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»�ل�صحة« تعلن عن 1,209 �إ�صابات 
و�صفاء 680 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  مع  متا�سياً 
امل�سابة  احل��االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  وعزلهم،  لهم  واملخالطني   19 كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
والع�سرين  االأرب����ع  خ��ال  ج��دي��دا  فح�سا   84،154 اإج���راءه���ا  ال����وزارة 
اأف�سل واأحدث  املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام  ال�ساعة 

تقنيات الفح�س الطبي .
نطاق  وتو�سيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  و�ساهم 
اإ�سابة  حاالت   1،209 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية الازمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت 
امل�سجلة 151،554 حالة. كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 4 م�سابني وذلك 
من تداعيات االإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 534 حالة .                      )التفا�سيل �س3(

�إجناز جديد.. �صركة موديرنا تعلن جناح لقاح كورونا
•• وا�شنطن-وكاالت

امل�ساد  لقاحها  اأن  ب��ي��ان،  يف  االث��ن��ني،  اأم�����س  م��ودي��رن��ا،  �سركة  اأعلنت 
لفريو�س كورونا اأظهر فعاليته االأ�سا�سية بن�سبة 94.5 باملئة.

وذكر البيان اأن لقاحها لكورونا حقق فعاليته االأ�سا�سية، وذلك بعد 
االختبارات،  م��ن  الثالثة  املرحلة  لنتائج  واالأويل  امل��وؤق��ت  التحليل 

م�سيفة اأن فعاليته بلغت 94.5 باملئة.
وذكر بيان لل�سركة اأن النتائج االأولية ا�ستندت اإىل 95 حالة متنوعة 
م�سيفا  واآ�سيوي(،  واأفريقي  واأمريكي  التيني  اأ�سل  )من  وخمتلفة 

اأنه مل يتم االإباغ عن اأي خماوف تتعلق بال�سامة.
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خليفة بن ز�يد ي�صدر قانونا باإن�صاء 
جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
»حفظه اهلل« ب�سفته حاكماً الإمارة اأبوظبي قانوناً باإن�ساء جامعة حممد 

بن زايد للعلوم االإن�سانية.
تهدف جامعة حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية اإىل دعم م�سرية التنمية 
و التطوير والبحث العلمي عن طريق طرح برامج اأكادميية يف الدرا�سات 
و العلوم االجتماعية و االإن�سانية و الفل�سفية لنيل درجة البكالوريو�س 
واملاج�ستري والدكتوراة وذلك وفق الت�سريعات ال�سارية يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.             )التفا�سيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ماكرون يدعو العادة التفكري يف حلف �سمال االأطل�سي
انق�سام جمتمعي عميق

حممد بن ز�يد يبحث مع وزيرة �لقو�ت �مل�صلحة �لفرن�صية 
�لعالقات �لثنائية وعدد� من �لق�صايا �لإقليمية و�لدولية

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
فلورن�س  م��ع��ايل   .. اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�ساطئ  ق�سر  يف  ام�����س 
الفرن�سية  اجلمهورية  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  وزي��رة  ب��اريل 

ال�سديقة.
و بحث �سموه و الوزيرة الفرن�سية خال اللقاء العاقات 
يف  البلدين  ب��ني  امل�سرتك  التن�سيق  م�ستوى  و  الثنائية 
تعزيز  يف  ت�سهم  التي  و  والدفاعية  الع�سكرية  ال�����س��وؤون 

التعاون والعمل امل�سرتك بينهما ملا فيه م�سلحة البلدين. 
و تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�ساأن عدد من الق�سايا 
اإىل  اإ���س��اف��ة   .. البلدين  تهم  ال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
واجلهود  املنطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  االأو����س���اع  م�ستجدات 

املبذولة ب�ساأنها.
ال��ب��واردي وزير  اأحمد  .. معايل حممد بن  اللقاء  ح�سر 
املبارك  خليفة  خلدون  معايل  و  ال��دف��اع  ل�سوؤون  ال��دول��ة 
التنفيذي  التنفيذية ع�سو املجل�س  ال�سوؤون  رئي�س جهاز 
دي��وان ويل عهد  امل��زروع��ي وكيل  و �سعادة حممد مبارك 

اأبوظبي اإىل جانب الوفد املرافق للوزيرة الفرن�سية.

اعترب جمل�س الأمن الدويل غري مفيد 

ماكرون يدعو ل�صرت�تيجية دفاعية �أوروبية م�صتقلة
ال�ستقطاب ال�سيا�سي لي�س على و�سك النح�سار

�لفائز �لأكرب يف �لنتخابات �لأمريكية هو ... �نق�صام �ل�صعب
•• باري�س-وكاالت

انتقد الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
الدويل  االأم����ن  جمل�س  م��اك��رون 
وحث الدول االأوروبية على اإظهار 
وذلك  اال�ستقال،  اأك��ر من  ق��در 
غراند  جم��ل��ة  م��ع  مقابلة  خ���ال 

كونتينت ال�سادرة يف باري�س.
ت�سريحات  يف  م����اك����رون  وق������ال 
التي ن�سرها مكتب  املقابلة  خال 
الرئي�س يجب اأن اأقول اإن جمل�س 
ي�سدر  ي��ع��د  مل  ال������دويل  االأم������ن 

حاليا اأي قرارات مفيدة.
ي�سار اإىل اأن فرن�سا اأحد االأع�ساء 
جمل�س  يف  ال���دائ���م���ني  اخل��م�����س��ة 
ج���ان���ب  اإىل  ال������������دويل  االأم������������ن 
الواليات املتحدة وال�سني ورو�سيا 
وبريطانيا، وميكن لكل منهم منع 
النق�س.  حق  با�ستخدام  ق��رار  اأي 

•• الفجر - مو�شي نعيم

ترجمة خرية ال�شيباين

العميقة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  االن��ق�����س��ام��ات 
ت�سّمم اليوم معظم الدميقراطيات. 
درجة  اىل  متطرفة  اأ�سبحت  لقد 
يحددون  املواطنني  من  العديد  اأن 
هويتهم ال�سيا�سية على التعار�س مع 
الطرف االآخر. ويوجد االآن تع�سب 
القاعدة،  هو  اأ�سبح  عميق،  تلقائي 
ال��ذي��ن يظهرون  جت��اه االأ���س��خ��ا���س 
قناعات �سيا�سية مغايرة. وغالًبا ما 
درجة  وال��ع��داوات  اخل�سومات  تبلغ 
اإىل اخل�����س��وم على  ف��ي��ه��ا  ُي��ن��ظ��ر  ال 
�سرعيون.  �سيا�سيون  فاعلون  اأنهم 
ا، كلما زاد اال�ستقطاب يف بلد  واأي�سً

ما، زادت �سعوبة حكمه.
االأحيان  م���ن  ك��ث��ري  ت�����س��ن��ى يف  ل��ق��د 
ي��وؤدي االقرتاع  اأن  تغذية االأم��ل يف 

تهدئة  اإىل  م�����ا  ح������زب  ف������وز  اإىل 
العوا�سف ال�سيا�سية. لكن ب�سرط اأن 
مينحه الناخبون اأغلبية كبرية، مما 

ا وا�سًحا للحكم. مينحه تفوي�سً
ول�سوء احل��ظ، هذا االم��ر يتقل�س. 
وبداًل من ج�سر االنق�سام ال�سيا�سي، 

ت��ع��م��ل احل���م���ات االن��ت��خ��اب��ي��ة على 
ت��ف��اق��م��ه. وب������داًل م���ن ال��ع��م��ل على 
الباد،  وتوحيد  التوترات  تخفيف 
يخدم  دوًرا  االآن  االنتخابات  تلعب 

لعبة التطرف.
)التفا�سيل �س12(

وف�����اة وزي�����ر �خل��ارج��ي��ة 
�ل�������ص���وري ول���ي���د �مل��ع��ل��م

•• دم�شق-وكاالت

الر�سمي  ال���ت���ل���ي���ف���زي���ون  اأع����ل����ن 
ال�سوري، ليل االأحد االثنني، عن 
املعلم  وليد  وزير اخلارجية  وفاة 

عن عمر ناهز 79 عاما.
ال�سورية  االإخبارية  قناة  وذك��رت 
يف خر عاجل: وفاة نائب رئي�س 
وزي��ر اخلارجية  ال���وزراء  جمل�س 

واملغرتبني وليد املعلم.
ال�سورية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
اخلارجية  وزارة  اإن  )�����س����ان����ا( 
وامل����غ����رتب����ني ت��ن��ع��ى وف������اة وزي����ر 

اخلارجية وليد املعلم.
�سبب  تفا�سيل عن  بعد  ت��رد  ومل 
ال���وف���اة، ل��ك��ن امل��ع��ل��م ك���ان يعاين 
ال�سحية  ح���ال���ت���ه  ت����ده����ور  م����ن 
يف  م�سكات  ب�سبب  �سنوات  منذ 

القلب.
املعلم وزي��را للخارجية يف  وُع��ني 
عام 2006 و�سغل اأي�سا من�سب 

نائب رئي�س الوزراء.

الواليات  مت��ن��ع  تقليدي  وب�سكل 
امل��ت��ح��دة ان��ت��ق��اد اإ����س���رائ���ي���ل. كما 
على  عقوبات  فر�س  رو�سيا  متنع 

�سوريا.
وباالنتقال اإىل اأوروبا، اأكد ماكرون 

اأن  اإىل  بحاجة  العجوز  القارة  اأن 
ت�����س��ب��ح اأك����ر ا���س��ت��ق��ال��ي��ة. واأك���د 
الواليات  اأن  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س 
امل���ت���ح���دة ل���ن ت��ق��ب��ل االأوروب����ي����ني 
اأنف�سنا على  اأخذنا  اإذا  اإال  كحلفاء 

حممل اجلد واإذا كان لدينا �سيادة 
يف دفاعنا عن اأنف�سنا.

وف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب���االن���ت���خ���اب���ات 
و�سف  االأخ�����������رية،  االأم����ري����ك����ي����ة 
ماكرون التغيري القادم للحكومة 
للعمل  فر�سة  ب��اأن��ه  وا�سنطن  يف 

على تفاهم متبادل.
اأث�����ار �سهورا  ق���د  م���اك���رون  وك����ان 
املا�سي عندما  ال��ع��ام  اجل���دل  م��ن 
و����س���ف ات��ف��اق��ي��ة ال����دف����اع حللف 
�سمال االأطل�سي )ناتو( باأنها ميتة 
�سريرياً ودعا اإىل اإعادة التفكري يف 

احللف.
واأف��ادت م�سادر حكومية فرن�سية 
اأن ماكرون يلتقي بوزير اخلارجية 
االأمريكي مايك بومبيو يف باري�س 
امل�سوؤول  ب��داي��ة رح��ل��ة  االإث��ن��ني يف 
عوا�سم  ع�����دة  اإىل  االأم����ري����ك����ي 

اأوروبية و�سرق اأو�سطية.
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مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري يد�سن »درب الت�سامح« 
تر�سيخاً لر�سالته احل�سارية يف بث قيم الت�سامح والتعاي�ص

اأخبار الإمارات

انت�سار بايدن خرب �سيء 
للمجري فيكتور اأوربان...!

عربي ودويل

رابطة املحرتفني ت�ستعر�ص مع الأندية 
اأهم التجارب العاملية للتطوير الفني 

الفجر الريا�سي

�لعفو �لدولية: �إير�ن ��صتخدمت 
عنفًا وح�صيًا لقمع �حتجاجات 2019

•• نيويورك-وكاالت

االحتجاجات  ذك���رى  مبنا�سبة  ب��ي��ان��اً  االث��ن��ني  اأم�����س  ال��دول��ي��ة  العفو  منظمة  اأ���س��درت 
االإيرانية التي اندلعت يف نوفمر 2019، ذكرت فيه باالنتهاكات التي ارتكبتها اإيران 
اأثناء  اأن ال�سلطات االإيرانية قطعت االإنرتنت عمداً  بحق املتظاهرين. واأكدت املنظمة 

االحتجاجات، خمفيًة احلجم احلقيقي لعمليات القتل غري امل�سروع على اأيدي االأمن.
وقالت نائبة مديرة املكتب االإقليمي لل�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا يف املنظمة اإن العامل 

دم من م�ستوى العنف الوح�سي لقوات االأمن االإيرانية خال قمع االحتجاجات. �سُ
واعترت اأن ال�سلطات حاولت اإخفاء املدى احلقيقي النتهاكات حقوق االإن�سان املروعة 

التي كانت ترتكبها يف جميع اأنحاء الباد.
وذّكرت باأنه مل يتم التحقيق جنائياً مع اأي �سخ�س اأو حما�سبته على عمليات القتل حتى 
االآن. واأ�سافت اأن معظم ال�سحايا قتلوا بر�سا�س يف الراأ�س اأو اجلذع مما ي�سري اإىل اأن 

قوات االأمن كانت تتبع �سيا�سة اإطاق النار بق�سد القتل.
وختمت قائلًة اإنه من املعتقد اأن العدد احلقيقي للوفيات اأعلى بكثري من املعلن.

�إثيوبيا ت�صيطر على بلدة يف تيغر�ي.. و�أوغند� تدخل على �خلط
•• عوا�شم-وكاالت

قالت قوة املهام الطارئة احلكومية، 
اإن  ام�����س،  م��ن  االأوىل  ال�ساعات  يف 
ال��ق��وات االإث��ي��وب��ي��ة ح���ررت ب��ل��دة يف 
الباد،  ب�����س��م��ال  ت��ي��غ��راي  منطقة 
باأنهم  امل��ح��ل��ي��ني  ال���ق���ادة  وات��ه��م��ت 
اأخذوا معهم 10 اآالف �سجني من 

املدينة اأثناء فرارهم.
ن��ف��ت احلكومة  ف��ي��م��ا  ذل����ك  ي���اأت���ي 
يف  للو�ساطة  جهود  ب��دء  االإثيوبية 
تيغراي،  يف  ال�سراع  ب�ساأن  اأوغ��ن��دا 
وذلك بعد تكهنات لو�سائل االإعام 
باأن املحادثات رمبا تكون قد بداأت.

وقال فريق العمل احلكومي املعني 
بالتعامل مع ال�سراع »الت�سريحات 
ب�����س��اأن ال��و���س��اط��ة يف اأوغ���ن���دا غري 
كتب  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك  ���س��ح��ي��ح��ة«، 
ال���رئ���ي�������س االأوغ������ن������دي ي����ووي����ري 
مو�سيفيني على »تويرت« اأنه التقى 

•• الفجر- فران�شوا كليمن�شو – ترجمة خرية ال�شيباين

يف مذكراته التي �ست�سدر اليوم الثاثاء، يروي باراك 
حا�سمة  �سيا�سية  خيارات  بني  االأوىل  واليته  اأوب��ام��ا 
االأبي�س.  البيت  يف  اليومية  حياته  كوالي�س  ووراء 
وكاأنه ي�سّلم امل�سعل لنائبه ال�سابق، جو بايدن، الذي 

هزم يف االأيام االخرية دونالد ترامب.
اأنه احتفظ بكتابة مقدمته يف االخري.  من الوا�سح 
فبعد العمل الأكر من عامني ون�سف على مذكراته، 
لو�سع  الرئا�سية  اأوباما فر�سة احلملة  ب��اراك  انتهز 

اإرثه ال�سيا�سي يف قلب معركة ترامب - بايدن. 
)التفا�سيل �س10(

جزء اأول من 890 �سفحة:
بار�ك �أوباما: هكذ� �أعّد �لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق مذكر�ته

ي�صل  �إ�صر�ئيلي  �أمني  وف��د 
�خل����رط����وم خ����الل �أي����ام

•• القد�س-وكاالت

ن���ق���ل���ت ����س���ح���ي���ف���ة ج�����ريوزال�����ي�����م 
عن  االث��ن��ني،  االإ�سرائيلية،  بو�ست 
قولهم  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني  م�����س��وؤول��ني 
�سيزور  اإ�سرائيليا  اأمنيا  وف���دا  اإن 
لبحث  اأي���������ام،  خ�����ال  اخل�����رط�����وم 
اتفاقات تعاون اأمني مع ال�سودان.

ال����وزراء  وق���ال م�����س��در يف جمل�س 
م�ست�سار  م��اع��وز  اإن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س 
ل�������س���وؤون ال����ع����امل ال���ع���رب���ي واأح�����د 
ع��م��اء ال�����س��اب��اك )وك���ال���ة االأم���ن 

االإ�سرائيلية(، �سيرتاأ�س الوفد.
امل�سوؤول  ه���و  م���اع���وز  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
الذي اختاره نتانياهو الإدارة ملف 
العاقة مع ال�سودان، وكان قد زار 
اخلرطوم يف اليوم ال�سابق الإعان 
ال��ب��دء يف اإق��ام��ة ال��ع��اق��ات ال�سهر 

املا�سي، لو�سع تفا�سيل االتفاق.

من  دفعة  �أول  �إخ���ر�ج  ب��دء 
عائالت د�ع�س بالهول يف �صوريا

•• عوا�شم-وكاالت

من  دف���ع���ة  اأول  اإخ�������راج  اأم�������س  مت 
ع����ائ����ات داع���������س امل���ت���واج���دي���ن يف 
اآل��ي��ة جديدة،  وف��ق  ال��ه��ول،  خميم 
اأعلن عنها موؤخراً، وتهدف اخلطة 
اجلديدة اإىل اإخراج ال�سوريني على 
اإخ��راج القاطنني يف املخيم  اأن يتم 
املرحلة  يف  اأخ�����رى  ج��ن�����س��ي��ات  م���ن 

الاحقة.
التي  ال���ك���ردي���ة  ال���ق���وات  اأن  ي��ذك��ر 
ت���دي���ر امل��خ��ي��م ت��ت��ح�����س��ر الإط����اق 
����س���راح خ��م�����س��ة ع�����س��ر األ�����ف ام�����راأة 
بني  من  املخيم  من  وطفل  �سورية 
يحملون  األ���ف���اً،  وع�����س��ري��ن  ثمانية 
اجلن�سية ال�سورية �سريطة اإبقائهم 
اإخراج  يتم  اأن  على  امل��راق��ب��ة،  قيد 
ثاثني األفاً من التابعية العراقية، 
جن�سيات  اإىل  م��ن��ت��م��ني  واآخ����ري����ن 

خمتلفة يف املراحل االأخرى.

مع وزير اخلارجية االإثيوبي وحث 
على اإجراء مفاو�سات.

و�ساطة  اأط���ل���ق  ك����ان  م��و���س��ي��ف��ي��ن��ي 
و�سلطات  االإثيوبية  احلكومة  بني 
لتهدئة  حم�����اول�����ة  يف  ت����ي����غ����راي، 

ال�سراع القائم يف االإقليم املتوتر.
حكوميني،  م�����س��وؤول��ني  وب��ح�����س��ب 

اإىل  ي�����س��ل  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  ك�����ان 
الوزراء  رئي�س  نائب  اليوم  اأوغندا 
االإثيوبي دمييكي ميكونني ح�سن، 
وزير  من�سب  اأي�����س��اً  ي�سغل  ال���ذي 
اخلارجية، وممثلون جلبهة حترير 
مع  مباحثات  لعقد  تيغراي،  �سعب 

الرئي�س مو�سيفيني.

اغتيال بن الدن من اهم احداث الكتاب

الجئون اثيوبيون يف خميمات �سرقي ال�سودان )رويرتز(

ويل عهد �أبوظبي ي�صدر 
جمل�س  بت�صكيل  ق��ر�ر� 
بن  حممد  جامعة  �أمناء 
�لإن�صانية للعلوم  ز�يد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  ����س���اح���ب  اأ������س�����در 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حممد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
نائب القائد االأعلى للقوات 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�����س��ل��ح��ة 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
جمل�س  ب��ت�����س��ك��ي��ل  ق��������رارا 
اأم���ن���اء ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
االإن�سانية  ل��ل��ع��ل��وم  زاي�����د 
الدكتور  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���س��ة 

حمدان م�سلم املزروعي.
كا  االأم��ن��اء  جمل�س  ي�سم 
����س���ارة عو�س  م���ع���ايل  م���ن 
عي�سى م�سلم نائبا للرئي�س 
و�سعادة مرمي عيد خمي�س 
امل��ه��ريي وال��دك��ت��ور يو�سف 
العبيديل  م��اج��د  ع��ب��داهلل 
وال�����������س�����ي�����د حم�����م�����د جنم 
حممد القبي�سي و الدكتور 
الدرعي  ذي��ب  حبتور  عمر 
بن  �سعيد  ع��ل��ي  وال��دك��ت��ور 
حرمل الظاهري و الدكتور 

�سعيد اأمزازي.

حممد بن زايد خال ا�ستقباله وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية   )وام(
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اأخبـار الإمـارات
خليفة بن ز�يد ي�صدر قانونا باإن�صاء جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
جامعة  باإن�ساء  قانوناً  اأبوظبي  الإم��ارة  حاكماً  ب�سفته  اهلل"  "حفظه 

حممد بن زايد للعلوم االإن�سانية.
" اإىل دعم م�سرية  االإن�سانية  للعلوم  زاي��د  " جامعة حممد بن  تهدف 
اأكادميية  التنمية و التطوير و البحث العلمي عن طريق طرح برامج 
يف الدرا�سات و العلوم االجتماعية و االإن�سانية و الفل�سفية لنيل درجة 
البكالوريو�س و املاج�ستري و الدكتوراة وذلك وفق الت�سريعات ال�سارية 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
الثقافية  ال��رواب��ط  توثيق  هدفها  حتقيق  �سبيل  يف  للجامعة  وي��ح��ق 

العلمي مع  وال��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  اإب����رام  م��ن خ���ال  والعلمية 
املوؤ�س�سات االأكادميية والعلمية املتميزة داخل الدولة و خارجها، واإيجاد 
ال�سلة بني الفكر االأكادميي و موؤ�س�سات املجتمع، و خلق النفع املتبادل يف 
هذا املجال، و ت�سجيع و دعم ورعاية اأن�سطة االأبحاث العلمية يف جمال 
املوؤهلة  ال��ك��وادر  وتدريب  اإع��داد  و  تطرحها،  التي  االأكادميية  الرامج 
علمًيا وعملًيا يف جوانب العلوم واملعرفة كافة من خال تنظيم وتنفيذ 
واحلرفية،  التقنية  درج��ات  باأعلى  متطورة  وتدريبية  تعليمية  برامج 
االأهمية  ذات  امل��ج��االت  يف  والتطبيقية  االأك��ادمي��ي��ة  البحوث  وت��ق��دمي 
العلمية واال�سرتاتيجية، وت�سجيع ثقافة وتطبيقات وم�ساريع االبتكار 
كافة  يف  واخلدمات  واملعلومات  اال�ست�سارات  وتقدمي  االأع��م��ال،  وري��ادة 
واملوؤمترات  الندوات  وتنظيم  واالإداري���ة  والعلمية  االأكادميية  املجاالت 

والدورات التدريبية مبا ي�سهم يف خدمة كافة قطاعات املجتمع.
و  العامة  ال�سيا�سة  باعتماد  يخت�س  اأمناء  جمل�س  للجامعة  �سيكون  و 
اأن�سئت  التي  االأه��داف  مع  يتفق  للجامعة مبا  اال�سرتاتيجية  اخلطط 
ال�سنوية  املوازنة  املوافقة على م�سروع  و  اأجلها، ومتابعة تنفيذها،  من 
للجامعة ورفعه لاعتماد وفق الت�سريعات ال�سارية، باالإ�سافة اإىل اإقرار 
مع  بالتن�سيق  والتدريبية  الدرا�سية  الرامج  و  املناهج  و  التخ�س�سات 
اجلامعة  اأه��داف  مل�سلحة  الوقف  �سناديق  وتاأ�سي�س  املخت�سة  اجلهات 

وغايتها بالتن�سيق مع اجلهات ذات العاقة.
و يكون للجامعة مدير يتوىل ت�سيري العمل اليومي للجامعة، ويبا�سر 
اإدارة �سوؤون اجلامعة العلمية واملالية واالإدارية وفق اأحكام هذا القانون 

واالأنظمة والقرارات ال�سادرة عن جمل�س االأمناء.

�صيف بن ز�يد يطلق تطبيق �ملتعامل �لإيجابي تعزيز� لل�صر�كة �ملجتمعية
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اأطلق 
الوزراء وزير الداخلية تطبيق "املتعامل االإيجابي" الذي يهدف اإىل تعزيز 
االإيجابية يف حت�سني وتطوير وتقييم خدمات  املجتمعي للم�ساركة  الدور 
�سمن  الذكية  الداخلية  وزارة  وم�ساريع  م��ب��ادرات  اإح���دى  وي��ع��د  ال����وزارة 

جهودها يف ت�سميم مامح اخلدمات للخم�سني عاما القادمة.
ما  حول  واآرائهم  باأفكارهم  املتعاملني  م�ساركة  متكن  اأداة  التطبيق  ويعد 
االحتياجات  فهم  يف  الداخلية  وزارة  ويدعم  خدمات،  من  ال��وزارة  تقدمه 
امل�ستقبلية للمتعاملني والتنبوؤ بتوقعاتهم، وي�ساهم اأي�ساً يف تعزيز معايري 
ال�سحة وال�سامة العامة للعاملني واملتعاملني خا�سة يف ظل االإجراءات 
امل�ستجد  كورونا  وب��اء  انت�سار  من  للحد  الدولة  تتخذها  التي  االحرتازية 

."19 "كوفيد 
وقال العميد نا�سر خادم الكعبي مدير عام ال�سعادة يف وزارة الداخلية اإن 
الوزارة ت�سعى دائما الإ�سراك كافة اأفراد املجتمع يف عملية ت�سميم و تطوير 
فئات  امل��ت��ع��ددة ملختلف  امل��ه��ارات  و  امل��ع��ارف  ال����وزارة  ت��ق��در  خدماتها، حيث 
املجتمع على اختاف ثقافاتهم وجن�سياتهم و احتياجاتهم مما يدعم وزارة 

الداخلية يف حتقيق اأهدافها االإ�سرتاتيجية.
واأو�سح الكعبي اأن اجلمهور ميكنه تنزيل التطبيق من خال الرابط املتوفر 
على تطبيق وزارة الداخلية moiuae اأو عر تنزيله مبا�سرة من متاجر 
التطبيقات املعروفة من خال البحث عن م�سماه املتعامل االإيجابي باللغة 

. Positive Customer العربية اأو باالجنليزية

جمل�س �لتن�صيق �لق�صائي يعقد �جتماعه عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

الق�سائي  التن�سيق  جمل�س  عقد 
�سعيد  بن  �سلطان  معايل  برئا�سة 
العدل  وزي�����ر  ال���ظ���اه���ري  ال���ب���ادي 
رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س اج���ت���م���اع���ه عر 
ت��ق��ن��ي��ات االت�������س���ال امل����رئ����ي "عن 

بعد".
املجل�س  اأع�����س��اء  االج��ت��م��اع  ح�سر 
الدكتور  القا�سي  م��ن  ك��ل  ���س��ع��ادة 
القائم  النقبي  بحبوح  علي  �سعيد 
ال����ع����دل،  وزارة  وك����ي����ل  ب����اأع����م����ال 
وكيل  ال��ع��ري  يو�سف  وامل�ست�سار 
دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، وطار�س 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�سوري 
التن�سيق  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
اأحمد  وامل�������س���ت�������س���ار  ال���ق�������س���ائ���ي، 
اخلاطري مدير دائرة حماكم راأ�س 
اخليمة، والدكتور حمد ال�سام�سي 
وامل�ست�سار  االحتادي،  العام  النائب 
النائب  ال��ب��ل��و���س��ي  حم���م���د  ع���ل���ي 
وامل�ست�سار  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ع��ام الإم���ارة 
العام  ال��ن��ائ��ب  ع�����س��ام احل��م��ي��دان 
الإمارة دبي، وامل�ست�سار ح�سن �سعيد 
راأ�س  العام الإم��ارة  النائب  حميمد 
اخليمة، والعميد الركن احلقوقي 
دائرة  مدير  الكعبي  جمعة  �سامل 

امل����ح����اور امل���ط���روح���ة ع��ل��ى ج���دول 
االجتماع  ه��ذا  يف  املجل�س  اأع��م��ال 
الطعن  م���ي���ع���اد  ب���������س����اأن  م����ق����رتح 
املادة  بن�س  التمييز  اأو  بالنق�س 
176 من قانون االإجراءات املدنية 
االحت�������ادي، وم���ق���رتح ال��ت��و���س��ع يف 
م�سروع االإنابات الق�سائية املحلية 
م�سروع  م��رح��ل��ة  اإىل  واالن���ت���ق���ال 
ومو�سوع  ال����دول����ي����ة،  االإن������اب������ات 
اإن�������س���اء ال����دوائ����ر امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
ن��ظ��ر ج���رائ���م غ�����س��ل االأم��������وال يف 

العام  وامل��دع��ي  الع�سكري  الق�ساء 
الع�سكري، والقا�سي عبد الرحمن 
مراد البلو�سي مدير ادارة التعاون 
اأم��ني عام  ال��دويل يف وزارة العدل 

املجل�س.
العديد  االأع��م��ال  ج��دول  وت�سمن 
من املوا�سيع التي تهم الق�ساء يف 
االإمارات، وترمي اإىل التاأكيد على 
للو�سول  والتعاون  التن�سيق  مدى 
على  املطبقة  امل��م��ار���س��ات  الأف�����س��ل 
ال��ع��امل، وك��ان م��ن �سمن  م�ستوى 

امل����ح����اك����م االب����ت����دائ����ي����ة وحم���اك���م 
اال�ستئناف على امل�ستوى االحتادي 
عددا  املجل�س  اتخذ  وق��د  واملحلي، 
ال����ازم����ة حيال  ال��ت��و���س��ي��ات  م���ن 
املطروحة على جدول  املو�سوعات 
االأع����م����ال مب���ا ي��ح��ق��ق امل���زي���د من 
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
واملحلية  االحتادية  املحاكم  جميع 
اأف�سل  تقدمي  ويعك�س  ال��دول��ة  يف 
الأف�سل  وفقاً  الق�سائية  اخلدمات 

املمار�سات العاملية.

وز�رة �لدفاع تعقد موؤمتر دور �لدفاع يف �ملرونة �لوطنية ما بعد 2020
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل حممد بن اأحمد 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال����ب����واردي 
الدفاع  وزارة  ع���ق���دت   .. ال����دف����اع 
"القادة  ال�����س��ن��وي  م��وؤمت��ره��ا  ام�����س 
حلروب القرن الواحد والع�سرين" 
حتت عنوان "دور الدفاع يف املرونة 
وذلك   "2020 بعد  م��ا  الوطنية 

عر تقنية االت�سال املرئي.
ويهدف املوؤمتر اإىل ت�سليط ال�سوء 
ال��وط��ن��ي يف ع�سر  ال�����س��م��ود  ع��ل��ى 
حماور  ع���دة  وي�ستعر�س  االأوب���ئ���ة 
املعا�سرة  التهديدات  منها مناق�سة 
والهجرة  املناخ  وتغري  كوفيد19- 
غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة وم����ا ت�����س��ك��ل��ه من 

حتديات للحياة االعتيادية.
ا�ستك�ساف  اإىل  امل��وؤمت��ر  ي�سعى  كما 
�سياق  يف  الوطنية  امل��رون��ة  مفهوم 
ميكن  وكيف  املعا�سرة  التهديدات 
بناوؤها وتعزيزها كما مت ا�ستعرا�س 
الدفاعية  للموؤ�س�سة  ال��ه��ام  ال���دور 
اإع��������داد ال���ق���درة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف 
لدعم  باملرونة  وت�سليحها  الوطنية 
التهديدات  وجم��اب��ه��ة  اال�ستجابة 
ت�سليط  جانب  اإىل  الع�سكرية  غري 
القوات  م�����س��اه��م��ات  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
امل�سلحة للدولة يف املرونة الوطنية 
ل���اإم���ارات يف  واجل��ه��ود احلكومية 

مكافحة جائحة كوفيد 19-.
اأحمد  ب����ن  م���ع���ايل حم���م���د  وق������ال 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال����ب����واردي 
ال�����دف�����اع - خ������ال م�������س���ارك���ت���ه يف 
املوؤمتر- : " يف الوقت الذي تنعقد 
ال��دورة اخلام�سة من" �سل�سلة  فيه 
" ال��ت��ي تنظمها  م���وؤمت���رات ال��ق��ادة 
افرتا�سياً  العام  ه��ذا  الدفاع  وزارة 
تهديداً  ب���اأ����س���ره  ال����ع����امل  ي����واج����ه 
عواقب  يتجاوز  للب�سرية  حقيقياً 
اإنه  التقليدية  وامل���ع���ارك  احل����روب 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار 
ع����دواً  اأ���س��ب��ح  ال�����ذي  كوفيد19- 
بذل  ويتطلب  للب�سرية  م�����س��رتك��اً 
ملواجهته  م�����س��رتك��ة  دول���ي���ة  ج��ه��ود 

واحتوائه".
اال�ستعداد  اأه��م��ي��ة  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
ملواجهة التحديات امل�ستقبلية التي 
مي��ك��ن اأن ت��ك��ون اأك����ر ت��ع��ق��ي��داً يف 

طبيعتها من التحدي احلايل.
هدفنا  ي��ك��ون  اأن  " ينبغي   : وق���ال 
اإعداد الدول ملواجهة  احلقيقي هو 
ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات يف امل�����س��ت��ق��ب��ل مع 
املرونة  متقدم من  م�ستوى  �سمان 
واأن نحمي وجود بلداننا بينما جند 

كافة  اأداء  على  املحافظة  يف  كبرياً 
القطاعات يف الدولة.

برهنت   "  : ال���ع���وي�������س  واأ������س�����اف 
اأنظمتنا  م��رون��ة  احل��ال��ي��ة  االأزم�����ة 
والتعليمية  واالأم���ن���ي���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
واالقت�سادية وقدرتها على مواكبة 
ج��م��ي��ع امل���ت���غ���ريات وال���ت���ع���ام���ل مع 
ح��االت ال��ط��وارئ واالأزم���ات بكفاءة 
ال�����دور  اإىل  م�������س���ريا  واقتدار".. 
ب����ه وزارة  ق���ام���ت  ال������ذي  احل����ي����وي 
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل من 
االإمارات  دولة  التن�سيق بني  خال 
تبادل  يف  االأخ������رى  ال���ع���امل  ودول 
جمال  يف  واخل��������رات  امل���ع���ل���وم���ات 
كوفيد  كورونا  وب��اء  على  ال�سيطرة 

.19
وقال تركزت جهود النظام ال�سحي 
كورونا  ف���ريو����س  اك��ت�����س��اف  وم���ن���ذ 
تعزيز  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف  امل�����س��ت��ج��د 
والتق�سي  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ح�����س  اآل��ي��ة 
واملخالطني  ل��ل��م�����س��اب��ني  ال��ن�����س��ط 
كونها حجر االأ�سا�س يف منع تف�سي 
ال���وب���اء واح���ت���وائ���ه وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
تعتمد  ن�سطة  مراقبة  باآلية  حدته 
على الفحو�سات اال�ستباقية لتكون 
الفحو�سات  ع��دد  يف  عامليا  االأوىل 
باالإ�سافة  ال�سكان  من  مليون  لكل 
ل��ت��اأه��ي��ل امل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة ودع���م 
للم�ست�سفيات  اال�ستيعابية  الطاقة 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  وف����ق 

والتجارب املتميزة.
ال����رائ����دة  االإجن����������ازات  اإىل  ول���ف���ت 
ل��ل��دول��ة خ���ال االأزم�����ة م��ن خال 
من  الثالثة  املرحلة  يف  م�ساركتها 
ال��ت��ج��ارب ال�����س��ري��ري��ة الإن��ت��اج لقاح 
19 " واأ�سبحت االإمارات  "كوفيد 
العاملية  يف اجلهود  �سريكاً جوهرياً 
للق�ساء  وفّعال  ناجع  لقاح  الإيجاد 
ع��ل��ى ال���وب���اء ح��ي��ث ���س��ارك يف هذه 
متطوع  األ���ف   32،000 ال��ت��ج��ارب 
جن�سيات  م���ن  االإم��������ارات  دول����ة  يف 

خمتلفة.
العميد  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
الظاهري  عائ�سة  الدكتورة  الركن 
���س��اح اخل��دم��ات الطبية يف  ق��ائ��د 
املوؤ�س�سات  دور  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات 
اال�ستجابات  دع����م  يف  ال���دف���اع���ي���ة 
الوطنية للتهديدات غري الع�سكرية 
للدولة  امل�سلحة  القوات  وم�ساهمة 
يف املرونة الوطنية جلائحة كوفيد-

امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  واأك���دت   .19
ملعاجلة  ج��اه��دة  عملت  االإم��ارات��ي��ة 
واللوج�ستية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
واالأمنية �سمن اجلهود احلكومية 

���س��ب��ًا ل��ل��ت��ع��ايف م���ن ه���ذه االأزم�����ات 
ب�سرعة".

واأك��د اأن دول��ة االإم���ارات اأثبتت من 
خ����ال ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع ه����ذه االأزم�����ة 
الت�سامح  مب���ب���ادئ  ال���ت���ام  اإمي���ان���ه���ا 
والتعاي�س مع جميع ال�سعوب حيث 
ي��د التعاون  م���دت دول���ة االإم������ارات 
والتاآزر جلميع دول العامل ملواجهة 
اجل����ائ����ح����ة وال����ت���������س����دي الآث�����اره�����ا 
قيم  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و  وتداعياتها 
والتعا�سد  وال�������س���ام  ال��ت�����س��ام��ح 
ببقاء  وباقيٌة  را�سخٌة  قيٌم  واالأخ��وة 
االإن�سانية يف جمتمع دولة االإمارات 
اإقليمياً  االإيجابية  اآثارها  وتنعك�س 

ودولياً.
الوطنية  اجل���ه���ود  م��ع��ال��ي��ه  وث��م��ن 
االأزم��ة ملكافحة  اإدارة ه��ذه  كافة يف 
يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة  "كورونا"  ج��ائ��ح��ة 
الوطني  ل��اأم��ن  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  ووزارة 
االحتادية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 

واملحلية.
من جهته قال معايل عبدالرحمن 
ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  ب��ن 
الروؤية  بف�سل   ": املجتمع  ووقاية 
والدعم  للحكومة  اال���س��ت�����س��راف��ي��ة 
ال���ك���ب���ري ال��������ذي اأول������ت������ه ال���ق���ي���ادة 
الر�سيدة للقطاع ال�سحي وكافة ما 
قدرات  اأن  اأثبتت  فيه  ا�ستثماره  مت 
اأف�سل  يف  ال�����س��ح��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا 

مّكوناتها وم�ستوياتها" .
بكافة  ال�����دول�����ة  ت���ب���ن���ت  واأ�������س������اف 
فريداً  اإماراتياً  منوذجاً  قطاعاتها 
لاأمن  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ب���ق���ي���ادة 
الوطني والذي اأدار االأزمة بحرفية 
عالية م��ن خ��ال ات��خ��اذ اإج����راءات 
احرتازية وتدابري وقائية ا�ستباقية 
الح��ت��واء ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�ستجد 

. "19  - "كوفيد 
الفاعلة  اال�سرتاتيجية  اإىل  واأ���س��ار 
الفريق  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي  وامل��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�����ق�����ي�����ادي ال����وط����ن����ي ل����ل����ط����وارئ 
واالأزمات والكوارث الإدارة م�ستوى 
ال��ث��اين واملتعلق  ال��وط��ن��ي  ال��ط��ارئ 
التي  املعدية  واالأم��را���س  ب��االأوب��ئ��ة 
اجتماعها  م��ن��ذ  االإن�������س���ان  ت�����س��ي��ب 
يناير   26 بتاريخ  مت  ال���ذي  االأول 
حالة  اأول  ر����س���د  وق���ب���ل   2020
الهيئة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���دول���ة  يف 
الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات 
االإم����ارات  وال���ك���وارث وال��ت��ي مّكنت 
لل�سيطرة  امل��ب��ك��ر  اال���س��ت��ع��داد  م���ن 
كورونا  انت�سار فريو�س  على وترية 
امل�ستجد واأثبتت وهلل احلمد جناحاً 

كورونا  للدولة يف مكافحة جائحة 
اإع�����ادة ت�سكيل  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ك��م��ا   ..
الدفاع  ملوؤ�س�سة  امل�ستقبلي  ال���دور 
غري  للتهديدات  الت�سدي  دع��م  يف 
مراجعة  خ����ال  م���ن  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
االأدوار احلالية للحد من املخاطر 
وتعزيز  ل���ل���ك���وارث  واال����س���ت���ج���اب���ة 
التعا�سد الدويل لتطوير القدرات 
الدفاعية  القدرات  من  واال�ستفادة 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن ال����ت����ه����دي����دات غري 
الع�سكرية والتخفيف من حدتها ما 
االأزمات  ا�ستباق  من  العامل  ن  مُيِكّ

وحتقيق اال�ستقرار واالأمن.
هذه  ه��زمي��ة  "هدفنا   : واأ���س��اف��ت 
اجلائحة وحت�سني املرونة الوطنية 
والتعاون على نطاق عاملي ل�سمان 

ال�سام وال�سحة واالأمن".
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى ع���ق���دت خال 
نقا�سية  ح��ل��ق��ة  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
تفاعلية حول مو�سوع " دور الدفاع 
يف املرونة الوطنية ما بعد 2020 
اخل����راء  م���ن  ع����دد  " مب�����س��ارك��ة 

املحليني واالإقليميني والدوليني .
وناق�س الدكتور مئري اإلران رئي�س 
معهد  يف  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن  برنامج 
الوطني يف جامعة  االأم��ن  درا���س��ات 
تل اأبيب "املرونة الوطنية وطبيعة 
احلديثة"  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ت��ه��دي��دات 
ب��و���س رئي�س  ن��اق�����س م��اي��ك  ك��م��ا   ،
اال�ستجابة  ف���ري���ق  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
احلكومي ال�سامل جلائحة كوفيد-
الوزراء  رئا�سة  ملجل�س  التابع   19
احلكومة  "تعبئة   ، ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي 
واملرونة الوطنية جلائحة كوفيد-
من  امل�������س���ت���ف���ادة  وال�����درو������س   19
اجلائحة فيما يتعلق باإدارة االأزمات 

يف امل�ستقبل".
ال����دف����اع يف  "دور  م���وؤمت���ر  وي����اأت����ي 
 "2020 بعد  ما  الوطنية  امل��رون��ة 
"القادة  موؤمترات  ل�سل�سلة  مكمًا 
حلروب القرن الواحد والع�سرين" 
منذ  ال���دف���اع  وزارة  تنظمها  ال��ت��ي 
اإع����داد  اإىل  وت���ه���دف   2016 ع���ام 
ق������ادة امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����ق����ادري����ن على 
واال�ست�سراف  اال�ستباقية  حتقيق 
لا�ستجابة  ال���ت���ك���ي���ف  و�����س����رع����ة 
ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة م���ن خال 
ت�����س��ل��ي��ح��ه��م ب�����اأح�����دث ال���������روؤى يف 
جم��االت االأم���ن وال��دف��اع وحتقيقاً 
اإنتاج  يف  ال���دف���اع  وزارة  مل�����س��اه��م��ة 
ال�سرورية  اال�سرتاتيجية  املعرفة 
وتبادل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل����ج����االت  يف 
االأهداف  ل�سمان حتقيق  اخلرات 

الدفاعية لدولة االإمارات.

�لتعليم و�ملعرفة تختتم �للقاء�ت �لتعريفية �لفرت��صية لربنامج بعثات �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  اختتمت 
التعريفية  اللقاءات  �سل�سلة  اأبوظبي 
بعثات  ل����رن����ام����ج  االف����رتا�����س����ي����ة 
لدفعة  املتميزين  للطلبة  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع��ام االأك���ادمي���ي ال��ق��ادم 2021 - 
اهتماما  الدائرة  ور�سدت   .2022
ك��ب��ريا م��ن ط��ل��ب��ة ال��ث��ان��وي��ة العامة 
ا�ستقطبت  حيث  ال��ل��ق��اءات  بح�سور 
الطلبة  من  اإماراتيا  طالبا   1726

امل�ستهدفني.
الطلبة  ال����رن����ام����ج  وي�������س���ت���ه���دف 
االإم���ارات���ي���ني امل��ت��ف��وق��ني درا���س��ي��ا يف 
ال����ث����اين ع�����س��ر م����ن جميع  ال�������س���ف 
امل������دار�������س احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 
التطبيقية  التكنولوجيا  وم��دار���س 
يف اأبوظبي ليقدم لهم بعثات درا�سية 
�ساملة ملتابعة م�سريتهم االأكادميية 
اأف�سل  اإح���دى  ال��دول��ة �سمن  خ���ارج 

عامليا. جامعة   150
وكان برنامج بعثات اأبوظبي للطلبة 
 2009 ع��ام  تاأ�س�س  ق��د  املتميزين 
وب���ل���غ ع����دد امل��ل��ت��ح��ق��ني ب���ه 3453 
 2011 ع��ام��ي  ب��ني  وط��ال��ب��ة  طالبا 
معايري  وت�����������س�����رتط  و2020. 
القبول يف الرنامج حتقيق الطلبة 
عن  يقل  ال  درا�سي  ملعدل  املتقدمني 
من  االأول  الف�سل  يف  املائة  يف   90
من  ليتمكنوا  ع�سر  ال��ث��اين  ال�سف 
اإجراءات  من  االأوىل  املرحلة  جت��اوز 
االختيار لينتقل الطلبة املتاأهلون اإىل 
مرحلة اختبارات املهارات ال�سخ�سية 

القادم.  ال��ع��ام  م��ن  ف��راي��ر  �سهر  يف 
تنطلق   2021 م���ار����س  ���س��ه��ر  ويف 
والتي  ال�سخ�سية  املقابات  مرحلة 
ي�سارك فيها الطلبة احلا�سلون على 
اختبار  يف  ف��وق  فما   1100 نتيجة 
 "EmSAT" القيا�سي  االإم���ارات 
مادة  اأي��ة  اإىل  اإ�سافة  الريا�سيات  يف 
اأخرى وبعد املقابات �سيبداأ  علمية 
التقدمي  طلبات  با�ستام  الرنامج 
للطلبة امل�ستوفني للمراحل ال�سابقة 
يف  اأك��ادمي��ي  قبول  على  واحلا�سلني 
اإح�����دى اجل��ام��ع��ات امل���درج���ة �سمن 
مايو  يف  عامليا  جامعة   150 اأف�سل 
القائمة  عن  االإعان  ليتم   2021
املختارين  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

للمنحة يف يونيو العام القادم.
املتميزون  ال���ط���ل���ب���ة  و���س��ي��ت��خ��ط��ى 
من  اأكادميي  قبول  على  احلا�سلون 
عامليا  ج��ام��ع��ة   20 اأف�����س��ل  اإح�����دى 
لدى  املعتمدة  الت�سنيفات  بح�سب 
الدائرة مرحلتي املقابات واختبارات 
املهارات ال�سخ�سية لينتقلوا مبا�سرة 
م��ن مراحل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإىل 

القبول يف الرنامج.
على  امل��ق��ب��ول��ون  الطلبة  و�سيح�سل 
جمموعة وا�سعة من املزايا واملكافاآت 
مب���ا يف ذل����ك ال��ت��وج��ي��ه االأك���ادمي���ي 
وخم�س�س �سهري للدرا�سة وال�سفر 
اإ�سافة اإىل بدل مايل للكتب ول�سراء 
وبع�س  حم����م����ول  ح���ا����س���ب  ج����ه����از 
بالتح�سيل  ت��ت��ع��ل��ق  ال��ت��ي  احل���واف���ز 

العلمي وغريها.
الدعم  ع���ل���ى  ال��ط��ل��ب��ة  و���س��ي��ح��ظ��ى 

تدريبية  ف��ر���س  لتوفري  وامل�����س��اع��دة 
وف���ر����س وظيفية  درا���س��ت��ه��م  خ���ال 
اأب����رز �سركات  ب��ع��د ت��خ��رج��ه��م ل���دى 
ال���ق���ط���اع���ني ال�����ع�����ام واخل������ا�������س يف 
املن�سوري  ���س��م��ر  وق��ال��ت  اأب��وظ��ب��ي. 
ب��االإن��اب��ة لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
بعثات  ب��رن��ام��ج  اإن  ال��ع��ايل  التعليم 
يهدف  املتميزين  للطلبة  اأب��وظ��ب��ي 
اأكادميية  خم����رج����ات  ت���ق���دمي  اإىل 
ل�سوق  امل�ستقبلية  املتطلبات  تواكب 
االإماراتيني  للطلبة  وي��ق��دم  العمل 
متميزة  ت��ع��ل��ي��م  ف���ر����س  امل��ت��م��ي��زي��ن 
عمل  فر�س  على  للح�سول  توؤهلهم 

تناف�سية بعد تخرجهم.
واأ�سارت اإىل اأنه يف اإطار حر�سنا على 
تزويد الطلبة باملهارات الازمة قمنا 
م��ع اجل��ه��ات احلكومية  ب��ال��ت��وا���س��ل 
بفر�س  الطلبة  ل��ت��زوي��د  واخل��ا���س��ة 
امل��ن��اف�����س��ة يف  ت��دري��ب��ي��ة متكنهم م��ن 
���س��وق ال��ع��م��ل. ووف���ر ب��رن��ام��ج بعثات 
اأبوظبي خمتلف اأ�سكال الدعم لنحو 
يف املرحلة اجلامعية  طالبا   2878
و107 طاب يف مرحلة الدكتوراه 
الدرا�سات  مرحلة  يف  طالبا  و450 

العليا على مدى العقد املا�سي.
ومت تخ�سي�س 85 يف املائة من املنح 
امل��ت��خ�����س�����س��ني يف جماالت  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
والهند�سة  ال�سحية  والعلوم  الطب 
ويتبواأ  وال��ق��ان��ون  االأع���م���ال  واإدارة 
حاليا خريجو برامج بعثات اأبوظبي 
الدولة  يف  خمتلفة  قيادية  منا�سب 
منحة   60 ال�����دائ�����رة  وف������رت  ك���م���ا 

للطلبة املتميزين يف العام احلايل.

اأبوظبي  اأن برنامج بعثات  اإىل  ي�سار 
امل��ت��م��ي��زي��ن ي��ح��ظ��ى بدعم  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
واملهني،  اجلامعي  التوجيه  برنامج 
اإح��������دى م������ب������ادرات ب����رام����ج اإث�������راء 
لدائرة  ال��ت��اب��ع   /Rize/ ال��ط��ل��ب��ة 
اإىل  يهدف  وال��ذي  واملعرفة  التعليم 
مت��ك��ني ط��ل��ب��ة ال�����س��ف 9 ح��ت��ى 12 
االأكادميية  مهاراتهم  بتعزيز  وذلك 
العليا  درا�ساتهم  ملتابعة  ال�سرورية 

املهنية  م�����س��ريت��ه��م  يف  واالن����ط����اق 
التوجيه  برنامج  ولعب  م�ستقبا. 
اجل��ام��ع��ي وامل��ه��ن��ي دورا حم��وري��ا يف 
ل��ل��ت��ق��دمي لرنامج  ال��ط��ل��ب��ة  اإع�����داد 
بعثات اأبوظبي حيث عمل القائمون 
الطلبة عن كثب  الرنامج مع  على 
وبحث  العملي  ب��ال��دع��م  ل��ت��زوي��ده��م 
اأف�����س��ل امل�����س��اق��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة التي 

تائم اهتماماتهم وتطلعاتهم.

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:

غازي بن ظافر ال�سهراين
  HEALTHY EAST:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم: 339051           بتاريخ :2020/11/09
بيانات االأولوية:

با�س��م: غازي بن ظافر ال�سهراين
info@masalaandco.com :املوطن:عجمان، الرميلة 3 هاتف: 0565546469 امييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات تقدمي االطعمة وامل�سروبات

الواق�عة بالفئة: 04
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اال�سرتاطات: 
اأو  االقت�ساد   وزارة  التجارية يف  العامات  الإدارة  مكتوباً  به  يتقدم  ان  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
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اأخبـار الإمـارات
»�لبيئة« تك�صف خطو�ت تنفيذ قر�ر �لزر�عة �ملجتمعية وتعد قائمة بالنباتات �مل�صتهدفة

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سفت وزارة التغري املناخي و البيئة عن اتخاذ جمموعة من اخلطوات 
واالإجراءات اخلا�سة بتنفيذ قرار جمل�س الوزراء رقم 31 ل�سنة 2018 
ا�ستغال موارد جمتمعية  التي تعتمد على  الزراعة املجتمعية و  ب�ساأن 
م�سرتكة مثل امل�ساحات يف االأماكن ال�سكنية واأ�سطح املباين واملوؤ�س�سات 
الزراعي وتنويعه واال�ستفادة من  الن�ساط  التعليمية، لتطوير وتو�سيع 

اآثار ذلك خدمة للمجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.
و اأك���د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س �سيف ال�����س��رع وك��ي��ل ال�����وزارة امل�����س��اع��د لقطاع 
ت�سريحات  يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  يف  امل�ستدامة  املجتمعات 
ا�ستملت  القرار  اأن خطوات تفعيل  االإم��ارات )وام(  اأنباء  خا�سة بوكالة 
م�ستوى  على  العاقة  ذات  املحلية  ال�سلطات  مع  اجتماعات  عقد  على 

واآل��ي��ات تنفيذه ون�سر ثقافة  واأه��داف��ه  ال��ق��رار  اأح��ك��ام  ال��دول��ة لتو�سيح 
الزراعة املجتمعية.

واالإجنليزية  العربية  باللغتني  اإر�سادية  اأدل��ة  اأ�سدرت  ال��وزارة  اإن  وقال 
الزراعة  ومواعيد  اخل�سروات  زراع��ة  ح��ول  الفنية  اجل��وان��ب  لتو�سيح 
امل�ستهدفة  النباتات  باأ�سماء  قائمة  اأعدت  و  املجتمعية  الزراعة  باأ�سلوب 
تو�سح طريقة ونوع وموعد الزراعة اإ�سافة اإىل معدالت الري املطلوبة 

لكل نوع.
و اأو�سح ال�سرع اأن ال��وزارة و�سعت خطة اإعامية تت�سمن ن�سر تقارير 
الوزراء  جمل�س  ق��رار  تنفيذ  وخطوات  واآليات  اأه��داف  تو�سح  اإعامية 
التوا�سل  ع��ل��ى  تعمل  ال�����وزارة  اأن  واأك����د  املجتمعية  ب��ال��زراع��ة  اخل��ا���س 
املحلية  الزراعة  ب�ساأن  املبادرات  حل�سر  املحلية  ال�سلطات  مع  والتعاون 

وم�ساركتها مع اجلهات االأخرى.

و اأ�سار اإىل اإن�ساء حديقة اإر�سادية متخ�س�سة يف الوزارة الأكر من 80 
االأ�سماء  من  النباتات  لو�سف  اإر���س��ادي��ة  لوحات  و�سع  مع  حمليا  نباتا 
املحلية واالجنليزية والعلمية منوها اإىل اأنه مت العمل على اإعداد برامج 
الزراعة  م�ساريع  وتقييم  امل��دار���س  طلبة  م��ن  لعدد  وتدريبية  توعوية 
ال��ف��ن��ي يف حال  ال��دع��م  امل���دار����س وت��وف��ري  اق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي مت  املجتمعية 

احلاجة.
فئات  الإ���س��راك  حثيثة  ج��ه��ودا  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغيري  وزارة  وت��ب��ذل 
الوعي  املجتمعية ورفع م�ستوى  الزراعة  املجتمع يف مبادرات  ومكونات 
بالزراعة  املتعلقة  الور�س  العديد من  نفذت  االإط��ار  باأهميتها، ويف هذا 
�سمن  �سمل  ال��ذي  وال�ستوي  ال�سيفي  الرنامج  اأطلقت  و  االإنتاجية 
زراعتها  ميكن  التي  واالأن���واع  الزراعة  اأ�سا�سيات  لتعليم  ور�سا  اأن�سطته 

واأوقات الزراعة واحل�ساد لكل نوع.

عام  ال�سادر  املجتمعية  الزراعة  ب�ساأن  ال��وزراء  جمل�س  ق��رار  يت�سمن  و 
2018 مواد �ساملة تو�سح اأهداف الزراعة املجتمعية وو�سائل ت�سجيعها 
تطبيقها  واأم��اك��ن  املجتمعية،  ال��زراع��ة  ن��ب��ات��ات  خ�سائ�س  و  وم��وا���س��م 
واملباين  ال�سكنية  واملجمعات  واملنازل  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�سمل  التي 
احلكومية. و تطرق القرار اإىل اآلية تر�سيد الري يف الزراعة املجتمعية 

وتوفري البذور والت�سويق والرقابة والتن�سيق مع ال�سركاء.
املعنية  ال�سلطات  مع  بالتعاون  والبيئة  املناخي  التغيري  وزارة  تعمل  و 
اأفراد املجتمع  على غر�س ثقافة الزراعة املجتمعية واإنتاج الغذاء لدى 
خال  من  وذل��ك  ال��غ��ذاء  من  اليومية  احتياجاتهم  �سد  يف  للم�ساهمة 
النباتات  ل��زراع��ة  ب��امل��ن��زل  معينة  م�ساحات  ا�ستغال  على  ت�سجيعهم 
وكذلك تخ�سي�س جزء من م�ساحة املجمعات ال�سكنية لزراعة النباتات 

املنا�سبة.

اأجرت 84,154 فح�سًا ك�سفت عن 1,209 اإ�سابات

»�ل�صحة« تعلن �صفاء 680 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي - وام:

ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع ل��ت��و���س��ي��ع وزي����ادة 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف 
االك��ت�����س��اف امل��ب��ك��ر وح�����س��ر احلاالت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  امل�سابة 
لهم  وامل����خ����ال����ط����ني   19 ك����وف����ي����د 
اإجراءها  ال����وزارة  اأع��ل��ن��ت  وع��زل��ه��م، 

كورونا  ب��ف��ريو���س  ج���دي���دة  اإ���س��اب��ة 
خمتلفة،  ج��ن�����س��ي��ات  م���ن  امل�����س��ت��ج��د 
وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  وجميعها 
وبذلك  الازمة،  ال�سحية  للرعاية 
امل�سجلة  احل�������االت  جم���م���وع  ي��ب��ل��غ 

حالة.  151،554
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت ال��������وزارة ع���ن وف�����اة 4 
م�������س���اب���ني وذل��������ك م�����ن ت���داع���ي���ات 
امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة 

خال  ج��دي��دا  فح�سا   84،154
املا�سية  ال�ساعة  والع�سرين  االأرب���ع 
املجتمع  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ف���ئ���ات  ع���ل���ى 
تقنيات  واأح���دث  اأف�سل  با�ستخدام 

الفح�س الطبي .
التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف  و���س��اه��م 
والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات 
ح����االت   1،209 ع����ن  ال��ك�����س��ف  يف 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
534 حالة . واأعربت وزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع عن اأ�سفها وخال�س 
املتوفني،  لذوي  وموا�ساتها  تعازيها 
جلميع  العاجل  بال�سفاء  ومتنياتها 
املجتمع  ب���اأف���راد  مهيبة  امل�����س��اب��ني، 
ال�سحية  اجل����ه����ات  م����ع  ال����ت����ع����اون 
وال��ت��ق��ي��د ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات واالل����ت����زام 
بالتباعد االجتماعي �سماناً ل�سحة 

و�سامة اجلميع .
كما اأعلنت ال��وزارة عن �سفاء 680 
بفريو�س  مل�����س��اب��ني  ج���دي���دة  ح���ال���ة 
كوفيد19-  امل�������س���ت���ج���د  ك�����ورون�����ا 
املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ب���ع���د 
امل�ست�سفى،  دخ��ول��ه��ا  م��ن��ذ  ال��ازم��ة 
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�سفاء 

حالة.  143،932

ق�صر �لوطن يح�صد جائزة �لوجهة �ملف�صلة للزو�ر من مينالك
•• اأبوظبي-وام:

ال��ث��ق��ايف واحل�ساري  ال�����س��رح  ال��وط��ن -  ق�����س��ر  ح�����س��د 
املف�سلة  "الوجهة  ج��ائ��زة   - االإم����ارات  دول��ة  الفريد يف 
ال�سرق  جم��ل�����س  ج���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  للزوار" خ���ال 
ال�سياحي  واجل��ذب  للرتفيه  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
العام. هذا  افرتا�سيا  نظم  الذي  "ميناالك" 2020، 

ق�سر  مكانة  على  هام  دليل  مبثابة  التكرمي  هذا  ويعد 
الرئا�سي  وال��ق�����س��ر  ب����ارز،  دويل  ث��ق��ايف  كمعلم  ال��وط��ن 
للزوار  ف��ري��دة  فر�سة  يقدم  ال��ذي  املنطقة  يف  الوحيد 
لدولة  العريقة  والتقاليد  امل��ع��ريف  االإرث  ال�ستك�ساف 
ال�سنوية املرموقة  االإم��ارات.  وحتتفل جوائز ميناالك 

وتكافئ  املنطقة،  يف  ال��رتف��ي��ه  �سناعة  اإجن����ازات  ب��اأب��رز 
�سناعة  ج��وان��ب  خمتلف  يف  امل��ت��م��ي��ز  واالأداء  االب��ت��ك��ار 

الرتفيه والت�سلية.

�صحة دبي تد�صن نظام eWallet للدفع �ملايل �لذكي

اأفتتح بف�سل منحة �سخية بقيمة 60 مليون جنيه اإ�سرتليني قدمتها ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

مركز ز�يد لأبحاث �لأمر��س �لنادرة لدى �لأطفال يف لندن يحتفل مبرور عام على �فتتاحه

•• دبي-وام:

الذكي  امل��ايل  "eWallet" للدفع  نظام  ام�س  بدبي  ال�سحة  د�سنت هيئة 
لتكون هي اجلهة احلكومية االأوىل على م�ستوى دبي التي تعمل بهذا النظام 
ومراكزها  وم�ست�سفياتها  الهيئة  مع  املتعاملني  جلميع  املجال  يفتح  ال��ذي 
اآمنة  الهاتف وبطريقة  ر�سوم اخلدمات عن طريق  الطبية لدفع  وعيادتها 

ودقيقة و�سريعة بعيدا عن ا�ستخدام العملة الورقية.
االإ�سامي  دب��ي  وب��ن��ك  الهيئة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  مت  ال���ذي   - التد�سني  وب��ه��ذا 
اأ�سافت  ق��د  بدبي  ال�سحة  هيئة  تكون   - لاإت�ساالت  االإم����ارات  وموؤ�س�سة 
خطوة مهمة لر�سيد خطواتها التي قطعتها يف اجتاه اال�ستغناء عن جميع 

ثم على م�ستوى معامات  التي كانت قد بداأتها داخلياً  الورقية  املعامات 
املوردين لت�سل االآن اإىل املعامات املالية للمتعاملني مع من�ساآتها الطبية.

