم،  الأ�شحاب  و�ل�شهم  للقو�س  �لدولية 
�لهمم حتت رعاية �شمو  بنادي دبي الأ�شحاب  �الأول  �أم�س 
�لــ�ــشــيــخ مــنــ�ــشــور بــن حمــمــد بــن ر��ــشــد �آل مــكــتــوم رئي�س 
جمل�س دبي �لريا�شي. وجنح �ملنتخب �لرو�شي يف �لتحليق 
يف  �الأول  �ملــركــز  على  بح�شوله  �لــفــردي  نهائي  بذهبيتي 
م�شابقة �لقو�س �الأوملبي �ملفتوح رجاال عن طريق �أنطون، 
�ملركز  كان  بينما  نيكوال،  لالأوكر�ين  �لف�شية  ذهبت  فيما 
�لفرن�شي جيوم.  ن�شيب  �لربونزية من  و�مليد�لية  �لثالث 
�لقو�س  م�شابقة  يف  نف�شه  �مل�شهد  �لرو�شي  �ملنتخب  وكــرر 
�لــالعــبــة �شتبانيد�،  �ــشــيــد�ت عــن طــريــق  �ملــركــب مــفــتــوح 
بينما حلت  �لــهــنــد،  مــن  بــالــيــان  �لــثــاين  �ملــركــز  وتلتها يف 

�مليد�لية  حا�شدة  �لثالث  �ملــركــز  يف  مــاز  يـــورول  �لرتكية 
�شيد�ت  �ملفتوح  �الأوملــبــي  �لقو�س  م�شابقة  ويف  �لربونزية. 
�ملركز  يف  وتلتها  �الأول،  �ملركز  �شيجول  �لرتكية  ح�شدت 
�ملــركــز �لثالث  �لــثــاين �الإيــر�نــيــة زهــرة نعمتي، بينما كــان 
من ن�شيب �لرتكية �يروغلو. ويف م�شابقة �لقو�س �ملركب 
مفتوح رجاال كانت �مليد�لية �لذهبية من ن�شيب �لهندي 
كومار، وتاله مو�طنه �شو�مى يف �ملركز �لثاين، بينما حل 
دبي  ن�شخة  �أبطال  تتويج  ..ومت  بابليك  �ل�شلوفاكي  ثالثا 
�فرت��شيا بعد تطبيق �أعلى �ملعايري �الحرت�زية. وجنحت 
يف �لتحليق ب 22 ميد�لية ملونة   11 �أ�شل  من  دول   7
�عتلت  �أن  بعد  �لــعــاملــي  �حلـــدث  هــذ�  يف  م�شاركتها  خــالل 
تركيا �شد�رة �لرتتيب �لعام بر�شيد 3 ذهبيات، وف�شتني، 
بر�شيد  رو�ــشــيــا  �لــثــاين  �ملــركــز  يف  وتلتها  بــرونــزيــات،  و3 
ن�شيب  من  �لثالث  �ملركز  كان  بينما  وف�شية،  ذهبيات   3

�لدول  �ـــشـــد�رة  حمــقــقــة  فــ�ــشــيــات،  و3  بذهبيتني  �لــهــنــد 
�الآ�شيوية، فيما حلت �أوكر�نيا �ملركز �لر�بع بر�شيد ف�شية 
�شاد�شا  و�حدة، وفرن�شا  بف�شية  و�إير�ن خام�شا  وبرونزية، 
بربونزية  �لــ�ــشــابــع  �ملــركــز  يف  و�شلوفاكيا  بــرونــزيــتــني،  ب 
�إد�رة  برنامج  دورة  �لبطولة  و�أقيمت على هام�س  و�حــدة. 
و�لتي  مــ�ــشــاركــني   8 و�لــ�ــشــهــم مبــ�ــشــاركــة  للقو�س  �لــنــتــائــج 
نــادي دبي هم  �أ�شحاب �لهمم من  3 من  حظيت بح�شور 
حممد �جلالف، وفاطمة �شعيد، ومنى ح�شن حممد. من 
ناحيته و�شف حممد حممد فا�شل �لهاملي ع�شو �للجنة 
�الإمار�تية  �لبار�ملبية  �للجنة  رئي�س  �لدولية  �لبار�ملبية 
بطولة "فز�ع الأ�شحاب �لهمم" باأنها من �لبطوالت �ملهمة 
موؤكد� �أن �للجنة �لبار�ملبية �لدولية ثمنت �جلهود �لكبرية 
�لتي تقوم بها �للجنة �ملنظمة برئا�شة ثاين جمعة بالرقاد، 
�لذي  �لــنــجــاح  �إىل  بــاحلــدث  �لــو�ــشــول  �شاهمت يف  و�لــتــي 

ين�شده �جلميع، برغم �لظروف �ال�شتثنائية �لتي خلفتها 
جائحة كورونا و�لتي �جتاحت �لعامل. وقال: "�إن بطوالت 
فز�ع باتت عالمة فارقة يف ريا�شة �أ�شحاب �لهمم حمققة 
مما  �ملختلفة،  �لن�شخ  يف  للم�شاركني  �ملكا�شب  من  �لعديد 
ملو��شلة  ونتطلع  على م�شريتهم،  �الإيجابي  �ملــرود  له  كان 
به  حتظى  �لــذي  �لكبري  �الهتمام  ظل  يف  �لنجاح،  م�شرية 

ريا�شة �أ�شحاب �لهمم من قيادتنا �لر�شيدة".
رئي�س  نــائــب  جلفار  �لــكــرمي  عبد  حممد  �أكـــد  جانبه  مــن 
جمل�س �إد�رة نادي دبي الأ�شحاب �لهمم �أن �لنجاح �لكبري 
�لــــذي حتــقــقــه بـــطـــوالت فــــز�ع الأ�ــشــحــاب �لــهــمــم ال�شيما 
�نطالقة  يف  و�ل�شهم"  و"�لقو�س  �الألعاب"  "�أم  بطولتي 
يف  �لريا�شة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  رغــم   2021 مو�شم 
�أجل  مــن  كــربى  م�شوؤولية  ميثل  �جلائحة  ب�شبب  �لــعــامل 
�ملكت�شبات  يف  �لتفريط  وعـــدم  نف�شه  �لـــدرب  على  �ل�شري 

�ل�شكر  جــلــفــار  ووجـــه  الأخــــرى.  ن�شخة  مــن  تتحقق  �لــتــي 
�لوطنية  �الأوملبية  و�للجنة  للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  �إىل 
�الإمار�تية  �لبار�ملبية  و�للجنة  �لريا�شي  دبــي  وجمل�س 
�لعمل �ملختلفة  وكل من �شاهم يف جناح �حلدث من فرق 
رئي�س  �لع�شيمي  مــاجــد  ووجـــه  و�ملــتــطــوعــني.  بالبطولة 
�للجنة �لبار�ملبية �الآ�شيوية مدير بطوالت فز�ع الأ�شحاب 
بن  حمــمــد  بــن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر  �لــهــمــم 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، على كلمات 
و�لتي  باأ�شبوع،  فــز�ع  بطولة  �نطالق  قبل  �ملحفزة  �شموه 
متميزتني  بطولتني  لتقدمي  للجميع  د�فـــع  �أكـــرب  كــانــت 
80 دولة،  700 العــب والعــبــة مــن  �أكـــر مــن  مب�شاركة 
دبي  و�إىل جمل�س  ودبــي  لــالإمــار�ت،  �مل�شرق  �لوجه  عك�شتا 
�لــريــا�ــشــي، و�لـــرعـــاة و�الإعـــــالم �لـــذي نــقــل �الأحـــــد�ث �إىل 

�لعامل و�ملتطوعني وكل فرق �لعمل.

الثالث  الأ�ضبوع  يف  األعاب   4 يف  مباراة   28
لبطولة ال�ضارقة الريا�ضية العمالية

رو�ضيا تخطف الأ�ضواء يف مناف�ضات اليوم الأخري من »دولية فزاع للقو�ض وال�ضهم«.. وتتويج الأبطال »افرتا�ضيا«

•• ال�شارقة-وام: 

�كـــد �ــشــعــادة عــبــد �ملــلــك جـــاين نــائــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �ل�شارقة 
�لريا�شي رئي�س جلنة �الألعاب �لفردية �ن �ملرحلة �ملقبلة �شت�شهد 
تز�منا مع  �لفردية  �الألعاب  �مل�شتويات يف  كافة  نوعية على  نقلة 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوليه  �لــذي  �لالحمدود  �لدعم 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة 
نحو  �الأقــ�ــشــر  �لــطــريــق  باعتبارها  �لــفــرديــة  �الألــعــاب  تطوير  يف 
ملجل�س  �لـــدوؤوبـــة  و�ملــتــابــعــة  �لــدولــيــة  �لتتويج  ملن�شات  �لــو�ــشــول 

�ل�شارقة �لريا�شي برئا�شة �شعادة عي�شى هالل �حلز�مي لربنامج 
رعاية �ملوهوبني.

