
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون الرئي�س الإ�سرائيلي يف وفاة والدته

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
حفظه اهلل برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س يت�شحاق هرت�شوغ رئي�س 

دولة اإ�شرائيل وذلك يف وفاة والدته.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال�شمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب  الدولة رئي�س جمل�س 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

يت�شحاق هرت�شوغ.

نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حتذر من التحري�س على 
عدم النقياد للإجراءات والتدابري الوقائية اأو ال�سخرية منها

•• اأبوظبي -وام:

حذرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الحتادية من 
اأو  الإج���راءات  اإ�شاعات م�شللة عن  اأو  اأو معلومات  اأخبار  اإذاع��ة  اأو  ن�شر 
التدابري الحرتازية التي تتخذها اجلهات املخت�شة، اأو التحري�س على 
عدم اتباعها، اأو ال�شخرية منها. وقالت - يف بيان لها اأم�س - :  اإنه يف �شوء 
ما مت ر�شده على من�شات التوا�شل الجتماعي من ن�شر وت��داول مواد 
مرئية وت�شجيالت �شوتية تظهر فيها بيانات بع�س امل�شابني بفريو�س 
كورونا على تطبيق احل�شن، م�شحوبة مبقاطع غنائية وتعليقات، تدعو 
مادة  منها  وتتخذ  والوقائية،  الح��رتازي��ة  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  لعدم 
املعنية  واأجهزتها  الدولة  التي تبذلها  لل�شخرية، مما ينال من اجلهود 
يف مكافحة جائحة كوفيد - 19 ، لذلك تدعو اأفراد املجتمع اإىل جتنب 

هذه ال�شلوكيات ملا فيها من جرائم معاقب عليها، )التفا�شيل �س2(

م�شرفة تعقم اأيادي الطلبة قبل دخولهم املدر�شة يف بلغاريا    )رويرتز(

بوتني خالل اجتماع بالفيديو مع اأع�شاء منظمة الأمن اجلماعي )ا ف ب(

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن حقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي

•• دبي - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در 
اآل مكتوم نائب  حممد بن را�شد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��وزراء رع��اه اهلل ب�شفته حاكماً 
لإمارة دبي، القانون رقم 3 ل�شنة 
الأ�شخا�س  ب�شاأن حقوق   2022

ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي.
حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در  كما 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ب��ن حم��م��د 
املجل�س  رئ��ي�����س  دب����ي  ع��ه��د  ويل 
 1 رق��م  املجل�س  ق���رار  التنفيذي 
الالئحة  باإ�شدار   2022 ل�شنة 

التنفيذّية للقانون.
املواءمة  لتحقيق  القانون  وج��اء 
العاملية،  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  م��ع 
ن�شت  ال����ت����ي  احل����ق����وق  خ���ا����ش���ة 
ع���ل���ي���ه���ا الت����ف����اق����ي����ة ال����دول����ي����ة 
الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  حلقوق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��ي�����س ال���ك���رمي لهم 
وت��ع��زي��ز ت��ط��ل��ع��ات اإم�����ارة دب���ي يف 
التنموية  ب��اخل��ط��ط  الرت����ق����اء 
و�����ش����م����ان حت���ق���ي���ق ال�������ش���ب���ق يف 
الناظمة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ط��وي��ر 
الجتماعي.  ال���دم���ج  ل��ع��م��ل��ي��ات 
هذا بالإ�شافة اإىل تطوير لئحة 

اأجرى ات�ساال هاتفيا برئي�س كازاخ�ستان

حممد بن زايد يوؤكد دعم الإمارات كل ما 
يحقق ا�ستقرار كازاخ�ستان ويحفظ اأمنها 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأج�����رى 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ات�شاًل  اأم�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  م����ع  ه���ات���ف���ي���اً 
رئي�س  توكاييف  ج��وم��ارت  قا�شم 
ال�شديقة،  كازاخ�شتان  جمهورية 
اأك���د خ��الل��ه دع��م دول���ة الإم���ارات 
كل ما يحقق ا�شتقرار كازاخ�شتان 
وموؤ�ش�شاتها  اأم���ن���ه���ا  وي��ح��ف��ظ 

و�شالمها الجتماعي.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واط���ل���ع 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  م���ن  الت�����ش��ال 
ق��ا���ش��م ج��وم��ارت ت��وك��اي��ي��ف، على 
اآخ������ر م�����ش��ت��ج��دات الأو������ش�����اع يف 
بالده يف �شوء الأحداث الأخرية 
والإج��راءات التي اتخذت لب�شط 
الأم������ن وح���م���اي���ة امل���وؤ����ش�������ش���ات يف 
ال���ب���الد، وع���ر ���ش��م��وه ع���ن ثقته 
يف ق����درة احل��ك��وم��ة وال�����ش��ع��ب يف 
ك���ازاخ�������ش���ت���ان ع��ل��ى جت�����اوز هذه 

الفرتة ال�شعبة يف اأ�شرع وقت.

خرباء: القارة العجوز مل ت�سل بعد لذروة االنت�سار

اأوميكرون ينق�س على اأوروبا.. والنظام ال�سحي يف خطر
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شحية  ال��رع��اي��ة  نظم  تتعر�س 
يف اأوروب������ا ل�����ش��غ��وط م���رة اأخ���رى 
للمتحور  ال�شريع  النت�شار  ب�شبب 
ف��ريو���س كورونا  م��ن  اأوم���ي���ك���رون 
اإ�شابة  العطالت، مع  خالل فرتة 
اأف���راد الطواقم  اأع���داد كبرية م��ن 

الطبية وعزلهم.
ومم��ا يزيد م��ن خ��ط��ورة الأم���ر يف 
القارة  اإن  اخل�����راء  ق���ول  اأوروب������ا 
ال���ع���ج���وز مل ت�����ش��ل ب���ع���د ل�����ذروة 

النت�شار.
الدرا�شات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
خطر  انخفا�س  اأظ��ه��رت  الأول��ي��ة 
الإ�شابة باأمرا�س خطرية اأو دخول 
اأوميكرون  ب�����ش��ب��ب  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال�شابق  دل��ت��ا  ب��امل��ت��ح��ور  ب��امل��ق��ارن��ة 
الرعاية  ���ش��ب��ك��ات  وج�����دت  ع��ل��ي��ه، 
وبريطانيا  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  يف  ال�شحية 
واإيطاليا وغريها نف�شها يف ظروف 

�شديدة ال�شعوبة، وفق رويرتز.
وب��������������داأت ب����ري����ط����ان����ي����ا اجل���م���ع���ة 
اأف�������راد م���ن اجل��ي�����س لدعم  ن�����ش��ر 
امل�شت�شفيات التي تعاين من نق�س 
�شديدة  ���ش��غ��وط  وم����ن  ال��ع��م��ال��ة 
يف  قيا�شية  اإ���ش��اب��ة  ح���الت  ب�شبب 

البالد.
وقال �شتيفن بوي�س املدير الطبي 

باأعرا�س بالعودة للعمل.
م�شكلة  ت���ت���ف���اق���م  اإي���ط���ال���ي���ا  ويف 
الطواقم  اأف������راد  ب���ني  الإ����ش���اب���ات 
الطبية والتي بلغ عددها اأكرث من 
لبيانات  وف��ق��ا  اإ���ش��اب��ة   12800
با�شتبعاد  املا�شي  الأ�شبوع  ُجمعت 
املطعمني  غ���ري  ال���ط���واق���م  اأف������راد 
اأربعة باملئة  والذين ميثلون ن�شبة 

من العاملني.
الفجوة  ل�شد  حماولة  اأح��دث  ويف 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  خ����دم����ات  يف 
الإيطالية  الطبية  الهيئات  األغت 
اإىل  واأح��ال��ت��ه��ا  العاملني  ع��ط��الت 
اأجلت  اأو  واأل���غ���ت  اأخ�����رى،  ف����رتات 
اجلراحات التي ل ت�شنف عاجلة.

الريطاين  ال�����ش��ح��ة  وزي���ر  وق���ال 
���ش��اج��د ج���اوي���د اجل��م��ع��ة اإن�����ه مع 
امل�شت�شفيات  دخ��ول  معدل  ارت��ف��اع 
فراير  منذ  م�شتوياته  اأعلى  اإىل 
تعاين  ان  امل���ت���وق���ع  م����ن  امل���ا����ش���ي 
الوطنية  ال�شحة  خ��دم��ات  هيئة 
ال����ري����ط����ان����ي����ة م�����ن امل�����زي�����د من 
حالت  ارت���ف���اع  ب�شبب  ال�����ش��غ��وط 
كبار  ب��ني  بكوفيد19-  الإ���ش��اب��ة 
ال�شن. وقال جاويد يف ت�شريحات 
زي����ادة يف  م��ازل��ن��ا ن�شهد  اإذاع���ي���ة: 
دخ�����ول امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات خ��ا���ش��ة مع 
ال�شن.  كبار  بني  الإ�شابات  ارتفاع 

وهذا اأمر مثري للقلق.

الوطنية  ال�شحة  خ��دم��ات  لهيئة 
املزيد  ي��ع��ن��ي  اأوم���ي���ك���رون  ب��ي��ان  يف 
م��ن امل��ر���ش��ى وال��ق��ل��ي��ل م��ن اأف����راد 

الطواقم لعالجهم.
توؤجل  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات  ويف 
جراحية  ع��م��ل��ي��ات  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
لإت���اح���ة الأط����ب����اء والأ�����ش����رة. ويف 
الرعاية  �شبكة  تتعر�س  اإ�شبانيا 
ال�شحية ل�شغوط �شديدة لدرجة 
اأن ال�شلطات �شمحت يف اليوم قبل 

اإقليم  2021 يف  الأخ��ري من عام 
باإعادة  ال�شرقي  ال�شمايل  اأراج��ون 
املتقاعدين من العاملني بالرعاية 

ال�شحية للعمل.
وت���رت���ف���ع م����ع����دلت الإ�����ش����اب����ة يف 
طواقم  بني  كذلك  بحدة  هولندا 
خا�شة  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ال��ع��ام��ل��ني 
وفقا  وم�شاعديهم  املمر�شني  بني 
بعد  التلغراف  �شحيفة  ن�شرته  ملا 

م�شح �شمل 8 م�شت�شفيات كرى.

اأ���ش��واأ احل���الت ج���اءت نتيجة  ويف 
اإيجابية،   4 كل  واح��د من  فح�س 
كما هو احلال يف مركز اأم�شرتدام 
اأظهرت  ح��ي��ث  اجل��ام��ع��ي  ال��ط��ب��ي 
العاملني  رب���ع  اإ���ش��اب��ة  ال��ف��ح��و���س 
امليالد  ع��ي��د  ق��ب��ل  بكوفيد19- 

باملقارنة مع 5 باملئة قبل اأ�شبوع.
الهولندية  امل�شت�شفيات  وت��در���س 
ال�شحي  احل���ج���ر  ق���واع���د  ت��غ��ي��ري 
بدون  امل�شابة  بالطواقم  لل�شماح 

اأكد �سحب قوات منظمة االأمن اجلماعي بعد اإمتام مهمتهم بكازاخ�ستان

بوتني : لن ن�سمح بحدوث »ثورات ملونة«

موعد  يونيو  اآخ��ر  املتحدة:  الأمم 
ت�سليم ال�سلطة واإجراء انتخابات ليبيا

•• نيويورك-وكاالت:

قالت م�شت�شارة الأمني العام لالأمم 
الليبي،  ب��امل��ل��ف  اخل��ا���ش��ة  امل��ت��ح��دة 
خارطة  اإن  وي���ل���ي���ام���ز،  ���ش��ت��ي��ف��اين 
ملتقى  و���ش��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ط���ري���ق 
�شهر  اإىل  متتد  ال�شيا�شي  احل���وار 
2022، وهو ما يعني بقاء  يونيو 
على  احلالية  التنفيذية  ال�شلطة 
التاريخ،  ذل��ك  حتى  مهامها  راأ����س 
و�����ش����رورة اإج������راء الن��ت��خ��اب��ات يف 
هذا املوعد. ودعت ويليامز، خالل 
جل�شة ت�شاورية مع الكتلة الن�شائية 
اإىل  ال�شيا�شي،  احل����وار  ملتقى  يف 
احرتام اجلدول الزمني املن�شو�س 
ملتقى  ط���ري���ق  خ���ارط���ة  يف  ع��ل��ي��ه 
م�شرية  الليبي،  ال�شيا�شي  احل���وار 
اأق�شى  هو   ،2022 يونيو  اأن  اإىل 
م���ه���ل���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ت���ف���ق ع���ل���ي���ه يف 
ملتقى احلوار ال�شيا�شي، اأي اإجراء 
انتخابات رئا�شية وبرملانية وت�شليم 

ال�شلطة.

اأممية  حمادثات  انطلق 
ال�سودانية الأزم��ة  حلل 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

املتحدة  الأمم  م����وف����د  اأط�����ل�����ق 
حمادثات  ال�����ش��ودان  اىل  اخل��ا���س 
املت�شاعدة  ال�شيا�شية  الأزمة  حلل 

يف البالد.
وكانت قد اأعلنت الأمم املتحدة يف 
وقت �شابق اأنها �شتطلق م�شاورات 
اأولية بني املدنيني والع�شكريني يف 
التي  الأزم��ة  حل  بهدف  ال�شودان 
النقالب  م��ن��ذ  ال��ب��الد  ت�����ش��ه��ده��ا 

الع�شكري.
اإن  بيان  يف  املتحدة  المم  وق��ال��ت 
ممثلها يف ال�شودان فولكر بريث�س 
الأولية  امل�شاورات  ر�شميا  �شيطلق 
الأط����راف  ب��ني  �شيا�شية  لعملية 
املتحدة  الأمم  تتوىل  ال�شودانية 
لتفاق  التو�شل  بهدف  تي�شريها 
ال�شيا�شية  الأزم�����ة  م��ن  ل��ل��خ��روج 

احلالية.
املدنية  ال��ق��وى  ف��ع��ل  ردود  ول��ك��ن 
الرئي�شية يف ال�شودان على مبادرة 
الآن  ح��ت��ى  ب����دت  امل��ت��ح��دة  الأمم 
فاترة. وقال جعفر ح�شن املتحدث 
قوى  يف  الرئي�شي  الف�شيل  با�شم 
احل��ري��ة وال��ت��غ��ي��ر،  مل نتلق بعد 

اأي تفا�شيل حول املبادرة.

الناتو يحذر رو�سيا من كلفة 
عالية اإذا هاجمت اأوكرانيا

•• بروك�صيل-وكاالت:

�شتولتنرغ،  ين�س  )ن��ات��و(،  الأطل�شي  �شمال  حللف  العام  الأم��ني  ح��ذر 
رو�شيا، الثنني من كلفة عالية �شتتكبدها يف حال �شنت هجوما جديدا 

على اأوكرانيا، موؤكدا دعم احللف حلق اأوكرانيا يف الدفاع عن نف�شها.
وقال �شتولتنرغ خالل اجتماع مع نائبة رئي�س الوزراء الأوكراين، اأولغا 
�شتيفاني�شينا: نريد اأن نوجه ر�شالة وا�شحة اإىل رو�شيا باأننا موحدون، 
واأنها �شتتكبد كلفة عالية اقت�شادية و�شيا�شية يف حال ا�شتخدمت جمددا 
على  ون�شاعدها  اأوكرانيا  ندعم  نحن  اأوك��ران��ي��ا.  �شد  الع�شكرية  القوة 

تعزيز حقها يف الدفاع عن النف�س، نقال عن فران�س بر�س.
ومن جانبها، اأكدت �شتيفاني�شينا اأنه ل �شيء ب�شاأن اأوكرانيا يجب اأن يتم 
املعتدي لي�س يف و�شع يخوله فر�س �شروط،  اأوكرانيا. واأ�شافت  بدون 

طاملا اأن الدبابات الرو�شية مل تغادر احلدود الأوكرانية.

•• مو�صكو-وكاالت:

فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  اأك��د 
ال�شطرابات  اأن  الث��ن��ني،  ب��وت��ن، 
ا�شتغاللها  مت  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  يف 
وخارجية،  داخلية  ق��وى  قبل  من 
ملنظمة  الع�شكري  التحالف  واأن 
بقيادة  اجلماعي  الأم���ن  معاهدة 
ق���وى  لأي  ي�����ش��م��ح  ل����ن  رو�����ش����ي����ا 
اأخ���رى ب��زع��زع��ة ا���ش��ت��ق��رار الدول 

الأع�شاء.
واأ�������ش������اف، خ�����الل اج���ت���م���اع عر 
حليفة  دول  ق�����ادة  م���ع  ال��ف��ي��دي��و 
قا�شم  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  رئي�س  بينهم 
قوات  ن�شر  اأن  توكاييف  جومارت 
الأم��ن اجلماعي  منظمة معاهدة 
م��ن��ع��ت اجل���م���اع���ات امل�����ش��ل��ح��ة من 
ت���ق���وي�������س اأ�����ش����ا�����س ال�������ش���ل���ط���ة يف 
�شحبهم  �شيتم  واأن���ه  كازاخ�شتان 

مبجرد اإمتام مهمتهم.
لي�شت  الأح������داث  ه���ذه  اإن  وق����ال 
تكون  ول�����ن  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل 
امل���ح���اول���ة الأخ�������رية ل��ل��ت��دخ��ل يف 
منظمة  واإن  امل���ن���ط���ق���ة،  �����ش����وؤون 

بينيت: اأي اتفاق مع اإيران 
لن يكون ملزمًا لإ�سرائيل

•• القد�س-وكاالت:
قال رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي، نفتايل بينيت، اأم�س الثنني، اإن اإ�شرائيل 

لن تتقيد باأي اتفاق نووي مع اإيران و�شتحتفظ بحرية الت�شرف.
وقال بينيت يف اإحاطة اأمام جلنة بالكني�شت )الرملان( اإن اإيران واأذرعها 
ت�شكل اأبرز التحديات اأمام اإ�شرائيل. وتابع: اإيران على راأ�س قمة التحديات 
ال��ذي ينطلق نحو كل حدودنا عر  الأخطبوط  راأ���س  اإي��ران هي  لدينا. 

وكالئها واأ�شلحتها. نحن لياًل ونهاراً يف مواجهة اإيران ووكالئها.
وفيما يتعلق مبحادثات فيينا بني الغرب وطهران حول الرنامج النووي 

الإيراين قال بينيت: ي�شارونا القلق بكل تاأكيد.
وتابع: من املهم بالن�شبة يل اأن اأقول واأو�شح هذا الأمر هنا ب�شكل ل لب�س 
مبا  ملزمة  لي�شت  واإ�شرائيل  التفاقيات،  يف  طرفاً  لي�شت  اإ�شرائيل  فيه: 
اإ�شرائيل  و�شتوا�شل  عليها.  التوقيع  مت  اإذا  التفاقيات  يف  كتابته  �شيتم 

احلفاظ على احلرية الكاملة للعمل يف اأي مكان ويف اأي وقت دون قيود.
عن  �شتدافع  اإ�شرائيل  اإن  ليفي،  ميكي  الكني�شت،  رئي�س  قال  جهته،  من 

نف�شها بنف�شها.
اإن  يف �شياق مت�شل، قال متحدث با�شم رئي�س ال��وزراء الإ�شرائيلي اليوم 
الهجوم  اإىل مفهوم  اإي��ران  تعاملها مع  ب��الده تتحول يف  اأن  ي��رى  بينيت 
اأن  امل�شتمر ولي�س فقط الدفاع امل�شتمر. واأو�شح املتحدث اأوفري غندملان 
هذا جاء على ل�شان بينيت يف اجتماع للجنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع 

يف الكني�شت الإ�شرائيلي.

اأكد اأن كل االأدلة املادية يف حوزته
كور�سيد: هوؤلء باعوا البغدادي املحمودي لإخوان ليبيا

•• الفجر - تون�س

جدد مروك كور�شيد النائب بالرملان املجمدة ا�شغاله اأم�س الثنني تاأكيده 
مبا ل يدع جمال لل�شك انه مت بيع البغدادي املحمودي اآخر رئي�س حكومة 
بامليل�شيات  اأ�شماها  من  اإىل  القذايف  معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  عهد  يف 
املن�شف  املادية على ذلك متهما كال من  الأدل��ة  واأن��ه ميتلك كل  الخوانية 
املرزوقي الرئي�س املوؤقت ال�شبق وحمادي اجلبايل رئي�س احلكومة الأ�شبق 
النائب  الفرجاين  وال�شيد  النه�شة  بحركة  القيادي  البحريي  الدين  ونور 

عنها وحمام وحمامية مل ي�شمهما بالتورط يف ذلك. )التفا�شيل �س13(

م���ع���اه���دة الأم�������ن اجل���م���اع���ي لن 
ملونة«،  »ث����ورات  ب��ح��دوث  ت�شمح 
اإ�شارة اإىل العديد من الثورات  يف 
يف دول الحتاد ال�شوفيتي ال�شابق 

على مدى العقدين املا�شيني.
واع����ت����ر ال���رئ���ي�������س ال���رو����ش���ي اأن 
كان  الكازاخ�شتاين  وحليفه  جاره 
اأن  م��وؤك��داً  دويل،  اإره����اب  �شحية 
متتلك  امل�شلحة  الع�شابات  ه��ذه 
خرة قتالية وا�شحة ومت تدريبها 

يف مراكز يف اخلارج.

من جانبه، قال رئي�س كازاخ�شتان 
حم���اول���ة  م�����ن  جن�����ت  ب�������الده  اإن 
انقالب دبرها ما �شماها جمموعة 
ا�شطرابات  اأع��ن��ف  ب��ع��د  م��ن��ف��ردة 

منذ انهيار الحتاد ال�شوفيتي.
ا�شتعادة  مت  اإن���ه  ت��وك��اي��ي��ف  وق���ال 
لكن  ك����ازاخ���������ش����ت����ان  يف  ال����ن����ظ����ام 
م�شتمرة،  الإره���اب���ي���ني  م��الح��ق��ة 
�شتقدم  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  اأن  م�شيفا 
ما  على  ال���دويل  للمجتمع  دليال 

حدث يف القريب العاجل.

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

مواقــيت ال�صالة
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من�ضة ال�ضيخ زايد بجامعة الإمارات ت�ضم 
90 األف �ضورة عن م�ضرية ال�ضيخ زايد

اأخبار الإمارات

بعد »جل�ضة الأكفان«.. نزاع 
ال�رشعية يهدد الربملان العراقي

عربي ودويل

اإنرت ي�ضتعيد ال�ضدارة ويوفنتو�ص 
يقلب الطاولة على روما 

الفجر الريا�ضي

بتمويل اإماراتي .. مياه �سرب نظيفة 
ملئات الآلف من اأطفال مدار�س غزة 

•• غزة-وام:

نظيفة  مياه  على  غ��زة من احل�شول  ومعلم يف قطاع  األ��ف طالب   230 �شيتمكن 
موؤ�ش�شة  تقودها  دولية  مب��ب��ادرة  وذل��ك  ال�شخ�شي  وال�شتخدام  لل�شرب  و�شاحلة 
 Rostropovich – Vishnevskaya في�شنف�شكايا  رو���ش��رتوب��وف��ي��ت�����س 
واملعروفة اخت�شاًرا ب� RVF ومقرها وا�شنطن – الوليات املتحدة الأمريكية وذلك 

بدعم ومتويل من حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة.
غزة  قطاع  يف  الأون����روا  ملنظمة  تابعة  مدر�شة   125 ت��زوي��د  اإىل  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
�شم�شية كم�شدر كهرباء متجدد تعمل على توفري  واأنظمة طاقة  بوحدات حتلية 
للمنظمة  بيان  بح�شب  ال�شخ�شية  النظاقة  �شلوكيات  وتعزيز  لل�شرب  نظيفة  مياه 
اإمتام  من  قريًبا  لالنتهاء  الأون���روا  ومنظمة   RVF موؤ�ش�شة  وت�شعى  الأمريكية. 

التفاقية بينهما بهذا اخل�شو�س.
)التفا�شيل �س2(

الرئي�س  اأع�������رب  ج���ان���ب���ه  م����ن 
توكاييف،  ج����وم����ارت  ق���ا����ش���م 
ل�شاحب  وت��ق��دي��ره  �شكره  ع��ن 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
وم�شاندته  مل��وق��ف��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
بعمق  م��ن��وه��اً   .. لكازاخ�شتان 
ال���ع���الق���ات ال���ت���ي جت���م���ع بني 

ك���ازاخ�������ش���ت���ان والإم������������ارات يف 
خمتلف املجالت.

وتطرق الت�شال اإىل العالقات 
الثنائية و�شبل دعمها وتعزيزها 
خالل الفرتة املقبلة مبا ي�شب 
يف م�شلحة البلدين و�شعبيهما 

ال�شديقني.

ح�شول  ت�شمن  �شاملة  تنفيذية 
ع��ل��ى حقوقهم  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب 

على قدم امل�شاواة مع الآخرين.
وي��ه��دف ال��ق��ان��ون وال��الئ��ح��ة اإىل 
�شتى مناحي  الفئة يف  دم��ج ه��ذه 
احلياة، ومنِحهم احلق والإمكانية 
ع��ل��ى قدم  امل�����ش��ت��ق��ل  ال��ع��ي�����س  يف 
امل�شاواة مع الآخرين، ومناه�شة 

اأ�شا�س  على  التمييز  �شور  جميع 
الإع��اق��ة، مبا يف ذل��ك الإ���ش��اءة اأو 
الإهمال اأو ال�شتغالل، وت�شمني 
ح��ق��وق و����ش���وؤون اأ���ش��ح��اب الهمم 
وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  يف 
والت�شريعات واخلطط والرامج 

وامل�شاريع احلكومية.
)التفا�شيل �س3(

اأمني عام الناتو ونائبة رئي�س الوزراء الأوكراين خالل موؤمترهما ال�شحفي

مروك كور�شيد
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي الق�سائية تطلق اأوىل براجمها التدريبية �سمن مبادرة العدالة ال�سديقة للطفل

جانب اأعوان الق�شاة والأخ�شائيني 
الطفل،  العاملني يف جمال حماية 
على  القائم  النهج  ب��اأح��ك��ام  للعمل 
كان  اإذا  للطفل  ال�شديقة  العدالة 
من املتاأثرين ب�شكل مبا�شر اأو غري 
اأو من  ب���دع���وى ج��زائ��ي��ة،  م��ب��ا���ش��ر 
امل��ت��اأث��ري��ن يف ال���دع���اوى امل��دن��ي��ة اأو 
الأحوال ال�شخ�شية. واأ�شار امل�شت�شار 
ال��ع��م��ل على  اإىل  ال���ع���ري،  ي��و���ش��ف 
اإنتاج خم�شة اأفالم تدريبية ق�شرية 
مرتجمة  حم����ا�����ش����رات  ت��ت�����ش��م��ن 

دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، لتطوير 
وحتقيق  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ري��ادت��ه��ا ع��امل��ي��اً، م��ع ال��رتك��ي��ز على 
مبا  واملتغريات  امل�شتجدات  مواكبة 
اخلدمات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  ي�شمن 

العدلية والق�شائية.
اأبوظبي  اأك���ادمي���ي���ة  اأن  واأو�����ش����ح 
ال���ق�������ش���ائ���ي���ة ت�������ش���ت���ه���دف ت���دري���ب 
اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية ول�شيما 
امل��خ��ت�����ش��ني يف ق�����ش��اي��ا الأح�������وال 
ال�شخ�شية والدعاوى اجلزائية، اإىل 

ال�شرح  ت��ق��دم  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  اإىل 
ي�شهم  مب��ا  املنهجية،  لتلك  ال���الزم 
يف حت���دي���ث وت��ط��وي��ر الإج�������راءات 
اجل����زائ����ي����ة وامل����دن����ي����ة والأح���������وال 
اإجرائي  متكامل  كنهج  ال�شخ�شية 
بالعدالة  العالقة  ذات  ومو�شوعي 
باعتبارهم  ب���الأط���ف���ال  امل��رت��ب��ط��ة 
دولة  توليهم  الذين  امل�شتقبل،  بناة 

الإمارات جل اهتمامها ورعايتها.
ويف هذا الإطار، قدمت الروفي�شور 
ورئي�س  اأ���ش��ت��اذ  ���ش��ت��ال��ف��ورد،  هيلني 

•• اأبوظبي-وام:

اأط�����ل�����ق�����ت اأك������ادمي������ي������ة اأب����وظ����ب����ي 
ب���راجم���ه���ا  اأوىل  ال����ق���������ش����ائ����ي����ة، 
"العدالة  مبادرة  �شمن  التدريبية 
من  يعزز  مب��ا  للطفل"،  ال�شديقة 
اأبوظبي  يف  ال��ق�����ش��اء  دائ����رة  ري����ادة 
املوؤ�ش�شات  ورواد  طليعة  من  لتكون 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
الهادفة  امل��ب��ادرة  تلك  تتبنى  ال��ت��ي 
اإىل اإحداث تغري نوعي يف منهجية 
اجلزائية  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  الإج�������راءات 
جمال  يف  الأح��ك��ام  وكتابة  واملدنية 
واجلزائية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  الأح������وال 
واملدنية التي تت�شمن وجود اأطفال 
ال�شديقة  العدالة  نهج  وف��ق  ر  ق�شّ
امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  وق�����ال  ل��ل��ط��ف��ل. 
دائرة  وكيل  العري،  �شعيد  يو�شف 
الق�شاء يف اأبوظبي، رئي�س جمل�س 
تلك  تنفيذ  اإن  الأك��ادمي��ي��ة،  اإدارة 
امل����ب����ادرة ي���اأت���ي مت��ا���ش��ي��اً م���ع روؤي����ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
رئي�س   ، ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي�����ر 

ليفربول  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون  ق�شم 
املوؤ�ش�س  املدير  املتحدة،  اململكة  يف 
الأوروبية،  الطفل  ح��ق��وق  ل��وح��دة 
�شمن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال����ور�����س  اأوىل 
للطفل،  ال�شديقة  العدالة  مبادرة 
عر املن�شة الإلكرتونية لأكادميية 
تناولت  والتي  الق�شائية،  اأبوظبي 
خ��الل��ه��ا امل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
التوا�شل  الأطفال ومهارات  حقوق 
العملية  مراحل  خمتلف  يف  معهم 

الق�شائية وعند اإ�شدار الأحكام.
القانوين  الإط����ار  ا�شتعر�شت  كما 
لتفاقية حقوق الطفل والت�شريعات 
م�شلحة  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 
الطفل الف�شلى يف جميع النزاعات 
وم�شاحله  ح��ق��وق��ه  م����راع����اة  م���ع 
اإىل  ال��ق�����ش��وى،  الأول���وي���ة  ومنحها 
جانب الهتمام بت�شمني الإجراءات 
اآرائهم  اإب���داء  لالأطفال  تتيح  التي 
التي  الق�شايا  يف  اإليهم  وال�شتماع 
مبا�شر،مع  ب�����ش��ك��ل  ف��ي��ه��م  ت����وؤث����ر 
الطفل  عمر  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
املحيطة  والظروف  ن�شجه  وم��دى 

بالدعوى.

ال�سحة جتري 297,077 فح�سا ك�سفت عن 2,562 اإ�سابة جديدة 
بفريو�س كورونا و860 حالة �سفاء

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع  متا�شيا 
وح�شر  املبكر  الك��ت�����ش��اف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�شات  ن��ط��اق 
 "19  - "كوفيد  امل�شتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  امل�����ش��اب��ة  احل����الت 
واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن اإجراء 297،077 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة 

الطبي.  الفح�س  تقنيات  واأح���دث  اأف�شل  با�شتخدام  املجتمع  يف 
وتو�شيع  الدولة  يف  والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف    و�شاهم 
 2،562 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق 
م��ن جن�شيات  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة  ح��ال��ة 
ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة، 
 788،187 امل�شجلة  احل���الت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة، 

حالة.

واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
خالل الأربع والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 
 860 �شفاء  ع��ن  ال���وزارة  اأعلنت  ح��ال��ة.   كما   2،174 ال��دول��ة  يف 
 "19 "كوفيد -  حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد 
ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  التام من  وتعافيها 
حالت  جمموع  يكون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة 

ال�شفاء 753،893 حالة.

ال�سحة تعلن تقدمي 20,669 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خلل ال� 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 20،669 جرعة من لقاح "كوفيد19-" 
خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   231.56 اللقاح  توزيع  ومعدل  جرعة   22،902،473
اإىل  اإىل الو�شول  "كوفيد19-" و�شعياً  ال��وزارة لتوفري لقاح  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�شيطرة 

على فريو�س "كوفيد19-".

بتمويل اإماراتي .. مياه �سرب نظيفة ملئات الآلف من اأطفال مدار�س غزة 
•• غزة-وام:

مياه  على  احل�شول  م��ن  غ��زة  قطاع  يف  ومعلم  طالب  األ��ف   230 �شيتمكن 
دولية  مب��ب��ادرة  وذل���ك  ال�شخ�شي  وال���ش��ت��خ��دام  لل�شرب  و���ش��احل��ة  نظيفة 
 Rostropovich –/ في�شنف�شكايا  رو�شرتوبوفيت�س  موؤ�ش�شة  تقودها 
Vishnevskaya/ واملعروفة اخت�شاًرا ب�  RVF ومقرها وا�شنطن – 
الوليات املتحدة الأمريكية وذلك بدعم ومتويل من حكومة دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
وتهدف املبادرة اإىل تزويد 125 مدر�شة تابعة ملنظمة الأونروا يف قطاع غزة 
على  تعمل  كهرباء متجدد  كم�شدر  �شم�شية  واأنظمة طاقة  بوحدات حتلية 
بح�شب  ال�شخ�شية  النظاقة  �شلوكيات  وتعزيز  لل�شرب  نظيفة  مياه  توفري 

بيان للمنظمة الأمريكية.
اإمتام  من  قريًبا  لالنتهاء  الأون���روا  ومنظمة   /RVF/ موؤ�ش�شة  وت�شعى 

التفاقية بينهما بهذا اخل�شو�س.
من  التخفيف  نحو  حا�شمة  خ��ط��وة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  "متثل  املوؤ�ش�شة  وق��ال��ت 
الآب��ار اجلوفية غري �شاحلة  اأ�شبحت مياه  املياه يف غ��زة حيث  اأزم��ة  وط��اأة 
لال�شتهالك الب�شري وباتت الأ�شر الأكرث فقًرا يف غزة تعتمد للح�شول على 
ال�شاحنات  التي تنقلها  املعباأة واملياه  املياه  ا�شتخدام  مياه �شرب نظيفة على 
اأجل حل  وهي ذات تكلفة عالية وتنطوي على خماطر �شحية كبرية ومن 
نظيفة  �شرب  مياه  لتوفري  /RVF/ جهدها  موؤ�ش�شة  تكر�س  امل�شكلة  هذه 
امللحة  ال�شروريات  تعتر من  والتي  ال�شخ�شية  النظافة  لدواعي  و�شاحلة 

ملكافحة جائحة كورونا".

واأ�شارت اإىل اأنها �شتنفذ هذا امل�شروع بالتن�شيق مع كل من الأونروا ب�شفتها 
 – الأدن��ى  ال�شرق  املتحدة لإغاثة وت�شغيل لجئي فل�شطني يف  وكالة الأمم 
وموؤ�ش�شات املياه املحلية ذات العالقة م�شريًة اإىل حر�شها على جعل عمليات 
وامل�شتوردة عملية حملية يف  املياه احلديثة  تركيب و�شيانة وح��دات حتلية 

غزة من اأجل دعم القدرات والعوائد املحلية وتعزيزها.
مياه  على  احل�شول  م�شاألة  "تعتر  بيانها  يف   RVF موؤ�ش�شة  واأ���ش��اف��ت 
وبالن�شبة  ال��ع��امل  يف  العامة  ال�شحة  معايري  اأول��وي��ات  م��ن  لل�شرب  نظيفة 
لقطاع غزة الذي يقطنه اأكرث من مليوين �شخ�س ُيعد هذا الأمر �شرورة 
ملحة وبخا�شة يف مدار�س الأطفال ويف حني متتلك بع�س املدار�س اأنظمة 
لتنقية املياه اإل اأن غالبية املدار�س يف القطاع تفتقر اإىل مياه �شرب نظيفة، 

ومرافق �شحية منا�شبة لغ�شل اليدين".

امل�شتهدفة  الأون��روا  امل�شروع �شيوفر لكل مدر�شة من مدار�س  اأن  واأو�شحت 
وح����دة حت��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة وم��الئ��م��ة لح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وال���ت���ي ق���د ت����زود مب�شدر 
املحدودة  املحلية  الكهرباء  �شبكة  على  العتماد  لتفادي  ال�شم�شية  للطاقة 

الإمكانيات".
ولفتت اإىل اأنها �شرتعى تدريبا لكل من املدر�شني والتالميذ يف كل مدر�شة 
عادات  وتطوير  ي�شاهم يف �شياغة  املنزل مبا  اأو يف  الدرا�شي  ال��دوام  خ��الل 
ذلك  الأم��را���س مب��ا يف  انتقال  وم��ن��ع  ال��وق��اي��ة  ت�شاعدهم يف  ج��ي��دة  �شحية 

جائحة كورونا.
واأ�شارت اإىل اأن دعم دولة الإمارات العربية املتحدة مل�شروع توفري مياه نظيفة 
�شاحلة لل�شرب لأطفال غزة ياأتي بعد تقدميها لقاحني اأ�شا�شيني لالأطفال 

يف قطاع غزة وال�شفة الغربية .

بيت اخلري ونتائج نوعية لعام 2021 

تعاون بني ات�سالت والإح�سان اخلريية ل�سداد ر�سوم درا�سية ل� 40 طالبًا علم 

•• دبي –الفجر:

اخلري  بيت  جمعية  يف  واملالية  الفنية  اللجان  ب��داأت   
باإعداد التقرير ال�شنوي حل�شاد عام 2021 ، الذي 
مت��ي��ز ب���ح���راك خ����ريي م��ت��ن��ام��ي وحت��ق��ي��ق ع����دد من 
الطوار  بافتتاح مركز  النوعية، حيث توج  الإجن��ازات 
لغ�شيل الكلى، الذي يعد الأح��دث والأك��رث تطوراً يف 
دبي، واأحد مبادرات امل�شوؤولية املجتمعية التي �شاهمت 

فيها اجلمعية بتقدمي 10 مليون درهم.
فئة  بدعم  املجتمعية  "بيت اخلري" جهودها  وتابعت 
العمال، حيث وزعت 1،041،742 وجبة خالل عام 
8،236،466 درهم،  اإجمالية بلغت  2021 بقيمة 
درهم،  مليون   5 مببلغ  املحتاجني  الطلبة  وخ�شت 
درهم،  مليون   7،2 عن  يزيد  مبا  املر�شى  و�شاعدت 
بالإ�شافة اإىل توزيع مواد غذائية على الأ�شر والفئات 

حمدودة الدخل بقيمة 18،5 مليون درهم. 
وق��دم��ت اجلمعية م�����ش��اع��دات ط��ارئ��ة مب��ا ي��زي��د عن 

41.1 مليون درهم، فيما ا�شتمر دعم الأ�شر امل�شجلة 
ت�شمنت  دره������م،  م��ل��ي��ون   46 ب���ح���وايل  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
���ش��ه��ري، غ��ري ما  ب�شكل  م�����ش��اع��دات نقدية وغ��ذائ��ي��ة 
قدمته "بيت اخلري" لها من دعم اإ�شايف خالل حملة 

رم�شان والعيدين، مبا قيمته  15 مليون درهم.
اأوق��اف اجلمعية  اأك��ر  2021 ت�شغيل  كما �شهد عام 
الكرامة  وق��ف  وهما  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  تد�شينها  مت  التي 
اجلديد بدبي، ووقف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
بعجمان، وجتري حالياً اأعمال البناء يف وقف النهدة 

الثاين بدبي، الذي يتوقع افتتاحه هذا العام.
لعام  اخل��ت��ام��ي  احل�����ش��اب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ال����جدير  وم��ن 
اإىل  والنهائية  الإجمالية  نتائجه  ت�����علن  ل   2021
الإدارة  وجمل�س  العمومية  اجلمعية  ت�شديق  بعد 
املجتمع،  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م���ن  م���ايل  م��دق��ق  ب��ح�����ش��ور 
واآخر من دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي 
ا�شتكمال كافة �شروط احلوكمة اخلريية  بدبي، بعد 

واملالية.  

•• عجمان - الفجر

اخلريية  الإح�����ش��ان  جمعية  اأع��ل��ن��ت 
ب�شداد  "ات�شالت"  ت���ك���ف���ل  ع����ن 
الر�شوم الدرا�شية ل� 40 طالب علم 
وذلك بالتعاون مع جمعية الإح�شان 
اخل���ريي���ة ب��ه��دف م�����ش��اع��دة طالب 
العلم على جتاوز حمنة عدم �شداد 
والتي  عليهم  امل��ق��ررة  امل�����ش��روف��ات 
منعتهم من ا�شتكمال درا�شتهم لهذا 

العام.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ان��ط��الق��اً من 
ل�"ات�شالت"  املجتمعية  امل�شوؤولية 
خمتلف  يف  امل�شاركة  على  وحر�شها 
املبادرات الإن�شانية واخلريية ودعم 
لال�شتمرار  العون  يد  ومد  الطلبة 

يف م�شريتهم التعليمية.
اخلريية  الإح�����ش��ان  جمعية  ولفتت 
اأن ه��ذه اخل��ط��وة ج��اءت كجزء  اإىل 
التي  "ات�شالت"  م�����ب�����ادرة  م����ن 
 100 ي��زي��د على  م��ا  دع��م  ا�شتملت 
من طالب العلم يف خمتلف اإمارات 
اجلهات  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال����دول����ة 
يف  الر�شمية  اخل��ريي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

الدولة.
اخلريية  الإح�شان  جمعية  وت�شعى 
م���ن خ���الل م�����ش��روع��ات��ه��ا اخلريية 
كافة  ت����وف����ري  م����ن  والإن���������ش����ان����ي����ة، 
م�شروع  �شمن  الدرا�شية  امل�شاريف 
الذي  الدرا�شية"  الر�شوم  "�شداد 
اطلقته �شمن خطتها بهدف الدعم 
�شلباً  ت��اأث��روا  ال��ذي��ن  للطلبة  امل���ايل 
الطارئة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ظ��روف 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى ال����ش���ت���م���رار يف 
عن  الأع��ب��اء  وتخفيف  العلم  طلب 

الذين  خ��ا���ش��ة  واأ����ش���ره���م  ذوي���ه���م 
وتعر�شوا  اأع���م���ال���ه���م  يف  ت�����اأث�����روا 
للت�شريح من وظائفهم، كما يعتر 
من اأهم امل�شاريع التي ترفع املعاناة 
اأبناء  م��ن  املتع�شرين  الطلبة  ع��ن 
واملحتاجني،  وامل�����ش��اك��ني  ال��ف��ق��راء 
امل�����ش��روع��ات اخلريية  وت��وف��ر ه���ذه 
يف جم�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م اجل�����و الآم�����ن 
ي�شغلهم  ل  ح��ت��ى  ال��ع��ل��م  ل���ط���الب 
الدرا�شة  م�����ش��اري��ف  ت���وف���ري  اأم�����ر 
لتحقيق  وذل��ك  العلم  حت�شيل  ع��ن 
النجاح والتميز، وذلك بالتعاون مع 
�شركاء النجاح من اأ�شحاب الأيادي 

البي�شاء.
جمعية  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر 
الإح�شان اخلريية ت�شهم يف ت�شديد 
ال��ر���ش��وم ال��درا���ش��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وفق 

املعايري  ���ش��روط حم����ددة، وح�����ش��ب 
الجتماعي  ال��ب��ح��ث  ع���ن  ال��ن��اجت��ة 
ل��ك��ل ح���ال���ة، ومب����ا ي�����ش��م��ن و�شول 
ت�شخر  كما  مل�شتحقيها،  امل�شاعدات 
امكانياتها  ك��ل  اخل��ريي��ة  الإح�����ش��ان 
يف  للم�شاهمة  ال��ع��ل��م  ط���الب  اأم����ام 
اإن�������ش���اء ج��ي��ل م��ت��ع��ل��م ي��خ��دم وطنه 

وجمتمعه.
اخلريية  الإح�����ش��ان  جمعية  وثمنت 
دعمها  ع���ل���ى  "ات�شالت"  ج���ه���ود 
اخلريية  مل�������ش���روع���ات���ه���ا  امل�����ش��ت��م��ر 
ال�شكر  ت���ق���دم  ك���م���ا  والإن�������ش���ان���ي���ة 
الذين  البي�شاء  الأي���ادي  لأ�شحاب 
يعترون من �شركاء النجاح والنواة 
م�شرية  ا���ش��ت��ك��م��ال  يف  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
ال��ع��م��ل اخل���ريي والإن�����ش��اين ون�شر 

ثقافة التكافل الجتماعي. 

نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث حتذر من التحري�س على عدم النقياد للإجراءات والتدابري الوقائية اأو ال�سخرية منها
•• اأبوظبي -وام:

ال��ط��وارئ والأزم���ات  ح���ذرت نيابة 
وال�������ك�������وارث ب���ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة 
الحتادية من ن�شر اأو اإذاعة اأخبار 
اأو معلومات اأو اإ�شاعات م�شللة عن 
الإجراءات اأو التدابري الحرتازية 
التي تتخذها اجلهات املخت�شة، اأو 
اأو  اتباعها،  ع��دم  على  التحري�س 

ال�شخرية منها.
وقالت - يف بيان لها ام�س- : " اإنه 
يف �شوء ما مت ر�شده على من�شات 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي م���ن ن�شر 
وت�شجيالت  مرئية  م��واد  وت���داول 
بع�س  بيانات  فيها  تظهر  �شوتية 
امل�����ش��اب��ني ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا على 
تطبيق احل�شن، م�شحوبة مبقاطع 
غ��ن��ائ��ي��ة وت��ع��ل��ي��ق��ات، ت��دع��و لعدم 
الحرتازية  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام 
وال���وق���ائ���ي���ة، وت��ت��خ��ذ م��ن��ه��ا م���ادة 

اجلهود  م��ن  ينال  مم��ا  لل�شخرية، 
واأجهزتها  ال���دول���ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
كوفيد  جائحة  مكافحة  يف  املعنية 
- 19 ، لذلك تدعو اأفراد املجتمع 
اإىل جتنب هذه ال�شلوكيات ملا فيها 
من  اإذ  عليها،  معاقب  جرائم  من 
جهود  على  �شلباً  ت��وؤث��ر  اأن  �شاأنها 
للت�شدي  بالدولة  املعنية  الأجهزة 
والتاأثري   ،-19 ك��وف��ي��د  جل��ائ��ح��ة 
بني  تبثه  مب��ا  املجتمع  على  �شلبا 
من  احلقيقة  خ��الف  على  ال��ن��ا���س 
���ش��ع��ور ب���الإح���ب���اط وع����دم جدوى 
اإج�������راءات وج���ه���ود م��ك��اف��ح��ة هذه 
اجل���ائ���ح���ة، وح��م��ل��ه��ا ع��ل��ى حممل 

الهزل وال�شخرية".
والأزمات  الطوارئ  نيابة  واأ�شارت 
�شبط  ل���الئ���ح���ة  وف���ق���ا  اأن������ه  اإىل 
امل��خ��ال��ف��ات واجل��������زاءات الإداري������ة 
كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد 
اأي  ارتكاب  ف��اإن   "19 كوفيد-   "

من تلك الأفعال يعر�س مقرتفها 
للعقوبة  اأو  الإداري�������ة  ل���ل���ج���زاءات 
اجلزائية املقررة مبقت�شى املر�شوم 
ل�شنة   34 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون 
2021 يف �شاأن مكافحة ال�شائعات 

واجلرائم الإلكرتونية.
والأزمات  ال��ط��وارئ  نيابة  وتهيب 
ورواد  املجتمع  ب��اأف��راد  وال���ك���وارث 
التوا�شل  م���واق���ع  وم�����ش��ت��خ��دم��ي 
الجتماعي باأن يتحلوا بامل�شوؤولية 
واحل�����س ال��وط��ن��ي ع��ن��د ت����داول اأي 
اأخبار متعلقة بجائحة " كوفيد - 
19"، وب�شرورة موا�شلة اللتزام 
بالإجراءات الحرتازية والوقائية، 
واجلهات  ال����دول����ة  ج���ه���ود  ودع�����م 
املعنية، بتطبيق القرارات ال�شادرة 
منها، حفاظا على ما حققته تلك 
اجل��ه��ود م��ن جن��اح��ات يف مواجهة 
الدولة  تبلغ  حتى  اجلائحة،  ه��ذه 

باإذن اهلل مرحلة التعايف التام.

خالل اجتماع جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة يف املبنى اجلديد

اأوقاف دبي تعتمد تخ�سي�س موازنة �سنوية للمنح الدرا�سية
•• دبي –الفجر:

اعتمد جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون 
الق�شر تخ�شي�س موازنة �شنوية من اإيرادات 
ال��وق��ف ل��ت��ق��دمي م��ن م��ن��ح درا���ش��ي��ة ك��ام��ل��ة اأو 

جزئية للطلبة من الأ�شر حمدودة الدخل.  
وعقد جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة اجتماعه الدوري 
اخلام�س  برئا�شة �شعادة عي�شى الغرير رئي�س 
جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة وح�شور ال�شادة اأع�شاء 
تقرير  الجتماع مناق�شة  املجل�س، ومت خالل 

احل�شاب اخلتامي للموؤ�ش�شة لعام 2021.
املوؤ�ش�شة  م�شاريع  على  املجل�س  اأع�شاء  واطلع 
امل�شارف  خم�ش�شات  حتويل  الجتماع  وق��رر 
ال���زك���اة اىل جل��ن��ة العمال  ال��وق��ف��ي��ة وق��ي��م��ة 
�شيا�شة  املجل�س  واعتمد  باملوؤ�ش�شة.  اخلريية 
ت�شتند  التي  اخل��ريي  العمل  للجنة  التعليم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  اىل 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، "باأن بناء الإن�شان 
هو الأ�شا�س، ول يكتمل بناء الأوطان اإل ببناء 

الدائمة  الب�شرية  ال���رثوة  ه��و  ال��ذي  امل��واط��ن 
والعطاء". وتق�شي �شيا�شة اللجنة بتخ�شي�س 
موازنة �شنوية من اإيرادات الوقف لتقدمي عدد 
من املنح الدرا�شية )كاملة اأو جزئية( مبعايري 
درا�شة  اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  حت��دي��ده��ا  يتم  تناف�شية 
حالة ك��ل ط��ال��ب، م��ن حيث درج���ات حت�شيله 
كما  ل��الأ���ش��رة.  القت�شادية  واحل��ال��ة  العلمي، 
لقطاع  املخ�ش�شة  ال�شنوية  امل���وازن���ة  �شملت 
ملوؤ�ش�شات  التعليمية  امل�شتلزمات  منح  التعليم 
البحث العلمي واملوؤ�ش�شات التعليمية امل�شتحقة 
على اأن تكون اأهداف الدرا�شة ت�شب يف عملية 
علي  �شعادة  قال  جانبه  من  التعليم.   تطوير 
املطوع الأمني العام ملوؤ�ش�شة الأوقاف و�شوؤون 
توجيهات �شاحب  انطالقا من  بدبي  الق�شر 
يف  مكتوم  ال  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
بناء "الإن�شان اأول" خ�ش�شت املوؤ�ش�شة موازنة 
اأو جزئية  كاملة  درا�شية  لتقدمي منح  �شنوية 

للطلبة من الأ�شر ذات الدخل املنخف�س.
للقطاع  املخ�ش�شة  املنح  ت�شمل  املطوع  وتابع 
التي  التعليمية  امل�شتلزمات  اأي�شا  التعليمي 

ال��ب��ح��ث العلمي  مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت��ق��دمي��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 
واملوؤ�ش�شات التعليمية امل�شتحقة وفق ال�شروط 

وال�شوابط التي و�شعتها املوؤ�ش�شة.
حيزا  ي�شغل  التعليم  ق��ط��اع  اأن  امل��ط��وع  واأك���د 
اإىل  مهما من اهتمامات املوؤ�ش�شة التي ت�شعى 
الرتقاء بامل�شتوى التعليمي لالأ�شر منخف�شة 

الدخل ومنح اأبنائها الفر�شة ملتابعة تعليمهم 
اإىل مراحل متقدمة وح�شولهم على م�شتقبل 
ا�شتثمارات  اإط���الق  خ��الل  م��ن  وذل���ك  اأف�شل 
وق��ف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ي�����ش��ب ري��ع��ه��ا يف امل���ب���ادرات 
التعليمية التي ت�شكل ركيزة التنمية امل�شتدامة 

يف املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�سدر قانونا ب�ساأن حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي

العناية  اإط�����ار  يف  ال���ق���ان���ون  وي���اأت���ي 
ال��ك��ب��رية ال���ت���ي ت��ول��ي��ه��ا اإم������ارة دبي 
الكامل  واحل��ر���س  الهمم  لأ�شحاب 
ع���ل���ى اإي������ج������اد الإط�����������ار ال���ق���ان���وين 
حقوقهم  لهم  ي�شون  الذي  ال�شامل 
الندماج  ف��ر���س  بجميع  وميتعهم 
وتاأدية  امل��ج��ت��م��ع  يف  ك��ام��ل��ة  ب�����ش��ورة 
اأدوارهم كاأ�شخا�س فاعلني ي�شكلون 
املجتمع  �شرائح  من  مهمة  �شريحة 
هدفها  وعناية  اهتمام  بكل  حتظى 
التي  احل��ي��اة  نوعيات  اأف�شل  توفري 
باأدوارهم  ال���ش��ط��الع  م��ن  متكنهم 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ح��ق��وق��ه��م وه���و ما 
ولئحته  اجلديد  القانون  يرتجمه 
التنفيذية. - حقوق الأ�شخا�س ذوي 

الإعاقة.
وحدد القانون رقم 3 ل�شنة 2022 
التي يجب على  اخلدمات واحلقوق 
لأ�شحاب  توفريها  املعنية  اجل��ه��ات 
ال���ّدام���ج يف  التعليم  ال��ه��م��م وم��ن��ه��ا: 
واإع����ادة  جميع م��راح��ل��ه، وال��ت��اأه��ي��ل 
التاأهيل، والتوظيف الدامج وفر�س 
العمل يف جميع القطاعات، والرعاية 
العالجية،  واخل����دم����ات  ال�����ش��ح��ي��ة 
اإمكانية  وك���ذل���ك  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
الأم����اك����ن  خم��ت��ل��ف  اإىل  ال���و����ش���ول 
العبادة  دور  فيها  مب��ا  واخل���دم���ات، 
والق�شائية،  ال�شرطية  واخل��دم��ات 
البيانات  اإىل  ال���دخ���ول  واإم��ك��ان��ي��ة 
م�شادرها  اختالف  على  واملعلومات 
��ات اإي�����ش��ال��ه��ا، واإت��اح��ت��ه��ا يف  وم��ن�����شّ
رة، والتعريف  خمتلف الأ�شكال املُي�شِّ
وال��ت��وع��ي��ة ب��احل��ق��وق املُ����ق����ّررة لهم 

مبوجب الت�شريعات ال�شارية.
ك��م��ا ت�����ش��م��ل احل���ق���وق، وف���ق���اً لن�ّس 
اخلدمات  على  احل�����ش��ول  ال��ق��ان��ون، 
امل�����ش��رف��ي��ة ع��ل��ى ق����دم امل�������ش���اواة مع 
مبا�شرة  م��ن  ومتكينهم  الآخ���ري���ن، 
بكل  امل�شرفية  الإج����راءات  ومتابعة 
وامل�شاركة  وي�����ش��ر،  و���ش��ه��ول��ة  ح��ري��ة 
والفعاليات  الريا�شية  الأل��ع��اب  يف 

الرتفيهية املختلفة.
و�شالحيات  م��ه��ام  ال��ق��ان��ون  وح����ّدد 
ال��ت��ي تخت�س  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 
القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  من  اأي  بتنفيذ 

والقرارات ال�شادرة مبوجبه.

- جلنة ُعليا
ت�شتمر  اأن  ع��ل��ى  ال���ق���ان���ون  ون�������سّ 
حقوق  حل��م��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  "اللجنة 
اأ�شحاب الِهَمم" برئا�شة �شمو ال�شيخ 
م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مُمثِّلني  ع�شويتها  يف  ت�شم  مكتوم، 
ع����ن اجل����ه����ات امل���ع���ن���ي���ة واأ�����ش����ح����اب 
العام  الإ���ش��راف  مهام  بتويل  الهمم، 
اإمارة  اأ�شحاب الهمم يف  على �شوؤون 
واخلطط  ال�شيا�شات  واإق�����رار  دب���ي، 
واملبادرات الكفيلة بِحماية حقوقهم. 
ك���م���ا ت���خ���ت�������س ال���ل���ج���ن���ة ب����اق����رتاح 
حقوق  بحماية  اخلا�شة  الت�شريعات 
اأ�شحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع، 
وال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر وال���ن���ظ���ر يف 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف 
القواعد  واع��ت��م��اد  حقوقهم،  تعزيز 
املتعلقة  والأول�����وي�����ات  وال�����ش��واب��ط 
الالزمة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ب��الح��ت��ي��اج��ات 
ل��رع��اي��ت��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م ودجِم���ه���م يف 

املجتمع.

- االأفعال املحظورة
املحظورة  الأف���ع���ال  ال��ق��ان��ون  وح���دد 
ال��ت��ي ي��ج��ب ع���دم ال��ق��ي��ام ب��ه��ا جتاه 
اأي  ممار�شة  ومنها:  الهمم  اأ�شحاب 
�شكل من اأ�شكال التمييز على اأ�شا�س 
الإع���اق���ة، مب��ا يف ذل��ك ح��رم��ان اأحد 

التي  واملعايري  وال��رام��ج  واخلطط 
لالأ�شخا�س  التعليم  توفري  ت�شمن 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ومب���ا ي��ت��واف��ق مع 
واجل���ْودة  الل��ت��زام  م�شتويات  اأع��ل��ى 
املطبقة يف هذا  املُ��م��ار���ش��ات  واأف�����ش��ل 
التي  الرامج  و�شع  وكذلك  ال�شاأن، 
الكوادر  توظيف  ت�شجيع  اإىل  تهدف 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
��م ال��ك��ت��اب��ة وال���ق���راءة  وت��ي�����ش��ري ت��ع��لُّ
وا����ش���ت���خ���دام  "برايل"  ب���ط���ري���ق���ة 
لدعم  احلديثة  والأج��ه��زة  التقنيات 
و�شمان  ال��ب�����ش��ري��ة،  الإع���اق���ة  ذوي 
التي  الت�شال  وو�شائل  ُط��ُرق  توفر 
اأ�شحاب  الطلبة  ا�شتقاللية  ت��ع��زز 

الهمم يف التعليم والتدريب.

- املُ�ساركة يف الفعالّيات
ولالأ�شخا�س اأ�شحاب الهمم احلق يف 
امل�شاركة على قدم امل�شاواة مع غريهم 
والريا�شية  الثقافية  الفعاليات  يف 
وغريها،  والجتماعية  والرتفيهية 
وعلى اجلهات املعنية بالإ�شراف على 
الإم����ارة  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ه���ذه  تنظيم 
املُوؤّهلة  البيئة  ت��اأم��ني  على  والعمل 
التي ت�شمن م�شاركتهم يف الفعالّيات 
املختلفة بالقدر الذي ي�شمح به نوع 
الفر�شة  واإت���اح���ة  الإع���اق���ة،  ودرج����ة 
الكافية لهم للم�شاركة يف الفعاليات 
الوطني  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والإقليمي والعاملي.

- التوظيف وفر�س العمل 
للقانون  التنفيذية  الالئحة  واأكدت 
رقم 3 ل�شنة 2022 �شرورة توفري 
يختارها  دام�������ج  ت���وظ���ي���ف  ف����ر�����س 
القطاع  ����ش���واًء يف  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
طريق  ع����ن  اأو  اخل����ا�����س  اأو  ال����ع����ام 
احُل���ّرة، ول يجوز  الأع��م��ال  مبا�شرة 
حرمان  خا�شة  اأو  ع��ام��ة  جهة  لأي 
اأي �شخ�س من العمل ب�شبب اإعاقته، 
اأو عدم توفري الرتتيبات التي�شريّية 
اأداء العمل  املعقولة التي مُتكنه من 
كما  الآخ���ري���ن.  م��ع  ُم��ت��ك��اف��ئ  ب�شكل 
األزمت الالئحة التنفيذية للقانون، 
يف  الب�شرية  والتنِمية  املعرفة  هيئة 
املعنّية،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  دب��ي 
بعدد من اللتزامات، منها: حتقيق 
لالأ�شخا�س  ال�����ّدام�����ج  ال���ت���وظ���ي���ف 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م وت��ع��زي��ز ح��ق��ه��م يف 
بقدرِتهم  �شعورهم  وتنمية  العمل، 
الوعي  ورف��ع  والعطاء،  الإن��ت��اج  على 
املجتمعي بحقهم يف العمل وقدرِتهم 
عليه، و�شمان توفري فر�س التوجيه 
والتاأهيل والتدريب املهني والإعداد 
والتطوير  وال���ت���دري���ب  ال��وظ��ي��ف��ي 
لالأ�شخا�س  امل�����ش��ت��م��ر  ال���وظ���ي���ف���ي 
لحتياجاِتهم،  وفقاً  الهمم  اأ�شحاب 
واإك�شاِبهم املهارات واخلرات املهنية 

الالزمة واملطلوبة يف �شوق العمل.

- اإمكانّية الو�سول.
للقانون  التنفيذية  الالئحة  ت  ون�شّ
حقوق  ب�شاأن   2022 ل�شنة   3 رق��م 
الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف اإمارة دبي 
الو�شول  اإمكانية  يف  اأحقيتهم  على 
اأن���واع���ه���ا،  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ب��ي��ئ��ات  اإىل 
���ش��ام��ل��ة ج��م��ي��ع امل����راف����ق، مب���ا فيها 
مرافق الّنقل واملعلومات واخلدمات 
ي�شتطيع  ال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة 
واألزمت  اإل��ي��ه��ا.  ال��و���ش��ول  غ��ريه��م 
من  ب��ع��دد  املعنية  اجل��ه��ات  الالئحة 
املعايري  تطبيق  اأهمها:  اللتزامات، 
دبي  كود  يف  املوؤهلة  بالبيئة  املتعلقة 
للبناء، املعتمد من ال�شلطة املخت�شة 
املعتمد  املرجع  باعتباره  الإم��ارة،  يف 

- املُخالفات واجلزاءات الإدارّية
اأي خمالفة  وُيعاقب كل من يرتكب 
لأح���ك���ام ه����ذا ال���ق���ان���ون وال����ق����رارات 
ادرة مبوجبه بالغرامات املُحددة  ال�شّ
وت�شاعف  ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة،  لئ��ح��ت��ه  يف 
قيمة الغرامة يف حال معاودة ارتكاب 
املخالفة ذاتها خالل �شنة واحدة من 
لها،  ال�شابقة  املخالفة  ارتكاب  تاريخ 
ها الأق�شى على  ومبا ل يزيد يف حدِّ

درهم. األف   100
الغرامة،  ع��ق��وب��ة  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
واحد  ات��خ��اذ  امل��ع��ن��ّي��ة  للجهة  ي��ج��وز 
بحق  التالية  التدابري  م��ن  اأك��رث  اأو 
املُخاِلف  وق���ف  امل��خ��ال��ف��ة:  ُم��رت��ِك��ب 
ع���ن م���زاول���ة ن�����ش��اط��ه مل���دة ل تزيد 
الرتخي�س  واإل��غ��اء  اأ�شهر،  �شتة  على 
من قبل اجلهة املعنّية بالرتخي�س، 
ول تخل اجل��زاءات الإداري���ة املقررة 
مب��وج��ب ه���ذا ال��ق��ان��ون ب��ف��ر���س اأي 
يف  عليها  من�شو�س  اأخ����رى  ع��ق��وب��ة 
من  ك��ل  بحق  ال�����ّش��اري��ة  الت�شريعات 
مي�س  حم���ظ���ور  ف���ع���ل  اأي  ي���رت���ك���ب 

اأ�شحاب الهمم .

- احللول واالإلغاءات
يحّل هذا القانون حمل القانون رقم 
2 ل�شنة 2014 ب�شاأن حماية حقوق 
اإم���ارة  الأ���ش��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة يف 
ت�شريع  اأي  يف  ن�س  اأي  وُيلغى  دب��ي، 
ال��ذي يتعار�س فيه  امل��دى  اإىل  اآخ��ر 
واأحكام القانون رقم 3 ل�شنة 2022 
وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل 

به من تاريخ ن�شره.

للقانون  التنفيذّية  الالئحة   -
رقم 3 ل�سنة 2022 .

للقانون  التنفيذية  الالئحة  ت��ع��ّزز 
اأدوار اجلهات املعنية ل�شمان الدمج 
احلياة،  مناحي  جميع  يف  املجتمعي 
وتوؤكد على �شرورة العمل الت�شاركي 
ب��ني اجلهات  وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت��ع��اون 
امل��ع��ن��ي��ة واجل���ه���ات ال��داع��م��ة ل��ه��ا كل 
ح�شب اخت�شا�شه، وتقرتن معطيات 
الرامج  م��ن  ال��الئ��ح��ة مب��ج��م��وع��ة 
احل���ي���وي���ة، وال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات الإداري������ة 
التي من �شاأنها �شمان حت�شني نتائج 
الأداء يف موؤ�شرات الدمج املجتمعي.

واخلدمات  ال�سحية  الرعاية   -
العالجية.

للقانون  التنفيذية  لالئحة  ووف��ق��اً 
حقوق  ب�شاأن   2022 ل�شنة   3 رق��م 
اإم���ارة  الأ���ش��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة يف 
دبي،  يف  ال�شحة  هيئة  ت��ت��وىل  دب���ي، 
الأكادميية،  ال�شحية  دبي  وموؤ�ش�شة 
كل يف جمال اخت�شا�شه، وبالتن�شيق 
م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، ال��ع��م��ل على 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  ح�������ش���ول  ����ش���م���ان 
ومنها:  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  على 
ال�����ش��ح��ي��ة الأول���ي���ة ب�شكل  ال��رع��اي��ة 
مع  يتنا�شب  ومب��ا  وم�شتمر،  دوري 
درجة الإعاقة وامل�شاعفات ال�شحية 
وكذلك  وج���دت،  اإن  ل��ه��ا،  املُ�شاِحبة 
الوقائية  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 
بح�شب  املُ��ت��خ�����ش�����ش��ة  وال���ع���الج���ي���ة 
ن��وع الإع��اق��ة ودرج��ت��ه��ا، مب��ا يف ذلك 
ت��ف��اُق��م درج���ة الإع���اق���ة، واحلد  منع 
م���ن ت��اأث��ريه��ا ال�����ش��ل��ب��ي ع��ل��ى النمو 
من  ل��ل�����ش��خ�����س  ال��وظ��ي��ف��ي  والأداء 
اأ�شحاب الهمم اإىل اأدنى حد ممِكن. 
ك��م��ا ت��ت��وىل ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة يف دبي 
التغطية التاأمينية ال�شحية الأّولية 
لأ�شحاب  امل��الئ��م��ة  �����ش��ة  واملُ��ت��خ�����شِّ
ملقدمي  امل�شتمر  وال��ت��دري��ب  الهمم، 
معهم  للتعامل  ال�شحية  اخل��دم��ات 

على  احل�شول  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
اأو  املعقولة  التي�شريية  ال��رتت��ي��ب��ات 
من  خدمة  اأي  تقدمي  عن  المتناع 
اأي  وا�شتخدام  له،  املُقّررة  اخلدمات 
اأو  األفاظ  اأو  اأو�شاف  اأو  م�شطلحات 
القيام باأي فعل ُيق�شد منه التقليل 
ازدرائه  اأو  قدراته  من  اأو  �شاأنه  من 
ب����اأي ���ش��ك��ل م���ن الأ����ش���ك���ال، وكذلك 
ا�شتغالله اأو الإ�شاءة اإليه باأي �شورة 
ال�����ش��ور، والإه����م����ال يف تقدمي  م���ن 
احلماية  اأو  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  ال���رع���اي���ة 
القائم على  ل��ه م��ن جانب  ال��الزم��ة 

رعايته.
ك��م��ا ح��ظ��ر ال���ق���ان���ون ت��ع��ري�����س اأي 
�شخ�س من اأ�شحاب الهمم للمعاملة 
اأو العقوبة القا�شية اأو غري الإن�شانية 
التجارب الطبية  واإج��راء  املهينة،  اأو 
اأو العلمية عليه دون موافقته بكامل 
على  ال���ق���ائ���م  م���واف���ق���ة  اأو  ح���ري���ت���ه، 
بال�شيا�شات  الل��ت��زام  وع��دم  رعايِته، 
م���ن اجلهات  امل��ع��ت��م��دة  والأن���ظ���م���ة 
عنها،  ال�شادرة  والتعليمات  املعنية، 
اأي حالة  الإب��الغ عن  والمتناع عن 
م��ن ح���الت الإ����ش���اءة اأو الإه��م��ال اأو 

ال�شتغالل لأ�شحاب الهمم.

- اإدارة ال�شكاوى والبالغات
ووف���ق���اً ل��ل��ق��ان��ون، ف���اإن���ه ي��ج��ب على 
اأو  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ال�شخ�س 
ي�شهد  م��ن  اأو  رع��اي��ت��ه،  ال��ق��ائ��م على 
فيها هذا  ي��ت��ع��ّر���س  واِق��ع��ة  اأي  ع��ل��ى 
اأو  متييز  اأو  اإ����ش���اءة  لأي  ال�شخ�س 
من  ح���رم���ان  اأو  ت��ع��دٍّ  اأو  ا���ش��ت��غ��الل 
احل�����ق�����وق امل������ق������ررة مب����وج����ب ه����ذا 
اأي  اأو  التنفيذية  ولئحته  القانون 
م���ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ّش��اري��ة يف هذا 
املعنّية، كل يف  اإبالغ اجلهات  ال�شاأن، 
جمال اخت�شا�شه. ويف حال الإبالغ 
من  تظلُّم  تقدمي  اأو  �شكوى  رف��ع  اأو 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى رع��اي��ة ال�شخ�س  غ��ري 
على  ُي���ح���ظ���ر  ف����اإن����ه  الإع�����اق�����ة،  ذي 
اأي  بتنفيذ  املخت�شة  املعنية  اجلهات 
والقرارات  القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  من 
ال�������ش���ادرة مب��وج��ب��ه، الإف�������ش���اح عن 
بالإبالغ  ق��ام  ال��ذي  ال�شخ�س  هوية 
اإل  التظلم  اأو  ال�����ش��ك��وى  ت��ق��دمي  اأو 
بعد احل�شول على موافقته اخلطية 

امل�شبقة على ذلك.
"هيئة  ُتن�ِشئ  اأن   ون�ّس القانون على 
نظاماً  دبي"  يف  املُ��ج��ت��م��ع  ت��ن��ِم��ي��ة 
الهمم  اأ����ش���ح���اب  ل��ت��م��ك��ني  خ���ا����ش���اً 
والقائمني على رعايتهم من الإبالغ 
املُ��رت��ك��ب��ة بحقهم،  الن��ت��ه��اك��ات  ع��ن 
وت�����ق�����وم اجل�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة، ك�����ل يف 
القنوات  باإيجاد  اخت�شا�شه،  جم��ال 
الر�شمية لتلقي البالغات وال�شكاوى 
باخت�شا�شاتها  املُتعلِّقة  والتظلمات 
القانون  ه���ذا  يف  عليها  امل��ن�����ش��و���س 
اآلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذّي��ة، وو���ش��ع  ولئ��ح��ت��ه 
فاِعلة لتعريف اأفراد املجتمع بوجود 
هذه القنوات ومعاجلة م�شمون تلك 

البالغات وال�شكاوى والتظلمات.