كل  مبقدور  اأ�سبح  را�سد  م�ست�سفى  يف  اليوم  اجلديد  النظام  تطبيق  وم��ع 
بالنظام  اخلا�س   "eWalletAE" تطبيق  حتميل  مراجع  اأو  متعامل 
املايل  املحا�سب  يكون  نف�سها  اللحظة  ويف  مبا�سرة  امل��ايل  وال��دف��ع  اجل��دي��د 
..فيما فتحت  املعاملة  اإمت��ام  ثم  الدفع ومن  اإ�سعار  تلقى  قد  للهيئة  التابع 
الهيئة املجال للدفع االإلكرتوين عن طريق جمموعة من �سركات ال�سرافة 

املعتمدة لديها ت�سهيا على املتعاملني.
بدبي خال  ال�سحة  عام هيئة  القطامي مدير  واأك��د معايل حميد حممد 
دبي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  تد�سينه 

�سمو  اأطلقها  ق��د  ك��ان  ال��ت��ي  الرئي�سة  وم��ب��ادرات��ه��ا  ال��اورق��ي��ة  للمعامات 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
زي��ارات وال ورق بحلول  التحول حلكومة م�ستقبلية با  �ساأن  التنفيذي يف 

عام 2021.
وقال معاليه اإن دبي �سباقة بروؤيتها واأفكارها املبتكرة ومبادراتها اال�ستثنائية 
ت�سمل جميع مناحي  التي  والذكية  التقنية  التحوالت  بينها  اخلاقة ومن 
احلياة م�سريا اإىل اأن الهيئة تعمل مع جميع �سركائها اال�سرتاتيجيني من 
اأجل اأن تكون دائماً يف طليعة املوؤ�س�سات املنفذة لتلك التحوالت وما يت�سل بها 
من اأهداف واأولويات ت�سعى اإليها "�سحة دبي" تعزيزاً لتفوق دبي وحتقيقاً 

لر�سا النا�س وثقتهم و�سعادتهم.

وحيا معايل القطامي فرق العمل املتخ�س�سة يف الهيئة التي تقوم على عمليات 
التحول الاورقي موؤكدا اأنهم يقومون بعملهم باحرتافية وم�سوؤولية واأن 

الهيئة تقدر كل عمل خمل�س يخدم امل�سلحة العامة وم�سالح النا�س.
الدعم  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  النعيمي  اأح��م��د  لفت  جانبه  م��ن 
النظام  لتعميم  دبي"  "�سحة  توجه  عن  اإىل  الهيئة  يف  امل�سرتك  املوؤ�س�سي 
اجلديد على �سائر من�ساآتها الطبية خال الفرتة املقبلة ..موؤكداً اأن النظام 
جاهز لذلك واأن الهيئة اأو�سكت بالفعل على اإجناز التحول اإىل الاورقي يف 

معاماتها كافة واأن ذلك �سيكون �سريعاً ويف وقت قريب.
دب���ي االإ���س��ام��ي وموؤ�س�سة  ب��ن��ك  امل�����س��وؤول��ني يف  ال��ت��د���س��ني ع���دد م��ن  ح�سر 

الهيئة. من  وخمت�سني  م�سوؤولني  جانب  "ات�ساالت" اإىل 

•• اأبوظبي - لندن -وام:

حني اأفتتح " مركز زايد الأبحاث االأمرا�س النادرة لدى االأطفال يف لندن " 
اأبوابه يف اأكتوبر 2020 كان يتطلع ال�ستقبال اآالف املر�سى و مئات االأطباء 
والباحثني للعمل معا حتت �سقف واحد لتطوير عاجات لاأطفال امل�سابني 

باأمرا�س نادرة ومعقدة.
لكن االأمر اتخذ منحى اآخر، فحني اجتاح وباء كوفيد19- العامل يف وقت 
�سابق من هذا العام، �سخر املركز جميع كوادره الطبية واأن�سطته وخراته 
االأبحاث اخلا�سة  املر�سى ويف  امل�ست�سفى يف معاجلة  اأبحاثه لدعم  ومرافق 

بالوباء ملعرفة املزيد عن الفريو�س واطاع امل�سوؤولني على كل ما يتعلق به.
" مبرافقه املتطورة ذات  " مركز زايد لاأبحاث  اأختري  و لهذه املهمة فقد 
امل�ستوى العايل و طاقتها اال�ستيعابية ال�سخمة ل�سنع الن�سخة املطلوبة من 
الفريو�س وا�ستخدامها يف جتربة اأول حتد ب�سري لتطوير لقاح �سد كوفيد-

يف �سهر اأكتوبر املا�سي. عنها  االإعان  مت  والتي   19
ف�سا عن ذلك، اأجرى الباحثون اختبارات على عينات اأخذت من امل�سابني 
من املوظفني و املر�سى االآخرين الإخ�ساعهم للعاج ومتكن الباحثون من 
اأو حرف جيني يف اجلينوم امل�سبب لكوفيد-  1300 قاعدة  اأكر من  تتبع 
ي�ساعد العلماء يف التعرف على التغيريات التي تطراأ على الفريو�س  ما   19

ان��ت�����س��اره ب��ني ف��ئ��ات خمتلفة من  مب����رور ال��وق��ت وم���ن ث��م م��ع��رف��ة كيفية 
ال�سكان.

فخر  مكتب  ع��ام  مدير  ب��رك��ات،  مها  الروفي�سور  قالت  اخل�سو�س  بهذا  و 
الوطن : "كان مركز زايد مرنا و�سريعا جدا يف ا�ستجابته لتحديات الو�سع 
اأبحاثه لي�سع يف مقدمتها  االأول��وي��ات يف برامج  اأع��اد حتديد  احل��ايل وق��د 
جميع  ت�سخري  من  املركز  ومتكن  بكوفيد19-..  اخلا�سة  االأب��ح��اث  اإج��راء 
اأدواته واآليات عمله وخرته املنهجية وا�سعا االبتكار وتقدمي الدعم والعون 
ن�سب عينيه.. و نحن فخورون جدا مب�ساهمتهم يف الت�سدي حلالة الطوارئ 
جريت  م�ست�سفى  من  جوديث  الروفي�سور  قال  جانبه  من  هذه".  العاملية 
قيادة  رئي�س يف  دور  لها  كان  التي  لندن اجلامعية  وكلية  �سرتيت  اأورم��ون��د 
اململكة  جلهود  ا�ستكماال  عملنا  "ياأتي   :  2020 اأبريل  منذ  البحث  جهود 
املتحدة يف ت�سجيل الت�سل�سل اخلا�س باجلينوم امل�سبب لكوفيد19- والتعرف 
على كيفية انت�سار الفريو�س يف بريطانيا.. كما اأننا ن�ستخدم هذا الت�سل�سل 
يف جتربة االأدوية والعقاقري ومعرفة تاأثريها، ويت�سل ذلك ات�ساال مبا�سرا 

بالعمل اجلاري يف مركز زايد لبحث تاأثري الفريو�سات على االأطفال".
واأ�سار جوديث اإىل دور املركز مبرافقه وت�سميمه احلائز على جوائز يف متكني 
حافلة  قليلة  اأ�سهر  م��دى  على  ال�سعاب  مواجهة  من  االأط��ب��اء  و  الباحثني 
منا�سبا  مكانا  بكونه  لاأبحاث  زاي��د  مركز  " يتميز   : واأ�سافت  بالتحديات 

التباعد  للعمل، وقد جتلى ذلك بالدرجة االأ�سا�س حني ا�سطررنا لتطبيق 
واال�ستجابة  التكيف  اإمكانية  الوا�سعة  م�ساحته  لنا  اأت��اح��ت  فقد  اجل�سدي 
اأثناء انت�سار الوباء.. و نحن حمظوظون بالعمل يف  ملتطلبات العمل االآمن 
ال�ساعة  العاملة على مدار  الفرق  التي ت�ساهي خرة  املتميزة  املرافق  هذه 
امل�سابني  لاأطفال  نقدمها  التي  الرعاية  مب�ستوى  االرتقاء  من  لتمكيننا 

باأمرا�س خطرية".
ملوؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة   - بارك�س  لويز  قالت  للمركز  االأول  العام  وعن 
الذي ن�سرت�سد  الهدف  "اإن  اأورموند اخلريية لاأطفال:  م�ست�سفى جريت 
به ويحفزنا لبذل جهد ا�ستثنائي هو اإحداث تغيري جذري يف حياة االأطفال 
اململكة  م��ن  اأن��ح��اء خمتلفة  م��ن  وال��ق��ادم��ني  خ��ط��رية،  ب��اأم��را���س  امل�سابني 
املتحدة لتلقي الرعاية ال�سحية يف م�ست�سفى جريت اأورموند �سرتيت.. ومن 
االأب��ح��اث اخلا�سة بفريو�س  دور حم��وري يف  زاي��د  ملركز  يكون  اأن  الطبيعي 
تثمر  اأن  يوؤمل  التي  لاأبحاث  خم�س�سا  مركزا  لكونه  نظرا  كوفيد19- 
زايد  مركز  بافتتاح  احتفلنا  ح��ني  ال��ن��ادرة..  االأم��را���س  معاجلة  يف  جناحا 
لاأبحاث يف عام 2019، مل نكن نتخيل للحظة اأننا �سنعمل يف ظروف كهذه 
بعد عام واحد فقط من افتتاحه .. و ال ي�سعنا اإال اأن نتقدم بجزيل ال�سكر 
لدينا  كان  ملا  الدعم فلوال م�ساهمتهم  املانحني ومقدمي  والعرفان جلميع 
هذا املركز املتميز الذي ترز احلاجة اإليه االآن اأكر من اأي وقت م�سى.. اإن 

مركز زايد لاأبحاث هو جت�سيد فعلي ملا ميكننا حتقيقه بالعمل امل�سرتك".
اأورموند  التنفيذي مل�ست�سفى جريت  الرئي�س  من ناحيتها قالت مات �سو - 
�سرتيت : "ميثل التعاون اأحد االأركان الرئي�سة لعملنا والرعاية التي نقدمها 
لاأطفال امل�سابني باأمرا�س خطرية و هذا هو الوقت االأمثل لذلك - و نحن 
نواجه حتديات فريو�س كوفيد19-.. اإن وجود مرفق يتيح مل�ست�سفى جريت 
اأورموند �سرتيت وكلية لندن اجلامعية العمل جنبا اإىل جنب اأمر يف غاية 
االأهمية ونحن ممتنون جلميع العاملني يف موؤ�س�ساتنا ومراكزنا من علماء 
وباحثني واأطباء لتفانيهم وت�سافر جهودهم التي كان لها الدور االأكر يف 

حتقيقنا هذا الكم من االإجنازات يف هذا الوقت الق�سري".
واأعرب عن �سكر مركز زايد ملعهد "انغاند ري�سريت�س"، وموؤ�س�سة وولف�سون، 
لدعمها  فاميلي  ميد  وموؤ�س�سة  غريفيث،  واوديلي  كونويل  جون  وموؤ�س�سة 
لاأبحاث  زاي��د  مركز  اإن�ساء  يف  الف�سل  لها  ك��ان  التي  ال�سخية  وترعاتها 
الذي انبثق عن �سراكة بني م�ست�سفى جريت اأورموند �سرتيت وكلية لندن 

اجلامعية وموؤ�س�سة م�ست�سفى جريت اأورموند اخلريية لاأطفال.
اأفتتح قبل عام بف�سل  " كان قد  زاي��د لاأبحاث  " مركز  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سيخة  �سمو  قدمتها  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   60 بقيمة  �سخية  منحة 
االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 

لاأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية .

للتاأكد من تطبيق الإجراءات الحرتازية والوقائية من فريو�س كورونا
بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية تفتي�صية على 30 �صكنًا عماليًا موؤقتًا

�أبوظبي ت�صجل 37 �ألف مولود جديد يف 2019
•• اأبوظبي -الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي حملة 
من  ع���دد  ع��ل��ى  تفتي�سية  ت��وع��وي��ة 
الواقعة  امل��وؤق��ت�����ة  ال��ع��م��ال  �سكنات 
لبلدية  اجل��غ��رايف  ال��ن��ط��اق  �سمن 
اأب���وظ���ب���ي، وذل�����ك بهدف  م��دي��ن��ة 
التاأكد من تطبيق متطلبات البيئة 
�سكنات  يف  وال�����س��ام��ة  وال�����س��ح��ة 
ال��ع��م��ال، وات��خ��اذ كافة االإج����راءات 
فريو�س  من  للوقاية  االح��رتازي��ة 

البلدية  م��ف��ت�����س��و  الح������ظ  وق������د 
ك���ام���ًا م���ن ق��ب��ل عمال  ال���ت���زام���اً 
ال�������س���ك���ن���ات ال����ت����ي مت����ت زي���ارت���ه���ا 
ب��ك��اف��ة االإج����������راءات االح����رتازي����ة 
اجلهات  و�سعتها  التي  والوقائية 
م���ن فريو�س  ل��ل��وق��اي��ة  امل��خ��ت�����س��ة 
االل��ت��زام بتطبيق  ك��ورون��ا، وكذلك 
وال�سحة  البيئة  متطلبات  جميع 

وال�سامة املو�سى بها.
ا�ستكمااًل  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  ت����اأت����ي 
العام  بداية  منذ  املعتمدة  للخطة 

ك���������ورون���������ا.  و������س�����ه�����دت احل���م���ل���ة 
موؤقتاً،  ع��م��ال��ي��اً  �سكناً   30 زي����ارة 
االإج����راءات  تطبيق  على  للوقوف 
العمال  وت���وع���ي���ة  االح������رتازي������ة، 
ال�سكنات  يف  ال�سركات  وم�����س��وؤويل 
موا�سلة  ب���������س����رورة  ال���ع���م���ال���ي���ة 
تطبيق كافة االإج��راءات الوقائية، 
وارتداء  االأ�سخا�س،  والتباعد بني 
حفاظاً  التجمع،  وعدم  الكمامات، 
ع��ل��ى ���س��ح��ة ال���ع���م���ال واحل�����د من 

انت�سار اأي فريو�س.

متطلبات  على  للتفتي�س  اجل���اري 
البيئة وال�سحة وال�سام��ة، والتي 
االإج������راءات  ج��م��ي��ع  ت�سمينها  مت 
االح�����رتازي�����ة ب���ف���ريو����س ك���ورون���ا، 
ح��ي��ت ي��ت��م ال���ت���اأك���د ب�����س��ك��ل دوري 
والعمال  ال�����س��رك�����ات  ال���ت���زام  م���ن 
باللوائح والتعليمات ال�سادرة بهذا 
اخل�����س��و���س، ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �سحة 
ب�سكل  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  و���س��ام��ة 
وجه  على  العمالية  والفئات  ع��ام، 

اخل�سو�س.

•• اأبوظبي -وام:

ك�سف "مركز االإح�ساء" يف اأبوظبي 
و160  األ����ف����ا   37 ت�����س��ج��ي��ل  ع����ن 
م��ول��ودا ج��دي��دا يف اإم���ارة اأبوظبي 
 29 ب�  2019 مقارنة  عام  خال 
 2009 عام  و68 مولودا يف  األفا 
باملائة   27.8 م��ق��داره��ا  ب���زي���ادة 

خال االأعوام الع�سرة املا�سية.
املواليد  اإح�����س��اءات  تقرير  اأ���س��ار  و 
اأم�س  املركز  عن  ال�سادر   2019
االأول االأحد اإىل اأن معدل املواليد 

 ..  2019 لعام  املواطنني  مواليد 
بن�سبة  اأبوظبي  منطقة  يف  ول���دوا 
56.5 باملائة من اإجمايل املواليد 
املواطنني، يف حني كانت ن�سبتهم يف 
منطقة العني40 باملائة و منطقة 
جمموع  م��ن  باملائة   2.7 الظفرة 
املواليد املواطنني .. غري اأن ن�سبة 
من مواليد املواطنني  باملائة   0.8

غري مبينة املنطقة.
�سهر  �سجل  فقد  للتقرير  ووف��ق��ا 
مايو العدد االأكر يف عدد املواليد 
والذي بلغ 3262 مولودا وبن�سبة 

اخلام يف االإمارة و�سل اإىل 14.5 
ال�سكان  م��ن   1000 لكل  م��ول��ود 
معدل  بلغ  فيما   ،2019 ع��ام  يف 
مولود   52.7 ال���ع���ام  اخل�����س��وب��ة 
لكل 1000 امراأة يف �سن االإجناب 
اأظهر التقرير  – 49�سنة. و   15
امل��وال��ي��د االأحياء  ارت��ف��اع��ا يف ع��دد 
1979 و  ب���ني ع��ام��ي  امل�����س��ج��ل��ني 
حوايل  ت�ساعف  الذي  و   2019
الزيادة  ن�سبة  لتبلغ  م���رات  ث��اث 

خال تلك الفرتة 285 باملائة.
و اأو�سح التقرير اأن اأكر من ن�سف 

مواليد  اج��م��ايل  م��ن  باملئة   8.8
�سهر  �سهد  ح��ني  يف   ،2019 ع��ام 
مواليد خال  ن�سبة  اأدن��ى  فراير 
العام ذاته والتي بلغت 7.3 باملائة 

وبواقع 2709 مواليد.
وبلغت ن�سبة النوع عند املياد من 
اأبوظبي  اإم�����ارة  م��وال��ي��د  اإج���م���ايل 
خال عام 2019 107.2-  ذكر 
معدل  بلغ  فيما  اأن��ث��ى   100 لكل 
لكل  طفل   1.5 الكلي  اخل�سوبة 
 49-15 االجن���اب  �سن  ام����راأة يف 

�سنة.
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اأخبـار الإمـارات
وز�رة �لدفاع تطلق مبادرة نبدع .. لند�فع 

�صمن مبادر�ت عام �ل�صتعد�د للخم�صني
•• اأبوظبي-وام:

ال��وزارة يف  اإط��ار م�ساهمة  .. لندافع"، وذل��ك يف  "نبدع  اإط��اق مبادرة  اأم�س عن  الدفاع  اأعلنت وزارة 
اجلهود الوطنية لت�سميم مكونات اخلطة التنموية ال�ساملة للدولة ا�ستعداداً للخم�سني عاماً املقبلة. 
وتهدف املبادرة اإىل اإ�سراك فئة ال�سباب يف االإمارات لطرح اأفكارهم واآرائهم حول �سبل تعزيز املرونة 

الوطنية الدفاعية للدولة خال اخلم�سني عاماً املقبلة.
ال�سباب  وع��ي  لزيادة  الدفاع  وزارة  تطلقها  �سبابية  مبادرة  اأول  هي  لندافع"،   .. "نبدع  مبادرة  وتعد 
حول خمتلف االأدوار وامل�سوؤوليات التي ميكن اأن تلعبها املوؤ�س�سات الدفاعية يف الدولة لتعزيز املرونة 
الر�سمي  االإل��ك��رتوين  املوقع  على  متاحة  امل�ساركة  ومعايري  املبادرة  تفا�سيل  و�ستكون  هذا  الوطنية. 

ومن�سات التوا�سل االجتماعي للوزارة وللموؤ�س�سة االحتادية لل�سباب عر الو�سم # نبدع- لندافع.

�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك تعزي ملك 
�لبحرين بوفاة �لأمري خليفة بن �صلمان

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
لاأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية برقية تعزية وموا�ساة اإىل 
بوفاة  ال�سقيقة  البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  امللك حمد بن عي�سى  �ساحب اجلالة 
". واأعربت �سموها يف برقية  "رحمه اهلل  اآل خليفة  املغفور له االأم��ري خليفة بن �سلمان 
العزاء عن �سادق تعازيها و موا�ساتها جلالة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة بوفاة االأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة �سائلة املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته و اأن ي�سكنه 

ف�سيح جناته واأن يلهم جالته و اآل خليفة الكرام ال�سر و ال�سلوان.

�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك تعزي قرينة ملك 
�لبحرين بوفاة �لأمري خليفة بن �صلمان

•• اأبوظبي-وام:

بعثت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لاأمومة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية برقية تعزية و موا�ساة اإىل �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئي�سة املجل�س االأعلى للمراأة بوفاة 
املغفور له االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة "رحمه اهلل". و اأعربت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف 
برقيتها عن خال�س موا�ساتها و تعازيها بوفاة االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة .. �سائلة املوىل عز وجل 
اأن يتغمده بوا�سع رحمته و اأن ي�سكنه ف�سيح جناته و اأن يلهم اآل خليفة الكرام ال�سر و ال�سلوان. كما 
بعثت �سموها برقية تعزية و موا�ساة اإىل �ساحبة ال�سمو ال�سيخة ح�سة بنت على اآل خليفة حرم املغفور 
له االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة " اأعربت فيها عن خال�س موا�ساتها وتعازيها يف الفقيد .. �سائلة 

املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته و اأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اآله ال�سر و ال�سلوان.

خالل احتفال وزراة الت�سامح والتعاي�س باليوم العاملي للت�سامح 

نهيان بن مبارك يطلق ند�ء �لت�صامح من �لإمار�ت �إىل �لعامل
 القيادات الدينية والفكرية واملجتمعية بالدولة ت�سارك الوزارة يف نداء الت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
للت�سامح  ع��امل��ي��ا  ن���داء  وال��ت��ع��اي�����س 
ال�ساعة  ع��ن��د  الت�سامح"  "نداء 
وذلك  اأم�س  �سباح  من   11:16
باليوم  ال��دول��ة  احتفاالت  اإط��ار  يف 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ت�����س��ام��ح، وذل������ك على 
الوطني  املهرجان  هام�س فعاليات 
تنظمه  ال��ذي  والتعاي�س  للت�سامح 
نهج  "على  ���س��ع��ار  حت���ت  ال�������وزارة 

زايد".
العاملي  ال���ن���داء  اإط����اق  ���س��ارك يف 
226 جهة ووزارة وهيئة احتادية 
اإ����س���اف���ة اإىل  وحم���ل���ي���ة وخ���ا����س���ة 
واالأندية  ال��ع��ام  ال��ن��ف��ع  م��وؤ���س�����س��ات 
ال���ري���ا����س���ي���ة وط��������اب امل�����دار������س 

واجلامعات.
موؤ�س�سات  امل��ب��ادرة  يف  �ساركت  كما 
ع����امل����ي����ة م����ث����ل االحت����������اد ال�������دويل 
ل��ل��ري��ا���س��ة االإل���ك���رتون���ي���ة، ورك���زت 
ي��وج��ه ممثل عن  اأن  على  امل��ب��ادرة 
جهة اأو هيئة م�ساركة نداء الت�سامح 
مبختلف لغات العامل ، ليعر من 
التعاي�س  قيم  تعزيز  ع��ن  خالها 
واملحبة  الت�سامح  ث��ق��اف��ة  وغ��ر���س 
املجتمع  فئات  كافة  لدى  وال�سام 
وعلى امل�ستوى العاملي، حيث اأطلق 

النداء ب� 8 لغات خمتلفة.
 : الت�سامح"  "نداء  معاليه  وردد 
العمل معاً،  اإىل   ، " ندعو اجلميع 
التعارف   ، ي�سوده  ع��امل  اأج���ل  م��ن 
الت�سامح   ، فيه  وَيُعم   ، والتعاطف 

اأن�سطتها ومبادراتها على الو�سول 
بتجربة االإمارات اإىل العاملية، جنبا 
اإىل جنب مع القيام بتعزيز ثقافة 
جميع  ل��دى  والتعاي�س  الت�سامح 
يعني  وه��ذا  املحلي،  املجتمع  فئات 
اإىل  االإماراتي  الت�سامح  اأن ينطلق 
مبختلف  وال�����س��ع��وب،  االأمم  ك��اف��ة 
واأديانهم  وان��ت��م��اءات��ه��م  ل��غ��ات��ه��م 
وثقافتهم، لي�سبح النموذج واملثال 

الذي يقتدي به العامل.
واأعرب عن فخره باملبادرات املهمة 
الوطني  املهرجان  احت�سنها  التي 
العامل  ه���ذا  وال��ت��ع��اي�����س  للت�سامح 
برغم تنظيمه افرتا�سيا الأول مرة 
الت�سامح  م��وؤمت��ر  اإط���اق  ومنها   ،
بح�سور  للخم�سني  واال���س��ت��ع��داد 
م���ف���ك���ري���ن وق�������ادة روح����ي����ني على 
ال�سنوي  واللقاء  ال��ع��امل،  م�ستوى 
االأول للحكومة حا�سنة للت�سامح، 
واإط��اق 40 جلنة ت�سامح يف 40 
واإط����اق  احت����ادي����ة،  وج��ه��ة  وزارة 
للحكومة  االإر��������س�������ادي  ال���دل���ي���ل 
حا�سنة للت�سامح، واإطاق مبادرة 
املت�ساحمة،  امل��وؤ���س�����س��ات  اع���ت���م���اد 
واإطاق بطولة االإمارات للت�سامح 
االإل����ك����رتون����ي����ة  ال�����ري�����ا������س�����ات  يف 
العاملية  امل���ف���و����س���ي���ة  وت�����س��ك��ي��ل   ،
واالألعاب  الريا�سات  يف  للت�سامح 
االإلكرتونية وعقد موؤمترها االأول 
افرتا�سيا، وتنظيم موؤمتر الذكاء 
اال�سطناعي ودور القيم االإن�سانية 
بح�سور حملي وعاملي بارز ملناق�سة 
هذه الق�سية التي تتعلق مب�ستقبل 
االإن�سان على هذا الكوكب، اإ�سافة 

والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ي��ك��ون  ل��ك��ي 
دول  كافة  به  تتمتع  حقا  وال�سام 
النظر  ب��غ�����س  ال����ع����امل،  و����س���ع���وب 
ع���ن اخ���ت���اف االأل�������وان واالأدي������ان 
واللغات،  واالأع��������راق  وال���ث���ق���اف���ات 
النداء  ه����ذا  اإط������اق  اأن  م����وؤك����دا 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع اح��ت��ف��االت العامل 
ياأتي  ل��ل��ت�����س��ام��ح،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
تعميقا الأهمية هذا اليوم، واإميانا 
من االإمارات باالأهداف التي يقوم 
ال��ي��وم االأمم���ي، ورغبة  عليها ه��ذا 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ي��ك��ون  ب����اأن 
ب���ه كل  ن��ه��ت��م  واأن  ط��ب��ي��ع��ة ح���ي���اة، 
ي��وم من اأي��ام ال��ع��ام، ولي�س يف يوم 

واحد.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  واأ�ساف 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
فذ،  عاملي  قائد   ، امل�سلحة  للقوات 
يوؤمن اإميانا را�سخا باأنه البد من 
والتعاي�س  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
اأف�سل  غ���د  اأج�����ل  م���ن  وال�������س���ام، 
للعامل اأجمع، ونحن اأبناء االإمارات 
الت�سامح  درب  ع��ل��ى  دائ��م��ا  ن�سعى 
قيادتنا  ب��ت��وج��ي��ه��ات  وال��ت��ع��اي�����س 
لرتاثنا  وا���س��ت��ل��ه��ام��ا   ، ال��ر���س��ي��دة 
اخلالد الذي اأ�س�سه الوالد املوؤ�س�س 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
اأقتب�س  هنا  و  ثراه"..  اهلل  "طيب 
كلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال��ت��ي ترتجم  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
قناعته املطلقة بالت�سامح : "يبقى 
وثقافته  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ت��ر���س��ي��خ 
املجتمعات وال�سعوب �سرورة  لدى 

 ، عنه  وت���زول  وال��ع��دل،  والتعاي�س 
والكراهية  الت�سدد  مظاهر  كافة 
ف��ي��ه اخلري  ، وي��ت��ح��ق��ق  وال���ع���ن���ف 
وم�ستقبل   ، واالأم��������ان  وال�������س���ام 
اأف�����س��ل ل��اإن�����س��ان يف ك��ل مكان" ، 
امل�ساركة  الفئات  كافة  بعده  وردده 
ب���امل���ب���ادرة ب�����س��ك��ل اف���رتا����س���ي، من 
بالدولة  الدينية  القيادات  خ��ال 
ال����دك����ت����ور حم���م���د مطر  ����س���ع���ادة 
�سامل الكعبي رئي�س الهيئة العامة 
ل��ل�����س��وؤون اال���س��ام��ي��ة واالأوق������اف 
النائب  ه��ي��ن��در  ب����ول  وامل����ط����ران   ،
اجلزيرة  �سبه  جل��ن��وب  ال��ر���س��ويل 
ال��ع��رب��ي��ة، واحل��اخ��ام ي��ه��ودا �سارنا 
احلاخام االأكر للجالية اليهودية 
يف االإم�����ارات، وف��ا���س��ودي��ف �سروف 
دبي،  يف  الهندو�سي  املعبد  رئي�س 
و�سوريندر �سينغ كاندهاري رئي�س 
ناناك  ج���ورو  معبد  اإدارة  جمل�س 
�سارك  ك��م��ا  ب���دب���ي،  لل�سيخ  درب�����ار 
ب���ال���ن���داء مم���ث���ل���ون ع����ن االأ�����س����رة، 
واملدار�س  احل��ك��وم��ي��ة،  وامل���دار����س 
الت�سامح،  وف���ر����س���ان  اخل���ا����س���ة، 
الدين،  ورجال  اجلامعات،  واأندية 
وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، واالأدب����اء 
ال���ن���داء  ع��ن��ه��م  وردد  وال���ف���ن���ان���ني 
الظاهري  نا�سر  وامل��خ��رج  الكاتب 
ب���ج���ان���ب االأك������ادمي������ني وال���ع���م���ال 

والريا�سيني.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اإن اإطاق "نداء الت�سامح" 
ه�����و دع��������وة ت���وج���ه���ه���ا االإم�����������ارات 
فئاتها  وج���م���ي���ع  مب���وؤ����س�������س���ات���ه���ا، 
العامل،  اإىل  اأر�سها  واملقيمني على 

لتجاوز  االأم���ث���ل  وال�����س��ب��ي��ل  ملحة 
التحديات امل�سرتكة التي ي�سهدها 
العامل، ويف اليوم العاملي للت�سامح 
ن���وؤك���د م��وا���س��ل��ة دول�����ة االإم������ارات 
لتعزيز  نهجها  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
لتحقيق  وال�سام  التعاي�س  اأ�س�س 
م�ستقبل اأف�سل للب�سرية جمعاء". 
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأو���س��ح 
هو  الت�سامح"  "نداء  اأن  م��ب��ارك 
الوطني  امل��ه��رج��ان  اأن�����س��ط��ة  اأح����د 
ل��ل��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ال����ذي قدم 
ع�سرات املبادرات املتعلقة باحلكومة 
واجلاليات  ل��ل��ت�����س��ام��ح،  ح��ا���س��ن��ة 
كما  واجلامعات،  املدار�س  وط��اب 
امتدت اأن�سطته اإىل عامل الريا�سة 
اأول  خ��ال��ه  م��ن  لتنطلق  العاملية 
بطولة عاملية للت�سامح يف الريا�سة 
الفن  ع����امل  واإىل  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
اأي�سا، ومل تغفل  والفكر  والثقافة 
والطفل  االأ�سرة  املهرجان  اأن�سطة 
املوؤ�س�سات  وكذلك  االإع��ام  ودور   ،
وعلوم  وال����رتب����وي����ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
اال�سناعي،  وال����ذك����اء  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
والرتاث العاملي والأثره يف الت�سامح 
وط��ب��ي��ع��ة امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي من 
خال تواجد العديد من اجلاليات 
برتاثها ثقافاتها املحتلفة، موؤكدا 
ليكون  اإط���اق���ه  مت  امل��ه��رج��ان  اأن 
مبادرة وطنية حتمل ر�سالة عاملية 
لتعزيز القيم االإن�سانية ويف القلب 
الت�سامح والتعاي�س وال�سام  منها 

واالأخوة االإن�سانية.
الت�سامح  وزارة  اأن  واأ�������س������اف 
كافة  خ��ال  م��ن  ت��رك��ز  والتعاي�س 

 2020 عام  ر�سمياً، ويف  للت�سامح 
مت حت��دي��ث ن��ط��اق ع��م��ل ال�����وزارة 
ال��ت��ع��اي�����س لت�سبح  واإ���س��اف��ة م��ل��ف 

وزارة الت�سامح والتعاي�س.
حيوية  حمطات  هناك  اأن  واأو�سح 
والتعاي�س  الت�سامح  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
اإليها  االإ�����س����ارة  ي��ج��ب  االإم����ارات����ي 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا، ت��ب��داأ دائ��م��ا باإرث 
ير�سد  وال���ذي  الت�سامح،  يف  زاي���د 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  �سخ�سية 
زايد بن �سلطان "طيب اهلل ثراه" 
باأقواله  ل��ل��ت�����س��ام��ح،  ع��امل��ي  ك��رم��ز 
واأف���ع���ال���ه وم���واق���ف���ه ال��ع��امل��ي��ة، ثم 
االإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع  اإىل  ت��ن��ط��ل��ق 
جن�سية   200 ي���������س����م  ال����������ذي 
التعاون  �سوى  يجمعه  ال  خمتلفة 
والت�سامح والعي�س امل�سرتك، ونبذ 
والت�سدد  التع�سب  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة 
واالخ���������ت���������اف، م����ه����م����ا ت���ن���وع���ت 
ثقافتهم ولغاتهم واأديانهم، ليكون 
رمزا  فئاته  املجتمع مبختلف  هذا 

للمجتمع العاملي املت�سامح.
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأ���س��اف 

الت�سامح  ق�����س��اي��ا  م��ن��اق�����س��ة  اإىل 
ال���ب���ي���ئ���ي وال����دي����ن����ي وال���ري���ا����س���ي 
وغريها  واالإع��ام��ي،  واملجتمعي، 

من املو�سوعات املهمة.
ونبه معاليه اإىل اأهمية ر�سد الدور 
الكبري ال���ذي ق��ام��ت ب��ه االإم����ارات 
والدويل  الت�سريعي  امل�ستوى  على 
يف جمال الت�سامح ، ونحن نحتفي 
مذكرا   ، بالت�سامح  العاملي  باليوم 
بتواريخ رئي�سية منها عام 2015 
ال��ذي �سدر فيه قانون  العام  وه��و 
ويف  والكراهية،  التمييز  مكافحة 
عام 2016 مت ا�ستحداث من�سب 
الت�سامح  ليتحول  الت�سامح،  وزي��ر 
من اجتهاد �سخ�سي على م�ستوى 
ال��ق��ي��م واالأخ�����اق وال�����س��ل��وك، اإىل 
واآلياته،  له منهجه  عمل موؤ�س�سي 
اال�ستعداد  ب���داأ   2018 ع���ام  ويف 
للقاء التاريخي بني باب الفاتيكان 
و�سيخ االأزه��ر الإع��ان بنود وثيقة 
 2019 ع��ام  االإن�سانية يف  االأخ��وة 
ح��ي��ث مت اإ����س���دار وث��ي��ق��ة االأخ����وة 
عام  وت��خ�����س��ي�����س   ، االإن�������س���ان���ي���ة 

تتعلق  الثالثة  املحطة  اأن  م��ب��ارك 
مب��ف��ه��وم ال��ت�����س��ام��ح يف االإم�������ارات 
لتعاليم   ، ح����ي  جت�����س��ي��د  وه�����و   ،
االإ�سام احلنيف ، وتعبري طبيعي 
، ع���ن االع����ت����زاز ب��ع��ظ��م��ة ال����رتاث 
ت�سامح  وهو   ، واالإ�سامي  العربي 
من اجلميع مع اجلميع ، وت�سامح 
ي����وؤدي ، اإىل ال��ت��اآل��ف وال���رتاح���م ، 
اأج��ل منفعة اجلميع  واحل���وار من 
االإم������ارات  ال��ت�����س��ام��ح يف  اأن  ك��م��ا   ،
ه��و احل��ي��اة ب�ساٍم م��ع االآخ��ري��ن ، 
 ، وثقافاتهم  معتقداتهم  واح��رتام 
وهو االإدراك الواعي باأن التعددية 
ال�سكان  خ�����س��ائ�����س  يف   ، وال��ت��ن��وع 
للمجتمعات  ق����وة  م�����س��در  ه��م��ا   ،
تنمية  اأهمية  يوؤكد  الب�سرية، وهو 
عليهم  واالنفتاح   ، بالب�سر  املعرفة 
املفاهيم  وت�����س��ح��ي��ح  ب���اإي���ج���اب���ي���ة، 
ال�سور  من  والتخل�س   ، اخلاطئة 
 ، االآخ��ري��ن  عن  ال�سلبية  النمطية 
لتفهم  اإىل اجلميع  دع��وة  اأن��ه  كما 
ال��ع��اق��ات االإي��ج��اب��ي��ة ب��ني جميع 

الثقافات واملعتقدات.

خليفة بن حممد : �لمار�ت قدمت لالإن�صانية منهجًا فريدً� يف �لت�صامح
•• اأبوظبي- وام: 

بن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  اأك��د 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  خ��ال��د 
التطوعية،  واج���ب  جمعية  اإدارة 
ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري ل��ف��ري��ق فزعة 
االإم��������ارات  دول������ة  اأن  ال���ت���ط���وع���ي، 
وقّدمت  انتهجت  املتحدة  العربية 
فريداً  منهجاً  جمعاء،  لاإن�سانية 
ُيحتذى به يف تعزيز قيم الت�سامح 
وثقافة التعاي�س ال�سلمي امل�سرتك 

ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
"حفظه  ال��دول��ة  نهيان،رئي�س  اآل 
من  مزيداً  للوطن  متمنياً  اهلل".. 
ال��ت��ق��دم وال���رق���ي واالزده�������ار، واأن 
يحفظ االإمارات وجمتمعها الذي 
يف  متجان�ساً  عاملياً  اأمنوذجاً  ميثل 

الت�سامح والتعدديةواالأمان.
امل�����ح�����وري  ال����������دور  اإىل  واأ��������س�������ار 
قيم  ت���ر����س���ي���خ  يف  ل���ل���م���ت���ط���وع���ني 
اإىل  ال��ت�����س��ام��ح ون�������س���ره���ا، الف����ت����اً 
جمعية  بها  ت�سطلع  التي  اجلهود 

نقل  يف  ع���ات���ق���ه���م  ع���ل���ى  وط���ن���ي���ة 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  وروؤي����ة  ر���س��ال��ة 
ب���اإث���راء م��ن��اخ ال��ت��وا���س��ل واحل����وار 
والتعاون  االإيجابية  ج�سور  وبناء 
�سمو  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً  امل���ج���ت���م���ع���ي، 
احلميدة،  االإم���ارات���ي���ة  االأخ������اق 
وا�ستدامة الفهم احلقيقي لتعميق 
تعزيز  يف  ودوره����ا  الت�سامح،  قيم 
ال��ت��اآخ��ي وال�����ِس��ل��م وال�سام  دع��ائ��م 
وامل���ح���ب���ة، وت���وف���ري امل�����اذ االآم����ن 

لاإن�سان.

واح����رتام وق��ب��ول االآخ����ر، بقواعد 
له  املغفور  دعائمها  اأر�سى  را�سخة 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
كلمٍة  يف  وقال  ثراه".  اهلل  "طيب 
العاملي  باليوم  االحتفاء  مبنا�سبة 
للت�سامح: اإن االإمارات تاأ�ّس�ست على 
برمز  اقتداًء  الت�سامح  روح  اإع��اء 
ال�سام "زايد اخلري" الذي غر�س 
ف��اأث��م��ر هذا  وال��وئ��ام  املحبة  ب���ذور 
النهج ال�سديد و�سارت عليه قيادتنا 
ال��ر���س��ي��دة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا �ساحب 

واج���ب ال��ت��ط��وع��ي��ة، وف��ري��ق فزعة 
االأع�ساء  خ���ال  م���ن  ال��ت��ط��وع��ي، 
انطاقاً  وال�����س��رك��اء،  واملنت�سبني 
م��ن ال��ر���س��ال��ة احل�����س��اري��ة للوطن 
واإلهاماً  االإن�����س��ان��ي��ة،  ُح���ب  ل��ن�����س��ر 
ملبادراتها الرائدة يف جمال تر�سيخ 
�ل  مفهوم العي�س امل�سرتك التيتوؤ�سّ
واالن�سجام  وال���ت���ف���اه���م  ال���ت���اآل���ف 

وتكري�س االحرتام املتبادل.
التطوعية،  املوؤ�س�سات  اأن  واأ���س��اف 
ورّواد التطوع، يتحملون م�سوؤولية 

عبد�لرحمن �لعوي�س: �لإمار�ت منوذج يحتذى 
يف �لت�صامح و�لتعاي�س بني خمتلف �لثقافات

•• دبي -وام:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�سحة ووقاية املجتمع 
اأن دولة االإم��ارات جنحت يف حتقيق جتربة فريدة يف الت�سامح والتعاي�س 
بني خمتلف اجلن�سيات واالأديان التي ت�سكل الن�سيج املجتمعي املتما�سك يف 
الدولة وهي تعبري عن الراء الثقايف والتطور االإن�ساين والتفاعل احل�ساري 

ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه االإم���������ارات ن���ظ���را لكون 
الت�سامح قيمة متاأ�سلة يف عمق املجتمع 
االإماراتي و�سفة اإن�سانية اإ�سامية نبيلة 
ور�سخها  رعاها  �سامية  اأخاقية  وقيمة 
الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
على  وحافظت  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان 
جهودها  اإط��ار  يف  الر�سيدة  القيادة  اإرث��ه 
لتحويل ثقافة الت�سامح واحرتام التنوع 
الثقايف اإىل عمل موؤ�س�سي م�ستدام. وقال 
ل���ه مب��ن��ا���س��ب��ة اليوم  ك��ل��م��ة  م��ع��ال��ي��ه - يف 
اأهم  اأحد  اإن الت�سامح  العاملي للت�سامح - 

اأ�سا�سيا يف  �سمات دولة االإم��ارات وعن�سرا 
روؤيتها للحا�سر وامل�ستقبل حيث اأر�ست الدولة منوذجا يحتذى به يف جمال 
للعديد  اأم��ان  كواحة  الثقافات  خمتلف  بني  والتعاي�س  الديني  الت�سامح 
يكر�س  بامتياز  اأخاقيا  تقدم من خاله م�سروعا  املختلفة  الثقافات  من 
االإمارات كوجهة عاملية للت�سامح والتعاي�س ومن خال اجلهود التي تبذلها 
وامل�ساهمة يف  املجتمع  والتعاي�س يف  للت�سامح  الر�سيدة كحا�سنة  احلكومة 
اجلهود الدولية لتعزيز الت�سامح واإبراز الدور الرائد للدولة يف هذا املجال. 
االإم��ارات يف  دول��ة  تبذلها  التي  البارزة  اإىل اجلهود  العوي�س  واأ�سار معايل 
توا�سل  حيث  كوفيد19-  اأملتها جائحة  التي  اال�ستثنائية  الظروف  ظل 
لتلبية  ع��دة  دول  اإىل  ال��و���س��ول  الطبية  واالإم�����دادات  اخل��ريي��ة  امل�ساعدات 
النداءات االإن�سانية ودعم جهود املنظمات الدولية الإغاثة املحتاجني بدون 
النظر اإىل لونهم اأن عقديتهم اأو جن�سيتهم لرت�سخ دولة االإمارات مكانتها 
االإن�سانية  وال�سراكة  الت�سامح  قيم  بتعزيز  الفاعلة  وم�ساهمتها  العاملية 
للت�سامح  عاملي  اإن�ساين  اإط��ار  يف  للمجتمعات  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق 

الذي توؤمن به وتر�سخه دولة االإمارات.

�لنائب �لعام للدولة: �لإمار�ت منوذج ر�ئد يف �إر�صاء ركائز �لت�صامح �إقليميا وعامليا
•• اأبوظبي-وام: 

�سيف  حمد  ال��دك��ت��ور  امل�ست�سار  اأك��د 
للدولة  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  ال�����س��ام�����س��ي 
اأن دول���ة االإم������ارات ه��ي رم���ز عاملي 
والتعاي�س،  وال�������س���ام  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
اإر�ساء  يف  رائ�����دا  من���وذج���ا  وجت�����س��د 
وعاملياً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ال��ت�����س��ام��ح  رك��ائ��ز 
اإمياناً منها باأنه قيمة جوهرية من 
اأ�سا�سية لبناء  قيم االحتاد، ودعامة 

م�ستقبل اأف�سل لاإن�سانية.
واأ�ساف - يف كلمة له مبنا�سبة اليوم 
العاملي للت�سامح - اأن نهج الت�سامح 
بقى عامًا حا�سراً وفاعًا يف تاريخ 
يف  اأ�سا�سًيا  ومكونا  االإم����ارات،  دول��ة 
ن�سيجها املجتمعي، وركنا رئي�سيا يف 
حر�س  فقد  العظيم،  �سرحها  بناء 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اآل نهيان " طيب اهلل ثراه"، واالآباء 
املوؤ�س�سون على تعزيز قيم الت�سامح 
وال��ت��ع��اي�����س وال�����س��ام ب��ني خمتلف 
القيادة  ل��ت��وا���س��ل  ال�����س��ع��ب،  اأب���ن���اء 
وامل�سي  امل�����س��رية  ال���ي���وم  ال��ر���س��ي��دة 
املحلية  االأ�سعدة  جميع  على  قدماً 
حوار  خللق  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية 
وتعميق  ال��ت�����س��ام��ح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ن��اء 
ال��ت��ع��اون وامل�����س��اه��م��ة يف ب��ن��اء عامل 
خ���ال م��ن ال��ت��ع�����س��ب وال��ع��ن��ف يقوم 

الثقافية  ال��ت��ع��ددي��ة  اح�����رتام  ع��ل��ى 
وقبول االآخر فكرياً وثقافياً وعقديا 
وعرقيا، ي�سوده الت�سامح والتعاي�س 

ونبذ العنف.
اأن  اإىل  للدولة  العام  النائب  واأ�سار 
الت�سامح واالإخاء تعتر قيم اأ�سا�سية 
واالإرث  االإم��������ارات  دول�����ة  ع���م���اد  يف 
ت�ستمد  ال���ك���رمي،  ل�سعبها  ال��ث��ق��ايف 
والعادات  ديننا  �سماحة  من  عمقها 
والتقاليد االإماراتية االأ�سيلة، وقد 
ت��اأ���س��ل ه���ذا امل��ف��ه��وم ب��ال��ن�����س عليه 
���س��دد على  ال���ذي  ال��دول��ة  يف د�ستور 
جميع  يف  املتبادل  االح��رتام  اعتماد 
على  واالأف����راد  املوؤ�س�سات  تعامات 
اأمام  وم�����س��اواة اجلميع  ���س��واء،  ح��د 
االأجانب  القانون، ف�سًا عن متتع 
التي  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  مبختلف 
واملواثيق  امل��ع��اه��دات  عليها  ت��ن�����س 
الدولية، والتي تلتزم بها االإمارات، 
مبنظومة  الدولة  متيز  اإىل  اإ�سافة 
التزام  ت�سمن  وقانونية  ت�سريعية 
ك��اف��ة امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ه���ذه االأر�����س 
االآخرين  ح��ق��وق  ب��اح��رتام  الطيبة 
وث���ق���اف���ت���ه���م، ون����ب����ذ ك����اف����ة اأن�������واع 
فئة  اأي  جتاه  والعن�سرية  التطرف 
املر�سوم  مقدمتها  ويف  جمتمعية، 
ل�سنة   2 رق������م  احت��������ادي  ب���ق���ان���ون 
التمييز  مكافحة  �ساأن  يف   2015

اإثراء  اإىل  يهدف  ال��ذي  والكراهية 
ومواجهة  العاملي،  الت�سامح  ثقافة 
اأياً  والعن�سرية،  التمييز  مظاهر 
كانت طبيعتها، عرقية، اأو دينية، اأو 

ثقافية.
العاملي  اليوم  اإن  العام  النائب  وقال 
احتفالية  منا�سبة  ميثل  للت�سامح 
ت��ع��ّر ع��ن فخرنا ب��دول��ة االإم����ارات 
عاملي  ورم�������ٍز  ل��ل��ت�����س��ام��ح،  ك����وط����ٍن 
االآخ���ر،  وق��ب��ول  ال�سلمي  للتعاي�س 

على  ت��ق��وم  عاملية  ر���س��ال��ة  و�ساحبة 
االإن�سانية  االأخ�����وة  رواب�����ط  ت��ع��زي��ز 
وت��ع��زي��ز ال�����س��ل��م واالأم������ان، ومن���وذج 
على  تعي�س  الثقافية،  التعددية  يف 
والعطاء  االإن�����س��ان��ي��ة  اأر�����س  اأر����س���ه، 
 200 م��ن  اأك��ر  واملحبة،  وال�سام 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ج��ن�����س��ي��ة 
ت�سريعات  ظ����ل  يف  وامل����ع����ت����ق����دات، 
قيم  تعميق  اإىل  ت��ه��دف  و���س��ي��ا���س��ات 

االنفتاح واحلوار واحرتام االآخر.

�لفجرية �لثقافية تطلق 
وثيقة »�أنا مت�صامح« �حتفاًء 

باليوم �لعاملي للت�صامح
•• الفجرية-الفجر: 

عن  االثنني،  اأم�س  �سباح  الثقافية،  االجتماعية  الفجرية  جمعية  اأعلنت 
اإىل  ت�سامح  ر�سالة  "االإمارات..  �سعار  مت�سامح" حتت  "اأنا  وثيقة  اإنطاق 
املهرجان  مع  وتزامناً  للت�سامح،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  وذلك  العامل"، 

الوطني للت�سامح والتعاي�س.
وح�سارية  اأخاقية  كقيمة  الت�سامح  قيمة  تعزيز  اإىل  الوثيقة  وت��ه��دف 

ع��ظ��ي��م��ة يف جم��ت��م��ع االإم������ارات 
وقبول  االع�����ت�����دال  روح  وب�����ث 
الت�سامح  ثقافة  ون�سر  االآخ���ر 
واملقيمني  املواطنني  كافة  بني 
متا�سياً  ال����دول����ة،  اأر������س  ع��ل��ى 
اأر�سى  ال��ذي  الت�سامح  نهج  مع 
املغفور  املوؤ�س�س  القائد  دعائمه 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه 

نهيان، طيب اهلل ثراه. 
الوطنية  امل���ب���ادرة  وت�����س��ت��ه��دف 
حت��ف��ي��ز اأك����ر ع����دد م���ن اأف����راد 
الوثيقة  يف  للم�ساركة  املجتمع 
خم�سة  اإىل  الو�سول  اأج��ل  م��ن 
على  وم�����س��ارك��ة  م�����س��ارك��اً  اآالف 

https:// الرابط:  الت�سجيل عر  وذل��ك من خال  اأي��ام،  مدى ثاثة 
forms.gle/JKUegwixBrMGiZWK8 بحيث يقول ن�س 
لديني  واالآخرين؛ ممثًا  نف�سي  مع  اأكون مت�ساحماً  باأن  "اأتعهد  الوثيقة 

ووطني واأخاقي".
دولة  اإن  اجلمعية:  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الظنحاين  خ��ال��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
االإمارات تقدم، منذ تاأ�سي�سها، جتربة فريدة يف الت�سامح والتعاي�س، وتعد 
واحرتام  احل��ري��ات  و�سون  واالأم���ان  وال�سلم  الت�سامح  لقيم  حا�سنة  بيئة 
باحلياة  تنعم  جن�سية   200 م��ن  اأك���ر  جمتمعها  يف  ت�سم  حيث  االآخ����ر، 
الت�سامح  ركائز  اإر���س��اء  يف  رائ��داً  واالح���رتام، مما جعلها منوذجاً  الكرمية 

اإقليمياً وعاملياً.
واأو�سح اأن "اأهمية وثيقة "اأنا مت�سامح" تاأتي من كونها تتزامن مع املهرجان 
الوطني للت�سامح والتعاي�س الذي تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�س، وما هو 
اإال تاأكيد على اأهمية قيمة الت�سامح ومكانتها لدى قيادة الدولة ودورها يف 
تاأ�سيل الوعي الوطني بالتعاي�س ال�سلمي وامل�سرتك، وقبول التنوع يف حياة 
االأف��راد واملوؤ�س�سات، داخ��ل  الدولة.. ف�سًا عن ذلك، فاإن الوثيقة حتمل 

ر�سالة ت�سامح وحمبة و�سام من االإمارات اإىل العامل".
ال�سلمي  للتعاي�س  االإماراتي  النموذج  الظنحاين على �سرورة تعميم  واأكد 
من خال تكثيف املبادرات االإن�سانية واإف�ساح املجال مل�ساركة كافة اجلاليات 
التي تعي�س يف دولة االإمارات وتعريفها بالقيم واملبادئ االإن�سانية املتاأ�سلة 
عاملية  كوجهة  االإم���ارات  مكانة  ر�سخت  والتي  االإم��ارات��ي  املجتمع  عمق  يف 

للت�سامح والتعاي�س.
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اأخبـار الإمـارات
�ص��لطان ب��ن خليف�ة : �لإم��ار�ت م��وط�ن �لت�ص��ام���ح 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  اأن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، كان من اأوائل الذين حثوا 
على دعم قيم الت�سامح يف املجتمع م�سرية اإىل مقولته " رحمه 
اهلل " " اإن الت�سامح واجب، الأن االإن�سان اإن�سان خلقه اهلل، اإن 

كان م�سلما اأو غري م�سلم" .
اإىل  للت�سامح  العاملي  اليوم  �سموه يف كلمة له مبنا�سبة  نوه  و 
اأن االم��ارات تت�سدر الدول يف تعزيز قيم الت�سامح مع االآخر 
منذ �سنوات بف�سل جهود القيادة الر�سيدة منذ قيام الدولة و 
التي ا�ستهدفت غر�س قيم الت�سامح و احلوار و املحبة ال على 

امل�ستويني املحلي و الدويل.
االإمارات  قطعتها  التي  ال�سباقة  اخلطوات  اإىل  �سموه  اأ�سار  و 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  ال���روؤى  وف��ق  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
اهلل" و  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  الدائمة من �ساحب  اهلل" واملتابعة 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
االإمارات  جعل  ما  الت�سامح  يف  زاي��د  لنهج  ا�ستكماال  امل�سلحة 
خمتلف  م��ن  االإن�����س��ان  جهود  وح��دت  ح�سارية  اإن�سانية  قبلة 
الوطن  خ��دم��ة  �سبيل  يف  وال��دي��ان��ات  وال��ث��ق��اف��ات  اجلن�سيات 

واملجتمع.

اإن دول��ة االم���ارات تتبع �سيا�سة االنفتاح و احل��وار مع  و ق��ال 
ت��زال ممدودة  ق��ي��ادة و�سعبا وال  اأبنائها  اأي���ادي  وك��ان��ت  االآخ���ر 
ما  وتر�سيخ  اأجمع،  العامل  ل��دول  امل�ساعدة  و  والعون  باخلري 
والعادات  االإ���س��ام احلنيف  قيم  م��ن  االإم��ارات��ي��ون  ب��ه  يتحلى 

العربية االأ�سيلة.
حتول  اإذ  النهج  ه��ذا  وا���س��ل��ت  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اأو���س��ح  و 
الت�سامح اإىل ثقافية يومية ومنهج وبرنامج عمل ونهج حياة 
�سكل عمق �سيا�سة دولة االإم��ارات التي كانت و �ستظل اأيقونة 

للت�سامح والقيم االإن�سانية احل�سارية عامليا.
اآل نهيان :"  واأ�ساف �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
لقد ر�سخت القيادة الر�سيدة مبادئ العدل وامل�ساواة والتاآلف 
والت�سامح واح��رتام االآخ��ر بني االأدي���ان واالأع���راق والثقافات 

املجتمع  م��ك��ون��ات  ب��ني  ال��داخ��ل  ع��ل��ى  يقت�سر  ال  ث��اب��ت��ا  نهجا 
االإماراتي فح�سب بل يحكم عاقات الدولة بالعامل اخلارجي 
واالأخاقية  االإن�سانية  املبادئ  اأح��د  ي��زال  وال  الت�سامح  وك��ان 

التي ر�سختها قيادة الر�سيدة منذ تاأ�سي�س الدولة.
اأ�سا�سية  �سمانة  ي�سكل  الت�سامح  اأن  مب��ا  و   "  : �سموه  وق���ال 
للتعاي�س بني االأفراد واحرتام حقوق االإن�سان وتعزيز الثقافة 
واالنتماء  ال���والء  قيم  تعميق  جانب  اإىل  الوطنية،  وال��ه��وي��ة 
للوطن وقيادته، عملت القيادة الر�سيدة على جعل هذا الفكر 
ما  اأط��ي��اف��ه  بكل  االإم���ارات���ي  املجتمع  ينتهجها  يومية  ثقافة 
انعك�س اإيجابيا على �سمان االأمن واال�ستقرار الداخلي الذي 
تنعم به دولة االإمارات بو�سفها وجهة مف�سلة للعي�س للجميع 

من خمتلف بلدان العامل".

مركز جامع �ل�صيخ ز�يد �لكبري يد�صن »درب �لت�صامح« تر�صيخًا لر�صالته �حل�صارية يف بث قيم �لت�صامح و�لتعاي�س
•• اأبوظبي-وام:

الت�سامح"؛  "درب  الكبري،  زاي��د  ال�سيخ  جامع  مركز  د�سن 
ال��ذي يتيح مل��رت��ادي اجل��ام��ع م��ن امل�سلني وال���زوار خو�س 
جتربة فريدة ورحلة ا�ستك�ساف ا�ستثنائية، خال عبورهم 
من مركز الزوار اإىل رحاب ال�سرح الكبري، موا�سًا بذلك 
ت��ر���س��ي��خ ثقافة  ر���س��ال��ت��ه احل�����س��اري��ة يف  امل��ن��ب��ث��ق م��ن  دوره 
الت�سامح ومد ج�سور التقارب واحلوار بني ثقافات العامل، 
اإىل جانب دوره ك�سرح عاملي تقام يف ال�سعائر الدينية حيث 
واأك��ر من  ون�سف م�سٍل،  مليون  اأك��ر من  �سنويا  يرتاده 

اأربعة مايني زائر من خمتلف ثقافات العامل.
ياأتي ذلك احتفاء ب� "اليوم العاملي للت�سامح" الذي ي�سادف 
من كل عام وتزامناً مع املبادرة التي اأطلقها  نوفمر   16
الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل 
اإىل  اأبوظبي  من  الت�سامح  "نداء  م�سمى  حتت  والتعاي�س، 
العامل" ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة دع���وة ���س��ادق��ة م��ن االإم�����ارات اإىل 
ياأتي  حيث  وال�����س��ام،  والتعاي�س  الت�سامح  ملوؤها  ال��ع��امل 
ذلك ترجمة لروؤية الوالد املوؤ�س�س يف جعل اجلامع منراً 
للتعاي�س، وجت�سيداً لتطلعات القيادة الر�سيدة يف بث قيم 
التزام  وتاأكيدا على  والعامل،  الدولة  وال�سام يف  الت�سامح 

املركز بامل�سوؤولية املجتمعية.
امل�سلني  اإدارة خدمات  ال�سحي مدير  و قال �سعيد عبداهلل 

والزوار اإن هذا "ال�سرد امل�سور" ميتد على طول يبلغ اأكر 
مل��رت��ادي اجلامع  يتيح  اإذ  االأر������س،  م��رت حت��ت   300 م��ن 
رائدة  اإجن��از  م�سرية  ت�سرد  م�سورة  ق�س�س  على  االط��اع 
يف جم���ال ال��ت��ع��اي�����س وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ق��اء ال��ث��ق��اف��ات، من 
 10 اإىل  عددها  ي�سل  متحركة  كهربائية  م�سارات  خ��ال 
40 م��رت، لتبداأ  اأك��ر م��ن  م�����س��ارات يبلغ ط��ول ك��ا منها 
التي  ال��ري��ة  وق�س�سه  الثاثة  ال���درب  اأق�سام  يف  رحلتهم 
الذي  والت�سامح  التعاي�س  مفاهيم  على  ف�سولها  تنطوي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  ر�سخه 
اجلميع  يعي�سه  واق��ع��ا  امل��رك��ز  وترجمه  ث���راه-،  اهلل  -طيب 
حتت مظلة من القيم النبيلة، ويهيئهم لبدء جوالتهم يف 
رحاب الت�سامح ويطلعهم على جوهر ر�سالة جامع ال�سيخ 
م��ع غريهم ممن  ال��ذي يجتمعون يف رح��اب��ه  الكبري  زاي��د 
ينتمون لثقافات واأديان اأخرى يف جو من االألفة واالحرتام 
جتمعهم القوا�سم االإن�سانية امل�سرتكة يف اإطار تن�سهر معه 

كل اأ�سكال االختاف.
التوا�سل  اإدارة  م��دي��ر  ب��ام��ط��رف  اأم���ل  ذك���رت  جانبه  وم��ن 
احل�ساري ان اإطاق "درب الت�سامح" ميثل اإ�سافة نوعية 
ملنظومة الرامج واملبادرات النابعة من ا�سرتاتيجية املركز 
عليه  ينطوي  وما  للت�سامح  الداعية  ر�سالته  لبث  الهادفة 
اجلامع  ملرتادي  موجه  اأن��ه  ال�سيما  اإن�سانية،  مفاهيم  من 
من خمتلف الفئات والثقافات، وتاأتي ت�سمية امل�سار "بدرب 

امل�سار  م�ستخدم  يخو�سها  فريدة  جتربة  كونه  الت�سامح" 
م�ستوى  على  الت�سامح  منابر  اأه���م  اأح���د  نحو  طريقه  يف 
االطاع  له  يتاح  الكبري، حيث  زاي��د  ال�سيخ  العامل، جامع 
على م�سرية اإجناز حافلة يف جمال تعزيز احلوار احل�ساري 
الق�سم  ويتناول  ال��ع��امل.  ثقافات  ب��ني  املتبادل  واالح���رتام 
الفكرة  ووالدة  امل��وؤ���س�����س  ال��وال��د  روؤي���ة  ال��رح��ل��ة  م��ن  االأول 
التي متثلت يف اإن�ساء جامع يكون منرا للت�سامح واحلوار 
ر�سخها يف وجدان  التي  االأ�سيلة  للقيم  ورم��زا  احل�ساري، 
اأبناء االإم��ارات، حيث ت�ستعر�س مراحل البناء و�سوال اإىل 
اإبراز  يف  احلكيمة،  ال��روؤي��ة  م��اح  وجتلي  االإجن���از  مرحلة 
القوا�سم امل�سرتكة التي جتمع اأبناء احل�سارات، وهي روؤية 

�سكلت نهًجا �سارت عليه االإمارات قيادًة و�سعًبا.
مرتادي  اال�ستثنائية،  الرحلة  م��ن  ال��ث��اين  الق�سم  وي��اأخ��ذ 
اجلامع اإىل اآفاق من اجلمال واالإبداع، تتناغم فيها الطرز 
املعمارية من ع�سور خمتلفة، يف قالب معماري بديع عك�س 
تاأ�سي�سه  ب��داي��ات  منذ  ال��ث��ق��ايف،  ال��ت��ق��ارب  ور���س��خ  الت�سامح 
القيم  ع��ززت ت�ساميمه منظومة من  ه��ذا، كما  اإىل يومنا 
النبيلة كاللون االأبي�س الذي يرمز اإىل ال�سام والت�ساميم 
ال��زه��ري��ة ال��ت��ي ع���رت ع��ن ال��ت��ع��اي�����س وال��ت��ق��اء الثقافات. 
اجلامع  م�سرية  في�ستعر�س  واالأخ���ري،  الثالث  الق�سم  اأم��ا 
والتطوع  والتعاي�س  كالت�سامح  النبيلة  القيم  تر�سيخ  يف 
م��ن خال   ، املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  وال��ت��وا���س��ل  وال��ت��م��ي��ز 

منظومة من الرامج، واملبادرات التي من �ساأنها مد ج�سور 
اجلوالت  من  ب��دءا  والعاملي  املحلي  املجتمع  مع  التوا�سل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال����زي����ارات رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى، واخل���دم���ات ذات 

العمل  ورو���س  التدريبية  والرامج  اجل��ودة  عالية  املعايري 
االأدي��ان وغريها من قنوات  لقاء  اإىل  واملحاَ�سرات و�سوال 

احلوار احل�ساري التي نبث من خالها ر�سالة الت�سامح.