�الألعاب  بــو�قــع  للنهو�س  �الأنــديــة  تبذلها  �لــتــي  �جلــهــود  وثــمــن 
�لفردية ب�شكل عام ..م�شري� �إىل �أن �ل�شنو�ت �ملقبلة �شت�شهد بروز 
ملن�شات  �لو�شول  على  و�لــقــادريــن  �ملميزين  �لالعبني  مــن  عــدد 

�لتتويج �الوملبية.
جاء ذلك خالل �جلل�شة �الفرت��شية �ل�شابعة لربنامج "ثقافتنا 
عن  �لــدفــاع  لريا�شات  �ل�شارقة  نــادي  ينظمه  �لريا�شية" �لــذي 
تنمية  يف  ودورهـــا  �لنف�س  عن  �لــدفــاع  "ريا�شات  بعنو�ن  �لنف�س 

نائب  �جلـــرو�ن  �شعيد  �حمد  �شعادة  بح�شور  �لفردية"  �اللــعــاب 
�لريا�شية  �لــقــيــاد�ت  مــن  وعــــدد  �لـــنـــادي  �إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
و�ملدربني و�ملتابعني من خمتلف �جلهات �لريا�شية د�خل وخارج 

�لدولة.
و�أ�شاد �شعادة عبد �مللك جاين باجلهود �لتي بذلها ويبذلها نادي 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س بدعم تطور �الألعاب �لفردية 
من خالل بر�مج �لعمل �لهادفة العد�د العبني متميزين قادرين 
�ملردود  على  �نعك�س  ما  �لدولية  �لتتويج  ملن�شات  �لو�شول  على 
�لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  �ن  ..مــوؤكــد�  �لفردية  لالألعاب  �لعام 

حري�س على دعم ورعاية �ملوهوبني من �جل �ال�شتمر�ر يف ذلك.
ورفع  وتطويرها  �لنف�س  عن  �لدفاع  ريا�شات  تنمية  �أن  و�و�شح 
عدد �لالعبني �لذين ميار�شونها وفقا لال�شاليب �لعاملية �شي�شهم 

يف دعم �اللعاب �لفردية ب�شكل عام وب�شكل مبا�شر.
�أن تنظيم هذه  �شعيد �جلــــرو�ن  �حــمــد  �ــشــعــادة  �أكـــد  مــن جــانــبــه 
�جلل�شة يعك�س �خلطة �ال�شرت�تيجية للنادي وروؤيته يف خلق بيئة 
ريا�شية مثالية لن�شر ثقافة ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س ..و��شفا 
�لربنامج بانه يعد ��شتكماال للرب�مج �لثقافية �لتي نظمها �لنادي 

بهدف دعم برنامج �لتدريب عن بعد و�لتدريب �لو�قعي.

جمل�ض ال�ضارقة الريا�ضي يوؤكد اأهمية ريا�ضات الدفاع عن النف�ض يف تطوير الألعاب الفردية
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الفجر الريا�ضي

فــــر�ــــس مـــيـــامـــي هـــيـــت نــفــ�ــشــه من 
�ملر�شحني �ملحتملني، متابعا هو�يته 
دوري  يف  �لكربى  �الأنــديــة  باإ�شقاط 
للمحرتفني،  �الأمــريكــي  �ل�شلة  كــرة 
تــو�لــيــا على  فـــوزه �خلــامــ�ــس  فحقق 
�ملت�شدر  يــوتــا جـــاز  �ــشــيــفــه  حــ�ــشــاب 

.116-124
و�ــشــّجــل جنــمــه جــيــمــي بــاتــلــر �أعلى 
ر�شيد له هذ� �ملو�شم )33 نقطة(، 
مترير�ت  و8  متابعات   10 م�شيفا 
يوتا  فــورة  ميامي  فاأخمد  حا�شمة، 
�ل�شابقني  �لــبــطــلــني  ��ــشــقــاطــه  بــعــد 
�أجنلي�س  ولــو�ــس  ر�بـــتـــورز  تــورونــتــو 

ليكرز �ال�شبوع �ملا�شي.
قـــال بــاتــلــر جنــم �لــــدور �لــنــهــائــي يف 
�ملــو�ــشــم �ملــا�ــشــي عــنــدمــا حــل فريقه 
�أننا  �لقول  �أريــد  "ال  لليكرز  و�شيفا 
�لكثري  لــديــنــا  جــيــديــن...  ��شبحنا 
لنطّوره. �أنا، �أي �شخ�س، ال �أريد �أن 

نكون ر��شني ون�شرتخي".
�أ�ـــشـــاف لــهــيــت �لــ�ــشــلــوفــيــنــي غـــور�ن 
�أديبايو  وبـــام  نقطة   26 در�غيت�س 
و7  مـــتـــابـــعـــة  و11  نـــقـــطـــة   19

مترير�ت حا�شمة.
تفادي  "حاولنا  در�غـــيـــتـــ�ـــس  قـــــال 

رمياتهم �ل�شهلة. وقمنا بذلك".
ــّجــل دونـــوفـــان  ولـــــدى �خلـــا�ـــشـــر، �ــش
 26 �أ�شل  11 حماولة من  ميت�شل 
نقطة،   30 بر�شيد  �ملــبــار�ة  و�نــهــى 
�ل�شابعة  بخ�شارته  ُمني  فريقه  لكن 
26 فوز� جعلته يرتبع على  مقابل 

ترتيب �ل�شد�رة.
�ملو�شم،  مـــفـــاجـــاأة  جلـــــاز،  و��ــــشــــاف 
بوغد�نوفيت�س  بــوغــد�ن  �لــكــرو�تــي 
17 نقطة و�لعمالق �لفرن�شي رودي 

غوبري 15 نقطة و12 متابعة.
�شيتي  �ـــشـــولـــت اليـــــك  فـــريـــق  لـــكـــن 

�أهــدر �آخــر �شبع رميات وجنــح فقط 
ميد�نية  حمـــــاوالت   3 ت�شجيل  يف 
�لثماين  �لــدقــائــق  16 يف  �آخـــر  مــن 

�الأخرية.
�شنايدر  كـــويـــن  جـــــاز  مــــــدرب  قـــــال 
على  �الأخطاء  من  �لكثري  "�رتكبنا 

طريف �مللعب".
وكان يوتا تغلب على ميامي 112-

�ل�شهر �جلاري،  مطلع  يوتا  يف   94
يف �للقاء �الأول بينهما هذ� �ملو�شم.

يف تــامــبــا، حــقــق �ملــــوزع كــايــل الوري 
يف  �أكــر  �أو  )ع�شرة  د�بل"  "تريبل 
ثالث فئات �ح�شائية(، وقاد تورونتو 
هيو�شنت  عــلــى  �لــفــوز  �ىل  ر�بـــتـــورز 
غياب  برغم   ،111-122 روكت�س 
�شتة �أفر�د من �لفريق بينهم �ملدرب 
�لكامريوين  و�لــنــجــم  نــور�ــس  نــيــك 
�ــشــيــاكــام ال�ــشــبــاب مرتبطة  بــا�ــشــكــال 

بربوتوكول فريو�س كورونا.