- البطاقة التعريفية
"هيئة  ت�����ش��ت��م��ر  ل���ل���ق���ان���ون  ووف����ق����اً 
باإ�شدار  دبي"  يف  املُ��ج��ت��م��ع  ت��ن��ِم��ي��ة 
البطاقات  وه�����ي  ����ش���ن���د،  ب���ط���اق���ات 
قاعدة  يف  ب���املُ�������ش���ّج���ل���ني  ����ة  اخل����ا�����شّ
الهمم  اأ���ش��ح��اب  الأ���ش��خ��ا���س  بيانات 
للتعريف  ت�شتخدم  دب���ي،  اإم����ارة  يف 
على  احل�شول  يف  وُم�شاعدِتهم  ِبهم 
اخل����دم����ات وال��ت�����ش��ه��ي��الت وامل����زاي����ا 
القانون  ه��ذا  مب��وج��ب  لهم  امل��ق��ررة 
والت�شريعات  التنفيذية  ولئ��ح��ت��ه 

ال�شارية.

املنا�شبة  امل��ك��ان��ي��ة  التهيئة  لإح����داث 
لالأ�شخا�س اأ�شحاب الهمم.

ولغايات �شمان تنفيذ هذه املعايري، 
دبي  اإم��ارة  املعنية يف  تتوىل اجلهات 
امل��ه��ام، حيث تتوىل  تنفيذ ع��دد م��ن 
بلدية دبي و�شع الأ�ش�س واملتطلبات 
الالزمة  والإج��راءات  وال�شرتاطات 
الت�شميم  م��ب��ادئ  تطبيق  ل�����ش��م��ان 
وفقاً  العمرانية  البيئات  يف  ال�شامل 
ب�شكل  بها،  املنوطة  لالخت�شا�شات 
اأ�شحاب  و����ش���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ي��ح��ق��ق 
الهمم اإليها وا�شتخدامها بكل �شهولة 
التنفيذ  ع��ل��ى  والإ������ش�����راف  وي�����ش��ر، 
ال�ّشامل ملعايري البيئة املوؤهلة يف كود 
دبي للبناء يف جميع مناطق الإمارة، 
كما تتوىل كل من بلدية دبي وهيئة 
ال����ُط����رق وامل�����وا������ش�����الت، واجل���ه���ات 
البناء،  تراخي�س  باإ�شدار  ة  املُخت�شّ
بتنفيذ  واملُوؤ�ّش�شات  ال�ّشركات  اإل���زام 
واملُن�شاآت  وامل��ب��اين  امل�شاريع  واإجن���از 
وخدمات  ومرافق  وو�شائل  رق  والطُّ
النقل وفقاً ملعايري البيئة املُوؤّهلة يف 

كود دبي للبناء.

- طرق وموا�سالت
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ل��ن�����ّس  ووف���ق���اً 
 ،2022 ل�����ش��ن��ة   3 رق����م  ل��ل��ق��ان��ون 
واملوا�شالت  ���رق  ال���طُّ ه��ي��ئ��ة  ت��ت��وىل 
القيا�شية  امل��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  دب���ي  يف 
والتنفيذية  الت�شميمية  الهند�شية 
والأر�شفة  ��رق  ال��طُّ لتهيئة  ال��الزم��ة 
واملعابر واملواقف وحمطات ومرافق 
باأنواِعها،  ال���ع���ام  ال��ن��ق��ل  وم��رك��ب��ات 
وجميع اخلدمات والأنِظمة امل�شاندة 
لها يف الإمارة وفق اأف�شل املمار�شات 
الالزمة  املوا�شفات  وو�شع  العاملية، 
النقل  وو����ش���ائ���ل  ����رق  ال����طُّ ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
من  تقدمه  ما  وجميع  واملوا�شالت 
اإمكانية و�شول  خدمات مبا ي�شمن 
اإليها  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  الأ���ش��خ��ا���س 
�شة  خُم�شّ مقاعد  وتوفري  ب�شهولة، 
العام  النقل  و�شائل  خمتلف  يف  لهم 
وت�شهيل  ك��اب،  ال��رُّ انتظار  وحمطات 
ح�شولهم على ُرَخ�س قيادة املركبات 
للت�شريعات  وف���ق���اً  ب��ه��م  اخل���ا����ش���ة 

ال�ّشارية يف هذا ال�شاأن.

- خدمات رقمية.
ول�شمان اإمكانية الو�شول للخدمات 
والت�شال  املعلومات  وُنُظم  الرقمّية 
وغريها من اخلدمات الأخرى، من 
رة  خالل تبّني خمتلف الأ�شكال املُي�شِّ
امل��ت��اح��ة مل��خ��ت��ل��ف اأن������واع الإع����اق����ات، 
ت���ت���وىّل ه��ي��ئ��ة دب����ي ال��رق��م��ي��ة و�شع 
الفنية اخلا�شة  واملعايري  ال�شيا�شات 
الرقمية  القنوات  تاأهيل  مبتطلبات 
والتطبيقات  الإلكرتونية  كاملواقع 
الإ�شراف  وك��ذل��ك  وغ��ريه��ا،  الذكية 
العام  القطاعني  ال��ت��زام  م��دى  على 
واخل����ا�����س ب���ه���ا، مب����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
املتاحة، لت�شهيل  الأول��وي��ات وامل��وارد 
ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا من 
ِق���َب���ل اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م ب�����ش��ه��ول��ة ، 
ون�����ش��ر ال��وع��ي ح���ول ت��اأه��ي��ل املواقع 
الذكية  والتطبيقات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ا�شتخدامها  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  ب�������ش���ورة 
الالئحة  وكَفلت  منها.  وال�شتفادة 
ارتياد  يف  احل����ق  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 
الأماكن العامة دون اأي عوائق حتد 
من ممار�شتهم لهذا احلق، واألزمت 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب����الإ�����ش����راف على 
مباٍن  من  بتهيئتها  العاّمة  الأماكن 
وحدائق و�شواطئ ومكتبات وم�شارح 
ب�شورة  وغريها  ومتاحف  ومالِعب 
والو�شول  ارت���ي���اده���ا  م���ن  ��ن��ه��م  مُت��كِّ

املعتمدة  للمعايري  وف��ق��اً  واأ���ش��ره��م، 
وكذلك  ال�شحية،  املهن  ممار�شة  يف 
واملعلومات  وامل��راف��ق  املن�شاآت  تهيئة 
الأ�شخا�س  مُتكن  ب�شورة  ال�شحية 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م م�����ن ارت����ي����اده����ا 
وي�شر،  ب�����ش��ه��ول��ة  اإل��ي��ه��ا  وال���و����ش���ول 
ك��ود دبي  امل��ح��ددة يف  للمعايري  وفقاً 
ا�شتخدام  فيها  مب��ا  املُ��وؤّه��ل��ة،  للبيئة 
���رة عند  ال�����ش��ي��غ والأ�����ش����ك����ال املُ���ي�������شِّ
توفري املعلومات املتعلقة بال�شجالت 
الطبية لالأ�شخا�س اأ�شحاب الهمم، 
من  وغريها  العالجية،  والو�شفات 
ال�شحي  بالو�شع  املتعلقة  املعلومات 

لهم.

- التاأهيل واإعادة التاأهيل
للقانون  التنفيذية  الالئحة  ت  ون�شّ
الهمم  اأ�شحاب  الأ�شخا�س  اأن  على 
لهم احلق يف احل�شول على خدمات 
للتاأهيل  ومتكاملة  �شاملة  وب��رام��ج 
ُيراعي  نحو  على  ال��ت��اأه��ي��ل،  واإع����ادة 
ل��ك��ل منهم،  ال��ف��ردي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
وي���ك���ون ع��ل��ى ك���ل م���ن ه��ي��ئ��ة تنمية 
ال�شحة،  وه��ي��ئ��ة  دب����ي،  يف  امل��ج��ت��م��ع 
الب�شرية،  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
كل يف  املعنية  بالتن�شيق مع اجلهات 
بتنظيم  ال��ق��ي��ام  اخت�شا�شه،  جم��ال 
يف  التاأهيل  واإع��ادة  التاأهيل  خدمات 
الإمارة، والعمل على �شمان ح�شول 
ع��ل��ى اخلدمات  الأ���ش��خ��ا���س  ه����وؤلء 
والأج��������ه��������زة وال�������رام�������ج وم���ن���ه���ا: 
لهم  والجتماعي  النف�شي  التاأهيل 
خدمات  من  وال�شتفادة  ولأ�شرهم، 
واإعادة  بتاأهيل  �شة  املُتخ�شِّ امل��راك��ز 
الهمم،  اأ�شحاب  الأ�شخا�س  تاأهيل 
اإليها،  ال���و����ش���ول  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
اخلدمات  ع��ل��ى  ح�شولهم  وتي�شري 
التاأهيلية التي تقدمها تلك املراكز.

على  التنفيذية  الالئحة  ن�شت  كما 
يف  املجتمع  تنمية  هيئة  م�شوؤولية 
على  الهمم  اأ�شحاب  ح�شول  �شمان 
التي متكنهم  اخلدمات الجتماعية 
لئق  معي�شي  مب�شتوى  التمتع  من 

لهم ولأ�شرهم. 

- التعليم
ووف���ق���اً ل��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، يحق 
لالأ�شخا�س اأ�شحاب الهمم احل�شول 
مراحله،  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
رة،  ابتداًء من مرحلة الطفولة املُبكِّ
والعايل،  املدر�شي،  بالتعليم  م���روراً 
وعلى  املِ��َه��ِن��ي،  وال��ت��دري��ب  وامل�شتمر، 
الب�شرّية  وال��ت��ن��ِم��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 
و�شع  املعنية  اجلهات  مع  بالتن�شيق 
الإجراءات والآلّيات التي ت�شمن عدم 
الهمم  اأ�شحاب  الأ�شخا�س  حرمان 
من التعليم يف جميع مراِحله، والتي 
التعليم  ب���رام���ج  ال��ت��ح��اق��ه��م  ت��ع��زز 
البديلة  التعليم  وم�����ش��ارات  ال��دام��ج 
جميع  يف  ال���ع���ال���ي���ة،  اجل��������ْودة  ذات 
اأ�شا�س  وعلى  متييز،  دون  امل�شتويات 
ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س م��ع ���ش��م��ان توفري 
املعقولة.  ال��ت��ي�����ش��ريي��ة  ال��رتت��ي��ب��ات 
تعليمية  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة  لأي  ي��ج��وز  ول 
خا�شة  اأو  ك��ان��ت  ع��ام��ة  ت��رب��وي��ة  اأو 
التعليم  م���ن  ���ش��خ�����س  اأي  ح���رم���ان 
لها فر�س  يجوز  ول  اإعاقِته،  ب�شبب 
اإ�شافّية  مالية  ب��دلت  اأو  ر���ش��وم  اأي 
ت��ن��درج حتت  التي  اخل��دم��ات  ُمقاِبل 
الرتتيبات التي�شريّية املعقولة، على 
بالتعليم  املعنّية  اجلهات  تعتمد  اأن 
يف  التو�شيحّية  والأدل�����ة  ال�����ش��روط 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ول���غ���اي���ات حتقيق  جم����ال 
املعرفة  ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ي���ت���ع���نّي  ذل�����ك 
ال�شيا�شات  و�شع  الب�شرّية  والتنِمية 

اإليها ب�شهولة وي�شر، وفقاً للمعايري 
املُحّددة يف كود دبي للبناء.

- اخلدمات االجتماعية
التنفيذية  ال����الئ����ح����ة  و����ش���م���ن���ت 
 2022 ل�����ش��ن��ة   3 رق�����م  ل���ل���ق���ان���ون 
لالأ�شخا�س اأ�شحاب الهمم احلق يف 
احل�شول على اخلدمات الجتماعية 
مب�شتوى  التمتع  م��ن  ميكنهم  مب��ا 
دون  ولأ���ش��ره��م  ل��ه��م  لئ���ق  معي�شي 
هيئة  تتوىل  ذل��ك  ولتحقيق  متييز، 
تنمية املجتمع يف دبي اإدارة وتقدمي 
لأ�شحاب  امل��ال��ي��ة  امل��ن��اف��ع  خ���دم���ات 
الهمم، مادية كانت اأو عينية، وتقدمي 
خ���دم���ات ال���دع���م الج��ت��م��اع��ي لهم، 
متخ�ش�شة  م��راك��ز  اإن�شاء  وت�شجيع 
الجتماعّية  اخل����دم����ات  ل���ت���ق���دمي 
وتنظيم  الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�شخا�س 
املراكز من خالل تطوير  عمل هذه 
واأطر  الرتخي�س  �شيا�شات  وتطبيق 
ال����ّرق����اب����ة و����ش���م���ان اجل����������ْودة. كما 
دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  تتوىل 
الأ�شري  الإر�����ش����اد  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
الهمم، وتدريب هذه  اأ�شحاب  لأ�شر 
الأ�شر على ُطُرق التوا�شل والتعامل 
معهم، والتعامل مع حالت الإ�شاءة 
للنظام  وفقاً  وال�شتغالل  والإهمال 
املعتمد لديها يف هذا ال�شاأن، وب�شكل 
اأو غريهم  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  ��ن  مُي��كِّ
املُرتكبة  من الإب��الغ عن النتهاكات 

بحقهم ب�شهولة وي�شر.

- اخلدمات االإ�سكانّية وامل�سرفية. 
م ط��ل��ب احل�����ش��ول على  مُي��َن��ح ُم���ق���دِّ
ك���ان من  اإذا  الإ���ش��ك��ان��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأو  الإم��ارات��ي��ني  من  الهمم  اأ�شحاب 
الأ�شخا�س من  اأحد  اأ�شرته  لديه يف 
اأ�شحاب الهمم، الأولوية يف احل�شول 
على اخلدمات الإ�شكانّية كالقرو�س 
وال�شت�شارات  ال�����ش��ك��ن��ّي��ة،  واملِ����َن����ح 
ال�����ش��ك��ن��ّي��ة املُ���ق���ّدم���ة م���ن ال���رام���ج 
اإلزام  مع  لذلك  الّداعمة  احُلكومّية 
لالإ�شكان  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
التحقق من توفر موا�شفات التهيئة 
املبنية  اأو  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل�����ش��اك��ن  يف 
لأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، وو����ش���ع خطط 
ت��ك��ف��ل اإح��������داث ال��ت��ه��ي��ئ��ة ال���الزم���ة 
لأ�شحاب  ال��ط��ل��ب  ع��ن��د  ل��ل��م�����ش��اِك��ن 
ال���ه���م���م ال����ذي����ن اأ����ش���ي���ب���وا ب���ه���ا بعد 
الإ�شكانّية.  اخلدمة  من  ا�شتفادِتهم 
التنفيذية  الالئحة  األ��زم��ت  كذلك، 
العاِملة  والبنوك  امل�شارف  للقانون 
اأ�شحاب  ب��ت��م��ك��ني  دب�����ي  اإم��������ارة  يف 
منهم  املُتمتِّعني  ُخ�شو�شاً  ال��ه��م��م، 
ب��الأه��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة، من 
من  غ���ريه���ا  اأو  ح�����ش��اب��اِت��ه��م  اإدارة 
من  ت��ام  ق��در  وعلى  املالية  �شوؤونهم 
على  يحافظ  وب�شكل  ال�شتقاللية 
على  وح�شولهم  امل��ال��ي��ة،  حقوقهم 
كالقرو�س  الئ��ت��م��ان��ي��ة  اخل���دم���ات 
دائرة  وت��ت��وىل  وغ��ريه��ا،  امل�شرفية 
القت�شاد وال�شياحة يف دبي التحقق 
من تقيد امل�شارف والبنوك العاملة 

يف الإمارة بذلك. 

- قاعدة بيانات وبطاقة �سند. 
وفقاً  لالإح�شاء،  دبي  مركز  ويتوىل 
اإن�شاء  للقانون،  التنفيذية  لالئحة 
ق���اع���دة ب���ي���ان���ات ل��الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
ّناع  الإعاقة يف دبي، لتكون مرجعاً ل�شُ
القرار يف التخطيط ال�شرتاتيجي، 
ور�شم ال�شيا�شات احلكومية، وتوجيه 
ال�شلة  ذات  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع 
باأ�شحاب الهمم، يتم ت�شميمها وفقاً 
للمواءمة  �شماناً  املُوّحد،  للت�شنيف 
ال��وط��ن��ي��ة يف ح�شر  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
الإعاقة،  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س  ب��ي��ان��ات 

املجتمع  تنمية  هيئة  ُت�شِدر  اأن  على 
"بطاقة  الإع�����اق�����ة  ذي  ل��ل�����ش��خ�����س 
�شند"، ُتثِبت اأن حاملها من اأ�شحاب 
البطاقة  ه���ذه  وُت�����ش��ت��خ��َدم  ال��ه��م��م، 
اخلدمات  ع��ل��ى  حُل�����ش��ول��ه  كو�شيلة 
والت�شهيالت واملزايا املُقّررة مُبوجب 
التنفيذية  وال����الئ����ح����ة  ال����ق����ان����ون 

والت�شريعات ال�ّشارية.

- املُخالفات واجلزاءات االإدارّية.
اأ�شد  ب��اأي ُعقوبة  م��ع ع��دم الإخ���الل 
يُن�س عليها اأي ت�شريع اآخر، ُيعاقب 
اأّي����اً م��ن املخالفات  ك��ل م��ن ي��رت��ك��ب 
املُلحق  اجل��دول  عليها يف  املن�شو�س 
اإزاء  املبينة  ب��ال��غ��رام��ة  ال��ق��رار  ب��ه��ذا 
ك���ل م��ن��ه��ا. وي��ن�����ش��ر ه����ذا ال���ق���رار يف 
من  ب��ه  وُيعمل  الر�شمية،  اجل��ري��دة 

تاريخ ن�شره.

والغرامات  املُخالفات  جدول   -
املخالفة  و���س��ف   / مت�سمنا 

والغرامة بالدرهم / .
اأ�شكال  من  �شكل  اأي  مُمار�شة   -  1
الإعاقة،  ذي  ال�ّشخ�س  �شد  التمييز 
احُل�شول  م��ن  ذل��ك حرمانه  مب��ا يف 
على الرتتيبات التي�شريّية املعقولة، 
اأي خدمة  ت��ق��دمي  ع��ن  الم��ت��ن��اع  اأو 
م��ن اخل��دم��ات املُ���ق���ّررة ل��ه مُبوجب 
 10،000 ال�����ّش��اري��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 

درهم .
اأو  ُم�شطلحات  اأي  ا�شتخدام   -  2
اأو  اإ�����ش����ارات  اأو  األ���ف���اظ  اأو  اأو����ش���اف 
القيام باأي فعل ُيق�شد منه التقليل 
ال�ّشخ�س  ُق����درات  م��ن  اأو  ���ش��اأن  م��ن 
�شكٍل  ب���اأي  ازدرائ�����ه  اأو  الإع���اق���ة  ذي 

من الأ�شكال 7000 درهم .
3 - ا�شتغالل ال�ّشخ�س ذي الإعاقة 

. درهم   20،000
ذي  ال�����ّش��خ�����س  اإىل  الإ�����ش����اءة   -  4

الإعاقة 50،000 درهم .
رعاية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  اإخ�����الل   -  5
بالتزاماِته  الإع���اق���ة  ذي  ال�ّشخ�س 

املُقّررة قانونا 7000 درهم .
عاية  الرِّ ت��ق��دمي  يف  الإه��م��ال   -  6
واحِلماية لل�ّشخ�س ذي الإعاقة من 
ورٍة  باأي �شُ ُمكّلف بذلك  اأي �شخ�س 

ور 5000 درهم . من ال�شُّ
اأو  ال��ت��ق��اُع�����س  اأو  الم���ت���ن���اع   -  7
املعنّية  اجل��ه��ات  اإب����الغ  يف  ال��ت��ه��اون 
ع���ن الإ�����ش����اءات ال��ت��ي ي��ت��ع��ّر���س لها 
عن  اأو  الع�����اق�����ة  ذي  ���خ�������س  ال�������شّ
التعّدي  اأو  ال���ش��ت��غ��الل  اأو  التمييز 
املُقّررة  احُل���ق���وق  م��ن  احل���رم���ان  اأو 
مُب������وج������ب ال�����ق�����ان�����ون وال����الئ����ح����ة 
ال�ّشارية  الت�شريعات  اأو  التنفيذية 

. درهم   5000
ذي  ال���ّط���ال���ب  ق���ب���ول  رف�������س   -  8
مراحل  م��ن  مرحلة  اأي  يف  الإع��اق��ة 
تقبُله  ر  ُم���رِّ دون  املُختِلفة  التعليم 
الب�شرّية  وال��ت��ن��ِم��ي��ة  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة 

. درهم   50،000
تكاليف  اأو  ُر���ش��وم  اأي  ف��ر���س   -  9
توفري  ُم����ق����اِب����ل  اإ����ش���اف���ّي���ة  م���ال���ّي���ة 
املعقولة  ال��ت��ي�����ش��ريّي��ة  ال���رتت���ي���ب���ات 
درا�شته  خالل  الإعاقة  ذي  للّطالب 
املُختِلفة  التعليم  مراحل  من  اأي  يف 

. درهم   20،000
10 - عدم توفري الو�شائل والأدوات 
التي�شريّية  وال��رتت��ي��ب��ات  املُ��ن��ا���ِش��ب��ة 
ال�ّشخ�س  ل��دم��ج  ال��الزم��ة  املعقولة 
 5000 العمل  بيئة  الإع��اق��ة يف  ذي 

درهم .
اأو  ت��وظ��ي��ف  ق���ب���ول  رف�������س   -  11
ت�شغيل ال�ّشخ�س ذي الإعاقة املُوؤّهل 
دون  ب��اإع��اق��ت��ه  ��ل��ة  ���شِ ���ش��ب��ب ذي  لأي 
والتنِمية  املعرفة  هيئة  تقبله  ع��ذر 

الب�شرّية 5000 درهم.

•• دبي - وام:

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
اهلل"  "رعاه  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ب�سفته حاكمًا الإمارة دبي، القانون رقم 3 ل�سنة 2022 

ب�ساأن حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف اإمارة دبي.
كما اأ�سدر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي قرار املجل�س رقم 
للقانون. التنفيذّية  الالئحة  باإ�سدار   2022 ل�سنة   1

املمار�سات  اأف�سل  مع  امل��واءم��ة  لتحقيق  القانون  وج��اء 
االتفاقية  عليها  ن�ست  التي  احلقوق  خا�سة  العاملية، 
الدولية حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة لتحقيق العي�س 
االرتقاء  يف  دب��ي  اإم���ارة  تطلعات  وتعزيز  لهم  الكرمي 
تطوير  يف  ال�سبق  حتقيق  و�سمان  التنموية  باخلطط 

هذا  االجتماعي.  الدمج  لعمليات  الناظمة  الت�سريعات 
ت�سمن  �ساملة  تنفيذية  الئحة  تطوير  اإىل  باالإ�سافة 
امل�ساواة  قدم  على  حقوقهم  على  الهمم  اأ�سحاب  ح�سول 

مع االآخرين.
�ستى  يف  الفئة  هذه  دمج  اإىل  والالئحة  القانون  ويهدف 
العي�س  يف  واالإمكانية  احل��ق  ومنِحهم  احل��ي��اة،  مناحي 
امل�ستقل على قدم امل�ساواة مع االآخرين، ومناه�سة جميع 

�سور التمييز على اأ�سا�س االإعاقة، مبا يف ذلك االإ�ساءة اأو 
اأ�سحاب  و�سوؤون  حقوق  وت�سمني  اال�ستغالل،  اأو  االإهمال 
والت�سريعات  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  يف  الهمم 
اإىل  اإ�سافة  احلكومية،  وامل�ساريع  وال��ربام��ج  واخلطط 
والت�سريعات  واخل��ط��ط  ال�سيا�سات  ر�سم  يف  اإ�سراكهم 
اخلا�سة  القرارات  نع  �سُ يف  وكذلك  احلكومية،  والربامج 

بهم اأو التي قد توؤثر على جْودة حياتهم.

التنفيذية  لئحته  اأ�سدر  حممد  بن  • حمدان 
الآخرين مع  امل�ساواة  قدم  على  املُ�ستقل  العي�س  يف  والإمكانية  احلق  ومنحهم  احلياة  مناحي  �سّتى  يف  الهمم  اأ�سحاب  دمج  اإىل  يهدف  • القانون 

بهم اخلا�سة  القرارات  نع  �سُ يف  واإ�سراكهم  احلكومية  وامل�ساريع  والربامج  واخلطط  والت�سريعات  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  يف  حقوقهم  • ت�سمني 
حقوقهم ب�سون  الكفيلة  واملبادرات  واخلطط  ال�سيا�سات  واإقرار  �سوؤونهم  على  العام  للإ�سراف  الِهَمم  اأ�سحاب  حقوق  حلماية  العليا  اللجنة  •  ت�سكيل 

لهم �سة  املُخ�سّ اخلدمات  من  حرمانهم  اأو  ا�ستغلل  اأو  متييز  اأو  اإ�ساءة  لأي  الهمم  اأ�سحاب  تعر�س  عن  والبلغات  ال�سكاوى  لإدارة  اآلية  ت�سع  املجتمع  تنمية  • هيئة 
املعنية اجلهات  مع  بالتعاون  املُتخ�س�سة  والعلجية  الوقائية  الأولية  ال�سحية  الرعاية  على  ح�سولهم  �سمان  تتوليان  الأكادميية  ال�سحية  دبي  وموؤ�س�سة  ال�سحة  • هيئة 

متييز دون  امل�ستويات  جميع  يف  البديلة  التعليم  وم�سارات  الّدامج  التعليم  بربامج  التحاِقهم  وتعزيز  مراحله  جميع  يف  التعليم  من  الهمم  اأ�سحاب  حرمان  عدم  �سمان  عن  م�سوؤولة  الب�سرّية  والتنِمية  املعرفة  • هيئة 
والعاملي والإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على  م�ساركاتهم  ل�سمان  املُوؤّهلة  البيئة  تاأمني  مع  والجتماعية  والرتفيهية  والريا�سية  الثقافية  الفعاليات  يف  للم�ساركة  الهمم  لأ�سحاب  الفر�سة  • اإتاحة 

وقدراتهم موؤهلتهم  مع  املتوافقة  واملبادرات  الرباِمج  تبني  مع  الهمم  لأ�سحاب  الدامج  والتوظيف  العمل  فر�س  تعزيز  تتوىل  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  • هيئة 
اإليها الهمم  اأ�سحاب  و�سول  �سهولة  يحقق  ب�سكل  العمرانية  البيئات  يف  ال�سامل  الت�سميم  وا�سرتاطات  اأ�س�س  و�سع  بها  املنوط  اجلهة  دبي  • بلدية 

بي�سر اإليها  الهمم  اأ�سحاب  و�سول  ل�سمان  باأنواعها  العام  النقل  ومركبات  ومرافق  وحمطات  واملواقف  واملعابر  والأر�سفة  الطرق  لتهيئة  اللزمة  املعايري  تطوير  تتوىل  واملوا�سلت  الطرق  • هيئة 
وا�ستخدامها اإليها  الهمم  اأ�سحاب  و�سول  لت�سهيل  الرقمية  القنوات  تاأهيل  مبتطلبات  اخلا�سة  الفنية  الأ�س�س  ت�سع  الرقمية  دبي  • هيئة 

احلكومية الربامج  من  املُقّدمة  ال�سكنية  وال�ست�سارات  ال�سكنية  وامِلَنح  كالقرو�س  الإ�سكانية  اخلدمات  على  احل�سول  يف  الهمم  لأ�سحاب  الأولوية  متنح  للإ�سكان  را�سد  بن  حممد  • موؤ�س�سة 
املالية حقوقهم  على  يحافظ  ب�سكل  املالية  �سوؤونهم  اإدارة  من  الهمم  اأ�سحاب  بتمكني  دبي  يف  العاملة  والبنوك  امل�سارف  • تلتزم 
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اأخبـار الإمـارات
بحث العلقات الربملانية بني املجل�س الوطني الحتادي وجمل�س ال�سيوخ  املك�سيكي

•• دبي-الفجر:

جلنة  رئي�س  الطاير  حميد  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  التقى 
وامريكا  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع  ال�����ش��داق��ة 
الأمانة  مقر  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف  ال�شمالية 
العامة للمجل�س بدبي، اأم�س الأثنني 10 يناير 2022م، 
ال�شيوخ بالوليات  �شعادة ريكاردو مونريال ع�شو جمل�س 

املتحدة املك�شيكية.
را�شد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ال���ذي ح�شره  ال��ل��ق��اء  وج���رى خ��الل 
املجل�س  ثنية ع�شوا  ب��ن  م��رمي ماجد  و���ش��ع��ادة  ال��ع��اب��دي، 
ع�شوا جلنة ال�شداقة، بحث �شبل تعزيز عالقات التعاون 

ال���رمل���اين ب���ني اجل��ان��ب��ني م���ن خ���الل ت��اأط��ريه��ا بتوقيع 
برملانية، يف  وت�شكيل جلنة �شداقة  وتعاون  تفاهم  مذكرة 
ظل حر�س اجلانبني على تعزيز هذه العالقات مبا يواكب 
والوليات  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شرتاتيجية  العالقات 

املتحدة املك�شيكية.
املتنامية  بالعالقات  الطاير  د. طارق حميد  �شعادة  واأ�شاد 
والتي   ،1975 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  وال��ت��ي  ال��دول��ت��ني  ب��ني 
اإىل  امل���ج���الت، م�����ش��ريا  ���ش��ت��ى  ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف  ت�شهد 
اأهمية العالقات الرملانية بني املجل�س الوطني الحتادي 

والرملان املك�شي�شكي بغرفتيه “ ال�شيوخ والنواب”.
وا���ش��ت��ع��ر���س الإج������راءات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا دول���ة الإم����ارات 

يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م��ن خ���الل الإج�����راءات 
الحرتازية والإجراءات ال�شحية النموذجية التي اتبعتها، 
الثانية عاملياً  املرتبة  الإم��ارات حتتل  دولة  اأن  اإىل  م�شريا 
كوفيد- امل�شتجد  كورونا  فريو�س  �شد  التطعيم  �شياق  يف 
ري��ك��اردو مونريال ع�شو جمل�س  �شعادة  اأك��د  ب��دوره   .19
الرملان  تطلع  على  املك�شيكية  املتحدة  بالوليات  ال�شيوخ 
املجل�س  م��ع  الرملانية  ال��ع��الق��ات  توطيد  اإىل  املك�شي�شي 
البلدين وال�شعبني  الوطني الحت��ادي مبا يخدم م�شالح 
حيال  والت�شارو  التن�شق  تعزيز  بهدف  وذل��ك  ال�شديقني، 
واملعارف  اخل���رات  ت��ب��ادل  ع��ن  ف�شال  الق�شايا   خمتلف 

والزيارات.

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف مهرجان الظفرة

مهرجان الظفرة يطلق م�سابقة »اطرح القعود و�سله« لأول مرة

جمل�س �ساحية اخلرو�س وجمل�س مدينة دبا احل�سن يبحثان تكامل 
الأدوار حتت مظلة دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى خلدمات املواطنني 

تريندز يوقع اتفاقية تعاون بحثي مع معهد ال�سيا�سات الدولية العامة IGPP - جامعة فودان ال�سينية

اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية يف حماكم دبي تعقد اجتماعًا ملناق�سة م�ستجدات العمل يف النظام الق�سائي
•• دبي –الفجر:

لل�شوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
دب����ي  حم�����اك�����م  يف  ال����ق���������ش����ائ����ي����ة 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة طار�س  اج��ت��م��اع��اً 
حماكم  عام  مدير  املن�شوري  عيد 
م�شتجدات  مل��ن��اق�����ش��ة  وذل����ك  دب����ي، 
الق�شائي، وذلك  النظام  العمل يف 
بح�شور اأع�شاء اللجنة الق�شائية 
ومنهم، �شعادة  القا�شي عمر عتيق 
امل�����ري ن���ائ���ب م���دي���ر ع����ام حماكم 
القادر  عبد  القا�شي  و�شعادة  دبي، 
التمييز،  حم��ك��م��ة  رئ��ي�����س  م��و���ش��ى 

ال�شمريي  را�شد  القا�شي  و�شعادة 
رئي�س حمكمة ال�شتئناف بالإنابة،  
و�شعادة القا�شي حممد ال�شبو�شي 
و�شعادة  البتدائية،  املحاكم  رئي�س 
رئي�س  امل��ن�����ش��وري  خ��ال��د  القا�شي 
القا�شي  و�شعادة  التنفيذ،  حمكمة 
املحكمة  رئ��ي�����س  اجل���اب���ري  ج��م��ال 
خالد  القا�شي  و�شعادة  العمالية، 
الأحوال  رئي�س حمكمة  احلو�شني 
القا�شي  و����ش���ع���ادة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
رئي�س  ال�شام�شي  عبداهلل  الدكتور 
املحكمة اجلزائية، و�شعادة القا�شي 
اأيوب اأهلي رئي�س املحكمة املدنية، 

القايدي  ���ش��امل  القا�شي  و���ش��ع��ادة 
رئي�س املحكمة العقارية

واأ�شار �شعادة طار�س عيد املن�شوري 
لل�شوؤون  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل 
الق�شائية جت�شد اجلهود الدوؤوبة 
التي تبذلها حماكم دبي يف �شبيل 
الق�شائية،  امل���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���وي���ر 
وت��وف��ري خ��دم��ات ق��ان��ون��ي��ة تخدم 
نطاق  اأن  م���و����ش���ح���اً  امل���ج���ت���م���ع، 
الق�شائية  ال��ل��ج��ن��ة  اخ��ت�����ش��ا���س 
ودرا�شة  م��راج��ع��ة  ح���ول  ي��ت��م��ح��ور 
واإق���������رار امل�������ش���اري���ع وامل���ق���رتح���ات 

واملبادرات الق�شائية اجلديدة.

���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة 
خمتلف  وت��وف��ري  املواطنني  خلدمة  ورع���اه  اهلل  حفظه 
من  انطالقا  احتجاجاتهم  ودرا�شة  الالزمة  اخلدمات 
اأ�ش�شت  والتي  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  العاملة  املجال�س  دور 

بروؤية حكيمة لتي�شري اخلدمات.
 ولفت املغني اإىل حر�س جمل�س �شاحية اخلرو�س على 
لبحث  دب��ا احل�شن  م��ع جمل�س مدينة  ال��ت��ام  ال��ت��ع��اون 
خمتلف الحتياجات وعقد الفعاليات امل�شرتكة والعمل 
على تعزيز التوا�شل الجتماعي الفاعل مع املواطنني يف 
مناطقهم حتت مظلة دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى .
اليحيائي  ج��م��ع��وه  ب��ن  �شليمان  ���ش��ع��ادة  رح���ب   ب����دوره 
رئي�س جمل�س مدينة دبا احل�شن بوفد جمل�س �شاحية 
اخلرو�س م�شريا اإىل اأن  جمال�س ال�شواحي كلها تعمل 
من اأجل املواطن ووجدت خلدمته والو�شول اإليه وا�شار 
اإىل اأن جمل�س مدينة دبا احل�شن جنح يف و�شع اخلطط 
اأن  م��وؤك��دا  املواطنني  مع  للتوا�شل  الرامية  وال��رام��ج 
وحاجة  نوعية  اإ�شافة  ميثل  اخلرو�س  �شاحية  جمل�س 
منطقة  يف  لل�شكن  املنتقلني  امل��واط��ن��ني  خل��دم��ة  ه��ام��ة 
اأوجه  اخلرو�س مبدينة الذيد . بعدها تناول اجلانبان 
التعاون امل�شرتك وو�شع الرامج والفعاليات التي تقدم 

اخلدمات للمواطنني وتتلم�س احتياجاتهم.

من  امل�شاركات  الطالبات  اختيار  ومت  اجلانبني.  من 
م�شتوى  على  الكليات  وف���روع  التخ�ش�شات  خمتلف 
الأكادميي  بالتميز  ت��رت��ب��ط  م��ع��اي��ري  ووف���ق  ال��دول��ة 
ل��ل��م��ه��ارات وخا�شة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة وت��ق��ي��ي��م  وامل��ق��اب��ل��ة 
املتعلقة بالعمل اجلماعي وم�شاركة الأفكار واخلرات 
الرحلة.  اأه����داف  م��ن  املثلى  ال���ش��ت��ف��ادة  وال��رغ��ب��ة يف 
الرحلة  اأهمية هذه  زاهافيت�س  األيك�س  الدكتور  واأكد 
يف  ك��ق��ائ��دات  مهاراتهن  تعزيز  يف  ودوره���ا  للطالبات 
جمالهن يف امل�شتقبل، كما اأنها تعك�س قناعة الكليات 
للطلبة  والتطوير  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ت��وف��ري  باأهمية 
ت��ع��اون ودع���م الحتاد  ال���دول���ة، مثمنا  داخ���ل وخ����ارج 
الرحلة  مدة  ا�شتثمار  يف  الطالبات  وجهود  للطريان 
ونقل  وال��ث��ق��ايف  امل��ه��اري  امل�شتوى  على  ال���ش��ت��ف��ادة  يف 

ال�شورة املتميزة واحل�شارية لطالبات الدولة.

الفائزين باملراكز الأوىل وفق اأقل مدة زمنية م�شتقطعة 
اأ�شخا�س من  يف طرح القعود، ويتاأهل يف كل يوم ثالثة 
اأ�شحاب اأقل الأوقات يف طرح القعود، للمرحلة اخلتامية 
اإ�شافة اإىل ح�شول كل واحد منهم على قعود، /3 قعدان 
يومياً/ على مدار ت�شعة اأيام، ويتاأهل يف هذه املرحلة 27 
م�شاركاً. ويف املرحلة اخلتامية يتناف�س املتاأهلني ال� 27 
اأ�شحاب  من  واح��د  كل  ويح�شل  القعود،  لطرح  جم��دداً 

املراكز الثالث الأوىل على قعود وجائزة مالية قيمة:
 املركز الأول: قعود و30 األف درهم.

 املركز الثاين: قعود و20 األف درهم، املركز
 الثالث: قعود و10 اآلف درهم.

وباب الت�شجيل يف البطولة مفتوح حتى ال�شاعة الثالثة 
الت�شجيل عر  وي��ت��م  اجل�����اري،  ي��ن��اي��ر   21 ي���وم  م�����ش��اًء 
رقم  ال��وات�����ش��اب  على  بامل�شاركة  ال��راغ��ب  ب��ي��ان��ات  اإر���ش��ال 
الثالثي،  ال���ش��م  مت�شمنة   ،  971502333045
جواز  اأو  ال��ه��وي��ة  ع��ن  ���ش��ورة  �شخ�شية،  ���ش��ورة  ال��ع��م��ر، 

ال�شفر.

••الظفرة - وام:

اأع��ل��ن م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة ب��دورت��ه ال���� 15 ، ع��ن اإطالق 
لأول  ت��ق��ام  وال���ت���ي  و�شله”،  ال��ق��ع��ود  “اطرح  م�����ش��اب��ق��ة 
خالل  الرتاثية  للم�شابقات  لتن�شم  امل��ه��رج��ان،  يف  م��رة 
ي��ن��اي��ر اجل�����اري يف متام   22 13 وح���ت���ى  م���ن  ال���ف���رتة 
مدينة  يف  الإب��ل  مزاينة  مبن�شة  م�شاًء  الثالثة  ال�شاعة 
امل�شابقات  من  امل�شابقة  وتعتر  الظفرة.  مبنطقة  زاي��د 
يف  اخلليج  ودول  الإم���ارات  دول��ة  يف  التقليدية  الرتاثية 
طرح القعود خالل دقيقة واحدة فقط، ليح�شل املت�شابق 
وي�شرتط  اإ���ش��ق��اط��ه.  يف  جن���ح  ال����ذي  “القعود”  ع��ل��ى 
 18 املت�شابق عن  يقل عمر  اأن ل  امل�شابقة  للم�شاركة يف 
الإقرار  وتعبئة  البطولة  يف  بالت�شجيل  يقوم  واأن  عاما، 
البطولة  بتعليمات  والتقيد  بذلك،  اخلا�شة  والبيانات 
اآلية  وتتمثل  املهرجان.  واإدارة  التحكيم  وتعليمات جلنة 
القعود يف مدة ل تتجاوز دقيقة واحدة،  امل�شابقة بطرح 
ومن يتجاوز مدة دقيقة يخرج من املناف�شة، ويتم تتويج 

•• دبا احل�صن-الفجر:

بحث جمل�س �شاحية اخلرو�س مع نظريه من جمل�س 
�شوؤون  ل��دائ��رة  يتبعان   وك��اله��م��ا  احل�شن  دب��ا  مدينة 
تكامل  اأوج����ه  ال�����ش��ارق��ة  بحكومة  وال��ق��رى  ال�����ش��واح��ي 
املقدمة  اخل���دم���ات  ب��ت��ق��دمي  ال��ق��ي��ام  اأج���ل  م��ن  الأدوار 
جمال�س  دور  منطلق  م��ن  تذليلها  و�شبل  للمواطنني 

ال�شواحي كمهزة و�شل بني املجتمع واحلكومة .
الآليات  التفاق على عدد من  الجتماع  وج��رى خالل 
اخلدمات  خمتلف  وت�شهيل  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  امل�����ش��رتك��ة 
لالأهايل  وت��وف��ريه��ا  ب��امل��واط��ن��ني  اخل��ا���ش��ة  واملتطلبات 
الذيد  مبدينة  اخل��رو���س  منطقة  يف  لل�شكن  املنتقلني 

وال�شتفادة من اخلرات امل�شرتكة  .
عقد الجتماع مبقر جمل�س مدينة دبا احل�شن بح�شور 
و  املجل�س  رئي�س  اليحيائي  جمعوه  بن  �شليمان  �شعادة 

�شعادة حممد ح�شن الظهوري نائب الرئي�س .
عبداهلل  جمعة  �شعادة  اخل��رو���س  �شاحية  جمل�س  وم��ن 
امل��غ��ن��ي ي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل حم��م��د ���ش��ب��ي��ان نائب 

الرئي�س وعدد من اأع�شاء املجل�س.
جمعه  �شعادة  اأ�شار  املجل�شني  كال  من  الرتحيب  وبعد 
اإىل  اخل��رو���س  �شاحية  جمل�س  رئي�س  املغني  ع��ب��داهلل 
اه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف اجل���ه���ود ل��رتج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات ح�شرة 

•• اأبوظبي - وام:

ا�شتعر�شت 8 طالبات من كليات التقنية العليا نتائج 
رحلتهن العلمية اإىل مدينة بر�شلونة الإ�شبانية التي 
ال�شراكة  اإط���ار  ويف  للطريان  الحت���اد  برعاية  ج��اءت 
وال��ت��ع��اون م��ع ال��ك��ل��ي��ات وا���ش��ت��ه��دف��ت ت��ع��زي��ز مهارات 
الثقايف  والتوا�شل  القيادة  م�شتوى  على  الطالبات 
اأقيم  احتفال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  امل����راأة.  لتمكني  دعما 
بح�شور  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الكليات  ف��رع  يف  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
الدكتور األيك�س زاهافيت�س الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون 
الأكادميية بالكليات واأحمد املال مدير اإدارة ال�شوؤون 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ب��روك�����س  واأن����درو  الطالبية  واحل��ي��اة 
للتعليم والتطوير يف الحتاد للطريان وعبدالرحمن 
وم�شوؤولني  ال�����ش��رك��اء  ع���الق���ات  م��دي��ر  احل�����ش��رم��ي 

تعد   ،1905 عام  تاأ�ش�شت  التي  ف��ودان  اأن جامعة  اإىل  وي�شار 
كلية   35 ت�شم  وه��ي  ال�شني  واأهمها يف  اأق��دم اجلامعات  من 
و79 تخ�ش�شاً. كما ت�شم حتت لوائها اأربع موؤ�ش�شات جامعية 
و”جيانغوان”،  و”فنجلني”،  “هاندان”،  جامعات  فيها  مبا 
و”زانغجيانغ”. كما يدر�س فيها نحو 40 األف طالب اأجنبي يف 
تخ�ش�شات خمتلفة. وبها 3319 من اأع�شاء هيئة التدري�س 
ال�شينية  الأك��ادمي��ي��ة  م��ن  اأك��ادمي��ي��اً   21 بينهم  م��ن  والبحث 
للعلوم. كما اأن من اأبرز خريجي هذه اجلامعة رجال �شيا�شة 

واقت�شاد ، وللجامعة دور كبري يف احلياة ال�شيا�شية بال�شني.
ومبنا�شبة التوقيع على املذكرة بني “مركز تريندز” و”معهد 
�شعادته  ع��ن  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  اأع���رب  فودان”، 
وعلمية،  اأكادميية،  قيمة  ملا متثله من  بالتعاون مع اجلامعة 
اأي�شاً مبا ت�شمه  و�شيا�شية لي�س يف ال�شني فقط، بل والعامل 
هذه  اأن  م�شيفاً  متميزة؛  علمي  بحث  وم��راك��ز  معاهد  م��ن 
امل��رك��ز على  �شياق ح��ر���س  اأي�����ش��اً يف  ت��اأت��ي  التفاقية وغ��ريه��ا 
البحثية  واملراكز  العاملية  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  على  النفتاح 

املهمة يف العامل. 
وبدوره اأعرب الروفي�شور جينغ يي جيا عميد معهد ال�شيا�شات 
الدولية العامة يف جامعة فودان عن �شعادته بالتعاون البحثي 

الذي بات اليوم مرجعاً بحثياً  “مركز تريندز”  والعلمي مع 
“تريندز”  التعاون مع  اأن  موؤكداً  عاملية،  وثقة  ب�شمعة  يتمتع 
ميثل اإ�شافة نوعية للعمل البحثي والعلمي لفودان. كما اأ�شار 
الروفي�شور اإىل توافق الروؤى بني معهد فودان ومركز تريندز 
حول اأهمية البحث الر�شني يف حتقيق التنمية وال�شالم ون�شر 

املعرفة ال�شحيحة.
من:  ك��ل   - بعد  ع��ن   - اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  التفاقية  توقيع  ح�شر 
ونائبه  العلمي؛  البحث  ق��ط��اع  رئي�س  هيكل،  ف��ت��وح  ال��دك��ت��ور 
مديرة  احل�شرمي،  �شمية  والأ�شتاذة  ماجد؛  �شلطان  الأ�شتاذ 
ب��اح��ث رئي�شي  ال��دلل��ع��ة،  ن��ذي��ر  وال��دك��ت��ور  امل���وؤمت���رات؛  اإدارة 
الت�شال  ق�شم  رئي�شة  العبيدي،  ورمي  تريندز”؛  “مركز  يف 
ك��ل من:  ف���ودان ح�شر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي. وم��ن ج��ان��ب جامعة 
�شويينغ  العميد؛ والروفي�شور  نائب  بينغ  الروفي�شور جانغ 
ال�������ش���وؤون الدولية؛  ج���ان���غ؛ وال�����ش��ي��دة رون����غ ج���ان���غ، م���دي���رة 

والدكتورة جيا ت�شاو، مديرة البحث العلمي.
ُيذكر اأن »مركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات« قد وّقع حتى 
�شراكة  اتفاقية   110 م��ن  اأك���رث   2022 ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع 
وتعاون مع العديد من اجلامعات واملوؤ�ش�شات ومراكز البحوث 

والدرا�شات الدولية.

•• ابوظبي-الفجر:

مع  تعاون  اتفاقية  وال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  مركز  وقع 
“IGPP” التابع جلامعة  ال�شيا�شات الدولية العامة  معهد 
حيث  والأك��ادمي��ي،  البحثي  التعاون  لتعزيز  ال�شينية  ف��ودان 
الدكتور  التنفيذي  الرئي�س  “تريندز”  ع��ن  التفاقية  وق��ع 
حممد عبداهلل العلي، وعن جامعة فودان وقعها الروفي�شور 

“جينغ يي جيا “عميد املعهد.
وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جمالت 
ال��ب��ح��وث ح��ول امل��و���ش��وع��ات ذات اله��ت��م��ام امل�����ش��رتك، وتبادل 
اخلرات وتنظيم موؤمتر عاملي م�شرتك يف الن�شف الثاين من 

. العام اجلاري 2022 
 ”IGPP“ ويذكر اأن معهد فودان لل�شيا�شات الدولية العامة
التفاهم، يعتر من بني  مذكرة  “تريندز”  وال��ذي وقع معه 
املعاهد الرائدة يف ال�شني نظراً لكونه مكان لتواجد كثري من 

الباحثني العامليني احلا�شلني على جوائز نوبل. 
ال�شيا�شة  حول  بالبحوث  النهو�س  اإىل  يهدف  معهد  اأن��ه  كما 
املدفوعة  ال�شيا�شات  لدرا�شات  من�شة  وُيعد  العاملية،  العامة 

مبنظور عاملي ومتعدد التخ�ش�شات.

الإم��ارات��ي��ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي كانت 
�شائدة ما قبل خم�شينيات القرن 
امل��ا���ش��ي م��ث��ل ب��ي��ت ال��ب��ح��ر وبيت 
نفذتها  ال����ع����ني،  وب���ي���ت  ال�����ش��ع��ر 

القرية الرتاثية التابعة للنادي.
كما ي�شارك مركز زايد للدرا�شات 
والبحوث التابع للنادي مبعر�س 
النادي  اإ�����ش����دارات  اأح����دث  ي�����ش��م 
يف ال��ث��ق��اف��ة وال���ت���اري���خ وال����رتاث 
وال�����ش��ع��ر ال�����ش��ع��ب��ي، اإ����ش���اف���ة اإىل 
»ت�����راث«، ومعر�س  اأع����داد جم��ل��ة 
له  امل��غ��ف��ور  م�شرية  يج�شد  ���ش��ور 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
»طيب اهلل ثراه« يف بناء وتاأ�شي�س 

الدولة.
ركناً  اأي�����ش��اً  ال��ن��ادي  وي�شم ج��ن��اح 

لإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة 
ي�����ق�����دم ت����وع����ي����ة ب�������الح�������رتازات 
انت�شار  ملنع  واأهميتها  ال�شحية 
زوار  ب���ني   19 ك��وف��ي��د  ف���ريو����س 
مطبوعات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اجل��ن��اح، 
لتعريفهم  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ة  م���وج���ه���ة 

باأهمية البيئة واملحافظة عليها.
كما ي�شم اجلناح اأي�شاً ركناً خا�شاً 
بال�شقارة، وركناً بحرياً متخ�ش�شاً 
وعدة  الطوا�س،  فيه عدة  تعر�س 
ال�شيد القدمية، ومناذج املحامل 
ق�شم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رتاث��ي��ة، 
اإ�شهام  بجانب  ب��الأط��ف��ال،  خا�س 
النادي بتقدمي جوائز للم�شابقات 
الرئي�س  امل�شرح  على  تقدم  التي 

للمهرجان.

مفردات  مبختلف  النا�شئة  رب��ط 
الرتاث.

النادي  ب��اه��ت��م��ام  امل���ن���اع���ي  ون�����وه 
مع  ان�شجاماً  الرتاثية  باملحافل 
امل�شاركة  على  تقوم  التي  ر�شالته 
يف خمتلف الفعاليات التي ت�شهم 
يف حفظ املوروث الإماراتي ونقله 
نفو�شهم  يف  وت��ع��زي��زه  ل��الأج��ي��ال 

وتعريف الآخرين به.
وي����ح����ت����وي ج����ن����اح ن��������ادي ت�����راث 
مهرجان  يف  امل�����ش��ارك  الإم�������ارات 
ال��ظ��ف��رة على ور����س ت��راث��ي��ة حية 
ي���ق���دم���ه���ا ح����رف����ي����و وح����رف����ي����ات 
والتلي  ال�شدو  ور�س  النادي منها 
كما  والفخار،  والزجاج  واخلو�س 
البيوت  من�����اذج  اجل���ن���اح  ي��ع��ر���س 

امل�شممة لهذا الهدف يف املهرجان، 
تعزيز  اأي�شاً  امل�شاركة  حتقق  كما 
وبيان  الإم��ارات��ي  امل���وروث  اأ�شالة 
ال�شياحية  للمقومات  ثرائه دعماً 
ملكانتها  وتكري�شاً  اأبوظبي  لإم��ارة 

كوجهة �شياحية ثقافية عاملية.
املناعي  علي  ب��ن  �شعيد  اأك��د  فيما 
حر�س  الأن�����ش��ط��ة  اإدارة  م���دي���ر 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات على خروج 
م�شاركته يف املهرجان يف اأبهى حلة 
مبا يوازي مكانة النادي واأهميته 
يف ما يتعلق بعر�س و�شون تراث 
الإم��ارات، واأ�شاف اأن قافلة نادي 
ت�����راث الإم��������ارات ال���رتاث���ي���ة اإىل 
مهرجان الظفرة �شت�شهم يف ن�شر 
امل��وروث ال�شعبي حيث تركز على 

•• ابوظبي-الفجر: 

ي�������ش���ارك ن�����ادي ت�����راث الإم�������ارات 
اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ع�شرة من مهرجان الظفرة الذي 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  تنظمه 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال���رام���ج 
رع���اي���ة �شاحب  ب��اأب��وظ��ب��ي حت���ت 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل عهد 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
22 يناير  اإىل  يف الفرتة من 12 

.2022
و�شدد �شعادة حميد �شعيد بولحج 
الرميثي املدير العام لنادي تراث 
الإمارات على اأهمية الدور الرائد 
ل��ل��ن��ادي يف امل��ح��اف��ل ال��رتاث��ي��ة يف 
الدولة، موؤكداً الدعم امل�شتمر من 
النادي لرامج واأن�شطة مهرجان 
م�شمون  اأن  ل���ش��ي��م��ا  ال���ظ���ف���رة 
تتما�شى  واخت�شا�شاته  املهرجان 
اأه���داف ن��ادي ت��راث الإمارات  مع 
ت��رك��ز على  ال��ت��ي  ر�شالته  وت��خ��دم 

�شون الرتاث وحفظه.
ال����ن����ادي يف  م�������ش���ارك���ة  اإن  وق������ال 
للمهرجان  احل���ال���ي���ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
النادي،  ا�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي 
وحتقق الهدف الرئي�س يف �شقل 
وت��ر���ش��ي��خ ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة يف 
نفو�س الن�سء من خالل الرامج 

كليات التقنية تعزز مهارات القيادة والتوا�سل الثقايف لدى طالباتها
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اأخبـار الإمـارات
مكتب �سوؤون املواطنني يطلق مبادرة بطاقة ت�ستاهل 

•• عجمان-وام: 

مبادرة  عجمان  حكومة  يف  امل��واط��ن��ني  ���ش��وؤون  مكتب  اأط��ل��ق 
بعنوان "بطاقة ت�شتاهل" ملواطني اإمارة عجمان وتهدف اإىل 
توفري احلياة الكرمية حلامليها من خالل توفري جمموعة 
من العرو�س و اخل�شومات احل�شرية و املميزة على م�شتوى 

القطاعات املتنوعة.
عام مكتب  النعيمي مدير  بن ماجد  اهلل  ال�شيخ عبد  وق��ال 
تقدمي  ا�شتمرار  على  يحر�س  املكتب  اإن  املواطنني  ���ش��وؤون 
املواطنني  ع��ن  الأع��ب��اء  تخفيف  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات 
توجيهات  على  بناء  لهم  اليومية  احلياة  املتطلبات  وتوفري 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س 
ال�شيخ عمار بن حميد  الأعلى حاكم عجمان ومتابعة �شمو 
الذي  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
جاءت  ولذلك  كرمية  معي�شية  حياة  بتوفري  اهتماما  يويل 
اأنواعها  مبختلف  ت�شويقية  منتجات  لت�شمل  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
خ�شومات  وحت��دي��د  وغ��ريه��ا  وتعليمية  �شحية  وخ��دم��ات 
بطاقة   " ح��ام��ل��ي  ل��ل��م��واط��ن��ني   50% و   15 اإىل  ت�����ش��ل 
ت�شتاهل " بالتعاون مع جمموعة موؤ�ش�شات خدمية و�شركاء 

ا�شرتاتيجيني.
التخفيف عن  بهدف  ت�شتاهل ج��اءت  اأن ط��رح بطاقة  واأك��د 
ل��الأ���ش��ر املتعففة وت��وف��ري كافة  ال��دع��م  امل��واط��ن��ني وت��ق��دمي 

�شتخدم  املبادرة  اأن  اإىل  ..لفتاً  يحتاجونها  التي  اخلدمات 
اجلميع  داع��ي��ا   .. عجمان  حكومة  يف  واملوظفني  املواطنني 
�شركاء  قبل  من  املطروحة  العرو�س  جميع  على  لالإطالع 
امل��ك��ت��ب واأح��دث��ه��ا ع��ر زي����ارة امل��وق��ع الل���ك���رتوين اخلا�س 

. www.tstahl.ae  بالبطاقة
" ت�شتاهل" عر  بطاقة  يف  الت�شجيل  ميكنهم  اأن��ه  واأو���ش��ح 
البيانات  تعبئة  ثم  ومن  للبطاقة  الإلكرتوين  املوقع  زي��ارة 
املطلوبة واإرفاق البيانات املطلوبة كما ميكنهم التوا�شل عر 
info@ :الهاتف : 067116111 والريد اللكرتوين

الن�شتجرام:  على  الر�شمية  املكتب  و�شفحة   tstahl.ae
. املقرتحات  تقدمي  و  لال�شتف�شارات   caoajman

�سرد املكان.. عر�س فني يحّول م�سرح املجاز اإىل حتفة ب�سرية 
•• ال�صارقة - وام:

فيه  تلتقي  فني  املجاز" يف عر�س  "م�شرح  الفن يف  ال�شارقة" جمهور  الإعالمي حلكومة  "املكتب  يجمع 
لياأخذ  املكان"  "�شرد  عر�س  عر  ال�شوئّية  وال�شتعرا�شات  وال�شرد  ال�شعر  مع  الأداء  وفنون  املو�شيقى 
امل�شاهدين اأيام 25 و26 و28 و29 من يناير اجلاري يف رحلة ب�شرّية حتتفي بجماليات اإمارة ال�شارقة 
جمهور  يذّكر  الذي  العر�س  ويحّول  هذا.  يومنا  وحتى  املا�شي  القرن  خم�شينات  منذ  منجزاتها  و�شرية 
م�شرح املجاز بعر�س "األف ليلة وليلة" و"عناقيد ال�شياء" م�شرح املجاز اإىل لوحة من الأ�شواء واملرويات 
الب�شرّية وامل�شموعة اإذ يجمع فنانني وعار�شني من الإمارات العربية املتحدة وخمتلف اأنحاء العامل ويعيد 
جت�شيد ذاكرة الإمارة باأماكنها و�شكانها ومنجزاتها بن�شو�س �شعرية ومقطوعات �شردية ترافقها املعزوفات 
ويك�شف  �شاحرة.  فنية  حتفة  لت�شكل  م�شاهدها  تتبدل  وحكايات  م�شرحّية  ع��وامل  اجلمهور  اأم��ام  وتفتح 
العر�س حكايات من نه�شة اإمارة ال�شارقة وق�ش�س الأولني ومقاومتهم لال�شتعمار وترز ق�ش�س الآباء 
وطقو�س اأفراحهم و�شيدهم وتتجلى �شور املنجزات احل�شارية والثقافية التي قدمتها الإمارة للعامل بكل 

ال�شروح العلمّية الرا�شخة التي �شيدتها والفعاليات واملهرجانات واملعار�س الدولية التي تنظمها.

حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإن�ساء وتنظيم جمل�س اإرثي للحرف املعا�سرة
•• ال�صارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�شوم الأمريي رقم 1 ل�شنة 2022م ب�شاأن 

اإن�شاء وتنظيم جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة.
اأن ُين�شاأ مبوجب اأحكام هذا املر�شوم يف الإم��ارة جمل�س  ون�س املر�شوم على 
العتبارية  بال�شخ�شية  يتمتع  املعا�شرة"،  للحرف  اإرث��ي  "جمل�س   : ُي�شمى 
اأهدافه  لتحقيق  الالزمة  القانونية  الت�شرفات  لإج��راء  الكاملة  والأهلية 
والفني،  والإداري  امل���ايل  ال���ش��ت��ق��الل  ل��ه  وي��ك��ون  اخت�شا�شاته،  ومم��ار���ش��ة 
 Irthi contemporary":وُيعتمد م�شمى املجل�س باللغة الإجنليزية

."crafts council
ال�شارقة،  مدينة  يف  الرئي�س  ومركزه  املجل�س  مقر  يكون  املر�شوم  وبح�شب 
ويجوز بقرار من الرئي�س اأن ين�شئ له فروعاً ومكاتباً يف باقي مدن ومناطق 

الإمارة.
ويهدف املجل�س وفقاً للمر�شوم اإىل حتقيق ما يلي : 

واجتماعياً. اقت�شادياً  احلرفية  املراأة  ومتكني  وت�شجيع  دعم   .1
وتعزيز  ال��رتاث��ي��ة  احل��رف  على  للحفاظ  م�شتدامة  م��ب��ادرات  ابتكار   .2

مكانتها حملياً وعاملياً.
املنتجات  ت�شميم  رائدة يف  دولية  املجل�س كعالمة جتارية  تعزيز مكانة   .3

املعا�شرة با�شتخدام احلرف الرتاثية.
القطاع  املعتمدة يف جمال  ال�شاملة  ومعايري اجلودة  تطبيق موا�شفات   .4

احلريف.
احلريف  ال��رتاث  لدعم  حتديثها  وموا�شلة  املعا�شرة  احل��رف  توثيق   .5

وحت�شينها وتطويرها واحلفاظ عليها.

6. املحافظة على تراث املنطقة الثقايف ومهارات احلرف اليدوية الرتاثية 
ونقلها اإىل الأجيال.

ممار�شة  اأه��داف��ه  حتقيق  �شبيل  يف  للمجل�س  يكون  اأن  على  املر�شوم  ون�س 
الخت�شا�شات الآتية: 

1. ر�شم ال�شيا�شة العامة وو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية للمجل�س وعر�شها 
على الرئي�س ليقرر ما يراه منا�شباً ب�شاأنهما.

على  وعر�شها  املجل�س  بعمل  املتعلقة  والأنظمة  الت�شريعات  اق��رتاح   .2
الرئي�س ليقرر ما يراه منا�شباً.

3. اإجراء الدرا�شات والأبحاث املتعلقة باحلرف املعا�شرة وحتليل الظواهر 
وامل�شكالت والتحديات التي تواجهها واإيجاد احللول املنا�شبة لها.

م�شاريع  لتنفيذ  باملراأة  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  مع  والتن�شيق  التعاون   .4
وبرامج ومبادرات م�شرتكة.

الرتاثية  باحلرف  ال�شلة  ذات  والفعاليات  املعار�س  وا�شت�شافة  تنظيم   .5
التقليدية.

بني  واملبتكر  املبدع  الثقايف  التوا�شل  يعزز  م�شتدام  حريف  نظام  اإن�شاء   .6
الأجيال املختلفة من احلرفيني املهرة.

يف  وامل�شاركة  املعا�شرة  باحلرف  املتعلقة  التجارية  الأن�شطة  ممار�شة   .7
الأ�شواق العاملية لإبراز املنتجات الرتاثية اخلا�شة باملجل�س.

واإنتاج  احلرفيني  بتدريب  ُتعنى  للمجل�س  تابعة  مراكز  وتنظيم  اإن�شاء   .8
احلرف املعا�شرة.

اعتمادها  بعد  وال�شراكات  التفاهم  ومذكرات  والتفاقيات  العقود  اإبرام   .9
من الرئي�س.

الرئي�س. من  املجل�س  بها  يكلف  اأخرى  اخت�شا�شات  اأي   .10
وبح�شب املر�شوم تراأ�س املجل�س �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 

قرينة �شاحب ال�شمو حاكم اإمارة ال�شارقة، على اأن يتوىل اإدارة املجل�س مدير 
له  ويكون  املوظفني،  ك��اٍف من  ع��دد  يعاونه  الرئي�س  بقرار من  تعيينه  يتم 

ممار�شة ال�شالحيات الآتية: 
تنفيذها. على  والإ�شراف  وبراجمه  للمجل�س  العامة  ال�شيا�شة  اقرتاح   .1

املجل�س  يف  العمل  تطوير  تكفل  التي  ال�شرتاتيجية  اخلطط  و�شع   .2
وعر�شها على الرئي�س لعتمادها.

والأنظمة  الت�شريعات  وف��ق  املجل�س  يف  العمل  �شري  على  ال���ش��راف   .3
ال�شارية واإ�شدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.

املجل�س  �شوؤون  كافة  يف  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  مع  التن�شيق   .4
ال�شرتاتيجية  القرارات  اتخاذ  وعند  العامة،  وال�شيا�شات  واملالية  الإداري��ة 

اخلا�شة باملجل�س.
ب�شاأنها وو�شع  واأية تعديالت  للمجل�س  والإدارية  املالية  اللوائح  اإ�شدار   .5

نظم العمل الداخلية فيه بعد اعتمادها من الرئي�س.
والدولية. والإقليمية  املحلية  واللقاءات  املوؤمترات  يف  املجل�س  متثيل   .6

موافقة  ب��ع��د  وال��ت��ج��اري��ة  امل��ال��ي��ة  امل�����ش��رف��ي��ة  احل�����ش��اب��ات  واإدارة  ف��ت��ح   .7
الرئي�س.

8. ت�شكيل اللجان الدائمة واملوؤقتة وفرق العمل التابعة للمجل�س وحتديد 
اخت�شا�شاتها ونظام عملها.

على  وعر�شها  للمجل�س  اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوية  املوازنة  اإع��داد   .9
الرئي�س لعتمادها.

التفاهم  وم��ذك��رات  والت��ف��اق��ي��ات  العقود  اإب���رام  يف  املجل�س  متثيل   .10
وال�شراكات بعد اعتمادها من الرئي�س.

لعتماده. الرئي�س  على  وعر�شه  للمجل�س  التنظيمي  الهيكل  اقرتاح   .11
ويف  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  واجل��ه��ات  الق�شاء  اأم���ام  املجل�س  متثيل   .12

عالقاته مع الآخرين.
الرئي�س. من  بها  ُيكلف  اأخرى  �شالحيات  اأو  مهام  اأي   .13

عمل  تنظم  التي  القانونية  وامل��واد  البنود  من  العديد  املر�شوم  ت�شمن  كما 
النادي من حيث الإجراءات الإدارية واملالية.

وفد من املجل�س ال�ست�ساري يزور مهرجان ال�سارقة للفنون الإ�سلمية 
•• ال�صارقة : الفجر

اأكد الأ�شتاذ حممد الق�شري مدير مهرجان الفنون الإ�شالمية بال�شارقة ، 
اأن املهرجان جزء من م�شروع ال�شارقة  الثقايف ، الذي جنح عر حوايل  ربع 
قرن من الزمن ، اأن ي�شتعيد اإرثا فنيا له جمالياته اخلا�شة ، وذلك بف�شل 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة 
اإىل اأن  ال�شارقة حت�شد نتائج هذا  املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ، م�شرياً 
ال�شاحة  اأن يحجز مكانة مهمة يف  املهرجان  ا�شتطاع  ، حيث  الثقايف  العمل 

الفنية العاملية.
والفنية،   الثقافية،   اللجنة  اأع�شاء  م��ن  وف���داً  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
، الذي �شم  الدكتور حميد  والرتبية ، من  املجل�س ال�شت�شاري بال�شارقة 
الزعابي رئي�س اللجنة ،والأ�شتاذة �شريفة املازمي ، والأ�شتاذه نبيله احلمادي 
، والأ�شتاذة �شيخه بن جويعد اأع�شاء اللجنة ، والأ�شتاذة  �شميه جا�شم من 
بال�شارقة  الإ�شالمية  الفنون  مهرجان  معار�س  للمجل�س،  العامة  الأمانة 
بدورته 24 ) تدرجات ( ب�شاحة اخلط – قلب ال�شارقة، وذلك �شباح اأم�س، 
بح�شور  فاطمة الزرعوين من�شق معار�س �شاحة اخلط ، ورافق الوفد جمع 
من موظفي الدائرة واأ�شاتذة اخلط يف مركز ال�شارقة لفن اخلط العربي 
على  الوفد   اطلع  حيث   ، كتاتيب  وبرنامج  اخلطاطني   وبيوت  والزخرفة 
الأعمال الفنية املعرو�شة، التي ت�شمنت اأكرث من 200 عمل فني لفنانني 

من خمتلف الدول.
املعرو�شةواأعمال  بالأعمال اخلطية  الكبري  اإعجابهم  الوفد  اأع�شاء  واأبدى 

الزخرفة والتذهيب ، وبالدورة الرابعة والع�شرين من املهرجان " تدرجات 
" ،  الذي يعر عن الدور الثقايف الريادي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ال�شارقة والداعم  �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الأ�شا�شي لكل الأن�شطة التي تخدم الثقافة على كافة ال�شعدة، وعّروا عن 
�شعادتهم  بهذه اجلولة، التي عرفتهم عن كثب بهذه الأعمال الرائعة التي 
جت�شد جمال الفنون الإ�شالمية واخلط العربي وفنونه املختلفة ،  وثمنوا 
والب�شرية لدى  الفنية  الذائقة  ترفع  التي   الثقافية   الفعاليات  دور هذه 
ترثي  التي  الثقافية  الفعاليات  اإح��دى  ي�شكل  املهرجان  اأن  وتوؤكد  املتلقي، 

امل�شهد الثقايف يف ال�شارقة و دولة الإمارات العربية املتحدة.
بداأت اجلولة يف بيوت اخلطاطني ، حيث ا�شتمع   الوفد اإىل �شروح تو�شيحية 
من اخلطاطني  ، ومن الأ�شتاذ حممد الق�شري مدير املهرجان  ،  ثم انتقل 
الوفد اإىل القاعات اخلا�شة مبركز ال�شارقة لفن اخلط العربي والزخرفة 
 " اآن��ذاك يف املركز ، حتت عنوان  ،  حيث ح�شر الوفد ور�شة كانت مقامة  
باإ�شراف  التاريخية"   والوثائق  املخطوطات  ترميم  يف  احلديثة  التقنيات 
الفنان د . ب�شام الداغ�شتاين ، الذي قدم للوفد تلخي�شا �شريعا ً  حول كيفية 

ترميم املخطوطات والوثائق التاريخية .
ث��م  �شاهد اأع�����ش��اء  ال��وف��د الأع��م��ال الفنية امل��ع��رو���ش��ة م��ن اأع��م��ال خطية 
وزخرفة وتذهيب ،   يف مركز ال�شارقة لفن اخلط  العربي والزخرفة ، والتي 
واأنه   ، املهرجان  م��دى جن��اح  الوفد عن  اأع�شاء  اأع��رب  كما  اإعجابهم،  نالت 
يتيح الفر�شة لكافة فئات املجتمع الطالع على جمال الفنون الإ�شالمية 

و روعتها. 
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برناجمًا تاأهيليًا لنزلء العقابية تنفذها اجتماعية ال�سارقة و�سركاوؤها  23
•• ال�صارقة-الفجر:

لدائرة  التابعة  الأم��ان  دار  ك�شفت 
بال�شارقة،  الجتماعية  اخل��دم��ات 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب�شرطة  والإ���ش��الح��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
من  �شل�شلة  تنفيذ  ع��ن  ال�����ش��ارق��ة، 
والتاأهيلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���رام���ج 
العقابية  املوؤ�ش�شة  ن���زلء  ل�شالح 
والإ�شالحية؛ حيث بلغت الرامج 
املنفذة خالل العام 2021م، نحو 

للنزلء. برناجماً   23

لنبداأ من جديد
التدريبية  ال��رام��ج  ت�شمنت  كما 
م���رك���ز ما  ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف  ال���ت���ي مت 
"لنبداأ  ���ش��ع��ار  ق��ب��ل الف����راج حت��ت 
وال��ت��ي طبقت خالل  م��ن جديد"، 
 ،2021 العام  من  اأكتوبر  ال�شهر 
وك�������ان ه���دف���ه���ا مت���ك���ني الأف���������راد 
ظروفهم  م��واج��ه��ة  م���ن  والأ�����ش����ر 
بهم  و���ش��وًل  م�شكالتهم  وتخطي 
والتي  اأف�����ش��ل،  ح��ي��اة  ن��وع��ي��ة  اإىل 
ب��ف��وائ��د ج��م��ة ع��ل��ى النزلء  ت��ع��ود 
اأنف�شهم، واملجتمع الذي �شيعودون 

اإليه، والدولة التي ترعاهم.
الرامج  اإدارة  ن��ظ��م��ت  وخ��الل��ه��ا 
العمل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  التدريبية 
اإدارة  مع  وبالتن�شيق  الأم���ان  ب��دار 
والإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
ل���رام���ج م���ا ق��ب��ل الإف���������راج.  اأم���ا 
ب���رن���ام���ج م����ا ب���ع���د الأف����������راج فتم 
تنظيمها من خالل اإدارة الرامج 
العمل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  التدريبية 

نزيل   103 منها  ا���ش��ت��ف��اد  وال��ت��ي 
ونزيلة .

