
   

من�سور بن زايد يعتمد اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة 
 2023  - لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي 2021 

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  �عتمد 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���ص��وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة، رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ق�����ص��اء يف �أبوظبي، 
 ،2023  -  2021 �لق�صاء  لد�ئرة  �جلديدة  �ال�صرت�تيجية  �خلطة 
و�ل���ت���ي ت�����ص��ك��ل ن��ق��ط��ة �ن���ط���اق حم���وري���ة يف م�����ص��رة ت��ط��وي��ر �لعمل 
عاملياً،  �لق�صائية  �ل��ري��ادة  لتحقيق  �ملقبلة،  �ملرحلة  خ��ال  �لق�صائي 
حماكم  �إىل  �لو�صول  ت�صتهدف  ومتكاملة  متطورة  منظومة  �إط��ار  يف 
م�صتقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عاملية �جلودة.  و�أو�صح �صعادة 
�أن  �أبوظبي،  يف  �لق�صاء  د�ئ��رة  وكيل  �لعربي،  �صعيد  يو�صف  �مل�صت�صار 
ت�صتهدف  �أول���وي���ات   4 على  ترتكز  �جل��دي��دة  �ال�صرت�تيجية  �خل��ط��ة 
�مل�صتقبل.            ��صت�صر�ف  �صوء  �الأعمال يف  و��صتمر�رية  �ال�صتد�مة  �صمان 

)�لتفا�صيل �س3(

1.2 مليون طالب وطالبة يبا�سرون دوامهم للعام الدرا�سي اجلديد اليوم
جمموعات  و4  املدر�سي  بالعمل  تتعلق  حماور   4
ل�سمان جودة التطبيق للعام الدرا�سي اجلديد 

•• دبي - حم�شن را�شد

�الإمار�ت  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعام  �لتعليم  ل�صوؤون  �لدولة  وزي��رة  هناأت 
للتعليم �ملدر�صي، جميلة بنت �صامل م�صبح �ملهري، �لطلبة مبنا�صبة عودتهم �إىل 
مقاعد �لدر��صة بعد �نقطاع ��صتمر لقر�بة �لعامني ب�صبب ظروف �جلائحة، د�عية 
�جلميع �إىل �لتعاون و�لتكاتف الإجناح �لعام �لدر��صي و�حلفاظ على �صامة �لطلبة 

و�صمان ��صتمر�ر ح�صورهم �إىل مد�ر�صهم ب�صكل �آمن.     )�لتفا�صيل �س3(

�أفغان يجل�صون د�خل طائر�ت ع�صكرية �إيطالية �أثناء �الإخاء يف مطار كابول. )رويرتز(

د�ع�س يقلب خارطة �لتحالفات

التقى اأمري قطر ورئي�ش وزراء الكويت ووزير اخلارجية الإيراين على هام�ش املوؤمتر 

حممد بن را�سد يرتاأ�س وفد الدولة الأعمال موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة 
الكاظمي: ل عودة للحروب العبثية، ولن نقبل اأن يكون العراق منطلقا لتهديد اأي جهة

•• بغداد-وام:

�ل�صيخ  �ل�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ����ص���ارك 
نائب  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل، يف 
للتعاون  ب���غ���د�د  م���وؤمت���ر  �أع���م���ال 
و�ل�����ص��ر�ك��ة، و�ل����ذي �ن��ع��ق��د �أم�س 
بغد�د  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف 
حيث  ودول��ي��ة،  �إقليمية  مب�صاركة 
�أثناء  �ل��دول��ة  وف��د  �صموه،  ت��ر�أ���س 
�ل�������ذي بحث  �مل�����وؤمت�����ر  �ن����ط����اق 
�الأمنية  �مل��ل��ف��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
و�ل�������ص���ي���ا����ص���ي���ة و�الق����ت���������ص����ادي����ة، 
دعم  على  �لتاأكيد  �إىل  باالإ�صافة 
ومكافحة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 

�الإرهاب.
وقد �لتقى �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�آل مكتوم، نائب  حممد بن ر��صد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، م�صاء 
�أم�س، �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ متيم 
بن حمد �آل ثاين �أمر دولة قطر 
ع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر  �ل�����ص��ق��ي��ق��ة، 
�ملنعقد  و�ل�صر�كة،  للتعاون  بغد�د 

اجلي�ش الأمريكي ي�سيف 3 قواعد جديدة ل�ست�سافة الالجئني الأفغان

غارة اأمريكية تقتل العقل املدبر لتفجري مطار كابول
•• وا�شنطن-كابول-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �الأمركي، تنفيذه عملية �صد 
للجي�س  بيان  وبح�صب  باأفغان�صتان.  د�ع�س 
ة  م�صررّ بطائرة  غ��ارة  ��صتهدفت  �الأمركي، 
نانغارهار  والي��ة  د�ع�س يف  تنظيم  يف  ع�صو�ً 

�صرق �أفغان�صتان.
�الأمركية  �ل���دف���اع  ل�����وز�رة  ب��ي��ان  وب��ح�����ص��ب 
�لبنتاغون، ��صتهدفت �ل�صربة �أحد �مل�صوؤولني 

عن �لتخطيط يف د�ع�س باأفغان�صتان.
�أ�صفرت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن  �ل��ب��ن��ت��اغ��ون  و�أ����ص���اف 
�الأولية،  للموؤ�صر�ت  وفقاً  �لهدف  قتل  عن 
�ملدنيني  ي�صجل خ�صائر بني  �أنه مل  م�صيفاً 

�إثر �لغارة.
وهذه �أول �صربة ينفذها �جلي�س �الأمركي 
وق��ع �خلمي�س يف مطار  �ل��ذي  �لهجوم  منذ 
85 قتيا من  كابول وخلرّف ما ال يقل عن 

بينهم 13 جنديا �أمركيا.
هذ� وتظاهر مئات �الأفغان �أمام �أحد �لبنوك 
يف �لعا�صمة كابول، �ل�صبت، يف وقت ��صطف 
�أم����ام ماكينات  �آخ�����رون يف ط��و�ب��ر ط��وي��ل��ة 
�ل�صرف �الآيل، �لتي قيدت عمليات �ل�صحب 

�إىل حد كبر.
كابل  بنك  عند  �ملتظاهرين  ب��ني  م��ن  وك���ان 
�جلديد �لعديد من موظفي �خلدمة �ملدنية 
يقولون  �ل��ت��ي  ب��رو�ت��ب��ه��م،  يطالبون  �ل��ذي��ن 
�أ�صهر،  �صتة  �إىل  ث��اث��ة  منذ  ت��دف��ع  �إن��ه��ا مل 

وفق وكالة �أ�صو�صيتد بر�س.
وي�صرون �إىل �أنه على �لرغم من �إعادة فتح 

�لبنوك قبل ثاثة �أيام، مل يتمكن �أحد من 
�صحب �الأمو�ل.

تعمل،  �الآيل  �ل�����ص��ر�ف  م��اك��ي��ن��ات  ت���ز�ل  وال 
 200 ح��و�يل  على  تقت�صر  �ل�صحوبات  لكن 
ت�صكل  �إىل  ي��وؤدي  �صاعة، مما   24 كل  دوالر 

�لطو�بر �لطويلة.
وت���ظ���ه���ر ه�����ذه �ل����ت����ط����ور�ت م���ام���ح �أزم�����ة 
�أفغان�صتان،  فيها  تغرق  �أن  يرجح  �قت�صادية 
�إىل  �ل�صابقة  حكومتها  تعتمد  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
كانت  �إذ  �لدولية،  �مل�صاعد�ت  على  كبر  حد 

تغطي 75 يف �ملئة من �مليز�نية.
وب�����ص��ب��ب �الأع�������د�د �مل���ت���ز�ي���دة م���ن �الأف���غ���ان 
�لفارين من بادهم، عرب مطار كابل، �أعلنت 
وز�رة �لدفاع �الأمركية �لبنتاغون �إ�صافة 3 
�مل�����ص��ارك��ة يف  �ل��ق��و�ع��د  �إىل  ق��و�ع��د ع�صكرية 

عملية توطني هوؤالء يف �لواليات �ملتحدة.
بد�أت  �أرب���ع  �إىل  �ل��ث��اث  �لقو�عد  و�صتن�صم 
ب��ال��ف��ع��ل يف ����ص��ت��ق��ب��ال الج���ئ���ني ه���رب���و� من 
���ص��ي��ط��رة ح��رك��ة طالبان  �أف��غ��ان�����ص��ت��ان، م���ع 

�ملت�صددة على �لباد قبل نحو �أ�صبوعني.
ق���اع���دت���ا م�صاة  ه�����ي:  �ل����ث����اث  و�ل����ق����و�ع����د 
والية  يف  بيكيت  وف��ورت  كو�نتيكو  �لبحرية 
فرجينيا، وقاعدة هولومان �جلوية يف والية 

نيو مك�صيكو.
��صتقبال  يف  بالفعل  ب��د�أت  قو�عد   4 وهناك 
�الأفغان هي: فورت يل يف والية فرجينيا، 
وفورت ماكوي يف والية وي�صكون�صن، وفورت 
ديك�س يف  وف��ورت   ، تك�صا�س  بلي�س يف والي��ة 

والية نيوجر�صي.

الأزمة ك�سفت وجهه احلقيقي:

م�ستقبل جو بايدن ال�سيا�سي ُيلعب يف مطار كابول!

اأبو الغيط: م�ستمرون يف الت�سامن مع لبنان و�سعبه

م�سادر دبلوما�سية: ال �سوء اأخ�سر لتاأليف احلكومة اللبنانية
•• عوا�شم-وكاالت:

�أنها متلك معطيات جتعلها  قالت م�صادر دبلوما�صية، 
�ملدى  ل��ب��ن��ان يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة يف  ت��األ��ي��ف  ال  �أن  م��ت��اأك��دة 

�ملنظور.
ولفتت �مل�صادر �إىل �أنها كانت على يقني من ف�صل �للقاء 
�ل�13 بني �لرئي�صني مي�صال عون وجنيب ميقاتي قبل 

�نعقاده. 
ع بالتو�صيح، �إال �أنها قالت: ب�صورة  لت عدم �لتو�صرّ وف�صرّ
�أكيدة، ال يوجد �صوء �أخ�صر حتى �الآن لتاأليف �حلكومة، 
وَمن هم على علم بذلك، �صفر�ء �لدول �خلم�س �لد�ئمة 
�لع�صوية �لذين يجتمعون يف �إطار خلية �أزمة، �إ�صافة 
ملا  وف��ق��اً  �هلل"،  "حزب  وك��ذل��ك  �جلمهورية  رئي�س  �إىل 

ذكرته �صحيفة �جلهورية �ل�صبت.
ورد�ً على �صوؤ�ل، رف�صت �مل�صادر حتديد م�صدر �ل�صوء 
�الأخ�صر، �إال �أنها �كتفت بالقول رد�ً على �صوؤ�ل �آخر حول 
ما مينع هذ� �ل�صوء وُيبقي �حلكومة معطلة: �حلكومة 
ال تاأتي هكذ� بب�صاطة، ثمة �أمور يجب �أن حت�صم �أواًل، 
فهناك  �الإط���اق،  على  هد�يا  توجد  ال  �ل�صيا�صة  ففي 

�مور و�صروط وهناك �أثمان �أي�صاً.

�لعربية،  �ل��دول  �لعام جلامعة  �الأم��ني  �أك��د  ذل��ك،  �إىل 
�أحمد �أبو �لغيط، �ل�صبت، �أن �الإ�صر�ع يف ت�صكيل حكومة 
بلبنان تنفذ �الإ�صاحات �لازمة ب�صكل فوري �صيمكن 
يف  بفعالية  �الن��خ��ر�ط  م��ن  و�ل���دويل  �لعربي  �ملجتمع 

�إنقاذ لبنان ودعم �ل�صعب �للبناين.
و�أ�صاف يف بيان ن�صرته �جلامعة عرب في�صبوك تعليقا 
ميقاتي  جنيب  �ملكلف  �حلكومة  رئي�س  منا�صدة  على 
م�صتمرون يف �لت�صامن مع لبنان و�لوقوف �إىل جانب 

�ل�صعب �للبناين.
وقال قبيل توجهه �إىل بغد�د حل�صور �ملوؤمتر �الإقليمي 
ل��دع��م �ل���ع���ر�ق ����ص��ت��م��ع��ت مل��ن��ا���ص��دة �ل��رئ��ي�����س ميقاتي 
لبنان..  دع��م  يف  لا�صتمر�ر  �صخ�صيا  ويل  للجامعة 
�لعقبات  معاجلة  يف  ميقاتي  للرئي�س  �لتوفيق  �أمتنى 
يتم  مل  و�ل��ت��ي  �حلكومة،  ت�صكيل  طريق  يف  �ملو�صوعة 

تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل لاأ�صف.
ت�صكيل حكومة  �الإ���ص��ر�ع يف  ���ص��رورة  �لغيط  �أب��و  و�أك���د 
ب�صكل  �لازمة  �الإ�صاحات  تنفيذ  عاتقها  على  تاأخذ 
فوري �صيمكن �ملجتمع �لعربي و�لدويل من �النخر�ط 
بفعالية يف �إنقاذ لبنان ودعم �ل�صعب �للبناين للخروج 

من هذ� �لنفق �ملظلم �لذي مير به.

من�ساأ  تقرير  على  ردًا  ال�سني 
كورونا.. لن نكون كب�س فداء

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ت���ه���م���ت �ل�������ص���ف���ارة �ل�����ص��ي��ن��ي��ة يف 
�ال�صتخبار�ت  �أج���ه���زة  و����ص��ن��ط��ن، 
بعد  �صيا�صي  ب��ت��اع��ب  �الأم��رك��ي��ة 
ت��ق��ري��ر �ُت��ه��م��ت ف��ي��ه ب��ك��ني بحجب 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة ح���ول م�صدر  م��ع��ل��وم��ات 

جائحة كوفيد19-.
تقرير  �إن  بيان  يف  �ل�صفارة  وقالت 
�الأمركية  �ال���ص��ت��خ��ب��ار�ت  �أج���ه���زة 
عازمة  �ملتحدة  �لواليات  �أن  يك�صف 
�ملتمثل  �خل��اط��ئ  �مل�صار  �ت��ب��اع  على 

بالتاعب �ل�صيا�صي.
�أج�����ه�����زة  ت����ق����ري����ر  �أن  و�ع������ت������ربت 
فر�صية  �إىل  ي�صتند  �ال�صتخبار�ت 
فقط  وه�����ذ�  م���ذن���ب���ة،  �ل�����ص��ني  �أن 

جلعل �ل�صني كب�س فد�ء.
و�أعلن �لرئي�س �الأمركي جو بايدن 
�ل�صني تخفي معلومات حيوية  �أن 
تتعلق مبن�صاأ فرو�س كورونا، وذلك 
بعد �أن ك�صفت وكاالت �ال�صتخبار�ت 
باأن  �عتقادها  ع��دم  عن  �الأمركية 
ك�صاح  ت���ط���وي���ره  مت  �ل���ف���رو����س 
بيولوجي، و�إن بقيت منق�صمة حول 

فر�صية ت�صربه من خمترب.
�صري،  غ��ر  تقرير  مللخ�س  ووف��ق��ا 
تعتقد  �مل��ت��ح��دة ال  �ل���والي���ات  ف����اإن 
باأنه كان لدى �مل�صوؤولني �ل�صينيني 
معرفة م�صبقة عن �لفرو�س �لذي 
�صل �لعامل وت�صبب بوفاة نحو 4.5 

مايني �صخ�س.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�لذريع  �لف�صل  ل  حتورّ �أفغان�صتان،  يف 
�إىل كارثة. ُينتقد من جميع �جلهات، 
تطوى  �أن  �الأمريكي  �لرئي�س  ياأمل 
رهان  ���ص��ه��ر...  غ�صون  يف  �ل�صفحة 

حمفوف باملخاطر.
�صيء:  ك��ل  ت��غ��ررّ  قليلة  �أي����ام  خ���ال 
ي����ز�ل  ال  �أغ�������ص���ط�������س،   15 ع�����ص��ي��ة 
لنف�صه:  يقول  �أن  بايدن  جو  باإمكان 
 ،. ي��ر�م  �الآن، كل �صيء على ما  حتى 
يف  �الأوىل  �ل�صبعة  �أ�صهره  كلرّلت  فقد 
ت�صريع  ب��ال��ن��ج��اح:  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
ح��م��ل��ة �ل��ت��ط��ع��ي��م، و�ع���ت���م���اد خطة 
دوالر،  مليار   1900 مببلغ  حتفيز 
و�ن����خ����ف����ا�����س �ل����ب����ط����ال����ة، و�زده���������ار 
طالبان  �ج���ت���اح���ت  ث����م  �ل�����ص��ع��ب��ي��ة. 
ر  يذكرّ الأن���ه  م���وؤمل،  ك��اب��ول... م�صهد 

حمكمة حوثية تق�سي باإعدام 
بينهم امراأتان  خمتطفًا   11

•• �شنعاء-وكاالت:

�أ�صدرت حمكمة حوثية يف �صنعاء، �ل�صبت، حكماً باإعد�م 11 مينياً خمتطفا 
يف �صجونها، بينهم �مر�أتان و�أ�صتاذ يف �لقانون �لدويل بجامعة �صنعاء بتهمة 
�إعانة ما �صمته �ملحكمة بالعدو و�لتخابر مع دولة �أجنبية معادية، وهي ذ�ت 

�لتهمة �لتي توجهها لكل من يعار�س م�صروعها �النقابي.
�ملحامي  �صنعاء،  يف  و�ملخفيني  �ملعتقلني  ع��ن  �ل��دف��اع  هيئة  رئي�س  و�أف���اد 
ل�صيطرة  �خلا�صعة  �ملتخ�ص�صة  �جلز�ئية  �ملحكمة  �أن  غ��ازي،  عبد�لبا�صط 
�آخرون  �لدويل و8  �لقانون  باإعد�م �مر�أتني ودكتور يف  �حلوثيني، حكمت 
بتهمة �إعانة �لعدو و�لتخابر مع دولة �أجنبية معادية، �صمن ما �صمي بخلية 
�لرئي�س  �صقيق  وجن��ل  �الأ�صبق  �لقومي  �الأم���ن  جهاز  وكيل  عفا�س،  عمار 

�لر�حل علي عبد�هلل �صالح.
وقال �ملحامي غازي يف من�صور على �صفحته مبوقع في�صبوك �إن حكم �الإعد�م 
تعزير� �صمل كا من: حممد �ملالكي، د. علي �أحمد حممد �ل�صاحذي، حنان 
مطهر �أحمد �ل�صاحذي، �ألطاف يحيى جمعان �ملطري، جنيب علي حممد 
�لبعد�ين، �صمر م�صعد �صالح �لعماري، ع�صام حممد علي �لفقيه، عبد�هلل 
ع��ب��د�هلل علي حممد  �الأن�����ص��ي،  ه���ز�ع  ه���ادي  نبيل  علي مقري�س،  ع��ب��د�هلل 
�خلياط وعبد�هلل حممد حممد �صو�ر. كما ن�س �حلكم على م�صادرة �أمو�ل 

�ملحكوم عليه حممد �ملالكي وتوريدها �إىل خزينة �لدولة.

ب�صقوط �صايغون عام 1975، ولكن 
كانت �ل�صور �الأوىل للهروب يف �ملطار 

جمرد مقبرّات.
على  �لهجوم  �أدى  �أغ�صط�س،   26 يف 
100 قتيل  مطار كابول )�أك��ر من 

منهم 13 �أمريكًيا من بينهم �لعديد 
�رتكبه  �ل���ذي  �ل��ب��ح��ري��ة(،  م�صاة  م��ن 
�ل�صغط على جو  زي���ادة  �إىل  د�ع�����س، 
ُتلعب  رئا�صته  ��صبحت  �لذي  بايدن، 
�الآن يف كابول.  )�لتفا�صيل �س13(

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

مواقــيت ال�صالة
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�رصح ز�يد �ملوؤ�س�ص يحتفي بيوم �ملر�أة 
�لإمار�تية وي�سلط �ل�سوء على �إجناز�تها

�أخبار �لإمار�ت

بني تر�مب وجو بايدن، 
�سيا�سة لي�ست بعيدة جد�...!

عربي ودويل

منتخبنا للكيك بوك�سينح يحرز ذهبية 
وبرونزية يف �لبطولة �لعربية بالعر�ق

�لفجر �لريا�سي

وا�سنطن: ر�سدنا 3 تهديدات من 
داع�س والقاعدة على اأرا�سينا

•• وا�شنطن-وكاالت:

د�خل  �نتقامية  هجمات  تنفيذ  �إمكانية  م��ن  قلقهم  �أمريكيون  م�صوؤولون  �أب���دى 
كابول  وه��ج��وم  �أفغان�صتان  م��ن  �ل��ق��و�ت  �صحب  خلفية  على  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �الأر����ص��ي 

�الأخر، �لذي �أودى بحياة جنود �أمريكيني.
 3 �إنها تر�صد  �أن(، قالت وز�رة �الأمن �لوطني �الأمريكية  �أن  وبح�صب �صبكة )�صي 
تهديد�ت رئي�صية من �صمنها ��صتغال �جلماعات �ملتطرفة مثل د�ع�س و�لقاعدة 

عملية نقل �الأفغان �إىل �لواليات �ملتحدة لتنفيذ عمليات �نتقامية.
�أن هناك  و�أكد رئي�س خمابر�ت �الأمن �لوطني يف �لواليات �ملتحدة، جون كوهني، 
�أي  �إبطال  �إط��ار  يف  �أمريكا  �إىل  �لقادمني  لاأفغان  مكثفة  وفح�س  م�صح  عمليات 
عملية حمتملة. وتتوىل وز�رة �الأمن �لوطني عملية فح�س �لقادمني �إىل �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية، �إذ يجرى لهم فح�س للك�صف عن معلومات �صرية وغر �صرية 
ويجري بع�صهم عمليات م�صح �إ�صافية ي�صرف عليها مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل 

عرب �إجر�ء مقابات معهم.

�لعر�قية  �ل���ع���ا����ص���م���ة  يف  �م�������س 
بغد�د.

وتبادل �صموه، مع �أمر دولة قطر 
�ل�صقيقة، خال �للقاء، �الأحاديث 
�ملتوقعة  ون��ت��ائ��ج��ه  �مل��وؤمت��ر  ح���ول 
مبا يخدم دو�م �الأمن و�ال�صتقر�ر 
الأعمال  متمنني  �ل�صقيق،  للعر�ق 
�ملوؤمتر �لنجاح، ولل�صعب �لعر�قي 

�لتقدم و�الزدهار.
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �لتقى  كما 
�آل مكتوم، نائب  حممد بن ر��صد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي، رع����اه �هلل، 
�صباح  �ل�صيخ  �صمو  �م�����س،  م�صاء 
رئي�س  �ل�������ص���ب���اح  �حل���م���د  خ���ال���د 
�لكويت  ب��دول��ة  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
ع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر  �ل�����ص��ق��ي��ق��ة، 
�ملنعقد  و�ل�صر�كة،  للتعاون  بغد�د 
�لعر�قية  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  �أم���������س 

بغد�د.
وب��ح��ث ���ص��م��وه، ورئ��ي�����س جمل�س 
�ل�صقيقة،  �ل��ك��وي��ت  دول����ة  وزر�ء 
�الأخوية  �لعاقات  �للقاء،  خال 
و�صبل تعزيزها مبا يحقق �مل�صالح 
�مل�صرتكة للبلدين، �إ�صافة �إىل عدد 

من �لق�صايا �الإقليمية و�لدولية 
ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك.

ك��م��ا �ل��ت��ق��ى ���ص��م��وه �م�������س على 

هام�س قمة بغد�د للتعاون وزير 
�جلديد  �الإي��������ر�ين  �خل���ارج���ي���ة 
�أمر عبد�للهيان ومتنى  ح�صني 

مهامه  يف  �ل���ن���ج���اح  ل����ه  ����ص���م���وه 
�جل�����دي�����دة ب���ت���ط���وي���ر ع���اق���ات 
�إيجابية مع دول �جلو�ر وتر�صيخ 

ع����اق����ات ت���ق���وم ع���ل���ى م���ب���ادىء 
�حلكمة وم�صلحة �ل�صعوب.

)�لتفا�صيل �س2(

حممد بن ر��صد خال تروؤ�صه وفد �لدولة �ىل »موؤمتر بغد�د للتعاون و�ل�صر�كة«       )و�م(

املوقف الفرن�سي يطرح اأ�سئلة:
نهاية عملية برخان يف مايل، اأ�سطورة اأم حقيقة؟

•• بقلم بوبكر حيدرة *، �شيكو اأمادو تراوري ** 

�ل��ث��اين يف غ�صون  ه��و  م��ايل الن��ق��اب،  2021، تعر�صت  24 مايو  يف 
يف  �ل�صابق  �النقاب  نفذو�  �لذين  �لفاعلني  نف�س  بقيادة  �أ�صهر،  ت�صعة 

.2020 �أغ�صط�س   18
�نحاز  فرن�صا:  من  ب��دًء  باالإجماع،  �النقاب  هذ�  �ل��دويل  �ملجتمع  �أد�ن 
لدول  �القت�صادية  �ملجموعة  �إىل مو�قف  �لفور  �إميانويل ماكرون على 
غرب �إفريقيا )�إيكو��س( من حيث �لعقوبات و�ملوقف �لذي يجب تبنيه 
جتاه �ملجل�س �لع�صكري بقيادة �لعقيد عا�صمي غوتا. غر �ن �لقمة �لتي 
�أعقبت ذلك، يف 30 مايو 2021، كانت مفاجئة ن�صبيا الأنها )بطريقة 
للمرحلة  رئي�صا  �س الحًقا عا�صمي غوتا  كررّ �لذي  �النقاب،  �أي��دت  ما( 
�النتقالية –هو �لذي مل تكن �ملجموعة �القت�صادية لدول غرب �أفريقيا، 
تريد �ن تر�ه جال�صا على كر�صي �لرئا�صة. و�قت�صرت �الإجر�ء�ت �ملتخذة 

على ��صتبعاد مايل من �لهيئات �الإقليمية �لفرعية.
)�لتفا�صيل �س15(

غروب برخان  ومياد عملية �خرى
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يرتاأ�س وفد الدولة خالل انطالق اأعمال موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة 

حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  وك��ان 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
دبي، قد و�صل بحفظ �هلل ورعايته، 
،بعد  �ل��������دويل  ب����غ����د�د  م����ط����ار  �إىل 
�لدولة  ر�أ����س وف��د  �أم�����س، على  ظهر 
للم�صاركة يف "موؤمتر بغد�د للتعاون 
يف  �أم�����س  �ن��ط��ل��ق  و�ل�صر�كة" �ل���ذي 

مكتوم،  �آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ 
�مل�������ص���ت���وى ����ص���م: �صمو  وف�����د رف���ي���ع 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�صور  �ل�صيخ 
�ل�����وزر�ء وزير  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�����ص����وؤون �ل���رئ���ا����ص���ة وم���ع���ايل حممد 
ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي��ر �صوؤون 
بن  �صهيل  وم��ع��ايل  �ل����وزر�ء  جمل�س 
حم��م��د ف���رج ف��ار���س �مل���زروع���ي وزير 

ي�صم �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �صوؤون �لرئا�صة، ومعايل حممد 
ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي��ر �صوؤون 
بن  �صهيل  وم��ع��ايل  �ل����وزر�ء،  جمل�س 
حم��م��د ف���رج ف��ار���س �مل���زروع���ي وزير 
ومعايل  �لتحتية،  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  �أن�����ور  �ل��دك��ت��ور 

�الإره��اب لن يجد له مو�صع قدم يف 
�أنه ال عودة للما�صي  �لعر�ق، موؤكد�ً 
�أو  �مل�����ص��ار�ت غ��ر �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أو 
يجمع  م���ا  و�أن  �ل��ع��ب��ث��ي��ة،  �حل������روب 
�أك����ر مم���ا ي��ف��رق��ه��ا، الفتاً  ���ص��ع��وب��ن��ا 
كل  دع��م  �أهمية  �إىل  ذ�ت��ه  �ل�صياق  يف 
�إعادة  ملف  و�جل����ر�ن يف  �الأط����ر�ف 
�ل�صمو  �صاحب  ر�ف��ق  �لعر�ق.  �إعمار 

دول  مب�����ص��ارك��ة  "بغد�د"  �ل��ع��ا���ص��م��ة 
مقدمة  يف  وك���ان  ودول���ي���ة.  �إقليمية 
�لدكتور  م��ع��ايل  ���ص��م��وه،  م�صتقبلي 
رئ��ي�����س وزر�ء  �ل��ك��اظ��م��ي  م�����ص��ط��ف��ى 
جمهورية �لعر�ق �ل�صقيق، وعدد من 

�لوزر�ء وكبار �مل�صوؤولني �لعر�قيني.
وير�فق �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
بن ر��صد �آل مكتوم، وفد رفيع �مل�صتوى 

معايل  و  �لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  �أن�����ور  �ل��دك��ت��ور 
ل�صاحب  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي  �مل�����ص��ت�����ص��ار 
�ل�صمو رئي�س �لدولة ومعايل خليفة 
نائب  مر��صم  رئي�س  �صليمان،  �صعيد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
�صفر  �لقطام  �صامل عي�صى  �صعادة  و 

�لدولة لدى �جلمهورية �لعر�قية .

•• بغداد-وام:

�ل�صيخ حممد  �ل�صمو  �صارك �صاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
�ل�����دول�����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء 
�أعمال  يف   ، �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
و�ل�صر�كة  ل��ل��ت��ع��اون  ب��غ��د�د  م��وؤمت��ر 
�لعا�صمة  يف  �م�����س  �ن��ع��ق��د  و�ل����ذي   ،
�إقليمية  مب�صاركة  ب��غ��د�د  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
ودول���ي���ة، ح��ي��ث ت���ر�أ����س ���ص��م��وه، وفد 
�لذي  �ملوؤمتر  �نطاق  �أثناء  �لدولة 
�الأمنية  �مللفات  من  جمموعة  بحث 
باالإ�صافة  و�القت�صادية،  و�ل�صيا�صية 
�حلكومة  دع����م  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �إىل 

�لعر�قية ومكافحة �الإرهاب.
م�صطفى  �ل���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وق�����ال 
وزر�ء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  �ل���ك���اظ���م���ي، 
كلمة  يف  �ل�صقيق،  �لعر�ق  جمهورية 
�ف��ت��ت��اح م���وؤمت���ر ق��م��ة بغد�د  خ����ال 
�أن  ن��رف�����س  ل��ل��ت��ع��اون و�ل�������ص���ر�ك���ة : 
تهديد  الأي  منطلقا  �ل��ع��ر�ق  ي��ك��ون 
�لق�صاء  �أن  �إىل  م�����ص��ر�ً  ج��ه��ة،  الأي 
�الإره��اب يتطلب مو�جهة  �لتام على 

�لظروف و�لبيئة �حلا�صنة له.
و�أ�����ص����اف م���ع���ايل �ل��ك��اظ��م��ي خال 
 : و�ل�صر�كة  للتعاون  ب��غ��د�د  م��وؤمت��ر 
روؤية  يج�صد  ب��غ��د�د  م��وؤمت��ر  �ن��ع��ق��اد 
و�أن  �ل����ت����ع����اون،  ل�������ص���رورة  �ل����ع����ر�ق 

ل�صاحب  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي  �مل�����ص��ت�����ص��ار 
�ل�صمو رئي�س �لدولة، ومعايل خليفة 
نائب  مر��صم  رئي�س  �صليمان  �صعيد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
�صفر  �لقطام،  عي�صى  �صامل  و�صعادة 

�لدولة لدى جمهورية �لعر�ق.
وكان �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��صد 
دبي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بحفظ �هلل ورعايته، قد غادر �لباد 
جمهورية  �ىل  متوجهاً  �م�س  �صباح 
�ل����ع����ر�ق �ل�����ص��ق��ي��ق��ة، ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
و�ل�صر�كة".  للتعاون  بغد�د  "موؤمتر 
���ص��م��وه، وف���د رف��ي��ع �مل�صتوى  ي��ر�ف��ق 
ز�يد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  ي�صم 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �صوؤون �لرئا�صة، ومعايل حممد 
ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي��ر �صوؤون 
بن  �صهيل  وم��ع��ايل  �ل����وزر�ء،  جمل�س 
حم��م��د ف���رج ف��ار���س �مل���زروع���ي وزير 
ومعايل  �لتحتية،  و�لبنية  �ل��ط��اق��ة 
ب���ن حم��م��د قرقا�س  �أن�����ور  �ل��دك��ت��ور 
ل�صاحب  �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي  �مل�����ص��ت�����ص��ار 
�ل�صمو رئي�س �لدولة، ومعايل خليفة 
نائب  مر��صم  رئي�س  �صليمان  �صعيد 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
�صفر  �لقطام،  عي�صى  �صامل  و�صعادة 

�لدولة لدى جمهورية �لعر�ق.

حممد بن را�سد يلتقي اأمري دولة قطر على هام�س موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة 
•• دبي-وام:

�آل  ر����ص��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �لتقى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
�صاحب  �أم�������س،  م�����ص��اء  �هلل"،  "رعاه  دب�����ي،  ح���اك���م 
دولة  �أم���ر  ث��اين  �آل  حمد  ب��ن  متيم  �ل�صيخ  �ل�صمو 
للتعاون  بغد�د  موؤمتر  هام�س  على  �ل�صقيقة،  قطر 
�لعر�قية  �لعا�صمة  يف  �أم�����س  �ملنعقد   ، و�ل�����ص��ر�ك��ة 

بغد�د.
وتبادل �صموه، مع �أمر دولة قطر �ل�صقيقة، خال 
�ملتوقعة  ونتائجه  �مل��وؤمت��ر  ح��ول  �الأح��ادي��ث  �ل��ل��ق��اء، 
�ل�صقيق،  للعر�ق  و�ال�صتقر�ر  �الأم��ن  دو�م  مبا يخدم 
�لعر�قي  ولل�صعب  �لنجاح،  �ملوؤمتر  الأعمال  متمنني 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �لتقدم و�الزده��ار. كما بحث �صاحب 

حممد بن ر��صد �آل مكتوم، مع �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�لثنائية  �لعاقات  تعزيز  ث��اين،  �آل  حمد  بن  متيم 
�لتي تخدم عملية �لبناء و�لتنمية و�لتقدم، وحتقيق 
�مل�صالح �مل�صرتكة للبلدين �ل�صقيقني. ح�صر �للقاء، 
�صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة، ومعايل حممد 
�لوزر�ء  �صوؤون جمل�س  �لقرقاوي، وزير  بن عبد�هلل 
�مل�صت�صار  قرقا�س،  �أنور  �لدكتور  ومعايل  و�مل�صتقبل، 
�لدبلوما�صي ل�صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة، ومعايل 
�صهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي، وزير �لطاقة 
�صليمان،  �صعيد  خليفة  وم��ع��ايل  �لتحتية،  و�لبنية 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مر��صم  رئي�س 
دولة  �صفر  �لقطام،  عي�صى  �صامل  و�صعادة  �ل���وزر�ء، 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى جمهورية �لعر�ق.

حممد بن را�سد يلتقي رئي�س جمل�س وزراء دولة الكويت على هام�س موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة
•• دبي -وام:

�لتقى �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ص��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي، "رعاه �هلل"، م�صاء �أم�س، �صمو 
�ل�صباح  �حلمد  خالد  �صباح  �ل�صيخ 
بدولة  �ل����������وزر�ء  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
هام�س  ع��ل��ى  �ل�����ص��ق��ي��ق��ة،  �ل���ك���وي���ت 
"موؤمتر بغد�د للتعاون و�ل�صر�كة"، 
�لعر�قية  �لعا�صمة  �ملنعقد �م�س يف 

بغد�د.
ورئ���ي�������س جمل�س  ����ص���م���وه،  وب���ح���ث 
�ل�صقيقة،  �ل���ك���وي���ت  دول������ة  وزر�ء 
�الأخوية  �ل��ع��اق��ات  �ل��ل��ق��اء،  خ���ال 
�مل�صالح  يحقق  مبا  تعزيزها  و�صبل 
�مل�صرتكة للبلدين، �إ�صافة �إىل عدد 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�صايا  م��ن 

ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك.
و�أ�صاد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
�لكبر  بالدور  �آل مكتوم،  ر��صد  بن 
�لذي تقوم به دولة �لكويت يف دعم 
�لعربية،  �ملنطقة  ق�صايا  خمتلف 

وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
����ص���وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة، وم��ع��ايل حممد 
بن عبد�هلل �لقرقاوي، وزير �صوؤون 
�لوزر�ء و�مل�صتقبل، ومعايل  جمل�س 
�مل�صت�صار  ق��رق��ا���س،  �أن����ور  �ل��دك��ت��ور 
�لدبلوما�صي ل�صاحب �ل�صمو رئي�س 
�ل��دول��ة، وم��ع��ايل �صهيل ب��ن حممد 

منوهاً بالعاقات �الأخوية �لر��صخة 
�لتي جتمع بني �لدولتني و�ل�صعبني 
و�لكويتي،  �الإم����ار�ت����ي  �ل�صقيقني 
و�ال�صتقر�ر  �الأم�����ن  دو�م  م��ت��م��ن��ي��اً 
�ل�صقيقة  �ل��ك��وي��ت  ل��دول��ة  و�ل��ت��ق��دم 
و�صعبها �ملعطاء. ح�صر �للقاء، �صمو 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ 

�لطاقة  وزير  �ملزروعي،  فار�س  فرج 
خليفة  وم��ع��ايل  �لتحتية،  و�لبنية 
�صعيد �صليمان، رئي�س مر��صم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
و�صعادة �صامل عي�صى �لقطام، �صفر 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى 

جمهورية �لعر�ق.

ا�ستعدادت مكثفة لـ »االإمارات للتعليم املدر�سي« مع بدء العام الدرا�سي اجلديد
•• دبي -وام:

يبا�صر �ليوم �الأحد 282 �ألفا و134 طالبا وطالبة يف �ملد�ر�س �حلكومية 
2021-2022 و�صط  �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام  �ن��ط��اق  ، م��ع  �مل��در���ص��ي  دو�م��ه��م 
ال�صتقبال  �ملدر�صي  للتعليم  �الإم��ار�ت  موؤ�ص�صة  �تخذتها  مكثفة  ��صتعد�د�ت 

�لطلبة يف مد�ر�صهم.
ل�صوؤون  �ل��دول��ة  وزي���رة  �مل��ه��ري  ���ص��امل م�صبح  بنت  م��ع��ايل جميلة  وه��ن��اأت 
�لتعليم �لعام رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ص�صة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�صي �لطلبة 
�لعامني  ��صتمر لقر�بة  �نقطاع  �لدر��صة بعد  �إىل مقاعد  مبنا�صبة عودتهم 
ب�صبب ظروف �جلائحة، د�عية �جلميع �إىل �لتعاون و�لتكاتف الإجناح �لعام 
�إىل  ح�صورهم  ��صتمر�ر  و�صمان  �لطلبة  �صامة  على  و�حلفاظ  �لدر��صي 
�صيلعبه  �ل��ذي  �لكبر  �ل��دور  على  معاليها  و���ص��ددت  �آم��ن،  ب�صكل  مد�ر�صهم 
�مليد�ن �لرتبوي كقادة تربويني، حيث �صيتولون متابعة  �ملد�ر�س يف  مدر�ء 
�الإجر�ء�ت  تطبيق  ومتابعة  �لتعليمية،  �ملن�صاآت  ت�صغيل  بروتوكل  تطبيق 

�الحرت�زية و�لتد�بر �لوقائية يف مد�ر�صهم.
كافة  �صخرت  �ل��ت��ي  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ومتابعة  دع��م  �إىل  معاليها  ون��وه��ت 
�الإمكانيات و�الأدو�ت لدعم م�صرة �لتعليم يف �لدولة، للو�صول به �إىل م�صاف 
�ملنظومات �لتعليمية �لر�ئدة على �مل�صتوى �لعاملي، �إذ حر�صت �لقيادة على 
��صتمر�ر �لتعليم دون توقف، وح�صدت �جلهود يف هذ� �الجتاه ووفرت كل ما 
يلزم لي�صتمر �لطلبة يف تلقي �لعلوم و�ملهار�ت بغ�س �لنظر عن �لظروف ، 
مبينة معاليها �أن �لعودة �إىل �ملد�ر�س هذ� �لعام ��صتثنائية، وتتطلب متابعة 
من �جلميع وت�صافر �جلهود لتامني عودة �لطلبة، مبا ي�صهم تاليا يف دفع 
عجلة �لعام �لدر��صي قدما و��صتمر�ره، موؤكدة �أن فرق �مليد�نية �صتعمل على 
رعاية �لطلبة من �لناحية �لنف�صية و�الجتماعية ب�صبب ما خلفته �جلائحة 
من �آثار عميقة لديهم، �إىل جانب �لعمل على �صد �لفجو�ت �ملعرفية لديهم، 

وتاأهيلهم ملختلف مر�حلهم �لدر��صية.
من ناحيتها �أكدت �صعادة �لدكتورة ر�بعة علي �ل�صميطي مدير عام موؤ�ص�صة 
وفق  �لطلبة  ال�صتقبال  �مل��د�ر���س  جاهزية  على  �ملدر�صي،  للتعليم  �الإم���ار�ت 
�لو�حد  �لفريق  ب���روح  �لعمل  �أهمية  �إىل  م�صرة  �ملعتمدة،  �ل��ربت��وك��والت 
للت�صدي الأي حتديات قد تطر�أ، �إذ مت �تخاذ ما يلزم من �إج��ر�ء�ت وو�صع 
�لتدري�صية متكنهم من �مل�صي قدما  �ملد�ر�س و�لكو�در  �أدلة ميد�نية ملدر�ء 
يف ��صتد�مة �لتعليم �حل�صوري للطلبة يف مد�ر�صهم و �إد�رة �ليوم �لدر��صي 

بكل كفاءة و�حرت�فية.
�لتعاون،  �إىل جانب  تتطلب  �لر�هنة  �ملرحلة  �أن طبيعة  �صعادتها  و�أو�صحت 
�لطلبة  �تقان  للتاأكد من  �ملد�ر�س  �لتعليمية يف  �الأنظمة  مرونة يف تطبيق 
�لطلبة  كفاية  رف��ع  يف  ي�صهم  مب��ا  �لدر��صية،  مرحلته  ح�صب  ك��ل  ملهارتهم 
�لطلبة  تطور  ��صتمر�ر  مو��صلة  يكفل  مبا  �ملطلوبة،  للمهار�ت  و�تقانهم 
�ملتبعة يف هذ�  �ملنهجيات  و�أرق����ى  �مل��ع��اي��ر  �أع��ل��ى  وف��ق  و�مل��ع��ريف  �الأك���ادمي���ي 
�ملعنية  وبالتعاون مع �جلهات  �مليد�نية  فرقها  �ملوؤ�ص�صة مع  وعملت  �ل�صاأن. 
على و�صع �أدلة �إر�صادية الإد�رة �ليوم �لدر��صي ملختلف �ملر�حل �لتعليمية مبا 
فيها ريا�س �الطفال، بدء� من �صعود �لطلبة �إىل �حلافات ودخولهم �إىل 
�ملدر�صة، وحركتهم د�خل �أروقتها، يف �إطار من تعاون كافة مكونات �ملجتمع 
توفره  مبا  ومتتعهم  تعليمهم  مو��صلة  و�صمان  �لطلبة  حلماية  �ملدر�صي 

�ملد�ر�س لهم من �أن�صطة، وبر�مج تثقيفية وتوعوية وترفيهية.
مع  للتعامل  �صل�صلة  خ��ي��ار�ت  وتتيح  ب��امل��رون��ة،  �الإر���ص��ادي��ة  �الأدل����ة  وتت�صم 
�ملد�ر�س  يف  �حل�صوري  ل��ل��دو�م  �لطلبة  تهيئة  على  وحر�صت   ، �مل�صتجد�ت 
�إتاحة خيار �لتعلم عن بعد لويل �الم��ر يف حال رغب ذل��ك، �إىل جانب  مع 
من  و�لثاين  �الأول  �الأ�صبوع  خ��ال  مد�ر�صهم  �إىل  �لطلبة  �إع��ادة  يف  �لتدرج 
�لعام �لدر��صي وتطبيق �صيناريوهات �لتعليم �ملختلفة �صو�ء ب�صكل منف�صل 

�أو متز�من بهدف �لتعامل ب�صهولة مع �أي طارئ.

الكاظمي : ما يجمع �سعوبنا اأكرث مما يفرقها.. واالإرهاب لن يجد له مو�سع قدم يف العراق
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 309،312 فح�سا ك�سفت عن 998 اإ�سابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1،559 حالة جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�صيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�صيا 
نطاق �لفحو�صات يف �لدولة بهدف �الكت�صاف �ملبكر وح�صر �حلاالت 
19" و�ملخالطني لهم  "كوفيد -  �مل�صابة بفرو�س كورونا �مل�صتجد 
وعزلهم �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 309،312 فح�صا جديد� خال 
با�صتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  �ملا�صية   24 �ل�  �ل�صاعات 

�أف�صل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.

  و�صاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�صي و�لفح�س يف �لدولة وتو�صيع نطاق 
�لفحو�صات على م�صتوى �لدولة يف �لك�صف عن 998 حالة �إ�صابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من  �مل�صتجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��ازم��ة،  �ل�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح��االت 

جمموع �حلاالت �مل�صجلة 715،394 حالة.
�ل�����وز�رة ع��ن وف���اة ح��ال��ة م�صابة وذل���ك م��ن تد�عيات  �أع��ل��ن��ت     كما 
يف  �لوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  �مل�صتجد،  ك��ورون��ا  بفرو�س  �الإ�صابة 
عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�صحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،036 �لدولة 

�أ�صفها وخال�س تعازيها ومو��صاتها لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�صفاء 
�لعاجل جلميع �مل�صابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات 
�ل�صحية و�لتقيد بالتعليمات و�اللتز�م بالتباعد �الجتماعي �صماناً 
ل�صحة و�صامة �جلميع.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �صفاء 1،559 حالة 
"كوفيد19-" وتعافيها  �مل�صتجد  كورونا  بفرو�س  مل�صابني  جديدة 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�صحية �لازمة منذ 
دخولها �مل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع حاالت �ل�صفاء 700،548 

حالة.

ال�سفري التون�سي يزور مقر تريندز وي�سيد باأن�سطته البحثية والعلمية
•• ابوظبي-الفجر:

�صفر  بنميم،  م��ع��ز  ���ص��ع��ادة  �أ���ص��اد   
ج���م���ه���وري���ة ت���ون�������س ل������دى دول�����ة 
�الإم��������������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة، 
للبحوث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  باأن�صطة 
و�لعلمية،  �لبحثية  و�ال�صت�صار�ت 
ذلك  ج��اء  �إ���ص��د�ر�ت��ه.  ومب�صتوى 
ل�"تريندز" ولقاءئه  زيارته  خال 
�لعلي،  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور حم��م��د 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�"مركز تريندز 

للبحوث و�ال�صت�صار�ت". 
�أهمية  �ل�������ص���ف���ر  �����ص����ع����ادة  و�ك�������د 
�ل���ت���ع���اون �ل��ب��ح��ث��ي و�ل��ع��ل��م��ي بني 
�لبحوث  "ومر�كز  "تريندز  مركز 

فتوح  و�لدكتور  �الإد�ري���ة،  �ل�صوؤون 
هيكل رئي�س قطاع �لبحث �لعلمي، 
�إد�رة  مدير  �ملهري  فهد  و�الأ�صتاذ 
و�لباحث  �ل���ع���امل���ي،  �ل���ب���اروم���ي���رت 
و�لباحث  �ل�����ص��امل��ي،  ���ص��امل  حم��م��د 
– �أكد  عبد �هلل خليفة بن مرتف 
حر�س تريندز على تعزيز �لتعاون 
�لفكرية  �مل�����ر�ك�����ز  م����ع  �ل���ب���ح���ث���ي 
�ل��ت��ون�����ص��ي��ة.، م�����ص��ر� ����ص��ار �ىل �ن 
تريندز  توجهات  ياأتي �صمن  ذلك 
وعلمية  ب��ح��ث��ي��ة  ����ص���ر�ك���ات  ل��ب��ن��اء 
�ملوؤ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ف���اع���ل���ة 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل مبا 
�ليها  �لتي ي�صعى  �الأه��د�ف  يحقق 
وتعزيز  �ل���ق���ر�ر  ���ص��ن��اع  خ��دم��ة  يف 

�أن  �إىل  م�����ص��ر�ً   ،2021 ي��ول��ي��و 
هذه �الإج��ر�ء�ت �ال�صتثنائية كانت 
مل���و�ج���ه���ة خ��ط��ر يهدد  ����ص���روري���ة 
�لدولة �لتون�صية ومعاجلة �لف�صل 
�لوطنية  �الأزم��������ات  م���و�ج���ه���ة  يف 
وخا�صة �أزمة �نت�صار وباء كوفيد-
�لقر�ر�ت  ه���ذه  �أن  و�أك�����د    .19
�لتون�صية  �لدولة  ��صتقر�ر  كر�صت 
�ل�صيادة  و�إع�������ادة  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا، 
�ل�صفر  و�أ���ص��اد  �لتون�صي.  لل�صعب 
بعاقات  �ل��دول��ة  ل���دى  �لتون�صي 
�لعربية  �الإم������ار�ت  ودول����ة  ت��ون�����س 
�إىل  م�����ص��ر�ً  و�ل��ق��وي��ة،  �لتاريخية 
حر�س قيادتي �لبلدين على تعزيز 

ها يف كافة �ملجاالت.

وعر�س  ت��ون�����س،  يف  و�ل����در������ص����ات 
�إبر�م  ت�صهيل  يف  �مل�صاعدة  تقدمي 
�تفاقيات تعاون بحثي بني تريندز 
و�ملر�كز �لبحثية بجمهورية تون�س 
م����ن �ج�����ل ت����ب����ادل �مل���ع���رف���ة ودع����م 
لبناء  �ل��د�ع��م��ة  �لعلمية  �جل��ه��ود 
ورحب  �صحيحة.  دول��ي��ة  ع��اق��ات 
بفكرة ت��ع��اون �مل��رك��ز م��ع ع��دد من 
�لتون�صيني  و�خل�����رب�ء  �ل��ب��اح��ث��ني 
�إ�صد�ر�تهم  بع�س  ن�صرو�  �ل��ذي��ن 

لدى تريندز.
ك��م��ا ق���دم ���ص��ع��ادة �ل�����ص��ف��ر �صرحا 
حول  ت��ري��ن��دز  لباحثي  تو�صيحيا 
�لرئي�س  �تخذها  �لتي  �الإج���ر�ء�ت 
�ل��ت��ون�����ص��ي ق��ي�����س ���ص��ع��ي��د ي���وم 25 

م��ن جانبه رح��ب �ل��دك��ت��ور حممد 
ل�"مركز  �لتنفيذي  لرئي�س  �لعلي 
و�ال�صت�صار�ت"  للبحوث  ت��ري��ن��دز 
ب���ال�������ص���ف���ر �ل���ت���ون�������ص���ي وق�������دم له 
تريندز  الأن�صطة  تو�صيحياً  عر�صاً 
و�خلدمات  و�ل��ف��ك��ري��ة،  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
�لتي يقدمها حول خمتلف ق�صايا 
ي��دع��م ���ص��ن��اع �لقر�ر  �ل���ع���امل مب���ا 

و�لباحثني و�الأكادمييني. 
وج���رى خ���ال �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �صبل 
�لتعاون بني مركز تريندز و�ملر�كز 
�ل��ف��ك��ري��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ت��ون�����ص��ي��ة ، 
ح��ي��ث �أك���د �ل��دك��ت��ور �ل��ع��ل��ي خال 
�للقاء �لذي ح�صره كلٌّ من �ل�صيد 
قطاع  رئي�س  يو�صف  �أح��م��د  م���ازن 

حم��م��د �ل��ع��ل��ي درع����اً ت��ذك��اري��ة �إىل 
تقدير�ً  �لتون�صي  �ل�صفر  �صعادة 

ثقافة �لبحث �لعلمي .
�لدكتور  ق����دم  �ل���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 

�أه��د�ه جمموعة من  لزيارته، كما 
كتب �ملركز و�إ�صد�ر�ته.

ال�سحة تعلن تقدمي 66،572 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

من  جرعة   66،572 تقدمي  عن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  �ملا�صية   24 �ل�  �ل�صاعات  "كوفيد19-" خال  لقاح 
ومعدل  جرعة   18،056،765 �م�س  حتى  تقدميها  مت  �لتي  �جل��رع��ات 

توزيع �للقاح 182.57 جرعة لكل 100 �صخ�س.
�إىل  و�صعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفر  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة 
�لو�صول �إىل �ملناعة �ملكت�صبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �صت�صاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلاالت و�ل�صيطرة على فرو�س كوفيد19-.

حماكم م�ستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عاملية اجلودة

من�سور بن زايد يعتمد اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لدائرة الق�ساء يف اأبوظبي 2021 - 2023 
•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ من�صور  �صمو  �عتمد 
وزير �صوؤون �لرئا�صة، رئي�س د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، �خلطة �ال�صرت�تيجية 
�نطاق  نقطة  ت�صكل  و�لتي   ،2023  -  2021 �لق�صاء  لد�ئرة  �جلديدة 
حمورية يف م�صرة تطوير �لعمل �لق�صائي خال �ملرحلة �ملقبلة، لتحقيق 
ت�صتهدف  ومتكاملة  متطورة  منظومة  �إط��ار  يف  عاملياً،  �لق�صائية  �ل��ري��ادة 

�لو�صول �إىل حماكم م�صتقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عاملية �جلودة.
و�أو�صح �صعادة �مل�صت�صار يو�صف �صعيد �لعربي، وكيل د�ئرة �لق�صاء يف �أبوظبي، 
�أن �خلطة �ال�صرت�تيجية �جلديدة ترتكز على 4 �أولويات ت�صتهدف �صمان 

�لرتكيز  �مل�صتقبل، مع  ��صت�صر�ف  �صوء  �الأعمال يف  و��صتمر�رية  �ال�صتد�مة 
�إ�صعاد �ملتعاملني عرب تقدمي خدمات عدلية وق�صائية ذكية ومبتكرة،  على 
�لق�صائية  �الأح��ك��ام  ج���ودة  و�صمان  �لق�صائي  �لتخ�ص�س  دع��م  ع��ن  ف�صا 
و�أعمال �لنيابة �لعامة، وتعزيز م�صاركة د�ئرة �لق�صاء وتو�جدها يف �ل�صاحة 
�لق�صائية �لعاملية. وقال �إن �الأولوية �ال�صرت�تيجية �الأوىل �ملتمثلة يف "دعم 
�لنيابة  و�أع��م��ال  �لق�صائية  �الأح��ك��ام  ج��ودة  و�صمان  �لق�صائي  �لتخ�ص�س 
�لعامة"، تهدف �إىل تعزيز �ملحاكم و�لنيابات �ملخت�صة ومو�كبة �لت�صريعات 
�ملحلية �جلديدة، مبا يدعم توجه د�ئرة �لق�صاء و�إمارة �أبوظبي يف حتقيق 
حركة  على  ب��دوره  ينعك�س  ما  �لق�صائي،  �لنظام  يف  و�لعاملية  �ملحلية  �لثقة 
�لنمو و�ال�صتثمار. و�أ�صاف �أن �الأولوية �لثانية ت�صتهدف �صمان �ال�صتد�مة 

و��صتمر�رية �الأعمال يف �صوء ��صت�صر�ف �مل�صتقبل، من خال و�صع م�صتهدفات 
م�صت�صرفة للم�صتقبل ولانت�صار �لرقمي و�جلغر�يف، ما يتيح خيار�ت متعددة 
للمر�جعني و�ملتعاملني يف �لو�صول �إىل خدمات د�ئرة �لق�صاء، وال�صيما يف 

ظل �ملتغر�ت �حلالية يف �الإجر�ء�ت و�لعمليات �لق�صائية.
و�أ�صار �مل�صت�صار يو�صف �لعربي، �إىل �رتكاز �الأولوية �لثالثة �ملتعلقة ب�صمان 
�إ�صعاد �ملتعاملني عرب تقدمي خدمات عدلية وق�صائية ذكية ومبتكرة، على 
�إطاق �لرب�مج و�خلطط و�مل�صاريع �ملبتكرة، لتوفر خدمات ت�صاهي �أف�صل 
من  و�ال�صتفادة  و�لق�صائي،  �لعديل  �لقطاع  يف  �ملقدمة  �لعاملية  �خل��دم��ات 
�ال�صطناعي،  بالذكاء  �ملعززة  و�ل�صريعة  �لذكية  و�خلدمات  �لتقني  �لتطور 

مبا يتيح خيار�ت عدة لتلقي و�إجناز �ملعامات عرب �لهو�تف �لذكية.

�لق�صاء  د�ئ��رة  م�صاركة  تعزيز  يف  �لر�بعة  �الأولوية  �أهمية  �إىل  ?وتطرق 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ع��امل��ي��ة، ل��رت���ص��خ دوره����ا  �ل�����ص��اح��ة �لق�صائية  وت��و�ج��ده��ا يف 
�ل�صركاء يف �حلفاظ على �أمن و��صتقر�ر �ملجتمع، �صو�ء من ناحية �لتوعية 
�أو �لت�صريعات �أو �الأحكام �لر�دعة يف �جلر�ئم �لتي مت�س �لن�صيج �ملجتمعي، 
�ملمار�صات  �أف�صل  على  و�الط��اع  �لدوليني  �ل�صركاء  مع  �لعمل  عن  ف�صا 
�ملحلي  �لق�صائي  �لنظام  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  للتطبيق  وتهيئتها  �لق�صائية 

لتعزيز تو�جدها عاملياً.
ولفت �إىل وجود متابعة تقنية متطورة ت�صمن �إد�رة �الأد�ء ومتابعة �ملوؤ�صر�ت 
�لت�صغيلية و�ال�صرت�تيجية بدقة وكفاءة، من خال منهجية متكاملة ب�صكل 

�إلكرتوين يغطي جميع وحد�ت �لعمل �لق�صائية و�لعدلية يف �لد�ئرة.

اليوم الأحد اجلديد  الدرا�سي  للعام  دوامهم  يبا�سرون  وطالبة  طالب  مليون   1.2

جودة التطبيق للعام الدرا�سي اجلديد  ل�سمان  جمموعات  و4  املدر�سي  بالعمل  تتعلق  حماور   4
»ادر�س – حدد - حتقق – �سمم – طور«.. 5 خطوات للعودة االآمنة يف املدار�س

•• دبي - حم�شن را�شد

عودة بعد عامني
موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ع��ام  �لتعليم  ل�����ص��وؤون  �ل��دول��ة  وزي���رة  ه��ن��اأت 
�لطلبة  �مل��ه��ري،  م�صبح  ���ص��امل  بنت  جميلة  �مل��در���ص��ي،  للتعليم  �الإم�����ار�ت 
�لعامني  لقر�بة  ��صتمر  �نقطاع  بعد  �لدر��صة  �إىل مقاعد  مبنا�صبة عودتهم 
ب�صبب ظروف �جلائحة، د�عية �جلميع �إىل �لتعاون و�لتكاتف الإجناح �لعام 
�إىل  ح�صورهم  ��صتمر�ر  و�صمان  �لطلبة  �صامة  على  و�حل��ف��اظ  �لدر��صي 

مد�ر�صهم ب�صكل �آمن.
�حلكومية  مد�ر�صهم  �إىل  وطالبة،  طالب  مليون   1.2 نحو  يتوجه  حيث 
ط��ال��ب وطالبة  و134  �أل���ف   282 – منهم  – �الأح����د  �ل��ي��وم  و�خل��ا���ص��ة، 
 ،2022-2021 ببدء �لعام �لدر��صي �جلديد  �إيذ�ناً  باملد�ر�س �حلكومية  
وفق "�صيناريو"، حددته موؤ�ص�صة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�صي ال�صتقبال �لطلبة 
يف �لتعليم �لو�قعي يومياً للجميع، و�لتعليم �لهجني )ح�صوري و�قعي - عن 
"�للونية" �لثاثة، )�الأخ�صر و�لربتقايل  �ملد�ر�س  لت�صنيفات  بُعد(، ووفقاً 
و�الأحمر(، و�لتي ترمز ملدى جاهزية �ملد�ر�س وتطبيق �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 

وتوفر �ملعلمني، و�ملعاير �لقيا�صية �الأخرى �ملقررة ال�صتقبال �لطلبة.
�لدور  على  �لعام  �لتعليم  ل�صوؤون  �لدولة  وزي��رة  �صددت معايل  ومن جهتها 
�ل��رتب��وي كقادة تربويني،  �مل��ي��د�ن  �مل��د�ر���س يف  �ل��ذي �صيلعبه م��در�ء  �لكبر 
حيث �صيتولون متابعة تطبيق بروتوكول ت�صغيل �ملن�صاآت �لتعليمية، ومتابعة 
م�صيدة  مد�ر�صهم  يف  �لوقائية  و�ل��ت��د�ب��ر  �الح��رت�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت  تطبيق 
بدعم ومتابعة �لقيادة �لر�صيدة �لتي �صخرت كافة �الإمكانيات و�الأدو�ت لدعم 
�لتعليمية  �ملنظومات  م�صاف  �إىل  به  للو�صول  �ل��دول��ة،  يف  �لتعليم  م�صرة 
�لتعليم  ��صتمر�ر  على  �ل��ق��ي��ادة  حر�صت  �إذ  �ل��ع��امل��ي،  �مل�صتوى  على  �ل��ر�ئ��دة 
لي�صتمر  يلزم  ه��ذ� �الجت��اه ووف��رت كل ما  دون توقف، وح�صدت �جلهود يف 
�لطلبة يف تلقي �لعلوم و�ملهار�ت بغ�س �لنظر عن �لظروف ، مبينة معاليها 
�جلميع  من  متابعة  وتتطلب  ��صتثنائية،  �لعام  هذ�  �ملد�ر�س  �إىل  �لعودة  �أن 
وت�صافر �جلهود لتامني عودة �لطلبة، مبا ي�صهم تاليا يف دفع عجلة �لعام 
على  �صتعمل  �مليد�نية  فرق  �أن  معاليها  موؤكدة  و��صتمر�ره،  قدما  �لدر��صي 
رعاية �لطلبة من �لناحية �لنف�صية و�الجتماعية ب�صبب ما خلفته �جلائحة 
من �آثار عميقة لديهم، �إىل جانب �لعمل على �صد �لفجو�ت �ملعرفية لديهم، 

وتاأهيلهم ملختلف مر�حلهم �لدر��صية.
��صتقبال  يف  �لكاملة  جاهزيتها  �ملدر�صي  للتعليم  �الإم���ار�ت  موؤ�ص�صة  و�أك��دت 
خمتلف  يف  م��در���ص��ة   564 يف   ،2022-2021 �جل��دي��د  �ل��در����ص��ي  �ل��ع��ام 
مناطق �لدولة، �صاحمه للطاب من �لذين مل يتمكنو� من �حل�صول على 

نتيجة م�صحة �الأنف �ل� "PCR" ب�صبب �الإقبال �لكبر على مر�كز فح�س 
"كوفيد 19"، قبل يوم �الأحد باإمكانية مبا�صرة �لدو�م يوم �الإثنني بعد تلقي 

�لنتيجة �ل�صلبية.
وحددت �ملوؤ�ص�صة خم�س خطو�ت للعودة �الآمنة يف �ملد�ر�س تتمثل يف " �در�س 
– �صمم – طور"، تتمثل يف در��صة �لبيانات و�الإح�صائيات  – حدد - حتقق 
ملن�صبي  �ل�صحية  و�حل��ال��ة  �لب�صرية  و�مل����و�رد  وجاهزيته  باملبنى  و�ملتعلقة 
�ملدر�صة و�لطلبة وحتليل �الأو�صاع و�الحتياجات، ثم �ملرحلة �لثانية وحتديد 

منوذج �لعودة وفق �ملعاير �ملوجودة.
"حتقيق"، الإجر�ء�ت  �الأمنة،  �لعودة  �لثالثة من خطو�ت  �ملرحلة  وتت�صمن 
�لعودة  �إج��ر�ء�ت  بو�صع خطة تطبيق  �لقيام  و�ل�صامة من خال  �ل�صحة 
�الأمنة من جاهزية �ملر�فق وت�صكيل فرق �لعمل وحتديد �الأدو�ر و�مل�صوؤوليات 
ورفع  �ملتابعة  ون��ظ��ام  و�الأزم����ات  و�ل��ط��و�رئ  �ملبنى  الإد�رة  وخطة  وتوزيعها 
�لتقارير، ثم تاأتي �ملرحلة �لر�بعة وت�صميم �خلطة �لت�صغيلية و�الأخذ بعني 
�خلام�صة  �ملرحلة  تاأتي  ثم  �الأك��ادمي��ي،  و�الأد�ء  �لطلبة  �حتياجات  �العتبار 
و�ملتعلقة بالتطوير و�لتح�صني و�لتطبيق �لعملي للتخطيط �ل�صابق وحتديد 
وقت للتاأمل و�ملر�جعة ومن ثم رفع �لتقارير و�لتطوير بناًء على �لتحليل 

�ليومي و�لتغذية �لرجعية من �لرئي�س �ملبا�صر.
��صتعد�د�ت مكثفة  �صيتم و�صط  �ملدر�صي  �لدو�م  �أن مبا�صرة  �ملوؤ�ص�صة  و�أكدت 
�ملن�صاآت  ت�صغيل  ب��روت��وك��ول  ذل��ك  خ��ال  مطبقة  ���ص��ورة،  �أمت  على  �ت��خ��ذت 
�لتعليمية �ملعتمد من قبل �جلهات �ملعنية يف مد�ر�صها، حفاظا على �صامة 
طبيعة  م��ع  يتو�فق  مب��ا  و�لفنية،  و�لتدري�صية  �الإد�ري����ة  و�ل��ك��و�در  �لطلبة 
خمتلف  بني  و�لتعاون  �ملتابعة  من  مزيد  ت�صتدعي  �لتي  �لر�هنة  �لظروف 
مكونات �ملجتمع �ملدر�صي �إىل جانب �أولياء �الأمور، مع �الأخذ بعني �العتبار 
لويل  بعد  �لتعلم عن  �إت��اح��ة خيار  و  �إىل مد�ر�صهم  �لطلبة  ب��اإع��ادة  �ل��ت��درج 

�الأمر، �أو تاأخر بع�س �لطلبة بااللتحاق بالدو�م �حل�صوري ب�صبب ��صتكمال 
متطلباته كنتيجة �لفح�س �ل�صلبية مل�صحة �الأنف.

