
   

عقيلة: والية احلكومة انتهت وال جمال ال�ستمرارها 
الربملان الليبي يقرتح الت�صويت 

اليوم حل�صم م�صري الدبيبة
•• ليبيا-وكاالت:

قالت جلنة يف الربملان املتمركز يف �شرق ليبيا ام�س اإن على الربملان 
اختيار رئي�س وزراء م�ؤقت جديد للبالد.

وتعمل اللجنة على اإعداد خارطة طريق �شيا�شية يف اأعقاب الف�شل يف 
اإجراء النتخابات التي كانت مقررة يف دي�شمرب كان�ن الأول

من  اأ�شهر  ت�شعة  �شتتطلب  جديدة  انتخابات  اأي  اإن  اللجنة  وقالت 
التح�شريات ل�شمان الأمن وجتنب التزوير.

لرئا�شة  ال��ر���ش��ح  ب��اب  ���ش��ال��ح،  عقيلة  الليبي،  ال��ربمل��ان  رئي�س  فتح 
التي  الدبيبة،  عبداحلميد  حك�مة  خالفة  تت�لىّ  جديدة  حك�مة 
قال اإن وليتها انتهت ولن يقبل اأيىّ و�شيلة دفاع ل�شتمرارها يف اأداء 

مهامها، يف خط�ة تنذر ب�شدام �شيا�شي يف الأيام املقبلة.
واأو�شح �شالح، خالل تروؤ�شه جل�شة الربملان، اأم�س الثنني، اأن الأمر 
الآن، ك�نها معنية بت�فري  الأول�ية  التنفيذية ه�  بال�شلطة  املتعلق 
اأي  اإن��ه �شيتم و�شع �شروط لتقدم  ق��ال  وال���دواء. كما  وامل��اء  ال��غ��ذاء 

مر�شح لرئا�شة احلك�مة.
من جانبها، اقرحت جلنة خارطة الطريق الربملانية، اإجراء ت�ش�يت 
على احلك�مة، اإما بالتمديد لها اأو اإقالتها وتغيريها، يف جل�شة الي�م 

الثالثاء.
وقال رئي�س اللجنة ن�شر الدين مهنا، يف كلمته اأمام جل�شة الربملان، 
 134 ال�طنية ح�شلت على ثقة  ال�حدة  اإن حك�مة  اأم�س الثنني، 
انتهاء  يعني  ما  املا�شي،  دي�شمرب   24 حتى  مدة  لها  دت  وح��دىّ نائباً، 
حرج،  قان�ين  و�شع  يف  احلك�مة  اأن  م�شيفاً  القان�ن،  وف��ق  وليتها 
ولكن اإذا اأردنا التمديد لها يح�شم الأمر هنا يف القاعة، وهذه وجهة 

نظر قان�نية والقرار النهائي ملجل�س الن�اب لي�س يل.

اعداد ذخرية واأ�شلحة متجهة اإل اأوكرانيا يف قاعدة دوفر اجل�ية ب�لية ديالوير الأمريكية  )ا ف ب( 

اأ�شخا�س يتجمع�ن ح�ل مركبة تابعة للرئا�شة بعد اعتقال رئي�س ب�ركينا فا�ش�

اعرتا�ض وتدمري �ساروخني بالي�ستيني اأطلقتهما جماعة احلوثي االإرهابية جتاه االإمارات

الإمارات: جرائم ميلي�صيات احلوثي الإرهابية لن متر دون عقاب
اإدانات عاملية لالعتداءات على االإمارات وال�سعودية ومطالبة بتحرك املجتمع الدويل ملحا�سبة مرتكبيها 

•• اأبوظبي-وام:

اعرا�س  ع��ن  الإث��ن��ني  اأم�����س  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
بالي�شتيني  ���ش��اروخ��ني  اجل�����ي  دف��اع��ه��ا  وت��دم��ري 
الدولة  جتاه  الإرهابية  احل�ثي  جماعة  اأطلقتهما 
واأكدت اأنه مل ينجم عن الهج�م اأية خ�شائر ب�شرية 
التي مت  البالي�شتية  ال�ش�اريخ  بقايا  �شقطت  حيث 
ح�ل  متفرقة  م��ن��اط��ق  يف  وت��دم��ريه��ا  اع��را���ش��ه��ا 

اإمارة اأب�ظبي. 
ك��م��ا اأك�����دت ال�������زارة يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن���ه���ا ع��ل��ى اأهبة 
تهديدات  اأي��ة  مع  للتعامل  واجلاهزية  ال�شتعداد 
واأن���ه���ا ت��ت��خ��ذ ك��اف��ة الإج�������راءات ال���الزم���ة حلماية 

الدولة من كافة العتداءات.
كافة  ا�شتقاء  الكرمي  باجلمه�ر  ال���زارة  تهيب  كما 

الخبار من اجلهات الر�شمية يف الدولة.
وقد اأدانت دولة الإمارات ب�شدة ا�شتهداف ميلي�شيا 

وم��ن�����ش��اآت مدنية يف  ملناطق  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي 
دولة الإمارات من خالل �شاروخني بالي�شتيني، 
اأن ه��ذا ال�شتهداف الآث���م ل��ن مي��ر دون  واأك���دت 
عقاب. وذكرت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
يف بيان لها اأن دولة الإم��ارات حتتفظ بحقها يف 
الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا الت�شعيد 
باأنها  الهجمات  تلك  وا�شفة  الآث���م،  الإج��رام��ي 
ميلي�شيات احل�ثي  عليها  اأقدمت  نكراء  جرمية 

والإن�شانية.  الدولية  الق�انني  خ��ارج  الإرهابية 
وقالت ال�زارة اإن هذه امليلي�شيا الإرهابية ت�ا�شل 
جرائمها دون رادع يف م�شعى منها لن�شر الإرهاب 
والف��شى يف املنطقة لتحقيق غاياتها واأهدافها 
اإدانة  اإل  الدويل  املجتمع  داعية  امل�شروعة،  غري 
املدنيني  ت�شتهدف  التي  الإرهابية  الأعمال  هذه 

واملن�شاآت املدنية ورف�شها رف�شا تاما.
)التفا�شيل �س2(

قوات الناتو يف حالة تاأهب ووا�سنطن ت�سحب اأ�سر دبلوما�سييها من اأوكرانيا

الكرملني يتهم اأمريكا والغرب بالت�صعيد الهي�صتريي
•• عوا�صم-وكاالت:

ال���ع���ام حل��ل��ف �شمال  ق����ال الأم������ني 
ام�س  �شت�لتنربج  ين�س  الأط��ل�����ش��ي 
احللف  يف  الأع���������ش����اء  ال�������دول  اإن 
وتعزز  تاأهب  حالة  يف  ق�اتها  ت�شع 
انت�شارها يف �شرق اأوروبا مبزيد من 
على  فعل  رد  يف  واملقاتالت  ال�شفن 
الرو�شي  الع�شكري  احل�شد  تنامي 

على احلدود الأوكرانية.
اأرحب  ب��ي��ان  ���ش��ت���ل��ت��ن��ربج يف  وق����ال 
اإ�شافية  بق�ات  احللفاء  مب�شاهمة 
الأطل�شي.  �شمال  حلف  ل���اء  حت��ت 
و���ش��ي���ا���ش��ل احل��ل��ف ات���خ���اذ جميع 
الإج��راءات الالزمة حلماية جميع 
ي�شمل  مبا  عنهم،  والدفاع  احللفاء 

تعزيز اجلناح ال�شرقي من احللف.
حلف  يف  ع�����ش���ا  لي�شت  واأوك���ران���ي���ا 
بع�س  ل���ك���ن  الأط����ل���������ش����ي،  ����ش���م���ال 
جريانها، ومن بينها ب�لندا، اأع�شاء 

بالتكتل.
وق���ال���ت ال�����لي����ات امل��ت��ح��دة الأح����د 
اأف���راد عائالت  اأم��رت مب��غ��ادرة  اإنها 
اأوكرانيا  �شفارتها يف  م�ظفيها من 
ع���ل���ى جميع  ي���ج���ب  اإن��������ه  وق�����ال�����ت 
امل�اطنني التفكري يف املغادرة ب�شبب 

خطر قيام رو�شيا بعمل ع�شكري.
م�ش�ؤول  ب�����ري����ل  ج�����زي����ب  وق������ال 

ك����ف����د وزي����ر خارجية  ي��ب��ي  وق����ال 
يف  ���ش��ك  ل  لل�شحفيني  ال���دمن���رك 
اأننا م�شتعدون للرد بعق�بات �شاملة 
رو�شيا  غ��زت  م��ا  اإذا  م�شب�قة  غ��ري 
اأوك��ران��ي��ا جم���ددا ورف�����س ت��شيح 
ت�شتهدفها  ق����د  ال���ق���ط���اع���ات  اأي 

العق�بات.
اأن تعلم  واأ�شاف يتعني على رو�شيا 
فالدميري(  )الرئي�س  على  ويتعني 
الأعمال  ث��م��ن  اأن  يعلم  اأن  ب���ت��ني 
الق�ات  وا���ش��ت��خ��دام  ال���ش��ت��ف��زازي��ة 
امل�شلحة يف تغيري احلدود يف اأوروبا 

�شيك�ن غاليا جدا.
يف م��شك� اتهم الكرملني ال�ليات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��اءه��ا ام�����س الثنني 
ال�شرق  ب���ني  ال���ت����ت���رات  ب��ت�����ش��ع��ي��د 
وال��غ��رب ع��رب الإع����الن ع��ن خطط 
لتعزيز ق�ات حلف الأطل�شي يف �شرق 
اأ�شر الدبل�ما�شيني  اأوروب��ا واإج��الء 
من ال�شفارة الأمريكية يف اأوكرانيا. 
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
احتمالت  اإن  ب��ي�����ش��ك���ف  دم���ي���ري 
ي�شعل  ع�������ش���ك���ري،  �����ش����راع  ان�������دلع 
����ش���رارت���ه اجل����ان����ب الأوك����������راين يف 
اأي وقت  اأك��رب م��ن  اأوك��ران��ي��ا،  �شرق 
ال�اردة  املعل�مات  اإن  وق��ال  م�شى. 
باله�شترييا  مم��زوج��ة  ال��غ��رب  م��ن 

ومليئة بالأكاذيب.

ال�������ش���ي���ا����ش���ة اخل����ارج����ي����ة ب����الحت����اد 
يعتزم  ل  الآن  حتى  اإن���ه  الأوروب�����ي 
الدبل�ما�شيني  اأ���ش��ر  اإع���ادة  التكتل 
اأعلنت  اأن  بعد  وذل��ك  اأوك��ران��ي��ا  من 
ب���ذل���ك. وقالت  ق��ي��ام��ه��ا  وا���ش��ن��ط��ن 
ال�شفارة الربيطانية يف اأوكرانيا اإن 
بع�شا من ط�اقهما واأ�شرهم يجري 

�شحبهم من كييف.
اخل����ارج����ي����ة  وزي����������را  ي���ح���ق���ق  ومل 

انفراجة  وال����رو�����ش����ي  الأم����ري����ك����ي 
اأوكرانيا  ب�شاأن  حم��ادث��ات  يف  تذكر 
ي�����م اجل��م��ع��ة ل��ك��ن��ه��م��ا ات��ف��ق��ا على 
حماولة  يف  التباحث  يف  ال�شتمرار 

حلل الأزمة.
وق������ال وزي������ر خ���ارج���ي���ة ال���دمن���رك 
ام�س قبيل اجتماع ل�زراء خارجية 
الحت������اد  اإن  الأوروب������������ي  الحت��������اد 
اقت�شادية  عق�بات  لفر�س  م�شتعد 

رو�شيا  ه��اج��م��ت  اإذا  م�شب�قة  غ��ري 
اأوكرانيا.

اأوكرانيا منذ  وتتنامى الت�ترات يف 
�شه�ر بعدما ح�شد الكرملني ق�ات 
األ��ف جندي قرب  ق�امها نح� مئة 
يق�ل  فيما  اأوك��ران��ي��ا  م��ع  احل����دود 
ال���غ���رب اإن�����ه حت�����ش��ري حل����رب ملنع 
اأوكرانيا من الن�شمام حللف �شمال 

الأطل�شي. وتنفي م��شك� ذلك.

احتجاز رئي�ش بوركينا فا�صو يف مع�صكر للجي�ش 

اآلف ال�صودانيني يتظاهرون مطالبني بحكم مدين

جوية  رو�صية  �صورية  دوري��ات 
م�صرتكة فوق الأرا�صي ال�صورية 

•• مو�صكو-رويرتز:

لالأنباء  اإنرفاك�س  وك��ال��ة  نقلت 
الرو�شية ق�لها  الدفاع  عن وزارة 
�ش�رية  ع�����ش��ك��ري��ة  ط����ائ����رات  اإن 
م�شركة  دوري��ات  نفذت  ورو�شية 
يف امل����ج����ال اجل��������ي ع���ل���ى ط����ل 
احل���دود ال�����ش���ري��ة اأم�����س الثنني 
لت�شيري  يخططان  البلدين  واإن 

هذه الدوريات بانتظام.
وت�شمن م�شار جمم�عة املقاتالت 
ال�ش�رية والرو�شية الطريان ف�ق 
م��رت��ف��ع��ات اجل�������لن وه����ي خط 
واإ�شرائيل  ���ش���ري��ا  ب���ني  ال��ه��دن��ة 
ج�ية  �����ش����رب����ات  ����ش���ه���د  وال��������ذي 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م��ت��ك��ررة ���ش��د م�اقع 
ي�شتبه يف اأنها تدار ب�ا�شطة اإيران 
املجم�عة  و���ش��م��ت  اهلل.  وح����زب 
طائرات مقاتلة ومقاتالت قاذفة 

وطائرات اإنذار مبكر وحتكم.
وت����ت�����اج����د ق�������ات رو����ش���ي���ة على 
الأرا������ش�����ي ال�������ش����ري���ة م���ن���ذ عام 

.2015

•• واجادوجو-رويرتز:

اأمنية  م���������ش����ادر  اأرب�����ع�����ة  ق����ال����ت 
اأفريقيا  غ���رب  م��ن  ودب��ل���م��ا���ش��ي 
اأم�س اإن جن�دا متمردين احتجزوا 
رئي�س ب�ركينا فا�ش� روك كاب�ري 
يف مع�شكر للجي�س بعد اإطالق نار 
كثيف على منزله م�شاء الأحد يف 

العا�شمة واجادوج�.
�شماع  بعد  الرئي�س  احتجاز  وجاء 
م��ت���ا���ش��ل من  ن����ار  اإط�����الق  دوي 
الدولة  يف  ل��ل��ج��ي�����س  م��ع�����ش��ك��رات 
ط�ال  اأفريقيا  غ��رب  يف  ال���اق��ع��ة 
طالب  فيما  الأح����د  الأول  اأم�����س 
جن�د مبزيد من الدعم يف قتالهم 
اإ�شالميني. ونفت  �شد مت�شددين 
ي��ك���ن اجل��ي�����س قد  اأن  احل��ك���م��ة 

ا�شت�ل على ال�شلطة.
مكان  ب���ال���ت���ح���دي���د  ي����ع����رف  ومل 
ام�س  ���ش��ب��اح  و���ش��ع��ه  اأو  ك���اب����ري 
بني  مت�شاربة  تقارير  ت��داول  مع 

امل�شادر الأمنية والدبل�ما�شية.
و���ش���ه��دت ع��رب��ات م��درع��ة تابعة 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة وق����د اخ��رق��ت��ه��ا عدة 
ر����ش���ا����ش���ات ق������رب م���ق���ر اإق����ام����ة 
الثنني.  ام�����س  ���ش��ب��اح  ال��رئ��ي�����س 
بالدماء.  ملطخة  اأح��ده��ا  وكانت 
واأفاد �شكان يف احلي الذي ي�شكن 
اإط��الق نار  به الرئي�س عن وق���ع 

كثيف خالل الليل.
ومت��رك��زت ث��الث ع��رب��ات مدرعة 

•• جنيف-رويرتز:

الثنني  اأم�س  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  حث 
ن��ه��اي��ة للمرحلة  ل������ش��ع  ال��ع��م��ل م��ع��ا  ال��ع��امل ع��ل��ى  دول 
احلرجة من جائحة ك�رونا، قائال اإن لديها الآن جميع 

الأدوات املتاحة للقيام بذلك.
وقال تيدرو�س اأدهان�م جيربي�ش��س يف م�ؤمتر �شحفي 
تدخل  �ش�لت�شه  �شفينيا  الأمل��ان��ي��ة  التنمية  وزي����رة  م��ع 
جائحة ك�فيد19- الآن عامها الثالث ونحن يف منعطف 
خطري... يجب اأن نعمل معا لإنهاء املرحلة احلرجة من 
ونحن  بال�شتمرار  ل��ه  ال�شماح  ميكننا  ل  ال���ب��اء.  ه��ذا 

نتخبط بني الذعر والإهمال.
اأكرب  اأ�شبحت  اأملانيا  اإن  الث��ن��ني  اأم�����س  تيدرو�س  وق��ال 
وكان  ت��ف��ا���ش��ي��ل.  اأي  اإع���ط���اء  ب����دون  للمنظمة،  م��ت��ربع 
ال�ليات املتحدة تاريخيا �شاحبة اأكرب م�شاهمات مالية 

بني الدول الأع�شاء يف املنظمة.
ت�لت  التي  اأملانيا،  اأول�ية  اإن  �ش�لت�شه  قالت  من جهتها 
يف  اجلائحة  اإن��ه��اء  هي  ال�شبع،  ال��دول  جمم�عة  رئا�شة 
عاملية  تطعيمات  اإل حملة  ودع��ت  العامل،  اأنحاء  جميع 
حقيقية وعاجلة على نطاق وا�شع، لتحقيق هذا الهدف.