ع������الوة ع���ل���ى ال����رام����ج الأخ������رى 
والتي  للنزيالت.  املنفذة  املتنوعة 
الدرو�س  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�شمنت 
الدينية والور�س الفنية والرامج 
جانب  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
بالتن�شيق  الفرتا�شيه  ال��رح��الت 
مع )مركز انتاج بدائرة اخلدمات 
الفنون  وم���ع���ه���د  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
اجلميلة باحلمرية لتنفيذ الور�س 
وموؤ�ش�شة  ل���ل���ن���زي���الت،  ال���ف���ن���ي���ة 
امل�����راأة لتنفيذ  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
ال��رام��ج ال��ري��ا���ش��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
التثقيف  وبرامج  حما�شرات  ذلك 
ال�شحي  التي مت تنفيذها من قبل 

التثقيف  واإدارة  الأم��������ان،  ب�����دار 
الج���ت���م���اع���ي ب����دائ����رة اخل���دم���ات 
اأ�شر  م��ع  وبالتن�شيق  الجتماعية 
الرامج  ان  ال��ع��ل��م  م���ع  ال����ن����زلء، 

كانت عر خا�شية زووم.

حزمة من الربامج
وت�������ش���م���ن���ت ال������رام������ج امل���ن���ف���ذة؛ 
ال��ت��خ��ط��ي��ط الأ������ش�����ري، وم���ه���ارات 
ال���ت���وت���ر، و دور  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��ره 
اإدارة  فن  وكذلك  الأ�شرة،  يف  الأب 
بالإ�شافة  تقدميه،  مت  ال�شغوط 
اإىل التحفيز الذاتي، كما ت�شمنت 
املخدرات  ال��رام��ج؛  احلماية من 
املجتمع،  يف  ال�����دم�����ج  واإع�������������ادة 
املتما�شكة،  الأ���ش��رة  اإىل  بالإ�شافة 

املمر�شات لتوعية الأمهات.

جهود تكاملية
املازمي؛  اإ�شماعيل  فاطمة  وثمنت 
جهود ال�شركاء ودورهم الفاعل يف 
اإجناح هذه الرامج، وعلى راأ�شهم 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب�����اإدارة  ممثلة 
اخلدمات  ودائ����رة  والإ���ش��الح��ي��ة، 
املنطقة  واإدارة  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
بادارة  واملتمثلة  بال�شارقة  الطبية 
ال��وق��ائ��ي - ع��ي��ادة الأ�شنان  ال��ط��ب 
القا�شمي  وم�شت�شفى   ، بال�شارقة 
، وحمكمة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
وا�شط   ومركز  بال�شارقة،  الأ���ش��رة 

ال�شحي.
ارتياحها  ع���ن  امل���ازم���ي  واأع����رب����ت 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  ال���رام���ج  ل��ن��ج��اح 
قد  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  النزلء 
اأب���دوا جت��اوب��اً ك��ب��ريا م��ع الرامج 
 ، نف�شياتهم  على  الأم���ر  وانعك�س 
اإىل  ت��ه��دف  التدريبية  ف��ال��رام��ج 
تاأهيل هذه الفئات ملواجهة احلياة 
املجتمع  يف  جديد  م��ن  ولدجمهم 
اأ���ش��ف اإىل ذلك  م��ن دون ع��واق��ب، 
الأ�شرية  احل��ي��اة  لإدارة  متكينهم 
اإىل  بالإ�شافة  الإف��راج عنهم،  بعد 
خف�س معدلت العنف يف املجتمع 
واإزال���ة  الن��ت��ك��ا���س  م��ن  وحمايتهم 
ح���واج���ز اخل�����وف وال�������رتدد ال���ذي 
وم�شاعدتهم  ���ش��دوره��م  ي��خ��ال��ج 
اإيجابية للو�شول  اأفكار  على تبني 
يتمتع  وم�شتقر  اآم��ن  جمتمع  اإىل 
الكرمي  ال��الئ��ق  والعي�س  ب��ال��رف��اه 

ونوعية حياة متكاملة.

جلنة املرافق العامة باملجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة تطلع على اخلطط الإ�سكانية ملواطني اإمارة ال�سارقة خلل زيارتها لدائرة الإ�سكان 
•• ال�صارقة –الفجر:

اط��ل��ع��ت جل��ن��ة ال�������ش���وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
وال��ب��ل��دي��ات والأم����ن وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة يف املجل�س 
ال����ش���ت�������ش���اري لإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة ع��ل��ى اخلطط 
الإ���ش��ك��ان��ي��ة مل��واط��ن��ي اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة يف ظ��ل ما 
ت��ول��ي��ه دائ����رة الإ���ش��ك��ان يف ح��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة من 
اأعمال متوا�شلة للنهو�س والرقي بواقع العملية 

الإ�شكانية.
الدائرة  اأدوار  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ع��رف��ت 
مواطن  لكل  امل��الئ��م  ال�شكن  لتوفري  وج��ه��وده��ا 
مقرها  يف  الإ�شكان  لدائرة  زيارتها  خ��الل  وذل��ك 

مبدينة ال�شارقة .
ا�شتقبل اللجنة يف مكتبه بالدائرة �شعادة املهند�س 
خليفة م�شبح الطنيجي ع�شو املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة الإ�شكان يرافقه كاًل 
الطلبات  اإدارة  م��دي��ر  خلفان  ليلى  ال�شيدة  م��ن 
الت�شال  اإدارة  مدير  الأن�شاري  عبداهلل  وال�شيد 

اإدارة  مدير  احل��م��ادي  اإمي��ان  وال�شيدة  احلكومي 
عبدالعزيز  وال�شيد  املوؤ�ش�شي  والتميز  اجل���ودة 
�شهيل مدير اإدارة املالية واملهند�س حممد �شهيل 
حممود  عبداهلل  واملهند�س  ال�شيانة  ق�شم  رئي�س 

رئي�س ق�شم الت�شميم . 
عو�س  عبيد  �شعادة  اللجنة  من  الجتماع  ح�شر 
�شعادة  اللجنة  واأع�شاء  اللجنة  رئي�س  الطنيجي 
اللجنة  مقرر  الطنيجي  القاب�س  حممد  عبيد 
النقبي و���ش��ع��ادة علي  را���ش��د علي  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة 
مو�شى  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  و�شعادة  الندا�س  �شيف 
و�شعادة عبداهلل اخلا�شوين الكتبي ومن الأمانة 
العامة للمجل�س اإ�شالم ال�شيوي اخلبري الإعالمي 

واأمني ال�شر.
وتاأتي الزيارة يف �شياق حت�شري املجل�س ال�شت�شاري 
اجلل�شة  خ��الل  الإ���ش��ك��ان  دائ���رة  �شيا�شة  ملناق�شة 
الع�شرين من  املقرر عقدها يف  والتي من  املقبلة 

�شهر يناير اجلاري.
خليفة  املهند�س  �شعادة  اأب��دى  الجتماع  بداية  يف 

م�شبح الطنيجي رئي�س الدائرة ترحيبه باأع�شاء 
املجل�س من جلنة املرافق العامة موؤكداً على �شعي 
الدائرة لتعزيز التناغم مع املجل�س والذي ميثل 
ال�شمو  �شاحب  لروؤية  حتقيقاً  ال�شارقة  جمتمع 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة يف اأن يكون املجل�س 
كافة  يف  عنه  واملعر  امل��واط��ن  �شوت  ال�شت�شاري 

ق�شاياه.
ي�شعدها  الإ�شكان  دائ��رة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ�شار 
معها  والبّناء  الدائم  والتعاون  اللجنة  ا�شتقبال 
لتحقيق امل�شلحة العامة معراً عن تقديره لدور 
عامة  جل�شة  تخ�شي�س  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه  املجل�س 
خ��الل دور ان��ع��ق��اده ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث م��ن الف�شل 
يف  الإ�شكان  �شيا�شات  ملناق�شة  العا�شر  الت�شريعي 

اإمارة ال�شارقة.
رئي�س  الطنيجي  عو�س  عبيد  �شعادة  اأ�شار  فيما 
�شمن  اللجنة  حر�س  اإىل  العامة  امل��راف��ق  جلنة 
الإ�شكان  م��و���ش��وع  اإي�����الء  اإىل  امل��ج��ل�����س  اأع���م���ال 

يف  الأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  ميثل  كونه  الأهمية 
حر�س  مع  وتتالقى  الإماراتية  ال�شرة  ا�شتقرار 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ع��ل��ى ت��وف��ري امل���ن���زل امل���الئ���م ل��ك��ل اأ����ش���رة وال����ذي 
اأن  ال�شر ومتا�شكها ف�شاًل عن  ترابط  يعزز من 
يف  ال�شارقة  حكومة  اأول��وي��ات  اأح��د  يعد  الإ�شكان 
حتقيق رخاء املواطن وا�شتقراره والعي�س الكرمي 

له .
التح�شري  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  ال��زي��ارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املقبلة  اجلل�شة  خ��الل  ال��دائ��رة  �شيا�شة  ملناق�شة 
وب��ال��ت��ايل اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى خ��ط��ط الدائرة 
اأع��م��ال��ه��ا يف خ��دم��ة املواطن  وم�����ش��اري��ع��ه��ا واأب����رز 
لتوفري متطلبات ال�شكن املالئم وحتقيق ا�شتقرار 

املواطنني وتلبية متطلباتهم.
ال��دائ��رة ومعاونوه  رئي�س  ق��دم  الجتماع  وخ��الل 
املقدمة  الطلبات  مع  التعامل  كيفية  عن  �شرحاً 
الأولويات  مبوجبها  متنح  التي  النقاط  ون��ظ��ام 

والإ�شكان  ال��ط��ل��ب  ت���اري���خ  ح�����ش��ب  ل��ل��م��ت��ق��دم��ني 
ال��ذي يقدم لأ�شحاب احل��الت اخلا�شة،  العاجل 

وما تقدمه من خدمات اإلكرتونية متطورة .
امل�شتقبلية  واخلطط  باأعمالها  ال��دائ��رة  وعرفت 

يف  الإ�شكان  دائ��رة  توليه  وما  العامة  وال�شيا�شات 
بالإ�شكان  املتعلقة  ال�شرتاتيجية  اخلطط  و�شع 
الطلبات  لتلبية  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  يف  احل��ك��وم��ي 

املتزايدة على الإ�شكان .
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اأخبـار الإمـارات

من�سة ال�سيخ زايد بجامعة الإمارات ت�سم 90 األف �سورة عن م�سرية ال�سيخ زايد, و500 األف وثيقة بريطانّية وبرتغالّية واأمريكّية حتكي تاريخ الإمارات
لعمله  وتوثيقاً  الحتادية  الدولة  بناء  اهلل( يف  )رحمه  زاي��د 
الدوؤوب يف �شبيل حتقيق احللم وحتويله اإىل منجز تاريخي 
املوؤ�ّش�شون  الآب��اء  وهم  الإم���ارات،  حّكام  اإخوانه  مع  بالتعاون 

لدولة الحتاد )رحمهم اهلل جميعاً(.
  وحتمل اإدارة عمادة املكتبات باجلامعة على تطوير حمتويات 
بيبلوغرافيا  واإع�����داد  امل��ت��ن��ّوع��ة،  ب��امل��راج��ع  ورف��ده��ا  ��ة  امل��ن�����شّ
)طيب  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  حول  �شة  متخ�شّ

اهلل ثراه(.
اأق�شام املكتبة،  ويذكر انه مت ت�شكيل ق�شم جديد ي�شاف اإىل 
ي�شمل  ال��ذي  اخلا�شة”  واملجموعات  الإم���ارات  با�شم”ق�شم 
العابد  اإب��راه��ي��م  الأ���ش��ت��اذ  ومكتبة  الإم����ارات،   وم�شادر  كتب 
الدكتور عامر ح�شن �شري،  الأ�شتاذ  )رحمه اهلل(، ومكتبة 
ق�شم  اإن�����ش��اء  واأي�����ش��اً  الريطانية.  وال��وث��ائ��ق  وامل��خ��ط��وط��ات 
مظّلة  وت�شكيل  العلمي”،  البحث  خدمة  با�شم”ق�شم  جديد 

اإلكرتونية �شاملة العديد من جامعات الدولة. 

ال�شحف واملجاّلت العربية التي تتحّدث عن م�شرية الحتاد 
واإمارات ال�شاحل، اإىل جانب معلومات مهّمة تتعّلق باجلوانب 

ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية يف الإمارات.
 و تهدف هذه املن�شة لتوثيق روؤية وم�شرية موؤ�ش�س الدولة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان  ال نهيان )طيب اهلل ثراه(.  
الفوؤاد، حُمباً  رقيق  �شاعراً  زايد  ال�شيخ  املغفور له  حيث كان 
للثقافة والطالع، ميتلك ف�شوًل للمعرفة وكان يوؤمن ب�شّدة 
اأن ريادة الدولة املُ�شتقبلية تنبع من بني �شفحات الكتب، مع 

التم�ّشك بقيم الت�شامح وقبول الآخر والإن�شانية. 
ا�شتثنائي،  لقائد  وت��ق��دي��راً  وف���اًء  ة  املن�شّ ه��ذه  تد�شني  ي��اأت��ي 
واإن غ��ادروا هذه  العظماء  اأن  القادمة على  ودلياًل لالأجيال 
اأفكارهم  وتخليد  اإرثهم،  بحفظ  كفيل  التاريخ  ف��اإن  الدنيا، 

واإجنازاتهم”.
جامعة  مكتبة  يف  اهلل(  )رح��م��ه  زاي��د  ال�شيخ  ة  من�شّ وتعتر 
الإمارات العربية املتحدة مكاناً علمّياً وتوثيقّياً مل�شرية ال�شيخ 

•• العني – الفجر: 

ت�شهد من�شة ال�شيخ زايد يف مكتبة جامعة الإمارات العربية 
والباحثني  الطلبة  من  كبرياً  اإقباًل  العني  مبدينة  املتحدة 

والكادمييني ، 
واملراجع  والكتب  الإ���ش��دارات  ع�شرات  على  ة  املن�شّ وحتتوي 
نهيان )طيب  ال  �شلطان   ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ح��ول 
وتاأ�شي�س  اإن�����ش��اء  يف  وال��ت��اري��خ��ي  الإداري  ودوره  ث����راه(،  اهلل 
له  اإىل وفاته غفر اهلل   1968 ع��ام  الدولة الحت��ادي��ة منذ 
ة جهازاً لعر�س حوايل 90  يف عام 2004. كما ت�شّم املن�شّ
اإىل  بالإ�شافة  زاي��د،  ال�شيخ  م�شرية  عن  معّرة  �شورة  األ��ف 
واأمريكّية  وبرتغالّية  بريطانّية  وثيقة  األ��ف   500 ح��وايل 
ت��اري��خ الإم����ارات يف ك��ّل ظروفها واأح��وال��ه��ا. وحتتوي  حتكي 
التي حتكي  الوثائقّية  الأف��الم  لعدد من  اأي�شاً جهاز عر�س 
م�شرية الحتاد. كما �شتعر�س يف �شا�شة العر�س العديد من 

وال�شباب. ح�شر الجتماع اأع�شاء 
اللجنة �شعادة كل من �شذى �شعيد 
ال��ل��ج��ن��ة، و�شارة  م��ق��ررة  ال��ن��ق��ب��ي 
عبيد  �شيخة  ود.  فلكناز،  حممد 
الطنيجي، وعائ�شة ر�شا البريق، 
وعفراء بخيت بن هندي، ونا�شر 
اأع�شاء املجل�س  حممد اليماحي، 
وناق�شت  الحت��������ادي.  ال���وط���ن���ي 
حماوره  ح�شب  املو�شوع  اللجنة 
ا�شرتاتيجية  ع��ل��ى  رك����زت  ال��ت��ي 
الوزارة يف تعزيز الهوية والنتماء 

قطاعات  وت���ط���وي���ر  ال����وط����ن����ي، 
ال�شناعات الثقافي�����ة والإبداعي������ة 
التنمية  اأه����������داف  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
يف  ال����������وزارة  ودور  امل�ش������تدامة، 
ال�شبابية  املراك�������ز  ودعم  اإن�ش�������اء 
وت���ط���وي���ر ق�����������������������درات وم���واه���ب 
م�شتهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ش��ب��اب 
ال����وزارة  وج��ه��ود   ،2071 روؤي����ة 
الإعالمية  املنظومة  تطوير  يف 
ال����وط����ن����ي����ة مب�����ا ي���ح���ق���ق روؤي�������ة 

.2071

م�سوؤول اأممي:اإك�سبو دبي فر�سة ذهبية لتنفيذ اأجندة التنمية امل�ستدامة
•• دبي -وام:

حث ماهر نا�شر املفو�س العام لالأمم املتحدة يف اإك�شبو 2020 دبي 
التنمية  اأه��داف  بتلبية  اللتزام  على  الدولية  واملوؤ�ش�شات  احلكومات 
معترا  “يعي�س اجلميع علي كوكب �شحي”  اأن  اأجل  امل�شتدامة من 
العامل  �شعوب  بجميع  لاللتقاء  ذهبية  فر�شة  دب��ي  اإك�شبو  معر�س 
التح�شريي  امل��وؤمت��ر  وخ���الل   . امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اأج��ن��دة  وتنفيذ 
 2020 اإك�شبو  املتحدة عر من�شة  العاملية لالأمم  الأه��داف  لأ�شبوع 
اإن  نواجهها”وقال  جمة  حت��دي��ات  “هناك  ب���اأن  نا�شر  اع���رتف  دب��ي 
التغري املناخي هو ما ي�شغل بال جميع دول العامل ون�شعي من خالل 
قدر من  اأكر  اإىل  للو�شول  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأ�شبوع 
حتقيق تلك الأهداف يف 2030 . “ ولفت اإىل اأنه يف عام 2019 كان 

تلك الأجنحة الوطنية التي متثل بالدها واأن مو�شوع غالبيتها جاء 
الكوكب  على  للحفاظ  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  كيفية  وه��ي   ، للفكرة  موائما 
والجتاه  الحفوري  الوقود  ا�شتخدام  واحلد من  ال�شلوكيات  وتغيري 
الأمم  لأه���داف  مواكباً  ي��اأت��ي  جميعها  اأن  كما   ، البديلة  الطاقة  اإىل 
املتحدة من اأجل �شياغة الرنامج الإمنائي ، وناأمل اأن ي�شود احلوار 
“�شونا  ا�شتعر�شت  ذل��ك  غ�شون  يف  واحلروب”.  اجل���دال  م��ن  ب���دًل 
فعاليات  ماكجي” نائب رئي�س الت�شال يف “اك�شبو 2020 دبي” ، 
اأ�شبوع الأهداف العاملية، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة خالل الفرتة 
من 15 اإىل 22 يناير اجلاري يف اإك�شبو 2020 دبي ، ويجمع اأ�شبوع 
للدفع  الزخم وت�شريعه  اأجل ح�شد  العامل معاً من  العاملية  الأه��داف 
�شبيل  يف  العاملي  التغيري  وحتفيز  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  بعجلة 

م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة للجميع بحلول عام 2030.

هناك تقرير حول مراحل ما مت اإجنازه يف اإطار الأمم املتحدة ، لكن 
اجلائحة اأعاقت الكثري من تلك الأهداف ، ففي 2020 زادت معدلت 
الفقر وعدم امل�شاواة بني اجلن�شني . وحول اآلية العمل من اأجل حتقيق 
اأهداف التنمية امل�شتدامة ، اأكد �شرورة التغلب على اجلائحة من اأجل 
الو�شول بالتنمية امل�شتدامة والعودة بالقت�شاد مرة اآخري والتعامل 
ب�شكل عادل يف ق�شايا مثل التغريات املناخية وامل�شاواة بني اجلن�شني 
. ورداً على �شوؤال ل “وام” قال اإن عدد اأهداف التنمية امل�شتدامة 17 
للعامل  مهمات”  “قائمة  اأو  فرعيا  هدفاً   169 حتتها  يندرج  هدفا 
على  يتعني  ب��اأن��ه  الأه����داف  ه��ذه  وتقر  نبيلة؛  وغ��اي��ة  تطوعي  كعمل 
الدول واملوؤ�ش�شات تنفيذ تلك الأهداف ، وال�شغط الدويل اأحياناً على 
ال��دول غري امللتزمة لتحقيق تلك الأه��داف . وحول التزام الجنحة 
غالبية  زار  اأن��ه  اأك��د   ، امل�شتدامة  التنمية  ب��اأه��داف  اإك�شبو  يف  امل�شاركة 

جلنة املرافق بالوطني الحتادي 
تناق�س �سيا�سة وزارة الطاقة والبنية التحتية

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س 
تقريرها حول �سيا�سة وزارة الثقافة وال�سباب

تت�سمن فئتي البحوث والدرا�سات والربامج واملناهج واملنهجيات وطرق التدري�س

اإطلق جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر يناير 2022

فائدته  وُت����ق����ّدر  ال��ع��ال��ي��ة،  ب����اجل����ودة 
والدول  والعائالت  لالأطفال  الكبرية 
يف جميع اأنحاء العامل، وكذلك لدولة 
هذا  وُيعد  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
التمّيز  لتقدير  ب���ارزة  م��ب��ادرة  امل��ج��ال 
يف ال��ب��ح��وث ال��رتب��وي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
جمال  يف  العملية  املُ��م��ار���ش��ة  ت��ط��وي��ر 
والعرتاف  املُ��ب��ك��رة،  الطفولة  تعليم 
اجلائزة  تهدف  كما  براجمها،  بقيمة 
اإىل تعزيز التطّور يف هذا املجال على 
امل�شتوينْي املحلي والعاملي، و�شي�شتفيد 
والآباء  واملعلمون  ال��رتب��وي��ون  ال��ق��ادة 
املعرفة  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات  وك���اف���ة 
�شة التي �شيتم ت�شليط ال�شوء  املُتخ�شّ

عليها ون�شرها.
خليفة  ج���ائ���زة  “جمال  اأن  واأ����ش���اف 
العاملية للتعليم املُبكر” ُيكافئ اأف�شل 
البحوث والرامج الرتبوية يف العامل 
لدعم التمّيز يف جمال تعليم الأطفال 
ال�����ش��غ��ار، وت��رت��ق��ي اجل��ائ��زة باجلهود 
ال�شنوات  التعليم يف  لتطوير  املبذولة 
يف  وت�شعها  الطفل  عمر  م��ن  املُ��ب��ك��رة 
الأولويات  ���ش��م��ن  ال�شحيح  م��ك��ان��ه��ا 

املحلية والعاملية.
وقالت  املُ���ب���ك���رة  ال���ط���ف���ول���ة  اأب����ح����اث 
تكت�شب   : ����ش���راج  اإرام  ال��رف��ي�����ش��ورة 
كبريًة  اأهميًة  املُبكرة  الطفولة  بحوث 
يف اأن��ح��اء ال��ع��امل، اإذ ي��ت��ّم الع���رتاف 
مهمة  م��رح��ل��ة  ب�شفته  امل��ج��ال  ب��ه��ذا 
من مراحل النمو الإن�شاين الطبيعي، 
ومع ذلك، فاإن م�شتوى جودة البحوث 
والقدرة  ال��ب��اح��ث��ني  وك���ف���اءة  املُ��ن��ت��ج��ة 
التمّيز ل تزال تتطّور تدريجًيا،  على 
ف�����اإن جم����ال ج���ائ���زة خليفة  ول���ذل���ك 
العاملية للتعليم املبكر هو اعرتاف نادر 
بالقدرة احلالية واملُتنامية للدرا�شات 
املجال،  ه��ذا  يف  املُتمّيزين  والباحثني 
وه������و ت���ق���دي���ر ُم����ت����زام����ن يف ال���وق���ت 
امل��ن��ا���ش��ب، ���ش��ُي��ح��ّف��ز ع��ل��ى امل���زي���د من 
الطفولة  اأب��ح��اث  يف  والتو�شع  التمّيز 
املُبكرة يف جميع اأنحاء العامل، وُيقدم 
للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  جمال 
ت��د���ش��ي��ن��ه اعرتاًفا  ال����ذي ج���اء  امل��ب��ك��ر 
املُتمّيزة  للبحوث  ك��ب��ريْي��ن  وت��ق��دي��ًرا 
املُ��ب��ك��رة، وهناك  ال��ط��ف��ول��ة  يف جم���ال 
التي متنح  عدد حم��دود من اجلوائز 
الباحثني يف هذا  الدافع لأف�شل  هذا 
اإلهامهم، وذلك لرتياد  املجال بهدف 
اآفاق �شامية يف هذا اخل�شو�س، وتوفر 
لتو�شيع  للباحثني  الفر�س  اجل��ائ��زة 
اأنحاء  عر  وتاأثريهم  بحوثهم  نطاق 

العامل كّله .

للتعليم  ال���ع���امل���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة 
اخلراء  م��ن  نخبة  ي�شتقطب  املبكر 
من  امل��ب��ك��ر  التعليم  يف  املتخ�ش�شني 
اأنحاء العامل كاأع�شاء للجنة  خمتلف 
جلهودهم  �شيكون  وال��ذي��ن  امل��ان��ح��ة، 
الأث��ر يف دفع م�شرية اجلائزة،  عظيم 
وت�شم اللجنة كاًل من : الروفي�شور 
للمعهد  املوؤ�ش�س  املدير  بارنت  �شتيفن 
ال��وط��ن��ي لأب���ح���اث ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ك��ر /

روجت�������رز  ب���ج���ام���ع���ة   /NIEER
رئي�شاً  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
 : م��ن  ك��ل  وع�شوية   ، امل��ان��ح��ة  للجنة 
اأ�شتاذ  ���ش��رياج  اأي����رام  ال��روف��ي�����ش��ورة/ 
تنمية وتعليم الطفل بجامعة اأك�شفورد 
باململكة املتحدة، والروفي�شورة كيمي 
اأك��ي��ت��ا ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات العليا 
ب��ج��ام��ع��ة ط��وك��ي��و رئ��ي�����ش��ة ال��ب��ح��ث يف 
�شبكة املدار�س الإبداعية املدعومة من 
منظمة التعاون الإقت�شادي والتنمية، 
مديرة  فليمنج  جانا  والروفي�شورة/ 
يف  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ن��م��ي��ة  لإدارة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��الم��ة ب��ن��ت ح���م���دان اآل 
نهيان، وفاطمة اأحمد الب�شتكي مدير 
م�شروع  وم���دي���ر  م���دار����س  جم��م��وع��ة 
تدري�س اللغة ال�شينية بوزارة الرتبية 
العربية  الإم������ارات  ب��دول��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 

املتحدة.
واأو�شحت فاطمة الب�شتكي اأن الرتكيز 
على تعليم موجه للم�شتقبل كان من 
اأه��م حم��اور روؤي���ة الم���ارات 2071، 
اآليات  و�شع  على  ال��روؤي��ة  رّك���زت  فقد 
للطلبة  الفردية  املواهب  ل�شتك�شاف 

منذ املراحل الدرا�شية الأوىل.
�شتيفن  الرفي�شور  ق��ال  جانبه  وم��ن 
بارنيت : تكمن اأهمية “جمال جائزة 
يف   “ امل��ب��ك��ر  للتعليم  ال��ع��امل��ي��ة  خليفة 
الأهمية  اإىل  ال���ع���امل  ان��ت��ب��اه  ج��ذب��ه��ا 
الأوىل  ال�شنوات  يف  للتعليم  الكبرية 
من حياة الفرد، فهو احلجر الأ�شا�س 
لتحقيق رفاهية الأطفال واملُجتمعات، 
وذلك من خالل مكافاأة اجلهد املُتمّيز 
املُبكرة،  ال��ط��ف��ول��ة  ب��ح��وث  جم���ال  يف 
ذات  امليدانية  واملُ��م��ار���ش��ات  وال��رام��ج 
جائزة  “جمال  وي���رت���ق���ي  ال�������ش���ل���ة، 
املُبكر”  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���امل���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة 
واملُمار�شات  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  ب��ال��ب��ح��وث 
الأطفال  تعليم  يف  التمّيز  تدعم  التي 
اإىل اآفاق غري م�شبوقة من العرتاف 
املحّلي  ال�شعيدْين  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر، 
جائزة  “جمال  وُي���ث���ّم���ن  وال��������دويل، 
كثرًيا  املُبكر”  خليفة العاملية للتعليم 
املُت�شف  املُبكرة  الطفولة  تعليم  قيمة 

دورته الأوىل لهذا العام بفئة البحوث 
واملناهج  ال��رام��ج  وف��ئ��ة  وال��درا���ش��ات 
واملنهجيات وطرق التدري�س وي�شتقبل 
طلبات املر�شحني على م�شتوى العامل 
اأو ف���رق ع��م��ل اأو  ���ش��واء ك��ان��وا اأف�����راداً 
الفائزين  تكرمي  و�شيتم   ، موؤ�ش�شات 
مبكافاأة مالية نقدية تقدر مبا يعادل 
و�شهادة   ، ف��ائ��ز  ل��ك��ل  دولر  األ���ف   50

تقدير ودرع عليه �شعار اجلائزة .
ياأتي  املجال  ه��ذا  اإط��الق  اأن  واأ�شافت 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اء 
ن��ه��ي��ان، بهدف  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
ن�شر ثقافة التميز والإبداع، واكت�شاف 
وطرق  واملنهجيات  ال��رام��ج  وتقدير 
املعلمني  التدري�س املتطورة، وت�شجيع 
امل����راك����ز  دور  وت���ف���ع���ي���ل  امل���ت���م���ي���زي���ن، 
التعليمية  وال�����ش��رك��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
املخت�شة يف الطفولة املبكرة، وتكرمي 
اأف�شل التجارب ال�شخ�شية، والهتمام 
ال��ه��م��م يف جمال  اأ����ش���ح���اب  مب���ج���ال 

الطفولة املبكرة .
اأن جم��ال جائزة خليفة  اإىل  واأ���ش��ارت 
اأي�شاً  ترتجم  املبكر  للتعليم  العاملية 
اأحد املحاور الرئي�شية لروؤية الإمارات 
تعليم  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وال���ت���ي   2071
الروؤية  ركزت  فقد  للم�شتقبل،  موجه 
املواهب  ل�شتك�شاف  اآليات  و�شع  على 
الفردية للطلبة منذ املراحل الدرا�شية 
املجال  ه����ذا  ف����اإن  ه��ن��ا  وم����ن  الأوىل، 
املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة  جلائزة 
يهدف اإىل تعزيز املجالت الجتماعية 
والفكرية  وال����ذه����ن����ي����ة  وال����ب����دن����ي����ة 
واملعرفية  وال��ن��ف�����ش��ي��ة  والإب����داع����ي����ة 
والعاطفية املختلفة يف �شنوات التعليم 
برامج  واإث�������راء   ، وال��ط��ف��ول��ة  امل��ب��ك��ر 
بالأبحاث  املتميزة،  املبتكرة  التعليم 
وال�����درا������ش�����ات وال������رام������ج وامل���ن���اه���ج 
املتطورة  التدري�س  واملنهجيات وطرق 
وحتفيز  امل���ب���ك���ر،  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم����ال  يف 
خالل  م��ن  التغيري  مبدعي  املعلمني 
جمال  يف  والبتكار  املمار�شات  اأف�شل 
دور  وت�شجيع  وتفعيل  املبكر،  التعليم 
التعليم  و�شركات  واملوؤ�ش�شات  امل��راك��ز 
املبكرة  الطفولة  جم��ال  يف  املخت�شة 
الفردية  التجارب  باأجنح  والتعريف   ،
وال�شتفادة  املبكر،  التعليم  جم��ال  يف 
اأف�شل الدرا�شات واأجنح الرامج  من 
يف  التعليمية  واملمار�شات  واملنهجيات 
والتحفيز  امل��ب��ك��رة،  الطفولة  مرحلة 
على تطبيقها يف املوؤ�ش�شات التعليمية 

داخل الدولة .
جمال  اأن  الب�شتكي  ف��اط��م��ة  واأك�����دت 

�شة،  املُتخ�شّ ب��ال��درا���ش��ات  ال���رتب���وي 
حتقيق  على  ُت�شاعد  التي  وال�شيا�شات 
ورعاية  التعليم  ملنظومة  نوعيٍة  نقلٍة 
املعايري  اأرق��ى  اإىل  ا�شتناًدا  الطفولة، 
الكفاءات  حتفيز  اىل  اإ�شافًة  العاملية، 
الب�شرية على طرح الروؤى التطويرية 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الطموحة 

املتحدة.
امل���ج���ال  ه������ذا  اإط��������الق  اأن  واأ�������ش������اف 
للتعليم  ال���ع���امل���ي���ة  خ��ل��ي��ف��ة  جل����ائ����زة 
بناء نظاٍم  ُيعُد خطوًة مهّمًة يف  املبكر 
القيادة  تطّلعات  مع  يتوافق  تعليمي 
الر�شيدة، والأجندة الوطنية، وُي�شهم 
والنتماء  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  دع���م  يف 
التجارب  على  والن��ف��ت��اح  احل�����ش��اري، 
ُيرتجم اجلهد  الناجحة، مبا  العاملية 
ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي امل����ب����ذول م����ن ال���دول���ة 
لالأجيال  واع������ٍد  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ل�����ش��م��ان 

املقبلة، وغٍد م�شرٍق للوطن.
واأك���د اأن اإط���الق ه��ذا امل��ج��ال جلائزة 
يعتر  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة 
ن��وع��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى املنطقة  ن��ق��ل��ة 
القطاع  ب���ه���ذا  ل���اله���ت���م���ام  وال����ع����امل 
خمتلف  يف  املبكرة  للطفولة  احليوي 
البحوث  وت���وج���ي���ه  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء 
املمار�شات  واأف���������ش����ل  وال�����درا������ش�����ات 
الطفولة  جهود  دعم  نحو  التطبيقية 
اآف����اق  اإىل  ب��ه��ا  امل���ب���ك���رة، والن����ط����الق 
عاملية، م�شرياً اإىل اأن الطفولة املبكرة 
حتظى باهتمام كبري يف دولة الإمارات 
القيادة  ق��ب��ل  م���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الر�شيدة والتي تويل منظومة تطوير 
ملبادئ  جت�شيداً  فائقة  رعاية  التعليم 
اخل��م�����ش��ني امل��ق��ب��ل��ة وم����ا ي��رت��ب��ط بها 
مبكرة  مرحلة  منذ  الإن�شان  بناء  من 
املجال  بهذا  يتعلق  م��ا  وه��و  حياته  يف 
جلائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر. 
جائزة  جم��ال  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
�شيفتح  املبكر  للتعليم  العاملية  خليفة 
الباب اأمام اإبداعات عاملية من خمتلف 
املمار�شات  اأف�شل  العامل لطرح  اأرجاء 
هذه  رع��اي��ة  يف  والعملية  التطبيقية 
الفئة ور�شم خارطة طريق مل�شتقبلهم 
تعزز  لدرا�شات وبحوث وجتارب  وفقاً 
املنتمني  والب���ت���ك���ار جل��م��ي��ع  الإب������داع 

لهذه الفئة يف العامل .
ومن  الطفولة  مل�شرية  حيوية  اإ�شافة 
الأمني  العفيفي  اأم��ل  اأ���ش��ارت  جانبها 
اأن  اإىل  العام جلائزة خليفة الرتبوية 
للتعليم  العاملية  خليفة  جائزة  جمال 
امل��ب��ك��ر ي��ق��دم اإ���ش��اف��ة ح��ي��وي��ة مل�شرية 
الطفولة يف هذا املجال ..الذي تنطلق 

•• دبي-وام:

وا�شلت جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية 
والأوق�������اف وامل����راف����ق ال��ع��ام��ة يف 
املجل�س الوطني الحتادي خالل 
ت��راأ���ش��ه �شعادة  ال���ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا 
رئي�س  ال���ع���اب���دي  را����ش���د  ���ش��ع��ي��د 
اللجنة، مناق�شة مو�شوع �شيا�شة 
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة 
ب��ح�����ش��ور مم��ث��ل��ي جم��ل�����س امل���رور 

الحتادي.
ال���ذي عقد يف  الج��ت��م��اع،  ح�شر 
العامة للمجل�س يف  الأمانة  مقر 
���ش��ع��ادة كل  اأع�����ش��اء اللجنة  دب���ي، 
من: جميلة اأحمد املهريي مقررة 
ال�شحي،  اللجنة، واأحمد عبداهلل 
وخلفان را�شد ال�شام�شي، و�شهيل 
ن��خ��ريه ال��ع��ف��اري، وك��ف��اح حممد 
عبدالرحمن  ون��اع��م��ة  ال��زع��اب��ي، 
امل��ن�����ش��وري. وق���ال ���ش��ع��ادة �شعيد 
وجهت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ال����ع����اب����دي، 
ملمثلي  ال�شتف�شارات  من  العديد 

•• دبي-وام: 

التعليم  ����ش���وؤون  جل��ن��ة  وا���ش��ل��ت 
والريا�شة  وال�����ش��ب��اب  وال��ث��ق��اف��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  والإع�������الم 
اجتماع عقدته  خ��الل  الحت���ادي 
العامة  الأم�����ان�����ة  مب���ق���ر  اأم���������س 
�شعادة  برئا�شة  دبي،  يف  للمجل�س 
رئي�س  احل����م����ادي  ح��م��د  ع���دن���ان 
ب�شاأن  تقريرها  مناق�شة  اللجنة، 
الثقافة  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 

جمل�س امل��رور الحت��ادي، وركزت 
على ال�شعوبات والتحديات التي 
تواجههم يف التن�شيق مع خمتلف 
خالل  ال���ع���الق���ة  ذات  اجل����ه����ات 
التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ 

خا�شة م�شاريع الطرق.
مو�شوع  ال��ل��ج��ن��������������ة  وت��ن��اق�����������������س   
والبني������ة  الطاق������ة  وزارة  �شيا�شة 
 : التالية  املحاور  �شمن  التحتية 

واإدارة  تنفيذ  ب�شاأن  ال���وزارة  دور 
م�شاريع  و���ش��ي��ان��ة  وت�ش��������غيل 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة الحت�����ادي�����ة 
يحقق  مب����ا  ال����ع����ام����ة  وامل������راف������ق 
الطرق  و����ش���ب���ك���ة  ا����ش���ت���دام���ت���ه���ا، 
ا�شتخدامها  وتنظيم  الحت��ادي��ة 
ال�شدود  ومن�ش�������اآت  وا�شتغاللها، 
وال����ق����ن����وات امل��ائ��ي��������������ة وامل����ب����اين 

الحتادية.

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د 
رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
اأمناء جائزة خليفة الرتبوية  جمل�س 
اإبراهيم  ب����ن  ح�����ش��ني  م���ع���ايل  د����ش���ن 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
ع�����ش��و جم��ل�����س اأم���ن���اء ج��ائ��زة خليفة 
جائزة  جم����ال  ام�س”   “ ال���رتب���وي���ة 
والتي  خليفة العاملية للتعليم املبكر” 
تندرج حتت مظلة املجالت املطروحة 

جلائزة خليفة الرتبوية.
جاء ذلك على هام�س فعاليات موؤمتر 
�شحفي منعقد يف جناح دولة الإمارات 
اإك�شبو  مب��ع��ر���س  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
2020 دب��ي.. لإط��الق جمال جائزة 
خليفة العاملية للتعليم املبكر، بح�شور 
حممد �شامل الظاهري ع�شو جمل�س 
واأمل   ، الرتبوية  خليفة  جائزة  اأمناء 
العام جلائزة خليفة  الأم��ني  العفيفي 
الب�شتكي  اأح��م��د  وف��اط��م��ة  ال��رتب��وي��ة، 
م��دي��ر ن��ط��اق يف م��وؤ���ش�����ش��ة الإم������ارات 
م�شروع  م���دي���ر  امل���در����ش���ي،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التو�شعة يف تدري�س اللغة ال�شينية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة ، .واأكد 
اأن دول��ة الإم����ارات العربية  احل��م��ادي 
امل���ت���ح���دة ���ش��ب��اق��ة يف ت��د���ش��ني من���وذج 
ويوفر  الطفل  مكانة  من  ُيعلي  عاملي 
والبتكار  ل��الإب��داع  امل��ع��ززة  البيئة  ل��ه 
والتن�شئة  التعليم  جم��الت  جميع  يف 
ال�شحية  وال����رع����اي����ة  الإج���ت���م���اع���ي���ة 
�شخ�شية  ب��ن��اء  يكفل  مب��ا  والنف�شية 
الطفل وي�شقل مهاراته منذ مراحله 

العمرية الأوىل.
العاملية  اإن جمال جائزة خليفة  وقال 
جوهره  يف  ُي��ج�����ّش��د  امل��ب��ك��ر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حر�س 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
البحوِث  ت�شجيع  ع��ل��ى  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
املبكر  التعليم  جم��ال  يف  والب��ت��ك��ارات 
ويتبّنى  ع��ال��ي��ة  ب���ج���ودة  ي��ّت�����ش��م  ل��ك��ي 
يف  ف��ال��ت��ع��ل��ي��م  املمار�شات”  اأف�������ش���ل 
ا�شتثمار  هو  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
جيٍل  خ��ل��ق  غ��اي��ت��ه  امل�شتقبل،  يف  ذك���ٌي 
واملهارات  املعارف  ميلك  ُك��فء،  قيادي 
الالزمة لتعزيز اإجنازات دولته، ودعم 
اأهداف  وحتقيق  التنموية،  م�شريتها 

“مئوية الإمارات 2071”.
واأ�شار معاليه اإىل اأن مرحلة الطفولة 
املُهّمة  التاأ�شي�شية  املراحل  من  املبكرة 
يف ت�شكيل حياة الإن�شان، ومن هنا ياأتي 
اإطالق هذه اجلائزة، ترجمًة للرعاية 
التعليم  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 
ة،  عامًة، وبرامج الطفولة املُبكرة خا�شّ
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  من �شاحب 
الدولة،  نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�شد 
دبي،  ح��اك��م  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل،  رع����اه 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
ال�شيوخ،  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  املُ�شلحة، 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد ُحكام 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وت��وج��ي��ه��ات  الإم�������ارات، 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الرئا�شة  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  جمل�س 
خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 

الرتبوية .
اإطالق  الغاية من  اأن  واأو�شح معاليه 
العاملية  خليفة  جل��ائ��زة  امل��ج��ال  ه���ذا 
تر�شيخ  يف  ي��ت��م��ث��ل  امل���ب���ك���ر،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
القطاع  واإث�����������راء  ال���ت���م���ّي���ز،  ث���ق���اف���ة 
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اأخبـار الإمـارات

املوارد الب�سرية والتوطني تدعو املن�ساآت اإىل اللتزام بنظام حماية الأجور
•• دبي - وام:

دعت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني من�شاآت القطاع اخلا�س اإىل �شرورة 
اللتزام ب�شداد اأجور العاملني لديها من خالل نظام حماية الأجور ويف 

املواعيد املقررة.
التزام  اأن  التفتي�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  ال���وزارة  وكيل  العوبد  ماهر  واأك���د 
العالقة  ا�شتقرار  تعزيز  �شاأنه  مواعيدها من  الأج��ور يف  ب�شداد  املن�شاآت 
التعاقدية بني طرفيها وي�شهم اإىل حد كبري يف زيادة اإنتاجية العامل ل 

�شيما يف �شوء ح�شوله على اأجره يف املوعد والقدر املحدد.

واأكد حر�س وزارة املوارد الب�شرية والتوطني على بناء عالقات متوازنة 
وم�شتقرة بني اأ�شحاب العمل والعمال ترتكز على الرتا�شي وال�شفافية 
ال��ع��ام��ل يف  ي��اأت��ي يف مقدمتها ح��ق  وال��ت��ي  بينهم  امل��رم��ة  للعقود  وف��ق��اً 
الأمر  وهو  الوظيفية  مهامه  ب��اأداء  التزامه  اأج��ره نظري  على  احل�شول 

الذي يعزز من املمار�شات القانونية يف �شوق العمل بالدولة.
واأ�شار العوبد اإىل اأن اآلية عمل نظام حماية الأجور متكن اأ�شحاب العمل 
من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملني لديهم باأ�شهل الطرق واأي�شرها 
من خالل ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع م�شرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي.

ودعا اأ�شحاب العمل اإىل ت�شجيل وتوثيق اأي اتفاق مع العاملني لديهم 
ب�شاأن تغيري الأجر من خالل الأنظمة املعتمدة والإجراءات التي تطبقها 

الوزارة يف هذا ال�شاأن.
احل�شاب"  "ك�شف  خ��دم��ة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  العمل  اأ���ش��ح��اب  دع��ا  كما 
موقف  ح��ول  �شامال  تو�شيفا  لهم  يوفر  ال��ذي  التقرير  على  ل��الط��الع 
���ش��داد الأج���ور ع��ر نظام حماية الأج���ور وه��و الأم���ر الذي  املن�شاأة م��ن 
يف  النظام  ع��ر  الأج���ور  بتحويل  للتقيد  ال���الزم  ات��خ��اذ  على  ي�شاعدهم 

مواعيدها.
للمن�شاآت  اإليها  امل�شار  اخلدمة  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  وتوفر 

�شامل  تفاعلي  تقرير  اإر���ش��ال  يتم  حيث  �شهري  ب�شكل  لديها  امل�شجلة 
ا�شتباقي  ب�شكل  لإطالعهم  الإلكرتوين  بريديهم  عر  العمل  لأ�شحاب 
على حالة املن�شاأة يف �شجالت الوزارة مبا ي�شمن ح�شولهم اأوًل باأول على 
العاملني  وو�شع  من�شاآتهم،  مبلفات  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  جميع 

لديهم.
يذكر اأن دولة الإمارات �شاحبة الريادة يف اإطالق النظام الذي حظي منذ 
تطبيقه يف العام 2009 باإ�شادة منظمة العمل الدولية واعتمدته لحقاً 
العديد من الدول باعتباره اآلية اإلكرتونية ت�شمن ح�شول العاملني على 

اأجورهم يف مواعيدها.

جناح زامبيا ي�سم جموهرات ثمينة ومعادن نفي�سة ومنتجات زراعية متنوعة يف اأك�سبو 2020 
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود 

ال�شالم والفر�س ومن  اأر�س  اأكرث من جناح يف �شعار  اأ�شرتك 
الفر�س  تقع يف منطقة  التى  زامبيا  الأجنحة جمهورية  هذه 
باأك�شبو 2020، ولكن اطلق عليها اأي�شا اأر�س املعادن النفي�شة 
حتظى  اأن  اأهلتها  امل��ع��ادن  من  كبرية  جمموعة  من  متتلكه  ملا 
باملركز ال�شابع يف ت�شدير معدن النحا�س على م�شتوى العامل، 
روؤو�س  وج���ذب  لال�شتثمار  ال��رتوي��ج  م��ن  ال��ه��دف  يحقق  مم��ا 

الأموال الأجنبية.
القدمية  بالع�شور  ت��ب��داأ  رح��ل��ة  يف  زواره  زام��ب��ي��ا  ج��ن��اح  ي��اأخ��ذ 
الفريد  ل��ل��ت��ح��ول  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وخططتها  امل�شتقبل  اإىل 
وال�شتمتاع بثقافتها البحرية واكت�شاف الفر�س التى توفرها 
الزائر  ي�شتمتع  كما  ال��وف��رية،  الطبيعية  م��وارده��ا  خ��الل  من 
بعجائب الطبيعة اخلالبة التى تنفرد بها عن العامل، وتر�شم 
والأغاين  وال��درام��ا  بالرق�شات  اجلمهور  وج��وه  على  البهجة 
والأ�شعار التقليدية والطقو�س النابعة من الرتاث من خالل 
�شا�شات عر�س كبرية تو�شح مراحل التطور والتنمية واملعامل 

ال�شياحية.
ترحيبية  بلوحة  زامبيا  جمهورية  جناح  داخ��ل  الرحلة  فتبداأ 
تقبع يف ال�شدارة مقابل املدخل الرئي�شي ، وبجوارها خريطة 
اأف��ري��ق��ي��ا وم��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى اخل��ري��ط��ة، وخ��ط��ت ك��ل��م��ات ت��ن��م عن 
تنوع فريد من املجتمعات والعادات وكاأن هذه الكلمات عنوان 
الأخر و�شعت قاعدة  اأوفهر�س اجلناح، وعلى اجلانب  للرحلة 
مدى  تظهر  اخل�شب  من  ملنحوتة  من��وذج  عليها  ثبت  خ�شبية 

علم جمهورية  عليه  علق  ج��دار  زامبيا، وحتت  الفن يف  اتقان 
زامبيا قاعدتني عليهما منوذجني الأول من اخل�شب منحوتة 
املعدن  الزمباوي من  ال�شعب  واأخ��رى وجه من  فنية مبتكرة، 
و�شور �شعره امل�شنوع من الأ�شالك على اأنه يف دوائر ع�شوائية 
غري مكتملة، وهذا يعتر من الفنون الت�شكيلية باملعادن تظهر 

دقة الفنان الت�شكيلي يف جمهورية زامبيا.
التى  الطبيعية  امل���وارد  اأه���م  م��ن  واح���دة  اإىل  الرحلة  وتنتقل 
خ�ش�شت  ل��ذل��ك  ال���زراع���ة،  وه��ى  زام��ب��ي��ا  جمهورية  بها  تهتم 
الزراعة  مبكانة  تعرف  التى  الإر���ش��ادي��ة  اللوحات  من  الكثري 
واهميتها، وقدمت طرق الزراعة احلديثة بالتقطري  للحفاظ 
واللوحة  الغذائية،  ال�شلة  يف  التوازن  وعم  والبيئة،  املياه  على 
تو�شح باملعلومة اأن زامبيا حمور انتاج الفواكهة واخل�شروات 
وعلى  الغذائية،  ال�شناعات  يف  ال�شتمرار  ع��زز  مم��ا  املختلفة 
جانب اللوحة بع�س ال�شور للرثوة احليوانية ، بل فرد اجلناح 
لهذه الرثوة مكان وا�شع ي�شاعد الزائر على التحرك بكل ي�شر، 
فبجوار اجلدار ر�شت �شناديق زجاجية �شمت مناذج متنوعة 

لوجوه وطيور متثل البيئة يف زامبيا.
راق�شات  بزاوية يف اجلناح، ت�شم  اأخ��رى للرتحيب  ويف لوحة 
والعادات  الثقافة  يعك�س  ال��ذي  كالفلكلور  حمليني  وراق�شني 
اإىل  ي�شري  مكتوب  ن�س  اإىل  بالإ�شافة  زام��ب��ي��ا،  يف  والتقاليد 
الثقافية  ال�شاحة  ف�شيئاًعلى  هاماً�شيئاً  دوراً  تلعب  زامبيا  اأن 
املعا�شرة، وذلك يت�شح جليا يف تطوير �شناعة الأفالم والكتابة 
الرامية  وامل��ج��م��وع��ات  الب�شرية  وال��ف��ن��ون  وامل�����ش��رح  ل��ل��درام��ا 
واملو�شيقى التى تخرج اأف�شل ما يف البالد، كما يتجلى ذلك يف 

احلاجة اإىل �شالت للعرو�س الفنية واملتاحف واملعار�س الفنية 
ومراكز الفنون ، بالإ�شافة اإىل الفنون املعا�شرة املوجودة من 
قبل البالد وثمة كثري من الفر�س ال�شائحة يف دخل املنطقة 
وخارجها، وهذه املخطوطة كتبت باللغتني العربي والإجنليزي 

للتعريف بالرتاث والتاريخ والثقافة.
املجوهرات  لعر�س  زام��ب��ي��ا  ج��ن��اح  يف  تخ�شي�شه  مت  رك��ن  ويف 
زامبيا  الركن،  تعريفية على هذا  التى كتب يف لوحة  الثمينة 
املورد الأول ل�شوق املجوهرات العاملية، وقبل باب اخلروج يقف 
الزائر اأمام ال�شغولت اليدوية وال�شناعات احلرفية التى تعود 
للرتاث والأعمال الفلكلورية، من �شناعة القباعات وال�شالل، 
والقطع الفنية ال�شغرية وفوق هذا الركن توجد �شورة لرئي�س 

جمهورية زامبيا تتو�شط اجلدار. 
والهدف من م�شاركة جمهورية زامبيا يف اأك�شبو 2020 ، هو 
واأن تكون  والتعدين،  الزراعة  املتنوعة بني  ملنتجاتها  الرتويج 
جميع  مع  التفاقيات   وتوقيع  لال�شتثمار  الر�شمية  البوابة 
من  وال�شتفادة  وال�شتثمار  اخل��رات  لتبادل  امل�شاركة  ال��دول 
منتجاتها  عر�س  عن  ف�شال  واملعرفة،  والتكنولوجيا  العلوم 
ال�شكر والتبغ  ال����ذرة وال���ن وق�����ش��ب  امل��ت��م��ي��زة م��ن  ال��زراع��ي��ة 
والفواكهة واخل�شروات، ويف التعدين الكثري من املعادن مثل 
النحا�س والمل��ا���س وال��رم��ال واحل��ج��ر اجل���ريي، وغ��ريه��ا من 
ال�شناعات الدقيقة، كما تهتم  التى تدخل يف  النفي�شة  املعادن 
واملن�شجات  والخ�شاب  واملطاط  الكيماويات  مثل  بال�شناعات 
ال��ب��ن��اء والورق  ال��ي��دوي��ة واحل���رف الفنية وم���واد  وامل�����ش��غ��ولت 

وغريها مما يدخل يف جميع مناحي احلياة. 

حماكاة الأفاتار وعر�س ال�سباب يبهران 
زوار اإك�سبو دبي يف جناح اليابان

•• دبي - وام:

اإك�شبو   " م��ع��ر���س  زوار  ي��ت��واف��د 
اليابان،  " على جناح  2020 دبي 
الأجنحة  اأب������رز  م���ن  ت��ع��د  وال���ت���ي 
امل�����ش��ارك��ة واأك����رثه����ا اإق����ب����اًل، من 
وعر�س  "الأفاتار"  حم��اك��اة  اأج���ل 

ال�شباب الفريد .
وات���ب���ع م�����ش��وؤول��و اجل���ن���اح طريقة 
تطبيق  خ��الل  من  م�شبقا  احلجز 
"اإك�شبو دبي" عر الهواتف النقالة 
اتباع  اأو الزحام مع  ، ملنع التكد�س 
ك���اف���ة الإج������������راءات الح�����رتازي�����ة 

والإر�شادات املتبعة.
وي�شتعر�س جناح اليابان يف اإك�شبو 
من  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة   2020
مو�شوع  ح���ول  تتمحور  امل��ح��ت��وى 
بيئة  يف  الأفكار"  تلتقي  "حيث 
اأحدث  ت�شتخدم  ابتكارية  ع��ر���س 
التقنيات العاملية، وي�شتمتع الزوار 
 ، ا�شتثنائية  مفاهيم  با�شتك�شاف 
والثقافة  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
ال�شيافة  وتقاليد  والتكنولوجيا 
التقليدية يف اليابان ، و�شوًل اإىل 
م�شتقبل اأف�شل عر تبادل الأفكار 
التاريخي  امل�شار  يحاكي  نحو  على 

الثقايف لليابان.
نوعها  من  وفريدة  مثرية  جتربة 
داخل  نوعها  من  �شابقة  تكون  قد 
، ي�����ش��ت��م��ت��ع بها  ال�����دويل  امل��ع��ر���س 
اإك�شبو  زوار  م��ن  وال�شغار  الكبار 
دب�����ي ، م����ن خ�����الل ج���ول���ة داخ����ل 
الزمن  عر  وال�شفر  اليابان  جناح 
للدخول  الأم���ث���ل  اخل���ي���ار  وي��ع��د   ،
من   ، واخل��ي��ال  ال�شحر  ع��امل  اإيل 
خ��الل حم��اك��اة ت��ب��داأ منذ دخولك 
اجلناح وت�شليمك الهواتف الذكية 
امل��خ�����ش�����ش��ة ال���ت���ي ت���ت���م اإع���ارت���ه���ا 
ل���ل���زوار؛ وت��ت��ع��ق��ب م��ا ي��ب��دون من 
تلك  ا�شتخدام  ليتم  به  اهتمامهم 
خا�شة  خامتة  اإن�����ش��اء  يف  البيانات 
بذلك ال��ي��وم وال��وق��ت ، م��ن خالل 
حت��ل��ي��ل احل���رك���ات والن���ف���ع���الت ، 
تقنية  ع��ر  اأم��ام��ك  يعر�س  بينما 

عامل   Silky Fine Mist
للغاية  دق��ي��ق  ان��دم��اج��ي  ���ش��ب��اب��ي 
�شركة  اأن��ت��ج��ت��ه  ج���دي���د  م��ف��ه��وم   ،
"بانا�شونيك" ، ي�شاعد علي ت�شور 
جتربة  يف  الأب�����ع�����اد  ث����الث����ي  ف����ن 

اإبداعية .
ال��ن��ظ��ام �شمن عامل  وي��ع��م��ل ذل���ك 
���ش��ب��اب��ي ان���دم���اج���ي ؛ م���ك���ون من 
�شائلني، نظًرا لأن ال�شباب يتبخر 
ب�شرعة بعد التن�شيط ، فاإنه يوفر 
اإح�شا�ًشا بالتريد مريًحا مع منع 
ال�شاخن  ، ويرد اجل�شم  الرطوبة 
قريبة،  م�������ش���اف���ة  م����ن  م���ب���ا����ش���رة 
مريح  ت��ري��د  ب��اإح�����ش��ا���س  �شت�شعر 
من خالل ر�س الرذاذ مبا�شرة على 
من  ف��وري��ة  راح���ة  لتوفري  اجل�شم 

احلرارة ال�شديدة.
اجلناح  اأروق���ة  داخ��ل  اجلولة  تبداأ 
بالرتحيب بال�شيوف مع ت�شاميم 
التقليدية  اليابانية  الأوري��غ��ام��ي 
ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد ال��ت��ي ت��رم��ز اإىل 
فن  با�شتخدام  الآخ��ري��ن  اح���رتام 
اأوري��ج��ات��ا ، وت�����ش��ل اإ���ش��ع��ارات اإىل 
الذي   ، املرافق لك  النقال  الهاتف 
"زهرة" يابانية مميزة  لك  ير�شح 
م���ن اخل����ي����ارات امل���ط���روح���ة لدى 
النظام الذكي الذي يرافقك داخل 
اجلناح ، ولكل زهرة معني وهدف 

حمدد.
ا�شتثنائية  رحلة  ال��زائ��ر  ويخو�س 
ي�����ش��وده��ا �شباب  ب��ي��ئ��ة  ف���ري���دة، يف 
با�شتخدام فن ثالثي  الدقة  فائق 
الأب�����ع�����اد، ل��ت��ج��رب��ة غ����ام����رة غري 
تعر  و���ش��ور  م�شاهد  يف  م�شبوقة 
عن التحديات الجتماعية والبيئة 

التي تواجه العامل اليوم.
ويحر�س م�شممو اجلناح الياباين 
ال�شلة  على نقل دوره��ا يف توطيد 
بني التقنية والب�شر ، وبعد عر�س 
�شيق عن التاريخ الياباين مبكوناته 
، يبداأ يف تق�شيم الغرفة الرئي�شية 
و�شط ال�شباب اإىل 4 اأب��واب متثل 
ف�شول ال�شنة ، ويطلب من كل زائر 
اأن يختار الف�شل الذي يحبذه ، ثم 

الأبعاد  ثالثية  غرفة  اإىل  ينقلك 
ب��اأ���ش��ك��ال واأل�������وان زخ��رف��ي��ة متثل 
اليابان  ل�شعب  التقليدي  ال��رتاث 
وح�شية  �شوتية  م��وؤث��رات  و�شط   ،
اإيل  ينقلك  حتى   ، رائعة  وب�شرية 
تندمج  حيث  درج��ة   360 م�شرح 
املتطورة  ال���ب���ي���ان���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
م��ع ف��ن اجل��راف��ي��ك ، ع��ر "الكرة 
الأر�شية " الذي يظهر علي هيئة 

بلورة زجاجية �شخمة .
وي���وف���ر اجل���ن���اح ال��ي��اب��اين ل����زواره 
فر�شة ذهبية لال�شتمتاع بالرتفيه 
املعتمد على التكنولوجيا الرفيعة 
 ، ال�شطناعي  الذكاء  ، من خالل 
ويقوم الهاتف الذكي بر�شم لوحة 
كظله  ت��راف��ق��ه  زائ���ر  لكل  خمتلفة 
على �شا�شات عر�س �شخمة ، تظهر 
"اأفاتار"  هيئة  يف  ال�شباب  و�شط 

بلون مميز وخمتلف لكل زائر.
مفهوم  ع��ل��ى  "الأفاتار"  وي���ق���وم 
وم�شاركة  والن�����ش��ج��ام  امل�����ش��ارك��ة 
اأف�شل الأف��ك��ار، من خ��الل جتربة 
ر�شم  على  تعتمد  التقنية،  عالية 
"الهاتف  كونها  ا�شطناعية  �شورة 
ي���دور داخل  النقال" ، ع��ن ك��ل م��ا 
وانفعالت  م�����ش��اع��ر  م��ن  زائ���ر  ك��ل 
جتاه "العر�س"، وت�شنيفه يف عدد 
 ، والتف�شيالت  اله��ت��م��ام��ات  م��ن 
بداية باختيار كل زائر لف�شل من 
يبداأ  النهاية  ويف   ، ال�شنة  ف�شول 
كل "اأفاتار" بعر�س اأف�شل الأفكار 
جم�شم  علي  تظهر  التي  واحللول 
تنتهي  بعدها   ، " كوكب" الأر�س 
اجلولة التي ت�شتغرق �شتني دقيقة 
ال�شغار  م��ن  ح���اد  ت�شفيق  و���ش��ط 

والكبار .
بتوقيع  ت�����ش��م��ي��م��ه  ج����اء  امل�������ش���روع 
ناغاياما  "ياكو  الهند�شي  املكتب 
جناح  وي��ق��ع   ، اآ�شوو�شييت�س"  اآن���د 
ال���ي���اب���ان يف م��ن��ط��ق��ة »ال���ف���ر����س« 
ويجمع  دب���ي«   2020 ب»اإك�����ش��ب��و 
ال�شكل اخلارجي ل�شبكة اجلناح ما 
بني الأمناط اليابانية والأرابي�شك 

التقليدية.

اإك�سبو 2020 دبي من�سة عاملية لطرح و�سائل التنقل الذكية 
•• دبي - وام: 

دبي   2020 اإك�شبو  معر�س  ٌيعد 
الأعمال  ل��ق��ط��اع  ع��امل��ي��ة  من�شة   ،
لطرح  لل�شركات  ذهبية  وف��ر���ش��ة 
ف����ري����د من  ح������دث  اأف�����ك�����اره�����ا يف 
العقول  " توا�شل  ك��ان  ل��ذا  ن��وع��ه 
ر�شمياً  ���ش��ع��اراً  امل�شتقبل"  و�شنع 

للمعر�س.
العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأه���م  ك�شفت  و 
اأجنحة  داخ��ل  اأب��رز منتجاتها  عن 
و�شائل  جم��ال  يف  خا�شة   ، بالدها 
التنقل الذكي ، بدءا من املحركات 
ال���ه���ي���دروج���ي���ن���ي���ة وال������دراج������ات 
ال�شفر  م���غ���ام���رات  اإىل  وو�����ش����وًل 
�شايك  ���ش��رك��ة  ل��ل��ف�����ش��اء. ومت���ّث���ل 
ال�����ش��ي��ارات ال�شيني  م��وت��ور ق��ط��اع 
 ، دب��ي   2020 اإك�شبو  معر�س  يف 
الختبارية  �شيارتها  عن  ك�شفت  و 
والعاملة  القيادة  ذاتية   KUN
تها  ، على من�شّ بالطاقة اجلديدة 
يف جناح ال�شني ، وتعتر ال�شيارة 
�شايك  ل��دى  الأح���دث  النموذجية 
ال���ت���ي ت�شيء  ال��ن��ج��وم  اأب������رز  م���ن 
اجلناح ال�شيني يف املعر�س ، حيث 
تعّر عن التقنيات القوية واملبتَكرة 
تطويرها  يجري  التي  واملتقّدمة 
وت�����ش��ن��ي��ع��ه��ا ح���ال���ي���اً يف ال�����ش��ني . 
وتقّدم ال�شيارة النموذجية جتربة 
ف��ري��دة ل���زّوار اجل��ن��اح ال�شيني يف 
، وهي جتمع  دبي   2020 اإك�شبو 

ل��ق��ط��ار ف��و���ش��ي��ن��غ ال�����ش��ي��ن��ي فائق 
لالبتكار  ب����ارز  اإجن����از  ال�����ش��ري��ع��ة، 
يف  احل��دي��د  لل�شكك  التكنولوجي 
املبهرة  ال��ع��رو���س  اأح����د  ال�����ش��ني، 

داخل جناح ال�شني .
ويف اجلناح الأملاين ، ك�شفت �شركة 
"ليليوم  طائر  تاك�شي  عن  اأملانية 
مركبة  اأن  توؤكد   ، النفاثة  جيت" 
تكون  اأن  ميكن  العمودي  الإق��الع 
الأ�����ش����ا�����س خل����دم����ة ج����وي����ة عند 
 ، ���ش��ن��وات  �شت  غ�شون  يف  الطلب 
التي تعمل  الطائرة  و مت ت�شميم 
اخلم�شة  ذات  ال��ن��ف��اث��ة  ب��ال��ط��اق��ة 
اإىل  ت�شل  مل�شافة  لل�شفر  مقاعد 
رحلة  وه����ي   ، ك��ي��ل��وم��رت   300
ب��اأق�����ش��ى �شرعة  ���ش��اع��ة  ت�����ش��ت��غ��رق 
الأ�شعار  اأن  ال�����ش��رك��ة  وت��ع��ت��ق��د   ،

ب���ني ال��ت��ف��اع��ل احل���ي���وي ال���ذك���ي ، 
واملقاعد   ، ال�����ش��وئ��ي��ة  وال���ط���اق���ة 
والتفاعل   ، اجل���اذب���ي���ة  م��ن��ع��دم��ة 
وتقنيات  التج�شيدي  الت�شويري 
ال���ق���ي���ادة ال���ذات���ي���ة امل��ت��ق��ّدم��ة لكي 
الذكي  ال��ت��ن��ّق��ل  م�شتقبل  تعك�س 
امل�شنعة  ال�����ش��رك��ة  ق��ام��ت  ح��ي��ث   ،
بت�شميم KUN ب�شكل م�شرَتك 
تواجدت  ت�����ش��م��ي��م��ي��ة  ِف������َرق  ع���ر 
ال�شينية  ���ش��ن��غ��ه��اي  م����ن  ك����ل  يف 

والعا�شمة الريطانية لندن.
بتجربة  ال��������زوار  ي�����ش��ت��م��ت��ع  ك���م���ا 
ال�شني  ق���ط���ار  يف  ف���ري���دة  ق���ي���ادة 
ال�شرعة يف رحلة افرتا�شية  فائق 
ت�شبه احللم ، ويعد جهاز حماكاة 
يتميز  ال�����ذي  احل����دي����د،  ال�����ش��ك��ك 
قيادة  وق����م����رة  ق����اط����رة  ب���ن���م���وذج 

للفرد  دولًرا   70 ح��وايل  �شتكون 
لل�شفر عر املدينة. وحلقت ن�شخة 
يف  اجل��دي��دة  طائرتها  م��ن  اأ�شغر 
التحكم  خ���الل  م��ن   2017 ع���ام 
حددت  كما   ، ميونيخ  يف  بعد  ع��ن 
ال�شركة - التي اجتذبت ا�شتثمارات 
باأكرث من 100 مليون يورو 87 
اإ����ش���رتل���ي���ن���ي منذ  م���ل���ي���ون ج��ن��ي��ه 
هدًفا   ،  2015 ع��ام  يف  تاأ�شي�شها 
اأجرة  ���ش��ي��ارات  ت��ق��دمي  يف  يتمثل 
جوية على غرار اأوبر يف عدة مدن 
بحلول عام 2025. وجاء احتفاء 
ديناميكية  ب�شيارة   ، بلجيكا  جناح 
م�����ن قبل  خ�������ش���ي�������ش���ا  م�������ش���ن���ع���ة 
اأحدث  متثل  التي  و   ، "رايديل" 
والرتويج  ال��ن�����ش��ر  يف  الب���ت���ك���ارات 
ل��ق��ي��ادة ال����دراج����ات ب�����ش��ك��ل ع����ام ، 
البلجيكي  دراج��ة  اجلناح  وعر�س 
ف��ي��ك��ت��ور ك��ام��ب��ي��ن��ريت�����س وال�����ذي 
يف  امل�شجل  القيا�شي  الرقم  حطم 
�شاعة براديل عام 2019 . ولفت 
اجلناح البلجيكي اإىل تعهد "بايك 
اب��ت��ك��ارات يف  م��رك��ز  فاللي" وه���و 
اأهمية  ، بزيادة  الريا�شيات  جمال 
، كما  ال��دراج��ات يف املجتمع  قيادة 
قام بن�شر فكرة �شبكة طرق �شريعة 
للدراجات يف بلجيكا ، ويف امل�شتقبل 
يتمكن النا�س من تاأجري درجاتهم 
التنقل  مراكز  من  التقنية  عالية 
مدن  اإىل  والن���ت���ق���ال   ، امل��خ��ت��ل��ف��ة 

خالية متاماً من النبعاثات .

