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حاكم عجمان: المارات تاأ�س�ست على 
الت�سامح والتعاون والتكافل بني اجلميع

•• عجمان-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان ان دولة المارات العربية املتحدة تاأ�ض�ضت على قيم الت�ضامح 
اخلري  واأعمال  الإن�ضاين  العمل  واتخذت  اجلميع  بني  والتكافل  والتعاون 
تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  الأوىل  لبنته  وو���ض��ع  ل��ه  اأ�ض�س  ومنهجا  م��ب��داأ 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه. وقال �ضموه اإن يوم زايد 
للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف ال� 19 من �ضهر رم�ضان من كل عام والذي 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  املغفورله  ال��دول��ة  موؤ�ض�س  رحيل  ذك��رى  يوافق 
التي تركها  ث��راه يج�ضد قيم اخلري والعطاء  اآل نهيان طيب اهلل  �ضلطان 
كله  العامل  والعطاء على م�ضتوى  للخري  كمنارة  الإم��ارات  وير�ضخ مكانة 
ويعزز ثقافة العمل اخلريي والإن�ضاين والتطوعي وامل�ضوؤولية املجتمعية 

وي�ضهم يف التفاهم والتعاي�س والتكافل الجتماعي. )التفا�ضيل �س3(

الإمارات تدين ب�سدة الهجوم 
الإرهابي يف لوغار الأفغانية 

•• اأبوظبي -وام:

اأدانت دولة الإم��ارات ب�ضدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ضتهدف دار �ضيافة 
املدنيني  ع�ضرات  واإ�ضابة  مقتل  عن  واأ�ضفر  الأفغانية،  لوغار  ولي��ة  يف 

الأبرياء.
الإم���ارات تعرب عن  دول��ة  اأن  ال��دويل  والتعاون  واأك��دت وزارة اخلارجية 
جلميع  الدائم  ورف�ضها  الإجرامية،  الأعمال  لهذه  ال�ضديد  ا�ضتنكارها 
وال�ضتقرار  الأم����ن  زع��زع��ة  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  والإره������اب  ال��ع��ن��ف  اأ���ض��ك��ال 
ع��ن خال�س  ال����وزارة  واأع��رب��ت  الإن�����ض��ان��ي��ة.  وامل��ب��ادئ  القيم  م��ع  وتتنافى 
تعازيها وموا�ضاتها لأهايل وذوي ال�ضحايا جراء هذه اجلرمية النكراء، 

ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني.

ع�صو يف اللجنة العلمية يوؤكد:
تون�س ت�سل مرحلة التخيري

 بني مري�سني يف اأق�سام الإنعا�س
•• الفجر -تون�س:

قال رئي�س ق�ضم الإنعا�س يف م�ضت�ضفى احلروق البليغة بنب عرو�س وع�ضو 
قد  تون�س  اإن  امل�ضعدي  اهلل  اأم��ان  كورونا  ملجابهة فريو�س  العلمية  اللجنة 

و�ضلت فعال اإىل مرحلة التخيري بني مري�ضني يف اأق�ضام الإنعا�س.
واأكد امل�ضعدي، اأم�س ال�ضبت، اأن ذلك يح�ضل يوميا تقريبا واأن هناك اإطار 
�ضبه طبي نقلت والديها املري�ضني بالكورونا اإىل اأحد امل�ضت�ضفيات يف تون�س، 

وقد وقع تخيريها بينهما يف ق�ضم الإنعا�س.   )التفا�ضيل �س11(

حتت �صعار �صعب تون�س ا�صتفاق
الد�ستوري احلر ينفذ

 م�سرية احتجاجية بال�سيارات
•• الفجر - تون�س:

نظم احلزب الد�ضتوري احلر م�ضرية احتجاجية �ضد الرئا�ضات الثالث 
بباردو  م���رورا  ق��رط��اج  منطقة  م��ن  انطالقا  ال�ضبت  اأم�����س  بال�ضيارات 
الربملان  اجلمهورية  ال��ث��الث:  الرئا�ضات  )مقر  الق�ضبة  اإىل  وو���ض��ول 

واحلكومة(.
اأع��الم تون�س مع  اأن�ضار احل��زب ورفعوا  العديد من  امل�ضرية  و�ضارك يف 
عدد من الالفتات التي تدافع عن حق نواب الد�ضتوري احلر يف مبا�ضرة 

مهامهم يف الربملان وتوفري احلماية لرئي�ضة الكتلة عبري مو�ضي.
واختار الد�ضتوري احلر تنظيم امل�ضرية بالتزامن مع عيد ال�ضغل، دفاعا 
والعي�س  اجليدة  وال�ضحة  الآمنة  احلياة  يف  التون�ضي  ال�ضعب  حق  عن 
و�ضيقرر  ا�ضتفاق  تون�س  �ضعب  �ضعار  وحتت  للحزب،  بالغ  وفق  الكرمي، 

م�ضريه بنف�ضه.

مركبة م�ضفحة تابعة للناتو خالل دوريات داخل قاعدة ع�ضكرية اأمريكية يف قندهار. )ا ف ب(
لن ين�ضاها.

الن�ضحاب  اإن  م��ن��ت��ق��دون  وي��ق��ول 
ال�ضراع  ينهي  لن  اأفغان�ضتان  من 
يق�ضي  اأو  البلد  ذل��ك  يف  الداخلي 
يجعل  اأو  الإره�������اب  ت��ه��دي��د  ع��ل��ى 
20 عاماً من احل��رب �ضد  جتربة 
انت�ضار  ال��ت��م��رد غ��ري جم��دي��ة م��ع 
تنظيم  م��ث��ل  م��ت�����ض��ددة  م��ن��ظ��م��ات 

داع�س يف جميع اأنحاء العامل.

الأخ��������رى م����ن اأف���غ���ان�������ض���ت���ان حيز 
ال�����ض��ب��ت، هددت  اأم�������س  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
العمليات  مب���وا����ض���ل���ة  ط���ال���ب���ان، 
املوعد  م�������رور  ب���ع���د  ال���ع�������ض���ك���ري���ة 
ال��ن��ه��ائ��ي خل����روج ال��ت��ح��ال��ف يف 1 

مايو.
ر�ضمياً  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وب����داأت 
من  ج��ن��وده��ا  اآخ���ر  �ضحب  ال�ضبت 
�ضُي�ضكل  ع��م��ل��ي��ة  يف  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان 
ا�ضتمّرت  ح���رب  خ��امت��ة  ان��ت��ه��اوؤه��ا 
لوا�ضنطن،  بالن�ضبة  عاماً  ع�ضرين 
ل��ك��ن ���ض��ت��ب��داأ ب��ع��ده��ا ف���رة انعدام 
ي���ق���ني ك���ب���ري يف ب���ل���د ي������رزح حتت 
حلركة  امل�����ت�����زاي�����دة  ال�������ض���ي���ط���رة 

طالبان.
وي��ق��ول م�����ض��وؤول��ون اأم��ريك��ي��ون يف 
الن�ضحاب  عملية  اإن  اأفغان�ضتان 
اأن  اإىل  اأ����ض���اًل، م�����ض��ريي��ن  ج��اري��ة 
رمزّي  مايو  اأي��ار  من  الأول  تاريخ 
التاريخ  ه��ذا  وك��ان  �ضيء.  كل  قبل 
ال��ن��ه��ائ��ي لن�ضحاب  امل��وع��د  مي��ّث��ل 
ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة ال���ذي حّددته 
الإدارة الأمريكية ال�ضابقة برئا�ضة 
لالتفاق  ط��ب��ق��اً  ت���رام���ب  دون���ال���د 
�ضباط  يف  ط���ال���ب���ان  م����ع  امل����وق����ع 

فرباير 2020 يف الدوحة.

•• وا�شنطن-وكاالت:

لويد  الأمريكي  الدفاع  وزي��ر  ق��ال 
�ضيا�ضية  ك��ل��م��ة  اأول  يف  اأو�����ض����ن، 
مهمة له اإنه على الوليات املتحدة 
ال����ض���ت���ع���داد ل�������ض���راع حم��ت��م��ل يف 
“احلروب  امل�ضتقبل ل ي�ضبه كثرياً 
وزارة  ا�ضتهلكت  ال��ت��ي  القدمية” 

الدفاع لفرة طويلة.
التقدم  ح�����ض��د  اإىل  اأو����ض���ن  ودع����ا 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي وحت���������ض����ني دم����ج 
ال�ضعيد  على  الع�ضكرية  العمليات 
ال��ف��ه��م ب�ضكل  اأج�����ل  ال���ع���امل���ي م���ن 
اأ�ضرع ، واتخاذ القرار ب�ضكل اأ�ضرع ، 

والعمل ب�ضكل اأ�ضرع.
للقيادة  زي��ارة  اأو�ضن خالل  وق��ال 
الأم���ري���ك���ي���ة يف امل���ح���ي���ط ال���ه���ادي 
الطريقة  اإن  ه��اواي  مقرها  والتي 
ال����ت����ي ����ض���ن���ق���ات���ل ب���ه���ا يف احل�����رب 
خمتلفة  �ضتبدو  املقبلة  الرئي�ضية 
قاتلنا  ال��ت��ي  الطريقة  ع��ن  مت��ام��ا 

بها يف احلروب ال�ضابقة.
ومل ي�ضر اأو�ضن ب�ضكل �ضريح اإىل 
رو�ضيا  اأو  ال�ضني  مثل  مناف�ضني 
وقت  يف  ج���اءت  ت�ضريحاته  ول��ك��ن 
تبداأ فيه الوليات املتحدة ان�ضحابا 

اأفغان�ضتان  م���ن  م�������ض���روط  غ���ري 
جو  الرئي�س  م��ن  اأوام���ر  على  بناء 
ب��اي��دن ب��ه��دف اإن��ه��اء اأط����ول حرب 
ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة واإع����ادة حتديد 
الأمريكية  ال��دف��اع  وزارة  اأول��وي��ات 

)البنتاغون(.
ب��اأن��ه ق�ضى معظم  اأو����ض���ن  وي��ق��ر 
اآخر  تنفيذ  يف  املا�ضيني  العقدين 
درو�ضا  وتعلم  ال��ق��دمي��ة،  احل���روب 

يبدو  على  ت�ضريحاته  تن�س  ول 
على اإج���راءات حم��ددة كما اأنها ل 
���ض��راع حم���دد. وبدًل  ب���اأي  تتكهن 
وكاأنه يحدد  يبدو  فاإنه  ذل��ك،  من 
اخل����ط����وط ال���ع���ري�������ض���ة لأه������داف 
وا�ضعة وغام�ضة اإىل حد ما لقيادة 

البنتاجون حتت اإدارة بايدن.
ملغادرة  املحدد  التاريخ  دخول  ومع 
والأجنبية  الأم���ريك���ي���ة  ال����ق����وات 

•• نيودلهي- رويرتز:

م�ضت�ضارين  جلنة  يف  م�ضوؤول  قال 
علميني �ضكلتها احلكومة الهندية 
اللجنة  اإن  يف ت�ضريحات لرويرز 
باكت�ضاف طفرات  ال�ضلطات  اأبلغت 
فريو�س  عينات  بع�س  يف  طفيفة 
تتجنب  اأن  مي���ك���ن���ه���ا  ك�������ورون�������ا 
ال�ضتجابة املناعية وتتطلب مزيدا 
امل�ضت�ضارون  الدرا�ضة.واأ�ضاف  من 
اأن���ه���م ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى حت��دي��د هذه 
حاليا  �ضبب  ي��وج��د  ول  ال��ط��ف��رات 
متثل  اأو  تنت�ضر  ب��اأن��ه��ا  ل��الع��ت��ق��اد 
خ���ط���ورة ك��ب��رية.م��ن ج��ه��ة اأخ���رى 
رقما  ال�ضبت  اأم�����س  الهند  �ضجلت 
ب��ال��ن�����ض��ب��ة لعدد  ق��ي��ا���ض��ي��ا ج���دي���دا 
بفريو�س  ال���ي���وم���ي���ة  الإ�����ض����اب����ات 
اإ�ضابة، يف   401993 كورونا بلغ 
حني فتحت البالد حملة التطعيم 
رغم  البالغني  ك��ل  اأم���ام  ال�ضخمة 
ح�����ذرت من  ال����ولي����ات  ب��ع�����س  اأن 
ح��دوث نق�س ح��اد.وه��ذه هي املرة 

•• مقدي�شو- رويرتز:

ال�ضومايل  ال��ن��واب  جمل�س  واف���ق 
بالإجماع ال�ضبت على اإلغاء متديد 
فرة الرئا�ضة ملدة عامني اإ�ضافيني 
ب��ع��د املوافقة  اأث����ارت ج���دل  وال��ت��ي 
خطوة  يف  امل��ا���ض��ي،  ال�����ض��ه��ر  عليها 
قد تنزع فتيل مواجهة م�ضلحة يف 

العا�ضمة مقدي�ضو.
التلفزيون  ن��ق��ل  م��ب��ا���ض��ر،  ب��ث  ويف 
التي  الت�ضويت  عملية  ال�ضومايل 
جاءت بعد وقت ق�ضري من خطاب 
األ���ق���اه ال��رئ��ي�����س حم��م��د ع��ب��د اهلل 
حم��م��د اأم�����ام ال���ربمل���ان وق����ال فيه 
اإن��ه طلب من رئي�س وزرائ��ه اتخاذ 

ال�ضتعدادات لالنتخابات.
الرئا�ضية  حم��م��د  ف����رة  ان��ت��ه��ت 
يف ف��رباي��ر ���ض��ب��اط، ل��ك��ن اخلالف 
عدم  اإىل  اأدى  الن��ت��خ��اب��ات  ح���ول 
اختيار جمموعة جديدة من نواب 
اختيار  م��ه��م��ت��ه��ا  ت���ك���ون  ال����ربمل����ان 

رئي�س جديد.
واأث��ار اق��راح التمديد ال��ذي وافق 
اأزمة  املا�ضي  ال�ضهر  ال��ن��واب  عليه 
ا�ضتدت الأ�ضبوع املا�ضي اإذ انق�ضمت 
اأ�ضا�س  ع��ل��ى  الأم�����ن  ق����وات  ب��ع�����س 

ع�ضائري.

عدد  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ج��اوز  ال��ت��ي  الأوىل 
األف وذلك   400 احل��الت بالهند 
متتالية  اأي�����ام  ع�����ض��رة  م����رور  ب��ع��د 
األ����ف.   300 جت����اوز ف��ي��ه��ا ال���ع���دد 
املر�س  ب�ضبب  الوفيات  ع��دد  وقفز 
الأربع  وف��اة خ��الل   3523 بواقع 
والع�ضرين �ضاعة املا�ضية، مما رفع 
اإجمايل عدد الوفيات بكوفيد19- 

وفقا   211853 اإىل  ال��ه��ن��د  يف 
للبيانات الر�ضمية.

اأك����رب منتج  ه���ي  ال��ه��ن��د  اأن  ورغ����م 
للقاحات يف العامل، فاإن لديها عددا 
حم��دودا متاحا من اجلرعات مما 
يفاقم املوجة الثانية ال�ضديدة من 
هائال  �ضكلت �ضغطا  التي  العدوى 

على امل�ضت�ضفيات.

األ��ف��ا و100   60 ب��ني  م��ا  وا�ضطر 
من  ال�����ف�����رار  اإىل  ����ض���خ�������س  األ�������ف 
منازلهم عقب ا�ضتباكات يوم الأحد 
اأث����ارت امل��خ��اوف م��ن ان����دلع حرب 
�ضاملة بني الف�ضائل عالية الت�ضليح 

املوؤيدة للرئي�س واملعار�ضة له.

مواقــيت ال�صالة
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هنود ي�ضيعون �ضحايا كورونا يف نيودلهي  )رويرز(

ارتفاع عدد امل�ضابني يف تون�س

عبري مو�ضي تقود الحتجاج

امل�ضرعون يرفعون اأيديهم لإلغاء متديد فرة الرئا�ضة ملدة عامني. )رويرز(

ماأ�صاتها تتفاقم.. 400 األف اإ�صابة بكورونا للمرة االأوىل

طفرات فريو�سية ميكنها جتنب ال�ستجابة املناعية يف الهند

 النواب ال�سومايل ي�سوت على اإلغاء متديد فرتة الرئي�س 

يف يوم زايد للعمل االإن�صاين

حممد بن زايد: جندد العهد بال�سري على طريق �ساحب 
الأيادي البي�ساء التي امتدت باخلري يف جميع اأنحاء العامل

•• اأبوظبي- الفجر:

قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
يف  ال�ضخ�ضي  �ضموه  ح�ضاب  على  تغريدة  يف  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

)توير(:
يف يوم زايد للعمل الإن�ضاين، ن�ضتذكر �ضاحب الأيادي البي�ضاء التي امتدت 
اأو عرق  دين  ب�ضبب  تفرقة  دون  العامل،  اأنحاء  الب�ضر يف جميع  اإىل  باخلري 
..يف هذه الأيام املباركة ندعو اهلل له بالرحمة .. وجندد العهد بال�ضري على 

طريقه..طريق املحبة والبذل والعطاء الإن�ضاين.
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احلب�ص والغرامة تهمة 
قيادة املركبة بتهور

اأخبار الإمارات

هل يجب معاملة بوتني كقي�رص 
اأم جمرد اأمني عام اآخر...؟

عربي ودويل

كلوب يتوقع ا�ستمرار تفوق 
ال�سيتي بعد تتويجه نهاية املو�سم

الفجر الريا�سي

األحد   2   مايو   2021  م -  20 رمضان  1442 العدد  13230    
Sunday    2   May   2021   -  Issue No   13230

حممد بن را�ضد خالل اإطالقه م�ضروع وادي تكنولوجيا الغذاء  )وام(

اأطلق م�صروع وادي تكنولوجيا الغذاء واأكد اأن منظومة االأمن الغذائي االإماراتي ت�صهد ت�صارعا كبريا
حممد بن را�سد: الغذاء والدواء �سناعات 
ا�سرتاتيجية مل�ستقبل اأكرث اأمنًا وا�ستدامة 

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله وزير خارجية ال�ضعودية   )وام(

ناق�صا اآخر م�صتجدات االأو�صاع وامللفات يف منطقتي اخلليج العربي وال�صرق االأو�صط
حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية 
ال�سعودية العالقات الأخوية والتعاون 

•• دبي- وام:

اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  �ضمو  اهلل، بح�ضور  رع��اه 
را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
و�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي، املرحلة الأوىل من م�ضروع وادي تكنولوجيا 

الغذاء وهدفه م�ضاعفة اإنتاج دبي الغذائي ثالث مرات، 
اإذ ميثل مدينة ع�ضرية متكاملة تدمج مفاهيم الإدارة 
ل�ضتقطاب  وت�ضعى  اأن�ضطتها  �ضمن  للغذاء  املتكاملة 
العقول املبدعة وال�ضابة لر�ضم م�ضتقبل الغذاء.. وتتمثل 
روؤية املدينة يف اأن ي�ضبح هذا امل�ضروع الرائد الأول من 
نوعه يف املنطقة ليكون العالمة التجارية واملرجع الأول 
الإقليمي  امل�ضتويني  على  الغذاء  اإدارة  نظم  ل�ضتدامة 

والعاملي.                   )التفا�ضيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�ضلحة اأم�س يف ق�ضر ال�ضاطئ .. �ضاحب 
ال�ضمو الأمري في�ضل بن فرحان بن عبداهلل وزير 

خارجية اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة.
التهاين  اململكة  خ��ارج��ي��ة  ووزي����ر  ���ض��م��وه  وت��ب��ادل 

للبلدين  متمنيني  املبارك  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة 
والزده��������ار.  وال����رخ����اء  اخل����ري  دوام  ال�����ض��ق��ي��ق��ني 
الأخوية  العالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
ال�ضعودية  العربية  واململكة  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني 
والتعاون الإ�ضراتيجي والتن�ضيق امل�ضرك بينهما 
ال��ك��ف��ي��ل��ة بدعمه  امل���ج���الت، وال�����ض��ب��ل  يف خم��ت��ل��ف 
وت��ط��وي��ره مب��ا ي��ع��زز امل�����ض��ال��ح امل��ت��ب��ادل��ة للبلدين 

و�ضعبيهما ال�ضقيقني.      )التفا�ضيل �س2(

�سل�سلة  يف  قللتلليللال   18
عراقية  قللوات  �سد  هجمات 

•• بغداد-اأ ف ب:

عراقيون  اأمنيون  م�ضوؤولون  اعلن 
من  غالبيتهم  �ضخ�ضا،   18 مقتل 
هجمات  �ضل�ضلة  يف  الأم��ن،  عنا�ضر 
اإىل  اجلمعة  ليل  متطرفون  �ضنها 
ال�����ض��ب��ت يف م��ن��اط��ق م��ت��ف��رف��ة من 

البالد.
ا�ضتخبارات  يف  ���ض��اب��ط  واو�����ض����ح 
ان قوات  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  اجل��ي�����س 
بغداد  �ضمال  الطارمية  يف  اجلي�س 
نا�ضفة  بعبوة  ه��ج��وم  اىل  تعر�ضت 
اأعقبها هجوم بر�ضا�س قنا�ضة، ما 
بينهم  مقاتلني  �ضبعة  بحياة  اأودى 
�ضابط برتبة رائد و�ضابط اآخر يف 
لأحد  اإ�ضافة  اجلي�س،  ا�ضتخبارات 
عنا�ضر احل�ضد الع�ضائري ومدين.

ك��م��ا اأ���ض��ي��ب اأرب���ع���ة ج��ن��ود م��ن قوة 
بنريان  ب��ج��روح  للم�ضاندة،  و�ضلت 

قنا�س، وفقا للم�ضدر.
بعمليات  اجل��ي�����س  ق�����وات  وق���ام���ت 
تلك  امل���ه���اج���م���ني يف  ع����ن  ت��ف��ت��ي�����س 

املنطقة الزراعية الوعرة.
ويف كركوك �ضماًل هاجم جهاديون 
الكردية،  الب�ضمركة  ل��ق��وات  نقطة 
ال����ت����ون كوبري  ن���اح���ي���ة  ب����ني  ت���ق���ع 

واحلدود مع اربيل.
عنا�ضر  اإّن  ام���ن���ي  م�����ض��در  وق�����ال 
داع�������س  ه��اج��م��وا ب��اأ���ض��ل��ح��ة خفيفة 
نقطة تابعة للب�ضمركة، الزيرفاين 
الدميوقراطي  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اب��ع��ة 

الكرد�ضتاين.
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اأخبـار الإمـارات

امل�صروع ي�صتهدف م�صاعفة اإنتاج دبي الغذائي ثالث مرات

حممد بن را�سد يطلق م�سروع وادي تكنولوجيا الغذاء يف مرحلته الأوىل ويوؤكد اأن منظومة الأمن الغذائي الإماراتي ت�سهد ت�سارعا كبريا

ناق�صا اآخر م�صتجدات االأو�صاع وامللفات يف منطقتي اخلليج العربي وال�صرق االأو�صط 

حممد بن زايد يبحث مع وزير خارجية ال�سعودية العالقات الأخوية والتعاون ال�سرتاتيجي بني البلدين 

•• دبي- وام:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلق 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
�ضمو  ب��ح�����ض��ور   ، اهلل”  “رعاه  دب���ي 
را�ضد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�ضيخ 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م���ك���ت���وم،  اآل 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  امل��ج��ل�����س 
مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
الأوىل من  املرحلة  دب��ي،  نائب حاكم 
الغذاء”  تكنولوجيا  “وادي  م�ضروع 
الغذائي  دبي  اإنتاج  م�ضاعفة  وهدفه 
ثالث مرات، اإذ ميثل مدينة ع�ضرية 
الإدارة  م��ف��اه��ي��م  ت���دم���ج  م��ت��ك��ام��ل��ة 

املتكاملة للغذاء �ضمن اأن�ضطتها وت�ضعى ل�ضتقطاب العقول املبدعة وال�ضابة 
امل�ضروع  ه��ذا  ي�ضبح  اأن  يف  املدينة  روؤي��ة  وتتمثل  ال��غ��ذاء..  م�ضتقبل  لر�ضم 
الرائد الأول من نوعه يف املنطقة ليكون العالمة التجارية واملرجع الأول 

ل�ضتدامة نظم اإدارة الغذاء على امل�ضتويني الإقليمي والعاملي.
وياأتي اإطالق م�ضروع وادي تكنولوجيا الغذاء يف مرحلته الأوىل بالتعاون 
التخطيط  ل�ضت�ضراف  للعقارات  وو�ضل  واملائي  الغذائي  الأم��ن  وزارة  بني 
ودعم  غذائياً،  كفايتها  و�ضمان  الذكية  امل�ضتقبل  وجمتمعات  مل��دن  الأمثل 
الق��ت�����ض��اد امل��ت��ن��ّوع ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار، وحت��ق��ي��ق م�ضتهدفات 
وتوظيف  ال�ضتدامة  معايري  اأعلى  بتطبيق  الغذائي  الأم��ن  ا�ضراتيجية 
اأحدث ما تو�ضلت اإليه التكنولوجيا، بحيث يكون مركزاً عاملياً رائداً لالأمن 

الغذائي القائم على البتكار.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم.. “ وادي تكنولوجيا 
الغذاء م�ضروع واحد �ضمن جمموعة من م�ضاريع الدولة املائية والزراعية 
والغذائية �ضمن ا�ضراتيجية الأمن الغذائي الوطني”، لفتاً �ضموه اإىل اأن: 
“الغذاء والدواء �ضناعات ا�ضراتيجية مل�ضتقبل اأكرث اأمناً وا�ضتدامة ورخاء 

لأجيالنا القادمة«.
ح�ضر اإطالق املرحلة الأوىل من م�ضروع “وادي تكنولوجيا الغذاء” �ضمو 
ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 
ملجموعة طريان الإمارات و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  ومعايل  ل��الإع��الم  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
�ضوؤون جمل�س الوزراء ومعايل مرمي بنت حممد �ضعيد حارب املهريي وزيرة 
رئي�س مرا�ضم  �ضليمان  �ضعيد  ومعايل خليفة  واملائي  الغذائي  لالأمن  دولة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، و�ضعادة ه�ضام القا�ضم، الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة و�ضل للعقارات.
ويهدف امل�ضروع يف مرحلته الأوىل اإىل توفري مقومات التخطيط احل�ضري 
نهج  على  بناء  الغذاء  لإدارة  الأن�ضطة  متنوع  املتكامل  العمراين  والتطوير 
القيمة  ذات  الأغ��ذي��ة  م��ن  املحلي  الإن��ت��اج  تنمية  اإىل  يهدف  كما  الب��ت��ك��ار، 
والتناف�ضية العالية، بالإ�ضافة اإىل بناء مدينة ع�ضرية ت�ضّدر املعرفة حول 
ومركزاً  ع��ام��ودي��ة،  م���زارع  امل�ضروع  وي�ضم  للعامل..  املتقدمة  ال��غ��ذاء  نظم 

لالأنظمة اللوج�ضتية، واآخر للبحث والتطوير، ومنطقة للت�ضوق.
وقد اأبدت العديد من ال�ضركات العاملية اهتمامها للبدء فوراً �ضمن املنطقة 
اأنظمة  وف��ق  وتعمل  والهوائية  املائية  ال��زراع��ة  على  تركز  التي  اجل��دي��دة، 
وامل�ضتثمرين  الزراعية  ال�ضركات  بني  لتجمع  الأخ�ضر،  الدائري  القت�ضاد 

ومكوناته  وم���ن�������ض���اأه  ج���ودت���ه  م����دى 
وطرق ت�ضنيعه وتخزينه وتو�ضيله.

امل�����ض��روع اجل��دي��د جهود دولة  وي��ع��زز 
ت�ضت�ضرف  التي  وخططها  الإم����ارات 
القادمة  لالأجيال  وت�ضنعه  امل�ضتقبل 
واخلم�ضني عاماً املقبلة مع احتفالها 
هذا العام باليوبيل الذهبي لتاأ�ضي�س 
احت�������اده�������ا.. ك���م���ا ي����دع����م امل�������ض���روع 
املدرو�ضة  امل�ضتقبلية  ال�ضراتيجيات 
ال��ت��ي ت��ع��زز ج��اه��زي��ة دول���ة الإم����ارات 
واللوج�ضتية  امل��ي��دان��ي��ة  وق���درات���ه���ا 
ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ال����غ����ذاء ا����ض���ت���ع���داداً لكل 
ال��ظ��روف واحل����الت ال��ط��ارئ��ة.. كما 
ا�ضراتيجية  م��ب��ادرة  امل�ضروع  ي�ضكل 
�ضاملة تدعم م�ضاعي دولة الإمارات وطموحها لتكون �ضمن اأف�ضل 10 دول 

�ضمن املوؤ�ضر الغذائي العاملي لعام 2021.
التكنولوجيا  ا�ضتخدام  تطوير  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا  وادي  م�ضروع  وي��دع��م 
والأبحاث يف القطاع الزراعي لإنتاج الأغذية، كما ي�ضجع توجهات ت�ضريع 
الك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ط��ازج��ة يف مدن 
وجمتمعات امل�ضتقبل من خالل تطوير التقنيات الذكية التي توفر امل�ضاحات 

وتر�ضد يف الري وا�ضتخدام الأ�ضمدة مثل الزراعة العمودية واملائية.
يف  توجد   ،2019 لعام  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  لإح�����ض��اءات  ووف��ق��اً 
اأ�ضاليب  اأح��دث  ت�ضتخدم  177 مزرعة متطورة  اأك��رث من  الإم���ارات  دول��ة 
 100 اأكرث من  تن�ضط  فيما  املائية،  الزراعة  وتتخ�ض�س يف  والإنتاج  الري 
موؤ�ض�ضة يف خمتلف اأنحاء الدولة يف جمال الزراعة الع�ضوية، وهو ما ي�ضهم 
يف توفري احتياجات الدولة من اخل�ضروات واملنتجات الطازجة على مدار 

العام بدل القت�ضار على الزراعة املو�ضمية.
ويعزز م�ضروع وادي تكنولوجيا الغذاء مكانة دولة الإمارات كوجهة عاملية 
ل�ضناعة الأغذية والبتكار فيها وتطوير تقنيات اإنتاجها، حيث ت�ضم على 
اأر�ضها اأكرث من 500 م�ضنع ومن�ضاأة متخ�ض�ضة يف الإنتاج الغذائي وخدمة 

الأ�ضواق املحلية والإقليمية والت�ضدير اإىل خمتلف اأنحاء العامل.
املنظومة  اإىل  نوعية  اإ�ضافة  متكاملة  اقت�ضادية  كمنطقة  امل�ضروع  وي�ضكل 
الداعمة جلودة املنتجات الغذائية والزراعية يف دولة الإمارات التي و�ضعت 
الإنتاج  �ضالمة  لتعزيز  معيارياً  واإط��اراً  وقانوناً  ت�ضريعاً   1250 من  اأكرث 

والتخزين والنقل يف هذا القطاع احليوي.
وامل�ضروبات  الأغ��ذي��ة  قطاع  يف  �ضخمة  ا�ضتثمارات  الإم���ارات  دول��ة  وت�ضم   
اأن ي�ضهم م�ضروع وادي تكنولوجيا  62 مليار درهم.. ومن املتوقع  تتجاوز 
املبا�ضرة واجلريئة اجلديدة  املحلية والعاملية  الغذاء يف جذب ال�ضتثمارات 
يف م�ضاريع واعدة ت�ضهم يف تنويع القت�ضاد الوطني وتعزيز م�ضادر الدخل 
التقاء  نقطة  بتوفريه  اللوج�ضتية،  واخل��دم��ات  التوريد  �ضال�ضل  وتطوير 

عاملية لل�ضناعات الغذائية واخلدمات والتقنيات املبتكرة املرتبطة بها. 
الغذاء مدينة متكاملة جديدة، ومنطقة  وي�ضكل م�ضروع وادي تكنولوجيا 
على  القائم  الغذائي  لالأمن  رائ���داً  عاملياً  وم��رك��زاً  متخ�ض�ضة،  اقت�ضادية 
علوم  جم��ال  يف  والبتكارات  الأب��ح��اث  لأح��دث  مفتوحة  وم�ضاحة  البتكار، 
ونقلها  تخزينها  نظم  وتطوير  الأغ��ذي��ة،  وحفظ  وت�ضنيع  اإن��ت��اج  وتقنيات 
وا�ضتدامة م�ضادرها، وم�ضاركة املعرفة املرجعية لكل ما يتعلق بالغذاء مع 

املنظمات الدولية املعنية به واملجتمع العلمي العاملي.

القطاع  ه��ذا  �ضمن  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  امل��وؤه��ل��ة  ال��ك��ف��اءات  وت��ط��وي��ر 
احليوي.

الأفكار املبتكرة  “حا�ضنات ابتكار الأغذية”  بينما �ضتتبنى املنطقة الثانية 
واملتميزة والواعدة، وتدعم امل�ضاريع وال�ضركات النا�ضئة بتوفري بيئة م�ضاندة 
ومنظومة حيوية متكاملة حا�ضنة لرواد الأعمال واأ�ضحاب الأفكار اجلديدة 

يف جمال غذاء امل�ضتقبل.
�ضتحوي  كما  الغذائية اجلديدة.  الو�ضفات  لبتكار  املنطقة م�ضنعاً  وت�ضم 
على م�ضروع اجليل الثاين من املطاعم ال�ضديقة للبيئة، والذي يعد الأول 
اأعلى  من نوعه عاملياً ل�ضت�ضراف ال�ضيغ املثلى ملطاعم امل�ضتقبل التي تلبي 
معايري ال�ضتدامة والكفاءة الت�ضغيلية والإنتاجية وتر�ضيد ا�ضتهالك املوارد 

وجتّنب الهدر بكافة اأ�ضكاله.
حيث �ضيتم اإن�ضاء مركز  وت�ضم املنطقة الثالثة “مركز البحث والتطوير”، 
من�ضاآت  لدعم  التخ�ض�ضية  التطبيقية  والأبحاث  والتطوير  للبحث  عاملي 
اأبحاث  يف  متخ�ض�س  مهني  تدريب  مركز  توفري  اإىل  بالإ�ضافة  الأغ��ذي��ة 
الغذاء.. و�ضيبحث املركز تقنيات الروبوتات الزراعية، وخ�ضائ�س املزروعات 
املقاومة للجفاف والفوائد الغذائية للطحالب وبدائل الربوتني، اإىل جانب 
الأغ��ذي��ة وعملياتها  اإن��ت��اج  الأب��ع��اد يف جم��ال  الطباعة ثالثية  دم��ج  فر�س 

املختلفة.
الغذاء  تكنولوجيا  وادي  �ضمن  والتطوير”  البحث  “مركز  و���ض��ي��در���س 
تقنيات  مثل  العاملي  الغذائي  الأم��ن  لتعزيز  مهمة  م�ضتقبلية  مو�ضوعات 
الذكاء ال�ضطناعي ملتابعة منو املحا�ضيل ور�ضد الآفات الزراعية والتغريات 
وعلوم  امللحية،  للزراعة  الناجحة  والآل��ي��ات  البيئية،  وال��ت��اأث��ريات  املناخية 
والطائرات  للمركبات  املتاحة  وال�ضتخدامات  التغذية،  قطاع  يف  اجلينوم 

امل�ضرّية يف جمال الزراعة واإنتاج الغذاء، ف�ضاًل عن تقنيات احل�ضاد الآيل.
فيه  الرابعة  املنطقة  خ��الل  من  الغذاء  تكنولوجيا  وادي  م�ضروع  ويكتمل 
خمازن  م�ضروع  ت�ضم  حيث  املتقدمة،  اللوج�ضتية  لالأنظمة  واملخ�ض�ضة 
اخلدمات  ت��وف��ريه��ا  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   ،4.0 ال���راب���ع  اجل��ي��ل  م��ن  امل�ضتقبل 
تقنيات  اأح��دث  تت�ضمن  لالأغذية،  ذكية  خم��ازن  من  النوعية  اللوج�ضتية 

التخزين واملحافظة على الغذاء بالعتماد على الأمتتة.
وت�ضكل منطقة الأنظمة اللوج�ضتية املتقدمة �ضمن امل�ضروع مركزاً لالبتكار 
يف اخلدمات اللوج�ضتية الذكية يف جمال الغذاء، والتي ت�ضمل النظم الذكية 
لتخزين الغذاء وفرز ونقل وتوزيع منتجاته املتنوعة وفق منظومة عاملية 
ال�ضخمة  البيانات  وحتليل  ت�ضني”  “بلوك  مثل  تقنيات  ت�ضتخدم  ذكية 
التوريد وا�ضتمرارية عملها، ولتنقل غذاًء معروف  لت�ضمن كفاءة �ضال�ضل 

ن��وع من   300 اأك��رث م��ن  اإن��ت��اج  والأب��ح��اث وال��ت��ط��وي��ر.. وميكن للم�ضروع 
املنتجات الزراعية ميكن اإنتاجها يف املنطقة اجلديدة.

ت�ضتقطب  متكاملة  اقت�ضادية  منطقة  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا  وادي  وي�ضكل 
ال��غ��ذاء للم�ضتقبل،  الإب��داع��ي��ة اجل��دي��دة يف جم��ال توفري  اأ�ضحاب الأف��ك��ار 
اأمن����اط ع��امل��ي��ة ج��دي��دة يف جمال  اإح����الل  ال��ط��احم��ني اإىل  ورواد الأع���م���ال 
الإنتاج الذكي للغذاء. كما ميثل امل�ضروع وجهة عاملية ونقطة التقاء لتبادل 
اخلربات يف كافة تخ�ض�ضات غذاء امل�ضتقبل بني امل�ضاريع النا�ضئة الواعدة 
املتخ�ض�ضة  العاملية  وال�ضركات  الن�ضطة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�ضاريع 
وخدماتها  املتكاملة  ت��وري��ده��ا  و�ضال�ضل  املبتكرة  الغذائية  ال�ضناعات  يف 

اللوج�ضتية املتطورة.
الت�ضريعية  امل��رون��ة  توفري  تت�ضمن  اأ�ضا�ضية  م��ب��ادئ  على  امل�ضروع  ويرتكز 
والتنظيمية ل�ضناعة الغذاء، وتفعيل التعاون والو�ضول لالأ�ضواق، وتوفري 
املدينة،  التطوير يف  لل�ضركات واملعاهد وم�ضاريع  خدمات فورية ومتكاملة 
خطوط  من  وال�ضتفادة  التحتية،  البنية  ملرافق  تناف�ضية  اأ�ضعار  وتقدمي 
و�ضي�ضاهم  املاأمولة..  النجاحات  الدويل لتحقيق  والتعاون  العاملية  التجارة 
اأبرزها �ضعف  الغذاء يف معاجلة حتديات عديدة  تكنولوجيا  م�ضروع وادي 
يف  املاهرة  والعمالة  اخل��ربات  وقلة  احلديثة،  الزراعية  التكنولوجيا  تبني 

املجال الزراعي، و�ضعف تناف�ضية املنتج املحلي.
كما �ضي�ضكل م�ضروع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي املن�ضة الرئي�ضية للبحث 
دولة  يف  الغذاء  ومنتجي  مزارعي  خلدمة  التطبيقية  والبحوث  والتطوير 
الإمارات والعامل. و�ضيعالج امل�ضروع حتديات اقت�ضار اخلدمات اللوج�ضتية 
يف جمال الأغذية على �ضركات حمدودة. و�ضيكون وادي تكنولوجيا الغذاء 
اأغذية  معايري  و�ضع  خ��الل  من  احلديثة  التغذية  اأمن��اط  ملواكبة  مرجعاً 

امل�ضتقبل املمكنة بالتكنولوجيا احلديثة.
هي:  اأ�ضا�ضية  مناطق  اأرب���ع  م��ن  ال��غ��ذاء  تكنولوجيا  وادي  م�ضروع  ويتكون 
منطقة الهند�ضة والتكنولوجيا الزراعية، وحا�ضنات ابتكار الأغذية، ومركز 

البحث والتطوير، ومنطقة الأنظمة اللوج�ضتية املتقدمة.
على  “منطقة الهند�ضة والتكنولوجيا الزراعية”  و�ضركز املنطقة الأوىل 
للزراعة  مركز  على  و�ضتحتوي  احلديثة،  وال��زراع��ة  ال��غ��ذاء  تقنيات  تبّني 
العمودية التي توفر يف امل�ضاحات، وتوظف اأحدث البتكارات لإنتاج كميات 

وفرية من حما�ضيل اأ�ضا�ضية ملدن امل�ضتقبل الذكية.
كما �ضركز منطقة الهند�ضة والتكنولوجيا الزراعية على م�ضاريع ابتكارية 
ال�ضطناعي  والذكاء  والروبوتات  والأمتتة  احليوية  الهند�ضة  جمالت  يف 
املال الب�ضري وبناء القدرات  راأ���س  يف جمال الغذاء، ف�ضاًل عن دعم تنمية 

و�ضعادة  ال��دول��ة  ل��دى  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضفري  الدخيل  ع��ب��داهلل 
عبدالرحمن الداود مدير عام مكتب �ضمو وزير اخلارجية ال�ضعودي.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�ضاحب   .. ال�ضاطئ  ق�ضر  يف  اأم�س  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
ال�ضمو الأمري في�ضل بن فرحان بن عبداهلل وزير خارجية اململكة العربية 

ال�ضعودية ال�ضقيقة.
رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  ال��ت��ه��اين  اململكة  خ��ارج��ي��ة  ووزي���ر  �ضموه  وت��ب��ادل 
املبارك متمنيني للبلدين ال�ضقيقني دوام اخلري والرخاء والزدهار. وبحث 
اجل��ان��ب��ان خ��الل اللقاء ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة ب��ني دول���ة الإم����ارات واململكة 
بينهما  امل�ضرك  والتن�ضيق  الإ�ضراتيجي  وال��ت��ع��اون  ال�ضعودية  العربية 
امل�ضالح  يعزز  وتطويره مبا  بدعمه  الكفيلة  وال�ضبل  املجالت،  يف خمتلف 

املتبادلة للبلدين و�ضعبيهما ال�ضقيقني.
الأو�ضاع  م�ضتجدات  اآخ��ر   .. ال�ضعودي  اخلارجية  ووزي��ر  �ضموه  ناق�س  كما 

وامللفات يف منطقتي اخلليج العربي وال�ضرق الأو�ضط.
العالقات  عمق  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
على  امل�ضتمر  قيادتيهما  وحر�س  ال�ضقيقني  البلدين  جتمع  التي  الأخوية 

دفع اآفاق التعاون يف جميع املجالت مبا يعود باخلري على �ضعبيهما.
املجل�س  اآل نهيان نائب رئي�س  زاي��د  ال�ضيخ ه��زاع بن  .. �ضمو  اللقاء  ح�ضر 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  و�ضمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 

دي��وان ويل عهد  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  و�ضعادة حممد  اأبوظبي  مطارات 
بن  ت��رك��ي  �ضعادة   .. ال�ضعودي  اجل��ان��ب  م��ن  اللقاء  ح�ضر  فيما  اأب��وظ��ب��ي. 

اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان بن حممد  و�ضمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
اإدارة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  نهيان وال�ضيخ حممد بن حمد بن طحنون 

حممد بن را�سد..

-وادي تكنولوجيا الغذاء م�صروع واحد بني جمموعة من م�صاريع الدولة املائية والزراعية والغذائية �صمن ا�صرتاتيجية االأمن الغذائي الوطني
- االأمن الغذائي جزء من االأمن الوطني ال�صامل واجلائحة التي نعي�صها توؤكد اأهمية تعزيز ال�صيادة الغذائية يف دولة االإمارات

- الغذاء والدواء �صناعات ا�صرتاتيجية مل�صتقبل اأكرث اأمنًا وا�صتدامة ورخاء الأجيالنا القادمة
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي : يوم زايد للعمل الإن�ساين منارة م�سيئة 

�سلطان اجلابر: يوم زايد للعمل الإن�ساين قيمة بالغة احل�سور والتاأثري

حاكم عجمان: المارات تاأ�س�ست على الت�سامح والتعاون والتكافل بني اجلميع

هو  امل��ب��ارك  رم�����ض��ان  �ضهر  ان  اإىل 
والعمل  وال���رح���م���ة  اخل����ري  ���ض��ه��ر 
التي  وامل��ب��ادرات اخل��رية  الإن�ضاين 
الطعام  لتوفر  دولتنا  من  تنطلق 
ل�ضالح  والتعليم  والك�ضاء  والدواء 
اأك����د  الإن���������ض����ان وامل���ج���ت���م���ع���ات. و 
اأن  عجمان  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 

الإن�ضاين يف بالدنا  العمل  م�ضرية 
�ضوف تتوا�ضل لن�ضر اخلري يف كل 
اأنحاء العامل واإعالء للقيم النبيلة 
اأر�ضاها  ال��ت��ي  اجل��ل��ي��ل��ة  والع���م���ال 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وت�ضري 

على ذات الدرب قيادتنا الر�ضيدة.

•• عجمان-وام:

حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن 
دولة  ان  ع��ج��م��ان  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
تاأ�ض�ضت  املتحدة  العربية  الم��ارات 
ع���ل���ى ق���ي���م ال���ت�������ض���ام���ح وال���ت���ع���اون 
واتخذت  ب��ني اجل��م��ي��ع  وال��ت��ك��اف��ل 
ال��ع��م��ل الإن�����ض��اين واأع���م���ال اخلري 
اأ���ض�����س ل���ه وو�ضع  م���ب���داأ وم��ن��ه��ج��ا 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  الأوىل  لبنته 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  تعاىل 

نهيان “طيب اهلل ثراه«.
ي���وم زاي���د للعمل  اإن  ���ض��م��وه  وق���ال 
الإن�����ض��اين ال���ذي ي�����ض��ادف ال���� 19 
م���ن ���ض��ه��ر رم�������ض���ان م���ن ك���ل عام 
والذي يوافق ذكرى رحيل موؤ�ض�س 
ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  املغفورله  الدولة 
“طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد 
اخلري  ق��ي��م  ي��ج�����ض��د  ثراه”  اهلل 
والعطاء التي تركها وير�ضخ مكانة 
والعطاء  للخري  كمنارة  الإم���ارات 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ع��امل ك��ل��ه ويعزز 
والإن�ضاين  اخل��ريي  العمل  ثقافة 
املجتمعية  وامل�ضوؤولية  والتطوعي 
والتعاي�س  ال��ت��ف��اه��م  يف  وي�����ض��ه��م 

واأ�ضاف  الج��ت��م��اع��ي.  وال��ت��ك��اف��ل 
عجمان  ح���اك���م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
يف ك��ل��م��ة ل��ه مب��ن��ا���ض��ب��ة »ي����وم زايد 
اليوم  ه���ذا  اإن  الإن�����ض��اين«  للعمل 
جميعاً  علينا  ع��زي��زة  ذك��رى  ميثل 
ميادين  يف  ب����ه  ن���ف���اخ���ر  واجن��������ازا 
املحتاجني  واإغاثة  والعطاء  البذل 
واإنقاذ  امللهوفني  على  والتخفيف 
دولة  اأن  �ضموه  واأك��د  امل�ضطرين. 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�ضاحب  واأخ����ي����ه  اهلل”  “حفظه 
اآل  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “ رعاه 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة تفي�س من خريها 
على اجلميع دون النظر اإىل جن�س 
اأو طائفة وت�ضدت  اأو عرق  اأو دين 
املهمة  ل���ه���ذه  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ونكران  واإخ��ال���س  ب�ضدق  النبيلة 
ذات خا�ضة يف ظل جائحة كورونا.

الإم������ارات  اأن  اإىل  ���ض��م��وه  واأ�����ض����ار 

للجميع  ال���ع���ون  ي���د  ت���ق���دم  ظ��ل��ت 
ال�ضيخ  له  املغفور  لنهج  ا�ضتمرارا 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان فاأر�ضلت 
ال�ضحية  امل�ضتلزمات  م��ن  اأط��ن��ان��ا 
من  اآلف  خل����دم����ة  وال����وق����ائ����ي����ة 
املهنيني والعاملني باملجال الطبي 
يف العديد من دول العامل وقامت 
ب����اإج����الء رع���اي���ا ع����دد م���ن ال����دول 
وتكفلت  وال�����ض��دي��ق��ة  ال�����ض��ق��ي��ق��ة 
با�ضت�ضافتهم وعالجهم وعودتهم 
وت��خ��زي��ن وتوزيع  ون��ق��ل  ل��دول��ه��م 
من  للعديد  كوفيد-19  لقاحات 
اأن  اإىل  �ضموه  م�ضريا  العامل  دول 
التعامل  يف  الإن�����ض��اين  النهج  ه��ذا 
مع اجلائحة داخليا وخارجيا و�ضع 
الإمارات يف �ضدارة الدول العربية 
يف مرونة التعامل مع وباء كورونا 

و�ضمن اأف�ضل ع�ضر دول عامليا.
وقال اإن الدور الذي قامت به دولة 
الإم�������ارات وم���ا زال����ت ت��ق��وم ب���ه يف 
للتخفيف  الدولية  اجلهود  تعزيز 
 »19 »كوفيد-  تداعيات  ح��دة  من 
اأن  فيها  اأك���دت  ال��ع��امل  اإىل  ر�ضالة 
بالدنا ملهمة لالإن�ضانية جمعاء يف 
تتجاوز  �ضيا�ضتها  واأن  اخل��ري  فعل 
الأق��وال اإىل الأف��ع��ال. ون��وه �ضموه 

اأبوظبي-وام:

اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  اأك���د 
والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات جنحت على مدار 50 عاما يف 
اأر�ضى  تر�ضيخ منوذج عاملي فريد للعمل الإن�ضاين امل�ضتدام الذي 
“طيب اهلل  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور  دعائمه 
قيادة  من  ورعاية  بدعم  يحظى  متاأ�ضال  نهجا  واأ�ضحى  ثراه” 

الدولة الر�ضيدة.
للعمل  زاي��د  “يوم  مبنا�ضبة  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  �ضموه  وق��ال 
“ اإن الإمارات العربية املتحدة باتت اأيقونة العمل  الإن�ضاين” : 
متتد  البي�ضاء  واأي��ادي��ه��ا  ال��رائ��دة  فمبادراتها  العاملي،  الإن�ضاين 
بالعون للمحتاجني يف العامل اأجمع وتبعث بر�ضالة مهمة للعامل 

اأجمع وهي اأنه باخلري والعطاء ت�ضمو الأمم«.
�ضاحب  توجيهات  بف�ضل  الإم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  �ضموه  واأ���ض��ار 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

اآل مكتوم  ومتابعة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  اهلل” 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل” ودعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
دورا  ت��وؤدي  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأجمع خالل جائحة فريو�س  العامل  تاأثريه  ب��ارزا يطال  اإن�ضانيا 
اأهمية  وتوؤكد من خالله على   ”19 “كوفيد -  كورونا امل�ضتجد 
الدول  خمتلف  بني  والتعا�ضد  والتالحم  الت�ضامن  قيم  اإع��الء 
واأمن  ال�ضعوب  م�ضتقبل  حماية  اأج��ل  م��ن  الأزم����ات  مواجهة  يف 

و�ضالمة املجتمعات.
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  اأن  �ضموه  واأ���ض��اف 
ال�ضتثنائية  وال��ق��دوة  امللهم  النموذج  �ضيظل  ثراه”  اهلل  “طيب 
ال�ضرية  الإم���ارات  دول��ة  و�ضتوا�ضل  الإن�ضاين  والعطاء  اخل��ري  يف 
على درب اخلري الذي خطه “رحمه اهلل “ واأداء دورها م�ضاهما 
الركائز  اأحد  اأي�ضا  ي�ضكل  الذي  العاملي  الإن�ضاين  العمل  ب��ارزا يف 

الأ�ضا�ضية مل�ضريتها التنموية.

وتر�ضيخ  لل�ضعوب،  ال��ع��ون  ي��د  م��د 
ح�����ض��ور دول����ة الإم������ارات ع��امل��ي��اً يف 
بتوفري  الإن�����ض��اين،  العمل  م��ي��دان 
والعون  والدعم  واملنح  امل�ضاعدات 
القيادة  وت�����ض��ت��م��ر  مت���ي���ي���ز..  دون 
الر�ضيدة بال�ضري على نهجه، فقد 
حققت دولة الإم��ارات ريادة عاملية 

ومقيم على ار�س المارات الطيبة 
واىل �ضائر الدول النامية.

وختم بالقول “يف يوم زايد للعمل 

الإن�����ض��اين وال����دور ال��ب��ارز ال���ذي تقوم 
ب��ه دول���ة الإم�����ارات يف م�����ض��رية العمل 
الإن���������ض����اين ال���ع���امل���ي وح���ر����ض���ه���ا على 
اأجل  من  واإمكاناتها  قدراتها  توظيف 
مد يد العون للمحتاجني يف �ضتى بقاع 
منا�ضبة  امللتقى  ي�ضكل  كما  الأر�����س. 
ال�ضيخ  ل����ه  امل���غ���ف���ور  ذك������رى  لإح����ي����اء 

الن�ضاين نتوجه اىل اهلل تعاىل بان 
يتغمد زايد بوا�ضع املغفرة ويجزيه 
ع���ن ك���ل م���اق���دم م���ن ع��م��ل خريي 

والتذكري  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
اأجل  من  والإن�ضانية  اخل��رية  باأعماله 
القتداء به وت�ضليط ال�ضوء على هذه 
القيم ون�ضر الوعي باأهمية اأعمال الرب 
اإىل  وامل�ضاعدة  العون  واخلري وتقدمي 
الآخرين واملحتاجني. ويتناول امللتقى 
منها  الأول  ي��رك��ز  رئي�ضية  حم���اور   3

وان�����ض��اين خ��ري اجل����زاء وان تكون 
ميزان  يف  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة  م�ضاهماتنا 

ح�ضناته«.

ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وت���اري���خ  اإرث  ع��ل��ى 
“طيب اهلل  اآل نهيان  زايد بن �ضلطان 
ثراه” يف العطاء ومبادراته الرائدة يف 
جمالت العمل الإن�ضاين، كما تناق�س 
موؤ�ض�ضات  دور  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ض��ة 
وا�ضتعدادتها  الإن�������ض���ان���ي���ة  ال����دول����ة 

للخم�ضني.

بنهاية العام املا�ضي، بعدما احتلت 
تقدمي  يف  ع��امل��ي��اً  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
والإمنائية،  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
فيما بلغ اإجمايل عدد الدول التي 
والربامج  امل�ضاريع  م��ن  ا�ضتفادت 
التي قدمتها املوؤ�ض�ضات الإماراتية 
حول  دول������ة   178 اإىل  امل���ان���ح���ة 
دولة  اأن  معاليه  واأ���ض��اف  ال��ع��امل. 
الإم���ارات واح��دة من اأك��رث الدول 
وعاملياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  و���ض��خ��اء  ع��ط��اء 
التي  امل�ضاعدات  قيمة  بلغت  حيث 
ق��دم��ت��ه��ا م��ن��ذ ت��اأ���ض��ي�����س ال���دول���ة 
هذا  واأن  دره��م،  مليار   275 نحو 
النهج يف العمل الإن�ضاين، وتعزيز 
الإن�ضانية،  والأخ��������وة  ال��ت�����ض��ام��ح 
والعمل  وال��رخ��اء،  ال�ضلم  وحتقيق 
التنمية  تعزيز  اأج��ل  م��ن  ال����دوؤوب 
ميثل  والجتماعية،  القت�ضادية 
ب�ضمة وا�ضحة لدولة الإمارات يف 

م�ضرية احل�ضارة الإن�ضانية.

�ضهر رم�ضان املبارك ومع ا�ضتهالل 
الع�ضر الواخر منه ن�ضتذكر منهج 
القائد املوؤ�ض�س الوالد ال�ضيخ زايد 
ر�ضم  وم��ن  البي�ضاء  اليد  �ضاحب 
الن�ضاين  ال��ع��ط��اء  درب  للب�ضرية 
الذي عرفه العامل با�ضره بن�ضرته 
للمري�س  وم�����ض��اع��دت��ه  لل�ضعيف 
وايوائه  واملنكوب  لالجئ  واغاثته 
على  الب�ضمة  ر���ض��م  ح��ي��ث  لليتيم 
ال�ضغري  و�ضاعد  املحتاجني  �ضفاه 
على  وال��دول  واملجتمعات  والكبري 

اختالف اعراقها دون متييز .
وذكر ان موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان 
اخل���ريي���ة  ل����الع����م����ال  ن���ه���ي���ان  ال 
الدولة  م�ضرية  تواكب  والن�ضانية 
مب�ضريتها  احل��ب��ي��ب��ة  الم���������ارات 
التنموية الهائلة م�ضتنريين بخط 
وبتوجهات  اخل����ري  زاي�����د  ال�����ض��ي��خ 
لتوفري  ال��رائ��دة  احلكيمة  القيادة 
مواطن  ل���ك���ل  ال���ك���رمي���ة  احل����ي����اة 

•• اأبوظبي-وام: 

قال �ضعادة حمد �ضامل بن كردو�س 
زايد  موؤ�ض�ضة  عام  مدير  العامري 
لالعمال  ن��ه��ي��ان  ال  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
املغفور  ان  والن�����ض��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
زاي����د ط��ي��ب اهلل ثراه  ال�����ض��ي��خ  ل���ه 
ت��رك لنا ���ض��رية خ��ال��دة م��ن ريادة 
فحقق  ح��دود  بال  اأعطى  و  العمل 
توفري  يف  و�ضاهم  ل�ضعبه  ال�ضعادة 
موؤكدا  لالإن�ضان  الكرمية  احل��ي��اة 
ت��وا���ض��ل درب���ه الذى  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ان 
ار����ض���اه ل��ر���ض��ي��خ ال��ع��م��ل اخلريي 
ومدها  ال��دول  واغ��اث��ة  والن�ضاين 
توا�ضل  حيث  وبالغذاء  بامل�ضاعدة 
ب��رام��ج عديدة  يف  اخل���ريي  العمل 
يف الداخل واخل��ارج و ن�ضر الوعي 
فى  و���ض��اف  وال��ث��ق��ايف.  التعليمي 
ي����وم زاي����د للعمل  ك��ل��م��ة مب��ا���ض��ب��ة 
الأن�ضاين انه يف هذا اليوم من ايام 

•• اأبوظبي-وام:

ي�ضكل ملتقى غر�س زايد من�ضة مهمة 
بن  زايد  ال�ضيخ  له  باملغفور  لالحتفاء 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
النموذج امللهم للعطاء الإن�ضاين العاملي 
�ضارت  ر�ضخ نهجا فريدا للخري  ال��ذي 
ب��ات منارة  الإم����ارات حتى  عليه دول��ة 
اأعمال  وتنطلق  لالإن�ضانية.  م�ضيئة 
املرئي  الت�����ض��ال  تقنية  ع��رب  امل��ل��ت��ق��ى 
عن بعد بالتزامن مع يوم زايد للعمل 
الإن�����ض��اين وحت��ت ع��ن��وان “على ُخطى 
متحدثني  مب�����ض��ارك��ة  العطاء”  زاي���د 
الإن�ضاين  العمل  جم���الت  يف  ب��ارزي��ن 
والتنمية امل�ضتدامة . وتناق�س جل�ضات 
امللتقى مفهوم العمل الإن�ضاين يف دولة 
امل�ضتوحى من مبادئها ومن  الإم��ارات 
وي�ضتعر�س  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤي����ة 
ال�ضيخ  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ن��ه��ج  امل��ت��ح��دث��ون 
العمل  يف  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 

زايد للثقافة الإ�سالمية حتيي 
يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• اأبوظبي - وام: 

الإ�ضالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأك���دت 
ال�ضيخ  الدولة  املغفور له موؤ�ض�س  اأن 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ثراه” ترك اأرثاً عظيم يف العمل 
الإن�ضاين وحتولت الإمارات يف عهده 
العمل  يف  امل�ضاهمة  ال���دول  اأه��م  اإىل 
ع��ل��ى م�ضتوى  الإن�����ض��اين والإغ���اث���ي 
اإرثه  ال��ي��وم بف�ضل  ه��ي  وه���ا  ال��ع��امل 
حت��ت��ل ال�����ض��ادرة ع��امل��ي��ا ك��اأك��رب جهة 
اخلارجية.  ل��ل��م�����ض��اع��دات  م��ان��ح��ة 
واطلقت  اأن�ضطة  عدة  ال��دار  ونظمت 
للعمل  زاي��د  ي��وم  م��ب��ادرات مبنا�ضبة 
العطاء  ق���ي���م  ت���ع���ك�������س  الإن�����������ض�����اين 
الإم�����ارات  ب��ه��ا  ال��ت��ي تتميز  واخل����ري 
قادة و�ضعبا فقد مت تنفيذ حما�ضرة 
بعنوان » الُبعد الإن�ضاين يف ال�ضيا�ضة 

اخلارجية لل�ضيخ زايد « .

•• عجمان-وام:

ق����ال ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع���م���ار بن 
عهد  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
عجمان اإن “ يوم زايد للعمل 
منارة  ���ض��ي��ب��ق��ى  الإن�ضاين” 
م�ضيئة يج�ضد معاين الأخوة 
العامل  وي�ضتلهم  الإن�����ض��ان��ي��ة 
النبيلة  الإن�ضانية  املبادئ  منه 
ويعزز ثوابت الإمارات ونهجها 
كبلد رائد ومتفرد يف مبادراته 
واملثال  القدوة  يقدم  وعطائه 
حيينا  ما  العهد  على  و�ضنظل 
ل�����ض����ت����م����رار م�������ض���رية اخل���ري 
والعمل الإن�ضاين الذي غر�ضه 
فينا ال�ضيخ زايد وعزاوؤنا فيما 
باقية  �ضتظل  ق��ي��م  م��ن  ت��رك��ه 
واأكد  بها«.  �ضنتم�ضك  ومبادئ 

�ضموه يف كلمة له بهذه املنا�ضبة اأن يوم التا�ضع ع�ضر من �ضهر 
املغفور  الدولة  املوافق لذكرى رحيل موؤ�ض�س  املبارك  رم�ضان 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” اأ�ضبح 
النبيلة  الإن�ضانية  للقيم  وجت�ضيًدا  الإن�ضاين  العمل  اأيقونة 
الفخر  يوم  زاي��د وهو  ال�ضيخ  له  املغفور  تركها  التي  الرا�ضخة 
اخلري.  وفعل  والإيثار  العطاء  يف  الرائدة  الإم��ارات  باإجنازات 
العمل  ثقافة  ير�ضخ  الإن�����ض��اين  للعمل  زاي���د  ي��وم  اأن  واأ���ض��اف 
اخلريي والإن�ضاين والتطوعي ويعزز فكر وروؤية وحكمة وعطاء 
زايد اخلري واإرثه الإن�ضاين واحل�ضاري يف الت�ضامح والرحمة 
راأ�ضها �ضاحب  الر�ضيدة وعلى  النهج قيادتنا  و�ضارت على ذات 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  و 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واأ�ضحاب ال�ضمو 

فاأ�ضبحت  الم���������ارات  ح���ك���ام 
للخري  واح��ة  الغالية  اإماراتنا 
�ضمو  واأو�ضح   . للعطاء  ورم��زا 
ال�����ض��ي��خ ع���م���ار ب���ن ح��م��ي��د اأن 
اأ�ضلوب  ال��ت��ي ���ض��ارت  ال�����ض��ع��ادة 
حياة يف دولتنا منبعها العطاء 
اأنحاء  يف  ميتد  ال��ذي  امل�ضتمر 
واملحتاج  الفقري  لدعم  العامل 
وم�����ض��ان��دة ال���دول ال��ت��ي تعاين 
اإن�ضانية  او  اقت�ضادية  اأزم���ات 
الطبيعية  ال����ك����وارث  ن��ت��ي��ج��ة 
لبت  فقد   .. الطبيعية  وغ��ري 
التاأخي والتاآزر  الإم��ارات نداء 
مل�����ض��اع��دة ���ض��ع��وب ال��ع��امل وفقا 
ملبداأ دولتنا يف اإ�ضعاد الأخرين 
ر�ضم  دون  العي�س  يطيب  ف��ال 
الأم����ل يف ق��ل��وب ال��ن��ا���س وهذا 
ور�ضالتنا  احل�����ض��اري  �ضلوكنا 
التي نوؤمن بها فالقيمة احلقيقية للعمل الإن�ضاين تتجلى يف 
تو�ضيل الر�ضالة الإن�ضانية باأ�ضلوب يلهم الآخرين ن�ضر اخلري. 
جميع  يف  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د  ب�ضمات  “�ضتبقى   : ���ض��م��وه  وق���ال 
النجاحات  من  اإرث  له  وللمغفور  الإماراتية  احلياة  تفا�ضيل 
على م�ضتويات ال�ضيا�ضة والقت�ضاد والتعليم والأمن والروؤية 
والعطاء  الإن�ضاين  العمل  جمال  ويف  النظر  بعيدة  امل�ضتقبلية 
واإر�ضاء التعاي�س ال�ضلمي يف املجتمع وتعزيز الت�ضامح وتر�ضيخ 
م�ضاعر املحبة وال�ضالم بني ال�ضعوب كافة«. ونوه �ضمو ال�ضيخ 
وامتنان  تقدير  وقفة  يقف  ال��ي��وم  ال��ع��امل  اأن  حميد  ب��ن  عمار 
الإمارات  بذلته  ال��ذي  املميز  واجل��ه��د  الكبري  ل��ل��دور  واإج���الل 
جراء  من  العامل  ي�ضهدها  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  ظل  يف 
وب�ضكل فريد يف  الإم��ارات وكعادتها  �ضارعت  وباء كورونا فقد 
طرح النموذج الأمثل يف العمل الإن�ضاين اإذا هبت لنجدة الدول 
البعيدة  امل�ضافات  عنها  تف�ضلنا  ودول  وال�ضديقة  ال�ضقيقة 

فقدمت امل�ضاعدات خارج احلدود وبال حدود.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�ضناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
“يوم  اأن   ، املتقدمة  والتكنولوجيا 
ميثل  الإن�ضاين”  ل��ل��ع��م��ل  زاي�����د 
والتاأثري  احل�����ض��ور  ب��ال��غ��ة  ق��ي��م��ًة 
حيث  الإم������ارات،  ل��دول��ة  بالن�ضبة 
يكت�ضب عاماً بعد عام اأهمية عاملية 
كربى، توؤكدها اإجنازاتنا الوطنية 
ع��ل��ى ���ض��ع��ي��د ال��ع��م��ل الإن�������ض���اين، 
مبادرات  م��ن  ال��دول��ة  تقدمه  وم��ا 
خمتلف  يف  وم�ضاعدات  و���ض��راك��ات 
والتزاماً  اإمي���ان���اً  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
الإن�ضاين  ال��ع��م��ل  وق��ي��م  مب���ب���ادئ 
ل���ه ال�ضيخ  امل��غ��ف��ور  اأر����ض���اه���ا  ال��ت��ي 
طيب  نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
بهذه  ت�ضريح  وق��ال يف  ث���راه.  اهلل 
قائداً  زاي��د  ال�ضيخ  ك��ان   : املنا�ضبة 
�ضبيل  يف  ج��ه��داً  يدخر  مل  عظيماً 

•• دبي-وام:

الإمارات”  “�ضقيا  م�ضاريع  م��ن  امل�ضتفيدين  ع��دد  بلغ 
36 دول��ة م��ن خالل  13 مليون �ضخ�س يف  اأك��رث م��ن 
يف  م�ضتدام  مياه  م�ضروع   1000 عن  يزيد  ما  تنفيذ 
املوؤ�ض�ضة ن�ضب  العامل حتى الآن وت�ضع  اأرجاء  خمتلف 
اأع��ي��ن��ه��ا حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ضركائها ال�ضراتيجيني لإبراز اأ�ضالة النهج الإن�ضاين 
يف الإرث والثقافة الإماراتية وحت�ضني حياة املحرومني 

واملنكوبني حول العامل.
وتوا�ضل موؤ�ض�ضة “�ضقيا الإمارات” حتت مظلة موؤ�ض�ضة 
العاملية جهودها  اآل مكتوم  را�ضد  بن  “مبادرات حممد 
النظيفة  ال�ضرب  مياه  لتوفري  والتطوعية  الإن�ضانية 
معاناة  لتخفيف  ال��ع��امل  يف  م��ك��ان  ك��ل  يف  للمحتاجني 
الإن�ضان اأينما كان خا�ضة يف الظروف ال�ضتثنائية التي 
مير بها العامل يف ظل جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد. 
الإج���راءات  باتباع  اأعمالها  جميع  يف  املوؤ�ض�ضة  وتلتزم 
املعنية  ال��ت��ي حددتها اجل��ه��ات  وال��وق��ائ��ي��ة  الح��رازي��ة 
اأر�ضى  التي  الدولة  الإن�ضاين يف  العطاء  ملتابعة م�ضرية 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  امل��وؤ���ض�����س  ال��وال��د  ل��ه  امل��غ��ف��ور  دعائمها 
الروؤية  وتدعمها  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
ال�ضديدة للقيادة الر�ضيدة لر�ضيخ مكانة الإمارات على 

خارطة الدول الأكرث عطاءاً وتطوعاً حول العامل.
وقال معايل �ضعيد حممد الطاير رئي�س جمل�س الأمناء 
يف موؤ�ض�ضة �ضقيا الإمارات.. “ ن�ضتقي روؤيتنا من ماآثر 
الوالد  ل��ه  امل��غ��ف��ور  غر�ضها  ال��ت��ي  للجميع  اخل���ري  ح��ب 
املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
الذي اأ�ضهمت مبادراته النوعية يف حت�ضني حياة املاليني 
ح���ول ال��ع��امل ح��ت��ى اق���رن ا���ض��م زاي���د ب��اخل��ري واجلود 
روؤية �ضيدي �ضاحب  والعطاء.. كما نعمل على حتقيق 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
“رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
�ضر  هو  اخل��ري  ’عمل  اخلم�ضني:  وثيقة  يف  وردت  التي 
املجتمعات ودميومة اخلري والرقي  �ضعادة  اأ�ضرار  من 

احل�ضاري‘ ونحر�س على اإغاثة كل �ضائل وحمروم يف 
العامل بغ�س النظر عن عرقه ودينه وثقافته.