جاهزية املدار�ش
�أكدت مدير عام موؤ�ص�صة �الإم��ار�ت للتعليم �ملدر�صي، �لدكتورة  من ناحيتها 
ر�ب��ع��ة ع��ل��ي �ل�����ص��م��ي��ط��ي، ع��ل��ى ج��اه��زي��ة �مل���د�ر����س ال���ص��ت��ق��ب��ال �ل��ط��ل��ب��ة وفق 
�لفريق  ب��روح  �لعمل  �أهمية  �إىل  �صعادتها  م�صرة  �ملعتمدة،  �ل��ربت��وك��والت 
�لو�حد للت�صدي الأي حتديات قد تطر�أ، �إذ مت �تخاذ ما يلزم من �إجر�ء�ت 
وو�صع �أدلة ميد�نية ملدر�ء �ملد�ر�س و�لكو�در �لتدري�صية متكنهم من �مل�صي 
�ليوم  �إد�رة  و  مد�ر�صهم  يف  للطلبة  �حل�صوري  �لتعليم  ��صتد�مة  يف  قدما 

�لدر��صي بكل كفاءة و�حرت�فية.
و�أو�صحت �أن طبيعة �ملرحلة �لر�هنة تتطلب �إىل جانب �لتعاون، مرونة يف 
تطبيق �الأنظمة �لتعليمية يف �ملد�ر�س للتاأكد من �تقان �لطلبة ملهارتهم كل 
ح�صب مرحلته �لدر��صية، مبا ي�صهم يف رفع كفاية �لطلبة و�تقانهم للمهار�ت 
�ملطلوبة، مبا يكفل مو��صلة ��صتمر�ر تطور �لطلبة �الأكادميي و�ملعريف وفق 

�أعلى �ملعاير و�أرقى �ملنهجيات �ملتبعة يف هذ� �ل�صاأن.
 564 رف��ع جاهزية  م��ن  �أي�����ص��اً  �ملا�صية  �ل��ف��رتة  �أن��ه��ا متكنت خ��ال  وبينت 
مدر�صة يف خمتلف مناطق �لدولة، و�صمل ذلك �أعمال �صيانة وتطوير كاإعادة 
توزيع للممر�ت، و�لتاأكد من �أنظمة �لت�صدي للحريق و�لتهوية �إىل جانب 
جتهيز غرف عزل وفقا ملتطلبات �جلهات �ل�صحية يف �لدولة، و�إد�رة مناطق 

جتمع �لطلبة، ورعاية �لطلبة كذلك من �أ�صحاب �لهمم.

اإدارة اليوم الدرا�سي
�مليد�نية  فرقها  م��ع  �ملا�صية،  �ل��ف��رتة  خ��ال  عملت  �أن��ه��ا  �ملوؤ�ص�صة  و�أف����ادت 

وبالتعاون مع �جلهات �ملعنية، على و�صع �أدلة �إر�صادية الإد�رة �ليوم �لدر��صي 
ملختلف �ملر�حل �لتعليمية مبا فيها ريا�س �الطفال، بدء� من �صعود �لطلبة 
�إطار  �أروق��ت��ه��ا، يف  د�خ��ل  �مل��در���ص��ة، وحركتهم  �إىل  ودخولهم  �حل��اف��ات  �إىل 
من تعاون كافة مكونات �ملجتمع �ملدر�صي حلماية �لطلبة و�صمان مو��صلة 
تثقيفية،  وبر�مج  �أن�صطة،  من  لهم  �ملد�ر�س  توفره  مبا  ومتتعهم  تعليمهم 

وتوعوية وترفيهية.
و�أو�صحت �أن �الأدلة �الإر�صادية تت�صم باملرونة، وتتيح خيار�ت �صل�صلة للتعامل 
�مل�صتجد�ت، وحر�صت على تهيئة �لطلبة للدو�م �حل�صوري يف �ملد�ر�س  مع 
�إىل جانب  �لتعلم عن بعد لويل �الم��ر يف حال رغب ذل��ك،  �إتاحة خيار  مع 
من  و�لثاين  �الأول  �الأ�صبوع  خ��ال  مد�ر�صهم  �إىل  �لطلبة  �إع��ادة  يف  �لتدرج 
�لعام �لدر��صي وتطبيق �صيناريوهات �لتعليم �ملختلفة �صو�ء ب�صكل منف�صل 

�أو متز�من بهدف �لتعامل ب�صهولة مع �أي طارئ.

املدر�سي للعمل  حماور   4
حددت موؤ�ص�صة �الإمار�ت للتعليم �ملدر�صي الإد�ر�ت �ملد�ر�س 4 حماور للعمل 
�ملدر�صي تخت�س بجميع �حللقات �لر��صية تتعلق ب� �الإد�رة و�لتنظيم، و�ل�صحة 

و�ل�صامة، �لتعليم و�لتعلم، �لتوعية و�لتمكني.
وت�صمل �ملحاور حتليل ودر��صة �لو�قع �ملدر�صي و�لنموذج �لت�صغيلي ومر�عاة 
�ملنا�صط،  �ملبنى يف جميع  �لطلبة يف  ت��و�ج��د  �أث��ن��اء  �الح��رت�زي��ة  �الإج����ر�ء�ت 
وتنظيم مهام و�أن�صطة �لتخطيط �ل�صفي بني معلمي �ملو�د وتوفر �مل�صاحة 
�لزمنية للمعلم للمتابعة و�لتوجيه وم�صاركة �للو�ئح و�ل�صيا�صات و�لتوقعات 
�الأدو�ر  على  �ملدر�صية  �لفرق  جميع  وتدريب  �لعاقة  �أ�صحاب  مع  �لعامة 
يتنا�صب مع  و�لهجني مبا  �لو�قعي  �لتعليم  لتطبيق  �مل�صتجدة  و�مل�صوؤوليات 

�ملعاير و�لتوقعات.

التطبيق جودة  ل�سمان  عمل  جمموعات   4
4 فرق تخت�س بالعمل �ملدر�صي  حددت موؤ�ص�صة �الإم��ار�ت للتعليم �ملدر�صي 
�لبيئة  وفريق  �لتعليم  ��صتمر�ر  فريق  يف،  تتمثل  �لتطبيق  ج��ودة  ل�صمان 

و�ل�صحة و�ل�صامة و�لفريق �الأكادميي وفريق جودة �حلياة.
وم�صاعد  �ملدر�صة  مدير  هم  �أع�صاء  �أربعة  �لتعلم  ��صتمر�رية  فريق  وي�صم 
�إد�ري، وروؤ�صاء �لفرق �الأخرى، و�ملمر�س، وفريق �لبيئة و�ل�صحة �ل�صامة 
وي�صم رئي�س وحدة �خلدمات �ملدر�صية ومن�صق �ل�صوؤون �الإد�ري��ة و�ملمر�س 
�الأكادميي وي�صم م�صاعد  و�خت�صا�صي �صحة و�صامة و�حلار�س، و�لفريق 
�ملدير، ومعلم �أول �أو من�صق �ملو�د، وفريق جودة �حلياة وي�صم م�صاعد �ملدير 

و�ملر�صد �الأكادميي و�صابط �ل�صامة.

مل يتمكنوا من احل�سول على نتيجة الـ  PCR بالدوام يوم االإثنني ملن  • ال�سماح 
للمدار�س ح�سورهم  ا�ستمرار  و�سمان  الطلبة  �سالمة  على  واحلفاظ  للتعاون  اجلميع  اأدعو  املهريي:  •جميلة 

املن�ساآت التعليمية ت�سغيل  بروتوكول  تطبيق  ملتابعة  الكبري  الدور  املدار�س  • ملدراء 
للطلبة احل�سوري  الدوام  على  تطراأ  قد  حتديات  الأي  للت�سدي  الواحد  الفريق  بروح  العمل  ال�سميطي:  • رابعة 

ن�سائية مب�ساهمة  دبي  اأوقاف  اإجمايل  % من   50
•• دبي-وام:

�أن م�صاركة �ملر�أة يف  �أفادت موؤ�ص�صة �الأوق��اف �صوؤون �لق�صر بدبي 
�مل�صاهمني  ن�صبة  �إج��م��ايل  من  باملائة   50 بلغت  �ملوؤ�ص�صة  �أوق���اف 
فيما يزيد عدد �الأوقاف �لتي قدمتها �لن�صاء على 92 وقفا خال 
م�صاهمة �ملر�أة يف �لوقف  يف  �رتفاعا  �ملوؤ�ص�صة  و�صهدت  عاما.   15
خال �لعامني �ملا�صيني وتوزعت �الأوقاف �لتي �صاركت بها �ملر�أة 
على �الأبنية و�ملحات �لوقفية و�لفلل �صكنية و�الأر��صي �لوقفية 
�ملالية و�الأ�صهم. ومت تخ�صي�س ريع �الأوق��اف لرعاية  و �الأوق��اف 
�صوؤون �مل�صاجد ومل�صرف �لرب و�لتقوى وعو�ئل �لو�قفني و�الأيتام 

و�أ�صحاب  �لتعليم  على  �الأوق���اف  باقي  خم�ص�صات  توزعت  فيما 
�لهمم و�صقيا �ملاء و�ل�صحة و�حلجاج وبناء �مل�صاجد وغرها.

و�صوؤون  �الأوق���اف  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �الأم��ني  �ملطوع  علي  �صعادة  وهناأ 
�لق�صر بدبي �ملر�أة �الإمار�تية مقدر� �إجناز�تها يف خمتلف �ملجاالت. 
�لعامني  �لوقف خال  �مل��ر�أة يف  �رتفاع م�صاهمة  �أن  �ملطوع  و�أف��اد 
لدى  �ملجتمعية  بامل�صوؤولية  �لعايل  �حل�س  على  موؤ�صر  �ملا�صيني 
�لرجل  �إىل جنب مع  �لوقوف جنبا  و�لرغبة يف  �الإمار�تية  �مل��ر�أة 
يف �مل�صاركة يف متكني �ملجتمع من خال �لعمل �خلري و�ملبادر�ت 
�الإن�صانية وهو مايحقق مبد�أ �لوقف للجميع �لذي تتبناه موؤ�ص�صة 
عبد�هلل  لطيفة  �لدكتورة  �لو�قفة  قالت  جانبها  وم��ن  �الأوق���اف. 

�لنعيمي �إنها ت�صجع �لن�صاء يف �الإمار�ت على �مل�صاركة يف �مل�صروعات 
�لوقفية كل على قدر ��صتطاعتها ملا له من �أثر طيب يف �لنفو�س 
وك��ذل��ك على �الآخ��ري��ن ومل��ا يحققه �ل��وق��ف و�لعمل �خل��ري من 
موؤ�ص�صة  بدور  �لنعيمي  و�أ�صادت  �ملجتمع.  �إيجابي م�صتد�م يف  �أثر 
�الأوقاف  ت�صجيل  خال  من  فيها  �لعاملني  و�حرت�فية  �الأوق��اف 
ب�صهولة وي�صر خال مدة التزيد على يومني د�عية �جلميع �إىل 
�لتي  �ملتعددة  �لوقفية  م�صروعاتها  على  و�لتعرف  �ملوؤ�ص�صة  زي��ارة 
ت�صهم يف رعاية �الأيتام وتوفر �لعاج للمر�صى ودعم �لطلبة غر 
�لقادرين ال�صتكمال در��صتهم ورعاية �صوؤون �مل�صاجد وغرها من 

�أعمال �لرب.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�الإمار�ت  عام مركز  �لنعيمي، مدير  �صلطان حممد  �لدكتور  �صعادة  قال 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  �إن  �ال�صرت�تيجية،  و�لبحوث  للدر��صات 
�تخذت نهًجا رياديًّا يف متكني �ملر�أة ب�صتى �ملجاالت، ونظرت �إليها ب�صفتها 
نها من حتقيق  �صريًكا فاعًا يف م�صرة �لوطن �لتنموية؛ �الأمر �لذي مكرّ
�لدولة،  مكانة  تعزيز  يف  خالها  م��ن  �أ�صهمت  م�صبوقة،  غ��ر  �إجن���از�ت 

و�إعاء ��صمها يف �صتى �ملنابر، �ملحليرّة و�الإقليميرّة و�لعامليرّة.
�لثامن  �لذي ي�صادف  �الإمار�تية،  �مل��ر�أة  �صعادته - مبنا�صبة يوم  و�أ�صاف 
و�لع�صرين من �أغ�صط�س كل عام - �أن �حتفال دولة �الإمار�ت بهذه �ملنا�صبة، 
�لتي جاءت هذ� �لعام حتت �صعار "�ملر�أة طموح و�إ�صر�قة للخم�صني"، هو 

فر�صة لتاأكيد دور �ملر�أة �الإمار�تية �لفاعل، و�جلهود �لتي بذلتها خال 
له،  للمغفور  فيها  �الأول  �لف�صل  ك��ان  �لتي  �ملا�صية،  �خلم�صني  �الأع���و�م 
�أنا  �ل��ذي قال يوًما:  ث��ر�ه،  �آل نهيان، طيرّب �هلل  ز�ي��د بن �صلطان  �ل�صيخ 
ن�صر �ملر�أة .. �أقولها د�ئًما لتاأكيد حقها يف �لعمل و�مل�صاركة �لكاملة يف 
�أن قيادتنا �لر�صيدة و��صلت �لعمل على نهج  بناء وطنها. و�أكد �لنعيمي 
ز�يد، وعززت يف �ملر�أة �الإمار�تية �لطموح �إىل �أن تكون �صريكة يف م�صرة 
بدعم  حتقق  �ملتفرد  جناحها  �أن  �إىل  م�صًر�  و�حلد�ثة،  و�لنه�صة  �لبناء 
"�أمرّ �الإمار�ت" �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �الحتاد �لن�صائي 
�لعام رئي�صة �ملجل�س �الأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�صة �الأعلى ملوؤ�ص�صة 
�لتنمية �الأ�صرية، �لتي حر�صت على دعم �ملر�أة ومتكينها من نْيل حقوقها 
كافة، و�صدد على �أن هذ� �لدعم مل يقت�صر على �ملر�أة يف �الإمار�ت، بل �متد 

�إىل ن�صاء �لعامل، مببادر�ت وبر�مج �أ�صهمت يف حت�صني م�صتويات حياتهن 
�ملعي�صية، وتعزيز دورهن �الإيجابي يف بناء �أ�صرهن وجمتمعاتهن ودولهن. 
وحول دور �ملركز يف دعم �صيا�صات �لدولة ب�صاأن متكني �ملر�أة وتعزيز دورها 
للدر��صات  �الإم��ار�ت  مركز  �إن  �لنعيمي  قال  كافة،  �ملجاالت  يف  �الإيجابي 
�أولوياته؛  قائمة  على  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ي�صع  �ال�صرت�تيجية  و�لبحوث 
فقد جنح يف ��صتقطاب �لعديد من �لكفاء�ت �لن�صائية �ملو�ِطنة، وتعزيز 
مو�قع  وتقلُّدهن  كباحثات  تاأهيلهنرّ  يف  ي�صهم  ومهار�تهن مبا  معارفهن 
قيادية يف �ملركز .. كما �هتم �ملركز �صمن جماالت عمله، �لبحثي و�ملعريف، 
�ملر�أة  دور  تعزيز  على  ز  تركرّ وحما�صر�ت  ن��دو�ت  وعقد  �إ���ص��د�ر�ت  بن�صر 
�لقيادة وتطلعاتها يف جعلها  روؤية  �لتنموية، وحتقيق  �لدولة  يف م�صرة 
للدولة  و�مل�صتد�م  �الآم��ن  �مل�صتقبل  �صناعة  عنا�صر  من  رئي�صيًّا  عن�صًر� 

و�أهلها؛ حتى تبقى �الإمار�ت منوذًجا يحتذى به يف متكني �ملر�أة �لذي ُيعدرّ 
م�صدر فخر و�عتز�ز لنا جميًعا.

ويف �خلتام، �أ�صار �لنعيمي �إىل �أن دعم �ملر�أة يف فكر وروؤية �لقيادة �حلكيمة 
لها �إىل �صاحبة دور  � وال يتوقف عند حدود؛ ما حورّ للدولة كان كبًر� وممتدًّ
خ ح�صورها  ر�ئد يف قطاعات ر�ئدة، مثل �لطاقة �لنظيفة و�لف�صاء، ور�صرّ
و�القت�صادية؛  و�لع�صكرية  و�لدبلوما�صية  �ل�صيا�صية  �ملجاالت  يف  �ملتميز 
لت�صبح بذلك �صريًكا فاعًا يف م�صرة �لنمو و�لتطور و�حلد�ثة، و�أو�صل 
�لدولة �إىل م�صاف �لدول �لعاملية يف موؤ�صر�ت �لتناف�صية �لدولية، �الأمر 
ئها �ملركز �لثامن ع�صر عامليًّا، و�الأول عربيًّا يف "موؤ�صر  �لذي متثرّل يف تبورّ
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني"، �ل�صادر عن برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي لعام 

.2020

االإمارات للدرا�سات:املراأة االإماراتية �سريكة فاعلة يف دعم امل�سرية التنموية للدولة 

ال�سيخة �سما بنت حممد: ما حققته املراأة االإماراتية من طموح نبني عليه طموحات جديدة للخم�سني املقبلة
•• العني -وام:

رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  بن خالد  بنت حممد  �صما  �لدكتورة  �ل�صيخة  �أك��دت 
�إد�رة مركز �ل�صيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقايف �أن �ملر�أة �الإمار�تية �أبهرت 
�لع�صر �حلديث  و��صتيعابها ل�صرور�ت  �ندماجها يف �حلد�ثة  ب�صرعة  �لعامل 
وجناحها يف كافة �ملجاالت �لتي دخلت فيها ..م�صرة �إىل �أن �لقيادة �لر�صيدة 
يف  �مل���ر�أة  ل��دور  �لطموح  م��ن  عالية  م�صتويات  ميتلكون  �الإم��ار�ت��ي  و�ملجتمع 

�خلم�صني عاما �ملقبلة.
وقالت �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت حممد - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت 
28 �أغ�صط�س من كل عام -  "و�م" مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية �لذي يو�فق 
�إن جتربة متكني �مل��ر�أة يف �الإم��ار�ت جتربة ر�ئدة يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط 
من  حقوقها  جميع  للمر�أة  كفل  �الإم��ار�ت��ي  �لد�صتور  و�أن  �لعربي  و�خلليج 
خال �إقر�ره مببد�أ �مل�صاو�ة بني �جلن�صني ..د�عية بنات �الإمار�ت �إىل �الإميان 
من  �مل��زي��د  نحو  و�الن��ط��اق  باالإن�صانية  و�الإمي���ان  للقيادة  و�ل���والء  بالوطن 
�لنجاح و�لتما�صك �ملجتمعي و�لتطور �لذ�تي من خال �لعلم و�ملعرفة. وفيما 

يلي ن�س �حلو�ر ..
�ملر�أة �الإمار�تية  بيوم  �أغ�صط�س من كل عام   28 �الإمار�ت يف  �س 1 - حتتفل 
"�ملر�أة طموح و�إ�صر�قة للخم�صني" .. كيف  وحتتفل به هذ� �لعام حتت �صعار 
.. وم��ا روؤيتكم  ق��رن  �مل��ر�أة �الإمار�تية خ��ال م�صرة ن�صف  �إجن���از�ت  تقيمني 

لدور �ملر�أة خال �خلم�صني �ملقبلة ؟ 
كان للمر�أة  �الإمار�ت  �أر�س  على  �الإن�صان  وجود  وبعمق  بعيد  زمن  -منذ  ج 1 
حياة  �إىل  و�لتحول  و�ال�صتقر�ر  �لتطور  وم��ع  �ملجتمع  بناء  يف  �لكبر  دوره��ا 
�أن  بعد  �أك��رب،  دور  �الإمار�تية  للمر�أة  �أ�صبح  �ملدن  وبناء  �مل�صتد�مة  �ملجتمعات 
�لتاريخي وم�صاهماتها يف  �لتهمي�س على �لرغم من دورها  عانت قدمياً من 
�لنه�صة �حل�صارية للمجتمع �الإمار�تي يف �ملا�صي، ولكن هذ� ال يخفي دورها 
�لذي تناقلته �ل�صر عن تاريخ �ملر�أة �الإمار�تية، ومنذ قيام �الحتاد قام �ملغفور 
ث��ر�ه بدعم وت�صجيع ح�صور  نهيان طيب �هلل  �آل  �صلطان  ز�ي��د بن  �ل�صيخ  له 
�مل��ر�أة ودوره��ا �لفاعل و�أدرك��ت ذلك �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
�لرئي�صة  و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  �الحت��اد 
ز�يد  �ل�صيخ  روؤي��ة  ف��اأخ��ذت  �الإمار�ت"  "�أم  �الأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأع��ل��ى 
و�صاهمت بقوة يف نهو�س �ملر�أة و�صكلت هذه �لروؤية نقطة حتول كبرة يف حياة 

�ملر�أة �الإمار�تية.
�الإمار�ت  بناء ح�صارة  دوره��ا يف  خ��ال  �الإمار�تية من  �مل��ر�أة  ��صتطاعت  وق��د 
بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له  �ملغفور  ره��ان  �أن  و�أتثبت  �ملا�صية  عاماً  �خلم�صني  خ��ال 
�آل  ز�ي��د  �ل�صيخ خليفة بن  �ل�صمو  ث��ر�ه و�صاحب  �آل نهيان طيب �هلل  �صلطان 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�صلحة و�صمو �ل�صيخة 
�إذ �أبهرت �ملر�أة �الإمار�تية �لعامل ب�صرعة  فاطمة بنت مبارك كان رهاناً فائز�ً 
�ندماجها يف �حلد�ثة و��صتيعابها ل�صرور�ت �لع�صر �حلديث وجناحها يف كافة 
�ملجاالت �لتي دخلت فيها، وما ز�لت �لقيادة �لر�صيدة و�ملجتمع �الإمار�تي و�ملر�أة 
ميتلكون م�صتويات عالية من �لطموح لدور �ملر�أة يف �خلم�صني عاماً �لقادمة 
�الإمار�تية  �مل��ر�أة  فطموح  و�الإن�صاين  و�ملعريف  و�لعلمي  �ملجتمعي  عطائها  يف 

طموح عنو�نه �لثقة يف �لذ�ت وحمبة �لوطن و�لوالء للقيادة.
 �س 2 - قدمت دولة �الإمار�ت منوذجاً ��صتثنائياً على م�صتوى �لعامل يف متكني 
�ملر�أة �الإمار�تية يف خمتلف �ملجاالت .. من وجهة نظركم كيف ترين �لعو�مل 
�لتي �أ�صهمت يف جعل �ملر�أة �الإمار�تية ت�صل �إىل هذه �ملكانة �ملرموقة �إقليمياً 

وعامليا؟ 
ج 2 - �صاهمت �لكثر من �لعو�مل يف ذلك فمنها عو�مل ترتبط باملر�أة ذ�تها 
وعو�مل ترتبط بالعامل �ملحيط و�لتناغم فيما بينهما، ومن �أهم هذه �لعو�مل 
�أفقها  و�ت�صاع  باملر�أة  �لقيادة  �إمي��ان  �مل��ر�أة  كبر يف جناح  ب�صكل  �صاهمت  �لتي 
للخروج باملر�أة من �لدور �ل�صيق �إىل �لدور �الأو�صع �لذي ي�صمل كل قطاعات 
و�مل��ر�أة هي عاقة  �لرجل  �لعاقة ما بني  �أن  �لقيادة  �إمي��ان  �حلياة، وكذلك 
تكاملية ولي�صت تر�تبية �صلطوية، وكان هذ� �الإميان هو قاعدة �النطاق �لتي 
منها و�صلت �ملر�أة �الإمار�تية �إىل �لتميز، وعامل �آخر مهم وهو توفر �حلا�صنة 
�ملجتمعية الحتو�ء �لتغر يف نظرة �ملجتمعات للمر�أة ودورها وت�صاركها رحلة 
�حلياة، ووفر �إميان �ملجتمع بذلك �أجو�ء �صاعدت �ملر�أة كثر�ً على �لتخل�س 
�أن  �أرى  كنت  و�إن  متيزها،  طريق  يف  عقبة  متثل  �أن  �ملمكن  من  �صغوط  من 
�لوقت  مع  ولكنها  �مل��ر�أة  تو�جه  �لتي  �ملجتمعية  �لعو�ئق  بع�س  هناك  ز�ل  ما 

تنخف�س حدة �أثرها يف م�صرة �ملر�أة �الإمار�تية.
ومن �أهم �لعو�مل �أي�صاً هو قدرة �ملر�أة ذ�تها على ��صتيعاب كل �لفر�س �لتي 
�أتيحت لها و�الإميان بذ�تها وقدر�تها، فحققت �لنجاح يف كل جمال فتح �أبو�به 
و�ملوظفة  �الأم  فهي  للعامل  ملهماً  من��وذج��اً  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  فقدمت   .. لها 

و�ملثقفة  و�لوزيرة  و�ل�صيا�صية  و�ل�صفرة  و�لقيادة �حلكومية  �الأعمال  و�صيدة 
�الإمار�تية على كافة  �مل��ر�أة  �لتي جنحت فيها  �ملجاالت  و�ملبدعة وغرها من 

�ل�صعد.
�مل��ر�أة يحظى بدعم ورعاية كبرة من �لقيادة �لر�صيدة  3 - ملف متكني  �س 
�أ�صهم هذ� �لدعم  " .. كيف  "�أم �الإم��ار�ت  و�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك 

�لاحمدود بنجاح جتربة �الإمار�ت يف متكني �ملر�أة؟ 
ج 3 - جتربة متكني �ملر�أة يف �الإمار�ت جتربة ر�ئدة يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط 
�الإحتاد  باطاق  �لتمكني  �نطاقة  فمنذ  للكثر،  وملهمة  �لعربي  و�خلليج 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك  �إطاق �صمو  �إىل  1975 وو�صوال  �لن�صائي عام 
�مل��ر�أة يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ومرور�ً  ��صرت�تيجية متكني وري��ادة 
�جلن�صني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  جمل�س  كت�صكيل  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��ق��و�ن��ني  م��ن  بالعديد 
وقر�ر تخ�صي�س ن�صف مقاعد �ملجل�س �لوطني �الحتادي للمر�أة وغرها من 
�ملبادر�ت �لوطنية �لتي جعلت �الإم��ار�ت حتتل مركز�ً متقدماً عاملياً وتت�صدر 
�مل�صاو�ة بني �جلن�صني، كل ذلك ما كان ليتحقق  �لعربية يف موؤ�صر�ت  �ل��دول 
بناء  دع��م  �مل��ر�أة يف  دور  باأهمية  �لر�صيدة  قيادتنا  ل��دى  �لر��صخ  �ليقني  ب��دون 
و�أثبتت  بالفر�صة  مت�صكت  حني  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  بذكاء  ثم  و�لوطن  �لدولة 
جناحها وتفوقها وعززت مكانتها �لعلمية و�ملعرفية و�الإن�صانية حتى و�صلت 
�إىل كونها متثل %47 من �لقوى �لعاملة وت�صل �إىل 66 % من �لعاملني يف 
�لقطاع �حلكومي وت�صاهم يف �إجمايل �لناجت �لقومي بحو�يل 50 مليار درهم 

طبقاً الإح�صائية وز�رة �ملالية. 
كيف   .. �الإم��ار�ت��ي��ة  للمر�أة  �حلقوق  كافة  �الإم��ار�ت��ي  �لد�صتور  يكفل   -  4 �س 

تقيمني جهود �لدولة يف حتقيق �لتو�زن بني �جلن�صني؟
�إقر�ره  خ��ال  م��ن  ل��ل��م��ر�أة جميع حقوقها  كفل  �الإم��ار�ت��ي  �لد�صتور   -  4 ج   
مببد�أ �مل�صاو�ة بني �جلن�صني و�أقر بحق �ملر�أة يف �لتعليم و�لعمل كما �أن قانون 
مكافحة �لتميز و�لكر�هية يف �الإمار�ت حظر �أي متيز قائم على �جلن�س وكما 
و�لقو�نني  �لد�صتور  خ��ال  من  �ل��دول��ة  �أن  �ل�صابق،  �ل�صوؤ�ل  يف  �صابقاً  ذك��رت 
و�ملبادر�ت جنحت يف حتقيق معدل كبر من �لتو�زن فتحتل �الإم��ار�ت �ملركز 
حتقيق �لتو�زن بني �جلن�صني وهذ� �إجناز كبر  يف  عربياً  و�الأوىل  عاملياً   18
خا�صة بعد �إطاق جمل�س �الإمار�ت للتو�زن بني �جلن�صني وبالتاأكيد ما ز�لت 
هناك خطو�ت �أخرى ت�صعد بنا �إىل �لرتتيب �الأول عاملياً يف م�صتوى �لتو�زن 

بني �جلن�صني ليكون طموحنا د�ئماً هو �لريادة.

�س 5 - �ملر�أة �الإمار�تية حققت �لعديد من �الإجناز�ت يف خمتلف �ملجاالت ال 
�صيما �لعمل �لربملاين .. كيف تقيمني جناح �ملر�أة �الإمار�تية برملانيا؟ وكيف 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ق��ر�ر  �أ�صهم 

�لن�صائي؟ �لعن�صر  من  �لربملانية  �ملقاعد  ن�صف  جعل  �هلل" يف  "حفظه 
 ج -5 �أواًل البد �أن نفهم �لتمكني على حممله �حلقيقي، فمن وجهة نظري �أن 
متكني �ملر�أة هو تكليف ولي�س ت�صريف لها بل هو �إعادة مل�صار دورها �حلقيقي يف 
منظومة �حلياة �ملجتمعية بكافة �أق�صامها و�ملر�أة من خال متابعتي لدورها 
�ملجل�س  رئي�س  �أن  نغفل  ف��ا  �مل��وع��د  وع��ل��ى  ر�ئ���دة  ك��ان��ت  �ل��ربمل��اين  �لعمل  يف 
�لوطني �الحتادي يف �لدورة �ل�صابقة كانت �إمر�أة يف �صابقة �أوىل على م�صتوى 
قر�ر  قبل  �لربملانية  �مل��ر�أة  م�صاركة  حجم  عند  نتوقف  �أن  الب��د  لكن  �ملنطقة 
"حفظه �هلل"  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�صيخ خليفة بن  �ل�صمو  �صاحب 
بتخ�صي�س ن�صف مقاعد �ملجل�س �لوطني �الحتادي للمر�أة فقد كانت م�صاركة 
�ملر�أة قبله فعلياً ال تعرب عن حقيقة وقوة �ملر�أة يف �ملجتمع وكانت �لكثر من 
جاء  ولكن  خمتلفة  العتبار�ت  �النتخابية  �لتجربة  خو�س  تخ�صى  �ل�صيد�ت 

�لقر�ر لدعمها .
�س 6 - ما هي ر�صالتكم �إىل �الأجيال �جلديدة من بنات �الإم��ار�ت خا�صة مع 

بد�ية �نطاق خم�صني عاماً جديدة مليئة بالطموح و�لعزمية و�لعطاء ؟ 
ج 6 - �الإميان بالذ�ت و�الإميان بالوطن و�لوالء للقيادة و�الإميان باالإن�صانية 
تلك �لدعائم �الأربع �لتي يجب �أن نبني عليها �نطاقتنا نحو �ملزيد من �لنجاح 
و�ل�صعي  قدر�تك  يف  و�لثقة  بذ�تك  فاإميانك  �ملجتمعي  و�لتما�صك  و�لتطور 
نحو �لتطور �لذ�تي من خال �لعلم و�ملعرفة و�لتثقيف و�لقر�ءة ورفع درجة 
�لوعي مع �ليقني بقيمة �لوطن و�الأر�س و�الإن�صان �إىل جانب �لوالء لقيادتنا 
لكل ��صرت�تيجياتها ثم �الإميان  �ملو�طن �الإمار�تي هدفاً  �لتي و�صعت �صعادة 
باأننا جزء من ح�صارة �إن�صانية نحرتم كل �ختافاتها �لثقافية ونوؤمن بقيمة 
�صخ�صية  وي�صكل  قوية  �الإن�صانية  بنيتنا  يجعل  هذ�  كل  و�لت�صامح  �لتعاي�س 

طموحة قادرة على �لعطاء و�لتميز و�لنجاح.
�س 7 - من وجهة نظركم .. كيف يعك�س �صعار �الحتفال بيوم �ملر�أة 2021 

طموح �الإمار�ت و�إميانها بدور �ملر�أة خال �خلم�صني �ملقبلة؟ 
ج 7 - �صعار �ملر�أة طموح و�إ�صر�قة للخم�صني وهو �خت�صار للحقيقة فما حققته 
عاما  للخم�صني  ج��دي��دة  طموحات  عليه  نبني  طموح  م��ن  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 

�لقادمة ليكون طموح �ملر�أة �الإمار�تية �إ�صر�قة لنجاح �خلم�صني عاما �ملقبلة.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى يكرم متطوعات خط الدفاع االأول يف احتفاله بيوم املراأة  االماراتية

�أولياء  جمل�س  وع�صو�ت  موظفات 
و�ال�صادة  و�لطلبات  �لطلبة  �أم���ور 
مب��ا ت��ق��دم��ه �مل����ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة من 

بح�صور  وذل����ك  �ل���ذي���د  م��دي��ن��ة  يف 
�صعادة ر��صد عبد�هلل �ملحيان رئي�س 
مدير  �لطنيجي  وخليفة  �ملجل�س 

يف  و�لطالبات  �لطلبة  �أم��ور  �أولياء 
�مل��ن��ط��ق��ة �ل��و���ص��ط��ى خ����ال �حلفل 
و�إ�صهامها  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ب���دور 

تكرمي  ج����رى  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  ه����ذ�   ويف 
من  �الأول  �ل��دف��اع  خ��ط  متطوعات 
�لب�صتان  �صاحية  ملجل�س  �ملنت�صبات 

عطاء كبر �صطر معاين غالية يف 
�صفحة �لوطن . و�أ�صاد �صعادة ر��صد 
�مل���ح���ي���ان رئ��ي�����س جمل�س  ع���ب���د�هلل 

و�أع�صاء  ب��ال��ذي��د  �ل��وق��ائ��ي  �ل��ط��ب 
�لطلبة  �أم��������ور  �أول������ي������اء  جم���ل�������س 
. وتخلل �حلفل تكرمي  و�لطاليات 

•• الذيد-الفجر:

�ح���ت���ف���اء ب���ي���وم �مل�������ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة 
�لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  ب���ادر جمل�س 
�لو�صطى  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل��ط��ال��ب��ات 
للتعليم  �ل�����ص��ارق��ة  ملجل�س  و�ل��ت��اب��ع 
�أم�س  م�����ص��اء  �ل�������ص���ارق���ة  ب��ح��ك��وم��ة 
�صيد�ت  نخب����ة من  بتك������رمي  �الول 
�الإم������ار�ت م��ن �مل��ت��ط��وع��ات يف خط 
�لتكرمي  وج����رى   . �الأول  �ل���دف���اع 
�ال������ص�����رت�ط�����ات  ر�ع���������ى  ح����ف����ل  يف 
وذل��ك يف  �لعامة  للوقاية  �ل��ازم��ة 
�لطلبة  �أم���ور  �أول��ي��اء  جمل�س  مقر 
و�ل��ط��ال��ب��ات يف م��دي��ن��ة �ل��ذي��د ومت 
�لطب  لتنفيذه مع مركز  �لتن�صيق 
�ل����وق����ائ����ي ب����ال����ذي����د ح���ي���ث ج���رى 
�الإ���ص��ادة ب��دورة �مل��ر�أة �الإمار�تية يف 
�لبارز  �لدور  ومنها  �مليادي�����ن  كافة 
لهن يف وقاية �ملجتمع من فرو�س 

كورونا .

�لافت و�لكبر يف خدمة �ملجتمع 
خمتلف  ويف  �ل�صعد  كافة  يف  �صو�ء 
مو�جهة  يف  ال����ص���ي���م���ا  �مل�����ج�����االت 
ك���ورون���ا و�لتي  ت��د�ع��ي��ات ف��رو���س 
�الإ�صادة بدورها وفاعليتها  ت�صتحق 

يف هذ� �مل�صهد.
بدوره �أ�صاد خليفة �لطنيجي مدير 
�أهمية  �إىل  بالذيد  �لوقائي  �لطب 
�مل��ب��ادرة يف تكرمي كوكبة من  ه��ذه 
�ليوم  ه��ذ�  يف  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لن�صاء 
�لوطني حيث مت متثليهن يف خط 
�مل��ت��ط��وع��ات يف  م���ن  �الأول  �ل���دف���اع 
وكذلك  �لب�صتان  �صاحية  جمل�س 
و�أكد  �ملجل�س  وع�����ص��و�ت  موظفات 
�الإم��ار�ت��ي��ة ت�صرب  �مل����ر�أة  �أن  ع��ل��ى 
ع��ل��ى �الق����د�م و�ملثابرة  م��ث��اال ح��ي��ا 
�لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س  ظ��ل  يف 
�أوجه �لدعم و�لتمكني  على توفر 
�لتقدم  ل��ع��ج��ل��ة  د�ع����م����ة  ل���ت���ك���ون 

و�الزدهار.

�سم�سة �سالح: املراأة االإماراتية حققت اإجنازات نوعية يف خمتلف القطاعات
•• دبي -وام:

�صالح  ���ص��م�����ص��ة  ����ص���ع���ادة  ت���ق���دم���ت 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
و�لتربيكات  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ل����ل����م����ر�أة 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك  ل�صمو 
�لعام  �ل��ن�����ص��ائ��ي  �الحت������اد  رئ��ي�����ص��ة 
لاأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�صة 
و�لطفولة �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�ص�صة 
�الإمار�ت"  "�أم  �الأ���ص��ري��ة  �لتنمية 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ي����وم �مل������ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة 
م�صيدة مبا تقدمه �صموها من دعم 
ورعاية للمر�أة يف خمتلف �ملجاالت. 
و�لتربيكات  بالتهنئة  توجهت  كما 
�ل�صيخ  �صمو  حل��رم  �ملنا�صبة  ب��ه��ذه 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�صور 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �صوؤون 
بنت  منال  �ل�صيخة  �صمو  �لرئا�صة 
رئي�صة  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حممد 
جم��ل�����س �الإم���������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
�جل��ن�����ص��ني رئ��ي�����ص��ة م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
للمر�أة. وقالت �صعادة �صم�صة �صالح 
�أنباء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���س  ت�صريح  غ��ي 
�الإمار�ت �إن �لنجاحات �لتي حققتها 
�ملر�أة �الإمار�تية يف �لقطاعات كافة 
مدعاة للفخر و�العتز�ز وهي ثمرة 
ل��ل��دع��م �ل���احم���دود �ل���ذي وفرته 
لها �لقيادة �لر�صيدة وتهيئة �لبيئة 
مبختلف  الل���ت���ح���اق���ه���ا  �ل����د�ع����م����ة 
�ل���وظ���ائ���ف و�مل��ن��ا���ص��ب ع��ل��ى مدى 

للمر�أة  دبي  موؤ�ص�صة  �أن  و�أو�صحت 
ن��ف��ذت ع����دد� م���ن �مل����ب����ادر�ت خال 
مل�صاريعها  �م��ت��د�د�ً  �ملا�صية  �لفرتة 
�أط���ل���ق���ت���ه���ا منذ  �ل����ت����ي  �مل���ت���ن���وع���ة 
بهدف   2006 ع�����ام  ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا 
�ملجالني �الجتماعي  �مل��ر�أة يف  دع��م 
لتعزيز  بقدر�تها  و�الرتقاء  و�ملهني 
�لتنمية  يف  رئي�صي  ك�صريك  دوره��ا 
يف  متثيلها  ن�صبة  ورف���ع  �ل�����ص��ام��ل��ة 
�ل��ق��ي��ادي��ة وم���ر�ك���ز �صنع  �مل���و�ق���ع 
ت��و�ج��ده��ا ومتيزها  �ل���ق���ر�ر ودع���م 
�صياغة  دوره�����ا يف  وت��ع��زي��ز  ع��امل��ي��اً 
و�الجتماعي  �القت�صادي  �مل�صتقبل 
الإم��������ارة دب�����ي م����ن خ�����ال �ق�����رت�ح 
�ملر�أة.  ملف  يف  �مل��وؤث��رة  �ل�صيا�صات 
"حو�ر�ت دبي  �مل��ب��ادر�ت  وم��ن ه��ذه 
كمن�صة  للمر�أة"  �الف���رت�����ص���ي���ة 
�صخ�صيات  فيها  ت�����ص��ارك  نقا�صية 
وخ���������رب�ء  وزر�ء  م�������ن  م����ل����ه����م����ة 
بهدف  وعاملني  حمليني  وموؤثرين 
تعزيز �لوعي بدور �ملر�أة يف خمتلف 
�الإر����ص���اد  "برنامج  و  �ل��ق��ط��اع��ات 
 Yes Mentorship – ملهني�
مع  ب���ال���ت���ع���اون   "program
يف  �الأوروب���ي  �ل�صمال  دول  �صفار�ت 
�ملر�أة  ت�صريعات  "خمترب  و  �لدولة 
�للجنة  يف �إمارة دبي" بالتعاون مع 
تعزيز  ب��ه��دف  للت�صريعات  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لر�مية لتحديث وتطوير  �جلهود 

�لبنية �لت�صريعية.

م��ن �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
"كوفيد  ك��ورون��ا  جائحة  فر�صتها 
�الأ�صرية  تاأثر�تها  19-" وجت��اوز 
�إ�صافة  و�مل���ه���ن���ي���ة  و�الج���ت���م���اع���ي���ة 
مكافحة  يف  �ل��رئ��ي�����ص��ي  دوره����ا  �إىل 
م���ن خ���ال تو�جدها  �ل���وب���اء  ه���ذ� 
�لقطاعات  يف  و�مل����رت����ف����ع  �مل���م���ي���ز 
�الأول ويف  �ل��دف��اع  �لتي متثل خ��ط 
مقدمتها �ل�صحة و�الأمن و�لتعليم 

و�الإعام.
وق���ال���ت ���ص��ع��ادة ���ص��م�����ص��ة ���ص��ال��ح �إن 
�صمو  برئا�صة  للمر�أة  دبي  موؤ�ص�صة 
�ل�����ص��ي��خ��ة م���ن���ال ب���ن���ت حم���م���د بن 
ر��صد �آل مكتوم عملت على حتقيق 
�لر�صيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
مهار�تها  و�صقل  ب��امل��ر�أة  لارتقاء 
دورها  وتعزيز  و�لوظيفية  �لذ�تية 
�الجتماعي و�القت�صادي من خال 
م���ب���ادر�ت وم�����ص��اري��ع ن��وع��ي��ة �صمن 

�خلم�صني عاما �ملا�صية �إميانا منها 
وم�صاركتها  �ل��ع��م��ل  يف  �مل����ر�أة  ب��ح��ق 
جهود  يف  �ل����رج����ل  م����ع  �مل��ت��ك��اف��ئ��ة 
�لتنمية و�لنهو�س بالدولة ما جعل 
من �الإمار�ت منوذجا �إقليميا ر�ئد� 
يف دع���م ومت��ك��ني �مل����ر�أة ف��ه��ي متثل 
حاليا نحو 46.6 باملائه من �صوق 
�لعمل ب�صفة عامة وت�صغل نحو 66 
باملائه من �لوظائف �حلكومية كما 
متثل نحو 70 باملائه من خريجي 
عامة  ب�صفة  �ل��دول��ة  يف  �جلامعات 
خريجي  م���ن  ب���امل���ائ���ه   56 ون���ح���و 
�ملعلومات  تكنولوجيا  تخ�ص�صات 
و�البتكار  و�لريا�صيات  و�لهند�صة 
كما  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ام����ع����ات  يف 
�لوظائف  يف  مرتفعة  ن�صبة  متثل 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ح��ي��ث ت�����ص��غ��ل نحو 
�ملو�طنني  �إج��م��ايل  من  باملائه   70
�لعاملني يف �لقطاع �ملايل و�مل�صريف 
45 باملائه من �إجمايل  و�أك��ر من 
�لف�صائي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
�ملنا�صب  م�صتوى  وع��ل��ى  ب��ال��دول��ة 
فاإن  �لقر�ر  �صنع  ومر�كز  �لقيادية 
�لوطني  �ملجل�س  يف  متثيلها  ن�صبة 
باملائه   50 �إىل  ت�����ص��ل  �الحت������ادي 
27.5 باملائه من  كما ت�صغل ن�صبة 
�حلقائب �لوزر�ية بحكومة �لدولة 
. و�أ�صافت �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة 
�لتجربة  ه�����ذه  �أن  ل���ل���م���ر�أة  دب�����ي 
مكنتها  �مل������ر�أة  دع����م  يف  �ل��ن��اج��ح��ة 

تنبثق  �ل��ت��ي  عملها  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ع����ن ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة ح���ك���وم���ة دبي 
حيث ت�صمنت هذه �ملبادر�ت بر�مج 
ت���دري���ب���ي���ة د�خ������ل وخ�������ارج �ل���دول���ة 
�ملوؤ�ص�صات  �أرق�������ى  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وتنظيم  �ل���ع���امل���ي���ة  و�جل�����ام�����ع�����ات 
�لتجارب  تناق�س  عاملية  منتديات 
�ل�صيا�صات  و�أف�صل  �ملميزة  �لعاملية 
قدر�تها  وتطوير  للمر�أة  �لد�عمة 
وكذلك �تفاقيات �صر�كة مع خرب�ء 
�لدعم  لتقدمي  �صحية  وموؤ�ص�صات 
ل��ل��م��ر�أة خ���ال �جلائحة  �ل��ن��ف�����ص��ي 

لتمكينها من جتاوز تاأثر�تها.
تعمل  �مل���وؤ����ص�������ص���ة  �أن  و�أ�����ص����اف����ت 
ت�صتند  ����ص��ت�����ص��ر�ف��ي��ة  روؤي����ة  ���ص��م��ن 
و�لعمل  �ل��ت�����ص��ارك��ي  �ل��ت��ف��ك��ر  �إىل 
�ل��ف��ري��ق ل��اإ���ص��ه��ام يف تعزيز  ب���روح 
�مل�صرة �لناجحة للمر�أة من خال 
ن��وع��ي��ة تدعم  م����ب����ادر�ت وب����ر�م����ج 
يف  م�صاركتها  وزي�����ادة  مكت�صباتها 
بقدر�تها  و�الرت���ق���اء  �ل��ع��م��ل  ���ص��وق 
�أعلى  مل�صتويات  و�ل��ق��ي��ادي��ة  �ملهنية 
�ملعاير  �أرق�����ى  وف����ق  �ل��ت��ط��ور  م���ن 
�ل��ع��امل��ي��ة مب���ا ي�صب  و�مل���م���ار����ص���ات 
ت���ع���زي���ز دوره���������ا �الق���ت�������ص���ادي  يف 
و�الجتماعي و�ل�صيا�صي متا�صياً مع 
من  تنطلق  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  �أه���د�ف 
�لر�صيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة 
�مل��ر�أة يف  �لتي توؤكد د�ئماً على دور 

�صياغة م�صتقبل دولة �الإمار�ت.

مدير عام وكالة اأنباء االإمارات : املراأة االإماراتية .. 5 عقود 
من احل�سور الفاعل و اجلدارة املهنية يف امل�سهد االإعالمي

•• اأبوظبي-وام:

�أن �لقيادة  �أنباء �الإم��ار�ت  �أكد �صعادة حممد جال �لري�صي مدير عام وكالة 
�لر�صيدة لدولة �الإمار�ت مل تاأل جهد� يف �صبيل توفر كل �ملمكنات و�الإمكانات 
�أدو�ره��ا يف �ملجتمع و  �مل��ر�أة �الإمار�تية و تفعيل  �لتي من �صاأنها تعزيز مكانة 
حتقيق �مل�صاو�ة لها و منحها �لفر�س �ملو�تية لتاأخذ مكانها �لائق يف �ملجاالت 
�القت�صادية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية و لتتبو�أ مكانتها �ملن�صودة �إيذ�نا بالتمكني 
لها يف �ملجتمع .. ونوه باأدور�ها �لوطنية �لر�ئدة منذ بزوغ �صم�س دولة �الإحتاد 
�ملباركة جنبا �إىل جنب مع �صقيقها �لرجل .. فكانت وال تز�ل نعم �ل�صند �صانعة 
للم�صتقبل مربية لاأجيال م�صاهمة يف نه�صة �لوطن و�إزدهاره. و قال �صعادته 
يف كلمة له مبنا�صبة �الحتفال ب� " يوم �ملر�أة �الإمار�تية " �لذي ي�صادف �لثامن 
و �لع�صرين من �أغ�صط�س من كل عام وياأتي هذ� �لعام حتت �صعار " �ملر�أة طموح 
.. و�إ�صر�قة للخم�صني" : " ها نحن نطوي 50 عاما من �الجناز�ت �لفريدة 
.. خم�صة عقود مزدهرة م�صت كانت مليئة بالرفاه و �لنماء �لذي نفخر بجني 
ثمارة �ليانعة .. �صهدت ب�صمات ر�ئدة للمر�أة �الإمار�تية على �ل�صعد كافة و 
�الإمار�ت  �إبنة  باإ�صهامات  �ل�صدد  و�أ�صاد يف هذ�   .. " �الإع��ام  بينها قطاع  من 
�لفاعلة يف م�صرة �الإعام �لوطني بكل مناذجه و �صوره وجهودها �مل�صهودة 
يف �حلر�ك �لثقايف و�لفكري د�خل �ملجتمع �صو�ء من خال �لظهور �الإعامي 
باملوؤ�ص�صات  �مل��وؤث��رة  �أدو�ره����ا  �أو  �لوطنية  �لق�صايا  يف  روؤ�ه���ا  ط��رح  و  �لفاعل 
ميادين  خمتلف  يف  �ملهنية  ج��د�رت��ه��ا  �إث��ب��ات  يف  لتنجح  �ملختلفة  �الإع��ام��ي��ة 
�مل�صهد �الإعامي �الإمار�تي خا�صة م�صاهمتها  �لفاعل يف  �الإعام وح�صورها 
�لرية يف �صناعة حمتوى هادف جنح بدوره يف بث مزيد من �لزخم يف م�صرة 
�الإعام �لوطني و�إثر�ء م�صمونه. و �أ�صاف �صعادته : " نحن يف /وكالة �أنباء 
�المار�ت/ نفتخر بوجود نخبة من بنات �لوطن �ملتميز�ت �صمن فريق عملنا 
�إعاء الأدو�ر �ملر�أة �لر�ئدة يف هذ� �لقطاع �ملهم من قطاعات �الإعام يف دولة 
�الإمار�ت �الأمر �لذي يدفعنا للم�صي قدما بعزم ال يلني نحو �صياغة مبادر�ت 
و خطط م�صتقبلية وم�صاريع بناءة تعنى بتعزيز مكانة �ملر�أة و �إبر�ز جهودها 
�أبنائها  �أ�صرة متما�صكة تبث يف  بناء  كونها ن�صف �ملجتمع و عن�صر� رئي�صا يف 

حب �لوطن وقيادته �لر�صيدة و�لوالء لها " .

حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية: 
املراأة االإماراتية منوذج عاملي لالإبداع

•• دبي-وام:

�صباع  بن  علي  �لدكتور  �صعادة  �أكد 
لكلية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل���ري، 
حممد بن ر��صد لاإد�رة �حلكومية 
�أن �ملر�أة �الإمار�تية �أ�صبحت يف ظل 
�ل��ر���ص��ي��دة من��وذج��اً عاملياً  �ل��ق��ي��ادة 
�ملبدعة  �ل��ع�����ص��ري��ة  ل��ل��م��ر�أة  ر�ئ�����د�ً 
و�ل��ق��ادرة على �مل�صاهمة �جل��ادة يف 

تنمية ونه�صة �ملجتمع.
دول����ة  "قدمت  ����ص���ع���ادت���ه:  وق������ال 
�الإمار�ت كل �صبل �لدعم و�لرعاية 
للمر�أة من �أجل متكينها وتاأهيلها 
خمتلف  ت��ط��وي��ر  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة 
�ل��ق��ط��اع��ات يف �ل��دول��ة م��ن خال 
�إحد�ث  على  ق��ادرة  مبتكرة  حلول 
�إي����ج����اب����ي يف ك�����ل جم�����االت  �أث��������ر 

�حلياة".
و�أ�صاف " �أحرزت �ملر�أة �الإمار�تية 
�مل�صتويات  كافة  على  كبر�ً  تقدماً 
يف ظل رعاية �صمو �ل�صيخة فاطمة 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك، رئ���ي�������ص���ة �الحت������اد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ص��ة  �ل���ع���ام،  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
و�لطفولة،  ل���اأم���وم���ة  �الأع����ل����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�صة 
�لتي  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ����ص���ري���ة 
���ص��اه��م��ت يف �الرت���ق���اء ب���دور �مل���ر�أة 
بذل  على  وم�صاعدتها  �ملجتمع  يف 
�أبنائها  �أج��ل  م��ن  و�لعطاء  �جلهد 

و�أبناء وطنها".
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اأخبـار الإمـارات

•• برلني- وام: 

�أكدت �صعادة حف�صة عبد�هلل حممد 
�صريف �لعلماء �صفرة �لدولة لدى 
جمهورية �أملانيا �الحتادية �أن قيادة 
�لدولة �لر�صيدة �أدركت منذ تاأ�صي�س 
دور  للمر�أة  يكون  �أن  �أهمية  �لدولة 
فاعل يف جميع �ملوؤ�ص�صات، ويف كافة 
�ملجاالت و�لقطاعات، حيث ر�صخت 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ت�����ص��ري��ع��ي��ة و�الإج�������ر�ء�ت 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة �ل����د�ع����م����ة ل����ل����م����ر�أة، 
�ملنا�صب  �ملناخ  توفر  �إىل  و�لهادفة 
لها لتطلق قدر�تها �لكبرة يف كافة 
و�لتحقت  عملت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات 
ت�صغل  �ليوم  �مل���ر�أة  غ��دت  بها، حتى 
�لوز�ر�ت  و�أرفعها يف  �ملنا�صب  �أعلى 
�لدولة  وم�������ص���روع���ات  و�مل�����ب�����ادر�ت 

�لكربى.
ت�صريح  يف   - ����ص���ع���ادت���ه���ا  وق����ال����ت 
 - �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  ي���وم  مبنا�صبة 
�لثامن  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  حتتفي 
كل  م��ن  �أغ�صط�س  م��ن  و�لع�صرين 
تقدير�ً  �الإمار�تية،  �مل��ر�أة  بيوم  عام 
جهود  من  �الإم���ار�ت  �إبنة  تبذله  ملا 
وجمتمعها  �أ����ص���رت���ه���ا  خ����دم����ة  يف 
وب����ل����ده����ا، وع����رف����ان����اً ب���اإجن���از�ت���ه���ا 
�إىل جانب �لرجل يف بناء  ووقوفها 
�ملر�أة  �أن  و�أ�صافت  �حلبيبة.  دولتنا 
�لذي  �لنهج  ثمار  �الإمار�تية جتني 
خطه لها �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن 
�صلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، 
يف دعم �ملر�أة و�صمان حقوقها منذ 
�صاحب  و����ص��ل  فيما  �ل��دول��ة،  قيام 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، 
�لعديد من  �مل�صرة عرب  تلك  دعم 
�لقر�ر�ت و�لت�صريعات وهو ما �صاهم 
ومتكينها،  �مل���ر�أة  ح�صور  تعزيز  يف 
�إىل  معربة عن تقديرها و�متنانها 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو 
�لعام  �ل��ن�����ص��ائ��ي  �الحت������اد  رئ��ي�����ص��ة 
لاأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�صة 
و�لطفولة �لرئي�صة �الأعلى ملوؤ�ص�صة 
�الإمار�ت"،  "�أم  �الأ���ص��ري��ة  �لتنمية 
على ما تقوم به من عمل دوؤوب يف 
متكني �ملر�أة يف �ملجتمع يف �ملجاالت 

كافة.
و�خ��ت��ت��م��ت ���ص��ف��رة �ل����دول����ة لدى 
ج����م����ه����وري����ة �أمل�����ان�����ي�����ا �الحت�����ادي�����ة 
ت�����ص��ري��ح��ه��ا ب��ت��وج��ي��ه �ل��ت��ه��ن��ئ��ة �إىل 
ك��ل �إم����ر�أة �إم��ار�ت��ي��ة يف ه��ذ� �ليوم، 
ما  على  �لر�صيدة  �ل��دول��ة  ول��ق��ي��ادة 
ق��دم��ت��ه م��ن ج��ه��ود م��ن �أج���ل رفعة 
و�لتي مكنتها من  �الإمار�تية  �مل��ر�أة 
وتطوير  بناء  يف  �لفاعلة  �مل�صاهمة 

�لباد.

•• اأبوظبي-وام:

موؤ�ص�صة  �أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�صيخ  �صمو  �أك��د 
جمل�س  رئي�س  و�الإن�صانية  �خلرية  لاأعمال  نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د 
�أبوظبي �لريا�صي �أن �ملر�أة �الإمار�تية �أ�صبحت "حجر �أ�صا�س" يف م�صرة 
فاعًا  وعن�صر�ً  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  و�الإجن����از�ت  �لتنمية 
�ملحلية  �ملحافل  ك��ل  يف  م�صرفاً  ومن��وذج��اً  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  يف  ور�ئ���د�ً 
و�الإقليمية و�لدولية. وقال �صموه - يف كلمة مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية 
�لذي يو�فق 28 �أغ�صط�س من كل عام - لقد حققت �ملر�أة �إجناز�ت فاقت 
ذللتها  بل  طموحاتها،  �أم��ام  �إعاقة  �لتحديات  ت�صكل  مل  حيث  �لتوقعات، 
فتبو�أت  لها،  و�حرت�ماً  �إج��ااًل  يقف  �لعامل  جعلت  م�صتويات  �إىل  لت�صل 
خمتلف �ملنا�صب �لقيادية يف �صتى �ملجاالت و�لقطاعات، و�أ�صبحت �صريكاً 

�أ�صا�صياً يف عملية �لبناء جنباً �إىل جنب مع �لرجل. و�أ�صاف �صموه �أن �ملر�أة 
�الإمار�تية �أثبتت �أنها على قدر �لتحدي يف �ملجال �لريا�صي، حيث جنحت 
�ملثل،  بها  ي�صرب  �إجن��از�ت  �إىل  �لر�صيدة  �لقيادة  ورعاية  دعم  ترجمة  يف 
فتمكنت من �صياغة ق�صتها مع �لنجاح و�لتميز على من�صات �لتتويج يف 
�لريا�صات.  �أن��و�ع  خمتلف  خال  ومن  و�لبار�ملبية،  �الأوملبية  �ملحافل  كل 
دور�ً  ولعبت  ك��ب��ر�ً  عبئاً  حتملت  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أن  �إىل  �صموه  و�أ���ص��ار 
مربيات  ب�صفتهنرّ  "كوفيد19-"،  فرو�س  تف�صي  تد�عيات  جر�ء  مميز�ً 
وعامات ومقدمات رعاية يف �خلطوط �الأمامية، لت�صبح جزء�ً ال يتجز�أ 
من منظومة �لعمل �لوطني �مل�صرتك �لذي تت�صافر فيه �جلهود الحتو�ء 
هذه �لتد�عيات. وتوجه �صموه بالتهنئة للمر�أة يف يومها �لتاريخي �لذي 
حتتفي به �الإمار�ت يف 28 من �صهر �أغ�صط�س من كل عام، تقدير�ً وتكرمياً 

مل�صرتها يف �لتنمية و�الإجناز�ت، ودورها �لبارز يف خمتلف �ملجاالت.

نهيان بن زايد : املراأة االإماراتية حجر اأ�سا�س يف م�سرية التنمية بالدولة

•• ال�شارقة-ام:

ناأت قياد�ت ن�صائية يف حكومة �ل�صارقة �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 
�لرئي�صة  و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  �الحت��اد 
�الإمار�تية  �ملر�أة  يوم  �الإمار�ت" مبنا�صبة  "�أم  �الأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى 
.. مثمنات دور �صموها �لر�ئد يف دعم ق�صايا �ملر�أة �الإمار�تية وتعزيز ح�صورها 

�ملتميز.
كما وجهن �لتهنئة لقرينة �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة �صمو �ل�صيخة جو�هر 
بنت حممد �لقا�صمي رئي�صة �ملجل�س �الأعلى ل�صوؤون �الأ�صرة بال�صارقة ..م�صيد�ت 
بدعم �صموها جلهود �ملر�أة �الإمار�تية لتكون �صريكا رئي�صيا يف �الإجناز و�لنه�صة 

�ل�صاملة �لتي تعي�صها دولة �الإمار�ت مبختلف �ملجاالت و�الأ�صعدة.
�أعمال  �صيد�ت  جمل�س  رئي�صة  �لقا�صمي  ماجد  بنت  هند  �ل�صيخة  و�ع��ت��ربت 
�الإمار�ت  دول��ة  تطلع  �لعام مع  ه��ذ�  يتز�من  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ي��وم  �أن  �ل�صارقة 
و�أن  �مل�صتد�مة  �لتنمية  مقبلة من  �ملتحدة نحو تد�صني خم�صني عاماً  �لعربية 
�أ�صا�صية يف عملية �لتنمية يجعلها �صريكة يف حتقيق  �إرتياد �ملر�أة ملجاالت عمل 
�الإجناز�ت كما ي�صيف عليها م�صوؤوليات م�صتقبلية متجددة ميكنها �الإبد�ع فيها 
بناء على موؤ�صر�ت �لنجاح �لتي ح�صدتها �ملر�أة خال �لعقود �ملا�صية من عمر 

�الحتاد.
للقيادة يف  �ل��روؤى �حلكيمة  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ��صتلهمت  : لقد  �لقا�صمي  وقالت 
باأدو�ر  �لقيام  �ل�صارقة خ�صو�صاً وجنحت يف  �إم��ارة  ويف  �الإم���ار�ت عموماً  دول��ة 
تنموية على كافة �مل�صتويات بف�صل رعاية و�إهتمام قرينة �صاحب �ل�صمو حاكم 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لقا�صمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�صيخة  �صمو  �ل�صارقة 
ل�صوؤون �الأ�صرة رئي�صة موؤ�ص�صة مناء لارتقاء باملر�أة .. ونعترب �أن متكني �صيد�ت 
ظل  يف  �لعمل  من  طويلة  مرحلة  ثمار  من  ثمرة  مهار�تهن  وتعزيز  �الأع��م��ال 
�الإحت��اد وما �كت�صبته �مل��ر�أة من جتارب يتيح لها �ملزيد من �الإ�صهام يف تطوير 

قطاع �الأعمال وحتفيز فر�س �لتنمية و�لنهو�س.
للمجل�س  �لعام  �الأمني  �ملا  �لدكتورة خولة عبد�لرحمن  �صعادة  قالت  بدورها 
يحتذى  �الإمار�تية غدت منوذجا  �مل��ر�أة  �إن  �ل�صارقة  �الأ�صرة يف  ل�صوؤون  �الأعلى 
به عامليا بف�صل قيادة ر�صيدة �آمنت باأن نه�صة �الإمار�ت لن تتحقق �إال بتمكينها 
وتفعيل �إ�صر�كها يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لهامة وتوفر كافة �ملقومات �لتي متكنها 
�لنوعية يف م�صرة  و�ملكا�صب  �الإجن��از�ت  �لبناء وحتقيق  بدورها يف  �لقيام  من 
وعامليا  �مليادين حمليا  �صتى  �إثبات ح�صورها يف  بتميز يف  �لتي جنحت  �لوطن 
بامل�صتقبل  م�صرقا  وطموحا  و�حلا�صر  باملا�صي  و�ع��ت��ز�ز�  فخر�  فيها  و�صطرت 

�لقادم.
و�أ�صافت �ملا �أن توجيه �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك "�أم �الإمار�ت" باإطاق 
�صعار �الحتفال بيوم �ملر�أة �الإمار�تية لعام 2021 ليكون "�ملر�أة طموح و�إ�صر�قة 
�ملر�أة  حققتها  �لتي  �الإجن���از�ت  �أ�صا�صها  متينة  ركيزة  من  ينطلق  للخم�صني" 
�الإمار�تية خال �خلم�صني عاما �ملا�صية �أثبتت فيها �إبنة �الإمار�ت �أنها خر �صند 
الأخيها �لرجل و�صريكا فاعا يف نه�صة �لدولة �حل�صارية كما ياأتي هذ� �ل�صعار 
�ملنظم  �لتنموي  �الإم��ار�ت��ي  �مل�صهد  يف  �لن�صائي  �حل�صور  عر�قة  مع  من�صجما 
و�ملت�صق مع �لتطور �لقائم على �أ�ص�س �لعد�لة و�مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات 
بني �ملو�طنني رجاال ون�صاء ويوؤكد يف �لوقت ذ�ته �ملكانة �لكبرة �لتي حتظى بها 
�أ�صا�صيا يف بناء �ملجتمع و�أنها  �ملر�أة وحر�س �لقيادة �لر�صيدة على منحها دور� 

على قدر من �لكفاءة لتكون �صريكاً يف ��صت�صر�ف �مل�صتقبل و�مل�صاهمة فيه.

�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�صويدي  �صيف  هنا  �صعادة  و�أك���دت 
و�إميان  �لر�صيدة  �لقيادة  دع��م  بف�صل  متكنت  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �أن  بال�صارقة 
�الإجناز�ت  �أك��رب  وحتقيق  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  �إىل  �لو�صول  على  بقدر�تها  �ملجتمع 
�لتي عززت من ريادة �لدولة يف خمتلف �لقطاعات ومكنتها من �ملحافظة على 
و�أكرها  �لنجاح  �صفحات  �أن�صع  يف  �لعامل  حديث  لتكون  �لتناف�صية  قدر�تها 

��صتد�مة و��صتمر�رية.
وق��ال��ت : ال ميكن �حل��دي��ث ع��ن �أي �إجن���از حققته �الإم����ار�ت م��ن ق��ي��ادة جهود 
للطاقة  �صلمية  حمطة  �أول  بت�صغيل  م���رور�ً  �لطبيعية  و�مل���و�رد  �لبيئة  حماية 
�إىل ح�صور  �الإ�صارة  دون  �ملريخ  و��صتك�صاف  �الأم��ل  م�صبار  �إىل  و�صواًل  �لنووية 
ليظل هذ�  �ملجاالت وغرها  و�ح��د من هذه  �لفاعلة يف كل  �مل��ر�أة وم�صاهمتها 
�لوطن �لعزيز على �لقمة د�ئماً كما �أر�د له �لقادة �ملوؤ�ص�صون و�صار على خطاهم 
�الأبناء �الأوفياء ..منوهة �إىل �أن �لدعم �ملتو��صل من �لقيادة �لر�صيدة للمر�أة يف 
كافة حمطات وعناوين �حلياة كان وما ز�ل و�صيبقى م�صتمر�ً يف كل �ملجاالت الأن 

قيادتنا تدرك �أهمية ومكانة �ملر�أة وجهودها و�إمكانياتها.
و�أكدت حنان ر��صد �جلرو�ن نائب رئي�س �ملجل�س �ال�صت�صاري الإمارة �ل�صارقة �أن 
بالتاريخ  �إنه يوم يحفل  لي�س �حتفال منا�صبة  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  �الحتفال 
بد�ية  يف  عليها  وتغلبت  �الإم��ار�ت��ي��ة  �الأم  و�جهتها  �ل��ت��ي  للتحديات  �لعظيم 
�الإحتاد ووقوفها جنبا �ىل جنب مع �لرجل يف بناء �ال�صر وتربية �الأبناء فاملر�أة 
�الإمار�تية خا�صت غمار �لتعليم �لنظامي ودعمها �لاحمدود يف تن�صئة �لن�صاء 
�الإمار�تيات مرور� باإجناز�ت �ملر�أة �الإمار�تية �أختا وبنتا وخو�صها غمار �لعمل 
و�إقليمًيا وهذ� ما يرتجمه  ودولًيا  �لتنمية حملًيا  كافة جو�نب  و�إجناز�تها يف 

�صعار يوم �ملر�أة �الإمار�تية 2021 "�ملر�أة طموح و�إ�صر�قه للخم�صني".
خلدمة  و�إ���ص��ر�ر  بوعي  ووقوفها  كفاءتها  �أثبتت  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �إن  وق��ال��ت 
�ملجتمع وقد حتملت م�صوؤوليتها بجد�ره .. ومع تغر �حلقب تتغر �لتحديات 
لن  ولكن  �ملتقدمة  �ل��دول  لتكون يف م�صاف  �لدولة  تو�جهها  �لتي  و�ل��ظ��روف 
تتغر عزمية �ملر�أة �الإمار�تية �لتي تعمل وفق منظومة �لتنمية �ل�صاملة �لتي 
تر�صمها قيادة �لدولة ..م�صرة �إىل ما يعك�صه عمل �ملر�أة يف هذ� �ملجال بو�صفها 
بتناغم مع �خلطط  �لتي تعمل  �ملتحدة  �لعربية  �الم��ار�ت  �لبارة لدولة  �الإبنة 

و�لروؤى �لطموحة لقيادتنا �لر�صيدة.
�ملر�أة  �أن  �ل�صارقة  باملر�أة يف  و�أك��دت رمي بن كرم مدير موؤ�ص�صة مناء لارتقاء 
�أثبتت جد�رتها يف تقدمي من��وذج م�صرف لل�صر�كة و�لعطاء  يف دول��ة �الإم��ار�ت 
فاعل يف  بدور  لاإ�صهام  توؤهلها  �لتي  �ملهنية  �ملهار�ت  و�إكت�صاب  �ل��ذ�ت  وتطوير 
حتقيق تطلعات �لدولة ..م�صرة �إىل �أن جهود �لن�صاء �الإمار�تيات كبرة وبارزة 
يف قيادة �مل�صاريع �لريادية على كافة �مل�صتويات وخا�صة جهود �لعمل �الإن�صاين 

وريادة �الأعمال.
الأنهن  بيومهن  و�الحتفال  بجهودهن  �لفخر  �الإم���ار�ت  لن�صاء  يحق   : وقالت 
وبف�صل  �لفر�س  من  �لكثر  �لوطن  لهن  �أت��اح  مثلما  لوطنهن  �لكثر  قدمن 
�لتمكني  بيئة  و��صتثمرت  مبهار�تها  �إرت��ق��ت  �مل���ر�أة  لطموحات  �ل��ق��ي��ادة  رع��اي��ة 
روؤى  �إىل  م�صتندة  �ل��ع��امل��ي  �مل�صتوى  على  ري��ادت��ه��ا  و�أث��ب��ت��ت  ف��اأجن��زت  و�أب��دع��ت 
�الإمار�ت" وما  "�أم  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  ودع��م  �لدولة  وتوجهات 
�ل�صيخة جو�هر بنت حممد  �صمو  �ل�صارقة  �ل�صمو حاكم  توليه قرينة �صاحب 

�لقا�صمي من �هتمام ومتابعة مبا�صرة.
وقالت عبر �ل�صاوي مدير �إذ�عة �ل�صارقة : ن�صتذكر يف هذه �ملنا�صبة �لوطنية 
�ملجيدة مبادر�ت �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك "�أم �الإمار�ت" �لتي �أطلقت 

�ملر�أة  ب�صمعة ومكانة  يليق  �لفرح و�الأم��ل و�لعمل مبا  �ليوم ليكون عنو�ن  هذ� 
�الإمار�تية وجندها منا�صبة لرنفع ل�صموها �أ�صمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات بهذه 
�ملنا�صبةة كما نتقدم لقرينة �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة �صمو �ل�صيخة جو�هر 
بنت حممد �لقا�صمي، بالتهنئة و�لتربيكات تقدير�ً لدورها وجهودها �لريادية 
�الإمار�تية يف  للمر�أة  نتقدم  �ليوم  : يف هذ�  و�أ�صافت  �مل��ر�أة.  دعم  �ملتو��صلة يف 
خمتلف مو�قع �لعمل و�الإنتاج و�حلياة باأطيب �لتمنيات و�لتربيكات و�لتقدير 
ملا �أجنزته خال م�صرة �لنه�صة و�لتقدم و�الإبد�ع فهي �الأم و�الأخت و�لزوجة 
جناحات  حققت  حيث  و�لعملية  �لقيادية  �ملو�قع  خمتلف  يف  و�لعاملة  و�ملربية 
الفتة ومميزة. وتابعت : ال نبالغ �إن قلنا �أن �ملر�أة �الإمار�تية �ليوم بل منذ وقت 
�إليها بف�صل جهدها  ذهبيا وحتتل مكانة مرموقة و�صلت  مبكر تعي�س ع�صر�ً 
بيئة  لها  وت��وف��ر  وتدعمها  �مل���ر�أة  ت�صجع  ق��و�ن��ني  ظ��ل  يف  وجديتها  ومثابرتها 
عملية حيوية عنو�نها �لتميز و�البتكار و�لعمل �جلاد منذ عهد باين وموؤ�ص�س 
ز�لت  ث��ر�ه وما  �آل نهيان طيب �هلل  �صلطان  ز�ي��د بن  �ل�صيخ  له  �ملغفور  �لدولة 
بيئة  �مل��ر�أة با ح��دود وتوفر  دعم  �ليوم متو��صلة وم�صتمرة يف  �لقيادة حتى 
�مل��ر�أة ح�صورها ودوره��ا �حليوي �لفعال وو�صلت  �أكدت  حمفزة وم�صجعة فيما 
�إىل مكانة مرموقة ت�صتحقها وتليق بها. وقالت مرمي �حلمادي مدير موؤ�ص�صة 
�لقلب �لكبر : نبارك للمر�أة �الإمار�تية يف يومها �لذي جاء ��صتحقاقاً ملا و�صلت 
�إليه باجلهد و�ملثابرة وباالإميان بدورها يف بناء �لوطن على �الأ�ص�س �الإن�صانية 
�ملوروثة و�ملتاأ�صلة يف ثقافتنا �لعامة لتحقق مكانة وح�صور�ً متميز�ً يف جميع 
�لقطاعات و�حلقول وت�صكل مثااًل يحتذى يف �ملنطقة و�لعامل .. �ليوم �أ�صبحت 
�ملر�أة �الإمار�تية ر�ئدة يف �ملو�قف و�الأعمال �الإن�صانية ونحن يف موؤ�ص�صة �لقلب 
�حلدود  دوره��ا  ليتجاوز  م�صرتنا  يف  �إ�صر�كها  مو��صلة  على  حري�صون  �لكبر 
�أ�صا�صية يف ��صتعادة حق  �ملحلية وت�صبح موؤثرة على م�صتوى �لعامل وم�صاهمة 

�الإن�صان يف �حلياة �لكرمية.
�إن  ب��االإن��اب��ة  �ل�����ص��ارق��ة  �أط��ف��ال  م��دي��ر  �لكعبي  علي  عائ�صة  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
"�ملر�أة طموح  ي��اأت��ي ه��ذ� �ل��ع��ام حت��ت �صعار  �مل����ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة  ب��ي��وم  �الح��ت��ف��ال 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �إع���ان  م��ع  متا�صياً  للخم�صني"،  و�إ���ص��ر�ق��ة 
"عام �خلم�صني" يف   2021 عام  "حفظه �هلل"،  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لر�صيدة مت منحها  �لقيادة  وبف�صل  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  �إىل  ..م�صرة  �لدولة 
�أ�صا�صيا  �صريكا  لتكون  �ملجتمع  فاعل يف  بدور  �مل�صاهمة  �لتي مكنتها من  �لثقة 
يف عملية �لتنمية ونه�صة وبناء �لوطن حيث �أن �ملر�أة �ليوم جندها يف خمتلف 
�ملجاالت، وطموحاتها لتحقيق �ملزيد من �الإجن��از�ت ال حدود لها فهي متتلك 
كل مقومات �لدعم و�لرعاية و�الهتمام لذ� فهي حري�صة على �أن تعك�س ذلك 
�أن  �لكعبي  و�أك���دت  �الأ���ص��ع��دة.  كافة  على  حتققها  �لتي  �لنجاحات  خ��ال  م��ن 
�لقا�صمي رئي�صة موؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة  �ل�صيخة جو�هر بنت حممد  �صمو 
�لقادة و�ملبتكرين �أولت �ملر�أة �الإمار�تية �إهتماماً كبر�ً من خال ت�صخر كافة 
�الإمارة  يف  لها  �لتابعة  �ملوؤ�ص�صات  خال  من  لهن  �لد�عمة  و�لبيئة  �الإمكانيات 
�لتي ُتعد من �أبرز �ملوؤ�ص�صات �لتي مكنت �ملر�أة من تبو�أ �أعلى �ملنا�صب �لقيادية 

للقيام مب�صوؤولياتها بهمة عالية.
�الأعلى  �ملجل�س  يف  �ل�صحي  �لتثقيف  �إد�رة  م��دي��ر  �صيف  ر����ص��د  �إمي���ان  وق��ال��ت 
ل�صوؤون �الأ�صرة بال�صارقة �إن يوم �ملر�أة �الإمار�تية ميثل منا�صبة وطنية لاحتفاء 
باالإجناز�ت �ملهمة �لتي حققتها �ملر�أة عن جد�رة و�قتد�ر ويعك�س مدى �الهتمام 
�لذي توليه قيادتنا �لر�صيدة للمر�أة �إمياناً بدورها �لفاعل و�حليوي يف م�صرة 
تقدم �لوطن و�زده��اره حيث تعد جتربة دولة �الإم��ار�ت يف جمال متكني �ملر�أة 

منوذجاً لكثر من دول �ملنطقة و�لعامل ..م�صيدة بروؤية �صمو �ل�صيخة فاطمة 
بنت مبارك "�أم �الإمار�ت" حني وجهت بجعل �صعار �الحتفال بيوم �ملر�أة �الإمار�تية 
�إبنة  بقدر�ت  �صموها  من  للخم�صني" �إمياناً  و�إ�صر�قة  طموح  "�ملر�أة  �لعام  هذ� 
�الإمار�ت يف خدمة �لوطن و�مل�صي قدما يف م�صرة �لتنمية �مل�صتد�مة. و�أ�صافت 
: لطاملا كانت �ملر�أة يف �ل�صارقة منوذجاً يف �لعطاء و�لطموح و�البتكار م�صطرة 
تاريخ حافل باالإجناز�ت �ال�صتثنائية بف�صل �لدعم �لا حمدود من قبل �صاحب 
�ل�صمو �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي ع�صو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ملجل�س  رئي�صة  �لقا�صمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�صيخة  �صمو  وقرينته  �ل�صارقة 
�الأعلى ل�صوؤون �الأ�صرة يف �ل�صارقة حيث مل يدخر �صموهما جهد�ً يف دعم �ملر�أة 
و�إز�لة �لعقبات �أمامها وت�صليحها بالعلم و�ملعرفة لتحقيق �لذ�ت و�مل�صاعدة يف 
�لو�صول �إىل �أعلى �ملنا�صب �لقيادية على جميع �ل�صعد حملياً وعاملياً ..الفتًة 
�إىل �أن �حل�صور �ملتميز للمر�أة يف خمتلف مو�قع �لعمل وباأعلى �ملنا�صب يف �إمارة 

�ل�صارقة جاء نتيجة منهجية عمل متو��صلة وثقة �لقيادة �لر�صيدة بقدر�تها.
وقالت رميا �ل�صام�صي مدير �إد�رة �الت�صال �حلكومي يف د�ئرة �ملالية �ملركزية �إن 
يوم �ملر�أة �الإمار�تية ي�صكل حدثاً م�صيئاً يف م�صرة �إجناز�ت دولة �الإمار�ت �لتي 
د�أبت د�ئماً على تكرمي وتقدير �جلهود �لتي يبذلها �أبناوؤها وبناتها ووفرت لهم 
�لتي تنه�س باملجتمع وحتقق للوطن  كل دعم ممكن كي ي�صهو� يف �لنجاحات 
ما يحافظ على مكانته �لريادية بني �لدول ..م�صرة �إىل �أن �ملر�أة يف �الإمار�ت 
�لدولة  توفره  ما  بف�صل  و�لعمل  و�الإن��ت��اج  �لقيادة  يف  فاعلة  �صريكة  �أ�صبحت 
بتوجيهات قيادتها �لر�صيدة من تكافوؤ يف �لفر�س وبيئة للتميز و�الإبد�ع فاأثبتت 
يف كل موقع ت�صغله �أنها �أهل للثقة ومثال على �لكفاءة و�صارت منوذجاً ملهماً 
�أمامها  م�صرقاً  �مل�صتقبل  و�صيظل  �لكثر  فعل  على  �لقادر�ت  �لعربيات  للن�صاء 

للمزيد من �لعطاء �لذي ال ين�صب.
دولة  يف  �مل���ر�أة  �أن  �لطفل  �صامة  �إد�رة  مدير  �ليافعي  �صالح  ه��ن��ادي  و�أك���دت 
�الإم��ار�ت حظيت بفر�س كبرة �أتاحت لها �متاك عو�مل �لتمكني و�حل�صور 
لدولة  �حلكيمة  �لقيادة  روؤى  بف�صل  �لتنموية  �لقطاعات  خمتلف  يف  باقتد�ر 
�نطاق م�صرة �الحت��اد فكانت  �مل���ر�أة منذ  �أم��ام  �ملجال  �لتي فتحت  �الإم���ار�ت 
عند م�صتوى �لتحدي وجنحت يف �متاك وتوطني �لوعي و�لطموح و�أ�صهمت 
بجهودها يف بناء �لوطن ..الفتة �إىل �أن �الإحتفال بيوم �ملر�أة �الإمار�تية هو تكرمي 
�صنوي وتتويج للجهود �لتي تبذلها �ملر�أة يف كل �ملحطات �الجتماعية و�لتنموية 
�ملر�أة  بتمكني  �لوعي  خال  من  تتحقق  �الأجيال  و�صامة  تزدهر  فاملجتمعات 
و�لتاأكيد على دورها �جلوهري يف بناء م�صتقبل �ملجتمع �بتد�ء بعنايتها باالأ�صرة 

وو�صع �أبنائها على �لطريق �ل�صحيح ل�صمان �صامتهم وتطوير مد�ركهم.
و�عتربت �صعادة مو�صي �ل�صام�صي رئي�صة �إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�صرية بال�صارقة 
�الإم���ار�ت  �بنة  لعطاء�ت  وتقدير  �صكر  ر�صالة  ميثل  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ي��وم  �أن 
و�لعاملي  �ملحلي  �ل�صعيد  على  حققتها  �لتي  �لكبرة  و�لنجاحات  و�الإجن���از�ت 
�لتي ال تعرف  و�إر�دتها  له وت�صميمها  �لذي ال حدود  و�ل��ذي يج�صد طموحها 
�مل�صتحيل بف�صل جهود �لقيادة �حلكيمة �لتي ر�هنت عليها فاأولتها ثقة كبرة 
د�فعة مب�صرة جناحاتها نحو �الأمام ..م�صرة �إىل �أن �صعار �الحتفال بيوم �ملر�أة 
�إميان  عمق  للخم�صني" يعك�س  و�إ���ص��ر�ق��ة  طموح  "�ملر�أة  �لعام  ه��ذ�  �الإم��ار�ت��ي��ة 
قيادتنا �لر�صيدة بقدر�ت �ملر�أة �الإمار�تية ودورها �الأ�صا�صي يف �لبناء و�الزدهار 
�لعاملة يف خمتلف  �مل��ر�أة  به  تقوم  ملا  �الجتماعي  و�لعائد  �ملجتمع  �أ�صا�س  فهي 
�أماكن تو�جدها كبر جد�ً وكلنا ثقة باأن �خلم�صني عاماً �ملقبلة هي فر�صة �أمام 

�ملر�أة �الإمار�تية لتحقق �ملزيد من �الإجناز�ت.

•• هل�شنكي-وام: 

�أكدت �صعادة نور� حممد عبد�حلميد 
جمعة �صفرة �لدولة لدى جمهورية 
ف��ن��ل��ن��د� �أن �مل�����ر�أة يف دول���ة �الإم�����ار�ت 
�لقيادة  ورع����اي����ة  ب���اه���ت���م���ام  حت���ظ���ى 
�لدوؤوب  �لعمل  �صيما  وال  �لر�صيدة، 
�ل�صيخة فاطمة  �صمو  به  تقوم  �ل��ذي 
�لن�صائي  �الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت 
�لعام رئي�صة �ملجل�س �الأعلى لاأمومة 
ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة 
يف  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ�صرية  �لتنمية 
�ملجاالت  يف  �ملجتمع  يف  �مل���ر�أة  متكني 

كافة.
وقالت �صعادتها - يف ت�صريح مبنا�صبة 
يوم �ملر�أة �الإمار�تية �لذي يو�فق 28 
ك��ل عام  - يف  ع���ام  ك��ل  م��ن  �أغ�صط�س 
ت�صهد دولة �الإمار�ت �إجناز�ت جديدة 

ت�����ص��ي��ف��ه��ا �مل������ر�أة يف دول�����ة �الإم������ار�ت 
نحو  لتخطو  �إجن��از�ت��ه��ا،  قائمة  �إىل 
م�صرة  يف  �إ����ص���ر�ق���ا  �أك����ر  م�صتقبل 
ط��م��وح��ة ال ت��ع��رف �حل����دود، ب��ع��د �أن 
لارتقاء  �ل��ت��م��ك��ني  م��رح��ل��ة  تخطت 
قطاعات  كافة  يف  �لعليا  �ملنا�صب  يف 

�ملجتمع.
�إمار�تيات  كن�صاء  ن��ح��ن   : و�أ���ص��اف��ت 
فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  بروؤية  نهتدي 
بنت مبارك يف �لعمل، ونقتدي بالروح 
بنات  نفو�س  يف  تبثها  �ل��ت��ي  �لعالية 
�مل�صوؤولية،  �لوطن، لن�صبح على قدر 
ون�����ص��ارك يف ك��اف��ة مناحي �حل��ي��اة .. 
���ص��م��وه��ا لرب�مج  وم����ن خ����ال دع����م 
با  طموحاتنا  �صقف  �أ���ص��ب��ح  �مل����ر�أة، 
حدود، يف رفد ودعم م�صرة �لنه�صة 
و�أك���دت  �الإم������ار�ت.  يف جمتمع دول���ة 
�صفرة �لدولة لدى جمهورية فنلند� 
�صوطا  ق��ط��ع��ت  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن 
كبر� يف جمال متكني �ملر�أة، وو�صلنا 
وح�صد  �ل��ث��م��ار  ق��ط��ف  م��رح��ل��ة  �ىل 
بال�صكر  م��ت��وج��ه��ة   .. �الإجن�����������از�ت 
"�أم  ول�صمو  �لر�صيدة  �لدولة  لقيادة 

�الإمار�ت" على كل هذ� �لعطاء.

•• ملبورن-وام:

�لعام  �لقن�صل  �مل���ا  ن��رمي��ان  �ل��دك��ت��ورة  ���ص��ع��ادة  �أك����دت 
للدولة يف ملبورن �أن يوم �ملر�أة �الإمار�تية �لذي يو�فق 
�أغ�صط�س من كل عام هو جت�صيد للمعنى �حلقيقي   28
ل��ط��م��وح �مل������ر�أة و�ل������ذي م��ك��ن��ه��ا م���ن حت��ق��ي��ق جناحات 
وميادين  جم���االت  ك��اف��ة  يف  م�صبوقة  غ��ر  و�إجن������از�ت 

�لعمل.
�ل��دك��ت��ورة ن��رمي��ان �مل��ا - يف ت�صريح لها بهذه  وق��ال��ت 
وطنية  منا�صبة  �الإمار�تية"  �مل�����ر�أة  "يوم   - �مل��ن��ا���ص��ب��ة 
كما  �الإمار�ت"،  "�إبنة  ب��اإجن��از�ت  �الع��ت��ز�ز  عن  للتعبر 
يف  �ملتميزة  وم�صاهمتها  �حليوي  لدورها  تقدير�  ياأتي 
�إىل  نه�صة دولة �الإم��ار�ت وتقدمها �مل�صتد�م .. م�صرة 
"�ملر�أة طموح  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ي��وم  �صعار 
�صمو  من  بتوجيهات  �أطلق  للخم�صني" �ل��ذي  و�إ�صر�قة 
�لن�صائي  �الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
ل��اأم��وم��ة و�لطفولة  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  �ل���ع���ام 
�لرئي�صة �الأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية "�أم �الإمار�ت" 
متا�صياً مع �إعان �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" عام 2021 عام 
�الإمار�تية  �مل��ر�أة  لطموحات  جت�صيد�ً  وذل��ك  �خلم�صني 
�زده����ار�ً  �أك���ر  ب��ن��اء م�صتقبل  ح���دود يف  لها  لي�س  �ل��ت��ي 
وتقدماً. و�أكدت �أن �ملر�أة �الإمار�تية حظيت مبكانة بارزة 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك الإميانها مبا  يف فكر �صمو 
لها  تهياأت  لهذ�  ��صتثنائية،  ق��در�ت وطاقات  متلكه من 
كل مقومات �لنجاح، ومت توفر �لبيئة �لد�عمة لتكون 
ر�صم  يف  �مل�صاركة  نحو  وب��ج��د�رة  لاإنطاق  لها  حافز�ً 
�إىل  مامح �لدولة يف �خلم�صني عاما �ملقبلة ..م�صرة 
�أن �الإع��ان عن ه��ذ� �ليوم ج��اء الأه��د�ف كبرة ولي�س 
ع��ب��ث��اً، ف��ه��و ي���وم ي��ت��م م��ن خ��ال��ه ت��وج��ي��ه ر���ص��ال��ة �صكر 
بذلن  �للو�تي  �مللهمات  �الإم��ار�ت  ن�صاء  جلميع  وتقدير 
جهود�ً ر�ئعة وال يزلن يقدمن كل ما ي�صتطعن وميلكن 
�صو�ء،  �مل��ر�أة و�لوطن على ح��ٍد  للرقي مبكانة  ق��وة  من 
لطموح  �حلقيقي  �ملعنى  �ل��ي��وم  ه��ذ�  لنا  د  يج�صرّ حيث 
�ملر�أة و�لذي مكنها من حتقيق جناحات و�إجناز�ت غر 
م�صبوقة يف كافة جماالت وميادين �لعمل، و�لتي �رتكزت 

ل �مل�صوؤولية  فيها على �لكفاءة و�الإ�صر�ر و�لوعي وحتمرّ
ل ب�صمة ال مُتحى يف  كاملة يف خدمة �ملجتمع، مما �صكرّ
فة، �صتبقى عالقة يف �أذهان �الإمار�تيني  م�صرتها �مل�صررّ
جميعهم. وقالت �إن رعاية �لقيادة �لر�صيدة و�هتمامها 
�إىل ما هي  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أ�صهمتا يف و�صول  �لكبر، 
ت��وف��ر ك��اف��ة م��ق��وم��ات �لنجاح  ع��ل��ي��ه �الآن م��ن خ���ال 
وبر�مج  �لد�عمة  �لبيئة  جانب  �إىل  و�ملبدعة  قة  �خلارّ
و�لقو�نني  �لت�صريعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  وو���ص��ع  �لتمكني، 
ز من ��صهاماتها يف �ملجاالت  �لد�عمة حلقوق �ملر�أة، تعزرّ
للقيام  و�لقيادية،  و�لتنفيذية  منها  �لت�صريعية  كافة، 
من  �لكثر  حمققة  وف��اع��ل��ي��ة،  ب��ج��د�رة  مب�صوؤولياتها 
من  �ملا�صية  �لعقود  م��د�ر  على  و�لنجاحات  �الإجن���از�ت 
�أثبتت للعامل  �مل��ر�أة �الإمار�تية  �أن  عمر �لدولة. و�أك��دت 
�ال�صتثنائية،  �الإجن��از�ت  �ملناف�صة وحتقيق  على  قدرتها 
حتى غدت منوذجاً يف �لطموح و�الإبد�ع و�لعطاء بف�صل 
توجيهات �صمورّ �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك، �لتي وفرت 
للرجل يف  �صريكاً  لت�صبح  �لدعم  كل  �الإمار�تية  للمر�أة 
م�صرة �لتنمية �ل�صاملة للوطن، ممهدة �لطريق �أمامها 
�لقطاعات  جميع  يف  ومتميز�ً  فاعًا  ح�صور�ً  لت�صجل 
�لذي  �الأم��ر  �لدبلوما�صي،  �ل�صلك  ومنها  ��صتثناء  دون 

ر�صخ مكانة دولة �الإمار�ت يف ملف دعم ومتكني �ملر�أة.
باإ�صمها  ملبورن  �لدولة يف  عام  قن�صل  �صعادة  وتقدمت 
�إمار�تية بال�صكر و�المتنان  �إم��ر�أة وفتاة  ونيابة عن كل 
�لقيادة  و�إىل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  �إىل 
�حلكيمة ملا توليه من رعاية وت�صجيع للمر�أة على كافة 
�مل�صتمر  و�لت�صجيع  �لدعم  ه��ذ�   : وقالت   .. �مل�صتويات 
�الإم���ار�ت مدعاة ملزيد من  �ل��ذي نحظى به نحن بنات 
�لفخر و�العتز�ز وحتمل �مل�صوؤولية لتحقيق �ملزيد من 
و�لتي  �لعامل،  بها  نفاخر  �لتي  و�الإجن���از�ت  �لنجاحات 
�أف�صل،  م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  دورن���ا  مو��صلة  م��ن  متكننا 
�أجيال جديدة حتمل على عاتقها رفعة وتقدم  و�إع��د�د 
�لدولة .. �إننا مقبلون على مرحلة ��صتثنائية، "مرحلة 
بالنجاحات  ز�خ��رة  �صتكون  و�لتي  �خلم�صني"،  بعد  ما 
توحد  �لتي  �لر�صيدة  �لقيادة  ل��روؤى  وفقا  و�الإجن���از�ت، 
�ل��ه��م��م وت��ع��زز �جل��ه��ود ن��ح��و حتقيق م��ئ��وي��ة �الإم����ار�ت 
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•• دبي -وام:

�الإد�رة  عام  �مل��ري مدير  �أحمد  �لفريق حممد  �صعادة  �أك��د 
�حتفال  �أن  ب��دب��ي  �الأج���ان���ب  و����ص���وؤون  ل��اإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة 
�الإم�����ار�ت ب��ي��وم �مل����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت �صعار 
متا�صياً  ياأتي  و�ل��ذي  للخم�صني"  و�إ�صر�قة  طموح  "�ملر�أة 
مع �إعان �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل"، عام 2021 "عام �خلم�صني" 
�صمو  روؤي���ة  و  �لر�صيدة،  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  �ل��دول��ة، يج�صد  يف 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �الحتاد �لن�صائي �لعام 
�لرئي�صة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�صة 
�الأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية "�أم �الإمار�ت" لدور �ملر�أة 
�الإمار�تية �لريادي يف قيادة م�صرة �لتنمية �ل�صاملة خال 
�خلم�صني عاماً �ملقبلة، ويعك�س �هتمام �لدولة مب�صاهمات 

بنات �لوطن ودورهن يف جهود �لتنمية ورفاهية �لباد.
 - �ملنا�صبة  بهذه  ت�صريح  يف   - �مل��ري  �لفريق  �صعادة  وق��ال 
�إم��ر�أة �صحت و�أعطت  �ليوم نقف وقفة فخر و�عتز�ز لكل 
وق���دم���ت �ل��ك��ث��ر ل��رف��ع��ة وط��ن��ه��ا ح��ت��ى غ���دت من���وذج���اً يف 
يف  للرجل  �صريكاً  و�أ�صبحت  و�ل��ع��ط��اء  و�الإب����د�ع  �لطموح 

م�صرة �لتنمية �ل�صاملة للوطن.

و�أ����ص���اف : يف ي���وم �مل�����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة ن��ب��ارك ل��ك��ل �إم����ر�أة 
�إم��ار�ت��ي��ة، ون��رف��ع �أ���ص��م��ى �آي����ات �ل��ت��ه��اين و�ل��ت��ربي��ك��ات الأم 
�الإمار�ت، �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك، �لد�عم �الأكرب 
بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  حرم  نهنئ  كما  للمر�أة، 
ر��صد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
مكتوم  بنت  هند  �ل�صيخة  �صمو  �هلل"،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�الإن�صاين  للعطاء  تعد منوذجاً  �لتي  �آل مكتوم،  بن جمعة 
�ملتميز للمر�أة �الإمار�تية و�خلليجية، ونهنئ بهذه �ملنا�صبة 
قيادتنا �لر�صيدة �لتي �آمنت بقدر�ت �إبنة �الإمار�ت ودعمها 
يف  �لفاعلة  للم�صاركة  لها  �مل��ج��ال  و�أت��اح��ت  حم���دود  �ل��ا 
جماالت �لتنمية �ل�صاملة، حتى �أ�صبحت �ليوم لها جناحات 

و�إجناز�ت غر م�صبوقة يف كافة جو�نب �لعمل.
: نحن  ب��ال��ق��ول  �مل���ري ت�صريحه  �ل��ف��ري��ق حممد  و�خ��ت��ت��م 
الإط��اق طاقاتهم  ندعم طموح موظفاتنا  دب��ي  �إق��ام��ة  يف 
�خلاقة و�ملبدعة، ونعمل على توفر �لبيئة �لد�عمة لهن 
لتحقيق �الإجناز�ت و�لنجاحات لي�صبح لهن ب�صمة م�صرقة 
باإجناز�تهن  ونحتفي  ونهنئهن  �ل��دول��ة،  م�صرة  دع��م  يف 
وطموحكن  وبعطائكن  و�صندنا  فخرنا  �أن��ن  لهن  ونقول 
تقدير  فتحية  �أف�����ص��ل،  م�صتقبل  نحو  دب��ي  �إق��ام��ة  ترتقي 

وعرفان جلهودكن �ملخل�صة يف رفعة �لوطن.

قيادات ن�سائية ي�سدن بدعم القيادة الر�سيدة جلهود املراأة االإماراتية

قن�سل عام الدولة يف ملبورن : املراأة االإماراتية �سفرية الدولة لدى فنلندا : ال حدود لطموحات املراأة االإماراتية
منوذج يف الطموح واالإبداع والعطاء

الفريق حممد املري : للمراأة االإماراتية 
اإجنازات غري م�سبوقة يف جوانب العمل كافة

•• ريغا-وام: 

�أكدت �صعادة حنان خلفان عبيد �لعليلي �صفرة �لدولة 
لدى جمهورية التفيا �أن �ملر�أة �الإمار�تية تو��صل �ليوم 
ال  �لتي  �لطموح،  ر�ي��ة  حتت  و�لبناء  �لنهو�س  ملحمة 

تعرف �مل�صتحيل.
وقالت �صعادتها - يف ت�صريح مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية 
�لذي يو�فق 28 �أغ�صط�س من كل عام - ي�صرفني يف هذه 
�ملنا�صبة �لتي تهمرّ كل بنات �الإمار�ت، و�لتي نحتفل فيها 
هذ� �لعام بالتز�من مع �حتفالنا مبرور ن�صف قرن من 
�أُب��دي خال�س �صكري و�متناين  �أن  �الإجن��از�ت �حلافلة، 
بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  و�إىل  �لر�صيدة،  قيادتنا  �إىل 

�ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  �الحت��اد  رئي�صة  مبارك 
ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�صة  و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى 
�أمامها  �أق���ف  و�أن  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ���ص��ري��ة  �لتنمية 
بفائ�س �حلبرّ و�لتقدير �متناناً ملا و�صلنا �إليه وحققناه 
من جناحات على خمتلف �الأ�صعدة، وخا�صة يف �ملجال 
�لدبلوما�صي، �لذي �أفتخر �أن �أكون من �أو�ئل �ملن�صمني 
�إىل َرْكِبه من �صيد�ت �الإمار�ت. و�أكدت �أن �صمو �ل�صيخة 
كاإمار�تيات  بنا  �آمن  �أول من  كانت  مبارك  بنت  فاطمة 
�صوياً  �ليوم  لنو��صل  و�لكفاءة،  و�الإر�دة  �لعزم  يحملن 
ال  �لتي  �لطموح،  ر�ي��ة  حتت  و�لبناء  �لنهو�س  ملحمة 
تعرف �مل�صتحيل، وننر بها درب �خلم�صني عاماً �ملقبلة، 

ونكون قدوة لاأجيال �لقادمة.

�سفرية الدولة لدى التفيا : املراأة االإمارتية توا�سل ملحمة النهو�س والبناء حتت راية الطموح

�سفرية الدولة لدى اأملانيا : 
قيادة الدولة �ساهمت يف تعزيز 

ح�سور املراأة ومتكينها
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الدكتورة حمدثة الها�سمي: يوم املراأة االإماراتية منا�سبة وطنية لالحتفاء باالإجنازات 
•• ال�شارقة –الفجر:

للتعليم  �ل�صارقة  رئي�س هيئة  �لها�صمي  �لدكتورة حمدثة  �أكدت 
�خل��ا���س �أن �مل���ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة غ��دت من��وذج��اً �صاطعاً م��ن مناذج 
ب��االإجن��از�ت يف  �لنا�صع  �صجلها  ي��وؤك��ده  �ل��ذي  و�ل��ت��ف��وق،  �لنجاح 
�ل��ق��ط��اع��ات، ف�����ص��ًا ع��ن م�صاهمتها  �مل���ج���االت و���ص��ت��ى  خم��ت��ل��ف 
�لفاعلة باالأفكار و�مل�صاريع �ملبتكرة، �لتي �أ�صهمت يف رفد ر�صيدها 

باملخرجات �لتنموية.
�لذي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ي��وم  لها مبنا�صبة  ت�صريح  و�أ���ص��اف��ت يف 
�صي�صهد  �مل�صتقبل  �أن  عام،  �غ�صط�س من كل  �ل28 من  ي�صادف 
مبكر،  ب�صكل  للم�صتقبل  ��صت�صر�فها  �لر�صيدة  وقيادتها  للدولة 

وت�����ص��خ��ره��ا م���ن �أج����ل ه���ذ� �مل�����ص��ت��ق��ب��ل �مل�����ص��رق، ك��اف��ة �الأدو�ت 
و�الإمكانات �ملادية و�لب�صرية يف �صتى �لقطاعات، ال �صيما �لقطاع 
باأعلى  تتميز  تعليمية  بيئة  لنجاحه  وف���رت  �ل���ذي  �لتعليمي، 
�الإمار�ت  �لطريق الأبناء  لتمهيد  �لعاملية، وذلك  معاير �جلودة 
عجلة  ودف��ع  باملجتمع  �الرتقاء  مو��صلة  من  ومتكينهم  وبناتها 

م�صرته �لتنموية.
و�أ�صافت �أن �ملر�أة �الإمار�تية متكنت من خال �نخر�طها يف �صتى 
�ل�صامل  �لتنموي  �لعمل  و�ق��ع  على  وج��وده��ا  تثبت  �أن  �مل��ج��االت 
تولت  حيث  �مل��وؤث��رة،  و�إجناز�تها  ب�صمتها  ت�صع  و�أن  �ملجتمع،  يف 
�لعديد من �ملنا�صب �ملهمة يف جمال �لتعليم و�لريا�صة و�ل�صيا�صة 
وز�رية،  منا�صب  تقلدها  خ��ال  م��ن  ذل��ك  ويتجلى  و�القت�صاد، 

ووظائف قيادية، باالإ�صافة �إىل دورها يف �لقطاعات �القت�صادية 
و�لريا�صية و�لعلمية و�ل�صحية وغرها من �ملجاالت �لتي �صهدت 

ح�صور�ً متميز�ً والفتاً للمر�أة �الإمار�تية.
بهذه  �الإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �لتهاين  �آي��ات  �أ�صمى  �صعادتها،  ورفعت 
�ملر�أة  متكني  على  �لر�صيدة  قيادتها  حر�س  توؤكد  �لتي  �ملنا�صبة، 
�الإمكانات  توفر  خال  من  مكانتها،  وتعزيز  قدر�تها  وتطوير 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  يف  �صيما  ال  وحت��ف��ي��زه��ا،  ل��دع��م��ه��ا  �ل���ازم���ة 
حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �أواله  �ل��ذي 
و�لتقدم  �لنه�صة  ج�صر  باعتباره  ورعايته،  �هتمامه  �لقا�صمي 
لاأمم و�ملجتمعات، معتربة يوم �ملر�أة �الإمار�تية منا�صبة وطنية 
وتقدير�ً  �الإمار�ت"  "�بنة  �أح��رزت��ه  �ل���ذي  بالنجاح  لاحتفاء 

لدورها �ملحوري يف م�صرة �لتنمية �مل�صتد�مة.
�الإمار�ت"  "�أم  �إىل  حتية  �لها�صمي  حمدثة  �ل��دك��ت��ورة  ووج��ه��ت 
�صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �الحتاد �لن�صائي �لعام 
�لرئي�صة �الأعلى  ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية رئي�س �ملجل�س �الأعلى 
م�صيدة  �ل��ه��ام��ة،  �لوطنية  �ملنا�صبة  ب��ه��ذه  و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة 
ب��دع��م��ه��ا �ل���احم���دود ل��ل��م��ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة  وت��ع��زي��زه��ا لدورها 
كما  �لوطن،  ورفعة  تنمية  م�صرة  يف  رئي�صي  �صريك  باعتبارها 
وجهت حتية تقدير  �ىل حرم �صاحب �ل�صمو حاكم �ل�صارقة �صمو 
�الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لقا�صمي  حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�صيخة 
�الإم��ار�ت��ي��ة و�صاحبة  ل��ل��م��ر�أة  �مللهم  �ل��ن��م��وذج  �الأ����ص���رة،  ل�����ص��وؤون 

�ملبادر�ت و�ملنجز�ت �لنوعية.

•• دبي- وام:

�أب��و�ب��ه، فنجحت بف�صل  �أو�صع  �لعمل من  �الإمار�تية جم��االت  �مل��ر�أة  دخلت 
على  قدرتها  �أثبتت  و  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �لكبرة  و�ل��رع��اي��ة  ج��د�رت��ه��ا 

�ملناف�صة وحتقيق �الإجناز�ت �ال�صتثنائية.
�ملر�أة  ي��وم  مع  وتز�مناً   . كافة  �لقطاعات  يف  �ملنا�صب  �أعلى  تتقلد  و�ل��ي��وم 
�الإمار�تية ن�صلط �ل�صوء على جمموعة منهن �أثبن �أنف�صهن وتركن ب�صمة 

يف �لكثر من �ملجاالت : - �ل�صيخة لبنى بنت خالد بن �صلطان �لقا�صمي.
�ل�صيخة  فكانت   2004 �كتوبر   13 وز�ري��ة يف  تتوىل حقيبة  �إمارتية  �أول 
لتكون  و�لتخطيط  �القت�صاد  وزي��رة  �لقا�صمي  �صلطان  بن  بنت خالد  لبنى 
�أول �مر�أة �إمار�تية حتتل مقعد�ً يف جمل�س �لوزر�ء، كما �أعيد تعيينها كوزيرة 
�لتنمية و�لتعاون  2013 وزيرة  2007 وعينت يف  للتجارة �خلارجية يف 

�لدويل، وفيما بعد عينت يف فرب�ير 2016 وزيرة �لدولة للت�صامح.

- الدكتورة اأمل القبي�سي.
-�أول �إمار�تية تنتخب نائبة لرئي�س �لربملان، وترت�أ�س بتلك �ل�صفة جل�صة 
برئا�صة   2015 نوفمرب  يف  ت��ف��وز  �أن  قبل  �الحت����ادي،  �لوطني  للمجل�س 

�ملجل�س، وتدخل �لتاريخ جمدد�ً، كاأول �إمر�أة يف �لعامل �لعربي تقود برملان 
بادها.

- �سارة المريي.
�إمار�تية  �أول  �خترت وزيرة �لدولة للعلوم �ملتقدمة �صارة �الأمري لتكون 
و�إ�صامي  ع��رب��ي  م�صبار  �أول  �إر���ص��ال  م�صروع  وه��و  �الأمل"  "م�صبار  ت��ق��ود 
خرب�تها  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وذل���ك   ،2021-2020 �مل��ري��خ  ك��وك��ب  ال�صتك�صاف 
بخدمة  و�إلتز�مها  �ملهني،  �ل�صعيد  على  حققتها  �لتي  و�إجناز�تها  �لعملية 
�مل�صتقبل  �صناعة  يف  للم�صاركة  �ملتو��صل  و�صعيها  وعاملياً  حملياً  �ملجتمع 

-نوره �ملطرو�صي.
�أول ر�ئدة ف�صاء عربية �إمار�تية تغو�س يف عامل �لف�صاء مت �ختيارها من 
بني �أكر من 4000 متقدم �صمن برنامج �الإمار�ت لرو�د �لف�صاء يف دورته 

�لثاين، و�صيتم تدريبهما �صمن برنامج نا�صا لرو�د �لف�صاء.

-خلود الظاهري.
تعترب �أول قا�صية يف تاريخ دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و مبوجب مر�صوم 

�أمري لتعمل قا�صيا يف حمكمة �ال�صتئناف يف �بوظبي يف عام 2008.

-مرمي املن�سوري.
�أول �إمار�تية مقاتلة يف �لقو�ت �جلوية و�لدفاع �جلوي .يف 2014 كرمت 

كو�حدة من متميزي �جلهات �حلكومية وكاأول طيارة مقاتلة يف �لدولة.

-مرمي خليل ال�سفار.
�مارتيه  �أول  �ملرتو وهي  قيادة  �لعمل ودخلت جمال  حتدت ق�صاوة ظروف 
خليجية فلم ي�صبقها �إليه قبل ذلك حتى �لرجال. مرمي خليل �ل�صفار �أول 
�أهدفها هو قيادة م��رتو دبي  �أح��د  �لعمر وك��ان  دب��ي ع�صرينية  مل��رتو  قائدة 

وعملت على �أ�صا�صه حتى و�صلت �إىل مبتغاها وحتققت �منيتها.

-اأماين احلو�سني.
�ملهنية يف  ب��د�أت حياتها   ،2012 ع��ام  �الإم���ار�ت يف  نووية يف  �أول مهند�صة 
جمال �لنفط، لكنها �نتقلت �إىل �لطاقة �لنووية عندما �أدركت �أنها �صتلعب 

دوًر� رئي�صًيا يف م�صتقبل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

-مرمي طار�ش املن�سوري.
�أول طبيبة ميد�نية مو�طنة يف موؤ�ص�صة دبي خلدمات �الإ�صعاف، وهي �أول 
حتارب  �أن  .��صتطاعت  �ملوؤ�ص�صة  يف  تعمل  �إمار�تية  ميد�نية  ط��و�رئ  طبيبة 
�إعاقتها كما �أثبتت قدرتها على �لتعاي�س معها و�لقدرة يف �لوقت ذ�ته على 

�لنجاح يف جماالت �حلياة و�لعمل �ملختلفة .

-ندى اجل�سمي ومرمي العلي.
جنحت �ملو�طنة ندى �جل�صمي يف �أن تكون �أول طالبة �إمار�تية كفيفة تنال 
جائزة �ل�صيخ حمد�ن بن ر��صد للتفوق �لعلمي، باالإ�صافة �إىل �ملو�طنة مرمي 
�صرطة  �أكادميية  يف  تتخرج  �إمار�تية  باحثة  �أول  تعترب  �لتي  �لعلي  يعقوب 

دبي، من ذوي �الإعاقة �لب�صرية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعامري  �صفيقة  �ل��دك��ت��ورة  ح�صلت 
�صيد�ت  مل��ج��ل�����س  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر 
�أعمال �أبوظبي على درع فار�س �لعطاء 
�لوطني، وذلك على هام�س �حتفالية 
�لعاملي  ب���ال���ي���وم  �ل���ع���رب���ي  �ل�������ص���ب���اب 
جمل�س  موؤخر�ً  نظمها  �لتي  لل�صباب، 
�ملتكاملة  للتنمية  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب 
حتت  �لقاهرة،  �مل�صرية  �لعا�صمة  يف 
نحو  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ص��ب��اب  �صعار"متكني 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �الإيجابي"،  �ل��ت��ح��رك 
وز�رة �ل�صباب و�لريا�صة، وحتت رعاية 
جامعة �لدول �لعربية.   قام �لدكتور 
�أ�صرف �صبحي وزير �ل�صباب و�لريا�صة 
ورئي�س �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س وزر�ء 

�ل�صباب و�لريا�صة �لعرب يف جمهورية 
�إىل  �ل�����درع  بت�صليم  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر 
�لدكتورة �صفيقة �لعامري، معرباً لها 
عن �صكره وتقديره للجهود و�ملبادر�ت 
�لتي �صاهمت من خالها يف �ملجالني 
�الإن�����ص��اين و�خل������ري.   وم���ن جهتها 
�أعربت �لدكتورة �صفيقة �لعامري عن 
على  باحل�صول  و�إع��ت��ز�زه��ا  �صعادتها 
�لوطني، مو�صحة  �لعطاء  فار�س  درع 
يعترب  �ل���درع  ه��ذ�  على  ح�صولها  �أن 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة  ت���ك���رمي���اً 
مو�طنيها  ل��دى  ع���ززت  �ل��ت��ي  �ملتحدة 
روح �لعطاء وت��ق��دمي �خل��ر وم��د يد 
�لعون للجميع.   وقالت د. �لعامري:" 
ل��ق��د غ��ر���س �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ص��ي��خ ز�يد 
دولة  م��وؤ���ص�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  �صلطان  ب��ن 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة – طيب �هلل 
و�مل�صاعدة  �لعطاء  �أهمية  فينا  ث��ر�ه- 
وتقدمي يد �لعون و غوث �ملحتاجني، 
�ل���دو�م يف  �ل��ذي ي�صجعنا على  �الأم���ر 
بال�صاأن  تعنى  مبادر�ت  و�ط��اق  تبني 
�الإن�������ص���اين و�خل�������ري، و�ل���ع���م���ل من 
خ��ال��ه��ا ع��ل��ى م�����ص��اع��دة �الآخ����ري����ن، 
و�الإرتقاء  حياتهم  م�صتوى  وحت�صني 
و�أ�صافت:"  �الأف�صل".   ن��ح��و  ب��ه��ا 
ك��م��ا �أت���وج���ه ب��ال�����ص��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 
فاطمة  �ل�����ص��ي��خ��ة  ���ص��م��و  �الإم������ار�ت  �أم 
�لن�صائي  �الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت 
ملوؤ�ص�صة  �الأع����ل����ى  �ل��رئ��ي�����س   ، �ل���ع���ام 
�ملجل�س  رئ��ي�����ص��ة  �الأ����ص���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
و�لطف��ولة  ل����اأم����وم����ة  �الأع��������������ل����ى 
�صيد�ت  ملجل�س  �ل��ف��خ��ري��ة  �ل��رئ��ي�����ص��ة 

على   ،" �هلل  "حفظها  �أبوظبي  �أعمال 
دع��م��ه��ا ورع��اي��ت��ه��ا جل��م��ي��ع �مل���ب���ادر�ت 
و�جل���ه���ود �خل��ا���ص��ة ب��ال��ع��م��ل �خلري 
د�فعاً  ي�صكل  �ل��ذي  �الأم��ر  و�الإن�صاين، 
مل��ا ف��ي��ه خ��ر �الأوط����ان  ل��ن��ا الأن نعمل 
و�ملجتمعات".   وتابعت بالقول:" كما 
�الإمار�ت  لدولة  �لر�صيدة  �لقيادة  �أن 
كانت د�عماً ملختلف �جلهود �الإن�صانية 
�لعامل،  دول  خم��ت��ل��ف  يف  و�خل���ري���ة 
حيث �إمتدت �أيدي �الإم��ار�ت �لبي�صاء 
لتقدمي �لعون و�مل�صاعدة للمحتاجني 
ع���ل���ى حت�صني  و�ل���ع���م���ل  و�مل����ع����وزي����ن، 
�ملجاالت  يف  وتاأهيلهم  �ل��ن��ا���س،  ح��ي��اة 
مما  و�لطبية  و�لتعليمية  �ملجتمعية 

�أ�صهم يف حت�صني م�صتوى حياتهم". 
�لعامري  �صفيقة  �لدكتورة  مت  تقدرّ و 

بال�صكر و�لتقدير �إىل جمل�س �ل�صباب 
ثقتهم  �ملتكاملة على  للتنمية  �لعربي 
على  بذلتها  �لتي  للجهود  وتقديرهم 
�ل�����ص��ع��ي��دي��ن �الإن�������ص���اين و�خل�����ري، 
ي�صكل  �ل���ت���ك���رمي  ه����ذ�  �ن  م��و���ص��ح��ة 
و�خلر.    �لعطاء  من  ملزيد  لها  د�ف��ع��اً 
و�أع�����رب�����ت ع����ن ف���خ���ره���ا و�إع����ت����ز�زه����ا 
�ملر�أة  ي��وم  منا�صبة  مع  �لتكرمي  بهذ� 
�الإمار�تية �لذي يكر�س �إجن��از�ت �بنة 
�الإم��ار�ت يف خمتلف �ملجاالت ، و�لتي 
على  �لتفوق  من  خالها  من  متكنت 
�أن  ي��ذك��ر  ك���ث���رة.    دول  يف  قريناتها 
�لدكتورة �صفيقة �لعامري قد كًر�صت 
���ص��ن��و�ت ط��وي��ل��ة جهدها  ع��ل��ى م�����د�ر 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  �أج�����ل  م���ن  ووق���ت���ه���ا 
، ح��ي��ث �صاهمت يف  ل��ل��م��ر�أة  و�ل���ري���ادة 

�إقت�صادياً من  متكني �ملر�أة �الإمار�تية 
خال م�صاعدتهن يف �إ�صد�ر �لرخ�س 
�لدور�ت  تنظيم  جانب  �إىل  �ملنزلية، 
الإ�صتخد�م  و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�الإجتماعي،  �ل���ت���و�����ص���ل  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�حلديثة  �ل��رق��م��ي��ة  �لت�صويق  وط���رق 
�لرقمية.   �الل��ك��رتون��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة  و 
زت �ل����دك����ت����ورة �ل����ع����ام����ري من  وع���������زرّ

م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف م���ب���ادرة م��ك��ت��ب �الأمم 
�ملر�أة، وم�صاهمتها يف  �ملتحدة لتمكني 
�الإزدهار �الإقت�صادي يف �لدول �لعربية 
بتزويد عدد من  لتتكفل  و�الأفريقية، 
�لن�صاء باملو�د �الأولية �لتي ت�صاعدهن 
يف تنفيذ وت�صنيع �مل�صغوالت �ليدوية، 
و�مل�صاعدة يف طرق ت�صويق منتجاتهن، 
مما كان له �الأثر �لو��صح و�لكبر يف 

م�صاعدتهن على �ل�صعيدين �الإن�صاين 
م��ت �الأمم �ملتحدة  و�خل����ري.   و ك��ررّ
�لعامري  ���ص��ف��ي��ق��ة  �ل���دك���ت���ورة  ج��ه��ود 
عرب �إختيارها �صخ�صية �لعام 2020 
يف جم��ال �الأع��م��ال �خل��ري��ة وخدمة 
�لدكتور�ة  على  وح�صولها  �ملجتمع، 
�لفخرية يف جمال �الأعمال �الإن�صانية 

و�خلرية. 

دبي خلدمات اال�سعاف: املراأة 
�سريك فاعل يف م�سرية التنمية

•• دبي - وام:

قال �صعادة خليفة �لدر�ياملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي خلدمات �الإ�صعاف �أن �ملر�أة 
�صريك فاعل يف م�صرة �لتنمية و�لتطوير يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
و�أثبتت من خال �لتجارب �أنها منوذج يحتذى به يف �إر�صاء منظومة �لتغير 
دينها  ومبادئ  وتر�ثها  بهويتها  �الحتفاظ  �لقطاعات مع  و�لتطوير يف جميع 
�حلنيف ، وهو ما يعترب مدعاة للفخر لنا جميعا، حني نت�صارك معها �الإجناز 
بكل كفاءة و�قتد�ر . و�أكد دعم موؤ�ص�صة دبي خلدمات �الإ�صعاف للمر�أة و�ل�صعى 
�لقيادي  �مل�صتوى  على  �صو�ء  ومتكينها  طاقتها  و��صتثمار  مهار�تها  لتطوير 
و�الإ�صر�يف �أو �لتخ�ص�صي . وقال : فخورون بالقياد�ت �لن�صائية يف موؤ�ص�صة دبي 
خلدمات �الإ�صعاف حيث و�صل عدد �لقياد�ت �لن�صائية ل 21 قيادية نفخر بهن 

كفخرنا بزمياتهن يف �لوظائف �لتخ�ص�صية ".

•• دبي-وام:

�ملن�صوري م�صاعد  �إبر�هيم  �للو�ء خبر خليل  �صعادة  هناأ 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ص��وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي يف ���ص��رط��ة دبي، 
يف  �ل�صرطة  وم��ر�ك��ز  �ل��ع��ام��ة  �الإد�ر�ت  م��دي��ري  بح�صور 
قطاع �لبحث �جلنائي، وعدد ً من �ل�صباط، عرب �جتماع 
عن بعد، �لعن�صر �لن�صائي، مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية.

�لتهاين  �آي���ات  �أ���ص��م��ى  �صعادته  رف��ع  �الج��ت��م��اع  ب��د�ي��ة  ويف 
و�لتربيكات �إىل �لقيادة �لر�صيدة، ول�صمو �ل�صيخة فاطمة 
بنت مبارك، رئي�صة �الحتاد �لن�صائي �لعام، رئي�صة �ملجل�س 
ملوؤ�ص�صة  �الأع��ل��ى  �لرئي�صة  و�لطفولة،  ل��اأم��وم��ة  �الأع��ل��ى 
�صموها  دعم  �أن  موؤكد�ً  �الإمار�ت"،  "�أم  �الأ�صرية  �لتنمية 
متكينهن  يف  �أ�صهم  �ل��دول��ة  يف  �لن�صائي  للعن�صر  �مل�صتمر 
و�لثقافية  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الأم��ن��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  ���ص��ت��ى  يف 
وعلوم  و�ل�صيا�صية  و�ل�صحية  و�القت�صادية  و�لتعليمية 

�لذي  �الأم���ر  و�ل��ط��ب،  و�لهند�صة  و�لتكنولوجيا  �لف�صاء 
�ملر�أة  �الإم�����ار�ت ودوره����ا يف متكني  ع��زز م��ن مكانة دول���ة 
�لعامة  �لقيادة  �أن  �ملن�صوري  �للو�ء  و�أو���ص��ح  �الإم��ار�ت��ي��ة. 
�لن�صائي  بالعن�صر  ك��ب��ر�ً  �ه��ت��م��ام��اً  ت���ويل  دب���ي  ل�صرطة 
بتوجيهات من معايل �لفريق عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد 
�لعام بتوفر كل �صبل �لدعم للمر�أة يف خمتلف �لوظائف 
وتذليل كافة �لتحديات لتمكينهن من �أد�ء مهامهن على 
�أن  �إىل  م�صر�ً  ل��ه��ن،  منا�صبة  بيئة  وت��وف��ر  وج���ه،  �أك��م��ل 
�لعامة  �لقيادة  يف  كبرة  ن�صبة  ي�صكل  �لن�صائي  �لعن�صر 
�الإد�رية  و�لوظائف  �ملهام  خمتلف  وميار�س  دبي  ل�صرطة 

و�الإ�صر�قية.
و�أ�صاف �أن عدد �ملوظفات بلغ يف قطاع �لبحث �جلنائي من 
مدنيات وع�صكريات 1050 �مر�أة، من خمتلف �ملوؤهات 
وتعزيز  دب��ي،  �صرطة  بعمل  �الرت��ق��اء  يف  ي�صهمن  �لعلمية، 

م�صرتها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لذي  �مل��وؤ���ص�����س،  ز�ي���د  ���ص��رح  يحتفي 
يعد تكرمًيا وطنًيا د�ئًما للمغفور له 
 - نهيان  �آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ 
طيب �هلل ثر�ه - وتخليًد� الإرثه �مللهم 
�الإمار�تية  �ملر�أة  بيوم  �لنبيلة،  وقيمه 
حيث  �أغ�صط�س،   28 ي�صادف  �ل���ذي 
"�ملر�أة  ي��ق��ام ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت ���ص��ع��ار 
وذلك  للخم�صني"،  و�إ���ص��ر�ق��ة  طموح 
�إع����ان ���ص��اح��ب �ل�صمو  مت��ا���ص��ًي��ا م��ع 
�ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة، حفظه �هلل، عام 2021 "عام 

�خلم�صني" يف �لدولة.
وي�����ص��ل��ط �حل����دث �ل����ذي ي��ت��ز�م��ن مع 
�لذهبي،  باليوبيل  �لدولة  �حتفاالت 
�ل�صوء على �مل�صاهمات �لقيمة للمر�أة 
�الإم��ار�ت��ي��ة، ودوره��ا �لبارز يف حتقيق 
�مل�صتد�مة  و�لتنمية  �ل�صاملة  �لنه�صة 
روؤية  بف�صل  ج���اءت  و�ل��ت��ي  ل��ل��دول��ة، 
دعم  على  وحر�صها  �لر�صيدة  �لقيادة 
�مل��ر�أة ومتكينها من حتقيق تطلعاتها 
وهو  �مل���ج���االت،  خمتلف  يف  وت��ب��وءه��ا 
�ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ص�س  ر�صخه  نهج 
نهيان  �آل  �صلطان  بن  ز�ي��د  �ل�صيخ  له 
-ط��ي��ب �هلل ث�����ر�ه-، �ل����ذي ف��ت��ح �أم���ام 

لتكون  و��صعة،  �آفاًقا  �الإمار�تية  �مل��ر�أة 
�لتنمية  م�����ص��رة  يف  ف��اع��ًا  م�صاهًما 

وبناء �لوطن.
وقال �صعادة �لدكتور يو�صف �لعبيديل، 
�ملوؤ�ص�س:  ز�ي������د  ����ص���رح  ع�����ام  م���دي���ر 
بكل  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  بيوم  "نحتفل 
ف��خ��ر و�ع����ت����ز�ز، ب��ف�����ص��ل روؤي�����ة ودعم 
للمر�أة  �ملنا�صبة  ه��ذه  وتقدم  �لقيادة. 
�إجناز�تها  الإب���ر�ز  فر�صًة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
وما حققته �إىل �الآن، وتر�صخ تطلعاتها 

�لنجاحات،  م��ن  �مل��زي��د  حتقيق  ن��ح��و 
�ل��دول��ة مب��رور خم�صني  فيما حتتفي 
قرن  �لن�صف  لرحلة  وت�صتعد  ع��اًم��ا، 

�ملقبل".
�أهمية  على  �ل�صوء  �لعبيديل  و�صلط 
�صرح ز�يد �ملوؤ�ص�س، قائا: "�إن �صرح 
�ل�صيخ  رح��ل��ة  يج�صد  �مل��وؤ���ص�����س  ز�ي����د 
ويعك�س   – ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ز�يد– 
�الإمار�تية،  ب��امل��ر�أة  �ل��و����ص��ع  �هتمامه 
لت�صع  ب�����ه�����ا،  ث���ق���ت���ه  و������ص�����ع  ح����ي����ث 

�لدولة  �لو��صحة يف م�صرة  ب�صمتها 
�لتنموية. وقد �أتاح – طيب �هلل ثر�ه- 
�ملنا�صب،  جميع  ت��ويل  فر�س  للمر�أة 
�الأمر  �مل��ج��االت،  جميع  يف  و�مل�صاهمة 
دولة  م��ك��ان��ة  تر�صيخ  ���ص��اه��م يف  �ل���ذي 
�الإم��ار�ت يف طليعة �لدول �حل�صارية 

�ملتقدمة".
ق�صم  رئي�س  �حل��م��ادي،  �أمينة  وقالت 
�جل������والت �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف ����ص���رح ز�ي���د 
�ملوؤ�ص�س  "يج�صد �صرح ز�يد  �ملوؤ�ص�س: 

�لقيم �ل�صامية �لتي د�فع عنها �ل�صيخ 
ز�ي����د – ط��ي��ب �هلل ث�����ر�ه-، و�إن�����ه ملن 
�أك����ون  �أن  ����ص���روري وف���خ���ري  دو�ع�����ي 
�ل��ع��م��ل ه��ن��ا يف �ل�صرح  ���ص��م��ن ف��ري��ق 
تذكرنا  �لتي  �ملميزة،  �ملنا�صبة  يف هذه 
ميكنها  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ب���اأن  د�ئ��ًم��ا 
لاأف�صل،  جذري  ب�صكل  �الأمم  تغير 
ف��ي��م �لرت�حم  �ح��ت�����ص��ان  م���ن خ���ال 
و�أك�������دت  و�النفتاح".  و�ل���������ص����م����ول 
�ملوؤ�ص�س  �ل����و�ل����د  ح���ر����س  �حل����م����ادي 
�الإمار�تية  �مل����ر�أة  ودع���م  ع��ل��ى مت��ك��ني 
�إم��ك��ان��ات��ه��ا يف �صتى  �أق�����ص��ى  ل��ت��ح��ق��ق 
�ملجاالت، وت�صجيعها على لعب دورها 
�أن  يذكر  �لوطن.  تنمية  يف  �لرئي�صي 
�صرح ز�يد �ملوؤ�ص�س ر�صخ منذ تد�صينه 
كوجهة  مكانته  ���ص��ن��و�ت،  ث���اث  ق��ب��ل 
يف  ه��ام��ة  و�صياحية  ووط��ن��ي��ة  ثقافية 
للمو�طنني  ت��ت��ي��ح  �الإم���������ار�ت،  دول�����ة 
فر�صة  �ل����دول����ة  وزو�ر  و�مل���ق���ي���م���ني 
�الطاع على حياة و�إرث وقيم �ملغفور 
ب�صخ�صية  و�ل��ت��اأم��ل  ز�ي���د،  �ل�صيخ  ل��ه 
�لتاريخ،  �صنع  �ل��ذي  و�لقائد  �لرجل 
�لعنا�صر  م���ن  م��ن��ظ��وم��ة  خ����ال  م���ن 
و�ل���رو�ي���ات و�ل�����ص��ور و�ل��ت��ج��ارب �لتي 
يتيح  وف��ري��د،  �صيق  باأ�صلوب  يقدمها 

�لتفاعل مع �صخ�صيته �لفذة. 

يقام هذا العام حتت �سعار املراأة طموح واإ�سراقة للخم�سني

�سرح زايد املوؤ�س�س يحتفي بيوم املراأة االإماراتية وي�سلط ال�سوء على اإجنازاتها

ن�ساء اإماراتيات .. ملهمات

تقديرًا جلهودها يف املجالني الإن�ساين واخلريي 

وزير ال�سباب والريا�سة امل�سري يكّرم االإماراتية 
الدكتورة �سفيقة العامري بدرع فار�س العطاء الوطني 

�سرطة دبي تهنئ العن�سر الن�سائي يف يوم املراأة االإماراتية

•• دبي-وام:

�ملر�أة  مكانة  تاأ�صيل  على  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  حر�صت 
فكانت  و�الزده���ار،  �لبناء  يف  فاعل  ك�صريك  �الإمار�تية 
�ل�صيا�صية  �ملنا�صب  �أرف��ع  وت��ب��و�أت  �لقيادة،  ثقة  حمل 
�لقيادة  منا�صب  وخمتلف  و�لت�صريعية  و�لتنفيذية 
�لكثر  حمققة  �لع�صكرية  جماالت  �ىل  و�صوال  �لعليا 
من �الإجناز�ت و�لنجاحات �لتي نفاخر بها �الأمم.و قد 
�مل���ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة منذ وق��ت مبكر يف �لعمل  �نخرطت 
�ل��ع�����ص��ك��ري، و�أ���ص��ب��ح��ت ت��ق��وم ب����دور متميز ور�ئ����د يف 
�ملجاالت �لع�صكرية وقالت �لر�ئد خبر عنود �ل�صعدي 
رئي�صة �ملجل�س �لن�صائي يف �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي 
�لبد�ية : فخورون باالنتماء  خبرة �صموم جنائية يف 
�إىل  ب��ان��ت��م��ائ��ن��ا  نفتخر  و  �مل��ع��ط��اءة  �ل���دول���ة  ه���ذه  �إىل 
يف  �صباقة  كانت  �لتي  و  دب��ي  ل�صرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
يف  ن�صائي  جمل�س  بتكوين  �لن�صائية  �لعنا�صر  متكني 
عام 2007 و �لذي مت �عادة ت�صكيله يف عام 2017 و 
يهدف �ىل تعزيز دور �ملر�أة �لفاعل يف �ل�صلك �لع�صكري 
و �ل��ذي كان له �ل��دور �لكبر يف �زدي��اد �قبال �مل��ر�أة يف 
�لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي لي�صل �ىل%13 و لدينا 
خطة �ال�صتعد�د �خلم�صني باأن ن�صل �إىل %15 و �أكدت 
�أن �جناز�تنا كثرة  فلنا �لريادة يف ح�صول �صرطة دبي 
على  �لن�صائي  للعن�صر  د�عمة  ع�صكرية  موؤ�ص�صة  ك��اأول 
�الروبية  للمنظمة  �جلن�صني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  مو��صفة 
و�مل�صاو�ة  �الن��دم��اج  يف  �الأول  �مل��رك��ز  على  ح�صلنا  كما 
و   /EFQM/ �الروب��ي��ة  �ملنظمة  من  �جلن�صني  بني 
لدينا ب�صمات عديدة كعن�صر ن�صائي يف �حل�صول على 
�لدولية  �ل��ق��ادة  ملنظمة  �لتتويج  من�صات  يف  �جل��و�ئ��ز 
فقد كان لنا �ثر كبر يف �حل�صول على ثاث جو�ئز 
لا�صتعد�د  لدينا  �لقوة  و  �لدولية  �لر�بطة  جائزة  يف 
للخم�صني .كما كان ل�صرطة دبي �ل�صبق يف تعيني عن�صر 
56 عاماً  "قبل  "تفاحة  ن�صائي ع�صكري �نطاقا من 
�حلام�س  خمي�س  �صامل  تفاحة  �الإمار�تية  �لتحقت  �ذ 
بالقطاع �ل�صرطي يف دولة �الإم��ار�ت لتكون بذلك �أول 
مو�طنة تدخل جمال �لعمل �الأمني فاأ�صهمت بتحقيق 
نقلة مهمة حول مفهوم عمل �ملر�أة يف �ملجتمع �ملحلي 
مبادر�ت  من  حققته  مبا  ناجحة  جتربة  قدمت  قد  و 

وعمليات نوعية �صاركت يف �إجنازها.
و�صل  دب��ي  �صرطة  يف  �لن�صائي  �لعن�صر  �ن  ��صافت  و 
�ل�صرطة  م��ر�ك��ز  يف  م��ن��اوب��ات  �أ�صبحنا  و   13% �إىل 
م�صتوى  ع��ل��ى  زو�رق  ف��ري��ق  ك�����اأول  �ل������زو�رق  ن��ق��ود  و 
يف  ن�صائي  متخ�ص�س  فريق  لدينا  و  �الو���ص��ط  �ل�صرق 
و�صوف  �جل���وي  �جل��ن��اح  و  �خليالة  و�أي�����ص��ا  �ملتفجر�ت 
�لن�صائية  �لعنا�صر  بزيادة  للخم�صني  �ال�صتعد�د  يكون 
يف �لتخ�ص�صات �جلنائية �حلرجة �لتي مل تكن �صابقا 
من  بت�صجيع  و  و�ل��ي��وم  �لن�صائي  �لعن�صر  بها  يحظى 
�لقيادة �لقيادة �لعامة ل�صرطة دبي ��صبح هناك �قبال 
وجود  مع  �لع�صكري  �ل�صلك  يف  �الن��خ��ر�ط  على  كبر 

�ل�صرطة  �لعلوم  يف  �صنو�ت   4 مدة  للدر��صة  تخ�ص�س 
للمر�صحات حيث يتخرجن م�صتعد�ت و مقبات على 

�مليد�ن مبا�صرة.
يف  رئي�صي  تنفيذي  ثاب��ت  �صمره  ذك��رت  جانبها  م��ن 
ق�صم ��صعاد �ملتعاملني ل�صرطة دبي �أن �ملر�أة يف �صرطه 
خليفه  عبد�هلل  �لفريق  معايل  من  بدعم  حتظى  دب��ي 
�ملري �لقائد �لعام ل�صرطه دبي وب�صكل عام من �ملدر�ء 
�لدعم  وتقدمي  �لفر�س  تو�فر  حيث  من  و�مل�صوؤولني 

و�لرياده و�لتميز وتقليد �ملنا�صب .
قالت " حالياً �أ�صغل من�صب �أمني �صر جمل�س �أ�صحاب 
بكل ما  �ملجل�س  �لهمم يف �صرطه دبي حيث يهتم هذ� 
�أ�صحاب  وم�����ص��ارك��ات  و�جن����از�ت  متطلبات  م��ن  يتعلق 
�لهمم باعتبارهم �صريكا يف م�صرة �لتنمية و�لبناء يف 
�صرطة دبي حيث �صاركت بورقة عمل دولية يف موؤمتر 
يف  �الإع���اق���ه  ذوي  �الأ���ص��خ��ا���س  لتمكني  �الأول  �لعلمي 
�لعامل �الإ�صامي وح�صور موؤمتر�ت دوليه �خرى كما 
�صاركت يف برنامج دبي لاأد�ء �حلكومي �ملتميز وفزت 
خدمة.. جنم  موظف  �أف�صل  فئة  عن  �لثاين  باملركز 
برنامج  يف  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  قبل  م��ن  تكرميي  مت  كما 
�ملقرتحات على م�صتوى �أ�صحاب �لهمم باملركز �الأول و 
تكرمي خا�س من معاليه على م�صتوى �لقياده الجناح 
مبادره على �مل�صتوى �ملحلي و�الإقليمي و �لتي متثلت 
يف مبادره جتديف �لقو�رب �لرت�ثيه ال�صحاب �لهمم 
الأول  �ل�صرعه  كره  م�صروع  �ع��د�د  ب�صدد  �أن��ا  ..وحالياً 
كله  وه��ذ�  �لدوله  م�صتوى  على  �لهمم  الأ�صحاب  م��رة 
لتمكني  دب��ي  �صرطه  تقدمه  �ل��ذي  �لدعم  على  دل  �إن 

�لعن�صر �لن�صائي .
و تقول عائ�صة ح�صن �بر�هيم �حلو�صني تنفيذي رئي�صي 
يف �الد�ره �لعامه �ملرور ب�صرطة دبي من ��صحاب �لهمم: 
�إىل  �ن�صم  �ن  ك��ان حلمي  ع��ام��ا   11 ع��م��ري  ك��ان  منذ 
�صرطة دبي، وبعد �ن �نهيت �لدر��صة تقدمت للعمل يف 
�صرطة دبي ومت قبويل يف �الإد�رة �لعامة للمرور.. حيث 
قدمت يل �ل�صرطة كل �لت�صهيات �لازمة من حيث 
�ملكان وجتهيز�ت �ملكتب ومو�قف �ل�صيار�ت وغرها من 
�خلدمات �لد�عمة يل كموظفة، و�ليوم بعد �كر من 
حافل باالإجناز�ت..  �صجلي  دبي،  �صرطة  يف  عاماً   20
�ملري  خليفة  ع��ب��د�هلل  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  ب��دع��م  حظيت 
�ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ص��رط��ة دب���ي و�مل�����در�ء و�مل�����ص��وؤول��ني يف 
�أ�صحاب  جمل�س  لع�صوية  تن�صيبي  مت  حيث  �ل��ق��وة، 
�لهمم ولدي ن�صاطات �أخرى تطوعية، �قمت معار�س 
وعدد  حما�صرة   500 وق��دم��ت  فعاليات  يف  و�صاركت 
و�صاركت  �الإ�صارة  بلغة  كمدربه  �لعمل  ور�س  كبر من 
يف �مللتقى �لدويل بعنو�ن لغة �الإ�صارة وحتدياتها حيث 
كانت ح�صيلة �مل�صاركني �لذين مت تدريبهم من خال 
بطولة  يف  �صاركت  كما  م�صارك،   700 يقارب  �لور�س 
�لروح �اليجابية لل�صطرجن �لتي نظمتها �صرطة دبي. 
وال ز�لت �جناز�تي م�صتمرة كعن�صر ن�صائي متميز يف 

�صرطة دبي.