�ل�صوؤون �لإ�صالمية: �لت�صامح عنو�ن 
ديننا ونهج قيادتنا 

نورة �لكعبي : �لت�صامح و�لتعاي�س و�ل�صالم قيم �أ�صيلة متجذرة يف ثقافة جمتمع �لإمار�ت قائد عام �صرطة �أبوظبي: �لإمار�ت وطن �لت�صامح و�لتعاي�س و�ل�صالم

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
فعالية  واالأوق����������اف  االإ����س���ام���ي���ة 
العاملي  ال��ت�����س��ام��ح  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
ع������ر ال��������دائ��������رة االف����رتا�����س����ي����ة 
ح�����س��ره��ا ال���دك���ت���ور حم��م��د مطر 
ال��ه��ي��ئ��ة،  و�سعادة  ال��ك��ع��ب��ي، رئ��ي�����س 
عام  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  حممد 
ال��ه��ي��ئ��ة وب��ع�����س امل�����س��وؤول��ني فيها 
واخلطباء  وال���وع���اظ  وامل��وظ��ف��ني، 
تخللها  وق�����د  امل�������س���اج���د،  واأئ�����م�����ة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ق��رات ال��ت��ي توؤكد 
على ترجمة تعاليم دينا االإ�سامي 
التي  الر�سيدة  قيادتنا  وتوجيهات 
الت�سامح  ثقافة  تر�سيخ  على  توؤكد 

وال��ت��ع��اي�����س وق��ب��ول االآخ����ر وعك�س 
ل��ل��دي��ن احلنيف  ال��ن��ا���س��ع  ال���وج���ه 
الذي يويل اإعاء القيم االإن�سانية 
الب�سر  بني  االجتماعي  وال��رتاب��ط 
العنوان االبرز  اأهمية كبرية  فهي 

ل�سماحته.
وقد رفعت الهيئة خال�س التهاين 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  ال��ر���س��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة 
ومبادراتها  ب���ج���ه���وده���ا  م�����س��ي��دة 
ال��ت��ي وج���دت تفاعا وق��ب��وال على 
م�ستوى ال�سعيد العاملي مما جعل 
واالعتدال  للت�سامح  رم��زا  دولتنا 
ت�������س���ع���ى ج���م���ي���ع ال���������دول ل���اأخ���ذ 
اأكدت  وق���د  ومنهجها.  بتجربتها 

الهيئة اأن يوم الت�سامح هو منا�سبة 
مهمة، وفر�سة �سانحة الأن نتوجه 
وننظر يف خزائن تراثنا االإ�سامي 
وجم�������االت�������ه احل�����اف�����ل�����ة ب����������االإرث 
االإن�������س���اين اخل���ال���د، وامل��م��ت��د فينا 
ب�سواهد واأدل��ة جتعلنا مقرين باأن 
الت�سامح مفخرة يف ديننا االإ�سامي 
احلنيف، و�سلوك ح�ساري ورثناها 
من قيمنا االأ�سيلة فيجب علينا اأن 
جنعله ممار�سة يومية يف �سلوكياتنا 

وثقافة ت�ستحق اي�سالها لاآخر .
ال���ع���اق���ات  اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  وب���ي���ن���ت 
االن�����س��ان��ي��ة ت���زده���ر وت���ت���وث���ق بني 
الت�سامح  ي��رت���س��خ  ع��ن��دم��ا  ال��ب�����س��ر 

م��ع��ن��ى ون��ه��ج��ا يف ال��ت��ع��ام��ات بني 
ال���ن���ا����س ف����رياع����ي االإن���������س����ان حق 
اأخ��ي��ه امل��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه دي��ن��ن��ا وعرقا 

متقدمة  ودول  ح�����س��اري  جمتمع 
ف��ت��ت��ح��ق��ق احل����ي����اة ال���ك���رمي���ة لكل 
فرد، وهذا االأمنوذج الراقي جنده 

واأن  بطماأنينة  �سعائره  اإق��ام��ة  يف 
فت�سيع  ب����اأم����ان،  ح��ي��ات��ه  مي���ار����س 
ب��ذل��ك امل����ودة ب��ني اجل��م��ي��ع ويقوم 

االإم���ارات  دولتنا  يف  اأم��ام��ن��ا  ماثا 
العربية املتحدة التي و�سع نهجها 
واإخوانه  زاي���د  ال�سيخ  ود���س��ت��وره��ا 

املوؤ�س�سون –رحمهم اهلل –  ونحن 
تطورا  غر�سهم  ثمار  جنني  اليوم 

وتقدما وازدهارا .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �سرطة اأبوظبي 
العربية  االإم���ارات  بدولة  ارتبطت  املجتمع  يف  ون�سرها  الت�سامح  قيمة  اأن 
املتحدة التي تعد من اأوائل الدول التي عملت على ت�سكيل مفردات املحبة 
عنا�سر  باعتبارها  االآخ��ري��ن  مع  والتعاي�س  واالنفتاح  والت�سامح  وال�سام 

رئي�سية يف ثقافة مواطنيها و�سكانها.
 16 ي�����س��ادف  ال���ذي  للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  - مبنا�سبة  كلمة  واأ���س��اف يف 
نوفمر من كل عام - من حق االإم��ارات اأن تعتز مبوروثاتها العريقة التي 
"طيب  اآل نهيان  اأر�ساها موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اهلل ثراه" الذي يعد من اأوائل من حث على دعم قيم الت�سامح يف املجتمع، 
انطاقا من روؤيته احلكيمة باأن "الت�سامح واجب، الأن االإن�سان اإن�سان خلقه 
اهلل اإن كان م�سلما اأو غري م�سلم"، وعلى هذا النهج �سارت قيادتنا احلكيمة 

يف تر�سيخ هذه القيمة ال�سامية يف جمتمعنا.

ولفت اإىل اأن االإمارات جنحت بجدارة يف اأن تكون بطليعة الدول احلا�سنة 
لقيم الت�سامح وال�سلم واالأمان و�سون احلريات واحرتام االآخر حيث حتت�سن 

اأكر من 200 جن�سية خمتلفة تنعم باحلياة الكرمية واالحرتام.
التي  اأوائ��ل اجلهات احلكومية  اأبوظبي كانت من �سمن  اأن �سرطة  واأو�سح 
اأطلقتها  اإن�سانية عاملية  املليون مت�سامح"، وهي مبادرة  "وثيقة  وقعت على 
الفرد مت�ساحما مع  "اأن يكون  ر�سالة  االإ�سامية وتتبنى  للثقافة  زايد  دار 
نف�سه ومع من حوله ومع جمتمعه الأن يف الت�سامح حياة"، وتدعو اجلماهري 

امل�ستهدفة اإىل حتقيق قيمة ريادية يف ا�ستدامة الت�سامح.
ودعا معاليه اإىل اال�ستمرار على نهج ن�سر الت�سامح واملحبة يف املجتمع حيث 
اأن الت�سامح ر�سالة اإن�سانية �سامية، ت�سمو فيها النفو�س وترتقي املجتمعات، 
وتعزز من روابط االألفة بني مكونات املجتمع، لتنعك�س على طبيعة احلياة 
االأمم  �سدارة  يف  وت�سعه  جمتمعنا  متيز  متاأ�سلة  ثقافة  ولت�سبح  عموما، 
نعتز  اإن�سانية  وقيم  كمنهج  به  وتتم�سك  والتعاي�س،  بالت�سامح  تفاخر  التي 

بها على الدوام.

�لإم��ار�ت تق��دم من�وذج��ًا و�قعي�ًا للت�ص��ام��ح
م�ساركة دولة االإمارات العربية املتحدة يف اليوم العاملي للت�سامح 
اأنها  ت��اأت��ي مم��ي��زة ك��ل ع��ام ع��ن نظرياتها م��ن دول ال��ع��امل. وم��ع 
العام  يف  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اجلمعية  ل��ن��داء  ا�ستجابة  متثل 
1996، اإال اأنها عملت بكل جدية على خمتلف امل�ستويات القيادية 
واحلكومية وال�سعبية لتج�سيد القيم والف�سائل املت�سمنة يف هذه 
املنا�سبة على اأر�س الواقع، من خال تطبيق كل ما جاء يف اإعان 

املبادئ املتعلقة بالت�سامح وخطة عمل متابعة �سنة االأمم املتحدة 
للت�سامح. واأ�سبحت االإم��ارات منوذًجا يحتذى يف التزامها بكافة 
برفاه  النهو�س  على  العمل  ذل��ك  يف  مب��ا  االإع����ان،  ه��ذا  ف�سائل 
الت�سامح واالحرتام واحلوار  االإن�سان وحريته وتقدمه، وت�سجيع 
وال�سعوب.  واحل�����س��ارات  ال��ث��ق��اف��ات  خمتلف  ب��ني  فيما  وال��ت��ع��اون 
وهناك الكثري من االأمثلة التي توؤكد هذه امل�ساعي النبيلة يف دولة 

العامل،  �سعوب  كافة  اإىل  ينتمون  مواطنني  اأر�سها  على  حتت�سن 
الركائز  وه��ي  واالإن�ساف،  والعدل  بامل�ساواة  فيها  اجلميع  وينعم 
تنظم  التي  والت�سريعات  والقوانني  د�ستورها  عليها  ي�ستند  التي 
خمتلف ج��وان��ب احل��ي��اة. وم��ن خ��ال ه��ذا النهج املعمول ب��ه من 
قبل كافة فئات املجتمع، توجه االإمارات دعوة �سادقة اإىل حكومات 
امل�سكات  على جت��اوز  العامل  ي�ساعد  امل�سرتك، مبا  للعمل  العامل 

االأوبئة،  وتف�سي  وامل��ج��اع��ات  احل���روب  مقدمتها  ويف  امل�ستع�سية، 
�سغرية،  قرية  ال��ع��امل  اأن  اأظ��ه��رت  احلالية  اجلائحة  واأن  خا�سة 
لتوفري  وت��ن��اغ��م،  وتن�سيق  بت�سامح  العمل  جميًعا  علينا  وحت��ت��م 

فر�س احلياة االأف�سل الأجيالنا القادمة.
�سعادة القا�سي الدكتور جمال ال�سميطي 
املدير العام – معهد دبي الق�سائي

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
الت�سامح  اأن  وال�سباب  الثقافة  وزيرة 
والتعاي�س وال�سام متثل قيما اأ�سيلة 
االإمارات  جمتمع  ثقافة  يف  متجذرة 
املوؤ�س�س  ال��وال��د  زرع��ه��ا  ال��ق��دم،  منذ 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
ثراه" وا�ستمرت  اهلل  " طيب  نهيان 
ذاته،  النهج  على  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
باأن االختاف وال�سراع  منها  اإمياناً 
وقبول  احل����وار  ث��ق��اف��ة  غ��ي��اب  �سببه 
االآخر، مبا ي�ستدعي تعزيز الت�سامح 
مل�سلحة حا�سر االأجيال وم�ستقبلها.

ك��ل��م��ة لها  واأ����س���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا - يف 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
- اأن االإم�����ارات ات��خ��ذت ال��ع��دي��د من 

الت�سامح  ق��ي��م  مل��اأ���س�����س��ة  اخل���ط���وات 
واملحبة بني الب�سر، حيث ا�ستحدثت 
على  والتعاي�س  للت�سامح  وزارة  اأول 
"الرنامج  واأطلقت  العامل،  م�ستوى 
مبادرة  ود�سنت  للت�سامح"،  الوطني 
"حكومة حا�سنة للت�سامح" لتكري�س 
ال���ت�������س���ام���ح ك��ق��ي��م��ة يف ك����ل ب���رام���ج 
وف��ع��ال��ي��ات وخ��ط��ط احل��ك��وم��ة، كما 
للجميع  تكفل  التي  ال��ق��وان��ني  �سنت 
اأر�س  على  الدينية  �سعائره  ممار�سة 
عر  الكراهية  خطاب  ونبذ  الدولة، 

خمتلف و�سائل التعبري.
بوابة  ت��ع��د  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  واأو����س���ح���ت 
الثقايف  التاقي  ميثله  ملا  الت�سامح، 
م����ن املحبة  ن����وع����اً  ت��خ��ل��ق  م����ن ق�����وة 
وال�����������س�����داق�����ة، وت�����وث�����ق ال���ع���اق���ات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وت��ب��ن��ي ج�����س��ور احل����وار 

ب����ني ال����ث����ق����اف����ات، وال���ت���ح���ال���ف بني 
احل�سارات.. م�سرية اإىل اأن الت�سامح 
مي��ث��ل اأح����د ال��ق��ي��م االأ���س��ا���س��ي��ة التي 
يف  وال�����س��ب��اب  الثقافة  وزارة  ت�سعها 
على  وم�ساريعها  مبادراتها  خمتلف 

امل�ستويني املحلي والدويل.
واأ����س���اف���ت م��ع��ايل ن����ورة ال��ك��ع��ب��ي :" 
ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اأطلقنا 
للرتبية  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ة 
وال���ع���ل���م وال���ث���ق���اف���ة " ال��ي��ون�����س��ك��و " 
العاملية"  الت�سامح  "قيادات  برنامج 
ال��ن��م��وذج االإم����ارات����ي يف بناء  ل��ن�����س��ر 
وت�سجيع  ال���ت�������س���ام���ح،  جم���ت���م���ع���ات 
املرتبطة  القيم  تبني  على  االأف����راد 
بالتعاي�س واحلوار احل�ساري، ف�سًا 
تنظمها  التي  الثقافية  االأع���وام  ع��ن 
ال�����وزارة م��ع ال����دول ال�����س��دي��ق��ة وفق 

اأج���ن���دة ���س��ن��وي��ة ت��ع��رف االآخ�����ر على 
قدمنا  كما  وقيمنا.  وثقافتنا  اإرث��ن��ا 
�سرداً روائياً موثقاً بال�سور مل�ساحات 
ال��ت��ع��اي�����س يف االإم��������ارات م���ن خال 
اأماكن  "ا�ستك�ساف  وك��ت��اب  معر�س 

التعاي�س يف االإمارات".
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•• عجمان - الفجر

ب����امل����ب����ادرات  امل�������س���ارك���ة  اط�������ار   يف 
م�ستوى  على  القائمة  واالأن�سطة 
املتخ�س�سة  اجل��ه��ات  م��ن  ال���دول���ة 
ال���ت���ى ت�����س��ت��ق��ط��ب دائ���م���ا ال���ك���وادر 
الوطنية الرتبوية املعنية باالأن�سطة 
وم�ساعدتهم  للطاب  املتخ�س�سة 
ت��رب��وي��ة لفريق  ب���رام���ج  اق���ام���ة  يف 
�سقر  منى  �سعادة  اأ�سارت  ملهمون 

عجمان  جمعية  مدير  املطرو�سي 
والثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
امل�ساركة  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ح���ر����س 
يف ه���ذا ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي الذي 
املجتمع،  بني  التعاون  ج�سور  ميد 
وذلك تاأكيدا على �سرورة التعاون 
فاطمه  ال�سيخة  �سمو  م��ب��ادرة  م��ع 
بنت مبارك وبالتعاون مع املجل�س 
االأعلى لاأمومة والطفولة ووزارة 
الرتبية والتعليم، من 15 اىل 21 

نوفمر 2020.
واأكدت �سعادة منى �سقر املطرو�سي 
للتنمية  ع��ج��م��ان  ج��م��ع��ي��ة  م���دي���ر 
وال��ث��ق��اف��ي��ة  �سورة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  للجمعية 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��وط��ن��ي��ة يف امل���ب���ادرات 
ال��داع��م��ة مل��د ج�����س��ور ال��ت��ع��اون مع 
املجتمع، ومن اأهم اأهدافنا يف هذه 
واأولياء  الطلبة  توعية  هو  املبادرة 

����س���رورة  وامل���ع���ل���م���ني اىل  االأم��������ور 
الطاب  ���س��ري��ح��ة  اىل  االن���ت���ب���اه 
امل��ت��ن��م��ري��ن و����س���رورة ردع���ه���م من 
ب�سرورة  ال��ط��ل��ب��ة  ت��وع��ي��ة  خ����ال 
املتنمرين  ال���ط���اب  ع���ن  ال��ت��ب��ل��ي��غ 
وو�سع القوانني الرادعة لهم، كما 
ارتاأت اجلمعية و�سع اأجندة خا�سة 
يف  )اال�سبوع الوطني للوقاية من 
التنمر يف البيئة املدر�سية ( �ساملة 
وطاب  متخ�س�سني  ل��رتب��وي��ني 

عجمان  ج��م��ع��ي��ة  م���ل���ه���م���ون  م����ن 
وفيديوهات خا�سة بامللهمني لن�سر 
ث��ق��اف��ة ال��ت��وع��ي��ة ���س��د ال��ت��ن��م��ر من 

خال حملة ال للتنمر.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ان��ط��اق��اً م���ن ح��ر���س ���س��رط��ة راأ����س 
بخدماتها  االرت���ق���اء  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة، 
وم���������س����رع����ات����ه����ا االإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
تقدمي  اإىل  ال���رام���ي���ة  واحل���ك���وم���ي���ة 
اأف�سل اخلدمات الراقية لك�سب ر�ساء 
موؤ�سر  رف��ع  اإىل  والهادفة  اجلمهور، 
االإمارة،  يف  واالأم���ان  باالأمن  ال�سعور 
ممثلة  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �سرطة  كثفت 
يف االإدارة العامة للعمليات ال�سرطية، 
اجلنائية،  واملباحث  التحريات  اإدارة 
تواجد  ال�سياحية،  ال�سرطة  وق�سم 
يف  ال�سرطية،  والعنا�سر  ال���دوري���ات 
خمتلف مناطق ومرافق راأ�س اخليمة 
الدوريات  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
وراحة  اأم��ن  على  نهاراً  ليًا  االأمنية 
امل���واط���ن���ني وامل���ق���ي���م���ني وال���زائ���ري���ن 
وتقدمي امل�ساعدة يف احلاالت الطارئة 
بال�سرعة الق�سوى املمكنة اإىل جانب 

ال�سيطرة على املواقف االأمنية .
املن�سوري  �سعيد  اأحمد  العميد  واأك��د 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م���دي���ر 
اجل��ن��ائ��ي��ة، ب��ح�����س��ور ال���رائ���د حميد 
ق�سم  رئي�س  الطنيجي  النوبي  ب��ال 

اخليمة،  ب��راأ���س  ال�سياحية  ال�سرطة 
والنقيب اأحمد ها�سل احلارثي رئي�س 
االأداء  وتطوير  االإ�سرتاتيجية  ق�سم 
بالعمليات ال�سرطية، اأنه حر�ساُ على 
ملواكبة  امل�ستمر  والتحديث  التطوير 
جمال  يف  ال���ع�������س���ري���ة  امل�������س���ت���ج���دات 
ال�����س��ي��اح��ي احل���دي���ث تعمل  االأم������ن 
ال�سياحية، على  راأ�س اخليمة  �سرطة 
املرافق  يف  امليداين  تواجدها  تكثيف 
اإىل  واال���س��ت��م��اع  املختلفة  ال�سياحية 
متطلبات واحتياجات ال�سياح، واخذها 

وت��ق��دمي اخلدمات  االع��ت��ب��ار،  ب��ع��ني 
واملبتكرة  املتكاملة  واحللول  الراقية 
املتقدمة ال�سعاد  املعايري  اأف�سل  وفق 

جمهور ال�سياح ونيل ر�سائهم.
اأن  املن�سوري،  اأحمد  العميد  واأو�سح 
اأمان« بالتعاون  ُم�سّرع »راأ�س اخليمة 
م�����ع ال���������س����رك����اء اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
اإط���������اق حملة  ع���ل���ى  ا����س���ت���م���ل  ق�����د 
راأ�����س اخل��ي��م��ة اأم����ان ق��ب��ل ع���دة اأي���ام، 
وتثقيف  ت���ع���ري���ف  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ك���م���ا 
وحثهم  ال�سياحية  باملناطق  ال�سياح 

وتوجيههم اإىل �سرورة التزام تطبيق 
والتدابري  االإح���ت���زاري���ة  االإج�������راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة من 
 ،  19 ك����وف����ي����د  ك������ورون������ا  ف�����ريو������س 
اآمن،  املجتمع  اإب��ق��اء  ع��ل��ى  للحفاظ 
ومواد  الكمامات  عدد من  توزيع  مع 
عدد  يف  للجمهور  والوقاية  التعقيم 
عن  ف�����س��ًا  ال�سياحية،  امل��راف��ق  م��ن 
راأ����س اخليمة  �سرطة  ه��داي��ا  ت��ق��دمي 
ال�سياح  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ال��ت��ذك��اري��ة، 
ف�سل  يف  واحل�������ذر  احل���ي���ط���ة  ب����اأخ����ذ 

الغزيرة  االأم���ط���ار  وم��و���س��م  ال�����س��ت��اء 
واملرتفعات  ال��ق��م��م  ارت���ي���اد  ب��ت��ج��ن��ب 
الوعرة  واملناطق  الوديان  اأو  اجلبلية 
اأث��ن��اء ه��ط��ول االأم��ط��ار ح��ف��اظ��اً على 
على  احل��ف��اظ  م��ع  االأرواح،  ���س��ام��ة 
اأم���وال���ه���م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م ال��ث��م��ي��ن��ة يف 
اأم��اك��ن اآم��ن��ة، وع��دم ال���رتدد يف اإباغ 
ال�سعور  ح��ال  يف  ال�سياحية  ال�سرطة 
اأمنهم  ي���ه���دد  اأن  مي���ك���ن  ����س���ئ  ب������اأي 
اأجوائهم  اأو يكدر �سفو  وا�ستقرارهم 

ال�سياحية.
من جانبه اأ�ساف رئي�س ق�سم ال�سرطة 
ال�سياحية الرائد حميد بال النوبي، 
ُم�سّرع  �سمن  ال�سياحية  ال�سرطة  اأن 
على  حري�سة  اأم����ان«  اخليمة  »راأ�����س 
تعزيز التوا�سل مع م�سوؤويل وممثلي 
ال���ف���ن���ادق ع���ل���ى م�����س��ت��وى االإم��������ارة، 
وت���ق���دمي ال���دع���م ال�����ازم ل��ه��م �سواء 
اأو  التوعوية  اأو  االأمنية  اجلوانب  يف 
عن  ف�سًا  املجتمعية،  اأو  االإر���س��ادي��ة 
التباعد  ب�����س��رورة  ع��ل��ي��ه��م  ال��ت��اأك��ي��د 
لكافة  امل�ستمر  والتعقيم  اجل�����س��دي 
امل��راف��ق وال��غ��رف، وارت���داء الكمامات 
الهادفة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م����ن  وغ����ريه����ا 

للوقاية من فريو�س كورونا.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية والطعون يف املجل�س الوطني 
االحتادي برئا�سة �سعادة كفاح حممد الزعابي رئي�سة اللجنة، م�ساء اأم�س 
االول، حلقة نقا�سية افرتا�سية »عن بعد« حتت عنوان »الواقع والطموح 
يف مهنة املحاماة«، وذلك يف اإطار مناق�ستها ملو�سوع »جهود وزارة العدل 
املحامني  م��ن  ك��ب��ري ومم��ي��ز  امل��ح��ام��اة«، بح�سور  ت��ط��وي��ر مهنة  ���س��اأن  يف 

واملتخ�س�سني واالأكادمييني واالإعاميني.
ال�سحي  عبداهلل  اأحمد  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  احللقة  يف  �سارك 
ومروان  العليلي،  حميد  وه��ن��د  امل���ا،  حممد  وعائ�سة  اللجنة«،  »م��ق��رر 
ال�سحاك  ح��واء  وال��دك��ت��ورة  ال�سويدي،  بو�سهاب  واأح��م��د  امل��ه��ريي،  عبيد 

املن�سوري.
كما �سارك فيها من اأع�ساء املجل�س الوطني االحتادي �سعادة كل من ناعمة 
عبداهلل ال�سرهان »النائب الثاين لرئي�س املجل�س«، وناعمة عبدالرحمن 
املن�سوري، وخلفان را�سد ال�سام�سي، وعائ�سة ر�سا البريق، وحممد عي�سى 

الك�سف.
احللقة  ه���ذه  اإن  اللجنة  رئي�سة  ال��زع��اب��ي  حم��م��د  ك��ف��اح  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
النقا�سية �ساهمت يف االطاع ب�سكل مبا�سر وعن قرب على اأهم املعوقات 
تذليلها،  يف  العدل  وزارة  وجهود  املحامني  عمل  تعيق  التي  والتحديات 
�ساأنها تطوير  التي من  اللجنة على املاحظات واملقرتحات  كما تعرفت 
خمرجات معهد التدريب والدرا�سات الق�سائية، مما يعزز مزاولة مهنة 

النقا�س  اأث��رت  احللقة  ب��اأن  منوهة  لها،  اأف�سل  م�ستقبل  و�سنع  املحاماة 
حول مو�سوع »جهود وزارة العدل يف �ساأن تطوير مهنة املحاماة« ب�سكل 
مميز ومبا ي�سب يف خدمة املجتمع واالرتقاء مبهنة املحاماة وتطويرها 

بال�سكل املائم.
واأف��ك��ار من  ب��ع��دة مقرتحات وم��اح��ظ��ات  اللجنة خ��رج��ت  اأن  واأ���س��اف��ت 
عدد  و�سياغة  احلكومة  ممثلي  مع  مناق�ستها  و�ستتم  النقا�سية،  احللقة 
منها كتو�سيات تام�س الواقع وت�سمينها يف تقرير اللجنة النهائي ب�ساأن 
املو�سوع العام ومناق�ستها حتت قبة املجل�س الوطني االحتادي، مبا يعود 

بالنفع على الوطن واملواطن.
وقال �سعادة اأحمد عبداهلل ال�سحي مقرر اللجنة اإن هذه احللقة النقا�سية 
والت�سريعية  ال��د���س��ت��وري��ة  ال�����س��وؤون  جلنة  و�سعي  اه��ت��م��ام  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
النقا�س مبا  الإث��راء  و�سرورته  املجتمعي  التوا�سل  تعزيز  على  والطعون 
وذلك  املحال،  الرقابي  املو�سوع  تناول  يف  والتكاملية  املو�سوعية  يحقق 
يف اإطار الدور املهم الذي يلعبه املجل�س الوطني االحتادي كحلقة و�سل 
مهمة وفعالة بني املواطنني واحلكومة يف نقل ت�سورات واآمال وتطلعات 
هذه  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  للدولة،  الر�سيدة  القيادة  اإىل  النا�س  وطموح 

االآمال والطموحات على اأر�س الواقع.
هذه  تنظيم  اأن  اللجنة  ع�����س��وة  امل���ا  حم��م��د  عائ�سة  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح��ت 
يف  الراغبني  املحامني  لكل  متاحة  تكون  اأن  يف  �ساهم  بعد«  »عن  احللقة 
اإلكرتوين  راب��ط  اإر�سال  الدولة من خال  اإم��ارات  امل�ساركة من خمتلف 
اإىل املوقع االإلكرتوين  امل�ساركة من خال الدخول  اأو  للم�ساركني فيها، 
للمجل�س، الفتة اإىل اأن احللقة �سهدت ح�سورا مميزا وفاعا للمحامني 
الهادف حول حماور  النقا�س  تبادل  االإم���ارات، ومت خالها  من خمتلف 
ب�����س��اأن تطوير مهنة امل��ح��ام��اة، وت��دري��ب امل��ح��ام��ني �سواء  ال��ع��ام  امل��و���س��وع 
املحامني  بعدها، ومبا ي�سب يف م�سلحة  اأو  املحاماة  قبل ممار�سة مهنة 

الذين يعدون فئة مهمة من فئات املجتمع، ومبا يواكب توجهات القيادة 
كل  يف  املجتمع  فئات  لكافة  اأف�سل  م�ستقبل  �سنع  نحو  للدولة  الر�سيدة 

القطاعات واملجاالت.
دار  النقا�س  اأن  اإىل  اللجنة  ع�سوة  العليلي  حميد  هند  �سعادة  واأ���س��ارت 
خال احللقة حول قيد املحامني يف ج��داول غري امل�ستغلني وا�ستحداث 
هيكلة  واإع���ادة  امل��ح��ام��اة،  وق��ان��ون  املحامني،  وتقاعد  بهم،  خا�س  ج��دول 
م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة ون��ظ��ام ال��ع��م��ل فيها مب��ا ي����وؤدي اإىل ت��ط��وي��ره��ا وتكون 
مواكبة للتطورات احلديثة وتوجهات الدولة نحو امل�ستقبل ..الفتة اإىل 
وا�سح  تنظيم  وج��ود  اأهمية  عن  كذلك  حتدثوا  احللقة  يف  امل�ساركني  اأن 
ملهنة املحاماة خا�سة فيما يتعلق باملحامني اجلدد، وذلك حتى تكون مهنة 

املحاماة جاذبة لاأجيال املقبلة.
واأفاد �سعادة مروان عبيد املهريي ع�سو اللجنة اأن اللجنة ا�ستمعت خال 
اأهمية  ومنها  املحامني  عمل  تواجه  حتديات  عدة  اإىل  النقا�سية  احللقة 
تدريب املحامني اجلدد ب�سكل اأكر وح�سولهم على الفرتة الكافية من 
وال�سحيح،  اجليد  بال�سكل  املحاماة  مكاتب  لفتح  يوؤهلهم  مبا  التدريب 
واأن يكون املتدرب قد توفرت لديه اخلرة الازمة الإدارة مكتب املحاماة 
ب�سكل ناجح. ف�سا عن اأهمية تعزيز دور املحامني املواطنني ومتكينهم، 
واأهمية تواجد مكاتب معتمدة للمحامني املزاولني للمهنة، ومواجهة اأي 

ظواهر �سلبية يف هذا القطاع املهم.
وذكر �سعادة اأحمد بو�سهاب ال�سويدي ع�سو اللجنة اأن احللقة النقا�سية 
عملت على تعزيز توا�سل املجل�س واللجنة مع املتخ�س�سني ب�ساأن مو�سوع 
املناق�سة  اأث��رت  كما  املحاماة«،  مهنة  تطوير  �ساأن  العدل يف  وزارة  »جهود 
وعملت على تعزيز املو�سوعية والدقة يف مناق�سة املحاور الواردة يف ن�س 
وتعزيز  وجلانه،  للمجل�س  املجتمعي  ال��دور  تعزيز  عن  ف�سا  املو�سوع، 
توا�سل املجل�س مع قطاع االإعام يف الدولة ..منوها باأن اللجنة تناق�س 

املحاماة« �سمن عدة  �ساأن تطوير مهنة  العدل يف  وزارة  مو�سوع »جهود 
للمحامني  املقدمة  اخل��دم��ات  ���س��اأن  ال��ع��دل يف  وزارة  �سيا�سة  ه��ي  حم��اور 
يف  املحامني  عمل  تواجه  التي  والتحديات  عليهم،  املرتتبة  وااللتزامات 

الدولة، وجهود الوزارة يف �ساأن تطوير معهد التدريب الق�سائي.
اأن  اللجنة  ع�سوة  املن�سوري  ال�سحاك  حواء  الدكتورة  �سعادة  واأو�سحت 
جهود  مناق�سة  وه��ي  رئي�سية  اأه���داف  ثاثة  لها  ك��ان  النقا�سية  احللقة 
اخلدمات  على  وال��ت��ع��رف  امل��ح��ام��اة،  مهنة  تطوير  ���س��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة 
التدريب  حتديات  على  والتعرف  للمحامني،  العدل  وزارة  تقدمها  التي 
يف املعهد الق�سائي وفعالية املعهد الق�سائي يف تدريب وتطوير مهارات 
اأن النقا�س الذي دار بني املحامني واأع�ساء اللجنة  املحامني ..مو�سحة 
خال احللقة كان مثمرا و�سي�سب ب�سكل فاعل يف خدمة املو�سوع العام 
ت�ساهم يف تطوير عمل  واأف��ك��ار ج��دي��دة  ب���روؤى  املناق�سة واخل���روج  حم��ل 

املحامني واالرتقاء بكل ما يتعلق مبنظومة عملهم.
املجل�س  يف  والطعون  والت�سريعية  الد�ستورية  ال�سوؤون  جلنة  وتخت�س 
العامة  وامل��و���س��وع��ات  ال��ق��وان��ني  ب��درا���س��ة م�سروعات  ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
التعديات  مب�سروعات  ال�سلة  ذات  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات  واالت��ف��اق��ي��ات 
الد�ستورية، وال�سلطة الق�سائية و�سوؤون العدل، ومعاونة املجل�س وجلانه 
واحل�سانة  الع�سوية،  �سحة  وحتقيق  الت�سريعية،  الن�سو�س  �سياغة  يف 
رئي�سه  اأو  املجل�س،  يحيله  وم��ا  الع�سوية،  واإ�سقاط  وبطان  الرملانية، 
اإىل اللجنة للدرا�سة واإبداء الراأي، وغري ذلك من امل�سائل التي تدخل يف 

اخت�سا�س الوزارات املعنية بعمل اللجنة.

جلنة بالوطني �لحتادي تناق�س جهود وز�رة �لعدل يف �صاأن تطوير مهنة �ملحاماة

•• عجمان-وام:

اأكدت ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي مدير 
عام موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
اأن الت�سامح عقيدة را�سخة يف املجتمع االإماراتي 
اأ�س�س دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
و���س��ار على نهجه  ث���راه-  اهلل  ن��ه��ي��ان- طيب  اآل 
القيادة الر�سيدة. وقالت ال�سيخة عزة النعيمي 
- يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامح- اإن 

دولة االإمارات داأبت على مد يد العون وامل�ساعدة 
العامل كافة دون متييز  اإىل كل حمتاج يف دول 
ب��ني ل���ون اأو ع���رق اأو دي���ن، وه���و م��ا ي��وؤك��د نهج 
الدولة الذي يقوم على الت�سامح كقيمة اإن�سانية 
االإمارات  اأن  ال�سدد  هذا  يف  واأك��دت  واأخاقية. 
التعاي�س  يف  ُي��ح��ت��ذى  ع��امل��ي��اً  من��وذج��اً  اأ�سبحت 
واحل�سارات  ال��ث��ق��اف��ات  خمتلف  ب��ني  ال�سلمي 
واح����رتام ح��ق��وق االإن�����س��ان، االأم����ر ال���ذي و�سع 

الدولة يف مكانة بارزة بني جميع االأمم.

•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�سيخ حممد بن في�سل القا�سمي موؤ�س�س و رئي�س 
االإمارات  دول��ة  اأن  الوطنية  .اإف«  .ب��ي  اإم   « جمموعة 
ال�سعوب  مع  التعاي�س  و  االنفتاح  و  بالت�سامح  توؤمن 
�سام  ر�سالة  االإم���ارات  الت�سامح يف  اإن  وق��ال  ك��اف��ة.. 
لتفهم  اإىل اجلميع  ودع��وة  كافة  العامل  اإىل  و حمبة 

العاقات االإيجابية بني جميع الثقافات واملعتقدات.
مبنا�سبة  ل��ه  كلمة  يف  القا�سمي  حممد  ال�سيخ  وق��ال 
اليوم العاملي للت�سامح اإن االإمارات توؤكد كل يوم للعامل 

اأجمع اأنها ملتزمة باملبادئ االإن�سانية وتعميقها لقيم 
الت�سامح كاأحد االأ�س�س الرئي�سة لتحقيق نه�سة واأمن 
التي كانت وال  ال�سعوب حتى غدا �سمة بارزة للدولة 

تزال �سباقة يف اإطاق املبادرات التي تعزز هذا املبداأ.
 200 اأك��ر من  دولتنا احلبيبة  :« حتت�سن  واأ�ساف 
جن�سية من خمتلف الثقافات واملعتقدات يعي�سون يف 
التي  الر�سيدة  قيادتنا  ظل  يف  ووئ��ام  وان�سجام  �سام 
جعلت من الت�سامح و ال�سام نهجاً ح�سارياً واأ�سلوب 
ح��ي��اة ال��ت��زام��اً مب��ب��ادئ ال��دي��ن االإ���س��ام��ي احلنيف 

والتقاليد العربية االأ�سيلة«.

حممد بن في�صل �لقا�صمي : �لإمار�ت عا�صمة �لت�صامح و �لإخاء عزة �لنعيمي : �لت�صامح عقيدة ر��صخة يف جمتمع �لإمار�ت

•• اأبوظبي- وام:

الدولة  البواردي وزير  اأحمد  ا�ستقبل معايل حممد بن 
امل�سلحة ام�س  ال��ق��وات  ب��ن��ادي ���س��ب��اط  ال��دف��اع  ل�����س��وؤون 
الفرن�سية  امل�سلحة  القوات  باريل وزيرة  معايل فلورن�س 
و الوفد املرافق لها بح�سور �سعادة مطر �سامل الظاهري 
م�سوؤويل  و  �سباط  كبار  من  ع��دد  و  الدفاع  وزارة  وكيل 

الوزارة.
و رحب معايل وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع بوزيرة القوات 

العاقات  وث��م��ن  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف  الفرن�سية  امل�سلحة 
الثنائية امل�سرتكة التي جتمع البلدين ال�سديقني وبحثا 
االإمارات  دول��ة  بني  امل�سرتك  الدفاعي  التعاون  عاقات 

العربية املتحدة وجمهورية فرن�سا و�سبل تعزيزها.
ال��ل��ق��اء ج��ه��ود البلدين  ا���س��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان خ���ال  و 
ال�سديقني يف الت�سدي جلائحة فريو�س كورونا امل�ستجد« 
كوفيد – 19« و اأهمية توحيد اجلهود الحتواء تداعياته 
اإىل جانب تبادل وجهات النظر ب�ساأن عدد من الق�سايا 

االإقليمية و الدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

براأ�س  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  االإم�����ارات  جمعية  نظمت 
اخل��ي��م��ة حم���ا����س���رة ت���وع���وي���ة ع���ن ب��ع��د ع���ر االأج���ه���زة 
ال��ذك��ي��ة ع���ن اجل���رائ���م االإل���ك���رتون���ي���ة وخ��ط��ورت��ه��ا على 
حول  اأب��رزه��ا  متعددة،  مو�سوعات  وت�سمنت   ، املجتمع 
واالبتزاز  االإن��رتن��ت  واالإ���س��اءة عر  االإل��ك��رتوين  التنمر 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  واإي��ج��اب��ي��ات وخم��اط��ر  االإل���ك���رتوين، 
االجتماعي، قدمت املحا�سرة امل�ست�سارة لطيفة النعيمي 
363 م�سارك  املحا�سرة  ا�ستفاد من  و  م�ست�سار قانوين 

من اأفراد املجتمع. 
االلكرتونية  اجل����رائ����م  ت���ع���ري���ف  امل���ح���ا����س���رة  ت���ن���اول���ت 
اجلرائم  واأن���واع  واأه��داف��ه��ا  وخ�سائ�سها  �سماتها  واأب���رز 

االلكرتونية تبعا ملحل اجلرمية وطرق مكافحتها.
ورك�����زت امل��ح��ا���س��رة  ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة مب��خ��اط��ر اجلرائم 
االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى ال��ف��رد واالأ����س���رة وامل��ج��ت��م��ع، وغر�س 
ال�سلوكيات والقيم  االإيجابية، وتعميق  املواطنة  مفاهيم 
ال�سحيحة، وتعزيز التوعية االأمنية اال�ستباقية ملواجهة 

اأي اعتداء اأو اإ�ساءة قد يتعّر�س لها الفرد.
بن�سر  االإم���ارات  جمعية  اإهتمام  عنر  �سامل  خلف  واأك��د 
الوعي االأمني حول اجلرائم االإلكرتونية لفئات املجتمع 
لتلك  والت�سدي  و�سرائحها،  اأع��م��اره��ا  مبختلف  ك��اف��ة، 
اجلرائم التي اأ�سبحت �سائعة، وذلك ب�سبب ات�ساع انت�سار 
يعتر  وال����ذي  م�ستخدميه،  اأع����داد  وازدي�����اد  االإن���رتن���ت 
ما  ا�ستخدامه،  تقييد  ي�سعب  ح��دود،  با  مفتوحاً  عاملاً 

ي�ستوجب �سرورة توعية كل اأفراد املجتمع باأخطاره.

�لبو�ردي يبحث عالقات �لتعاون �لدفاعي 
�مل�صرتك مع وزيرة �لقو�ت �مل�صلحة �لفرن�صية

عجمان للتنمية �لجتماعية و�لثقافية ت�صارك حما�صرة تك�صف خطورة �جلر�ئم �لإلكرتونية
يف حملة �لأ�صبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر   

�صرطة ر�أ�س �خليمة ُتكثف تو�جدها يف �ملناطق �ل�صياحية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

الرتبية  وزارة  م�����ن  ك�����ل  وق������ع 
ال�سارقة،  اإك�سبو  ومركز  والتعليم 
تو�سيع  اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة 
الطلبة  م��ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ن��ط��اق 
على  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل����وؤ�����س���������س����ات 
فعاليات  م���ن  ال����دول����ة  م�����س��ت��وى 
م��ع��ر���س ال��ت��ع��ل��ي��م ال�����دويل الذي 
ي���ن���ظ���م���ه وي�������س���ت�������س���ي���ف���ه امل����رك����ز 
���س��ن��وي��ا ب��دع��م م���ن غ��رف��ة جتارة 
من  وب��رع��اي��ة  ال�����س��ارق��ة  و�سناعة 
وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة 

ال�سارقة للتعليم. 
�ستعمل  امل���ذك���رة  ه���ذه  ومب���وج���ب 
�سنوات  م��دار خم�س  ال���وزارة على 
ب��ت��و���س��ي��ع جم�����االت ال���ت���ع���اون مع 
عدد  ا�ستقطاب  خ��ال  من  املركز 
واملوؤ�س�سات  امل����دار�����س  م���ن  اأك����ر 
واخلا�سة،  احلكومية  االأكادميية 
ف�����س��ا ع��ن اإي���ج���اد ب��رام��ج تنظم 
املعر�س  لفعاليات  الطلبة  زي���ارة 
وفق اال�سرتاطات ال�سحية املتبعة 
يف  التعاون  جانب  اإىل  الدولة،  يف 
ن��دوات وور���س عمل مبتكرة  عقد 
للطلبة  امل�ستقبلية  ال��روؤى  تو�سح 
درا�ساتهم  م��ت��اب��ع��ة  يف  ال��راغ��ب��ني 

العليا يف الدولة وخارجها. 

من�سة مهمة 
واأكد �سعادة املهند�س عبد الرحمن 
الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  احل���م���ادي 
التعليم  م��ع��ر���س  اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
م��ن�����س��ة مهمة  ي�����س��ك��ل  ال��������دويل 
اخليارات  ح���ول  ال��ط��ل��ب��ة  الإر����س���اد 
بالتخ�س�سات  اخل��ا���س��ة   امل��ت��اح��ة 
توقيع  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ي����اأت����ي �سمن  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
ووفقا  ال����������وزارة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
تعمل  ال��ت��ي  التعليمية  خلططها 
ال��روؤى واملمار�سات يف  على تعزيز 
تكاملي  ب�سكل  اجلامعي  التعليم 
التنمية  مل���ت���ط���ل���ب���ات  ا����س���ت���ج���اب���ة 
يتوافق  ومب��ا  بالدولة  امل�ستدامة 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت��ط��ل��ع��ات  م��ع 
ب�������دور مركز  ����س���ع���ادت���ه  م�������س���ي���دا 
العملية  دع��م  يف  ال�سارقة  اإك�سبو 
ت�����س��خ��ري هذا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع����ر 
املفاهيم  تعزيز  الأغرا�س  ال�سرح 
�سياق  يف  ت�سب  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات 

دعم العملية التعليمية. 
الرتبية  وزارة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وب���ني 

اإط������اع  اإىل  ت�����س��ع��ى  وال���ت���ع���ل���ي���م 
التخ�س�سات  طبيعة  على  الطلبة 
اجل����ام����ع����ي����ة وم�������ا ت���ت���ط���ل���ب���ه من 
م�����ه�����ارات وو����س���ع���ه���م يف ����س���ورة 
التوجهات العاملية ذات ال�سلة من 
وهم  املرحلة  لتلك  تاأهليهم  اأج��ل 
ال���درا����س���ة وحتديد  ع��ل��ى م��ق��اع��د 
االكادميية  وميولهم  خ��ي��ارات��ه��م 
مب�����ا ي����خ����دم اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال���وط���ن���ي���ة امل���ت�������س���ل���ة ب����ع����دد من 
راأ�سها  وعلى  احليوية  القطاعات 
وطبيعته  امل�ستقبلي  العمل  �سوق 
واأهم مرتكزاته وذلك بغية تاأهيل 
قادرين  ليكونوا  املقبلة  االأج��ي��ال 
واملناف�سة  امل�ستقبل  �سناعة  على 

على امل�ستوى العاملي.

تطوير فعاليات املعر�س 
من جانبه اأكد �سعادة �سيف حممد 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  امل��دف��ع، 
اإك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة، ح��ر���س املركز 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
م�ستمرة  بوترية  ال��دويل  التعليم 
ال�سراكة  من خال تو�سيع نطاق 
م��ع ال�����س��رك��اء ال��دائ��م��ني للحدث 
�سراكات  ا�ستقطاب  العمل على  اأو 
املعر�س  مكانة  يوؤكد  مبا  جديدة 
على م�ستوى املعار�س املتخ�س�سة 

واإقليميا  حمليا  العايل  بالتعليم 
مكانة  تعزيز  ج��ان��ب  اإىل  وع��امل��ي��ا، 
للمجتمع  مثالية  كبيئة  ال�سارقة 
واال�ستثمار  والبحثي  االأك��ادمي��ي 
يف اق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة ال��ق��ائ��م على 
واال�ستدامة  واالبتكار  االنتاجية 
ال�سمو  ����س���اح���ب  روؤي�������ة  ب��ف�����س��ل 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د 
التي  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
جعلت ال�سارقة يف مقدمة داعمي 
االأكادميي الذي يعد من  التعليم 
يف  والرئي�سية  ال��ه��ام��ة  العنا�سر 
االأجيال  م�ستقبل  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء 
على  احلقيقي  واملقيا�س  القادمة 
م�سافة  وق��ي��م��ة  ال������دول  ارت����ق����اء 

لاقت�ساد الوطني.

اأبرز الأحداث الأكادميية 
�سطاف،  �سلطان  اأ���س��اد  جهته  من 
والت�سويق  امل��ب��ي��ع��ات  اإدارة  م��دي��ر 
بالدور  ال�سارقة،  اإك�سبو  مركز  يف 
الهام الذي تقوم به وزارة الرتبية 
توفري  خ�������ال  م�����ن  وال���ت���ع���ل���ي���م 
املعر�س  لفعاليات  الكامل  الدعم 
االأم����ر ال���ذي ع���زز م��ك��ان��ت��ه كاأحد 
اأب����رز االأح�����داث االأك��ادمي��ي��ة التي 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ع�����س��رات االآالف 

الختيار  ����س���ن���وي���ا  ال���ط���ل���ب���ة  م����ن 
واحل�سول  العايل  التعليم  برامج 
والتعرف  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��ح  ع��ل��ى 
اأه���م  يف  ال���ق���ب���ول  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإىل 
واالأجنبية.   الوطنية  اجل��ام��ع��ات 
اأن��ه من املخطط  واأو���س��ح �سطاف 
ع�سر  ال�سابعة  ال���دورة  تنعقد  اأن 
ال����دويل يف  التعليم  م��ع��ر���س  م��ن 
اأكتوبر   22 اإىل   20 م��ن  ال��ف��رتة 
اأق�سى  ت��ط��ب��ي��ق  م����ع   ،2021
التدابري واالإج��راءات االحرتازية 
ووفق اأعلى الروتوكوالت املطبقة 
ع��ل��ى �سامة  ال���دول���ة ح��ر���س��ا  يف 
ال��ع��ار���س��ني وال�������زوار، م���وؤك���دا اأن 
اإىل  ال�سارقة يتطلع  اإك�سبو  مركز 
ا�ستقطاب عدد اأكر من امل�ساركني 
يف الن�سخة اجلديدة، حيث �سهدت 
م�ساركة  ع�سر  ال�ساد�سة  الن�سخة 
اأكر من 130 موؤ�س�سة من 20 
دولة كما ا�ستقطبت 201 مدر�سة 
ال��دول��ة �سمت  اأن��ح��اء  م��ن جميع 
8200 طالبا بزيادة %66 عن 
احلدث  �سهد  كما   ،2019 العام 
 25.250 تخطى  ك��ب��ريا  اإق��ب��اال 
 15% ب����زي����ادة ق����دره����ا  زائ��������را، 

مقارنة بالن�سخة ال�سابقة. 
ولفت �سطاف اإىل اأن مركز اإك�سبو 
باكورة  ا�ستاأنف  قد  ك��ان  ال�سارقة 
عدد  تنظيم  خ��ال  م��ن  فعالياته 
من املعار�س املحلية وذلك تنفيذا 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  ل��ق��رار 
املعار�س  ع��م��ل  ب���ع���ودة  ال�����س��ارق��ة 
وامل�������وؤمت�������رات ال����ت����ي ت����ق����ام حتت 
املوؤ�س�سات  واإدارة  واإ���س��راف  مظلة 
اإمارة  يف  احلكومية  وال��ق��ط��اع��ات 
املركز  ح���ر����س  ح��ي��ث  ال�������س���ارق���ة، 
االإجراءات  من  جملة  اإق���رار  على 
�سمن  االح�����رتازي�����ة  وال���ت���داب���ري 
اال�سرتاطات  ي��درج  اإر�سادي  دليل 

املطلوبة لتنظيم الفعاليات. 

تهدف اإىل تو�سيع نطاق امل�ستفيدين من الطلبة واملوؤ�س�سات التعليمية على مدار 5 �سنوات
وز�رة �لرتبية و�لتعليم ومركز �إك�صبو �ل�صارقة يوقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز فعاليات معر�س �لتعليم �لدويل

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ع��امل��ي��ة اإجني  امل��راف��ق  ���س��رك��ة  ���س��راك��ة م��ع  اأب��وظ��ب��ي  ع��ق��دت هيئة البيئة - 
امل�سوؤولية البيئية واملجتمعية للحفاظ  الإطاق املرحلة االأوىل من م�سروع 
دون  الطائرات  تقنية  ا�ستخدام  ومت  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف  القرم  اأ�سجار  على 
طيار للم�ساعدة يف مراقبة وتاأهيل مناطق من موائل القرم يف اأبوظبي من 
خال تقييم �سحة اأ�سجار القرم بالقرب من حمطة اأجني مبنطقة املرفاأ يف 
منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي قبل البدء بزراعة اآالف من النباتات اجلديدة 
طول  على  بوفرة  القرم  اأ�سجار  وتنت�سر  العام.  م��دار  على  منوها  ومراقبة 
اخلط ال�ساحلي الإمارة اأبوظبي حيث تقوم بدور حيوي يف تخزين الكربون 
االأزرق الذي يرتبط باملحيطات والنظم البيئية ال�ساحلية حول العامل مبا 
على  امللحية  وال�سبخات  القرم  واأ�سجار  البحرية  االأع�ساب  موائل  من  فيها 
اإال  االأر���س  كوكب  على  املنت�سرة  بالغابات  الرغم من �سغر حجمها مقارنة 
مع  تتعاون  اأبوظبي  بيئة  مبعد  الكربون  تختزن  ال�ساحلية  البيئة  نظم  اأن 

يف  اال�ستمرار  وميكنها  اأ�سرع  ل  القرم  اأ�سجار  على  للمحافظة  عاملية  �سركة 
 Distant Imagery القيام بهذه املهمة الآالف ال�سنني. وقامت �سركة
للتحليل البيئي للطائرات دون طيار ومقرها دولة االإمارات باإعداد خرائط 
عالية الدقة وحتليل للموقع مرتبط بتغريات املد واجلزر حيث مت العمل مع 
خراء هيئة البيئة - اأبوظبي الإجراء بحث علمي �سمل اأربعة مواقع خمتلفة 
مبنطقة  اإجن���ي  حمطة  م��ن  بالقرب  ال��واق��ع��ة  املنطقة  اختيار  يتم  اأن  قبل 
 Distant �سركة  وا�ستخدمت  امل�سروع.  لتنفيذ  الظفرة  منطقة  يف  املرفاأ 
ة متخ�س�سة �سنعت يف دولة  ُم�سريرَّ وطائرات  خا�سة  معدات   Imagery
االإمارات لنر البذور و زراعة ما ال يقل عن 4000 من بذور اأ�سجار القرم 
العمل  و�سيتم  العلمية  املمار�سات  اأف�سل  با�ستخدام  القادم  دي�سمر  بحلول 
على مراقبة املوقع ب�سكل م�ستمر لتقييم م�ساهمة املوقع يف تخزين الكربون 

االإ�سايف للمنطقة امل�ستعادة باالإ�سافة اإىل خدمات النظام البيئي االإ�سافية 
التي يقدمها. وتقوم هيئة البيئة - اأبوظبي برعاية هذا امل�سروع الذي حقق 
نتائج اأولية مبهرة كما اأنها تتوىل م�سوؤولية ا�ست�سافة املوقع املختار وتقدمي 
اخلرات العلمية واإج��راء البحوث التقنية ال�ساملة كما �ستقوم الهيئة بعد 
امل�سروع  جن��اح  م��دى  على  للتعرف  �سامل  تقييم  ب��اإج��راء  امل�����س��روع  اك��ت��م��ال 
باالإنابة  التنفيذي  املدير  الها�سمي  اأحمد  وقال  املرجوة.  االأه��داف  بتحقيق 
لقطاع التنوع البيولوجي الري والبحري يف هيئة البيئة - اأبوظبي : يعد 
هذا امل�سروع االأول من نوعه يف العامل با�ستخدام تقنية الطائرات دون طيار 
لتاأهيل اأ�سجار القرم ..م�سريا اإىل اأن ا�ستخدام اأحدث التقنيات يعتر اأمراً 
جوهرياً يف م�ساعي الهيئة للحفاظ على البيئة حيث نفذت الهيئة على مدار 
البيولوجي واملحافظة  التنوع  لتقييم  الرامج  العديد من  املا�سية  االأع��وام 

الكربون  وُيعد  املبتكرة  والتقنيات  االأدوات  اأح��دث  با�ستخدام  االأن���واع  على 
البناءة يف جناح  ال�سراكات  ت�ساهم   : واأ���س��اف  ذل��ك.  اآخ��ر على  االأزرق مثااًل 
اأي م�سروع وبالتعاون مع �سركة اإجني نحن على يقني اأننا �سنحقق النتائج 
ريادتنا  على  واملحافظة  البيئة  على  امل�سرتكة يف احلفاظ  واأهدافنا  املرجوة 
احتجاز  دوره يف  وتعزيز  القرم  تاأهيل  تعتر عملية   : وق��ال  املجال.  يف هذا 
الكربون اإحدى احللول التي ن�ستخدمها ملواجهة التغري املناخي ونحن بهيئة 
البيئة نوؤكد دائماً على التزامنا بهذا النهج. وقالت فلوران�س فونتاين نائبة 
الرئي�س التنفيذي اال�سرتاتيجية واالت�ساالت امل�سوؤولية االجتماعية البيئية 
يف "اإجني" ال�سرق االأو�سط وجنوب و و�سط اآ�سيا : يتما�سى م�سروع الكربون 
�سركائنا  بالتعاون مع  البيئية  الق�سايا  التزامنا مبعاجلة  االأزرق متاما مع 
املحليني. واأ�سافت : تاأمل �سركة اإجني اأن تكون قادرة على امل�ساهمة يف تعزيز 
البيئة ال�ساحلية والنظام البيئي لدولة االإمارات من خال هذا امل�سروع مما 
لتقليل  اخلطوات  من  املزيد  اتخاذ  وكذلك  الطبيعي  عاملنا  حماية  ي�سمن 

كمية ثاين اأك�سيد الكربون املنبعثة يف الغاف اجلوي.

بيئة �أبوظبي تتعاون مع �صركة عاملية للمحافظة على �أ�صجار �لقرم

••اأبوظبي -وام:

للرقابة  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ق���دت 
الرقابة  هيئة  م��ع  اجتماعا  ال��ن��ووي��ة 
ال�سعودية  واالإ����س���ع���اع���ي���ة  ال���ن���ووي���ة 
ملناق�سة وتعزيز اأوجه التعاون املختلفة 
باالأمان  اخلا�سة  الرقابية  امل�سائل  يف 
ال�����ن�����ووي وحظر  واالأم���������ن  ال�����ن�����ووي 
القانوين  واالط���ار  ال��ن��ووي  االنت�سار 
اجلاهزية  اإىل  اإ����س���اف���ة  وال���رق���اب���ي 
للتعامل مع حاالت الطوارئ النووية 

واالإ�سعاعية.
جاء االجتماع يف اإطار االتفاق االإطاري 
اال�ستخدامات  جم����ال  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
بني  امل��رم  النووية  للطاقة  ال�سلمية 
وحكومة  االإم���������ارات  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة يف عام 

.2019
كري�سرت  ����س���ع���ادة  االج���ت���م���اع  ت����راأ�����س 
الهيئة  ع�������ام  م����دي����ر  ف���ي���ك���ت���ور����س���ن 
و�سعادة  ال��ن��ووي��ة  للرقابة  االحت��ادي��ة 
الرئي�س  ال��ع��ي�����س��ي  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور 
النووية  ال��رق��اب��ة  للهيئة  التنفيذي 
وم�سوؤولني  بال�سعودية  واالإ�سعاعية 

يف الهيئتني.
النووية  ال����رق����اب����ة  ه���ي���ئ���ة  وق����دم����ت 
عر�سا  ال�������س���ع���ودي���ة  واالإ�����س����ع����اع����ي����ة 
الرنامج  مب�����س��ت��ج��دات  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
الرقابي  واالإط������ار  ال�����س��ل��م��ي  ال���ن���ووي 
فيما قامت الهيئة االحتادية للرقابة 

الرنامج  م��ن��ج��زات  بعر�س  ال��ن��ووي��ة 
ال��ن��ووي ال�سلمي االإم��ارات��ي وذل��ك يف 
االأوىل ملحطة  الوحدة  ت�سغيل  اأعقاب 

براكة للطاقة النووية.
عر�سا  االإماراتية  الهيئة  قدمت  كما 
للقطاعني  ال���رق���اب���ي  االط������ار  ح����ول 
وجهود  بالدولة  واالإ�سعاعي  ال��ن��ووي 
والبيئة  وال��ع��ام��ل��ني  املجتمع  ح��م��اي��ة 

من خماطر اال�سعاع.
فيكتور�سن:  ك��ري�����س��رت  ���س��ع��ادة  وق���ال 
يف  �سركائنا  م��ع  االج��ت��م��اع  »ي�سعدنا 
واالإ�سعاعية  ال��ن��ووي��ة  ال��رق��اب��ة  هيئة 
باململكة العربية ال�سعودية ونحن على 
الازم  ال��دع��م  لتوفري  ا���س��ت��ع��داد  اأمت 
االإماراتية  التجربة  وم�����س��ارك��ة  لهم 
ف�سا  �سلمي  ن���ووي  برنامج  ب��ن��اء  يف 
تدريبية  دورات  ل��ع��ق��د  خ��ط��ت��ن��ا  ع���ن 

�سعادة  وتقدم  خمتلفة«.  عمل  وور���س 
الدكتور خالد العي�سي بال�سكر للهيئة 
النووية على عقد  للرقابة  االحتادية 
هذا االجتماع ملناق�سة فر�س التعاون 
ا�ستعداد  ع����ن  م���ع���رب���ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
من  �سل�سلة  لعقد  ال�سعودية  الهيئة 
التعاون  اأوج��ه  لتحديد  االجتماعات 
وت��ع��زي��زه وت��ك��وي��ن جم��م��وع��ات عمل 
اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  متخ�س�سة 
البيئي  وال����ر�����س����د  ال�����ق�����درات  ب����ن����اء 
امل�سادر  وح��م��اي��ة  ال���ن���ووي  واالأم������ن 
امل�سعة ال�سيما بني اجلهات اجلمركية 
ب����ني ال�������س���ع���ودي���ة واالإم��������������ارات. ومت 
عمل  جمموعات  تكوين  على  االتفاق 
متخ�س�سة لتبادل املعلومات واملعرفة 
فيما يتعلق باالإطار الرقابي والوقاية 
النووي واالأمن  من االإ�سعاع واالأم��ان 

النووي واأي�سا حظر االنت�سار النووي 
االتفاق  مت  كما  للطوارئ  واجلاهزية 
الرتاخي�س  اأن��ظ��م��ة  م��ن��اق�����س��ة  ع��ل��ى 

الذكية والتوا�سل مع اجلماهري.
ال�������س���ع���ودي���ة على  ال���ه���ي���ئ���ة  وع�������رت 
التدريب  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  اه��ت��م��ام��ه��ا 
�سوف  وال��ذي  »كونفك�س3-«  ال��دويل 
ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه دول�����ة االإم��������ارات يف عام 
2021. ويعد تدريب »كونفك�س3-« 
الوكالة  تنظمه  دويل  ت��دري��ب  اأك���ر 
وت�سارك  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة 
واملنظمات  االأع�ساء  ال��دول  كافة  فيه 
م�ساركة  ي��ت��ط��ل��ب  ح���ي���ث  ال����دول����ي����ة 
ع���ل���ى م������دار 24 ����س���اع���ة ل���ع���دة اأي�����ام 
التعامل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  م��ت��وا���س��ل��ة 
واال�ستجابة حلاالت الطوارئ النووية 

واالإ�سعاعية.