املجل�س  اجتماعات  جنيف  يف  اأ�شب�ع  م��دار  على  وتنعقد 

مقر  خارج  اأقنعة  يرتدون  وجن�د 
هيئة الإذاعة احلك�مية.

م�شادر  اإل  ال��ش�ل  يت�شن  ومل 
وكانت  للتعليق.  ثنني  باحلك�مة 
م�شاعر الإحباط قد ت�شاعدت يف 
البالد يف الأ�شهر الأخ��رية ب�شبب 
امل��ت��ك��ررة ملدنيني  ال��ق��ت��ل  ح�����ادث 
مت�شددين  اأي������دي  ع��ل��ى  وج���ن����د 
بتنظيمي  ���ش��ل��ة  ع���ل���ى  ب��ع�����ش��ه��م 

داع�س والقاعدة الرهابيني.
وخرج متظاهرون لدعم املتمردين 
الذي  الأح��د ونهب�ا مقر احل��زب 
واأعلنت  ك����اب�����ري.  اإل���ي���ه  ي��ن��ت��م��ي 
احل���ك����م���ة ف���ر����س ح���ظ���ر جت�ل 
ال�شاعة  اإل   2000 ال�شاعة  من 
حتى  جرينت�س  بت�قيت   0530
ملدة  امل��دار���س  واأغلقت  اآخ��ر  اإ�شعار 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

خرج الثنني الآلف من ال�ش�دانيني يف العا�شمة واأحيائها للتظاهر جمددا 
�شد ما �شم�ه النقالب الع�شكري الذي نفذه قائد اجلي�س ال�ش�داين عبد 
الفتاح الربهان قبل ثالثة اأ�شهر، وفق ما افاد �شحافي�ن يف وكالة فران�س 
و�شط  الرئا�شة  ق�شر  اإل  م�شرية  يف  املتظاهرين  اآلف  وجت��م��ع  ب��ر���س. 
اخلرط�م، كما خرج حمتج�ن اإل �ش�ارع مدينة اأم درمان غرب العا�شمة 

ي�مني.
ب�ركينا  يف  ال���ش��ط��راب��ات  وت��اأت��ي 
ان���ق���الب���ني  اأع�������ق�������اب  يف  ف����ا�����ش����� 
ع���������ش����ك����ري����ني ن����اج����ح����ني خ����الل 
املا�شية يف  الثمانية ع�شر  الأ�شهر 
جي�شها  اأط���اح  التي  وغينيا  م��ايل 
بالرئي�س األفا ك�ندي من ال�شلطة 

يف �شبتمرب اأيل�ل املا�شي.
ك��م��ا ت����ل اجل��ي�����س زم����ام الأم�����ر 
يف ت�����ش��اد ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ب��ع��د وفاة 
جبهة  على  ديبي  اإدري�س  الرئي�س 

القتال مع املتمردين هناك.
اأفقر  من  واح��دة  فا�ش�  وب�ركينا 
اأف��ري��ق��ي��ا على  ال��ب��ل��دان يف غ���رب 
الرغم من ك�نها منتجة للذهب.

وتكبد جي�شها خ�شائر فادحة على 
على  ي�شيطرون  اإره��اب��ي��ني  اأي���دي 

امل�ش�ؤول عن مقتل املتظاهرين الذين  للمطالبة بحكم مدين وحما�شبة 
�شقط�ا منذ بدء الحتجاجات �شد النقالب وقد بلغ عددهم 73 �شخ�شا 

على الأقل. وامتدت الحتجاجات اإل اأبعد من اخلرط�م.
ويف ود مدين عا�شمة ولية اجلزيرة على بعد 186 كلم جن�ب اخلرط�م، 
جتمع  الهاتف  عرب  بر�س  لفران�س  العيان  �شه�د  اأح��د  حممد  عماد  ق��ال 
ال�ش�دان  اأع���الم  يحمل�ن  املدينة  و�شط  يف  �شخ�س  اآلف  ثالثة  ح���ايل 

و�ش�ر الذين قتل�ا اأثناء الحتجاجات.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:47            
الظهر.......    12:37  
الع�رص........   03:42   
املغرب.....   06:06  
الع�صاء......   07:22
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�ص 13

�ص 17

مهرجان ال�ضيخ زايد.. وجهة جتمع ح�ضارات 
العامل يف رحاب اأجمل �ضتاء يف العامل

اأخبار الإمارات

معركة كردية خال�ضة.. انتخابات 
رئا�ضة العراق ت�ضتعل

عربي ودويل

فريق الإمارات يتوج بف�ضية كاأ�ص الأمم 
لقفز احلواجز .. و»الإيرلندي« يحرز الذهبية

الفجر الريا�ضي

مبنا�سبة مرور 50 عاما على توليه مقاليد احلكم يف ال�سارقة
حممد بن را�صد: �صلطان عمود من اأعمدة 

الحتاد .. وجامعة للعلم والثقافة 
•• دبي-الفجر:

قال �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال�زراء حاكم دبي يف تغريدة على ح�شاب �شم�ه ال�شخ�شي يف )ت�ير( 
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ت���يل  على  ع��ام��اً   50 م��رور  مبنا�شبة 
يف  احلكم  مقاليد  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن 

الإمارة:
ت�يل  منذ  ع��ام��اً   ٥٠ القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  اأخ��ي  يكمل 
مقاليد احلكم يف ال�شارقة .. �شلطان عم�د من اأعمدة الحتاد .. وجامعة للعلم 
الدولة..  يف  الإن�شان  وخدمة  والعمران  للبناء  رئي�شي  … وحم��رك  والثقافة 

حفظ اهلل �شلطان لأهله و�شعبه وحمبيه.

حممد بن زايد يجري ات�صال هاتفيا مع عمران خان 
اأدان خالله التفجري الذي ا�صتهدف مدينة لهور

•• اأبوظبي- وام:

اأجرى �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل 
الأعلى للق�ات امل�شلحة اأم�س ات�شال هاتفيا 
مع دولة عمران خان رئي�س وزراء جمه�رية 
باك�شتان الإ�شالمية ال�شديقة.. اأعرب خالله 
التفجري  ال�شديدين  وا�شتنكاره  اإدان��ت��ه  عن 

الباك�شتانية  له���ر  مدينة  ا�شتهدف  ال��ذي 
واأ�شفر عن قتلى وجرحى.

دولة  ت�شامن  الت�����ش��ال  خ��الل  �شم�ه  واأك���د 
ب��اك�����ش��ت��ان و�شعبها  الإم������ارات ووق���ف��ه��ا م��ع 
ال�شديق يف م�اجهة العنف والإرهاب بجميع 
الإن�شانية  املبادئ  مع  يتنافى  وال��ذي  �ش�ره 

وينتهك الق�انني والأعراف الدولية.
)التفا�شيل �س2(

ب�سبب النفوذ االيراين والتخبط الدويل واالنق�سام الوطني
احلريري يعلق ن�صاطه ال�صيا�صي يف لبنان 

•• بريوت-وكاالت:

الأب��رز يف لبنان �شعد احلريري تعليق ن�شاطه يف احلياة  ال�شني  ال�شابق والزعيم  اأعلن رئي�س احلك�مة 
فر�شة  لأي  جم��ال  ل  ب��اأن  لقتناعه  املقبلة،  الربملانية  لالنتخابات  الر�شح  عن  وع��زوف��ه  ال�شيا�شية 

اإيجابية للبنان يف ظل النف�ذ اليراين والتخبط الدويل والنق�شام ال�طني.
وجاء ذلك بعد �شل�شلة انتكا�شات مني بها مالياً و�شيا�شياً يف ال�شن�ات القليلة املا�شية، ويف ظل اأزمة 
�شيا�شية واقت�شادية ومالية حادة ت�شل لبنان. واأو�شح اأنه لن يتقدم كذلك باأي تر�شيحات من تيار 
امل�شتقبل الذي يتزعمه اأو با�شم التيار. وقال احلريري يف كلمة بثها التلفزي�ن نحن باق�ن بخدمة 
والنيابة  ال�شلطة  يف  مبا�شرة  م�ش�ؤولية  اأو  دور  اأي  تعليق  ه�  قرارنا  لكن  ووطننا،  و�شعبنا  اأهلنا 

وال�شيا�شة. وطلب احلريري، من حزبه تيار امل�شتقبل عدم الدفع باأي مر�شحني يف النتخابات.

املقرر  م��ن  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة  ملنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التابعة  املنظمة  مل�شتقبل  الرئي�شية  اجل���ان��ب  مناق�شة 
ل��الأمم امل��ت��ح��دة، م��ن �شمنها حم��اول��ة ت��ي��درو���س البقاء 
لفرة رئا�شة ثانية واقراح جلعلها اأكرث ا�شتقاللية من 

الناحية املالية.
اأم�����س م��ن خط�رة  ت��ي��درو���س  اآخ����ر، ح���ذر  ع��ل��ى �شعيد 
اآخر  العدوى ه�  �شديد  اأوميكرون  املتح�ر  اأن  افرا�س 
ن�شخة متح�رة من فريو�س ك�رونا، واأن العامل اأ�شبح يف 

ال�ش�ط الأخري من اللعبة.
املجل�س  اج��ت��م��اع  اف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ت��ه يف  اأ�����ش����اف، يف  ل��ك��ن��ه 
عام  ه�  العام  ه��ذا  يك�ن  اأن  املحتمل  من  اأن  التنفيذي، 
التي  املرحلة  وه��ي  لل�باء،  احل��ادة  املرحلة  اخل��روج من 

ي�شكل فيها ك�فيد19- حالة �شحية طارئة.
تطبيق  ح��ال��ة  يف  مم��ك��ن  اخل�����روج  ه���ذا  اأن  اإل  واأ����ش���ار 
ال�شراتيجيات وا�شتخدام الأدوات املتاحة مثل اختبارات 

ك�شف الفريو�س ولقاحات ال�قاية ب�ش�رة �شاملة.
م���ع ذل����ك ق����ال ال����ظ����روف م��ث��ال��ي��ة ل��ظ��ه���ر امل���زي���د من 
ال�شاللت املتح�رة. اأو�شح تيدرو�س اأنه منذ اأن مت ر�شد 
اأوميكرون لأول مرة قبل اأكرث من ت�شعة اأ�شابيع بقليل، 
مت ت�شجيل اأكرث من 80 ملي�ن اإ�شابة به وه� عدد اأكرب 

مما مت الإبالغ عنه يف 2020 باأكمله.

حذر من احتمال ظهور املزيد من ال�سالالت املتحورة

احلريري يعلق ن�صاطه ال�صيا�صي يف لبنان مدير منظمة ال�صحة: العامل يف منعطف خطري من عمر اجلائحة 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأدان������ت اإ���ش��ب��ان��ي��ا ال��ه��ج���م الإره���اب���ي 
مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل����ث���ي الإره���اب���ي���ة على 
مناطق ومن�شاآت مدنية على الأرا�شي 
الإماراتية - الذي وقع ي�م 17 يناير 
اجلاري - وذلك خالل ات�شال هاتفي 
ب��ني ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
مان�يل  خ������ش��ي��ه  وم���ع���ايل  ال������دويل 

األباري�س وزير خارجية اإ�شبانيا.
الت�شال  خ���الل   - م��ع��ال��ي��ه  واأع�����رب 
ال�شديدة  اإدان����ت����ه  ع���ن   - ال��ه��ات��ف��ي 

احل�ثي  مليلي�شيا  الإره��اب��ي  للهج�م 
بالده  ت�شامن  م���ؤك��دا   .. الإره��اب��ي��ة 

الكامل مع دولة الإمارات.

كما اأعرب عن تعازيه يف �شحايا هذا 
بال�شفاء  ومتنياته  الإرهابي  الهج�م 

العاجل جلميع امل�شابني.

•• الريا�ض -وام:

اأدان معايل الدكت�ر نايف فالح مبارك احلجرف، الأمني 
العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي، اإطالق ملي�شيا 
دولة  جت���اه  بالي�شتيني  ���ش��اروخ��ني  الإره���اب���ي���ة  احل����ث���ي 
والأعيان  املدنيني  م�شتهدفة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

املدنية.
الإرهابية  الع���ت���داءات  ه���ذه  ا���ش��ت��م��رار  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
ال�شافر  حتديها  تعك�س  احل�ثي  ملي�شيات  بها  تق�م  التي 
للمجتمع الدويل وا�شتخفافها بجميع الق�انني والأعراف 

الدولية، ورف�شها جلميع امل�شاعي الهادفة لإحالل ال�شالم 
م�ش�ؤولياته  بتحمل  ال���دويل  املجتمع  مطالبا  اليمن،  يف 
واتخاذ م�قف حا�شم جتاه ملي�شيات احل�ثي ل�قف هذه 
الأعمال الإرهابية التي ت�شتهدف املن�شاآت احلي�ية واملدنية. 
واأ�شاد الأمني العام بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية 
ال�شاروخني  وت���دم���ري  اع����را�����س  يف  اجل������ي  ودف���اع���ه���ا 
والت�شدي لهذا العتداء الإرهابي الغا�شم، م�ؤكداً ت�شامن 
ووق�ف جمل�س التعاون مع دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودعمها يف كل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع عن اأرا�شيها 

وحفظ اأمنها و�شالمة م�اطنيها واملقيمني فيها.