املراأة االماراتية: متيز و اإبداع يف املجال الع�سكري
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•• دبي-الفجر:

نظمت وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
ظل  يف  �ل�����ص��ح��ي  "�لتعاي�س  ملتقى 
جلنة  م���ب���ادرة  �إط�����ار  يف  �خلم�صني" 
ل��ت��ع��زي��ز قيم  �ل��������وز�رة  �ل��ت�����ص��ام��ح يف 
و�مل�صوؤولية  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����ص��ام��ح 
تز�مناً  �مل���وظ���ف���ني،  ب���ني  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م����ع ي�����وم �مل��������ر�أة �الإم�����ار�ت�����ي�����ة �ل����ذي 
و�إ�صر�قة  طموح  "�ملر�أة  �صعار  يحمل 
للخم�صني" بناء على توجيهات �صمو 
رئي�صة  مبارك،  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
�الحتاد �لن�صائي �لعام رئي�صة �ملجل�س 
�الأعلى لاأمومة و�لطفولة �لرئي�صة 
"�أم  �الأ�صرية  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى 

�الإمار�ت".

�نعقدت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  و����ص��ت��ه��ل��ت 
�لدكتور  ل�����ص��ع��ادة  بكلمة  �ف��رت����ص��ي��اً 
�لوكيل  �ل��رن��د  �لرحمن  عبد  ح�صني 
با�صم  �لعامة  �ل�صحة  لقطاع  �مل�صاعد 
�أكد  �ملجتمع،  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة 
�الإمارتية منا�صبة  �مل��ر�أة  يوم  �أن  فيها 
لنحتفل باالإجناز�ت و�ملكت�صبات �ملهمة 
عن  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ��صتحقتها  �لتي 
�الإمكانات  بف�صل  و�ق���ت���د�ر،  ج����د�رة 
�لتي وفرتها �لقيادة �حلكيمة، و�لدعم 
�لاحمدود من �صمو �ل�صيخة فاطمة 

بنت مبارك "�أم �الإمار�ت".

مبادرات مبتكرة
�ل��وز�رة لديها  �أن  �إىل  �صعادته  م�صر�ً 
وخطط  و�صيا�صات  مبتكرة  م��ب��ادر�ت 

لرعاية �صحة �مل��ر�أة، وتاأمني خدمات 
�صاملة وذ�ت جودة عالية خال فرتة 
ماقبل و�أثناء �حلمل ومابعد �لوالدة، 
وفقاً  وحتديثها  تطويرها  يتم  و�لتي 
للم�صتجد�ت �ل�صحية �ملعتمدة. ولفت 
�الإم���ار�ت متثل  دول��ة  �أن  �إىل  �صعادته 
وتعاي�س  �لت�صامح  يف  �لعاملي  �لنموذج 
�ل�������ص���ع���وب و�ل���ث���ق���اف���ات وال����ص���ي���م���ا يف 
�ملجال �ل�صحي فحق �لعاج و�ل�صفاء 
و�ل��وق��اي��ة م��ن �الأم���ر�����س مي��ن��ح من 

غر متييز بني فئات �ملجتمع.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال �الأ�����ص����ت����اذ حممد 
م���دي���ر منطقة  �ل����زرع����وين  ع���ب���د�هلل 
رئ���ي�������س جلنة  �ل���ط���ب���ي���ة  �ل���������ص����ارق����ة 
�لت�صامح يف �لوز�رة �أن دولة �الإمار�ت 
�لت�صامح  نهج  تاأ�صي�صها  منذ  تتبنى 

م��ا جعلها  �الآخ���ر،  وتقبرّل  و�الع��ت��د�ل 
جن�صية،   200 م��ن  الأك����ر  ح��ا���ص��ن��ة 
تعي�س يف كنف قو�نني توفر للجميع 
وبف�صل  و�مل�صاو�ة،  و�الح��رت�م  �لعدل 
حتولت  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
موؤ�ص�صي  عمل  �إىل  �لت�صامح  ثقافة 
�مل�������ر�أة  والأن  ب�����ال�����دول�����ة،  م�������ص���ت���د�م 
�الإمار�تية متثل �صمر وروح �ملجتمع 
ومنائه،  ����ص��ت��ق��ر�ره  حتقيق  و�أ���ص��ا���س 
�لت�صامح  ثقافة  بتعزيز  �الأج��در  فهي 
و�لتعاي�س و�الإن�صانية، كقيٍم متاأ�صلة 
يف �ملجتمع �الإمار�تي، تنقلها �ملر�أة من 

جيل �إىل جيل بكل �أمانة و�قتد�ر.

خارطة طريق
مدير  بوحميد  ود�د  �أ���ص��ارت  ب��دوره��ا 

�لوز�رة  يف  �حلكومي  �الت�����ص��ال  �إد�رة 
ب�صمتها  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل������ر�أة  �أن  �إىل 
�لعمل  م��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  ح��ا���ص��رة 
ت��ت��ق��دم وحتقق  ت�����ز�ل  وال  �ل���وط���ن���ي، 
�ملزيد من �الإجن��از�ت ب��اإر�دة �لتمكني 
تغذيها  �لتي  و�الق��ت�����ص��ادي  �لتنموي 
م�صبوقة  غ���ر  و���ص��ي��ا���ص��ات  ق���و�ن���ني 
�حل���ك���وم���ات، ونوهت  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
و�إ�صر�قة  طموح  "�ملر�أة  �صعار  �أن  �إىل 
للخم�صني" يعد مبثابة خارطة طريق 
تعزز م�صرة �بنة �الإمار�ت وجد�رتها 
على لعب دور فعال يف م�صرة �زدهار 

�لوطن.
للمر�أة  �مل����ح����وري  ب����ال����دور  م�����ص��ي��دة 
�جلائحة  م���و�ج���ه���ة  يف  �الإم����ار�ت����ي����ة 
من  وتفان،  �إخا�س  بكل  وتد�عياتها 

�لدفاع  خطوط  يف  م�صاركتها  خ��ال 
�الأول، لتوؤكد قدرتها على تاأدية �ملهام 
عالية،  بكفاءة  ك��ربت  مهما  �لوطنية 
و�لتي كان لها ح�صور�ً فعااًل يف كفاءة 
����ص��ت��ج��اب��ة �ل���دول���ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة �صمن 
�مللتقى  وت�صمن  �ل��ع��امل.  دول  �أف�صل 
كلمات لكل من �صعيد �خلاطري رئي�س 
م���ب���ادرة ت��ط��ع��ي��م ك��ب��ار �مل���و�ط���ن���ني يف 

�ملجتمع، حتدث خالها  تنمية  وز�رة 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  تطعيم  م��ب��ادرة  ع��ن 
يناير  يف  �نطلقت  و�ل��ت��ي  و�مل��ق��ي��م��ني، 
مع  بالتعاون  تنفيذها  ويتم   ،2021
من  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�صحة  وز�رة 
خال تو�جد �لفريق �لطبي يف مر�كز 
للوز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ص��ع��ادة 
�لدولة  ومناطق  �إم����ار�ت  خمتلف  يف 

�مليد�نية  �ل����زي����ار�ت  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�للقاح،   لتلقي  �ملو�طنني  كبار  لبيوت 
�أخ�صائية  �لبلو�صي  حياة  و�لدكتورة 
�صرطان  م����ب����ادرة  ع���ن  �الأ�����ص����رة  ط���ب 
�لثدي وعنق �لرحم، وكلمة لو�صحاء 
�ل�صبو�صي من �لهيئة �لعامة لل�صوؤون 
�الإ�صامية و�الأوقاف عن دور �ملر�أة يف 

ظل �خلم�صني.

•• دبي -وام:

�أ�صاد معايل ح�صني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم، بالتح�صر�ت 
�أجل  من  �ملا�صية  �لفرتة  �صهدته  �ل��ذي  �لكبر  �لعمل  وحجم  و�ال�صتعد�د�ت 
تهيئة بيئة مثالية ال�صتقبال �لطلبة للعام �لدر��صي �جلديد 2022-2021، 
يف مد�ر�س �لدولة كافة وموؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل و�ملعاهد ومر�كز �لتدريب 
و�إج���ر�ء�ت  و�آم��ن��ة  �صحية  بيئة  �صمن  �لدر��صية  �صر  و�صمان  و�حل�صانات، 

�حرت�زية ووقائية.
�الإم��ار�ت جمدد� قدر�ت  تثبت  �لدر��صي �جلديد  �لعام  �نطاق  �إنه مع  وقال 
�تخاذ  يف  و�حلكمة  و�مل��رون��ة  و�ال�صتباقية  �لتحديات  مو�جهة  يف  ��صتثنائية 
ب�صفة  و�ملجتمع  خا�صة  �ملدر�صي  �ملجتمع  م�صلحة  يف  ت�صب  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت 

عامة.
و�أ�صاف �أن �لتعليم على �مل�صتوى �لعاملي على �ملحك �أما هنا، فاالإمار�ت ت�صتبق 
�مل�صتقبل وتوظف �الإمكانات ال�صتد�مة �لتعليم، وهذ� نتاج روؤية ورعاية ودعم 
و�الإد�ري����ة  �لتدري�صية  ك��و�درن��ا  قبل  م��ن  بتناغم  و�لعمل  �ل��ر���ص��ي��دة،  �ل��ق��ي��ادة 
و�لطلبة و�أولياء �الأمور، حيث �إن روح �لفريق هي �لتي �صادت وكانت �لفي�صل 

يف ��صتمر�ر رحلة �لتعلم.

وهناأ معاليه �لكو�در �لتدري�صية و�الإد�رية و�لطلبة وجميع �لعاملني بامليد�ن 
�لرتبوي و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية، مبنا�صبة بدء �لعام �لدر��صي �جلديد، موؤكد�ً 
�أن هذ� �لعمل �لرتبوي �لكبر مل ياأت من فر�غ بل هو نتاج جهود وم�صوؤولية 
و��صتمر�رية  و�ملعلم،  �لطالب  م�صلحة  عنو�نه،  كان  ت�صاركي،  وعمل  و�لتز�م 

�لتعلم.
و�لر�ئدة يف  و�ملتناغمة،  �ملتجان�صة  �لرتبوية  لاأ�صرة  بال�صكر �جلزيل  وتقدم 
�ألقى بظاله  و�صع �صحي  وو�جبات يف ظل  مهام  توؤديه من  وما  �إجناز�تها، 
�لعامة، وجماالتها،  �صلبي وو��صح على �صر �حلياة  ب�صكل  و�أثر  �لعامل،  على 
ومن بينها �لتعليم، ولكن �ال�صتباقية وح�صن �لتخطيط �لذي توجه به �لقيادة 
�لر�صيدة ب�صكل د�ئم، وفر م�صوغات �ال�صتقر�ر و�صمان ��صتمر�ر رحلة �لتعلم 

للطالب.
و�أردف قائًا: حققنا �لكثر من �ملكا�صب �لرتبوية، وهذه �لتجربة �لتي خا�صها 
�جلميع، من طالب وكادر تدري�صي وويل �أمر وم�صوؤولني وعاملني يف �مليد�ن 
�لثقة بقدر�تنا يف  زيادة  على  �إيجاباً  �نعك�صت  �لرتبوي و�جلامعات و�ملجتمع، 
�لتعليمي  و�أك�صبت نظامنا  �الأم��ور،  و��صتباقية مع جمريات  �لتعامل مبرونة 
وتقنية  �أدو�ت معرفية  تامة، مبا منتلكه من  �لتعليمية جاهزية  وموؤ�ص�صاتنا 
وخرب�ت �إ�صافية، وهذ� �الأمر ي�صتدعي مو��صلة �لعمل و�لتطوير يف نظامنا 

�لتعليمي حتى نظل �صمن د�ئرة �لتناف�صية، حتقيقاً ال�صتد�مة �لتعليم.
للطلبة،  و�لتفوق  و�لنجاح  باالإيجابية  مفعماً  در��صياً  عاما  معاليه،  ومتنى 
خمتلف  م��ن  تعليمياً  مميزة  �نطاقة  يف  �ملا�صية  �لتجارب  م��ن  و�ال�صتفادة 
�لكو�در  ق��ب��ل  م��ن  �جل��ه��ود  ت�صافر  �إىل  د�ع��ي��اً  �ل��رتب��وي��ة،  �لعملية  عنا�صر 
ومتعافية،  و�آمنة  حمفزة  بيئة  وتوفر  �ملرحلة،  ه��ذه  يف  ال�صيما  �لتدري�صية 
حلقبة  تر�صخ  متعلمة  �أج��ي��ال  لبناء  �الأم���ان،  بر  �إىل  �لطلبة  �أبنائنا  الإي�صال 
�ملقدر�ت ونه�صة  �ملكت�صبات وتنمية  �الأوط��ان و�حلفاظ على  بناء  جديدة من 

�لوطن �حل�صارية.
حتديثه  مت  �لتعليمية  �ملن�صاآت  لت�صغيل  عاما  �إط���ار�  هناك  ب��اأن  معاليه  ون��وه 
�ل�صامة  �إج��ر�ء�ت  يت�صمن  �لو�قع �جلديد، حيث  مع  يتنا�صب  وتعديله مبا 
م�صلحة  مر�عاة  خالها  مت  و�لتي  �حل��ايل،  �لدر��صي  للعام  �ملتبعة  و�لوقاية 
مع  �عتيادي،  ب�صكل  �لتعليمية  �لعملية  �صر  �صمان  ذ�ته  �لوقت  ويف  �لطلبة، 
موؤ�ص�صات  طلبة  عنا�صر  �صامة  ل�صمان  �الحرت�زية،  �لتد�بر  �أف�صل  �تخاذ 
�لتعليم �لعايل و�لتعليم �لعام، من �أجل عودة �آمنة للطلبة و�لكو�در �لتدري�صية، 

حتقيقاً لبد�ية عام در��صي مثايل.
مامح  ير�صم  �مل��ح��دث،  �لتعليمية  �ملن�صاآت  لت�صغيل  �ل��ع��ام  �الإط���ار  �أن  و�أك���د 
�أثناء �ليوم  و�إج��ر�ء�ت وخطو�ت �لتعامل ما قبل بدء �ليوم �لدر��صي وكذلك 

�لدر��صي، بجانب تنظيم كل ما يتعلق بالدر��صة �جلامعية، من ناحية �لتد�بر 
�ل�صحية و�ملتطلبات و�ال�صرت�طات �خلا�صة بدو�م �لطلبة.

و�أ�صار �إىل �أنه مت �تخاذ خطو�ت كفيلة ل�صمان �لد�ر�صة يف موؤ�ص�صات �لتعليم 
تتطلب  �لتي  �لتخ�ص�صات  جميع  يف  ح�صورياً  �لتعليم  يكون  بحيث  �لعايل، 

خمترب�ت �أو �أبحاث، ف�صًا عن طاب �صنة �لتخرج.
وقال �إن �الإطار �لعام لت�صغيل �ملن�صاآت �لتعليمية �ملحدث، يت�صم بتكامل جو�نبه 
من حيث �إ�صفاء �آليات تعامل مرنة تعزز مفاهيم �لتعلم �صمن �لبيئة �ملدر�صية 
�لعايل  و�لتعليم  و�خلا�س  �حلكومي  �لعام  و�لتعليم  �ملبكرة  �لطفولة  لت�صمل 

ومعاهد ومر�كز �لتدريب.
يف  �لنقل  وخدمات  �ل�صحية  و�لتغذية  �ملدر�صية  �الأن�صطة  �أن  معاليه،  وذك��ر 
و�ل�صفر،  �ل��دع��م،  وخ��دم��ات  و�لرقابة،  �لعامة،  و�ل�صحة  �لتعليمية،  �ملن�صاآت 
و�ل�صامة،  و�لبيئة  �ل�صحة  ونظام  و�لتدريب،  و�لتوعية  �لدر��صية،  و�ملناهج 
و�ملتابعة  و�لرقابة  �لامنهجية،  و�الأن�صطة  و�لتطعيم،  �ل�صامة،  و�إج��ر�ء�ت 
�مل�صتمرة، ودور ويل �الأم��ر، وغرها من �الأم��ور �الأخ��رى �لتي مت�س �ملجتمع 
ومبا  �جلديد،  �لو�قع  مع  تتما�صى  من�صبطة  لتحديثات  خ�صعت  �ملدر�صي.. 
يحقق �أعلى درجات �لفعالية، ل�صمان �ن�صيابية �ليوم �لدر��صي دون معوقات، 

وفق �لربوتوكول �ملعتمد و�مل�صتحدث.

حتت �سعار املراأة طموح واإ�سراقة للخم�سني

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تنظم ملتقى التعاي�س ال�سحي يف 
ظل اخلم�سني لالحتفاء بالت�سامح واإجنازات املراأة االإماراتية

تدوير: ب�سمات م�سيئة للمراأة االإماراتية 
خالل العقود اخلم�سة املا�سية

•• اأبوظبي - وام:

�أكد �صعادة �لدكتور �صامل خلفان �لكعبي مدير عام مركز �أبوظبي الإد�رة �لنفايات "تدوير" �أن �لعقود �خلم�صة �ملا�صية من 
تاريخ دولة �الإمار�ت �صهدت ب�صمات م�صيئة للمر�أة �الإمار�تية �أو�صلتها �إىل �لعلياء وجعلتها يف مكانة مرموقة وحققت 
�إجناز�ت ي�صار �إليها بالبنان. وقال �لكعبي - يف ت�صريح مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية �لذي يو�فق 28 �أغ�صط�س من كل 
عام - �إن �ملر�أة �الإمار�تية حظيت بدعٍم ال حمدود ومتكني م�صتمر من �لقيادة �لر�صيدة، ورعاية منقطعة �لنظر من �صمو 
�الأعلى  �لرئي�صة  �الأعلى لاأمومة و�لطفولة  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي  رئي�صة �الحتاد  �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك 

ملوؤ�ص�صة �لتنمية �الأ�صرية "�أم �الإمار�ت" و�صعت �ملو�طنة �الإمار�تية يف موقع �لقيادة حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
و�أكد �أن �ملر�أة �الإمار�تية �أثبتت جد�رتها يف حتمل كل �مل�صوؤوليات �ملوكلة �إليها وكانت خر مثال للنجاح و�لتميز يف كافة 

�ملجاالت، مما مكنها من �أن تكون منوذجاً يحتذى به يف خمتلف دول �لعامل.

••  اأبوظبي-وام:

 �أكدت �ل�صيخة ميثاء بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان، رئي�صة 
جمل�س �أمناء موؤ�ص�صة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان للمبادر�ت 
�إجناز  �الإمار�تية متكنت من  �مل��ر�أة  �أن  و�لثقافية،  �ملجتمعية 
�ل���ري���ادة �ل��ع��امل��ي��ة وت���ب���و�أت م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف �ل��ع��دي��د من 
و�لدعم  �ل�صديدة  �لتوجيهات  بف�صل  و�مل��ج��االت،  �لقطاعات 
�ملتو��صل من �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �الحتاد 
و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لعام  �لن�صائي 
�الإم����ار�ت«،  »�أم  �الأ���ص��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأع��ل��ى  �لرئي�صة 
�للو�تي  �الإم����ار�ت،  لبنات  ملهمة  ق��دوة  �صموها  متثل  حيث 

�لتميز،  من�صات  �ع��ت��اء  نحو  �حلكيم  نهجها  على  ي�صرن 
وبتوجيهاتها ينطلقن نحو �آفاق من �لنجاحات �ملتو��صلة.

�ل��ت��و�زن بني   وقالت : تعد دول��ة �الإم����ار�ت م��ث��ااًل م�صرقاً يف 
�جل��ن�����ص��ني، ع��رب ن��ه��ج مت��ك��ني �مل�����ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة يف خمتلف 
و�إميانها  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤى  م��ن  �ن��ط��اق��اً  �ل��ق��ط��اع��ات، 
�لر��صخ، مبا متتلكه �ملر�أة �الإمار�تية من مهار�ت وكفاء�ت يف 

�لعديد من �ملجاالت.
جمتمعية  مبكانة  حتظى  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ظلت   و�أ�صافت: 
�ملخل�صني  �لوطن  �أبناء  من  �أجيال  خرجت  من  فهي  ب��ارزة، 
�ملجاالت،  �ل��وط��ن يف خمتلف  �ن��خ��رط��و� يف خ��دم��ة  و�ل��ذي��ن 
وهي من حافظت على ��صتقر�ر �الأ�صرة بحر�صها و�هتمامها 

باملوروث  و�لتم�صك  �الأ�صيلة  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  برت�صيخ 
�صقيقها  م��ع  �إىل جنب  ���ص��ارك��ت جنباً  م��ن  وه��ي  �الإم���ار�ت���ي، 
�لتنموية  �الإم���ار�ت وحمطاتها  دول��ة  ة جن��اح  ق�صرّ �لرجل يف 

�ملختلفة.
بنات  نهيان،  �آل  �أحمد بن مبارك  بنت  �ل�صيخة ميثاء   ودعت 
�لوطن �إىل مو��صلة �جلد و�الجتهاد يف �لقطاعات كافة، و�إىل 
�لطاقات  ت�صخر  على  و�حلر�س  �ملتاحة،  �لفر�س  ��صتثمار 
خال  �لنجاحات  من  �ملزيد  الأج��ل  وتوظيفها  و�الإمكانيات 
لكافة  ُمعربة عن حتيتها وتقديرها  �ملقبلة،  �خلم�صني عاماً 
دن خر مثال باالأعمال �لقيمة  بنات �الإمار�تي و�للو�تي ج�صرّ

و�جلهود �ملبذولة و�لعطاء �ملتو��صل.

معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية ي�ستقطب ُم�ساركة كويتية وا�سعة
•• اأبوظبي -الفجر:

ت�صهد �لدورة �لقادمة من �ملعر�س �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية )�أبوظبي 
و�ملُ�صاركني  �لعار�صني  م�صتوى  على  ُمتنامياً  خليجياً  ح�صور�ً   )2021
�ملُتخ�ص�صة، مبا يعك�س ُعمق �لعاقات �ملميزة بني  ُم�صابقات �ملعر�س  يف 
يجمعها،  �ل��ذي  �ملُ�صرتك  �لثقايف  و�ل���رت�ث  �ل�صقيقة،  �خلليجية  �ل��دول 
وتعميق مفهوم  و�الأج���د�د،  �الآب��اء  ريا�صات  �ملبذولة نحو �صون  و�جلهود 

�ل�صيد �ملُ�صتد�م.
وُيقام �ملعر�س حتت رعاية �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل 
ن��ادي �صقاري �الإم���ار�ت، وذل��ك خال  �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س 
�أبوظبي  مركز  يف  �لقادمني  �أكتوبر   3 ولغاية  �صبتمرب   27 من  �لفرتة 
�لوطني للمعار�س، بتنظيم من نادي �صقاري �الإمار�ت. ويحظى �حلدث 
للحفاظ  �ل��دويل  �ل�صندوق  �أبوظبي،   - �لبيئة  ر�صمية من هيئة  برعاية 

على �حلبارى، ومركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
و�أ�صاد معايل ماجد علي �ملن�صوري رئي�س �للجنة �لعليا �ملنظمة، �الأمني 
�لو��صعة يف معر�س  بامل�صاركة �خلليجية  �الإم��ار�ت،  لنادي �صقاري  �لعام 
�أب��وظ��ب��ي �الأ���ص��خ��م م��ن ن��وع��ه يف �ل�صرق �الأو���ص��ط و�أف��ري��ق��ي��ا، مم��ا يغني 
�حلدث ويزيد من فعالية ��صتقطابه لع�صر�ت �الآالف من �لزو�ر من �أبناء 

�ملنطقة.
جمل�س  دول  يف  �لر�صمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  من  �لعديد  �أنرّ  و�أو���ص��ح 
دورته  ُمنذ  �حل��دث  يف  بفاعلية  �ملُ�صاركة  على  د�أب���ت  �خلليجي،  �لتعاون 
باملحافظة  �ملُ�صرتك  �الهتمام  �إط���ار  يف  وذل��ك   ،2003 �ل��ع��ام  يف  �الأوىل 
ملو�رد �حلياة  �ملُ�صتد�م  �ال�صتخد�م  �الأ�صيلة و�صمان  �لرت�ثية  �لقيم  على 

�لربية.
و�أكد معاليه �أنرّ �أبناء منطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ُعرفو� منذ 
و�لفرو�صية  بال�صقور  �ل�صيد  بريا�صة  �ل�صديد  وتعلرّقهم  بولعهم  �لقدم 

وركوب �لهجن، موؤكد�ً �أهمية �لتعاون يف جمال حماية �لبيئة و�ملحافظة 
عليها، وتعريف �صباب �خلليج بالعاد�ت و�لتقاليد �لعربية �الأ�صيلة �لتي 

عا�س عليها �آباوؤهم و�أجد�دهم.
�لقادمة،  �ل���دورة  يف  �ملُ�صاركني  �لعار�صني  م��ن  �لعديد  �أك��د  جهتهم  م��ن 
�هتمامهم �لكبر بالتو�جد يف فعاليات هذ� �حلدث �لهام، و�لذي يعترب 
�ملنطقة،  يف  و�لفرو�صية  �ل�صيد  معد�ت  �صوق  على  لهم  �الأو���ص��ع  �لنافذة 
للقيادة  �صكرهم  ع��ن  ي��ن  ُم��ع��ربرّ �ل�صفقات،  وع��ق��د  ملنتجاتهم  و�ل��رتوي��ج 
�لر�صيدة يف دولة �الإمار�ت للحفاوة �لتي يتم �لتعامل بها مع ُم�صاركتهم، 
وُم�صيدين بتمديد فرتة �ملعر�س لُيقام على مدى �أ�صبوع كامل يف �لدورة 
هذ�  يف  وموؤكدين  و�ل���زو�ر،  للعار�صني  كبرة  فائدة  ُيحقق  مبا  �لقادمة 
ُيتاح  �لتي  �أهمية �ملعار�س �ملُتخ�ص�صة يف زيادة مبيعات �ل�صركات  �ل�صدد 
وجتهيز�ته،  �ل�صيد،  جم��ال  يف  و�الآم��ن��ة  �مل��وث��وق��ة  خدماتها  ع��ر���س  لها 

مبختلف �أنو�عه.
ل معر�س �أبوظبي �لدويل لل�صيد و�لفرو�صية فر�صة مثالية �إقليمياً  وُي�صكرّ
�لدورة  يف  �ل�صقور  م��ز�د  حظي  وق��د  �ملُ�صتد�م.  لل�صيد  للرتويج  وعاملياً 
�ل�صركات  ع�صر�ت  مب�صاركة  خا�س  ب�صكل   )2019 )�أب��وظ��ب��ي  �ملا�صية 
ت  �ملحلية و�لدولية �ملتخ�ص�صة باإنتاج �أف�صل �ل�صقور يف �لعامل، حيث مترّ
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  من  �ل�صقارين  بني  و�لتناف�س  �مل��ز�ي��دة 
ب�صغف مز�د  �الأ�صر، و�لذين ينتظرون  �ملكاثرة يف  �ل�صقور  �أف�صل  ل�صر�ء 

�ل�صقور يف �لدورة �لقادمة.
�لعديد  م�صاركة   )2021 )�أبوظبي  �لقادمة  �ل��دورة  فعاليات  يف  وت��ربز 
من �ل�صركات �لكويتية �لر�ئدة، منها �صركة )�أي.بي.دي.كام( �ملُتخ�ص�صة 
قطاعات  ويف  �ل�صقور.  بتدريب  �خلا�صة  و�الأج��ه��زة  �لت�صوير  �ت  مب��ع��درّ
�صركة  ُت�صارك  و�لتخييم،  �ل�صيد  �ت  وُم��ع��درّ و�ل�صفاري،  �ل�صيد  رح��ات 
يف جمال تقدمي خدمات  بقوة  تو�جدها  �أثبتت  و�لتي   ،Rovy Von

و�أدو�ت �لرحات لهو�ة �ل�صيد و�ملقنا�س باأعلى مو��صفات �جلودة.

�خل�صري  �صركة  �الأوىل  ة  للمررّ فتتو�جد  �ل�صيد،  �أ�صلحة  قطاع  يف  �أم��ا 
خا�س  وب�صكل  �ل�صيد،  و�أدو�ت  �أ�صلحة  جمال  يف  ية،  �لربرّ �ل�صيد  الأدو�ت 
بنادق �ل�صيد وملحقاتها، و�لتي تاأ�ص�صت يف �أو�ئل �خلم�صينيات من �لقرن 
بدر  �بنه  �إىل  ذلك  بعد  و�نتقلت  �خل�صري،  �أحمد  �جلد  يد  على  �ملا�صي 
�الأعمال  وتعزيز مكانتها يف جمال  �لذي عمل على تطويرها  �خل�صري 
لُت�صبح �ليوم �إحدى �أكر �صركات �أ�صلحة �ل�صيد �صمعة على �ل�صعيدين 
يف  عاملًيا  �ملعروفة  �ل�صركات  من  �لعديد  و�أن  خا�صة  و�لعربي،  �خلليجي 
 Benelli هذه �ل�صناعة تتعاون معها يف جمال �لت�صنيع، ومنها �صركات
 ، Beretta ، Mossberg ، Arsenal Firearms ،

.Kalibergun ، Diana ، Evanix
�صركة رماي لاأ�صلحة وذخائر  ُت�صارك  �ل�صيد،  �أ�صلحة  �أي�صاً، ويف قطاع 
�لعربي  �خلليج  ودول  �ل��ك��وي��ت  يف  و�ملعتمد  �حل�����ص��ري  �ل��وك��ي��ل  �ل�صيد، 
 Benelli و   Beretta �صركة  مثل  �لتجارية  �لعامات  من  للعديد 
لبنادق �ل�صيد، و�صركات Steyr، Falco، وCz Sako. وقد تاأ�ص�صت 
�أف�صل  تنتقي  �أن  على  عملت  �نطاقها  ومنذ   ،1988 ع��ام  يف  �ل�صركة 
�حل�صول  و��صتطاعت  و�لرماية،  �ل�صيد  عامل  يف  �الأ�صلحة  �أن��و�ع  و�أرق��ى 
�أج��ل تقدمي  �ل�صركات �اليطالية و�الأوروب��ي��ة. وم��ن  �أق��وى  على وك��االت 
خدمة متكاملة فقد �أن�صاأت �ل�صركة مركز�ً لل�صيانة �ملعتمدة وفق مقايي�س 
�ل�صركات �مل�صنعة، وذلك ل�صمان تقدمي �خلدمة �ملتميزة على �أيدي فنني 

حمرتفني يقومون بعملهم باأحدث تقنيات �ل�صيانة و�لت�صليح.
ومبنا�صبة ��صتعد�د�تهم �ملتو��صلة للُم�صاركة من جديد بعد طول �نتظار، 
ي�صهد  لل�صيد،  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س  �أنرّ  �خلليجيون  �لعار�صون  �أك��د 
ويف كل عام تطور�ً كبر�ً من حيث �مل�صاحة و�لتنظيم وكذلك من حيث 
�الإقبال �جلماهري، وهذ� ما يدفع غالبية �ل�صركات �إىل �حلر�س على 
�خلرب�ت  تبادل  وكذلك  بزبائنها،  و�اللتقاء  منتجاتها  وعر�س  �مل�صاركة 

و�لتعاون مع غرها من �ل�صركات يف �ملعر�س.

ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان: دعم اأم االإمارات �سر جناح املراأة االإماراتية 

ح�سني احلمادي: االإطار العام لت�سغيل املن�ساآت التعليمية املحدث يت�سم بالتكامل واملرونة

معهد دبي الق�سائي: املراأة االإماراتية عن�سر 
فاعل يف ا�سرتاتيجية اخلم�سني املقبلة

•• دبي-وام:

دبي  – معهد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل�صميطي  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  �لقا�صي  ���ص��ع��ادة  �أك���د 
�ملجتمع  على  غالية  منا�صبة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ب��ي��وم  �الح��ت��ف��ال  �أن  �لق�صائي 
لن�صاء  �أتاحت  �لتي  �لتمكني  �صيا�صة  بف�صل  �مل��ر�أة  ماحققته  يظهر  حدث  وهو 
كافة  يف  �لعمل  قطاعات  و�ق��ت��ح��ام  و�مل��ع��رف��ة،  �لعلم  ميادين  دخ���ول  �الإم����ار�ت 
�ملجاالت، لتتمكن من �إثبات جد�رة فائقة �أ�صوة بالرجال. و��صاف :�صحيح �أن 
�إال  هذه �ال�صرت�تيجية قامت على �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات مع �لرجل، 
كي  للمر�أة،  �الأمثل  �ملناخ  توفر  على  �لدولة  ذ�ت��ه حر�س  �لوقت  �أننا جند يف 
يتناغم من  وزوج��ة، ومبا  ك��اأم  �لعائلية  �لتو�زن يف حياتها  تتمكن من حتقيق 
د�صتور �لدولة �لذي �صمن لها ذلك. ومبا �أننا نقف �الآن على �أعتاب �ل�صنو�ت 
ركائز  حتقيق  يف  فاعا  عن�صر�  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  �صتكون  �ملقبلة،  �خلم�صني 
هذه �ال�صرت�تيجية، للو�صول باالإمار�ت �إىل �أرقى �ملر�تب. ومن جانبها قالت 
�لدكتورة نورة �لرميثي مدير �إد�رة �ملعرفة و�لن�صر - معهد دبي �لق�صائي �أن 
�مل�صوؤوليات يف كافة  �أجمع قدرتها على حتمل  �أظهرت للعامل  �ملر�أة �الإمار�تية 
�صاعدتها على حتقيق  �لتي  �لتخ�ص�صية  باملعارف  ت�صلحت  �أن  بعد  �لقطاعات، 
�أن  �الأرق��ام تظهر  �أن  و�أو�صحت  �مل�صتويات.  كافة  ��صتثنائية على  تعد  �إجن��از�ت 
�لتعليم  ملو��صلة  �ملنطقة  م�صتوى  على  فريدة  بفر�س  حظني  �الإم���ار�ت  بنات 
�ملعرفة  مناهل  لهن  وتوفرت  �لعاملي،  باالعرت�ف  حتظى  موؤ�ص�صات  يف  �لعايل 
�لن�صائية  �لكو�در  من  �صلبة  قاعدة  بوجود  �ليوم  �الإم���ار�ت  وتفخر  �حلديثة. 
بالرجل، مبا يف ذلك �حلقائب  �أ�صوة  �لدولة  �ملوؤهلة لت�صلم منا�صب رفيعة يف 
�لعليا  �لتنفيذية  �لوز�رية و�لدبلوما�صية، ورئا�صة جمال�س �الإد�ر�ت و�ملنا�صب 
"هذ� يعد �إجن��از�ً غر م�صبوق، وما كان  يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س..وقالت 
ونيلهن  تعليمهن  ملو��صلة  �الإم��ار�ت  ن�صاء  تبديه  �لذي  لوال �حلر�س  ليتحقق 
�ل�صهاد�ت �لعليا، ما جعلهن جدير�ت بثقة �لقيادة �لر�صيدة و بف�صل توجيهات 
"�أم �الإمار�ت" �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة �الحتاد �لن�صائي �لعام 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �الأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  لاأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�صة 
دبي  – معهد  �ملوؤ�ص�صي  �لدعم  �إد�رة  مدير  �لرميثي  م��رمي  وقالت  �الأ���ص��ري��ة. 
�لق�صائي : تفخر �ملر�أة �الإمار�تية ب�صجل ثري من �الإجناز�ت، ما جعلها ممثًا 
دت  موؤمتناً على تقدمي وطنها ومتثيله �أمام �لعامل يف �أبهى �صورة حيث وج�صرّ
�ملر�أة �لكثر من �لقيم �لتي تقوم عليها �لدولة، مبا يف ذلك �لعزمية و�ملثابرة 
�الإمار�تية  �مل���ر�أة  ي��وم  ج��اء  و�أ���ص��اف��ت:  �لغايات.  �أرق��ى  �إىل  للو�صول  و�لطموح 
كمنا�صبة مثالية لت�صليط �ل�صوء على جناحاتها يف غ�صون فرتة قيا�صية من 
عمر �لدولة. ويعزى �لف�صل يف ذلك �إىل �لدعم �لر�صمي يف خمتلف �مل�صتويات 
�لقيادية، لتتمكن �الإمار�ت من حتقيق قفز�ت نوعية على موؤ�صر�ت �لتناف�صية 
وعاملياً  �إقليميا  و�ل�صد�رة  �الأوىل  �ملر�تب  �إىل  ن�صائها  و�صول  بعد  �ل�صلة،  ذ�ت 
يف �لعديد من �لتقارير �لدولية. و�أ�صارت �ىل �إن بنت �الإمار�ت �أ�صبحت مثااًل 
حياً على مبادر�ت متكني �ملر�أة و��صرت�تيجيات تكافوؤ �لفر�س بني كافة مكونات 
م�صاركة  �أن  وه��ي  مهمة،  حقيقة  على  ملمو�صاً  دليًا  تقدم  �أنها  كما  �ملجتمع، 
�إىل �لتنمية �مل�صتد�مة. ومع ��صتمر�ر �لدعم �لذي تقدمه �صمو  �جلميع تقود 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك �صن�صهد خال �ل�صنو�ت و�لعقود �لقادمة �ملزيد من 

�لنجاحات �لتي حتمل ب�صمة �ملر�أة �الإمار�تية.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صيزون 

CN خلدمات �ل�صيافة رخ�صة رقم:2779494 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/نرثو�س 

CN للحلويات رخ�صة رقم:3862402 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
�ل�ص�����ادة/مبد�  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�اليجابية لت�صليح �لقو�رب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2361903 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/كو�لتي 

CN للعطور  رخ�صة رقم:2902010 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لنقوه 

للمقاوالت و�ل�صيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�صة رقم:2832203 

�لغاء رخ�صة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �القت�صادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صالون و�صبا هيد 

CN ورلد للرجال رخ�صة رقم:3948724 
قد تقدمو� �لينا بطلب

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة حمد حممد �حمد عبيد �لعلي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف من�صور حممد �لطوير �صامل �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
رقاق  �ل�ص�����ادة/كافتريا  بان  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب هاو�س رخ�صة رقم:2259732 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة في�صل حممد �بر�هيم عبد�هلل �ملرزوقي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل حمد حممد ر��صد �لعلي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�صادية بان �ل�ص�����ادة/مطعم جريليز 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:2285221 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

 �إ�صافة عبد�هلل خمي�س عبد�هلل حميد �ل�صام�صي %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 

حذف عبد�هلل عبد�لفتاح بهار عبد�لرز�ق �ملرزوقي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�صادية خال �أربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذ� 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 88/2021/240 تنفيذ احكام املركز املايل
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�صوع �لتنفيذ : حيث �أن �لطالبة ب�صدد تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى )409-2020-
وملزم  �جلربي  للتنفيذ  قابا  �حلكم  ��صبح  �ن  بعد  �ل�صغرة  �لدعاوى  حمكمة  لدى   )sct

للمنفذ �صدها.  طالب �لتنفيذ : مابي لكيماويات �لبناء - �س ذ م م  
عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بور�صعيد - �صارع �الإحتاد - بناية بزن�س �فينيو - �لطابق 8 ، مكتب 

رقم 809 ، خلف معر�س �صيار�ت ني�صان ، رقم مكاين 3250094543  
�ملطلوب �إعانه : �صركة �لفارعة للمقاوالت �لعامة - ذ م م - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   771149.56 وق��دره  به 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن بالن�شر 
 204/2021/821 تنفيذ �شرعي  

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �الإعان بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1-  خليل جمعه ياقوت جمعه - جمهول حمل �القامة
عبد�لكرمي   / وميثله  �ل�صعيدي  �صاملني  �صامل  حممد  �لتنفيذ/�ميان  �لطالب  �ن  مبا 
و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أقام  قد  �إ�صتيتيه.  جودت عبد�هلل 
و�ملعدل  م�صلمني  نف�س  �ح����و�ل   2021/72 رق���م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  بتنفيذ 
باالإ�صتئناف رقم 2021/814 �حو�ل �صخ�صية ومو�ريث بالز�م �ملنفذ �صده ب�صد�د �ملبلغ 
تاريخ  و�لنفقات من  و�مل�صاريف  للر�صوم  �صاما  دره��م(  وق��دره )105،055.5  به  �ملنفذ 
عدم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �الإ�صتحقاق. 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 7 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن بالن�شر 

 208/2021/920 تنفيذ مدين  
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعان بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �حمد �حمد كبول - جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �صركة دبي للتاأمني )�صركة م�صاهمة عامة(  
وميثله / عبد�لكرمي جودت عبد�هلل �إ�صتيتيه 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )6823( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 29/ 8/ 2021  Issue No : 13326
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No (SHCFICIREA2021/0004598)

To : The Defendant Mr. Noor Rahim Amir Jehan
We would like to inform you that on 17/08/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of 
AED31308.30 (thirty-one thousand three hundred eight and thirty fils) 
with interest equals 4% as of the lawsuit registration date until the full 
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount.
Two: The defendant is obligated to pay fees and expenses.
This judgment is subject to appeal during the statuary period.
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court / Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن بالن�شر 

اخلبري / حممد على �شلطان اخل�شر
اإعالن املدعى عليه مبوعد اجتماع خربة

�ملدعى عليه / على �صعيدي �صليمان عبيد �ل�صامي
يعلن �خلبر �حل�صابي / حممد على �صلطان �خل�صر �أن �أعمال �خلربة �ملحا�صبية مبوجب 
رقم  �لدعوى   15/08/2021 بتاريخ  �البتد�ئية  دبي  حمكمة  عن  �ل�صادر  �حلكم 
مالكها /  وميثلها  للعقار�ت  �ل�صيب  �صركة   / من  و�ملقامة  جزئي  عقارى   2021/848
جامنو برمال كلو�ين .. و�خلبر يعلن �ملدعى عليه �و من ميثلها قانونا مبوعد �جتماع 
31/08/2021 يف  �ملو�فق  �لثاثاء  يوم  لديها من م�صتند�ت ذلك  لتقدمي ما  �خلربة 
متام �ل�صاعة �لثالثة ع�صر� وذلك مبقر مكتب �خلبر و �لكائن يف �إمارة دبي - ديره - بناية 
مكاتب خلف �ل�صركة �لعربية لل�صيار�ت - توكيل ني�صان - مقابل د�ناتا .. �لطابق �لتا�صع 

مكتب 910 حممول / 6313708-050  / فاك�س 2947003  04
اخلبري حممد على اخل�شر

اإجتماع خربة 
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

 اعالن بالن�شر
MOJAU-2021- 0011288

– وب�صفته �ملدير يف �صركة )�صنيك�س �س م ح( رخ�صة �صادرة  – هندي �جلن�صية  �ملخطر : هاري كري�صنان �صومنوجا ريدي 
وكالة  – مبوجب  �لكياى  �حمد  �بر�هيم  على  �منه   / �ملحامية  عنه  وكيا  من �ملنطقة �حلرة بجبل على برقم )139977( 
ت  - �جلرف   - عجمان   / �لعنو�ن  بالق�صايا م�صدقة ح�صب �الأ�صول لدى �لكاتب �لعدل بدبي برقم 2021/1/115944 

0563777077
�ملخطر �ليه / �لنهرين �نرتنا�صيونال م م ح وميثلها بالتوقيع / �صياء �هلل بوت عنايت �هلل بوت – باك�صتاين �جلن�صية

1232 ب  �س   06552604 رقم  هاتف   -  A3 - 025 لعنو�ن / �ل�صارقة �ل�صناعية �الويل مكتب رقم�
�إخطار عديل بالوفاء ب�صد�د قيمة �ل�صيكات

�ملخطر �ليه مدين للمخطر مببلغ وقدره 63104 درهم )ثاثة و�صتون �لف ومائة و�ربعة درهم �مار�تي(
قام �ملخطر �ليه باعطاء �ملخطر عدد �صيكات وهم :

"1 - �ل�صيك رقم )000142( مببلغ )19477( درهم بتاريخ 2020/03/13 م�صحوب على بنك ر��س �خليمة �لوطنى
2020/02/14 م�صحوب على بنك ر�أ�س �خليمة �لوطنى 000144( مببلغ )43627( درهم بتاريخ  "2 - �ل�صيك رقم ) 

وبعر�س �ل�صيكات لدى �لبنك �مل�صحوب عليه �رتدت لعدم وجود ر�صيد قائم و قابل لل�صحب. 
�آ�صفني  �صن�صطر  و�إال  �الإخطار  هذ�  تاريخ  من  �يام  خم�صة  خال  �ملنذر  �إىل  �ل�صيكات  قيمة  ب�صد�د  ��صفني  نخطركم   : لذلك 
�ل�صيك مع حتملكم كافة �مل�صاريف �لق�صائية و�تعاب �ملحاماة  �لقانونية �لازمة �صدك للمطالبة بقيمة  التخاذ �الإجر�ء�ت 

�إن وجدت. 
الكاتب العدل العام    

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن رقم 417/2021/458 طعن عقاري  
�ملنظورة يف �لد�ئرة �لعقارية �الوىل - متييز رقم 545

مو�صوع �لطعن طعن بالتمييز علي �حلكم �ل�صادر يف �ال�صتئناف رقم 2021/108 عقاري مع طلب عاجل 
يوقف �لتنفيذ مع �لنق�س و�الإحالة �إىل حمكمة �الإ�صتئناف م�صدرة �حلكم �لطعني لنظره بهيئة مغايرة 
للف�صل يف طلبات �لطاعن من جديد مع �إلز�م �ملطعون �صده بالر�صوم و�مل�صاريف و�أتعاب �ملحاماة عن كافة 
مر�حل �لتقا�صي مع حفظ كافة حقوق �لطاعن من �أي نوع كانت وفقا ملا هو و�رد ب�صحيفة �لطعن �ملرفقة

�لطاعن جوزيف كليندين�صت ب�صفته �ل�صخ�صية، فقط ولي�س باأي �صفة �أخرى مت �إير�دها بائحة �لدعوى 
طاملا �إتعدم دليل �لطاعن �صده عليها - عنو�نه / �الإمار�ت-�إمارة دبي-بور�صعيد - ديره - دبي-مبنى مبني 
 �صنرتيون �صتار بلوك B - �صقة طابق 8 �صقة 806-807 - وميثله/خليفة عبد�هلل حممد خليفة �ملفتول

�ملطلوب �إعانهما 1 - ليف نيل�صون - �صفته: مطعون �صده ،
م م ح - �صفته: مطعون �صده ميلو  �صركة   -  2

�إىل  �حل�صور  عليكم  ويتوجب  �أعاه  �ملذكور  �لطعن  عليكم  �أقام  �لطاعن  باأن  نعلنكم   : �الإعان  مو�صوع 
حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �صحيفة  �لطعن �ملقدمة �صدكم.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 717/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2020/160 �مر على عري�صة - حتكيم ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره )14475868.71 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �لتنفيذ : �صركة �نرتما�س للهند�صة و�ملقاوالت - ذ م م  

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �ملركز �لتجاري �لثانية - �صارع �ل�صيخ ز�يد ، بجو�ر حمطة مرتو �أبر�ج �الإم��ار�ت ، مبنى 
مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 4 ، �لطابق �ل�صاد�س ، مكتب �لتميمي وم�صاركوه رقم مكاين 2672589734  

�ملطلوب �إعانه : م�صبح �صامل م�صبح حميد �ملهري - �صفته : منفذ �صده   
م��و���ص��وع �الإع�����ان : ق��د �أق����ام عليك��� �ل���دع���وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �أع����اه و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
خلزينة  ر������ص�����وم  مبلغ   �ىل  باالإ�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   14475868.71
�ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن بالن�شر 

 2323/2018/207 تنفيذ جتاري  
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعان بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  عارف �حمد حممد علي �لزرعوين - جمهول حمل �القامة

على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   - دب��ي  ف��رع   - م�صر  �لتنفيذ/بنك  �لطالب  �ن  مب��ا 
�مو�لكم �خلا�صة وهي عبارة عن �أ�صهم )دريك �أند �صكل �نرتنا�صيونال عدد �ال�صهم 
ع عدد  م.  �صز  562( )�عمار مولز  �ال�صهم  1646( )�الإمار�ت لاإت�صاالت عدد 
�مللف  يف  دره��م   22992028.9 به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء  �صهم(   150 �ال�صهم 

�أعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن بالن�شر 
 1854/2021/207 تنفيذ جتاري  

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �الإعان بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صدهما / 1-�لكيتوب ملقاوالت �لبناء �س ذ م م  2-كمال ح�صني ح�صن 
خو�جه    جمهويل حمل �القامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/يونيبود�س - ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )2354374.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باالإ�صافة 
�ىل مبلغ           ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��ال  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذ� �العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 4154/2020/16 جتاري جزئي  
�ملنظورة يف �لد�ئرة �جلزئية �لتجارية �لثانية رقم 12  

دره��م )ت�صعة  �لف   99،484.14  / وق��دره  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م   : �لدعوى  مو�صوع 
9% �صنويا من تاريخ  14 فل�صا( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع  وت�صعون �لفا و�ربعمائة و�ربعة وثمانون درهما و 

�ال�صتحقاق 2019/8/29 حتى متام �ل�صد�د.  
�ملدعي : �ملدينة للتغليف - ذ م م

�إم��ارة �ل�صارقة - �ل�صناعية - �ل�صارقة - �صارع خلف �صارع �ل�صيخ حممد بن ز�يد - مبنى  عنو�نه : �الإم��ار�ت - 
م�صنع �الإمار�ت �لوطني لل�صناعات - �صقة �صربة رقم 1  - بالقرب من مدر�صة �ل�صعلة �خلا�صة  

�ملطلوب �إعانه : 1- و�ي و�ي تي فود كوربري�صن - �س ذ م م - �صفته : مدعي عليه   
مو�صوع �الإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2021/7/12 بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ 99484.14 درهم وفو�ئده بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لزمتها 
�مل�صروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
�آل  �صعيد  ر��صد بن  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �الع��ان. �صدر  لن�صر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن بالن�شر 
يف الدعوى رقم 34/2021/66 دعاوى م�شتعجلة جتارية  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتظلمات و�مل�صتعجل رقم 190  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة ب�صفة م�صتعجلة بعزل �ملدعي عليه : �صيامك �صلطان ح�صني فريدوين "�ير�ين �جلن�صية" 
�جلن�صية" مدير�  "كندي  ورحممود  فر�مارز  �ل�صيد/  وتعيني   ، ك�صريك  عليه  �الإبقاء  مع  �ل�صركة  مدير  من�صب  من 
�لتنمية �الإقت�صادية  2-خماطبة د�ئ��رة  �ل�صركات �لتجارية �الإحت��ادي.  85  من قانون  �مل��ادة رقم  لل�صركة طبقا لن�س 
باإمارة دبي بالقر�ر و�عتماده بال�صجل �لتجاري.  �ملدعى : فائز �حمد حممد زكريا �ليا�صي - و�آخرون - عنو�نه : �إمارة 
�لتجاري.   م��رتو �خلليج  307 - حمطة  - مكتب  - مبنى �ميجيت  ز�ي��د  �ل�صيخ  �صارع  �صارع   - �لو�صل  - منطقة  دب��ي 
�ملطلوب �إعانه : �صيامك �صلطان ح�صني فريدوين بالنكاين - �صفته : مدعى عليه.  مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك��� 
�لدعوى ومو�صوعها�ملطالبة ب�صفة م�صتعجلة بعزل �ملدعي عليه : �صيامك �صلطان ح�صني فريدوين "�ير�ين �جلن�صية" 
مدير�  �جلن�صية"  "كندي  ورحممود  �ل�صيد/فر�مارز  وتعيني   ، ك�صريك  عليه  �الإب��ق��اء  مع  �ل�صركة  مدير  من�صب  من 
�الإقت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  2-خماطبة  �الإحت��ادي.  �لتجارية  �ل�صركات  قانون  85 من  رقم  �مل��ادة  لن�س  لل�صركة طبقا 
باإمارة دبي بالقر�ر و�عتماده بال�صجل �لتجاري. وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق 2021/8/29 �ل�صاعة 8.30 
- �خلدمات  �الإلكرتوين  دبي  �إليها من خال موقع حماكم  �لو�صول  و�لتي ميكن  بعد  �لتقا�صي عن  قاعة  �صباحا يف 
من  لديك  ما  بتقدمي  �حل��ق  لكم  بانه  ونخطركم  ح�صورها  عليكم  يتوجب  و�لتي  �لق�صايا  جل�صات  ج��دو�ل   - �لعامة 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثاثة �أيام على �الأقل. 

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

خلفان  علي  خمي�س  علي  �ملدعو/  فقد 
��صهم  �صهادة  �جلن�صية  �إمار�تي   - �لظاهري 
�صركة  من  �صادرة   QUDRA23373
من  �صهما.   713237 بعدد  �لقاب�صة  �لقدرة 
يجدها عليه �الإت�صال بال�صركة �ملدونة �عاه �و 

رقم 0506180180 

فقدان �شهادة ا�شهم
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

 اعالن بالن�شر
   1825/2021/305 اإ�شتئناف جتاري  

مذكرة �إعان بالن�صر )�إ�صتئناف(
تفا�صيل �الإعان بالن�صر 

�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- حممد �بر�هيم زين �صليم - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �مل�صتاأنف / بنك �الإحتاد �لوطني �صابقا/ بنك �بوظبي �لتجاري حاليا 
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اآراء الكتاب

م�ساحة ن�ستعر�ش فيها الأفكار والإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه ول ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب المييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود

الدكتوراه الفخرية
�مل�صري  بالفنان  �لتنمر  �الجتماعي  �لتو��س  و�صائل  على  �مل��غ��ردون  ح��اول 
�لتي  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه  ل�صهادة  ���ص��ورة  ت��د�ول��ت  �أن  بعد  رم�صان  حممد 
منحت له من �ملركز �لثقايف �الأملاين يف لبنان، وكالعادة ز�د �لتنمر ب�صخ�س 
�أي كانت مهنته و�صلوكه و�أ�صلوبه يف �حلياة، ز�دت �لتعليقات باأ�صلوب �صلبي 

جد�ً على �مل�صتوى �لعام، وكاأنه �أذنب يف حق �لب�صرية. 
ومع �أن �ملو�صوع ب�صيط جد� وكان حمتاجاً لبع�س �لرتوي، و�لتفكر �ل�صليم 

ول���ك���ن ل���اأ����ص���ف �ل�������ص���دي���د وك���ع���ادة 
�الأخبار  �نت�صار  يف  ميديا  �ل�صو�صيال 
بدون حتليل �أو �إعادة فلرتة، لو �أعطى 
ل��ن��ف�����ص��ه��م فر�صة  �مل����غ����ردون  ه������وؤالء 
للتفكر كانو� �أدركو� �أن �ملخول مبنح 
�جلامعات  ه��ي  �لفخرية  �ل�����ص��ه��اد�ت 
وك��ل��م��ا ك���ان���ت ج��ام��ع��ة وط��ن��ي��ة كان 
�أف�صل ولو جامعة خا�صة لها �صمعة 
طيبة يف �لو�صط �لعلمي و�الأكادميي، 
�لثقافة  وم��ر�ك��ز  �ل�صباب  مر�كز  �أم��ا 
غر  �ل�صجائر  و�أك�����ص��اك  و�ل�صفار�ت 
���ص��ه��اد�ت ف��خ��ري��ة، الأنها  م��وؤه��ل��ة ملنح 
وكان  �خت�صا�س،  �أه��ل  غر  بب�صاطة 

يجب من �لبد�ية �أن يخرج عليهم رجل ر�صيد ويقول �إن �لدكتور�ه �لفخرية 
تعترب �صهادة علمية لها قنو�تها �خلا�صة و�ل�صرعية يف منحها لل�صخ�صيات 

�لعامة و�ملوؤثرة من رجال �لثقافة و�ل�صيا�صة و�ملو�هب.
وبدر��صة  تنمر�ً جمتمعياً،  يعترب  رم�صان  �لفنان حممد  ما حدث مع  لكن 
فمنذ  �لعربي،  �ل�صارع  وبني  بينه  تبعيات خا�صة  للمو�صوع  �أن  �حلالة جند 
باحل�صرة  �ل��رج��ل  ووف���اة  �الأح����د�ث  وت�صاعد  �لطيار  م��ع  �مل�صهورة  ق�صيته 
ي�صخر  �أن  �لفنان  ك��ان على  وم��ا  �أث��رت يف �جلميع  در�مية حزينة  وبطريقة 
من قامة كبرة ووطنية مثل �لطيار ويتعاىل بكلمات م�صتفزة �أنه �صيتحدث 
�لتعايل و�لغرور،  �أحدى �صركات �لطر�ن لتوظيفه، وهذ� �عتربه قمة  مع 
يف  �ملجتمع  على  خ��رج  تعوي�س  بدفع  و�إل��ز�م��ه  �العتبار  ب��رد  حكم  وعندما 
م�صهد حرك م�صاعر �لر�أي �لعام جتاهه باأ�صلوب �صلبي، عندما ظهر بحمام 
�الأباطرة، وملا خرج على  �ملاء بطريقة  �لعملة �الأجنبية يف  �ل�صباحة ويرمي 
�ملجتمع عرب و�صائل �لتو��صل ُيظهر والءه و�نتماءه للوطن و�أن ماله ملك 
�مل�صاألة تخ�س  للحقيقة متاما فكانت  للوطن ولل�صعب، وكان �الأمر مغاير�ً 
�أي عاقة ال بوطن  �أر�صدته حلني دفع �لتعوي�س و�الأم��ر ما كان له  وقف 

وال بوطنية.
بال�صهاد�ت ب�صرف  �لعربية ينبع من �الهتمام  �لثقايف للدول  �ملوروث  والأن 
�لنظر عن كونها مفيدة �أم ال، مع �لعلم �أن هناك بع�س �مل�صطلحات �صارت 
�صيئة �ل�صمعة منها �لدكتور�ه �لفخرية، و�أذكر مقولة ليو�صف �صاهني حني 
قيل له يا دكتور بعد �أن ح�صل على �لدكتور�ه �لفخرية من جامعة يف �أوروبا 
قال وباحلرف " �بقى حمار لو �صدقت" هذه �لعبارة تخ�س �ملخرج �لكبر 
�ل�صعادة  �صفر  وه��و  �ل�صمعة  �صيئ  م�صطلح  �أي�صا  هناك  لكن  �صاأنه،  وه��ذ� 
�الألقاب متنح  هذه  وكل  �صفر،  تعقب  �ألقاب  وعدة  �حل�صنة  �لنو�يا  و�صفر 
من جهات ما �أنزل �هلل بها من �صلطان، وكاأننا نعيد يف �أذهاننا كلمة د�صوقي 

�أفندي" عادل �إمام" بلد بتاع �صهاد�ت �صحيح.
�أبنائه، لكن  �أن ي�صعد باإجناز جديد يدخل دوالب �أحد  كان �ملجتمع �لعربي 
الختياره  رمب��ا  تنزل،  ��صهمه  جعلت  كثرة  مو�قف  رم�صان  حممد  للفنان 
نوعية من �الأفام ال متثل �ملجتمع، و�عتربه �لبع�س قدوة عليه �أن ي�صارك 
�لعامة  �لثانوية  طلبة  فيه  تتطلع  وق��ت  يف  ي��اأت��ي  ال  جيل،  �صناعة  يف  بفنه 
هذ�  يف  عليهم  وي��خ��رج  حلمهم،  وحتقيق  �لتن�صيق  وت��رق��ب  حياتها  مل�صو�ر 
�لتوقيت �أحد �ملمثلني بح�صوله على �لدكتور�ه، فما بال هوؤالء �لطاب وما 
�إح�صا�صهم بقيمة �لعلم وهم ي�صاهدون �صخ�صاً بدون جهد وال تعب يح�صل 
على �أعلى �لدرجات �لعلمية، كل هذه �لعو�مل كانت �لد�فع ور�ء حالة عدم 
�لر�صا �لتي �صهدتها و�صائل �لتو��صل �الجتماعي على مد�ر �الأ�صبوع �ملا�صي 

ب�صبب �ل�صفعة �لقوية على وجه كل من ي�صعى لتحقيق حلمه �لعلمي.  
حممد اأ�سامة /كاتب

اأفالم الأك�سن
هي نوع من �الأفام يقوم فيه بطل �لرو�ية �أو �أبطال ب�صل�صلة من �الأحد�ث 
و�ملطارد�ت   ، �جل�صدية  �ملفاخر  �مل��ط��ول،  �لقتال  �لعنف،  ع��ادة  ت�صمل  �لتي 
�إىل  �أن نتطرق  �ل�صينما دون  �أن نتحدث عن  �ملنطقي  �ملحمومة، ولي�س من 

�أف����ام �الأك�����ص��ن، ه���ذه �ل��ن��وع��ي��ة من 
ت�����ص��ت��ه��وي مايني  �ل���ت���ي  �الأف��������ام 
�لعامل وخا�صة من  �مل�صاهدين حول 
جيل �ل�صباب، وذلك الأن هذه �الأفام 
�مل�صاهد  م���ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  حت��ت��وي 
و�حلركة  �مل���غ���ام���رة  ع��ل��ى  �مل��ع��ت��م��دة 
و�الإثارة، ومن �ملمكن �أن تكون و�حد�ً 
من �لذين لديهم �صغف خا�س باأفام 
وق��م��ت مب�����ص��اه��دة ع�صر�ت  �الأك�����ص��ن 
�إىل هذه �لفئة،  �الأف��ام �لتي تنتمي 
من  بالعديد  �الأك�صن  �أف��ام  وتتميز 

�الأ�صياء ومنها:
- �حلركة �ل�صريعة للم�صاهد �لتي ال تهد�أ ب�صكل كبر. فيلم �الأك�صن يتميز 
باأنه فيلم يحتوي على �أ�صو�ت �صاخبة، فمن �لنادر �أن ت�صاهد و�حد�ً من هذه 
�الأفام وت�صعر بالهدوء. فيلم �الأك�صن يتميز باأنه فيلم مزدحم على �مل�صتوى 
�لب�صري، فهو يجمع توليفة من �الألو�ن و�خلدع �لب�صرية و�ملوؤثر�ت �لتي 
ت�صعر �مل�صاهد بحالة من �الزدحام يف �ل�صورة و�لبعد عن �ل�صور �لتقليدية.

�أو در�مية لكنها يف   �أفام �الأك�صن ترتبط عادة مبو��صيع لي�صت �جتماعية 
�أغلب �الأحيان تقدم مو��صيع مرتبطة باملغامر�ت و�جلرمية و�حلروب. 

�أفام �الأك�صن مفعمة بامل�صاهد �لتي حتتوي على قتال �صو�ء كان قتااًل بدنياً 
�أو من خال �الأ�صلحة، ف�صًا عن �النفجار�ت و�ملطارد�ت �ملثرة.