وت�ضكل “�ضقيا الإمارات” رافداً مهماً جلهود الإمارات 
يف جمال العمل الإن�ضاين من خالل امل�ضاريع واملبادرات 
املعنية  واملنظمات  الهيئات  مع  بالتعاون  تطلقها  التي 
تعاين  التي  املجتمعات  م�ضاعدة  بهدف  وعاملياً  حملياً 
ن���درة وت��ل��وث امل��ي��اه اإ���ض��اف��ة اإىل اإ���ض��راف��ه��ا ع��ل��ى جائزة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم العاملية للمياه التي اأطلقها 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد رعاه اهلل ويبلغ 

جمموع جوائزها مليون دولر اأمريكي«.
واأطلقت موؤ�ض�ضة “�ضقيا الإمارات” حملتها الرم�ضانية 
العمالية  امل�ضاكن  على  ال�ضرب  م��ي��اه  لتوزيع   2021
بالتعاون  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف  يف  املتعففة  والأ���ض��ر 
و13 موؤ�ض�ضة وجمعية خريية  “ماي دبي”  مع �ضركة 
حملية خالل �ضهر رم�ضان املبارك. كما عملت املوؤ�ض�ضة 
ك��ل من  وال�ضطحية يف  الرت���وازي���ة  الآب�����ار  ح��ف��ر  ع��ل��ى 
موريتانيا وغانا والنيجر وبنني وطاجيك�ضتان و�ضيبلغ 
 182،500 امل�ضاريع قرابة  امل�ضتفيدين من هذه  عدد 

�ضخ�س.
و�ضهدت ال��دورة الثالثة من جائزة حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم العاملية للمياه اإقباًل اأكرب من ال�ضركات ومراكز 
من  وال�ضباب  واملبتكرين  البحثية  وامل��ع��اه��د  البحوث 
املبتكرة  التقنيات  اأ�ضحاب  م��ن  ال��ع��امل  اأرج���اء  خمتلف 
�ضوء  يف  وذل��ك  امل��ي��اه  �ضح  لتحديات  ح��ل��وًل  تقدم  التي 
تو�ضيع نطاق اجلائزة لت�ضمل تقنيات جديدة تعمل على 
املياه  وتنقية  وحتلية  ومراقبة  وتخزين  وتوزيع  اإنتاج 
جائزة  اإ�ضافة  جانب  اإىل  املتجددة  الطاقة  با�ضتخدام 
الثالث  اجل��ائ��زة  فئات  اإىل  ل��الأزم��ات  املبتكرة  احل��ل��ول 
جديدة  دول  ال���دورة  ه��ذه  يف  �ضاركت  كذلك  ال�ضابقة. 
اأب��رزه��ا اجل��زائ��ر وكينيا مم��ا ي��دع��م اإي��ج��اد حلول  م��ن 
ويوؤكد  املياه  �ُضح  مل�ضكلة  للت�ضّدي  ومبتكرة  م�ضتدامة 
دولة  دور  ويعزز  العاملي  امل�ضتوى  على  اجل��ائ��زة  اأهمية 
الإم��ارات كمن�ضة حمفزة لالبتكار ووجهة للمبتكرين 

وحا�ضنة للمبدعني من جميع اأنحاء العامل.

عبداهلل بن زايد : روؤية زايد ر�سخت منوذجا فريدا للعمل الإن�ساين امل�ستدام

زايد بن �سلطان لالأعمال اخلريية والن�سانية : املوؤ�س�سة توا�سل درب ال�سيخ زايد لإغاثة الدول وم�ساعدتها

ملتقى غر�س زايد يحتفي برمز العطاء الإن�ساين العاملي

اأكرث من 13 مليون �سخ�س يف 36 دولة ي�ستفيدون من م�ساريع »�سقيا الإمارات«

اأجرت 202,881 فح�صا ك�صفت عن 1,712 اإ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,681 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 62,366 جرعة من لقاح كوفيد-19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية

التق�ضي والفح�س  اإج��راءات  الطبي.   و�ضاهم تكثيف  الفح�س  تقنيات 
وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 1،712 
خمتلفة،  جن�ضيات  من  امل�ضتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�ضابة  حالة 
وجميعها حالت م�ضتقرة وتخ�ضع للرعاية ال�ضحية الالزمة، وبذلك 

يبلغ جمموع احلالت امل�ضجلة 521،948 حالة.
   كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالت م�ضابة نتيجة تداعيات الإ�ضابة 
بفريو�س كورونا امل�ضتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،591 

تلقيها الرعاية ال�ضحية الالزمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، وبذلك يكون 
جمموع حالت ال�ضفاء 502،460 حالة.

تقدمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن 
 24 ال���  ال�ضاعات  “ خ��الل  “ كوفيد-19  لقاح  من  جرعة   62،366
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�ضية 
لكل  جرعة   107.28 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   10،609،950

100 �ضخ�س.

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع لتو�ضيع وزي��ادة نطاق  ال�ضحة ووقاية  متا�ضيا مع خطة وزارة 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر وح�ضر احلالت امل�ضابة 
لهم وعزلهم،  واملخالطني   ”19  - “كوفيد  امل�ضتجد  بفريو�س كورونا 
ال�ضاعات  202،881 فح�ضا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث 

وخال�س  اأ�ضفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  واأع��رب��ت  ح��ال��ة.    
العاجل جلميع  بال�ضفاء  املتوفني، ومتنياتها  تعازيها وموا�ضاتها لذوي 
امل�ضابني، واأهابت باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�ضحية والتقيد 
و�ضالمة  ل�ضحة  �ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات 

اجلميع.
بفريو�س  مل�ضابني  جديدة  حالة   1،681 �ضفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت     
كورونا امل�ضتجد “كوفيد - 19” وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
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•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  موؤ�ض�ضة  اأط��ل��ق��ت 
املجتمعية  ل���ل���م���ب���ادرات  ن���ه���ي���ان  اآل 
والثقافية بالتعاون مع موؤ�ض�ضة زايد 
العليا لأ�ضحاب الهمم وبتنظيم هيئة 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي ، مبادرة 
ال�ضيخة ميثاء  " برعاية  زايد  "خري 
بنت اأحمد بن مبارك اآل نهيان رئي�ضة 

جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة.
جمموعة  ق���ي���ام  امل�����ب�����ادرة  ت�����ض��م��ن��ت 
وجبات  بتوزيع  الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
اإف����ط����ار ���ض��ائ��م وال���ت���ي ت���ربع���ت بها 
نهيان  اآل  اأحمد  بنت  ميثاء  موؤ�ض�ضة 
املنطقة  يف  امل�����ض��ت��ف��ي��دي��ن  م���ن  ل��ع��دد 
ال��ع��م��ال��ي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��زام��ن مع 
الفعاليات امل�ضاحبة ليوم زايد للعمل 

الإن�ضاين.
اأحمد  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  ال�ضيخة  وال��ت��ق��ت 
بن مبارك اآل نهيان باملتطوعني من 
اجلهود  على  واأث��ن��ت  الهمم  اأ�ضحاب 
العالية  وال���روح  قبلهم  م��ن  املبذولة 
والإيجابية التي يتمتعون بها واأ�ضادت 
البذل  رغ���ب���ة يف  م���ن  اأظ����ه����روه  مب���ا 
وهو  التطوعية  وامل�����ض��ارك��ة  وال��ع��ط��اء 
املبادرة  اأه��م��ي��ة  يج�ضد  ال���ذي  الأم����ر 
باعتبارها تعرب عن روح العطاء الذي 
ما  وتعك�س  ال��ه��م��م  اأ���ض��ح��اب  يحمله 

ورغبة  للمبادرة  ح��ب  م��ن  ميتلكونه 
مدى  وت��وؤك��د  املجتمعية  امل�ضاركة  يف 
امل�ضاهمة التي يبذلها اأ�ضحاب الهمم 

يف خمتلف ال�ضوؤون املجتمعية.
وقالت : اإننا يف بالغ ال�ضعادة للتواجد 
معكم وفخورون بكم، فاأنتم جزء هام 
العمل  بهذا  وم�ضاهمتكم  املجتمع  يف 
العطاء  وال��ت��ط��وع لأج����ل  الإن�����ض��اين 
على  برهنتم  فقد  الكثري  لنا  تعني 
وال�ضلوكيات  الإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ض��ف��ات 
وج�ضدمت  حت��م��ل��ون��ه��ا،  ال��ت��ي  النبيلة 
املجتمعية  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  م���ث���ال  خ���ري 

الفاعلة.
واأ�ضافت : ن�ضتلهم من اأ�ضحاب الهمم 

مبا  ل��ل��وط��ن  واحل���ب  الإرادة  م��ع��اين 
اأظهروه من �ضورة م�ضرقة ومواقف 
والعطاء  ال��ب��ذل  ميادين  يف  م�ضرفة 
املبادرة  يف  امل�ضاركة  على  وحلر�ضهم 
وال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ي��وم زاي���د للعمل 
لنا  فر�ضة  ي�ضكل  وال���ذي  الإن�����ض��اين 
الطاقات  وبذل  الهمم  ل�ضحذ  جميعاً 
نحو العطاء ب�ضخاء وت�ضخري اجلهود 
للمبادرات  ال��داع��م��ة  والإم���ك���ان���ي���ات 
م��ن مفهوم  تر�ضخ  ال��ت��ي  والأن�����ض��ط��ة 

العطاء والإن�ضانية.
زايد"  "خري  م��ب��ادرة  اأن  واأو���ض��ح��ت 
املعنية  اجل�����ه�����ات  ت���ك���ات���ف  ت���ع���ك�������س 
نحو  امل�����ض��رك  وتن�ضيقها  ب��ال��دول��ة 

اإطالق املبادرات والربامج والأن�ضطة 
ال����داع����م����ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ح���ي���ث جند 
الأفكار  تنفيذ  على  م��ت��ب��ادًل  حر�ضاً 
الإيجابية  الجتماعية  القيمة  ذات 
واهتماماً بالغاً لتج�ضيد روؤى القيادة 
الر�ضيدة وتطلعاتها يف دعم مفاهيم 
البذل  ثقافة  ون�ضر  والعطاء  اخل��ري 

وامل�ضاركة املجتمعية.
هيئة  دور  م��ي��ث��اء  ال�����ض��ي��خ��ة  وث��م��ن��ت 
وموؤ�ض�ضة  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
زايد العليا لأ�ضحاب الهمم يف اإجناح 
خلدمة  الريادية  وجهودهما  املبادرة 
ومتكينهم  ودجمهم  الهمم  اأ�ضحاب 
جمتمعياً واإ�ضراكهم يف املبادرات التي 

تغر�س روح العطاء يف نفو�ضهم وتوؤكد 
على اأهميتهم كفئة جمتمعية حتظى 
بالهتمام والرعاية من قبل خمتلف 

اجلهات املعنية.
عبد  اهلل  عبد  �ضعادة  اأك��د  من جانبه 
العايل احلميدان الأمن العام ملوؤ�ض�ضة 
تقدير  الهمم  لأ�ضحاب  العليا  زاي��د 
املوؤ�ض�ضة واعتزازها ملبادرة "خري زايد 
" التي تاأتي ونحن نحتفل بيوم زايد 
ن��ت�����ض��رف يف  ال���ذي  للعمل الإن�����ض��اين 
ون�ضعر  الغايل  اإ�ضمه  بحمل  املوؤ�ض�ضة 

مبزيد من الفخر والعتزاز بذلك.
كثرية ل  ان هناك درو���ض��اً  اإىل  وا�ضار 
تن�ضب نهلناها من بحر ال�ضيخ زايد 

رحمه اهلل.." درو�س يف املحبة والوئام 
وال���ت���ع���اي�������س وال���������ض����الم والأخ��������الق 
والتاآزر  والت�ضاور  واحلكمة  الف�ضيلة 
والفداء  والت�ضحية  والبناء  والعمل 
وال�����������ض�����دارة وال������ري������ادة والأع�����م�����ال 
ج  تخرَّ من  وكل  والإن�ضانية  اخلريية 
الكربى  الإن�ضانية  املدر�ضة  هذه  من 
اأخالقه  مدر�ضة زاي��د ميثل ق��دوة يف 
و���ض��ل��وك��ه وط��م��وح��ه وت��ف��وق��ه وخريه 

الذي ي�ضل للجميع".
موجهاً  امل��ب��ادرة  م��ن  بالهدف  واأ���ض��اد 
التحية اإىل ال�ضيخة ميثاء بنت اأحمد 
جمل�س  رئي�ضة  نهيان  اآل  مبارك  بن 
اآل  اأح��م��د  بنت  ميثاء  موؤ�ض�ضة  اإدارة 

نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية 
واإىل القائمني عليها.

العليا  زاي���د  م��وؤ���ض�����ض��ة  وق���ال:اإن���ن���ا يف 
غر�س  اإىل  ن�ضعى  ال��ه��م��م  لأ���ض��ح��اب 
الأخ��الق احلميدة وحب عمل اخلري 
يف قلوب منت�ضبينا من فئات اأ�ضحاب 
يف  امل�����ض��ارك��ة  على  ون�ضجعهم  الهمم 
يف  والإن�����ض��ان��ي��ة  التطوعية  الأع���م���ال 
اإطارتاأدية ر�ضالتنا النبيلة لرعايتهم 
متكينهم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

ودجمهم يف املجتمع.
الري�س  �ضامل  �ضعادة  اأ�ضاد  جهته  من 
العامري ، نائب الأمني العام لل�ضوؤون 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��ح��ل��ي��ة 

"التي  زايد  "خري  الإماراتي مببادرة 
اأطلقتها موؤ�ض�ضة ميثاء بنت اأحمد اآل 
نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية 
والتي تت�ضمن م�ضاركة جمموعة من 
اأ�ضحاب الهمم يف تنفيذ برامج الهيئة 
الرم�ضانية من خالل توزيع وجبات 
اإفطار �ضائم لعدد من امل�ضتفيدين يف 

املنطقة العمالية باأبوظبي.
اأ�ضحاب  دور  ت��ع��زز  امل��ب��ادرة  اإن  وق���ال 
الإن�������ض���ان���ي���ة  الأع������م������ال  ال���ه���م���م يف 
نقلة  وتعترب  املجتمعية،  وامل���ب���ادرات 

نوعية يف دعم قدراتهم التطوعية.
الهالل  ه��ي��ئ��ة  ي�����ض��رن��ا يف   : واأ����ض���اف 
الأحمر الإماراتي اأن نكون جزءا من 
ال�ضركاء  واأح��د  النوعية  املبادرة  هذه 
ال�ضراتيجيني يف تنفيذها وحتقيق 
اخلرية  ومقا�ضدها  النبيلة  اأهدافها 
هيئتنا  روؤي������ة  ان���ه���ا جت�����ض��د  خ��ا���ض��ة 
ال�ضراكات  ب��ن��اء  جم���ال  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
وتن�ضيق  كافة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  مع 
الدولة  دور  ل��ت��ع��زي��ز  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��اون 
الرائد يف العمل الطوعي واملجتمعي. 
لل�ضيخة  الهيئة  تقدير  ع��ن  واأع���رب 
ميثاء بنت احمد بن مبارك اآل نهيان 
اأ�ضحاب  ب�����ض��ري��ح��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا  ع��ل��ى 
الربامج  ه��ذه  يف  واإ���ض��راك��ه��م  الهمم 
خربات  تك�ضبهم  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

ومهارات اإ�ضافية.

•• اأبوظبي-الفجر:

الربملانية  ال�����ض��ع��ب��ة  ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 
الوطني الحتادي خالل  للمجل�س 
م�����ض��ارك��ت��ه��ا ع����ن ب���ع���د يف امل���وؤمت���ر 
الربملاين  لالحتاد  ال�ضابع  ال��دويل 
الذي  ال�ضباب،  للربملانيني  ال��دويل 
ع��ق��د ع��ل��ى م���دى ي��وم��ي 28 و29 
اأج���ن���دة  ���ض��م��ن   ،2021 اأب����ري����ل 
اجتماعات اجلمعية 142 لالحتاد 
الدويل، جهود ومبادرات  الربملاين 
الداعمة  الإم������ارات  دول���ة  وب��رام��ج 

لتمكني ال�ضباب.
الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة  مثل 
يف ه����ذا امل���وؤمت���ر ���ض��ع��ادة ك���ل من: 
و�ضارة  ال�����ض��وي��دي،  ���ض��ل��ط��ان  م���ريه 
وم��������روان عبيد  ف���ل���ك���ن���از،  حم���م���د 
ال�ضعبة  جمموعة  اأع�ضاء  املهريي 

يف الحتاد الربملاين الدويل.
�ضلطان  م������ريه  �����ض����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
ال�ضعبة  مداخلة  خ��الل  ال�ضويدي 
التي  للموؤمتر  الرابعة  اجلل�ضة  يف 
"التمكني  ع����ن����وان  حت����ت  ع����ق����دت 
التحدي  حت���وي���ل  الق����ت���������ض����ادي: 
الرغم  "على  اإن�����ه  فر�ضة"،  اإىل 
لتف�ضي  ال�ضتثنائية  ال��ظ��روف  من 
دولة  اأن  اإل  كوفيد19-،  جائحة 
�ضيا�ضتها  يف  ا���ض��ت��م��رت  الإم�������ارات 
لتمكني  ال�����داع�����م�����ة  وب�����راجم�����ه�����ا 
ال�ضباب، يف ظل وجود قيادة توؤمن 
ر�ضم  يف  واإ�ضراكهم  ال�ضباب،  بقيمة 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل. ول���ع���ل تعيني  م���الم���ح 
وزي���رة دول��ة لل�ضباب وه��ي يف عمر 
22 لت�ضبح اأ�ضغر وزيرة يف العامل، 
امل�ضاركة  ل�ضمان  ج��ادة  خطوة  تعد 
�ضنع  عملية  يف  لل�ضباب  ال��ف��اع��ل��ة 

القرار".

اأه���م  اأن م���ن  ���ض��ع��ادت��ه��ا  واأ����ض���اف���ت 
الإمارات  بها  قامت  التي  امل��ب��ادرات 
باإلزامية  قرارها  ال�ضباب،  لتمكني 
اأع�����ض��اء م��ن ف��ئ��ة ال�ضباب  اإ����ض���راك 
اإدارات  جم���ال�������س  يف  الإم������ارات������ي 
وال�ضركات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة، مب��ا ل يقل ع��ن ع�ضو 
اأعمارهم  تتجاوز  ل  ومم��ن  واح���د، 
 33 اختيار  مت  بحيث  عاماً،   30
 2020 ف���رباي���ر  و���ض��اب��ة يف  ���ض��اب 
وذلك  امل��ج��ال�����س،  ت��ل��ك  ع�ضوية  يف 
لتعزيز امل�ضاركة ال�ضبابية يف تطوير 
والق�ضايا  امل��ل��ف��ات  ملختلف  ح��ل��ول 
حكومة  اعتماد  وك��ذل��ك  الوطنية. 
 2020 دول��ة الإم���ارات يف فرباير 
املهمات  يف  ال�ضباب  اإ�ضراك  �ضيا�ضة 
الر�ضمية للجهات الحتادية، والتي 
تهدف اإىل اإ�ضراك املوظفني من فئة 
ال�ضباب الذين تقل فئتهم العمرية 
عن 35 عاما �ضمن الوفود امل�ضاركة 
الر�ضمية لتمثيل جهات  املهمات  يف 

عملهم خارج الدولة.
ال�ضباب  متثيل  ن�ضبة  ارتفعت  كما 
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي يف 
ع�ضر،  ال�ضابع  الت�ضريعي  الف�ضل 
املجل�س  اأع�����ض��اء  ن�ضبة  بلغت  حيث 
 ،25% ع���ام���اً   40 ال�����  ���ض��ن  حت���ت 
املعايري  بح�ضب  مرتفع  رق��م  وه��و 

الربملانية الدولية.
مبادرات  �ضمن  م��ن  اأن���ه  وت��اب��ع��ت   
الدولة اأي�ضا تبني مبادرة مندوبي 
منذ  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  ال�ضباب 
الإمارات  تقوم  حيث   ،2016 ع��ام 
���ض��اب و�ضابة  ب��اخ��ت��ي��ار  ع���ام  ك���ل  يف 
اجلمعية  اأعمال  يف  الدولة  لتمثيل 
وامل�ضاركة  املتحدة،  ل��الأمم  العامة 
ال���دويل،  ال��ق��رار  �ضنع  عمليات  يف 

"مبجهود  ع������الم������ة  واإط���������������الق 
اإىل  تهدف  مبادرة  وه��ي  ال�ضباب"، 
ال�ضباب  ومواهب  مهارات  توظيف 
ل��ب��دء م�����ض��روع��ات رائ�����دة ع��ل��ى اأن 
امل�������ض���روع���ات خمتلف  ت���خ���دم ه����ذه 

القطاعات يف الدولة.
واأكدت �ضعادة مريه ال�ضويدي على 
كمحفز  ال�ضباب  دور  تعزيز  اأهمية 
لأزمة  وامل�����ض��ت��دام  ال�ضامل  للتعايف 
كربملانيني  وع��ل��ي��ن��ا  كوفيد19-، 
ك�ضركاء  اإ�ضراكهم  م�ضوؤولية  �ضباب 
القت�ضادي،  النتعا�س  يف  كاملني 
التعايف لعامل  ويف �ضياغة �ضيا�ضات 
اأن  اإىل  لفتة  كوفيد19-،  بعد  ما 
هذا املوؤمتر العاملي مهم وي�ضهم يف 
ال�ضباب  الربملانيني  تعزيز م�ضاركة 
والدولية  الإقليمية  الأح����داث  يف 

ذات الأثر.
التمكني  م�������ض���األ���ة  ب�������اأن  ون���ب���ه���ت 
حتدياً  لل�ضباب  مثلت  القت�ضادي 

العامل،  دول  ج��م��ي��ع  يف  م�����ض��ت��م��راً 
العاملي  ال�����ض��ب��اب  ت��ق��ري��ر  فبح�ضب 
مليون   71 ه��ن��اك   ،2018 ل��ع��ام 
عاطلون  العامل  ح��ول  و�ضابة  �ضاب 
عن العمل؛ وهناك ماليني اآخرون 
م�ضتقرة  غ��ري  اأع���م���ال  يف  ي��ع��م��ل��ون 
اأزمة  تف�ضي  وم��ع  ر�ضمية.  غ��ري  اأو 
القت�ضاد  وت��ق��ل�����س  كوفيد19- 
بن�ضبة 4.3٪  الأرج��ح  على  العاملي 

يف عام 2020، فاإن على الربملانات 
واحل���ك���وم���ات م�����ض��وؤول��ي��ة ه��ام��ة يف 
ووا�ضعة  ���ض��ام��ل��ة  ا���ض��ت��ج��اب��ات  تبني 
ال���ن���ط���اق ل���ل���ت���ع���ايف م����ن اأث������ر هذه 

الأزم��ة على جميع مناحي احلياة، 
الفر�س  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى  خ���ا����ض���ة 
تعزيز  ولعل  لل�ضباب،  القت�ضادية 
يف  لل�ضباب  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��م��ك��ني 
وامل�ضاركة  وال��ت��وظ��ي��ف،  ال��ت��ع��ل��ي��م، 
يف  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضاهم  ال�ضيا�ضية 
والزده����ار  امل�����ض��ت��دام  النمو  حتفيز 

وال�ضتقرار.
واأ�ضارت اإىل اأن "الركود القت�ضادي 
العاملي الناجم عن اأزمة كوفيد19- 
عزز حاجتنا كربملانيني اإىل حتويل 
القت�ضادي  ال��ت��م��ك��ني  حت����دي����ات 
فالربملانات  ف��ر���س،  اإىل  لل�ضباب 
قادرة من خالل اأدواتها الت�ضريعية 
ت�ضمن  اأن  وال�ضيا�ضية  والرقابية 
يف  ه���ادف  ب�ضكل  ال�ضباب  م�ضاركة 
م�ضتقبل  وا���ض��ت�����ض��راف  الق��ت�����ض��اد 

عامل ما بعد-كوفيد19-".
مبقرحات  ���ض��ع��ادت��ه��ا  وت���ق���دم���ت 
ال�����ض��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
ل����ت����ح����وي����ل حت�������دي�������ات ال���ت���م���ك���ني 

فر�س،  اإىل  لل�ضباب  الق��ت�����ض��ادي 
وذلك من خالل العمل على: تعزيز 
و�ضول  ل�ضمان  الت�ضريعية  البيئة 
ال�ضباب ب�ضكل اأف�ضل اإىل التمويل، 
تعديل  اأو  ا���ض��ت��ح��داث  خ����الل  م���ن 
والتنظيمية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأط������ر 
والأدوات  التمويل  على  للح�ضول 
لرواد  ا  خ�ضي�ضً امل�ضممة  امل��ال��ي��ة 
هذه  مراعاة  مع  ال�ضباب،  الأع��م��ال 
الجتماعي،  ال���ن���وع  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
مثل اإزالة قيود التمويل الإ�ضافية 
الأعمال.  رائ�����دات  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
وا�ضعة  ا���ض��ت��ج��اب��ات  ت��ب��ن��ي  وك���ذل���ك 
النطاق على م�ضتوى �ضيا�ضات �ضوق 
اإن  التوظيف، حيث  وبرامج  العمل 
ال�ضباب  لتوظيف  الأول��وي��ة  اإعطاء 
وتعليمهم وتعظيم اإنتاجية ال�ضباب 
اأولويات  تكون يف مقدمة  اأن  يجب 
�ضيا�ضات ما بعد كوفيد19-. وزيادة 
امليزانيات املخ�ض�ضة لربامج الدعم 
حزم  وتبني  لل�ضباب،  الق��ت�����ض��ادي 

اقت�ضادية لدعم التعايف القت�ضادي 
واملتو�ضطة  ال�����ض��غ��رية  ل��ل��م�����ض��اري��ع 
ال�ضبابية، بالإ�ضافة اإىل تخ�ضي�س 
ميزانيات اأكرب للقطاعات احليوية 
التعليم،  م��ث��ل  ل��ل�����ض��ب��اب  ال��داع��م��ة 
الجتماعية.  واحلماية  وال�ضحة، 
كما اأكدت على اأهمية تقييم وتقومي 
ال�������ض���ي���ا����ض���ات وال����ض���رات���ي���ج���ي���ات 
الوطنية لإ�ضراك ومتكني ال�ضباب، 
حتديثها  ع��ل��ى  احل���ك���وم���ات  وح����ث 
بالتعاون مع اأ�ضحاب امل�ضلحة من 
ال�ضباب  منظور  لتطبيق  ال�ضباب 
وتدابري  ل���الأزم���ات  ال���ض��ت��ج��اب��ة  يف 
ت�ضكيل  اأهمية  عن  ف�ضال  التعايف. 
ل��ت��ح��دي��د مالمح  وط���ن���ي���ة  جل�����ان 
مرحلة ما بعد كوفيد19-، خا�ضة 
القت�ضادية،  احلياة  م�ضتوى  على 
وم�ضاريع  ب��رام��ج  تت�ضمن  اأن  على 
توفر بيئة خ�ضبة لتعزيز انخراط 
ال�ضتثمارات  ت��ط��وي��ر  يف  ال�����ض��ب��اب 

املحلية وريادة الأعمال.

ميثاء اآل نهيان: »خري زايد« تعك�س التكاتف امل�سرتك نحو الأن�سطة الداعمة للمجتمع

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�ستعر�س خالل موؤمتر الحتاد الربملاين الدويل للربملانيني ال�سباب مبادرات الدولة لتمكني ال�سباب

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضاد معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س العاملي 
للت�ضامح وال�ضالم بقرار وقف اإطالق النار بني طاجك�ضتان 
.واأك��د اجلروان  اإىل هدنة  البلدين  وقرغيز�ضتان وتو�ضل 
يف ر�ضائل خاطب من خاللها روؤ�ضاء برملانات الدولتني اأن 
املجل�س على ا�ضتعداد تام للعمل مبختلف اأجهزته ومبا لديه 
من امكانيات من اأجل تعزيز الهدنة واحلوار بني البلدين 
يف  والطاجك�ضتانية  القرغي�ضتانية  القيادة  بدور  م�ضيداً   ،

اعالن الهدنة ووقف اطالق النار متمنياً ا�ضتمرار احلوار 
للتو�ضل اإىل حل لكافة النزاعات بالطرق ال�ضلمية.

وال�ضالم يف  للت�ضامح  العاملي  املجل�س  املجل�س  رئي�س  وقال 
بيان له بهذا ال�ضاأن : ن�ضيد ن�ضيد بدور القيادة يف الدولتني 
لحتواء الزمة ، ونهنئ اجلانبني بت�ضكيل جلنة م�ضركة 
لال�ضكال  تطور  اأي  لوقف  ون��دع��و   ، الأزم���ة  وح��ل  للحوار 
والعمل   ،، اجل����وار  بح�ضن  اجل��ان��ب��ني  ون��ذك��ر   ، احل����دودي 
ملا فيه خري  ال�ضراتيجية  وال�ضراكة  التعاون  تعزيز  على 

وم�ضلحة واأمن وا�ضتقرار البلدين و�ضعبيهما .

•• دبا احل�شن-الفجر:

دبا  مبدينة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�س  نظم 
الأ�ضا�ضي  للتعليم  احل���ور  م��در���ض��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  احل�ضن 
الأ�ضا�ضي  للتعليم  اخل��ال��دي��ة  وم��در���ض��ة  ح2بنات   وال��ث��ان��وي 
لطلبة  ال��ث��اين  ال�ضنوي  ال��رب��وي  اللقاء  ح2بنني  وال��ث��ان��وي 
الأول  اأم�س  م�ضاء  تنظيمه  ال��ذي جرى  اللقاء  ع�ضر.  الثاين 
اأقيمت  حتت �ضعار معاً نحو التميز ، وهدف اإىل حتقيق مبداأ 
ال�ضراكة املجتمعية الإيجابية والفاعلة بني جمل�س ال�ضارقة 

للتعليم وامليدان الربوي.
وجاء   ، وطالبة  100 طالب  عن  يزيد  ما  اللقاء  يف  �ضارك   
ال�ضارقة  ملجل�س  ال�ضراتيجي  الهدف  من  انطالقا  اللقاء 

�ضمن  املجتمع  عنا�ضر  وم��ه��ارات  �ضلوكيات  بتعزيز  للتعليم 
اأح���د ال��ربام��ج الإر�ضادية  ال��ل��ق��اء  م��ب��ادرة رك��ائ��ز .  وي��ع��ت��رب 
ال��ل��ج��ن��ة الربوية  ت���ن���درج م���ن م���ه���ام  ال���ت���ي  وال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
املجل�س  اأع�ضاء  من  عدد  فيه  و�ضارك   ، باملجل�س  والتعليمية 
مب�ضتوى  الرت��ق��اء  يف  الأم���ر  ويل  دور  باأهمية  منهم  امي��ان��ا 
قدرات  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة  لأبنائهم  الدرا�ضي  التح�ضيل 
الطلبة ورفع املعنويات تركيزا على اأهمية ال�ضالمة النف�ضية 
للطلبة التي تعترب من اأهم مقومات رفع م�ضتوى التح�ضيل 
الدرا�ضي لدى اأبنائنا الطلبة .  ومن جانب اآخر تناول اللقاء 
حماور متنوعه منها مفاتيح النجاح والتميز ، كيف تخطط 
اإىل  بالإ�ضافة   ، الفعالة  املذاكرة  ا�ضراتيجيات   ، مل�ضتقبلك 
وامل�ضتقبل.   الطموح  وحم��ور  ال��ذات  لتحفيز  ري��ادي��ة  ن�ضائح 

ختم اللقاء الربوي بكلمات يف حب ال�ضيخ زايد الذي ر�ضخ 
���ض��ارك يف تقدمي  ث��راه  " طيب اهلل  والعمل  العلم  فينا ح��ب 
اأحمد  اأوراق العمل : حممد را�ضد ر�ضود احلمودي  و�ضيخه 
الهندا�ضي  واأحمد را�ضد الهندا�ضي  و�ضفية ح�ضن النعيمي  
اأمور  اأولياء  الهندا�ضي ع�ضو جمل�س  اأحمد  �ضيخه  اأعربت   .
اأع�ضاء  بلقاء  �ضعادتها  عن  احل�ضن  بدبا  والطالبات  الطلبة 
نحو  هممهم  ل�ضحذ  والطالبات   الطلبة  باأبنائهم  املجل�س 
ال��ن�����ض��ب كما  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  ال���درا����ض���ي  واحل�����ض��ول  التح�ضيل 
لإدارة مدر�ضتي احلور  والتقدير  بال�ضكر  الهندا�ضي  تقدمت 
واخلالدية على تعاونهم يف الرتيب والتنظيم لهذا امللتقى 
كل  احل�ضن  دبا  مدينة  لأبناء  والنجاح  التوفيق  كل  متمنية 

التوفيق والنجاح لر�ضم م�ضتقبلهم العلمي .

»العاملي للت�سامح وال�سالم« ي�سيد بل اللقاء الرتبوي ال�سنوي »الثاين« لطلبة الثاين ع�سر ملجل�س اأولياء اأمور مدينة دبا احل�سن
»الهدنة« بني طاجك�ستان وقرغيز�ستان

موهب  ليلى  امل��دع��و/  فقد 
اجل���ن�������ض���ي���ة  امل���������غ���������رب    ،
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )6 18 6 2 5 7 GN (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0507073352

فقدان جواز �سفر

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
اعالن بالن�شر 

 3123/2021/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1- ايه ان �ضي للمقاولت �س.ذ.م.م  - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جميل احمد حممد عبدالودود قي�ضر
وميثله:احمد ح�ضن حممد عبداهلل املازمي

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  قد 
وقدره )317200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 2/ 5/ 2021  Issue No : 13230
Summons by publication

In lawsuit number 16/2021/1344 Commercial Partial
Subject of the case: Oblige the defendant to pay the amount of (AED 114008), 
legal interest @ 12% from due date of filing the case until full settlement. Join 
the file of case no.: 3697/2020 commercial partial. Join the file of case no.: 
5293/2020 pay orde Moreover, oblige the defendant to pay the court charges, 
expenses and advocacy fees.
Claimant: Core Creations Interior Decoration LLC Capacity : Plaintiff
Party to be notified : 1- Thuraya Turnkey Projects LLC Capacity: Defendant
Subject of the summons : The plaintiff has filed against you this case claiming 
to oblige the defendant to pay the amount of (AED 114008), legal interest @ 
12% from due date of filing the case until full settlement. Join the file of case 
no: 3697/2020 commercial partial. Join the file of case no: 5293/2020 pay order. 
Moreover, oblige the defendant to pay the court charges, expenses and advocacy 
fees. The hearing session is scheduled on Tuesday, 04/05/2021 at 10:30 am, at the 
distance litigation hall. Therefore, you should appear before this court personally 
or by your legal attorney. Moreover, you are required to submit your pleading or 
documents to the court at least three days before the date of the session.
Yours faithfully,
Manager of the case/ Al Mur Ahmed Abdulla Khamis Al Mur

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأو�ضحت الدكتورة �ضفيقة العامري الأمني العام ملجل�س 
للعمل  زاي��د  ي��وم  اأن  املتكاملة  للتنمية  العربي  ال�ضباب 
م�ضرية  ل���ض��ت��ع��را���س  ه��ام��ة  منا�ضبة  يعترب  الإن�����ض��اين 
اخلري التي قامت عليها دولة المارات، م�ضرية اإىل اأن 
يف  النبيلة  الإن�ضانية  القيم  اأ�ضمى  تر�ضخ  املنا�ضبة  هذه 
جمتمع دولة الإمارات، و العمل من خاللها على تعزيز 

مكانة الدولة وطناً عاملياً للخري والعطاء والت�ضامح.
ب���اإذن اهلل  "اإن املغفور ل��ه  وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ال��ع��ام��ري: 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

�ضعى لقامة وتعزيز دعائم الدولة على العطاء واخلري 
ملختلف  امل�ضاعدة  تقدمي  على  عمل  ق��د  و  والن�ضانية، 
ال��ع��امل، حيث ع��زز ذل��ك م��ن مكانة  ال�ضعوب يف ارج���اء 

الإمارات يف الت�ضامح والعمل الن�ضاين.
القيادة  تعمل  العامري:"  �ضفيقة  الدكتورة  واأ�ضافت   
احلكيمة يف دولة الإمارات على موا�ضلة م�ضرية العطاء 
واخلري عرب تقدمي امل�ضاعدات للعديد من املجتمعات و 

خدمة جهود التنمية يف املناطق املحتاجة".
زاي��د للعمل الن�ضاين يعزز قيم اخلري  اأن يوم  وذك��رت 
نهج  وتر�ضيخ  الإم��ارات،  اأبناء  نفو�س كل  والإن�ضانية يف 

الإن�ضانية يف املجتمع.

•• ال�شارقة -الفجر:

ال�ضارقة رئي�س دائرة املوارد  بني �ضعادة الدكتور طارق �ضلطان بن خادم ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم��ارة 
الب�ضرية، اأن " يوم زايد للعمل الإن�ضاين " هو رمز خالد يعرب عن م�ضرية دولة الإمارات يف تر�ضيخ قيم 
العطاء والإن�ضانية.  واأكد اأن هذا اليوم يج�ضد م�ضاعر التقدير والوفاء والعرفان لرمز الإن�ضانية العاملي 
؛ ورجل العطاء الأول؛ املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"؛ موؤ�ض�س 
امل�ضرية وباين نه�ضة الدولة . واأ�ضاف اأن ذكرى رحيل الوالد املوؤ�ض�س يف 19 من رم�ضان لهي املنا�ضبة 
اإىل كل  الإم��ارات  التي و�ضلت مب�ضاعدات  الإن�ضانية  الأحق يف جتديد نهجه وا�ضتذكار ماآثره واإجنازاته 
حمتاج على م�ضتوى العامل .   وهي تاأكيد على ا�ضتمرار م�ضرية الدولة يف هذا النهج النبيل الذي يحمل 
معاين التالحم والتكافل الإن�ضاين الأخوي حتت ظل وتوجيهات القيادة الر�ضيدة .وجتديد للعهد بالتزام 

�ضعب الإمارات يف ال�ضري على خطى الوالد املوؤ�ض�س الذي كر�س جهوده لر�ضيخ اخلري وخدمة الإن�ضان. 

د. طارق بن خادم: »يوم زايد للعمل الإن�ساين« رمز مل�سرية الإمارات يف الإن�سانية والعطاء الدكتورة �سفيقة العامري: يوم زايد للعمل الإن�ساين ي�ستعر�س م�سرية اخلري التي قامت عليها الدولة

•• اأبوظبي-الفجر:

الجتماعية  ال�������ض���وؤون  جل��ن��ة  ب������داأت 
الب�ضرية  وامل�����وارد  وال�����ض��ك��ان  وال��ع��م��ل 
خالل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف 
برئا�ضة  ب���ع���د  ع����ن  ع���ق���دت���ه  اج���ت���م���اع 
الفال�ضي  بالهول  �ضعادة �ضرار حميد 
مو�ضوع  م��ن��اق�����ض��ة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س 
�ضاأن  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  �ضيا�ضة 
ك��م��ا اعتمدت  ال�����ض��م��ان الج��ت��م��اع��ي، 
ب�ضاأن  ال���ن���ه���ائ���ي  ت���ق���ري���ره���ا  ال��ل��ج��ن��ة 
يف  ودوره  الأ���ض��ري  التالحم  مو�ضوع 
الجتماعية  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
للمجل�س  رف���ع���ه  ومت  امل�������ض���ت���دام���ة، 

ملناق�ضته يف جل�ضات مقبلة.
اللجنة  اأع�����ض��اء  ���ض��ارك يف الج��ت��م��اع 

العليلي  حميد  هند  م��ن:  ك��ل  ���ض��ع��ادة 
مقررة اللجنة، وجميلة اأحمد املهريي، 
وحميد علي ال�ضام�ضي، وخلفان را�ضد 
الك�ضف،  عي�ضى  وحم��م��د  ال�ضام�ضي، 

وناعمة عبدالرحمن املن�ضوري.
اللجنة،  رئي�س  الفال�ضي  �ضعادة  واأك��د 
املوا�ضيع  �ضمن  اللجنة  مناق�ضات  اإن 
البع�س  ببع�ضها  مت�ضلة  تبنتها  التي 
حال  يف  كبرية  اإيجابيات  عنها  وتنتج 
الو�ضول اإىل حلول ناجحة، ملا لها من 
خالل  م��ن  واأ���ض��ري��ة  اجتماعية  اأب��ع��اد 
لتوفريها  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  ب��ح��ث 
يف خ��دم��ة الأ���ض��رة وامل��ج��ت��م��ع، م�ضرياً 
وزارة  �ضيا�ضة  اأن مو�ضوع  اإىل  �ضعادته 
ال�ضمان  �����ض����اأن  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
ارتكاز  اأهمية  على  يركز  الجتماعي، 

كحلقة  الجتماعي  ال�ضمان  مفهوم 
و�ضل بني التالحم الأ�ضري والتما�ضك 

املجتمعي.
تناق�س  اللجنة  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف 
امل�����و������ض�����وع ����ض���م���ن ث�����الث�����ة حم������اور 
املتعلقة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر  وه����ي: 
وفقاً  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان  ب��ن��ظ��ام 
والجتماعية،  القت�ضادية  للتغريات 
املجتمع  تنمية  وزارة  وا�ضراتيجية 
ب�ضاأن ال�ضمان الجتماعي، اإ�ضافة اإىل 
الدول  يف  املطبقة  الدولية  املمار�ضات 

املتقدمة ب�ضاأن ال�ضمان الجتماعي.
اللجنة  اج��ت��م��اع  اأن  �ضعادته  واأو���ض��ح 
ت����ن����اول ع�����دة ع���ن���اوي���ن ك�����ان اأب����رزه����ا 
عنا�ضر  ل�ضتة  التحليلية  ال��درا���ض��ة 
تنمية  وزارة  برامج  تناولت  رئي�ضية، 

امل��ج��ت��م��ع ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة الإم�������ارات 
الجتماعي  ال�ضمان  ب�ضاأن   2021
املعنية  ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع  وا���ض��ت��ه��داف��ه 
اللجنة  رك������زت  ح���ي���ث  امل���ج���ت���م���ع،  يف 
ومتكني  ال��ط��ف��ل،  ح��ق��وق  تفعيل  على 
الهمم  اأ�ضحاب  ودم��ج  املنتجة،  الأ�ضر 
يف امل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا رك���زت ع��ل��ى تطوير 
الجتماعي، ومتكني  ال�ضمان  �ضيا�ضة 
ال��ف��ئ��ات ال�����ض��ع��ي��ف��ة م���ن الن���دم���اج يف 
الأ�ضرة  ا���ض��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع 
الإماراتية وتقوية الروابط بني اأفراد 
الدائم  الب��ت��ك��ار  خ���الل  م��ن  املجتمع 
اأعلى  ت���ق���دمي خ���دم���ات وف����ق  ب���ه���دف 
والكفاءة  اجل���ودة  يف  العاملية  املعايري 

وال�ضفافية.
ال�ضوء  اإلقاء  الجتماع  كما مت خالل 

ال�����وزارة �ضمن جهود  م���ب���ادرات  ع��ل��ى 
كمبادرة  الجتماعي  ال�ضمان  تعزيز 
"م�ضرة"، ومبادرة  "تي�ضري"، وبطاقة 
اأخرى  وم��ب��ادرات  اخلري"،  "م�ضاعي 
بكل  املجتمع  خ��دم��ة  يف  دور  ل��ه��ا  ك���ان 

اأطيافه.
ون����وه ���ض��ع��ادة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة اإن����ه مت 
اأهمية بحث مفهوم ال�ضمان  مناق�ضة 
للمفاهيم  و���ض��م��ول��ي��ت��ه  الج��ت��م��اع��ي 
واجلوانب املهمة يف التالحم الأ�ضري 
التاأمني الجتماعي والذي  بينها  من 
ت�ضمل  التي  واخل��دم��ات  املنافع  يوفر 
رواتب التقاعد، والتاأمني �ضد العجز 
وت��ع��وي�����ض��ات ال��ب��ط��ال��ة، اإ���ض��اف��ة على 
تقدم من خالل  التي  ذل��ك اخلدمات 
عن  امل�����ض��وؤول��ة  الهيئات  اأو  احل��ك��وم��ة، 

ت��وف��ري ال�����ض��م��ان الج��ت��م��اع��ي، مثل: 
والدعم  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي 
العمل،  اإ����ض���اب���ات  ك��ت��ع��وي�����ض��ات  امل����ايل 
وج���وان���ب  ال�����ض��ح��ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
العمل الجتماعي. واأكد �ضعادة �ضرار 
تطوير  اأهمية  على  الفال�ضي  بالهول 
ال�ضمان  بنظام  املتعلقة  الت�ضريعات 
الجتماعي وفقاً للتغريات القت�ضادية 

والجتماعية، منوهاً اإىل اأن منظومة 
ال�����ض��م��ان الج���ت���م���اع���ي ت���واج���ه عدة 
حتديات ل بد من الو�ضول اإىل حلول 
وحتديد  املجتمعية  امل�����ض��ال��ح  ت��خ��دم 
امل�ضتقبلية  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
لأفراد املجتمع. واأ�ضار �ضعادته اإىل اأنه 
املطبقة  الدولية  املمار�ضات  مت عر�س 
ال�ضمان  ب�����ض��اأن  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  يف 

الجتماعي، ومت العتماد على ثالثة 
وهي:  للمقارنة  حتليلية  م�ضتويات 
اإذ مت اختيار  املقارنة،  ال��دول  م�ضتوى 
واأوروب�����ي�����ة،  وع���رب���ي���ة  خ��ل��ي��ج��ي��ة  دول 
الدول  بني  املقارنة  معايري  وم�ضتوى 
وقيمة  امل�ضتهدفة،  الفئات  حيث  م��ن 
والمتيازات،  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ض��م��ان 

وم�ضتوى النتائج.

•• اأبوظبي-وام:

ق�������ض���ت حم���ك���م���ة ج����ن����ح اأب����وظ����ب����ي 
ل�ضخ�ضني  وال����غ����رام����ة  ب���احل���ب�������س 
والآخر  بتهور  مركبته  قاد  اأحدهما 
ق�����ام ب��ت��ح��ري�����ض��ه ع���ل���ى ف���ع���ل ذلك 
ال���ن�������ض���ر على  ب��ق�����ض��د  وت�������ض���وي���ره 
جلذب  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

م�ضاهدات اأعلى.
املتهمني  املحكمة حب�س  ق��ررت  فقد 
اأ���ض��ه��ر وت���غ���رمي ك���ل منهما  ث��الث��ة 
مبلغ 100 األف درهم عن التهمتني 
امل�������ض���ن���دت���ني اإل���ي���ه���م���ا ل���الرت���ب���اط 
وم���������ض����ادرة ال�������ض���ي���ارة وال���ه���وات���ف 
امل�ضتخدمة يف اجلرمية ووقف عمل 

رخ�ضة قيادة املتهم الأول مدة �ضتة 
ا�ضتخدام  م��ن  وح��رم��ان��ه��م��ا  اأ���ض��ه��ر 
م��وق��ع ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي مدة 

�ضتة اأ�ضهر.
ك��م��ا اأم����رت امل��ح��ك��م��ة مب��ح��و املقطع 
امل�������رئ�������ي واإغ����������������الق احل���������ض����اب����ني 
اإغالقا  ال���واق���ع���ة  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ني 
بالر�ضوم  امل��ت��ه��م��ني  اإل�����زام  م��ع  ك��ل��ي��اً 

الق�ضائية.
ق���اد  "اليوتيوبر"  اأح��������د  وك��������ان 
م��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى ط��ري��ق ع����ام بطي�س 
كم   205 جت��اوزت  وب�ضرعة  وتهور 
ال�����ض��اع��ة م��ع��ر���ض��ا ح��ي��ات��ه وحياة  يف 

م�ضتخدمي الطريق للخطر.
واأو�ضحت املحكمة يف حيثيات احلكم 

اأن اجلهات املخت�ضة بر�ضد الظواهر 
ال�����ض��ل��ب��ي��ة وامل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى مواقع 
ا�ضتطاعت  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل 
ر����ض���د م��ق��ط��ع م���رئ���ي ي�����ض��ور اأح���د 
وهو  الجتماعي  التوا�ضل  م�ضاهري 
يقود مركبته الفارهة ب�ضرعة ت�ضل 
اأحد  على  ال�ضاعة  يف  كم   205 اإىل 
ال�ضوارع الرئي�ضية الداخلية جلزيرة 
املتهم  املقطع  اأظ��ه��ر  وق��د  اأب��وظ��ب��ي 
وهو يتفاخر مبركبته وقوته م�ضريًة 
اإىل اأن املتهم لديه قاعدة جماهريية 
يف الفئة العمرية املتو�ضطة مما قد 
يوؤثر ذلك على املراهقني وي�ضجعهم 
ع��ل��ى ارت����ك����اب م��ث��ل ت��ل��ك الأف���ع���ال 
م��ن تعري�س  م��ا ميثله  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

حياة الغري للخطر.
العامة يف  النيابة  اأك��دت  من جهتها 
بال�ضيارات  ال�ضتعرا�س  اأن  ابوظبي 
يف ال�����ض��وارع ال��ع��ام��ة ه��و اأح���د اأكرث 
لل�ضباب  امل�ضوؤولة  غ��ري  ال�ضلوكيات 
ع��ل��ى حياتهم  وال��ت��ي مت��ث��ل خ��ط��راً 
م�ضتخدمي  م���ن  الآخ���ري���ن  وح���ي���اة 
تعاون  �ضرورة  اإىل  م�ضريًة  الطريق 
مع  واملجتمعية  ال��رب��وي��ة  اجل��ه��ات 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وت��ك��ث��ي��ف حمالت 
ال�ضبان  التوعية مبا يحد من تهور 
ال��ط��رق��ات وت��ع��ري�����س حياتهم  ع��ل��ى 
وحياة الآخرين للخطر .كما اأ�ضادت 
الأمنية والق�ضائية  بجهود اجلهات 
عرب  ال�ضلوكيات  لهذه  الت�ضدي  يف 

القانونية  الج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ 
نف�ضه  ل�����ه  ت�������ض���ول  م�����ن  ك�����ل  ب���ح���ق 
اأو  املجتمع  اأف��راد  ب�ضالمة  ال�ضرار 

ممتلكاته.
348 من قانون  امل��ادة  اأن  واأ�ضافت 
اأنه  على  تن�س  الحت���ادي  العقوبات 
اأو  وب��ال��غ��رام��ة  ب��احل��ب�����س  "يعاقب 
باإحدى هاتني العقوبتني من ارتكب 
تعري�س  ����ض���اأن���ه  م���ن  ف���ع���اًل  ع���م���داً 
اأمنهم  اأو  �ضحتهم  اأو  النا�س  حياة 
مو�ضحًة  للخطر"  ح��ري��ات��ه��م  اأو 
القانون  يف  احلب�س"   " ت��ع��ب��ري  اأن 
اجلزائي تعني اأن مدة احلب�س ت�ضل 
اإىل ثالث �ضنوات. ومن جهٍة اأخرى 
م�ضاهري  اأب���وظ���ب���ي  ن��ي��اب��ة  ن��ا���ض��دت 

التوا�ضل الجتماعي بالتحلي بروح 
الإعالمية  امل����واد  جت���اه  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
التي يقدمونها جلمهورهم وخا�ضًة 

اأن اأكرث متابعيهم من فئة املراهقني 
قدوة  يعتربونهم  ال��ذي��ن  وال�ضباب 
اأن  اإىل  م�ضرية  ت�ضرفاتهم  يف  لهم 

ال�ضلوكيات من  امل�ضاهري بهذه  قيام 
ارتكابها  على  الغري  حتري�س  �ضاأنه 

وتعري�ضهم للم�ضاءلة القانونية.

•• دبي-الفجر: 

املجتمعية  م�ضوؤوليتها  من  انطالقاً 
والإن�������ض���ان���ي���ة، اأع���ل���ن���ت م���وان���ئ دبي 
املمكن  الإم�����ارات،  – اإق��ل��ي��م  العاملية 
ال��ع��امل��ي��ة، واملنطقة  ل��ل��ت��ج��ارة  ال��رائ��د 
احلرة جلبل علي )جافزا( عن اإطالق 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات 
ال���رائ���دة، اح��ت��ف��اء ب��ي��وم زاي���د للعمل 
العام  هذا  يتزامن  وال��ذي  الإن�ضاين، 
موؤ�ض�س  لرحيل  ال�17  ال��ذك��رى  م��ع 
دولة الإمارات العربية املتحدة وباين 
نه�ضتها، املغفور له باإذن اهلل، ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
اأعمال  ث��راه، وعرفاناً مبا قدمه من 
اإن�ضانية �ضملت اأبناء �ضعبه واملقيمني 

على اأر�ضه، وخمتلف دول العامل.
املبادرات  يف  زايد"  "اإرث  وي��ت��ج��ل��ى 
الإن�ضانية التي تتبناها كل من موانئ 
دب����ي ال��ع��امل��ي��ة – اإق��ل��ي��م الإم�������ارات، 
وجافزا، التي تهدف اإىل تر�ضيخ روح 
العطاء واخلري يف الثقافة املوؤ�ض�ضية، 
رئ��ي�����ض��اً م���ن خطتها  وت�����ض��ك��ل ج�����زءاً 
ت�ضمل  التي  ال�ضاملة،  ال�ضراتيجية 
واإطالق  وال��ع��م��ال،  املوظفني  رع��اي��ة 

م���ب���ادرات ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي، وو�ضع 
اأطر متكاملة لرعاية العمالء وتلبية 
املحفزة  البيئة  وتوفري  احتياجاتهم، 
دعم  اإىل  و���ض��وًل  اأعمالهم،  لزده���ار 

كافة املجتمعات حملياً واإقليمياً.
وقال �ضلطان بن �ضليم، رئي�س جمل�س 
الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
من  "تعلمنا  ال��ع��امل��ي��ة:  دب���ي  م��وان��ئ 
ال�����ض��رية ال��ع��ط��رة حل��ي��اة امل��غ��ف��ور له 
اآل نهيان  ���ض��ل��ط��ان  ب��ن  زاي���د  ال�����ض��ي��خ 
العمل  ي��ك��ون  – اأن  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب 
اليومية،  حياتنا  من  جزء  الإن�ضاين 
و�ضنوا�ضل  مو�ضمياً،  ن�ضاطاً  ولي�س 
الإن�ضاين بف�ضل دعم  العمل  م�ضرية 
وتوجيهات ورعاية قيادتنا الر�ضيدة، 
التي تعمل بكل حب وعطاء من اأجل 
يف  اخل��ري  زاي��د  نهج  على  ال�ضتمرار 
جميع  يف  للمحتاجني  العون  يد  مد 
اأن��ح��اء ال��ع��امل. وان��ط��الق��اً م��ن ذلك، 
ال�ضتدامة  على  ا�ضراتيجيتنا  بنينا 
والنمو لنا ول�ضركائنا، ودعم التجارة 
الأمم،  اق��ت�����ض��اد  ال���ع���ادل���ة، ومت��ك��ني 
اأجل  من  لل�ضعوب  القدرات  و�ضناعة 
حتقيق حياة كرمية، واإتاحة الفر�ضة 
ل��الأف��راد للحلم والطموح، وه��ذا هو 

ذروة العمل الإن�ضاين، واأعلى مراتب 
الرب والإح�ضان، واللتزام بامل�ضوؤولية 

املجتمعية".
التنفيذي  املدير  املعلم،  وقال حممد 
وم��دي��ر ع���ام م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة – 
التنفيذي  وامل��دي��ر  الإم�����ارات،  اإقليم 
�ضناعة  يف  جنحنا  "لقد  ل�"جافزا": 
الإن�ضاين على  العمل  الفارق مبجال 
م�ضتوى املنطقة والعامل، بف�ضل القيم 
وامل��ب��ادئ ال��ت��ي اأر���ض��اه��ا زاي���د اخلري، 
الر�ضيدة،  قيادتنا  درب��ه  على  و�ضارت 
واأ���ض��ب��ح��ت يف وج�����دان ك���ل ف���رد من 
اأبناء الوطن. وقد عززت موانئ دبي 
وجافزا  الإم����ارات،  اإقليم   – العاملية 
والإن�ضانية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ج��ه��وده��م��ا 
�ضملت  تنفيذ مبادرات متنوعة،  عرب 
وتنموية  وخريية  اإن�ضانية  م�ضاريع 
وقد   . وبيئية  و�ضحية  واجتماعية 
ا���ض��ت��ف��اد م���ن ه����ذه امل����ب����ادرات جميع 
حيث  املجتمعية،  وال��ف��ئ��ات  ال�ضرائح 
ح��ر���ض��ن��ا م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى حتقيق 
اأ�ضالة  يعك�س  اإيجابي،  م��ردود  اأعلى 
ويوؤ�ضل  الإم��������ارات،  ���ض��ع��ب  وث��ق��اف��ة 
يوؤكد  ال���ذي  املجتمعي  العمل  قيمة 
على ري���ادة دول��ة الإم����ارات يف جمال 

العمل اخلريي والإن�ضاين يف املنطقة 
والعامل."

دعم حملة "100 مليون وجبة"
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  اإع�����الن ���ض��اح��ب  م���ع 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  ب��ن را���ض��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإطالق  ع��ن  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم 
والتي  وجبة"،  مليون   100" حملة 
را�ضد  بن  حممد  "مبادرات  تنظمها 
اآل مكتوم العاملية"، بادرت موانئ دبي 
– اإقليم الإمارات بامل�ضاهمة  العاملية 
مبليوين درهم، دعماً للجهود العاملية 

لالحتياجات  وتلبية  اجل��وع  ملكافحة 
الإن�ضانية. كما اأطلقت مبادرة داخلية 
العاملة يف جافزا  ال�ضركات  لت�ضجيع 
100 مليون  امل�ضاركة يف حملة  على 
من  العديد  ا�ضتجابت  حيث  وج��ب��ة، 
�ضركة  منها  احلملة،  لهذه  ال�ضركات 
اإن��دب��ي��ن��دان��ت ت��وب��اك��و وال��ت��ي تربعت 
و�ضركة  دره�����م،  األ����ف   500 مب��ب��ل��غ 
التي  ت��ري��دي��ن��غ  اأوري����ن����ت����ال ج�����رال 

تربعت مببلغ 250 األف درهم.
يومياً  يتم  الداخلي،  ال�ضعيد  وعلى 
من   19،000 م����ن  اأك������رث  ت���وف���ري 
وج���ب���ات الإف����ط����ار ال��رم�����ض��اين اإىل 

الذين ي�ضل عددهم  العمال  م�ضاكن 
اإىل 45،000 عامل، ما يعادل اأكرث 
�ضهر  مليون وجبة خالل  ن�ضف  من 

رم�ضان. 

ــر  واالأ�ــص الهمم  اأ�ــصــحــاب  دعــم 
املتعففة باأكرث من مليون درهم

حافظت موانئ دبي العاملية – اإقليم 
لدعم  ال��دائ��م  نهجها  الإم����ارات على 
والتاأهيلية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�������ض���اري���ع 
وال�ضحية التي ا�ضتفاد منها خمتلف 
املبادرات  �ضملت  وقد  املجتمع.  فئات 
م�ضروع احلا�ضب الآيل ملركز الحتاد 
ال���ه���م���م، وغرفة  اأ����ض���ح���اب  ل��ت��اأه��ي��ل 
العالج الطبيعي ملركز احلنان، و�ضراء 
ح��ق��ائ��ب الأج����ه����زة ال��ت��ي ت��ط��ور من 
بالإ�ضافة  ال��ت��وح��د،  اأط��ف��ال  م��ه��ارات 
ملركز  م��ت��ح��رك��ة  ك��را���ض��ي  ����ض���راء  اإىل 
اأ�ضحاب  وت��اأه��ي��ل  ل��ت��دري��ب  ال��ه��دف 

الهمم.
ملبادرات  ال�ضنوية  اأجندتها  و�ضمن 
موانئ  �ضاركت  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة – اإق��ل��ي��م الإم������ارات يف 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  "�ضاهم"،  حملة 
لالأ�ضر  اليومية  امل�ضتلزمات  توفري 

امل��ت��ع��ف��ف��ة وامل��ح��ت��اج��ني خ����الل �ضهر 
رم�ضان، حيث مت توزيع 1،500 �ضلة 
جمعية  مع  بالتعاون  رم�ضاين  مري 
روؤي��ت��ي ل��الأ���ض��رة. ع���الوة ع��ل��ى ذلك، 
�ضتمنح  "بتربعك  حملة  تنظيم  مت 
حياة" بالتعاون مع موؤ�ض�ضة اجلليلة 
لدعم العديد من املر�ضى الذين هم 
بحاجة اإىل عالج ل�ضتكمال حياتهم 

بنحو اأف�ضل. 

االإن�صانية �صد كوفيد19-
برز دور موانئ دبي العاملية – اإقليم 
الإم���������ارات ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري م���ن خالل 
للحد  ال��دول��ة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
م���ن ان��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19، 
حيث تبنت عدداً من اأن�ضطة التربع، 
ال�ضركات  م��ن  ال��ع��دي��د  فيها  ق��دم��ت 
مالية  م�ضاعدات  ج��اف��زا  يف  العاملة 
�ضندوق  ل����دع����م  ���ض��خ��ي��ة  وع���ي���ن���ي���ة 
ك��وف��ي��د- ���ض��د  املجتمعي  ال��ت�����ض��ام��ن 

العاملني يف  رع��اي��ة  19. ويف جم��ال 
اأك��رث من  توفري  ج��اف��زا، مت  �ضركات 
التعقيم  اأدوات  من  طرد   10،000
واحل����م����اي����ة م����ن ان���ت�������ض���ار ف���ريو����س 
اإج��������راءات  وت��ك��ث��ي��ف  كوفيد19-، 

من  مبنى   150 ق��راب��ة  يف  التعقيم 
ال�ضركات  وم��ق��رات  ال��ع��م��ال  م�ضاكن 

التي تزاول اأعمالها يف جافزا.
تطعيم  ح���م���ل���ة  ت���ن���ظ���ي���م  مت  ك����م����ا 
بتوفري   19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س  ���ض��د 
منها  ا���ض��ت��ف��اد  ج���رع���ة،   14،200
املوظفني  م���ن   7،100 م���ن  اأك�����رث 
املطعمني  ن�ضبة  لت�ضل  وعائالتهم، 
يف  وذل������ك   ،90% م����ن  اأك������رث  اإىل 
اإطار احلملة الوطنية للتطعيم �ضد 

كوفيد19-. 
وق����د ���ض��اه��م��ت ك���ل م���ن م���وان���ئ دبي 
وجافزا  الإم����ارات،  اإقليم   – العاملية 
فريق  بني  للتناف�س  م�ضمار  فتح  يف 
ال�ضركاء  وك���اف���ة  وال���ع���م���الء  ال��ع��م��ل 
العمل  يف  والإب����داع  التميز  لتحقيق 
يحتم  ال��راه��ن  فالو�ضع  الإن�����ض��اين. 
علينا جميعاً اأن نعلي من قيم اخلري 
والإن�ضانية لتحقيق ا�ضتقرار املجتمع، 
وتعزيز مكانة الإمارات وطناً يحت�ضن 
كل من يعي�س على اأر�ضه. وميثل يوم 
كبرية  فر�ضة  الإن�ضاين  للعمل  زاي��د 
لبذل اجلهد والتعاون يف العمل على 
تقوية الروابط الإن�ضانية من خالل 
فعل اخلري يف �ضهر رم�ضان املبارك. 

•• ال�شارقة-الفجر:

اخلالدية  �ضاحية  جمل�س  اأط��ل��ق 
اأح�����د امل��ج��ال�����س ال��ت��اب��ع��ة ل���دائ���رة 
�ضوؤون ال�ضواحي والقرى بحكومة 
الأول ويف  اأم�����س  م�����ض��اء  ال�����ض��ارق��ة 
اإط���ار م��ب��ادرات��ه اخل��ريي��ة واحتفاًء 
بيوم العمال العاملي منحهم مكرمة 
بدعمهم  �ضت�ضاهم  وال��ت��ي  م��ال��ي��ة 

يتنا�ضب  مبا  م�ضتلزماتهم  ل�ضراء 
م���ع رغ��ب��ات��ه��م واذواق�����ه�����م بهدف 
ادخ������ال ال���ف���رح���ة وال�������ض���ع���ادة على 

قلوبهم وقلوب اأ�ضرهم واأطفالهم.
�ضعادة  األ���ت���ق���ى  امل��ن��ا���ض��ب��ة  وب����ه����ذه 
جمل�س  رئي�س  امل��ري  �ضعيد  خلفان 
�ضاحية اخلالدية بال�ضارقة الفئات 
امل�ضاندة يف املجل�س ويف كافة اإدارات 
ال�����ض��واح��ي والقرى  ���ض��وؤون  دائ���رة 

وقدم  الخرى  والدوائر  واملجال�س 
م�ضيدا  وال���ت���ح���ي���ة  ال�������ض���الم  ل���ه���م 
وتفانيهم  واأدواره��������م  ب��ج��ه��وده��م 
املرئي  التوا�ضل  خالل  من  الدائم 

.
كمكرمة  م���ن���ح���ه���م  ل���ه���م  وق�������دم   
ال�  ق��راب��ة  ع��دده��م  بلغ  مالية حيث 
تقدمي  ومت  " م�ضتخدما    186"
م��ب��ل��غ م���ايل ل��ل��ف��ئ��ات امل�����ض��ان��دة بلغ 

رئي�س  قبل  من  درهما   45300
امل���ج���ل�������س ل���ت���ع���زز ه�����ذه امل�����ب�����ادرات 
والراحم  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
رم�ضان  ���ض��ه��ر  خ����الل  الن�������ض���اين 

وا�ضتكماًل ملبادرات املجل�س.
املري  �ضعيد  خلفان  �ضعادة  واأ���ض��ار 
اخلالدية  �ضاحية  جمل�س  رئي�س 
اإىل اأهمية تلك املبادرة وما حتققه 
من عوائد اإيجابية تتمثل يف تنظيم 

امل�ضاندة لن�ضر  املبادرة للفئات  هذه 
ال�ضريحة  لهذه  والأل��ف��ة  ال��راح��م 
وايجابية  حم��ف��زة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 

وتعزيز م�ضاركة جميع الفئات .
�ضاحية  جم��ل�����س  ان  اىل  واأ�����ض����ار   
اك��رام هذه  اخلالدية يحر�س على 
الفئة من امل�ضتخدمني خالل �ضهر 
رم�ضان املبارك ، وبهدف اإىل تعزيز 
روح الفريق واترابط الأخ��وي بني 

املحبة  اأوا�����ض����ر  ودع�����م  ال��ع��ام��ل��ني 
ال��ع��ام��ل��ني وتقدمي  ب���ني  والإخ�������اء 
ال�����ض��ك��ر وال���ع���رف���ان ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
ال����دائ����رة وج��م��ي��ع امل��ج��ال�����س على 

جهدهم طوال العام ، 
اجلماعية  املكرمة  اأن  امل���ري  واأك���د 
امل�ضتويات  خمتلف  ب��ني  ال��ود  تعزز 
العمل  اج��واء  عن  بعيداً  الوظيفية 
ولفت املري اإىل توا�ضل تلك املبادرة 

ب�ضكل �ضنوي للمحافظة على هذه 
الروابط والعالقات  العادة لتقوية 
احل�������ض���ن���ة ب����ني امل�������ض���ت���خ���دم���ني ما 
يحفزهم على العمل بروح الفريق 

الواحد.
بدورهم اأ�ضاد الفئات امل�ضاندة بهذه 
�ضاحية  جمل�س  قبل  م��ن  امل��ب��ادرة 
امل��ك��رم��ة وتوفري  ب��ه��ذه  اخل��ال��دي��ة 
بفرحة من  النقدي معربني  املبلغ 

ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي و���ض��ف��وه��ا باأن 
تظهر اجلانب احل�ضاري والتعامل 
جمل�س  ي����ت����وله  ال�������ذي  ال�����راق�����ي 
�ضاحية اخلالدية للفئات امل�ضاندة.