••  عمان-وام:

�شاروخني  احل���ث��ي  ميلي�شيا  اإط���الق  الها�شمية  الأردن���ي���ة  اململكة  اأدان����ت 
ب��ال�����ش��ت��ي��ني، ���ش��ب��اح اأم�������س، ب���اجت���اه دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، مت 
اعرا�شهما من الدفاعات اجل�ية الإماراتية. واأكد ال�شفري هيثم اأب� الف�ل 
وا�شتنكار  اإدان��ة  املغربني  و�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق 
اململكة ال�شديدين لهذا العمل الإرهابي اجلبان الذي ُي�شكل خرقاً �شارخاً 
للقان�ن الدويل، معربا عن ت�شامن ووق�ف اململكة املُطلق اإل جانب دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف وجه كل ما ُيهدد اأمنها واأمن �شعبها. كما اأدان 
دولة  على  الإرهابية  احل�ثي  ميلي�شيا  اع��ت��داءات  الأردين،  الن�اب  جمل�س 
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية . وو�شف بيان جمل�س 
خرقاً  اجلبان" وت�شكل  الإره��اب��ي  "العمل  ب���  احل�ثيني  اع��ت��داءات  ال��ن���اب 
�شارخاً للقان�ن الدويل، م�ؤكداً ت�شامن ووق�ف اململكة الأردنية املُطلق اإل 
جانب دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية يف وجه كل 

ما ُيهدد اأمنيهما واأمن �شعبيهما ال�شقيقني.

•• الريا�ض-وام: 

التي  املتكررة  بالهجمات  ال�شع�دية  العربية  اململكة  نددت 
املدنية  الأع��ي��ان  على  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي  ملي�شيا  ت�شنها 
وامل��ن�����ش��اآت احل��ي���ي��ة يف ج��ن���ب امل��م��ل��ك��ة واأب����ظ���ب���ي، والتي 
واملنطقة  اجل��ن���ب  ظ��ه��ران  مدينة  ا�شتهداف  اآخ��ره��ا  ك��ان 
عنها  اأ���ش��ف��ر  امل��م��ل��ك��ة  غ��رب��ي  ج��ن���ب  ج����ازان  يف  ال�شناعية 
البنغالدي�شية  اجلن�شية  من  ملقيمنينَ  طفيفتان  اإ�شابتان 

واجلن�شية ال�ش�دانية.
واأكدت ال�شع�دية م�قفها الراف�س واإدانتها لكل الهجمات 
اململكة  على  احل�ثية  امللي�شيا  لهذه  العدوانية  الإرهابية 

البحر الأحمر،  ال��دول��ي��ة يف  امل��الح��ة  والإم����ارات ومم���رات 
والتي تنفذها ق�ى الإرهاب التي عاثت يف اليمن ال�شقيق 
ف�شاداً فقتلت اأبناء ال�شعب اليمني العزيز وا�شتمرت يف ن�شر 
اأعمالها الإرهابية بهدف زعزعة اأمن املنطقة وا�شتقرارها. 
على  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي  ملي�شيا  اإ���ش��رار  اأن  اإل  ونبهت 
الهجمات املتكررة يعد حتدياً �شد املجتمع الدويل وانتهاكاً 
�شريحاً لق�اعد القان�ن الدويل الإن�شاين، وي�ؤكد خط�رة 
وا�شتقرارها،  املنطقة  اأم���ن  ع��ل��ى  امللي�شيات  ه���ذه  ���ش��ل���ك 
م�����ش��ددة ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ل��ح��ة ل��ت��ح��رك امل��ج��ت��م��ع ال���دويل، 
ال�شل�ك  لهذا  حد  ل��شع  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ل�شيما 

العدواين مبا يحفظ الأمن وال�شلم الدوليني.

•• القاهرة-وام:

الإرهابية  احل�ثي  ميلي�شيا  قيام  ب�شدة  العربي  الربملان  اأدان 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بالي�شتيني جت��اه  �شاروخني  ب��اإط��الق 
ام�����س، وال��ت��ي مت اع��را���ش��ه��م��ا وتدمريهما  امل��ت��ح��دة، ���ش��ب��اح 
العتداء  وك��ذل��ك  الإم��ارات��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة  قبل  م��ن  بنجاح 
ال�ح�شي مليلي�شيا احل�ثي الإرهابية على مدينة جازان باململكة 
ال�شع�دية باإطالق �شاروخ بالي�شتي �شقط يف املنطقة  العربية 

ال�شناعية.
وح���ذر ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي - يف ب��ي��ان ل��ه اأم�����س- م��ن الت�شعيد 

اخل��ط��ري جل��م��اع��ة احل���ث��ي الإره��اب��ي��ة ح��ي��ال دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية، م�شددا على اأنه ل 
ملنظ�مة  تهديد  اإمنا ه�  الدولتني  وا�شتقرار  اأمن  يهدد فقط 
ت�شكل  كما  خا�شة،  واخلليجي  عامة  العربي  الق�مي  الأم���ن 
الق�مي  الأم���ن  وتق��س  الإقليميني  والأم���ن  لل�شلم  تهديدا 

العربي، وت�شر بالأمن وال�شلم الدوليني.
واأك���د ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي، ت�شامنه ال��ك��ام��ل م��ع دول���ة الإم����ارات 
العربية املتحدة، واململكة العربية ال�شع�دية، فيما يتخذانه من 
على  واملقيمني  م�اطنيهما  و�شالمة  اأمنهما  حلفظ  اإج��راءات 
اأرا�شيهما، وال�ق�ف معهما �شفا واحدا �شد كل تهديد يط�ل 

اأمنهما وا�شتقرارهما.
ب��ه جماعة احل���ث��ي من  اأن م��ا تق�م  ال��ربمل��ان العربي  واع��ت��رب 
ي�شكل  وم�اطنيها  ال��دول  ا�شتقرار  ت�شتهدف  وفظائع  اأف��ع��ال 
جمل�س  ق���رارات  بعد  خا�شة  ال���دويل  للمجتمع  �شافرا  حتديا 
الأمن وجمل�س اجلامعًة العربية، جمددا طلبه ب�شرورة اإدراج 

جماعة احل�ثي وت�شنيفها كمنظمة اإرهابية.
امليلي�شيا  بها  قامت  التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  اأن  على  و�شدد 
اأهدافها  ع��ن  وتك�شف  الإره��اب��ي��ة  طبيعتها  تعك�س  احل���ث��ي��ة 
املنطقة وحتديها لق�اعد  اأمن وا�شتقرار  احلقيقية يف زعزعة 

القان�ن الدويل والقان�ن الدويل الإن�شاين.

•• اأبوظبي-وام:

وبيالرو�شيا  والهر�شك  والب��شنة  البحرين  برملانات  روؤ�شاء  اأدان 
احل�ثي  ملي�شيا  نفذته  ال��ذي  الإره��اب��ي  الهج�م  ب�شدة  ومالطا 

الإرهابية على من�شاآت مدنية يف دولة الإمارات.
رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل  تلقاها  ت�شامن  برقيات  يف  ذلك  جاء 
ال�شالح  �شالح  ب��ن  علي  معايل  م��ن  الحت���ادي  ال�طني  املجل�س 
الدكت�ر  وم��ع��ايل  البحرين،  مملكة  يف  ال�����ش���رى  جمل�س  رئي�س 
الب��شنة  جمه�رية  يف  الن�اب  جمل�س  رئي�س  زويزديت�س  ديني�س 
ال�طنية  اجلمعية  رئي�شة  ك��شان�فا  نتاليا  ومعايل  والهر�شك، 
رئي�س  فاروجيا  اأجنيل�  الدكت�ر  ومعايل  بيالرو�شيا،  جلمه�رية 

جمل�س الن�اب يف جمه�رية مالطا.

ال�ش�رى  جمل�س  رئي�س  ال�شالح  �شالح  ب��ن  علي  معايل  واأع���رب 
وا�شتنكاره  ال�شديدة  اإدان��ت��ه  ع��ن  برقيته  يف  البحرين  مملكة  يف 
الإرهابية من عمل  به ملي�شيا احل�ثي  قامت  ملا  املطلق  ورف�شه 
اإرهابي م�ؤخرا ا�شتهدف من�شاآت مدنية يف دولة المارات، م�ؤكدا 
واحد  ووق�فه يف �شف  والرا�شخ  الثابت  ال�ش�رى  وق���ف جمل�س 
باأمنها  امل�شا�س  ي��ح��اول  ك��ل م��ن  الإم����ارات �شد  ايل ج��ان��ب دول���ة 
وا�شتقرارها ودعم كل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع عن اأرا�شيها 

وم�شاحلها.
كما اأكد معايل علي بن �شالح ال�شالح ت�شامن جمل�س ال�ش�رى 
وم�شاعيها  جه�دها  يف  الإم����ارات  دول���ة  م��ع  البحرين  مملكة  يف 
احلثيثة ملحاربة كافة اأ�شكال و�ش�ر الإرهاب ودعم ال�شالم والأمن 
انتهاكا  تعد  الإره��اب��ي��ة  الع��ت��داءات  اأن  على  م�شددا  املنطقة،  يف 

القدير  العلي  امل���يل  �شائال  الإن�شاين،  ال��دويل  للقان�ن  �شارخا 
اأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها احلكيمة و�شعبها من كل �ش�ء 

ومكروه ويدمي عليها الأمن والأمان.
واأعرب معايل الدكت�ر ديني�س زويزديت�س رئي�س جمل�س الن�اب 
يف جمه�رية الب��شنة والهر�شك ومعايل نتاليا ك��شان�فا رئي�شة 
اجلمعية ال�طنية جلمه�رية بيال رو�شيا ومعايل الدكت�ر اأجنيل� 
اإدانتهم  عن  مالطا  جمه�رية  يف  الن�اب  جمل�س  رئي�س  فاروجيا 
ملناطق  احل�ثي  ميلي�شيا  ا�شتهداف  العبارات  باأ�شدىّ  وا�شتنكارهم 
ومن�شاآت يف اأرا�شي دولة المارات، واأكدوا ت�شامنهم ووق�فهم اإل 
جانب دولة الإمارات العربية املتحدة، واأعرب�ا عن اأ�شدق التعازي 
وامل�ا�شاة لذوي ال�شحايا، والتمنيات بال�شفاء العاجل للم�شابني 

واأن يدمي اهلل على دولة الإمارات نعمة الأمن وال�شتقرار.

•• اأبوظبي-وام:

اإرهاب  ا�شتمرار  ب�شدة  وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س  ا�شتنكر 
بالي�شتيني  �شاروخني  واإطالقها  الإرهابية،  احل�ثي  ميلي�شيات 
امل��ت��ح��دة ح��ي��ث متكنت الدفاعات  ال��ع��رب��ي��ة  جت���اه دول���ة الإم�����ارات 
الت�شبب  دون  وتدمريهما  اعرا�شهما  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  اجل���ي��ة 
�شاروخا  الرهابية  امليلي�شيا  اإط��الق  وكذلك  ب�شرية  خ�شائر  ب��اأي 

بالي�شتيا على اململكة العربية ال�شع�دية.

العاملي  املجل�س  رئي�س  اجل����روان  ب��ن حممد  اأح��م��د  م��ع��ايل  وق���ال 
للت�شامح وال�شالم، يف بيان له ام�س: ندين ون�شتنكر باأ�شد العبارات 
نح�  بالي�شتية  ل�ش�اريخ  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي  ميلي�شيات  اط��الق 
دولة الإم��ارات، ونطالب املجتمع الدويل والأمم املتحدة للتدخل 
الف�ري من اأجل و�شع حد لإرهاب ميلي�شيات احل�ثي، واأعمالها 

الإرهابية املتكررة التي ت�شتهدف الأبرياء واملن�شاآت املدنية.
واأ�شاف : اإننا ن�شتغرب من عدم التحرك الدويل الف�ري �شد هذه 
امليلي�شيات اجلبانة التي تهدف لزعزعة الأمن وال�شتقرار ون�شر 

الإرهاب يف املنطقة والعامل.
وجدد اجلروان التاأكيد على اأن دولة الإمارات �شتظل دولة ال�شالم 
والأمن والت�شامح، داعيا املجتمع الدويل اإل اتخاذ م�قف �شارم 
�شد ميلي�شيات احل�ثي الإرهابية وت�شنيفها كجماعة اإرهابية ت�شر 
للت�شامح  العاملي  املجل�س  رئي�س  الدوليني. وثمن  وال�شلم  بالأمن 
وال�شالم، ت�شامن الدول واملنظمات الإقليمية والدولية مع دولة 
وتنديدها  ال�شع�دية،  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

بالعتداءات التي ترتكبها امليلي�شيات احل�ثية الإرهابية.

•• املنامة-وام:

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين وا�شتنكرت ب�شدة 
الهجمات الغادرة التي �شنتها ملي�شيا احل�ثي الإرهابية 
بال�ش�اريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية على اململكة 
العربية ال�شع�دية ودولة الإمارات العربية املتحدة يف 
والآمنني  الأبرياء  ي�شتهدف حياة  اآثم  اإرهابي  عدوان 
مع  ويتنافى  ال�شقيقني،  البلدين  يف  املدنية  والأعيان 

القان�ن الإن�شاين الدويل والق�انني الدولية.
البحرين  مم��ل��ك��ة  وق�����ف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك������دت 

ال�������ش���ع����دي���ة ودول�����ة  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  اإل ج���ان���ب 
يف  ودعمهما  ال�شقيقتني  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
اأمنهما  ع��ل��ى  للمحافظة  امل��ت��خ��ذة  الإج������راءات  ك��اف��ة 
امل�اطنني  و���ش��الم��ة  اأم�����ن  و���ش��م��ان  وا���ش��ت��ق��راره��م��ا 
واملقيمني على اأرا�شيهما، م�شيدة بيقظة وكفاءة ق�ات 
الدفاع  وق����ات  اليمن  يف  ال�شرعية  ل��دع��م  التحالف 
اجل�ي الإماراتي، داعية املجتمع الدويل اإل �شرورة 
ملي�شيا  ا�شتمرار  م�اجهة  يف  حازمة  اإج���راءات  اتخاذ 
الغادرة  الإره��اب��ي��ة  اعتداءاتها  يف  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي 

مهددة اأمن املنطقة وا�شتقرارها.

•• الكويت-وام:

ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدانتها  عن  الك�يت  دول��ة  اأعربت 
للهجمات الإرهابية اجلبانة التي �شنتها ميلي�شيا احل�ثي 
املدنيني  �شد  البالي�شتية  وال�ش�اريخ  امل�شرية  بالطائرات 
والأه������داف امل��دن��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

واململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقتني.
واأو�شحت وزارة اخلارجية - يف بيان لها اأم�س - اأن ا�شتمرار 
املدنية  وامل��ن��اط��ق  امل��دن��ي��ني  احل���ث��ي  ميلي�شيا  ا���ش��ت��ه��داف 

وانتهاك ق�اعد  ال��دويل  املجتمع  واإ���ش��راره��م على حت��دي 
دول  باأمن  الإ���ش��رار  وتعمدهم  الإن�شاين  ال��دويل  القان�ن 
امليلي�شيات  املنطقة وا�شتقرارها ي�ؤكد خط�رة �شل�ك هذه 
م�����ش��ددة ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ل��ح��ة ل��ت��ح��رك امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
ول�شيما جمل�س الأمن ل��شع حد لهذا ال�شل�ك العدواين 
مبا يحفظ الأم��ن وال�شلم الدوليني. واأك��دت وق�ف دولة 
الك�يت الكامل اإل جانب �شقيقتيها دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة وت��اأي��ي��ده��ا ل��ك��ل ما 
تتخذانه من خط�ات للحفاظ على اأمنهما وا�شتقرارهما.