الأفام  �ملختلفة  �ملو��صيع  تقدمه  �ل��ذي  و�الإث����ارة  �ملتعة  ج��و  م��ن  وبالرغم 
�لو�حد  �لبطل  �الأف��ام تدور حول  �مل�صرتكة يف هذه  �لتيمة  �أن  �إال  �الأك�صن 
�أو  م��ا تتمحور �لق�صة ح��ول حت��د  �أو ح��ول جمموعة م��ن �الأب��ط��ال، ود�ئ��م��اً 
عامل  ويكون  حم��دد،  �صيء  �إىل  �لو�صول  �أج��ل  من  �لبطل  يقودها  مغامرة 
�ملغامرة و�لقتال هو �ل�صبيل �لوحيد للو�صول �إىل هدف �لبطل، �لذي د�ئماً 

ما يتحقق يف �لنهاية.
ت��دور حول  �لتي  �الأف���ام  �الأك�صن تتمحور ح��ول  �أف���ام  كانت  �ل��ب��د�ي��ات  يف 
مغامرة �أو جرمية �أو حتد، �إال �أن هذ� �لعامل قد �صهد تطور�ً كبر�ً و�أ�صبحت 
�الأك�صن  �أفام  �ملهمة، ومل تعد  �ملو��صيع  �لعديد من  �الأك�صن تناق�س  �أفام 
مرتبطة باملغامرة فقط، بل �صارت هناك �أفام تعتمد على �لدر�ما، �أو �أفام 
تعتمد على �الأفكار �لكوميدية و�لرومان�صية ويف نف�س �لوقت يتم تقدميها يف 
�إطار �حلركة و�الإثارة، وقد تطورت �أفام �الأك�صن من حيث �ملو�صوع و�لفكرة 
ب�صكل كبر، ف�صرنا ن�صهد �أفاماً ال تقدم فقط �أفكار�ً �صطحية، لكنها تقدم 
�أفكار�ً ذ�ت قيمة مهمة للم�صاهدين، وهذ� �لتطور مل يلحق فقط بالفكرة، 
بل حلق بالتقنية ذ�تها، حيث �صار هناك تطور تقني هائل يف �صناعة �أفام 

�الأك�صن ويف عمل �خلدع و�ملوؤثر�ت �لب�صرية و�ل�صوتية.
معاذ الطيب /خمرج 

�سفرية العطاء 
و�أنا  �لبيت  هذ�  ��صتح�صرت معاين  لقد  �لعز�ئم  تاأتي  �لعزم  �أه��ل  قدر  على 
على من�صة منحي هذ� �للقب �لذي �صعرت مبز�ياه ال �صيما و�أين كنت على 

تكرمي  م��ن  بقليل  ذل��ك  قبل  م�صافة 
�الإم����ار�ت  و�أم  �الأوىل  �ل��وط��ن  ���ص��ي��دة 
رعاها  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة 
�لتي  �جل���ه���ة  ن��ف�����س  ِق���ب���ل  م���ن   ، �هلل 
�صرفتني بلقب �صفرة �لعطاء ، ولي�س 
�للقب هو �ملهم بقدر ما �أن �لثقة �لتي 
�أول����وين �إي��اه��ا ك��ان��ت ه��ي �الأه���م ، ثم 
باحل�صور  فيها  �صُرفُت  �لتي  �ملنا�صبة 
و�ل��ت��غ��ط��ي��ة �الإع��ام��ي��ة حل���دث كانت 
فيه الأيادي �أم �المار�ت كرم �لعطاء ، 
�ل�صيخة فاطمة هي فوق �أي تكرمي �إال 
�أن تعبر �الأبناء باالحتفاء باأم �لوطن 
ه��و يف خ��ان��ة �حل���ب و�ل���وف���اء ل�صيدة 

بذلت من �خلر جزء�ً عظيما هو للخر بو�بة عظيمة ، لرفعة جمتمع دولة 
 ، �ل�صد�ئد و�ملحن  �أهل �لعزم يف  ، �صعرت مبعاين  �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لتي حتولت بف�صلهم �إىل منح ، �إن �لعطاء �أياد بي�صاء ال تعرف �إال �أن تكون 
�الإن�صان  ب�صحة  �ملتعلقة  وخا�صة   ، �الإن�صانية  �الأ�صعدة  كافة  على  مم��دودة 
�ل�صيخة  �صمو  و�ل��دت��ي  �إىل  و�إك��ب��ار  �إج��ال  ، حتية  ك��ان و�صامته  كائنا من 
فاطمة رعاها �هلل ، و�ل�صكر مو�صول �إىل كل من �صارك باالحتفاء بها ، وكفى 

منها عزمية �أن �لتكرمي كان الأم �لعز�ئم.
مريا علي /كاتبة

نب�ش
يتوهج نب�صي 
يتلعثم ثغري 
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ر�ك�صا نحوي
ت�صبق حلني

توؤجج جمري
ال �أريد 

�إال �أنا
فقط 

وقلبي معك 
�أ�صبح

حمور �هتمامك 
موجك وفي�صانك
�صمودك و�تز�نك
جنونك وهيامك
فاأنا �أنثى �صعبة 

�ملر�أ�س
�أع�صق حد �ملجون

ال �أقبل بالقليل
�أو حتى 

حب م�صتحيل
ع�صقي 

كدق �لدفوف
عايل

ك�صرخات �لكفوف
ر�عد

يف ليل مطر
�صارب 

بكل �ال�صاطر
فاغم�س عيناك

حلق
معي لل�صماء 

و��صرق 
�صبابة روحي

كي �أحيا 
معك

فاأنا �أحبك
نهلة خري�ستوفيد�ش/كاتبة

الكتئاب اخلفي
دوماً،  مبت�صمون  �أنهم  رغ��م  بال�صعادة،  يوحي  �ل��ذي  مظهرهم  من  بالرغم 
�أخفوه خلف جد�ر هذه  �لذي  �كتئابهم �خلفي  ب�صبب  �أنهو� حياتهم  لكنهم 
�البت�صامة �ملزيفة، هذ� �لنوع من �الكتئاب له �أعر��س �الكتئاب �لعادي ذ�تها 

لكن �لفرق يكمن �أن �أ�صحابه يخفون 
�أحز�نهم ب�صدة وال يعرتفون بو�صعهم 
يدفعهم  حيث  خطورته  �صبب  وه��ذ� 
�أح��ز�ن��ه��م وح��ده��م عميقاً يف  حل��م��ل 
�بت�صامة و�هنة توحي  د�خلهم ور�صم 

ب�صعادة وهمية.
بهذ�  �مل�����ص��اب  �ل�صخ�س  جت��د  غ��ال��ب��اً 
للعامل  �ل�����ص��ع��ادة  ر  ي�����ص��درّ �الك���ت���ئ���اب 
�خل��ارج��ي وجت���ده �أك���ر م��ن يحاول 
�إ���ص��ح��اك �الآخ��ري��ن و�إدخ����ال �لبهجة 
ل��ق��ل��وب��ه��م ب��ي��ن��م��ا ي����دف����ن ح����زن����ه يف 
�أعماقه. مييل �ل�صخ�س �لذي يعاين 
�الن�����ص��ح��اب من  �إىل  �الك���ت���ئ���اب  م���ن 

لنف�صه  ت��ق��دي��ره  وي��ن��خ��ف�����س  �حل���ي���اة 
و�إميانه و�حرت�مه لذ�ته، بل يق�صي معظم �لوقت مبفرده ويخترب تغير�ً 
�أو على �لعك�س �الإف��ر�ط يف  يف ع��اد�ت �الأك��ل كفقد�ن �ل�صهية للطعام نهائياً 
�جل�صم  �صكل  يف  حمبب  غر  تغير�ً  ي�صبب  مما  كبر  ب�صكل  �لطعام  تناول 

كما يرغب يف معظم �الأوقات تناول �لطعام مبفرده، وي�صبب �الأرق �أو �لنوم 
�ملفرط حيث يهرب يف �لنوم من �لو�قع وي�صعر �أنه منهك ج�صدياً ونف�صياً، 
ومييل لفقد�ن �الهتمام باالأ�صياء �لتي كان يحبها وكان ي�صتمتع بالقيام بها  

كالريا�صة �أو �ملو�صيقى �أو �لتو�جد يف �ملنا�صبات �الجتماعية. 
ي�صعر  حيث  عنه  �لتخلي  �صعور  �خلفي  باالكتئاب  �مل�صاب  �ل�صخ�س  ي�صارع 
�أن ال �أحد يفهمه و�أنه وحيد�ً يف معاناته، وي�صبح بارعاً يف �لكذب و�لتمثيل 
للحفاظ عل �صورته �ملزيفة باأنه بخر ويختلق �لق�ص�س و�الأع��ذ�ر الإخفاء 
�خلروج  ع��ن  يتوقف  �الآخ��ري��ن،  م��ن  لان�صحاب  ومييل  بالفعل  يحدث  م��ا 
ملحوظ  ب�صكل  �لعمل  يف  طاقته  ي�صتنزف  �لعزلة.  ويف�صل  �ال�صدقاء  مع 
حتى ي�صل �إىل تلك �للحظة �لتي يكره فيها �لذهاب للعمل ويفقد �لرغبة 
و�حلافز لتحقيق �أي �صيء وي�صعر �أن �أهد�فه بعيدة �ملنال. يبد�أ هنا باإر�صال 
�أحد يكرتث يل" "لي�س هناك فرق بني  "ال  ر�صائل خفية وعبار�ت جمردة 
�أ�صبحت  للحياة  نظرته  �أن  �أي  عادلة"  لي�صت  فاحلياة  غيابي،  �أو  وج��ودي 
�صود�وية متاماً، وت�صبح �أفكاره فل�صفية عميقة ب�صكل مبالغ به ويطلق �حلكم 
�أن  �الآخرين ويحاولون  �أم��ام  �لبائ�صة.  يحرتفون تزييف وجوههم  و�لعرب 
�ملبت�صم  �ل�صعيد  �ل�صخ�س  قناع  ي�صعون  كيف  ويعرفون جيًد�  �صعد�ء  يبدو� 
بد�خلهم مع تغير  �صر�ً  �آالمهم ويكافحون  �لوقت  نف�س  ويخفون يف  دوم��اً 
�ل�صعور  م��ن  خوفهم  ه��و  و�ل�صبب  و�صلباً  �إي��ج��اب��اً  �لذهنية  بحالتهم  كبر 
باالإحر�ج من نظرة من حولهم ويعتربون طلب �لعون �أمر�ً معيباً ويخافون 
على و�صعهم �ملهني و�الجتماعي خا�صة �إذ� كانو� من �مل�صاهر �أو �ل�صخ�صيات 
�لروحية  و�مل�صروبات  و�ملخدر�ت  للمهدئات  ويلجوؤون  �ملرموقة  �الجتماعية 
على  بالفعل  �ل��ق��درة  ولديهم  �صورتهم  ت�صويه  على  �النتحار  يف�صلون  ثم 
�لنف�صي  للعاج  بيدهم  وي��اأخ��ذ  ي�صاندهم  ملن  فعًا  بحاجة  هم  ب��ه،  �لقيام 
و�لروحي و�جل�صدي وزرع �الأمل بد�خلهم من جديد وتقوية �الإميان باهلل 

�خلالق الأن يف �لعبادة و�لدعاء دو�ء وقوة روح لكل �كتئاب وكرب.
منال احلبال /اإعالمية

تاأثري املو�سيقى على الكائنات
�ل�صعوب ولعبت دور�ً عظيما يف تغير م�صار �الأمم،  �ملو�صيقى وجد�ن  �صكلت 
فاملو�صيقى منذ ن�صاأتها وهي تلعب على وتر �حل�س و�مل�صاعر عند �لب�صر، حتى 
�نتقلت �إىل باقي �ملخلوقات �حلية ومنها �لنبات، فالعلماء �ثبتو� �أن �لنباتات 
�لتى يطلق  �لهادئة  باملو�صيقى  باملو�صيقى وتبتهج ل�صماعها، و�ملق�صود  تتاأثر 
عليها �لنغم و�الحلان �جلميلة ولي�صت �ل�صاخبة، وال �أعيب نوعاً و�أميزه عن 

�الآخر فلكل م�صتمع ذوقه �خلا�س به و�إال ما عا�صت �ملو�صيقى �ل�صاخبة.
�لعربية  �خليول  ومنها  بها،  وتتاأثر  �ملو�صيقى  �صماع  حتب  �حلية  �لكائنات 
�لتي تهوى �ملزمار وترق�س عليه رق�صات �إبد�عية يحبها �لكبار قبل �ل�صغار، 

وهذ� �لفن �مل�صاحب للمزمار ورق�س 
�ملنطقة  يف  ج�����د�  م��ن��ت�����ص��ر  �خل����ي����ول 
�لعربية وخا�صة يف ريف م�صر، حيث 
وجود �ملزمار و�خليول يعترب م�صاركة 
زفة  برنامج  يف  و�صرورية  ��صتثنائية 
وعليه  يرق�س  و�حل�����ص��ان  �ل��ع��رو���س، 
دور يف توجيهه،  �أي  له  لي�س  �لفار�س 
ف��اخل��ي��ل ي��رق�����س ب��ا���ص��ت��م��ت��اع ب���دون 
فقط  �خليل  ولي�س  تروي�س،  �أو  �أم��ر 
جند  ول��ك��ن  باملو�صيقى،  يتحرك  م��ن 
�لكوبر� من  �أو  �حلية  يخرج  �حل��اوي 
�لثعبان  ون���رى  ب��امل��و���ص��ي��ق��ى،  ج��ر�ب��ه��ا 
�ملو�صيقى  �أن��غ��ام  على  ي��رت�ق�����س  وه��و 

و�صط ت�صفيق �حل�صور و�ندها�صهم بهذ� �لتاأثر �لكبر، فالناي و�ملو�صيقى 
�أنها  وتن�صى  �لنف�صي  للهدوء  وتخ�صع  �لثعابني  رق�صات  يف  ت�صهم  �حلزينة 
مفرت�صة وقاتلة، وكاأن �ملو�صيقى ت�صكل وجد�نها وتظهر �أجمل ما فيها، ومن 
�لطيور من ي�صنع �ملو�صيقى ذ�تها، ويلحن �أنغاما ترق لها �لقلوب فكثر� منا 
يقتني ع�صافر �لزينة ل�صماع �أ�صو�تها و�أنغامها طو�ل �لوقت، و�لبلبل حتى 
�أن بع�س �ملطربني مت ت�صميتهم على �أنو�ع من �لطيور مثل �لبلبل و�لكرو�ن 
و�لعندليب، وغرها من �الأ�صماء �لتى �رتبطت بح�صن �ل�صوت وجمال �لطلة 
وبعزف �أحلى �الأنغام. �جلدير بالذكر �أن �لعلماء �كت�صفو� �أن �ملو�صيقى تعالج 
�إنتاج �حلليب من  بع�س �الأمر��س �لنف�صية، و�أكر من ذلك ت�صهم يف زيادة 
�أهميتها يف �ملجتمع وت�صخرها  �لبقر عند �صماع �ملو�صيقى، وهذ� دليل على 
ب�صكل �إيجابي بعيد�ً عن �الإ�صفاف و�لرتدي للذوق �لعام، فاملجتمع غالبا ما 
ينتقي �جليد ومييل لاأحلان �جلميلة ولو جرفته مو�صيقى �لر�ب �لدخيلة 
�أن  �حلاملة  �لب�صرية  �الأ���ص��و�ت  ن�صاز  من  �ل�صمعي  فالتلوث  جمتمعنا،  على 
�أي��ن ج��اءو� بهذه �لثقة وه��ذ� �لغرور،  �أع��رف من  تكون �صمن �ملطربني، وال 
، بينما هذه  �ملخلوقات للتاأثر بها  فاملو�صيقى و�الأ�صو�ت �جلميلة ت�صتدعي 
�مللبد  �جل��و  ه��ذ�  م��ن  ت��ه��رب  وجتعلها  �مل��خ��ل��وق��ات  تنفر  �جل��دي��دة  �ملو�صيقى 

بالتلوث �ل�صمعي.
�سعيد عبد اهلل 

املراأة االإماراتية.. ح�سور فاعل يف ال�سناعات الدفاعية 
•• اأبوظبي -وام: 

ح�صور�  �الإم��ارت��ي��ة  �مل���ر�أة  �صجلت 
�ل�صناعات  ق����ط����اع  يف  ف����اع����ا 
�لدفاعية و�الأمنية و�لتكنولوجيا 
تر�صيخ  م���ن  ومت��ك��ن��ت  �مل��ت��ق��دم��ة 
عن�صر�  لت�صبح  �لر�ئدة  مكانتها 

�أ�صا�صيا وموؤثر� يف �لقطاع .
"و�م"  �الإم����������ار�ت  �أن����ب����اء  وك����ال����ة 
�الإمار�تية  �مل�����ر�أة  ي���وم  مبنا�صبة 
�لتقت بع�س �لنماذج �ال�صتثنائية 
من بنات �الإمار�ت �لاتي �أظهرن 
ح�صور� فاعا يف خمتلف مو�قع 
و�الأمنية  �ل��دف��اع��ي��ة  �ل�����ص��ن��اع��ات 

مبجموعة "�يدج".
ت����ق����ول ����ص���ي���خ���ة حم����م����د �أح����م����د 
�مل�����ص��وؤول��ة ع��ن تخطيط  �مل��ع��ي��ن��ي 

جمموعة �إيدج على روؤية �لقيادة 
لي�س فقط عرب تثمينها مل�صاهمة 
بتحفيزها  ولكن  �الإمار�تية  �ملر�أة 
تتقلد  ح���ت���ى  ت����ط����وره����ا  ودع��������م 
�ملوؤ�ص�صة  �صمن  متنوعة  منا�صب 
دعم  مو��صلة  �أن���وي  وكياناتها.. 
بلدي عرب قطاع �لدفاع مبعرفتي 

وخربتي وحما�صتي".
فاطمة  �ملهند�صة  تقول  وب��دوره��ا 
�أول  م����دي����ر  �الأح�����ب�����اب�����ي  �����ص����امل 
�صركة  يف  �ل���ت���ج���اري���ة  ل���ل�������ص���وؤون 
قيادتنا  قدمت  لل�صيار�ت:"  منر 
كل  �الإم��ار�ت��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  �لر�صيدة 
لتكون   .. و�ل��ن��ج��اح،  �لتقدم  �صبل 
تنمية  يف  ور�ئ����د�ً  ف��اع��ًا  عن�صر�ً 
�ل���وط���ن ول��ت��ت��ب��و�أ مر�كز  ورف���ع���ة 
�لقطاعات  خمتلف  يف  متقدمة 

ل��وال حكمة ودع��م بادي  لتحقق 
قيادتنا  م��ن  كبر  بدعم  ..�أ���ص��ع��ر 
يف �يدج �لتي توؤمن �إمياناً عظيماً 

بقدر�تنا و�إمكاناتنا".
وت�صيف :" �أمتنى �صنع م�صتقبل 
�أف�����ص��ل ل��اأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة و�أن 
�أع����رب ع��ن �م��ت��ن��اين ل��ب��ادي من 
نيل  �إىل  �أط���م���ح  و  ع��م��ل��ي  خ���ال 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �لتي  �ل����درج����ات  �أع���ل���ى 
و�إىل  م��ن��ه��ا،  �ال���ص��ت��ف��ادة  متكنني 
�لقادمة  �أمنوذج لاأجيال  تقدمي 
�أو  �ل�����ص��نرّ  �أن  م��ف��اده  �ل�صباب  م��ن 
لتح�صيل  �صبباً  لي�صت  �ل��ظ��روف 
�ملعرفة، حيث �أنها �أهم �أد�ة ميكن 

للمر�أة �متاكها".
لكل  :" ر���ص��ال��ت��ي  �صيخة  وق��ال��ت 
�مر�أة هي �أن تثق دوماً بامتاكها 

�صركة منر، حيث تلخ�س عملي يف 
هذه �لرحلة يف ��صتيفاء متطلبات 
فيما  �الم����ار�ت  دول���ة  يف  �لعماء 
لتلبية  �لع�صكرية  �الآليات  يخ�س 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��م و�مل�����ص��اع��دة يف حل 
تو�جههم  ق����د  �ل���ت���ي  �مل�������ص���ك���ات 
جد�ً  ممتنة  �مل���ج���ال..�أن���ا  ه���ذ�  يف 
حر�صها  على  �لر�صيدة  لقيادتنا 
�ل�����ص��ب��اب �لطموح  ل��دع��م  �ل��ك��ب��ر 
مر�كز  ل���ت���ت���ب���و�أ  �مل��������ر�أة  ومت���ك���ني 
�لقطاعات  خمتلف  يف  متقدمة 

�حليوية".
�صيماء  ت����ق����ول  ج���ان���ب���ه���ا  وم������ن 
�ملرزوقي �خ�صائي نف�صي يف �صركة 
�خت�صا�س  در���ص��ت  رد":"  "بيكن 
علم �لنف�س ولطاملا تخيلت نف�صي 
و�أنا �أعمل يف قطاع �ل�صحة، لكن 

�آي":"�نطلقت  بي  "�إي  �مل��و�رد يف 
م�������ص���رت���ي �مل���ه���ن���ي���ة م�����ن خ���ال 
للتوطني  �ل��ن��ه��ار  ���ص��وء  ب��رن��ام��ج 
هنا  و�ك��ت�����ص��ب��ت   2010 ع����ام  يف 
جديدة  وع��م��ل��ي��ة  تقنية  م���ه���ار�ت 
�أمتمت  حيث  �لت�صنيع  جم��ال  يف 
مدة �لتدريب يف �لربنامج بنجاح 
بي  "�إي  �صركة  يف  وعينت  ومتيز 
�آي" فنية متدربة يف ت�صغيل �الآلة 
ل��ت�����ص��ن��ي��ع �ل��ق��ط��ع �ل��دف��اع��ي��ة ثم 
تعييني  تدرجت وظيفيا حتى مت 
عن  م�صوؤولة  �لتخطيط  ق�صم  يف 

تخطيط مو�رد �ل�صركة..
نحن حمظوظات للغاية بالعي�س 
دعماً  �مل����ر�أة  فيها  تلقى  دول���ة  يف 
"�إي  �صركة  دوري يف  ك��ون  ك��ام��ًا 
تكن  مل  وم���ن���ج���ز�ت���ي  �آي"  ب����ي 

�حليوية، ولتكون منوذجاً م�صرفاً 
لريادة �ملر�أة يف كل �ملحافل �ملحلية 

و�الإقليمية و�لدولية.
و�أ�صافت :" كانت بد�يتي بدر��صة 
�لكهربائية  �لهند�صة  بكالوريو�س 
يف جامعة �الإمار�ت، وبعد �لتخرج 
للمهند�صني  ب��ربن��ام��ج  �ل��ت��ح��ق��ت 
�لقاب�صة،  ت�����و�زن  ت��ق��دم��ه  ك��ان��ت 
وبعد �النتهاء من هذ� �لربنامج، 
ب��ال��ع��م��ل يف �صركة  ب����د�أت رح��ل��ت��ي 
�لوقت،  ذل��ك  منذ  لل�صيار�ت  منر 
�أكملت  �ل����ف����رتة  ه������ذه  وخ�������ال 
در����ص��ت��ي �ل��ع��ل��ي��ا ب��احل�����ص��ول على 

�ملاج�صتر يف �الإد�رة �لهند�صية".
لت�صع  �ملمتدة  رحلتي   ": وتابعت 
بالتحديات  مليئة  ك��ان��ت  �صنو�ت 
و�ل��ف��خ��ر ك���وين ج����زء�ً م��ن فريق 

وقدرتها  �ل��ن��ج��اح  عنا�صر  لكافة 
ع��ل��ى حت��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا ك���اأم 
وم��وظ��ف��ة.. و�ظ��ب��ي على حت�صني 
مهار�تك وت�صليح نف�صك باملعرفة 

ورفع �صقف �أحامك.. ".
ومن جانبها تقول �أريج �لها�صمي 
يف  �لب�صرية  �مل���و�رد  ق�صم  م��دي��رة 
ت��ك��ن بد�ية  ���ص��رك��ة رم��اي��ة :" مل 
�صهلة،  �ل���دف���اع  ق��ط��اع  يف  ع��م��ل��ي 
تطوير  ف��ر���ص��ة  منحتني  ل��ك��ن��ه��ا 
�الأ�صا�صية  وق����در�ت����ي  م���ه���ار�ت���ي 
وف����ق����اً مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ق���ط���اع مما 
م���ا تعلمته  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ���ص��اع��دين 
�إىل  ك��ب��رة  بفاعلية  �جل��ام��ع��ة  يف 
وظيفتي  �صمن  و�ق��ع��ي��ة  م��و�ق��ف 
تغير�ت  حتقيق  ع��ن  �أث��م��ر  مم��ا 
ت�صر  ع��م��ل��ي..  بيئة  يف  �إي��ج��اب��ي��ة 

لكي  "�يدج"  �خ��ت��ارت��ن��ي  ع��ن��دم��ا 
قطاع  يف  نف�صية  �أخ�صائية  �أعمل 
�لدفاع، �أح�ص�صت �أنها فر�صة يجب 
�أال ت�صيع ..لقد منحني عملي يف 
جمال �لتقييم �لنف�صي يف "�يدج" 
و�أعطاين  متميزة،  عملية  خ��ربة 
فر�صاً متنوعة الكت�صاب �خلرب�ت 
يف جماالت ذ�ت �أهمية مثل قطاع 

�لدفاع و�الأمن �اللكرتوين.
قيادتنا  ت���و�����ص���ل   ": و�أ����ص���اف���ت 
�لر�صيدة جهودها يف دعم ومتكني 
�ملر�أة �الإمار�تية وتعزيز م�صاهمتها 
�لتنمية  م�������ص���رة  يف  �ل���ف���ع���ال���ة 
�لوطنية ونحن حمظوظات الأننا 
�إمار�تيات نعي�س يف جمتمع يدعم 
وي�����ص��ج��ع �مل�����ر�أة وي��ع��زز دوره����ا يف 

�صتى �ملجاالت".
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عربي ودويل
رئي�س الوزراء الكندي يلغي جتمعا انتخابيا 

•• مونرتيال-اأ ف ب

يف  مقرر�  ك��ان  �نتخابي  جتمع  �إل��غ��اء  �إىل  ت��رودو  جا�صن  �لكندي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ��صطر 
منطقة تورونتو ب�صبب ح�صد من �ملتظاهرين �ملعار�صني للتطعيم و�لقيود �ل�صحية.

وقال زعيم �حلزب �لليرب�يل �لذي ي�صعى لوالية ثالثة على ر��س �حلكومة، ل�صحافيني 
بعد ذلك “مل نتمكن من �صمان �صامة �لنا�س” لذلك “قررنا �الإلغاء«.

وتظهر �صور لو�صائل �إعام حملية و�صبكات �لتو��صل �الجتماعي ح�صد� من �ملتظاهرين 
�صد  للتطعيم  �صحية  �صهاد�ت  فر�س  �أو  �لكمامات  وو���ص��ع  �لتطعيم  يعار�صون  �ل��ذي��ن 
كورونا، وهم يرددون هتافات و�صتائم.ويف خطاب لو�صائل �الإعام ُن�صر على ح�صابه على 
تويرت م�صاء �جلمعة قال ترودو �إنه مل ي�صهد يوما “غ�صبا على هذه �لدرجة من �حلدة” 
لدى متظاهرين.و�أ�صاف “و�جهنا جميعا عاما �صعبا. �لذين تظاهرو� و�جهو� عاما �صعبا 

�أي�صا و�أ�صمع غ�صبهم«.

بريطانيا تعلن مغادرة اآخر رحالتها اأفغان�ستان 
•• لندن-رويرتز

�ل��ق��و�ت �مل�صلحة  ق��ال �جل���رن�ل نيك ك��ارت��ر قائد 
�صتنهي  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �إن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�أم�س  �أفغان�صتان   من  �ملدنيني  الإج��اء  جهودها 
�مل���وؤه���ل���ني الإع�����ادة  �ل�����ص��ب��ت و�إن م���ئ���ات �الأف����غ����ان 
�إخر�جهم  يت�صنى  ل���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  �ل��ت��وط��ني 
�ل���ب���اد ع��ل��ى �الأرج�����ح.وق�����ال وزي����ر �لدفاع  م���ن 
�إن  �أم�����س �الأول �جلمعة  ب��ن و�ال����س  �ل��ربي��ط��اين 
باده بد�أت �ل�صاعات �الأخرة من جهود �الإجاء 
م��ن هم  م��ع  �إال  تتعامل  ل��ن  و�إن��ه��ا  تنفذها  �ل��ت��ي 

د�خ���ل م��ط��ار ك��اب��ول ب��ال��ف��ع��ل.وق��ال ك��ارت��ر لهيئة 
“هناك بع�س  �الإذ�عة �لربيطانية )بي.بي.�صي( 
�لرحات �ملدنية �لتي يتعني �إقاعها لكن عددها 
نهاية  م��ن  “نقرتب  و�أ���ص��اف  �الآن”.  ج��د�  قليل 
�الإجاء، وهو ما �صيحدث خال �ليوم. ومن ثم 
قو�تنا على من  �إخ��ر�ج  �ل�صروري  �صي�صبح من 

�لطائر�ت �ملتبقية«.
وذكرت وز�رة �لدفاع �لربيطانية يف �صاعة متاأخرة 
�أك����ر من  �أن���ه���ا �أج���ل���ت  �أم�������س �الأول  م���ن م�����ص��اء 
14500 �أفغاين وبريطاين يف غ�صون �أ�صبوعني 

من �صيطرة حركة طالبان على �أفغان�صتان.

وقال و�ال�س �إنه لن يت�صنى �إخر�ج ما يقدر بنحو 
حل�صاب  ع��م��ل��و�  مم���ن  �أف���غ���اين  و1100   800
بريطانيا ويحق لهم مغادرة �لباد م�صر� �إىل �أن 
عددهم �الإجمايل �صيقدر باملئات. وقال كارتر �إن 
كابول  �إىل مطار  �لذهاب  �أن  ر�أو�  �أفغانا كثرين 

ينطوي على خماطر جمة.
ويف ت�����ص��ري��ح��ات ل�����ص��ك��اي ن���ي���وز، ق����ال ك���ارت���ر �إن 
بريطانيا وحلفاءها قد يتعاونون مع طالبان يف 
�مل�صتقبل ملو�جهة �لتهديد�ت �لتي ميثلها تنظيم 

د�ع�س.
�أن  �إظ���ه���ار  ط��ال��ب��ان  ����ص��ت��ط��اع��ت  “�إذ�  و�أ�����ص����اف 

�ل��ت�����ص��رف ب��ال��ط��ري��ق��ة �ل��ت��ي تت�صرف  ب��اإم��ك��ان��ه��ا 
بالتهديد�ت  يتعلق  فيما  ع��ادي��ة  حكومة  �أي  بها 
�الإرهابية فاإننا قد جند �أنه ميكننا �لعمل معا”. 
من  متاأخرة  �صاعة  يف  قالت  قد  بريطانيا  كانت 
م�صاء �الأول �إنها �صتقدم �لعون لرحلة م�صتاأجرة 
خا�صة لنقل كاب وقطط تابعة ملوؤ�ص�صة خرية 
�صابق  الإنقاذ �حليو�نات ميلكها جندي بريطاين 
و��صع  �هتماما  �حليو�نات  حمنة  جذبت  �أن  بعد 

�لنطاق لدى �لر�أي �لعام يف بريطانيا.
وقال كارتر “من �لو��صح �أن �أولويتنا هي �إجاء 

�لب�صر. هذه �لقر�ر�ت �صعبة«.

فوك�س  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة  يف  �أغ�صط�س،   17 يف     
نيوز، �أعلن تر�مب �أن �ن�صحاب بايدن كان “�أكرب 
ا يف  وقال �أي�صً �إحر�ج يف تاريخ �لواليات �ملتحدة”. 
بيان �صدر يف 12 �أغ�صط�س: “لو كنت رئي�ًصا �الآن، 
�أفغان�صتان  م��ن  �ن�صحابنا  �أن  يعلم  �ل��ع��امل  لكان 
�ن�صحاًبا خمتلًفا  “...” ولكان  ب�صروط.  مرهون 
ك��ث��ًر�، و�ن�����ص��ح��اًب��ا �أك���ر جن��اًح��ا، وت��ع��رف حركة 

طالبان ذلك �أكر من �أي �صخ�س �آخر«.
�ل�صابق  ل��ل��رئ��ي�����س  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����ص��ي��ا���ص��ة  ل��ك��ن    
لي�صت  باأفغان�صتان  يتعلق  فيما  �ملتحدة  للواليات 
بعيدة عن �ل�صيا�صة �حلالية. خال فرتة رئا�صته، 
“مل  �أواًل”.  “�أمريكا  ه��ي  ت��ر�م��ب  عقيدة  ك��ان��ت 

يريد  يكن  ومل  �مل��دى،  طويل  م�صروع  لديه  يكن 
�جلنود”،  و�ع��ادة  �حل��روب  �إنهاء  و�أر�د  حتالفات، 
�ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذة  با�صار�ن،  نيكول  حتلل 
و�ملتخ�ص�صة يف �لواليات �ملتحدة. من جانبه، �أر�د 
�إىل  �أمريكا  ع��ودة  و�أع��ل��ن  �حللفاء،  خدمة  بايدن 

�لتحالف �لعابر لاأطل�صي.

»بايدن ل يقول اأمريكا اأول، لكنه يطبقه«
   �أدى �ن�صحاب �لقو�ت �الأمريكية من �أفغان�صتان 
�إىل تغير قو�عد �للعبة. “يف �لنهاية، ال تختلف 
�أفغان�صتان،  من  �لقو�ت  �صحب  ب�صاأن  �صيا�صتهما 
‘، لكنه يفعل ذلك”،  �أواًل  بايدن ال يقول’�أمريكا 

تقول نيكول با�صار�ن. وحتى �إذ� كان تر�مب يرى 
تعتقد مع  �ملتخ�ص�صة  ف��ان  ك��ارث��ة،  ج��رى  م��ا  �ن 
ب�صبب  “�أف�صل”،  بعمل  ليقوم  كان  �أن��ه ما  ذل��ك، 

�الفتقار �إىل خطط.
�ت��ف��اق��ي��ات �لدوحة  ب��االإ���ص��اف��ة �إىل ذل���ك، ف���ان     
�صاهمت يف عودة طالبان �إىل �ل�صلطة. مت توقيعها 
�الأمريكية  �حل��ك��وم��ة  ب���ني   2020 ف���رب�ي���ر  يف 
وطالبان، ين�س هذ� �التفاق على �ن�صحاب �لقو�ت 
�ملقابل،  ويف   .2021 م���اي���و   1 يف  �الأم���ري���ك���ي���ة 
تعهدت طالبان بفتح حو�ر مع �حلكومة �الأفغانية 
على  و�ت��ف��اق  �ل��ن��ار،  �إط����اق  وق���ف  �إىل  للتو�صل 
بالن�صبة  خطاأ  هذ�  للباد...  �ل�صيا�صي  �مل�صتقبل 

“من  ت�صيف،  �ل��ت��ي  �ل�صيا�صية  �ل��ع��ل��وم  الأ���ص��ت��اذة 
د طالبان ال قيمة له«.  �لو��صح �أن تعهرّ

“قال    و��صتمررّ �خلطاأ مع بايدن، ح�صب قولها. 
وتر�مب،  �لدوحة  �تفاقات  ب�صبب  �إن��ه  بايدن  جو 
فاإنه ال ي�صتطيع �إال �صحب �لقو�ت، توؤكد �خلبرة 
�ل�صيا�صية، لكن هذ� خطاأ، مل تكن معاهدة، وحركة 
طالبان مل حترتم �لتز�ماتها يف �ل�صفقة”.  ومن 

هنا، تقع �مل�صوؤولية على عاتق بايدن.

الراأي  على  بظالله  يلقي  الكارثي  الرحيل 
العام

�لواليات  يف  �ل�صيا�صية،  �لعلوم  �أ�صتاذة  وح�صب     

�مل��ت��ح��دة و�أوروب�������ا، ���ص��ي��ك��ون ه��ن��اك ق��ب��ل وم���ا بعد 
�أفغان�صتان. بني و�صول جو بايدن �إىل �ل�صلطة يف 
يناير 2021 و�لو�صع �حلايل، كانت هناك �آمال 
و�أكر  �نخر�ًطا  �أك��ر  جديدة،  �أمريكية  ب�صيا�صة 

�رتباًطا باأوروبا.
 ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، �أن��ه��ك �الأم��ري��ك��ي��ني يف هذه 
“لكن �ملغادرة  �حلرب �لطويلة و�ملكلفة و�لقاتلة، 
�لعام.  �ل���ر�أي  على  ثقلها  لها  لاإقليم  �لكارثية 
�لثقة يف �لواليات  �الأوروبيون با �صك  لقد فقد 
�لتد�عيات  ف���اإن  �ل���ب���اد،  �مل��ت��ح��دة، وح��ت��ى د�خ���ل 

�صلبية يف عدة فئات”، 
ت�������ص���رح ن���ي���ك���ول ب����ا�����ص����ار�ن. ي�����ص��ع��ر �مل���ح���ارب���ون 

�ل�صيا�صية،  �الأح���ز�ب  وتدعو  باخليانة،  �لقد�مى 
جل�صات  عقد  �إىل  �جلمهورية،  �أو  �لدميقر�طية 
�لقيادية  �لقدرة  فاإن  �لنا�س،  ��صتماع، وبني عامة 
للرئي�س �حلايل �صارت مو�صع ت�صاوؤل ومر�جعة 

على نطاق و��صع.
   لقد “ فقد �لرئي�س م�صد�قيته علًنا، من خال 
�إلقاء �مل�صوؤولية و�للوم على �لعديد من �لنا�س... 
ك���ان ي��ج��ب �أن ي��ع��رف �أن �مل��دن��ي��ني ���ص��ي��ك��ون��ون يف 
خطر على �لفور مع �صابقة فيتنام... ولن يتعافى 

�صيا�صًيا من هذه �الأزمة«.
------------------------------------

عن لو جورنال دي دميان�ش

الن�سحاب من اأفغان�ستان غريرّ قواعد اللعبة

بني ترامب وجو بايدن، �سيا�سة لي�ست بعيدة جدا...!

�سحف عربية: اأزمات ال�سرق االأو�سط حا�سرة يف »موؤمتر بغداد«
•• عوا�شم-وكاالت

ب���غ���د�د موؤمتر  حت��ت�����ص��ن �ل��ع��ا���ص��م��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة 
�أعماله  �نطلقت  �ل���ذي  و�ل�صر�كة”  “�لتعاون 
�أم�����س �ل�����ص��ب��ت مب�����ص��ارك��ة ع��رب��ي��ة ودول���ي���ة تعيد 
بعد  �ل�صيا�صية  �خل��ارط��ة  على  مكانته  ل��ل��ع��ر�ق 

غياب د�م 18 عاماً.
ووفق �صحف عربية �صادرة �ل�صبت، فاإن موؤمتر 
��صتقر�ر  على  �صركز  و�ل�صر�كة  للتعاون  بغد�د 
�صوؤونه  يف  �ل��ت��دخ��ل  وع�����دم  و���ص��ي��ادت��ه  �ل���ع���ر�ق 
بني  �خلافات  ملف  ملناق�صة  �إ�صافة  �لد�خلية، 

�ملتخا�صمني �لكبار يف �ملنطقة.

اخلطوة الأوىل
�جلامعة  يف  �ل�صيا�صية  �لعلوم  كلية  عميد  ق��ال 
�مل�صتن�صرية ببغد�د �لدكتور خالد عبد �الإله يف 
حديث ل�صحيفة “�ل�صرق �الأو�صط، �إن “�لعر�ق 
�لو�قع  �مل���وؤمت���ر خ��ط��ى يف  �أو  �ل��ق��م��ة  ه���ذه  ع��رب 
�خلطوة �الأوىل باجتاه ��صتعادة مكانته يف �لعمق 
�إثر  �ل��ع��رب��ي و�الإ���ص��ام��ي ب��ع��د �أن ف��ق��ده��ا ك��ل��ي��اً 
�الإله  و�أ�صاف عبد   .”1990 �لكويت عام  غزو 
�لكويت  �إىل  �لكاظمي  �ل��وزر�ء  رئي�س  “زيارة  �أن 
كانت  �مل��وؤمت��ر  �ن��ط��اق  وقبيل  �ملا�صي  �الأ���ص��ب��وع 
مبثابة طي �صفحة �ملا�صي متاماً وهو �أمر مهم 
�ل��ع��ر�ق��ي �جلديد  �ل���دور  �أن  ع��ن  ك��ذل��ك ف�صًا 

�إمنا هو ر�صالة لكل دول �جلو�ر �لتي كانت قبل 
ملناق�صة  �لعر�ق  بغياب  موؤمتر�ت  تعقد   2003
ملناق�صة  بغد�د  يف  جتتمع  �الآن  �لعر�قي  �لو�صع 
مناق�صة  ع����دم  �الإق��ل��ي��م��ي��ة«.وب�����ص��اأن  �ل��ق�����ص��اي��ا 
�مل��ن��ط��ق��ة يقول  ب���ني دول  �ل��ق�����ص��اي��ا �خل��اف��ي��ة 
�لدكتور عبد �الإله �أن “�ملوؤمتر �صوف يركز على 
�صيادة �لعر�ق ودعم �إجر�ء �النتخابات �ملبكرة كون 
م�صر�ً �إىل �أن  �ملجتمع �لدويل د�عم لها بقوة”، 
�لتاأكيد على �صيادة  �ملهمة بعد  �لثانية  “�ملحطة 
�القت�صاد  هي  �صوؤونه  يف  �لتدخل  وع��دم  �لعر�ق 
و�ال�صتثمار حيث �إن �لعر�ق يريد تناف�صاً �صرعياً 

ال �صر�عاً من �أجل �ال�صتحو�ذ و�لنفوذ«.
يف �ل�صياق نف�صه، قال �أ�صتاذ �الإع��ام �ل��دويل يف 
�إن  �جلامعة �لعر�قية �لدكتور فا�صل �لبدر�ين، 
ببغد�د يحمل دالالت كبرة من  �لقمة  “�نعقاد 
بغد�د  �قتنعت بدور  �لدولية  �الأط��ر�ف  �أن  بينها 
كمحور رئي�س ل�صناعة �ل�صام باملنطقة ال ميكن 

جتاوزه«. 

تذليل ال�سعاب
�ملحلل  ع��ن  �الأردن���ي���ة  “�لغد”  �صحيفة  ن��ق��ل��ت 
“موؤمتر  �إن  ق��ول��ه،  م�صطفى  ح��م��زة  �ل�صيا�صي 
ب���غ���د�د ل��ل�����ص��ر�ك��ة و�ل���ت���ع���اون ���ص��رك��ز ع��ل��ى عدة 
�أم��ور منها ملفات مهمة ومن �صمنها �جلو�نب 
�الق��ت�����ص��ادي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة و�ال���ص��ت��ث��م��اري��ة بني 

�لدول �مل�صاركة كونها ترتبط بعاقات وم�صالح 
�الأمر  بينها،  م��ا  يف  متباينة  وم����و�رد  م�صرتكة 
تتكامل على  �أن  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �ملمكن  �ل��ذي من 

م�صتويات خمتلفة«.
�ل�صيا�صية  �الأر�صية  توفر  هو  “�الأهم  و�أ�صاف، 
توتر�ت  �ل��ت��ي متتلك  خ�����ص��و���ص��اً  �ل����دول،  ل��ه��ذه 
“�لعر�ق  �أن  �إىل  م�صر�ً  �صيا�صية ودبلوما�صية”، 
�ل�صعاب  ه��ذه  لتذليل  مهم  دور  لعب  �صيحاول 
�ملمكن  وعندها من  �ل��دول،  �ل�صيا�صية بني هذه 
�أن يخطو �ملوؤمتر خطوة جادة على �صعيد تفعيل 

ق�صايا منها �القت�صادية و�لتجارية �مل�صرتكة«.
م�صادره  لتنويع  ي�صعى  “�لعر�ق  �أن  و�أو����ص���ح، 
�لتجارية، وهذ� ما �صيوفره �ملوؤمتر بعد حتقيق 
“�لعر�ق  �أن  مبيناً  لذلك”،  �ملنا�صبة  �الأر���ص��ي��ة 
�ملدن  غر�ر  على  �قت�صادية  �صر�كات  �إىل  بحاجة 
�لتي  ونفطية  زر�ع��ي��ة  و����ص��ت��ث��م��ار�ت  �ل�صناعية 
���ص��ت��ك��ون ل��ه��ا ع���و�ئ���د م��ه��م��ة ب��ع��د ����ص��ت��ك��م��ال كل 
�الإج�����ر�ء�ت �خل��ا���ص��ة ب��ذل��ك م��ن خ��ال �ملوؤمتر 
ق��دم��ا على  ل��ان��ط��اق  �أر���ص��ي��ة  �ل���ذي �صر�صخ 

�مل�صتوى �القت�صادي و�ل�صيا�صي و�الأمني«.

اإعادة الإعمار
قال �أ�صاتذة يف �لعلوم �ل�صيا�صية وحمللون وخرب�ء 
ل�صحيفة  و�الق��ت�����ص��ادي  �الأم���ن���ي  �ل�����ص��اأن��ني  يف 
“�ل�صباح” �لعر�قية، �إن “موؤمتر بغد�د للتعاون 

و�ل�صر�كة” ميثل حدثاً مهماً للعر�ق و�ملنطقة، 
�صيكونان  و�الق��ت�����ص��اد  �الأم���ن  �أن  �أك����دو�  وبينما 
�حلا�صرين �الأبرز يف �ملوؤمتر، �أعربو� عن �أملهم 
يف حتقيق نتائج �إيجابية ت�صهم يف حتريك ق�صية 
�إع����ادة �ل��ب��ن��اء و�الإع���م���ار يف �ل��ب��اد وك��ذل��ك رفع 
�ملوؤمتر  يف  �ملمثلة  �لبلد�ن  بني  �الأمني  �لتن�صيق 
يف  �ال�صتقر�ر  على  و��صحة  ب�صورة  ينعك�س  م��ا 

�لعر�ق وكذلك دول �ملنطقة.
وقال �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية و�لعاقات �لدولية 
�إن  �حل��ري��ري،  جا�صم  �ل��دك��ت��ور  ب��غ��د�د  بجامعة 
بعقد  ت��اأم��ل  �لقمة  يف  �مل�صاركة  �ل���دول  “جميع 
�ال�صتخبارية  �ملعلومات  لتبادل  �أمنية  �تفاقيات 
ع���رب ت�����ص��ك��ي��ل ب��ن��ك م��ع��ل��وم��ات م�����ص��رتك ترفع 
�الأمن  تهدد  �لتي  �ال�صتخبارية  �ملعلومات  فيه 
�لد�خلي للعر�ق ودول �جلو�ر، وتبادل �خلرب�ت 
�ملعلومات  ود�ت���ا  �جلنائية  و�الأدل���ة  �لتحقيق  يف 
لكل �مل�صتبه بهم وت�صليمهم للطرف �لذي تعود 

جن�صيته له لينال جز�ءه �لعادل«.
�لعر�ر  زي���اد  �ل�صيا�صي  �ملحلل  ���د  �أكرّ ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�ملوؤمتر  “عقد  �أن  مبيناً  �مل���وؤمت���ر،  ه���ذ�  �أه��م��ي��ة 
ياأتي مل�صاندة �لعر�ق خ�صو�صاً يف حمور حماربة 
�إذ �صيكون هناك تاأثر �صديد يف �لو�صع  د�ع�س، 
�ل��ع��ام يف �ل��ع��ر�ق خ�����ص��و���ص��اً �الأم��ن��ي م��ن��ه، الأنه 
ميكن �أن ي�صتفيد من هذ� �ملوؤمتر بتعزيز قدر�ته 
�لتعاون مع دول مهمة  �ال�صتخبارية من خال 
كفرن�صا و�ليابان و�أملانيا ودول �أخرى قد حت�صر 

ب�صكل مر�قب«. 

دور توافقي
له  م��ق��ال  �ل�����د�وود يف  �ل�صيا�صي  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��ول 
ب�صحيفة “�لد�صتور” �الأردنية، �إن “عودة �لعر�ق 
ل��دوره �لعربي و�الإقليمي و�ل��دويل بات �صرورة 
باالأمن  ينعم  �أن  �ل��ع��ر�ق��ي  لل�صعب  و�آن  ملحة، 
و�الأمان و�ل�صام و�لوئام، و�أن يبد�أ مرحلة �إعادة 
حتديات  ومو�جهة  �القت�صاد  و�إ���ص��اح  �الإع��م��ار 
م��ا تعمل  ع��م��ل، وه���ذ�  ف��ر���س  �ال�صتثمار وخ��ل��ق 
م�صطفى  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  حتقيقه  على 
�ل��ك��اظ��م��ي �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن حت��ظ��ى ب��دع��م عربي 
يف  �مل��رج��وة  �الأه����د�ف  لتحقيق  وع��امل��ي  و�إقليمي 
ل فيها على قدر�ت رئي�صها  هذه �ملرحلة �لتي يعورّ
بلعب دور “تو�فقي” بتقريب وجهات �لنظر يف 
كثر من ملفات �الإقليم، وي�صيف �لد�وود،  �أعتقد 
باأن �نعقاد هذ� �ملوؤمتر �ليوم يف �لعا�صمة بغد�د 
مف�صلية(  برملانية  �نتخابات  من  �أ�صابيع  )قبيل 
هو �أبلغ ر�صالة عربية و�إقليمية وعاملية، على دعم 
للتعاون معها يف  و�ال�صتعد�د  �لكاظمي،  حكومة 
�صبيل حتقيق �الأمن و�الأمان و�ال�صتقر�ر، و�إعادة 

عجلة �القت�صاد و�الإعمار للعر�ق«.

جريو�ساليم بو�ست: مقاي�سة بينيت حل 
الدولتني باال�ستقرار... �سراب

•• القد�س-وكاالت

�لواليات  بينيت  نفتايل  �الإ�صر�ئيلي  �ل���وزر�ء  رئي�س  ي��زور 
بايدن، ملفات  �الأمريكي جو  �لرئي�س  ليبحث مع  �ملتحدة 
ع��دي��دة �أب��رزه��ا �الت��ف��اق �ل��ن��ووي �الإي�����ر�ين، �ل���ذي ت�صعى 
و����ص��ن��ط��ن ل��ل��ع��ودة �إل��ي��ه رغ���م م��ع��ار���ص��ة ت��ل �أب��ي��ب، �إ�صافة 

للق�صية �لفل�صطينية وتطور�تها �ملت�صارعة.
يف  الز�روف  ت��وف��اه  �الإ�صر�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لكاتب  وي��ق��ول 
�إن طموحات رئي�س �لوزر�ء  �صحيفة “جروز�مل بو�صت”، 
�لفل�صطينية  �ل��دول��ة  مبادلة  بينيت  نفتايل  �الإ�صر�ئيلي 
�لو�قعية  ع��ن  بعيد  ح��ل  وغ���زة،  �ل�صفة  يف  م�صتقر  بو�صع 
حتت  بالزلز�ل  ي�صعر  ال  �ليميني  �لرئي�س  يجعل  و�صر�ب 
قدميه.و�صبه الز�روف �أوهام بينيت بنجاح �أن�صاف �حللول، 
مبا يجري حالياً يف �أفغان�صتان، بعد �الن�صحاب �لفو�صوي 
ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة م��ن م��ط��ار ك��اب��ول، وف�صل 
توقعات يف �إمتام �الإجاء ب�صكل �آمن، وتعويله على �جلي�س 

�الأفغاين �لذي �صرعان ما �نهار �أمام تقدم طالبان.
للواليات  �ل��ف��و���ص��وي  �الن�����ص��ح��اب  �إن  الز�روف،  وي���ق���ول 
بايدن،  لرئا�صة  حقيقياً  تهديد�ً  ب��ات  ك��اب��ول  م��ن  �ملتحدة 
بعد �النتقاد�ت �حلادة من و�صائل �الإعام �ملختلفة، ومن 
�جلمهوريني وعلى ر�أ�صهم �لرئي�س �ل�صابق دونالد تر�مب.
و��صنطن  �إىل  بينيت  رحلة  �أن  �الإ�صر�ئيلي،  �لكاتب  يوؤكد 
جديدة  �صفحة  فتح  �إىل  تهدف  �الأفغانية  �الأزم���ة  ظل  يف 
بنيامني  رحيل  بعد  �الأمريكية  �الإ�صر�ئيلية  �لعاقات  يف 
�لعودة  معار�صة  يف  ك��ب��ر�ً  تعنتاً  �أظ��ه��ر  �ل���ذي  نتانياهو، 
م�صتقلة  ح��رب  �صن  وو����ص��ل  �ل��ن��ووي،  لاتفاق  �الأمريكية 

على �أهد�ف �إير�نية عديدة دون �صوء �أخ�صر �أمريكي.
�أما �الآن فاإن بينيت ي�صعى للو�صول �إىل �أر�صية م�صرتكة مع 
�أن �لواليات �ملتحدة  �إي��ر�ن، خا�صة  �لواليات �ملتحدة حول 
ت�صعى للحلول �لدبلوما�صية بعيد�ً عن �ل�صربات �لع�صكرية 

�لتي تعكف �إ�صر�ئيل على تنفيذها من حني الآخر.
�الإ�صر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أك���د  �لفل�صطيني،  �مل��ل��ف  ويف 
تاميز”  “نيويورك  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  بينيت  نفتايل 
�أنه مل يحد عن �يديولوجيته �ليمينية، و�صيو��صل �لتو�صع 
�ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية، وح�صار غزة، م�صدد�ً على 
معار�صته لدولة فل�صطينية ولو على م�صاحة ب�صيطة من 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية. 
�لدولة  فكرة  مت��ام��اً  يعار�س  بينيت  �إن  الز�روف،  وي��ق��ول 
�لفل�صطينية، وال يبدي �أي نية للتفاو�س على حل مماثل 

مع �لفل�صطينيني.
�صي�صعى  وب��دل ذلك  �ل�صر�ع   وبذلك فهو لن ي�صعى حلل 
حما�س،  مع  �أمني  ال�صتقر�ر  �لتو�صل  مثل  و�صط  حل  �إىل 
بينيت  �ل�صلطة.يوؤيد  مع  �القت�صادية  �لعاقات  وتطوير 
�ل�����ص��ر�ع �الإ�صر�ئيلي  ت��اأج��ي��ل  �ل��ر�ه��ن، و�إم��ك��ان��ي��ة  �ل��و���ص��ع 
�لفل�صطيني �إىل وقت �أف�صل، لكن ويف �لوقت �لذي ي�صرف 
بينيت نظره عن �ل�صر�ع �لفل�صطيني �الإ�صر�ئيلي وي�صعى 

وغزة  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  مايني  يعي�س  لتجميده، 
على �أمل �لو�صول حلل مر�س يف يوم ما. 

ب���ني حما�س  ن�����ص��وب ح����رب ج���دي���دة  �إن  �ل���ك���ات���ب،  وي���ق���ول 
�ملتو��صلة بني  �لهجمات  لي�س م�صتبعد�ً يف ظل  و�إ�صر�ئيل 
�حلدود  على  �لفل�صطينية  �لتظاهر�ت  وجت��دد  �لطرفني، 
�إ�صر�ئيلي  قنا�س  خالها  و�أ���ص��ي��ب  و�إ���ص��ر�ئ��ي��ل،  غ��زة  ب��ني 
�إلقاء  �أن  ك��م��ا  ق��ري��ب��ة،  م�صافة  م��ن  فل�صطيني  ب��ر���ص��ا���س 
جميعاً  وهي  متو��صل،  �إ�صر�ئيل  نحو  �حلارقة  �لبالونات 

موؤ�صر�ت على �نفجار جديد حمتمل يف �أي حلظة.
�جلي�س �الإ�صر�ئيلي بدوره �صرب �أهد�فا يف غزة. وبالتايل 
يبدو �أن �الأمل يف وقف د�ئم الإطاق �لنار �أو حتى تفاهم 

للحفاظ على �لهدوء �لقائم، قد تعر.
وي�صيف الز�روف، لطاملا �صاد �عتقاد �أن حل �لدولتني هو 
هذ�  جت��اه��ل  ول��ك��ن  غ���زة.  تهديد  لتحييد  طريقة  �أف�����ص��ل 
�إطاق  بوقف  �اللتز�م  �لطرفني  رف�س  جانب  �إىل  �حل��ل، 
�إ�صر�ئيل ال تز�ل على �صفا حرب �أخرى مع  �أن  �لنار يعني 
�إىل  بالنظر  الإ�صر�ئيل  خا�صة  �إ�صكالية  ذل��ك  غزة.وميثل 
و��صتخدمت  غ��زة  ور�ء  م��ا  �إىل  نفوذها  و�صعت  حما�س  �أن 
ملهاجمة  م����ربر�ً  و�ل��ق��د���س  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�صفة  يف  �الأح�����د�ث 
�إ�صر�ئيل.ويقول �لكاتب �الإ�صر�ئيلي، تبقى �لقد�س جوهر 
ظل  ويف  و�الإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ني،  �لفل�صطينيني  ب���ني  �ل�����ص��ر�ع 
�ل�صرقية،  �لقد�س  يف  �لتع�صفية  �الإ�صر�ئيلية  �الإج����ر�ء�ت 
خا�صًة يف حي �ل�صيخ ج��ر�ح، و�صلو�ن، يظل �حتمال جتدد 
�إ�صر�ئيل  تغير  يخ�صون  فالفل�صطينيني  قائماً،  �ل�صر�ع 
�لو�صع �لر�هن يف �مل�صجد �الأق�صى بتق�صيم زماين ومكاين 

مثًا يتيح لليهود �لدخول �إىل �مل�صجد ب�صكل قانوين.
ويو�صح الز�روف، �أن بينيت مثل �صلفه نتانياهو، مل يتخذ 
�إج��ر�ء�ت �صارمة �صد �الأع��د�د �ملتز�يدة من �ليهود �لذين 
يقتحمون �مل�صجد �الأق�صى، ويف غ�صون ذلك، ال يز�ل مئات 
تهديد  حتت  يعي�صون  �ل�صرقية،  �لقد�س  يف  �لفل�صطينيني 
�إ�صعال  يف  �لق�صيتان  �صاعدت  بيوتهم.ولقد  م��ن  �ل��ط��رد 
حرب غزة �لتي ��صتمرت 11 يوماً يف مايو )�أيار( �ملا�صي، 
�لفل�صطينية  �أخرى.و�ل�صلطة  م��رة  ذل��ك  فعل  وميكنهما 
�أهم  �أحد  �أزمة مالية حادة وخ�صرت موؤقتاً  بدورها تو�جه 
�صدها  �الحتجاجات  وز�دت  �الأوروب���ي.  �الحت��اد  مموليها، 
يف �لوقت �لذي جتد فيه نف�صها تكافح فيه لتمويل رو�تب 
تز�يد  من  خم��اوف  و�صط  )�آب(.  �أغ�صط�س  عن  موظفيها 

�الحتجاجات على �نقطاع �لرو
�تب.�أ�صيب �أكر من 11 �ألف فل�صطيني على يد �جلي�س 
�لعام،  هذ�  �لغربية  �ل�صفة  يف  �حتجاجات  يف  �الإ�صر�ئيلي 
عدد  بكثر  يتجاوز  ما  وه��و  �ملتحدة،  �الأمم  لبيانات  وفقاً 
�جلرحى �لبالغ 2259 يف  2020 و3479 يف 2019.

ي�صدد الز�روف على �أن من �ل�صعب و�صف �لو�صع �حلايل، 
حلل  نية  �أي  بينيت  ل��دى  تكن  مل  �إذ�  ول��ذل��ك  بامل�صتقر. 
خطة  �إىل  حاجة  ي  فهو  �لفل�صطيني،  �الإ�صر�ئيلي  �لنز�ع 

لا�صتقر�ر تعالج كل هذه �لعو�مل وب�صكل عاجل.

- يف الواليات املتحدة واأوروبا، 
�سيكون هناك قبل وما بعد اأفغان�ستان

- املغادرة الكارثية الأفغان�ستان 
ثقلها على الراأي العام

- فقد بايدن م�سداقيته علًنا ولن 
يتعافى �سيا�سًيا من هذه االأزمة

ما كان ليحقق ما هو �ف�صل بايدن يتحمل �مل�صوؤولية

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�ش جو بايدن، رئي�ش الوليات املتحدة، لنتقادات    تعررّ
ول  اأفغان�ستان،  يف  الأزمة  مع  تعامله  ب�سبب  �سديدة 
�سيما من قبل �سلفه دونالد ترامب. لكن، وفًقا للباحثة 
لي�ست  �سيا�ساتهما  فــاإن  با�ساران،  نيكول  ال�سيا�سية 
طالبان  ا�ستيالء  منذ  املو�سوع.    هذا  حول  متباينة 
وفو�سى  الأفغانية  احلكومة  و�سقوط  البالد  على 
الإجالء، تعر�ش جو بايدن لنتقادات �سديدة ب�سبب 
من  الأمريكية  القوات  ان�سحاب  مع  تعامله  طريقة 
اأفغان�ستان. ومن بني هوؤلء املنتقدين الأوائل، دونالد 

ترامب، الرئي�ش ال�سابق للوليات املتحدة.
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بعد  توفيا  رج��ل��ني  �إن  �ل�صبت  �أم�����س  �ليابانية  �ل�صحة  وز�رة  ق��ال��ت 
تطعيمهما بجرعتني من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 �صمن 
�إيقاف ��صتخد�مها فيما بعد ب�صبب  كمية كبرة من �للقاحات جرى 
تقارير ع��ن ت��ل��وث.و�أ���ص��اف��ت �ل����وز�رة يف ب��ي��ان �أن �ل��رج��ل��ني، وه��م��ا يف 
�لثاثينيات من �لعمر، توفيا هذ� �ل�صهر يف غ�صون �أيام من تلقيهما 
�جلرعة �لثانية من لقاح مودرنا. وح�صل كل منهما على جرعة من 
ثاث دفعات من �للقاحات جرى �إيقاف ��صتخد�مها يوم �خلمي�س. وال 
يز�ل �صبب �لوفاة قيد �لبحث.و�أوقفت �ليابان ��صتخد�م 1.63 مليون 
863 مركز تطعيم على  �إىل  �صحنها  لقاح مودرنا جرى  جرعة من 
م�صتوى �لباد بعد �أكر من �أ�صبوع على تلقي �صركة تاكيد� لاأدوية، 
�لقو�رير.وقالت مودرنا  تلوث بع�س  تقارير عن  للقاح،  �ملحلي  �ملوزع 
وتاكيد� يف بيان �أم�س �ل�صبت “يف �لوقت �حلايل، لي�س لدينا �أي دليل 
على �أن هذه �لوفيات ناجمة عن لقاح مودرنا �مل�صاد لكوفيد-19... 

من �ملهم �إجر�ء حتقيق ر�صمي لتحديد ما �إذ� كان هناك �أي �صلة«.

غرق  بعد  بنغاد�س  يف  ع�صر�ت  وفقد  �الأق��ل  على  �صخ�صا   21 قتل 
زورق مكتظ بالركاب �إثر ت�صادمه مع �صفينة �صحن حمملة بالرمال، 
ح�صبما ذكرت �ل�صلطات �ملحلية. وكان حو�ىل �صتني ر�كبا على من 
�لزورق يف بحرة يف بلدة بيجويناغار ب�صرق �لباد كما �أفاد رئي�س 

�الإد�رة �ملحلية حياة �لدولة خان لوكالة فر�ن�س بر�س.
و�أو�صح “وجدنا حتى �الآن 21 جثة بينها ت�صع ن�صاء و�صتة �أطفال” 
با�صم رجال  �لناطق  �الأرجح.وقال  �صتزد�د على  �أن �حل�صيلة  موؤكد� 
�لغرق  مكان  ي�صتك�صفون  كانو�  غو��صني  �إن  �الإ�صام  توفيق  �الإنقاذ 
بحثا عن جثث �أخرى.ونقل �صبعة �أ�صخا�س على �الأقل �إىل �مل�صت�صفى 
بعد �إنقاذهم، وفق �ل�صرطة. وفتح حتقيق يف �حلادث.وغرق �لزو�رق 
ب�صكل  حمملة  تكون  ما  غالبا  �إذ  بنغاد�س  يف  �صائع  �أم��ر  و�لعبار�ت 
ز�ئد ويف حال �صيئة.يف ني�صان/�أبريل و�أيار/مايو 2021، لقي 54 
قتل   ،2020 زورق��ني.ويف حزير�ن/يونيو  �صخ�صا حتفهم يف غرق 
عبارة  �صدمتها  بعدما  ع��ب��ارة  حتطم  �إث��ر  �الأق���ل  على  �صخ�صا   32
�الأقل  على  �صخ�صا   78 ق�صى   ،2015 �صباط/فرب�ير  �أخ��رى.ويف 

عندما ��صطدم زورق حممل ب�صكل ز�ئد ب�صفينة �صحن.

للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  ومنظمة  �ل�صود�ن  يف  �ل�صحة  وز�رة  قالت 
لقاح  م���ن  ج���رع���ة   218400 ت��ل��ق��ى  �ل�������ص���ود�ن  �إن  )ي��ون��ي�����ص��ف( 

�أ�صرت�زينيكا �مل�صاد لكوفيد-19 تربعت بها فرن�صا.
من  ب��دع��م  ت�صليمها  مت  �ل��ل��ق��اح��ات  �أن  منف�صلني  ب��ي��ان��ني  يف  وج���اء 
�ليوني�صف من خال مبادرة كوفاك�س �لتابعة ملنظمة �ل�صحة �لعاملية 

و�لتي تهدف �إىل �لتوزيع �لعادل للقاحات كوفيد-19.
�مل�صاد  �للقاح  ب�صكل مبدئي من  �ألف جرعة   820 �ل�صود�ن  وتلقى 
�آذ�ر  م��ار���س  يف  �أ�صرت�زينيكا  �صركة  ط��ورت��ه  �ل��ذي  ك��ورون��ا  لفرو�س 
606700 جرعة  �أي�صا  عرب مبادرة كوفاك�س و�ليوني�صف. وتلقى 
يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  بها  تربعت  جون�صون  �ن��د  جون�صون  لقاح  من 
�أغ�صط�س �آب. كما تربعت �ل�صني بكميات من لقاح �صينوفارم للوقاية 

من كوفيد-19.
�أل��ف �صخ�س يف   800 �أك��ر م��ن  �إن��ه مت تطعيم  �ليوني�صف  وق��ال��ت 
�آذ�ر  م��ار���س  منذ  �ل�صحي،  باملجال  �لعاملون  بينهم  م��ن  �ل�����ص��ود�ن، 

2021 باأول �صحنة من كوفاك�س وتربعات �أخرى.