دب���ي   2020 اإك�������ش���ب���و  وي���ع���ت���ر 
للدول  ال��ع��امل  على  مهمة  ن��اف��ذة 
ومنها  فيه،  امل�شاركة  والقطاعات 
ال�شوء  وت�شليط  ال��ف�����ش��اء  ق��ط��اع 
على تطور و�شناعة الف�شاء حول 
القطاع  هذا  اأهمية  وعلى  العامل، 
خا�شة،  الإن�������ش���ان  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ولكوكب الأر�س ب�شورة عامة.
الأمريكي  اجل���ن���اح  زي������ارة  وت���ع���د 
الذين  ل�����ل�����زوار  ف����ري����دة  جت���رب���ة 
ن�شخة  م�شاهدة  باإمكانهم  �شيكون 
»فالكون  الأ�شل عن �شاروخ  طبق 
»�شبي�س  �شركة  اأطلقته  الذي   »9
���ش��اروخ مداري  اأول  اإك�����س«، وه��و 
من الدرجة الأوىل قادر على اإعادة 
العن�شر  يعتر  وال���ذي  ال��ط��ريان 
الأع�����ل�����ى ارت����ف����اع����اً ع����ن الأر��������س 
حيث   ،2020 اإك�����ش��ب��و  مب��ع��ر���س 
ويعتر  طابقاً،   14 ارتفاعه  يبلغ 
ال�����ش��اروخ الأكرث  9 ه��و  ف��ال��ك��ون 

حتليقاً يف الوليات املتحدة، .
جديداً  نهجاً  دب��ي  اإك�شبو  وتبني 
والذي   ، متغري  ع���امل  يف  للتنقل 
ال��������زوار يف رح���ل���ة عر  ي�����ش��ح��ب 
كيفية  ل�شتك�شاف  واملكان  الزمان 
والأفكار  والب�شائع  الب�شر  تفاعل 
والبيانات ، كونه منارة ل�شتك�شاف 
، والط��الع على  امل�شتقبل  تقنيات 
يف  امل�شتدام  النقل  اب��ت��ك��ارات  اأخ���ر 
العامل، وغريها من و�شائل التنقل 

ال�شديقة للبيئة.



الثالثاء   11  يناير    2022  م   -    العـدد   13439  
Tuesday  11  January   2022   -  Issue No   1343908
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اإع����������الن
لالقم�شة  ال�ش�����ادة/�شهارى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1014316 
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد فاحت حممد بركات من 24% اىل %50
تعديل ن�شب ال�شركاء 

حممد نبيل م�شطفى اورفه يل من 25% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد عبداهلل احمد ال�شلمان ال علي
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوىل ا�شبانيا كافترييا 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2495532 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حامد احمد علي  ح�شن احلامد من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء 

حامد احمد علي  ح�شن احلامد من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 ا�شافة جوان كارلو�س جاريرو فرييرو %100
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انفايرو لال�شتثمار 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:2809891 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

AAJ GROUP L.L.C اإ�شافة اأيه اأيه جيه جروب ذ.م.م 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

AAJ REAL ESTATE LLC حذف اأيه اأيه جيه للعقار ذ م م 
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة بينونة للدواجن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1827796 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حمد �شهيل عوي�شه اخلييلي %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
لنظمة  الفنية  ال�ش�����ادة/الفكار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التكييف ذ.م.م  رخ�شة رقم:1496987 
تعديل اإ�شم جتاري من/ الأفكار الفنيه لأنظمة التكييف ذ.م.م 

TECHNICAL IDEAS AIR CONDITIONING SYSTEM L.L.C 

اإىل /هارفرد لالن�شاءات �س.ذ.م.م
HARVARD CONSTRUCTION L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شرت�س واي لدارة العقارات وال�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:3731597 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ذو القرنني ب�شارت على %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / مانع على طالب ح�شني احلارثى من مالك اإىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء / مانع على طالب ح�شني احلارثى من 100 % اإىل %51
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل اإ�شم جتاري من/ اك�شرت�س واي لدارة العقارات و ال�شيانه العامه

 EXPERTS WAY PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /اك�شرت�س واي لدارة العقارات واملقاولت العامة ذ.م.م
 EXPERTS WAY PROPERTY MANAGEMENT & GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط / حذف �شيانة املباين 4329901

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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
ال�شت�شارية  للخدمات  المارات  ال�ش�����ادة/�شبكة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1098281 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد �شالح حممد �شعيد املحرزى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد �شالح حممد �شعيد املحرزى من 100 % اإىل %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فري�شت انرتنا�شيونال للتجارة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FIRST INTERNATIONAL GENERAL TRADING -SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شبكة المارات للخدمات ال�شت�شارية 
EMIRATES NET CONSULTANCY SERVICES 

اإىل /�شبكة المارات للخدمات ال�شت�شارية ذ.م.م 
EMIRATES NET CONSULTANCY SERVICES L.L.C 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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخليار الف�شل خلدمات الفح�س- فرع ابوظبي 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1180926 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالرحيم ا�شماعيل على عبدالرحيم الفهيم %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة اخليار الف�شل خلدمات الفح�س 
BEST CHOICE TESING SERVICES

تعديل وكيل خدمات / حذف �شالح حممد نا�شر �شعيد املعمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف جونا�شيالن اوما

تعديل راأ�س املال / من 250000 اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ اخليار الف�شل خلدمات الفح�س - فرع ابوظبي

BEST CHOICE TESTING SERVICES -ABU DHABI BR 
اإىل /بي �شي تي ا�س خلدمات الفح�س والتفتي�س ذ.م.م 

 C T S TESTING AND INSPECTION SERVICES L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات فح�س و �شيانة اخلزانات البرتولية 0910010

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات هند�شة الك�شف على جتهيزات املن�شاآت ال�شناعية 7120013
تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاولت اإن�شاء خطوط اأنابيب النفط و الغاز الطبيعي 4220902
تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية 0910018

تعديل ن�شاط / اإ�شافة فح�س خطوط الأنابيب ومعاجلتها 7120008
اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية العني- ذات م�شوؤولية 

CN قد تقدموا الينا بطلب حمدودة- فرع 2 رخ�شة رقم:1102595-2 
تعديل جن�شية ال�شركاء / زياد امري احمد �شالح من الأردن اإىل الإمارات العربية املتحدة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / زياد امري احمد �شالح من �شريك اإىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء / زياد امري احمد �شالح من 49 % اإىل 100 %

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد خالد حممد مرتف اجلابرى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

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

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

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ال�شدقاء اخلم�شة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1071541 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون الأ�شدقاء اخلم�شة 

FIVE FRIENDS SALON 

اإىل /�شوبر ديل لأعمال الكهربائية وال�شباغ 
SUPER DEAL ELECTRICAL & PAINTING WORKS

تعديل عنوان / من اأبوظبي م�شفح ال�شناعيه _ م 37 - ق 21 - حمل 7 _ املالك حممد 
�شهيل عنر م�شلم الكثريي اإىل اأبوظبي امل�شفح م 6 451121 451121 حكومة اأبوظبي

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اأعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح و�شيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية 4329904

تعديل ن�شاط / حذف ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال 9602101
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فون بريي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1183571 
تعديل اإ�شم جتاري من/ فون بريي 

PHONE BERRY 
اإىل /بيهاين�س للدعاية والعالن 

BEHANCE ADVERTISING 
تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شميم وانتاج اللوحات العالنية وتركيبها 7310010

تعديل ن�شاط / اإ�شافة جتهيز واإنتاج الهدايا العالنية 7310004
تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شميم واإنتاج العالنات  7310006

تعديل ن�شاط / اإ�شافة طباعة املطبوعات التجارية  1811001.1
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ت�شميم مواقع ال�شبكة املعلوماتية  6201005

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات الطباعة والن�شر  70064
تعديل ن�شاط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  4741011

 تعديل ن�شاط / حذف بيع �شرائح الهواتف اللكرتونية- بالتجزئة  4741012
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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا واحة امل�شاء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1055111 
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافترييا واحة امل�شاء 

EVENING OASIS CAFETERIA

اإىل /مطعم واحة امل�شاء
 EVENING OASIS RESTAURANT

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة مطعم 5610001
 تعديل ن�شاط / حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( 5610003

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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
CN قد تقدموا الينا بطلب تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جرين دروب لتجارة املياه رخ�شة رقم:2674365 

تعديل اإ�شم جتاري من/ جرين دروب لتجارة املياه 
GREEN DROP WATER TRADING 

اإىل /جرين دروب لتجارة املواد الغذائية 
GREEN DROP FOODSTUFF TRADING

 6 م  امل�شفح  اأبوظبي  اإىل  اخرين  و  احمد  اأحمد خليفة  نا�شر  ال�شيد   220272 39 م  امل�شفح  اأبوظبي  / من  تعديل عنوان   
202101974930 202101974930 حكومة اأبوظبي

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأ�شماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة ) 4721007
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع التوابل و البهارات - بالتجزئة 4721030

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الفواكه واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة  4721004

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املياه املعدنية - بالتجزئة  4722004
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شمن والزيوت النباتية - بالتجزئة 4721029

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأرز - بالتجزئة  4721031
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املنكهات ومك�شبات الطعام )املركزات الغذائية( - بالتجزئة  4721035

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة م�شروبات باردة و �شاخنة 5630004
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الع�شائر - بالتجزئة 4722002

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع امل�شتح�شرات ال�شيدلنية غري الدوائية - بالتجزئة 4772004
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شابون وم�شتح�شرات العناية بال�شعر - بالتجزئة 4772012

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة 4721013
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الأ�شماك و احليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة 4721006

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة 4721033
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة 4723001

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الدواجن املجمدة - بالتجزئة 4721011
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع البي�س - بالتجزئة 4721003

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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فولتك للمقاولت الكهربائية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2246479 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة ح�شام حممود حممد �شحاته  %50
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد م�شطفى م�شطفى الديب %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شائب ادهم القا�شمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ادفان�شد كري ذ.م.م  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1476571 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مكى حمادى فيا�س امل�شاري %24
 تعديل جن�شية  ال�شركاء  

علي عو�س جمعان �شبيح من اليمن اىل المارات العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:رمياح لتجارة مواد الطباعة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي غرب 10 ، 0 مبنى ال�شيخ حامد احمد 

بن حامد واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل التجاري: 2683327 

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

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/01/06 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2022/1/10  - العدل بالرقم:2205000700  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ليفلز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN العقارية رخ�شة رقم:4070720 
قد تقدموا الينا 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 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مرناة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�شت�شارات والنتاج العالمي
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2062658 

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 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الق�شى 
  CN لتجارة املعدات الطبية  رخ�شة رقم:1771932 

قد تقدموا الينا 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 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13439 بتاريخ 2022/1/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الريموك 

CN لغ�شيل لل�شيارات   رخ�شة رقم:1197746 
 قد تقدموا الينا 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 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإن��ه ل  اأم�س الثنني   ق��ال وزي��ر الإ�شكان الريطاين مايكل ج��وف  
يزال هناك �شغط على امل�شت�شفيات الريطانية، واإن البالد لي�شت يف 

و�شع ي�شمح لها بالتعاي�س مع فريو�س كورونا.
الختبارات  خاللها  �شتتوافر  التي  امل��دة  عن  �شوؤال  على  اإجابة  ويف 
اأداة حيوية ملكافحة  ال�شريعة جمانا، قال جوف اإن هذه الختبارات 
و�شع  اإىل  “ننتقل  نيوز  ل�شكاي  وق��ال  بعد.  تنته  مل  التي  اجلائحة 
ميكن القول فيه اإننا ن�شتطيع التعاي�س مع كوفيد واإن ال�شغط على 

اخلدمات ال�شحية الوطنية واخلدمات العامة احليوية يرتاجع«.
واأ�شاف “لكن من ال�شروري بالطبع اأن ندرك اأننا مل ن�شل اإىل هذا 

الو�شع بعد... �شتكون هناك بع�س الأ�شابيع ال�شعبة املقبلة«.

اإن  الثنني  اأن��در���ش��ون  ماجدالينا  ال�شويدية  ال���وزراء  رئي�شة  قالت   
الإ�شابة  ح��الت  ل��زي��ادة  للت�شدي  اإ�شافية  ت��داب��ري  �شتتخذ  ب��الده��ا 
الرعاية  نظام  على  اإ�شافية  اأع��ب��اء  فر�شت  التي  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ال�شحية.
يف  بكوفيد19-  الإ���ش��اب��ات  اأع���داد  يف  ح��ادة  زي���ادة  ال�شويد  و�شهدت 
يف  اأوميكرون  للمتحور  ال�شريع  النت�شار  بفعل  الأخ���رية  الأ�شابيع 
عدد  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ال�شحية  ال�شلطات  و�شجلت  ال��ب��الد.  اأن��ح��اء 
اإج��راء عدد  الرغم من  األ��ف حالة، على   60 بلغ  قيا�شيا لالإ�شابات 

حمدود من الختبارات.
ب��ال �شك.  ي��ت��ده��ور  “الو�شع  م��وؤمت��ر �شحفي  اأن��در���ش��ون يف  وق��ال��ت 

ومعدل الإ�شابة يف ال�شويد بلغ م�شتوى مرتفعا غري م�شبوق”.
وتت�شمن التدابري اجلديدة اللتزام بالعمل من املنزل قدر الإمكان 

وتقليل عدد الأ�شخا�س امل�شموح به حل�شور املنا�شبات العامة.
11 م�شاء.  ال�شاعة  اأبوابها بحلول  اأن تغلق  كما يجب على املطاعم 
ثمانية  ع��ن  تزيد  ل  جمموعات  يف  اجللو�س  ال���رواد  على  و�شيتعني 

اأ�شخا�س.
و�شيتم تقييم فاعلية هذه التدابري، لكن من املتوقع اأن تظل �شارية 

ملدة اأربعة اأ�شابيع على الأقل.

�شديدة  اأوم��ي��ك��رون،  باملتحورة  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ات  ع��ن  ال�شني  اأبلغت 
اأقل  اأم�س الثنني حيث تواجه البالد عدة بوؤر للوباء قبل  العدوى 

من �شهر على انطالق الألعاب الأوملبية يف بكني.
العام  اأواخ��ر  الأوىل  للمرة  ُر�شد فريو�س كورونا  البلد حيث  ينتهج 
اإىل  الوباء  باحتواء  �شمحت  كوفيد” التي  “�شفر  �شيا�شة   ،2019

حد ما.
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  اق��رتاب  مع  يقظتها  من  ال��دول��ة  وت�شاعف 

ال�شتوية 4-20 �شباط-فراير.
 13 عددهم  البالغ  الكبرية  “�شمال”  �شياآن  مدينة  �شكان  يخ�شع 
مليون ن�شمة للعزل لالأ�شبوع الثالث بعد ر�شد ع�شرات الإ�شابات يف 

نهاية كانون الأول-دي�شمر املا�شي.
اأثار ت�شجيل عدة حالت باملتحورة اوميكرون نهاية الأ�شبوع املا�شي 
يف مدينة تيناجني ال�شاحلية الكبرية الواقعة على بعد حوايل 150 
 21 عن  الإب��الغ  ومت  ال�شلطات.  قلق  بكني،  �شرق  جنوب  كيلومرًتا 

اإ�شابة جديدة بكوفيد19- الثنني يف تياجنني.
واأو�شت املدينة �شكانها الذين ي�شل عددهم تقريًبا اإىل 14 مليون 
كوفيد19-  فحو�شات  جُت��ري  فيما  منازلهم  يف  بالبقاء  �شخ�س، 
وا�شعة النطاق. مت اإغالق جميع املدار�س وتعليق رحالت القطار مع 

بكني.

عوا�صم

لندن

�ضتوكهومل

بكني

 البابا يدافع عن اللقاحات
الفاتيكان-اأ ف ب

دعا البابا فرن�شي�س الثنني املجتمع الدويل اإىل “موا�شلة جهود” التلقيح 
معترا اأن الوباء يفر�س “عالجا للواقع” يف مواجهة انت�شار “معلومات ل 
اأ�شا�س لها”. ويف كلمة األقاها اأمام اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املتعمد لدى 
الكر�شي الر�شويل لتبادل التهاين بحلول العام اجلديد قال البابا “اإنا نرى 
يف هذه الأيام كيف اأن مكافحة اجلائحة ما زالت تقت�شي جهدا كبريا من 

اجلميع، وما زلنا نتوقع اأن يكون العام اجلديد مليئا بالتحديات”.
الج��ت��م��اع��ي��ة ويح�شد  ال��ع��زل��ة  ك��ورون��ا يخلق  ف��ريو���س  زال  “ما  واأ����ش���اف 
ال�شحايا. لذلك من املهم اأن ت�شتمر اجلهود املبذولة لتلقيح ال�شكان باأكر 
امل�شتوى  على  متعددا  ال��ت��زام��ا  “يتطلب  ذل��ك  اأن  اإىل  ممكن” لفتا  ق��در 
التزام  اإىل  اأي�شا  ال��دويل. وثمة حاجة  املجتمع  وال�شيا�شي وكّل  ال�شخ�شي 
�شامل من قبل املجتمع الدويل، حتى يتمكن كّل �شكان العامل من احل�شول 
ب�شورة مت�شاوية على الرعاية الطبية الأ�شا�شية وعلى اللقاحات”، وفق ما 

جاء على موقع الفاتيكان.
نعي�س يف عامل  اأ�شبحنا  لالأ�شف،  اأخالقي.  التزام  الطبية  “العناية  وتابع 
باأن نكون  من التناق�شات الأيديولوجية القوية. غالبا ما ن�شمح لأنف�شنا 
م�شروطني باأيديولوجية اللحظة التي غالبا ما تكون مبنية على معلومات 

ل اأ�شا�س لها اأو حقائق موثقة ب�شكل 
تاأكيد  “اأي  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  �شّيئ”. 
ي��ق��ط��ع رواب�����ط العقل  اأي��دي��ول��وج��ي 
الب�شري بالواقع املو�شوعي لالأ�شياء. 
والوباء، بخالف ذلك، يفر�س علينا 
منا  يتطلب  للواقع  ع��الج  م��ن  ن��وع��ا 
النظر اإىل امل�شكلة يف وجهها واعتماد 

احللول املنا�شبة حللها”.
لي�شت  “اللقاحات  ال��ب��اب��ا  وب��ح�����ش��ب 
متثل  لكنها  لل�شفاء  �شحرية  اأدوات 
العالجات  اإىل  بالإ�شافة  بالتاأكيد، 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��ط��وي��ره��ا، احل���ل الأك���رث 

منطقية للوقاية من املر�س”.

�سجل دموي يف 2021.. منظمة مينية تك�سف عن 2842 انتهاكا للحوثي

 بعد »جل�سة الأكفان«.. نزاع ال�سرعية يهدد الربملان العراقي

مر�سح ال�سلطة يقر بهزميته بالنتخابات يف م�سقط ت�سافيز 
يف  ج��رى  �شابق  اق���رتاع  نتائج  الق�شاء  األ��غ��ى  بعدما  ج��دي��د، 
اأُع���ِل���ن مر�ّشح  ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��ر. يف غ�����ش��ون ذل����ك، 
التي  زوجته  وكذلك  موؤّهل  غري  �شوبرلنو  فريدي  املعار�شة 
كانت �شتحّل مكانه. يف نهاية املطاف، اأ�شبح �شريجيو غاريدو 
نائب  اأري���ي���ازا،  خ��ورخ��ي  ���ش��ّد  املعار�شة  امل��ع��روف مر�ّشح  غ��ري 
ت�شافيز. يف  ال�شابق و�شهر  ووزير اخلارجّية  ال�شابق  الرئي�س 
املوعد  اأغلقت مكاتب الق��رتاع يف  الولية،  بارينا�س، عا�شمة 

املحّدد نحو ال�شاعة 18،00 )22،00 ت غ(.
ودعي نحو 607 اآلف من �شّكان الولية البالغ عددهم 870 

األًفا اإىل �شناديق القرتاع.
الأر�س  ه��ذه  ب��ي  رّح��َب��ْت  “لقد  الت�شويت  بعد  اأري��ي��ازا  وق���ال 
اأري��ازا من  ويتحّدر  بارينا�س”.  ابن  باأّنني  واأ�شعر  مثل البن، 

نتائج  اإلغاء  بعد  الولية  هذه  يف  مر�ّشًحا  حّل  لكّنه  كراكا�س، 
القرتاع ال�شابق وعدم رغبة احلاكم املنتهية وليته اأرغيني�س 
اأرييازا “اليوم  ت�شافيز، �شقيق هوغو ت�شافيز بالرت�ّشح. وقال 

داعًيا الن�شطاء اإىل الت�شويت. ل يحّق لنا اأن ننام”، 
“نعم،  ه��ت��اف��ات  غ��اري��دو  �شريجيو  اأن�����ش��ار  رّدد  جهتهم،  م��ن 

ن�شتطيع فعل ذلك!” خالل ت�شويت مر�ّشحهم.
كما  نف�شها  النتيجة  “�شنحّقق  لل�شحافّيني  غ��اري��دو  واأّك����د 
م��زي��د من  م��ع  ال��ث��اين/ن��وف��م��ر )ف���وز( لكن  ت�شرين   21 يف 
موارد  “ا�شتخدام وحتويل”  وانتقد خالل احلملة  التاأّلق”. 

الدولة مل�شلحة مر�ّشح ال�شلطة.
لنا�شطني  املّرر”  “غري  بالعتقال  الأح���د  املر�ّشح  ن��ّدد  كما 
ال��ت��اأّك��د من  بر�س  فران�س  لوكالة  يت�شّن  اأّن���ه مل  غ��ري  اث��ن��ني، 

بر�س  لفران�س  ليون  نيل�شون  وقال  العتقالت.  هذه  ح�شول 
و�شط  ب��ول��ي��ف��ار  ب���الزا  ق���رب  م��در���ش��ة  يف  ب�شوته  الإدلء  ب��ع��د 
اأف�شل حتى  اأج���ل دمي��وق��راط��ّي��ة  اأن��ا���ش��ل م��ن  “اأنا  ب��اري��ن��ا���س، 

نتمّكن من العي�س ب�شكل اأف�شل يف بالدنا«.
األ��ف جندي يف   15 بينهم  اأمني  األ��ف عن�شر   25 وُن�شر نحو 

الولية، وفق ما اأفاد مرا�شل فران�س بر�س.
يكت�شب احلفاظ على م�شقط “القائد” حيث ُدعي ال�شّكان اإىل 

الت�شويت على من�شب احلاكم، اأهّمية رمزّية.
خليفة  م����ادورو،  حلكومة  رئي�شّية  منطقة  بارينا�س  وُتعتر 
اأرا�شي زراعّية وخمزوًنا نفطًيا. كما  اإذ ت�شّم  هوغو ت�شافيز، 
الع�شابات  ح��رب  حيث  الكولومبّية  احل���دود  م��ن  قريبة  اأّن��ه��ا 

وجّتار املخّدرات.

•• بارينا�س-اأ ف ب

اأقّر نائب الرئي�س الفنزويلي ال�شابق ووزير اخلارجّية ال�شابق 
النتخابات  يف  بهزميته  الأح��د  الأول  اأم�س  اأري��ي��ازا   خورخي 

التي اأجريت لنتخاب حاكم لولية بارينا�س.
املتوافرة  للمعلومات  وفًقا  اأّن��ه  تويرت  اأرييازا على على  وكتب 
املجل�س  ي��ك��ن  مل  وق����ت  يف  الهدف”،  يف  ن��ن��ج��ح  “مل  ل���دي���ه 
النتخابي الوطني قد اأعلن بعد نتائج الت�شويت الذي جرى 

الأحد.
اأم���ن���ي ك��ث��ي��ف، ك���ان ���ش��ّك��ان ولي����ة بارينا�س  وو����ش���ط ان��ت�����ش��ار 
الفنزويلي  الرئي�س  م�شقط  كونها  والرمزّية  ال�شرتاتيجّية 
اإىل اخ��ت��ي��ار حاكم  ال��راح��ل ه��وغ��و ت�شافيز ق��د دع��ي��وا الأح���د 

•• عوا�صم-وكاالت

اليمن  يف  ح��ق��وق��ي��ة  جل���ن���ة  ك�����ش��ف��ت 
مليلي�شيات  دام  و�شجل  انتهاكات  ع��ن 
احلوثي خالل عام 2021، نتج عنه 
مقتل واإ�شابة املئات من املدنيني من 
“هجمات مبا�شرة وع�شوائية”  جراء 
بف�شح  م��ط��ال��ب  و����ش���ط  ال����ب����الد،  يف 
جرائمها اأمام املجتمع الدويل واإعادة 

ت�شنيفها اإرهابية.
جاء ذلك يف بيان ل�”اللجنة الوطنية 
للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق 
الأمم  م����ن  امل���دع���وم���ة  الإن�شان”، 
امل��ت��ح��دة، ع��ن اأع��م��ال��ه��ا خ���الل العام 

املا�شي.

نحو 3 اآالف انتهاك
وحققت  ر�شدت  اإنها  اللجنة  وقالت 
يف  حدثت  انتهاك  واقعة   2842 يف 
خمتلف املحافظات اليمنية، وت�شرر 
اجلن�شني  م��ن  �شحية   4096 فيها 
�شقوط  بينها  م��ن  الأع���م���ار،  وب��ك��اف��ة 

ا�شتهداف  ج���راء  وج��ري��ح  قتيل  ب��ني  �شحية   1237
املدنيني من قبل امللي�شيات احلوثية بينهم 403 قتيل، 
منهم 30 امراأة و48 طفاًل وكذلك 768 جريح من 

بينهم 85 من الن�شاء و167 من الأطفال.
اإثر  �شحية   296 �شقوط  ت�شجيل  اإىل  البيان  واأ���ش��ار 
و35  ام���راأة   17 بينهم  نا�شفة  وع��ب��وات  األ��غ��ام  انفجار 
واإخفاء  تع�شفي  اعتقال  واقعة   1158 ور�شد  طفل، 
وديني،  اأث���ري  ع��ني   23 وا�شتهداف  وت��ع��ذي��ب،  ق�شري 
واملن�شاآت  الطبية  ال��ط��واق��م  على  اع��ت��داء  واق��ع��ة  و15 
العامة  املباين  من   580 وتدمري  ال�شحية،  وامل��راف��ق 
واخلا�شة، و17 مدر�شة لالأطفال، ور�شد 122 واقعة 

جتنيد اأطفال دون �شن 15 عاما.
ولفت البيان اىل اأن الفريق امليداين للجنة وثق تفجري 

•• بغداد-وكاالت

جديدا،  منعطفا  العراق  يف  ال�شيا�شية  العملية  دخلت 
وقع  على  الأوىل،  جل�شته  اجل��دي��د  ال��رمل��ان  عْقد  بعد 
ف��و���ش��ى و����ش���راخ و���ش��ج��ال ح���اد ب���ني ال���ن���واب، لتنتهي 
ال�شابق حممد  الرملان  رئي�س  باختيار  اجلل�شة  اأعمال 
احللبو�شي لولية ثانية، و�شط اعرتا�س من قبل كتل 

�شيعية على ما ح�شل يف اجلل�شة.
الأع�شاء  اأكر  برئا�شة  العراقي  الرملان  وبداأت جل�شة 
�شنا، وه��و ال��ن��ائ��ب حم��م��ود امل�����ش��ه��داين، ال���ذي ك��ان هو 
الآخ����ر م��ر���ش��ح��ا ل��رئ��ا���ش��ة ال���رمل���ان، لكنه ت��ع��ر���س اإىل 
اأج��واء مرتبكة  ال��ن��واب، يف ظل  اعتداء من قبل بع�س 
و�شجال حاد حول الكتلة الأكر، حيث اأغمي عليه وُنقل 

اإثر ذلك اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.
وانطلقت اأعمال اجلل�شة برئا�شة رئي�س ال�شن الحتياط 
الثاين، خالد الدراجي، حيث مت الت�شويت على اختيار 
والنائب عن  ثانية،  رئي�شا للرملان لولية  احللبو�شي، 

التيار ال�شدري، حاكم الزاملي، نائبا له.
الأول  ال�شن  رئي�س  اأع��ل��ن  اجلل�شة،  جم��ري��ات  وخ���الل 
اأن���ه ف��اق م��ن غيبوبته، واأن���ه رفع  حم��م��ود امل�����ش��ه��داين 
اإىل  ي�شتند  ل  ح�شل  م��ا  واأن  اآخ���ر،  وق��ت  اإىل  اجلل�شة 
راأي قانوين، وهو ما اأثار �شجة وجدًل، ب�شاأن قانونية 

اجلل�شة.

يوم ماأ�ساوي
احلكمة،  لتيار  العامة  الهيئة  ع�شو  و�شف  جهته،  من 
باأنها  ال��ن��واب  ملجل�س  الأوىل  اجلل�شة  اجل��ب��وري،  فهد 

“يوم ماأ�شاوي«.
وقال اجلبوري، يف ت�شريح �شحفي: اإنه “يوم ماأ�شاوي 
ي��ك��رر الف�شل الن��ت��خ��اب��ي، وم���ا ج���رى يف ال��رمل��ان من 

اعتداء على رئي�س ال�شن اأمر موؤ�شف«.
ل�شخ�شنة  وج��ود  ول  الق�شاء،  اإىل  “�شنتجه  واأ���ش��اف: 

لإجراء املقابالت املبا�شرة مع ال�شحايا وذويهم و�شهود 
العيان.

 2021 ال��ع��ام  خ��الل  ع��ق��دت  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
ل�شحايا  واملغلقة  العلنية  ال�شتماع  جل�شات  من  ع��ددا 
الإخفاء الق�شري والتعذيب والعنف القائم على النوع 
ال�شحفيني  وف��ئ��ة  ال��ق�����ش��ري  وال��ت��ه��ج��ري  الج��ت��م��اع��ي، 
التحقيق  يف  ا�شتمرارها  اللجنة  وج���ددت  والأط���ف���ال. 
انتهجته  ال��ذي  النحو  على  الإن�شان  حقوق  بانتهاكات 
بها  املعمول  الدولية  للمعايري  وفقا  عملها  بداية  منذ 
النزاع  اأط���راف  كافة  داع��ي��ة  التحقيق،  جل��ان  قبل  م��ن 
اإىل اللتزام مببادئ القانون الدويل الإن�شاين وقانون 
حقوق الإن�شان املت�شمنة كفالة واحرتام وحماية حقوق 
الإن�شان دون اأي متييز، وحظر اأ�شكال النتهاكات حلق 
املدنيني يف احلياة وال�شالمة اجل�شدية والنف�شية وعدم 

60 منزل، وتهجري 106 حالة، والر�شد والتحقيق يف 
69 واقعة قتل خارج نطاق القانون، وا�شتمعت اللجنة 
خاللها لأكرث من 8526 �شاهد وُمبلغ و�شحية على 
اأمن����اط خمتلفة م��ن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق الإن�����ش��ان التي 

حدثت يف غالبية املحافظات اليمنية.

اإخفاء ق�سري وتعذيب وتهجري
واأكد البيان اأن اأع�شاء اللجنة نفذوا 15 جولة ميدانية 
ت��ع��ز وحل���ج وم�����اأرب و�شبوة  يف م��دي��ري��ات حم��اف��ظ��ات 
ا�شتهداف  ب��وق��ائ��ع  للتحقيق  واحل��دي��دة  وح�����ش��رم��وت 
على  خمتلفة  م��ق��ذوف��ات  و���ش��ق��وط  ال�شكنية  الأح���ي���اء 
الأحياء ال�شكنية واملدار�س واملرافق الطبية، وال�شتماع 
النزول  اإىل  اإ�شافة  العيان،  ال�شحايا و�شهود  لعدد من 
حمافظة   18 يف  امل��ي��دان��ي��ني  للباحثني  ال��ي��وم��ي  �شبه 

ال��ت��ي ع��ار���ش��ت ج��ل�����ش��ة الرملان،  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ف�����ش��ائ��ل 
واعترْتها تدبريا من التيار ال�شدري.

راف��ق اجلل�شة  مل��ا  ع��ن غ�شبه  التن�شيقي  الإط���ار  وع��ّر 
الأوىل ملجل�س النواب، واعترها غري د�شتورية.

“حاولنا  عنه:  �شدر  بيان  التن�شيقي، يف  الإط��ار  وق��ال 
جاهدين منع انزلق الأمور اإىل هذا التخندق احلا�شل 
الذي �شاهدناه اليوم، والذي ينذر بخطر �شديد، وقد 
اليوم من اعتداء على رئي�س  ا�شتنكارنا ما ح�شل  اأث��ار 
ال�شن ملجل�س النواب، واإثارة الفو�شى يف جل�شة املجل�س، 
مما دفع رئي�س ال�شن اإىل طلب تعليق اجلل�شة للتدقيق 
ب�شوابط  قانونية  طعن  لئحة  تقدمي  بعدم  القانوين 

الرت�شيح«.

مع احللبو�شي يف ذلك، و�شيقرر لنا الق�شاء باإعادة عقد 
جل�شة الرملان الأوىل، باعتبار امل�شهداين رفع اجلل�شة 
اأمًرا  يعد  ج��رى  م��ا  اأن  ع��ن  حديث  وه��ن��اك  للمداولة، 

مدبًرا«.
برئا�شة  الأول  ق�شمني؛  اإىل  ال�شيعية،  الكتل  وانق�شمت 
مقتدى ال�شدر، الذي متكن من حتقيق تقارب وحتالف 
نتقدم”،  “بالعزم  وه���ي  �شنية  ك��ت��ل��ة  اأك����ر  م��ع  اأويل 
“احلزب الدميقراطي  وكذلك اأكر كتلة كردية، وهي 

الكرد�شتاين«.
وعلى اجلانب الآخر، يقف حتالف “الإطار التن�شيقي”، 
املالكي،  ن���وري  ال��ق��ان��ون  دول���ة  ائ��ت��الف  رئي�س  برئا�شة 
ال�شيا�شية  ال��ف��ت��ح، والأج��ن��ح��ة  ك��ذل��ك حت��ال��ف  وي�����ش��م 

والتعليمية  املدنية  الأع��ي��ان  تعر�س 
للمواطنني  لغ��ن��ى  ال��ت��ي  وال��ط��ب��ي��ة 

عنها لال�شتهداف والعتداء.
وع���رت ال��ل��ج��ن��ة ع��ن اإدان��ت��ه��ا لكافة 
وتقييد  ال��ت��ع�����ش��ف��ي��ة  الع����ت����ق����الت 
احلريات والتو�شع با�شتخدام احلب�س 
الن�شطاء  وت���ع���ر����س  الن�������ف�������رادي، 
والتهديد  ل��ل��رته��ي��ب  وال�����ش��ح��ف��ي��ني 
القانونية،  غري  واملحاكمة  واحلب�س 
�شهد   2021 ال��ع��ام  اأن  اإىل  م�شرية 
انتهاكات  ح��ج��م  يف  ك���ب���رياً  ارت���ف���اع���اً 

حقوق الإن�شان.

اإعادة ت�سنيفها اإرهابية
اليمني،  ال�شيا�شي  وامل��ح��ل��ل  ال��ك��ات��ب 
معني ال�شيادي، قال اإن العام املا�شي 
اإرهابية  اإلغاء ت�شنيف احلوثي  �شهد 
من قبل اإدارة الرئي�س الأمريكي، جو 
ب��اي��دن، مم��ا اع��ت��رت��ه ���ش��وءا اأخ�شر 
للتمادي يف انتهاكاتها بحق املدنيني.

ت�شريحات  يف  ال�����ش��ي��ادي،  واأ����ش���اف 
اأن اإلغاء  ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
فتكا  اأ�شد  ارتكاب جرائم  على  امليلي�شيات  �شجع  القرار 
وال�شيا�شيني  امل��ن��اوئ��ني  م��الح��ق��ة  م��ن  �شاعفت  ح��ي��ث 
اله�شتريية  الع�شكرية  هجماتها  وكثفت  والإعالميني 
ال��ي��م��ن��ي��ة واحل���دي���دة واجل�����وف وال�شالع  م�����اأرب  ع��ل��ى 
رواتب  رف�شها �شرف  على  ال�شعودية، عالوة  وجنوبي 
امل��وظ��ف��ني يف م��ن��اط��ق ���ش��ي��ط��رت��ه��ا وا���ش��ت��ح��واذه��ا على 
�شبه  اإلزامية  اإي��رادات ميناء احلديدة وفر�س جبايات 

اأ�شبوعية لإقامة فعاليات طائفية.
واأكد �شرورة ا�شتمرار ف�شح جرائم التنظيم وال�شغط 
من اأجل اإعادة ا�شتئناف الإدارة الأمريكية للقرار كونه 
ي�شع على طاولة جمل�س  اأن  ومثله يجب  ج��دا،  مهما 
الأمن، اإن كان هناك رغبة لر�س اأر�شية منا�شبة تقود 

اإىل �شالم �شامل.

اأف���ق���ده ال���ق���درة على  “لكن ال��ه��ج��وم ع��ل��ي��ه  واأ����ش���اف: 
ولالأ�شف  امل�شت�شفى،  اإىل  اإ�شابته  اإث��ر  ونقل  ال�شمود، 
ال�شديد ا�شتمرت بع�س الكتل باإجراءات اجلل�شة دون اأي 
م�شريا اإىل “عدم اعرتافنا مبخرجات  �شند قانوين”، 
ك��ون��ه��ا متت  ون��ائ��ب��ي��ه،  املجل�س  رئ��ي�����س  ان��ت��خ��اب  جل�شة 
بتاأدية  ملتزًما  زال  ما  ال��ذي  ال�شن  رئي�س  وج��ود  بعدم 

مهامه«.

نحو املحكمة االحتادية
ب������دوره، ق����ال اخل��ب��ري ال���ق���ان���وين ع��ل��ي ال��ت��م��ي��م��ي: اإن 
“مفو�شية النتخابات حددت الرئي�س الأكر �شنا، مع 
رئي�س  تعر�س  م��ن  وم��ا ح�شل  اث��ن��ان،  وه��م  الحتياط 

ال�شن اإىل العتداء يجب فتح حتقيق يف مالب�شاته«.
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح  يف  ال��ت��م��ي��م��ي،  واأ����ش���اف 
اأن “احلل هو اللجوء اإىل املحكمة الحتادية  عربية”، 
رفع  للمعرت�شني  يحق  اإذ  اجلل�شة،  �شرعية  يف  للبّت 
لفتا  اجلل�شة”،  مب��ج��ري��ات  للنظر  ق�شائية،  دع���وى 
يف  دائ���م  ب�شكل  حت�شل  اخل��الف��ات  تلك  “مثل  اأن  اإىل 

الرملانات الأخرى«.
واأدى اأع�شاء الرملان اجلديد اليمني الد�شتورية خالل 
اجلل�شة التي ُعقدت يف العا�شمة بغداد، و�شط حالة من 

ال�شجال والفو�شى.
اأبي�س  و���ش��اح��ا  ال�شدرية”  “الكتلة  اأع�����ش��اء  وارت����دى 
الديني  للمرجع  انتمائهم  ع��ن  تعبريا  الأك��ف��ان  مثل 
ال�����ش��در، فيما  وال���د مقتدى  ال�����ش��در،  ال��راح��ل حممد 
�شهدت اجلل�شة هتافات من النواب امل�شتقلني؛ متجيدا 

لالحتجاجات ال�شعبية.
وتقدم التيار ال�شدري بطلب لعتباره الكتلة النيابية 
73 نائبا، فيما تقدمت الأحزاب  الأك��رث ع��دًدا، بواقع 
لالأحزاب  )جتمع  التن�شيقي،  الإط��ار  �شمن  املن�شوية 
لعتبارها  بطلب  ال�شدري(،  التيار  غري  من  ال�شيعية 

هي الأخرى، الكتلة النيابية الأكرث عددا.

 مقتل حمتج �سوداين ثان بعد مظاهرات الأحد 
••  اخلرطوم-رويرتز

ق���ال م�����ش��ع��ف��ون اأم�����س الث��ن��ني اإن 
تويف  ال�����ش��ودان  يف  ثانيا  متظاهرا 
ب��ع��د اإ���ش��اب��ت��ه يف راأ���ش��ه ب��ع��ب��وة غاز 
احتجاجات  يف  ل���ل���دم���وع  م�����ش��ي��ل 

مناه�شة للحكم الع�شكري.
وي�����ش��ل ب���ذل���ك ع����دد ال��ق��ت��ل��ى من 
اح����ت����ج����اج����ات  يف  امل����ت����ظ����اه����ري����ن 
النقالب  ومنذ  اثنني  اإىل  الأح���د 
ت�شرين  اأك���ت���وب���ر  يف  ال���ع�������ش���ك���ري 
وقالت  ق��ت��ي��ال.   63 اإىل  الأول 
املركزية  ال�������ش���ودان  اأط���ب���اء  جل��ن��ة 
اإن  الحتجاجية  للحركة  امل��وؤي��دة 

اإ�شابته  بعد  ت��ويف  الآخ��ر  املتظاهر 
ب���ع���ب���وة غ�����از م�����ش��ي��ل ل���ل���دم���وع يف 
رقبته. وقالت ال�شرطة ال�شودانية 
تعاملت مع  اإن��ه��ا  الث��ن��ني  بيان  يف 
بالقدر  امل��ت��ف��ل��ت��ة  احل������الت  “مع 
القانونية”  ال���ق���وة  م���ن  امل��ع��ق��ول 
واحد  م���دين  وف����اة  �شجلت  واإن���ه���ا 
 22 اأن  واأ�شافت  ثمانية.  واإ�شابة 
من رجال ال�شرطة اأ�شيبوا بجروح 

واأنها اعتقلت 86 م�شتبها بهم.
امل�شيل  الغاز  الأمن  واأطلقت قوات 
الذين  املتظاهرين  على  ل��ل��دم��وع 
خ���رج���وا ت�����ش��ام��ن��ا م���ع م��دي��ن��ة اأم 
الأكر  الق�شم  التي �شهدت  درم��ان 

م���ن ال��ع��ن��ف يف الأي�������ام الأخ������رية. 
ال�شري  م���ن  امل��ت��ظ��اه��رون  ومت��ك��ن 
بحري  مدينة  اإىل  درم���ان  اأم  م��ن 
لكن اأوقفهم �شيل من الغاز امل�شيل 
للدموع قبل اأن يتمكنوا من عبور 
اإىل اخلرطوم حيث واجهوا  ج�شر 

كذلك الغاز امل�شيل للدموع.
وب�������رر اجل���ي�������س الن�����ق�����الب ب���اأن���ه 
اأج���ل  م���ن  م��ط��ل��وب  “ت�شحيح” 
النتقالية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ا����ش���ت���ق���رار 
اإن  وق��ال  انتخابات  اإىل  والو�شول 
الحتجاجات ال�شلمية م�شموح بها 
واإن امل�شوؤولني عن �شقوط �شحايا 

�شُيحا�شبون.



الثالثاء   11  يناير    2022  م   -    العـدد   13439  
Tuesday  11  January   2022   -  Issue No   13439

10

عربي ودويل

وقالت تياجنني يف مطلع الأ�شبوع اإنها اكت�شفت اإ�شابتني 
قواعد  امل��دي��ن��ة  حكومة  واأع��ل��ن��ت  ب��اأوم��ي��ك��رون.  حمليتني 
ب��ي��ان يف �شاعة م��ت��اأخ��رة م��ن م�شاء  اخل���روج اجل��دي��دة يف 

الأحد.
وذكرت �شحيفة حملية تدعمها �شلطة احلزب ال�شيوعي 
يف مدينة اأنيانغ باإقليم خنان بو�شط ال�شني اأم�س الإثنني 
اإ�شابتني حمليتني باأوميكرون يف املدينة  انه مت اكت�شاف 
واأنه ميكن اإرجاع تف�شي املر�س يف املدينة اإىل طالب قادم 

من تياجنني.
واأعلنت اللجنة الوطنية لل�شحة يف ال�شني اأم�س الثنني 
ت�شجيل 157 اإ�شابة جديدة موؤكدة بفريو�س كورونا يوم 

••ب كني-رويرتز

�شكانها  عدد  يبلغ  التي  ال�شينية  تياجنني  مدينة  �شددت 
14 مليون ن�شمة قيود مغادرة املدينة وتطلب الآن  نحو 
اأو  العمل  اأرب���اب  من  موافقة  على  احل�شول  ال�شكان  من 
لكوفيد-19  �شلبي  واختبار  املغادرة  قبل  املدينة  �شلطات 

يف غ�شون 48 �شاعة من املغادرة.
الثنني  اأم�����س  بال�شني   الوطنية  ال�شحة  جلنة  وق��ال��ت 
منتقلة  21 حالة  �شجلت  ال�شمالية  ال�شاحلية  املدينة  اإن 
ارتفاعا  الأح��د  يوم  موؤكدة  اأعرا�س  عليها  ظهرت  حمليا 

من ثالث حالت يف اليوم ال�شابق.

الأحد نزول من 165 يف اليوم ال�شابق.
الإ���ش��اب��ات اجلديدة  م��ن   97 اأن  اللجنة  م��ن  بيان  وذك��ر 
يوم.  قبل   92 مع  مقارنة  حمليا،  العدوى  اإليها  انتقلت 
و���ُش��ج��ل م��ع��ظ��م الإ����ش���اب���ات امل��ح��ل��ي��ة اجل���دي���دة يف خنان 

وتياجنني و�شن�شي.
و�شجلت ال�شني اأي�شا 42 اإ�شابة جديدة مل تظهر عليها 
اأعرا�س نزول من 46 يف اليوم ال�شابق. ول ت�شنف ال�شني 

تلك احلالت على اأنها اإ�شابات موؤكدة.
يوم  �شجل حتى  الرئي�شي  ال�شني  ب��ر   اأن  اللجنة  وذك��رت 
اأي وفيات  اإ�شابة موؤكدة. ومل ت�شجل   103776 الأحد 

جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

تياجنني ال�سينية ت�سدد قيود ال�سفر مع تف�سي اأوميكرون 

•• عوا�صم-وكاالت

التي  امل��ت��الح��ق��ة  ال���ت���ط���ورات  م���ع 
ال�����ش��ودان خ���الل الفرتة  ���ش��ه��ده��ا 
�شرورة  اأه��م��ي��ة  ب�����رزت  امل��ا���ش��ي��ة، 
اإي������ج������اد ح�����ل ت����واف����ق����ي ل����الأزم����ة 
يف  للم�شي  ال��ب��الد،  يف  ال�شيا�شية 
طريق الإقامة دولة مدنية والبدء 
وبذل  وال�شالم،  التنمية  م�شار  يف 
م�شرتكة  اأر�شية  لإي��ج��اد  امل�شاعي 
الأزمة  ال��ف��رق��اء تقود لإن��ه��اء  ب��ني 

ال�شيا�شية.
و�شلطت �شحف عربية �شادرة اأم�س 
اآفاق املرحلة  الثنني، ال�شوء على 
التطورات  بعد  ال�شودان  يف  املقبلة 
البالد،  ���ش��ه��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ������رية 
الأممية  امل����ب����ادرة  جن����اح  وف���ر����س 
للحوار بني جميع الأطراف والتي 

لقت دعماً وترحيباً عربياً.
احلل باحلوار

وق����ال����ت ال�����ش��ح��ف ال���ع���رب���ي���ة اإن����ه 
هناك  دول����ي����اً،  اأو  ع��رب��ي��اً  “�شواء 
ال�شعب  ت��واف��ق واإج��م��اع على دع��م 
اإىل  تطلعاته  ال�شوداين يف حتقيق 
طريق  يف  وامل�شي  املدنية،  الدولة 

ال�شالم والتنمية والزدهار«.
ال�شاحة  ك���ان���ت  “اإذا  واأ�����ش����اف����ت 
بني  م�شطربة  تزال  ل  ال�شودانية 
و�شارع  م�����ش��ت��م��رة،  �شيا�شية  اأزم����ة 
موؤجج بالتظاهرات والحتجاجات، 
تقت�شي من جميع  اأن احلكمة  اإل 
مواقعهم،  خم��ت��ل��ف  يف  الأط������راف 
يعيد  �����ش����وء  اأي  ن���ح���و  الجت��������اه 

التهدئة وال�شتقرار«.
����ش���ان���دت  “الإمارات  وت����اب����ع����ت 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
واململكة  امل����ت����ح����دة  وال�������ولي�������ات 
التي  م����ب����ادرة احل�������وار  امل���ت���ح���دة، 

املتحدة،  الأمم  ب��ع��ث��ة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 
داعية الأطراف ال�شودانية لغتنام 
البالد  انتقال  ل�شتعادة  الفر�شة 
مبا  امل��دن��ي��ة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اإىل 
الد�شتوري  الإع���الن  م��ع  يتما�شى 

.»2019
اأن  املنتظر  املبادرة  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الثنني،  اأم�������س  تفا�شيلها  ت��ع��ل��ن 
ت�����ش��ت��ح��ق منحها  اأن���ه���ا  يف  ���ش��ك  ل 
الفر�شة من اجلميع، حتى مت�شي 
الأمام  اإىل  الدميقراطية  العملية 
باإجراء  النتقالية  الفرتة  وتنتهي 

النتخابات خالل عام 2023.
وقالت ال�شحيفة اإنه “لن ي�شتفيد 
م��ن حالة  ال�����ش��ودان  اأي ط���رف يف 
ب�شبح  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ال��الا���ش��ت��ق��رار 
النزلق اإىل الفو�شى، من دون اأي 
نتائج، بينما يبقى احل��وار، املخرج 
ير�شي  ح��ّل  اإىل  للتو�شل  الوحيد 
ال�شعب  تطلعات  ويحقق  اجلميع، 
وال���دمي���ق���راط���ي���ة  احل�����ري�����ة  اإىل 

وال�شالم والعدالة والزدهار«.

تنازلت متبادلة
وراأت ال�شحف العربية اأن ال�شودان 
حقيقياً  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً  م���اأزق���اً  ي���واج���ه 
عودة  فر�شة  اإه��دار  بعد  خ�شو�شاً 
قراره  ثم  ا�شتقالته،  عن  حمدوك 
الأ�شبوع  امل��ن�����ش��ب،  ع��ن  ب��ال��ت��خ��ل��ي 
املا�شي، بعدما اأكد اأنه حاول اإيجاد 

توافقات لكنه ف�شل.
“هناك  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
املكونني،  بني  مطلقة  ثقة  ان��ع��دام 
اللذين  وال�����ش��ي��ا���ش��ي،  ال��ع�����ش��ك��ري 
الب�شري  بنظام عمر  الإطاحة  ق��ادا 
ممار�شات  ج������راء   ،2019 ع�����ام 
اعترت اإخالًل مب�شمون الوثيقة 
بعد  اإل���ي���ه  اأدت  وم���ا  ال��د���ش��ت��وري��ة، 

ال�شارع  الفاعلة يف  الثورية  القوى 
يتطلب  م���ا  امل���ب���اح���ث���ات،  ب���ج���دوى 

اإحداث تغيري يف راأ�س ال�شلطة«.
“ت�شطدم  ال�����ش��ح��ي��ف��ة:  وق���ال���ت 
ال��ت��ي يراها  ال��ت��دخ��الت الأمم���ي���ة 
تردي  مب�شكالت  متاأخرة  البع�س 
وتفاقم  العامة  اخل��دم��ات  اأو���ش��اع 
ال����و�����ش����ع الق����ت���������ش����ادي وغ���ي���اب 
ال�����ش��ي��ول��ة امل���ال���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
الأزمات الداخلية، ما قاد اإىل تنفيذ 
ب��ن��ك اخلرطوم  اإ����ش���راب م��وظ��ف��ي 
ال����ذي دخ���ل ي��وم��ه ال�����ش��اد���س، مع 
وجود بوادر لإ�شرابات يف قطاعات 
الإداري  الفراغ  من  تعاين  عديدة 
منذ النقالب الع�شكري يف اأكتوبر 

)ت�شرين الأول( املا�شي«.
احلرية  بتحالف  ال��ق��ي��ادي  ول��ف��ت 
والتغيري نورالدين �شالح الدين، 
من  ل��ل��ح��ل  حم���اول���ة  اأي  اأن  اإىل 
جانب الأطراف الدولية لن ُيكتب 
لها النجاح اإذا مل تلب احلّد الأدنى 
وتتمثل  ال�شودانيني  تطلعات  من 
ب�شكله  الع�شكري  امل��ك��ون  اإب��ع��اد  يف 
احلايل عن ال�شلطة النتقالية مع 
اجلي�س  مب�شاركة  القبول  اإمكانية 
النتقايل  احل���ك���م  م�����ش��ت��وي��ات  يف 
جمل�س  ت�شكيل  اأو  مدنية  ب��ق��ي��ادة 
النظامية  القوات  فيه  متثل  دف��اع 

بعيدا عن اإدارة الدولة.

�شغوط اأمريكية
حول  العربية  ال�شحف  وت�شاءلت 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف  ك���ان���ت  اإذا  م���ا 
ظل  يف  اأمريكيا،  مطلباً  ال�����ش��ودان 
التي  اجل��دي��دة  الأمريكية  الإدارة 

يقودها جو بايدن.
يحدث  “ما  اإن  ال���ك���ات���ب  وق������ال 
ا�شتقالة  بعد  ال�����ش��ودان،  يف  ال��ي��وم 

ومواجهات  ت��ظ��اه��رات  م���ن  ذل���ك 
اأفق احلل  دامية، وبالتايل ان�شداد 
اأمام  ال�شودان  و�شع  ما  ال�شيا�شي، 

املجهول«.
املتحدة،  الأمم  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
مبادرتها  خ����الل  م���ن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع 
اجل�����دي�����دة ب�����اإط�����الق ح�������وار بني 
اأن  ال�����ش��ودان��ي��ة،  امل��ك��ون��ات  خمتلف 
و�شرورية  منا�شبة  اأر���ش��ي��ة  ت��وف��ر 
حل��م��اي��ة ال�����ش��ودان واحل�����وؤول دون 
الفو�شى،  ب����راث����ن  يف  ����ش���ق���وط���ه 
ال�شتقرار  اأ���ش��ب��اب  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
غري متوفرة بعد، والتفاقات التي 
ال�شودانية  ال�شلطات  ب��ني  اأب��رم��ت 

النتخابات، وا�شتمرار حراكه الذي 
اخل�شائر  من  املزيد  اإىل  يقود  قد 
مهمة  م��ن  ُي�شعب  مب��ا  الأرواح  يف 
القوة  ح�شم  عدم  بجانب  التوافق، 
تن�شيقيات  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  امل���وؤث���رة 
جلان املقاومة يف التحول اإىل حزب 
�شيا�شي ي�شارك يف ال�شلطة كطرف 

جديد يف معادلة احلكم«.
املفاو�شات  “يتطلب جناح  وتابعت 
الأمم��ي��ة اإق��ن��اع الأط���راف املختلفة 
اأر�شية  ع��ل��ى  ال����وق����وف  ب��اأه��م��ي��ة 
قبل  الو�شع  ك��ان  مثلما  م�شرتكة 
اإزاح�����ة ن��ظ��ام ع��م��ر ال��ب�����ش��ري، وهو 
اإذا مل تقتنع  اأم��ر ي�شعب حتقيقه 

خمتلف  يف  امل�شلحة  واجل��م��اع��ات 
امل��ن��اط��ق م��ا زال���ت ه�����ّش��ة. و�شددت 
على اأنه ل بد من احلوار، وتقدمي 
التم�شك  م���ع  م��ت��ب��ادل��ة  ت����ن����ازلت 
قيام  اأج��ل  الوثيقة من  مب�شامني 

ال�شودان الدميقراطي املاأمول.

عقبات وتدخل متاأخر
املتحدة  الأمم  اإن  ال�شحف  وراأت 
تواجه عر بعثتها لدعم النتقال 
الدميقراطي بال�شودان جملة من 
املطبات على طريق اإنزال مبادرتها 
لإن����ه����اء الن�������ش���داد ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
عليها  “يتعني  اإن��ه  وقالت  البالد. 

ال�شارع  يف  الفاعلة  ال��ق��وى  اإق��ن��اع 
املدنيني  ب��ني  ال�شراكة  با�شتمرار 
و�شفتهم  ال���ذي���ن  وال��ع�����ش��ك��ري��ني 
الرئي�شيني  امل�����ش��ل��ح��ة  ب��اأ���ش��ح��اب 
مفاو�شات  ع��ق��د  م��ه��م��ة  لت�شهيل 
توافقية  ح���ل���ول  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
املرحلة  م����ن  ت��ب��ق��ى  م����ا  ومت����ري����ر 

النتقالية«.
اأن  م���راق���ب���ون  “يرى  واأ�����ش����اف����ت 
البعثة الأممية �شتواجه مع�شالت 
عدم التوافق بني القوى ال�شيا�شية 
وخ�شية  للحل،  رئي�شية  اأط��ر  على 
ال�شارع  خ�شارة  م��ن  الأط����راف  ك��ل 
اإجراء  من  العام  ون�شف  ع��ام  قبل 

ب�شلطته،  بالحتفاظ  لتوكاييف 
فمن الوا�شح اأن الرو�س �شيطلبون 
م��ن��ه ت����ن����ازلت. وق����د ي���ك���ون ذلك 
ت��ك��ام��اًل اأك����ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، اأو 

“مطاردة  اأو  ثانية”،  ر���ش��م��ي��ة 
املنظمات غري احلكومية املناه�شة 

لرو�شيا«.
الرو�شي  ال��ت��دخ��ل  ���ش��م��ح  »ل��ئ��ن     

•• الفجر -خرية ال�صيباين

   يظهر �شيد الكرملني مرة اأخرى 
اأن��ه ق��ارب النجاة لزعيم من  على 
الكتلة ال�شوفياتية ال�شابقة... دور 

بعيد عن الأعمال اخلريية.
   مل يكن الرئي�س الكازاخ�شتاين 
ب�شكل  “اأ�شكر  للجميل.  ج��اح��د 
خا�س الرئي�س الرو�شي فالدميري 
ب�شرعة  ا���ش��ت��ج��اب  ل��ق��د  ب���وت���ني. 
بطريقة  وخ�������ش���و����ش���ا  ك�����ب�����رية، 
الرئي�س  ���ش��ّرح  لندائي”،  ودي���ة، 
جومارت  ق��ا���ش��م  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين 
خطاب  يف  اجلمعة  ي��وم  توكاييف 

متلفز.
ال��ت��ح��ق��ت جمموعة  ي����وم،     ق��ب��ل 
ودول  ال���رو����ش���ي���ة  ال�����ق�����وات  م����ن 
مو�شكو  م����ع  م��ت��ح��ال��ف��ة  اأخ�������رى 
باجلمهورية ال�شوفياتية ال�شابقة 
بعد عدة  القائمة،  ال�شلطة  لدعم 
�شعبية،  ���ش��غ��ب  اأع���م���ال  م���ن  اأي�����ام 

ع�شرات  ال�����ش��رط��ة  خ��الل��ه��ا  قتلت 
الزعيم  ورح������ب  امل���ت���ظ���اه���ري���ن. 
ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين يف وق���ت ���ش��اب��ق ب� 
اإىل  الد�شتوري  النظام  “ا�شتعادة 
املناطق”،  ج��م��ي��ع  يف  ك��ب��ري  ح���د 
الأمن  ق��وات  عمليات  اأن  م�شيفا 
الكامل  التدمري  “حتى  �شت�شتمر 

للنا�شطني«.

دائرة نفوذ
   بالن�شبة لفالدميري بوتني، فاإن 
ه���ذا الإن���ق���اذ ل��ن��ظ��ام ح��ل��ي��ف على 
ح�����دث. خالل  ان  ���ش��ب��ق  ح������دوده 
هزت  التي  الكرى  الحتجاجات 
بني  اأ�شهر  ع��دة  طيلة  بيالرو�شيا 
الزعيم  اأظهر  و2021،   2020
لنظريه  ث���اب���ًت���ا  دع���ًم���ا  ال���رو����ش���ي 
بدا  حيث  لوكا�شينكو،  األك�شندر 
ب�شعة  وب��ع��د  ان���ق���اذه.  خ�شبة  اأن���ه 
وقع  امل��ا���ش��ي،  �شبتمر  يف  اأ���ش��ه��ر، 
الزعيمان اتفاقية لتعزيز التكامل 

وكانت  بلديهما.  بني  القت�شادي 
���ا ه���ي احَل����َك����م بعد  رو����ش���ي���ا اأي�������شً
اأرمينيا  اندلعت بني  التي  احلرب 
واأذربيجان يف خريف عام 2020 
ن�شرت  ك��اراب��اخ، حيث  ناغورنو  يف 

الفي جندي حفظ �شالم.
   »بدور ال�شرطي هذا، يريد بوتني 
اأن يظهر اأن رو�شيا يف قلب اللعبة، 
واأن��ه��ا ت��ظ��ل ال�����ش��ام��ن لأم���ن دول 
يف  كما  ال�شابقة،  ال�شرقية  الكتلة 
حليل  ال�شوفياتي”،  الحت��اد  اأي��ام 
موؤ�ش�شة  ب���وت���ر،  غ���رمي���و  ك������ارول 
م���رك���ز اأب����ح����اث رو����ش���ي���ا واأوروب�������ا 
“وهدفها الرئي�شي هو  ال�شرقية. 
اإبقاء هذه الدول يف دائرة نفوذها 

.«
   ل غرابة يف ان ي�شدر ه��ذا عن 
الرجل الذي و�شف، عام 2005، 
باأنه  ال�شوفياتي  الحت��اد  �شقوط 
يف  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ك���ارث���ة  “اأعظم 
مرة  وق����ال  الع�شرين”،  ال���ق���رن 

اأخ������رى يف دي�����ش��م��ر امل���ا����ش���ي، يف 
التلفزيون  اأذاع�����ه  وث��ائ��ق��ي  فيلم 
الرو�شي، “لقد كان تفكًكا لرو�شيا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة حت���ت ا����ش���م الحت����اد 
ذلك،  على  ع��الوة  ال�شوفياتي”. 
“تخ�شى رو�شيا اأن يوؤدي مترد يف 
اإ�شقاط  اإىل  نفوذها  دول  اإح���دى 
كارول  ت�شري  لها”،  م���وال  ن��ظ��ام 
جرميو بوتر. ل تزال ذكرى اإقالة 
يانوكوفيت�س،  فيكتور  ال��رئ��ي�����س 
احلليف القوي لبوتني، يف اأعقاب 
 ،2014 ع���ام  احتجاجية  ح��رك��ة 

حية يف اأوكرانيا.

»�سيطلب الرو�س تنازالت«
   »متثل هذه الأزمة يف كازاخ�شتان 
خطًرا على بوتني، لأنها ميكن اأن 
ت�شكل �شريًرا لثورة ملونة جديدة 
اأورا�شيا  يف  ال�شعبية  النتفا�شات 
يف العقد الأول من القرن احلايل، 
لئن  الواقع،  يف  املحرر.  مالحظة 

ارتفاع  ���ش��د  ال���ث���ورة  ه����ذه  ب�����داأت 
����ش���ارع العديد  ال���غ���از، ف��ق��د  ���ش��ع��ر 
املطالبة  اإىل  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ن 
احلاكم”،  النظام  من  بالتخل�س 
املوؤرخة  اأك����رم����ان،  ج��ال��ي��ا  ُت����رثي 
ما  وف�شاء  رو�شيا  يف  املتخ�ش�شة 

بعد الحتاد ال�شوفياتي.
ال���ت���ي ق��دم��ه��ا �شيد  امل�����ش��اع��دة     
الكازاخ�شتاين  لنظريه  الكرملني 
بعيدة كل البعد عن الح�شان. كما 
يت�شح من قائمة املطالب التي مت 
و���ش��ع��ه��ا ع��ل��ى ت���وي���رت، الأرب����ع����اء، 
�شحيفة  حترير  رئي�شة  قبل  من 
ال�شلطة(،  )���ش��وت  ال��ي��وم  رو���ش��ي��ا 
مقابل  ���ش��ي��م��ون��ي��ان،  م��ارج��ري��ت��ا 
تدخل رو�شي. فقد اأ�شارت اإىل اأنه 
امل�شاعدة،  بالتاأكيد  علينا  “يجب 
�شروط  و�شع  ��ا  اأي�����شً علينا  ولكن 
اأ�شياء  مطالبة، من بني  معينة”، 
اأخرى، “بالعرتاف ب�شبه جزيرة 
“كلغة  وب���ال���رو����ش���ي���ة  القرم”، 

حمدوك  اهلل  عبد  ال����وزراء  رئي�س 
الغرب  ع��ل��ي��ه  ل  ي����ع����وِّ ك�����ان  ال������ذي 
والوليات املتحدة يف اإدارة التحول 
مواجهات  م����ن  ال����دمي����ق����راط����ي، 
ب��ني امل��ج��م��وع��ات ال��راف�����ش��ة حلكم 
وب����ني قوات  ال�������ش���ارع  ال��ع�����ش��ك��ر يف 
الأمن بت�شكيالتها املختلفة، يوحي 
باأننا اأمام و�شع م�شطرب قد يقنع 
الأم��ري��ك��ي��ني ب���اأن ال���ش��ت��ق��رار اأهم 

من الدميقراطية«.
واأ�شاف “لكن الإ�شارات الأمريكية 
الكرى تقول اإن الدميقراطية ما 
الرئي�س  اأجندة  على  اأولوية  زال��ت 
ما  ال��ع��امل��ي��ة، خ�شو�شاً  ب��اي��دن  ج��و 
الدميقراطيات  م��وؤمت��ر  يف  راأي��ن��اه 
الذي ُعقد يف نهاية العام الفائت«.

مع  “املواجهة  اإن  ال��ك��ات��ب  وق����ال 
ال�������ش���ني ه����ي ال����ن����ظ����ارة ال���ك���رى 
لروؤية  بايدن  اإدارة  ترتديها  التي 
اأمريكا  ترتدي  كانت  كما  ال��ع��امل، 
مواجهة  يف  الباردة  احل��رب  نظارة 
واإن  ���ش��اب��ق��اً،  ال�شوفييتي  الحت����اد 
وتوغلها  اأفريقيا  يف  ال�شني  متدد 
اقت�شادياً يف القارة ال�شمراء هو ما 
يجعل لل�شودان قيمة ا�شرتاتيجية 
من  العاملية،  ال�شطرجن  ل��وح��ة  يف 

وجهة النظر الأمريكية«.
القطع  ترتيب  اإط���ار  “يف  واأ���ش��اف 
على لوحة ال�شطرجن العاملية تبقى 
امل�شاحة العربية من العامل خالية 
اأهمية  تكمن  وه��ن��ا  الأدوات،  م��ن 
كل من ال�شودان وتون�س كمن�شات 
اأمريكا  م�شروع  لإط��الق  حمتملة 
والذي  العربي،  العامل  اجلديد يف 
���ش��ي��ك��ون ع��ن��وان��ه خ���الل م���ا تبقى 
من اإدارة بايدن لفة ثانية وناعمة 
بن�شخته  العربي”  “الربيع  م��ن 

املعدلة«.

دبلوما�شية”،  لفتات  الأق���ل  على 
ت��ل��خ�����س ج��ال��ي��ا اأك�����رم�����ان... مبا 
يف  بيادقه  بتقدمي  لبوتني  ي�شمح 

البالد.            عن الك�سربي�س

�سحف عربية: احلوار احلل الوحيد للأزمة يف ال�سودان

االأزمة يف كازاخ�ستان:

بوتني »�سرطي« اجلمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة...!
تخ�سى رو�سيا اأن يوؤدي مترد يف اإحدى دول نفوذها اإىل اإ�سقاط نظام موال لها

بدور ال�سرطي هذا, يريد بوتني اأن يظهر اأن رو�سيا 
تظل ال�س�امن لأمن دول الكتل�ة ال�س��رقية ال�س��ابقة

تقرير اأملاين يحذر من خطر الإخوان.. »الذئب يف ثياب احلملن«
•• برلني-وكاالت

خطر  من  جم��دداً  الأملانية(  )ال�شتخبارات  الد�شتور  حماية  هيئة  ح��ذرت 
زيادة  ر�شد  بعد  البالد،  يف  الإخ��وان  وخا�شة  املتطرفة  التنظيمات  انت�شار 
الأع�شاء املنتمني للتنظيم يف الداخل، علماأ باأن ال�شتخبارات ت�شنفه باأنه 

“معادياً للد�شتور«.
وبح�شب التقرير، ارتفع عدد العنا�شر الرئي�شية لتنظيم الإخوان يف اأملانيا 

من 1350 يف عام 2019 اإىل 1450 يف 2020.
25 �شخ�شا،  القيادات يف ولية �شاك�شونيا فقط، ظل ثابتا عند  لكن عدد 
وفقا  واجتماعي  �شيا�شي  نظام  تاأ�شي�س  يحاول  التنظيم  اإن  التقرير  وقال 

لأيديولوجيتها املناه�شة للد�شتور«.

ذئاب يف ثياب حمالن
واأكد التقرير اأن الأيدلوجية اخلا�شة بالإخوان ل تتوافق اأبدا مع املبادئ 
باإجراء  تهتم  ل  اجلماعة  اأن  اإىل  م�شريا  الأمل���اين،  الد�شتور  يكفلها  التي 

انتخابات حرة، اأو امل�شاواة يف املعاملة، وحرية التعبري واحلرية الدينية.
ووفقا للتقرير الأملاين، فاإن الإخوان يتبعون ا�شرتاتيجية “الذئب يف ثياب 
العامل خرجت  الإرهابية يف  التنظميات  اأغلب  اأن  موؤكدا على  احلمالن”، 

من عباءة الإخوان.
 وح���ول اإخ����وان م�����ش��ر، ق���ال ال��ت��ق��ري��ر اإن ه����وؤلء ات��ب��ع��وا وب��و���ش��وح �شديد 
موؤكدا اأن الإخوان لي�شوا جزءا  ا�شرتاتيجية “الذئب يف ثياب احلمالن”، 

على عدة حماور اأهما املواجهة الأمنية والرقابة ال�شارمة على اجلمعيات 
واملوؤ�ش�شات وجتفيف م�شادر التمويل.