�لحتادية للرقابة �لنووية و�لرقابة �لنووية و�لإ�صعاعية �ل�صعودية يناق�صان فر�س �لتعاون

تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءاً يوم االحد املوافق 22 نوفمر 2020 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع االلكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�س مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة دبي االبتدائية 
 ادارة التنفيذ

/جهاجنري  امل����دع����و   ف���ق���د 
احمد غام قا�سم ، باك�ستان   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )RA1165601(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�����رب  او  ب��اك�����س��ت��ان 

�سرطة

فقد�ن جو�ز �صفر
ف����ق����د ع������ب������داهلل اح���م���د  
املحرمي  ن��خ��رية  حم��م��د 
�������س������ه������ادة ا������س�����ه�����م م���ن 
����س���رك���ة ا�����س����م����اك ،ع�����دد 
.يرحى من  2400�سهم 
االت�سال  ع��ل��ي��ه��ا  ي���ع���ر 
على0509992244

فقد�ن �صهادة �أ�صهم
حممد  ع������ب������داهلل  ف����ق����د 
�سهادة  امل��ح��رم��ي  ن��خ��رية 
الواحة  �سركة  من  ا�سهم 
 3511 ع�����دد  ك���اب���ي���ت���ال 
���س��ه��م .ي���رح���ى م���ن يعر 
عليها االت�سال على هاتف 

0509992244

فقد�ن �صهادة �أ�صهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

يف تقدير عاملي جديد الإ�سهامات دولة 
الوطنية  ك���وادره���ا  وك��ف��اءة  االإم�����ارات 
الكلية  منحت  امل���ج���االت،  خمتلف  يف 
اإحدى  اإيرلندا،  يف  للجراحني  امللكية 
اأع�����رق واأه�����م اجل���ام���ع���ات ال��ط��ب��ي��ة يف 
اإىل  تاأ�سي�سها  ت��اري��خ  ي��ع��ود  اإذ  ال��ع��امل 
1784، جائزة »التاأثري العاملي  العام 
اأحمد  عامر  الدكتور  اإىل  االإي��ج��اب��ي« 
����س���ري���ف، م���دي���ر ج���ام���ع���ة حم���م���د بن 
را�سد للطب والعلوم ال�سحية، �سمن 

ج���وائ���ز خ��ري��ج��ي م��ع��ه��د ال���ق���ي���ادة يف 
اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية 
اأول  ب���ذل���ك  ل��ي��ك��ون   ،2020 ل��ل��ع��ام 
اإماراتي يح�سل  واأول  الكلية  خريجي 
للجراحني  امللكية  الكلية  جائزة  على 
جلهوده  ت��ق��دي��راً  ال��ف��ئ��ة،  ه���ذه  �سمن 
واإ�سهاماته يف جمال العلوم ال�سحية. 
ويف بيان اأ�سدرته بهذه املنا�سبة، قالت 
اإيرلندا:  يف  للجراحني  امللكية  الكلية 
كقائد  �سريف،  عامر  الدكتور  »�ساهم 
ال�سحية  الرعاية  قطاع  �سمن  ُملِهم 
االأو�����س����ط، بدور  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اإن�������س���اء ج���ام���ع���ة حممد  حم������وري يف 
ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د  ب��ن 
طموحه  بف�سل  مبكانتها  واالرت���ق���اء 
..وي�ساهم  التميز  نحو  القوي  ودافعه 
ت��ط��وي��ر قطاع  ���س��ري��ف يف  ال���دك���ت���ور 
الرعاية ال�سحية عر توظيف خرته 
ُنُظم  م�����س��ت��ق��ب��ل  ه��ي��ك��ل��ة  ال��وا���س��ع��ة يف 
ال�سحة يف دول��ة االإم���ارات من خال 
ت�سجيع اخلروج بنظام �سحي اأكادميي 
�سامل يتبنى االبتكار منهجاً، ويتفاعل 
م����ع امل���ت���ط���ل���ب���ات ال���وط���ن���ي���ة وي���واك���ب 
ال���ت���ط���ورات ال��ع��امل��ي��ة ..ون���ح���ن نفخر 

بتكرمينا اإجنازات قائد ُملِهم يف قطاع 
جائزة  منحه  ع��ر  ال�سحية  الرعاية 

التاأثري االإيجابي العاملي«.
وُيعدُّ الدكتور عامر �سريف، احلا�سل 
الطب  ب����ك����ال����وري����و�����س  درج��������ة  ع���ل���ى 
واجل�����راح�����ة ودرج�������ة ال����دك����ت����وراه يف 
االإمارات  جامعة  من  العامة  ال�سحة 
النظم  يف  الأب��ح��اث��ه  امل��ت��ح��دة،  العربية 
على  واحلا�سل  وال�سيا�سات،  ال�سحية 
الرعاية  اإدارة  يف  ال��ع��ل��وم  ماج�ستري 
ال�سحية من الكلية امللكية للجراحني 
الطبية  ال����ك����وادر  م���ن  اإي����رل����ن����دا،  يف 

اإنه  اإذ  ال��دول��ة؛  م�ستوى  على  املتميزة 
الكلية  م��ن  اإم��ارات��ي  واأول  خريج  اأول 
امللكية للجراحني يف اإيرلندا ينال هذه 
اجلائزة يف هذه الفئة حتديداً، ف�سًا 
عن ح�سوله �سابقاً على جائزة التمّيز 
للجراحني  امللكية  الكلية  م��ن  املُ��ل��ه��م 
اإيرلندا، وهو ثاين من مت منحهم  يف 
انطلقت  وال���ت���ي  اخل��ري��ج��ني،  ج���ائ���زة 
الكلية  ه����ذه  م���ن   ،2019 ال���ع���ام  يف 
العريقة بعد مارتن دون، مدير خدمة 

االإ�سعاف الوطني يف اإيرلندا.
وي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ك��رمي ت��ق��دي��راً لكفاءة 

القيادية  ����س���ري���ف  ع���ام���ر  ال����دك����ت����ور 
واالإداري��ة، اإذ كان له اإ�سهامه املوؤثر يف 
م�سرية جامعة حممد بن را�سد للطب 
والعلوم ال�سحية منذ تاأ�سي�سها يف عام 
تقديراً  كذلك  اليوم،  وحتى   2014
ت��وف��ري ح��ل��ول مبتكرة  ل��ق��درت��ه ع��ل��ى 
التي ميّر  االأوق��ات اال�ستثنائية  خال 
ب��ه��ا ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، حيث 
اأ�سرف الدكتور �سريف عن كثب وعمل 
املتخ�س�سني  م��ن  ف��ري��ق  م��ع  بيد  ي���داً 
الرعاية  مبنظومة  االرتقاء  اأج��ل  من 
ال�����س��ح��ي��ة وم�����س��ت��وى اخل���دم���ات التي 

تقدمها اجلامعة للمجتمع. والدكتور 
مركز  ل��دى  زائ��ر  باحث  اأي�ساً  �سريف 
والرعاية  الطبي  التعليم  يف  االأبحاث 
الطبية  كيمل  �سيدين  بكلية  ال�سحية 
يف جامعة توما�س جيفر�سون، ويرتاأ�س 
حالياً مركز التحكم وال�سيطرة ملكافحة 
ف��ريو���س ك��ورون��ا ب��دب��ي. وي��ت��ّم اإع���داد 
القادة  معهد  ج��وائ��ز  مر�سحي  قائمة 
يف الكلية امللكية للجراحني يف اإيرلندا 
املكانة  ذوي  م���ن  االأط����ب����اء  ق��ب��ل  م���ن 
والزماء  الطبي  القطاع  يف  املتميزة 
تتم  اإذ  التدري�سية،  الهيئات  واأع�ساء 

ُموؤّلفة  جلنة  اإىل  الرت�سيحات  اإحالة 
وكبار  والعميد  التنفيذي  امل��دي��ر  م��ن 
باالإ�سافة  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء 
ع���اق���ات  م���ك���ت���ب  م����ن  مم���ث���ل���ني  اإىل 
الرت�سيحات  ك��ل  لتقييم  اخلريجني، 

وحتديد اأ�سماء الفائزين.

••دبي-وام:

انطلقت اأم�س االول يف دبي فعاليات 
ملكافحة  التا�سع  االإقليمي  امل��وؤمت��ر 
يف  الفكرية  بامللكية  املا�سة  اجلرائم 
و�سمال  االأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
من  "التعلم  ���س��ع��ار  حت��ت  اأف��ري��ق��ي��ا 
اأف�سل   -  19 ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة 
امللكية  ح���ق���وق  اإن����ف����اذ  مم����ار�����س����ات 
عر  وذل�����ك  وحمايتها"  ال��ف��ك��ري��ة 
املن�سة االفرتا�سية بح�سور معايل 
نائب  متيم  خلفان  �ساحي  الفريق 
رئ��ي�����س ال�����س��رط��ة واالأم�����ن ال��ع��ام يف 
ال��ف��خ��ري جلمعية  ال��رئ��ي�����س  دب����ي، 

االإمارات للملكية الفكرية.
ي�ستمر  ال�����ذي   - امل���وؤمت���ر  وي���ه���دف 
االإم����ارات  جمعية  وتنظمه  ي��وم��ني 
الدولية  واملنظمة  الفكرية  للملكية 
"االنرتبول"  اجل��ن��ائ��ي��ة  ل��ل�����س��رط��ة 
بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة 
جمارك  و  ال����ع����دل،  وزارة  و  دب�����ي، 
العامات  اأ���س��ح��اب  جمل�س  و  دب��ي، 
ال���ت���ج���اري���ة، و مب�����س��ارك��ة ع����دد من 
اجل�����ه�����ات ال���ع���رب���ي���ة واالإق���ل���ي���م���ي���ة 
اإىل ت�سليط ال�سوء على  والعاملية - 
الإنفاذ  والتحديات  ال��ت��ط��ورات  اأه��م 
ق����وان����ني امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة خال 
احلديثة  التقنيات  دور  و  اجلائحة 
حقوق  حماية  اإج����راءات  ت�سهيل  يف 
امللكية الفكرية وا�ست�سراف امل�ستقبل 

يف جمال امللكية الفكرية.
الفريق �ساحي خلفان  وقال معايل 
هذا  اإن  األقاها  التي  كلمته  يف  متيم 

االأول من نوعه عر  املوؤمتر يعتر 
اإىل  يهدف  وال��ذي  املرئي،  االت�سال 
جتربة  من  اال�ستفادة  كيفية  درا�سة 
عام  ب�سكل  ك��ورون��ا  جائحة  انت�سار 
وانعكا�ساته على اإنفاذ حقوق امللكية 
وت�سليط  خ���ا����س،  ب�����س��ك��ل  ال��ف��ك��ري��ة 
ال�����س��وء ع��ل��ى ال����دور ال���ب���ارز جلهود 
وللتكنولوجيا  االإم�����������ارات  دول������ة 
حقوق  حماية  ت�سهيل  يف  احل��دي��ث��ة 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وح��ق��وق االإب����داع 
واملخرتعني،  واملفكرين  واملبدعني، 
االإمارات  دول��ة  ملئوية  تعزيزاً  وذل��ك 
الدولة  اق��ت�����س��اد  ق��ي��ام  يف   2071
الوطنية  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ط��اق��ات  ع��ل��ى 
العاملية،  املواهب  واأف�سل  املحرتفة 
واعتمادها على العلوم والتكنولوجيا 
�سمن  واالإب���داع  واالبتكار  املتقّدمة 
حم���رك���ات ج��وه��ري��ة ل��اق��ت�����س��اد يف 
واخلدمية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

امل�ستقبلية.
امل�ساركني  ب�����اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
يعر�سون  امل�����وؤمت�����ر  يف  اخل���������راء 
خ����رات����ه����م وجت����ارب����ه����م واأف�������س���ل 
امللكية  اإن���ف���اذ ح��ق��وق  امل��م��ار���س��ات يف 
الفكرية وحمايتها يف ظل الظروف 
ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا ج���ائ���ح���ة ك���ورون���ا 
اآثارها  عمت  والتي   ،"19 "كوفيد 
واأجرت  جمعاء،  الب�سرية  القا�سية 
اتخاذ  ع���ل���ى  ال����ع����امل  دول  ج���م���ي���ع 
اإجراءات �سارمة ملواجهته، وو�سعت 
والتعليم  االق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود 
اإىل  م�سريا  االجتماعي،  والتوا�سل 
ال�سيطرة  االإم�����ارات يف  دول���ة  جن��اح 

ع����ل����ى ه�������ذه اجل����ائ����ح����ة وال������ع������ودة 
التدريجية للحياة الطبيعية.

عبدالقدو�س  الدكتور  ال��ل��واء  وق��ال 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ب���ي���ديل، 
الفكرية  للملكية  االإم���ارات  جمعية 
يعقد  ال�������س���ن���وي  امل����وؤمت����ر  ه�����ذا  اإن 
بعد يف ظ��ل ظروف  ع��ن  م��رة  الأول 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، ح���ي���ث ���س��ي��ت��م خال 
9 حلقات  ح����وايل  ت��ق��دمي  امل���وؤمت���ر 
ي�سارك  ع���م���ل،  ور�������س  و  ن��ق��ا���س��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن اخل���راء 
اأجهزة  من  واملخت�سني  املحا�سرين 
ال��ق��ان��ون يف جم���ال مكافحة  اإن���ف���اذ 
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متحدثاً حملياً ودوليا.
ونحن   : العبيديل  ال��ل��واء  واأ���س��اف 
اإن���ف���اذ ح��م��اي��ة امللكية  ن��ت��ح��دث ع���ن 
ال�سائدة  االأج����واء  ظ��ل  يف  الفكرية 
التي فر�ستها اجلائحة، اأود االإ�سارة 
اأن ح��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات مل  اإىل 
حقوق  حماية  دع��م  يف  جهداً  تدخر 
امللكية الفكرية، فقد اعتمد جمل�س 
الوزراء حزمة مبادرات يف احلكومة 
االحتادية لدعم ا�ستمرارية االأعمال 
الوطني  لاقت�ساد  اإ�سايف  وحتفيز 
واعتمد  دره����م،  م��ل��ي��ار   16 بقيمة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  م�سرف 
املركزي خطة دعم اقت�سادي �ساملة 
�سعياً  دره�����م  م��ل��ي��ار   100 ب��ق��ي��م��ة 
وحماية  الوطني،  االقت�ساد  لدعم 
امل�ستهلكني وال�سركات، ومت مبوجب 
قرار جمل�س الوزراء رقم 20 ل�سنة 
اخلدمات  ر���س��وم  ���س��اأن  يف   2020

التي تقدمها وزارة االقت�ساد اإ�سدار 
تخفي�س  ت�سمنت  ج��دي��دة  ق��ائ��م��ة 
الوزارة  تقدمها  خ��دم��ة   94 ر���س��وم 
ل��ل��ج��م��ه��ور امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن االأف����راد 
وبلغت  االأع��م��ال،  وقطاع  وال�سركات 
امللكية  ق��ط��اع  يف  التخفي�س  ن�سبة 

الفكرية اأكر من %30.
جمعية  فعاليات  اأن  العبيديل  واأك��د 
خال  الفكرية  للملكية  االإم�����ارات 
تتوقف ومل  19 مل  كوفيد  جائحة 
اال�ستمرار،  م��ن  اجل��ائ��ح��ة  متنعها 
تنظيم  اجل���ائ���ح���ة  اأث����ن����اء  مت  ح��ي��ث 
وفعالية  تدريبية  دورة   37 ح��وايل 
امللكية  اأ�سبوع  �سمنها  من  بعد  عن 
الفكرية والدفعة الرابعة من دبلوم 
حالياً  امل�ستمر  فكرية  ملكية  خبري 
 2،329 امل�ساركني  بلغ عدد  ، حيث 
م�ساركا من داخل الدولة وخارجها.
اأح����م����د حمبوب  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
م�سبح، املدير العام جلمارك دبي : 
يعد املوؤمتر االإقليمي التا�سع ملكافحة 
الفكرية  ب��امل��ل��ك��ي��ة  امل��ا���س��ة  اجل���رائ���م 
فر�سة قيمة لتكاتف اجلهود وتبادل 
اخل���رات وت��وط��ي��د ال��ت��ع��اون وبحث 
العاملية  وامل��م��ار���س��ات  ال�ُسبل  اأف�سل 
القر�سنة  ج���رائ���م  ع��ل��ى  ل��ل��ق�����س��اء 
يف  الفكرية  امللكية  على  والتعديات 
حلول  اإي��ج��اد  يف  وال��ب��ح��ث  املنطقة، 
واالنتهاكات  للتحديات  م�ستدامة 
العاملي،  التجاري  امل�سهد  ت�سر  التي 
امللكية  حقوق  حلماية  اأ�سبح  حيث 
ظل  يف  م�ساعفة  اأه��م��ي��ة  ال��ف��ك��ري��ة 
االقت�ساد  ي�سهدها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 

جائحة  الأزم��ة  نتيجة  حالياً  العاملي 
�سرورة  ي���رتت���ب  مم���ا   19 ك��وف��ي��د 
االه��ت��م��ام ب��ح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات من 
واالقت�سادية  ال�����س��ح��ي��ة  امل��خ��اط��ر 

الناجمة عن االأزمة.
واأو���س��ح اأن دول��ة االإم���ارات تعد من 
ع��ل��ى م�ستوى  ال�����دول  اأف�����س��ل  ب���ني 
م�ستوى  ع���ل���ى  واالأوىل  ال�����ع�����امل 
جمال  يف  العربي  وال��وط��ن  املنطقة 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح���م���اي���ة 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ق��ر���س��ن��ة، ح��ي��ث تعمل 
االإمارات مع املجتمع الدويل �سمن 
اإىل  اتفاقيات تعاون و�سراكة تهدف 
وحماية  القر�سنة،  جرائم  مكافحة 
العامات  جلميع  الفكرية  امللكية 
تقدمها  االإم���ارات  لتعزز  التجارية، 
ال��دائ��م يف جم��ال االإب���داع واالبتكار 
احلكيمة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
و روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" بالعمل على حتقيق 
تطوير  ع����ر  ال���ع���امل���ي���ة  ال���������س����دارة 
االأف�����ك�����ار واالب�����ت�����ك�����ارات اجل���دي���دة 
واملبتكرين  امل���ب���دع���ني  واح��ت�����س��ان 
تر�سخ  للمواهب،  اأر���س��اً  دب��ي  لتظل 
بثبات  ومت�سي  با�ستمرار  اإجنازاتها 
القادمة  جن���اح���ه���ا  حم���ط���ات  ن���ح���و 
اال���س��ت��ع��داد للخم�سني  ع��ل��ى ط��ري��ق 
التنمية  م�سرية  من  القادمة  العام 

االقت�سادية ال�ساملة.
واأ�ساف باأن دائرة جمارك دبي تقوم 
التفتي�س  ���س��ب��اط  ق����درات  بتطوير 

اجل����م����رك����ي م����ن خ������ال ال��������دورات 
التوعوية  العمل  ور���س  و  التدريبية 
الب�سائع  اك��ت�����س��اف  م��ن  لتمكينهم 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  حل��ق��وق  امل��خ��ال��ف��ة 
للعامات  املقلدة  الب�سائع  و�سبط 
التجارية، حيث بلغ عدد حاالت نزاع 
العام  مطلع  م��ن��ذ  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية 
احلايل حتى نهاية الربع الثالث من 
العام 2020 نحو 170 حالة نزاع، 
التوعوية  الفعاليات  ع��دد  بلغ  وق��د 
نف�س  خ��ال  ال��دائ��رة  نظمتها  التي 
ا�ستفاد  ف��ع��ال��ي��ة   37 ن��ح��و  ال���ف���رتة 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  م��ن   1818 م��ن��ه��ا 
وامل�������س���رف���ني وم���وظ���ف���ي ال����دوائ����ر 
احل��ك��وم��ي��ة وامل��ف��ت�����س��ني، وب��ل��غ عدد 
العامات التجارية اجلديدة املقيدة 
327 عامة جتارية  الدائرة  لدى 
املقيدة  اجل���دي���دة  ال���وك���االت  وع����دد 
ت�سجيل  ومت  جتارية  وكالة   173
لاخرتاعات  م��ع��رف��ي��ة  اأ����س���ول   7
لتطوير  ال���داع���م���ة  واالب�����ت�����ك�����ارات 
التي مت تطويرها  العمل اجلمركي 

ومن  وموظفيها  ال��دائ��رة  قبل  م��ن 
وبرنامج  "�ساور"  تطبيق  اأب���رزه���ا 
ا�سرتاتيجية  ولتعزيز  بل�س،   IPR
فقد  اخل�����س��راء  للتنمية  االإم�����ارات 
متت م�سادرة واإعادة تدوير عامة 
ل��ب�����س��ائ��ع خمالفة  جت���اري���ة م��ق��ل��دة 
لقانون امللكية الفكرية بلغت كميتها 
الب�سائع  م��ن  قطعة   148673

املخالفة.
رئي�س  ع��ب��ي��داهلل،  عبدالعزيز  واأك���د 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال��ت��ن�����س��ي��ق  ق�����س��م 
منظمة   - اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 
اأن��ه م��ع تو�سع  االن��رتب��ول يف كلمته 
يعد  عاملياً،  امل�سروعة  غري  االأ���س��واق 
دور االنرتبول اأ�سا�سًيا لي�س فقط يف 
واالإقليمي،  الدويل  التعاون  ت�سهيل 
ا�ستجابة  ت��ع��زي��ز  يف  ���ا  اأي�������سً ول���ك���ن 
اجلرمية  جماعات  لتفكيك  من�سقة 
املنظمة العابرة للحدود املتورطة يف 
االجتار غري امل�سروع واالأ�سرار التي 

ت�سببها.
االقت�سادات  ت�سرر  مع  اأنه  واأ�ساف 

جائحة  تاأثريات  من  متزايد  ب�سكل 
ال�سركات  و�����س����راع   ،19 ك���وف���ي���د 
التجارية،  اأن�سطتها  على  ل��اإب��ق��اء 
الذين  ل��ل��م��ج��رم��ني  ف��ر���س��ة  ت���وف���ر 
ي�ستغلون املوقف لتحقيق مكا�سبهم 
اخل��ا���س��ة، وت��ت��غ��ري االأع���م���ال ب�سكل 
اأن  كما  وق��ت م�سى،  اأي  م��ن  اأ���س��رع 
االأمن  ل��ه  يتعر�س  ال���ذي  التهديد 
يتطور  العاملية  التوريد  �سا�سل  يف 

بنف�س ال�سرعة.
االن����رتب����ول  ب���رن���ام���ج  اإىل  واأ������س�����ار 
وال�سحة  امل�����س��روع��ة  غ���ري  ل��ل�����س��ل��ع 
العاملية ي�سهد ارتفاعاً يف املخططات 
االإجرامية املبتكرة املتعلقة باملنتجات 
كوفيد  بجائحة  ال�سلة  ذات  املزيفة 
املبادرة  زمام  االنرتبول  واأخذ   ،19
لتق�سي  ع���امل���ي  مت���ري���ن  اإج�������راء  يف 
ع���ل���ى ملحة  ل���ل���ح�������س���ول  احل����ق����ائ����ق 
ع��ام��ة ع���ن ال��و���س��ع احل�����ايل، ودعم 
الدولية  واملنظمات  االأع�����س��اء  دول 
م��ن خ��ال عمليات  االأخ���رى عملياً 

التحقق يف قواعد البيانات.

•• دبي- حم�شن را�شد

وجهت وزارة الرتبية والتعليم مديري املدار�س يف خمتلف اإمارات الدولة، 
ب�سرورة اإعداد جلنة خا�سة لطلبة الدمج "اأ�سحاب الهمم"،  ملتابعة تنفيذ 
للعام  االأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  امتحانات  خ��ال  االح��رتازي��ة،  االإج����راءات 
الدرا�سي 2020-2021، املقرر انطاقها يوم 22 اجلاري، وتخ�سي�س 
الثاين ع�سر للرد  الفئة، لل�سف  اللجان اخلا�سة لتلك  املادة، ملتابعة  معلم 

على اال�ستف�سارات وتو�سيح االأ�سئلة ال�سعبة.
وقالت الوزارة �سمن منوذج متابعة طلبة الدمج اأثناء االمتحانات الف�سل 
اأ�سماء  يت�سمن  الكرتوين  ك�سف  اإع��داد  ينبغي   ، الكرتونيا  االأول  الدرا�سي 
الطاب واملواءمات اخلا�سة، ف�سا عن �سرورة اعدادات ال�سفحة لطاب 
االعاقة الب�سرية مع مراعاة لون اخلط املنا�سب وحجمه وخلفية ال�سا�سة، 

اخلطة  وف��ق  ال��دم��ج،  لطاب  خا�سة  الكرتونية  امتحانيه  ورق��ة  واع���داد 
االختبار  ت�سليم  م��ن  وال��ت��اأك��د  ع�����س��ر،  ال��ث��اين  لل�سف  ال��ف��ردي��ة  ال��رتب��وي��ة 
الكرتونا بنجاح. يف وقت تركز الوزارة على اإعداد جل�سات ا�ست�سارية الأولياء 
اأمور الطلبة من اأ�سحاب الهمم خال اإجازة الف�سل الدرا�سي االأول، نظراً 
االأمور  اأول��ي��اء  امل��دار���س، وحاجة  الطلبة يف  وج��ود  بعدم  الراهنة  للظروف 

للتوا�سل مع مراكز دعم الرتبية اخلا�سة،
واأفادت الوزارة باأن اجلل�سات اال�ست�سارية تقدم مبا�سرة الأولياء اأمور الطلبة 
اأ�سحاب الهمم من قبل املخت�سني يف مراكز دعم الرتبية اخلا�سة، اإذ تعد 
مبادرة جديدة يتم من خالها تقدمي الدعم واالإر�ساد والرد على ا�ست�سارات 
ويل االمر، علما باأن اخلدمة تقدم الأولياء اأمور طلبة الدمج ولي�س جل�سات 
االإعاقة  اخت�سا�سي  النف�سي،  "االخت�سا�سي  ينفذها  اإذ  للطلبة،  عاجية 
اخلا�سة،  الرتبية  واخت�سا�سي  واللغة،  النطق  واخت�سا�سي  الب�سرية، 

واخت�سا�سي اإعاقة �سمعية" واأو�سحت الوزارة اأن اجلل�سة اال�ست�سارية تقدم 
يف مواعيد حمددة تنا�سب الطرفني، ويتم ذلك من خال تعبئة ويل االأمر 
الرتبية اخلا�سة، م�سددة على �سرورة  دعم  لكل مركز  املعتمدة  ال�ستمارة 

اباغ اأولياء اأمور الطلبة اأ�سحاب الهمم.
املوجه  التعميم  اإرف��اق��ه مع  اإق��رار مت  ال���وزارة على �سرورة توقيع  و�سددت 
دعم  مراكز  من  املخت�سني  تقدمي  على  مبوافقته  يفيد  امل��دار���س،  ملديري 
خال  والت�سخي�س  التقييم  خ��دم��ات  اإب��ن��ت��ه،  اأو  الأب��ن��ه  اخل��ا���س��ة  ال��رتب��ي��ة 
اإجازة الف�سل االأول افرتا�سيا، وجل�سات كل من "النطق واللغة، والتاأهيل 
ال�سلوك،  وتعديل  وب��راي��ل،  الب�سري  والتاأهيل  االإ���س��ارة،  ولغة  ال�سمعي  
واإر�سادية العاج النف�سي وال�سلوكي، واجلل�سات االإر�سادية )الطالب- ويل 
االمر(، مع االلتزام باالأوقات املحددة،  ومتابعة اأنبه اأو ابنته للمهارات التي 

مت التدريب عليها خال اجلل�سات املعتمدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

جامعة  يف  ال���ق���ان���ون  ك���ل���ّي���ة  ع���ق���دت 
"املاج�ستري  اإطار برنامج  ال�سارقة يف 
والف�سائي"  اجل������وي  ال���ق���ان���ون  يف 
االإجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  ع��ل��م��ي��ة  ن������دوة 
تواجه  التي  "التحديات  عنوان  حتت 
الف�سائي  والقانون  اجل��وي  القانون 
بح�سور  خال جائحة كوفيد 19"، 
االأ�ستاذ الدكتور معمر علي بالطيب، 
البحث  ل�سوؤون  اجلامعة  نائب مدير 
واالأ�ستاذ  العليا،  والدرا�سات  العلمي 
ال���دك���ت���ور ع��م��اد ال���دي���ن ع��ب��د احلي، 
اأحمد  القانون، والدكتور  عميد كلية 
الهيئة  واأع�ساء  العميد،  نائب  ف��رح، 
املنت�سبني  وال���ط���ل���ب���ة  ال���ت���دري�������س���ي���ة 
ال�سخ�سيات  من  والعديد  للرنامج 
ال���ق���ان���ون���ي���ة وامل���ع���ن���ي���ني م����ن داخ����ل 
الندوة  اجل��ام��ع��ة وخ��ارج��ه��ا. خ���ال 
اأ����س���اد االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور م��ع��م��ر علي 
والبحثي  العلمي  ب��اجل��ه��د  بالطيب 
القانون،  ك��ل��ي��ة  ط����رف  م���ن  امل���ب���ذول 
برنامج  حققه  ال���ذي  التطور  وث��م��ن 
ماج�ستري القانون اجلوي والف�سائي 
خال فرتة وجيزة حتى اأ�سبح ق�سة 
جن���اح مم��ي��زة، واأث���ن���ى ع��ل��ى مو�سوع 
ال���ن���دوة مل��ا ل��ه م��ن اأه��م��ي��ة يف الوقت 
االأن�سطة  ع��ل��ى  اأث��ن��ى  ك��م��ا  احل��ا���س��ر، 
كلية  تقيمها  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة  العلمية 
تطرقت  م�����س��ت��م��رة.  ب�سفة  ال��ق��ان��ون 
املو�سوعات  اأه����م  اأح����د  اإىل  ال���ن���دوة 
يف  واملتمثل  احل��ايل  الوقت  يف  املهمة 
الت�سريعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات 

جائحة  ظ��ل  يف  والف�سائية  اجل��وي��ة 
الندوة  جل�سات  وت��راأ���س   ،19 كوفيد 
ب��ن حليلو،  ال��دك��ت��ور في�سل  االأ���س��ت��اذ 
اأ����س���ت���اذ ال���ق���ان���ون ال������دويل ال���ع���ام يف 
الكلية. وتناولت الورقة االأوىل والتي 
جاءت حتت عنوان "تاأثريات كوفيد-
للب�سائع  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  ع��ل��ى   19
وقدمتها  املاأمول"،  امل�����س��ت��ق��ب��ل   –
امل�ساعد يف  ال��ق��ان��ون اجل���وي  اأ���س��ت��اذة 
نابو�س،  اإمي���ان  ال��دك��ت��ورة  ال��رن��ام��ج 
للب�سائع  اجل����وي  ال��ن��ق��ل  ت���اأث���ر  ع���ن 
بفريو�س  اخل��دم��ات  بقية  من  كغريه 
�سرورة  اإىل  واأ�����س����ارت  كوفيد19- 
املطبقة  القيود  النقل من  اإعفاء هذا 
من قبل بع�س الدول يف �سوء اإ�سدار 
ملجموعة  املعنية  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
ل�سمان  ال���رام���ي���ة  ال��ت��و���س��ي��ات  م���ن 
للب�سائع  اجل����وي  ال��ن��ق��ل  ا���س��ت��م��رار 
الفريو�س،  انت�سار  مينع  ومب��ا  باأمان 

قدمها  وال���ت���ي  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ورق���ة  ويف 
ال��رن��ام��ج مت  م��ن طلبة  فريق مميز 
ل�  والعملية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  االآث����ار  ب��ح��ث 
19 على �سناعة الطريان،  كوفيد - 
لهذه  القانونية  االأب��ع��اد  فيها  بينوا 
قطاع  ع���ل���ى  وت����اأث����ريه����ا  اجل���ائ���ح���ة 
اإن�ساء  الأه��م��ي��ة  واأ�����س����اروا  ال���ط���ريان، 
م��ن��ظ��م��ة ال����ط����ريان امل�����دين ال����دويل 
لفرقة عمل معنية بانتعا�س الطريان 
وال�سيا�سات  االأول�����وي�����ات  ل��ت��ح��دي��د 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل����ل����دول واجل���ه���ات 
ناق�ست  ث��م  القطاع.  ه��ذا  يف  العاملة 
ال���ورق���ة ال��ث��ال��ث��ة امل��ق��دم��ة م���ن قبل 
االأ�ستاذ  ال�سديفات،  ���س��ادي  ال��دك��ت��ور 
امل�������س���ارك ب��ق�����س��م ال���ق���ان���ون ال�����دويل 
العام، مدى اإمكانية تف�سي االأوبئة يف 
الف�ساء اخلارجي وكيفية اال�ستجابة 
للف�ساء،  اإذا ما و�سل  الوباء  ملواجهة 
ال��راب��ع��ة حتدث  العلمية  ال��ورق��ة  اأم��ا 

يف  امل�ساعد  الف�سائي  القانون  اأ�ستاذ 
الرنامج الدكتور فيليب دي مان عن 
اآلية حماية الكواكب من الفريو�سات 
التاجية، وت�ساءل فيما اإذا حان الوقت 
االأمامية  ال��ت��ل��وث  اإر����س���ادات  مل��راج��ع��ة 
�سيا�سة  بلورة  اأهمية  واخللفية، وبني 
تتبعها جلنة  التي  الكوكبية  احلماية 
تتعامل مع  وال��ت��ي  ال��ف�����س��اء  اأب��ح��اث 
ت��ق��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة التي 
ت�سكلها املواد خارج االأر�س واملحمولة 
على منت مركبة ف�سائية عائدة من 
والتي  االأخ��رية  الورقة  اأم��ا  الف�ساء. 
ناق�ست تداعيات Covid-19 على 
اآخر  فريق  وقدمها  الف�ساء"  قطاع 
مم��ي��ز م��ن ط��ل��ب��ة ال��رن��ام��ج، وبينوا 
م��ن خ��ال��ه��ا ت��ب��ع��ات ف��ريو���س كوفيد 
19 على �ستى القطاعات االقت�سادية 
ك��ق��ط��اع ال����ط����ريان وال���ن���ق���ل اجل���وي 

والف�ساء.

•• اأبوظبي- وام:

االإم����ارات لبحوث علوم  ل��اأر���س��اد - م��ن خ��ال برنامج  الوطني  امل��رك��ز  اأع��ل��ن 
امللتقى  من  اخلام�سة  الن�سخة  انعقاد  موعد  عن  اأم�س   - له  التابع  اال�ستمطار 
الدويل لا�ستمطار الذي ينظمه الرنامج هذا العام افرتا�سيا، خال الفرتة 

من 25 اإىل 26 يناير 2021.
ويعتر امللتقى من�سة عاملية يجمع حتت مظلته نخبة من اخلراء والباحثني 
االبتكارات  اآخ��ر  على  ل��اط��اع  وال��دول��ي��ني  املحليني  العاقة  وذوي  والعلماء 
الق�سايا  معاجلة  واآل��ي��ات  �سبل  ومناق�سة  اال�ستمطار  جم��ال  يف  واالإجن�����ازات 
امل��ائ��ي��ة على م�ستوى  واال���س��ت��دام��ة  امل��ي��اه  اإحل��اح��ا يف جم��ال  االأك���ر  الرئي�سية 

العامل.
لاأر�ساد  الوطني  املركز  مدير  املندو�س،  اأحمد  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
رئي�س االحتاد االآ�سيوي لاأر�ساد اجلوية- بهذه املنا�سبة - : "ا�ستكماال مل�سرية 
االإجنازات التي حققها على مدار ال�سنوات املا�سية، ويف اإطار اجلهود التي يبذلها 
املركز الوطني لاأر�ساد من خال برناجمه الرائد لبحوث علوم اال�ستمطار، 
لا�ستمطار‘  ال���دويل  ’امللتقى  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  ت��ق��ام  اأن  على  حر�سنا 
العاملي  البحثي  املجتمع  اأف���راد  اأم��ام  الفر�سة  اإت��اح��ة  يف  لا�ستمرار  افرتا�سيا 
وكل  املحرز  التقدم  وا�ستعرا�س  والتباحث  لالتقاء  اال�ستمطار  بعلوم  املعني 
راف��دا مهما للم�ساعي  ال��ذي يعد  العلمي احليوي  ما هو جديد يف هذا احلقل 
باتت  التي  املياه  �سح  م�سكلة  ملعاجلة  عملية  حلول  اإيجاد  اإىل  الرامية  الدولية 
اجلديدة  ن�سخته  يف  امللتقى  يقدم  اأن  اإىل  نتطلع  ونحن  ملحة،  اأول��وي��ة  ت�سكل 

للخراء والباحثني يف جماالت علوم اال�ستمطار املختلفة من�سة حيوية تدعم 
وتعزز من جهودهم البحثية وتوطد اأوا�سر التعاون العلمي بينهم".

م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ع��ل��ي��اء امل���زروع���ي، م��دي��ر ب��رن��ام��ج االإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
االأربعة  االأع��وام  م��دار  على  ال��دويل لا�ستمطار  امللتقى  "ا�ستطاع  اال�ستمطار: 
التطورات  اأب���رز  وا�ستعرا�س  ملناق�سة  عاملية  كمن�سة  مكانته  تر�سيخ  املا�سية 
اجلارية يف جمال علوم وتقنيات اال�ستمطار، فيما �سنوا�سل م�سرية هذا امللتقى 
الذي من �ساأنه توطيد مكانة الدولة على خارطة البحث العلمي الهادف لدعم 

اال�ستدامة املائية والبيئة حمليا وعامليا".
واأ�سافت" : يوا�سل برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار من خال امللتقى 
العمل مع �سركائه حول العامل الإيجاد املزيد من احللول الهادفة لدعم حتقيق 
االأمن املائي للمناطق التي تعاين من اجلفاف و�سح يف امل��وارد، حيث �سيجتمع 
ا�سرتاتيجيات مبتكرة  التعاون الإيجاد  �سبل  اأجل مناق�سة  اخلراء جمددا من 
ويهدف  العامل،  العذبة حول  املياه  وا�ستدامة  اأمن  امل�ساهمة يف حتقيق  ميكنها 
امللتقى كذلك اإىل مناق�سة اأمن املياه والعلوم املتقدمة يف دولة االإمارات، اإ�سافة 
اإىل تعزيز دورها يف نقل املعرفة". ي�سار اإىل اأن الن�سخة الرابعة من امللتقى والتي 
عقدت اأواخر �سهر يناير املا�سي �سهدت االإعان عن اإطاق الدورة الرابعة من 
الثانية  ال��دورة  اأبحاث  م�ساريع  نتائج  ا�ستعرا�س  عن  ف�سا  الرنامج،  منحة 
واآخر تطورات م�ساريع الدورتني االأوىل والثالثة. كما ا�ستمل امللتقى على قائمة 
املوارد  لتحديات  املبتكرة  احللول  ناق�ست  التي  احلوارية  اجلل�سات  من  مميزة 
اال�سطناعي  الذكاء  بعلوم  التعريف  جانب  اإىل  القدرات،  وبناء  العاملية،  املائية 

املرتبطة بالتنبوؤات اجلوية واإدارة هطول االأمطار.

�لرتبية توجه بت�صكيل جلان خا�صة لأ�صحاب �لهمم ملتابعة تنفيذ �لجر�ء�ت �لحرت�زية و�صري �لمتحانات

�لوطني لالأر�صاد: )�لن�صخة �ل� 5 من �مللتقى �لدويل لال�صتمطار( تعقد �فرت��صيا يف يناير 2021�لتحديات �لتي تو�جه �لقانون �جلوي و�لف�صائي خالل جائحة كوفيد 19 ندوة علمية بجامعة �ل�صارقة

اأول خريج من الكلية ينال اجلائزة �سمن هذه الفئة 

�لكلية �مللكية للجر�حني يف �إيرلند� متنح مدير جامعة حممد بن ر��صد للطب و�لعلوم �ل�صحية جائزة �لت�اأثري �لعاملي �لإيجابي 

�نعقاد �ملوؤمتر �لإقليمي �لفرت��صي ملكافحة �جلر�ئم �ملا�صة بامللكية �لفكرية بدبي 

�صفري �لدولة ونائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء �لكوبي يبحثان تعزيز �لتعاون

•• هافانا-وام:

بحث �سعادة بدر عبداهلل �سعيد املطرو�سي �سفري الدولة لدى جمهورية كوبا 
العاقات  الكوبي  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  كابري�سا�س  ري��ك��اردو  ومعايل 
الثنائية وفر�س تطوير التعاون بني البلدين يف خمتلف املجاالت ذات االهتمام 
امل�سرتك. واأ�ساد �سعادته مب�ستوى العاقات الثنائية يف خمتلف املجاالت، واأكد 
حر�سه على تعزيز التعاون وتفعيله يف �ستى املجاالت، مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر 

ال�سداقة بني البلدين.
عن  معرباً  وكوبا،  االإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  بالعاقات  معاليه  اأ�ساد  ب��دوره 

تطلعه اإىل املزيد من التعاون مبا يعود بالنفع على البلدين ال�سديقني.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ُي�سارك مركز حماية الدويل باالإدارة 
العامة ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
االأ�سبوع  حل��م��ل��ة  ال���راب���ع���ة  ب����ال����دورة 
الوطني للوقاية من التنّمر يف البيئة 
كرمية  برعاية  ُيقام  وال��ذي  املدر�سية 
من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة 
والطفولة  لاأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
املجل�س  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  االأ����س���ري���ة، 
االأعلى لاأمومة والطفولة مب�ساركة 

وحملية. احتادية  موؤ�س�سة   28
 وُينظم مركز حماية الدويل بالتن�سيق 
للجرائم  دب����ي  ���س��رط��ة  م��ن�����س��ة  م���ع 
من  ع���دداً   e-crime االإل��ك��رتون��ي��ة 
العديد من  التوعوية مع  املحا�سرات 
م���دار����س دب���ي ت��ت��ن��اول ج��ان��ب التنمر 
االإلكرتوين بني الطلبة كهدف رئي�س 
 »19 »كوفيد  ب��ني  العاقة  لتو�سيح 
التدخل  وط��رق  االإل��ك��رتوين  والتنّمر 

ال�سحيحة.
العميد عيد حممد ثاين  واأ���س��اد       
ملكافحة  العامة  االإدارة  مدير  ح��ارب، 
التي  باملبادرة  دبي،  ب�سرطة  املخدرات 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
للتنمر  اأ�����س����ب����وع  ت��خ�����س��ي�����س  ح�����ول 
االإل���ك���رتوين ل��ط��اب امل���دار����س، حيث 
اأن الكثري من الطاب يجهلون معنى 
مع  فيتعاي�سون  االإلكرتوين«  »التنمر 
�سلبا  يوؤثر  واالبتزاز مما  ال�سغوطات 
تكوينهم  وعلى  باملنزل  �سلوكهم  على 
املوؤ�س�سات  ن���دع���و  ول���ه���ذا  ال��ن��ف�����س��ي، 
من  لا�ستفادة  والرتبوية  التعليمية 
التي  املحا�سرات  اأو  التوعوية  الور�س 
وال�سداقة،  ال��ت�����س��ام��ح  م��ف��ه��وم  ت��ع��زز 
م�ساحبة  فعاليات  تنظيم  اإىل  داعيا 
والعاملني  االأم����ور  اأول��ي��اء  ت�ستهدف 
يف املدر�سة وتو�سيح دوره��م يف تعزيز 
موؤكداً  الطلبة،  بني  االإيجابية  القيم 
ب����اأن ���س��رط��ة دب���ي وم���ن خ���ال مركز 
لتعزيز مفهوم  ت�سعى  ال��دويل  حماية 
ال�������س���داق���ة وال���ت�������س���ام���ح م����ن خال 
العديد من الور�س التي �ستعقد خال 

ه���ذا االأ����س���ب���وع ب��ال��ت��ع��اون م���ع من�سة 
االإلكرتونية  ل��ل��ج��رائ��م  دب���ي  ���س��رط��ة 

.e-crime
الدكتور  ال��ع��ق��ي��د  ق����ال  ج��ان��ب��ه  وم����ن 
ع��ب��دال��رح��م��ن حم��م��د ����س���رف، مدير 
م��رك��ز ح��م��اي��ة ال����دويل ب��ال��ن��ي��اب��ة، اإن 
ي�����س��ع��ى م����ن خ�����ال جمل�س  امل����رك����ز 
تثقيف  اإىل  ال��ط��اب��ي  دب����ي  ���س��رط��ة 
بالتنمر  الطاب  من  كبرية  �سريحة 
االإل����ك����رتوين وط����رق ال��وق��اي��ة م��ن��ه ، 
و  اجل��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  واأن  خ�سو�سا 

العديد  اأج��رت  قيود  ما فر�سته من 
البقاء  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  من الطاب 
رفع من  باملنزل لفرتات طويلة، مما 
وترية ا�ستخدام االأجهزة االإلكرتونية 
امل��ت��ن��وع��ة ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة، مم��ا جعل 
املختلفة  التنمر  بحاالت  الوقوع  اأم��ر 
االأمر  ل��اأط��ف��ال،  وح��ت��م��ي  وارد  اأم���ر 
ال����ذي ج��ع��ل��ن��ا ن�����س��ارك ب��ه��ذه احلملة 
املحا�سرات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ���ال  م��ن 
بالتعاون  االف��رتا���س��ي��ة  التخ�س�سية 
ويلقيها   ،e-crime م��ن�����س��ة  م���ع 
املتخ�س�سني  ال�����س��ب��اط  م���ن  ع������دداً 
بهذا املجال.  واأ�ساف الدكتور �سرف، 
من  العديد  �ستناول  املحا�سرات  ب��اأن 
االأطفال  ا���س��ت��خ��دام  اأب���رزه���ا  امل���ح���اور 
ل���اإن���رتن���ت وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ر���س��ه��م اإىل 
�سيتناول  حيث  االإلكرتونية،  املخاطر 
واف���ي���اً الأكر  ���س��رح��اً  امل��ت��خ�����س�����س��ون 
ت�ستهدف  ومل��اذا  �سيوعاً،  التنمر  طرق 
االأط���ف���ال؟ ف�����س��ًا ع��ن االإ����س���ارة اإىل 
القنوات االأكر �سيوعا التي توؤدي اإىل 
جتنبها،  وكيفية  املخاطر  يف  وقوعهم 
حُمذراً من الرجميات اخلبيثة، مع 

اإبراز وتو�سيح طرق الوقاية واحلماية 
والت�سدي لها بعد تغلغلها يف االأنظمة 
اإىل  طريقها  جتد  التي  االإلكرتونية، 
اأج��ه��زة االأط��ف��ال م��ن خ��ال االألعاب 
االإلكرتونية واالإعانات التي تكون يف 
التنبيه  الفيديوهات، وكذلك  مقاطع 
التوا�سل  مبنتديات  امل�ساركني  على 
االإلكرتونية  االأل���ع���اب  ج��م��اه��ري  ب��ني 
املختلفة، والك�سف عن طرق االحتيال 
الرائجة على االأطفال، ال�سيما خداع 
�سخ�سية  وانتحال  با�ستمالته  الطفل 

اأحد اأقربائه اأو اأ�سدقائه يف املدر�سة.
و���س��دد م��دي��ر م��رك��ز ح��م��اي��ة ال���دويل 
بكافة  �سرورية  التوعية  باأن  بالنيابة 
م���ع وزارة  ن��ع��م��ل  ون���ح���ن  ج���وان���ب���ه���ا، 
الرتبية والتعليم ك�سريك ا�سرتاتيجي 
املجال،  ب���ه���ذا  ح���ي���زا  ل��ن��ا  ي���ك���ون  اِلأن 
لنتفاعل بقوة مع الطاب، خ�سو�سا 
والقدرة  القوة  دب��ي  �سرطة  ل��دى  واأن 
االإلكرتونية الذكية اإىل جانب قوتها 
متكنها  وال��ت��ي  املتخ�س�سة  الب�سرية 
احرتافية  ب�سورة  العملية  اإدارة  من 

وذكية.

•• ال�شارقة-الفجر:

االفرتا�سي  التعليمي  امل�����س��روع  جن��ح 
الذي موله �سندوق "متكني الفتيات" 
التابع ملوؤ�س�سة القلب الكبري، املوؤ�س�سة 
مب�ساعدة  املعنية  العاملية  االإن�سانية 
العامل،  ح��ول  واملحتاجني  الاجئني 
م��وؤ���س�����س��ة من���اء لارتقاء  م���ن  ب��دع��م 
"�سندوق  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  ب�����امل�����راأة 
األف   65 اإىل  ال��و���س��ول  يف  ماال"، 
نيجريية،  والي����ات  خ��م�����س  يف  ط��ال��ب��ة 
حيث ا�ستهدف امل�سروع اإتاحة التعليم 
للطالبات الاتي يعانني من �سعوبة 
االلتحاق باملدر�سة الأ�سباب اقت�سادية 
اأفرزتها  ال��ت��ي  ل��ل��ظ��روف  ن��ت��ي��ج��ًة  اأو 
وق���دم���ت   .)19 )ك���وف���ي���د  ج���ائ���ح���ة 
م���وؤ����س�������س���ة من�����اء ل����ارت����ق����اء ب����امل����راأة 
"مناء"  م��ن��ح��ة م��ال��ي��ة م���ن ���س��ن��دوق 
امل�ساريع  لدعم  واملخ�س�س  لها  التابع 
ال�سرق  منطقة  يف  للن�ساء  التنموية 
اإف��ري��ق��ي��ا وجنوب  و���س��م��ال  االأو�����س����ط 
الفتيات"  "متكني  �سندوق  اإىل  اآ�سيا، 

بلغت  الكبري٬  القلب  ملوؤ�س�سة  التابع 
بهدف  اأم���ري���ك���ي  دوالر   57،781
للمراحل  ت��ع��ل��ي��م��ي  م�����س��روع  اإط�����اق 
والثانوية عر  االبتدائية واالإعدادية 
اإذاع��ي يف املدن النيجريية، وفرت  بث 
من خاله ح�س�ساً درا�سية يف خمتلف 
وتوىل  واالإب��داع��ّي��ة،  املعرفّية  احلقول 
 ACE ت��ن��ف��ي��ذه اجل��م��ع��ي��ة اخل��ريي��ة
من  جم��م��وع��ة  امل�����س��روع  وت�سمن   .))
والتكنولوجيا،  والعلوم،  اللغة،  درو�س 

ا�ستمل  كما  والريا�سيات،  والهند�سة، 
الطالبات  ل��ت��ث��ق��ي��ف  ح�����س�����س  ع���ل���ى 
الواعية  ال�سحية  املمار�سات  باأهمية 
فريو�س  انت�سار  مكافحة  يف  ودوره����ا 
املحتوى  اإنتاج  امل�ستجد. وجاء  كورونا 
مبا  خا�س  ب�سكل  للم�سروع  التعليمي 
يغطي املواد الدرا�سية االأ�سا�سية التي 
حتتاجها الطالبات �سمن م�ستوياتهن 
وبثها  ترجمتها  مت  حيث  التعليمية، 
ع��ل��ى امل��ح��ط��ات وال���ق���ن���وات االإذاع���ي���ة 

امل���ح���ل���ي���ة يف ال������والي������ات اخل���م�������س يف 
نيجرييا بخم�س لهجات حملية وهي، 
اآبوجا وكادونا وكانو وبورنو واآداماوا، 
كما حر�ست القنوات االإذاعية على بث 
االأطفال  من  املزيد  لت�سجع  االأنا�سيد 
التعليمية.  ال���ف���ق���رات  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
حاالت  درا�سات  على  امل�سروع  وي�ستند 
"�سندوق  ع�����ن  ������س�����ادرة  وت����ق����اري����ر 
يف  االأط��ف��ال  ثلثي  اأن  تو�سح  ماال"، 
وي�سّكل  اأم��ي��ون،  النيجريي  ال�سمال 

ع����دد االأط����ف����ال غ���ري ال���ق���ادري���ن على 
-وفق  نيجرييا،  يف  املدر�سي  التعليم 
املتحدة  االأمم  "منظمة  اإح�����س��ائ��ي��ات 
خم�س  )ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف(-  للطفولة" 
املحرومني  االأط���ف���ال  ع���دد  اإج���م���ايل 
انت�سار  واأدى  ال��ع��امل،  يف  التعليم  م��ن 
)ك��وف��ي��د- امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 
هذه االأزمة.  اآثار  م�ساعفة  اإىل   )19
م������رمي احل������م������ادي، مدير  واأك�����������دت  
الرغم  "على  الكبري:  القلب  موؤ�س�سة 
الكثري  واجهتها  التي  التحديات  من 
حول  التعليم  واأنظمة  املجتمعات  من 
العامل نتيجة انت�سار فايرو�س كورونا 
االقت�سادية  وال�����ظ�����روف  امل�����س��ت��ج��د 
ال�سعبة التي رافقت اجلائحة وحالت 
نيجرييبا  يف  الطالبات  التحاق  دون 
متكنت  التعليم،  وموا�سلة  باملدار�س 
جهودها  اإط�����ار  يف  ال��ك��ب��ري(  )ال��ق��ل��ب 
لدعم م�ساعي املجتمعات واحلكومات 
مع  بالتعاون  التحديات  هذه  لتجاوز 
والعاملية  املحلية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
تتنا�سب  للتعليم  ب��دائ��ل  اإي��ج��اد  على 

مع ظروف واحتياجات اأو�سع �سريحة 
ومن  ع���ام  ب�سكل  الطلبة  م��ن  ممكنة 
االأ�سا�سية  امل����راح����ل  يف  ال���ط���ال���ب���ات 
وا�ستطعنا  خا�س،  ب�سكل  واالبتدائية 
االإذاعي  البث  ع��ر  التعليم  نوفر  اأن 
بدورها  مميزة".  ال��ن��ت��ائ��ج  وك���ان���ت 
موؤ�س�سة  م��دي��ر  ك���رم  ب���ن  رمي  ق��ال��ت 
م�سروع  اأن  ب����امل����راأة  ل���ارت���ق���اء  من����اء 
نيجرييا  يف  للفتيات  التعليم  ت��وف��ري 
ع��ر ال��ب��ث االإذاع������ي ي��رتج��م اأه����داف 
وال��ن�����س��اء من  ال��ف��ت��ي��ات  من���اء بتمكني 
اكت�ساب املعارف والعلوم لي�ساهمن يف 
بالكوادر  ورفدها  جمتمعاتهن  تنمية 
دعم  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية 
بن  وقالت  ال�ساملة.   التنمية  م�سرية 
على  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة  "حتر�س  ك����رم: 

دعم الفتيات يف العديد من املجتمعات 
ب��اأن م�سرية  ح��ول العامل اإمي��ان��اً منها 
االرتقاء باملراأة هي م�سرية ذات طابع 
اإن�����س��اين ال حت��ده��ا اجلغرافيا،  ع��امل��ي 
م�ستقبل  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة  ف��امل�����س��اع��ي 
كافة  ح�سد  تتطلب  ومزدهر  م�ستدام 
مقدمتها  ويف  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ع���وام���ل 
االرت���ق���اء ب����دور امل�����راأة ل��ت��ك��ون عامًا 
رئي�ساً يف م�سرية التغيري االإيجابي".  
"يف  يو�سفزاي:  م��اال  قالت  ب��دوره��ا 
تكون   ،COVID-19 مثل  اأزم���ة 
اأول من ُيخرج من  الفتيات وال�سابات 
املدر�سة واآخر من يعود اإليها". وكانت 
و�سندوق  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب  م��وؤ���س�����س��ة 
����س���اب���ًق���ا يف عام  ت���ع���اون���ت���ا  ق����د  م�����اال 
2018 الإن�ساء م�سروع تعلمي بقيمة 

على  قادر  اأمريكي،  دوالر  األف   700
االأول  ويعد  فتاة،   1000 ا�ست�سافة 

من نوعه يف وادي �سوات يف باك�ستان.
تقرير  م����اال يف  م��وؤ���س�����س��ة  وك�����س��ف��ت 
الفتيات ميثلن 60٪  اأن  عنها،  �سادر 
املدر�سة  خارج  طفل  مايني  من 10 
يف نيجرييا، ووفقاً ملنظمة اليوني�سف 
اأطفال  ك��ل خم�سة  م��ن  واح���د  ي��وج��د 
خ����ارج امل��در���س��ة يف ن��ي��ج��ريي��ا، واأك����دت 
 Covid-19 ظ��ه��ور  اأن  امل��وؤ���س�����س��ة 
املتمثلة  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ف��اق��م  اإىل  اأدى 
ي��ت��ع��ل��م��ون يف بلد  اإب���ق���اء االأط���ف���ال  يف 
االقت�سادية  احل��واج��ز  فيه  ت�سجع  ال 
واالأعراف االجتماعية والثقافية على 
وخا�سة  الر�سمي،  بالتعليم  االلتحاق 

بالن�سبة للفتيات.

•• اأبوظبي- وام: 

جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي  م�سلم  حمدان  الدكتور  معايل  اأك��د 
اآمن  وج�سر  علمي  ���س��رح  اجلامعة  اأن  االإن�سانية،  للعلوم  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  تعك�س  واأن��ه��ا  للم�ستقبل،  للعبور 
ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه،  املوؤ�س�س  الوالد  بالتعليم منذ عهد  يف االهتمام 
والذي جعل التعليم يف اأعلى قائمة اأولوياته يف بناء الوطن، موجهاً ال�سباب 
اإىل نهله والت�سابق يف طلبه، ومردداً اأن "الدول املتقدمة تقا�س بعدد اأبنائها 
املتعلمني". وقد �سارت القيادة الر�سيدة على هذا النهج يف االهتمام بالتعليم، 
واأبنائه  الوطن  بنات  وت�سجيع  العلمية،  ال�سروح  وبناء  اجلامعات  واإن�ساء 

للت�سلح باأ�سناف املعارف االإن�سانية والعلمية وغريها، حتى اأ�سبح رهان دولة 
االإمارات يف حتقيق التنمية وا�ست�سراف امل�ستقبل هو التعليم.

عزيزاً  ا�سماً  االإن�سانية  للعلوم  زايد  بن  وقال معاليه: حتمل جامعة حممد 
على قلوب اجلميع، ا�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
القدوة  مثرَّل  الذي طاملا  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الأبناء وطنه، واقرتن ا�سمه دائماً بالتميز يف كل املحافل الوطنية والرتبوية 
والعلمية والقيادية، و�ستكون هذه اجلامعة - باإذن اهلل تعاىل- رائدة يف جمال 
العلوم االإن�سانية، واأيقونة متيز وتاألق وجناح مبا �سرفت به من حملها ا�سم 
قامة وطنية عظيمة. واأوجه خال�س ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان على دعمه الدائم ملوؤ�س�سات التعليم والعاملني يف  حممد بن زايد 

املجال التعليمي والتنموي، واإ�سهاماته الرية يف تطوير امل�سرية التعليمية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. وق���ال م��ع��ال��ي��ه: ج���اء تاأ�سي�س ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن زاي���د للعلوم 
اأبوظبي بن�سر  التزام  العاملي للت�سامح ليوؤكد من جديد  اليوم  االإن�سانية يف 
قيم التعاي�س والت�سامح واالنفتاح على العامل، واجلهود املبذولة التي تهدف 
اإىل احرتام التعددية الثقافية والدينية وتر�سيخ الت�سامح كممار�سة حياتية 
العلمية  ال��رواف��د  اأه��م  من  تكون  اأن  اإىل  اجلامعة  تهدف  واأ���س��اف:  يومية. 
و�ستمثل  الوطن،  �سباب  لدى  املوثوقة  االإن�سانية  والقيم  الدينية  واملعارف 
اأرقى ما و�سلت اإليه النماذج التعليمية املتطورة عاملياً، و�ستكون قناة للتوا�سل 
وال��ت��م��ي��ز.. و�سُتقدم  ل��اإب��داع واالب��ت��ك��ار  ال�سعوب، وم��رك��زاً  ب��ني  احل�����س��اري 
اجلامعة الأبناء الوطن نظاماً تعليمياً على اأحدث امل�ستويات، لت�ساهم يف بناء 

الوطن بعقول مبدعة و�سواعد وطنية تكون مثااًل يف التفوق والنبوغ.
حممد  جامعة  تكون  اأن   - اهلل  – ب���اإذن  وتخطيطنا  اآمالنا  معاليه:  وت��اب��ع 
املقايي�س،  بكل  املتقدم  العاملي  الت�سنيف  �سمن  االإن�سانية  للعلوم  زاي��د  بن 
كما نتطلع اأن تكون هذه اجلامعة رائدة يف جمال البحث العلمي يف العلوم 

االإن�سانية واللغوية، وتلبي حاجات املجتمع االإماراتي يف هذا اجلانب.
وجدد معاليه تاأكيده باأن اإن�ساء اجلامعة ياأتي من حر�س القيادة احلكيمة 
واالزدهار،  التقدم  م�سرية  دفع  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  وال��ذي  التعليم  على 
باالإ�سافة اإىل االهتمام التي توليه ب�ساأن االرتقاء العلمي واملعريف خا�سة يف 
جماالت الفل�سفة واالأخاق لدورها اجلوهري يف ن�سر وتر�سيخ قيم الت�سامح 

واالإخاء والتعاي�س.