عوا�شم

طوكيو

�خلرطوم

دكا

وفاة فتى فل�سطيني بعد 
اإ�سابته بنريان اإ�سرائيلية 

•• القد�س-اأ ف ب

�أعلنت وز�رة �ل�صحة يف غزة  �أم�س �ل�صبت وفاة فتى يبلغ من �لعمر 12 عاما 
�الإ�صر�ئيلي  �جلي�س  �أطلق  عندما  �ملا�صي  �الأ�صبوع  بها  �أ�صيب  ج��روح  نتيجة 

�لر�صا�س خال �صد�مات وقعت عند �حلدود بني �إ�صر�ئيل و�لقطاع.
�لنيل )12 عاما(  �أب��و  �لطفل عمر ح�صن  “��صت�صهاد  بيان  �ل��وز�رة يف  و�أعلنت 

متاأثر� بجر�حه �لتي �أ�صيب بها �ل�صبت �ملا�صي �صرق مدينة غزة«.
على  �أ�صيب  �لنيل  �أب��و  �أن  )وف��ا(  �لر�صمية  �لفل�صطينية  �الأنباء  وكالة  وذك��رت 

هام�س تظاهرة قرب �ل�صياج �حلدودي �لفا�صل بني غزة و�إ�صر�ئيل.
�أربعني  نحو  �إ�صابة  عن  �آب/�غ�صط�س   21 يف  وقعت  �لتي  �ملو�جهات  و�أ�صفرت 
�صخ�صا بجروح، وفق حركة حما�س، بينهم فل�صطيني يبلغ من �لعمر 32 عاما 

تويف �الأربعاء. كما �أ�صيب �صرطي �إ�صر�ئيلي بجروح خطرة.
�أخرى  بخطو�ت  وق��ام  �حل��ي  �لر�صا�س  �أطلق  �أن��ه  �الإ�صر�ئيلي  �جلي�س  و�أعلن 
للرد على فل�صطينيني قامو� ب�”�أعمال �صغب” �إذ �ألقو� متفجر�ت عرب �ل�صياج 

�حلدودي وحاولو� �ل�صعود عليه.
�إن��ه��ا ��صتهدفت مو�قع  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل غ���ار�ت ج��وي��ة ق��ال��ت  �مل��و�ج��ه��ات، �صنت  وب��ع��د 

ل�صناعة �الأ�صلحة وتخزينها تابعة حلركة حما�س.
وق�صفت �إ�صر�ئيل غزة جمدد� ليل �الثنني �لثاثاء رد� على بالونات حارقة مت 

�إطاقها من �لقطاع و�أدت �إىل ��صتعال عدة حر�ئق يف جنوب �إ�صر�ئيل.
�ء �ل�صربات. ومل ترد �أي تقارير عن �صقوط �صحايا جررّ

ووقعت مو�جهات جديدة على �حلدود بني غزة و�إ�صر�ئيل �الأربعاء، لكنها كانت 
�أقل عنفا من تلك �لتي وقعت �ل�صبت.

ويتوقع خروج مزيد من �لتظاهر�ت ليل �ل�صبت، وفق م�صادر فل�صطينية.
ر�صمية  غر  هدنة  �إ���ص��د�ل  على  بقليل  �أ�صهر  ثاثة  بعد  �الحتجاجات  وت��اأت��ي 
�أ�صو�أ  و�عتربت  و�إ�صر�ئيل،  حما�س  بني  يوما   11 ��صتمرت  ح��رب  على  �ل�صتار 

موجة قتال بني �لطرفني منذ �صنو�ت.
�إ�صر�ئيلية  جوية  ب�صربات  قتلو�  فل�صطينيا   260 باأن  حما�س  �صلطات  وتفيد 
�آالف  ب��دوره��ا  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مقاتلون.�أطلقت  بينهم  �ل��ن��ز�ع،  خ��ال 
13 �صخ�صا،  �أ���ص��ف��ر ع��ن مقتل  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل خ��ال �حل���رب، م��ا  �ل�����ص��و�ري��خ على 
حركة  غزة  �أه��ايل  �أطلق   ،2018 ويف  و�ل�صرطة.  �جلي�س  وفق  جندي،  بينهم 
�حتجاجية تطالب برفع �حل�صار �الإ�صر�ئيلي وحق �لفل�صطينيني بالعودة �إىل 

�الأر��صي �لتي هربو� �أو طردو� منها عندما تاأ�ص�صت �لدولة �لعربية.

تبنى هجوم مطار كابول

داع�س خرا�سان، اأكرث االإرهابيني دموية يف اأفغان�ستان

•• عوا�شم-وكاالت

حذر علي ر�صا نادر وبنجامني وينثال من موؤ�ص�صة �لدفاع 
عن �لدميقر�طيات، �الإد�رة �الأمريكية، و�الحتاد �الأوروبي 
�لد�خل  يف  �خلبيثة  ط��ه��ر�ن  �صيا�صات  جت��اه��ل  مغبة  م��ن 

و�خلارج الإحياء �التفاق �لنووي.
حني  و����ص��ح  ب�صكل  �إي����ر�ن  م��ن  موقفها  بروك�صل  ح�صمت 
�أر�صلت كبر موظفي �ملمثل �الأعلى لل�صيا�صة �خلارجية يف 
�الحتاد �الأوروبي �إنريكي مور�، �إىل حفل تن�صيب �لرئي�س 

�الإير�ين �بر�هيم رئي�صي.
�صيا�صة  �ع��ت��م��اد  بروك�صل  نية  على  �خل��ط��وة  برهنت  لقد 
�لتو��صل و�لتنازل مع �لنظام �الإير�ين عو�س �لوقوف �إىل 

جانب �ل�صعب �الإير�ين يف ن�صاله من �أجل �حلرية.

الت�سدق بحقوق الإن�سان
كتب �لباحثان يف موقع “ريل كلر بوليتيك�س” �أن �الحتاد 
�الإن�صان،  حقوق  ق�صايا  مبنا�صرة  �أحياناً  ت�صدق  �الأوروب��ي 

لكن �صيا�صته عززت دوماً �لنظام �الإير�ين.
�لنظام،  على  �ل�صغط  من  �الأوروب��ي��ون  �مل�صوؤولون  ي�صمئز 
وي��ت�����ص��احم��ون م���ع �غ��ت��ي��ال �مل��ع��ار���ص��ني �الإي���ر�ن���ي���ني على 
�الأر��صي �الأوروبية، كما يحاولون جتاهل �الأحد�ث �لبارزة 
�لعمال،  و�إ���ص��ر�ب��ات  �ل��ك��ربى،  �لتظاهر�ت  مثل  �إي����ر�ن،  يف 

وتعذيب �لنظام للمعار�صني و�صجنهم.
�إحياء �التفاق  �إعادة  �إن هدف �لديبلوما�صية �الأوروبية هو 
�الأم��ر. وي�صدد ح�صور مور�  �إي��ر�ن مهما كلف  �لنووي مع 
بروك�صل يف  �لر�صالة. فهو رجل  �لتن�صيب على هذه  حفل 

فيينا، ومن�صق �ملحادثات بني �لواليات �ملتحدة و�إير�ن.
لتاأمني  �الإي���ر�ين  �لنظام  فيينا جهد  م��ور� يف  �صلوك  ع��زز 
�صرعية ال ي�صتحقها. �نخف�صت ن�صبة �القرت�ع يف �النتخابات 
�لرئا�صيًة �نخف�صت ن�صبة �القرت�ع يف �النتخابات �لرئا�صية 
�لناخبون  وع���رف  ت��اري��خ��ي.  م�صتوى  �إىل  �ل��ت��زوي��ر  ب�صبب 
�آالف  �إع��د�م  عن  م�صوؤول  �جلديد  رئي�صهم  �أن  �الإي��ر�ن��ي��ون 

�ل�صجناء �ل�صيا�صيني.
قادة  ب��ني  جال�صاً  مل��ور�  �صور  �لتقاط  �إىل  �لكاتبان  و�أ���ص��ار 
��صماعيل  حما�س  حركة  رئي�س  مثل  �إره��اب��ي��ة  جمموعات 

هنية، ونائب �الأمني �لعام حلزب �هلل نعيم قا�صم. كما وقف 
مور� اللتقاط �صور ودية مع م�صوؤولني بارزين من �لنظام 

مثل نائب وزير �خلارجية �الإير�ين عبا�س عرقجي.

خطف اأوروبيني
�أك��ر من  م��ع ط��ه��ر�ن  �أب���دى م��ور� تعاطفاً  حتى يف فيينا، 
على  م��و�ف��ق��اً  م���ور�  ب��د�  )ح���زي���ر�ن(،  يونيو  يف  �صحاياها. 
ملعار�صني  �صلمي  جتمع  �إق��ام��ة  �لنم�صاوية  �حلكومة  منع 
�إير�نيني خارج فندق غر�ند �أوتيل للتعبر عن مناه�صتهم 

للمحادثات �لنووية.
ويف وق��ت يخ�صى �الحت���اد �الأوروب����ي م��ن �أن ي���وؤدي حتميل 
�ملحادثات،  تقوي�س  �إىل  �صلوكها  ع��ن  �مل�صوؤولية  ط��ه��ر�ن 
�ن�صغل �لنظام �الإير�ين بخطف مو�طنني �أملان، ومن�صاويني، 
و�صويديني، وبريطانيني من �أ�صول �إير�نية الإجبار �لقادة 

�الأوروبيني على تقدمي تنازالت �إ�صافية.

امل�سرتك بني بايدن وبروك�سل
طهر�ن  نظام  يعزز  �ل�صعف  �أن  ووي��ن��ث��ال  ن��ادر  ر�صا  ي��وؤك��د 
�ملزيد  �غتيال  �أو حتى  �صبب ممكن الختطاف  ويعطيه كل 

من �ملعار�صني يف �لغرب.
�لنظام  �خ��ت��ط��ف  �مل���ا����ص���ي،  �الأول(  )ك���ان���ون  دي�����ص��م��رب  يف 
و�أعدم �ملعار�س �الإي��ر�ين �ملقيم يف فرن�صا روح �هلل زم، بعد 
��صتدر�جه �إىل �لعر�ق. و�صنقت طهر�ن زم الإد�رته قناة على 

تيليغر�م ك�صفت �لف�صاد �ملتف�صي د�خل �لنظام.
يف هذ� �لوقت، مل تتخذ �إد�رة بايدن موقفاً من زيارة مور� 
لطهر�ن حني كان يجب �أن ت�صدر بيان �إد�نة قوي �للهجة.

ومل يعلق بايدن جهوده الإحياء �التفاق �لنووي رغم ك�صف 
�إير�نياً الختطاف  �لفيدير�يل خمططاً  �لتحقيقات  مكتب 
مثل  نيويورك.  يف  جن��اد،  علي  م�صيح  �الإير�نية  �الأمريكية 
يائ�صة الإنقاذ �التفاق  بايدن  �إد�رة  �الأوروب��ي، بدت  �الحت��اد 

�لنووي.
نتيجة لهذه �ل�صيا�صة، ميكن لرئي�صي و�صيده �ملر�صد �الأعلى 
علي خامنئي �لبقاء مطمئنني على �أنهما لن يدفعا �أي ثمن 
مقابل �لعنف �لذي يعتقد�ن �أنه �صروري الإبقاء �لنظام يف 
�ل�صلطة، مثل قتل 1500 �صخ�س خال تظاهر�ت كبرة 

�ندلعت يف نوفمرب )ت�صرين �لثاين( 2019.
�إ�صاموياً �صعيفاً  يف�صل مور� وروؤ�صاوؤه �أال يتحدو� نظاماً 
نف�صه. قد يدرك  �لوقت  لكنه خطر يف  للعطب  ومعر�صاً 
�إىل  �ل��ع��ودة  �أن  �الأب��ي�����س قريباً  و�لبيت  �الأوروب����ي  �الحت���اد 
��صرت�تيجيتان،  �ل��ن��ظ��ام  و����ص��رت���ص��اء  �ل���ن���ووي  �الت���ف���اق 

خا�صرتان.

لن مينعوا الهجمات وهم مكتوفو الأيدي
من �ملرجح �أن يدفع رئي�صي �إد�رة بايدن نحو تفاو�س �أق�صى 
ومن  طهر�ن  ��صتفز�ز�ت  �أن  م��درك��اً  �لنووية  فياملحادثات 
بينها هجوم 29 يوليو )متوز( على ناقلة مر�صر �صرتيت 

يف خليج عمان، لن تو�جه �أي عقوبات.
م��ور� وغياب  زي��ارة  �لنظام يف  ي��رى  �أن  �أي�صاً  �ملرجح  وم��ن 
�أخ�صر ملو��صلة عد�ونه يف �لد�خل  �أي حترك غربي �صوء�ً 

و�ملنطقة.

�إذ� �أر�د �لقادة �الأوروبيون حماية مو�طنيهم ومنع هجمات 
�صريعاً  �لتحرك  فعليهم  �الأوروب��ي��ة  �الأر��صي  على  �إرهابية 
ملعاقبة �مل�صوؤولني و�لتنظيمات �ملتورطة يف �ختطاف و�إعد�م 

مو�طني �الحتاد �الأوروبي وبريطانيا.
�لرهائن  ع��ن  �ل��ف��وري  ب���االإف���ر�ج  �ملطالبة  �أي�����ص��اً  وعليهم 
�ل��ن��اج��ني و�����ص���رت�ط ذل���ك م��ق��دم��ًة ل��ل��ج��ول��ة �مل��ق��ب��ل��ة من 

�ملفاو�صات �لنووية يف �صبتمرب )�أيلول(.

خ�سارة مزدوجة
ي�صيف �لكاتبان �أنه حان �لوقت ليعرتف �لقادة �الأوروبيون 
بالديبلوما�صية  �مل�صروط  غر  �اللتز�م  ب��اأن  و�الأمريكيون 
�لنووية دفعهم للت�صحية بحقوق �الإن�صان يف �إير�ن وحتى 
د�خل دولهم. مع ذلك، مل يوؤد هذ� �لتنازل �إىل تاأمني �تفاق 
�إير�ن على ت�صعيد  �أف�صل، وعو�س ذلك، هو ي�صجع  نووي 

قمعها و�ملطالبة باملزيد من �لتنازالت يف �ملفاو�صات.

متى يدرك الغرب اأن ا�سرت�ساء طهران ا�سرتاتيجية خا�سرة؟

األف وفاة بكوفيد يف يوليو برو�سيا  نيجرييا 50  يف  ذويهم  يلتقون  خمطوفًا  تلميذا   92
•• مو�شكو-اأ ف ب

وباء  �أن  “رو�صتات”  �ل��رو���ص��ي��ة  �الإح�����ص��اء  وك��ال��ة  �أع��ل��ن��ت 
يف  �صخ�صا  و421  �ألفا  خم�صني  بحياة  �أودى  كوفيد-19 
رو�صيا يف متوز/يوليو بينما جتري حملة �لتطعيم ببطء 
ومل تفر�س �إجر�ء�ت حجر على �لرغم من �ملوجة �حلادة 
مل��ت��ح��ورة دل���ت���ا.و�الأرق���ام �ل��ت��ي ت�����ص��دره��ا وك��ال��ة �الإح�صاء 
�لتابع  �الأزم���ات  يوميا مركز  ين�صرها  �لني  تلك  �أك��رب من 
لاأ�صخا�س  �أو�صه  تعريفا  لديها  الأن  �لرو�صية  للحكومة 

�لذين ميكن �أن تعترب وفاتهم ناجمة عن كورونا.
يف  �ملبا�صر  �ل�صبب  كان  كورونا  فرو�س  �إن  �لوكالة  وقالت 
ي�صاف  مت��وز/ي��ول��ي��و،  يف  �صخ�صا  و922  �أل��ف��ا   38 وف���اة 
�إليهم 5206 �أ�صخا�س يبدو �أن فرو�س كورونا هو �صبب 

وفاتهم لكن مل يتم �إجر�ء حتاليل لهم بعد.
متوز/يوليو  يف  ت��وف��و�  �آخ��ري��ن  �صخ�صا   1449 وه��ن��اك 
الأمر��س  ك��ورون��ا  ف��رو���س  بها  ت�صبب  م�صاعفات  ب�صبب 
يعانون منها.وتويف 4844 �صخ�صا �آخرين الأ�صباب �أخرى 

لكنهم كانو� م�صابني بكورونا عند وفاتهم.
يف �ملجموع ، تويف 50421 �صخ�صا ب�صبب كوفيد-19 يف 
رو�صيا يف متوز/يوليو ح�صب “رو�صتات”، مقابل 23349 
ل��اأزم��ات.وب��ذل��ك يرتفع  �حل��ك��وم��ي  �مل��رك��ز  �صجلها  وف���اة 
�لناجمة عن فرو�س كورونا يف  �الإجمايل للوفيات  �لعدد 
رو�صيا منذ بد�ية �لوباء، ح�صب �أرقام “رو�صتات”، �إىل �أكر 
�الأخ���رة للحكومة  �الأرق���ام  �أل��ف �صخ�س. لكن   350 من 
�لرو�صية تتحدث عن 180 �ألفا و41 وفاة.وما يزيد من 
يف  �ل��رو���س  ت��ردد  دلتا  للمتحورة  �لوبائية  �ملوجة  خطورة 
تلقي لقاحات ب�صبب عدم ثقتهم يف �الأم�صال �لتي طورتها 
وتلقى 30 باملئة من �ل�صكان  رو�صيا مثل “�صبوتنيك يف”. 
على �الأكر جرعة و�حدة من �للقاح يف �إطار �حلملة �لتي 
2020.ومل توؤد دعو�ت  بد�أت منذ كانون �الأول/دي�صمرب 
ت�صريع  �إىل  ل��ق��اح  تلقي  �إىل  ب��وت��ني  ف��ادمي��ر  �ل��رئ��ي�����س 
�حلملة.وعلى �لرغم من هذ� �لو�صع ُرفعت معظم �لقيود 
�الأر��صي  على  �ل��وب��اء  ب��وؤرة  مو�صكو  يف  �صيما  ال  �ملفرو�صة 

�لرو�صية ، من �أجل حماية �لن�صاط �القت�صاد.

••مينا-اأ ف ب

�لتقى نحو مئة تلميذ كانو� قد خطفو� قبل ثاثة �أ�صهر، 
ذويهم بينما �أفرج خاطفون يف �ليوم نف�صه عن 32 طالبا 

من مدر�صة �أخرى مقابل فدية.
ومت �الإفر�ج �خلمي�س عن 92 طالبا من مدر�صة �إ�صامية 
يف غرب نيجريا بعد ثاثة �أ�صهر على خطفهم. و�لتقى 
مع  �صنو�ت  ع�صر  يبلغ  بالكاد  وبع�صهم  �لتاميذ  ه��وؤالء 
�جلمعة. عائاتهم  �إىل  ي��ع��ودو�  �أن  قبل  �ل��والي��ة  حاكم 

مدجج  م�صلح  م��ئ��ت��ي  ن��ح��و  �ج��ت��اح  �أي���ار/م���اي���و   30 ويف 
بال�صاح بلدة تيجينا يف والية �لنيجر وخطفو� ع�صر�ت 
�خلا�صة.  �الإ�صامية  تانكو  �صالح  مدر�صة  من  �لطاب 
�إنه مت �الإف��ر�ج عن  �أبو بكر �حل�صن  وقال مدير �ملدر�صة 
�إىل طالبني م�صيحيني ُخطفا من  92 طفا باالإ�صافة 
قرية جماورة. و�أو�صح �أن �أحد �لتاميذ �لذين خطفو� 
�الأ���ص��ر.ومل ترد تفا�صيل عن ظروف  يف تيجينا تويف يف 

�إطاق �صر�حهم لكن �أقاربهم قالو� خال فرتة �أ�صرهم 
لدفع  �الأم���و�ل  جلمع  وممتلكاتهم  منازلهم  باعو�  �إنهم 
مطلع  �لتاميذ  �أق����ارب  �أر���ص��ل��ه  مبعوث  ف��دي��ة.وُخ��ط��ف 
�أن  قبل  الأ���ص��ب��وع  و�حتجز  ف��دي��ة  لت�صليم  �آب/�أغ�����ص��ط�����س 
�أكرب.وكان  ب��دف��ع مبلغ  ���ص��ر�ح��ه م��ع ط��ل��ب  �إط����اق  ي��ت��م 
م�صوؤولون يف �ملدر�صة ذكرو� �أوال �أن 136 طالبا خطفو�. 
بعد  �أن��ه  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �صرح  �ملدر�صة  لكن مدير 
�إجر�ء �إح�صاء دقيق مع �أولياء �الأمور، يبدو �أن 93 طفا 
خطفو�.و�أ�صار �إىل �أن معلومات حول موت �أطفال وهروب 
�ملدر�صة.�أعلن  �آخرين ال عاقة لها بخطف طاب هذه 
ممثل لعائات �لطاب �ملخطوفني �الآخرين من مدر�صة 
معمد�نية يف والية كادونا )�صمال غرب نيجريا( م�صاء 
جوزف  �لق�س  ط��ف��ا.وق��ال   32 ���ص��ر�ح  �إط���اق  �جلمعة 
�صر�ح  �طلقو�  �لطرق  “قطاع  �إن  بر�س  لفر�ن�س  هاياب 
32 طالبا �آخرين �جلمعة”، مو�صحا �أنه “ال يز�ل هناك 

31 يف �ال�صر ناأمل �ن يتم �الفر�ج عنهم قريبا«.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

   �عاد تنظيم د�ع�س وب�صكل ماأ�صاوي 
�أم�س �خلمي�س  �أول  �أول  �حلديث عنه 
ك���اب���ول بتفجره  ب���و�ب���ة م��ط��ار  ع���رب 
�النتحاري �لذي �أ�صفر عن مقتل 13 
جندًيا �أمريكًيا، باالإ�صافة �إىل ع�صر�ت 

�ملدنيني.
   �إن���ه �ل��ه��ج��وم �الأك����ر دم��وي��ة �لذي 
ت��ع��ر���ص��ت ل����ه �ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة يف 
 2011 �أغ�صط�س   6 منذ  �أفغان�صتان 
هليكوبرت  ط��ائ��رة  طالبان  -�أ�صقطت 
من طر�ز �صينوك يف ذلك �ليوم “قتل 
هذ�  ياأتي  وخ�صو�صا،  جندًيا”.   30
�ل��ه��ج��وم يف حلظة رم��زي��ة ج���د�، تلك 
�لتي تخلت فيها و��صنطن عن �الأر��صي 
�الأفغانية، وعلى عجل، الأولئك �لذين 
���ص��ب��ق �أن ط��ردت��ه��م ق��ب��ل ع��ق��دي��ن من 
يخاطر  فهو  لذلك  طالبان.  �ل��زم��ن، 
ب�����رتك و����ص���م���ة ع�����ار ال مت���ح���ى على 
تنتقدها  �ل���ت���ي  ب����اي����دن،  ج���و  رئ���ا����ص���ة 
�إد�رتها  �صوء  ب�صبب  �الأط���ر�ف  جميع 
لهذ� �لف�صل من �لتغريبة �الأفغانية. 
نقطة �أخرى تفرح تنظيم د�ع�س: هذ� 
�ل��ه��ج��وم، ي��ق��و���س م�����ص��د�ق��ي��ة حركة 
طالبان، �لعدوة �للدودة للتنظيم من 

�لناحية �الأمنية.
    يعرف �أ���ص��ي��اد �ل��ب��اد �جل��دد جيًد� 
هجوم  ور�ء  ت��ق��ف  �ل���ت���ي  �مل��ج��م��وع��ة 
�خلمي�س. مت تاأ�صي�صها من قبل كو�در 
�صابقني  وباك�صتانية  �أفغانية  طالبان 
�لبغد�دي،  بكر  �أب���و  �الإره��اب��ي  بايعو� 

�خلليفة �ملزعوم لتنظيم د�ع�س . وكان 
�لتنظيم �الإرهابي حينها ي�صيطر على 
���ص��ا���ص��ع��ة مت��ت��د ع���رب �صوريا  م��ن��ط��ق��ة 

و�لعر�ق.
 ،2015    �تخذ فرعه �جلديد، عام 
وهو  خ��ر����ص��ان،  د�ع�س-مقاطعة  ��صم 

�ال�صم �ل�صابق �لذي �أُطلق على �ملنطقة 
�أفغان�صتان  م���ن  �أج������ز�ء  ت�����ص��م  �ل��ت��ي 
�لو�صطى.  و�آ���ص��ي��ا  و�إي����ر�ن  وباك�صتان 
وي��ق��ول �إي��ل��ي ت��ي��ن��ي��ن��ب��اوم، �ل��ب��اح��ث يف 
�لدولية،  للعاقات  �لفرن�صي  �ملعهد 
وموؤلف كتاب “حرب �لع�صرين عاما: 

�لقرن  �الإره���اب يف  ومكافحة  �جل��ه��اد 
)من�صور�ت  و�لع�صرين”،  �حل�����ادي 
�أف����ر�د  “معظم  �ن   ، الف����ون(  روب����رت 
�ل��ف��رع م��ن �الأف���غ���ان، ب��االإ���ص��اف��ة �إىل 
�أقلية �صغرة من �الأجانب �ملغرتبني 
�أر�صلتهم د�ع�س. ومن �لناحية  �لذين 

طالبان،  من  �أ�صغر  هم  �الجتماعية، 
ح�صا�صية  و�أك�������ر  ت��ع��ل��ي��م��ا،  و�أك�������ر 

للق�صايا �لدولية«.

لــلــغــايــة �سد  ــة  ــل قــات هــجــمــات 
املدنيني

   د�ع�س -خر��صان وطالبان حركتان 
تد�فع  لكن  �أ���ص��ول��ي��ت��ان.  �إ�صاميتان 
معتربة  �ل��ع��امل��ي،  �جل��ه��اد  ع��ن  �الأوىل 
باالأ�صا�س  ق��وم��ي��ة  ح���رك���ة  �ل���ث���ان���ي���ة، 
لاأمريكان.  ت��اب��ع��ة  وح��ت��ى  وم���رت���دة 
“�أع�صاء د�ع�س �أكر قبلية وطائفية، 
�صدهم”،  ه��و  معهم  لي�س  م��ن  وك���ل 

ي�صيف �إيلي تينينباوم.
   مل ينجح �لتنظيم يف �إقامة موطئ 
كونار  والي���ت���ي  يف  �إالرّ  ل���ه  د�ئ�����م  ق����دم 
ون��ن��ك��ره��ار ���ص��رق ك��اب��ول ب��ال��ق��رب من 
�رتكبت  وق���د  �لباك�صتانية.  �حل����دود 
ع���دي���دة هناك،  �ن��ت��ه��اك��ات  ع��ن��ا���ص��ره 
ب���و�  ق��ت��ل��و� وق���ط���ع���و� �ل�����روؤو������س وع���ذرّ
�جلبال.  تلك  يف  �ل��ق��روي��ني  و�أره���ب���و� 
وقد عانو� هناك من نر�ن مزدوجة: 
�ل�صابقة  �حلكومة  ن��ر�ن  ناحية،  من 
و�الأم��ري��ك��ي��ني، وم���ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، 

نر�ن طالبان.
عن لك�سربي�ش

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حيوية”  “معلومات  تخفي  �ل�صني  �أن  بايدن  جو  �الأمركي  �لرئي�س  �أعلن 
�ال�صتخبار�ت  وك��االت  ك�صفت  �أن  بعد  وذل��ك  ك��ورون��ا،  فرو�س  مبن�صاأ  تتعلق 
و�إن  بيولوجي،  ك�صاح  تطويره  مت  �لفرو�س  �أن  تعتقد  ال  �أنها  �الأمركية 

بقيت منق�صمة حول فر�صية ت�صربه من خمترب.
غر �أن �لواليات �ملتحدة ال تعتقد باأنه كان لدى �مل�صوؤولني �ل�صينيني معرفة 
مايني   4،5 نحو  بوفاة  وت�صبب  �لعامل  �صل  �ل��ذي  �لفرو�س  عن  م�صبقة 

�صخ�س، وفقا مللخ�س تقرير غر �صري الأجهزة �ال�صتخبار�ت.
وقال بايدن يف بيان “هناك معلومات مهمة حول من�صاأ هذ� �لوباء موجودة 
يف جمهورية �ل�صني �ل�صعبية، لكن منذ �لبد�ية عمل �مل�صوؤولون �حلكوميون 

�لعامة  �ل�صحة  جمتمع  و�أع�صاء  �لدوليني  �ملحققني  منع  على  �ل�صني  يف 
جمهورية  تو��صل  ه��ذ�،  يومنا  “حتى  �إليها«.و�أ�صاف  �لو�صول  من  �لعاملي 
على  �ملعلومات،  بحجب  وتقوم  لل�صفافية  �لدعو�ت  رف�س  �ل�صعبية  �ل�صني 

�لرغم من �أن �خل�صائر �لناجمة عن هذ� �لوباء م�صتمرة باالرتفاع«.
و��صتبعدت وكاالت �ال�صتخبار�ت �الأمركية فر�صية �أن يكون فرو�س كورونا 
قد مت تطويره ك�صاح. ور�أى معظم هذه �لوكاالت ب”بدرجة منخف�صة من 
�لثقة” �أنه مل يكن معداًل ور�ثيا.لكن �لوكاالت ال تز�ل منق�صمة حول من�صاأ 
�لفرو�س، حيث رجحت �أربع منها �إ�صافة �ىل جمل�س �ال�صتخبار�ت �لوطني 
�ىل  و�ح��دة  وكالة  تنحاز  فيما  مرجح،  كتف�صر  حليو�ن  �لطبيعي  �لتعر�س 
نظرية ت�صرب �لفرو�س من خمترب.وال يز�ل �ملحللون يف ثاث وكاالت غر 
“�الختافات  �إن  �لتقرير  ��صتنتاج.وقال ملخ�س  �ىل  �لتو�صل  قادرين على 

تقييم  كيفية  يف  �الخ��ت��اف��ات  م��ن  كبر  ح��د  �ىل  تنبع  �لتحليلية  �الآر�ء  يف 
جمتمع  �أن  �لعلمية«.و�أ�صاف  و�ملن�صور�ت  �ال�صتخبار�تية  للتقارير  �لوكاالت 
�ال�صتخبار�ت و�لعلماء يفتقرون �ىل �لعينات �ل�صريرية �أو �لبيانات �لوبائية 
�صتو��صل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �إن  ب��اي��دن  كوفيد-19.وقال  ح��االت  �أوىل  م��ن 
�لعمل مع حلفائها لل�صغط على بكني لتقا�صم �ملزيد من �ملعلومات وتتعاون 
�أن تكون لدينا حما�صبة كاملة  “يجب  �لعاملية.و�أ�صاف  مع منظمة �ل�صحة 
و�صفافة لهذه �ملاأ�صاة �لعاملية. ال �صيء �أقل من هذ� ميكن قبوله«.وقال مكتب 
مدير �ال�صتخبار�ت �لوطنية �إنه ينظر يف �حتمال �لك�صف عن �أجز�ء �أخرى 
للوباء  �لتاريخية  �لطبيعة  �صوء  على  �لقريب،  �مل�صتقبل  يف  �لتقرير  م��ن 

و�أهمية �إطاع �لنا�س، ويف نف�س �لوقت حماية م�صادره وو�صائله.
بتحقيق  �أخرى تطالبها  �ملتحدة ودول  �لواليات  �ل�صني دعو�ت من  رف�صت 

لفريق  كبر  ح��د  �إىل  ت�صيي�صها  مت  زي���ارة  بعد  �ل��ف��رو���س،  من�صاأ  يف  ج��دي��د 
نتيجة  �إىل  تتو�صل  �لثاين/يناير مل  كانون  �لعاملية يف  �ل�صحة  من منظمة 
حا�صمة. كما �ُتهمت بعدم �ل�صفافية وحجب �لو�صول �إىل معلومات حا�صمة.

�أجهزة  ت��ق��ري��ر  و����ص��ن��ط��ن  �ل�صينية يف  �ل�����ص��ف��ارة  �ن��ت��ق��دت  �جل��م��ع��ة  ب��ي��ان  يف 
وقالت  �ملنظمة.  وحتقيق  �ل��وب��اء  م��ع  تعاطيها  ع��ن  ود�ف��ع��ت  �ال���ص��ت��خ��ب��ار�ت 
�ل�صفارة يف بيان �إن “تقرير �أجهزة �ال�صتخبار�ت �الأمركية يك�صف �أن �لواليات 

�ملتحدة عازمة على �تباع �مل�صار �خلاطئ �ملتمثل بالتاعب �ل�صيا�صي«.
�ل�صني  �أن  فر�صية  �إىل  ي�صتند  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  “تقرير  ب��اأن  و�أ�صافت 
مذنبة، وهذ� فقط جلعل �ل�صني كب�س فد�ء«.يف بد�ية �نت�صار �لوباء، لقيت 
فر�صية �ملن�صاأ �لطبيعي للفرو�س، وهي �أن �لفرو�س ظهر يف خفافي�س ثم 

�نتقل �إىل �لب�صر رمبا عن طريق حيو�نات و�صيطة، قبوال على نطاق و��صع.

بايدن يتهم ال�سني باإخفاء معلومات »حيوية« عن من�ساأ كوفيد 

�ثار �لهجوم �النتحاري على مطار كابول

- منذ تاأ�سي�سه عام 2015، ي�ساعف هذا الفرع املحلي لداع�س، عدد هجماته القاتلة
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عربي ودويل

�له�صتريا  �أ����ص���ك���ال  م���ن  »���ص��ك��ل 
�الإعامية«

�ملتحدة  �ل������والي������ات  ����ص���ف���رة     
يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل��دى  �ل�صابقة 
هايل،  ن��ي��ك��ي   ،2018-2017
“هل ينبغي  ق�����ص��وة:  �الأك���ر  ه��ي 
ب�صبب  ب���اي���دن  ج���و  ي�����ص��ت��ق��ي��ل  �أن 
�صوء �إد�رته يف �أفغان�صتان؟ نعم... 
ل��ك��ن ه���ذ� ���ص��ي��رتك��ن��ا م���ع “نائب 
و�لتي  هاري�س،  كاماال  �لرئي�س” 
�صتكون �أ�صو�أ بع�صر مر�ت... ليكن 
�لتي  تلك  قالت  عوننا!”،  يف  �هلل 
�صاوث  والي��ة  حاكمة  ا  �أي�صً كانت 

كارولينا)2017-2011(.
   وي��دع��و جمهوريون م��ن �لوزن 
ن����و�ب،  �أو  ���ص��ي��ن��ات��ور�ت  �ل��ث��ق��ي��ل، 
مثل  �لرئي�س،  �إقالة  �ىل  مبا�صرة 
جاك�صون:  روين  تك�صا�س  ممثل 
ت��ر�م��ب ميكن  دون��ال��د  ك���ان  “�إذ� 
ب�صبب  ع����زل  م��و���ص��وع  ي��ك��ون  �أن 
م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة، ف����اإن �ل��وق��ت قد 
�لقذر  الإهماله  بايدن  لعزل  حان 
ن�صتحق  ن��ح��ن  �أف��غ��ان�����ص��ت��ان...  يف 
�أ�صو�أ  �أف�صل من �صخ�س يتجاهل 
على  ك��ت��ب  عقود”،  م��ن��ذ  �أزم������ة 

تويرت.
دبليو  ج��ورج  م�صت�صار  ويعتقد     
�لعر�ق،  ل�����ص��وؤون  �ل�����ص��اب��ق  ب��و���س 
�ملحافظ توم با�صيلي، وهو موؤلف 
وم��ت��ح��دث وك��ات��ب ع��م��ود يف قناة 
برنامج  وم���ق���دم  ن���ي���وز،  ف��وك�����س 
بعيد  “بايدن  �أن  ن��ي��وزم��اك�����س، 
يف  ��ه��م��ا  م��ترّ �مليد�ن”،  و�ق�����ع  ع���ن 
مقابلة مع �صحيفة الك�صربي�س: 
�صعبية  �ن��ه��ي��ار  ���ص��ب��ب  ه���و  “هذ� 
ب�صاأن  قلقون  �لنا�س  �لرئي�س... 

�صعفه و�صذ�جته«.
   بالن�صبة للجيوبوليتيكي جاكوب 
�لف�صل  ق�����ارن  �ل�����ذي  ه���ي���ل���ربون، 
�خلنازير  خليج  بف�صل  �الأف��غ��اين 
عهد  يف   )1961( ك�����وب�����ا  يف 
كينيدي،  �إف  ج��ون  �لدميقر�طي 
�ملحافظني  ع�����ودة  ن�����ص��ه��د  “�إننا 
�جلدد يف عهد جورج دبليو بو�س 
ت�صيني”.  دي��ك   – و��صنطن  �إىل 
يدير  �ل���ذي  ه��ي��ل��ربون،  وي�صيف 
“بعد  �إنرت�صت:  نا�صيونال  جملة 
���ص��ن��و�ت م���ن �ل��ع��زل��ة حت���ت حكم 
طريقهم  يف  ه�����م  ه�����ا  ت�����ر�م�����ب، 

�لقيام  ب���االإم���ك���ان  وال  ���ص��ع��ي��دة، 
عاًما   20 بعد  منظم،  بان�صحاب 
�صدمت  “لقد  �حل���������رب.  م�����ن 
كتب  �أفغان�صتان،  يف  ي��ح��دث  مم��ا 
ج�������ورج ف����ري����دم����ان، �خل����ب����ر يف 
يف  �جليو�صيا�صية  �ال�صرت�تيجية 
لي�س  �جليو�صيا�صي”،  “�مل�صتقبل 
�أتوقع ذل��ك، ولكن  �أك��ن  الأنني مل 
الأن �لنا�س على ما يبدو يعتقدون 
�ملنظمة كانت ممكنة.  �لبد�ية  �أن 
و�لواليات  ط��ال��ب��ان  خا�صت  لقد 
عقدين،  ط��ي��ل��ة  ح���رًب���ا  �مل���ت���ح���دة 
و�نت�صرت  �أم����ري����ك����ا،  وخ�������ص���رت 
�أن���ا م�صدوم  ح��رك��ة �ل��ط��ال��ب��ان... 
وجه  �أن  يفهمون  ال  �ل��ن��ا���س  الأن 
كابول  ن��ر�ه يف  ما  ي�صبه  �لهزمية 

.«
�ملتحدة،  �ل����والي����ات  يف  خ���ب���رة    
ريغان  رون����ال����د  ����ص���رة  وم���وؤل���ف���ة 
�لذ�تية، فر�ن�صو�ز كو�صت، تري: 
�حلرب  �أن  ي��ع��ل��م  �جل��م��ي��ع  “كان 

�صتنتهي بف�صل.
 ع��ل��ى �الأق�����ل، ج���و ب���اي���دن، �لذي 
�إ�صافيني  ج��ن��ود  �إر����ص���ال  ع��ار���س 
وكانت   ،2009 عام  �أوباما  قرره 
لديه �ل�صجاعة لو�صع حد لذلك، 
لنر�ن  ���ص��ي��ت��ع��ر���س  �أن�����ه  م���درك���ا 
�لنقاد. وكان رهانه �أنه يف غ�صون 
و�أن  �ل�صفحة،  ط��ي  �صيتم  �صهر، 
�الأم�����ر ل���ن ي��ت��ع��ل��ق ���ص��وى بخطة 
يقارن  ال  �ل��ت��ي  �لتحتية،  �لبنية 
مبلغها �لهائل �إال ب�صفقة روزفلت 

�جلديدة يف �لثاثينات«.
�أزم����ة ك��اب��ول، على  ل��ق��د ك�صفت    
�لوجه �حلقيقي جلو  �الأق��ل، عن 
“�ل�صيا�صة  �أت��ب��اع  �ن��ه من  ب��اي��دن، 
�لو�قعية” و�خلالية من �مل�صاعر، 
م�صلحة  �إال  ي��ه��م��ه  ال  و�ل�������ذي 

�لدولة. 
حقيقة  بالنا  عن  يغيب  ال  و”�إنه 
�الأمريكيني  م��ن  ب��امل��ائ��ة   63 �أن 
يوؤيدون �ن�صحاب �لقو�ت، يذكرنا 
نا�صيونال  م��ن  هيلربون  ج��اك��وب 
�إنرت�صت، يف �لو�قع، م�صر �ملر�أة 
�الأف��غ��ان��ي��ة �أو ح��ق��وق �الإن�����ص��ان �أو 
�لو�صطى  �آ�صيا  يف  �لدميقر�طية 
م�صكلته  ت�����ص��غ��ل��ه،  وال  ت��ع��ن��ي��ه  ال 

�لوحيدة �أنه ال يخفي ذلك! »
عن لك�سربي�ش

هل يدفع �لرئي�س �المريكي �لفاتورة مبفرده؟

نيكي هايل تق�صف بايدن با رحمة د�ع�س يقلب خارطة �لتحالفات

مطار كابول قد يهزم بايدن هزمية و�صدمة

ن�صهد  “نحن  ويتابع:  للعودة”. 
�له�صتريا  �أ����ص���ك���ال  م���ن  ���ص��ك��ًا 
�صبكات  ت���غ���ذي���ه���ا  �الإع�����ام�����ي�����ة، 
و�أي�صاً  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 
�أولئك �لذين، يف كا �ملع�صكرين، 
�أفغان�صتان  �ح��ت��ال  على  و�ف��ق��و� 
يف  ياأملون  هوؤالء”  �صنو�ت.  منذ 
�ىل  ب��اأك��م��ل��ه��ا  �مل�����ص��وؤول��ي��ة  حتميل 

بايدن«.
ف����اإن �صورة  �الأح��������و�ل،  ك���ل     يف 
�ل��ك��ف��اءة و�الح����رت�ف �لتي متكن 
�إي�صالها  م���ن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 
قد  �ل��ع��ام،  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  للجمهور 
ت�صررت –ب�صكل موؤقت؟ - خا�صة 
ب�صبب �لرتدد �الأويل جلو بايدن. 
ويتابع جاكوب هيلربون: “عندما 
دخلت حركة طالبان كابول يف 15 
�أغ�صط�س، �رتكب عدة �أخطاء. يف 
�ل���ب���د�ي���ة، �أم�����ص��ى 72 ���ص��اع��ة يف 
منتجعه يف كامب ديفيد بداًل من 
�لعا�صمة. ثم فريقه،  �إىل  �لعودة 

�النتخابات �لت�صريعية يف نوفمرب 
و�أن  مقدًما،  �صاعت  قد   2022
�ل�صاد�س  �لرئي�س  �نتخاب  �إع���ادة 
عام  �ملتحدة  للواليات  و�الأرب��ع��ني 
هناك  للخطر،  معر�صة   2024

خطوة و�حدة فقط …

عدة �سوابق
ل باربر� �أ.     »ال تت�صرعو�!”، تعدرّ
�لرئا�صيات  يف  �ملتخ�ص�صة  بري، 
فرجينيا.  جامعة  يف  �الأمريكية 
دفن  �أن��ه ال يجب  �لتاريخ  يعلمنا 
بايدن بعد، فقد عانى �لعديد من 
�لروؤ�صاء �لذين �صبقوه من م�صاكل 
يف �ملجال �لدويل قبل �أن يتعافو� 
ل��دى �ل����ر�أي �ل��ع��ام. وه��ك��ذ� �أعيد 
�نتخاب فر�نكلني دي روزفلت عام 
ب���رل ه��ارب��ور عام  1944 رغ���م 
لريت�صارد  و�ل��ت��ج��دي��د   ،1941
عزرّ  يف   1972 ع�����ام  ن��ي��ك�����ص��ون، 
 320 )تويف  �لفيتنامي  �مل�صتنقع 

�إلقاء  ع يف  ت�صررّ دفاعي،  يف موقف 
�للوم عن �مل�صتنقع �الأفغاين على 
�ل�صابقة  و�الإد�رة  تر�مب  دونالد 
مفاو�صات  ب��د�أت  �صحيًحا،  �لتي، 
�صبتمرب  م��ط��ل��ع  يف  ط��ال��ب��ان  م���ع 
جو  –لكن  و�أخ���������ر�   .2020
بايدن لي�س م�صوؤوال -لقد ف�صلت 
توقع  �الأم��ري��ك��ي��ة يف  �مل���خ���اب���ر�ت 

�الأحد�ث ».
   تر�جعت �صعبية بايدن �إىل 41 
بد�ية  يف  باملائة   54 م��ن  باملائة، 
فاإن  ذل��ك،  �إىل  باالإ�صافة  واليته. 
60 ب��امل��ائ��ة م���ن �الأم��ري��ك��ي��ني ال 
تعامل  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ي���و�ف���ق���ون 
�الأفغانية.  �الأزم����ة  م��ع  �ل��رئ��ي�����س 
�ن  و�صبح وق��وع هجمات ج��دي��دة، 
مماثلة  رهائن”  “�أزمة  تكن  مل 
ل��ت��ل��ك �ل��ت��ي ح��دث��ت يف �إي�����ر�ن يف 
-1976( ك���ارت���ر  رئ���ا����ص���ة  ظ���ل 

�لنا�س.  عقول  ي��ط��ارد   ،)1980
وم�����ن ه���ن���ا، ب����ني �الع����ت����ق����اد ب����اأن 

�لتخل�س  �مل�صتحيل  م��ن  ي�صبح 
منها ».

   ولهذ� �أر�صل بايدن ويليام برنز، 
���ص��اح��ب �خل�����ربة �ل���ك���ب���رة، �إىل 
�لتقى  �أغ�صط�س،   23 يف  كابول: 
�ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة  رئي�س 
�لغني  عبد  ط��ال��ب��ان  بزعيم  ���ص��ر�ً 
ب�صاأن  للتفاو�س  ه��ن��اك،  ب�����ار�د�ر 
بعد  �الإج������اء،  ع��م��ل��ي��ات  ت�صهيل 
ومن  �الأمريكية.  �لقو�ت  مغادرة 
�لتاريخ،  ل م��ذه��ل يف  خ��ال حت���ورّ
�أ�صبحت طالبان و�الأمريكان �الآن 
قتالهم  يف  م��و���ص��وع��ي��ني  ح��ل��ف��اء 
�مل�����ص��رتك: تنظيم  ���ص��د ع��دوه��م 
تاأ�ص�س  �لذي  د�ع�س يف خر��صان،  
يف �صرق �لباد، و�أعلن م�صوؤوليته 
�أغ�����ص��ط�����س على   26 ع���ن ه��ج��وم 

مطار كابول.

رهان جو بايدن
نتيجة  ه���ن���اك  ت���ك���ن  مل  رمب�����ا     

�الأمريكيني ال يهتمون مب�صتقبل 
�لعلوم  �أ�صتاذ  ي�صرح  �أفغان�صتان، 
�ل�صيا�صية يف نيويورك �أندرو جيه 
كان  �أن��ه  يعتقدون  �نهم  بول�صكي، 
علينا مغادرة هذ� �لبلد منذ فرتة 
هذ�  يف  �ل�صرر  بقي  و�إذ�  طويلة. 
�ل�صقف رمبا �صتطوى �ل�صفحة”. 
تن�صاف  �ن  ي��ن��ب��غ��ي  ال  ب��ال��ط��ب��ع، 
ما  �إىل  �أخ������رى  ���ص��ل��ب��ي��ة  �أح�������د�ث 
�صترت�صخ  “عندها  حاليا.  يجري 
�لدميقر�طية  �الإد�رة  �أن  ف��ك��رة 
ي�صر بول�صكي. غر كفوؤة حًقا”، 

�لذي  ه��و  �ل�صيناريو  ه��ذ�     مثل 
ك���ارت���ر، ويف وقت  ق��و���س رئ��ا���ص��ة 
الح����ق، �ل���والي���ة �ل��ث��ان��ي��ة جلورج 
�إد�رت���ه  دبليو ب��و���س، �ل���ذي ك��ان��ت 
قتيل   1500( كاترينا  الإع�صار 
عن  ناهيك  كارثية،  لويزيانا(  يف 
و”مبجرد  �ل���ع���ر�ق���ي.  �مل�����ص��ت��ن��ق��ع 
“�ملو�صيقى  ه������ذه  ت�����ص��ت��ق��ر  �أن 
�ل�صغرة” للهو�ة يف �لر�أي �لعام، 

�أل���ف ج��ن��دي خ��ال ف��رتة واليته 
�لفائز  ريغان،  رونالد  �أو  �الأوىل( 
عام 1984 رغم وفاة 241 من 
م�صاة �لبحرية �الأمريكية “و58 
يف  ه��ج��وم  يف  فرن�صًيا”  ج��ن��دًي��ا 

لبنان قبل عام«.
   �مل��ث��ال �مل�����ص��اد �ل��وح��ي��د: جيمي 
بعد   1980 ع���ام  �ن��ه��زم  ك���ارت���ر، 
�إير�ن  يف  لرهائن  طويل  �حتجاز 
طيلة  �أمريكًيا  دبلوما�صًيا   52-
فرق،  هناك  “ولكن  يوًما.   444
 1979 �أ. بري، يف  تتابع باربر� 
�لق�صية  ه��ذه  �حتلت  و1980، 
يوم  �ىل  �الإع�����ام  و���ص��ائ��ل  جميع 
�ل��رئ��ا���ص��ي��ة، بينما ال  �الن��ت��خ��اب��ات 
ي����ز�ل ح��ال��ًي��ا �أك����ر م��ن ع���ام قبل 
وثاثة  �ل��ن�����ص��ف��ي��ة،  �الن��ت��خ��اب��ات 

قبل �النتخابات �لرئا�صية.« 
�لعجوز  �لتم�صاح  ي���درك  �الآن،     
ب���اي���دن، �أن ل���ل���ر�أي �ل���ع���ام ذ�ك���رة 
�أن  ه�����ي  “�حلقيقة  ق���������ص����رة. 

- ال يهتم االأمريكيون مب�ستقبل اأفغان�ستان، واإذا بقي ال�سرر يف هذا امل�ستوى �ستطوى ال�سفحة

الأزمة ك�سفت وجهه احلقيقي:

م�ستقبل جو بايدن ال�سيا�سي ُيلعب يف مطار كابول...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ل الف�سل الذريع اإىل كارثة. ُينتقد     يف اأفغان�ستان، حتورّ
تطوى  اأن  الأمريكي  الرئي�ش  ياأمل  اجلهات،  جميع  من 
باملخاطر.     حمفوف  رهان  �سهر...  غ�سون  يف  ال�سفحة 

خالل اأيام قليلة تغريرّ كل �سيء: ع�سية 15 اأغ�سط�ش، 
“حتى  لنف�سه:  يقول  اأن  بايدن  جو  باإمكان  يــزال  ل 
اأ�سهره  كلرّلت  فقد   ،»... يــرام  ما  على  �سيء  كل  الآن، 
ت�سريع  بالنجاح:  الأبي�ش  البيت  يف  الأوىل  ال�سبعة 
 1900 مببلغ  حتفيز  خطة  واعتماد  التطعيم،  حملة 

ال�سعبية.  وازدهــار  البطالة،  وانخفا�ش  دولر،  مليار 
ر  ثم اجتاحت طالبان كابول... م�سهد موؤمل، لأنه يذكرّ
ب�سقوط �سايغون عام 1975، ولكن كانت ال�سور الأوىل 
 26 اخلمي�ش،  يوم  مقبرّالت.    جمرد  املطار  يف  للهروب 
من  “اأكرث  كابول  مطار  على  الهجوم  اأدى  اأغ�سط�ش، 

اأمريكًيا من بينهم   13 100 قتيل منهم ما ل يقل عن 
العديد من م�ساة البحرية”، الذي ارتكبه داع�ش، اإىل 
رئا�سته  اأ�سبحت  الذي  بايدن،  جو  على  ال�سغط  زيادة 
ُتلعب الآن يف كابول، وكذلك يف وا�سنطن حيث يق�سف 

اجلمهوريون الإدارة الدميقراطية.

- �سورة الكفاءة واالحرتاف التي متكن الدميقراطيون 
من اإي�سالها للجمهور منذ بداية العام، ت�سررت موؤقتا

- عانى العديد من الروؤ�ساء الذين �سبقوه من م�ساكل 
يف املجال الدويل قبل اأن يتعافوا لدى الراأي العام

- ال يوافق 60 باملائة من االأمريكيني على 
طريقة تعامله مع االأزمة االأفغانية

- تراجعت �سعبية بايدن اإىل 41 باملائة من 
واليته بداية  يف  باملائة   54

- حتول مذهل يف التاريخ، اأ�سبحت طالبان واالأمريكان 
حلفاء مو�سوعيني �سد عدو م�سرتك: داع�س خرا�سان

حتليل
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عربي ودويل

م���وق���ف �جلماعة  ت��ف�����ص��ر    مي��ك��ن 
�أفريقيا  غ���رب  ل���دول  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
�أنها ال ترغب يف  من خال حقيقة 
ويبدو  �النتقالية.  �لعملية  ت��اأخ��ر 
�ل�صريعة  �ل���ع���ودة  ك���ان  �ل���ه���دف  �أن 
�إجر�ء  عرب  �لد�صتوري  �لنظام  �إىل 
�نتخابات رئا�صية يف �ملو�عيد �ملعلنة 

�صابقا: فرب�ير ومار�س 2022.
   ومن �لو��صح �أن موقف �ملجموعة 
�أفريقيا  غ���رب  ل���دول  �الق��ت�����ص��ادي��ة 
وقد  �لفرن�صي.  �لرئي�س  ينا�صب  مل 
�تخذ هذ� �الأخر على �لفور مبادرة 
�لعمليات  ل��وق��ف  �جل��ان��ب  �أح���ادي���ة 
�لقو�ت  ب��ني  �مل�����ص��رتك��ة  �ل��ع�����ص��ك��ري��ة 
�لفرن�صية �مل�صاركة يف عملية برخان 
و�لقو�ت �مل�صلحة �ملالية، قبل تهديد 
باالن�صحاب  �جل���دي���دة  �ل�����ص��ل��ط��ات 
��صت�صام  حالة  يف  لقو�ته  �لنهائي 
م��ايل الإغ���ر�ء �الإ���ص��ام �لر�ديكايل. 
وي���رى �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �نقاب 
�أطاح بالرئي�س باه  24 مايو، �لذي 

ند�و، على �لنحو �لتايل:
  »�إىل �لرئي�س �ملايل باه ند�و، �لذي 
ك���ان ���ص��ارًم��ا ل��ل��غ��اي��ة ب�����ص��اأن �لعزل 
قلت:  و�الإره���اب���ي���ني،  �ل�صلطة  ب��ني 
مع  م����ايل  يف  �مل��ت��ط��رف  “�الإ�صام 
جنودنا هناك؟ �أبد�!«، وهذ� �الإغر�ء 
قائم يف مايل �ليوم... لكن �إذ� �صارت 

يف هذ� �الجتاه، ف�صاأن�صحب. »
�لفرن�صي،  �ل��رئ��ي�����س  �أن  وي���ب���دو    
بد�أ  �ل����ذي  �إىل �حل�����و�ر  ه��ن��ا  ي�����ص��ر 
�ملجل�س  يقودها  �لتي  �حلكومة  بني 
�الإرهابية  و�حل���رك���ات  �ل��ع�����ص��ك��ري، 

�ملحلية.

حوار اأم ل مع الإرهابيني؟
   يف �لو�قع، �أجرى �لعقيد �إ�صماعيل 
�لوطنية  �مل�صاحلة  وزي���ر  و�ج����وي، 
موؤخًر�  �لع�صكري،  �ملجل�س  وع�صو 
وهي  ماآ�صينا،  كتيبة  م��ع  حم��ادث��ات 
جماعة �إرهابية تابعة ملجموعة دعم 
�الإ�صام و�مل�صلمني، �لتي يقودها �إياد 
ه��ذه �جلماعة،  وت��ط��ال��ب  غ���ايل.  �أغ 
فار�بوغو،  ق���ري���ة  ح���ا����ص���رت  �ل���ت���ي 
و�صط مايل، الأكر من خم�صة �أ�صهر 
مار�س  �إىل   2020 ن��وف��م��رب  )م���ن 
لل�صريعة  ���ص��ارم  بتطبيق   )2021
�الن�صحاب  ع��ن  ف�صًا  �الإ�صامية، 

�لتام للجي�س من �ملنطقة.
�م��ت��د �حل�صار  �ل���وق���ت،  ن��ف�����س    يف 

فاإن  ذل��ك،  �إىل  باالإ�صافة  ع�صكري. 
يجعل  �لب�صرية  �مل���و�رد  �إد�رة  نظام 
ما  بال�صبط  معرفة  �مل�صتحيل  من 

م�صر �جلنود �ملدربني. 
�ل�صاحل  جم���م���وع���ة  �أن  ي���ذك���ر     
ب�����د�أت يف �الأ����ص���ل بهدف  �خل��م�����س، 
ت��ع��وي�����س ب����رخ����ان. وب���ال���ت���ايل ف���اإن 
تاكوبا،  باجتاه  �الأخ��رة  هذه  تطور 
هو �عرت�ف �صمني بف�صل جمموعة 
�أن  �ل�����ص��اح��ل �خل��م�����س... مم��ا يعني 
لي�س  �لفرن�صي  �لع�صكري  �ل��وج��ود 
على و�صك �الن��ت��ه��اء، على �الأق���ل يف 

�ملدى �لق�صر. 
  م���ع ع��م��ل��ي��ة ب����رخ����ان، ب����د� �الأم����ن 
من  ك��ث��ر  يف  �ل�����ص��اح��ل،  منطقة  يف 
�لوحيد  �لعمل  �أن���ه  على  �الأح���ي���ان، 
�لبد�ية،  منذ  ك��ان��ت،  �ل��ت��ي  لفرن�صا 
ع��ل��ى خ���ط �مل���و�ج���ه���ة. ومي��ك��ن��ن��ا �أن 
نرى يف �حد�ث تاكوبا ��صرت�تيجية 
مبفردها  تتحمل  ال  حتى  لفرن�صا 
���ا،  ج����ه����ود� م����ت����ع����ددة، ول���ك���ن �أي�������صً
�صد  �مل��ت��ك��ررة  �ل�صلبية  �الن��ت��ق��اد�ت 
وجودها يف منطقة �ل�صاحل. وبذلك 
�ل�صاحل  منطقة  يف  �الأم����ن  ي�صبح 
م�صدر قلق �أوروبا باأ�صرها و�ملجتمع 

�لدويل بالتبعية.
   يف �خل��ت��ام، ميكن �لقول بو�صوح، 
تعني  ال  ب���رخ���ان  ع��م��ل��ي��ة  ن��ه��اي��ة  �إن 
�لفرن�صي  �لع�صكري  �ل��وج��ود  نهاية 
يف منطقة �ل�صاحل. بل على �لعك�س 
من ذلك، �صتو��صل فرن�صا �حلفاظ 
على وجود ع�صكري كبر يف �ملنطقة. 
�إعادة  م�صاألة  بب�صاطة  فهي  لذلك 
منها  �لرئي�صي  و�ل��ه��دف  ���ص��ي��اغ��ة، 
�أخ���رى.  �أوروب���ي���ة  دول  ت�صريك  ه��و 
ومثلما �دت نهاية �صرفال �إىل تعزيز 
�ل����وج����ود �ل��ع�����ص��ك��ري �ل��ف��رن�����ص��ي يف 
بد�ية برخان،  �ل�صاحل، مع  منطقة 
فاإن نهاية هذه �الأخرة، تعني بد�ية 
�صيء جديد... برخان ال تنتهي، �إنها 

تتاأورب.
ترجمة خرية ال�سيباين
--------------------------

خمترب  يف  مـــ�ـــســـارك  بـــاحـــث   *
اأفريقيا يف العامل، معهد الدرا�سات 
ا  اأي�سً وهــو  بـــوردو،  يف  ال�سيا�سية 

حما�سر يف جامعة �سيغو، مايل.
ومن�سق  وبـــاحـــث،  ــاذ  ــت ــس اأ�  **  
ــوم  ــل ــع ال ــة  ــي ــل ك يف  املــاجــ�ــســتــري 
الجتماعية بجامعة �سيغو، مايل.

�النقاب خلبط �الور�ق جنود من �جلي�س �ملايل يف تدريب

ماكرون: ال حو�ر مع �الرهاب

قو�ت �وروبية يف مايل غروب برخان  ومياد عملية �خرى

تقع  �أخ������رى  ق����رى  �إىل  �الإره�����اب�����ي 
��ا و���ص��ط �ل���ب���اد -ع��ل��ى �صبيل  �أي�����صً
�ملثال دينانغورو، كو�كورو، توغوري 
كومب، توغ مور�ري، موندورو، �إلخ. 
�آخ���ر، يف  �أو  �ل��ت��ي عا�صت، يف وق��ت   -
تاأتي  �أن  دون  �جلهادي  �حلظر  ظل 
�لقو�ت �مل�صلحة )�ملالية و�لفرن�صية( 
�آخرها  وك�����ان  �ل�������ص���ك���ان،  مل�����ص��اع��دة 
�ل��ت��ي مت رف��ع ح�صارها  دي��ن��ان��غ��ورو، 
م��ن��ذ �أرب��ع��ة �أ���ص��ه��ر ف��ق��ط ب��ع��د حو�ر 
�لعرفية  و�ل�صلطات  �ملتطرفني  بني 
���ص��ك��ان هذه  ي��ت��م��ك��ن  �مل��ح��ل��ي��ة. ومل 
فار�بوغو،  �صكان  وك��ذل��ك  �ل��ق��ري��ة، 
من �العتماد على برخان �أو �جلي�س 
بب�صاطة  �ك���ت���ف���و�  �ل����ذي����ن  �مل�������ايل، 
كل  وقتل  عليهم.  �لطعام  باإ�صقاط 
من حاول من �الأهايل حتدي ح�صار 
�الإره����اب����ي����ني ل��ي��ل��ت��ح��ق مب����ز�رع����ه. 
�إ�صماعيل  �أب���رم���ه  �ل����ذي  و�الت���ف���اق 
و�ج��وي مع �ملتطرفني  -من خال 
�الأعلى  �الإ���ص��ام��ي  �ملجل�س  و�صيط 
�أنه �حلل �لوحيد  -�أثبت يف �لنهاية 
ب�صام  بالتمتع  ل��ه��م  ي�صمح  �ل���ذي 
يتمكنو�  �أن  خ�صو�صا،  ولكن  ن�صبي، 

من �لعودة �إىل مناطقهم.
  ل��ق��د ت��ع��ر���ص��ت ع���دة ب��ل��د�ت مالية 
حل�صار من قبل �جلماعات �الإرهابية 
نف�صها  مع ما نعرفه من عو�قب على 
�لع�صكرية مل  �لقوة  �أن  �إال  �ل�صكان. 
حترر �أحد�ً من نر هذه �جلماعات 
�لذي  �ل�صوؤ�ل  فاإن  لذلك  �ملتطرفة. 
نحظر  �أن  يجب  ه��ل  نف�صه:  يطرح 
�حل������و�ر �الأي���دي���ول���وج���ي، ح��ت��ى لو 
�ل�صبيل  ظل، يف بع�س �الأماكن، هو 
�لوحيد للتخفيف من عذ�ب �ل�صكان 

�جلهاديني،  ل�����ص��غ��وط  ي��ت��ع��ر���ص��ون 
�إىل حد كبر. وما  يوؤيدون �حل��و�ر 
�ملعار�صني  �أن  ه��و  ��ا  �أي�����صً ن��اح��ظ��ه 
�ملتطرفني،  مع  للحو�ر  �ملتحم�صني 
ير�صدون  �لذين  �أولئك  عموًما  هم 
�أو  باماكو  )م��ن  بعيد  من  �لظاهرة 
باري�س(، وبالتايل ال يتاأثرون ب�صكل 

مبا�صر.
��صتئناف �لعمليات �مل�صرتكة و�إعادة 
�لفرن�صية يف  �ال�صرت�تيجية  توجيه 

منطقة �ل�صاحل
على  ف��رن�����ص��ا  ح�������ص���ول  �أن  ب���ع���د     
�النتقالية  �ل�صلطات  من  “تعهد�ت 
�جلماعة  �أق����رت����ه����ا  �ل����ت����ي  �مل���ال���ي���ة 
�أفريقيا”،  غرب  ل��دول  �القت�صادية 
�مل�صرتكة  �ل���ع���م���ل���ي���ات  �����ص���ت���وؤن���ف���ت 
-برخان و�لقو�ت �مل�صلحة �ملالية -يف 
�أعلن  2021. ومع ذل��ك،  2 يوليو 
يونيو،  �و�خ��ر  يف  ماكرون  �إميانويل 
نهاية عملية برخان، قبل �أن يو�صح 
�الفرت��صية  �لقمة  يف  نظره  وجهة 
ملجموعة دول �ل�صاحل �خلم�س يف 9 

يوليو 2021.
�لتقلي�س  ع���ن  �الإع������ان  مت  ث���م     
باالإ�صافة  �لتدريجي حلجم برخان 
�لقو�عد  م����ن  ث�����اث  �إغ�������اق  �إىل 
�ملوجودة  )تلك  �خلم�س  �لفرن�صية 
ومتبكتو(  وت��ي�����ص��ال��ي��ت  ك���ي���د�ل  يف 
ذلك  و�صيتبع   .2022 ع��ام  بحلول 
�أث��اره��ا على �ل��ف��ور بع�س  خم���اوف، 
ما  يخ�صون  �ل��ذي��ن  �ل�صاحل  �صكان 

بعد �الأزمة.
   يف مايل، ر�أى �لبع�س يف ت�صريحات 
�ن�صحاًبا �صريًحا  �إميانويل ماكرون 
�صكل  م��ا  وه���و  �ل��ف��رن�����ص��ي،  للجي�س 

�ملدنيني؟

اخلالفات الفرن�سية املالية
�صماو�ت  حت��ت   ، نف�صه  �ل��وق��ت  يف    
�أخرى، وخا�صة يف �أفغان�صتان، ميكن 
�خليار  ح��دود  ت��ام  بو�صوح  ن��رى  �أن 
�ل��ع�����ص��ك��ري �ل�������ص���رف. وب���ع���ي���ًد� عن 
و�ملالية  �الأف��غ��ان��ي��ة  �حلالتني  و���ص��ع 
على  ميكننا   ، نف�صه  �مل�صتوى  على 
 .1 �الأق���ل ر�صم وجهني م��ت��و�زي��ني: 
 .2 �ملطلق.  �لع�صكري  �خليار  ف�صل 
�صاروخي  �صعود  ب��وج��ود  �الن��ط��ب��اع 
�ملتاأثرين  �ل��ب��ل��دي��ن  جلي�صي  ز�ئ���ف 

بالف�صاد.
�لبو�بة  هي  �لنقا�س  يكون  عندما    
�لبو�بات  م��ن  و�ح���دة  )�أو  �ل��وح��ي��دة 
�أنف�صنا  ن��ح��رم  ف��ل��م��اذ�  �ل���وح���ي���دة(، 
�ملاليني  �لعديد من  ويحاول  منها؟ 
فهم �صبب معار�صة فرن�صا النخر�ط 

�ل�صلطات �ملالية يف �حلو�ر.
�ل��ف��رن�����ص��ي غ���ر مفهوم  �مل���وق���ف     
�إىل  �لتحدث  �إن  حيث  كبر،  ب�صكل 
ج��م��ي��ع �الأط��������ر�ف �مل��ع��ن��ي��ة، مب���ا يف 
ناجتة  تو�صية  هو  �ملتطرفني،  ذلك 
�لذي  �ل�صامل،  �لوطني  �حل��و�ر  عن 
جمع جميع �لقوى �ملالية )�جلهات 
و�ل�صيا�صية  �ل���دي���ن���ي���ة  �ل���ف���اع���ل���ة 
دي�صمرب  يف  �مل���������دين(  و�مل���ج���ت���م���ع 

.2019
�لفرن�صيني  �أن  ي����ب����دو  ل����ذل����ك    
يتعار�صون مع �إر�دة �ملاليني، �لذين 
�الأمن  بق�صايا  �ملعنيني  �أول  يظلون 
مناق�صاتنا  م��ن  ويت�صح  بلدهم.  يف 
�صكان  �أن  �لعديد من ممثليهم،  مع 
�لذين  م���ايل،  يف  �لد�خلية  �ملناطق 

للمنظمتني  �لعليا  �ل��ق��ي��ادة  “�نهاء 
و  تنظيمهما”،  وف�����ك  �مل���ع���ادت���ني 
“دعم تطور جيو�س �ملنطقة ومزيد 

�الرتقاء بقدر�تها«.
�ل���ت���وج���ي���ه ه�����ذه حمرة  �إع��������ادة     
�لوجود  ج���ان���ب  �إىل  م����ا.  ح���د  �إىل 
�ل���رم���زي، مي��ك��ن �ل��ت�����ص��اوؤل ع��م��ا �إذ� 
“ليلقو�  �صياأتون  �الأوروب���ي���ون  ك��ان 
�ل�صاحل  م�صتنقع  يف  باأنف�صهم” 
�إىل  ب��االإ���ص��اف��ة  فرن�صا.  ج��ان��ب  �إىل 
ق��وة �جليو�س  �أن تطور  يبدو  ذل��ك، 
�ل�����ص��اح��ل ه���دف بعيد  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�مل���ن���ال مب���ا �ن����ه ي��ب��دو م���ن �ل�صعب 
�لرب�مج  �ملهمة. وجتد  حتقيق هذه 
�ل�صاحل  دول  جل���ن���ود  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
جناح  �إىل  ت���رتج���م  �ن  يف  ���ص��ع��وب��ة 

�صتظل فرن�صا عمودها �لفقري.
فريق �لعمل �الأوروبي تاكوبا: نهاية 
�مل���ق���ارب���ة �الأح�����ادي�����ة، وت���ط���ور نحو 

مقاربة متعددة �الأطر�ف
   �ن ق���وة ت��اك��وب��ا، ه��ي حت��ال��ف من 
�ل���ق���و�ت �خل��ا���ص��ة �الأوروب����ي����ة �لتي 
 .2020 ي��ول��ي��و  يف  ت�����ص��ك��ي��ل��ه��ا  مت 
وح�����د�ت  ت���ق���وم  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
�أوروبية جديدة بتو�صيع هذه �اللية 

�لقائمة.
�ملنطقة،  �لقوة �لفرن�صية يف     عدد 
���ص��ي��ن��خ��ف�����س  مب������رور �ل����وق����ت �إىل 
 5100 م����ن   ،3000-2500
ح�����ول فرقة  و���ص��ت��ت��م��ح��ور  �ل����ي����وم، 
و�صيعهد  تاكوبا.  �الأوروب��ي��ة  �لعمل 
لهذه �الخرة مبهمتني رئي�صيتني: 

تعاون  للباد لانفتاح على  فر�صة 
رو�صيا.  مع  خا�صة  جديد،  ع�صكري 
من ناحية �أخرى، ر�أى �آخرون �الأمر 
�أن���ه حت��وي��ل وج��ه��ة م��ن جانب  على 

�لرئي�س �لفرن�صي.
  ه���ل �ن��ت��ه��اء ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان يعني 
�لفرن�صي  �لع�صكري  �ل��وج��ود  نهاية 
�إعان  �أن  ه��ي  �حلقيقة  م���ايل؟  يف 
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون بعيد ك��ل �لبعد 
للقو�ت  �ل�����ت�����ام  �الن���������ص����ح����اب  ع�����ن 
�إن�صاء  �ن���ه ت��ط��ور ن��ح��و  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة، 
قوة �أوروبية، ويف هذه �حلالة فرقة 
لة من  �لعمل �الأوروبية تاكوبا، �مل�صكرّ
فرن�صي،  ن�����ص��ف��ه��م  ���ص��خ�����س   600
و�لت�صيك  �ال����ص���ت���ون���ي���ون  وك���ذل���ك 
لذلك  و�الإيطاليون.  و�ل�صويديون 

- هل انتهاء عملية برخان يعني نهاية الوجود الع�سكري الفرن�سي يف مايل؟

- جتد الربامج التدريبية جلنود دول ال�ساحل �سعوبة يف اأن ترتجم اإىل جناح ع�سكري

املوقف الفرن�سي يطرح اأ�سئلة:

نهاية عملية برخان يف مايل، اأ�سطورة اأم حقيقة...؟
•• بقلم بوبكر حيدرة *، �شيكو اأمادو تراوري ** 

2021، تعر�ست مايل لنقالب، هو  24 مايو    يف 
الفاعلني  بقيادة  اأ�سهر،  ت�سعة  غ�سون  يف  الثاين 
 18 يف  ال�سابق  النــقــالب  نفذوا  الذين  نف�سهم 

اأغ�سط�ش 2020.
بالإجماع،  النقالب  هذا  الدويل  املجتمع  اأدان    
بدًء من فرن�سا: انحاز اإميانويل ماكرون على الفور 
غرب  لدول  القت�سادية  املجموعة  مواقف  اإىل 
واملوقف  العقوبات  حيث  من  )اإيكوا�ش(  اإفريقيا 

الذي يجب تبنيه جتاه املجل�ش الع�سكري بقيادة 
العقيد عا�سمي غوتا.