تو�ليا،  عــا�ــشــرة  خلــ�ــشــارة  وبتعّر�شه 
جنمه  خ�شر  �لــذي  هيو�شنت  تر�جع 
�إىل بروكلني  �ملنتقل  هــاردن  جيم�س 
�ملنطقة  يف  �لــقــاع  و�شافة  �إىل  نت�س 

�لغربية.
و11  نــقــطــة   20 الوري  و�ـــشـــجـــل 
متابعة و10 مترير�ت حا�شمة، كما 
بــاول )30 نقطة( وفريد  برز نيك 

فان فليت )25 نقطة(.
ولدى �خلا�شر، كان فيكتور �أوالديبو 
و��شاف  نــقــطــة   27 مـــع  �الفــ�ــشــل 
21 نقطة و12 متريرة  جون وول 

حا�شمة.
و��شتعاد لو�س �جنلي�س ليكرز حامل 
خ�شار�ت  �أربــــــع  بــعــد  ثــقــتــه  �لــلــقــب 
تر�يل  بورتالند  على  بفوزه  تو�ليا، 

باليزرز 93-102.
�مل�شاب،  ديفي�س  �أنــتــوين  غــيــاب  ويف 
�شجل �لنجم �الآخر ليربون جيم�س 

�أندية  ثـــالثـــة  مـــع  بــالــلــقــب  �ملـــتـــوج 
خمتلفة 28 نقطة و11 متابعة و7 
�الملاين  و�أ�ــشــاف  حا�شمة  متــريــر�ت 
فيما  نــقــطــة،   22 �ــــشــــرودر  دنــيــ�ــس 
كـــان د�مــيــان لــيــالرد �الفــ�ــشــل لدى 

�خلا�شر مع 35 نقطة.
ويــحــتــل لــيــكــرز �ملـــركـــز �لـــثـــالـــث يف 
ور�ء   )11-23( �لغربية  �ملنطقة 

جاز وجاره لو�س �أجنلي�س كليربز.
�شان  مع  �ملتوج  لينارد  كو�هي  وتابع 
ر�بتورز  وتــورونــتــو  �ــشــبــريز  �نــتــونــو 
تـــاألـــقـــه مـــع كـــلـــيـــربز، مــ�ــشــجــاًل 30 
نقطة و9 متابعات خالل �لفوز على 

ممفي�س غريزليز 99-119.
له  �أعلى ر�شيد  ووكــر  كيمبا  و�شجل 
هـــذ� �ملــو�ــشــم مــع 32 نــقــطــة خالل 
على  �شلتيك�س  بو�شطن  فريقه  فــوز 

�نديانا بي�شرز 112-118.
ثاي�س  د�نيال  �الأملــاين  للفائز  �أ�شاف 

 15 بـــــــر�ون  نــقــطــة وجـــايـــلـــن   17
نقطة، ليحقق �شلتيك�س فوزه �الأول 
 12 يف  و�لر�بع  خ�شار�ت  ثالث  بعد 

مبار�ة.
بطيئة  بــد�يــتــنــا  "كانت  ووكــــر  قـــال 
لكننا �شمدنا �شوياً. كان هذ� �جلزء 
�لــقــيــام بهذ�  �الأفـــ�ـــشـــل. ال ميــكــنــك 

�ل�شيء �إال بلعب بجماعي".
وكان �لليتو�ين دومانتا�س �شابوني�س 
�الف�شل لدى �خلا�شر مع 24 نقطة 

و9 مترير�ت حا�شمة.
�ملنطقة  ر�بــع  �شنز،  فينيك�س  وحقق 
و�لع�شرين  �حلـــادي  فــوزه  �لغربية، 
�شيكاغو  عــلــى  خــ�ــشــارة،   11 مــقــابــل 
�شجل  مـــبـــار�ة  يف   97-106 بــولــز 
فــيــهــا كـــل مـــن ديــفــن بــوكــر والعب 
22 نقطة،  �الرتكاز دياأندري �يتون 
لـــدى  لــــــــز�ك الفــــــني   24 مـــقـــابـــل 

�خلا�شر.

رّد جنم كرة �ل�شلة �الأمريكي ليربون جمي�س بق�شوة 
زالتان  �لــ�ــشــويــدي  �لــقــدم  كــرة  جنــم  ت�شريحات  على 
ال  �أنــه  �الأخـــري  قــال  بعدما  �جلمعة،  �إبر�هيموفيت�س 
خارج  كبري  ب�شكل  مــوؤثــر�  يــكــون  �أن  "للملك"  ميكن 
من  غامز�  د�خلها  يف  يفعل  كما  �ل�شلة،  كــرة  مالعب 

قناة تعاطيه �ل�شاأن �ل�شيا�شي.
يف  �ملــوؤثــريــن  مــن  ليكرز  �أجنلي�س  لو�س  جنــم  ويعترب 
�ملجتمع �الأمريكي كونه �أحد �ملنادين باإحد�ث تغيري�ت 
جذرية، مركز� يف �لوقت ذ�ته جهوده و�هتماماته على 

ق�شاوة تعامل �ل�شرطة و�لالعد�لة �لعن�شرية 
جتاه �أ�شحاب �لب�شرة �ل�شود�ء.

مقتل  بعد  عاليا  �شوته  جيم�س  رفــع 
�أمريكي  بــاليــك )مـــو�طـــن  جــاكــوب 
من ��شل �إفريقي( على يد �شرطي 

وي�شكون�شن  يف  عليه  �لنار  �أطلق 
وقف  كما  �ملا�شي،  �ل�شيف 

بوجه �لرئي�س �ل�شابق دونالد تر�مب، وعمل مع عديد 
من جنوم �لدوري �المريكي للمحرتفني لكرة �ل�شلة 
�ل�شود�ء  �لب�شرة  �أ�شحاب  �أجل حمل  �آيه" من  بي  "ن 
�المريكية  �النــتــخــابــات  بــكــرة يف  �لــتــ�ــشــويــت  عــلــى 

�الخرية �لتي فاز بها جو بايدن.
�شرح جيم�س عقب فوز فريقه على بورتالند تر�يل 
�خلطاأ  �ل�شخ�س  "�أنا  �جلمعة   93-102 بــاليــزرز 

للعبث معه الأين �أقوم بو�جبي".
�الإيطايل  مــيــالن  جنــم  ت�شريحات  عــلــى  جيم�س  رّد 
�لريا�شيني  على  �نــه  �عــتــرب  �لـــذي  "�إيرب�" 
باال�شم  ذ�كر�  �ل�شيا�شة"،  بعيد� عن  "�لبقاء 
ن�شاطاته  عــــن  بـــالـــكـــف  وطـــالـــبـــه  جــيــمــ�ــس 

�ل�شيا�شية.
")ليربون(  �لــ�ــشــويــدي  وممــا قــالــه �لــهــد�ف 
ظاهرة مبا يفعله، ولكن ال �حب عندما يكون 
للنا�س هالة ما، فيعمدون �إىل �لتعاطي بال�شاأن 

�ل�شيا�شي يف �لوقت ذ�ته".
�إبر�هيموفيت�س  ت�شريحات  وجــاءت 

خــــالل مــقــابــلــة مـــع �الحتـــــاد �الوروبـــــــي لــكــرة �لقدم 
م�شيفا  �ل�شويد،  "دي�شكفوري" يف  قناة  "ويفا" على 

�نه "خطاأ" �أن يدو�س �لريا�شيون خارج حدودهم.
وتابع "ال �أتعاطى �ل�شاأن �ل�شيا�شي... هو �خلطاأ �الول 
�مل�شاهري  من  ي�شبحون  عندما  �لنا�س  يرتكبه  �لــذي 
و�شمن هالة ما. �بَق خارج هذ� �الطار. فقط قم مبا 

تقوم به ب�شكل �أف�شل النه لن يبدو جيد�".
من  "�أكر  منظمة  تاأ�شي�س  يف  �شاعد  جيم�س  وكـــان 
�ملناطق  �لناخبني يف  �إقبال  ت�شويت" �لتي عززت من 

ذ�ت �لغالبية �ل�شود�ء. وجندت هذه �ملنظمة 
�ألــف متطوع للعمل يف   40 �أكــر من 

�شناديق �القرت�ع خالل �النتخابات 
�لفيدر�لية �لتي �أجريت يف ت�شرين 

�لثاين/نوفمرب 2020.
ويوؤكد جيم�س �أن �لفوز بااللقاب 
�لتاأثري  ولـــكـــن  مـــهـــم،  �أمـــــر  هـــو 

وتوحيد  �لــنــا�ــس  و�إلـــهـــام 
كيني  مري ال �

هو جمرد مكافاأة.
بــ�ــشــاأن �ال�شياء  ��ــشــكــت  �ملــطــاف ال  نــهــايــة  "يف  ويــقــول 
�خلطاأ. �أعظ عن �شعبي و�أعظ عن �مل�شاو�ة و�لالعد�لة 
�الجتماعية، �لعن�شرية وقمع �لناخبني. ��شياء حتدث 

يف جمتمعنا".
قوة  مــدى  �أعــرف  �أبـــد�.  بالريا�شة  �لتزم  "لن  ويتابع 

�شوتي".
ويوؤكد "�مللك" �أنه يود �أن ي�شعر بانه بد�ية ل�شيء �أكرب 

بكثري يف �لريا�شة.
ي�شعرون  �أ�شياء  عن  يتكلمون  �شغار�  "ت�شاهد  و�أردف 
نحن  ن�شمع:  طويلة  و"لفرتة  عادلة"  غري  �إنها 
�ــشــاكــريــن على  نــكــون  �أن  يــجــب  كــريــا�ــشــيــني 
قــدرتــنــا عــلــى رمـــي كـــرة، �لــتــجــاوز مــع �لكرة، 
تكون  �أن  يجب  ال  بي�شبول.  م�شرب  و�أرجحة 

قادر� على �لتحدث عن �أي �شيء �آخر".
وختم قائال "مل تعد هذه هي �حلال. لن يكون 

�الأمر كذلك لفرتة طويلة".