ويتوقع خ�شر اأن ت�شهد الفرتة املقبلة اإغالق عدد من اجلميعات واملنظمات 
التي متثل بوؤر لنت�شار التنظيم وتوغله واأي�شا هي جزء هام من م�شادر 
باملخالفة  الأم����وال،  غ�شيل  وعمليات  الترعات  جمع  طريق  ع��ن  متويله 
معه  والتعامل  لك�شفه  ال�شلطات  ت�شعى  ما  وهو  عليه  التحايل  اأو  للقانون 

خالل الفرتة املقبلة.
واأكد خ�شر اأن هناك العديد من التحركات الأوروبية حلظر ن�شاط الإخوان 
يف عدة بلدان، لكن الإ�شكالية التي تواجه هذه التحركات هو عدم اندماج 
جميعهم  ينكر  كما  اجل��م��اع��ة،  با�شم  م��وح��د  ك��ي��ان  حت��ت  التنظيم  اأع�����ش��اء 
الأمنية يف  الأج��ه��زة  ل��الإخ��وان، وه��و ما ي�شعب مهمة  انتماء تنظيمي  اأي 
�شبط دليل وا�شح �شد هوؤلء الأ�شخا�س، م�شريا اإىل اأن العمليات الأمنية 
ن�شاطهم ومتويالتهم  املراقبة وتتبع  ت�شتغرق وقت طويل بو�شعهم حتت 
مبالحقة  خالله  من  ال�شلطات  تتمكن  قانوين  ب�شكل  الأم��ر  مع  للتعامل 

هوؤلء الأفراد.
وي�شري خ�شر اإىل اأن الأجهزة الأمنية كثفت عملياتها خالل الفرتة املا�شية 
لتتبع عنا�شر التنظيم ومراقبة ن�شاطهم ومداهمتهم يف اأماكن جتمعهم، 
على  التي جرت  التعديالت  اإىل ظان  لهم، لفتاً  ن�شاط  اأي  وكذلك حظر 
اأكر  مب�شاحة  الأمنية  لالأجهزة  �شمحت  موؤخرا  الملانية  ال�شرطة  قانون 
حتت  بهم  امل�شتبه  جميع  و�شعت  كما  العنا�شر،  ه��ذه  ومالحقة  للتحرك 

رقابة م�شددة لتتبع م�شادر متويلهم ومنع و�شولها للبالد.

من نظام دميقراطي، ولكنها ت�شعى لتاأ�شي�س نظام �شيا�شي متطرف«.
اأملانيا، ل�شيما ولديهم العديد من الفروع  وحذر التقرير من الإخ��وان يف 
اأنهم ل يعترون وحدة واحدة وفقط واإمنا لديهم �شيطرة  واملنظمات اأى 
مثل  ل�شيطرتها  تخ�شع  التي  واجلمعيات  املنظمات  من  ع��دد  على  كبرية 

منظمة املجتمع الإ�شالمي الأملاين.
اأوروبا عن طريق عدد كبري اأي�شا  واأورد التقرير اأن الإخوان ينت�شرون يف 
من املنظمات مثل “احتاد املنظمات الإ�شالمية يف اأوروبا” ومقره بروك�شل 
وت�شم الأوىل عدة م�شاجد ومراكز ثقافية،  و”جمل�س الفتوى الأوروبي”، 
اإطار  يف  البالد  يف  اأخ��رى  ومنظمة  100جمعية  مع  التن�شيق  عن  ف�شال 

�شبكة الإخوان.

اأخطر من داع�س والقاعدة
ويقول ال�شيا�شي الأملاين ح�شني خ�شر نائب رئي�س جمل�س الندماج وع�شو 
جمل�س حملي هيدنهاوزن، �شمال الراين في�شتفاليا، اإن ال�شلطات الأملانية 
تتعامل مع الإخوان باعتبارها اأخطر من تنظيمي “داع�س” و”القاعدة”، 
مو�شحا اأن اجلناعة ت�شبه اإىل حد اخلاليا ال�شرطانية التي تنت�شر وتتوغل 
يف �شرية تامة ول اأحد يعلم عنهم �شيء اإل بعد متكنهم من جزء كبري من 

مفا�شل الدولة.
ويف ت�شريح ملوقع “�شكاي نيوز عربية” يو�شح ال�شيا�شي الأملاين من اأ�شل 
م�شري اأن احلكومة وال�شلطات الأملانية و�شعت ا�شرتاتيجة �شاملة ملواجهة 
انت�شار التنظيم وتوغله يف املجتمع الأملاين، بدء تطبيقها منذ فرتة وتعتمد 

وزير خارجية اإيران يزور ال�سني 
لبحث اتفاق ا�سرتاتيجي 

•• دبي-رويرتز

قال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية الإيرانية يف موؤمتر �شحفي يف طهران  
اأم�س الثنني اإن وزير اخلارجية ح�شني اأمري عبد اللهيان �شيزور ال�شني 
بحلول نهاية الأ�شبوع لبحث اتفاقية التعاون التي وقعها البلدان ومدتها 

25 عاما.
“ال�شراكة  اتفاقية  املا�شي  اآذار  م��ار���س  يف  وقعتا  واإي����ران  ال�شني  وك��ان��ت 
القت�شادي  ال�شعيدين  لتعزيز عالقاتهما على  ال�شاملة”  ال�شرتاتيجية 
بعد  الإي���راين  لالقت�شاد  حياة  �شريان  ال�شني  اأ�شبحت  وق��د  وال�شيا�شي. 
ان�شحاب الوليات املتحدة يف 2018 من التفاق النووي املرم بني القوى 

الكرى وطهران.
“وزير اخلارجية  وقال �شعيد خطيب زاده املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 

�شيبحث ق�شايا خمتلفة من بينها التفاق الذي يبلغ اأجله 25 عاما«.
اإي��ران والقوى  ال��زي��ارة يف وق��ت جت��ري فيه حمادثات يف فيينا بني  وتاأتي 
الكرى لإحياء التفاق النووي املرم يف 2015 الذي قيد برنامج اإيران 

النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية.
الذي  رئي�شي،  اإبراهيم  الرئي�س  ي��زور  اأن  املقرر  اإن من  زاده  وق��ال خطيب 

ينتمي اإىل غالة املحافظني، رو�شيا لكنه مل يذكر موعد الزيارة.

بوتني  املحافظة على منطقة النفوذ
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حتليل اخباري

تقوم على قاعدة مهما كان الثمن:

ال�سني: تزايد العداء ل�سيا�سة  »�سفر كوفيد«...!
•• الفجر -بيري اأنطوان دونيت 

ترجمة خرية ال�صيباين
كوفيد-19  ف��ريو���س  انت�سار  زي���ادة  مواجهة  يف      
اإجراءات  ال�سينية  ال�سلطات  اتخذت  دي�سمرب،  منذ 
بالثورة  تذكر  �سلوكيات  اإىل  بع�سها  ي��وؤدي  �سارمة 

احتجاجات  اندلعت  حني  يف  امل�سوؤومة،  الثقافية 
اأنحاء  الكربى يف جميع  املدن  العديد من  الغ�سب يف 

البالد.
مليون �سخ�س حلجر �سحي   13 �سيان، يخ�سع      يف 
�سديدة  القيود  وكانت  اأ�سبوعني.  منذ  للغاية  �سارم 
اىل درجة اأنها اأ�سفرت عن م�ساهد ل�سينيني يت�سورون 

جوعا ي�سرحون يف ال�سوارع اأنهم ال يتناولون الطعام، 
الغذائية.  املواد  ونق�س  البيوت  مغادرة  منع  ب�سبب 
عن  بو�ست  مورنينج  ت�ساينا  �ساوث  �سحيفة  ونقلت 
راأت  اإنها  قولها،  �سيويه  جيانغ  ال�سينية  ال�سحفية 
اإىل  ي�سطرون  ال��غ��ذاء  يف  نق�سا  يواجهون  جريانا 

تبادل الطعام.

مت  حيث  حم���دوًدا،  امل�سابني  ع�����دد  ي������زال  ال     
هذه  يف  حال������ة   0081 من  يق�����رب  ما  ت�سجيل 

املدينة.
االإج���راءات  اإن  القول  يف  ا�ستمرت  ال�سلطات  لكن   
اإىل  الو�سول  يتم  حتى  كذلك  �ستظل  بها  املعمول 

مرحلة “�سفر كوفيد” بو�سوح.

ال�شكان  م����ن  ال���ع���دي���د  جل�����اأ  وق�����د     
عن  للتعبري  منازلهم،  املحتجزين يف 
الجتماعية  ال�شبكات  عر  ا�شتيائهم 
اليومية  معاناتهم  ي�شاركونها  التي 
يف احل�شول على املواد الأ�شا�شية. من 
اإن  باملدينة  الإداري��ون  جانبهم، يقول 
النق�س يعود اإىل قّلة الكوادر يف طور 

الإعداد.

»ثرثرة جوفاء«
جيانغ  ن�����ش��رت  م�شتقلة،  �شحفّية     
���ش��ي��وي��ه ا���ش��ت��ط��الًع��ا ب���ع���ن���وان “10 
وي�شات  �شبكة  ع��ل��ى  �شيان”  يف  اأي����ام 
اخلدمات  اإن  وق���ال���ت  الج��ت��م��اع��ي��ة. 
دي�شمر،   21 منذ  اأُغلقت  الريدية 
وي���ع���ج���ز ����ش���ك���ان امل���دي���ن���ة ع���ل���ى طلب 
�شكان  الإن��رتن��ت. وبني  الأغذية عر 
ا خوف من اإر�شالهم  �شيان، هناك اأي�شً
ثبتت  اإذا  ال�شحي  اإىل مراكز احلجر 
اختبار  نتيجة  ح���ال  ويف  اإ���ش��اب��ت��ه��م. 
مقيم واحد فقط اإيجابية، قد يواجه 

جميع جريانه نف�س امل�شري.
   وه��ك��ذا ي��ج��ر ���ش��ك��ان امل��دي��ن��ة على 
ال��ع��ي�����س ي����وم ب���ي���وم، دون م��ع��رف��ة ما 
“هناك  امل����وايل.  ال��ي��وم  يف  ينتظرهم 
ان���ت�������ش���ار وح����ي����د ل�������ش���ي���ان، ه�����ذا هو 
اخل���ط���اب ال���ر����ش���م���ي، ل��ك��ن ك���ل ذلك 
جيانغ  كتبت  جوفاء”،  ثرثرة  جمرد 
‘�شنفعل  �شعار  ف��اإن  وباملثل،  �شيويه. 
قد يبدو  كل �شيء مهما كان الثمن’، 
غري عادي، ولكن عندما يتعلق الأمر 
اإىل حتليل ما تعنيه  بالأفراد، نحتاج 

عبارة “مهما كان الثمن«.
املنافذ  م��ن  العديد  العمل يف  بعد      
ال�شني  يف  ال�����ك�����رى  الإع�����الم�����ي�����ة 
دفعت  ا����ش���ت���ق�������ش���ائ���ي���ة،  ك�����ش��ح��ف��ي��ة 
ال��رق��اب��ة، ال��ت��ي من��ت ب�شكل ك��ب��ري يف 
�شيويه  ج��ي��ان��غ  الأخ������رية،  ال�����ش��ن��وات 
عام  م�شتقلة  �شحفية  ت�شبح  اأن  اإىل 
2015. ومنذئذ، وّقعت العديد من 
الجتماعية،  ال�شبكات  على  امل��ق��الت 
وعلى وجه اخل�شو�س، عن حمامني 
تعر�شوا للقمع ال�شديد عام 2015.

    �شهادتها عن �شيان تذكرنا بكتابات 
التي  ف��ان��غ  ف��ان��غ  ال�شينية  ال��روائ��ي��ة 
مدينة  “ووهان،  ك��ت��اب  يف  جمعتها 
الكاتبة  ت�����ش��ف  وف���ي���ه���ا  مغلقة”. 

الأربعاء، لكنها كانت كافية لأن حتظر 
ال�شلطات املحلية اخلروج والدخول.

من  الآلف  ا����ش���ت���ح�������ش���ر  وق�������د     
م�����ش��ت��خ��دم��ي الإن�����رتن�����ت يف ووه�����ان 
خالل الأيام القليلة املا�شية يل وين 
ل��ي��ان��غ، ال���ذي ك���ان اأول م��ن اأب��ل��غ عن 
حالت مقلقة من الأمرا�س الغام�شة 
 7 ت��ويف ه��ذا الطبيب يف  امل��دي��ن��ة.  يف 
�شحية  نف�شه  وه��و   ،2020 ف��راي��ر 
اأط���ل���ق  وع����ن����دم����ا  كوفيد-19.  ل������ 
الإن��ذار، اتهم ب� “ن�شر اأخبار زائفة”. 
ويف وق���ت لح���ق، يف م��واج��ه��ة غ�شب 
ال�شلطات،  ت��راج��ع��ت  ووه�����ان،  ���ش��ك��ان 
“البطل  ب�  اأن احلكومة و�شفته  حتى 

القومي«.
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال���وب���اء  و����ش���ع  »اإن     
الدويل خطري ومعقد، وهذا املتحّور 
الأخري قابل لالنتقال اإىل حد بعيد، 
بينما ت�شبح الوقاية وال�شيطرة اأكرث 
اأكدته  م���ا  ه����ذا  يوم”،  ك���ل  ت��ع��ق��ي��ًدا 
ال�شلطات ال�شينية اخلمي�س 6 يناير 
مع اقرتاب حركة امل�شافرين الكرى 
مبنا�شبة العام القمري اجلديد الذي 

ي�شادف 1 فراير من هذا العام.
   مل������اذا ه�����ذا اجل����ن����ون ال���ر����ش���م���ي يف 
الأ�شباب  اأح��د  كوفيد-19؟  مكافحة 
الأوملبية  الأل����ع����اب  اأن  ه���و  ب��ال��ط��ب��ع 
ال�شتوية �شتقام يف بكني يف الفرتة من 
الألعاب،  وه���ذه  ف��راي��ر.   20 اإىل   4
يتم  متى  دعاية  ك��اأداة  ُت�شتخدم  التي 
ال�شينية،  الأرا����ش���ي  ع��ل��ى  اإج���راوؤه���ا 
ال�شديد  ال��ت��ع��ط��ي��ل  خل��ط��ر  م��ع��ر���ش��ة 

ب�شبب الوباء.
   اأخ�������رًيا، ي���ج���در ال��ت��ذك��ري اأن�����ه من 
اأ����ش���ل  ي����ع����رف  األ  ج��������ًدا  امل���ح���ت���م���ل 
النظام  ي�����ش��م��ح  اأب������ًدا. مل  ال��ف��ريو���س 
جاد  م�شتقل  باإجراء حتقيق  ال�شيني 
على اأرا�شيه. وحتى الآن، اأ�شيب اأكرث 
من 105 ماليني �شخ�س بالفريو�س 
يف جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، وت��ويف م��ا ل 
2.3 م��ل��ي��ون م��ن��ه��م، ومن  ي��ق��ل ع���ن 
اأعلى  الفعلي  العدد  اأن يكون  املحتمل 

من ذلك بكثري.
كتاًبا  ع�سر  خم�سة  ح��وايل  موؤلف 
والتبت  واليابان  لل�سني  خم�س�سة 
االآ�سيوية  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ه��ن��د 
كتاب  ن�سر   ،2020 عام  الرئي�سية. 
ال�سدام  حموره،  العاملية  “الزعامة 
عن  بني ال�سني والواليات املتحدة” 

من�سورات لوب

توزيع الكمامات ورقابة �شارمة ازمة غذاء يف �شيان املغلقة

التي  الهائلة  ال�شعوبات  بالتف�شيل 
اكت�شاف  بعد  ووه���ان  �شكان  واج��ه��ه��ا 
الفريو�س اأواخر عام 2019 يف تلك 
امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة و���ش��ط ال�����ش��ني. مل 
ال�شني،  يف  مطلًقا  الكتاب  هذا  ُين�شر 
البلدان  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ُن�شر  ولكنه 
الإجنليزية  اإىل  وُت��رج��م  الأج��ن��ب��ي��ة، 
واليابانية.  والأمل���ان���ي���ة  وال��ف��رن�����ش��ي��ة 
لقب  فانغ  فانغ  على  اأطلق  ومنذئذ، 
الغرب  ن��ق��اد  خ��دم��ة  يف  “اخلائنة” 

للنظام ال�شيني.

»جزع” الن�ساء احلوامل
4 يناير، واج���ه النظام  ال��ث��الث��اء،      
للبيانات  ال�������ش���خ���م  الل������ك������رتوين 
ت�����ش��ت��خ��دم��ه مدينة  ال����ذي  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شحي  احلجر  واإدارة  لتتّبع  �شيان 
كبرًيا،  خلال  ع���ام،  ب�شكل  والح���ت���واء 
التدفق  توجيه  م��ن  يتمكن  مل  حيث 
ب�شبب الزيادة يف احلالت وخا�شة يف 
املعزولني، مما جعل  الأ�شخا�س  عدد 
ال�شعوبة  غ��اي��ة  يف  اأو  امل�شتحيل  م��ن 
ال�شكان،  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأو  العامة  امل�شت�شفيات  اإىل  الو�شول 

اإجراء اختبار فح�س ب�شيط.
   ظ��ه��رت ���ش��ه��ادات اأخ����رى يف �شيان. 
فقدتا  حاملتني  امراأتني  ف��اإن  وهكذا 
طفليهما ب�شبب التاأخري يف رعايتهما 
�شلطات  فر�شتها  التي  القيود  ج��راء 
ويبو  �شبكة  على  تدوينة  ويف  املدينة. 
الجتماعية، نقال عن �شحيفة هونغ 
ك��ون��غ ال��ي��وم��ي��ة، اك���دت ق��ري��ب��ة ام���راأة 
اأن هذه الأخرية فقدت طفلها  حامل 
قبولها  رف�س  بعد  الإجها�س  ب�شبب 
مقطع  املن�شور  وُيظهر  امل�شت�شفى.  يف 
فيديو، مت حذفه �شريًعا، ُيظهر امراأة 
حامل يف ال�شهر الثامن جتل�س خارج 
على  يتدفق  وال��دم  امل�شت�شفى  مدخل 
خارج  ع��الج  دون  تركت  لقد  �شاقيها. 
ال�شبت  يوم  �شاعتني  طيلة  امل�شت�شفى 
كانت  اختبارها  نتيجة  لأن  امل��ا���ش��ي، 
ق��د ان��ت��ه��ت ق��ب��ل اأرب����ع ���ش��اع��ات. ويوم 

نيوز اليومية عن م�شتخدم اآخر على 
الإنرتنت يف 29 دي�شمر

تاميز  ج��ل��وب��ال  �شحيفة  وح�����ش��ب     
ال�������ش���ي���ن���ي���ة ال���ر����ش���م���ي���ة ال���������ش����ادرة 
على  ال���ق���ب�������س  مت  ب����الإجن����ل����ي����زي����ة، 
�شينيني يف دي�شمر هّربا فيتناميني 
بالفريو�س  اإ���ش��اب��ت��ه��م��ا  ثبتت  اث��ن��ني 
ع��ن��د اك��ت�����ش��اف��ه��م��ا. ح����ادث اأ���ش��ف��ر عن 
اإغ�����الق امل����دار�����س وح��ب�����س ن��ح��و 50 
واأو�شحت  املنطقة.  يف  �شخ�س  األ���ف 
عدة �شحف حملية اأنه “بف�شل هذه 
املزيد  منع  مت  التاأديبية،  الإج���راءات 
وتعزيز  النوع،  هذا  من  اجلرائم  من 

ال�شمري اجلماعي للجماهري«.
   وم���ع ذل����ك، ان��ت��ق��دت اف��ت��ت��اح��ي��ة يف 
�شحيفة بكني نيوز اليومية الر�شمية 
ال�شحيفة  وك��ت��ب��ت  امل����ب����ادرات.  ه����ذه 
“من ال��وا���ش��ح اأن ك��ل ه��ذا ذه��ب اإىل 
ما هو اأبعد من الإج��راءات التاأديبية 
فحتى بهدف  التي حترتم القانون”. 
فاإن مثل  الأوبئة،  الوقاية من  تعزيز 
هذه الإج��راءات تنتهك ب�شكل خطري 
البلد ول ميكن  ه��ذا  القانون يف  روح 

ال�شكوت عليها«.

ذكرى يل وين ليانغ، 
املبلغ الذي خ�سع للرقابة

ي��ن��اي��ر، ا���ش��ط��رت مدن  اأوائ������ل     يف 
اأخ�����رى و���ش��ط ال�����ش��ني ب���دوره���ا اإىل 
ات���خ���اذ ت���داب���ري ج����ذري����ة. وه���ك���ذا يف 
عدد  ازداد  ح��ي��ث  ه���ون���ان،  م��ق��اط��ع��ة 
الأخرية،  الأي��ام  ب�شرعة يف  الإ�شابات 
مت ر����ش���د اأرب�����ع ح�����الت اإ����ش���اب���ة يوم 
الر�شمية  املعلومات  بح�شب  الأربعاء، 
اأوردت��ه��ا روي���رتز. ولكن مل يتم  التي 
مبتحّور  ع�����دوى  ح���ال���ة  اأي  حت���دي���د 
اوميكرون يف املقاطعة. ومل مينع هذا 
ال�شلطات يف عدة مدن يف هونان من 
اإج��راءات حجر �شحي �شارمة.  تبني 
وهكذا يف منطقة غو�شي، البالغ عدد 
�شكانها مليون ن�شمة يف هذه املقاطعة، 
يوم  فقط  واح���دة  ح��ال��ة  اكت�شاف  مت 

م�شوؤولو  اع��ت��ذر  ي��ن��اي��ر،   6 اخلمي�س 
امل�شت�شفى علًنا، حتت �شغط ال�شلطات 
التي اأقالت جزًء من اإدارة امل�شت�شفى.

   ك��م��ا اأخ����رت ام�����راأة ح��ام��ل اأخ���رى 
اأن��ه مت رف�س  موقع وي��ب��و، الأرب��ع��اء، 
 29 يف  م�شت�شفيات  عدة  اإىل  دخولها 
وقالت  ب��غ��زارة.  تنزف  وه��ي  دي�شمر 
املراأة، التي مت تعريفها على اأنها وانغ، 
وهو لقب �شائع يف ال�شني، اإنها ُنقلت 
يف النهاية اإىل امل�شت�شفى يف اخر اليوم 
بعد اختبارها �شلبًيا ل� كوفيد-19... 

لكن طفلها كان قد مات حينها.
كنت  اأن��ن��ي  فقط  “�شعرت  و�شهدت     
اأنزف بغزارة بال توقف، وكنت اأرجتف 
عندما نظر  تام”.  ارت��ب��اك  واأب��ك��ي يف 
الطبيب اأخرًيا يف حالتي، �شاألني عن 
�شبب جميئي متاأخًرا، لكنني مل اأجد 
واأتفهم  كوفيد-19  اأك��ره  اأن��ا  اإجابة. 
مل  لكنني  مكافحته،  يف  ال�����ش��ع��وب��ات 
اأف���ه���م اأب������ًدا ���ش��ب��ب ع����دم مت��ك��ن��ي من 

ن�شاء  احت��اد  فتح  يناير،   5 الأرب��ع��اء، 
مقاطعة �شن�شي حتقيقا.

   يف الأخ��ري، “اأر�شلها ممّر�شون اإىل 
الدم  راأوا  اأن  ب��ع��د  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة 
وقالت  �شاقيها.  على  ب��غ��زارة  يتدفق 
بطن  يف  ال��ط��ف��ل��ة  “ماتت  ق��ري��ب��ت��ه��ا 
احلمل  م��ن  اأ���ش��ه��ر  ثمانية  بعد  ام��ه��ا 
وقررت  العالج”.  يف  ت��اأخ��ره��ا  مل��ج��رد 
ال�شلطات يف �شيان الأربعاء ان تتوىل 
الن�شاء  م��ع��اجل��ة  الآن  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
امل�شابني  م���ن  وغ���ريه���ن  احل����وام����ل 
لديهم  كانت  �شواء  خطرية  باأمرا�س 
قريبة  واأ���ش��اف��ت  ل.  اأم  �شلبية  نتائج 
مني  تطلب  عمتي  “ظلت  ال�شحية: 
معلوماتها،  اأج��دد  اأن  �شعيف  ب�شوت 
على  هاتفها  ع��ر  ب�شهادتها  م��دل��ي��ة 
املن�شور  ه�����ذا  ����ش���وه���د  حمنتها”. 
امل��رات حتى مت حذفه �شباح  ماليني 
�شحيفة  او�شحت  ح�شبما  الأرب��ع��اء، 
يوم  بو�شت.  مورنينج  ت�شاينا  ���ش��اوث 

�شوت  مكر  يدعو  بينما  ال�شوارع  يف 
مثالهم  ات����ب����اع  ع�����دم  اإىل  ال�������ش���ك���ان 

واحرتام القواعد يف مكافحة الوباء.
   يف مقطع فيديو اآخر، يظهر العديد 
م���ن الأ����ش���خ���ا����س وه����م ي�������ش���ريون يف 
املتفرجني.  مئات  ام��ام  عامة  حديقة 
يظهر  ث����ال����ث،  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ويف 
الأ���ش��خ��ا���س الأرب��ع��ة ب��ال ح���راك قبل 
حتميلهم على من�شة �شاحنة. وتذّكر 
“ال�شراعات  مبحطات  امل�شاهد  ه��ذه 
“العرتافات”  وت��ل��ك  ال�شيا�شية” 
�شينيني  على  فر�شت  ال��ت��ي  العلنية 
الثورة  خ���الل  ب��الن��ح��راف  متهمني 

الثقافية اأمام ح�شود هائجة.
   »ه��ل هناك م��ا ه��و اأك��رث اإذلل من 
ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال����ش���ت���ع���را����س؟ اإن 
هي  بل  بعد  تنته  مل  الثقافية  الثورة 
م�شتخدمي  اأح����د  ي���رى  م�شتمرة” 
�شي  ا���ش��م��ه  ع�����اد،  “ماو  الإن����رتن����ت. 
تايوان  �شحيفة  نقلت  بينغ”،  ج��ني 

الو�شول اإىل مركز الرعاية بالهاتف. 

اإذالل “للمواطنني ال�سيئني »
   ي�شادف اأن توؤدي ه�شترييا ال�شلطات 
تذّكر  م��ب��ادرات  ظ��ه��ور  اإىل  ال�شينية 
الثقافية )1976-1966(  بالثورة 

من الذاكرة ال�شريرة. 
اإط����الق مقاطع  ل��ذل��ك، مت  ون��ت��ي��ج��ة 
دي�شمر،   28 ال��ث��الث��اء  ي���وم  ف��ي��دي��و 
ت��ظ��ه��ر اأرب����ع����ة اأ����ش���خ���ا����س ي�����ش��ت��ب��ه يف 
انتهاكهم قواعد الوباء اأمام ح�شد من 
النا�س. مت ت�شوير هوؤلء الأ�شخا�س، 
وهم يرتدون مالب�س بي�شاء وحتيط 
ب��ه��م ق�����وات ال�������ش���رط���ة، ك��م��ث��ال على 
“املواطنني ال�شيئني”، يف اأحد �شوارع 
منطقة  يف  ال�����ش��غ��رية  ب��اي�����ش��ه  ب���ل���دة 
جواجن�شي.  مب���ق���اط���ع���ة  ج��ي��ن�����ش��ي 
مع  لأنف�شهم  ك��ب��رية  ���ش��وًرا  حاملني 
املعلومات  م���ن  وغ���ريه���ا  اأ���ش��م��ائ��ه��م 
الأ�شخا�س  ه���وؤلء  ���ش��ار  ال�شخ�شية، 

يف مدينة �شيان، يخ�شع 13 مليون �شخ�س حلجر �شارم منذ اأ�شبوعني وقاية ت�شل اىل حدود العقاب اجلماعي

�شفر كوفيد ا�شرتاتيجية وطنية

ي�سادف اأن توؤدي ه�سترييا ال�سلطات ال�سينية اإىل ظهور مبادرات تذّكر بالثورة الثقافية

يف حال نتيجة اختبار مقيم واحد اإيجابية، قد يواجه جميع جريانه امل�سري نف�سه 
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ت��واف��رت خدمة الن��رتن��ت جمددا 
املاتي فيما بداأت  اأم�س الثنني يف 
احلياة تعود اإىل طبيعتها تدريجا 
يف اأكر مدينة يف كازاخ�شتان بعد 
اأ�شبوع  مل��دة  دام  وقمع  ا�شطرابات 
اأ�شفرت عن �شقوط ع�شرات القتلى 

يف هذا البلد.
يف عا�شمة كازاخ�شتان القت�شادية 
مليون   1،8 �شكانها  ع��دد  ال��ب��ال��غ 
ن�������ش���م���ة، ب�������ات ت�������ش���ف���ح امل�����واق�����ع 
والأجنبية  املحلية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م��ن ج��دي��د م��ت��اح��ا الث��ن��ني الذي 
اأ�شواأ  اأع��ق��اب  ي���وم ح���داد يف  اأع��ِل��ن 
ا���ش��ط��راب��ات م��ن��ذ ا���ش��ت��ق��الل هذه 

اجلمهورية ال�شوفياتية ال�شابقة.
واأفاد مرا�شلو وكالة فران�س بر�س 
ا�شتعادت  ال��ع��ام  النقل  و���ش��ائ��ل  اأن 
للمرة  املدينة  ���ش��وارع  يف  ن�شاطها 

الأوىل منذ بدء ال�شطرابات.
العنف  اأعمال  وقدمت كازاخ�شتان 
يف امل���ات���ي ع��ل��ى اأن���ه���ا ه���ج���وم من 
واأعربت  اإرهابية”  “جمموعات 
التغطية  م�����ن  ا����ش���ت���ي���ائ���ه���ا  ع�����ن 
لالأحداث  الأج��ن��ب��ي��ة  الإع��الم��ي��ة 
احتجاجا  بتظاهرات  ب���داأت  ال��ت��ي 
ع��ل��ى رف����ع اأ����ش���ع���ار امل���ح���روق���ات يف 
كانون  الثاين من  البالد يف  غرب 

الثاين-يناير.
م�شاء  الإع�������الم  وزارة  و���ش��ح��ب��ت 
ن�����ش��ر يف وقت  ت�����ش��ري��ح��ا  الأح������د 
اأن  وم��ف��اده  “تلغرام”  ع��ر  �شابق 
يف  قتلوا  �شخ�شا   164 من  اأك��رث 

البالد خالل ال�شطرابات.
الكرتونيني  مل��وق��ع��ني  واأو���ش��ح��ت 
الت�شريح  ه���ذا  ن�شر  ان  خ��ا���ش��ني 
لكنها  تقني”.  “خطاأ  نتيجة  اأت��ى 

مل تن�شر ح�شيلة جديدة.
و�شكلت هذه احل�شيلة التي مل يتم 
التاأكد منها من م�شادر م�شتقلة، 
ارتفاعاً كبرياً يف عدد القتلى اإذ اأن 

•• جنيف-اأ ف ب

الرو�شي  اخلارجّية  وزي��ر  نائب  اأعلن 
اأّنه اأجرى مناق�شة  �شريغي ريابكوف 
مع  الأح����د  الأول  اأم�����س  “معّقدة”  
اأ�شبوع  ق��ب��ل  الأم����ريك����ّي����ة،  ن��ظ��ريت��ه 
�شديدة  دب��ل��وم��ا���ش��ّي��ة  م���ن حم���ادث���ات 
اخلطورة تهدف اإىل نزع فتيل الأزمة 

املتفّجرة ب�شاأن اأوكرانيا.
ونقلت وكالة “اإنرتفاك�س” الرو�شّية 
لالأنباء عن ريابكوف قوله بعد ع�شاء 
مع  جنيف  يف  �شاعتني  ا���ش��ت��م��ّر  ع��م��ل 
الأمريكّية  اخل���ارج���ّي���ة  وزي����ر  ن��ائ��ب��ة 
كانت  “املحادثة  اإّن  �شريمان،  ويندي 

معّقدة. ل مُيكن اأن تكون �شهلة«.
باأّنها  امل��ح��ادث��ة  ري��اب��ك��وف  كما و���ش��ف 
ت�شتمّر  وق����ت  يف  “جّدية”،  ك���ان���ت 
املفاو�شات الثنني. واأ�شاف ريابكوف 
ال���وق���ت  ن����ه����در  ل�����ن  اأّن�����ن�����ا  “اأعتقد 

الثنني«.
كانت الوليات املتحدة ورو�شيا اّتخذتا 
املفاو�شات.  هذه  قبل  حازمة  مواقف 
ف���ف���ي ح����ني ح��������ّذرت وا����ش���ن���ط���ن من 
“مواجهة”،  ح���������ش����ول  خم�����اط�����ر 
تقدمي  جهتها  من  مو�شكو  ا�شتبعدت 

اأّي تنازلت.
الأمريكي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي����ر  وح�����ّس 
جتّنب  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا  بلينكن  اأن���ت���وين 

بالغ ال�شعوبة”. واعترت مو�شكو 
هذه الت�شريحات “فظة«.

الرو�شي  ال���رئ���ي�������س  واأك��������د  ه�����ذا 
اأن  ب����وت����ني الث����ن����ني  ف����الدمي����ري 
ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة واحل��ل��ي��ف��ة لها 
كازاخ�شتان  اإىل  اأُر����ش���ل���ت  ال���ت���ي 
بعدما  ف��ي��ه��ا  ال�����ش��ط��ل��ة  مل�����ش��ان��دة 
العاملي”  الإره������اب  “اأ�شتهدفها 
انتهاء  ال��ب��ل��د ع��ن��د  ���ش��ت��غ��ادر ه����ذا 

مهمتها.
اجتماع عر  اأو���ش��ح بوتني خ��الل 
حليفة  دول  ق�����ادة  م���ع  ال��ف��ي��دي��و 
اأن  “ما  كازاخ�شتان  رئي�س  بينهم 
تنجز القوة مهامها �شتن�شحب من 

اأرا�شي كازاخ�شتان«.
ت���اأك���ي���د رئي�س  ب��ع��د  وي����اأت����ي ذل����ك 
ك���ازاخ�������ش���ت���ان ق���ا����ش���م ج����وم����ارت 
�شيتم  الن�����ش��ح��اب  اأن  ت��وك��اي��ي��ي��ف 

“قريًبا«.
اإطار  يف  ع�شكريا   2030 ون�����ش��ر 
ق������وة م���ن���ظ���م���ة م����ع����اه����دة الأم������ن 
اجلماعي يف كازاخ�شتان بناء على 

طلب الرئي�س الكازاخ�شتاين.
واعتر الرئي�س الرو�شي اأن جاره 
“اإرهاب  ���ش��ح��ي��ة  ك�����ان  وح��ل��ي��ف��ه 
دويل” موؤكداً اأن هذه “الع�شابات 
قتالية  “خرة  متتلك  امل�شلحة” 
وا�شحة” ومت تدريبها يف “مراكز 
وح��ذر بعد ذلك من  يف اخلارج”. 
“بثورات  ت�����ش��م��ح  ل���ن  رو���ش��ي��ا  اأن 
الحت���اد  ج��م��ه��وري��ات  يف  ملونة” 
عبارة  وه��ي  ال�شابقة،  ال�شوفياتي 
تتكرر لو�شف الثورات التي يعتر 
الكرملني اأن الغرب خطط لها يف 

جمهوريات �شوفياتية �شابقة.
لي�شت  اأن���ه���ا  ن�����درك  “اإننا  وق�����ال 
الأخ������رية  ول  الأوىل  امل���ح���اول���ة 

للتدخل يف �شوؤون بالدنا«.
ي�شطرب  الو�شع  ن��دع  “لن  واأك��د 
بحدوث  ن�شمح  ول���ن  ال���داخ���ل،  يف 
بالثورات  ي�شمى  ما  �شيناريوهات 

امللونة«.

دامت  “ما  كاون�شيل”،  “اأتالنتيك 
حزمها  ع��ل��ى  حت���اف���ظ  ب���اي���دن  اإدارة 
احل�����ايل، ���ش��ي��ك��ون ذل���ك ك��اف��ي��ا للجم 
ب���وت���ني ع���ن غ����زو اوك���ران���ي���ا ل��ك��ن��ي ل 

ا�شتبعد عملية حمدودة اأكرث«.
تاأمل  الأوك��ران��ي��ة،  الأزم���ة  اإىل جانب 
وا����ش���ن���ط���ن ا����ش���ت���غ���الل ف���ر����ش���ة هذه 
املحادثات لتعيد العالقات الأمريكية 
ال��رو���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��راج��ع��ت اإىل اأدن���ى 
الباردة اىل  لها منذ احل��رب  م�شتوى 
م�شار اأكرث ا�شتقرار، ف�شال عن اأملها 
ملفات  �شعيد  ع��ل��ى  ت��ق��دم  بت�شجيل 

اأخرى مثل نزع الأ�شلحة.
باري�س  م��ن  ت��ك��ررت  ال��دع��وات  اأن  اإل 
اإىل برلني م��رورا بروك�شل لإ�شراك 
املحادثات  الأوروب��ي��ة فعليا يف  ال��دول 
���ش��ي��م��ا الحت�������اد الأوروب������������ي، يف  ول 
مواجهة الكرملني الذي يف�شل على 

ما يبدو لقاء ثنائيا رو�شًيا-اأمريكًيا.
وت�شكل هذه املحادثات اختبارا لإدارة 
وعودها  رغ����م  اأث�������ارت  ال���ت���ي  ب���اي���دن 
�شفوف  يف  اأم�����ل  خ��ي��ب��ة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق، 
تفردها  ب�شبب  الأوروب��ي��ني  حلفائها 
اأو  اأفغان�شتان  الن�شحاب من  قرار  يف 
ملواجهة  ا�شرتاتيجيتها  �شعيد  على 

ال�شني.
لكن بلينكن قال “لن يكون هناك اأي 

�شيء عن اأوروبا من دون اأوروبا«.

 26 مقتل  اأعلنت  كانت  ال�شلطات 
متظاهراً و16 عن�شرا من القوى 

الأمنية وجرح 200 �شخ�س.
بيان  يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك����دت 
و�شائل  اإىل  الث�����ن�����ني  وج���ه���ت���ه 
املقالت  اأن  اأم�س الثنني  الإع��الم 
ال���ت���ي ن�����ش��رت��ه��ا و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
الأجنبية اأعطت “النطباع اخلطاأ 
هاجمت  كازاخ�شتان  حكومة  ب��اأن 
واجهت  ���ش��ل��م��ي��ني.  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
قوات الأمن ح�شودا عنيفة ارتكبت 

اأعمال اإرهابية فا�شحة«.
�شخ�س  اآلف  ثمانية  نحو  اأوق���ف 
يف اأع��ق��اب ال���ش��ط��راب��ات ع��ل��ى ما 
بيان  يف  الث��ن��ني  احلكومة  اأعلنت 
اللكرتوين.  موقعها  ع��ل��ى  ُن�����ش��ر 

اأوك���ران���ي���ا  ب���ح���ّق  ج���دي���د  “عدوان” 
الدبلوما�شّية،  ط��ري��ق  اخ��ت��ي��ار  وع��ل��ى 
الذي يواجه  الكرملني  بينما ُيطالب 
احلدود  م��ن  ق��ّوات��ه  ل�شحب  �شغوطا 
�شمانات  بتقدمي  ال��غ��رَب  الأوك��ران��ّي��ة 
بينها �شمان  اأوروب���ا،  الأم��ن يف  ب�شاأن 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  ت��و���ّش��ع  ع���دم 

اأكرث نحو ال�شرق.
م��ن جهتها خالل  ���ش��ريم��ان  واأّك�����دت 
املتحدة  الوليات  “دعم  العمل  ع�شاء 
للمبادئ الدولّية )املتعلقة( بال�شيادة 
الدول  وحلّرية  الإقليمّية  وال�شالمة 
حتالفاتها”  اختيار  يف  ال�شيادة  ذات 

ح�شب بيان للخارجّية الأمريكّية.
ق��ب��ل ���ش��اع��ات م��ن ه���ذا ع�����ش��اء العمل 
هذا، قال ريابكوف اإّنه “ي�شعر بخيبة 
خالل  ال������واردة  الإ�����ش����ارات  اإزاء  اأم����ل 
الأّي��ام الأخ��رية من وا�شنطن، واأي�شا 
الحّت����اد  م��ق��ّر  ح��ي��ث  بروك�شل”  م��ن 
الأوروب����ي وح��ل��ف الأط��ل�����ش��ي، ح�شبما 

نقلت عنه وكالت اأنباء رو�شّية.
من  اأ�شبوع  اللقاء  ه��ذا  بعد  وينطلق 
امل��ح��ادث��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ّي��ة امل��ك��ّث��ف��ة يف 

جنيف.
“اأّي  الأحد تقدمي  وا�شتبعدت رو�شيا 
التي  امل��ح��ادث��ات  ب���دء  ق��ب��ي��ل  تنازل” 
اإىل  اأي�شا  والهادفة  باأوكرانيا  تتعّلق 
يخ�ّس  م��ا  يف  النظر  وج��ه��ات  تقريب 

الأمن يف اأوروبا.
وقال ريابكوف “لن نقبل باأّي تنازل. 

هذا اأمر م�شتبعد متاما«.
ب����الإ�����ش����ارات  ظ���ّن���ن���ا  “خاب  اأ������ش�����اف 
ال���������ش����ادرة يف الأي��������ام الأخ��������رية من 

وا�شنطن وبروك�شل اأي�شا«.
الرو�شية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وب���ث���ت 
ريابكوف ت�شل  ُتظهر طائرة  م�شاهد 

اإىل جنيف.

احل����وار  اإىل  داع����ي����اً  “اأمله”  ع���ن 
ب��ه��دف ال��و���ش��ول اإىل ال�����ش��الم يف 

كازاخ�شتان.
اإىل  الأزم������ة  ه����ذه  اأدت  ذل����ك  اإىل 
ت���وت���رات ب���ني رو���ش��ي��ا وال���ولي���ات 
املتحدة، يف اإطار ت�شّنج متزايد بني 

هاتني القوتني.
ق�����وات يف هذا  ون�������ش���رت م��و���ش��ك��و 
الو�شطى يف  اآ�شيا  يف  الواقع  البلد 
اإطار وحدة متعددة اجلن�شية من 
اجلماعي  الأم��ن  معاهدة  منظمة 
بناء على طلب توكاييف. ويجتمع 

قادة دول هذه املنظمة الثنني.
المريكي  اخلارجية  وزي��ر  وح��ذر 
اخ�����راج  اأن  م����ن  ����ش���اب���ق  وق�����ت  يف 
“اأمرا  �شيكون  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ق��وات 

وا�������ش������ع مينع  ب�����ات�����ف�����اق  وي�����ط�����ال�����ب 
اإىل حلف  الن�����ش��م��ام  م���ن  اأوك���ران���ي���ا 
القوات  ك��ل  و�شحب  الأطل�شي  �شمال 
الأم��ريك��ي��ة م��ن ال����دول ال��ت��ي ت��ق��ع يف 

اأق�شى �شرق حدود احللف.
اإل اأن الأمريكيني يوؤكدون اأنهم غري 
يف  قواتهم  عديد  خلف�س  م�شتعدين 
يهددون  بل  البلطيق،  دول  اأو  بولندا 
على العك�س بتعزيز وجودهم فيها يف 

حال ح�شول هجوم رو�شي.
ال���ع���ام حل��ل��ف �شمال  وح�����ذر الأم�����ني 
اجلمعة  �شتولتنرغ  ين�س  الأطل�شي 
من وجود “خطر فعلي لندلع نزاع 
جديد”، م�شريا اإىل اأن مو�شكو تطرح 
وتكثف  مقبولة”  “غري  ����ش���روط���ا 

التهديدات “يف حال عدم قبولها«.
يندرج  “بالتاأكيد  ب��ل��ي��ن��ك��ن  وق������ال 
مقبولة،  غري  مطالب  لئحة  تقدمي 
بعد  ل��الدع��اء  ا�شرتاتيجيتهم  �شمن 
يدخل  ل  ال���ث���اين  ال���ط���رف  اأن  ذل����ك 
يف ال��ل��ع��ب��ة، ول���ش��ت��خ��دام ذل���ك مررا 
اأن الوليات  اأك��د  ل�شن ع��دوان«. لكنه 
املتحدة “لن تتلهى” ب�”النقا�س حول 
حلف �شمال الأطل�شي” الذي يطالب 
هو  ال�شاعة  “مو�شوع  لأن  بوتني  ب��ه 

العدوان على اأوكرانيا«.
واأك������د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم���ريك���ي 
تقدم  اإح����راز  ج���دا  ال�شعب  “من  اأن 
فعلي” مع “م�شد�س موجه اإىل راأ�س 
لرو�شيا،  ال��ي��د  َم���ّد  لكنه  اأوكرانيا”، 
ل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  “احلل  اأن  م���وؤك���دا 

يزال ممكنا” يف حال اأرادت ذلك.
وراأى جون هر�شت ال�شفري الأمريكي 
النت�شار  اأن  اوك���ران���ي���ا  يف  ال�����ش��اب��ق 
كبرية”  “خدعة  الرو�شي  الع�شكري 

من بوتني للح�شول على تنازلت.
الأبحاث  معهد  يف  اخل��ب��ري  واأ����ش���اف 

احلي  الر�شا�س  ال�شرطة  اأطلقت 
مبان  اقتحموا  متظاهرين  على 

ر�شمية.
اأن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  واأع����ل����ن����ت 
لقيمة  الأول�������ي�������ة  ال����ت����ق����دي����رات 
الناجمة عن هذه  املادية  الأ�شرار 
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مليون يورو.
وت���ع���ر����س اأك�����رث م���ن م��ئ��ة متجر 
وم�����ش��رف ل��ل��ن��ه��ب، وُدم�����رت اأكرث 
اأك���د  م���ن 400 ����ش���ي���ارة ع��ل��ى م���ا 

امل�شدر نف�شه.
ال�شبت  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  واأع����ل����ن����ت 
ت��وق��ي��ف ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق جلهاز 
ما�شيموف،  ك��رمي  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
وهو اأول �شخ�شية رفيعة امل�شتوى 

كانون  من  العا�شر  “يف  واأو�شحت 
املوقوفني  ع��دد  بلغ  الثاين-يناير 
الداخلية،  وزارة  اأج����ه����زة  ل����دى 

7939 �شخ�شا«.
وك���ان���ت ال��رئ��ا���ش��ة اأع��ل��ن��ت الأح����د 
“بينهم  �شخ�س   5800 توقيف 
وفتح  الأجانب”  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
خلفية  ع����ل����ى  حت���ق���ي���ق���اً   125
منذ  امل�شبوقة  غري  ال�شطرابات 
هذا  ا�شتقل  ح��ني   ،1989 ال��ع��ام 
البلد الغني بالنفط والغاز والبالغ 

عدد �شكانه 19 مليون ن�شمة.
مناطق  يف  الح���ت���ج���اج���ات  ب������داأت 
ري��ف��ي��ة الأح����د امل��ا���ش��ي ع��ق��ب رفع 
ت��ن��ت��ق��ل اىل  اأن  ال���غ���از ق��ب��ل  ���ش��ع��ر 
اأملاتي حيث  �شيما  مدن كبرية ول 

املتظاهرون  �شب  املعي�شة،  كلفة 
الرئي�س  ع���ل���ى  اأي�������ش���ا  غ�����ش��ب��ه��م 
نزارباييف  �شلطان  ن���ور  ال�����ش��اب��ق 
ك��ازاخ�����ش��ت��ان بقب�شة  ال���ذي ح��ك��م 
حديد من 1989 حتى 2019.

اأي��دو���س اأوك��ي��ب��اي املتحدث  ون��ف��ى 
ب��ا���ش��م ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق جم���دداً 
البالد،  غ��ادر  نزارباييف  يكون  اأن 
موؤكداً اأنه يدعم توكاييف. كذلك 
اأكد اأن نزارباييف تخلى من تلقاء 
الأم���ن  اإدارة جم��ل�����س  ع���ن  ن��ف�����ش��ه 
الوطني لتوكاييف الذي اأعلن هذا 

الأ�شبوع الإم�شاك بزمامه.
وت���اب���ع ال���ع���امل ب��ق��ل��ق ال���و����ش���ع يف 

كازاخ�شتان.
الأح���د  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  ف���اأع���رب 

�شبهات  على  بناء  ا�شتدعاوؤها  يتم 
“باخليانة العظمى«.

ورف�س الرئي�س توكاييف اأي حوار 
للقوات  و���ش��م��ح  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  م���ع 

الأمنية “باطالق النار للقتل«.
وا�شتنكر وزير اخلارجية الأمريكي 
ت�شريحات  ب���ل���ي���ن���ك���ن  اأن������ت������وين 
توكاييف قائال الأحد عر حمطة 
اإن  التلفزيونية  �شي”  ب��ي  “اإيه 
يجب  كازاخ�شتان  يف  “ال�شلطات 
مع  التعامل  على  ق���ادرة  تكون  اأن 
�شلميا  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات 
م���ن اأج����ل ���ش��م��ان ح��م��اي��ة حقوق 
يتظاهرون  ال������ذي  الأ����ش���خ���ا����س 

�شلميا«.
واإىل جانب الحتجاج على ارتفاع 

اأوروب����ا  وال��ت��ع��اون يف  الأم����ن  منظمة 
الذين  الأوروب�����ي�����ني  اإ�����ش����راك  ب��غ��ي��ة 

يخ�شون تهمي�شهم.
الأبي�س  البيت  يف  م�����ش��وؤول  واأو���ش��ح 
والأم���ريك���ي���ني  ال����رو�����س  اأن  ال�����ش��ب��ت 
على  متهيدية  حم��ادث��ات  “�شيجرون 
عقد  ق��ب��ل  الأحد”  م�����ش��اء  الأرج������ح 
يف  الثنني”  ال��رئ��ي�����ش��ي  “الجتماع 

�شوي�شرا.
رو�شيا  وكييف  الغربية  ال��دول  وتتهم 
ب��ح�����ش��د ن��ح��و م��ئ��ة األ����ف ج��ن��دي عند 
لغزو  حت�������ش���ريا  اأوك�����ران�����ي�����ا  ح�������دود 
حمتمل. وقد هددت الرئي�س الرو�شي 
“هائلة”  بعقوبات  بوتني  فالدميري 

قبل  رو�شيا  بلينكن  ح��ّذر  جانبه،  من 
بدء املحادثات من خطر “مواجهة«.

وقال ل�شبكة “�شي ان ان” اإن “هناك 
م�شاًرا للحوار والدبلوما�شية ملحاولة 
ح���ّل ب��ع�����س ه���ذه اخل���الف���ات وجتّنب 
مواجهة”، لفتا اإىل اأن “امل�شار الآخر 
هو م�شار املواجهة والتداعيات الهائلة 
اعتداءها  ج��ّددت  رو�شيا يف حال  على 
اأي  اأوكرانيا. نحن ب�شدد تقييم  على 
)فالدميري(  الرئي�س  ي�شتعّد  م�شار 
الأ�شبوع  ويتوا�شل  بوتني لّتخاذه”. 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ب��اج��ت��م��اع ب���ني حلف 
الأطل�شي ورو�شيا الأربعاء يف بروك�شل 
فيينا مع  بلقاء اخلمي�س يف  ثم  ومن 

م�����رت�����ني م����ن����ذ ب�������دء ه�������ذه الأزم���������ة 
جديدة  عقوبات  فر�س  اأّن  اجلديدة، 
وهدد بدوره  �شي�شكل “خطاأ فادحا”، 
وا�شل  اإذا  وتقني”  “ع�شكري  ب���رد 

خ�شومه “هذا النهج العدائي«.
وق���د جن��ح يف ف��ر���س ت��و���ش��ي��ع احلوار 
التي  ����ش���روط���ه وم���ط���ال���ب���ه  ل��ي�����ش��م��ل 

يعترها الغرب خطوطا حمًرا.
الذي  الغرب هو  اأن  الكرملني  ويوؤكد 
ي�شتفز رو�شيا عر ن�شر قوات ع�شكرية 
اجلي�س  ت�����ش��ل��ي��ح  اأو  ح����دوده����ا  ع���ن���د 
انف�شاليني  يحارب  ال��ذي  الأوك���راين 
�شرق  يف  دونبا�س  يف  ملو�شكو  موؤيدين 

اأوكرانيا.

وغري م�شبوقة يف حال هاجم جارته.
اإىل حّد  الإج�����راءات  وق��د ت�شل ه��ذه 
النظام  م��ع  التعامل  م��ن  رو�شيا  منع 
اأو م��ن��ع ت�����ش��غ��ي��ل خط  امل����ايل ال��ع��امل��ي 
اأنابيب الغاز “نورد �شرتمي 2” الذي 

تريده مو�شكو بقوة.
اأنها  تثبت  اأن  الغربية  ال��دول  وتريد 
العام  م���ن  وت�����ش��م��ي��م��ا  اأك�����رث ح���زم���ا 
�شبه  مو�شكو  �شمت  عندما   2014
اأن  الأوكرانية من دون  القرم  جزيرة 
الأمريكي-الأوروبي  التحالف  ينجح 

يف جعلها ترتاجع عن خطوتها.
واعتر بوتني الذي اأجرى حمادثات 
بايدن  الأم����ريك����ي ج���و  ن���ظ���ريه  م���ع 

بوتني: القوات الرو�سية �ستن�سحب بعد انتهاء مهمتها 

عودة احلياة الطبيعية اإىل كازاخ�ستان واحلكومة تدين التغطية الإعلمية 

 الأمريكيون والرو�س يبدوؤون حمادثات »معقدة« حول اأوكرانيا 

ويثري نا�سونال اإنرت�ست: حياد النم�سا منوذج حلل اأزمة اأوكرانيا �شلمي  اأوروب���ي  مب�شتقبل  اأم��ل  اأي  و�شيدمر  كبرياً  �شيكون  اأوكرانيا  غ��زت 
 ،1994 انتهكت مذكرة بوداب�شت لعام  اأن مو�شكو  اأو�شع. �شحيح  خماطر حرب 
التي وعدت فيها باإ�شتقالل اأوكرانيا يف مقابل تخلي كييف عن تر�شانتها النووية، 
لذلك، فاإن اأي اتفاق يجب اأن يكون معاهدة ولي�س مذكرة تفاهم. ويف حال اأقدمت 
رو�شيا على انتهاك املعاهدة، فاإن العواقب عندها �شتكون اأكر بكثري. واإذا كانت 
ولي�س من  النم�شا.  و�شعية  اإىل  الأم��ر  بها  يتنهي  اأن  اأوكرانيا حمظوظة، ميكن 
م�شلحة اأوكرانيا ول م�شلحة الغرب ال�شتمرار باإ�شرتاتيجية الغمو�س احلالية. 
اإن حلف الأطل�شي لي�س يف حالة اأ�شعف مع من�شا حمايدة، و�شيكون اأكرث ا�شتقراراً 
يف  الأمريكية  الأمنية  اللتزامات  اإن  اأوك��ران��ي��ا.  حيال  الغمو�س  تبديد  ح��ال  يف 
ال�شيني  التحدي  بينما  وا�شنطن،  ق��درة  اأك��ر من  الأو���ش��ط هي  وال�شرق  اأوروب���ا 
يتطلب اإعادة تقومي ا�شرتاتيجي يف الوليات املتحدة. اإن غزواً رو�شياً اأو ت�شعيداً 
يف اأوكرانيا �شيزيد من الأعباء الإ�شرتاتيجية لأمريكا وي�شعف موقعها يف اآ�شيا. 

توافق رو�شيا على حياد اأوكرانيا وت�شحب قواتها عن حدودها. وميكن اأن ت�شمل 
لل�شواريخ  امل�شادة  الأمريكية  ال�شواريخ  اأنظمة  مثل  العالقة  الق�شايا  املعاهدة 
البالي�شتية يف اأوروبا واإنت�شار القوات الرو�شية يف اإطار اإتفاق جديد يف �شاأن القوات 
فعاًل،  اأوكرانيا  خ�شرتها  التي  الدونبا�س،  ملنطقة  وميكن  اأوروب���ا.  يف  التقليدية 
ال�شيا�شي  نظامها  بناء  على  الرتكيز  عندها  اأوكرانيا  وميكن  برو�شيا.  الإندماج 
والقت�شادي مثلما فعلت اأملانيا الغربية من دون اأملانيا ال�شرقية. وبينما لكل دولة 
احلق يف تقرير حتالفاتها، فاإن ذلك ينطبق على الوليات املتحدة والغرب نف�شه 
واملرجتل يف قمة  املت�شرع  البيان  اأن  الكاتب  وي��رى  اأوكرانيا وحدها.  على  ولي�س 
حلف �شمال الأطل�شي يف بوخار�شت عام 2008 حول ع�شوية اأوكرانيا وجورجيا 

يف احللف، كان خطاأً ا�شرتاتيجياً دفعت نحوه اإدارة جورج بو�س على رغم املعار�شة 
اأن تكون ع�شواً يف حلف  اأوكرانيا ترغب يف  الأملانية والفرن�شية. وحتى لو كانت 
اأمر ي�شب يف  اأنه  اأو  �شمال الأطل�شي والإحت��اد الأوروب��ي، ل �شبب للقبول بذلك 
م�شلحة الوليات املتحدة والحتاد الأوروبي. وفيما ل اأحد يرغب يف احلديث عن 
دوائر نفوذ، فاإنه من الوا�شح اأن القلق الإ�شرتاتيجي والعامل اجلغرايف ي�شبان 
يف م�شلحة رو�شيا، بينما ل ترغب الوليات املتحدة ول �شركاءها الأطل�شيون يف 
التورط يف حرٍب ب�شبب اأوكرانيا. و�شيكون ذلك معادًل لأزمة ال�شواريخ الكوبية، 
لكن فقط مع عك�س الأمور هذه املرة. ويبدو اأن احل�شد الرو�شي غايته التو�شل 
اإىل حٍل ديبلوما�شي اأكرث منه حل ع�شكري. والثمن الذي �شتدفعه رو�شيا يف حال 

•• وا�صنطن-وكاالت

بعد احلرب العاملية الثانية، ُق�شمت النم�شا على غرار اأملانيا، بني القوى الغربية 
والحتاد ال�شوفياتي. وكل من �شاهد فيلم “الرجل الثالث”، يدرك اأن فيينا، مثلها 
اأملانيا،  اأرب��ع مناطق احتالل. ويف مقابل احلل يف  اإىل  مثل برلني، كانت مق�شمة 
 ،1955 عام  ر�شمية  معاهدة  على  ال�شوفياتي  والحت��اد  الغربية  القوى  اتفقت 
�شوفياتياً  ان�شحاباً  املعاهدة  و�شمنت  وحيادها.  النم�شا  توحيد  نتيجتها  كانت 
وغربياً من النم�شا، وكانت املرة الوحيدة التي ان�شحبت فيها قوات �شوفياتية من 
اأوروبا اإبان احلرب الباردة. وبالنظر اإىل الو�شع يف اأوكرانيا اليوم، يت�شاءل الكاتب 
العمل  يتم  ملاذا ل  الأمريكية،  اإنرت�شت”  “نا�شيونال  زابو يف جملة  اإف.  �شتيفن 
باإمكان الوليات املتحدة و�شركائها الغربيني تقدمي اقرتاح  اتفاق مماثل؟  على 
املقابل،  ويف  اأوكرانيا.  حياد  اجلانبان  ي�شمن  اأن  على  يقوم  الرو�شية  للحكومة 

هل تنجح اأوروبا يف الختبار الأوكراين؟ال�سني م�ستعدة لتقدمي الدعم الأمني لقازاخ�ستان
•• بكني-رويرتز

قال وزير اخلارجية ال�شيني الثنني بعد الحتجاجات 
لزيادة  م�شتعدة  ال�شني  اإن  قازاخ�شتان  يف  العنيفة 
والأمن”  القانون  “لإنفاذ  قازاخ�شتان  م��ع  التعاون 
“اأي  ت��دخ��ل م��ن ق��ب��ل  اأي  وم�����ش��اع��دت��ه��ا يف م��واج��ه��ة 
اإن  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  وقالت  قوى خارجية”. 
ت�شريحات الوزير وانغ يي ع�شو جمل�س الدولة جاءت 
يف �شياق ات�شال هاتفي مع وزير خارجية قازاخ�شتان 

خمتار تليوبريدي.
لتليوبريدي  ق����ول����ه  وان�������غ  ع�����ن  ال������������وزارة  ون���ق���ل���ت 

اأن  تو�شح  قازاخ�شتان  يف  الأخ���رية  “ال�شطرابات 
العديد من  يواجه  ي��زال  ل  الو�شطى  اآ�شيا  الو�شع يف 
ب��ع�����س القوى  اأن  اأخ����رى  ال��ت��ح��دي��ات، وي��ره��ن م���رة 

اخلارجية ل تريد ال�شالم والهدوء يف منطقتنا”.
وقال التلفزيون ال�شيني اإن الرئي�س ال�شيني �شي جني 
بينغ قال لرئي�س قازاخ�شتان قا�شم جومارت توكاييف 
يوم اجلمعة اإن ال�شني تعار�س وب�شدة اأي قوة اأجنبية 

تزعزع ا�شتقرار قازاخ�شتان وت�شنع “ثورة ملونة”.
عبارة  امللونة”  “الثورات  اأن  ورو�شيا  ال�شني  وتعتقد 
وقوى  املتحدة  ال��ولي��ات  عليها  حر�شت  ث���ورات،  ع��ن 

غربية اأخرى لتحقيق تغيري يف الأنظمة.

•• وا�صنطن-وكاالت    

رد الفعل الأوروبي  “نا�شيونال انرت�شت”  ناق�شت جملة 
اأن الأوروب���ي���ني بعيدون  اأوك���ران���ي���ا، م��ع��ت��رة  اأزم����ة  ع��ل��ى 
وتعي�س  حرة  ل�”اأوروبا  التطّلعات  تطبيق  يف  النجاح  عن 

ب�شالم”، والتي تخ�شع لالختبار يف اأوكرانيا.
وق��ال��ت امل��ج��ل��ة اإن ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري بوتني 
يخ�شى القوة ويحرتمها، وهو ي�����شتغّل �شعف اوروب��ا التي 
يتوّجب عليها اأن تكّف عن ترّددها ومتنحه ما يخ�شاه ل 
الأرا�شي  ا�شتخدم  لطاملا  بوتني  اأن  واأ�شافت  يريده.  ما 
ومولدوفا  وج��ورج��ي��ا  اأوك��ران��ي��ا  يف  رو�شيا  احتلتها  ال��ت��ي 
الأوروبي،  الت�شامن  ا�شتقرار  لزعزعة  انطالق  من�شات 

الأطل�شي  �شمال  امل��ج��اورة وح��ل��ف  ال���دول  اأم���ن  وت��ه��دي��د 
والحتاد الأوروبي.

ويف الأ�شابيع القليلة املا�شية، �شّعد بوتني ال�شغط، وهدد 
ب�شّن هجوم على اأوكرانيا وطرح مطالب م�شتحيلة على 
اإىل الرّد  ال��ن��ات��و. وم��ع ذل��ك، ف��اإن الأوروب��ي��ني يفتقرون 
حازًما  نهًجا  ي�شاركون  ول  بوتني،  تنّمر  على  املتما�شك 
ووا�شًحا ب�شاأن الق�شية الأوكرانية. واأ�شارت اإىل اأن املوقف 
ال�شيا�شة اخلارجية  الأملاين جتاه الأزمة غام�س، وتبدو 
ببناء  برلني  وت�شتمّر  دائ��ًم��ا.  كانت  كما  عاجزة  الأملانية 
احلكومة  تزال  ل  بينما  خط اأنابيب “نورد �شرتمي 2”، 
العمل  ببدء  ال�شماح  ب�شاأن  منق�شمة  اجل��دي��دة  الأمل��ان��ي��ة 
به.  كما كان موقف اأملانيا من مبيعات الأ�شلحة لأوكرانيا 

الأملانية  اخلارجية  وزي��رة  اعترت  اإحباط، حيث  م�شدر 
يجلب  لن  الع�شكري  الت�شعيد  من  “املزيد  اأن  اجلديدة 

لأوكرانيا مزيًدا من الأمن«.
واعترت املجلة اأن هذا املوقف “غري منطقي”، م�شيفة 
األف جندي   100 اأكرث من  اأن ح�شدت رو�شيا  “بعد  اأنه 
على احلدود، من ال�شعب القول اإن م�شاعدة الأوكرانيني 

على ال�شتعداد للدفاع عن اأنف�شهم هو ت�شعيد«.
ووفًقا للمجلة، ل يبدو موقف بروك�شل اأف�شل حاًل. حيث 
لل�شوؤون اخلارجية  الأوروب��ي  الأعلى لالحتاد  املمثل  دعا 
لتفاقيات  ال��ك��ام��ل  التنفيذ  اإىل  كييف  ب��وري��ل  ج��وزي��ب 
اأن  املفرت�س  من  كان  التي   2015 مين�شك )اتفاقيات 

حتل النزاع بني رو�شيا واأوكرانيا(.
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مروك كور�شيد البغدادي املحمودي

 ت�سديد القيود ال�سحية على 
القوات الأمريكية يف اليابان

•• طوكيو-اأ ف ب

القوات  على  املفرو�شة  ال�شحية  القيود  ت�شديد  وطوكيو  وا�شنطن  اأعلنت 
الأمريكية يف اليابان، يف وقت يربط عدد من امل�شوؤولني اليابانيني بني هذه 

القواعد وعودة انت�شار فريو�س كورونا يف الأرخبيل.
وقالت القوات الأمريكية يف اليابان واحلكومة اليابانية يف بيان م�شرتك 
القواعد  داخل هذه  �شيكونون حم�شورين  الأمريكية  القواعد  اإن عنا�شر 
اعتبارا من يوم الثنني وملدة اأ�شبوعني، على اأن يقت�شر اخلروج منها على 
“الأن�شطة الأ�شا�شية«. وكانت القوات الأمريكية يف اليابان اتخذت بالفعل 
داخل  الكمامات  و�شع  اإلزامية  فر�س  غ��رار  على  املا�شي  الأ�شبوع  تدابري 
التمكن  اإب��راز اختبار �شلبي لكوفيد قبل  اإىل  القواعد وخارجها، واحلاجة 
جهود  ببذل  طالبت  اليابانية  ال�شلطات  لكن  ال��ق��واع��د.  م��ن  اخل���روج  م��ن 
داخل  اأ�شابيع  بالفريو�س منذ  بوؤر عدة لالإ�شابة  اإ�شافية، يف وقت ظهرت 
املتحورة  انت�شار  موجة  جتنب  اليابان  وح��اول��ت  حملية.  اأمريكية  قواعد 
فر�شها  خ��الل  من  العاملي،  ال�شعيد  على  كورونا  فريو�س  من  اأوميكرون 
قيودا �شارمة على حدودها. لكن على الرغم من هذه الإج��راءات التي ل 
يخ�شع لها الع�شكريون الأمريكيون، ارتفع عدد حالت الإ�شابة بكوفيد يف 
يت نحو 8500 اإ�شابة جديدة يف كّل  البالد منذ نحو ع�شرة اأيام. واأح�شِ
اأنحاء اليابان الأحد، وهو ما ميّثل رقما قيا�شيا جديدا منذ الرقم القيا�شي 
مئات  ب�شع  مقابل  يف  اأيلول/�شبتمر،  من  الأول  الن�شف  يف  �ُشّجل  ال��ذي 
فقط من احلالت اليومّية �شّجلتها البالد يف نهاية كانون الأول/دي�شمر.

من  حمافظات  ث��الث  يف  �شّحية  قيود  فر�س  اليابانّية  احلكومة  واأع���ادت 
البالد ت�شت�شيف قواعد اأمريكّية اأو تقع بالقرب من بع�شها، مبا يف ذلك 
اأوكيناوا )جنوب غرب( حيث يتمركز معظم اجلنود الأمريكّيني يف اليابان، 
والبالغ عددهم 54 األًفا. و�ُشّجلت اأكرث من 1500 اإ�شابة جديدة الأحد 

بني ال�شكان املحليني يف اأوكيناوا.

اعتقال مدير املخابرات الدمنركية لل�ستباه 
•• كوبنهاجن-رويرتز

احتجزت مدير جهاز  ال�شلطات  اأن  الثنني  اإع��الم دمنركية  و�شائل  ذك��رت 
بت�شريب  تتعلق  ق�شية  يف  ل�شلوعه  فيند�شن  لر���س  الع�شكرية  املخابرات 
م��ع��ل��وم��ات ���ش��ري��ة ل��ل��غ��اي��ة. وك���ان ق��د مت اع��ت��ق��ال اأرب��ع��ة م��وظ��ف��ني حاليني 
و�شابقني باثنني من اأجهزة املخابرات الدمنركية يف دي�شمر كانون الأول 
�شراح ثالثة منهم  اإطالق  للغاية. وجرى  �شرية  ت�شريب معلومات  بتهمة 
بعد ذلك لكنهم ما زالوا قيد التحقيق. ومل يت�شح الوقت الذي �شيم�شيه 

فيند�شن قيد احلجز. ورف�س مكتب املدعي العام التعليق على الق�شية.
 

•• نيويورك-اأ ف ب

بينهم  الأق���ل  على  �شخ�شا   19 لقي 
واأ�شيب  م�����ش��رع��ه��م  ���ر  ق�������شّ ت�����ش��ع��ة 
ال����ع���������ش����رات ج�������راء ح����ري����ق �����ش����ّب يف 
برونك�س  ح��ي  يف  �شاهق  �شكني  مبنى 
البلدية  رئ��ي�����س  و���ش��ف��ه  ب��ن��ي��وي��ورك، 
“واحد من  باأنه  اآدامز  اإريك  اجلديد 
احلديث  التاريخ  يف  احلرائق  اأ�شواأ” 
كل  يف  �شحايا  على  وع���رِث  للمدينة. 
امل�شيد  املبنى  ه��ذا  طبقات  من  طبقة 
م��ن ال��ط��وب. وت�����ش��اع��د ال��دخ��ان اإىل 
طبقة   19 ي�شم  ال���ذي  املبنى  اأع��ل��ى 

التجاذبات ال�شيا�شية يف ليبيا يجّهز 
الليبي  الق�شاء  اإىل  لتقدميه  ملفا 
الدولية  اجل��ن��اي��ات  حم��ك��م��ة  واإىل 
جلاأ  التي  التون�شية  ال�شلطات  �شد 
اإليها يف ذلك الوقت لكن حتالفاتها 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ج��ع��ل��ت��ه��ا ت�����ش��ل��م��ه رغم 

التحذيرات من خطورة القرار”. 
ت�شليم  ع��م��ل��ي��ة  ان  اىل  ي�������ش���ار     
ال��ب��غ��دادي امل��ح��م��ودي مت��ت يف �شهر 
يوليو من �شنة 2012 عر حكومة 

حمادي اجلبايل.