اعتمدت تقريرها ب�صاأن مو�صوع التالحم االأ�صري

جلنة ال�سوؤون الجتماعية للمجل�س الوطني الحتادي تبداأ مناق�سة 
مو�سوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع يف �ساأن ال�سمان الجتماعي

احلب�س والغرامة تهمة قيادة املركبة بتهور

موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات, وجافزا حتتفيان بيوم زايد للعمل الإن�ساين باإطالق مبادرات جمتمعية واإن�سانية

للعام الثالث على التوايل 

جمل�س �ساحية اخلالدية يحتفي بل »يوم العمال العاملي« الل »186« من الفئات امل�ساندة
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر:

حممد  ���ض��امل  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  اأك���د 
الوطني  املجل�س  ع�ضو  رك��ا���س  ب��ن 
رئ��ي�����س جمل�س  ���ض��اب��ق��اً  الحت�������ادي 
اأن  اإدارة جمعية الإم��ارات لل�ضرطان 
ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
طيب  ن��ه��ي��ان-  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل  ثراه -كان بالفعل مدر�ضة رائدة 
يف الإن�����ض��ان��ي��ة وال��ع��ط��اء،  حيث كان 
لكل  العون  يد  تقدمي  على  يحر�س 
من يحتاج بغ�س النظر عن جن�ضيته 
اأو مذهبه اأو ثقافته،  حتى  عم  خريه 

كل مكان  باإن�ضانيته وعطائه. 
واأ�ضاف يف ت�ضريح له مبنا�ضبة يوم 
زاي���د للعمل الإن�����ض��اين  اإن��ن��ا يف هذا 

ومكرمات  ع���ط���اءات  ن��ت��ذك��ر  ال���ي���وم 
ال�ضيخ زايد التي طالت كل الب�ضرية 
منوذجاً  واأ���ض��ب��ح  غر�ضه  اأث��م��ر  فقد 
يحتذى يف مفهوم الإن�ضانية والعطاء 

اإىل اأن  على امل�ضتوى العاملي، م�ضرياً 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ض��ي��دة ل��دول��ة الإم����ارات 
����ض���ارت ع��ل��ى ن��ه��ج ال�����ض��ي��خ زاي�����د يف 
الإن�ضانية  وخري  املحبة  قيم  تر�ضيخ 
وت��ع��زي��ز ال��ع��ط��اء م���ن اأج�����ل خدمة 

املحتاجني . 
اأبناء زايد  باأننا  وق��ال: نفتخر دوم��اً 
�ضعى  الذي  العظيم  فالقائد  اخلري، 
لتطوير وطننا  حتى م�ضاف الدول 
امل��ت��ق��دم��ة، ك���ان ح��ر���ض��ه ع��ل��ى اإنفاق 
الرامية  ال�ضحيحة  املواقع  امل��ال يف  
املن�ضودة  وال��ن��ه�����ض��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإىل 
واإ���ض��ع��اد امل��واط��ن��ني، وب��ال��ت��ايل فاإن 
من  زاي��د  ال�ضيخ  زرعها  التي  الثمار 
خري وبركة وعطاء ن�ضاهدها يف كل 

مكان اأينما ذهبنا.

•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����ض��ي��خ حم��م��د ح��م��د ب��ن ركا�س 
ال�ضت�ضاري  املجل�س  ع�ضو  ال��ع��ام��ري 
زايد  يوم  اإن  اأبوظبي،  لإم��ارة  الوطني 
للعمل الإن�ضاين حمطة ن�ضتذكر فيها 
بالعرب  الزاخرة  املوؤ�ض�س  القائد  �ضرية 
املغفور  والدرو�س، حيث كان و�ضيبقى  
زاي��د بن  -ب���اإذن اهلل تعاىل -ال�ضيخ  له 
ثراه-  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان-  اآل  �ضلطان 
رمزاً للخري والعطاء الإن�ضاين يف دولة 
الإم����ارات وال��ع��امل اأج��م��ع.  واأ���ض��اف يف 
للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�ضبة  له  ت�ضريح 
الإن�ضاين: اإن التقدير الذي حتظى به  
�ضخ�ضية زاي��د اخلري يف كل مكان من 
املوؤ�ض�س  غر�ضه  م��ا  ثمار  ه��و   املعمورة 
من اإن�ضانية وعطاء وما قدمه للب�ضرية 
القريب  بال ح��دود حيث غمر باخلري 

والبعيد يف حياته. واأكد ال�ضيخ حممد 
ح��م��د ب��ن رك��ا���س اأن ي���وم زاي���د للعمل 
الإن�ضاين الذي ي�ضادف يف هذه الأيام 
الف�ضيلة هو ذكرى عطرة جندد فيها 
والإخال�س  وال��ت��ف��اين  وال���ولء  العهد 

للقيادة الر�ضيدة ممثلة ب�ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�ضمو  رع��اه اهلل و�ضاحب  دب��ي،  حاكم 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
اأ�ضحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ض��اء  ال�ضمو 
الإمارات وفخرنا بقيادتنا احلكيمة يف 
زايد  ال�ضيخ  قيم  وترجمة  ال�ضتمرار 
يف ال��ت�����ض��ام��ح وال��ع��ط��اء واخل����ري حيث 
يف  الإن�����ض��اين   العمل  ثقافة  اأ�ضبحت 
وطننا الغايل  نهجا م�ضتداما من اأجل 
بتقدمي  الب�ضرية  عن  املعاناة  تخفيف 
امل�ضاعدات الغذائية والطبية والإغاثية 

للعديد من الدول . 

•• ال�شارقة-الفجر:

م�ضبح  �ضعيد  ال��دك��ت��ور  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
ال�ضارقة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال��ك��ع��ب��ي 
للتعليم باأن يوم زايد للعمل الإن�ضاين 
والذي يتجدد يف ذكراه من يوم التا�ضع 
ع�ضر من رم�ضان على ما يحمله من 
وباين  ال��دول��ة  موؤ�ض�س  �ضطره  تاريخ 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  نه�ضتها 
اأن  نهيان طيب اهلل ثراه . واأ�ضار اإىل 
هذا اليوم اخلالد �ضيبقى من كل عام 
وم�ضتقبلنا  حلا�ضرنا  مهمة  ذك���رى 
وم�����ض��اح��ة ح��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ل يف م��ا قدمه 
وعطاء  اإرث  م���ن  ال��ع��ظ��ي��م  ال���راح���ل 
و�ضخاء وجود �ضمل به الن�ضان واملكان 

ع��رف��ان��ا وتقديرا  م��ن��ا  امل����داد  ل��ي��ك��ون 
زايد  ال�ضيخ  �ضنعه  ال���ذي  باجلميل 

لأبنائنا  نورقه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن 
واأو�ضح   . املقبلة  والأج��ي��ال  واأحفادنا 
الدولة  موؤ�ض�س  �ضنعه  ما  اإن  الكعبي 
ي���ت���واىل خ����ريه ك��ق��ط��ع م��ر���ض��ع��ة من 
الذهب على مر الأيام وال�ضنوات من 
مد يد العون وامل�ضاعدة لكافة الأ�ضقاء 
ورحمة  تكافل  م��ن  الإن�ضانية  يف  لنا 
واإن�ضانية وت�ضامح �ضكلت �ضورة لقائد 
ب���ه نحن  اأن ن��ف��خ��ر  م��ت��ف��رد ح���ق ل��ن��ا 
والريادة  العطاء  زاي��د يف وطن  عيال 
والإن�����ض��ان��ي��ة وال��ت�����ض��ام��ح واخل���ري اإنه 
م��وؤ���ض�����س دول����ة اخل���ري وال��ع��ط��اء بال 
ال��ذي يج�ضد يف عاملنا املعا�ضر  ح��دود 
للت�ضامح  وع��ن��وان��اً  ا�ضتثنائيا  رم����زا 

واملحبة وال�ضالم.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد معايل اللواء ركن   طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �ضرطة اأبوظبي اأن  
يوم زايد للعمل الإن�ضاين الذي ي�ضادف 19 من �ضهر رم�ضان من كل عام ميثل 
ذكرى تاريخية مهمة ويعرب عن فخر واعتزاز دولة  الإمارات العربية املتحدة   
مباقدمه  املغفور له -باإذن اهلل - ال�ضيخ زايد  بن �ضلطان اآل نهيان "طيب اهلل 

ثراه " من م�ضروعات اإن�ضانية وخريية  عمالقة  يف خمتلف اأرجاء العامل . 
ال�ضيخ  له،  املغفور  تركها  التي  الرا�ضخة  والتقاليد  النبيلة  القيم  اإن   : واأ�ضاف 
والعتزاز  الفخر  ال��رثوة احلقيقية وم�ضدر  نهيان، متثل  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
لنا جميعاً يف الإم��ارات؛ لأنها نبع العطاء الذي ل ين�ضب، تتعلم منه الأجيال 

احلالية والقادمة كيف تكون الت�ضحية بكل غاٍل ونفي�س من اأجل الوطن«.

واأثنى  على م�ضاعي   اأبناء  الوطن   يف تقدمي امل�ضاعدات والإغاثات الإن�ضانية  
وم�ضاعدة النا�س  يف خمتلف  الظروف  الإن�ضانية والإغاثية  ليقدموا  منوذجاً  
يحتذى  يعرب  عن دولة الإمارات  التي متد اأياديها  باخلري والعطاء   والإن�ضانية 

ل�ضعوب العامل.
و اأ�ضاف  اإن  زايد اخلري يعد رمزاً خالداً للعطاء والعمل الإن�ضاين واخلريي يف 
الإم��ارات والعامل اأجمع مبا قدمه من اأعمال خرية اأ�ضهمت يف تخفيف معاناة 
الكثري من �ضعوب العامل ال�ضقيقة وال�ضديقة التي ل تزال ت�ضتذكر حتى يومنا 

هذا اأياديه البي�ضاء التي امتدت باخلري واملحبة للجميع.
ب��اأن حب اخل��ري ونهج  اآم��ن منذ البدايات  ال��دول��ة    ب��اأن موؤ�ض�س  واأك��د معاليه 
بقاع  �ضتى  اإىل  وطنه  ح��دود  بحكمته  بها  ��ربرَ  عرَ اإن�ضانية،  ور�ضالة  اأمانة  العطاء 

العامل، ليحدث التغيري يف حياة الآخرين، فك�ضب بذلك قلوب املاليني.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �ضعادة اللواء مكتوم علي ال�ضريفي 
م��دي��ر ع���ام ���ض��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اأن يوم 
ي�ضادف  الذي  الإن�ضاين  للعمل  زايد 
من  رم�ضان  �ضهر  من  ع�ضر  التا�ضع 
كل عام  ير�ضخ  قيم اخلري يف اإمارات 

اخلري ووطن العطاء . 
�ضيقف  التاريخ  اأن  كلمته  يف  واأ�ضاف 
املوؤ�ض�س  ال��ق��ائ��د  ���ض��رية  ط��وي��اًل ع��ن��د 
زاي��د بن  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 
ثراه-  اهلل  -طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 
لأخ���ذ ال��ع��ربة وال��ع��ظ��ة وال��ق��دوة من 
ق��ائ��د اأح����ب ال��ن��ا���س واأح����ب����وه ومنح 
الوطن و�ضعبه واأمته الكثري فقد كان 

للعطاء  حقيقية  مدر�ضة  اهلل  رحمه 
واخلري والت�ضامح تعلمنا منها العمل 

من اأجل خري الإن�ضان والإن�ضانية.
واأو�ضح  اأن الحتفالية بهذه املنا�ضبة 
جت�ضد  جميعاً  قلوبنا  على  ال��ع��زي��زة 
ق��ي��م زاي�����د الإن�������ض���ان���ي���ة ال��ب��اق��ي��ة يف 
نفو�ضنا لت�ضبح مناهج عمل وقوافل 
خ��ري وع��ط��اء ت��وا���ض��ل ب��ه��ا ن��ه��ج زايد 
اخل��ري ال��ذي امتدت اي��ادي��ه  باخلري 
وال��ع��ط��اء وال���راأف���ة  ل�����ض��ع��وب العامل  
الإمارات   دول��ة  اأ�ضبحت  اجمع  حتى 
ال��ع��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة ع��ن��وان��اً  للمحبة 
وال��ت�����ض��ام��ح وال��ع��ط��اء الإن�����ض��اين من 

اأجل الإن�ضان اأينما كان .
الإن�ضان  ه���و  اخل���ري  زاي����د  اأن  وق����ال 

امل���ع���ط���اء ورج�������ل اخل������ري وامل����واق����ف 
�ضيبقى  ال��ع��ط��رة  ال�����ض��رية  و���ض��اح��ب 

يكون  ك��ي��ف  علمنا  ين�ضى،  ل  خ��ال��داً 
ال����واج����ب ، وك���ي���ف ي���ك���رب الإن�������ض���ان 
ب��احل��ق وم��ع احل��ق ، وت���رك ل��ن��ا  اإرثاً 
غنياً ونهجاً �ضوياً يف ميادين العطاء 
الت�ضامح  ق��ي��م  ور����ض���خ  الإن���������ض����اين، 
وال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����ض��ام��ن وال���وح���دة 
واح����رام وق��ب��ول الآخ����ر، وج��ع��ل من 
الإم���ارات  ل��دول��ة  القيم منهجاً  ه��ذه 
واأهلها، حتى اأ�ضبحت دولة الإمارات  
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة  ت�����ض��ج��ل مب����داد 
العطاء  ف���ارق���ة يف  ع��الم��ة  ن����ور  م���ن 
ال��ت��ي ل تفرق  الإن�������ض���اين والأخ�������وة 
اأ�ضل وع��رق ول��ون وجن�س ودين  بني 

وطائفة.
غر�س  الدولة  موؤ�ض�س  اأن  اإىل  واأ�ضار 

قيمة املحبة والعمل الإن�ضاين  وحقق 
اإجنازات ع�ضرية كانت ول تزال عنواناً 
التقارير  وت�ضدرها  الإم��ارات  لريادة 
املانحة  اجل����ه����ات  لأك�������رب  ال���ع���امل���ي���ة 
والإن�ضانية  اخل��ريي��ة  ل��ل��م�����ض��اع��دات 
الوقت  يف  ون�����ض��ه��د  ال����ع����امل،  ح�����ول 
الراهن ما تقوم به قيادتنا الر�ضيدة 
على نف�س النهج من الإ�ضراع بتقدمي 
امل�ضاعدات لكل دول العامل مل�ضاعدتها 
مر�س  انت�ضار  خطورة  جمابهة  على 
 ”19 “كوفيد  امل�����ض��ت��ج��د  ك����ورون����ا 
مبحبة  متتد  اخل��ري  اي���ادي  و�ضتظل 
وع��ط��اء واإن�����ض��ان��ي��ة  ل�����ض��ع��وب العامل 
ومن�ضي على  طريق اخلري على نهج 

زايد اخلري  دائماً. 

•• ال�شارقة-الفجر:

تتوىل هيئة ال�ضارقة للتعليم اخلا�س منذ تاأ�ضي�ضها العديد من 
التعليمية  املنظومة  تنظيم  اإىل  الهادفة  اجل�ضيمة،  امل�ضوؤوليات 
الت�ضريعات  اق���راح  خ��الل  م��ن  ال�����ض��ارق��ة،  اإم����ارة  يف  وتطويرها 
ت�ضغيل  تراخي�س  ومنح  عليها،  وال��رق��اب��ة  والإ���ض��راف  ال��الزم��ة 
اإخطارات(   ( املهنة  مزاولة  وت�ضاريح  اخلا�س،  التعليم  من�ضاآت 
التعليمية،  املوؤ�ض�ضات  يف  وتوظيفها  التدري�ضية  ال��ك��وادر  قبول 
ال�ضارية  الت�ضريعات  اعتمدتها  و�ضوابط  ومعايري  �ضروط  وفق 

يف الدولة.
مزاولة  ت�ضريح  ومنح  بها،  املناطة  الأه���داف  حتقيق  ول�ضمان 
والتدري�ضية  الإداري��ة  بالهيئات  اخلا�س  العمل  اإخطار(   ( املهنة 
للنخبة من اخلربات والكفاءات، فقد حر�ضت الهيئة على حتديد 
نظام خا�س يت�ضمن حزمة من ال�ضراطات واملعايري املطلوبة 

للح�ضول على الوظائف املتعلقة بامليدان الربوي.
وت�����ض��رط ال��ه��ي��ئ��ة ت���واف���ر ال��ع��دي��د م���ن امل���وؤه���الت ك��ح��د اأدن����ى، 
وال��ف��ن��ي��ة يف  التعليمية والإداري������ة  امل��ه��ن  م���زاول���ة  ل��ل��راغ��ب��ني يف 
املدار�س واملوؤ�ض�ضات التعليمية، حيث ت�ضرط فيما يخ�س اختيار 
مدير مدر�ضة احل�ضول على بكالوريو�س يف تخ�ض�س الربية، اأو 
درجة بكالوريو�س اأي جمال اخر مع دبلوم تربوي بعد اجلامعة، 
5  �ضنوات )3 �ضنوات يف الدارة املدر�ضية +  وخ��ربة ل تقل عن 

�ضنتان يف جمال التدري�س( .
كما ت�ضرط الهيئة على جميع قادة املدار العاملني يف مدار�س 
ال�ضارقة اخلا�ضة، تنفيذ ما ل يقل عن 120 �ضاعة  من التطوير 
املهني امل�ضتمر املطلوبة يف كل عام، متبعة يف ذلك نهجاً ت�ضاعدياً، 
 75 تنفيذ   2021 –  2020 ال��درا���ض��ي  ال��ع��ام  يتطلب  حيث 

 ،  2022  2021- الدرا�ضي  العام  خالل  �ضاعة  و100  �ضاعة، 
و120 �ضاعة للعام الدرا�ضي -2022 2023.

�ضخ�ضية  مقابالت  اإج��راء  اأي�ضاً  وال�ضراطات  املعايري  وت�ضمل 
للمر�ضحني، من خالل "جلنة املقابالت" التي يتم ت�ضكيلها من 
للح�ضول  املر�ضحني  لتقييم  الهيئة،  موظفي  من  اأع�ضاء   5
على ت�ضاريح ) اإخطار( مزاولة مهنة مدير، بحيث جتتمع هذه 

اللجنة للقيام مبهامها.
كما ت�ضرط جلنة املقابالت توافر العديد من املعايري واملهارات 
مزاولة مهنة  ت�ضاريح  على  اأج��ل احل�ضول  املتقدمني من  لدى 
م��دي��ر م��وؤ���ض�����ض��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ت��ت�����ض��م��ن م���ه���ارات ال��ق��ي��ادة املهنية 
القيادة  ومهارات  ال�ضراتيجية،  القيادة  ومهارات  والأخالقية، 

الربوية، ومهارات القيادة الت�ضغيلية.
اأم����ا م�����ض��اع��د م��دي��ر م��در���ض��ة ف��ي�����ض��رط ح�����ض��ول��ه ع��ل��ى درجة 
تخ�ض�س  بكالوريو�س  درج���ة  اأو  تربية،  تخ�ض�س  بكالوريو�س 
وخ��ربة يف جمال  بعد اجلامعة(،  تربوي  )دبلوم  اخر  اأي جمال 
الإدارة  يف  ���ض��ن��ة  وخ����ربة   )2( ���ض��ن��ت��ني  ع���ن  ت��ق��ل  ل  ال��ت��دري�����س 
املدر�ضية، واحل�ضول وتنفيذ عدد �ضاعات التطوير املهني امل�ضتمر 

املطلوبة.
ويتعني على املتقدم بطلب وظيفة م�ضرف اداري احل�ضول على 
درجة بكالوريو�س، و�ضنتني خربة يف جمال التدري�س، واحل�ضول 
وظيفة  اأما  املطلوبة،  امل�ضتمر  املهني  التطوير  �ضاعات  عدد  على 
املر�ضد الربوي فتتطلب درجة بكالوريو�س تخ�ض�س يف خدمة 
اجتماعية، علم اجتماع اأو ما يعادلها، وخربة ل تقل عن �ضنتني 
يف نف�س جمال العمل، كما تتطلب وظيفة م�ضرف تربوي "رئي�س 
تخ�ض�س  يف  ب��ك��ال��وري��و���س  ���ض��ه��ادة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  مادة"،  ق�ضم 
املادة  تدري�س  �ضنوات يف جم��ال   4 ع��ن  تقل  ل  وخ��ربة  الربية، 

واملرحلة نف�ضها.
اأن  فيجب  نف�ضي  اأخ�ضائي  لوظيفة  بطلب  املتقدم  على  ويتعني 
اأو  نف�س  علم  تخ�ض�س  بكالوريو�س  درج��ة  على  حا�ضاًل  يكون 
على من  واحل�ضول  ل�ضنتني،  يعادلها، وخربة  وما  نف�ضي  اإر�ضاد 

عدد �ضاعات التطوير املهني امل�ضتمر املطلوبة.
فيما يتعني توافر درجة بكالوريو�س تخ�ض�س العلوم، وخربة ل 
تقل عن �ضنتني للمتقدمني لوظائف اأمني خمترب علوم، واأمني 
اأم���ن و�ضحة  خمترب ح��ا���ض��وب واأم���ني خمترب ل��غ��ات، وم�����ض��وؤول 
و�ضالمة، �ضريطة اأن ينفذ جميع الإداريني واملوظفني املهنيني، 
والفنيني، وموظفي الدعم ما ل يقل عن 80 �ضاعة من �ضاعات 
يزيد  ت�ضاعدٍي  لنهٍج  وفقاً  درا���ض��ي،  ع��ام  كل  يف  املهني  التطوير 
ت�ضرط  حيث  املطلوبة،  املهني  التطوير  �ضاعات  من  تدريجياً 
 ،-2021  2020 ال��درا���ض��ي  ل��ل��ع��ام  ���ض��اع��ة   40 تنفيذ  الهيئة 
و60 �ضاعة للعام 2021 2022-، و80 �ضاعة للعام الدرا�ضي 

.2023  2022-
اأما ما يتعلق باملعلمني فت�ضرط الهيئة لكل من وظائف معلمة 
تربية خا�ضة  م��ادة، ومعلم  اأطفال، ومعلم ف�ضل، ومعلم  ريا�س 
الربية،  تخ�ض�س  يف  بكالوريو�س  على  حا�ضاًل  املعلم  يكون  اأن 
و�ضنتني من اخلربة، واحل�ضول على عدد �ضاعات التطوير املهني 

امل�ضتمر املطلوبة.
من  �ضاعة   100 ع��ن  يقل  ل  م��ا  تنفيذ  املعلمني  على  ويتعني 
لنهٍج  وف��ق��اً  درا���ض��ي،  ع��ام  ك��ّل  املطلوبة  املهني  التطوير  �ضاعات 
املطلوبة،  املهني  التطوير  �ضاعات  من  تدريجياً  يزيد  ت�ضاعدٍي 
50 �ضاعة،  2021- بتنفيذ   2020 حيث يبداأ العام الدرا�ضي 
و100  �ضاعة،   75 تنفيذ  ويف العام الدرا�ضي -2021 2022 

�ضاعة للعام الدرا�ضي -2022 2023.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأج������از امل��ج��ل�����س ال���ض��ت�����ض��اري لإم�����ارة 
ال�������ض���ارق���ة م�������ض���روع ق����ان����ون امل������وارد 
الهيئات  يف  ل��ل��ع�����ض��ك��ري��ني  ال��ب�����ض��ري��ة 
النظامية يف اإمارة ال�ضارقة بعد اإدخال 
ع���دد م��ن ال��ت��ع��دي��الت وذل����ك ب��ع��د اأن 
ال��ق��ان��ون يف جل�ضته  م�����ض��روع  ن��اق�����س 
لدور  اأعماله  �ضمن  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة 
الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��اين م��ن الف�ضل 
الت�ضريعي العا�ضر والتي عقدها م�ضاء 

اليوم يف مقره مبدينة ال�ضارقة .
وا�ضتحدث املجل�س مادة جديدة تعنى 
مبدة البقاء يف الرتب للع�ضكرين حتت 
عنوان املدد وذلك لأهمية تو�ضيح مدد 
البقاء يف الرتب الع�ضكرية للمنت�ضبني 

يف القانون ولي�س يف الالئحة .
اأخ�������ذ كافة  ب���ع���د  ت�����راأ������س اجل���ل�������ض���ة 
الحتياطات ودواعي ال�ضالمة العامة 
والتباعد اجل�ضدي �ضعادة علي ميحد 

ال�ضويدي رئي�س املجل�س ال�ضت�ضاري.
ب�ضاأن  قانون  م�ضروع  املجل�س  وناق�س 

املوارد الب�ضرية للع�ضكريني يف الهيئات 
اإمارة ال�ضارقة والتقرير  النظامية يف 
ال����������وارد م�����ن ق���ب���ل جل���ن���ة ال���������ض����وؤون 
والطعون  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
باملجل�س  وال�����ض��ك��اوى  والق����راح����ات 
وذل���ك ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة ال���ل���واء �ضيف 
الزري ال�ضام�ضي القائد العام ل�ضرطة 
ال�����ض��ارق��ة وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حممد 
اأكادميية  عام  مدير  العثمني  خمي�س 
مدير  النقبي  �ضامي  والعقيد  العلوم 
عي�ضى  وامل�ضت�ضار  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام 
����ض���ي���ف ب����ن ح���ن���ظ���ل م����دي����ر ال����دائ����رة 
والعقيد  ال�ضارقة  حلكومة  القانونية 
اأمينه بخيت ال�ضوق مدير اإدارة املوارد 
الب�ضرية والعقيد  خالد بوزجنال نائب 
واملقدم  الب�ضرية  امل���وارد  اإدارة  م��دي��ر 
دك���ت���وره رق��ي��ه ج��ا���ض��م امل���ازم���ي رئي�س 
وامل�ضت�ضار  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ض��ئ��ون  ق�ضم 
عي�ضى �ضيف بن حنظل مدير الدائرة 
القانونية حلكومة ال�ضارقة وامل�ضت�ضار 
امل�ضت�ضار  ال���زع���اب���ي  حم��م��د  ���ض��ال��ح 
ال�ضارقة  حلكومة  القانونية  بالدائرة 

. ويف بداية اجلل�ضة اأ�ضار �ضعادة اأحمد 
�ضعيد اجلروان الأمني العام للمجل�س 
القانون  م�ضروع  مناق�ضة  م�ضتهل  يف 
الثالث  بتاريخ  املجل�س  اإىل  ورد  ب��اأن��ه 
والع�ضرين من �ضهر مار�س  كتاباً من 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
لإمارة ال�ضارقة باإحالة م�ضروع قانون 
امل����وارد  ب�����ض��اأن  2021م  ل�����ض��ن��ة  رق����م 
الهيئات  يف  ل��ل��ع�����ض��ك��ري��ني  ال��ب�����ض��ري��ة 
وح�ضب  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف  النظامية 
الالئحة  م���ن   )71( امل������ادة  اأح����ك����ام 
م�ضروع  املجل�س  اأح��ال  فقد  الداخلية 
جل�ضته  يف  اأع�����اله  امل���ذك���ور  ال���ق���ان���ون 
ال�ضوؤون  جل��ن��ة  اإىل  ع�����ض��رة  ال��راب��ع��ة 
والطعون  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة 
 ، باملجل�س  وال�����ض��ك��وى  والق���راح���ات 
لدرا�ضة ونظر امل�ضروع ورفع تقريرها 
مواده  ب�ضاأن  راأي��ه��ا  واإب����داء  للمجل�س 
وتابع اجلروان : وبناًء على الجراءات 
املُتبعة يف مناق�ضة م�ضروعات القوانني 
فاإن املجل�س �ضيناق�س م�ضروع القانون 
اأخذ املالحظات عليها،  م��ادًة مادة مع 

باملوافقة  م���ادة  ك��ل  ع��ل��ى  وال��ت�����ض��دي��ق 
كما  عليها  الإبقاء  اأو  التعديالت  على 
)مع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  م���ن  وردت 
 .) املُرفق  املُقارن  باجلدول  ال�ضتعانة 
اللواء  �ضعادة  رحب  حديثه  بداية  ويف 
العام  القائد  ال�ضام�ضي  ال��زري  �ضيف 
قبة  حتت  بتواجده  ال�ضارقة  ل�ضرطة 
ال�ضارقة  لإم���ارة  ال�ضت�ضاري  املجل�س 
القوانني  م�ضاريع  درا���ض��ة  ل�ضتكمال 
العامة  القيادة  باأعمال  العالقة  ذات 
قانون  م�����ض��روع  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ�����ض����ار 
يف  للع�ضكريني  الب�ضرية  امل��وارد  ب�ضاأن 
ال�ضارقة  اإم��ارة  يف  النظامية  الهيئات 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  حت�����ددت  وال���ت���ي 
العلوم  واأك��ادمي��ي��ة  ال�ضارقة  ل�ضرطة 
العامة  والإدارة  بال�ضارقة  ال�ضرطية 
للدفاع املدين واأية جهة اأخرى ت�ضاف 
املجل�س  اأو  ال�ضارقة  حاكم  من  بقرار 
ورفع     . ال�ضارقة  لإم����ارة  التنفيذي 
�ضاحب  مقام  اإىل  ال�ضكر  اأي��ات  اأ�ضمى 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�������ض���و  ال���ق���ا����ض���م���ي  حم���م���د 

الأعلى حاكم ال�ضارقة على دعم �ضموه 
لل�ضرطة بجانب املتابعة امل�ضتمرة من 
حممد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  قبل 
بن �ضلطان القا�ضمي ويل العهد نائب 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  احل���اك���م 
العام  القائد  واأب���دى  ال�ضارقة  لإم���ارة 
ا�ضتف�ضارات  كافة  على  للرد  ترحيبه 
ب�ضاأن  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  وم���داخ���الت 
�ضعادة  ت��ال  بعدها   . القانون  م�ضروع 
ال��ع�����ض��و ع��ب��داهلل م����راد م����ريزا مقرر 
والقانونية  الت�ضريعية  ال�ضوؤون  جلنة 
وال�ضكوى  والق����راح����ات  وال��ط��ع��ون 
ب��امل��ج��ل�����س م�������ض���روع ق����ان����ون امل�������وارد 
الهيئات  يف  ل��ل��ع�����ض��ك��ري��ني  ال��ب�����ض��ري��ة 
النظامية يف اإمارة ال�ضارقة م�ضتعر�ضا 
والخت�ضا�ضات  والأهداف  التعريفات 
املذكورة  القانونية  امل��واد  وغريها من 
يف م�ضروع القانون. وتناق�س الع�ضاء 
كافة اأحكام القانون وخمتلف اأهدافه 
القانون  واأه���داف  التعريفات  تتناول 
وتنمية  وت��خ��ط��ي��ط  تطبيقه  ون��ط��اق 
واللتحاق  للهيئة  ال��ب�����ض��ري��ة  امل����وارد 

والأحكام  وبدء اخلدمة  والتعيني  بها 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ض��روط ال��ت��ع��ي��ني واإع������ادة 
ال��ت��ع��ي��ني وق�������ض���م ال�������ولء واحل���ق���وق 
وغريها  واملزايا  والعالوات  والرواتب 
اأراءهم  اإب��داء  اإىل  الأع�ضاء  وتطرق   .
الأحكام  القانون يف  م��واد م�ضروع  يف  
املتعلقة ب�ضوابط الجازات والرقيات 
الوظيفية  يف  واملحظورات  والواجبات 
وامل�������ض���ت���ح���ق���ات وغ�����ريه�����ا م�����ن م�����واد 
الع�ضاء  وق��دم  التف�ضيلية.  القانون 
الآراء حول  يف مداخالتهم ع��ددا من 
م����واد م�����ض��روع ال��ق��ان��ون وق����ام ممثلو 

احلكومة بالرد على ال�ضتف�ضارات من 
القانوين  التف�ضري  اأوج��ه  بيان  خ��الل 
وكذلك جوانب  القانون  م�ضروع  ملواد 
ال���ع���م���ل يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون وف����وق 
امل�������واد امل�����ذك�����ورة وم�����ا ت��ع��ن��ى ب����ه من 
الب�ضرية  امل���وارد  عمل  لتنظيم  اأح��ك��ام 
�ضوؤون  من  بها  يت�ضل  وم��ا  الع�ضكرية 
ع����ام����ة. وا����ض���ت���ح���دث امل���ج���ل�������س م����ادة 
الرتب  يف  البقاء  مب��دة  تعنى  ج��دي��دة 
وذلك  امل���دد  ع��ن��وان  حت��ت  للع�ضكرين 
لأهمية تو�ضيح مدد البقاء يف الرتب 
القانون  يف  للمنت�ضبني  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 

نقا�س  وب���ع���د  ال���الئ���ح���ة.  يف  ول���ي�������س 
م�ضتفي�س �ضادق املجل�س على م�ضروع 
الب�ضرية للع�ضكريني يف  املوارد  قانون 
العامة  جل�ضته  يف  النظامية  الهيئات 
اجلل�ضة  نهاية  ويف  ع�ضرة.  ال�ضاد�ضة 
اأحمد  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  اأع��ل��ن 
�ضعيد اجلروان باأن  اجلل�ضة القادمة- 
اخلمي�س  ي����وم  ���ض��ُت��ع��ق��د  اهلل-  ب������اإذن 
امل��واف��ق 20 م��اي��و م��ن ع��ام 2021م 
ب�ضاأن  ق���ان���ون  م�����ض��روع  وم��و���ض��وع��ه��ا 
الهيئات  الب�ضرية للمدنيني يف  املوارد 

النظامية يف اإمارة ال�ضارقة.

املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة يجيز م�سروع املوارد الب�سرية للع�سكريني يف الهيئات النظامية

•• دبي-وام:

والتي  بالتوحد  للتوعية  ع�ضرة  اخلام�ضة  حملته  للتوحد  دبي  مركز  اختتم 
�ضمو  رع��اي��ة  حت��ت  �ضهر  مل��دة  وا�ضتمرت  املا�ضي  اأب��ري��ل  �ضهر  مطلع  انطلقت 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي، لت�ضليط ال�ضوء 
املجتمع  يف  ودجمهم  بالتوحد  امل�ضابني  الأف���راد  ومتكني  تقبُّل  اأهمية  على 

حتت �ضعار "تقبلني كما اأنا".
وحول اأبرز نتائج احلملة، قال حممد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد 
وع�ضو جمل�س اإدارته: �ضهد مركز دبي للتوحد خالل احلملة اقباًل متزايداً 
من قبل اأولياء الأمور لال�ضتفادة من مبادرة اجلل�ضات ال�ضت�ضارية املجانية 
لالأطفال امل�ضتبه باإ�ضابتهم بالتوحد، اإذ �ضجلت عيادة املركز اأكرث من 110 
اأهداف  اإط��ار حتقيق  : يف  واأ�ضاف  اأبريل فقط.  �ضهر  للحجز خالل  طلبات 
الوزراء  جمل�س  اعتمدها  التي  التوحد  ا�ضطراب  ل��ذوي  الوطنية  ال�ضيا�ضة 
ب�ضكل  بالتوحد  امل�ضابني  اأ���ض��ر  على  امل���ادي  ال��ع��بء  تخفيف  منطلق  وم��ن   ،
اجلل�ضات  خدمة  تقدمي  ا�ضتمرار  للتوحد  دب��ي  مركز  اإدارة  ق��ررت  م�ضتدام، 

�ضهر  يف  ح�ضرها  وع��دم  ال��ع��ام،  م��دار  على  دائ��م  ب�ضكل  املجانية  ال�ضت�ضارية 
اأبريل فقط، يف مبادرة من املركز لت�ضجيع اأولياء الأمور على الك�ضف املبكر 
املبكر  التدخل  خدمات  على  اأطفالهم  ح�ضول  ت�ضهيل  وبالتايل  التوحد  عن 

املالئمة لحتياجاتهم يف الوقت املنا�ضب.
كوفيد- جائحة  ظ��روف  من  بالرغم  للتوحد:  دب��ي  مركز  ع��ام  مدير  وتابع 
19، متكننا يف هذه احلملة من القيام بدورنا يف تعزيز الوعي على ال�ضعيد 
من  ع��دد  يف  توعوية  افرا�ضية  عمل  ور����س  بتنظيم  قمنا  حيث  املوؤ�ض�ضي، 
امل�ضابني  باحتياجات  اجل��ه��ات  تلك  موظفي  لتوعية  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات 
بالتوحد ومتطلبات التعامل معهم املالئمة، حيث بلغ اجمايل عدد احل�ضور 
1250 م�ضاركا. وثمن تعاون كل من هيئة كهرباء ومياه  يف جميع الور�س 
و�ضرطة  بدبي،  الق�ضر  و�ضوؤون  الأوق��اف  احل��رة، وموؤ�ض�ضة  دبي  و�ضوق  دب��ي، 

لتوعية  الف��را���ض��ي��ة  ال��ور���س  تنظيم  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  ووزارة  دب���ي، 
الوطنية  ال�ضيا�ضة  اأه��داف  اإط��ار حتقيق  يف  وذل��ك  التوحد،  ح��ول  منت�ضبيها 
لهم  وم��وؤّه��لرَ��ة  �ضديقة  بيئة  ت��وف��ري  ي�ضمن  مب��ا  ال��ه��م��م،  اأ���ض��ح��اب  لتمكني 
باعتبارهم جزءا ل يتجزاأ من م�ضرية التنمية امل�ضتدامة. واأو�ضح العمادي اأن 
احلملة �ضهدت تفاعاًل وا�ضعاً يف ن�ضر ر�ضالة احلملة عرب املن�ضات وال�ضا�ضات 
الرقمية الداخلية واخلارجية التابعة لعدد من اجلهات احلكومية واخلا�ضة 
الدولة  من  خمتلفة  مناطق  يف  عر�س  �ضا�ضة   5300 عددها  جت��اوز  والتي 
واملوا�ضالت بدبي،  الطرق  التابعة لهيئة  املرو واحلافالت  �ضملت حمطات 
وحمطات الوقود التابعة ل�ضركة "اينوك"، واملراكز التجارية يف كل من مول 
دي��رة، و�ضيتي  الإم���ارات، ووايف م��ول، وبرجمان، وري��ف م��ول، و�ضيتي �ضنر 
�ضنر مردف، و�ضيتي �ضنر ال�ضندغة، و�ضيتي �ضنر ال�ضارقة، و�ضيتي �ضنر 

عجمان، و�ضيتي �ضنر الفجرية، ويف كل من اخلالدية مول، وامل�ضرف مول، 
وبوابة ال�ضرق مول يف اأبوظبي، وكذلك احلمرا مول براأ�س اخليمة. كما لقت 
احلملة ترحيباً ودعماً من دور ال�ضينما حيث مت عر�س اإعالن احلملة على 
نحو 300 �ضا�ضة �ضينما يف كل من "فوك�س �ضينما" و"نوفو �ضينما" طوال 
�ضهر اأبريل. واأعرب مدير عام مركز دبي للتوحد عن �ضكره وتقديره جلميع 
دور  مثمناً  واإعالمياً،  ميدانياً  دعمها  يف  امل�ضاركني  ورعاتها  احلملة  �ضركاء 
املوؤ�ض�ضات التي ا�ضتجابت لنداء احلملة وقامت بن�ضر اإعالن احلملة التوعوي 
التوا�ضل  قنوات  اأو  الإلكرونية  �ضفحاتها  اأو  الرقمية  �ضا�ضتها  عرب  �ضواًء 
الجتماعي التابعة لها، معرباً عن تقديره لفريق املكتب الإعالمي حلكومة 
دبي لدوره يف دعم احلملة ون�ضر ر�ضالتها التوعوية اإعالمياً على اأو�ضع نطاق 

لت�ضمل اأكرب �ضريحة ممكنة من املجتمع.
الأفراد  ل  تقبُّ اأهمية  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  احلملة  وه��دف��ت 
هناك  ي��زال  ل  اإذ  لحتياجاتهم  املالئمة  البيئة  وتوفري  بالتوحد،  امل�ضابني 
احتواء  ت��وازي  م�ضتويات  اإىل  للو�ضول  بذلها  التي يجب  املزيد من اجلهود 

ودمج فئات اأ�ضحاب الهمم الأخرى.

اختتام حملة للتوعية بالتوحد 

ت�صريح رئي�س جمعية االإمارات لل�صرطان يف يوم زايد للعمل االإن�صاين 
�سامل بن ركا�س : ال�سيخ زايد منوذج يحتذى يف 

مفهوم الإن�سانية والعطاء على امل�ستوى العاملي

ت�صريح يف يوم زايد للعمل االإن�صاين 
حممد بن ركا�س :قيم ال�سيخ زايد يف الت�سامح 

والعطاء والإن�سانية نهج م�ستدام

رئي�س جمل�س ال�سارقة للتعليم يف يوم زايد للعمل الإن�ساين : قائد متفرد لوطن العطاء والإن�سانية

قائد عام �سرطة اأبوظبي: زايد اخلري رمزًا خالدًا للعطاء والعمل الإن�ساين    

مدير عام �سرطة اأبوظبي :  يوم زايد للعمل الإن�ساين ير�سخ قيم اخلري و العطاء

من خالل ت�صريعات و�صوابط تنظيم وظائف امليدان الرتبوي

هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س توا�سل تعزيز املنظومة التعليمية وقدراتها الوظيفية بنخبة من الكفاءات
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق : رم�شان عطا :

زي����ادة  م���ع  رم�������ض���ان  ���ض��ه��ر  "ياأتي 
الأطعمة  ع��ل��ى  ال���ض��ت��ه��الك  ن�����ض��ب��ة 
فر�س  ، مم���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ي���وت  يف 
ت��ف�����ض��ي ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
العربية  البيوت  ع��ادات جديدة على 
الأطعمة  ع��ن  ال�ضائمون  ويبحث   ،
واجلوع،  العط�س  عنهم  تبعد  التي 
خ���الل ف���رة ال�����ض��ي��ام، ك��م��ا يحاول 
ال��ك��ث��ريون ال��ت��وج��ه ل��الأط��ع��م��ة التي 
بالطاقة، ول ت�ضاهم بزيادة  متدهم 
البع�س خالل  التي ت�ضاحب  ال��وزن 
الوزن،  على  املحافظة  ال�ضهر.ولكن 
يفر�ضها  ال���ت���ي  احل����رك����ة  ق���ل���ة  م����ع 
ف��ريو���س ك��ورون��ا يف رم�����ض��ان، ميثل 
حتديا حقيقيا، وخمتلفا لل�ضائمني 
هذا العام" ويف البداية �ضدد الدكتور 
اإدري�س خدري، اأ�ضتاذ التعليم العايل 
واخلبري يف اإنفاق الأ�ضر على �ضرورة 
ال�ضراء  م��ن  واحل���د  الإن��ف��اق  �ضبط 

النفعايل. 
معلوم،  ه����و  "كما  ق���ائ���ال  واأردف 
ف�ضهر رم�ضان الذي هو يف الأ�ضا�س 
والعبادات  والر�ضيد  العقلنة  �ضهر 
والن�ضباط، ي�ضهد حتول يف �ضلوك 
�ضلوك  ي���ت���اأث���ر  وب���ال���ت���ايل  الن����ف����اق، 
"لحظنا  الباحث  واأردف  التب�ضع". 
ال�ضتهالك  كبريا  ارتفاعا  ب��الأرق��ام 
الأ�ضر  تنفق  حيث  رم�����ض��ان،  خ��الل 
اأ�ضعاف، ما ينفقه يف الأ�ضهر  ثالث 
الأخ�������رى. وه�����ذا ����ض���يء غ���ري مربر 
وي��ت��ن��اق�����س م��ع م��ب��ادئ ه���ذا ال�ضهر 
الف�ضيل." وا�ضر�ضل اإدري�س خدري 
�ضرائهم  ت��ر���ض��ي��د  ي���ج���ب   " ق���ائ���ال 
ل���ل���م���اأك���ولت خالل  وا���ض��ت��ه��الك��ه��م 
رم�ضان. ل �ضيما اأن اجلائحة اأثرت 

على القدرة ال�ضرائية لفئة كبرية. 
ودع������ا اخل���ب���ري يف م���ال���ي���ة الأ�����ض����رة 
من  وال����ع����رب  ال�����درو������س  اأخ�������د  اإىل 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وال����ض���ت���ف���ادة من 
لي�س  "رم�ضان  اأن  موؤكدا  الأخطاء، 
���ض��ه��ر ال��ت��ب��اه��ي وال���ت���ب���ذي���ر، ب���ل هو 
اأي�����ام م���ع���دودة ل��ل��ع��ب��ادة، ي��ج��ب على 
والبتعاد  الرت��ق��اء  فيها  ال�ضائمني 
الذي  الزائف  والكرم  الإ���ض��راف  عن 
�ضرعان ما يتحول اإىل هدر لكميات 
مهمة من الأطعمة يحتاجها اآخرون 

ل�ضد رمقهم".
"اجلائحة  اأن  اإىل  املتحدث  وخل�س 
���ض��ك��ل��ت ���ض��ع��ق��ة ك���ه���رب���ائ���ي���ة داخ����ل 
ميزانيترَها  ُت�ضري  كانت  التي  البيوت 
بطريقة ع�ضوائية والتي اتخذت من 
الرجتال منط عي�س، ذلك اأن الأ�ضر 
التعامل  م���ن  ���ض��ن��ة  ظ���رف  م���رت يف 
التق�ضف  مرحلة  من  اجلائحة،  مع 
مرحلة  ث����م  ال��ع�����ض��ر  م���رح���ل���ة  اإىل 
عثمان  وي��ف�����ض��ر  احلذر".  الن��ف��ت��اح 
النف�س هذا  ع��ل��م  اخل��ب��ري يف  زمي���و، 
النا�س يف �ضد جوع  التهافت، برغبة 
كبري ل ح��دود ل��ه.  وبقدر ما يكون 
بال�ضراء  على  يقبل  جائعا  الإن�ضان 
ب�ضراهة، ولهذا ين�ضح اخلرباء بعدم 
التب�ضع عندما يكون البطن فارغا، 
حتما  �ضيدفعنا  باجلوع  ال�ضعور  لأن 

لقتناء املزيد."
والإفطار  "ال�ضيام  اأن  على  وي�ضدد 
ه���و مب��ث��اب��ة احتفال  ي��ع��ُق��ب��ه  ال�����ذي 
الإ�ضالم  طقو�س  من  بطق�س  يومي 
التي ل تكون اإل مرة يف ال�ضنة، وهذا 
الإ�ضراف  اإىل  اأي�ضا  النا�س  ما يدفع 

وال�ضتهالك الزائد".
ويف ه��ذا ال�����ض��دد، ي��وؤك��د ال��ب��اح��ث يف 

علم الجتماع، م�ضطفى اأبو مالك 
رم�ضان  ���ض��ه��ر  خ���الل  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن 
تبقى عند الغالبية بعيدة كل البعد 
الذي  ال�ضيام  وراء  من  احلكمة  عن 
باجلوع  الإح�������ض���ا����س  م���ن���ه  ي���ت���وخ���ى 
بالتفكري  ي�����ض��م��ح  مم���ا  وال���ع���ط�������س، 
واملعوزة  ال��ه�����ض��ة  ال��ف��ئ��ات  اأح�����وال  يف 
وتكري�س  اللقمة  تقا�ضم  اإىل  ويدفع 
قيم الت�ضامن بني خمتلف مكونات 
مفهوم  ب�����اأن   ، واأ�����ض����اف  امل��ج��ت��م��ع. 
ال��ت��غ��ذي��ة ع��ل��ى ال��ع��م��وم خم��ت��ل��ف يف 
وقتنا احلا�ضر عما كان ماألوفا عند 
الأج������داد ، وامل��ب��ن��ي ب��الأ���ض��ا���س على 

موجود،  ه��و  مب��ا  وال��ر���ض��ى  القناعة 
من  نوعا  يج�ضد  الأم���ر،  اأ�ضحى  بل 
الوجبات  ح��ول  والتناف�س  التباهي 
ي���وؤدي اإىل الإ���ض��راف وه��و ما  ب�ضكل 
ال�ضحية  احلالة  على  �ضلبا  ينعك�س 

والنف�ضية واملادية لأفراد املجتمع.
عن  الأدهم"  "حممد  ي���ت���ح���دث 
جتربته ال�ضخ�ضية يف �ضهر رم�ضان 

قائال
كل ع��ام اعتدت على زي��ادة يف الوزن 
ع��ن��د ان��ت��ه��اء ���ض��ه��ر رم�����ض��ان وه���ذه 
ال����زي����ادة ت���وؤرق���ن���ي ك���ث���ريا واأح������اول 
يعود  اأن  رم���������ض����ان  ب���ع���د  ج�����اه�����دا 
،ويف ظل  املا�ضي  ك��ان يف  كما   وزين 
الظروف احلالية من وجود فريو�س 
التواجد  اىل  ا�ضطرنا  الذي  كورونا 
يف البيت مما زاد الطينة بلة وزيادة 

الأوزان اأ�ضبحت م�ضاعفة.
واأ�ضاف الأدهم ، بالتاأكيد ل اأ�ضتطيع 
اأن اأ�ضيطر على وزين يف �ضهر رم�ضان 
راأ�ضها  ي��اأت��ي ع��ل��ى  لأ���ض��ب��اب ع��دي��دة 
باملاأكولت  امل��ل��ي��ئ��ة  رم�����ض��ان  م��ائ��دة 
واأ�ضكالها  اأنواعها  ب�ضتى  واحللويات 

والتي ل اأ�ضتطيع مقاومتها .
واأكد "عالء اأحمد " طالب الطب 

ال��ب��ق��اء يف امل��ن��زل ح��ال��ي��اً ه��و فر�ضة 
ل���ض��ت��ع��م��ال ال���وق���ت ب�����ض��ك��ل م��ف��ي��د و 
العادات  لتح�ضني  فر�ضة  اأي�ضا  ه��و 
منه  ب��ال���ض��ت��ف��ادة  فاأن�ضح  ال��غ��ذائ��ي��ة 
ال�ضالمة  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل�����ت�����زام  و 
التجمعات  ت��ف��ادي  و  الأي���دي  كغ�ضل 
الجتماعية للمحافظة على �ضالمة 
اجل�ضم  ،اإن  ع��الء  واأ���ض��اف  اجلميع. 
اأك�������رب كمية  م���ه���ي���اأ مت����ام����ا خل������زن 
ممكنة من ال�ضعرات احلرارية التي 
يحتويها الغذاء الذي يدخل اجل�ضم 
يف وج��ب��ة الإف����ط����ار. وب��ال��ت��ايل فاإن 
النق�س يف ال��وزن ال��ذي ح��دث اأثناء 

�ضاعات ال�ضيام �ضوف يعود وب�ضكل 
اأك���ي���د ب��ع��د الإف����ط����ار خ�����ض��و���ض��ا اإذا 
اأفرط ال�ضائم يف تناول الطعام كما 
هو احلال مع الكثريين ، وبالطبع ل 
عجب اأن الكثريين ي�ضابون بال�ضمنة 
يف نهاية �ضهر رم�ضان مبا فيها اأيام 
باحللويات  ت��ت��م��ي��ز  وال���ت���ي  ال���ع���ي���د، 
وعمل الب�ضكوت وهي عادات �ضرقية 

ن�ضتقبل العيد بها . 
اأن  الباقي" على  عبد  "هادي  واأ�ضار 
رم�ضان  �ضهر  يف  والر�ضاقة  ال�ضمنة 

تتوقف على ال�ضخ�س نف�ضه قائال
الكثري من النا�س يحر�ضون يف �ضهر 
الفرو�س  ع��ل��ى  ال��ف�����ض��ي��ل  رم�����ض��ان 
اخلريات  اإىل  والت�ضابق  وال��ط��اع��ات 
،وم��ن �ضمن ما يحر�ضون عليه هو 
لإدراكهم  الطعام  يف  الإف���راط  ع��دم 

ك�ضل  ح��ال��ة  اجل�����ض��م يف  ب��اأن��ه يجعل 
القيام  ي�������ض���ت���ط���ي���ع���ون  ول   دائ��������م 
نوع  وه��ن��اك   ، ال��ب��ي��ت  يف  ل�ضالتهم 
يتلهف لرم�ضان يف  النا�س  اآخر من 
بالطعام  معدته  لكي مي��الأ  ع��ام  ك��ل 
امل��ت��ن��وع واحل��ل��وي��ات وت��ك��ون ال�ضالة 
ال��ث��اين من  الرتيب  وال��ط��اع��ات يف 
ال��ث��ال��ث من  ال��ن��وع  اأم���ا   ، اهتماماته 
ال��ب�����ض��ر م���ن ي���ري���د ال���ر����ض���اق���ة  دون 
حرمان مبعنى: ياأكل كل ما ي�ضتهيه 
الفرو�س  واأي�������ض���ا  ق��ل��ي��ل��ة  ب��ك��م��ي��ات 
والطاعات هلل يوؤديها ب�ضكل متقطع 
الروؤية والفهم  اأن  ، وه��ذا يدل على 

يختلف من �ضخ�س اإىل اآخر.
وت����اب����ع ع���ب���د ال���ب���اق���ي ، ب���ع���دن���ا عن 
"وكلوا وا�ضربوا  تطبيق قوله تعاىل 
ول ت�ضرفوا" ويف �ضهر رم�ضان تزداد 
فيبتلع  ح���دة  ال���ض��ت��ه��الك  وح�����ض��ي��ة 
وامل�ضروبات  امل���اأك���ولت  م��ن  ال��ن��ا���س 
بقية  يف  ي���ت���ن���اول���ون���ه  م����ا  اأ����ض���ع���اف 
ال�ضهور،وبالتاأكيد اأ�ضبح  ال�ضتهالك 
الذي  وال��وح�����س   ، ه��ذا  اآف���ة ع�ضرنا 

يرب�س بنا وباأموالنا بل و�ضحتنا.
وال��ن��اح��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة ي��ت��ح��دث عنها 
ب����اح����ث يف  حم���م���د ع���ل���ي ع���ب���د اهلل 

الدرا�ضات الإ�ضالمية ،قائال
لالإن�ضان  الأك��������ل  اهلل  ج���ع���ل  ل���ق���د 
ل��ل�����ض��ي��ارة وحاجة  ال����وق����ود  مب��ث��اب��ة 
ب��ي��ول��وج��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ل��ب��ق��اء على 
ج�ضم الإن�ضان وحفظه من الهالك. 

الطعام  يكون  اأن  ذل��ك  معنى  ولي�س 
يف ح��د ذات���ه غ��اي��ة وه��دًف��ا نحيا من 
ليعي�ضوا  ي��اأك��ل��ون  ف��ال��ع��ق��الء  اأج��ل��ه، 
ال�ضامية،  اأهدافهم  اأجل حتقيق  من 
اأما  فالطعام لديهم و�ضيلة ل غاية، 
لياأكلوا  يعي�ضون  فاإنهم  ال�ضهوانيون 
التخمة  ح��د  اإىل  وال��و���ض��ول  ف��ق��ط، 
داء قاتل، ونتيجته الطبيعية اإ�ضابة 
الإن�ضان بالك�ضل واإبعاده عن الن�ضاط 
،وق�����ال  اهلل  ط���اع���ة  يف  والج����ت����ه����اد 
املعدة  ام��ت��الأت  'اإذا  احلكيم:  لقمان 
عن  الأع�ضاء  وقعدت  الفكرة،  نامت 

العبادة. 
اأف�ضل من  ، ل يوجد  وزاد عبد اهلل 

ال�ضيام كعالج لل�ضمنة 
النبوية  ال�����ض��ن��ة  ف���ي���ه  ات��ب��ع��ن��ا  اإذا 
ف��اأف��ط��رن��ا ع��ل��ى مت����رات وق��ل��ي��ل من 
املاء واأخرنا الإفطار ملا بعد ال�ضالة. 
بال�ضبع  ب��اإ���ض��ع��ارن��ا  ك��ف��ي��ل  ف��ال��ت��م��ر 
ناأخذها،  التي  الطعام  كمية  وتقليل 
كميات  وال�ضوم يخل�س اجل�ضم من 

ال�ضحوم املختزنة.
قائال،  امل�ضلمني  ين�ضح  النهاية  ويف 
يف  ال��ن��ي��ة  اح��ت�����ض��اب  نن�ضي  األ  علينا 
والنوم  الأك������ل  يف  اأع���م���ال���ن���ا  ج��م��ي��ع 
فلننوي  ال��ق��راآن،  وق��راءة  والريا�ضة 
بكل ذلك حفظ �ضحتنا لنقوي على 
طاعة اهلل لنح�ضل على خري الدنيا 
قوله  ظ���الل  يف  ولنعي�س  والآخ�����رة 
ُن�ُضِكي  ورَ ��الِت��ي  ���ضرَ اإِنَّ  "ُقْل  ت��ع��اىل: 

نِيرَ ". املرَ ِ ررَبِّ اْلعرَ اِتي هلِلَّ رَ يرَايرَ ورَممرَ ْ ورَحمرَ
اأم����ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة يتحدث 

الدكتور عارف املنريي  قائال
اإن تناول املك�ضرات يف رم�ضان ب�ضكل 
خا�ضة  ال�ضمنة،  اإىل  ي���وؤدي  متزايد 
عند كثري من الن�ضاء حمبي الر�ضاقة 
ويجب عدم الإفراط يف تناولها لأن 
الغذائي  نظامه  ين�ضى  ق��د  ال�ضائم 
ال�ضيام،  من  طويل  ي��وم  بعد  املعتاد 
وحينما تاأتي اأية فر�ضة بعد الإفطار 
يف  ال��ف��رد  يت�ضابق  املك�ضرات  لتناول 
اإ���ض��ب��اع رغ��ب��ت��ه يف ت���ن���اول م��ث��ل هذه 
الأ�ضياء التي يكون لها مذاق خا�س 
وطعم لذيذ يزيد من رغبة ال�ضائم 

عند اإفطاره يف تناولها .
اأن  اإىل  امل���ن���ريي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����ار 
عالية  ن�ضبة  على  حتتوى  املك�ضرات 
م��ن ال���ده���ون، ح��ي��ث مت��ث��ل الدهون 
% من   60 اإىل   40 م��ا يقرب م��ن 
غذائية  مركبات  والدهون  تركيبها، 
ق����د ي�������وؤدى ت���ن���اول���ه���ا امل����ف����رط اإىل 
املاأكولت  معظم  وحتتوي  ال�ضمنة. 
املك�ضرات  على  رم�����ض��ان  يف  ال�ضهية 
والبندق  كاجلوز  املختلفة  باأنواعها 
واللوز وعني اجلمل والكاجو والفول 
والتي  ال���ه���ن���د  وج������وز  ال���������ض����وداين، 
تدخل فى عمل كثري من احللويات 
والكعك  وال���ق���ط���اي���ف  ك���ال���ك���ن���اف���ة 
ال�ضامية  احل���ل���وي���ات  م���ن  وغ���ريه���ا 

والغربية باأنواعها املختلفة.

التي  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال��ك��م��ي��ة  اأن  وي���وؤك���د 
اإىل  ب��ه  ت���وؤدي  ول  ف��رد  اأي  يتناولها 
املك�ضرات  ه��ذه  ت��ن��اول  ه��ي  ال�ضمنة: 
يف كمية ل تزيد عن فنجان يوميا، 
واأن تناول هذه الكمية قد يوؤدي اإىل 
احلفاظ على وزن اجل�ضم بالإ�ضافة 
اإىل ال�ضتفادة من مكونات املك�ضرات 
م��ن ب��روت��ني وك��رب��وه��ي��درات ودهون 

بطريقة �ضحيحة.
املنريي  ع�����ارف  ال���دك���ت���ور  وخل�������س 
ممار�ضة  ه��و  ال�ضمنة  لتفادي  احل��ل 
الن�ضاط البدين وذلك على فرتني 
هما : قبل �ضاعة اأو ن�ضف �ضاعة من 
ال��ن�����ض��اط احلركي  الإف���ط���ار. ف���رة 
الدهون  هذه، منا�ضبة جدا خل�ضارة 
تركيز  لأن  اجل��ل��د  حت���ت  امل��خ��زون��ة 
قليال  الدم" ي��ك��ون  "�ضكر  ج��ل��وك��وز 
وبالتايل م�ضتوى الإن�ضولني يف الدم 
زوال  معناه  وه���ذا  منخف�ضا  ي��ك��ون 
الدهون  اأمام طرح  الأ�ضا�ضي  العائق 
امل���خ���زون���ة حت���ت اجل���ل���د يف جمرى 
الدم، وا�ضتخدامها كم�ضدر للطاقة 
كما  الن�ضاط احلركي  لهذا  الالزمة 
اإىل  ي��وؤدي  ال��دم  نق�س م�ضتوى  واأن 
لعملية  الع�ضبي  اجلهاز  دع��م  زي��ادة 
للطاقة.  الدهون كم�ضدر  ا�ضتخدام 
من  ث���الث  اأو  �ضاعتني  ب��ع��د  واأي�����ض��ا 
ال��ن�����ض��اط احلركي  الإف���ط���ار ،ح��ي��ث 
يف ه����ذه ال���ف���رة ����ض���وف مي��ن��ع ميل 
احلرارية  ال�����ض��ع��رات  خل��زن  اجل�ضم 

التي دخلت مع وجبة الإف��ط��ار، لأن 
دائما  ت��ك��ون  ال��ط��اق��ة  الأول����وي����ة يف 
بالن�ضاط  يقوم  ال��ذي  اجل�ضم  جل��زء 
الرئي�ضي ،وهذا اجلزء هي الع�ضالت 

التي تقوم بالن�ضاط احلركي.
زينة  ال����ت����غ����ذي����ة  خ����ب����رية  وق�����ال�����ت 
امل���ن���زل قد  ال��ب��ق��اء يف  اإن  ال��ع��م��ري، 
ميثل فر�ضة لل�ضائمني لتباع نظام 
و�ضحة  فائدة  اأك��رث  رم�ضاين  طعام 
م��ن ق��ب��ل. وق��ال��ت ال��ع��م��ري : غياب 
التجمعات العائلية �ضي�ضب بالفائدة 
الناحية  م�����ن  ال�������ض���ائ���م���ني  ع����ل����ى 
العربية  املجتمعات  لأن  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
بال�ضعرات  املرتفعة  لالأطعمة  متيل 
باملغذيات  وال���ق���ل���ي���ل���ة  احل������راري������ة، 
باملنزل  وال���ب���ق���اء  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، 
�ضيمثل  ال��ت��ج��م��ع��ات  ع���ن  والب���ت���ع���اد 

فر�ضة لتناول الأطعمة ال�ضحية.
اأن�ضح دائما بتناول كميات  واأ�ضافت 
كبرية من الأغذية العالية باملغذيات 
والفيتامينات، واملنخف�ضة بال�ضعرات 
احلرارية، منها اخل�ضروات الورقية، 

والبقوليات، واملك�ضرات النية.
نادية  التغذية  اخت�ضا�ضية  واأك���دت 
املو�ضوي  لن تكون هناك جتمعات يف 
رم�ضان هذا العام، هذا الأمر �ضيقلل 
من وجبات الإفطار ال�ضخمة، التي 
الكبرية،  ال��ت��ج��م��ع��ات  نتيجة  ت��ك��ون 
يف  ب��الإف��ط��ار  الأ���ض��خ��ا���س  و�ضيكتفي 

املنزل بوجبات معقولة.

اأ�ضارت  اأخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن  ول��ك��ن 
تتمثل  �ضلبية  نقطة  اإىل  امل��و���ض��وي 
ال��ط��ع��ام بني  ت��ن��اول  ن�ضبة  ب��ارت��ف��اع 
ال�ضيء  امل���زاج  م��ع  ال��وج��ب��ات، خا�ضة 
ب�ضبب  الكثريين  �ضي�ضاحب  ال���ذي 
باخلمول  وال�ضعور  امل��ن��زيل،  احلجر 
طول  امل��ن��زل  يف  للجلو�س  امل�ضاحب 

اليوم.
واأ�ضافت املو�ضوي البقاء يف املنزل هو 
لكننا يجب  لنا جميعا،  �ضيء جديد 
الريا�ضة،  مبمار�ضة  ذل��ك  ا�ضتغالل 
فهناك  ج���دا،   ب�ضيط  مو�ضوع  وه��و 
التي  الريا�ضية  التمارين  من  بحر 
موقع  على  الأ�ضخا�س،  ك��ل  تنا�ضب 

يوتيوب.
هو  دائما،  بها  اأن�ضح  التي  الفكرة  و 
دائمة،  �ضحية  ح��ي��اة  ط��ري��ق��ة  تبني 
على  تقت�ضر  معينة  ح��م��ي��ة  ول��ي�����س 

�ضهر رم�ضان.
ي���ارا ر�ضوان،  ال��ت��غ��ذي��ة  اأم���ا خ��ب��رية 

فاأ�ضارت اإىل اأن العط�س 
هو التحدي الأكرب بالن�ضبة لل�ضائم 
فبالإ�ضافة  ال�����ض��ي��ام،  ف���رة  خ���الل 
كميات  �ضرب  على  احلر�س  لأهمية 
ك��اف��ي��ة م��ن امل����اء و ال�����ض��وائ��ل خالل 

ال�ضاعات بني الإفطار و ال�ضحور.
وقالت ر�ضوان يجب النتباه لتناول 
ترطيب  على  ت�ضاعد  التي  الأطعمة 
والفواكه  اخل�����ض��روات  مثل  اجل�ضم 
امل����اء عال  ب��ح��ي��ث اأن حم��ت��واه��ا م��ن 
ج�����دا، ب���الإ����ض���اف���ة لح��ت��وائ��ه��ا على 
الفيتامينات واملعادن.  و  البوتا�ضيوم 
وكذلك اللنب، واحلليب، وال�ضوربات 
وال�������ض���ل���ط���ات، ه����ي م����ن امل�����اأك�����ولت 
اجل�ضم. ترطيب  على  ت�ضاعد  التي 
وبالن�ضبة لتقوية املناعة، التي تعترب 
من الأم��ور ال�ضرورية و�ضط تف�ضي 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ح��ول ال��ع��امل، حدد 
املاأكولت  م��ن  ع��دد  التغذية  خ���رباء 

التي تعزز املناعة لل�ضائمني.
وقالت ر�ضوان الأغذية التي حتتوي 
على الفيتامينات ت�ضاعد على تقوية 
والفواكه  اخل�������ض���ار  م��ث��ل  امل���ن���اع���ة، 
بالإ�ضافة  والأ�����ض����م����اك،  والأل����ب����ان 
وكذلك  ال�ضم�س،  لأ�ضعة  للتعر�س 

الأغذية التي حتتوي على الزنك".
اأن الريا�ضة  اإىل  اأ�ضارت ر�ضوان  كما 
العوامل  ه��م��ا م��ن  ال���ك���ايف،  ال��ن��وم  و 
ال����ه����ام����ة ج������دا يف ت���ق���وي���ة اجل���ه���از 
التنف�س  اإيل  ب���الإ����ض���اف���ة  امل���ن���اع���ي، 
اأن  ال��ع��م��ي��ق و ال�����ض����رخ����اء، ح��ي��ث 
يوؤثر  اأن  مي��ك��ن  ال��ق��ل��ق  و  ال���ت���وت���ر 
ب�ضكل �ضلبي على املناعة. كما نوهت 
ر�ضوان لأهمية وجبة ال�ضحور حيث 
ب��ع�����س الأ���ض��خ��ا���س ي��ه��م��ل��ون وجبة 
اإل  م��ب��ك��را،  يتناولونها  اأو  ال�ضحور 
اأنه من الأف�ضل تاأخري ال�ضحور قدر 
امللح  الإمكان و احلر�س علي تقليل 
مل�ضاعدة  ال�ضحية  الأغ��ذي��ة  تناول  و 
اجل�ضم على تخفيف �ضعور اجلوع و 

العط�س يف اليوم التايل.

»نهم« رم�صان يزيد اال�صتهالك

ال�سمنة تطارد ال�سائمني , واجلائحة حدت من التجمعات داخل البيوت
خدري: رم�صان لي�س �صهر التباهي والتبذير, بل هو اأيام معدودة للعبادة  • اإدري�س 

من الناحية الغذائية ال�صائمني  على  بالفائدة  �صي�صب  العائلية  التجمعات  غياب  العامري:  • زينة 
يقبل على ال�صراء ب�صراهة جائعا  االإن�صان  يكون  ما  بقدر  زميو:  • عثمان 

�صيء جديد لنا جميعا, ويجب ا�صتغالل ذلك مبمار�صة الريا�صة هو  املنزل  يف  البقاء  املو�صوي:  • نادية 
اأبو مالك: التغذية خالل �صهر رم�صان تبقى عند الغالبية بعيدة كل البعد عن احلكمة من وراء ال�صيام • م�صطفى 

املناعة, من االأمور ال�صرورية و�صط تف�صي فريو�س كورونا تقوية  ر�صوان:  • يارا 
بالتاأكيد ال اأ�صتطيع اأن اأ�صيطر على وزين يف �صهر رم�صان  : االأدهم  • حممد 

•  عالء اأحمد: نق�س الوزن اأثناء �صاعات ال�صيام �صوف يعود وب�صكل اأكيد بعد االإفطار
الذي يرتب�س ب�صحتنا والوح�س   , ع�صرنا  اآفة  اال�صتهالك  الباقي:  عبد  • هادي 

الفكرة, وقعدت االأع�صاء عن العبادة نامت  املعدة  امتالأت  اإذا   : اهلل  عبد  • حممد 
ن�صبة عالية من الدهون , ت�صل لـ %60من تركيبها على  حتتوي  املك�صرات  املنريي:  • عارف 

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3671(

رقم املحرر 55907/1/2021 
املنذر : بنك اأبوظبي التجاري 

املنذر اليه : اكور ا�س . اي )فرع دبي( 
يف املو�ضوع : مطالبة مب�ضتحقات الفندق القائم على قطعة الأر�س رقم ٩55 ، الكائنة يف جبل حفيت ، مبدينة العني عطفاً على 
اتفاقية ثالثية للتنازل عن اإيجارات واإيداعها لدى البنك ، املربمة بني املنذر )“البنك”( واملنذر �ضدها )“ال�ضركة”( وال�ضيخ 
اأحمد بن �ضيف بن حممد اآل نهيان )“املالك”( ، بخ�ضو�س الفندق القائم على قطعة الأر�س رقم ٩55 ، الكائن�ة ف�ي جب�ل حفي�ت 
، مبدين�ة الع�ني )“العق�ار”( ، الت�ي ت�ضمنت قي�ام ال�ضركة باللتزام بحوال�ة ك�اف�ة حقوق�ه احلالية وامل�ضتقبلة وكافة امل�ضتحقات 

العائدة من الفندق القائم على العقار اإىل ح�ضاب البنك. 
اأقرت ال�ضركة مبوافقتها على ال�ضروط الأحكام الواردة يف اتفاقية التنازل واأكدت بانها �ضتقوم ب�ضداد كافة عوائد الدخل  كما 

واملبالغ الأخرى الواجبة ال�ضداد من عائدات الفندق للح�ضاب اأعاله.
لذلك ، فاإن البنك يطلب منكم ، وخالل خم�ضة اأيام عمل ، ب�ضكل جازم الآتي:

)1( ت�ضليم البنك على عنوانه الوارد يف �ضدر الإنذار املاثل، ك�ضف تف�ضيلي عن كافة البيانات املالية وامليزانيات املدققة ا�ضول 
بخ�ضو�س الفندق القائم على العقار املذكور يف هذا الإنذار ، وذلك من تاريخ  2018/1/1 وحتى تاريخ 2021/1/31

)2( ايداع وال�ضتمرار يف الإي��داع جلميع عوائد ومدخولت بخ�ضو�س الفندق القائم على العقار املذكور يف هذا الإن��ذار ، وما 
ي�ضتجد يف احل�ضاب البنكي املحدد وتقدمي كافة البيانات املالية املعتمدة منكم ب�ضكل دوري ح�ضب الأ�ضول.