ميامي يخمد فورة يوتا وليكرز ي�ضتعيد الثقة 

عن  ميكوال  هانو  �لطائر"  "�لفنلندي  �ل�شابق  للر�ليات  �لعامل  بطل  تــويف 
عمر يناهز 78 عاما بعد �شر�ع مع مر�س �ل�شرطان، بح�شب ما �أعلن جنله 

ومتحدث با�شم بطولة �لعامل للر�ليات  �أم�س �ل�شبت.
و�أكد متحدث با�شم �لبطولة �لعاملية لوكالة فر��س بر�س �شحة وفاة �أحد �برز 
�شائقي �لر�ليات على مر �لتاريخ، قائال "نعم، هذ� �خلرب �حلزين �شحيح".

ويعترب ميكوال عميد �ملتوجني باللقب �لعاملي، �ذ فاز بالبطولة عام 1983 
يف �شن �لـ 41 عاما.

وجه جناله ر�شالة موؤثرة على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي يف وقت متاأخر 
ب�شبب  هانو  و�لــدي  "فقدنا  عاما   38 �لبالغ  ميكوال  في�شا  فكتب  �جلمعة، 

)مر�س( �ل�شرطان هذ� �ال�شبوع".

"ُكر عرفوه ك�شائق ر�ليات عظيم خالل �حلقبة �لذهبية للريا�شة.  وتابع 
بالن�شبة يل كان و�لدي - وكان ر�ئعا يف ذلك".

�ال�شباين  مرتني  للر�ليات  �لــعــامل  بطل  �أمــثــال  خم�شرمون  �أبــطــال  ورثــى 
�أوجييه و�لرنوجي  كارلو�س �شاين�س، �لبطل �ل�شباعي �لفرن�شي �شيبا�شتيان 

بيرت �شولربغ )2003( �لر�حل ميكوال.
وكتب جنله �لثاين يوها ميكوال "�شعرت ب�شعادة لروؤية �ملن�شور�ت �لتي تتذكر 

و�لدي".
وتابع "كر عرفو� هانو ميكوال ك�شائق ر�ليات، �شاأتذكره كزوج ر�ئع لو�لدتي 
و�لــدي، كنت  �شيء  لكل  "�شكر�  قائال  لفي�شا ويل وكجد"، وختم  كــاأب  �أريــا، 

مثاال ر�ئعا يحتذى به يف �حلياة".

بـــاأول ر�يل له  �لــر�لــيــات على مــنت فــولــفــو، وفـــاز  بـــد�أ ميكوال م�شريته مــع 
مدرج �شمن بطولة �لعامل للر�ليات خلف مقود فورد �إ�شكورت، و�أحرز لقب 
�لبطولة �لعاملية عام 1983 مع �أودي )كو�ترو( حني فر�س نف�شه يف ر�ليات 

�ل�شويد و�لربتغال و�الأرجنتني وفنلند�.
وحمل ميكوال لقب و�شيف �لبطل 3 مر�ت، فحّل ثانيا عام 1979 بفارق 
نقطة عن �ل�شويدي بيورن فالديغارد، ويف �لعام �لتايل خلف �لفائز �الملاين 

و�لرت رول، ويف عام 1984 خلف �ل�شويدي �شتيغ بلومكفي�شت.
عاي�س حقبة ذهبية للر�ليات وتناف�س مع �لكبار، فاإىل جانب فالديغارد ورول 
�آري فاتانن و�لفرن�شية مي�شال موتون،  �لفنلندي  وبلومكفي�شت برز حينها 
بالـ  ��شتهرو�  �لذين  �ل�شائقني  �البــرز يف جيله من  و�عترب ميكوال من بني 

"�لفنلنديني �لطائرين".
فاز ميكوال بر�يل فنلند� �لدويل �لذي كان يعرف بر�يل �الألف بحرية �شابقا 
7 مر�ت )4 مر�ت مدرجا يف �لبطولة �لعاملية(، �إ�شافة �إىل تاألقه يف �لر�ليات 
خلف   1975 عــام  �ملغرب  يف  ففاز  عاليا  بدنيا  جمهود�  تتطلب  كانت  �لتي 
لل�شيار�ت  �لدويل  �لفرن�شي جان تود رئي�س �الحتاد  �إىل جانب  مقود بيجو 

�حلايل، و�شاحل �لعاج وكينيا، حيث حقق �نت�شاره �الخري عام 1987.
�شارك يف 123 ر�يل يف بطولة �لعامل بني 1973 و1993، وفر�س نف�شه 

يف 18 منا�شبة و�شعد �إىل من�شة �لتتويج 44 مرة.
�نتهاء  �لعاملي، عقب  �أعــو�م من لقبه   10 �ل�شرعة بعد  �عتزل ميكوال عامل 

ر�يل فنلند� عام 1993 )حل �شابعا( بعدما حمل �ألو�ن فريق مازد�.

رحيل بطل الراليات »الفنلندي الطائر« هانو ميكول 

ليربون ردًا على زلتان: اأنا ال�ضخ�ض اخلطاأ للعبث معه 

�شبه مدرب و�شت هام يونايتد ديفيد مويز نظريه يف مان�ش�شرت 
كرة  بلومنثال  "هي�شتون  باأنه  غــو�رديــوال،  بيب  �شيتي 
�لقدم" وهو �أحد �أ�شهر �لطهاة يف بريطانيا ومعروف 

بابتكار �أطعمة غري تقليدية.
و�الإ�شباين غو�رديوال من �ملبتكرين يف عامل �لتدريب 
ليلعب  كان�شيلو  للربتغايل جو�و  دور�ً حر�ً  ومنح 
ظهري�ً ويف و�شط �مللعب يف نف�س �لوقت للتوغل 

و�إيجاد ثغر�ت يف دفاعات �ملناف�شني.
ــائــل �إعــــالم  و�أبـــلـــغ مــويــز )57 عـــامـــاً( و�ــش
�شيء..  بت�شبيه  �أقــــوم  "رمبا  بــريــطــانــيــة: 
ميزج  �لـــذي  بلومنثال  هي�شتون  �لــطــاهــي 
بيب  غريب..  �شيء  �أو  و�لبي�س  �ل�شوكوالتة 
هو هي�شتون بلومنثال كرة �لقدم تقريباً، يفعل 
بع�س �الأ�شياء تعتقد �أنها ال ميكن �أن جتدي نفعاً، 

لكنها تنجح وتبدو جيدة".
بـــارزة يف كــرة �لقدم  بــاأمــور  "يقوم بيب  و�أ�ــشــاف: 

ويبحث عن �أفكار جديدة د�ئماً، �إنه جمدد".
�ل�شابق  ميونخ  وبايرن  بر�شلونة  مــدرب  وقــاد 
�شيتي خلو�س �شل�شلة من 19 �نت�شار�ً متتالياً 
لفريق  قيا�شي  رقــم  وهــو  �مل�شابقات  جميع  يف 
�ملمتاز ومل يخ�شر يف  �الإجنليزي  �لــدوري  من 
�لثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  منذ  مــبــار�ة   26
�ملــا�ــشــي. وتـــابـــع مــويــز �لــــذي يــحــتــل فريقه 
يف  يفكر  غرفته  يف  "�أتخيله  �لــر�بــع:  �ملــركــز 
و�أين  �أف�شل  مل�شتويات  تقدمي العبيه  كيفية 
ميكنهم ت�شلم �لكرة وخلق م�شاحات وت�شعيب 
�الأمـــــور عــلــى �ملــنــافــ�ــس، هــكــذ� �أنــظــر �إىل بيب 
�لفر�شة  متنحه  �أنــديــة  يف  وعمل  كبري  بتقدير 
�لفوز هو  �لكبرية  �الأندية  ولكن يف  بذلك  للقيام 
يوؤدي  وهــو  من�شبك  يف  للبقاء  �لــوحــيــدة  �لو�شيلة 

عماًل جيد�ً".
كثريون  يفكر  مل  باأ�شياء  "قام  قــائــاًل:  حديثه  و�ختتم 
دور العب  يــــوؤدي  �لـــذي  �لــظــهــري  مــثــل  يف فعلها 

�لو�شط". 