وقال اآدامز، وهو دميوقراطي و�شطي 
ملكافحة  برنامج  اأ�شا�س  على  انُتخب 
القت�شادي  وال����ت����ف����اوت  اجل����رمي����ة 
حقا  “اإنه  نيويورك،  يف  والجتماعي 

يوم فظيع بالن�شبة اإلينا«.
واأ���ش��ف��ر ح��ري��ق الأرب����ع����اء ال��ف��ائ��ت يف 
مبنى �شكني يف فيالدلفيا عن م�شرع 

12 �شخ�شا بينهم ثمانية اأولد.
وت��ع��اين ن��ي��وي��ورك ال��ت��ي ي��ق��ي��م فيها 
نحو ت�شعة ماليني ن�شمة، اأزمة �شكن 
يف كثري من اأحيائها، ف�شال عن تقادم 
ال�شيانة  اإىل  واف��ت��ق��اره��ا  ع���دة  م��ب��ان 

الالزمة.

ان��دلع احلريق يف �شقة دوبلك�س  بعد 
والثالثة،  ال���ث���ان���ي���ة  ال��ط��ب��ق��ت��ني  يف 
وف��ق��ا ل��رج��ال الإط���ف���اء. وق���ال اآدام���ز 
الهواء  على  امل��ك��ان،  اإىل  ح�شر  ال��ذي 
مبا�شرة “�شيكون هذا واحدا من اأ�شواأ 
لدينا  اأن  نعلم  تاريخنا.  يف  احل��رائ��ق 
ف�شال  م�شرعهم  ل��ق��وا  �شخ�شا   19
اآخ��ري��ن يف ح��ال حرجة  ع��ن كثريين 
ولحقا  م�شابا”.   63 م���ن  واأك�����رث 
اأكد اآدامز عر تويرت اأن هناك ت�شعة 
وحتدث  ال�19.  ال��ق��ت��ل��ى  ب��ني  ��ر  ق�����شّ
�شرطي  وهو  اجلديد،  البلدية  رئي�س 
���ش��اب��ق م���ن اأ�����ش����ول اإف���ري���ق���ي���ة توىل 

وتدخل مئتا رجل اإطفاء يف هذا املبنى 
ال��ن��ريان يف غ�شون  و���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى 

�شاعتني.
واأو�شح نيغرو اأنه بعد اندلع احلريق 
الطبقتني  يف  تقع  دوبلك�س  �شقة  يف 
رج����ال  “وجد  وال���ث���ال���ث���ة،  ال���ث���ان���ي���ة 
نريان  مواجهة  يف  اأنف�شهم  الإط��ف��اء 
�شديد  دخ����ان  امل���م���رات:  يف  م�شتعلة 
ونريان كثيفة جدا”. واجتاح الدخان 
الإطفاء  رج��ال  و”عرث  بكامله  املبنى 
واأجلوهم  ط��اب��ق  ك��ل  يف  �شحايا  على 
القلبية  ال�شكتة  م��ن  ح���الت  يف  وه��م 
على قول نيغرو.  والف�شل التنف�شي”، 

•• الفجر - تون�س
النائب  ك���ور����ش���ي���د  م������روك  ج�����دد 
اأم�س  اأ���ش��غ��ال��ه  امل��ج��م��دة  ب��ال��رمل��ان 
“مبا ل يدع جمال  الثنني تاأكيده 
البغدادي  “بيع”  مت  ان��ه  لل�شك” 
امل��ح��م��ودي اآخ����ر رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة يف 
معمر  الراحل  الليبي  الزعيم  عهد 
بامليل�شيات  اأ�شماها  من  اإىل  القذايف 
الأدلة  ك��ل  واأن���ه ميتلك  الخ��وان��ي��ة 
امل���ادي���ة ع��ل��ى ذل���ك م��ت��ه��م��ا ك���ال من 

املا�شي ثم اإنني ل اأنوب �شد الدولة 
ب�شفتي  اع������ود  ول���ك���ن  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
ت���ون�������ش���ي ت������اأمل ك���ث���ريا ل��ب��ي��ع��ه اىل 
من  الليبية  الخ��وان��ي��ة  امليل�شيات 
واأ�شاف  الرتويكا”.  حكومة  طرف 
ان  لل�شك  “اوؤكد مبا ل يدع جمال 
اىل  بيعه  امل��ح��م��ودي مت  ال��ب��غ��دادي 
الدلة  ولنا كل  الخوانية  امليل�شيات 
ت�شليمه يف  وي���وم  ذل��ك  امل��ادي��ة على 
24 يونيو 2012 تنقل وفد خا�س 
قرطاج  م���ط���ار  م���ن  ط��راب��ل�����س  اىل 

املوؤقت  الرئي�س  امل��رزوق��ي  املن�شف 
الأ���ش��ب��ق وح���م���ادي اجل��ب��ايل رئي�س 
الدين  ون������ور  الأ����ش���ب���ق  احل���ك���وم���ة 
النه�شة  بحركة  القيادي  البحريي 
وال�����ش��ي��د ال��ف��رج��اين ال��ن��ائ��ب عنها 
ي�شمهما  مل  وحم����ام����ي����ة  وحم�������ام 

بالتورط يف ذلك.
ن�شرها  تدوينة  يف  كور�شيد  وكتب   
في�شبوك  مب���وق���ع  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع���ل���ى 
املحمودي  البغدادي  اإىل  اأع��ود  “لن 
ب�����ش��ف��ت��ي حم���ام���ي���ا ل����ه ف���ذل���ك من 

لأ�شحابها حتى ل تتحملها الدولة 
“. يذكر اأن م�شادر اإعالمية ا�شارت 
7 يناير اجل��اري اىل ان رئي�س  يوم 
البغدادي  الأ�شبق  الليبية  احلكومة 
�شكوى  لتقدمي  ي�شتعد  امل��ح��م��ودي 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اأم�����ام 
ت�شليمه  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ون�����س  ���ش��د 
م���ن ط���رف ح��ك��وم��ة ال��رتوي��ك��ا اإىل 
 .2012 �شنة  م�شلحة  جمموعات 
اإن  اأفريك”  “جون  م��وق��ع  واأك�����د 
عن  بنف�شه  يناأى  ال��ذي  “املحمودي 

وق��ب�����س ال��ث��م��ن واأدخ����ل����ت الم����وال 
�شاعة  يف  قرطاج  تون�س  مطار  عر 
متاأخرة من ليلة 25 يونيو 2012 
الذي  ال�شيادة  وزراء  اأح��د  بح�شور 
“املتهمون  وت���اب���ع  باملطار”.  ح���ل 
املن�شف  ال���ع���ظ���ي���م  اجل��������رم  ب����ه����ذا 
امل���رزوق���ي وح���م���ادي اجل��ب��ايل ونور 
الدين البحريي وال�شيد الفرجاين 
الق�شاء  وع��ل��ى  وحم����ام  وحم��ام��ي��ة 
تون�س قبل  �شمعة  ينقذ  ان  الوطني 
الدانة الدولية وان يحمل امل�شوؤولية 

بر�س  لفران�س  جم��اورة،  بناية  �شكان 
قائال  “الفو�شى”،  م��ن  م�شهد  ع��ن 
ال��ن��ا���س وقد  م���ن  ال��ك��ث��ري  “راأى  اإن����ه 

متلكهم الذعر«.
ك�����ان ع��ن��ا���ش��ر الإط�����ف�����اء ال����ذي����ن مت 
ال�شاعة  ن��ح��و  امل��ك��ان  اإىل  ا���ش��ت��داوؤه��م 
يف  اأ���ش��اروا  غ(  ت   16،00(  11،00
ثالثني  اإ���ش��اب��ة  اإىل  �شابقة  ح�شيلة 
احل�شيلة  ت��رت��ف��ع  اأن  ق��ب��ل  ���ش��خ�����ش��ا، 
املوقتة يف وقت لحق اإىل 19 قتيال. 

الثاين/ كانون  من  الأول  يف  من�شبه 
للمدينة  “ماأ�شاة حقيقية  يناير، عن 
من  فح�شب«.  برونك�س  حل��ي  ولي�س 
جهته قال م�شوؤول الإطفاء يف املدينة 
�شحايف  موؤمتر  خ��الل  نيغرو  دانييل 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  “حددوا  امل��ح��ق��ق��ني  اإن 
الأوىل  وال�������ش���ه���ادات  امل���ادي���ة  الأدل������ة 
اندلع من غرفة  احلريق  اأن  لل�شكان 
احتياطي«.  ت��دف��ئ��ة  ج��ه��از  وم���ن  ن���وم 
واأظ���ه���رت م�����ش��اه��د ب��ث��ت ع��ل��ى مواقع 

يبكون  الأط�����ف�����ال  م����ن  ك���ث���ري  “كان 
وقد  للنجدة”،  ط��ل��ب��ا  وي�����ش��رخ��ون 
فتحتها  ال��ت��ي  نافذتها  م��ن  �شمعتهم 

لتجنب الختناق.
�شاكن  وه���و  اإن��ري��ك��ي،  ميغيل  وروى 
اآخ����ر يف ال��ط��اب��ق احل�����ادي ع�����ش��ر من 
بر�س  لفران�س  بالربو،  م�شاب  املبنى 
بامل�شعد”  و”نزل  معطفا  اأم�شك  اأنه 
����ش���وداء م��ن �شدة  ال���رده���ة ك��ان��ت  لأن 
الدخان. وحتدث جورج كينغ وهو من 

نريان  األ�شنة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
يت�شاعد  كثيفا  اأ���ش��ود  ودخ��ان��ا  هائلة 
عدة  طبقات  ي�شم  مبنى  ن��اف��ذة  م��ن 
�شمال  يف  امل��رتام��ي  برونك�س  ح��ي  يف 
رودريغيز  ديليني  وجن��ت  ن��ي��وي��ورك. 
)38 ع��ام��ا( وه��ي واح���دة م��ن �شكان 
من  عائلتها،  اأف���راد  كامل  مع  املبنى، 
جّراء  من  “منهارة”  لكنها  احلريق، 

ما �شاهدته و�شمعته.
وقالت لتلفزيون وكالة فران�س بر�س 

اأكد اأن كل االأدلة املادية يف حوزته

كور�سيد: هوؤلء باعوا البغدادي املحمودي لإخوان ليبيا
من�سف املرزوقي وحمادي اجلبايل ونورالدين البحريي وال�سيد الفرجاين من اأهم املتوّرطني   

قتيًل يف  »واحد من اأ�سواأ« احلرائق بنيويورك   19

احلكم على اأونغ �سو ت�سي بال�سجن 4 �سنوات اإ�سافية 
•• رانغون-اأ ف ب

املدنّية  الزعيمة  على  ال��ط��وق  الع�شكرية  املجموعة  ���ش��ددت 
اأم�س  �شو ت�شي، حيث ُحكم عليها   �شان  اأون��غ  ال�شابقة لبورما 
الثنني بال�شجن اأربع �شنوات يف اإطار اإحدى الق�شايا الكثرية 
لعقوبة  ختامها  يف  تتعّر�س  ق��د  وال��ت��ي  اإط��اره��ا  يف  امل��الح��ق��ة 

ال�شجن لعقود.
قال م�شدر مطلع على امللف اإّن �شو ت�شي التي تخ�شع لالإقامة 
اجلرّية منذ انقالب الأول من �شباط/فراير 2021، اأُدينت 
قانوين.  غري  ب�شكل  ل�شلكّية  ات�شال  اأجهزة  ا�شترياد  بتهمة 
ملدة  بال�شجن  الأول/دي�شمر  كانون  يف  عليها  ُحكم  اأن  و�شبق 
كورونا،  فريو�س  على  املفرو�شة  القيود  خلرقها  �شنوات  اأرب��ع 

وهو حكم خّف�شه املجل�س الع�شكري لحقا اإىل عامني.
لل�شالم،  نوبل  ج��ائ��زة  احل��ائ��زة  ت�شي  �شو  �شان  اأون���غ  ومت�شي 
اأي  ف��ي��ه م��ن دون  امل��ح��ت��ج��زة  امل��ك��ان  ال��ع��ق��وب��ة الأوىل يف  ه���ذه 
ات�شال بالعامل اخلارجي منذ توقيفها قبل �شنة تقريبا. واأكد 
املتحدث با�شم املجل�س الع�شكري زاو مني تون احلكم ال�شادر 
�شتبقى  ت�شي  �شو  اأن  مو�شحاً  بر�س،  فران�س  لوكالة  الثنني 

رهن الإقامة اجلرية خالل حماكمتها.
واعترت ماين مونغ الباحثة يف منظمة هيومن رايت�س ووت�س 
غري احلكومية اأن هذه الإدانة اجلديدة “تهدد بزيادة غ�شب 

�شكان بورما«.
ي�شتخدم  باطلة  التهامات  ه��ذه  اأن  يعلم  “اجلميع  واأ�شافت 
العتقال  ره��ن  لإبقائها  ه��ذا  الرتهيب  اأ���ش��ل��وب  الع�شكريون 

ووجهت  ال�شيا�شية.  ال�شاحة  من  نهائيا  وابعادها  التع�شفي” 
اإىل اأونغ �شان �شو ت�شي تهمة الفتنة والف�شاد والتحري�س على 
ال�شطرابات العامة وتزوير النتخابات، مرات عدة يف الأ�شهر 

الأخرية.
ان�شئت  حم��ك��م��ة  اأم����ام  مغلقة  ج��ل�����ش��ات  يف  حماكمتها  وت��ق��ام 
خ�شي�شا يف العا�شمة نايبيداو حيث تالحق اإىل جانب رئي�س 
البالد ال�شابق وين مينت الذي اوقف اأي�شا يف �شباط/فراير 

املا�شي.
و�شبق اأن �شدرت اأحكام طويلة على مقربني عدة من الزعيمة 
بال�شجن  ���ش��اب��ق  وزي���ر  ع��ل��ى  فحكم  ل��ل��ب��الد.  ال�شابقة  امل��دن��ي��ة 
اآخرون  انتقل  فيما  20 عاما  اأح��د معاونيها  75 عاما وعلى 

لالقامة خارج البالد اأو باتوا يعي�شون باخلفاء.

واأغ��رق النقالب البالد يف الفو�شى. وقد قتلت قوات الأمن 
منذ ذلك احلني اأكرث من 1400 مدين، فيما بداأت ميلي�شيات 
ال�شادر  يتعلق احلكم  بورما.  اأرج��اء  م�شلحا يف  كفاحا  �شعبية 
الث��ن��ني، على وج��ه اخل�����ش��و���س، ب��ال���ش��ت��رياد غ��ري القانوين 
اأن هذه الأجهزة  الإدع��اء  لأجهزة الت�شال الال�شلكي. ويفيد 
املهربة اكت�شفت خالل تفتي�س مقر اإقامة اأونغ �شان �شو ت�شي 

الر�شمي لدى توقيفها.
واقر بع�س العنا�شر الذين دهموا منزلها بعدم حيازتهم لأية 

مذكرة لتنفيذ هذه املهمة، بح�شب م�شدر مطلع على امللف.
ت�شاءل النفوذ ال�شيا�شي لأونغ �شان �شو ت�شي ب�شكل كبري منذ 
املجل�س  �شد  ال�شالح  حمل  جديد  جيل  ب��روز  م��ع  الن��ق��الب، 

الع�شكري وميلك اآراء اأكرث تقدمية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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وزراء واأكادمييون ل�)وام(: البحث والتطوير يعزز مكانة االإمارات وجهة عاملية لقطاعات االقت�ساد اجلديد

جمل�س الإمارات للبحث والتطوير يعزز ال�نمو الق�ت�سادي امل�س�تدام للإمارات القائم على املعرفة والإبداع
•• اأبوظبي-وام:

اأن جمل�س  واأكادمييون  وزراء  اأكد 
والتطوير  ل��ل��ب��ح��ث  الإم������������ارات 
الدولة  ي�شهم يف ترجمة توجهات 
ل��ل��خ��م�����ش��ني ع����ام����ا امل���ق���ب���ل���ة من 
البحث  م��������ش��اه��م��ة  ت��ع��زي��ز  خ���الل 
الق�ت�شادي  ال�نمو  يف  والتطوير 
ودع�م  الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�ش�تدام 
ال�شرتاتيجية  القطاعات  تطور 
القطاع  ب��ني  الأدوار  ت��ك��ام��ل  ع��ر 
والأكادميي  واخل��ا���س  احل��ك��وم��ي 
الإم����ارات وجهة  ي��ع��زز مكانة  مب��ا 
عاملية لقطاعات القت�شاد اجلديد 
واأن�����ش��ط��ة الأع���م���ال ال��ق��ائ��م��ة على 

املعرفة والبتكار.
لوكالة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق����ال����وا 
"وام" اإن جمل�س  الإم����ارات  اأن��ب��اء 
يعد  والتطوير  للبحث  الإم����ارات 
نتيجة مبا�شرة للروؤية امل�شتقبلية 
ل���ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة واجل����ه����ود 
الدولة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ث��ي��ث��ة 
مركزا عامليا للعلوم والتكنولوجيا 

والبحث والتطوير.
عبداهلل  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  فمن 
اإن  املري وزير القت�شاد  بن طوق 
للبحث  الإم�����ارات  جمل�س  اإن�����ش��اء 
نوعية  اإ���ش��اف��ة  ُي�شكل  وال��ت��ط��وي��ر 
املجال  هذا  يف  احلكومية  للجهود 
احليوي ويعزز من ممكنات التحول 
نحو منوذج اقت�شادي جديد اأكرث 
م���رون���ة وا����ش���ت���دام���ة وق���ائ���م على 
حيث  والب���داع،  والبتكار  املعرفة 
اليوم  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ح���ث  ي���ع���د 
ل�شمان  الرئي�شية  املحركات  اأح��د 
امل�شتدام  النمو  متطلبات  ا�شتيفاء 
تعزيز  على  مبا�شر  اأث��ر  من  له  ملا 
القت�شادي  ال���ت���ن���وع  ����ش���ي���ا����ش���ات 

العلمي والتطوير كمنهاج  البحث 
عمل وطني ي�شاهم يف خلق املعرفة 
مما  ل��ل��دول��ة،  التناف�شية  وتنمية 
العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ي�شجع 
على ا�شتقطاب العلماء والباحثني 
امل����ت����م����ي����زي����ن، وب������ن������اء �����ش����راك����ات 
املوؤ�ش�شات  م����ع  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

البحثية والقطاع اخلا�س.
الإم��������ارات  ج���ام���ع���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
العربية املتحدة متتلك خمترات 
بحثية  وك���وادر  وخ���رات  متطورة 
اقت�شاد  خلق  يف  لت�شاهم  متميزة 
ب����ال����دول����ة وت���ع���زي���ز دور  م����ع����ريف 
واأه��داف جمل�س الإم��ارات للبحث 

والتطوير.
من جانبه قال الروفي�شور اإريك 
زينغ رئي�س جامعة حممد بن زايد 
الجتماع  اإن  ال�شطناعي  للذكاء 
للبحث  الإم������ارات  ملجل�س  الأول 
الوا�شح  دوره  ر���ش��خ  وال��ت��ط��وي��ر 
م�شتويات  اأعلى  تقدمي  يف  املتمثل 
منظومة  لبناء  والدعم  احلوكمة 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  للبحث  م�شتدامة 
مع  يتما�شى  الإم�����ارات مب��ا  دول���ة 
للدولة.  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
تطوير  اإىل  امل��ج��ل�����س  ي��ه��دف  ك��م��ا 

الإجمايل  الإن��ف��اق  "ن�شبة  موؤ�شر 
على البحث والتطوير املمول من 
موؤ�ش�شات الأعمال" بح�شب نتائج 

موؤ�شر البتكار العاملي 2021.
جمل�س  ي�������ش���اه���م   "  : واأ�������ش������اف 
الإم�������ارات ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف 
والتعاون  التن�شيق  تعزيز م�شتوى 
فيما بني اجلهات احلكومية على 
واملحلي  الحت������ادي  ال�����ش��ع��ي��دي��ن 
وب��ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 
والقطاع الأكادميي لتطوير اآليات 
ومن����اذج ع��م��ل ت��رب��ط ب��ني م�شادر 
البحثية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال��ت��م��وي��ل 
وت��ع��زز م��ن ع��وائ��د ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
والتطوير  ال����ب����ح����وث  جم�������الت 
اقت�شاد  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مب���ا 

الدولة".
بن  اأك��د معايل ح�شني  من جانبه 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي��ر الرتبية 
والتعليم اأن اعتماد جمل�س الوزراء 
لتاأ�شي�س جمل�س الإمارات للبحث 
ال�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
يعد  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
توحيد  �شاأنها  م��ن  مهمة  خ��ط��وة 
وت���ف���ع���ي���ل اجل����ه����ود ال���ب���ح���ث���ي���ة يف 

للبحث  ق����وي����ة  اأ�����ش���������ش����اً  ����ش���اب���ق���اً 
والتطوير، �شيوفر املجل�س حوكمة 
موحدة وروؤية ا�شرتاتيجية واإطاراً 
مبا  الأداء  لتتبع  واآل��ي��ة  مت��وي��ل��ي��اً 
يتيح تعزيز ح�شور دولة الإمارات 
العاملية  الق��ت�����ش��ادات  ب��ني  املتميز 

القائمة على البتكار.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���دك���ت���ور عامر 
بن  حممد  جامعة  م��دي��ر  �شريف 
اإن  ال�شحية  والعلوم  للطب  را�شد 
للبحث  الإم�����ارات  جمل�س  اإن�����ش��اء 
ال�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
العلوم  ق��ط��اع  اأداء  ل��ت��ع��زي��ز  ج���اء 
الإم���ارات  دول���ة  يف  والتكنولوجيا 
ويعتر  املعرفة  اقت�شاد  وحتقيق 
نتيجة مبا�شرة للروؤية امل�شتقبلية 
ل���ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة واجل����ه����ود 
الدولة  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ث��ي��ث��ة 
كمركٍز عاملٍي للعلوم والتكنولوجيا 
والبحث والتطوير. �شنعمل �شويا 
ليكون املجل�س من�شة ا�شرتاتيجية 
احلكومي  القطاع  جهود  لتوحيد 
واملوؤ�ش�شات  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع 
مبنظومة  للنهو�س  الأك��ادمي��ي��ة 

وزي�����ادة الإن��ت��اج��ي��ة وخ��ل��ق فر�س 
ال�شناعية  القطاعات  يف  ج��دي��دة 

والتكنولوجية.
املجل�س  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 
حمورياً  دوراً  يلعب  اأن  �شاأنه  من 
حكومية  ����ش���ي���ا����ش���ات  ت���ط���وي���ر  يف 
ج��دي��دة ت��خ��ل��ق حم��ف��زات جديدة 
والتطوير  البحث  اأن�شطة  لزيادة 
ال�شتثمارات  وج����ذب  ال���دول���ة  يف 
القطاع  هذا  يف  املبا�شرة  الأجنبية 
احليوي مما ير�شخ مكانة الإمارات 
القت�شاد  ل���ق���ط���اع���ات  ك���وج���ه���ة 
اجلديد واأن�شطة الأعمال القائمة 

على املعرفة والبتكار.
منظومة  ت��ع��زي��ز  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
البحث والتطوير وتبني واحت�شان 
العلوم والتكنولوجيا املتقدمة هي 
رئي�شي  وُمتطلب  وطنية  اأول��وي��ة 
ال���دول���ة يف حتقيق  ل��دع��م ج��ه��ود 
م�شتهدفاتها امل�شتقبلية وخططها 
ل��ل��خ��م�����ش��ني ع���ام���ا امل���ق���ب���ل���ة، وقد 
ق��ط��ع��ت دول����ة الإم�������ارات خطوات 
بف�شل  الجت������اه  ه����ذا  يف  ري����ادي����ة 
روؤية وتوجيهات قيادتها الر�شيدة، 
املركز  ال��ي��وم  ال��دول��ة  ت��ت��ب��واأ  حيث 
يف  عاملياً  واخل��ام�����س  عربياً  الأول 

املواهب  ل��ت��دري��ب  م��ت��ي��ن��ة  اآل���ي���ات 
وجذبها واحلفاظ عليها ومتكينها 
وتعد  ال��ع��امل.  وح���ول  املنطقة  يف 
بالن�شبة  م��ث��رية  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة 
ل��دول��ة الإم�����ارات، لأن��ه��ا حتت�شن 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  ال��ت��ح��ول  فر�شة 

للعلوم والتكنولوجيا.
ذلك  :" ع����ر حت��ق��ي��ق  واأ������ش�����اف 
وتنوع  و����ش���رع���ة  ج������ودة  ���ش��ت��ك��ون 
اأفكار  اإىل  وت��رج��م��ت��ه��ا  ال��ب��ح��وث 
الأهمية.  ب��ال��غ  ع��ام��اًل  وت��اأث��ريه��ا 
التي  الأدوار  اأه��م  اإح���دى  وتتمثل 
يوؤديها املجل�س يف تطوير وحت�شني 
التناف�شية  وال�����ق�����درة  ال����ك����ف����اءة 
ي�شمل  اجل����دي����دة، مب���ا  ل���الأف���ك���ار 
لدعم  ال�شيا�شات  وتنفيذ  تطوير 

تطبيقها".
�شتيفن  ال��دك��ت��ور  ق���ال  جهته  م��ن 
الأول  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  غ��ري��ف��ي��ث 
جامعة  لدى  والتطوير  لالأبحاث 
الإمارات  اإن�شاء جمل�س  اإن  خليفة 
ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ي��ع��د اإجن�����ازاً 
بارزاً �شمن م�شرية دولة الإمارات 
نحو التحول اإىل مركز رائد عاملياً 
والتكنولوجيا.  ال��ع��ل��وم  جم��ال  يف 
وب��ي��ن��م��ا و���ش��ع��ت دول�����ة الإم������ارات 

الدولة مبا يتنا�شب مع الأولويات 
الوطنية لتحقيق القت�شاد املبنى 
بناء  م����ن خ������الل  امل����ع����رف����ة  ع���ل���ى 
ت���ك���ون مب��ث��اب��ة من�شة  م��ن��ظ��وم��ة 
رائ��دة لتعزيز احل��راك البحثي يف 
خمتلف املجالت مقرونة بعنا�شر 
ب�شرية  وم����وارد  وك���ف���اءات  بحثية 
على عمق ودراي��ة علمية وبالتايل 
تفرد الدولة يف هذا املجال وتعزيز 
وجهة  لتكون  التناف�شية  قدراتها 
عاملية يف قطاع البحث والتطوير.

املجل�س  تاأ�شي�س  اإن  معاليه  وق��ال 
مي����ث����ل ت����وج����ه����ا ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ا 
التطوير  خ���ط���ى  م����ع  ي��ت��م��ا���ش��ى 
النوعية،  اإجن���ازات���ه���ا  وا���ش��ت��دام��ة 
كما اأنه يتوافق مع ال�شرتاتيجية 
و�شعت  ال��ت��ي  املتكاملة  ال��وط��ن��ي��ة 
املقبلة  اخلم�شني  مل��رح��ل��ة  بعناية 
وم�����ا ت�����ش��ت��دع��ي��ه م����ن ال���ت���زام���ات 
عميقة  وروؤى  وبرامج  ومتطلبات 
الدولة  اأجندة  حتقيق  على  ق��ادرة 

امل�شتقبلية.
غالب  الدكتور  �شعادة  ق��ال  ب��دوره 
مدير  ال��ري��ك��ي  احل�شرمي  علي 
ج��ام��ع��ة الإم���������ارات ب���الإن���اب���ة اإن 
لتعزيز  ي���اأت���ي  امل��ج��ل�����س  ت��اأ���ش��ي�����س 

ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر. ون���ح���ن يف 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن را���ش��د للطب 
وال����ع����ل����وم ال�������ش���ح���ي���ة ف����خ����ورون 
لع�شوية  لخ���ت���ي���ارن���ا  ومم���ت���ن���ون 
املجل�س الذي �شيعمل على حتقيق 
مكانة  لتعزيز  الدولة  قيادة  روؤى 
للعلوم  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  الإم��������ارات 

والتكنولوجيا.
ب��������دوره ق�����ال ع���ب���د ال���ن���ا����ش���ر بن 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان، 
لالأملنيوم:  ال���ع���امل���ي���ة  الإم����������ارات 
"ركزنا يف �شركة الإمارات العاملية 
والتطوير  البحث  على  لالأملنيوم 
25 ع��ام��اً، وعززت  اأك��رث من  منذ 
تقنياتنا قدرتنا على التناف�س مع 
كرى ال�شركات العاملية. و�شتوؤدي 
حملياً  املطورة  والتقنيات  املعرفة 
القدرة  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  دوراً 
يف  ال�شناعي  للقطاع  التناف�شية 
ال���دول���ة ب��اأك��م��ل��ه، و���ش��ت��ع��م��ل على 
 300 "م�شروع  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
الإم����ارات  جمل�س  وي��ق��ود  مليار" 
دولة  اأع���م���ال  وال��ت��ط��وي��ر  للبحث 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
اأجلنا  امل���ج���ال احل���ي���وي م���ن  ه����ذا 

جميعاً".

راكز ت�سهل اإجراءات فتح احل�سابات يف بنك راأ�س اخليمة وكويكون اأبلي
•• راأ�س اخليمة - الفجر

بالتعاون  )راك���ز(  القت�شادية  اخليمة  راأ���س  مناطق  افتتحت 
مع بنك راأ�س اخليمة الوطني من�شة رقمية يف مركز خدمات 
بهدف  راأ����س اخليمة  ب��اإم��ارة  احل��م��را  الكائن يف منطقة  راك��ز 
وتقدمي  راك��ز  لعمالء  م�شرفية  ح�شابات  فتح  عملية  ت�شهيل 
�شخ�شياً  احل�شور  اإىل  احلاجة  دون  امل�شرفية  طلباتهم  كافة 
لدى فرع البنك. من املتوقع اأن ت�شاهم خدمة "كويك اأبالي" 
املتاحة يف من�شة بنك راأ�س اخليمة املتواجدة يف مركز خدمات 
الأعمال  بيئة  حت�شني  يف  املتمثلة  الأه�����داف  ت��ع��زي��ز  يف  راك���ز 
وي�شر،  �شهولة  بكل  اأعمالهم  مزاولة  من  امل�شتثمرين  ومتكني 

حيث ُتعد املن�شة جزء من ال�شراكة طويلة الأم��د بني راكز و 
من  امل��زي��د  لرتكيب  خطة  تت�شمن  وال��ت��ي  اخليمة  راأ����س  بنك 

املن�شات امل�شابهة يف خمتلف املواقع واملناطق التابعة لراكز.
ومن جانبه قال رامي جاّلد، الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز: 
نه�شة  يف  كبرياً  دوراً  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  "تلعب 
ال�شركات  من  العظمى  الغالبية  ُت�شكل  وه��ي  ال���دول،  اقت�شاد 
طريق  ع��ن  الفئة  ه��ذه  دع��م  منا  يتطلب  ل��ذا،  لدينا.  امل�شجلة 
هذه  اأعمال  رحلة  مع  تتنا�شب  والتي  املالئمة  الفر�س  اإيجاد 
النوعية من ال�شركات معنا. وهنا يكمن الهدف الذي مت من 
اأجله افتتاح املن�شة يف مركز خدماتنا والذي يتمثل يف ال�شماح 
ل�شركاتهم  م�شرفية  ح�شابات  فتح  طلبات  بتقدمي  للعمالء 

اأث���ن���اء وج���وده���م يف م��رك��ز اخل���دم���ات. ك��م��ا ُت��ع��د ���ش��راك��ت��ن��ا مع 
التعاون  للمزيد من فر�س  انطالق  نقطة  راأ���س اخليمة  بنك 
امل�����ش��رتك وامل��رت��ق��ب��ة ب��ني ال��ط��رف��ني وال��ت��ي ت�شب يف م�شلحة 
بيئة  يف  اأعمالهم  ومزاولة  تاأ�شي�س  من  ومتكنهم  امل�شتثمرين 
كونوار،  دي���راج  و���ش��ّرح  اخليمة".  راأ����س  ب��اإم��ارة  مالئمة  عمل 
مدير عام اخلدمات امل�شرفية لالأعمال يف بنك راأ�س اخليمة: 
"يف بنك راأ�س اخليمة الوطني، نوؤمن بدعم ال�شركات ال�شغرية 
تركيبها  مت  اأبالي" ال��ذي  "كويك  من�شة  اأن  كما  واملتو�شطة، 
حديثاً يف راكز تعزز اأهدافنا املتمثلة يف تقدمي جمموعة وا�شعة 
على  ال�شغرية  ال�شركات  ت�شاعد  التي  واحللول  اخلدمات  من 
اخليمة.  راأ����س  اإم����ارة  يف  ل�شيما  ال��ك��ام��ل��ة،  اإم��ك��ان��ات��ه��ا  حتقيق 

�سهدت تداول �سكوك بقيمة 135 مليار درهم، و�سجلت اأكرث من مليون معاملة

املن�سة.. حل من ال�سكوك الوطنية لتب�سيط اإدارة ال�سيولة 
للم�سارف و�سركات التمويل املالية الإ�سلمية

تعيني مدير جديد  لإدارة املبيعات والت�سويق بفندق �سانت ريجي�س دبي- النخلة  
•• دبي-الفجر: 

اأعلن فندق �شانت ريجي�س دبي، النخلة عن تعيني ال�شيد 
 ، الت�شويق  و  املبيعات  لدارة  م��دي��ًرا  اهلل  ن�شر  اأن��ط��وان 
مهنيًة مميزة  �شخ�شيًة  املحرتف  عمله  لفريق  م�شيًفا 
اإقليمية  اأن��ط��وان بخرة  ويتمتع  وا���ش��ع��ة.    خ��رة  ذات 
خمتلف  يف  خاللها  عمل  �شنوات   10 من  اك��رث  وا�شعة 
اأرجاء المارات لدى اأبرز الفنادق الفاخرة.  وقد اأبدى 
اأنطوان، الذي ينحدر من جزيرة �شغرية تدعى فرايدي 
جمال  يف  �شغًفا  الأمريكية،  وا�شنطن  ولي��ة  يف  هاربور 

ال�شيافة منذ نعومة اأظفاره حيث كان يعمل يف مطعم 
عائلته خالل العطلة ال�شيفية. ويف عام 2010، ح�شل 
اإدارة ال�شيافة العاملية من  على درجة البكالوريو�س يف 
بالعلم  �شغفه  داعًما  الفنادق  لإدارة  ال�شوي�شري  املعهد 

والخت�شا�س.
وعلى مدار ال�شنوات الع�شر املا�شية، اتخذ اأنطوان من 
م�شريته  ب��داأ  حيث  موطًنا،  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املبيعات  ق�����ش��م  يف  الإدارة  جم����ال  يف  م���ت���درًب���ا  امل��ه��ن��ي��ة 
والت�شويق لدى �شتار وود للفنادق واملنتجعات ال�شياحية 

حول العامل. 

•• دبي-الفجر: 

التي  "املن�شة"  ال�شكوك  ت��داول  من�شة  حققت 
اأطلقتها �شركة "ال�شكوك الوطنية"، نتائج غري 
�شناعة  يف  الكبري  النمو  مع  بالتوازي  م�شبوقة 
لت�شبح  الإم���ارات،  دول��ة  يف  الإ�شالمي  التمويل 
واملوؤ�ش�شات  امل�شارف  م�شاعدة  يف  اأ�شا�س  حجر 
املالية الإ�شالمية على متطلبات اإدارة ال�شيولة.

العام،  م���دار  ع��ل��ى  وعملها  فعاليتها،  وبف�شل 
التداول، متكنت  �شاعات  وعدم وجود قيود على 
املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  دع����م  م���ن  "املن�شة" 
غ���رار م�شرف  على  فيها  امل�����ش��ارك��ة  الإ���ش��الم��ي��ة 
بنك  الإ�شالمي،  دب��ي  بنك  الإ�شالمي،  اأبوظبي 
الإ�شالمي،  ال�شارقة  م�شرف  الأول،  اأب��وظ��ب��ي 

وزادت من ر�شا العمالء. 
املتوافقة  ال�شكوك  ت��داول  من�شة  ت�شميم  ومت 
 ،2015 ع��ام  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع 

من  الإ���ش��الم��ي،  التمويل  قطاع  ت�شهيل  بهدف 
خالل حلول لإدارة ال�شيولة، خ�شو�شاً ملوؤ�ش�شات 

التمويل ال�شخ�شي وعمالء التجزئة.

وقالت نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركة 
اإن  لوتاه،  رحاب  ال�شيدة  الوطنية"  "ال�شكوك 
منقطع  بنجاح  ال�شابع  بعامها  حتتفل  "املن�شة 
 135 بقيمة  ت��داول �شكوك  �شهدت  اإذ  النظري، 
مليار درهم، و�شجلت اأكرث من مليون معاملة".

ولفتت اإىل اأن هدف املن�شة الأ�شا�شي كان اإيجاد 
)فينتيك(  املالية  التكنولوجيا  على  يعتمد  حل 
من خارج اإطارال�شندوق يدعم �شناعة الإقت�شاد 
امل��وج��ودة يف  ال��دول��ة، للتحديات  الإ���ش��الم��ي يف 
ال�شوق،  يف  امل��ع��رو���ش��ة  ال�شيولة  اإدارة  من�شات 
تقت�شي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
جتربة  لإغ��ن��اء  والتح�شني  التطوير  مبوا�شلة 
اإر�شادات  "مع وج���ود  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت  ���ش��رك��ائ��ن��ا.  
ال�شريعة،  اأح��ك��ام  مع  تتوافق  وحم��ددة  وا�شحة 
قادرون  �شركاءنا  اأن  على  عملنا  فريق  يحر�س 
ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام امل��ن�����ش��ة ب��ك��ف��اءة وم���ن دون اأي 

تعقيدات".
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املال والأعمال

غرفة راأ�س اخليمة ت�ستقبل الأمني العام للغرفة الوطنية مل�سدري �سريلنكا والقن�سل العام بدبي

اإطالق اأكرب مبادرة اإر�ساد مهني للخريجني من املواهب الوطنية

دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي توقع مذكرة تفاهم مع �سركة SHL العاملية, بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية ودعم املواهب الإماراتية للباحثني عن عمل

الإعلن ر�سميًا عن عودة اإقامة معر�س ميدلب ال�سرق الأو�سط كحدث م�ستقل يف عام 2023

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  م�شبح  حممد  �شعادة  التقى 
راأ�س اخليمة ، �شعادة حممد �شهام ماريكار المني العام واملدير التنفيذي 
ويجرياثنا  ناليندا  �شعادة  يرافقه  �شريالنكا  مل�شدري  الوطنية  للغرفة 
قن�شل عام �شريالنكا ، بح�شور حممد ال�شبب مدير عام الغرفة بالوكالة 

، حيث ا�شتعر�شا اجلانبني الفر�س ال�شتثمارية بينهما .

واأكد النعيمي خالل اللقاء على ان اإمارة راأ�س اخليمة ل تعد �شوقاً لنف�شها 
حتتية  ببنية  تتمتع  اأنها  كما  املنطقة  دول  جلميع  بوابة  هي  بل   ، فقط 
متميزة وبيئة وقوانني لال�شتثمار ت�شمح لها باإ�شتقطاب امل�شتثمرين من 
كافة دول العامل ، م�شرياً اىل ان هناك فر�شاً حقيقية لتنويع ال�شتثمارات 
امل�شرتكة بني اإمارة راأ�س اخليمة وجمهورية �شريالنكا يف قطاعات عدة ، 
قطاعات  يف  �شرالنكيني  م�شتثمرين  مع  �شراكة  باإقامة  �شعادته  مرحباً 
امل�شاريع  معار�س  يف  وامل�شاركة   ، املختلفة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

ال�شغرية واملتو�شطة التي تنظمها موؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع 
ال�شباب ، ودعا اإىل تو�شيع حجم التجارة وال�شتثمار بينهما .

 لفتاً اىل ان دول��ة الإم���ارات تعد اأك��ر واأه��م �شريك جت��اري ل�شريالنكا 
تبادل  الأخ���رية  ال�شنوات  �شهدت  وق��د   ، الأو�ش����ط  ال�ش�����رق  منط�����قة  يف 
الزيارات الر�شمية بي���ن البلدين ، بالإ�شافة اإىل وفود جتارية واقت�شادية 
للم�شاركة يف املنتديات والجتماعات وبحث فر�س التجارة وال�شتثمار يف 

البلدين. 

الإنتاج  خ��ط��وط  بع�س  اإن  ع��ل��ى   ال�شريالنكي  اجل��ان��ب  اأك���د  جانبه  م��ن 
ال�شناعية ال�شريالنكية مثل الأغذية الع�شوية واملجوهرات املتخ�ش�شة 
ذات جودة عالية وقيمة ممتازة ، وهناك اإمكانات كبرية لهذه القطاعات 
اأن يكون فيه  اإذا ا�شتثمروا يف راأ���س اخليمة ، وهو جمال ميكن  يف النمو 
�شواء  امل�شتثمرين  املزيد من  ، مرحبني بجذب  فر�س كبرية لال�شتثمار 
من القطاع اخلا�س اأو العام باإمارة راأ�س اخليمة ، لال�شتثمار يف �شريالنكا 

والعك�س ، وكذلك هناك رغبة يف تعزيز وتوثيق هذه العالقة .

•• دبي -الفجر:

وقعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، مذكرة 
اأكر  لإط��الق  العاملية،   SHL �شركة  مع  تفاهم 
املواهب  م��ن  للخريجني  م��ه��ن��ي  اإر����ش���اد  م���ب���ادرة 
ودعم  الوطنية  الكفاءات  تعزيز  بهدف  الوطنية، 
عمل،  عن  الباحثني  الإماراتية  املواهب  اأ�شحاب 
وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��الت دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة باليوبيل الذهبي.
وق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
امل��وارد الب�شرية  زاي��د الفال�شي مدير ع��ام دائ��رة 
العام  املدير  حلكومة دبي، وال�شيد حممد فريد، 
ال�شركات  اأك��ر  اإح��دى  التي تعد   ،SHL ل�شركة 
ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  توظف  التي  العاملية 
واأدوات الثورة التكنولوجية يف جمال اإدارة وتنمية 

راأ�س املال الب�شري.

اأن  الفال�شي،  زاي��د  بن  �شعادة عبداهلل علي  واأك��د 
مذكرة التفاهم مع �شركة SHL العاملية �شتدعم 
جهود حكومة دبي، ودائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
دبي، الرامية اإىل اإعداد وتاأهيل القدرات ال�شبابية 
بقدارتهم  الإماراتية  املواهب  وتعريف  الوطنية، 
تطويرها،  م��ن  ومتكينهم  الذاتية  وامكانياتهم 
وتقدمي ن�شائح توجيهية قّيمة لتطوير قدراتهم 

وكفاءاتهم وتاأهيلهم للتفوق يف �شوق العمل.  
وق��ال اإن دول��ة الإم��ارات ب�شكل ع��ام، ودب��ي خا�شة 
ت���ويل اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ل��م��واه��ب، وحت���ر����س على 
املوارد  تطوير  يف  وال�شتثمار  املواهب،  ا�شتقطاب 
ال��ب�����ش��ري��ة، وج��ع��ل دب���ي م���رك���زاً ع��امل��ي��اً لكت�شاف 
املواهب، وجعلها داعماً لالقت�شاد الوطني، ومن 
هذا املنطلق تعمل دائرة املوارد الب�شرية حلكومة 
دبي لو�شع خطط تعليمية تتنا�شب مع كل باحث 
الوظيفة  ال�شخ�شية وطبيعة  عن عمل ومهاراته 

امل�شتهدفة له.
واأ�شاف �شعادة عبد اهلل الفال�شي اأن دائرة املوارد 
ال��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة دب���ي حت��ر���س ع��ل��ى التعاون 
من  امل��رم��وق��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  الهيئات  خمتلف  م��ع 
والرامج  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  و�شع  اأج��ل 
املواهب  تكت�شف  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية 
وتعمل على تطويرها، اإذ تهدف الدائرة لتحقيق 
لإيجاد  اإىل  تتطلع  التي  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة 
اأبناء  ل��ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ت��ع��ل��ي��م م����دى احل���ي���اة  ب���رام���ج 
با�شتمرار  ومهاراتهم  قدراتهم  تطوير  الإم��ارات 

ملواكبة التغريات املت�شارعة التي ي�شهدها العامل.
ومن جانبه اأكد ال�شيد حممد فريد املدير العام 
دائرة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأهمية  على   ،SHL ل�شركة 
بدعم  للم�شاهمة  دب��ي  حلكومة  الب�شرية  امل���وارد 
ومتكني الكفاءات الوطنية امل�شتقبلية، معرباً عن 
�شعادته بهذه ال�شراكة التي تتزامن مع احتفالت 

يفخر  ال���ذي  اخلم�شني،  بعيدها  الإم����ارات  دول���ة 
اجل��م��ي��ع مب��ا حت��ق��ق م��ن اجن�����ازات وت��ط��ور كبري 

خالل اخلم�شني عاماً املا�شية.
وقال اإن �شركة SHL �شت�شخر امكانياتها واأدواتها 
والتقنيات التي ت�شتخدمها، والقائمة على �شنوات 
خطط  خل��دم��ة  واخل����رات،  العلمي  البحث  م��ن 
حلكومة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  وا�شرتاتيجيات 
الوطنية  الكوادر  واإمكانيات  ق��درات  لتقييم  دبي، 
ال�شابة، وتاأهيل جيل امل�شتقبل من القادة للنجاح 

يف بيئة العمل يف خمتلف القطاعات.
 SHL ���ش��رك��ة  �شتقوم  امل�����ش��روع  ا�شتكمال  وب��ع��د 
الوطنية  ال��ك��وادر  على  حتليلية  درا���ش��ة  ب��اإج��راء 
الب�شرية  امل�������وارد  ل����دائ����رة  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  ال�����ش��اب��ة 
ت�شاهم  مو�شوعية  بيانات  لتوفري  دبي،  حلكومة 
اأعمق لهذه املواهب لتطويرها واإعدادها  يف فهم 
ت�شخري  �شيتم  وب��ال��ت��ايل  واع����د.  مهني  مل�شتقبل 

اأه��داف حكومة  خمرجات هذه الدرا�شة لتحقيق 
اكت�شاف وتطوير نخب  الإم��ارات احلري�شة على 

والكليات  ال�شابة من خريجي اجلامعات  املواهب 
واملوؤ�ش�شات الأكادميية يف الدولة.

•• دبي-الفجر: 

وموؤمتر  ملعر�س  املنظمة  اجلهة  ماركيت�س،  اإنفورما  �شركة  اأعلنت 
ال�شرق  ال��رائ��د يف منطقة  امل��ع��ر���س  اأن  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  م��ي��دلب 
حدثاً  ليكون  �شيعود  املخترات  ل�شناعة  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
من  امل�شبوق  غ��ري  الطلب  نتيجة  وذل���ك   ،2023 ع��ام  يف  م�شتقاًل 
قبل اجلهات العار�شة لن�شخة 2022 من املعر�س، والتي �شتقام يف 
الفرتة املمتدة من 24 اإىل27 يناير 2022 على اأر�شية مركز دبي 

التجاري العاملي.
اآراب هيلث وم��ي��دلب ال�شرق  اإق��ام��ة ك��اًل من معر�شي  ه��ذا وق��د مت 
جائحة  تف�شي  نتيجة   2021 ع���ام  يف  م�����ش��رتك  ك��ح��دث  الأو����ش���ط 
كوفيد19- لتوفري من�شة مثالية لكٍل من قطاع الرعاية ال�شحية 
التجارية  الأعمال  الت�شال وممار�شة  واإعادة  واملخترات لالجتماع 
ب�شكل ح�شوري، ومع ذلك، وبعد ارتفاع الطلب ب�شكل غري م�شبوق 
من قبل عار�شي املخترات، ف�شيعود تنظيم املعر�س كحدث م�شتقل 

يف الفرتة املمتدة من 7 اإىل 9 فراير 2023.

ويف هذه املنا�شبة، قال توم كوملان، مدير املجموعة ملعر�س "ميدلب 
الأو�شط  وال�شرق  اأوروب��ا  يف  ال�شحية  للرعاية  ماركيت�س  اإنفورما   -
ت�شكل  ت��زال  ول  كانت  كوفيد19-  جائحة  تف�شي  " اإن  واأف��ري��ق��ي��ا: 
تهديداً على خمتلف ال�شناعات والقطاعات يف جميع اأنحاء العامل، 
ومع ذلك ونظًرا لل�شرعة التي ا�شتجابت بها �شناعة املخترات لهذه 
ملواجهة  منتجات  بتطوير  قامت  فقد  ال�شلبية  والآث���ار  التهديدات 
يف  زي���ادة  �شهدنا  فقد  عليها،  والتغلب  كوفيد19-  جائحة  ت��اأث��ري 
ال�شركات التي ت�شعى لعر�س اأحدث ابتكاراتها على جمهورنا العاملي 
الطلب  لهذا  ونتيجة  الأو���ش��ط،  ال�شرق  خ��الل معر�س ميدلب  من 
املرتفع غري امل�شبوق من قبل العار�شني ف�شيعود املعر�س مرة اأخرى 
كحدث م�شتقل يف ن�شخة عام 2023 باإجمايل 6 قاعات ي�شتعر�س 
يف  امل�شتخدمة  اجل��دي��دة  والتقنيات  الب��ت��ك��ارات  اأح��دث  خاللها  من 

�شناعة املخترات".
ومن املتوقع اأن ت�شتقبل ن�شخة 2022 من معر�س ميدلب ال�شرق 
400 ع��ار���س وب��زي��ادة %100 ع��ن ن�شخة عام  اأك���رث م��ن  الأو���ش��ط 
2021، ومن بني ال�شركات التي مت تاأكيد م�شاركتها ر�شمياً كاًل من: 

اأبوت، بيومريو، ميندراي، والتي من  رو�س، �شيمنز، بيكمان كولرت، 
املتوقع اأن تزيد اإىل اأكرث من 500 �شركة يف عام 2023 بالإ�شافة 
الدول  اأجنحة  اأع���داد  زادت  فقد  العار�شة  اجلهات  اأع���داد  زي��ادة  اإىل 
اأي�شاً من 9 اأجنحة يف ن�شخة عام 2021 اإىل 10 اأجنحة يف ن�شخة 
عام 2022، ومن املتوقع اأن يرتفع هذا الرقم لي�شل اإىل 14 جناح 
املخترات  �شناعة  يف  املتوقع  النمو  ويعتر   .2023 عام  ن�شخة  يف 
اأع��داد العار�شني، وذلك وفًقا ل�شوق  العاملية عاماًل حا�شماً يف زيادة 
الختبار  طريق  عن  التحليل  خالل  من  العاملية  الطبية  املخترات 
للم�شتخدم النهائي ح�شب املنطقة وح�شب البلد لعام 2021،  حيث 
من املتوقع اأن ينمو �شوق املخترات العاملية مبعدل منو �شنوي مركب 
املتوقعة  القيمة  ي�شع  2026، مما  و   2021 عامي  يبلغ %6 بني 
اأمريكي بحلول  33.07 مليار دولر  ل�شوق املخترات العاملية عند 
زيادة  اإىل  النمو  معدل  ُي��ع��زى  ف��اإن��ه  للتقرير،  ووف��ًق��ا   .2026 ع��ام 
املزمنة وهجوم  والأم��را���س  بنمط احلياة  املرتبطة  الأم��را���س  ع��دد 

الأمرا�س املعدية على اأجزاء خمتلفة من العامل.
الت�شخي�شات  مثل  تقنًيا  ومتقدمة  دقيقة  منتجات  اإدخ����ال  واأدى 

امل�شاحبة والرقائق احليوية وامل�شفوفات الدقيقة، اإىل زيادة الطلب 
على الك�شف املبكر عن الأمرا�س. وعالوة على ذلك، فاإنه من املتوقع 
اأن توؤدي التطورات التكنولوجية ال�شريعة لتعزيز الإنتاجية وخف�س 
احللول  ه��ذه  توفر  حيث  اأك��ر،  ب�شكل  ال�شوق  تعزيز  اإىل  التكاليف 
لالأطباء كفاءة ق�شوى واأدنى حد من خماطر الأخطاء، مما اأدى اإىل 
انت�شار اخلدمات يف ال�شوق. اجلدير بالذكر اأنه �شيتم انعقاد احلدث 
مرة اأخرى كجزء من التزام اإنفورما بتوفري اأعلى م�شتويات النظافة 
وال�شالمة، مبوجب اعتماد معيار »اإنفورما- اجلميع اآمن« املخ�ش�س 
من  تف�شيلية  جم��م��وع��ة  ي�����ش��م  وال����ذي  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ملنطقة 
الإجراءات املح�شنة، بهدف توفري اأعلى م�شتويات النظافة وال�شالمة 
يف جميع الأحداث، التي �شتنظمها ال�شركة م�شتقباًل، ل�شمان �شالمة 
كل من املوظفني واحل�شور، حيث يت�شمن معيار »اإنفورما- اجلميع 
اإر�شادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة  35 نقطة  اآمن« 
وبعد  واأث��ن��اء  قبل  املكثف  التنظيف  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ال�شخ�شية، 
احلدث، بالإ�شافة اإىل توفري مرافق اإ�شافية يف جميع اأنحاء املعر�س 

لغ�شل اليدين، وتعقيمهما با�شتمرار.

�سوق اأبوظبي للأوراق املالية يتعاون مع فوت�سي را�سل لتطوير موؤ�سرات مرجعية جديدة 
•• اأبوظبي-الفجر:

للموؤ�شرات  را���ش��ل  فوت�شي  و�شركة  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  اأب���رم 
م�شرتكة  موؤ�شرات  لتطوير  مبوجبها  يتعاونان  �شراكة  اتفاقية  العاملية 
املالية  امل�شتقات  ���ش��وق  دع��م  اخل��ط��وة  ه��ذه  ���ش��ان  وم��ن  ا�شميهما.  حتمل 
الذي اأطلقه ال�شوق موؤخراً، وجعل مقايي�س اأداء الأ�شهم املدرجة يف �شوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية متما�شيًة مع املعايري العاملية.
وابتداًء من 10 يناير 2022، يحل "موؤ�شر فوت�شي ايه دي اإك�س العام" 
حمل املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية، بينما ُت�شتبدل املوؤ�شرات 
الطرفني  ا���ش��م  حتمل  ج��دي��دة  قطاعية  مب��وؤ���ش��رات  احلالية  القطاعية 
كما   .)ICB( القطاعات  لت�شنيف  املرجعي  املعيار  نظام  اإىل  وت�شتند 

للتداول  قاباًل  م�شرتكاً  موؤ�شراً  اجل��اري  العام  خالل  الطرفان  �شيطرح 
يحمل ا�شميهما وت�شتمل مكوناته على اأ�شهم ال�شركات الكرى ليكون اأول 
منتج من فئة م�شتقات املوؤ�شرات متاٍح يف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية. 
املوؤ�شرات  ل�شركة  يتيح  املنطقة  �شوق مايل يف  اأول  ال�شوق  وبهذا، ي�شبح 
العاملية فوت�شي را�شل اإدارة موؤ�شراته القيا�شية، علماً باأن الطرفان ينويان 

التعاون اأي�شاً يف تطوير موؤ�شرات جديدة لل�شوق لحقاً.
اأطلق خ��الل الربع الأخ��ري من  املالية قد  ل���الأوراق  اأبوظبي  وك��ان �شوق 
اتفاقية  توقيعه  عقب  الفردية  لالأ�شهم  م�شتقبلية  عقوداً  املا�شي  العام 
مع نا�شداك يف �شبتمر املن�شرم لتزويده بتكنولوجيا املطابقة واملقا�شة 
وتنويع  لتو�شيع  الرامية  جهوده  اإط��ار  يف  الفعلي  الوقت  يف  والت�شوية 
الرئي�س  الظاهري،  حمد  �شعيد  ق��ال  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف  اأ�شوله.   فئات 

التنفيذي والع�شو املنتدب ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية: "ياأتي تعاوننا 
مع فوت�شي را�شل يف اإطار ال�شرتاتيجية ال�شاملة ل�شوق اأبوظبي لالأوراق 
با�شتثمارها  تت�شم  ديناميكية  ل�شوق  قوية  اأ�ش�س  لإر�شاء  الرامية  املالية 
اأو�شع  فر�س  لإتاحة  الدائم  و�شعيها  التقنيات  اأح��دث  اعتماد  يف  املكثف 
للم�شتثمرين واملُ�شِدرين. �شتوفر جمموعة املوؤ�شرات اجلديدة امل�شرتكة 
اأبوظبي لالأوراق املالية مقايي�س مرجعية قوية كما  من فوت�شي و�شوق 
وغريها  املتداولة  املوؤ�شرات  و�شناديق  املوؤ�شرات  م�شتقات  اإدراج  �شتدعم 

من املنتجات القائمة على املوؤ�شرات يف ال�شوق". 
را�شل:  فوت�شي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شتال،  اآرين  قال  جانبه،  من 
البتكار،  على  وتركيزه  بحيويته  املالية  لالأوراق  اأبوظبي  �شوق  "يتميز 
كما يلعب دوراً مهماً يف دعم منو القت�شاد الإماراتي. وي�شعدنا التعاون 

معاً لتعزيز تطور اأ�شواق راأ�س املال يف الدولة من خالل اإتاحة الو�شول 
هذا  تعاوننا  وي��وؤك��د  الأداء.  ومقايي�س  والت�شعري  البيانات  اإىل  املفتوح 
التزام فوت�شي را�شل جتاه منطقة ال�شرق الأو�شط، ونتطلع اإىل الإعالن 

عن موؤ�شرات مرجعية جديدة يف الأ�شهر املقبلة".
املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ام ل�شوق  امل��وؤ���ش��ر  اأن  اإىل  الإ����ش���ارة  وجت���در 
ال�  2021 حيث جت��اوز عتبة  العام  قيا�شياً خالل  اأداء  �شجل   )ADI(
9000 نقطة للمرة الأوىل يف تاريخه، حمققاً ارتفاعاً بن�شبة %64، مما 
اأداًء يف العامل خالل العام املا�شي.  اأف�شل موؤ�شرات الأ�شهم  يجعله اأحد 
ال�شعف  من  باأكرث  لل�شوق  ال�شوقية  القيمة  ارتفعت  نف�شه،  الوقت  ويف 
لت�شل اإىل 1.6 تريليون درهم، يف حني بلغ �شايف ال�شتثمار الأجنبي يف 

ال�شوق 15.2 مليار درهم.
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ت�سامح جمتمع الإمارات اأحد اأ�سرار جناح الدولة كوجهة �سياحية عاملية

عرب الدورة اخلام�سة ع�سرة ملهرجانها الرتاثي وانطالق املو�سم ال�سابع لل�سيد يف حممية املرزوم

الظفرة وجهة اإماراتية عاملية مف�سلة لل�سياحة ال�سحراوية ولهواة الإبل وال�سيد الربي امل�ستدام

•• دبي - وام:

تعتر التجربة الإن�شانية من عواطف وانطباعات وت�شورات اإحدى املحركات 
الأ�شا�شية يف خيارات ال�شياحة وال�شفر حول العامل، فال�شياحة قيمة ثقافة 
قائمة بذاتها تهدف اإىل ال�شتك�شاف والتعلم والحتكاك بالب�شر واختبار 
اأن يخلو ذلك من خيارات الرتفيه وال�شتمتاع  ح�شارتهم وتراثهم، دون 
ملجتمعات  احل�شارية  القيم  ت�شكل  ولذلك  الطبيعي،  وباملحيط  بالوقت 
الدول امل�شيفة، مثل الت�شامح وتقبل الآخر والتعددية والنفتاح، عنا�شر 
حيوية يف �شناعة قرار الأفراد لختيار الوجهات ال�شياحية يف اإطار البحث 
عن جتارب ممتعة يف جمتمعات م�شيافة توفر دفء العالقات الإن�شانية.

والأدي���ان  الثقافات  واملتعدد  املت�شامح  مبجتمعها  الإم����ارات،  دول��ة  وتعد 
احل�شارية  وخلفياتها  بلغاتها  جن�شية   200 من  اأك��رث  يحت�شن  وال��ذي 
ويتيح لها الندماج والتفاعل مع الحتفاظ بخ�شو�شياتها، واحة فريدة 
الأماكن  بني  من  فهي  العامل،  م�شتوى  وعلى  بل  املنطقة،  م�شتوى  على 
جن�شيته  ع��ن  النظر  – وب�شرف  ال��زائ��ر  اأو  ال�شائح  متنح  ال���ذي  ال��ن��ادرة 
الدولة  ف��زائ��ر  وو���ش��ط جمتمعه،  اأه��ل��ه  ب��ني  ب��اأن��ه  – الإح�شا�س  ديانته  اأو 
على  القائم  الأ���ش��ي��ل  �شعبها  ت��راث  بف�شل  يجد  اأر���ش��ه��ا  ع�����لى  املقيم  اأو 
الت�شامح، والذي تر�ش����خه ال�������دولة وتعززه من خالل موؤ�ش�شاتها الر�شمية 
اإمارات  به حيثما حّل يف  ي�شعر  دافئ  وا�شتقبال  واخلا�شة، جتربة غامرة 

الدولة ال�شبع.
اأهمية  اإب��راز  العامل" على  �شتاء يف  "اأجمل  ال�شبب، حر�شت حملة  ولهذا 
الت�شامح من خالل احتفائها بالعن�شر الإن�شاين الذي ي�شكل واحداً من 
من�شودة  عاملية  �شياحية  كوجهة  دولة  اأية  مكانة  تكري�س  العوامل يف  اأهم 
الت�شامح  وقيم  وال��رتح��اب  الأخ��وة  م�شاعر  و�شوح  عن  ف�شاًل  ومطلوبة، 
تبداأ من حلظة دخول منافذ  التي  والتنوع  التعددية  وال�شمول واح��رتام 
الدولة و�شول اإىل التعامل اليومي مع الإن�شان العادي يف ال�شارع، وح�شن 
مو�شع  ك��ون��ه  وال�����ش��ع��ادة  بالطماأنينة  �شائح  ك��ل  ُي�شعر  ال���ذي  ال�شتقبال 

ترحيب حيثما حل ويف اأي مكان من الدولة.

- الت�سامح واجب 
ذلك اأن الت�شامح �شمة اأ�شيلة يف جمتمع الإمارات متثلت يف القيم التي اأقام 
املوؤ�ش�شون دعائم دول��ة الحت��اد، ما جعل املاليني من خمتلف  الآب��اء  عليها 
امل�شرتك  العي�س  اأج���واء  وم�شاهدة  زيارتها  بعد  يختارونها،  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
والتنوع امللهم والتعددية، وجهة مف�شلة بعد اأن راأوا ومل�شوا وعا�شوا مقولة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه " الت�شامح واجب، 

لأن الإن�شان اإن�شان يف املقام الأول" واقعاً على اأر�س الدولة.

- مبادرات عاملية امل�ستوى 
وقادت الدولة مبادرات عاملية تعزز قيم الت�شامح مثل اإعالن �شاحب ال�شمو 
"حفظه اهلل" 2019 عاماً  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد 
للت�شامح يف دولة الإمارات، واإطالق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
عام 2017 "املعهد الدويل للت�شامح"، ورعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
 2019 اأبوظبي يف فراير  "وثيقة الأخوة الإن�شانية" التي مت توقيعها يف 
واحلوار  والتاآخي  لل�شالم  الداعية  الإن�شانية  الوثائق  اأه��م  اإح��دى  و�شكلت 

والت�شامح.

- دفء ال�ستاء ودفء املجتمع 
يف  الثانية  ال�شنوية  ن�شختها  انطلقت  العامل" التي  يف  �شتاء  "اأجمل  حملة 
15 دي�شمر 2021 وت�شتمر حتى نهاية يناير 2022 ت�شع كافة مالمح 
كرم ال�شيافة وح�شن ال�شتقبال والت�شامح والتفاعل الثقايف واحل�شاري مع 
اجلميع يف متناول ال�شائح الذي يلم�س اإىل جانب دفء �شتاء الإمارات دفء 
تعامل وم�شاعر اأهلها، وهذا اأي�شاً ما اأكد عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم بقوله اإن اأجمل �شتاء يف العامل موجود يف اأجمل دولة يف 

العامل وو�شط اأطيب �شعب يف العامل.
ال��دول��ة م��ن ت�شاري�س طبيعية وج��ب��ال ووديان  اأج��م��ل م��ع��امل  ف���اإىل ج��ان��ب 

يف  العوامل  اأب��رز  اأح��د  الإن�شاين  العامل  يبقى  و�شحاري،  رملية  و�شواطئ 
اإر�شاء ال�شمعة العاملية لدولة الإمارات بت�شامح اأهلها وجمتمعها الذي ي�شم 
اأكرث من 200 جن�شية يعي�شون معاً بتناغم وان�شجام واألفة، وهو ما جعل 
على  بال�شائح  املرحبة  الوجهات  اأف�شل  قائمة  على  دائ��م��اً  خ��ي��اراً  الإم���ارات 
م�شتوى العامل، وجعل اأي�شاً اأهل الإمارات مو�شع ترحيب يف جهات العامل 

الأربع.
ولي�س ذلك غريباً على دولة الإم��ارات التي ت�شجل كل عام، بف�شل ت�شامح 
الأمان يف  اأعلى معدلت  والت�شريعات،  بالقوانني  التزامهم  وم�شتوى  اأهلها 
العامل، حيث حلت يف املركز الأول يف العامل من حيث �شعور النا�س بالأمان 
اأثناء جتوالهم يف ال�شوارع لياًل مبفردهم، بح�شب موؤ�شر "القانون والنظام 
وجاءت  العاملية،  البحثية  غالوب"  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر   "2021 العاملي 
اأماناً يف العامل يف املوؤ�شر نف�شه،  يف املرتبة الثانية يف ترتيب ال��دول الأك��رث 
 Global "فاينن�س "غلوبال  موؤ�شر جملة  على  عاملياً  الثانية  املرتبة  ويف 
Finance الريطانية يف يوليو 2021 �شمن "اأكرث بلدان العامل اأماناً 

يف 2021".

- منظومة متكاملة 
بناء  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  الإم�����ارات  دول���ة  ح��ر���ش��ت  املجتمعية،  الت�شامح  ق��ي��م  وم���ع 
منظومة موؤ�ش�شية متكاملة تكّر�س قيمة الت�شامح يف كافة مناحي احلياة يف 
الدولة، وجتعل منها عنواناً اأ�شا�شياً يف كافة مبادراتها وبراجمها و�شيا�شاتها 
وخططها ال�شرتاتيجية، �شواء على م�شتوى القطاع ال�شياحي اأو الثقايف اأو 

القانوين اأو الرتبوي.
وجاء اإقرار الت�شريعات والأنظمة التي تكافح التمييز على اأي اأ�شا�س، �شواء 
التحري�س  متنع  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ني  �شن  ومت  اجلن�س،  اأو  الع��ت��ق��اد  اأو  ال��ع��رق 
تعليمية  نظم  تطوير  وج���رى  ال��رق��م��ي��ة،  املن�شات  على  �شيما  وال��ك��راه��ي��ة، 
املعريف على الرتبية على غر�س قيم  اإىل جانب التح�شيل  مت�شاحمة تركز 
الن�سء وال�شباب وت�شجيعهم على  املتبادل لدى  العي�س امل�شرتك والحرتام 
النفتاح على ثقافات العامل وامل�شاهمة يف احل�شارة الإن�شانية واحلر�س على 

التفاعل والتوا�شل مع الآخر.
الت�شامح  ثقافة  يلم�س  الإم����ارات  دول���ة  اإىل  ال��ق��ادم  ال�شائح  جعل  ذل��ك  ك��ل 
اإمارات  يف  اليومية  النا�س  حياة  يف  را�شخة  ممار�شة  والتعددية  والتعاي�س 
الدولة ال�شبع، وي�شهد قيم كرم ال�شيافة واإكرام الغريب املتاأ�شلة يف الثقافة 
لقيم الأخّوة الإن�شانية والت�شامن الإن�شاين  املحلية تتو�شع لت�شبح معياراً 

والتعاون مع اجلميع من اأجل م�شتقبل الإن�شانية وخريها.

- جتربة من العمر 
يجمع  م�شرتك  اإن�شاين  اجتماعي  عقد  مبثابة  الدولة  يف  الت�شامح  واأ�شبح 
ي��وؤاخ��ي بني اجلميع  بّناء  اإط��ار  العامل يف  اأن��ح��اء  �شكانها وزواره���ا من كافة 
يف  كان  لو  كما  واملحبة  والألفة  والطمئنان  بالأمان  ي�شعر  ال�شائح  ويجعل 
اأو  عجمان  اأو  ال�شارقة  اأو  دبي  اأو  اأبوظبي  يف  كان  و�شواء  اأهله.  وبني  وطنه 
اأو الفجرية، فاإن ال�شعور الغامر الذي يختره  اأو راأ�س اخليمة  اأم القيوين 
ال�شائح باأنه مو�شع ترحيب دائم يجعل جتربة ال�شياحة يف اأٍي من مناطق 

الدولة ووجهاتها ال�شياحية جتربة من العمر.

- منوذج عاملي 
وي�شكل جمتمع الإمارات اليوم منوذجاً عاملياً فاعاًل يف تكري�س قيم العي�س 
امل�شرتك وقبول التعددية والتنوع والختالف واحلوار مع الآخر والتوا�شل 
والتفاعل مع كافة اخللفيات الثقافية، و�شار بتطبيقه العملي لتلك القيم 
�شفرياً لها يف بالد العامل، من خالل تر�شيخ الت�شامح بالتعاون مع اجلميع، 
ون�شر مبادئه عر خمتلف املن�شات والقنوات، وت�شجيع احلوار بني الثقافات 
واحل�شارات. و"اأجمل �شتاء يف العامل" اليوم هي فر�شة لل�شياح من داخل 
الدولة وخارجها لال�شتمتاع بال�شتاء الإماراتي الدافئ وعي�س جتربة فريدة 
من نوعها و�شناعة ذكريات ا�شتثنائية فقط، واختبار دفء احلياة الإماراتية 
وطيبة �شعبها، وعي�س جتارب يومية متنوعة وملهمة قوامها قيم الت�شامح 
بعقول  �شيف،  كل  ال�شيف،  وا�شتقبال  واملبادرة  والعطاء  والكرم  والرتحاب 

وقلوب واأياٍد مفتوحة.

•• الظفرة-وام:

بروحها البدوية الأ�شيلة، وتراثها العريق، وحممياتها الطبيعية اخلالبة، 
منطقة  توا�شل  واحل��ا���ش��ر،  املا�شي  ب��ني  ال��داجم��ة  ال�شياحية  وم�شاريعها 
يق�شدها  نوعية  �شياحية  كوجهة  مكانتها  تعزيز  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الظفرة 
ال�شيد  وه��واة  ال�شحراوية،  البيئة  بجمال  ال�شتمتاع  يف  الراغبني  ال��زوار 
ال���ري م��ن خمتلف دول ال���ع���امل، وم���الك وم��رب��ي الإب�����ل، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
وال�شقور  الإبل  مزاينات  مثل  الرتاثية  وامل�شابقات  باملهرجانات  ال�شغوفني 
يف  وال��رتاث��ي��ة  ال�شياحية  الأن�شطة  ت�شتقطب  حيث  واخل��ي��ول.  وال�شلوقي 
منطقة  اأو  الإم���ارات  دول��ة  من  �شواء  �شنوياً  ال�شياح  اآلف  الظفرة  منطقة 
اخلليج والدول العربية، بالإ�شافة اإىل هواة ال�شيد الري وال�شياحة البيئية 

امل�شتدامة من خمتلف دول العامل.