مايو   30 يف  ذلــك،  اأعقبت  التي  القمة  ان  غري   
2021، كانت مفاجئة ن�سبيا لأنها )بطريقة ما( 
�ش لحًقا عا�سمي غوتا  اأيدت النقالب، الذي كررّ

تكن  مل  الــذي  –هو  النتقالية  للمرحلة  رئي�سا 
املجموعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا، تريد 
واقت�سرت  الرئا�سة.  كر�سي  على  جال�سا  تراه  اأن 
الإجراءات املتخذة على ا�ستبعاد مايل من الهيئات 

الإقليمية الفرعية.

- انتهت عملية برخان، لرتثها العملية االأوروبية 
تاكوبا وهي نوع من ا�ستمرار برخان بطرق اأخرى

- ت�سعى فرن�سا اإىل اأن ي�سبح االأمن يف منطقة ال�ساحل 
م�سدر قلق اأوروبا باأ�سرها واملجتمع الدويل بالتبعية

حتليل
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•• اأبوظبي-الفجر

لكرة  �الإم���ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س  ع�صو  بلهول  جمعة  خلفان  �صارك 
�لقدم رئي�س جلنة �الإ�صرت�تيجية و�ال�صتثمار يف �الجتماع �الأول للجنة 
�لتطوير يف �حتاد غرب �آ�صيا لكرة �لقدم �لذي ُعقد يوم �الأربعاء �ملا�صي 

عرب تقنية �الت�صال �ملرئي مب�صاركة رئي�س و�أع�صاء �للجنة .

تعديل  بعد  ت�صكيلها  �لتي مت  �للجنة  وروؤي��ة  �أه��د�ف  �الجتماع  وناق�س 
�لنظام �الأ�صا�صي الحتاد غرب �آ�صيا و�مل�صادقة عليه يف �جتماع �جلمعية 
تت�صمنه  ما  �أهمية  على  �لتاأكيد  مت  حيث   ، �لعا�صر  �لعادي  �لعمومية 
��صرت�تيجية �الحتاد من بر�مج و�أن�صطة ُت�صهم باالرتقاء بجميع �أركان 

�للعبة وعلى خمتلف �مل�صتويات ولكا �جلن�صني .
و�طلعت �للجنة على م�صوؤولياتها مبا يتعلق برب�مج �لتطوير و�الإ�صر�ف 

على تنفيذها، و�لتي ترتكز على حمور رئي�صي يتمثل بالتعليم و�لتثقيف 
و�لعمل �ال�صت�صاري لاحتاد�ت �الأع�صاء من خال قيام �للجنة باإعطاء 
�لتوجيهات يف هذ� �ملجال، �إىل جانب �لرتكيز على بناء �ل�صر�كات مع 
حمور  وعلى  �الحت���اد،  م�صابقات  وتطوير  �لقدم  بكرة  تعنى  منظمات 
�القرت�حات  من  ملزيد  مفتوح  �لباب  �أن  و�أك��د  �الجتماعية،  �مل�صوؤولية 

حول �مل�صوؤوليات و�لو�جبات.

خلفان بلهول ُي�سارك يف اجتماع جلنة التطوير
 يف احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم

•• برلني - وام:

متكن �ألك�صندر كري�صتوف در�ج فريق 
ف����وزه �الأول،  �الإم�������ار�ت م���ن حت��ق��ي��ق 
و�خلام�س و�لع�صرين لفريق �الإمار�ت 
ل���ه���ذ� �مل���و����ص���م، ح��ي��ث �أح������رز �ل�����در�ج 
�الأول  �مل��رك��ز  كري�صتوف  �ل��رنوي��ج��ي 
�أملانيا،  جولة  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  يف 
�صاق  جبلي  م�صار  على  �أقيمت  و�لتي 

�نتهى ب�صباق �صرعة حما�صي.
و�أق��ي��م��ت �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن جولة 
180.6كم،  طوله  م�صار  على  �أملانيا 
حيث قدم كري�صتوف �أد�ء قوياً طو�ل 
ممطرة،  �أج����و�ء  �صهد  �ل���ذي  �ل�صباق 
م��ث��ر، متكن  ���ص��رع��ة  ب�صباق  و�ن��ت��ه��ى 
�صفني  وم��و�ط��ن��ه  كري�صتوف  خ��ال��ه 
�إيريك بي�صرتوم من تقدمي �أد�ء طيب 

على �ملنعطفني �الأخرين.
وعرب �ألك�صندر كري�صتوف عن �صعادته 
بهذ� �لفوز بقوله" �أحب �أملانيا، و�صبق 
�ل��ف��وز هنا ع��دة م��ر�ت من  �أن حققت 
�الأجو�ء  ل  �أف�صرّ ال  �أنني  وبرغم  قبل، 

جيد�  �أد�ء  �أق����دم  �أن��ن��ي  �إال  �مل��م��ط��رة، 
�لفرتة  ط���وي���ًا يف  �ن��ت��ظ��رت  ف��ي��ه��ا.. 
وبالن�صبة  فوز مهم،  لتحقيق  �ملا�صية 
يل �صخ�صيا مل يكن �ملو�صم جيد�ً رغم 
�أنني كدت �أفوز بلقب جولة �لرنويج، 
و�ل���ي���وم �أح���ق���ق �ل���ف���وز �أخ������ر�ً. �صهد 
�ل�صباق �صعوبات  م��ن  �الأخ���ر  �جل��زء 

ك��ب��رة، وك��ن��ت �أح�����اول �ل��ب��ق��اء �صمن 
�إىل  و�صولنا  م��ع  �ملتقدمة  �ملجموعة 
�ملنعطف �الأخر، وهذ� ما متكنت من 
بي�صرتوم  زميلي  جانب  �إىل  حتقيقه 
�ل�صرعة  �صباق  يف  معي  �نطلق  �ل��ذي 
"مع  كري�صتوف:  و�أ���ص��اف  �لنهائي". 
�ن��ط��اق��ن��ا يف ���ص��ب��اق �ل�����ص��رع��ة، متكن 

�جتيازي  م���ن  ب���اوه���او����س  م��ن��اف�����ص��ي 
و�لتقدم �أمامي، �إال �أنني حافظت على 
�إياه  موقعي يف �إثره الأنطلق متجاوز�ً 
�لفارق  يكن  مل  �ل��ن��ه��اي��ة.  خ��ط  قبيل 
�أنني  من  و�ثقاً  �أكن  بيننا كبر�ً، ومل 
قد حققت �لفوز، �إال �أنني ر�أيت �صور 
���ص��ب��اق �ل�����ص��رع��ة ومت��ك��ن��ت �أخ�����ر�ً من 

�الحتفال بهذ� �لفوز".
�لت�صنيف  �أك��رم��ان  با�صكال  ويت�صدر 
�أمل���ان���ي���ا، ب��ي��ن��م��ا تقدم  �ل���ع���ام جل���ول���ة 
كري�صتوف �إىل �ملركز �لثالث بفارق 4 

ثو�ن عن �ملركز �الأول.
وتقام �ملرحلة �لثالثة من �جلولة على 
م�صار بطول 193.9كم �نطاقاً من 
�إرالنغن، ويت�صمن  �إمليناو و�صواًل �إىل 
�مل�صار منحدر�ً بطول 1.5كم ومبعدل 
من  9كم  قبل   5.2% يبلغ  �ن��ح��د�ر 

خط �لنهاية.
من ناحية �أخرى حل ماتيو ترينتني 
در�ج فريق �الإم��ار�ت يف �ملركز �لثاين 
ب��امل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة ع�����ص��رة م��ن جولة 

�إ�صبانيا.

�الأرجنتيني  ���ص��دم  �ل�صيف،  ه��ذ�  ويوفنتو�س  بر�صلونة  ع��ن  برحيلهما 
ليونيل مي�صي و�لربتغايل كري�صتيانو رونالدو عامل كرة �لقدم، بانتظار 

�صفقة ثالثة مدوية يف حال �نتقال �لفرن�صي كيليان مبابي 
من باري�س �صان جرمان �إىل ريال مدريد.

�لقدم  ك��رة  �أو���ص��اط  حتب�س  ثابتة؟  �لثالثة  تكون  ه��ل 
�أنفا�صها قبل �إغاق باب �النتقاالت �ل�صيفية منت�صف 
 22 �لبالغ  و�إذ� كان مبابي  �آب/�أغ�صط�س.   31 ليل 
�الإ�صباين  ريال مدريد  نف�صه يف �صفوف  يرى  عاماً 

ببطل  يت�صبث  جرمان  �صان  �أن  �إال  �لعريق، 
�لعامل حتى �لرمق �الأخر.

�لبوكر  �أو  "�ل�صطرجن،  ل��ع��ب��ة 
�لكاذب" كما و�صفتها �صحيفة 
�أم�س  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة  "ليكيب" 
يف  كا�صيكية  ت��ك��ون  �ل�صبت، 
�لعادة مع �نتهاء �ل�صيف، لكن 

ة حتمل يف طياتها  هذه �مل��ررّ
نظر�ً  �ملعاين،  من  �لكثر 
و�الأندية  �لاعب  لنوعية 

�ملهتمة به.
ياأتي  �لف�صل  ه��ذ�  �أن  كما 

بعد رحيل مي�صي �ل�صادم 
�إثر  ج���رم���ان  ���ص��ان  �إىل 
ع������ق������ده مع  �ن�����ت�����ه�����اء 
وتغير  �ل���ك���ات���ال���وين، 
د�خل  وجهته  رونالدو 
مدينة مان�ص�صرت، من 
�صيتي  �الأزرق  طرفها 
يونايتد  �الأحمر  �إىل 
�ل�����ذي ح��م��ل �أل���و�ن���ه 
عندما كان يافعاً قبل 

عاماً.  18
�الأوىل  �ل����ق����ن����ب����ل����ة 

بر�صلونة.  يف  �ن��ف��ج��رت 
�أزم�����ة م��ال��ي��ة م���وروث���ة من 

ودي����ون  ب��ارت��وم��ي��و  ج���وزي���ب  �إد�رة 
لها  حتمرّ ي������ورو  م���ل���ي���ار  ن�����ص��ف  ن����اه����زت 

�لرئي�س �جلديد جو�ن البورتا. �أُجرب على 
�لكرة  بجائزة  �مل��ت��وج  جوهرته  ع��ن  �لتخلرّي 

�لذهبية �صت مر�ت )رقم قيا�صي(، لعدم حتمل 
ر�تبه �لكبر وخمالفة �لقو�عد �ملفرو�صة من 

قبل ر�بطة �لدوري.
مغلقاً  مي�صي  بكى  و�لثاثني،  �لر�بعة  بعمر 
�الأ�صو�ء  مدينة  نحو  ومتجهاً  بر�صلونة  باب 

�صنو�ت  ع�صر  قبل  فريقها  م�صر  تغررّ  �لتي 
لا�صتثمار�ت  ق��ط��ر  ���ص��رك��ة  ����ص��رتت��ه  ع��ن��دم��ا 

�لريا�صية.
بعد ع�صرين �صنة يف �صفوف بر�صلونة و�ملجد تلو 

�الآخر، وقع عقد�ً ل�صنتني مع باري�س قابا للتمديد 
�صنة ثالثة، مع ر�تب كبر.. بحجم "�لبعو�صة".

�ل��ق��ن��ب��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة �ن��ف��ج��رت يف ت��وري��ن��و. ب��ع��د ثاث 
يوفنتو�س،  يف  �الب��ط��ال  دوري  لقب  دون  م��ن  �صنو�ت 

ف�صل  ع��ن  بحثاً  �إي��ط��ال��ي��ا،  �ل�"دون" �صمال  ت��رك 

�لذهبية  �لكرة  جائزة  �إح���ر�زه  �صهدت  �لتي  �ل��ز�خ��رة  م�صرته  يف  �أخ��ر 
خم�س مر�ت.

قبل �صنة من �نتهاء عقده، تاأكد رحيل �بن �ل�صاد�صة و�لثاثني من �ل�صيدة 
�بن  �إن  �أليغري  �لعائد ما�صيميليانو  �لعجوز، عندما قال مدربها 

جزيرة مادير� "ال نية لديه باللعب جمدد�ً مع يوفنتو�س".
حتت  للعب  �صيتي  مان�ص�صرت  �ملرتقبة  وجهته  ك��ان��ت  وفيما 
�إ�صر�ف �ملدرب �الإ�صباين �لفذ بيب غو�رديوال للمرة �الأوىل يف 
م�صرته، �أعاده جاره وغرميه مان�ص�صرت يونايتد "�إىل 
�لذهبية  ك��ر�ت��ه  �أوىل  �أح���رز  حيث  منزله"، 
�أوروب����ا عام  �أب��ط��ال  و�أل��ق��اب��ه يف دوري 

.2008
�صفوف  �إىل  "�ل�صيطان"  ع����اد 
"�حلمر"، بعد م�صرة ز�خرة مع 
ري����ال م���دري���د �ل���ت���و�ق خلطف 
�لقنابل  ثالث  وتفجر  مبابي 

�ملدوية.
ت���ق���ا����ص���م م����ب����اب����ي وق�����دوت�����ه 
�لريا�صية  �ل�صحف  عناوين 
�لتي حتدثت عن  �إ�صبانيا  يف 
حاملة  جنوين"،  "مركاتو 
ب��ف��ري��ق م��ل��ك��ي م����رتف مع 

مبابي.
يف �الن��ت��ظ��ار، وب��ع��د تقدمي 
ال  مغريني،  عر�صني  ري���ال 
ي����ز�ل م��ب��اب��ي م��رت��ب��ط��اً مع 
���ص��ان ج���رم���ان ح��ت��ى �صيف 

.2022
�البي�س"  "�لبيت  ع��ر���س 
كما  ي�����ورو  م��ل��ي��ون   160
جرمان  ���ص��ان  م��دي��ر  ك�صف 
�ل�����ري�����ا������ص�����ي �ل�����رب�زي�����ل�����ي 
�ن  ل������ي������ون������اردو، م����ع����ت����رب�ً 
فرفعه  كافياً،  لي�س  �لعر�س 
 170 �إىل  ب��ري�����س  ف��ل��ورن��ت��ي��ن��و 
بح�صب  كمكافاآت  مايني   10 ز�ئ��د 

تقارير.
�إىل جتديد  "هدفنا دوم��اً  قال ليوناردو 
�أر�د �لرحيل ال ميكننا  عقد مبابي.. و�إذ� 
�حلالتني  يف  لكن  �ل��ب��ق��اء،  على  �إج��ب��اره 

�صيكون وفق �صروطنا".
�أن�صيلوتي  كارلو  �الإيطايل  و�صفه  وفيما 
�لهولندي  ك�����ص��ف  �لر�ئع"،  ب�"�لاعب 
�أن  "�أحب  بر�صلونة  م��درب  كومان  رون��ال��د 
يكون )مبابي( يف فريقنا" و��صفاً �لفرن�صي 

ب�"�أف�صل �لاعبني يف �لعامل".
ت��اب��ع : "�إذ� ك���ان ري����ال م��دري��د مي��ل��ك �مل���ال، 

فليح�صلو� عليه. ل�صت قلقاً".
�صباح   �لعا�صمة  فريق  مت��اري��ن  يف  مبابي  ���ص��ارك 
ي��ز�ل جمهور  "كان دي لوج". ال  �ل�صبت يف  �أم�س 
�لفريق �لباري�صي يحلم بثاثية مي�صي-نيمار-

مبابي �ليوم �الأحد عندما يحل فريقهم �صيفهم 
على...رين�س.

•• دهوك-وام:

بذهبية  بوك�صينج  للكيك  �لوطني  منتخبنا  الع��ب  �صمر  �ل��دي��ن  ن��ور  ت��وج 
للرجال  و�الأن��دي��ة  للمنتخبات  بوك�صينج  للكيك   12 �ل���  �لعربية  �لبطولة 
يف  كرد�صتان  باإقليم  دهوك  مدينة  يف  مناف�صاتها  تتو��صل  �لتي  و�ل�صيد�ت، 
�لعر�ق مب�صاركة 11 دولة عربية يف حني حقق العبنا �ل�صاعد �أحمد عبد 

�لعزيز �مليد�لية �لربونزية.
للكيك  �ل��ع��ر�ق��ي  �الحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  حممد  �أز�د  �ل��اع��ب��ني  بتتويج  ق��ام 
عام  �أم��ني  �ل�صو�بكة  و�صفي  و�ملهند�س  �ل�صليمانية،  �حت��اد  رئي�س  بوك�صينج 

�الحتاد �لعربي، وعدد من �ل�صخ�صيات و�مل�صوؤولني �لريا�صيني .
و�أكد �صعادة عبد�هلل �صعيد �لنيادي رئي�س جمل�س �إد�رة �حتاد �الإمار�ت للمو�ي 

تاي و�لكيك بوك�صينج �أن �مل�صاركة �لنوعية �ملحدودة ملنتخبنا باعبني فقط 
بعودة  و�إي��ذ�ن��ا  �الأ�صقاء،  بطولة  �إجن��اح  يف  م�صاهمة  �ملن�صود،  هدفها  حققت 
�لن�صاط �الإقليمي و�لدويل للعبة بعد �نح�صار جائحة كورونا، تطلعا ملرحلة 
جديدة تو��صل �للعبة فيها تطورها ومنوها خ�صو�صا بعد �عتمادها كلعبة 
�أوملبية ب�صفة ر�صمية، مما يتطلب م�صاعفة �لعمل خال �ملرحلة �ملقبلة على 
كافة �مل�صتويات �ملحلية و�الإقليمية. وهناأ �لنيادي كافة �أع�صاء بعثة منتخبنا 
�لبطولة  فعاليات  خ��ال  �مل�صرف  ظهورها  على  بوك�صينج  للكيك  �لوطني 
�لعربية، وبلوغ من�صة �لتتويج و�لذي ميثل ترجمة للجهود �الإد�رية و�لفنية 
مكا�صب  ويعظم  وت��ط��وره��ا،  �للعبة  م�صرة  دف��ع  يف  ي�صهم  مم��ا  بذلت  �لتي 
�الحتاد يف تو�صيع قاعدة �ملمار�صني وتاأهيل و�صقل �ملو�هب ل�صمان م�صتقبل 

م�صرق لتلك �لريا�صة �حلديثة يف �الإمار�ت.

بعد مي�سي ورونالدو... قنبلة 
ثالثة ملبابي؟ 

منتخبنا للكيك بوك�سينح يحرز ذهبية 
وبرونزية يف البطولة العربية بالعراق

•• دبي -وام:

�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �حتفال  و  �الأم��ة  بناء  �الإمار�تية م�صدر  �مل��ر�أة 
ب�»يوم �ملر�أة �الإمار�تية« كل عام هو تقدير ملكانتها و�إقر�ر باأهمية دورها يف جميع 

�مليادين .
و قد �أ�صهم دعم و ت�صجيع �لقيادة �لر�صيدة لريا�صة �ملر�أة يف بروز �لعديد من 

�لبطات �لريا�صات �ملختلفة.
و يف ت�صريح خا�س لوكالة �أنباء �الإمار�ت " و�م " مبنا�صبة يوم �ملر�أة �الإمار�تية 
�ملر�أة  متكني  �لر�صيدة  �لقيادة  دع��م  �ل��دول��ة  يف  ريا�صية  ن�صائية  ق��ي��اد�ت  ثمنت 
ريا�صة  ق�صم  رئي�س  فريدون  فوزية  توجهت  .و  �لريا�صي  �ملجال  يف  �الإمار�تية 
و�لعرفان  بال�صكر  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  يوم  �لريا�صي مبنا�صبة  دبي  باملجل�س  �مل��ر�أة 
�إىل �لقيادة �لر�صيدة �لتي قدمت للعامل منوذجا فريد� يف متكني �ملر�أة، وجعلت 
من �ملر�أة �الإمار�تية قائدة ووزيرة ورئي�صة للمجل�س �لوطني �الحتادي، ورئي�صة 
لكربى �لقطاعات �حلكومية و�خلا�صة، كما تقدمت بال�صكر و�لعرفان �إىل �صمو 
�ل�صيخة فاطمة بنت مبارك /�أم �الإم��ار�ت/ على مبادر�تها الإب��ر�ز وتثمني دور 
�ملر�أة �الإمار�تية يف خدمة �لوطن، الأن �ملر�أة �الإمار�تية هي �صريكة كاملة يف بناء 
نه�صة �لوطن وتعزيز مكت�صباته و�صعادة �صعبه و قالت �إن جمل�س دبي �لريا�صي 
�لن�صاء  لدى  �لبدين  و�لن�صاط  �لريا�صة  ثقافة ممار�صة  ن�صر  على  د�ئما  يعمل 
من  �لعديد  تنظيم  على  يحر�س  كما  �جلن�صيات،  وجميع  �لفئات  خمتلف  من 
دور  تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  و�إط��اق  و�لرب�مج  و�لفعاليات  �الأن�صطة 
�ملمار�صة  �أو  و�لتطوير  �لتمكني  م�صتوى  على  �صو�ء  �لريا�صي  �لقطاع  يف  �مل��ر�أة 
�لريا�صية  �ملحافل  كافة  يف  �مل�صرف  �لتمثيل  خ��ال  م��ن  �الإجن����از�ت،  وحتقيق 

�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية.
�لو��صعة  �مل�صاحات  �لفر�س وخلق  �إتاحة  �أي�صا على  �ملجل�س يعمل  �أن  �أ�صافت  و 
لتنا�صب �إبد�ع ومتيز �ملر�أة، ويعمل على فتح �لباب للن�صاء من جميع �مل�صتويات 
�لعالية  �مل��ه��ار�ت  �صاحبات  �لاعبات  من  �مل��و�ه��ب  �أف�صل  ال�صتقطاب  �لبدنية 

و�لطموح �لكبر لارتقاء مب�صتوياتهن �إىل �الأف�صل.
و تابعت �إن جمل�س دبي �لريا�صي نظم �لعديد من �لبطوالت و�لدوريات على 
�لهرم  قاعدة  متثل  �ملدر�صية  �لريا�صة  �أن  باعتبار  للفتيات،  �مل��د�ر���س  م�صتوى 
�لن�صاء  لكل  و�أخ��رى  و�الأندية،  باملوؤ�ص�صات  فعاليات خا�صة  نظم  كما  �لريا�صي، 
يف خمتلف فئات �ملجتمع باحلد�ئق �لعامة ويف �الأندية �ملفتوحة، ذلك باالإ�صافة 
�أكرب  م��ن  تعترب  �لتي  لل�صيد�ت،  �لريا�صية  ل��األ��ع��اب  هند  �ل�صيخة  دورة  �إىل 
�لفعاليات �لريا�صية �خلا�صة بالن�صاء �صو�ء يف عدد �لريا�صات �أو �مل�صاركات، كما 
ي�صجع �ملجل�س كافة �لن�صاء على �مل�صاركة يف كل �لفعاليات و�الحتفاالت �خلا�صة 
باليوم �لعاملي للن�صاط �لبدين، ويعمل على دمج �لريا�صة �لن�صائية يف كل �الأيام 
ملحاربة  �لعاملي  و�ليوم  �ل�صكري،  ملحاربة  �لعاملي  �ليوم  مثل  �لعاملية  �الحتفالية 

�ل�صرطان، من خال تنظيم م�صابقات ريا�صية و�أن�صطة بدنية متنوعة.
�الإم����ار�ت  �أن بنت   9714 �ل��ع��ام ل�صركة  �مل��دي��ر  �مل��ه��ري  �أم���ل م��اج��د  و ذك���رت 
��صتلهمت �إر�دة �لتميز و�الإبد�ع من دعم �أم �الإمار�ت �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
مبارك و�صاهم هذ� �لدعم يف تغير �الأفكار و�ملفاهيم �لنمطية بالن�صبة لريا�صة 
�ملر�أة  �إىل طْرق  �لتتويج  ملن�صات  و�ل�صعود  �لريا�صي  �لتناف�س  �مل��ر�أة من جمرد 

باب �ال�صتثمار �لريا�صي كاأحد �لرو�فد �ملهمة يف �القت�صاد �لعاملي و�ملحلي.
و �أ�صافت :ال يخفى على �أحد �أن �لريا�صة  �أ�صبحت  �صناعة لها تاأثر كبر على 
�قت�صاد �لدول كما �أن لا�صتثمار �لريا�صي دور مهم يف تطور �لريا�صة لذ� من 
�ملهم بناء ��صرت�تيجية وطنية �قت�صادية ريا�صية للدولة بال�صر�كة مع �لقطاع 
�خلا�س عرب �ملو�ص�صات �لكبرة و�ل�صغرة  ؛ ت�صهم يف جذب �مل�صتثمرين يف ظل 
وجود كو�در  وطنية موؤهلة وبنية حتتية قوية وت�صريعات د�عمة ون�صبة �صكان 
جيدة ُتقبل على ممار�صة �لريا�صة و�لفعاليات �لريا�صية ... وكل ذلك �صيعود 
�الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أ�صبحت  �الإم���ار�ت يف جم��االٍت �صتى.. وق��د  بالنفع على دول��ة 
ت�صتثمر كل �لفر�س �لتي ُتعلي من �صاأن �لدولة يف ظل ثقافة �لتميز و�الإبد�ع 

�لتي �أ�صبحت نهجا لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
كوين   و  �لريا�صي  �ال�صتثمار  �صوق  يف  بدخولها  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  �أن  و�أو�صحت 
لدعم  ر����ص��د  ب��ن  حممد  موؤ�ص�صة  يف  ع�صو  ���ص��ب��ورت   9714 ل�صركة  موؤ�ص�صا 
عام  للخم�صني  �ل��دول��ة  روؤى  ترجمة  يف  تطمح  و�ملتو�صطة  �ل�صغرة  �مل�صاريع 
�أن تتحول  �إمار�تية  �ليوم ك�صركة  �لعاملية ون�صعى  �ل�صركات  تناف�س  �لقادمة يف 
تناف�صية  ��صتثمار�ت متنوعة حتقق موؤ�صر�ت  لها  �صركة  �إىل  �لوطنية   �ل�صركة 
�صنحظى  باأننا  ثقة  على  ونحن  �الإم���ار�ت  �بنة  لطموح  �صقف  يوجد  فا  عاملية 
�أروع  ون�صطر  �حل��دود  �أبعد  �إىل  لن�صل  �لر�صيدة  قيادتنا  من  حم��دود  ال  بدعم 
�الإجناز�ت و نحن يف بلد يتحول فيها �حللم �ىل و�قع باجلهد و�لعمل و�ملثابرة 

ولنا يف م�صبار �الأمل �أروع مثل.
�لري�صة  يف  �الإم���ار�ت  العبة  و  �ينوك  يف  ج��ودة  تنفيذي  �صهاوي  منى  قالت  و 
و�صلت  �أن  �إىل  �لطفولة  منذ  ك��ان  بالريا�صة  �صغفها  �أن  �ل��ري��ا���ص��ة  �ل��ط��ائ��رة 
دبي  جمل�س  ينظمها  �لتي  �لطائرة  �لري�صة  بطولة  يف  للم�صاركة   2009 يف 
باأف�صل  ب��ال��دع��م  حظيت  و  يل  �ل��دول��ة  �كت�صاف  مت  �ل��ي��وم  ه��ذ�  يف  و  �لريا�صي 
طائرة  ري�صة  الع��ب��ة  ك���اأول  للتميز  بف�صلها  و�صلت  �ل��ت��ي  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج 
�صو�ء من �لذكور و �الإن��اث متثل �لدولة يف �ملحافل �ملحلية و �لدولية فالدعم 
�ملجاالت من  �الإمار�تية يف جميع  �مل��ر�أة  به  �ل��ذي حتظى  و �لاحمدود  �لكبر 
�لقيادة �لر�صيدة ��صتطاعت بف�صله �أن ت�صل �إىل من�صات �لتتويج �لعاملية لتمثل 
�الإم��ار�ت �أح�صن متثيل و كاأكرب مثال على هذ� �لدعم تبنى نادي �لن�صر كاأول 
ناد يف �لدولة يدعم لعبة �لري�صة �لطائرة �لن�صائية و �لهدف �لو�صول بالفريق 
للعاملية و ن�صعى جاهدين �أي�صا على تنمية �لثقافة �لريا�صية بني �أولياء �الأمور 

لنن�صىء جيا قادما ريا�صيا من �لفتيات �لقياديات �لريا�صيات .

مناذج ن�سائية اإماراتية مبدعة يف الريا�سة

االإمارات للدراجات يحرز املركز االأول يف 
املرحلة الثانية من جولة اأملانيا

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

بطموحه �لامتناهي وغروره �لذي يزيده �ندفاًعا، يعود �لربتغايل كري�صتيانو رونالدو �إىل 
مان�ص�صرت يونايتد �الإنكليزي رجا م�صابًها باالأحام لذلك �لذي وطاأت قدماه ملعب �أولد 
تر�فورد قبل 18 عاًما، وخمتلًفا يف �جل�صد و�ل�صرة. و�صل العًبا نحيًفا بحًثا عن �الألقاب 
ويعود يف �صن �ل�36 ببنية ج�صدية خارقة، �صاعًيا �ىل �ملزيد من �لتحديات، �الأهد�ف، �الرقام 

�لقيا�صية و�لكوؤو�س.
يف زمن يكون غالبية �لاعبني يف �صنرّه �إما �عتزلو� �أو ذهبو� �ىل دوريات "�صعيفة" الإنهاء 

م�صرتهم، ها هو يعود �ىل �أحد �أقوى �لدوريات يف �لعامل �إن مل يكن �أقو�ها، باحًثا 
عن حتٍد جديد-قدمي.

ث��اث��ة مو��صم  بعد  �ل��ربت��غ��ايل متعط�ًصا  ي���ز�ل  ذه��ب��ي��ة، ال  ك���ر�ت  م��ع خم�س 
متفاوتة يف يوفنتو�س �اليطايل، وهو يحتل يف �ملرتبة �لثانية خلف مناف�صه 

�الأبدي �الرجنتيني ليونيل مي�صي �لذي توج باجلائزة �لفردية �الأ�صمى يف 
�صت منا�صبات.

�الي��ط��ايل )29(،  �ل���دوري  ه��د�يف  ترتيب  ���ص��د�رة  �ملا�صي يف  �ملو�صم  �أنهى 
�ل��دوري��ات �خلم�صة  ث��اث��ة م��ن  �أول الع��ب يحقق ه��ذ� �الإجن���از يف  لي�صبح 

�لكربى، بعد �إنكلرت� مع مان�ص�صرت يونايتد و�إ�صبانيا مع ريال مدريد.
يغادر مدينة تورينو مع لقبني يف "�صري �أ"، و�حد يف �لكاأ�س �ملحلية و�ثنني يف 

�لكاأ�س �ل�صوبر �اليطالية. �أما يف دوري �أبطال �أوروبا، وعلى رغم عدم 
جتاوز "بيانكونري" �لدور ربع �لنهائي يف ثاثة مو��صم، 

هد�ف  ك��اأف�����ص��ل  م��ك��ان��ت��ه  ز  ع����زرّ رون���ال���دو  �أن  �إال 
مقابل  هدًفا   134 مع  �الأم  �لقارية  للم�صابقة 

ملي�صي.  120
�الحرت�فية،  م�صرته  يف  ه��دًف��ا   783 م��ع 

جتاوز  ب����اده،  منتخب  م��ع   109 م��ن��ه��ا 
للجوهرة  �ل����ر�ئ����ع  �ل����رق����م  �ل�"دون" 
وي�صبو   )767( "بيليه"  �ل��رب�زي��ل��ي��ة 

لتحطيم رقم �لت�صيكي جوزيف بيكان 
.)805(

وفوق  �ل��ق��م��ة،  يف  ل،  �الأورّ ي��ك��ون  �أن 
ن��ف�����ص��ه خلطر  ���ا  ����صً �جل���م���ي���ع، م���ع���ررّ

ريا�صة  يف  "فردي"  للعب  �الن��ت��ق��اد�ت 
ج��م��اع��ي��ة، ك���ان ه���ذ� د�ئ��ًم��ا ه���دف هذ� 
وبنية  ب��ع�����ص��ات  �مل���ف���ت���ون  �ل����رج����ل 

ج�صدية خارقة.
�ل��ن��ق��ط��ة �ل�������ص���ود�ء �ل��وح��ي��دة �لتي 
�أذت�����ه ق��ل��ي��ا ك��ان��ت م��و�ج��ه��ت��ه تهم 
�الغ���ت�������ص���اب �ل���ت���ي ����ص��ت��ه��دف��ت��ه يف 
ر  يقررّ �أن  ق���ب���ل   ،2018 ���ص��ي��ف 
�لق�صاء �الأمركي عدم مقا�صاته 

لعدم كفاية �الأدلة.
ك���ي ي�����ص��ب��ح �ل���اع���ب �ل�����ذي ر�آه 
�ل�15  �ل���������ص����ن����و�ت  يف  �ل�����ع�����امل 
ذل���ك طموًحا  ت��ط��لرّ��ب  �مل��ا���ص��ي��ة، 
طبيعي"  "غر  م�����ص��ب��وق،  غ���ر 
تقريًبا، على حد تعبر �لفرن�صي 
زين �لدين زيد�ن مدربه �ل�صابق 

يف ريال مدريد.
�ل��ذي قاده  كان هذ� �لطموح هو 

من جزيرة مادير� �ل�صغرة يف �ملحيط �الأطل�صي، �إىل �لعا�صمة ل�صبونة، حيث �نطلق مبفرده 
يف �صن �لثانية ع�صرة. كان �صعيًفا وذ�ت �صخ�صية متو��صعة، و�صخر منه رفاقه يف �صبورتينع 

ب�صبب لهجته لكونه قادم من �جلزيرة.
لوكالة  منه  مقرًبا  �صديًقا  وبقي  قدم  كرة  العب  ا  �أي�صً �أ�صبح  �ل��ذي  �صيميدو  جوزيه  روى 

فر�ن�س بر�س "كان يغ�صب ويقاتل كثًر�. حاولت حمايته لكنه كان يعود �ىل منزله باكيا".
ت�صبرّبت هذه �ل�صخ�صية لرونالدو بع�صر�ت �لبطاقات �حلمر�ء يف م�صرته وتقلرّبات 
ن��ال تقدير �جلميع ول��ك��ن ح��برّ عدد  �مل��ل��ع��ب.  �أر����س  رة على  م��ز�ج��ي��ة م��ت��ك��ررّ
�لعمل  خال  من  ج�صده،  بنى  مثلما  �الحرت�فية  م�صرته  بنى  فقد  �أق��ل، 

و�الن�صباط، ميزتان ال غنى عنهما ملوهبته �لطبيعية.
وال  بالنف�س،  �الح��ت��ف��ال  على  �لرتكيز  مينع  ال  �لعمل  يف  �ل��زه��د  لكن 
يتظاهر رونالدو باإخفاء كل �الأ�صياء �جليرّدة �لتي يفكر بها عن نف�صه. 
قال يف �لعام 2011 "الأين غني، وجميل والعب كبر، فالنا�س تغار 
�أقر�ط  تورينو،  ي��ورو يف  31 مليون  بلغ  �صنوي  ر�ت��ب  ث��روة،  مني". 
ا ب�صكل و��صح على  مر�صعة باملا�س، فاإن حياة رونالدو معرو�صة �أي�صً
�صيار�ت  فخم،  حياة  �أ�صلوب  �الجتماعي:  �لتو��صل  مو�قع  على  ح�صاباته 
فاخرة وطائرة خا�صة. لكن يف �ل�صنو�ت �الأخرة، �حتلت حياته �لعائلية 
مع عار�صة �الأزياء �الإ�صبانية جورجينا رودريغي�س و�أطفاله �الأربعة 
)الأك��ر من و�ل��دة( مكانة ب��ارزة ب�صكل متز�يد يف �ل�صور 
�لتي يظهر فيها �أمام �أكر من 334 مليون متابع 
قائمة  فيه  يت�صدر  �ل��ذي  �ملوقع  �إن�صتغر�م،  على 
كل  �مل��ت��اب��ع��ني يف  ع���دد  م��ن  �ل�صخ�صيات  �أك���ر 

�أنحاء �لعامل.
�لربتغايل  �أن  يبدو  �لعمر،  يف  مه  تقدرّ مع 
ي�����ح�����اول حم�����و �أك��������ر ج����و�ن����ب����ه �مل���ث���رة 
ل��ان��ق�����ص��ام، ح��ت��ى ل��و ك���ان ال ي���ز�ل يثر 
ك��م��ا ه��و �حل���ال عندما  بع�س �جل����دل. 
�نتقد خال كاأ�س �أوروبا هذ� �ل�صيف 
�لغازية،  للم�صروبات  جتارية  عامة 
�أحد رعاة �لبطولة �لقارية، �أو عندما 
 2020 خ���ري���ف  يف  ر����ص���ال���ة  ن�����ص��ر 
و���ص��ف ف��ي��ه��ا �خ��ت��ب��ار �ل��ك�����ص��ف عن 
"هر�ء"، ما  باأنه  فرو�س كورونا 
مبار�ة  ع��ن  �لغياب  على  �أج���ربه 
مي�صي  ومناف�صه  بر�صلونة  �صد 

ب�صبب �لنتيجة �اليجابية.
�صريًعا  �ل��ر���ص��ال��ة  ه���ذه  ح���ذف 
رون����ال����دو  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و  الأن 
ا بعامته  �أي�صً يهتم  �أن  يجب 
"�صي  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
عامة  �الآن  باتت  7" �لتي  �أر 
�صل�صلة  عطر،  د�خلية،  ملاب�س 
متحف  �إىل  باالإ�صافة  فنادق، 
يف مادير�، حيث بد�أت رحلة 
�إىل  �صتعيده  ع��ادي��ة  غ��ر 
�لذي  �لنادي  مان�ص�صرت، 
�أبطال  دوري  م��ع��ه  رف����ع 

�أوروبا الأول مرة.

�لرب�زيل  منتخب  م���درب  ��صتدعى 
لكرة �لقدم تيتي ت�صعة العبني جدد 
ت�صفيات  �صتكمل  �لتي  ت�صكيلته  �إىل 
�ملقبل،  �ل�����ص��ه��ر   2022 م��ون��دي��ال 
بعد �إ�صر�ر �أندية �أوروبية على منع 
العبيها من �ل�صفر �إىل دول م�صنفة 
�ل���ائ���ح���ة �حل����م����ر�ء، لعدم  ���ص��م��ن 
بعد  طويل  �صحي  ع��زل  يف  و�صعهم 

عودتهم.
�إنكليزية،  دوري����ات  رو�ب���ط  ودع��م��ت 
حقوق  وبرتغالية  �إيطالية  �إ�صبانية، 
�إىل  العبيها  ت�صريح  بعدم  �أنديتها 
فرو�س  ت��ف�����ص��ي  ف��ي��ه��ا  ي��رت��ف��ع  دول 

كورونا.
بخ�صارة  تيتي مهدد  �أن  يعني  وه��ذ� 
�صمن ت�صكيلته  العبا   25 من   15
�إىل  للتاأهل  طريقها  يف  تبدو  �لتي 

نهائيات مونديال 2022.
�لت�صعة  �ل��اع��ب��ني  ب��ني  �إث���ن���ان م��ن 
يحرتفان  تيتي  ��صتدعاهم  �ل��ذي��ن 

�ل������دوري������ات �الرب����ع����ة:  �إح��������دى  يف 
مدريد  )ري��ال  فيني�صيو�س  �ملهاجم 
�لو�صط ماتيو�س  �الإ�صباين( والعب 

نوني�س )�صبورتينغ �لربتغايل(.
ب��اول��ي�����ص��ت��ا من�صق  وق����ال ج��ون��ي��ن��ي��و 
�ملنتخب �لوطني يف بيان �ن �الحتاد 
�لرب�زيلي "ال ي�صتبعد �أي العب عن 
لعدم  نظر�  لكن  �صبتمرب.  مباريات 
�ليقني ب�صاأن توفر العبني، خ�صو�صا 
قر�ر  غياب  ظل  ويف  بريطانيا،  من 
ر ����ص��ت��دع��اء م��زي��د من  ح��ا���ص��م، ت��ق��ررّ

�لاعبني لائحة �الأ�صلية".
غ�صون  يف  ��صتعد�د�تنا  "تبد�أ  تابع 
�لت�صفيات  ر:  ن����ك����ررّ �أي��������ام.  ث���اث���ة 
�لعامل،  ك��اأ���س  مب��ث��اب��ة  ل��ن��ا  بالن�صبة 
�النتظار  ميكننا  ال  �ل�صبب  ول��ه��ذ� 
�لاعبني  ه���وي���ة  مل���ع���رف���ة  كثر�" 

�ملتاحني.
ب��د�ي��ة كا�صحة يف  �ل��رب�زي��ل  وحتقق 
6 مر�ت  ف���وزه���ا  ب��ع��د  �ل��ت�����ص��ف��ي��ات، 

6 م��ب��اري��ات، لتبتعد عن  �أ���ص��ل  م��ن 
علما  ن��ق��اط،   6 �لثانية  �الأرج��ن��ت��ني 
�أ�صل  من  منتخبات  �أرب��ع��ة  �أول  ب��اأن 

ع�صرة تتاأهل مبا�صرة �إىل �لنهائيات 
�ملقبل يف قطر  �ل��ع��ام  نهاية  �مل��ق��ررة 
للمرة  �مل��ون��دي��ال  ت�صت�صيف  �ل��ت��ي 

�الأوىل يف �ل�صرق �الأو�صط.
من بني �لاعبني �لت�صعة �مل�صتدعني 
ملو�جهة ت�صيلي يف 2 �أيلول/�صبتمرب 

�الأرجنتني  م���ع  �ل��ق��م��ة  وم���و�ج���ه���ة 
�ملهاجم  ��صم  ي��ربز  منه،  �لتا�صع  يف 

�ملخ�صرم هولك.

�لعامل  ب��ط��ل��ة  �ل����رب�زي����ل،  وت���و�ج���ه 
خ���م�������س م��������ر�ت )رق��������م ق���ي���ا����ص���ي(، 
رئي�صيني  الع���ب���ني  خ�������ص���ارة  خ��ط��ر 
�الإنكليزي  �ل����دوري  م��ن  خ�صو�صا 
�أل��ي�����ص��ون، روب��رت��و فرمينو  �أم��ث��ال 
وغابريال  �إي��در���ص��ون  )ل��ي��ف��رب��ول(، 
تياغو  �صيتي(  )مان�ص�صرت  جيزو�س 
�صيلفا )ت�صل�صي( وفريد )مان�ص�صرت 

يونايتد(.
�لنجم  ي�صارك  �أن  �ملتوقع  م��ن  لكن 
�الأول للمنتخب نيمار العب باري�س 
�صان جرمان �لفرن�صي، خ�صو�صا يف 
�لفريق  يف  �جلديد  زميله  مو�جهة 
ليونيل  �الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  �ل��ب��اري�����ص��ي 

مي�صي يف �صاو باولو.
وقد يجرب �لاعبون �لذين يزورون 
�حل����م����ر�ء يف  �ل���ائ���ح���ة  ع���ل���ى  دوال 
فندق  ���ص��ح��ي يف  ل���ع���زل  �خل�������ص���وع 
ت��خ��ت��اره �حل��ك��وم��ة �الإن��ك��ل��ي��زي��ة ملدة 
ع�����ص��رة �أي����ام، م��ا ي��ح��رم ف��رق��ه��م من 

ج��ه��وده��م ط����و�ل ه���ذه �ل���ف���رتة �إىل 
ع��ن��ه��ا ب�صبب  ي��غ��ي��ب��ون  �ل���ت���ي  �مل�����دة 

�مل�صاركة مع بادهم.
وحث رئي�س �الحتاد �لدويل )فيفا( 
�الأندية  �الأرب���ع���اء  �إنفانتينو  ج��اين 
مع  �لت�صامن"  "�إظهار  ع���ل���ى 
�أن يتطرق  �لوطنية، دون  �ملنتخبات 
يرف�س حترير  ملن  لعقوبات ممكنة 

العبيه- �الإ�صافات �لرب�زيلية:
)�أتلتيكو  �إيفر�صون  �ملرمى:  حر��صة 

مينرو(، �صانتو�س )�أتلتيكو(
دفاع: مر�ند� )�صاو باولو(

و�������������ص������������ط: �إي������دي������ن������ي������ل�������������ص������ون 
)�إن�����رتن�����ا������ص�����ي�����ون�����ال(، ج���ر����ص���ون 
ماتيو�س  �ل��ف��رن�����ص��ي(،  )م��ر���ص��ي��ل��ي��ا 

نوني�س )�صبورتينغ �لربتغايل(
مينرو(،  )�أتلتيكو  هولك  ه��ج��وم: 
م�����ال�����ك�����وم )زي�����ن�����ي�����ت �ل�����رو������ص�����ي(، 
ف���ي���ن���ي�������ص���ي���و����س )ري������������ال م����دري����د 

�الإ�صباين(.

الربازيل ت�ستدعي ت�سعة العبني لتعوي�س املقاطعة 

�إىل مو�طنه  �الإنكليزي  �صي�صوكو من توتنهام  �لفرن�صي مو�صى  �لدويل  �لو�صط  �نتقل العب 
و�تفورد ملدة عامني، بح�صب ما �أعلن �لفريقان.

قال و�تفورد يف بيان �جلمعة "ي�صعد هورنت�س �الإعان عن �لفرن�صي �ملخ�صرم كثر�ً مو�صى 
عام  توتنهام  �إىل  �ن�صمرّ  تولوز،  يف  ن�صاأ  �ل��ذي  عاما(   32( �صي�صوكو  توتنهام".  من  �صي�صوكو 
202 مبار�تني يف خمتلف  �أل��و�ن �صبرز يف  �أي�صا، وحمل  �الإنكليزي  نيوكا�صل  من   2016

م �أف�صل مو��صمه مع نادي �صمال لندن يف 2018-2019، وكان دوره رئي�صاً يف  �مل�صابقات. قدرّ
بلوغه نهائي دوري �أبطال �أوروبا �لذي خ�صره �أمام ليفربول �صفر2-.

 2016 �أوروب���ا  وك��اأ���س   2014 مونديال  خ�صو�صاً  فرن�صا،  منتخب  مع  م��ب��ار�ة   71 خا�س 
و2020. وقد يحمل �ألو�ن فريقه �جلديد �الأحد خال زيارة و�تفورد لتوتنهام بالذ�ت �صمن 

�ملرحلة �لثالثة من �لدوري �الإنكليزي.

الفرن�سي �سي�سوكو من توتنهام
 اإىل واتفورد 

رونالدو...املتعط�س الدائم والباحث 
عن املزيد يف �سن الـ36 

مان�س�سرت �سيتي يك�سف النقاب 
عن متثايل كومباين و �سيلفا

•• مان�ش�شرت-وام:

وللمرة  �م�س  �لقدم  لكرة  �صيتي  مان�ص�صرت  نادي  ك�صف 
��صتاد �الحتاد  �لنقاب عن متثالني جديدين يف  �الأوىل 
كومباين  �لبلجيكي  هما  �ل��ن��ادي،  �أ�صاطر  من  الثنني 
�لنادي  و�أت�����اح  ���ص��ي��ل��ف��ا،  دي��ف��ي��د  و�ال���ص��ب��اين  فين�صينت، 
�لفر�صة جلمهوه يف خمتلف �أنحاء �لعامل مل�صاهدة هذه 

�ملنحوتات من خال فيديو خا�س بهذه �ملنا�صبة.
با�صتخد�م  �صكوت  �آن��دي  �لنحات  �لتمثالني  ب�صنع  ق��ام 
هذه  �إ�صاءة  و�صتتم  �ملجلفن.  �لفوالذ  من  �لقطع  �آالف 

�لتماثيل باأ�صو�ء زرقاء يف �مل�صاء.
ُولد �أندي �صكوت يف جا�صكو وتخرج من كلية �لفنون، 
وي��ع��د و�ح�����د�ً م��ن �أ���ص��ه��ر �ل��ن��ح��ات��ني يف �ل��ع��امل بف�صل 
�لتقليدية  �حلرفية  على  يرتكز  و�ل��ذي  �ملبتكر  �أ�صلوبه 
�أعماله  حمفظة  وت�صم  �حل��دي��ث��ة،  �لت�صنيع  وتقنيات 
فنياً معا�صر�ً يف  80 م�صروعاً  �أكر من  �ملميزة  �لفنية 
�آندي  ويعمل  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  وخمتلف  �ملتحدة  �ململكة 
فيادلفيا  مدينة  يف  به  �خلا�س  �ال�صتوديو  من  حالياً 
�لفنية  �أعماله  �الأمريكية على نحت  �ملتحدة  بالواليات 

با�صتخد�م �لفوالذ �ملجلفن.
بد�أ �لفنان �لعاملي �لعمل على تنفيذ �ملنحوتتني لكل من 
كومباين و�صيلفا يف يونيو 2020، ومت نقلهما بو��صطة 
"�الحتاد للطر�ن" يف �ملوعد �ملحدد من فيادلفيا �إىل 

مدينة مان�ص�صرت يف وقت �صابق من هذ� �ل�صهر.
وتهدف فكرة �إن�صاء هذه �ملنحوتات �إىل تذكر جماهر 
�لذي لعبه كل  �الأ�صا�صي  بالدور  �صيتي  نادي مان�ص�صرت 
�لبطوالت  �لكثر من  و�صيلفا يف حتقيق  كومباين  من 
و�ل��ن��ج��اح��ات و�الإجن�����از�ت يف و�ح���دة م��ن �أك���ر �ملر�حل 
 127 لنحو  �ملمتد  �ل��ن��ادي  تاريخ  يف  متيز�ً  �لتاريخية 

عاماً.
رئي�س  �مل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  م��ع��ايل  ق���ال  م��ن جهته 
جمل�س �إد�رة نادي مان�ص�صرت �صيتي لكرة �لقدم: "حظي 
�ر�صنال  م��ع  �م�����س  م��ب��ار�ة  ح�����ص��رو�  �ل��ذي��ن  �مل�صجعون 
بفر�صة م�صاهدة �لتماثيل عن قرب الأول مرة، و�أمتنى 
للحظات  ذكرياتهم  �جلميلة  �ملنحوتات  ه��ذه  تعيد  �أن 
�ال�صتثنائية �لتي �صجلها هذ�ن �لنجمان خال �ل�صنو�ت 

�لع�صر �ملا�صية".
ق��وة ومرونة  �إب���ر�ز  �أن��دي يف  "تتج�صد مهارة  و�أ���ص��اف: 
�ملعا�صر  �ل��ف��ن  تقنيات  خ���ال  م��ن  وفين�صينت  دي��ف��ي��د 
و��صتخد�مه للمو�د �ل�صناعية، مما جعل �أعماله �لفنية 
وجاري  �صيتي.  مان�ص�صرت  وجوهر  �أ�صلوب  مع  تتو�فق 
�لعمل على متثال �صرجيو �أجويرو ونتطلع �إىل تكرمي 
بع�صر  �لقادمة  �الأج��ي��ال  وتذكر  �ملقبل،  �لعام  يف  �إرث��ه 
�ل�صيتي �لذي كان هوؤالء �لرجال �لثاثة جزًء� ال يتجز�أ 

منه".
��صتاد  يف  �جل��دي��دة  �لتماثيل  ع��ن  �لك�صف  ومبنا�صبة 
بالغة  ب�����ص��ع��ادة  "�أ�صعر  ���ص��ك��وت:  �آن�����دي  ق���ال  �الحت������اد، 
�لكثر  يعني  و�ل��ذي  �ملميز  �مل�صروع  ه��ذ�  يف  مب�صاركتي 
بال�صعادة  وت�صعرهم  �صيتي،  مان�ص�صرت  ن��ادي  جلمهور 
ي�صتمتع  �أن  "�آمل  و�أ�صاف:  �ملف�صل".  بناديهم  و�لفخر 
م�صجعو مان�ص�صرت �صيتي بهذه �الأعمال �لفنية لهوؤالء 
�لنجوم �لذين حتولو� �إىل �أ�صاطر يف عامل كرة �لقدم، 
ق�صارى  بذلت  ولهذ�  �ملهمة  بهذه  بتكليفي  فخور  و�أن��ا 

جهدي لتخليد �إجناز�تهم".
كومباين،  فن�صنت  �لبلجيكي  �لاعب  قال  ناحيته  من 
�أكن  ""مل  �صيتي:  مان�ص�صرت  لفريق  �ل�صابق  �ل��ق��ائ��د 
�لعظيم  �ل��ن��ادي  ه��ذ�  قبل  م��ن  تكرميي  يتم  �أن  �أت��وق��ع 
بهذه �لطريقة. ومبا �أن زوجتي من مدينة مان�ص�صرت، 
و�أطفايل ولدو� يف هذه �ملدينة، �صيكون لديهم �الآن �صيئ 
�ل���دو�م مبا حققه و�ل��ده��م يف ع��امل كرة  يذكرهم على 
�لقدم، وهو �صيء ال ميكنني و�صفه". و�أ�صاف: "تفاجاأت 
�أمر  �إنه  �الأوىل،  للمرة  �صاهدته  �لتمثال عندما  بحجم 

يعني يل �لكثر".
ب�صكل  حياتي  "تغرت  �صيلفا:  ديفيد  �ال�صباين  وق��ال 
و�أنا  �صيتي،  ت��و�ج��دي مع مان�ص�صرت  ف��رتة  كبر خ��ال 
فخور للغاية باالإجناز�ت �لتي حققناها خال �ل�صنو�ت 
�لر�ئع..�صعرت  �ل��ت��ك��رمي  ب��ه��ذ�  ج���د�ً  و�صعيد  �مل��ا���ص��ي��ة، 
وقلت  �لتمثال الأول مرة،  ر�أي��ت  باإح�صا�س مميز عندما 
لنف�صي �أنه ي�صبهني للغاية ويج�صد �لطريقة �لتي �أحب 
�أن �ألعب بها، و�أعجبني �لو�صع �لذي �ختاره �لنحات فهو 
�ألعب فيها على  �لتي كنت  بتلك �الأوق��ات  يذكرين حقاً 

�أر�س �مللعب ".
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 130 ��صرتدرّ �حتاد �أمركا �جلنوبية لكرة �لقدم )كومنيبول( 
مليون دوالر �ختل�صها ب�صكل غر قانوين م�صوؤولون �صابقون يف 
بالف�صاد، بح�صب ما  و�أع�صاء �حت��اد�ت وطنية مد�نون  �صفوفه 

�أعلن يف بيان �أم�س �الأول �جلمعة.
كتب كومنيبول يف موقعه عار�صاً �آخر نتائجه �ملالية بعد ت�صليمه 
هذ� �الأ�صبوع 71 مليون دوالر من �لق�صاء �الأمركي، يف �إطار 

ة �صنو�ت. ف�صيحة هزت �أركان �الحتاد �لدويل )فيفا( قبل عدرّ
بطريقة  �مل�صتاأثرة  �الأم��و�ل  "��صرتد�د  بيانه  يف  كومنيبول  ذكر 
2016 مع رئا�صة  ع��ام  ب��د�أ  �إج���ر�ء  غر نظامية هو ج��زء من 

�أليخاندرو دومينغي�س".
و�إىل �الأم��و�ل �ملر�صلة من قبل وز�رة �لعدل �الأمركية، ��صرتدرّ 
رئي�صه  وورثة  �ل�صوي�صرية  �ملحاكم  �أمو�ال من  �أي�صاً  كومنيبول 
�ل�����ص��اب��ق �ل��ب��ار�غ��وي��اين ن��ي��ك��وال���س ل��ي��و���س �مل��ت��ويف ع���ام 2020 

و�لبالغة نحو 16 مليون دوالر.
و�صوي�صر�  �ملتحدة  �ل��والي��ات  من  كل  يف  �لعامة  �لنيابة  وكانت 
من  دوالر  م��ل��ي��ون   38 م���ن  �أك����ر  ب���اإع���ادة   2020 يف  �أم�����رت 
�حل�صابات �ملفتوحة من قبل ليو�س و�أمينه �لعام �ل�صابق �إدو�ردو 
ديلوكا. يف �ملجمل، بلغت ح�صابات �مل�صوؤولني �ل�صابقني �أكر من 

دوالر. مليون   56
نحو  �ملجموع  بلغ  دوالر(،  مليون  �أم��و�ل �جلمعة )71  وباإعادة 

دوالر. مليون   130
"هذه �الأمو�ل �ملعادة �إىل كومنيبول �صت�صتخدم  �أ�صاف �الحتاد 
�ل���ق���دم �الأمركية  ك����رة  ب��ت��ط��وي��ر  م�����ص��اري��ع م��رت��ب��ط��ة  ل���دع���م 

�جلنوبية".
تابع "مل يعد ُينظر �إىل كومنيبول من قبل �لق�صاء �الأمركي 
�أنه  �الآن على  �ليه  ُينظر  وبات  للقو�نني  كيان منتهك  �أنه  على 

منظمة �صحية لاحتيال و�الأعمال غر �مل�صروعة �ملختلفة".

كومنيبول ي�سرتد 130 مليون دوالر من اختال�سات الف�ساد 

يف  ل  �الأورّ ل��ق��ب��ه  �ل��زم��ال��ك  خ��ط��ف 
�لقدم منذ  لكرة  �مل�صري  �ل��دوري 
2015 و�لثالث ع�صر يف تاريخه، 
�أم����ام  �لفنيرّة"  "�أف�صليته  ب��ع��د 
برغم  �الأه��ل��ي،  �لتاريخي  غرميه 

�الأزمات �الإد�رية �ملتاحقة.
وح�صمت �لقلعة �لبي�صاء �للقب يف 
�ملرحلة قبل �الأخ��رة من �لدوري 
�ل�صبت،  ر����ص���م���ي���اً  ي��خ��ت��ت��م  �ل������ذي 
�أربع  بفارق  "زملكاوية"  ب�صد�رة 
ج باللقب  ن��ق��اط ع��ن �الأه��ل��ي �مل��ت��ورّ

قيا�صية. ة  مررّ  42
حار�س  �ل�صيد  �لو�حد  عبد  يعترب 
مرمى �لزمالك �ل�صابق يف حديث 
"�إحر�ز  �أن  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة 
�أق��وى �لبطوالت  �ل���دوري هو من 
ة  لعدرّ �لزمالك  عليها  ح�صل  �لتي 
�أ���ص��ب��اب، �أب���رزه���ا �أن��ه��ا ج���اءت بعد 
جانب  من  وقوية  �صر�صة  مناف�صة 
وُي�صارع  ُيقاتل  ظل  �ل��ذي  �الأهلي 
م����ن �أج�������ل ل���ق���ب���ه �مل���ف�������ص���ل حتى 

يح�صم  �أن  قبل  �الأخ����رة،  �الأم��ت��ار 
�لذين ك�صفو� عن  �لزمالك  رجال 

معدن �أ�صيل".
�لذي حر�س عرين  �ل�صيد  ي�صيف 
و2014   1997 ب��ني  �ل��زم��ال��ك 
�س  تعررّ �لتحديات.  مو�صم  "كان 
للغاية  ع��ا���ص��ف  مل��و���ص��م  �ل��زم��ال��ك 
�أبطال  دوري  ل��ق��ب  خ�����ص��ارة  ب��ع��د 
�إفريقيا، يف �لن�صخة قبل �ملا�صية" 
وب��ال��ت��ح��دي��د يف ت�����ص��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمرب 2020 �أمام �الأهلي.
تابع "كانت خ�صارة كفيلة بتحطيم 
�لاعبني  بع�س  لكن  �جليل،  هذ� 
وجنحو�  ق��وي��ة  �صخ�صية  ل��دي��ه��م 
�لن�صاب  �إىل  �الأم�������ور  �إع�������ادة  يف 
حامد  طارق  غر�ر  على  �ل�صحيح، 
و�ملغربي �أ�صرف بن�صرقي وحممود 
عبد �لر�زق �صيكاباال باالإ�صافة �إىل 
�ل�صفة  )زيزو(".على  �صيد  �أحمد 
�لدين  �صاح  وليد  ي��رى  �ملقابلة، 
�لت�صعينيات  فرتة  يف  �الأهلي  جنم 

"يعود  لقبه  "�الأحمر"  فقد�ن  �أن 
�أهم  فنية.  الأ�صباب  �الأول  �ملقام  يف 
ه �لدفاعي  �الأمور كانت �صعف خطرّ
��صتقبال  ك���رة  �ل���ق���ول  مي��ك��ن  �أو 

�الأهد�ف".
�لهجومي  �ل��و���ص��ط  الع���ب  ور�أى 
�أن  ع���ام���ا   49 �ل���ب���ال���غ  �ل�������ص���اب���ق 
�����ص���ت���ق���ب���ال م���رم���ى �الأه�����ل�����ي 29 
"معدل كبر  34 مبار�ة  هدفا يف 
على  �ملناف�صة  يريد  لفريق  للغاية 
�صباك  �ه���ت���زت  ف��ي��م��ا  �لدوري"، 

ة. �لزمالك 21 مررّ
"خ�صر  ب���ر����س  ل��ف��ر�ن�����س  ي�����ص��ي��ف 
�لنقاط  م����ن  �ل����ع����دي����د  �الأه�����ل�����ي 
�ل�صهلة وبالتحديد يف دور �الإياب، 
ل��ك��ن �الإج���ه���اد �ل��ك��ب��ر ل��ع��ب دوره 
ن���ظ���ًر� ل���روزن���ام���ت���ه �مل���زدح���م���ة يف 
�أح���رز لقبه  �ل���ذي  دوري �الأب��ط��ال 
ح�صاب  على  قيا�صية  عا�صرة  )مرة 
�إفريقي(،  �جلنوب  ت�صيف�س  كايزر 
باالإ�صافة �إىل كاأ�س �لعامل لاأندية 

ثم  �مل��ا���ص��ي(،  �صباط/فرب�ير  )يف 
ب��ع��د ذل���ك �ل�����ص��وب��ر �الإف���ري���ق���ي يف 
�لدوحة )فاز به على نه�صة بركان 
�مل��غ��رب��ي(، ك��ل ذل��ك �أره���ق �لفريق 
�الإ�صابات  م��ن  كبر  ع��دد  و�أحل���ق 

بالاعبني."
ات  خ�صرّ عدة  يف  مررّ  �لزمالك  لكن 
�إىل  �أدرّت  �لتي  �أب��رزه��ا تلك  �إد�ري���ة 
رئ��ي�����ص��ه �جل����ديل مرت�صى  رح��ي��ل 

من�صور.
د �حلار�س �لتاريخي للزمالك  يوؤكرّ
عبد �لو�حد �ل�صيد )44 عاما( �أن 
عدم �ال�صتقر�ر �الإد�ري بعد رحيل 
م��رت�����ص��ى م��ن�����ص��ور وت��ع��ي��ني جلنة 
موقتة �أعقبها جلنة �أخرى ز�د من 
�لدوري  ببطولة  �النت�صار  فرحة 
منذ  �الإد�ري  �ال���ص��ت��ق��ر�ر  "عدم 
�ملا�صي  �لعام  يف  �الأخ���رة  �ل�صهور 
�لتحديات. مل تكن  �أك��رب  كان من 
�ملوقتة  �للجنة  مع  �أف�صل  �الأم��ور 
ثم جاءت �للجنة �حلالية برئا�صة 

�إىل  �لنادي  فاأعادت  لبيب،  ح�صني 
عزل  يف  وجنحت  �ل�صحيح  �مل�صار 
�لفريق عن �أية م�صكات �إد�رية".