مويز: غوارديول هو هي�ضتون 
بلومنثال كرة القدم

�لت�شكيلة  بناء  الإعــادة  كلوب، عدم حاجته  يورغن  ليفربول  مــدرب  �أكــد 
يف فرتة �النتقاالت �ملقبلة وجدد ثقته يف �لالعبني �لذين قادو� �لنادي 
لتحقيق �أول لقب يف �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم خالل 30 

عاماً يف �ملو�شم �ملا�شي.
وبعد مو�شم 2019-2020 �ملذهل �بتلي ليفربول باالإ�شابات وتر�جع 
م�شتو�ه هذ� �ملو�شم ليحتل �ملركز �ل�شاد�س يف �لدوري بر�شيد 40 نقطة 

من 25 مبار�ة بفارق 19 نقطة خلف �ملت�شدر مان�ش�شرت �شيتي.
�إىل  ��شطر�رياً  مركزه  حول  �لــذي  هندر�شون،  جــورد�ن  �لقائد  و�أ�شبح 
مد�فع، �آخر �شحايا �الإ�شابات بالنادي ليغيب العب و�شط �إجنلرت� حتى 

�أبريل )ني�شان( بعد �خل�شوع جلر�حة بالفخذ.
وعلى �الأرجح �شيغيب قلبا �لدفاع فريجيل فان د�يك وجو غوميز حتى 
حتى  ماتيب  جويل  ��شتبعد  كما  بالركبة،  م�شاكل  ب�شبب  �ملو�شم  نهاية 
من  ميلرن  وجيم�س  كيتا  ونــابــي  فابينيو  �أيــ�ــشــاً  ويــعــاين  �ملقبل  �ملو�شم 

�إ�شابات حالياً.
وقال كلوب �إن �الإ�شابات منعته من �للعب باأقوى ت�شكيلة.

و�أبلغ �ل�شحافيني قبل مو�جهة �شيفيلد يونايتد �ليوم �الأحد: "ال �أعتقد 
�أنه وقت �إعادة �لبناء كما �أفهم مثل رحيل 6 �أو 7 العبني و�نتهاء عقود 

و�لتخل�س من العبني و�إح�شار �آخرين جدد".
و�أ�شاف: "ت�شكيلة هذ� �لعام مل حت�شل على فر�شة كافية للعب �شوياً، 

لكن �شتحدث �لقليل من �لتعديالت".
�لوقت  نف�س  يف  للم�شتقبل  نخطط  لكننا  �لو�شع  مع  "نتفاعل  وتابع: 

ول�شت متاأكد�ً من �إجر�ء هذه �لتغيري�ت يف �ل�شيف ولكننا �شنحاول". 

 كلوب: ليفربول ل يحتاج 
لإعادة بناء يف ال�ضيف



 
حاز على 50 مليون دولر من اليان�ضيب

�أ�شرت�يل يعي�س يف والية والية كوينزالند �شمال  مل يتوقع رجل 
�شرقي �لبالد، �أن ي�شبح يف ملح �لب�شر من �أ�شحاب �ملاليني.

وعندما علم هذ� �لرجل بفوزه بجائزة �ليان�شيب �لكربى دخل يف 
�شدمة �شديدة، غري م�شدق �أنه بات ميلك 50 مليون دوالر، وفق 

�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
باجلائزة  �لغام�س"  "�لفائز  على  �لبحث  �أن  �ل�شحيفة  وذكـــرت 

�لكربى �نتهى بعد �أن ��شتغرق وقتا �أكر من �لالزم.
�لوالية،  �ــشــمــال  �لـــذي يعي�س يف واليـــة مــاكــاي  �لــفــائــز،  و�أو�ـــشـــح 
والية  من  �لفائزة  �لتذكرة  �إن  يقولون  واليته  يف  �أنا�س  �شمع  �أنــه 

كوينزالند، لكنه مل يعر لالأمر �هتماما.
وحينما ر�جع تطبيق جائزة �ليان�شيب، �شعق �أنه �لفائز يف �جلائزة 
�أ�شبح يف  �إنه  ��شمه،  �لفائز، �لذي مل يك�شف عن  �لكربى. ويقول 
�لتي قررت  �الأوقــات  "�أفكر يف كل   : كاملة، م�شيفا  حالة �شدمة 

فيها �الإقالع عن �لتدخني ، و�الآن �أحتاج �إىل �شيجارة الأهد�أ".

وفاة �ضاب واآخر يف غيبوبة بعد انتزاع اأع�ضائهما
تويف �شاب بولندي وبقي �آخر يف غيبوبة بامل�شت�شفى بعد "�نتز�ع" 
موقع  ن�شره  لتقرير  وفــقــاً  �ملك�شيك،  يف  ج�شديهما  مــن  �أعــ�ــشــاء 

بل" �لبولندي �الإخباري �أول �أول �أم�س �خلمي�س. "�أونيت 
�ــشــاب ووجــــود �الآخر  �لــبــولــنــديــة وفــــاة  و�أكـــــدت وز�رة �خلــارجــيــة 

بامل�شت�شفى، لكنها رف�شت �الإف�شاح عن مزيد من �لتفا�شيل.
وقالت �لوز�رة �إن مو�طناً بولنديا ثالثاً كان برفقة �الثنني قد عاد 

�إىل وطنه. ويحقق �الدعاء �لعام �ملك�شيكي يف �مل�شاألة.
عاماً   20 منهما  كل  وعمر  �ل�شابان،  ذهب  "�أونيت"،  ملوقع  ووفقا 
تقريباً، �إىل �ملك�شيك يف �لن�شف �الأول من فرب�ير )�شباط( �جلاري 
من �أجل �لبحث عن عمل. ومت �إبالغ �أ�شرة �ل�شحية بوفاته �الأ�شبوع 
�أن �ملتوفى مل  �ملا�شي. وذكر �ملوقع، نقاًل عن م�شادر مل يحددها 
وتعاين  �أخــرى من ج�شده.  �أع�شاء  فقد  بل  كليته فح�شب،  يفقد 
يتم  حيث  �لــعــنــف،  جــر�ئــم  مــن  مرتفعة  م�شتويات  مــن  �ملك�شيك 
ت�شجيل ما يقرب من 100 جرمية قتل يوميا يف تلك �لدولة، �لتي 
يبلغ تعد�د �شكانها 126 مليون ن�شمة. وخالل �ل�شنو�ت �الأخرية، 
�الجتار  جمــال  يف  بالتو�شع  �تــهــامــات  �ملحلية  �لع�شابات  و�جــهــت 

بالب�شر و�الأع�شاء، �إىل جانب جتارة �ملخدر�ت �لتقليدية.

اجلروة املعجزة.. ولدت ب�ضتة اأرجل وذيلني 
و�جه علماء معجزة علمية بعدما ولدت جروة ب�شتة �أرجل وذيلني، 
"ذ�  �لبقاء على قيد �حلياة، ح�شب ما نقلت �شحيفة  وجنحت يف 
�شن " �لربيطانية. وقال �لعاملون يف م�شت�شفى "نيل" �لبيطري 
�أطلقنا على  مــعــجــزة..  "هذه  �الأمــريكــيــة:  �أوكــالهــومــا  يف واليـــة 
�مل�شت�شفى  ��شم �شكيرب". وذكــرو�، يف تدوينة على �شفحة  �جلروة 
يف في�شبوك: "لقد عا�شت لفرتة �أطول مما كنا نعتقد.. مل ي�شبق 
الأي جروة يف �لعامل �أن ولدت يف نف�س �لظروف وعا�شت طو�ل هذه 

�لفرتة )4 �أيام(".
وتابعو�: "كما تالحظون، �إنها خمتلفة قليال.. ولدت ب�شتة �أرجل 

وذيلني.. تعاين من نوع من �ال�شطر�بات و�لعيوب �خللقية".
 monocephalus" و�أو�شح �الأطباء �أن هذ� �لعيب �خللقي ي�شمى
dipygus"، مما يعني �أن لديها جتويفا و�حد� يف �لر�أ�س و�ل�شدر، 
وجهازين  �لبولية  �مل�شالك  من  و2  �حلو�س  يف  منطقتني  مقابل 
�جلروة  �أن  �خلــرب�ء  ويعتقد  �أخرى.."  و�أ�شياء  وذيلني  تنا�شليني 
ولدت بهذه �لطريقة الأن �لبوي�شة �مللقحة "حاولت �النق�شام �إىل 

