
   

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفد قادة جمموعة 
التفاقيات الإبراهيمية يف بريطانيا

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال����دويل وف���د ق���ادة جم��م��وع��ة الت��ف��اق��ي��ات الإب��راه��ي��م��ي��ة يف بريطانيا 
اتفاقيات  وتو�شيع  تنفيذ  دعم  اإىل  تهدف  التي  الربحية  غري  املنظمة 

ال�شالم التاريخية يف ال�شرق الأو�شط.
وقد التقى �شموه يف ق�شر الإمارات باأبوظبي ليام فوك�س وزير الدفاع 
والتجارة ال�شابق يف بريطانيا رئي�س جمموعة التفاقيات الإبراهيمية 
نائب  غارنييه  م��ارك  املجموعة،  ووف��د  الربيطاين  ال��ربمل��ان  واأع�شاء 
النائب والرئي�س  الدولية و�شتيفن كراب  التجارة  رئي�س جلنة اختيار 
الربملاين لأ�شدقاء اإ�شرائيل املحافظني والدكتورة ليزا كامريون نائب 

يف الربملان ورئي�س APPG لل�شوؤون اخلارجية.
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س اجلهود التي تقوم بها جمموعة التفاقيات 
الإبراهيمية يف بريطانيا لدعم اتفاقيات ال�شالم البراهيمية باملنطقة 

ون�شر قيم التعاي�س والت�شامح بني ال�شعوب.   )التفا�شيل �س2(

»لنجعل �ستاءهم اأدفاأ« جتذب تفاعال وا�سعا من امل�ساهري 
وموؤثري و�سائل التوا�سل و�سط دعوات لأو�سع م�ساركة

•• دبي - وام:

امل�شاهري  و���ش��ط  وا���ش��ع��ا  ت��ف��اع��ال  اأدف����اأ  ���ش��ت��اءه��م  لنجعل  ج��ذب��ت حملة 
واملوؤثرين على مواقع التوا�شل الجتماعي، الذين بادروا اإىل التفاعل 
معها من خمتلف اأنحاء العامل عرب ن�شر مواد داعمة وتقدمي التربعات 
الغرفة  حميط  حت��ول  ح��ني  ،يف  كذلك  ال��ت��ربع  على  متابعيهم  وح�س 
اأبوفلة  �شليمان  ح�شن  اليوتيوير  اتخذها  التي  دب��ي  و�شط  الزجاجية 

منطلقا لبثه املبا�شر امل�شتمر على موقع يوتيوب. )التفا�شيل �س3(

ال�شوارع خالية وال�شراب العام ي�شل انحاء لبنان   )رويرتز(

متظاهر �شوداين يلوح بالعلم الوطني خالل احتجاج يف العا�شمة اخلرطوم   )ا ف ب( 

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما ب�ساأن 
جمال�س الأحياء ال�سكنية يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
دبي،  لإم���ارة  رع��اه اهلل، ب�شفته حاكماً  ال���وزراء،  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
2022 ب�شاأن جمال�س الأحياء ال�شكنية يف اإمارة  املر�شوم رقم 1 ل�شنة 
ف على اأو�شاع الإماراتيني واحتياجاتهم  دبي. ويهدف املر�شوم اإىل التعرُّ
من اخلدمات احلكومية ب�شكل عام واخلدمات الجتماعية ب�شكل خا�س، 
الروابط  وت��ع��زي��ز  ل��الإم��ارات��ي��ني،  احل��ي��اة  ج���ودة  حت�شني  يف  وامل�شاهمة 

الجتماعية بني قاِطني الأحياء ال�شكنية.   )التفا�شيل �س2(

الرئي�س الرو�شي خالل اجتماعه مع وزير دفاعه اأم�س   )رويرتز(

الكرملني: العقوبات الأمريكية تعادل قطع العالقات بني البلدين 

م�سروع دميوقراطي يف الكونغر�س الأمريكي ملعاقبة بوتني 
•• عوا�صم-وكاالت:

ق����دم اأع�������ش���اء دمي���وق���راط���ي���ون يف 
اقرتاح  الأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س 
ع����ق����وب����ات على  ل���ف���ر����س  ق�����ان�����ون 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني، 
لكييف،  مالية  م�شاعدات  وتقدمي 

اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا.
وي���ن�������س اق��������رتاح ق����ان����ون ال���دف���اع 
ع���ن ���ش��ي��ادة اأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى فر�س 
عقوبات على بوتني ورئي�س وزرائه 
وم�شوؤولني  مي�شو�شتني،  ميخائيل 
من  وال��ع��دي��د  ب���ارزي���ن،  ع�شكريني 
الرو�شي،  امل�شريف  القطاع  كيانات 
الأعمال  ت�شاعد  اأو  غ��زو  على  رداً 

العدائية الرو�شية �شد اأوكرانيا.
وين�ّس القرتاح على 500 مليون 
اإ�شافية  ع�شكرية  م�شاعدات  دولر 
الغزو  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  لأوك����ران����ي����ا 
م��ن �شعف ما  اأك���ر  اأي  ال��رو���ش��ي، 
قدمته اإدارة بايدن لكييف يف العام 

املا�شي.
اأوكرانيا  ح��ول  التوتر  ح��دة  وزادت 
الوليات  ات��ه��م��ت  ب��ع��دم��ا  م���وؤخ���را 
املتحدة ودول غربية رو�شيا بح�شد 
اأوكرانيا،  ق��رب ح��دوده��ا مع  ق��وات 

ا�شتعداداً لغزو حمتمل.
الدميوقراطي  ال�����ش��ن��ات��ور  وق�����ال 

�سالح وزيباري يتناف�سان على رئا�سة العراق

املحكمة العليا يف العراق توقف عمل الربملان موؤقتا
•• بغداد-وام-وكاالت: 

اإيقاف  ام�����س،  ال��ع��راق��ي،  الق�شاء  يف  حمكمة  اأع��ل��ى  ق���ررت 
عمل جمل�س النواب الربملان الذي عقد اأول جل�شاته الأحد 

املا�شي.
وا�شدرت املحكمة الحتادية العليا، اأم�س، اأمراً ولئياً يق�شي 

باإيقاف عمل هيئة رئا�شة الربملان املنتخبة موؤقتا.
وقررت املحكمة حكمها، بح�شب وثائق و بعد النظر يف دعوى 
اأقاماها اثنان من النواب، طعناً بد�شتورية الجراءات التي 
اأ�شفرت  جرى اتباعها يف اجلل�شة الفتتاحية للربملان التي 

عن انتخاب رئي�س للمجل�س ونائبني له.
وين�س قرار املحكمة الحتادية بالإيقاف املوؤقت لعمل هيئة 
املقدمة  ب��ال��دع��اوى  ال��ب��ّت  ال��ن��واب اىل ح��ني  رئا�شة جمل�س 
ل��ذل��ك.وي��رتت��ب ع��ل��ى قرار  ل��دي��ه��ا، دون ان حت���دد م��وع��داً 
املحكمة الحتادية العليا اإيقاف اإجراءات فتح باب الرت�شيح 

ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين ب��اف��ل ج���الل ال��ط��ال��ب��اين، يتم�شك 
برت�شيح الرئي�س العراقي احلايل برهم �شالح لدورة ثانية، 
كون اأن هذا ا�شتحقاق لالحتاد ول يجوز التدخل يف خياراته، 
لكن احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين يرف�س اإعادة تر�شيح 
�شالح، طالبا من الحتاد الوطني اختيار مر�شح اآخر اأو اأقله 

طرح عدة مر�شحني.
وت�����ش��ي��ف امل�������ش���ادر: ال��دمي��ق��راط��ي ان��ت��ظ��ر ح��ت��ى اللحظة 
الأخرية كي يقرتح الحتاد ا�شما اآخر غي����ر الرئي�س برهم 
قدم  وهكذا  مبر�شحه،  مت�شك  املقابل  الطرف  لكن  �شالح، 
فعل،  ك��رد  الآخ���ر  ه��و  مر�شحه  الكرد�شتاين  الدميقراطي 
زيباري،  ه��و���ش��ي��ار  ل��ل��ح��زب،  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�شو  وه���و 
وه���و م��ن ال��ق��ي��ادي��ني ال��ب��ارزي��ن ف��ي��ه وخ���ال رئ��ي�����س احلزب 
يعني  زي��ب��اري  ب��وزن  �شخ�شية  وتر�شيح  ال��ب��ارزاين،  م�شعود 
انتزاع من�شب رئا�شة  الكرد�شتاين جاد يف  الدميقراطي  اأن 

العراق هذه املرة.

الالزمة،  الثانية  اخلطوة  وهو  اجلمهورية،  رئي�س  ملن�شب 
الوزراء  لرئا�شة  لت�شمية مر�شح  العراقي،  الد�شتور  بح�شب 

بعد التوافق بني الكتل ال�شيا�شية.
اىل ذلك قدم الرئي�س العراقي احلايل، برهم �شالح، اأم�س 
اخلمي�س، ر�شميا اأوراق تر�شحه لولية رئا�شية ثانية، وذلك 
بعد تقدمي ع�شو املكتب ال�شيا�شي يف احلزب الدميقراطي 
الكرد�شتاين، هو�شيار زيباري، اأوراق تر�شحه ر�شميا ملن�شب 

رئا�شة جمهورية العراق، الأربعاء.
ويرى املراقبون بذلك، اأن اخلالف بني احلزبني الكرديني 
الرئي�شيني، الدميقراطي والحتاد الوطني الكرد�شتانيني، 
واأن  ومعلنا،  مك�شوفا  بات  العراق،  رئا�شة  على  و�شراعهما 
2018، ح��ني دخل  اإع�����ادة ���ش��ي��ن��اري��و  الأم�����ور ت��ت��ج��ه ن��ح��و 
الطرفان مبر�شحني اأثنني معركة ح�شم من يتوىل املن�شب.
وح�شب م�شادر �شيا�شية كردية مطلعة، رف�شت الإف�شاح عن 
اإىل �شكاي نيوز عربية، فاإن رئي�س الحتاد  ا�شمها، حتدثت 

احتجاجات جديدة يف ال�سودان واجتماع حا�سم لقوى احلرية والتغيرييوم الغ�سب.. اإ�سراب عام ي�سل لبنان
•• اخلرطوم-وكاالت:

على  ال��غ��از  قنابل  اأم�����س،  ال�����ش��ودان��ي��ة،  ال�شرطة  اأطلقت 
مع  اخل���رط���وم،  يف  ال��رئ��ا���ش��ي  الق�شر  ب�����ش��ارع  حمتجني 
جتدد املظاهرات املطالبة بان�شحاب اجلي�س من احلياة 
ال�شيا�شية. وتطالب ح�شود من الغا�شبني بحكم مدين 
ك��ام��ل يف ال�����ش��ودان وع����ودة اجل��ي�����س اإىل ث��ك��ن��ات��ه، و�شط 
تباين املواقف اإزاء مبادرة للحوار اأطلقتها منظمة الأمم 

املتحدة.
وتزامنا مع الت�شعيد يف ال�شارع، يعقد املكتب التنفيذي 
ل��ق��وى احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ري اج��ت��م��اع��ا، اخل��م��ي�����س، حل�شم 
املتحدة  الأمم  اأطلقتها  التي  موقفه من مبادرة احلوار 

مطلع الأ�شبوع.
وقال �شريف عثمان ع�شو املجل�س املركزي لقوى احلرية 
احلرية  موقف  اإن  عربية،  نيوز  �شكاي  ملوقع  والتغيري 
ومدى  للمبادرة  ال��ع��ام  الإط���ار  على  �شيعتمد  والتغيري 

الأطراف  اإىل طبيعة  اإ�شافة  ال�شارع،  ا�شتجابته ملطالب 
املوقف  على  عثمان  و�شدد  احل��وار.  معها  �شيجري  التي 
الع�شكري  املجل�س  مع  التحاور  برف�س  املتعلق  املبدئي 
بتكوينه احلايل، مو�شحا اأن اأي حوار ل يوؤدي للو�شول 
اإىل حكم مدين كامل للفرتة النتقالية لن يكون مقبول 

من جانب قوى احلرية والتغيري.
املدن  وع��دد من  العا�شمة  ال�شودانيون يف  اآلف  وجتمع 
جديدة،  احتجاجية  م�شريات  يف  الأخ����رى،  ال�شودانية 
موا�شلني التنديد بالإجراءات التي اتخذها قائد اجلي�س 
مبوجبها  اأعلن  التي  املا�شي،  اأكتوبر   25 يوم  الربهان 

حالة الطوارئ وحل جمل�شي ال�شيادة والوزراء.
بال�شودان  املتحدة  المم  مبعوث  اأك��د  ذل��ك،  غ�شون  يف 
فولكر برييت�س، اأن مهمة املبادرة الأممية تتمثل فقط يف 
اإىل طاولة  ال�شودانية واجللو�س  ت�شهيل لقاء الأط��راف 
اأو  نقاط لطرحها  اأي  لديها  ولي�شت  للتفاو�س،  واح��دة 

فر�شها على الأطراف ال�شودانية.

ال�سحة العاملية: الو�سع يف 
تيغراي اإهانة لالإن�سانية

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  الو�شع  على  اأي حت�شن  يطراأ  اإن��ه مل  العاملية  ال�شحة  قالت منظمة 
منطقة تيغراي �شمال اإثيوبيا من حيث الو�شول الطبي والإن�شاين، بل 

يزيد تعقيداً وتدهوراً، وي�شكل اإهانة لالإن�شانية.
ونقل موقع اأخبار الأمم املتحدة عن املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية 
اإىل التو�شل  اأن الوكالة الأممية �شعت  اأدهانوم جيربيي�شو�س  تيدرو�س 
املتاأثرة  املناطق  م��ن  وغ��ريه��ا  ت��ي��غ��راي،  اإىل  الأدوي����ة  لنقل  طريقة  اإىل 
بال�شراع، مثل عفر واأمهرا، واأ�شاف :�ُشمح لنا باإر�شال الدواء اإىل اإقليمي 

عفر واأمهرا، ومل ُي�شمح باإر�شال �شيء اإىل تيغراي.
وا�شتطرد اأنا من تلك املنطقة، من تيغراي، �شمال اإثيوبيا، ولكني اأقول 
ذلك دون اأي حتّيز. ما اأقوله هو احلقيقة، الو�شع خطري. ل مكان اآخر 
يف العامل جتدون فيه اأزمة مثل التي ت�شهدونها يف �شمال اإثيوبيا خا�شة 

يف تيغراي.
عام،  م��ن  لأك���ر  �شخ�س  م��الي��ني  ل�7  ك��ام��اًل  ح�����ش��اراً  "تخّيلوا  وت��اب��ع 
اأحد  اإع��الم ل  ات�شالت، ول  دواء، ول كهرباء، ول  ل يوجد طعام، ول 
ي�شتطيع الإبالغ عما يحدث ول توجد هواتف، اأعتقد اأن الو�شول اإىل 
اأثر كل  العائالت �شعب، ول يوجد نقد ول خدمات م�شرفية، تخيلوا 

ذلك على ال�شحة.

•• بريوت-وكاالت:

دخل لبنان حالة من ال�شلل، اأم�س اخلمي�س، اإثر بدء 
العامة وخدمات  امل��وا���ش��الت  ق��ط��اع  ع��ام يف  اإ���ش��راب 
اأخ��رى حيوية، فيما ت�شهد البالد تفاقم واح��دة من 

اأ�شواأ الأزمات القت�شادية يف العامل.
نقابات  ق���ررت  بعدما  لبنان  يف  الأزم����ة  ح��دة  وزادت 
باإيجاد  املطالبة  لأج��ل  اإ���ش��راب��ا  تخو�س  اأن  العمال 

حلول لالأو�شاع املزرية.
وتاأتي هذه اخلطوة فيما مل تفعل الطبقة احلاكمة 
ال��ب��الد م��ن حالة  اإخ����راج  مل��ح��اول��ة  ���ش��يء تقريبا،  اأي 

النهيار والف�شاد و�شوء الإدارة املتجذرة منذ عقود.
ذات  ال��دول��ة  تدير  التي  ال�شيا�شية  الطبقة  وتتعر 
ال�6 ماليني ن�شمة، من بينهم مليون لجئ �شوري، 
منذ احلرب الأهلية التي جرت يف الفرتة بني عامي 
1975 و1990، يف تطبيق الإ�شالحات التي طالب 

بها املجتمع الدويل.
واخلمي�س، اأغلقت اجلامعات واملدار�س يف جميع اأنحاء 

التحالف يح�سد 340 حوثيًا يف 
ماأرب والبي�ساء خالل 24 �ساعة

•• اليمن-وكاالت:

ك�����ش��ف حت��ال��ف دع����م ال�����ش��رع��ي��ة يف 
ا�شتهدافات  عن  اخلمي�س،  اليمن، 
24 �شاعة �شد  اآخ��ر  نفذها خ��الل 
والبي�شاء  م������اأرب  يف  احل���وث���ي���ني 
اأ�شفرت عن م�شرع اأكر من 340 
اإن��ه نفذ يف  حوثيا. وق��ال التحالف 
�شد  ا���ش��ت��ه��داف  عملية   31 م���اأرب 
�شاعة،   24 اآخ��ر  خ��الل  امليلي�شيات 
اآلية   18 ت���دم���ري  ع���ن  اأ����ش���ف���ر  م���ا 
واإح����داث  للميلي�شيات،  ع�شكرية 
خ�����ش��ائ��ر ب�����ش��ري��ة جت������اوزت 220 

عن�شرا من احلوثيني.
عن  التحالف  اأعلن  البي�شاء،  ويف 
�شد  ا�شتهداف  عملية   22 تنفيذ 
ما  �شاعة،   24 اآخ��ر  يف  امليلي�شيات 
اأدى اإىل تدمري 13 اآلية ع�شكرية 
ل��ل��م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات وم��ق��ت��ل اأك�����ر من 

عن�شرا.  120
با�شم  الناطق  اأك��د  �شابق،  ويف وقت 
ع���ب���ده جملي،  ال��ي��م��ن��ي،  اجل��ي�����س 
من   80% ت����دم����ري  اخل���م���ي�������س، 
اإجمايل اأ�شلحة ومعدات ميلي�شيات 
م��������اأرب  احل������وث������ي يف حم����اف����ظ����ة 

باملدفعية والطريان.
عن  اليمنية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
اجلي�س  مدفعية  اإن  ق��ول��ه،  جملي 
دم�����رت مواقع  ال��ع��م��ال��ق��ة  وق�����وات 
�شاركت  فيما  للحوثيني،  واأ�شلحة 
ال�شرعية  دع���م  حت��ال��ف  م��ق��ات��الت 
ا�شتهدفت  مركزة  جوية  ب�شربات 
وجتمعات  م���واق���ع  م���ن  ال��ع�����ش��رات 
م�شرح  ام����ت����داد  ع���ل���ى  اجل���م���اع���ة، 
العمليات القتالية وكبدتها خ�شائر 

كبرية يف العتاد والأرواح.

ان�����ف�����ج�����ار �����س����ي����ارة 
ح��ل��ب ري�����ف  يف  م��ف��خ��خ��ة 

•• دم�صق-وكاالت:  
اخلمي�س  مفخخة  �شيارة  انفجرت 
يف م��دي��ن��ة اع����زاز )ري����ف ح��ل��ب( ما 
اأ�شفر عن مقتل مدين واإ�شابة عدد 
نوعه  اأول تفجري من  امل��ارة يف  من 
اأحد عمال الإنقاذ  هذا العام. وقال 
�شيارة  يف  ُزرع����ت  ن��ا���ش��ف��ة  ع��ب��وة  اإن 
م��ن مكتب  ب��ال��ق��رب  ك��ان��ت متوقفة 
نقل حملي يف املدينة الواقعة قرب 

احلدود الرتكية.
امل��ر���ش��د ال�شوري  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
التي  ال�شيارة  اإن  الإن�����ش��ان،  حلقوق 
ا�شتهدفها النفجار تعود مل�شوؤول يف 

ال�شرطة الع�شكرية باملدينة.
يف  تفجريات  ع��دة  املدينة  و�شهدت 
واألقى  املا�شية.  القليلة  ال�شنوات 
تركيا  تدعمهم  �شوريون  مقاتلون 
م�شوؤولية  اجل���ي���ب  م���ن  اأع�������زاز  يف 
ت���ف���ج���ريات ���ش��اب��ق��ة ع���ل���ى وح�����دات 

حماية ال�شعب الكردية ال�شورية.
ال�سومال  ت��ه��ّدد  وا�سنطن 
بعقوبات اإذا اأرجئت النتخابات 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

بفر�س  املّتحدة  ال��ولي��ات  ه��ّددت 
عقوبات على القادة ال�شوماليني 
اإذا اأرجئت النتخابات الت�شريعية 
جمدداً يف بلدهم الغارق يف اأزمة 
وقالت  اأمنية.  وفو�شى  �شيا�شية 
الأم��ريك��ي��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
تغريدة على تويرت اإّن النتخابات 
اأكر  اأ�شاًل  تاأّخرت  ال�شومال  يف 

من عام عن موعدها.
املّتحدة  ال���ولي���ات  اأّن  واأ���ش��اف��ت 
�شّد  اإج�����راءات  لّت��خ��اذ  م�شتعّدة 
اإجراءها  يعرقلون  الذين  اأولئك 
اجل�����دول  اح��������رتام  ي���ت���م  مل  اإذا 
ال���زم���ن���ي اجل���دي���د ال�����ذي ح����ّدده 

املنتدى ال�شت�شاري الوطني.
ال�شومايل  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
حم���م���د ح�����ش��ني روب����ل����ي وح���ّك���ام 
وليات البالد اّتفقوا م�شاء الأحد 
على اإجراء النتخابات الربملانية 

بحلول 25 �شباط فرباير.
روبلي  ب���ني  ال���ت���وّت���رات  وت���ت���ك���ّرر 
والرئي�س حممد عبد اهلل حممد 
ب�شبب  �شّيما  ل  فارماجو،  امللقب 
واأثار  الن��ت��خ��اب��ات.  ه��ذه  تنظيم 
الرجلني  ب��ني  الأخ���ري  الت�شعيد 
النزاع  ي��ت��ح��ّول  اأن  م��ن  خم���اوف 
النطاق.  وا�شع  عنف  اإىل  بينهما 
وفارماجو الذي توىّل من�شبه يف 
2017 انتهت وليته يف 8 �شباط 
ف�����ش��ل��ه يف  ب��ع��د   2021 ف���رباي���ر 
تنظيم النتخابات. ويف منت�شف 
ني�شان اأبريل، اثار اإعالن متديد 
مواجهات  لعامني  ال��ولي��ة  ه��ذه 

م�شلحة يف مقدي�شو.

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

مواقــيت ال�صالة
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عند تغيري الجتاه يف اأبوظبي خالل2021

اأخبار الإمارات

حكايات عن ماو ت�شي تونغ 
موؤ�ش�ص ال�شني.. تزوج بالإكراه

عربي ودويل

مالعب مونديال الأندية.. مرافق 
اإماراتية مبوا�شفات عاملية

الفجر الريا�شي

علماء ومفكرون: العامل الإ�سالمي يحتاج اإىل م�سروع جتديدي 
علمي حقيقي قادر على مكافحة خطاب الكراهية والتطرف

•• اأبوظبي-الفجر:

يف اأوىل ندواته العلمية واأن�شطته املعرفية لعام 2022، نظم مركز تريندز للبحوث 
وال�شت�شارات ندوة - عن ُبعد - حتت عنوان: مكافحة خطاب الكراهية والتطرف: مداخل 
جديدة، اأدارها م�شاري عتيق اخلبري يف العالقات الدولية من اململكة العربية ال�شعودية.  
وقد األقى الكلمة الرتحيبية للندوة حممد ال�شاملي الباحث الرئي�شي يف مركز تريندز، 
موؤكداً اأن الندوة تهدف اإىل حت�شني ال�شباب �شد خطاب التطرف والكراهية ونبذ العنف 

على امل�شتويني الإقليمي والعاملي يف ظل انت�شار خطاب الكراهية والعنف �شد الآخر.
وتفكيك  التطرف  مكافحة  انطالقته  منذ  عاتقه  على  اأخذ  تريندز  اأن  ال�شاملي  واأو�شح 
امل�شلمني، من خالل حتليل  راأ�شها جماعة الإخ��وان  خطاب اجلماعات الإرهابية، وعلى 
التيارات  ه��ذه  واأي��دي��ول��وج��ي��ات  مفاهيم  تفكيك  ه��دف��ه  ودق��ي��ق  ر���ش��ني  وم��ع��ريف  علمي 
واجلماعات املتطرفة ويطرح التو�شيات واحللول الناجعة ملواجهتها ا�شتناداً اإىل اأ�ش�س 

علمية.                                                  )التفا�شيل �س11(

بوب مينينديز، الع�شو النافذ يف 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية مبجل�س 
الن�س  ه����ذا  ب���ي���ان:  يف  ال�����ش��ي��وخ 
يظهر بو�شوح اأن جمل�س ال�شيوخ 
مكتوف  ي���ق���ف  ل����ن  الأم����ري����ك����ي 
تهديد  م����واج����ه����ة  يف  ال����ي����دي����ن 
الكرملني بغزو جديد لأوكرانيا.

وي��ح��ظ��ى ه���ذا ال��ن�����ّس ب��دع��م 25 
ال�شيوخ،  جمل�س  يف  دميوقراطياً 
ت�شاك  زع���ي���م���ه���م  م���ق���ّدم���ه���م  يف 

�شومر، والبيت الأبي�س.
اخلمي�س  الكرملني  واعترب  ه��ذا 

على  اأمريكية  عقوبات  فر�س  اأن 
فالدميري  ال����رو�����ش����ي  ال���رئ���ي�������س 
هجوماً  رو�شيا  �شّنت  اإذا  ب��وت��ني، 
ع��ل��ى اأوك���ران���ي���ا، ���ش��ي��ك��ون جت����اوًزا 

للحدود.
الرئا�شة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
اإن  بي�شكوف،  دم��ي��رتي  الرو�شية 
دولة،  رئي�س  على  فر�س عقوبات 
احلدود،  يتجاوز  اإج���راء  �شيكون 
العالقات  ق��ط��ع  مب��ث��اب��ة  �شيكون 

بني البلدين.
واأ�شار اإىل اأن القرتاح يف جمل�س 

ال�شيوخ الأمريكي ل ُي�شهل ظهور 
رو�شيا  بني  املحادثات  بّناء يف  جو 

والقوى الغربية.
اخلارجية  وزي���ر  ك��رر  جانيه  م��ن 
ام�س  بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��ري��ك��ي 
ب����اب حلف  اإن  ال���ق���ول  اخل��م��ي�����س 
مفتوحا  �شيظل  الأطل�شي  �شمال 
الرغم  على  ج��دد  اأع�شاء  لقبول 
من طلب رو�شيا األ مينح احللف 
املحادثات  يف  ع�شويته  اأوك��ران��ي��ا 
التي جرت هذا الأ�شبوع يف اأوروبا 

يف حماولة خلف�س حدة التوتر.

من  املواطنني  من  كثري  يتمكن  ومل  اأب��واب��ه��ا،  لبنان 
الو�شول اإىل اأماكن العمل ب�شبب اإغالق الطرق.

يف  الرئي�شية  ال�شريعة  ال��ط��رق  امل��ت��ظ��اه��رون  واأغ��ل��ق 
البالد، وكذلك الطرق داخل املدن والبلدات بدءا من 

ال�شاعة اخلام�شة �شباحا.
م�شتوى  على  الحتجاجات  ت�شتمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
البالد، التي يطلق عليها ا�شم يوم الغ�شب، ملدة 12 
�شاعة. وا�شتخدم �شائقو �شيارات الأجرة وال�شاحنات 
الزيادة  على  احتجاجا  ال��ط��رق،  لإغ���الق  مركباتهم 
احلادة يف اأ�شعار الوقود، حيث رفعت احلكومة الدعم، 

وطالبوا باحل�شول على وقود مدعوم مرة اأخرى.
ويف العا�شمة ب��ريوت، مت اإغ��الق العديد من الطرق 

بحاويات القمامة العمالقة واملركبات.
اللبنانيني يف فقر  املائة من  80 يف  ح��وايل  ويعي�س 
بعد اأن فقدت اللرية اللبنانية اأكر من 90 يف املائة 
بن�شبة  ال��ل��ب��ن��اين  الق��ت�����ش��اد  وان��ك��م�����س  قيمتها،  م��ن 
20.3 يف املائة عام 2020 وبنحو 7 يف املائة العام 

املا�شي، بح�شب البنك الدويل.
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وفد قادة جمموعة التفاقيات الإبراهيمية يف بريطانيا
•• اأبوظبي-وام:

بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
وال����ت����ع����اون ال��������دويل وف�����د ق����ادة 
جمموعة التفاقيات الإبراهيمية 
غري  امل���ن���ظ���م���ة  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف 
اإىل دعم  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��رب��ح��ي��ة 
ال�شالم  اتفاقيات  وتو�شيع  تنفيذ 

التاريخية يف ال�شرق الأو�شط.
ق�شر  يف  ����ش���م���وه  ال���ت���ق���ى  وق������د 
فوك�س  ليام  باأبوظبي  الإم����ارات 
ال�شابق  وال��ت��ج��ارة  ال��دف��اع  وزي���ر 
جمموعة  رئ��ي�����س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
واأع�شاء  الإبراهيمية  التفاقيات 
ال������ربمل������ان ال�����ربي�����ط�����اين ووف�����د 
نائب  غارنييه  م��ارك  املجموعة، 
التجارة  اخ���ت���ي���ار  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
النائب  ك���راب  و�شتيفن  ال��دول��ي��ة 
لأ�شدقاء  ال���ربمل���اين  وال��رئ��ي�����س 
والدكتورة  املحافظني  اإ�شرائيل 
الربملان  يف  نائب  ك��ام��ريون  ليزا 
لل�شوؤون   APPG ورئ���ي�������س 

اخلارجية.

التي تقوم  واأ�شاد �شموه باجلهود 
عن  اثمرت  والتي  املجموعة  بها 
توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك يف 
دبي مع "�شراكة" - املنظمة غري 
اأ�ش�شها قادة �شباب  الربحية التي 
اإ�شرائيل  ودول��ة  دول اخلليج  من 
ي�����ش��ه��م يف  ال�����ش��الم  اأن  - م���وؤك���دا 

ال������ع������الق������ات  ب������ح������ث  مت  ك������م������ا 
ال�شرتاتيجية بني دولة الإمارات 
وامل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة وال����ت����ع����اون 
البلدين  بني  امل�شرتك  والتن�شيق 
الأمن  دعائم  وتر�شيخ  لتعزيزها 

وال�شتقرار باملنطقة.
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح���ب 

جمتمعات  وب����ن����اء  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
م�����ش��ت��ق��رة م���زده���رة ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
م�������ش���ت���ق���ب���ل م���������ش����رق وم���ت���ط���ور 

لالأجيال القادمة.
اللقاء  ���ش��م��وه خ���الل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
ال�شرتاتيجية  ال���ع���الق���ات  اإىل 
والتاريخية الرا�شخة التي جتمع 

ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ج���رى 
بها جمموعة  تقوم  التي  اجلهود 
الت����ف����اق����ي����ات الإب���راه���ي���م���ي���ة يف 
اتفاقيات  ل���دع���م  ب��ري��ط��������������ان��ي��ا 
باملنطقة  الب��راه��ي��م��ي��ة  ال�����ش��الم 
والت�شامح  التعاي�س  قيم  ون�شر 

بني ال�شعوب.

والتعاي�س  الت�شامح  ج�شور  م��د 
تطلعاتها يف  ويلبي  ال�شعوب  بني 

التنمية والتقدم والرخاء.
ال��ب��ن��اء على  اأن  ���ش��م��وه  واأ����ش���اف 
البراهيمية"  ال�شالم  "اتفاقيات 
الغايات  ه���ذه  حت��ق��ي��ق  يف  ي�شهم 
اإىل تر�شيخ الأمن  النبيلة ويقود 

وفد  ب��اأع�����ش��اء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
جمموعة التفاقيات الإبراهيمية 
باإ�شهاماتها  م�شيدا  بريطانيا  يف 
دعم  وامل��ل��م��و���ش��ة يف  الإي���ج���اب���ي���ة 
ال�شرق  يف  ال�������ش���الم  ات���ف���اق���ي���ات 
التعاي�س  ق��ي��م  ون�����ش��ر  الأو�����ش����ط 

والت�شامح بني ال�شعوب.

بني دولة الإمارات واململكة املتحدة 
وحر�س البلدين ال�شديقني على 
التعاون  اآف���اق  وتطوير  تعزيزها 

امل�شرتك يف املجالت كافة.
من�شور  ����ش���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ع���ب���داهلل خ��ل��ف��ان ب��ال��ه��ول �شفري 

الدولة لدى اململكة املتحدة.

ال�سحة جتري 307,767 فح�سا ك�سفت عن 2,683 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و1,135 حالة �سفاء 
•• اأبوظبي-وام:

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة 
وح�شر  املبكر  الكت�شاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  نطاق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  امل�شابة  احل���الت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 307،767 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
الدولة وتو�شيع  التق�شي والفح�س يف  اإج��راءات    و�شاهم تكثيف 

نطاق الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 2،683 
م��ن جن�شيات  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة  ح��ال��ة 
ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حالت  وجميعها  خمتلفة، 
 795،997 امل�شجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة، 

حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالة واحدة م�شابة نتيجة تداعيات 
الإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 2،182 حالة.
وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 

العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  املتوفني،  لذوي  وموا�شاتها  تعازيها 
اجلهات  م��ع  التعاون  املجتمع  ب��اأف��راد  مهيبة  امل�شابني،  جلميع 
الجتماعي  بالتباعد  والل��ت��زام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية 

�شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
مل�شابني  ج��دي��دة  حالة   1،135 �شفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
التام  19" وت��ع��اف��ي��ه��ا   - "كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س 
الالزمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  تلقيها  ب��ع��د  امل��ر���س  اأع���را����س  م��ن 
ال�شفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ 

حالت.  756،805

ال�سحة تعلن تقدمي 42,924 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام:

"كوفيد19-"  لقاح  من  جرعة   42،924 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات  جمموع  يبلغ  وبذلك  املا�شية   24 ال���  ال�شاعات  خ��الل 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   232.52 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   22،997،534
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد - 19" و�شعياً اإىل الو�شول اإىل املناعة 
املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س 

."19  - " كوفيد 

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما ب�ساأن جمال�س الأحياء ال�سكنية يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، املر�شوم رقم 
1 ل�شنة 2022 ب�شاأن جمال�س الأحياء ال�شكنية يف اإمارة دبي. ويهدف 
ف على اأو�شاع الإماراتيني واحتياجاتهم من اخلدمات  املر�شوم اإىل التعرُّ
وامل�شاهمة  خا�س،  ب�شكل  الجتماعية  واخل��دم��ات  ع��ام  ب�شكل  احلكومية 
الجتماعية  ال��رواب��ط  وتعزيز  ل��الإم��ارات��ي��ني،  احل��ي��اة  ج���ودة  حت�شني  يف 
الأحياء  جمال�س  اأدوار  تفعيل  خالل  من  ال�شكنية،  الأحياء  قاِطني  بني 
ال�شكنية  الأحياء  اأهايل  بينها، وا�شت�شافة  العمل فيما  ال�شكنية وتن�شيق 

من الإماراتيني يف هذه املجال�س.
الأحياء  �شمن  ال�����ش��ع��ادة  حتقيق  يف  الإ���ش��ه��ام  اإىل  امل��ر���ش��وم  ي��ه��دف  كما   
الإماراتيني  لكافة  الجتماعية  اخل��دم��ات  اإي�����ش��ال  وت�شهيل  ال�شكنية، 
والجتماعي،  الأ�شري  التالُحم  وتعزيز  ال�شكنية،  الأحياء  يف  القاطنني 
املجتمعية  امل�شاركة  وت�شجيع  الإماراتية،  الوطنية  الهوية  وتعزيز  ودعم 

والعمل التطّوعي.

اخت�سا�سات تنمية املجتمع
ون�ّس املر�شوم على اأن تتوىل "هيئة تنمية املجتمع" ُمِهّمة الإ�شراف العام 
على جمال�س الأحياء ال�شكنّية، ويكون لها يف �شبيل ذلك عدد من املهام 
ال�شرتاتيجية  واخلطط  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم  منها:  وال�شالحّيات، 

هذه  لإجن��از  واملُ�شاندة  الّدعم  تقدمي  كذلك  ال�شكنية،  الأحياء  جمال�س 
املجتمع،  خدمة  على  وت�شجيعهم  الإماراتيني  من  لقاطنيها  اخلدمات 
وجه  وعلى  ال�شكني،  احلي  جمتمع  يف  الفئات  خمتلف  اإمكانيات  واإب��راز 
الوعي  ن�شر  يف  وامل�شاهمة  والأطفال،  وال�شباب  الن�شاء  فئات  اخل�شو�س 
الإمارة  يف  العاّمة  ال�شخ�شيات  م�شاركة  وت�شهيل  والثقايف،  الجتماعي 
وامل�شوؤولني وكبار الأعيان يف الأن�شطة والفعاليات التي تتم يف جمال�س 

الأحياء ال�شكنية.

التزامات املجال�س
التقيد  يجب  التي  ال�شكنّية  الأح��ي��اء  جمال�س  التزامات  املر�شوم  وح��دد 
واللوائح  وال��ق��رارات  الإم����ارة،  يف  ال�شارية  الت�شريعات  بينها:  وم��ن  بها 
والتعليمات ال�شادرة عن هيئة تنمية املجتمع، وعدم ُمزاولة اأي ن�شاط اأو 
تقدمي اأي خدمات من غري الأن�شطة واخلدمات التي توافق الهيئة عليها، 
اأو  الدينية  اأو  العن�شرية  اأو  الطائفية  والنزاعات  الكراهية  اإث��ارة  وع��دم 
العرقية، اأو امل�شائل التي قد مت�س الأمن وال�شتقرار يف الدولة. كما األزم 
املر�شوم جمال�س الأحياء ال�شكنية باحرتام النِّظام العام والآداب العامة 
تنمية  هيئة  م��ن  املُ�شبقة  اخلطية  املوافقة  على  واحل�شول  ال��دول��ة،  يف 
املجتمع يف حال تنظيم اأو املُ�شاركة يف املوؤمترات والندوات والجتماعات 
واملحا�شرات اأو اأي فعاليات اأخرى داخل الدولة اأو خارجها، وعدم اإبرام 
اأي اتفاقية مع اجلهات احلكومية اأو اخلا�شة لتنظيم اأي فعالية، اإل بعد 

احل�شول على موافقة الهيئة امل�شبقة على ذلك.

الالزمة لعمل جمال�س الأحياء ال�شكنّية، ورفعها اإىل املجل�س التنفيذي 
لإمارة دبي لعتمادها، واعتماد الفعاليات والأن�شطة التي يتم تنظيمها 
ل مع الإماراتيني من قاِطني  يف جمال�س الأحياء ال�شكنية، وتعزيز التوا�شُ
واتخاذ ما  وُمقرتحاِتهم  ملاُلحظاِتهم  ال�شتماع  بهدف  ال�شكنية  الأحياء 
يلزم ب�شاأِنها، وكذلك ت�شهيل و�شول الِفئات املُ�شتهدفة ذات الأولوية من 

املجتمع املحلي اإىل خدمات الهيئة.
كما تتوىل الهيئة، وفقاً للمر�شوم، توفري كافة اأوجه الدعم لإدارة وتفعيل 
جمال�س الأحياء ال�شكنية من املوارد الب�شرية واملالية والفنية، وُمناق�شة 
موؤ�شرات  وو���ش��ع  الإم����ارة،  جمتمع  مت�س  التي  الأول��وي��ة  ذات  املوا�شيع 
ه  التوجُّ مع  ُمواءمتها  �شمان  يف  ُت�شِهم  ال�شكنية،  الأح��ي��اء  ملجال�س  اأداء 
وتطوير  تقييمها  ومتابعة  املعتمدة،  ال�شرتاتيجية  احلكومي واخلطط 
للمجل�س  ب�شاأِنها  ال��الزم��ة  ال��دوري��ة  التقارير  ورف���ع  عملها،  منظومة 
ب�شاأن  والتو�شيات  واملقرتحات  احللول  ودرا���ش��ة  دب��ي،  لإم��ارة  التنفيذي 
الإماراتيني، ومتابعة  ال�شكنية من  الأحياء  قاِطني  احتياجات وتطلعات 

معاجلة احلالت وامل�شائل املطروحة عليها.
ومبوجب املر�شوم، تخت�س "هيئة تنمية املجتمع" با�شتطالع راأي قاِطني 
ال�شكنية م��ن الإم��ارات��ي��ني ح��ول اخل��دم��ات وامل��راِف��ق املوجودة  الأح��ي��اء 
الإمارة،  يف  املعنية  احلكومّية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  ال�شكني  احل��ي  يف 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع املُ��ت��ط��ّل��ب��ات والح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة بتلك اخلدمات 
واملرافق اإىل اجلهات احلكومية املعنّية لإجراء ما يلزم ب�شاأِنها، وتقدمي 
داخل  الأخ��رى  الجتماعية وغريها من اخلدمات احلكومية  اخلدمات 

عات حظر جمع اأو قبول التربُّ
يف  ما  اأو  عات  التربُّ جمع  ال�شكنية  الأح��ي��اء  جمال�س  على  املر�شوم  وَح��َظ��ر 
ُحكِمها اأو قبولها اأو ال�شماح بجمعها اأو الإعالن عنها عرب اأي و�شيلة كانت، 
اأو غري مبا�شر. ويكون لهيئة تنمية املجتمع يف �شبيل  �شواًء ب�شكل مبا�شر 
قيامها باخت�شا�شاتها واأدوارها املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم، ال�شتعانة 
باجلهات احلكومية املعنية يف اإمارة دبي، وعلى هذه اجلهات تقدمي العون 

وامل�شاعدة للهيئة متى ُطِلب منها ذلك.
وُي�شِدر املدير العام لهيئة تنمية املجتمع القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
اإىل  اآخ��ر  ت�شريع  اأي  يف  ن�س  اأي  وُيلغى   ،2022 ل�شنة   /1/ رق��م  املر�شوم 
ُين�شر يف اجلريدة  ال��ذي  املر�شوم،  ه��ذا  واأح��ك��ام  يتعار�س فيه  ال��ذي  امل��دى 

الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

ال�سكنية الأحياء  يف  القاطنني  الإماراتيني  لكافة  الجتماعية  اخلدمات  و�سول  ت�سهيل  اإىل  يهدف  • املر�سوم 
التطّوعي والعمل  املجتمعية  امل�ساركة  وت�سجيع  الإماراتية  الوطنية  والهوية  والجتماعي  الأ�سري  التالحم  • تعزيز 

جلنة حتكيم جائزة زايد لالأخوة الإن�سانية تعقد مداولتها لختيار الفائزين يف دورتها الثالثة
•• اأبوظبي-وام:

لالأخوة  زاي��د  ج��ائ��زة  حتكيم  جلنة  توا�شل 
التي  امل�شتقلة  العاملية  اجل��ائ��زة  الإن�شانية، 
حتتفي بجهود الأفراد والكيانات واملوؤ�ش�شات 
تهدف  جليلٍة  اإ�شهاماٍت  تقدمي  يف  ودوره���م 
اإىل تقدم الب�شريِة وتعزيز التعاي�س ال�شلمي 
لختيار  النهائية  مداولتها  املجتمعات،  يف 

الفائزين بالدورة الثالثة للجائزة.
ت�شم جلنة التحكيم نخبة من ال�شخ�شيات 
ال���ب���ارزة م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، والتي 
جتمع بني روؤ�شاء دول �شابقني، و�شخ�شيات 
حائزة على جائزة نوبل لل�شالم، وخرباء يف 
تعزيز التعاي�س ال�شلمي وتفعيل احلوار بني 
مناق�شات  عقد  و�شيتم  الثقافات.  خمتلف 
جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م اف���رتا����ش���ي���اً ه�����ذا ال���ع���ام، 
والإج�����راءات  ال�شتثنائية  ل��ل��ظ��روف  ن��ظ��راً 
الحرتازية العاملية املتبعة للت�شدي لنت�شار 

فريو�س كورونا.
اأو  ال��ف��ائ��ز  باختيار  التحكيم  جلنة  �شتقوم 
املوؤهلني  امل��ر���ش��ح��ني  �شمن  م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن 
تو�شيات  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  تر�شيحهم  مت  ال��ذي��ن 
اجلهات املوؤهلة، والتي ت�شم �شخ�شيات دولية 
بارزة يف جمال الأخوة الإن�شانية مبا يف ذلك 
وبرملانات،وروؤ�شاء  حكومات  واأع�����ش��اء  ق��ادة 
العليا،  املحكمة  يف  وق�����ش��اة  ���ش��اب��ق��ني،  دول 
و�شخ�شيات  امل����ت����ح����دة،  الأمم  يف  وق�������ادة 
اللجنة  واأع�����ش��اء  ب���ارزة،  وثقافية  اأك��ادمي��ي��ة 
املنظمات  وروؤ�شاء  الإن�شانية،  العليا لالأخوة 

الدولية غري احلكومية.

ال��ف��ائ��زي��ن باجلائزة  و���ش��ي��ت��م الإع�����الن ع��ن 
خالل موؤمتر �شحفي مزمع عقده يف نهاية 
يناير اجلاري، و�شيتم الحتفاء بهم يف حفل 
املقبل  فرباير   4 يف  اإقامته  املقرر  التكرمي 
العاملي  "اليوم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
اأق��رت��ه اجلمعية  الإن�شانية" ال��ذي  ل��الأخ��وة 
اجلائزة  وتت�شمن  املتحدة.  ل��الأمم  العامة 
اأمريكي  دولر  مليون  قدرها  مالية  منحة 
لدعم ا�شتمرار جهود الفائزين يف تعزيز قيم 
الأخوة الإن�شانية واحرتام ثقافة الختالف 

والتعاي�س ال�شلمي.
ت�شم جلنة التحكيم معايل ال�شيد حممدو 
ال�ش�ابق  النيجر  جمهورية  رئي�س  اإي�شوفو، 
لالإجن�از  "اإب�راهيم  ج�ائزة  عل�ى  واحل�����ائ��ز 
 ،2020 ل���ع���ام  الإفريقية"  ال���ق���ي���ادة  ف�����ي 

ال�����ش��ي��د خ��و���ش��ي��ه رام���و����س هورتا،  وم���ع���ايل 
واحلائز  ال�شرقية  لتيمور  ال�شابق  الرئي�س 
ع��ل��ى ج���ائ���زة ن��وب��ل ل��ل�����ش��الم ع����ام 1996، 
نكوكا،  مالمبو-  فومزيل  ال�شيدة  ومعايل 
نائب رئ�ي�س جن�وب اإفريقي�ا �ش�ابقاً والوكي�ل 
ال�ش�ابق لالأم�ني العام لالأمم املتحدة للمراأة، 
دائرة  رئي�س  ت�شريين،  مايكل  والكاردينال 
والالجئني  واملھاجرين  الب�شرية  التنمية 
بي�ش�ار،  لي�ا  وال�دكتورة  الر�ش�ويل،  بالكر�ش�ي 
رئ��ي�����ش��ة م����ب����ادرة م�������ش���روع ع�����الء ال���دي���ن، 
وامل�شت�شار حممد عبدال�شالم، الأمني العام 

للجنة العليا لالأخوة الإن�شانية.
بهذه   - ال�شالم  امل�شت�شار حممد عبد  وق��ال 
زاي����د لالأخوة  ج���ائ���زة  : مت��ث��ل   - امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ظل  يف  اأم��ل  ومي�س  ال��ع��ام  لهذا  الإن�شانية 

العامل  ع��ل��ى  مت���ّر  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال���ظ���روف 
ا�شتمرار  ظ���ل  يف  ك����ورون����ا،  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
والالجئني  ال��ب�����ش��ر  م���ن  امل���الي���ني  م��ع��ان��اة 
وامل��ه��اج��ري��ن وال��ف��ق��راء وامل��ر���ش��ى، ونتطلع 
الأفراد  اأجل دعم  اإىل موا�شلة جهودنا من 
واملوؤ�ش�شات الدائبة يف �شبيل خدمة الب�شرية 

وتعزيز مبادئ الأخوة الإن�شانية".
من جانبها، قالت الدكتورة ليا بي�شار، رئي�س 
ال��دي��ن وع�شو جلنة  ع��الء  م��ب��ادرة م�شروع 
ال��ت��ح��ك��ي��م: "اإن ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح والح����رتام 
وال����ك����رام����ة ال�����������واردة يف وث���ي���ق���ة الأخ�������وة 
الب�شري  ل��ل��ت��ق��دم  اأ���ش��ا���س  ه���ي  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
اأن  واأت�شرف  العامل.  يف  ال�شلمي  والتعاي�س 
تتوىل  ال��ت��ي  اللجنة  ه���ذه  يف  ع�����ش��واً  اأك����ون 
العام من بني  لهذا  الفائزين  اختيار  مهمة 
املر�شحني  م��ن  وملهمة  متنوعة  جمموعة 

للفوز باجلائزة".
وقد كرمت اللجنة العليا لالأخوة الإن�شانية 
يف عام 2021 كاًل من اأنطونيو غوتريي�س، 
امل���ت���ح���دة، ولطيفة  ل�����الأمم  ال���ع���ام  الأم������ني 
للتطرف،  املناه�شٌة  النا�شطة  زي��ات��ني،  اب��ن 
اأع����م����ال جليلة  مل����ا ق����دم����اه م����ن  وت���ق���دي���را 
م��وؤث��رة وفاعلة ج��اءت من�شجمة  وم��ب��ادرات 

مع قيم ومبادئ الأخوة الإن�شانية.
اأنطونيو  املتحدة  العام لالأمم  الأمني  وكان 
�شتلهم  اجل���ائ���زة  اإن  ق����ال  ق���د  غ��وت��ريي�����س 
التي  ال��رائ��دة  اجل��ه��ود  موا�شلة  يف  اجلميع 
يبذلها ف�شيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد 
الطيب �شيخ الأزهر وقدا�شة البابا فران�شي�س 
بابا الكني�شة الكاثوليكية للنهو�س باحلوار 

امل�شرتكة.  الإن�شانية  وتعزيز  الأدي����ان  ب��ني 
ال��ت��ربع بقيمة ن�شيبه  ال��ع��ام  الأم���ني  وق���رر 
ملفو�شية  دولر،  األ����ف   500 اجل���ائ���زة،  يف 
الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املتحدة  الأمم 
التي ل غنى عنها حلماية  "لدعم جهودها 
الب�شرية وهم  الأ�شرة  ا�شت�شعافا يف  الأك��ر 

النازحون ق�شرا".
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ل��ط��ي��ف��ة اب�����ن زي���ات���ني، 
ال�شباب  اأج���ل  م��ن  ع��م��اد  "جمعية  موؤ�ِش�شة 
وال�شالم": "توؤكد هذه اجلائزة على �شرورة 
وتر�شيخها  الإن�شانية  الأخ��وة  ثقافة  تعزيز 
يف املجتمعات. وقد �شرفني اأن يحظى العمل 
الذي قدمته بالتقدير يف العام املا�شي، وهو 
ج���زء م��ن ج��ه��ود ي��ع��ك��ف عليها ال��ك��ث��ري من 
النا�شطني الآخرين من اأجل ن�شر الت�شامح 
املجتمعات.  خمتلف  يف  امل��ت��ب��ادل  وال��ت��ف��اه��م 
للقاء  الفر�شة  يل  تتاح  اأن  اأي�شاً  وي�شرفني 
املكرمني لهذا العام. واأوؤكد اأن هذه اجلائزة 
دعمتني كثريا لال�شتمرار يف هذه اجلهود".
الإن�شانية  لالأخوة  زايد  جائزة  اأطلقت  وقد 
باللقاء  اح��ت��ف��اء   2019 ع����ام  ف���رباي���ر  يف 
الإمام  ف�شيلة  ب��ني  جمع  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي 
الأزهر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��رب 
ال�����ش��ري��ف وق��دا���ش��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س، بابا 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  الكاثوليكية،  الكني�شة 
حيث وّقع الرمزان العظيمان وثيقة الأخوة 
الإن�شانية حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة وراعي 

الأخوة الإن�شانية.

هيئة راأ�س اخليمة للموا�سالت وفينك�س تطلقان 
خدمة الدراجات الكهربائية يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

من منطلق حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية للهيئة وحتديداً الهدف الأول 
"تكامل النقل"، اأطلقت هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت بالتعاون مع �شركة 
تطبيقها  ع��رب  الكهربائية  الهوائية  ال��دراج��ات  ت��اأج��ري  خدمة  )فينك�س( 
راأ�س  اإم���ارة  يف  ومتنوعة  فعالة  نقل  منظومة  لتعزيز   FENIX الذكي 
اخليمة. حيث قامت بتوفري عدد 40 دراجة هوائية، و10 حمطات توقف 
)جزيرة  منطقتي  على  موزعة  التجريبية،  الأوىل  املرحلة  يف  للدراجات 
املرجان و احلمرا( يف الإمارة. واأعرب  املهند�س اإ�شماعيل البلو�شي – مدير 
العمل مع  راأ���س اخليمة للموا�شالت عن �شروره بتو�شيع نطاق  عام هيئة 
�شركة فينك�س لي�شمل توفري خدمة اأكر ا�شتدامة ومنا�شبة لت�شجيع �شكان 
الإمارة على ممار�شة الريا�شة وهواية ركوب الدراجات الهوائية. بالإ�شافة 
اإىل اأن اخلدمة �شت�شاهم يف توفري خيارات متنوعة للنقل لتحقيق التكامل 
ي�شهل حركة  والأخ��ري مبا  الأول  امليل  الأخ��رى وخدمة  النقل  و�شائل  مع 
اأن الهيئة يف �شدد  التنقل وج��ودة احلياه داخل الإم��ارة. واجلدير بالذكر 
تطوير ا�شرتاتيجية الدراجات يف اإمارة راأ�س اخليمة لت�شمل خطة التو�شع 
وت��وف��ري م�����ش��ارات حم���ددة ل��ل��دراج��ات يف م��واق��ع خمتلفة يف الم����ارة مبا 
يتما�شى مع روؤية حكومة راأ�س اخليمة 2030 لتكون وجهة �شياحية من 
خالل تقدمي خدمات م�شافة للزوار وال�شياح. ومن جانبه قال  جايديب 
دهانوا ، الرئي�س التنفيذي ل�شركة FENIX: توفر حلول النقل امل�شغرة 
بدياًل مي�شور التكلفة ومريًحا وفعاًل حيث اإنها تقلل من تكلفة التنقل التي 
نواجهها جميًعا. مع اإدخال دراجاتنا الكهربائية ، �شيتمكن ال�شكان والزوار 

يف الإمارة من الو�شول اإىل طريقة جديدة وفعالة وممتعة للتنقل. 
خالل عطلة راأ�س ال�شنة 2022 ، �شهدنا اأكر من 1500 رحلة يف راأ�س 
النقل  املتعاملني وتقديرهم حللول  تبني  دليل على  ، وهذا  اخليمة فقط 
امل�شغرة و امل�شتدامه، كما  ي�شعدنا اأن نكون �شركاء مع هيئة راأ�س اخليمة 
امل�شتدام.  التنقل  يف  ت�شاعد  متكاملة  بحلول  ال�شكان  لتزويد  للموا�شالت 
500 �شكوتر كهربائي اإىل جانب  FENIX  متتلك ما يقارب  اأن  حيث 

الإمارة. يف  منت�شرة  كهربائية  دراجة   40
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اأخبـار الإمـارات
»�سيل �سيف« يحتفظ ب� 100 األف وحدة حبل �سري لعالج اأمرا�س مزمنة

•• دبي -وام:

لهيئة  �شيف" ال��ت��اب��ع  "�شيل  ال�����ش��ري  احل��ب��ل  دم  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
100 الف وحدة حبل �شري  اأكر من  ال�شحة بدبي تخزينه 
ملواطنني ومقيمني يف الدولة لالإ�شتفادة منها يف عالج اأمرا�س 

مزمنة وخطرية .
احلبل  دم  ملركز  التنفيذية  الرئي�شة  علي  احل��اج  �شارة  وقالت 
ال�شري "�شيل �شيف" اإن املركز هو اأول مرفق خا�س لدم احلبل 
ال�شري يح�شل على ترخي�س من هيئة ال�شحة يف دبي وي�شم 
وال�شرق  اخل��ل��ي��ج  مبنطقة  اجل��ذع��ي��ة  للخاليا  خم��ت��رب  اأك���رب 

الأو�شط .
الإماراتية  العائالت  اإقبال كبريا من  �شجل  املركز  اأن  وذك��رت 

لالإ�شتفادة  عاما   30 ملدة  ال�شري  احلبل  دم  وح��دات  لتخزين 
منها م�شتقبال يف عالج الأمرا�س.

واأو���ش��ح��ت اأن���ه يتم ا���ش��ت��خ��دام اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة ل��دم احلبل 
ال�����ش��ري يف ع���الج اأك���ر م��ن 80 ح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة مب��ا يف ذلك 
الغذائي  التمثيل  وا�شطرابات  وال�شرطانات  الدم  ا�شطرابات 

لإعادة بناء الدم واجلهاز املناعي.
واأ�شافت الدكتورة �شارة احلاج اأن هناك اأكر من 100 درا�شة 
اأنحاء العامل تبحث يف قيمة اخلاليا اجلذعية لدم  جارية يف 
هامة  طبية  جم��الت  يف  التجديدي  الطب  يف  ال�شري  احلبل 
واملناعة  والع�شبية  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  مثل 

وتلف الأن�شجة اأو الأع�شاء.
العمليات يف بنك  ال��رازق مديرة  من جانبها قالت علياء عبد 

احلبل  من  اجلذعية  اخلاليا  جمع  ميكن  اإن��ه  ال�شري  احلبل 
م��ربدة يف  وتخزينها  ال��ولدة  بعد  وامل�شيمة  والأن�شجة  ال�شري 

خمترب مرخ�س لأكر من 30 عاًما.
واأو�شحت اأنه مت ا�شتخال�س عدد كبري من اخلاليا اجلذعية 
لعائالت عربية وخليجية ملجموعة وا�شعة من عمليات العالج 
الدم  وف��ق��ر  الثال�شيميا  مب��ر���س  الإ���ش��اب��ة  ح���الت  فيها  مب��ا 
مثل  التجديدية  ال�شريرية  والتجارب  وال�شرطانات  املنجلي 

ال�شلل الدماغي ومر�س التوحد.
ال�شري واخل��الي��ا اجلذعية يف  اأن خ��دم��ات دم احلبل  واأك���دت   
دبي تتميز بالتزامها باجلودة م�شرية اإىل اأن الإ�شتفادة من دم 
احلبل ال�شري هو جمال �شريع النمو يف املنطقة العربية لعالج 

جمموعة من الأمرا�س .

»لنجعل �ستاءهم اأدفاأ« جتذب تفاعال وا�سعا من امل�ساهري وموؤثري و�سائل التوا�سل و�سط دعوات لأو�سع م�ساركة

له  ف���ي���دي���و  يف   faze apex
اأبوفلة،  "�شديقي  املبادرة:  ملواكبة 
الأك��ر �شعبية  اأحد جنوم يوتيوب 
ال�شرق  م�شتوى  وع��ل��ى  ال��ع��امل  يف 
ب��ح��م��ل��ة كبرية  ي���ق���وم  الأو������ش�����ط، 
األ���ف   100 امل�����ال لإن����ق����اذ  جل��م��ع 
اأما  الدعم."  ل���ه  ق���دم���وا  ع��ائ��ل��ة، 
امل���وؤث���رة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال�����ش��ه��رية ،فوز 
الفهد، والتي تربعت مببلغ جتاوز 
فيديو  يف  فقالت  درهم،  األف   60
تربعوا  مب��ن  كثريا  "فرحت  لها: 
الكثريون  اأب��وف��ل��ة،  ع��ن��د  ب��الأم�����س 
ي��ت��ربع��ون م��ن ال��ك��وي��ت، وك���ل هذا 
اأنا  ح�شناتهم.  ميزان  يف  اهلل  ب��اإذن 

حتتاجها لتخطي ال�شتاء القار�س.
وم����ن ب���ني زائ������ري حم��ي��ط غرفة 
املوؤثرون عمر فاروق وجو  اأبوفلة، 
اأب���وال���ت���ني وعمر  ون���ائ���ل  ح���ط���اب 
املزكي، كما تفاعل  م�شكون ومنذر 
التربع  اأو  الدعم  اأو  بالإ�شادة  معه 
امل�شاهري،  م��ن  كبري  ع��دد  املبا�شر 
املري�شي  واإبراهيم  �شتارز  نور  مثل 
وب�����در   azlife وع����ب����دال����ع����زي����ز 
ال�شمري ونا�شرتون ودبي هاك�س.