•• اأبوظبي- وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأج��رى 
امل�شلحة  للق�ات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 
وزراء  رئي�س  خ��ان  عمران  دول��ة  مع  هاتفيا  ات�شال  اأم�س 
خالله  اأعرب  ال�شديقة..  الإ�شالمية  باك�شتان  جمه�رية 
عن اإدانته وا�شتنكاره ال�شديدين التفجري الذي ا�شتهدف 

مدينة له�ر الباك�شتانية واأ�شفر عن قتلى وجرحى.

واأك����د ���ش��م���ه خ���الل الت�����ش��ال ت�����ش��ام��ن دول����ة الإم�����ارات 
ووق���ف��ه��ا م��ع ب��اك�����ش��ت��ان و���ش��ع��ب��ه��ا ال�����ش��دي��ق يف م�اجهة 
العنف والإرهاب بجميع �ش�ره والذي يتنافى مع املبادئ 

الإن�شانية وينتهك الق�انني والأعراف الدولية.
ترتكبها  التي  الإجرامية  الأع��م��ال  اأن  على  �شم�ه  و�شدد 
اإل ت�شافر  ت����ؤك���د احل���اج���ة  وال��ت��ط��رف  الإره������اب  ق����ى 
اجله�د الدولية الفاعلة من اأجل مكافحة الإرهاب وو�شع 
وال�شتقرار  ال�شلم  مت�س  ال��ت��ي  واأخ���ط���اره  جل��رائ��م��ه  ح��د 

الدوليني.
واأعرب �شم�ه عن تعازيه اإل حك�مة باك�شتان و�شعبها واأ�شر 

�شحايا الهج�م ومتنياته ال�شفاء العاجل للم�شابني.
من جانبه اأعرب رئي�س وزراء باك�شتان عن �شكره وتقديره 
ملبادرة �شم�ه وما اأبداه من م�شاعر �شادقة تعرب عن عمق 
ومتانتها..  ال�شديقني  البلدين  جتمع  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات 
الإمارات  ولدولة  وال�شعادة  ال�شحة  دوام  ل�شم�ه  متمنياً 

مزيداً من التقدم والزدهار وال�شالمة من كل مكروه.

حممد بن زايد يجري ات�صال هاتفيا مع عمران خان اأدان 
خالله التفجري الذي ا�صتهدف مدينة لهور الباك�صتانية

احلجرف يدين اإطالق ملي�صيا احلوثي الإرهابية �صاروخني بالي�صتيني جتاه الإمارات

الأردن يدين اإطالق ميلي�صيا 
احلوثي �صاروخني باجتاه الإمارات

ال�صعودية تندد بالهجمات املتكررة مللي�صيا احلوثي الإرهابية على جنوب اململكة والإمارات

الربملان العربي : الت�صعيد احلوثي �صد الإمارات وال�صعودية تهديد ملنظومة الأمن القومي العربي والدويل

روؤ�صاء برملانات البحرين والبو�صنة والهر�صك وبيالرو�صيا ومالطا يدينون الهجوم الإرهابي احلوثي على الإمارات

املجل�ش العاملي للت�صامح وال�صالم يطالب املجتمع الدويل بو�صع حد لإرهاب ملي�صيا احلوثي

البحرين تدين هجمات احلوثي الإرهابية على الإمارات وال�صعودية

الكويت تدين وت�صتنكر هجمات احلوثي الإرهابية على الإمارات وال�صعودية

م�صر تدين وت�صتنكر موا�صلة ميل�صيا احلوثي هجماتها 
الإرهابية �صوب اأرا�صي الإمارات وال�صعودية

•• القاهرة -وام: 

مل�ا�شلة  وا�شتنكارها  اإدانتها  بالغ  عن  اأم�س،  العربية،  م�شر  جمه�رية  اأعربت 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأرا���ش��ي  �ش�ب  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي هجماتها  ميل�شيا 
املتحدة، واململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقتني. و�شدد بيان ل�زارة اخلارجية 
جتاه  اجلبانة  الهجمات  ه��ذه  يف  احل���ث��ي  ميل�شيا  ا�شتمرار  اأن  على  امل�شرية 
و�شالمة  وا�شتقرارهما،  لأمنهما  �شريًحا  تهديًدا  ُيعُدىّ  ال�شقيقتني،  الدولتني 
من  الهجمات  تلك  متثله  عما  ف�شاًل  اأرا�شيهما،  على  واملقيمني  م�اطنيهما 
انتهاك ج�شيم لق�اعد القان�ن الدويل. وجددت م�شر ت�شامنها الكامل مع كل 
من دولة الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية ال�شع�دية، ودعمها لكل ما 
اإجراءات للت�شدي لتلك الهجمات الإرهابية  تتخذه الدولتان ال�شقيقتان من 

اجلبانة، و�ش�ن اأمنهما وا�شتقرارهما.

•• اأبوظبي-وام:

الهج�م  ك��ش�ف�  جمه�رية  اأدان���ت 
الإرهابي مليلي�شيا احل�ثي الإرهابية 
على  مدنية  ومن�شاآت  مناطق  على 
الأرا�شي الإماراتية والذي وقع ي�م 
خالل  وذلك   .. اجلاري  يناير   17
ال�شيخ  ���ش��م���  ب���ني  ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن زاي����د  ع��ب��داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
دونيكا جريفال �ش�ارتز نائبة رئي�س 

ال�زراء وزيرة خارجية ك��ش�ف�.
الت�شال  خ��الل   - معاليها  واأك���دت 
وا�شتنكارها  اإدان���ت���ه���ا  ال���ه���ات���ف���ي- 
ال�������ش���دي���دي���ن ل����ه����ذه الع�����ت�����داءات 

عن  اأ�شفرت  التي  الآثمة  الإرهابية 
وت�شامن  مدنيني  �شحايا  �شق�ط 
ب��الده��ا الكامل م��ع دول��ة الإم���ارات 
ال��ت��ي تتخذها  يف ك��اف��ة الإج�����راءات 
م�اطنيها  و���ش��الم��ة  اأم����ن  ل�����ش���ن 

معاليها  واأعربت  اأرا�شيها.  و�شيادة 
ع�����ن خ���ال�������س ت���ع���ازي���ه���ا و�����ش����ادق 
الهج�م  ه��ذا  �شحايا  يف  م�ا�شاتها 
الإرهابي ومتنياتها بال�شفاء العاجل 

جلميع امل�شابني.

•• اأبوظبي-وام: 

الهج�م  ب�����ش��دة  ك������ش��ت��اري��ك��ا  اأدان�����ت 
الإرهابي مليلي�شيا احل�ثي الإرهابية 
على  مدنية  وم��ن�����ش��اآت  مناطق  على 
الأرا�شي الإماراتية - الذي وقع 17 
يناير اجلاري - وذلك خالل ات�شال 
ه��ات��ف��ي ب���ني ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ عبداهلل 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
رودولف�  ومعايل  ال��دويل  والتعاون 
خارجية  وزي������ر  ك����ريو�����س  ����ش����لن���� 

ك��شتاريكا.
واأكد معاليه ت�شامن بالده مع دولة 
الإمارات عقب تعر�شها لهذا العمل 

الإرهابي ودعمها يف كافة اإجراءاتها 
م�اطنيها  و���ش��الم��ة  اأم�����ن  حل��ف��ظ 

ووحدة و�شيادة اأرا�شيها.
الإمارات  دول��ة  اإل  بالتعازي  وتقدم 

و���ش��ع��ب��ا يف �شحايا  ق��ي��ادة وح��ك���م��ة 
هذا الهج�م الإرهابي، كما عرب عن 
مت��ن��ي��ات��ه ب��ال�����ش��ف��اء ال��ع��اج��ل جلميع 

امل�شابني.

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية كو�صتاريكا يدين ب�صدة 
الهجوم الإرهابي احلوثي

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد 

وزيرة خارجية كو�صوفو تدين الإرهاب احلوثي 
وتوؤكد ت�صامن بالدها مع الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

ملناطق  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي  ا���ش��ت��ه��داف ميلي�شيا  ب�شدة  الإم�����ارات  دول���ة  اأدان����ت 
اأن  ومن�شاآت مدنية يف دولة الإم��ارات من خالل �شاروخني بالي�شتيني، واأكدت 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وذك��رت  دون عقاب.  لن مير  الآث��م  ال�شتهداف  هذا 
الدويل يف بيان لها اأن دولة الإمارات حتتفظ بحقها يف الرد على تلك الهجمات 

الإرهابية وهذا الت�شعيد الإجرامي الآثم، وا�شفة تلك الهجمات باأنها جرمية 
الدولية  ال��ق���ان��ني  الإره��اب��ي��ة خ��ارج  اأق��دم��ت عليها ميلي�شيات احل���ث��ي  ن��ك��راء 
والإن�شانية. وقالت ال�زارة اإن هذه امليلي�شيا الإرهابية ت�ا�شل جرائمها دون رادع 
يف م�شعى منها لن�شر الإرهاب والف��شى يف املنطقة لتحقيق غاياتها واأهدافها 
التي  الإرهابية  الأعمال  اإدان��ة هذه  اإل  ال��دويل  املجتمع  داعية  امل�شروعة،  غري 

ت�شتهدف املدنيني واملن�شاآت املدنية ورف�شها رف�شا تاما. 

ل�شتهداف  ال�شديدين  وا�شتنكارها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  الإم����ارات  دول���ة  اأع��رب��ت  كما 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف  ج���ازان  منطقة  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي  ميلي�شيات 
املدنيني.  ب��ني  اإ���ش��اب��ت��ان  عنه  جنمت  بالي�شتي،  ���ش��اروخ  خ��الل  م��ن  ال�شقيقة 
واعتربت ال���زارة اأن هذا ال�شتهداف يعد ت�شعيداً خطرياً وعماًل جباناً يهدد 
الالزمة  الإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  ي�شتدعي  م��ا  املدنيني  وح��ي��اة  و�شالمة  اأم���ن 
حلماية الأعيان املدنية من تهديدات احل�ثيني. وجددت ال�زارة ت�شامن دولة 

معها يف  وال�ق�ف  الإرهابية،  الهجمات  اإزاء هذه  اململكة  مع  الكامل  الإم��ارات 
�شف واحد �شد كل تهديد يطال اأمنها وا�شتقرارها، ودعمها يف كل ما تتخذه 
واأكد  اأرا�شيها.  واملقيمني على  اأمنها و�شالمة م�اطنيها  اإج��راءات حلفظ  من 
البيان اأنىّ اأمن الإمارات العربية املتحدة واأمن اململكة العربية ال�شع�دية كلىّ ل 
ملنظ�مة  اأو خطر ي�اجه اململكة تعتربه الدولة تهديداً  اأي تهديد  يتجزاأ، واأن 

الأمن وال�شتقرار فيها.

اأكدت اأن اال�ستهداف االآثم لن مير دون عقاب

اخلارجية تدين ب�صدة حماولة احلوثيني ا�صتهداف الإمارات وال�صعودية ب�صواريخ بالي�صتية

خالل ات�سال هاتفي مع عبداهلل بن زايد

وزير خارجية اإ�صبانيا يدين الهجوم الإرهابي 
احلوثي على من�صاآت مدنية بالدولة
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�شيا 
لت��شيع وزيادة نطاق الفح��شات يف الدولة بهدف 
امل�شابة بفريو�س  املبكر وح�شر احلالت  الكت�شاف 
لهم  19" واملخالطني   - "ك�فيد  امل�شتجد  ك�رونا 
 499،001 اإج��راء  ال���زارة عن  اأعلنت   .. وعزلهم 
املا�شية على   24 ال�  ال�شاعات  فح�س جديد خالل 
فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة 
وت��شيع نطاق الفح��شات على م�شت�ى الدولة يف 
الك�شف عن 2،629 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  ك���رون��ا 
حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 
وبذلك يبلغ جمم�ع احلالت امل�شجلة 828،328 
حالة.   كما اأعلنت ال�زارة عن وفاة 5 حالت م�شابة 
نتيجة تداعيات الإ�شابة بفريو�س ك�رونا امل�شتجد، 
وب���ذل���ك ي��ب��ل��غ ع���دد ال���ف��ي��ات يف ال���دول���ة 2،219 
عن  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  حالة.   واأعربت 

املت�فني،  اأ�شفها وخال�س تعازيها وم�ا�شاتها لذوي 
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، مهيبة 
ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات ال�شحية  امل��ج��ت��م��ع  ب���اأف���راد 
والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي 
�شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.   كما اأعلنت ال�زارة 
1،115 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  عن �شفاء 
التام  وتعافيها   "19  - "ك�فيد  امل�شتجد  ك���رون��ا 
ال�شحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من 
يك�ن  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخ���ل��ه��ا  م��ن��ذ  ال���الزم���ة 

جمم�ع حالت ال�شفاء 769،458 حالة.

ال�صحة جتري 499,001 فح�ش ك�صفت عن 2,629 اإ�صابة 
جديدة بفريو�ش كورونا و1,115 حالة �صفاء 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت جلنة روؤ�شاء اللجان يف املجل�س 
اجتماعها  ام�����س  الحت�����ادي  ال���ط��ن��ي 
الإجرائي الأول لدور النعقاد العادي 
الثالث من الف�شل الت�شريعي ال�شابع 
�شعادة  انتخاب  خالله  وج��رى  ع�شر، 
للجنة  رئي�شاً  ال��ع��اب��دي  را���ش��د  �شعيد 
بالتزكية، و�شعادة ناعمة عبدالرحمن 

املن�ش�ري مقرراً للجنة بالتزكية.
اللجان  روؤ����ش���اء  الج��ت��م��اع  ���ش��ارك يف 
الدكت�ر  م��ع��ايل  للمجل�س،  ال��دائ��م��ة 
من  كل  و�شعادة  النعيمي،  را�شد  علي 
النائب  ال�����ش��ره��ان  ع���ب���دااهلل  ن��اع��م��ة 
و�شمية  امل���ج���ل�������س،  ل��رئ��ي�����س  ال����ث����اين 
ع��ب��داهلل ال�����ش���ي��دي، ود.ط����ارق حميد 

الطاير، ود.ن�شال حممد الطنيجي.
ك���م���ا ح�������ش���ر الج����ت����م����اع ����ش���ع���ادة كل 
النعيمي  ع��ب��دال��رح��م��ن  د.ع���م���ر  م���ن 

الأم�������ني ال����ع����ام ل��ل��م��ج��ل�����س، وع���ف���راء 
امل�شاعد  العام  الأم��ني  الب�شطي  را�شد 
�شعيد  ود.�شيف  ال��ربمل��اين،  لالت�شال 
املهريي الأمني العام امل�شاعد للت�شريع 

والرقابة.
وج������رى خ�����الل الج���ت���م���اع الط�����الع 
اللجان،  روؤ�شاء  نظام عمل جلنة  على 
وم���ن���ه���ج���ي���ة م���ت���اب���ع���ة ن�������ش���ب اإجن������از 
الق�انني  مل�����ش��روع��ات  ال��ل��ج��ان  درا���ش��ة 
وامل������ش���ع��ات ال��ع��ام��ة ب��ه��دف جدولة 
الأمانة  دور  وتعزيز  املجل�س،  جل�شات 
الفنية  الأع��م��ال  تخطيط  يف  ال��ع��ام��ة 

والل�ج�شتية الداعمة للمجل�س.
كما مت الطالع على جدول اجلل�شات 
امل���ق���رح���ة ل������دور الن���ع���ق���اد ال���ع���ادي 
الثالث من الف�شل الت�شريعي ال�شابع 
خم�شة  ال��ل��ج��ان  تناق�س  ح��ي��ث  ع�����ش��ر، 
م�شروعات ق�انني هي م�شروع قان�ن 
الأح�����داث اجلانحني  ب�����ش��اأن  احت����ادي 

قان�ن  وم�شروع  للجن�ح،  واملعر�شني 
وم�شروع  الع��ت��ب��ار،  رد  ب�شاأن  احت���ادي 
اأحكام  بع�س  بتعديل  احت���ادي  ق��ان���ن 

 /23/ رق��م  احت��ادي  بقان�ن  املر�ش�م 
الأو�����ش����م����ة  ب���������ش����اأن   2021 ل�������ش���ن���ة 
الع�شكرية،  وال�������ش���ارات  وامل��ي��دال��ي��ات 

ب�شاأن تنظيم  وم�شروع قان�ن احتادي 
قان�ن  وم�شروع  التجارية،  ال���ك��الت 

احتادي ب�شاأن تنظيم دور العبادة.