•• دبي-الفجر

الثالث  االأ���س��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
مكافحة  »اخ���ت�������س���ا����س���ي  ل���رن���ام���ج 
ال�ساد�سة،  للدفعة  بالب�سر«  االجت���ار 
الذي تنظمه اللجنة الوطنية ملكافحة 
والقيادة  ب��ال��ب�����س��ر  االجت������ار  ج���رائ���م 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
االأمم  ومكتب  الق�سائي  دب��ي  معهد 
واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة 
اأ�سابيع،   5 م�����دار  ع��ل��ى  ُب���ع���د«  »ع����ن 
اإع���داد نخبة موؤهل�ة يف  اإىل  وال��ه��ادف 
املعنية،  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال���دوائ���ر  جميع 
ل��ل��ت��ع��ام��ل ب��ك��ف��اءة وم��ه��ن��ي��ة ع��ال��ي��ة يف 
واأف�سل  وال���ت���ح���ري،  ال��ب��ح��ث  جم����ال 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف جرائم  ط���رق وو���س��ائ��ل 
هذه  �سحايا  ورعاية  بالب�سر  االجت��ار 

اجلرمية املُنظمة.
يقدم  الذي  الثاين،  االأ�سبوع  ويناق�س 
حم���ا����س���رات���ه ال��ع��م��ي��د حم���م���د علي 
االإن�سان  حقوق  اإدارة  مدير  ال�سحي 
ماأموري  م��ه��ام  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  يف 
خ����ال مرحلة  ال��ق�����س��ائ��ي  ال�����س��ب��ط 
اال�ستدالل يف جرائم االجتار بالب�سر، 

ماأموري  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال�����س��ع��وب��ات 
والتكييف  ال���ق�������س���ائ���ي،  ال�������س���ب���ط 
القانوين لهذا النوع من اجلرائم مع 

تقدمي عر�س على حالة درا�سية.
ك��م��ا وي��ق��دم االأ���س��ت��اذ اأح��م��د ع��ب��د اهلل 
النيابة  يف  ن��ي��اب��ة  رئ��ي�����س  احل����م����ادي 
االحت��ادي��ة، حم��ا���س��رات حول  العامة 
جرائم  ق�سايا  يف  االأم��ث��ل  التحقيق 
اإعداد  كيفية  وت�سمل  بالب�سر  االجت��ار 
والقواعد  كامل  ب�سكل  الق�سية  ملف 
جانب  اإىل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات،  يف  ال��ف��ن��ي��ة 
وق�����س��اي��ا حمكومة،  درا����س���ة حل����االت 
فيما �ستقدم االأ�ستاذة غنمية البحري 
يف  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��رع��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر 
موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال 
حما�سرة عن جرمية االجتار بالب�سر 
وحماية  ورع��اي��ة  االأط��ف��ال  وا�ستغال 
�سينتهي  ف��ي��م��ا  ال�������س���ح���اي���ا،  ح���ق���وق 
امتحاناً  املنت�سبني  بتقدمي  االأ���س��ب��وع 

حتريرياً.
للرنامج،  ال�ساد�سة  الدفعة  وت�سم 
91 منت�سباً ينتمون اإىل 30 جهة من 
الدولة،  يف  ال�سرطة  اأج��ه��زة  خمتلف 
واالحتادية  املحلية  النيابية  واجلهات 

يف الدولة، وجمعية االإم��ارات حلقوق 
االإن�سان، وموؤ�س�سة مطارات دبي، ودور 
رعاية الن�ساء واالأطفال على م�ستوى 
اململكة  م��ن  م�����س��ارك��اً   24 و  ال���دول���ة، 

ال�����س��ع��ودي��ة، و2 م��ن مملكة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سرطة  ج��ه��از  م��ن   5 ال��ب��ح��ري��ن، و 
منت�سبني   4 ومب�����س��ارك��ة  اخلليجية، 
من �سلطنة عمان ودولة الكويت الأول 

مرة.
اإع����داد نخبة  اإىل  ال��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
العاملة  املواطنة  الكوادر  من  موؤهل�ة 
املعنية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  جميع  يف 
يف  بالب�سر  االجت���ار  ج��رائ��م  مبكافحة 
املهارات واخلرات  الدولة، واإك�سابهم 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال����ازم����ة، ومبا 
ميكنهم من امل�ساهمة يف تعزيز جهود 
م��ك��اف��ح��ة هذا  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���دول���ة 
احلماية  و�سمان  اجلرائم  من  النوع 
تطوير  اإىل  وي��ه��دف  كما  ل�سحاياه. 
املتخ�س�سني  امل���ن���ت�������س���ب���ني  ق���������درات 
مكافحة  جم���������االت  يف  ال����ع����ام����ل����ني 
االجتار بالب�سر، و�سرح كافة القوانني 
املحلية  واالت����ف����اق����ي����ات  وامل�����واث�����ي�����ق 
والدولية ذات ال�سلة باالجتار بالب�سر 
البحث  م����ه����ارات  واإك�������س���اب���ه���م  ل���ه���م، 
اأف�سل  ع��ل��ى  واالط�������اع  وال���ت���ح���ري، 
االجتار  يف  التحقيق  وو���س��ائ��ل  ط���رق 
بالب�سر، وتزويد املنت�سبني باملعلومات 
لكيفية  ال�سرورية  واملهارات  العلمية 
بالب�سر،  االجت��ار  التعامل مع �سحايا 
التجارب  اأف�������س���ل  ع��ل��ى  واإط���اع���ه���م 

واملمار�سات املحلية والدولية.

حمد�ن م�صلم �ملزروعي : جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�صانية �صرح ح�صاري وطني 

انطالق فعاليات الأ�سبوع الثالث عن ُبعد

»�خت�صا�صي مكافحة �لجتار بالب�صر« يناق�س مهام 
ماأمور �ل�صبط �لق�صائي و�إعد�د ملفات �لق�صايا

بالتعاون مع وزارة الرتبية

مركز حماية ب�صرطة دبي ي�صارك باأ�صبوع �لتنمر �لإلكرتوين

اأطلقتا م�سروعًا ملختلف املراحل الدرا�سية ا�ستجابة لتحديات كوفيد 19

بعد( )عن  تعليمهن  نيجرييا  يف  طالبة  �ألف  )�لقلب �لكبري( توحد جهودها مع )مناء( و)�صندوق مالل( لت�صتكمل 65 

•• عجمان - وام: 

فاز بجائزة را�سد بن حميد للثقافة والعلوم بدورتها 
�سمن  م��ن  وب��اح��ث��ة  ب��اح��ث��ا   34 وال��ث��اث��ني  ال�سابعة 
امل�����س��ارك��ني ال��ب��ال��غ ع��دده��م 312 م�����س��ارك��اً م��ن دول 
البحوث  ، يف جم����االت  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي  جم��ل�����س 

العلمية واالإبداع االأدبي .
اأعلن ذلك خال انعقاد جمل�س اأمناء اجلائزة اجتماعاً 
رئي�سة  نائب  املهريي  ح��ارب  �سعيد  د.  �سعادة  برئا�سة 
املجل�س ، بح�سور اأع�ساء املجل�س اأ.د. خليفة ال�سعايل 
، اأ.د. عبداهلل ال�سام�سي ، د. اآمنة خليفة ، د. عبداهلل 
ال�سعيدي ، د. عبداملجيد اخلاجة ، د. خالد اخلاجة ، 
د. �سيف ال�سعايل ، د. نهلة القا�سمي ، خمي�س عبداهلل 
النومان، يف  ، رج��اء  الرفاعي  اأحمد حبيب ، جنيبة   ،
مقر جمعية اأم املوؤمنني بعجمان ملناق�سة تقارير جلنة 
والثاثني  ال�سابعة  ال���دورة  نتائج  واإع���ان  التحكيم 

على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي .
ال��دورة احلالية  الفائزين يف  اأ�سماء  و اعتمد املجل�س 
اإجمايل  م��ن  وف��ائ��زة  ف��ائ��زاً   34 االختيارعلى  ووق���ع 
عدد امل�ساركني البالغ 312 م�ساركاً من دول جمل�س 
العلمية  ال��ب��ح��وث  ، يف جم���االت  ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي 
واالإب��داع االأدب��ي وج��اءت النتائج يف البحوث العلمية 
فاز  وال�سحة  ال��ط��ب  جم��ال  يف   : االآت���ي  النحو  على 
ب��امل��رك��ز االأول د. ن���ورة ال�����س��وي��ان م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، و 
باملركز الثاين د. �سامح �سليمان من دولة االإم��ارات ، 
ويف علوم البيئة فاز باملركز االأول د. خالد الطرابيلي 
من دولة االإمارات ، و باملركز الثاين د. مها ال�سباغ من 
البحرين ، وفازت يف جمال التغذية د. وداد الب�سري 
املعلومات  تقنية  ويف  االأول،  ب��امل��رك��ز  ال�سعودية  م��ن 
ال�سعودية.  من  احللفاوي  وليد  د.  االأول  باملركز  فاز 
من  ف��از  والقانونية  ال�سرعية  الدرا�سات  جم��ال  يف  و 
عليات  د. حممد جن��م  االأول  باملركز  االإم����ارات  دول��ة 
وباملركز الثاين د. �سليمان الكعبي وفازت عائ�سة علي 
الدرا�سات  مبجال  و   . مكرر  ال��ث��اين  باملركز  ال�سحي 
د.   : من  كل  ال�سعودية  من  ف��از  والنف�سية  الرتبوية 
عبدالرحيم فتحي ا�سماعيل باملركز االأول ود. ع�سام 
الدرا�سات  .  ويف  مكرر  ب��امل��رك��زاالأول  حمجوب  جابر 
علي  ب�سري  د.  ال�سعودية  من  اأي�ساً  ف��از  االجتماعية 
باملركز  احل��رب��ي  م���روان  د.  و  االأول  باملركز  اللوي�س 
ال��ث��اين. اأم��ا يف جم��ال ال��درا���س��ات االإداري����ة مت حجب 
حممد  حميدة  ال��ث��اين  د.  باملركز  وف��از  االأول  امل��رك��ز 
علي  ع��اء  د.  مكرر  الثاين  باملركز  وج��اء  عبداملجيد 

الدرا�سات  يف  .  وفاز  ال�سعودية  من  وكاهما  ح�سني 
االقت�سادية باملركز االأول د. �سياء حممد ح�سن و د. 
 . م�سرتك  ببحث  ال�سعودية  من  ا�سماعيل  �سيد  علي 
 اأما يف جم��ال النقد االأدب��ي فقد ف��ازت د. ال��رمي بنت 
مفوز الفواز باملركز االأول واأ.د. عبداحلميد احل�سامي 
جمال  يف  و  ال�سعودية.  من  وكاهما  الثاين  باملركز 
االإبداع االأدبي والذي يت�سمن ثمانية جماالت فرعية 
فقد فاز يف جمال ال�سعر العمودي من ال�سعودية كٍل 
من ح�سن اإبراهيم اخلويلدي باملركز االأول ، واأحمد 
ال�سعر احلديث  ، ويف جمال  الثاين  باملركز  الرويعي 
احل��ج��ي من  اأح��م��د عي�سى حجي  االأول  ب��امل��رك��ز  ف��از 
من  ال��ب��دري  حممد  بنت  ب��دري��ة  وف���ازت   ، ال�سعودية 
ال�سعر  جم���ال  ال���ث���اين.  ويف  ب��امل��رك��ز  ع��م��ان  �سلطنة 
اأحمد  االأول  باملركز  عمان  �سلطنة  من  ف��از  ال�سعبي 
بن �سعيد املعمري ، وباملركز الثاين اأ. عبدالعزيز بن 
فاز  الق�سرية  الق�سة  .  اأما يف جمال  العمريي  حمد 
وفاز  عمان  �سلطنة  من  املخيني  حمد  االأول  باملركز 
ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ط��ال احل��رب��ي م��ن ال�����س��ع��ودي��ة. ويف 
جمال الرواية فاز باملركز االأول االأمري عبداللطيف 
زكي من ال�سعودية، وباملركز الثاين عادل حممد فودة 
من �سلطنة عمان .   اأما يف جمال امل�سرحية فقد فاز 
باملركز االول منذر خالد ال�سعيدي من �سلطنة عمان 
وفاز باملركز االأول مكرر حممد عبده عبدالوهاب من 
اأدب االأطفال ق�سم الق�سة فاز  ال�سعودية.  ويف جمال 
من ال�سعودية فرج بن دغيم الظفريي باملركز االأول 
ق�سم  ويف   ، الثاين  باملركز  ر�ستم  بن  �سالح  وعبداهلل 
الربيح  م��ب��ارك  ب��ن  ح�سن  االأول  ب��امل��رك��ز  ف��از  ال�سعر 
وفاز باملركز االأول مكرر يا�سر اآل غريب وكاهما من 
اأنه بعد  اإىل  اأمناء اجلائزة  ال�سعودية.  واأ�سار جمل�س 
امل�ستوى  على  اجل��ائ��زة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
املحلي واخلليجي على مدى 37 عاماً ، مت فتح باب 
يزخر  ال��ذي  العربي  ال��وط��ن  م�ستوى  على  امل�ساركة 
والتكرمي  التقدير  ت�ستحق  وعلمية  اإبداعية  بطاقات 
اإح��داث حراك ثقايف وعلمي �سي�ساهم  ، وذلك بهدف 
ب�سكل اإيجابي يف حتقيق تنمية ثقافية وعلمية �ساملة 
االإح�سائية  واأو�سحت     . العربية  ال��دول  جميع  بني 
الوطن  م�ستوى  على  باجلائزة  امل�ساركة  االأعمال  اأن 
العام  اأ�سافتها اجلائزة الأول مرة هذا  والتي  العربي 
، بلغت 38 عمًا ، و مت اختيار عدد من املحكمني من 
االأعمال  تلك  لتحيكم  العلمية  التخ�س�سات  اأ�سحاب 
العربي  الوطن  الفائزين من  اأ�سماء  اإع��ان  و�سيتم   ،

الحقاً.

للثقافة  حميد  بن  ر��صد  بجائزة  يفوزون  خليجيا  باحثا   34
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عربي ودويل

15 عاماً من عملية يح�سرها حزب اهلل وحلفائه يف  حذر من قبل 
بريوت الغتيال رئي�س احلكومة االأ�سبق رفيق احلريري.

مناطق  م��ن  ل��ع��دد  مراقبة  عمليات  االأرجنتينية  ال�سلطات  وب���داأت 
االأماكن التي يتواجد فيها لبنانيني  التهريب احلدودية وخ�سو�ساً 
التي  امل��خ��درات  تهريب  مافيات  وكذلك  اهلل،  ح��زب  توا�سل مع  على 
تتعامل مع امليلي�سيات اللبنانية يف مثلث التهريب احلدودي بني دول 

يف اأمريكا اجلنوبية.
وق��ب��ل ث��اث��ة ع��ق��ود ق��ت��ل اأك���ر م��ن 100 �سخ�س يف ه��ج��وم��ني يف 
يف  االإ�سرائيلية  ال�����س��ف��ارة  تعر�ست   ،1992 ع��ام  ففي  االأرج��ن��ت��ني، 
 29 مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا  مفخخة،  ب�سيارة  لهجوم  اآي��ر���س  بوين�س 
مركز  خ��ارج  مفخخة  �ساحنة  انفجرت  بعامني،  ذلك  وبعد  �سخ�ساً. 

واللبنانية، ويوا�سل قيادة عمليات يف القارة االأمريكية ل�سالح حزب 
اهلل.

كما االأرجنتني اأ�سول عدد من عنا�سر حزب اهلل، الذين فروا باجتاه 
مزورة،  �سفر  ج��وازات  ا�ستخرجوا  بعدما  الاتينية،  اأمريكا  يف  دول 
خمتلفة،  باأ�سماء  لبنانية  �سفر  ج���وازات  ومنها  للعبور،  ا�ستعملوها 

ا�ستخرجها لهم حزب اهلل من لبنان.
واأّن  بالهجوم  اأم��رت  اإي��ران  اأّن  وا�سرائيل  االأرجنتني  توؤكد حتقيقات 
�سفارة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  م��ث��ل  بتنفيذه،  ق��ام��وا  اهلل  ح���زب  م��ن  عنا�سر 
اإ�سرائيل يف بوينو�س اآير�س عام 1992 واأ�سفر عن �سقوط 29 قتيا 

ومئتي جريح.
ك��ان��ت االأرج��ن��ت��ني اأ����س���درت م��ذك��رات ت��وق��ي��ف دول��ي��ة ���س��د اإيرانيني 
واأك��دت يف مذكراتها  بالتورط يف االعتداء، لكنها مل تنفذ.  تتهمهم 
اأّن حزب اهلل منظمة اإرهابية، رغم حماوالته للظهور، ككيان �سيا�سي 

�سرعي.

•• عوا�شم-وكاالت

�سددت االأرجنتني اإجراءاتها االأمنية على حدودها مع باراغواي بعد 
امل�ستوى،  ع��ايل  ا�ستخباراتياً  باغاً  بريطانيا  يف  �سفارتها  تلقت  اأن 
القنابل عر حدودها  احتمال دخول مواد ل�سنع  اإىل  ال�سلطات  نّبه 
تعمل  اأخ����رى  دول  م��ع  الذهبي”  “املثلث  منطقة  م��ن  ال�سمالية، 
اهلل  حزب  بينها  من  دولية  وميلي�سيات  ملافيات  تابعة  ع�سابات  فيها 

اللبناين.
�سعي  م��ن  ح��ذرت  الر�سالة  اأن  االأرجنتينية  الداخلية  وزارة  واأك���دت 
�سخ�س اأو جمموعة ل�سحن مادة “نرتات االأمونيوم” من باراغواي 

اإىل االأرجنتني “من اأجل �سنع قنبلة هدفها موقع يهودي«.
واأ�سارت معلومات اإىل اأن االطاع على توقيت العملية وهدفها جاء 
 MI6 بعد مراقبة الت�ساالت هاتفية تقوم بها املخابرات الريطانية
عر مركز االت�ساالت التابع لها يف قر�س، وهو املركز نف�سه الذي 

اجلالية اليهودية، ما اأدى اإىل مقتل 85 �سخ�ساً.
وتبني الحقاً اأن من نفذ العمليات يف االأرجنتني م�سوؤولني وعنا�سر 
بفر�س  ع��ام  قبل  االأم��ريك��ي��ة  احلكومة  قامت  وبالفعل  اهلل.  بحزب 
عقوبات على اأحد قادة حزب اهلل اللبناين امل�ستبه يف تن�سيقه تفجري 

مقر اجلمعية اليهودية يف بوين�س اآير�س.
واأ�سارت اخلزانة االأمريكية باال�سم اإىل املدعو �سلمان روؤوف �سلمان 

باأنه الذي ن�سق هجوماً مدمراً يف بوين�س اآير�س باالأرجنتني.
واأكدت اخلزانة موا�سلة ا�ستهداف اإرهابيي حزب اهلل الذين ينظمون 
با�سم  متييز  دون  االأب��ري��اء  املدنيني  ويقتلون  مروعة  قاتلة  عمليات 

هذه املجموعة العنيفة وحتت رعاية اإيرانية.
الكولومبية  اجلن�سيتني  يحوز  �سلمان  ف���اإّن  اخل��زان��ة،  ل���وزارة  وف��ق��اً 

حذر �أمني يف �لأرجنتني ب�صبب حزب �هلل �للبناين

لنائبه  امل�����س��ع��ل  ي�����س��ّل��م  وك����اأن����ه   
ال�����س��اب��ق، ج��و ب��اي��دن، ال���ذي هزم 
يف االأيام االخرية دونالد ترامب.  
بكتابة  احتفظ  اأن��ه  ال��وا���س��ح  م��ن 
مقدمته يف االخ��ري. فبعد العمل 
الأك����ر م��ن ع��ام��ني ون�����س��ف على 
اأوباما  ب�����اراك  ان��ت��ه��ز  م���ذك���رات���ه، 
لو�سع  الرئا�سية  احلملة  فر�سة 
ق��ل��ب معركة  ال�����س��ي��ا���س��ي يف  اإرث����ه 

ترامب -بايدن. 
ال���ذي ن�سرته  ال��ن�����س،    ويف ه���ذا 
ك�����س��ب��ق يوم  ات��ل��ن��ت��ي��ك  جم��ل��ة ذي 
ال�سابق  الرئي�س  اأ���س��ار  اخلمي�س، 
للتو  جت���اوزت  ق��د  اأمريكا  اأن  اإىل 
عتبة 230 األف حالة وفاة ب�سبب 
فريو�س كورونا. وبعد اأ�سبوع من 
ب���اراك  ي�ستح�سر  االن���ت���خ���اب���ات، 
هذا  ال��ذي ميثله  التحدي  اأوباما 
ال�سرطة  ع��ن��ف  ���ا  واأي�������سً ال���وب���اء، 
املا�سي.  ال�����س��ي��ف  وم���ظ���اه���رات 
هو  للقلق  اإث���ارة  “االأكر  وكتب: 
وكاأنها  ت��ب��دو  دمي��ق��راط��ي��ت��ن��ا  اأن 

تتاأرجح على حافة الهاوية”. كما 
اأن ال�سنوات االأرب��ع التي مرت  لو 
قد قطعت  ترامب  رئا�سة  ظل  يف 
الثماين  ال�����س��ن��وات  م���ع  ج����ذرًي����ا 

ال�سابقة من واليته املزدوجة.
   لذلك، يف هذا الكتاب املكون من 
رئي�س  اأول  ي�سعى  �سفحة،   890
فهم  اإىل  املتحدة  للواليات  اأ���س��ود 
االنخراط  اإىل  دف��ع��ه  مل��ا  اأف�����س��ل 
لو�سع  ا،  اأي�سً ولكن  ال�سيا�سة.  يف 
التي اتخذها  الرئي�سية  القرارات 
 2009 ي��ن��اي��ر  ب���ني  ���س��ي��اق��ه��ا  يف 
املعنية  “الفرتة   2011 ويونيو 

بهذا املجلد االأول«.
   من االأزمة املالية التي واجهها 
منذ اأيامه االأوىل يف ال�سلطة، حتى 
االإطاحة باأ�سامة بن الدن، يجعلنا 
املتعاونني  نكت�سف  اأوب��ام��ا  ب���اراك 

قادة  م��ن  �سبكة  الإن�����س��اء  واآ���س��ي��ا، 
املنتخبني  وامل�����س��وؤول��ني  امل�ستقبل 

على امل�ستوى الوطني.
ال�سباب  ه���وؤالء  معظم  وينتمي    
ل���دي���ه���م ط���م���وح خلدمة  ال����ذي����ن 
اجلناح  اإىل  بلدهم  اأو  جمتمعهم 
الدميقراطي  للمع�سكر  التقدمي 
يف ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة. ومت�����ّزق 
ال������ك������ث������ريون م����ن����ه����م ب������ني دع����م 
بيت  اأو  �ساندرز  بريين  اأبطالهم، 
بايدن،  ح��م��ل��ة  ودع����م  ب��وت��ي��ج��ي��ج، 
ال�����س��اب��ق ملعلمهم  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

باراك اأوباما.

�سارك يف اجلزء الرئي�سي من 
احلملة, من اأجل هزم ترامب

اللم�سة  ي�����س��ع  ك�����ان  وب��ي��ن��م��ا     
االأخرية على مذكراته، مل يرتدد 

ال�����ذي�����ن ح����ك����م م���ع���ه���م وك����ذل����ك 
حم��اوري��ه االأج��ان��ب. م��ن اأجنيا 
مريكل التي يبدو اأنه يبجلها اإىل 
فادميري بوتني الذي ال يعتره 
ج�سدًيا”،  ل���اإع���ج���اب  “مثرًيا 
الذي  ���س��ارك��وزي  بنيكوال  م���رورا 
ينتفخ  ق���زم  “ديك  ب���اأن���ه  و���س��ف��ه 
عاطفة  يف  ذل����ك  ك���ل  �سدره”، 

ومبالغة وجنون.

كان عليه »اإعادة اكت�ساف« 
عالقته الرومان�سية

 مع مي�سيل اأوباما
   يو�ّسح باراك اأوباما كل االأزمات 
ب�����س��ه��ادات موؤثرة  ب��ه��ا  ال��ت��ي م���ر 
اأي  يكن  مل  االأ�سرية.  حياته  عن 
�سيء ب�سيًطا، وكتب اأنه يف ال�سهر 
االأبي�س،  البيت  مل��غ��ادرت��ه  ال��ت��ايل 

احلب�س  ق�������س���وة  ب��������اراك  زوج�������ة 
ي�����زاالن  ال  ح���ي���ث  وا����س���ن���ط���ن  يف 
عن  مي�سيل  وحت��دث��ت  ي��ع��ي�����س��ان. 
اكتئاب “طفيف”، ولكن من اأجل 
اأف�سل  ب�سكل  م�ستمعيها  ت�سجيع 

على القتال وااللتزام وامل�ساركة.
ا حتت كلكل عمل  اأي�سً    كاهما 
موؤ�س�سة اأوباما. ولئن مل ير املقر 
م�ستقبلي  مبنى  وه��و  الرئي�سي، 
يف  دوالر  م��ل��ي��ون   500 ب��ق��ي��م��ة 
فروع  ف���اإن  ب��ع��د،  ال��ن��ور  �سيكاغو، 
وا�سنطن،  يف  خ��ا���س��ة  امل��ن��ظ��م��ة، 
ت�سّغل مئات املوظفني واملتطوعني 

بدوام كامل.
  واأقامت املوؤ�س�سة برامج تدريبية 
ال�سيا�سية  احل���ي���اة  يف  ل��ل�����س��ب��اب 
املحلية وتبادل اخلرات مع القادة 
واإفريقيا  اأوروب�������ا  م���ن  ال�����س��ب��اب 

�سداقته  بناء”  “اإعادة  كان عليه 
اكت�ساف”  و”اإعادة  مي�سيل،  م��ع 
وعلى  ال��روم��ان�����س��ي��ة.  عاقتهما 
جمددا  الثنائي  انطلق  يبدو،  ما 

بحما�س.
  واإذا كان املال ال ي�سرتي ال�سعادة، 
للرئي�س  ال��ي��وم��ي��ة  احل���ي���اة  ف����اإن 
ال�سابقة  االأوىل  وال�سيدة  ال�سابق 
يتمّتع  م������ا.  ح����د  اإىل  م���ري���ح���ة 
يبلغ  �سنوي  براتب  اأواًل  الزوجان 
مُينح  دوالر  األ����ف   200 ح����وايل 
للروؤ�ساء ال�سابقني وي�سوت عليه 
مبلغ  مكنهما  وق���د  ال��ك��ون��غ��ر���س. 
ت�سّلماه  ال��ذي  دوالر  مليون   65
يف ربيع عام 2017 مقابل كتابة 
م��ذك��رات��ه��م��ا اخل��ا���س��ة م��ن �سراء 
 8 مقابل  وا�سنطن  يف  منزلهما 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  دوالر.  م��اي��ني 

م��ن��زل��ه��م��ا ال���ث���اين اجل���دي���د، كوخ 
مارثا  يف  ف����داًن����ا   11 م�����س��اح��ت��ه 
بقيمة  ما�سات�سو�ست�س،  فينيارد، 

12 مليون دوالر.

ت�سّغل موؤ�س�سة اأوباما
 مئات املوظفني 

واملتطوعني بدوام كامل
   اأ���س�����س ال���زوج���ان ع���ام 2018 
هاير  ت�سمى  ل��اإن��ت��اج،  �سركتهما 
ج��راون��د، ب��ه��دف اإن�����س��اء حمتوى 
مكتوب اأو �سوتي اأو مرئي ي�سلط 
املدنية.  م�ساركتهما  على  ال�سوء 
عقًدا  وق��ع��ا  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه����ذه  ويف 
�سبوتيفي،  مع  ثم  نيتفليك�س  مع 
الإن����ت����اج االأف�������ام ال��وث��ائ��ق��ي��ة اأو 
اأحد  ويف  البودكا�ست.  اأو  االأف��ام 
ت�ستح�سر  االأخ��رية،  ت�سجياتها 

جهده  ت�سخري  يف  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
ال�سابق.  ث��ان��ي��ه  ل���دع���م  ون��ف�����س��ه 
االنتخابات  خ���ال  حم��اي��ًدا  ظ��ل 
التمهيدية، حتى ال يحدث خلًا 
اأع��ل��ن التزامه  ت���وازن احل���زب،  يف 

مبجرد تعيني جو بايدن. 
البداية،  ���س��غ��رية يف  ب��ج��رع��ات     
ح��ت��ى ال ي�����س��رق ال��ن��ج��وم��ي��ة، ثم 
االجتماع  ذل�����ك  ح���ت���ى  ب���ك���ث���اف���ة، 
 21 ف��ي��ادل��ف��ي��ا يف  احل���ا����س���م يف 
اأكتوبر، عندما حتدث عن �سلوك 
واإهاناته  املبتذل،  ترامب  دونالد 

للجنود.
م��وق��ًف��ا ي�سدر عن  لي�س  »ه���ذا     
ب��ه من  ل��ن ن�سمح  ن��ح��ن  رئ��ي�����س، 
زميل  اأو  م��درب  اأو  ناظر مدر�سة 
اأو حتى يف عائلتنا، اإال رمبا عندما 
ي�سدر عن عّم جمنون اإىل حد ما. 
وملاذا نبحث له عن اأعذار واأفعاله 
واالنق�سام  ال��ق�����س��وة  ع��ل��ى  ت�سجع 

والعن�سرية؟
   ���س��ي�����س��ارك ب�����اراك اأوب���ام���ا يوم 
بوكر،  تقدمي جائزة  اخلمي�س يف 
وه���ي ج���ائ���زة اأدب���ي���ة م��رم��وق��ة يف 
�ساك�سوين.  االأجن�����ل�����و  ال����ع����امل 
وت������ت������ح������دث ع�����ن�����ه ����س���دي���ق���ت���ه 
�سيماندا  ال��ك��ات��ب��ة  ال��ن��ي��ج��ريي��ة، 
عن  مقالتها  يف  اأديت�سي،  ن��غ��وزي 
املن�سورة يف �سحيفة  امليعاد  اأر�س 
موهوب  ككاتب  تاميز،  نيويورك 
اأدبية  روؤي����ة  م��ع  “بالرومان�سية 

حزينة«. 
  ويف ان��ت��ظ��ار امل��ج��ل��د ال��ث��اين من 
م��ذك��رات��ه، ال ي��ن��وي اأوب���ام���ا، 59 
ل��ي��ع��ي�����س حياة  امل�����غ�����ادرة  ع����ام����ا، 
متحفظة بني وا�سنطن و�سيكاغو. 
قريًبا  وم��ي�����س��ي��ل  ه����و  و�����س����ريى 
تغادران  و�سا�سا،  ماليا  ابنتيهما، 
الع�س اإىل االأبد بعد درا�ستهما يف 

جامعة هارفارد ومي�سيغان.
  ه��ذان ال��زوج��ان لي�سا من النوع 

الذي يتقاعد.

جزء اأول من 890 �سفحة

بار�ك �أوباما: هكذ� �أعّد �لرئي�س �لأمريكي �ل�صابق مذكر�ته
ي�سعى اأول رئي�س اأ�سود للوليات املتحدة اإىل فهم اأف�سل ملا دفعه اإىل النخراط يف ال�سيا�سة

ماليا و�سا�سا، تغادران الع�س

ثنائي يرف�س التقاعد

مذكرات مثرية الول رئي�س امريكي ا�سود

اغتيال بن الدن من اهم احداث الكتاب

م���ذك���رات���ه  يف      
اليوم  ت�سدر  ال��ت��ي 
ال���ث���الث���اء, ي���روي 
باراك اأوباما وليته 
الأوىل بني خيارات 
حا�سمة  �سيا�سية 
ك��وال��ي�����س  ووراء 
يف  اليومية  حياته 

البيت الأبي�س. 

•• الفجر-فران�شوا كليمن�شو 
ترجمة خرية ال�شيباين

يروي �أوباما وليته �لأوىل بني خيار�ت �صيا�صية حا�صمة وور�ء كو�لي�س حياته �ليومية يف �لبيت �لأبي�س

هذان الزوجان لي�سا من النوع الذي يتقاعد, ول ينويان العي�س حياة متحفظة بني وا�سنطن و�سيكاغو 
اإذا كان املال ل ي�سرتي ال�سعادة, فاإن احلياة اليومية للرئي�س ال�سابق وال�سيدة الأوىل ال�سابقة مريحة

وليد �ملعلم.. دبلوما�صي خم�صرم وو�جهة �لنظام   •• دم�شق-اأ ف ب

�سكل وليد املعلم وزير اخلارجية والدبلوما�سي املخ�سرم الذي تويف  اأم�س االثنني 
ال�سوري واملدافعني عنه، وامل�سوؤول  النظام  اأبرز وجوه  اأحد  79 عاماً  عن عمر 
الوحيد الذي احتفظ بحقيبة مهمة يف احلكومات التي تعاقبت خال �سنوات 
احلرب املدمرة. وكان اآخر ظهور علني للمعلم الذي توىل من�سب وزير اخلارجية 
منذ 14 عاماً، االأربعاء املا�سي يف افتتاح موؤمتر عودة الاجئني الذي نظمته 
دم�سق بدعم رو�سي. وبدا متعباً ويف حالة �سحية �سيئة ا�ستدعت م�ساعدته من 
�سخ�سني على دخول قاعة االجتماعات. التحق املعلم بوزارة اخلارجية ال�سورية 
بكالوريو�س  ب�سهادة  القاهرة  تخرجه من جامعة  على  �سنة  بعد   1964 العام 
الباد  خ��ارج  ع��دة  دبلوما�سية  مهام  يف  تنّقل  ال�سيا�سية.  والعلوم  االقت�ساد  يف 

2006، كما �سغل منذ العام  للخارجية يف  مقتل احلريري. ُعنّي املعلم وزي��راً 
اخلارجية  وزارة  وتذكر  ال���وزراء.  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب  اأي�ساً   2012
ال�سورية على موقعها، اأن �سوريا حّققت “اخرتاقاً ملحاولة عزلتها” منذ تويل 
املعلم من�سبه. خال �سنوات النزاع الذي اندلع يف منت�سف اآذار/مار�س 2011، 
والوزراء.  احلكومات  تغري  رغم  مبن�سبه  واحتفظ  للنظام،  واجهة  املعلم  �سّكل 
ال�سعب  طاملا  من�سبه”  يف  “باق  االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  اأن  كرر  ولطاملا 
ومن  ب�”االإرهابيني”،  النظام  معار�سي  و�سف  من  اأول  بني  من  وك��ان  يريده. 

و1999،   1990 العامني  ب��ني  وا�سنطن  ل��دى  لدم�سق  �سفرياً  تعيينه  قبل 
وهي الفرتة التي �سهدت مفاو�سات ال�سام العربية-ال�سورية مع اإ�سرائيل. يف 
العام 2005، عني نائباً لوزير اخلارجية، وكلف اإدارة ملف العاقات ال�سورية-
اللبناين  احلكومة  رئي�س  اغتيال  �سهدت  ال�سعوبة  بالغة  ف��رتة  يف  اللبنانية، 
االأ�سبق رفيق احلريري وتوجيه اأ�سابع االتهام اىل دم�سق باغتياله. وكان اآخر 
لقاءات احلريري مع املعلم يف االأول من �سباط/فراير 2005 يف بريوت. وقد 
ات�سم بالتوتر بح�سب مقاطع منه �سربت على مواقع التوا�سل االجتماعي بعد 

من  اأ�سهر  بعد  وا�سنطن.  م��ن  دع��م��اً  لتلقيهم  االأك���راد  املقاتلني  منتقدي  اأ���س��د 
اندالع النزاع يف باده، فر�ست الواليات املتحدة يف نهاية اآب/اأغ�سط�س 2011، 
للنظام  االإرهابية  االأعمال  اإخفاء  “يحاول  اإنه  قالت  الذي  املعلم  على  عقوبات 
“�سلة الو�سل بني  باأنه  اأمريكي حينها  كما و�سفه م�سوؤول  ون�سر االأكاذيب”. 
املعلنة  زي��ارات��ه اخلارجية  اقت�سرت  �سنوات احل��رب،  دم�سق وط��ه��ران«. وخ��ال 
على عدد حمدود من الدول اأبرزها رو�سيا واإيران، الداعمان الرئي�سيان لباده. 
واملعلم من مواليد دم�سق يف العام 1941، متزوج ولديه ثاثة اأبناء. وله اأربعة 
موؤلفات عن “فل�سطني وال�سام امل�سلح 1970” و”�سوريا يف مرحلة االنتداب 
باالإ�سافة اإىل “�سوريا من اال�ستقال  من العام 1917 وحتى العام 1948”، 
اإىل الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958” و”العامل وال�سرق االأو�سط 

يف املنظور االأمريكي«.
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جبهة  مقاتلي  ا�ستفزازات”  على  “ردا  النار  املغربي  اجلي�س  اأطلق 
ال�سحراء  يف  يف�سلهما  ال���ذي  اجل����دار  ط���ول  ع��ل��ى  ال��ب��ول��ي�����س��اري��و، 
الغربية املتنازع عليها، على ما ذكرت وكالة االأنباء املغربية ا�ستنادا 

اإىل منتدى غري ر�سمي للقوات امل�سلحة امللكية.
في�سبوك  �سبكة  يف  املنتدى  ه��ذا  �سفحة  ع��ن  نقا  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 
ميلي�سيات  ق��ام��ت   ،2020 ال��ث��اين-ن��وف��م��ر  ت�����س��ري��ن   13 “منذ 
“البولي�ساريو” با�ستفزازات عر اإطاق النريان على طول اجلدار 
القوات  ب�سفوف  م��ادي��ة  اأو  ب�سرية  اأ���س��رار  اأي  اإح���داث  دون  االأم��ن��ي 
اأي  مع  الت�ساهل  بعدم  الأوام��ر  “تنفيذا  واأ�سافت  امللكية«.  امل�سلحة 
ا�ستفزاز من هذا النوع، فقد ردت العنا�سر البا�سلة للقوات امل�سلحة 
امللكية ب�سكل حازم على هذه اال�ستفزازات، ما خلف تدمري اآلية حلمل 

االأ�سلحة �سرق اجلدار االأمني مبنطقة املحب�س«.
املمتد على حوايل 2700  وتقع املحب�س �سمال “اجلدار الدفاعي”، 
كيلومرت، والذي يف�سل منذ نهاية الثمانينات القوات املغربية عن 
خم�سة  وعر�سها  العازلة  املنطقة  به  وحتيط  البولي�ساريو،  مقاتلي 

كيلومرتات من اجلهتني.
لنقل  احليوي  الطريق  ه��ذا  عر  امل���رور،  حركة  ال�سبت  وا�ستوؤنفت 
بح�سب  ال�سحراء،  جنوب  اإفريقيا  وبلدان  موريتانيا  نحو  الب�سائع 

ما اأكدت م�سادر مغربية وموريتانية.
 

اأ�سفه  االث��ن��ني  اأم�����س  م��اك��رون   اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�س  اأب���دى 
باده،  يف  االأخ���رية  الهجمات  بعد  ن�سبيا  اخل��ج��ول  ال���دويل  للدعم 
التعبري  من حّقها يف حرية  “ُتغري”  اأّن فرن�سا لن  التاأكيد  جمددا 

فقط “الأنه ُيثري �سدمة يف اخلارج«.
على  كونتينان”  غ��ران  “لو  ن�سرته جمّلة  ح��وار  م��اك��رون يف  وق��ال 
ير�سمون  ك��ان��وا  َم��ن  قتلوا  عندما  �سنوات،  خم�س  “منذ  االإن��رتن��ت 
الكاريكاتور )يف �سحيفة �ساريل اإيبدو(، �سار العامل باأ�سره يف باري�س 

ودافع عن هذه احلقوق«.
االأ�سخا�س  م��ن  ال��ع��دي��د  م���ذب���وح،  م���دّر����س  ل��دي��ن��ا  “االآن،  واأ����س���اف 
املذبوحني. لكن الكثري من ر�سائل التعزية كانت خجولة”، يف اإ�سارة 
االأول- ت�سرين   16 يف  باتي  �سامويل  الفرن�سي  امل��دّر���س  مقتل  اإىل 

اأكتوبر وثاثة اأ�سخا�س يف مدينة ني�س يف التا�سع والع�سرين منه.
واأ�سار ماكرون “يف املقابل، لدينا م�سوؤولون �سيا�سّيون ودينّيون  جزء 
من العامل االإ�سامي )..( قالوا ب�سكل منظم : “عليهم تغيري هذا 
الثقافات واحل�سارات  اأنا مع احرتام  االأمر ي�سدمني  هذا  احلق”. 

لكني لن اأغري حقي الأنه يثري �سدمة يف اخلارج«.
فرن�سا  �سد  للتظاهر  دع���وات  اإىل  بذلك  الفرن�سي  الرئي�س  واأ���س��ار 
و�سده �سخ�سيا �سدرت يف دول م�سلمة عدة بعد كامه الذي دافع 
�سامويل  تاأبني  كاريكاتورية خال مرا�سم  ر�سوم  ن�سر  فيه عن حق 

باتي الوطنية.

اإن  االث��ن��ني  اأم�����س  نيودلهي  مدينة  يف  ال�سحة  م�سوؤويل  كبري  ق��ال 
اأحدث موجة من االإ�سابات بفريو�س كورونا يف العا�سمة الهندية، 
والتي اأودت بحياة املئات وزاد خالها عدد من دخلوا وحدات الرعاية 
اإجراءات  اإعادة فر�س  املخاوف من  املركزة، جتاوزت ذروتها، راف�سا 

العزل العام.
وقال �ساتيندار جاين، وزير ال�سحة يف حكومة املدينة، لوكالة اأنباء 
اآ�سيا الدولية وهي �سريك لرويرتز “ميكنني اأن اأوؤكد لكم اأن الذروة 
اإىل  م�سريا  االآن”،  ب��ب��طء  �سينخف�س  احل���االت  ع��دد  واأن  ول��ت  ق��د 

تراجع معدل االإ�سابات يف املدينة.
و�سهدت نيودلهي زيادة يف عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا امل�ستجد 
اأودت  التي  الثالثة  باملوجة  ال�سلطات  و�سفته  ما  وه��و  ال�سهر،  ه��ذا 
بحياة ما يزيد على 600 مري�س االأ�سبوع املا�سي، حتى مع تراجع 
يربو  ما  الهند  و�سجلت  الباد.  اأخ��رى من  اأنحاء  امل�سابني يف  عدد 
يف  م�ستوى  اأعلى  ثاين  وهو  موؤكدة،  اإ�سابة  حالة  مليون   8.8 على 
اليومية  االإ���س��اب��ة  ع��دد ح��االت  املتحدة، لكن  ال��والي��ات  بعد  ال��ع��امل 
بلغ  كما  اأيلول.  �سبتمر  ذروت��ه يف منت�سف  منذ  انخف�س  اجلديدة 
وزارة  و�سجلت  حالة.   129635 لديها  الفريو�س  وفيات  اإجمايل 

ال�سحة االحتادية 30548 اإ�سابة جديدة االثنني.

عوا�شم

الرباط

باري�ص

نيودلهي

�لق�صاء �لفرن�صي يبد�أ 
�ملحاكمة يف ق�صية قطار تالي�س  

•• باري�س-اأ ف ب

اأم�س االثنني يف باري�س حماكمة يف ق�سية اعتداء احبط  افُتتحت �سباح  
وكان ي�ستهدف قطار تالي�س يف �سيف العام 2015 واأمر بتنفيذه من�ّسق 

اعتداءات 13 ت�سرين الثاين/نوفمر من العام نف�سه.
اأم���ام حمكمة  ع��ام��اً   31 ويبلغ  اخل���زاين  اأي���وب  املغربي  وجت���ري حماكمة 

اجلنايات اخلا�سة مع ثاثة رجال متهمني مب�ساعدته.
ومت جّتنب جمزرة قبيل ح�سولها، بف�سل تدّخل ركاب متكنوا من ال�سيطرة 
على املهاجم. فبعد ظهر 21 اآب/اأغ�سط�س 2015، ا�ستقّل اخلزاين قطارا 
متجها من اأم�سرتدام اإىل باري�س من حمطة قطارات بروك�سل. دخل اإىل 
كا�سينكوف  وبندقية  خ�سره  على  م�سد�ساً  وو�سع  قمي�سه  وخلع  احلمام 
على كتفه. وترك حقيبته حول خ�سره مفتوحًة ليبقي الذخائر يف متناول 
ال��ب��اب ووجدا  ُفتح  راك��ب��ان ينتظران. عندما  ك��ان  اأم���ام احل��م��ام��ات،  ال��ي��د. 
عليه  االأول  ال��راك��ب  انق�س  وم�سلحاً،  ال�سدر  ع��اري  رج��ل  اأم���ام  اأنف�سهما 
اخلزاين  ف��اأخ��رج  الكا�سينكوف.  ببندقية  االإم�����س��اك  م��ن  ال��ث��اين  ومتكن 

م�سد�سه واأطلق عليه النار وا�ستعاد البندقية.
ع�سكريان.  بينهم  عطلة  يف  ك��ان��وا  اأمريكيني  ثاثة  انتباه  اجللبة  لفتت 
اآخرين.  رك��اب  مب�ساعدة  عليه  و�سيطروا  اأ�سلحته  واأخ��ذوا  عليه  فانق�سوا 

توقف القطار يف حمطة اأرا�س حيث اأوقف املهاجم.

بعد عام من �لتظاهر�ت يف �إير�ن...�قرت�حات للرئي�س �لأمريكي �جلديد

ليبيا على �أبو�ب ف�صل معلن ولبنان �أمام �لفر�صة �لأخرية

وزير فرن�صي: ل�صنا وحدنا يف مو�جهة تركيا �ليوم
االأتراك ب�سبب التنقيب عن الغاز يف البحر املتو�سط. وتابع 
“تطرقتم اإىل االحتاد اجلمركي، ال اأعتقد اأن هذا هواخليار 
االأجدى”، يف اإ�سارة اإىل معلومات �سحافية عن احتمال اإلغاء 

االحتاد اجلمركي بني االحتاد االأوروبي وتركيا.
وبعد �سل�سلة من اخلافات، اأدان االحتاد االأوروبي ا�ستفزازات 
اأنقرة “غري املقبولة اأبدا” يف نهاية اأكتوبر )ت�سرين االأول(، 
اإىل قمته يف  ع��ق��وب��ات  ب��ف��ر���س  ق���رار  اأي  ات��خ��اذ  اأرج����اأ  لكنه 

دي�سمر )كانون االأول(.
االأخرية  االأوروب���ي���ة  القمة  يف  فر�سة  “منحنا  ب���ون:  وق���ال 
واالآن  التهدئة،  على  �سغرية  دالئ��ل  اأر�سلت  وال��ت��ي  لرتكيا، 
اختارت مرة اأخرى طريق اال�ستفزاز والعدوانية املمنهجة”، 

وت�ساعف  ذل��ك«.  من  اأبعد  اإىل  �سنذهب  “بالتاأكيد  م�سيفاً 
التوتر واخل��اف بني االحت��اد االأوروب��ي وتركيا، ال �سيما يف 
�سرق البحر املتو�سط اأين اأثار اكت�ساف حقول الغاز ال�سخمة 

املطامع.
اأن  15 ع��ام��اً، كنا نعتقد  اأو   10 “على م��دى  ب��ون  واأ���س��اف 
الطريقة  على  لطيفة  م�سيحية  دميوقراطية  كانت  تركيا 

ال�سرقية م�سحوبة مبعا�سرة ب�سكل تدريجي«.
ا�سامياً  نهجاً  تعتمد  اإن��ه��ا  ك��ذل��ك،  االأم���ر  يكن  “مل  وت��اب��ع 
ع���دائ���ي���اً ث��ق��اف��ي��اً وج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��اً يف ج��م��ي��ع امل����ج����االت، لقد 
�ساهدناها من جديد يف ناغورنو قره باخ اأخرياً، وبالتايل ال 

يجب اأن نكون �ساذجني«.

•• باري�س-وكاالت

حتدث وزير فرن�سي عن “عقوبات اقت�سادية حمتملة” من 
مواقفها  ب�سبب  تركيا،  يف  قطاعات  �سد  االأوروب����ي  االحت���اد 

العدائية على حدود اأوروبا.
وقال وزير الدولة الفرن�سي لل�سوؤون االأوروبية كليمان بون، 
اإيكو”،  “يل  و�سحيفة   ”1 “اأوروب  اإذاع���ة  على  برنامج  يف 
اأمر  االقت�سادية  القطاعات  بع�س  على  عقوبات  “فر�س  اإن 

حمتمل«.
العقوبات  وبينها  مطروحة  اخل��ي��ارات  “جميع  اأن  واأ���س��اف 
الفردية”، م�سرياً اإىل تلك التي اتخذت �سد بع�س امل�سوؤولني 

•• وا�شنطن-وكاالت

ط�������رح امل����ح����ل����ل ال������ب������ارز ل���ل�������س���وؤون 
عن  ال��دف��اع  “موؤ�س�سة  يف  االإي��ران��ي��ة 
تالبلو  ب��ن  بنهام  الدميوقراطيات” 
املرتبطة  االأ����س���ئ���ل���ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
�سهدتها  التي  الكبرية  بالتظاهرات 
الثاين  ن��وف��م��ر-ت�����س��ري��ن  يف  اإي�����ران 
االإدارة  ع���ل���ى  واق���������رتح   ،2019
امل��ق��ب��ل��ة ع�����دداً م���ن ال��ن�����س��ائ��ح لفهم 
وبناء  ال����راه����ن  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ه��د 
نوفمر   15 يف  ع��ل��ي��ه.  ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا 
اندلعت  اجل���اري،  ال��ث��اين-  -ت�سرين 
اإي��ران��ي��ة بارزة  ال��ت��ظ��اه��رات يف م���دن 
ال���دع���م عن  رف����ع ط���ه���ران  ع��ل��ى  رداً 
يف  وا�سع  ب�سكل  انت�سرت  ثم  ال��وق��ود، 
100 مدينة وبلدة خال  اأك��ر من 
املتظاهرون  وحت���ول  واح����د.  اأ���س��ب��وع 
م��ن رف���ع امل��ط��ال��ب االق��ت�����س��ادي��ة اإىل 
نف�سه،  ال���ن���ظ���ام  ب���رح���ي���ل  امل���ط���ال���ب���ة 
وي�سري االإيرانيون اإىل هذه االأحداث 
الذي  ال�����س��ه��ر  اآبان”،  ب�”تظاهرات 
اندلعت فيه تلك االحتجاجات ح�سب 

الرزنامة الفار�سية.

خامنئي يعرتف
قطع  ت�سمن  ق��ا���ٍس  بقمع  ال��ت��ظ��اه��رات  ال��ن��ظ��ام  ق��اب��ل 
االإن��رتن��ت االأم���ر ال���ذي ح��د م��ن ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات اإىل 
اخل������ارج و���س��م��ح ل���اأج���ه���زة االأم���ن���ي���ة ب��ال��ت��ح��رك �سد 
املتظاهرين ب�سكل وح�سي، مع ا�ستخدام اأ�سلحة حربية. 
اختلفت التقديرات االأ�سا�سية حول اأعداد القتلى. لكن 
بعد �سهر من االحتجاجات، ذكر تقرير لوكالة رويرتز 
1500 قتيل نقًا عن م�سوؤولني  اإىل  العدد و�سل  اأن 

اإيرانيني.
علي  االإي����راين  امل��ر���س��د  اأن  اإىل  نف�سه  التقرير  واأ���س��ار 
خطر.  يف  االإ���س��ام��ي��ة  “اجلمهورية  اإن  ق��ال  خامنئي 
واإ�سافة  التظاهرات”.  اأي  الإنهائها”  يلزم  ما  افعلوا 
اأن خامنئي دعم �سل�سلة من اجلرائم  اإىل القتل، يبدو 
االأخرى التي وثقتها منظمة العفو الدولية. ت�سمنت 
اإي��راين، بينهم  هذه االأوام��ر اعتقال اأكر من 7 اآالف 
ن�ساء واأطفال، واعرتافات حتت ال�سغط بثها التلفزيون 

الر�سمي.

ما اأهمية هذه التظاهرات؟
اأعنف  ب�سكل  اآبان  االإيرانية تظاهرات  ال�سلطات  قمعت 

من قمعها الأي تظاهرات اأخرى منذ تاأ�سي�س النظام.
ا�ستخدمت طهران القوة الفتاكة يف املا�سي، لكن اأزمة 
دفع  عامل  ال��ي��وم،  النظام  منها  يعاين  التي  ال�سرعية 
ويف  اأع��ظ��م.   بطريقة  العنف  ا�ستخدام  اإىل  امل�سوؤولني 
تظاهرات الثورة اخل�سراء يف 2009 والتي قتلت فيها 
للتقديرات،  وف��ق��اً  متظاهراً   112 االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 
اأعرب خامنئي عن اعتقاده باأن نظامه كان “على حافة 

الهاوية«.
امل�سوؤولون  ي��وا���س��ل  ال���زم���ن،  ع��ق��د م��ن  وب��ع��د ح����وايل 

•• عوا�شم-وكاالت

بعد مفاو�سات ع�سرية ف�سلت املحادثات الليبية يف تون�س يف 
ت�سمية حكومة انتقالية، ويف االتفاق على تنظيم االنتخابات 
خافات  بعد  ال�سطح  على  طفت  اإ�سكاليات  بع�س  حل  قبل 
الرئا�سي واحلكومة اجلديدة  املجل�س  حادة على �ساحيات 

املنتظرة.
ويف �سحف عربية �سادرة اأم�س االثنني، اأكدت تقارير تعر 
ب�سبب عراقيل عدة  لبنان،  الفرن�سية الإنقاذ  املبادرة  تطبيق 
بت�سكيل  امل��ك��ل��ف  ال��رئ��ي�����س  ب��ه��ا  ال��ت��ي ي�سطدم  ت��ل��ك  اأب���رزه���ا 

احلكومة اجلديدة �سعد احلريري.

ف�سل احلوار
م�سربة”  “وثيقة  اإن  عربية”،  “اندبندنت  م��وق��ع  ق���ال 
جميع  مبوافقة  حت��ظ  مل  اأن��ه��ا  تك�سف  الليبي  النقا�س  م��ن 
االأطراف، رغم امل�ساورات الطويلة وال�ساقة، وعزت التقارير 
املثرية  ال��ب��ن��ود  بع�س  اإىل  احل��ك��وم��ة  وت�سكيل  احل���وار  ف�سل 

الواردة يف الوثيقة.
�سبب  اأن  ال�سط�ساط  جمال  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  واعتر 
اإن  ق��ائ��ًا،  الليبي،  احل��وار  اأط���راف  بني  الثقة  غياب  الف�سل 
حول  كانت  امللتقى  قاعة  داخ��ل  احتدمت  التي  “اخلافات 
الرئا�سي  للمجل�س  ال��وث��ي��ق��ة  متنحها  ال��ت��ي  ال�����س��اح��ي��ات، 

وحكومته«.
رئا�سة  ت��ق��ا���س��م  ع��ل��ى  االت���ف���اق  “بعد  ال�����س��ط�����س��اط  واأ����س���اف 
امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���س��ي، ال��ت��ي منحت ل��رق��ة، واحل��ك��وم��ة التي 
منحت لطرابل�س، بداأ كل طرف حماولة تقلي�س �ساحيات 
رئي�س  يكون  اأن  فمثًا  الثاين،  الطرف  ح��ازه  ال��ذي  اجل�سم 
منه،  مقرباً  ا�سماً  اأو  �سالح  عقيلة  املر�سح  الرئا�سي  املجل�س 
حفرت  خليفة  للجي�س  ال��ع��ام  القائد  اإب��ق��اء  �ساحية  ميلك 
طرابل�س  مع�سكر  ي��ح��اول  ل��ذل��ك  امل��ت��وق��ع،  وه��و  من�سبه  يف 
�سحب هذه ال�ساحية منه رغبة يف اإبعاد حفرت من امل�سهد، 
ال�ساحيات  ك��ل  ع��ل��ى  ينطبق  امل��ث��ال  ه���ذا  ع��ل��ى  وال��ق��ي��ا���س 
“لن يكون �سهًا  اأنه  وراأى  االأخ��رى للحكومة والرئا�سي”، 
اأن تنجز توافقات تنهي هذه اخلافات يف اليوم االأخري من 
اأو  اأخرى،  اأياماً  احلوار، و�سيكون لزاماً على البعثة متديده 
تاأجيله لوقت الح�����ق ال�ستكمال النق������ا�س حول هذه امللفات 

الهامة«.

وتزوير  البيئية،  االأزم��ات  وا�ستمرار  البطالة،  وارتفاع 
تعامل  كيفية  ف��اإن  ولذلك  وغريها.  االنتخابات  نتائج 
وا�سنطن مع التوقعات الداخلية املتزايدة يف اإيران ومع 
ال�سيا�سات االإيرانية الداخلية واخلارجية، عامل موؤثر 
يف طول حياة وفاعلية املوجة املقبلة من االحتجاجات.

وا�سنطن وحقوق الإن�سان يف اإيران 
ملعاقبة  التنفيذية  ال�سلطة  ت��رام��ب  اإدارة  ا�ستخدمت 
النظام على انتهاكاته حلقوق االإن�سان، ولكنها اختلفت 
اأمنها  ال��ت��ي  ال��ك��ث��رية  بالفر�س  املا�سية  االإدارات  ع��ن 
زيادة  ب�سبب  عقوبات  عليه  لتفر�س  لوا�سنطن  النظام 

القمع.
االأعمال  هذه  يف  املتورطة  الهيئات  من  الكثري  هنالك 
و�سركات  وال�سجون،  والق�ساء،  االأمنية،  االأجهزة  مثل 
ي�سيطر  اأو  ميلكها  التي  والكيانات  العامة،  العاقات 
عليها العبون على الئحة العقوبات ب�سبب م�ساهمتهم 

يف القمع.
وزادت الواليات املتحدة عقوباتها االقت�سادية على هذه 
منتهكي  لت�سمية  توا�سل  من�سات  وخلقت  االأه����داف، 
ال�سعب  مع  الت�سامن  عن  واالإع���راب  االإن�����س��ان،  حقوق 

االإيراين، حني ينزل اإىل ال�سوارع.
تقارير  ح�سب  توا�سلت  االنتهاكات  ه��ذه  اأن  مبا  لكن   
الواليات املتحدة واالأمم املتحدة، كان للعقوبات مفعول 

زجري ال ردعي.
تفاقم  ي���وؤدي  اأن  وا�سنطن  ت��اأم��ل  البعيد  امل���دى  وع��ل��ى 
اإيقاف  اإىل  االقت�سادي  واحل��رم��ان  ال�سيا�سية  العزلة 
�سلوك اإيران اخلبيث، اأو اأن يدفعها اإىل اعتماده باحلد 
�سيا�سة  يف  احلقوقي  العن�سر  اعتبار  وميكن  االأدن���ى. 
الدعم  لك�سب  اأم��ري��ك��ي��ة  حم��اول��ة  االأق�����س��ى،  ال�سغط 
املتعدد االأطراف لهذه ال�سيا�سة وتوجيه ر�سالة لل�سعب 

االإيراين مفادها اأن الواليات املتحدة تتذكره.

عن  للحديث  م�سابهة  اأو���س��اف  ا�ستخدام  االإي��ران��ي��ون 
ويبدو  النظام.  التظاهرات على  تفر�سه  الذي  اخلطر 
اإ�سقاط  اإىل  ال��دع��وة  على  ت�سميماً  اأك��ر  املتظاهرون 
النظام االإيراين، لكن االأخري اأثبت اأن اأجهزته االأمنية 
ال��رد مبزيد من  على  وق���ادرة  كبري  اإىل حد  متما�سكة 

العنف حني تدعو احلاجة.
يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  ت���غ���ريات  “اآبان”  ت���ظ���اه���رات  اأظ����ه����رت 
عن  الدفاع  موؤ�س�سة  خ��راء  وكتب  املعار�س.  التحالف 
بداأت   ،2018 من  بداية  اأن��ه  �سابقاً  الدميوقراطيات 
النظام  �سقوط  بعد  م��ا  مرحلة  اإىل  تتوق  التظاهرات 

بدل اإ�ساح م�ساكله التي ال تنتهي.
1999 و  ال���ب���ارزة يف  ت��ن��اق�����س م��ع االن��ت��ف��ا���س��ات  ويف 
ب����ارزة  ���س��خ�����س��ي��ات  االح��ت��ج��اج��ات  ت��دع��م  ال   ،2009
ناقو�س  التظاهرات  ه��ذه  تكون  ق��د  ل��ذل��ك،  معار�سة. 
واملهم�س.  ال�سن  يف  الطاعن  االإ���س��اح��ي  للتيار  امل��وت 
اإىل  اليوم  ينزلون  املتظاهرون  ب��ات  ذل��ك،  على  ع��اوة 

ال�سارع بوترية اأكر.

هل تندلع تظاهرات اإ�سافية؟
منذ قمع تظاهرات “اآبان” وا�سل االإيرانيون االحتجاج 
لكن باأعداد اأقل بكثري، وي�ستخدمون كل فر�سة متاحة 
لاحتجاج �سد قيادتهم كما ح�سل بعد اإ�سقاط الطائرة 

االأوكرانية يف بداية ال�سنة اجلارية.
تعاين ال�سلطات االإيرانية الإيجاد توازن بني اأولوياتها، 
ولهذا ال�سبب، من املرجح اأن توا�سل اتخاذ قرارات ُتنتج 
جائحة  ُتعد  املثال،  �سبيل  على  التظاهرات.  من  املزيد 
كورونا مثبطة لاحتجاجات على املدى الق�سري، لكن 
التظاهرات  الحقاً  ي�سرع  قد  معها  النظام  تعامل  �سوء 

واملزيد من اال�ستياء �سد احلكام.
اأزمة اخلافة بعد  اأخرى قد ت�سمل  وثمة نقاط توتر 
ان��ك��م��ا���س االقت�ساد،  امل��ر���س��د االأع���ل���ى، وحت��دي��ات  وف���اة 

واأ�ساف “تزامن ذلك مع اإعان اأركان نظام اأردوغان وكبار 
حلفائه الليبيني، اأنه ال جمال للم�سا�س باالتفاقيات املرمة 
بني اأنقرة وحكومة الوفاق، وال نية ملغادرة القوات الرتكية، 
القطري  النظام  الليبية، وجر  لاأرا�سي  املرتزقة  وجحافل 
اأردفت  ما  �سرعان  اأمنية  اتفاقية  الإب���رام  طرابل�س  �سلطات 
لنتائج  ا�ستباق  يف  وذل��ك  ع�سكرية،  باتفاقية  اأ�سبوع  خ��ال 
بني  احلا�سل  التحالف  لتثبيت  حماولة  ويف  تون�س،  ملتقى 
الدوحة وجزء من ليبيا مبا يعنيه من خدمة مبا�سرة لقوى 
ومن  االإرهابية،  االإخ��وان  جماعة  خا�سًة  ال�سيا�سي  االإ�سام 
يف  ي��رون  الذين  االنتهازيني  امل�سوؤولني  من  فلكها  يف  ي��دور 
يف  ال�ستمرارهم  و�سماناً  لطموحاتهم  غطاء  وتركيا  قطر 

التاعب مب�سري البلد«.

املبادرة الفرن�سية
قالت �سحيفة  لبنان،  ال��ت��ط��ورات يف  وع��ن  اأخ���رى  م��ن جهة 
املبادرة  م�سري  يف  احل�����س��م  �سي�سهد  االأو�سط”،  “ال�سرق 
الفرن�سية، وذلك مبنا�سبة يف االجتماع الطارئ الذي �سُيعقد 

وزيادة يف التعقيد، اأعلن ممثلون عن جمل�س النواب والدولة 
وهيئة الد�ستور يف موؤمتر �سحايف بطرابل�س، رف�سهم اإجراء 
االنتخابات كما ما اتفق عليها امل�ساركون يف حوار تون�س، قبل 
ق�سية  يف  للهيئة  اخل��ايف  الد�ستور  م�سروع  على  اال�ستفتاء 

يرجح اأن تتفاعل اأكر يف الفرتة املقبلة.
 