التوا�شل  من�شات  حفلت  ك��ذل��ك 
املوؤثرين،  بر�شائل الدعم من قبل 
الذين حر�شوا على دعوة متابعيهم 
عملية  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 

وم�����ش��اه��ري وه���م ي�����زورون حميط 
غرفة" اأبوفلة" لتوجيه التحية اأو 
تبادل املزاح معه من ال�شباك الذي 
جمهوره  م��ع  ل��ل��ت��وا���ش��ل  خ�ش�شه 

ومتابعه.
ت�شتقبل  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  و���ش��ج��ل��ت 
واملوؤ�ش�شات  الأف�������راد  م�����ش��اه��م��ات 
على مدار ال�شاعة من كافة اأنحاء 
العامل لدعم الالجئني والنازحني 
عرب  ال�����ش��ت��اء  ف�شل  يف  املنطقة  يف 
mbrgi. الإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع 

اإقبال   ae/WarmWinter
وامل�شاهمني  املتربعني  م��ن  كبريا 
ال��ع��امل، ويوا�شل  اأن��ح��اء  م��ن كافة 

اليوتيوير ح�شن �شليمان "اأبوفلة" 
الزجاجية يف منطقة "برج بالزا" 
يف حميط برج خليفة، الأط��ول يف 
لأبوفلة  ال��دع��م  لإظ���ه���ار  ال���ع���امل، 
التربع  اإىل  م��ت��اب��ع��ي��ه��م  ودع������وة   ،
انطلقت  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة  ل�����ش��ال��ح 
بال�شراكة بني مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية واملفو�شية 
ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية 
الإقليمية  وال�����ش��ب��ك��ة  ال��الج��ئ��ني 
ل��ب��ن��وك ال��ط��ع��ام ب��ه��دف ج��م��ع 10 
لدعم  �شُتخ�ش�س  دولر  م��الي��ني 
اأ�����ش����رة   100،000 م����ن  اأك�������ر 
وتوفري امل�شتلزمات الأ�شا�شية التي 

ك��ل زمالئي،  واأمت��ن��ى م��ن  تربعت 
وك����ذل����ك م����ن ك����ل ���ش��خ�����س ق�����ادر، 
تفاعل  ك��م��ا  للتربع."  ي���ب���ادر  اأن 
التوا�شل  م����واق����ع  م�����ش��ت��خ��دم��و 
املقدمة  التربعات  مع  الجتماعي 
م����ن ع�����دد ك���ب���ري م����ن امل����وؤث����ري����ن، 
املو�شة  ومدونة  الإعالمية  بينهم 
و�شيدة  ن���ب���ي���ل،  ن���ه���ى  ال�������ش���ه���رية 
خلود  املعروفة،  وامل��وؤث��رة  الأع��م��ال 
ك���ل منهما  ت���ربع���ت  امل����ال����ح، وق����د 

مببلغ 60 األف درهم.
التوا�شل  و�شائل  متابعو  وت���داول 
ع��ل��ى ن���ط���اق وا����ش���ع خ����الل الأي�����ام 
لنجوم  ف����ي����دي����وه����ات  امل����ا�����ش����ي����ة 

قالت  الإط�������ار  ه����ذا  ويف  ال����ت����ربع، 
الدكتورة  الكويتية  الفا�شيني�شتا 
لدعم  خ�ش�شته  فيديو  يف  خ��ل��ود، 
جزاك  فلة،  اأب��و  "اأح�شنت  املبادرة: 
األ  اأب��وف��ل��ة  اأق�����ش��م  اهلل خ���ريا. لقد 
ي���خ���رج م���ن ال��غ��رف��ة ح��ت��ى يجمع 
ك��ل امل��ب��ل��غ امل��ط��ل��وب لإن��ق��اذ الأ�شر 
ال���وق���ت، و�شط  امل��ح��ت��اج��ة يف ه���ذا 
ال����ربد وال��ث��ل��وج والأم����ط����ار. واهلل 
��ر اأب���وف���ل���ة، واأع���ط���ى من  مل ي��ق�����شّ
فخر  يفعله  وم���ا  وط��اق��ت��ه،  نف�شه 
ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا. ك��ل��ن��ا ن��دع��م��ك ومعاً 
لإنقاذ  ميكننا  م��ا  ك��ل  ب���ذل  علينا 
قال  ج���ان���ب���ه،  م���ن  الأ�شر."  ه����ذه 

•• دبي - وام:

جذبت حملة "لنجعل �شتاءهم اأدفاأ 
امل�شاهري  و���ش��ط  وا���ش��ع��ا  "تفاعال 
التوا�شل  م��واق��ع  على  وامل��وؤث��ري��ن 
الج���ت���م���اع���ي، ال���ذي���ن ب������ادروا اإىل 
اأنحاء  خمتلف  من  معها  التفاعل 
داعمة  م������واد  ن�����ش��ر  ع����رب  ال����ع����امل 
وتقدمي التربعات وح�س متابعيهم 
على التربع كذلك ،يف حني حتول 
و�شط  الزجاجية  ال��غ��رف��ة  حميط 
دبي التي اتخذها اليوتيوير ح�شن 
لبثه  "منطلقا  "اأبوفلة  �شليمان 
املبا�شر امل�شتمر على موقع يوتيوب 
للكثري  مق�شد  اإىل  يناير،   7 منذ 
املعروفة يف عامل  ال�شخ�شيات  من 
اأكدوا  وال��ذي��ن  التوا�شل،  من�شات 
املبادرة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  دع��م��ه��م 
�شتاء  "اأجمل  حملة  اأطلقتها  التي 
الدعم  ح�����ش��د  ب��ه��دف  العامل"  يف 
والفئات  وال����ن����ازح����ني  ل���الج���ئ���ني 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ح��ظ��اً  الأق����ل 

واأفريقيا مبواجهة برد ال�شتاء.
اأخبار  املوؤثرين  من  العديد  ون�شر 
على  دوري��ة  املبادرة عرب حتديثات 
التوا�شل،  و���ش��ائ��ل  يف  ح�شاباتهم 
مع ر�شائل لتحفيز متابعيهم على 
التفاعل معها، كما وتوافد العديد 
التوا�شل  م���واق���ع  م�����ش��اه��ري  م���ن 
غرفة  حم��ي��ط  اإىل  الج���ت���م���اع���ي 

اأب��وف��ل��ة ال��ب��ث امل��ب��ا���ش��ر ح��ت��ى جمع 
ك����ام����ل امل���ب���ل���غ. وت�������ش���ع���ى م����ب����ادرة 
التي  اأدفاأ"  ���ش��ت��اءه��م  "لنجعل 
يف  ���ش��ت��اء  "اأجمل  حملة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
باأجمل  للتعريف  العامل" الهادفة 
معامل الإمارات يف �شتائها املعتدل، 
لالجئني  ال���������دفء  ت����وف����ري  اإىل 
الأقل حظاً يف  والنازحني والفئات 
تاأكيداً  واأفريقيا،  العربية  املنطقة 
الإن�شاين  ال��ت�����ش��ام��ن  ق��ي��م  ع��ل��ى 
الأزمات،  اأوق��ات  يف  املحتاجني  مع 
وذلك من خالل رفع الوعي بهذه 
الق�شية وجمع التربعات عرب البث 
اليوتيوير  يقدمه  ال��ذي  املبا�شرة 
وتعمل  "اأبوفلة."  �شليمان  ح�شن 
"املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة 
و"ال�شبكة  الالجئني"  ل�������ش���وؤون 
الطعام" على  ل��ب��ن��وك  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأكر  اإىل  املبا�شر  الو�شول  حتقيق 
من 100 األف اأ�شرة �شمن مبادرة 
"لنجعل �شتاءهم اأدفاأ" يف خميمات 
والفئات  وال���ن���ازح���ني  ال��الج��ئ��ني 
الأقل يف الوطن العربية وافريقيا، 
ب��ه��دف ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات الزمة 
الأ�شا�شية  امل�����ش��ت��ل��زم��ات  ل��ت��وف��ري 
البطانيات  مثل  ال�شتاء  ف�شل  يف 
ال�شتوية  وامل���الب�������س  والأغ���ط���ي���ة 
على  مل�شاعدتهم  التدفئة،  واأجهزة 
مواجهة ق�شوة الأحوال اجلوية يف 

ف�شل ال�شتاء.

كافة اأيام الأ�سبوع لتبداأ من ال�ساعة الثامنة �سباحًا وحتى العا�سرة م�ساًء
�سحة متدد �ساعات عمل مراكز خدمات 

والعني  اأبوظبي,  يف  املركبة  من  كوفيد- 19 
•• اأبوظبي-  الفجر

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة" اأن مراكز �شحة خلدمات كوفيد19- من املركبة 
يف مدينتي اأبوظبي والعني �شتعمل كافة  اأيام الأ�شبوع، من ال�شاعة الثامنة �شباحاً وحتى العا�شرة 
م�شاًء وذلك حر�شاً من �شركة "�شحة" على توفري اأف�شل اخلدمات للمتعاملني مع من�شاآتها، وتي�شري 

. PCR الأمور عليهم، واإتاحة مزيد من الوقت لهم ليتمكنوا من اإجراء فح�س
وتوفر �شركة "�شحة" عدداً من مراكز خدمات كوفيد19- من املركبة يف اأبوظبي يف كل من الوثبة، 

الباهية، املنهل، ال�شاخمة، املدينة، ربدان، ويف العني يف كل من ع�شارج، الهيلي، ال�شاروج، العامرة.

اأبوفلة  �سليمان  ح�سن  اليوتيوير  غرفة  حميط  اإىل  توافدوا  اأو  ح�ساباتهم  عرب  الدعم  دعوات  وجهوا  •  م�ساهري 
لالإ�سادة بجهوده وتقدمي الدعم والتربع 

الزوار  اأبرز  بني  املزكي  ومنذر  م�سكون  وعمر  اأبوالتني  ونائل  حطاب  وجو  فاروق  • عمر 
باملبادرة  للم�ساهمة  ودعواتهم  تربعاتهم  مع   faze apex و  املالح  وخلود  نبيل  نهى  متابعي  من  وا�سع  • تفاعل 

للتربع يبادر  اأن  قادر,  �سخ�س  كل  من  وكذلك  زمالئي,  كل  من  واأمتنى  للمبادرة  تربعت  الفهد:  • فوز 
الأ�سر هذه  لإنقاذ  ميكننا  ما  كل  بذل  علينا  ومعًا  ندعمك  كلنا  جميعا  لنا  فخر  اأبوفلة  يفعله  ما  خلود:  • الدكتورة 

»اأ�سباير« متول ثالثة معاهد بحوث افرتا�سية لدعم التكنولوجيا احليوية للطب الدقيق والأمن الغذائي والطاقة امل�ستدامة

اأبوظبي ت�ست�سيف الدورة التا�سعة والأربعني ملوؤمتر اجلمعية العمومية لحتاد وكالت الأنباء العربية

•• اأبوظبي- وام:

الفعالة  اإيجاد احللول  بامل�شاهمة يف  املتمثلة  الأ�شا�شية  ر�شالتها  مع  متا�شياً 
برامج  اإدارة  ذراع  "اأ�شباير"،  �شتمّول  ال��ع��امل،  يف  اإحل��اح��اً  التحديات  لأك��ر 
التكنولوجيا ملجل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة يف اأبوظبي، ثالثة معاهد 
تزيد  ال��ذي  التمويل،  ه��ذا  وميثل  اأبوظبي.  جامعات  يف  افرتا�شية  بحوث 
كبرياً  ا�شتثماراً  �شنوات،  خم�س  م��دار  على  دره��م  مليون   200 على  قيمته 
يهدف اإىل تطوير اأن�شطة البحث والبتكار، ف�شاًل عن م�شاهمته يف الت�شديد 
على التزام حكومة اأبوظبي باإن�شاء اأبحاث عاملية امل�شتوى يف القطاعات ذات 
الأولوية. ومن املقرر اأن ت�شت�شيف جامعة الإمارات العربية املتحدة اثنني 
للبحوث  اأبوظبي  اأن معهد  علماً  املمولة،  الفرتا�شية  البحوث  من معاهد 
الفرتا�شية للطب الدقيق، بقيادة الربوفي�شور ميلو�س ليوبي�شافليفيت�س، 
اإحداث  بهدف  اأبوظبي  يف  احليوية  التكنولوجيا  اأبحاث  تطوير  على  يرّكز 
نوعية  وحت�شني  ال�شحية  الرعاية  قطاع  على  وامل�شتدام  الإيجابي  التاأثري 
خليفة  جامعة  م��ع  �شراكة  الف��رتا���ش��ي��ة  البحوث  معهد  و�شيقيم  احل��ي��اة. 
وجامعة نيويورك اأبوظبي وكليفالند كلينيك، وبالتعاون مع جامعة جونز 

هوبكنز وجامعة كولومبيا وجامعة نورث كارولينا وغريها.
يركز  �شامل  �شحية  رعاية  لنظام  امللحة  احلاجة  تاأكيد  اإىل  املعهد  وي�شعى 

يتنا�شب  العالج مبا  الت�شخي�س وتخ�شي�س  يتم  الدقيق، حيث  الطب  على 
ال�شليمة.  العلمية  امل��ب��ادئ  على  وب��ن��اًء  للمري�س  الفردية  الحتياجات  م��ع 
املعهد  �شيطور   ، �شحة  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  مع  وبال�شراكة 
جمموعة من امل�شاريع البحثية التي تهدف اإىل معاجلة عدد من الأمرا�س 

الأكر انت�شاراً وامل�شاهمة يف حت�شني الرعاية ال�شريرية يف اأبوظبي.
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  جامعة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  الثاين  املعهد  ويهدف 
املناطق  يف  الغذائي  لالأمن  الفرتا�شية  للبحوث  ال��دويل  اأبوظبي  معهد 
يف  الغذائي  الأم��ن  حتقيق  اإىل  نيومان،  اإلكي  الدكتور  اإدارة  حتت  اجل��اف��ة، 
املناطق اجلافة. و�شيتعاون املعهد مع جامعة خليفة، وهيئة اأبوظبي للزراعة 
وال�شالمة الغذائية، وهيئة البيئة - اأبوظبي، وجامعة كاليفورنيا يف مدينة 
رة يف  ديفي�س وجامعة فاخينينجن، وذلك للم�شاهمة يف اأهم البتكارات املطوَّ
وتربية  الزراعية احل�شرية،  املحمية، واحلراجة  النباتات احل�شرية  زراعة 

الأحياء املائية واحل�شرات وزراعة الطحالب.
و�شيوفر املعهد البحثي الفرتا�شي اأي�شاً من خالل اأن�شطته من�شات بيانات 
احليوانات  خ��الل  م��ن  املنقولة  الأم��را���س  لتتّبع  متطورة  حم��اك��اة  واأدوات 
بالحتياجات  التنبوؤ  جانب  اإىل  امليكروبات،  م�شادات  ومقاومة  والأغ��ذي��ة 
املحلية  ال��غ��ذاء  اأ���ش��واق  يف  ال��رائ��ج��ة  وال��ت��وج��ه��ات  للم�شتهلكني  امل�شتقبلية 
والعاملية. وت�شت�شيف جامعة خليفة املعهد البحثي الفرتا�شي الثالث، الذي 

حلول  وتطوير  وا�شتخدامها  وتخزينها  امل�شتدامة  الطاقة  اإنتاج  على  يركز 
الطاقة املتجددة والتقنيات امل�شتدامة املتقدمة. و�شيتعاون املعهد مع جامعة 
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  ومعهد  اأبوظبي،  وجامعة  اأبوظبي  نيويورك 

واملعهد الهندي للتكنولوجيا وغريها من املوؤ�ش�شات الدولية الأخرى.
متطورة  تقنيات  املعهد  يف  والتطوير  للبحث  الأ�شا�شية  الأن�شطة  وتغطي 
التكامل  وحتقيق  الطاقة،  وتخزين  امل�شتدامة،  الطاقة  توليد  جم��الت  يف 
واإنتاج  ا�شتخدام  الذكية، والكفاءة يف  املتجددة، وال�شبكات  يف جمال الطاقة 
الطاقة، اإذ متتلك كل هذه اجلوانب اأهمية كبرية لتحقيق التنمية امل�شتدامة 
يف اأبوظبي. و�شي�شاهم املعهد البحثي الفرتا�شي، بقيادة الدكتور �شموئيل 
ماو، يف تقدمي التو�شيات الفعالة لإ�شالح ال�شيا�شات بهدف تر�شيخ ال�شورة 

العاملية لأبوظبي ب�شفتها جهة رائدة يف جمال ا�شتدامة الطاقة.
وقال الدكتور اآرثر موري�س، الرئي�س التنفيذي ل� اأ�شباير: "ي�شعدنا التعاون 
مع جامعات اأبوظبي التي تعد حا�شنات رئي�شية للجيل القادم من املواهب 
ومع  امل�شتقبل.  علماء  اإع���داد  يف  كبري  ت��اأث��ري  ذات  رئي�شية  وج��ه��ات  املحلية 
اأ�شبح  حياتنا،  جم��الت  كافة  يف  ال�شتدامة  جوانب  على  املتزايد  الرتكيز 
باإمكاننا الآن تقدمي الدعم الالزم لالأبحاث املتقدمة يف هذه املجالت ذات 
الأولوية. ونتطلع اإىل روؤية التاأثري الإيجابي الذي �شتحققه املعاهد البحثية 
الرتقاء  يف  �شت�شاهم  التي  تو�شياتها  واإىل  البعيد،  املدى  على  الفرتا�شية 

يف  النطاق  ووا�شعة  الفعالة  التطبيقات  بف�شل  لل�شكان  املعي�شي  بامل�شتوى 
داخل  امل�شتدامة  الطاقة  واإن��ت��اج  الغذائي  والأم��ن  ال�شحية  الرعاية  جم��ال 

حدودنا وخارجها".
البتكار  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س  راي جون�شون،  الدكتور  قال  ومن جانبه، 
التكنولوجي: "نحن فخورون بدورنا ومب�شاهمتنا يف تعزيز الدور الريادي 
لأبوظبي وتر�شيخ �شورتها يف جمالت البتكار الزراعي والطاقة امل�شتدامة 
وال�شالمة الغذائية. و�شت�شاهم املعاهد البحثية الفرتا�شية املقرتحة ب�شكل 
ا�شرتاتيجيات  واإيجاد  الإم��ارة،  ال�شحية يف  الرعاية  نظام  كبري يف حت�شني 
جديدة ل�شمان �شالمة الغذاء، وتنفيذ خطط حمكمة حتقق التغيري امل�شتدام 
من خالل الطاقة املتجددة. وناأمل عرب هذه املعاهد البحثية الفرتا�شية 
باأن نبني ج�شوراً من التعاون املثمر مع موؤ�ش�شات التعليم العايل يف جميع 

اأنحاء العامل وتعزيز التفاعل يف القطاع وحتقيق روؤية هذه الربامج".
اأكتوبر  يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  اأب��ح��اث  جمل�س  تاأ�شي�س  منذ  اأن���ه  ي��ذك��ر 
الكربى  التحديات  من  العديد  واإط��الق  بت�شميم  اأ�شباير  ب��داأت   ،2020
�شريكاً  اأ�شباير  وتعد  املتقدمة.  التكنولوجيا  جمال  يف  الدولية  وامل�شابقات 
وراعياً رئي�شياً مل�شابقة "اإك�س برايز اإطعام املليار التايل" التي ميولها برنامج 
اأبوظبي للم�شرعات التنموية "غداً 21". وتهدف امل�شابقة اإىل اإيجاد حلول 

فعالة للق�شاء على اجلوع العاملي وتعزيز الأمن الغذائي.

•• الريا�س -وام:

التا�شعة  ال����دورة  ع��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  الأن���ب���اء  وك����الت  لحت���اد  العمومية  اجلمعية  ق���ررت 
والأربعني ملوؤمترها يف مدينة اأبوظبي بالتزامن مع انعقاد الكونغر�س العاملي لالإعالم 

خالل الفرتة من 15-17 نوفمرب 2022م.
وكانت اأعمال املوؤمتر ال� 48 للجمعية العمومية لحتاد وكالت الأنباء العربية التي 
ا�شت�شافتها وكالة الأنباء ال�شعودية اختتمت اأم�س الأول مب�شاركة وكالت اأنباء الأردن، 
الإمارات، البحرين، ال�شودان، عمان، الكويت، لبنان، العراق، موريتانيا، اليمن، قطر، 
اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  عن  وممثل  وليبيا،  فل�شطني  تون�س، 
من  ومتكينه  العربية  الأن��ب��اء  وك��الت  احت��اد  لتطوير  جلنة  ت�شكيل  وتقرر  العربية. 
تنفيذ الن�شاطات التي تقررها اجلمعية العمومية كل عام برئا�شة فل�شطني وع�شوية 
النوعي  التكثيف  ���ش��رورة  الج��ت��م��اع  ول��ب��ن��ان.واأك��د  وليبيا  وقطر  والأردن  الإم����ارات 
للتبادل الإخباري مع الدول واملوؤ�ش�شات غري العربية، وامل�شاركة يف اجتماعات املجل�س 
اأع�شائه ، ويف الكونغر�س العاملي لالإعالم  اإنَّ الحتاد اأحد  الدويل لوكالت الأنباء،اإْذ 
الذي �شيعقد يف اأبو ظبي يف نوفمرب املقبل مببادرة من وكالة اأنباء الإمارات، و�شرورة 

وحتديات  ال�شتمرارية  ومقومات  العربية،  الأنباء  وك��الت  م�شتقبل  حول  ندوة  عقد 
اجلودة، والتعاون مع كلية القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية بجامعة لندن؛ لإعداد درا�شة 

حول م�شتقبل وكالت الأنباء الوطنية العربية.
اأما يف جمال تدريب العاملني بوكالت الأنباء فقد مت اإقرار اإقامة العديد من الور�س 
اأي�شا على �شرورة  التدريبية ملحرري وم�شوري الوكالت الأع�شاء. واأكدت اجلمعية 
الرتكيز على النواحي التطبيقية يف هذه الدورات، واإقامة دورات متخ�ش�شة لتطوير 
الكفاءات احلالية، ودورات اأخرى تتعلق بكبار موظفي الوكالت؛ لتمكينهم من معرفة 
اإقرار  ما يح�شل من تطورات يف جمال التقدم التكنولوجي واملعلوماتية، اإىل جانب 
اإقامة العديد من الور�س واحللقات الدرا�شية يف مركز التدريب على �شحافة وكالت 
ان يف جمال التقدم التكنولوجي  الأنباء التابع لحتاد )فانا( يف العا�شمة الأردنية عمَّ
الإلكرتوين  نيوز  فانا  موقع  وحتديث  الفنية  بال�شوؤون  يتعلق  وفيما  واملعلوماتية. 
القا�شي بقيام الوكالت العربية ببث  اإىل الأ�شلوب  رت اجلمعية العمومية العودة  قرَّ
مما  املتاحة،  الفنية  الو�شائل  با�شتخدام  امل��وق��ع  يف  يوميا  منها  ع��دد  اأي  اأو  اأخ��ب��اره��ا 
ت اجلمعية العمومية  �شي�شهم يف تطوير املوقع واإعادته اإىل ما كان عليه �شابًقا.واأقرَّ

موازنة الحتاد لعام 2022م .
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي ي�ستقبل نائب وزير خارجية كو�ستاريكا
•• عجمان-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه يف 
خارجية  وزي��ر  نائب  ارغيتا  بولن�شكي  اأدري��ان��ا  �شعادة  ام�س  احلاكم  دي��وان 
الفون�شو  �شعادة  يرافقها  حاليا  ال��ب��الد  ت��زور  التي  كو�شتاريكا  جمهورية 

مورييو قن�شل عام كو�شتاريكا لدى الدولة .
اللقاء  بداية  يف  كو�شتاريكا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  بنائب  �شموه  ورح��ب 
الذي جرى خالله بحث العالقات الثنائية بني دولة الإم��ارات وجمهورية 
من  التي  الودية  الأحاديث  وتبادل  وتوطيدها  تطويرها  و�شبل  كو�شتاريكا 
�شانها اأن تعزز العالقة بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني اإىل جانب تعزيز 

فر�س التعاون يف خمتلف املجالت مبا ي�شهم يف حتقيق امل�شالح امل�شرتكة 
بني البلدين ال�شديقني.

البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  على  كو�شتاريكا  وزير خارجية  نائب  واأثنت 
يف العديد من املجالت املختلفة .. م�شيدة بالتطور احل�شاري الذي ت�شهده 

دولة الإمارات عامة وعجمان خا�شة يف امليادين كافة.
ح�شر اللقاء .. ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب ال�شمو حاكم 
عجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط 
يو�شف  و�شعادة  احلاكم  ب��دي��وان  امل�شت�شار  ال�شرفاء  اأم��ني  عبداهلل  و�شعادة 
كبار  وع��ددم��ن  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  حممد 

امل�شوؤولني.

برعاية خالد بن حممد بن زايد

انعقاد من�سة �سباب من اأجل ال�ستدامة �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 2022

"م�شدر"  يف  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
بتطوير  الإم��������ارات  دول����ة  ال���ت���زام 
قدرات ال�شباب �شواء على امل�شتوى 
اأن  اإىل  م�شرية  العاملي،  اأو  املحلي 
ال�شتدامة  اأجل  من  �شباب  من�شة 
ت�شطلع بالتحديد مبهمة اأ�شا�شية 
تتمثل يف متكني اجليل القادم من 
قادة  لي�شبحوا  وتاأهيلهم  ال�شباب 

لال�شتدامة يف امل�شتقبل.
" ي��ج�����ّش��د مو�شوع  ف����واز:  وق��ال��ت 
امل��ن��ت��دى ل��ه��ذا ال��ع��ام وه��و "تعزيز 
اإم��ك��ان��ات ال�����ش��ب��اب م��ن اأج����ل بناء 
التقدم  اأهمية  م�شتدام"،  م�شتقبل 
حتقيق  يف  ودوره  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
خمتلف  يف  امل���ن�������ش���ود  ال����ت����ح����ّول 
القطاعات وتوفري وظائف جديدة 
لل�شباب اأكر مراعاة للبيئة، حيث 
�شباب  تزويد  باإمكاننا ومن خالل 

فعاليات  �شت�شمل  كما  "اأدنيك". 
لال�شتدامة  اأب����وظ����ب����ي  اأ�����ش����ب����وع 
من  �شباب  مركز  اإق��ام��ة   2022
اأجل ال�شتدامة �شمن منطقة "ذا 
اإىل توفري  وال��ذي يهدف  هايف"، 
الطلبة  ب����ني  ل���ل���ت���وا����ش���ل  ف���ر����س 
وو�شائل  امل���ح���ل���ي���ة،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
فر�س  لتوفري  مبتكرة  واأ���ش��ال��ي��ب 
تثقيف  يف  ت�����ش��ه��م  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م 
لتعزيز  ال�شباب  وحتفيز  ومتكني 
ال�شتدامة.  جم��ال  يف  م�شاركتهم 
 3000 ن��ح��و  امل��رك��ز  وي�شتقطب 
اأ�شبوع  خ�����الل  وط���ال���ب���ة  ط����ال����ب 

اأبوظبي لال�شتدامة.
الربيكي،  اأم����ل  امل��ه��ن��د���ش��ة  وق��ال��ت 
امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ل���������ش����وؤون 
الطاقة  دائ����رة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
بتوفري  الدائرة  " تلتزم  اأبوظبي: 

امل�شاهمات  ه���ي���ئ���ة  ع������ام  م����دي����ر 
بن  و���ش��ون��ي��ا  "معاً"،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  ج����ع����ف����ر، 
للتعليم،  الغرير  اهلل  عبد  ملوؤ�ش�شة 
وال��ربوف��ي�����ش��ور ف��رن��ان��دو رمي���رز، 
مدير برنامج املاج�شتري ل�شيا�شات 
جامعة  يف  ال�����������دويل  ال���ت���ع���ل���ي���م 
ه���ارف���ارد، وجن���الء امل��دف��ع، املدير 
لريادة  ال�شارقة  مل��رك��ز  التنفيذي 
والربوفي�شورة  /�شراع/،  الأعمال 
التنفيذي  امل��دي��ر  ���ش��رباك،  نيهال 
للعلوم  الإم�������ارات  ج��ام��ع��ة  مل��ن��ت��زه 
رام�����ريي�����ز  واأدان  والب������ت������ك������ار، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ���ش��ان�����ش��ي��ز، 
 ،Greenfluidics ل�����ش��رك��ة 
الرئي�س  اأم���وه���وزا غ��ري�����س،  واإن����زا 
 The Green ل�����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
من  وال�����ع�����دي�����د   ،Fighter

"�شباب  من�شة  وتعمل  والعملية. 
اإ�شراك  اأجل ال�شتدامة" على  من 
ونقا�شات  ع��م��ل  ور����س  ال�����ش��ب��اب يف 
وب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة، وت���وف���ر لهم 
ف���ر����ش���اً ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع اخل�����رباء، 
قادة  ليكونوا  اإع���داده���م  اأج���ل  م��ن 
وبدعم  امل�شتقبل.  يف  ال���ش��ت��دام��ة 
اأبوظبي  يف  ال���ط���اق���ة  دائ������رة  م���ن 
منتدى  �شينعقد  رئي�شي،  ك�شريك 
اأج���ل ال���ش��ت��دام��ة حتت  �شباب م��ن 
ال�شباب  اإم��ك��ان��ات  "تعزيز  ع��ن��وان 
واملرونة  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى  وق��درت��ه��م 
م�شتدام".  م�شتقبل  بناء  اأجل  من 
ميتد  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  و�شيت�شمن 
اأي�����ام، فعاليات  ع��ل��ى م���دار ث��الث��ة 
�شمن  تقام  وافرتا�شية  ح�شورية 
يف  هايف"  "ذا  الب���ت���ك���ار  م��ن�����ش��ة 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

وفر�س  املنا�شبة  ب��امل��ه��ارات  ال��ي��وم 
التعليم اجليدة، اإعدادهم لوظائف 
اجليل  لقيادة  ومتكينهم  امل�شتقبل 
ال��ق��ادم ن��ح��و ع���امل م��زده��ر واأكر 
ا�شتدامة". و�شتتاح لل�شباب خالل 
جمموعة  ح�شور  فر�شة  املنتدى، 
وجل�شات  الرئي�شية  الكلمات  م��ن 
متحدثون  وم���ق���اب���ل���ة  ال���ن���ق���ا����س 
من  املنتدى  يف  ي�شاركون  ب���ارزون 
جميع اأنحاء العامل. وت�شم قائمة 
كاًل من: معايل مرمي  املتحدثني 
املهريي  ح��ارب  �شعيد  حممد  بنت 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزي������رة 
ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س 
ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  امل����زروع����ي 
عوي�شة  املهند�س  ومعايل  ال�شباب 
مر�شد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف 
اأبوظبي، و�شعادة �شالمة العميمي، 

للجيل  ال���دع���م  اأ����ش���ك���ال  خم��ت��ل��ف 
من  لتمكينهم  ال�شباب  من  القادم 
ب����دور ف��اع��ل يف حتقيق  امل�����ش��اه��م��ة 
بناء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة 
وا�شتدامة.  ازده��اراً  اأكر  م�شتقبل 
�شباب  م��ن�����ش��ة  م���ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  واإن 
م���ن اأج����ل ال����ش���ت���دام���ة، ت��ت��ي��ح لنا 
م��ن خالل  ال�شباب  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
منتدى �شباب من اأجل ال�شتدامة 
ومركز �شباب من اأجل ال�شتدامة، 
امل�شار  على  و�شعهم  من  والتمكن 
ال�������ش���ح���ي���ح لك���ت�������ش���اب امل�����ه�����ارات 
امل�شتقبل  ق���ادة  ليكونوا  وامل��ع��ارف 
تنفيذ  يف  ق��دم��اً  للم�شي  املوؤهلني 

اأجندة ال�شتدامة".
ملياء  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  م��ن جهتها 
التنفيذي  امل����دي����ر  ف�������واز،  ن������واف 
واملبادرات  املوؤ�ش�شية  الهوية  لإدارة 

•• اأبوظبي-وام:

لطاقة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
اإح������دى  "م�شدر"،  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 
ال�������ش���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة ال�����رائ�����دة يف 
واجلهة  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  جم��ال 
اأبوظبي  لأ����ش���ب���وع  امل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ة 
ل�����ال������ش�����ت�����دام�����ة، ع������ن ف����ت����ح ب����اب 
من  ���ش��ب��اب  م��ن��ت��دى  يف  الت�شجيل 
والذي   ،2022 ال�شتدامة  اأج��ل 
ي�شمل تنظيم �شل�شلة من النقا�شات 
اإىل   17 ال�شباب من  التي يقودها 
اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  يناير   19

اأبوظبي لال�شتدامة 2022.
وحتت رعاية �شمو ال�شيخ خالد بن 
ع�شو  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب  رئي�س 
اأج���ل  م���ن  "�شباب  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ر 
يقوده  ب���رن���اجم���اً  ال�شتدامة" 
العام،  م���دار  على  ومي��ت��د  ال�شباب 
ال�شباب  اإمل����ام  ت��ع��زي��ز  اإىل  وي��ه��دف 
وظائف  تتطلبها  ال��ت��ي  ب��امل��ه��ارات 
الأخ�شر،  الق��ت�����ش��اد  يف  امل�شتقبل 
وت��ث��ق��ي��ف اأك����ر م���ن م��ل��ي��ون �شاب 
و�شابة يف جمال ال�شتدامة بحلول 
توفري  خ����الل  م���ن   2030 ع����ام 
التعليمية  الأن�����ش��ط��ة  م���ن  م��زي��ج 

قطاعات  متثل  التي  ال�شخ�شيات 
ال�شتدامة والبتكار والتعليم.

من  �شباب  منتدى  مع  وبالتزامن 
مركز  ي�شت�شيف  ال�شتدامة،  اأجل 
�شباب من اأجل ال�شتدامة العديد 
بينها  التفاعلية من  الأن�شطة  من 
اإيكوثون لالبتكار"، حيث  "حتدي 
ابتكار  ���ش��ب��اب��ي��ة يف  ف���رق  ت��ت��ن��اف�����س 
عاملية  لق�شية  م�����ش��ت��دام��ة  ح��ل��ول 
تنظيم  م��ه��ارات  با�شتخدام  راه��ن��ة 
امل�شاريع وتطوير احللول املبتكرة.

وت����ق����ام ال����������دورة ال�������ش���اد����ش���ة من 
عنوان:  حتت  اإيكوثون"  "حتدي 
اإعادة   | املناخية  املعرفة  "تعزيز 
مواجهة  يف  التعليم  دور  �شياغة 
اليوم  و�شي�شهد  املناخي".  التغري 
امل�شابقة  م���ن  والأخ�������ري  ال���ث���ال���ث 
اأولياً  ف��ري��ق من���وذج���اً  ك��ل  ت��ق��دمي 
احلكام  من  جلنة  اأم��ام  مل�شروعهم 
برنامج  م��ن  م�شتوحاة  �شيغة  يف 

.Dragon's Den
وت�����ت�����وف�����ر ال����ق����ائ����م����ة ال���ك���ام���ل���ة 
عند  واجل����ل���������ش����ات  ل���ل���م���ت���ح���دث���ني 
املعلومات  م��ن  ومل��زي��د  الت�شجيل. 
�شباب  والت�شجيل حل�شور منتدى 
زيارة  يرجى  ال�شتدامة،  اأجل  من 
www. الإل������ك������رتوين:  امل����وق����ع 

y4s.ae

املناخي والعمل  والبتكار  التعليم  حول  فعالياته  تتمحور  ومركزًا  لل�سباب  منتدًى  املن�سة  •  ت�سم 
2022 لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  خالل  يقام  الذي  ال�ستدامة  اأجل  من  �سباب  منتدى  يف  للم�ساركة  مفتوح  الت�سجيل  • باب 

م�ستدام م�ستقبل  بناء  اأجل  من  واملرونة  التكيف  على  وقدرتهم  ال�سباب  اإمكانات  تعزيز  عنوان  حتت  ال�ستدامة  اأجل  من  �سباب  منتدى  • ينعقد 
اأدنيك للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  �سمن  وتقام  اأيام  لثالثة  متتد  وافرتا�سية  ح�سورية  اأن�سطة  • ي�سمل 

�سخبوط بن نهيان يرتاأ�س وفد الدولة يف منتدى �سباب العامل ب�سرم ال�سيخ

ليكون  لل�شباب،  الإم���ارات  جمل�س 
دولة  حلكومة  ال�شت�شارية  اجلهة 
التي  امل���و����ش���وع���ات  يف  الإم���������ارات 

تخ�س ال�شباب.
من  اأك�����ر  "اأطلقنا   : واأ����ش���اف���ت 
اإىل  ت��ه��دف  ومن�شة  م��ب��ادرة   30
واإ�شراكهم  ال�شباب،  اإىل  ال�شتماع 
وم������ن ث�����م مت���ك���ي���ن���ه���م، وب����ع����د اأن 
جاهزة،  املوؤ�ش�شية  البيئة  اأ�شبحت 
وا�شحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  و���ش��ع��ن��ا 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف ال�����ش��ب��اب، واأخ����رياً 
ق��ب��ل ث���الث���ة اأ����ش���ه���ر ت��ق��ري��ب��اً اأق���ر 
علمي  موؤ�شر  اأول  ال��وزراء  جمل�س 
ميكن  ال��ع��امل،  يف  ال�شباب  لتمكني 
اإدارته."  وبالتايل  بالأرقام  قيا�شه 
ع��ل��ى فر�س  الط�����الع  اإىل  ودع����ت 
مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب ب��ال���ش��ت��ف��ادة من 
التي  العرب"  "نوابغ  م����ب����ادرة 
الإم�������ارات والتي  دول����ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

ت��ك��ام��ل ج��ه��ود ك���ٍل م���ن الإم������ارات 
املتحدة وجمهورية م�شر  العربية 
العاملي  ال��ع��م��ل  دع����م  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
امل����ن����اخ وو�شع  اأج������ل ح���م���اي���ة  م����ن 
ح���د ل��ل��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي ال����ذي تهدد 
تبعاته الكوكب وم�شتقبل الأجيال 
الدولتني  واأن  خ��ا���ش��ة  ال���ق���ادم���ة، 
العامليتني  املناخ  قمتي  ت�شت�شيفان 
"كوب 27" و"كوب 28" العامني 

اجلاري واملقبل.
تخ�شي�س  اإن   " معاليها:  وق��ال��ت 
املناخي  التغري  مللف  ك��ام��اًل  ي��وم��اً 
الأهمية،  بالغ  اأم��ر  هو  املنتدى  يف 
�شت�شت�شيف  م�شر  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا 
 "27 "كوب  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ن���اخ  ق��م��ة 
الإم������ارات  واأن دول����ة  ال���ع���ام،  ه����ذا 
العاملية  امل��ن��اخ  ق��م��ة  �شت�شت�شيف 
ال���ق���ادم،  ال���ع���ام  يف   "28 "كوب 
الأر���س من  اأولوياتنا على  لتتحد 

اإماراتي  درهم  100 مليون  توفر 
وقالت  املتميزين.  ال�شباب  لدعم 
م��ب��ادرة ن��واب��غ ال��ع��رب ال��ت��ي اأعلن 
ق��ل��ي��ل��ة �شاحب  اأي�������ام  ق���ب���ل  ع��ن��ه��ا 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل" تخ�ش�س 100 مليون درهم 
و�شابة  ���ش��اب  األ���ف  يف  لال�شتثمار 
م��ن ال��ن��واب��غ ال��ع��رب��ي��ة يف خمتلف 

جمالت التميز والبحث العلمي.
واأكدت على اأهمية التعاون امل�شرتك 
لتحقيق اأهداف املبادرة وقالت اإننا 
جميع  مع  نتحالف  اأن  اإىل  نتطلع 
للو�شول  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ات 
ودعمهم  امل���ب���دع���ني  ه�������وؤلء  اإىل 
ونتمنى  طاقاتهم.  يف  وال�شتثمار 
م�شاحات  امل���ب���ادرة  ه���ذه  تخلق  اأن 
اإىل  ولفتت  الأمل."  م��ن  ج��دي��دة 

امل�شتقبل بروح الأمل، واأن اجلائحة 
العاملية الراهنة برهنت جمدداً اأن 
جناح املجتمع الإن�شاين يف �شناعة 
قائم  التنمية  وحتقيق  امل�شتقبل 
الت�شامن  ع���ل���ى  ����ش���يء  ك����ل  ق���ب���ل 
مواجهة  يف  وال�����ش��راك��ة  وال��ت��ع��اون 
و�شناعة  والأزم��������ات  ال��ت��ح��دي��ات 
باأفكار  اآفاق جديدة  الفر�س وفتح 
مناذج  وبتطوير  ال�شباب  وج��ه��ود 

عملية تفاعلية مرنة لتمكينه.
افتتاح  جل�شة  يف  معاليها  وق��ال��ت 
فرتة  خ���الل  "اكت�شفنا  امل��ن��ت��دى: 
�شيء  ك��ل  اأن  كوفيد19-  جائحة 
قابل للتغيري واأن هناك احتمالت 
ل متناهية للطريقة التي قد نعمل 
التي  والطريقة  بها،  ونتعلم  بها، 
ع��امل��ن��ا، وحتى  اق��ت�����ش��اد  ب��ه��ا  ي�شري 
ب�شحتنا  بها  نهتم  التي  الطريقة 
وعافيته."  ك���وك���ب���ن���ا  وب�������ش���ح���ة 
لل�شباب  خطابها  معاليها  ووجهت 
احللول  م���ف���ت���اح  "اأنتم  ق���ائ���ل���ة: 
التي  ال����ت����ح����دي����ات  م�����ن  ل���ل���ك���ث���ري 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال����ي����وم  ن���واج���ه���ه���ا 
ال��ع��رب��ي وال���ع���امل، لأنكم  ال���وط���ن 
لتحويل  ���ش��ف��ت��ني  اأه����م  مت��ت��ل��ك��ون 

املقبلة.
واأ�����ش����اد ب���ال���ع���الق���ات ال���ت���ي جتمع 
م�شر  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة 
عالقات  اأنها  اإىل  م�شريا  العربية، 
اأخوية تاريخية وطيدة ومتجذرة، 
وق����ائ����م����ة ع���ل���ى اأ�����ش���������س را����ش���خ���ة، 
امل�شرتك  بالعمل  حافلة  وم�شرية 
امل����ج����الت، وذلك  ال��ع��دي��د م���ن  يف 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  اإط���ار ح��ر���س  يف 
على تنميتها وتعزيزها مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.
�شعادته  ع�����ن  م���ع���ال���ي���ه  واأع����������رب 
اأن  اإىل  املوؤمتر، لفتا  بامل�شاركة يف 
م�����ش��ر اأث��ب��ت��ت اأن��ه��ا ن��ق��ط��ة تالقي 
الإن�شانية،  اأج���ل  م��ن  للح�شارات 
وحا�شنة  والأم���ن  لل�شالم  وم��ن��ارة 
جلميع الثقافات، واأن هذه الن�شخة 
العاملي جاءت  ال�شباب  من منتدى 
على  امل�شرية  الدولة  قدرة  لتوؤكد 
ت��ن��ظ��ي��م ال���ع���دي���د م���ن امل����وؤمت����رات 
كوفيد- جائحة  ظ��ل  يف  ال��دول��ي��ة 

العامل. جتتاح  التي   19
اأك�������دت م���ع���ايل �شما  م����ن ج��ه��ت��ه��ا 
املزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���ش��ه��ي��ل  ب��ن��ت 
اإىل  يتطلعون  ال�شباب  غالبية  اأن 

اإىل واقع جديد، وهما  نناق�شه  ما 
الإب��������داع لإي����ج����اد ح���ل���ول ومن����اذج 
جديدة للعمل والتعليم والقت�شاد 
والبيئة وغريها، والطاقة لتحويل 
واقع." واأ�شادت  اإىل  الأف��ك��ار  ه��ذه 
م�شر  جمهورية  بجهود  معاليها 
ال��ع��رب��ي��ة وف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س عبد 
املنتدى،  راع���ي  ال�شي�شي،  ال��ف��ت��اح 
با�شت�شراف  الفاعلة  امل�شاهمة  يف 
تطلعات ال�شباب للم�شتقبل، موؤكدة 
اأن مل�شر مكانة خا�شة يف وجداننا، 
اأنها دائما يف قلب الإماراتي  حيث 
ال�شيخ  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  عهد  منذ 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه" الذي انحفرت كلماته يف 
عقولنا وقلوبنا باأن "نه�شة م�شر 

نه�شة للعرب كلهم.".
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت اأم�����ام امل�����ش��ارك��ني يف 
امل��ن��ت��دى ال���ن���م���وذج الإم�����ارات�����ي يف 
لفتًة  ال�������ش���ب���اب،  مت���ك���ني  جم�����ال 
اتبعته  ال�����ذي  ال���ن���م���وذج  اأن  اإىل 
ماأ�ش�شة  الإم���ارات عمل على  دول��ة 
برامج ومبادرات التمكني ال�شبابي 
تكّمل  م��ت��الح��ق��ة  م���راح���ل  ���ش��م��ن 
تاأ�شي�س  ذل�����ك  يف  مب����ا  ب��ع�����ش��ه��ا، 

•• �رشم ال�صيخ- وام:

بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  تراأ�س 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
دول������ة، وف����د ال����دول����ة امل�������ش���ارك يف 
منتدى �شباب العامل حتت عنوان: 
واأمل  لالإن�شانية  اإن���ذار   : ك��ورون��ا 
جديد" الذي يعقد يف مدينة �شرم 
ال�����ش��ي��خ حت��ت رع��اي��ة ف��خ��ام��ة عبد 
جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح 
معايل  ومب�شاركة  العربية،  م�شر 
�شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي 
نائب  ال�شباب  ل�شوؤون  وزي��رة دول��ة 
العربي  ال�������ش���ب���اب  م���رك���ز  رئ���ي�������س 
وحكومات  دول  روؤ���ش��اء  وبح�شور 
وع������دد م����ن م���������ش����وؤويل وق����ي����ادات 
امل��ن��ظ��م��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة و���ش��ب��اب من 

خمتلف اأنحاء العامل.
بن  �شخبوط  ال�شيخ  معايل  وق��ال 
انعقاد منتدى  اإن  نهيان  اآل  نهيان 
�شباب العامل يف ن�شخته الرابعة يف 
ال�شقيقة  العربية  جمهورية م�شر 
حتظى  التي  الهتمام  مدى  يوؤكد 
ب����ه ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب م����ن ال���ق���ي���ادة 
باإمكانياتهم  توؤمن  التي  امل�شرية، 
التحديات  مل���واج���ه���ة  وق���درات���ه���م 
لفتا  عاملنا،  تواجه  التي  املختلفة 
اإىل اأن املنتدى بات من�شة حوارية 
بني خمتلف �شباب العامل للتعرف 
فر�شة  اأن���ه  ك��م��ا  تطلعاتهم،  ع��ل��ى 
الدول  خمتلف  من  لل�شباب  ج��ادة 
جميع  يف  اآرائ�����ه�����م  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا 
وال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ومن 
ت�شهم  وا�شحة  ب��روؤى  ثم اخل��روج 
لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  يف 

لالأجيال  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  اأج����ل 
اإجناز  هذا  اأن  موؤكدًة  القادمة،".. 
بالعمل  ال��ع��رب��ي��ة،  للمنطقة  مهم 
العامل كفريق  �شوياً مع بقية دول 
الق�شايا  اأك������ر  م����ن  واح�������دة  يف 
احل�����ش��ا���ش��ة مل�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ب��اب يف 
ال�شباب  اأن  اإىل  لف���ت���ًة  ال����ع����امل، 
البيئية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف 
ب��ل يقدمون  ب��امل��ع��ت��اد،  ي��ق��ب��ل��ون  ل 

احتمالت واقرتاحات جديدة.
اليوم  "ر�شالتي   : معاليها  وقالت 
املوؤمتر:  ه���ذا  يح�شر  ���ش��اب  ل��ك��ل 
اإىل �شناع  تكلموا ب�شدق، حتدثوا 
باأفكاركم،  واأخ����ربوه����م  ال����ق����رار، 
احتياجاتكم،  ع���ل���ى  اأط���ل���ع���وه���م 
واقرتحوا احللول للتحديات التي 
الطريق."  اأنتم  ق��ودوا  تواجهكم. 
العامل  ���ش��ب��اب  م��ن��ت��دى  وي��غ��ط��ي 
التفاعلية  عمله  وور���س  بجل�شاته 
وامل��ت��ن��وع��ة ث��الث��ة حم���اور رئي�شية 
ه��ي ال�����ش��الم وال��ت��ن��م��ي��ة والإب�����داع، 
لعر�س  ومن�شة  منطلقاً  لي�شكل 
واع�������دة يف هذه  ���ش��ب��اب��ي��ة  اأف����ك����ار 
م�شر  جمهورية  واأقامت  املحاور. 
العامل  ���ش��ب��اب  م��ن��ت��دى  ال��ع��رب��ي��ة 
 ،2017 ن��وف��م��رب  يف  م����رة  لأول 
مب�شاركة مواهب وطاقات وقيادات 
�شبابية من خمتلف اأنحاء العامل، 
وبح�شور العديد من زعماء وقادة 
العامل وال�شخ�شيات املوؤثرة، حيث 
يقدم ال�شباب الأفكار والقرتاحات 
ويتبادلون  وي��ت��وا���ش��ل��ون  امل��ب��ت��ك��رة 
اخل������ربات وي���ط���رح���ون امل����ب����ادرات 
ويقدمون التو�شيات للم�شاركة يف 
�شناعة القرار وت�شميم ال�شيا�شات 
التي تر�شم م�شتقباًل م�شرقاً لهم.

وفد من ال�سفارة الأمريكية يزور مهرجان الفنون الإ�سالمية يف ال�سارقة
•• ال�صارقة- الفجر:

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة 
ال�شفارة  يف  بالأعمال  القائم  مرييف  �شون  ال�شيد  ال�شارقة،  يف 
م�شوؤولة  مرييف  هينغاميه  وال�شيدة   ، الإم���ارات  يف  الأمريكية 
زي���ارة مهرجان  اأث��ن��اء  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��ع��ام��ة،  الدبلوما�شية 
ن�شخته  يف  للفنون  ال�����ش��ارق��ة  متحف  يف  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ف��ن��ون 
بح�شور  وذل��ك  " تدرجات"،  عنوان  حتت  والع�شرين  الرابعة 
اإدارة  اإبراهيم الق�شري مدير املهرجان ومدير  الأ�شتاذ حممد 
م�شوؤول  بقي�س  ن��وره  والأ���ش��ت��اذة  ب��ال��دائ��رة،  الثقافية  ال�شوؤون 

املهرجان.
الأمريكية بجهود �شاحب  ال�شفارة  بالأعمال يف  القائم  واأ�شاد 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 

املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ، لرعايته للفعل الثقايف 
يف الإمارة كما اأ�شار �شعادته لتنوع املهرجانات الثقافية يف اإمارة 
الأ�شيلة معرباً عن  العربية  ب�شخ�شيتها  تتميز  التي  ال�شارقة 
الرابعة  دورت��ه  الإ�شالمية يف  الفنون  بزيارة مهرجان  �شعادته 
هذا  يف  الأم��ري��ك��ي��ني  الفنانني  مب�شاركة  م�شيدا  والع�شرين 
املهرجان الذي يتوا�شل عطاءهم الفني عرب دورات املهرجان 
ال�شابقة الأمر الذي ي�شجع على ا�شتمرار التعاون الثقايف بني 
رفيع  وفن  ثقافة  اأج��ل  من  العربي  والفنان  الأمريكي  الفنان 

راق " 
املعرو�شة يف  بالأعمال  الكبري  اإعجابهم  الوفد  اأع�شاء  واأب��دى 
 ، ال��دول  لفنانني من خمتلف  30 معر�شا  وع��دده��ا   ، املتحف 
العربي  اخل��ط  وتفرد  الإ�شالمية  الفنون  عن  اأعمالهم  تعرب 
اأعمالهم جميعا مع عنوان املهرجان يف  وجمالياته ، وتن�شجم 

ن�شخته احلالية " تدرجات " .
وجتول  اأع�شاء الوفد يف اأروقة املتحف ، وعربوا عن اإعجابهم 
عن  للتعبري  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود   ، املعرو�شة  الأع��م��ال  بجميع 
عرب  العربي  اخلط  وفنون  الرائعة  الإ�شالمية  الفنون  �شورة 
عاملية  مكانة  له  اأ�شبحت  ال��ذي  الإ�شالمية  الفنون  مهرجان 
، مي��ك��ن الط����الع م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى روع���ة وج��م��ال احل�شارة 

الإ�شالمية 
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��ه��رج��ان ال��ف��ن��ون الإ���ش��الم��ي��ة انطلق يف 
اخلام�س ع�شر من دي�شمرب املا�شي ، و�شم 151  فعالية من 
معار�س، وور�س فنية، وحما�شرات، ت�شت�شيفها دائرة الثقافة 
امل�شورين  احت��اد  ومنها  ال�شارقة،  يف  جهًة   26 م��ع  بالتعاون 
العرب، وجمعية الت�شوير ال�شوئي، وجمعية الإمارات للفنون 

الت�شكيلية، وغريها من اجلهات يف ال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات

مق�سود كروز رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق الإن�سان:

الإعالن عن خطة املئة يوم لالأعمال التاأ�سي�سية والتنظيمية للهيئة 

الوطنية  ال���ه���ي���ئ���ة  اإن  واأ�������ش������اف 
حل��ق��وق الإن�������ش���ان ت��ع��م��ل م���ع كافة 
ال�شباب  اأن  �شك  ول  املجتمع  فئات 
من  ون�شعى  الهيئة  عمل  يف  اأ�شا�س 
خ���الل جل��ن��ة ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة حقوق 
الإن�شان اأن ن�شع الربامج واملبادرات 
ال�����ش��روري��ة ل��ل��و���ش��ول ل��ك��اف��ة فئات 
ا�شتفادة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا  امل��ج��ت��م��ع. 
الهيئة من وثيقة مبادئ اخلم�شني 
اإن�شاء  اإن  ك�����روز  م��ق�����ش��ود  ق����ال   ..
الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان ما 
هو اإل انعكا�س وامتداد لهذه الروؤية 
الدوؤوبة للتنمية يف كافة املجالت يف 
دولة الإمارات اإل اأن الدور الأ�شا�شي 
املنوط بالهيئة هو اأننا كيف ن�شتطيع 
اأن نعزز �شجل حقوق الإن�شان وتنمية 
م�شتويات  ورف����ع  الإن�������ش���ان  ح��ق��وق 
املمار�شة  اأن  على  وال��ت��اأك��ي��د  ال��وع��ي 
وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
ع���م���ل م���وؤ����ش�������س وم���ن���ه���ج���ي. واأك�����د 
و�شائل  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  رادا  ���ش��ع��ادت��ه 
الإعالم اإن تعزيز الثقافة احلقوقية 
ل��ي�����س ف���ق���ط م����ن خ�����الل ال����ن����دوات 
اأي�شا  ولكن  والربامج  واملحا�شرات 
م��ن خ���الل ال��ن�����ش��رات والإ����ش���دارات 
الوطنية  الهيئة  عليها  تعمل  التي 
�شيتم  ملا  بالإ�شافة  الإن�شان  حلقوق 

بامللفات  معنية  رئي�شية  جل��ان  �شت 
عليها  العمل  �شيتم  التي  الأ�شا�شية 
عقد  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى   2022 ل��ل��ع��ام 
من  اللجان  روؤ���ش��اء  انتخاب  جل�شة 
اأع�شاء جمل�س الأمناء يف الجتماع 
الثاين ملجل�س الأمناء واملزمع عقده 

يف 2 فرباير املقبل.
واأو�شح �شعادته اأن م�شميات اللجان 
التي:"  يف  متثلت  املعتمدة  ال�شت 
وال�شيا�شية  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق  جلنة 
وجل�����ن�����ة احل�����ق�����وق الق���ت�������ش���ادي���ة 
والبيئة.  والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وجلنة ال�شكاوى والر�شد والزيارات 
الدولية  العالقات  امليدانية. وجلنة 
وجلنة  احلكومية.  غري  واملنظمات 
تعزيز ثقافة حقوق الن�شان. وجلنة 

ال�شوؤون القانونية والت�شريعية".
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  واأ�����ش����اف 
اعتماد  مت  اأن�����ه  الإن�������ش���ان  حل���ق���وق 
"املركز  وتد�شني  املرئية"  "الهوية 
الإعالمي" للهيئة الوطنية حلقوق 
الإن�����ش��ان اإ���ش��اف��ة اإىل اإط���الق حملة 
تد�شني املوقع الإليكرتوين الر�شمي 
وح���������ش����اب����ات م���ن�������ش���ات ال���ت���وا����ش���ل 
الجتماع  يف  الر�شمية  الجتماعي 

الثاين ملجل�س الأمناء.
ل  وعملنا  للتو  بداأنا  " لقد  وتابع: 

املراجعات واإبداء الراأي مبا يتنا�شب 
الهيئة  ع��م��ل  واآل���ي���ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  م���ع 
واملهنية  املو�شوعية  تتخذ من  التي 
م�شريا  اأ�شا�شيا..  منهجا  واحليادية 
الدولية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  جميع  اأن  اإىل 
بكافة اأطيافها و الراغبة يف التعاون 
مع الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان 
ف���اإن اأب��واب��ن��ا دائ��م��ا واأب����دا مفتوحة 

للجميع.
للهيئة  امل����ي����داين  اجل���ان���ب  وح�����ول 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�����ش��ان .. قال 
اإن���ه مبوجب  ك���روز  ���ش��ع��ادة مق�شود 
 "12" رق�����م  الحت��������ادي  ال���ق���ان���ون 
يورد  ال��ق��ان��ون  ف���اإن   2021 ل�شنة 
اإىل  ت�شل  الخت�شا�شات  من  ع��ددا 
جمموعة  وكذلك  اخت�شا�شا   14
م����ن الأه���������داف م����ن ���ش��م��ن��ه��ا عقد 
امليدانية وذلك من خالل  الزيارات 
والزيارات  والر�شد  ال�شكاوى  جلنة 
ع���دد كبري  ت�شمل  وال��ت��ي  امل��ي��دان��ي��ة 
املثال  ���ش��ب��ي��ل  ع���ل���ى  الأم�����اك�����ن  م����ن 
والإ�شالحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
والتجمعات  الإي������������واء  وم������راك������ز 
التي  املن�شاآت  من  وغريها  العمالية 
امليدانية  ال����زي����ارات  ه����ذه  ت��ت��ط��ل��ب 
حقوق  وحالة  اأو�شاع  على  للوقوف 
الإن�شان وتقدمي ما ينبغي تقدميه 

21 ي��وم طوال  جمل�س الأم��ن��اء كل 
يوم" لالإ�شراف  امل��ئ��ة  "خطة  ف��رتة 
واملتابعة لوترية الإجن��از يف املرحلة 
مراجعة  يتم  اأن  على  التاأ�شي�شية. 
بعد  الأم���ن���اء  ان��ع��ق��اد جم��ل�����س  دورة 

انق�شاء املدة املقررة.
الجتماع  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
التد�شيني ملج�س الأمناء �شهد عقد 
ج��ل�����ش��ة ان��ت��خ��اب ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س يف 
الأمناء  مل��ج��ل�����س  ال���ث���اين  الج��ت��م��اع 
الأمني  ���ش��ع��ادة  تكليف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الهياكل  م�������ش���ودات  ب��و���ش��ع  ال���ع���ام 
والأنظمة واللوائح الإدارية واملالية 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة مت��ه��ي��داً ل��ل��ع��ر���س على 
جمل�س الأمناء للمراجعة والعتماد 
الأمناء  ملجل�س  الثاين  الجتماع  يف 
واملزمع عقده يوم 2 فرباير املقبل.

اعتماد  مت  اأن�������ه  ����ش���ع���ادت���ه  وذك�������ر 
املوؤقتة  ال�شت�شارية"  "اللجنة 
للقيام باملراجعة والتدقيق وتقدمي 
بكافة  يتعلق  ما  كل  يف  ال�شت�شارات 
والت�شورات  وامل��ق��رتح��ات  امل�����ش��ودات 
لالعتماد  الأم��ن��اء  ملجل�س  امل��ق��دم��ة 
املئة يوم" على  "خطة  ط��وال ف��رتة 
اأن يتم مراجعة و�شعها بعد انق�شاء 

املدة املقررة.
م�شميات  اعتماد  اأن��ه مت  اإىل  واأ���ش��ار 

توفريه من بنوك للمعرفة ومكتبة 
عليها  العمل  �شيتم  التي  افرتا�شية 
املقبلة وذل��ك يف ظل  خ��الل الفرتة 
تبداأ  التي  التوعية  عملية  ا�شتمرار 

ول تنتهي.
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإ�����ش����دار  وح�����ول 
الدورية  للتقارير  الإن�شان  حلقوق 
..ق�����ال ���ش��ع��ادة م��ق�����ش��ود ك����روز اإنه 
الهيئة  ف�������اإن  ال����ق����ان����ون  مب����وج����ب 
ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق الإن�������ش���ان �شوف 
ت�����ش��در ت��ق��ري��ره��ا ال�����ش��ن��وي ال���ذي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شوف يرفع ل�شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
جمل�س  اهلل" واإىل  "حفظه  الدولة 
ال��وزراء املوقر ومن ثم اإىل املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي وال���ذي �شيكون 
م��ن�����ش��ورا وم��ت��اح��ا ل���الط���الع عليه 
و�شيعرب عن تقييم الهيئة الوطنية 
متابعة  خ��الل  من  الإن�شان  حلقوق 
ور�شد حالة حقوق الإن�شان يف دولة 
الإمارات وو�شع التو�شيات املطلوبة 

يف هذا ال�شاأن.
الوطنية حلقوق  الهيئة  اأن  واأ�شاف 
الإن�������ش���ان ���ش��وف ت��ت��ع��اون م���ع كافة 
امل��ن��ظ��م��ات اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة حمليا 
التقارير  بكافة  يتعلق  فيما  ودوليا 
لإجراء  وذل��ك  ال���واردة  واملالحظات 

امل��ل��ف��ات مطروحة  ل���ه وك����ل  ح����دود 
حقوقك"  "اعرف  و�شعارنا  للنقا�س 
ب����اأن����ه ح���ي���ث يوجد  ن����وؤم����ن  ف��ن��ح��ن 
ه��ن��اك ح��ق��وق. كما  الإن�����ش��ان فثمة 
ال�����ش��اع��ة لبناء  م�����دار  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل 
ال�����ش��راك��ات وم���د اجل�����ش��ور واإط���الق 
املبادرات وتنظيم الزيارات امليدانية 
لنحقق  املختلفة،  ال��ل��ق��اءات  وع��ق��د 
التوا�شل الفّعال مع اجلميع لتعزيز 
و�شمان  الإن�������ش���ان  ح��ق��وق  م�����ش��رية 
احلقوقية  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 

يف كافة املجالت".
ردا على  �شعادة مق�شود كروز  وقال 
"وام"  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  اأ�شئلة 
فيما يخ�س اإطالق من�شة للتوا�شل 
وتعزيز  املختلفة  باللغات  املجتمعي 
الهيئة  – اإن  الإن�شان  ثقافة حقوق 
�شتطلق  الإن�����ش��ان  حلقوق  الوطنية 
املوقع  �شواء  الر�شمية  من�شاتها  يف 
التوا�شل  وم��ن�����ش��ات  الل����ك����رتوين 
ت��ف��اع��ل��ي��ة لتكون  اآل��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي 
رافدا ومنطلقا لكافة فئات املجتمع 
احلقوقي  بال�شاأن  املهتمني  وجميع 
ال�شتف�شارات  ح��ول  معا  للتوا�شل 
واملقرتحات  واملالحظات  والأ�شئلة 
عملنا  اأداء  حت�شني  ن�شتطيع  حتى 

ب�شكل م�شتمر.

•• اأبوظبي -وام:

ق���ال ���ش��ع��ادة م��ق�����ش��ود ك����روز رئي�س 
الإن�شان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
�شكل  الإم����������ارات  يف  الإن���������ش����ان  اإن 
جهود  لكافة  وهدفاً  اأ�شا�شياً  حموراً 
م�شرية  خ���الل  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
وبالتزامن  العطاء  من  ق��رن  ن�شف 
م��ع اح��ت��ف��الت ال��دول��ة مب���رور 50 
القانون  �شدر  الإجن���ازات  من  عاما 
الحتادي رقم "12" ل�شنة 2021 
الوطنية  الهيئة  باإن�شاء  والقا�شي 
لنهجها  ت��اأك��ي��داً  الإن�����ش��ان  حل��ق��وق 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي وال��ث��اب��ت يف دع���م كافة 
حقوق  تعزيز  اإىل  الرامية  اجل��ه��ود 

الإن�شان و�شون كرامته.
الوطنية  الهيئة  اأن  واأ�شاف �شعادته 
هيئة  اإن�شاوؤها  مت  الإن�����ش��ان  حلقوق 
م�شتقلة ذات �شخ�شية اعتبارية وفق 
مبادئ باري�س. وتقوم منهجية عملها 
على املقاربات القانونية واحلقوقية 
اآليات  وف���ق  مب��و���ش��وع��ي��ة وح��ي��ادي��ة 
املعايري  العتبار  بعني  ت�شع  مهنية 
وتراعي  الإن�شان  حقوق  يف  الدولية 

يف ذات الوقت اخل�شو�شية املحلية.
جاء ذلك خالل الإحاطة الإعالمية 
حلقوق  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  الأوىل 
مب�شرح  ام�س  عقدت  التي  الإن�شان 
"وام" يف  الإم���������ارات  اأن����ب����اء  وك���ال���ة 
للتعريف  وذل���ك  ب��اأب��وظ��ب��ي  م��ق��ره��ا 
واملهام  واخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
امل���ن���اط���ة ب���ه���ا وع����ر�����س خم���رج���ات 
ملجل�س  الأول  التد�شيني  الجتماع 
اأمناء للهيئة وم�شتجداتها للمرحلة 

املقبلة.
ح�����ش��ر الإح���اط���ة الإع��الم��ي��ة حمد 
�شحيفة  حت���ري���ر  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
البطيح  ع��ب��دال��رح��ي��م  و  الحت������اد 
عام  مدير  باأعمال  القائم  النعيمي 
و�شائل  اأبوظبي لالإعالم وعدد من 

الإعالم املحلية والدولية.
الوطنية  الهيئة  رئي�س  وا�شتعر�س 
حل������ق������وق الإن���������������ش�������ان خم�����رج�����ات 
ملجل�س  الأول  التد�شيني  الجتماع 
الأوىل  دورت�����ه  ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف  الأم���ن���اء 
عقد  وال����ذي   2026  –  2022
التفاق  مت  ح��ي��ث  اأم�����س  ي���وم  الأول 
على الإع��الن عن "خطة املئة يوم" 
والتنظيمية  التاأ�شي�شية  ل��الأع��م��ال 
انعقاد  دورة  اع��ت��م��اد  ت�شمل  وال��ت��ي 

م��ن ت��و���ش��ي��ات وم��ق��رتح��ات يف هذا 
الإطار.