م��ش�عا   17 ال��ل��ج��ان  ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
ال���ع���دل يف  ���ش��ي��ا���ش��ة وزارة  ه���ي  ع���ام���اً 
و�شيا�شة  الأ�����ش����ري،  ال��ت���ج��ي��ه  ����ش���اأن 

هيئة اخلدمة ال�طنية والحتياطية، 
وال���ت�������ش���دي ل���الح���ت���ي���ال والب�����ت�����زاز 
الداخلية  وزارة  و�شيا�شة  الإلكروين، 
و�شيا�شة  امل��خ��درات،  مكافحة  ���ش��اأن  يف 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة 
الجتماعية، و�شيا�شة وزارة القت�شاد 
يف �شاأن دعم قطاع ال�شياحة، و�شيا�شة 
�شاأن  يف  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة 
امل�شافة  ال��ق��ي��م��ة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
وال�شريبة النتقائية، واأثر الت�شريعات 
امل��ن��ظ��م��ة لأن�����ش��ط��ة ���ش���ق ال��ع��م��ل على 
املتغريات القت�شادية يف الدولة، ودور 
وزارة ال�شناعة والتكن�ل�جيا املتقدمة 
ال�طنية،  ال�شناعات  تط�ير  �شاأن  يف 
ا�شتدامة  ���ش��اأن  يف  احلك�مة  و�شيا�شة 
املاء والكهرباء، و�شيا�شة وزارة الثقافة 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ي��ا���ش��ة  وال�����ش��ب��اب، 
وتط�ير  دع�����م  �����ش����اأن  يف  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
و�شيا�شة  بالدولة،  الريا�شي  القطاع 

امل��ج��ت��م��ع يف  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
دولة  النف�شية يف  ال�شحة  تعزيز  �شاأن 
و�شيا�شة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
تط�ير  �شاأن  يف  املجتمع  تنمية  وزارة 
وتنظيم  الجتماعي،  ال�شمان  نظام 
برنامج  و�شيا�شة  ال��ت��ط���ع��ي،  ال��ع��م��ل 
وزارة  و�شيا�شة  لالإ�شكان،  زايد  ال�شيخ 

الطاقة والبنية التحتية.
وتخت�س جلنة روؤ�شاء اللجان بدرا�شة 
اللجان،  عمل  نظم  وحت�شني  تط�ير 
ودرا����ش���ة امل�����ش��ك��الت وال��ق�����ش��اي��ا التي 
تخت�س  كما  اللجان،  اأع��م��ال  يف  ت�ؤثر 
ب��ج��دول��ة اجل��ل�����ش��ات ال��ع��ام��ة وحتديد 
انتهت  ما  الآراء يف  وتبادل  الأول��ي��ات، 
الق�انني  م�شروعات  من  اللجان  اإليه 
باآلية  والتعريف  العامة،  وامل��ش�عات 
الت�شريع  العامة وقطاع  الأمانة  عمل 
اللجان  احتياجات  والرقابة، وحتديد 

من الدعم الل�ج�شتي.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن ام�س معهد البتكار التكن�ل�جي، 
ملجل�س  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  الأب����ح����اث  ذراع 
اأب����ح����اث ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا امل���ت���ط����رة يف 
الأنظمة  ب��ح���ث  م��رك��ز  اأن  اأب���ظ��ب��ي، 
�شراكة  ع��ق��د  للمعهد  ال��ت��اب��ع  الآم��ن��ة 
اجلامعة  لندن،  ك�ليدج  اإمربيال  مع 
البحثية العامة الربيطانية املرم�قة، 
الت��شل  اإل  ي�شعى  م�شروع  لتنفيذ 
���ش��ح��اب��ي��ة م���ث���ق��ة ت�شمن  حل������ش��ب��ة 

اأمان الأجهزة.
وي���ه���دف ال���ربن���ام���ج ال��ب��ح��ث��ي، ال���ذي 
ت�شميم  اإل  �شن�ات،  ث��الث  �شي�شتمر 
جديد  �شحابي  ت�شغيل  ن��ظ��ام  ح��زم��ة 
وم�ث�ق للبيئات ال�شحابية امل�شتقبلية. 
التنفيذ  ع��ل��ى  امل�������ش���روع  و���ش��ي�����ش��اع��د 
ب�شكل  الت�شغيل  نظام  ل�ظائف  املجزاأ 
ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ت���اف��ق اأح���م���ال العمل 
ال�شحابية احلالية مع معايري واجهة 

نظام الت�شغيل املحم�لة، بالت�ازي مع 
لنظام  دعم  ت�شميم  كيفية  ا�شتك�شاف 
املرن  التجريد  على  مبني  الت�شغيل 
والذي  امل�شتخدمني،  م�شاحة  ل��ع��زل 

ُيفر�س ب�ا�شطة اآليات الأجهزة.
وقال الدكت�ر راي ج�ن�ش�ن، الرئي�س 
التنفيذي ملعهد البتكار التكن�ل�جي: 
على  امل��ع��ه��د  يف  ت��رك��ي��زن��ا  "ين�شبىّ 

التي  املتط�رة  التكن�ل�جية  احل��ل���ل 
اأم�����ان�����اً. وتعد  اأك������رث  ال����ع����امل  جت���ع���ل 
وال�شناعة،  اجلامعات  مع  ال�شراكات 
بح�ث  مركز  بني  ال�شراكة  ه��ذه  مثل 
الأن��ظ��م��ة الآم��ن��ة واإم���ربي���ال ك�ليدج 
لندن، �شرورية لتحقيق ذلك الهدف 
وم�����ش��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى دم���ج ق��درات��ن��ا مع 
ب��اح��ث��ني ي�����ش��ارك���ن��ا ت��ف��ك��رين��ا ح�ل 
ف��ع��ال��ة، حيث  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ال��ع��امل 
دمج  على  ال�����ش��ي��رباين  الأم���ن  يعتمد 
الأجهزة والربامج املتط�رة لتح�شني 
عند  ال�شرية  على  واحلفاظ  الأنظمة 

احلاجة".
/ �شريكانت  الدكت�ر  اأ�شار  جهته  من 

تيكي/ ثكار، كبري الباحثني لدى مركز 
البح�ث  اإن  الآم��ن��ة،  الأنظمة  بح�ث 
غري  ال�شحابية  البيئات  على  �شركز 
الأنظمة،  اأم����ن  ل��ت���ف��ري  امل��ت��ج��ان�����ش��ة 
امل����ج����الت، ومنها  و���ش��ت�����ش��م خم��ت��ل��ف 
وب���رام���ج مراقب  ال��ت�����ش��غ��ي��ل،  اأن��ظ��م��ة 

من  م�شتفيدة  الفرا�شية،  الأجهزة 
اأمن الأجهزة الذي تتيحه بنية اإيه اآر 
اإم مثل تر�شت زون. وي�شتخدم امل�شروع 
املعتمدة  يف  وري�����ش��ك  اإم  اآر  اإي����ه  ُب��ن��ى 
ع��ل��ى ال�����ش��ي��ل��ي��ك���ن، وال���ت���ي ُي���رج���ح اأن 
ت���ؤدي دوراً متزايد الأهمية يف جمال 
مراكز البيانات والبيئات ال�شحابية يف 

امل�شتقبل.

واأو�شح ي�شتهدف امل�شروع البحثي مع 
مبنية  حل�ل  اإيجاد  ك�ليدج  اإمربيال 
على AArch64، الذي يتنا�شب مع 
الأخرى،  وال�شتخدام  البحث  ح��الت 
ك��ب��رية على  امل���رك���ز ج���ه����داً  ي��ب��ذل  اإذ 
من�شات اإيه اآر اإم امل�شتندة اإل ’ري�شك 
اله�اتف  ت�شغيل  اأن��ظ��م��ة  وع��ل��ى  يف‘ 
حل�ل  ط  و�شتب�شىّ امل�شرية.  والطائرات 
ب�شه�لة  للتطبيق  القابلة  امل�����ش��روع، 
احلالية،  امل��ح��م���ل��ة  الأج����ه����زة  ع��ل��ى 
ع��م��ل��ي��ة ت����ح���ي���د م����ق����ارب����ات الأم�������ان 

ال�شحابية وح��شبة احلافة.
" ب���ه���دف حت��ق��ي��ق تقدمي  واأ�����ش����اف: 
البحثية  ج��ه���دن��ا  �شت�شتفيد  ���ش��ري��ع، 
ملجم�عة  اجلارية  البح�ث  نتائج  من 
ال��ب��ي��ان��ات والأن��ظ��م��ة وا���ش��ع��ة النطاق 
ل���دى اإم���ربي���ال ك���ل��ي��دج ل��ن��دن ح�ل 
دعم التنفيذ امل�ث�ق، واأنظمة ت�شغيل 
امل���ك���ت���ب���ات، واآل����ي����ات اأم������ان الأج����ه����زة، 
من  ال�شحابية."  الأم����ان  وم��ق��ارب��ات 

ناحيته قال الربوفي�ش�ر بير بيتزوخ، 
الربوفي�ش�ر يف الأنظمة امل�زعة لدى 
التعاون  " ي�شعدنا  ك�ليدج:  اإمربيال 
الآمنة  الأن���ظ���م���ة  ب��ح���ث  م��رك��ز  م���ع 
التابع للمعهد على تنفيذ هذا امل�شروع 
اأمان  اجل��ريء وال��رائ��د. فبينما يركز 
امل�شتندة  احلل�ل  على  غالباً  ال�شحابة 
امل�شروع  ه��ذا  �شيهدف  ال��ربام��ج،  اإل 

البحثي اإل تط�ير تكن�ل�جيا حمددة 
العزل اخلفيف  ب�شاأن  الأنظمة  لأم��ان 

للحاويات املدع�م بالأجهزة".
وي��ع��د م��رك��ز ب��ح���ث الأن��ظ��م��ة الآمنة 
اأولية  واح��داً من �شبعة مراكز بحثية 
التكن�ل�جي،  البتكار  معهد  اأ�ش�شها 
ويهدف لإن�شاء مركز عاملي للتميز يف 
جمال تط�ير الأمن ال�شامل ومرونة 

واملادية  الإلكرونية  الأنظمة  حماية 
م�ؤخراً  امل���رك���ز  واأ���ش��ب��ح  وامل�����ش��ت��ق��ل��ة. 
– يف‘  ’ري�شك  يف  ا�شراتيجياً  ع�ش�اً 
ال���دول���ي���ة، وه���ي م��ن��ظ��م��ة ع��امل��ي��ة غري 
ربحية مقرها �ش�ي�شرا تدعم الت��شل 
التعاون  ��ل  ي�����ش��هىّ م��ف��ت���ح  م��ع��ي��ار  اإل 
�شرائح  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  يف  والب����ت����ك����ار 

الكمبي�تر.

•• دبي - وام:

عقدت جلنة ال�ش�ؤون ال�شحية والبيئية يف املجل�س ال�طني الحتادي اجتماعاً 
عبداهلل  ناعمة  �شعادة  برئا�شة  بدبي،  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  اأم�س 
ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�شة اللجنة، للتن�شيق ب�شاأن مناق�شة 
م��ش�ع �شيا�شة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف �شاأن تعزيز ال�شحة النف�شية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة الذي �شيناق�شه املجل�س يف جل�شات قادمة.
مقرر  اليماحي  حممد  نا�شر  من  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 

اللجنة، واأحمد حمد ب��شهاب، و�شمية عبداهلل ال�ش�يدي، و�شذى �شعيد النقبي، 
وعذراء ح�شن بن ركا�س، وحممد اأحمد اليماحي.

املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  حماور  �شمن  امل��ش�ع  اللجنة  وناق�شت 
وخططها ال�شراتيجية يف تط�ير ال�شيا�شات والت�شريعات يف ال�شحة النف�شية، 
ال�شاملة  النف�شية  ال�شحة  خ��دم��ات  ن��ط��اق  وت������ش��ي��ع  ت��ع��زي��ز  يف  ال������زارة  ودور 
ودور  املجتمع،  لأف��راد  النف�شية  ال�شطرابات  من  ال�قاية  وتعزيز  واملتكاملة، 
النف�شية  ال�شحة  تعزيز  �شيا�شة  لتنفيذ  املعنية  التعاون مع اجلهات  ال���زارة يف 

واخلدمات املقدمة.

••  ال�صارقة - الفجر: 

الإ�شالمية  الفن�ن  مهرجان  اختتم 
والع�شرين  الرابعة  ال��دورة  فعاليات 
التي جاءت حتت رعاية  "تدرجات"، 
الدكت�ر  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
الثقافة  ال�������ش����ؤون  اإدارة  ون��ظ��م��ت��ه��ا 
يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة يف ال�����ش��ارق��ة على 
ي���م��اً يف خمتلف مناطق   40 م��دى 
اإماراتيني  ال�شارقة مب�شاركة فنانني 

ومن دول عربية وعاملية.
اإبراهيم  حم��م��د  ال����ش���ت���اذ  ح  و�����ش����رىّ
ال�������ش����ؤون  اإدارة  م����دي����ر  ال���ق�������ش���ري 
الثقافية يف الدائرة، مدير املهرجان، 
الرابعة  ال����دورة  خ��ت��ام  "مع  ق��ائ��اًل: 
ع���ن���ا دورة  وال��ع�����ش��ري��ن ن��ك���ن ق���د ودىّ
ال�شارقة  دور  ت�����ؤك����د  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال��ث��ق��ايف وال��ف��ن��ي يف ال��ت���ا���ش��ل مع 
الروؤية  م�شتلهمني  ال��ع��امل��ي،  الآخ���ر 
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  م��ن 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن���ن ال�جه  ب��اع��ت��ب��ار 

احل�شاري لالأمم".
قائاًل:  ال��ق�����ش��ري،  واأ����ش���اف حم��م��د 
"لقد ا�شتطاعت امل�شاركات الإماراتية 
والعربية والعاملية يف الدورة الرابعة 
والع�شرين اأن ترجم �شعار املهرجان 
ا�شتثنائية،  فنية  بروؤية  "تدرجات" 
الأم����ر ال���ذي م��ن��ح امل�����ش��اه��د م�شاحة 
ك��ب��رية ل��الط��الع ع��ل��ى اأع��م��ال فنىّيىّة 
 ، والع�شريىّ التقليدي  ب��ني  ع��ت  ت��ن���ىّ
لتقدمي  بينهما  ال��دم��ج  واأح��ي��ان��اً، يف 
الفن�ن  يف  ج���دي���دة  ��ة  ح��داث��يىّ روؤي�����ة 
ال��ف��ن���ن حاملة  ه����ذه  الإ����ش���الم���ي���ة. 