- وجهة �سياحية نوعية.
تعد الظفرة وجهًة �شياحيًة عامليًة متفردًة بف�شل ما حتت�شنه من حمميات 
طبيعية مثل حممية املرزوم لل�شيد، التي تعد الأوىل عاملياً يف جمال ال�شيد 
املعر�شة  والكائنات  البيئي  التوازن  الذي يجمع بني احلفاظ على  امل�شتدام 
التقليدي  وال�شيد  ال�شحراوية  ال�شياحة  ومتعة  ج��ه��ة،  م��ن  لالنقرا�س 
ب��ال�����ش��ق��ارة وال�����ش��ل��وق��ي وف��را���ش��ة ال�����ش��ح��راء وك��اف��ة اأوج����ه ال����رتاث البدوي 
ال�شحراوي من جهة اأخرى. كما ي�شاهم مهرجان الظفرة يف تعزيز مكانة 
مبثابة  املهرجان  يعتر  اإذ  تراثية،  �شياحية  كوجهة  وعاملياً  اإقليمياً  املنطقة 
الأجيال  لدى  ال��رتاث  لإحياء  اأ�شا�شية  ومنا�شبة  الأجيال،  بني  و�شل  حلقة 
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنظمه  الذي  املهرجان  ويج�ّشد  النا�شئة، 
ولغاية  اأكتوبر  �شهر  نهاية  من  الفرتة  يف  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية 
على  تعمل  متفردة  عاملية  كوجهة  اأبوظبي  اإم���ارة  جهود  يناير  نهاية  �شهر 
احل�شارية  الإم���ارات  دول��ة  ر�شالة  واإي�شال  واإحيائه،  امل��وروث  على  احلفاظ 
ال�شباب والن�سء  اإىل العامل، وتعزيز قيم الولء والنتماء لدى  والإن�شانية 
من خالل حتفيزهم على ممار�شة الرتاث الإماراتي الأ�شيل. بالإ�شافة اإىل 
ال�شياحة  ع�شاق  ت�شتقطب  التي  ال�شياحية  املنا�شبات  اأه��م  من  واح��داً  كونه، 
ي�شتهدف  اإذ  ال��ع��امل،  دول  وخمتلف  املنطقة  م��ن  وال�����ش��ح��راوي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
الأ�شيلة  الإب��ل  �شاللت  على  احلفاظ  املتنوعة  باأن�شطته  الطفرة  مهرجان 
من خالل دعم ُمالك الإبل بجوائز �شنوية جمزية واإتاحة الفر�شة اأمامهم 
اإقليمياً  الأول  امللتقى  يجعله  مبا  املهتمني،  من  ع��دد  لأك��ر  اإبلهم  لت�شويق 
الثقافية  ال�شياحة  امل�شاهمة يف تطوير  الإبل، وكذلك  لهواة ومالك  وعاملياً 
ودولة  اأب��وظ��ب��ي  واإم����ارة  الظفرة  منطقة  يف  الق��ت�����ش��ادي  الن�شاط  وحتفيز 
ع�شاق  وا�شتقطاب  اخل���ايل  ال��رب��ع  لبوابة  وال��رتوي��ج  ع���ام،  ب�شكل  الإم����ارات 
بال�شقور  ال�شيد  مثل  الرتاثية  وامل�شابقات  وال�شحراوية  البيئية  ال�شياحة 
واخليول العربية الأ�شيلة وال�شلوقي العربي والرماية، ومزاينات ال�شقور 
وال�شلوقي وغنم النعيم، بالإ�شافة اإىل اإحياء الهتمامات التاريخية ل�شكان 
دولة المارات، و�شون املوروث الإماراتي واخلليجي واملحافظة عليه ونقلة 

لالأجيال املتعاقبة.

- مهرجان الظفرة - الدورة اخلام�شة ع�شرة.
توا�شل الدورة اخلام�شة ع�شرة من مهرجان الظفرة -2021 2022 التي 
انطلقت يف 28 اأكتوبر املا�شي، وت�شتمر حتى 22 يناير اجلاري م�شريتها، 
اخلم�شني،  تاأ�شي�شها  بعيد  الإم�����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��الت  م��ع  ت��ت��زام��ن  وال��ت��ي 
وتت�شمن مو�شم مزاينات اأبوظبي من خالل اأربع مزاينات لالإبل ومهرجاناً 
الظفرة  زاي��د ومهرجان  �شويحان ورزي��ن ومدينة  �شاماًل يف كل من  تراثياً 
�شمن  �شوطاً   313 على  2947 جائزة موزعة  للفائزين  تقدم  اأنها  كما   ،

مزاينة الإبل.
الظفرة،  يف  امل��ه��رج��ان  وم��وق��ع  زاي���د  ومدينة  ورزي���ن  �شويحان  وت�شت�شيف 
�شمن  الأ���ش��اي��ل،  واملهجنات  واملجاهيم  املحليات  ف��ئ��ات  يف  الإب���ل  م��زاي��ن��ات 
اأ�شواط اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ واأبناء القبائل والتي ُتتّوج باحتفالية الإعالن 
فعاليات  وت�شتمل  واملجاهيم،  املحليات  فئتي  يف  الإم���ارات  بريق  جوائز  عن 
واملزاينات  امل�شابقات  على  الإب����ل،  م��زاي��ن��ات  ج��ان��ب  اإىل  ال�شنوي  امل��ه��رج��ان 
الرتاثية من مزاينات ال�شقور وال�شلوقي وغنم النعيم وم�شابقات املحالب 
العربي  اخليل  و�شباق  م��رت،   2500 ال�شلوقي  و�شباق  بال�شقور،  وال�شيد 
وامل�شابقات  والثقافية  الرتاثية  الفعاليات  من  والعديد  الرماية،  وم�شابقة 
العربية  اخلليج  منطقة  و�شعوب  خ�شو�شاً  الإماراتيني  �شغف  تعك�س  التي 
واإرثهم  العريقة  وتقاليدهم  الأ�شيلة  بعاداتهم  مت�شكهم  اإط��ار  يف  عموماً، 

املمتد عر الآباء والأجداد.

- املرزوم .. املو�سم ال�سابع .
انطلق يف  ال��ظ��ف��رة،  م��ه��رج��ان  م��ن  ال����دورة اخلام�شة ع�شرة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الأول من نوفمر املا�شي املو�شم ال�شابع لل�شيد يف حممية املرزوم مبنطقة 

الظفرة، وي�شتمر حتى منت�شف فراير املقبل.
وتعد حممية امل��رزوم اأول واأك��ر حممية يف دول��ة الإم��ارات ملمار�شة ال�شيد 
بالطرق التقليدية عن طريق ال�شقور وال�شلوقي، حيث تقدم املحمية جتربة 
بال�شقارة و�شون  الوعي  التقليدي، وتعزز  لل�شيد  ثقافية و�شياحية فريدة 
البيئة والرتاث. ومع انطالق املو�شم ال�شابع، كانت حممية املرزوم قد بداأت 
اأيام   7 يومي  ب�شكل  وال��زوار  التقليدي  ال�شيد  وه��واة  ال�شقارين  با�شتقبال 
اأ�شبوعياً، على فرتتني لل�شيد /�شباحية وم�شائية/، وتوفر املحمية ملرتاديها 
اإىل  املحمية  بها  متتاز  التي  اخلالبة  والبيئة  بالطبيعة  ال�شتمتاع  جتربة 

جانب ممار�شة هواية ال�شيد التقليدي �شمن اإطار ال�شيد امل�شتدام، ووفقا 
لقانون ال�شيد يف اإمارة اأبوظبي. اإذ تتيح حممية املرزوم املجال لل�شقارين 
ملمار�شة هذه الهواية الأ�شيلة داخل الدولة �شمن اإطار ال�شيد امل�شتدام مع 
بالتزامن  املحمية،  املنطقة  تاأويها  التي  الطبيعية  البيئات  على  املحافظة 
برامج  وتعزيز  مع احلر�س على حماية عنا�شرها احليوية واجليولوجية، 
اإعادة توطني الأنواع الرية املهددة بالنقرا�س، وتخ�شي�س املحمية كموئل 
لل�شقارة بالأ�شلوب التقليدي، كما تتيح املحمية الفر�شة للعلماء والباحثني 

لإجراء الدرا�شات امليدانية.
اأك��رث من  املحمية  ا�شتقطبت   2015 اأن��ه منذ تد�شينها عام  بالذكر  جدير 
من  خ�شو�شاً  والأجانب،  العرب  وال�شياح  ال�شقارين  من  �شخ�س   7200
للعديد  اإ�شافة  ال�شحراوية،  وال�شياحة  التقليدي  وال�شيد  ال�شقارة  ع�شاق 
من ممثلي و�شائل الإعالم املحلية والعربية والدولية. وتوفر املحمية لع�شاق 
ال�شيد التقليدي مقنا�س حبارى واأرانب وظبي و�شط بيئة مالئمة واآمنة، 
حيث يتم ا�شتقبال رواد املحمية وزوارها �شمن فرق لل�شيد، بحيث يكون مع 
كل فريق �شيادان حمرتفان، ويتم الرتكيز على ال�شيد بال�شقور وال�شلوقي 
املحمية  خ��الل  والتنقل  نوعها،  ك��ان  مهما  اأ�شلحة  باأية  ال�شتعانة  دون  من 
باملجموعات. وتوفر  ال�شيارات اخلا�شة  اأو  الكال�شيكية  ال�شيارات  با�شتخدام 
املحمية املبيت يف خمّيمات خا�شة، مقابل ر�شوم رمزية /املخيم امللكي، خميم 
من  ال�شعبية  امل��اأك��ولت  من  العديد  تقدمي  ويتم  خ��ا���س/.  مقيال  النخبة، 
خالل املطبخ الإماراتي املتوفر يف املحمية، وباإمكان مرتادي املحمية التجول 
التي  الرية  النباتات  مب�شاهدة  وال�شتمتاع  ال�شا�شعة،  اأرجائها  خمتلف  يف 
وال�شنان، واحلاذ وغريها،  والرمث،  الغ�شا،  الظفرة مثل:  تنمو يف منطقة 
بالإ�شافة اإىل مراقبة عدد من احليوانات التي تعد منطقة الظفرة موئاًل 

اأ�شلياً لها مثل: الأرانب، والطيور، الغزلن، احلبارى، الظبي وغريها.

- ال�سيد امل�ستدام.
جميع  على  املحمية  ت�شرتط  املنطقة،  يف  البيئي  ال��ت��ن��وع  على  وللحفاظ 
ال�شيد  اإط���ار  �شمن  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  ال�شيد  ب��ق��ان��ون  التقّيد  ُم��رت��ادي��ه��ا 
املُ�شتدام، واللتزام ببع�س ال�شروط ال�شرورية التي مّت اعتمادها مبا يكفل 
جناح جتربة ال�شيد للجميع وعدم اإحلاق اأي �شرر باملحمية وما حتتويه من 
كنوز طبيعية، وعدم الت�شبب باأي اإزعاج اأو اإيذاء للحياة الرية اأو الأ�شجار اأو 

النباتات. ي�شار اإىل اأن حممية املرزوم تبعد عن مدينة اأبوظبي حوايل �شاعة 
بال�شيارة /120 كيلومرتاً/، وتتميز عن حمميات احلياة الرية يف خمتلف 
اأنحاء العامل، لي�س فقط بامل�شاحة ال�شا�شعة املمتدة حلوايل 923 كيلومرتاً 
وال�شلوقي  بال�شقارة  التقليدي  ال�شيد  جم��ال  يف  بتفردها  ولكن  م��رب��ع��اً، 
وكذلك فرا�شة ال�شحراء وخمتلف اأوجه الرتاث البدوي ال�شحراوي، لتكون 
الأوىل عاملياً يف هذا املجال، فيما توفر فر�شة ل�شيد الأرنب وطائر احلبارى 
عن طريق ال�شقور، و�شيد الظبي عن طريق ال�شلوقي، ويتم توفري الطرائد 

من مراكز الإكثار املعروفة ولي�س من الرية.

- الظفرة .. دفء ال�ستاء ودفء القلوب 
دولة  يف  ال�شياحية  اخل��ري��ط��ة  على  مم��ي��زة  ع��الم��ة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  وت��ع��د 
حملة  ان��ط��الق  م��ع  بالتزامن  م��ت��زاي��داً  �شياحياً  تدفقاً  ت�شهد  اإذ  الإم����ارات، 
للتنوع الكبري يف خمتلف  الثانية، نظراً  "اأجمل �شتاء يف العامل" يف دورتها 
الأن�شطة ال�شياحية يف الدولة، ما يجعلها واحدة من اأهم الوجهات ال�شياحية 
يف العامل، وخ�شو�شاً يف ف�شل ال�شتاء الذي يعد اأجمل �شتاء يف العامل نظراً ملا 
يتميز به من اعتدال الطق�س ودفء احلياة الإماراتية وطيبة �شعبها، بحيث 
ي�شتطيع الزائر ال�شتمتاع بدفء ال�شتاء ودفء قلوب النا�س، وعي�س ق�ش�س 
واملبادرة  وال��ع��ط��اء  ال��ك��رم  على  القائمة  الإم��ارات��ي��ة  ال��روح��ّي��ة  ت��وؤك��د  يومية 

وا�شتقبال �شيوف البالد بعقول وقلوب واأياٍد مفتوحة.

- حملة اأجمل �ستاء يف العامل 
�شتاء يف  "اأجمل  املا�شي حملة  15 دي�شمر  الإم���ارات يف  دول��ة  اأطلقت  وقد 
يناير  �شهر  نهاية  ت�شتمر حتى  اأن  على  التوايل،  على  الثاين  العامل" للعام 
بالتعاون مع  الإم���ارات  دول��ة  الإع��الم��ي حلكومة  املكتب  وينفذها  اجل���اري، 
والرتاث،  والثقافة  بال�شياحة  املعنية  الهيئات  وخمتلف  القت�شاد  وزارة 
يف  املتنوعة  الداخلية  ال�شياحة  خيارات  ترز  نوعها  من  حملة  اأك��ر  لتكون 
خمتلف اأنحاء الإمارات، كما تعّرف ال�شياح والزوار من خمتلف اأنحاء العامل 
ب�شتاء الإمارات املعتدل، وبكل مقّومات اجلذب التي توفرها الدولة لزوارها، 
من الأفراد والأ�شر واملجموعات ال�شياحية، لق�شاء اإجازة فريدة من نوعها، 
يت�شنى لهم خاللها ال�شتمتاع باملناخ الدافئ املنع�س يف الدولة يف هذا الف�شل، 
وزيارة اأهم معامل الإمارات الرتفيهية والثقافية والطبيعية، وممار�شة اأمتع 

الأن�شطة يف الهواء الطلق.
ب�شكل خا�س  ال��ع��امل  �شتاء يف  اأج��م��ل  م��ن حملة  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�شخة  وحتتفي 
تكري�س  يف  والأه��م  والأب���رز  الأول  العامل  ي�شكل  ال��ذي  الإن�شاين  بالعن�شر 
�شياحية عاملية من�شودة ومطلوبة، وهو ما جت�شده  اأية دولة كوجهة  مكانة 
ال��ع��امل، ف�شاًل عن  ال��دول��ة والتي تعد بني الأع��ل��ى يف  م�شتويات الأم���ان يف 
التعددية  واح���رتام  وال�شمول  الت�شامح  وق��ي��م  وال��رتح��اب  الأخ���وة  م�شاعر 
والتنوع التي يح�س بها كل من يزور الدولة بدءاً من املطارات واملنافذ الرية 
والبحرية وو�شوًل اإىل تعامل الإن�شان العادي يف ال�شارع، وح�شن ال�شتقبال 
الذي ُي�شعر كل �شائح بالطماأنينة وال�شعادة كونه مو�شع ترحيب حيثما حل 

ويف اأي مكان من الدولة.

مهرجاناتها خلل  من  العريق  الإماراتي  والرتاث  البدو  روح  جمال  تربز  • الظفرة 
التقليدية بالطرق  احلبارى  ل�سيد  عامليا  نوعها  من  الأوىل  املحمية  تعد  • املرزوم 

ال�سحراء وفرا�سة  وال�سلوقي  بال�سقارة  لل�سيد  عامليًا  متفردة  وجهًة  • الظفرة 
والأجانب العرب  ال�سياح  اآلف  ت�ستقطب  • الظفرة 



الثالثاء   11  يناير    2022  م   -    العـدد   13439  
Tuesday  11  January   2022   -  Issue No   13439

19191917

الفجر الريا�ضي

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك

كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز ترحب بنخبة الفار�سات والفر�سان الدوليني امل�ساركني يف ن�سخة عام 2022

اأكد اأن مو�سما حافال بالبطوالت ينتظر االحتاد االآ�سيوي للمالكمة يف 2022

اأن�س العتيبة : جائزة حممد بن را�سد للإبداع الريا�سي اأف�سل تتويج مل�سرية عملي الحرتافية

اأجنلي�س  لو�س  و�شع  فيما  الغربية، 
لثالث  ح���داً  املنطقة  تا�شع  كليرز 
خ�شارات متتالية بفوزه على اأتالنتا 

هوك�س 93-106.
ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي لوكا  ال��ن��ج��م  وح���ق���ق 
دونت�شيت�س تريبل دابل )22 نقطة، 
حا�شمة(  متريرة  و14  متابعة   14
للفوز  م��اف��ري��ك�����س  دال�������س  ل��ي��ق��ود 
بولز،  ���ش��ي��ك��اغ��و  ع��ل��ى   99-113
انت�شارات  ت�شعة  من  �شل�شلة  منهًيا 

توالًيا ملت�شدر ال�شرقية.
دون��ت�����ش��ي��ت�����س ال��ع��ائ��د م��ن ال���ت���واء يف 
الرتيبل  ح���ق���ق  الأمي���������ن،  ك���اح���ل���ه 
اأك��رث يف ث��الث فئات  اأو  داب��ل )ع�شر 
اح�شائية( للمرة الثالثة هذا املو�شم 

وال�39 يف م�شريته.

رابع  غريزليز،  جن��اح  ن�شبة  وبلغت 
املنطقة الغربية، %54 على �شعيد 
باين  دي��زم��ون��د  بف�شل  ال��ت�����ش��دي��د، 
فيما   ،)14 م���ن   9 ن��ق��ط��ة،   23(
و7  نقطة  م��وران��ت )16  ج��ا  وّج���ه 
معنوياً  ان�����ذاراً  مت��ري��رات ح��ا���ش��م��ة( 
�شوت”  “بلوك  ب�������ش���ّدة  ل��ل��خ�����ش��م 
رهيبة باليدين اأمام اأيفري براديل، 
“دانك”  �شاحقة  كرة  اإىل  بالإ�شافة 

على الطائر.
ناغت�س  دن���ف���ر  ت����ف����ّوق  ذل������ك،  ق���ب���ل 
�شيتي  اأوك���اله���وم���ا  ع��ل��ى  ب�����ش��ع��وب��ة 
اأف�����ش��ل لعب  ت��األ��ق  ب��ع��د   ،95-99
يف الدوري العمالق ال�شربي نيكول 
يوكيت�س )22 نقطة و18 متابعة(، 
ال�������ش���اد����س يف  امل���رك���ز  اإىل  ل��ريت��ق��ي 

يخرج طيلة املباراة.
“كنت  ك����ري  ���ش��ت��ي��ف  امل���������دّرب  ق������ال 
مذهول من اتزانه وثقته بعد غياب 

لفرتة طويلة«.
ويف مواجهة اأخرى قوية يف املنطقة 
غريزليز  ممفي�س  ح��ق��ق  ال��غ��رب��ي��ة، 
بانت�شار  ال���ن���ادي  يف  ق��ي��ا���ش��ًي��ا  رق��ًم��ا 
م�شيفه  على  بتفّوقه  توالًيا،  تا�شع 
 ،119-127 ليكرز  اأجنلي�س  لو�س 
الأخ��ري ليرون  اأن ينجح جنم  دون 
ج��ي��م�����س ب��ت��ج��ن��ب اخل���������ش����ارة رغ���م 
ت�شجيله 35 نقطة و9 متابعات و7 

متريرات حا�شمة.

القمي�س رقم 11 اخلا�س به. وعند 
تقدمي الفريق قبل �شافرة البداية، 
ارتفعت الأ�شوات ب�شكل هائل و�شط 

هدير يف امللعب عند ذكر ا�شمه.
�شعوًرا ل  “كان  ال�شدد  ه��ذا  ق��ال يف 
ي�شدق. الرتحيب يف بداية املباراة...
ل��ه��وؤلء اجلماهري.  اأن��ا فقط مم��ن 
اأن�����ش��ى هذه  ك��ان��ت ليلة مم��ي��زة. ل��ن 

الليلة اأبًدا«.
كان كوري اأف�شل م�شجل يف ووريرز 
ب�����داأ غرين  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة،   28 م���ع 
البداية  لكرة  فقط  اأ�شا�شًيا  امل�شاب 
اح��ت��ف��اء ب���ع���ودة ت��وم�����ش��ون ق��ب��ل اأن 

يونيو 2019 عندما اأ�شيب بتمزق 
يف ال���رب���اط ال�����ش��ل��ي��ب��ي الأم���ام���ي يف 
ال�شاد�شة  امل��ب��اراة  يف  الي�شرى  ركبته 
م���ن ال������دور ال��ن��ه��ائ��ي ع��ن��دم��ا ت���ّوج 
ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز ب��ال��ل��ق��ب. ك���ان يف 
الإ�شابة  ت��ل��ك  م���ن  ع���ودت���ه  ط���ري���ق 
 17 اأن يتعّر�س، بعد اأكرث من  قبل 
اأخري يف رجله  �شهًرا، لتمّزق يف وتر 

اليمنى.
واحتفل زمالء توم�شون، مبن فيهم 
غرين،  ودرامي���ون���د  ك����وري  �شتيفن 
دخلوا  اأن  بعد  امل��ب��اراة  قبل  ب��ع��ودت��ه 
يرتدون  وه���م  الإح���م���اء  عملية  اىل 

خا�شها،  دق��ي��ق��ة   20 يف  حم���اول���ة 
بت�شد  وقام  متابعات  ثالث  والتقط 
للكرة يف طريق ووري��رز اىل انت�شار 
ث��ان ت��وال��ًي��ا راف��ًع��ا ر���ش��ي��ده اىل 30 
مت�شاوًيا  ه��زائ��م،  ت�شع  م��ق��اب��ل  ف���وز 
مع فينيك�س �شنز كاأف�شل ر�شيد يف 

الدوري.
جًدا  �شعيد  “كنت  امل��ب��اراة  بعد  ق��ال 
مل��ج��ّرد ت���واج���دي ع��ل��ى اأر�����س امللعب 
اإيقاعي،  اأ�شتعيد  اأح��ب.  مبا  والقيام 

اإنه �شعور رائع«.
اآخر  ت��وم�����ش��ون )31 ع��اًم��ا(  خ��ا���س 
13 حزيران/ مباراة يف ال��دوري يف 

اأيلول/ منذ  بات  ال��ذي  فران�شي�شكو 
املعتمد من  امللعب   2019 �شبتمر 

قبل الفريق.
ووريرز  نقاط  اأول  توم�شون  �شّجل 
قبل  ح��ار،  ت�شفيق  و�شط  امل��ب��اراة  يف 
�شاحقة  ب�شلة  امل���درج���ات  ي�شعل  اأن 
نهاية  م���ن  دق��ي��ق��ت��ني   2:56 ق��ب��ل 
ال�شوط الول، متجاوًزا لعب ارتكاز 
األ����ني وم�شجال  ج���اري���ت  ك��ل��ي��ف��الن��د 
ال�شلة مبواجهة لعَبني من اخل�شم، 

ليوؤّكد “�شالبة” قدميه.
ال����دخ����ول اىل ال����ش���رتاح���ة،  وق���ب���ل 
�شّجل اخت�شا�شي الرميات البعيدة، 

الثالثية الوىل.
17 نقطة، مع  اللقاء بر�شيد  اأنهى 
 18 اأ�شل  من  ناجحة  ت�شديدات   7

بعد غياب 31 �شهًرا ب�شبب الإ�شابة، 
عاد كالي توم�شون املتّوج بلقب دوري 
للمحرتفني  الأم��ري��ك��ي  ال�شلة  ك��رة 
ثالث مرات اإىل املناف�شات، ليحتفل 
ف���ري���ق���ه غ����ول����دن ���ش��ت��اي��ت ووري������رز 
طريقة  ب��اأف�����ش��ل  داي”  ب�”كالي 
كليفالند  �شيفه  على  بفوزه  ممكنة 
فيما  الأح����د،   82-96 ك��اف��ال��ي��ريز 
حقق ممفي�س غريزليز فوزه التا�شع 
اأجنلي�س  ل���و����س  م��ع��ق��ل  يف  ت���وال���ي���اً 

ليكرز.
باللقب مع  امل��ت��ّوج  ت��وم�����ش��ون  ح��ظ��ي 
 2017  ،2015 اأع������وام  ووري������رز 
وا�شتقبل  ح���ار  ب��رتح��ي��ب  و2018 
مباراة  اأول  يف  الب���ط���ال  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
�شان  يف  اأرينا”  “ت�شاي�س  يف  ل���ه 

بطولت  روزن�����ام�����ة  ع���ل���ى  ه���ام���ة 
اأوىل  ووج��ه��ة  الدولية  الفرو�شية 
لأف�شل  ودول��ًي��ا  واإقليمًيا  حملًيا 

الفر�شان والفار�شات«.
على  ال��ع��م��ل  “نوا�شل  وت��اب��ع��ت: 
م�شاركة  ت���دع���م  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري 
كرى  يف  الإماراتيات  الريا�شيات 
امل���ح���اف���ل ال���ري���ا����ش���ي���ة ال���دول���ي���ة 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ن ع��ل��ى دخ�����ول عامل 
الريا�شة، ونويل لهذا الأمر اأهمية 
فائقة. ولهذا ي�شعدنا تنظيم كاأ�س 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
الدولية لقفز احلواجز يف دورتها 
احلدث  يوفر  اأن  اآملني  التا�شعة، 
من�شة ت�شجع دخول عامل املناف�شة 
الح��رتاف��ي��ة وحت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
الإجن�������ازات خ����الل م�����ش��رية دولة 
الإم���ارات نحو الأع���وام اخلم�شني 

القادمة«.
وع����ل����ق ب����ات����ري����ك ع��������ون، امل����دي����ر 
الإق����ل����ي����م����ي ل����ع����الم����ة ل���وجن���ني 
وجنوب  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
بكوننا  �شعداء  “نحن  اآ�شيا:  �شرق 
ال�������ش���ري���ك ال���رئ���ي�������ش���ي، وراع������ي 
التوقيت الر�شمي لدوري الإمارات 
لوجنني لقفز احلواجز، بالإ�شافة 
اأكادميية  كاأ�س  يف  م�شاهمتنا  اإىل 
فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 
التا�شعة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  احل����واج����ز 
لوجنني  تتمتع  ال�����دوري.  ���ش��م��ن 
ريا�شة  مع  وعريق  طويل  بتاريخ 
 ،1878 ل��ع��ام  ي��ع��ود  ال��ف��رو���ش��ي��ة 
وت���وا����ش���ل ل���وجن���ني ال��ع��م��ل على 
الرا�شخة مع  العالقة  تعزيز هذه 
عامل الفرو�شية بدعم هذا احلدث 
مبكانته  وامل���م���ي���ز  ال���ه���ام  ال���ع���امل���ي 
امل��رم��وق��ة دول���ًي���ا. وان��ط��الًق��ا من 
موقعنا العاملي املميز، نوا�شل دعم 
ريا�شة  وف��ر���ش��ان  ف��ار���ش��ات  اأف�شل 
قفز احلواجز لإمكاناتهم وبراعة 
نتم�شك  قيم  فهذه  ودقته،  اأدائهم 

بها يف �شناعة ال�شاعات«.
و�شالمة  ���ش��ح��ة  ع���ل���ى  ���ا  وح���ر����شً
امل�������ش���ارك���ني واحل���������ش����ور وك������وادر 
ال���ع���م���ل، ي��ط��ب��ق م��ن��ظ��م��و احل���دث 
جمموعة من الإجراءات الوقائية 
متا�شًيا مع التوجيهات احلكومية 
ال���������ش����اأن، وت��ت�����ش��م��ن هذه  ب���ه���ذا 
الفحو�شات  اإج������راءات  ال��ت��داب��ري 
الكمامات  وارت����������داء  ال������دوري������ة، 
واتباع قواعد التباعد الجتماعي، 

وتعقيم الأماكن العامة.

الألعاب  ك��اف��ة  يف  ال���وط���ن  ل��ب��ن��ات 
بال�شكر  م��ت��ق��دًم��ا  وال���ري���ا����ش���ات، 
وال��ت��ق��دي��ر ل��الأك��ادمي��ي��ة ولحت���اد 
ال���ف���رو����ش���ي���ة ول�����ن�����ادي اأب���وظ���ب���ي 
احلدث،  رع��اة  ولكافة  للفرو�شية 
جلميع  وال��ت��ق��دم  ال��ن��ج��اح  متمنًيا 

امل�شاركني يف البطولة.
اأمنيات  الدكتورة  عرت  وبدورها 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال���ه���اج���ري، 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
ل��ل��ري��ا���ش��ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، ع��ن عظيم 
ال�شيخة  ل�شمو  وتقديرها  �شكرها 
الإم���ارات،  اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
امل�شتمر  دعمها  على  اهلل،  حفظها 
ورع����اي����ت����ه����ا ل���ن�������ش���اء الإم������������ارات 
وقالت:  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة،  وال���ري���ا����ش���ة 
باليوبيل  م������وؤخ������ًرا  “احتفلنا 
الإم��ارات وم�شرية  الذهبي لدولة 
خم�شني عاًما من الزدهار والنمو 
التي كانت ن�شاء الإم��ارات عن�شًرا 
اأكادميية  يف  ون��ح��ن  فيها،  ف��اع��اًل 
للريا�شة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
بدعم  ال��ت��زام��ن��ا  جن���دد  الن�شائية 
الدولة  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ة 
الأن�شطة  م����ن  امل����زي����د  وت��ن��ظ��ي��م 
والفعاليات الريا�شية التي ت�شجع 
ال�شيدات يف خمتلف اأنحاء الدولة 
ويتمتع  ال��ري��ا���ش��ة.  ممار�شة  على 
كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
مبكانة  احل��واج��ز  لقفز  ال��دول��ي��ة 
ول  فعالياتنا  قائمة  �شمن  هامة 
تقت�شر اأهميته يف ت�شليط ال�شوء 
على مواهب الفرو�شية املحلية يف 
ال�شاحة الدولية، بل اأ�شبح احلدث 
على مدار الأعوام املا�شية حمطة 

القطاعات  جميع  يف  امل��راأة  لتفوق 
م�شيًدا  الريا�شي،  القطاع  ومنها 
ال�شيخة  وم���ت���اب���ع���ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه�����زاع ب���ن زاي�����د اآل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������ش���ة  ن���ه���ي���ان، 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
للريا�شة الن�شائية رئي�شة جمل�س 
وال���ع���ني  اأب����وظ����ب����ي  ن�������ادي  اإدارة 
لل�شيدات وحر�شها على تبني اأهم 
التطوير  يف  والفعاليات  امل��ب��ادرات 

والتنمية«.
واحدة  البطولة  “متثل   : وت��اب��ع 
التي  ال����ه����ام����ة  امل���ك���ت�������ش���ب���ات  م�����ن 
اعتمادها  الأك��ادمي��ي��ة  ا�شتطاعت 
����ش���م���ن ب����راجم����ه����ا وم���ب���ادرات���ه���ا 
املراأة،  ريا�شة  لتطوير  الطموحة 
وب���ات���ت ت�����ش��ك��ل حم��ط��ة م��ه��م��ة يف 
م�شرية نخبة الفار�شات والفر�شان 
مثالية  وف�����ر������ش�����ة  ال�����دول�����ي�����ني 
م���وؤك���ًدا  الإمارات”.  ل���ف���ار����ش���ات 
الريا�شي  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  اأن 
خطط  لدعم  كبرية  اأهمية  ي��ويل 
الريا�شية،  وفعالياتها  الأكادميية 
بنت  اأكادميية فاطمة  اأن  مو�شًحا 
مبارك للريا�شة الن�شائية حتر�س 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

حم���رتف���ة يف ج��وان��ب��ه��ا الإداري�������ة 
وال��ف��ن��ي��ة، وق��د وق��ع اجلميع على 
خالل  من  بثقة  جناحاتها  �شهادة 
اإ���ش��ادت��ه��م ووع��ده��م ب��ال��ع��ودة مرة 
اأخرى ليكونوا �شمن الفريق الذي 
ير�شم لوحة النجاح والإبداع، وها 
امل�شاركة  اإىل  يتطلعون  الآن  ه��م 
ملوؤها  بروح  اجلديدة  الن�شخة  يف 

التفاعل املميز والعمل الإيجابي.
من جهته قال عارف حمد العواين 
اأبوظبي  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
بامل�شاركة  “فخورون  ال��ري��ا���ش��ي: 
الن�شخة  ت�شجلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
اأكادميية  ك��اأ���س  لبطولة  التا�شعة 
الدولية  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
توؤكد  وال����ت����ي  احل�����واج�����ز،  ل��ق��ف��ز 
املرموقة  البطولة  ومكانة  قيمة 
احلواجز  قفز  بطولت  اأج��ن��دة  يف 
م�شيفا:  العاملي”،  ال�شعيد  على 
  230 م��ن  اأك����رث  م�����ش��ارك��ة  “تعد 
من  اأك��رث  ميثلون  وفار�شة  فار�شا 
اأهمية  مناف�شة   18 يف  دول��ة   20
البطولة ال�شنوية، مثمًنا الرعاية 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  ال��ك��رمي��ة 
بنت مبارك “اأم المارات” مل�شرية 
الداعم  الريادي  ودوره��ا  البطولة 

غالية  ب��ط��ول��ة  ف��ه��ي  امل���رم���وق���ة، 
الإم�ارات”،  “اأم  راعية  حتت  تقام 
وت��ن��ظ��م��ه��ا اأك���ادمي���ي���ة حت��م��ل ا�شم 
�����ش����م����وه����ا، وك�����ذل�����ك جل����وائ����زه����ا 

القيمة.
“البطولة ر�شخت مكانتها  وقال: 
���ش��م��ن اأج����ن����دة ال���ب���ط���ولت على 
اخل����ارط����ة ال���دول���ي���ة، وذل�����ك مبا 
عالية  م���ن���اف�������ش���ات  يف  ت��ت�����ش��م��ن��ه 
للنجوم  كبرية  مب�شاركة  امل�شتوى 
املختلفة،  ف��ئ��ات��ه��ا  يف  وال���ن���خ���ب���ة 
للفر�شان  ف��ر���س  م��ن  تتيحه  ومل���ا 
لتقدمي  ال�������ش���غ���ار  وال����ف����ار�����ش����ات 
يف  الكبار  النجوم  اأم��ام  عرو�شهم 

هذه الريا�شة الفريدة«.
تدخل  وه���ي  “البطولة،  وت���اب���ع: 
حتمل  ف��اإن��ه��ا  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ن�شختها 
واملتابعني،  للم�شاركني  ال��ت��ف��اوؤل 
ل��ال���ش��ت��م��ت��اع ب�����اأروع ع���رو����س قفز 
الأن�شطة  مع  والتفاعل  احلواجز، 
املتعددة  وال���ف���ع���ال���ي���ات  امل���ب���ت���ك���رة 
وامل�شوقة واجلاذبة التي يت�شمنها 
مبكانة  حتظى  كونها  ال��رن��ام��ج، 

خا�شة لدى اجلميع«.
واأ�شاف: يف الن�شخ املا�شية، �شهدت 
وبروؤية  تنظيم  اأف�����ش��ل  البطولة 

لالت�شال، وين�شم طريان الحتاد 
ونادي  ل��ل��ط��ريان،  ر�شمياً  �شريكاً 
اأبوظبي للفرو�شية �شريًكا م�شيًفا، 
وفندق دو�شت ثاين �شريًكا فندقًيا، 
وم�شت�شفى برجيل �شريًكا للرعاية 

ال�شحية.
اأحمد  الدكتور  اللواء  �شعادة  واأكد 
ن���ا����ش���ر ال���ري�������ش���ي رئ���ي�������س احت����اد 
اأن  وال�شباق،  للفرو�شية  الإم���ارات 
كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
الدولية لقفز احلواجز، التي تقام 
ال�شيخة فاطمة  حتت رعاية �شمو 
الت��حاد  رئ��������ي�����ش��ة  م���ب���ارك،  ب��ن��ت 
ال��ن�شائ��ي ال��عام، ال��رئ��ي�س الأع�لى 
الأ�ش�ري�ة،  ال�����ت��ن��م��ي��ة  مل�����وؤ���ش��������ش��ة 
رئ�ي�شة املج�ل�س الأع�لى ل�الأم�وم�ة 
الإم�ارات”،  “اأم  وال�������ط���ف���ول�������ة 
ب��توج��يهات  الأكادميية  وبتنظيم 
ب��ن  ه��زاع  ب��نت  ف��اط��مة  ال���شيخة 
جم��ل�س  رئ��ي�شة  ن��هيان،  اآل  زاي��د 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك��������ادي��������م��ي��ة  اإدارة 
مبارك للريا�شة الن�شائية ورئي�شة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ي��دات، ونادي  ن���ادي 
من  واح���دة  تعد  لل�شيدات،  العني 
التي يق�شدها  الكرى  البطولت 
ملكانتها  والفار�شات  الفر�شان  اأبرز 

ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
للريا�شة الن�شائية.

اإطالق ور�شات  كما ي�شهد احلدث 
الت�شوير الفيديوغرايف الريا�شي 
و16   15 ي����وم����ي  ت����ق����ام  وال����ت����ي 
الت�شوير  ه�����واة  ل��ت��ع��رف  ي��ن��اي��ر 
الفيديوغرايف باأ�شا�شيات الت�شوير 
الت�شوير  وزواي���������ا  ال����ري����ا�����ش����ي، 
اللحظات،  اأجمل  الأمثل للتقاط 
الت�شوير  اأدوات  ا�شتخدام  وكيفية 
وال��ك��ام��ريات واخ��ت��ي��ار الإع����دادات 
املختلفة،  ل���ل���ق���ط���ات  امل���ن���ا����ش���ب���ة 
النتائج  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

باأعلى معايري الحرتافية.
العاملية  ال����ب����ط����ول����ة  ور�����ش����خ����ت 
�شاحة  يف  ال�����ري�����ادي�����ة  م���ك���ان���ت���ه���ا 
على  ال��دول��ي��ة  الفرو�شية  ري��ا���ش��ة 
امل��ا���ش��ي��ة، و�شهدت  م���دار الأع�����وام 
ح�شور  ال�شابقة  الثمانية  دوراتها 
خلو�س  الفر�شان  اأه��م  م��ن  نخبة 
املناف�شات التي حتت�شنها اأبوظبي 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  وتنظمها 

مبارك للريا�شة الن�شائية.
وت��ع��ق��د ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة على 
م���دار اأي��ام��ه��ا ال��ث��الث��ة ب��دع��م من 
البالتينيني،  احل������دث  ����ش���رك���اء 
اأبوظبي  جم��ل�����س  ���ش��م��ن��ه��م  وم����ن 
ووزارة  ول����وجن����ني،  ال���ري���ا����ش���ي، 
قائمة  ت�شم  كما  الرئا�شة،  �شوؤون 
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني كاًل من 
احتاد الإمارات للفرو�شية وال�شباق 
والحتاد الدويل للفرو�شية، فيما 
ت��وا���ش��ل ا���ش��ط��ب��الت ال�����ش��راع دعم 
ذهبًيا،  ���ش��ري��ك��اً  بو�شفها  احل���دث 
�شريًكا  ات�������ش���الت  ���ش��رك��ة  وت���ع���ود 

 •• اأبوظبي –الفجر:

بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  تعود   
احلواجز  لقفز  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارك 
تقام  ال��ت��ي  ال��ت��ا���ش��ع��ة،  ن�شختها  يف 
يوم اجلمعة  ابتداًء من  فعالياتها 
يف  يناير   16 الأح���د  ولغاية   14
نادي اأبوظبي للفرو�شية، مب�شاركة 
ن���خ���ب���ة م����ن اأف�������ش���ل ال���ف���ار����ش���ات 
وخمتلف  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ر���ش��ان 

اأنحاء املنطقة والعامل.
املرموق  ال��ع��امل��ي  احل�����دث  وي���ق���ام 
ال�شيخة  �شمو  من  كرمية  برعاية 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الرئي�س  ال��ع��ام،  الن�شائي  الحت���اد 
الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة، “اأم الإمارات” حفظها 
اهلل، بتنظيم اأكادميية فاطمة بنت 
ووفقاً  الن�شائية  للريا�شة  مبارك 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  لتوجيهات 
ن��ه��ي��ان، رئي�شة  اآل  ب��ن زاي���د  ه���زاع 
فاطمة  اأك���ادمي���ي���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
لل�شيدات،  اأبوظبي  ن��ادي  ورئي�شة 

ونادي العني لل�شيدات.
وت�شهد كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت 
احلواجز  لقفز  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارك 
قيا�شًيا  ع����دًدا   2022 م��و���ش��م  يف 
مناف�شاتها،  يف  امل�������ش���ارك���ني  م���ن 
بح�شور ما يزيد عن 230 فار�ًشا 
وف��ار���ش��ة مي��ث��ل��ون اأك����رث م���ن 20 
البطولة  مناف�شات  خلو�س  دول��ة 
ويبلغ  م��ن��اف�����ش��ة   18 ت�����ش��م  ال��ت��ي 
األ����ف   658 ج���وائ���زه���ا  اإج����م����ايل 
اإم���ارات���ي. وت��وف��ر البطولة  دره���م 
للفار�شات  ه��ام��ة  من�شة  ال��ع��امل��ي��ة 
ل�شتعرا�س  امل�شاركني  والفر�شان 
ق���درات���ه���م وم��واه��ب��ه��م يف واح����دة 
املناف�شة يف هذه  اأب��رز �شاحات  من 
امل�شاركون  وي��خ��و���س  ال��ري��ا���ش��ة. 
 ،CSICh-A املناف�شات يف فئات
و  ،CSIYRو  ،CSIJ-Aو
والفئة   ،CSIL2و  ،CSIY
ت�شهد  ك��م��ا  اخل���ا����ش���ة،  ال��وط��ن��ي��ة 
“مواهب  ف���ئ���ة  ع������ودة  ال���ب���ط���ول���ة 

اأكادميية فاطمة بنت مبارك«.
ومي���ك���ن ل��ع�����ش��اق اخل���ي���ول وه����واة 
البث  متابعة  ال��ف��رو���ش��ي��ة  ري��ا���ش��ة 
احلدث  لفعاليات  واملبا�شر  احل��ي 
وم�شابقاته املتنوعة عر قناة يا�س 
اليوتيوب اخلا�شة  اأو عر من�شة 

العامل كله، ولكننا جنحنا يف جتاوز هذه املحنة وتخطينا تلك الفرتة ال�شعبة 
تقدير  حم��ل  ك��ان  حت��دي��دا  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  بذلناه  م��ا  اأن  واعتقد  بنجاح، 
اأنه على ثقة  جمل�س اأمناء اجلائزة “ . واأكد رئي�س الحتاد القاري للمالكمة 
باأن جائزة الإبداع الريا�شي �شتكون فاحتة خري للمزيد من الإجنازات يف العام 
اجلاري الذي يتوقع اأن ي�شهد تنظيم العديد من البطولت القارية، عالوة على 
انتخابات الحتاد الآ�شيوي للمالكمة . وك�شف العتيبة، اأن عام 2022 �شيكون 
حافاًل بالبطولت القارية التي ت�شهدها اأجندة الحتاد الآ�شيوي والتي حدث 
 ،2018 عام  يف  من�شبه  مهام  توليه  منذ  والتطوير  التعديل  من  الكثري  لها 
مهام  توليه  ف��رتة  خ��الل  ا�شتحدثت  التي  البطولت  من  العديد  على  ع��الوة 
اآ�شيا حتت  بطولة  �شتكون  العام اجلديد  اأوىل بطولت  اأن  اإىل  ولفت  من�شبه. 

22 عام لل�شباب وال�شابات والتي �شتقام يف العا�شمة الأوزبكية ط�شقند، والتي 
�شي�شارك فيها عدد كبري من املنتخبات ي�شل اإىل 21 دولة من بينهم منتخب 
الإمارات، وهو رقم كبري بالن�شبة للظروف التي متر بها الريا�شة ب�شفة عامة، 
تاأجيلها  ومت  املا�شي  نوفمر  يف  اإقامتها  م��ق��رراً  ك��ان  البطولة  ه��ذه  اأن  علماً 
لتقام يف يناير من هذا العام”. ونوه اإىل اأن البطولة التالية هي عبارة عن 4 
بطولت جممعة لل�شباب وال�شابات والنا�شئني والنا�شئات وهي التي ت�شت�شيفها 
العا�شمة الأردنية عمان خالل الفرتة من 24 فراير اإىل 15 مار�س املقبلني، 
ومن املتوقع اأي�شا اأن يتجاوز عدد امل�شاركني فيها 35 دولة، م�شرياً اإىل اأن هذه 
دبي  الأوىل يف  للمرة  اأقيمت  التي  البطولة  الثانية من  الن�شخة  تعد  البطولة 

العام املا�شي، وحقق فيها منتخب الإمارات 7 ميداليات ملونة.

�شنوات عمل طويلة يف الحتادين الدويل والآ�شيوي للمالكمة. وح�شل العتيبة 
على هذه اجلائزة تثمينا لفوزه برئا�شة الحتاد الآ�شيوي ومن�شب نائب رئي�س 
3 بطولت  له ولفرق العمل التي نظمت  ال��دويل للمالكمة، وتكرمياً  الحت��اد 
قارية العام املا�شي. واأكد العتيبة يف ت�شريحات لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “ اأن 
�شعوره بهذا التكرمي ل يو�شف، وقال : “ اجلائزة اأف�شل تتويج مل�شرية اإجنازات 
لي�شت جائزة  والقاري، وهي  ال��دويل  الإماراتي والحتادين  طويلة يف الحت��اد 
فردية ولكنها اإجناز جماعي لفريق عمل متكامل، يف احتفالية مميزة ا�شتمتعنا 

بتكرمينا خاللها يف اإك�شبو 2020 دبي “ .
واأ�شاف : “ مررنا بتحديات كثرية بعد انتخابات الحتاد الآ�شيوي للمالكمة يف 
2018، ثم جاءت جائحة كوفيد-19 لتوؤثر ب�شدة على الن�شاط الريا�شي يف 

•• دبي - وام:

نائب  والآ�شيوي  الم��ارات��ي  الحتادين  رئي�س  العتيبة  نا�شر  اأن�س  �شعادة  وجه 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن  ل�شمو  ال�شكر  للمالكمة،  ال��دويل  رئي�س الحت��اد 
“جائزة حممد  اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، راعي  را�شد 
اإحدى “مبادرات حممد بن را�شد اآل  بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي”، 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  العاملية”،  مكتوم 
جمل�س دبي الريا�شي، وجمل�س اأمناء جائزة “جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ع�شرة، عقب  احلادية  دورتها  اجلائزة يف  والقائمني على  الريا�شي”،  لالإبداع 
اأن هذه اجلائزة جاءت كتتويج مل�شرية  “، معتراً  “ الإداري املحلي  فوزه بفئة 

• م�ساركة ما يزيد عن 230 فار�ًسا وفار�سة ميثلون اأكرث من 20 دولة
 يف 18 مناف�سة خالل الن�سخة التا�سعة من احلدث العاملي املرموق

• عودة فئة »مواهب اأكادميية فاطمة بنت مبارك« لتوفر من�سة عاملية لفر�سان االإمارات ال�ساعدين

ووريرز يحتفل بعودة توم�سون بعد غياب 31 �سهًرا
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�سيبا�ستيان لوب يفوز باملرحلة ال�سابعة ويحيي  اآمال
 فريق البحرين ريد اإك�سرتمي بالفوز بلقب رايل داكار

رئي�س احتاد الإمارات لكرة اليد: التاأهل اإىل كاأ�س العامل اأهم اأولوياتنا يف 2022
اإىل مع�شكر  اإ�شافة  املباريات الودية يف القاهرة والإ�شكندرية، 
اإذا  البحرين خا�س خالله مباراتني. وب�شوؤاله عما  يف مملكة 
كان تاأجيل الدورة اخلليجية بالكويت من يناير اإىل مايو قد 
اأرب��ك برنامج الإع��داد للمنتخب .. قال عا�شور:” التاأثري مل 
يكن كبريا على املنتخب لأن ال�شتعدادات خلو�س البطولتني 
اأجل خو�س مع�شكر،  وكان هناك وقت كاف من  �شارية،  كانت 
اإي��ج��اب��ي��ة للرتكيز يف بطولة  ال��ت��اأج��ي��ل ف��ر���ش��ة  م��ا ج��ع��ل م��ن 
واح��دة، والنتظار للبطولة اخلليجية حتى موعدها اجلديد 
يف  التواجد  من  رغبتنا  من  الرغم  على  املقبل،  مايو  �شهر  يف 
عليه  اع��ت��دن��ا  ال���ذي  امل��م��ي��ز  اخلليجي  بالتجمع  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
اأنه مت التفاق على تعاون بني الحت��اد الدويل  دائماً”. وذكر 
للعبة برئا�شة امل�شري الدكتور ح�شن م�شطفى، وبني الحتاد 

وتو�شيع  اللعبة  ن�شر  وبراجمنا يف  لتعزيز م�شاعينا  الإماراتي 
املدار�س  ا�شراك طالب  الدولة من خالل  انت�شارها يف  قاعدة 
ال�شابق  التفاق  وتفعيل  مبكرة،  �شن  يف  املواهب  عن  والك�شف 
مع وزارة الرتبية والتعليم يف هذا ال�شاأن، حيث ياأمل الحتاد 
الدويل لكرة اليد يف جعل اأكرث من 50 مليون �شخ�س حول 
العامل ميار�شون اللعبة. وقال اإ�شافة اإىل ما �شبق مت التفاق 
على اأن يكون لدينا مدربني اإماراتيني حا�شلني على الرخ�شة 
حما�شرين،  ت��واج��د  ي�شبقه  اأن  لب���د  الأم����ر  وه���ذا  ال��دول��ي��ة، 
وقد بداأنا بالفعل يف هذا ال�شاأن وقمنا بعقد دورات للح�شول 
الأطقم  ت��دري��ب  م��ن  يتمكنوا  حتى  املحا�شرين  رخ�شة  على 
التحكيمية لتاأهيلها للح�شول على الرخ�شة الدولية، ونتعاون 

يف هذا الأمر ب�شكل اإيجابي مع الحتاد الدويل. 

15 يناير اجلاري قبل ال�شفر اإىل اململكة العربية ال�شعودية يف 
اليوم نف�شه، فيما �شيواجه نظريه الأ�شرتايل الذي يع�شكر حالياً 
يف الإمارات اليوم الثالثاء.. ويتناف�س منتخبنا الوطني �شمن 
املجموعة الثالثة للبطولة الآ�شيوية التي ت�شم معه منتخبات 
واأ�شاف : “منتخبنا لكرة اليد ي�شع  قطر والعراق وعمان”. 
الإمارات  ا�شم  الوقت احل��ايل وهو رفع  واح��د يف  اأمامه هدف 
 ،2023 مونديال  اإىل  والتاأهل  الآ�شيوية،  البطولة  يف  عاليا 
واخلطة املو�شوعة من قبل الحتاد واجلهاز الفني للمنتخب 
ت�شري ب�شكل �شحيح دون اأي عقبات، ون�شتهدف جميعا حتقيق 
اإجناز اآ�شيوي جديد لالإمارات خالل الفرتة القليلة املقبلة”. 
وكان منتخبنا الوطني قد اأقام مع�شكرا خارجيا خالل الفرتة 
املا�شية يف جمهورية م�شر العربية خا�س خالله العديد من 

•• اأبوظبي -وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة نبيل ع��ا���ش��ور رئ��ي�����س احت���اد الإم�����ارات ل��ك��رة اليد 
بقوة  حاليا  ا�شتعداداته  يوا�شل  الأول  الوطني  املنتخب  اأن 
للم�شاركة يف البطولة الآ�شيوية يف ن�شختها ال�20، التي �شتقام 
يف اململكة العربية ال�شعودية خالل الفرتة من 18 حتى 31 
باأهمية ق�شوى كونها  اأنها حتظى  اإىل  يناير اجل��اري، م�شريا 

موؤهلة اإىل كاأ�س العامل يف بولندا والدمنارك 2023.
 “  : الإم���ارات/ وام/  اأنباء  وق��ال عا�شور يف ت�شريحات لوكالة 
مقعد  حلجز  عالية  الفني  واجل��ه��از  لالعبني  املعنوية  ال��روح 
ومنتخبنا  اآ���ش��ي��ا.  ل��ق��ارة  املتاحة  ال�5  املقاعد  ب��ني  م��ن  ال��ت��اأه��ل 
الوطني �شيوا�شل مع�شكره الداخلي يف اإمارة ال�شارقة حتى يوم 

امل�����ش��ارات م��رئ��ي��ة ومليئة  ت��ك��ن  مل 
التغيريات  من  والكثري  باحل�شى 
يف الجتاهات، لذا اأعتقد اأننا قمنا 
ب��ع��م��ل ج��ي��د ول��ك��ن��ن��ا ب��ح��اج��ة اإىل 
العمل على حت�شني اإيجاد طريقنا 
وهذا  نخطئ.  عندما  اأخ���رى  م��رة 

حتد لنا ».
فريق  مدير  بيتيلي،  جو�س  وق��ال 
اإك�������ش���رتمي “ انه  ال��ب��ح��ري��ن ري����د 
وفابيان  ل�شيبا�شتيان  رائ����ع  ف���وز 
متقدمني بفارق خم�س دقائق عن 
ن��ا���ش��ر. ل ي���زال ال��ط��ري��ق طويال، 
ل��ك��ن��ن��ا ن���ح���اول ك���ل ك��ي��ل��وم��رت اأن 
الزمني  الفارق  القليل من  نقل�س 
���ش��ي��ئ��اً على  ح��ت��ى ل ي���ك���ون ي���وم���اً 

الإطالق بعد يوم الراحة«.

يف  ل�شيارته  الحتياطية  العجلة 
ال����رايل  ن�����ش��ف  “انتهى  امل���رح���ل���ة  
بقوة  ال�شغط  حاولنا  لكننا  فقط 
اليوم على الرغم من اأننا كنا غري 
نهاية  ق����رب  ق��ل��ي��اًل  حم��ظ��وظ��ني 
املرحلة مع م�شكلة عندما توقفت 
يف  للغاية  بطيئني  ك��ن��ا  ال�����ش��ي��ارة. 
ن�شري  اأن  باإمكاننا  وك���ان  النهاية 

ب�شكل اأ�شرع«. 
 واأن��ه��ى روم���ا امل��رح��ل��ة ق��ائ��اًل “مل 
ي��ك��ن ي��وم��اً ���ش��ي��ئ��اً ع��ل��ى الإط����الق، 
ول��ك��ن م���ا ك���ان ���ش��ع��ب��اً ه���و عندما 
جت��اوزت��ن��ا اإح���دى ���ش��ي��ارات الباغي 

فيه  ���ش��ج��ل  ي����وم  يف  داك�������ار.  رايل 
اأورلن��دو تريانوفا وداين  زم��الوؤه 
اأول��ي��ف��ريا���س ب�����ش��ي��ارة ب���رودراي���ف 
لل�شعود  اأ�شرع وقت  اأخ��رى  هانرت 

اإىل املركز ال�شاد�س مرة اأخرى.
هارو  واأليك�س  روم��ا  ن��اين  واختتم 
البحرين  ل���ف���ري���ق  ج����ي����داً  ي����وم����اً 
تا�شع  ل���ي���ح���رزا  اإك�������ش���رتمي،  ري����د 
ال�شابعة  امل��رح��ل��ة  يف  زم���ن  اأف�����ش��ل 
داكار  رايل  ان��ط��الق  ا�شتئناف  م��ع 
الراحة  يوم  بعد  والأربعني  الرابع 

يف الريا�س.
وق����ال ل���وب ال����ذي ان��ف��ت��ح��ت بوابة 

تقلي�س  اإىل  ل����وب  ن��ت��ي��ج��ة  واأدت 
 44 اإىل  ل��ل��رايل  ال��ق��ط��ري  ت�شدر 
دقيقة و 59 ثانية، وبينما ل تزال 
الفجوة كبرية، قدم لوب وم�شاعده 
باأن  ق��وي��اً  ت��ذك��رياً  ل��ورك��ني  فابيان 
حتى  ت�شتمر  ق��د  املناف�شة  معركة 
وهي  ج��دة،  ي��وم اجلمعة يف  نهاية 
 1567 م�شافتها  م��راح��ل  خم�س 

كم.
وح���ق���ق ال��ث��ن��ائ��ي ال��ف��رن�����ش��ي لوب 
لفريق  ال��ث��ال��ث  ال���ف���وز  ول���ورك���ني 
ال��ب��ح��ري��ن ري���د اإك�����ش��رتمي خالل 
بلقب  الثاين  والفوز  مراحل  �شبع 

واأثارت حمولة من الغبار واحل�شى 
يف جميع اأنحاء الطريق. لذلك مل 
الإطالق  على  �شهاًل  التنقل  يكن 

بالن�شبة لنا«.
»وم���ع ذل���ك، م��ن ال��رائ��ع اأن يكون 
للفريق  اآخ���ر مبرحلة  ف��وز  ه��ن��اك 
بهذا  والح��ت��ف��ال  �شيبا�شتيان  م��ع 
املخيم  اإىل  ع��ودت��ن��ا  ع��ن��د  الجن����از 

الليل«.
انطلق  ال������ذي  ت����ريان����وف����ا،  وق������ال 
باملرحلة  ال��ف��وز  ب��ع��د  الطليعة  يف 
اأ�شعب  كان  اأنه  “اأعتقد  ال�شابقة: 
املرحلة.  اف���ت���ت���اح���ي  ب�����ش��ب��ب  ي�����وم 

•• الريا�س-الفجر:

 فاز �شيبا�شتيان لوب مبرحلة رايل 
اآمال  بذلك  واأح��ي��ا  ال�شابعة  داك��ار 
اإك�شرتمي  ري����د  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ري��ق 
رايل  بلقب  الأوىل  وللمرة  بالفوز 

داكار.
ت�شع  للراليات  ال��ع��امل  بطل  وق���اد 
امتدت  التي  املرحلة  خ��الل  م��رات 
مل�شافة 402 كم من الريا�س اإىل 
البحرين  فريق  �شيارة  ال��دوادم��ي 
اإك�شرتمي )برودرايف هانرت(  ريد 
م��ت��ق��دم��ا بفارق  امل�����ش��اف��ة  واج���ت���از 
نا�شر  ع��ن  ثانية   26 و  دق��ائ��ق   5
الثاين  امل���رك���ز  ل��ي��ح��ق��ق  ال��ع��ط��ي��ة 

للرتتيب العام للرايل.

بارتي تن�سحب من دورة �سيدين
اأعلنت امل�شّنفة اأوىل عاملياً يف كرة امل�شرب الأ�شرتالية اآ�شلي بارتي، املتّوجة 
بدورة اأدياليد يف فئتي الفردي والزوجي ان�شحابها من دورة �شيدين التي 
تنطلق الثنني وذلك من اأجل اخللود اإىل الراحة قبل اأ�شبوع من انطالق 
الغراند  الكرى �شمن  الأربع  البطولت  اأوىل  املفتوحة،  اأ�شرتاليا  بطولة 
�شالم. وقالت بارتي “لالأ�شف، ان�شحبت من دورة �شيدين من اأجل احل�شول 

على ق�شط من الراحة قبل بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة«.
اأمام جمهور  األعب  اآ�شفة لأنني لن اأملك هذه الفر�شة لكي  “اأنا  واأ�شافت 
�شيدين هذا العام«. وكانت بارتي تغلبت على الكازاخ�شتانية اإيلينا ريباكينا 
6-3 و6-2 يف طريقها للتتويج بطلة لدورة اأدياليد حمققة اللقب الرابع 

ع�شر يف م�شريتها، قبل اأن تفوز بالزوجي اىل جانب �شتورم �شاندرز.
وكانت م�شاركة بارتي يف اأدياليد الأوىل لها بعد انقطاع عن املالعب ملدة 
اأربعة اأ�شهر وحتديداً منذ خ�شارتها يف الدور الثالث من بطولة فال�شينغ 
ميدوز الأمريكية يف اأيلول-�شبتمر املا�شي، وذلك ب�شبب تداعيات فريو�س 
اإيغا �شفيونتيك املتوجة بطلة يف رولن  كورونا. وحذت حذوها البولندية 

غارو�س �شابقا، من خالل الن�شحاب من دورة �شيدين اأي�شاً.
اأدياليد  “بعد بداية مو�شم مزدحم وم�شاركتي يف دورة  البولندية  وقالت 
ي�شتعيد  لكي  ال��راح��ة  اإىل  حاجة  يف  ج�شدي  ب��اأن  اأ�شعر  امل��ا���ش��ي،  ال���ش��ب��وع 
اأ�شفل  “�شعرت باآلم يف  اأ�شرتاليا املفتوحة«. واأ�شافت  حيويته قبل بطولة 
يف  موعدنا  �شيدين.  دورة  من  الن�شحاب  ق��ّررت  ال�شبب  ولهذا  خوا�شري 
ملبورن!«. وكان يتعنّي على �شفونتيك مواجهة الريطانية اإميا رادوكانو 

بطلة فال�شينغ ميدوز يف الدور الأّول من دورة �شيدين.

بدعوة من االحتاد ال�سعودي لكرة القدم

بو�سلخ ت�سهد نهائي بطولة اململكة لكرة القدم لل�سيدات
التي  املحلية  امل�شابقات  خالل  من 
احتادات  يف  كبري  باهتمام  حتظى 
ك������رة ال����ق����دم مب��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون 

اخلليجي«.
وح��ر���س الحت���اد ال�����ش��ع��ودي لكرة 
اإبراهيم  م��ن  ك��ل  ال��ق��دم ممثاًل يف 
العام  الأم���ني  القا�شم  �شلمان  ب��ن 
ل��الحت��اد، ومل��ي��اء ب��ن��ت ب��ه��ي��ان على 
التذكارية  والهدايا  ال��دروع  تبادل 
م���ع اأم����ل ب��و���ش��الخ ع�����ش��و جمل�س 

اإدارة احتاد الكرة.

لتواجد العن�شر الن�شائي يف اللعبة 
ال�شعبية الأوىل حول العامل.

حققه  مب����ا  “فخورة   : وت���اب���ع���ت 
القدم  ل���ك���رة  ال�����ش��ع��ودي  الحت������اد 
من  لل�شيدات  ال��ق��دم  ك���رة  وجل��ن��ة 
الأوىل  الر�شمية  للبطولة  جن��اح 
فريقاً،   16 م�شاركة  �شهدت  التي 
اإيجابي  م��ردود  لها  �شيكون  والتي 
ك���ب���ري ع���ل���ى ك����اف����ة امل�������ش���ت���وي���ات، 
الوطنية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  وحت�����دي�����داً 
لتطويرها  ن�شعى  التي  لل�شيدات 

وحر�شت  ج������دة.  يف  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
الطاهري  الوطنية حورية  املدربة 
ع��ل��ى ح�����ش��ور امل����ب����اراة، ال��ت��ي تعد 
ب�شكل  اللعبة  لنت�شار  قوية  بداية 

اأو�شع يف منطقة اخلليج العربي.
وبهذه املنا�شبة، قالت اأمل بو�شالخ: 
يف  ل��ل��ت��واج��د  ب���دع���وت���ي  “�ُشعدت 
نهائي اأول بطولة كرة قدم ر�شمية 
القدم  ك����رة  ت���اري���خ  يف  ل��ل�����ش��ي��دات 
بف�شل  حتققت  والتي  ال�شعودية، 
جم���ه���ودات ودع���م ك��ب��ريي��ن توفرا 

•• دبي-الفجر:

الحتاد  م��ن  ر�شمية  ل��دع��وة  تلبية 
ال�شعودي لكرة القدم، �شهدت اأمل 
اإدارة احتاد  بو�شالخ ع�شو جمل�س 
ك����رة القدم  ال���ك���رة رئ��ي�����س جل��ن��ة 
لبطولة  النهائية  املباراة  الن�شائية 
بني  لل�شيدات  القدم  لكرة  اململكة 
فريقي اململكة لل�شيدات والتحدي، 
التي اأقيمت اأم�س الأول على ملعب 
امل���ل���ك عبداهلل  ال���ردي���ف مب��دي��ن��ة 

النجم الفرن�سي يقل�س الفارق الزمني ل�سدارة العطية

انطلقت مناف�ساتها قبل 100 عام ..حمطات يف تاريخ كاأ�س العامل للأندية 

» الآ�سيوي« ير�سح العني للقب فريق ال�سهر يف غرب اآ�سيا

•• اأبوظبي-وام:

كاأ�س  مناف�شات  من   18 الن�شخة  املقبل  فراير   3 يوم  اأبوظبي  يف  تنطلق 
فاإن  الأوىل  ن�شختها  انطالق  على  22 عاماً  م��رور  ورغ��م  العامل لالأندية. 
احلدث مّر مبراحل عديدة قبل 100 عام، لريى النور حتت مظلة الحتاد 
اإذ  التغيريات،  من  العديد  البطولة  و�شهدت  »فيفا«.  القدم  لكرة  ال��دويل 
اأوروب��ا واأمريكا اجلنوبية . وبح�شب رواية  غلب عليها الحتكار بني بطلي 
 ،1909 عام  يف  ب��داأت  لالأندية  العامل  كاأ�س  اإقامة  حماولة  ف��اإن  »الفيفا«، 
كاأ�س  بطولة  اأقيمت  حيث  للمنتخبات،  العامل  كاأ�س  باإقامة  التفكري  وقبل 
وتناف�شت  اإيطاليا،  و1911 يف   1909 عامي  ليبتون بني  توما�س  ال�شري 
و�شت  ف��ري��ق  وك���ان  واإي��ط��ال��ي��ة،  و�شوي�شرية  واأمل��ان��ي��ة  اإجنليزية  اأن��دي��ة  فيها 
“فيفا”  ي��ب��داأ  اأن  قبل  باللقب،  ت��وج  م��ن  اأول  للهواة  الإجن��ل��ي��زي  اأوك��الن��د 
بالتفكري باإقامة بطولة عاملية لالأندية يف مطلع خم�شينيات القرن املا�شي، 
الر�شمي  تاأخذ الطابع  العامل مل  اأقيمت بطولت عدة حول  لكن بعد ذلك 
وغلب عليها اجلانب الودي، وحتديداً يف الرازيل ودول لتينية اأخرى، فيما 
وكان  ت�شدر امل�شهد كاأ�س »الإنرتكونتيننتال« التي انطلقت يف عام 1960. 
�شائداً على مدار ال�شنوات اأن تت�شمن مباراة جتمع بني بطلي اأوروبا واأمريكا 
اجلنوبية، ورغم النتقادات التي تعر�شت لها البطولة على مدار تاريخها 
غياب  ب�شبب  العامل،  بطل  بلقب  بها  الفائز  بتتويج  »فيفا«  اع��رتاف  وع��دم 
م�شاركة بقية القارات، لكن تلك البطولة التي ا�شتمرت حتى عام 2004، 
هذه  خالل  احل��ايل.  ب�شكلها  لالأندية  العامل  كاأ�س  قيام  وراء  ال�شبب  كانت 
الفرتة تطوعت �شحيفة »ليكيب« الفرن�شية يف 1973 برعاية كاأ�س عامل 
وال�شمايل والأفريقي،  الأوروب��ي والأمريكي اجلنوبي  البطل  لالأندية بني 
البطولة القارية الوحيدة املوجودة يف ذلك الوقت لالأندية، وهي ال�شحيفة 
اأن ُتقام يف باري�س  اأوروب��ا، وكانت من املحتمل  التي �شاعدت يف ميالد كاأ�س 

رد فعل  الأوروب���ي���ة  الأن��دي��ة  اأظ��ه��رت  1974، لكن  واأك��ت��وب��ر  �شبتمر  ب��ني 
الفرن�شية  ال�شحيفة  البطولة، وحاولت  تقم  فلم  الفكرة،  �شلبي جتاه هذه 
مرة اأخرى يف عام 1975، لكن الحتاد الأوروبي رف�س القرتاح جمددا. 
التي  ال�شعوبات  رغم  ذل��ك،  بعد  الإنرتكونتيننتال  كاأ�س  بطولة  وا�شتمرت 
مرت بها، لكنها بقيت �شامدة تقام يف العا�شمة اليابانية طوكيو �شنوياً، قبل 
وج��اءت فكرة   .2000 عام  الأوىل  ن�شختها  العامل لالأندية يف  كاأ�س  ولدة 
البطولة بنظامها احلايل بدعم من جوزيف بالتر، الرئي�س ال�شابق للفيفا، 
الإيطايل  ميالن  �شي  اأي  ن��ادي  ورئي�س  مالك  برل�شكوين،  �شيلفيو  وك��ان 
1993، ومت يف عام  وقتها، هو من طرحها على اللجنة التنفيذية يف عام 
الن�شخة الأوىل التي كانت مقررة يف  1997، اختيار الرازيل ل�شت�شافة 
1999، قبل اأن تتاأجل للعام التايل. وميتلك الفرن�شي نيكول اأنيلكا،  عام 
البطولة  تاريخ  اأول هدف يف  ت�شجيل  �شرف  الإ�شباين،  ري��ال مدريد  لعب 
الن�شخة  تلك  و�شهدت  ال�شعودي،  الن�شر  اأم��ام  ج��اء  ال��ذي  اجلديد  بثوبها 
دا  فا�شكو  مواطنه  على  ف��وزه  بعد  باللقب،  ال��رازي��ل��ي  كورينثيانز  تتويج 
4-3 بركالت الرتجيح بعد نهاية الوقت الأ�شلي والإ�شايف  جاما بنتيجة 

بالتعادل ال�شلبي.
البطولة  األغيت  حيث  �شهاًل،  اأم��راً  لالأندية  العامل  كاأ�س  ا�شتكمال  يكن  مل 
التي كانت من املقرر اأن تقام يف اإ�شبانيا يف عام 2001، ب�شبب تعرث �شركة 
 ،2003 ع��ام  ن�شخة  ا�شطدمت  كما  للفيفا،  ال�شريكة  الريا�شي  الت�شويق 
بعدم اكتمال التح�شريات، قبل اأن تعود البطولة وت�شتمر ب�شكل دائم منذ 
اليابان  خ��ارج  البطولة  حتت�شن  مدينة  اأول  اأبوظبي  وكانت   .2005 عام 
التي اأقيم فيها املونديال بني اأعوام 2005 و2008، لتكون الوجهة بعد 
 2017 عامي  اإليها  ع��ادت  ث��م  و2010،   2009 ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ذل��ك 
و2018، والآن تعود جمدداً يف الن�شخة الأحدث، لتكون اأبوظبي ثاين اأكرث 

مدينة يف العامل حتت�شن هذا احلدث الكبري للمرة اخلام�شة..