واأ�شاف اإن الهيئة يف اإطار منهجيتها 
للتعامل مع الق�شايا املختلفة نعمل 
حاليا على و�شع الآليات والإجراءات 
وامل��ن�����ش��ات ال��ر���ش��م��ي��ة امل��ت��اح��ة التي 
توثيق  للجميع  خاللها  م��ن  ميكن 
واملالحظات  وامل��ن��ا���ش��دات  ال�شكاوى 
وغ��ريه��ا م��ن امل��ق��رتح��ات مب��ا ميكن 
تقيمها  م����ن  ال���ه���ي���ئ���ة  ع���م���ل  ف�����رق 
والوقوف  �شحتها  م���ن  وال��ت��ح��ق��ق 
على كافة احلقائق املرتبة بها ومن 
ثم و�شع اخلطة املطلوبة للعمل من 

اأجلها.
اإىل ان خ��ط��ة عمل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
ال�100 يوم عمل تهدف اإىل ت�شريع 
التنظيمية  اجل��وان��ب  اإجن���از  وت���رية 
ال�شرورية لتد�شني عمل  والإداري��ة 
الإن�شان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
بحاجة  فنحن  موؤ�ش�شي  نحو  على 
لوائح  اعتماد  اإىل  املثال  �شبيل  على 
امل��������وارد ال���ب�������ش���ري���ة وامل����ال����ي����ة حتى 
ا�شتقطاب  م��ن  م��ب��ا���ش��رة  ن�شتطيع 
ال����ك����ف����اءات واخل���������ربات وامل����واه����ب 
الهيئة  ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  ل��الن�����ش��م��ام 
وبالتايل  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 
كافة  وتقييم  النظر  يف  م�شاعدتنا 
التو�شيات  تقدمي  ثم  وم��ن  امللفات 
الهيئة  ان  اإىل  م�شريا  امل��ق��رتح��ة.. 
اإىل جميع  النظر  دوره��ا يف  توا�شل 
امل��ل��ف��ات ال���ت���ي ت���رده���ا خ����الل فرتة 
املرحلة  يف  الأم��ن��اء  جمل�س  ان��ع��ق��اد 
قابلة  ����ش���ن���وات   4 خ�����الل  الأوىل 

للتمديد ملرة واحدة فقط.
الوطنية  الهيئة  اأن  بالذكر  جدير 
�شخ�شية  ذات  الإن���������ش����ان  حل���ق���وق 
وتتمتع  م�������ش���ت���ق���ل���ة  اع�����ت�����ب�����اري�����ة 
والإداري  امل��������ايل  ب����ال�����ش����ت����ق����الل 
واأن�شطتها  م��ه��ام��ه��ا  مم���ار����ش���ة  يف 
تعزيز  اإىل  وتهدف  واخت�شا�شاتها 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان وحرياته 
والقوانني  ال��د���ش��ت��ور  لأح��ك��ام  وف��ق��ا 
الدولة  يف  ال�����ش��اري��ة  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
والتفاقيات  وال���ع���ه���ود  وامل���واث���ي���ق 
اأن  ك���م���ا  ال�������ش���ل���ة.  ذات  ال����دول����ي����ة 
الإن�شان  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات 
املن�شاأة مبوجب مبادئ باري�س تعترب 
ولها  ال��دول  تن�شئها  ر�شمية  هيئات 
وحماية  ل��ت��ع��زي��ز  ق��ان��ون��ي��ة  ولي�����ة 

حقوق الن�شان.

امل�ستدامة التنمية  جهود  لكافة  وهدف  اأ�سا�سي  حمور  الإمارات  يف  • الإن�سان 
ال�ست�سارات وتقدمي  والتدقيق  باملراجعة  للقيام  املوؤقتة  ال�ست�سارية  اللجنة  • اعتماد 

2022 للعام  عليها  العمل  �سيتم  التي  الأ�سا�سية  بامللفات  معنية  رئي�سية  جلان   6 م�سميات  • اعتماد 
الإن�سان حلقوق  الوطنية  للهيئة  الإعالمي  املركز  وتد�سني  املرئية  الهوية  • اعتماد 

الأمناء ملجل�س  الثاين  الجتماع  يف  الر�سمية  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  وح�سابات  الر�سمي  الإليكرتوين  املوقع  تد�سني  حملة  • اإطالق 
للجميع متاحا  �سيكون  �سنويا  تقريرا  ت�سدر  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  • الهيئة 

واملالحظات التقارير  بكافة  يتعلق  فيما  ودوليا  حمليا  املعنية  اجلهات  املنظمات  كافة  مع  تتعاون  • الهيئة 
الأهداف من  وجمموعة  الخت�سا�سات  من  عددا  الهيئة  منح  • القانون 

حقوق هناك  فثمة  الإن�سان  يوجد  حيث  باأنه  نوؤمن  فنحن  حقوقك  اعرف  �سعارنا   : كروز  • مق�سود 

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا 
بتعيني مدير تنفيذي لقطاع ال�سوؤون 

الأمريية يف ديوان حاكم دبي
•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 
 2022 4ل�شنة  املجل�س رقم  ، قرار  دبي  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  رئي�س 
لقطاع  تنفيذياً  ُم��دي��راً  امل��ط��ي��وع��ي،  غ��امن  خليفة  حممد  عي�شى  بتعيني 
ال�شوؤون الأمريية يف ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي، على اأن ُيعمل بهذا 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. القرار من تاريخ �شُ

طوارئ بلدية منطقة الظفرة تتعامل مع 29 بالغًا خالل فرتة تقلبات اجلو
•• الظفرة -الفجر:

قامت فرق الطوارئ والأزمات ببلدية منطقة الظفرة بالتعامل مع 29 بالغاً، خالل حالة التقلبات 
اجلوية والتي تخللتها هطول اأمطار وعوا�شف رملية، حيث قامت فرق الطوارئ بالتعاون مع ال�شركاء 
ال�شرتاتيجيني باإزالة كافة الآثار خالل زمن قيا�شي، مب�شاركة 73 عاماًل، وعدد 31 من املعدات.   
م�شتوى مدن  على  البلدية  ومراكز  القطاعات  كافة  على جاهزية  الظفرة  بلدية منطقة  وحتر�س 
املنطقة واتخاذ الجراءات للحفاظ على �شالمة القاطنني ون�شر ر�شائل توعوية للجمهور يف حالت 
الطوارئ وعدم ا�شتقرار الأحوال اجلوية عرب قنوات التوا�شل الجتماعي لتوخي احليطة واحلذر 
بالإجراءات  ال��ط��وارئ  ف��رق  تقوم  حيث  الأع��م��ال،  وا�شتمرارية  ال��ط��وارئ  اإدارة  فريق  مع  والتوا�شل 
التح�شريية والحرتازية والتاأهب وال�شتعداد ملواجهة اأي طارئ بالتن�شيق مع غرفة عمليات طوارئ 
البلدية. والتاأكد من جاهزية املعدات والأفراد وو�شع خطة عمل لالأفراد على مدار 24 �شاعة واتخاذ 
اإدارة الطوارئ وا�شتمرارية الأعمال  اأي طارئ، ورفع درجة ال�شتعداد يف  الفورية حيال  الج��راءات 

ومركز الت�شال 993 على مدار ال�شاعة.

حتتفي باملبتكرين وتدعم تنفيذ الأفكار املبتكرة وت�سمل 7 فئات

جائزة الإمارات تبتكر ت�ستقبل الرت�سيحات لدورتها الثانية حتى 24 يناير
•• دبي-الفجر: 

را�شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  اأع����ل����ن 
ل���الب���ت���ك���ار احل����ك����وم����ي ع�����ن ب���دء 
للدورة  ال��رت���ش��ي��ح��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
"الإمارات  ج���ائ���زة  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  تبتكر"، 
www.uaeinnovates.
يناير   24 ،ح����ت����ى   gov.ae
ب��ال��ت��زام��ن م���ع انطالق  احل�����ايل، 
تبتكر  "الإمارات  ف����ع����ال����ي����ات 
تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي   ،"2022
خ����الل ���ش��ه��ر ف���رباي���ر امل���ق���ب���ل، يف 
حلكومة  املتوا�شلة  اجلهود  اإط��ار 
توجهات  ل��دع��م  الإم�������ارات  دول����ة 
املبتكرة  الأفكار  باحت�شان  الدولة 

فعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شيحت�شن 
."2022 تبتكر  "الإمارات 

ودعت اأفراد املجتمع واجلهات اإىل 
وامل�شاركة يف  التفاعل مع اجلائزة 
جميع فئاتها وتقدمي تر�شيحاتهم 
املبتكرة  ومبادراتهم  وم�شاريعهم 
م����ن خ�����الل امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
www.uaeinnovates.

 .gov.ae

للجائزة فئات  و7  معايري   6
وتتبنى اجلائزة 6 معايري رئي�شية 
للتكرار،  والقابلية  احل��داث��ة،  هي 
ال�شريعة،  وال���ش��ت��ج��اب��ة  والأث������ر، 
ويركز  وامل����رون����ة،  وال���ش��ت��ب��اق��ي��ة، 
مدى  تقييم  على  احلداثة  معيار 

حت�شني حياة اأفراد املجتمع ودعم 
عاما  للخم�شني  ال��دول��ة  توجهات 

املقبلة.
هدى الها�شمي: حكومة الإمارات 
لإح���داث  الب��ت��ك��ار  تر�شيخ  تتبنى 
الأفكار  يحت�شن  حراك جمتمعي 

اخلالقة 
الها�شمي  ه����دى  ���ش��ع��ادة  واأك������دت 
������ش�����وؤون جمل�س  وزي������ر  م�������ش���اع���د 
ال�شرتاتيجية،  ل�����ش��وؤون  ال����وزراء 
بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  اأن حكومة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
تتبنى  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م 
خمتلف  يف  الب����ت����ك����ار  ت���ر����ش���ي���خ 

يعزز  مب��ا  باملبتكرين،  والح��ت��ف��اء 
عاملياً  م����رك����زاً  الإم��������ارات  م��ك��ان��ة 
حمفزة  وبيئة  وامل��ع��رف��ة  لالبتكار 
لتطوير وتنفيذ الأفكار وامل�شاريع 

امل�شتقبلية.
وت��ه��دف ج��ائ��زة الإم������ارات تبتكر 
حممد  مركز  عليها  ي�شرف  التي 
احلكومي،  ل��الب��ت��ك��ار  را����ش���د  ب���ن 
واجلهات  ب��الأف��راد  الح��ت��ف��اء  اإىل 
وحتفيز  امل���ب���ت���ك���رة،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
اأ�شحاب الأفكار املتميزة، وتر�شيخ 
ثقافة البتكار يف خمتلف املجالت 
امل�شاركة  وت��ع��زي��ز  وال���ق���ط���اع���ات، 
اب����ت����ك����ار جت�����ارب  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف 
وتطوير  م�شتقبلية  وم����ب����ادرات 
يف  توظيفها  يتم  واأف��ك��ار  م�شاريع 

املجالت لإحداث حراك جمتمعي 
الإبداعية  الأفكار  �شامل يحت�شن 
لرتجمة  اخل���الق���ة  والب���ت���ك���ارات 
امل�شتقبلية  الدولة  توجهات وروؤى 

يف حت�شني حياة النا�س.
جائزة  اإن  الها�شمي  ه��دى  وقالت 
حتتفي  ال��ت��ي  تبتكر"  "الإمارات 
تن�شجم  واملبتكرين،  ب��الب��ت��ك��ارات 
اإ�شراك  يف  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
جمتمع دولة الإمارات يف ت�شميم 
لتعزيز  مبتكرة  م�شاريع  وتطوير 
للدولة،  والتقني  العلمي  التفوق 
اجل����دي����دة من  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  ك��م��ا 
خا�شة  اأه��م��ي��ة  تكت�شب  اجل���ائ���زة 
فعاليات  م��ع  لتزامنها  ال��ع��ام  ه��ذا 
الذي  دبي"،   2020 "اإك�شبو 

الأحداث وا�شت�شراف �شيناريوهات 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة واب���ت���ك���ار ط����رق عمل 

جديدة.
اأف�شل  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  وتت�شمن 
اب�����ت�����ك�����ار لأمت������ت������ة الإج���������������راءات 
احلكومية، واأف�شل ابتكار لتحقيق 
الريادة الرقمية، واأف�شل ابتكار يف 
ا�شتخدام املوارد، واأف�شل ابتكار يف 
ت�شهيل الإجراءات، واأف�شل ابتكار 
يف اخلدمات الجتماعية، واأف�شل 
تغيريات  اأح������دث  ج�����ذري  اب��ت��ك��ار 
كبرية يف طبيعة العمل احلكومي.

حفل  يف  الفائزين  تكرمي  و�شيتم 
"الإمارات  ل���ف���ع���ال���ي���ات  خ���ت���ام���ي 
تبتكر 2022" يف اإك�شبو 2020 
خالل  تنظيمه  �شيتم  ال��ذي  دب��ي، 

اخ������ت������الف احل�������ل اجل������دي������د عن 
احللول املتبعة حالًيا، اأما القابلية 
للتكرار فيقيم مدى قابلية تكرار 
عاملًيا  ل��الن��ت�����ش��ار  امل��ب��ت��ك��ر  احل����ل 
و�شهولة اعتماده يف جهات اأخرى، 
فيما يركز معيار الأثر على مدى 
جودة  حت�شني  يف  احل��ل  م�شاهمة 

احلياة.
وي���ق���ي�������س م����ع����ي����ار ال����ش���ت���ج���اب���ة 
احلل  ا�شتجابة  م�شتوى  ال�شريعة 
معيار  اأم��ا  املت�شارعة،  للمتغريات 
حت�شن  م�شتوى  فيقي�س  امل��رون��ة 
عمل اجل��ه��ة وت��ط��وره مب��ا يواكب 
والعاملية،  احلكومية  الجت��اه��ات 
ال�شتباقية  م��ع��ي��ار  ي���رك���ز  ف��ي��م��ا 
ا�شتباق  على  املوؤ�ش�شة  ق��درة  على 

مب�شاركة  امل��ق��ب��ل،  ف���رباي���ر  ���ش��ه��ر 
خم���ت���ل���ف اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
والقطاع  وامل���ح���ل���ي���ة،  الحت����ادي����ة 
الأكادميية،  واملوؤ�ش�شات  اخل��ا���س 
ه����ادف لرت�شيخ  وط��ن��ي  ح���دث  يف 
وتعزيز  احلكومي،  البتكار  ثقافة 
امل�شاركة املجتمعية يف ابتكار جتارب 
ومبادرات م�شتقبلية يتم توظيفها 
يف دعم توجهات دولة الإمارات يف 

اخلم�شني عاما املقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  ���ش��ارك��ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول�������ة  وزي��������رة  ال�����روم�����ي 
منتدى  يف  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  احل���ك���وم���ي 
وامل���ه���ارات  "الرقمنة  ب��ع��ن��وان  دويل 
الإيطايل  اجلناح  نظمه  اجلديدة"، 
�شمن  دب�������ي،   2020 اإك�������ش���ب���و  يف 
والت�شال"،  ال�شفر  "اأ�شبوع  فعاليات 
خاللها  ت���ن���اول���ت  رئ��ي�����ش��ي��ة  ب��ك��ل��م��ة 
يف  ال�شريع  الرقمي  التحول  مو�شوع 
احل��ك��وم��ات، و���ش��ب��ل احل���د م��ن فجوة 
واأه��م��ي��ة تعزيز  ال��رق��م��ي��ة،  امل���ه���ارات 
املهارات  ل��ب��ن��اء  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���ادرات 
الإدارية  امل�شتويات  كافة  يف  الرقمية 
الفر�س  من  وال�شتفادة  احلكومية، 
امل�شتقبلية التي توفرها التكنولوجيا 

يف بناء مناذج عمل حكومية جديدة.
حتليل  اإىل  امل������ن������ت������دى  وه������������دف 
الآليات  وفهم  العاملية  ال�شيناريوهات 
و�شبل  �شامل،  رقمي  بتحول  الكفيلة 
ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات اإع�������ادة ب���ن���اء ورف���ع 
وتعميم  الرقمية،  امل��ه��ارات  م�شتوى 
ي�شهم يف حتقيق  الرقمي مبا  الوعي 
و�شهد  م�����ش��ت��دام��ة.  رق��م��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة 
املنتدى عقد 3 جل�شات حوارية ركزت 
على تطور اأدوات الت�شال يف العامل، 
املهارات  وب���ن���اء  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول 
ومت  احلكومية،  الإدارة  يف  الرقمية 
افتتاح اأعماله بكلمات ملعايل فيتوريو 
ك������ولو وزي������ر ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف 
غلي�شنتي  ب��اول��و  و���ش��ع��ادة  اإي��ط��ال��ي��ا، 
املفو�س العام جلناح اإيطاليا يف اإك�شبو 
رو�شي  و���ش��ال��ف��ات��وري  دب���ي،   2020
الإيطالية  الت�����ش��الت  �شركة  رئي�س 

اأم". اآي  "تي 
�شرعة  اأن  ال����روم����ي  ع���ه���ود  واأك�������دت 
الرتكيز  ت��ت��ط��ل��ب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
على بناء املهارات الرقمية للموظفني 
امل�شتويات،  ك���اف���ة  يف  احل���ك���وم���ي���ني 
احلكوميني  ال����ق����ادة  ف���ه���م  وت���ع���زي���ز 
للتقنيات اجلديدة والنا�شئة، ل�شمان 
ال��ت��ع��ام��ل الأم���ث���ل م��ع ال��ف��ر���س التي 

التقنيات، وبناء وتعزيز  توفرها هذه 
مهارات املوظفني يف املجالت الرقمية 
ليتمكنوا من اإعادة ت�شميم اخلدمات 
ال�شرعة،  ت��ع��زز  بطريقة  احل��ك��وم��ي��ة 
للموارد،  ا���ش��ت��خ��دام  اأف�����ش��ل  وحت��ق��ق 
ال��ن��ت��ائ��ج وتقدمي  اأف�����ش��ل  وت�����ش��م��ن 
اإيجاباً  اأف�شل اخلدمات التي تنعك�س 

على املتعاملني واملجتمع.
اأن العامل  واأ�شارت عهود الرومي اإىل 
التقدم  يف وترية  كبرياً  ت�شارعاً  �شهد 
يف  ال��رق��م��ي،  وال��ت��ح��ول  التكنولوجي 
واآث������ار جائحة  ت��ب��ع��ات  ع��ل��ى  ف��ع��ل  رد 
"كوفيد  امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
اخت�شار  يف  اأ�شهمت  التي   ،"19  –
الرقمي  التحول  من  �شنوات  م�شرية 
اإن هذا  وق���ال���ت  م���ع���دودة،  اأ���ش��ه��ر  يف 
التطور املت�شارع يرتافق مع حتديات 
جديدة، مثل تطور توقعات املتعاملني 
ا�شتباقية  خ���دم���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
لحتياجاتهم،  لال�شتجابة  م�شممة 
كما اأنه يغري طبيعة العمل واملهارات 
ي��و���ش��ع ف��ج��وة املهارات  امل��ط��ل��وب��ة، م��ا 

الرقمية.
وتطرقت اإىل ركيزتني لنجاح التحول 
اأحدث  توظيف  يف  تتمثالن  الرقمي، 
ال��ت��ح��ول، وتطوير  ل��دع��م  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأ�ش�س  ع���ل���ى  ال���ب�������ش���ري  امل������ال  راأ��������س 
فجوة  م��ن  احل���د  ت�شمن  م�����ش��ت��دام��ة 
اأن �شد  املهارات الرقمية، م�شرية اإىل 

يوؤدي  املهارات قد  العاملية يف  الفجوة 
دولر  ت��ري��ل��ي��ون   11.5 اإ���ش��اف��ة  اإىل 
العاملي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  اإىل 

بحلول 2028.
اأن�����ه للحد  واأك�������دت ع���ه���ود ال����روم����ي 
م���ن ف���ج���وة امل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة على 
على  فاإن  احلكومية،  الإدارة  م�شتوى 
الكفاءة  م�شتويات  تعزيز  احلكومات 
للعمل يف عامل رقمي مت�شارع التطور، 
واأن تكون امل�شتويات على دراية كاملة 
على  والنا�شئة  اجل��دي��دة  بالتقنيات 
ال��ق��ي��ادي��ة وفرق  امل�����ش��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع 
اأهمية  اإىل  م�شرية  والفردية،  العمل 
فهم القيادات احلكومية للتكنولوجيا 
مناذجهم  ع��ل��ى  واآث�����اره�����ا  ال��رق��م��ي��ة 
واأنظمتهم،  وت�شريعاتهم  و�شيا�شاتهم 
وال�شتفادة من الفر�س التي توفرها، 
و�شرورة بناء قدرات املوظفني بحيث 
الرقمية  باملهارات  جمهزين  يكونون 
التقنيات  اإمكانات  لإط��الق  ال��الزم��ة 

والبيانات الرقمية.
احلكومات  عمل  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ارت 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  اأج��ن��دات  دف��ع  على 
تعيد  رقمية  عقلية  وتبني  الوطنية، 
احلكومي  العمل  من���اذج  يف  التفكري 
وت�������ش���م���ن اجل�����اه�����زي�����ة ال���رق���م���ي���ة، 
لت�شريع  جم���الت   3 على  وال��رتك��ي��ز 
التحول  ت�����ش��م��ل:  ال��رق��م��ي،  ال��ت��ح��ول 
التكنولوجيا  تبني  م��ن  العقلية  يف 

النماذج  اإع��ادة ت�شميم  اإىل  اجلديدة، 
و�شد  اأوًل،  رقمية  لت�شبح  احلكومية 
فجوة املهارات الرقمية، وبناء �شراكات 
تركز على املهام وجتمع كافة املعنيني 

لتعزيز م�شرية التحول الرقمي.
واأك�����د م��ع��ايل ف��ي��ت��وري��و ك����ولو وزير 
كلمة  يف  اإيطاليا  يف  الرقمي  التحول 
افتتاحية لأعمال املنتدى، اأن الرقمنة 
النا�س،  ب���ني  ال��ت��وا���ش��ل،  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
والتكنولوجيا،  والإمكانات،  والأفكار، 
جهود  يف  ال��ن��ج��اح  واأن  وال�����ش��ن��اع��ة، 
التحول الرقمي يتطلب اإيجاد �شيغة 
هذه  ب��ني  ال��ت��وا���ش��ل  لعالقة  ناجحة 

العنا�شر املختلفة.
وت��ط��رق ك��ولو اإىل م��ب��ادرات حكومة 
ل��ت��ع��زي��ز م�شرية  و���ش��ع��ي��ه��ا  اإي��ط��ال��ي��ا 
ا�شتثمار  التحول الرقمي، من خالل 
مليار يورو يف دعم هذه اجلهود،   50
لقيا�س  م�����وؤ������ش�����را   190 وت����ب����ن����ي 
 525 حتقيق  يف  ال��ت��ق��دم  م�شتويات 
هدفاً ت�شعى اإيطاليا لإجنازها بحلول 
2026، م�شرياً اإىل اأن حكومة بالده 
تعمل على ا�شتثمار مواردها يف تعزيز 
وبناء املهارات الرقمية وتبادل املعرفة 

وا�شتقطاب العقول.
وتناول �شعادة باولو غلي�شنتي املفو�س 
العام جلناح اإيطاليا يف اإك�شبو 2020 
اإك�شبو  ما ميثله  اإىل  كلمته،  دب��ي، يف 
العقول  ل��ت��الق��ي  ع��امل��ي��ة  من�شة  م��ن 

يعك�شه  وم�����ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  و����ش���ن���اع���ة 
العلمية  الدبلوما�شية  م�شتوى  على 
موؤكداً  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
يتطلب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  تعزيز  اأن 
تبني منظور �شامل متعدد امل�شتويات 

والقطاعات والأجيال.
جناح  دور  اإىل  غ��ل��ي�����ش��ن��ت��ي  واأ������ش�����ار 
البتكار  مفاهيم  تعميم  يف  اإيطاليا 
التكنولوجيا  باأهمية  الوعي  وتعزيز 
�شناعة  يف  ال����رق����م����ي  وال�����ت�����ح�����ول 
الفعاليات  خ�����الل  م����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
مب�شاركة  ينظمها  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 
ف��ئ��ات خمتلفة م��ن ال��ط��الب واأف����راد 
باأهمية  ال���وع���ي  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع، 
من  وامل�شتقبلية.  الرقمية  امل��ه��ارات 
رئي�س  رو���ّش��ي  �شالفاتور  اأك���د  جهته، 
اإم"  اآي  "تي  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
اأن  الإي���ط���ال���ي���ة، يف ك��ل��م��ة رئ��ي�����ش��ي��ة، 
يعتمد  �شاماًل  ت��ط��وراً  يعي�س  ال��ع��امل 
على رغبة عاملية لالأفراد واحلكومات 
التكنولوجيا  ل�شتك�شاف  واملوؤ�ش�شات 
ب�شكل اأو�شع، م�شريا اإىل دور جمموعة 
بال�شراكة  تعمل  التي  اإم"  اآي  "تي 
م��ع ع���دد م��ن امل��وؤ���ش�����ش��ات ال���رائ���دة يف 
م�شروعات  وتطور  اخل��ا���س،  القطاع 
حكومية يف اإيطاليا، لت�شريع التحول 
الرقمي، وحتقيق التنمية امل�شتدامة. 
بعنوان  ج��ل�����ش��ة  امل�����ش��ارك��ون يف  واأك�����د 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  الرقمي"  "التحول 

امل�شتقبل  لأج��ي��ال  املتقدمة  امل��ه��ارات 
يعملون  ال��ت��ي  امل�شتويات  خمتلف  يف 
اإىل  ينتقل  العامل  اأن  وخ�شو�شاً  بها، 
على  ب�شكل  تعتمد  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
وتكنولوجيا  ال�����ش��ح��اب��ي��ة،  ال��ب��ي��ان��ات 
اجليل اخلام�س، واأهم تقنيات الثورة 
ال�شناعية الرابعة، ما اأدى اإىل ظهور 
حتٍد جديد يف بناء القدرات احلالية، 
بناء  م��ن  لنتمكن  امل���ه���ارات  وت��ط��وي��ر 

م�شتقبل اأف�شل.
واأكد املتحدثون اأهمية فهم القدرات 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة م��واءم��ت��ه��ا مع 
للم�شتقبل،  ال�شرتاتيجية  اخلطط 
بالعتماد  ال����ق����درات  ب���ن���اء  واأه���م���ي���ة 
تعزيز  هما  اأ�شا�شيني،  عاملني  على 
يف  اجلديد  للجيل  الرقمية  امل��ه��ارات 
جمالت البيانات العلمية واحلو�شبة 
ال�شحابية، والأمن ال�شيرباين، اإ�شافة 
لي�شمل  الرقمي  التحول  ت�شريع  اإىل 
ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، مب��ا يف 
والنقل،  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��م��ك��ن��ات  ذل���ك 
من  وغ��ريه��ا  وال�شناعة  والق��ت�����ش��اد 

القطاعات.
واأو�شحوا اأنه لبد من تعزيز التعاون 
ت�شتطيع  ب��ح��ي��ث  ال�����ش��ام��ل  ال���ع���امل���ي 
احل�����ك�����وم�����ات، وال����ق����ط����اع اخل����ا�����س، 
واملطورون  الأك��ادمي��ي��ة،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
وامل�������ش���ن���ع���ون واأ������ش�����ح�����اب امل����واه����ب 
واخلربات التعاون معاً لتحقيق نقلة 

نوعية �شاملة على خمتلف امل�شتويات. 
اإذ اإن العامل ي�شهد طفرة يف م�شاركة 
ال���ب���ي���ان���ات وال���ت���وا����ش���ل، م����ن خالل 
م�شاركة نحو 2 بيتابيت لكل ثانية يف 
2020 عرب الإنرتنت، اأي ما يعادل 
جودة  ذي  فيديو  مقطع  مليون   20
تريابايت   500 م��ع  مقارنة  عالية، 
م�شاركتها يف  ت��ت��م  ك��ان��ت  ث��ان��ي��ة  ل��ك��ل 
حوارية  جل�شة  وت��ن��اول��ت   .2016
الإدارة  يف  الرقمي  "التطور  بعنوان 
والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  احلكومية"، 
التحول  ي���وف���ره���ا  ال����ت����ي  ال���ك���ب���رية 
تطوير  يف  توظيفها  و�شبل  الرقمي 
ال�شراكات  وتعزيز  احلكومية،  الإدارة 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني 
يف ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة امل��م��ك��ن��ة ل���الأف���راد 
التطورات  م��واك��ب��ة  م��ن  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�شارك  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  امل��ت�����ش��ارع��ة 
�شانتوين  اأغ��و���ش��ت��ي��ن��و  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا 
نائب رئي�س "�شي�شكو" ملنطقة جنوب 
اأوروبا، وكارلو دا�شارو بيوندو الرئي�س 
فازيو  واإنريكو  ل�"نوفيل"،  التنفيذي 
مدير الت�شويق واملبيعات يف جمموعة 
�شانتاغاتا  وي��وج��ي��ن��ي��و  اإل��ي��رتون��ي��ك��ا، 
"تيل�شي"،  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
واأندريا فاجيانو رئي�س "اإيه دي ليتل 

ال�شرق الأو�شط.
اأن جناح احلكومات  املتحدثون  واأك��د 
ال��رق��م��ي يتطلب  ال��ت��ح��ول  ق��ي��ادة  يف 

ت�شمل  ع��وام��ل مهمة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
بناء املهارات الرقمية، وتبني تقنيات 
التكنولوجيا  يف  وال�شتثمار  جديدة، 
وا�شتقطاب  املواهب  وبناء  والربجمة 
بناء  اأهمية  على  م�شددين  ال��ع��ق��ول، 
اأفراد املجتمع بالتكنولوجيا من  ثقة 
وفعالة  �شهلة  خ��دم��ات  توفري  خ��الل 
وت�شهل  املتعامل  جتربة  تعزز  واآم��ن��ة 

حياة اأفراد املجتمع.
واأ�شاد املتحدثون بريادة دولة الإمارات 
وقيادة  الرقمي،  التحول  يف جم��الت 
وم�شاريع  مبادرات  احلكومي  القطاع 
احلا�شنة  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ك�����ربى 
والبنية التحتية املمكنة للتكنولوجيا 
تعك�س  ت����وج����ه����ات  يف  امل����ت����ق����دم����ة، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق تغيري  ال��ك��ب��ري  ط��م��وح��ه��ا 
م�شتقبلها  على  اإيجاباً  ينعك�س  وا�شع 
واأ�شاروا  والعامل.  املنطقة  وم�شتقبل 
تغيري  يف  �شت�شهم  ال��رق��م��ن��ة  اأن  اإىل 
و�شتجعل  احلكومية،  الإدارة  من���اذج 
مفتوحة،  رقمية  من�شات  احلكومات 
تت�شارك بياناتها مع القطاع اخلا�س، 
وتقدم منوذًج م�شتقبلي من اخلدمات 
ال�����ش��ه��ل��ة وال�����ش��ري��ع��ة، واأو����ش���ح���وا اأن 
الثورة الرقمية التي ي�شهدها العامل 
الب�شرية،  تاريخ  اأعظم ثورة يف  متثل 
وحل���ظ���ة ف���ارق���ة حت��م��ل ف��ر���ش��اً غري 
تتطلب  الفر�س  ه��ذه  واأن  م�شبوقة، 
ق��ط��اع ح��ك��وم��ي ممكن  اإىل  ال��ت��ح��ول 
رقمياً، م�شريين اإىل اأن من �شاأن ذلك 
اأن ينعك�س اإيجاباً على قطاع الأعمال، 
وخم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة، ملا 
للكفاءة  ت���ع���زي���ز  م����ن  ع���ن���ه  ���ش��ي��ن��ت��ج 

والإنتاجية و�شرعة الإجناز.
الذي  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  اأن  واأك������دوا 
ي�شهده العامل يتطلب من احلكومات 
حلول  وتطوير  جديدة،  عقلية  تبني 
الأم����ن ال�����ش��ي��رباين، وت��وف��ري جتارب 
للمتعاملني،  ومب�شطة  فعالة  رقمية 
وال����ش���ت���ث���م���ار يف اق��ت�����ش��اد امل���واه���ب، 
م�شتوى  ورف���ع  ب��ن��اء  اإع����ادة  وعمليات 
فئات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���رق���م���ي���ة  امل�����ه�����ارات 

املجتمع.

•• دبي-الفجر:

الرزوقي،  نا�شر  خالد  العميد  ق��ال 
للذكاء  ال����ع����ام����ة  الإدارة  م����دي����ر 
ال�شطناعي يف �شرطة دبي، اإن عدد 
 2021 امل���ع���ام���الت امل��ن��ج��زة ل��ل��ع��ام 
دبي،  ل�شرطة  الذكي  التطبيق  عرب 
دبي،  ل�شرطة  الل��ك��رتوين  وامل��وق��ع 
و271  األ��ف��اً  و227  مليونني  ب��ل��غ 
و322  م���ل���ي���وٍن  ب����واق����ع  م���ع���ام���ل���ة، 
التطبيق  عرب  معاملة  و592  األ��ف��اً 
و  "الأندرويد"  من�شات  يف  ال��ذك��ي 

و904  "هواوي"،  اإ�س" و  او  "الآي 
املوقع  ع���رب  م��ع��ام��ل��ة  و679  اآلف 
املعامالت  و���ش��م��ل��ت  الل�����ك�����رتوين، 
امل������ج������الت امل�������روري�������ة واجل���ن���ائ���ي���ة 
الإدارات  ع��ق��دت  ك��م��ا  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
اجتماعات  ال�شرطة  ومراكز  العامة 
عن بعد يف العام ذاته، جتاوزت ال�44 
األ���ف اج��ت��م��اع ع��رب ال��ربام��ج املرئية 
ل�شتمرارية  ���ش��ع��ي  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
بالتدابري  الل����ت����زام  م���ع  الأع����م����ال 
املتبعة  الح����رتازي����ة  والإج����������راءات 
بفريو�س  الإ����ش���اب���ة  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 

كورونا.
�شرطة  اأن  ال���رزوق���ي  العميد  واأك����د 
التقنية  بنيتها  يف  ا���ش��ت��ث��م��رت  دب���ي 
ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  واأن��ظ��م��ت��ه��ا 
واأن��ظ��م��ة الت�����ش��ال امل��وح��د، لت�شمن 
ا�شتمرار اأداء املهام مع احلفاظ على 
اآن معا، خا�شة  املوظفني يف  �شالمة 
مع ما واجهه العامل من اأزمة عاملية 
احل��ي��اة يف خمتلف  �شري  اأث���رت على 
�شرطة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ال��ق��ط��اع��ات، 
لأفراد  الذكية  خدماتها  توفر  دب��ي 
امل��ج��ت��م��ع ع���رب امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 

منها على  الذكي، حر�شاً  والتطبيق 
م��ت��ط��ورة وحديثة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
التحول  يف  احلكومة  توجهات  تلبي 
بت�شريع  املتعاملني  واإ�شعاد  ال��ذك��ي، 
اإج���راءات���ه���م وت��وف��ري الوقت  اإن���ه���اء 
عليهم. ونوه بحر�شهم على تطوير 
وحتديث املنظومة الذكية خلدماتهم 
اللكرتونية،  امل��ن�����ش��ات  ك��اف��ة  ع���رب 
لتكون  وح��دي��ث��ة  ف��ري��دة  بت�شاميم 
اأك����ر ت��ف��اع��ال م���ع اجل��م��ه��ور، ومبا 
ال���و����ش���ول ملختلف  ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق 
�شهوله  بكل  واخل�شائ�س  اخلدمات 

وي�شر، داعيا اجلمهور اإىل ال�شتفادة 
من هذه اخلدمات التي توفر عليهم 
ال��وق��ت واجل��ه��د، وم��واك��ب��ة التطور 
دب��ي يف تقدمي  اإم���ارة  ال���ذي ت�شهده 
خ��دم��ات ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا تهدف 
الرزوقي  العميد  واأك���د  لإ���ش��ع��اده��م. 
اأن التطوير امل�شتمر ياأتي بتوجيهات 
خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  من 
دبي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
و���ش��م��ن اجل��ه��ود امل��ت��وا���ش��ل��ة لفريق 
ال�شطناعي  للذكاء  العامة  الدارة 
العاّمة  الإدارات  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 

دب���ي، ملواكبة  ���ش��رط��ة  ال��رئ��ي�����ش��ّي��ة يف 
التحول  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
املقدمة  للخدمات  بالكامل  ال��ذك��ي 
دبي  م��دي��ن��ة  ول��ت��ك��ون  للمتعاملني، 
اأن  اإىل  ن�����وه  ك���م���ا  ع���امل���ي���ا.  الأذك��������ى 
اإجناز  اأي�شا  ي�شتطيعون  املتعاملني 
ال�شرطة  م��راك��ز  ع��رب  م��ع��ام��الت��ه��م 
ب�شري  ت��دخ��ل  دون   ،SPS ال��ذك��ي��ة 
����ش���اع���ة، وذل����ك   24 م�������دار  وع����ل����ى 
القيادة  ت���وج���ه���ات  م����ع  ان�������ش���ج���ام���اً 
من  بالتحول  امل�شتقبلية  الر�شيدة 
ال�شرطة  التقليدي يف مراكز  العمل 

اإىل العمل الذكي، لفتاً اإىل اأن مراكز 
خدمة   27 ت��وف��ر  ال��ذك��ي��ة  ال�شرطة 
رئي�شية يف جمال اخلدمات اجلنائية 
والت�شاريح  وال�����ش��ه��ادات  وامل���روري���ة 
وفق  املقدمة  املجتمعية  واخل��دم��ات 
اأف�شل املعايري واملمار�شات ال�شرطية 
33 خدمة  اإىل جانب نحو  العاملية، 
اخلدمات  اأب����رز  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ف��رع��ي��ة، 
التي توفرها مراكز ال�شرطة الذكية 
ت�����ش��ج��ي��ل بالغ  اإم��ك��ان��ي��ة  ت��ت��م��ث��ل يف 
مقابلة  اإىل  احل���اج���ة  دون  ج��ن��ائ��ي 
التوا�شل  ع����رب  وذل������ك  م���وظ���ف���ني، 

امل��ب��ا���ش��ر ب��ال��ف��ي��دي��و ك��ون��ف��رن�����س مع 
بلغات  ي��ت��ح��دث��ون  ���ش��ب��اط حت��ق��ي��ق 
مع  ال�������ش���اب���ط  ي��ت��ن��اق�����س  اإذ  ع������دة، 
املتعامل بالتفا�شيل جميعها للبالغ، 
ثم ير�شل له حم�شر اإفادته للتوقيع 

عليه.

•• دبي -وام:

القانون  اأن  املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  اأك���دت 
2021 يف �شاأن تنظيم التربعات يهدف اإىل تنظيم  "3" ل�شنة  الحت��ادي رقم 
التربعات وحماية اأموال املتربعني ب�شكل اأ�شا�شي وفقاً لأحكام و�شوابط تطبق 

على اأي جهة ترغب بجمع التربعات يف الدولة مبا يف ذلك املناطق احلرة.
وامل�شاعدات  التربعات  و�شول  ويحقق  ي�شمن  القانون  اأن  معاليها  واأو�شحت 
ت��وح��ي��د اجل��ه��ود الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة م��ن خالل  ك��م��ا يحقق م��ب��داأ  مل�شتحقيها 
عرفها  والتي  التربعات  بتنظيم  املعنية  املحلية  واجلهات  ال��وزارة  بني  التن�شيق 

القانون "بال�شلطة املخت�شة".
وقالت معاليها: اإن قانون تنظيم التربعات يحظى بدعم كلي من حكومة دولة 
اآمناً  اإط��اراً  وي�شكل  املعنية  واملوؤ�ش�شات واجلهات  املنظمات  الإم��ارات ومن جميع 
وحمفزاً للعطاء الإن�شاين واملجتمعي ال�شادق وال�شليم والنابع من قيم وتقاليد 

املجتمع الإماراتي.
اجلهات  من  التاأكد  �شرورة  على  املتربعني  من  املجتمع  اأف��راد  معاليها  وحّثت 
املرخ�س لها بجمع وتلقي وتقدمي التربعات والتي ت�شمل اجلمعيات اخلريية 
اأو  قوانني  لها  ت�شمح  التي  والأهلية  واملحلية  الحت��ادي��ة  واملوؤ�ش�شات  والهيئات 
تقدمي  اأج��ل  من  التربعات  وتقدمي  وتلقي  بجمع  اإن�شائها  ق��رارات  اأو  مرا�شيم 
امل�شاعدات املادية اأو العينية ل�شمان اإي�شالها للم�شتحقني وذلك ا�شتناداً اإىل ما 
ي�شدر من وزارة تنمية املجتمع من حتديث للجهات واجلمعيات املعتمدة يف هذا 

ال�شاأن.
ل��الإع��الن عن  املجتمع  تنمية  وزارة  اإعالمية نظمتها  اإح��اط��ة  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

التربعات  تنظيم  �شاأن  2021 يف  "3" ل�شنة  رقم  الحت��ادي  القانون  تفا�شيل 
وذلك للتعريف ببنود القانون و�شوابطه.

من جهتها اكدت �شعادة ح�شة عبدالرحمن تهلك الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التنمية 
" وام" ان  الجتماعية ب��وزارة تنمية املجتمع يف ت�شريح لوكالة انباء الإم��ارات 
القانون الحتادي لتنظيم التربعات يعترب من القوانني املهمة جدا التي اهتمت 
القانون  ب�شكل كبري وهذا  املعنيه  املجتمع يف �شياغته مع اجلهات  تنمية  وزارة 
يتعلق وب�شكل كبري بثقافة دولة المارات واملعروف عنها متيزها بثقافة العطاء 
�شواء كانت التربعات داخل او خارج الدولة. وا�شافت : جاء هذا القانون لتنظيم 
هذه العملية ب�شكل �شريح وق �شلط ال�شوء على التنظيم وامل�شائلة وال�شفافية من 
حيث ان هذا القانون عرف اجلهات املعينة بجمع التربعات والتي لها ال�شالحية 
يف جمع التربعات و قوانني لن�شائها و هي جهات مرخ�شة جلمع التربعات على 
م�شتوى الدولة واي�شا م�شرح لها احل�شول على ت�شاريح من اجلهات املرخ�س 
الأموال  بها  ت�شاريح جتمع  على  انها حت�شل  بحيث  املخت�شة  ال�شلطات  او  لها 
لغر�س معني ووا�شح وملدة معروفة وقنوات و�شول الأموال معروفة �شواء كانت 
اأموال نقدية او عينية اإ�شافة اىل و�شع �شروط للتربع بااملواد الغذائية والدواء 

كما ن�س القانون علئ ان ل ي�شمح لالفراد بجمع الأموال.
ل  الذين  الأ�شخا�س  على  تطبق  التي  واملخالفات  العقوبات  القانون  عرف  كما 
يلتزمون بهذه القوانني ويعاقب باحلب�س والغرامة التي ل تقل عن 200،000 
درهم ول تزيد على 500،000 درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اجتر 
اأو عوائد على  اإي��رادات  اأو توزيع  اأو دخل يف م�شاربات مالية  التربعات  باأموال 
يعاقب  كما  العود  حالة  يف  العقوبة  وت�شاعف  موظفيها،  اأو  اجلمعيات  اأع�شاء 
باحلب�س والغرامة التي ل تقل عن 200،000 درهم ول تزيد على 500،000 

درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني من اأتى باأي فعل اأثناء جمع اأو قبول اأو تقدمي 
العامة  الآداب  اأو  الوطني  الأمن  اأو  العام  بالنظام  الإ�شرار  �شاأنه  التربعات من 
اأو ت�شجيع اأي منازعات طائفية اأو عرقية اأو عن�شرية اأو دينية اأو ثقافية اأو اأي 
يف  العقوبة  وت�شاعف  الدولة  يف  ال�شارية  الت�شريعات  وفق  م�شروع  غري  غر�س 
حالة العود ويف جميع الأحوال حتكم املحكمة مب�شادرة التربعات التي مت جمعها 

باملخالفة لأحكام هذا القانون.
وتلقي  جلمع  واملعتمدة  املرخ�شة  اجلهات  على  يتعني  اأن��ه  �شعادتها  واأو�شحت 
يف  املحلية  ال�شلطات  مب��واف��ق��ات  التقّيد  ال��دول��ة  اإم����ارات  خمتلف  يف  ال��ت��ربع��ات 
الإم��ارات الأخ��رى وفقاً لقوانني الإم��ارات املحلية املتبعة يف حال عزمها القيام 

بجمع التربعات فيها.
واأكدت �شعادتها اأنه يتم النظر حالياً يف �شاأن اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الإن�شانية على 
م�شتوى الدولة واآلية جمع التربعات لديها ح�شب ما يرد يف الالئحة التنفيذية 
للقانون مبا يحقق الأهداف املرجوة وفق بنود و�شوابط قانون جمع التربعات 
م�شرية اإىل اأن الوزارة تعمل بالتن�شيق مع اجلهات املحلية على و�شع اآلية موحدة 
اإ�شافتها  �شيتم  الدولة  اأخرى يف  لت�شنيف هيئات وجمعيات وموؤ�ش�شات خريية 
لقائمة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات املعتمدة جلمع التربعات اإذا ما ا�شتوفت ال�شروط 

وال�شوابط يف �شهادة الت�شنيف.
وك�شفت عن اجلهات املرخ�س لها واملعتمدة لتلقي وجمع التربعات والتي �شيتم 
ب�شكل  املجتمع و�شيتم حتديثها  ل��وزارة تنمية  الإلكرتوين  املوقع  توفريها عرب 

م�شتمر لتعريف اجلميع باجلهات واجلمعيات واملوؤ�ش�شات املعتمدة.
اجلهات  هما:  اجلهات  من  نوعني  بني  ف��ّرق  قد  اجلديد  القانون  اأن  واأو�شحت 
املرخ�س لها: وهي اجلهات التي ت�شمح لها قوانني اإن�شائها اأو مرا�شيم اأو قرارات 

اجلهات  وهي  لها:  امل�شرح  واجلهات  التربعات.  وتقدمي  وتلقي  بجمع  اإن�شائها 
التربعات، وتتم عملية اجلمع  بجمع  املخت�شة ت�شريحاً  ال�شلطة  التي متنحها 

من خالل اجلمعيات اخلريية املعتمدة يف الدولة.
وبح�شب  اأن��ه  اإىل  الجتماعية  التنمية  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل  �شعادة  واأ���ش��ارت 
القانون اجلديد فال يجوز للجهات امل�شرح لها القيام بن�شر اأو بث اأعمال الدعاية 
اأو الإعالن جلمع التربعات دون احل�شول على موافقة ال�شلطة املخت�شة كما ل 
يجوز لأي جهة اإقامة اأو تنظيم اأو اإتيان اأي فعل بهدف جمع التربعات اإل بعد 
احل�شول على ت�شريح من ال�شلطة املخت�شة وقد حظر امل�شرع الإماراتي على اأي 
املخت�شة  ال�شلطة  امل�شبق من  الت�شريح  بدون  التربعات  اعتباري جمع  �شخ�س 
فيما عدا اجلهات املرخ�س لها بذلك وفقاً لتعريف القانون وبعد التن�شيق مع 

ال�شلطة املحلية.
ي�شمح بجمع  ال��ق��ان��ون  ف���اإن  ال��دوائ��ي��ة  اأو  ال��غ��ذائ��ي��ة  العينية  ال��ت��ربع��ات  وب�����ش��اأن 
امل��ح��ددة يف  ال��ن��وع م��ن التربعات م��ع م��راع��اة ع��دم خمالفتها للموا�شفات  ه��ذا 
اأنه يف املقابل يحظر على اجلهات املرخ�س  الت�شريعات ال�شارية يف الدولة، كما 
لها واجلهات امل�شرح لها قبول اأو نقل اأو حفظ اأو تقدمي تربعات عينية غذائية 
الت�شريعات  يف  امل��ح��ددة  املوا�شفات  تخالف  ال��دول��ة  داخ��ل  لتقدميها  دوائ��ي��ة  اأو 
قبول  لها  امل�شرح  واجل��ه��ات  لها  املرخ�س  للجهات  يجوز  ول  بالدولة  ال�شارية 
وفق جمموعة  اإل  الدولة  لتوزيعها خارج  دوائية  اأو  عينية غذائية  اأي تربعات 

ال�شرتاطات املحددة.
كما حدد قانون تنظيم التربعات ال�شوابط الواجب اللتزام بها يف اآلية تقدمي 
التربعات اإىل خارج الدولة وذلك يتم وفقاً لالإجراءات املتبعة يف وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل.

عهود الرومي: بناء املهارات الرقمية عامل اأ�سا�سي ل�سمان اجلاهزية الرقمية للحكومات

ح�سة بوحميد: القانون الحتادي ب�ساأن تنظيم التربعات ي�سمن و�سول امل�ساعدات مل�ستحقيه

•• اأم القيوين-وام:

اأم  عهد  ويل  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اأدريانا  ���ش��ع��ادة  اأم�����س   - الأم����ريي  ب��ال��دي��وان  - يف مكتبه  ال��ق��ي��وي��ن 
بولن�شكى ارغيتا نائب وزير خارجية جمهورية كو�شتاريكا التى تزور 
الدولة حاليا يرافقها �شعادة الفون�شو مورييو قن�شل عام كو�شتاريكا 

لدى الدولة .
وزي���ر خارجية  ن��ائ��ب  ب�����ش��ع��ادة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ه��د  �شمو ويل  ورح���ب 
دولة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وا�شتعر�شا   ، كو�شرتيكا  جمهورية 
التعاون وتوطيد  اآف��اق  تعزيز  الإم��ارات وجمهورية كو�شتاريكا حول 

عالقات ال�شداقة بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.
من جانبها اأ�شادت نائب وزير خارجية كو�شتاريكا بالتطور احل�شاري 
والعمراين الذي ت�شهده دولة الإمارات عامة واأم القيوين خا�شة يف 

خمتلف املجالت.
ح�شر اللقاء .. ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان الأمريي 
اأم القيوين وال�شيخ ماجد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة  يف 
التالي مدير  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  القيوين  اأم  والآث��ار يف  ال�شياحة 
ال��دي��وان الأم���ريي و���ش��ع��ادة را���ش��د حممد اأح��م��د م��دي��ر الت�شريفات 
بالديوان الأمريي و�شعادة �شيف حميد �شامل مدير مكتب �شمو ويل 

عهد اأم القيوين وعدد من امل�شوؤولني .

ويل عهد اأم القيوين ي�ستقبل نائب وزير خارجية كو�ستاريكا

وانعقاد اأكرث من 44 األف اجتماع عن بعد

اأكرث من مليوين معاملة عرب التطبيق الذكي واملوقع الإلكرتوين ل�سرطة دبي لعام 2021
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

البلدي-  ال���ت���واج���د  م���رك���ز  اأط���ل���ق 
املجتمعية  م��ب��ادرت��ه  خليفة  مدينة 
اأحلى"  "خليفة  عنوان  حتت  املميزة 
مب�شتوى  الرت��ق��اء  ت�شتهدف  والتي 
نظافة وجمالية مدينة خليفة، وهي 
يف  املجتمع  دور  على  ترتكز  م��ب��ادرة 
ت��ع��زي��ز ج���ودة احل��ي��اة ب��ال��ت��ع��اون مع 
بكل  متمثلة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ات  ع���دة 
من " مركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
"تدوير"، و�شركة اأبوظبي خلدمات 
 – البيئة  وهيئة  ال�شحي،  ال�شرف 
وفريق  اأبوظبي،  و�شرطة  اأبوظبي، 
والرقابة  التطوعي،  �شعادة  ب�شمة 
-12 املوحدة" وت�شتمر املبادرة من 

.2022-2-15 اإىل   2022-1
واأكد مركز التواجد البلدي اأن هذه 

امل���ب���ادرة ت��اأت��ي ���ش��م��ن اإط����ار جهوده 
امل�شتمرة للنهو�س بجودة احلياة يف 
املقدمة  يف  وو�شعها  خليفة  مدينة 
واإ�شعاد  اخل��دم��ات  حيث  م��ن  دائ��م��اً 
امل��ج��ت��م��ع واإي���ج���اد ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 
ال�شعيدة  واحلياة  الرفاهية  حتقيق 
العامرة،  امل���دي���ن���ة  ����ش���ك���ان  جل��م��ي��ع 
وتعبرياً عن التزام التواجد البلدي 
الكرمية  احل����ي����اة  ����ش���ب���ل  ب���ت���وف���ري 

واحلديثة واملتكاملة لل�شكان.
ت�شمل  امل���ب���ادرة  اأن  امل��رك��ز  واأ����ش���اف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اور م��ن��ه��ا: توعية 
الزراعة  على  والت�شجيع  اجلمهور، 
من خالل توزيع ال�شتالت، وتوعية 
وت���وف���ري فر�س  امل�����دار������س،  ط����الب 
وتعزيز  املنطقة،  لنظافة  تطوعية 
امل�شاركة املجتمعية يف املحافظة على 

املظهر العام والبيئة. 

عن  البلدي  التواجد  مركز  واأع��رب 
���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود وال����دور 
يقدمه  ال������ذي  ال�����داع�����م  امل�����ح�����وري 
ال���������ش����رك����اء ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ون يف 
ه���ذه امل���ب���ادرة، ح��ي��ث ي�����ش��اه��م مركز 
"تدوير"  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 

املنطقة  ور�����س  ال�����ش��ك��ي��ك،  بتنظيف 
وتوعية  والقوار�س،  احل�شرات  �شد 
ال�شليم  ال��ت��ع��ام��ل  ب�����ش��اأن  اجل��م��ه��ور 
ت���ق���وم �شركة  ك���م���ا  ال���ن���ف���اي���ات،  م����ع 
ال�شحي    ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي 
والتاأكد  املنهولت  جميع  بتنظيف  

من جاهزيتها واأدائها وقدرتها على 
وال�شحية،  البيئية  املعايري  حتقيق 
اأبوظبي  �شرطة  من  �شرطة  اأماكلنا 
في�شاهمون  �شعادة"  ب�����ش��م��ة  و" 
ب�����ت�����ق�����دمي م����ت����ط����وع����ني ل���ت���وع���ي���ة 
اجل���م���ه���ور واحل�����ث ع��ل��ى ال����زراع����ة، 

ال�شكان،  ع��ل��ى  ال�����ش��ت��الت  وت����وزي����ع 
"الرقابة  العمل من قبل  �شيتم  كما 
امل�شوهات  ح�����ش��ر  ع���ل���ى   املوحدة" 

وتوعية اجلمهور .
والبيئة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  ت��ق��وم  ك��م��ا 
املن�شاآت  على  بالتفتي�س  وال�شالمة 

بخ�شو�س  عليها  القائمني  وتوعية 
والبيئة  العامة  ال�شحة  متطلبات 
ال�شبل  اأف�����ش��ل  ل�شمان  وال�����ش��الم��ة 

حلمايتهم وتعزيز �شالمتهم. 
– اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 
املميزة  مم���ار����ش���ات���ه���ا  خ������الل  م����ن 
حت�شني  على  العاملية  املعايري  وذات 
خليفة.  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ه���واء  ج����ودة 
البلدي  ال��ت��واج��د  م��رك��ز  وي�شطلع 
يف مدينة خليفة بدور حموري من 
خالل املبادرة حيث يطلق امل�شابقات 
التوعوية ، ويوفر ال�شتالت الزراعية 
ل��ل�����ش��ك��ان وم��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع حم���اور 
وجه  اأك��م��ل  على  وتنفيذها  امل��ب��ادرة 
بهدف حتقيق جميع اأهدافها. ونوه 
املبادرة  اأن  البلدي  ال��ت��واج��د  م��رك��ز 
ميداين  الأول  ق�شمني  اإىل  تنق�شم 
والتوعية  التنظيف  باأعمال  يتعلق 

و توزيع ال�شتالت ، وق�شم افرتا�شي 
بعد – وي�شمل توعية طالب  – عن 
املدار�س ب�شاأن نظافة املدينة وبيئتها 

ومظهرها احل�شاري العام .
���ش��م��ن ه����ذا الإط�������ار ي���دع���و مركز 
حمور  تعزيز  اإىل  البلدي  التواجد 
واأهمية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 
يف  املجتمع  �شرائح  جميع  م�شاركة 
املدينة  ب��ج��ودة احل��ي��اة يف  الرت���ق���اء 
مبتطلبات  الل�����ت�����زام  خ�����الل  م����ن 
واملظهر  العامة  النظافة  ومعايري 
ال���ع���ام ، وال��ب��ي��ئ��ة، ودع�����م م���ب���ادرات 
اإيجاد  اأج����ل  ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي م��ن 
�شعيدة  وحياة  مثالية،  �شكنية  بيئة 
اأن م�شاهمة  ال�شكان، موؤكداً  جلميع 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي  م��رت��ك��ز  امل��ج��ت��م��ع 
الأه�������داف امل�����ش��رتك��ة ال���رام���ي���ة اإىل 

اإ�شعاد املجتمع . 

•• دبي- وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  رعاية  حتت 
ال�����وزراء وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، ن��ظ��م ب��رن��ام��ج الإم������ارات ل��ب��ح��وث علوم 
"اإك�شبو2020 دبي"  الإم��ارات مبعر�س  دولة  ال�شتمطار حفاًل يف جناح 
الرابعة للربنامج، بح�شور معايل  ال��دورة  لتكرمي احلا�شلني على منحة 
الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة، 
رئي�س  الرئا�شة،  �شوؤون  ب��وزارة  امل�شت�شار  امل��زروع��ي،  حممد  فار�س  ومعايل 

جمل�س اأمناء املركز الوطني لالأر�شاد.
واأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، يف كلمة األقاها نيابًة عن �شموه 
معايل فار�س حممد املزروعي، اأنه وبف�شل روؤية القيادة الر�شيدة ودعمها 
امل�شتمر، مت�شي دولة الإمارات يف دعم اجلهود احلثيثة التي يبذلها املجتمع 
املياه،  �ُشّح  مل�شكلة  وانتهاج حلول علمية  املائية،  ال�شتدامة  لتعزيز  العلمي 
التي اأ�شبحت من الق�شايا امللّحة لكثري من دول العامل؛ مّما يوؤّكد �شرورة 
ت�شافر اجلهود وت�شريع وترية العمل امل�شرتك لإيجاد حلول عملية لتعزيز 

الأمن املائي على ال�شعيد الدويل.
واأو�شح �شموه، اأنه "ومتا�شًيا مع نهجها يف ال�شتفادة من خُمرجات البحث 
العلمي ملواجهة خمتلف التحديات التنموية، مّثلت ُمبادرة الدولة باإطالق 
لبحوث علوم ال�شتمطار" خطوًة رائدًة لدعم اجلهود  الإمارات  "برنامج 
العلمية الرامية اإىل تقدمي حلول ُمبتكرة لتنمية املوارد املائية، عرب تقدمي 

منح للم�شروعات البحثية الأكر متّيًزا يف جمال ال�شتمطار".

تقدمي  املحوري يف  دوره  اإط��الق��ه،  منذ  "اأثبت  الربنامج  اإن  �شموه:  وق��ال 
معدلت  وانخفا�س  املائية  امل���وارد  نق�س  ملواجهة  ج��دي��دة  واأف��ك��ار  ح��ل��ول 
هطول الأمطار، ونحن على ثقة باأنه من خالل التعاون واجلهود امل�شرتكة، 
�شنتمّكن من تطبيق الأفكار املتمّيزة التي ا�شتقطبها الربنامج على اأر�س 

الواقع؛ لُت�شهم يف دعم منظومة الأمن املائي حملياً، واإقليمياً، وعاملياً".
العلماء  اإىل  بالتهنئة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وت��وج��ه 
واخلرباء احلا�شلني على منحة الربنامج لهذه الدورة، متمنياً لهم النجاح 

والتوفيق.
احلا�شلنَي  بتكرمي  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  قام  ب��دوره، 
على منحة الربنامج يف دورته الرابعة، وهما: الدكتور براديل بيكر، باحث 
رئي�شي يف �شركة "�شبيك" الأمريكية، والدكتور لوكا ديلي موناكي، نائب 
مدير املركز الغربي للطق�س والظروف املائية املتطرفة، ومعهد �شكريب�س 

لعلوم املحيطات يف جامعة كاليفورنيا - �شان دييغو، الوليات املتحدة.
ال�شيخ  �شمو  ع��ن  نيابًة  اأق���وم  اأن  "ي�شرفني  املنا�شبة:  بهذه  معاليه  وق��ال 
اآل نهيان بتكرمي العلماء احلا�شلني على منحة برنامج  من�شور بن زايد 

الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار".
الإمارات  دول��ة  ر�شخت  الر�شيدة،  القيادة  ودع��م  روؤي���ة  "بف�شل  واأ���ش��اف: 
للموا�شيع ال�شرتاتيجية  تاأمني حلول  املوؤثر يف  الرائدة ودوره��ا  مكانتها 
الدولة  مبادرات  من  واح��داً  ال�شتمطار  برنامج  ويعد  املائي.  الأم��ن  مثل 
امل��ه��م��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، ح��ي��ث اأث��ب��ت م��ن خ���الل دع��م��ه ل��ل��ب��ح��وث املبتكرة 
املخرجات  توظيف  اإمكانية  ال�شتمطار  جمال  يف  املتخ�ش�شني  واخل��رباء 

التي  املجتمعات  ا�شتدامتها خلدمة  املائية و�شمان  امل��وارد  لتعزيز  العلمية 
تعاين من �ُشّح املياه عاملياً". من جانبه، اأكد معايل فار�س حممد املزروعي 
دعم القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات الكامل وتقديرها للجهود احلثيثة 
التي يبذلها املجتمع العلمي يف �شبيل تعزيز ال�شتدامة املائية على م�شتوى 
الق�شايا  م��ن  باتت  التي  امل��ي��اه  ���ُش��ّح  مل�شكلة  علمية  حلول  وت��اأم��ني  ال��ع��امل، 

القومية امللحة.
اخلاّلقة  ب��الأف��ك��ار  وال�شتعانة  امل���وارد  جميع  ت�شخري  "اإن  معاليه  وق���ال 
لتاأمني اإم��دادات م�شتدامة من املياه النظيفة اأ�شبح �شرورًة ملحة. ويعد 
برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار من املبادرات املهمة التي توؤكد 
دور دولة الإم��ارات الريادي يف تعزيز الأمن املائي العاملي من خالل تبني 
الإجهاد  خلطر  املعر�شة  ال��دول  مل�شاعدة  ال��الزم��ة  املبتكرة  احللول  ودع��م 

املائي حول العامل".
وقال �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�س، مدير عام املركز الوطني لالأر�شاد، 
روؤي���ة قيادتنا  م��ع  "متا�شياً  ل��الأر���ش��اد اجل��وي��ة:  الآ���ش��ي��وي  رئي�س الحت���اد 
الر�شيدة يف دعم املبادرات القائمة على املعرفة، مت اإطالق برنامج الإمارات 
امل�شاريع  وت�شّكل  العاملي،  املائي  الأم��ن  لتعزيز  ال�شتمطار  علوم  لبحوث 
احلا�شلة على منحة الربنامج يف دورته الرابعة اإىل جانب امل�شاريع ال�شابقة 
جمتمعًة اأر�شيًة علميًة �شلبة تب�شر باآفاق واعدة لإيجاد حلول مل�شكلة �ُشّح 

املياه يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة".
وح�شل الدكتور براديل بيكر على منحة الربنامج عن م�شروعه البحثي 
ال����ذي ي��ح��م��ل ع��ن��وان /حت�����ش��ني ه��ط��ول الأم���ط���ار يف دول����ة الإم������ارات عن 

امل�شروع  ويهدف   ، النانوية  ال�شرتطابية  امل��واد  با�شتخدام  التلقيح  طريق 
ال�شرتطابية  النانوية  امل��واد  ا�شتخدام  ت��اأث��ريات  كانت  اإذا  ما  معرفة  اإىل 
لتكون  الثانوية  العملية  حتفيز  على  ق��ادرة  الكهربائي  ال�شحن  ومولدات 

البلورات اجلليدية والتي قد توؤدي اإىل تعزيز هطول الأمطار.
وفاز الدكتور لوكا ديلي موناكي باملنحة عن م�شروعه البحثي الذي يحمل 
الأمطار.  بهطول  اللحظي  التنبوؤ  لتح�شني  الهجني  الآيل  التعلم  عنوان 
الذي يهدف اإىل اإن�شاء من�شات اختبار لأبحاث وعمليات الذكاء ال�شطناعي 
يف دولة الإمارات، حيث �شيعمل امل�شروع على بناء اإطار عمل جديد للذكاء 
رادارات  وبيانات  ال�شطناعية  الأقمار  ر�شد  عمليات  لدمج  ال�شطناعي 
بالطق�س.  العددي  التنبوؤ  وتقديرات  املطر  ومقايي�س  الأر�شية  الطق�س 
اأن برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�شتمطار يقوم بالإ�شراف على  يذكر 
منح بحثية تقدم للم�شاريع التي ت�شاهم يف تطوير حلول مبتكرة يف جمال 
اأولياً تقّدم  81 مقرتحاً بحثياً  اأبحاث ال�شتمطار، حيث ا�شتلم الربنامج 
159 موؤ�ش�شة بحثية تتواجد  ل�  ينت�شبون  وعاملاً وخبرياً  378 باحثاً  بها 
ال��ربن��ام��ج منحة تبلغ  ال��ق��ارات. وي��ق��دم  37 دول��ة وت��ت��وزع على جميع  يف 
واح��د من  �شنوات لكل   3 اأمريكي موزعة على  1.5 مليون دولر  قيمتها 
لكل  دولر  األ��ف   550 مبعدل  ال�شتمطار  جم��ال  يف  البحثية  املقرتحات 
التعريفية  حمالته  خ��الل  م��ن  الربنامج  م��ع  وتفاعل  اأق�شى.  كحٍد  ع��ام 
1811 باحثاً  اأربع دورات  وا�شرتاتيجياته للتوا�شل اخلارجي على مدى 
 451 تقدمي  يف  �شاهم  مما  دولة،  وعاملاً و806 موؤ�ش�شات بحثية من 70 

مقرتحاً بحثياً.