تخالت قطرية وتركية
يف �سحيفة “العرب” اللندنية، قال احلبيب االأ�سود: “بقطع 
النظر عما تو�سل اإليه ملتقى احلوار الليبي يف منتجع قمرت، 
�سمال العا�سمة التون�سية، فاإن االأو�ساع قابلة لانفجار يف 
الرتكي  التدخل  االإط��اق  على  اأهمها  ع��دة،  الأ�سباب  ليبيا، 
القطري الذي ارتفعت وتريته يف االأي��ام املا�سية، �سواء من 
ب���دء اال���س��ت��ع��دادات االأم��ن��ي��ة يف ط��راب��ل�����س ال�ستقبال  خ���ال 
اأردوغان الذي يريد لزيارته اإليها واإىل مدينة م�سراتة، اأن 
تكون زيارة ا�ستعرا�سية، يوؤكد من خالها اأنه �ساحب موقع 
يف غرب ليبيا، و�ساحب دور ال ينوي الرتاجع عنه، و�ساحب 

م�سروع يريد اأن ي�ستمر فيه اإىل ما ال نهاية«.

�سيا�سة وا�سنطن 
احلقوقية جتاه اإيران؟

االإعاء  يف  احل��ال��ي��ة  االإدارة  جنحت 
االإيرانيني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ����س���اأن  م���ن 
على  والعقوبات  البيانات  خال  من 
منتهكي حقوق االإن�سان. اإن العقوبات 
ع���ل���ى ال����ذي����ن ت�����ورط�����وا يف اإي����ق����اف 
اأفكاري  نويد  امل�سارع  وتعذيب وقتل 
ال���ذي ���س��ارك يف ت��ظ��اه��رات 2018، 
اأثبتت اأن وا�سنطن قادرة على �سبط 
ومعاقبة  لك�سف  خطواتها  معايري 
يف  املتورطني  والكيانات  االأ�سخا�س 

هذه االأعمال.
وا�سنطن  م���ن  ت��ال��ب��ل��و  ب���ن  وي��ط��ل��ب 
احلقوقي  العن�سر  ب��ه��ذا  االح��ت��ف��اظ 
التف�سيلي  ف��ه��م��ه��ا  م���ع  ب���ال���ت���وازي 
جلهاز طهران القمعي وقدرتها على 
عن  املبا�سرين  امل�سوؤولني  حما�سبة 

هذه اجلرائم.
وطالب االإدارة املقبلة بتجنب جتاهل 
حني  اإي���ران  يف  االإن�سان  حقوق  ملف 
الديبلوما�سية  اآف�������اق  ع���ل���ى  ت���رك���ز 
خطاأ  ت�����ك�����رار  وت�����ف�����ادي  ال�����ن�����ووي�����ة، 
احلقوقي  امللف  با�ستبعاد  ق�سى  الذي  ال�سابقة  االإدارة 
واحلوكمة الداخلية عن االإدارة ال�سيا�سية للتو�سل اإىل 

اتفاق جديد.
“ال�سلبة”  االأمنية  امل�سائل  بني  الف�سل  ف��اإن  ولذلك، 
وامل�سائل ال�سيا�سية “اللينة” �سيقلل من التقدم املحرز 

يف امللفات املرتبطة بحقوق االإن�سان.
واق����رتح ب��ن ت��ال��ب��ل��و ت��ط��وي��ر م��ا اأ���س��م��اه ال��ب��اح��ث��ون يف 
احلزبني  لتعامل  ال�سيا�سي  “الدليل  نف�سها  املوؤ�س�سة 
الطريق  يت�سمن خريطة  االإيرانية”،  التظاهرات  مع 
اأ�ساليب الإبقاء  العقوبات واإيجاد  تفر�س ال�سغط عر 
االإيرانيني مت�سلني بال�سبكة العنكبوتية رغم حماولة 
اإنرتانت  ل�سبكة  اإي��ران  تطوير  وملنع  اإغاقها،  النظام 
االإدارة  م��ع  دوره  ت��اأدي��ة  الكونغر�س  على  واأن  وطنية، 
اإي���ران  �سلوكيات  جميع  على  ال��رتك��ي��ز  الإب��ق��اء  املقبلة 
ال�سعي اإىل بناء ج�سور  اأي�ساً  اخلبيثة. وعلى وا�سنطن 
العقوبات،  اإىل  ال��ع��ودة  يف  �سككوا  ال��ذي��ن  احللفاء،  م��ع 
ح���ول ب���رام���ج اإي������ران ال��ن��ووي��ة وال�����س��اروخ��ي��ة. فبناء 
االإن�سان،  حقوق  مثل  االأخاقية  امللفات  يف  التحالفات 
مي��ك��ن وي��ج��ب اأن ي��ظ��ل اأول���وي���ة. ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة، على 
عقوباتها  ال�ستخدام  املتحدة  اململكة  ت�سجيع  وا�سنطن 
على  وال�سغط  االإن�سان  حقوق  منتهكي  �سد  اجلديدة 
االحت���اد االأوروب�����ي ال���ذي ي��ق��رتب م��ن اإن��ه��اء اإج����راءات 

مماثلة ليتبع هذه اخلطوات.
�سيا�سي حقيقي على  بديًا عن �سغط  ذلك  يكون  لن 
اإيران، لكنه �سيكون حماولة لبداية احلديث عن تن�سيق 

العقوبات.
باملبادرة  املقبل  الرئي�س  الكاتب،  ين�سح  ال  اخلتام،  ويف 
ي�سدد  لكنه  ال��ن��ظ��ام،  اإ���س��ق��اط  ح��ول  النقا�س  فتح  اإىل 
على �سرورة اعرتاف االإدارة املقبلة ب�سرعية طموحات 
ال�����س��ارع ويطالب  اإىل  ي��ن��زل  االإي������راين ح��ني  ال�����س��ع��ب 

بحكومة م�سوؤولة وممثلة له.

م��اك��رون، يف  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س  برئا�سة  االإل��ي��زي��ه  ق�سر  يف 
باتريك  اإىل بريوت  اإليه مبعوثه  رفعه  الذي  التقرير  �سوء 
بها  ا�سطدم  التي  والعراقيل  االأ�سباب  على  للوقوف  دوري��ل 
�سعد احلريري،  بت�سكيل احلكومة اجلديدة  املكلف  الرئي�س 
الرئي�س  مع  م�ساوراته  بعد  احلكومة  والدة  اإع��ان  واأخ��رت 
املبادرة  اأع��اد  اإىل طريق م�سدود،  انتهت  مي�سال عون، والتي 

اإىل نقطة ال�سفر.
وتوؤكد م�سادر �سيا�سية مواكبة للقاءات التي اأجراها دوريل 
يف بريوت اأن امل�ساورات “مل حتقق التقدم املطلوب الذي من 
�ساأنه اأن يدفع باجتاه اإحداث خرق ا�ستثنائي يعيد االعتبار 
ووقف  لبنان  الإنقاذ  عنها  بديل  ال  التي  الفرن�سية  للمبادرة 

انهياره املايل واالقت�سادي«.
وتوؤكد امل�سادر ال�سيا�سية، اأن التقرير الذي رفعه دوريل اإىل 
ماكرون ُيفرت�س اأن ي�سكل االإطار العام لبحث خطوة باري�س 
االأخرية  تكون  ق��د  فر�سة  يف  لبنان،  اإن��ق��اذ  ملحاولة  املقبلة، 

لتقريب وجهات النظر بني االأطراف اللبنانية.

�سروط ومكابرة
اإن  ج��ب��ور،  ���س��ارل  ق��ال  اللبنانية،  اجل��م��ه��وري��ة  �سحيفة  ويف 
فرن�سا اآخر ما بقي للبنان من املجتمع الدويل، بعد اأن رفع 

االأخري يده عن بريوت.
واأ�ساف “رفعت وا�سنطن �سقف ودرجة مواجهتها مع العهد 
اأو الرجل االأقوى داخله رئي�س التيار الوطني احلر جران 
با�سيل ب�سكل غري م�سبوق، فلي�س تف�سيًا اأن تتبّنى معادلة 
اأن با�سيل يغطي �ساح حزب اهلل مقابل َتغا�سي احلزب عن 

ف�ساده.
ين�سحب على  االأم��ري��ك��ي  امل��وق��ف  ينطبق على  “ما  واأ���س��اف 
اخلليجي، الذي خرج بهدوء ودون �سجيج يف تناغم كامل مع 
اأي م�ساعدة للبنان يف ظل  الواليات املتحدة برف�س تقدمي 

�سيطرة االأكرية احلاكمة وحَتكمها بالقرار.
يف  ما�سية  لبنان،  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  الكاتب،  واعتر 
من  احلاكم  الفريق  “ي�ستفيد  اأن  وب��دل  اخلا�سرة،  املواجهة 
ال��دويل الوحيد يف  التي ت�سكل االخ��رتاق  املبادرة الفرن�سية 
ظل االإطباق العربي والغربي على لبنان، راح ي�سع ال�سروط 
وال�سروط امل�سادة حتى اأجَه�س املبادرة وقطع الطريق على 
باري�س وي�سّكل م�سلحة  له  الذي كانت تعد  الدويل  املوؤمتر 

لبنانية«. 

�لنم�صا تعتزم �إجر�ء فحو�صات 
طبية و��صعة لحتو�ء وباء كورونا

•• فيينا -وام:

عزم  النم�سا  وزراء  رئي�س  كورت�س  �سبا�ستيان  امل�ست�سار  اأعلن 
النطاق  وا�سعة  جماعية  طبية  فحو�سات  اإج���راء  حكومته 
امل�سابني  للك�سف عن  النم�ساويني  اأع��دادا كبرية من  ت�سمل 
بفريو�س كورونا امل�ستجد من اأجل احتوائه. و اأو�سح كورت�س 
يف ت�سريح له اأنه ياأخذ التجربة ال�سلوفاكية منوذجا يحتذى 
اإىل تخطيط احل��ك��وم��ة الإج����راء  م�����س��ريا  ال��ب�����س��دد  ه���ذا  يف 
قبل  ال�سكان  م��ن  ك��ب��رية  اأع����دادا  ت�سمل  جماعية  اخ��ت��ب��ارات 

حلول عيد املياد مب�ساعدة جنود اجلي�س ورجال ال�سرطة.
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•• الفجر -مو�شي نعيم –ترجمة خرية ال�شيباين
   النق�سامات ال�سيا�سية العميقة ت�سّمم اليوم معظم 
درجة  اإىل  متطرفة  اأ�سبحت  لقد  الدميقراطيات. 
اأن العديد من املواطنني يحددون هويتهم ال�سيا�سية 
ويوجد  الآخر”.  “الطرف  م��ع  ال��ت��ع��ار���س  على 
القاعدة,  هو  اأ�سبح  عميق,  تلقائي  تع�سب  الآن 
�سيا�سية  قناعات  يظهرون  الذين  الأ�سخا�س  جتاه 
والعداوات  اخل�سومات  تبلغ  ما  وغالًبا  مغايرة. 
درجة ل ُينظر فيها اإىل اخل�سوم على اأنهم فاعلون 
ا, كلما زاد ال�ستقطاب يف  �سيا�سيون �سرعيون. واأي�سً

بلد ما, زادت �سعوبة حكمه.

تلعب �لنتخابات �لآن دوًر� يخدم لعبة �لتطرف, وبدل ج�صر �لنق�صام �ل�صيا�صي, تعمل �حلمالت �لنتخابية على تفاقمه

ت������وؤك������د 
بات  �لنتخا
�صية  ئا لر �
يكية  مر لأ �
�أن �لوليات 
�مل���ت���ح���دة 
دولة ممزقة 
���ص��ي��ا���ص��ي��ًا

�لختاللت 
�صية  ل�صيا �
�مل���زم���ن���ة 
وح�������الت 
�لتي  �ل�صلل 
ق���د ت��ع��اين 
�لدول  منها 
�صائع �أم���ر 

�لقاعدة بات �أ�صعف مبقتل و�حد �أو �ثنني من قادته 
الدوائر  “املعلومات منت�سرة يف  تغريدة  �سهر. وكتب يف  قبل  يف منزله 
تثبت  لكنني  التاأكيدات،  من  النوع  هذا  مل�سكلة  مدرك  اإنني  املح�سورة. 
منها من م�سادر قريبة من القاعدة )حرا�س الدين(”، كا�سفا اأن بني 
م�سادره ف�سيل حرا�س الدين املرتبط بتنظيم القاعدة يف �سوريا. من 
ملراقبة  االأم��ريك��ي��ة  “�سايت”  وك��ال��ة  رئي�سة  كاتز  ريتا  اأف���ادت  جانبها، 
“من  ان��ه  اإىل  ت�سري  غ��ري موؤكدة”  “معلومات  ع��ن  االإره��اب��ي��ة  امل��واق��ع 
ال�سائع بالن�سبة للقاعدة اأال تن�سر معلومات عن مقتل قادتها على وجه 
ال�سرعة«. وتزداد �سعوبة التثبت من اخلر الأن وفاة الظواهري، يف حال 
تاأكدت، ناجمة عن مر�س يف القلب ولي�س عن تدخل ع�سكري خارجي، 
التنظيمات  يف  عاما  اأربعني  اأم�سى  القاعدة  زعيم  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 
االإرهابية، واأُعلن مرارا يف املا�سي عن مقتله. وقال االأ�ستاذ يف جامعة 
عن  كتاب  له  �سدر  ال��ذي  ميندل�سون  ب��راك  بن�سيلفانيا  يف  هافريفورد 

•• باري�س-اأ ف ب

بعد مقتل امل�سوؤول الثاين يف تنظيم القاعدة يف اإيران وانت�سار �سائعات 
جدية عن مقتل قائده، تطرح ت�ساوؤالت كثرية حول م�ستقبل التنظيم 

الذي بات �سعيفا، وو�سع قيادته العاملية.
ذكرت �سحيفة “نيويورك تاميز” اجلمعة اأّن امل�سوؤول الثاين يف تنظيم 
قتل يف  “اأبو حممد امل�سري”  اأحمد عبد اهلل املكنى  القاعدة عبد اهلل 
عملية  خ��ال  اإ�سرائيليني  عماء  ب��اأي��دي  اآب/اأغ�سط�س  خ��ال  اإي���ران 

�سرية متت باأمر من وا�سنطن، غري اأن اإيران نفت االأمر.
كذلك يبقى م�سري زعيم التنظيم اأمين الظواهري الذي خلف اأ�سامة 
اأن��ه خمتبئ يف  اأث��ره منذ عقد ويرجح  اختفى  وق��د  بن الدن جمهوال، 
“�سنرت فور  منطقة احلدود االأفغانية الباك�ستانية. وقال مدير معهد 
االأمريكي ح�سان احل�سن  العاملية(  ال�سيا�سة  )مركز  بولي�سي”  غلوبال 
ت�سفيته يف  بعد  بن الدن  ال��ذي خلف  الظواهري  اأن  االأ�سبوع  نهاية  يف 
اإ�سابته مبر�س  تويف جراء   ،2011 العام  اأمريكية  كومندو�س  عملية 

القاعدة، متحدثا لوكالة فران�س بر�س “تعتقد وكاالت اال�ستخبارات اأنه 
مري�س ب�سدة. واإن مل يكن ذلك ح�سل بالفعل، ف�سوف يح�سل قريبا«. 
اعتداء يف  اأ�سخم  نفذت  التي  املجموعة  تكون  ويف حال ثبت اخل��ران، 
قائدين  اأك���ر  م��ن  ح��رم��ت   ،2001 اأيلول/�سبتمر   11 يف  ال��ت��اري��خ 
فيها، يف ظل ظروف جيو�سيا�سية م�سحونة. فالقيادة املركزية لتنظيم 
املا�سي.  عليه يف  كانت  ن�سخة هزيلة عما  �سوى  اليوم  تعد  القاعدة مل 
التي  الفروع  بف�سل  فذلك  نا�سطا،  ي��زال  ال  “القاعدة”  ا�سم  كان  واإن 
ال�ساحل  من  متتد  مناطق  يف  بايعتها  التي  واملجموعات  ا�سمها  حتمل 
اإىل باك�ستان، مرورا بال�سومال وم�سر واليمن. لكنها ال ت�سيطر على 
واإقليميا  حمليا  نهجا  تتبع  التي  املجموعات  هذه  حتالفات  اأو  عمليات 
قيادة  تلعب  اأن  براك مندل�سون فر�سية  التنظيم. وعر�س  خارجا عن 
اأن  مو�سحا  فح�سب،  ا�ست�ساري”  “جمل�س  دور  امل�ستقبل  يف  القاعدة 

املجموعات اجلهادية “�ست�ستمع اإىل االإدارة املركزية للقاعدة اإن �ساءت، 
ولي�س الأنها تعتقد اأنها ملزمة باتباعها«. وعلى �سعيد اآخر، فاإن تنظيم 
مع  �سعيد  من  اأك��ر  على  وع�سكري  اإيديولوجي  خ��اف  على  القاعدة 
والذي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  بزخم  النا�سط  داع�س  تنظيم 
تخطى القاعدة ليت�سدر التيار االإرهابي يف العامل، ولو اأنه اأ�سعف هو 
اأي�سا بعدما طردته قوات التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة من 
املزعومة، عند احلدود  “دولة اخلافة”  اأعلن  مناطق �سيطرته حيث 
�سيواجه  للقاعدة  املقبل  القائد  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل،  و���س��وري��ا.  ال��ع��راق  ب��ني 
بهذا  ال���واردة  االأ�سماء  طليعة  ويف  ون�سطا.  حيا  التنظيم  اإب��ق��اء  حت��دي 
القوات  يف  �سابق  �سابط  وه��و  ال��ع��دل،  �سيف  اخل���راء  بح�سب  ال�سدد 
امل�سرية«.  “جماعة اجلهاد  اإىل  الثمانينات  ان�سم يف  امل�سرية  اخلا�سة 
اأفغان�ستان  اإىل  اأطلق �سراحه، فتوجه  اأوىل ثم  العدل مّرة  اأوقف �سيف 
العام  اإي���ران  اأوق��ف يف  ال��ظ��واه��ري. ثم  القاعدة على غ��رار  اإىل  وان�سم 
2003 حيث رجح معهد “كاونرت اإك�سرتمييزم بروجكت” املتخ�س�س 

اأن يكون اأطلق �سراحه العام 2015 يف اإطار عملية تبادل اأ�سرى.

التطرف واال�ستقطاب توامان

راديكالية االنتماء لاحزاب

احلركات الطائفية والفئوية

االنتخابات عامل انق�سام

انق�سام جمتمعي عميق

االأحيان  م��ن  كثري  ت�سنى يف  لقد      
تغذية االأمل يف اأن يوؤدي االقرتاع اإىل 
العوا�سف  تهدئة  اإىل  م��ا  ح��زب  ف��وز 
مينحه  اأن  ب�سرط  لكن  ال�سيا�سية. 
اأغلبية كبرية، مما مينحه  الناخبون 

ا وا�سًحا للحكم. تفوي�سً
    ول�سوء احلظ، هذا االأمر يتقل�س. 
ال�سيا�سي،  االنق�سام  ج�سر  من  وبداًل 
ت��ع��م��ل احل���م���ات االن��ت��خ��اب��ي��ة على 
ت���ف���اق���م���ه. وب�������داًل م����ن ال���ع���م���ل على 
الباد،  وت��وح��ي��د  ال��ت��وت��رات  تخفيف 
يخدم  دوًرا  االآن  االن��ت��خ��اب��ات  تلعب 

لعبة التطرف.

من اإ�سبانيا اإىل نيجرييا 
عرب اإندوني�سيا

��ا ال�سرخ      حت���دد االن��ت��خ��اب��ات اأي�����سً
املجتمع،  ي��ق�����س��م  ال�����ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
وتك�سف عن العدد الدقيق للمواطنني 
وتواجه  ج��ان��ب.  اأي  يدعمون  ال��ذي��ن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ات امل�����س��ت��ق��ط��ب��ة ثاث 
مهمات من اأ�سعب ما يكون: ت�سكيل 
احلكومات، واحلفاظ على التحالفات 
التي اقامتها ملمار�سة احلكم، واتخاذ 
ب��ق��در ما  ���س��روري��ة  �سيا�سية  ق���رارات 

هي مثرية للجدل.
اأ�سبح  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال����واق����ع  ه�����ذا     
العواقب  موؤخًرا  �سهدنا  وقد  معوملا. 
اإ�سبانيا  يف  ل��ا���س��ت��ق��ط��اب  ال��وخ��ي��م��ة 
واليونان  املتحدة  واململكة  واإيطاليا 
وب��ول��ن��دا وال��رازي��ل وب���ريو وت�سيلي 
واإندوني�سيا وماليزيا وجنوب اإفريقيا 
وغ��ريه��ا من  وت��ون�����س.  نيجرييا  ويف 

ال���������دول.    وه���ن���اك ع���دي���د البلدان 
اأن جمتمعاتها تعاين من  التي يبدو 
داخل  الأن��ه  الذاتية،  املناعة  اأم��را���س 
يخ�س�س   ، نف�سه  ال�سيا�سي  اجل�سم 
ج���زء م����وارد ه��ائ��ل��ة مل��ح��ارب��ة االآخ����ر.   
بظاهرة  ل��ي�����س  اال���س��ت��ق��ط��اب  وه�����ذا 
دائًما الأن  جديدة، فقد كان موجوًدا 
����س���راع االأف����ك����ار ج����زء ج���وه���ري من 
الدميقراطية. وما تغرّي هو التعميم 
الظاهرة.  وح����ّدة  ال��ت��ج��ذي��ر  ودرج����ة 
املزمنة  ال�سيا�سية  االخ���ت���االت  اإن 

تعاين منها  التي قد  ال�سلل  وح��االت 
الدول، اأمر �سائع.

   واالنتخابات الرئا�سية التي اأجريت 
للتو يف الواليات املتحدة لي�ست �سوى 
اأح����دث م��ث��ال -ورمب����ا االأك����ر ك�سًفا 

-عن هذا املر�س ال�سيا�سي املعيق.

الأ�سول املختلفة لهذا الت�سرذم
   ف��اإالَم يعود ت�سظي املجتمعات هذا 
كل  ي�سند  متباينة ال  اإىل جمموعات 
تنامي عدم  اأن  �سك  االآخ���ر؟ ال  منها 
وال�سعور  االق���ت�������س���ادي  اال����س���ت���ق���رار 
بالظلم املعّمم له عاقة بهذا االأمر. 
التوا�سل  و�سائل  ظهور  ا  اأي�سً هناك 
االج����ت����م����اع����ي، ف�������س���ًا ع�����ن اأزم������ة 

ال�سحافة واالإعام التقليدي.

“املهم�سني  اأن ي�سبح زعيم  وجنح يف 
واملق�سيني” من هذا النظام نف�سه .

الهوية قبل كل �سيء
  عامل اآخر من عوامل اال�ستقطاب: 
اإىل  اأ�سبح ال�سعور باالنتماء  الهوية. 
جمموعة �سيا�سية يتماهى اأع�ساوؤها 
اأم��ًرا حا�سًما.  االآخرين  االأع�ساء  مع 
ولي�س مهّما ما اإذا كانت هذه الهوية 
اأو لغوية  اإقليمية  اأو  اأو عرقية  دينية 
اأو  ري��ف��ي��ة  اأو  ج��ي��ل��ي��ة  اأو  جن�سية  اأو 
واملنطلق هو  اإىل ذلك.  ح�سرية وما 

اأجنداتها  ت�ستند  التي  احلكومية” 
تكتيكات  وع��ل��ى  امل��ا���س��ي  رف�����س  اإىل 

ت�سجع على الت�سّلب.
ب�سندوق  للفوز  اأن��ه  هي  واملفارقة     
االق����������رتاع، ي���ت���ع���ني ع���ل���ى االأح��������زاب 
اتخاذ  ال��ي��وم  التقليدية  ال�سيا�سية 
املناه�سون  مي��ل��ي��ه��ا  ال���ت���ي  امل����واق����ف 

لل�سيا�سة.
   اإن دونالد ترامب مثال رمزي كما 
هو مفارق لهذه الظاهرة. ينتمي اإىل 
اأغنى نخبة على هذا الكوكب، وجمع 
بالنظام،  التاعب  خال  من  ثروته 

ان�����س��ت��غ��رام، ع��ل��ى �سبيل  اأو  ت��وي��رت     
لن�سر  م�سممة  ات�سال  اأنظمة  املثال، 
ر�سائل موجزة. ومع ذل��ك، ف��اإن مثل 
ال��ت��ط��رف، الأنه  ه��ذا االإي��ج��از ي�سجع 
اأن  يجب  اأق�سر،  الر�سالة  كانت  كلما 
لتنت�سر على  رادي��ك��ال��ي��ة  اأك���ر  ت��ك��ون 
ن��ط��اق وا����س���ع.    وال ت��رتك ال�سبكات 
االج��ت��م��اع��ي��ة جم����اال ل���ل���ف���وارق. وال 
بالتناق�س  املحمومة  وتريتها  ت�سمح 
اأر�سية  اإي��ج��اد  اإمكانية  اأو  ال��دق��ة  اأو 
الذين  واأول����ئ����ك  ل���ه���وؤالء  م�����س��رتك��ة 
اأ�سود  اإما  اآراءه��م. كل �سيء  تتعار�س 

اأو اأبي�س. وهذا يعزز امليول الطائفية 
االآراء.     لكن  ت��واف��ق يف  اأي  وي��زي��ل 
ف���ق���ط من  ي����اأت����ي  اال����س���ت���ق���ط���اب ال 
االقت�سادية  ال�سعوبات  اال�ستياء من 
و�سائل  ت��ث��ريه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��دوان��ي��ة  اأو 
فاحلركة  االج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����س���ل 
ترف�س  -ال��ت��ي  لل�سيا�سة  املناه�سة 
بالكامل  التقليدية وقادتها  ال�سيا�سة 
اليوم  االأح���زاب  فلدى  -ع��ام��ل مهم. 
ع�����دد ك���ب���ري م����ن امل��ن��اف�����س��ني اجل����دد 
“حركات” و “موجات” و “ف�سائل” 
اأخ������رى، ف�����س��ًا ع���ن امل��ن��ظ��م��ات غري 

الأع�ساء  امل�سرتكة  ال��ه��وي��ة  اأن  م��ب��دا 
اأ�سل  ه����ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل���ج���م���وع���ة 

اهتمامات وتف�سيات مماثلة.
اأكر  هي  التي  الهوية،  طبيعة  اإن     
دمي���وم���ة واأق�����ل م���رون���ة م���ن طبيعة 
جتعل  املواقف ال�سيا�سية “العادية”، 
م���ن ال�����س��ع��ب ع��ل��ى ه����ذه احل���رك���ات 
ال�سيا�سية تقدمي تنازالت يف الق�سايا 
ال��ت��ي مت�����س ه��وي��ة اأع�����س��ائ��ه��ا. وهذا 
التطرف  الأن  ت�����س��دًدا،  اأك��ر  يجعلها 
واال���س��ت��ق��ط��اب ي�������س���ريان ج��ن��ًب��ا اإىل 
ا جهات  جنب.    كما نعلم، هناك اأي�سً
م���ا ترعاها  اأج��ن��ب��ي��ة، غ��ال��ًب��ا  ف��اع��ل��ة 
احل����ك����وم����ات، وال����ت����ي ت��ت��خ�����س�����س يف 
من  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سبكات  ت��وظ��ي��ف 
القائمة  االنق�سامات  ا�ستغال  اأج��ل 
ب��ل��د م���ا وت��ع��م��ي��ق��ه��ا. وه����م بذلك  يف 
يخلقون انق�سامات جديدة ويزرعون 
ال���ف���و����س���ى.    ل��اأ���س��ف، ل���ن ينح�سر 
اال�ستقطاب ال�سيا�سي يف وقت قريب: 
و�سر�سة.  قوية،  اأ�سبابه  من  العديد 
الرئا�سية  االنتخابات  ف��اإن  وبالتايل، 
االأم���ري���ك���ي���ة االأخ���������رية ه����ي اأح�����دث 
الدميقراطيات  اإ���س��ع��اف  على  م��ث��ال 
االنق�سامات  ه���ذه  ب�سبب  ال��ع��امل  يف 

الرهيبة.
فورين  ملجلة  �سابق  حترير  رئي�س 
وقبل  ع��اًم��ا.   14 طيلة  بولي�سي 
كان  ال�سلطة,  اإىل  �سافيز  و���س��ول 
ومدير  وال�سناعة  التجارة  وزي��ر 
ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال��ف��ن��زوي��ل��ي, 
الدويل.  للبنك  التنفيذي  واملدير 
الكتاب  منها  الكتب  ع�سرات  األ��ف 
املهربون  العاملي:  الأ�سود لالقت�ساد 
ونهاية  وامل��ق��ل��دون,  واملُ��ت��اج��رون 
الجتماعات  غ��رف  من  ال�سلطة: 
الكنائ�س  ومن  املعارك  �ساحات  اإىل 

اإىل الدول.

ال�ستقطاب ال�سيا�سي لي�س على و�سك النح�سار

و�لفائز �لأكرب يف �لنتخابات �لأمريكية هو ... �نق�صام �ل�صعب
الهوية من عوامل ال�ستقطاب, وغالًبا ما ي�سري التطرف وال�ستقطاب جنًبا اإىل جنب

تعاين جمتمعات عديد البلدان من اأمرا�س املناعة الذاتية
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عربي ودويل

 �رتكب �أوربان 
خطا دبلوما�صًيا 
ف�������ادح�������ا 
ب��ت�����ص��ري��ح��ه

ع��ن  ع���ل���ن���ا   
�أم������ل������ه يف 
جو�ده �نت�صار 

»ل���ق���د ذق��ن��ا 
�صية  ما يبلو د
ح����ك����وم����ات 
�لدميقر�طيني, 
ن��ح��ب��ه��ا, ومل 
ن���ري���د  ول 
ت��ت��ك��رر« �أن 

تدهورت العالقة الثنائية بني وا�سنطن وبوداب�ست يف ظل فرتتي اأوباما التي كان بايدن نائبا للرئي�س فيها

»ل توجد خطة ب »
   ���س��ي��ك��ون ح��ف��ل زف�����اف ب���اي���دن-
املوؤيدين  م��ن  متعة.  اأق��ل  اأورب����ان 
فقد  ترامب،  لدونالد  الرا�سخني 
القومي،  ال�سعبوي  امل��ج��ري  ك��ان 
اأوائل القادة الدوليني الذين  من 
اأ�سادوا  ث��م   ،2016 ع��ام  دع��م��وه 
للنجم  امل���ت���وق���ع  غ���ري  ب��ال�����س��ع��ود 
اإىل  “املبتدئ”،  لرنامج  ال�سابق 

من�سب رئي�س الواليات املتحدة.
   دعم اأوربان الثابت، اأك�سبه دعوة 
مدح  اأي�����ن  االأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  اإىل 
 2019 م���اي���و   13 يف  ت���رام���ب؟ 
“العمل  خال مقابلة ودية جدا، 
املجري.  اأجن����زه  ال����ذي  الرائع” 
وقال اأورب��ان اإنه متاأكد من اإعادة 
اأنه  م�سيفا  اجل��م��ه��وري،  انتخاب 
بديلة”،  خ���ط���ة  اي  ت���وج���د  “ال 

ح�سب راأيه.
االأنظمة  ي�سجع  ت��رام��ب  »ك���ان     
غ���ري ال��ل��ي��رال��ي��ة م���ن امل��ج��ر اإىل 
وارتكب  ب��ول��ن��دا.  اإىل  ال���رازي���ل 
اأورب�����ان خ��ط��ا دب��ل��وم��ا���س��ًي��ا فادحا 
وب�سكل  علنا،  تعبريه  خ��ال  م��ن 
اأم���ل���ه يف فوز  غ���ري م���ائ���م، ع���ن 
مر�سحه املف�سل يف نهاية احلملة 
اإ�ستفان  قاله  ما  هذا  الرئا�سية”، 
ال�سابق  االق���ت�������س���ادي  دوب��������وزي، 
ال��دويل، وكاتب  املجري يف البنك 

يف موقع انديك�س.
بايدن،  “بانت�سار  وي���و����س���ح:     
االأمريكية  ال���ع���اق���ات  ت��خ��اط��ر 
م�ستوى  اإىل  ب��ال��رتاج��ع  امل��ج��ري��ة 
ع��ه��د اأوب���ام���ا، ع��ن��دم��ا ك���ان رئي�س 
مرغوب  غري  �سيًفا  بادنا  وزراء 
فيه على �سفاف نهر بوتوماك”. 
الثنائية  ال��ع��اق��ة  ت��ده��ورت  فقد 
حد  اإىل  وبوداب�ست  وا�سنطن  بني 
اأوباما  كبري يف ظل فرتتي باراك 
التي كان جو بايدن نائب الرئي�س 

فيها.
   يف نهاية �سبتمر 2014، بعد 
���س��ه��ر م���ن ن����داء ف��ي��ك��ت��ور اأورب�����ان 
راقب  ال�سهري “غري الليرايل”، 
ال�ساحرات  مطاردة  اأوباما  ب��اراك 
حوايل  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  امل��ج��ري��ة 
حكومية  غ����ري  م��ن��ظ��م��ة  ����س���ت���ني 
جانب  اإىل  الباد  و�سنف  مهمة، 
ب�سعة  وب���ع���د  وال�������س���ني.  رو����س���ي���ا 
املتحدة  الواليات  حظرت  اأ�سابيع، 
�ستة من كبار امل�سوؤولني املجريني، 
منهم رئي�سة اخلدمات ال�سريبية، 
على خلفية ف�سيحة ف�ساد وا�سعة 

النطاق.
   يف ف��رتة م��ا، ك��ان ���س��اب و�سطي 
م�����دل�����ل ب����ي����ل ك����ل����ي����ن����ت����ون، وم����ن 
اأورب�����ان مييل  اأن  ال��ي��وم  ال��وا���س��ح 
ففي  اجل����م����ه����وري.  احل������زب  اإىل 
وعند  ببوداب�ست،  احل��ري��ة  �ساحة 
 28 يف  التذكاري  الن�سب  افتتاح 
اأكتوبر املا�سي، ا�سيف اىل متثال 
ُيعتر  ال����ذي  االأب،  ب��و���س  ج����ورج 
برونزي  متثال  للمجر”،  “نعمة 
اإىل  ل��رون��ال��د ري��غ��ان وه��و يتطلع 
للمحررين  خم�����س�����س  مت����ث����ال 
ومت   .1945 ع�����ام  ال�������س���وف���ي���ات 
مل�ساهمتهما  ال�سخ�سيتني  تكرمي 
ويتبنى  ال�����س��ي��وع��ي��ة،  ان���ه���ي���ار  يف 
الراحان  الزعيمان اجلمهوريان 

خطاً حمافظاً اأقرب اإىل اخلطاب 
االأورباين احلايل منه اإىل بايدن.

�سورو�س واأوكرانيا وبوتني
   ينظر اأوربان وال�سحافة املوالية 
انه  للحكومة اىل جو بايدن على 
�سورو�س”  “جورج”  “مر�سح 
الدميقراطي  ل��ان��ت��م��اء  ن���ظ���را 
الدابة  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  للملياردير 

ال�سوداء للنظام.
  من الداعمني لهياري كلينتون 
االأعمال  رج��ل  منح   ،2016 ع��ام 
لتمويل حملة  دوالر  مليون   8.7

بايدن.
ن��ف��ي جامعة  ع���ن  وم�������س���وؤول���ة     

بنك كومكون  ال��دويل،  اال�ستثمار 
�سابًقا، برئا�سة ابن �سابق لل� “كي 

جي بي«.

»الإمربيالية الأخالقية«
لطفل  ال��ره��ي��ب��ة  ال��ق��ب�����س��ة  اإن     
�سد  ال�سر�س،  االأوروب����ي  االحت���اد 
للمهاجرين،  واملناه�سة  �سورو�س 
تبهر اليمني املتطرف يف الواليات 
بانون،  �ستيف  ويعتره  امل��ت��ح��دة. 
ال�سابق  اال���س��رتات��ي��ج��ي  اخل��ب��ري 
ل��ل��رئ��ي�����س امل��ن��ت��ه��ي��ة والي�����ت�����ه، ك� 
وك���ان  االوان”.  ق��ب��ل  “ترامب 
في�سيغراد  جمموعة  اآخ��ر  اأورب���ان 

يهنئ جو بايدن بانتخابه.

اأ�س�سها  ال��ت��ي  ال��و���س��ط��ى  اأوروب�������ا 
فيينا،  اىل  بوداب�ست،  يف  �سورو�س 
يتعني على حكومة اأورب��ان توخي 
احلذر من اأنتوين بلينكني، ع�سو 
ب��اي��دن وال��رئ��ي�����س املحتمل  ف��ري��ق 
الذي  االم��ري��ك��ي��ة،  للدبلوما�سية 
اأعطى والداه ا�سمهما اىل اأر�سيف 
امل��ج��ت��م��ع امل���ف���ت���وح ال�����ذي ب��ق��ي يف 

املجر.
   »ه��زمي��ة ت��رام��ب غ��ري مريحة 
“حزب  ف���ي���د����س  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
امل����ح����اف����ظ����ني  الأن  اأورب�������������������ان” 
مهّما  حليفا  ميثلون  االأمريكيني 
ومع�سكر  امل���ج���ري���ة.  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
اورب�����ان، ب��ع��د اأن ن��ه��ل ك��ث��رًيا من 

اأي عقوبة �سد مو�سكو     راف�سة 
دونبا�س،  يف  ب��ال��ن��زاع  يتعلق  فيما 
ت��ع��ي��ق امل��ج��ر، ع�����س��و ح��ل��ف �سمال 
 ،1999 ع�����ام  م���ن���ذ  االأط���ل�������س���ي 
لاأطل�سي،  العابر  اأوكرانيا  ملف 
كو�سيلة  النق�س  ح��ق  وت�ستخدم 
كييف  م���ع  ن���زاع���ه���ا  ل��ل�����س��غ��ط يف 
حول االأقلية الناطقة باملجرية يف 

تران�سكارباثيا.
   ولي�س موؤكدا متاًما من اأن بايدن 
لفيكتور  اجل��ل��ّي  ب��ال��ت��ق��ارب  يقبل 
اأورب����ان م��ع ف��ادمي��ري ب��وت��ني، اأو 
الذين  ال��رو���س  اجلوا�سي�س  ك��رة 
كقاعدة  ب��وداب�����س��ت  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
بنك  وج��ود  اأو  للكرملني،  خلفية 

ال�سنوات  م����دى  ع��ل��ى  جت���ارب���ه���م 
امل���ا����س���ي���ة، ي��ع��ت��م��د ذات  ال���ع�������س���ر 
لدى  والتعبئة  الت�سويق  تقنيات 
ال�سحفي  ي��و���س��ح  اجل��م��ه��وري��ني، 

تاما�س فابان على بوابة تلك�س، 
  ل��ق��د ����س���اف���رت ���س��خ�����س��ي��ات من 
فيد�س يف رحات تدريب وتكوين 
اجلمهوريني  اجتماعات  حل�سور 
حملة  ك�����ل  خ�������ال  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
ان��ت��خ��اب��ي��ة. وق���د األ��ه��م ج����ورج اإي 
فينكل�ستني،  واآرث���������ر  ب���رين���ب���وم 
�سيطنة  اجلمهوريان،  امل�ست�ساران 

جورج �سورو�س«.
   يف 15 اأكتوبر، ويف اإطار برنامج 
�سي،  ب���ي  اأي  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ���س��ي��ا���س��ي 

���س��ن��ف ج���و ب���اي���دن امل���ج���ر �سمن 
مثل  ال�سمولية”،  “االأنظمة 
األك�سندر  وب��ي��ارو���س��ي��ا  ب��ول��ن��دا 
احلكومة  ���س��دي��ق  ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و، 

املجرية، مثريا غ�سب بوداب�ست.
وع�����ر مقطع  ي����وم����ني،  وب���ع���د     
فيديو على في�سبوك، انتقد وزير 
اخلارجية بيرت �سزيجارتو بق�سوة 
للثنائي  ���س��ن��وات  ال��ث��م��اين  ف���رتة 
اإحدى  م�ستخدما  وبايدن،  اأوباما 
احلجج الرئي�سية يف حملة ترامب 
املر�سح  جن��ل  متهًما  االنتخابية، 
امل�سالح  بت�سارب  ال��دمي��ق��راط��ي 
����س���رك���ة طاقة  ح����ني ك�����ان م���دي���ر 

كرى يف اأوكرانيا.

اأوربان  �سداقة  منتقدو  وي��رى     
ا�سرتاكيو  امل����ج����ر،  يف  وت����رام����ب 
احل�������زب اال������س�����رتاك�����ي امل����ج����ري، 
واالئتاف  ب��ارب��ي�����س��ي��د،  وخ�����س��ر 
وحركة  التقدمي،  الدميقراطي 
ال��زخ��م، واخل�����س��ر ال��زراع��ي��ون يف 
تكون  اأن  ال�����س��ي��ا���س��ة مي��ك��ن  ح���زب 
التائبني  وامل��ت��ط��رف��ني  خم��ت��ل��ف��ة، 
اليمني  �سباب  ح��زب حت��ال��ف  م��ن 
)جوبيك(، يرون يف تتويج بايدن، 
الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  اأم���ًا 

املجرية يف 2022.
الليرايل  ال��ي�����س��ار  “فرح  ل��ق��د     
امل������ج������ري وك�������اأن�������ه ه������و ال����ف����ائ����ز 
اأريد  ال  االأمريكية،  باالنتخابات 
اإف�������س���اد احل���ال���ة امل���زاج���ي���ة، لكن 
يحتمل جًدا اأن بايدن ال يرغب يف 
اأن يكون مر�سح املعار�سة الوحيد 
الكاتبة  ���س��خ��رت  ع���ام���ني،  خ���ال 
جمر  ج���ري���دة  يف  اأوري  م���اري���ان 
هريالب املوؤيدة لل�سلطة، بالطبع، 
االنتقادات  م���ن  امل���زي���د  �سنتلقى 
من وا�سنطن يف ظل اإدارة بايدن، 
�ستواجه  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ل��ك��ن 
طويلة  لفرتة  الداخلية  م�ساكلها 
احلكومة  اأن  ح����ني  يف  ق�����ادم�����ة، 
بدون  �سنعي�س  م�ستقرة،  املجرية 
تقول  الدميقراطية”،  ت�سدير 

اأوري بحدة.
اأعمدة  ع��ل��ى  �سبتمر،   21 يف     
املحافظة  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة 
فيكتور  داف������ع  امل���ج���ري���ة،  االأم�������ة 
“دميقراطيته  اأ�س�س  عن  اأورب���ان 
ليرالية  ���ا  راف�������سً امل�سيحية”، 
و�سائل  متهما  االأفق”،  “�سيقة 
ترامب،  باأ�سلوب  الغربية  االإعام 
وم�����رددا م��ع��زوف��ت��ه امل��ع��ت��ادة حول 
من  حم���ذرا  �سورو�س”،  “�سبكة 
يف  االأخاقية”  “االإمريالية 
البيت  ب����اي����دن  ح�����ال دخ������ول ج����و 

االأبي�س.
ديبلوما�سية  ت���ذوق���ن���ا  »ل���ق���د     
ح��ك��وم��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ني، ومل 
كتب  نحبها، وال نريد تكرارها”، 
حينها... ومع ذلك، �سيتعني على 

بوداب�ست اأن تتاأقلم.
عن �سالت اف ار

�سقوط اجلمهوري يحرمه من حليف قوي على ال�ساحة الدولية
كما يف عام 2016, تبنى ال�سعبوي القومي املجري ق�سية ترامب بالكامل

�سورو�س املتهم املثايلجو بايدن خ�سم اوربان املعلن

اوربان خ�سارة وخطا ج�سيم

يف �ساحة احلرية يف بوداب�ست، فيكتور اأوربان و�سفري الواليات املتحدة ديفيد كورن�ستنيفيكتور اأوربان ودونالد ترامب يف البيت االأبي�س يف 13 مايو 2019

رغم ق�سائه �سهر الع�سل يف هنغاريا

�نت�صار بايدن خرب �صيء للمجري فيكتور �أوربان...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

جو  ال�ساب  الدميقراطي  ال�سناتور   ,1977 ع��ام     
بايدن, ي�ستمتع ب�سهر الع�سل يف املجر �سحبة زوجته 
الثانية جيل بناًء على ن�سيحة توم لنتو�س, خبري يف 
اأ�سل جمري. وكممثل جّيد  من  ال�سيا�سة اخلارجية 

لبلده الأ�سلي, قام ع�سو الكونغر�س امل�ستقبلي لولية 
كاليفورنيا, بتنظيم اإقامة املتزوجني حديًثا مب�ساركة 
�سخ�سيات  م��ن  بعدد  لقائه  بعد  اأن��ي��ت.      زوج��ت��ه 
بايدن  توجه  بوداب�ست,  يف  الغول�س”  “ا�سرتاكية 
املف�سل  املكان  وه��ي  اخلالبة,  بالتون  بحرية  اإىل 
لق�ساء العطلة بالن�سبة للنخبة ال�سيوعية املجرية 

املجر  له لنتو�س  ق��دم  ال�ستار احل��دي��دي.      اأي��ام 
الأ�سماك  اأف�سل  توجد  اأ�سفار:  وكالة  مدير  وكاأنه 
هناك, وبحرية بالتون هي اأجمل بحرية يف العامل, 
واجل�سور التي تعرب نهر الدانوب هي الأكرث اإثارة يف 
الريا�سيات  وعلماء  واملمثلني  العلماء  واأ�سهر  الكون, 
جميًعا  كانوا  الكوكب  هذا  على  وال�سعراء  وامللحنني 

نيب�س  ل�سحيفة   2011 عام  روى  الهنغاريني”,  من 
اأباد�ساج, ت�سارلز غاتي الأ�ستاذ الأمريكي املجري يف 

جامعة جونز هوبكنغز, و�سديق قدمي لالنتو�س.
التقى  ق��د  ب��اي��دن  ك��ان  اإذا  م��ا  الق�سة  تذكر  ول     
ب�  املعجبني  كبار  من  ال�سرقيني,  الأمل��ان  من  بالعديد 

“البحر املجري«.
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العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تالنت  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انتجرال خلدمات ت�سميم الكمبيوتر
رخ�سة رقم:CN 2481671   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
ناتا�سا  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1063590:بوتيك رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ موؤ�س�سة 

�سقر ال�سامة للتجارة العامة
 رخ�سة رقم:CN 2011073 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
قرية  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2716611:زمان اول رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ مطعم  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2697895:غوار رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ بلو �سكاي 

رخ�سة رقم:CN 3015883 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برامونت لتنجيد 

CN قد تقدموا الينا بطلب االثاث رخ�سة رقم:1552809 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل �سعيد علي �سراره الكتبي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بدر �سيف عامر ح�سن اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
فجن  ال�س�����ادة/جرافيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للت�ساميم االعانية رخ�سة رقم:2202237 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامه مطر �سهيل مانع الرميثي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك بال مبارك �سامل الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
قولدن  ال�س�����ادة/مطعم  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب فاور رخ�سة رقم:1951349 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جي�سل علي �سامل فرج ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم كوخ الرجر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1052860 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سريف �سيماناد عبداهلل ٪100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سعيد نا�سر خلفان املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبا�س عبداهلل عبداهلل كوجنار حمي الدين
تعديل وكيل خدمات

حذف �سعيد نا�سر خلفان املزروعي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
للمقاوالت  ال�س�����ادة/ت�سونامي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:2195476 
تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اإىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ت�سونامي للمقاوالت العامة 

TSUNAMI GENERAL CONTRACTING 

اإىل /ت�سونامي للمقاوالت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
TSUNAMI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سناعية هيلي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1133373 
 تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم �سناعية هيلي 

SANYIAT HILI RESTAURANT 

اإىل /الرق �سبيد لت�سليح الدراجات الهوائيه
 ALBARQ SPEED BICYCLES REPAIR 

تعديل ن�ساط/اإ�سافة اإ�ساح الدراجات الهوائية )ال�سياكل(  9529004
تعديل ن�ساط / حذف مطعم 5610001

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة دربي التجارية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1031262 
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة دربى التجارية 
DORBI TRADING ESTABLISHMENT 

اإىل /دربي التجارية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
DORBI TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سالون كووكي كاتر لاطفال  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2837637 
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سالون كووكي كاتر لاطفال 

COOKIE CUTTERS KIDS SALON 

اإىل /�سالون كووكي كاتر للرجال 
COOKIE CUTTERS GENTS SALON

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلاقة للرجال 9602101
 تعديل ن�ساط / حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلاقة لاأطفال 9602901

التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة نيكلكروم للحدادة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1165815 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة نيكلكروم للحدادة 

NICKEL CHROME STEEL WORKSHOP 

اإىل /ميزان ال�سفاء بل�س االلكرتوين 
ALSAFA PLUS ELECTRONIC WHEEL BALANCE

ابناء حممد حمد   - بناية  العني  العني �سناعية  العني �سناعية  / من  تعديل عنوان 
مبارك العامري اإىل العني املنطقة ال�سناعية �سعبة ال�سلم 454327 454327

موؤ�س�سة العني العامة و اخرين
تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�ساح ميزان املركبات )ميزان الكرتوين(  4520008

تعديل ن�ساط / حذف حدادة املركبات  4520014
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

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

اال�سم التجاري:مركز ا�سرانزا �سبا ذ.م.م
خمي�س  حممد  مبارك  املالك  الدفاع-  �سارع  ال�سركة:اأبوظبي-  عنوان 

املهريي
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 1223822 

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

قانوين  كم�سفي  احل�سابات،  لتدقيق  ال�سادة/�سارتفورد  -تعيني   2
لل�سركة بتاريخ:2019/11/18 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:1955016085 

تاريخ التعديل: 2019/12/08
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ انووفيتف 
CN 1967206:ديزاين العمال الطباعة رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
بيت  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرياده العمال النظافة وال�سيانة العامة
 رخ�سة رقم:CN 2017158 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ايفو لغ�سيل ال�سيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3026454 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد م�سبح �سعيد حميد ال�سبلي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد حمد �سيف �سعيد العي�سائي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
للتجارة  ال�س�����ادة/ابونيلوفر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1045713 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة لطيفه خمي�س مبارك احلداد النعيمي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ابراهيم عبداهلل عتيق ال علي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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والواقع  تتاألف من 77 كلمة ي�ستح�سن و�سفها بالرتكية ال االإجنليزية”، 
اأن ترامب يتحدث بحيوية كبرية. رمبا مل يكن متما�سكاً، لكنه كان قابًا 

لاقتبا�س.
وكان تعدي ترامب على مدار ال�ساعة على قواعد اللغة وبناء اجلملة، موؤملاً 
البع�س  قبل  من  للحفظ  �سهًا  اعتر  لكنه  القواعد،  بهذه  للمتم�سكني 
االآخر. لقد �سكل ذلك روحاً جديدة للعاملني باللغة. ولن مير وقت طويل 

قبل اأن يتوق املرا�سلون وال�سحافيون لهذا الرجل امل�سرف يف ا�ستعرا�سه.
ثانياً، كانت هناك درام��ا يف االأح��داث: هل ُعزل وزير اخلارجية للتو؟ هل 
قبل  ترامب  فعله  عما  �سمعت  هل  ال�سمالية؟  كوريا  اإىل  الرئي�س  يتوجه 
قليل؟ االآن يجب اأن تقول وداعاً لكل هذا. وقالت اأ�سو�ستيدبر�س اإن احلياة 
ول��ذل��ك يجب  ف��وق وا�سنطن،  ل��رتف��رف  ع��ادت جم���دداً  امل��األ��وف��ة  الرئا�سية 

اال�ستعداد الأخذ قيلولة مع برامج نتفلك�س.

•• عوا�شم-وكاالت

راأت ميلندا هارنغ يف موقع “ذا نا�سيونال اإنرت�ست” االأمريكي، اأن دونالد 
ترامب يف طريقه لي�سبح الرئي�س االأ�سواأ يف تاريخ الواليات املتحدة. ورغم 
تكون من  اأن  دون  اإىل احلزب اجلمهوري،  تنتمي  كانت طوال حياتها  اأنها 
دفنت  اإنها  وقالت  الرجل.  هذا  حتمل  هارنغ  ت�ستطع  مل  مطلقاً،  موؤيديه 
املا�سية،  االأربعة  االأع��وام  االأوكرانية يف  ال�سيا�سة  نف�سها عمداً يف تعقيدات 
خدع  اإىل  اأو  الغا�سبة  تغريداته  م��ن  �سيل  اآخ��ر  اإىل  انتباهاً  تعري  اأن  دون 
اأتباعه، على غرار ما فعله �سكرتريه ال�سحايف بني �سجريات البيت االأبي�س 
ليتفادى و�سائل االإعام. وم�ست قائلة اإنها رغم ذلك �ستفتقده، معللة ذلك 

بخم�سة اأ�سباب قد جتعل االآخرين يفتقدونه اأي�ساَ.
 77 كلمة .. اأواًل، بينما الحظ فيليب روث اأن ترامب “ي�ستخدم مفردات 

ترامب. اإن حمللي مراكز االأبحاث من الدرجة الثالثة واحلزب اجلمهوري 
مل يكن لديهم اأدنى فكرة عما �سيحدث، عندما انُتخب جنم تلفزيون الواقع، 

دون فريق حقيقي، رئي�ساً يف 2016. ولن نرى �سيئاً مماثًا بعد االآن.
ت��رام��ب وع��دم كفاءته،  اأخ���رياً، رغ��م ع��دم م��ب��االة  جتاهل الكونغر�س .. 
االإيجاز  اإىل  ي�ستمع  اأن  ميكنه  ال  ال���ذي  ال��رج��ل  ه��ذا  اأن  نتذكر  اأن  يجب 
الرئا�سي اليومي باأي �سكل يقدم اإليه، جعل موظفني واأع�ساء يف الكونغر�س 
يتاألقون. وعندما حاول الرئي�س اأن يخف�س ثلثي موازنة ال�سندوق الوطني 

للدميوقراطية، جتاهل الكونغر�س هذا الطلب.
زيلين�سكي  فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  اب��ت��زاز  ترامب  ح��اول  وعندما 
وموظفو  املدنية  اخلدمة  موظفو  �سارع  �سيا�سية،  بدوافع  حتقيقاً  ليفتح 
اإىل رفع الطاقة احلمراء  يف  امل�سلحة  وزارة اخلارجية و�سباط يف القوات 

وجهه.   

جتاهل  االأح��ي��ان  بع�س  يف  ال�سروري  من  ثالثاً،   .. التقليدية  احلكمة 
اإىل  جافلني  ط���راز  م��ن  ���س��واري��خ  ت��رام��ب  اأر���س��ل  لقد  التقليدية.  احلكمة 
ت�سليح  اأن  ب��دع��وى  اأوب���ام���ا  ب����اراك  �سلفه  رف�����س��ه  ال���ذي  االأم����ر  اأوك���ران���ي���ا، 

االأوكرانيني قد يوؤدي اإىل توريط الواليات املتحدة يف حرب اأخرى.
ال�سحيح،  القرار  ال�سيا�سة،  املبتدئ يف  ترامب  واتخذ  كان على خطاأ.  لقد 
ما وفر لاأوكرانيني اأمناً اأكر و�سمانات باحل�سول على الدعم االأمريكي. 
باأن  البع�س  تنباأ  �سليماين  قا�سم  االإي���راين  اجل��رال  ترامب  قتل  وعندما 
االإم���ارات،  ترامب  و�سجع  �سيء.  يح�سل  مل  لكن  ك��ارث��ة.  اإىل  �سيجر  ذل��ك 

والبحرين، وال�سودان على االعرتاف باإ�سرائيل. وهذه اإجنازات حقيقية.
جنم تلفزيون الواقع .. رابعاً، مل يكن يف البيت االأبي�س مدير ات�ساالت 
االنتخابات  بعد  ال�11  االأي��ام  وه��ذه  بعده.  ذلك  ولن يح�سل  �سابقاً،  مثله 
�سُتذكر مبرح، لكن دعونا ال نن�سى االأمور الغريبة االأخرى، التي اأقدم عليها 

�لعامل �صيفتقد تر�مب...خلم�صة �أ�صباب

 •• �شاو باولو-اأ ف ب

اأغلقت مكاتب االقرتاع يف الرازيل 
عقب الدورة االأوىل النتخابات بلدية 
اختبار  اأّول  يف  ح�����وادث،  دون  م���ّرت 
انتخابي خال حقبة الرئي�س جايري 
تف�ّسي  خ�سّم  يف  ج��رى  ب��ول�����س��ون��ارو 

فريو�س كورونا امل�ستجّد.
االنتخابّية  امل��ح��ك��م��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
العليا روبرت بارو�سو م�ساًء، اإّن “كّل 
�سيء �سار بطريقة طبيعّية” يف حني 

“نعي�س يف خ�سّم جائحة«.
غالبّية  اأُق��ي��م��ت  اجل��ائ��ح��ة،  وب�����س��ب��ب 
رئي�س   5569 الن��ت��خ��اب  احل��م��ل��ة 
�سبكات  على  وم�ست�ساريهم،  ب��ل��دّي��ة 
اأن�سطة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، 

ميدانّية حمدودة.
وُتنّظم الدورة الثانية لانتخابات يف 

29 ت�سرين الثاين/نوفمر.
لكّن ا�ستطاعات راأي اأجراها معهد 
املر�ّسحني  اأّن  اإىل  اأ���س��ارت  “ايبوب” 
اليميني  ال��رئ��ي�����س  م���ن  امل��دع��وم��ني 
اإذ  متباعدة،  نتائج  ح��ّق��ق��وا  املت�سّدد 
البع�س  تخّلف  فيما  بع�سهم  ت��ق��ّدم 

االآخر.
��ا بدعم  وي��ح��ظ��ى ب��ول�����س��ون��ارو ح��ال��يًّ
ويتوّقع  الرازيليني،  من  باملئة   40
االنتخابات موجة  تفرز  اأن  حمّللون 
فوز مر�ّسحني  مع  حمافظة جديدة 
ي��ت��ب��ّن��ون خ��ط��اًب��ا اأم��ن��ًي��ا ك��ث��ري منهم 

ع�سكرّيون �سابقون.
يف ت�سريح لوكالة فران�س بر�س، قال 
جامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  اأ���س��ت��اذ 

كامبينا�س، اأ�سوالدو اأمارال اإّن “من 
املرجح اأن ن�سهد تر�سيًخا ملا �سار عام 
2018، مع �سعود اأحزاب اليمني اأو 

و�سط اليمني«.
ال�سعب  م���ن  ك���ذل���ك  ���س��ي��ك��ون  ل��ك��ن 
ا�ستنتاجات حول �سعبية  ا�ستخا�س 
مرتبطا  ي���ع���د  مل  ال������ذي  ال���رئ���ي�������س 
ب����اأي ح���زب م��ن��ذ م��غ��ادرت��ه “احلزب 
وه����ذا  الليرايل”،  االج���ت���م���اع���ي 
انتمى  �سيا�سي  تنظيم  تا�سع  االأخ��ري 
م�سريته  خ����ال  ب��ول�����س��ون��ارو  اإل���ي���ه 

املمتدة على 30 عاما.
العلوم  اأ�ستاذ  �سّرح  ال�سدد،  ه��ذا  يف 
ال�سيا�سية يف جامعة مينا�س غرياي�س 
لفران�س  نونيز  فيليبي  ال��ف��درال��ّي��ة 
اأّول رئي�س  “بول�سونارو هو  اأّن  بر�س 
اأثناء انتخابات بلدية منذ  با حزب 
الدميوقراطية  اإىل  ال��رازي��ل  ع��ودة 
من  �سيكون  ل��ذل��ك   ،)1985 )ع���ام 

نتائجها  ك��ان��ت  اإن  م��ع��رف��ة  ال�سعب 
فوزا اأم هزمية” له.

الي�سار  ُيحّقق  ب���اأن  ت��وّق��ع��ات  وه��ن��اك 
ا مكا�سب انتخابّية مهّمة. اأي�سً

و�سهد “حزب العّمال” الذي ينتمي 
اإليه الرئي�س االأ�سبق لوي�س اإينا�سيو 
لوال دا �سيلفا اأ�سواأ هزمية يف تاريخه 
عام 2016 بخ�سارته اأكر من 60 
باملئة من البلديات التي فاز فيها يف 

االنتخابات ال�سابقة.
وقال لوال بعد االإدالء ب�سوته �سباًحا 
يف �ساو برناندو دو كامبو، قرب �ساو 
تاريخّية  انتخابات  “هذه  اإّن  باولو، 
واأظّن اأّن حزب العّمال �سيخرج منها 
اأقوى )...( واأّننا �سنفوز يف كثري من 

املدن«.
“احلزب  دافيا من  وتبدو مانويا 
ال�سيوعي الرازيلي” اأبرز املر�ّسحني 

للفوز يف مدينة بورتو األيغري.

 �لرب�زيليون يدلون باأ�صو�تهم يف �لنتخابات �لبلدية 

•• لندن-اأ ف ب

دع����ي ���س��ك��ان ���س��ي��ك��اغ��و ث����اين مدن 
مازمة  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
االثنني  اأم�س  من  اعتبارا  منازلهم 
يف حم����اول����ة ل��ل��ج��م ان���ت�������س���ار وب����اء 
الواليات  يف  اجل��ام��ح  كوفيد-19 
اأخ�����رى من  ك��ث��رية  ودول  امل��ت��ح��دة 
رئي�س  و�سع  حيث  بريطانيا  بينها 
نف�سه يف  بوري�س جون�سون  ال��ورزاء 

احلجر بعد خمالطته م�سابا.
�سيكاغو  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س��ة  واأو�����س����ت 
املدينة  ����س���ك���ان  الي���ت���ف���وت  ل�������وري 
ن�سمة  مليون   2،7 ع��دده��م  البالغ 
للتنقات  اإال  اخل��������روج  ب��ت��ج��ن��ب 
والعمل،  امل��در���س��ة  مثل  ال�����س��روري��ة 
واإلغاء  م��دع��وي��ن  ا�ست�سافة  وع���دم 
االح���ت���ف���االت ب��ع��ي��د ال�����س��ك��ر. وهي 
جمرد تو�سيات. يف املقابل ال ميكن 
اخلا�سة  ال��ت��ج��م��اع��ات  ت��ت��ج��اوز  اأن 

اأكر من ع�سرة اأ�سخا�س.
مليون  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  و�سجلت 
اأقل  اإ�سابة جديدة بكوفيد-19 يف 
م���ن اأ����س���ب���وع وجت������اوزت ع��ت��ب��ة 11 
مليونا االأحد بح�سب بيانات جامعة 
الفا   246 ج��ون��ز ه��وب��ك��ن��ز. وت���ويف 
اجلائحة  ج���راء  اأ���س��خ��ا���س  و108 
يف الواليات املتحدة اأي اأكر من اأي 

بلد اآخر.
تعقيدا  ال���وب���اء  م��ك��اف��ح��ة  وت�����س��ه��د 
الرئي�س  رف�������س  ج������راء  اإ����س���اف���ي���ا 
ترامب  دون����ال����د  والي���ت���ه  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
االنتخابات  يف  ب��ه��زمي��ت��ه  االإق������رار 
الرئا�سية التي جرت يف الثالث من 
يعرقل  ما  الثاين/نوفمر  ت�سرين 
تويل  اإىل  االآيلة  االنتقالية  املرحلة 
كذلك  ويعطل  الرئا�سة  بادين  جو 
هذا  يف  الفدرالية  االأم���وال  حترير 

املجال.
الوزراء  رئي�س  حجر  بريطانيا،  يف 
بعدما  ن��ف�����س��ه  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س 
بفريو�س  م�ساب  ب�سخ�س  اختلط 
اأعلنت  امل�����س��ت��ج��د ع��ل��ى م���ا  ك���ورون���ا 
جون�سون  وك����ان  ال�������وزراء.  رئ��ا���س��ة 
كوفيد-19  من  حاد  ب�سكل  اأ�سيب 

•• �شيدين-وكاالت

�سجلت دول يف جميع اأنحاء منطقة 
اآ�سيا واملحيط الهادي اأم�س االثنني 
للم�سابني  قيا�سية جديدة  اأع��دادا 

بفريو�س كورونا.
متزايدة  �سغوطا  اليابان  وتواجه 
الإع�������ادة ف���ر����س ح���ال���ة ال����ط����وارئ، 
اأنها  من  اجلنوبية  كوريا  وح��ذرت 
�سارت عند “مفرتق طرق حرج«.