تو�أمني يف �لرحم لكنها مل تنجح يف ذلك".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قتل 3 اأ�ضخا�ض وطهى قلب اأحدهم مع البطاطا
�إحــدى �شحاياه  باأنه قطع قلب  �ملتحدة،  �لواليات  �أوكالهوما جنوب  �أ�شخا�س يف  ُي�شتبه يف قتله ثالثة  �أقــّر رجل 

و"طهاه مع �لبطاطا"، وفق و�شائل �إعالم �أمريكية.
و�عرتف لورن�س بول �أندر�شون، �لبالغ من �لعمر 42 عاماً، و�ملد�ن مر�ت عدة و�لذي قال �شابقا �إنه يعاين ��شطر�باً 
ثنائي �لقطب، باأنه قتل عمه و�بنة �الأخري و�إحدى جار�تهما، كما �أ�شاب زوجة عمه بجروح يف �لتا�شع من فرب�ير يف 

ت�شيكا�شا قرب �أوكالهوما �شيتي، وفق ما �أعلنت �ل�شرطة يف بيان.
�إىل عمه ليون باي لطهو  �لتوجه  �أندريا لني بالنكن�شي، وقطع قلبها قبل  �أندر�شون يف بادئ �الأمر �جلارة  وقتل 
�أوكالهومان" وقناة  "ذي  �شحيفة  وفــق  �لنهار،  خــالل  لهم  زيــارة  �أثــنــاء  و�بنتهما  ولزوجته  له  وتقدميه  �لقلب، 

تلفزيونية حملية.
وجاء يف طلب مذكرة �لتفتي�س �ملقدم من �ل�شرطة للق�شاء �أن �مل�شتبه به "�أح�شر �لقلب وطهاه مع بطاطا لتقدميه 

للعائلة الإطالق �لوحو�س" �لتي ت�شكنه، بح�شب �ل�شحيفة.
�الأخــري و�بنتهما لكن هذه  �إىل طعنهم فقتل عمه وجرح زوجة  �أندر�شون  �لقلب، عمد  تناول  �لعائلة  وبعد رف�س 

�الأخرية ما لبثت �أن فارقت �حلياة يف �شيارة �الإ�شعاف متاأثرة باإ�شابتها، وفق ما ذكرت "فر�ن�س بر�س".
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تقنية مده�ضة تتيح اإعادة �ضور املوتى اإىل احلياة
ك�شف موقع علم �الأن�شاب MyHeritage عن �أد�ة جديدة على �الإنرتنت 
�أن تبعث �حلياة يف �ل�شور �لقدمية الأفر�د  تدعى ديب نو�شتاجليا ميكنها 
�الأ�شرة �ملتوفني. وتتميز هذه �الأد�ة مبقدرتها على حتريك وجه �ل�شخ�س 
�ملوجود يف �ل�شورة مع نتائج و�قعية ب�شكل ال ي�شدق. وُتظهر �الأمثلة �لتي 
قدمها موقع ماي هرييتيج �شخ�شيات تاريخية، مبا يف ذلك �مللكة فيكتوريا 

ومارك توين وفلورن�س نايتنجيل، وهي تنب�س باحلياة.
وبح�شب �ملوقع فاإن �لتقنية تعطي �لتاريخ منظور�ً جديد�ً من خالل �إنتاج 
�لنظر  �ل�شور،  يف  لالأ�شخا�س  بها  ميكن  �لتي  للطريقة  �فرت��شي  ت�شور 

وحتريك روؤو�شهم.
�آي دي” �ملتخ�ش�شة يف  “دي  �شركة  باحثني يف  قبل  �الأد�ة من  مت تطوير 

�إعادة متثيل �لفيديو با�شتخد�م �لتعلم �لعميق.
"ديب  �لــويــب  �شفحة  على  �ملــوجــودة  �الأد�ة  ��شتخد�م  �شخ�س  الأي  ميكن 
نو�شتاجليا" عن طريق حتميل �ل�شورة، بعد �إن�شاء ح�شاب على موقع "ماي 

هرييتيج".
وتتيح �الأد�ة �جلديدة لنا روؤية وجوه �أ�شالفنا �ملحبوبني وهي تنب�س باحلياة 
�أ�شحاب �ل�شور يف  �أن يكون  يف حماكاة فيديو ُتظهر كيف كان من �ملمكن 

�لو�قع، وتوفر طريقة جديدة عميقة للتو��شل مع تاريخ عائلتنا.

تعليق عمل مذيع بقناة فوك�ض بعد تغريدة م�ضيئة
و��شنطن  للعا�شمة  �ملخ�ش�شة  �الإقليمية  �الإخبارية،   5 فوك�س  قناة  علقت 
�أن  �إنــه منزعج من  �أحــد مذيعيها، بعد تغريدة قال فيها  وحميطها، عمل 
�أولوية قبل جميع  على  �الأعمار يح�شلون  �لبدناء من جميع  "�الأ�شخا�س 

�لعاملني �الأ�شا�شيني"، لتلقي �للقاح �مل�شاد لكوفيد19-.
بقي  "عندما  تويرت:  على   ،"5 "فوك�س  قناة  مذيع  مــاكــوي،  بليك  وكتب 
معظم �لنا�س يف �ملنازل، كنا نذهب �إىل �لعمل يوميا يف مار�س و�أبريل ومايو 
"تطعيم  �إىل  د�عيا  خطر"،  يف  و�أحباءنا  �أنف�شنا  و�شعنا  �أن  منذ  يــوم  وكــل 

جميع �لعاملني �الأ�شا�شيني، ثم �لبدناء".
تعليق  �أن  "بيبول"،  وعقب �لتغريدة، �أكد متحدث با�شم "فوك�س 5" ملجلة 

ماكوي عن �لعمل، مت ب�شبب ما ن�شره، "يف �نتظار مزيد من �ملر�جعة".
وغـــرد مــاكــوي �عـــتـــذ�ر� يف وقـــت الحـــق مــن ذلـــك �لــيــوم، قــائــال �إنـــه حذف 

�لتغريدة �لتي كانت "م�شيئة، وغري ح�شا�شة".
غري �أن مغردين كر، �شككو� مب�شد�قية ماكوي، بعد رده على �أحد �ملعلقني، 
باأنه �ألغى �لتغريدة "ب�شر�حة، الأنه ’من لديه �لوقت للتجادل مع �لغرباء 
على �الإنرتنت؟‘"   وكانت �لعا�شمة �الأمريكية و��شنطن قد فتحت موؤخر� 
باب �لتطعيمات للحو�مل، و�لذين يعانون من حاالت مر�شية �شابقة، ومن 
يعانون من نق�س �ملناعة، و�لذين يعانون من �لبد�نة ولديهم موؤ�شر كتلة 

جنم �ضبايدر مان يواجه 
انتقادات ب�ضبب ت�ضابه اأ�ضماء 
يـــو�جـــه �ملــمــثــل �لـــربيـــطـــاين توم 
�شخ�شية  يــجــ�ــشــد  �لــــذي  هـــوالنـــد 
�شبايدر مان على �ل�شا�شة، عا�شفة 
�لهند  يف  تـــويـــرت  عــلــى  �نـــتـــقـــاد�ت 
رئي�س  جتــاه  �شاخر  تعليق  ب�شبب 
�لــــوزر�ء �لــهــنــدي نــاريــنــدر� مودي 

ن�شره م�شتخدم يحمل ��شمه.
توم  �لــربيــطــاين  �ملــــوؤرخ  ن�شر  فقد 
هـــوالنـــد �الأربــــعــــاء تــغــريــدة �شخر 
�لهندي  �لــــوزر�ء  رئي�س  مــن  فيها 
بـــعـــد �إطـــــــالق ��ـــشـــمـــه عـــلـــى مــــدرج 

�شخم لريا�شة �لكريكت.
بتو��شع  جــد�  معجب  "�أنا  وكــتــب 
مــــــودي �لــــــذي جتـــلـــى مــــن خالل 
�إطــــــالق ��ــشــمــه عــلــى �أكـــــرب مـــدرج 

للكريكت يف �لعامل".
يف  غا�شبة  تعليقات  �ملن�شور  و�أثــار 
لدى  �لتبا�س  ح�شل  حيث  �لهند 
�ملــــــوؤرخ �شاحب  كـــر بـــني حــ�ــشــاب 
�لــعــائــد للممثل  �لــتــغــريــدة وذلـــك 
توم هوالند �لبالغ 24 عاما و�لذي 
�لعنكبوت  �لرجل  �شخ�شية  ج�ّشد 
��شتوديوهات  �أفـــــالم  �ــشــلــ�ــشــلــة  يف 

مارفل.
�شبايدر  "قاطعو�  و�ــشــم  و�نــتــ�ــشــر 
هذ�  يف  و��ـــشـــع  نــطــاق  مان" عــلــى 
�لــبــلــد �لــعــمــالق �لـــــذي يــعــد 1،3 

مليار ن�شمة.
"هذه  �ملــ�ــشــتــخــدمــني  �أحــــد  وكــتــب 
�شنلقنك  �لهند.  د�خلية يف  م�شاألة 
حياتك"،  طـــو�ل  تن�شاه  لــن  در�ــشــا 
"قاطعو�  بــو�ــشــم  تــغــريــدتــه  منهيا 

�شبايدر مان".