•• كواال ملبور- وام:

لقب  على  للمناف�شة  العني  فريق  ال��ق��دم  لكرة  الآ���ش��ي��وي  الحت���اد  ر�شح 
لالحتاد  الر�شمي  امل��وق��ع  ون�شر  اآ���ش��ي��ا.  غ��رب  دوري����ات  يف  ال�شهر  ف��ري��ق 
الأف�شل  لقب  املتناف�شة على  الأندية  اأب��رز  تقريرا مو�شعا عن  الآ�شيوي 
يف �شهر دي�شمر، وال��ذي يح�شم من خالل ت�شويت اجلمهور على تلك 

الرت�شيحات.
وت�شم الأندية املتناف�شة مع العني كل من احتاد جدة ال�شعودي، وال�شيب 

ال�شوري،  والوثبة  الكويتي،  وال�شاملية  القطري،  �شالل  واأم  العماين، 
وال�شرطة العراقي، و�شباب اخلليل الفل�شطيني.

اأن العني حافظ على تفوقه يف  الآ�شيوي  الر�شمي لالحتاد  املوقع  واأك��د 
الدوري الإماراتي للمحرتفني خالل �شهر دي�شمر، واأنهى الدور الأول 
انت�شارين  املا�شي يف حتقيق  ال�شهر  اأن��ه جنح خالل  كما  لل�شتاء،  بطال 
متتاليني على الن�شر 3-1، وعلى عجمان 2-1 لريفع ر�شيده اإىل 30 
نقطة يف ال�شدارة منفردا، حيث يبتعد عن الوحدة اأقرب املناف�شني ب� 6 

نقاط يف الرتتيب العام جلدول امل�شابقة.

الإمارات للتحكيم الريا�سي ي�ستعر�س 14 حمورا بدورة الدفعة الثانية من املحكمني
•• دبي- وام:

للمحكمني  الثانية  للدفعة  التدريبية  ال����دورة   “ ال��ث��الث��اء   “ ال��ي��وم  تنطلق 
دبي  يف  مبقره  الريا�شي  للتحكيم  الإم���ارات  مركز  ينظمها  التي  واملوفقني، 
على مدار 3 اأيام متتالية . وت�شتعر�س الدورة - التي تقام خالل الفرتة من 
11 اإىل 13 يناير اجلاري - 14 حموراً حول عدد من املو�شوعات القانونية 
ويحا�شر  مراحله.  وكافة  الريا�شي  بالتحكيم  اخلا�شة  املختلفة  والإجرائية 
بالدورة كل من الدكتور جمال ال�شميطي والدكتور معتز عفيفي، حيث يفتتح 
عفيفي اليوم الأول من دورة الدفعة الثانية مبادة اخت�شا�شات مركز الإمارات 
2016، وتت�شمن  16 لعام  للقانون الحتادي رقم  الريا�شي وفقاً  للتحكيم 
مفهوم التحكيم الريا�شي واخت�شا�شاته، والرد على الدفوع بعد الخت�شا�س، 

من  الثاين  اجلزء  يف  يتناول  كما  التحكيمية.  اخل�شومة  واإدارة  اإثبات  وطرق 
القاعدة  وم�����ش��ادر  ال��ري��ا���ش��ي،  بالقانون  التعريف  الفتتاحي  ال��ي��وم  برنامج 
الريا�شية يف  املنازعات  التطبيق على  الواجب  والقانون  الريا�شية،  القانونية 
حني ي�شتعر�س يف ختام اليوم الأول خالل حما�شرة الأنظمة الأ�شا�شية امليثاق 
والأنظمة  الريا�شي،  لالحتاد  الأ�شا�شي  والنظام  الدولية،  والقواعد  الأوملبي 
الدكتور  وي�شتكمل  الريا�شية.  وال��ق��وان��ني  الوطنية،  ل��الحت��ادات  الأ�شا�شية 
معتز عفيفي �شمن برنامج اليوم الثاين من الدورة القواعد الإجرائية ملركز 
الإمارات للتحكيم الريا�شي، فيما يختتم فعاليات الدورة التدريبية الدكتور 
العام  العقد  تت�شمن  وال��ت��ي  الريا�شية  العقود  مبحا�شرة  ال�شميطي  جمال 
والعقد اخلا�س، وطبيعة واأطراف و�شروط واأركان و�شحة العقود، وامل�شوؤولية 

التق�شريية والتعاقدية والتاأديبية.
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الفجر الريا�ضي

رقم جديد للدولة يف الإطاحة باملطرقة لل�سيدات ورقم �سخ�سي يف دفع اجللة  

روم����ا ال����ذي ت��ق��دم ع��ل��ي��ه مرتني 
يهزمه  ان  قبل  و1-3  1-�شفر 

4-3 ب�شكل مثري.
ملهاجمه  ب���ه���دف  روم������ا  وت����ق����دم 
النكليزي تامي اأبراهام بعد مرور 
الرجنتيني  ل��ك��ن  دق���ي���ق���ة،   11
ب���اول���و دي���ب���ال ���ش��رع��ان م���ا ادرك 

التعادل )18(.
وزادت حمن يوفنتو�س باإ�شابة يف 
الدويل  وجناحه  لنجمه  الركبة 
اإىل  للتو  العائد  كييزا  فيديريكو 
املالعب بعد تعافيه من اإ�شابة يف 
منذ  املالعب  عن  اأبعدته  الفخذ 

ت�شرين الثاين/نوفمر املا�شي.
خالل  اأ�شيب  ال��ذي  كييزا  وبقي 
احتكاك مع مدافع روما الإنكليزي 
كري�س �شمولينغ، يف امللعب لب�شع 
ترك  اإىل  ي�شطر  اأن  قبل  دق��ائ��ق 
م��ك��ان��ه ل��ل��دويل ال�����ش��وي��دي ديان 
وتقدم   .)32( كولو�شيف�شكي 
�شريعني يف مطلع  بهدفني  روم��ا 
ال�شوط الثاين عر �شانع العابه 
خميتاريان  ه���ري���ك  الرم���ي���ن���ي 
بيليغريني  ول��ورن��ت�����ش��و   )48(

.)53(
التحية  رد  ي���وف���ن���ت���و����س  ل����ك����ن 
ثالثة  بت�شجيله  م��ن��ه��ا  ب��اأف�����ش��ل 
7 دقائق تناوب  اه��داف يف م��دى 
 )70( لوكاتيلي  م��ان��وي��ل  عليها 
وكولو�شيف�شكي )72( وماتيا دي 

ت�شيليو )77(.
يوفنتو�س  م��داف��ع  احل��ك��م  وط���رد 
ليخت  دي  م��ات��ي�����س  ال��ه��ول��ن��دي 
�شفراء  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  حل�����ش��ول��ه 
لكن  ج���زاء  بركلة  مت�شببا  ثانية 
اأهدرها حارما فريقه  بيليغريني 

من اخلروج بنقطة )84(.
اأواخر  يف  ثقله  بكل  روم���ا  ورم���ى 
ل�شتغالل  حم���اول���ة  يف  امل����ب����اراة 

النق�س العددي دون اأن ينجح.

حقق امل�شنف اأول عاملًيا ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س اأم�س 
اأ�شرتاليا  يف  للبقاء  م�شعاه  يف  مفاجًئا  ان��ت�����ش��اًرا  الث��ن��ني 
وامل�شاركة يف اأوىل البطولت الأربع الكرى يف كرة امل�شرب، 
اأمر قا�س فيدرايل بالإفراج عنه ب�شكل فوري من  اأن  بعد 
اأزم��ة حول  ملبورن يف خ�شم  امل�شافرين يف  احتجاز  مركز 
اأنتوين  القا�شي  اأن��ه��ى  ك��ورون��ا.  لفريو�س  امل�شاد  التلقيح 
اأ�شقطت  اأن  ال��ق��ان��وين، بعد  اأي��اًم��ا م��ن اجل��دل  كيلي ف��ج��اأة 

الدولة قرارها باإلغاء تاأ�شرية ال�شربي.
فر�شت  التي  للحكومة  كبرية  انتكا�شة  القرار  ه��ذا  يعتر 
ق���ي���وًدا ���ش��ارم��ة ع��ل��ى ح���دوده���ا خ���الل ال��ع��ام��ني املا�شيني 
طارئة  ا�شتماع  جل�شة  يف  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  انت�شار  لوقف 
وافقت  احلكومة  اإن  القا�شي  قال  الثنني،  الإنرتنت  عر 
على اإ�شقاط قرارها ب�شاأن التاأ�شرية واأمر بالإفراج الفوري 
يح�شل  اأن  “يجب  ال�شدد  ه��ذا  يف  ق��ال  ديوكوفيت�س.  ع��ن 
30 دقيقة بعد اإ�شدار  هذا الإف��راج خالل مدة ل يتجاوز 
امل�شجعني  الع�شرات من  رّدد  القرار،  اإثر  الأم��ر«. على  هذا 
اأ�شرتاليا  حلامل لقب  “نوفاك، نوفاك، نوفاك”،  هتافات 
املفتوحة ت�شع مرات )رقم قيا�شي( اأثناء �شريهم يف تظاهرة 

احتفاًل بالقرار اأمام حمكمة ملبورن الفيدرالية.
الربعاء  اأ���ش��رتال��ي��ا  اإىل  ع��اًم��ا(   34( ديوكوفيت�س  �شافر 
تنطلق  التي  اأ�شرتاليا  بطولة  يف  لقبه  عن  للدفاع  الفائت 
البطولت  يف   21 رق��م  اللقب  ع��ن  وباحًثا  املقبل  الث��ن��ني 
اإع��ف��اء طبي من منظمي  على  اأن��ه ح�شل  كا�شًفا  ال��ك��رى، 
البطولة. ولكن حتى بعد اأن تذوق انت�شاًرا رائًعا يف املحكمة 
الفيدرالية، فاإن م�شاركته يف البطولة غري م�شمونة بعد. 
حّذر حمام عام املحكمة من اأن وزير الهجرة األيك�س هوك 
قد يقرر ا�شتخدام “�شلطته ال�شخ�شية لإلغاء” )التاأ�شرية( 

رغم الفوز القانوين لالعب.
رف�شت  اأ�شرتاليا،  اىل  اخلمي�س  الأربعاء  ليل  و�شوله  فور 
اأن  معترة  ب��ال��دخ��ول،  لديوكوفيت�س  ال�شماح  ال�شلطات 
اأ���ش��ب��اب اإع���ف���اء ال��الع��ب غ��ري امل��ل��ق��ح ل ت�����ش��ت��ويف ال�شروط 
ال�����ش��ارم��ة امل��ف��رو���ش��ة ل��دخ��ول اأرا���ش��ي��ه��ا يف اإط���ار مكافحة 

رف�س  ليتم  كوفيد-19 
تاأ�شريته وينقل اىل مركز 
اح���ت���ج���از امل�������ش���اف���ري���ن يف 

ملبورن.
 ك���ان دي��وك��وف��ي��ت�����س رهن 
كان  م��ب��ن��ى  الع���ت���ق���ال يف 
بفندق  ����ش���اب���ًق���ا  ي����ع����رف 
وهو  هوتيل”،  “بارك 
من�شاأة من خم�شة طوابق 
ت�شم حوايل 32 مهاجًرا 
نظام  ب�شبب  حما�شرين 
ال�����ه�����ج�����رة الأ��������ش�������رتايل 
ب��ع�����ش��ه��م منذ  امل���ت�������ش���دد، 

�شنوات عدة.
نداءات  اإن  حم��ام��وه  ق��ال 
ديوكوفيت�س  م��ن  �شابقة 
حيث  م��ن�����ش��اأة  اإىل  ل��ن��ق��ل��ه 
فيها  ال�������ت�������درب  مي���ك���ن���ه 
بطولة  يف  ل���ل���م���ن���اف�������ش���ة 
اأ�شرتاليا املفتوحة مل تلق 

اآذاًن��ا �شاغية. وجاء يف قرار املحكمة الذي متت تالوته يف 
جل�شة ا�شتماع عر الإنرتنت، اأن الالعب مل مُينح الفر�شة 
الأوىل  ال�شاعات  تاأ�شريته. يف  اإلغاء  قبل  كامل  ب�شكل  للرّد 
من يوم اخلمي�س، اأُبلغ ديوكوفيت�س اأن اأمامه حتى ال�شاعة 
لكن  لتاأ�شريته.  املقرتح  الإلغاء  على  للرّد  �شباًحا   8:30
بدًل من ذلك، األغاها موظف احلدود عند ال�شاعة 7:42 
�شباًحا. قال القا�شي اإنه لو ُمنح ديوكوفيت�س حتى ال�شاعة 
8:30 �شباًحا كما ُوعد يف البداية “لكان باإمكانه ا�شت�شارة 
�شبب  ح��ول  املندوب  اإىل  طلبات  وتقدمي  اآخرين  اأ�شخا�س 
قال  امل��ط��ار،  املقابلة يف  لن�س  وف��ًق��ا  تاأ�شريته«.  اإل��غ��اء  ع��دم 
اأفهم  ل  حًقا  “اأنا  احل���دود  مراقبة  ل�شابط  ديوكوفيت�س 
�شبب عدم ال�شماح يل بدخول بلدك«. يف وقت �شابق وخالل 
ديانا  زعمت  بلغراد،  ال�شربية  العا�شمة  يف  حا�شد  جتمع 
غري  ظ���روف  “يف  يقيم  ك��ان  ابنها  اأن  ديوكوفيت�س  وال���دة 
اأربع ليال يف مركز  خالل الفرتة التي ا�شتمرت  اإن�شانية” 
الحتجاز. ونقلت ال�شحافة املحلية عنها قولها “احتجزوه 
والع�شاء.  ال��غ��داء  فقط  يتناول  الإف��ط��ار،  ل��ه  يقّدموا  ومل 

لي�س لديه نافذة عادية، يحّدق يف احلائط«.
النزاع  اإىل  كيلي  ا�شتمع  الث��ن��ني،  ال�شتماع  جل�شة  خ��الل 
ديوكوفيت�س،  ع���ن  ال���دف���اع  ق��ب��ل  ال��ق�����ش��ي��ة،  يف  ال��ق��ان��وين 
“اأ�شتاذ وطبيب موؤهل  اأدلة من  ال�شربي قدم  اأن  م�شرًحا 

جًدا” للح�شول على اإعفاء طبي.
اأك��رث من  يفعل  اأن  الرجل  لهذا  كان ميكن  “ماذا  واأ�شاف 
ذل����ك؟«. ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن���ه مل ي��ك��ن ل��ه اأي ت��اأث��ري على 
اأ�شيب  باأنه  ديوكوفيت�س  ادع��اء  اأن  اإل  املحكمة،  ق�شيته يف 
بالفريو�س يف 16 كانون الأول-دي�شمر اأثار اجلدل بعد اأن 
ح�شر يف اليوم التايل 17 كانون الأول-دي�شمر تكرمًيا يف 
بلغراد لالعبني �شرب �شباب من دون ارتداء كمامة، وفًقا 
ل�شور من�شورة �شادرة عن احتاد كرة امل�شرب ال�شربي على 
و�شائل التوا�شل الجتماعي. ولكن وفًقا لنماذج الإعفاء من 
تلقي اللقاح التابعة لل�شلطات الفيدرالية الأ�شرتالية، فاإن 
الإ�شابة ال�شابقة بفريو�س كوفيد-19 لي�شت �شبًبا وجيًها 
لعدم تلقي اللقاح. وكانت 
الأ�شرتالية  احل���ك���وم���ة 
الأحد  الأول  اأم�س  قالت 
اإن الالعب املتوج بع�شرين 
لقًبا كبرًيا مل يتلق اللقاح 
كوفيد- لفريو�س  امل�شاد 

رف�س  ي��ج��ب  واإن�����ه   ،19
معركته القانونية للبقاء 
وامل���������ش����ارك����ة  ال�����ب�����الد  يف 
اأ�����ش����رتال����ي����ا  ب����ط����ول����ة  يف 

املفتوحة.
وك��������ان��������ت ق��������د األ�����غ�����ي�����ت 
الالعبة  ت��اأ���ش��رية  ��ا  اأي�����شً
الت�شيكية ريناتا فوراكوفا 
على  ح���������ش����ول����ه����ا  ب�����ع�����د 
اإع������ف������اء ط����ب����ي. غ�������ادرت 
ال�شبت  ي�����وم  اأ����ش���رتال���ي���ا 
ذات  يف  اح��ت��ج��زت  اأن  بعد 
امل���رك���ز ال����ذي اح��ت��ج��ز به 

ديوكوفيت�س.

ل�شابتهم بكوفيد-19.
بن�شبة  النتيجة  ات��الن��ت��ا  وح�شم 
كبرية يف نهاية ال�شوط الول بعد 
ان تقدم باهداف الكرواتي ماريو 
 )17( راأ���ش��ي��ة  ب��ك��رة  با�شاليت�س 
وال���ك���ول���وم���ب���ي ل���وي�������س م���وري���ال 
رو�����ش����الن  والوك������������راين   )22(
قوية  ب��ت�����ش��دي��دة  م��ال��ي��ن��وف�����ش��ك��ي 

.)43(
وعزز موريال تقدم فريقه )76( 
الدمناركي  زم���ي���اله  ا����ش���اف  ث���م 
وماتيو   )89( م��ي��ه��ل��ي  ي��واك��ي��م 
الهدفني   )2+90( ب��ي�����ش��ي��ن��ا 
اودينيزي  واك���ت���ف���ى  الآخ�����ري�����ن. 
بهدفني �شجلهما اللباين بريات 
يف  خ����ط����اأ   59( دج��ي��م�����ش��ت��ي��ت��ي 

مرماه( والرتغايل بيتو )88(.
العا�شمة،  امللعب الوملبي يف  على 
ق��ل��ب ي��وف��ن��ت��و���س ال���ط���اول���ة على 

ب��ع��د مرور  ان�����ش��ي��ن��ي��ي  ل��ورن��ت�����ش��و 
�شاقه  ���ش��اع��ة ل���ش��اب��ة يف  ن�����ش��ف 
علما اأنه �شيرتك فريقه يف نهاية 
مغريا  عر�شا  تلقيه  بعد  املو�شم 

من تورونتو الكندي.
وعلى الرغم من �شيطرة الفريق 
اجل��ن��وب��ي ع��ل��ى جم���ري���ات اللعب 
متاما، مل ينجح يف ا�شافة املزيد 
من اله��داف وا�شاع له مهاجمه 
اكرث  مرتن�س  دري�����س  البلجيكي 

من فر�شة �شهلة.
لوت�شانو  ن���اب���ويل  م�����درب  وع�����اد 
الحتياطيني  دك��ة  اىل  �شباليتي 

بعد تعافيه من فريو�س كورونا.
عرو�شه  اتالنتا  تابع  املقابل،  يف 
واحلق خ�شارة  القوية  الهجومية 
قا�شية باودينيزي 6-2 يف ملعب 
الر�س  �شاحب  اأن  علما  الخ��ري 
خا�س املباراة يف غياب 12 لعبا 

ومتكن ني�س من م�شاعفة النتيجة 
املباراة  نهاية  من  دقيقة   11 قبل 
بعد كرة خال�شة من اأمني غويري 
اىل اجل��زائ��ري اأن���دي دي��ل��ور، قبل 
الثالث  نف�شه  غ��وي��ري  ي�شيف  اأن 
الدوري  يف  التا�شع  هدفه  م�شجال 

هذا املو�شم.
عقب  توازنه  �شرتا�شبورغ  وا�شتعاد 
مر�شيليا  ���ش��ي��ف��ه  ام����ام  خ�����ش��ارت��ه 
املا�شية،  امل���رح���ل���ة  يف  �شفر-2 
املباريات  ال��ث��ال��ث يف  ف���وزه  وح��ق��ق 
الأرب��ع الأخ��رية يف ال��دوري عندما 
بهدفني  متز  م�شيفه  على  تغلب 
ن���ظ���ي���ف���ني ���ش��ج��ل��ه��م��ا ل���ودوف���ي���ك 
والعاجي جان-اأود  اأج��ورك )50( 

اأهولو )1+90(.
ب��غ��ي��اب �شبعة  وت���اأث���ر م��ت��ز ك��ث��ريا 
لع����ب����ني ب�����ش��ب��ب م�������ش���ارك���ت���ه���م يف 
الإفريقية  الأمم  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات 
�شفيان  املغربي  هم  الكامريون  يف 
فريد  واجل�����زائ�����ري�����ان  ال���ع���ك���و����س 
ب�����ولي�����ة واأل���ك�������ش���ن���در اأوك����ي����دج����ا 
والتون�شي دايالن برون واملايل ابو 
بكر كوياتيه والعاجي حبيب مايغا 

وال�شنغايل باب-مطر �شار.
املركز  اىل  ���ش��رتا���ش��ب��ورغ  و���ش��ع��د 
الثامن موؤقتا بر�شيد 29 نقطة، 
 16 عند  متز  ر�شيد  جتمد  فيما 
قبل  ع�شر  التا�شع  املركز  يف  نقطة 
م�شواره  موناكو  وا�شتهل  الأخ��ري. 
البلجيكي  اجل���دي���د  م���درب���ه  م���ع 
فيليب كليمان بتعادل خميب اأمام 

م�شيفه نانت �شفر-�شفر.
املا�شي  وت��ع��اق��د م��ون��اك��و الث��ن��ني 
حزيران/يونيو  حتى  كليمان  م��ع 
ق�شاهما  مو�شمني  بعد   ،2024
فيهما  وق��������اده  ب�������روج  ن�������ادي  م����ع 
خلفاً  وذل����ك  ال�������دوري،  ل��ق��ب  اإىل 
ل��ل��ك��روات��ي ن��ي��ك��و ك��وف��ات�����س الذي 

اأقيل من من�شبه.
وتراجع موناكو اىل املركز ال�شابع 
بر�شيد 30 نقطة بفارق الهداف 
انتزع منه املركز  خلف لن�س الذي 
ال�شاد�س بفوزه الثمني على �شيفه 
وبفارق  ال�����ش��ب��ت،  1-�شفر  ري����ن 
ن��ق��ط��ة واح�����دة اأم�����ام ن���ان���ت ال���ذي 

تراجع غلى املركز التا�شع.

جميلة من  بينية  و�شلته  اأن  بعد 
م�شارف  على  املدافعني  بني  لياو 
الي�شرى،  اجل��ه��ة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة 
فتوغل اىل داخلها و�شدد بي�شراه 
�شقف  يف  ����ش���ي���ق���ة  زاوي����������ة  م�����ن 

ال�شباك.
واتالنتا  ن��اب��ويل  م��ن  ك��ل  وع����زز 
م��رك��زه��م��ا ب��ني الرب���ع���ة الوائ����ل 
على  ال���������ش����ع����ب  الول  ب�����ف�����وز 
حني  يف  1-�شفر،  ���ش��م��ب��دوري��ا 
اودينيزي  م�شيفه  الثاين  اكت�شح 

.2-6
مارادونا”،  “دييغو  ملعب  ع��ل��ى 
ل���ه على  ف����وز  ن���اب���ويل اول  ح��ق��ق 
تواليا  ه��زائ��م  ث���الث  ب��ع��د  ملعبه 
�شباك  يف  وح���ي���د  ه����دف  ب��ف�����ش��ل 
بيتانيا  ان��دري��ا  �شجله  �شمبدوريا 

.)43(
مهاجمه  ف���ق���د  ن�����اب�����ويل  وك�������ان 

مبارياته اخلم�س الأخرية.
الثاين بفوزه  املركز  وا�شتعاد ني�س 
3-�شفر  ب��ري�����ش��ت  م�����ش��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
اللقاء بع�شرة  رغم خو�شه غالبية 

لعبني.
كري�شتوف  امل������درب  ف���ري���ق  وع�����اد 
غالتييه اىل الو�شافة على ح�شاب 
م��ر���ش��ي��ل��ي��ا ال���ف���ائ���ز ع���ل���ى ب�����وردو 
اجلمعة، بفارق اله��داف، علًما ان 

مر�شيليا خا�س مباراة اأقل.
ورفع ني�س ر�شيده اىل 36 نقطة، 
اأنه ل يزال متاأخًرا بفارق 11  اإل 

نقاط عن باري�س �شان جرمان.
دولرغ  كا�شر  ال��دمن��ارك��ي  ومنح 
 13 م���رور  بعد  لل�شيوف  التقدم 
مورغان  ي��ط��رد  اأن  ق��ب��ل  دق��ي��ق��ة، 
 20 ال���دق���ي���ق���ة  يف  ����ش���ن���اي���درل���ني 
ب��ب��ط��اق��ة ح��م��راء م��ب��ا���ش��رة ب�شبب 
كري�شتوف  ع���ل���ى  ع��ن��ي��ف  ت���دخ���ل 

هرييل.
ع��ل��ى جمريات  ب��ري�����ش��ت  و���ش��ي��ط��ر 
املباراة وا�شتحوذ على الكرة بن�شبة 
 26 ع��ل��ى  امل���ئ���ة وحت�����ش��ل  62 يف 
10 بني اخل�شبات  ت�شديدة، بينها 
مرمى  حار�س  تاألق  و�شط  الثالث 
ال�������ش���ي���وف الرج���ن���ت���ي���ن���ي وال����رت 

بينيتي�س.

منتخبات  م��ع  لن�شغالهم  ت��وري��ه 
بالدهم يف كاأ�س اأمم اإفريقيا التي 

تنطلق الأحد.
امل��درب �شتيفانو بيويل بعد  وقال 
ي�شع  اأن  اإىل  تيو  “يحتاج  ال��ف��وز 
هدًفا وا�شًحا جًدا: لديه املوهبة 
اأحد  ل��ي�����ش��ب��ح  واجل������ودة وال���ق���وة 
اأف�����ش��ل امل���داف���ع���ني ع��ل��ى ال�����رواق 

الي�شر يف العامل«.
وتابع “عندما متلك الإمكانات ل 

ميكنك اأن تقبل مبا لديك«.
اإبراهيموفيت�س الت�شجيل  وافتتح 
رائعة  بينية  ك��رة  و�شلت  اأن  بعد 
ط����وي����ل����ة م������ن ه����رن����ان����دي����ز اىل 
ال���رت���غ���ايل راف����اي����ل ل���ي���او ال���ذي 
املنطقة ومررها  توغل اىل داخل 
باب  على  ال�شويدي  اىل  خال�شة 

املرمى.
الثاين  الهدف  هرنانديز  واأح��رز 

فينيت�شيا  ولعب  ج��زاء.  ركلة  من 
بع�شرة  الأخ����رية  ال�����ش��اع��ة  ن�شف 
لع�����ب�����ني ب����ع����د ط��������رد م���ب���ا����ش���ر 
الذي  �شفوبودا  مايكل  للنم�شوي 
ب��ي��ده داخ����ل املنطقة  ال��ك��رة  مل�����س 
نفذها  ال���ت���ي  ب��ال��رك��ل��ة  وت�����ش��ب��ب 
النت�شار  ه��ذا  وك���ان  ه��رن��ان��دي��ز. 
الدوري،  يف  مليالن  توالًيا  الثالث 
ع��ل��ًم��ا اأن�����ه ي���ع���اين م���ن ن��ق�����س يف 
اإذ ا�شتمر غياب العديد  تر�شانته، 
من الالعبني لإ�شابتهم بفريو�س 
كورونا اأبرزهم النكليزي فيكايو 
رومانيويل،  واأل��ي�����ش��ي��و  ت���وم���وري 
�شيمون  ال��دمن��ارك��ي  اىل  اإ���ش��اف��ة 

كاير لإ�شابة بدنية.
كما �شيفتقد الرو�شونريي لفرتة 
فرانك  العاجي  م��ن  لكل  وج��ي��زة 
بن  ا�شماعيل  اجلزائري  كي�شييه، 
ن��ا���ش��ر وال�����ش��ن��غ��ايل ف��ودي��ه ب��ال��و-

القطب  ال�������ش���اب���ق  ف���ري���ق���ه  اأم�������ام 
 3-1 لت�شيو  للعا�شمة  ال��ث��اين 

ذهابا.
اإن��رت مباراته �شد لت�شيو  ودخ��ل 
حت����ت ���ش��غ��ط ك���ب���ري ك�����ون ج����اره 
كبريا  ف����وزا  قبلها  ح��ق��ق  م��ي��الن 
نظيفة  ب��ث��الث��ي��ة  م��ل��ع��ب��ه  خ������ارج 
وانتزع  فينيت�شيا  م�شيفه  ع��ل��ى 
والفوز  م���وؤق���ت���ا.  ال�������ش���دارة  م��ن��ه 
العودة  بعد  مليالن  توالًيا  الثاين 
م���ن ال��ع��ط��ل��ة ال�����ش��ت��وي��ة ب��ع��د اأن 
�شان �شريو  3-1 يف  اأ�شقط روم��ا 

اخلمي�س.
ال�شويدي  ع���ر  م���ي���الن  وت���ق���دم 
زلت����������ان اإب���راه���ي���م���وف���ي���ت�������س يف 
الدقيقة الثانية، قبل اأن ي�شاعف 
هرنانديز التقدم بعد ثالث دقائق 
الثاين  ال�������ش���وط  ان���ط���الق  ع��ل��ى 
 59 الدقيقة  يف  الثالث  وي�شيف 

 ،)24( حافتها  م��ن  ماركينيو�س 
البعيد  الأي�شر  القائم  ح��رم  فيما 
ال�شباك  ه����ز  يف  م���ب���اب���ي  ك��ي��ل��ي��ان 
برده ت�شديدته اخلادعة من خارج 

املنطقة )42(.
وجن����ح ب���اري�������س ����ش���ان ج���رم���ان يف 
اإدراك التعادل عر مدافعه كيهرر 
بت�شديدة زاحفة من داخل املنطقة 

.)76(
موقعه  جرمان  �شان  باري�س  وعزز 
نقطة   47 ب��ر���ش��ي��د  ال�����ش��دارة  يف 
احلادي  لليون  نقطة   25 مقابل 

ع�شر مع مباراة موؤجلة.
لليون  تواليا  الرابع  التعادل  وه��و 
ال�������ذي مل ي������ذق ط���ع���م ال����ف����وز يف 

وبدوره خا�س ليون املباراة يف غياب 
الكامريوين  الأف���ارق���ة  ال��دول��ي��ني 
واجلزائري  ايكامبي  ت��وك��و  ك���ارل 
اإ�شالم �شليماين والزميبابوي تينو 
امل�شابني  ج��ان��ب  اإىل  ك��ادي��وي��ري، 
ديناير  ج���اي�������ش���ون  ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي 
ديومانديه،  ���ش��ي��ن��ايل  وال���ع���اج���ي 
والرازيلي تياغو مندي�س امل�شاب 

بكورونا.
املقدمة  يف  ل��ي��ون  ب��اك��ي��ت��ا  وو����ش���ع 
مبكرا اثر هجمة من�شقة من مل�شة 
واحدة لزمالئه قبل اأن يتلقى كرة 
برونو  مواطنه  م��ن  ال��دف��اع  خلف 
فهياأها  املنطقة  خ��ارج  غيماراي�س 
ل��ن��ف�����ش��ه داخ���ل���ه���ا و����ش���دده���ا قوية 
املرمى  ح��ار���س  ي�شار  على  بيمناه 
الدويل الكو�شتاريكي كيلور نافا�س 

.)7(
بقوة  �شان جرمان  باري�س  و�شغط 
التعادل  ادراك  م��ن  ق��ري��ب��ا  وك����ان 
ل���ول تاألق  اأك����رث م���ن م��ن��ا���ش��ب��ة  يف 
ح���ار����س م��رم��ى اأ���ش��ح��اب الأر�����س 
لوبي�س  اأن�������ت�������وين  ال�����رت�����غ�����ايل 
خ�شو�شا يف اإبعاد ت�شديدتني قوية 
باريدي�س  ل��ي��ان��درو  لالرجنتيني 
واأخرى  املنطقة )21(،  من خارج 
الرازيلي  الدويل  للقائد  �شاقطة 

اأن����ق����ذ امل����داف����ع ال�������دويل الأمل������اين 
باري�س  تيلو كيهرر فريقه  البديل 
���ش��ان ج��رم��ان م��ن اخل�����ش��ارة اأمام 
التعادل  ب����اإدراك����ه  ل��ي��ون  م�شيفه 
1-1 على ملعب غروباما يف قمة 
امل��رح��ل��ة ال��ع�����ش��ري��ن م���ن ال����دوري 

الفرن�شي لكرة القدم.
اإىل حتقيق  وك��ان ليون يف طريقه 
العا�شمة  ن���ادي  على  الأول  ف���وزه 
ع��ل��ى اأر����ش���ه يف امل���ب���اري���ات الأرب����ع 
خمتلف  يف  ب���ي���ن���ه���م���ا  الأخ������������رية 
امل�شابقات عندما تقدم بهدف مبكر 
الرازيلي  ال��دويل  و�شطه  لالعب 
البديل  لكن   ،)7( باكيتا  لوكا�س 
ال��ت��ع��ادل يف  اإدراك  يف  كيهرر جن��ح 
�شبع دقائق من  76 بعد  الدقيقة 

دخوله مكان كولن داغبا.
الثالث  م��ب��اري��ات��ه  ل���ي���ون  وخ�����ش��ر 
الأخ������رية ع��ل��ى اأر����ش���ه اأم�����ام �شان 

جرمان بينها مرتان يف الدوري.
ووا�شل باري�س �شان جرمان نزيف 
اخلم�س  م���ب���اري���ات���ه  يف  ال���ن���ق���اط 
التعادل  ف��خ  يف  ب�شقوطه  الأخ����ري 
واحد،  ف��وز  مقابل  الرابعة  للمرة 
اعتباره  ميكن  ال��ي��وم  تعادله  لكن 
الغيابات  غ��ل��ى  ب��ال��ن��ظ��ر  اإي��ج��اب��ي��ا 

الكثرية يف �شفوفه.
املباراة  الباري�شي  ال��ن��ادي  وخ��ا���س 
اأك����رث م��ن لع���ب ب�شبب  يف غ��ي��اب 
ابرزهم  “كوفيد-19”  ف��ريو���س 
حار�س املرمى الإيطايل جانلويجي 
دوناروما واملدافع ال�شباين خوان 
الرتغايل  الو�شط  ولع��ب  برنات 
الأملاين  واجلناحان  برييرا  دانيلو 
والأرجنتيني  دراك�����ش��ل��ر  ي��ول��ي��ان 

اأنخل دي ماريا.
الأرجنتيني  جن���م���اه  غ�����اب  ك���م���ا 
للتو  تعافى  ال��ذي  مي�شي  ليونيل 
م���ن ال���ش��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س خالل 
الرج��ن��ت��ني يف عطلة  ت���واج���ده يف 
اع��ي��اد امل��ي��الد، وال��رازي��ل��ي نيمار 
ب�شبب ال�شابة اىل جانب الدوليني 
المم  كا�س  نهائيات  يف  امل�شاركني 
مع  ال����ك����ام����ريون  الف���ري���ق���ي���ة يف 
اأ�شرف  املغربي  بالدهم  منتخبات 
ديالو  عبدو  وال�شنغاليني  حكيمي 

واإدري�شا غي.

ا����ش���ت���ع���اد اإن�������رت ال�����������ش�����دارة من 
ب��ف��وزه على �شيفه  ج���اره م��ي��الن 
املرحلة احلادية  2-1 يف  لت�شيو 
ايطاليا  بطولة  م��ن  والع�شرين 
ل��ك��رة ال���ق���دم ال��ت��ي ���ش��ه��دت فوزا 
فينيت�شيا  ع���ل���ى  مل���ي���الن  ك���ب���ريا 
3-�شفر، واآخر مثريا ودراماتيكيا 
روما  م�شيفه  ع��ل��ى  ل��ي��وف��ن��ت��و���س 

.3-4
 48 اإن��رت ر�شيده اىل اىل  ورف��ع 
نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
على ميالن علما بان الول ميلك 
�شد  يخ�شها  م��وؤج��ل��ة مل  م��ب��اراة 
ال�شبوع  ه���ذا  منت�شف  ب��ول��ون��ي��ا 
يف  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�شي  ب�شبب 

�شفوف الأخري.
ميات�شا”،  “جو�شيبي  ملعب  على 
كان اإنرت على املوعد وتغلب على 

لت�شيو 1-2.
وبعد اأن األغت تقنية حكم الفيديو 
هدفا  اآر”  اأي�������ه  “يف  امل�������ش���اع���د 
ل��ل��م��ه��اج��م الرج��ن��ت��ي��ن��ي لوت����ارو 
مارتيني�س بعد مرور 17 دقيقة، 
الت�شجيل  افتتاح  يف  فريقه  جنح 
با�شتوين  ب��وا���ش��ط��ةال��ي�����ش��ان��درو 

بت�شديدة قوية بي�شراه )30(.
الت�شيو  ه����داف  رد  م���ا  و���ش��رع��ان 
بخم�س  بعدها  اميوبيلي  ت�شريو 
 15 دق���ائ���ق راف���ع���ا ر���ش��ي��ده اىل 
بفارق  متخلفا  املو�شم  ه��ذا  هدفا 
ع��ن مت�شدر لئحة  واح���د  ه��دف 
فيورنتينا  م���ه���اج���م  ال���ه���داف���ني 
ال�������������دويل ال�����������ش�����رب�����ي دو�������ش������ان 

فالهوفيت�س.
وح�شم املدافع ال�شلوفاكي ميالن 
�شكرينيار النتيجة يف �شالح اإنرت 

يف الدقيقة 67.
وثار اإنرت ميالن وحتديدا مدربه 
خل�شارته  اإي����ن����زاغ����ي  ���ش��ي��م��وين 
املو�شم  ه��ذا  الآن  حتى  ال��وح��ي��دة 

الالعبة اأمرية عبدالعليم من نادي �شيدات ال�شارقة باملركز الأول.
والثاين  الأول  املركزين  على  البطائح  اجللة هيمنة  دفع  م�شابقة  و�شهدت 
بوا�شطة الالعبتني مهرة �شعيد وطيف �شبا�شي، بينما نالت الالعبة �شجى 
اأحمد ال�شيد املركز الأول من نادي دبا احل�شن يف م�شابقة الرمح، يف حني 
م�شابقة  يف  الأول  املركز  البطائح  ن��ادي  من  �شعيد  مهرة  الالعبة  ح�شدت 

القر�س.
ال�����ش��ارق��ة يف ف��ر���س تفوقهن على معظم  ���ش��ي��دات  ن���ادي  وجن��ح��ت لع��ب��ات 
مناف�شات البطولة، وذلك بح�شدهن املركزين الأول والثاين لفئة ال�شيدات 
يف �شباق 800 مرت عن طريق الالعبتني مهرة عبدالرحيم وفاطمة علي، 
املركز  اأي�شاً  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  من  تيجي  �شلوي  الالعبة  نالت  بينما 

الأول يف �شباق 1500 مرت.
�شيدات  ن��ادي  من  يو�شف  فاطمة  الالعبة  ف��وز  القر�س  م�شابقة  و�شهدت 

ال�شارقة باملركز الأول، كما جنحت زميالتها وداد اإبراهيم ومرية بالل من 
التتويج باملركزين الأول والثاين يف م�شابقة املطرقة، وكذلك كان التتويج 
للنادي يف م�شابقة الرمح بوا�شطة الالعبتني جواهر خليل ووداد اإبراهيم، 
ويف م�شابقة اجللة اأي�شا لنف�س النادي بح�شد املركزين الأول والثاين عن 
طريق فاطمة احلو�شني وجواهر خليل. ويف فئة ال�شابات �شمن �شباق 800 
مرت، ح�شلت على املركز الأول الالعبة ابجريد موحلبت�س من نادي �شيدات 
�شيدات  ن��ادي  م��ن  اأح��م��د  عذبة  ف��وز  م��رت   1500 �شباق  و�شهد  ال�شارقة، 
�شيدات  ن��ادي  من  اأحمد  نور  الالعبة  ج��اءت  بينما  الأول،  باملركز  ال�شارقة 
املركزان  ذه��ب  حني  يف  القر�س،  م�شابقة  �شمن  الأول  املركز  يف  ال�شارقة 
الأول والثاين يف م�شابقة الرمح لالعبتي دبا احل�شن اأريام النقبي وماجدة 
اأبوطالب، بينما ح�شدت نورا اأحمد من نادي �شيدات ال�شارقة املركز الأول 

يف م�شابقة اجللة.

جديد  �شخ�شي  رق��م  على  ع��الوة  باملطرقة،  الإط��اح��ة  يف  للدولة  اجل��دي��د 
اأي�شا يف دفع اجللة  حققته نور اأحمد مبارك لعبة نادي �شيدات ال�شارقة 

قدره 12.65 مرت.
باملراكز  الفائزات  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  احت��اد  رئي�س  امل��ر،  الدكتور حممد  وت��وج 
الأوىل عقب ختام املناف�شات بح�شور نا�شر عا�شور الأمني العام لالحتاد، 

ورا�شد نا�شر اآل علي، رئي�س جلنة العالقات العامة والت�شال املوؤ�ش�شي.
وعلى �شعيد اأبرز النتائج حقت هار�شيد كاور من نادي البطائح املركز الأول 
يف �شباق 800 مرت لفئة النا�شئات، وكررت نف�س الالعبة تفوقها وح�شلت 
البطائح على  ن��ادي  بينما ح�شل  1500 مرت،  �شباق  الأول يف  املركز  على 

املركز الأول يف م�شابقة اجللة عن طريق لعبته مهاتي اينان.
�شباق  يف  الأول  املركز  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي  من  عبدالعليم  علياء  ونالت 
600 مرت لفئة الأ�شبال بنات، يف حني �شهد �شباق م�شافة 1000 مرت فوز 

•• دبي -وام:

جنحت الالعبة وداد اإبراهيم حممد من نادي �شيدات ال�شارقة يف حتقيق 
رقم جديد للدولة يف مناف�شات الإطاحة باملطرقة حمققة م�شافة قدرها 
وهو  اأي�����ش��ا  با�شمها  امل�شجل  ال�شابق  ال��رق��م  على  لتتفوق  م��رت،   45.10
الثانية  التخ�ش�شية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  �شمن  وذل���ك  م���رت،   44.60
لل�شيدات، التي نظمها احتاد األعاب القوى بناديي �شباط ال�شرطة والن�شر 

بدبي.
األعاب  احت��اد  نظمها  التي  لل�شيدات  الثانية  التخ�ش�شية  البطولة  وكانت 
على  املختلفة  العمرية  الفئات  مب�شاركة  كبرياً  جناحاً  حققت  قد  القوى 
م�شتوى خمتلف الفئات العمرية لل�شيدات، يف م�شابقات امل�شافات املتو�شطة 
الرقم  حتقيق  �شهدت  حيث  اجل��ل��ة،  ودف��ع  ال��رم��ي،  وم�شابقات  والطويلة، 

اإنرت ي�ستعيد ال�سدارة ويوفنتو�س يقلب الطاولة على روما 

ديوكوفيت�س يفوز بق�سيته يف املحكمة  كيهرر ينقذ �سان جرمان .. وني�س ي�ستعيد املركز الثاين 



جناح جديد مليء باجلليد والأزهار يف فندق 
تخيل ال�شتيقاظ يف غرفة م�شنوعة بالكامل من اجلليد، مع اأزهار 
يف  متوفر  هذا  كل  الراحة.  و�شائل  وجميع  �شفافة  بجدران  مغطاة 
اأول فندق من نوعه يف العامل مت بناوؤه بالكامل من اجلليد الطبيعي 
والثلج يف ال�شويد.  اأطلق فندق "اآي�س هوتيل" يف مدينة جوكا�شخاريف 
يف ال�شويد، موؤخراً جناحاً جديًدا متاًما �شممه الأمري كارل فيليب 
العمل  يف  و�شريكه  فارمالند،  دوق  با�شم  ر�شمًيا  املعروف  ب��رن��ادوت، 
ا���ش��م م�شرحية  ع��ل��ى  ال��ف��اخ��ر  ك��ي��ل��رغ. مت ت�شمية اجل��ن��اح  اأو���ش��ك��ار 
اجلناح  ويتميز  ال�شيف".  منت�شف  ليلة  "حلم  ال�شهرية،  �شك�شبري 
و�شفت  وق��د  ت��ورن.  نهر  مياه  من  باجلليد  مغطاة  نباتية  بعنا�شر 
انتباه  يجذب  "جناح  باأنه  اجلناح  اإن�شتغرام،  على  الفندق  �شفحة 
يف  امل�شتخدم  اجلليد  اأن  التعليق  واأ�شاف  رائعة.  رحلة  يف  الزائرين 
�شنع هذا اجلزء من الفندق، يتم ا�شتخراجه من منطقة تبعد200 
و�شفاف  نقي  واجلليد  ال�شمالية،  القطبية  الدائرة  �شمال  كيلومرت 
جداً لدرجة اأنه يف بع�س الأماكن يجب اأن تلم�شه لرتى اأنه موجود 
اإنهما  ترافل،  اإن  اإن  �شي  ل�شبكة  وكايلرغ،  ب��رن��ادوت  ق��ال  بالفعل". 
ال�شتوي  اإىل خلق حلظة جت�شد مزاج الحتفال بالنقالب  يهدفان 

ال�شيفي، وهو اأحد اأكرث الحتفالت �شهرة يف ال�شويد".

العثور على بوب �ساغيت جثًة هامدة
عاماً(   65( �شاغيت  ب��وب  الأم��ريك��ي  الكوميدي  املمثل  على  ُع��رث 
يف  ال��ت��ل��ف��زي��وين  بارتي"  "هوم  م�شل�شل  يف  ب����دوره  ا�شتهر  ال���ذي 
فندق  يف  غرفة  داخل  ميتاً  وت�شعينياته  الفائت  القرن  ثمانينيات 
قائد  مكتب  وذك���ر   . املحلية  ال�شرطة  اأعلنت  م��ا  على  ب��ف��ل��وري��دا، 
ال�شرطة يف مقاطعة اأوراندج يف تغريدة عر "تويرت" اأّن "ال�شرطة 
تلقت بالغاً من فندق "ريتز-كارلتون اأورلندو" عن العثور على 
تعود  اجلثة  اأن  وتبنّي  الغرف".  اإح��دى  داخ��ل  الوعي  فاقد  رج��ل 
واأ�شارت  الفور.  تاأكيد وفاته على  �شاغيت، ومت  روب��رت  املمثل  اإىل 
اإجرامي  ع��م��ل  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأي  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  "عدم  اإىل  ال��ت��غ��ري��دة 
يف  تانر  داين  ب��دور  �شاغيت  ب��وب  وا�شتهر  للمخدرات".  تعاٍط  اأو 
"هوم بارتي" حيث كان اأرماًل واأباً لثالث بنات. وا�شتمّر امل�شل�شل 
لثمانية موا�شم ُعر�شت بني عامي 1987 و 1995، ثم بّثت من�شة 
"نيتفلك�س" تكملة له على مدى خم�س �شنوات "2020-2016". 
تويرت  على  �شاغيت  ع��ّر  وف��ات��ه،  خ��ر  اإع���الن  على  �شاعات  وقبل 

عن ا�شتمتاعه بتقدمي عر�س م�شرحي يف جاك�شونفيل.

تعيد فكرة ال�ستوديو للحياة بطريقة م�ستحدثة
بلوحات ثالثية الأبعاد، تبتكر  طالبة فل�شطينية فكرة  لتحديث 
م��دي��ن��ة اخلليل  م��ق��دم��ة لأه���ل  ال���ش��ت��ودي��و،  الت�شوير يف  م��ف��ه��وم 
ي��ت�����ش��ورون خ��الل��ه��ا يف  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي��ة جت��رب��ة خمتلفة  بال�شفة 
"الفنون جنون". وعن  ب��ال��ق��ول  ال��ف��ك��رة  وا���ش��ف��ة  ال��ل��وح��ة،  داخ���ل 
اأرادت تقدمي �شورة جديدة  اأنها  ملا دويك  امل�شروع، �شرحت  بداية 
ثنائية  ال�شور  لتجاوز  منها  حماولة  يف  ال�شتوديو  يف  للت�شوير 
اأ�شبح  وكاأنه  ال�شخ�س  ي�شعر  حيث  الكال�شيكية،  وال�شور  الأبعاد 
كرا�شي  مثل  بعنا�شر  ال�شتعانة  خ��الل  م��ن  ال��ل��وح��ة،  م��ن  ج���زءاً 
واأ�شخا�س واآلت مو�شيقية باألوانها الطبيعية، لتبدو وكاأنها اأجزاء 
من مكونات اللوحة اأي�شاً. وقالت ملا "امل�شروع يدور حول فكرتني 
ما  لي�س  الأبعاد  ثنائية  هي  اللي  اللوحة  عهد  اإن��ه  الأوىل  الفكرة 
ونعمل  بعملها  الكل  اللي  اجل��داري��ة  وفكرة  الأب��ع��اد  ثنائية  نك�شر 
ا�شي جديد مميز، يعني يكون لوحة م�س ثنائية الأبعاد داخل اإطار 
فيها.  والتفاعل  ال��دخ��ول  لل�شخ�س  ميكن  الأب��ع��اد  ثالثية  لوحة 

والفكرة الثانية هي ال�شتوديو لأنه تقريباً انتهى عهده".

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء ي�سنعون بيا�س البي�س يف املخترب
متكن العلماء يف فلندا من ت�شنيع بيا�س بي�س نباتي �شديق للبيئة با�شتخدام الفطريات، والتي ميكن اأن توفر 

بدياًل لرتبية الدجاج على نحو وا�شع.
وابتكر الباحثون الأوفالبومني، وهو الروتني الأ�شا�شي يف بيا�س البي�س، من الرتي�شوديرما ري�شاي، وهو نوع من 
الفطريات املعروفة باإتالف املالب�س. وميكن اأن ي�شبح الأوفالبومني بدياًل م�شتداًما مل�شحوق بروتني بيا�س بي�س 

الدجاج، وهو مكون ي�شتخدم على نطاق وا�شع يف �شناعة الأغذية.
ووجد الباحثون اأن هذا الروتني قلل من متطلبات ا�شتخدام الأرا�شي بن�شبة 90 يف املائة تقريًبا، والغازات امل�شببة 

لالحتبا�س احلراري بن�شبة ت�شل اإىل 55 يف املائة، مقارنة باإنتاج بي�س الدجاج.
وحالًيا، اأحد البدائل النباتية الأكرث ا�شتخداًما لبيا�س البي�س يف املنزل واملطاعم هو الأكوافابا وهو عبارة عن بقايا 
�شائلة من احلم�س املطبوخ، ومع ذلك، يجب اأن ُتخفق الأكوافابا ب�شدة ملدة تزيد عن 20 دقيقة للح�شول على رغوة 

ناعمة، بينما يحتفظ هذا البديل اجلديد ب�شكله و خ�شائ�س الرغوة املمتازة.
واأجرى البحث علماء يف جامعة هل�شنكي بالتعاون مع مركز البحوث التقنية الفلندي، وقالوا يف ورقتهم البحثية 
مل�شحوق  م�شتداًما  بدياًل  ري�شاي  الرتي�شوديرما  فطر  با�شتخدام  اإنتاجه  يتم  الذي  الألبومني  ي�شبح  اأن  "ميكن 
بروتني بيا�س بي�س الدجاج، وعلى الرغم من اأن هذا النهج ميكن اأن يولد الألبومني على نطاق جتريبي، اإل اأنه 

مل يتم ا�شتك�شاف الآثار البيئية لالإنتاج على نطاق �شناعي".
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عامل يحّذر من موجة النقرا�س اجلماعي 
اأعلن الروفي�شور بول اإيرليخ من جامعة �شتانفورد، اأن �شكان الأر�س قد 

يتعر�شون اإىل موجة �شاد�شة لالنقرا�س اجلماعي.
اأن ال�شندوق  اإىل   Daily Mail وي�شري الروفي�شور يف حديث ل�شحيفة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ح��ي��اة ال���ري���ة، ي��ح��ذر م��ن اأن ال��ع��امل خ���الل الأع������وام الع�شرة 
انقرا�س  منذ  يعرفها  مل  هائلة  جماعي  انقرا�س  موجة  �شي�شهد  املقبلة 

الدينا�شورات. و�شوف ت�شمل هذه املوجة ماليني النباتات واحليوانات.
اأمام  ال�شاد�شة  اأن حتدث موجة النقرا�س اجلماعي  العلماء من  ويخ�شى 
عمليات  وا�شتمرار  الغابات  اإزال��ة  يف  الإف���راط  ب�شبب  ممكن  وه��ذا  اأعيننا. 
ال�شيد و�شيد الأ�شماك. وي�شري الروفي�شور، اإىل اأن النقرا�س اجلماعي، 
اإىل جانب  الب�شرية،  التي تواجهها احل�شارة  التهديدات احلالية  اأحد  هو 

التغريات املناخية والت�شمم العاملي وا�شتئناف �شباق الت�شلح النووي.
اخلم�س  النقرا�س  موجات  ب�شاأن  ج��دل  وج��ود  من  الرغم  "على  وي��ق��ول، 
املوجة  ا�شتمرار  اإىل �شبب  العلمي  اإ�شارة يف املجتمع  اأي  ال�شابقة، ل توجد 
ي�شتهلكون  خا�شة  ب�شورة  والأغنياء  النا�س  من  الكثري  فهناك  ال�شاد�شة. 
الكثري، ما يوؤدي اإىل تفاقم التمييز وعدم امل�شاواة بني اجلن�شني، عن�شريا 
واقت�شاديا". ووفقا له، كل هذا �شيح�شل خالل 10-50 عاما املقبلة، وعلى 
�شوء ذلك �شيتحدد م�شتقبل الب�شرية. ويذكر، اأن الأر�س �شهدت اإىل الآن 
عام،  مليون   66 قبل  اآخ��ره��ا  كانت  اجلماعي،  لالتقرا�س  موجات  خم�س 

عندما ا�شطدم كويكب كبري بالأر�س وت�شبب يف انقرا�س الدينا�شورات.

الفح�س ال�سريع.. هل يك�سف اأوميكرون؟
بعدواه  امل��ع��روف  "اأوميكرون"،  ك��ورون��ا  ل��ف��ريو���س  اجل��دي��د  امل��ت��ح��ور  يثري 
املتحور  ع��ن  الك�شف  ال�شريعة  الخ��ت��ب��ارات  بو�شع  ه��ل  اأب��رزه��ا،  ال�شديدة، 

اجلديد؟
اإجراء  بكيفية  املتعلقة  الإر���ش��ادات  اإن  الأمريكية  "فوك�س"  �شبكة  وتقول 

الختبارات يف مرحلة "اأوميكرون" تتطور يوما بعد يوما.
30 �شخ�شا من املحتمل تعر�شهم  اأن درا�شة جديدة تابعت حالت  وذكرت 
تك�شف  اأن  ميكن  اآر"  �شي  "بي  الفحو�س  اأن  وج���دت  اجل��دي��د،  للمتحور 
الك�شف  اختبارات  من  اأي��ام  ثالثة  قبل   ،"-19 "كوفيد  مبر�س  الإ�شابة 

ال�شريع، التي ت�شتخدم م�شحات الأنف.
"ذات  لكنها  "اأوميكرون"،  اكت�شاف  ميكنها  ال�شريعة  الفحو�س  اأن  ورغ��م 
بع�س  ر�شد  يتعذر  احل���الت  بع�س  يف  اأن��ه  مبعنى  منخف�شة"،  ح�شا�شية 
الإ�شابات.  ومع ذلك، تقول ال�شبكة الأمريكية اإن الختبارات ال�شريعة ل 
تزال توؤدي دورا يف ال�شتجابة للوباء. ويف املجمل، يبدو هذا الأمر مربكا 
يف  ال�شريعة  الختبارات  ونق�س  اآر"  �شي  بي  ال�"  نتائج  فتاأخر  للجمهور، 
من  "اأوميكرون" جعلت  املتحور  عن  املعلومات  من  مزيد  وانتظار  املنزل، 

ال�شعب معرفة متى وكيف  يجرى الختبار؟

�سهري رمزي تك�سف 
تفا�سيل حريق مبنزلها

ك�����ش��ف��ت ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة �شهري 
ت��ع��ر���س منزلها  ت��ف��ا���ش��ي��ل  رم����زي 
ال���ق���اه���رة حلريق   ال���واق���ع غ���رب���ي 
ما�س  نتيجة  الأح���د،  الأول  اأم�����س 

كهربائي.
"�شكاي نيوز  ويف ت�شريحات ملوقع 
عربية"، قالت الفنانة امل�شرية اإن 
احل��ري��ق وق���ع ���ش��ب��اح��ا، لف��ت��ة اإىل 
يف  اأ�شرتها  رفقة  تبيت  كانت  اأن��ه��ا 
بينما  امل��ن��زل،  م��ن  ال��ث��اين  الطابق 
الأر�شي  الطابق  ت�شببت مدفاأة يف 

يف احلريق.
"ن�شينا  رم����زي:  �شهري  واأ���ش��اف��ت 
الأمر  بالكهرباء،  مت�شلة  امل��دف��اأة 
متا�س  ح������دوث  يف  ت�����ش��ب��ب  ال������ذي 

كهربائي ت�شبب يف احلريق".
وت��اب��ع��ت: "مل يكن ه��ن��اك اأح���د يف 
ا�شتعال  وق����ت  الأر�����ش����ي  ال��ط��اب��ق 
لكن  ن�شوبه  نلحظ  ومل  احل��ري��ق، 
األ�����ش��ن��ة اللهب  اجل����ريان ���ش��اه��دوا 
تخرج من املنزل، فك�شروا النوافذ 
واأط�����ف�����وؤوا  امل����ن����زل  اإىل  ودخ�����ل�����وا 

احلريق".

�سبايدر مان يوا�سل 
ت�سدره �سباك التذاكر 
ل يزال فيلم �شبايدر مان: نو واي 
هوم"، اجلزء الأحدث يف مغامرات 
بقوة  يت�شدر  ال��ع��ن��ك��ب��وت،  ال��رج��ل 
�شباك التذاكر يف اأمريكا ال�شمالية، 
33 مليون  بلغت  اإي���رادات  اإذ حقق 
دولر خالل عطلة نهاية الأ�شبوع، 
"اإكزيبيرت  �شركة  اأف���ادت  م��ا  وف��ق 
ريلي�شنز" املتخ�ش�شة يف ال�شناعة 

ال�شينمائية.
زمن  يف  الأول  ه���و  ال��ف��ي��ل��م  وه����ذا 
اأك����رث م���ن مليار  ك��وف��ي��د ي��ح�����ش��د 
ويف  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اأم���ريك���ا  يف  دولر 
ال�شالت  يف  انطالقه  منذ  العامل 
مما اأعطى دفعاً قوياً لل�شينما التي 
جتهد للتعايف من جائحة كوفيد-

.19
وي�������وؤدي امل��م��ث��ل ال���ري���ط���اين توم 
ال��ب��ط��ل اخل������ارق يف  ه���ولن���د دور 
ي�����ش��ب��ه يف جناحه  ال�����ذي  ال��ف��ي��ل��م 
ال��ب��اه��ر ع��ل��ى ���ش��ب��اك ال���ت���ذاك���ر ما 
حققته الأجزاء التي �شبقته، وكان 
ارتدي الزي الحمر والزرق فيها 
ك��ل م��ن ت��وب��ي م��اغ��واي��ر ث��م اندرو 

غارفيلد.
ال���ث���اين فيلم  ب���امل���رك���ز  واح���ت���ف���ظ 
"�شينغ 2"، وهو اجلزء الثاين من 
الغنائي  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ر���ش��وم  فيلم 
من �شركة "يونيفر�شال"، باإيرادات 
الفرتة  12 مليون دولر، يف  بلغت 
امل��م��ت��دة ب���ني اجل��م��ع��ة والأح������د يف 

ال�شالت المريكية والكندية.
ال�شوتي  التمثيل  ط��اق��م  وي�����ش��ّم 
وري�س  م��اك��ون��ه��ي  م��اث��ي��و  ال�شخم 
ويذر�شبون و�شكارليت جوهان�شون 

واملغني بونو قائد فرقة "يو تو".

�سبوتيفاي تعر�س كلمات الأغاين اأثناء ت�سغيلها
الأغاين  كلمات  ه���واة حفظ  ك��ان  ط��وي��ل  ل��وق��ت 
ي�شطرون اإىل اللجوء اإىل حمركات البحث على 
التي  الكلمات  ن�شو�س  على  للعثور  الإن��رتن��ت 
يحبونها مكتوبة. ولكن من�شة بث الأغاين عر 
اأ�شافت  �شبوتيفاي  العامل  يف  الأ�شهر  الإنرتنت 
مكتوبة  الأغنيات  كلمات  لعر�س  جديدة  خدمة 
اأثناء ت�شغيلها، بعد اأن قدمت خدمة اآبل ميوزيك 

خا�شية مماثلة يف وقت �شابق.
وقالت من�شة �شبوتيفاي يف بيان عر الإنرتنت: 
"عر�س كلمات الأغاين مكتوبة واحدة من اأكرث 
اخل�شائ�س التي يطلبها امل�شتمعون يف كل اأنحاء 
العامل"، م�شرية اإىل اأنها تقدم اخلدمة اجلديدة 
ميوزيك  املو�شيقى  بيانات  �شركة  م��ع  بالتعاون 
التكرار  وب��ع��د  "الآن  املن�شة  واأ���ش��اف��ت  م��ات�����س. 
وتفاعلية  ب�شيطة  جت��رب��ة  وف��رن��ا  والخ��ت��ب��ارات 
وميكن حتى تبادلها". وي�شتطيع الآن م�شتخدمو 
تطبيق �شبوتيفاي لالأجهزة الذكية اأو برناجمها 
خيار  روؤي���ة  حتديثهما  بعد  املكتبي  للكمبيوتر 

يتيح قراءة ن�س الأغنية اأثناء ت�شغيلها.

ترا�سل رقم �سقيقتها املتوفاة فتتلقى ردًا مفاجئًا
م��ا ح��دث معها  ت��وك  اإح���دى م�شتخدمات تيك  ���ش��ارك��ت 
عندما را�شلت رقم �شقيقتها املتوفاة، وفوجئت بتلقي رد 
فيديو  عر  ق�شتها  �شيدمان  فيث  ون�شرت  متوقع.  غري 
امل��ال��ك اجلديد  ال��ذي تلقته م��ن  ت��وك، وال���رد  على تيك 
تر�شل  اأن��ه��ا  فيث  واأو���ش��ح��ت  ال��راح��ل��ة.  �شقيقتها  ل��رق��م 
ر�شائل لرقم اأختها من وقت لآخر لت�شعر بالراحة، لكنها 
مل تتوقع اأبًدا احل�شول على رد.  ويف اأحدث ر�شائلها كتبت 
فيث ل�شقيقتها " اأفكر فيك كثرًيا اليوم. اأنا اأحبك"، مع 
اإميوجي لفرا�شة واآخر على �شكل قلب اأرجواين، بح�شب 

�شحيفة ذا �شن الريطانية.
الر�شالة،  اإر���ش��ال  على  اأ�شبوعني  م��ن  اأك���رث  م���رور  وب��ع��د 
وكتب  م��ا،  ح��د  اإىل  �شريًحا  رًدا  لتلقيها  فيث  ��دم��ت  ���شُ
الر�شالة،  على  ورًدا  خطاأ".  لرقم  اأر�شلت  "لقد  املر�شل 
عامني،  منذ  �شقيقتي  وف��اة  على  حزينة  "اأنا  فيث  قالت 
وما زلت اأر�شل لها ر�شائل ن�شية من وقت لآخر، اعتقدت 
اأن الرقم خارج اخلدمة. لن اأر�شل ر�شالة ن�شية اإىل هذا 
التعاطف  اإىل  املر�شل  افتقار  وب�شبب  الآن".  بعد  الرقم 
"هذا الرقم للعمل، من ف�شلك  على ما يبدو، رد قائاًل 
توقفي عن اإر�شال الر�شائل الن�شية". ومع ذلك، متكنت 
اإيجابي من احل��ادث��ة، حيث كتبت  روؤي��ة جانب  فيث من 
وجهها  راأي���ت  الأق���ل  "على  الفيديو  مقطع  على  تعليقاً 

يظهر على هاتفي للمرة الأخرية".

قطار ي�سدم طائرة
كاليفورنيا  ب��ولي��ة  اأجنلو�س  لو�س  يف  ال�شرطة  �شحبت 
الأم���ريك���ي���ة ال��ط��ي��ار م���ن ط���ائ���رة ���ش��غ��رية ���ش��ق��ط��ت على 
اأن ي�شدمها قطار ويتناثر  لل�شكك احلديدية قبل  خط 
حطامها . ويظهر ت�شجيل م�شور عدة �شباط يخرجون 
�شي�شنا،  �شركة  اإنتاج  من  ال�شغرية  الطائرة  من  الطيار 
التي �شقطت بعد اإقالعها بفرتة وجيزة يف حي باكوميا 

وفقا ملا ذكرته و�شائل اإعالم اأمريكية حملية.
من  اأق���دام  ب�شعة  م�شافة  على  والطيار  ال�شباط  وك��ان 

الق�شبان عندما ا�شطدم القطار بالطائرة وحطمها.
مو�شيقي  موؤلف  وهو  عاما(   21( جيمينز  لوي�س  وق��ال 
الإقالع  يف  تنجح  مل  "الطائرة  الفيديو:  بت�شوير  ق��ام 
وهبطت على خط ال�شكك احلديدية عند تقاطع حيوي. 
الطيار  ال�شرطة  �شباط  اأنقذ  الت�شادم  من  ث��وان  وقبل 
و�شائل  وذك���رت  ت�شيبني".  احل��ط��ام  م��ن  قطعة  وك���ادت 
اإعالم حملية اأن الطيار يتلقى العالج من جروح وكدمات 

وحالته م�شتقرة ومل ي�شب اأحد من ركاب القطار.

بالدوين يرد على اتهام جديد يف ق�سية  ماأ�ساة هوليوود
ب��ال��دوي��ن الدع����اءات بعدم  األ��ي��ك  نفى املمثل الأم��ريك��ي 
هالينا  مقتل  يف  حتقق  التي  ال�شلطات،  ملطالب  امتثاله 

هات�شينز مديرة الت�شوير يف فيلم "را�شت".
التحقيق مبقتل  ت��ع��اون��ه يف  ي��ب��دي  اأن���ه  ب��ال��دوي��ن  واأك����د 
مب�شادرة  الإذن  اإع��ط��اء  م��ن  �شهر  نحو  بعد  هات�شينز، 

هاتفه املحمول.
وقال املمثل يف مقطع فيديو ن�شر على "اإن�شتغرام": "اأي 
مذكرات  اأو  والأوام����ر  للطلبات  اأمتثل  ل  لأن��ن��ي  تلميح 
وكذبا".  ه��راء  كونها  تعدو  ل  بهاتفي،  املتعلقة  امل�شادرة 

»قوة الكلب« و»احلي الغربي« يح�سدان 
غالبية جوائز غولدن غلوب

الكلب، وهو  ذا دوج( قوة  اأوف  ب��اور  فاز فيلم )ذا 
والن�شخة اجلديدة  الأم��ريك��ي  الغرب  اأف��الم  من 
من فيلم اجلرمية والدراما )و�شت �شايد �شتوري( 
غولدن  ج��وائ��ز  ب��اأك��ر  الغربي"،  احل��ي  "ق�شة 
غلوب يف حفل خا�س حمدود دون م�شاركة جنوم 

التلفزيون وال�شينما يف هوليوود.
وجتاهل ممثلون وخمرجون و�شركات اإنتاج حفل 
ت��وزي��ع ج��وائ��ز غ��ول��دن غلوب ه��ذا ال��ع��ام اإىل حد 
رابطة  ب��اأن  املا�شي  ال��ع��ام  ان��ت��ق��ادات يف  بعد  كبري 
هوليوود لل�شحافة الأجنبية امل�شوؤولة عن تنظيم 
احلفل، تعمل وفق �شيا�شات اأخالقية م�شكوك بها 

وعدم وجود اأع�شاء من ال�شود.
التلفزيونية  )اإن.ب�����ي.������ش�����ي(  ���ش��ب��ك��ة  وق�������ررت 
الأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ادت ب��ث احل��ف��ل منذ فرتة 

طويلة عدم تغطيته هذا العام، وفق "رويرتز". 
الأجنبية،  لل�شحافة  ه��ول��ي��وود  راب��ط��ة  واأع��ل��ن��ت 

وعدلت  ع�شويتها  وتنويع  بتو�شيع  قامت  التي 
ممار�شاتها، اجلوائز يف حفل اأقيم يف بيفريل هيلز 
اأبواب مغلقة. واأُعلن الفائزون على مواقع  خلف 
التوا�شل الجتماعي وعلى موقع غولدن غلوب. 
وفاز فيلم )و�شت �شايد �شتوري(، الذي تناول فيه 
املخرج �شتيفن �شبيلرغ ق�شة ُحب تن�شاأ بني �شاب 
اأف�شل  بجائزة  متناف�شتني،  ع�شابتني  من  وفتاة 
الفيلم  اأو كوميدي. وفازت بطلة  فيلم مو�شيقي 
را�شيل زيجلر بجائزة اأف�شل ممثلة �شينمائية يف 
باور  )ذا  فيلم  وف��از  كوميدي.  اأو  مو�شيقي  فيلم 
اأوف ذا دوج( بثالث جوائز من بينها جائزة اأف�شل 

خمرج التي ذهبت اإىل املخرجة جني كامبيون.
اأف�شل ممثل دراما عن  وفاز ويل �شميث بجائزة 
الدور الذي لعبه يف فيلم )كينغ ريت�شارد( "امللك 
و�شريينا  فينو�س  وال��د  دور  فيه  ريت�شارد" واأدى 

وليامز جنمتي التن�س.

توما�سني ماكنزي تتحدث على خ�سبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز ال�سينما االأمريكية ال�سنوية لتكرمي 
�سكارليت جوهان�سون يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا.  ا ف ب

ريهانا ت�ستعر�س ر�ساقتها 
اأنظار متابعيها بفيديو جديد ن�شرته  يف �شفحتها  العاملية ريهانا  النجمة  خطفت 

اخلا�شة على موقع التوا�شل الجتماعي.
وو�شعت  الأ�شود  باللون  داخلية  مبالب�س  ر�شاقتها  ت�شتعر�س  وهي  ريهانا  وظهرت 
فوقها �شاًل اأ�شود اللون �شفاف وطويل تاركة �شعرها من�شدًل على كتفيها بت�شريحة 

ناعمة جمعدة.
ريهانا  العاملية  للفنانة  الجتماعي �شورة  التوا�شل  رواد مواقع  ت��داول  وكان 
الفوتو�شوب ظهرت  اللماع وعر تقنية  بال�شروال  ال�شرير ظهرت فيه  على 

ن�شختني منها اإىل جانب بع�شهما .
التي  الت�شوير  يتعلق بجل�شات  النجمات اجلريئات فيما  تعد من  ريهانا 
تخ�شع لها ف�شبق اأن ظهرت مرارا وتكرارا اإ�شافة اإىل تربعها على اأغلفة 

املجالت العاملية وفيديو كليباتها.