من�سور بن زايد: الإمارات رائدة يف دعم اجلهود العلمية ل�سمان الأمن املائي

�سلطان بن اأحمد القا�سمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س ال�سارقة لالإعالم
•• ال�صارقة -وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ �شلطان بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
رئي�س جمل�س ال�شارقة لالإعالم، �شباح اأم�س يف واحة البداير مبنطقة املدام، 

الجتماع الأول للمجل�س للعام 2022.
ناق�س املجل�س خالل اجتماعه عددا من املو�شوعات املعنية بقطاع الإعالم و�شبل 
اخلطط  تنفيذ  خ��الل  من  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الإعالمية  باملوؤ�ش�شات  الرت��ق��اء 
التنمية  حتقيق  يف  املهم  الإع��الم  دور  على  تاأكيداً  املو�شوعة  وال�شرتاتيجيات 

املعرفية والتوعوية والجتماعية والرتفيهية وال�شتثمارية.
واطلع املجل�س على م�شروع ت�شميم الهياكل التنظيمية والأو�شاف الوظيفية 

امل�شروع  ويت�شمن  ال�شارقة،  بحكومة  املحلية  للدوائر  الإع��الم��ي��ة  للوحدات 
التنظيم  بتطوير  ال��راغ��ب��ة  الإع��الم��ي��ة  غ��ري  للموؤ�ش�شات  الإر���ش��ادي��ة  ال��ق��واع��د 

الإداري للوحدات الإعالمية بها.
ويهدف امل�شروع اإىل تطوير الأداء الإعالمي يف موؤ�ش�شات حكومة ال�شارقة من 
يف  الإعالمية  ال��وح��دات  واأو���ش��اف  هياكل  لتطوير  ار�شادية  اآلية  و�شع  خ��الل 

املوؤ�ش�شات غري الإعالمية.
واطلع املجل�س على املراحل النهائية من م�شروع دليل من�شات و�شائل التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة لإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ال���ذي �شي�شهم 
الإعالمي  دوره���ا  لتحقيق  احلكومية  الجتماعية  املن�شات  اإدارة  تنظيم  يف 

والتفاعلي املهم.

والتي  للمجل�س  التابعة  الإع��الم��ي��ة  اجل��ه��ات  تقارير  على  املجل�س  اطلع  كما 
ت�شمنت �شري العمل واإح�شائيات الربامج والأن�شطة التي نفذتها خالل العام 

املا�شي بالإ�شافة اإىل خطط الفعاليات والربامج واملبادرات للعام احلايل.
القا�شمي،  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  زار  املجل�س  اجتماع  هام�س  وعلى 
ال�شتوديو التلفزيوين الواقع يف واحة البداير والتابع لهيئة ال�شارقة لالإذاعة 
من  ال�شتوديو  ي�شمه  ما  حول  مف�شل  �شرح  اإىل  �شموه  وا�شتمع  والتلفزيون، 
مرافق وو�شائل وتقنيات حديثة ت�شاعد فرق العمل على تنفيذ واإخراج اأف�شل 
احلديثة  الإع��الم��ي��ة  امل��راف��ق  كافة  ال�شتوديو  وي�شم  التلفزيونية،  ال��ربام��ج 

للت�شوير املرئي وتقنيات ال�شوت والأجهزة الفنية لالإنتاج والإخراج.
�شملت  التلفزيونية  الربامج  من  العديد  تقدمي  البداير  واحة  ا�شتديو  و�شهد 

املو�شوعات الجتماعية والرتاثية والوطنية التي لقت تفاعال كبريا من قبل 
م�شاهدي قنوات هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون.

ح�شر اجتماع املجل�س كل من الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة 
لالإذاعة  ال�شارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  خلف  ح�شن  وحم��م��د  "�شم�س"،  ل��الإع��الم 
والتلفزيون، وطارق �شعيد عالي مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة، 
ورا�شد عبداهلل العوبد مدير هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون، و�شهاب اأحمد 
ال�شويدي  بوغامن  وعلياء  "�شم�س"،  لالإعالم  ال�شارقة  احلمادي مدير مدينة 
اأمني  املن�شوري  يعقوب  وح�شن  ال�����ش��ارق��ة،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  م��دي��ر 
ملجل�س  العام  الأم��ني  م�شاعد  لالإعالم، وح�شة احلمادي  ال�شارقة  عام جمل�س 

ال�شارقة لالإعالم.

•• اأبوظبي-الفجر

اإ�شارة  ا�شتعمال  اأهمية  اإىل  ال�شائقني  اأبوظبي  �شرطة  دعت 
املنا�شب وكذلك  الوقت  املركبة يف  تغيري الجت��اه عند قيادة 
املرورية  احل��وادث  لوقوع  جتنباً  املنا�شب  الوقت  يف  اإطفائها 
املركبات  تنبيه  دون  ال��ط��ري��ق  ع��ن  الن���ح���راف  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
الأخرى واأو�شحت اأنه مت حترير 16378 خمالفة يف اإمارة 
اأبوظبي لعدم ا�شتعمال الإ�شارات عند تغيري اجتاه املركبة اأو 

الدوران  خالل عام 2021م.   

ا���ش��ت��ع��م��ال ال�شائق  ب����دون  امل��رك��ب��ة  ت��غ��ي��ري اجت����اه  اأن  وذك����رت 
عند  اأو  وبالعك�س  الي�شار  اإىل  اليمني  م��ن  ���ش��واء  ل��الإ���ش��ارات 
يقود  ال���ذي  اأو  خلفه  ال���ذي  ال�شائق  ان��ت��ب��اه  ي�شتت  ال����دوران 
مركبته يف م�شار مواز له امل�شار الآخر مايوؤدي اإىل ال�شطدام 
على  ال�شائق  ق��درة  وع��دم  ب�شرعة  ال�شري  حالة  يف  وبخا�شة 

تفادي املركبة التي ت�شري اأمامه.
و�شددت على �شرورة ا�شتخدام الإ�شارات قبل وقت كاٍف من 
تغيري امل�شار وعدم تغيريه ب�شكل مفاجئ لل�شائقني الآخرين 
املركبة يف  اإ���ش��ارات  وا�شتخدام  ال��واق��ع  الأم��ر  اأم��ام  وو�شعهم 

حالة تخفيف ال�شرعة اأو تغيري اجتاه م�شار املركبة  اأو تنبيه 
الطريق  على  ط���ارئ  ���ش��يء  وج���ود  اإىل  الآخ��ري��ن  ال�شائقني 
با�شتخدام الإ�شارات التحذيرية الأربع، لأهميتها يف الوقاية 
من احلوادث املرورية باعتبارها لغة الطريق بني ال�شائقني.

اللتزام  لتكري�س  املكثفة  امليدانية  اجلهود  ا�شتمرار  واأك��دت 
املرورية  ال�شالمة  اإج���راءات  من  لأنها  الإ���ش��ارات  با�شتخدام 
"عدم  "83" وه��ي  رق��م  امل��ادة  وتطبيق  الطريق  على  املهمة 
الدوران"  اأو  املركبة  اجت��اه  تغيري  عند  الإ���ش��ارات  ا�شتعمال 

ت�شل غرامتها املالية اإىل 400 درهم .

تغيري  عند  الإ�سارة  ا�ستعمال  عدم  خمالفة   16378
الجتاه يف اأبوظبي خالل2021

بهدف الرتقاء مب�ستوى نظافة وجمالية مدينة خليفة

التواجد البلدي – مدينة خليفة يطلق املبادرة املجتمعية »خليفة اأحلى«
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك: م�ساركة اليابان يف اإك�سبو 2020 دبي جت�سد عمق العالقات مع الإمارات
•• اأبوظبي - وام:

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س يف ق�شره ام�س 
�شعادة اأكيو اي�شوماتا، �شفري اليابان لدى الدولة.

له  ا�شتالم مهام عمله اجلديد ومتنى  الياباين وهناأه مبنا�شبة  بال�شفري  ورحب معاليه 
التوفيق والنجاح وطيب الإقامة يف الإمارات.

وجرى خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز العالقات ال�شرتاتيجية التي تربط دولة الإمارات 
وتبادل  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  مبا  امل�شرتكة  ال��روؤى  ظل  يف  واليابان  املتحدة  العربية 

وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

واأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ر�شوخ العالقات ال�شرتاتيجية التي جتمع 
بني الإمارات واليابان بدعم ورعاية من قيادتي البلدين ال�شديقني م�شيفا اأن الإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" حري�شة 
للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مبا  ال�شديقة  اليابان  دول��ة  مع  �شراكتها  تعزيز  على 

ويعود باخلري على �شعبيهما.
وقال معاليه اإن م�شاركة اليابان يف اإك�شبو 2020 دبي جت�شد عمق العالقات ال�شرتاتيجية 
مع دولة الإمارات وت�شكل اإ�شافة نوعية لأهم حدث ثقايف وح�شاري على م�شتوى العامل 
تنظمه الإمارات م�شيدا مبا يعر�شه جناح اليابان من تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء 
ال�شطناعي والتكنولوجيا فائقة التطور اإ�شافة اإىل دورها يف توطيد ال�شلة بني التقنية 

والب�شر وعر�س التاريخ الياباين الري مبختلف مكوناته.
التعاون  تعزيز  على  ب��الده  حر�س  ال��دول��ة  ل��دى  اليابان  �شفري  �شعادة  اأك��د  جانبه  وم��ن 
الإم��ارات يف  ال�شديقني.. م�شيدا بنجاح  البلدين  الإم��ارات مبا يخدم م�شالح  مع دول��ة 
الحداث  اأه��م  ا�شت�شافة  يف  ا�شتثنائي  من��وذج  وت��ق��دمي  دب��ي   2020 اإك�شبو  ا�شت�شافة 
الوطنية  الكفاءات  بها  تتمتع  التي  الكبرية  الإمكانات  تعك�س  وكفاءة  باحرتافية  العاملية 
الإماراتية.  وقال �شعادته اأكيو اإي�شوماتا اإن دولة الإمارات باتت حمط اهتمام دول العامل 
اجمع ملا تقدمه من مبادرات واإجنازات ملهمة حتظى بتقدير واحرتام دويل موؤكدا العمل 
�شراكة  والإم���ارات قدما نحو  ب��الده  الثنائية بني  العالقات  على موا�شلة اجلهود لدفع 

ا�شرتاتيجية �شاملة يف خمتلف املجالت والقطاعات.

•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

ومن   ،2020 اك�شبو  يف  امل�شاركة  ال���دول  م��ن  العديد  الفر�س  منطقة  �شمت 
بني هذه الدول جناح افغان�شتان الذي جاء معرباً عن احلياة العامة يف البالد، 
�شكل  على  اجل��ن��اح  ت�شميم  مت  الفر�س"  ي��ع��زز  العقول  "توا�شل  �شعار  فتحت 
كما  املنطقة،  يف  املمتد  وتاريخه  الأف��غ��اين  ال�شعب  روح  يعك�س  متحف  اأو  ب��ازار 
من  لقطات  به  الأ�شفل  اجل��زء  اإداري  مبنى  �شكل  على  اخلارجي  الت�شميم  جاء 
افغان�شتان اأما العلوي فجاء خايل من الت�شميمات التى حر�شت الأجنة الأخرى 

على تزويد اجلمهور بها وكاأنها عنوان كتاب اأو ق�شيدة.
ياأخذ جناح اأفغان�شتان الزائر يف رحلة فنية اإبداعية من خالل ال�شاحة املفتوحة 
ال�شجاد  املن�شوجات من  �شكل غرف مت عر�س  والتى ت�شم ج��دران وهمية على 

اليدوي من الك�شمري والأقم�شة وامل�شغولت احلرفية التى تنم عن اتقان املواطن 
من  اجلناح  املميزة،  باأ�شكاله  ال�شجاد  وخا�شة  اليدوية  ال�شناعة  يف  الأف��غ��اين 
الداخل يظهر كاأنه بازار وزعت فيه املقتنيات بحرفية تامة، ويف م�شاحات وا�شعة 
ليتحرك اجلمهور بكل ي�شر، فال يخلو كل ركن من الأركان من ال�شجاد املعلق 
على اجلدران اأو املفرو�س على الأر�س، بالإ�شافة اإىل الو�شائد امل�شغولة بالرتيكو 
امتداد  لكونها  ب�شورة مالئمة  وزعت  الفريدة  املقتنيات  وهذه  املميز،  والن�شيج 

للحياة الب�شيطة داخل افغان�شتان.
ويو�شح جناح افغان�شتان من خالل املعرو�شات كيف متكنت القطاعات اجلديدة 
الأفغانيني عن طريق  يف م�شتوى معي�شة  اإيجابياً  توؤثر  اأن  البالد  والنا�شئة يف 
واملزايا  والتجارة  وال�شحة  التعليم  اإىل  الو�شول  وت�شهيل  العمل  فر�س  توفري 
الأ�شواق  من  امل�شتوحى  الت�شميم  يف  جلياً  وا�شح  وه��ذا  املتعددة،  الجتماعية 

الأفغانية القدمية، كما ي�شم اجلناح منتجات عاملية ت�شمل الك�شمري والزعفران 
عليها  وامل��ر���ش��وم  املزرق�شة  النحا�شية  ل���الأواين  وخ�ش�س  ال��ك��رمي��ة،  والأح��ج��ار 
ر�شومات اإ�شالمية �شناديق زجاجية حتفظ فيها، ومن هذه امل�شغولت املعدنية 
الكثري يف اجلناح، ويف جدران �شممت على �شكل خزانة و�شع فيها تلك امل�شغولت 
الفخارية واملعدنية باأ�شكالها املتميزة وب�شنعتها املبهرة التى جتذب الزوار اإىل 

التقاط ال�شور التذكارية معها.
الفتح، وذلك  باأن اجلناح كان معر�س لعدم ال�شتمرار يف  وقد �شرح م�شوؤولني 
لعدم وجود مقتنيات تليق باأفغان�شتان، لكن قام تاجر التحف حممد عمر رحمي 
النم�شا التى  اأمواله اخلا�شة من  اإىل اجلناح بتكلفة من  بنقل مقتنيات عائلته 
يعي�س بها منذ منت�شف �شبعينيات القرن املا�شي، وهذا املواطن الأفغاين اأبى اأن 
يغلق جناح بالده ف�شم كل ما لديه من اإرث ثقايف وح�شاري اإىل اجلناح ليعرب 

املالب�س  افغان�شتان، ففي اجلناح عر�س من��اذج من  وع��ادات وتقاليد  تاريخ  عن 
التقليدية للرجال والن�شاء، كما و�شع اآلت الإيقاع والفن الأفغاين الذي ميار�س 
يف الأعرا�س والحتفالت التقليدية والجتماعية.  ويف ت�شريح لو�شائل الإعالم 
اأمله  عن  الأف��غ��ان معرّباً  املعر�س ميثل كل  اإن  التاجر حممد عمر رحمي  ق��ال 
املت�شابكة  امل��ج��وه��رات  م��ن خ��الل قطع  ب��الده  ثقافة  ال���زوار على  يتعرف  اأن  يف 
واخلناجر والفخار وامل�شابيح املعرو�شة، واأ�شاف »اإن كل تلك القطع التي ترونها 
،ويرغب يف كلمته اأن يقدم اأفغان�شتان اجلديدة التى متثل الفن  عزيزة جداً عليَّ
تكوين  �شاأنها  من  التى  التنويرية  الثقافة  جم��الت  وجميع  والأدب  واملو�شيقى 
�شورة ذهنية ح�شنة عن بالده، ف�شال عن اكت�شاف املواهب الفنية وم�شاركتها يف 
املحافل الدولية لتغيري ال�شور النمطية املوؤخوذة عن بالده، واأن يواكب الع�شر 

احلديث ويغزو الذكاء ال�شطناعي والتنمية امل�شتدامة والتطوير والتقدم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��ظ��م��ت دائ��������رة ت��ن��م��ي��ة امل���ج���ت���م���ع يف 
موؤ�ش�شة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأب����وظ����ب����ي 
جمال  يف  الرائدة  اإينيبلد"  "وورلد 
"برنامج  لالإعاقة،  الداجمة  التنمية 
تعميم  على  ال��ق��درات  وبناء  التدريب 
والربامج"،  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  يف  الإع���اق���ة 
وال������ذي ي���اأت���ي ك���ج���زء م���ن م���ب���ادرات 
الدائرة  تقوده  ال��ذي  املُمّكنات  حمور 
�شمن ا�شرتاتيجية اأبوظبي لأ�شحاب 
ال����ه����م����م.  وي����ه����دف ال����ربن����ام����ج اإىل 
واملهارات  امل��ع��ارف  وب��ن��اء  ال��وع��ي  ن�شر 
تعميم  م��ف��ه��وم  ح����ول  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
الإعاقة يف الربامج وال�شيا�شات الذي 
ي�شهم ب�شكل اإيجابي يف تعزيز الدمج 
وال���ت���م���ك���ني لأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، كما 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  دور  ي��وؤّك��د على 
اأبوظبي  ا�شرتاتيجية  تنفيذ  دع��م  يف 
مبادرات  خ��الل  من  الهمم  لأ�شحاب 
مُمّكنة ت�شتهدف املنظومة البيئية يف 
الإمارة. وقالت �شعادة الدكتورة ليلى 
بالإنابة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ه��ي��ا���س 
دائرة  يف  املجتمعية  التنمية  لقطاع 
تعميم  م���ب���داأ  اإّن  امل��ج��ت��م��ع:   ت��ن��م��ي��ة 
الإعاقة يف الربامج وال�شيا�شات مبداأ 
ا�شرتاتيجية  يف  رئ��ي�����ش��ي  ت��وج��ي��ه��ي 
ويتما�شى  الهمم  لأ���ش��ح��اب  اأب��وظ��ب��ي 
ت عليه التفاقية الدولية  مع ما ن�شّ
اأّن   الإع���اق���ة ح��ي��ث  ل��الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
اإزالة احلواجز البيئية و التنظيمية و 
ال�شلوكية التي حتول دون م�شاركة و 
دمج اأ�شحاب الهمم يتطّلب اأن تكون 
ال��ق��ط��اع احلكومي  ك��اف��ة اجل��ه��ات يف 

ق����������ادرة على  وال�����ث�����ال�����ث  واخل������ا�������س 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  اح��ت��ي��اج��ات  ت�شمني 
واخلدمات  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات  يف 
واملنتجات التي ت�شتهدف املجتمع ككّل 
ومن هنا  تاأتي اأهمية   هذا الربنامج 
ن��ّظ��م��ت��ه الدائرة   ال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي   
ان���ط���الق���اً م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى زي����ادة 
ال��وع��ي ح��ول ح��ق��وق اأ���ش��ح��اب الهمم   
اأّنه ل ميكن حتقيق  روؤيتنا  والتاأكيد 
دامج  جمتمع  اىل  للو�شول  امل��وح��دة 
اإّل  اأبوظبي  اإمارة  لأ�شحاب الهمم يف 
جهود   وتكاملية  ت�شافر  خ���الل  م��ن 
كافة اجلهات فامل�شوؤولية م�شرتكة"   

الربنامج  اأن  اإىل  �شعادتها  واأ����ش���ارت 
خ��������رباء من  ت�����ش��م��ي��م��ه  ������ش�����ارك يف 
دائرة  و  اإينيبلد"  "وورلد  موؤ�ش�شة 
مفاهيم  اإىل  ويتطرق  املجتمع  تنمية 
حالت  ودرا���ش��ة  اأدوات  و  ممار�شات  و 
لالإعاقة  الداجمة  التنمية  جمال  يف 
ال�شيا�شات  يف  الإع�����اق�����ة  ت��ع��م��ي��م  و 
الهدف  اأّن  اإىل  م�شرية  والربامج"، 
حول  م�شرتك  فهم  اإىل  الو�شول  هو 
كيفية حتقيق الدمج لأ�شحاب الهمم 
ب��امل��ه��ارات الالزمة  ومت��ك��ني اجل��ه��ات 
ال���ربام���ج التي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات و  جل��ع��ل 
تعمل عليها اجلهات �شاملة لأ�شحاب 
الهمم كل جهة بح�شب اخت�شا�شها.   

ا�شرتاتيجية  اأن  ال��ه��ي��ا���س  وذك������رت 
ال��ه��م��م حققت  اأب���وظ���ب���ي لأ����ش���ح���اب 
اإجن�����ازات رائ����دة يف دف���ع اأج��ن��دة دمج 
اأ�شحاب الهمم يف اإمارة اأبوظبي، وهو 
اإىل ت�شافر  ما يعود بالدرجة الأوىل 
من  �شركائنا  م��ع  امل�����ش��رتك��ة  اجل��ه��ود 
والثالث  واخلا�س  احلكومي  القطاع 

يف اإمارة اأبوظبي، الأمر الذي يدفعنا 
لتمكني  م�����ش��اع��ي��ن��ا  م���وا����ش���ل���ة  اإىل 
واأ�شرهم  الهمم  اأ�شحاب  دور  وتفعيل 
يف عملية التحول نحو جمتمع دامج، 
وم�شاواة  لتكافوؤ  �شامنة  بيئة  وخلق 
اأ�شحاب الهمم يف احلقوق واخلدمات 
والفر�س مع جميع اأفراد املجتمع يف 

كافة مراحل احلياة".

ثالث ندوات
وبناء  ال��ت��دري��ب  "برنامج  وت�����ش��م��ن 
ال����ق����درات ع��ل��ى ت��ع��م��ي��م الإع����اق����ة يف 
ندوات،  ث��الث  والربامج"  ال�شيا�شات 
وور�شة عمل تدريبية، حيث ا�شتهدفت 
الندوة الأوىل حتت عنوان “ال�شراكة 
الرابحة لبناء جمتمع دامج  يف اإمارة 
اأبوظبي" التي مت انعقادها يف نوفمرب 
امل��ا���ش��ي ج��ه��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
جمالت  الرعاية ال�شحية،   اخلدمات 
واملبيعات،  التجزئة  قطاع  امل�شرفية، 
وال�شياحة  واملو�شة  والفنون  الثقافة 
والتكنولوجيا  وال��رتف��ي��ه  والريا�شة 
وغريهم.  مبا يف ذلك بنك �شتاندرد 
ومايكرو�شوفت،  ومبادلة،  ت�شارترد، 
ال��ع��ق��اري��ة وكذلك  وغ���وغ���ل، وال�����دار 
كموؤ�ش�شات  ال��ث��ال��ث،  ال��ق��ط��اع  ج��ه��ات 
الإمارات  جميعة  من  الهمم  اأ�شحاب 
وموؤ�ش�شة  �شدرة،  وموؤ�ش�شة  للتوحد، 
وغريهم.  همة،  وجمعية  ب��رتف��الي، 
وت��اأت��ي اأه��م��ي��ة ه��ذه ال��ن��دوة لت�شليط 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  دور  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
اأ�شحاب  دم����ج  حت��ق��ي��ق  يف  وال���ث���ال���ث 
الهمم وذلك من خالل عملية تعزيز 
�شوق  ال��ه��م��م يف  اأ����ش���ح���اب  م�����ش��ارك��ة 

يف  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  تبّني  و  العمل 
خالل  ومن  الدامج  التوظيف  جمال 
ب�شورة  واملنتجات  اخلدمات  ت�شميم 
الهمم  لأ����ش���ح���اب  وداجم������ة  ���ش��ام��ل��ة 
كم�شتهلك لهذه اخلدمات اأما الندوة 
من  م�شاركة  ت�شمنت  فقد  ال��ث��ان��ي��ة، 
قبل الدائرة عرب تقدمي ورقة عمل مت 
تناولها يف الكونغر�س العاملي ملتالزمة 
بعنوان  املا�شي،  نوفمرب  خالل  داون، 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال���داجم���ة ل���الإع���اق���ة: نحو 
اىل  للو�شول  املوحدة  روؤيتنا  حتقيق 
جمتمع دامج لأ�شحاب الهمم يف اإمارة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت مقدمي 
احلكومية،  واجل����ه����ات  اخل�����دم�����ات، 
واأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م واأ���ش��ره��م ورّك����زت 
ورقة العمل على اأهمية حتقيق الدمج 
متالزمة  ذوي  م��ن  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
احلواجز  اىل  التطّرق  مّت  حيث  داون 
من  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  ي�شادفها  ال��ت��ي 
الرعاية  جم����ال  يف  داون  م��ت��الزم��ة 
ال�شحية، التعليم، التوظيف و الدمج 
املجتمعي و كيفية اإزالة هذه احلواجز 
م��ن خ��الل من��وذج تعميم الإع��اق��ة يف 
يتعلق  وفيما  وال��ربام��ج.   ال�شيا�شات 
انعقادها يف  التي مت  الثالثة،  بالندوة 
حول  مرئي  ب�شكل  اجل���اري  دي�شمرب 
كيفية �شياغة ا�شرتاتيجيات ور�شائل 
الإعالم والت�شال الداجمة يف �شبيل 
داجم��ة وممكنة  اأبوظبي  اإم���ارة  جعل 
ا�شتهدفت  ح��ي��ث  ال��ه��م��م:  لأ���ش��ح��اب 
القطاع الإعالمي مبا يف ذلك الفرق 
احلكومية   اجل���ه���ات  يف  الإع���الم���ي���ة 
القطاع  دور  اأه���م���ي���ة  م���ن  ان���ط���الق���اً 
ال����وع����ي حول  رف�����ع  الإع������الم������ي  يف 

حقوق اأ�شحاب الهمم وبالتايل الدور 
احليوي الذي يلعبه  يف ا�شرتاتيجية 
وّفرت  كما  الهمم،  لأ�شحاب  اأبوظبي 
عملية  واأدوات  مفاهيم  ال��ن��دوة  ه��ذه 
الت�شال  جم��ال  يف  املعنيني  لتمكني  
الر�شائل  ����ش���ي���اغ���ة   يف  والإع����������الم 
التوعوي  املحتوى  و ت�شميم  املوجهة 
والإعالمي  الذي يعزز عدم التمييز 
والتمكني  الج���ت���م���اع���ي  وال����ق����ب����ول 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م  وب��ال��ت��ايل الق�شاء 
والقوالب  اخل��اط��ئ��ة   امل��ف��اه��ي��م  ع��ل��ى 
التنوع  اح������رتام  وت���ع���زي���ز  ال��ن��م��ط��ي��ة 

الب�شري.

ور�سة عمل تدريبية 
كما نظمت دائرة تنمية املجتمع ور�شة 
عمل تدريبية امتدت على خم�شة اأيام 
متوا�شلة مت انعقادها يف فندق بارك 
م�شاركني  اأع�����ش��اء  ب��ح�����ش��ور  روت���ان���ا، 
م���ن 16 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة م��ع��ن��ي��ة يف 
تنفيذ ا�شرتاتيجية اأبوظبي لأ�شحاب 
اأع�شاء معنيني يف �شنع  الهمم و هم 
واخل��دم��ات يف  ال��ربام��ج  و  ال�شيا�شات 
جهاتهم، وتهدف الور�شة اإىل تدريب 
الأع�شاء امل�شاركني لي�شبحوا مدّربني 
لدى جهاتهم يف جمال تعميم الإعاقة 
يف ال��ربام��ج وال�����ش��ي��ا���ش��ات م��ن خالل 
وال�شلوكيات  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  ب��ن��اء 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ب��ح��ي��ث ت���ك���ون اأج���ن���دة 
يتجزاأ  ل  ج��زءاً  الهمم  اأ�شحاب  دم��ج 
و�شيا�شاتهم،  ب��راجم��ه��م  و���ش��ع  م���ن 
ب�����دوره ���ش��ي��ع��م��ل ع��ل��ى �شمان  وذل����ك 
وح�شولهم  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  دم����ج 
الآخرين يف  مع  متكافئة  فر�س  على 

املقدمة  واخلدمات  الن�شاطات  جميع 
اأثر  اإح���داث  وبالتايل  ككل  للمجتمع 
بعد  ما  حتى  الأم��د  وطويل  م�شتدام 
انتهاء املدة الزمنية لال�شرتاتيجية.  
التدريبية  ال��ع��م��ل  ور���ش��ة  يف  و���ش��ارك 
اأبوظبي  كل من دائرة ال�شحة، هيئة 
التعليم  دائ������رة  امل���ب���ك���رة،  ل��ل��ط��ف��ول��ة 
الب�شرية،  امل�������وارد  ه��ي��ئ��ة  وامل���ع���رف���ة، 
موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم، 
تنمية  دائ��رة  والنقل،  البلديات  دائ��رة 
الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س  املجتمع، 
هيئة الإ�شكان، موانئ اأبوظبي، دائرة 
الثقافة و ال�شياحة، ، موؤ�ش�شة التنمية 
اب��وظ��ب��ي لالإيواء  م��رك��ز   ، الأ���ش��ري��ة، 
امل�شاهمات  الإن�شانية، هيئة  والرعاية 
اأبوظبي  اأكادميية  – معاً،  املجتمعية 
احلكومية، واملكتب التنفيذي حلكومة 
اأبوظبي  ، اإىل جانب ح�شور  عدد من 

اأ�شحاب الهمم  من هذه اجلهات 

ا�سرتاتيجية اأ�سحاب الهمم
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك���ان 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، 
العام  من  �شبتمرب  �شهر  يف  اأطلق  قد 

ال�شاملة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  امل���ا����ش���ي 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال��ه��م��م يف  لأ���ش��ح��اب 
مب�شاركة   ،)2024-2020(
حملية  حكومية  جهة   28 من  اأك��ر 
واحتادية معنية، وبقيادة دائرة تنمية 

املجتمع يف اأبوظبي.
الإمارة  جلعل  ال�شرتاتيجية  وت��اأت��ي 
ومُمّكنة  وم����ه����ي����اأة  داجم������ة  م���دي���ن���ة 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
روؤي����ة ال���دائ���رة ب��ت��وف��ري ح��ي��اة كرمية 
وتت�شمن  امل��ج��ت��م��ع.  اأف������راد  جل��م��ي��ع 
ال�شرتاتيجية خم�شة اأهداف رئي�شية، 
املبني على  املجتمع  ثقافة  تعزيز  هي 
الهمم،  لأ���ش��ح��اب  احلقوقي  املنظور 
واأ�شرهم  الهمم  اأ�شحاب  دور  تفعيل 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن خ���الل اإ���ش��راك��ه��م يف 
دامج،  جمتمع  نحو  ال��ت��ح��ول  عملية 
املتكافئ  ال��و���ش��ول  ت��ت��ي��ح  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 
واخلدمات  للحقوق  الهمم  لأ�شحاب 
احلياة،  م��راح��ل  جميع  يف  وال��ف��ر���س 
�شمان تقدمي خدمات متكاملة وذات 
احلكومي،  ال��ق��ط��اع  يف  ع��ال��ي��ة  ج����ودة 
اخلا�س والثالث و تطوير اإطار تنمية 
اج��ت��م��اع��ي��ة م�����ش��ت��دام��ة وق��ائ��م��ة على 
ال��ب��ي��ان��ات والأدل�����ة  لأ���ش��ح��اب الهمم 

ال�شرتاتيجية  توؤكد  كما   ، واأ�شرهم 
ع���ل���ى م����ب����داأ ال���ق���ي���ادة و امل�������ش���ارك���ة و 
مع  متا�شياً  الهمم  لأ�شحاب  التمثيل 
مبادئ اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة “ل �شيء لنا 
من دوننا" و عليه فاإن اأ�شحاب الهمم 
ممثلني وم�شاركني كاأفراد و كجمعيات 
فرق  جميع  يف  الهمم  اأ�شحاب  متّثل 

عمل حماور ال�شرتاتيجية. 
الهمم  اأ�شحاب  اإىل  الدائرة  وتتطلع 
املجتمع  ه����ذا  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ك���ج���زء 
وع��ن�����ش��ر اأ���ش��ا���ش��ي يف ت���ط���وره، ول���ذا 
لأ�شحاب  اأبوظبي  ا�شرتاتيجية  تاأتي 
الهمم لتمكينهم ورفع جودة حياتهم، 
روؤية  حتقيق  يف  امل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل 
الإم������ارة ك���ك���ّل. وت��ع��م��ل ال���دائ���رة من 
خالل روؤيتها على توفري �شبل العي�س 
الكرمي لكافة اأفراد املجتمع، وحتر�س 
الفئات  الفّعالة ملختلف  امل�شاركة  على 
ق��درات��ه��م و  م��ن خ��الل �شمان ح�شد 
يف  للم�شاهمة  اإمكاناتهم  اأق�شى  بلوغ 
تطور الإم��ارة، مبا ي�شهم بتعزيز دور 
ال�شاملة  التنمية  عملية  يف  الأف����راد 
وامل�����ش��ت��دام��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا اإم�����ارة 

اأبوظبي يف خمتلف املجالت.  

دائرة تنمية املجتمع تنظم برنامج التدريب وبناء القدرات على تعميم الإعاقة يف ال�سيا�سات والربامج

جناح اأفغان�ستان يحاكي الأ�سواق القدمية لبيع ال�سجاد 
والأحجار الكرمية والتحف يف اك�سبو 2020 

•• دبي-وام:

�شالوموين،  ب������اول  م���ع���ايل  اأك�������دت 
والبحوث  واجلامعة  التعليم  وزي��رة 
اإميليا  ب��اإق��ل��ي��م  ال��رق��م��ي��ة  والأج���ن���دة 
زيارتها  اأن  اإيطاليا،  ب�شمال  رومانيا 
هدفها  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  اإىل 
اإطالق �شراكات دولية جديدة وجذب 
مر�شحة  منطقة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات، 
من  الرقمي  التحول  خمترب  لتكون 
ال��ت��ع��ايف الوطني  ب���ني رك���ائ���ز خ��ط��ة 
البنية  ���ش��ب��ك��ة  ب��ف�����ش��ل   ، وامل�����رون�����ة 
ت�شم  وال��ت��ي  بها  امل��وج��ودة  التحتية 
اأب��ح��اث وم��رك��ز بيانات تابعة  م��راك��ز 
للمركز الأوروبي للطق�س، وكمبيوتر 

ليوناردو اخلارق.
���ش��ال��وم��وين خ����الل موؤمتر  وق���ال���ت 
���ش��ح��ف��ي ع��ق��د ب��اجل��ن��اح الإي���ط���ايل، 
اإمييليا  ف���ع���ال���ي���ات  اأوىل  لإط�������الق 
اإىل  زيارتها  اإن  ال�شهر  لهذا  رومانيا 
�شمن  دب��ي،   2020 اإك�شبو  معر�س 
يومها الإقليمي، من اأجل خلق فر�س 

ال�شتثمار  وج���ذب  ال���دويل  ال��ت��ع��اون 
الزيارة  وت���اأت���ي   ، ال�����ش��اب��ة  وامل���واه���ب 
النظام  لتقدمي  كامل  اأ�شبوع  �شمن 
وامل�شاريع  للجامعات  العلمي  التقني 
امل�شتدام،  التنقل  جم��ال  يف  املبتكرة 
والقيادة الذاتية، وال�شناعة ل�شركات 
وريا�شة   ، امليكاترونك�س  وخمتربات 
ب�منطقة  ال�����ش��ي��ارات وت��ل��ك اخل��ا���ش��ة 
ري��ج��ي��و اإم��ي��ل��ي��ا ال��رق��م��ي��ة، ج��ن��ًب��ا اإىل 
ال�شتثمارات  جذب  برامج  مع  جنب 

واملواهب العاملية ال�شابة.
الإيطايل  الإقليم  من  ح�شراملوؤمتر 
: مانويال رونتيني، رئي�س مفو�شية 
للمجل�س  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
مدير  دي����اّزي،  وم��وري��ن��ا  الت�شريعي، 
عام املديرية العامة لقت�شاد املعرفة 
وفران�شي�شكو  وامل�����ش��اري��ع،  وال��ع��م��ل 
الدولية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  اأوبريتيني، 
ل����ل����ب����ي����ان����ات ال�������ش���خ���م���ة وال������ذك������اء 
الب�شرية،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي 

واأن��ط��ون��ي��و زوك�����ويل، رئ��ي�����س املعهد 
الوطني للفيزياء النووية.

ال�شنوات  "يف  �شالوموين:  واأ�شافت 
اإميليا  م��ن��ط��ق��ة  اخ���ت���ارت  الأخ������رية، 
املهارات  اإن�شاء  يف  ال�شتثمار  رومانيا 
كمحرك  والبتكار  والبحث  املبتكرة 
الروؤية  ت��ع��زي��ز  ومت  الإق��ل��ي��م،  ل��ن��م��و 
واملوؤ�ش�شات  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  م��ع 
الجتماعيني  وال�شركاء  التعليمية 
م���ن خ���الل م�����ش��ارك��ة م��ي��ث��اق العمل 

م���ع قدرة  اإىل ج��ن��ب  وامل���ن���اخ، ج��ن��ًب��ا 
ن��ظ��ام الب��ت��ك��ار والإن��ت��اج على العمل 
���ش��رتك��ز م���ا يقارب  ك��ف��ري��ق واح�����د، 
الفائقة  احلو�شبة  ق��درة  من   ?80
الوطنية واأكر من 20? من ال�شعة 
تكنوبول،  ب��ول��ون��ي��ا  يف  الأوروب�����ي�����ة 
ملناف�شة  لأوروب���ا  الطريق  ميهد  مما 
املتحدة  ك��ال��ولي��ات  العظمي  ال��ق��وى 

وال�شني.
كون  ع���ن  ن��ت��ح��دث  "نحن  وت��اب��ع��ت: 

مما  رئي�شياً،  اأوروبياً  حموراً  الإقليم 
جعل اإميليا رومانيا تقفز يف غ�شون 
�شنوات قليلة من املركز التا�شع ع�شر 
الت�شنيف  يف  اخل��ام�����س  امل���رك���ز  اإىل 
والذكاء  ال�شخمة  للبيانات  العاملي 
الرقمية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
دويل  جم���م���ع  وه������ي   ، واجل������دي������دة 
احللول  ت�شميم  ميكن  حيث  للعلوم 
جميع  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يف  والوقت  التنقل  مثل:  القطاعات 

والبيئة  وال�شحة  والت�شنيع  امل���دن 
ومكافحة تغري املناخ".

اإىل  ال���ب���ع���ث���ة  م��ع��ال��ي��ه��ا  ت�����رتاأ������س  و 
، م�����ع مم���ث���ل���ني من  اإك�������ش���ب���و دب������ي 
الأبحاث  ومراكز  اجلامعات  خمتلف 
الوكالة  اإىل  اإ����ش���اف���ًة  وال�������ش���رك���ات، 
الإق���ل���ي���م���ي���ة ل���الب���ت���ك���ار وال����رتوي����ج 
على  ت��رك��ي��زه��ا  وت�����ش��ب  لال�شتثمار، 
اأرب���ع���ة حم����اور اأ���ش��ا���ش��ي��ة ه���ي: وادي 
روم���ان���ي���ا، ومركز  اإمي��ي��ل��ي��ا  ب��ي��ان��ات 

ب��ول��ون��ي��ا ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ، 
وهو مركز وطني واأوروبي للتقنيات 
والتنمية  امل���ن���اخ،  وع���ل���وم  احل��دي��ث��ة، 
الب�شرية، ف�شاًل عن مبادرات جلذب 
جلذب  واآخ����ري  ال����دويل،  ال�شتثمار 

املواهب ال�شابة.
الثانية  الر�شمية  الزيارة  تلك  وتعد 
بعد  رومانيا،  اإميليا  اإقليم  مل�شوؤويل 
بونات�شيني  �شتيفانو  الرئي�س  بعثة 
متحورت  والتي  املا�شي،  دي�شمرب  يف 
والتعليم  ال�����ش��ي��اح��ة  جم����الت  ح���ول 
والثقافة، و�شلطت ال�شوء على وادي 
وجامعة  الطعام،  ووادي  ال�شيارات، 

اإميليا رومانيا لل�شيارات.
و اإميليا رومانيا – الإقليم ال�شمايل 
كمكان  ن��ف�����ش��ه  اأظ���ه���ر   - لإي���ط���ال���ي���ا 
�شيما  ل  وامل��واه��ب،  للتقنيات  متميز 
يف جمال البيانات ال�شخمة والذكاء 
بيانات  وك���واج���ه���ة  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
البيانات  تقنية  حول  تتمحور  دولية 
ا�شرتاتيجي  وك����م����ورد  ال�����ش��خ��م��ة 

للم�شتقبل.

م�سوؤولة اإيطالية: اإك�سبو 2020 دبي من�سة فعالة لت�سليط ال�سوء على اأنظمة البحوث والبتكار الرائدة
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على  احل��ي��اة  م��دى  بال�شجن  اخلمي�س  اأم�����س  الأمل���اين  الق�شاء  حكم 
�شّد  ج��رائ��م  بارتكاب  لإدان��ت��ه  ال�شورية  امل��خ��اب��رات  يف  �شابق  �شابط 
اأّول حماكمة يف العامل حمورها فظائع من�شوبة  الإن�شانية يف ختام 

اإىل نظام ب�شار الأ�شد.
باأن  اأملانيا”  “غرب  كوبلنت�س  يف  الإقليمية  العليا  املحكمة  وق�شت 
ع��ن مقتل معتقلني  م�����ش��وؤول  “58 عاما”  ر���ش��الن  اأن���ور  ال�����ش��وري 
وتعذيب اآلف الآخرين يف معتقل �شّري للنظام يف دم�شق، وذلك بني 
2011 و2012. وهو ثاين حكم ي�شدره الق�شاء الأملاين يف هذه 
املحاكمة بعد اإدانة �شابط اآخر من املخابرات ال�شورية اأدنى رتبة يف 

�شباط-فرباير 2021.
 

اأعلنت وزارة الدفاع الرو�شية اأن قوات بقيادة رو�شيا بداأت اأم�س الأول 
اأُر�شلت لدعم ال�شلطات يف مواجهة  ان�شحابها من كازاخ�شتان حيث 
باأن  بر�س  فران�س  وكالة  مرا�شل  واأف��اد  م�شبوقة.  غري  �شغب  اأعمال 
راية  حتت  العملية  يف  �شاركوا  الذين  اجلنود  جتمع  ر�شمية  مرا�شم 
منظمة معاهدة الأمن اجلماعي، التحالف الع�شكري بقيادة مو�شكو، 

اأُقيمت لهذه املنا�شبة �شباًحا يف اأملاتي، كربى مدن كازاخ�شتان.
وقال اجلرنال الرو�شي اأندري �شريديوكوف اإن “عملية حفظ ال�شالم 
ملنظمة  تابعة  كتيبة  قائد  و�شريديوكوف هو  اأجُنزت”.  املهام  انتهت 
معاهدة الأمن اجلماعي ت�شّم 2030 جندًيا من رو�شيا وبيالرو�س 
اجلمهورية  هذه  اإىل  اأُر�شلت  وقرغيز�شتان،  وطاجيك�شتان  واأرمينيا 
ال�شوفياتية ال�شابقة الواقعة يف اآ�شيا الو�شطى يف ال�شاد�س من كانون 

الثاين/يناير.
حت�شري  “بداأت  القوات  هذه  ف��اإن  الرو�شية،  الدفاع  وزارة  وبح�شب 
معّداتها الع�شكرية والتقنية لنقلها اإىل طائرات �شالح اجلّو الرو�شي 
بهدف العودة اإىل قاعدتها الدائمة”. وُيفرت�س اأن ينتهي الن�شحاب 
يف غ�شون ع�شرة اأيام، بح�شب الرئي�س الكازاخ�شتاين قا�شم-جومرت 

توكاييف.
اأعمال عنف مل ت�شهدها اإطالًقا  وهّزت كازاخ�شتان الأ�شبوع املا�شي 
منذ ا�شتقاللها عام 1991. وقد اأ�شفرت عن ع�شرات القتلى ومئات 
اجلرحى ودفعت بال�شلطات اإىل طلب ن�شر قوات حفظ ال�شالم بقيادة 

رو�شيا واأدت اإىل توقيف 12 األف �شخ�س على الأقل.
اإط��الق نار ونهب  اأملاتي مع تبادل  اأعمال العنف الأخطر يف  وج��رت 

املتاجر واإحراق مبنى البلدية واملقّر الرئا�شي.
لكنها  “اإرهابي”  اع��ت��داء  باأنها  ال�شغب  اأع��م��ال  ال�شلطات  وو�شفت 
اإثر  ال�شغب  اأعمال  واندلعت  ذل��ك.  على  ملمو�س  دليل  اأي  تعِط  مل 
تدهور  خلفية  على  ال��غ��از،  اأ�شعار  ارت��ف��اع  على  احتجاًجا  تظاهرات 
ال�شوفياتية  اجلمهورية  ه��ذه  يف  م�شت�شر  وف�شاد  املعي�شي  امل�شتوى 

ال�شابقة.
 
 

اأقّرت حركة طالبان اأّول ميزانية منذ ا�شتعادتها زمام احلكم يف البلد 
يف اآب اأغ�شط�س ل ت�شتمل على اأّي م�شاعدة دولية وتغّطي اأّول ثالثة 

اأ�شهر من 2022، بح�شب ما اأفادت وزارة املالية.
وقال الناطق با�شم الوزارة اأحمد وايل حقمال يف ت�شريحات لوكالة 
ل  ميزانية  ب��اإع��داد  قمنا  عقدين،  منذ  الأوىل  للمّرة  بر�س  فران�س 

ت�شتند اإىل امل�شاعدة الدولية. وهو اإجناز كبري يف نظرنا.
واإث���ر و���ش��ول احل��رك��ة اإىل ���ش��ّدة احل��ك��م، ع��ّل��ق امل��ان��ح��ون الدوليون 
امل�شاعدات الطائلة التي كانت ت�شّكل 80 % من امليزانية الأفغانية.

 53،9 بقيمة  الثالثاء  عليها  املوافقة  مّت��ت  التي  امليزانية  وتغّطي 
العام  من  الأّول  الربع  دولر(  مليون   516 )ق��راب��ة  اأف��غ��اين  مليار 

�شة لنفقات احلكومة بالكامل تقريبا. 2022 ل غري وهي خم�شّ
وقّررت حركة طالبان اعتماد التقومي ال�شم�شي ل�شنتها املالية التي 
تبداأ مبوجبه يف 21 اآذار مار�س. و�شتقّدم امليزانية املقبلة، وهي قيد 

التح�شري، بعد هذا التاريخ، وفق ما اأفاد حقمال.
�س اجلزء الأكرب من امليزانية )49،2 مليار اأفغاين( لنفقات  وُخ�شّ

احلكومة اليومية، مثل الرواتب، بح�شب الناطق با�شم الوزارة.
اآب   15 بعد  العمل  ا���ش��ت��اأن��ف��وا  ال��ذي��ن  احلكوميني  امل��وّظ��ف��ني  وك���ّل 
اأغ�شط�س �شيتلّقون اأجرا، ف�شال عن مقاتلي احلركة الذين ان�شّموا 

مّذاك اإىل قوى الأمن، على ما قال اأحمد وايل حقمال.

عوا�صم

برلني

مو�شكو

كابول

 مقتل �سابطني اإ�سرائيليني
 عن طريق اخلطاأ

•• القد�س-وكاالت

قال اجلي�س الإ�شرائيلي اإن اثنني من �شباطه قتال خطاأ على يد جندي 
من قواتها اأم�س اخلمي�س يف مع�شكرهم بال�شفة الغربية املحتلة.

قالت  ال��ذي  احل��ادث  ب�شاأن  تذكر  تفا�شيل  ع�شكري  بيان  يت�شمن  ومل 
غور  يف  اخلا�شة  للقوات  ب��وح��دة  يتعلق  اإن��ه  اإ�شرائيلية،  اإع���الم  و�شائل 

الأردن.
اأنهما  اأن ال�شابطني قتال على يد جندي اعتقد خطاأ  وذكرت التقارير 
مت  ه��دف  �شوب  حتذيرية  اأع��رية  اأطلقا  بعدما  فل�شطينيان،  مهاجمان 

ر�شده اأثناء دورية يف نهاية تدريب ليلي.
ونقلت �شحيفة “جريوزاليم بو�شت” عن وزير الدفاع الإ�شرائيلي بيني 
غانت�س قوله، اإن اجلي�س يجري حتقيقا �شامال يف حادث مقتل �شابطني 

بطريق اخلطاأ.
باأنه  اجلي�س  و�شف�������ه  فيم�����ا  قت����ال  ال�شابطني  اأن  ال�شحيفة  وذك����رت 
غور  يف  احلي��ة  بالذخي�رة  تدريب����ات  اأعق�������اب  يف  “خطي����ر”  ح���ادث 

الأردن.
واأ�شارت اإىل اأن رئي�س اأركان اجلي�س اأفيف كوخايف توجه يف �شاعة مبكرة 
اأجل  م��ن  احل���ادث  �شهدت  ق��اع��دة ع�شكرية  اإىل موقع  اأم�����س  م��ن �شباح 

التحقيق يف مكان اإطالق النار.

األغام بطريق برنامج ال�سدر.. ميلي�سيات اإيران اأبرز اخلا�سرين

�سحف عربية: التحالف يبداأ ا�سرتداد اليمن...والإخوان يناورون بالنفاق

هيومن رايت�س تدعو اإىل مقاطعة اأوملبياد بكني

وا�سنطن تطالب بالتحقيق يف وفاة اأمريكي-فل�سطيني احتجزه اجلي�س الإ�سرائيلي 
اّت�شلت  فقد  وبالتايل  الأمريكية  اجلن�شية  اأي�شاً  يحمل  كان 

حكومة الوليات املتحدة باأ�شرته لتقدمي التعازي اإليها.
الإ�شرائيلية  باحلكومة  اأي�شاً  ات�شلنا  “لقد  براي�س  واأ���ش��اف 
هذا  ل��وف��اة  اأّدت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ب�����ش��اأن  تو�شيحات”  لطلب 
دقيق يف  اأن يجري حتقيق  “ناأمل  وتابع  الأم��ريك��ي.  املواطن 
ظروف هذه احلادثة”. من جهته اأّكد اجلي�س الإ�شرائيلي اأّنه 

فتح حتقيقاً يف احلادثة.
اأّن  اأويل، تبنّي  “من خالل حتقيق  اإّن��ه  وق��ال اجلي�س يف بيان 
الفل�شطيني كان قد اأوقف خالل ن�شاط لقواتنا بعد اأن عار�س 
اأ�شاف “يف �شوء  اإجراء فح�س اأمني، ومّت الإفراج عنه ليال”. 
هذه الوقائع، با�شرت ال�شرطة الع�شكرية اإجراء حتقيق... على 

اأن يتم نقل امللف اإىل النيابة الع�شكرية بعد النتهاء منه«.

واأّكد رئي�س املجل�س املحلي فوؤاد مطيع لوكالة فران�س بر�س اأّن 
اإ�شرائيليا ن�شبت يف ال�شاعة  40 جنديا  30 اإىل  وحدة ت�شم 
الثانية فجرا )منت�شف الليل ت غ( كمينا و�شط قرية جلجليا. 
واعتقلوا  القرية  و���ش��ط  ال�����ش��ي��ارات  “اأوقفوا  مطيع  واأ���ش��اف 
فاإن  املحلي،  املجل�س  رئي�س  وبح�شب  اأيديهم«.  وقيدوا  ركابها 
زي��ارة لأق��ارب��ه، عندما مت  اإىل منزله بعد  ك��ان عائدا  الراحل 

اعتقاله وتقييد يديه و�شربه وتركه يف مبنى قيد الإن�شاء.
اأ�شعد ميتا يف ال�شاعات الأوىل من �شباح الأربعاء  وعر على 

بعد مغادرة اجلنود القرية، وفقا ملطيع.
واأكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية الرواية وقالت اإن احلادثة 
الوزارة  بيان  واأ�شاف  قلبية«.  “نوبة  ب�  اأ�شعد  باإ�شابة  ت�شببت 
“ُنقل )اأ�شعد( اإىل اأحد املراكز الطبية القريبة من  املقت�شب 

املكان ثم نقل اإىل جممع فل�شطني الطبي وو�شل متوفيا«.
غ��داة مواجهات بني ط��الب من جامعة  الواقعة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
عدة  عنها  نتج  اإ�شرائيليني،  وج��ن��ود  اهلل  رام  �شمال  ب��ريزي��ت 
اإ�شابات وفق جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني. ويف حادثة 
حاول  عندما  اإ�شرائيلي  ج��ن��دي  ال��ث��الث��اء  اأ���ش��ي��ب  منف�شلة، 

فل�شطيني ده�شه ب�شيارة قبل اأن يوقف املنفذ.
يف  الفل�شطينية  امل��دن  داخ��ل  الإ�شرائيلية  ال��ق��وات  تنت�شر  ول 
ال�شفة الغربية لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقالت 
اإ�شرائيل ال�شفة الغربية يف  ما يوؤدي اإىل مواجهات. واحتلت 
1967 ويعي�س فيها ويف القد�س ال�شرقية املحتلة نحو 700 
يف  اأم  الغربية  ال�شفة  يف  �شواء  وامل�شتوطنات  م�شتوطن.  األ��ف 

القد�س ال�شرقية تعترب خمالفة للقانون الدويل.

•• رام اهلل-اأ ف ب

طالبت الوليات املّتحدة الدولة العربية بفتح حتقيق جلالء 
قرية  عليه يف  ُعر  اأمريكي-فل�شطيني  م�شّن  وفاة  مالب�شات 
ب�شمال ال�شفة الغربية املحتّلة جّثة هامدة غداة احتجازه على 
اأّن  اأّكد م�شوؤول فل�شطيني  اإ�شرائيليني. ويف حني  اأيدي جنود 
اأ�شعد )80 عاماً( ُعر عليه �شباح الأربعاء  عمر عبد املجيد 
جّثة هامدة مكّبل اليدين، اأعلن اجلي�س الإ�شرائيلي من جهته 
“ملنع  عمليات  خالل  رج��اًل  الثالثاء  ليل  اأوقفوا  عنا�شره  اأّن 
لكّنهم  اهلل  رام  �شمال  جلجليا  منطقة  يف  اإرهابية”  اأن�شطة 
اأفرجوا عنه يف الليلة نف�شها. ويف وا�شنطن قال املتحّدث با�شم 
وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س لل�شحافيني اإّن الراحل 

•• بغداد-وكاالت

ح���ذر خ����رباء ب��ال�����ش��اأن ال��ع��راق��ي من 
املوالية  امل�شلحة  الف�شائل  ت�شعيد 
وتفخيخ  عرقلة  وحماولتها  لإي���ران 
م�شار احلكومة املقبلة، ب�شن هجمات 
الأمنية  القالقل  واإث����ارة  �شاروخية 
لإدخال البالد يف دوامة عنف جديدة 
تعطل م�شار الربملان املخول باختيار 
يكلف  ب���دوره  وال���ذي  ال��ب��الد،  رئي�س 

رئي�س احلكومة.
العراقي  اهلل  ح��زب  ميلي�شيا  وك��ان��ت 
هددت، مبا و�شفته ب�”الأيام الع�شيبة 
و�شرب  العراق”،  على  �شتمر  ال��ت��ي 
وتزامن  ال���ب���الد.  الأه���ل���ي يف  ال�����ش��ل��م 
الف�شائل  رف�����س  م��ع  ال��ت��ه��دي��د  ه���ذا 
ي�شمى  م��ا  حت��ت  امل��ن�����ش��وي��ة  امل�شلحة 
ملخرجات  التن�شيقي”  ب�”الإطار 
وانتخاب  ال��ع��راق��ي،  ال��ربمل��ان  جل�شة 
للمجل�س  رئي�شا  احللبو�شي،  حممد 
نواب  ان�شحب  حيث  ج��دي��دة،  ل���دورة 

تلك الف�شائل من اجلل�شة.

تفخيخ م�سار الربملان
الأوىل  جليته  املا�شي،  الأح��د  العراقي،  الربملان  وعقد 
برئا�شة اأكرب الأع�شاء �شنا، النائب حممود امل�شهداين، 

حيث �شادها اأجواء مرتبكة و�شجال حاد.
الحتياط  ال�شن”  “رئي�س  ب��رئ��ا���ش��ة  اجلل�شة  ومت���ت 
الثاين، خالد الدراجي، بعد نقل امل�شهداين للم�شت�شفى 
اإثر تعر�شه لل�شرب والإغماء، ومت اختيار احللبو�شي، 

رئي�شا للربملان، وحاكم الزاملي، نائبا له.
ن��واب حتالف  ان�شحب  امل�شهداين،  تغيب  وبذريعة  لكن 
“حتالف  اأح���زاب  ي�شم  وال���ذي  التن�شيقي”،  “الإطار 
عطاء”  و”حركة  الدولة”  ق��وى  و”حتالف  الفتح” 
بجانب ائتالف “دولة القانون”،  و”حزب الف�شيلة”، 
األ��غ��ام��ا بطريق  وراءه�����م  ت��ارك��ني  �شيعية،  ك��ت��ل  وك��ل��ه��ا 
ي�شم  ال��ذي  التحالف  �شيلجاأ  كما  ال��ع��راق��ي.  ال��ربمل��ان 
احل�شد  ملي�شيات  اأب��رزه��ا  م�شلحة،  ف�شائل  مبكوناته 
ال���ع���راق���ي، ال��ق��ف��ز ع��ل��ى هزميته  ال�����ش��ع��ب��ي وح����زب اهلل 
بالنتخابات الربملانية الأخرية، للق�شاء العراقي لنزع 
ال�شرعية عن اجلل�شة. وقرار التوجه للق�شاء، جاء عقب 
اجتماع عقده قادة الإطار، زاعمني، يف بيان الأربعاء، اأن 
“اجلل�شة �شابها خروقات قانونية ود�شتورية«. واأ�شاف 
املحكمة  لدى  بالعرتا�س  الإط��ار  “�شيم�شي  البيان: 
ملجل�س  الأوىل  ب��اجل��ل�����ش��ة  اخل��ل��ل  مل��ع��اجل��ة  الحت���ادي���ة 

النواب«.

•• عوا�صم-وكاالت

�شكلت التطورات امليدانية ال�شريعة بعد اإطالق حتالف 
ال�شعيد”  ال��ي��م��ن  “حرية  ال��ي��م��ن  يف  ال�����ش��رع��ي��ة  دع���م 
م��ن��ع��رج��اً ح��ا���ش��م��اً يف احل���رب ع��ل��ى احل��وث��ي��ني، الذين 
انهارت خططهم لل�شيطرة على ماأرب، واإحكام قب�شتهم 

على مدن وحمافظات اجلنوب واأبرزها �شبوة.
اأم�����س اخل��م��ي�����س، فاإن  ووف��ق��اً ل�شحف ع��رب��ي��ة ���ش��ادرة 
حترير �شبوة، وا�شتمرار تقدم األوية العمالقة وتوغلها 
قطاعات  وان��ه��ي��ار  للميلي�شيا،  اخل��ا���ش��ع��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
وا���ش��ع��ة م��ن ق����وات امل��ت��م��ردي��ن ع��ل��ى ج��ب��ه��ات خمتلفة، 
تنبئ بتطورات كثرية مقبلة يف �شرياحلرب والعمليات 

الع�شكرية يف اليمن.

بعد �سبوة... ماأرب
ويف هذا ال�شياق قال الباحث ال�شيا�شي والع�شكري اليمني 
اإن  عبد الوهاب بحيبح ل�شحيفة “ال�شرق الأو�شط”  
تقدم قوات العمالقة يف حريب مبحافظة م��اأرب، التي 
وال�شيطرة  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  �شقوطها  ال��ق��وات  اأع��ل��ن��ت 
عليها بعد حترير كامل حمافظة �شبوة املجاورة، يعني 
على  وال�شيطرة  للتقدم  “الطريق  يف  القوات  ه��ذه  اأن 
لأهمية  حم��وري��ة  مديرية  تعد  التي  اجل��وب��ة  مديرية 
موقعها ال�شرتاتيجي، حيث اأنها مفتاح مدينة ماأرب، 
كما اأنها جتاور مديرية الوادي واأي�شاً مديريتي جبل 
م���راد ورح��ب��ة وم��دي��ري��ات اأخ�����رى، ومي���ر منها اخلط 

الدويل الرابط بني ماأرب والبي�شاء و�شبوة«.
اإن  اليمني  ال��ع�����ش��ك��ري  الإع����الم  ق���ال  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
“املواجهات انتقلت اإىل مناطق بني البي�شاء، واأبني من 
اجلهة اجلنوبية للبي�شاء، مع تنفيذ هجمات للجي�س 

  اأ�سماء مر�سحة لرئا�سة احلكومة
 6 اأ�شماء  ط��رح  ع��ن  عراقية  �شيا�شية  م�شادر  تتحدث 
واأبرزهم:  اجل��دي��د،  ال���وزراء  رئي�س  ملن�شب  مر�شحني 
وعادل  الكاظمي،  م�شطفى  احلالية  احلكومة  رئي�س 

مهودر وعلي دواي وحممد توفيق عالوي.
كما اأن قوى “الإطار التن�شيقي” ال�شيعية، طرحت ا�شم 
الوزراء  ورئي�س  �شكري،  علي  الأ�شبق  التخطيط  وزي��ر 
حيدر العبادي، لكن  “ائتالف الن�شر”  الأ�شبق، زعيم 

ل اتفاق حتى الآن، وفق امل�شادر.
الق�شبي  جن��م  العراقي  ال�شيا�شي  املحلل  يعود  وه��ن��ا، 
باختيار  ُح�����ش��م  ال��ع��راق��ي،  ال��رئ��ي�����س  “اختيار  ق��ائ��ال: 
اأما رئي�س  الكرد�شتاين،  �شخ�شية من الحتاد الوطني 
ورمبا  بقوة،  مطروحا  الكاظمي،  ا�شم  فمازال  ال��وزراء 
يتم  اأو مر�شحني  الكرد�شتاين، مر�شحا  الحتاد  يطرح 

املفا�شلة بينها«.
يتفق  رمبا  ال�شيعي  ال�شيا�شي  البيت  “داخل  وي�شيف: 
اأحمد  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  الإطار”  “حتالف  م���ع  ال�����ش��در 

املر�شحني، وهو اأحد �شيناريو مطروح اأي�شا«.

 ح�سر ال�سالح 
بعد  املحك،  على  اأ�شبح  بالعراق  امليلي�شيات  وم�شتقبل 
مكان  “ل  ب��اأن��ه  الأخ���رية،  ال�شدر  مقتدى  ت�شريحات 
للميلي�شيات يف العراق، والكل �شيدعم اجلي�س وال�شرطة 

 لغم بطريق حكومة العراق
ف���وز ال��ت��ي��ار ال�����ش��دري ب��الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة ب�73 
مقعدا، اأمر ي�شعى زعيمه مقتدى ال�شدر، لتوظيفه يف 
ت�شكيل حكومة اأغلبية وطنية واختيار رئي�س احلكومة 
ح�شرا، فيما تريد قوى “الإطار التن�شيقي” اأن يكون 

هذا الختيار من قبلها.
ويف حتذير ا�شتباقي لقطع الطريق اأمام تلك امليلي�شيات 
احلكومة  م�شار  لتفخيخ  و�شعيها  اإي��ران��ي��ا،  امل��دع��وم��ة 
املقبلة، قال ال�شدر: “لن ن�شمح لأحد اأن يهدد �شركاءنا 

اأو يهدد ال�شلم الأهلي«.
واأك����د ال�����ش��در، اأن احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ق��ادم��ة هي 
كانت  اأي��ا  للمخالفة  فيها  ل جمال  قانون”،  “حكومة 
اإىل القتتال  “ل ع��ودة  اأن��ه  م�شددا على  ومم��ن كان”، 

الطائفي اأو العنف والقانون �شيكون هو احلاكم«.
الق�شاب:  جنم  العراقي  ال�شيا�شي  املحلل  يقول  وهنا 
وطنية  اأغلبية  حكومة  ت�شكيل  يريد  ال�شدر  “مقتدى 
مب�شاركة حلفائه، واإذا مل ي�شتطع �شيذهب للمعار�شة 
لإمتام مكوناتها«. واأ�شاف الق�شاب، خالل ت�شريحات 
املوؤ�شرات  “كل  اأن  “�شكاي نيوز عربية”،  خا�شة ملوقع 
واملعلومات ت�شري اإىل اأن هناك اتفاقات متت بني ال�شدر 
احلزب  رئي�س  ب��ارزاين،  م�شعود  وثالثهم  واحللبو�شي، 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين، وظ��ه��ر ذل���ك يف انتخاب 

رئي�س الربملان ونائبيه بنحو 200 �شوت«.

�شبوة وماأرب، اأربك “لي�س فقط احلوثيني، بل واأي�شاً 
جماعة الإخوان التي �شبق واأن �شلمت املديريات الثالث 
يف �شبتمرب املا�شي دون اأي مقاومة تذكر للمتمردين” 
الإخوان  على  اأو حم�شوبة  اإخوانية،  قيادات  �شارعت  اإذ 
اإىل ال�شورة العامة من  اإىل العمل �شريعاً على العودة 
ج��دي��د، مب��ب��ارك��ة ه��ذه الن��ت�����ش��ارات، يف م��وق��ف اعترب 
نفاق  م��ن  يخلو  “ل  اأن���ه  مينيون،  وم��راق��ب��ون  ن�شطاء 
�شيا�شي لطاملا طبع مواقف و�شلوكيات قيادات الإخوان، 
التي كانت تراهن على دخول األوية العمالقة يف حرب 
ا���ش��ت��ن��زاف م��ع احل��وث��ي��ني ول ت���زال ت��اأم��ل يف ذل��ك من 

يف اجل��ب��ه��ات ال��غ��رب��ي��ة م��ن م����اأرب ب��اإ���ش��ن��اد م��ن طريان 
حتالف دعم ال�شرعية” وذلك بعد اإعالن “قيادة األوية 
العمالقة اأعلنت الثنني املا�شي ا�شتكمال املرحلة الثالثة 
يف  عني  مديرية  بتحرير  اجلنوب،  اإع�شار  عملية  من 
مديريتي  حت��ري��ر  بعد  العمليات،  م��ن  العا�شر  ال��ي��وم 

ع�شيالن وبيحان و�شوًل اإىل اأطراف البي�شاء غرباً«.