)3( يوؤكد البنك على م�ضوؤولية ال�ضركة واي من مديريها وموظفيها عن اأي اإخالل �ضدر عنهم مبوجب اتفاقية التنازل عن 
امل�ضتحقات والإ�ضعار، مبا ي�ضمل تعوي�س البنك عن جميع املبالغ التي كان يتوجب عليكم ايداعها يف احل�ضاب البنكي املتف�ق م�ن 
ك�اف�ة عائ�دات وم�دخولت بخ�ض�و�س الفن�دق الق�ائم عل�ى العق�ار املذكور يف هذا الإنذار من�ذ ت�اريخ 2018/1/1 وحتى تاريخ 

ا�ضتالم هذا الإنذار وما ي�ضتجد بعد ذلك.
جميع ما �ضبق، دون تنازل البنك عن اأي حقوق اأخرى م�ضتحقة له مبوجب التفاقيات

وحتت طائلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، يرجي منكم تنفيذ كافة تعهداتكم والتزاماتكم امل�ضار خالل مدة خم�ضة اأيام عمل 
، خالفا لذلك فان البنك �ضيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حلفظ حقوقه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3892(

املنذر: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق الأو�ضط املحدود
املنذر اإليه : تامي بوتري )جمهول حمل الإقامة( 

ن�ضري اإىل امل�ضتندات الآتية: 
ا�س بي �ضي  ات�س  2015 واملربمة بني بنك  نوفمرب   2٤ املوؤرخة  ال�ضخ�ضي”(  )“القر�س  ال�ضخ�ضي  القر�س  اتفاقية   -1

ال�ضرق  الأو�ضط املحدود )“البنك”( وبينكم.
املوؤرخ 16 يونيو 2016 واملربم بني البنك وبينكم املك�ضوف”(  على  )“ال�ضحب  املك�ضوف  على  ال�ضحب  طلب   -2

البنك  بني  وامل��ربم  كارد”(  )“ما�ضر  بالتينيوم  ادفان�س  ك��ارد  ما�ضر  ببطاقة  اخلا�س  الئتمانية  البطاقة  ت�ضهيل   -3
وبينكم، 

من  كل  اإىل  )ي�ضار  وبينكم  البنك  بني  امل��ربم  الئتمانية”(  برمييري  )“بطاقة  الئتمانية  برمييري  بطاقة  ت�ضهيل   -4
القر�س ال�ضخ�ضي وال�ضحب على املك�ضوف وما�ضر كارد وبطاقة برمييري الئتمانية جمتمعة بعبارة “الت�ضهيالت”(؛ و

بقيمة 600،000 درهم. للبنك  قدمتموه  الذي  املوؤرخ  غري  ال�ضمان  �ضيك   -5
من قبل البنك ب�ضداد املبالغ املر�ضدة ل�ضاحله والنا�ضئة عن القر�س املمنوح  مطالبتكم  متت  قد  فاإنه  تعملون  وكما   -6

لكم وفقا لتفاقية القر�س.
عليكم وفقاً لتفاقية القر�س حتى تاريخ هذه الر�ضالة مبلغ وقدره 594،111/88  امل�ضتحق  املبلغ  قيمة  وتبلغ  هذا   -7

درهم )خم�ضمائة واأربعة وت�ضعون األف ومائة واأحد ع�ضر درهم وثمانية وثمانون فل�س فقط ل غري( )"الدين"(
اأنه مل ي�ضتلم من ح�ضرتكم حتى تاريخه مبلغ الدين بالرغم من مطالبات البنك املتكررة بال�ضداد.  البنك  يوؤكد   -8

الدين خالل �ضبعة ) 7 ( اأيام من تاريخ هذا اخلطاب حتا�ضيا لتخاذ اأية اجراءات  ب�ضداد  مكلف  اأنت  ذلك  مبوجب   -9
قانونية.  10- ل تخل هذه املطالبة باأي من احلقوق الأخرى العائدة للبنك ول تعترب تنازل من البنك عن اأي من حقوقه 

الأخرى اأو الإجراءات الإ�ضافية املمنوحة له مبوجب القانون.
الكاتب العدل
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العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/3824(

رقم املحرر 145345/1/2020 
املنذر : الغرير لالن�ضاءات خر�ضانه ذ.م.م

املنذر اإليه : تريو بارتنري�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
ملقاولت البناء �س.ذ.م.م على منتجات خر�ضانيه جاهزة طبقا للعقد  بارتنري�س  تريو  �ضركة  حت�ضلت   2019 اغ�ضط�س  �ضهر  يف   -1
املربم بينها وبني ال�ضركة املنذرة الغرير لالن�ضاءات منتجات ا�ضمنتيه ذ.م.م على ان تقوم ال�ضركة املنذر اليها بدفع ثمن املنتجات املتفق 
2- توقفت �ضركة تريو بارتنري�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م عن �ضداد املبلغ امل�ضتحق عن توريد املنتجات ال�ضمنتيه اجلاهزة  عليها.  
اليها من املنذرة ، وخلت ب�ضروط ال�ضداد املن�ضو�س عليها بالعقد مما تر�ضد بذمتها مبلغ اجمايل وقدره    199،659 درهم )ماته 
وت�ضعة وت�ضعون الف و�ضتماته وت�ضعه وخم�ضون درهم( وعند مطالبتها مرارا وتكرارا بال�ضداد امتنعت عن �ضداد املديونيه املر�ضده 
واملن�ضغله بها ذمتها دون وجه حق او م�ضوغ قانوين. 3- وعليه فقد قامت �ضركة تريو بارتنري�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م با�ضدار عدد 

ال�ضيكات دون  �ضرف وذلك لعدم كفاية الر�ضيد وذلك على النحو التايل: جميع  ارتدت  املنذرة  اىل  �ضيك   4

)57( يف �ضاأن الالئحه التنفيذيه للقانون الحتادي رقم )11( ل�ضنة  رقم  ال��وزراء  جمل�س  قانون  من   63 املاده  بن�س  وعمال   -4
1٩٩2 ب�ضان قانون الجراءات املدنيه والذي من �ضانه تكليف املنذر اليها ب�ضداد مبلغ املديونيه امل�ضتحقة يف ذمتها. 5- وحيث امتنعت 
املنذر اليها عن �ضداد الدين املر�ضد بذمتها ، المر الذي يحق معه للمنذرة مطالبة النذر اليها ب�ضداد الدين وتكليفها بالوفاء به.  
300،000199،659 درهم )ماته وت�ضعة  عليه تكلف ال�ضركة املنذرة املنذر اليها الوفاء بالدين املر�ضد يف ذمتها والبالغ قدره 
9% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد  وت�ضعون الف و�ضتمانه وت�ضعه وخم�ضون درهم( ا�ضافة اىل الفائده القانونيه بواقع 
بالإ�ضافة اإىل التعوي�س وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ هذا الن��ذار. وال �ضت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونيه 

ل�ضتحقاق مبلغ املديونيه الوارد بهذا النذار.
الكاتب العدل
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1
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1٩٩،65٩ املجموع 

رقم ال�ضيك 
100157
100158
10015٩

التاريخ 
2020/5/25
2020/6/25
2020/7/25

القيمة 
 76،278 
 76،278

  ٤7،103

امل�ضرف امل�ضحوب عليه 
نور بنك 
نور بنك 
نور بنك 



األحد   2    مايو   2021  م   -   العـدد   13230  
Sunday    2   May   2021   -  Issue No   13230

 •• اأبوظبي-الفجر:

ملعر�س  املنظمة  العليا  اللجنة  اأعلنت 
والفرو�ضية  لل�ضيد  ال��دويل  اأبوظبي 
امل�ضابقات  م����ن  ب����اق����ة  اإط��������الق  ع����ن 
بهدف  والثقافية،  والفنية  الراثية 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود احل��ف��اظ ع��ل��ى الراث 
البيئة  الأ���ض��ي��ل��ة و���ض��ون  وال��ت��ق��ال��ي��د 
وال�������ض���ي���د املُ�������ض���ت���دام، وال���ع���م���ل على 
ا�ضتقطاب الأجيال اجلديدة للُم�ضاركة 
يف دعم هذه امل�ضاعي وت�ضجيع املواهب 
خمتلف  من  ال�ضباب  ل��دى  الإبداعية 

الدول. 
ومّت ر�ضد جوائز مادية ومعنوية قّيمة 
الإعالن  يتم  �ضوف  الذين  للفائزين 
عنهم خالل اأيام املعر�س، فيما �ضيتم 
ومعايري  ���ض��روط  ع��ن  ق��ري��ب��اً  الك�ضف 
ات  املن�ضّ امل�ضاركة يف كل م�ضابقة عرب 
التوا�ضل  وح�����ض��اب��ات  الإل���ك���رون���ي���ة 
الجتماعية اخلا�ضة بكل من معر�س 
والفرو�ضية،  لل�ضيد  ال��دويل  اأبوظبي 
يبداأ  الإم����ارات، حيث  ون��ادي �ضقاري 
امل�ضابقات  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  ���ح  ال���ر����ضّ
اأغ�ضط�س   31 ولغاية  مايو  اأّول  م��ن 

القادمني. 
وُت���ق���ام ال������دورة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ض��رة من 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  امل��ع��ر���س، حت���ت رع���اي���ة 
ن��ه��ي��ان، ممثل  اآل  زاي����د  ب���ن  ح���م���دان 
رئي�س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
الإم��ارات، وذلك خالل  نادي �ضقاري 
 3 ول��غ��اي��ة  �ضبتمرب   27 م��ن  ال��ف��رة 
اأبوظبي  ال��ق��ادم��ني يف م��رك��ز  اأك��ت��وب��ر 
الوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي 
املعر�س  ويحظى  الإم����ارات.  �ضقاري 
ب��رع��اي��ة ر���ض��م��ي��ة م��ن ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة - 
للحفاظ  ال��دويل  ال�ضندوق  اأبوظبي، 
اأبوظبي  وم����رك����ز  احل�����ب�����ارى،  ع���ل���ى 

الوطني للمعار�س. 
للدورة  احل�����دث  ث��ي��م��ة  اع���ت���م���اد  ومّت 
بروٍح  وت�����راث..  "ا�ضتدامة  ال��ق��ادم��ة 

اأبوظبي  جلهود  انعكا�ضاً  ُمتجّددة"، 
البيئة  ا���ض��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  وال���ع���امل يف 
وال�������ض���ي���د وال����ري����ا�����ض����ات ال���راث���ي���ة 
ال�ضلة،  ذات  ال���ت���ج���اري���ة  والأع�����م�����ال 
لتطوير  �ضاملة  ا�ضراتيجية  وب��ل��ورة 
الفعاليات  من  املزيد  وابتكار  احل��دث 
جناحات  على  ترتكز  التي  والأن�ضطة 
ُمتجّددة  ب�����روح  امل��ا���ض��ي��ة  ال��������دورات 

ُمبدعة. 
املن�ضوري،  علي  م��اج��د  م��ع��ايل  واأك���د 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�س 
الأمني العام لنادي �ضقاري الإمارات، 
اأّن ه���ذه امل�����ض��اب��ق��ات امل��م��ي��زة ت��اأت��ي يف 
اإط�����ار احل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��ري��ف اجليل 
واحل�ضاري  الثقايف  بالراث  اجلديد 
واأهمية  واأج��داده��م  لآبائهم  والبيئي 
اإىل  تهدف  البيئة.كما  على  احل��ف��اظ 
اأنحاء  ك��اف��ة  م��ن  املبدعني  ا�ضتقطاب 
اأبوظبي  معر�س  يف  للم�ضاركة  العامل 
حيث  وال��ف��رو���ض��ي��ة،  لل�ضيد  ال����دويل 
اعتاد الزوار اأن يكونوا على موعٍد من 
واأ�ضالته،  ال��راث  خ��الل احل��دث مع 
املُعا�ضر  الإن�������ض���ان  ���ض��غ��ف  واك��ت�����ض��اف 
الأ�ضيلة،  ال��ري��ا���ض��ات  ت��ل��ك  ب��ت��ط��وي��ر 
الجتماعي  دوره���ا  واإب����راز  وتوثيقها 

امل�ضرك، من  الإن�����ض��اين  واحل�����ض��اري 
فنية  واأمن��اط  واأ�ضكال  اأ�ضاليب  خالل 
م���ت���ع���ددة، ممتعة،  وث��ق��اف��ي��ة  واأدب����ي����ة 

وعامرة بالت�ضويق والتمّيز والإبداع. 
"اأف�ضل  م�����ض��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م  وي�����اأت�����ي 
ال�����ض��ي��د وال��ف��رو���ض��ي��ة عند  ب��ح��ث يف 
الباحثني  ت�����ض��ج��ي��ع  ب���ه���دف  العرب" 
ال���������راث،  وامل���خ���ت�������ض���ني يف جم�������ال 
ون�����ض��ر ر���ض��ال��ة امل��ع��ر���س ب��ع��ي��دة املدى 
البيئة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  امل�����ض��اه��م��ة  يف 
ال�ضيد،  وا�ضتدامة  الثقايف،  وال��راث 
ثقافية  كوجهة  لأب��وظ��ب��ي  وال��روي��ج 
الباحثني  ن�ضاطات  وحتفيز  عريقة، 
واإبداعاتهم يف جمالت توثيق وتاأريخ 
وب�ضكل  للمنطقة،  ال��ع��ري��ق  ال����راث 
خا�س يف جمال ال�ضقارة الذي ُيعترب 
اأه��م ركائز ت��راث دول��ة الإمارات  اأح��د 

ومنطقة اخلليج العربي. 
اجلن�ضيات  لكافة  مفتوحة  واملُ�ضاركة 
 –  20 )ما بني  ال�ضباب  �ضريحة  من 
28 �ضنة(، �ضمن فرعي بحوث اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، حيث 
مُتنح جائزة لكّل منهما. ومن �ضروط 
تقدمي البحث اأن يتناول اأحد جوانب 
واأن  العرب،  عند  والفرو�ضية  ال�ضيد 

اأي  يف  ن�ضره  ي�ضبق  ومل  حديثاً  يكون 
من و�ضائل الإعالم، واأل يكون قد فاز 

باأي جائزة عربية اأو دولية. 
"اأف�ضل اخراع  كما وتتوّجه م�ضابقة 
وال�ضيد"،  ال���������ض����ق����ارة  جم�������ال  يف 
�ضة  خُم�ضّ �ضيارة  "اأف�ضل  وم�ضابقة 
العار�ضة  ال�ضيد" لل�ضركات  لرحالت 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  يف  واملُ���������ض����ارك����ني 
كافة  والفرو�ضية من  لل�ضيد  ال��دويل 
اأن يكون البتكار جديداً  ال��دول، على 
لل�ضقارين  ملمو�ضة  خ��دم��ة  وُي���ق���ّدم 
وهواة ال�ضيد ورحالت ال�ضفاري، ومل 
وبحيث  قبل،  م��ن  ب��ه  امل�ضاركة  ي�ضبق 
للمّرة  املعر�س  جلمهور  عر�ضه  يتم 

الأوىل يف الدورة القادمة. 
اأما ُم�ضابقات "اأجمل اللوحات الفنية" 
و"اأجمل ال�ضور الفوتوغرافية"، فهي 
من  وامل�����ض��وري��ن  للر�ضامني  م��وج��ه��ة 
كافة اأنحاء العامل، وت�ضمل كل منها 3 
فروع )ال�ضقارة، الفرو�ضية، والراث( 
الثالثة  الفائزين  تكرمي  يتم  بحيث 
الأوائل يف كل فرع، على اأن ُي�ضمح لكل 
امل�����ض��ارك��ة بعمل فني واح���د من  ف��ن��ان 
بالإبداع  ويت�ضم   ،2021 يف  اإن��ت��اج��ه 
وفق  ال��ع��ايل،  الفني  واحل�س  والتمّيز 

معايري يتم الإعالن عنها لحقاً. 
اإطار  يف  امل�ضابقات  هذه  تنظيم  وياأتي 
الراث  على  احل��ف��اظ  على  احل��ر���س 
الإن���������ض����اين، وت�����ض��ل��ي��ط ال�������ض���وء على 
ال�ضقور  حتوزها  التي  املميزة  املكانة 
واخليول يف دول��ة الإم���ارات، وتعريف 
واحل�ضاري  الثقايف  بالراث  الأجيال 
واأهمية  واأج��داده��م  لآبائهم  والبيئي 
ر�ضالة  خ����الل  م���ن  واإب���������رازه  ���ض��ون��ه 
م��ع ذلك،  وب��ال��ت��وازي  النبيلة.   ال��ف��ن 
الوا�ضع  ج��م��ه��وره  ت��ك��رمي  اإط�����ار  ويف 
على  وت�ضجيعه  اجلن�ضيات  كافة  م��ن 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع امل��ع��ر���س، ف��ق��د اأطلقت 
احلدث  ل��زوار  املنظمة  العليا  اللجنة 
من خمتلف الفئات الُعمرية، ُم�ضابقة 
جُت�ّضد  فوتوغرافية  �ضورة  "اأف�ضل 
وكذلك   ،"18 ال����  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
فيديو  م��ق��ط��ع  "اأف�ضل  ُم�������ض���اب���ق���ة 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ل��ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س 
لل�ضيد والفرو�ضية" يف دورته القادمة 
�ضروط  وف����ق   ،)2021 )اأب���وظ���ب���ي 
املعر�س  ��ة  م��ن�����ضّ ع��ن��ه��ا  ُت��ع��ل��ن  ����ض���وف 
و�ضائل  ع��رب  وح�ضاباته  الإل��ك��رون��ي��ة 
انطالق  ُقبيل  الجتماعي  التوا�ضل 

الفعاليات بفرة كافية. 

واأع��ل��ن املعر�س ه��ذا ال��ع��ام اأي�����ض��اً عن 
املميزة  ال�ضعرية  تخ�ضي�س م�ضابقاته 
العمرية  ال�ضريحة  من  ال�ضباب  لفئة 
عبارة  وه��ي  �ضنة(،   28 –  18 )م��ن 
ع����ن م�����ض��اب��ق��ة اأج����م����ل ال��ق�����ض��ائ��د يف 
الطري"،  "و�ضف  ه���ي  ف���ئ���ات،  ث���الث 
"املقنا�س"، و"فقدان الطري"، بحيث 
الثالثة  ل��ل��ف��ائ��زي��ن  اجل���وائ���ز  مُت���ن���ح 
الأوائل يف كل فئة. وت�ضرط امل�ضابقة 
ي�ضبق  مل  حديثة  الق�ضائد  تكون  اأن 
 15 اأبياتها من  ن�ضرها ويراوح عدد 
ت�ضجيل  اإر���ض��ال  مع  بيتاً،   25 ولغاية 
املُ�����ض��ارك��ة ب�ضوت  ل��ل��ق�����ض��ائ��د  ���ض��وت��ي 

ال�ضعراء املُر�ضحني. 
املكاثرة  ال�ضقور  "اأجمل  م�ضابقة  اأما 
عاملية  �ضهرة  حققت  فقد  الأ�ضر"  يف 
وا����ض���ع���ة وا���ض��ت��ق��ط��ب��ت ال���ع���دي���د من 
امل�������ض���ارك���ني ال���ذي���ن ي��ح��ر���ض��ون على 
اأف�ضل ما لديهم من ال�ضقور  تقدمي 
املكاثرة يف م��زارع ال�ضقور يف املنطقة 
اجلهات  تقدير  على  وح��ازت  والعامل، 
ب�ضون  املعنية  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
�ضكلته من  ملا  البيئة  ال��راث وحماية 
للمحافظة  لل�ضقارين  كبري  حتفيز 

على ال�ضقور الربية. 

التالية:  ال��ف��ئ��ات  امل�����ض��اب��ق��ة  وت�����ض��م��ل 
اأجمل  اأجمل �ضقر فئة اجلري النقي، 
�ضقر فئة اجلري �ضاهني، اأجمل �ضقر 
كوارتو )4/3(،  فئة اجلري حر ثري 
وم�ضابقة اأجمل �ضقر فئة اجلري ذكر 
الفريدة  الفعالية  وت�ضعى هذه  نقي.  
ال�ضقارين  ل��ت��ح��ف��ي��ز  ن���وع���ه���ا،  م����ن 
كبديل  املهجنة  ال�ضقور  ل���ض��ت��خ��دام 
وال�ضتغناء  ال�������ض���ق���ارة  يف  م��ن��ا���ض��ب 
الوح�س  �ضقور  ا�ضتخدام  عن  بالتايل 
يف الربية مبا يتيح لها فر�س التكاثر 
لأ�ضحاب  موجهة  وه��ي  اأك���رب،  ب�ضكل 
منطقة  يف  ال�����ض��ق��ور  اإك����ث����ار  م������زارع 

اخلليج العربي والعامل. 
املنظمة  العليا  اللجنة  �ضت  خ�ضّ كما 
ل���ل���م���ع���ر����س، ع���ل���ى غ�������رار ال���������دورات 
"اأجمل  لخ��ت��ي��ار  م�ضابقة  الأخ�����رية، 
وم�ضتلزمات  عر�س" لل�ضقور  ة  من�ضّ
لتحفيز  احل�����������دث،  يف  ال���������ض����ق����ارة 
العار�ضني يف هذا القطاع على اإ�ضافة 
مل�ضات اإبداعية لأجنحتهم يف املعر�س. 
وهناك اأي�ضاً م�ضابقة جمال ال�ضلوقي 
)كلب ال�ضيد العربي( لفئات )احل�س/ 
الأري�س – ذك��ور/اإن��اث(، وفق معايري 
وُيعترب  ُم��ع��ت��م��دة.  دول���ي���ة  حت��ك��ي��م��ي��ة 

ال�����ض��ل��وق��ي م���ن اأق�����دم ����ض���اللت كالب 
ملا  تاريخيا  ويرجع  العامل،  يف  ال�ضيد 
يزيد عن 12،000 �ضنة من موطنه 
العربية.  اجل��زي��رة  �ضبه  يف  الأ���ض��ل��ي 
بقدراتها  ال�����ض��ل��وق��ي  ك����الب  ومت���ت���از 
ال�ضتثنائية وذكائها ووفائها، و�ضكلت 
ال����راث احل�ضاري  ج����زءا م��ه��م��ا م��ن 

ومن موروث الآباء والأجداد. 
كما �ضيتم الإعالن يف الفرة القادمة 
عن  املعر�س  فعاليات  ان��ط��الق  ُقبيل 
م�ضابقة تراثية ثقافية بيئية موجهة 
ل��ط��ل��ب��ة امل����دار�����س، وذل�����ك م���ن خالل 
ل��الأط��ف��ال يف  رك���ن خ��ا���س  تخ�ضي�س 
تقدمي  �ضيتم  ح��ي��ث  امل��ع��ر���س،  م��وق��ع 
جوائز عينية توعوية مقدمة للطلبة 
من بع�س اجلهات الر�ضمية امل�ضاركة. 
واجل���م���ه���ور ع��ل��ى م���وع���د يف ال�����دورة 
امل�ضابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ال��ق��ادم��ة 
�ضيتم  وال����ت����ي  الأخ����������رى،  ال����ف����ري����دة 
م��ن قبل بع�س  الإع���الن عنها لح��ق��اً 
العار�ضني واجلهات امل�ضاركة، وخا�ضة 

يف جمال الرماية مبختلف اأنواعها. 
الأن�ضطة  م��ن  ب��اق��ة  لتنظيم  اإ���ض��اف��ة 
�ضاحة  يف  ال�������ض���ّي���ق���ة  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
ة  من�ضّ املعر�س  ب��ات  حيث  ال��ع��رو���س، 
تعريفية وتوثيقية للراث الإن�ضاين، 
ُي�ضاهم يف اإبراز جوانب مهمة للهوية 
التفاعل  وتعزيز  الأ�ضيلة،  الإماراتية 
مع ثقافات خمتلف ال�ضعوب والدول. 
يف  و�ضموليته  املعر�س  غنى  ويتجّلى 
الأق�ضام ال� 11 املُتنوعة التي ي�ضّمها، 
اليدوية،  واحل������رف  ال���ف���ن���ون  وه�����ي: 
ال�ضيد  رح��الت  ال�ضقارة،  الفرو�ضية، 
ال�ضيد والتخييم،  ُمعّدات  وال�ضفاري، 
اأ�ضلحة ال�ضيد، م�ضاريع احلفاظ على 
والرويج  ال��ث��ق��ايف  وال�����راث  ال��ب��ي��ئ��ة 
ل��ه��ا، م��رك��ب��ات وُم����ع����ّدات ال��رف��ي��ه يف 
واخلدمات  املنتجات  ال��ط��ل��ق،  ال��ه��واء 
الأ�ضماك  �ضيد  ُم���ع���ّدات  ال��ب��ي��ط��ري��ة، 
والريا�ضات البحرية، وو�ضائل الإعالم 

•• ال�شارقة-الفجر:

من  "كلمات  معر�س  فعاليات  �ضمن  للكتاب،  ال�����ض��ارق��ة  هيئة  ا�ضت�ضافت 
بعنوان  جل�ضة  املقبل،  مايو  من   3 حتى  مقّرها،  يف  تنظمه  ال��ذي  ال�ضرق"، 
"املخطوطات يف ع�ضر التحّول الرقمي"، �ضارك فيها كل من معايل الدكتور 
عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة امل�ضري الأ�ضبق، واأ�ضتاذ التاريخ يف جامعة 
املاجد  املخطوطات يف مركز جمعة  كامل، مدير  والدكتور حممد  الأزه��ر، 

للثقافة والراث. 
املطريي،  �ضيخة  الإماراتية  الإعالمية  اأدارت��ه��ا  التي  اجلل�ضة  وا�ضتعر�ضت 
واقع املخطوطات يف ظل التقدم التكنولوجي واخليارات التي تتيحها الثورة 
الرقمية احلديثة يف جمال احلفاظ على املخطوطات وتوفريها للباحثني 

والدار�ضني واجلمهور.
وا�ضتهل الدكتور عبد الواحد النبوي حديثه يف اجلل�ضة بالإ�ضارة اإىل اأهمية 
الرقمنة يف احلفاظ على املخطوطات باعتبارها جزء من هوية الأمة واأثرها 
الرئي�س الذي مت توارثه منذ قرون، وقال:"�ضاهمت الرقمنة وب�ضغطة زّر يف 
جمع �ضتات خمطوطات متناثرة حول العامل، فهناك الكثري من الدار�ضني 
والباحثني واملحققني ا�ضتغرقوا وقتاً يف البحث عن اأجزاء من املخطوطات 
ال�ضهل  م��ن  ب��ات  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  وبف�ضل  ال��ي��وم  لكن  ال��ب��الد،  ع��رب 
الو�ضول ل�ضاّلة الباحث والعثور على ما يكمل عقد املخطوطة ويلبي اأحكام 

حتقيقها واأركانه".  
واأ�ضاف: "الرقمنة وحتى اللحظة مت�ضي بوترية بطيئة وتكاليفها باه�ضة، 
الذي  بالقدر  منها  ن�ضتفيد  اأن  ن�ضتطع  ومل  الت�ضعينيات  مطلع  ب��داأت  فهي 

اأي�ضاً  لكنها  والع�ضرين  الواحد  القرن  مع  ب��داأت  الكربى  وطفرتها  اأردن���اه 
هذه  عرب  ومت  العالية،  تكاليفها  لها  فردية  مب�ضاريع  ومرتبطة  حم��دودة 
امل�ضاريع ا�ضتحداث املوؤ�ض�ضات التي نراها اليوم يف وطننا العربي، اإل اأن هذه 
عائد  املو�ضوع  وج��زء من هذا  لديها من خمطوطات  ما  تتح  املوؤ�ض�ضات مل 
لق�ضايا امللكية الفكرية، لكن يجب تغيري هذه الثقافة لأن املخطوطات تراث 
�ضعب  ب��اأن هناك  ال�ضعوب واحل�ضارات  نقول جلميع  اأن  عاملي ويجب  ثقايف 

اأبدع وقّدم الكثري لالإن�ضانية". 
وعلى  �ضهلة،  امل��خ��ط��وط��ات  ب��ت��داول  يتعلق  مب��ا  العاملية  "القوانني  وت��اب��ع: 
هناك  لكن  وال��دار���ض��ني،  للباحثني  الأب����واب  تفتح  اأن  العربية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
يعبثوا  باأل  واملحققني  والدار�ضني  الباحثني  الأف��راد  جتاه  م�ضوؤولية  اأي�ضاً 
بفهر�ضتها، وملكيتها الأدبية، يف الوقت ذاته يجب حفظ حقوق من يحقق 

وين�ضر".
بدوره، قال الدكتور حممد كامل: "نحن ننظر اإىل املخطوطات باعتبارها 
ينطلق  ال���ذي  ك��ون  وامل�ضتقبل،  احلا�ضر  احلقيقة  يف  لكنها  ف��ق��ط،  املا�ضي 
حفظ  املخطوطات  وحفظ  بعد،  يبداأ  مل  تاريخه  اإىل  ال�ضتناد  دون  بالعلم 
للحق احل�ضاري، وهنا تلعب التكنولوجيا والرقمنة دوراً مهماً يف ذلك، وقد 
قّدمنا يف املركز وخالل فرة كورونا ن�ضخاً من املخطوطات مل نتحها من 
قبل يف تاريخنا، وذلك لأن غالبية املهتمني اعتمدوا على الإنرنت يف هذه 

الفرة".
قوي  رق��م��ي  ن��ظ��ام  �ضناعة  م��ن  لب���د  ب��ال��ف��ه��ر���ض��ة،  يتعلق  "فيما  واأ����ض���اف: 
موحد  معيار  العامل  يف  يوجد  ل  ولالأ�ضف  الفهار�س،  ه��ذه  ك��ّل  لي�ضتوعب 
كبرية  مادية  مبالغ  تكّلف  العملية  هذه  واأن  خا�ضة  املخطوطات،  لفهر�ضة 

نظام خا�س هو  اإيجاد  ف��اإن  لهذا  الأوراق،  من  ج��داً  ع��دد كبري  اإىل  وحتتاج 
م�ضاألة مهمة تدعم املجال الرقمي لعلم املخطوطات".

ورقة  األ��ف  بت�ضوير22   يومياً  يقوم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  كامل  ال��دك��ت��ور  ولفت 
كانت  التي  التقنيات  اأن  موؤكداً  وغريهم،  والدار�ضني  والباحثني  للراغبني 
مّتبعة يف ال�ضابق تغريت وا�ضتبدلت بو�ضائل حديثة �ضّهلت من عملية ن�ضخ 

وتداول املخطوطات.
وتابع: "�ضاهمت الو�ضائل احلديثة يف حفظ املخطوطات ب�ضكل اآمن واأكرث 
ان�ضباطاً، فاليوم لدينا خدمات ال�ضحب التي تتيح الكثري من خيارات الأمن، 
وهي تتلقى حتديثات ب�ضكل دوري، اإذ ميكن احل�ضول على اأكرث من ن�ضخة 
للمخطوطات والو�ضول لها ب�ضهولة من اأي مكان يف العامل يف وقت كنا ل 
نعرف اأين اأماكن املخطوطات، لذا ل خوف على م�ضاألة حفظ املخطوطات 
تعتمدها  اآمنة  لها معايري  و�ضائل  نتعامل مع  لأننا  التطورات  يف ظّل هذه 

الأنظمة املالية العاملية". 
واأ�ضار الدكتور حممد كامل يف ختام اجلل�ضة اإىل اأن الذكاء ال�ضطناعي بات 
اليوم يلعب دوراً كبرياً يف جمال رقمنة وحفظ املخطوطات، وقال: "حققت 
العديد من ال�ضركات ابتكارات كبرية يف هذا املجال حيث يجري العمل على 
فتحها  دون  للمخطوطات  الدقيقة  يف  لقطة   300 اأخ��ذ  من  تتمّكن  اآلت 
وبزاوية 45 درجة كي ل يتم تخريبها اأو العبث بها، كما يتم تطوير اأنظمة 
له معايري وقيا�ضات  اليوم ل يوجد  م��ازال حتى  ال��ذي  اليد  ت�ضتوعب خّط 
موحدة، اإىل جانب العمل على كامريات ت�ضتطيع التعريف بتفا�ضيل الأوراق 
وميكن لها التقاط �ضور عالية اجلودة، وغريها مما �ضيكون منعطفاً مهّماً 

وتاريخياً يف جمال املخطوطات". 

خالل جل�صة  �صمن »كلمات من ال�صرق« يف »هيئة ال�صارقة للكتاب«

متخ�س�سون: التحّول الرقمي خدم املخطوطات والتحدي يكمن يف الفهر�سة وحفظ احلقوق

من خمتلف اأنحاء العامل..  ال�صباب  املُبدعني  ال�صتقطاب  ُم�صابقة   12

معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية ُيعلن عن ُم�سابقات بحثية, علمية, اأدبية, وفنية 
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اآراء الكتاب

م�صاحة ن�صتعر�س فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�صاركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�صامة عبداملق�صود

التجربة االإماراتية
 منذ بداية اأزمة كوفيد 19 وانت�ضار الوباء راأينا الهلع يجوب العامل من �ضرقه 
اإىل غربه ، ومن �ضماله اإىل جنوبه، حتى اأننا راأينا على مراأى وم�ضمع من اجلميع 
دول قد ا�ضتولت على �ضحنات من الأقنعة كانت يف طريقها اإىل دول اأخرى، ودول 
قامت بالإغالق الكامل و�ضبه الكامل منذ بداية الأزمة ، وراأينا دول يف منطقة 
اخلليج قد اأنهت العام الدرا�ضي يف حني اأن العملية التعليمية يف الإمارات ا�ضتمرت 
ب�ضكل طبيعي عرب تطبيق نظام التعلم عن بعد حيث يلتقي املعلمون مع طالبهم 
يف �ضاعات جمدولة من قبل وزارة الربية والتعليم التي اأثبتت مبا ل يدع جمال 

لل�ضك باأنها كانت جاهزة ول�ضان حالها 
يردد، هنا عيال زايد .  هذا ما وجدناه 
ح��ا���ض��را و���ض��اه��دا م��ن��ذ ب���داي���ة الأزم����ة 
اأن يطمئن كل  ال��ق��ي��ادة   اأع��ل��ن��ت  ح��ي��ث 
الإم���ارات فنحن نوؤمن  اأر���س  من على 
الدواء والغذاء اإىل ما ل نهاية، فالدواء 
الر�ضالة  ه����ذه  اأح���م���ر،  خ���ط  وال����غ����ذاء 
ا�ضتثناء  دون  للجميع  ط��م��اأن��ة  ج���اءت 
اأم  مقيمني  اأم  م��واط��ن��ني  ك��ان��وا  ���ض��واء 
اأهم  ل��وج��ود  طماأنتهم   ، زائ��ري��ن  حتى 
والغذاء والذي  ال��دواء  عن�ضرين وهما 
ل  قاطعة  ب�ضورة  عليهما  التاأكيد  مت 

تقبل اجلدل اأو حتى ال�ضك .  وبعدها راأينا جميع موؤ�ض�ضات الدولة كاملة تعمل 
كل  لي�ضبح   ، واتقان  وت�ضحية  اإن�ضانية  �ضيمفونية  اأجمل  عازفًة  اإىل جنب  جنبا 
اأخرى  اأزم��ة مثلما حدث يف دول  اأح��د بوجود  �ضيء متوفرا للجميع، فلم ي�ضعر 
كثرية ، فكان احلفاظ على �ضحة الإن�ضان هو املهم وهو الأغلى وهو الأوىل فراأينا 
اتخاذ كافة الإج��راءات ال�ضحية والحرازية التي تكفل تقلي�س ن�ضبة الإ�ضابة 
عرب تنفيذ برنامج التعقيم الوطني لي�ضمل جميع مناطق الدولة واإقامة مراكز 
ثم عزلها  انت�ضارها ومن  قبل  احل��الت  للجميع، لكت�ضاف  املجانية  الفحو�ضات 
وتقدمي الربوتوكول الطبي املعمول به يف وقتها، واإطالق حمالت التوعية حتت 
" وقد ا�ضرك فيها اجلميع دون ا�ضتثناء فكان اجلميع  "خليكم يف البيت  �ضعار 
ب��اأن حتتل  كله  ذل��ك  ليكلل  اجلميع   على  اإيجابا  ذل��ك  فانعك�س  للجميع؛  ق��دوة 
اأبوظبي املركز الأول عامليا كاأف�ضل مدينة تطبق الإج��راءات الحرازية  مدينة 
�ضد كوفيد 19 . لقد ا�ضتخدمت الدولة العديد من احللول الذكية للك�ضف عن 
احللول  ه��ذه   اأب��رز  ومن  انت�ضاره،  على  وال�ضيطرة  وتتبعه،  كوفيد19-،  ح��الت 
املن�ضة  ويعترب  للجميع  جم��اين  وه��و  الإم��ارات��ي  احل�ضن  تطبيق  منها  الذكية، 
من  مقربة  على  ال�ضخ�س  ك��ان  اإن  م��ا  معرفة  على  ويعمل  الر�ضمية،  الرقمية 
يتيح  كما   ، اإ�ضابتهم  ثبتت  اأ�ضخا�س  مع  التعامل  اأو  مبخالطة  قاموا  اأ�ضخا�س 
بتلقي  الفريو�س  عن  الك�ضف  لختبارات  يخ�ضعون  الذين  لالأ�ضخا�س  التطبيق 
نتائج اختباراتهم مبا�ضرة على هواتفهم. ول نن�ضى من�ضة "الدكتور الفرا�ضي، 
ومن خالله ميكن لالأ�ضخا�س تقييم الأعرا�س املر�ضية التي تظهر عليهم وما 
ال�ضاعة ذكية ملراقبة  اأم ل، وهناك  بالفريو�س  الأعرا�س مرتبطة  اإذا كانت تلك 
املر�ضى خالل العزل، ت�ضتخدم حكومة اأبوظبي ال�ضوار الإلكروين الذكي كجزء 
من جهودها لتنفيذ اإجراءات العزل ال�ضحي، ويعمل ال�ضوار الإلكروين كجهاز 
تتبع ومراقبة ويتم ربطه بتطبيق احل�ضن اخلا�س بتتبع واختبارات كوفيد19-، 
العزل  عليهم  ينطبق  الذين  الأ�ضخا�س  اأن  من  للتاأكد  ال�ضوار  ي�ضتخدم  و�ضوف 
املنزيل ميكثون يف بيوتهم طوال مدة العزل. اإن هذا البلد اخلرّي بحكامه الذين 
ي�ضنعون تاريًخا حافاًل باملنجزات يف �ضتى امليادين، و ي�ضهد عليهم ولهم التاريخ 
لهم  فاأخل�س   ، لأوطانهم  اأخل�ضوا  لقد   ، ن��ور  من  باأحرف  املجد  �ضطروا  باأنهم 
الإن�ضاين  والت�ضامح  التعاي�س  من  مدًنا  بنوا  لقد  اأر�ضهم،  على  واملقيم  املواطن 

يندر وجوده، فكانت لهم �ضياجا قويا وح�ضًنا منيًعا.
عاطف البطل /كاتب �صحفي

اأو�صك على الرحيل
يحل  وعندما   ، ندركه  ب��اأن  وندعو  منه  تقربا  التي  الأي��ام  ونعد  ننتظره طويال 
فيه  �ضهر  املقبل،  العام  ندركه  اأن  وندعو  نودعه  اأنف�ضنا  جند  به  ونبتهج  علينا 
فيه  وت��رت��ق��ي  النفو�س،  فيه  وت��ت��ب��دل  ال��ط��رق��ات،  ينرث يف  احل��ب  فيه  ك��ل جميل 
القلوب، لو اأن العام كله رم�ضان لع�ضنا يف �ضالم ومودة ورحمة ونبذنا البغ�ضاء 
اأبهى �ضورة  لنفرح ويتالحم اجلميع يف  الدنيا. نرقبه  وامل�ضاحنات على هموم 
للتعاون والإخ��اء، تت�ضارك الأي��ادي مل�ضاعدة الفقراء وامل�ضاكني، مر العام املا�ضي 

على الأمة ونحن حمبو�ضون بال تزاور 
اليوم،  ك��م��ا ه��ي  امل�����ض��اع��دة  ت��ق��دمي  ول 
امل�ضاجد  ال��ع��ب��ادات داخ����ل  ح��رم��ن��ا م��ن 
احلرام  امل�ضجد  �ضاهدنا  جماعات،  ويف 
العمرة  م��ن  منعنا   ، زوار  ب��ال  كاليتيم 
واحل��ج وال��ط��واف، ف�ضعرنا بغ�ضب اهلل 
علينا وكيف كانت هذه النعم يف اأيدينا 
و�ضعرنا  بيوتنا  يف  حب�ضنا  ندركها،  ومل 
باآيات اهلل فينا، ومار�ضنا الفرار من الأخ 
والزوجة،  والأولد  والأحبة  والوالدين 
ونفر من اجلائحة  نهرب  اأنف�ضنا  راأينا 

فرارنا من الأ�ضد.
كنا   ، عليها  نق�ضي  اأن  املمكن  باأ�ضياء من  ومتم�ضكني  مت�ضددين  كنا  اأننا  وجدنا 
جند من يزاحم وي�ضع قدمه على قدمك ل�ضد الفرج، واليوم تنفع ال�ضالة وبيننا 
اأمتار، كنا ن�ضرف يف احلفالت وندعو مئات الأ�ضخا�س ونبذر يف الأعرا�س، اليوم 
الزواج يتم بدون مدعوين ول حفالت، اإذا هي العادة التي من املمكن اأن ننزعها 
ل  �ضماء  م��ادة  فلي�ضت  لالأف�ضل،  تغيريها  وارد  والتقاليد  العادات  �ضلوكنا.  من 
تك�ضر، فال�ضهر الكرمي منحنا احلب و�ضفاء النف�س، ولي�س هذا العمل من حب�س 
ال�ضياطني ، لأن النف�س الأمارة بال�ضوء اأ�ضد من اإبلي�س واأعوانه و�ضياطني الإن�س 
الرحمة  اإىل  ي�ضدنا  وف�ضله  بروحانياته  رم�ضان  ،لكن  اجلن  �ضياطني  من  اأ�ضد 

ويجذبنا اإىل عمل اخلري والعبادة والت�ضالح النف�ضي.
�صامي حممد /م�صت�صار قانوين 

�صهر الت�صامح 
يدخل �ضهر رم�ضان على الأمة الإ�ضالمية باخلري والطماأنينة والت�ضامح، �ضهر 
الرحمة  القلوب  يف  وحت��ل  ال�ضماحة  وجهه  على  ويظهر  ال�ضخ�س  يتبدل  فيه 
املبادرات  ف��ي��ه  وتنت�ضر  ال�����ض��دق��ات،  ف��ي��ه  وت����زداد  معطي  اإىل  املم�ضك  وي��ت��ح��ول 
على  تركز  ال��دول  فبع�س   ، وال���دويل  والقليمي  املحلي  امل�ضتوى  على  اخلريية 
م��د ي��د ال��ع��ون وامل�����ض��اع��دة ل��ل��دول ال�ضد 
القنوات  وت�����ض��ق  الب�����ار  ف��ت��ح��ف��ر  ف���ق���را، 
وت��ب��ن��ي م�����ض��اج��د وم�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات ف�ضال 
اهتمام  الغذائية.  وال�ضالل  الدوي��ة  عن 
بالفقرية �ضمة من �ضمات  الغنية  الدول 
اأ�ضد  ه��م  م��ن  فهناك  وال��راأف��ة،  الرحمة 
اأن  ملاأوى، فاجلميل جدا  فقرا واحتياجا 
ينتبه احلكام والقيادات ملثل هذه الفئات 
لي�ضت فقط املوجودة على الأر�س وامنا 
املوجودين يف بالد اخرى، فالعطاء من 

�ضيم الكبار ، ول يعني ان متنح دولة العطايا لدولة اأخرى اأنها تت�ضدق باملعنى 
املجرد، ولكن هذا واجب على مدار العام ولي�س مرتبطا بال�ضهر الف�ضيل فقط، 
فال�ضحنات الغذائية التى تذهب للدول لي�ضت اهانة اأو منه، فامل�ضاعدات متبادلة 
الطبية من  امل�ضاعدات  تبادل  الراهنة  املرحلة  راأينا يف  املختلفة، وقد  يف �ضورها 
الداعمة  امل�ضاحنات  فلنرك  اجلائحة.  هذه  ملكافحة  وجتهيزات  واأدوات  معدات 
للفرقة على ال�ضو�ضيال ميديا ولنوؤكد على الت�ضامح، واأن امل�ضاعدات لي�ضت فقط 
ع��رق، لأن  اأو  للغة  النظر  العامل دون  ل��دول  واإمن��ا متتد  الإ�ضالمية  ال��دول  بني 

الإ�ضالم احلنيف يحثنا على املودة والرحمة وال�ضعور باآلم الغري.
 حممد اأ�صامة 

اجلمال موجود 
الأنفا�س، فامل�ضل�ضالت كلها تدور  العام يحب�س  الدراما هذا  ال�ضراع يف  ا�ضتمرار 
حول العنف وكاأن الكاتب واحد واأن املجتمع الذي يعي�س فبه �ضناع الدراما غري 
جمتمعنا الذي نعرفه، فال�ضرب وال�ضالح والعنف وال�ضراع على املال �ضمة الدراما 
هذا العام، وكاأن املجتمع ل يوجد فيه مميزات ن�ضلط ال�ضوء عليها، اأين الطاقة 

قوية  الإيجابية يف عر�س مناذج عربية 
لديها النجاح والتفوق، نعلم اأولدنا من 

خاللها القيم واملبادئ.
يف تاريخنا العربي اأ�ضخا�س �ضقوا طريق 
التميز والنجاح يف الداخل واخلارج، اأين 
اأن نركز على  هوؤلء من الدراما، علينا 
ال�ضور الإيجابية ونن�ضرها بني ال�ضباب 
ويبني  يجتهد  من  هناك  ب��اأن  ليتعلموا 
العامل،  على  واحلفاظ  الأوط��ان  لرفعة 
النجاح  اأن  الأج����ي����ال  ن��ع��ل��م  اأن  ع��ل��ي��ن��ا 
م��وج��ود ول��ي�����س امل��م��ث��ل اأو ال��الع��ب هم 
الذين  هم  احلقيقيون  النجوم  النجوم، 

يوؤدون املمثلني اأدوارهم فانتبهوا.
  حممد علي 

مراحل �صناعة االأفالم
لأ�ضحابها  وال��رثوة  ال�ضهرة  وحتقق  �ضعوبة  الفنون  اأك��رث  هي  الأف��الم  �ضناعة 
نظراً ملا لها من تاأثري يف ال��راأي العام ورواج��اً يف املجتمعات، وتبداأ �ضناعة فيلم 
�ضينمائي اأو فيلم ق�ضري من فكرة للتحول اإىل �ضيناريو يعده الكاتب وتنتقل اإىل 
املخرج الذي �ضيحول الن�س اإىل لوحات م�ضورة ومن ثم اإىل املنتج الذي �ضيدير 
كامل العمل.  قد تكون ق�ضة الفيلم عبارة عن رواية حولها الكاتب اإىل �ضيناريو 
ق�ضة،  اإىل  وحولها  مبا�ضرة  ال�ضيناريو  كاتب  بها  ب��داأ  فكرة  جم��رد  اأو  �ضينمائي 
مكتوبة  ق�ضة  اأو  ن�س  بتحويل  املعني  فهو  ج��داً،  مهمة  ال�ضيناريو  كاتب  ومهمة 

اأو فكرة اإىل حبكة درامية ميكن تطبيقها 
من خالل �ضور وم�ضاهد، وهنا يبداأ دور 
يقوم من خ��الل م�ضاعدة  ال��ذي  املخرج 
مع  يتنا�ضب  مب��ا  العمل  ب����اإدارة  فريقه 
الأدوار  بتوزيع  املحددة، ويقوم  امليزانية 

على املمثلني. 
الفيلم ه��ي م��ن مهمة  اإن��ت��اج  اإدارة  اأم���ا  
املال  بتاأمني  يتكفل  الذي  النتاج  مدير 
العمل  ف��ري��ق  واأج���ور  النفقات  لتغطية 
اإنتاجه  ���ض��رك��ة  ت��ق��وم  وق���د  وامل��م��ث��ل��ني، 
بتغطية كل ميزانية العمل لتقوم بتوزيع 
اأو  الأرب��اح،  انتاجه وحتقيق  بعد  الفيلم 

ميكن طلب التمويل من ال�ضتدوهات ال�ضينمائية الكربى، اأو عرب امل�ضاعدات اأو 
اأوحتى راعني ر�ضميني، وبالتايل البحث عن موزعني للفيلم.  قنوات التلفزيون 
الت�ضوير  برنامج  و�ضع  يف  املخرج  م�ضاعد  مهمة  وتكمن  املخرج  م�ضاعد  وياأتي 
ومتابعته، وتعد هذه اخلطوة رئي�ضية لتنظيم عمل املمثلني وترتيب التجهيزات 
ت�ضوير  م��واق��ع  ع��ن  البحث  عليه  يتعني  كما  وال�����ض��وت،  اخل��ا���ض��ة  وال��ت��اأث��ريات 
تعطى  حني  يف  الت�ضوير،  فريق  ت�ضكيل  اأم��ر  فيتوىل  املنفذ  املخرج  اأم��ا  الفيلم، 
ت�ضوير  يبداأ  املطاف  نهاية  يف  خمت�س،  مدير  اإىل  والكومبار�س  التمثيل  مهمة 
�ضخ�ضاً   30 اإذ يحت�ضد نحو  ت�ضويقاً،  الأك��رث  الأم��ر  وه��و  املخرج،  ب���اإدارة  الفيلم 
الت�ضوير، وفريق �ضوت وفريق  ب��اإدارة مدير  الت�ضوير  بينهم فريق مهمته  من 
اإدارة كل ما هو لوجي�ضتي بالإ�ضافة  ديكور.  ويتوىل فريق موجود على الأر�س 
اإىل التنقالت والطعام وال�ضراب وال�ضكن.  وهناك مرحلة ما بعد الإنتاج ، وما اإن 
تنتهي مرحلة ت�ضوير امل�ضاهد حتى تبداأ مرحلة ما بعد النتاج، بادئ الأمر يتم 
انتقاء امل�ضاهد امل�ضورة التي �ضيعمل عليها املنتج، ومن ثم متزج الأ�ضوات وت�ضاف 
التاأثريات ال�ضوتية والتعليقات واملو�ضيقى لتوفري الأجواء املنا�ضبة، و�ضول اإىل 
اإ�ضافة التاأثريات اخلا�ضة بالفيلم، ويف النهاية يتم معايرة الفيلم ب�ضبط �ضورته 
مع جميع عنا�ضره، وعندما يتفق املخرج واملنتج واملوزعون على النتيجة النهائية، 

ُتو�ضع اللم�ضات الأخرية وُيب�ضر الفيلم النور.
معاذ الطيب /خمرج

عنا�صر الكون
هذا  من  ج��زء  لأن��ك  اأك��رث  طبيعتك  فهم  على  ت�ضاعدك  الكون  مكونات  فهم  اإن 
الكون بل اأنت ن�ضخة م�ضغرة عنه وكل جزء موجود يف الكون موجد لديك فاأنت 
انعكا�س لذلك الكون ومبعرفة طاقات عنا�ضر الكون تدرك مدى الطاقة الهائلة 
التي وهبك اهلل اإياها وتتعرف على كيفية عمل ج�ضدك وت�ضل للحكمة وال�ضعادة 
ال��راب واملعدن  امل��اء، اخل�ضب، النار،  وال�ضمو الروحي .  هذه العنا�ضر اخلم�ضة 

اهلل  اأبدعه  ال��ذي  الكون  حياة  دورة  ت�ضكل 
اإما عالقة داعمة  وتكون العالقة بينها 
واملاء  كالنار  مدمرة  اأو  الهواء  و  كالنار 
املادي  م��وج��ودة يف ج�ضدك  ذات��ه��ا  وه��ي 
وي�ضاعدك علم الفرا�ضة يف معرفة مدى 
التوافق بينك وبني هذه العنا�ضر، وقد 
جتد �ضفات عدة عنا�ضر يف �ضخ�ضيتك 
الطاغي  هو  يكون  واح��د  عن�ضر  اأن  اإل 
حيث ميثل �ضكل الوجه املثلث وامل�ضتطيل 
الوجه  ومي��ث��ل  اخل�ضب  عن�ضر  طبيعة 
من  قليالرَ  وال�ضيق  الأ�ضفل  من  املربع 
ال��وج��ه املربع  اأم���ا  ال��ن��ار  الأع��ل��ى عن�ضر 

البي�ضوي  والوجه  ال��راب  عن�ضر  فيمثل 
امل��اء.  يت�ضف من ميثل عن�ضر  الدائري عن�ضر  الوجه  املعدن كما ميثل  عن�ضر 
اجلديدة  ال��ب��داي��ات  وح��ب  وال��روم��ان�����ض��ي��ة  والزده�����ار  وال��ن��م��و  بالعطاء  اخل�ضب 
والطاقة  والل��ت��زام  بالتوازن  فيت�ضم  املعدن  عن�ضر  اأم��ا  ج��دارَ،  ح�ضا�س  يكون  كما 
الراب  عن�ضر  ي�ضري  بينما  اخلا�ضة،  قوانينه  ولديه  مبدع  واحليوية  والن�ضاط 
والوطن  العائلة  وح��ب  املثالية  نحو  وال�ضعي  والأم���ان  والثبات  ال�ضتقرار  اإىل 
ويكون �ضاحب عن�ضر النار حما�ضي جاد وعملي مندفع ولديه حب قوي للذات 
مرن  عاطفي  اإن�ضان  امل��اء  عن�ضر  ميثل  واأخ���ريارَ  وال�ضلطة،  القيادية  وللمنا�ضب 
الآخرين  التوا�ضل مع  �ضهولة  لديه  للهدوء  ب�ضهولة وحمب  يتكيف  واجتماعي 
ول يعطي ثقته ب�ضهولة.  لقد خلق اهلل تعاىل الكون حمكم احلركة وبتوازن هائل 

بني جميع طاقات هذه العنا�ضر واجل�ضم الإن�ضاين هو جزء من اجل�ضم الكوين 
ال�ضهل عليك حتليل  العنا�ضر ي�ضبح من  اأ�ضرار طاقة هذه  فاأنت عندما تعرف 
�ضخ�ضيتك وال�ضعي للتوازن بينها كافة لأن اأي خلل يوؤدي اإىل اأمرا�س ج�ضدية اأو 
نف�ضية بينما هذا التوازن يعزز قدرتك على التناغم والن�ضجام مع الكون لتح�ضل 

على اأكرب قدر من طاقاته الإيجابية وتتوافق بنجاح مع كل ما يحيطك بك.  
منال حبال /اإعالمية

خما�س ما قبل الكتابة 
اأن  ن��ح��اول  خ��واط��ر  حتى  اأو  رواي���ة  اأو   مقال  لكتابة  نتاأهب  ح��ني  اأحيانا  يحدث 
داخل  �ضغرية  جولة  يف  روحنا  ناأخذ  رمبا  و  عقولنا  نغتال  الكتابة  روح  ن�ضتدرج 
حديقة خ�ضراء مزينة باأنوار من زهور البنف�ضج جنل�س �ضويا نحت�ضي فنجانا من 
الهيل اخل�ضراء و تطاردها ملعقة �ضغرية بحبة �ضكر  الغارقة يف حبات  القهوة 
الناعمة لرفع  تاأتي مل�ضات يدنا  الذوبان و بعدها  واحدة لتخو�س �ضراعا حتى 

كوب القهوة لت�ضل ملب�ضمنا و هنا تبداأ اأول ر�ضفة.
و بعد اأن اختليت بنف�ضي مع هذا ال�ضديق الزاكي اأبداأ الهم�س بيني و بني نف�ضي 
بعد اأن انقطعت لأيام عن الكتابة لأ�ضالها : ملاذا هذا النقطاع ، فتجيب : م�ضاغل 
احلياة كثرية واأ�ضبح عقلي معباأ بروا�ضب ذكريات قدمية رمبا اأ�ضبح بحاجة اإىل 
بال�ضري لدقائق و  اأه��م   اأعلم منبعها  بتنهيدة طويلة ل  اًو تروي�ضه، و  ت�ضفيته 

داخ��ل منزلنا ذي  نف�ضي يف جولة  اآخ��ذ 
الطابع الراثي القدمي كل قطعة اأثاث 
ال��ن��ح��ا���س وال�ضدف  ب��ق��ط��ع  م��زي��ن��ة  ب��ه 
الذي  مكتبي  اأتلم�س  و  ي��دوًي��ا  امل�ضنوع 
ورثته عن اأبي و الرثيا املعلقة بال�ضقف 
الالمع  الكري�ضتال   تتدىل منها حبات 
ت��ب��دو ك��الأح��ج��ار ال��ك��رمي��ة، ه��ك��ذا نحن 
ن���ظ���ل ه���ائ���م���ني اأح����ي����ان����ا ب����ني ج�����دران 
ن��ح��ل��ق يف �ضماء  ن��ظ��ل  خم��ت��ل��ف��ة ورمب����ا 
تعلمنا  متباعدة. هكذا  لفرات  اأفكارنا 
براعة  رغ��م  ال�ضطور  خلف  نختبئ  اأن 
القلم يف ال�ضرد و حثنا على ر�ضم الكلمة 

و نق�س احلروف. كم ا�ضتغرقنا يف التفكري و نحن ن�ضع روؤو�ضنا حتت راحة اأيدينا 
يف  لنا  يبت�ضم  القمر  لنتظار  جتلي  يف  ال�ضماء  يف  النجوم  لنعد  باأعيننا   نطل 
ال�ضباح  اأن نهم�س يف عيون  اأف�ضل بكثري  جميل  اأن غدا  عمق الظالم ليخربنا 
و ن�ضت�ضعر احلب بني غياهب احلياة و نعيد له اأنفا�ضه و حلنه القدمي و نخرب 

القلم بكل جديد.
نهلة خر�صتوفيد�س/كاتبة

رم�صان والبادية 
زمان كانت اأبرز مظاهر رم�ضان تتمثل يف املزيد من التوا�ضل بني الأهل واجلريان 
البادية  مناطق  يف  الليل  منت�ضف  حتى  �ضهراته  ومتتد  خا�ضة  نكهة  له  والليل 
وي�ضوده التعاطف والراحم واخل�ضوع والحرام بني النا�س.. واملجال�س مذاقه 
اخلا�س حيث تختلف عن جمال�س اليوم التي تفتقد الب�ضاطة وتركز يف اأغلبتها 
عن احلديث وال�ضيا�ضة والأ�ضهم والبور�ضة يف حني تعقد بع�ضها من اأجل الواجهة 
فقط ، جمال�س رم�ضان اأيام زمان والتي كانت تن�ضب بعد �ضالة الراويح كانت 
تناق�س اأمور الدين والفقه وهموم و�ضوؤون النا�س عامة يف اأجواء غاية يف الب�ضاطة 
ب��داأت تتال�ضى ع��ادات هذه الفئة من النا�س بعد اندماجها يف املجتمع  ولالأ�ضف 
يتهياأ  ال�ضم�س ح��ي  م��ن خ��الل مغيب  ي��رق��ب ه��الل رم�ضان  ال��ك��ل  احل�����ض��ري. 
ال�ضباب وال�ضيوخ ويجتمعون يف البيوت الكبرية وحيث ي�ضاهدون الهالل يطلقون 
نريان بنادقهم م�ضتب�ضرين به واإن كان يف غالب الأعوام يتم العتماد على اململكة 
البهجة  تعم  كانت  احلالتني  كلتا  يف  روؤي��ت��ه،  عن  الإع��الن  يف  ال�ضعودية  العربية 
والفر�ضة بني الأهايل وتتبادل التهاين وفق العادات القدمية املوروثة عن الآباء 
اإذ ل ترقي مظاهر الفرحة بقدوم رم�ضان يف  ملا يحدث اليوم  والأج��داد خالفاً 

ظل �ضرعة وترية احلياة وتعقيداتها اإىل 
ب�ضاطة  اأي���ام  عليه  كانت  ال��ذي  امل�ضتوى 
لدى  املف�ضلة  الأك���الت  وكانت  البادية. 
بالب�ضاطة  ات�ضمت  البادية والتي  اأغلبية 
احلام�س  ال��روب  يف  تتمثل  واجلماعية 
والعي�س وحليب الإبل والتمر،واأن البدو 
القدمية  اأكالتهم  يف�ضلون  يزالون   ما 
ال��ت��ي اأ���ض��ي��ف��ت اإل��ي��ه��ا م���ع م����رور الأي����ام 
اأكالت جديدة مثل ال�ضوربة والبالليط 
والهري�س  وال��ل��ح��م  وال�����ض��م��ك  واخل���ب���ز 
واخلبي�س واللقيمات. ومل يعرف الك�ضل 
والن�ضاء  ال��رج��ال  اأو���ض��اط  ب��ني  ل��ه  مكاناً 

يتوجه  تقاع�ضهم فاجلميع  لتربير  بال�ضوم  زمان ول يتحججون  اأي��ام  وال�ضباب 
لعمله يف ال�ضباح الباكر منهم من يرعى الإبل والغنم واآخرون ينت�ضرون بحثاً عن 
لقمة العي�س وقوت اأ�ضرهم، فيما تذهب املراأة لتحتطب ولتح�ضر املاء على راأ�ضها 
وت�ضتغل بتح�ضريي الطعام لالإفطار وتربية �ضغارها ورعايتهم. ليايل رم�ضان 
العري�س جل�ضات  ال�ضعر وخطائر  التي تعقد يف بيوت  اإىل جانب املجال�س  ت�ضهد 
وال�ضقلة  احل��رمي  الأط��ف��ال  يلعب  فيما  احلديث  اأط��راف  لتجاذب  للن�ضاء  �ضمر 
يف  اآبائهم  مل�ضاعدة  الباكر  ال�ضباح  يف  وي�ضتيقظون.  �ضعبية  األعاب  وهي  والكحة 
الإلكرونية  بالألعاب  ين�ضغلون  الذين  اليوم  لأطفال  والإب��ل خالفاً  الغنم  رعي 
ع�ضيبو  واأغلبهم  الدرا�ضي  حت�ضيلهم  ح�ضاب  على  الف�ضائية  القنوات  م�ضاهدة 

املزاج وبع�ضهم اأف�ضدهم التدليل الزائد.
 واأما ال�ضتعدادات للعيد يف البادية اأيام زمان فمظاهرها وفرحتها كانت اأجمل 
واأكرب من اليوم، واأهل بادية الإمارات كانوا ي�ضتعدون له يف اأواخر �ضهر رم�ضان 
الكرمي وك�ضوة الأطفال والن�ضاء ويلب�ضون اجلديد من الثياب كباراً و�ضغاراً، ثم 
يتوجهون �ضبيحة يوم العيد لأداء �ضالة العيد يف امل�ضجد بينما الن�ضاء تن�ضغل 
بع�ضهم  مع  والأ�ضدقاء  الأهل  زيارات  تتوا�ضل  ال�ضالة  بعد  باإعداد  "الريوق". 
البادية  يف  تتوج  بالعيد  احتفالية  مظاهر  اليوم  ه��ذا  وي�ضهد  احل��ي  يف  البع�س 
ثالثا  اأي��ام.  ثالثة  عندهم  الفطر  عيد  مظاهر  وت�ضتمر  اخليل  اأو  لالإبل  ب�ضباق 
موائد الإفطار: ل يكاد يخلو م�ضجد اأو زاوية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
من مائدة معدة لإفطار ال�ضائمني، ومهما كانت الفروق الكمية اأو النوعية فاإنها 
تعطي معنى لقيم البذل والتوا�ضل الجتماعي يف هذا ال�ضهر الكرمي. فعرب كل 
الآذان   انتظار �ضوت  امل�ضاجد يف  اأم��ام مداخل  �ضخمة  اأع��داداً  الدولة جتد  مدن 
ليتناولوا وجبة اإفطار �ضاخنة. فما اأهمية هذه املوائد، وما دورها يف اإيجاد ترابط 
تعد  الإفطار  الدين؟.  موائد  راأي  وما  الكرمي،  ال�ضهر  وديني يف هذا  اجتماعي 
وجوه اخلري التي يقبل عليها الأغنياء يف رم�ضان فينفق كل منهم ح�ضب قدرته 
املادية وذلك بالتفاق مع اإدارة امل�ضجد القريب من منطقة �ضكنه، ويتم ذلك قبل 
ح�ضب  اأيامه  بع�س  اأو  بال�ضهر  املتربع  يقوم  اأن  على  التفاق  يتم  حيث  رم�ضان 
ا�ضتطاعته. والبع�س يقدم لإدارة امل�ضجد قيمة الإفطار نقداً وتقوم هي بال�ضراء 
والتجهيز ويقوم بهذا اخلري ح�ضب ما ف�ضل اهلل عليه. وقد يفطر مع ال�ضائمني 
داخل امل�ضجد اإذا توافر لديه الوقت يف بع�س الأحيان كما اأن يف ذلك خري كثري 
لفئات كثرية من العاملني خارج وداخل الدولة الذين ينتظرون رم�ضان بخرية 
الوقت،  على اجلميع. كما ي�ضتفيد منها من هم خارج مناطق �ضكنهم وداهمهم 
باأن رم�ضان  اإمي��ان  هو  الوجوه يومياً  واأن تالقي  الإفطار حيث هم،  فيتناولون 
يوجد التوا�ضل الجتماعي ويثمر بالتاأكيد العديد من الق�ض�س الإن�ضانية واإن 
كان احل�ضور دائماً ياأتون يف جماعات يعرفون بع�ضهم البع�س. ورغم اأن ظاهرة 

موائد الإفطار اأو مائدة الرحمن موجودة يف عدد كبري من العوا�ضم الإ�ضالمية 
ترابط  وت�ضاعد يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  ج��داً  وا�ضحة  اأنها  اإل 
منذ  الإم��ارات  يف  موجودة  الإفطار  وموائد  للوافدين.  بالن�ضبة  خا�ضة  املجتمع 
اأنها يف الفرة الأخ��رية �ضهدت  اإل  امل�ضلمني،  قدمي الزمن كما غريها من بالد 
تنظيماً كبرياً واأ�ضبح الأفراد ي�ضاركون موؤ�ض�ضات الدولة كل ح�ضب مقدرتها كنوع 
بع�س  اإن  بل  �ضائم.  اإفطار  بثواب  والفوز  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اإىل  التقرب  من 
اإن مل يزد عليها،  اأب��داً ول ينق�س فيها  املو�ضرين جعلها ع��ادة �ضنوية ل يركها 
فكل م�ضجد  اأث��راً  واأعظم  ت��اأث��رياً  اأك��رث  الوقت احل��ايل جعلها  ولعل تنظيمها يف 
وخيمة يوجد بها القائمون على هذه املائدة حيث ل يتلقون اإل املطلوب حتى ل 
تف�ضد الكمية املتبقية ورمبا يوجهون املتربعني اإىل اأماكن اأخرى، وكما ظهرت 
�ضنوياً مب�ضاركتهم  العمل  تقوم على هذا  الأ�ضدقاء  جمعيات بني جمموعة من 

جميعا كل ح�ضب قدرته يف تناف�س حمدود ومقبول.
 مازن متيم/كاتب �صحفي 

�صيخة املطريي ت�صيغ لوالدها كلمة وفاء  
علمونا الكبار وما يزالون كيف ن�ضمو ونرتقي، واأن النجاح يكون يف القيم وال�ضدق 
والنقاء والعطاء، وحب الوطن والإيثار، كل هذه ال�ضفات احلميدة ا�ضر�ضعتها 
اإطاللة  املوؤ�ض�ضة الحتادية لل�ضباب بدبي،  �ضا�ضة  يف الطفولة، لتطل علينا عرب 
ُيخفي  اأن  باإمكانه  يكن  �ضفاف مل  بقناع  الأ�ضم  القمم  ال�ضاخمات اجلوا�ضر على 
ما حتته من توهج، كاأنها طري ي�ضدو ويغرد، وكاأوتاد عود لكل حا�ضة وترها الذي 