الإرث والتاريخ الإ�شالمي الكبري".
"ا�شت�شاف  بالق�ل:  حديثه  ووا�شل 
اأكرث  ��ة  الإ���ش��الم��يىّ الفن�ن  مهرجان 
اأنحاء  م���ن خم��ت��ل��ف  دول����ة   50 م���ن 
العامل على مدى 24 عاماً، لينفتح 
ما  ع،  التن�ىّ من  وا�شعة  ف�شاءات  اإل 

من�شيىّة  ج���ان��ب  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن  نه  مكىّ
يف ه���ذا ال��ف��نىّ الأ���ش��ي��ل ال����ذي يع�د 
املعمار،  م��ث��ل:  ال�����ش��ن��ني،  م��ئ��ات  اإل 
وامل�شغ�لت  وامل��ج���ه��ر،  وامل���زخ���رف 
اخلزفيات  يف  ���ل���ة  امل���ت���م���ثىّ ال���ي���دوي���ة 
واملن�ش�جات وغريها من التجهيزات، 
املمار�شات  من  �شل�شلة  على  ف  لنتعرىّ
الفنىّيىّة لدى مئات الفنىّانني العامليني، 
د املهرجان  اإ�شافة اإل ذلك، فقد جدىّ
م�اكبة  ع���رب  الإ����ش���الم���ي  ال���ف���نىّ  يف 
ر احلداثي، وه� ما نراه روؤيا  التط�ىّ

العني يف الأعمال املاثلة اأمامنا".
الفن�ن  م���ه���رج���ان  م����دي����ر  وت����اب����ع 
الدورة  ع��ن  "احلديث  الإ���ش��الم��ي��ة: 
ح��دي��ث عن  ه���  والع�شرين  ال��راب��ع��ة 
وه�  التفا�شيل،  يف  املخب�ء  اجلمال 
اأب���ع���د م���ن ذل�����ك، ح���دي���ث وج����داين 
اللحظات  اأجمل  اأننا ع�شنا معاً  ذلك 
وم�ؤ�ش�شات  واإعالميني،  فنانني،  مع 

وجهات م�شاركة يف املهرجان".
"وهذه  ال�������ش���دد:  ه����ذا  واأ�����ش����اف يف 
جميع  ن�شكر  ل��ك��ي  منا�شبة  ف��ر���ش��ة 
وامل�ؤ�ش�شات  والإع��الم��ي��ني  الفنانني 
يف  �شركاء  نعتربهم  حيث  واجلهات، 
اجلهات  تلك  ومن  املهرجان،  اإجن��اح 
على  والقائمني  احلكمة،  بيت  نذكر 
ال�شارقة  م���درج خ���رف��ك��ان، وجم��م��ع 

والبتكار،  والتكن�ل�جيا  للبح�ث 
 ،1971 ل���ل���ت�������ش���ام���ي���م-  وم�����رك�����ز 
للت�ش�ير  الإم��������������ارات  وج���م���ع���ي���ة 
العرب،  امل�ش�رين  واحت��اد  ال�ش�ئي، 
املتعاونة  اجل����ه����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 

وامل�شاركة يف املهرجان".
والع�شرين  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  وك��ان��ت 
عماًل  و284  فعاليًة   151 �شمت 
ف��ن��ي��اً ل��� 63 ف��ن��ان��اً وف��ن��ان��ة م��ن 27 
اأنحاء العامل على  دولة من خمتلف 

مدى 40 ي�ماً.
معر�شاً   49 ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ل��ت 
للفن�ن،  ال�شارقة  متحف  احت�شنها 
ومتحف  ال�شارقة،  يف  احلكمة  وبيت 
ال�شارقة  وجم��م��ع  للخط،  ال�شارقة 
والبتكار،  والتكن�ل�جيا  للبح�ث 
وجمعية  امل���ائ���ي���ة،  امل���ج���از  وواج����ه����ة 
الإم��������������ارات ل���ف���ن اخل������ط ال���ع���رب���ي 
وال����زخ����رف����ة الإ����ش���الم���ي���ة، وم�����درج 
ال�شرقية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  خ����رف���ك���ان 

وجهاٌت اأخرى يف الإمارة.
و�شارك يف الدورة الرابعة والع�شرين 
عربية  دول����ة   27 م���ن  ف��ن��ان��اً   63
�شتة   16 ب����  الإم��������ارات،  رت��ه��ا  ت�����ش��دىّ
ع�����ش��ر ف��ن��ان��ا وف��ن��ان��ة، ف��ي��م��ا ت�زعت 
عربية  دول  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ات  ب��ق��ي��ة 
وال�شع�دية،  وم�����ش��ر،  ال��ع��راق،  مثل 

وقطر، واليمن، والبحرين، و�شلطنة 
ع��م��ان، وال��ك���ي��ت، و���ش���ري��ة.. كذلك 
اإ�شبانيا،  م��ن��ه��ا  اأج��ن��ب��ي��ة  دول  م���ن 
املتحدة،  واململكة  والهند،  وفرن�شا، 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  وال������لي�����ات 
وه�نغ  وكندا،  وال��دمن��ارك،  وتركيا، 

ك�نغ، واأملانيا.
من  ���اً  ف���ن���يىّ ع���م���اًل   284 م������ا  وق�����دىّ
وجداريىّات،  ��ات،  وح��روف��يىّ جتهيزات، 
الأ������ش�����ي�����ِل  اخل����������طِّ  يف  ول��������ح�������ات 
وال���زخ���رف���ِة، ف��ي��م��ا مت ت��ن��ظ��ي��ُم 98 
ور����ش���ة ف��ن��ي��ة، م��ن��ه��ا: ور����ش���ة كتابة 
ال�����ش��ط��ر و���ش��ب��ط احل�����روف، وور�شة 
م���راح���ل ت��ن�����ش��ي��ق ال�����ش��ط��ر يف اخلط 
الل�حة،  ت�شميم  وور���ش��ة  ال��دي���اين، 
وغ���ريه���ا م���ن ال�����ر�����س، ف�����ش��ال عن 
بعناوين  ث��الث حم��ا���ش��رات  ت��ق��دمي 
احلديثة  "التقنيات  وه��ي:  متن�عة، 
وال�ثائق"،  املخط�طات  ترميم  يف 
و"اخلط العربي والفن�ن الأخرى"، 
والعلمي  الأكادميي  ج  التدرىّ واأهمية 
لطالب  املن�شبط  الفني  والن��ت��ق��ال 
العلم يف فن اخلط العربي"، واأثناءنَ 
ِم الذي عا�شه يف املْهرجان  هذا الزخنَ
من  ����ش���ي���ف���اً   96 ا����ش���ت�������ش���اف  ف���ق���د 
وخطاطني  وحما�شرين  اإعالميني 

وم�شريف ال�ر�س الفنية.

جلنة روؤ�صاء اللجان يف الوطني الحتادي تنتخب �صعيد العابدي رئي�صا وناعمة املن�صوري مقررا بالتزكية

تعاون بني مركز بحوث الأنظمة الآمنة واإمربيال كوليدج لندن لتنفيذ م�صروع مبتكر يف جمال ال�صحابة

جلنة بالوطني الحتادي تناق�ش مو�صوع تعزيز ال�صحة النف�صية

مهرجان الفنون االإ�سالمية يختتم فعاليات الدورة 24

الق�صري: دورة ا�صتثنائية واأعمالها ترجمت ال�صعار بروؤية فنية مميزة

ال�صحة تعلن تقدمي 26,189 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �صاعة املا�صية 

•• اأبوظبي-وام: 
اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 26،189 
 24 ال���  ال�شاعات  "ك�فيد19-" خ��الل  لقاح  من  جرعة 
املا�شية وبذلك يبلغ جمم�ع اجلرعات التي مت تقدميها 
حتى ام�س 23،339،861 جرعة ومعدل ت�زيع اللقاح 
100 �شخ�س. ياأتي ذلك متا�شيا  لكل  235.99 جرعة 
" و�شعياً   19 " ك�فيد -  مع خطة ال���زارة لت�فري لقاح 
التطعيم  عن  الناجتة  املكت�شبة  املناعة  اإل  ال��ش�ل  اإل 
اأعداد احلالت وال�شيطرة على  والتي �شت�شاعد يف تقليل 

فريو�س " ك�فيد19-".

•• دبي-وام: 

مع  اجتماعها  خالل   - ك��شتاريكا  رئي�س  نائبة  ب��ار،  كامبل  اإب�شي  معايل  قالت 
ال�شالم،  عبد  حممد  امل�شت�شار  الإن�شانية  ل��الأخ���ة  العليا  للجنة  العام  الأم��ني 
لدى  املن�ش�دة  القيم  يت�افق متاما مع  الإن�شانية  الأخ���ة  اإن م�شروع   - دبي  يف 

ك��شتاريكا.
واأ�شارت معايل اإب�شي كامبل بار وهي متخ�ش�شة يف علم القت�شاد – اإل �شرورة 
لتعزيز  وال��الزم��ة  العاجلة  ب��الإج��راءات  ���ش���اء  ح��د  والن�شاءعلى  ال��رج��ال  قيام 
باإعاقة  واأن جائحة فريو�س ك�رونا قد هددت  �شيما  امل�شاواة بني اجلن�شني، ل 
املنا�شب لتخاذ قرارات  ال�قت  واأ�شافت: هذا ه�  للمراأة.  التنمية القت�شادية 
باملراأة يف جميع جمالت  ال�شيا�شات اخلا�شة  تت�افق مع  تن�شئ حل�ل خمتلفة 
اإن وثيقة الأخ�ة الإن�شانية - التي وقعها قدا�شة البابا  التنمية. وقالت كامبل 
اأحمد  الدكت�ر  الأك���رب  الإم���ام  وف�شيلة  الكاث�ليكية  الكني�شة  بابا  فرن�شي�س 
الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف يف 4 فرباير 2019 يف اأب�ظبي - بالغة الأهمية 

للعامل الي�م.
 واأ�شارت معاليها اإل اأن ال�ثيقة تاأتي يف وقت حرج للغاية من تاريخ الب�شرية، 
وتفاهم  حقيقي  ت��ع��اون  اإل  داع��ي��ة  ل��الأم��ل،  ج��دي��دة  اأب���اب��ا  تفتح  ال�ثيقة  واأن 

اللقاء  خ��الل  معاليها  ووع��دت  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  ال�شع�ب  بني  متبادل 
ببذل ق�شارى جهدها لتعزيز قيم الأخ�ة الإن�شانية ودعم مهمة اللجنة العليا 
للدعم  تقديرهما  عن  اللقاء  خ��الل  الطرفان  اأع��رب  كما  الإن�شانية.  ل��الأخ���ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  يقدمهما  اللذين  والرعاية 
لالأخ�ة  العليا  للجنة  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 
امل�شروع الإن�شاين الذي يتجاوز الختالفات من  الإن�شانية واإميان �شم�ه بهذا 
اأجل تعزيز الأخ�ة وال�شالم. من جانبه اأكد امل�شت�شار حممد عبد ال�شالم على 
التزام اللجنة العليا لالأخ�ة الإن�شانية بتمكني املراأة والنه��س بحق�قها، و�شكر 
امل��راأة للجنة العليا ل�ثيقة  "منتدى  اإب�شي كامبل بار على م�شاركتها يف  معايل 

الأخ�ة الإن�شانية 2021" والذي عقد يف مار�س املا�شي.
وقال اإن وثيقة الأخ�ة الإن�شانية تدع� لالعراف واللتزام بحق�ق املراأة، مبا 
كامبل  بجه�د  م�شيدا  ال�شيا�شية..  وامل�شاركة  والعمل  التعليم  يف  حقها  ذلك  يف 
كاأول امراأة من اأ�ش�ل اإفريقية ت�شغل من�شب نائب الرئي�س يف ك��شتاريكا ك�نها 
من�ذجا يحتذى به لل�شباب والفتيات. واأو�شح عبد ال�شالم اأن الن�شاء ت�اجه يف 
اأنحاء العامل حتديات كبرية، ل �شيما يف ظل جائحة فريو�س ك�رونا،  خمتلف 
ونحن بحاجة اإل املزيد من القيادات الن�شائية املتميزة مثلك، حيث اآليت على 

نف�شك اللتزام باملطالبة باإيجاد حل�ل فاعلة مل�شاعدة الن�شاء.

نائبة رئي�ش كو�صتاريكا: الأخوة الإن�صانية تتما�صى متاما مع القيم املن�صودة يف بالدنا 

الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�صالمي تدين هجمات 
احلوثي الإرهابية على الإمارات وال�صعودية

•• جدة -وام:

الذي  البالي�شتي  الهج�م  ب�شدة  الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة  العامة  الأم��ان��ة  اأدان��ت 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  مدنية  مناطق  باجتاه  احل�ثي  ملي�شيا  نفذته 
ملنظمة  العام  الأم��ني  اإبراهيم طه  وندد معايل ح�شني  ال�شع�دية.  العربية  واململكة 
والأعيان  امل��دن��ي��ني  ا���ش��ت��ه��داف  احل���ث��ي يف  ملي�شيا  ب��ت��م��ادي  الإ���ش��الم��ي،  ال��ت��ع��اون 
املدنية بال�ش�اريخ البال�شتية والطائرات امل�شرية املفخخة، وا�شفا تلك الت�شرفات 
بالإجرامية وانتهاك الق�انني والأعراف الدولية. واأكد الأمني العام وق�ف املنظمة 
مع دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شع�دية وتاأييدها ملا تتخذانه 

من اإجراءات حلماية اأرا�شيهما واأمنهما وا�شتقرارهما.
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك الأر�شيف واملكتبة ال�طنية يف 
الدويل  القاهرة  ملعر�س   53 ال��دورة 
للكتاب يف الفرة من 26 يناير – 6 
متميزة  مبجم�عة  فرباير2022، 
م���ن الإ�����ش����دارات ال��ت��ي ت���ث��ق تاريخ 
اخلليج،  ومنطقة  الإم������ارات  وت����راث 
وت��اأت��ي ه���ذه امل�����ش��ارك��ة ب��ه��ذا املعر�س 
انطالقاً من حر�س الأر�شيف واملكتبة 
ال���ط��ن��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��ري��ب امل�����ش��اف��ة بني 
الإم�����������ارات، وعلى  ال����ق����ارئ وذاك��������رة 
ت�شليط ال�ش�ء على اأجندته الثقافية 
يف  مهمة  م�شاريع  م��ن  تت�شمنه  وم��ا 
املرحلة اجلديدة من تاريخه احلافل 
ن��ح��� خ��م�����ش��ة وخم�شني  ال����ذي مي��ت��د 
بها  ي�����ش��ارك  ال��ت��ي  من�شته  يف  ع���ام���اً، 
للكتاب  ال���دويل  ال��ق��اه��رة  معر�س  يف 
اأهم املعار�س العربية  اأحد  الذي يعدىّ 

والعاملية.
�شعادة  ي���ق����ل  امل�������ش���ارك���ة  ه����ذه  وع����ن 
ع��ل��ي م��دي��ر عام  اآل  ع��ب��د اهلل م��اج��د 
بالإنابة:  ال�طنية  واملكتبة  الأر�شيف 
اإننا نحر�س على امل�شاركة يف معار�س 
الكتب الكربى باإ�شداراتنا التي ت�ثق 
العريق،  وت���راث���ن���ا  امل��ج��ي��د  ت��اري��خ��ن��ا 
املعل�مات  م�����ش��ام��ي��ن��ه��ا  يف  وحت���م���ل 
يحتاجها  ال���ت���ي  وامل����ث���ق���ة  ال��دق��ي��ق��ة 
وجميع  والأك����ادمي����ي�����ن  ال���ب���اح���ث����ن 
املهتمني بتاريخ وتراث دولة الإمارات 
تقت�شر  ول������ن  اخل����ل����ي����ج،  وم���ن���ط���ق���ة 
ال�طنية  واملكتبة  الأر�شيف  م�شاركة 