نفاق اإخواين
من جهتها، قالت �شحيفة “العرب” اإن اإطالق “حرية 
يف  تلته،  التي  ال�شريعة  والنت�شارات  ال�شعيد”  اليمن 

وفق مراقبني. والقوات الأمنية”، 
رئي�س  ال�شمري،  اإح�شان  يف�شر  وهنا 
بالعراق،  ال�شيا�شي  التفكري  م��رك��ز 
“م�شروع  م���ن  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  ت��خ��وف��ات 
يقوم  ب���رن���اجم���ا  ل��ت��ب��ن��ي��ه  ال�شدر” 
وطنية  اأغلبية  حكومة  ت�شكيل  على 
وح�شر �شالح امليلي�شيات بيد الدولة، 
اإ�شافة اإىل العداء املرتاكم بينه وبني 
امل�شلحة”،  الف�شائل  ت��ل��ك  وزع��م��اء 

وفق تعبريه.
تلك  ال�شدر  و�شف  وي�شيف:” لقد 
وقحة  ميلي�شيات  ب��اأن��ه��ا  ال��ف�����ش��ائ��ل 
الدولة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  اأم�����وال  ت�شتغل 
باأجندات  ترتبط  لأغرا�س  العراقية 
خارجية، لذا تتخوف على م�شتقبلها 
الذي ينذر بقرب نهايتها حال متكني 
ال�������ش���در، لي�س  ب���رع���اي���ة  احل���ك���وم���ة 

�شيا�شيا بل وع�شكريا«.
هدد  “ال�شدر  اأن  ال�����ش��م��ري  وي��وؤك��د 
�شراحة  ال�شعبي  احل�شد  ميلي�شيات 
الأمنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  داخ�����ل  ب��دجم��ه��ا 
ال���ع���راق���ي���ة، وه����و اأم�����ر ل ي�����روق لها 
و�شالتها  مب�شاحلها  �شي�شر  لأن���ه 

ب�اإيران«.
ال�شيعية”  التن�شيقي  “الإطار  ق���وى  م�شتقبل  وع���ن 
اإىل  “ذاهب  ال�شمري:  ي��وؤك��د  ال�شدر،  برنامج  ظ��ل  يف 
مثل  منه  ج��زء  ا�شتقطاب  يحاول  ال�شدر  لأن  التفتت، 
ال��ع��ب��ادي، وت��ي��ار الفتح  ب��ق��ي��ادة ح��ي��در  ائ��ت��الف الن�شر 

بقيادة هادي العامري«.
لكن احلقيقة الثابتة، واحلديث لرئي�س مركز التفكري 
“ا�شرتاتيجية  طريق  يف  مي�شي  ال�شدر  اأن  ال�شيا�شي، 
ال���ع���زل ال�����ش��ي��ا���ش��ي م��ث��ل��م��ا ي���ح���دث م���ع ن�����وري املالكي 
وكتلة �شادقون التي متثل  وحتالفه” دولة القانون”، 
اأهل  “ع�شائب  امل�شلح  للف�شيل  ال�شيا�شية  ال��واج��ه��ة 

احلق” التابع لإيران«.
العراقي”  اهلل  ح��زب  ل�”كتائب  الأم��ن��ي  امل�شوؤول  وك��ان 
امل��وال��ي��ة لإي������ران، اأب����و ع��ل��ي ال��ع�����ش��ك��ري، ح���ذر الثنني 
املا�شي، مما اأ�شماه ب�”الأيام الع�شيبة التي �شتمر على 

العراق«.
وامل��ح��ل��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي اإح�����ش��ان ال�����ش��م��ري، ت��وق��ع يف تلك 
اجلزئية “جلوء حلفاء اإيران للمواجهة الع�شكرية بعد 
اأن  لإدراك��ه��م  الأهلي،  ال�شلم  ورق��ة  با�شتخدام  تهديهم 
تقوي�س اأموالهم ونفوذهم باملوؤ�ش�شات العراقية والذي 
مت خالل حكومة عادل عبد املهدي، ف�شال عن تخوفهم 
من املالحقة الأمنية يدفعهم لتبنى خيار العنف، وهذا 

�شيكلفهم الكثري«.

خالل انخراط العمالقة يف معركة ماأرب«.
الإخ���وان  اأن  اإىل  ال�شحيفة،  ح�شب  الن�شطاء  وي�شري 
يحاولون اليوم “جتنب الأ�شواأ يف العالقة مع التحالف 
بعد اأن �شرب اإع�شار التحرير املناطق واملدن  العربي”، 

التي كانوا ي�شيطرون عليها يف اليمن

حرب ا�سرتداد
اأما �شحيفة “الريا�س” ال�شعودية، فقالت من جهتها، 
ت��ن�����ش��ف حماولة  ال��ي��م��ن،  امل��ي��دان��ي��ة يف  ال���ت���ط���ورات  اإن 
التدخل وجدوى  “الت�شكيك يف جدوى  بع�س اجلهات 
احلرب برمتها، متجاهلني كل اجلهود املبذولة ملحاولة 
بالأطماع  امل��دف��وع  احل��وث��ي  ال�شلف  اأن  اإل  ت��الف��ي��ه��ا، 
املو�شع  ه��ذا  يف  لها  ق��دم  مو�شع  اإي��ج��اد  يف  الفار�شية 
اأو فر�شة لإيجاد  اأي جمال  املهم واحليوي، مل يرتك 

ت�شويات اأو حلول اأخرى«.
وتغريات  احل���رب  “تقلبات  اأن  ال�شحيفة،  واع��ت��ربت 
الغالبية  ثقة  زع��زع��ة  يف  تفلح  مل  وتبدلتها  امل��واق��ف 
العظمى من اليمنيني يف قوات التحالف بقيادة اململكة، 
وبذلها  الفار�شي،  امل��د  وجمابهة  مقاومة  يف  وجديتها 
واملنطقة  اليمن،  تخلي�س  �شبيل  يف  والنفي�س  الغايل 
ومن  احلوثي،  مليلي�شيا  الظالمي  امل�شروع  من  برمتها 
وع�شكرها  اخلمينية،  الرجعية  فلول  من  خلفه  يقف 
احلامل با�شتعادة اأجماد اإمرباطورية غابرة، وانت�شارات 
اجلي�س اليمني مبختلف تفريعاته الع�شكرية املدعومة 
م���ن ق����وات ال��ت��ح��ال��ف يف م��ع��رك��ة ���ش��ب��وة ل��ي�����ش��ت �شوى 
خطوة اإ�شافية يف طريق طويل لإنقاذ اليمن واإحلاقه 
بالركب الذي ي�شري باملنطقة لأن تكون واحة ح�شارية 
لدول  الرفاه  املزيد من  والزده���ار وحتقيق  التقدم  يف 

املنطقة و�شعوبها.

ع��م��ل ك���ب���رية. وت��ن��ف��ي ال�����ش��ني اأن 
احلّد  ه��ذا  اإىل  كبرًيا  العدد  يكون 
وتتحدث عن “مراكز اإعادة تاأهيل 
ال�شكان  اإب��ع��اد  اإىل  تهدف  مهني” 
عن التطّرف، بعد هجمات من�شوبة 

اإىل انف�شاليني من الأويغور.
ويف املقابل، اّتهم روث الأمني العام 
اأنتونيو غوتريي�س  املتحدة  لالأمم 
يح�شر  اأن  امل�����ق�����رر  م�����ن  ال��������ذي 
“�شامًتا  ك��ان  ب��اأن��ه  بكني،  اأومل��ب��ي��اد 
احلكومة  ان��ت��ق��اد  ورف�������س  مت���اًم���ا 

ال�شينية«.

•• جنيف,-اأ ف ب

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملنظمة  امل���دي���ر  اع��ت��رب 
كينيث  ووت�س”  رايت�س  “هيومن 
الألعاب  ت�شتخدم  ب��ك��ني  اأن  روث 
على  للت�شرّت  ال�����ش��ت��وي��ة  الأومل��ب��ي��ة 
جمال  يف  “الرهيب”  ���ش��ج��ّل��ه��ا 
حقوق الإن�شان، داعًيا اإىل ان�شمام 
املقاطعة  اإىل  ال�����دول  م���ن  م��زي��د 
الدبلوما�شية التي بداأتها الوليات 

املتحدة.
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س  وق���ال روث 

“بدًل  ق���ائ���اًل  ل��ل��ح��دث،  ال��راع��ي��ة 
تبيي�س  ع����ل����ى  امل���������ش����اع����دة  م�����ن 
عليهم  ي��ن��ب��غ��ي  ال�������ش���ني  ���ش��ف��ح��ة 
يح�شل  م��ا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
منظمات  وتّتهم  �شينجيانغ”.  يف 
بحب�س  ال�شيوعي  النظام  حقوقية 
اأكر من مليون فرد من الأويغور، 
الأقلية امل�شلمة الناطقة بالرتكية 
مع�شكرات  يف  ال�������ش���ني،  غ����رب  يف 

ال�شنوي  ال���ت���ق���ري���ر  ن�������ش���ر  ق���ب���ل 
حول  احل��ك��وم��ي��ة  غ���ري  للمنظمة 
ان���ت���ه���اك���ات ح����ق����وق الإن���������ش����ان يف 
ال�شينية  “احلكومة  اإن  ال���ع���امل 
ت�شتخدم بو�شوح الألعاب الأوملبية 
اأو  ال��ره��ي��ب  قمعها  ع��ل��ى  للت�شرّت 
بوا�شطة  �شفحتها  تبيي�س  حّتى 

الريا�شة«.
اأكرب  ع���دد  ع��ل��ى  ينبغي  اأن���ه  وراأى 

اإر���ش��ال ممثلني  م��ن ال���دول رف�س 
حكوميني رفيعي امل�شتوى حل�شور 

الأوملبياد.
واأع�����ل�����ن�����ت ال��������ولي��������ات امل����ت����ح����دة 
وبريطانيا  وك����ن����دا  واأ����ش���رتال���ي���ا 
اإىل  ر�شمًيا  وف���ًدا  تر�شل  ل��ن  اأن��ه��ا 
“الإبادة  ب�����ش��ب��ب  ب��ك��ني  اأومل���ب���ي���اد 
الإن�شانية  �شد  واجلرائم  اجلارية 
اأخرى  وان��ت��ه��اك��ات  �شينجيانغ  يف 

املقابل،  يف  الإن�شان”.  حل���ق���وق 
���ش��ي�����ش��ارك ال��ري��ا���ش��ي��ون م��ن هذه 

الدول يف املباريات.
اأن��ه ل ميكن  روث  كينيث  واع��ت��رب 
للدول اأن “تّدعي اأن كّل �شيء على 
وقال “ينبغي للمجتمع  ما يرام”. 
اإىل  اأن ين�شّم  الأق��ل  ال��دويل على 

املقاطعة الدبلوما�شية لالألعاب«.
اجلهات  دور  ع��ل��ى  ���ا  اأي�������شً و����ش���ّدد 
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عربي ودويل

الإقت�شادي  ال�����ش��غ��ط  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  ب��ع�����س  ي��دع��و  وف��ي��م��ا 
فاإن  الأمريكية،  للمطالب  لتمتثل  اإي��ران  �شد  الع�شكرية  والتهديدات 
اأنها ذات مرود عك�شي، وتنذر بالت�شعيد. وبخالف  هذه الأدوات اأثبتت 
ذلك، فاإن احلل الأف�شل يكمن يف تعزيز خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة 

بطريقة تقلل من فر�س الأطراف للتمل�س منها.
الإجمالية  وتكاليفه  ال��ن��ووي  الإت��ف��اق  تطبيق  اآل��ي��ات  اأن  ���ش��راً  ولي�س 
التفاق  التوازن يف  اأن غياب  اأدراك���اً،  اأق��ل  �ُشوهت. لكن ما هو  وفوائده 

يعر�س امل�شالح الأمريكية، ومنع النت�شار النووي، للخطر.
واأبرز مظاهر اخللل هو اخفاق التفاق على اإن�شاء ردع قانوين و�شيا�شي 
اأو اخلروج  التفاق  اإنتهاك  عند  املتحدة،  والوليات  اإي��ران  بني  متبادل 

منه بالكامل.
لتفعيل  اآلية  على  امل�شرتكة  ال�شاملة  العمل  ن�شت خطة  ذل��ك،  وعو�س 

النووية  بناء من�شاآتها  اإي��ران لإع��ادة  تقابلها عملية طويل و�شاقة من  
يف  ط��رف  اأي  م�شلحة  يف  لي�س  الو�شع  ه��ذا  اأن  الوا�شح  وم��ن  املفككة. 
التفاق، كما اأثبتت التطورات يف الأعوام الأخرية. وندد م�شوؤولو اإدارة 
بو�شفه  التفاق،  اخل��روج من  ترامب  بقرار  م��راراً  بايدن  الرئي�س جو 
خطاأً ا�شرتاتيجياً، واأحد اأ�شواأ القرارات على �شعيد ال�شيا�شة اخلارجية 

يف العقد املا�شي.
خطة  مع  كبري  حد  اإىل  متعاطفة  كانت  التي  الدولية،  الأ�شرة  اأن  كما 
العمل ال�شاملة امل�شرتكة، مقتنعة اليوم باأن اإحياءها، وعودة كل الأطراف 

اإىل المتثال اإليها، يف م�شلحة ال�شالم والأمن الإقليميني.
ويف املح�شلة، فاإنه عو�س الإ�شرار على ا�شتعادة التفاق النووي ال�شلي، 
على الأط��راف اأن ت�شعى اإىل معاجلة اخللل يف اآليات التطبيق و�شمان 

فوائده القت�شادية.

•• وا�صنطن-وكاالت

راأى الزميل الباحث يف مركز بلفر للعلوم وال�شوؤون الدولية يف جامعة 
بني  النووي  التفاق  اإنقاذ  اأن  بيانات،  القا�شم  اأب��و  الأمريكية  ه��ارف��ارد 
اأن  اإىل  التفاق متوازناً، لفتاً  يكون  اأن  يتطلب  العاملية  والقوى  اإي��ران 
الدلئل تتزايد على اأن ا�شتعادة خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة، �شت�شكل 

حتدياً، دون �شمان قابليتها للحياة.
من  ترامب  دونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  خ��روج  من  اأع��وام  وبعد 
ورد  اإي��ران،  على  الأق�شى  ال�شغط  ممار�شة  واعتماده  النووي،  التفاق 
القرار  فاإن على �شانعي  وتو�شيعه،  النووي  برناجمها  بت�شريع  طهران 
�شي�شتمر ملزماً  اإحيائه،  التفاق حال  اأن  التاأكد  وا�شنطن وطهران،  يف 

جلميع الأطراف طيلة املدة التي ين�س عليها.

انتهكت  اإذا  الأم��ن،  جمل�س  اإىل  وال��ع��ودة  والأح��ادي��ة  املتعددة  العقوبات 
اإيران اخلطة اأو ان�شحبت منها.

ويف املقابل، ل تواجه الوليات املتحدة اأو اأي طرف اآخر عواقب قانونية، 
اأو مل تلتزم به. ولذلك، فاإن خيار  اإذا خرجت من التفاق،  اأو �شيا�شية 
الردع الوحيد لإيران يف مواجهة الن�شحاب الأمريكي، اأو اأي طرف اآخر 
من الإتفاق، هو الإجراءات النووية الأحادية، لرتفع كلفة خمالفة هذه 

الأطراف.
اإي��ران وال��ولي��ات املتحدة  ومع ذل��ك، ف��اإن الفارق يف ميزان القوى بني 
هذه  اإىل  ل��ل��ج��وء  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال�شيا�شية  ط��ه��ران  ق����درات  يف  وال�����ش��ك��وك 
الإج��راءات، يرتك جماًل للح�شابات ال�شيئة، ويقو�س قدرة الردع من 

جانب واحد لدى اإيران.
اإع��ادة فر�س عقوباتها  وهناك �شهولة و�شرعة من الوليات املتحدة يف 

نا�سونال اإنرت�ست: اإعادة تفعيل التفاق النووي ل ت�سمن بقاءه حيًا

•• باري�س-بغداد-وكاالت

ت�شاعد  على  موؤ�شرا  يبدو  فيما 
ال��ق��ل��ق م��ن ق���دوم م��وج��ة وبائية 
مع  ال��ع��راق، خا�شة  اإىل  ج��دي��دة 
مبتحور  اإ���ش��اب��ة  ح���الت  ت�شجيل 
اأوميكرون، اأعلنت حمافظة بغداد، 
للن�شف  ال��ي��وم��ي  ال����دوام  خف�س 
احلكومية  ال����دوائ����ر  م��ع��ظ��م  يف 
للحد  كمحاولة  فيها،  والإداري����ة 

من تف�شي الوباء.
و�شجلت حمافظة كركوك �شمال 
اإ�شابة   100 م��ن  اأك���ر  ال��ب��الد، 
بفريو�س كوفيد-19، بني طالب 

املدار�س والكوادر التعليمية.
لل�شحة  العليا  اللجنة  وع��ق��دت 
الأول  اأم�س  الوطنية  وال�شالمة 
رئي�س  برئا�شة  اجتماعا  الأربعاء 
م�شطفى  ال����ع����راق����ي  ال�����������وزراء 
ال���ك���اظ���م���ي، مل��ن��اق�����ش��ة ت���ط���ورات 
ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا ب����ال����ع����راق يف 
بالإ�شابات  احل���ادة  ال��زي��ادة  ظ��ل 
باملتحور اجلديد عامليا، واجلهود 
ال�شحية املتوخاة لحتواء املوجة 
العراق  ي�شهدها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

حاليا.
تهيئة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأك�������دت 
امل�شتلزمات  وتوفري  امل�شت�شفيات 
ال����الزم����ة م���ن اأ������ش�����ّرة، واأدوي�������ة، 
تنف�س يف  واأج���ه���زة  واأوك�����ش��ج��ني، 
جميع دوائر ال�شحة باملحافظات 
ب�����اأع�����داد  زي����������ادة  لأي  حت�������ش���ب���ا 

الإ�شابات.
تطورات  جم��م��ل  ع��ل��ى  وللتعليق 
الو�شع الوبائي يف العراق، يقول 
الدكتور نبيل بو�شناق، مدير عام 
دائرة �شحة كركوك، يف لقاء مع 
“مت ت�شجيل  �شكاي نيوز عربية: 
اإ�شابة  ح���ال���ة   100 م���ن  اأك�����ر 
املعلمني وط��الب يف خمتلف  بني 
الأ�شا�شية،  ال��درا���ش��ي��ة  امل���راح���ل 
والثانوية،  واملتو�شطة  البتدائية 
ال����������دوام  زال  م������ا  ذل��������ك  وم��������ع 
مدار�س  يف  ق��ائ��م��ا  احل�������ش���وري 

الأمور  واأولياء  املعلمون  ويواجه 
م����دي����رو امل�����دار������س ����ش���ع���وب���ات يف 
ال��راه��ن مع الإع���الن عن  الوقت 
الفح�س اجلديدة ع�شية  �شروط 
ال���ع���ودة م���ن ع��ط��ل��ة ع��ي��د امليالد 
وت���غ���ي���ريه���ا م����رت����ني م���ن���ذ ذل���ك 
املعلمني  نقابات  وت��ق��ول  احل���ني. 
اإن��ه��ا ت��ت��وق��ع اإغ����الق ال��ك��ث��ري من 
كبرية  اأع���داد  وان�شمام  امل��دار���س 
ب��امل��ئ��ة منهم   75 امل��ع��ل��م��ني،  م��ن 
اإىل  البتدائية،  باملدار�س  تقريبا 
ي�����ش��ت��م��ر ليوم  ال�����ذي  الإ�����ش����راب 
التي  النقابات  وان�شمت  واح���د. 
متثل مديري املدار�س واملفت�شني 
اإىل  ال���ع���ام���ل���ني  وغ�����ريه�����م م�����ن 

الإ�شراب.
وتراجعت احلكومة عن �شيا�شتها 
ال�شابقة التي كانت تق�شي ب�شرعة 
بها  تظهر  التي  الف�شول  اإغ��الق 

حاليا  اأق��ل��ه  ننوي  ول  املحافظة، 
وقفه واعتماد الدرا�شة عن بعد«.

التثبت  ع������دم  ب���و����ش���ن���اق  واأك��������د 
مبتحور  اإ�����ش����اب����ات  وج������ود  م����ن 
اأوم��ي��ك��رون ب��ني ال��ط��الب وكوادر 
عن  كا�شفا  التدري�شية،  الهيئات 
بغداد  للعا�شمة  عينات  اإر�شالهم 
لإخ�شاعها لفحو�س الك�شف عن 

متحور اأوميكرون.
ال��ع��ام يف وزارة  امل��دي��ر  وي�����ش��ي��ف 
مواجهة  “يف  العراقية:  ال�شحة 
جديدة  وبائية  موجة  بداية  نذر 
تعزيز  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل  ال����ب����الد،  يف 
املواطنني  ب��ني  ال�����ش��ح��ي  ال��وع��ي 
اللقاحات،  اأخ����ذ  ع��ل��ى  وح�����ش��ه��م 
والل������ت������زام ب���ق���واع���د الح������رتاز 
والنظافة  الجتماعي  والتباعد 
ال�شخ�شية، وغريها من اإجراءات 

ل�شمان عدم انت�شار الفريو�س«.

�شعبنا  اأبناء  و�شحة  �شالمة  على 
احل��ب��ي��ب ن��دع��و امل��واط��ن��ني كافة 
الكمامات  ب��ارت��داء  الل��ت��زام  اإىل 
اإ�شافة  التجمعات  عن  والبتعاد 
اللقاحات  ل��ت��ل��ق��ي  الإ�����ش����راع  اإىل 
ب��ج��رع��ات��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ثبتت 
ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ب�����ش��ك��ل وا�����ش����ح من 
باأعداد  ك��ب��ري  ان��خ��ف��ا���س  خ����الل 
من  امل�شت�شفيات  اإىل  ال��داخ��ل��ني 
امللقحني وازدي��اده��ا من فئة  فئة 

غري امللقحني«.
امل��ع��ل��م��ون يف  اأ����ش���رب  اإىل ذل�����ك، 
فرن�شا اأم�س عن العمل احتجاجا 
ع���ل���ى م����ا ي���ق���ول���ون اإن������ه اإخ���ف���اق 
�شيا�شة  ت��ط��ب��ي��ق  يف  احل���ك���وم���ة 
ملواجهة  امل�����دار������س  يف  م��ت�����ش��ق��ة 
وحماية  كوفيد-19  ج��ائ��ح��ة 
التالميذ واملوظفني من العدوى 

على نحو مالئم.

اأخذ  اإىل  العراقي  امل�شوؤول  ودع��ا 
اللقاحات،  م��ن  الثالثة  اجل��رع��ة 
كونها فعالة يف احلد من تاأثريات 
متحورات  مب��خ��ت��ل��ف  الإ����ش���اب���ة 

فريو�س كورونا امل�شتجد.
الإ�شابات  ع����دد  ارت����ف����اع  ورغ�����م 
مبتحور  اإ�شابات  و�شمنها  عامة 
بو�شناق،  يك�شف  كما  اأوميكرون، 
يحتاجون  م�����ن  اأع������������داد  ل����ك����ن 
لالإقامة يف امل�شت�شفيات العراقية 
مل ترتفع عن معدلتها ال�شابقة، 
وه����ذا رمب����ا مي��ث��ل م���وؤ����ش���را على 
اأوميكرون  م��ت��ح��ور  اأع���را����س  اأن 
قيا�شا  ط��ف��ي��ف��ة،  وم�����ش��اع��ف��ات��ه 

بغريه من متحورات.
ويختم امل�شوؤول ال�شحي العراقي: 
“ثمة موجة وبائية عاملية ونحن 
واأن���ن���ا يف  خ��ا���ش��ة  �شمنها ط��ب��ع��ا، 
على  نعمل  ولهذا  ال�شتاء،  ف�شل 

وا�شتعداداتنا  احتياطاتنا  تكثيف 
مل��واج��ه��ة اأي ط���ارئ وب���ائ���ي، عرب 
وك���وادرن���ا  م�شت�شفياتنا  ت��ه��ي��ئ��ة 
الطبية وال�شحية، لتقدمي اأف�شل 

اخلدمات للمر�شى وامل�شابني«.
العراقية،  ال�شحة  وزارة  وك��ان��ت 
الو�شع  ح��ول  بيانا  اأ���ش��درت  ق��د 
ال����ع����راق����ي، ج�����اء فيه  ال����وب����ائ����ي 
:”يراقب اخلرباء واملخت�شون يف 
وزارة ال�شحة التطورات امل�شتمرة 
العامل  يف  ال���وب���ائ���ي  امل����وق����ف  يف 
ارتفاع  ي�����ش��ت��م��ر  ح��ي��ث  وال����ع����راق 
العامل  دول  مب��ع��ظ��م  الإ����ش���اب���ات 
لوحظ  ال��ع��راق  ويف  �شريع  ب�شكل 
املوجبة  احل��الت  بن�شبة  التزايد 
وب�����ش��ورة م�����ش��ت��م��رة، وه����ذا ينذر 
ببداية موجة جديدة رمبا تكون 

اأق�شى من املوجات ال�شابقة«.
وت�شيف الوزارة: “ومن حر�شنا 

كوفيد-19،  مب��ر���س  اإ����ش���اب���ات 
اإبقاء الف�شول  والتزمت ب�شيا�شة 
ممكنة.  م����دة  اأط������ول  م��ف��ت��وح��ة 
التعليم جان مي�شيل  وق��ال وزي��ر 
ب���الن���ك���ري ل���ت���ل���ف���زي���ون ب��������ي.اإف.

لكن  �شعب،  الأم���ر  اأن  “اأعلم  اإم 
اأي م�شكالت.  الإ�شراب لن يحل 
ل اأح����د ي�����ش��رب اح��ت��ج��اج��ا على 

فريو�س«.
امل���دار����س  يف  الإ�����ش����اب����ات  وزادت 
البالد  ت�شجيل  م���ع  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
الإ�شابات  من  قيا�شية  م�شتويات 
اليومية اقرتبت من 370 األفا.

وذك����رت 11 ن��ق��اب��ة ب��ال��ق��ط��اع يف 
بيان م�شرتك “الإنهاك وال�شخط 
بلغ  باأكمله  التعليمي  القطاع  يف 

م�شتوى غري م�شبوق«.
ال�����وزي�����ر  “يتحمل  واأ��������ش�������اف 
واحلكومة امل�شوؤولية الكاملة عن 
ال��ف��و���ش��وي ب�شبب  ال��و���ش��ع  ه���ذا 
القواعد  يف  امل�شتمرة  التغيريات 
العملية  غ���ري  وال����ربوت����وك����ولت 
املالئمة  الأدوات  اإىل  والف��ت��ق��ار 
ل�����ش��م��ان ع��م��ل )امل����دار�����س( على 

النحو املطلوب«.

معلمو فرن�سا يحتجون على ا�سرتاتيجية كوفيد-19 يف املدار�س 

كورونا وموجة وبائية جديدة يف العراق.. ما هي خطط املواجهة؟

•• بريوت-اأ ف ب

الكهربائي  ال���ت���ي���ار  ان���ق���ط���اع  م���ع 
خدمات  و�شعف  طويلة،  ل�شاعات 
التنّقل،  كلفة  وارت��ف��اع  الن��رتن��ت 
لتح�شيلهم  الطالب  متابعة  باتت 
اجلامعي اأكان عن بعد اأم ح�شورياً 
�شعبة  مهمة  التدري�س،  قاعات  يف 

ون�شال يوميا مرهقا.
ع����ام����ا(،   22( اأن����ي����ا�����س  وت�����ق�����ول 
اخ���ت�������ش���ا����س ط���ّب  ال���ط���ال���ب���ة يف 
الأ�شنان يف اجلامعة اللبنانية ومن 
يرتادون  زم��الئ��ه��ا  م���ن  ق��ل��ة  ب���ني 
الكلية لأربعة اأيام اأ�شبوعياً ملتابعة 
فران�س  لوكالة  تطبيقية،  درو����س 
مليون   1،3 نحو  “يلزمني  بر�س 
اأرب���ع���ني دولرا  ل����رية )اأك�����ر م���ن 
ب��ح�����ش��ب ���ش��ع��ر ال�����ش��رف احل����ايل( 
يف  اجلامعة”  اىل  للتوّجه  �شهرياً 
حافلة تقلها من قريتها اجلنوبية 
“ي�شّكل هذا  ب��ريوت. وت�شيف  اإىل 

املبلغ ن�شف قيمة راتب والدي«.
ول يقوى طالب كر على توفري 
النهيار  وق����ع  ع��ل��ى  امل���ب���ل���غ،  ه����ذا 
عامني  منذ  امل�شتمر  الق��ت�����ش��ادي 
ال���دويل من  البنك  �شّنفه  وال���ذي 
بني الأ�شواأ يف العامل منذ منت�شف 

القرن املا�شي.
 95 نحو  املحلية  العملة  وف��ق��دت 
يف املئة من قيمتها مقابل الدولر، 
وب��ات احلد الأدن��ى لالأجور بالكاد 
يعادل 23 دولراً وفق �شعر ال�شرف 
ال�������ش���وداء. وب����ات �شعر  ال�����ش��وق  يف 
البنزين يعادل  ع�شرين ليرتاً من 
ن�شف احل��د الأدن���ى ل��الأج��ور، بعد 
ا�شترياد  الدعم عن  رفع احلكومة 

مرفاأ  انفجار  يف  التحقيق  م�شري 
امل���روع، مل تعقد احلكومة  ب��ريوت 
ت�شرين   12 م���ن���ذ  اج���ت���م���اع  اأي 
الأول/اأك��ت��وب��ر، رغم وج��ود ملفات 
م�����ش��ريي��ة ي��ج��ب ال���ب���ت ب��ه��ا على 
اإب�����رام ات��ف��اق م��ع �شندوق  راأ���ش��ه��ا 
اإنقاذ  ال�����دويل ع��ل��ى خ��ط��ة  ال��ن��ق��د 

اقت�شادية.
الأن�شب  “من  اأن����ه  ب��ال��ي��و  وي����رى 
راهناً تنظيم التعليم عن بعد حتى 
لو كان عملية �شاقة”، لفتاً اىل اأّن 
“ارتفاع تكاليف املوا�شالت يجعل 
يعمل قدر  موؤقتاً  خ��ي��اراً  ذل��ك  من 

امل�شتطاع«.
ال�شحة  الواقع على  وينعك�س هذا 
اأ�شا�شاً  املرهقني  النف�شية للطالب 
من التغيري الذي طراأ على حياتهم 
على وقع الأزمة القت�شادية التي 
مل ت���وّف���ر ���ش��ري��ح��ة اج��ت��م��اع��ي��ة يف 
اأجد  “اأكاد ل  البلد. ويقول طارق 
اجلمعة  يوم  للخروج..  حتى  وقتاً 
درو�شي  ت��ب��داأ  امل���ث���ال،  �شبيل  ع��ل��ى 
ال�شابعة  الثامنة �شباحاً حتى  من 

م�شاء. اأ�شعر باإرهاق واكتئاب«.
اأك����ر م��ن ذل����ك، ي��ق��ّر ط����ارق باأنه 
يفّكر برتك الكلية. ويقول “باتت 
اأن��ن��ي مل  ل��درج��ة  ال���روات���ب �شيئة 
بعد  لإيجاد وظيفة  اأع��د متحم�شاً 

تخّرجي«.
ال����ذي مت��ل��ك عائلته  اأم����ا غ�����ّش��ان 
اإمكانات مادية اأكرب، فهدفه وا�شح 
كي  الإج����ازة  على  احل�����ش��ول  “اأود 
م��ت��اب��ع��ة حت�شيلي يف  م��ن  اأمت���ّك���ن 
ال�شباب  “يرغب  ويتابع  اخل��ارج«. 
امل�شتقبل  لأن  ب��امل��غ��ادرة  جميعهم 

هنا غري م�شمون«.

اآخر  اأم����ر  ه��ن��اك  ج����ار،  “النهيار 
موجع على الطريق«.

اإزاء هذا الواقع، يقّر وزير الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ب��ا���س احل��ل��ب��ي بعجز 
عن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ال�شلطات 
وقع  م��ن  يخّفف  تدبري  اأي  ات��خ��اذ 
وي��ق��ول لفران�س  ت��رب��وي��اً.  الأزم����ة 
اخل���زي���ن���ة  ل�������دى  “لي�س  ب����ر�����س 

اللبنانية الإمكانات«.
على  احل�شول  “حاولت  وي�شيف 
ل�شالح  دوليني  مانحني  من  دع��م 
اأتلق  اجلامعة اللبنانية، لكنني مل 

اأي رد اإيجابي«.
وعلى وقع انق�شام �شيا�شي حاد اإزاء 

املحروقات. اأما طارق )25 عاما(، 
وهو طالب يف اجلامعة الإ�شالمية، 
للتوّجه  اأي�����ش��اً  احل��اف��ل��ة  في�شتقّل 
“تتجاوز  اأن  وي��ت��وّق��ع  كّليته.  اإىل 
كلفة املوا�شالت ر�شوم ت�شجيلي يف 

اجلامعة” يف وقت قريب.
ت�شكل  املوا�شالت  كلفة  كانت  واإذا 
ع��ق��ب��ة اأم�����ام ت���وّج���ه ال���ط���الب اىل 
ج���ام���ع���ات���ه���م وك����ذل����ك امل���دّر����ش���ني 
راأوا قيمة رواتبهم تتقّل�س  الذين 
بعد  ع��ن  التعليم  ف���اإن  ت��دري��ج��ي��اً، 
يف  تقنني  مع  اأي�شاً،  حتدياً  ي�شكل 
املناطق  غالبية  يف  ي�شل  الكهرباء 
دون  م���ن  ي��وم��ي��اً  ���ش��اع��ة   22 اإىل 
ال�شتعانة  الإم���ك���ان  يف  ي��ك��ون  اأن 
الوقت،  طيلة  اخلا�شة  ب��امل��ول��دات 

وترّد يف خدمات النرتنت.
وتبذل اآمنة )22 عاما(، الطالبة 
جهوداً  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  اجل���ام���ع���ة  يف 
التخّرج  من  تتمكن  كي  م�شاعفة 
يف نهاية العام. فمع توّفر الكهرباء 
ل�شاعتني اأو ثالث يومياً، ل تتمّكن 
من متابعة درو�شها عرب النرتنت، 
نحو  تخ�شي�س  على  يجربها  م��ا 
ل��ل��در���س من  ي��وم��ي��اً  ���ش��اع��ات  ت�شع 

املنزل مبفردها.
بني  “من  ب��ر���س  لفران�س  وت�شرح 
75 طالباً يف �شفي، يتمّكن خم�شة 
عرب  الدرو�س”  متابعة  من  فقط 

النرتنت.
وك���ل���ف���ة ال������ش�����رتاك يف امل����وّل����دات 
املازوت،  تعتمد على  التي  اخلا�شة 

م��رت��ف��ع��ة ج�����دا، م���ا دف����ع عائالت 
ه���ذه  ع�����ن  ال���ت���خ���ل���ي  اىل  ك����ث����رية 
اخل���دم���ة. وي�����ش��ط��ر ال��ط��الب اإىل 
ال�������ش������رتاك ب���خ���دم���ة الن����رتن����ت 
لت�شغيل  امل��ح��م��ول  ال��ه��ات��ف  ع���رب 
حوا�شيبهم، ما يرّتب عليهم وعلى 

عائالتهم اأعباء مالية اإ�شافية.
وتثقل هذه امل�شاريف كاهل غ�شان 
جامعة  يف  ال��ط��ال��ب  ع��ام��ا(،   22(
احلكمة اخلا�شة. ويقول لفران�س 

بر�س “علينا توفري جهاز التزويد 
امل�شتمر للطاقة )يو بي اأ�س(، ودفع 
ف��وات��ري امل��وّل��د والن���رتن���ت، بينما 

ترتفع كلفة ال�شرتاك دورياً«.
وجلاأت جامعات خا�شة عّدة، وفق 
للوكالة  الإقليمي  املدير  ي�شرح  ما 
ج��ان- للفرنكوفونية  اجل��ام��ع��ي��ة 
نظام  اع���ت���م���اد  اإىل  ب���ال���ي���و،  ن���وي���ل 
ل��ل��ح��ف��اظ على  م��ن��ح يف حم���اول���ة 
النظام  ه��ذا  ويوفر  طالبها.  ع��دد 

“م�شاعدة مقّنعة” للطالب “غري 
التكاليف”،  دف���ع  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن 

على حد قوله.
الطارئة  الإج������راءات  ه���ذه  اأّن  اإل 
انهيار  دون  للحوؤول  كافية  لي�شت 
ولطاملا  �شيته  ذاع  ج��ام��ع��ي  ن��ظ��ام 

خّرج نخبة من الطالب.
اإغالق  يتوقع  ال��ذي  باليو  ويقول 
ع���دد م���ن اجل��ام��ع��ات حت���ت وط���اأة 
الأدمغة،  ه��ج��رة  وت�����ش��ارع  الأزم����ة 

ب�سي�س اأمل على احلدود 
الرتكية الأرمينية املغلقة  

•• اأكياكا-اأ ف ب

قطارات  حم��ط��ة  اآخ�����ر  اأ���ش��ب��ح��ت 
اأرمينيا  م��ع  ق��ب��ل احل����دود  ت��رك��ي��ة 
ال�شاردة  وال��ك��الب  للطيور  مرتعا 
م��ن��ذ اإغ��الق��ه��ا ق��ب��ل ث��الث��ة عقود 
و�����ش����ط �����ش����راع����ات دام�����ي�����ة، لكن 
اأنقرة  بني  املبا�شر  التوا�شل  ع��ودة 
نادر  اأم��ل  ب�شي�س  يبعث  ويريفان 
املكللة  اجل���ب���ال  ���ش��ك��ان  ن��ف��و���س  يف 
بالثلوج يف اأق�شى �شمال �شرق تركيا 
الذين يرتقبون لقاء بني موفدي 

البلدين يف مو�شكو اجلمعة.
ويقول اإجنني يلدرم رئي�س جمعية 
الرتكية  ال���ب���ل���دة  اأك����ي����اك����ا،  جت�����ار 
اإغ���الق احلدود  “منذ  احل��دودي��ة، 
عن  ال���ن���ظ���ر  ُح����ج����ب   1993 يف 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ال���ت���ي اأغ���ل���ق���ت م���ن كل 
اجلوانب”. وي�شيف “احلدود هي 

نافذتنا الوحيدة على العامل”.
ال�شوفياتي  الحت��اد  تفكك  ت�شبب 
موجة  يف   1991 ع��ام  الفو�شوي 
ال��ن��زاع��ات الق��ل��ي��م��ي��ة واأطلق  م��ن 
�شرارة حرب وا�شعة بني الأرمينيني 
امل�������ش���ي���ح���ي���ني والأذرب����ي����ج����ان����ي����ني 
ناغورين  منطقة  ب�شاأن  امل�شلمني 
قره باغ. وانت�شار اأرمينيا يف النزاع 
دفع برتكيا اإىل اإغالق احلدود يف 
1993 دعما للحلفاء امل�شلمني يف 

باكو.

مهمة �ساقة لطالب لبنان و�سط النهيار القت�سادي 

وا�سنطن: مطالب بكني يف بحر ال�سني اجلنوبي غري قانونية  •• وا�صنطن-اأ ف ب

وجهت الوليات املتحدة انتقادات هي الأ�شّد ملطالب بكني “غري القانونية” 
يف بحر ال�شني اجلنوبي راف�شة القواعد اجلغرافية والتاريخية خلرائطها 
ال�شا�شعة واملثرية لالنق�شام. ويف درا�شة بحثية من 47 �شفحة قال مكتب 
وزارة اخلارجية الأمريكية للمحيطات وال�شوؤون البيئية والعلمية الدولية، 
اإن لي�س لل�شني اأي اأ�ش�س مبوجب القانون الدويل ملطالب و�شعت بكني على 

م�شار ت�شادمي مع الفيليبني وفيتنام ودول اأخرى يف جنوب �شرق اآ�شيا.
وجاء يف البحث اإن “التاأثري الكلي لهذه املطالب البحرية هو اأن جمهورية 
الولية  من  بنوع  اأو  ب�شيادة،  قانوين  غري  ب�شكل  تطالب  ال�شعبية  ال�شني 

الق�شائية احل�شرية على معظم بحر ال�شني اجلنوبي”.
املحيطات  يف  القانون  �شيادة  خطري  ب�شكل  تقو�س  املطالب  “هذه  اأ�شاف 

يف  تنعك�س  والتي  عامليا  بها  املعرتف  ال��دويل  القانون  اأحكام  من  والعديد 
قانون  ح��ول   1982 لعام  املتحدة  الأمم  معاهدة  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  امليثاق” 

البحار، والتي �شادقت عليها ال�شني، ولكن لي�س الوليات املتحدة.
اإىل  ال�شني  جم��ددا  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  دع��ت  البحث  ن�شرها  ول��دى 

“وقف اأن�شطتها غري القانونية والق�شرية يف بحر ال�شني اجلنوبي”.
ردت ال�شني اخلمي�س معتربة اأن التقرير “ي�شوه القانون الدويل وي�شلل 

الراأي العام”.
اإن  �شحايف  اإي��ج��از  يف  وينبني  وان��غ  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
“الوليات املتحدة ترف�س التوقيع على املعاهدة لكنها ت�شور نف�شها حَكما 

وت�شوه املعاهدة عن ق�شد”. اأ�شاف “مع �شعيها لتحقيق م�شاحلها الأنانية 
ت�شتخدم معايري متعددة للقيام باألعيب �شيا�شية”.

“خط  2014 �شككت يف ما ي�شمى  والورقة البحثية حتديث لدرا�شة من 
يف  مواقفها.  من  الكثري  يف  ال�شني  عليه  ترتكز  ال��ذي  الت�شعة”  القواطع 
املطالب  على  املعرت�س  الفيليبني  م��وق��ف  دول��ي��ة  حمكمة  اأي���دت   2016
ال�شينية. ردت بكني بتقدمي تربيرات جديدة ومنها التي تقول اإن ال�شني 

لديها “حقوق تاريخية” يف املنطقة.
التاريخ  على  امل�شتندة  املطالب  اإن  الأم��ريك��ي��ة  البحثية  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت 
“لي�س لها اأ�ش�س قانونية” وباأن ال�شني مل تقدم تفا�شيل. كما اعرت�شت 

على التربيرات اجلغرافية ملطالب ال�شني معتربة اأن اأكر من 100 من 
املعامل التي ت�شري اإليها بكني يف بحر ال�شني اجلنوبي تغمرها املياه اأثناء 
الإقليمي لأي  القانونية للبحر  “خارج احلدود  املد، وبالتايل فهي  ارتفاع 
“جمموعات  باأربع  للمطالبة  جغرافية  معامل  اإىل  ال�شني  ت�شري  دولة”. 
جزر” وجدت الدرا�شة البحثية الأمريكية اأنها ل تفي باملعايري ال�شا�شية 

مبوجب معاهدة الأمم املتحدة.
ال�شني على  املتحدة جتاه  الوليات  تت�شاعد نربة  وقت  التقرير يف  �شدر 
امل�شرح الدويل، معتربة القوة ال�شيوعية ال�شاعدة اأكرب تهديد لها يف املدى 

البعيد.
والغاز  النفط  م��ن  كبرية  خم��زون��ات  على  اجلنوبي  ال�شني  بحر  يحتوي 
اأن يكون  ومم��رات مالحية، وكثريا ما عرب جريان بكني عن اخل�شية من 

اجلار العمالق ي�شعى لتو�شيع �شيطرته على مياهه.
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-الفجر:
يف اأوىل ندواته العلمية واأن�شطته 
املعرفية لعام 2022، نظم مركز 
وال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
ُب��ع��د - حت��ت عنوان:  ن���دوة - ع��ن 
الكراهية  خ����ط����اب  “مكافحة 
جديدة”،  م���داخ���ل  وال���ت���ط���رف: 
يف  اخلبري  عتيق،  م�شاري  اأداره���ا 
اململكة  م���ن  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

العربية ال�شعودية. 
الرتحيبية  ال��ك��ل��م��ة  األ���ق���ى  وق����د 
الباحث  ال�����ش��امل��ي  ل��ل��ن��دوة حم��م��د 
تريندز”،  “مركز  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي 
اإىل  ت���ه���دف  ال����ن����دوة  اأن  م����وؤك����داً 
����ش���د خطاب  ال�������ش���ب���اب  حت�����ش��ني 
العنف  ونبذ  والكراهية  التطرف 
والعاملي  الإقليمي  امل�شتويني  على 
الكراهية  خ��ط��اب  انت�شار  ظ��ل  يف 

والعنف �شد الآخر.
“تريندز”  اأن  ال�����ش��امل��ي  واأو����ش���ح 
انطالقته  منذ  عاتقه  على  اأخ���ذ 
مكافحة التطرف وتفكيك خطاب 
اجلماعات الإرهابية، وعلى راأ�شها 
ج��م��اع��ة الإخ�����وان امل�����ش��ل��م��ني، من 
خ������الل حت���ل���ي���ل ع���ل���م���ي وم���ع���ريف 
تفكيك  ه����دف����ه  ودق����ي����ق  ر�����ش����ني 
واأي���دي���ول���وج���ي���ات هذه  م��ف��اه��ي��م 
املتطرفة  واجل��م��اع��ات  ال��ت��ي��ارات 
وي����ط����رح ال���ت���و����ش���ي���ات واحل���ل���ول 
اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ملواجهتها  الناجعة 

اأ�ش�س علمية.

م�سروع فكري جتديدي
واأجمع املتحدثون يف الندوة على 
اإىل  الإ���ش��الم��ي يحتاج  ال��ع��امل  اأن 
اأ�شيل  ف��ك��ري جت��دي��دي  م�����ش��روع 
يه�شم  اأن  على  ق���ادر  للم�شلمني 
حت��دي��ات ال��ع�����ش��ر واأ���ش��ئ��ل��ت��ه، واأن 
ي�����ش��ت��ب��ك م���ع ث��ق��اف��ات ال���ع���امل يف 
م�����ش��روع ع��ل��م��ي وم��ع��ريف حقيقي 
العنف  على مواجهة خطاب  قادر 
وال���ك���راه���ي���ة ب���اأ����ش���ال���ي���ب وط����رق 

الكراهية  خطاب  على  امل��ي��دان  يف 
اأهمية  اإىل  م�����ش��رياً  وال���ت���ط���رف، 
والتنمية  والإع����الم  التعليم  دور 
الجتماعية والقت�شادية وغريها 
والأخوة  الت�شامح  قيم  تعزيز  يف 

الإن�شانية.
الدولة  اأن جتربة  الرميثي  وذك��ر 
التطرف  م��واج��ه��ة  يف  امل�����ش��ري��ة 
والإرهاب ت�شتحق التوقف عندها 
اأن الدولة امل�شرية  طوياًل، مبيناً 
م�شوؤولية  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت 
م��واج��ه��ة الإره�����اب وال��ت��ط��رف يف 
قوي  �شد  حائط  وكانت  املنطقة، 
���ش��د امل��ت��ط��رف��ني والإره����اب����ي����ني، 
و�شربت منوذجاً مهماً وملهماً يف 
خالل  من  الظالم  قوى  مواجهة 
ومتكاملة  ���ش��ام��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وفكرية  اأم��ن��ي��ة  اأب����ع����اداً  ت�شمنت 

وتنموية �شاملة.
و����ش���دد يف خ���ت���ام م��داخ��ل��ت��ه على 
ومراكز  العلم  اأه���ل  ودور  اأه��م��ي��ة 
الأبحاث واملوؤ�ش�شات الفكرية كافة 
خططهم  وم���راج���ع���ة  جت���وي���د  يف 
لتعزيز قيم العتدال ورفع قيمة 
ثقافة  ون�شر  والإن�����ش��ان  الأوط����ان 

ال�شالم والت�شامح والتعاي�س.

نقا�شات واأطروحات ثرية
ال���ن���دوة، تقدم  اأع���م���ال  ويف خ��ت��ام 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ع���ب���داهلل العلي 
تريندز  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
بال�شكر  وال�شت�شارات؛  للبحوث 
الندوة  يف  للمتحدثني  والتقدير 
على ما قدموه من معلومات قيمة 
عك�شت  وعميقة،  ثرية  ونقا�شات 
مكافحة  يف  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود 
خطاب التطرف والكراهية، مثمناً 
والتو�شيات  امل��ل��ه��م��ة  ال���ت���ج���ارب 
املحورية  والأط�����روح�����ات  امل��ه��م��ة 
امل�شاركون  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي 
ل���ت���ط���وي���ق اخل�����ط�����اب امل���ت���ط���رف 
التيارات  اأي��دي��ول��وج��ي��ات  ودح�����س 

واجلماعات املتطرفة.

  الإ�سابات اليومية بكوفيد-19 

يف اأملانيا تتجاوز 81 األفا 
•• برلني-رويرتز

�شجلت اأملانيا 81417 اإ�شابة جديدة بكوفيد-19  اأم�س اخلمي�س وهو 
اأوميكرون  املتحور  انت�شار  اأكرب عدد يف يوم واحد منذ بدء اجلائحة مع 
�شديد العدوى. وكان امل�شتوى القيا�شي ال�شابق لالإ�شابات اليومية قد بلغ 

اأكر من 80 األفا اأول اأول  اأم�س .
���ش��ب��ع��ة ماليني  الآن  اأمل���ان���ي���ا ح��ت��ى  الإ����ش���اب���ات يف  ع����دد  اإج����م����ايل  وب���ل���غ 
الإجمايل  ليبلغ  اخلمي�س  اأم�س   316 الوفيات  زادت  كما  و743288. 

115051 وفاة.
 
 
 

�شرورة  على  م�شددين  ع�شرية، 
اإعادة الثقة يف املوؤ�ش�شات الر�شمية 
بالن�سء  واله����ت����م����ام  ال���دي���ن���ي���ة، 
هذا  م���ن  لتح�شينهم  وال�����ش��ب��اب 

اخلطاب الظالمي الهدام.

اجلهود املبذولة يف مكافحة 
خطاب التطرف والكراهية: 

تقييم وتو�سيات
ف�شيلة  ال��ن��دوة  نقا�شات  وا�شتهل 
الدكتور اأ�شامة الأزهري، م�شت�شار 
العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 
ل��ل�����ش��وؤون ال��دي��ن��ي��ة، م��ت��ح��دث��اً عن 
مكافحة  يف  امل���ب���ذول���ة  “اجلهود 
والكراهية:  ال���ت���ط���رف  خ���ط���اب 

تقييم وتو�شيات«.
اأ�شامة  ال���دك���ت���ور  ف�����ش��ي��ل��ة  وق����ال 
الكراهية  خ���ط���اب  اإن  الأزه�������ري 
وال��ت��ط��رف والإره�����اب ع��ل��ى مدار 
امل��ا���ش��ي��ة تغذيه  ع���ام���اً  ال��ث��م��ان��ني 
وتنميه عدة تيارات تتجاوز ال� 40 
جماعة  راأ�شها  على  وت��اأت��ي  ت��ي��اراً، 
امل�����ش��ل��م��ني، وم����ا تفرع  الإخ��������وان 
تيارات  م���ن  ه����ذه اجل��م��اع��ة  ع���ن 
ومتطرفة  اإره���اب���ي���ة  وج���م���اع���ات 
ظالمية  اأف�����ك�����اراً  ت��ب��ن��ت  ك���ث���رية 
بقاع  �شتى  وانت�شرت يف  وتكفريية 

العامل.
التيارات  اأن ه��ذه  وذك��ر الأزه���ري 
املتطرفة تدور حول 35 مفهوماً 
بث  اإىل  جميعها  تهدف  مغلوطاً، 
خطاب حما�شي م�شو�س يف عقول 
ال�شباب وجتنيدهم حلمل ال�شالح 
اأن الآف����ة  ���ش��د الآخ������ر، م�����ش��ي��ف��اً 
تنطلق  التيارات  هذه  اأن  الكربى 

اأع��ت��ى امل�شائب  ال��ن�����س، وه���و م��ن 
ع��ل��ى ط����الب ال��ع��ل��م ح��ي��ث يحيي 
والنقياد  التبعية  م��ب��داأ  وي��غ��ذي 
ومت�شددة  م��غ��ل��وط��ة  اأف���ك���ار  وراء 
ال���دي���ن، كما  ال��غ��ل��و يف  اإىل  ت��دع��و 
اأن ع���دم اح�����رتام الخ���ت���الف مع 
الذي  املتطرف  الفكر  عزز  الآخ��ر 
ف�شاًل  الآخ���ر،  اإق�����ش��اء  اإىل  يدعو 
الناجية”  “الفرقة  م�شطلح  عن 
ال������ذي ����ش���اه���م م���ن���ذ ان���ت�������ش���اره يف 
اأو�����ش����اط ج���م���اع���ات ال���ت���ط���رف يف 
والكراهية  الإق�����ش��اء  ثقافة  ب��ن��اء 
الف�شق  م�شطلحات  ان��ت�����ش��ار  ويف 

والتكفري.
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خليفة 
مبارك الظاهري اأن التطرف من 
اآفة  اأهم الإ�شكالت املعا�شرة وهو 
خطرية تهدد الأوط��ان والب�شرية 
ج�����م�����ع�����اء، م����ط����ال����ب����اً ب���������ش����رورة 
ا�شرتاتيجية  وف�����ق  م���واج���ه���ت���ه 

�شاملة ومتكاملة.

مداخل جديدة لتعزيز قيم 
الت�سامح والأخوة الإن�سانية 

كبديل خلطاب الكراهية
اأما �شعادة الدكتور �شلطان في�شل 
ال��ع��ام ملجل�س  ال��رم��ي��ث��ي، الأم����ني 
مداخلة  فقدم  امل�شلمني،  حكماء 
الت�شامح  قيم  تعزيز  اإىل  ه��دف��ت 
والأخوة الإن�شانية كبديل خلطاب 
الكراهية، قائاًل اإن حتقيق التنمية 
�شناعة  اأدوات  اأه��م  م��ن  ال�شاملة 

ال�شالم ومواجهة التطرف.
م�شروع  اإىل  احل��اج��ة  على  و���ش��دد 
تنموي حقيقي وهو ما يعترب رداً 

خطاب  م����واج����ه����ة  ع���ل���ى  وق���������ادر 
عليه  يقف  اأن  وي��ج��ب  ال��ك��راه��ي��ة، 
علماء ال�شريعة واأهل الخت�شا�س 
تكون  لكي  الأر����س،  بقاع  �شتى  يف 
م���ك���اف���ح���ة اخل�����ط�����اب امل���ت���ط���رف 
اأ�شانيد  ع��ل��ى  وم��ب��ن��ي��ة  م�����ش��ت��ن��دة 

واأ�ش�س علمية دقيقة.
العلمي  امل�������ش���روع  ه����ذا  اأن  وذك����ر 
ي�شتند  اأن  ي���ج���ب  ال���ت���ج���دي���دي 
هي:  اأ�شا�شية  اأرك���ان  خم�شة  على 
“احرتام الأكوان، واإكرام الإن�شان، 
وازدياد العمران، وحفظ الأوطان، 

وزيادة الإميان«.
 

مكافحة اخلطاب املتطرف: 
الآليات وال�سرتاتيجيات

الدكتور  ���ش��ع��ادة  حت���دث  ب������دوره، 
املدير  ال�����درع�����ي،  ح���ب���ت���ور  ع���م���ر 
يف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  التنفيذي 
الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
والأوق��اف يف الإم��ارات، عن اآليات 
وا�شرتاتيجيات مكافحة اخلطاب 

املتطرف.
وقال الدرعي اأن الدول التي تعمل 
والإرهاب  التطرف  مكافحة  على 
املا�شيني  العقدين  خ��الل  جربت 
ملواجهة  وعديدة  خمتلفة  مناهج 
العديد  وطبقت  املتطرف،  الفكر 
التطرف  م���واج���ه���ة  ب���رام���ج  م���ن 
والإرهاب واإعادة التاأهيل والدمج، 
ينمو  ال���ت���ط���رف  زال  م����ا  ول���ك���ن 

وين�شط وينت�شر يف بع�س البقاع.
املتطرف  اخل��ط��اب  اأن  اإىل  ون���وه 
خطة  يف  اأ�������ش������ي������ل  رك����������ن  ه�������و 
ثانوي،  ع��ام��ل  ول��ي�����س  ال��ت��ط��رف، 

من قوا�شم م�شرتكة غري �شرعية 
الدينية  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى  ت�شتند  ل 

الأ�شيلة.
ال���ب���ذرة  ه����و  ال��ت��ك��ف��ري  اأن  واأك�������د 
تولدت  ال��ذي  واملنطلق  والأ�شا�س 
منه كل تيارات الإرهاب وجماعات 
اجلماعات  ه��ذه  واأت��ب��اع  التطرف، 
معهم  امل��خ��ت��ل��ف��ني  اإىل  ي��ن��ظ��رون 
لهم  خمالفني  اأنهم  على  �شيا�شياً 
اأن هذه  يف ال�شريعة والدين. كما 
اإىل  ت�شعى  واجل��م��اع��ات  ال��ت��ي��ارات 
ن�شر التنظري الفكري الذي يكفر 

الآخر.
واأ�شار اإىل اأن اجلماعات والتيارات 
م�شاداً  ف���ك���راً  ت��ت��خ��ذ  امل��ت��ط��رف��ة 
ع��ل��ى فكرة  ا����ش���ت���ن���اداً  ل����الأوط����ان 
جتعلهم  التي  والرباء”  “الولء 
الوطنيني  الأ����ش���خ���ا����س  ي������رون 
املحبني لبلدانهم كفاراً وخمالفني 
اأن  ت��زع��م  ال��ت��ي  عقيدتهم  يف  لهم 
الأوط�������ان ح��ف��ن��ة م���ن ال������رتاب ل 
ق��ي��م��ة ل��ه��ا، م��ع��ت��ق��دي��ن اأن اإمي���ان 
الإن�شان ل يكتمل اإل اإذا ترباأ من 

وطنه وعاداه.
اأ�شامة  ال��دك��ت��ور  ف�شيلة  واأو���ش��ح 
ر  ُمنِظّ ق��ط��ب،  �شيد  اأن  الأزه����ري 
روج  امل�شلمني،  الإخ�����وان  ج��م��اع��ة 
لفكرة جاهلية املجتمعات امل�شلمة، 
اأكر  كتاباته  ك��رره��ا يف  اأن��ه  حتى 

من األف مرة.
وطالب الأزهري باإطالق م�شروع 
ف��ك��ري وع��ل��م��ي جت���دي���دي معمق 
اأن  على  ق��ادر  للم�شلمني  واأ�شيل 
واأ�شئلته  الع�شر  حتديات  يه�شم 
العامل،  ثقافات  م��ع  ي�شتبك  واأن 

اخلطاب الظالمي الهدام«.

جتارب ملهمة يف 
مكافحة اخلطاب املتطرف

�شعادة  ا���ش��ت��ع��ر���س  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
الدكتور خليفة مبارك الظاهري، 
لل�شوؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
الأك��ادمي��ي��ة يف جامعة حممد بن 
بالإمارات،  الإن�شانية  للعلوم  زايد 
جمموعة من التجارب امللهمة يف 

مكافحة اخلطاب املتطرف.
التطرف  اأن  ال��ظ��اه��ري  واأو����ش���ح 
املتخ�ش�شني  ع���ات���ق  ع��ل��ى  ُي��ل��ق��ي 
التطرف  لأن  عميقة،  م�شوؤوليات 
ومعقدة  العوامل  متداخلة  عملية 
و�شائكة ينتج عنها معادلة �شناعة 
ال����ت����ط����رف والإره�������������اب وال����ه����دم 
املقابل تدعو جميع  والدمار، ويف 
ال�شالم  اإىل  ال�����ش��م��اوي��ة  الأدي������ان 
ولكن  وال���ت���ع���اي�������س،  وال���ت�������ش���ام���ح 
ت�شتخدم  ق���د  ك��ال��ط��اق��ة  الأدي������ان 
للتفجري  ت�شتخدم  وق��د  للعمارة 

والتدمري.
الأدي�������ان  اأن و����ش���ع  ع���ل���ى  و�����ش����دد 
على  الت��ه��ام  قف�س  يف  ال�شماوية 
اأ���ش��ا���س ل��الإره��اب والتطرف  اأن��ه��ا 
ول  العلمي  الإن�����ش��اف  م��ن  لي�س 
اأمر  لأن��ه  للدين،  الأخالقي  حتى 
الفهم  ي��ح��اك��ي  ول  م��ق��ب��ول  غ���ري 
ق�����راءة  ال���ت���ط���رف  لأن  وال���ع���ق���ل، 
للن�شو�س  وجم����ت����زاأة  م��ن��ف�����ش��ل��ة 
اإخ������راج  اإىل  وت��������وؤدي  ال���دي���ن���ي���ة، 

ال�شريعة عن منهج العتدال.
اأ�شباب  اأح�����د  ع��ل��ى  اأي�������ش���اً  ورك�����ز 
على  التطرف هو اجلمود  انت�شار 

للرتويج  اأ����ش���ا����ش���ي���ة  و���ش��ي��ل��ة  ب����ل 
للجماعات  الأي��دي��ول��وج��ي  للفكر 
يف  عليه  ُيعتمد  ح��ي��ث  امل��ت��ط��رف��ة، 
وترويع  والفتنة  الفو�شى  اإث����ارة 
الآمنني وهدم الأوطان واختطاف 

الن�شو�س الدينية.
وذك����ر اأن اخل���ط���اب امل��ت��ط��رف مت 
الإعالمي  اخل��ط��اب  يف  ا�شتثماره 
وال���������ش����ي����ا�����ش����ي والج�����ت�����م�����اع�����ي 
والق��ت�����ش��ادي وال��ث��ق��ايف، ومل يعد 
الديني،  اخل��ط��اب  على  مقت�شراً 
الرقمي  الع�شر  ظل  يف  خ�شو�شاً 
الذي اأ�شبح فيه اخلطاب املتطرف 

جمهول الهوية وامل�شدر.
حت����ولت  اأب��������رز  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
بتوظيف  ك��ان  املتطرف  اخل��ط��اب 
جائحة كوفيد- 19 يف التخويف 
املر�شى،  يف  وال�شماتة  وال��رتوي��ع 
ب��زع��م اأن ال���وب���اء ع��ق��اب م���ن اهلل 
التيارات  اأن  مو�شحاً  للب�شرية، 
على  تعتمد  اأ���ش��ب��ح��ت  امل��ت��ط��رف��ة 
وا�شتغالل  ال�����ذات�����ي،  ال���ت���م���وي���ل 
للرتويج  ال���ت���وا����ش���ل  م���ن�������ش���ات 

لأفكارهم.
حماربة  و����ش���ب���ل  اآل�����ي�����ات  وح������ول 
�شعادة  ق���ال  امل��ت��ط��رف،  اخل���ط���اب 
الدرعي:  ح��ب��ت��ور  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
باخلرباء  ال�شتعانة  يجب  “اإنه 
امل��وؤه��ل��ني مل��واج��ه��ة ه��ذا اخلطاب، 
يف  ال���ث���ق���ة  اإع����������ادة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
الدينية،  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الر�شمي  امل���ت���ح���دث  ���ش��ف��ة  ون�����زع 
ب��ا���ش��م ال��دي��ن ع��ن ه���ذا اخلطاب، 
بالن�سء  اله���ت���م���ام  ����ش���رورة  م���ع 
هذه  م��ن  وحت�شينهم  وال�����ش��ب��اب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اجلمهورية  الأق��ل��ي��ة  زع��ي��م  رف�����س 
كيفن  الأمريكي  النواب  جمل�س  يف 
ماكارثي تقدمي �شهادته اأمام جلنة 
اقتحام  يف  حتقق  التي  الكونغر�س 
ال�شوء  لإل��ق��اء  وت�شعى  الكابيتول 
على دور لدونالد ترامب يف اأحداث 

العام املا�شي.
اللجنة  اإن  بيان  م��اك��ارث��ي يف  وق��ال 
يتعلق  م����ا  يف  م���ق���اب���ل���ت���ي  “تريد 
ب��ت�����ش��ري��ح��ات ع���ام���ة ���ش��ارك��ت��ه��ا مع 
ال���ع���امل، وب�����ش��اأن حم���ادث���ات خا�شة 
لي�س لها اأدنى عالقة باأعمال العنف 

التي اندلعت يف الكابيتول«.
... عدم  اأ���ش��ف  دون  “قررت  اأ���ش��اف 
النفوذ  ا�شتغالل  �شوء  يف  امل�شاركة 

من جانب اللجنة اخلا�شة هذه«.
اخلا�شة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  وك�������ان 
من  ال�شاد�س  اأح���داث  يف  بالتحقيق 
بيني   2021 الثاين/يناير  كانون 
توم�شون قد اقرتح على ماكارثي يف 
وقت �شابق الأربعاء “لقاء يف الثالث 
�شباط/فرباير”  م���ن  ال���راب���ع  اأو 
الرئي�س  م��ع  “حمادثاته  ملناق�شة 
اأحداث  وب��ع��د  ت��رام��ب قبل وخ���الل 

العنف” تلك.
ات�شل  ماكارثي  اإن  اللجنة  وق��ال��ت 
بكبري موظفي ترامب، مارك ميدوز 
يف الأيام التي �شبقت الهجوم، عندما 

ترامب  ك��ان  اإذا  م��ا  توم�شون  جلنة 
وم�شت�شاروه قد �شجعوا على اأعمال 

العنف اأو خططوا لها.
ب��ع��د ال�����ش��اد���س م��ن ك��ان��ون ال��ث��اين/

لو�شائل  ت��وم�����ش��ون  ����ش���رح  ي��ن��اي��ر، 
اإعالم اأنه حاول اإحباط جهود منع 
امل�شادقة وك�شف عن ات�شال هاتفي 
“�شاخب” مع ترامب يوم الهجوم 
م�شيفا اأن ترامب يف مرحلة ما اأقر 

بامل�شوؤولية يف ذلك.
اإىل  امل���وج���ه���ة  ال���ر����ش���ال���ة  وج�����اء يف 
لها  املعلومات  ه��ذه  “كل  م��اك��ارث��ي 
الذهنية  احلالة  على  مبا�شر  تاأثري 
خ�����الل هجوم  ت����رام����ب  ل��ل��رئ��ي�����س 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  ال�شاد�س 
فيما كانت اأعمال العنف متوا�شلة«. 
وكان ماكارثي قد انتقد ترامب بعد 
ما  يف  ج��دد  لكنه  الكابيتول  هجوم 

بعد دعمه للرئي�س ال�شابق.
وج�����ه�����ت ال����ل����ج����ن����ة ا�����ش����ت����دع����اءات 
املثول  رف�����ش��ت  ب����ارزة  ل�شخ�شيات 
وزارة  اإىل  واأح��ال��ت  طوعيا،  اأمامها 
اللجنة  ب�������ازدراء  ات���ه���ام���ات  ال���ع���دل 
تطال �شخ�شني ل يزالن يرف�شان 
ال�شابق  امل�����ش��ت�����ش��ار  ه��م��ا  ال���ت���ع���اون 
ب����ان����ون وكبري  ���ش��ت��ي��ف  ل����رتام����ب، 
موظفيه ميدوز. لكن مل يت�شح ما 
ذلك  اإىل  �شتذهب  اللجنة  كانت  اإذا 
بع�شو  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  احل���د 

بارز يف الكونغر�س.