برائحة  معطرًة  كلماتها  كانت  ي�ضجيها، 
النوق،  البحر، وعيون  ال�ضحراء، وبخور 
وعبري اجلياد، و�ضمات الأبناء املخل�ضني 
الوفاء،  و�ضيمتهم  باحلب،  و�ضموا  الذين 
و�ضفاتهم العطاء، اأ�ضلوبها الغني الرثي 
ف���وؤادي حمبًة  ب�ضماء  ون��رث  اأط��رب قلبي 
لوالدها، الذي حتتفظ له بركن دافئ يف 
ثنايا روحها، يف �ضوتها رنة فرح  ف�ضدت 
ك��ال��ع��ا���ض��ق احل��ائ��ر ال���ذي ل ي��ع��رف كيف 
اللوؤلوؤ  كحبات  بكلمات  الكنز  من  يغرف 
�ضخ�ضية  امل���ه���ج  اأط�������راف  ع��ل��ى  ل��ت��ن��ح��ت 

والدها الذي حتول مع الزمن لأ�ضطورة؛ 
النجمة، خلبتنا  اأعطاف  كالربيق يف  ينبت حتت جفنيها  وال�ضعر  �ضاعرة  ولأنها 
�ضيقل  م��ن  و�ضعًرا  جتاربها،  خال�ضة  م��ن  بقب�س  ما�ضكة  وه��ي  بالغتها  ب�ضحر 
اأطري  وكيف  ع�ضي،  اأبني  كيف  علمتني  من  يا  اأب��ي  يقول  حالها  اأفكارها،ول�ضان 
واأروي حكايتك �ضعًرا ونرًثا، ياوجه البت�ضامة  اأغرد  واأ�ضحو مع الفجر، وكيف 
يا ف��األ اخل��ري اأري��د واإخ���واين ن�ضوغ من عمرنا كلمة وف��اء ل��ك، نريد اأن ن�ضكب 
من اأفراحنا باقة فرح نقدمها لك، كل ابت�ضامة نر�ضمها لبد واأن حتمل توقيعك 
اأن ن�ضنع خياراتنا باأنف�ضنا، واأن لغة احلب مهما  لأنك منبع الفرح الذي علمنا 
�ضابتها �ضوائب هي التي ت�ضود؛ فكانت اإطاللتها �ضياحًة �ضريعًة يف عامل والدها 
بالزمان  املكتنز وعًيا وثقافًة وحكمًة، وب�ضريًة وحنكًة وقيادة، فا�ضتدارت  البارع 
ملرابع الطفولة وال�ضبا؛ حيث احلكمة ج�ضدت املعاين واقًعا عا�ضته هي واإخوانها 
واحلنو  الكبار  وتوقري  والإيثار،  والت�ضحية   ، التوا�ضع  قيم  بنفو�ضهم  فتوطنت 
على ال�ضعفاء واملعوزين وغريها من �ضامقات املعاين، وم�ضرقات الف�ضائل؛ لذا 
نذروا اأنف�ضهم للعلم واملعرفة، واأ�ضبحوا مت�ضابهني يتقا�ضمون نور الوجه، ونقاوة 
النف�س، وطيبة القلب، يطل النور من وجوههم لينبئ عن �ضفاء قلوبهم،ك�اأنهم 
اأئمة يف الدين واخللق والعلم، بعد اأن هياأ لهم والدهم حياًة بال �ضبابية، حياًة 
مفعمة بالو�ضوح كما هي اأ�ضعة ال�ضم�س، حياًة مك�ضوة مبخمل النتماء للوطن، 
الهانئ، وملرَ ل وقد تربوا على رائحة تراب  العي�س  حياة را�ضية مر�ضية بنعيم 
واكت�ضت  رم��ال��ه��ا،  اأق���دام طفولتهم على  و���ض��ارت  م��ن عبقها،  وارت����ووا  الإم����ارات 
اأحالمهم من �ضور جبالها وبحارها وه�ضابها و�ضهولها، وا�ضتمدت عيونهم من 
بريق �ضم�ضها، وتاألق جنومها وتدفق زرقة �ضمائها، وبعد اأن انتع�س �ضدرها بكل 
اأطلت لت�ضرد لنا �ضرية عطرة �ضيحتفظ بها التاريخ لوالدها،  هذه املثل والقيم 
لتعرفنا بنف�ضها اأنها �ضيخة بنت حمد بن جا�ضم املطريي وهي غنية عن التعريف، 
الرمن  �ضاخمة مفتخرة  تعمدت وهي  لكنها  ي�ضدح،  الإم��ارات  بجنبات  فا�ضمها 
 ، اأن تفتخر فهو كوكب ب�ضماء دبي مدىل  اإليه، وحق لها  با�ضم والدها وبن�ضبها 
�ضاحب ق�ضة جناح �ضق طريقه على عجل لل�ضفوف الأمامية، ق�ضة جناحه من 
يعرفها يغرق فيها تيمًنا وبهجة؛ لأنها ل حتتاج اإىل ا�ضتعارٍة اأو زخرفٍة اأو جماٍز 
عقائدية  قوة  ال�ضوؤدد، حتركه  اآرائ��ك  ليعتلي  وفكره  لعقله  العنان  اأطلق  اأن  بعد 
بحب الوطن، واحلديث عنه توقد له �ضموع القلب؛ اإذ ي�ضتدرج من يلتقيه لعامله 
اأن  اإل  بارع، فال متلك  ال�ضعادة كموثق  النجاح والتاألق( مبهارة فيمنحه  )عامل 
تتابع تاريخه املهني باحًثا مبجال الراث، وخبرًيا بالنقود الإ�ضالمية، وم�ضاهًما 
يف تاأ�ضي�س متحف الحتاد بدبي، وبرواز دبي، والطوابع اخلا�ضة مبئوية مدر�ضة 
املقتنيات  عن  ف�ضاًل  هذا  مكتوم،  اآل  �ضعيد  ال�ضيخ  بيت  وطابع  بدبي،  الأحمدية 
وليذكرنا  الإم����ارات  دول��ة  وم�ضرية  بالتاريخ،  عالقة  ل��ه  م��ا  ك��ل  ليوثق  والقطع 
الوطن،  ازده��ار  وا�ضتمرارية  العطاء  لها دور كبري يف  التي  البارزة  بال�ضخ�ضيات 
البهجة لن  اأن حالة من  من يطلع على �ضخ�ضيته يعي�س متعًة هائلًة، و يقتنع 
اإذ يراه ك�ضخر ال�ضاطئ ل يزعجه بلل املوج، تزدحم يف �ضدره �ضحابات  تغادره؛ 
ال�ضتدراج   فيتكرر  العقول؛  وي�ضحر  الأب�ضار،  العطرة  ب�ضريته  يخطف  الفرح، 
ل�ضخ�ضيته التي ت�ضتحق الثناء والتكرمي وت�ضليط الأ�ضواء، لعل اجليل ال�ضاعد 
ي�ضدوا اإليه الأب�ضار تاأ�ضًيا، وليتخذوا من هامته العريقة طريًقا لنموهم اخللقي 
املغزى،  واأناقة  املعنى،  لباقة  ليمنحهم  نهجه  على  ولي�ضريوا  والقيمي،  واملعريف 
ور�ضاقة التعاطي مع الراث وامل�ضكوكات والطوابع واملقتنيات كرنيمة وجودية، 
واأنا على يقني اأنه �ضيظل- اأطال اهلل عمره- كالنهر الذي يرتاده الطري لين�ضد 

حنينه اإىل النا�س الأولني،
 ونبالء احلقيقة، وجنباء احللم اجلميل مبا �ضيقدمه من القريحة الإماراتية 
لالإن�ضانية من اأرث اأ�ضبح اليوم جزًءا من حياة النا�س، وطرًفا موؤثًرا يف �ضخ�ضية 

الإن�ضان الإماراتي،
 فعلى الرغم من التطور الإماراتي املذهل يبقى الراث عنوان كل خرب، و�ضون 
كل وثبة ح�ضارية يحققها الوطن، فهو يعرب عن احلب للما�ضي كما هو الع�ضق 
من  كنهر  الإماراتية  ال�ضخ�ضية  ت�ضبح  التاريخيني  ال�ضياقني  ويف  للم�ضتقبل، 
توغل عمًقا  كما  ال�ضحابة  الذي لم�س  الكيان  اإنه  رئتني،  رافدين، وكج�ضد من 
يف �ضميم الأر���س، ليلقي �ضوًءا على دفر ال��راث، وما يحدث الآن لي�س �ضوى 
اأخل�س  رجل  اليوم عن  الكبرية. وحديثي  الطموحات  ج��واد  على �ضهوة  امتداد 
لوطنه فوزع الفرحة دون ح�ضاب، وفر�س الأر�س �ضجاجيد ملونة حتت الأقدام، 
وو�ضع �ضبابته على النقط امل�ضيئة بالعقول فر�ضم خريطة حياة مبهجة باألوانها 
�ضعادة  و�ضيكون  اإل  الإم���ارات  م�ضرية  لتوثيق  حمفل  هناك  يكون  ول��ن  الزاهية، 
و�ضتظل  الو�ضاءة،  مبادئه  ومطرز   ، و�ضياءه  ن��وره  املطريي  جا�ضم  بن  عبداهلل 
خيله ترك�س يف م�ضمار التاألق والإبداع للظفر مبا يدعم م�ضرية تقدم الوطن؛ 
يلتقيه  ي��زرع يف نف�س من  واملقتنيات، وحفيظة معرفية   ال��راث  �ضفرة  اإذ لديه 
قيم الحرام والتبجيل باإ�ضراقة وجه وب�ضا�ضة حميا تريح النف�س، ا�ضتمد قيمه 
العلم  وخربته ومثله من بيت احلكمة كابًرا عن كابر فهو من بيت) املطريي( 
التي منت على  �ضيخة  اأف��ك��ار  اأقطف من ثمار  اأن��ا  وه��ا  املجد،  �ضماء  امل��رف��رف يف 
اأ�ضجار روحها كلمات �ضطرتها بحب دافق بني احلنايا، ليكون بوحي موثًقا ناطًقا 

على الورق يف قادم الأيام لهذه العائلة العريقة. 
ه�صام عبد القوي املاوي  
م�صري مقيم باأبوظبي
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عربي ودويل
بدء حملة التلقيح �سد كوفيد- 19 يف �سمال غرب �سوريا 

•• اإدلب-اأ ف ب

انطلقت ال�ضبت حملة التلقيح �ضد فريو�س كورونا يف مناطق �ضيطرة 
الف�ضائل املقاتلة يف �ضمال و�ضمال غرب �ضوريا باإعطاء اأوىل اجلرعات 
لوكالة فران�س  اأف��اد مرا�ضل  ما  الطبية يف م�ضت�ضفيني، وفق  للطواقم 

بر�س يف مدينة اإدلب.
و�ضمال  اإدل��ب  حمافظة  يف  املقاتلة  الف�ضائل  �ضيطرة  مناطق  وت�ضلمت 
حلب يف 21 ني�ضان اأبريل اأول دفعة موؤلفة من 53،800 جرعة من 
احتياطاً  يخ�ض�س  ال��ذي  كوفاك�س  برنامج  �ضمن  اأ�ضرازينيكا  لقاح 
انق�ضامات على غرار  اأو  التي ت�ضهد نزاعات  ان�ضانياً ل �ضيما يف الدول 
�ضوريا. ويف مدينة اإدلب، بداأت احلملة بتلقيح طبيب يف م�ضت�ضفى اإبن 

�ضينا لالأطفال، الذي يقع يف و�ضط املدينة ويعد اأحد اأكرب م�ضافيها.

التلقيح،  حملة  يف  التقنية  اللجنة  رئي�س  جنيب،  يا�ضر  الدكتور  وق��ال 
لوكالة فران�س بر�س "اأطلقنا اليوم اجلولة الأوىل من حملة التلقيح" 
م�ضتهدفني الكوادر الطبية يف م�ضت�ضفى ابن �ضينا يف مدينة اإدلب ويف 

امل�ضت�ضفى الوطني يف مدينة اأعزاز يف �ضمال حلب.
املن�ضاآت  "كافة  با�ضتهداف  الإثنني  يوم  �ضتتو�ضع  احلملة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ال�ضحية، مبا فيها تلك املتواجدة يف مناطق املخيمات" احلدودية مع 

تركيا واملكتظة مبئات اآلف النازحني.
العاملني  الطبية،  ال��ك��واد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الأوىل  املرحلة  وت�ضتهدف 
الإن�ضانيني، على ان تتو�ضع احلملة لحقاً لت�ضمل كبار ال�ضن واأ�ضحاب 
الأمرا�س املزمنة. وبح�ضب اللجنة فاإن اأكرث من 90 فريقاً مدرباً على 
التلقيح �ضيتجولون على املراكز الطبية كافة. وت�ضمل احلملة بالإ�ضافة 
اإىل مناطق �ضيطرة هيئة حترير ال�ضام )الن�ضرة �ضابقاً( وف�ضائل اأخرى 

يف اإدلب وحميطها، مناطق �ضيطرة القوات الركية والف�ضائل ال�ضورية 
املوالية لها يف �ضمال حلب. و�ضّجلت تلك املناطق التي توؤوي قرابة اأربعة 
ماليني �ضخ�س، 21،962 اإ�ضابة بينها 641 حالة وفاة ح�ضب اأحدث 
البيانات. ومن املقرر اأن تتلقى تلك املناطق نحو 224 األف جرعة يف 
اآذار/ نهاية  العاملية يف  ال�ضحة  ذكرت منظمة  ما  وفق  الأوىل،  مرحلة 
مار�س. واأو�ضح جنيب اأن "هدف اخلطة ال�ضاملة تلقيح ع�ضرين يف املئة 

من �ضكان �ضمال غرب �ضوريا، اي املقدر ب�855 األف �ضخ�س".
وال�ضهر املا�ضي، ت�ضلمت دم�ضق مبوجب برنامج كوفاك�س اأول دفعة من 
 912 اأ�ضل  من  جرعة  اآلف   203 اأ�ضرازينيكا موؤلفة من  لقاحات 
التلقيح يف  الأوىل من  املرحلة  اإط��ار  الت��ف��اق عليها يف  األ��ف جرعة مت 
مناطق �ضيطرة احلكومة ويف �ضمال �ضرق �ضوريا حتت �ضيطرة الإدارة 

الذاتية الكردية.

بايدن ي�سيء قراءة التاريخ.. خ�سائر انتخابية بانتظاره

اإىل  البطالة  ن�ضبة  ارتفاع  ي��وؤِد  مل 
م��ن��ع اجل��م��ه��وري��ني م��ن رف���ع عدد 
كذلك،   .2002 �ضنة  مقاعدهم 
القت�ضادي  الزده��������ار  ي��ن��ق��ذ  مل 
جمل�س  خ�ضارة  م��ن  اجلمهوريني 
2018. يف جميع تلك  النواب يف 
ال�ضيا�ضي  التقييم  ك��ان  احل����الت، 
امل�ضتقلني  ق���ب���ل  م����ن  ل���ل���رئ���ي�������س، 

خ�ضو�ضاً، اأهم من الدولرات.

ماذا ح�صل مع كلينتون؟
مل ين�ضب بايدن الكثري من الف�ضل 
الدميوقراطيني  الروؤ�ضاء  ل�ضجل 

اأوب�����ام�����ا م����ا ي��ك��ف��ي م����ن الأم�������وال 
ل�����ض��م��ان ت���ع���اٍف اق��ت�����ض��ادي قوي. 
املطلقة  الأول�����وي�����ة  ي��ع��ط��ي��ا  ومل 
م�ضوؤوًل  حذرهما  ك��ان  للوظائف. 
ع��ن اخل�����ض��ائ��ر ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف 
فتح  وع��رب  الن�ضفية.  النتخابات 
ياأمل  الفيديرايل،  الإنفاق  بوابات 
الزده����ار  ومت��دي��د  تو�ضيع  ب��اي��دن 
القت�ضادي ملرحلة ما بعد كورونا. 
بح�ضب نظرية بايدن التي �ضردها 
ومتدُد  النمو  �ضيمنع  كونتينيتي، 
اجلمهوريني  �ضيطرة  العمل  �ضوق 
على وا�ضنطن، بينما �ضتبداأ حقبة 

تقدمية ثانية. لكن لهذه النظرية 
م�ضكلة.

ما هو اأهم من الدوالرات
بايدن  نظرية  اأن  كونتينيتي  يرى 
�ضيئة  انتقائية  ق���راءة  اإىل  ترتكز 
وحده  القت�ضاد  يكن  مل  للتاريخ. 
ما جعل الدميوقراطيني يخ�ضرون 
و2010.   1994 ان��ت��خ��اب��ات  يف 
لقد حدث ذلك اأي�ضاً ب�ضبب حتول 
الناخبني امل�ضتقلني للت�ضويت �ضد 
حملتهم  خا�ضوا  الذين  املر�ضحني 
كليبرياليني.  وحكموا  كمعتدلني 

•• وا�شنطن-وكاالت

موقع  يف  ال�ضيا�ضي  ال��ك��ات��ب  ح���ّذر 
بيكون" ماثيو  فري  وا�ضنطن  "ذا 
الأمريكي جو  الرئي�س  كونتينيتي 
ما  على  كثرياً  الت��ك��ال  من  بايدن 
اق��ت�����ض��ادي��اً كي  ي��ن��ج��زه  اأن  مي��ك��ن 
يو�ضع ح�ضور حزبه يف الكونغر�س 
الأبي�س  البيت  يف  بقاءه  وي�ضمن 

�ضنة 2024.
ف��ف��ي اخل��ط��اب ال����ذي األ���ق���اه اأم���ام 
امل�����ض��رع��ني الأرب���ع���اء، ���ض��دد بايدن 
على توجهه ال�ضيا�ضي نحو الي�ضار، 
ال��دور احلكومي  تو�ضيع  مع خطة 
يف جميع نواحي املواطن الأمريكي 
الكاتب. ما  تقييم  تقريباً، بح�ضب 
يح�ضل وفقاً لراأيه هو تذكري مبا 
الذين  الدميوقراطيني  مع  حدث 
و�ضطياً  انتخابياً  برناجماً  قدموا 
قبل اأن يحكموا كليبرياليني. وهنا، 
يخاطر بايدن بعدم ال�ضتفادة من 

درو�س التاريخ.

احللقة تعاود الدوران
الهزمية  اإحل�������اق  اأوب�����ام�����ا  ح������اول 
الرئي�س  حت�����دث  ب���ال���ري���غ���ان���ي���ة. 
"حتويل  ع�����ن  ال�����دمي�����وق�����راط�����ي 
جذري"  ب�ضكل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
 2009 اإىل وا�ضنطن يف  اأتى  وقد 
البالد  م�ضار  تغيري  ه��دف  حاماًل 
كما فعل رونالد ريغان منذ ثالثة 

الرئي�س  ناخبي  م��ن   8% بن�ضبة 
ان���ت���خ���اب  ن����ح����و   2008 ����ض���ن���ة 
 .2010 ����ض���ن���ة  اجل����م����ه����وري����ني 
لكن  جزئياً.  �ضبباً  القت�ضاد  ك��ان 
ق���ان���ون اأوب���ام���ا ك���ري ظ��ه��ر كعامل 
بارز اأي�ضاً. كانت الرعاية ال�ضحية 
ث���اين اأول���وي���ة ل���دى ال��ن��اخ��ب��ني يف 
 48% ا�ضتطالعات اخل��روج. دعا 

منهم اإىل اإلغاء ذلك القانون.

درو�س اجلمهوريني
ل  بايدن  اأن  اإىل  كونتينيتي  ي�ضري 
يتذكر حتى ما حدث مع الروؤ�ضاء 
اجلمهوريني. يف نوفبمر 2002، 
ك��ان��ت ن�����ض��ب��ة ال��ب��ط��ال��ة اأع���ل���ى من 
احل����زب  ل���ك���ن   .2000 ن���وف���م���رب 
ب�����ض��ن��ة جيدة  اجل���م���ه���وري مت���ت���ع 
�ضبتمرب   11 ه���ج���م���ات  ب�����ض��ب��ب 
الفعالة  احلملة  وب�ضبب  )اأي��ل��ول( 
حل���م���اي���ة الأم��������ن ال����ق����وم����ي. ويف 
الدميوقراطيون  ف���از   ،2018
من  الرغم  على  النيابي  باملجل�س 
التوظيف الكامل والنمو امل�ضتدام. 
فامل�ضتقلون الذين كانوا قد دعموا 
ترامب بغالبية �ضئيلة يف 2016، 
انقلبوا �ضده و�ضوتوا للمر�ضحني 
 .12% بهام�س  الدميوقراطيني 
ل لغز يف املو�ضوع بح�ضب الكاتب. 
اإنهم  ال��ن��اخ��ب��ني  م��ن   38% ق���ال 
ك����ان����وا ي�������ض���وت���ون ����ض���د ت���رام���ب. 
املرتبة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  احتلت 

ع��ق��ود. وق��ب��ل ب��ل��وغ ي��وم��ه امل��ئ��ة يف 
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س، األ��ق��ى خ��ط��اب��اً يف 
جامعة جورج تاون وعد فيه بو�ضع 
و�ضفه  للبالد.  جديد"  "اأ�ضا�س 
اأ�ضدقاوؤه يف الإعالم باأنه فرانكلني 
الثاين. ما ح�ضل  دي��الور روزفلت 
لالأمريكيني.  م����ع����روف  ت���ال���ي���اً 
جمل�س  على  اجلمهوريون  �ضيطر 
مغادرة  وم���ع   ،2010 يف  ال��ن��واب 
اأوب����ام����ا م��ن�����ض��ب��ه، ���ض��ي��ط��روا على 
وا�ضنطن كما على الوليات. جنت 
عاماً،   12 بعد  اليوم،  الريغانية. 

تعيد احللقة الدوران نف�ضه.

نظرية بايدن.. بال م�صاكل؟
بايدن  ت�ضبيه  اأي�ضاً، مت  امل��رة  ه��ذه 
ب��ف��ران��ك��ل��ني روزف�����ل�����ت. ي���ق���ال اإن 
بايدن هو من دفن فكرة احلكومة 
امل��ح��دودة. وب��اي��دن ه��و م��ن يحيي 
امل��ئ��ة يف من�ضبه م��ع خطط  ال��ي��وم 
ال��ري��ل��ي��ون��ات يف خمتلف  لإن���ف���اق 
النتكا�ضات  القطاعات. مل تخفف 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ل�����ض��ن��وات اأوب���ام���ا من 
رغبته  ع��ززت  بل  بايدن  طموحات 
ب��ت��ح��وي��ل غ��ال��ب��ي��ت��ه ال�����ض��ئ��ي��ل��ة يف 
لتو�ضيع  نفوذ  اأداة  اإىل  الكونغر�س 
قراءة  بح�ضب  ال��رع��اي��ة  دول���ة  دور 

الكاتب.
جتعله  ن���ظ���ري���ة  ب����اي����دن  مي���ت���ل���ك 
م�ضري  تفادي  ي�ضتطيع  اأن��ه  يظن 
اأو  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ي��ن��ف��ق  اأوب�����ام�����ا: مل 

البطالة  ن�ضبة  ك��ان��ت  ال�����ض��اب��ق��ني. 
%7.3 حني مت تن�ضيب كلينتون 
يف يناير )كانون الثاين( 1993. 
ال���ث���اين(  ن���وف���م���رب )ت�������ض���ري���ن  يف 
اإىل  الن�ضبة  انخف�ضت   ،1994
منا  الأث����ن����اء،  ت��ل��ك  يف   .5.6%
الق��ت�����ض��اد الأم���ري���ك���ي ب���� %4 يف 
الربع الثالث من �ضنة 1994. مع 
ذل���ك، ف��از اجل��م��ه��وري��ون باملجل�س 
ثمانية  الأوىل منذ  للمرة  النيابي 
اأع��������وام ب�����ض��ب��ب ك�����ض��ب��ه��م اأ�����ض����وات 
امل�ضتقلني بن�ضبة 56 اإىل 44%. 
تكن  مل  اخل���روج،  ا�ضتطالعات  يف 
الوظائف الهم الأول للناخبني، بل 
اجلرائم. ومل ت�ضاعد يف ذلك خطة 

كلينتون ال�ضحية غري ال�ضعبية.

اأ�صباب ف�صل اأوباما
م�ضابهة.  نتائج  ب��رزت   ،2010 يف 
�ضحيح اأن اأرقام القت�ضاد مل تقدم 
كانت  لكنها  به،  التباهي  ميكن  ما 
اأخذت  ل��ق��د  الأق����ل.  ع��ل��ى  تتح�ضن 
ن�����ض��ب��ة ال���ب���ط���ال���ة ت��ن��خ��ف�����س منذ 
 .2009 الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر 
عاد.  لكنه  بال�ضعف،  النمو  ات�ضم 
63 مقعداً يف  ب�  فاز اجلمهوريون 
جمل�س  يف   6 وب����  ال��ن��واب  جمل�س 
رف�ضوا  امل�����ض��ت��ق��ل��ني  لأن  ال�����ض��ي��وخ 
طريقة حكم اأوباما. اأو�ضح الكاتب 
اجلمهوريني  دعموا  امل�ضتقلني  اأن 
بن�ضبة 56 اإىل %37 وهو حتول 

الناخبني  اه��ت��م��ام��ات  ب��ني  الأوىل 
ال���ذي���ن رف�����ض��وا اح��ت��م��ال اإح����الل 
اأوب����ام����ا ك���ري مل يوفر  ب��دي��ل ع���ن 
تغطية للظروف ال�ضحية ال�ضابقة 

للقانون اجلديد.

حتى فوات االأوان
اأن  ف���ق���ط  ال����ب����ي����ان����ات  ت���ظ���ه���ر  ل 
القت�ضاد اأقل اأهمية مما يت�ضوره 
الن�ضفية،  البع�س عن النتخابات 
باأن الأيام املئة  بل هي تذكر اأي�ضاً 
الرئي�س  م�ضري  حت���دد  ل  الأوىل 
وح��زب��ه، ه��ذا امل�ضري ال��ذي يعتمد 
اأكرث على اأدائه خالل الأزمات غري 
املتوقعة. على الرغم من اأن اأرقام 
تزال  ل  ل��ب��اي��دن  ال�ضعبي  التاأييد 
اإيجابية، واأرقام رف�ضه منخف�ضة، 
ثمة اإ�ضارات مقلقة. يحظى بايدن 
بني  ي��راوح  امل�ضتقلني مبا  بتاأييد 
55 و%59 بينما تعار�س غالبية 
ال���ن���اخ���ب���ني ط���ري���ق���ة ت��ع��ام��ل��ه مع 
اجلنوبية.  احل���دود  على  ال��ه��ج��رة 
م��ن خ��الل ال��رك��ي��ز على خططه 
يتجاهل  قد  الكبرية،  القت�ضادية 
ب����اي����دن خم������اوف ال���ن���اخ���ب���ني من 
الهجرة واجلرائم والت�ضخم حتى 
كونتينيتي  ويختم  الأوان.  ف���وات 
اأن ب��اي��دن مي��ك��ن اأن  م��ق��ال��ه ك��ات��ب��اً 
يتفادى ارتكاب اأخطاء اأوباما، لكن 
الوقت  م��ن  الكثري  ل��دي��ه  ي���زال  ل 

لرتكاب اأخطائه اخلا�ضة.

�سحف عربية: النتخابات الفل�سطينية اإىل املجهول

هكذا انهار تعّهد اأردوغان بالإ�سالح

•• عوا�شم-وكاالت

تغيري  اإح��داث  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  طموح  النتخابات  تاأجيل  ق��رار  ب��دد 
جذري يف النظام ال�ضيا�ضي للبالد، واأ�ضبح املوقف �ضبابياً الآن دون وجود اأية 

روؤية وا�ضحة ت�ضري اإىل عقدها قريباً.
ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة اأم�س ال�ضبت، فاإن قرار تاأجيل النتخابات، اأعاد 
لقاءات احلوار  ا�ضتئناف  من خالل  الأول جم��دداً  املربع  اإىل  الفل�ضطينيني 

الوطني واإنهاء امللفات العالقة بعد اأن كانت النتخابات الطريق حللها.

اإجها�س اال�صتحقاق االنتخابي
وقالت �ضحيفة البيان الإماراتية اإن الطموحات بو�ضع احلكومة الفل�ضطينية 
هذا  اإجها�س  واإن  تال�ضت،  ومنتخب  �ضرعي  ب��رمل��ان  وم�ضاءلة  رق��اب��ة  حت��ت 
ال�ضتحقاق الذي طال انتظاره، اأعاد الفل�ضطينيني اإىل املربع الأول. م�ضيفة 
هل  وبقوة  نف�ضه  يطرح  الذي  ال�ضوؤال  اأّن  اإّل  بالفعل،  النتخابات  "تاأجلت 

�ضيتوقف امل�ضار ال�ضيا�ضي يف فل�ضطني؟".
واأ�ضافت ال�ضحيفة اأن الإجابة على ل�ضان مراقبني باأّن امل�ضار ال�ضيا�ضي لن 
املرحلة  يف  متوقعني  ال��ف��راغ،  ترف�س  ال�ضيا�ضية  احلياة  لأن  قطعاً  يتوّقف 
املقبلة، وبعد اأن تهداأ موجة الحتجاجات الراف�ضة لقرار التاأجيل، ل �ضّيما 
الرئي�ضية حلركة فتح،  القائمة  با�ضتثناء  الأخ��رى،  ال�35  القوائم  من قبل 
ت�ضارك  وف��اق وطني،  لت�ضكيل حكومة  الوطني،  احل��وار  لقاءات  ت�ضتاأنف  اأن 
العمل  الأ�ضا�س  هدفها  ويكون  الفل�ضطينية،  والف�ضائل  القوى  غالبية  بها 
على اإنهاء جممل امللفات العالقة، ويف مقدمتها اإنهاء النق�ضام، واإعادة بناء 

املوؤ�ض�ضات الوطنية، وعلى راأ�ضها منظمة التحرير الفل�ضطينية.
النتخابات،  تاأجيل  قرار  وتداعيات  تطورات  الفل�ضطيني،  ال�ضارع  ويرقب 
بخيبة اأمل كبرية، ل �ضّيما واأن الأرا�ضي الفل�ضطينية بدون جمل�س ت�ضريعي 
امللفات  العديد من  ت�ضّبب يف تراكم  ال��ذي  الأم��ر  15 عاماً،  اأك��رث من  منذ 
راأ�ضها الف�ضاد واملح�ضوبية  التي يتطلع الفل�ضطينيون للتخل�س منها وعلى 
فل�ضطيني  ب��رمل��ان  غ��ي��اب  ظ��ل  يف  ا�ضت�ضرت  ال��ت��ي  التوظيف  يف  والم��ت��ي��ازات 

يراقب وي�ضائل احلكومة، ول ي�ضتطيع تغيريها.

ر�صالة من اإ�صرائيل
ومن جانبه قال الكاتب غ�ضان زقطان يف �ضحيفة النهار اللبنانية اإن الرئي�س 
الفل�ضطيني حممود عبا�س ُترك وحيداً، ول اأحد يرغب يف حتمل م�ضوؤولية 

تاأجيل النتخابات، النتخابات التي بدت كتتويج لأفكار الرئي�س نف�ضه.
ر�ضالة  النتخابات حت��ت حجة  اىل  ال��ذه��اب  ع��دم  ق��رار  اأن  الكاتب  واأو���ض��ح 
"و�ضلت من ا�ضرائيل"، تتذرع بعدم وجود حكومة لتقرر املوقف الحتاليل 
من النتخابات يف القد�س، وترك الأمر رهينة "الر�ضالة الثانية" املنتظرة، 
العتمة، قفزة قد  وا�ضعة يف  ا�ضرائيلية جديدة، هو قفزة  ت�ضكيل حكومة  اأو 
ولكنها  غالباً،  ق�ضري  ح��ني،  اإىل  اخلال�س  وه��م  بالرئي�س  املحيطني  متنح 
وهي  الثقة،  من  تبقى  ما  و�ضتبدد  الحتجاج  فو�ضى  اإىل  فل�ضطني  �ضتدفع 
قليلة ومهتزة، يف كل ما ي�ضدر عن القيادة الفل�ضطينية والف�ضائل واحلوار 
الوطني، و"حكومة الوحدة الوطنية" املقرحة كبديل توافقي بني الف�ضائل 
انق�ضامات  �ضتغذي  اأنها  والأخ��ط��ر  ولحقا،  �ضابقا  النتخابات،  من  يعفيها 
يف  واإغراقها  غزة  حكم  �ضرعية  حما�س  و�ضتمنح  نا�ضئة،  و�ضراعات  جديدة 

عزلة م�ضاعفة، و�ضتمنح الأمناء العامني مزيداً من الأوك�ضجني والكرا�ضي 
املتحركة.

�صيا�صة الزومبي
النتخابات  اأن  الأو���ض��ط  ال�ضرق  �ضحيفة  يف  طاهري  اأم��ري  الكاتب  واعترب 
ال�ضيا�ضي؛  م�ضارهم  يف  تغيريات   3 لتحقيق  حم��اول��ة  كانت  الفل�ضطينية 
تنظيم تغيري الأجيال يف امل�ضتويات العليا ل�ضنع القرار ال�ضيا�ضي، و�ضياغة 
فرة  منذ  املتناف�ضة  ال�ضيا�ضية  اجلماعات  ب��ني  التفاهم  م��ن  الأدن���ى  احل��د 
طويلة حول القواعد الأ�ضا�ضية للعبة، والأهم من ذلك حتويل اإ�ضداراتهم 

املختلفة من "الق�ضية" اإىل م�ضروع بناء دولة متجذرة على اأر�س الواقع.
وقال طاهري "باحلكم على امل�ضار الذي �ضلكته احلملة النتخابية الباهتة، 
والهيمنة امل�ضتمرة على م�ضهد اليوم من قبل رجال الأم�س، ل يبدو اأن اأياً 
من هذه الآم��ال الثالثة على و�ضك التحقيق. ففي �ضكلها احلايل، ل تزال 
ال�ضيا�ضة الفل�ضطينية �ضامرة ومتقوقعة يف ق�ضية تبدو خا�ضرة، ت�ضري على 

منوال "الزومبي" لتقطع الطريق اإىل "طاقات الإيجابية".
ال�ضالم  لل�ضالم قد يجعل حتقيق  موؤهلة  اأي خطوة  ا�ضتخدام  "اإن  واأ�ضاف 
ف��اإن ال�ضالم دائماً ما يكون غري ع��ادل لطرف  م�ضتحياًل، لأن��ه بطريقة ما 

من الأطراف".

خيبة اأمل
وذكرت �ضحيفة العرب اللندنية اأن بع�س الأو�ضاط ال�ضيا�ضية ترى اأن املوقف 
الذي اأعلن عنه الحتاد الأوروبي ي�ضي بغ�ضب قد يوؤثر على طبيعة العالقة 

يرفع  اأن  الأو���ض��اط  ه��ذه  ت�ضتبعد  ول  الفل�ضطينية،  وال�ضلطة  الحت��اد  بني 
الأوروبيون يدهم عن دعم الأخرية، الأمر الذي �ضينعك�س �ضلبا على الق�ضية 

الفل�ضطينية ككل.
وقال املحلل بقطاع غزة طالل عوكل لل�ضحيفة اإن التاأجيل �ضبب خيبة اأمل 
كبرية لدى الفل�ضطينيني الذين كان ياأمل معظمهم باأن يكون الوقت حان 
لإحداث التغيري. ويتوىل عبا�س ال�ضلطة منذ 2005 ويحكم مبر�ضوم منذ 

اأكرث من عقد.
وتوقع املحلل ال�ضيا�ضي عبد املجيد �ضويلم اأن يزيد القرار من حدة النق�ضام 
مزيد  ن��ح��و  ال��ق��ري��ب  يف  ذاه���ب  الفل�ضطيني  "ال�ضعب  وق���ال  الفل�ضطيني، 
�ضيا�ضية  اإرادة  ت��وف��رت  اإذا  اإل  النتخابات،  تاأجيل  ق��رار  بعد  النق�ضام  م��ن 

خمتلفة".
الفل�ضطيني  امل�ضهد  �ضيزيد  "القرار  اأن  الغريب  �ضرحبيل  الكاتب  واعترب 
جديد  �ضيا�ضي  �ضرخ  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب  و�ضيدخل  تعقيداً،  ال��داخ��ل��ي 
ورمبا �ضيدخل ال�ضعب الفل�ضطيني يف نفق مظلم بعد اأن كان ُيعتقد اأن هذه 
النتخابات �ضت�ضكل له بارقة اأمل كبرية، من اأجل اإ�ضالح النظام ال�ضيا�ضي 

ومعاجلة اإفرازات النق�ضام".
اإىل عبا�س مع تفجر خالفات يف داخل فتح،  بالن�ضبة  وازداد املوقف تعقيداً 
وبروز نوازع لقيادات يف احلركة ترغب بتغيري جوهري، فكان قرار القيادي 
نا�ضر القدوة ت�ضكيل قائمة م�ضتقلة عن فتح ما نتج عنه ف�ضله من احلركة، 
و�ضكل قرار القيادي الأ�ضري مروان الربغوثي بالتحاق تياره بقائمة القدوة، 
على اأن يدعمه الأخري يف الرئا�ضية النقطة التي ح�ضمت قرار عبا�س ب�ضرورة 

التاأجيل الذي ي�ضكل بالن�ضبة اإليه اأهون ال�ضرين.

•• عوا�شم-وكاالت

ب����وراك بكديل  امل��خ�����ض��رم  ال��رك��ي  ال�����ض��ح��ايف  راأى 
اأردوغ����ان  رج��ب طيب  ال��رك��ي  الرئي�س  ج��ه��ود  اأن 
كل  ب�ضاعة  اأك��رث  اأ�ضكاًل  تتخذ  بال�ضلطة  للت�ضّبث 
يوم، حتى اأن تعّهداته بالإ�ضالح انهارت يف خم�ضة 

اأ�ضهر.
"غيت�ضتون"،  م��ع��ه��د  يف  م��ق��ال  يف  ب��ك��دي��ل،  وك��ت��ب 
عن  حديثه  م��ن  ي�ضخرون  اأردوغ�����ان  منتقدي  اأن 
اإىل  ال�ضخرية  وو���ض��ل��ت  دمي��ق��راط��ي��ة،  اإ���ض��الح��ات 
ال�ضاحر  "هجومه  خ����الل  ال��ق�����ض��وى  ح����دوده����ا 
الأخري" يف نوفمرب )ت�ضرين الثاين(، والذي كان 
يهدف اإىل اإ�ضالح عالقات تركيا املتوترة ب�ضدة مع 

الغرب واملوؤ�ض�ضات الغربية.
يومها، قال اأردوغان: "ل نرى اأنف�ضنا يف اأي مكان 
اآخر �ضوى اأوروب��ا. نحن نت�ضّور بناء م�ضتقبلنا مع 
اأوروبا". وبعد يومني، و�ضف وزير الدفاع خلو�ضي 
ل�ضيا�ضتنا  ال���زاوي���ة  "حجر  ب���اأن���ه  "الناتو"  اأك�����ار 
تتطلع  تركيا  اأن  اإىل  م�ضرياً  والأمنية"،  الدفاعية 
اإىل التعاون مع اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن. 
كما وعد اأردوغان بحزمة جريئة من الإ�ضالحات 

الدميقراطية.
اأ���ض��ه��ر، ا���ض��ط��ر رئي�س  اأق����ّل م��ن خم�ضة  ب��ع��د  ل��ك��ن 
الوزراء الإيطايل ماريو دراغي اإىل ت�ضمية اأردوغان 
ب� "الديكتاتور"، لي�س من باب "اإهانة" رئي�س دولة 

م�ضلم.

اتهامات واعتقاالت
مّت  دوفار"،  "غازيت  ال��رك��ي  الأخ��ب��ار  مل��وق��ع  وف��ق��اً 
يف  �ضخ�س  األف  توجيه التهام اإىل اأكرث من 128 
ال�ضنوات ال�ضت املا�ضية بتهمة اإهانة اأردوغان. ومن 
بني هوؤلء، مت تقدمي اأكرث من 27 األف للمحاكمة، 

واأُدين اأكرث من 9 اآلف اآخرين.
بعد تعّهد اأردوغان الإ�ضالحي الأخري يف 21 مار�س 
)اآذار(، األقت ال�ضلطات الركية القب�س على النائب 
امل��ع��ار���س امل��وؤي��د ل���الأك���راد ع��م��ر ف����اروق غريغرييل 
اأوغ��ل��و ال��ذي رف�س م��غ��ادرة ال��ربمل��ان لعدة اأي��ام بعد 

اإلغاء نيابته.
العام  امل���دع���ي  م��ك��ت��ب  رف���ع  )اآذار(،  م���ار����س   17 يف 
للمحكمة العليا دعوى ق�ضائية �ضد "حزب ال�ضعوب 
�ضالت  له  اأن  اأ�ضا�س  على  الدميقراطي" لإغ��الق��ه 
طلب  )ني�ضان(،  اأبريل   14 يف  اإرهابية".  "اأعمال  ب� 
املدعون العامون رفع احل�ضانة الربملانية عن زعيم 
وت�ضعة  اأوغ��ل��و  كلي�ضيدار  كمال  الرئي�ضي  املعار�ضة 
نواب من "ال�ضعب اجلمهوري". على ما يبدو، يريد 

اأردوغان نظاماً دميقراطياً بدون معار�ضة.
الإن�ضان  حلقوق  حمكمة  اأعلى  ق�ضت  ال�ضهر،  وهذا 
التعبري  ح��ري��ة  يف  احل��ق  تركيا  بانتهاك  اأوروب����ا  يف 
ل��ل�����ض��ح��ايف وال��ك��ات��ب ال��رك��ي اأح��م��د األ���ت���ان ب�ضبب 
عام  انقالب  مبحاولة  تتعلق  بتهم  و�ضجنه  اعتقاله 
)ايلول(  �ضبتمرب  منذ  م�ضجون  واأل��ت��ان   .2016
2016، عندما مّت اعتقاله ب�ضبب مزاعم باأنه ن�ضر، 
تتعلق  مموهة"  "ر�ضائل  تلفزيوين،  برنامج  خ��الل 

تنتقد  كتبها  م��ق��الت  وك��ذل��ك  الن��ق��الب،  مبحاولة 
اأفرجت  ب��وق��ت ق�ضري،  ه��ذا احل��ك��م  احل��ك��وم��ة. بعد 
حم��ك��م��ة ال���ض��ت��ئ��ن��اف ال��رك��ي��ة ع���ن األ���ت���ان. بعبارة 
 55 مل��دة  األ��ت��ان ب�ضكل غ��ري ق��ان��وين  اأخ����رى، �ُضجن 

�ضهراً، اأي حوايل خم�س �ضنوات.

تاأديب الق�صاة
ف��ي��ه جي�س من  اع��ت��اد  ب��ل��د  "طبيعياً" يف  ذل���ك  ك���ان 
ال�ضادرة  الأحكام  حتدي  للحكومة  املوالني  الق�ضاة 
العليا، مب��ا يف ذل��ك املحكمة  ال��رك��ي��ة  امل��ح��اك��م  ع��ن 
الإن�ضان.  حلقوق  الأوروب��ي��ة  واملحكمة  الد�ضتورية، 
هوؤلء الق�ضاة الذين يتجروؤون على اإ�ضدار "اأحكام 
غري مرغوب فيها" يخ�ضعون للتحقيق، وغالباً ما 
اأردوغان  �ضريك  ودعا  تاأديبية.  لعقوبات  يتعّر�ضون 
القومي  ال��زع��ي��م  ال�ضيا�ضي،  وحليفه  الئ��ت��الف  يف 
موؤ�ض�ضة  اأعلى  اإغ��الق  اإىل  بهجلي،  دول��ت  املتطرف 

ق�ضائية يف البالد، املحكمة الد�ضتورية.

توقيف االأمرياالت
يف 5 اأبريل )ني�ضان(، احتجز املدعون الأتراك 10 
العلنية  ان��ت��ق��ادات��ه��م  ب�ضبب  متقاعدين  اأم�����ريالت 
مل�ضروع "قناة اإ�ضطنبول" الذي تبلغ تكلفته مليارات 
ال�������دولرات. وج����اءت م���ذك���رات الع��ت��ق��ال ب��ع��د يوم 
م�ضوؤويل  كبار  من   104 من  جمموعة  توقيع  من 
اأن  م��ن  حت��ذر  مفتوحة  ر�ضالة  ال�ضابقني  البحرية 
القناة املقرحة قد ت�ضّر بالأمن الركي من خالل 

اإبطال "اتفاقية مونرو" الدولية. وف�ّضر امل�ضوؤولون 
وامل��ّدع��ون امل��وؤي��دون لأردوغ���ان البيان على اأن��ه حتٍد 

مبا�ضر من اجلي�س للحكومة املدنية.

انتهاك الد�صتور
وُي��ع��ت��رب حت���ّرك امل��ّدع��ني ال��ع��ام��ني ان��ت��ه��اك��اً مبا�ضراً 
للمادة 26 من الد�ضتور الركي، والتي تن�ّس على:

اأف���ك���اره واآرائ�����ه  ف���رد احل���ق يف ال��ت��ع��ب��ري ع���ن  "لكل 
خالل  من  اأو  ال�ضور  اأو  الكتابة  اأو  بالقول  ون�ضرها 
اأو جماعي.  ف��ردي  الأخ���رى، ب�ضكل  الإع��الم  و�ضائل 
وت�ضمل هذه احلرية حرية تلقي اأو نقل املعلومات اأو 

الأفكار دون تدخل من ال�ضلطات الر�ضمية ".
و�ضاأل بكديل: "لكن من يهتم بالد�ضتور يف بلد تقرح 
الكتلة احلاكمة فيه اإغالق حتى املحكمة الد�ضتورية، 

بالإ�ضافة اإىل حظر اأحزاب املعار�ضة؟".
وحدثت كل هذه الإجراءات ال�ضتبدادية يف اأقّل من 
اإ�ضالحات  ب��اإج��راء  اأردوغ���ان  ع��ام، منذ تعهد  ن�ضف 

دميقراطية.

اأين الـ128 مليار؟
كما �ضاأل الكاتب: "اأين ال� 128 مليار دولر؟.

التي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����دولرات  اإىل  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  ي�ضري 
تبيعها امل�ضارف احلكومية لدعم اللرية الركية يف 
اأ�ضواق ال�ضرف الأجنبي. بداأت هذه ال�ضيا�ضة املالية، 
مار�س  يف  البلدية  النتخابات  من  قريب  وقت  قبل 
)اآذار( 2019 ومّت تكثيفها يف عام 2020، عندما 

ك�ضف وباء كوفيد 19 �ضعف اللرية واعتماد تركيا 
بلغ  امل�ضرفيني،  وح�ضب  اخل��ارج��ي.  التمويل  على 
-2019 128.3 مليار دولر يف  املبيعات  اإجمايل 

.2020
مع التزام امل�ضوؤولني احلكوميني ال�ضمت ب�ضاأن هذه 
اجلمهوري" املعار�س  ال�ضعب  "حزب  اأطلق  امل�ضاألة، 
والتنمية"  ال��ع��دال��ة  "حزب  لإح����راج  حملة  م��وؤخ��راً 
احلاكم بزعامة اأردوغان، من خالل تعليق مل�ضقات 
اأن���ح���اء ال��ب��الد مع  �ضخمة ع��ل��ى م��ب��ان��ي��ه يف ج��م��ي��ع 
هي  دولر؟  مليار   128 ال���  اأي��ن  الب�ضيط:  ال�ضوؤال 
جمرد كلمة واحدة، ل تعليق واحد ول اإهانة واحدة. 
اأن��ه مزعج خا�ضة يف  الرغم من  �ضوؤال، على  جمرد 

وقت الأزمة القت�ضادية.

الركية  ال�ضرطة  ب��داأت  املحكمة،  من  اأوام���ر  ودون 
بتمزيق تلك املل�ضقات. كما اعرف اأحد املدعني يف 
"ل ميكننا اأن جند  ر�ضالة اإىل اأحد املحافظني باأنه 
اإذ  املل�ضقات.  قانونية  ع��دم  لإع��الن  قانونية  ذريعة 

يجب متزيقها بحجة اأ�ضباب اإدارية".

دميقراطية من الدرجة الثالثة
اأردوغ������ان للت�ضبث  اإن ج��ه��ود  ق��ائ��اًل  ب��ك��دي��ل  وخ��ت��م 
فقبل  يوم.  كل  ب�ضاعة  اأكرث  اأ�ضكاًل  تتخذ  بال�ضلطة 
ب�ضع �ضنوات، نفى رئي�س ال��وزراء اآنذاك اأحمد داود 
اأوغلو ب�ضدة الدعاءات باأن تركيا كانت دميقراطية 
تركيا  ظلت  حمقاً،  ك��ان  لكنه  الثانية.  الدرجة  من 
منذ ذلك احلني دميقراطية من الدرجة الثالثة". 
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عربي ودويل

�ضكلته  علميني  م�ضت�ضارين  منتدى  يف  اأع�ضاء  علماء  خم�ضة  ق��ال 
اأوائل  يف  امل�ضوؤولني  ح��ذر  املنتدى  اإن  ل��روي��رز  الهندية  احلكومة 
مار�س اآذار من ظهور �ضاللة جديدة من فريو�س كورونا اأكرث عدوى 

يف البالد.
احلكومة  اإن  العلماء  م��ن  اأرب��ع��ة  ق��ال   ، التحذير  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

الحتادية مل ت�ضع لفر�س قيود كبرية لوقف تف�ضي الفريو�س.
ب��ال كمامات  ك���ان معظمهم  ال��ذي��ن  الأ���ض��خ��ا���س  م��الي��ني  وح�����ض��ر 
مهرجانات دينية وجتمعات �ضيا�ضية عقدها رئي�س الوزراء ناريندرا 

مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا احلاكم و�ضيا�ضيون معار�ضون.
العت�ضام  امل��زارع��ني  م��ن  الآلف  ع�����ض��رات  وا���ض��ل  نف�ضه  ال��وق��ت  يف 
ال�ضيا�ضة  يف  م��ودي  تغيريات  على  احتجاجا  نيودلهي  اأط���راف  على 

الزراعية.
اأك���رب دول���ة يف ال��ع��امل م��ن حيث ع��دد ال�ضكان  وت��واج��ه الهند ث��اين 
�ضعوبة الآن يف احتواء موجة ثانية من الإ�ضابات اأكرث �ضدة بكثري 
من الأوىل يف العام املا�ضي ، والتي يقول بع�س العلماء اإنها تت�ضارع 
اكت�ضافها لأول مرة يف  اأخرى مت  ال�ضاللة اجلديدة و�ضاللة  ب�ضبب 
بريطانيا. و�ضجلت الهند يوم اجلمعة رقما قيا�ضيا عامليا يف الإ�ضابات 

بلغ 386452 .

قال م�ضوؤولون بالكونغر�س اإن وا�ضنطن حتقق يف حالت جديدة من 
الهجمات الغام�ضة على م�ضوؤولني اأمريكيني يف جميع اأنحاء العامل، 
موؤكدين بذلك معلومات ن�ضرتها و�ضائل اإعالم عن ظهور ما �ضمي 

هافانا" جمددا. "متالزمة 
الدميوقراطي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  ال�ضتخبارات  جلنة  رئي�س  وق��ال 
مارك وورنر ونائبه اجلمهوري ماركو روبيو يف بيان م�ضرك "منذ 
احلكومة  ممثلي  �ضد  غام�ضة  بهجمات  اأبلغنا  �ضنوات  خم�س  نحو 

الأمريكية يف هافانا بكوبا وكذلك يف بقية اأنحاء العامل".
الذين  مواطنينا  �ضد  الهجمات  من  النوع  ه��ذا  اأن  "يبدو  واأ�ضافا 
يعملون ل�ضالح احلكومة ي�ضهد زيادة"، موؤكدين �ضمنيا ما ك�ضفته 
�ضبكة �ضي اإن اإن عن هجومني وقعا موؤخرا على الأرا�ضي الأمريكية. 
وقالت "�ضي اإن اإن" اإن الإدارة الأمريكية حتقق خ�ضو�ضا يف حادثة 
يف  م�ضوؤول  �ضعر  عندما  املا�ضي  الثاين/نوفمرب  ت�ضرين  يف  وقعت 
اأثناء �ضريه  الأبي�س فجاأة بتوعك  البيت  القومي يف  الأمن  جمل�س 

يف حديقة بالقرب من مقر ال�ضلطة التنفيذية.
مماثل  توعك  من  الأبي�س  البيت  يف  موظفة  عانت   ،2019 ويف 

خالل نزهة يف اإحدى �ضواحي وا�ضنطن.
ورف�ضت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( ووكالة ال�ضتخبارات 
احلوادث  هذه  على  التعليق  الفدرايل،  التحقيقات  ومكتب  املركزية 

وعلى التحقيقات التي اأجريت منذ ذلك احلني.

�ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات �ضباح  اأم�س ال�ضبت قبالة ال�ضواحل 
الأمريكية  ال�ضلطات  اأعلنت  ما  بح�ضب  لليابان،  ال�ضرقية  ال�ضمالية 

واليابانية التي طماأنت اإىل اأّن ل خطر بحدوث ت�ضونامي.
وقالت هيئة امل�ضح اجليولوجي الأمريكية اإّن الزلزال وقع يف ال�ضاعة 
الهادئ  املحيط  يف  كلم   47 ُعمق  على  غ(  ت   01:27(  10:27
قبالة �ضواحل اإي�ضينوماكي يف مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال 
ال�ضخم الذي �ضرب الأرخبيل يف 2011 وت�ضّبب بحدوث ت�ضونامي 
مدّمر، يف كارثة مزدوجة اأ�ضفرت يومها عن مقتل اأكرث من 18 األف 

�ضخ�س.
الوكالة  اأي�ضاً  وكذلك  الأمريكية،  اجليولوجي  امل�ضح  هيئة  واأّك��دت 
اليابانية لالأر�ضاد اجلوية، اأّن ل خطر بحدوث ت�ضونامي من جّراء 
الزلزال الذي �ضعر به ق�ضم من ال�ضّكان يف العا�ضمة طوكيو وت�ضّبب 

بهّزات قوّية على امتداد ق�ضم من ال�ضاحل ال�ضرقي.
ومل ت�����ض��ّج��ل يف احل���ال اأّي����ة خ�����ض��ائ��ر ب�����ض��ري��ة اأو اأ����ض���رار م��ادي��ة من 
اإت�س كي" التلفزيونية  "اإن  �ضبكة  اأف��ادت  ما  الزلزال، بح�ضب  ج��ّراء 

العمومية.
عن  عبارة  وهو  الهادئ  املحيط  النار" يف  "حزام  فوق  اليابان  وتقع 
���ض��ري��ط مي��ت��ّد ع��رب ج��ن��وب ���ض��رق اآ���ض��ي��ا وح��و���س امل��ح��ي��ط الأطل�ضي 
اأر�ضية  ه��ّزات  ح��دوث  اإىل  ي���وؤّدي  مّم��ا  قوياً  تكتونياً  ن�ضاطاً  وي�ضهد 

وثوران براكني ب�ضكل متكّرر.
اأبنيتها  ت��ق��اوم  لكي  للغاية  ���ض��ارم��ة  ب��ن��اء  معايري  ال��ي��اب��ان  وتعتمد 

الزلزل القوية.

عوا�شم

نيودلهي

وا�سنطن

طوكيو

ع�صو يف اللجنة العلمية يوؤكد:

تون�س ت�سل مرحلة التخيري بني مري�سني يف اأق�سام الإنعا�س
••الفجر - تون�س:

احلروق  م�ضت�ضفى  يف  الإن��ع��ا���س  ق�ضم  رئي�س  ق��ال 
البليغة بنب عرو�س وع�ضو اللجنة العلمية ملجابهة 
قد  تون�س  اإن  امل�ضعدي  اهلل  اأم��ان  كورونا  فريو�س 
مري�ضني  بني  التخيري  مرحلة  اإىل  فعال  و�ضلت 
ال�ضبت،  اأم�س  امل�ضعدي،  واأك��د  الإنعا�س.  اأق�ضام  يف 
اأن ذلك يح�ضل يوميا تقريبا واأن هناك اإطار �ضبه 
اأحد  اإىل  طبي نقلت والديها املري�ضني بالكورونا 

و�ضلوا  الأط��ب��اء  اأن  م�ضيفا  الإن��ع��ا���س،  اأق�����ض��ام  يف 
والإرهاق  النف�ضي  ال�ضغط  من  كبرية  درج��ة  اإىل 
البدين.  من جهته حذر مدير الهياكل ال�ضحية 
بوزارة ال�ضحة نوفل ال�ضمراين من كارثة �ضحية 
من  الك�ضيجني  توريد  من  تون�س  تتمكن  مل  اإذا 
املتوفرة  الكميات  ن��ف��اد  ق��رب  ام���ام  اخل���ارج وذل���ك 
نوفل  واأ���ض��ار  لالأوك�ضجني،  الوطني  الن��ت��اج  م��ن 
تعي�ضها  التي  ال�ضعبة  الو�ضعية  اىل  ال�ضمراين 
اق�ضام  ال�ضغط على  ب�ضبب  التون�ضية  امل�ضت�ضفيات 

امل�ضت�ضفيات يف تون�س، وقد وقع تخيريها بينهما 
اأن  امل�ضعدي  اأم��ان اهلل  اأك��د  يف ق�ضم الإنعا�س. كما 
اإىل  العمومية  ال�ضت�ضفائية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ح��اج��ة 
الك�ضيجني ت�ضاعفت 6 مرات على العادة، م�ضريا 
�ضفاق�س  حم��اف��ظ��ة  يف  امل����ادة  ه���ذه  نق�س  اأن  اإىل 
ميكن اأن يتكرر باعتبار اأن الو�ضع الوبائي يتفاقم 
امل�ضعدي  واأ�ضار  ام��ت��الأت.   الإنعا�س  واأ�ضرة  يوميا 
فاإن  الإن��ع��ا���س  اأ���ض��رة  واإن مت توفري  اأن��ه حتى  اإىل 
الطبية  و�ضبه  الطبية  الإط���ارات  يف  نق�س  هناك 

الك�ضيجني  وا�ضتهالك  الطلب  وارتفاع  الكوفيد 
موؤكدا بلوغ انتاج املزودين اخلوا�س للم�ضت�ضفيات 
بالأوك�ضجني طاقته القيا�ضية “ مل يعد باإمكانهم 
ال�ضتمرار يف التزويد«.  واأو�ضح نوفل ال�ضمراين 
اأن توريد الأوك�ضجني من اخلارج �ضيواجه حتديات 
امام تف�ضيل عدد من البلدان البقاء على انتاجها 
من اجل تامني طلبات املر�ضى من مواطنيها، كما 
اأن الطلب العاملي تزايد مقابل انخفا�س املعرو�س 

من الأوك�ضجني يف ظرف اجلائحة.

مع تفاقم الأزمة.. اللبنانيون يودعون حياة الرفاهية

م�سائب الهند ل تاأتي فرادى..حريق هائل يقتل مر�سى كورونا

ال�ضيارات  اقتناء  وه��ي  �ضابقتيها، 
ك���ان يعمد بع�س  ال��ف��اره��ة، ح��ي��ث 
�ضياراتهم  تغيري  اإىل  اللبنانيني 

ب�ضكل دوري.
لبنان  ا�ضتورد   ،2018 العام  ففي 
لكن هذا  فارهة،  �ضيارة   33000
يف   21000 اإىل  انخف�س  الرقم 
العام 2019، ف�6200 �ضيارة يف 

العام 2020.
اأما يف الأ�ضهر الثالثة الأوىل من 
2021، فلم ي�ضتورد لبنان �ضوى 
�ضيارة  اقتناء  اأن  اإذ  �ضيارة،   600
ج��دي��دة ق��د يكلف ب��احل��د الأدن���ى 

ومنهم  �ضنويا،  ت�ضافر  عائلة  األ��ف 
لعدة مرات.

الأمر  اأ�ضبح ه��ذا  ال��ي��وم، فقد  اأم��ا 
م����ن امل�����ض��ت��ح��ي��الت ب�����ض��ب��ب تغري 
تكلفة  كانت  حيث  ال�����ض��رف،  �ضعر 
 1500 مب��ع��دل  �ضابقا  ال��رح��الت 
اأي  دولر،   2000 اإىل  دولر 
ال���ي���وم م��ب��ال��غ طائلة،  ي���ع���ادل  مب���ا 
اأ�ضبح  ال�ضفر  حلم  اأن  يعني  مم��ا 
من  ب��امل��ئ��ة   95 لنحو  امل��ن��ال  بعيد 

العائالت اللبنانية.
وب���ح�������ض���ب ���ض��م�����س ال�����دي�����ن، ف����اإن 
ه��ن��اك ظ��اه��رة ل تقل اأه��م��ي��ة عن 

قرابة ال�15000 دولر.
الألب�ضة  ب��ا���ض��ت��رياد  يتعلق  وف��ي��م��ا 
والأح���ذي���ة، ف��ق��د ت��راج��ع اإىل 70 
باملئة، وبالن�ضبة للهواتف اخللوية 
التي كان لبنان ي�ضتوردها كل عام 
بقيمة 170 مليون دولر، تراجع 
مليون   60 اإىل  اليوم  ا�ضتريادها 

دولر.
وي��ت��اب��ع ���ض��م�����س ال���دي���ن ب����اأن تغري 
اأي�ضا  ال���ض��ت��ه��الك��ي ط���ال  ال��ن��م��ط 
اإىل  ال���ن���ا����س  ان��ت��ق��ل��ت  اإذ  ال����غ����ذاء، 
باأخرى  الغذائية  ال�ضلع  ا�ضتبدال 
اأقل تكلفة، فعلى �ضبيل املثال عند 

•• بريوت-وكاالت

اللبنانية،  اللرية  انهيار  وقع  على 
وت�������اآك�������ل ال�������ق�������درة ال���������ض����رائ����ي����ة 
ن�ضف  من  اأك��رث  وّدع  للمواطنني، 
الرفاهية  ح��ي��اة  اللبناين  ال�ضعب 
اأ�ضلوب  ل��ي��ت��ب��دل  الأدن������ى،  ب��ح��ده��ا 
حم�ضورا  الإنفاق  وي�ضبح  العي�س 
بال�ضروريات لأكرث من 75 باملئة 
جتار  عليه  ي��وؤك��د  رق��م  ه��و  منهم، 

اجلملة والتجزئة.
"الدولية  يف  ال����ب����اح����ث  وي���ف���ن���د 
�ضم�س  حم����م����د  للمعلومات" 
"�ضكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ال���دي���ن 
الدالة  ال��ظ��واه��ر  عربية"،  ن��ي��وز 
ال�ضتهالكي  النمط  ت��راج��ع  على 
ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني م����ن خ�����الل الأرق�������ام 

والن�ضب.
العمالة  ظ����اه����رة  م����ن  وان���ط���ل���ق 
املوؤ�ضرات  اأه��م  اأح��د  وه��ي  املنزلية، 
الجتماعي،  ال��ن��م��ط  ت��ب��دل  ع��ل��ى 
لبنان  غ����ادرت  الأرق������ام،  فبح�ضب 
100 األف عاملة من اأ�ضل 270 
املواطن  ق���درة  ع���دم  نتيجة  األ��ف��ا، 
على دفع الراتب ال�ضهري للعمالة 
بحوايل  ي���ق���در  ال������ذي  امل���ن���زل���ي���ة، 
نفقاتها  اإىل  اإ�ضافة  دولرا،   150
اإىل  ال�ضفر  تذكرة  من  ال�ضخ�ضية 

التاأمني ال�ضحي وغري ذلك.
�ضم�س  ي�����ض��ي��ف��ه��ا  اأخ�����رى  ظ���اه���رة 
ب���راج���ع �ضفر  ت��ت��ج�����ض��د  ال����دي����ن، 
ال���ع���ائ���الت ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م����ن اأج����ل 
ال�ضياحة، حيث كانت حوايل 700 

الطائفة  عند  الف�ضح  عيد  حلول 
امل�ضيحية، مل ت�ضنع 45 من الأ�ضر 
حلوى العيد، يف حني اأن 35 باملئة 

�ضنعت احللوى بجودة اأقل.
اأما 15 باملئة مل تغري عادتها، اإمنا 
احللوى،  م��ن  اأق���ل  كميات  �ضنعت 
الأ�ضر  باملئة من   5 فيما مل تبدل 
عاداتها يف �ضنع احللوى �ضواء من 

ناحية الكمية اأو النوعية.
وفيما يتعلق باملجوهرات واحللى، 
مبيعاتها  اإن  ال��دي��ن  �ضم�س  يقول 
كذلك  باملئة،   80 بن�ضبة  تراجعت 
الأمر بالن�ضبة اإىل ال�ضاعات غالية 
الثمن. فاملحال كانت تبيع �ضهريا 
ي����د، فيما  ���ض��اع��ة   15 م���ن  اأك�����رث 
�ضاعتي  اإىل  اليوم  البيع  انخف�س 

يد.
ا�ضتمرار  اأن  الباحث من  ويتخوف 
وانخفا�س  الق��ت�����ض��ادي��ة  الأزم�����ة 
لبنان  �ضي�ضع  ال�����ض��رائ��ي��ة  ال��ق��درة 
الفقرية  ال�������دول  ق���ائ���م���ة  ���ض��م��ن 

واملعدمة.

ات���������ض����اع ال�����ه�����وة ب�����ني الأغ����ن����ي����اء 
والفقراء

ملوقع  ح���دي���ث���ه  ويف  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
اعترب  عربية"،  ن���ي���وز  "�ضكاي 
التنمية  يف  وال��ب��اح��ث  ال�ضت�ضاري 
امل�ضتدامة كميل حاماتي، اأن الهوة 
يف  والفقرية  الغنية  الطبقات  بني 
ل��ب��ن��ان ل��ي�����س ب��ج��دي��د، ول��ك��ن هذه 
الهوة تو�ضعت وارتفعت ن�ضبتها اإىل 
الأزم����ات  ب�ضبب  ملحوظة  ح���دود 

املتتالية التي مير بها لبنان.
وللف�ضاد واملحا�ض�ضة الدور الأكرب 
الذي  ح��ام��ات��ي،  بح�ضب  ذل���ك،  يف 
على  احل�ضول  ت��ع��ذر  اأن  اإىل  لفت 
والأغنياء  ال��ف��ق��راء  ط���ال  ال�����ض��ل��ع 
"لي�س ب�ضبب عدم  على حد �ضواء، 
ق��درة ه���وؤلء على ���ض��راء امل���واد، بل 
ال�ضوق  يف  ت��واف��ره��ا  ع���دم  ب�����ض��ب��ب 

اللبنانية".
ويف الوقت نف�ضه، نوه اإىل اأن الأمن 
لعدم  "مهدد  ل��ل��ف��ق��راء  ال��غ��ذائ��ي 
الغذائية  املواد  قدرتهم على �ضراء 
الأ�ضا�ضية، مما �ضيكون له تداعيات 
املدى  ع��ل��ى  �ضحتهم  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
ال��ب��ع��ي��د، ف�ضال ع��ن ع��ج��زه��م عن 

�ضراء الأدوية الأ�ضا�ضية".
واأ����ض���اف ح��ام��ات��ي اأن ال�����ض��رخ بني 
الطبقات الجتماعية له انعكا�ضات 
اجلرمية،  معدلت  كزيادة  �ضلبية، 

اليوم". يح�ضل  ما  "وهو 
"التكافل  اأن  ال���ض��ت�����ض��اري  وي���رى 
احلل  ه��و  الجتماعي  والت�ضامن 
الأن�����ض��ب ال��ي��وم، يف ظ��ل غ��ي��اب اأية 
بالإ�ضافة  املعنيني،  م��ن  م��ب��ادرات 
جمعيات  دور  تفعيل  ���ض��رورة  اإىل 
امل���ج���ت���م���ع امل���������دين واجل���م���ع���ي���ات 

الأهلية".
املدى  ع��ل��ى  احل���ل  اأن  اإىل  وي�����ض��ري 
العمل  ب�"�ضرورة  يتج�ضد  البعيد، 
على زيادة الوعي ال�ضتهالكي عند 
املواطن، وبف�ضل ال�ضورة النمطية 
ال��ب��ذخ واحلياة  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 

على قدر مدخول الفرد".