كورونا  ف��ريو���س  تف�سي  وت���زام���ن 
قيود  تخفيف  مع  اآ�سيا  يف  جم��ددا 
مما  املنطقة،  يف  تدريجيا  ال�سفر 
ي�سعف احتماالت رفع قيود العزل 
ال��ع��ام على ن��ط��اق اأو���س��ع وه��و اأمر 
التعايف االقت�سادي  من �ساأنه دعم 

النا�سيء يف دول مثل اليابان.
قيا�سيا  ع�����ددا  ال���ي���اب���ان  و���س��ج��ل��ت 
حلاالت االإ�سابة اليومية اجلديدة 

بلغ 1722 حالة يوم ال�سبت.
اأع����ل����ن  اجل����ن����وب����ي����ة،  ك�����وري�����ا  ويف 
على  يزيد  م��ا  ت�سجيل  امل�سوؤولون 
بفريو�س  اإ����س���اب���ة  ح���ال���ة   200
التوايل  الثالث على  لليوم  كورونا 
ال���وق���ت الذي  ال���ي���وم االث���ن���ني، يف 
تدر�س فيه احلكومة ت�سديد قيود 

التباعد االجتماعي.
وق�������ال وزي�������ر ال�������س���ح���ة ال����ك����وري 
“نحن  ه��و  نيوجن  ب��ارك  اجلنوبي 
يف مفرتق طرق حرج وقد ن�سطر 

اإىل اإعادة ت�سديد قيود التباعد«.
وق���ال���ت ال��ه��ن��د اإن���ه���ا ���س��ت��ن��ق��ل جوا 
اأط����ب����اء م���ن م��ن��اط��ق اأخ������رى اإىل 
ال��ع��ا���س��م��ة ن��ي��ودل��ه��ي وت���زي���د عدد 
الفحو�س فيها اإىل املثلني الحتواء 
زي�������ادة ق��ي��ا���س��ي��ة يف ع�����دد ح����االت 
عدد  يبلغ  التي  باملدينة  االإ���س��اب��ة 

�سكانها 20 مليون ن�سمة.
و�سجلت دلهي خال االأيام املا�سية 
ما يزيد على 7000 اإ�سابة يومية 

جديدة، وهو م�ستوى قيا�سي.

قبل اأ�سهر وهو “يف و�سع جيد االآن 
اأكد  م��ا  ع��ل��ى  عليه”  اأع���را����س  وال 

امل�سدر نف�سه.
واأب��ل��غ ب��وري�����س ج��ون�����س��ون م��ن قبل 
النظام  يف  االإ���س��اب��ات  تعقب  ج��ه��از 
ال�����س��ح��ي ال���وط���ن���ي ب�������س���رورة اأن 
يحجر نف�سه بعدما اختلط مب�ساب 
بكوفيد-19. ومل يحدد طول فرتة 
الريطاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ح��ج��ر 
ح��االت مماثلة متتد على  لكنها يف 

14 يوما.
وم��ع ح���واىل 52 األ���ف ح��ال��ة وفاة، 
دولة  اأك���ر  ث���اين  بريطانيا  تعتر 

اأوروبية ت�سررا من اجلائحة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  و�سجلت 
لاإ�سابات  ق��ي��ا���س��ي��ا  رق��م��ا  االأح�����د 
العامل  يف  بكوفيد-19  اجل���دي���دة 
األفا و905 حاالت ليوم   660 مع 
اأن  املنظمة  وتفيد  وح���ده.  ال�سبت 
�سخ�س  م��ل��ي��ون   53،7 م���ن  اأك����ر 
اأ�سيبوا بالفريو�س وتويف اأكر من 

1،3 مليون منهم.

االقت�ساد  وزي�����ر  ق����ال  اأمل���ان���ي���ا،  يف 
القيود  اإن  ال��ت��م��اي��ر  ب��ي��رت  االأمل�����اين 
يف ب���اده ق��د مت��دد “ملدة اأرب��ع��ة اأو 
خميبا  االأقل”  على  اأ�سهر  خم�سة 
للتدابري  ���س��ري��ع  ب��ان��ت��ه��اء  االآم������ال 
تن�س  والتي  اأ�سبوعني  املتخذة قبل 
االأقل  ع��ل��ى  �سهر  مل���دة  اإق���ف���ال  ع��ل��ى 
ملجموعة من املوؤ�س�سات يف جماالت 
تقدمي الطعام والرتفيه والريا�سة 

والثقافة.
للحكومة  اف��ي��دي��و  ���س��ري��ط  ول��ق��ي 
على  ال�سكان  فيهما  حت��ث  االأمل��ان��ي��ة 
منازلهم  يف  ال�ستاء  ف�سل  مت�سية 
والتحول اإىل “اأبطال” يف مكافحة 
عر  ك���ب���ريا  اإق����ب����اال  كوفيد-19، 
اأملانيا وخارجها ب�سبب  االنرتنت يف 

طرافتهما.
االإغاق  فر�ست  التي  فرن�سا،  اأم��ا 
االأول/ ت�����س��ري��ن   30 يف  جم�����ددا 

اكتوبر مع ت�سجيلها ح�سيلة وفيات 
األفا و548  االأ���س��واأ )44  تعد بني 
وفاة(، فاقرتبت االأحد من مليوين 

اإ����س���اب���ة ع���ل���ى م����ا ت��ظ��ه��ر االأرق�������ام 
ال���ر����س���م���ي���ة. وع���ل���ى ���س��ع��ي��د اأك����ر 
ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ق��ال  اإيجابية، 
طورت  التي  االأملانية  “بايونتيك” 
بن�سبة  “فعاال  لقاحا  “فايزر”  مع 
التمتع  “باالإمكان  اإن���ه   ،”90%
املقبل”  العام  طبيعي  �ستاء  بف�سل 
م�ستوى  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  “اأن  ���س��رط 
خريف-�ستاء”  قبل  مرتفع  تلقيح 

.2022-2021
واأو�سح اوغر �ساهني لهيئة “بي بي 
“اإذا ا�ستمرت االأمور على ما  �سي”، 
نهاية  ال��ل��ق��اح  ب��ت��وزي��ع  �سنبداأ  ي���رام 

هذه ال�سنة«.
الفرن�سية  “�سانويف”  ���س��رك��ة  اأم���ا 
ال�سوق  يف  ت��ط��رح  اأن  ت��ت��وق��ع  ال��ت��ي 
حزيران/يونيو  يف  اخلا�س  لقاحها 
اأن���ه  االأح������د  ف���اأو����س���ح���ت   ،2021
ولي�ست  ال��راد  يف  حفظه  باالمكان 
على حرارة 70 درجة حتت ال�سفر 
كما احلال مع لقاح فايزر “ما ي�سكل 

نقطة اإيجابية لبع�س الدول«.

يوم اخلمي�س، قررت  واعتبارا من 
الكمامة  يكون و�سع  اأن  نيوزيلندا 
يف  العام  النقل  و�سائل  يف  اإلزاميا 
اأوكاند، وكذلك على منت جميع 
رح���ات ال��ط��ريان ال��داخ��ل��ي��ة، بعد 

اكت�ساف حالة اإ�سابة جديدة.
�سجلت  التي  اإندوني�سيا،  واأعلنت 
اأك�����ر ع����دد حل�����االت االإ����س���اب���ة يف 
اآ�سيا، زيادة االإ�سابات  جنوب �سرق 
جمددا وقفزة يومية قيا�سية بلغت 

5444 اإ�سابة يوم اجلمعة.
و�سجل بر ال�سني الرئي�سي، حيث 
املا�سي،  العام  اأواخ��ر  بداأ الوباء يف 
اأم�س  ج����دي����دة  اإ�����س����اب����ات  ث���م���اين 
االأحد، بانخفا�س عن 13 حالة يف 

اليوم ال�سابق.
ومن املتوقع اأن تعلن تايوان، التي 
اأبقت الوباء حتت ال�سيطرة ب�سكل 

هذا  �سرامة  اأ�سد  اإج���راءات  جيد، 
االأ���س��ب��وع بعد ارت��ف��اع ع��دد حاالت 
من  لقادمني  بالفريو�س  االإ�سابة 

خارج الباد.
ت��ف�����ّس جديدة  ب�����وؤرة  ��ف��ت  واك��ُت�����سِ  
اأديايد  م��دي��ن��ة  يف  لكوفيد-19 
االأ�����س����رتال����ّي����ة ال���ت���ي مل ت���ُك���ن قد 
للفريو�س  ك���ب���رية  ب�������وؤًرا  ���س��ه��دت 
اأ�سهر، بح�سب  امل�ستجّد منذ �سبعة 

ما اأعلنت ال�سلطات.
اجلنوبّية،  اأ�سرتاليا  والي��ة  وقالت 
اإّن�����ه مّت اك��ت�����س��اف اأرب�����ع ح����االت يف 
عدد  واإّن  االأح���د،  اأدي��اي��د  مدينة 
احل����االت ارت��ف��ع االإث��ن��ني اإىل 17 

على اأثر تف�ّسي الفريو�س.
للفريو�س  تف�سٍّ  اأكر  وُيعتر هذا 

يف اأديايد منذ ني�سان/اأبريل.
وق����ال����ت امل�������س���وؤول���ة امل���ح���ّل���ي���ة عن 

القطاع ال�سّحي، نيكوال �سبورييه، 
االأ�سرتالّية  �سي”  بي  “اإيه  لقناة 
حاالت  ت�سجيل  ع��ن  ن��ت��وّق��ف  “ال 
اأّن�������ه “من  ج�����دي�����دة«. واأ�����س����اف����ت 
التف�ّسي  ب��������وؤرة  اأّن  الوا�سح” 
حلْجر  ُي�ستخدم  بفندق  مرتبطة 
اخلارج  من  العائدين  االأ�سخا�س 
االأ�سخا�س  اأحد  وال��ذي يعمل فيه 
املدينة  م�سوؤولو  و�سارع  امل�سابني. 
اإىل اّتخاذ اإجراءات الحتواء تف�ّسي 
الفريو�س، واأمروا مئات االأ�سخا�س 
املدار�س  وباإغاق  اأنف�سهم،  بحجر 

وال�سركات.
واآخ�����ر م����ّرة اك��ُت�����ِس��ف��ت ف��ي��ه��ا ب���وؤرة 
جنوب  يف  ك��ورون��ا  لفريو�س  تف�سٍّ 
اأ���س��رتال��ي��ا، خ���ارج م��ن��اط��ق احلجر 
اآب/ ���س��ه��ر  اإىل  ت���ع���ود  ال�������س���ّح���ي، 

ال�سلطات  وك����ان����ت  اأغ�������س���ط�������س. 

اأوروبا  توا�سل  اللقاحات،  وبانتظار 
ت�سديد التدابري. ففي النم�سا، تبداأ 
اليوم الثاثاء مرحلة اإغاق ثانية 
املتاجر  واغ��اق  املدار�س  مع توقف 
اإىل  ال�سكان  ودع��وة  االأ�سا�سية  غري 
مازمة منازلهم حتى ال�ساد�س من 

كانون االأول/دي�سمر على االأقل.
النم�ساوي  امل�������س���ت�������س���ار  واأع������ل������ن 
���س��ي��ب�����س��ت��ي��ان ك���ورت���ز االأح�����د حملة 
ال��ن��ط��اق ت�سكل  ف��ح��و���س��ات وا���س��ع��ة 
“حتديا لوج�ستيا” اأما “بالتمكن 
من االحتفال بعيد املياد مع بع�س 

االأقارب«.
وي���رت���ف���ع ع�����دد االإ�����س����اب����ات يف كل 
لكن  اأوق��ي��ان��ي��ا.  با�ستثناء  ال���ق���ارات 
اإ�سابات  ب��وؤرة  �سجلت  اأ�سرتاليا،  يف 
جنوب  يف  ادي����اي����ي����د  يف  ج����دي����دة 
ال��ب��اد ال��ت��ي ك��ان��ت مب��ن��اأى بدرجة 
�سبعة  ال��وب��اء قبل  ب��دء  ك��ب��رية منذ 
اأ���س��ه��ر. وم�����س��در االإ���س��اب��ات فندق 
يحجر فيه امل�سافرون العائدون من 

اخلارج.

�سريعة  اإج���راءات  وقتذاك  اّتخذت 
منًعا النت�سارها.

ل��ك��ن ُي��خ�����س��ى م��ن اأن ت��ط��ال ب���وؤرة 
ا  اأ�سخا�سً اجل�����دي�����دة  ���ي  ال���ت���ف�������سّ
للخطر،  عر�سًة  االأك��ر  ُيعترون 
ال�سجون  ح������ّرا�������س  اأح��������د  الأّن 
للعناية  م����راك����ز  يف  وم����وّظ����ف����ني 
اإ�سابتهم  ث��ُب��ت��ت  ق��د  ال�����س��ّن  ب��ك��ب��ار 

بالفريو�س.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت��ط��ّور يف وق���ت كان 
يتنّف�سون  االأ�سرتالّيون  امل�سوؤولون 
و�سع  م��ن  متّكنهم  بعد  ال�سعداء 
املوجة الثانية من حاالت االإ�سابة 

يف ملبورن حتت ال�سيطرة.
االآن  ح���ّت���ى  اأ����س���رتال���ي���ا  وجن���ح���ت 
يف اح���ت���واء ال���وب���اء، و���س��ّج��ل��ت منذ 
ظ�����ه�����وره م�����ا ي����زي����د ق���ل���ي���ًا على 

27،700 اإ�سابة و907 وفيات.

�سيكاغو اإىل قيود جديدة..و جون�سون يف احلجر 

بانتظار �للقاحات.. �أوروبا تو��صل ت�صديد �لتد�بري

اكت�ساف بوؤرة تف�ّس جديدة لكوفيد-19 يف اأ�سرتاليا 

�آ�صيا عند مفرتق طرق يف مكافحة فريو�س كورونا 

نافذة 
م�سرعة

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

•• لويك تا�شيه

جمل�س  على  لل�سيطرة  ال��ك��رى  املعركة  ب���داأت     
ال�����س��ي��وخ االأم���ري���ك���ي. م���ن ب���ني م��ق��ع��دي جمل�س 
ميكن  ب��ع��د،  حتديدهما  يتم  مل  ال��ل��ذي��ن  ال�سيوخ 
ال���ف���وز مبقعد  ل��ل��ج��م��ه��وري��ني وال��دمي��ق��راط��ي��ني 

واحد.
   هل هذا يعني اأن ال�سيطرة على جمل�س ال�سيوخ 
�ستكون للجمهوريني؟ ح�سابّيا، نعم، لكن �سيا�سًيا، 
اجلمهوريون  ال�����س��ن��ات��ورات  ين�سم  اأن  ُي��رّج��ح  ال. 
بقيادة  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  اإىل  اع����ت����دااًل  االأك������ر 
للجمهوريني  ال��ت�����س��وي��ت  م���ن  ب����داًل  ب���اي���دن  ج���و 
خًرا  ف�سيكون  ه��ذا،  حدث  ما  واإذا  الراديكاليني. 
االأمريكيني  فاإن  واإال  االأمريكي،  لاقت�ساد  رائًعا 

ي�ستعدون لغد �سعب للغاية.

اأي من مقاعد جمل�س ال�سيوخ
 ل يزال على املحك؟

   الدميقراطيون 48 مقعدا واجلمهوريون 50. 
نظريا، ميكن للدميقراطيني اأن ياأملوا يف انتخاب 
ال�سيوخ  جمل�س  يف  التعادل  ح��ال  ويف  �سناتورين. 
ت�سويت  ف��اإن  والدميقراطيني،  اجلمهوريني  بني 
ال���ذي يرّجح  امل��ت��ح��دة ه��و  ال��والي��ات  ن��ائ��ب رئي�س 
كفة االأ���س��وات، ويف ه��ذه احل��ال��ة، ت�سويت كاماال 

هاري�س. 
اأنهم  ي��زع��م اجل��م��ه��وري��ون  اأن  امل�����س��ح��ك  وم���ن    
اأجل ال�سيطرة على جمل�س ال�سيوخ،  يقاتلون من 
ويف نف�س الوقت يزعمون اأن دونالد ترامب قد فاز 

يف االنتخابات.
ب��االن��ت��خ��اب��ات، فاإن  ت��رام��ب  ف���از  اإذا  ال���واق���ع،    يف 
مايك بن�س �سي�سوت للف�سل بني الدميقراطيني 
واجل���م���ه���وري���ني. ويف ه���ذه احل���ال���ة، ���س��ي��ك��ون من 
مبجل�س  ال��ف��وز  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  ع��ل��ى  امل�ستحيل 

ال�سيوخ...

ملاذا جتري النتخابات 
يف جورجيا متاأخرة جدا؟

انتخاب  اأن���ه يجب  ق��ان��ون ج��ورج��ي��ا على     ين�س 
 50 بن�سبة  جورجيا  ميثلون  الذين  ال�سناتورات 
ب��امل��ائ��ة م��ن االأ����س���وات زائ���د واح����د. ومب���ا اأن عدة 
على  يتناف�سون  كانوا  اأح���زاب  ع��دة  من  مر�سحني 
الفوز  اأحد يف  ينجح  ال�سيوخ، مل  من�سبي جمل�س 
 5 يف  الثانية  اجل��ول��ة  و�ستقام  االأوىل.  ب��اجل��ول��ة 

بدء  من  جورجيا  يف  الناخبون  و�سيتمكن  يناير. 
وافرادا،  نوفمر،   18 يف  الريد  عر  الت�سويت 

مقدًما، اعتباًرا من 14 دي�سمر.

ما هي فر�س كل حزب؟
امل��ق��اع��د م��ن ن�سيب  اأح���د  ي��ك��ون  اأن     م��ن املمكن 
ق�����ّس، ح�سل يف اجل��ول��ة االأوىل على  دمي��ق��راط��ي، 
9 باملائة من االأ���س��وات. وف��از خ�سمه  32 فا�سل 
وت�سري  باملائة.   9 فا�سل   35 بن�سبة  اجلمهوري 
االأ�����س����وات امل�����س��اف��ة ل��ل��م��ر���س��ح��ني امل���ق���رب���ني من 
بفارق  ال��دمي��ق��راط��ي  ف���وز  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 

�سئيل جدا. 
ا، حيث ح�سل    املقعد االآخر حمل نزاع �ساخن اأي�سً
باملائة من   7 فا�سل   49 املر�سح اجلمهوري على 
االأ�سوات، واملر�سح الدميقراطي على 48 باملائة. 
االأخرى  االأ���س��وات  توزيع  ي�سري  ويف هذه احلالة، 
يف  ولكن  اجلمهوري.  املر�سح  على  �ستقع  اأنها  اإىل 
�سغرية  املر�سحني  ب��ني  ال��ف��ج��وة  تظل  احل��ال��ت��ني، 

جًدا بحيث ال ميكن التاأكد من التوقعات.

ما هي حجج اجلمهوريني والدميقراطيني؟
   يعتقد اجلمهوريون اأن جمل�س �سيوخ جمهوري 
���س��ي��ف��ر���س ال���ت���ع���اون ب���ني احل����زب����ني. وي������رون اأن 
الدينية  احلرية  تقييد  ي��ري��دون  الدميقراطيني 
تاأ�سي�س  اإىل  ي�����س��ع��ون  واأن���ه���م  ال��ت��ع��ب��ري،  وح���ري���ة 
اجلمهوريون  يطبقها  ت�سمية  وه��ي  اال�سرتاكية، 
ع���ل���ى ج��م��ي��ع ال�����س��ي��ا���س��ات ال���دمي���ق���راط���ي���ة التي 
ي��دي��ن��ون��ه��ا: يف ال�����س��ح��ة، ويف ال��ب��ي��ئ��ة، وال���ت���وازن 
ال�سريبي، اإلخ. يف املقابل، يخ�سى الدميقراطيون 
من اأن جمل�سا لل�سيوخ جمهوريا �سي�سل احلكومة 
اتخاذ  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  االأم��ري��ك��ي��ة يف وق���ت 
قرارات تاريخية ب�ساأن االقت�ساد، ومكافحة الوباء، 

وال�سني، وغريها.

هل �سيعيق جمل�س ال�سيوخ اجلمهوري 
بال�سرورة �سيا�سات جو بايدن؟

واإذا  ك���ب���رًيا.  دوًرا  ي��ل��ع��ب احل����زب اجل��م��ه��وري      
لل�سناتورات  ميكن  ترامب،  يد  يف  بالكامل  �سقط 
اجل��م��ه��وري��ني االأك������ر اع����ت����دااًل االن�����س��م��ام اإىل 
الدميقراطيني اأو يتحولون اىل م�ستقلني. وميكن 
اإذا وجد  ا اأن يوؤ�س�س حزبه اخلا�س،  لرتامب اأي�سً

اأن اجلمهوريني يقدمون تنازالت لبايدن.
ترجمة خرية ال�سيباين

جمل�س �ل�صيوخ: �ملعركة �لكربى...!

* اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�س�س يف ال�سني واآ�سيا -جامعة مونريال كندا
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العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فليفوالند للوجبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سريعة رخ�سة رقم:1540058 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد حممد مهوي العامري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد حممد را�سد حممد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستيت لت�سميم برامج 

 CN املعدات االلكرتونية رخ�سة رقم:2669276 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد بريك عبدالقادر حممد العامري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف الهي زايد �سالح ال�سعدي

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
للكمبيوتر  ال�س�����ادة/جاك�سي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN واك�سوارات املوبايل رخ�سة رقم:3022428 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جنمه �سعيد �سامل حمد املعمري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالواحد بن عيد علي احلمادي

دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اللم�سة الف�سية خلدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب التنظيف ذ.م.م رخ�سة رقم:1667239 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حمدان على را�سد على الغيانى ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كونال فا�سديف بهاتيا ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سن جا�سم عثمان احلمادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف كونال فا�سديف بهاتيا

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

االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�ساج الفريج- فرع 1

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1197169-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هدى عبدالرحمن حممد دخني املطرو�سى ٪6
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبيد عبداهلل ا�سماعيل الهاجرى ال�سحى ٪13

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / نايف على يو�سف عبداهلل ال على من مالك اإىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء / نايف على يو�سف عبداهلل ال على من 100 ٪ اإىل ٪71

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل حممد عبداهلل م�سلم اجلنيبى ٪10
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

 تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 10٬09*1 اإىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�سم جتاري من/ �ساج الفريج - فرع 1
SAJ ALFREEJ - BRANCH 1

اإىل / �ساج الفريج ذ.م.م - فرع
 SAJ ALFREEJ L.L.C. - BRANCH

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة تيدي بري االمريكية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1154164 
تعديل مدير / اإ�سافة على �سعيد �سلطان بن حرمل الظاهرى

LIWA EDUCATION L.L.C.تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ليوا للتعليم ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه عقيل حممد حاجونى الزرعونى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سانة تيدي بري االأمريكية 
TEDDY BEAR AMERICAN NURSERY 

اإىل /ح�سانة تيدي بري االمريكية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
TEDDY BEAR AMERICAN NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ان. ار. دو�سي و�سركاء حما�سبون قانونيون- 

CN قد تقدموا الينا بطلب فرع ابوظبي 1 رخ�سة رقم:2733553 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / كينارى راهول دو�سى جاندهى باكول من مدير اإىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء / كينارى راهول دو�سى جاندهى باكول من 0٪ اإىل ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عدنان حممد عبداهلل �سامل اجلابرى ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ان ار دو�سي و�سركاء حما�سبون قانونيون
N.R. DOSHI & PARTNERS - PUBLIC ACCONTANTS 

تعديل راأ�س املال / من 50000 اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من فرع اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ان . ار . دو�سي و�سركاء حما�سبون قانونيون - فرع اأبو ظبي 1
N.R. DOSHI & PARTNERS - PUBLIC ACCONTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

 اإىل/ ان ار دو�سى و�سركاه حما�سبون قانونيون ذ.م.م 
N R DOSHI&PARTNERS- PUBLIC ACCOUNTANTS L.L.C.

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/احل�سانني خلدمات تنظيف املباين

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1057538 

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ احل�سانني خلدمات تنظيف املباين 

DOUBLE HORSE BUILDHING CLEANING SERVICES 

اإىل /احل�سانني خلدمات تنظيف املباين -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 DOUBLE HORSE BUILDHING CLEANING SERVICES - SOLE

PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
�سيف  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

عبيد الرا�سدي للنجاره واحلدادة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1166260 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ مطعم  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2721620:زمان اول  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
حمل  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1061648:االريام للنجارة اليدوية  رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
دروب  ال�س�����ادة/  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سحراء لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2616110 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ ا�سكوبار 

CN 2839332:للتجارة العامة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:مطعم �سوبر باول- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:رقم الوحدة 6 وحدة املالك/ امنه �سلطان حممد الكندي 

املر M ط- C1 ق- W2 جزيرة ابوظبي �سارع املطار
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2087804 

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

2 -تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2020/11/08 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2056008366 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

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

اال�سم التجاري:ريد دوت للفعاليات واملعار�س ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مبنى �سامل ابراهيم حممد ال�سامان A-17 ، 0 �س8 ق 7 

الطابق 2 مكتب A- 202 جزيرة ابوظبي برج ال�سامان 
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2340969 

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

2 -تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين 
لل�سركة بتاريخ:2020/11/02 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2058004397 

تاريخ التعديل: 2020/11/15
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

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

اال�سم التجاري:جلوبال فينتيك للحلول املحا�سبة ذ.م.م
الوطنية  ابوظبي  �سركة  وحدة   606 مكتب   6 ال�سركة:طابق  عنوان 

للتاأمني C9 جزيرة ابوظبي �سرق 7 ق
CN رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي: 2490681 

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

واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مريال  -تعيني   2
بناء  وذلك  بتاريخ:2020/11/12  لل�سركة  قانوين  كم�سفي  االدارية، 
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

العدل بالرقم:2055013429 تاريخ التعديل: 2020/11/16
امل�سفي  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13090 بتاريخ 2020/11/17 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/النور�س لاألعاب النارية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1040407 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمده ح�سن �سالح بن حمود�س العمر ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ايتيان الكروا توز ارتيفي�س ا�س. ايه
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

 اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146087
 باإ�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

 وعنوانه:�سارع ال�سام ، مبنى  بنك اأبوظبي التجاري، االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ: 211/10/05 وامل�سجلة حتت الرقم: 146087 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/08/17 وحتى تاريخ: 2030/08/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  نوفمرب  2020 العدد 13090 

EAT 159999

 اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 146088
 باإ�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

 وعنوانه:�سارع ال�سام ، مبنى  بنك اأبوظبي التجاري،  االإمارات العربية املتحدة
بتاريخ: 211/10/05 وامل�سجلة حتت الرقم: 146088 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2020/08/17 وحتى تاريخ: 2030/08/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  17  نوفمرب  2020 العدد 13090 

EAT 160000

Date 17/ 11/ 2020  Issue No : 13090
Public Notice Case No.:60/2020/4737

Payment order
Case Subject:Claim for imposing upon the defendant to pay 1000000 
AED, legal costs and expenses, attorney's fees in addition to 9% 
interest from the date of the claim 3/5/2018 and costs and expenses.
Applicant: Al Tazar Gen.tr.llc          Capacity Plaintiff
Represented By: Fahad Abdullah qombar Mohammad Capacity Attorney
Notified Party
1- Panache International FZ LLC
2- Vishaal Shashikant Shah
Unknown Address
Capacity: Defendant
Notice Subject: To appear before Dubai Court of first instance on 
10/11/2020 to pay what mentioned above by publishing within 5 
days from publishing date to pay the amount claimed above.

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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الفجر الريا�ضي

م�ساء  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����س��اع��ة  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
 2020 نوفمر   17 الثاثاء  اليوم 
�سباق  مناف�سات  ال�سبا  ن��د  مب�سمار 
الن�سخة  �سمن  الهوائية  ال��دراج��ات 
هند  ال�����س��ي��خ��ة  "دورة  م���ن  ال��ث��ام��ن��ة 
لل�سيدات"،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل���األ���ع���اب 
ينظمها  ال���ت���ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأك������ر 
رعاية  ال��ري��ا���س��ي حت��ت  دب��ي  جمل�س 
حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
بنت  هند  ال�سيخة  اهلل" �سمو  "رعاه 
اآل مكتوم، وت�ستمر  مكتوم بن جمعة 
فعالياتها حتى 21 نوفمر اجلاري.

وت�سهد مناف�سات الدورة تناف�ًسا قوًيا 
احلكومية  املوؤ�س�سات  منت�سبات  ب��ني 
و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة، كما 
الري�سة  بطولة  مناف�سات  تتوا�سل 
ال����ط����ائ����رة يف م����اع����ب ع������امل دب���ي 
للريا�سة مبركز دبي التجاري العاملي 
فيما  نوفمر،   21 ال�سبت  يوم  حتى 
يوم اجلمعة  الكرو�سفت  تقام بطولة 
20 نوفمر يف نادي ماك�س اآند اإيجل 

مبنطقة ميدان.

 
تتويج

جلنة  رئي�سة  املحرزي  رو�سة  توجت 
امل�������راأة وال���ري���ا����س���ة يف جم��ل�����س دبي 
ال��ري��ا���س��ي وف���وزي���ة ف���ري���دون رئي�س 
ق�سم ريا�سة املراأة باملجل�س، الفائزات 

البولينغ  بطوالت  يف  االأوىل  باملراكز 
وتن�س الطاولة و�سباق الطريق التي 

اختتمت االأ�سبوع املا�سي.
الاعبة  البولينغ  بطولة  يف  وف���ازت 
القيادة  م���ن  ���س��ع��ي��د  ي��و���س��ف  ���س��ع��اد 
العامة ل�سرطة دبي باملركز االأول يف 

�سبيل  فاطمة  تلتها  امل��واط��ن��ات،  فئة 
الثاين،  امل���رك���ز  يف  دب����ي  ب��ل��دي��ة  م���ن 
دائرة  باجنيت من  اب��ه  �سيخة  وحلت 
ال�����س��ي��اح��ة وال��ت�����س��وي��ق ال���ت���ج���اري يف 
املركز الثالث، ويف فئة املقيمات فازت 
الاعبة ليدي ليز اآن من معهد فيم 

اأورا  تلتها  االأول،  ب��امل��رك��ز  للتدريب 
لت�سميم  اآي��دي��ا  ���س��رك  م��ن  ميت�سلو 
الثاين،  امل���رك���ز  يف  ال���داخ���ل���ي  ال���ف���ن 
وح���ل���ت ج��ي��ن��ف��ر م����اأم����ون م���ن دائ����رة 
التجاري يف دبي  والت�سويق  ال�سياحة 

يف املركز الثالث.

ويف بطولة تن�س الطاولة فازت يف فئة 
من  �سامي  هبة  ال��اع��ب��ة  امل��واط��ن��ات 
تلتها  االأول،  باملركز  العامة  النيابة 
اإينوك  من  ال�سهاوي  منى  الاعبة 
يف املركز الثاين، وحلت فاطمة حممد 
الثالث، ويف  املركز  بلدية دبي يف  من 

�سند�س  الاعبة  ف��زت  املقيمات  فئة 
واملوا�سات  الطرق  هيئة  من  �سامل 
الاعبة  تلتها  االأول،  باملركز  ب��دب��ي 
م��اب��ريم��ادي��ت م���ن ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق يف 
املركز الثاين، وحلت الاعبة يولندا 
االإ�سعاف  خلدمات  دبي  موؤ�س�سة  من 

يف املركز الثالث.
يف  ف��ازت  للجري  الطريق  �سباق  ويف 
فئة املواطنات الاعبة مرمي مبارك 
م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
باملركز االأول، تلتها رو�سة املن�سوري 
من هيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز 
الثاين، وحلت نورة جا�سم من جهاز 
اأمن الدولة يف املركز الثالث، ويف فئة 
من  ال�ساروخ  لطيفة  ف��ازت  املقيمات 
ن���ادي دب���ي الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م باملركز 
االأول، تلتها �سارة االأجنف من �سركة 
ل��ل��خ��دم��ات يف املركز  ���س��ارة االأج���ن���ف 
من  �سينغاراج  �سانتي  وحلت  الثاين، 
التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة 

يف دبي يف املركز الثالث.
ريا�سية  األ���ع���اب   6 ال������دورة  وت�����س��م 
�سباق  ال����ب����ول����ي����ن����غ،  ه�������ي:  ف�����ردي�����ة 
الهوائية،  ال��دراج��ات  �سباق  الطريق، 
ال��ري�����س��ة ال��ط��ائ��رة، وال��ك��رو���س فيت، 
�سحة  على  وحفاًظا  الطاولة،  وك��رة 
و�سامة امل�ساركات، ول�سمان حتقيق 
يف  امل�ساركات  ب��ني  اجل�سدي  التباعد 
االألعاب  تنظيم  اخ��ت��ي��ار  مت  ال�����دورة، 

الفردية فقط يف الدورة هذا العام.

•• دبي-وام:

اأكد عبد اهلل �سامل بن يعقوب اأمني 
ع��ام احت��اد االإم���ارات للرماية ع�سو 
املكتب التنفيذي لاحتاد االآ�سيوي، 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى قدم  اأن اال���س��ت��ع��دادات 
و����س���اق ح��ال��ي��ا يف احت�����اد االإم�������ارات 
التنظيمية  وال���ل���ج���ن���ة  ل���ل���رم���اي���ة 
البطولة  الإط����������اق  اخل���ل���ي���ج���ي���ة 
البندقية  ل��رم��اي��ة  "االفرتا�سية" 
جمل�س  ل��دول  اأم��ت��ار   10 وامل�سد�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
خال الفرتة من 3 اإىل 5 دي�سمر 

املقبل.
واأ�ساف اأن البطولة تقام "عن بعد" 
الأول مرة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، 
وتن�سجم مع ظروف املرحلة الراهنة 
العاملي،  ال�����س��ح��ي  ال��ع��ار���س  ظ��ل  يف 
االحرتازية  ل��اإج��راءات  وت�ستجيب 
املخت�سة،  اجل���ه���ات  ع���ن  ال�������س���ادرة 
عودة  يف  الريا�سيني  ط��م��وح  وتلبي 

للحفاظ  املناف�سات  واإقامة  الن�ساط 
يكونوا  حتى  ال��رم��اة  م�ستوى  على 
امل�سابقات  ال����س���ت���ئ���ن���اف  ج���اه���زي���ن 

الدولية.
ت�سريحاته  يف  ي��ع��ق��وب  اب���ن  وق����ال 
االإمارات"  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة  اخل��ا���س��ة 
وام":" �سيتم عقد اجتماع فني" عن 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  للبطولة  بعد" 
تقنية  ع���ر  ن��وف��م��ر،   20 امل���واف���ق 
ملمثلي  زووم"  املرئي"  االت�������س���ال 
وبالن�سبة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  االحت�������ادات 
الاعبني يف  امل�سابقات وعدد  لفئات 
تت�سمن  البطولة  ف��اإن  م�سابقة،  كل 
 10 رجال  بندقية  م�سابقات هي   4
منتخب/.  لكل  الع��ب��ني   5/ اأم��ت��ار، 
وب��ن��دق��ي��ة ال�����س��ي��دات 10 اأم��ت��ار /5 
وم�سد�س  م��ن��ت��خ��ب/.  ل��ك��ل  الع��ب��ات 
العبني/،   5/ اأم���ت���ار   10 ال���رج���ال 
وم�����س��د���س ���س��ي��دات 10 اأم���ت���ار/ 5 

العبات/".
اأو�سح   ، امل�سابقة  اإدارة  اأ�سلوب  وعن 

اللجنة  قبل  البطولة من  " ت��دار   :
دولة ميدان  كل  التنظيمية، وحتدد 
امل�����س��اب��ق��ة لرماة  ال���رم���اي���ة الإق���ام���ة 
ويتم  بها،  الوطني اخلا�س  املنتخب 
الإدارة  دول��ة  كل  من  حكمني  اختيار 
ويتم  امل��ح��دد،  امل��ي��دان  يف  امل�سابقات 
تركيب نظام بث مبا�سر للم�سابقات 
بامليادين عن طريق برنامج "زووم"، 
وير�سلوا  املناف�سات  احل��ك��ام  وي��دي��ر 
التنظيمية  اللجنة  وتقوم  النتائج، 
الاعبني  وترتيب  النتائج  بتجميع 
اللجنة  تعلن  ث��م  نتائجهم،  ح�سب 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع���ن ال���ف���ائ���زي���ن عقب 
اجلوائز  ت��وزي��ع  وي��ت��م  م�سابقة،  ك��ل 
ع��ن ط��ري��ق اإع����ان ال��ن��ت��ائ��ج ب�سور 
ال����اع����ب����ني، وت����ر�����س����ل امل���ي���دال���ي���ات 
ب����ال����ري����د الحت������������ادات ال���اع���ب���ني 
على  املناف�سات  كل  وتقام  الفائزين، 

ميادين اإلكرتونية 10 اأمتار".
التنفيذي  املكتب  ق��رارات  اأب��رز  وعن 
اجتماعه  يف  االآ�����س����ي����وي  ل����احت����اد 

يعقوب:"  اب������ن  ق������ال   .. االأخ���������ري 
ك���ان اج��ت��م��اع��ا م��ه��م��ا، و���س��ه��د اتخاذ 
بامل�سابقات  ت��ت��ع��ل��ق  ق��������رارات  ع�����دة 
امل�ست�سيفة  وال�����دول  وم��واع��ي��ده��ا، 
ل��ه��ا، ون���ظ���ام ال��ت��اأه��ي��ل امل���ط���ور على 
اأوملبياد طوكيو ل�سيف  تاأجيل  �سوء 
املقاعد  والذي �سهد توزيع   2021
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف بطوالت  ف��ي��ه ط��ب��ق��ا 
االحت������اد ال������دويل ل��ل��رم��اي��ة خال 
الفرتة من 1 �سبتمر 2018، اإىل 
يناير 2021، و�سرت�سل القائمة   6
النهائية باأعداد امل�ساركني يف الدورة 
االأوملبية اإىل جميع اللجان االأوملبية 
امل���ح���ل���ي���ة واالحت�������������ادات االأع���������س����اء 
وتابع:  للرماية".  ال��دويل  باالحتاد 
القارية  ل��ل��ب��ط��والت  ب��ال��ن�����س��ب��ة   "
البطولة  تاأجيل  مت  االق���رتاع  وبعد 
االآ�����س����ي����وي����ة ال���ع���ا����س���رة ل���اأط���ب���اق 
بال�سني لتقام بني اأكتوبر ونوفمر 
2021، وتاأجيل البطولة االآ�سيوية 
الهوائية  ل��ل��رم��اي��ة  ع�����س��رة  ال��ث��ال��ث��ة 

يف اأن��دون��ي�����س��ي��ا ح��ت��ى اإ����س���ع���ار اآخ����ر، 
الكازاخ�ستاين  االحت���اد  اختيار  ومت 
االآ�سيوية  ال��ب��ط��ول��ة  ال���س��ت�����س��اف��ة 
الهوائية  ل��ل��رم��اي��ة  ع�����س��رة  ال��راب��ع��ة 
توزيع  على  واملت�سمنة   ،2021 يف 
االألعاب  ب���دورة  اخلا�سة  احل�س�س 

االأوملبية لل�سباب 2022 ".
وع���ن ع����ودة ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي يف 
اعتماد  مت   "  : اأو����س���ح   .. ال���دول���ة 
برتوكول طبي دقيق يلبي متطلبات 
الوقاية  وي��وف��ر  املخت�سة  اجل��ه��ات 
ال��ازم��ة ل��ك��ل اأ���س��رة ال��رم��اي��ة، ومت 
تعميمه على كل الاعبني واملدربني 
به حاليا  العمل  وج��اري  واملنظمني، 
لاأفراد،  وقائية  اإج��راءات  مت�سمنا 
واإجراءات وقائية للمن�ساآت ومعدات 
البطولة  قبل  واإج�����راءات  ال��رم��اي��ة، 
احرتازية  واإج�����راءات  الفعالية،  اأو 
الدوري  الفح�س  منها  امليادين،  يف 
ل��ل��رم��اة وامل���درب���ني وال��ع��ام��ل��ني عن 
طريق م�سحة االأنف، وفح�س درجة 

احل����رارة اأث��ن��اء دخ���ول امل��ي��ادي��ن، مع 
توفري التباعد اجل�سدي بني الرماة 
يف نقاط الرماية بحد اأدنى مرتين، 
م�سابقات  يف  اجل����ول����ة  واق���ت�������س���ار 
رم��اة فقط،   3 لتتكون من  االأطباق 
وتوزيع الرماة ل�سمان عدم التزاحم 
يف التوقيت نف�سه، وتعقيم االأ�سلحة 
قبل  بامليدان  امل�ستخدمة  واالأدوات 
وبعد التدريب، وتواجد احلكام على 

م�سافة اآمنة من الرماة".
االإمارتية  ال��رم��اي��ة  اإجن�����ازات  وع���ن 
يعقوب:"  اب��ن  ق��ال   2020 ع��ام  يف 
برغم توقف امل�سابقات والبطوالت يف 
هذا العام اعتبارا من مار�س املا�سي 
وحتى االآن على كافة امل�ستويات، اإال 
اأن الرماية كان لها ن�سيب كبري من 
االإجن������ازات م��ا ق��ب��ل ال��ت��وق��ف، ففي 
التي  الدولية  الكويت  اأم��ري  بطولة 
اإىل   10 ال��ف��رتة م��ن  اأقيمت خ��ال 
عبد  اأحمد  فاز   2020 يناير   17
م�سابقة  يف  بالذهبية  االأم��ريي  اهلل 

وظاهر  للرجال،  الهوائي  امل�سد�س 
حمد العرياين بالرونزية يف فردي 
االأندية  األ���ع���اب  دورة  ويف  ال�����رتاب. 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��ي��دات ب��ال�����س��ارق��ة يف 
فراير 2020 مت اإحراز برونزية يف 
البندقية الهوائية للفرق، وبرونزية 
ويف  "فرق".  م����رتا   25 امل�����س��د���س 
ال�ساملة   15 ال���  العربية  البطولة 
العربية  م�سر  بجمهورية  للرماية 
 3 اإح�������راز  مت   2020 ف���راي���ر  يف 
برونزيات  و3  وف�سيتني  ذه��ب��ي��ات 
يف م��ن��اف�����س��ات اال���س��ك��ي��ت ال���ف���ردي، 
للنا�سئني،  ال��ه��وائ��ي��ة  وال��ب��ن��دق��ي��ة 
وامل�سد�س  للفرق،  الهوائي  وامل�سد�س 
الهوائي للفردي، وامل�سد�س الهوائي 
لفرق النا�سئني، والبندقية الهوائية 
�سرنت  وت��ارج��ت  النا�سئني،  ل��ف��رق 
فرق رجال، و"تارجت �سرنت" فرق 

نا�سئني".
املكا�سب  ���س��م��ن  م����ن  واأ�ساف:" 
ح�سن  احل��ك��م  تر�سيح  مت  اأن���ه  اأي�سا 

واحل���ك���م���ة  ه�����دي�����ة،  ب�����ن  اهلل  ع���ب���د 
للم�ساركة  امل���ه���ريي،  ع��ب��ي��د  و���س��م��ة 
/االأطباق/  ال�����س��وزن  ح��ك��ام  دورة  يف 
والتي  للرماية،  االآ�سيوي  ب��االحت��اد 
نوفمر   7 يف  ب���ع���د  ع����ن  ان��ط��ل��ق��ت 
اجل������اري، ل�����س��رح ال��ت��ع��دي��ات التي 
اأدخلها االحت��اد ال��دويل على قواعد 
تنظيم  ومت  اجل����دي����دة.  ال��ت��ح��ك��ي��م 
يف  حملية  تاأهيلية  عمل  ور�س   10
الفرتة  خال  التخ�س�سات  خمتلف 
اأغ�سط�س،  وحتى  املا�سي  مايو  م��ن 
وج���اري حت��دي��د مواعيد الإق��ام��ة 4 
ور���س اأخ��رى، واأق��ام احت��اد االإمارات 
اللجنة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل���ل���رم���اي���ة 
اإعداد  ومركز  اخلليجية  التنظيمية 
البندقية  ملدربي  اإع��داد  دورة  القادة 
وامل�����س��د���س مب�����س��ارك��ة م���درب���ني من 
االإم��������ارات  ه����ي  خ��ل��ي��ج��ي��ة  دول   5
والكويت  وال��ب��ح��ري��ن  وال�����س��ع��ودي��ة 
عدد  منها  وا�ستفاد  عمان،  و�سلطنة 
2 مدرب م�سد�س من كل دول��ة، و2 

مدرب بندقية".

• ابن يعقوب:  الجتماع الفني يوم اجلمعة املقبل بح�سور مندوبي الحتادات امل�ساركة 
• تاأجيل البطولة الآ�سيوية العا�سرة لالأطباق بال�سني اإىل اأكتوبر 2021 

• تطبيق بروتوكول طبي دقيق لوقاية الالعبني واملدربني يف التدريبات وامل�سابقات

ينظمها جمل�س دبي الريا�سي

مناف�صات قوية يف دورة �ل�صيخة هند لالألعاب �لريا�صية لل�صيد�ت
�سباق الدراجات الهوائية ينطلق مب�ساركة وا�سعة اليوم

�إطالق �أول بطولة خليجية »�فرت��صية« لرماية �لبندقية و�مل�صد�س

•• اأبوظبي -وام: 

ب����داأ ن����ادي غ��ن��ت��وت ل�����س��ب��اق اخليل 
للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادات��ه  وال��ب��ول��و 
بالذكرى  ال���دول���ة  اح���ت���ف���االت  يف 
ال�����ذي  ل���ق���ي���ام االحت���������اد   49 ال������� 
االحتاد".  "غر�س  ع��ن��وان  يحمل 
وي���ت�������س���م���ن ب���رن���ام���ج اح���ت���ف���االت 
االأربعاء  ي��وم  يقام  ال��ذي   - النادي 
بتوجيهات  اجل���اري  نوفمر   25
ورعاية �سمو ال�سيخ فاح بن زايد 
مباراة   - ال��ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل 
للتناف�س  اال���س��ت��ع��را���س��ي��ة  ال��ب��ول��و 
 " االحت��������اد  غ����ر�����س  "كاأ�س  ع���ل���ى 
ت��ق��ام دون ج��م��ه��ور، وتنقل  وال��ت��ي 

التوا�سل  ب���رام���ج  خم��ت��ل��ف  ع���ر 
االإجراءات  االجتماعي جتاوبا مع 
النادي  اتخذها  التي  االح��رتازي��ة 
الريا�سي  مو�سمه  انطاقة  منذ 

احل�����ايل ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن اإدارت������ه 
اأبوظبي  جمل�س  وتعليمات  العليا 
ال�سامة  ي�سمن  مب��ا  ال��ري��ا���س��ي، 

جلميع امل�ساركني.

ب���ن حوفان  ���س��ع��ي��د  ���س��ع��ادة  واأك�����د 
اأن  النادي  رئي�س  نائب  املن�سوري 
زايد  بن  ف��اح  ال�سيخ  �سمو  رعاية 
للمباراة  ال��ن��ادي  رئي�س  نهيان  اآل 
اأعطت  االحتفالية  اال�ستعرا�سية 
زخ�����م�����ا ك�����ب�����ريا ل����ل����ح����دث ال������ذي 
االحتفالية  يف  امل�ساركة  ي�ستهدف 
اأبناء  ال�����س��ن��وي��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��ل 
�سوء  على  اأن��ه  اإىل  الفتا  ال��وط��ن، 
�ستقت�سر  االإج���راءات االح��رتازي��ة 
واجلهاز  الفريقني  على  امل�ساركة 
ال��ط��ب��ي ال���ذي مي��ث��ل خ��ط الدفاع 
تقام  ال��ت��ي  امل���ب���اراة  وح��ك��ام  االأول 
مباراة  كما حدث يف  دون جمهور، 

البولو الوردي اخلريية.

»نادي غنتوت« يحتفل باليوم �لوطني ب� »كاأ�س غر�س �لحتاد«
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•• دبي –الفجر:

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات 
ال���ب���ح���ري���ة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع دائ������رة 
التجاري  وال���ت�������س���وي���ق  ال�������س���ي���اح���ة 
ل�سيد  دب��ي  بطولة  مناف�سات  بدبي 
االأ���س��م��اك ب���ق���وارب ال��ك��اي��اك يومي 
اجلمعة وال�سبت وذلك للمرة االأوىل 
املو�سم  الفعاليات يف  روزنامة  �سمن 
الريا�سي البحري 2021-2020 
دبي  حتدي  فعاليات  مع  وبالتزامن 

للياقة »30 *30« 
واأع��ل��ن��ت  ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال����دويل  دب���ي 
عليها  التناف�س  �سيتم  التي  الفئات 
)كينيغ  الكنعد  اأ���س��م��اك  �سيد  وه��ي 
والزريدي  )كوبيا(  وال�سكل  في�س( 
)غولدن ترافيلي( وال�سلع )كوين( 
واجلد )الباراكودا( و�سيتم احت�ساب 
اأكر معدل وزن لكل  النتائج ح�سب 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  وح�����ددت  م�����س��ارك 
يوم اخلمي�س الإغاق باب الت�سجيل 
وان��ع��ق��اد االج��ت��م��اع ال��ت��ن��وي��ري قبل 

البداية يوم اجلمعة.
من  ع��دد  برعاية  البطولة  وحتظى 
امل��وؤ���س�����س��ات وال�����س��رك��ات ال��ت��ي تقدم 
الوطنية  بينها   من  للحدث  الدعم 
مارين وماوي كاياك �سوب ودالتون 

ادفنن�سر  كيو  وات�����س  رودز  كا�ستوم 
وباراكودا  و�سيمانو  كرافت  وميجور 
للفائزين  قيمة  هدايا  �ستقدم  التي 
ال��ك��ب��ري بينما  ن��ه��اي��ة احل�����دث  م���ع 
مت ر���س��د ج���وائ���ز  م��ال��ي��ة م���ن قبل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الفئات  ال��ن��ادي يف ه��ذه 
للقوارب  وزن���ا  �سمكة  الأك���ر  ج��وائ��ز 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وج���وائ���ز اأخ�����رى لفئة 

ال�سيدات يف قوارب كاياك.

وقال حممد حارب املدير التنفيذي 
للريا�سات  ال�������دويل  دب�����ي  ل����ن����ادي 
عن  ن��ع��ل��ن  اأن  ي�����س��ع��دن��ا  ال���ب���ح���ري���ة 
احلدث الكبري والذي ينظمه للمرة 
االأوىل يف اإط��ار حر�سه على حتقيق 
اأن�سطة  وتوفري  املجتمعية  ال�سراكة 

املجتمع  ���س��رائ��ح  ملختلف  وف��ع��ال��ي��ات 
خا�سة حمبي هواية �سيد االأ�سماك 
اإذ تلبي بطولة دبي ل�سيد االأ�سماك 
بقوارب الكاياك رغبة �سريحة كبرية 
من حمبي هذه الريا�سة واملقيمني 

على هذه االأر�س الطيبة.
اأهمية  يكت�سب  احل����دث  اإن  وق����ال: 
ك��ب��رية ك��ون��ه ي��ق��ام ول��ل��م��رة االأوىل 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال����دورة ال��راب��ع��ة من 
والذي   30*30 للياقة  حتدي دبي 
اأط���ل���ق���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ويل  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
هواية  اأن  اإىل  م�سريا   2017 ع��ام 
الكاياك  ب���ق���وارب  االأ����س���م���اك  ���س��ي��د 
ع�ساق  م�����ن  ال����ك����ث����ري  ت�������س���ت���ق���ط���ب 

ه����ذه ال���ه���واي���ة وق���ط���اع م���ن حمبي 
من  ي��ع��زز  مم��ا  وال��رتف��ي��ه  ال�سياحة 
االأن�سطة  تعزيز  املوؤ�س�سة يف  اأه��داف 
الرتفيهية البحرية وت�سليط ال�سوء 
ال�سياحية  وال��وج��ه��ات  امل��واق��ع  على 

البحرية والريا�سات املائية.

من جانبه قال اأحمد اخلاجة املدير 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للمهرجانات 
دبي  ب��ط��ول��ة  تنظيم  اأن  وال��ت��ج��زئ��ة 
الكاياك  ب��ق��وارب  االأ���س��م��اك  ل�سيد 
الريا�سية  االأج��������واء  م���ع  ي��ن�����س��ج��م 
واالأن�سطة  ال���رائ���ع���ة  احل��م��ا���س��ي��ة 

لفعالية  امل���ت���ن���وع���ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
2020 وحتظى  للياقة  حتدي دبي 
اجلميع  قبل  م��ن  وا���س��ع��ة  مب�ساركة 

من خمتلف اجلن�سيات واالأعمار . 
ال���ت���ع���اون  اأن  اخل�����اج�����ة   واأ�������س������اف 
ال�سياحة  دائ���������رة  ب�����ني  امل�������س���ت���م���ر 
وجمل�س  بدبي  التجاري  والت�سويق 
دب��ي ال��ري��ا���س��ي ون���ادي دب��ي الدويل 
للريا�سات البحرية يعك�س التوا�سل 
امل�����س��ت��م��ر وال����ت����ع����اون ال�����دائ�����م بني 
مبا  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر 
�سبيل  ال��ع��ام��ة يف  امل�����س��ل��ح��ة  ي��خ��دم 
حياة  اأ�سلوب  باتباع  االهتمام  زي��ادة 
وتكت�سب  اجلميع.  قبل  م��ن  �سحي 
الريا�سات البحرية اهتماماً متزايداً 
لدى اجلميع خا�سة واأن دبي تتمتع 

ب�سواطئ خابة ورائعة. 
اجلدير بالذكر اأن  نادي دبي الدويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ك���ان ق��د نظم 
هذه  ملحبي  خا�سة  فعالية  قبل  من 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ال��ه��واي��ة 
 2020 ال�����س��ي��ف��ي  ال���ب���ح���ري  دب�����ي 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  نظمه  وال���ذي 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي ن��ه��اي��ة ���س��ه��ر يونيو 
امل��ا���س��ي وح��ق��ق��ت ال��ف��ع��ال��ي��ة جناحا 
الذي  االأم��ر  كبرية  مب�ساركة  كبريا 
�سجع النادي على اعتمادها يف اإطار 

تعزيز دوره املجتمعي.

ينظمها النادي بالتعاون مع دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري

بطولة دبي ل�صيد �لأ�صماك تعود بحلة جديدة مع قو�رب �لكاياك 

•• اأبوظبي -الفجر

اخ����ت����ت����م����ت راب������ط������ة امل����ح����رتف����ني 
االإماراتية االأ�سبوع املا�سي فعاليات 
الأفراد  املخ�س�سة  الفنية  ال��ور���س��ة 
االأطقم الفنية يف االأندية املحرتفة 
والتي اأقيمت على مدار ثاثة اأيام 
االت�سال  تقنية  وع���ر   منف�سلة، 
وت�سمنت   « ب���ع���د  »ع������ن  امل�����رئ�����ي 
وتطويرية،  فنية  حما�سرة    18
�ساعة   13 م���ن  اأك�����ر  ا���س��ت��غ��رق��ت 
ع���م���ل، مب�������س���ارك���ة جم���م���وع���ة من 
والعامليني،  ال���دول���ي���ني  اخل�������راء 
ال�سيما املخت�سني يف حت�سني االأداء 
وت���ط���وي���ر االأك����ادمي����ي����ات، وخ����راء 
الفني  االأداء  يف  التكنولوجيا  دم��ج 
الفني،  وال���ت���ط���وي���ر  ل���ل���م���ب���اري���ات 
االإدارة  يف  مل��خ��ت�����س��ني  ب���االإ����س���اف���ة 
اللوج�ستية للفرق املحرتفة يف كرة 

القدم باأبرز الدوريات العاملية.

مب�سمى  االأوىل  اجلل�سة  واأق��ي��م��ت 
التنظيمية  والهياكل  »االأك��ادمي��ي��ة 
جيد  م�ساركة  و�سهدت  والوظائف« 
االحتاد  يف  التقني  اخل��ب��ري  رودي، 
فرانكلني،  اإد  ال��ق��دم،  لكرة  ال��دويل 
االحت���اد  يف  امل��ت��ط��ور  االأداء  م��دي��ر 
ومي�سيل  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  ال�������دويل 
����س���اب���ل���ون، امل����دي����ر ال���ف���ن���ي الحت����اد 

االإمارات لكرة القدم.
بعنوان  ال��ث��ان��ي��ة،  اجل��ل�����س��ة  وك���ان���ت 
وال���ت���خ���ط���ي���ط  ال������ف������رق  »اإدارة 
اللوج�ستي« يف 5 نوفمر مب�ساركة 
راي هوغان، مدير عمليات الفريق 
نادي ليفربول، وبريندان  االأول يف 
اأون��ي��ل، م�����س��وؤول االت�����س��ال يف نادي 

�سلتيك.
و اجلل�سة االأخ��رية ناق�ست  »االأداء 
ال��ف��ن��ي ودم���ج ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا« التي 
لوي�س  م�����ن  ك�����ل  ف���ي���ه���ا   ح���ا����س���ر 
م��ارت��ي��ن��ي��ز، م��دي��ر اأك��ادمي��ي��ة نادي 

املدير  اأوت������ريو،  م���ارك���و  ف��ال��ن�����س��ي��ا، 
ال��ف��ن��ي الأك��ادمي��ي��ة ف��ال��ن�����س��ي��ا، بيري 
االحتاد  يف  التقني  اخل��ب��ري  ب��اري��و، 
واإد فرانكلني،  القدم،  لكرة  الدويل 
االحت���اد  يف  امل��ت��ط��ور  االأداء  م��دي��ر 

الدويل لكرة القدم.
ممت اجلل�سات وفًقا ملبادرات  وقد �سُ
اخلا�سة  وال��ت��ط��وي��ر  ال��رتخ��ي�����س 
القدم  ل���ك���رة  االآ����س���ي���وي  ب����االحت����اد 
وراب����ط����ة امل���ح���رتف���ني االإم���ارات���ي���ة 
ب����ه����دف ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى جم�����االت 
التنمية يف كرة القدم، وركزت على 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  االط�����اع 
و�سهدت م�ساركة عدد من اخلراء 
من خلفيات خمتلفة جنًبا اإىل جنب 
مع م�ست�سارين حمليني على دراية 

وا�سعة بكرة القدم يف االإمارات.
عدة  نقا�سات  الور�سة  �سهدت  وق��د 
فيما  واملحا�سرين،  امل�ساركني  بني 
يتعلق باجلوانب الفنية والتكنيكية 

باالإ�سافة للجوانب اخلا�سة بدمج 
التكنولوجيا باالأداء الفني لاعبني، 
كما مت عر�س اأبرز التجارب العاملية 
ال�سدد،  ه���ذا  ويف  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
املدير  احل���و����س���ن���ي،  ول���ي���د  اأع�������رب 
�سعادته  ع��ن  ل��ل��راب��ط��ة،  التنفيذي 
وتقديره  ال��ع��م��ل  جل�سات  بنتيجة 
�ساعدوا  الذين  امل�ساركني  للخراء 
ع��ل��ى اإث������راء احل�����وار واأك�����د حر�س 
على  االإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  رابطة 
تطوير االأداء الفني لاأندية الذي 
من �ساأنه اأن يعود بالنفع على قطاع 
ك��رة القدم االإم��ارات��ي��ة، وق��ال »لقد 
لتبادل  م��ن�����س��ة  اجل��ل�����س��ات  ق��دم��ت 
مثمر للخرات، واأمتنى اأن ت�ساهم 
االأندية  ت��ع��رف  يف  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 
املمار�سات يف  اأف�سل  على  املحرتفة 
جماالت تطوير االأكادمييات، اإدارة 

الفرق، واالأداء الفني«.
اأنديتنا  مع  ق��رب  عن  نعمل  وتابع« 

التطوير  يف  يفيد  م��ا  ك��ل  لتقدمي 
واالح����������رتايف،  واالإداري  ال���ف���ن���ي 
الافت  بالتفاعل  للغاية  و�سعداء 
االإطار،  هذا  يف  وممثليها  لاأندية 
النقا�سات  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  م���ا  وه����و 
اجلل�سات،  �سهدتها  التي  االإيجابية 
والتي اأدارها وحا�سر بها نخبة من 

اخلراء العامليني«.
وختم قائا » الرابطة تهدف دوما 
من  التي  الو�سائل  اأف�سل  لتوفري 
االأندية،  خ��ط��ط  ت��دع��م  اأن  ���س��اأن��ه��ا 
التطوير ال�سيما  اأن مبادرات  حيث 
الفني منها، من االأمور التي توليها 
الرابطة رعاية كبرية، مبا ي�سب يف 
�سالح الدوري وقيمته الفنية ودفع 
تطويرها لاأف�سل، ونثق يف اأنديتنا 
ويف حر�سها على ذلك بكل تاأكيد«.