لل�شاد�س  الرئي�س  خطط  اجتمعت 
م���ن ك���ان���ون ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، وكل 
ال�����ش��ب��ل الأخ�����رى مل��ح��اولت��ه تغيري 

نتائج النتخابات«.
توم�شون،  قال  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
مع  م��ب��ا���ش��رة  ب��ال��ت��ح��دث  “اأقريت 

كان ترامب واأن�شاره يخططون ملنع 
فوز  على  امل�شادقة  من  الكونغر�س 
يف  الرئا�شية،  النتخابات  يف  بايدن 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  م��ن  ال�شاد�س 
ر�شالة  يف  توم�شون  وق��ال   .2021
اإىل ماكارثي “يجب اأن نعرف كيف 

وعرقلوا  الكابيتول،  مبنى  ترامب 
عملية امل�شادقة على فوز بايدن يف 
ترامب،  اأمام  الرئا�شية  النتخابات 
ال���رئ���ي�������س مايك  ن���ائ���ب  واأج���������ربوا 
ي����رتاأ�����س جل�شة  ك����ان  ال�����ذي  ب��ن�����س 
وحتقق  الختباء.  على  الكونغر�س، 

اأعمال  كانت  فيما  ال�شابق  الرئي�س 
ماكارثي  رف�س  متوا�شلة«.  العنف 
م�شاء  ب�������ش���ه���ادت���ه  الإدلء  ط���ل���ب 
الأرب���ع���اء واع��ت��رب ال��ت��ح��ق��ي��ق الذي 
جتريه اللجنة غري قانوين. خالل 
الهجوم اقتحم املئات من منا�شري 

يف اأوىل ندوات »تريندز« العلمية واأن�سطته املعرفية لعام 2022

علماء ومفكرون: »العامل الإ�سالمي يحتاج اإىل توليد م�سروع
 جتديدي علمي حقيقي قادر على مكافحة خطاب الكراهية والتطرف«

اإعفاء نادر من العقوبات.. وا�سنطن ت�سمح ل�سيول بدفع تعوي�س ل�سركة اإيرانية
•• �صيول-وكاالت 

اأعلنت كوريا اجلنوبية اأم�س اخلمي�س، اأن الوليات املّتحدة �شمحت لها 
باأن تدفع ل�شركة اإيرانية تعوي�شاً بع�شرات ماليني الدولرات لت�شوية 
نزاع يعود تاريخه اإىل 2010، يف اإعفاء نادر من العقوبات الأمريكية 

ال�شارمة املفرو�شة على اجلمهورية الإيرانية.
وقالت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية يف بيان، اإنها تلّقت من وزارة 
اخلزانة الأمريكية “ترخي�شاً حمّدداً” بدفع تعوي�س قدره 73 مليار 

وون )61 مليون دولر( ملجموعة دّياين الإيرانية.
“الرتخي�س ي�شمح لنا با�شتخدام النظام املايل الأمريكي  واأ�شافت اأن 
يف  اأملها  ع��ن  معربة  اخلا�س”،  الإي����راين  للم�شتثمر  تعوي�س  لدفع 

كوريا  بني  الثنائية”  العالقات  حت�شني  “يف  النتيجة  ه��ذه  ت�شاهم  اأن 
اجلنوبية واإيران.ويف 2018، اأ�شدر “املركز الدويل لت�شوية منازعات 
�شيول  اأمر مبوجبه  الدويل، قراراً  للبنك  التابعة  الهيئة  ال�شتثمار”، 
“دايوو  جم��م��وع��ة  ف�شلت  ب��ع��دم��ا  ل��دّي��اين  م��ال��ي��اً  تعوي�شاً  ت��دف��ع  ب���اأن 
على  ال���ش��ت��ح��واذ  يف   2010 يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ال��ك��وري��ة  اإلكرتونيك�س” 
دفع  لكّن  ال�شناعية،  الآلت  بت�شنيع  �شة  املتخ�شّ الإيرانية  املجموعة 
املفرو�شة  الأمريكية  العقوبات  ب�شبب  ممكناً  يكن  مل  التعوي�س  ه��ذا 
على اإيران. وكانت اإيران �شريكاً جتارياً رئي�شياً لكوريا اجلنوبية قبل اأن 
تن�شحب الوليات املتحدة اأحادياً من التفاق النووي يف 2018 وتعيد 

فر�س عقوبات م�شّددة على طهران.
النفط  اجلنوبية  كوريا  اإىل  ت�شّدر  اإي���ران  كانت  العقوبات  ه��ذه  وقبل 

وت�شتورد منها معّدات �شناعية وقطع غيار لل�شيارات واأجهزة منزلية.
قانونية  اإج���راءات  باّتخاذ  الإيرانية  اجلمهورية  ه��ّددت  املا�شي  والعام 
مليارات  �شبعة  عن  يزيد  مبلغاً  لها  ت�شّدد  مل  اإذا  اجلنوبية  كوريا  �شد 
قبل  �شيول  ا�شتوردتها  التي  الإيرانية  النفطية  ال�شادرات  ثمن  دولر 
لطهران  ثمنها  ت�شديد  م��ن  تتمّكن  مل  ولكّنها  الأم��ريك��ي��ة  العقوبات 

ب�شبب هذه العقوبات.
2015 بني  اأبرم يف  وجتري يف فيينا مفاو�شات لإحياء الّتفاق الذي 
طهران والدول ال�شّت العظمى قبل اأن تن�شحب منه الوليات املتحدة يف 
وتعيد فر�س عقوبات   2018 دونالد ترمب يف  ال�شابق  الرئي�س  عهد 

اقت�شادية قا�شية على اإيران.
حمادثات  اإىل  امل�شتوى  رفيعي  دبلوما�شيني  اجلنوبية  كوريا  واأر�شلت 

فيينا على اأمل حتقيق تقّدم يف ملف الأموال الإيرانية املجّمدة لديها.
ويف مفاو�شات فيينا ت�شّدد طهران على اأولوية رفع العقوبات التي اأعادت 
وا�شنطن فر�شها عليها، واحل�شول على �شمانات بعدم تكرار الن�شحاب 
الأمريكي. يف املقابل، ترّكز الوليات املتحدة وحلفاوؤها الأوروبيون على 
�شرورة اأن تعود اإيران لحرتام كامل التزاماتها مبوجب التفاق، والتي 

بداأت بالرتاجع عنها يف 2019 رّداً على ان�شحاب وا�شنطن.
اإي��ران، يف مقابل احلد  اقت�شادية عن  رفع عقوبات  فيينا  اتفاق  واأت��اح 
من اأن�شطتها الذرية و�شمان �شلمية برناجمها النووي. ال اأن مفاعيله 
ترمب.  دون��ال��د  عهد  يف  وا�شنطن  ان�شحاب  مذ  الالغية  حكم  يف  باتت 
النووي،  التفاق  اإىل  ب��الده  لإع��ادة  ا�شتعداده  بايدن  واأب��دى خلفه جو 

لكن ب�شرط امتثال طهران جمّدداً لبنوده.

م�سّرع جمهوري يرف�س التعاون مع حتقيق الكابيتول 
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العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
كيت�شان  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN تي�شتي  رخ�شة رقم:1117541 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة احمد �شامل عبيد خلفان الظاهري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف علي مبارك عبداهلل نهيل العرياين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ترويج انرتنا�شيونال 

لو�شائل العالم
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1051533 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة خالد مبارك �شيف �شعيد الهاملي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف امري حممد حممود ف�شل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
اجلديده  ال�ش�����ادة/ال�شنه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�س الرجالية
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1030411 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة جا�شم �شيف عامر اجلابري  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف علي عبداهلل علي العمودي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
�شركه ليت  التجاري  بال�شم   CN رقم:1075308 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  فيجني 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/م�شغل  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

�شم�شة للخياطة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1111970 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كركبات 

للتجارة العامه
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:3725717 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/العني  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شمارت اك�شربي�س للنقليات واملقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1904117 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مازميو 

لال�شت�شارات القانونية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2949181 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوحدة لت�شليح كهرباء ال�شيارات - فرع
الينا  تقدموا  قد    CN رقم:1114471-2  رخ�شة   

بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرونق 

لتف�شيل وخياطة املالب�س الن�شائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2400245 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شف القمر �شوبر ماركت

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1095944 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد اقبال فارنا�شى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ان�س ثاتا ثازهاث حممد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شعيد مبارك ذيبان املن�شورى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شعيد مبارك ذيبان املن�شورى من 100 % اإىل %51

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 300000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ن�شف القمر �شوبر ماركت

اإىل/ ن�شف القمر �شوبر ماركت ذ.م.م
HALF MOON SUPER MARKET L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تغبريه لتنظيف وتلميع ال�شيارات

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1141877 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد حبيب خليل اكربحاج عبداهلل عبداهلل %50

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طحنون عبداهلل حاجى ر�شا كرا�س %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح على �شالح ي�شلم العامرى

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ تغبريه لتنظيف وتلميع ال�شيارات
TAGBEERAH CAR CLEANING AND POLISHING

اإىل/ تغبريه لتنظيف وتلميع ال�شيارات ذ.م.م
TAGBEERAH CAR CLEANING AND POLISHING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/في�س كورت لتجارة ال�شماك

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3779104 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اقبال بوتيافيتيل مانينغال %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة موزاييك لدارة ال�شركات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MOSAIC COMPANIES MANAGEMENT - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رمي حممد على �شالح هالبى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ في�س كورت لتجارة ال�شماك
FISH COURT FISH TRADING

اإىل/ كورت لتجارة ال�شماك ذ.م.م
  FISH COURT FISH TRADING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابوف اند بيوند تامي لالأعالنات - �شركة ال�شخ�س 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ م م   رخ�شة رقم:4173431 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد جمعه خليفه كني�س القبي�شى من مالك اإىل �شريك

 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد جمعه خليفه كني�س القبي�شى من 100 % اإىل %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة زايد عبداهلل مبارك عبداهلل الكندى %10
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد عبداهلل ال�شيبه عبداهلل املطوع %10

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شامل عبداهلل �شامل الرواحى %10
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة احمد عيد عيد حممد املريخى %10

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة روان حممد �شيف حن�شول املحريبى %10
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ابوف اند بيوند تامي لالأعالنات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

ABOVE AND BEYOND TIME - SOLE PROPRIETORSHIP ADVERTISING L.L.C
اإىل/ اأبوف اأند بيوند تامي لالإعالنات ذ.م.م

ABOVE AND BEYOND TIME ADVERTISING L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شط�شطة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4255136 
 تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم �شط�شطة

SHATSHATA RESTAURANT

اإىل/ مطعم ك�شري �شط�شطة
   KOSHARY SHATATA RESTAURANT 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
لقطع  مدينة  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غيار ال�شيارات امل�شتعملة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4111177 

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل اإ�شم جتاري من/ جولدن مدينة لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

GOLDEN MADINA USED AUTO PARTS

اإىل/ جولدن مدينة لتنجيد ال�شيارات
GOLDEN MADINA AUTO UPHOLSTERY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابراهيم 

�شيف كرم للمقاولت وال�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2983228 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة 

ميت ما�شرت
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2792285 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جبل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التاكا للنقليات وال�شيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2745728 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايرليكيد المارات للغازات 

ال�شناعية ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1302068 

تعديل اإ�شم جتاري من/ ايرليكيد المارات للغازات ال�شناعية ذ.م.م
AIR LIQUIDE EMIRATES FOR INDUSTRIAL GASES L.L.C

اإىل / منتجات الهواء العربية للغازات ال�شناعية ذ.م.م
AIR PRODUCTS ARABIA FOR INDUSTRIAL GASES L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل
 النظام ال�سوري م�ستهدف بدعاوى ق�سائية عدة يف اأوروبا 

•• باري�س-اأ ف ب

ال�شوري، خ�شو�شا  النظام  اأوروب��ا  اأطلقت يف  دع��اوى ق�شائية عدة  ت�شتهدف 
يف اأملانيا حيث يتحّرك الق�شاء �شد جتاوزات وّثقتها منظمات غري حكومية 
يف حّق �شابط  “تاريخيا”  اأم�س اخلمي�س حكما  اأ�شدر  واإف��ادات فارين وقد 

�شابق يف املخابرات.
وق�شت املحكمة العليا الإقليمية يف كوبلن�س )غرب اأملانيا( باأن ال�شوري اأنور 
يف  اآخ��ري��ن  اآلف  وتعذيب  معتقلني  مقتل  عن  م�شوؤول  عاما(   58( ر�شالن 
معتقل للنظام يف دم�شق وذلك بني 2011 و2012. وحكمت عليه بال�شجن 

مدى احلياة لرتكابه جرائم �شّد الإن�شانية.
باإدانة  اأول  اإىل جزئني عن �شدور حكم  التي ق�ّشمت  املحاكمة  واأ�شفرت هذه 
ع�شو �شابق يف اأجهزة املخابرات لكّنه من رتبة اأدنى، وذلك بتهمة “التواطوؤ 

24 �شباط/ اإدانة كانت الأوىل من نوعها يف  يف  يف جرائم �شّد الإن�شانية”، 
يوؤكدون  ل�شوريني  الق�شائية  ال�شكاوى  اأملانيا  يف  ت�شاعفت   .2021 فرباير 
املبداأ  تطّبق  ب��رل��ني  ب���اأن  علما  ال��ن��ظ��ام،  �شجون  يف  للتعذيب  تعّر�شوا  اأن��ه��م 
القانوين للولية الق�شائية العاملية الذي ي�شمح لق�شائها مبحاكمة مرتكبي 

اجلرائم اخلطرة، بغ�ّس النظر عن جن�شيتهم اأو مكان ارتكاب اجلرائم.
اأملانيا  يف  لجئون،  غالبيتهم  �شوريني،  �شبعة  تقّدم   ،2017 اآذار/م��ار���س  يف 

ب�شكاوى ق�شائية �شد م�شوؤولني يف اأجهزة ال�شتخبارات ال�شورية.
يف اأيلول/�شبتمرب ُعر�شت اأمام املحكمة نحو 27 األف �شورة يف اإطار ق�شية 
الع�شكرية  ال�شرطة  يف  �شابق  م�شور  على  اأُط��ل��ق  ال���ذي  ال���ش��م  “قي�شر”، 
ال�شورية هرب من بالده وبحوزته اأكر من 50 األف �شورة وّثقت قتل اآلف 
ل�شّتى  وتعّر�شوا  جوعا  ت�شّوروا  بعدما  وح�شية  بطرق  ال�شوريني  املعتقلني 
اأنواع التعذيب. وبعد �شهرين قّدم 13 �شوريا �شكويني جديدتني على خلفية 

الأملانية غري  املنظمة  اأعلنت   2020 للتعذيب. يف حزيران/يونيو  التعّر�س 
احلكومية “اإي.�شي.�شي.اإت�س.اآر” اأن �شبعة �شوريني ممن تعّر�شوا للتعذيب 
اأو ممن �شهدوا عمليات اغت�شاب واعتداءات جن�شية يف مراكز احتجاز تابعة 
ت�شعة  الدعوى خ�شو�شا  وت�شتهدف هذه  ق�شائية.  بدعوى  تقّدموا  للنظام، 
بينهم  اجلوية”،  “املخابرات  ج��ه��از  ويف  احل��ك��وم��ة  يف  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 

الرئي�س ال�شابق للجهاز جميل ح�شن املقّرب من الرئي�س ب�شار الأ�شد.
توىل  دوليتني،  توقيف  مذّكرتي  بحقه  وفرن�شا  اأملانيا  اأ�شدرت  الذي  وح�شن 
قيادة املخابرات اجلوية حتى العام 2019. ونهاية متوز/يوليو 2021 وّجه 
الع�شكري  �شابق يف �شجن حم�س  �شوري  اإىل طبيب  التهام  الأمل��اين  الق�شاء 
بارتكاب جرائم الإن�شانية ب�شلوعه يف تعذيب معتقلني. و�شتبداأ حماكمته يف 
فرانكفورت الأ�شبوع املقبل. يف اأيلول/�شبتمرب 2015 فتحت النيابة العامة 
الباري�شية حتقيقا اأوليا ب�شبهة ارتكاب “جرائم �شد الإن�شانية” على خلفية 

عمليات خطف وتعذيب نّفذها النظام. يف متوز/يوليو 2016 تقّدمت عائلة 
طبيب مات بعمر 37 عاما يف اأحد �شجون النظام ب�شكوى ق�شائية يف باري�س 
حتقيق  ُفتح  الأول/اأكتوبر  ت�شرين  نهاية  وقتله.  بتعذيبه  النظام  فيها  تّتهم 
�شوريا يف  الفرن�شية يف  �شوريني يحمالن اجلن�شية  اختفاء  لك�شف مالب�شات 
اأوقف  ال�شكوى  اأخبارهما مّذاك. وبح�شب مقّدمي  2013، وانقطعت  العام 

عنا�شر قالوا اإنهم من جهاز “املخابرات اجلوية” مازن دّباغ وابنه باتريك.
مّذكرات  فرن�شي  قا�شي حتقيق  اأ�شدر   2018 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  ويف 
توقيف دولية بحق ثالثة من كبار م�شوؤويل النظام ال�شوري ب�شبهة ال�شلوع 
يف جتاوزت طاولت هذين املواطنني. واملّتهمون الثالثة يف هذه الق�شية هم 
الرئي�س ال�شابق جلهاز “املخابرات العامة” علي مملوك الذي اأ�شبح لحقا 
رئي�س مكتب الأمن الوطني، وجميل ح�شن، ومدير فرع باب توما )دم�شق( يف 

جهاز “املخابرات اجلوية” عبد ال�شالم حممود.

ال�شوداين  ال�شعب  “مطالب  اأن 
راأيناها  وال��ت��ي  ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

ب�شغف، ل ميكن حّقاً اأن ُتدفن«.

الأطراف،  جميع  لتلتقي  املتحدة 
اإىل  وت�شاعد ال�شودان على العودة 

طريق الدميوقراطية«.

ك�شبيل  الن��ت��خ��اب��ات  ب��اإج��راء  تطالب 
ل��ل��خ��روج م���ن ال��ف��و���ش��ى ال��ت��ي تعاين 

منها البالد.

الأخ���رية  ال��ت��ط��ّورات  اإىل  بالنظر 
“الدميوقراطية  فاإن  ال�شودان  يف 
معتربة  املحك”،  على  الآن  باتت 

نحتاجه  “ما  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
الكامل  دع��م��ن��ا  ت��ق��دمي  ه���و  الآن 
الأمم  ت�شهلها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ح��ادث��ات 

اخلارجية للدبلوما�شية القت�شادية. 
يف  �شفرياً  ليكون  ر���ش��ح   ،2009 يف 
ب��ري��ط��ان��ي��ا، ول��ك��ن��ه ع���ني ���ش��ف��رياً يف 
ال�شني 2010-2014 بعد تدهور 

العالقات بني اإيران وبريطانيا.
باأعمال  ق��ائ��ًم��ا  ��ا  اأي�����شً ���ش��ف��اري  ك���ان 
 ،1991-1989 اأمل��ان��ي��ا  يف  اإي����ران 
و�شفرياً يف النم�شا 1995-1992، 
ونائب   ،2001-1995 ورو���ش��ي��ا 
واأوقيانو�شيا  لآ�شيا  اخلارجية  وزير 
وال��ك��وم��ن��ول��ث ث���م ل�������ش���وؤون اأوروب�����ا 

.2009-2005
ُعنّي  متمر�شاً،  دبلوما�شياً  وب�شفته 
حول  املفاو�شات  يف  لإي���ران  مبعوثاً 
قزوين.  ل��ب��ح��ر  ال���ق���ان���وين  ال��و���ش��ع 
وه�����و ح���ا����ش���ل ع���ل���ى ال����دك����ت����وراه يف 
الإل��ك��رتون��ي��ات والت�����ش��الت. وعلى 
الآخرين  الأع�������ش���اء  م��ع��ظ��م  ع��ك�����س 
طالباً  ك����ان  امل���ف���او����س،  ال��ف��ري��ق  يف 
امل���ت���ح���دة، ح��ي��ث در�س  ال����ولي����ات  يف 
جورج  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 

وا�شنطن.

اإبراهيم �سيباين
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  تعليمه  تلقى 
املاج�شتري  درجتي  على  حا�شل  وهو 
والدكتوراة يف القت�شاد من جامعة 
مطلع  يف  ب���ل���وم���ن���غ���ت���ون،  اإن����دي����ان����ا 

الثمانينات.
وعلى   ،1983 يف  اإي�����ران  اإىل  ع���اد 
رئي�س  من�شب  �شغل  عقدين،  م��دى 
وهيئة  والئ����ت����م����ان،  امل�����ال  جم��ل�����س 
وجمل�س  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�شيا�شة  �شنع 
للبنوك  الأعلى  واملجل�س  البور�شة، 

يف اإيران. 
منظمة  يف  عليا  منا�شب  �شغل  كما 
وامل�����رك�����ز  وال����ت����خ����ط����ي����ط  الإدارة 

الإح�شائي الإيراين.
ا نائب رئي�س البنك  كان �شيباين اأي�شً
املركزي الإيراين 2003-1989. 
���ش��غ��ل من�شب  ذل�����ك،  م���ن  والأه�������م 
حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي الإي����راين 
اإي����ران  و���ش��ف��ري   ،2007-2003
و�شلوفاكيا  و�شلوفينيا،  النم�شا،  يف 

.2014-2008
عّينه   ،2014 يونيو )ح��زي��ران(  يف 
املجل�س  يف  ع�����ش��واً  الأع���ل���ى  امل��ر���ش��د 
اخلارجية  للعالقات  ال�شرتاتيجي 
املفو�شية  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  و���ش��غ��ل 

القت�شادية.

نزاهتها،  و�شمان  النتخابات  مرحلة 
م�������ش���ددي���ن ع���ل���ى اأن������ه ي���ج���ب اإج������راء 
املنا�شبة”؛  الظروف  “يف  النتخابات 

ع��ل��ى جدية  ق���وي���ة  اإ�����ش����ارة  ت���ع���ِط  مل 
دوره����ا يف اخل����روج م��ن ه���ذه املرحلة 
اإىل  ل��ي��ب��ي��ا  تعي�شها  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

مفتوًحا.  الأم�����ر  ت���رك  ال����ذي  الأم�����ر 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  وم��ن��ذ 
الليبية مظاهرات  املدن  ت�شهد معظم 

•• وا�صنطن-وكاالت

بولي�شي”  “فورين  جم��ل��ة  راأت 
على  ب���ات  ال�����ش��ودان  م�شتقبل  اأن 
املحك، بعد ا�شتقالة رئي�س الوزراء 
ح���م���دوك  اهلل  ع���ب���د  ال���������ش����وداين 
بالنتقال  حم���ت���ج���ني  ومت�������ش���ك 

املدين.
حمادثات  امل��ت��ح��دة  الأمم  وب����داأت 
م����ع اجل����م����اع����ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
“لإنقاذ  حم�����اول�����ة  يف  ال�����ب�����الد 
اإن  اإل  الدميقراطي”  ال��ت��ح��ول 
املتحدة  ل�����الأمم  اخل���ا����س  امل��م��ث��ل 
اإن  قال  لل�شودان فولكر بريثي�س، 
زمني  اإط���ار  حت��دي��د  ال�شعب  م��ن 

للمفاو�شات.
وح���������ش����ل ب���ريث���ي�������س ع����ل����ى دع����م 
الأع�����������ش�����اء اخل���م�������ش���ة ع�������ش���ر يف 
جمل�س الأم��ن ال��دويل يف اجتماع 

اإل اأن التفاق مل ير�س معار�شني 
ال��ت��ي تدعمها  رف�����ش��وا امل��ح��ادث��ات 

الأمم املتحدة.
وق��ال بريثي�س يف موؤمتر �شحايف 
اإّن�����ه يريد  يف اخل���رط���وم الث���ن���ني 
اإجراء حمادثات مع كل طرف على 
اإىل مرحلة  حدة لالنتقال بعدها 
ثانية يف مفاو�شات بني الطرفني، 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
ومت���������ش����ك����ت راب�������ط�������ة امل���ه���ن���ي���ني 
“ل  ب���������ش����ع����اره����ا  ال���������ش����ودان����ي����ني 

مفاو�شات، ل حل و�شط«.

مطالب املحتجني
ال�شودانيون  املحتجون  ويطالب 
النتقال  لقيادة  مدنية  بحكومة 
الع�شكريني  ل���ك���ن  ال�����ب�����الد،  يف 
اإنهم  وي���ق���ول���ون  ذل����ك  ي��رف�����ش��ون 
حكومة  اإىل  ال�شلطة  ي�شلموا  ل��ن 

واأفاد  الأرب��ع��اء  الأول  اأم�س  مغلق 
�شهدت  اجل��ل�����ش��ة  اأن  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي 
وال�شني  رو�����ش����ي����ا  م�����ن  اأ����ش���ئ���ل���ة 
املجل�س،  يف  الأف���ارق���ة  والأع�����ش��اء 
كينيا، والغابون، وغانا، “لكن دون 

معار�شة فعلية«.

دعم وا�سع للمبعوث الأممي
اجلل�شة   اإن  اآخ��ر  دبلوما�شي  وق��ال 
للمبعوث  وا���ش��ع��اً  �شهدت”دعماً 
ذلك  وم���ع  وجهوده”،  ب��ريث��ي�����س 
ُط��رح��ت اأ���ش��ئ��ل��ة ك��ث��رية اأي�����ش��اً عن 
و�شمان  ���ش��ام��ل��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ج��ع��ل 
م�شاركة جميع الأطراف الرئي�شية 

فيها.
ووا�شنطن  املتحدة  الأمم  اأن  ومع 
ق��ب��ل��ت��ا ب���ات���ف���اق ح���م���دوك يف 21 
ن����وف����م����رب )ت���������ش����ري����ن ال�����ث�����اين( 
ال�شوداين،  اجل��ي�����س  م��ع   2021

ت����ك����ن����وق����راط ق����ب����ل ان����ت����خ����اب����ات 
ويقول   .2023 )مت����وز(  ي��ول��ي��و 
امل��ح��ام��ي واملعلق  اأح��م��د اجل��ي��ل��ي، 
اجلي�س  اإن  ال�����ش��وداين  ال��ق��ان��وين 
اأو  ب��ال��ت��ف��او���س  يتنحى  اأن  مي��ك��ن 
اإىل  يقود  قد  ذل��ك  لكن  بانقالب، 
ح��رب اأه��ل��ي��ة. وت��دع��و خ��ل��ود خرب، 
ال�شودانية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  امل��ح��ل��ل��ة 
موؤ�ش�شة  يف  الإداري  وال�����ش��ري��ك��ة 
بارترنز”،  �شرتاتيجي  “اإن�شايت 
اخلرطوم،  يف  البحثية  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
مل��م��ار���ش��ة املزيد  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
اجلي�س  لإق����ن����اع  ال�����ش��غ��وط  م���ن 

بالتنحي.

بريطانيا
وقالت ال�شفرية الربيطانية لدى 
اجتماع  قبل  باربرا  املتحدة  الأمم 
جم��ل�����س الأم�������ن الأرب������ع������اء،  اإن����ه 

•• عوا�صم-وكاالت

بينما تتوا�شل املحادثات النووية يف 
فيينا، اعترب مركز اأبحاث “املجل�س 
خلفيات  على  نظرة  اأن  الأطل�شي” 
فريق  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني  الأع���������ش����اء 
يف  ت�شاعد  ق��د  الإي����راين،  التفاو�س 
خطة  اإحياء  �شعوبة  اأ�شباب  تف�شري 

العمل ال�شاملة امل�شرتكة.
منهم  العديد  اأن  اإىل  امل��رك��ز  واأ���ش��ار 
عهد  يف  الفا�شلة  باملحادثات  يرتبط 
حممود  الأ���ش��ب��ق  الإي����راين  الرئي�س 
 ،2013-2005 جن����اد  اأح���م���دي 
وكانوا معار�شني لإبرام التفاق، يف 
التكنوقراط  م��ن  بع�شهم  اأن  ح��ني 

غري ال�شيا�شيني.

علي باقري كني
ي�شغل علي باقري كني حالياً من�شب 
ويتحدر  النوويني،  املفاو�شني  كبري 
�شالت  وذات  ب���������ارزة  ع���ائ���ل���ة  م�����ن 
ج���ي���دة، وك�����ان وال������ده حم��م��د باقر 
اخلرباء  جمل�س  يف  ع�����ش��واً  ب��اق��ري 
املكلفة  الهيئة  وهي  عاماً،   23 مدة 
�شقيقه  اأم  الأع��ل��ى.  املر�شد  باختيار 
احلايل  الإي���راين  املر�شد  �شهر  فهو 
ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، وع��م��ه حم��م��د ر�شا 
من�شب  �شغل  ال���ذي  ك��ن��ي،  م��ه��دوي 
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ورئ��ي�����س ال������وزراء 
املوؤقت، وكان ع�شواً يف جمموعة من 
بينها  النافذة،  الإيرانية  املوؤ�ش�شات 
ت�شخي�س  الثوري، وجمل�س  املجل�س 
�شيانة  وجمل�س  ال��ن��ظ��ام،  م�شلحة 

الد�شتور، وجمل�س اخلرباء.
وكان م�شوؤوًل عن ال�شوؤون الأوروبية 
-2006 اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  يف 

ال�شيا�شة اخلارجية  2008، ونائب 
القومي  ل��الأم��ن  الأع��ل��ى  املجل�س  يف 
يف  ع�����ش��واً  وك���ان   ،2013-2008
برئا�شة  ال���ن���ووي  ال��ت��ف��او���س  ف��ري��ق 
اإىل   2008 ب����ني  ج��ل��ي��ل��ي  ���ش��ع��ي��د 

.2013
جليلي  حملة  ت��راأ���س   ،2013 ويف 
الرئا�شية الفا�شلة �شد روحاين. ويف 
الآون����ة الأخ����رية، عمل ب��اق��ري كني 
الق�شاء،  يف  الدولية  لل�شوؤون  نائباً 
حلقوق  الأعلى  للمجل�س  و�شكرترياً 
بالدفاع  امل��ك��ل��ف��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  الإن�������ش���ان، 
النتقادات  اأم����ام  اإي�����ران  ���ش��ج��ل  ع��ن 

الدولية.

 وحا�شل على الدكتوراه يف القانون 
الدويل من جامعة طهران.

غالم ر�سا بناهي
ه��و ن��ائ��ب حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك املركزي 
الإي��راين ل�شوؤون ال�شرف الأجنبي. 
حا�شل على درجة املاج�شتري يف اإدارة 
العلوم امل�شرفية من املعهد الإيراين 

للعلوم امل�شرفية.
كان نائباً لل�شوؤون امل�شرفية الدولية 
و�شوؤون ال�شرف الأجنبي يف م�شرف 
 ،2021-2018 اإيران”  “ملي 
وتراأ�س اللجنة العليا ملكافحة غ�شيل 
الأم��وال يف امل�شرف، وكان ع�شواً يف 
م�شرف  يف  لالئتمان  العليا  اللجنة 
وع�شو  دب����ي،  ف���رع  اإيران”  “ملي 
جمل�س اإدارة تنفيذي يف “ملي بنك 

بي ال �شي” فرع لندن.

بهزاد �سابري اأن�ساري
العالقات  كلية  مل�شت�شار  ن��ائ��ب��اً  ك��ان 
وخبرياً   ،2007-2003 الدولية 
ق��ان��ون��ي��اً يف ���ش��ف��ارة اإي����ران يف لهاي 
دائماً  ومم���ث���اًل   ،2011-2007
مناوباً لإيران لدى الأمم املتحدة يف 
فيينا من 2013 اإىل اليوم، واملدير 
الدولية  القانونية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 

بوزارة اخلارجية منذ 2020.
للمفاو�س  م�شاعد  من�شب  و���ش��غ��ل 
ال����ن����ووي ع���ب���ا����س ع���راق���ج���ي خالل 
للمفاو�شات  ال�����ش��اب��ق��ة  اجل�������ولت 
اأول  ال���ن���ووي���ة، واأ����ش���ب���ح م�����ش��ت�����ش��اراً 
لوزير اخلارجية اآنذاك حممد جواد 
الثاين(  ي��ن��اي��ر)ك��ان��ون  يف  ظ���ري���ف 

.2019
املاج�شتري  درج��������ة  ع����ل����ى  ح�������ش���ل 
 ،2002 يف  ط���ه���ران  ج��ام��ع��ة  م���ن 
وال����دك����ت����وراه يف ال���ق���ان���ون ال����دويل 
 ،  2011 يف  ط����ه����ران  ج���ام���ع���ة  يف 
ول��ه كتاب ع��ن امل��ع��اه��دات واآخ���ر عن 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

مهدي �سفاري
م����ه����دي ����ش���ف���اري ه����و ن����ائ����ب وزي����ر 

حميد ر�سا اأ�سغري
ال�شابق  الرئي�س  فهو  اأ���ش��غ��ري  اأم���ا 
ل��ل��ج��ن��ة ال����ن����ووي����ة مل��ج��ل�����س الأم�����ن 
القومي الأعلى يف اإيران، و�شارك يف 
عقد  من  لأك��ر  النووية  املفاو�شات 
اخلرباء  فريق  وت��راأ���س  الزمن.  من 
املفاو�شني  كبري  ب�شفته  الإي����راين 

النوويني بني 2008 و2013.
اأ�شغري،  اأن  اإىل  ت��ق��اري��ر  وُت�����ش��ري 
احل���ا����ش���ل ع��ل��ى درج�����ة ج��ام��ع��ي��ة يف 
ال�شابق  ال���ع���ام  وامل����دي����ر  ال����اله����وت 
وزارة  يف  ال����دول����ي����ة  ل���ل���م���ن���ظ���م���ات 
ينتمي  الي���ران���ي���ة،  ال����ش���ت���خ���ب���ارات 
ي�شم  ال���ذي  عمار”  “مع�شكر  اإىل 
رفيعي  امل�������ش���وؤول���ني  م���ن  جم��م��وع��ة 
املت�شددين  امل��ح��اف��ظ��ني  امل�����ش��ت��وى 
النووية  للدبلوما�شية  امل��ع��ار���ش��ني 

للرئي�س ال�شابق ح�شن روحاين.
دي�شمرب)كانون  يف  اأ���ش��غ��ري  وك��ت��ب 
لو  “حتى  اأن������ه   ،2021 الأول( 
العقوبات،  رف���ع  م��ن  اإي����ران  متكنت 
فاإن ال�شركات الغربية لن تكون على 

ا�شتعداد لال�شتثمار يف اإيران«.
مهدي  ي���ّت���ه���م  ل�����ذل�����ك،  واإ������ش�����اف�����ة 
علي  ال�شابق  الرئي�س  جنل  ها�شمي، 
اأ�شغري  رف�شنجاين،  ها�شمي  اأك��رب 
يف  ا�شتجوبوه  الذين  اأح��د  ك��ان  باأنه 
على  ُح��ك��م   ،2015 ويف  ال�����ش��ج��ن. 
بتهمة  اأع��وام   10 بال�شجن  ها�شمي 
الختال�س والر�شوة وجرائم اأمنية.

كما ورد ذكر اأ�شغري ب�شفته املحّقق 
�شاهني  ق�شيتي  م��ع  ت��ع��ام��ل  ال����ذي 
مو�شويان،  ح�����ش��ني  و���ش��ي��د  دادخ�����اه، 
الفريق  ���ش��اب��ق��ان يف  ع�����ش��وان  وه��م��ا 
بالتج�ش�س،  وم���ت���ه���م���ان  ال�����ن�����ووي 
ال�شحايف  ����ش���ه���ي���دي،  وه��ي��ن��غ��ام��ي��ه 
النواب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وم�����ش��ت�����ش��ار 
ال�����ش��اب��ق وزع��ي��م احل��رك��ة اخل�شراء 
م���ه���دي ك���روب���ي، ال�����ذي ُو����ش���ع قيد 

الإقامة اجلربية منذ 2011.

اأحمد اأ�سد زاده
جلنة  اأم��ني  من�شب  زاده  اأ�شد  �شغل 
للمجل�س  العامة  الأمانة  الطاقة يف 

العالقات الدولية من جامعة �شهيد 
به�شتي يف 2018.

و�شبق له اأن ن�شر مقالت يف جمالت 
وال�شحف  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
املحافظة مثل “ر�شالت” عن حركة 
الإن�شان،  وح���ق���وق  الن���ح���ي���از،  ع���دم 
وال����ت����ج����ارة ب����ني ب����ل����دان اجل����ن����وب، 

واملنظمات الدولية.

ر�سا جنفي
ي�شغل من�شب نائب وزير اخلارجية 
منذ  والقانونية  ال��دول��ي��ة  لل�شوؤون 
اأكتوبر)ت�شرين الأول( املا�شي. وكان 
الإيرانية  البعثة  يف  اأول  م�شت�شاراً 
نيويورك  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل����دى 
لإيران  و���ش��ف��رياً   ،2006-2002
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف 
ومديراً   ،2018-2013 فيينا  يف 
عاماً لل�شلم والأمن الدوليني بوزارة 

اخلارجية 2013-2006.
وجن���ف���ي اأ�����ش����ري ����ش���اب���ق يف احل����رب 
ال��ت��ي ا�شتمرت  ال��ع��راق��ي��ة الإي��ران��ي��ة 

8 اأعوام،.

علي فكري
ان�شّم علي فكري اإىل وزارة اخلارجية 
نائب  وُع���ني   ،1996 يف  الإي��ران��ي��ة 
واملالية،  القت�شادية  ال�شوؤون  وزي��ر 
ورئي�س منظمة ال�شتثمار وامل�شاعدة 
الق���ت�������ش���ادي���ة وال��ف��ن��ي��ة لإي�������ران يف 

�شبتمرب)اأيلول( 2021.
يف  اقت�شادياً  م�شت�شاراً  �شابًقا  وعمل 
-2008 ال�����ش��ني  اإي����ران يف  ���ش��ف��ارة 
-2014 اإي���ط���ال���ي���ا  ويف   ،2012

.2017
التخطيط  دائ��������رة  رئ���ي�������س  وك�������ان 
الق����ت���������ش����ادي ب���������وزارة اخل���ارج���ي���ة 
مكتب  ورئ��ي�����س   ،2018-2017
م��راق��ب��ة ال��ع��ق��وب��ات وال��ت�����ش��دي لها 
رئي�س  ون���ائ���ب   ،2020-2018
ال�شني  اإىل  الإي�����ران�����ي�����ة  ال���ب���ع���ث���ة 

.2021-2020

حممد ر�سا غائبي
باأعمال  القائم  ي�شغل حالًيا من�شب 
بفيينا،  الدولية  املنظمات  يف  اإي���ران 
وح�����ش��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراه يف 

الأع���ل���ى ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي الإي����راين 
10 اأع�����وام، ث��م ُع����نّي م�����ش��وؤوًل عن 
مكتب  يف  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  مكتب 
ال�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة وال��ت��ج��ارة بوزارة 

النفط.
ُعنّي   ،2021 )اأي��ل��ول(  �شبتمرب  يف 
وال�شوؤون  ال���ت���ج���ارة  ل���وزي���ر  ن���ائ���ب���اً 
الدولية بالإنابة بوزارة النفط، وهو 
البكالوريو�س  درج����ة  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ل 
�شهادة  ويكمل  ال��ب��رتول،  هند�شة  يف 
الإ�شرتاتيجية  الإدارة  يف  الدكتوراه 
م������ن ج����ام����ع����ة ال�������دف�������اع ال���وط���ن���ي 

الإيرانية.

ا�سماعيل بقائي حمانة
اخلارجية  وزارة  اإىل  حمانة  ان�شم 
فيها  و�شغل   ،2000 يف  الإي��ران��ي��ة 
امل�شت�شار  م���ن���ه���ا  م���ن���ا����ش���ب،  ع������دة 
القانوين، وخبري يف البعثة الدائمة 
يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ل�����دى  لإي���������ران 

نيويورك بني 2006 و2011.
و���ش��غ��ل م��ن�����ش��ب ن���ائ���ب رئ���ي�������س، ثّم 
والقانون  امل���ع���اه���دات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 

ال��������دويل ب����������وزارة اخل����ارج����ي����ة بني 
2011 و2015.

عبا�س  م�������ش���ت�������ش���اري  ك����ب����ري  وه�������و 
لرئي�س  ال�شابق  ال��ن��ائ��ب  ع��راق��ج��ي، 
عهد  يف  ال�����ن�����ووي�����ني  امل����ف����او�����ش����ني 
روح����اين، وم��دي��ر ع��ام ف��ري��ق العمل 
املكلف بتنفيذ خطة العمل امل�شرتكة 
بني  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ال�����ش��ام��ل��ة 

2015 و2018. 
وك���ان ���ش��ف��رياً وم��ن��دوب��اً دائ��ًم��ا لدى 
املتحدة يف جنيف منذ  الأمم  مكتب 

.2018
املاج�شتري  درج���ة  على  حا�شل  وه��و 
جامعة  م����ن  ال�������دويل  ال���ق���ان���ون  يف 
الثاين  واملاج�شتري  به�شتي،  �شهيد 
الدولية  واملنظمات  الدبلوما�شية  يف 
لوزارة  الدولية  العالقات  كلية  من 

اخلارجية.
 وهو حالياً طالب دكتوراه يف القانون 

الدويل العام بجامعة طهران.
يف  رئي�شي  ب�شكل  كتب  اأن  ل��ه  و�شبق 
واملنظمات  الإره����اب  مثل  موا�شيع 

الدولية.

•• طرابل�س-وكاالت

لرئا�شة  الإع���الم���ي  امل�����ش��ت�����ش��ار  اأع��ل��ن 
جمل�س النواب الليبي، فتحي املرميي، 
�شتكون  امل��ق��ب��ل،  الث���ن���ني  ج��ل�����ش��ة  اأن 
ب�شاأن  نهائية  حلول  ط��رح  يف  حا�شمة 
م�شتقبل النتخابات، لفًتا اإىل اأن “كل 
اخليارات مفتوحة«. واأ�شاف املرميي، 
خارطة  جلنة  اأن  �شحفي،  ت�شريح  يف 
الطريق باملجل�س تقوم بات�شالت مع 
جهات و�شخ�شيات حول ال�شيناريوهات 
اإىل مقرتح  املقبلة، وقد يتم التو�شل 
قبل  النتخابات  موعد  ب�شاأن  نهائي 
ج��ل�����ش��ة الث���ن���ني امل��ق��ب��ل، وق���د تطلب 
للت�شاور.  اآخ������ر  اأ����ش���ب���وًع���ا  ال��ل��ج��ن��ة 
والآراء  فامل�شاورات  املرميي،  وبح�شب 
النهائي  وال���ق���رار  ك��ث��رية،  امل��ط��روح��ة 
م�شرًيا  ال���ربمل���ان،  ق��ب��ة  حت��ت  �شيتخذ 
اأدت  اأن تدخالت بع�س الأط��راف  اإىل 
اإىل تاأجيل النتخابات الرئا�شية التي 

�شياغة الد�شتور تعترب قانونيًّا فاقدة 
ع���دة زواي���ا،  ال��د���ش��ت��وري م��ن  للغطاء 
الد�شتور بعد  دة  اأنها كتبت م�شوَّ منها 
مبا  امل��ح��دد  الد�شتوري  الأج���ل  انتهاء 
واأي خم��رج��ات عن  ���ش��ن��وات،   3 يفوق 
طريق هذه اللجنة �شتكون حمل طعن 

واإ�شقاط قانوين وا�شح وم�شتحق.
بن  حممود  ال�شيا�شي  املحلل  ويعترب 
يف  ويليامز  �شتيفاين  ع���ودة  اأن  ف���راج 
من�شب م�شت�شارة الأمني العام لالأمم 
املتحدة يف ملف ليبيا اإىل البالد “جرَّ 
كثرية  ت��داع��ي��ات  اإىل  الليبية  احل��ال��ة 
العودة  منها  مفتوحة،  و�شيناريوهات 
اأو  اأوراق جلنة احل��وار يف جنيف،  اإىل 
التوافق بني جمل�شي النواب والدولة، 
واملجل�س  ال����ن����واب  جم��ل�����س  ب����ني  اأو 
النواب  اأن يتخذ جمل�س  اأو  الرئا�شي، 
�شغلت  اأن  و���ش��ب��ق  اأح����ادي����ة«.  ق�����رارات 
امل�����ش��وؤول��ة الأمم���ي���ة وظ��ي��ف��ة مبعوث 
�شنة  بالإنابة  ليبيا  اإىل  املتحدة  الأمم 

املا�شي،  دي�شمرب   24 م��ق��ررة  ك��ان��ت 
النتخابات  اإج��راء  اإمكانية  م�شتبعًدا 
اأ�شباب  لأن  اجل�����اري؛  ي��ن��اي��ر   24 يف 
زالت  ما  والأمنية(  )الفنية  التاأجيل 
املقرتحة،  احل����ل����ول  وع�����ن  ق���ائ���م���ة. 
اأمام  مفتوحة  اخل��ي��ارات  ك��ل  اأن  ب��نيَّ 
ب��اإع��ادة النظر  ���ش��واء  ال��ن��واب،  جمل�س 
املوؤ�ش�شات من  اأو ت�شكيل  القوانني،  يف 
تاأجيل  ه��ن��اك  ك���ان  اإذا  واأن����ه  ج��دي��د، 
ت�شكيل  يتم  فقد  لالنتخابات  طويل 
حكومة جديدة، وكذلك اإعادة ت�شكيل 
خبري  وي��ت��وق��ع  غ��ريه��ا.  اأو  املفو�شية 
الرحمن  ع��ب��د  ال��د���ش��ت��وري  ال��ق��ان��ون 
عرب  ل��ه  التجهيز  يتم  م��ا  اأن  اجل���ايل 
يف  ي�شب  ودولية،  حملية  قنوات  عدة 
ما  م�شرتكة  جلنة  فكرة  اإح��ي��اء  خانة 
بني الربملان واملجل�س الأعلى للدولة؛ 

ملراجعة م�شودة الد�شتور وتنقيحها.
ملوقع  ح��دي��ث��ه  اجل�����ايل يف  وب��ح�����ش��ب 
جلنة  ف����اإن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 

واأعرب، يف حديثه ل�”�شكاي   .2020
اأن كل  عن خ�شيته من  نيوز عربية”، 
اأ�شرية  �شتظل  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  ه���ذه 
نظرة املجتمع الدويل والإ�شرار على 
تعهدات  ك���ل  اأن  ح���ني  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 
املجتمع الدويل وموؤ�ش�شاته مل يطبق 
منها �شيء حتى الآن.  و�شهد الأ�شبوع 
الدول  جانب  من  حت��رك  اأول  املا�شي 
تاأجيل  ت���داع���ي���ات  جت����اه  الأوروب�����ي�����ة 
اإيطاليا  اأج�����رت  ح��ي��ث  الن��ت��خ��اب��ات؛ 
حم�����ادث�����ات م����ع ف���رن�������ش���ا وال�����ولي�����ات 
ال�شيناريوهات  ل��ب��ح��ث  امل����ت����ح����دة؛ 
بني  هاتفية  ات�����ش��الت  يف  امل��ط��روح��ة 
ومع  ال��ث��الث.  ال���دول  خارجية  وزراء 
اأن  اإل  ب���اخل���ط���وة،  ل��ي��ب��ي��ني  ت��رح��ي��ب 
متاأخرة”،  “جاءت  ي���راه���ا  ب��ع�����ش��ه��م 
وك������ان ي���ل���زم احل������زم يف دع�����م اإج������راء 
الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا ال����ذي كان 
املن�شرم.ويرى  دي�شمرب   24 م��ق��رًرا 
حمللون ليبيون اأن �شتيفاين ويليامز 

فورين بولي�سي: م�ستقبل ال�سودان على املحك

يف جل�سة الثنني لربملان ليبيا.. كل اخليارات مفتوحة

العديد منهم يرتبط باملحادثات الفا�سلة يف عهد اأحمدي جناد 

الوفد الإيراين املفاو�س... ما�ٍس طويل يف خدمة النظام
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العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باب الريان لنقل الثاث

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:4023885 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / فاطمه �شامل حممد الربيعى املن�شورى من 100 % اإىل %1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شيخ حممد عبدالب�شري  %99
تعديل راأ�س املال / من 80000 اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ باب الريان لنقل الثاث
BAB ALRAYAN MOVERS
اإىل/ باب الريان لنقل الثاث ذ.م.م

  BAB ALRAYAN MOVERS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خدمات زون للو�شاطة التجارية ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3892498 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مو�شى �شامل را�شد عبيد املن�شورى من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / مو�شى �شامل را�شد عبيد املن�شورى من 50 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فاطمه احمد عبداهلل اخلالدى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ خدمات زون للو�شاطة التجارية ذ.م.م

KHADAMAT ZONE COMMERCIAL BROKERAGE L.L.C
اإىل/ خدمات زون للو�شاطة التجارية �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

KHADAMAT ZONE COMMERCIAL BROKERAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيوند كورب للتقنيات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3664396 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ديباىل كولكارنى ديديجى كي�شافمورتى  %25

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شريا نامبيار  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف براديب اجنيفيتيل فا�شوديفان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ديديجى ك�شافمورتى جايتريثتا 

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

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 170129

با�ش��م: يا�شار دونديورما يف جيدا ماّديلريي اأنونيوم �شريكيتي

وعنوانه: جازيانتيب كارايولو ايركينيز ميفكيي 5. كيه اأم، كاهرامامنار�س / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )170129(  بتاريخ: 2013/07/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2022/03/04 وحتى تاريخ : 2032/03/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 168536

با�ش��م: �شرتامبا ميديا ال ال �شي

وعنوانه: 2700 نيل�شون رود # 631 ، �شانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة 

الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )168536(  بتاريخ: 2013/07/21

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2022/01/30 وحتى تاريخ : 2032/01/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364367         بتاريخ: 2021/11/12
با�ش��م: ايه. ام. ب�شت كومباين، انك.

وعنوانه: 1 اأمب�شت رود، اأولدويك، نيو جري�شي 08858 ، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

من�شورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل يف طبيعتها جمالت ون�شرات اإخبارية ومقالت وتقارير التي توفر 
البحث والتحليل والتعليق على �شناعة التاأمني العاملية.

الواق�عة بالفئة: 9
و�شف العالمة: كلمة BEST يف و�شط �شكل بي�شاوي والن�س AM يتقاطع مع خمطط الو�شط 
ال�شفلي لل�شكل  الو�شط  SINCE 1899 يتقاطع مع خمطط  البي�شاوي والن�س  العلوي لل�شكل 

البي�شاوي بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364368         بتاريخ: 2021/11/12
با�ش��م: ايه. ام. ب�شت كومباين، انك.

وعنوانه: 1 اأمب�شت رود، اأولدويك، نيو جري�شي 08858 ، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البحث  تقدم  التي  والتقارير  الإخبارية  والن�شرات  والكتب  املجالت  بها  واملعنى  املطبوعة  املن�شورات 
والتحليل والتعليق على �شناعة التاأمني العاملية.

الواق�عة بالفئة: 16
و�شف العالمة: كلمة BEST يف و�شط �شكل بي�شاوي والن�س AM يتقاطع مع خمطط الو�شط 
ال�شفلي لل�شكل  الو�شط  SINCE 1899 يتقاطع مع خمطط  البي�شاوي والن�س  العلوي لل�شكل 

البي�شاوي بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364369         بتاريخ: 2021/11/12
با�ش��م: ايه. ام. ب�شت كومباين، انك.

وعنوانه: 1 اأمب�شت رود، اأولدويك، نيو جري�شي 08858 ، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني  و�شركات  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  بت�شنيفات  يتعلق  فيما  وحتديثاتها  املالية  املعلومات  توفري 
واأوراقها املالية وال�شندات والأدوات املالية الأخرى عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ؛ توفري مبا�شرة عرب الإنرتنت 

الأخبار والتحليالت والتعليقات يف جمالت التاأمني والتمويل والأعمال عرب �شبكة كمبيوتر عاملية.
الواق�عة بالفئة: 36

و�شف العالمة: كلمة BEST يف و�شط �شكل بي�شاوي والن�س AM يتقاطع مع خمطط الو�شط العلوي 
البي�شاوي  لل�شكل  ال�شفلي  الو�شط  خمطط  مع  يتقاطع   SINCE 1899 والن�س  البي�شاوي  لل�شكل 

بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364365         بتاريخ: 2021/11/12
با�ش��م: تيكا رانك تيكنولوجريي �شانايي يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي

ا�شطنبول،  اأ�شنلري،  ن��و:1  كابي  ا�س   155 نو:  ج��اد.  ا�شفالتي  لوندرا  ا�شكي  م��اه.  �شيفتي هافوزلر  وعنوانه: 
تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
فحم،  ال�شلب،  الغبار; الوقود  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  قطع; مركبات  �شناعية; موائع  و�شحوم  زيوت 
حطب; الوقود ال�شائل والغازي; برتول، زيت ديزل، غاز البرتول امل�شال، غاز طبيعي، زيت الوقود واإ�شافاتها 

غري الكيميائية; �شموع; الفتائل; �شمع �شبه جاهز; �شمع وبرافني لغرا�س ال�شاءة; طاقة كهربائية
الواق�عة بالفئة: 4

و�شف العالمة: كلمات leone di fiume مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف لتينية باللون ال�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 364366         بتاريخ: 2021/11/12
با�ش��م: تيكا رانك تيكنولوجريي �شانايي يف تيجاريت ليمتد �شريكيتي

وعنوانه: �شيفتي هافوزلر ماه. ا�شكي لوندرا ا�شفالتي جاد. نو: 155 ا�س كابي نو:1 اأ�شنلري، ا�شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأجهزة التنظيف غري الكهربائية التي تعمل يدوًيا، الفر�س بخالف فر�س الطالء، ورقائق ال�شلب للتنظيف، 
اإ�شفنج للتنظيف، �شوف ال�شلب للتنظيف، اأقم�شة املن�شوجات للتنظيف، قفازات لغ�شل الأطباق، اآلت التلميع غري 
الكهربائية لالأغرا�س املنزلية، مكان�س لل�شجاد، مما�شح; فرا�شي اأ�شنان، فرا�شي اأ�شنان كهربائية، خيوط لالأ�شنان، 
فرا�شي حالقة، فر�س ال�شعر، اأم�شاط; الأوعية اأو الأواين املنزلية اأو للمطبخ غري الكهربائية املدرجة يف هذه الفئة 
بخالف ال�شوك وال�شكاكني واملالعق، اأطقم خدمات )اأطباق(، القدور واملقايل، فتاحات قوارير، اأوعية زهور، ق�شبة 
)م�شا�شة( لل�شرب، اأواين طهو غري كهربائية; األواح كي واأغطيتها على �شكلها، رفوف التجفيف للغ�شيل، �شماعات 
جتفيف املالب�س; اأقفا�س للحيوانات املنزلية، اأحوا�س ال�شمك الداخلية، اأحوا�س الأحياء املائية واملرابي للحيوانات 
اأو  الداخلية للحيوانات وزراعة النباتات; احللي وال�شلع الزخرفية من الزجاج، خزف �شيني )بور�شلني(، اخلزف 
الطني واملعنى بها التماثيل، التماثيل، مزهريات وكوؤو�س اجلوائز; م�شائد فئران، م�شائد ح�شرات، اأدوات كهربائية 
اأجهزة  العطور،  العطور، بخاخات عطور، مبخرات  ذباب; حارقات  ذباب، م�شارب  جلذب وقتل احل�شرات، م�شائد 
لإزالة املكياج كهربائية وغري كهربائية; املذررة )قطيفة جتميل الوجه بامل�شحوق(، حقائب تواليت، فوهات خلرطوم 
الر�س، فوهات لعلب الري، اأدوات �شقاية، اأوعية اأو علب �شقى احلدائق; زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول عدا 
الزجاج امل�شتعمل يف املباين، ف�شيف�شاء زجاجية وزجاج م�شحوق للزخرفة لي�شت للبناء، ال�شوف الزجاجي بخالف 

امل�شتخدم يف العزل اأو املن�شوجات -   الواق�عة بالفئة: 21
و�شف العالمة: كلمات leone di fiume مكتوبة ب�شكل خا�س بحروف لتينية باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14809
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/19 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده خمبز �سكارليت �س.ذ.م.م )حاليا( / �سكارليت لتجارة منتجات املخابز ذ.م.م )�سابقا( + 

فيكى زويا �سكارليت و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم    الو�سف  

 38,850  معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70363

نحن �شركة ام ام بي للدعايه والعالن ���س.ذ.م.م رخ�شة جتارية 
رقم 835136 �شادرة من التنمية الأقت�شادية باإمارة دبي.

اأن��ه مت قطع كافة العالقات من جميع الن��واع مع ال�شيد/  نعلن 
اماراتية رقم  امريكي اجلن�شية- هوية  با�شكامي-  مالك حممود 
 568119272 رق���م  �شفر  ج���واز   784-1981-8308242-3
وذل�����ك مب���وج���ب م��ل��ح��ق ت��ع��دي��ل ع��ق��د ت��اأ���ش��ي�����س ال�����ش��رك��ة امل�����وؤرخ 

يف:2021/11/25.
اأو  �شيكات  اأو  اأي م�شتندات  يعد م�شئوًل عن  املذكور مل  باأن  علماً 

ح�شابات اأو ت�شفيات اأو اأية م�شاألة من اأي نوع كانت اأو  �شتكون.
من  با�شكامي  حممود  مالك  ال�شيد/  م�شئولية  نخلي  ومبوجبه 

كافة الألتزامات من اأي نوع جتاه ال�شركة.

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  14 يناير 2022 العدد 13442

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10330/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/47 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )392490( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : �شن & فن ووتر �شبورت �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع البراج - وي�شت بريي تاور 

1 - الطابق 19 - مكتب 1901 - 1909 - وميثله:احمد علي �شالح نا�شر املازمي 
املطلوب اإعالنه : 1- معاذ هزاع حم�شن الب�شري  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )392490( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1318/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/67 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )381665( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 

 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين
مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- خالد طاهر واوان �شيدان ال�شمري  - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )381665( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1319/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/134 عقاري جزئي واملعدل بال�شتئناف رقم 
2021/540 ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )729372( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار ب�شفتها اخللف القانوين للموؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ���ش��ارع امل��ط��ار منطقة ب��ور���ش��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 - 
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عربي ودويل

•• دبي-رويرتز

اإي�����ران  اإن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  ي���ق���ول 
وال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة ت���ب���دي���ان 
الق�شايا  اإزاء  امل��رون��ة  من  القليل 
النووية  امل��ح��ادث��ات  يف  اجلوهرية 
يثري  مما  فيينا،  يف  املبا�شرة  غري 
التو�شل  اإمكانية  ح��ول  ت�شاوؤلت 
لتجديد  ق��ري��ب��ا  و���ش��ط  ح���ل  اإىل 
2015 مبا  امل����ربم ع���ام  الت���ف���اق 
ي��ب��دد امل��خ��اوف م��ن ان����دلع حرب 

اأو�شع يف ال�شرق الأو�شط.
وبعد ثماين جولت من املحادثات، 
ل تزال النقاط ال�شائكة هي �شرعة 
ونطاق رفع العقوبات عن طهران، 
مبا يف ذلك مطالبة اإيران ب�شمان 
اأم��ري��ك��ي ب��ع��دم ات��خ��اذ امل��زي��د من 
ومتى  وكيف  العقابية،  اخلطوات 
اأن�شطة  على  القيود  ا�شتعادة  يتم 

اإيران النووية.
وك�����ان الت����ف����اق ال����ن����ووي ق���د حد 
لتخ�شيب  اإي���������ران  ن�������ش���اط  م����ن 
اليورانيوم لي�شعب عليها تطوير 
تنفيه  طموح  وهو  نووية،  اأ�شلحة 
العقوبات  رف���ع  م��ق��اب��ل  ط���ه���ران، 
الأمريكي  الرئي�س  لكن  الدولية. 
ان�شحب  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�شابق 
من التفاق يف عام 2018، قائال 
اإن التفاق مل يقدم ما يكفي لكبح 
اأن�شطة اإيران النووية وبرناجمها 
لل�شواريخ البالي�شتية ونفوذها يف 
املنطقة، ثم اأعاد فر�س العقوبات 
ب�شدة  اأ����ش���رت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة 

بالقت�شاد الإيراين.
اإيران  ردت  عام،  ملدة  انتظار  وبعد 
بخرق  ت�����رام�����ب  ����ش���غ���وط  ع���ل���ى 
ذلك  وت�شمن  تدريجيا،  الت��ف��اق 
اليورانيوم  خم��زون��ات  بناء  اإع���ادة 

اتفاق” لإحياء التفاق النووي.
وا���ش��ت��ب��ع��دت اإي�����ران الل���ت���زام باأي 
موعد نهائي “من وحي اخليال” 

للمحادثات.
اإي��راين ثان مقرب  وق��ال م�شوؤول 
م���ن ف��ري��ق ال��ت��ف��او���س الإي�����راين 
“لقد طلبوا عدة مرات من اإيران 
اأثناء  ال��ن��ووي��ة  اأن�شطتها  اإب���ط���اء 
الأمريكيون  وح��ت��ى  امل���ح���ادث���ات، 
موؤقت  ات��ف��اق  ح��ول  ر�شائل  نقلوا 
م����ن خ�����الل اأط���������راف اأخ���������رى... 

ورف�شت اإيران ذلك«.
قال  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق،  ط��ل��ب  ع��ل��ى  وردا 
اخلارجية  وزارة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
ن�شر  ع������دم  ط���ل���ب  الأم����ري����ك����ي����ة، 
نحن،  “بالطبع  ل��روي��رتز  ا�شمه، 
وامل��ج��ت��م��ع ال����دويل ب��اأ���ش��ره، نريد 
برناجمها  ت��ب��ط��ئ  اأن  اإي�����ران  م��ن 
بو�شوح  ذلك  اأبلغنا  وقد  النووي، 
نتفاو�س  “ل  واأ���ش��اف  �شديد”. 