•• نيودلهي-اأ ف ب

وممر�ضتان  بكوفيد19-  م�����ض��اب��ا  م��ري�����ض��ا   16 ل��ق��ي 
يف  م�ضت�ضفى  يف  حريق  يف  ال�ضبت  اأم�س  �ضباح   حتفهم 
الإعالم  و�ضائل  ذكرت  ح�ضبما  الهندية  غوجرات  ولية 
�ضهدتها مراكز  بعد حرائق  الهندية، يف حادثة جديدة 
طبية اأخرى يف البالد التي ت�ضهد موجة لنت�ضار الوباء 

تفوق طاقة قطاعها ال�ضحي.
امل�ضت�ضفى الذي  كان نحو خم�ضني مري�ضا يعاجلون يف 
بولية غوجرات  بارو�س يف  اأربعة طوابق يف  يتاألف من 
ال��غ��رب��ي��ة، ع��ن��دم��ا ان��دل��ع احل��ري��ق يف ال�����ض��اع��ة الواحدة 

))07،30 ت غ(. وقد مت اإخماد النريان.
املحلية لوكالة فران�س بر�س  ال�ضرطة  امل�ضوؤول يف  وقال 
 16" هم  �ضخ�ضا   18 اإىل  ارتفعت  القتلى  ح�ضيلة  اإن 
تر�ضت  ب��ر���س  وك��ال��ة  ووك���ان���ت  وممر�ضتان".  م��ري�����ض��ا 
ح�ضيلة  ال�ضرطة  يف  حملي  م�ضوؤول  عن  نقلت  الهندية 

تتحدث عن 12 قتيال جميعهم من املر�ضى.
اإن  ب��ر���س  لفران�س  املحلية  ال�ضرطة  يف  امل�����ض��وؤول  وق���ال 
احلريق  اأن  ك�ضفت  التحقيق  م��ن  الأوىل  "العنا�ضر 
املركزة  العناية  وح��دة  يف  كهربائي  ما�س  ب�ضبب  ان��دل��ع 

بامل�ضت�ضفى".
اأدى يف  اإح��دى �ضواحي مدينة بومباي  وك��ان حريق يف 
م�ضابني  مري�ضا   13 مقتل  اإىل  ني�ضان/اأبريل   23

بفريو�س كورونا.
وبعد اأيام لقي 22 �ضخ�ضا م�ضرعهم يف حريق اآخر يف 

ولية ماهارا�ضرا اأي�ضا.
يف  م�ضت�ضفى  يف  ب��ك��ورون��ا  م�ضابا   22 ت���ويف  ذل���ك  ق��ب��ل 
التنف�س  اأجهزة  اإم���دادات  قطعت  بعدما  نف�ضها  الولية 

بالأك�ضجني ب�ضبب ت�ضرب.
ال��ه��ن��د م��ن نق�س  ال�ضحية يف  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  وي��ع��اين 
وباء  انت�ضار  ادى  بينما  طويلة،  ف��رة  منذ  التمويل  يف 
الأك�ضجني  يف  خطري  نق�س  اإىل  م��وؤخ��را  كوفيد19- 
اأمامها مر�ضى  امل�ضت�ضفيات التي ميوت  واألدوية واأ�ضرة 

يف عدد من املناطق.
األف   400 من  اأك��رث  اأن  الهندية  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�ضابة جديدة بفريو�س كورونا �ضّجلت خالل ال�ضاعات 
ال�24 املا�ضية يف البالد، يف رقم ي�ضكل �ضابقة يف العامل.
وقالت الوزارة اإنه مت اإح�ضاء 401 األف و993 اإ�ضابة 
ج��دي��دة، مم��ا يرفع ال��ع��دد الإج��م��ايل لهذه احل���الت يف 
الوفيات  وبلغ عدد  19،1 مليونا.  اأك��رث من  اإىل  الهند 
بذلك  املا�ضية، لريتفع  ال24  ال�ضاعات  3523 خالل 
العدد الإجمايل للذين اأودى كوفيد19- بحياتهم اإىل 

�ضخ�ضا. و853  األفا   211

التلقيح
فتحت الهند ال�ضبت حملة التلقيح اأمام جممل البالغني 
على اأرا�ضيها وعددهم حوايل 600 مليون �ضخ�س رغم 
النق�س يف خمزون اجلرعات ويف خ�ضّم الطفرة الوبائية 
التي اأدت اإىل ت�ضجيل عدداً قيا�ضياً جديداً بلغ اأكرث من 

�ضاعة.  24 خالل  كورونا  بفريو�س  اإ�ضابة  األف   400
واأح�ضت الهند وهي على خط مواجهة الوباء اإىل جانب 
اإ�ضابة جديدة يف  و993  األف   401 ال�ضبت  الربازيل، 
عاملية،  �ضابقة  يف  الأخ��رية،  والع�ضرين  الأرب��ع  ال�ضاعات 
وفق ما اأعلن وزير ال�ضحة. وخالل �ضهر ني�ضان/اأبريل، 
�ضّجلت الهند التي ت�ضم 1،3 مليار ن�ضمة، حواىل �ضبعة 

ماليني اإ�ضابة جديدة.
3523 وف��اة يف يوم واح��د، ما  و�ُضّجلت ال�ضبت ح��واىل 
يرفع ح�ضيلة الوفيات الإجمالية اإىل 211 األفا و843 
اأن العدد الفعلي  ي��رى  اأن ع��دداً من اخل��رباء  اإل  وف��اة. 
واأ�ضباب  كافًيا  لي�س  الفحو�س  ع��دد  اإن  اإذ  بكثري  اأك��رب 

الوفاة ل ت�ضجل بدقة.
حتى قبل اإطالقه، يبدو اأن برنامج التلقيح الهندي على 

نطاق وا�ضع مقّو�س.
ونيودلهي  ماهارا�ضرا  بينها  من  عدة  ولي��ات  وح��ّذرت 
وهما من بني الأكرث ت�ضرراً، من اأنها ل متلك خمزونات 
مهّدد  للقاحات  املو�ضع  الن�ضر  واأن  اللقاحات  من  كافية 
اإداري��ة وارتباك حول الأ�ضعار وم�ضاكل تقنية  بخالفات 

ة اللقاحات الإلكرونية التابعة للحكومة. يف من�ضّ

طوابري هائلة
اأي  150 م��ل��ي��ون ج��رع��ة،  اأُع��ط��ي��ت ح���واىل  ح��ت��ى الآن، 
لن�ضبة %11،5 من ال�ضكان، وح�ضل 25 مليون منهم 

على اجلرعة الثانية.
م��ك��ت��ظ يف  للتلقيح  ف���ازان���ت يف م��رك��ز  وق����ال ج��اي��ان��ت��ي 
بومباي اإن "طوابري النتظار هنا هائلة للغاية" م�ضيفاً 

اأن "النا�س ل يكفون عن التقاتل".
عنها  اأعلنت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  الطبية  امل�����ض��اع��دات  وب���داأت 
اأكرث من اأربعني دولة، بالو�ضول هذا الأ�ضبوع اإىل الهند 
الأ�ضّرة  يف  ك��ب��ري  نق�س  م��ن  امل�ضت�ضفيات  ت��ع��اين  ح��ي��ث 

والأك�ضيجني والأدوية.
ال�ضبت  ومم��ر���ض��ت��ان  بكوفيد19-  م�����ض��اب��اً   16 وت���ويف 

غوجارات  ولي��ة  يف  بهارو�س  يف  م�ضت�ضفى  يف  حريق  يف 
الغربية، يف حادثة حريق جديدة يف م�ضت�ضفيات غارقة 

يف الوباء.
ال�ضبت حتميل طائرة مبعدات طبية من مطار  و�ضيتّم 
اأن ح��ّط��ت اجل��م��ع��ة طائرة  ال��ف��رن�����ض��ي. و���ض��ب��ق  روا����ض���ي 
قارورة   400 اأكرث من  اأمريكية حتتوي على  ع�ضكرية 
اأخرى  ا�ضت�ضفائية  م��ع��ّدات  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  اأك�ضيجني 
ال�����ض��ري��ع لك�ضف  وق��راب��ة م��ل��ي��ون م��ن م��ع��دات الفح�س 
ال����دويل.  ن��ي��ودل��ه��ي  م��ط��ار  يف  بكوفيد19-،  الإ���ض��اب��ة 

وُيرتقب و�ضول اإمدادات من دول عدة يف الأيام املقبلة.
ويغذي ارتفاع عدد الإ�ضابات يف هذا البلد انت�ضار الوباء 
يف كافة اأنحاء العامل، حيث اأُ�ضيب اأكرث من 150 مليون 
واحد،  اأ���ض��ب��وع  يف  م��الي��ني  �ضتة  ق��راب��ة  بينهم  �ضخ�س، 

بح�ضب تعداد اأعّدته وكالة فران�س بر�س اجلمعة.
اإ�ضابة  األف   800 باأكرث من  الوباء  يت�ضبب  املجمل،  يف 
ارتفع  ع��دد  وه��و  ال��ع��امل،  اليوم كمتو�ضط يف  جديدة يف 

باأكرث من �ضعفني منذ منت�ضف �ضباط/فرباير.

 �صلوات البابا 
التلقيح،  حملة  ب��ع��د  ت��ب��داأ  مل  ح��ي��ث  ال���ربازي���ل  �ضّجلت 
كوفيد19-،  ج�����راء  ج���دي���دة  وف�����اة   2595 اجل��م��ع��ة 
اإىل  ن��ي�����ض��ان/اأب��ري��ل  ل�ضهر  ال��وف��ي��ات  ح�ضيلة  ي��رف��ع  م��ا 
لل�ضهر  ت�ضّجلها  قيا�ضية  �ضهرية  ح�ضيلة  يف   ،82266
الثاين على التوايل منذ بدء تف�ضي الوباء، بح�ضب اأعداد 

وزارة ال�ضحة.
مليون   212 ت��ع��ّد  ال��ت��ي  ال���ربازي���ل  ت�ضّجل  امل��ج��م��ل،  يف 
دولة  وف��اة، ما يجعلها ثاين  اآلف و781   403 ن�ضمة 
اأكرث ت�ضرراً يف العامل من ناحية الأعداد ب�ضكل مطلق، 

بعد الوليات املتحدة )اأكرث من 575 األف وفاة(.
و���ض��ّج��ل��ت الإك������وادور اإح����دى ال����دول الأك����رث ت�����ض��رراً يف 
ن��ي�����ض��ان/اأب��ري��ل عدداً  ال��الت��ي��ن��ي��ة، خ���الل �ضهر  اأم��ريك��ا 
اإ�ضابة  األ���ف   53 اأك���رث م��ن  الإ���ض��اب��ات م��ع  م��ن  قيا�ضياً 

جديدة. ويف الأرجنتني، مت متديد حظر التجّول الليلي 
اجلمعة لثالثة اأ�ضابيع يف بوينو�س اآير�س ويف �ضاحيتها 

ب�ضبب ارتفاع عدد الإ�ضابات.
�ضلوات  �ضل�ضلة  ال�ضبت  فرن�ضي�س  البابا  ي��ب��داأ  وق��ت  يف 
املتحدة  والوليات  اأوروب��ا  تاأمل  الوباء،  انتهاء  اأجل  من 
اأن تتغلب عليه بحلول ال�ضيف، يف ظّل تكثيف حمالت 

التلقيح.
ومت تطعيم مئة مليون �ضخ�س ب�ضكل كامل �ضد كوفيد-
ال�ضلطات  اأعلنت  م��ا  وف��ق  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف   19
"مرحلة  بتخطي  م�ضيدًة  الأمريكية اجلمعة،  ال�ضحية 

مهمة".
كاليفورنيا  يف  الرفيهيتان  "ديزين"  مدينتا  واأع���ادت 
"اإعادة  نيويورك  مدينة  وتعتزم  اجلمعة  اأبوابهما  فتح 

فتح كامل" يف الأول من متوز/يوليو.
بانعا�س  اأماًل  اأوروبية عدة تخفيف قيودها  وب��داأت دول 
ال�ضحية  فالتدابري  ب�ضدة.  ت�ضررت  التي  اقت�ضاداتها 
ت�ضببت براجع اجمايل الناجت الداخلي يف الربع الول 
بن�ضبة 1،7 يف املئة يف املانيا و0،4 يف ايطاليا و0،5 يف 
تفتح ح���دوده���ا مع  ال��ت��ي  ال��ربت��غ��ال  ا���ض��ب��ان��ي��ا و3،3 يف 
والأخرية  ال��راب��ع��ة  املرحلة  يف  وت��دخ��ل  ال�ضبت  اإ�ضبانيا 
منت�ضف  يف  ب��داأ  ال��ذي  ال�ضحية  التدابري  تخفيف  م��ن 

اآذار/مار�س.
ببع�س  بالقيام  بال�ضماح  ال�ضبت  اأي�����ض��اً  ب��ول��ن��دا  وت��ب��داأ 
بحلول  للقيود  ت��دري��ج��ي  وب��رف��ع  الريا�ضية  الأن�����ض��ط��ة 
نهاية اأيار/مايو. ويح�ضل الأمر نف�ضه يف اأوكرانيا، حيث 
فتح  الريا�ضة  وقاعات  واملطاعم  التجارية  املراكز  تعيد 

اأبوابها، قبل اإعادة فتح املدار�س الأربعاء.

 ترخي�س اال�صتخدام الطارئ 
قيود  فر�س  الأخ�ضر اجلمعة  الراأ�س  اأعلنت  املقابل،  يف 
الريا�ضية،  والأن�ضطة  واملطاعم  احل��ان��ات  على  جديدة 
للجم ارتفاع عدد الإ�ضابات يف هذا الأرخبيل الواقع يف 

غرب اإفريقيا والذي يعتمد اقت�ضاده على ال�ضياحة.
يف رو�ضيا، اأعلن الرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني عطلة 
ت�ضتمّر ع�ضرة اأيام ملكافحة الوباء من الأول وحتى العا�ضر 
اأن  اجلمعة  الإح�ضاءات  وكالة  واأعلنت  اأيار/مايو.  من 
23715 �ضخ�ضاً م�ضاباً بكوفيد19- توفوا يف البالد 
بينهم 17457 جراء املر�س مبا�ضرة. اإل اأن ال�ضلطات 

تتحدث عن انخفا�س معدل الوفيات بكورونا.
ومنحت منظمة ال�ضحة العاملية اجلمعة لقاح موديرنا 
الطارئ،  ال���ض��ت��خ��دام  ت��رخ��ي�����س  لكوفيد19-  امل�����ض��اّد 
امل�ضاّدة  ال��ّل��ق��اح��ات  ع���دد  خ��م�����ض��ة  اإىل  ب��ذل��ك  ل��ريت��ف��ع 
املنظمة  اليوم من  لغاية  التي ح�ضلت  لفريو�س كورونا 

الأممية على هذه الإجازة.
امكانات  لديها  لي�س  التي  ال���دول  الأم���ر  ه��ذا  وي�ضاعد 
تقييم فعالية الّلقاحات بنف�ضها، يف اأن تعتمد على تقييم 
اإىل  الّلقاح  هذا  ب�ضّم  ت�ضمح  اأّنها  كما  الأممية،  املنّظمة 
"كوفاك�س" للدول  �ضّلة اللقاحات التي يوّفرها برنامج 

الفقرية.

اأمريكيون بني قتلى حادثة التدافع يف اإ�سرائيل
•• وا�شنطن-وكاالت

اأعلنت متحدثة با�ضم ال�ضفارة الأمريكية اأم�س ال�ضبت اأن عددا من الرعايا 
الأمريكيني �ضقطوا بني ع�ضرات القتلى وامل�ضابني يف تدافع خالل احتفال 

ديني يهودي باإ�ضرائيل.
وع�ضية  اخلمي�س  م�ضاء  وقعت  التي  احلادثة  اإىل  م�ضرية  املتحدثة  وقالت 
يوم اجلمعة "ميكننا اأن نوؤكد اأن عددا من املواطنني الأمريكيني كانوا بني 

ال�ضحايا".
واأ�ضافت "تعمل �ضفارة الوليات املتحدة مع ال�ضلطات املحلية للتحقق مما 
اإذا كان اأي رعايا اأمريكيني اآخرين قد تاأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم 
واحراما  وذوي��ه��م.  املعنيني  الأم��ريك��ي��ني  للمواطنني  املمكن  القن�ضلي 

لأ�ضرهم يف هذا الوقت ال�ضعب، نحجم عن الإدلء باأي تعليق اآخر".
م�ضوؤويل  اإن  اجلمعة  الأول  اأم�����س  الإ�ضرائيلية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
القن�ضلية يف نيويورك على ات�ضال باأربع عائالت لها �ضحايا واإن ال�ضفارة 

يف الأرجنتني على ات�ضال باأ�ضرة واحدة.
وقال رئي�س الوزراء الكندي جا�ضن ترودو اأم�س اإنه علم بوفاة اثنني من 

املواطنني الكنديني يف احلادثة.
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العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ال�ضقر الف�ضي لتنظيف 

CN قد تقدموا الينا بطلب املباين رخ�ضة رقم:2686463 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة علي مبخوت يعيل را�ضي املنهايل ٪100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف خلفان عبداهلل را�ضد �ضويد الغيثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضني حممد لعمال 

CN البالط والنجارة امل�ضلحة رخ�ضة رقم:1098574 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
 اإ�ضافة حممود حممد �ضامل ح�ضني ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 
حذف ح�ضني حممد �ضامل ح�ضني

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بال فري�ضت للتربيد ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1888987 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اي ات�س �ضي يوتيليتز القاب�ضة ذ.م.م 

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضتاليونز الإمارات العقارية - ذ م م  

EMIRATES STALLIONS PROPERTIES - L L C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بال فور رمي كولينغ ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2667804 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اي ات�س �ضي يوتيليتز القاب�ضة ذ.م.م 

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضتاليونز الإمارات العقارية - ذ م م  

EMIRATES STALLIONS PROPERTIES - L L C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بال �ضرايا للتربيد ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1888984 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة اي ات�س �ضي يوتيليتز القاب�ضة ذ.م.م 

IHC UTILITIES HOLDING L.L.C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضتاليونز الإمارات العقارية - ذ م م  

EMIRATES STALLIONS PROPERTIES - L L C
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف بال كولينج القاب�ضة ذ.م.م

PAL cooling HOLDING L.L.C
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضمارتي جري لبيع الأجهزة الإلكرونية 

CN قد تقدموا الينا بطلب الذكية ذ.م م ذ.م.م رخ�ضة رقم:2779840 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد طيب حممد على العو�ضى ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مريزا انور على وىل
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل خمي�س �ضامل خلفان املزروعي

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من /�ضمارتي جري لبيع الأجهزة الإلكرونية الذكية ذ.م م ذ.م.م

SMARTY GEAR FOR SELLING SMART ELECTRONICS DEVICES LLC L.L.C 

اإىل /�ضمارتي جري لبيع الأجهزة اللكرونية الذكية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
SMARTY GEAR FOR SELLING SMART ELECTRONICS DEVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضقر العروبة لل�ضيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2813296 
 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 اإ�ضافة جيانثا جوزيف جيا�ضاندرا ٤٩٪
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة بدر حممد غالم حممد ٪51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

حذف جيانثا جوزيف جيا�ضاندرا
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد ي�ضلم �ضامل وقا�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1056476 بال�ضم التجاري ال�ضهم البي�س 
للنقليات العامة ، بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اللمعة 

املتاألقة لغ�ضيل وتلميع ال�ضيارات
رخ�ضة رقم:CN 2441634 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضو اآوف 

ميديا للدعاية والعالن
رخ�ضة رقم:CN 1145863 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ملحمة 

CN 3818401:م�ضهور رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/العاذرية لال�ضت�ضارات  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3940551 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ العاذرية لال�ضت�ضارات
 ALAAZERIA FOR CONSULTING

اإىل / العاذرية لال�ضت�ضارات القانونية
 ALAAZERIA FOR LEGAL CONSULTING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13230 بتاريخ 2021/5/2 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:�ضركة ال�ضرق لالكزو�ضت ذ.م.م
عنوان ال�ضركة: م�ضفح ال�ضناعية م 8 ق 2 بناية حممد حمد الركا�س

CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 1036370 

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�ضفية ال�ضركة  1

- تعيني ال�ضادة/�ضتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ، كم�ضفي   2
قانوين لل�ضركة بتاريخ:2021/4/22 وذلك بناء على قرار 

حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/29  -  224901D7D96BAFD5E34:بالرقم

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�ضفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 2 مايو 2021 العدد 13230

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

اإميانويل ماكرون وحممد اإدري�س ديبي ، خالل جنازة اإدري�س ديبي

حممد اإدري�س ديبي ، عند اإعالن وفاة والده

جنود من اجلي�س الت�ضادي  يف �ضوارع العا�ضمة

املتمردون على بعد 300 كلم من العا�ضمة

اإدري�س ديبي يت�ضلم �ضارة املار�ضال خالل حفل اأقيم يف اجلمعية الوطنية الت�ضادية

اخلالفة ال ت�صمن ا�صتقرار البالد:

هل هو انقالب ع�سكري مقّنع يف ت�ساد...؟

دكتاتور و�ضريك رئي�ضي
وتعليًقا على الظروف غري العادية 
ق��ال رولن  ال��دول��ة،  ل��وف��اة رئي�س 
العلوم  معهد  يف  الأ�ضتاذ  مار�ضال، 
واملتخ�ض�س  ب��ب��اري�����س  ال�ضيا�ضية 
ي�ضبهه...  ح��دث  ما  "اإن  ت�ضاد:  يف 
���ض��ج��اع جدا  ال��وق��ت  ف��ه��و يف نف�س 
حياته،  خ����الل  قليال".  وغ���اف���ل 
وه��و جندي  ديبي،  اإدري�����س  تفاخر 
باأنه  ف��رن�����ض��ا،  ت���ك���ّون يف  حم���رف 
العامل  يف  الوحيدين  ال��ق��ادة  اأح��د 
جي�ضهم  مع  للقتال  ذهبوا  الذين 
و�ضبق  الأم��ام��ي��ة.  اخل��ط��وط  على 
ال�ضنوات الأخ��رية من  ان متّيز يف 
الع�ضكرية  خالل قيادته للعمليات 
اجلماعات  ل��ت��ع��ق��ب  الأر�������س  ع��ل��ى 
الإرهابية يف منطقة بحرية ت�ضاد.

رفعته  "�ضجاعته"،  ومل����ك����اف����اأة 
عام  الت�ضادية  الوطنية  اجلمعية 
وهي  م�����ض��ري،  رت��ب��ة  اإىل   2020
البالد.  ع�����ض��ك��ري��ة يف  رت��ب��ة  اأع���ل���ى 
تكري�س رمزي لهذا اجلندي الذي 
عام  ب��ال��ق��وة  ال�����ض��ل��ط��ة  اإىل  و���ض��ل 
1990، بعد انقالب على الرئي�س 

ال�ضابق ح�ضني حربي.
على  دي���ب���ي  اإدري�����������س  اإىل  ُي���ن���ظ���ر 
قبل خ�ضومه،  م��ن  دي��ك��ت��ات��ور  اأن���ه 
وك�ضريك رئي�ضي من قبل املجتمع 
فرن�ضا(  ذل�����ك  يف  )مب�����ا  ال�������دويل 
منطقة  يف  الإره������اب  م��ك��اف��ح��ة  يف 
ال�����ض��اح��ل، وك�����ان ق���د مت���ت اإع�����ادة 
وجيزة  بفرة  وفاته  قبل  انتخابه 
�ضوفياتية:  بدرجة  �ضاد�ضة  لولية 
من  ب����امل����ائ����ة   32 ف���ا����ض���ل   79

الأ�ضوات.
للح�ضول على ولية  �ضعيه  خالل 

يالحظ  طويلة"،  لفرة  ال�ضلطة 
�ضحفي يعرف ت�ضاد جيًدا. لذلك، 
اجلرال  يتقدم  األ��غ��ام،  حقل  على 
ال�������ض���اب ال������ذي ُدف������ع ع���ل���ى راأ������س 

البالد.
ا عدم  قد يواجه حممد ديبي اأي�ضً
ثقة جزء من النخبة الت�ضادية من 
ج��م��اع��ة ال���زغ���اوة ال��ع��رق��ي��ة. فكما 
البلدان  العديد من  احل��ال يف  هو 
ميكن  ل  ت�������ض���اد،  يف  الأف���ري���ق���ي���ة، 
ا�ضتبعاد البعد العرقي عند حتليل 

الو�ضع ال�ضيا�ضي وتوازن القوى.
ينتمي حممد ديبي، مثل والده، اإىل 
جماعة الزغاوة العرقية، التي يعّد 
م��ن بني  اأع�ضائها  م��ن  ع��دد كبري 
والدته  لكن  �ضباط اجلي�س.  كبار 
يف  تعمل  �ضحفية  وه��ي  وزوج��ت��ه، 
اإىل  ينتميان  الرئا�ضية،  ال�ضحافة 
جماعة غوران العرقية. لذلك فاإن 
جمتمع الزغاوة حذر من حممد، 

ول يعتربونه بال�ضرورة منهم.

الهدوء الذي ي�ضبق العا�ضفة؟
 "يف ه���ذه ال��ف��رة، م��ا ب��ع��د ديبي، 
حرًبا"،  اأو  ���ض��الًم��ا  اإم�����ا  ���ض��ي��ك��ون 
ُيجمع العديد من اخلرباء. التزم 
متمردو جبهة التناوب والوفاق يف 
 300 بعد  على  املتمركزون  ت�ضاد، 
ال��ع��ا���ض��م��ة، بهدنة  ك��ي��ل��وم��ر م���ن 

التناوب  ج��ب��ه��ة  رت���ب���ت  ����ض���اد����ض���ة، 
والوفاق يف ت�ضاد �ضفوفها خلو�س 
اإ�ضقاط  ع���ل���ى  ع����ازم����ة  امل����ع����رك����ة، 
ذلك،  مت  ولئن  الت�ضادي.  الرئي�س 
فاإن املوت الوح�ضي ل� "الراعي" – 
كما يلقب ديبي نف�ضه -يغرق ت�ضاد 
حيث  للغاية،  غام�س  م�ضتقبل  يف 
ال�ضلطات حول  ك��ل  امل��ار���ض��ال  رك��ز 

�ضخ�ضه.

ا�صتقرار البالد
اأع��ل��ن اجلي�س حل  اأب��ري��ل،   20 يف 
احلكومة والربملان لإن�ضاء جمل�س 
حممد  برئا�ضة  ان��ت��ق��ايل  ع�ضكري 
اأب��ن��اء الرئي�س  اأح��د  اإدري�����س ديبي، 
 37 اجل���رال،  و�ضيكون  ال��راح��ل. 
ع��اًم��ا، م�����ض��وؤوًل ع��ن ق��ي��ادة البالد 
طيلة ثمانية ع�ضر �ضهًرا، حتى يتم 
لبع�س  ووفًقا  النتخابات.  تنظيم 
بايعه  قد  املار�ضال  كان  ال�ضائعات، 

وهو على فرا�س املوت.
الد�ضتور  يف  امل����ف����ارق����ات،  وم�����ن   
 ،2018 ع����ام  امل��ع��ت��م��د  ال��ت�����ض��ادي 
يفكر حًقا  ال��ذي مل  ديبي،  اإدري�س 
يف خالفته، كان قد حدد 40 عاًما 
جناح  ال��رئ��ا���ض��ة.  ل�ضن  اأدن���ى  كحد 
 38 العمر  من  يبلغ  �ضاب  م�ضّرة، 
العلوم  م��ع��ه��د  م���ن  ت��خ��رج  ع���اًم���ا، 
كان  وال��ذي  باري�س،  يف  ال�ضيا�ضية 

يوا�ضل  ا���ض��م��ه،  ي��ذك��ر  ل  ع�ضكري 
الراحل  ال��رئ��ي�����س  م���ن  امل���ق���رب���ون 
اإن�����ض��اء جمل�س  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
ع�ضكري انتقايل كان احلل الوحيد 
البالد.  يف  ال����ض���ت���ق���رار  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الوطنية،  اجلمعية  رئ��ي�����س  واأك����د 
اأن يتوىل  الذي كان من املفر�س 
املن�ضب موؤقًتا يف حالة ال�ضغور يف 
باإن�ضاء  الإذن  اأعطى  اأن��ه  ال�ضلطة، 

املجل�س الع�ضكري النتقايل.

انقالب
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن اخ���ت���ي���ار حممد 
دي���ب���ي خل���الف���ة وال������ده ب��ع��ي��د كل 
ا�ضتقرار البالد.  البعد عن �ضمان 
ويخ�ضى بع�س املراقبني على وجه 
اخل�����ض��و���س، ح���دوث ���ض��راع داخل 
للمار�ضال  اأن  حيث  دي��ب��ي،  عائلة 
يعتربون  وبع�ضهم  الأب��ن��اء،  عديد 

اأنف�ضهم اأكرث �ضرعية من حممد.
هو  حم��م��د  اإن  ي���ق���ول  "اجلميع   
اإدري�����س ديبي، لكنه يف الواقع  اب��ن 
ك���ان ابن  ال��ب��ي��ول��وج��ي.  اب��ن��ه  لي�س 
�ضديقه الذي مات يف القتال وقرر 
احتمال  ه��ن��اك  ل��ذل��ك  يتبناه.  اأن 
�ضرعي  ك��خ��ل��ي��ف��ة  ق��ب��ول��ه  ي��ت��م  األ 
الآخرين،  الأب��ن��اء  جميع  قبل  من 
اإخ��وة ديبي  اأبناء  اأو حتى من قبل 
واأبناء عمومته، اإذا �ضعى للبقاء يف 

جدا يف الأجهزة الأمنية، كما عمل 
يف مكتب وال���ده. وم��ع ذل��ك، نحن 
ا���ض��ت��ق��رار لأننا  ام�����ام ف����رة ع����دم 
اليوم ميكن اأن نتحدث عن انقالب 
ع�ضكري. اإن الد�ضتور ين�س على اأن 
اأن  رئي�س اجلمعية الوطنية يجب 
"تي يف  يتوىل ال�ضلطة"، يو�ضح ل� 
باحث  ماناتوما،  كيلما  موند"،   5
جامعة  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ال��ع��ل��وم  يف 

باري�س-X نانتري.
ان���ق���الب  ل���ت���ربي���ر  حم�����اول�����ة  ويف 

م��ن اأ���ض��د خ�����ض��وم��ه، ن���دد يف ذلك 
الوقت ب�ضرط ا�ضتبعاده من ال�ضباق 
الرئا�ضي. وهذا اإجراء د�ضتوري ل 
ال��ذي مت  ديبي،  ينطبق على جنل 
ميثاق  بف�ضل  م��ه��ام��ه  يف  ت��اأك��ي��ده 
اأبريل   21 الأرب��ع��اء  ُن�ضر  انتقايل 
لرئا�ضة  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  على 

اجلمهورية.
و  "الهادئ"  ب�����  اأق�����ارب�����ه  و����ض���ف���ه 
اجل���رال  ت���وىل  ف��ق��د  "الكتوم"، 
ق��ي��ادة احلر�س  الآن  ح��ت��ى  ال�����ض��اب 

الرئا�ضي. وعلى عك�س والده الذي 
الع�ضكري  تكوينه  اأجرى جزًء من 
يف ف��رن�����ض��ا، ف���اإن حم��م��د دي��ب��ي هو 
الع�ضكري  ل��ل��ن��ظ��ام  خ��ال�����س  ن��ت��اج 
ق�ضرية  ف��رة  با�ضتثناء  الت�ضادي 
يف  الع�ضكرية  الثانوية  املدر�ضة  يف 

اإيك�س اإن بروفان�س.
كوالي�س  يف  ج���ي���دا  م���ع���روف  اإن�����ه 
اجل��ي�����س ال��ت�����ض��ادي. ل��ق��د ���ض��ب��ق ان 
املديرية  رئ���ي�������س  م��ن�����ض��ب  ���ض��غ��ل 
العامة لالأمن الداخلي، ومعروف 

اإع���الن وف���اة ال��رئ��ي�����س. وبعد  منذ 
يكن  مل  اإذا  ب��ال��ه��ج��وم  ال��ت��ه��دي��د 
هناك عودة اإىل النظام الد�ضتوري، 
قالوا اإنهم منفتحون على النقا�س. 
املجل�س  رف�������ض���ه���ا  مم���������دودة،  ي����د 
الع�ضكري مبا�ضرة. واأ�ضر املتحدث 
با�ضم املجل�س الع�ضكري النتقايل، 
للو�ضاطة  لي�س  "الوقت  اأن  على 
عن  اخل��ارج��ني  م��ع  للتفاو�س  ول 

القانون".
وبالتايل، ميكن اأن يوؤدي اخلطاب 
احلربي للمع�ضكرين اإىل ا�ضتباكات 
عنيفة جديدة، و�ضتكون ح�ضيلتها 
التمرد  ه���زمي���ة  ����ض���ي���ن���اري���وه���ني: 
الع�ضكري  للمجل�س  �ضت�ضمح  التي 
اأو  ال�ضلطة،  يف  بالبقاء  النتقايل 
العا�ضمة  اإىل  امل��ت��م��ردي��ن  و���ض��ول 

لالإطاحة باملجل�س الع�ضكري.
الثاين، ميكن  ال�ضيناريو  ويف حال 
اأن تعتمد على فرن�ضا، كما  للبالد 
اوح���ى اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون، خالل 
خ��ط��اب ال��ت��اأب��ني ال���ذي األ��ق��اه على 
"لن  ديبي":  اإدري�������س  "�ضديقه 
�ضخ�س  لأي  اأب�����ًدا  ف��رن�����ض��ا  ت�ضمح 
اأبًدا  لأحد  ت�ضمح  ولن  بالت�ضكيك، 
بتهديد، ل اليوم ول غدا، ا�ضتقرار 

و�ضالمة ت�ضاد".
الوحيد  ال��غ��رب��ي��ة  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الرئي�س  ج����ن����ازة  ح�������ض���ر  ال�������ذي 
ديبي،  ب��ن��ج��ل  وال��ت��ق��ى  ال��ت�����ض��ادي 
املعار�ضني  قبل  ماكرون من  ُيّتهم 
ال���ت�������ض���ادي���ني ب���ت���اأي���ي���د الن����ق����الب 
الواقع،  الأم����ر  ب��ح��ك��م  ال��ع�����ض��ك��ري 
وال��رغ��ب��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى نظام 
بعد وفاته  ث��م��ن، حتى  ب���اأي  دي��ب��ي 

با�ضم م�ضالح فرن�ضا يف املنطقة.

ترجمة   – مونكورو  مو�شى   - الفجر   ••
خرية ال�شيباين

م�صلًحا  مترًدا  يواجه  دولة  رئي�س  ما,  زمان  يف  كان 
كان يتقدم نحو عا�صمة بالده يف حماولة لالإطاحة 
ملواجهته,  اجلبهة  اإىل  الذهاب  �صاعتها  قــرر  بــه. 
�صاعات  بعد  وتــويف  اأ�صيب  عنيف,  قتال  واأثــنــاء 
قليلة. تبدو وكاأنها ق�صة من زمن بعيد عندما كان 
اي�صا, ومع  امللوك, حماربني  �صيما  الدول, وال  قادة 
ذلك فهو امل�صري املاأ�صاوي الذي عا�صه اإدري�س ديبي 
اأبريل... على االأقل بح�صب الرواية   19 اإيتنو يف 

الر�صمية.
تويف الرئي�س الت�صادي, 68 عاًما, من بينهم ثالثون 
قواته  قيادة  اأثناء  بجراحه  متاأثرًا  ال�صلطة,  يف 
ت�صاد.  يف  والوفاق  التناوب  جبهة  �صد  القتال  يف 
يقود هذه املجموعة ال�صيا�صية الع�صكرية املتمردة 
من  اأكرث  منذ  ال�صيا�صي  الالجئ  علي,  مهدي  حممد 
خم�صة وع�صرين عاًما يف فرن�صا, والنا�صط ال�صابق 

يف احلزب اال�صرتاكي الفرن�صي.

ت�ساد يف م�ستقبل غام�س, حيث ركز املار�سال كل ال�سلطات حول �سخ�سه يغرق  الراعي  • موت 
لكنه يف الواقع لي�س ابنه البيولوجي ديبي,  اإدري�س  ابن  هو  حممد  اإن  يقول  • اجلميع 

ُدفع على راأ�س البالد, يتقدم على حقل األغام  الذي  ال�ساب  • اجلرنال 

• حممد اإدري�س ديبي, ي�سهد حتدًيا ل�سرعيته حتى من قبل اأفراد عائلته
الو�سع ال�سيا�سي وتوازن القوى حتليل  عند  العرقي  البعد  ا�ستبعاد  ميكن  • ل 

متطوعون �سنغاليون يوؤمنون دفنا لئقا ملتوفني جمهويل الهوية 
•• دكار-اأ ف ب

مل يكن حممد ديوب يعرف اأحدا من هوؤلء الأموات الذين ووروا الرثى 
يف جّبانة دكار، حيث كان ي�ضارك مع اآخرين يف دفن متوفني... فقد قاده 
املجهولني وفق  ه��وؤلء  املكان لدفن  ه��ذا  اإىل  رفاقه  العمل اخل��ريي مع 

ال�ضعائر الإ�ضالمية يف مقابر العا�ضمة ال�ضنغالية.
فمنذ ت�ضع �ضنوات، يتوىل متطوعو "جمعية الرحمة والإح�ضان" اإقامة 

جنازات ملتوفني جمهويل الهوية وفقا لل�ضعائر الإ�ضالمية.
امل��وت��ى يف مقربة جماعية،  ب��رف��ات ه���وؤلء  وب���دون ذل��ك، �ضينتهي الأم���ر 
ح�ضب اأع�ضاء يف اجلمعية يتحفظون على ذكر اأ�ضمائهم وهو اأمر يفر�ضه 
% م��ن �ضكانه   90 اإن ه��ذا الم���ر غ��ري م��رغ��وب ب��ه يف بلد  اإذ  ال��واق��ع، 

م�ضلمون وحمافظون اإىل حد ما.
23 رجال  اإىل  ت��ع��ود  ال��ه��وي��ة  28 جثة جمهولة  دف��ن��ت  رب��ي��ع��ي،  ي��وم  يف 

وامراأتني وثالثة اأطفال، يف مرا�ضم لئقة ح�ضرها مئات الأ�ضخا�س.
اأع�ضاء فيها. فبع�ضهم  ح�ضدت اجلمعية �ضبكتها، ولكن لي�ضوا جميعهم 
حول  بالواجب  وال�ضعور  التفاين  جمعهم  وق��د  اإن�ضانية.  ب�ضفة  ح�ضر 

اأ�ضخا�س ل تربطهم بهم اأي �ضلة.
اأفكر  واأن���ا  "جئت  العمر  م��ن  الع�ضرينات  يف  وه��و  دي���وب،  حممد  وق���ال 
مب�ضريي يف امل�ضتقبل. اأقوم بذلك لأنال الثواب يف الآخرة، وهذه لي�ضت 

املرة الأوىل".
ولدت  كيف  العا�ضمة،  يف  �ضعبي  ح��ي  اإم���ام  وه��و  غييه،  حممد  يتذكر 

املوؤ�ض�ضة اخلريية التي كان اأحد موؤ�ض�ضيها.

اأحد الأي��ام، راأيت �ضيارة تدخل اجلّبانة وتخرج منها ب�ضرعة.  "يف  وقال 
وعندما ا�ضتف�ضرت عن املو�ضوع، قيل يل اإنها عملية دفن موتى جمهويل 
الهوية واإن ذلك كان يح�ضل يف كثري من الأحيان يف مقربة جماعية من 
دون احرام لل�ضعائر الإ�ضالمية"، من طقو�س الغ�ضل والتكفني وال�ضالة 
على روح املتوفى. واأو�ضح "نحن نتوىل دفن املوتى بالطريقة ال�ضحيحة 

من اأجل اهلل".
يف  فعلوا  كما  العامة  امل�ضت�ضفيات  من  املوتى  املتطوعون  يجمع  ما  ع��ادة 
اإنه  اجلمعية  وقالت  دانتيك".  "لو  م�ضت�ضفى  من  داك��ار  يف  اليوم  ذل��ك 
تتمكن  اأن  قبل  يوما   45 باجلثث  الحتفاظ  امل�ضت�ضفيات  على  يتعني 
من ت�ضليمها اإليها. ومل ترد امل�ضت�ضفيات على ا�ضتف�ضارات وكالة فران�س 
بر�س. ول يعرف عدد الأ�ضخا�س من دون هوية الذين ميوتون كل عام 

وماذا يحدث لرفاتهم اإذا مل تتوكل اجلمعية مبرا�ضم الدفن.
األ  اأو  الهوية  جمهول  متوفى  �ضخ�س  يبقى  اأن  امل��األ��وف  غري  من  لي�س 
انهيار  ب��دءا من  اأف��راده��ا لأ�ضباب خمتلفة،  اأح��د  اأ�ضرة ما بجثة  تطالب 

الروابط الجتماعية و�ضول اإىل ف�ضل النظام احلكومي.
يف ت�ضرين الثاين/نوفمرب، دفنت اجلمعية 13 مهاجرا غري �ضرعي.

وتتزامن عملية الدفن هذه مع معاودة اجلمعية ن�ضاطاتها التي عّلقت 
ب�ضبب وباء كوفيد19-. وحر�ضت امل�ضت�ضفيات على عدم ت�ضليم اجلثث 

حتى ل يتعر�س املتطوعون للعدوى كما اأن التجمعات كانت حمظورة.
قال الأمني العام للجمعية لمني مانديانغ وهو موظف اأي�ضا يف �ضركة 
نفط "على مدى ت�ضع �ضنوات، قمنا بدفن 1029 �ضخ�ضا يف داكار ويف 

مناطق اأخرى".
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عربي ودويل

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

بيري مارتن
اأن الرئا�ضة التي مت الإعالن  100 يوم، يبدو  بعد 
من  واح���دة  �ضت�ضبح  ه��ادئ��ة  انتقالية  ك��ف��رة  عنها 

التحولت الكربى.
ومنذ فرانكلني روزفلت، اأ�ضبحت الأيام املائة الأوىل 

للرئي�س عالمة رمزية مهمة.
لي�س  بانه  فقط  يكتفي  اأن  بايدن  جو  باإمكان  ك��ان 
اأدب  الرئا�ضة من  فقدته  ما  ويعيد  ترامب،  دونالد 
واإن�ضانية. وقد جنح يف ذلك وه��ذا اأم��ر رائ��ع، لكن، 
اإن  الكوجنر�س،  اأم���ام  الأول  خطابه  يف  اأ���ض��ار  وكما 
مزدحمة  ولي���ة  ب��ف��رة  ت�ضي  الأوىل  امل��ائ��ة  الأي����ام 

وطموحة.

تباين مرحب به
يعرف.  ل  ي��ك��اد  ال�ضيا�ضي  امل��ن��اخ  ك���ان  ي��ن��اي��ر،  م��ن��ذ 
ب�ضكل  تابعوا  الذين  الأمريكيني  ملاليني  وبالن�ضبة 
�ضّيد  وم��غ��ام��رات  ال�����ض��اب��ق��ة  الإدارة  ���ض��ريك  ق��ه��ري 

احللبة، مت تقلي�س التوتر بعدة درجات.
الر�ضا  ن�ضبة  ك��ان��ت  فلئن  م��ذه��ل...  التناق�س  اإن 
على بايدن متوا�ضعة مقارنة بروؤ�ضاء احلقب الأقل 
ا�ضتقطاًبا، اإل اأنها تتمتع باأغلبية، واأعلى بكثري من 

ترامب.
بع�س  يف  احلقيقة  بتجميل  ب��اي��دن  ق���ام  ل��و  وح��ت��ى 
الأحيان، فنحن بعيدون جًدا عن ال�ضيل الالمتناهي 
ك�ضف  "جهاز  فح�ضب  ترامب.  دونالد  اأك��اذي��ب  من 
 67 ب���  ب��اي��دن  اأدىل  ب��و���ض��ت،  وا���ض��ن��ط��ن  الكذب" يف 
املعدل،  وب��ه��ذا  ي��وًم��ا.   96 بعد  اإ�ضكالًيا  ت�ضريًحا 
 30 اإىل  للو�ضول  ق��رن  م��ن  اأك��رث  الم��ر  �ضيتطلب 
األف ت�ضريح كاذب اأو م�ضلل اأدىل بها �ضلفه يف اأربع 

�ضنوات.

و�صفة بايدن
 ميكن تف�ضري جناح الرئي�س اجلديد بب�ضاطة: وعود 
كثريا؛  والعمل  قليال،  التكلم  اأك���رث؛  وع��ط��اء  اأق���ل، 
اجلمهوريني  الناخبني  لإر�ضاء  وال�ضعي  ال�ضتماع 

ميلكون  ل  ال��ذي��ن  املنتخبني،  امل�ضوؤولني  م��ن  ب��دًل 
بديال ملمو�ضا لقراحه.

اأ�ضرع  كوفيد19-  ���ض��د  ال��ت��ط��ع��ي��م  ح��م��ل��ة  ك���ان���ت 
امل�ضاعدة  خطة  وحتظى  متوقًعا،  ك��ان  مم��ا  مرتني 
متريرها  مت  وال��ت��ي  دولر،  تريليون   1.9 البالغة 
يف الكوجنر�س دون ت�ضويت جمهوري واحد، بدعم 

كبري بني اأن�ضار اجلمهوريني وامل�ضتقلني.
ورغ���م اأن ب����اراك اأوب���ام���ا اأج����رى ال���ت���واءات �ضخمة 
املنتخبني  النواب اجلمهوريني  وانحنى ل�ضتقطاب 
فقد  "الراديكالية"،  ���ض��ورت��ه  تخفيف  اأج����ل  م��ن 
يح�ضد  ومل  للتعاون  املنهجي  برف�ضهم  ا�ضطدم 

�ضوى ا�ضتياء ناخبيه.
املعتدلة  ب��دًل من ذل��ك، يعتمد بايدن على �ضورته 
يف  املنتخبني  امل�ضوؤولني  معار�ضة  على  لاللتفاف 
يثبت  حتى  موؤيديهم،  اإىل  بال�ضتماع  الكوجنر�س 
دون  لوعوده،  وفقا  يت�ضرف  وبالتايل  كفاءته،  لهم 

توّقع اأي دعم من اجلمهوريني يف الكوجنر�س.

مطبات يف االأفق
البنية  بايدن يف دفع خطة  اأن ينجح  وهكذا، ميكن 
�ضاماًل  اإ�ضالًحا  متثل  اأن  �ضاأنها  من  التي  التحتية 
لدور الدولة الفيدرالية يف الوليات املتحدة، مبا يف 
ل�  اأ�ضا�ضي  كمكون  الأطفال  برعاية  الع��راف  ذلك 

احلديث. الب�ضرية" للمجتمع  التحتية  "البنية 
 و�ضيتعني عليه املناورة بدقة، لأن بع�س ال�ضيناتورات 
اأهدافه  ي�ضاركونه  ل  "املعتدلني"  الدميقراطيني 
التعامل  بايدن  على  �ضيتعني  خ�ضو�ضا،  التدخلية. 
وق�ضايا  الجتماعية  وال��ع��دال��ة  الهجرة  اأزم���ة  م��ع 
النظام العام التي ل تزال تق�ّضم الأمريكيني ب�ضدة.

امل�ضككني  ف��اإن  ل��ه،  ي��وم   100 اأول  اإىل  نظرنا  واإذا 
ودود  ���ض��ب��ع��ي��ن��ي  جم�����رد  ب����اي����دن  ج����و  راأوا  ال����ذي����ن 
روؤيته  قادر على فر�س  لكنه �ضعيف، غري  ولطيف 
منده�ضني  يكونوا  اأن  املحتمل  من  التغيري،  واإلهام 

ومرتبكني.
ترجمة خرية ال�صيباين

بعد مائة يوم بايدن يربك املت�سككني...!

*اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بجامعة مونريال وم�ضوؤول عن كر�ضي الدرا�ضات ال�ضيا�ضية والقت�ضادية 
الأمريكية يف كلية الفنون والعلوم، مركز الدرا�ضات والبحوث الدولية

فتح الطريق ال�ساحلي.. ورقة امليلي�سيا لبتزاز احلكومة الليبية

جمل�س االأمن الدويل يطلب تطبيق خطة اآ�صيان يف بورما

تظاهرات يف ميامنار بعد ثالثة اأ�سهر من النقالب

خمرجات اتفاق جنيف، دعاهم اإىل 
واملماطلة  التعطيل  ه��ذا  ت�ضجيل 
واخل����������رق ال����ت����ي ت����ق����وم ب�����ه ه����ذه 
تنفيذ  اأن  ت���درك  ال��ت��ي  امللي�ضيات، 
النهائية  املح�ضلة  يف  جنيف  اتفاق 
كانت  لأن��ه��ا  تفكيكها،  اإىل  �ضيقود 
النتقالية  امل��راح��ل  ف�ضل  ال�ضبب 
النق�ضام  وراء  وك��ان��ت  امل��ت��ع��اق��ب��ة، 
ال�����ذي و���ض��ل��ت��ه ل���ه ال���ب���الد. واأك����د 
الهادي  الليبي  ال�ضيا�ضي  الباحث 
اأن ج��م��اع��ة الإخ����وان  ع��ب��دال��ك��رمي 
الطريق  ف��ت��ح  حم��اول��ة  وراء  ت��ق��ف 
من  ذلك  يف  م�ضتخدمة  ال�ضاحلي، 
ذممهم"  "ت�ضري  اأن  ا�ضتطاعت 

اأن امللي�ضيات  "�ضكاي نيوز عربية"، 
غ��ري را���ض��ي��ة ع��ن ا���ض��ت��ب��ع��اده��ا من 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي خ���الل الفرة  امل�����ض��ه��د 
خمرجات  اأن  وت��ت��خ��وف  امل��ا���ض��ي��ة، 
املح�ضلة  يف  �ضتقود  العملية  ه��ذه 
وتفكيكها،  اإب��ع��اده��ا  اإىل  النهائية 
ل���ه���ذا حت�����اول ج���اه���دة م���ن خالل 
خ��ط��وات الإف�����ض��ال وال��ت��ع��ط��ي��ل اأن 
لتحقيق  ال�ضغط  �ضيا�ضات  متار�س 

بع�س املكت�ضبات التي فقدتها.
الدوليني،  امل��راق��ب��ني  ف��ري��ق  ودع���ا 
مهمتهم  اإق����������رار  ج������رى  ال����ذي����ن 
م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س الأم�����ن ال���دويل 
وتنفيذ  النار  اإط��الق  وقف  ملراقبة 

من اأبناء القبائل واملدن".
امللف  ه��ذا  تتورط اجلماعة يف  ول 
فقط، بل اإنها وح�ضب عبدالكرمي، 
البالد،  من  املرتزقة  خ��روج  متانع 
توحيد  عرقلة  اإىل  ت�ضعى  واأي�����ض��ا 
امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��وط��ن��ي��ة، اإ���ض��اف��ة اإىل 
العامة  النتخابات  اإج��راء  تعطيل 
 24 يف م���وع���ده���ا، وه����و امل���ق���رر يف 

دي�ضمرب املقبل.
وي���و����ض���ح ال���ب���اح���ث ال�����ض��ي��ا���ض��ي اأن 
على  احلفاظ  اإىل  ت�ضعى  اجلماعة 
خالل  حققتها  ال��ت��ي  مكت�ضباتها 
حالة  لأن  امل���ا����ض���ي���ة؛  ال�������ض���ن���وات 
النهاية  يف  ����ض���ت���وؤدي  ال����ض���ت���ق���رار 

•• طرابل�س-وكاالت

الع�ضكرية  اللجنة  وعيد  يفلح  مل 
بت�ضمية   "5+5" امل���������ض����رك����ة 
ال�ضاحلي  ال��ط��ري��ق  ف��ت��ح  معرقلي 
ليبيا، يف  و�ضرق  الرابط بني غرب 
ا�ضتمرارها  ع��ن  امليلي�ضيات  اإث��ن��اء 
كل  ورف�����س  "قطع" ال��ط��ري��ق،  يف 
اجلهود املحلية والدولية من اأجل 
اإن���ه���اء ه���ذا ال��و���ض��ع ال����ذي يكر�س 

لنق�ضام البالد.
مطلعة،  م���������ض����ادر  واأو������ض�����ح�����ت 
وبعد  اأن��ه  عربية"،  نيوز  ل�"�ضكاي 
و�ضلت  اخلمي�س،  اللجنة  تهديد 
�ضرت  غ���رب  ب��وق��ري��ن  منطقة  اإىل 
املجموعات  م���ن  ك��ب��رية  ت��ع��زي��زات 
امل�����ض��ل��ح��ة، ف��ي��م��ا ي��ت��ح��دث اأم�����راء 
امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات ع����ن �����ض����روط لأج����ل 
ال��ط��ري��ق، منها  فتح  امل��واف��ق��ة على 
ان�������ض���ح���اب اجل���ي�������س ال���ل���ي���ب���ي من 
وه��و ما ل ميكن  �ضرت  مواقعه يف 

قبوله.
الليبي  ال�����ض��ي��ا���ض��ي  امل��ح��ل��ل  وي����رى 
اأحمد العبود اأن امللي�ضيات ت�ضتخدم 
ك�"ورقة  ال���ط���ري���ق  ف��ت��ح  م�����ض��األ��ة 
التنفيذية  ال�ضلطة  على  �ضغط" 
الرئا�ضي  امل��ج��ل�����س  مب�����ض��ت��وي��ي��ه��ا 
وحكومة الوحدة الوطنية، م�ضيفا 
اأنها لي�ضت املرة الأوىل التي تعرقل 
الع�ضكرية  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ه���ود  ف��ي��ه��ا 
ومنها  جيدة"،  نتائج  "تقدم  التي 
اإطالق  وق��ف  ات��ف��اق  اإىل  التو�ضل 

النار نهاية العام املا�ضي.
ال���ع���ب���ود، يف ح��دي��ث��ه اإىل  واأو�����ض����ح 

•• عوا�شم-وكاالت

الع�ضكري يف ميامنار م�ضرية  نظم حمتجون يعار�ضون احلكم 
اأم�����س ال�����ض��ب��ت ب��ع��د ث��الث��ة اأ���ض��ه��ر م��ن ان��ق��الب اأن��ه��ى التحول 
اإىل  اأدت عدة انفجارات �ضغرية  الدميقراطي بالبالد، يف حني 
املتحدة من  التي حذرت مبعوثة الأمم  بالأزمة  ال�ضعور  تفاقم 

اأنها قد توؤدي اإىل توقف اإدارة �ضوؤون الدولة.
على  �ضلطته  وفر�س  املعار�ضة  من  التخل�س  اجلي�س  ويحاول 
بعد  للحكم  الع�ضكريني  ع���ودة  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ي��ع��ار���س  �ضعب 
اإ�ضالحات دميقراطية على مدى ع�ضر �ضنوات �ضملت تن�ضيب 

حكومة بقيادة اأوجن �ضان �ضو ت�ضي رائدة الدميقراطية.
اأرواح ما ل يقل عن  القا�ضية التي ح�ضدت  ورغم حملة القمع 
املعتقلني ال�ضيا�ضيني،  م�ضاعدة  لرابطة  وفقاً  متظاهراً   759
ي���وم للتعبري ع��ن رف�ضها  ب��ع��د  ي��وم��ا  ل��ل�����ض��وارع  ت��خ��رج ح�����ض��ود 

للمجل�س الع�ضكري.
و�ضو ت�ضي البالغة من العمر 75 عاماً حمتجزة منذ النقالب 
م��ع ك��ث��ري م��ن اأع�����ض��اء ح��زب��ه��ا، وت��ق��ول ال��راب��ط��ة اإن اأك���رث من 

اجلي�س. ملعار�ضتهم  اعُتقلوا  �ضخ�س   3400
مدينة  يف  اأي�ضاً  مظاهرات  خرجت  اأن��ه  اإع���الم  و�ضائل  وذك���رت 
ماندالي، ثاين كربى املدن يف البالد، ويف بلدة داوي باجلنوب، 

ومل ترد اأنباء عن وقوع اأعمال عنف.
وقالت و�ضائل اإعالم اإن عدة انفجارات �ضغرية وقعت يف اأماكن 
خمتلفة بينها ياجنون يف وقت متاأخر من م�ضاء اجلمعة واليوم 
اأي جهة  تعلن  �ضقوط �ضحايا ومل  اأنباء عن  ت��رد  ال�ضبت، ومل 

م�ضوؤوليتها عن النفجارات.
تطلب  مكاملات  على  الع�ضكري  املجل�س  با�ضم  متحدث  يرد  ومل 
بزرع  للدميقراطية  موؤيدين  ن�ضطاء  اجلي�س  واتهم  التعليق، 

قنابل اأدت لوقوع النفجارات.
كري�ضتني  ميامنار  اإىل  اخلا�ضة  املتحدة  الأمم  مبعوثة  وقالت 
العنف يتفاقم  اإن  اأم�س اجلمعة،  الأم��ن  �ضرانر بورغر ملجل�س 
اإدارة  يهدد  مما  الن��ق��الب  على  جماعي  دويل  رد  اأي  غياب  مع 
الجتماع  ح�ضروا  دبلوما�ضيون  اأف���اد  ح�ضبما  ال��دول��ة،  ���ض��وؤون 

اخلا�س.
واأدل�����ت ���ض��ران��ر ب��ورغ��ر ب��اإف��ادت��ه��ا ملجل�س الأم����ن ع��رب دائ���رة 
بزعماء  ه��ن��اك  تلتقي  ح��ي��ث  ت��اي��الن��د  م��ن  مغلقة  تلفزيونية 
اإقليميني، وهي تاأمل يف زيارة ميامنار اإل اأن اجلي�س مل يوافق 

على ذلك بعد.
وقالت للدبلوما�ضيني اإن التقارير التي ت�ضري اإىل ا�ضتمرار عملية 

القمع تهدد بتقوي�س اجلهود التي تهدف لإنهاء الأزمة.

جمل�س االأمن
دعا جمل�س الأمن الدويل بالإجماع يف اإعالن اإىل تطبيق خطة 
خم�س  تت�ضمن  التي  )اآ���ض��ي��ان(  اآ�ضيا  �ضرق  جنوب  دول  راب��ط��ة 
مت  ن�س  يف  بورما"،  يف  للعنف  ف��وري  "وقف  وخ�ضو�ضا  نقاط 

تخفيف حدته بطلب من ال�ضني ورو�ضيا.
وتن�س هذه اخلطة اأي�ضا على تعيني مبعوث من الرابطة. وقال 
املجل�س يف بيان و�ضع مببادرة من بريطانيا اأنه يجب تنفيذ هذه 

اخلطة "من دون تاأخري".
هذا  اإىل  التو�ضل  تطلب  اجلمعة،  �ضباح  مغلق  اجتماع  وبعد 
طلبتا  اللتني  ومو�ضكو  لبكني  الغربيني  م��ن  ت��ن��ازلت  الن�س 
حذف عبارة وردت يف م�ضودة الن�س الأوىل التي ح�ضلت عليها 
وكالة فران�س بر�س. ويعرب جمل�س الأمن يف هذه امل�ضودة الأوىل 
عن "اإدانته ب�ضدة العنف �ضد املتظاهرين ال�ضلميني" ويطالب 

النف�س". �ضبط  من  قدر  باأكرب  "اجلي�س 
يجب  "ما  اإن  هويته  ع��ن  الك�ضف  ع��دم  طلب  دبلوما�ضي  وق��ال 
هذا  حركته.  �ضل  درج��ة  اإىل  املجل�س  وح��دة  خ�ضارة  ه��و  جتنبه 
معرفا  جدا"،  تقدمي  واأم��ر  العمل  ح�ضا�ضية  اإط��ار  يف  يندرج 
الأوىل  ال��داع��م��ة  ال�ضني  لرغبات  ال�ضتجابة  ب�����ض��رورة  بذلك 

لبورما لإبقائها يف اإطار التوافق الدويل.
وبذلك يكون جمل�س الأمن الدويل قد تتبنى اأربعة بيانات منذ 
النقالب الع�ضكري الذي وقع يف الأول من �ضباط/فرباير. وكل 

هذه البيانات مت تخفيف حدتها خالل مفاو�ضات مع ال�ضني.
وعقد جمل�س الأمن اجتماعه اجلمعة بدعوة من فيتنام لعر�س 
وي�ضجع  اإندوني�ضيا.  يف  اآ�ضيا  ���ض��رق  ج��ن��وب  راب��ط��ة  قمة  نتائج 

كري�ضتني  املتحدة  الأمم  مبعوثة  زي���ارة  على  املعتمد  الإع���الن 
�ضرانر بورغر اإىل بورما "يف اأقرب وقت ممكن".

قال دبلوما�ضيون اإن بورغر التي تقوم بجولة يف املنطقة، كررت 
خالل اجتماع جمل�س الأمن، دعوتها اإىل موقف دويل جماعي 

على اأمل التاأثري على تطور الو�ضع.
وعر�ضت للمجل�س ملخ�س لقاء طويل عقدته على هام�س قمة 
اآ�ضيان مع رئي�س املجل�س الع�ضكري البورمي اجلرال مني اأونغ 
رف�ضا  اللقاء  خ��الل  واجهت  اإنها  دبلوما�ضيون  وق��ال  هالينغ. 
جديدا لتوجهها اإىل بورما. وقد اأبلغت جمل�س الأمن اجلمعة 

اأنها تقدمت اخلمي�س بطلب جديد للذهاب اإىل البالد.
وذكر دبلوما�ضي اأن حكومة بروناي التي تتوىل الرئا�ضة الدورية 
اآ�ضيا حاليا، طرحت خالل الجتماع  �ضرق  لرابطة دول جنوب 
املقبل  املتحدة مع نظريها  زي��ارة م�ضركة ملبعوثة الأمم  فكرة 

يف اآ�ضيان اإىل بورما.
وقالت مبعوثة الأمم املتحدة "تقديراتنا تفيد اأن نحو ع�ضرين 
األف �ضخ�س نزحوا وحواىل ع�ضرة اآلف فروا اإىل الدول املجاورة 
منذ �ضباط/فرباير"، موؤكدة اأن "التداعيات الإقليمية" للو�ضع 
فقرات من خطابها  "تتطلب حتركا عاجال"، ح�ضب  بورما  يف 

ح�ضلت عليها فران�س بر�س.
ب�ضكل  وح��د  للدميوقراطية  امل�ضرك  "الطموح  اأن  واأ���ض��اف��ت 
الدينية  انق�ضاماته  من  الرغم  على  بورما  �ضعب  م�ضبوق  غري 
�ضببت  القوية  الوحدة  هذه  اأن  وتابعت  والطائفية".  والعرقية 
وحتقيق  �ضلطته  تر�ضيخ  يف  للجي�س  متوقعة  غ��ري  �ضعوبات 

ال�ضتقرار بعد النقالب".
وجاء هذا الجتماع بعد اأربعة اأ�ضهر متاما على وقوع النقالب 
وفر�س الإقامة اجلربية على احلاكمة املدنية الفعلية ال�ضابقة 

اأونغ �ضان �ضو ت�ضي.
وقتل نحو 760 مدنيا بر�ضا�س ال�ضرطة واجلي�س يف الأ�ضهر 

الثالثة املا�ضية، ح�ضب جمعية م�ضاعدة ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني.
 15 258 �ضخ�ضا فقط يف  واعرف املجل�س الع�ضكري مبقتل 
ني�ضان/اأبريل وو�ضف املتظاهرين ب� "مثريي ال�ضغب" املتورطني 

يف "اأعمال اإرهابية".

ال�ضعب  ق��ب��ل  م���ن  "لفظهم"  اإىل 
الليبي.

ال�ضيا�ضية  ال��ع��ل��وم  اأ���ض��ت��اذ  وي����رى 
حكومة  اإن  خ��ل��ف  حم��م��ود  الليبي 
خطة  واإع���داد  تبني  عليها  الوحدة 
بت�ضوية  امليلي�ضيات  حل��ل  وط��ن��ي��ة 
رئي�س  ب��ت��ج��رب��ة  م����ذك����را  ع����ام����ة، 
ال����وزراء الأ���ض��ب��ق حم��م��ود جربيل، 
ال����ذي و���ض��ع خ��ط��ة وط��ن��ي��ة جلمع 
الإ�ضالموي  التيار  اأن  اإل  ال�ضالح، 
تدخل وعار�ضها بزعم "الت�ضرع يف 

جتريد الثوار من اأ�ضلحتهم".
تتمكن  مل  ذل����ك  "بعد  واأ�����ض����اف: 
من  املتتالية  ال�ضعيفة  احلكومات 
اأي �ضيء، بل ر�ضخت ملطالب  عمل 
احل�ضول  يف  �ضواء  امليلي�ضيات  قادة 
ال�ضيولة  ���ض��ح  ع��ل��ى الأم�����وال وق���ت 
ال�ضالح،  ���ض��ف��ق��ات  اأو  ال���ن���ق���دي���ة، 
وجرت  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة،  امل��ط��ال��ب  اأو 
واعتداءات  وم��ن��اق�����ض��ات  ���ض��راع��ات 
على مقرات حكومية، ومنها حرق 
ومبنى  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م��ب��ن��ى 
امل��وؤ���ض�����ض��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط، كما 
م�ضوؤولني  خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ات  ج���رت 

كبار واإذللهم".
ال�ضراج  فائز  اأحدثه  ما  اإىل  ولفت 
وا�ضتخدامه  ال�ضلطة،  توليه  بعد 
�ضلطته  ت��ق��وي��ة  يف  ل��ل��م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
على  "فعمل  مكمال:  "املهزوزة"، 
مت���ك���ني امل���ل���ي�������ض���ي���ات م�����ن م���واق���ع 
بالعطاء،  عليهم  واأغ���دق  �ضيادية؛ 
لت�ضوية  و�����ض����ي����ط����ا  وع�����م�����ل  ب������ل 
ا�ضتباكاتهم وخالفاتهم ال�ضخ�ضية 

على عطائه.

هاآرت�س: اأمريكا مل تعد تعترب تركيا �سريكًا ا�سرتاتيجيًا
•• القد�س-وكاالت

"هاآرت�س"  �ضحيفة  يف  ف��ال��دم��ان  اأ.  �ضيمون  الكاتب  راأى 
الإ�ضرائيلية، اأنه على مدى عقد من الزمن، عمل الرئي�س 
الركي رجب طيب اأردوغ��ان بن�ضاط وثبات على تقوي�س 
امل�����ض��ال��ح الأم���ري���ك���ي���ة. وم����ن خ����الل الع������راف ب���الإب���ادة 
الأرمنية، ولكن الرئي�س الأمريكي جو بايدن قال لأنقرة، 
كفى يعني كفى. لي�س بايدن �ضيا�ضياً مبتدئاً يف ما يتعلق 
للرئي�س  كنائب  �ضنوات  ثماين  وبعد  الدولية.  بال�ضوؤون 
دولية مهمة،  اأوباما وحتمله م�ضوؤوليات  باراك  يف وليتي 
ال�ضيوخ  العالقات اخلارجية يف جمل�س  رئا�ضة جلنة  ومع 
دي���الوي���ر، يعرف  ع��ن ولي����ة  ���ض��ن��ات��وراً  ل���دورت���ني ب�ضفته 
ماذا  املتحدة متاماً  للوليات  والأربعون  ال�ضاد�س  الرئي�س 
يفعل عندما تخلى عن �ضيا�ضات اأ�ضالفه واعرف بالإبادة 

الأرمينية ال�ضبت املا�ضي.
ويعرف بايدن اأن ا�ضتخدام كلمة "الإبادة" لو�ضف الكارثة 
اإبان  التي حلت بالأرمن يف عهد الإمرباطورية العثمانية 
احلرب العاملية الأوىل، تت�ضمن جمازفة بت�ضميم العالقات 
الع�ضكري  لتعاونها  تركيا  اإىل ف�ضخ  ت��وؤدي  اأنقرة، وقد  مع 

والديبلوما�ضي مع الوليات املتحدة.
وحليف  ال��ن��ات��و،  حلف  يف  ع�ضو  تركيا  اأن  ب��اي��دن  وي���درك 
�ضر�س �ضد التو�ضع ال�ضيوعي اإبان احلرب الباردة، و�ضريك 
يف احل��رب على الإره���اب، وخط دف��اع �ضد تهديدات نابعة 
ق��واع��د ع�ضكرية مهمة  ي���وؤوي  وب��ل��د  م��ع��ادي��ة  م��ن منطقة 
بايدن  اأوف��ى  ذل��ك،  الناتو. ومع  الأمريكي وحلف  للجي�س 
بوعده واأعرف بالإبادة الأرمينية يف غ�ضون ثالثة اأ�ضهر 
من رئا�ضته ويف �ضنة ل حتمل اإلتزامات اإنتخابية، ومل يكن 
دعم اجلالية الأمريكية-الأرمينية عاماًل مقرراً، اإل رمبا 

يف بع�س دوائر ولية كاليفورنيا.

مل تعد �ضريكاً ا�ضراتيجياً
ولكن اأكرث من الإعراف باأن طرد الإمرباطورية العثمانية 
ملاليني الأرمن اإبان احلرب العاملية الأوىل، التي ت�ضمنت 
م�ضريات ق�ضرية اإىل و�ضط ه�ضبة الأنا�ضول القاحلة مما 
اأدى اإىل موت جماعي، اإما ب�ضبب اجلوع اأو ب�ضبب عمليات 
النهب التي مار�ضها اجلنود العثمانيون، كانت اأعماًل ترقى 
اإىل الإبادة، فاإن قرار بايدن ينطوي على اإعراف باأن تركيا 

مل تعد تعترب �ضريكاً ا�ضراتيجياً لوا�ضنطن.
اخلم�س  اأو  الع�ضر  ال�ضنوات  م��دى  على  فاإنه  ال��واق��ع،  ويف 
دائم  ن��ح��ٍو  على  اأن��ق��رة  �ضيا�ضات  قو�ضت  الأخ����رية،  ع�ضرة 

امل�ضالح الأمريكية. وهناك مثاًل اجلهود الأمريكية لعزل 
اإيران ومنع نظامها من احل�ضول على اأ�ضلحة نووية. ويف 
جمل�س  يف  املوقتة  ع�ضويتها  تركيا  انتهزت   ،2010 ع��ام 
اإي����ران يف  ال���ربازي���ل( ح��اًل مل�ضلحة  الأم���ن لتعر�س )م��ع 
اأثار  ال��ذي  الأم��ر  وط��ه��ران،  الغرب  بني  النووية  املواجهة 
عقوبات  مت��ري��ر  اإىل  ت�ضعى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وا�ضنطن  اإ�ضتياء 
املتحدة  الوليات  جناح  وبعد  وقتذاك.  اإي��ران  �ضد  قا�ضية 
يف فر�س حظر م�ضدد، �ضاعدت تركيا اإيران على الإلتفاف 
عليه من طريق �ضفقة مبليارات الدولرات لتبادل النفط 
على  بناء  خلق"،  "بنك  بذلك  م�ضتخدمة  الذهب  مقابل 

طلب من اأعلى امل�ضتويات ال�ضيا�ضية الركية.