حافلة ذاتية القيادة 
يف ملقة الإ�ضبانية

بـــد�أت حافلة ذ�تــيــة �لــقــيــادة جتوب 
وهو  �إ�شبانيا  بجنوب  ملقة  �ــشــو�رع 
َف باأنه �الأول من نوعه  م�شروع ُو�شِ
ــــا. وُو�ــشــعــت هــذه �حلافلة  يف �أوروب
يف �خلـــدمـــة  �أمـــ�ـــس �لــ�ــشــبــت، وهي 
�أجهزة  ومـــزّودة  بالكامل  كهربائية 
�شّت  وتــنــفــذ  وكـــامـــري�ت،  ��شت�شعار 
رحــــالت يــومــيــاً مــ�ــشــافــة كـــّل منها 
�مليناء  بـــني  كـــيـــلـــومـــرت�ت  ثــمــانــيــة 
و�أو�شح  �الأندل�شية.  �ملدينة  وو�شط 
ر�فـــايـــيـــل دوربــــــان كـــارمـــونـــا مدير 
"�أفانز�"  �لق�شم �جلنوبي يف �شركة 
�لكون�شور�شيوم  �إد�رة  تتوىل  �لتي 
"�حلافلة  �أن  �مل�شروع،  عن  �مل�شوؤول 
وما  مكانها  �الأوقــــات  كــل  تعرف يف 
فر�ن�س  لوكالة  و��ــشــاف  حولها". 
خ�شائ�شها  ــــــرز  �أب مـــن  �أن  بـــر�ـــس 
�إ�شار�ت  مع  "�لتفاعل  على  قدرتها 
�الأخــــــــرى  هـــــي  �ملـــــــــــزودة  �ملرور" 
توقيت  �إىل  ت�شري  ��شت�شعار  �أجهزة 
�لـــلـــون �الأحـــمـــر. ويف  �إىل  حتــولــهــا 
بالذكاء  يعمل  نظام  �أي�شاً  �حلافلة 
حت�شني  مــن  ميّكنها  �ال�شطناعي 
�لبيانات  على  ��شتناد�ً  "قر�ر�تها" 
�مل�شجلة على طول م�شارها. وت�شبه 
�شركة  �شممتها  �لتي  �ملركبة  هــذه 
حافلة  �أي  �الإ�ــشــبــانــيــة  "�إيريز�ر" 
ويبلغ  للمدن،  خم�ش�شة  تقليدية 
�أن حتمل  12 مــرت�ً وميكن  طولها 
ــــا ر�هــنــاًَ عدد  �أوروب 60 ر�كــبــاً. ويف 
�الأخرى  �لتجريبية  �مل�شاريع  مــن 
ملركبات ذ�تية �لقيادة، كما يف فرن�شا 
�إ�شتونيا على �شبيل �ملثال، لكنها  �أو 
ال تتعلق بحافالت مدن ذ�ت حجم 
مفتوحة  �ــشــو�رع  يف  ُت�شرّي  تقليدي 

�أمام �ملركبات �الأخرى.

ترميم لوحة عن م�ضر يف مدينة بومبي الإيطالية
�إيطاليا  جنوبي  �الأثـــري  بومبي  مــوقــع  متكن 
من ترميم لوحة عمالقة �الأبعاد حتمل ر�شوماً 
ورمــوز�ً م�شرية مثل حيو�نات و�شكان منطقة 
دلــتــا �لــنــيــل، كــانــت مبــنــزل �أحــــد قــ�ــشــاة روما 

�لقدمية.
و�أو�شح �ملوقع �الأثري يف بيان �أن هذه �لعملية 
تنظيفها  مت  حــيــث  للغاية"،  "معقدة  كــانــت 
و�الألو�ن  �لت�شويرية  �للم�شات  �إ�شفاء  و�إعــادة 
من  و�إنقاذه  �لر�شم  وترميم  �لليزر  با�شتخد�م 

�لرطوبة.
ويــ�ــشــور �لــر�ــشــم، �لـــذي ��ــشــرتد �ألـــو�نـــه �حلية 
�شيد  وقــائــع  و��ــشــحــني،  جــزئــني  �إىل  وينق�شم 
كانت  "و�لتي  �ــشــمــيــمــة  مــ�ــشــريــة  وعــنــا�ــشــر 
ويتكون  بومبي.  بحد�ئق  �لتزيني  يف  ت�شتخدم 
�لــر�ــشــم مــن لــوحــتــني �إحــد�هــمــا �أكــــرب حجماً، 
تزين �جلد�ر �خللفي حلديقة �ملنزل بحيو�نات 
�آخر  ر�شم  ويوجد  حتركها.  �أثناء  لل�شيد  برية 
من �لطبيعة �مل�شرية وعدد  م�شاهد  "يت�شمن 
من �الأ�شخا�س" وكذلك بع�س من �حليو�نات 

"من دلتا �لنيل" ت�شغل �جلدر�ن �خللفية.

قتل زوجته احلامل.. لأنها مل تقل له مرحبا!! 
�رتكب  عندما  �لرحمة  مــن  ذرة  مثقال  قلبه  يف  يكن  مل 
يف دقائق 3 جر�ئم قتل �شد �أعز �لنا�س لديه وهم �أفر�د 
عائلته. وذكرت �شحيفة �ل�شن �لربيطانية �أم�س �ل�شبت 
عــامــا( طعن  �لعمر )25  مــن  �لبالغ  �لــرو�ــشــي  �لـــزوج  �أن 
ب�شكني،  عاما(   30( �لعمر  من  �لبالغة  �حلامل  زوجته 

مما �أدى �إىل مقتل �الثنني.
من  �لبالغة  �شابق(  زو�ج  )مــن  طفلتها  حاولت  وعندما 
5 �شنو�ت حمايتها، تعر�شت هي �الأخــرى للطعن  �لعمر 
مر�ت عدة. ووجهت �ل�شلطات �لرو�شية تهمة �لقتل �إىل 
رجل �إطفاء يف �شل�شلة جر�ئم وح�شية طالت �أفر�د �أ�شرته. 
ووقع �حلادث �ملروع يف منزل �لعائلة يف مدينة فولوغد� 

�شمال غربي رو�شيا بعد �أ�شبوعني من �لزو�ج.
�أن �لرجل يكر من �شرب  �لــزو�ج، �ت�شح  �أيــام من  وبعد 
و�شارت  مــنــه  �ــشــئــمــت  زوجـــتـــه  �أن  درجــــة  �إىل  �لــكــحــول، 
للمحققني:  يــقــول  �شوتي  مقطع  يف  وظــهــر  تتجاهله. 
"عدت �إىل �ملنزل ومل تقل يل مرحباً. لقد غ�شبت. ذهبت 

�إىل �ملطبخ و�أخذت �أكرب �شكني".
زوجته  قتل  �لـــزوج  �أن  حملية  �إعــالمــيــة  تقارير  وذكـــرت 

و�أطفاله حتت تاأثري �لكحول.