على التفا�شيل علنا«.
الأخرى  اخل���الف  ن��ق��اط  وت�شمل 
النووية  امل��رك��زي  ال��ط��رد  اأج��ه��زة 
اأجهزة  وه��ي  الإي��ران��ي��ة،  املتقدمة 
ل�شتخدامه  ال���ي���وران���ي���وم  ت��ن��ق��ي 
كوقود يف حمطات الطاقة الذرية 
اأ�شلحة  ���ش��ن��ع  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه  اأو 
نقاء  درج��ة  اإىل  و�شوله  حالة  يف 

عالية.
“املناق�شات  الأول  امل�شوؤول  وق��ال 
م�����ش��ت��م��رة ح����ول م��ط��ال��ب��ة اإي�����ران 
الطرد  اأج��ه��زة  واإغ����الق  بتخزين 

املركزي املتقدمة«.
وردا على طلب للتعليق على هذه 
امل�����ش��األ��ة، ق���ال دب��ل��وم��ا���ش��ي غربي 
لتجاوز  �شبل  ع��ن  نبحث  “نحن 
عملية  ب�شاأن  اإي��ران  مع  خالفاتنا 

التحقق«.

وا�سنطن ت�سعى لتو�سيع
 العقوبات الأممية على بيونغ يانغ 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

الأمن  جمل�س  يف  ال�14  �شركائها  على  �شتقرتح  اأّنها  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
اأطلقت  بعدما  ال�شمالية  كوريا  املفرو�شة على  العقوبات  نطاق  تو�شيع  ال��دويل 
الأممية  ال���ق���رارات  تنتهك  جت���ارب  يف  بال�شتية  ���ش��واري��خ  م��وؤخ��راً  ي��ان��غ  بيونغ 
ال�شادرة بحّقها. وقالت ال�شفرية الأمريكية لدى الأمم املّتحدة ليندا توما�س-
املّتحدة تقرتح فر�س عقوبات  “الوليات  اإّن  تغريدة على تويرت  غرينفيلد يف 
�شّتة   2021 اأيلول/�شبتمرب  منذ  اأطلقت  بعدما  ال�شمالية  كوريا  على  اأممية 
�شواريخ بال�شتية، كّل منها ينتهك ق��رارات جمل�س الأمن ال��دويل«. واأتت هذه 
الوليات  اأّن  الأمريكيتني  واخلارجية  اخلزانة  وزارت��ي  اإع��الن  بعيد  التغريدة 
املّتحدة فر�شت عقوبات مالية جديدة على خم�شة كوريني �شماليني لرتباطهم 
بربنامج بيونغ يانغ لأ�شلحة الدمار ال�شامل. ومل تو�شح ال�شفرية الأمريكية يف 
تغريدتها نوع العقوبات التي تقرتحها بالدها على �شركائها يف جمل�س الأمن، 
علماً باأّن ال�شني ورو�شيا اللتني تتمّتعان بحّق النق�س يف املجل�س تطالبان منذ 

اأكر من عام بتخفيف العقوبات املفرو�شة على بيونغ يانغ ولي�س ت�شديدها.
لكّن م�شدراً دبلوما�شياً اأمريكياً اأو�شح اأّن الوليات املّتحدة لن ت�شعى يف جمل�س 
ال�شمالية  املفرو�شة على كوريا  العقوبات  ي�شّدد  الأمن ل�شت�شدار قرار جديد 
بل اإّن جّل ما تطمح اإليه هو اإدراج الكوريني ال�شماليني اخلم�شة الذين فر�شت 

عليهم عقوبات لتّوها على القائمة الأممية ال�شوداء.
وقال امل�شدر اإّن وا�شنطن جتري مناق�شات مع �شركائها يف جمل�س الأمن لإدراج 
هوؤلء الكوريني ال�شماليني اخلم�شة على قائمة الأ�شخا�س والكيانات امل�شتهدفة 
من قبل جلنة العقوبات التابعة لالأمم املّتحدة واملعنية بكوريا ال�شمالية. وعلى 
غرار �شائر جلان العقوبات الأممية فاإّن جلنة العقوبات املعنية بكوريا ال�شمالية 
الأم��ن وقراراتها ل  الأع�شاء يف جمل�س  ال�15  ال��دول  تتكّون من ممّثلني عن 

ت�شدر اإل بالإجماع.
اأ�شدر  اإذ  ال�شمالية  اأظهر جمل�س الأمن وحدة نادرة ب�شاأن كوريا   ،2017 ويف 
قرارات فر�س مبوجبها ثالث حزمات من العقوبات القت�شادية ال�شديدة �شد 

بيونغ يانغ ب�شبب اإجرائها جتارب نووية و�شاروخية.
اأّنها اختربت بنجاح هذا  يانغ  اإع��الن بيونغ  امل�شعى الأمريكي غداة  وياأتي هذا 
الأ�شبوع �شاروخاً فرط �شوتي يف ثالث جتربة من نوعها منذ اأيلول-�شبتمرب. 
الأمم  ق��رارات  تنتهك  اإّنها  قائلة  ال�شاروخية،  التجربة  بهذه  وا�شنطن  ون��ّددت 

املتحدة وت�شّكل “تهديداً” على “املجتمع الدويل«.

املخ�شب وتكريره اإىل درجة نقاء 
اأجهزة  وتركيب  اأع��ل��ى  ان�شطاري 
لت�شريع  م��ت��ط��ورة  م��رك��زي  ط���رد 

الإنتاج.
وب��ع��د اأ���ش��ه��ر م��ن امل��ح��ادث��ات التي 
بداأت بعد اأن حل جو بايدن حمل 
يقول  الأبي�س،  البيت  يف  ترامب 
اإن  الآن  ال��غ��رب��ي��ون  امل�������ش���وؤول���ون 
التفاق.  اإحياء  اأم��ام  ينفد  الوقت 
امل�شوؤولني الإيرانيني ينفون  لكن 
اأن الوقت ميثل اأي �شغط عليهم، 
اأن  ميكن  القت�شاد  اإن  ويقولون 
ي�شتمر بف�شل مبيعات النفط اإىل 

ال�شني.

* ’نحن بحاجة
 اإىل �سمانات’

قال م�شوؤول اإيراين �شابق اإن حكام 
نهجهم  اأن  م��ن  “واثقون  اإي����ران 
ال�����ش��ارم ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ع���دم قبول 

حلول و�شط... �شيوؤتي ثماره«.
اإن����ه ع��ل��ى الرغم  وق���ال���ت ف��رن�����ش��ا 
من اإح��راز بع�س التقدم يف نهاية 
زالت  م��ا  الأول،  ك��ان��ون  دي�شمرب 
بعيدة عن  العاملية  والقوى  اإي��ران 

اإحياء التفاق.
واأ�����ش����ارت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 
غري  لكن  ب�شيط  “تقدم  حتقيق 

كاف يف الأ�شابيع الأخرية.
با�شم  املتحدث  براي�س  نيد  وق��ال 
الأم���ري���ك���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة  وزارة 
ل  الب�شيط  “التقدم  لل�شحفيني 

الطرف  لكن  النووية(.  خطواتها 
الآخر يقول اإن ب�شعة اأيام �شتكون 
منت  على  النفط  لتحميل  كافية 
�شفينة وت�شديره وحتويل اأمواله 

من خالل نظام م�شريف«.

* التهديدات
األقت تهديدات من جانب اإ�شرائيل 
ويعتقد  املحادثات.  على  بظاللها 
اإ�شرائيل  اأن  وا����ش���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
ال�شرق  ال��وح��ي��دة يف  ال��دول��ة  ه��ي 
اأ�شلحة  مت���ل���ك  ال���ت���ي  الأو������ش�����ط 
ن���ووي���ة، يف ح���ني اأن���ه���ا ت��ن��ظ��ر اإىل 
اإيران بو�شفها تهديدا لوجودها. 
مبهاجمة  اإ�����ش����رائ����ي����ل  وه��������ددت 
اإذا راأت  املن�شاآت النووية الإيرانية 
املطاف  نهاية  الدبلوما�شية يف  اأن 
غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى اح���ت���واء ق���درات 

واإمكانات اإيران النووية.
اإذا  اإنها �شرتد بقوة  اإي��ران  وتقول 

تعر�شت للهجوم.
“اأوائل  غ��رب��ي  دب��ل��وم��ا���ش��ي  وق���ال 
�شباط )فرباير( هو موعد نهائي 
واأ�شاف  فيينا”.  ملحادثات  واقعي 
اأن�������ه ك���ل���م���ا ب���ق���ي���ت اإي���������ران خ����ارج 
النووية  اخل����ربة  زادت  الت���ف���اق، 
التي �شتكت�شبها وقّل الوقت الذي 
قنبلة  ل�شنع  لل�شباق  حتتاجه  قد 

اإذا اختارت ذلك.
“ما  اآخ��ر  دبلوما�شي غربي  وق��ال 
كانت  اإذا  مما  متاأكدين  غري  زلنا 
اإي������ران ت��ري��د ح��ق��ا ال��ت��و���ش��ل اإىل 

وقال م�شوؤول اإيراين رفيع “يجب 
تاأكيدات  تقدمي  الأمريكيني  على 
عقوبات  ف���ر����س  ي���ت���م  ل����ن  ب����اأن����ه 
امل�شتقبل  اإي����ران يف  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
بحاجة  ون��ح��ن  م�شمى.  اأي  حت��ت 
لن  اأم���ري���ك���ا  ب�����اأن  ���ش��م��ان��ات  اإىل 
تن�شحب من التفاق مرة اأخرى«.

الإخباري،  نيوز  ن��ور  موقع  وذك��ر 
لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ت��اب��ع 
اأم�����س الأول  ال��ق��وم��ي الإي������راين، 
الرئي�شية  ال�����ش��روط  اأن  الأرب��ع��اء 
“هي  امل������ح������ادث������ات  يف  لإي������������ران 

يف  نرغب”  ك��ن��ا  اإذا  اأي�����ش��ا  يكفي 
اإحياء اتفاق 2015.

الفوري  الرفع  على  اإي��ران  وت�شر 
ال��ت��ي فر�شت  ال��ع��ق��وب��ات  جل��م��ي��ع 
ميكن  عملية  يف  ت��رام��ب  ع��ه��د  يف 
وا�شنطن  وت��ق��ول  منها.  التحقق 
اإنها �شرتفع القيود التي تتعار�س 
ا�شتاأنفت  اإذا   2015 ات��ف��اق  م��ع 
اإيران المتثال لالتفاق، مما يعني 
اأن��ه��ا ���ش��ت��رتك ق��ي��ودا اأخ����رى مثل 
الإرهاب  مبوجب  املفرو�شة  تلك 

اأو تدابري حقوق الإن�شان.

م�شكلتهم  “هذه  اإي��راين  م�شوؤول 
الداخلية«.

التحقق  ي��ت��ع��ل��ق مب�����ش��األ��ة  وف��ي��م��ا 
مرحلة  وه��ي  العقوبات،  رف��ع  من 
العودة  فيها  اإي���ران  على  �شيتعني 
اإىل القيود على برناجمها النووي، 
اإن  الكبري  الإي��راين  امل�شوؤول  قال 
حول  اختلفتا  ووا���ش��ن��ط��ن  اإي����ران 

اجلدول الزمني.
اإىل  اإي����������ران  “حتتاج  واأ�������ش������اف 
اأ�����ش����ب����وع����ني ل��ل��ت��ح��ق��ق م�����ن رف���ع 
عن  ت��رتاج��ع  اأن  )ق��ب��ل  العقوبات 

ومل يت�شن  التاأكيدات والتحقق”. 
مب�شوؤولني  الت�����ش��ال  الآن  ح��ت��ى 
م�شاألة  على  للتعليق  اأم��ري��ك��ي��ني 
ال�������ش���م���ان���ات. وم������ع ذل�������ك، ق���ال 
بايدن  اإن  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون 
الإدارة  ب��اأن  التعهد  بو�شعه  لي�س 
الأمريكية لن ترتاجع عن التفاق 
م�شتقبال لأن التفاق النووي هو 
ولي�س  ملزم  غري  �شيا�شي  تفاهم 

معاهدة ملزمة قانونيا.
وردا على طلب للتعليق على هذه 
املع�شلة القانونية الأمريكية، قال 

للموؤرخ  ه��ان  كتاب  اأي�شا  طالع  كما 
.)Ban Gu( وال�شيا�شي بان غو

ت�شي  ت�شبب هروب ماو  الأثناء،  ويف 
هّزت  ف�شيحة  م��ن��زل��ه يف  م��ن  ت��ون��غ 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��او���ش��ان وج��ل��ب��ت اخلزي 
وال���ع���ار ل��زوج��ت��ه ل��وي��و ي��ي�����ش��و التي 
و�شفها البع�س حينها بع�شيقة والد 
ا�شطرت هذه  وق��د  تونغ.  ت�شي  م��او 
الفتاة للبقاء مبنزل عائلة ماو ت�شي 
نظرة  لتجّنب  مغادرته  وع��دم  تونغ 

النا�س اإليها.
ب��ع��د م�����ش��ي ح�����وايل 3 اأ����ش���ه���ر عن 
ال��ع�����ش��ري��ن، فارقت  م��ي��الده��ا  ع��ي��د 
11 �شباط- لويو يي�شو احلياة يوم 

فرباير 1910 ب�شبب تبعات مر�س 
دم��وي ح��اد(. وعلى  )اإ�شهال  الزحار 
اإث��ر ذل��ك، ع��اد م��او ت�شي تونغ ملنزل 
عفو  على  ليح�شل  جم���ددا  وال��دي��ه 
م��ن وال����ده ال���ذي واف���ق ع��ل��ى منحه 
دعما ماديا ملوا�شلة درا�شته. وخالل 
اأمريكي  �شحايف  �شاأل  الثالثينيات، 
ل���وي���و يي�شو،  ت���ون���غ ع���ن  ت�����ش��ي  م����او 
ليجيبه الأخري ب�شكل �شاخر موؤكدا 

اأنه مل يكن يعتربها زوجته.

•• عوا�صم-وكاالت

ت�������ش���ري���ن الأول-اأك�����ت�����وب�����ر   1 ي�����وم 
ال�شيوعي  ال��زع��ي��م  اأع��ل��ن   ،1949
 Mao( ال�����ش��ي��ن��ي م���او ت�����ش��ي ت��ون��غ
جمهورية  ق���ي���ام  ع���ن   )Zedong
انت�شارات  ع��ق��ب  ال�شعبية  ال�����ش��ني 
حققتها قواته �شد القوميني بقيادة 
Chiang Kai-( شيانغ كاي �شيك�
كانون  بحلول  ل  ف�شّ ال��ذي   )shek
ال�شنة  ن��ف�����س  م���ن  الأول-دي�������ش���م���رب 
الن�شحاب نحو جزيرة تايوان رفقة 

حوايل مليوين فرد من جنوده.
وخ���الل ف���رتة ت��زّع��م��ه ل��ل��ب��الد التي 
ا�شتمرت حلني وفاته يوم 9 اأيلول-

ت�شي  م���او  ح��ك��م   ،1976 �شبتمرب 
يف  وت�شبب  حديد  من  بقب�شة  تونغ 
60 مليون �شخ�س  اأك��ر من  مقتل 
اأو  امل��ج��اع��ة  اإم���ا ب�شبب  ت���ويف ج��ّل��ه��م 
اأو داخل مع�شكرات  رميا بالر�شا�س 
بالوغاي  املعروفة  الق�شري  العمل 

.)Laogai(
ت���اأث���ريه الكبري  وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن 
ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��امل��ي��ة واإ����ش���ه���ام���ه يف 

 تزويج بالإكراه
ي��ي�����ش��و يوم  ل��وي��و  اإىل ذل����ك، ول����دت 
 1889 الأول-اأكتوبر  ت�شرين   20
 )Shaoshan( �شاو�شان  مبنطقة 
وم��ث��ل��ت اأك���رب ب��ن��ات ال��ف��الح املثقف، 
ل���وي���و هيلو  ب��امل��ن��ط��ق��ة،  وامل����ع����روف 
التي  وزوج��ت��ه   )Luo Helou(
ك��ان��ت م��ن اأق���رب���اء ع��ائ��ل��ة م���او ت�شي 
الأول- كانون   26 يوم  املولود  تونغ 

دي�شمرب 1893 بنف�س املنطقة.
ال���ف���الح وتاجر  ات���ف���اق ب���ني  وع��ق��ب 
 Mao( ي���������ش����ان����غ  م��������او  احل������ب������وب 

ظهور الفكر املاوي ونحت جانب هام 
احل��دي��ث��ة جلمهورية  ال�����ش��ورة  م��ن 
احلياة  ع���ّج���ت  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  ال�����ش��ني 
ال�شخ�شية ملاو ت�شي تونغ بالأحداث 
حياته،  ف��رتة  فطيلة  ال��رتاج��ي��دي��ة. 
تزّوج 4 مرات، انتهت الثالثة الأوىل 
زوجته  وقبل  ماأ�شاوي.  ب�شكل  منها 
 )Yáng Kāihuì( ك��اي��ه��وي  ي��ان��غ 
التي اأعدمت على يد القوميني عام 
1930، تزوج ماو من قريبته لويو 
توفيت  التي   )Luo Yixiu( يي�شو 

بعد عامني فقط.

تونغ،  ت�شي  م��او  وال��د   ،)Yichang
ول���وي���و ه��ي��ل��و، اجت���ه ال���رج���الن عام 
تونغ،  ت�����ش��ي  م���او  ل��ت��زوي��ج   1908
عاما،   14 حينها  العمر  من  البالغ 
ك��ان��ت تكربه  ال��ت��ي  ل��وي��و يي�شو  م��ن 
اأث��ار هذا  الأثناء،  �شنوات. ويف  باأربع 
امل�شتقبلي  ال��زع��ي��م  غ�����ش��ب  ال���ق���رار 
فبدل  ال�شعبي.   ال�شني  جلمهورية 
اأراد ماو ت�شي تونغ  من لويو يي�شو، 
ال�����زواج م��ن ق��ري��ب��ت��ه الأخ�����رى وانغ 
لكن   .)Wang Shigu( ���ش��ي��غ��و 
ب�شبب حديث منّجم حملي عن عدم 
توافق برجيهما، رف�شت عائلتا ماو 
الزواج  ه��ذا  �شيغو  ووان��غ  تونغ  ت�شي 
الأخري  زواج  املقابل  يف  وا�شتح�شنوا 
اإىل ذلك، عرّب ماو  من لويو يي�شو. 
ت�شي تونغ عن معار�شته لالأمر على 
يي�شو  ل��وي��و  ل��ق��اء  ورف�����س  طريقته 

حلني حلول يوم زفافه.

هروب من املنزل
عقب زفافه، عرّب ماو ت�شي تونغ عن 
وجتنب  يي�شو  ل��وي��و  زوج��ت��ه  رف�شه 
مبنزل  معها  الغرفة  نف�س  يف  النوم 
عائلته متهما اإياها بتعطيل م�شريته 
اأ�شابيع  م�����ش��ي  وب���ع���د  ال���درا����ش���ي���ة. 
ع��ن ال���زواج، ف��ّر م��او ت�شي تونغ من 
منزل والديه وانتقل للعي�س مبنزل 
�شديق له عاطل عن العمل. ومبنزل 
�شديقه، ق�شى ماو ت�شي تونغ وقتا 
فقراأ  ال��ك��ت��ب،  م��ط��ال��ع��ة  ط��وي��ال يف 
امل��وؤرخ الكبري للكاتب  كتاب �شجالت 
 )Sima Qian( واملوؤرخ �شيما �شيان

األقت تهديدات من جانب اإ�سرائيل بظاللها على املحادثات

خالفات طهران ووا�سنطن تهدد جناح املفاو�سات النووية

ف�سائح غري م�سبوقة بني اليهود املت�سددين يف اإ�سرائيل  •• القد�س-اأ ف ب

اهتزت اأو�شاط اليهود املت�شددين يف اإ�شرائيل خالل الأ�شهر الأخرية باأخبار 
ورف�س  �شجب  بحملة  تواجه  م�شبوقة  غري  جن�شية  واع��ت��داءات  ف�شائح 

م�شابهة حلملة “مي تو” )اأنا اأي�شا( العاملية، و�شعارها “لن ت�شكت«.
يف كانون الأول/دي�شمرب، انتحر كاتب ق�ش�س الأطفال حاييم والدر الذي 
الي�شارية  “هاآرت�س”  �شحيفة  ن�شرت  اأن  بعد  ب���ارزا،  حاخاما  اي�شا  ك��ان 
مقال اتهمته فيه بالعتداء اجلن�شي على حوايل ع�شرين �شخ�شا بينهم 

اأطفال.
اأفادت  ذاتها  ال�شحيفة  وانتحر يف وقت لحق. وكانت  وال��در ذلك،  ونفى 
اخلريية يهودا مي�شي-زهاف  “زكا”  باأن موؤ�ش�س جمعية  اآذار/مار�س  يف 
البالد،  يف  فخرية  جائزة  اأرف��ع  تعترب  التي  اإ�شرائيل”  ب”جائزة  الفائز 

اعتدى جن�شيا على فتية وفتيات ون�شاء.
وحاول مي�شي-زهاف الذي رف�س هذه املزاعم واعتربها حملة “اأكاذيب”، 
 ”12 “اإن  ق��ن��اة  ب��ث  ق��ب��ل  ن��ي�����ش��ان/اأب��ري��ل  يف  �شقته  يف  �شنقا  الن��ت��ح��ار 
هيلربون  اأبيغايل  النا�شطة  وتقول  �شده.  جديدة  اتهامات  الإ�شرائيلية 
)33 عاما( التي تنتمي اىل جمتمع احلريدمي اليهودي لوكالة فران�س 
“اأيقونة  ك��ان مبثابة  ال��ذي  وال���در  اىل  التي وجهت  الت��ه��ام��ات  اإن  بر�س 

ثقافية” بالن�شبة اىل احلريدمي، �شّكلت “�شربة قوية«.

اأديل بار �شاوؤول )43 عاما( من �شكان مدينة  وتذّكر كل هذه الف�شائح 
اأبيب، مبا مّر به عندما كان  بني براك ذات الأغلبية احلريدية قرب تل 
طفال. ويروي بار �شاوؤول لفران�س بر�س كيف تعّر�س لالغت�شاب مرات 

عدة عندما كان يف العا�شرة على يد اأحد اأقربائه وهو حريدي اأي�شا.
ويو�شح اأنه تعر�س لالغت�شاب اأول مرة عندما ا�شت�شافت عائلته املعتدي 

يف يوم �شبت، يوم الإجازة املقد�س واملخ�ش�س للراحة والعبادة.
يف  ي��دي  اأ�شع  اأن  “مقابل  كرتونية  مل�شقات  اأع��ط��اه  املعتدي  اإن  ويقول 
اغت�شبه  ث��م  �شيئا”.  اف��ه��م  اأك���ن  ومل  ط��ف��ال،  “كنت  م�شيفا  �شرواله”، 

الرجل، ووا�شل القيام بذلك ملدة �شنة.
ويعمل �شاوؤول اليوم مع �شحايا العتداءات اجلن�شية، بعد ان ك�شر ال�شمت 
قبل �شنوات ليبوح مبا تعر�س له. وتقول جوزيان باري�س وهي متطوعة يف 
مركز تاأهيل �شد الأزمات يف القد�س لفران�س بر�س اإن ال�شحايا غالبا ما 
يلتزمون ال�شمت “خلوفهم مما �شيقوله النا�س واجلريان يف املدر�شة اأو 
الكني�س«. ويقدم املركز الذي اأ�ش�س قبل نحو ثالثة عقود مل�شاعدة �شحايا 
اللواتي  للن�شاء  الدعم  والغت�شاب،  اجلن�شي  والع��ت��داء  املنزيل  العنف 

واأ�ش�شت هيلربون يف 2015 منظمة “لن ت�شكت” )لو ت�شتوك بالعربية( 
الهادفة اإىل دعم �شحايا العتداءات اجلن�شية من املتدينني املت�شددين.

وت�شيف هيلربون، وهي �شيدة مطلقة واأم لطفلني تقّدم نف�شها على اأنها 
من اليهود املتدينني الع�شريني، اأن ثبوت اأن والدر الذي باع مئات اآلف 
املت�شددين  اليهود  جمتمع  �شيدفع  ب،  مغت�شِ لالأطفال،  كتبه  من  الن�شخ 

اىل التفكري يف ما اإذا كان باإمكانهم “الوثوق باأحد«.
اإن��ه��ا فتحت حتقيقا يف  وق��ال��ت ال�����ش��رط��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ف��ران�����س ب��ر���س 
الدع��اءات التي ت�شتهدف مي�شي زهاف، لكنها مل تقل ما اإذا كانت حتّقق 
يف ق�شية والدر قبل مماته. وي�شكل احلريدمي نحو 12 يف املئة من �شكان 
اإ�شرائيل البالغ تعدادهم 9،3 مليون، ويعودون يف كل �شيء يف حياتهم اىل 
الدين، وهم ي�شكلون يف الإجمال جمتمعا منغلقا على نف�شه. وي�شوب توتر 

عالقتهم مع باقي املجتمع الإ�شرائيلي حول ق�شايا معينة.
التي  املت�شددين  املتدينني  اليهود  و�شط  يف  اجلن�شية  الف�شائح  اآخ��ر  ويف 
ظهرت اىل العلن، ن�شرت �شحيفة “يديعوت اأحرونوت” اأن مذيعا بارزا يف 

الإذاعة اعتدى على ثالث �شيدات بينهن قا�شر.

هاتفيا  خطا  ت�شرفهن  يف  وو�شع  املت�شددين.  اليهود  جمتمع  يف  يع�شن 
املركز،  تاأ�شي�س  ل��دى  نادرة”  كانت  “املكاملات  اإن  باري�س  وتقول  �شاخنا. 
يف دليل على اأن حركة “مي  “اليوم، نتلقى 500 مكاملة �شهيا تقريبا”، 
تو” العاملية اأثرت يف املجتمعات الدينية يف الدولة العربية، ودفعتها اىل 
الكالم. وتقول املتطوعة يف املركز مرييام مرزباخ اإن بع�س الن�شاء اللواتي 
“يبقني �شامتات على الطرف الآخر، ن�شعر بياأ�شهن، هناك من  يت�شلن 
عن  والبحث  وت�شجيعهن  دعمهن  يف  مهمتنا  تتمثل  وي��ب��ك��ي...  يغ�شب 
وفاته،  يبكونه عقب  اأق��ارب��ه  ك��ان  وال��در حيث  منزل  زيارته  بعد  حلول«. 

واجه احلاخام الأكرب لإ�شرائيل ديفيد لو انتقادات وا�شعة.
اإىل  كات�س  ي��اك��وف  بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  حترير  رئي�س  ودع��ا 

طرده، وا�شفا زيارته ب�”الإفال�س الأخالقي«.
لحقا، اأ�شدر لو بيانا قال فيه اإن “قلبه يتعاطف مع �شحايا” العتداء 
امل��ت�����ش��دد يف معهد  ال��ي��ه��ودي  ���ش��وؤون املجتمع  اجل��ن�����ش��ي. ل��ك��ن اخل��ب��ري يف 
اإ�شرائيل للدميوقراطية يائري اإتنغر يرى اأن املوؤ�ش�شة الدينية يف اإ�شرائيل 

“ل تزال يف حالة اإنكار” خ�شو�شا يف ما يتعلق بحجم امل�شكلة.
الإ�شرائيلية  البث  هيئة  يف  �شحافيا  اأي�شا  يعمل  ال��ذي  اإيتنغر  وي�شري 
خ�شو�شا بعد و�شم  “اإدراك حقيقي للم�شكلة”  اإىل وجود  العامة )كان( 
عدد من ال�شخ�شيات الدينية املت�شددة والبارزة بالتورط يف اعتداءات اأو 

ال�شكوت عنها.

حكايات عن ماو ت�سي تونغ موؤ�س�س ال�سني.. تزوج بالإكراه

اأوميكرون يقود زيادة قيا�سية باإ�سابات كوفيد-19 يف اأ�سرتاليا 
•• �صيدين-رويرتز

���ش��ج��ل��ت اأ�����ش����رتال����ي����ا  اأم���������س اخل��م��ي�����س اأك����رب 
منذ  ك��ورون�����������������ا  اإ���ش��اب��������������������ات  يف  يومي�����ة  زي����ادة 
ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة، م��ع ارت���ف���اع م��ع��دلت دخول 
امل�شت�شفيات ب�شبب ال�شاللة اأوميكرون املتحورة 

من الفريو�س..
 فيما �شغط ب�شدة على �شال�شل الإمداد واأجرب 
ال�شلطات على تخفيف قواعد احلجر ال�شحي 

لفئات اأخرى من العاملني.
وب��ع��د ال��ن��ج��اح يف اح��ت��واء ال��ف��ريو���س يف بداية 

اجلائحة، �شجلت اأ�شرتاليا قرابة مليون اإ�شابة 
النا�س  تكيف  مع  املا�شيني  الأ�شبوعني  خ��الل 
ظل  يف  الفريو�س  م��ع  التعاي�س  على  تدريجيا 

تخفيف القيود.
 وقفز اإجمايل الإ�شابات املوؤكدة يف البالد منذ 

ظهور اجلائحة اإىل 1.4 مليون تقريبا.
األ��ف حالة   147 اأك��ر من  ال�شلطات  و�شجلت 
حتى الآن اأم�س اخلمي�س، منها حوايل 92 األفا 
�شكانا، رغم  الوليات  اأكرب  �شاوث ويلز،  نيو  يف 
تعود  متاأخرة  فحو�س  نتائج  ي�شمل  العدد  اأن 

اإىل بداية يناير كانون الثاين.

وب��ل�����������������غ اإج���م���ال�����������ي ع�������دد امل�������ش���اب���ني اجل����دد 
الفائقة  ال��ع��ن��اي��ة  وب����وح����دات  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
اإن  ت��ق��ول  ال�شلطات  ل��ك��ن  قيا�شية،  م�شتويات 
الزيادة  مواكبة  على  ق��ادرة  ال�شحية  الأنظمة 

يف الإ�شابات.
الآن.  حتى  ج��دي��دة  وف��اة   53 ت�شجيل  مت  كما 
غري اأن معدل الوفيات خالل موجة اأوميكرون 
وح�شل  اأ�شرتاليا.  يف  �شابقة  موجات  من  اأق��ل 
اأكر من 92 باملئة من ال�شكان فوق 16 عاما 
على جرعتي لقاح، بينما تت�شارع حملة لإعطاء 

جرعات تن�شيطية.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي –الفجر:

مع بدء ال�شتعداد للمو�شم اجلديد 
احلافل بالبطولت املحلية والعاملية، 
ي��ت��ط��ل��ع اأب���ط���ال اجل��وج��ي��ت�����ش��و اإىل 
للحفاظ  ال��ت��األ��ق  م�شرية  موا�شلة 
على املكت�شبات وم�شاعفة الإجنازات  
التي حتققت خالل املوا�شم املا�شية، 
املواهب  من  العديد  جنم  ملع  حيث 
الوطنية يف عدة منا�شبات وحمافل 
ب��ط��ولت جراند  اأب��رزه��ا  عاملية م��ن 
وبطولة  اآ����ش���ي���ا،  وب���ط���ول���ة  ����ش���الم، 
ال���ع���امل، وع��امل��ي��ة اأب��وظ��ب��ي ملحرتيف 

اجلوجيت�شو.
ومتّكن لعبو الإم��ارات من حتقيق 
املتميزة  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
 "2021" امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  خ���الل 
ومنها  ال��ت��ت��وي��ج،  من�شات  واع��ت��الء 
على  الكثريي  زاي��د  البطل  ح�شول 
اأبوظبي   ����ش���الم  ج���ران���د  ذه��ب��ي��ت��ي 
النجمني  وف����وز  ال���ع���امل،  وب��ط��ول��ة 
وذياب  ال�شحي  خ��ال��د  ال�����ش��اع��دي��ن 
اآ�شيا،  ب��ط��ول��ة  ب��ذه��ب��ي��ة  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حمدة  البطلة  حتقيق  ع��ن  ف�شال 
العامل،  ب��ط��ول��ة  لذهبية  ال�شكيلي 
ال����ع����امل����ي عمر  ال���ب���ط���ل  وح���������ش����ول 
الف�شلي على ذهبية بطولة اأبوظبي 

العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو.
زايد  البطل  الإط���ار يقول  ه��ذا  ويف 

املا�شي  امل��و���ش��م  الكثريي:"�شّكل 
ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�����ش��ريت��ي، حيث 
اإجناز  اأكر من  متكنت من حتقيق 
و�شاهمت  ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على 
يف اإعالء راية الوطن يف الكثري من 

البطولت العاملية".
اأن ج��ه��ود احتاد  ال��ك��ث��ريي  واأو���ش��ح 
الإم������������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ال����ذي 
روؤية  م��ن  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه  ي�شتلهم 
مل�شرية  ال��داع��م��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 

الالعبني والالعبات، كان لها الدور 
الأك����رب فيما حت��ق��ق م��ن اإجن����ازات، 
ف��ال��ت��خ��ط��ي��ط ال�����ش��ل��ي��م وال���ربام���ج 
ل���الحت���اد م���ّه���دت طريق  ال���ه���ادف���ة 
بخطوات  وامل�شي  والتطور  التقدم 
النت�شارات  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  واث���ق���ة 

والأجماد.
املع�شكرات  اأن  ال���ك���ث���ريي  واأّك���������د 
فيها  ان����خ����رط  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
الذي  املع�شكر  وبالأخ�س  الالعبون 

اأقيم يف الوليات املتحدة الأمريكية 
الفني،  ا�شراف خرباء اجلهاز  حتت 
اإع���داده���م ع��ل��ى النحو  ���ش��اه��م��ت يف 
على  خاللها  من  وح�شلوا  الأمثل، 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ذه���ن���ي، ورف����ع����وا من 
وحققوا  البدنية،  لياقتهم  معدلت 
الن�شجام فيما بينهم على الأ�شعدة 

كافة.
املع�شكرات  اأن  ال���ك���ث���ريي  وت����اب����ع 
ب�������ش���ك���ل ع������ام حتظى  ال���ت���دري���ب���ي���ة 

تفّرغ  راأ���ش��ه��ا  على  اإي��ج��اب��ي��ات،  بعدة 
ال���الع���ب���ني ب�����ش��ك��ل ت����ام مل��ه��م��ة رفع 
م�شتوياتهم، وتلقي تدريبات بدنية 
مناف�شات  خل��و���س  م��وؤه��ل��ة  وف��ن��ي��ة 

املو�شم ببطولته املحلية والعاملية.
و�شّدد الكثريي على اأن الطموحات 
للمو�شم اجلديد ل حدود  بالن�شبة 
لها، وقال:" اأمامنا عدة ا�شتحقاقات 
ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة ���ش��ن��ب��داأ الإع������داد لها 
يف اأق���رب  وق��ت ممكن، وم��ن اأهمها 

للجوجيت�شو  ال�����ع�����امل  ب����ط����ول����ة 
الثالثة  للمرة  تقام  والتي   2022
اأبوظبي  العا�شمة  يف  ال��ت��وايل  على 
الآ�شيوية  ل��الأل��ع��اب   19 وال�����دورة 
ال�شني  يف  �شتقام  التي  "الآ�شياد" 
وقال   .2022 ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  يف 
اللحظات  اأ�شعد  اإحدى  اأن  الكثريي 
املا�شي  املو�شم  يف  عليه  م��رت  التي 
ال�شيخ  ب���ج���ائ���زة  ف�����وزه  يف  مت��ث��ل��ت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 

الريا�شي عن فئة الريا�شي املحلي 
املتميز.

املنتخب  لع�������ب  ي�����ق�����ول  ب�����������دوره 
ال��وط��ن��ي واأك��ادمي��ي��ة ن���ادي الوحدة 
زايد  م���ب���ارك  ���ش��امل  للجوجيت�شو 
اأف�شل  اأح��د  ك��ان  املا�شي  املو�شم  اأن 
الالعبني،  م����ن  ل��ل��ك��ث��ري  امل���وا����ش���م 
خا�شة اأنه قدم العديد من املواهب 
امل�شتقبل  م���الم���ح  ���ش��رت���ش��م  ال���ت���ي 
جلوجيت�شو الإمارات. وعلى الرغم 
يف  الف�شية  للميدالية  حتقيقه  من 
ب��ط��ول��ة اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
بطولة  وب���رون���زي���ة  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 
هدفه  اأن  اإل  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ع��امل 
قدراته  ت��ع��زي��ز  يف  ي��ك��م��ن  الأك������رب 
النزالت  يف  والتحكم  الب�شاط  على 
يف  يحالفه  مل  احل��ظ  اأن  خ�شو�شا 
التي  النهائية  امل��واج��ه��ات  م��ن  ع��دد 
ب�شيطة  ج��زئ��ي��ات  ب�����ش��ب��ب  خ��ا���ش��ه��ا 
ال���ت���ع���ام���ل معها  ع���ل���ى  ���ش��ي��ح��ر���س 
واأّكد جنم نادي الوحدة  م�شتقبال. 
نظمها  التي  املحلية  البطولت  اأن 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو املو�شم 
املا�شي اأهّلت الالعبني ب�شكل مميز 
العاملية،  ال��ب��ط��ولت  يف  للم�شاركة 
ونتائجها  ث���م���اره���ا  اأب�������رز  وك����ان����ت 
اجلماعة  روح  ت��ن��م��ي��ة  الإي���ج���اب���ي���ة 
وال���ل���ع���ب ب�����روح ال���ف���ري���ق ال���واح���د، 
ل  باأنهم  الالعبني  �شعور  وبالتايل 

واحد  ككيان  ولكن  ك��اأف��راد  يلعبون 
ي�شاعد بع�شهم بع�شا.

جنمة  ت����وؤك����د  ال�������ش���ي���اق  ن��ف�����س  ويف 
ال�شكيلي  ح��م��دة  ال��وط��ن��ي  املنتخب 
اإماراتية  لع��ب��ة  اأول  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
ت����ف����وز مب���ي���دال���ي���ت���ني ع���امل���ي���ت���ني يف 
على  ح�شلت  حيث  واح���دة،  بطولة 
ذه���ب���ي���ة ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب وب���رون���زي���ة 
ال�شيدات يف بطولة العامل الأخرية 
اأن املو�شم املا�شي حفل  اأبوظبي،  يف 
مبجموعة من املحطات والذكريات 
الوقت  الرائعة حمليا وعامليا، ففي 
الذي متكنا من حتقيق لقب بطولة 
بفر�شة  ال��ف��ت��ي��ات  ال���ع���امل، ح��ظ��ي��ت 
الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  على  املناف�شة 
عزز  ما  الأوىل  للمرة  للجوجيت�شو 
وهياأ  احل����دود  اأب��ع��د  اإىل  امل��ن��اف�����ش��ة 
ال���ظ���روف ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى جمموعة 
واأ�شافت  ال�����ش��اع��دة.  امل��واه��ب  م��ن 
املو�شم  ا���ش��ت��ح��ق��اق��ات  اأن  ال�شكيلي 
اجلديد اأكرب، واأنها �شتبداأ التدريب 
توجيهات  وف�����ق  وزم���ي���الت���ه���ا  ه����ي 
ي��واك��ب تطلعات  الفني مب��ا  اجل��ه��از 
على  و�شتحر�س  ال��ق��ادم��ة،  املرحلة 
مهاراتها  وتطوير  املتوا�شل  العمل 
لها  يت�شنى  ك��ي  والذهنية  البدنية 
العاملية  ال���ب���ط���ولت  يف  امل�������ش���ارك���ة 
واعتالء  اأب���وظ���ب���ي  م���ن  ان���ط���الق���ا 

من�شات التتويج جمددا.

•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  رئي�س  اجل�شمي  ن���ورة  اأك���دت 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وال���ت�������ش���وي���ق يف الحت�����اد 
وع�شو جمل�س  ل��ل��دراج��ات  الآ���ش��ي��وي 
اإدارة �شركة نادي الن�شر لال�شتثمار اأن 
�شهر مار�س املقبل �شي�شهد بدء تفعيل 
تو�شيع  اإىل  ت��ه��دف  ج���دي���دة  م���ب���ادرة 
الدراجات،  لريا�شة  املمار�شني  قاعدة 
م��ن خ��الل م��ب��ادرة الحت���اد الآ�شيوي 
للجميع  ا�شم" الدراجات  التي حتمل 
اخلا�شة  اللجنة  ت�شكيل  مت  حيث   "
باملبادرة من قبل الحتاد القاري خالل 
م��وؤخ��راً. وقالت  ال��ذي عقد  الجتماع 
" وكالة  ل���  ت�����ش��ري��ح��ات  اجل�����ش��م��ي يف 
اأنباء الإمارات" / وام/ اإن وجودها يف 
برئا�شة  للدراجات  الآ�شيوي  الحت��اد 
له  �شيكون  ال�����ش��ع��ف��ار،  اأ���ش��ام��ة  ���ش��ع��ادة 
الدراجات  ري��ا���ش��ة  دع��م  يف  مهم  دور 
واآ�شيا،  اخلليج  ومنطقة  الإم���ارات  يف 
ول  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  تن�شيط  خ���الل  م��ن 
�شتكون  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة  اأن  ���ش��ي��م��ا 
الفنية  وال��دورات  بالبطولت،  حافلة 
ل��ل��ح��ك��ام م���ن اأج����ل ج���ذب امل���زي���د من 
املهتمني للعبة و�شقل خربات احلكام 
ن���ورة اجل�شمي من  وال��ف��ن��ي��ني. وت��ع��د 
املهمة يف  الن�شائية  الريا�شية  الكوادر 
رئا�شة  تتوىل  حيث  الريا�شة  جم��ال 
اللجنة الن�شائية يف الحتاد الآ�شيوي، 

الن�شائية  اللجنة  يف  ع�شوة  اأنها  كما 
الهوائية،  باملجل�س الدويل للدراجات 
وال������ذي ي��ع��م��ل حت���ت م��ظ��ل��ة الحت����اد 
التن�شيق  وع�����ش��وة يف جل��ن��ة  ال����دويل، 
الإم�����ارات�����ي ال�������ش���ع���ودي ل���ل���دراج���ات، 
اإ�شافة اإىل ع�شويتها يف جمل�س اإدارة 

�شركة ال�شتثمار بنادي الن�شر.
ن�شخة  اإق��ام��ة  اإمكانية  عن  وب�شوؤالها 
الن�شائي  دب���ي  "طواف  م���ن  ج���دي���دة 
اأقيمت  وال����ذي  للدراجات"  ال����دويل 
 ،2020 عام  يف  منه  الأوىل  الن�شخة 
.. قالت:  ل���ه  ك��م��دي��رة  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث 
اإىل  جم��ددا  ال�شباق  يعود  اأن  "ناأمل 
دب���ي ح��ي��ث ي��ع��د الأول م���ن ن��وع��ه يف 
ال�������ش���رق الأو�����ش����ط وق����د ����ش���ارك فيه 
العامل  دول  خمتلف  من  فريقا   14
وكانت  ك���م،   392 مل�����ش��اف��ة  ت��ن��اف�����ش��وا 
املدن  مبادرات  جتربته مميزة، �شمن 
ال�شديقة للبيئة". واأو�شحت اجل�شمي 
توقيع  ���ش��ت�����ش��ه��د  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  اأن 
اتفاقيات تعاون مع اجلانب ال�شعودي 
الدراجات،  ريا�شة  تطوير  اأج��ل  م��ن 
وور�����س عمل  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  وع��م��ل 
من اأجل ا�شت�شافة وتنظيم املزيد من 
العديد من  ت��وج��د  ال��ب��ط��ولت، حيث 
الأفكار الإيجابية بني اأع�شاء املجل�س 
اأجل خدمة  �شنعمل على تفعيلها من 
ع�شويتها  وع���ن  العامة".  امل�شلحة 
 .. الن�شر  ب��ن��ادي  ال�شتثمار  اإدارة  يف 

الن�شر  ن���ادي  " ال��ت��واج��د يف   : ق��ال��ت 
به،  اأت�شرف  تكليف  ال�شتثمار  ب�شركة 
بن  را�شد  ال�شيخ  من  بها  اأفخر  وثقة 
اآل م��ك��ت��وم رئي�س  ب��ن را���ش��د  ح��م��دان 
اأدخ��ر اأي جهد يف  ن��ادي الن�شر، ول��ن 
لي�س  للنادي وه��و عمل  الرعاة  ج��ذب 
بال�شهل حيث يحتاج اإىل خربة كبرية 
وع���الق���ات مم���ي���زة م���ن اأج�����ل تقدمي 

الأف�شل للنادي".
�شت�شهد  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  اأن  وذك����رت 
ومهمة  ج��دي��دة  رع��اي��ة  ع��ق��ود  توقيع 
ال�شتثمار  ت��ن��وي��ع  اأج����ل  م��ن  ل��ل��ن��ادي 
وزيادة املداخيل، والعمل على تطوير 
اآليات الت�شويق مبا يتنا�شب مع املرحلة 
كبرية  متغريات  ت�شهد  التي  الراهنة 
والرتويجي  ال��ت�����ش��وي��ق��ي  اجل��ان��ب  يف 

للريا�شة ب�شكل عام مبختلف الألعاب. 
اللجان  ت��واج��ده��ا يف ه��ذه  اإن  وق��ال��ت 
خرباتها  ت��ط��وي��ر  يف  ك���ث���ريا  ���ش��اه��م 
الدراجات  الريا�شية ولي�س يف جمال 
فقط بل يف خمتلف الريا�شات، حيث 
تعمل حاليا على تهيئة فر�س جديدة 
من اأجل الرتويج لل�شياحة الريا�شية 
يف الإم���ارات وه��و الأم��ر ال��ذي اأ�شبح 
����ش���روري���ا يف ال���وق���ت احل����ايل يف ظل 
جائحة  ت��رك��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ت����اأث����ريات 
كورونا على امل�شهد الريا�شي العاملي، 
الكثري  ح��ل  الإم�����ارات يف  دور  وب����روز 
الدولية  ل����الحت����ادات  الأزم�������ات  م���ن 
البطولت  م��ن  ال��ع��دي��د  وا���ش��ت�����ش��اف��ة 
يعزز مكانتها  �شتلغى، مبا  كانت  التي 

على امل�شتوى الدويل.
يف  الن�شائية  اللجنة  رئي�س  واأ�شافت 
الهوائية  للدراجات  الآ�شيوي  الحتاد 
يف  الآن  اأ�شبحت  الإماراتية  امل��راأة  اأن 
حتقيق  يف  وجن��ح��ت  خمتلفة،  مكانة 
ال���ك���ث���ري من  امل�������ش���اف���ة يف  ال���ق���ي���م���ة 
اجلديد  عن  دائما  وتبحث  امل��ج��الت، 
الإجنازات  نف�شها وحتقيق  يف تطوير 
القيادة  دعم  بف�شل  املجالت  كافة  يف 
ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  و���ش��م��و  ال��ر���ش��ي��دة، 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 

التنمية الأ�شرية " اأم الإمارات".

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كاأ�س العامل لالأندية "الإمارات 2021"، اأم�س 
�شركة  من  واملقدمة  للبطولة  الرتويجية  الفعاليات  انطالق  عن  اخلمي�س 
الر�شمية  التعويذة  "ظبي"،  عودة  تت�شمن  والتي   ،  Alibaba Cloud
جانب  اإىل   ،2009 ع��ام  الأوىل  الن�شخة  يف  الأول  ظ��ه��وره��ا  بعد  للبطولة 

تنظيم جولة لكاأ�س البطولة الر�شمي يف عموم اإمارات الدولة.
والن�شاطات  املجتمعية  البطولة  برامج  من  ع��دداً  الفعاليات  اأج��ن��دة  وت�شمل 
التفاعلية، التي تهدف اإىل حتقيق التاأثري الإيجابي يف خمتلف فئات املجتمع 
يف الدولة، واإلهام الن�سء للتفاعل مع الفعاليات الكربى وت�شجيعهم على اتباع 
وجولة  "ظبي"  الر�شمية  التعويذة  ت�شاهم  كما  و�شحي،  ريا�شي  حياة  منط 
والأن�شطة  وت��رية احلما�س لدى اجلماهري من خالل اجل��ولت  الكاأ�س برفع 

2020"، وعدد من الأماكن العامة ومراكز الت�شوق  "اإك�شبو دبي  املتنقلة يف 
يف خمتلف اأنحاء الدولة.

و�شتقدم هذه الأن�شطة والفعاليات امل�شاحبة فر�شة مميزة للجماهري للتفاعل 
والتقاط ال�شور مع كاأ�س البطولة الر�شمي، اإذ ظهر الكاأ�س لأول مرة يف ن�شخة 
التعويذة  اأ�شبحت  كما  اليابان.   FIFA لالأندية  العامل  كاأ�س  من   2005
الن�شخة  لها يف  ظهور  اآخ��ر  كان  حيث  البطولة،  من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  "ظبي" 
عندما   ،2018 ع��ام  الإم���ارات  يف  لالأندية  العامل  كاأ�س  بطولة  من  ال�شابقة 

�شهدت تفاعاًل كبرياً من احل�شور اجلماهريي وخ�شو�شاً عند �شغار ال�شن.
للجنة  الر�شمي  املتحدث  ال��ظ��اه��ري  ه���زام  ع��ب��داهلل  حممد  ع��ّل��ق  جانبه  وم��ن 
املنظمة العليا لكاأ�س العامل لالأندية: "نحن �شعداء جداً بعودة "ظبي" وجولة 
الكاأ�س لرباجمنا املجتمعية وعرو�شنا التفاعلية قبل انطالق البطولة املرتقبة 

من قبل جميع ع�شاق كرة القدم".

واأ�شاف: "الربامج املجتمعية تعد جزًءا اأ�شا�شياً من ا�شت�شافتنا لكاأ�س العامل 
لالأندية للمرة اخلام�شة يف عا�شمة الريا�شة العاملية اأبوظبي، ونهدف لتوفري 
املجتمع،  على  الإيجابي  التاأثري  وحتقيق  اجلميع  ذاك��رة  من  متحا  ل  جتربة 
دور  تعزيز  يف  املهم  وانعكا�شها  الريا�شية  الفعاليات  ودور  باأهمية  واإلهامهم 

الريا�شة كنمط يومي يف احلياة".
وقال الظاهري: "ظبي" ميثل الغزال العربي والذي يعد جزًءا من هوية اإمارة 
اأبوظبي ويرمز للجمال والقّوة وال�شرعة، مع التاأكيد اأن �شحة و�شالمة جميع 
امل�شاركني يف البطولة والعرو�س املجتمعية هي اأولويتنا الق�شوى، ونحن على 
توا�شل يومي مع اجلهات املعنية ملراقبة الو�شع احلايل والتاأكد من اأننا نقدم 

اأعلى تدابري ال�شحة وال�شالمة الوقائية".
وت�شهد البطولة املقامة بالفرتة بني 3 اإىل 12 فرباير 2022 م�شاركة نادي 
�شمن  تتناف�س  العامل  حول  فرق   6 اإىل  بالإ�شافة  الإم���ارات،  ممثل  اجلزيرة 

مباريات اإق�شائية للح�شول على اللقب الأغلى يف عامل كرة القدم لالأندية.
اأبطال  دوري  بطل  الإجنليزي  ت�شيل�شي  ن��ادي  من  كل  املتاأهلة  الفرق  وت�شمل 
وباملريا�س  املك�شيكي  م��ون��ت��ريي  ال��ك��ون��ك��اك��اف  اأب���ط���ال  دوري  وب��ط��ل  اأوروب������ا، 
اأفريقيا،  بطل  امل�شري  والأه��ل��ي  ليربتادوري�س،  كوبا  ك��اأ���س  بطل  ال��ربازي��ل��ي 
اأوقيانو�شيا  ق��ارة  وممثل  اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  لقب  حامل  ال�شعودي  وال��ه��الل 

بريي التاهيتي.
"ظبي"  يعد  بالفيفا:  الت�شويق  مدير  باثي  فران�شوا  ج��ون  عّلق  جهته  وم��ن 
لالأندية  العامل  كاأ�س  من  ال�شابقة  الن�شخ  من  كبري  وج��زء  �شهرية  �شخ�شية 
الإمارات"، حيث ي�شاهم يف زيادة احلما�س عند اجلماهري قبل انطالق  "فيفا 

البطولة.
وقال: �شيكون "ظبي" يف قلب التح�شريات والعرو�س ال�شتعرا�شية للبطولة، 

التي �شت�شتقبل اأبرز اأندية وجنوم العامل مبباريات تناف�شية رائعة".

ح�سد الذهب يف املو�سم املقبل    اإىل  اأتطلع  زايد:  مبارك  • �سامل 
• حمدة ال�سكيلي: ال�ستفادة من جتارب املو�سم املا�سي ورفع الكفاءة الفنية على راأ�س اهتماماتنا

اأبطال جوجيت�سو الإمارات: تطوير الأداء وم�ساعفة الإجنازات اأهم اأولوياتنا يف 2022

 زايد الكثريي: املع�سكرات اخلارجية  ت�ساهم يف تطوير قدرات الالعبني على ال�ساحة العاملية

نورة اجل�سمي: الت�سويق الريا�سي مهمة �سعبة يف 
ظل املتغريات الكثرية خالل املرحلة الأخرية

مب�ساركة التعويذة الر�سمية »ظبي« وكاأ�س البطولة

انطالق الفعاليات الرتويجية ملونديال الأندية »الإمارات2021«

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  204/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

 12،490،102 البالغ قدرها  املديونية  ل�شداد قيمة  للمدعية  املرهونني  العقارات  بيع  : طلب  التنفيذ  مو�شوع 
درهم )اثنا ع�شر مليون واربعمائة وت�شعون الف ومائة واإثنني درهم( 

اأبراج   ،  35 غ��رب   ،  2 ق  ت  بينونة  ���ش��ارع   - ابوظبي  اإم���ارة   : عنوانه   - خ   م  ���س   - للتمويل  التنفيذ: رمي  طالب 
 ، م��ب��ارك  ب��ن��ت  ب��ن��ت حم��م��د  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ، مبنى   1301 رق���م  13 - مكتب  ال��ط��اب��ق   -  C2 ب���رج   ،  ال��ب��ط��ني 

 info@alwifaqlegal.com : بريد الكرتوين
ومي��ث��ل��ه : م��ن��ى اح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ي��و���ش��ف ال�����ش��ب��اغ   امل��ط��ل��وب اإع��الن��ه : ب��ريف��ك��ت للهند�شة ال��ب��ح��ري��ة - ذ م م - 
ا�شفل   - ال�شاعة  برج   - الزهراء  - ج��وار م�شت�شفى  ال�شاعة  دوار   ، الرولة  �شارع   - املناخ   - ال�شارقة  اإم��ارة   : عنوانه 
0503548965  -  065618412 ف��اك�����س   065617791 ت��ل��ف��ون   - ل��ل��ت��ج��ارة  ب���ورت�������ش���ودان   امل��ب��ن��ى 

065618412 - perfect@emirates.pet.ae -
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/1/26 ال�شاعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�شاف املمتلكات : 
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )836712.53( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   103.42  : امل�شاحة   -  1607
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )795059.54( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   98.15  : امل�شاحة   -  1610
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )793.233/20( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   97.98  : امل�شاحة   -  1601
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )843.886/11( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   104.83  : امل�شاحة   -  1602
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )765.377/76( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   94.83  : امل�شاحة   -  1603
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )862.006/80( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   106.88  : امل�شاحة   -  1604
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )729.733/35( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   89.31  : امل�شاحة   -  1605
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )716.871/29( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   87.37  : امل�شاحة   -  1606
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )766.104.16( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   94.92  : امل�شاحة   -  1608
مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 78 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج ف�شي - رقم العقار : 

درهم   )842.492/73( ب�����  مقدرة   - مربع  مرت   104.58  : امل�شاحة   -  1609
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442

Dubai Courts of First Instance
Notification of payment order by Publishing

In The Case No : 60/2021/7523 - payment order
Judged At : Payment orders and enforcement of commercial contracts No 203
Case Subject : Claiming for issuance the order of binding the defendant paying off 
a sum of AED 126800 and 5% legal interest since the merit date and till the full 
payment, fees and expenses.
Plaintiff : SHEEJAKUMARY SADASIVAN
Address : UAE, Sharjah Al-Majaz1, King Faisal Road Al Majaz Tower 701, near 
Medcare Hospital
To be notified to SRIPATHI DAS CHAMPADI, Capacity : Defendant 
Notification of Subject : Request for issuing a payment order, Dubai appeal court 
has decided on 11.12.2021 to bind the defendant to pay to the plaintiff a sum of 
AED 126,800 and 5% legal interest since the merit date and till the full payment 
and bind him to pay the fees, expenses and a sum of AED 1000 as the advocacy 
fees. And you have the right to appeal this order in 15 days from the next day of this 
announcement.
Prepared By : Suad Nasir Salahi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Notification by publication

In case No.: 22 / 2022 / 11 Civil Partial
Presented in 13 Case Management Department No. 414
Case subject: Claim to obligate the Defendant to pay an amount of AED 128.099.26 (one hundred 
and twenty-eight thousand and ninety-nine dirhams and twenty-six fils) and legal interest at 12% from 
the date of entitlement 1/3/2020 until full payment and an amount of AED 50,000.00 (Fifty Thousand 
Dirhams) as compensation for the losses and losses suffered by the plaintiff, and obligate the Defendant 
to pay fees, expenses and attorney's fees.
Plaintiff : Abdullah bin Hadi bin Hamad Al-Harith
His address: Emirates - Dubai Emirate - Business Bay Area - Marassi Drive Street - Buhaira Central 
Building - Apartment 1405. Addressee: 1. Smart One Technical Services Company (LLC) represented 
by Mr. Mushtaq Jafli, his capacity : Defendant.
Notice subject: a Case has been filed against you and its subject matter is claim to obligate the Defendant 
to pay an amount of AED 128.099.26 (one hundred and twenty-eight thousand and ninety-nine dirhams 
and twenty-six fils) and legal interest at 12% from the date of entitlement 1/3/2020 until full payment 
and an amount of AED 50,000.00 (Fifty Thousand Dirhams) as compensation for the losses and losses 
suffered by the plaintiff, and obligate the Defendant to pay fees, expenses and attorney's fees. You must 
come before the Case Management Office on Monday, 17/1/2022, from 09:00 am to 12:00 pm, in the 
remote litigation hall, which can be accessed through the Dubai Courts website public services - case 
hearings schedules in order to - consider the above-mentioned case.
Prepared by : Hamad Jassim Al-Sarrah  
Makani - EXPO 2020 DUBAI, UNITED ARAB EMIRTES.
T: +971 4 3347777, F: + 971 4 3344477, P.O.BOX: 4700 Dubai UAE.
E-mail: info@dc.gov.ae

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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•• الريا�س-الفجر:

 وا�شل �شيبا�شتيان لوب يف تقلي�س الفارق الزمني مع مت�شدر الرايل نا�شر 
فوز  اأول  لتحقيق  الفرن�شي  ويتطلع  ثانية،  و40  دقيقة   32 اإىل  العطية 
يف رايل داكار يف اأول م�شاركة لفريق البحرين ريد اإك�شرتمي  يف رايل داكار 
العربية  اململكة  الرايل من نهايته يف  با�شتخدام وقود م�شتدام مع اقرتاب 

ال�شعودية.
بطل  اأك��د  كيلومرتاً،   375 طولها  البالغ  العا�شرة  املرحلة  نهاية  وبحلول 
�شيارة  م��نت  على  ل��ورك��ني  فابيان  وم�شاعده  م���رات  ت�شع  للراليات  ال��ع��امل 
مع  النهاية  حتى  التحدي  معركة  يف  �شيم�شيان  انهما  هانرت  ب��رودراي��ف 
زميلهم يف فريق البحرين ريد اإك�شرتمي  اأورلندو تريانوفا الذي يتعقبها 

يف املركز الرابع.
املتبقيتني  املرحلتني  م��ن  واح���دة  ك��ب��رية يف  درام���ا  ح���دوث  الأم���ر  ويتطلب 

للحيلولة دون فوز العطية بلقب رايل داكار للمرة الرابعة. 
من  بي�شة  اإىل  الدوا�شر  وادي  العا�شرة  باملرحلة  بيرتهان�شل  �شتيفان  وف��از 
كارلو�س �شاينز، حيث احتل تريانوفا وداين اأوليفريا�س املركز الثالث ب�شيارة 
برودرايف هنرت و�شجل لوب خام�س اأف�شل زمن بفارق 1 دقيقة و 25 ثانية 

عن العطية يف املركز ال�شابع.
ب���رايل داك���ار مرتني  ال��ف��ائ��زان  واأل��ي��ك�����س ه���ارو  ن��اين روم���ا  كما و�شيوا�شل 
�شابقا، والذي انتهى حتديهما تقريباً مب�شاكل الأ�شبوع الأول يف ال�شحراء 
ال�شعودية، ب�شيارة الفريق الثالثة برودرايف هنرت طريقهما للنهاية يف جدة 

يوم اجلمعة.
اأول  ي�شبح  اأن  و�شك  اإك�شرتمي  على  ري��د  البحرين  فريق  اأن  يعني  وه��ذا 
فريق يناف�س يف داكار ويكمل اأ�شعب حدث للقدرة على التحمل يف ريا�شة 
ال�شيارات يف العامل مبجموعة كاملة من ال�شيارات التي تعمل باجليل التايل 

من الوقود امل�شتدام املتطور.

•• دبي –الفجر

 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
ال��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ن����ادي دبي 
بطولة  مناف�شات  ال�شاطئ  ل���زوارق 
ال�����ش��راع��ي��ة احلديثة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
العام  يف  ال����ن����ادي  اأن�������ش���ط���ة  ف���احت���ة 
�شباق  تاأجل  2022 بعدما  اجلديد 
60 قدما  ال�شراعية املحلية  ال�شفن 
و�شرعات  البحر  حالة  ب�شب  موؤخرا 
للقوارب  دبي  بطولة  وتقام  الرياح. 
املو�شم  يف  احل���دي���ث���ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
 2022-2021 احل��ايل  الريا�شي 
بعدما  الأوىل  للمرة  ج��دي��دة  بحلة 
�شباقات  تنظيم  يف  ال��ن��ادي��ني  ���ش��رع 
املوا�شم  يف  وال�����ش����ب����ال  ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
مبناف�شات  الوجهة  لتتغري  املا�شية 
ت���خ���دم اك�����رب ����ش���ري���ح���ة م����ن اف�����راد 

املجتمع ملا حتظى به هذه الريا�شات 
املواطنني  م���ن  ك��ب��ري  اإه���ت���م���ام  م���ن 
الإمارات  دولة  اأر���س  واملقيمني على 

العربية املتحدة.
وق���ال حممد ع��ب��داهلل ح���ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب������ي ال������دويل 
ن��ح��ن �شعداء  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

�شور  م��ن  ���ش��ورة  باإ�شتمرار  للغاية 
التعاون بني املوؤ�ش�شات الريا�شية يف 
اإم���ارة دب��ي م��ن خ��الل ال�شراكة بني 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
ون������ادي دب����ي ل�������زوارق ال�����ش��اط��ئ يف 
تنظيم فعاليات تخدم اأكرب �شريحة 
اأف���راد املجتمع وال���ش��ت��ف��ادة من  م��ن 
يف  امل�شرتكة  واخل���ربات  الإمكانيات 
اإثراء ال�شاحة بالعديد من الأن�شطة 

نحو جمتمع ريا�شي معافى.
واأ�شاف حممد حارب ظل نادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية حري�شا 
اإحياء ريا�شة  منذ عدة موا�شم على 
ال�����ش��راع��ي��ة احل��دي��ث��ة وال��ت��ي يعترب 
نهاية  م��ع  اأط��ل��ق  حيث  لها  موؤ�ش�شا 
القرن املا�شي اأول فريق وطني لهذه 
دبي(  )بحر  فريق  واأ�ش�س  الريا�شي 
و�شارك يف   2006 عام  منذ  العاملي 

اأ�شبح  حيث  املنا�شبات  م��ن  العديد 
لعب النادي حينها يو�شف بن لحج 
يف  خارجيا  لقبا  يحقق  ريا�شي  اأول 
بالبحرين  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ارح  بطولة 
حينها  ال��ن��ادي  لع��ب  اإ�شتطاع  فيما 
عادل خالد الب�شتكي امل�شاركة �شمن 
ال�شراعية  مناف�شات  يف  الدولة  وفد 
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  احلديثة 

بال�شني )بكني 2008(.
دبي  ل��ن��ادي  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
ال������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اإن 
العديد من  تنظيم  درج على  النادي 
الريا�شات  يف  املختلفة  ال��ب��ط��ولت 
تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  احل��دي��ث��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 
 1998 ومنها مونديال العامل عام 
1996 واأطلق  ومونديال )التوبر( 
كذلك العديد من الفعاليات ل �شيما 
بطولة دبي جونيور ريغاتا منذ عام 

2000 وبطولة اآل مكتوم لل�شراعية 
احل��دي��ث��ة وم��ه��رج��ان��ات )ب��ح��ر دبي( 
كرنفال  لإقامة  الأح��د  يوم  ويتاأهب 
جمتمعي مرتقب يجمع العديد من 

الفئات املختلفة.