تركيا و"داع�س"
"داع�س"  تنظيم  ب�ضعود  م�����ض��دوم��اً  ال��ع��امل  ك���ان  وبينما 
و�ضوريا  العراق  اأرا���ض��ي  من  مهمة  اأج��زاء  على  و�ضيطرته 
من عام 2013 واإرتكابه ممار�ضات مرعبة، فاإن ال�ضلطات 
من  الآلف  ع�ضرات  عبور  ع��ن  بنظرها  اأ���ض��اح��ت  الركية 
�ضوريا  نحو  حل��دوده��ا  اأ�ضلحتهم  م��ع  الأج��ان��ب  املقاتلني 

لالإلتحاق مبا ي�ضمى الطريق اجلهادي ال�ضريع.
الإئتالف  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  تركيا  اإن�ضمت  وع��ن��دم��ا 
املناه�س ل�"داع�س" و�ضيطرت على حدودها، فاإن اأولويتها 
مل تكن هزمية التنظيم، بقدر تركيزها على الأرا�ضي التي 
ت�ضيطر عليها وحدات حماية ال�ضعب الكردية، وذلك عرب 

عمليات توغل ع�ضكرية ما بني عامي 2016 و2020.

فتح اهلل غولن
م�ضتوى  اأدنى  اإىل  الأمريكية-الركية  العالقات  وو�ضلت 
الأمريكي  الق�س  تركيا  �ضجنت  عندما   ،2018 ع��ام  لها 
حركة  يف  ع�ضويته  ع��ن  خ��رق��اء  بتهمة  ب��رن�����ض��ون،  اأن����درو 
حماولة  تلك  وكانت  غولن.  اهلل  فتح  الإ�ضالمي  الداعية 
الوليات  يف  يعي�س  ال��ذي  بغولن  الق�س  ملبادلة  اأنقرة  من 
اأج���ل حماكمته  ب��اإ���ض��رداده م��ن  امل��ت��ح��دة وت��ط��ال��ب تركيا 

بتهمة لوقوف خلف املحاولة الإنقالبية عام 2016.
اأق���رب مع  ع��الق��ات  ع��ن  تركيا  2015، تبحث  ع��ام  ومنذ 
امل��ه��ددة للغرب  ن�����ض��اط��ات مو�ضكو  رو���ض��ي��ا، ع��ل��ى رغ���م م��ن 
وغ���زوه���ا ال��ق��رم وه��ج��م��ات��ه��ا ال�����ض��ي��ربان��ي��ة ���ض��د الوليات 
املتحدة والتدخل يف الإنتخابات الأمريكية. وا�ضرت تركيا 
من رو�ضيا نظام الدفاع اجلوي اإ�س400-. واأدت ال�ضفقة 
اإىل فر�س وا�ضنطن عقوبات على تركيا يف دي�ضمرب )كانون 

الأول( 2020.

رئي�س الكونغو الدميوقراطية يعلن "حالة ح�سار" يف اإقليمني 
•• عوا�شم-اأ ف ب

ا�ضتهدفت مدنيني،  العنف ووقوع جمازر  اأعمال  مع ت�ضاعد 
اأع��ل��ن رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��ق��راط��ي��ة فيليك�س 
ت�ضي�ضكيدي "حالة ح�ضار" يف اإقليمي �ضمال كيفو واإيتوري يف 
الكونغو الدميقراطية  البالد. فر�س رئي�س جمهورية  �ضرق 
فيليك�س ت�ضي�ضكيدي م�ضاء اجلمعة "حالة ح�ضار" يف اإقليمني 
جمموعات  ترتكبها  عنف  اأع��م��ال  ي��واج��ه��ان  ال��ب��الد  �ضرق  يف 

م�ضلحة مبا فيها جمازر ت�ضتهدف املدنيني.
باتريك  با�ضم احل��ك��وم��ة  امل��ت��ح��دث  اأو���ض��ح  الإط����ار،  ويف ه��ذا 
�ضيت�ضمن  رئا�ضية  "قرارا"  اأن  ال�ضبت  اجلمعة  ليل  مويايا 

تفا�ضيل اإج��راءات تطبيق "حالة احل�ضار" يف اإقليمي �ضمال 
كيفو واإيتوري.

ولفت املتحدث اإىل اأن "رئي�س اجلمهورية اأبلغ جمل�س الوزراء 
بقراره اإعالن حالة احل�ضار يف اإقليمي �ضمال كيفو واإيتوري 
"قرارا رئا�ضيا  اأن  اإىل  85 من الد�ضتور"، م�ضريا  امل��ادة  وفق 

�ضي�ضدر خالل �ضاعات".
اإع��الن الرئي�س  85 تن�س على  امل��ادة  اأن  اإىل  جت��در الإ���ض��ارة 
ظروف  "تهدد  عندما  احل�ضار"  حالة  اأو  الطوارئ  "حالة 
اأو �ضالمته  الوطني  ال��راب  ا�ضتقالل  ب�ضكل مبا�ضر  خطرية 
املنظم  ال��ع��م��ل  ت��ع��ط��ي��ل  اإىل  ت������وؤدي  ع��ن��دم��ا  اأو  ووح����دت����ه، 
الأمة  "يبلغ  اأن  يفر�س  امل���ادة،  ه��ذه  وح�ضب  للموؤ�ض�ضات". 

بر�ضالة".
دعم  باري�س  من  ت�ضي�ضكيدي  الرئي�س  طلب  �ضابق،  وقت  ويف 
فرن�ضا "للق�ضاء" يف منطقة بيني على القوات الدميقراطية 
الإ�ضالمي  ال��ت��وج��ه  "ذات  امل�����ض��ل��ح��ة  اجل��م��اع��ة  امل��ت��ح��ال��ف��ة، 

واخلطاب الإ�ضالمي والأ�ضاليب الإ�ضالمية" على حد قوله.
من جهتها، اأكدت بعثة الأمم املتحدة يف الكونغو اأن وحدة من 
اجلنود الكينيني �ضت�ضل لتعزيز قوات حفظ ال�ضالم املنت�ضرة 

يف ال�ضرق.
"اعت�ضاما" لطلبة  ويف بيني، فرقت ال�ضرطة �ضباح اجلمعة 
مدار�س ثانوية كانوا يتظاهرون منذ اأ�ضبوع اأمام مقر البلدية 
مطالبني الرئي�س ت�ضي�ضيكيدي بزيارة املنطقة وبرحيل بعثة 

يف  �ضيئا  تفعل  ل  اأنها  ي��رون  التي  الكونغو  يف  املتحدة  الأمم 
مواجهة اجلماعات امل�ضلحة.

باملعادن  الغنيان  كيفو  وجنوب  كيفو  �ضمال  اإقليمي  اأن  يذكر 
والواقعان على احلدود مع اأوغندا ورواندا وبوروندي، اأعمال 
و1998-  1997-1996( الكونغو  ح��رب��ي  خ��الل  عنف 

واإىل  بعدها.  ا�ضتقرارهما  ي�ضتعيدا  مل  لكنهما   ،)2003
بعد   2017 اأعمال عنف منذ  اإيتوري  اإقليم  ي�ضهد  ال�ضمال، 

فرة هدوء ا�ضتمرت نحو 5 عاما.
وبني 1999 و2003، اأدى نزاع بني جمموعتني اثنتني - 
تدخلت  اأن  اإىل  القتلى  اآلف  �ضقوط  اإىل   - والالندو  الهيما 

القوة الأوروبية "اأرتيمي�س".
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بـــــــــوتـــــــــني
�ــصــخــ�ــصــيــة   
انــتــقــالــيــة,
 ال �صوفياتية 
حــــًقــــا  وال 
مــــــــــا بــــعــــد
�ــصــوفــيــاتــيــة

اال�صتثناء الرو�صي هاج�صه

هل يجب معاملة بوتني كقي�سر اأم جمرد اأمني عام اآخر...؟
•• الفجر -مارك جالوتي  ترجمة خرية ال�شيباين

يف  متعددة  بطرق  “ه”  رو�صيا  تعريف  خــالل  من     
تعار�س مع اأوروبا والغرب ب�صكل عام, يرتك فالدميري 
بوتني, مثل العديد من القادة الرو�س االآخرين قبله, 
هناك  يــزال  ال  وبــلــده.     تعريفه  اخلارجي  للعامل 

يتعلق  ففيما  بــوتــني.  عــن  قــولــه  ميكن  ممــا  الكثري 
بالذكورية  اأحياًنا  تت�صم  التي  العامة,  ب�صخ�صيته 
املنحرفة, فاإن القمع الوح�صي لبع�س قوى املعار�صة 
ي�صري جنًبا اإىل جنب مع الرغبة يف تفوي�س اآخرين, 
معرفة  مب�صاألة  ا,  اأي�صً يتعلق  وفيما  مدحهم.  وحتى 
عام  الرابعة  الرئا�صية  فرتته  نهاية  يف  كان,  اإذا  ما 

لقلب  جــديــدة  حيلة  يجد  اأو  �صيتقاعد,   ,2024
الد�صتور, اأو اختيار من يخلفه. اال انه, على م�صتوى 
هل  اال�صتثنائي,  رو�صيا  تاريخ  من  الزمني  االمتداد 
عام  اأمــني  جمــرد  اأو  ــر,  اآخ كقي�صر  معاملته  ينبغي 

ا�صايف, ي�صتحق ق�صًما اأو ق�صمني, ولي�س اأكرث؟
واإعــادة  للبلد  الداخلي  اال�صتقرار  اأن  املوؤكد  من     

الغ�صب  و�صريعة  �صدامية  بطريقة  دوره,  تر�صيخ 
يف  تو�صع  العاملي  امل�صرح  على  االأحــيــان,  بع�س  يف 
اإيفان  مثل  قاتاًل  يكن  مل  ذلك,  ومع  ح�صابه.  ر�صيد 
يكن  ومل  فظاعة(,  )االأكــرث  �صتالني  اأو  )الرهيب( 
بيري  من  متاًما(  احلريف  )باملعنى  الطبيعة  من  اأكرب 

الراهب.

الفكرية  ال����ربودة  اإىل  يفتقر  اإن���ه 
ف�ضاًل  اأن������دروب������وف،  اأو  ل��ل��ي��ن��ني 
الدقيقة  ال�ضيا�ضية  ال��غ��ري��زة  ع��ن 
دميري  اأو  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ل��ك��اث��ري��ن 

دون�ضكوي.
�ضاأن  م��ن  التقليل  يعني  ل  ه��ذا     
بب�ضاطة و���ض��ع��ه يف  ول��ك��ن  ب��وت��ني، 
دون  ح��اول  لقد  ال�ضحيح.  مكانه 
تنظر  التي  الطريقة  ت�ضكيل  �ضك 
وب�ضكل  تاريخها.  اإىل  رو�ضيا  بها 
الكتب  ت��ل��ت��زم  اأن  ي��ج��ب  م��ت��زاي��د، 
اجلامعية  وال����درو�����س  امل��در���ض��ي��ة 
ب��ال��رواي��ة ال��ر���ض��م��ي��ة، ال��ت��ي متجد 
املاآ�ضي.  م��ن  وت��ق��ل��ل  الن��ت�����ض��ارات 
وم�����ن ه�����ذا امل���ن���ظ���ور، ُي���ن���ظ���ر اإىل 
اأن��ه حُم��ِدث �ضروري  �ضتالني على 
وقائد حرب، يف حني هبط مع�ضكر 
وطالب  ال��ه��ام�����س.  اإىل  ال���غ���ولغ 
التاريخ  ه����ذا  ي���ك���ون  ب�����اأن  ب���وت���ني 
“خالًيا  للبالد  اجل��دي��د  الر�ضمي 
م���ن ال��ت��ن��اق�����ض��ات ال��داخ��ل��ي��ة، ول 
لتف�ضري  امل��ج��ال  يف�ضح  اأن  مي��ك��ن 
التاريخ  اأن  ل����و  -ك���م���ا  مزدوج” 
الب�ضاطة  بهذه  يكن  مل  احلقيقي 

من قبل.
اأول م��ن ح��اول اإمالء  اإن��ه لي�س     
����ض���ورة رو����ض���ي���ا وم��ا���ض��ي��ه��ا، فقد 
دون�ضكوي  دمي������ري  ل�����دى  ك�����ان 
واعتنت  خ���دم���ت���ه،  يف  م�����وؤرخ�����ون 
ك�����اث�����ري�����ن ال����ع����ظ����ي����م����ة ب���������ض����ورة 
اأوروب�����ا، وراف��ق��ت عبادة  ب��ل��ده��ا يف 
عهد  يف  الر�ضمية”  “اجلن�ضية 
لإ�ضكات  حملة  ال��ث��ال��ث  الإ���ض��ك��ن��در 
اأرادوا  ال��ذي��ن  امل�ضاغبني  املثقفني 
حت�����ّدي ت��ع��ال��ي��م��ه واإع���ادت���ه���م اإىل 
هذه  اأب���رز  وك���ان  ال�ضحيح.  امل�ضار 
املحاولت، تاريخ احلزب ال�ضيوعي 
اجلمهوريات  لحت�����اد  ال��ب��ل�����ض��ف��ي 
ن�ضخة  ال�ضوفياتية،  ال���ض��راك��ي��ة 
و�ضححها  راج���ع���ه���ا  خم���ت�������ض���رة، 
 ،1938 ع����ام  ون�����ض��رت  ���ض��ت��ال��ني، 
�ضياغة  لإع������ادة  وك���ان���ت حم���اول���ة 
الأح����داث يف ال��ذاك��رة احل��ي��ة. ويف 
ال�����ض��ن��وات ال��ع�����ض��ري��ن ال��ت��ال��ي��ة، مت 
ط���ب���اع���ة وت����وزي����ع اأك������رث م����ن 42 
و�ضتني  ب�����ض��ب��ع��ة  ن�����ض��خ��ة،  م��ل��ي��ون 
الأك���رث  ال��ك��ت��اب  ل��غ��ة، مم��ا يجعله 
قراءة على نطاق وا�ضع بعد الكتاب 

املقد�س.

اأي���ا من  اأن  امل��ه��م��ة، ه��ي     النقطة 
هذه املناورات مل تنجح يف حتقيق 
هدفها، وهو ت�ضكيل الطريقة التي 
يرى بها الرو�س اأنف�ضهم. اإن �ضعبا 
ط���ر����س، وب���ل���دا ل��ي�����ض��ت ل���ه ح���دود 
عرقية  اأو  ث��ق��اف��ي��ة  اأو  ج��غ��راف��ي��ة 
ا  وا�ضحة، هم بال �ضك اأكرث حر�ضً
اأ�ضاطري وطنية  اأنف�ضهم  على منح 
ت�ضاعد على توحيدهم وتعريفهم، 
ا ح�ضرهم  اأي�ضً ولكن من ال�ضعب 
تناق�ضات  “بال  واح����د  ت���اري���خ  يف 
ي�ضلح  اأن  مي���ك���ن  ول  داخ����ل����ي����ة 

لتف�ضري مزدوج ».
الهياكل  بوتني متاًما يف  يتنّزل     
العامة للتاريخ الرو�ضي، رغم اأنه، 
�ضوفياتية  ل  انتقالية،  ك�ضخ�ضية 
ومن  �ضوفياتية.  بعد  م��ا  حًقا  ول 
ال�ضوفياتي  الحت����اد  اأن  ال��وا���ض��ح 
ك�����ان ي��ت��خ��ّل��ف ع����ن ال����غ����رب، غري 
�ضباق  يف  معه  التناف�س  على  ق��ادر 
ال��ت�����ض��ل��ح اجل���دي���د، وب��ال��ت��ايل كان 
ب�ضكل  ���ض��ع��ي��ًف��ا  ال������دويل  م��وق��ع��ه 
جوربات�ضوف  وح������اول  م���ت���زاي���د. 
وهو  ال�ضوفياتي،  الحت��اد  حتديث 
حترير،  عملية  ���ض��رورة  تطلب  ما 
واىل  ال���ض��ط��راب��ات  اإىل  اأدى  مم��ا 
ن��ه��اي��ة املطاف.  ال��ن��ظ��ام يف  ان��ه��ي��ار 
“كارثة  ويف نظر بوتني، كان ذلك 
القرن”  يف  ك���ربى  ج��ي��و���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
من�ضفني،  ن���ك���ون  ل��ك��ي  -وال����ت����ي، 
اإعادة  ي��رغ��ب يف  ك��ان  اأن���ه  تعني  ل 
تاأ�ضي�س الحتاد ال�ضوفياتي -لكنها 
تعك�س رخاوة من جانب احلكومة.

ال�ضطراب”  “فرة  ب����ع����د     
اجلديدة يف حقبة يلت�ضني، تو�ضل 
التهديد  اأن  اع��ت��ب��ار  اإىل  ب���وت���ني 
�ضعفها  يف  يكمن  للبالد  الرئي�ضي 
ال���داخ���ل���ي -رمب������ا ت��ت��ع��ه��ده قوى 
رغم  -وب��ال��ت��ايل،  م��ع��ادي��ة  اأجنبية 
الطائرات  يف  ال����ض���ت���ث���م���ارات  ك���ل 
الأقمار  ويف  للجي�س،  ط��ي��ار  دون 

ل  ه��ل  ال�ضرق.  اإىل  ولي�س  ال��غ��رب 
يزال فالدميري ينتمي ثقافًيا اإىل 
فولودميري  الآن  ه��و  اأم  رو���ض��ي��ا؟ 
م��ط��ارات مو�ضكو،  الأوك�����راين؟ يف 
خم�ض�ضة  ���ض��ف��وف  الآن  ت���وج���د 
�ضفرات  يف  ال�ضينيني  لل�ضائحني 
ال�ضفر،  ج���وازات  لفح�س  منظمة 
اىل ج��ان��ب امل���زي���د م���ن ال����ض���ارات 
والإجنليزية.  ال�ضينية  باللغتني 
اأدى  الرو�ضي،  الأق�ضى  ال�ضرق  يف 
اإعادة  تدفق الأم��وال ال�ضينية اإىل 
اإقليمية  واقت�ضادات  مدن  ت�ضكيل 
رو�ضي  م��در���س  اأخ���ربين  باأكملها. 
يتعلمون  “اإنهم  ط����الب����ه:  ع����ن 
تتعلق  لأ���ض��ب��اب  الإجنليزية  اللغة 
تتعلق  لأ�ضباب  وال�ضينية  بالقلب، 

بالراأ�س«.
التاأثريات  ه���ذه  ك��ل  تتجلى  ل     
لرو�ضيا.  الطبيعية  اجلغرافيا  يف 
ت�ضعبي،  ن�س  الطر�س  اإىل  ي�ضاف 
ال�ضيرباين  ال��ف�����ض��اء  يف  و���ض��الت 
حيث تنت�ضر املعلومات والتاأثريات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ح��ري��ة. ث���الث���ة اأرب�����اع 
الإنرنت  ي�����ض��ت��خ��دم��ون  ال���رو����س 
ي�ضتخدمه  م����ا  ب���ق���در  ب���ان���ت���ظ���ام، 
املواطن الأمريكي العادي. ويواكب 
الإنرنت  عرب  الأخ��ب��ار  الكثريون 
وي�ضاهدون  اأجنبية،  م�ضادر  م��ن 
مقاطع فيديو اأجنبية، والأهم من 
عابرة  جم��م��وع��ات  ي�ضكلون  ذل���ك، 
الإن���رن���ت. و�ضواء  ع��رب  ل��ل��ح��دود 
ت��ع��ل��ق الم����ر ب��غ��رف ال���درد����ض���ة او 
جم��م��وع��ات األ��ع��اب ال��ف��ي��دي��و، فاإن 
مت�ضيدون  جم��رد  لي�ضوا  ال��رو���س 
اإنهم  ب����ل  ل��ل��م�����ض��اك��ل،  وم����ث����ريون 
حركات  يف  ب���ن�������ض���اط  ي�������ض���ارك���ون 

وجمتمعات افرا�ضية جديدة.
تعريفه  اأن�����ه، يف  ه���ي  وامل���ف���ارق���ة    
لرو�ضيا بطرق متعددة ويف تعار�س 

ال�����ض��ن��اع��ي��ة ال���ت���ي مت و���ض��ع��ه��ا يف 
مدارها، ومغامراته يف اخلارج، فان 
نظامه حمافظ ب�ضكل اأ�ضا�ضي. اإنه 
الأول  لنيكول�س  ج��دي��د  جت�ضيد 
يف حماربة الفو�ضى، والبطريرك 
نيكون م�ضتعيدا التهجئة القدمية، 
ورمبا يف اأف�ضل الأح��وال لبطر�س 
التقنيات  ب��ت��ب��ن��ي  ���ض��ع��ي��د  الأك������رب، 
الغربية لت�ضليح الدولة وال�ضيطرة 
النخبة، ولكنه غري راغب يف  على 

اإطالق اإ�ضالحات من الأ�ضفل.

طر�س الن�س 
الت�صعبي ومفارقاته

   يف الأث���ن���اء، ي��ت��م ف��ر���س طبقات 
الكتابة على الطر�س.  جديدة من 
واإذا كان جيل بوتني -جيل الإن�ضان 

الو�ضطى،  واآ���ض��ي��ا  ال��ق��وق��از  ���ض��م��ال 
ك���م���واط���ن���ني و-خ���ا����ض���ًة-ك���ع���م���ال 
تاأتي  معهم  “�ضيوف”.  موؤقتني 
تاأثريات جديدة، على �ضبيل املثال، 
ال���ب���ازار  اأو  ال���ق���وق���ازي���ة  امل���ط���اع���م 
ال�����ذي يحتل  ال���راأ����ض���ي  الأف����غ����اين 
�ضيبا�ضتوبول  فندق  كبري  حد  اإىل 

املوروث من احلقبة ال�ضوفياتية.
�ضخما  مت����ث����ال  ب����وت����ني  اق�������ام     
ل���ل���ق���دي�������س ف����الدمي����ري -الأم�������ري 
ال��ع��ظ��ي��م ف��الدمي��ري ال��ع��ظ��ي��م -مت 
ت�����ض��ي��ي��ده ب��ج��وار ال��ك��رم��ل��ني، لكن 
كييف،  ب��ف��الدمي��ري  يتعلق  الأم����ر 
فاإن  كييف،  كييف  اأ�ضبحت  وك��م��ا 
م�ضتقلة  دول�����ة  ل��ي�����ض��ت  اأوك���ران���ي���ا 
ت��ق��وم بتحويل  اإن��ه��ا  ب��ل  ف��ح�����ض��ب، 
اإىل  متزايد  ب�ضكل  عينيها  وجهة 

فقط  يولد  مل  ال��ذي  ال�ضوفياتي، 
ون�ضاأ يف احلقبة ال�ضوفياتية، ولكن 
�ضنواته التكوينية وبداياته املهنية 
هو  -ي���ظ���ل   1991 ع����ام  ���ض��ب��ق��ت 
امل�ضيطر، فان اأجيال جديدة تتبعه 
عن قرب، بع�ضهم ت�ضكل يف �ضنوات 
والبع�س  الفو�ضوية،  الت�ضعينات 
الآخ��ر، ك��ربوا، ومل يعرفوا رو�ضيا 

دون بوتني يف القيادة. 
ويتطلعون  يتمردون  من  هناك     
الإل����ه����ام  ع����ن  ب���ح���ًث���ا  ال����غ����رب  اإىل 
اأم����ا الآخ������رون الذين  وال��ط��م��وح، 
بوتني  اأرث��وذك�����ض��ي��ة  ب��ني  يخلطون 
يتبنون  ف��ه��م  ف�����ادح،  وا���ض��ت��خ��ف��اف 
ال��ع��امل��ي��ة اجلديدة  رو���ض��ي��ا  م��ك��ان��ة 
ك�������ض���ري���ر ع���ل���ى امل�������ض���رح ال������دويل، 
قم�ضانهم.  ع��ل��ى  ب���ه  وي��ت��ب��اه��ون 

الرجال  اأك��رث  “بوتني:  امل��رء  يقراأ 
م�ضتخدًما التعبري الرو�ضي  اأدًبا”، 
“الرجال  الغربيون  عليه  اأطلق  ملا 
الكوماندو�س  ال�ضغار”،  اخل�ضر 
جزيرة  �ضبه  على  ا�ضتولوا  الذين 
افعلوا  ن��ع��م،  “عزلنا؟”  ال���ق���رم. 
اآخ����ر  اإع��������الن  ي���ط���ال���ب  ذلك!”، 
ماكدونالدز،  ���ض��ع��ار  ج���ان���ب  اإىل 
واملثليون  املثليات  ومل�ضق  ورم���ز 
ومغايرو  اجلن�ضي  امليل  ومزدوجو 
الهوية اجلن�ضانية، وكلها م�ضطوبة 

ب� »X« حمراء.
   يف ن��ف�����س ال���وق���ت، وب���ع���ي���ًدا عن 
اأكرث  الأم���ور  اأ�ضبحت  التب�ضيط، 
ت��ع��ق��ي��ًدا. م�����ض��ج��د ج��دي��د و�ضخم 
الأوملبي  ال�ضتاد  بالقرب من  يقف 
من  م�ضلمون  اأق��ام��ه  م��و���ض��ك��و،  يف 

م���ع اأوروب��������ا وال����غ����رب ب�����ض��ك��ل عام 
وقيمه  ال��دويل  لنظامه  -متحدًيا 
ب���وت���ني مثله  ف�����اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
م��ث��ل ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���ادة الرو�س 
الآخ��ري��ن م��ن قبل، ي��رك العامل 
اخلارجي، يعّرفه هو وبلده. وهذه 
�ضائعة جًدا، تنطبق  فعال خا�ضية 
على جميع احلكام الرو�س تقريًبا 
اإي����ف����ان غ����روزين  اأدخ������ل  اأن  م��ن��ذ 
ال�ضمالية  ال�����ض��ي��ا���ض��ة  يف  رو����ض���ي���ا 
اإىل  ب��ال��دم��اء  امللطخة  ي���ده  وق���دم 
اإليزابيث الأوىل، “امللكة العذراء” 

يف اإجنلرا.
   والأك��رث اإث��ارة لل�ضخرية، هو اأن 
اأنواع  جميع  ح�ضد  ي��ح��اول  بوتني 
ال�ضتثنائية  ل���دع���م  الأ����ض���اط���ري 
مينح  تاريخه  اأن  فكرة  الرو�ضية، 
وب��ط��ول��ًي��ا يف  ��ا  ال��ب��الد دوًرا خ��ا���ضً
يعتمد  ال���غ���اي���ة،  ول���ه���ذه  ال����ع����امل. 
���ض��واء كانت  امل�����ض��ادر،  ع��ل��ى جميع 
دعوة مو�ضكو ل� “روما الثالثة” اأو 
معركة كوليكوفو. ومع ذلك، فاإن 
كل اجلهود التي يبذلها “الفنيون 
الكرملني  يف  ال�ضيا�ضيون” 
ملحاولة  ال���را����ض���ون  وامل�����وؤرخ�����ون 
خا�س  �ضعب  باأنهم  ال��رو���س  اإق��ن��اع 
ومواجه  اأوروب��������ا  ع���ن  وم��ن��ف�����ض��ل 
واجليو�ضيا�ضية  الثقافية  لقواها 
ي�ضبحون  اأن���ه���م  ت��ظ��ه��ر  اخل��ب��ي��ث��ة، 

�ضد التيار.
   بعد كل �ضيء، حتى الرو�س الذين 
ما زالوا يقّد�ضون بوتني، ويظهرون 
�ضورته على قم�ضانهم، حري�ضون 
الإجنليزية،  ال���ل���غ���ة  ت��ع��ل��م  ع���ل���ى 
التلفزيونية  ال����ربام����ج  وال���ت���ه���ام 
حتى  وي�ضعون  الغربية،  والأف���الم 
اخلا�ضة  الثقافية  اإب��داع��ات��ه��م  يف 
على الندماج يف التيارات الغربية 
ب��ل��د ميكن  رو����ض���ي���ا  ان  ال����ك����ربى. 
اأن ي���رى ف��ي��ه، ع��ل��ى جانب  ل��ل��م��رء 
من ال�ضارع، لوحة جدارية �ضخمة 
بالكامل،  ال�����ربج  واج���ه���ة  ت��غ��ط��ي 
وعلى  عظيم،  رو�ضي  ج��رال  ملجد 
اجل��ان��ب الآخ���ر م��ن ال�����ض��ارع، تبدو 
جدارية  ل��وح��ة  ل��ل��غ��اي��ة،  �ضريالية 
عن  تعلن  ال��ق��در،  بنف�س  عمالقة 
ه���ول���ي���وودي �ضخم،  ف��ي��ل��م  خ����روج 

ولي�س اأي فيلم: كابن اأمريكا.
*باحث يف العالقات الدولية

ثالثة اأرباع الرو�س ي�ستخدمون الإنرتنت بانتظام, بقدر ما ي�ستخدمه املواطن الأمريكي العادي
بوتني  رجل مرحلة انتقاليةاقام بوتني متثال �ضخما للقدي�س فالدميري

غوربات�ضوف... رو�ضيا الرخوة

جت�ضيد جديد لنيكول�س الأول

فالدميري لي�س �ضتالني

بوتني هو جت�صيد جديد لنيكوال�س االأول, والبطريرك نيكون, ورمبا بطر�س االأكرب يف اأح�صن االأحوال

اإنهم يتعلمون اللغة االإجنليزية الأ�صباب تتعلق بالقلب وال�صينية الأ�صباب تتعلق بالراأ�س
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•• اأبوظبي-الفجر

وزير  ال���وزراء  جمل�س  ع�ضو  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأك��د   
الت�ضامح والتعاي�س اأنه ينتهز فر�ضة الحتفال بيوم العمال العاملي ليهنئ كل 
عامل على الأر�س الإمارات اأي كان دوره، ومكانه، موؤكدا اأنه يتوجه بال�ضكر 
والمتنان والتقدير لهوؤلء  العمال الذين يقومون بجهود مقدرة من اجلميع 
املجالت،  من  وغريها  وال�ضحية  واخلدمية  القت�ضادية  امل��ج��الت  كافة  يف 
وتنمية  نه�ضة  اأج���ل  م��ن  وت�ضحياتهم،  جل��ه��وده��م  العميق  ت��ق��دي��ره  م��وؤك��دا 

املجتمع الإماراتي مبختلف فئاته. 
العاملي هذا  يومهم  العمال يف  الرمزي مع  الحتفال  ه��ذا  اإن  وق��ال معاليه    
العام يكت�ضب اأهمية خا�ضة ، يف ظل جائحة كورونا، والتي فر�ضت على العامل 
كله اإجراءات احرازية كان اأولها التباعد املجتمعي، ورغم هذا الظرف يظل 
العمال يف فكر وقلب قيادتنا الر�ضيد، ويظل حا�ضرهم وم�ضتقبلهم هو ال�ضغل 
ال�ضاغل لكافة م�ضوؤويل الإمارات ، ولعل مبادرة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
 " اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

قد  املا�ضي  العام  يف  اجلائحة   بداية  مع  �ضموه  اأطلقها  هم" التي  ت�ضلون  ل 
حققت جناحات �ضخمة حلماية كافة القطاعات واأفراد املجتمع بكافة اطيافه، 
على  اجلائحة  هذه  وط��اأة  لتخفيف  فيها،  املجتمعية  القطاعات  كل  و�ضاركت 

اجلميع.
الت�ضامح  وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  الحتفالية  معاليه  ح�ضور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
والتعاي�س مب�ضاركة مناذج من قطاعات العمال يف الدولة، والعديد من اجلهات 
التي اأ�ضهمت يف جناحها عرب العديد من الفعاليات، ومن �ضمنها تنظيم ن�ضخة 
خا�ضة من بطولة الت�ضامح للكريكت بني الفريقني الأول والثاين الذين �ضاركا 
يف الن�ضخة الأخرية من البطولة حتت �ضعار "المل املتجدد"، وذلك بالتعاون 
العمالية  وال��ق��رى  للكريكت،  اأبوظبي  ن��ادي  الريا�ضي،  ابوظبي  جمل�س  مع 
اأقيمت  حيث   ، ال�ضحية  للرعاية  ا���س  ب��ي  ويف  وج�ضنمال  اللولو  وجمموعة 
املباراة دون ح�ضور جماهريي، مع مراعاة كافة التعليمات الحرازية واجراء 
الفعالية،  امل�ضاركة وكافة املنظمني وامل�ضاركني يف  الفحو�ضات الطبية للفرق 
امل�ضاركة  العمالية  والفرق  والداعمني  ال�ضركاء  بتكرمي  ال�ضيخ  معايل  وق��ام 
وتقدمي هديا رمزية لهم، وركز الحتفالية على بث لروح الأمل يف النفو�س 

عفراء  �ضعادة  بح�ضور  الإم��ارات  لعمال  بالن�ضبة  وخا�ضة  اأف�ضل  امل�ضتقبل  اأن 
الوزارة.     �ضركاء  من  وعدد  والتعاي�س  الت�ضامح  ب��وزارة  العام  املدير  ال�ضابري 
املتحدة تقدر عاليا م�ضاهمات  العربية  الإم��ارات  اأن  دولة  اإىل  واأ�ضار معاليه 
مثال  اأ�ضبحت  التي  نه�ضتها  ، ويف  تعي�ضها  التي  ال�ضاملة  التنمية  العمال يف 
الذي  اجل��اد  والعمل  الكبرية  ب��اخل��ربات  الإم���ارات  �ُضيدت  ب���ارزا. حيث  عامليا 
قدمه عمالها ولذا فاإن الإمارات ت�ضارك تاريخها ونه�ضتها مع عمالها جميعاً، 
فمنذ ميالد وطننا الغايل على يد الوالد املوؤ�ض�س ، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان -طيب اهلل ثراه- الذي جعل من الإمارات العربية املتحدة دولة ترحب 
 ، قيادتها  ودع��م  برعاية  والعمل  للعي�س  والطموحني  واملثابرين  باملوهوبني 
وتعلمنا جميعا من الوالد املوؤ�ض�س احرام اجلميع والتعامل مع كافة املقيمني 
على ار�س هذا الوطن كمكون مهم يف جمتمعنا، ولذا حظي العمال باهتمام 

ورعاية قيادتنا الر�ضيدة 
واختتم معاليه بالتعبري عن اعتزازه وتقديره للجهود املقدرة التي تطلع بها 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يف  ممثلة  الر�ضيدة  القيادة 
اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  واأخيه �ضاحب  الدولة حفظه اهلل   رئي�س 

مكتوم ، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، و �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة وهم جميعا مناذج م�ضيئة يف دعم العمال ورعاية كافة �ضور التعاي�س 

واملحبة والأخوة الإن�ضانية حمليا وعامليا.
تقديرهم  ع��ن  والبطولة  الفعالية  يف  امل�ضاركني  العمال  ع��رب  جانبهم  وم��ن 
ب��ه��م وب��اأح��وال��ه��م القت�ضادية  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  له��ت��م��ام دول����ة الإم������ارات 
والجتماعية، مثمنني اهتمام معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان �ضخ�ضيا 
بزيارتهم واللقاء بهم اأكرث من مرة يف العام، وهو ما يدل على تقديره لأهمية 

العمال ودورهم يف تطوير هذا البلد الغايل.
فيما اأكد �ضركاء وزراة الت�ضامح والتعاي�س من موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س عن 
الذين  الإم��ارات��ي  و�ضالح عمال  فيه خري  ملا  ال���وزارة  مع  بالتعاون  اعتزازهم 
التنمية والإجن������ازات وال��ت��ط��ور يف خمتلف  ال��ف��ئ��ة الأه����م يف ح��رك��ة  مي��ث��ل��ون 
املجالت، موؤكدين ان دعم ورعاية الدولة لهذه الفئة يف هذه الظروف اخلا�س 
املتعلقة مبا يواجهه العامل من اآثار جائحة كورونا هو رمز للت�ضامح والتعاي�س 

والتكافل يف اأ�ضمى معانيه، مهنئني عمال الإمارات يف يومهم العاملي.

خالل م�صاركته احتفالية وزارة الت�صامح باليوم العاملي للعمال:

نهيان بن مبارك: عمال الإمارات يف قلب وفكر قيادتنا الر�سيدة
بطولة »الت�صامح يف الكريكت« هي مبادرة لزرع الفرح يف نفو�س العمال

•• اأبوظبي-الفجر

ب���ن ثعلوب  ����ض���ع���ادة حم��م��د  ات�����ض��ل 
امل�ضارعة  احت�����اد  رئ��ي�����س  ال����درع����ي 
واجلودو اأم�س برئي�س واأع�ضاء بعثة 
الأول  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
اأق��ي��م يف  ال���ذي  خ��ت��ام مع�ضكره  قبل 
املركز الأوملبي يف عا�ضمة مولدوفا، 
عا�ضمة  اإىل  اليوم  لل�ضفر  ا�ضتعدادا 
رو����ض���ي���ا ا����ض���ت���ع���دادا ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
بطولة كازان جراند �ضالم الرو�ضية 
اإىل   5 الفرة من  التي تقام خالل 
 430 مب�����ض��ارك��ة  احل���ايل  م��اي��و   7
لع��ب��ا ولع��ب��ة م��ن 84 دول���ة حتى 
عربية  دول   10 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  الآن، 
ممثلة يف دولة الإم��ارات، البحرين، 
ال�����ض��ع��ودي��ة، ال��ك��وي��ت، ق��ط��ر، م�ضر، 
واجلزائر،  ل��ب��ن��ان،  امل��غ��رب،  الأردن، 

كما ي�ضارك فريق الالجئني.
وق����د ح���ث ����ض���ع���ادة رئ��ي�����س الحت����اد 
ال��ب��ع��ث��ة امل��زي��د م��ن ال��رك��ي��ز خالل 
ا���ض��ت��ع��دادا لدورة  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رة 
طوكيو لالألعاب الريا�ضية الأوملبية 

ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل ال��ف��رة م��ن 23 
القادم،   2021 يوليو   31 وحتى 
بطولة  يف  امل�ضاركة  ت�ضبقها  وال��ت��ي 
يف  تقام  التي  اجل���ودو  لكبار  ال��ع��امل 
خالل  بودابي�ضت  املجرية  العا�ضمة 
املقبل  ي��ون��ي��و   13-6 م���ن  ال���ف���رة 
توؤكد  اإيجابية  نتائج  حتقيق  بهدف 

طفرة اجلودو الإماراتي.
الرو�ضية  ك������ازان  ب��ط��ول��ة  وت�����ض��ه��د 
�ضكرتوف  ف��ي��ك��ت��ور  لع��ب��ن��ا  خ��و���س 
وزن  الربونزية يف  بامليدالية  الفائز 
اآ�ضيا  ب��ط��ول��ة  يف  ك��ج��م   73 حت���ت 

التي  للجودو  الكربى  واأوقيانو�ضيا 
اختتمت موؤخرا يف مبدينة بي�ضكيك 

مبارياته  اأوىل  ت�ضهد  بقرغيز�ضتان 
فيما  احل����ايل،   5-6 اخلمي�س  ي���وم 

عن  رينكو  رميا  ايفان  زميله  اعتذر 
الثقيل  الوزن  مناف�ضات  امل�ضاركة يف 

باإ�ضابة  ل��ت��اأث��ره  ك��ج��م   100 حت��ت 
ف�ضل  ل���ذل���ك  ال���ك���ت���ف،  يف  ط��ف��ي��ف��ة 

باكال  امل��ال��دي��ف��ي  امل�����درب اجل���دي���د 
فيا�ضي�ضالف عدم م�ضاركته لي�ضتعد 

مباريات  خل���و����س  اأف�������ض���ل  ب�����ض��ك��ل 
بطولة العامل يف بوداب�ضت املجرية.

قبل و�صوله الليلة لرو�صيا

حممد بن ثعلوب يحث منتخب اجلودو على م�ساعفة اجلهد يف كازان

•• الفجرية-الفجر: 

التابعة  ال��ري��ا���ض��ي��ني  ب����رزة  ن��ظ��م��ت 
الجتماعية  ال���ف���ج���رية  جل��م��ع��ي��ة 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
حوارية  جل�ضة  ال��ري��ا���ض��ي  الإع����الم 
رحلة  يف  الريا�ضي  "الإعالم  بعنوان 
خالد  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور  اخلم�ضني" 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ظ��ن��ح��اين 
اجل��م��ع��ي��ة، و���ض��ع��ي��د ال��ك��ي��اين مدير 
ب�����رزة ال���ري���ا����ض���ي���ني، وج���م���ه���ور من 
ال�ضاأن  يف  وامل��ه��ت��م��ني  الإع���الم���ي���ني 

الريا�ضي.
عقدت  ال���ت���ي  ال�����ن�����دوة  يف  و������ض�����ارك 
حممد  نا�ضر  �ضعادة  "افرا�ضياً"، 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ي��م��اح��ي 
الفجرية  ن�����ادي  رئ��ي�����س  الحت�������ادي 
ال�ضريف  اأحمد  والدكتور  الريا�ضي، 
بالدولة،  الريا�ضيني  جمعية  رئي�س 
حممد  ال����ري����ا�����ض����ي  والإع��������الم��������ي 
اجل���وك���ر، واأداره�������ا الإع���الم���ي علي 

اجل�ضمي.
الظنحاين رئي�س  �ضعادة خالد  وقال 
الريا�ضي  الإع������الم  اإن  اجل��م��ع��ي��ة: 
ال��وط��ن��ي يف دول���ة الإم�����ارات، ميتلك 
مقومات وقدرات تنظيمية متطورة، 
ر�ضالة  اإي�������ض���ال  يف   ����ض���اه���م  ح���ي���ث 

زمام  واأخ����ذ  ال���ع���امل،  اإىل  الإم������ارات 
الريا�ضية  اإجنازاتنا  اإبراز  املبادرة يف 
املحافل  خم���ت���ل���ف  يف  وم���واك���ب���ت���ه���ا 
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة.. 
املقبلة  ع��ام��اً  اخلم�ضني  اأن  مو�ضحاً 
يف م�ضرية الإمارات، �ضتكون منوذجاً 
متميزاً للعديد من املبادرات الرائدة، 
التي �ضر�ضد فرة مهمة من تاريخ 
ال��دول��ة ال��ت��ن��م��وي وال��ن��ه�����ض��وي على 

اأكرث من �ضعيد.
اجل�ضمي  ع��ل��ي  الإع����الم����ي  واف��ت��ت��ح 
الإع���الم  دور  با�ضتعرا�ضه  اجلل�ضة 
الريا�ضي يف دولة الإمارات يف تغطية 
الأن�ضطة والفعاليات الريا�ضية بكل 
ت��ن��وع��ات��ه��ا واأه��م��ي��ة ال���ض��ت��ف��ادة من 
خ�����ربات ال�����ض��ح��ف��ي��ني الإم���ارات���ي���ني 
املحلية  الإع���الم  و�ضائل  يف  ال�ضباب 
وت���ع���زي���ز ف��ر���ض��ه��م ل���ل���و����ض���ول اإىل 
املهني. طارحاً جمموعة  الح��راف 
�ضيوف  ع����ل����ى  ال�����ت�����������ض�����اوؤلت  م�����ن 
اجلل�ضة، تركزت حول دور املوؤ�ض�ضات 
املحتوى  م���واك���ب���ة  يف  الإع����الم����ي����ة 
الإعالمي ملرحلة اخلم�ضني، ومتكني 
حتقيق  يف  وت�����ض��ج��ي��ع��ه��م  ال�������ض���ب���اب 
ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���الإع���الم 
الريا�ضي، اإ�ضافة اإىل اأهمية ت�ضخري 
التكنولوجيا والذكاء ال�ضطناعي يف 

جمال الإعالم الريا�ضي.
اليماحي  نا�ضر حممد  �ضعادة  وق��ال 
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
الريا�ضي:  ال��ف��ج��رية  ن����ادي  رئ��ي�����س 

قدرة  يعك�س  م����راآة  ه��و  الإع����الم  اإن 
ال������دول ع��ل��ى م���ا ي���ح���دث ف��ي��ه��ا من 
الأ�ضعدة،  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ت���ط���ورات 
والإعالم الريا�ضي يف دولة الإمارات 

تغطية  يف  ج���ي���دة  خ����ط����وات  خ���ط���ى 
ومتابعة  الريا�ضية  الأن�ضطة  معظم 

اإجنازاتها ب�ضكل م�ضتمر.
دور  اإع����ط����اء  اإىل  ال���ي���م���اح���ي  ودع������ا 

وم�ضاحة اأو�ضع لالإعالميني ال�ضباب 
للعمل يف املوؤ�ض�ضات الريا�ضية املحلية 
امل�ضلحة  يخدم  مبا  دوره��م  وتفعيل 
املكتب  دور  ع��ل��ى  م����وؤك����داً  ال���ع���ام���ة، 

الإعالمي يف الإمارات ووزارة الثقافة 
املنا�ضبة  الفر�س  وال�ضباب يف توفري 
اخلم�ضني  يف  ال�����ض��ب��اب  للريا�ضيني 
ع��ام��اً ال��ق��ادم��ة، مب��ا ي��واك��ب تطلعات 
املجتمع  يف  ال��ه��ام��ة  ال�ضريحة  ه���ذه 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف 
للعمل  تاأهيلهم  اأج��ل  م��ن  خدمتهم 

الإعالمي الريا�ضي. 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأك������د  م����ن ج���ه���ت���ه، 
الريا�ضيني  جمعية  رئي�س  ال�ضريف 
بالدولة على اأهمية الثقافة الريا�ضية 
الأ�ضرة  خ��الل  من  القيم  تر�ضيخ  يف 
واملجتمع ودوره��م يف تعزيز مفاهيم 
احل�ضن  وال�ضلوك  والنتماء  ال��ولء 
اجلماعي،  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ض��ي��خ 
الريا�ضي  الإع�����الم  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
متقدمة  خ���ط���وات  ق��ط��ع  ال���وط���ن���ي 
املا�ضية  اخلم�ضني  ال�ضنوات  خ��الل 
اإىل  بالإ�ضافة  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  بجهود 
الدور الإيجابي لالإعالميني العرب 

مع بدايات تاأ�ضي�س الدولة. 
دول����ة  ت���ف���رد  اإىل  ال�������ض���ري���ف  ول���ف���ت 
امل����الح����ق  اإ��������ض�������دار  الإم���������������ارات يف 
ال�ضحف على م�ضتوى  الريا�ضية يف 
الإم�����ارات  اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة، 
اأوائ��ل ال��دول التي اأطلقت  كانت من 
اإىل  ال����ق����ن����وات ال���ري���ا����ض���ي، داع�����ي�����اً 

خ�ضخ�ضة بع�س القنوات الريا�ضية  
العاملية يف  التطورات  ملواكبة  املحلية 

جمال الإعالم الريا�ضي.
وم�����ن ج���ان���ب���ه، اأو������ض�����ح الإع����الم����ي 
حممد اجلوكر اأن الإعالم الريا�ضي 
بالكثري من  م���ّر  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
فرة  يف  خا�ضة  الإيجابية  املحطات 
ال�����ض��ب��ع��ي��ن��ي��ات، ح��ي��ث ك����ان ي��ع��م��ل يف 
من  متميزة  نخبة  الريا�ضي  املجال 
�ضاهموا  ال��ذي��ن  وال��ع��رب  امل��واط��ن��ني 
لالإعالم  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  و����ض���ع  يف 
على  اأي�ضاً  وعملوا  املحلي  الريا�ضي 

توثيق التاريخ الريا�ضي للدولة.
وح����������ث اجل��������وك��������ر الإع������الم������ي������ني 
حذو  يحذو  اأن  ال�ضباب  الريا�ضيني 
الريا�ضي،  العمل  يف  الأول  الرعيل 
وا�ضعة  ريا�ضية  بثقافة  يتمتعوا  واأن 
وال�ضتفادة من املوؤ�ض�ضات الإعالمية 
لهم،  ال��دول��ة  وفرتها  التي  املتطورة 
الإعالميني  اأع������داد  اأن  اإىل  لف���ت���اً 
ال��ري��ا���ض��ي��ني ال�����ض��ب��اب م��ن الإم����ارات 
ت�ضتقطبهم  اأن  وي��ج��ب  ج���دا  ق��ل��ي��ل 
امل��وؤ���ض�����ض��ات الإع���الم���ي���ة  م���ن خالل 
عادلة  تناف�ضية  ريا�ضية  بيئة  اإيجاد 
حمذراً من اأثر العوملة على الريا�ضة 
للقيم  م����ن حت����دي����ات  ت�����ض��ك��ل��ه  وم�����ا 

الريا�ضية.

»برزة الريا�سيني« بالفجرية تناق�س دور الإعالم الريا�سي يف »اخلم�سني«
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -الفجر

عرب �ضعادة عبداهلل نا�ضر اجلنيبي، 
رئي�س رابطة املحرفني الإماراتية، 
ت��ق��دي��ره جل��ه��ود ممثلي دوري  ع��ن 
اأبطال  دوري  يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
قدموه  الذي  امل�ضرف  والأداء  اآ�ضيا، 
املب�ضر  ال��وج��ه  خالله  م��ن  وعك�ضوا 
للكرة الإماراتية بعدما جنح فريقا 
دور  م��ن جت���اوز  وال��وح��دة  ال�ضارقة 

التاأهل  بطاقة  وح��ج��ز  امل��ج��م��وع��ات 
ل�������الأدوار الإق�������ض���ائ���ي���ة، ف��ي��م��ا قدم 
وهو  طاقته  اأق�����ض��ى  الأه��ل��ي  �ضباب 
يف  بقوة  العودة  على  بالتاأكيد  ق��ادر 

املوا�ضم القادمة.
والوحدة  ال�����ض��ارق��ة  اجلنيبي  وه��ن��اأ 
ع����ل����ى م������ا ح�����ق�����ق�����اه، ب������داي������ة مع 
ت�ضدر  يف  جن����ح  ال������ذي  ال�������ض���ارق���ة 
بطاقة  وح�����ض��م  جمموعته  ت��رت��ي��ب 
دور  نهاية  على  جولة  قبل  التاأهل 

الفريق  روح  وانعك�ضت  املجموعات، 
الفريق  اأع�ضاء  جميع  على  الواحد 
ولعبني  واإداري  فني  جهازين  من 
م���ن خ���الل ال��ت��ك��ات��ف م��ع��اً وجت���اوز 
لعبني  لغياب  اأدت  التي  الإ�ضابات 
موؤثرين، لكن الفريق لعب بعزمية 
النتائج  ب��ت��ح��ق��ي��ق  وجن����ح  ال���رج���ال 

الإيجابية املطلوبة.
ال���وح���دة  اأن  اأك������د اجل���ن���ي���ب���ي،  ك���م���ا 
الهند،  اإىل  ال�ضفر  م�ضقات  ورغ���م 

وال���ظ���روف ال���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي مر 
قدراته  اأث���ب���ت جم�����دداً  ل��ك��ن��ه  ب���ه���ا، 
ك�ضفري م�ضرف للكرة الإماراتية يف 
املحافل اخلارجية، وجنح يف التاأهل 
بر�ضيد  وا���ض��ت��ح��ق��اق  ج������دارة  ع���ن 
ال���ن���ق���اط لفريق  م����ن  الأك�������رب  ه����و 
ال��ث��اين يف جمموعات  امل��رك��ز  يحتل 
املواهب  يعك�س  مبا  الغرب،  منطقة 
وخ�ضو�ضاً  الفريق  بها  يزخر  التي 
اندجموا  الذين  ال�ضباب  الالعبني 

م����ع ال���الع���ب���ني اأ����ض���ح���اب اخل����ربة 
يف  امل����ت����وازن  الأداء  ه����ذا  ل��ت��ق��دمي 
ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا، وحتديداً  امل��ب��اري��ات 
مدى قدرته على تعوي�س خ�ضارته 
حل�ضد  الف���ت���ت���اح���ي���ة  امل�����ب�����اراة  يف 
النقاط تباعاً واحلفاظ على �ضجله 
الدور  امل�ضوار يف  املثايل حتى نهاية 

الأول.
�ضباب  خ��روج  اأن  اجلنيبي،  واع��ت��رب 
الأهلي من دور املجموعات ل يقلل 

الفني الذي قدمه  الأداء  من قيمة 
خا�ضها،  التي  امل��ب��اري��ات  يف  الفريق 
الدقائق  يف  ال��ت��وف��ي��ق  خ���ان���ه  واإن 
مبنحه  كفيلة  كانت  التي  الأخ���رية 
ال���ن���ق���اط امل�����ض��ت��ح��ق��ة ع��ك�����ض��اً على 
مردوده، وكلنا ثقة بعودة الفريق يف 
املوا�ضم القادمة ب�ضكل اأقوى واأف�ضل 
م��ن اأج���ل حم��اول��ة امل�ضي ق��دم��اً يف 
فيها  حقق  اأن  �ضبق  التي  البطولة 
واعتاد   ،2015 ع��ام  يف  ال��و���ض��اف��ة 

دائماً التواجد يف الأدوار الإق�ضائية 
واملراحل املتقدمة فيها.

كما عرب اجلنيبي عن اأمنياته بعودة 
اآ�ضيا  اأب��ط��ال  دوري  يف  للعني  ق��وي��ة 
بعد خروجه من الت�ضفيات املوؤهلة، 
الوحيد  الإم����ارات����ي  ال��ف��ري��ق  وه���و 
الو�ضافة  ون���ال  باللقب  ت��وج  ال���ذي 
م��رت��ني، وه���و ق����ادر ب��ع��زمي��ة وهمة 
الكبري  ال��ك��ي��ان  ه��ذا  داخ���ل  اجلميع 
من العودة اإىل موقعه الطبيعي يف 

اجلنيبي  وختم  ال��ق��اري��ة.  البطولة 
ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ا حتققه 
احلالية  الن�ضخة  يف  الأن��دي��ة  ه��ذه 
ليكون حافز  القارية،  البطولة  من 
اإ�ضافيا وم�ضوؤولية على الفرق التي 
�ضت�ضارك يف الن�ضخة املقبلة يف �ضوء 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دوري  م��ن��اف�����ض��ات 
الذي يدخل جولت احل�ضم يف �ضهر 

مايو املقبل.

•• دبي-الفجر

قاد النجم ال�ضعودي خالد العمران فريقه انكورا اإىل فوز كبري وم�ضتحق 
خم�ضة  مقابل  هدفا   13 ب�  مرماه  واأم��ط��ر  هي�ضكث  فريق  مناف�ضه  على 
اأبريل املا�ضي  اأ�ضواط يف بطولة �ضهر  اأربعة  اأه��داف يف مباراة مثرية من 
ن�ضاط  والفرو�ضية يف ختام  للبولو  نادي ومنتجع احلبتور  والتي نظمها 

املو�ضم احلايل .
وجاء فوز انكورا بعد اداء قوي باغت فيه مناف�ضه هي�ضكيث منذ البداية 
حيث اأنهى ال�ضوط الول بتقدمه بخم�ضة اأهداف مقابل هدفا واحدا وزاد 
غلته يف ال�ضوط الثاين اىل �ضبعة اهداف مقابل ثالثة اهداف ويف ال�ضوط 
الثالث وا�ضل ا�ضاف اربعة اهداف ويف املقابل احرز هي�ضكيث هدفه الرابع 
ر�ضيد  لريفع  هدفني  ت�ضجيل  يف  ان��ك��ورا  جن��ح  فقد  ال��راب��ع  ال�ضوط  ام��ا 
13 هدفا بينما ا�ضاف هخي�ضكيث هدفه اخلام�س والخري  اهدافه اىل 
البطولة  ك��اأ���س  ال��ع��م��ران  خ��ال��د  وليحمل  ان��ك��ورا  ب��ف��وز  امل���ب���اراة  لتنتهي 
مدير  دام��ات  فيليب  الدولية" من  الطاقة  "�ضركة  برعاية  اقيمت  التي 

انكورا  لفريق  الذهبية  امليداليات  اه��داء  كما مت  احلبتور  ومنتجع  فندق 
جائزة  ديك�ضون  لورين  ونالت  الثاين  املركز  وكاأ�س  الف�ضية  وامليداليات 

اأف�ضل لعبة . 
واأعرب رجل العمال حممد احلبتور الرئي�س التنفيذي ملجموعة احلبتور 
عن  الذهبية  دب��ي  كاأ�س  بطولت  ل�ضل�ضلة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
�ضعادته مبا حققه املو�ضم احلايل من جناحات رغم ظروف اجلائحة  وقال 
"بعيدا عن الربح واخل�ضارة فان املو�ضم احلايل لبولو احلبتور والذي امتد 
زهاء �ضبعة ا�ضهر يعد من اأجنح املوا�ضم يف تاريخ اللعبة فقد حفل بالعديد 
جلميع  الفر�ضة  لتاحة  امل�ضتوى  خمتلفة  "18"بطولة  البطولت  من 
العمار وامل�ضتويات يف مقدمتها �ضل�ضلة بطولت كاأ�س دبي الذهبية و�ضط 

اجراراءات احرازية وتباعد اجتماعي �ضارمني ".
وحيا احلبتور جهود فريق العمل وفريق الدعم اللوج�ضتي الذي حتمل 
عبئا اإ�ضافيا هذا املو�ضم لكي يخرج بهذه ال�ضورة الرائعة كما وجه ال�ضكر 
لكافة الفرق التي �ضاركت يف ن�ضاط املو�ضم واعتربهم وال�ضركات الراعية 

�ضركاء اأ�ضا�ضيني يف النجاح . 

•• ال�شارقة-الفجر

رئي�س  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  بطولة  يف  الأول  لقبه  ال�ضارقة  حقق 
ال��  الدولة لكرة ال�ضلة، بفوزه على �ضباب الأهلي دبي يف نهائي الن�ضخة 

اجلمعة، ب�ضالة نادي الو�ضل بدبي بنتيجة )-82 81(،  16
ب��ع��د م��ب��اراة ن��دي��ة م��ث��رية م��ن ال��ف��ري��ق��ني ال��ك��ب��ريي��ن، ح��ي��ث اأح��ك��م فيها 
ال�ضارقة �ضيطرته على النتيجة خا�ضة الفرتني الأوىل والثانية )-28 
18( و)17 – 13( بينما �ضهدت الفرتني الثالثة والرابعة عودة �ضباب 
ال�ضرقاوي بالكاأ�س  امللك  – 16(، ليتوج  – 11( و )30  الأهلي )20 

الغالية بفارق نقطة واحدة )-82 81(.
الثنائية  املناف�ضات  م�ضوار  م��رة يف  لأول  يحدث  وال��ذي  الالفت  والأم��ر 

بامل�ضابقات املحلية لكرة ال�ضلة، هو خو�س فريقي ال�ضارقة و�ضباب الأهلي 
لأربعة نهائيات متتالية خالل عام تقريباً،

حيث كان النهائي »الأول« يف ختام دوري املو�ضم املا�ضي وتوج به ال�ضارقة 
2021-، وفيه   2020 املو�ضم  نهائي دوري هذا  بعد غياب طويل، ثم 
ال�ضارقة يف »خور  الثالث ح�ضمه  والنهائي  اللقب،  الأهلي  �ضباب  ا�ضتعاد 
يف  التا�ضعة  للمرة  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  ليقتن�س  فكان« 

تاريخه.
ال�ضرقاوي« بقيادة املدرب الوطني اخلبري عبداحلميد  »امللك  ثم ينجح 
نائب  ال�ضمو  �ضاحب  ك��اأ���س  بطولة   يف  الأول  لقبه  ح�ضد  يف  اإب��راه��ي��م، 
رئي�س الدولة لل�ضلة، وانت�ضاره الثالث يف اأخر 4 نهائيات مع »الفر�ضان«، 
تناف�س  م�ضابقات   3 اأ�ضل  من  املو�ضم  ه��ذا  له  الثانية  البطولة  حمققاً 

فيهم الفريق.
وعقب انتهاء املباراة، قام اللواء »م« اإ�ضماعيل القرقاوي رئي�س الحتادين 
ال��ع��رب��ي والإم����ارات����ي ل��ك��رة ال�����ض��ل��ة، ب��ت��ت��وي��ج اأب���ط���ال ال�����ض��ارق��ة بالكاأ�س 
وامليداليات الذهبية، و�ضباب الأهلي بامليداليات الف�ضية، بح�ضور �ضعادة 
عي�ضى هالل، رئي�س جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي و�ضعادة علي �ضامل املدفع، 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي، و�ضعادة اللواء حممد اأحمد 
و�ضعادة  الأه��ل��ي،  �ضباب  ب��ن��ادي  اجلماعية  الأل��ع��اب  �ضركة  رئي�س  امل���ري، 
الريا�ضي،  ال�ضارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  احل�ضان،  عبيد  حممد 

رئي�س اإدارة الألعاب اجلماعية.
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  امل��دف��ع،  ���ض��امل  علي  ���ض��ع��ادة  م��ن  ك��ل  واأه����دى 
اإدارة  جمل�س  ع�ضو  احل�ضان،  عبيد  حممد  و�ضعادة  الريا�ضي،  ال�ضارقة 

ال�ضارقة  فوز  اجلماعية،  الألعاب  اإدارة  رئي�س  الريا�ضي،  ال�ضارقة  نادي 
اإجنازات  ال�ضلة، وجميع  الدولة لكرة  نائب رئي�س  ال�ضمو  بكاأ�س �ضاحب 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  اإىل مقام �ضاحب  املو�ضم  الألعاب اجلماعية هذا 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة، تقديراً 

للدور الكبري والدعم الالحمدود الذي يقدمه �ضموه للنادي ولعبيه.
بن  حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  اإىل  والتربيكات  ال�ضكر  توجيه  مع 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ض��ارق��ة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ويل  القا�ضمي  �ضلطان 
التنفيذي لإمارة ال�ضارقة، واإىل �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل بن �ضامل القا�ضمي 
نائب حاكم ال�ضارقة، واإىل قرينة �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة ال�ضيخة 
الأ�ضرة،  ل�ضوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  القا�ضمي،  حممد  بنت  جواهر 

ملتابعتهم ودعمهم امل�ضتمر لأبنائهم يف نادي ال�ضارقة الريا�ضي.

عرب �صباب االأهلي يف النهائي

ال�سارقة بطل كاأ�س نائب رئي�س الدولة لل�سلة

هناأ ال�صارقة والوحدة ومتنى لهم موا�صلة تقدمي االأداء القوي يف االأدوار املقبلة

اجلنيبي: ممثلو دوري اخلليج العربي قدموا الوجه املب�سر 
للكرة الإماراتية يف البطولة القارية

ختام مثري لبولو احلبتور 2021 

انكورا يق�سو على هي�سكيث وميطره
 بل 13 هدفا يف بطولة اأبريل 

منطاد الإمارات يطلق
»العامل لن ين�ساك يا زايد«

•• ال�شارقة -وام:

اأطلق منطاد الإمارات من اأمام م�ضجد ال�ضيخ زايد بكورني�س القوا�ضم 
براأ�س اخليمة منطاد " العامل لن ين�ضاك يا زايد " مبنا�ضبة يوم زايد 

للعمل الإن�ضاين .
واأك����د ال��ك��اب��ن ط��ي��ار ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ا���ض��ر امل��ن�����ض��وري رئ��ي�����س منطاد 
الإمارات اأهمية هذه امل�ضاركة التي تاأتي ترجمة لأهداف قيادة دولة 

الإن�ضانية  الأعمال  يف  ال�ضتمرار  على  وحر�ضها  الر�ضيدة  الإم��ارات 
حيث اأثبتت ذلك من خالل دعمها وموؤازرتها ملختلف دول العامل .

" حتمل  ي��ازاي��د  ال��ع��امل  ل��ن ين�ضاك  " منطاد  اأن م�ضاركات  واأ���ض��اف 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  �ضطرها  ال��ت��ي  احل��ي��ة  الب�ضمات  ذك���رى 
�ضلطان اآل نهيان جتاه املجتمعات العربية والإ�ضالمية والعاملية حيث 
17 عاما متتالية لقي خالها جل التكرمي  حلق املنطاد على مدى 

والتقدير من قيادات و�ضعوب هذه الدول .
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•• اأبوظبي -الفجر

اأمنية"  "حتقيق  موؤ�ض�ضة  جنحت 
ب��ال��ت��ن�����ض��ي��ق م����ع ن�������ادي اجل����زي����رة 
الريا�ضية  الأندية  اأحد  الإماراتي، 
واملت�ضدر  الإم�����ارات  يف  ال��ع��م��الق��ة 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  ل����دوري  احل����ايل 
يف حت��وي��ل ح��ل��م اأح���د الأط���ف���ال يف 
ل،  الجتماع مع لعبي فريقه املُف�ضّ
ملدة  ال��ف��ري��ق  يف  لع��ب��اً  ي�ضبح  واأن 
ي����وم، ح��ي��ث ج���اء ذل���ك ت��زام��ن��اً مع 
الأمنيات  بيوم  املوؤ�ض�ضة  احتفالت 
اأبريل   29 ُي�ضادف  ال��ذي  العاملي 

من كل عام.
ن���ادي اجلزيرة  اإدارة   اأع�����ض��اء  ك��ان 
ال��ط��ف��ل ع��م��ر وفريق  ا���ض��ت��ق��ب��ال  يف 
اأمنية"،  "حتقيق  م��وؤ���ض�����ض��ة  ع��م��ل 
وا�ضطحبوه يف جولة للتعّرف على 

"فخر  ب���  امل��ع��روف  ال��ن��ادي  من�ضاآت 
بالعبي  بعدها  التقى  اأبوظبي"، 
التدرب  يف  معهم  و�ضارك  الفريق  
بالكرة داخل ملعب حممد بن زايد. 
ويف نهاية اللقاء مّت التقاط ال�ضور 

اللتزام  م���راع���اة  م���ع  ال��ت��ذك��اري��ة 
الحرازية  الوقائية  ب��الإج��راءات 

والتباعد الجتماعي.
تو�ضف  ل  ع���م���ر  ����ض���ع���ادة  وك����ان����ت 
ع��ن��دم��ا ق����ام ع��ل��ي خ�����ض��ي��ف قائد 

"حتقيق  موؤ�ض�ضة  و�ضفري  الفريق 
ك���رًة م��وّق��ع��ة من   اأمنية" ب��اإه��دائ��ه 
ال���الع���ب���ني م����ع ق��م��ي�����س ال����ن����ادي 
حمفوراً ا�ضمه عليه، بالإ�ضافة اإىل 
بطاقة ع�ضوية مميزة ليتمّكن من 

ح�ضور مباريات الفريق عند عودة 
اجلماهري.

وب�����ه�����ذه امل����ن����ا�����ض����ب����ة، ع����ّل����ق ه����اين 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال����زب����ي����دي، 
قائاًل:  اأمنية"  "حتقيق  ملوؤ�ض�ضة 
حتويل  اإىل  دائماً  املوؤ�ض�ضة  "ت�ضعى 
املُ�ضابني  الأطفال  واأمنيات  اأح��الم 
باأمرا�س خطرية اإىل حقيقة مهما 
فمجرد  ُم�ضتحيلة،  اأو  كبرية  كانت 
على  تعلو  التي  ال�ضعادة  م�ضاهدة 
وجوههم هو اإجناز عظيم بالن�ضبة 
بال�ضكر  ال���زب���ي���دي  وت���ق���ّدم  لنا". 
اجلزيرة  نادي  اإدارة  اإىل  والتقدير 
على  املنتخب  ف��ري��ق  اأع�����ض��اء  واإىل 
اأمنية  كرمهم وتعاونهم يف حتقيق 
املوؤ�ض�ضة  الطفل عمر، وم�ضاركتهم 
يف الحتفال بيوم الأمنيات العاملي، 
الإماراتي  املجتمع  ال��ت��زام  ُم��ث��ّم��ن��اً 

لدعم  والإن�ضاين  اخل��ريي  بالعمل 
وحتقيق  الإن�ضانية  املوؤ�ض�ضة  جهود 
�ضريحة  دعم  يف  ال�ضامية  اأهدافها 

الأطفال املر�ضى.
التنفيذي  املدير  اأ�ضاد  جانبه،  من 
يو�ضف  ع���ل���ي  اجل������زي������رة  ل�����ن�����ادي 
احلمادي باجلهود الكبرية املبذولة 
"حتقيق اأمنية"،  من قبل موؤ�ض�ضة 
الآلف  حتقيق  يف  املُتمّيز  ودوره���ا 
من اأمنيات الأطفال الذين ُيعانون 
من اأمرا�س خطرية ُتهّدد حياتهم، 
املر�ضى  وج��وه  على  الب�ضمة  وزرع 
وال�ضرائح  اجلن�ضيات  خُمتلف  من 
يف املجتمع، موؤكداً على التزام نادي 
املجتمعية  مب�ضوؤولياته  اجل��زي��رة 
ودعم اجلهود اخلريية التي ت�ضعى 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  خ���الل���ه���ا  م����ن 
اأفراد  كافة  بني  ال�ضعادة  ن�ضر  اإىل 

جمتمع الإمارات.

عن موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية 
مكر�ضة  ربحية  غري  موؤ�ض�ضة  هي   
الذين  الأط���ف���ال  اأم����اين  لتحقيق 
ي���ع���ان���ون م���ن ح����ال ���ض��ح��ي��ة تهدد 
حياتهم ب�ضكل عام . وهي موؤ�ض�ضة 
املجتمع  تنمية  وزارة  مرخ�ضة من 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  بدولة 
ال��رئ��ي�����ض��ي يف مدينة  امل��رك��ز  وي��ق��ع 

اأبوظبي.