يف هذا املعر�س على تقدمي اإ�شداراته 
الفريدة من حيث م�شم�نها و�شكلها، 
ب�شل�شلة  اأي�شاً  امل�شاركة  �شتك�ن  واإمنا 
من املحا�شرات الفرا�شية ال�طنية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ع���دد من 
واملخت�شني،  واخل�������رباء  ال��ب��اح��ث��ني 
املعر�س،  اأي������ام  م���ع  ب��ث��ه��ا  وي���ت���زام���ن 
و�شتك�ن فر�شة متابعتها متاحة اأمام 
و�شتك�ن  كان�ا،  اأينما  املهتمني  جميع 
لنا م�شاركة يف فعاليات ثقافية اأخرى 

على هام�س املعر�س. 
الفعال  احل���������ش�����ر  اإن  واأ��������ش�������اف: 
مبن�شته  ال�طنية  واملكتبة  لالأر�شيف 
التي  اإ�شداراتنا  اأب��رز  �شتعر�س  التي 
ن��ف��خ��ر ب��ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��ع��امل ع���رب هذا 
جانب  اإل  ال��ك��ب��ري  ال��ث��ق��ايف  امل��ح��ف��ل 
الف�ت�غرافية  ال�����ش���ر  م��ن  ال��ع��دي��د 
وال�����ث����ائ����ق ال���ت���اري���خ���ي���ة والأف��������الم 
ال�ثائقية التي �شتقدم لرواد املعر�س 
امل�ثق  الإم����ارات  م��ن ما�شي  ج���ان��ب 
اأهمية  ي�ؤكد  الزاهر-  حا�شرها  ومن 

الثقافية  التظاهرة  ه��ذه  يف  امل�شاركة 
الكربى التي تتالقى فيها احل�شارات 
ل��ك��ي ترثي  تن�عها  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ات 
التبادل  اأم�����ام  امل���ج���ال  وت��ت��ي��ح  ال��ف��ك��ر 
املعريف. واأكد �شعادته اأن هذه امل�شاركة 
للكتاب،  ال��دويل  القاهرة  معر�س  يف 
تظهر  الكربى  الثقافية  املحافل  ويف 
مدى اهتمام دول��ة الإم��ارات العربية 
للثقافة  م���ن���ارة  -ب������ش��ف��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
وحر�شها  ث��ق��اف��ت��ه��ا  بن�شر  وال��ف��ك��ر- 
على ال�شتفادة من الثقافات الأخرى، 
املنتج  ع���ل���ى  ن�����اف����ذه����ا  ت��ف��ت��ح  وه�����ي 
ال��ق��ادم م��ن خمتلف دول  احل�����ش��اري 
ال�قت  -يف  ل��ل��ع��امل  وت���ق���دم  ال���ع���امل، 
نف�شه- جتربتها الرائدة يف بناء دولة 
وحدتها  ���ش��رح  ت�شييد  ويف  ع�شرية 
الأر�شيف  اأن  وي���ذك���ر  وف���خ���ر.  ب��ث��ق��ة 
واملكتبة ال�طنية يحفظ تاريخ وتراث 
الإمارات ومنطقة اخلليج وي�ثقها يف 
ع����دد ك��ب��ري م���ن ال��ك��ت��ب وال����دوري����ات 
وامل��ش�عات، كما اأن بع�س الإ�شدارات 
الذين  العظام  القادة  �شري  ت�شتعر�س 
اأ�ش�ش�ا دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ونه�ش�ا بها، ول تزال اآثار ب�شماتهم 
خالدة فيها، ويف مقدمتهم املغف�ر له 
ال�شيخ  وال��ب��اين  امل�ؤ�ش�س  اهلل-  -ب���اإذن 
واإخ�انه  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
الأر�شيف  وي�ا�شل  امل�ؤ�ش�ش�ن،  الآب��اء 
اأخرى  اإ�شدارات  يف  ال�طنية  واملكتبة 
ت�ثيق �شري قادة الإم��ارات املخل�شني 
اأبهرت  ال��ت��ي  ب��اإجن��ازات��ه��م  م��ف��ت��خ��راً 

العامل، وهي ملء ال�شمع والب�شر.

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم����ارات  جامعة  ���ش��ارك��ت 
املتحدة يف احتفالت الدولة والعامل 
بالي�م العاملي لالأديان ، ويهدف اإل 
لإظهار  والت�ا�شل  احل���ار  تر�شيخ 
امل�����ش��اح��ات املُ�����ش��رك��ة ل��ه��ذه الأدي���ان 

والتعاون فيما بينها خدمة للب�شر.
حمزة  الدكت�ر  قال  املنا�شبة  وبهذه 
ال�شريعة  ق�����ش��م  رئ��ي�����س   – ح���م���اد 
بكلية  الإ����ش���الم���ي���ة   وال����درا�����ش����ات 
الإم����������ارات  ال����ق����ان�����ن يف ج���ام���ع���ة 
بالعي�س  "نفتخر  املتحدة:  العربية 
الإم���ارات  دول��ة  اأر����س  والعمل على 
العامل  اأنظار  حم��طىّ  اأ�شبحت  التي 
والتعاي�س  احل���ار  مل�شرية  بقيادتها 
بني الديانات والثقافات واحل�شارات 
يف و�شٍط ترتفع فيه �شعارات التخلف 
"زايد"  اأر���س  والتكفري.  والره���اب 
ال��ت��ي اأن��ب��ت��ت خ���رياً واأ���ش�����ش��ت ل�طن 
وتكري�س  والنفتاح  التط�ر  عماده 

لغة واحدة هي ال�شالم".
"لطاملا  ال��دك��ت���ر ح��م��زة:  واأ����ش���اف 
واحت�شان  ال��دي��ن��ي  ال��ت�����ش��ام��ح  ك���ان 
اأ����ش���ي���اًل م���ن تاريخ  ع ج�����زءاً  ال���ت���ن����ىّ
دول����ة الإم��������ارات، وه���� م���ا برهنته 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ة ال��ت��ي ت�شري 
الت�شامح،  ث��ق��اف��ة  ن�شر  م��ب��داأ  ع��ل��ى 
والدفع مببادئ احل�ار بني الأديان 
متخذة  اليها،  وال��دع���ة  والثقافات 
م���ن ه����ذا امل���ب���داأ ُب���ع���داً اأ���ش��ا���ش��ي��اً يف 
ال�شيا�شة الداخلية واخلارجية التي 
امل�ؤ�ش�س ال�شيخ زايد  اأر�شى دعائمها 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 

ثراه"، 

وم�����ش��ى ي���ق����ل " ل��ق��د ُك��ل��ل��ت هذه 
التاريخية  بالزيارة  ال�شراتيجية 
بابا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال���ب���اب���ا  ل���ق���دا����ش���ة 
الفاتيكان اإل دولة الإمارات والتي 
ق���ام خ��الل��ه��ا ق��دا���ش��ت��ه م��ع ف�شيلة 
الأزهر  اإمام  الطيب  اأحمد  الدكت�ر 
وثيقة  ع��ل��ى  ب��ال��ت���ق��ي��ع  ال�����ش��ري��ف 
الأخ�ة الإن�شانية. والتي تلتها فيما 
امل���ب���ادرات، مروراً  م��ن  ال��ع��دي��د  بعد 
ب���ع���ام ال��ت�����ش��ام��ح ث���م الإع�������الن عن 
الإبراهيمية  العائلة  بيت  م�شروع 
والذي   ،2019 �شبتمرب   20 يف 
الأول من  امل��ع��م��اري  ال�����ش��رح  ُي��ع��دىّ 
ن�عه املخ�ش�س للح�ار بني الأديان 
لي�شكل مكاناً للح�ار ح�ل القناعات 

واملعتقدات الدينية.
جامعة  دور  ي�����ربز    " واأ�������ش������اف: 
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
دع���م وحت��ق��ي��ق ه���ذه الأه������داف من 
والدرا�شات  ال�شريعة  ق�شم  خ��الل 
الإ����ش���الم���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال����ق����ان�����ن، اإذ 
ق����ام ب��ج��ه���د مم���ي���زة؛ م��ن��ه��ا: طرح 

الأدي���ان،ال���ذي يهدف  ت��اري��خ  م�شاق 
الأدي���ان  ب��اأه��م  الطلبة  تعريف  اإل 
ال����ق����دمي����ة وامل����ع����ا�����ش����رة، اإ����ش���اف���ة 
الت����ف����اق  ن����ق����اط  يف  ال���ب���ح���ث  اإل 
وال���ش��راك بني الأدي���ان؛ لإبرازها 
�شلة  ي���ط��د  مم��ا  عليها  وال��ت��اأك��ي��د 
اأ�شهم  ك���م���ا  الإن�������ش���ان���ي���ة.  ال����رح����م 
دليل  ك��ت��اب  بتحكيم  اأي�����ش��اً  الق�شم 
الأدي�����ان ال�����ش��ادر ع��ن دائ����رة تنمية 
ا�شتمل  ال��ذي  ظبي  اأب���  يف  املجتمع 
املتب�عة يف  ب��الأدي��ان  التعريف  على 
العامل، واملذاهب واملدار�س الفكرية 
تنبثق  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���روح���ي���ة 
لهذه  الجتماعي  واحل�ش�ر  عنها، 
الأديان يف العامل، وح�ش�رها ب�شكل 
خا�س يف اجلزيرة العربية ويف دولة 

الإمارات على وجه التحديد".
ال��دك��ت���ر ح��م��زة ت�شريحه  واخ��ت��ت��م 
ق���ائ���اًل: " ل��ق��د م���نىّ اهلل ع��ل��ى دولة 
ع��ظ��م��اء ميلك�ن  ب���ق���ادة  الم�������ارات 
املت�شامح  وال���ق���ل���ب  امل���ن���ري  ال���ف���ك���ر 
مناهجنا  يف  ���ش���ن  ي��ك��رىّ جعلهم  م��ا 
الطيبة  امل�شاعر  وعاداتنا وتقاليدنا 
واح���رام  الأدي�����ان،  م��ع  التعامل  يف 
ال�������روؤى  ع يف  الخ�����ت�����الف وال����ت����ن�����ىّ
ل  و�شجىّ وامل���ف���اه���ي���م،  واملُ���ع���ت���ق���دات 
الديني  ال���ت���ع���اي�������س  يف  الإم�����������ارات 
فيها  يقيم  ح��ي��ث  ع��ري��ق،  وال��ث��ق��ايف 
حق�قهم  جن�شية،   200 من  اأك��رث 
حم��م��ي��ة مب����ج���ب ال���ق���ان����ن ال���ذي 
وممار�شة  الح��������رام  ل���ه���م  ي��ك��ف��ل 
وعاداتهم  ال���ف���ردي���ة  م��ع��ت��ق��دات��ه��م 
وتقاليدهم يف دولة منفتحة حتقق 
اأحالم م�اطنيها كما املقيمني على 

اأر�شها".

•• اأبوظبي : الفجر

املعزز  العظمي  التعايف  برنامج  يعد 
التعايف ل�شتبدال املف�شل  اأو برنامج 
على  قائًما  م�شاًرا  اأو  نهًجا  ال�شريع 
بالتعايف  ل��ل��م��ر���ش��ى  ي�����ش��م��ح  الأدل������ة 
ب�����ش��ك��ل اأ����ش���رع ب��ع��د ج���راح���ة ال�����رك 

والركبة.
جراحة ا�شتبدال املف�شل هي جراحة 
الركبة  مف�شل  ا���ش��ت��ب��دال  فيها  يتم 
ا�شطناعي جديد.  ال�رك بطرف  اأو 
ع��ن��دم��ا ي���ؤث��ر امل��ف�����ش��ل امل�����ش��اب على 
هناك  اأن  ي���ب���دو  ول  احل���ي���اة  ج������دة 

ف����اإن  الأمل،  ي��خ��ف��ف  اآخ������ر  ع����الًج����ا 
املف�شل هي اخليار  ا�شتبدال  جراحة 
اأن  املثايل. يخ�شى معظم النا�س من 
ومع  حياتهم،  �شتغري  اجلراحة  هذه 
�شت�ؤثر  اجل��راح��ة  �شدمة  ف���اإن  ذل��ك 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م ل���ف���رة ط���ي��ل��ة. من 
خ���الل ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ايف امل��ع��زز، مثل 
ال��ربن��ام��ج امل����ج����د يف ق�����ش��م تق�مي 
م�شت�شفى  مب��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  ال��ع��ظ��ام 
ال��ه��دف ه��� متكني املر�شى  امل��دي��ن��ة، 
الي�مية  اأن�شطتهم  اإل  ال��ع���دة  م��ن 
والعمل ب�شكل طبيعي يف اأق�شر اإطار 

زمني ممكن.

املعزز  العظمي  التعايف  برنامج  يعد 
املدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
ل�����ش��م��ان حت�شني  ق��ي��ا���ش��ًي��ا  م�������ش���اًرا 
ال�������ش���ح���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ري�����س قبل 
وتلقيه  امل��ف�����ش��ل  ا���ش��ت��ب��دال  ج���راح���ة 
اجلراحة  اأثناء  ممكنة  رعاية  اأف�شل 
التقييم  ب���ني  اجل���م���ع  اإن  وب���ع���ده���ا. 
وال��ت��ع��ل��ي��م وط��ري��ق��ة ال���ع���الج الأق����ل 
للعمليات  الالحقة  والرعاية  ت�غاًل 
اجل��راح��ي��ة واإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل ي�شمح 
التام  ال�����ش��ف��اء  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��م��ري�����س 

ب�شكل اأ�شرع.
مراحل.  ث���الث  اإل  م��ق�����ش��م  امل�����ش��ار 

ال�شابق  التقييم  هي  الأول  املرحلة 
وال�شت�شارة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة 
ا  اأي�شً �شتت�شمن  وال��ت��ي  للمري�س 
الغذائي  ال���ن���ظ���ام  ع����ن  م���ع���ل����م���ات 
وهي  الثانية،  املرحلة  يف  والأدوي����ة. 
نف�شها،  املفا�شل  ا���ش��ت��ب��دال  ج��راح��ة 
تقنيات  اجل�����راح�����ني  ���ش��ي�����ش��ت��خ��دم 
يف  املفا�شل.  ل�شتبدال  ت���غ��اًل  اأق���ل 
املدينة،  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
التي  الروب�تية  اجل��راح��ة  ن�شتخدم 
ت�شمن احلد الأدنى من فقدان الدم، 
التاأهيل  واإع����ادة  ال�شدمات  وتقليل 
ينتقل  اجل��راح��ة،  بعد  اأ���ش��رع.  ب�شكل 

مع  النهائية.  امل��رح��ل��ة  اإل  امل��ري�����س 
ع��دم وج����د اأن��اب��ي��ب اأو جم���اري، يتم 
ت�شجيع املر�شى على احلركة والأكل 
وال�شرب وال�شتحمام ولب�س املالب�س 
والت�ا�شل الجتماعي يف اأ�شرع وقت 
فقدان  خطر  م��ن  يقلل  ه��ذا  ممكن. 
الدم�ية  واجل���ل���ط���ات  ال���ع�������ش���الت 
ويح�شن احلركة. يق�م فريق تق�مي 
بتثقيف  ال��ت��اأه��ي��ل  واإع�������ادة  ال��ع��ظ��ام 
التح�شري  يف  وم�����ش��اع��دت��ه  امل��ري�����س 
لرعايته بعد اخلروج من امل�شت�شفى، 
حتى  واملتابعة،  الريا�شة  ومم��ار���ش��ة 

يتمكن من التقدم ب�شكل م�شتقل.