4
�شواطئ  ت�����ش��ه��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
ج��م��ريا ب��داي��ة م��ن ال�����ش��اع��ة الثانية 
يف  �شاخنة  مناف�شات  الظهرية  بعد 

جتمع  احل��دي��ث��ة  ال�شراعية  ري��ا���ش��ة 
لقوارب  الأوىل  خم��ت��ل��ف��ة  ف��ئ��ات   4
الأوب��ت��م�����ش��ت وال��ف��ئ��ة ث��ان��ي��ة ق���وارب 
)الأخ�شر(   951 واي  بي  هاندكاب 
ليزر  ق����������وارب  ال����ث����ال����ث����ة  وال����ف����ئ����ة 

 8.1 ورو�شتري  و�شتاندرت  ري��داي��ال 
)الذهبي( ثم الفئة الرابعة القوارب 
ال�شريعة وكامتران 950 )الأحمر( 
الجتماع  انعقاد  النطالقة  وي�شبق 

التنويري قبلها ب�شاعتني.

لوب يوا�سل املعركة حتى النهاية

فريق البحرين ريد اإك�سرتمي اأول فريق يكمل الرايل الأ�سعب يف العامل با�ستخدام وقود م�ستدام متطور

جتمع خمتلف الأعمار والفئات مب�ساركة مفتوحة

بطولة دبي لل�سراعية احلديثة يف �سواطئ دبي الأحد
حممد حارب: كرنفال ريا�سي بحري جمتمعي مرتقب

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  بدعم 
بالوثبة  للقدرة  العاملية  الإم���ارات  ت�شتعد قرية   ، الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
لإطالق الن�شخة الثالثة من مهرجان حممد بن زايد للقدرة، اليوم اجلمعة يف 
اآل نهيان  احتفالية حب وتقدير كربى ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
الأول  ���ش��ب��اق��ات،  ث��الث��ة  اأي����ام،   3 م��دى  ي�شتمر على  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ويت�شمن 
لل�شيدات ويقام اليوم اجلمعة مل�شافة 100 كلم، والثاين لالإ�شطبالت اخلا�شة 

ويقام غدا ال�شبت مل�شافة 100 كلم، والثالث ال�شباق الرئي�شي ويقام يوم الأحد 
مل�شافة 120 كلم.

الإ�شطبالت  �شباق  يقام   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وبتوجيهات 
درهم  املليون  ون�شف  مليون  مبلغ  حتديد  مت  حيث  الت�شعرية،  بنظام  اخلا�شة 
�شاحب  للخيل  دره��م  ومليون  الأول،  املركز  يحرز  ال��ذي  اخليل  ت�شعرية  قيمة 
اأكملت  التي  اخل��ي��ول  ولكل  الثالث،  للمركز  دره��م  األ��ف  و500  ال��ث��اين،  امل��رك��ز 
ال�شباق بنجاح، ويحق للجنة املنظمة �شراء اأي خيل من هذه اخليول بعد اجتياز 

الفح�س البيطري.
اأ�شحاب الإ�شطبالت اخلا�شة، فيما يج�شد  وتاأتي هذه املبادرة لدعم املواطنني 

املهرجان الدعم الكبري الذي تقدمه القيادة الر�شيدة للفرو�شية ب�شورة عامة.
وخ�ش�شت كوؤو�س للفائزين باملراكز الثالثة الأوىل يف �شباقات املهرجان الثالثة، 
حيث ينال البطل كاأ�شاً ذهبية، ويح�شل �شاحب املركز الثاين على كاأ�س ف�شية، 

فيما يح�شل �شاحب املركز الثالث على كاأ�س برونزية، اإىل جانب جوائز قيمة.
ب��دوره، ثّمن م�شلم العامري مدير عام قرية الإم��ارات العاملية للقدرة بالوثبة 
نظام  بتطبيق  �شموه  وتوجيه  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مبادرة 
املواطنني  الإ�شطبالت اخلا�شة، وهي مبادرة متميزة تدعم  الت�شعرية يف �شباق 
واأ�شحاب الإ�شطبالت اخلا�شة، وتعزز م�شرية ريا�شة القدرة من خالل توفري 
الدعم لتقدمي اأف�شل اخليول يف ال�شباقات، وينعك�س ذلك اإيجاباً على امل�شتويات 

الفنية.
اأن��ه ويف اإط��ار الج���راءات الح��رتازي��ة ملكافحة جائحة" كوفيد- 19"  واأ���ش��اف 
مت و�شع عدد من ال�شروط لدخول القرية تت�شمن �شرورة اإبراز نتيجة �شلبية 
48 �شاعة، وارت��داء الكمامة،  لفح�س م�شحة الأنف »PCR«، على األ تتجاوز 

وقيا�س درجة احلرارة قبل الدخول.
ثالث  والثانية،  الأوىل  ن�شختيه  يف  مم��ي��زاً  جن��اح��اً  حقق  ال��ذي  املهرجان  ويعد 
فعاليات روزنامة قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة لهذا املو�شم، بعد تنظيم 
وا�شت�شافة �شباق العيد الوطني يف افتتاح املو�شم، و�شباق �شمو ال�شيخة فاطمة 

بنت مبارك لل�شيدات.

بتوجيهات من�سور بن زايد .. مهرجان حممد بن زايد للقدرة يف الوثبة ينطلق اليوم

•• دبي-الفجر:

العام لحتاد  الأمني  الظاهري  ُي�شارك حممد عبداهلل هزام 
الإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم يف م��وؤمت��ر الأم���ن���اء ال��ع��ام��ني، الذي 
ال�شعودية،  العا�شمة  وت�شت�شيفه  الآ�شيوي،  الحت��اد  ُينظمه 
اخلمي�س،  اأم�س  من  اعتباراً  اأي��ام  م��دار ثالثة  على  الريا�س 
بهدف الرتقاء مبعايري كرة القدم الآ�شيوية خالل ال�شنوات 

املقبلة.

وُي�شارك اإىل جانب الأمني العام، حمد حممد اجلنيبي املدير 
املدير  ي��ربودي  وعمر  امل�شاندة،  العمليات  لقطاع  التنفيذي 

التنفيذي لقطاع ال�شوؤون الفنية واملنتخبات.
ويت�شمن برنامج املوؤمتر الذي يفتتحه داتو ويند�شور الأمني 
ال��ع��ام ل��الحت��اد الآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ع����دداً م��ن اجلل�شات 
ال�����ش��وء على اخلطط  ت�شلط  ال��ت��ي  وامل��ح��ا���ش��رات،  وال��ور���س 
اإعداد  الأمد اخلا�شة بخلق ثقافة تعليمية ت�شهم يف  طويلة 
اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ق���ادة ك��رة ال��ق��دم الآ���ش��ي��وي��ة، م��ن خالل 

وا�شتثمار  والت�شويق،   ، ومهاراتهم  امل�شاركني  ق��درات  تطوير 
العالمة التجارية يف الحتادات الوطنية والإقليمية.

اإىل برامج التطوير يف الحتاد الآ�شيوي  كما �شيتم التطرق 
لكرة القدم، و�شيا�شات احلوكمة ، والتعريف باأكادميية التميز 
يف الحتاد القاري التي مت اإطالقها موؤخراً، والتزام الحتاد 
اإىل  الجتماعية،  امل�شوؤولية  ب��رام��ج  يف  املتوا�شل  الآ���ش��ي��وي 
الأوروبي  امل�شاعدات يف الحتاد  برنامج  جانب الطالع على 

لكرة القدم.

حممد بن هزام ُي�سارك يف موؤمتر الأمناء 
العامني الآ�سيوي

•• كواالملبور-وام: 
اأعلن الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دوري 
التعقيدات  العتبار  الأخذ بعني  بعد  2022، وذلك  اآ�شيا  اأبطال 
الناجتة عن انت�شار متحور اأوميكرون من فايرو�س كوفيد19- ، 
واملخاطر الناجتة عنه، وكذلك الظروف ال�شتثنائية التي حتيط 
2022 يف  العامل  كاأ�س  القدم قبل وبعد  بروزنامة مباريات كرة 

قطر.
وقد باتت اإجراءات ال�شفر يف قارة اآ�شيا اأكر �شعوبة نتيجة قيود 
وبروتوكولت ال�شفر اجلديدة التي اعتمدتها العديد من الدول، 

من اأجل احلد من انت�شار متحور اأوميكرون.
العامل  ك��اأ���س  اإىل  تتاأهل  اأن  املتوقع  الآ�شيوية  املنتخبات  اأن  كما 
اإعداد مكثفة من  اأن تقوم بو�شع برامج  2022 يف قطر، ينتظر 
اأجل املناف�شة، وبالتايل فقد ا�شت�شعر الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم 

احلاجة لت�شهيل ا�شتعداد املنتخبات يف مواجهة هذه الظروف.
�شبق فقد �شادقت  اإىل ما  بالنظر  اأن��ه  ام�س  ال�شادر  البيان  واأك��د 
اخلمي�س  اليوم  القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحت��اد  يف  امل�شابقات  جلنة 
م�شتوى  على  اآ�شيا  ق��ارة  يف  الأه���م  البطولة  مواعيد  تغيري  على 
الأن��دي��ة. و���ش��وف ي��وا���ش��ل الحت���اد الآ���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم العمل 
ت��وزي��ع مواعيد  اإع���ادة  ن��ظ��ام التجمع، م��ع  امل��ب��اري��ات على  ب��اإق��ام��ة 

املباريات خالل هذا العام وعام 2023 من اأجل �شمان تنظيم 

 الآ�سيوي لكرة القدم يعلن اإجراء تعديالت على مواعيد دوري اأبطال اآ�سيا واإقامته بنظام التجمع

Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1266-real estate execution

Considered at : 4th execution department No186.
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 881/2020_ partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 283274, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai Airport St Port Saeed area - Business Point Building 
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947) Email: Execution1@omalc.ae 
- Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Jiija Cumar Yuusuf : Defendant
Subject of Notification
has filed the above mentioned execution case against you by obliging you to pay the 
amount executed amounting to (AED 283274) to the execution applicant or court's 
treasury. Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you 
if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by/Amal Abdullah Muhmmad

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 1287/2021/211-real estate execution
Considered at : 6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 121/2021_partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 457661, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Properties, in its capacity as the legal successor of Real 
Estate Investment General Est. Address : Emirate of Dubail - Airport St - Port Saeed 
area - Business Point Building - Mezzanine Office No. 9 - Tel: 0504643947 Email: 
Execution1@omalc.ae - Makkani : 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Notifiee : 1-Syed Mohammad Jamal Ahmed: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you by 
obliging executing the judgment issued in the case No. 121/2021_partial real estate 
you to pay the amount executed amounting to (AED 457661) including the fees 
and expenses. Accordingly, the court will proceed the execution procedures against 
you if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by/Iman Mohammed AL Balushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No. : 211/2021/1318- real estate execution
Considered at :6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 67/2020_ partial 
real estate, by paying the amount executed amounted to AED 381665, including the 
fees and expenses.
Execution Applicant :Real Estate Investment General Est.
Address : Emirate of Dubai - Airport St Port Saeed area - Business Point Building - 
Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 - Email: Execution1@omalc.ae - Makkani: 
3244594826
Notifiee :1-khalid T W DH ALshammari : Defendant
Subject of Notification
has filed the abovementioned execution case against you by obliging you to pay the 
amount executed amounting to (AED 381665) to the execution applicant or court's 
treasury. Accordingly, the court will proceed the execution procedures against you 
if you failed to be abided by the said judgment within 15 days from the date of 
publishing this notification.
Prepared by/Hammad Issa Suleiman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the execution No.: 1319/2021/1221 - real estate execution
Considered at : 6th execution department No. 227
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 134/2021_partial 
real estate, amended by the Appeal No. 540/2021 real estate appeal- by paying the amount 
executed amounted to AED 729372, including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Properties, in its capacity as the legal successor of Real Estate 
Investment General Est. Address : Emirate of Dubail |Airport St | Port Saeed area - Business 
Point Building | Mezzanine Office No. 9 Tel: 0504643947 | Email: Execution1@omalc.ae 
- Makkani: 3244594826 IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet AL Matrooshi
Notifiee :1-Muna Sili: Defendant
Subject of Notification has filed the abovementioned execution case against you by obliging 
you to pay the amount executed amounting to (AED 729372) to the execution applicant or 
court's treasury including the fees and expenses. Accordingly, the court will proceed the 
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment within 15 
days from the date of publishing this notification.
Prepared by/Khalifa Obaid Al Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

حزميه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اوغ������ن������دا     ، ������ش�����ي�����م�����ان�����دا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A00179704( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0566043312

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ك�����وت�����ارات حممد  ن���ا����ش���ي���ف 
الهند   ، ك�����وت�����ارات  ن���و����ش���اد 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
يجده  من   )t0199755(
رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

    0523073493

فقدان جواز �سفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة ال����ش���ه���م رقم 
 SOROUH124968
�شامل  ���ش��ع��ي��د  ����ش���امل   / ب��ا���ش��م 
�شادرة   ، ال���درم���ك���ي  م�����ش��ع��ود 
العقارية  ����ش���روح  ���ش��رك��ة  م���ن 
وعلى  �شهما   9996 وع��دده��ا 
بالرقم  الت�����ش��ال  يجدها  م��ن 

 0506125545
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الفجر الريا�ضي

موؤخًرا  الكال�شيكو  مواجهات  على  �شيطرته  مدريد  ري��ال 
وتفّوق على غرميه التقليدي بر�شلونة 3-2 بعد التمديد، 
يف الدور ن�شف النهائي من الكاأ�س ال�شوبر ال�شباين لكرة 
القدم على ا�شتاد امللك فهد الدويل يف العا�شمة ال�شعودية 
على ح�شاب  توالًيا  اخلام�س  ف��وزه  ري��ال  وحّقق   . الريا�س 
الفريق الكاتالوين بعدما كان قد هزمه 2-1 يف كامب نو 
وذل��ك يف  املحلي،  ال��دوري  الول/اأكتوبر �شمن  ت�شرين  يف 
املباراة الوىل منذ رحيل النجم الرجنتيني ليونيل مي�شي 
�شّجل  املا�شي.  ال�شيف  الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  اىل 
والفرن�شي   )25( جونيور  فيني�شيو�س  الربازيلي  لريال 
كرمي بنزمية )72( والأوروغوياين فيديريكو فالفريدي 
)98(، بينما �شّجل هديف بر�شلونة الهولندي لوك دي يونغ 
)41( واأن�شو فاتي )83(. وتاأهل ريال مدريد اىل النهائي 
واتلتيكو  اللقب  حامل  بلباو  اأتلتيك  ب��ني  الفائز  ملواجهة 
وميلك  اخلمي�س.  يلتقيان  اللذين  ال���دوري  بطل  م��دري��د 
ريال مدريد فر�شة الق��رتاب من رقم بر�شلونة القيا�شي 
�شابًقا.  11 مرة  امللكي  الفريق  ُتّوج  13 لقًبا، فيما  البالغ 
املتطور  باأدائه  م�شروًرا  بر�شلونة  �شيخرج  خ�شارته،  ورغ��م 

ي�شتغله لتعوي�س  ان  ياأمل  ال�شابق، حيث  عن 
تعره يف الن�شف الول من املو�شم حيث 
الدوري  ال�شاد�س يف  املركز  حالًيا  يحتل 
ريال  ع��ن  نقطة   17 ب��ف��ارق  الإ���ش��ب��اين 
املت�شدر، مع مباراة اأقل ل� "بالوغرانا".

هرناندي�س  ت�شايف  امل��درب  فريق  اّن  كما 
من  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة  وّدع 

الأوىل  ل���ل���م���ّرة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
ع�شرين  ن���ح���و  م���ن���ذ 

ع�����اًم�����ا، وب���ال���ت���ايل 
اأداءه  �شي�شتخدم 

الكال�شيكو  يف 

ب�شورة  املو�شم  لإن��ه��اء  �شفوفه  يف  احلما�شة  ���ش��ّخ  لإع���ادة 
متاًما،  بخالفه  الكاتالوين.  العمالق  بتاريخ  تليق  اأف�شل 
يت�شدر  حيث  واأوروب��ي��اً،  حملياً  اأيامه  اأف�شل  امللكي  يعي�س 
ال��ث��ان��ي��ة، مع  اإ�شبيلية  ع��ن  ن��ق��اط  ب��ف��ارق خم�س  ال��رتت��ي��ب 
اأق���ل ل��الأخ��ري، ك��م��ا ي�شتعد مل��واج��ه��ة ���ش��ان جرمان  م��ب��اراة 
ومي�شي يف الدور الثاين من م�شابقة دوري الأبطال. وعلى 
ملعب ممتلئ يف العا�شمة ال�شعودية، خا�س فريان توري�س 
مان�ش�شرت  من  انتقاله  منذ  بر�شلونة  مع  الوىل  مباراته 
واأجرى  ال�شتوية.  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  يف  النكليزي  �شيتي 
خا�شت  التي  الفريق  ت�شكيلة  على  تغيريات  ثالثة  ت�شايف 
غرناطة  اأم��ام  خمّيب  بتعادل  انتهت  التي  الخ��رية  املباراة 
فعاد   ،89 ال��دق��ي��ق��ة  الخ���ري يف  �شجله  ه���دف  ب��ع��د   1-1
الهولندي فرنكي دي يونغ ليحّل مكان نيكو غون�شالي�س، 
اأراوخ���و بعد تعافيه من  فيما ع��اد الأوروغ���وي���اين رون��ال��د 
ريال،  وم��ن جهة  غار�شيا.  اإري��ك  من  ب��دًل  ليحّل  ال�شابة 
فقد اأجرى املدرب اليطايل كارلو اأن�شيلوتي تغيريين عن 
املباراة الخرية، فغاب النم�شوي دافيد األبا ب�شبب الإ�شابة 
وحّل مكانه نات�شو، فيما لعب دانيال كارفاخال على اجلهة 
اليمنى من الدفاع بدل من لوكا�س فا�شكي�س. وجاءت 
انطالقتها،  والندية من  الإث��ارة  املباراة قمة يف 
مع اأف�شلية للفريق امللكي يف الدقائق الثالثني 
الفريق  اّن  رغ����م  ال���ل���ق���اء،  ع��م��ر  م���ن  الوىل 

خ�شمه  مقارعة  يف  رغبة  اأظهر  الكاتالوين 
الهجمات  على  املريينغي  وع���ّول  ال��ل��دود. 

على  ح��ق��ي��ق��ي  خ��ط��ر  لت�شكيل  امل���رت���دة 
م���رم���ى احل����ار�����س المل������اين م���ارك 

وبعد  �شتيغن.  ت��ري  ان��دري��ه 

احلقيقي،  اخلطر  م�شتوى  اىل  ترتق  مل  متبادلة  فر�س 
الت�شجيل  افتتاح  م��ن  جونيور  فيني�شيو�س  امل��ت��األ��ق  متكن 
املباراة،  انطالق  من  فقط  دقيقة   25 بعد  ري��ال  مل�شلحة 
وذلك عرب هجمة مرتدة بعدما جنح بنزمية يف �شرقة الكرة 
ينطلق  ان  قبل  امللعب،  و�شط  يف  بو�شكيت�س  �شريجيو  من 
يرتدد  فلم  املنطقة،  داخ��ل  لفيني�شيو�س  ومي��ّرر  الفرن�شي 
الخري لت�شديد كرة متقنة يف اجلهة الي�شرى من املرمى 
خالل  من  ري��ال  ف��ورة  امت�شا�س  بر�شلونة  ح��اول   .)25(
فر�شة  على  وح�شل  ال��و���ش��ط،  يف  ال��ت��وازن  بع�س  ا�شتعادة 
قبل  الفرن�شي عثمان دميبيليه  انطلق  بعدما  �شريعاً  للرد 
ان مي��ّرر كرة عر�شية وج��دت راأ���س دي يونغ، لكّنها جاءت 
مبا�شرة بني يدي احلار�س البلجيكي تيبوا كورتوا )30(. 
واأدرك لوك دي يونغ التعادل لرب�شلونة يف الفر�شة الثانية 
التي �شنحت له بعد كرة عر�شية من دميبيليه على اجلهة 
الكرة  ابعاد  يحاول  ميليتاو  ري��ال  مدافع  كان  اإذ  الي�شرى، 
املرمى  داخ��ل  مبا�شرة  الهولندي  باملهاجم  ارتطمت  لكنها 
هدف  بعد  كثرًيا  الكاتالوين  الفريق  اأداء  وتن�شط   .)41(
دي يونغ، حيث جاء ال�شوط الثاين حمتدًما ومليًئا بالإثارة 
بني اجلانبني هجمات متبادلة، وعدم 

وجود اف�شلية مطلقة لفريق على اآخر. وكاد ريال ي�شتعيد 
التقدم بعد حماولة من بنزمية داخل املنطقة اثر متريرة 
ارتدت  الفرن�شي  املهاجم  ت�شديدة  ان  ال  فيني�شيو�س،  من 
من القائم )69(. وتابع ريال �شغطه ومتكن بنزمية بعد 
ثالث دقائق من منح ريال ال�شبقية من جديد، م�شتفيًدا 
الي�شرى.  الفرن�شي فرلن مندي على اجلهة  من متريرة 
ت�شديدة  بعد  امل��رم��ى  ام��ام  كبرية  �شال�شة  بنزمية  واظ��ه��ر 
كان موجودا  لكّنه  �شتيغن،  تري  احلار�س  لها  ت�شدى  اوىل 
اىل  ال��ك��رة  ع���ادت  بعدما  ال��ه��دف  املنا�شب حل�شم  امل��ك��ان  يف 
فيني�شيو�س الذي مّرر كرة داخل املنطقة، فارتدت من يد 
احلار�س تري �شتيغن اىل بنزمية الذي تابعها مبا�شرة داخل 
قد  بنزمية  اّن هدف  الكثريون  وفيما ظن   .)72( املرمى 
ح�شم اللقاء، ا�شتطاع بر�شلونة اظهار ا�شرار كبري، فاأدرك 
العائد اىل املالعب بعد تعافيه من  اأن�شو فاتي  البديل  له 
الإ���ش��اب��ة، ال��ت��ع��ادل بكرة راأ���ش��ي��ة اث��ر مت��ري��رة عر�شية من 
جوردي األبا )83(. ويف �شيناريو مل يكن مرجًحا من قبل 
احتكم  الخ��رية،  الآون��ة  بر�شلونة يف  ب��اأداء  املتفائلني  اأ�شد 
الخرية  الكلمة  وكانت  اإ�شافيني،  �شوطني  اىل  الفريقان 
اللحظات، حيث  لريال وخ��ربة لعبيه يف هذه 
متكن البديل فالفريدي من ت�شجيل هدف 
انطالقة  بعد  مرتدة  هجمة  من  الفوز 
ان  قبل  اليمنى  اجل��ه��ة  على  ل��رودري��غ��و 
ميّرر الخري اىل املنطقة حيث يتمركز 
اأن  دون  ال��ك��رة  ت��رك  ال���ذي  فيني�شيو�س 
ال���ذي  ف���ال���ف���ريدي  ي��ل��م�����ش��ه��ا اىل 
داخل  ب�شال�شة  تابعها 
امل������رم������ى م���ان���ًح���ا 
تقدمه  ري�������ال 
ال����ث����ال����ث يف 
ال������ل������ق������اء 

.)98(

ريال يتخطى بر�سلونة يف كال�سيكو ناري بالكاأ�س ال�سوبر 

مالعب مونديال الأندية.. مرافق اإماراتية مبوا�سفات عاملية
•• اأبوظبي-وام:

تتوا�شل ال�شتعدادات لو�شع اللم�شات الأخرية ل�شت�شافة العا�شمة اأبوظبي 
خالل  ت��ق��ام  2021" وال��ت��ي  "الإمارات  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ملناف�شات 
الفرتة من 3 اإىل 12 فرباير املقبل، للمرة اخلام�شة يف الإمارات بعد اأعوام 
-2009 2010 و20217-2018. وقد مت حتديد ملعبي حممد بن 
زايد بنادي اجلزيرة، واآل نهيان بنادي الوحدة ل�شت�شافة مباريات احلدث 
العاملي، لتقام 8 مباريات على امللعبني اللذين تركا ب�شمتهما املبهرة على 

الكثري من الأحداث الريا�شية القارية والعاملية ال�شابقة.
اأبطال  اأندية هي ت�شيل�شي الإجنليزي بطل دوري   7 وي�شارك يف البطولة 
اأوروبا، والأهلي امل�شري بطل دوري اأبطال اأفريقيا، والهالل ال�شعودي بطل 
دوري اأبطال اآ�شيا، واجلزيرة بطل الن�شخة املا�شية من الدوري الإماراتي 
الكونكاف،  اأب���ط���ال  ب��ط��ل  املك�شيكي  وم��ون��ت��ريي  ال��ب��ط��ول��ة،  وم�شت�شيف 
بديال  تاهيتي  ا�س برياي بطل  وايه  ليرباتادوري�س،  كوبا  وباملريا�س بطل 
لأوكالند �شيتي النيوزيلندي. و�شبق اأن اأقيمت مباريات يف ن�شختي 2009 
مباريات  الأوىل  للمرة  تقام  فيما  زاي��د،  بن  حممد  ا�شتاد  على   2010 و 

نادي  "ملعب  زاي��د  بن  ا�شتاد حممد  ويعد  نهيان.  اآل  ا�شتاد  على  البطولة 
اجلزيرة" اأح���د اأب���رز امل��الع��ب الإم��ارات��ي��ة ت��ط��ورا وح��داث��ة خ��الل الفرتة 
املا�شية بف�شل ما �شهده من تطوير لفت لكافة مرافقه ف�شال عن امللعب 
الرئي�شي، حيث ي�شت�شيف 4 مباريات من كاأ�س العامل لالأندية "الإمارات 
2021" وهي املباراة الفتتاحية التي �شتجمع نادي اجلزيرة مع ايه ا�س 
برياي بطل تاهيتي ال�شاعة 8:30 م�شاء يوم 3 فرباير بتوقيت الإمارات، 
الهالل  وال��ذي يجمع  النهائي  الثانية لقاء ربع  املباراة  ي�شت�شيف يف  فيما 
 6 ب��رياي يوم  ال�شعودي مع الفائز من لقاء اجلزيرة الإم��ارات��ي واي��ه ا�س 
فرباير ال�شاعة 8:30 م�شاء، و�شتكون املباراة الثالثة على نف�س امللعب يف 
8:30 م�شاء والتي جتمع ت�شيل�شي  9 فرباير ال�شاعة  ن�شف النهائي يوم 
الإجنليزي مع الفائز من لقاء ربع النهائي من الهالل ال�شعودي والفائز 
من اجلزيرة اأو برياي، على اأن تكون املباراة النهائية وختام البطولة على 
امللعب نف�شه يوم 12 فرباير ال�شاعة 8:30 بتوقيت الإمارات. افتتح ا�شتاد 
اجل��زي��رة، وجرى  1980 حت��ت م�شمى ملعب  ال��ع��ام  زاي���د يف  ب��ن  حممد 
جتديده خالل العامني 2006 - 2009، وتبلغ �شعته ال�شتيعابية حاليا 
يكون على  اأن  امللعب  مل�شروع  املنفذة  ال�شركة  �شعت  وقد  مقعد،   37.000

الإجنليزي يف  النموذج  اإجنلرتا، حيث طبقت  القدم يف  غرار مالعب كرة 
يف  ياأتي  وامل�شابقات،  البطولت  من  العديد  امللعب  وا�شت�شاف  الت�شميم. 
مقدمتها مباريات كاأ�س العامل للنا�شئني يف 2013، ومباريات كاأ�س العامل 
الريا�شية،  زايد  بامل�شاركة مع ملعب مدينة   2010  ،2009 لالأندية يف 
الإمارات  ملنتخبات  الر�شمية  املباريات  من  والعديد   ،2019 اآ�شيا  وكاأ�س 
املختلفة وفريق اجلزيرة يف دوري اأبطال اآ�شيا، ومن قبل ذلك كاأ�س العامل 
لل�شباب يف 2003، وعدد من مباريات كاأ�س اخلليج العربي التي اأقيمت يف 
المارات 2007 مبا فيها ن�شف نهائي البطولة بني الإمارات وال�شعودية. 
وخالل الفرتة احلالية جرى جتديد وحتديث مقاعد امللعب بالكامل حيث 
مت ا�شتبدال اأكر من 37 األف مقعد، ليتم و�شع مقاعد مبوا�شفات اأف�شل، 
اآل نهيان بنادي  اأما ا�شتاد  وكذلك تغيري كامل يف ا�شاءة امللعب الرئي�شي. 
الوحدة في�شتعد ل�شت�شافة 4 مباريات اأي�شا من البطولة، حيث يحت�شن 
لقاء الأهلي امل�شري مع مونتريي املك�شيكي يف ثاين مباريات البطولة يوم 
يف  �شي�شت�شيف  فيما  الإم���ارات،  بتوقيت  م�شاء   8:30 ال�شاعة  فرباير   5
املباراة الثانية باملريا�س الربازيلي مع الفائز من لقاء الأهلي ومونتريي، 
وذلك يوم 8 فرباير ال�شاعة 8:30 بتوقيت الإم��ارات، على اأن تقام عليه 

 5:30 9 فرباير ال�شاعة  مباريات حتديد املراكز اخلام�س وال�شاد�س يوم 
بتوقيت الإم������ارات، وم���ب���اراة حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال���راب���ع ي���وم 12 
ملعب  نهيان  اآل  ا�شتاد  ويعد  الإم���ارات.  بتوقيت  م�شاء   5 ال�شاعة  فرباير 
اأبو ظبي وقد مت  العا�شمة  الإماراتية يف  اأب��رز املالعب  اأحد  الوحدة  نادي 
افتتاحه يف عام 1995، وا�شت�شاف العديد من البطولت بجانب مباريات 
عدد  ا�شت�شافة  ل��ه  الأب���رز  ك��ان  حيث  امل�شابقات  خمتلف  يف  ال��وح��دة  ن��ادي 
عام  يف  الإم���ارات  يف  اأقيمت  التي  لل�شباب  العامل  بطولة  من  مباريات  من 
العربي 2007، وكاأ�س العامل للنا�شئني 2013.  اخلليج  وكاأ�س   ،2003
اأقيمت  التي  اآ�شيا  ك��اأ���س  انطالقة  قبل  مت��ت  التي  التجديد  اأع��م��ال  وبعد 
امللعب من جديد وزي��ادة �شعة  افتتاح  2019، مت  الإم���ارات مطلع عام  يف 
زيادة  اأجل  األفا من   15 اإىل  12األف مقعد  ارتفعت من  والتي  مدرجاته، 
ب�شورة  امللعب  من  املدرجات  اق��رتاب  بجانب  اجلماهريي،  احل�شور  ن�شبة 
احلا�شرة  اجلماهري  ل�شتمتاع  اأك��رب  فر�شة  يعطي  م��ا  ال�شابق  م��ن  اأك��رب 
5 مباريات من  اآل نهيان بحلته اجلديدة  باملباريات. وقد ا�شت�شاف ا�شتاد 
والتي   16 ال���  م��ب��اراة يف دور  بينهما  2019" من  " الإم���ارات  اآ�شيا  كاأ�س 

جمعت قطر والعراق.

اإنرت يحرز كاأ�س 
ال�سوبر بالرمق الأخري 
كرة  يف  الإيطالية  ال�شوبر  الكاأ�س  من   34 الن�شخة  لقب  اإن��رت  اأح��رز 
 1-2 القدم للمرة ال�شاد�شة يف تاريخه، بفوزه على غرميه يوفنتو�س 
ب�شق النف�س يف اللحظات الخرية من التمديد، على ملعب "جوزيبي 

ميات�شا" يف ميالنو.
وتقّدم يوفنتو�س، بطل الكاأ�س، عرب الأمريكي وي�شتون ماكيني )25(، 
لوتارو  الأرجنتيني  طريق  ع��ن  ال����دوري،  بطل  اإن���رت،  ي��ع��ادل  اأن  قبل 
مارتيني�س )35 من ركلة جزاء( ثم يهديه البديل الت�شيلي األيك�شي�س 

�شان�شي�س هدف الفوز يف الرمق الأخري )1+120(.
وب�شعة %50 من امللعب ب�شبب بروتوكول فريو�س كورونا، اأحرز اإنرت 

اللقب يف اأول كاأ�س �شوبر يخو�شها منذ العام 2011.
ول يزال يوفنتو�س يحمل الرقم القيا�شي يف عدد اللقاب يف امل�شابقة 
رافعاً  العا�شرة  للمرة  ميالن  اإنرت  خا�شها  فيما  القاب،  ت�شعة  بر�شيد 
خلف  لقب  بفارق   ،2010 يف  اخلام�س  بعد  األقاب  �شتة  اإىل  ر�شيدها 

جاره ميالن، ثاين اأف�شل املتوجني يف امل�شابقة.
اإىل نتائجه الالفتة يف الآونة  اإنرت ميالن راجحة بالنظر  وبدت كفة 
مباراة   20 م��ن  نقطة   49 بر�شيد  ال���دوري  يت�شدر  حيث  الأخ���رية، 
لي�شري  م��ب��اراة،   21 م��ع  ال�شاد�س  يوفنتو�س  اأم���ام  نقطة   11 ب��ف��ارق 
اإىل  األقابه  اأ" ورفع عدد  "�شريي  بلقب  واثقة نحو الحتفاظ  بخطى 

ع�شرين.
اأن يعّو�س  املا�شي عن عر�شه، قبل  املو�شم  اأن��زل يوفنتو�س  اإن��رت  وك��ان 
اأتالنتا  ح�شاب  على  املحلية  بالكاأ�س  بالفوز  جزئياً  ال�"بيانكونريي" 
يف  لقبه  عن  بالدفاع  يوفنتو�س  واأخ��ف��ق  املا�شي.  اأي��ار/م��اي��و  يف   1-2
ال�شوبر الذي توج به العام املا�شي على ح�شاب نابويل، علما اأنه خا�شه 

للمرة العا�شرة تواليا وال�شابعة ع�شرة يف تاريخه.
يف  ال�شوبر  الكاأ�س  م��ب��اراة  فيها  تقام  التي  ع�شرة  الثانية  امل��رة  وكانت 
ب���دل م��ن اململكة العربية  ال����دوري  م��ي��الن��و، ح��ي��ث اخ��ت��ارت��ه��ا راب��ط��ة 
ال�شعودية التي ا�شت�شافتها يف ن�شختي 2018 و2019 وذلك ب�شبب 

فريو�س "كوفيد19-".
املباراة  تاأجيل موعد  اإىل  يتطلعان  الناديان  كان  اأي�شاً،  الوباء  وب�شبب 
يف  ب�"كوفيد19-"  امل�شابني  الالعبني  م��ن  امل��ت��زاي��دة  الأع���داد  و�شط 
�شفوفهما، لكن الرابطة رف�شت طلبهما وقررت الأحد املا�شي اإقامتها 
اإىل  امللعب  �شعة  تخفي�س  مع  الأرب��ع��اء  غد  م�شاء  املحدد  موعدها  يف 

.50%
وهي املرة الثانية يلتقي فيها الفريقان يف الكاأ�س ال�شوبر، بعد الأوىل 
بهدف  التمديد  بعد  -1�شفر  م��ي��الن  اإن���رت  ف��از  عندما   2005 ع��ام 
الدقيقة  يف  ف���ريون  �شيبا�شتيان  خ���وان  الرجنتيني  ال��و���ش��ط  ل��الع��ب 

.106
وتابع مدرب اإنرت �شيموين اإينزاغي، الذي مل يخ�شر �شوى مرة واحدة 
يف الدوري حتى الآن، تاألقه يف امل�شابقة التي اأحرزها مرتني مع لت�شيو 

عام 2017 و2019 �شد يوفنتو�س اأي�شاً.
لوتارو  الأرجنتيني  �شّكل  اإذ  امل��ب��اراة،  ب��داي��ة  يف  الأف�����ش��ل  اإن���رت  وك���ان 

مارتيني�س اخلطر على مرمى ماتيا بريين )6 و8(.
عر�شية  ب��ع��د  الت�شجيل  يوفنتو�س  اف��ت��ت��ح  ال��ل��ع��ب،  مل��ج��ري��ات  وخ��الف��ا 
كولو�شيف�شكي  دي��ان  ال�شويدي  م��ن  جيد  وعمل  الي�شرى  اجلهة  م��ن 
الأم��ريك��ي وي�شتون ماكيني  اليها  ارت��ق��ى  م��ورات��ا،  األ��ف��ارو  والإ���ش��ب��اين 
�شيمر  ال�شلوفيني  احلار�س  �شباك  يف  املنطقة  داخل  من  براأ�شه  زرعها 

هندانوفيت�س )25(.
تعر�شه  بعد  كييزا  فيديريكو  ال��دويل  مهاجمه  يوفنتو�س  عن  وغ��اب 

ل�شابة قوية بالرباط ال�شليبي لركبته الي�شرى �شتحتاج جراحة.
ل على ركلة جزاء ل�شقاط ماتيا دي  لكن اإنرت رّد �شريعاً، بعدما حت�شّ
ت�شيليو املهاجم البو�شني اإدين دجيكو يف مكان لي�س باخلطري، ترجمها 
بريين  مرمى  يف  �شاروخية  مارتيني�س  لوت��ارو  الأرجنتيني  الهداف 
)35(. يف ال�شوط الثاين، ارتدت كرة الهولندي دنزل دامفري�س من 
املخ�شرم  الكرواتي  ت�شديدة  بريين  �شّد  ثم   ،)59( يوفنتو�س  قائم 

اإيفان بريي�شيت�س )72(، لينتهي الوقت ال�شلي بالتعادل 1-1.
ماتيو  ك��رة  و�شلت  الرتجيح،  رك��الت  نحو  تتجه  امل��ب��اراة  كانت  وبينما 
ال�شيدة  مرمى  يف  �شددها  �شان�شي�س  املخ�شرم  البديل  اإىل  دارم��ي��ان 

العجوز حا�شماً اللقب )1+120(.



ت�ستعيد ب�سرها بعد 15 عامًا بعد اكت�ساف الت�سخي�س اخلطاأ
متكنت �شيدة اأمريكية من روؤية وجوه اأبنائها من جديد بعد 15 

�شنة عانت فيها من فقدان الب�شر ب�شبب ت�شخي�س خطاأ.
وكان الأطباء قد اأخربوا كوين بارك اأنها م�شابة بانف�شام ال�شبكية 
اأو اجللوكوما، ووجدت اأن حياتها اأ�شبحت ت�شيق �شيئاً ف�شيئاً حيث 
تدهور ب�شرها تدريجياً، ومل يكن لديها اأي فكرة عن �شكل ابنتها 
اآخر مرة عندما كان بعمر ثالثة  املراهقة، وراأت حفيدها الأكرب 
اأ�شابيع فقط. لكن الت�شخي�س كان غري �شحيح، فقد كانت تعاين 
وا�شتعادة  ب�شهولة  اإزال��ت��ه  ميكن  وال��ذي  العني،  عد�شة  اإع��ت��ام  من 
ب�شرها. وبعد اإجراء اجلراحة، اأ�شبحت روؤية كوين الآن 20-20 

يف كلتا العينني بعد اأن ُتركت عمياء ملدة 15 عام.
وحتدثت كوين عن �شعورها عندما ا�شتعادت ب�شرها اأخرًيا يف العام 
املا�شي، بعد اأن قام طبيب عيون بت�شخي�س اإ�شابتها باإعتام عد�شة 
العني، وهو اأحد اأكر م�شاكل الروؤية �شيوًعا لدى البالغني. وقالت 
كوين، من اأورورا، كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكية "يحتاج 
النا�س اإىل اإعادة الفح�س لأنني كنت فاقدة للب�شر ملدة 15 عاًما 
رمبا بدون �شبب. يف اليوم الذي اأخربين فيه اأخ�شائي ال�شبكية اأنه 
ل يوجد م�شكلة يف �شبكية العني لدي، �شعرت اأنا وزوجي بال�شيق 
على الفور". واأ�شافت كوين " كان لدي القليل من ال�شتياء جتاه 
الأطباء الذين �شخ�شوا حالتي ب�شكل خطاأ، لكن كل الغ�شب زال 

بعد اأن متت اإزالة ال�شمادة وا�شتطعت اأن اأرى من جديد".

انقالب غريب ملركبة وجناة ال�سائق
انقالب  بال�شني، حلظة  ت�شونغت�شينغ  املراقبة يف  وثقت كامريات 

�شيارة على ثالث مركبات، دون اأن يتعر�س اأي اأحد لالأذى.
ويف الفيديو الذي ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، تظهر 
لي�شطدم  منعطف،  عند  عليها  ال�شيطرة  �شائقها  يفقد  �شيارة 
يف  واقفة  كانت  �شيارات  ث��الث  ف��وق  مركبته  وتنقلب  بالر�شيف، 
املكان ب�شكل نظامي. وتظهر يف املقطع ال�شيارة وهي تقف يف الفراغ 

بني املركبات الثالث واأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها.
واأ�شارت و�شائل اإعالم �شينية اإىل اأن ال�شائق اأ�شيب بجروح طفيفة، 

بينما حلقت اأ�شرار ج�شيمة باملركبة املنقلبة.

مفاجاأة مرعبة داخل معدة مري�سة 
العامل، حدثت  نوعها يف  تكون فريدة من  قد  يف عملية جراحية 
مفاجاأة "ل ت�شدق" يف م�شت�شفى بعلبك احلكومي بلبنان، التابعة 

ملحافظة البقاع ال�شمايل.
بالنجاح،  تكللت  بالأغرب بعدما  الدقيقة  وو�شفت هذه اجلراحة 
اإزالة كتلة هائلة من  حيث ا�شتطاع فريق من الأطباء اللبنانيني 

ال�شعر بعد اأن اأقفلت كامل معدة �شابة عمرها 19 عاما.
ويف حديث ملوقع "�شكاي نيوز عربية"، قال مدير امل�شت�شفى عبا�س 
�شكر اإن "ال�شابة ابنة بعلبك ح�شرت اإىل امل�شت�شفى وهي تعاين اأملا 

�شديدا نتيجة ان�شداد معدتها بالكامل".
انتفاخا  هناك  اأن  تبني  ال�شريري  الفح�س  "اأثناء  اأن��ه  واأ���ش��اف 
امل��ع��دة والقولون  ك��ب��رية يف منطقة  امل��ع��دة، وك��ت��ل��ة  ف���وق  وا���ش��ح��ا 
املعدة  الت�شوير ظهر ت�شخم هائل من مدخل  امل�شتعر�س، وعند 

اإىل خمرجها".
البطن  �شريعة، ولدى فتح  "اأجرينا عملية جراحية  �شكر:  وتابع 
اأزيلت  امل��ع��دة.  كامل  �شكل  اأخ���ذت  ال�شعر  م��ن  كتلة  لدينا  ظهرت 
الكتلة التي علمنا اأنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على اأكل �شعرها 
منذ عدة �شنوات"، كا�شفا اأن "و�شع املري�شة م�شتقر، وهي ب�شحة 

جيدة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�سة: ظهور الإن�سان على الأر�س اأقدم مما كان ُيعتقد
قدم رماد بركاين ناجم عن ثورة بركان قدمية م�شاعدة للعلماء يف ا�شتنتاج اأن حفريات الإن�شان البدائي التي ُعر 
عليها يف اإثيوبيا �شنة 1967 هي يف الواقع اأقدم عمرا مما كان ُيعتقد يف ال�شابق، مما يو�شع الأفق اأمام نظرة ثاقبة 
الكيمياء اجليولوجية يف درا�شة طبقة �شميكة من  ا�شتخدموا ب�شمات  اإنهم  الب�شرية. قال باحثون  جديدة لفجر 
الرماد الذي عر عليه فوق روا�شب بها حفريات، للتاأكد من اأنها جنمت عن ثورة بركان ت�شبب يف انطالق احلمم 

والرماد على م�شاحة �شا�شعة من اإثيوبيا قبل حوايل 233 األف �شنة.
اأن وجود احلفريات �شابق لندلع الربكان، لكن  اأن وجود احلفريات حتت هذا الرماد يعني  واأ�شار الباحثون اإىل 
وجه  على  �شنة  األ��ف   200 يتجاوز  ل  احلفريات  عمر  اأن  ال�شابق  يف  ُيعتقد  وك��ان  بال�شنني.  امل��دة  ط��ول  يت�شح  مل 
اأومو  تكوين  ُت�شمى  مبنطقة  اإثيوبيا  غرب  جنوب  يف  التقريب.  اكُت�شفت احلفريات التي ُيطلق عليها "اأومو 1"، 
كيب�س اجليولوجي خالل رحلة ا�شتك�شافية بقيادة ريت�شارد ليكي العامل املتخ�ش�س يف علم درا�شة الإن�شان القدمي 
)الأنروبولوجيا(. وت�شتمل احلفريات جمجمة وفكا �شفليا �شبه كامل، وبع�س �شالميات العمود الفقري واأجزاء 

من الذراعني وال�شاقني. وي�شعى العلماء لك�شف املزيد حول توقيت وجود اأ�شل اجلن�س الب�شري يف اأفريقيا.
وتقول �شيلني فيدال، عاملة الرباكني يف جامعة كيمربدج وهي املوؤلفة الرئي�شية للدرا�شة املن�شورة يف جملة نيت�شر، 
اإن النتائج اجلديدة تتوافق مع اأحدث النماذج العلمية التي ت�شع ظهور الإن�شان العاقل يف وقت ما بني 350 األفا 

و200 األف �شنة ما�شية.
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يخططون لعبور الأطل�سي جلمع التربعات 
با�شتخدام  الأطل�شي  املحيط  لعبور  بريطانيون  اأ�شدقاء  ثالثة  يخطط 
الذين  بالأ�شخا�س  تعنى  موؤ�ش�شة  ل�شالح  التربعات  جلمع  �شغري،  ق��ارب 

يعانون من اخلرف.
و�شيقوم الثالثي بالتجديف بدون توقف ملدة �شهرين يف قارب طوله ثمانية 
اأمتار، بدءاً من الربتغال وانتهاء باأمريكا اجلنوبية، جلمع اأموال من اأجل 

موؤ�ش�شة "دميين�شيا يو كي" الربيطانية.
فون  وديريك  فاين  �شتيفان  ل�شديقيه  عاماً(   42( بول  جوين  و�شين�شم 
هذه  ولإك��م��ال  املخاطر.  من  تخلو  لن  التي  الرحلة  بهذه  للقيام  ديلفت، 
الرحلة اخلطرية بنجاح، �شيتقا�شم الأ�شدقاء الثالثة مهام التجديف ولن 
اأن يعي�س  3 �شاعات من الراحة. ومن املزمع  يح�شل كل منهم �شوى على 
الفريق على الطعام املجفف. يتنظر جوين و�شتيفان املوجودان يف الربتغال 
حالياً، و�شول �شديقهما الثالث ديريك، الذي �شي�شل من جنوب اإفريقيا 
خالل اأيام قليلة. ويخطط جوين وفريقه لتحطيم الرقم القيا�شي العاملي 
كاأ�شرع رحلة بحرية بقارب �شغري، والذي ح�شلت عليه رحلة عربت املحيط 
الأطل�شي خالل 48 يوماً. وبح�شب جوين فاإن حتطيم الرقم القيا�شي، ل 
ميثل الهدف الرئي�شي للرحلة، واإمنا جمع الأموال ل�شالح مر�شى اخلرف 

هو ما يطمح اإليه الأ�شدقاء الثالثة.

تيك توك على عر�س الإنرتنت
بعدما حّل يف املرتبة الأوىل باملواقع العاملية الأكر زيارة خالل عام 2021، 
يتوقع خرباء اأن يرتبع "تيك توك" على عر�س مواقع التوا�شل يف ال�شنوات 

القليلة القادمة.
عمالقة  على   2016 ع��ام  انطلق  ال���ذي  ال�شيني  التطبيق  ب��ذل��ك  وت��ف��وق 
الإنرتنت، حيث جتاوزت اأعداد زيارة "تيك توك" موقع "غوغل" يف �شهر 
فرباير 2021 للمرة الأوىل، وتكرر الأمر يف �شهري مار�س ومايو، واأ�شبح 

الأول يف �شهر اأغ�شط�س.
وللتعليق على م�شتقبل املناف�شة املحتدة بني كربيات من�شات الإنرتنت حول 
العامل، وما حتمله من اأبعاد خا�شة واأنه تطبيق �شيني يزاحم التطبيقات 
الرقمي حممد عبد اهلل، يف  الإع��الم  املعروفة، قال اخلبري يف  الأمريكية 
"اأ�شبح تطبيق تيك توك يحظى  "�شكاي نيوز عربية":  حديث مع موقع 
مبعدل م�شاهدات اأعلى من خمتلف املن�شات، كاليوتيوب مثال. وحتى داخل 
الوليات املتحدة الأمريكية، يق�شي امل�شتخدمون وقتا اأكر على تيك توك 
"تيك  مقارنة مع اأولئك على يوتيوب". واأرج��ع عبد اهلل منو الزيارات يف 
"اخلوارزمية  مو�شحا:  التطبيق،  يعتمدها  التي  اخلوارزمية  اإىل  توك" 
جعلت التطبيق يناف�س بقوة يف وقت قيا�شي ق�شري، �شركات عاملية لها باع 

مايلي �ساير�س بنحافة 
مفرطة ومبالمح خمتلفة! 
ال��ع��امل��ي��ة  مايلي  ال��ن��ج��م��ة  ن�����ش��رت 
�شاير�س  �شورة جديدة يف �شفحتها 
التوا�شل  م���وق���ع  ع��ل��ى  اخل���ا����ش���ة 
الج��ت��م��اع��ي اأح��دث��ت م��ن خاللها 
بنحافة  ل��ظ��ه��وره��ا  ك��ب��رية  ���ش��ج��ة 

مفرطة ح�شبما لحظ املتابعون.
مظلمة  غ��رف��ة  يف  مايلي  وظ��ه��رت 
ذات  �شماعات  راأ�شها  على  وا�شعًة 
املتابعون  اأ���ش��ار  وق��د  ك��ب��ري،  حجم 
يف تعليقاتهم على ال�شورة اأن وجه 
مايلي بدا نحيفاً جدا وعنقها رفيع 
واأنها خ�شرت بع�س الكيلوغرامات 
وق���د اإخ��ت��ل��ف��ت ع��ن م��ا ك��ان��ت عليه 

�شابقاً.
وكانت مايلي ن�شرت �شورة �شيلفي 
مغط�س  يف  ت�����ش��ت��ح��م  وه�����ي  ل���ه���ا 
احل��م��ام وب���دت ع��اري��ة مت��ام��اً وهي 

م�شتلقاة و�شعرها مبلول باملياه.
على  غريبة  لي�شت  ال�����ش��ورة  ه��ذه 
بني  مايلي  تن�شره  ال��ذي  املحتوى 
جدا  جريئة  فهي  والآخ����ر  احل��ني 
فيما يخ�س جل�شات الت�شوير التي 
لديها من  م�شكلة  لها ول  تخ�شع 

ا�شتعرا�س ج�شمها بالكامل .

اإي�س يناير.. راأ�س ال�سنة 
الأمازيغية يف املغرب تتحدى كورونا

على  امل��غ��رب  يف  الأم���ازي���غ  يحتفل 
اإفريقيا  ���ش��م��ال  دول  ب��اق��ي  غ����رار 
الأمازيغية،  ال�شنة  براأ�س  والعامل 
وتقاليدهم  ع��ادات��ه��م  اإح��ي��اء  ع��رب 
ال���ط���ب���خ وال���ث���ي���اب  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف 
ارتباطهم  ت��اأك��ي��د  على  واحل��ر���س 
ب�����الأر������س، وحت��ق��ي��ق ال���غ���اي���ة من 
ب�"اإي�س  ت���ع���رف  ال���ت���ي  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

يناير" اأو "ليلة يناير".
ال�شنة  راأ�������س  ت�����ش��م��ي��ات  وت��ت��ب��اي��ن 
منطقة  من  املغرب  يف  الأمازيغية 
يناير"  "اإي�س  ب���ني  اأخ�����رى،  اإىل 
"حاكوزة"،  اأو  �شكا�س"  "اإي�س  اأو 
�شنة،  كل  يناير من   13 وي�شادف 
 2972 ال��ع��ام �شنة  ي��واف��ق ه��ذا  و 

بالتقومي الأمازيغي.
ورغم الظروف ال�شحية املرتبطة 
ب���وب���اء ك���ورون���ا، ال��ت��ي ح��ال��ت دون 
براأ�س  ك����ربى  اح���ت���ف���الت  اإق����ام����ة 
ال�شنة الأمازيغية للعام الثاين على 
ال��ت��وايل، ف��اإن اأم��ازي��غ املغرب ظلوا 
مت�شبثني بالحتفاء بهذه املنا�شبة، 
واإقامة العادات والتقاليد املرتبطة 
ب�"اإي�س يناير"، �شواء رفقة الأهل 
والأ�����ش����دق����اء داخ�����ل ال���ب���ي���وت، اأو 
بتنظيم ندوات افرتا�شية و�شهرات 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب  تنقل  فنية 

الجتماعي.
اأ�شل  يف  ال��ب��ع�����س  ي��خ��ت��ل��ف  وق�����د 
ال����ذي ين�شب  ال��ت��اري��خ��ي  احل����دث 
اإليه الحتفال ب�"اإي�س يناير"، اإل 
كونه  على  يجمعون  الأم��ازي��غ  اأن 
تقليدا متوارثا منذ مئات ال�شنني، 
على  ال��ت��اأك��ي��د  لتجديد  ومنا�شبة 
ت�شبتهم مبا جت��ود به الأر���س من 

خريات.

متخ�س�سة بالفنون القتالية 
حتطم رقما قيا�سيا جديدا

حطمت ريا�شية متخ�ش�شة بالفنون القتالية من 
اأكرب  يف  قيا�شيا  رقما  م��وؤخ��را،  كندا،  يف  اأونتاريو 
عدد ركالت يف الدقيقة. ودخلت �شيلفانا �شمعون 
البالغة من العمر 28 عاما، مو�شوعة "غيني�س" 
 178 بت�شديد  جنحت  بعدما  القيا�شية،  لالأرقام 

ركلة خالل 60 ثانية.
وتعاونت �شيلفانا التي �شبق لها دخول "غيني�س" 
بركل اأكرب عدد من الكرات على روؤو�س اأ�شخا�س، 
القيا�شي اجلديد  الرقم  رايت، ليحطما  مع هانا 

معا.
وتناوبت �شيلفانا وهانا على الركل، لي�شجال 178 
كان  وال���ذي  ال�شابق  ال��رق��م  ويحطما  دق��ي��ق��ة،  يف 

144، ح�شبما ذكرت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
"اأبحث  ق��ائ��ل��ة:  اإجن���ازه���ا  ع��ل��ى  �شيلفانا  وع��ل��ق��ت 
اأرق��ام قيا�شية. فكرت  لت�شجيل  الأفكار  دائما عن 

بالتعاون مع هانا لتحقيق هذا الإجناز".

ذبح زوجته ورمى بنف�سه من ال�سرفة
اأق��دم رجل  ج��دي��دة، حيث  �شهدت م�شر جرمية مروعة 
مبحافظة  ن���ربوه  مل��رك��ز  التابعة  اجلنينة  كفر  ق��ري��ة  يف 
الدقهلية �شمال �شرق القاهرة، على ذبح زوجته، وف�شل 

راأ�شها عن ج�شدها، واألقى بنف�شه من �شرفة املنزل.
جديدة  تفا�شيل  عن  ال�شحية،  عم  ابنة  م��رمي  وك�شفت 
نيوز  "�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات  امل��اأ���ش��اوي يف  ب��احل��ادث 
"ال�شابو"  ال��زوج يتعاطى خمدر  اإن  عربية"، حيث قالت 
ب�شورة م�شتمرة، لفتة اإىل ارتكابه جلرميته بعد تعاطيه 
املخدر. واأو�شحت اأن املتهم �شوهد قبل اإلقائه بنف�شه من 

�شطح املنزل وهو ي�شيح "اأنا قتلت مراتي".
�شطح  اأع��ل��ى  م��ن  �شقط  اأن  بعد  ال��ه��رب  "حاول  وتابعت: 
اأن الأه��ايل متكنوا من الإم�شاك به وت�شليمه  اإل  املنزل، 
عمي  ابنة  منزل  الأه��ايل  "اقتحم  واأ�شافت:  لل�شرطة". 
من  البالغة  طفلتها  اأم���ام  دم��ائ��ه��ا  يف  غ��ارق��ة  ليجدوها 
تلقى  قد  الدقهلية،  اأم��ن  مدير  وك��ان  اأعوام".   3 العمر 
اإخطارا من ماأمور مركز نربوه، بورود بالغ من عدد من 
اأهايل قرية كفر اجلنينة، يفيد بقيام �شاب بذبح زوجته 

ومتكن الأهايل من القب�س عليه.
مقتل  تبني  حيث  ال��ب��الغ،  ملكان  املباحث  �شباط  وانتقل 

مرمي حممد عبد الغني، 22 �شنة، طالبة جامعية.
ومت نقل جثتها مل�شرحة م�شت�شفى نربوه، وو�شعها حتت 

ت�شرف النيابة العامة امل�شرية.

ت�ساب ب�سلل يف الذراع ب�سبب غر�سة منع احلمل
فقدت امراأة بريطانية القدرة على ا�شتخدام ذراعها، بعد 
اأن علقت غر�شة مانعة للحمل فيها، ومل يتمكن الأطباء 
ع��ام��اً، على   24 دانييل ج��اري��ت،  اإخ��راج��ه��ا. ح�شلت  م��ن 
غر�شة بال�شتيكية �شغرية، وو�شعتها يف ذراعها منذ ثالث 
�شنوات، ومل تعاين من اأي م�شاكل حتى ذهبت ل�شتبدالها. 
اإزال��ة الغر�شة  ولكن عندما مل يتمكن طبيبها العام من 
التي يبلغ طولها 4 �شم، مت اإر�شالها اإىل اأخ�شائي للقيام 
وقد  اأي�شاً.  اإخراجها  يتمكن من  ولكنه مل  املهمة،  بهذه 
خ�شعت دانييل لعملية جراحية ا�شتغرقت �شاعتني، عجز 
من  البال�شتيكية  الغر�شة  اإزال��ة  عن  اجلراحون  خاللها 
بداأت  العملية،  بعد  ج���داً.  عميق  مكان  يف  لأن��ه��ا  ذراع��ه��ا 
ب�شكل  حركتها  �ُشلت  حيث  بالتدهور،  دانييل  ذراع  حالة 
باأن  الأط��ب��اء لها  ال��رغ��م م��ن طماأنة  ك��ام��ل. وع��ل��ى  �شبه 
اأن ذراع دانييل مل تعد  اإل  ي��رام،  الأم��ور �شتكون على ما 
اأخرى،  م��رة  ذراع��ه��ا  فح�س  ول��دى  الطبيعية.  حلالتها 
تبني باأنها تعاين من تلف يف الأع�شاب، وقال لها الأطباء 

اأن �شفاءها ميكن اأن ي�شتغرق 12 اأ�شبوعاً.

لبوؤة ترافق عجال �سغريا يف حممية 
حممية  يف  ل��ب��وؤة  م��ن  غريبا  �شلوكا  فيديو  مقطع  ر�شد 

بتنزانيا، قادت عجال بريا �شغريا اإىل قطيعه.
تنزانيا  يف  الوطنية  للمتنزهات  الر�شمي  احل�شاب  ون�شر 
اإىل  مت�شي  ل��ب��وؤة  يظهر  "تويرت"،  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  مقطع 

جانب عجل بري �شغري، يف حممية "�شريينجيتي"
با�شم  املتحدث  و�شف  �شي"،  بي  "بي  ل�شبكة  حديث  ويف 
�شيلوتيت،  با�شكال  تنزانيا،  يف  الوطنية  احل��دائ��ق  هيئة 
روح  على  الأم��وم��ة  غ��ري��زة  "تفوق  يج�شد  ب��اأن��ه  الفيديو 

الفرتا�س".

ن�سائح للتغلب على نوبات الفزع عند ال�سفر بالطائرة
بالطائرة،  ال�شفر  ره��اب  من  الكثريون  يعاين 
اخلوف  ن��وب��ات  م��ن  �شكل  ع��ل��ى  ذل���ك  وينعك�س 

والفزع خالل الرحلة.
ي��ع��ان��ون من  ال��ذي��ن  واإذا كنت م��ن الأ���ش��خ��ا���س 
ن���وب���ات ال���ف���زع خ����الل رح��ل��ة ال����ط����ريان، نقدم 
هذه  على  للتغلب  الن�شائح  من  جمموعة  لك 
بو�شت  هافينغتون  �شحيفة  بح�شب  ال��ن��وب��ات، 

الأمريكية:
رك�����ز ع���ل���ى مت����اري����ن ال���ت���ن���ف�������س: ق�����ال كيفني 
كنتاكي  يف  ال�شريري  النف�س  ع��امل  ت�شامبان، 
بالقلق  املرتبطة  ال�شطرابات  يف  واملتخ�ش�س 
"الأفراد الذين يعانون من الذعر ل يتنف�شون 
اإىل  ي��وؤدي  ع��ادة من احلجاب احلاجز، مما قد 
فرط التنف�س". واأو�شى ت�شامبان بال�شتن�شاق 
ببطء من خالل اأنفك ملدة اأربع اأو خم�س ثواٍن 

ثم الزفري من فمك ملدة �شت ثواٍن.
ا�شتخدم املاء البارد: ين�شح اخلرباء با�شتخدام 
يوؤدي  هذا  فزع،  بنوبة  ال�شعور  عند  البارد  املاء 

ذلك اإىل �شدمة اجل�شم عرب تن�شيط ما ي�شمى 
منعك�س الغو�س يف الثدييات، والذي يعمل عن 
ال�شمبتاوي،  الع�شبي  اجل��ه��از  ت�شغيل  ط��ري��ق 
الذي يحافظ على طاقة اجل�شم ويبطئ معدل 
بال�شرتخاء  ل��ن��ا  ي�شمح  مم��ا  ال��ق��ل��ب،  ���ش��رب��ات 
املاء  اجل�����ش��دي. اط��ل��ب م��ن امل�شيفة ك��وًب��ا م��ن 
املثلج، واغمر اأ�شابعك فيه اأو افرك القليل منه 

على موؤخرة عنقك.
تقييم ما يدور حولك: قال ت�شامبان "اإن تبني 
موقف يركز على احلا�شر مهارة مفيدة للغاية 
عند ال�شعور بالذعر"، ون�شح مبمار�شة الوعي 
الذهني، وحماولة تركيز انتباهك على نف�شك 
يف اللحظة احلالية عندما تبداأ يف ال�شعور بعدم 
الداخل  نحو  التوجه  ينجح  مل  واإذا  الرت��ي��اح. 
فحاول  الف�شيولوجي،  وج��ودك  على  والرتكيز 
النظر اإىل اخل���ارج ب���دًل م��ن ذل���ك، ومي��ك��ن اأن 
والأ�شخا�س  اأم��ام��ك،  املقعد  ظهر  ذل��ك  ي�شمل 

من حولك، وامل�شيفات، وما اإىل ذلك.

عار�سة الأزياء �سيندي كروفورد لدى و�سولها اإىل حفل الفتتاح الكبري يف اأوميغا �سان فران�سي�سكو يف متحف دي 
يونغ يف 18 نوفمرب 2021 ب�سان فران�سي�سكو , كاليفورنيا. ا ف ب

جينيفر اأني�ستون تك�سف 
�سبب عدم اإجنابها 

احلياة  تف�شيلها  اإ�شاعات  على  اأني�شتون   العاملية  جينيفر  النجمة  عّلقت 
املهنية على اخلا�شة، ما اأدى اإىل عدم اإجنابها اأطفال.

ما  معرفة  دون  الإ�شاعات  تقولون  "اأنتم  لها:  مقابلة  يف  اأني�شتون  وقالت 
ل  فلماذا  عنها،  اأحت���دث  ل  طبية  اأ���ش��ب��اب  فهناك  �شخ�شياً،  معي  ي��ح��دث 

اأ�شتطيع اإجناب الأطفال وهل ميكنني اإجناب الأطفال؟".
على  املجتمع  يفر�شها  م��زدوج��ة  معايري  "هناك  حديثها:  يف  واأ���ش��اف��ت 
ال��زواج من  اللواتي ل ينجنب مقارنة بالرجال، فالرجال ميكنهم  الن�شاء 

فتاة اأ�شغر �شناً ولكن املراأة ل ي�شمح لها بذلك".