  روؤيتنا
اأم���ن���ي���ة هي  يف م��وؤ���ض�����ض��ة حت��ق��ي��ق 
من  يعاين  طفل  كل  اأمنية  حتقيق 

مر�س يهدد حياته.
مت حتقيق اأكرث من 4،800 اأمنية 
�ضواء مواطنني  الآن  لأطفال حتى 
اأمرا�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  مقيمني،  اأو 

خطرية.

يوا�ضل مان�ض�ضر �ضيتي م�ضريته مقرباً من الفوز بلقب 
اأع��وام، لذلك  اأربعة  ال��دوري الإجنليزي، للمرة الثالثة يف 
ا�ضتمرار  كلوب،  يورغن  الأمل���اين  ليفربول،  م��درب  يتوقع 
على اجلميع يف  التفوق  غ��واردي��ول يف  بيب  امل���درب  فريق 

املو�ضم املقبل اأي�ضاً.
وتوج  امل��ا���ض��ي  امل��و���ض��م  يف  البطولة  على  ليفربول  �ضيطر 
الأ�ضبوع  مطلع  اللقب  �ضي�ضتعيد  ال�ضيتي  لكن  بلقبها، 
ب��ال���س يف وق��ت لح��ق من  ف��از على كري�ضتال  اإذا  احل��ايل 
اليوم ال�ضبت، وفاز ليفربول على مان�ض�ضر يونايتد فريق 

املركز الثاين، اليوم الأحد.
وعانى ليفربول الذي يحتل املركز ال�ضاد�س ب�ضبب الإ�ضابات 
وتراجع امل�ضتوى، وهو يقاتل من اأجل احل�ضول على مكان 
اأوروبا  اأبطال  ل��دوري  التاأهل  ثم  وم��ن  الذهبي،  املربع  يف 
"الأمور  املقبل. وقال كلوب يف موؤمتر �ضحايف:  املو�ضم  يف 

دائماً  �ضعوبة  ت��زداد 

اأب��داً، هذا وا�ضح، فهو مل  لأن مان�ض�ضر �ضيتي ل يتوقف 
يتوقف ولن يتوقف".

"طوال عامني متتاليني كنا خلفه مبا�ضرة، ويف  واأ�ضاف: 
عام واح��د تقدمنا عليه لكننا ل نتوقع ح��دوث هذا ثانية 

طوال الأعوام الع�ضرة املقبلة توالياً".
املقبل  املو�ضم  يف  اللقب  على  املناف�ضة  اأن  اإىل  كلوب  واأ�ضار 
لكرثة  نظراً  لفريقه،  بالن�ضبة  �ضعوبة  اأك��رث  ت�ضبح  رمب��ا 

الفرق التي �ضتدخل �ضراع املناف�ضة على اللقب.
وقال املدرب الأملاين اأي�ضاً: "الآن مان�ض�ضر يونايتد يعود 
من جديد، ومن الوا�ضح اأن ت�ضيل�ضي يف حالة جيدة اأي�ضاً، 
ولديه فريق من الطراز الأول، لذا فاإن الأمور لن ت�ضبح 

اأكرث �ضهولة".
واأ�ضاف: "بالتاأكيد �ضتكون هناك فرق اأخرى مثل لي�ضر 
�ضيتي الذي يقوده مدرب غاية يف الذكاء، ولديه فريق قمة 

يتعامل مع مواقف خمتلفة".
واختتم: "كذلك ل ينبغي ا�ضتبعاد توتنهام هوت�ضبري اأو 
رائعة،  حالة  يف  يونايتد  هام  و�ضت  اأن  كما  اآر�ضنال، 
الأمر  �ضهولة؟،  اأك��رث  الأم��ور  �ضتكون  اإذن  فيكف 
اأنك  ه��و  �ضيتي  ملان�ض�ضر  بالن�ضبة  اجل��ي��د 

تواجهه مرتني فقط يف كل مو�ضم".
اأن تركيزه حالياً من�ضب على  واأك��د كلوب 
مان�ض�ضر  اأم�����ام  امل��ق��ب��ل��ة  امل��واج��ه��ة 
الفوز  حتقيق  وعلى  يونايتد 
لفريقه  تبقى  فيما 
م������ن م����ب����اري����ات 
نهاية  ح���ت���ى 

املو�ضم.

تزامنًا مع يوم االأمنيات العاملي وبالتعاون مع »فخر اأبوظبي«

موؤ�س�سة »حتقيق اأمنية« حتّقق اأمنية الطفل عمر بلقاء لعبي اجلزيرة 

كلوب يتوقع ا�ستمرار تفوق ال�سيتي 
بعد تتويجه نهاية املو�سم

قال توما�س توخيل مدرب ت�ضيل�ضي املناف�س يف الدوري 
الجنليزي املمتاز لكرة القدم اإنه ي�ضتمتع باملناف�ضة يف 
ل  ج��دول مزدحم  م�ضابقات خمتلفة يف خ�ضم  ث��الث 

ميلك معه رفاهية التقاط الأنفا�س.
ول يزال ت�ضيل�ضي يناف�س يف كاأ�س الحتاد الجنليزي 
ثماين  ال��ل��ن��دين  ال���ن���ادي  وخ���ا����س  الأب����ط����ال  ودوري 
ال�ضهر  ال��دويل  التوقف  ف��رة  بعد  اأب��ري��ل  مباريات يف 

املا�ضي ولعب مباراة يف منت�ضف كل اأ�ضبوع.
وقال توخيل الذي �ضبق له تدريب باري�س �ضان جريمان 
يف  لعبنا  ال��ق�����ض��وة.  غ��اي��ة  يف  ج���دول  "اإنه  لل�ضحفيني 
فرن�ضا نف�س القدر من املباريات .. لكن بالطبع هناك 

اختالفات كبرية بني امل�ضابقتني من حيث 
حجم التحديات وقوة املناف�ضة.

اأخ����رى  م�����ض��ت��وي��ات  يف  "نلعب 
منلك  ل  ف���ي���ه���ا..  ه�������وادة  ل 
الأنفا�س  ال���ت���ق���اط  رف���اه���ي���ة 

وال�ضرخاء والراحة".
�ضاحب  ت�ضيل�ضي،  و���ض��ي��واج��ه 

امل����رك����ز ال�����راب�����ع ب����ال����دوري 
يف  فولهام  مناف�ضه  املمتاز، 

لندن  غ��رب  م��ب��اراة قمة 
ال�ضبت وهو ي�ضع عينه 

ع����ل����ى م�����ب�����اراة 

اأمام  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  اإي���اب ال���دور قبل النهائي ل���دوري 
 1-1 ذهابا  الفريقان  وتعادل  الأرب��ع��اء.  مدريد  ري��ال 

يف مدريد.
يتاأخر و�ضت هام اخلام�س بثالث  ال��ذي  وق��ال توخيل 
نقاط عن فريقه "فولهام فر�ضة �ضانحة للحفاظ على 

هذه الأف�ضلية يف الدوري.
الدور  يف  مواجهتني  و�ضط  ت��اأت��ي  امل��ب��اراة  اأن  "اأعلم 
اأ�ضبوع غري عادي  اإن��ه  الأب��ط��ال.  ل��دوري  النهائي  قبل 
على  قدرتنا  لإث��ب��ات  حانت  اللحظة  لأن  �ضعيد  لكني 

الركيز".
اأهداف  ثالثة  ت�ضيل�ضي  مهاجم  فرينر  تيمو  و�ضجل 
اإن الالعب  ت��وخ��ي��ل  وق���ال  ال��ع��ام  م��ن��ذ مطلع  ف��ق��ط 
الأمل��اين، ال��ذي ذك��رت تقارير اأن��ه انتقل مقابل 
دولر(  مليون   60.44( ي��ورو  مليون   50
ي��ح��اف��ظ على  اأن  ي��ج��ب  امل���ا����ض���ي،  ال���ع���ام 

تركيزه.
من  امل��زي��د  نتمنى  "هل  واأ����ض���اف 
يتمنى  ه�����ل  ن����ع����م.  الأه�������������داف؟ 
ال���الع���ب امل���زي���د م���ن الأه������داف؟ 
ويثق  راأ�ضه  يرفع  اأن  "يجب  نعم. 
يف قدراته ويركز على هز ال�ضباك 
اإىل  ي��ح��ت��اج  .. ه���ذا م���ا 

القيام به."

توخيل: ت�سيل�سي ل ميلك 
رفاهية »التقاط الأنفا�س«

ريال مدريد يتحرك ب�سمت.. والهدف 
�سفقة »العيار الثقيل«

على جبهتي  "يقاتل" خالله  الفريق  ي��زال  ل  ا�ضتثنائي،  مو�ضم  نهاية  قبل 
ت�ضعى اإدارة ريال مدريد اإىل تدعيم �ضفوف  اأوروبا،  اأبطال  "الليغا" ودوري 

الفريق ب�ضفقة من العيار الثقيل، حتى ولو كانت قد تاأخرت 7 �ضنوات.
العمالق الإ�ضباين اأظهر جمددا اهتمامه ب�ضم روبرت ليفاندوف�ضكي، جنم 

بايرن ميونيخ الذي تردد اأنباء عن رغبته �ضابقا يف ارتداء قمي�س امللكي.
�ضبورت�س  "�ضكاي  �ضبكة  ع��ن  ن��ق��ال  "اآ�س"  �ضحيفة  م��وق��ع  ذك���ر  م��ا  ووف���ق 
اإذ �ضينتهي  اأملانيا"، فاإن ليفاندوف�ضكي قد يرحل عن بايرن ميونيخ قريبا، 
عقد املهاجم البولندي، 32 عاما، عام 2023، مما يعني اإن موعد رحيله 
ا�ضتفادة  التاريخ لتحقيق  اأن يكون قبل هذا  اق��رب، والأرج��ح  قد يكون قد 

مادية.
قد  املخ�ضرم يف �ضفقة  بيع مهاجمها  البافاري  اإدارة  "اآ�س" تدر�س  وح�ضب 
اأزمته  م�ضاعدته يف  بهدف  ي��ورو،  مليون   60 نحو  النادي  ُت��در على خزينة 
املالية احلالية، مما قد يفتح الباب اأمام اإمكانية دخوله على رادار نادي ريال 

مدريد من جديد.
واأ�ضار املوقع اإىل اأن وكيل اأعمال ليفاندوف�ضكي يدر�س العرو�س املقدمة من 
اأندية اأوروبية عدة، م�ضددة على اأن بايرن ميونيخ، الذي مل يكن يفكر يف بيع 

املهاجم الهولندي قبل �ضهور، بات منفتحا على فكرى بيعه الآن.
ي�ضار اإىل اأن ليفاندوف�ضكي كان قريًبا من ارتداء قمي�س ريال مدريد يف 4 

منا�ضبات �ضابقة، من بينها ما حدث قبل 8 �ضنوات.
�ضجلها  ال�����ذي  الأرب����ع����ة  الأه�������داف  وب���ع���د   2013-2012 م��و���ض��م  ف��ف��ي 
بورو�ضيا  رفقة  اأوروب��ا  اأبطال  ب��دوري  ري��ال مدريد  �ضباك  ليفاندوف�ضكي يف 
دورمتوند الأملاين، بداأ فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد وقتها، ورئي�ضه 

احلايل، يف حماولت �ضم املهاجم البولندي اخلطري.
غرفة  م��ن  اخل���روج  عند  بليفاندوف�ضكي  ب��ريي��ز  التقى  الإي����اب  م��ب��اراة  ويف 
ارتداء  "اآ�س" عن  برنابيو" وحتدث معه، ح�ضب  "�ضانتياغو  مالب�س ملعب 

قمي�س ريال مدريد، وهو ما اعرف به ليفاندوف�ضكي لحقا.
اأولهما رف�س  اتفاق ل�ضببني:  اإىل  التو�ضل  ولكن الطرفني ف�ضال وقتئذ يف 
برييز الدخول يف �ضراع مع بايرن ميونيخ الذي بداأ وقتها حماولت قوية، 
جنحت لحقا، يف اقتنا�س الالعب، وثانيهما يتمثل يف و�ضع املهاجم كرمي 
بنزمية، فان�ضمام ليفاندوف�ضكي اإىل املرينغي كان �ضيفتح اأبواب الرحيل اأمام 

الفرن�ضي الذي يقود هجوم ريال مدريد منذ عام 2009.
تاألق كري�ضتيانو رونالدو مع ريال مدريد،  اأن تلك الفرة كانت ت�ضهد  كما 
بالفريق،  م�ضكالت  يف  يت�ضبب  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  ليفاندوف�ضكي  وق���دوم 

بح�ضب تقرير املوقع الإ�ضباين.

نابويل يبحث عن بديل لغاتوزو
يدر�س نادي نابويل، البدائل املحتملة للمدرب احلايل جلنارو غاتوزو، وقد 

و�ضع قائمة بثالثة مر�ضحني، لقيادة الفريق الكروي يف املو�ضم اجلديد.
يك�ضف تقرير قناة �ضكاي �ضبورت اإيطاليا، اأن نابويل بداأ بالفعل التخطيط 

للمو�ضم املقبل دون املدرب جنارو غاتوزو، على راأ�س اجلهاز الفني.
ويبدو من ال�ضعب على غاتوزو البقاء يف اإ�ضتاد دييغو مارادونا، حتى لو كان 

�ضيوؤمن مكاناً يف دوري اأبطال اأوروبا.
ويزعم التقرير اأن الرئي�س اأوريليو دي لورينتي�س قد و�ضع بالفعل قائمة 
اأن لوت�ضيانو �ضباليتي على راأ�س  بالبدلء املحتملني، ولي�س من امل�ضتغرب 

القائمة.
مت ذكر مدرب اإنر ميالن وروما ال�ضابق يف حمادثات مع النادي يف الأ�ضابيع 
الأخرية، واأي�ضاً مدرب لو�ضك ليل، كري�ضتوف غاليتيري، كمر�ضح للمن�ضب 

يف نابويل.
وكان املدرب البالغ من العمر )54 عاماً( م�ضوؤوًل عن ليل منذ دي�ضمرب 

)كانون الأول( 2017، وينتهي عقده يف يونيو )حزيران( 2021.
ال�ضم الأخري يف القائمة هو فينت�ضنزو اإيطاليانو، الذي �ضاعد �ضبيزيا على 
الو�ضول اإىل دوري الدرجة الأوىل الإيطايل، ويبدو اأنه قادر على الحتفاظ 

بها يف مو�ضمه الأول يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل.
ويبدو اأن العالقة بني غاتوزو ودي لورينتي�س مل حت�ضم اأبداً، لكن الرئي�س 
دوري  اإىل  بنابويل  الو�ضول  من  متكن  اإذا  بالبقاء  امل��درب  اإقناع  �ضيحاول 

اأبطال اأوروبا.
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اأبوظبي - جزيرة يا�س بعلم 
جمهورية الهند

 اأ�ضاءت جزيرة يا�س، الوجهة الرفيهية الرائدة يف اأبوظبي، 
مبنى فندق دبليو اأبوظبي - جزيرة يا�س بعلم جمهورية الهند 
كوفيد  جائحة  مواجهة  يف  معها  ت�ضامناً  الأول،  اأم�����س  ليلة 
حالت  ارت��ف��اع  يف  قيا�ضية  ط��ف��رة  ال��ب��الد  ت�ضهد  حيث   ،19  -
الإ�ضابة بالفريو�س خالل الوقت الراهن، يف مبادرة ت�ضعى اإىل 

التعبري عن الت�ضامن مع الهند حكومة و�ضعباً.

الغالرييا جزيرة املارية ي�ستقبل زواره باأجمل الفعاليات والديكورات الرتاثية الرم�سانية 
دعا   الف�ضيل،  رم�����ض��ان  �ضهر  ح��ل��ول  مبنا�ضبة 
لال�ضتمتاع  زواره  امل���اري���ة  ج���زي���رة  ال��غ��ال��ريي��ا 
باأجمل التجارب والفعاليات الراثية امل�ضتوحى 
من قيم ال�ضهر الف�ضيل مثل فعالية احلكواتي 
العائالت  م��ن  ال����زوار  �ضتمكن  ال��ت��ي  ال�ضعبية 
والأ�ضدقاء من ال�ضتمتاع اإىل ق�ض�س وحكايات 
األف  مثل  رائ��ع��ة  وم�ضامني  ع��رب  ذات  خمتلفة 
تاريخ  م��ن  امل�ضتوحاة  والق�ض�س  ول��ي��ل��ة،  ليلة 

وتراث دولة الإمارات العربية املتحدة.  
مرات  ث���الث  احل��ك��وات��ي  ج��ل�����ض��ات  �ضتنظم   •

يومياً لغاية اليوم الأخري من �ضهر رم�ضان. 
 8:00 ال�����ض��اع��ة  ع��ن��د  اجل��ل�����ض��ات  • ���ض��ت��ن��ظ��م 
 8:45 ال�ضاعة  وعند  الإنكليزية،  باللغة  م�ضاًء 
كل  و�ضتتوا�ضل  العربية،  باللغة  لياًل  و9:30 

جل�ضة ملدة 30 دقيقة. 
كل  جديدة  ق�ض�س  ب�ضرد  احلكواتي  �ضيقوم   •
ع��ل��ى هذه  م���ن احل��م��ا���س  امل���زي���د  ي���وم لي�ضفي 

اجلل�ضات ال�ضعبية املميزة. 
الطابق  يف  املركزية  املطاعم  رده��ة  امل��وق��ع:   •
لفعالية  امل��خ�����ض�����ض��ة  اجل���ل�������ض���ة  يف  ال����ث����ال����ث 

احلكواتي. 
جل�ضة  ك��ل  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  امل��ك��ان  تعقيم  �ضيتم   •
و�ضالمة  ���ض��ح��ة  ل�������ض���م���ان  وق����ائ����ي  ك�����اإج�����راء 

ال�ضيوف. 
 معلومات هامة: 

بطاقة ا�ضتيعابية  احلكواتي  جل�ضات  • �ضتنظم 
حمدودة تبلغ 20 �ضيفاً، مبا يف ذلك الأطفال 

ل�ضمان التباعد. 
واملوعد  ال��ي��وم  يف  م�ضبقاً  احل��ج��ز  يتوجب   •

املحدد ل�ضمان امل�ضاركة يف اجلل�ضات. 
ال����راب����ط:  ع���ل���ى  ب���احل���ج���ز  ال���ق���ي���ام  • مي���ك���ن 
https://storiesunfold .ae/
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الفعاليات  من  عدد  اأي�ضاً  الغالرييا  ي�ضت�ضيف 
الأخ�����رى امل�����ض��ت��وح��اة م��ن اأج�����واء وق��ي��م ال�ضهر 

الكرمي مثل: 
للراغبني  ميكن  وال�ضحور:  الإفطار  • وجبات 
والأ�ضدقاء  العائلة  م��ع  مميزة  اأوق���ات  بق�ضاء 
من  واملتنوعة  الوا�ضعة  املجموعة  من  الختيار 
خيارات الطعام التي توفرها نخبة من املطاعم 
بيتيت ميزون،  زوم��ا، وكويا، ول  املرموقة مثل 
اأو ل���دى امل��ط��اع��م ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ع�����ض��ري��ة م��ث��ل ذا 

ت�ضيزكيك فاكتوري، وبي اإف. ت�ضانغز، واآ�ضاز. 
الرم�ضانية:  ال��راث��ي��ة  ال��دي��ك��ورات  اأج��م��ل   •
املبارك  رم�����ض��ان  �ضهر  خ���الل  امل��رك��ز  �ضيتزين 
ب��اأج��م��ل ال���دي���ك���ورات وال��زي��ن��ة ال��راث��ي��ة التي 
لل�ضهر  امل��م��ي��زة  الحتفالية  الأج����واء  �ضتعك�س 
فريدة  ف��ر���ض��ة  ل��ل��زوار  �ضتوفر  وال��ت��ي  ال��ك��رمي 
للتقاط اأجمل ال�ضور وم�ضاركتها على و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي.

�سوق التنني يطلق �سوقًا ليلية يف الهواء 
الطلق مبنا�سبة �سهر رم�سان الف�سيل

الأفق لل�سرافة تد�سن مقرها اجلديد وتعزز خدمات التحويالت الرقمية

اأك���رب مركز  ال��ت��ن��ني،  ���ض��وق   ُيطلق 
نخيل،  ت����دي����ره  ���ض��ي��ن��ي  جت�������اري 
ال�ضائقة  الفعاليات  من  جمموعة 
خ������الل ����ض���ه���ر رم���������ض����ان امل����ب����ارك 
ُتقام  التي  الليلية  ال�ضوق  اأب��رزه��ا 
مايو   14 لغاية  الطلق  ال��ه��واء  يف 
م�ضاًء  ال�ضابعة  ال�ضاعة  بني  املقبل 
التنني  ���ض��وق  يف  ف���ج���راً  وال��ث��ان��ي��ة 
ال����رّباق����ة  الأ�������ض������واء  و�����ض����ط   ،1
وال������زخ������ارف والأق�������وا��������س ومم���ر 
م����ا يجعل  اخل���ي���ال���ي���ة،  الإ������ض�����اءة 

بالعرو�س  ي�����ض��ت��م��ت��ع��ون  ال��������زوار 
ُتن�ضى.    ل  جت��رب��ة  وعي�س  امل��ذه��ل��ة 
ت�ضم  التي  الليلية  ال�ضوق  وت�ضكل 
املنتجات  م��ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
امل�ضتوحاة من الأجواء الرم�ضانية 
ال��ع��رب��ي��ة وهدايا  م��ث��ل احل��ل��وي��ات 
املنزيل  ال���دي���ك���ور  ول�������وازم  ال��ع��ي��د 
وغريها  وال��ف��وان��ي�����س  وال���ع���ط���ور 
لزيارة  ل��ل��ع��ائ��الت  مثالية  ف��ر���ض��ة 
الهواء  يف  ُتقام  التي  الوجهة  ه��ذه 
الطلق، خ�ضو�ضاً بعد تناول وجبة 

الإف����ط����ار. وب���اإم���ك���ان ال�����زوار ركن 
التنني  �ضوق  مواقف  يف  �ضياراتهم 
للزخارف  رائعة  �ضور  والتقاط   1
اإىل  بالإ�ضافة  والأ���ض��واء،  والزينة 
م�ضابقات  من  العديد  يف  امل�ضاركة 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ُتقام 
يومياً يف هذا املوقع.     وقال را�ضد 
التاأجري   - ع��ام  مدير  الهرمودي، 
املنا�ضبة:  ه��ذه  يف  التنني  �ضوق  يف 
ن�������ض���ارك يف  اأن  ك����ث����رياً  ي�����ض��ع��دن��ا 
الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  احتفالت 
�ضوق  يف  الليلية  ال�����ض��وق  اف��ت��ت��اح  و 
التنني يف الهواء الطلق. لقد �ضعينا 
بحيث  ج��دي��دة  وج��ه��ة   ابتكار  اإىل 
الأجواء  عي�س  م��ن  ال���زوار  يتمكن 
ال�ضهر  ه����ذا  خ����الل  ال��رم�����ض��ان��ي��ة 
ممتعة  اأوق���ات  ومت�ضية  الف�ضيل 
اإىل  بالإ�ضافة  عائالتهم،  برفقة 
الت�ضوق و�ضراء منتجات فريدة من 
نوعها م�ضتوحاة من هذه املنا�ضبة. 
ب��ال��زوار يف  الرحيب  اإىل  ونتطلع 
على  ونحن  اجلديدة  ال�ضوق  ه��ذه 
ثقة باأنهم �ضوف يجدونها ممتعة.    

ال�ضرافة  ���ض��رك��ة  الأف�������ق،  اف��ت��ت��ح��ت 
ال���رائ���دة م��ق��ره��ا اجل��دي��د يف منطقة 
ال���ك���رام���ة، ك��م��ا ك�����ض��ف��ت ال�����ض��رك��ة عن 
امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة اجل���دي���دة والتي  ه��وي��ت��ه��ا 
الرقمية. ب��احل��ل��ول  ال��ت��زام��ه��ا  تر�ضخ 

ل�ضركة  ال��رئ��ي�����ض��ي  امل���ق���ر  اأن  ي���ذك���ر 
اإىل  دي��رة  من  انتقل  لل�ضرافة  الأف��ق 
ب���ر دب���ي والتي  ال��ك��رام��ة يف  م��ن��ط��ق��ة 
ت��ت��م��ت��ع ب���احل���ي���وي���ة ال���ع���ال���ي���ة ن���ظ���راً 
منطقة  وك��ون��ه��ا  ال�ضكانية  لكثافتها 
جتارية هامة حتت�ضن اآلف ال�ضركات 
والأع���م���ال. وان��ط��الق��اً م��ن مقرها يف 
�ضتقدم  ال���ت���ج���اري  ال���ك���رام���ة  جُم���م���ع 
العمالت  ���ض��راف��ة  خ���دم���ات  ال�����ض��رك��ة 
الأجنبية والتحويالت املالية الفورية 
والأفراد  للموؤ�ض�ضات  الكثري  وغريها 
ووفقاً لالإجراءات الحرازية املعمول 
ويف  املتعاملني.  ل�ضالمة  �ضماناً  بها 
حديثه عن هذه اخلطوة، قال حميد 
علي، مدير العمليات الأول لدى الأفق 
املتعاملني  بثقة  " نت�ضرف  لل�ضرافة: 
عاماً  ال�17  م������دار  ع���ل���ى  وولئ����ه����م 
ن��ق��ل م��ق��رن��ا الرئي�ضي  ي��ع��د  امل��ا���ض��ي��ة. 
ا�ضراتيجيتنا  الكرامة جزًءا من  اإىل 
طويلة املدى لتعزيز اخلدمات واإتاحة 
الواقعة  الأح���ي���اء  اإل��ي��ه��ا يف  ال��و���ض��ول 
ب��ني اأك����رث امل��ن��اط��ق ن�����ض��اط��اً م��ال��ي��اً يف 
مزيجاً  الكرامة  منطقة  تعترب  دب��ي. 

روح  وتعك�س  واحل��ا���ض��ر  امل��ا���ض��ي  ب��ني 
اإمارة دبي الناب�س باحلياة والن�ضاط. 
كانت  املا�ضية،  ال�ضنوات  م��دار  وعلى 
و�ضل  وحلقة  معرباً  الكرامة  منطقة 
بني مناطق دبي التاريخية والقدمية 
وامل��ن��اط��ق ال��ت��ي ُط����ورت ح��دي��ث��اً نظراً 
لقربها من ال�ضوارع الرئي�ضية وخا�ضة 
اأ�ضار  ذل��ك  اإىل  زايد."  ال�ضيخ  ���ض��ارع 
حميد علي، اإىل تاأثر قطاع التحويالت 
املالية بجائحة كوفيد19-، وبالتايل 
ت�ضريع عملية رقمنة اإجناز املعامالت 
التحولت  اأب���رز  �ضمن  اأ�ضحت  واأن��ه��ا 
واأ�ضاف:   ال��ق��ط��اع احل���ي���وي.   يف ه���ذا 
الذكية  ال��ه��وات��ف  ان��ت�����ض��ار  ازدي�����اد  اإن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 

كبرياً  ح��ج��م��اً  ت�ضهد  ال��ت��ي  وال��ب��ل��دان 
تغيري  يف  ب��داأ  املالية  التحويالت  م��ن 
والتحويالت  ال�ضرافة  قطاع  م�ضهد 
امل���ال���ي���ة، ح���ي���ث اأ����ض���ب���ح���ت اخل���دم���ات 
وفعالية يف ظل  اأهمية  اأكرث  الرقمية 
انت�ضار جائحة كورونا. وخالل الفرة 
ال��ق��ادم��ة �ضنعمل ع��ل��ى ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
التطبيقات  م��ث��ل  ال��رق��م��ي��ة  احل���ل���ول 
بهدف  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��ه��وات��ف  املخ�ض�ضة 
مت��ك��ني ال��ع��م��الء م��ن ال���ض��ت��ف��ادة من 
خدماتنا عرب اأجهزتهم الذكية، اأينما 
راحة  اخل��ط��وة  تلك  و�ضتجلب  ك��ان��وا. 
واملجتمعات يف جميع  للعائالت  البال 
هذه  على  تعتمد  والتي  العامل  اأنحاء 

التحويالت من اأحبائها.

القرية العاملية تدعم حملة  100 مليون وجبة عرب 
حتقيق لقب جديد يف غيني�س لالأرقام القيا�سية

 متكنت القرية العاملية، اأحد اأكرب املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية 
الأوىل للثقافة والرفيه والت�ضوق يف املنطقة، من حتقيق رقم جديد يف غيني�س 
احتفاًل  قيا�ضياً  رقماً   25 حتطيم  يف  هدفها  من  مقربة  القيا�ضية،  ل��الأرق��ام 
مبو�ضم اليوبيل الف�ضي، حمققة 23 رقماً حتى الآن، وتخطط الوجهة لتحقيق 
رقمني قيا�ضني جديدين قبل ختام املو�ضم احلايل. و�ضهدت الوجهة الرفيهية 
 100،000،000 عبارة  ت�ضكيل   ،2021 اأبريل   27 الثالثاء  ي��وم  العائلية 
اأكرب  لقب   خاللها  من  لتحقق  رم�ضاين  فانو�س   2،500 م�ضتخدمة  وجبة 
وجبة   مليون   100 حلملة    دعماً   ، الرم�ضانية  الفواني�س  من  م�ضنوع  رق��م 
للمحتاجني  الطعام  توفري  اإىل  وجبة  مليون   100 حملة  وتهدف  الوطنية.  
اجلنوبية خالل  واأمريكا  واأوروب��ا  واآ�ضيا  اأفريقيا  ق��ارات  يف  امل�ضتهدفة  والفئات 
القرية  بها  قامت  التي  القيا�ضي  الرقم  ولقيت حماولة حتقيق  رم�ضان.  �ضهر 
العاملية ا�ضتح�ضان ال�ضيوف، بحيث مت توزيع الفواني�س عليهم كهدية رم�ضانية 
مميزة بعد الإعالن عن حتقيق الرقم. و�ضعت الوجهة العائلية من خالل هذه 
املحاولة اإىل ت�ضجيع �ضيوفها للم�ضاهمة يف دعم احلملة التي حتمل ر�ضالة نبيلة 
من الإمارات اإىل العامل. ومت عر�س لوحات توعوية للحملة بالقرب من اللوحة 
لل�ضيوف  امل�ضاهمة  كيفية  لتف�ضيل  ال��رق��م  لتحقيق  ن�ضبها  مت  ال��ت��ي  الفنية 

املتواجدين يف املوقع من خالل املوقع الإلكروين الر�ضمي للحملة. 

مم�سى جمريا بيت�س ريزيدن�س يتيح لزواره فر�سة 
الفوز بنموذج م�سغر عن �سيارة فينري �سوبر �سبورت

الرائدة يف دبي،  ال�ضاطئية  يقدم مم�ضى جمريا بيت�س ريزيدن�س، الوجهة 
لزواره  فر�ضة مميزة  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  موؤ�ض�ضة  مع  بال�ضراكة 
للفوز بنموذج م�ضغر عن �ضيارة فينري �ضوبر �ضبورت من دبليو موتورز عرب 

امل�ضاركة يف مناف�ضة فريدة. 
وي�ضتطيع الزوار م�ضاهدة ال�ضيارة املتميزة على املم�ضى املمتد بطول 1.2 
 5 كيلومر يف منطقة رمال خالل الأ�ضابيع الثالثة القادمة حتى تاريخ 
مايو 2021، ودخول �ضحب للفوز بها من خالل امل�ضاركة يف م�ضابقة عرب 

مواقع التوا�ضل الجتماعي. 
مم�ضى  على  لهم  �ضور  التقاط  ع��رب  امل�ضابقة  يف  امل�ضاركة  ل��ل��زوار  وميكن 
جمريا بيت�س ريزيدن�س اإىل جانب ال�ضيارة ون�ضرها على مواقع التوا�ضل 
بيت�س  جمريا  من  لكل  الر�ضمية  ال�ضفحات  اإىل  الإ���ض��ارة  مع  الجتماعي، 
 dsfsocial@للت�ضوق دبي  @jbr_official ومهرجان  ريزيدن�س 
و�ضركة دبليو موتورز@wmotors على مواقع التوا�ضل الجتماعي. 
الثالث،  اجل��ه��ات  �ضفحات  متابعي  م��ن  امل�����ض��ارك��ون  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  كما 
ال�ضيارات.  ع�ضاق  اأ�ضدقائهم  من  ثالثة  اإىل  من�ضورهم  �ضمن  وي�ضريوا 
والتي  ال�ضيارة  عن  م�ضغر  بنموذج  للفوز  م�ضاركني  ت�ضعة  اختيار  و�ضيتم 

�ضُيعلن عن الفائزين يف تاريخ 6 مايو 2021. 
ومتثل �ضيارة فينري �ضوبر �ضبورت حمدودة الإ�ضدار، �ضيارة الأحالم لكثري 
من ع�ضاق ال�ضيارات يف الإمارات، حيث تاأتي مزودًة مبحرك يف و�ضط الق�ضم 
اخللفي لهيكل ال�ضيارة، م�ضمم خ�ضي�ضاً من قبل �ضركة اآر يو اإف ب�ضاحن 
 800 وق��وة  لر   3.8 ب�ضعة  اأفقية  اأ�ضطوانات  �ضت  مع  م���زدوج،  توربيني 
 400 اإىل  980 نيوتن مر، وب�ضرعة ق�ضوى ت�ضل  ح�ضان وعزم دوران 
يف  كيلومر   100 اإىل  ال�ضكون  و�ضع  م��ن  وت�ضارع  ال�ضاعة،  يف  كيلومر 

ال�ضاعة خالل 2.8 ثانية.

قّدم مهرجان اأبوظبي 2021، برعاية ال�ضريك الرئي�ضي �ضركة مبادلة لال�ضتثمار  
مبادلة ، �ضمن اأعمال التكليف احل�ضري والإنتاج اخلا�س، ويف دورته الثامنة ع�ضرة 
التي تنعقد حتت �ضعار   امل�ضتقبل يبداأ الآن ، الفنانة ال�ضعودية رمي التميمي املعروفة 
ب�� تام تام ، يف اأداء غنائي مو�ضيقي روحاين حتت �ضعار   حلم واأمل ؛ احتفاًء بالقيم 
الإن�ضانية التي جتتمع حولها الأديان باملحبة؛ وذلك عرب املن�ضات الرقمية التابعة 

للمهرجان.
وتاألقت   تام تام ، يف اأداء 4 اأغنيات من تاأليفها املو�ضيقي، هي:  عرفت الهوى  من �ضعر 
رابعة العدوية، و  اأر�س واحدة One earth  من كلماتها، و  واهلل ما طلعت �ضم�س 
ول غربت  من �ضعر احل��اّلج، و  ُقم Rise  من كلماتها وج��وردن بنجامني، وذلك 
د.  املو�ضيقية  واملوؤلفة  ال�ضوبرانو  قدمت  حيث  القوا�س،  هبة  اأكادميية  مع  بالتعاون 

القوا�س الرعاية الفنية للتميمي عرب تدريبها و�ضقل موهبتها وقدراتها ال�ضوتية.

الفنانة ال�سعودية  تام تام  تقّدم اأغنياتها الروحانية �سمن اأم�سيات مهرجان اأبوظبي الرم�سانية

جامعة ال�سارقة تطلق مبادرة للياقة البدنية 
وم�سابقة لتخفيف الوزن   الرابح الأكرب

لال�ضتدامة  العمل  موقع  يف  والرفاهية  وال�ضالمة  ال�ضحة  دائ��رة  اأطلقت 
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  بقيادة  ال�����ض��ارق��ة،  جامعة  يف  ال���ض��ت��دام��ة  ملكتب  التابعة 
اللياقة  بعنوان  مبادرة  الطبيعي،  العالج  ق�ضم  يف  م�ضارك  اأ�ضتاذ  حجازي، 
بالتعاون مع دائرة ال�ضتدامة  – الرابح الأكرب  الوزن  البدنية وتخفي�س 
ل�ضحة املجتمع، بقيادة الدكتور اإبراهيم الطيب، اأ�ضتاذ م�ضاعد يف ق�ضم طب 
الريا�ضية  الأن�ضطة  ودائرتي  ال�ضلوكية،  والعلوم  املجتمع  و�ضحة  الأ�ضرة 

للطالب والطالبات لال�ضتدامة، ودائرة اأن�ضطة ال�ضتدامة للطالبات.
من  لكل  اأ�ضبوعيا  الريا�ضية  للتمارين  ح�ض�س  ث��الث  امل��ب��ادرة  ت�ضمنت  و 
الإناث والذكور ملدة �ضهر، يوؤديها قادة دوائر الأن�ضطة الريا�ضية للطالب 
والطالبات الكابن �ضالح طاهر العامري، رئي�س ق�ضم الن�ضاط الريا�ضي، 
والكابن �ضايل جاكوب، وتعاون الكابن اأبوبكر كن، يف املجمعني الريا�ضيني 
تت�ضمن  كما  زووم،  برنامج  خ��الل  م��ن  اجلامعة  يف  والطالبات  للطالب 
وال�ضحة  ال�ضليم  ال��غ��ذاء  جم��ال  يف  اأ�ضبوعية  توعوية  حما�ضرة  امل��ب��ادرة 
البدنية والنف�ضية، وكيفية الوقاية من الأمرا�س، ويف نهاية الدورة �ضيتم 
قيا�س مدى تاأثري املبادرة من خالل م�ضابقة تخفي�س الوزن  الرابح الأكرب  

و�ضيتم تكرمي الفائزين يف املراكز الثالث الأوىل بنني و بنات.

ريبوك تطلق �سل�سلة رم�سانية ملهمة حول اأ�سلوب 
احلياة ال�سحي على �سفحتها يف اإن�ستغرام

اأعلنت ريبوك مينا عن تعاونها مع عالمة Les Mills وعالمة املاأكولت 
املبارك  رم�ضان  �ضهر  طوال   Freakin‘ Healthy النباتية  وامل�ضروبات 
على  ي��رّك��ز  �ضاماًل  حمتوى  ت��ق��ّدم  التي   KONNECT �ضل�ضلة    لإط���الق 
ال�ضل�ضلة من  ا�ضتوحت حم��ت��وى  ق��د  ري��ب��وك  وك��ان��ت  ال�ضحي.  احل��ي��اة  اأ���ض��ل��وب 
اأطلقتها  ال��ت��ي   Zig Kinetica II وم��الب�����س  اأح��ذي��ة  منتجات  جمموعة 
موؤخًرا والتي تتمّيز بالركيز على الطاقة. ومن هذا املنطلق، �ضت�ضعى �ضل�ضلة 
KONNECT اإىل اإلهام النا�س لإعادة ا�ضتك�ضاف اأهمية الطاقة يف حياتهم 
اليومية، والبحث عن اأف�ضل ال�ضبل للحفاظ عليها خالل ال�ضهر الكرمي. ف�ضهر 
رم�ضان هو الفرة الأمثل لتعزيز الروابط مع اأنف�ضنا ومع الآخرين. لذلك، تتيح 
�ضني يف  من�ضة KONNECT للم�ضتخدمني فر�ضة التوا�ضل مع املتخ�ضّ
عامل ال�ضحة واللياقة البدنية والأخذ بن�ضائحهم وم�ضورتهم ب�ضاأن املمار�ضات 

نظرا جلهوده الإن�ضانية واملجتمعية على م�ضتوى الوطن العربي وال�ضرق 
الأو�ضط قررت الفيدرالية العاملية لأ�ضدقاء الأمم املتحدة تعيني ال�ضفري 

وال�ضرق  وعمان  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة  لها  مفو�ضا  ح�ضن  على 
الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا ليكون �ضفريا للفيدرالية يف هذه الدول لتقدمي 
اأن  الفيدرالية  ت�ضعى  والذي  الإن�ضاين والجتماعي  والدعم  كل اخلدمات 

تقدمه لالإن�ضان يف كل مكان حول العامل دون متييز اأو تفرقه.
ومن جانبه قال املمثل القليمي للفيدرالية العاملية لأ�ضدقاء الأمم املتحدة 
ع�ضوائيا  اختياره  يكن  مل  ح�ضن  على  ال�ضفري  اإن  وه���دان  اأمي��ن  الدكتور 
الكبرية يف املجال الإن�ضاين والجتماعي  بل جاء بعد درا�ضة حول جهوده 
بدولة الإمارات وعدد من املناطق العربية ، ف�ضال عن تد�ضينه للعديد من 
املبادرات الكبرية التي كانت لها مردود قوي ل�ضيما املبادرات التي �ضاعدت 

دولة الإمارات يف حربها �ضد فريو�س كورونا امل�ضتجد  كوفيد19
تهنئة خا�ضة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر 

بدبي والإمارات ال�ضمالية واألف مبارك .

اأّول  يف   KONNECT �ضل�ضلة  و�ضتنطلق  رم�ضان.  �ضهر  ط��وال  ال�ضحية 
اأربعاء من رم�ضان، و�ضي�ضتمر بّثها املبا�ضر كل اأ�ضبوع حتى نهاية ال�ضهر الف�ضيل 
 Freakin‘و Les Mills Middle East عرب ح�ضابات ريبوك مينا و

الجتماعي. التوا�ضل  و�ضائل  على   Healthy

مبارك  تعيني ال�سفري علي ح�سن �سلمان نا�سر مفو�سا يف  الإمارات



 

ي�ستخدم �سالحه لإحباط �سرقة متجره
اأطلق جواهري النار على �ضخ�ضني اقتحما متجره يف بلدة ب�ضمال 
اإيطاليا، بينما متكن �ضخ�س ثالث من الهرب وهو م�ضاب بجروح. 
ا�ضتجوبت  ال�ضرطة  اأن  )اأن�ضا(  الإيطالية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت 

رجال كان قد دخل اإىل امل�ضت�ضفى اأثناء الليل م�ضابا بالر�ضا�س.
واأفادت و�ضائل الإعالم املحلية اأن حماولة القتحام وقعت يف بلدة 

جرينت�ضانه كافور يف بيدمونت.
خالل  واإ�ضابته  تقييده  مت  اأن  �ضبق  اجلواهري  اأن  اأن�ضا  واأ�ضافت 
عملية �ضطو �ضابقة يف نف�س املتجر عام .2015 وبعد عدة اأ�ضهر 

مت اعتقال الل�ضو�س ومعهم الب�ضائع امل�ضروقة.
وقالت �ضحيفة كوريري ديال �ضريا اإن اجلواهرجي ا�ضتخدم هذه 

املرة �ضالحه ال�ضخ�ضي �ضد امل�ضتبه فيهم.
وا�ضتنجدت به زوجته وابنته لنجدتهما من حماولة القتحام.

وجاء اإىل جتدتهما من جزء اآخر باملحل واأطلق عدة طلقات نارية 
لي�ضيب اثنني من الل�ضو�س امل�ضتبه فيهم با�ضابات قاتلة.

اأن�ضا، ظل رجل ملقى على الأر�س يف منت�ضف الطريق.  وبح�ضب 
ذاته،  ال�ضياق  ويف  ل��الأح��داث.  الدقيق  امل�ضار  يف  ال�ضرطة  وحتقق 
املتطرف  اليميني  ليجا  ح���زب  رئ��ي�����س  �ضالفيني،  م��ات��ي��و  و���ض��ف 

الق�ضية باأنها "دفاع عن النف�س" يف من�ضور عرب في�س بوك.

قطعة قما�س ملطخة بدم نابليون يف مزاد
يت�ضابق جامعو املقتنيات اخلا�ضة الأ�ضبوع املقبل ل�ضراء عينة من 
احلم�س النووي لالإمرباطور الفرن�ضي الراحل نابليون بونابرت، 
وذلك يف قطعة قما�س ملطخة بدمه كانت مو�ضوعة على جثمانه 
خالل عملية ت�ضريحه. وتعر�س هذه القطعة للبيع يف مزاد يقام 

مبنا�ضبة الذكرى املئوية الثانية لوفاته.
عن   ،1821 ع��ام  مايو  من  اخلام�س  يف  بونابرت  نابليون  وت��ويف 
51 عاما، يف جزيرة �ضانت هيالنة جنوب املحيط الأطل�ضي، حيث 
نفاه الربيطانيون اإىل هناك بعد هزميته عام 1815 يف معركة 
للبيع يف  360 قطعة  اأوزينا للمزادات نحو  دار  واترلو. وتعر�س 
اخلام�س من مايو، مع قطع رئي�ضية اأخرى مبا فيها خ�ضلة من 
كانت تخ�ضه، وقمي�س طويل  ج��وارب حرير  وزوج  نابليون،  �ضعر 

الأكمام طرز عليه حرف )N( بخيوط حمراء.
ويقدر لقطعة القما�س امللطخة بالدم اأن تباع مببلغ ي�ضل اإىل 15 

دولر(. األف  األف يورو )18 

اأكرب طائرة يف العامل حتلق للمرة الثانية
جنحت اأكرب طائرة يف العامل بالتحليق يف اجلو للمرة الثانية اأول 
اأول اأم�س اخلمي�س بعد مرور اأكرث من عامني على حتليقها الأول، 
كاليفورنيا،  يف  والف�ضاء  للطريان  "موهايف"  ميناء  م��ن  وذل��ك 

بح�ضب ما اأعلنت �ضركة "�ضراتولون�س" التي متلكها.
من  ال�ضتة  مبحركاتها  ال��ع��امل،  يف  ط��ائ��رة  اأك���رب  "روك"  وتعترب 
117 مرا، ويجري  747، وباع جناحيها الذي يبلغ  طراز بوينغ 
اختبارها لت�ضتخدم كمن�ضة اإطالق لالأنظمة التي تفوق �ضرعتها 

�ضرعة ال�ضوت.
كمبوزيت�س"  "�ضكايلد  ���ض��رك��ة  بنتها  ال�ضكل  ال��غ��ري��ب��ة  ال��ط��ائ��رة 
�ضرعتها  وتبلغ  بهيكلني،  وتتمتع  الطريان،  �ضناعات  يف  ال�ضهرية 
اأن  340 كيلومرا يف ال�ضاعة، وميكنها  الق�ضوى خالل الطريان 

ت�ضل اإىل ارتفاع 5182 مرا.
ويف يونيو 2019، كان م�ضتقبل "�ضراتولون�س" مو�ضع �ضك بعد 
رحلة جتريبية واحدة للطائرة فقط، وذلك عقب وفاة موؤ�ض�ضها، 

وهو ال�ضريك املوؤ�ض�س ملايكرو�ضوفت، بول األني.
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الآثار امل�سرية ت�ستعيد 195 قطعة مهربة من اإيطاليا
ك�ضف امل�ضرف العام على اإدارة الآثار امل�ضردة، اأن الوزارة جنحت يف ا�ضرداد قطعتني اأثريتني من اإيطاليا تنتميان 

لالآثار اليونانية والرومانية.
وبح�ضب �ضعبان عبد اجلواد، امل�ضرف العام على اإدارة الآثار امل�ضردة، فاإنه جرى �ضرقة تلك القطع الأثرية امل�ضردة 

من اإيطاليا، خالل فرة النفالت الأمني الذي حدث يف اأعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
جاء  امل�ضرية  الأثرية  القطع  ع��ودة  اأن  اإىل  امل�ضرية،  التلفزيونية  الربامج  لإح��دى  حديثه  يف  اجل��واد  عبد  واأ�ضار 
والآث��ار، ومكتب م�ضاعد وزير اخلارجية  ال�ضياحة  ب��وزارة  امل�ضردة  العامة لالآثار  الإدارة  والتن�ضيق بني  بالتعاون 

للعالقات الثقافية وال�ضفارة امل�ضرية يف روما.
ووفق ما نقلت �ضحيفة "الوطن" امل�ضرية، فاإن عبد اجلواد بنّي اأن اإيطاليا "تعاين اأي�ضا من �ضرقة القطع الأثرية 

اخلا�ضة بها، ولذا تعاونت مع م�ضر يف اإعادة القطع الأثرية امل�ضرية املهربة".
واأ�ضاف: "قريبا �ضن�ضرد قطعا اأثرية اأخرى من اإيطاليا بناء على تعاون ومذكرة تفاهم بيننا".

واأكد اأن التفاقية التي وقعها البلدان يف جمال ا�ضراد الآثار املهربة عام 2008، كانت �ضببا رئي�ضيا يف ا�ضرداد 195 
قطعة اأثرية، و21 األف و660 قطعة عملة من اإيطاليا يف عام 2018.
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الفتاة الكارثة حت�سد ن�سف مليون دولر من �سورتها ال�ستثنائية
"الفتاة الكارثة"،  اأن �ضورتها التي عرفت با�ضم  مل تكن زوي روث تتخيل 

�ضتكون �ضببا يف ح�ضولها على اآلف الدولرات.
ومتكنت "الفتاة الكارثة"، زوي روث، من بيع �ضورتها ال�ضهرية التي تعود 
 473 مقابل  يحرق،  منزل  اأم��ام  تبت�ضم  فيها  ظهرت  والتي   ،2005 لعام 

اآلف دولر، يف مزاد بالعمالت امل�ضفرة.
البالغة من  الطفلة  زوي،  2005، عندما جنت  لعام  ال�ضورة  ق�ضة  وتعود 
العمر 4 �ضنوات اآنذاك، من حريق اندلع يف احلي الذي تقيم فيه، وحلق بها 
والدها ديفيد روث حامال معه كامريا، حيث التقط بع�س ال�ضور للحادث، 

اأ�ضهرها ما عرف لحقا با�ضم "الفتاة الكارثة".
وبعد بيعها ل�ضورتها، قالت زوي، الطالبة اجلامعية الآن يف نورث كارولينا، 
اإنها �ضتتربع باأموالها من ثمن ال�ضورة، ل�ضداد قرو�س طالب جامعيني، 
واأعمال خريية اأخرى. وحتدثت زوي ل�ضحيفة "نيويورك تاميز" قائلة: 
"الإنرنت عامل كبري. �ضواء كنت متر بتجربة جيدة اأو �ضيئة، عليك فقط 

اأن حتقق اأق�ضى ا�ضتفادة منها".
�ضتحتفظ  زوي  ف��اإن  الربيطانية،  غارديان"  "ذا  �ضحيفة  نقلت  وح�ضبما 
بحقوق الن�ضر اخلا�ضة ب�ضورتها يف امل�ضتقبل، و�ضتح�ضل على ن�ضبة يف كل 
مرة تباع فيها. ويعتقد اأن م�ضري �ضورة زوي، هو جامع لوحات واأعمال 
فنية يعرف با�ضم 3FMusic، وقد �ضّرح ملوقع "غيزمودو" قائال: "ال�ضراء 
مت بالتعاون مع م�ضت�ضارين ذوي معرفة وخربة عالية، حيث يعتقد هوؤلء 
اأنه يجب علينا اأن ننمو مع احلركات التكنولوجية التي ت�ضاعدنا لي�س فقط 

يف الرويج لأعمالنا، ولكن اأي�ضا لدعم الفنانني و�ضوق الفنون".

دجاجة تطارد كلبا على طريقة توم وجريي
حقق مقطع فيديو تقوم فيه دجاجة مبطاردة كلب ماليني امل�ضاهدات، يف 

م�ضهد ذكر بعرو�س الر�ضوم املتحركة "توم اآند جريي".
ويف مقطع الفيديو، الذي ن�ضره م�ضتخدم با�ضم StrictlyChristo عرب 
الألواح  من  كومة  ح��ول  كلًبا  تطارد  دجاجة  روؤي��ة  "توير" ميكن  من�ضة 
اخل�ضبية يف احلديقة. وعندما يتوقف الكلب للتحقق مما اإذا كانت الدجاجة 
قد توقفت عن مطاردته، تاأتي الدجاجة مندفعة نحوه، ثم يتمكن الكلب 

من تفادي الطائر الذي يقفز يف الهواء بطريقة كوميدية.
تو�ضيحي:  تعليق  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ي��دي��و،  مقطع  ت��وي��ر  م�ضتخدم  ���ض��ارك 

على الإطالق".  مطاردة  لعبة  "اأف�ضل 
اإنهم  الدجاجة؟  الكلب خوفا من  يقفز  تبت�ضم عندما  ل  "كيف  واأ���ض��اف: 
ي�ضتمتعون كثرًيا". ويبدو اأن الكثري من النا�س اأعجبوا مبقطع الفيديو، 
اإذ حقق اأكرث 5 مليون م�ضاهدة، واأكرث من 185 األف اإعجاب، واأعيد ن�ضره 
يفز هذا  توير:"اإذا مل  اأح��د م�ضتخدمي  وعلق  م��رة.  األ��ف   48 اأك��رث من 

املقطع بجائزة الأو�ضكار لأف�ضل فيلم ق�ضري، فهناك خطاأ ما". 

الإنرتبول يحقق مع 
بريطانية ب�سبب ا�سم فر�سها

تواجه  اأن  بريطانية  �ضيدة  ك��ادت 
اإرهابية،  ج��م��اع��ات  بتمويل  تهما 
متلكها،  عربية  فر�س  ا�ضم  ب�ضبب 
امل�ضرية  ب���احل�������ض���ارة  ول�����ض��غ��ف��ه��ا 
"ديلي  �ضحيفة  وق��ال��ت  القدمية. 
جوفيندا�ضامي،  ���ض��وزان  اإن  ميل" 
ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 57 ع��ام��ا قد 
اأ�ضيبت بالذهول والده�ضة عندما 
الدولية  ال�����ض��رط��ة  م��ع��ه��ا  ح��ق��ق��ت 
حتويل  و���ض��رك��ة  "الإنربول"، 
�ضبب  ع���ن  بال"  "باي  الأم��������وال 
داع�س  لتنظيم  اأم�����وال  اإر���ض��ال��ه��ا 

الإرهابي.
اأر�ضلت  ع��ن��دم��ا  ال��ق�����ض��ة  وب�������داأت 
جنيه   500 بقيمة  مبلغا  ���ض��وزان 
مدرب  �ضديقها  اإىل  اأ���ض��رل��ي��ن��ي 
بال"،  "باي  خ��دم��ة  ع��رب  اخل��ي��ول 
ال�ضتمارة  يف  ك��ت��ب��ت  ق���د  وك���ان���ت 
اخت�ضار  وه��و   ،"Isis ل���  "اأموال 
باللغة  "داع�س"  ت��ن��ظ��ي��م  ل����ض���م 
بامل�ضرفني  ح��دا  الإن��ك��ل��ي��زي��ة، مم��ا 

على اخلدمة بتجميد التحويل.
اأيام اكت�ضفت �ضوزان  وعقب ثالثة 
و�ضول  م���ن���ع  م����ا  خ���ط���اأ  ث���م���ة  اأن 
الأم���وال اإىل امل��درب ال��ذي ي�ضرف 
من  البالغة  فر�ضها  ت��دري��ب  على 
الت�ضال  وع��ن��د  اأع�����وام،   9 ال��ع��م��ر 
عن  ل��ال���ض��ت��ف�����ض��ار  بال"  ب�"باي 
�ضيال  قالت،  كما  واج��ه��ت،  ال�ضبب 
حتويلها  �ضبب  ع��ن  الأ���ض��ئ��ل��ة  م��ن 

الأمول ل�"داع�س".
لهم  لت�ضرح  �ضوزان  ا�ضطرت  وهنا 
 )Isis( "اأن فر�ضها اإ�ضمها "اإيزي�س
قدمية  م�ضرية  اآلهة  با�ضم  تيمنا 
ل�ضم  امل��خ��ت�����ض��ر   "Isis" ول��ي�����س 

تنظيم داع�س الإرهابي.

ق�سة اأقدم رحلة حج 
موريتانية مدونة

من اأق�ضى املغرب العربي، وحتديدا 
�ضق  )م��وري��ت��ان��ي��ا(،  �ضنقيط  ب���الد 
الولتي"  الرُبتلي  "الب�ضري  احلاج 
طريقه نحو اأر�س احلجاز، قا�ضدا 
ي��ك��ن يف  ف��ري�����ض��ة احل���ج، ومل  اأداء 
دونتها  ال��ت��ي  ال��رح��ل��ة  اأن  خميلته 
اأن��ام��ل��ه وه��و يف ط��ري��ق��ه، �ضت�ضبح 
200 ع�����ام، حمل  اأك�����رث م���ن  ب��ع��د 

اهتمام اأكادميي واإعالمي عاملي.
وب��رغ��م ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
ال���ق���دمي���ة يف دول  رح�����الت احل����ج 
اأه��م ما مييز  ف��اإن  العربي،  املغرب 
اأق��دم رحلة  اأنها  "الربتلي"،  رحلة 
حج موريتانية مدونة، عرث عليها 
الو�ضيط،  التاريخ  م�ضارك  اأ�ضتاذ 
ون�ضرتها  م��ن��ري،  ع��م��رو  ال��دك��ت��ور 
لي���دن  يف  ال��ع��امل��ي��ة  "بريل"  دار 
بهولندا. مل يكن خروج املخطوط 
للنور اأمرا ي�ضريا، ومن ثم معرفة 
موريتانية  رح��ل��ة  اأق����دم  تفا�ضيل 
اأر������س احل���ج���از. ويف  اإىل  م���دون���ة 
ه���ذا ال�����ض��دد ي��ح��ك��ي  م��ن��ري، ق�ضة 
بداأت  التي  املخطوط  على  العثور 
مبحطات  و�����ض����ول  مب�������ض���ادف���ة، 
والتدقيق،  ال��ب��ح��ث  م���ن  ط��وي��ل��ة 
انتهاًء بن�ضرها يف واحدة من اأعرق 

دور الن�ضر العاملية.
ويعود الأكادميي امل�ضري بالذاكرة 
على  عرث  عندما   ،2009 ع��ام  اإىل 
�ضجل  �ضمن  بامل�ضادفة  املخطوط 
فهر�ضة جمموعة خمطوطات، كان 
بع�ضها يف الأ�ضل ملكا جلده عبد 
ال�����ض��الم امل��ع��ل��م، ال���ذي ك��ان مهتما 
ومت  وامل��خ��ط��وط��ات،  الكتب  بجمع 
بالزقازيق  الكتب  ل���دار  اإه���داوؤه���ا 

مبحافظة ال�ضرقية يف م�ضر.

جنم عاملي يعر�س قبعته 
للبيع مببلغ �سادم

اجلمهور    69 العاملي  تيكا�ضي  النجم  فاجاأ 
 99.8 وق���دره  مببلغ  للبيع  قبعته  يعر�س 
األف دولر اأمريكي، الأمر الذي �ضّكل جدل 
�ضفحته  على  وذل��ك  اجلمهور،  بني  كبريا 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  على  اخلا�ضة 
خاللها  من  واأع��ل��ن  للقبعة  �ضورة  ن�ضر  اإذ 

عن ذلك.
ب�ضبب  ال�����ض��ج��ن  دخ���ل  ت��ي��ك��ا���ض��ي  اأّن  ُي���ذك���ر 
واملرتبطة  اإليه،  املُوّجهة  البتزاز  اتهامات 
باملخدرات وعمليات اإطالق النار وال�ضرقات 

امل�ضلحة.
تيكا�ضي انخرط موؤخرا بالأعمال اجلرمية 
عنيفة  اأمريكية  ع�ضابة  مع  م�ضاركته  بعد 
 The Nine Trey اإ�����ض����م  ب�����  م���ع���روف���ة 
باأعمال  ت���ق���وم  ع�����ض��اب��ة  وه����ي   ،Bloods

جرمية عديدة.

حرقت زوجها لزواجه من اأخرى 
اأ���ض��رم��ت ام����راأة ع��راق��ي��ة يف حمافظة ذي ق���ار، ال��ن��ار يف 
ج�ضد زوجها اأثناء نومه، بعد اأن متكنت الغرية من قلبها 

واأعمتها حتى عن �ضهر رم�ضان.
وذكرت �ضرطة حمافظة ذي قار، يف بيان، ح�ضلت "العني 
اأجرتها  "حتقيقات  اأن  م��ن��ه،  ن�ضخة  على  الإخبارية"، 
قامت  قتل،  جرمية  مالب�ضات  ك�ضفت  املخت�ضة  الأجهزة 
بها زوجة اأ�ضرمت النار بزوجها اأثناء نومه، ما اأدى اإىل 
اأثبتت  وفاته". واأ�ضافت ال�ضرطة اأن التحقيقات الأولية 
اأن الزوجة اأقدمت على هذه اجلرمية انتقاما من زوجها 
اأن  اإىل  واأ����ض���ارت  ث��ان��ي��ة.  ام����راأة  ب��ال��زواج م��ن  بعد قيامه 
الزوجة هربت اإىل جهة جمهولة بعد ارتكاب اجلرمية، 
جرائم  العراق  وي�ضجل  عنها.  الأم��ن  ق��وات  تبحث  فيما 
جنائية بارتفاع مت�ضاعد منذ اأكرث من عقدين، تتوزع ما 
وابتزاز. ويعزو خرباء  انتحار وقتل و�ضرقة  بني حوادث 
وخمت�ضون تف�ضي اجلرائم يف العراق اإىل ارتفاع معدلت 

الفقر والبطالة واإدمان الكحول واملخدرات.

يذبح حماته يف امل�ست�سفى
ف��اج��اأ م�����ض��ري جم��م��وع��ة م��ن امل��ر���ض��ى يف ق�����ض��م القلب 
حماته،  بذبح  اجلامعي  ال��زق��ازي��ق  مب�ضت�ضفى  وال�����ض��در 

الراقدة على فرا�س املر�س بامل�ضت�ضفى.
يف  يقع  ال���ذي  امل�ضت�ضفى  يف  القا�ضية  اجل��رمي��ة  ووق��ع��ت 

مدينة الزقازيق مبحافظة ال�ضرقية يف م�ضر.
وتلقت ال�ضرطة امل�ضرية اإخطارا من م�ضت�ضفى الزقازيق 
اجلامعي، بح�ضور عامل اإىل ق�ضم القلب وال�ضدر لزيارة 

حماته املري�ضة واأنه قام بذبحها وفر هاربا.
وذكرت تقارير م�ضرية اأن التحريات الأولية ك�ضفت عن 
وجود خالفات بني املتهم وزوجته منذ فرة، ت�ضببت يف 

رحيلها من منزل الزوجية، واأقامت مع اأ�ضرتها.
ولأنه يحب زوجته، توجه العامل اأكرث من مرة لإعادتها 
اأن  اأدرك  حتى  ج���دوى،  دون  لكن  ال��زوج��ي��ة،  م��ن��زل  اإىل 

والدتها هي من متانع عودتها اإليه.
قلب  بق�ضم  واحتجازها  حماته  مبر�س  علم  ذلك  واأثناء 
زي��ارت��ه��ا يف حماولة  ف��ق��رر  احل����وادث،  و���ض��در م�ضت�ضفى 
لكنها  زوج��ت��ه،  ب��اإع��ادة  ت�ضمح  ب��اأن  لإقناعها  منه  جديدة 
وا���ض��ل��ت رف�����ض��ه��ا وه���ي ع��ل��ى ف���را����س امل���ر����س، مم���ا اأث���ار 
م��ن ط��ي��ات مالب�ضه  �ضكينا  اأخ���رج  ال���ذي  ال��ع��ام��ل  غ�ضب 
تعالت  الذين  املر�ضى،  باقي  ذه��ول  و�ضط  بذبحها  وق��ام 

�ضرخاتهم وا�ضتغاثاتهم قبل اأن يفر القاتل من املكان.

تاأجري اأول بيت بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد
اأول  ديكرز،  وه��اري  لوتز  اإليز  الهولنديان  الزوجان  بات 
م�ضتاأجرين يف اأوروبا، ملنزل �ضمم بتقنية الطباعة ثالثية 
الأبعاد. وت�ضلم الزوجان املتقاعدان، "مفتاحهم الرقمي"، 
ب���اب منزلهم  ف��ت��ح  م��ن  ع��ن تطبيق ميكنهم  ع��ب��ارة  وه���و 
املطبوع بالتقنية ثالثية الأبعاد. ويعد املنزل الذي ياأخذ 
�ضركة  �ضيدتها  بيوت،   5 بني  من  واح��دا  ال�ضخرة،  �ضكل 
اأيندهوفن  مقاطعة  يف  بيميك�س"  وي��رب  ج��وب��ان  "�ضان 
يورو   800 مقابل  للتاأجري  وع��ر���ض��ت  ه��ول��ن��دا،  جنوبي 
�ضهريا. وويف ما ذكرت �ضحيفة "ذا غارديان" الربيطانية، 
فاإن م�ضاحة املنزل تبلغ 94 مرا، ويعد اأول عقار �ضالح 

لل�ضكن والتاأجري، �ضنع بالطباعة ثالثية الأبعاد.

اأثريون م�سريون يفجرون مفاجاأة ب�ساأن املومياء احلامل
اأثريون م�ضريون، مفاجاأة ب�ضاأن الك�ضف الذي  فّجر 
لأول  البولنديني  الآث��ار  علماء  فريق من  عنه  اأعلن 

حالة معروفة ملومياء م�ضرية حامل حمنطة.
امل�ضريات،  الأ�ضبق وعامل  امل�ضري  الآث��ار  وزير  وقال 
الدكتور زاهي حوا�س، يف ت�ضريحات خا�ضة ل�"�ضكاي 
ولي�س  للغاية،  اأمر طبيعي  الك�ضف  اإن  نيوز عربية"، 
وك�ضف  ح���ام���ل.  م�����ض��ري��ة  مل��وم��ي��اء  الأوىل  احل���ال���ة 
ل�"مومياء  والأق����دم  الأوىل  احل��ال��ة  اأن  "حوا�س" 
ل�"قزمة" يف  عظمي  هيكل  عن  عبارة  حامل" كانت 
مقابر العمال بناة الأهرام، ويعود عمرها اإىل 4600 
عام، مو�ضًحا اأن هذا الك�ضف كان عام 2010. واأ�ضاف: 
يف مقابر العمال وكان وقتها  املومياء  هذه  "اكت�ضفنا 
اأعلنه  ال��ذي  الك�ضف  وبالتايل  نوعها،  من  حالة  اأول 
ما  وه��ذا  علينا".  ج��دي��ًدا  لي�س  البولنديني  العلماء 
ذهبت اإليه املدير ال�ضابق ملركز بحوث و�ضيانة الآثار، 
املريغني،  �ضامية  الدكتورة  الأن��رثوب��وجل��ي،  واأ�ضتاذ 
عربية"،  نيوز  ل�"�ضكاي  ت�ضريحات  يف  اأك��دت  والتي 
الأهرامات.  جبانات  يف  حامل  مومياء  ع��ن  الك�ضف 
يعود  املومياء  ه��ذه  وف��اة  "�ضبب  اإن  املريغني  وقالت 

وفاتها  يف  ت�ضبب  مما  ال��ولدة  اأثناء  احلو�س  ل�ضيق 
وجنينها، ومت حتنيطه داخلها". واأكدت اأن ما �ضاهم 
يف ظ��ه��ور ه���ذا ال��ك�����ض��ف ه��و اإج�����راء اأ���ض��ع��ة مقطعية 
اإجراء  يتم  مل  م�ضر  يف  اأن��ه  اإىل  م�ضرية  للمومياء، 
وجود  نكت�ضف  لكي  املومياوات  لكافة  مقطعية  اأ�ضعة 
"راأينا  واأك��م��ل��ت:  م��وم��ي��اوات متحنطة وه��ي ح��ام��ل. 
اجلبانات  يف  نعمل  كنا  عندما  م��رة  م��ن  اأك���رث  ذل��ك 
الأثرية، وجند بالفعل عظاًما �ضغرية داخل منطقة 
احلو�س لطفل، اأو وجود اأم مدفونة والطفل داخلها، 
اأمر متكرر يف احل�ضارة امل�ضرية". اجلديد يف  وهذا 
الك�ضف البولندي اأنه مت روؤية اجلنني داخل املومياء 

يف و�ضع التحنيط الكامل عرب الأ�ضعة املقطعية.
ك�ضفوا عن  البولنديني  الآث��ار  علماء  فريق من  كان 

اأول حالة معروفة ملومياء م�ضرية حامل حمنطة.
التكنولوجيا  وي�ضتخدم   ،2015 ع���ام  امل�����ض��روع  ب���داأ 
لفح�س القطع الأثرية املوجودة يف املتحف الوطني 
يف وار�ضو. وكان ُيعتقد يف ال�ضابق اأن املومياء لكاهن 
يف  ام����راأة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  ك�ضفت  الفحو�ضات  لكن  ذك���ر، 

املراحل الأخرية من احلمل.

ال�صياح االإيطاليون ي�صطفون يف طابور لدخول برج بيزا املائل مع اإعادة فتحه للجمهور , بعد تخفيف قيود فريو�س كورونا.    رويرتز

لنا ديل راي تطلق األبومها 
اجلديد ال�سهر املقبل

ك�ضفت النجمة العاملية  لنا ديل راي  على �ضفحتها اخلا�ضة على موقع 
اأنها �ضتطرح البومها اجلديد الذي يحمل  التوا�ضل الجتماعي عن 
املقبل، و ذلك على قناتها  4 يوليو  ' Blue Banisters ' يوم  عنوان 

الر�ضمية على يوتيوب.
على �ضعيد اآخر كان قد مت تداول موؤخرا خرب خطوبة لنا ديل راي 
بني  كبرية  �ضجة  اخل��رب  ه��ذا  واث��ار  جون�ضون،  كاليتون  املغني  على 
اأطلقت موؤخرا  ق��د  كانت  راي  دي��ل  اأن لن��ا  ذك��ره  اجل��دي��ر  اجلمهور. 
على  وذل���ك   ،"Let me love you like a woman" اأغنيتها 

قناتها عرب يوتيوب.