جرمية قتل مروعة .. وال�ضبب اأق�ضاط
مقتل  و�قعة  يف  �لتحقيق  �مل�شرية،  �لعامة  �لنيابة  بــد�أت 
ملوؤ�ش�شة خمت�شة  يعمل مدير�  لطفي،  عــادل  يدعى  �شاب 

بتمويل �مل�شاريع و�لقرو�س يف مركز �ملنيا ب�شعيد م�شر.
وكان عادل لطفي قد توجه حلل م�شكلة حدثت بني زوج 
�لباطنية  �شارع  يف  باملوؤ�ش�شة  وموظفة  �لعميالت  �إحــدى 
�ملنيا، وعندما عاتب زوج هذه  بقرية طوخ �خليل مبركز 
منزله  من  �شكني  باإح�شار  �الأخــري  بقيام  تفاجاأ  �ل�شيدة 
وطعنه يف قلبه فاأرد�ه قتيال. من جانبها، �أعلنت �لنيابة 
�لعامة �مل�شرية تلقيها بالغا من م�شت�شفى �ملنيا �جلامعي 
يف 24 فرب�ير �جلاري، بوفاة �ملجني عليه "عادل لطفي 
�إ�شحاق" مدير موؤ�ش�شة "�أنا �مل�شري" مبركز �ملنيا، م�شابا 
بجرح طعني يف �شدره. وك�شفت حتريات �ل�شرطة حدوث 
�شهري  ق�شط  �ــشــد�د  ب�شبب  �آخــريــن  وبـــني  بينه  مــ�ــشــادة 
طعن  عن  �أ�شفرت  عليه،  �ملجني  يديرها  �لتي  للموؤ�ش�شة 
�ملتهم له ب�شكني، حمدثا �إ�شابته. وقد �أُلقي �لقب�س على 
�ملتهم و�أَر�شد عن �ل�شكني �مل�شتخدم يف �جلرمية. وبا�شرت 
�لنيابة �لعامة �لتحقيقات ب�شوؤ�ل عدد من �ل�شهود �لذين 
�إلــيــهــا، مــن بينهم زوجـــة �ملتهم،  حــ�ــشــرو� �ملــ�ــشــادة �ملــ�ــشــار 
فاأجمعت �شهاد�تهم على طعن �ملتهم �ملجني عليه بال�شكني 

على �أثر �خلالف على �شد�د �لق�شط �ل�شهري.

تخ�ضع لزراعة كبد عاجلة ب�ضبب خامت
خ�شعت �مر�أة �أمريكية من مدينة نيويورك لعملية زرع 
ثقب  من  فريو�شية  بعدوى  �أ�شيبت  بعدما  عاجلة  كبد 

خامت كانت قد و�شعته يف �أنفها يف عيد �ل�شكر.
د�نا  �أن  يوم �خلمي�س  نيويورك  �إ�س  بي  �شي  �شبكة  ذكرت 
نيويورك،  مبــديــنــة  كــويــنــز  منطقة  يف  �ملقيمة  �شميث، 
وو�شعت  �أنفها  ثقبت  بعدما  جرثومية  لعدوى  تعر�شت 
حلقة فيه. بعد حو�يل �شهر من عملية ثقب �الأنف، بد�أت 
�شميث تعاين من �آالم يف �ملعدة لكنها تــرددت يف �لذهاب 

�إىل �مل�شت�شفى ب�شبب جائحة كورونا.

خبري: عالمات موؤكدة على اإ�ضابة الكبد بالتلف
�شيوعاً  �الأمــر��ــس  �أكــر  �لكبد من  �أمر��س  تعترب 
يف ع�شرنا �حلـــايل، و�لــتــي يبلغ عــددهــا �أكــر من 
100 نوع خمتلف، ومن �ملهم �لتعرف على عو�مل 
وطلب  �ملبكر  �لكبد  تلف  �إىل  تـــوؤدي  �لتي  �خلطر 

�مل�شورة �لطبية يف �لوقت �ملنا�شب.
�لكبد،  بتلف  لالإ�شابة  موؤكدة  عالمات  يلي  فيما 
يف  هــاريــ�ــشــون  �إيـــه  �شتيفن  �لطبيب  �أورد  مــا  وفــق 

حديث له مع موقع "�إم �إ�س �إن" �الإلكرتوين:
د�ء �ل�شكري: د�ء �ل�شكر هو حالة �شحية مرتبطة 
�لــكــبــد، وفـــًقـــا للدكتور  بـــاأمـــر��ـــس  �ــشــائــع  بــ�ــشــكــل 
هاري�شون. ميكن �أن توؤدي عدم قدرة �جل�شم على 
ن�شبة  �رتفاع  �إىل  �لــدم  �ل�شكر يف  ن�شبة  �لتحكم يف 
م�شتمر�ً  �رتفاعاً  الحظت  �إذ�  لــذ�  �لــدم،  يف  �ل�شكر 
يف ن�شبة �ل�شكر يف �لدم فقد يكون هذ� دلياًل على 

وجود �إ�شابة كبدية لديك.
�أخرى  �شمة  �لــوزن هي  زيــادة  �أو  �ل�شمنة  �ل�ُشمنة: 
وفًقا  �لكبد.  تلف  من  يعاين  �لــذي  للفرد  �شائعة 
منها  و�لــوقــايــة  �الأمــر��ــس  على  �ل�شيطرة  ملــر�كــز 
�الأمريكيني  �أكــر من %42 من  يعاين   ،)CDC(

كتلة  موؤ�شر  �أن  يعني  ممــا  �ملــفــرطــة،  �ل�شمنة  مــن 
�جل�شم لديهم يزيد عن 30.

�إىل  �رتفاع �شغط �لدم: ي�شري �رتفاع �شغط �لدم 
�أن قوة �شغط �لدم على �ملدى �لطويل �شد جدر�ن 
قد  �أنــهــا  لــدرجــة  كـــاٍف  ب�شكل  �لــ�ــشــر�يــني مرتفعة 
�أمر��س  مثل  �شحية،  م�شاكل  �لنهاية  يف  ت�شبب 
كــلــيــنــك. وبــحــ�ــشــب �لدكتور  ملــايــو  �لــقــلــب، وفـــًقـــا 
هاري�شون، فاإن �رتفاع �شغط �لدم يعترب و�حد�ً من 

ثالث حاالت رئي�شية مرتبطة باأمر��س �لكبد.
مر�س  يتجلى  ما  غالًبا  �الأ�ــشــود:  �ل�شو�ك  مر�س 
�لكبد �شريرًيا يف جمموعة متنوعة من �الأمر��س 
�جللدية. �أحدها هو �ل�شو�ك �الأ�شود، �لذي ي�شفه 
�جلــلــد حول  "�حمر�ر  بــاأنــه  هــاريــ�ــشــون  �لــدكــتــور 

�لرقبة".
تــو�ــشــع �لــ�ــشــعــري�ت �لــعــنــكــبــوتــي: مـــن �الأعـــر��ـــس 
�جللدية �الأخرى �لتي تدل على تلف �لكبد، ح�شب 
�لعنكبوتي  �لــ�ــشــعــري�ت  تــو�ــشــع  هــاريــ�ــشــون،  دكــتــور 
�لذي يظهر على �شكل خطوط حمر�ء جديدة على 

�لوجه و�لرقبة.

طيور حتلق فوق التمثال الذي يحمل عنوان زوجني للفنان الربيطاين �شون هرني عند الفجر يف نيوبججني, نورثمربلند , بريطانيا. رويرتز

ليدي غاغا ت�ضتعيد كلبيها امل�ضروقني 
و�شّلمتهما  �مل�شروقني،  جاجا  ليدي  �الأمريكية  �ملغنية  كلبي  �ل�شرطة  ت�شلمت 
�لبولدوج،  نــوع  �لــكــلــبــان، وهــمــا مــن  كــان  �لــ�ــشــهــرية.  �لــبــوب  ملمثلني عــن مغنية 
عن  �مل�شوؤول  �إ�شابة  �إىل  �أف�شت  هوليوود  يف  عنيفة  خطف  لعملية  تعر�شا  قد 
وجو�شتاف  كوجي  �لكلبني  ت�شليم  ويــاأتــي  �ل�شدر.  يف  بر�شا�شة  بهما  �العتناء 
�لتو��شل �الجتماعي طلبا  �أطلقتها جاجا عرب و�شائل  بعد �شاعات من منا�شدة 
بينما كانت ت�شور فيلما يف روما.  �ُشرقا  �للذين  �لكلبني  "لعمل �خلري" باإعادة 
وقال مايك لوبيز �ملتحدث با�شم �إد�رة �شرطة لو�س �جنلي�س �إن �مر�أة مل تك�شف 
�ل�شلطات عن هويتها �شلمت �لكلبني �شاملني �إىل مركز �شرطة، م�شيفا �أن ممثلني 
ُي�شتبه باأنهما  �أنه مل يت�شن �لقب�س على رجلني  عن جاجا ت�شلموهما. و�أ�شاف 
عن  �مل�شوؤول  عاما(   30( في�شر  ر�يــان  من  �ل�شالح  تهديد  حتت  �لكلبني  �شرقا 
مت�شيتهما. ويف ر�شالة ن�شرتها على ح�شابيها على تويرت و�إن�شتجر�م قالت جاجا 
�ألف   500 مكافاأة  بتقدمي  وتعهدت  بعنف  �لكلبني  منفطر" ل�شرقة  "قلبها  �إن 

دوالر ملن يعيدهما �شاملني، �شو�ء من ��شرت�هما �أو عر عليهما.