على  �ل��زم��ال��ك  جن���اح  يقت�صر  مل 
ج  �صعيد ك��رة �ل��ق��دم ف��ق��ط، ب��ل تورّ
باألقاب حملية وقارية يف كرة �ليد 

و�ل�صلة و�لطائرة هذ� �ملو�صم.
�مل�صري  �مل���ن���ت���خ���ب  جن����م  وي�������رى 
�ل�����ص��اب��ق ع��ب��د �ل��ظ��اه��ر �ل�����ص��ق��ا، �أن 
ما ح�صم بطولة �لدوري للزمالك 
غ���ر معتادة  �أم������ور  �مل���و����ص���م  ه����ذ� 

�لبي�صاء  �لقلعة  ف��ري��ق  يف  ك��ث��ًر� 
�أجد  �إد�ري�����ة ك��ن��ت  �أزم����ة  ك��ل  "مع 
�إىل  يعود  وه��ذ�  متما�صكا  �لفريق 
�لذين  �خل��ربة  �أ�صحاب  �لاعبني 
ملرّو� �ل�صمل د�خلياً. غالباً ما كانت 
بظالها  ُتلقي  �الإد�ري����ة  �الأزم����ات 
على �لفريق وتوؤثر على نتائجه".

و�عترب �ل�صقا �أن مع�صكر �لزمالك 
�الإ�صكندرية خال فرتة  �ملغلق يف 
�ق���رت�ح���اً  "كان  �ل�������دوري  ت���وق���ف 
�لفرن�صي  �مل��درب  جانب  من  ر�ئعاً 

دور  له  و�ل��ذي  كارترون  باتري�س 
�ل���دوري،  ببطولة  �ل��ف��وز  يف  كبر 
حيث جنح يف �ل�صيطرة على غرف 
�صلفه  رح��ل  �أن  بعد  �ملاب�س  خلع 
بات�صيكو" يف  ج��امي��ي  �ل��ربت��غ��ايل 

�صهر �آذ�ر/مار�س �ملا�صي.
د �ملد�فع �لذي �حرتف طويا  و�صدرّ
يف �لدوري �لرتكي مطلع �الألفية 
�أن �لزمالك "�صحن بطارياته على 
بخاف  ه��ن��اك،  �ل��ب��دين  �ل�صعيد 
�الأهلي �لذي ظهر عليه �الإرهاق ما 

�أدى ب��ر�أي��ي خل�����ص��ارت��ه �ل��ل��ق��ب. ال 
بكل  ي���ت���وج  �أن  ف���ري���ق  الأي  مي��ك��ن 
فمنذ  يخو�صها،  �لتي  �ل��ب��ط��والت 
�أن توىل )�جلنوب �إفريقي( بيت�صو 
مطلع  �الأهلي  تدريب  مو�صيماين 
ت�صرين �الأول/�أكتوبر �ملا�صي جنح 
وكاأ�س  �ل���دوري  ببطولة  �ل��ف��وز  يف 
�أفريقيا  �أب����ط����ال  ودوري  م�����ص��ر 
من  جديدة  ن�صخة  �إىل  باالإ�صافة 
و�لكاأ�س  �أف��ري��ق��ي��ا  �أب���ط���ال  دوري 

�ل�صوبر �الأفريقي."

الزمالك يتغلب على اأزماته 
ويح�سم مبارزته مع االأهلي 

هاالند ي�سجل هدفًا قاتاًل 
لدورمتوند على هوفنهامي

�صجل �ملهاجم �إرلينغ هاالند هدفاً قاتًا يف �لوقت �ملحت�صب 
على   2-3 للفوز  دورمت��ون��د  برو�صيا  ليقود  �ل�صائع  ب��دل 
�الأملاين  �الأوىل  �لدرجة  دوري  ليت�صدر  هوفنهامي  �صيفه 

لكرة �لقدم.
و���ص��دد �أن���دري���ه ك��ر�م��اري��ت�����س م��ه��اج��م ه��وف��ن��ه��امي يف �إطار 
�أوليفر  �حلار�س  زميله  و�أنقذ  �لثالثة  �لدقيقة  يف  �ملرمى 
باومان كرة خطرة من جيوفاين رينا العب دورمتوند يف 

بد�ية نارية للمبار�ة.
�إ�صارة للمزيد من �الإث��ارة حيث متا�صك  �أنها �صتكون  وبد� 
�ل��ك��ر�ت �لعر�صية يف بد�ية  �ل��ع��دي��د م��ن  �أم���ام  دورمت��ون��د 
�لي�صار  �أن ي�صن ه��ج��وم��ا م��ن ج��ه��ة  ق��ب��ل  �ل��ث��اين  �ل�����ص��وط 

لتنتهي �لكرة �إىل رينا �لذي �فتتح �لت�صجيل.

�لدقيقة  يف  �لتعادل  ل��ي��درك  �ل�صغط  هوفنهامي  وو����ص��ل 
كري�صتوف  �إىل  ر�ئعة  كرة  جيجر  ديني�س  قدم  حني   61

بوجمارترن خلف �لدفاع لي�صعها �جلناح يف �ل�صباك.
لكن دورمتوند تقدم جمدد� بعد ثماين دقائق �أخرى بعد 
�أن رو�س جود بلينغهام كرة د�خل �ملنطقة ليجعل �لنتيجة 
�لتعادل  نقطة  خطف  �أن���ه  دب���ور  موؤن�س  و�أع��ت��ق��د   .1-2
�أن �صجل يف �لدقيقة �الأخ��رة من �لوقت  لهوفنهامي بعد 
و�صط  بدقيقة  بعدها  �ل��ف��وز  ح�صم  ه��االن��د  لكن  �الأ���ص��ل��ي 

فرحة غامرة من جماهر �لفريق �صاحب �ل�صيافة.
 98 �لدقيقة  �لنهاية يف  ومتا�صك دورمتوند حتى �صفارة 
ليت�صدر �لرتتيب ب�صت نقاط من ثاث مباريات متفوقا 

بفارق �الأهد�ف على فولف�صبورغ �لذي لعب مبار�تني.

الكندي: نطبق اأعلى معايري اجلودة يف اكت�ساف املواهب و�سقل املهارات

�سهد خمي�س حترز برونزية جديدة لالإمارات يف بطولة اآ�سيا ل�سباب ونا�سئي املالكمة
•• دبي-وام:

�ملاكمة  لنا�صئات  �الإم���ار�ت  منتخب  العبة  خمي�س  �صهد  �أح��رزت 
ونا�صئي  ل�صباب  �آ�صيا  للفتيات، يف بطولة  ثانية  برونزية  ميد�لية 
بتنظيم  دبي  مريديان  لو  فندق  �صالة  يف  حاليا  �ملقامة  �ملاكمة 
�الآ�صيوي  �الحت���ادي���ن  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للماكمة  �الإم�����ار�ت  �حت���اد 
و�لدويل. وتعد برونزية �صهد خمي�س �الأوىل يف �صجلها �لريا�صي. 
باأنه  و�صفته  حيث  �الإجن���از  بهذ�  �صعادتها  ع��ن  �لاعبة  وع��ربت 
�أنها �صتو��صل  �إىل  حمطة مهمة مل�صتقبل ريا�صي متميز، م�صرة 

تدريباتها لتحقيق �ملزيد من �النت�صار�ت يف كافة �ملحافل.
و�لتقدير  بال�صكر  خمي�س  �صهد  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل��اك��م��ة  وت��ق��دم��ت 
وعائلتها  �لقتالية  للفنون  �ل��ف��ج��رة  ول��ن��ادي  �مل��اك��م��ة  الحت���اد 
و�ملدير �لفني حممد م�صبح �ل�صبلي، وجهازه �لفني للدعم �لذي 

قادها �إىل حتقيق هذ� �الإجناز.
مارينا  �لكاز�خ�صتانية  للماكمة  �ل��دويل  �الحت��اد  ممثلة  و�أب���دت 

تطبيق  للبطولة،  �لكبر  �لتنظيمي  للنجاح  كبر�  �رت��ي��اح��ا  ين 
�ل��دق��ة وفقا  �الإج������ر�ء�ت �الح���رت�زي���ة جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا مبنتهى 
للتغطية  �صعادتها  عن  ع��ربت  كما  �ملعتمد.  �لطبي  للربوتوكول 
�ليومية  �ل�صحف  عرب  �أو  �لتلفزيونية  �صو�ء  �ملميزة،  �الإعامية 
�الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  �أن  �إىل  م�صرة  �لرقمية،  و�ملن�صات 
�لقارة  �الأع���ل���ى يف  ه��ي  ت��ع��د  و����ص��ع��ة  ���ص��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق تغطية 
�لتفاعل مع �حلدث،  �ل�صادرة عن حجم  لاأرقام  وفقا  �الآ�صيوية 
�الآ���ص��ي��وي برئا�صة  �مل��ب��ذول��ة م��ن قبل �الحت���اد  مبايعك�س �جل��ه��ود 

�صعادة �أن�س �لعتيبة يف جمال ن�صر �للعبة، و�صناعة �الأبطال.
يف  �لنجاح  حتقيق  �الإم����ار�ت  على  غريبا  "لي�س  م��اري��ن��ا:  وق��ال��ت 
ب�صعادة  و�أ�صعر  �لريا�صية،  و�لتجمعات  �الأح��د�ث  الأكرب  تنظيمها 
على  �لعامل  بها  ��صتثنائية مير  �ملخرجات يف مرحلة  لتلك  بالغة 
�للجنة  برئي�س  لقائها  خال  ذلك  جاء  كورونا".  جائحة  خلفية 
�الإعامية للبطولة و�ملتحدث �لر�صمي عبد�هلل بوعتابة �لزعابي، 
و�لذي �أكد بدوره �أن �الإعام هو �ل�صريك �ال�صرت�تيجي لنجاح كل 

فعاليات �الحتاد، خ�صو�صا مع �إقامة �ملناف�صات  دون جمهور.
للنا�صئني لكا �جلن�صني  �لنهائية  �ملباريات  �ليوم �الأحد  وتنطلق 
�ل�صباب  نهائيات  �الث��ن��ني  غ���د�ً  �صيقام  بينما  ن���ز�ال   26 ب��اإق��ام��ة 

و�ل�صابات باإجمايل 25 نز�ال.
�أخ��رى يف �ليومني �ملقبلني،  وترتقب �الإم��ار�ت حتقيق ميد�ليات 
حيث �صتخو�س كل من رحمة �ملر�صدي و مرمي عادل مبار�تيهما 

�لنهائيتني، لنيل �إحدى �لذهبيتني �أو �لف�صيتني.
�إد�رة �حتاد �الإمار�ت  ومن جهته قال عمر �لكندي ع�صو جمل�س 
حققته  �ل��ذي  �لنجاح  �إن  �لفنية  �للجنة  رئي�س  نائب  للماكمة 
�ملعقودة عليهن، ويوؤكد  �لكبرة  �الإم��ار�ت يفي بالطموحات  بنات 
�ل�صحيح،  �الجت��اه  يف  ي�صر  �ملدرو�صة  با�صرت�تيجيته  �الحت��اد  �أن 

وي�صت�صرف م�صتقبا و�عد�.
و�أ�صاف:" نطبق �أعلى معاير �جلودة يف بر�مج �كت�صاف �ملو�هب 
حتقيق  �أج��ل  من  و�لاعبات  �لاعبني  وتطوير  �مل��ه��ار�ت  و�صقل 

نقلة نوعية كبرة يف تلك �لريا�صة �الأوملبية �ملهمة".

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

خلفان  علي  خمي�س  علي  �ملدعو/  فقد 
��صهم  �صهادة  �جلن�صية  �إمار�تي   - �لظاهري 
"MANAZEL89251630 �صادرة من

�صركة منازل - بعدد 7506 �صهما ، من يجدها 
رقم  �و  �عاه  �ملدونة  بال�صركة  �الإت�صال  عليه 

 0506180180

فقدان �شهادة ا�شهم
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
اأداء  اأمر   AJCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001191/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �صركة �ل�صقر للمقاوالت - ذ م م  
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد رفيق حممد علي - �جلن�صية باك�صتاين  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه. 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد 
لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف : 104000.0 
�أعاه خال )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - كرمي نبيل لوي�س اندراو�س   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003641/ 

�إىل �ملحكوم عليه : كرمي نبيل لوي�س �ندر�و�س 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ بنك �بوظبي �لتجاري )حاليا( )بنك �الإحتاد �لوطني �صابقا( �س م ع  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كاالآتي :

�ملجموع �لكلي �صاما �لر�صوم و�مل�صاريف 176266 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

يف الدعوى رقم 4208/2021/60 اأمر اأداء  
�ملنظورة يف : �أو�مر �الأد�ء و�نفاذ �لعقود �لتجارية رقم 203  

مو�صوع �لدعوى : تلتم�س �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة :- �أوال - �إ�صد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره 25،662 درهم خم�صة وع�صرون �لف و�صتمائة و�ثنان و�صتون درهما �إمار�تيا ، باالإ�صافة �ىل 
�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �إ�صتحقاق �ل�صيك يف تاريخ 2018/10/28 وحتى متام �ل�صد�د وبحكم م�صمول 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�صروفات  بالر�صوم  عليها  �ملدعي  بالز�م   : ثانيا  �لكفالة.  قيد  �ملعجل طليقا من  بالنفاذ 
�ملدعى : م�صانع �لب�صام �لعاملية - ذ م م  - عنو�نه : �الإم��ار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �خلان - �ل�صارقة - �صارع كورني�س 
�خلان - مبنى برج �أ�صا�س - �صقة مدخل �ملكاتب 205  - وميثله :  جا�صم علي عبد�هلل دمل �لرئي�صي   �ملطلوب �إعانه : 
�حلمد ملقاوالت �لبناء �س ذ م م - �صفته : مدعى عليه. مو�صوع �الإعان : طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة 
دبي �الإبتد�ئية بتاريخ 2021/7/5 بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 25،662 درهم خم�صة 
وع�صرون �لف و�صتمائة و�إثنان و�صتون درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2021/6/20 وحتى متام 
�ل�صد�د ، مع �لز�مه بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت طلب �لنفاذ �ملعجل.  ولكم 

�حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف التنفيذ رقم 754/2021/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  2021/621 عقاري جزئي  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 
)1.186.270 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�س - بجو�ر غرفة جتارة 
و�صناعة دبي - هاتف رقم 04/3874225 موبايل رقم 055/7016552 رقم مكاين 3113783794  

وميثله / حممد عبد�مللك م�صطفى �أهلي 
�ملطلوب �إعانه : ند� علي �أ�صغر �صر�زي �ول - �صفته : منفذ �صده   

م��و���ص��وع �الإع�����ان : ق��د �أق����ام عليك��� �ل���دع���وى �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �أع����اه و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
و�مل�صاريف.  �لر�صوم  �صاملة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   1186270.00

يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذ� �العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1169/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�صاد�صة رقم 227  
2021/1184 مدين جزئي، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 

)20586.5 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �لتنفيذ : �صعيد �صامل حممد عزيز �لهنائي - عنو�نه : �إمارة دبي - برج �ملنارة - �خلليج �لتجاري - �لطابق 30 ، 
مكتب رقم 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( هاتف : 044334327 - رقم مكاين 2466586507  

وميثله / �حمد ح�صن رم�صان �آل علي
�ملطلوب �إعانه : كي جي جي خلدمات �لتنظيف  - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 20586.5 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �صاملة �لر�صوم و�مل�صاريف. 

يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذ� �العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 1169/2021/208 تنفيذ مدين 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�صاد�صة رقم 227  
2021/1184 مدين جزئي، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره  مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 

)20586.5 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �لتنفيذ : �صعيد �صامل حممد عزيز �لهنائي - عنو�نه : �إمارة دبي - برج �ملنارة - �خلليج �لتجاري - �لطابق 30 ، 
مكتب رقم 3006 )خلف فندق جي دبليو ماريوت )ماركيز( هاتف : 044334327 - رقم مكاين 2466586507  

وميثله / �حمد ح�صن رم�صان �آل علي
�ملطلوب �إعانه : كي جي جي خلدمات �لتنظيف  - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 20586.5 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة �صاملة �لر�صوم و�مل�صاريف. 

يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�صر هذ� �العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13326 بتاريخ 2021/8/29 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 5993/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�صابعة رقم 228  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 3590/2021 �أمر �أد�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )54،945.00 درهم( �صاما للر�صوم و�مل�صاريف. 
طالب �لتنفيذ : حممد رفيق حممد ��صلم  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �حلمرية - ملك �صلطة 

مو�ين دبي - مبنى جمارك �حلمرية - �صارع �خلليج مكتب رقم 236  
�ملطلوب �إعانه : بفيرت �صينغ بلفانت �صينغ - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �الإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   54،945.00 وق���دره  ب��ه 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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يف حفل عائلي بهيج ، عا�صت قرية كفر �ل�صيخ �إبر�هيم مركز قوي�صنا ، 
�أوج فرحتها بزفاف �لعرو�س �صارة فايز رجب  على عري�صها �صعيد خالد 
بكر ، بح�صور جمع غفر من �أ�صرة �لعرو�صني و�الأهل و�الأ�صدقاء بنادي 

�لزر�عيني ببنها ، و��صتقبل �لعرو�صان �لتهاين و�لتربيكات و�صط �أجو�ء 
عائلية �صادها �لود و�ملحبة .

ومن جهته وجه �لزميل �الإعامي حم�صن ر��صد عم �لعرو�س و�صقيقاه 

لهما  متمنني  للعرو�صني  �لتهاين  خال�س  ر��صد  وحممد  ر��صد  جمدي 
بالذرية  وج���ل-  -ع��ز  �هلل  يرزقهما   �أن  �مل���وىل  �صائلني    ، �صعيدة  ح��ي��اة 

�ل�صاحلة.
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عائلة اآل رجب وبكر حتتفالن بزفاف �سعيد و�سارة

جزيرة يا�س ت�سيء معاملها باألوان العلم 
ال�سعودي مع عر�س مميز لالألعاب النارية 

�أبوظبي، عن  �أبوظبي بالتعاون مع د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة -  �أعلنت جزيرة يا�س، �لوجهة �لرتفيهية �لر�ئدة يف 
23 �صبتمرب �لقادم، حيث  �ل�91 للمملكة �لعربية �ل�صعودية، و�لذي ي�صادف  خططها لاحتفال باليوم �لوطني 
�صتكت�صي معامل �لوجهة باألو�ن علم �ململكة �لعربية �ل�صعودية.  و�صت�صهد جزيرة يا�س عر�صاً مميز�ً لاألعاب �لنارية، 
�حتفاًء باليوم �لوطني �ل�صعودي، و�لذي ينطلق من �لو�جهة �لبحرية ليا�س باي، وميكن م�صاهدته من جمموعة 
خمتارة من �لفنادق و�ملطاعم �لتي حتت�صنها �جلزيرة، ومن �ملقرر �أن تبد�أ �الحتفاالت �ل�صاعة 9 م�صاًء. كما �صيتم 
�جلميع  �أم��ام  �لفر�صة  الإتاحة  بالوجهة  �خلا�صة  �الن�صتغر�م  من�صة  على  �ال�صتثنائي  �لنارية  �الألعاب  عر�س  بث 
لا�صتمتاع مب�صاهدة �أروع عرو�س �الألعاب �لنارية، يف ظل �لظروف �ال�صتثنائية �لتي فر�صت قيود�ً على �لتجمعات 

كجزء �أ�صا�صي من �الإجر�ء�ت �الحرت�زية �لتي تلتزم بها جزيرة يا�س.

جناحًا واأكرث من 80 ثقافة تتاألق يف املو�سم 26 للقرية العاملية  فندق �ساطئ الظفرة يقدم ل�سيوفه 26 
جتربة اإقامة فاخرة فريدة من نوعها 

مفاجاآت �سيف دبي تقدم منحًا درا�سية
 مل�ساعدة العائالت على دفع ر�سوم املدار�س

�زدحاماً  �ل��ع��ام  �أوق����ات  �أك���ر  م��ن  و�ح����د�ً  �مل��د�ر���س  �إىل  �ل��ع��ودة  يعد مو�صم 
بد�ية  قبل  �ملتاجر  بزيارة  و�لطلبة  �الأم��ور  �أولياء  يقوم  حيث  للمت�صوقني، 
�لقرطا�صية  من  �ملدر�صية  �مل�صتلزمات  كافة  ل�صر�ء  �جلديد  �لدر��صي  �لعام 
�إط��ار مفاجاآت �صيف دب��ي، �لتي تقدم  و�الأج��ه��زة و�ملاب�س و�الأح��ذي��ة. ويف 
ل�صكان دبي وزو�رها فر�صة �حل�صول على جو�ئز كربى، ميكن للمت�صوقني 
تكاليف  تغطية  يف  للم�صاعدة  ن��ق��دي��ة  ب��ج��و�ئ��ز  �ل��ف��وز  �حل���ظ  ���ص��ع��د�ء  م��ن 
ي�صتفيدون  �ل��ذي��ن  للمت�صوقني  للعام �جل��دي��د.    وميكن  �ل��در����ص��ة  ر���ص��وم 
�لدورة  يف  �مل�صاركة  و�ملتاجر  �لت�صوق  مر�كز  يف  �لكربى  �لتخفي�صات  من 
�ل�ر�بعة و�لع�صرين ملفاجاآت �صيف دبي، تقا�صم جائزة نقدية كربى بقيمة 
للمنح  ر�ئعة  ترويجية  عرو�س  يف  �مل�صاركة  خ��ال  من  دره��م   275000
وت��ع��ود منحة  �ل�����ص��ن��وي.    �مل��د�ر���س  �إىل  �ل��ع��ودة  مو�صم  �لدر��صية مبنا�صبة 
مبفاجاآت  �خلا�صة  �لرتويجية  �لعرو�س  جمموعة  �إىل  �لدر��صية  مده�س 
�صيف دبي للعام �لثاين على �لتو�يل، لتمنح ع�صرة من �لطلبة من �صعد�ء 
250000 درهم، حيث يح�صل  �إجمالية بقيمة  �حلظ وعائاتهم جو�ئز 
كل فائز على 25000 درهم. ويقام �ل�صحب �خلا�س باملنحة نهاية مفاجاآت 

 �أع��ل��ن��ت �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، �أح���د �أكرب 
�ل���ع���امل  �ل���ث���ق���اف���ي���ة يف  �مل����ن����ت����زه����ات 
للثقافة  �الأوىل  �لعائلية  و�ل��وج��ه��ة 
عن  �ملنطقة،  يف  و�لرتفيه  و�لت�صوق 
 26 �ملو�صم  يف  جناحاً   26 م�صاركة 
ت�صوق فريدة  لتقدمي جتربة  �لقادم 
على م�صتوى �لعامل و�ملنطقة. وتعدرّ 
هذه �الأجنحة من �لركائز �الأ�صا�صية 
وريادتها  �لوجهة  مكانة  تعزز  �لتي 
�ملنتجات  من  جمموعة  مع  �لعاملية، 
د ثقافات  �ملميزة و�لب�صائع �لتي جت�صرّ
�ل�����ص��ع��وب وح�������ص���ار�ت �ل���ع���امل على 
�ل�صيوف  مايني  وجت��ذب  �ت�صاعه، 
برو�ئع  ل��ا���ص��ت��م��اع  م��و���ص��م  ك���ل  يف 
�ملو�صم  و���ص��ي�����ص��ه��د  �ل���ب���ال.  يف  ت��ب��ق��ى 
منافذ  من  �الآالف  ��صت�صافة  �ملقبل 
تلك  �إىل  باالإ�صافة  �جل��دي��دة  �لبيع 
ال�صتعر��س  �ل�صيوف  لدى  �ملف�صلة 
�ليدوية و�لهد�يا  �لب�صائع و�حلرف 
 80 �أك��ر من  �لتي متثل  �لتذكارية 
�ل�صيوف  و�صيتمكن  ع��امل��ي��ة.  ثقافة 
م��ن �ال���ص��ت��م��ت��اع ب��ت��ج��ارب مم��ي��زة، يف 
�لتطورية  �مل�صرة  ف�صل جديد عرب 
ل��ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، م��ع �ف��ت��ت��اح جناح 
�لعر�ق �جلديد �لذي �صيوفر جتربة 

فريدة لت�صوق �ملنتجات �لعر�قية ذ�ت 
�ل�صعبية �لو��صعة يف �ملنطقة. 

�لعاملية  �ل��ق��ري��ة  �أج��ن��ح��ة  ت�صت�صيف 
�حلرفيني  من  �الآالف  مو�صم  كل  يف 
و�لفنانني من جميع  �الأعمال  �د  ورورّ
لل�صيوف  ل��ي��ق��دم��و�  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء 
و�أ�صيلة  م��ب��دع��ة  ث��ق��اف��ي��ة  جت�����ارب 
كما  �ل��ع��امل.  ح��ول  جولة  يف  تنقلهم 
للمنتجات  �ل��ت�����ص��وق  جت��رب��ة  ت��ع��ت��رب 
�الأ�صيلة و�لفريدة و�ال�صتمتاع باأروع 
�أكر  �أحد  �ملميزة  �لثقافية  باالأجو�ء 

�ل�صيوف  تبهر  �لتي  �جل��ذب  عو�مل 
�لقرية  ف���ري���ق  وي��ح��ر���س  ع�����ام.  ك���ل 
�لعاملية د�ئماً على متابعة كل ما هو 
جديد وفريد و�لتعاون مع �ل�صركاء 
جتارب  لتوفر  و�لعامليني  �ملحليرّني 
وم���ن���ت���ج���ات �أ����ص���ي���ل���ة ت�����ري جت����ارب 
�فتتاح  �أن  �مل���وؤك���د  وم���ن  �ل�����ص��ي��وف. 
جناح �لعر�ق �صيعزز �صعادة �ل�صيوف 
م��ع جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة م��ن �ملنتجات 
�لثقافة  �ل�����ص��وء ع��ل��ى  ت�����ص��لرّ��ط  �ل��ت��ي 

�لغنية للباد.

الغالرييا بجزيرة املارية ي�ستقبل مو�سم 
العودة اإىل املدار�س بعرو�س وجوائز مميزة 

م����ع ح���ل���ول م���و����ص���م �ل�����ع�����ودة �إىل 
�لغالريا بجزيرة  �ملد�ر�س، يعترب 
للطلبة  �الأم���ث���ل  �ل��وج��ه��ة  �مل���اري���ة 
للعام  ل���ا����ص���ت���ع���د�د  و�الأه������������ايل 
�ل��در����ص��ي �جل��دي��د، و���ص��ر�ء ك��ل ما 
�ملدر�صية  �ل��ل��و�زم  م��ن  يحتاجونه 

�ل�صرورية.

يحتاجه  م��ا  ك��ل  �لغالريا  وي��وف��ر 
�إىل  ع�����ودت�����ه�����م  ع����ن����د  �ل������ط������اب 
���ص��ف��وف��ه��م �مل��در���ص��ي��ة، ب���د�ي���ًة من 
مكتبة  يف   و�ل��ق��رط��ا���ص��ي��ة  �ل��ك��ت��ب 
، و�أج�����م�����ل �الأزي��������اء  ك���ي���ن���وك���ون���ي���ا 
�آيربكرومبي  ل�����دى   �ل��ع�����ص��ري��ة 
و   ، ر�غ  �أم���رك���ان  و   ، ف��ي��ت�����س  �آن����د 

�أحدث  �إىل  و���ص��واًل   ، �صنرتبوينت 
�الأج������ه������زة �الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة ل���دى  

، و فرجن  جامبو لاإلكرتونيات 
ميغا�صتور . 

 دعا فندق �صاطئ �لظفرة �صيوفه ال�صتغال ما تبقى من 
ف�صل �ل�صيف باإم�صاء �أوقات ال تن�صى برفقة حيو�ناتهم 
�الأليفة �ملحببة يف من�صاأته �لفاخرة ذ�ت �الإطالة �خلابة 
�ل��ع��رب��ي و�ل��ت��ي تتبنى م��ب��د�أ �ل�صماح  ع��ل��ى م��ي��اه �خل��ل��ي��ج 

با�صت�صافة �حليو�نات �الأليفة.  
�أ�صدقائهم  �الأليفة ��صطحاب  وميكن ملقتنيي �حليو�نات 
�ل��ل��ط��ف��اء يف رح��ل��ة ال ت�����ص��اه��ى ب��ع��ي��ًد� ع��ن ���ص��خ��ب حياة 
�ملدينة. حيث ميكنهم �إم�صاء �أروع �الأوقات يف غرف فندق 
�صاطئ �لظنة �لف�صيحة ذ�ت �لت�صاميم �لد�فئة و�ملريحة. 

�لفندق مبوقع مميز على مقربة من جزيرة  يتمتع  كما 
من  �لظنة  جبل  د�ن��ات  ومنتجع  �لر�ئعة  يا�س  بني  �صر 
�ملذهلة  �ل�صاطئية  بتجاربه  و�مل��ع��روف  جن��وم  خم�س  فئة 
للزو�ر  يتيح  �ل��ذي  �الأم���ر  �ملتكاملة،  وخدماته  ومر�فقه 
�حل�صول على جتربة �إقامة فريدة ومتنوعة.  كما ميكن 
�أو غرها  تيل -و�غينغ   �ملغامرة، خو�س جتربة   لع�صاق 
من �الأن�صطة و�لريا�صات �ملائية �لر�ئعة ك�صيد �الأ�صماك، 
بوت،  و�لبنانا  ر�ي��دي��ن��غ،  و�ل��ت��ي��وب  و�ل��غ��و���س،  و�لغط�س، 

.PADI ودرو�س �لغو�س

 يا�س مول  ينال �سهادة االعتماد الذهبية من 
االحتاد العاملي لذوي االحتياجات اخلا�سة

�لذهبية  �ل�صهادة  �أبوظبي،  �الأ�صخم يف  �لت�صوق  يا�س مول، مركز   ح�صد  
من �الحتاد �لعاملي لذوي �الحتياجات �خلا�صة �ملعني بتكرمي �جلهات �لتي 
بذلك  ولي�صبح  �لهمم،  �أ�صحاب  و�ملمار�صات خلدمة  �ملعاير  �أف�صل  تطبق 
هذه  وُتوؤكد  �الإمار�تية.  �لعا�صمة  يف  �ل�صهادة  هذه  على  يحوز  مركز  �أول 
�ل�صهادة �لتز�م  يا�س مول  وجهوده يف دعم �ملجتمع �الإمار�تي من خال 

توفر بيئة �صاملة لتجارب �لت�صوق وتناول �لطعام و�لرتفيه.
ويف هذ� �ل�صدد، قال �صعود خوري، �لرئي�س �لتنفيذي الأ�صول �لتجزئة يف 
�لد�ر لا�صتثمار:  منذ تاأ�صي�س يا�س مول عملنا بجد لتكري�س �ل�صمولية 
و�صمان و�صول �جلميع �إىل خدماتنا، و�صنو��صل �إيجاد �صبل جديدة لتعزيز 
�أف�����ص��ل �خل����رب�ء، و�أ���ص��ح��اب �مل�صلحة، و�لعماء،  �ل��ت��ع��اون م��ع  ذل��ك ع��رب 
للجميع مبا  �مل�صاو�ة  بتحقيق  ر��صخ  �لتز�م  لدينا  و�ملجتمع عموماً. كذلك 
�أ�صحاب  �الإمار�تية يف متكني وحماية حقوق  ين�صجم مع جهود �حلكومة 

�لهمم .

ديرفيلدز مول يعيد افتتاح نادي 
دير كلوب املحبب لالأطفال

  ك�صف ديرفيلدز مول، �أحد �أبرز مر�كز �لت�صوق و�لرتفيه يف �أبوظبي، عن 
�أمام  جماناً  �ملحبب،  �الأطفال  ن��ادي  كلوب،  دير  �فتتاح  الإع��ادة  ��صتعد�د�ته 

�الأطفال ممن مل تتجاوز �أعمارهم 12 �صنة يف 26 �أغ�صط�س.
�لرئي�صية  بالردهة  دير كلوب  �لت�صجيل يف من�صة  �الأطفال من  ن  و�صيتمكرّ
يف ديرفيلدز مول، حيث �صيح�صلون على جمموعة من �لبالونات و�لهد�يا 
م�صتلزمات  م��ن  وغ��ره��ا  ومقلمة  ودم��ى  ظهر  حقيبة  فيها  مب��ا  �ملجانية، 

�لعودة للمدر�صة.
ح�صرية  خ�صومات  من  �ال�صتفادة  بفر�صة  كلوب  دي��ر  �أع�صاء  و�صيحظى 
�لتجزئة  جت��ار  م��ن  جمموعة  تقدمها  �ملجانية  �ل��ه��د�ي��ا  م��ن  وجم��م��وع��ة 
�لعرو�س  �ل��ت��ج��اري. وتت�صمن  �مل��رك��ز  و�مل�����ص��روب��ات يف  �مل���اأك���والت  وم��ن��اف��ذ 
�خلا�صة هد�يا عند �ل�صر�ء بقيمة ال تقل عن 500 درهم �إمار�تي من باث 
�أند بودي وورك�س، وخ�صومات ت�صل حتى %40 على جمموعة �الأطفال 
جمموعة  على   25% بقيمة  وخ�صم  فاين،  �صتايل  الي��ف  جموهر�ت  من 
حمددة من �لنظار�ت �ل�صم�صية من كري�س �أوبتيكال، �إىل جانب خ�صومات 
�أعياد  حفات  على   10% وخ�صم  روزيتا،  �أزه��ار  من   50% �إىل  ت�صل 
�ملياد �لتي ي�صت�صيفها فابي الند، باالإ�صافة �إىل وجبة جمانية لاأطفال 
يف �أوف ذ� هوك وخ�صم بقيمة %20 يف مطعم تري بيان ووجبة جمانية 

للطفل عند �صر�ء جمموعة وجبات يف �صر�يد�ن كافيه وغرها �لكثر.

�لربيطانية  ريت�س   عيرّنت مدر�صة  
�ملد�ر�س  ���ص��ر�ك��ة  م���د�ر����س  �إح�����دى 
�لدولية ISP  �صارة و�رنكن  رئي�صة 
�لدر��صي  للعام  �لثانوية  للمرحلة 
�لذي يبد�أ يف �صبتمرب 2021.  �إىل 
موؤهات  ذ�ت  معلمة  كونها  جانب 
كبرة، فاإن �صارة حا�صلة على درجة 
�ل�صرف  مرتبة  م��ع  �لبكالوريو�س 
يف �ل���ق���ان���ون وع���ل���م �الج���ت���م���اع من 
�إىل  ���ص��ارة  تن�صم   . كينت  ج��ام��ع��ة  

�لربيطانية  ريت�س   فريق مدر�صة  
بخرب�ت و��صعة ت�صل �إىل �أكر من 
�لتدري�س  جم��االت  يف  �صنو�ت   10
و�ملنا�صب �لقيادية مبد�ر�س �ململكة 

�ملتحدة. 
مرحباً بان�صمام �ملدير �جلديد، عربرّ  
ب��ر�ي��ت  مدير مدر�صة  ريت�س   دي��ن 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ق���ائ���ًا:  م���ن دو�ع���ي 
�صارة  بال�صيدة   نرحب  �أن  �صرورنا 
و�رنكن  يف فريقنا مبدر�صة  ريت�س  

بخربة  ���ص��ارة  تتمتع  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة. 
و��صعة يف ت�صميم �ملناهج �لدر��صية، 
�لتدريب  توفر  يف  طويل  باع  ولها 
�لبحوث  نتائج  �أح��دث  ح��ول  �ملهني 
�ملتخ�ص�صني  م��ن  مل��ئ��ات  �لتعليمية 
يف �لتدري�س. وقد مار�صت �صارة هذ� 
و��صعة  �صبكة  �صمن  ال  �لفعرّ �ل���دور 
من �ملد�ر�س يف جميع �أنحاء  كينت  
ومنطقة �جلنوب �ل�صرقي للمملكة 

�ملتحدة .

�أكور  ملجموعة  �لتابع  دب��ي،  �لنخلة  ر�ف��ل��ز  منتجع  �أع��ل��ن   
�ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �ل�����ص��ي��اف��ة، ع��ن ت��ع��ي��ني �أمي����ن غريب 
�ملرتقب  �الفتتاح  قبل  وذل��ك  �لتنفيذي،  �ملدير  مبن�صب 
�ل�صاطئي  ر�ف��ل��ز  منتجع  �ف��ت��ت��اح  و�صيجري  للمنتجع.   
�لهال  على   2021 ع��ام  �الأخ��ر من  �لربع  يف  �جلديد 
و�صيقدم  دبي.  �ل�صهرة يف  نخلة جمر�  �لغربي جلزيرة 
و�خلابة  �لبانور�مية  ب��اإط��االت��ه  يتميز  �ل��ذي  �ملنتجع 
من  م��رم��وق��اً  م�صتوى  دب���ي،  و�أف���ق  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  على 
ومنظور�ً  بالتفا�صيل،  و�اله��ت��م��ام  و�ل��رع��اي��ة  �ل�صيافة 
يجمع  و�ل���ذي  دب��ي،  يف  باحلياة  �لناب�س  للمزيج  ج��دي��د�ً 

�لعريقة.   �الإمار�تية  و�لتقاليد  �ملعا�صرة  �ملدن  حياة  بني 
قيادة  م�صوؤولية  �أمين  يتوىل  �جلديد،  من�صبه  ومبوجب 
فريق �لعمل يف منتجع ر�فلز �لنخلة دبي لتقدمي جتربة 
��صتثنائية ل�صيوف ر�فلز من �صكان وزو�ر دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.   و�ن�صم �أمين �إىل فريق عمل ر�فلز عام 
2009، حامًا معه خربة تزيد على 20 عاماً يف جمال 
�ل�صيافة وفهماً عميقاً ل�صناعة �ل�صيافة �لفاخرة. وبد�أت 
من  �أ���ص��رف  �إد�ري  مبن�صب  ر�ف��ل��ز  م��ع  �ملهنية  م�صرته 
خاله على جميع عمليات �الأغذية و�مل�صروبات يف فندق 

ر�فلز دبي. 

مدر�سة  ريت�س  الربيطانية باأبوظبي تعني رئي�سًا جديدًا للمرحلة الثانوية

منتجع رافلز النخلة دبي يعلن عن تعيني اأمين غريب يف من�سب املدير التنفيذي 



ي�سرتيان �سيارة جنازات بعد عجزهما عن �سراء المبورغيني
باأن  �أدرك���ا  �أن  بعد  ج��ن��از�ت  �صيارة  ب�صر�ء  بريطانيان  زوج���ان  ق��ام 
�لنقود �لتي ميلكانها ال تكفي ل�صر�ء �صيارة المبورغيني كانا قد 
طاملا  �إنها  لويز،  كاتي  �ل��زوج��ة  وقالت  �صر�ئها.  على  �لعزم  عقد� 
�أر�دت �صر�ء �صيارة فارهة، توفر لها �لرفاهية و�ملظهر �لفخم، �إال 
فقد  ل��ذ�  كهذه،  �صيارة  تكاليف  حتمل  ي�صتطيعا  مل  وزوجها  �أنها 
�لزوجان  قرر  و�لتق�صي،  �لبحث  وبعد  عادية.  �صيارة  �صر�ء  ق��رر� 
�ل�صيارة  على  تعليقها  ويف  �لنعو�س.  بحمل  خا�صة  �صيارة  ���ص��ر�ء 
�لتي  �جل��ن��از�ت  �صيارة  قيادة  ب��اأن  “ �كت�صفت  لويز:  �ل�صيدة  قالت 
�أو�صي كل من يبحث عن �صيارة  ��صرتيتها، كانت مريحة للغاية. 
مريحة للقيادة وم�صاحة و�فرة يف �خللف، ب�صر�ء �صيارة مماثلة”

و�أ�صافت: “ �إنه الأمر ر�ئع، عندما حتتاج للذهاب �إىل متجر كبر 
يف  لل�صيارة  �لكبرة  �خللفية  �مل�صاحة  ��صتغال  ميكنك  للت�صوق، 
و�صع ما تريد. كما �أن �صكل �ل�صيارة، يجعل �لنا�س ي�صاألوننا عنها 

وهذ� يفتح جمااًل للتعرف على �أنا�س جدد كلما خرجنا بها”
و�أ�صارت �ل�صيدة لويز، �إىل �أن قيادة مثل هذه �ل�صيارة قد يت�صبب 
ب�صهولة،  لوقوفها  مكان  �إي��ج��اد  ميكن  ال  �إذ  �ل�صعوبات،  ببع�س 

باالإ�صافة �إىل �أنها ت�صتهلك �لكثر من �لوقود.
تغير  نيتهما  ع��دم  ع��ن   � ع���ربرّ ل��وي��ز  و�ل�صيد  �ل�صيدة  ب���اأن  ُي��ذك��ر 
�صيارتهما، حتى لو توفر لديهما ثمن �صيارة فارهة، وفق ما �أوردت 

�صحيفة “مرور” �لربيطانية. 

مدّر�س ينقل عدوى كورونا اإىل 18 تلميذًا 
ح يف مدر�صة �بتد�ئية يف كاليفورنيا بنقل  ت�صبرّب مدررّ�س غر ملقرّ
، من بينهم 18 تلميذ�،  عدوى كورونا �إىل 26 �صخ�صا على �الأقلرّ
ن�صرت  در����ص��ة  يف  �الأمريكية  �ل�صحية  �ل�صلطات  ك�صفت  م��ا  وف��ق 
�ملوؤ�ص�صات  ط��و�ق��م  تلقيح  �أهمية  �حل��ادث��ة  ه��ذه  وتظهر  �جلمعة. 
 � جدرّ �صغرة  �صنرّ  يف  �لتاميذ  يكون  عندما  ال�صيما  �ل��در����ص��ي��ة، 
و�لوقاية  �الأم��ر����س  �أف��ادت مر�كز مر�قبة  ما  وفق  �للقاح،  ي  لتلقرّ
�ملعنية  �لرئي�صية  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �لهيئة  وه��ي  �صي"  دي  "�صي  منها 
ب�صوؤون �ل�صحة �لعامة يف �لواليات �ملتحدة. وهي تربز �أي�صا �أهمية 
امات وفق �الأ�صول، يف ظلرّ  �لكمرّ �ترّخاذ تد�بر وقائية، مثل و�صع 
�لعدوى.  �ل�صديدة  دلتا  �ملتحورة  ي  تف�صرّ �ء  ج��ررّ من  �لوباء  ��صتد�د 
2021 بعد يومني من  �س ي��ز�ول عمله يف مايو )�أي��ار(  وظلرّ �ملدررّ
ي�صع  مل  وهو  ح�صا�صية.  يعاين  �أن��ه  منه  ظنرّاً  باالأعر��س،  �صعوره 
، رغم �لتو�صيات �ملرعية �الإجر�ء  امة يف �ل�صفرّ ة �لكمرّ �أكر من مررّ

يف منطقة مارين يف �صاحية �صان فر�ن�صي�صكو.
بينهم  م��ن  ب��ال��ع��دوى،  ه  �صفرّ يف  تلميذ�ً   12 �أ�صيب  �مل��ج��م��وع،  ويف 
ثمانية كانو� يجل�صون يف �ملقاعد �الأمامية. و�لتقط �لعدوى �أي�صاً 
يف  �لتاميذ  بني  "تفاعات  ب�صبب  �آخ��ر،  �صفرّ  من  تاميذ  �صتة 
�لثانية  و �لدر��صة. وكانو� كلرّهم دون  ح معدرّ �ملدر�صة"، وفق ما رجرّ

ي �للقاح. لني لتلقرّ ع�صرة من �لعمر وغر موؤهرّ

طن كوكايني يف �سحنة موز
يف  ح�صابها  على  �جلمعة  �الأول  �أم�س  مونتينيغرو  �صرطة  �أعلنت 
تويرت �أنها �صبطت كمية قيا�صية من �لكوكايني تبلغ �أكر من طن 
"�صبطت  تويرت  على  وكتبت  �ل�صغر.  �الأدرياتيكي  �لبلد  هذ�  يف 

�ل�صرطة 1205 رزم من �لكوكايني يف بلدة مويانوفيت�صي".
بهم  م�صتبه  ع��ن  ت��ب��ح��ث  �ل�����ص��رط��ة  ز�ل����ت  وم���ا  �صخ�صان  و�أوق�����ف 

�آخرين.
�ل�صرطة دون  �أو�صحت  "�صحنة موز"، كما  �ملخدر�ت يف  و�كت�صفت 

ك�صف مزيد من �لتفا�صيل حول هذه �لعملية.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يت�سبب باختناقات مرورية ل�سبع �سنوات 
�ل�صنو�ت  �صو�نزي، مبقاطعة ويلز، على مد�ر  �ملرورية يف مدينته  بالعديد من �الختناقات  �إجنليزي،  ت�صبب رجل 

�ل�صبع �ملا�صية من خال وقوفه يف و�صط �ل�صارع �أمام حركة �ملرور.
منذ عام 2014، �أعاق ديفيد هامب�صون �لبالغ من �لعمر 51 عاماً، حركة �ملرور مر�ًر� وتكر�ًر� من خال �لوقوف يف 

منت�صف �لطريق، يف نف�س �ملكان بال�صبط.
ونظًر� الأن هامب�صون �لذي �أطلق عليه لقب “ �لرجل �ل�صامت”، مل يتحدث �أبًد� مع �أي �صخ�س عن دو�فعه الإيقاف 

حركة �ملرور با�صتمر�ر يف نف�س �ملكان بال�صبط كل ب�صعة �أ�صهر، فا �أحد لديه �أي فكرة عن �صبب قيامه بذلك.
�أي م�صاكل يف  يعاين من  �إن هامب�صون ال  موؤخًر�  �صو�ن�صي  �صرطة، ملحكمة  فيهم �صباط  �صهود عيان، مبن  وق��ال 

�لنطق، و�أنه يتعامل بتهذيب مع كل من يلتقي به.
وعلى �لرغم من �أن ديفيد هامب�صون قد �ُصجن ت�صع مر�ت لت�صببه يف �ختناقات مرورية متكررة، على مد�ر �ل�صنو�ت 

�ل�صبع �ملا�صية، �إال �أنه يو��صل فعل ذلك. وعندما يلقى �لقب�س عليه يرف�س تقدمي �أي مربر ملا يقوم به.
�أن �ل�صيد هامب�صون �صيق�صي بقية  " �إما  وقال �لقا�صي بول توما�س خال جل�صة �ال�صتماع �الأخ��رة يف �ملحكمة: 
�أي �صيء. تريد �ملحكمة  �أو يتم �لقيام ب�صيء ما مل�صاعدته على حل م�صكلته �لتي ال نعرف عنها  حياته يف �ل�صجن 

م�صاعدته بداًل من معاقبته، وهذ� يعتمد على ��صتعد�ده ل�صرح م�صكلته”.
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�سحب »دكتوراة«  حممد رم�سان الفخرية
�عتذر �ملركز �لثقايف �الأملاين بلبنان لل�صعب و�حلكومة �مل�صرية، عن تكرمي 
�إياه  منحها  �لتي  �لفخرية  �لدكتور�ة  �صحب  وقرر  رم�صان  حممد  �لفنان 

�إ�صافة �إىل لقب �صفر �ل�صباب �لعربي.
و�أو�صح �ملركز �الأملاين �أنهم مل يكونو� 
�أبو  �أ���ص��رف  �لطيار  بو�قعة  علم  على 
رم�صان  حممد  ت�صبب  �ل��ذي  �لي�صر 
�إعطاءه  يف ف�صله من �لعمل ورف�س 
ح�صل  �ل��ذي  �مل���ادي  �لتعوي�س  مبلغ 
ع��ل��ي��ه م���ن �مل��ح��ك��م��ة ب��االإ���ص��اف��ة �إىل 
ظ���ه���ور حم��م��د رم�����ص��ان م���ع �ملمثل 

�إ�صر�ئيلي.
برئا�صة  �الأمل��������اين  �مل����رك����ز  و�أ������ص�����در 
بيانا  �خل��ط��ي��ب،  �هلل  ع��ب��د  حم���م���ود 
���ص��ح��ف��ي��ا ب�������ص���اأن م���ن���ح �ل����دك����ت����ور�ة 
�لفخرية ملحمد رم�صان ولقب �صفر 
"يتقدم  فيه:  ج��اء  �لعربي،  �ل�صباب 
�الأملاين  �لثقايف  �ملركز  �إد�رة  جمل�س 

�لدويل باالعتذ�ر من �ل�صعب �مل�صري وحكومته وجي�صه، من تكرمي �ملدعو 
يعلم  يكن  مل  �ملركز  �أن  �لبيان  و�أ�صاف  و�ملمثل".  �ملطرب  رم�صان  حممد 
�إ�صافة �إىل  نهائيا بحادثة �لطيار �مل�صري �ملوؤ�صفة م�صتنكر� تلك �لو�قعة، 
�للقاء و�لت�صوير مع مطرب وممثل �إ�صر�ئيلي، م�صر� �إىل �أن جمل�س �إد�رة 

�ملركز �لثقايف �الأملاين �لدويل �تخذ قر�ر� ب�صحب �صهاد�ت �لتكرمي.

حقائب توم كروز تتعر�س لل�سرقة  
�ليوروهات  ب���اآالف  حمتوياتها  قيمة  ت��ق��در  ك���روز  ل��ت��وم  حقائب  تعَر�صت 
لل�صرقة يف �إنكلرت� حيث يقوم �لنجم �الأمركي بت�صوير �جلزء �ل�صابع من 

�أفام "�ملهمة �مل�صتحيلة"، وفق ما ك�صفت �صحيفة "ذي �صن".
وكانت هذه �الأمتعة د�خل �صيارة حار�صه �الأمني. وقد �صرقت ليل �الثنني 
�لثاثاء من �أمام فندق يف برمنغهام نزل فيه، بح�صب ما �أفادت �ل�صحيفة 

�ل�صعبية.
�صيارة  ب�صرقة  باغا  ينا  "تلقرّ �لغربية  ميدالندز  �صرطة  با�صم  ناطق  وقال 
ت�صر�س �صرتيت يف برمنغهام يف  �صارع  يف  "بي �م دبليو �ك�س7"  من طر�ز 
تاأكيد  دون  من  �آب/�أغ�صط�س"،   24 �لثاثاء  �صباح  من  �الأوىل  �ل�صاعات 

هويرّة �صاحب �ملركبة.
وقد عر على �ل�صيارة بعد فرتة ق�صرة، وفق �لناطق با�صم �ل�صرطة �لذي 
"ت�صجيات  �إىل  باال�صتناد  �" خ�صو�صا  �أو�صح �أن "�لتحقيق ما ز�ل م�صتمررّ

كامر� �ملر�قبة يف �ملنطقة �لتي ُركنت فيها �ل�صيارة".

�ساكريا حتتفل مبرور 20 
�سنة على هذه االأغنية 

�ل��ع��امل��ي��ة  �صاكر�   �ل��ف��ن��ان  ن�����ص��رت 
�صفحتها  ع���رب  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
�لتو��صل  م��وق��ع  ع��ل��ى  ��ة  �خل��ا���صرّ
�الج�����ت�����م�����اع�����ي م������ن �أغ���ن���ي���ت���ه���ا 
خالها  م�����ن  �����ص���ت���ه���رت  �ل����ت����ي 
 " Wheneve r Wherever"
على  ع��ام��اً   20 مب���رور  و�حتفلت 
وك�صفت  �الأغ���ن���ي���ة،  ه���ذه  ����ص���دور 
�أنها كانت من �أوىل �أغنياتها �لتي 
باللغة �الإجنليزية، فلغتها  توؤدى 
على  وعلقت  �الإ�صبانية،  هي  �الأم 
مياد  "عيد  ق���ائ���ل���ة:  �مل���ن�������ص���ور 
�أغنية  20 عاما على  ملرور  �صعيد 
 ،Whenever Wherever
و�حدة من �أوىل �أغنياتي "باللغة 
�أن�صى  �أن  �الأمركية"، ال ميكنني 
كم �الأبو�ب �لتي فتحتها يل هذه 
�جلمهور  مع  خ�صو�صاً  �الأغنية، 
من  ن���ت���وق���ف  ومل  �الأم������رك������ي، 

وقتها".

ت�ساب بالت�سمم 
ب�سبب العفن 

�إنها تعر�صت  تقول �مر�أة بريطانية 
ل��ل��ت�����ص��م��م ب��ال��ع��ف��ن م���رت���ني ب��ع��د �أن 
كر�صي  ع��ل��ى  وت��رك��ت��ه��ا  �صقتها  غ���ز� 
�أم���ام���ه���ا خيار  ي��ك��ن  م��ت��ح��رك، ومل 
متلكه  م��ا  ك��ل  م��ن  �لتخل�س  ���ص��وى 

و�لبدء من جديد.
عاماً(  فر�نكلني )28  �إميا  و�أ�صيبت 
ب�صعال مزمن وت�صنج ع�صلي وطفح 
بعد  �ل�صعر،  وت�صاقط  م��وؤمل  جلدي 
�أ���ص��ب��وع��ني ف��ق��ط م��ن �ن��ت��ق��ال��ه��ا �إىل 
 ،2017 ع����ام  يف  �جل���دي���د  م��ن��زل��ه��ا 
�لفر��س  طريحة  �ملدونة  و�أ�صبحت 
و�حتاجت  �لغام�س،  �مل��ر���س  ب�صبب 
�إىل م�صاعدة على مد�ر �ل�صاعة الأنها 
مل تكن قادرة على �العتناء بنف�صها. 
وكانت �إميا تعاين بالفعل من م�صاكل 
م��ر���س المي،  ب��ع��د حم��ارب��ة  �صحية 
�أطباوؤها  ت���ع���رف  �حل�����ظ،  وحل�����ص��ن 
و�أظهرت  �جل��دي��دة،  �أعر��صها  على 
�خ��ت��ب��ار�ت �ل��ب��ول م�����ص��ت��وي��ات عالية 
ينتج  �أن  وميكن  �لعفن.  �صمية  م��ن 
للح�صا�صية،  م�صببة  م����و�د�ً  �ل��ع��ف��ن 
وق����د �ك��ت�����ص��ف �إمي����ا �أن����ه ي��ن��م��و على 
�الأ�����ص����ق����ف وخ������ز�ئ������ن �مل���ط���ب���خ ويف 
وحزمت  باملنزل،  �ل�صتوية  �حلديقة 
�إىل منزل جديد  و�نتقلت  �أغر��صها 
بالتح�صن،  ت�صعر  ب���د�أت  حيث  �آخ���ر 
���ص��رع��ان م���ا تر�جعت  ل��ك��ن ح��ال��ت��ه��ا 
مرة �أخرى يف عام 2018. و��صتبهت 
�لعفن  �أن جر�ثيم  �إمي��ا وطبيبها يف 
لذ�  ج��دي��د،  م��ن  منزلها  "�أ�صابت" 
�أن تخلت  �لثالثة بعد  �نتقلت للمرة 
عن كل ما متلكه. وباتت يف طريقها 
�إىل  �ل�صفر  يف  وت��ف��ك��ر  �ل��ت��ع��ايف،  �إىل 
�خلارج حيث يكون �ملناخ �أقل رطوبة 
�جلديدة  ح�صا�صيتها  م��ن  ل��ل��ه��روب 

والدة غوريال جبلية يف حديقة فريونغا 
جمهورية  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  ف��رون��غ��ا  ح��دي��ق��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لكونغو �لدميوقر�طية والدة غوريا جبلية يف هذه 
�ملنطقة �ل�صياحية �ملهددة من قبل جماعات م�صلحة. 
وح�صلت �لوالدة �صباح 22 �آب/�غ�صط�س، كما �أو�صح 
موكي�صيا  �وليفييه  �حلديقة  يف  �لتو��صل  م�����ص��وؤول 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
بيئيني" خال  "فريق من حر��س  �ل��والدة  و�كت�صف 
يف  �لغوريا  حيو�نات  مل�صكن  روتينية  مر�قبة  زي��ارة 
كما  �ل��ب��اد،  ب�صرق  كيفو  �صمال  يف  كيبومبا  منطقة 

�أو�صح �مل�صوؤول.
وق���ال���ت �حل��دي��ق��ة �إن �مل���ول���ود �جل���دي���د ي��ن��ت��م��ي �إىل 

غوريات بار�كا "�لتي ت�صم حاليا 18 غوريا".
و�أ�صاف موكي�صيا �أن "هذه �لوالدة هي �الأوىل لعائلة 
بار�كا هذ� �لعام، ما يرفع عدد �لوالد�ت �إىل 13 منذ 
كانون �لثاين/يناير 2021 "لكل عائات �لغوريات 

يف �ملنطقة.
�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ح����دود جمهورية  وت��غ��ط��ي ف��رون��غ��ا 
و�أوغند�، حو�يل  رو�ند�  مع  �لدميوقر�طية  �لكونغو 
كيفو،  �صمال  مقاطعة  م��ن  م��رب��ع  كيلومرت   7800

وعا�صمتها غوما.

ترتدي ثوب الزفاف جلنازة عري�سها 
ت��ويف خطيبها يف ح��ادث مروع  �رت��دت عرو�س بريطانية 
ي���وم �ل���زف���اف ف�����ص��ت��ان زف��اف��ه��ا ل��ت��ودع��ه ل��ل��م��رة �الأخ����رة 
ع��ام��اً( يف حادث  هارتي )20  مايلز  وت��ويف  قبل جنازته. 
�صاعات فقط من زفافه على حبيبته  �صيارة قبل  حتطم 
�لفور، عندما  كيت كويليجان. وفارق مايلز �حلياة على 
����ص��ط��دم��ت �ل�����ص��ي��ارة �ل��ت��ي ك���ان ي��رك��ب ف��ي��ه��ا يف �ملقعد 
�الأم���ام���ي ب��ع��م��ود ح����و�يل �ل�����ص��اع��ة �ل���و�ح���دة م��ن �صباح 
يقود  كان  مر�هقاً  �صاباً  �ل�صرطة  و�عتقلت  �لزفاف.  يوم 
�رت��ك��اب��ه ج��رمي��ة مب��وج��ب قانون  �ل�����ص��ي��ارة، لا�صتباه يف 
�مل����رور ع��ل��ى �ل��ط��رق، ق��ب��ل �أن ي��ت��م �إط����اق ���ص��ر�ح��ه دون 
توجيه �أي تهمة له. وُنقل �صاب ثالث كان يركب يف �ملقعد 
�خللفي يف �ل�صيارة من طر�ز �صكود� هات�صباك ف�صية، يف 
�صيارة �إ�صعاف �إىل م�صت�صفى جامعة ليمريك باإ�صابات ال 

تهدد حياته، بح�صب �صحيفة مرور �لربيطانية.
وي���وم �ل��ث��اث��اء، ���ص��ارك��ت �ل��ع��رو���س �حل��زي��ن��ة، وه���ي من 
و�أحبائهما يف مر��صم  توما�صجيت يف ليمريك، وعائلتها 
�أ�صكيتون، وظهرت كيت  م��اري،  �صانت  كني�صة  �جلنازة يف 
زفافها،  ف�صتان  ترتدي  وهي  بو�لديها،  حماطة  حزينة، 
ومت�صك باقة �أزهار خارج المنزل مع �صورة ملايلز خلفها، 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �أح��د  يف  تعهدت  قد  وكانت 

باأنهما �الآن زوج وزوجة.

قاتل روبرت كينيدي يح�سل على اإفراج م�سروط
منح  ع��ل��ى  كاليفورنيا  يف  �لق�صائية  �ل�صلطات  و�ف��ق��ت 
روبرت  بقتل  �مل���د�ن  ���ص��رح��ان  ل�صرحان  م�����ص��روط  �إف����ر�ج 
فيتزجر�لد كينيدي خال حملة �النتخابات �لرئا�صية 

يف 1968 يف و�قعة هزت �لواليات �ملتحدة.
و���ص��رح��ان ���ص��رح��ان �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر ح��ال��ي��ا 77 عاما، 
يف  �صكوك  م��ن  �ل��رغ��م  على  ع��ق��ود  خم�صة  منذ  م�صجون 
�ل�صقيق �الأ�صغر  �لنار. وكان كينيدي  �إطاق  �صلوعه يف 
يقوم   ،1963 يف  �غ��ت��ي��ل  �ل���ذي  كينيدي  ج���ون  للرئي�س 
�لدميوقر�طي  للحزب  �لتمهيدية  لانتخابات  بحملة 

عندما قتل بالر�صا�س يف فندق بلو�س �أجنلي�س.
كينغ  ل��وث��ر  م��ارت��ن  قتل  على  �أ���ص��ه��ر  بعد  �غتياله  وج���اء 
كانت  وفيما  �الإن�����ص��ان،  حقوق  عن  �ل��دف��اع  بطل  جونيور 
خلفية  على  عميقة  �نق�صامات  ت�صهد  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
عليه  وح��ك��م  ���ص��رح��ان  �لق�صاء  ود�ن  فيتنام.  يف  �حل���رب 
�إق��ر�ره بالذنب. وخف�س �حلكم  1969 بعد  باالعد�م يف 

�إىل �ل�صجن �ملوؤبد بعد �صنو�ت على �حلكم �الأول.

القب�س على قاتل ح�سناء بغداد
�ل�صخ�س  على  �لقب�س  �لعر�قية  �الأمنية  �ل��ق��و�ت  �ألقت 
�مل��ت��ورط ب��ج��رمي��ة ق��ت��ل �ل��ف��ت��اة ن����ورز�ن �ل�����ص��م��ري، حيث 
�الأو�صاط  يف  �صدمة  �أث���ارت  و�قعة  يف  �صقيقها،  �أن��ه  تبني 

�ل�صعبية.
وتلقت �ل�صمري، �الأ�صبوع �ملا�صي، 3 طعنات من م�صلحني 
حيث  منزلها،  �إىل  م�صاًء  عودتها  طريق  يف  كانت  عندما 

تعمل يف حمل لبيع �حللويات.
و�أع��ل��ن��ت م��ك��اف��ح��ة �إج�����ر�م ب���غ���د�د، م�����ص��اء �أم�����س �ل�صبت، 
�إلقاء �لقب�س على قاتل �ل�صابة نورز�ن. وقالت مديرية 
مكافحة �إجر�م بغد�د يف بيان: "خال وقت قيا�صي قاتل 

�لفتاة نورز�ن يف قب�صة مكافحة �الإجر�م".

املدر�سة  اإىل  كيبو�سي  مناجم  من  يخرجون  طفل   500
�حلارقة  �ل�صم�س  �أ�صعة  حتت  �أطفال  ي�صطف 
جمهورية  �صرق  جنوب  يف  كيبو�صي  مدينة  يف 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة، ح��ام��ل��ني بفخر  �ل��ك��ون��غ��و 
�ملدر�صة  �رت���ي���اد  ل��ه��م  ���ص��ت��خ��ورّ والدة  ���ص��ه��اد�ت 
ك��ان��و� يعملون  ك��ث��رون  ب��امل��ج��ان، وم��ن بينهم 
�لنحا�س  م���ن���اج���م  يف  وج����ي����زة  ف�����رتة  ����ى  ح����ترّ

و�لكوبالت.
�ل��ذي ما ز�ل  �ب��ن �لثاثة ع�صرة  �إي��ف  ويقول 
�البتد�ئية الأنه  �ملدر�صة  �لر�بع من  �ل�صفرّ  يف 
عمل ل�صنو�ت يف �ملنجم مل�صاعدة عائلته "عندما 
�أنتهي من در��صتي، �صاأتوىل رئا�صة �ليوني�صف 

الإد�رة �لكونغو".
�نت�صلتهم  تقريبا  ط��ف��ل   500 ب��ني  م��ن  وه���و 
�ملتحدة للطفولة )�ليوني�صف(  منظمة �الأمم 
من �ملناجم من خال توفر دعم مايل ملنظمة 
غر حكومية حملية تولرّت �الإجر�ء�ت �الإد�رية 
ل��ا���ص��ت��ح�����ص��ال ع��ل��ى ���ص��ه��اد�ت م��ي��اد ه���وؤالء 

�ملدر�صة  يف  لت�صجيلهم  �ل�����ص��روري��ة  �الأوالد 
دتهم رزما در��صية. وزورّ

بطلب  �ل�صهاد�ت  ه��ذه  على  �ال�صتح�صال  ومترّ 
�أطفال  وث��اث��ة  الأل���ف  �مل��دي��ن��ة  �لنيابة يف  م��ن 
و�خلام�صة  �ل��ث��ام��ن��ة  ب���ني  �أع���م���اره���م  ت�����رت�وح 
ع�صرة. و�ُصلرّمت �مل�صتند�ت �أخر� �إىل �أهل 500 
مدر�صة  باحة  يف  �أقيمت  مر��صم  خ��ال  منهم 
منطقة  يف  �ملنجمية  كيبو�صي  مدينة  قلب  يف 
�ألف   170 ق��ر�ب��ة  يعي�س  حيث  �لعليا  كاتنغا 

ن�صمة على مقربة من �حلدود مع ز�مبيا.
�البتد�ئي  �لتعليم  ب��ات  ح��دي��ث  �إ���ص��اح  و�إث���ر 
مبوجبه جمانيا، �صيكون تقدمي هذه �ل�صهادة 
�ملقبل.  �لدر��صي  �ملو�صم  من  �عتبار�  �إلز�ميا 
ال  �لتاميذ  م��ن   %  98 م��ن  "�أكر  �أن  غ��ر 
مي��ل��ك��ون ه���ذه �ل��وث��ائ��ق. و�إن����ه الأم����ر موؤ�صف 
كو�صما�س  موجيمبا  ق��ول  ح��درّ  على  بالفعل"، 

�مل�صوؤول عن �ملد�ر�س �لعامة يف �ملدينة.

مريا مولوي خالل ح�سورها العر�ش الأول لفيلم  He's All That يف هوليوود ، كاليفورنيا.ا ف ب

كري�ستني �ستيوارت تنهار بكاًء.. 
ما الق�سة؟

طرح �الإعان �لر�صمي للفيلم �ل�صينمائي �جلديد �لذي يحكي ق�صة  �الأمرة ديانا ، من 
بطولة �ملمثلة �الأمركية  كري�صتني �صتيو�رت .

�لفيلم بعنو�ن "�صبن�صر"، وهو ��صم عائلة �الأمرة ديانا، وتدور �أحد�ثه يف �لعام 1991، 
قر�ر�  فيها  �لربيطانية  �الأم���رة  تتخذ  �ل��ت��ي  �لكري�صما�س،  عطلة  يف  وحت��دي��د� 
وظهرت  ت�صارلز.  �الأم��ر  �لربيطاين،  �لعهد  ويل  مع  �لزوجية  حياتها  باإنهاء 
كري�صتني �صتيو�رت يف �إحدى لقطات �الإعان �لرتويجي وهي تنهار من �لبكاء 
�مللكي  �لق�صر  �أروق��ة  د�خ��ل  �إىل معاناتها  �إ�صارة  ديانا، يف  �الأم��رة  ب�صخ�صية 
�لربيطاين. كما مل تقل يف مقطع �لفيديو �صوى  ثاث كلمات، رد�ً على 
جملة: "�إنهم يعرفون كل �صيء"، فعلقت: "�إنهم ال يعرفون"، ما ز�د من 

ح�صرية �جلمهور ملعرفة تفا�صيل �أكر.