من جهته اأ�ساد راي هوجان، مدير 
ن���ادي  يف  االأول  ال��ف��ري��ق  ع��م��ل��ي��ات 
بامل�سوؤولني  الذي حا�سر  ليفربول، 

الفنيني لدورينا خال ور�سة العمل 
الرابطة،  اأق��ام��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة 
ب��االح��رتاف��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي مل�سها 
العمل ال�سيما ممثلي  ور�سة  خال 
على  وحر�سهم  االإماراتية  االأندية 
اخلا�سة  ال��ت��ط��ورات  ك��اف��ة  متابعة 
اخلا�سة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  ب��ج��ان��ب 
واإدارة  امل���ح���رتف  االأول  ب��ال��ف��ري��ق 
اخلا�سة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
والاعبني،  واالأف���������راد  ب��ال��ف��ري��ق 
اأعلى  وفق  للمباريات  لتح�سريهم 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا االإط�����ار. 
الأنديتنا  ذه���ب���ي���ة  ن�����س��ائ��ح  وق������دم 
االهتمام  لكيفية  ال��ور���س��ة  خ���ال 
ال��ت��ف��ا���س��ي��ل اخل��ا���س��ة ببناء  ب��ك��اف��ة 
فريق بطل يناف�س حمليا وخارجيا 
ليفربول بطل  وح��ي عمله مع  من 
اوروبا وبطل الدوري االإجنليزي يف 

العامني املا�سيني.
اأن  ات�سح يل �سريعاً  وقال هوجان« 

قوياً  دافعاً  ميتلكون  امل�ساركني  كل 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ة اح��رتاف��ي��ة عالية 
لفرق الدوري االإماراتي، ابتداًء من 
اإىل  و���س��واًل  العمل  ور���س��ة  منظمي 
االأ�سئلة  كانت  اأنف�سهم.  امل�ساركني 
مفتوحة  الور�سة  خال  املطروحة 
مع التاأكيد على دور مدير الفريق 
ومدى اأهمية هذا الدور �سمن بنية 

كل االأندية. 
اللوج�ستي  التخطيط  قيمة  وع��ن 
ع���امل���ي بحجم  ل���ف���ري���ق  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ليفربول بطل الرميريليج ودوري 
اأوروب��ا قال »يعد التخطيط  اأبطال 
اللوج�ستي لناٍد مثل نادي ليفربول 
متريًنا كبرًيا وم�ستمًرا، تطور على 
مر ال�سنني داخل وخارج امللعب ومع 
تو�سع النادي، وهو تخطيط ي�ستمل 
املختلفة  االأق�سام  من  العديد  على 
القدم  ك���رة  ج��ان��ب  اإىل  ال���ن���ادي  يف 
الريا�سة  وع��ل��وم  وال��ط��ب  ك��االأم��ن 
والتدريب  وال��ت��غ��ذي��ة  وال��ت��ح��ل��ي��ل 

وال�سحافة والعاقات العامة«. 
اإىل معرفة  بحاجة  »نحن  واأ���س��اف 
متطلبات كل فرد يف الفريق والتاأكد 
م���ن ت���اأم���ني ه����ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات حتى 
تقدمي  م��ن  جم��م��وع��ة  ك��ل  تتمكن 
قبل  النخبة  م�ستوى  على  خ��دم��ة 
كانت  �سواًء  املباريات،  وبعد  وخال 
اخلارجي،  اأو  املحلي  ال�سعيد  على 
رحلة  كل  تفا�سيل  مناق�سة  اأن  كما 
خ��ارج��ي��ة م��ع امل��دي��ر وامل��درب��ني هي 
ن��ق��ط��ة ه��ام��ة ل��ت��ت��م��ك��ن م���ن تدبري 
والتح�سري  ال�سفر  ترتيبات  جميع 

لكل لعبة على حدة«.
يتعلق  ا����س���ت���ف�������س���ار  ع����ل����ى  وردا 
الأندية  يوجهها  ال��ت��ي  بالن�سيحة 
ال���دوري االإم��ارات��ي يف ه��ذا ال�سدد 
الفرق  مل����دي����ري  »ن�����س��ي��ح��ت��ي  ق�����ال 
اأن  ه���ي  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  يف 

ق�����س��ارى جهدهم يف جمع  ي��ب��ذل��وا 
يف  ف��رد  بكل  املتعلقة  املعلومات  ك��ل 
النادي والتخطيط لكل مباراة على 
اأن  التاأكد من  ح��ده، وبهذا ميكنك 
واأن  ي��رام  ما  على  �سي�سري  التنفيذ 
جميع متطلبات الفريق قد تاأمنت. 
وباتباعك لهذه الطريقة اأنت متنح 
بكل  ل��ل��ف��وز  ف��ر���س��ة  اأف�����س��ل  نف�سك 
باأن  ن��ن�����س��ى  اأن  ي��ج��ب  وال  م���ب���اراة، 
ومراعاة  التفا�سيل  ب��اأدق  االهتمام 
�سيجعلك  ال�����س��ح��ي��ح  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
اأف�سل  ب�سكل  التنفيذ  على  ق����ادراً 

ومبتعة اأكر.« 
 وع��������ن ك���ي���ف���ي���ة ت�������س���خ���ري م���ه���ام 
لفرقنا  ال��ل��وج�����س��ت��ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال�سيما يف املناف�سات اخلارجية قال 
»املناف�سة الدولية وال�سفر دائما ما 
التحديات  من  جمموعة  يتطلبان 
اأود  ل��ذل��ك  اللوج�ستية،  واخل��ط��ط 
اأن اأ�سري اإىل اأن التخطيط قبل اأي 
لتخطي  البداية  نقطة  هي  مباراة 
ه����ذه ال���ت���ح���دي���ات ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
من  كامل  طاقم  وج��ود  من  التاأكد 
اأن  املديرين واملدربني. عاوة على 
لاأخذ  حت��ت��اج  امل��ح��ل��ي،  التخطيط 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار ع���دة ن��ق��اط اأخرى 
احل�سر،  ولي�س  املثال  �سبيل  فعلى 
ال���ت���اأك���د م���ن ال���ت���اأ����س���ريات واالأم�����ن 
واملطارات  والنقل الري وم�ستويات 
الفنادق - التي تختلف من بلد اإىل 
اآخر-  ومرافق التدريب واملتطلبات 
القادمة  اللعبة  وج��دول��ة  الغذائية 
مع احلر�س على  وجود فرتة راحة 
ون�سيحتي  ال�سفر.  بعد  لاعبني 
التفا�سيل  ك��ل  اإىل  االل��ت��ف��ات  ه��ي 
ا�ستعداد  م��ن  وال��ت��ح��ق��ق  ال�����س��غ��رية 
فر�سة  ف���ري���ق���ك  مل���ن���ح  ال���اع���ب���ني 
ي�ساهي  ���س��يء  »ال  ل��ل��ف��وز  اأف�����س��ل 

اأهمية الفوز«. 

اأ�سادت بتفاعل الأندية مع اخلرباء 

 ر�بطة �ملحرتفني ت�صتعر�س مع �لأندية �أهم �لتجارب �لعاملية للتطوير �لفني 

•• دبي-وام: 

فنية  عمل  ور�سة  القدم  لكرة  االإم���ارات  باحتاد  احلكام  اإدارة  نظمت 
احلكام  جلنة  م��ن  املعتمد  الفني  برناجمها  �سمن  احل��ك��ام  ملقيمي 

لتطوير عنا�سر املنظومة التحكيمية االإماراتية.
وت�سمن برنامج ور�سة العمل التي اأقيمت اأم�س االأول و قدمها اأحمد 
تقارير  مراجعة   ، واملحا�سرين  للمقيمني  الفني  امل�����س��وؤول  يعقوب 
االأول  ال���دور  م��ب��اري��ات  ب����اإدارة  كلفوا  ال��ذي��ن  امل��اع��ب  مقيمي ق�ساة 
اخلمي�س  يومي  جرت  التي  العربي  اخلليج  كاأ�س  "االإياب" لبطولة 
من  التحكيمية  احل����االت  لبع�س  ب��االإ���س��اف��ة   ، امل��ا���س��ي��ني  واجل��م��ع��ة 

اجلوالت املا�سية لدوري وكاأ�س اخلليج العربي.

ع��م��ل فنية  امل��ا���س��ي ور���س��ة  ال�سبت  ع��ق��دت  ق��د  اإدارة احل��ك��ام  وك��ان��ت 
مب�ساركة 20 حكما واعدا، قدم حماورها �سالح املرزوقي ع�سو جلنة 
�سدة  الفني و�سملت مناق�سة حاالت  املدير  الدوخي  ، وخالد  احلكام 
باالإ�سافة  االإجنليزية  باللغة  املباراة  ، وكيفية كتابة تقرير  املخالفة 

الختبارات يف اللغة ذاتها.
ويتوا�سل الرنامج الفني الإدارة احلكام خال �سهر نوفمر اجلاري 
وثاثة   ، وال��واع��دي��ن  ال�سنية  امل��راح��ل  حل��ك��ام  ع��م��ل  ور���س��ت��ي  بعقد 
ل�سبعة  باالإ�سافة   ، وال��ث��اين  االأول  الفريق  حلكام  فنية  اجتماعات 
الثاين  جتمعات الأداء تدريبات بدنية حلكام الفريق االأول والفريق 
واملراحل ال�سنية واحلكمات ، فيما ي�سهد نهاية ال�سهر اجلاري عقد 

دورة االحتاد الدويل للحكمات وتقام على مدار يومني.

�حتاد �لكرة ينظم ور�صة عمل ملقيمي �حلكام
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•• دبي - وام:

اختتمت الدورة التجريبية التدريبية والتحكيمية لكرة ال�سلة لطاب 
مع  بالتعاون  الوطنية  االأوملبية  االأك��ادمي��ي��ة  نظمتها  التي  اجلامعات 
لكرة  االإم����ارات  واحت���اد  ال��ع��ايل،  التعليم  ملوؤ�س�سات  الريا�سي  االحت���اد 
ال�سلة با�ستخدام و�سائل االت�سال املرئي، بح�سور 100 م�سارك بواقع 
ال�سلة  ك��رة  للعبة  ال��دويل  القانون  عن  االأوىل  منوعتني  حما�سرتني 
وتعدياته، والثانية حول مبادئ تعليم وتدريب كرة ال�سلة يف الو�سط 

اجلامعي.
ال�سلة  ك��رة  لعبة  ق��وان��ني  ح��ول  تعريفية  ���س��روح��ات  ال����دورة  و���س��ه��دت 
للعبة  ال���دويل  وال��ق��ان��ون  فيها،  املتبعة  الفنية  وال��ط��رق  وممار�ستها 
..واألقى  ال��ري��ا���س��ة  ت��ل��ك  ح���ول  التو�سيحية  اجل��وان��ب  م��ن  وال��ع��دي��د 
ملنتخبنا  الفني  امل��دي��ر  احلبيب  ب��ن  منري  ال��دك��ت��ور  االأوىل  املحا�سرة 
الدويل  املحا�سر  الثانية  املحا�سرة  األقى  فيما  ال�سلة،  لكرة  الوطني 

قا�سم دعدو�س.
واأعرب �سعادة علي م�سري الظاهري املدير التنفيذي لاحتاد الريا�سي 
ملوؤ�س�سات التعليم العايل عن �سعادته بهذه اخلطوة املهمة التي توؤ�س�س 
ال�سلة مع االحتاد  الوطنية، واحت��اد كرة  االأوملبية  اللجنة  ل�سراكة مع 

الريا�سي ملوؤ�س�سات التعليم العايل.
وال��ت��ط��ور يف كل  للنه�سة  امل��ت��ني  االأ���س��ا���س  ه��و  ال��ت��دري��ب  "اإن  وق����ال: 
لعبة  نقطة حت��ول يف  لتكون  عليها  نعول  ال���دورة  ه��ذه  لذلك  جم��ال، 
ال�سلة باجلامعات، وبداية حقيقية نحو واقع جديد ميتد تاأثريه اإىل 
املنتخبات الوطنية"، م�سرياً اإىل اأن االحتاد الريا�سي ملوؤ�س�سات التعليم 
العايل ظل عر تاريخه يعمل من اأجل رفعة الريا�سة اجلامعية وحقق 
من  قاعدته  تو�سيع  على  با�ستمرار  عمل  كما  النجاحات،  من  العديد 
م�ستمر  ن�ساط  على  وحر�س  وكلية  جامعة   35 اإىل  لت�سل  االأع�ساء 
لاألعاب اجلماعية والفردية، كما و�سع عاقاته دولياً وقارياً وعربياً، 
حتى اأ�سبحت االإم��ارات دولة املقر لاحتاد العربي وترفده با�ستمرار 

حتى يتطور.

�لأكادميية �لأوملبية تختتم �لدورة 
�لتدريبية لكرة �ل�صلة لطالب �جلامعات
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأكد �سعادة يو�سف عبداهلل البطران 
االإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
االإيجابية  االأج���واء  اأن  للجوجيت�سو 
واحلما�س الكبري الذي رافق انطاق 
التدريبات يف جوجيت�سو اأرينا خال 
االأيام املا�سية، عك�س الرغبة الكبرية 
ال���ع���ودة  ل����اأن����دي����ة وال����اع����ب����ني يف 
واملناف�سات،  ال��ب��ط��والت  اأج����واء  اإىل 
م��ن��وه��ا ب����دور االحت����اد و���س��رك��ائ��ه يف 
تتمتع  مثالية  تدريبية  بيئة  اإي��ج��اد 
ت�سمن  ال���ت���ي  امل���وا����س���ف���ات  ب��ج��م��ي��ع 
الفني  اأف��راد اجلهاز  و�سامة  �سحة 

والاعبني. 
بالدور  �سعادته  عن  البطران  وع��ر 
املهم الذي تلعبه االأندية يف االرتقاء 
ومواكبتها  اجل��وج��ي��ت�����س��و،  ب��ري��ا���س��ة 
خل���ط���ط االحت���������اد وج�����ه�����وده يف يف 

املميزة  وال�����س��راك��ة  ال��ل��ع��ب��ة،  ت��ط��وي��ر 
التي جتمع الطرفني وجت�سدت بقوة 
ات�سمت  التي  املا�سية  الفرتة  خ��ال 
ب�����س��ب��ب جائحة  ال���ت���دري���ب  ب��ت��وق��ف 

كوفيد19-.
االأن����دي����ة  اأن  ال����ب����ط����ران  واأو�������س������ح 
يدركون  ���س��واء  ح��د  على  والاعبني 
�سعيد  على  املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأه��م��ي��ة 
الفتا  وال��دول��ي��ة،  املحلية  امل�����س��ارك��ات 
اإىل اأن معظم االأندية بداأت براجمها 
لدى  باعبيها  اخلا�سة  التدريبية 
اال�ستفادة  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��راف��ق��ه��ا، 
قيادة  حتت  التدريبية  ال��رام��ج  من 
يف  الوطني  للمنتخب  الفني  اجلهاز 

جوجيت�سو اأرينا. 
مدير  اجل����ن����ي����ب����ي،  اأح�����م�����د  وق���������ال 
اأكادميية نادي الوحدة للجوجيت�سو 
اأن ا�ستئناف التدريبات يف جوجيت�سو 
اأري������ن������ا ت�������س���ك���ل ن���ق���ط���ة االن����ط����اق 

اجلديد،  امل���و����س���م  ن��ح��و  احل��ق��ي��ق��ي��ة 
وكان جتاوب العبي النادي مع هذه 
اخلطوة املتميزة لاحتاد كبريا جدا. 
االأول  االأ�سبوع  اأن��ه وخ��ال  واأ���س��اف 
�سارك ع�سرة  التدريبات  من تد�سني 
اأما  التدريبية،  احل�س�س  يف  العبني 
ثاثني  اإىل  العدد  و�سل  فقد  اليوم 

العبا ونتوقع اأن يت�ساعف هذا العدد 
م�ستقبا.

االإمارات  احت��اد  دور  اجلنيبي  وثمن 
للجوجيت�سو يف دعوة العبي االأندية 
وقال  اأرينا،  جوجيت�سو  يف  للتدريب 
يحتذى  يعك�س من��وذج��ا  االحت���اد  اأن 
وفقا  للتدريب  اآمنة  بيئة  تر�سيخ  يف 
واأرقى  املعتمد  ال�سحي  للروتوكول 
امل���ع���اي���ري، وب���ذل���ك ي��ف�����س��ح االحت����اد 
لا�ستفادة  االأن����دي����ة  اأم������ام  امل���ج���ال 
حال  وتطبيقها  املمار�سات  ه��ذه  من 
ا���س��ت��ئ��ن��اف ت���دري���ب���ات ال���اع���ب���ني يف 

مرافق االأندية عند افتتاحها. 
ب��داأن��ا ناحظ  اأن��ن��ا  وت��اب��ع اجلنيبي 
عودة الروح اإىل الاعبني بعد فرتة 
التدريبات  اأداء  ع���ن  ال��ت��وق��ف  م���ن 
اجل����م����اع����ي����ة، وت����ع����د ه������ذه ال���ف���رتة 
للمو�سم  للتخطيط  ج���دا  م��ائ��م��ة 
�ستعتمد  ال���ت���ي  وب���ط���والت���ه  ال����ق����ادم 

ب�سكل كبري على ج��ودة الاعبني ال 
ع��ل��ى ك��رت��ه��م. ك��م��ا اأن��ن��ا ع��ل��ى يقني 
املبتكرة  وال���ل���وائ���ح  ال���ق���وان���ني  ب�����اأن 
االحتاد  �سيعتمدها  التي  واجل��دي��دة 
مت�ساوية  ف���ر����س  ت���وف���ري  ���س��ت�����س��ه��م 
خ�سو�سا  االأن���دي���ة  ب��ني  للمناف�سة 
ت��ل��ك ال���ت���ي مت��ل��ك الع���ب���ني اأق�����ل اإال 
اأنهم يتمتعون مبهارات عالية.  وقال 
ال��ق��ام��ة م�سرف  اإب���راه���ي���م  ع���ب���داهلل 
اجلزيرة  ن��ادي  يف  اجلوجيت�سو  لعبة 
التدريبات  اأج������واء  اإىل  ال���ع���ودة  اأن 
ت�سكل دفعة معنوية كبرية لاعبني، 
وي�ساف هذا النجاح اإىل طيف وا�سع 
احتاد  يحققها  التي  االإجن����ازات  م��ن 
لرت�سيخ  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  االإم��������ارات 
موقع االإمارات كوطن للجوجيت�سو.

واأ�ساف القامة اأن نادي اجلزيرة بداأ 
بع�سرة  اأري��ن��ا  بجوجيت�سو  تدريباته 
العدد  ي�����س��ل  اأن  م��ت��وق��ع��ا  الع���ب���ني 

 ،35 اإىل  النادي  لاعبي  االإجمايل 
الرائعة  االإيجابية  باالأجواء  م�سيدا 
الاعبني  اأن  ���س��ي��م��ا  ال  ال�������س���ال���ة، 
التدريبات  اإىل  ل���ل���ع���ودة  ت����واق����ون 
لعدد  تخ�سع  ك��ان��ت  واإن  اجلماعية 
م��ن االإج�����راءات االح���رتازي���ة، ولكن 
نف�سية  ع��ل��ى  ج����دا  ك��ب��ري  ت���اأث���ريه���ا 
ينتظرهم  الذين  الاعبني  وذهنية 
م��و���س��م ط��وي��ل ورائ������ع.  م���ن جانبه 
اأعرب خالد العولقي مدير وم�سرف 
ري��ا���س��ة اجل��وج��ي��ت�����س��و يف ن����ادي بني 

يا�س عن �سعادة جمتمع اجلوجيت�سو 
�سالة  اإىل  امل��ي��م��ون��ة  ال���ع���ودة  ب��ه��ذه 
بال�سكر  متوجها  اأري��ن��ا،  جوجيت�سو 
احلري�س  االحت����اد  ع��م��ل  ف��ري��ق  اإىل 
على التعاون مع االأندية والاعبني 
اإىل  تهدف  م�سرتكة  روؤي���ة  لتحقيق 
تر�سيخ موقع دولة االإم��ارات العاملي 
واأ�ساف  اجلوجيت�سو.   لريا�سة  يف 
اأزم�����ة كورونا  وب���ع���د  اأن�����ه  ال��ع��ول��ق��ي 
جوجيت�سو  يف  التدريبات  ومبا�سرة 
اأري��ن��ا، �سهدنا رغ��ب��ة ق��وي��ة م��ن قبل 

الب�ساط،  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل  الاعبني 
وي�سارك نحو 30 العب من النادي 
اأي�سا  ت��ت��زام��ن  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات  يف 
بني  نادي  التدريبات يف  ا�سئناف  مع 
يا�س وذلك ا�ستنادا اإىل الروتوكول 
الطبي املعتمد واملبتكر الذي اأ�سدره 
ي�ساهم يف بث  االحت��اد م�سكورا وهو 
الطماأنينة وال�سعور باالأمان بالن�سبة 
ل��اع��ب��ني، ح��ي��ث ي��ت��درب��ون ق��ي بيئة 
م��ث��ال��ي��ة م���ن االأم�������ان واالإج���������راءات 

االحرتازية. 

•• جدة-الفجر

الدمناركية  الغولف  �سجلت العبة 
تاريخيا  ح��دث��ا  ب��ي��در���س��ن  امي��ي��ل��ي 
االأول  اأم�س  ال�سعودية  العربية  يف 
بطولة  بكاأ�س  توجت  ح��ني  االأح���د 
الن�سائية  ال�������س���ع���ودي���ة  اأرام�����ك�����و 
ن�سائية  اأول بطولة  للغولف، وهي 
العربية  اململكة  تاريخ  يف  للغولف 

ال�سعودية. 
 4 بعد  اللقب  بيدر�سن  واأح����رزت 
االإجنليزية  مع  املناف�سة  من  اأي��ام 
تعادلت  ح���ي���ث  ه�������ال،  ج����ورج����ي����ا 
ال��اع��ب��ت��ان يف اجل���ول���ة االأخ�����رية 
10 ���س��رب��ات حت��ت املعدل،  ب��واق��ع 
مما ا�سطرهما للعب جولة ح�سمت 
ف��ي��ه��ا ب���ي���در����س���ن ال���ل���ق���ب وال���ف���وز 
بجائزة املركز االأول البالغة 150 
جوائز  جم���م���وع  م���ن  دوالر  األ�����ف 

البطولة البالغة مليون دوالر.
ال�سعودي  االحت�����اد  رئ��ي�����س  وت�����وج 
الاعبة  ال��رم��ي��ان  يا�سر  للغولف 

البطولة  ب���ك���اأ����س  ال����دمن����ارك����ي����ة 
اال�ستثمارات  �سندوق  من  املقدمة 

العامة. 
اأي���ام ىل  اأع��ل��ن قبل  وك��ان الرميان 
لل�سيدات  اأرام��ك��و  بطولة  اإط���اق 
عن اإطاق ال�سعودية اإ�سرتاتيجية 
وطنية �ساملة تهدف اإىل ا�ستدامة 

الغولف عر تطوير ثقافة مبتكرة 
البيئة  ب��ح��م��اي��ة  ت��ه��ت��م  وط��م��وح��ة 
جانب  اإىل  االق��ت�����س��اد،  وت��ط��وي��ر 
موؤكًدا  االجتماعي،  ال��دور  تفعيل 
اجلديدة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ح����دث����اً ج�����دي�����داً يف 
العربية  اململكة  الريا�سة يف  تاريخ 

ال�سعودية. 
وقالت بيدر�سن: اأنه اأمر مميز. اأنا 
�سعيدة جدا باأن اأكون اأول من يفوز 
بدورة هنا، واأعتقد اأنه اأمر رائع اأن 
نلعب هنا يف ال�سعودية التي لديها 
م�ستقبل مزهر يف الغولف. اآمل اأن 

نعود ل�سنوات عديدة. 

•• الريا�س-الفجر 

تنظم اململكة العربية ال�سعودية »موؤمتر اللجان االأوملبية الوطنية لدول 
جمموعة الع�سرين« افرتا�سياً اليوم الثاثاء ال�سابع ع�سر من نوفمر 
واللجنة  الع�سرين  ملجموعة  ال�سعودية  االأمانة  بني  بال�سراكة  اجل��اري 
االأوملبية ال�سعودية، حتت عنوان »احلركة االأوملبية خال جائحة كورونا 
املقامة على هام�س  الدولية  املوؤمترات  و بعدها«، وذلك �سمن برنامج 

عام الرئا�سة ال�سعودية ملجموعة الع�سرين 2020. 
وزير  الفي�سل  ت��رك��ي  ب��ن  عبدالعزيز  االأم���ري  �سمو  امل��وؤمت��ر  وي��رتاأ���س 
اللجنة  رئي�س  ومب�ساركة  ال�سعودية،  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  الريا�سة 
االأوملبية  اللجان  ملوؤمتر  فخري  كرئي�س  باخ  توما�س  الدولية  االأوملبية 

الوطنية.
و�سيناق�س املوؤمتر اأهم الفر�س والتحديات التي تواجه القطاع االأوملبي 
  ،»19 »كوفيد  العاملية  اجلائحة  بعد  العاملي  امل�ستوى  على  والريا�سي 
اإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على الدور املهم الذي تلعبه احلركة االأوملبية 
مب�ساعدة املجتمع الدويل على اال�ست�سفاء اجتماعياً واقت�سادياً و�سحياً 

من االآثار الناجمة بعد اجلائحة.
االأوملبية  اللجان  لكافة  ال��دع��وة  ال�سعودية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ووج��ه��ت 
ال��ل��ج��ان االأوملبية  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع�����س��ري��ن،  ل���دول جم��م��وع��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
الع�سرين  جمموعة  قمة  حل�سور  دعوتها  متت  التي  للدول  الوطنية 
وهي: االإمارات واالأردن واإ�سبانيا ورواندا و�سنغافورة و�سوي�سرا وفيتنام، 
االأوملبية  وال��ل��ج��ان  ال��دول��ي��ة  واالحت�����ادات  ال��دول��ي��ة،  ال�سحة  ومنظمة 

القارية. 
زمائنا  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  نتطلع  الفي�سل:  عبدالعزيز  االأم���ري  وق��ال 
االأ�سرة  عن  وممثلني  الع�سرين  ملجموعة  الوطنية  االوملبية  اللجان  يف 
الريا�سة  ت��ق��ود  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  على  ال�����س��وء  لت�سليط  العاملية  االأومل��ب��ي��ة 

واحلركة االأوملبية تعافينا من جائحة كوفيد 19. 
الوطنية  االأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  م��ع  الوثيقة  ال��ع��اق��ات  تعزيز  اإن  وت��اب��ع: 
واملنظمات الريا�سية هو التزام اأ�سا�سي للجنة االأوملبية ال�سعودية. نحن 
اللجان  موؤمتر  و�سيكون  ال��ق��درات،  وبناء  املعرفة  تبادل  اأهمية  ن��درك 
واال�ستجابة  االأف��ك��ار  لتبادل  بثمن  تقدر  ال  فر�سة  الوطنية  االأوملبية 

ب�سكل جماعي لا�سطرابات امل�ستمرة. 

ت�سيد بجهود الحتاد يف �سمان العودة املثالية والآمنة اإىل اأجواء املناف�سة

�أندية �جلوجيت�صو ت�صتعد لأجندة متنوعة من �لبطولت 
البطران: الأندية �سركاء الحتاد لالرتقاء امل�ستمر بجوجيت�سو الإمارات

••  بغداد-الفجر

االأوملبية  للجنة  ال�سابق  ال�سندوق  اأم��ني  االإل��ه  عبد  �سرمد  انتخب 
للجنة  رئي�سا  لل�سباحة  ال�سابق  العراقي  االحت��اد  ورئي�س  العراقية 
االأوملبية  يف االنتخابات التي اأقيمت  اأول اأول اأم�س ال�سبت يف الرابع 

ع�سر من نوفمر اجلاري. 
وتفوق �سرمد عبد االإله، 46 عاما، على رعد حمودي، حار�س مرمى 

 19 بواقع   ،2009 املن�سب منذ  يتوىل  كان  ال��ذي  العراق  منتخب 
�سوتا مقابل 17. 

واأقيمت االنتخابات بنظام البث املبا�سر حتت اإ�سراف اللجنة االأوملبية 
الدولية. 

وقال عبد االإله: ينتظرنا عمل �ساق يف الفرتة املقبلة، ويجب اأن نعيد 
الريا�سة العراقية اإىل م�سارها ال�سحيح. 

وفاز اإياد جنف و�سام عواد و�سباح الكناين مبن�سب نائب الرئي�س. 

�صرمد عبد �لإله رئي�صا للجنة 
�لأوملبية �لعر�قية

�لدمناركية بيدر�صن تفوز باأول بطولة 
غولف ن�صائية يف �لعربية �ل�صعودية

بعنوان احلركة الأوملبية خالل جائحة كورونا و بعدها 

�ل�صعودية تنظم موؤمتر �للجان 
�لأوملبية لدول جمموعة �لع�صرين 

الثالثة  املجموعة  االأخرية من مناف�سات  ال�ساد�سة  القدم، اجلولة  لكرة  الفرن�سي  املنتخب  يخو�س 
مل�سابقة دوري االأمم االأوروبية اليوم الثاثاء اأمام �سيفه ال�سويد باأريحية كبرية كونه �سمن تاأهله 
اللقب  الرتغال حامل  بفوزه على مناف�سه  ال�سبت  ال�سدارة  باعتائه  النهائي  ن�سف  ال��دور  اإىل 

-1�سفر.
وبعد تعديات اأجراها يف ف�سل اخلريف على اأ�سا�سييه وخططه، اقرتب املدرب ديدييه دي�سان 

من العودة اإىل نواة ت�سكيلة قادها اإىل احراز لقب مونديال 2018 يف رو�سيا.
اأيلول/�سبتمر وت�سرين الثاين/نوفمر لتو�سيع نطاق خمططاته  ا�ستغرق دي�سان الوقت بني 
التكتيكية مع خطتني جديدتني: االأوىل بثاثة مدافعني بداًل من خط خلفي رباعي، والثانية 

بخط و�سط على �سكل ما�سة يحّركه اأنطوان غريزمان.
وب�سبب الغيابات، على غرار االإ�سابات اأو فريو�س "كوفيد19-"، انتهز املدرب الفر�سة لتجربة 

وجوه جديدة، مثل اليافع اإدواردو كامافينغا وح�سام عوار.
يف ل�سبونة يوم ال�سبت املا�سي لعب االأزرق بالطريقة التي اأحرز فيها كاأ�س العامل 
2018 )4-4-2( مب�ساركة �سبعة من امل�ساركني يف تلك الكاأ�س، ما 
�ساهم يف ا�سعاف فريق كري�ستيانو رونالدو. واإذا اأ�سفنا كيليان 
ا�ستبداله بكينغ�سلي كومان يف  امل�ساب راهنا والذي مت  مبابي 
هناك ثاثة العبني  اأن  اأي  ثمانية،  العدد  ي�سبح  املباراة  تلك 

جدد فقط ين�سمون اإىل امل�سهد الفرن�سي.
حما قلب الدفاع بري�سنيل كيمبيمبي، بديل �سامويل اأومتيتي 
يف كاأ�س العامل، العيوب التي الحظها دي�سان مبا فيها تلك املتعلقة 

بفقدان تركيزه.
كليمان  على  باأف�سلية  املحلي  ال���دوري  بطل  ج��رم��ان  �سان  باري�س  الع��ب  ويحظى 
النغليه مدافع بر�سلونة اال�سباين، لت�سكيل ثنائي قطب الدفاع مع رافايل فاران. 
ودليل على ذلك، فقد مت اختياره من قبل املدرب يف املباراتني �سد بطل اأوروب��ا يف 

دوري االأمم.
"جادا ومتينا ومركزا" كما  25 عاما  البالغ من العمر  املقابل ظهر كيمبيمبي  يف 

و�سفته �سحيفة ليكيب الريا�سية.
الذي  اجليد  العام  االنطباع  "بري�سكو"  اداء  القليلة من تراجع  اللحظات  ومل تغري 
املباراة  حلظات  يف  نفذها  التي  رونالدو  اأم��ام  البطولية  االإنقاذ  عملية  بعد  ال�سيما  تركه، 

االأخرية.
ا�ستبعاد  بعد  م��ن��ازع،  دون  "الديوك" من  ت�سكيلة  يف  االآخ��ر  ال�ساغر  املكان  رابيو  اأدري���ان  خطف 

املخ�سرم بليز ماتويدي من ت�سكيلة الديوك، منذ انتقاله اإىل اإنرت ميامي االأمريكي.
وكما كان احلال يف فريق يوفنتو�س االإيطايل حني ح�سل على �سالته باإيجاد بديل ل�"بليزو"، وجد 

املنتخب الفرن�سي ذلك برابيو الذي جتاوز �سلفه تقنيا.
ات�ساقاً يف كل  اأكر  املراحل. هو  "هذه هي ميزته الأنه قطع  دي�سان على جهود العبه قائا  واأثنى 

�سيء. يف حجم اللعب، ال�سرا�سة واملبارزات الثنائية، هو يفوز".
دي�سان يف  اختياره من قبل  اأجل  اأث��رت دون �سك من  التي  "الت�سميم والرغبة"،  رابيو عن  وحتدث 

اأيلول/�سبتمر.
 :2018 العامل  كاأ�س  يف  احتياطيا  يكون  اأن  لرف�سه  عامني  ملدة  رابيو  ا�ستبعد  ال��ذي  دي�سان،  وق��ال 

مل اأن�ساه اأبدا". لكنني  "ا�ستبعدته 
يف �سن ال� 25، اأكد رابيو االأحد لقناة "تي اف 1" اأنه لن "يرتك هذا املكان )يف املنتخب( الأجل اأي �سي 

يف العامل"، م�سريا اإىل اأنه ا�سبح "اأف�سل واأكر اكتماال".
من غري الوا�سح من كان �سيبقى على مقاعد االحتياط بني اأنتوين مار�سيال اأو كينغ�سلي كومان يوم ال�سبت 
اأول اأول اأم�س لو متكن مبابي من اللعب. لكن العب مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي الذي متركز يف املكان املعهود 
اأكيد يف  "مير بفرتة �سعبة نف�سيا وبدنيا" وفقا لدي�سان، اكت�سب نقاطا ايجابية ب�سكل  الأوليفييه جريو، الذي 
ت�سرين الثاين/نوفمر على االأقل اأكر من كومان الذي كان اأقل تاألقا ال�سبت، واأكر من مهاجم ت�سل�سي "الغائب 

نظريا" عن املباراة التي خ�سرتها فرن�سا اأمام فنلندا �سفر2-، ويف الدقائق االأخرية �سد الرتغال.
الفر�س االأربع ال�سائعة التي �سنحت ملار�سيال يف املباراة �سد الرتغال، اإما الخفاقه اأو لتفوق احلار�س روي باتري�سيو 
انه  دافع عنه مدربه معترا  الديوك. فيما  25 مباراة مع  اأنه �سجل هدفا وحيدا فقط يف  القلق، ال�سيما  تثري 
"�سنعها )الفر�س( بنف�سه" و"قام باحلركات ال�سحيحة". وعلى غرار رابيو، عاد مار�سيال اإىل منتخب 

باده هذا اخلريف للمرة االأوىل منذ عام 2018، وقد جنح هو االآخر بفر�س نف�سه.

فرن�صا تبني خمططاتها ملو��صلة 
�صيطرتها بدوري �لأمم 



 
�ملاء يهدد حياتها لو ��صتحمت

اأنها تعاين من ح�سا�سية �سديدة جتاه املاء  ك�سفت فتاة بريطانية 
لدرجة اأن اال�ستحمام قد يودي بحياتها.

املائية  اإ�سابة دانييل مكرافن )12 عاماً( بال�سرى  ومت ت�سخي�س 
قبل نحو عام، وهي حالة ُيعتقد اأنها ت�سيب اأقل من 100 �سخ�س 
حول العامل، وقبل ذلك كانت �سغوفة بال�سباحة، لكنها االآن مل تعد 
قادرة على ممار�سة هوايتها املف�سلة، كما اأنها تعاين من نوبات اأمل 

�سديدة عندما تتعرق اأو تبكي.
وبداأ االأمر على �سكل طفح جلدي موؤمل ومثري للحكة كلما الم�ست 
اأي  ملواجهة  اأينما ذهبت  االأدرنالني  االآن حمل حقن  امل��اء، وعليها 
نوبة اأمل، وا�سطرت للتخلي عن هوايتها املف�سلة وهي ال�سباحة، 

والبقاء يف املنزل خال ف�سل ال�سيف حتى ال تتعرق.
وقالت والدتها ال�سيدة �ساري )39 عاماً( " اإنه اأمر موؤمل و�سعب 
ال�سيف  يف  تبكي  وكانت  ال�سباحة  حتب  كانت  لها،  بالن�سبة  حقاً 
اأن  مي��ك��ن  اأ���س��دق��ائ��ه��ا،  م��ع  ال�سباحة  ت�ستطع  مل  ع��ن��دم��ا  امل��ا���س��ي 
يت�سبب ذلك يف اإ�سابتها ب�سدمة حت�س�سية قد ت�سل اإىل رئتيها او 

ت�ساب بنوبة قلبية تهدد حياتها".
واأ�سافت والدة دانييل " اإنها تعاين من ح�سا�سية جتاه املياه املعباأة 
يف زجاجات، واملياه املاحلة وماء ال�سنبور، ولكن ميكنها �سربه، اإنه 
الأنها  اال�ستحمام  اأو  وجهها  غ�سل  اإىل  حتتاج  عندما  مرهق  اأم��ر 
دانييل جرعة  اأن تفعل ذلك خوفاً على حياتها". وتاأخذ  ال تريد 
االإ�سراف  اإىل  وحتتاج  يومياً،  الهي�ستامني  م�سادات  من  واح��دة 
من قبل والدتها اأثناء اال�ستحمام، وحتمل حقن االأدرنالني طوال 
ال��وق��ت، ورغ���م ك��ل ه���ذه االح��ت��ي��اط��ات ال ت���زال ت��ع��اين م��ن نوبات 
احل�سا�سية املوؤملة، وتاأمل والدتها اأن ال يتطور االأمر اأكر من ذلك 

مع مرور الوقت، بح�سب �سحيفة ذا �سن الريطانية.

�صباق �صّد �لزمن لك�صف خبايا �صفينة فايكينغ 
�سفينة  الزمن النت�سال  �سّد  �سباقا  نروجيون  اآثار  علماء  يخو�س 
كبرية  بعناية  عاملني  الفايكينغ،  حقبة  يف  قر  مقام  تقوم  كانت 
العفن  م��ن  الكنز  ه��ذا  حلماية  كلل  وب��ا  اأ���س��راره��ا  ع��ن  للك�سف 
الذي يهّدده. من ُدفن هنا؟ ووفقا الأّي طقو�س؟ وماذا تبّقى من 
االأ�ساحي؟ وماذا �سيتك�ّسف لنا عن اجلماعة التي كانت تعي�س يف 
ع�سرين  على  املمتّدة  ال�سفينة  هذه  تثريها  كثرية  اأ�سئلة  املوقع؟ 
الذي  اخل��ّث  ع��ن  امل��ج��ّردة  العني  تفّرقها  بالكاد  وال��ت��ي  كيلومرتا 
يغّطيها. ويحاول علماء االآثار الك�سف عن خباياها قبل اأن يق�سي 
ال��ذي��ن مل  للعلماء  �سّيقة  ج��ّد  وه��ي مهّمة  عليها فطر جم��ه��ري. 
تت�سّن لهم درا�سة �سفينة تعود للفايكينغ منذ اأكر من قرن. ويعود 
اآخر اكت�ساف من هذا النوع اإىل العام 1904 عندما نب�ست �سفينة 

اأوزبرغ، وذلك يف اجلهة املقابلة من الوادي اخلايل.
وتقول كاميا �سي�سيلي وين من متحف التاريخ الثقايف يف جامعة 
هي  "قليلة  التنقيب  عمليات  على  االإ���س��راف  ت��ت��وىّل  التي  اأو�سلو 
ال�سفن االأ�سرحة التي مّت العثور عليها. واأنا جّد حمظوظة، فهذه 

الفر�سة مل تت�سّن للكثري من علماء االآثار يف م�سريتهم".
حتت خيمة كبرية بي�ساء ورمادية اللون ن�سبت يف قلب حقل ي�سّم 
الروج،  �سرق  بالقرب من مدينة هالدن يف جنوب  مقرة كبرية 
ي��ن��ّق��ب ن��ح��و ع�����س��رة ع��ل��م��اء يف االأر������س، مم��ّددي��ن اأو راك��ع��ني وهم 
يرتدون �سرتات فاقعة اللون. وقد اكت�سفت مامح هذه ال�سفينة 
املطمورة يف االأر�س �سنة 2018 بوا�سطة رادار جيولوجي خلراء 
تنّبهوا اإىل جثوة قريبة. وك�سفت العّينات االأوىل اأن التاآكل بات يف 

مرحلة متقّدمة، فاأطلقت اأعمال التنقيب على وجه ال�سرعة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أين طفلي؟.. فيديو ماأ�صاوي لأم حلظة غرق ر�صيعها
ر�سدت لقطات فيديو م�سهدا مفجعا الأم ت�سرخ يف لوعة باحثة دون جدوى عن ر�سيعها الذي غاب لاأبد يف عر�س 

البحر، بعدما تعر�س قارب كان يحملها مع ع�سرات املهاجرين االآخرين للغرق يف مياه البحر االأبي�س املتو�سط.
اأين  اأن��ا؟  مل��اذا  اأرى طفلي. لقد فقدت طفلي.  "لن  وت�سمع يف الفيديو �سرخات االأم التي راح��ت تنتحب يف ج��زع: 
طفلي؟" وذلك يف نداءات يائ�سة وجهتها للمنقذين على منت زورق تابع ملنظمة Open Arms االإ�سبانية اخلريية. 
وميكن روؤية االأم، التي مل يك�سف عن هويتها، وهي ت�ستند على حافة القارب، ت�سرخ وحتدق بياأ�س يف املياه، حيث 

جتري عمليات اإنقاذ مهاجرين اآخرين.
كما ميكن روؤية زورق اآخر، يحمل عددا من املهاجرين، بينما يحاول اآخرون ال�سعود اإليه من البحر.

للغرق  100 مهاجر حني تعر�س  القارب كان يحمل نحو  اأن   )Open Arms( املفتوحة االأذرع  واأعلنت منظمة 
قبالة ال�ساحل الليبي، بينما ا�ستمرت عملية االإنقاذ طوال الليل.

وح�سب ما نقلت "�سكاي نيوز"، فقد تاأكدت الكارثة حني متت العثور على جثة الر�سيع جوزيف، البالغ من العمر 
6 اأ�سهر، مع 5 مهاجرين اآخرين تعر�سوا جميعا للغرق.

ونقل ال�سحايا جميعا بوا�سطة مروحية تابعة خلفر ال�سواحل االإيطايل اإىل م�ست�سفى يف مالطا، قبل اأن يتم الحقا 
 Open Arms دفن جوزيف يف جزيرة المبيدوزا االإيطالية، حيث نقلت اأي�سا والدته املفجوعة. وقالت منظمة
اإنها قررت ن�سر تلك اللقطات املاأ�ساوية بهدف لفت االنتباه اإىل املخاطر التي يواجهها املهاجرون عند عبور البحر 

االأبي�س املتو�سط، خا�سة بعدما فر�ست دول اأوروبية قيوًدا على �سفن االإنقاذ العاملة يف املنطقة.
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�صوؤ�ل ب�صيط يف �حل�صاب يثري جدًل على �لإنرتنت
اأثارت م�ساألة ح�سابية ب�سيطة جداًل كبرياً بني م�ستخدمي االإنرتنت منذ 

ن�سرها على موقع التوا�سل االجتماعي تويرت.
و�سارك االآالف يف حل امل�ساألة احل�سابية على تويرت، وانق�سم املجيبون اإىل 
فريقني، اعتر اأحدهما اأن النتيجة هي: 1 بينما اأجاب الفريق الثاين باأن 

احلل هو: 9.
االلتبا�س  ويتمثل   26  )1+2(= ? ن��اجت   هو  ما  احل�سابية:  امل�ساألة  وتقول 
يقول  حيث  امل��ع��ادل��ة،  نهاية  يف  اأو  اأواًل  القو�س  داخ��ل  م��ا  ح��ل  يف  الرئي�سي 
الفريق االأول اإن حا�سل جمع ما بداخل القو�س = 3 وبعد �سربه بالرقم 2 
6 يكون اجلواب  6 على  6، وعند تق�سيم  خارج القو�س نح�سل على الرقم 
= 1. الفريق الثاين يعتقد اأن عملية التق�سيم لها االأولوية، حيث ي�ساوي 
داخل  م��ا  مبجموع  ال��ن��اجت  ه��ذا  �سرب  وعند   ،3  =2 على   6 ق�سمة  حا�سل 
القو�س يكون اجلواب = 9. واختلفت االإجابات ب�سكل كبري، ويعتقد البع�س 
اأن ذلك يرجع اإىل اختاف املناهج الدرا�سية من بلد الآخر، بح�سب موقع 

ميرتو الريطاين.

تز�يد عمليات �لنتحار يف مالوي 
حّيه  يف  اأمل  �سرخة  ارتفعت  عندما  الليل  و�سط  يف  كاونغا  ب��ول  ا�ستيقظ 
ال�سرعة  الهادئ فيليلونغوي عا�سمة ماوي، فارتدى ماب�سه على وجه 

وهرع اإىل املنزل املجاور ليعر�س امل�ساعدة.
هناك اأخرته عائلة جاره و�سط النحيب والبكاء اأن كوندواين بوتا البالغ 
31 عاما واالأب لفتاة عمرها �سنتني، قتل نف�سه بابتاع �سّم للفئران، بعدما 
�سعى جاهدا الإنقاذ �سركته للبناء و�سط ديون ا�سطر اإىل اقرتا�سها خال 
"كان  اأزمة وباء كوفيد19-. وقال الق�س بول كاونغا لوكالة فران�س بر�س 
غارقا يف امل�سكات املالية وكان يبذل كل ما بو�سعه. اجلميع خال اجلنازة 

اتفاق على القول اإنه كان يجدر به ال�سمود، الأنا الأزمة تطالنا جميعا".
وكان ذلك ثالث حادث انتحار يف احلي خال اأ�سبوعني.

اأي���ام، اأق���دم رج��ل اآخ��ر م��ن �سكان احل��ي ك��ان يعاين م��ن كمية  وبعد ب�سعة 
الدافع خلف عمليات  اأن  كاونغا  بول  وي��رى  نف�سه.  قتل  الديون، على  من 

االنتحار هو االأزمة االقت�سادية التي ازدادت حدة مع تف�سي الوباء.
ودفع  امل��اأزق  للخروج من  ي�ستعينون مبرابني يف حماولتهم  "النا�س  وقال 
رواتب موظفيهم وقبل اأن يتنّبهوا لاأمر، تتخّطى املبالغ املرتتبة عليهم 
ال�سداد". كانت ماوي باالأ�سا�س من الدول االأكر فقرا يف  قدرتهم على 
العامل حني انت�سر فريو�س كورونا امل�ستجد يف القارة، ف�سدد �سربة اإ�سافية 
القت�سادها. ويعي�س ن�سف �سكانها ال�19 مليونا دون عتبة الفقر، وبح�سب 
مليون   1،1 ف��اإن  الغذائية،  ال�سيا�سة  ح��ول  لاأبحاث  ال��دويل  املعهد  اأرق��ام 

ماوي ان�سموا اإىل �سفوف الفقراء خال ال�سنة اجلارية وحدها.

�أ�صالة بفيلم وثائقي 
عن ق�صة جناحها

ال�����س��وري��ة  اأ�سالة   ال��ف��ن��ان��ة  ن�����س��رت 
على  اخلا�س  ح�سابها  عر  فيديو 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د 
يف  جناحها  م�سوار  فيه  اخت�سرت 
ون�سف  دق��ائ��ق  بثاث  الفن  ع��امل 
منذ طفولتها واأحامها اإىل حني 

حتقيقها.
وعّلقت اأ�سالة على الفيديو قائلة: 

ُحّرة.. "اأنا 
ر.. يطول ُحزين اأو يق�سُ
اأقول ما اأريُد اأو اأ�سكت..

اأُغّني اأ�سرخ اأّو اأُهم�س اأو اأبكي..
مع  اأك�����ون  اأّن  اأّو  وح���دت���ي  اأخ���ت���ار 

اأحد..
واأحفظ  بعملي  مو�سولة  اأنا  طاملا 
اأب��ن��ائ��ي وب��ي��ت��ي، واأح��ف��ظ كرامتي 
وق��ب��ل��ه��ا ك���رام���ة اأب����ي وم����ًن بعدي 
منذ  كنُت  ولطاملا  واأحّبتي،  اأبنائي 
اأنا  ب����داأت ه��ك��ذا ! ���س��اأب��ق��ى ك��م��ا  اأن 

بداأت..
ّحّرة ُحّرة..".

حذ�ء ملكة فرن�صا 
ب�40 �ألف يورو 

بيَع حذاء اأبي�س اأنيق من احلرير 
امل��اع��ز ك��ان ع��ائ��دا اإىل ملكة  وجلد 
فرن�سا ماري اأنطوانيت باأكر من 
40 األف يورو يف مزاد اأقيم االأحد 
يف ف��ر���س��اي ق��رب ب��اري�����س، على ما 

اأعلنت دار "اأوزنا" للمزادات.
االأبي�س  ه��ذا احل��ذاء  ويبلغ ط��ول 
احلرير  ويغطي  �سنتيمرتا،   22،5
ثلثه فيما اجل��زء اخللفي م�سنوع 
م��ن ج��ل��د امل���اع���ز، م��ع ن��ع��ل جلدي 
متداخلة  مطوية  ���س��رائ��ط  واأرب����ع 
ع��ل��ى اجل���ان���ب، وك��ع��ب ب��ط��ول 4،7 

�سنتيمرتات، بح�سب "اأوزنا".
االأبي�س  ه��ذا احل��ذاء  ويبلغ ط��ول 
ي�����وازي يف  م���ا  ���س��ن��ت��ي��م��رتا،   22،5

الع�سر احلايل قيا�س 36.
كامبان،  ال�������س���ي���دة  اأن  وُي���ع���ت���ق���د 
احلذاء  ه��ذا  اأعطت  امللكة،  خادمة 
لو�سوفان  اإميلي  ماري  ل�سديقتها 
االأخرية  وف��اة  ب��ري��وازان، وبعد  دو 
عائلتها منذ  1816 حفظته  العام 

نهاية القرن الثامن ع�سر.
اأن  اإىل  "اأوزنا"  دار  واأ�������س������ارت 
ه���واة  م���ن  الكبري"  "االهتمام 
بيع  جعل  "العامليني"،  املجموعات 
بكثري  اأع��ل��ى  �سعراً  يحقق  احل���ذاء 
من ذاك الذي كان متوقعاً ويراوح 
وع�سرة  ي����ورو  اآالف  ث��م��ان��ي��ة  ب���ني 
اآالف، اإذ بيع مببلغ 43750 يورو.

امللكة  �سخ�سية  اأن  ذل���ك  وي���وؤك���د 
م�����اري اأن���ط���وان���ي���ت امل���ت���ح���درة من 
اأُعدمت  وال��ت��ي  اأ����س���ول من�����س��اوي��ة 
تزال  ال   ،1793 ���س��ن��ة  ب��امل��ق�����س��ل��ة 

حمور اهتمام كبري.

يعرث على �صيف يعود لقبل �مليالد 
جي�سينيك  م���دي���ن���ة  يف  رج������ل  ع����ر 
الت�سيكية، اأثناء جتوله يف الغابة بحثا 
الرابع  للقرن  يعود  �سيفا  الفطر،  عن 
�سحيفة  وح�����س��ب  امل��ي��اد.  ق��ب��ل  ع�سر 
رومان  ت��وج��ه  نيوز"،  ويكلي  "يورو 
الفطر  ل��ق��ط��ف  ال���غ���اب���ة  اإىل  ن���وف���اك 
ب����ارزا من  و���س��ادف �سيئا غ��ري��ب��ا ك���ان 
بوجود  ت��ف��اج��اأ  �سحبه  وع��ن��د  االأر�����س، 
قبل  م��ن  فح�سه  وب��ع��د  اأث����ري.  �سيف 
علماء االآثار، تبني اأن ال�سيف يعود اإىل 
امل��ي��اد وهو  ال��راب��ع ع�سر قبل  ال��ق��رن 
م�سابه جدا الأ�سلحة الع�سر الرونزي 
اأملانيا.  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���ث���ور  مت  ال���ت���ي 
وق�����ال م���ي���ان ري��ت�����س��ي، م���ن املتحف 
اأن  جي�سينك،  مدينة  يف  االإث��ن��وغ��رايف 
االكت�ساف مثري للده�سة الأن املنطقة 
تلك  ب��ال�����س��ك��ان يف  م��ك��ت��ظ��ة  ت��ك��ن  مل 
اإجراء  �سيتم  اأن���ه  اإىل  الف��ت��ا  احل��ق��ب��ة، 
املزيد من البحث يف املنطقة على اأمل 

الك�سف عن قطع اأثرية اأخرى.

ت�صعيني ينجو من حادث قفز باملظلة  
جنا اأ�سرتايل يبلغ 91 عاماً من حادث تعر�س له خال 
���س��وى ببع�س  ي�����س��ب  اإذ مل  ب��امل��ظ��ل��ة،  ال��ق��ف��ز  مم��ار���س��ت��ه 
الر�سو�س بعد �سقوطه يف البحر، على ما اأعلنت ال�سرطة  
اأم�����س االث���ن���ني. وت����وىل ع���دد م��ن ال�����س��ك��ان ب��ال��ق��رب من 
واري��وود اإىل ال�سمال من �سيدين، اإ�سعاف الرجل يف املاء 
قرابة ال�ساد�سة م�ساء االأحد. وتبني لفرق االإ�سعاف التي 
لبع�س  �سوى  يتعر�س  مل  اأن��ه  ال��رج��ل  وعاينت  ح�سرت 
اخل��دو���س وال��ك��دم��ات. وع��ر���س��ت بع�س و���س��ائ��ل االإعام 
فيها  يظهر  ا�سمه،  ع��ن  ُيك�سف  مل  ال���ذي  للرجل  ���س��وراً 
وهو مي�سي على ال�سخور مب�ساعدة امل�سعفني، فيما �ساقه 
م�ست�سفى  اإىل  الرجل  ونقل  ب�سمادة.  مغطاة  الي�سرى 
�سيدين الإجراء فحو�س اإ�سافية  �سور" يف  نورث  "رويال 

له. واأ�سارت ال�سرطة اإىل العثور على مظلته يف املاء.

ي�صرتي حمامة ب� �صعر خر�يف
قالت دار مزادات على االإنرتنت اإن حمامة �سباق بلجيكية 
رقما  كيم" �سجلت  "نيو  وتدعى  العمر عامني  تبلغ من 
بيعت  عندما  العامل  يف  االأغلى  باعتبارها  عامليا  قيا�سيا 
اأي  ي��ورو  1.6 مليون  اأم�س االأول االأح��د يف م��زاد مقابل 
ما يعادل نحو 1.9 مليون دوالر. وذكرت دار بيبا لتنظيم 
املزادات على االإنرتنت اأن احلمامة، التي تبلغ من العمر 
حمامة  با�سم  امل�سجل  ال�سابق  ال��رق��م  حطمت  ع��ام��ني، 
بلجيكية اأخرى تدعى اأرماندو كانت بيعت يف مار�س من 

العام املا�سي مقابل 1.252 مليون يورو.
االأمر  اإن  ال��دار  �ساحب  خي�سلريخت  نيكوال�س  ويقول 
ي�سكل مفاجاأة الأن "نيو كيم" اأنثى واأرماندو ذكر، وذكور 
احلمام عادة تباع ب�سعر اأعلى، اإذ ميكنها اإنتاج املزيد من 
يف  ���س��ارك��ت  كيم"  "نيو  اأن  خي�سلريخت  وذك���ر  الن�سل. 
اأف�سل طائر  2018 فقط وتوجت بلقب  �سباقات يف عام 
اإىل  اإح��ال��ت��ه��ا  اإىل  اأ�سحابها  دف��ع  م��ا  بلجيكا،  يف  �سغري 

تقاعد مبكر.
وميكن اأن يتكاثر احلمام عادًة حتى �سن العا�سرة، لذا فاإن 
لدى "نيو كيم" فر�سة كبرية الإنتاج الكثري من االأفراخ.
 200 كيم" ب�سعر  "نيو  على  ب��داأت  قد  العطاءات  وكانت 
غ�سون  يف  ارتفعت  لكنها  نوفمر،  م��ن  ال��ث��اين  يف  ي��ورو 
ي��ورو من جمموعة جنوب  1.31 مليون  اإىل  دقيقة   90
هواة  من  اثنان  حيازتها  على  يت�سابق  اأن  قبل  اأفريقية، 
ال�سغف  واأدى  االأح��د.  االأث��ري��اء  ال�سينيني  احلمام  جمع 
ال�سيني الكبري ب�سباقات احلمام الزاجل مل�سافات طويلة 
اإىل ارتفاع اأ�سعارها ب�سكل كبري، وخا�سة حمام املزارع يف 

بلجيكا، التي تعد املوطن الرئي�سي لهذه الريا�سة.

تر�مب يبتز خمرج من �أجل  م�صهد 
م���ف���اج���اأة م���دوي���ة ك�����س��ف ع��ن��ه��ا امل���خ���رج ال��ع��امل��ي  كري�س 
الرئي�س  قبل  م��ن  ل��اب��ت��زاز  تعر�سه  وه��ي  كولومبو�س ، 
ال��ظ��ه��ور يف  اأج���ل  االأم��ريك��ي  دونالد ترامب ، وذل���ك م��ن 

."Home Alone 2" م�سهد من فيلمه
جلاأ  ترامب  اأن  كري�س  اأك��د  "اإن�سايدر"،  موقع  وبح�سب 
فيه  يظهر  وال���ذي  امل�سهد،  يف  ظ��ه��وره  مقابل  ل��اب��ت��زاز 
�سهري  وم���ق���اول  اأع���م���ال  ك��رج��ل  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ب�سخ�سيته 
يقوم بتوجيه بطل الفيلم، ماكويل كالكن، داخل فندقه 

ال�سهري يف مدينة نيويورك االأمريكية "ذا بازا".

جريوز�ليما �أغنية ترفع �ملعنويات يف زمن �لنعز�ل 
قّربت  اجتماعي،  تباعد  ق��واع��د  ال��وب��اء  فر�س  عندما 
الغو�سبل  اأ����س���ل���وب  م���ن  م�����س��ت��وح��اة  ب���ال���زول���و  اأغ���ن���ي���ة 
االأ�سخا�س عر مواقع التوا�سل، رافعة املعنويات حول 

العامل.
من  اأك���ر  االآن  اإىل  "جريوزاليما"  اأغ��ن��ي��ة  وح�����س��دت 
230 مليون م�ساهدة على "يوتيوب" يف خال اأقّل من 

�سنة.
ن�سر  على  االأ�سخا�س  مئات  احلما�سية  اأنغامها  وحّثت 
فيديوهات يرق�سون فيها بفرح على طاقتها االإيجابية 

امل�ستوحاة من ال�سلوات، على حّد قول موؤّلفيها.
االأري���ك���ة منذ  ع��ن  يقفز  اإف��ري��ق��ي  ج��ن��وب  ب�سبّي  ف����اإذا 
االأنغام االأوىل ليتمايل على املو�سيقى بحما�سة، مثريا 
ت�����س��ّوره. وه��ا ه��ي جمموعة من  التي  �سحك وال��دت��ه 
جميعاً  يرتدون  وال�سود،  البي�س  من  الغابات،  حّرا�س 
بيج،  ق�سري  و�سروال  قمي�س  من  املوؤّلف  العمل  لبا�س 
يف  "جريوزاليما"  ع��ل��ى  متقنة  ب��خ��ط��وات  ي��رق�����س��ون 

حممية للحيوانات يف جنوب اإفريقيا.
حول  الكثريين  نفو�س  يف  احلما�سة  االأغ��ن��ي��ة  واأث����ارت 
العامل الذين اهتّزوا على اأنغامها، من ممّر�سني اأمام 

ومدعوين  �ساحنتهم  حول  منجم  وعمال  م�ست�سفاهم 
�سرييل  اإف���ري���ق���ي  اجل���ن���وب  ال��رئ��ي�����س  اإىل  م��ط��ع��م  يف 
"حتدي  امل�ساركة يف  اإىل  دعا مواطنيه  ال��ذي  رامافوزا 
اأيلول/ يف  ر�سمية  عطلة  ي��وم  مبنا�سبة  جريوزاليما" 

�سبتمر.
واأقّر من�ّسق االأ�سطوانات اجلنوب اإفريقي ما�سرت كاي 
جي الذي اأّلف و�سّجل هذه االأغنية مع املغنية نوم�سيبو 

زيكودي باأن "التفاعل كان مذها بالفعل".
"�ساند  واع���ت���ر ل��و���س��ي��و���س ب���ان���دا، م��ن��ّظ��م م��ه��رج��ان 
ميوزيك" على �سفاف بحرية ماوي يف بداية ال�سهر، 
"اأن�سودة كوفيد" التي  "جريوزاليما" باتت مبثابة  اأن 
تنت�سر يف فرتة قامتة. واعُترت "جريوزاليما" اأخريا 
"ام  جوائز  توزيع  حفل  خ��ال  اإفريقية  اأغنية  اأف�سل 
بارزة  اأعمال الأ�سماء  تي يف" االأوروب��ي��ة، متقّدمة على 
النيجريي رميا  ال��راب  ال�سمراء، مثل مغني  القارة  يف 
ومواطنه مغني البوب االإفريقي بورنا بوي والكونغويل 
غاز ماويتي. وغّرد وزير الثقافة يف جنوب اإفريقيا ناتي 
متيتوا "نحن فخورون جّدا ب�سفريينا اللذين ميّثان 

وطننا خري متثيل بطريقة جامعة ال مثيل لها".

ر�نيا من�صور ترد على 
�تهامها بالغرور

تتعر�س املمثلة امل�سرية  رانيا من�سور  ل�سل�سلة انتقادات تتهمها 
�سفحاتها  على  املتابعني  بع�س  اإ�سافة  رف�ست  بعدما  بالغرور 
على مواقع التوا�سل االجتماعي، مو�سحة اأنه ال بد من احرتام 

خ�سو�سيتها، الأنه ال يوجد �سابق معرفة بينها وبينهم.
وكتبت رانيا على �سفحتها: "اأنا نف�سي اأعرف هما النا�س بتوع 
ممكن يا فنانة تقبلي االأدد دول بيفكروا يف اإيه!! اأقبل االدد ليه 
اأنا معرفك�س وال اأنت قريبى وال �ساحبى وال زمايل فى ال�سغل 
وال معرفة حتى اأخليك فى الفريندز عندى بتاع ايه؟؟؟ عل�سان 
تتابعنى مثا طيب ما انت بتابعتنى ايه تانى بقى؟ لو �سمحتوا 

احرتموا خ�سو�سيات النا�س".

مت�سوقون يلتقطون ال�سور بجوار مركز الت�سوق ايكون�سيام يف بانكوك.   ا ف ب