املدينة،  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف 
العظمي  ال��ت��ع��ايف  ب��رن��ام��ج  ي�����ش��م��ن 
ا�شتبدال  ج��راح��ة  حت��ق��ق  اأن  امل��ع��زز 
����ن����ة مع  امل����ف����ا�����ش����ل ن����ت����ائ����ج حم���������شىّ
م�����ش��اع��ف��ات اأق�����ل م���ع ت��ق��ل��ي��ل الأمل 

اإقامة  مع  ال�ظيفي،  الأداء  وت�شريع 
الربنامج  ه��ذا  امل�شت�شفى.  يف  اأق�شر 
مثايل جلميع املر�شى الذين يعان�ن 
الركبة وال���رك ويحتاج�ن  اآلم  من 
املفا�شل.  ا����ش���ت���ب���دال  ج���راح���ة  اإل 

التخ�ش�شات  متعدد  ال��ف��ري��ق  يعمل 
ن��ه��ج مف�شل  ل��ت���ف��ري  امل��ري�����س  م���ع 
ا لكل مري�س، مما  وم�شمم خ�شي�شً
ي�شمح له بالع�دة اإل اأف�شل ما لديه 

من قدرات ب�شكل اأ�شرع.

•• اأبوظبي-وام: 

بداأ اأم�س تطبيق قرار ع�دة الدرا�شة ال نظام التعليم احل�ش�ري 
يف دولة الإمارات بعد اأ�شب�عني من تطبيق قرار احرازي ق�شى 
الع�دة مع  وتزامنت  بعد" ..  "التعليم عن  اإل  الدرا�شة  بتح�يل 
اإحياء العامل ل�"ي�م التعليم" الذي اأقرته هيئة الأمم املتحدة يف 

عام. كل  من  يناير   24
وكانت المارات قد اأعلنت عن ع�دة الدرا�شة يف الدولة اإل نظام 
الأول  املجم�عة  تبداأ  حيث  جمم�عتني،  يف  احل�ش�ري  التعليم 

الي�م فيما تع�د املجم�عة الثانية يف 31 من ال�شهر اجلاري.
الأطفال، وطالب احللقة  ريا�س  الأول طالب  املجم�عة  وت�شم 
للنظام  ع�����ش��ر-  ال��ث��ال��ث  اأو  ع�شر  ال��ث��اين  ال�����ش��ف  وط��ل��ب��ة  الأول، 
ال��ربي��ط��اين، وال���ط���الب ال��ذي��ن ���ش��ي���ؤدون الخ���ت���ب���ارات الدولية 
التعليم  والرئي�شية، كما ت�شم املجم�عة الأول طالب م�ؤ�ش�شات 

العايل.
وياأتي قرار ع�دة الدرا�شة يف الإمارات اإل نظام التعليم احل�ش�ري 
لي�ؤكد على اجلاهزية وال�شتباقية التي يتحلى فيها قطاع التعليم 
بالدولة من ناحية ل�شرعة التعامل مع الأو�شاع الطارئة وقدرته 
الأمثل  ال���ج��ه  على  التعليمية  العملية  ا�شتمرارية  ت��اأم��ني  على 
ك�رونا  اأزم��ة جائحة  ملعطيات  امل�شتمرة  املتابعة  وذل��ك من خالل 

وم�شتجداتها مبا يدعم القرارات الأن�شب.
اأنها  واأثبتت الإمارات منذ بداية انت�شار فريو�س ك�رونا امل�شتجد 
واأكرثها  ال��ع��امل،  يف  التعليمية  املنظ�مات  اأف�شل  اإح��دى  متتلك 
ق����درة ع��ل��ى ال���ش��ت��م��راري��ة وم���اج��ه��ة ك��اف��ة ال���ظ���روف الطارئة 
القطاع  جن��اح��ات  وت��اأث��ري  الطبية  ال��ربوت���ك���لت  بف�شل  وذل���ك 
الرقمية  التقنيات  لكافة  احت�اء اجلائحة، وت�شخريها  الطبي يف 
التعليم  حق  تاأمني  على  �شاعدتها  التي  احلديثة  والتكن�ل�جيا 
للجميع دون انقطاعات ط�يلة ووفقا لف�شل ال�شروط واملعايري 

ال�شحية واملهنية.
ويحتفل العامل للمرة الرابعة بالي�م الدويل للتعليم حتت �شعار 

ل يف التعليم". اإحداث حت�ُّ امل�شار،  "تغيري 

والعلم  ل��ل��رب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��ن منظمة  ���ش��ادر  ب��ي��ان  واأك����د 
املن�شف  اجل��ي��د  التعليم  ���ش��م��ان  اأه��م��ي��ة  "الي�ن�شك�"  وال��ث��ق��اف��ة 
وال�شامل للجميع وتعزيز فر�س التعلم مدى احلياة والي�م، واأ�شار 
البيان اإل وج�د نح� 258 ملي�ن طفل و�شاب ح�ل العامل غري 
وم��راه��ق ل  617 ملي�ن طفل  ب��امل��دار���س؛ ف�شال عن  ملتحقني 
ي�شتطيع�ن القراءة والكتابة والقيام بعمليات احل�شاب الأ�شا�شية، 
فيما يبلغ عدد الأطفال الالجئني غري امللتحقني باملدار�س زهاء 

ن�شمة. ماليني   4
وتقف الإمارات يف مقدمة الدول الداعمة لن�شر التعليم واملعرفة 
امل��ب��ادرات والربامج  العديد من  ال��دويل من خالل  ال�شعيد  على 
ال�شقيقة  ال���دول  يف  التعليمية  العملية  حت�شني  ت�شتهدف  ال��ت��ي 
والإن�شانية  احل�شارية  ر�شالتها  من  انطالقاً  وذل��ك  وال�شديقة، 

التي ت�ؤمن اأن التعليم اأ�شا�س نه�شة ال�شع�ب وتط�رها.
وحتر�س الإمارات يف م�شاعداتها اخلارجية على اإعطاء الأول�ية 
ملجل�س  املفت�حة  املناق�شة  خ��الل  اأك���دت  حيث  التعليم،  حلماية 
�شبتمرب  التي عقدت يف  امل�شلح«  وال��ن��زاع  »الأط��ف��ال  ح���ل  الأم���ن 
اإجمايل تربعاتها لدعم م�شاريع التعليم ح�ل العامل  اأن   2020
بلغ 1.55 مليار دولر، مبا يف ذلك التربع مببلغ 284.4 ملي�ن 
دولر للمناطق املتاأثرة بالأزمات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع 
من   2017 ع��ام  منذ  الآخ��ري��ن  وال�شركاء  »الي�ني�شف«  منظمة 

دولة. اأجل دعم تعليم 20 ملي�ن طفل يف 59 
وتعترب الإمارات من اأول الدول التي �شعت لت�شخري تكن�ل�جيا 
الظروف  جميع  على  التغلب  اأج��ل  من  احلديثة  الت�شال  و�شائل 
امل�شت�ى  على  واملعرفة  التعليم  ن�شر  عملية  تعيق  التي  الطارئة 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأط��ل��ق  الإط���ار  ه��ذا  ويف  وال���دويل،  العربي 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
»املدر�شة   2020 ن���ف��م��رب  يف  اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  م�ؤ�ش�شة  م�شاريع  اأح��د  الرقمية«، 
ومعتمدة،  متكاملة  عربية  رقمية  مدر�شة  واأول  العاملية،  مكت�م 
ت�فر التعليم عن ُبعد بطريقة ذكية ومرنة للطالب من اأي بلد يف 
العامل، كما د�شن �شم�ه »حتالف م�شتقبل التعلم الرقمي« من اأجل 

ح�شد كافة اخلربات التخ�ش�شية، يف قطاع التعليم والتكن�ل�جيا، 
وتط�ير  تاأ�شي�س  على  والإ���ش��راف  الرقمي  التعلم  وتط�ير  لدعم 

املدر�شة الرقمية.
وت�شهم الإمارات يف ن�شر التعليم على امل�شت�ى الدويل من خالل 
اإن�شاء املدار�س واجلامعات، اأو من خالل تقدمي املنح والتم�يالت 
الفئات، ولعل من  التعليم جلميع ملختلف  ت�شاعد يف ت�فري  التي 
اآل مكت�م  ب��ن را���ش��د  ال�����ش���اه��د على ذل��ك م��ب��ادرات حممد  اأب���رز 
العاملية التي و�شلت برباجمها يف حم�ر ن�شر التعليم واملعرفة يف 
العام 2020 اإل 45.5 ملي�ن اإن�شان ح�ل العامل، فيما ي�ا�شل 
يف  التنم�ية  امل�شاريع  ع�شرات  مت�يل  للتنمية  اأب�ظبي  �شندوق 

قطاع التعليمي ح�ل العامل.
وكانت الإمارات قد اأعلنت الإمارات يف فرباير من العام 2018، 
درهم  ملي�ن   367 بقيمة  مالية  م�شاهمة  تقدمي  التزامها  عن 
»100 ملي�ن دولر اأمريكي«، لربنامج »ال�شراكة العاملية من اأجل 
طفل  ملي�ن   870 لنح�  التعُلىّم  نتائج  حت�شني  بهدف  التعليم«؛ 
امل�شت�يني  دول��ة على  اأول  بذلك  لتك�ن  نامياً،  بلداً   89 و�شاب يف 
ال��ع��رب��ي والإق��ل��ي��م��ي، ت��ق��دم ال��دع��م ل��ل�����ش��راك��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأجل 

التعليم.
على  معاناة  الأك���رث  الفئة  يعتربون  ال��ذي��ن  لالجئني  وبالن�شبة 
تبذل جه�داً  الإم���ارات  ف��اإن  التعليم،  �شعيد احلرمان من فر�س 
اأجل  من  وال��دول��ي��ني،  الإقليميني  �شركائها  مع  بالتعاون  حثيثة 
تنمية  يف  وامل�شاهمة  وج���دوا  اأينما  لهم  املنا�شب  التعليم  ت���ف��ري 
املدى  على  م�شتقبلهم  ل�شمان  اإل��ي��ه��ا  يحتاج�ن  ال��ت��ي  امل��ه��ارات 

الط�يل.
دولة  تقدمها  التي  والعينية  املادية  وامل�شاعدات  املبادرات  وت�شهم 
امل�شتقبلة  الدول  املعنية وحلك�مات  الدولية  للمنظمات  الإم��ارات 
لالجئني يف التخفيف من حدة اأزمة حرمان الالجئني من فر�س 
التعليم، وعلى �شبيل املثال بلغت قيمة امل�شاعدات التي قدمتها يف 
قطاع التعليم، ا�شتجابة لالأزمة ال�ش�رية واملت�شررين منها خالل 
الفرة من 2012 اإل يناير 2019، نح� 190.1 ملي�ن درهم 

»51.8 ملي�ن دولر«.

عودة اآمنة للتعليم احل�صوري يف الإمارات .. والعامل ين�صد تغيري امل�صار

•• دبي -وام:

العامة  لل�شحة  الل��ك��روين  النظام  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأطلقت 
ال�بائي  الر�شد  اأنظمة  يف  ن�عياً  تط�راً  ي�شكل  والذي   "SPHERE"
واإدارة الأوبئة من خالل من�شة اإلكرونية ميكن ا�شتخدامها اأو ربطها على 
اأحدث  على  املرتكزة  املتكاملة  امل�شروعات  اأه��م  اأح��د  ويعد  ال��دول��ة  م�شت�ى 
"اآراب  التقنيات وذلك �شمن م�شاركتها يف معر�س وم�ؤمتر ال�شحة العربي 
هيلث 2022" الذي انطلق ام�س وي�شتمر حتى 27 يناير اجلاري يف مركز 

دبي التجاري العاملي.
واإدارة  ومتابعة  املبكر  للر�شد  متكامل  نظام  ت�فري  اإل  ال����زارة  وت��ه��دف 
القطاعني  م��ع  ال��رب��ط  وتعزيز  العامة  ال�شحة  على  التاأثري  ذات  الأح���داث 
وطنية  بيانات  قاعدة  لت�فري  املعنية  واجلهات  واخلا�س  احلك�مي  ال�شحي 

م�حدة ت�شهم يف ال�قاية من الأمرا�س وتعزيز ال�شحة من خالل م�شاركة 
املعل�مات وتبادلها حمليا واقليميا وعامليا مبا يعزز تقدم الدولة يف امل�ؤ�شرات 
 "  SPHERE" الإل��ك��روين  النظام  اأهمية  وت��ربز  ال�شحية.  التناف�شية 
املطل�بة  ال�شريعة  ال�شتجابة  لتحقيق  الأمرا�س  تر�شد  دوره يف  من خالل 
واملعل�مات  البيانات  مراقبة  يف  ي�شاهم  حيث  ال�شارية  الأم��را���س  ملكافحة 
لتقييم وت��شيف عبء وت�زيع املخاطر ال�شحية وحتديد اأول�يات اإجراءات 
ال�شحة العامة ور�شد تاأثري تدابري املكافحة ..كما يدعم اإجراء البح�ث التي 
ال�شحة  وا�شراتيجيات  �شيا�شات  لتط�ير  واملعايري  الأ�ش�س  تعني يف حتديد 
ال�شحة  لقطاع  امل�شاعد  ال�كيل  الرند  ح�شني  الدكت�ر  �شعادة  واأك��د  العامة. 
العامة ب�زارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأن هذا امل�شروع يحظى باأهمية بالغة 
ال�زارة  تتبناها  التي  وال�شتباقية  ال�قائية  ال�شحية  ال�شراتيجية  �شمن 
على  ال����زارة  حر�س  اإل  ..م�شرياً  بالدولة  ال�شحية  اجلهات  مع  بالتعاون 

اأحدث الأنظمة الإلكرونية والذكية وهي من الدرو�س  ا�شتقطاب وتط�ير 
امل�شتفادة التي اأجمعت عليها دول العامل حيث اإنه ل ميكن م�اجهة حتد عاملي 
وتعد  التقنيات  ت�ظيف  اإل من خالل  " احل��ايل  "ك�فيد19-  مثل جائحة 

البيانات اأ�شا�شا هاما ملكافحة الأوبئة يف امل�شتقبل.
ي ال�بائي واإجراءات  ولفت اإل اأن دولة الإمارات متتلك نظاماً ق�ياً للتق�شىّ
ال�شتجابة واملكافحة الف�رية وقدرات خمربية عالية ما ي�شهم يف احلفاظ 
على الأمن ال�شحي يف الدولة حيث ا�شتطاعت الدولة حتقيق ا�شتجابة عملية 
وفعالة يف التعامل مع ك�فيد19- بف�شل الدعم والت�جيهات التي وفرتها 
ال�شحة  منظمة  بها  اأ���ش��ادت  امل�شت�ى  عالية  معايري  وف��ق  الإم���ارات  حك�مة 
ال�شحة  اإدارة  املرزوقي مديرة  الدكت�رة ندى  اأو�شحت  العاملية. من جانبها 
العامة وال�قاية يف وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأن هذا الربنامج يعد اأحد 
اأهم امل�شاريع املتكاملة املرتكزة على اأحدث التقنيات لتط�ير منظ�مة الر�شد 

ال�بائي والإنذار املبكر عن الأمرا�س ال�شارية من خالل الربط اللكروين 
املبا�شر مع اجلهات املعنية وتعزيز امل�شاركة اللحظية للمعل�مات ..بالإ�شافة 
مليزة التحليل البياين ال�بائي وحتديد اأمناط الأمرا�س وم�ا�شمها وح�شاب 
امل�ؤ�شرات املتعلقة وا�شتخدامها لتخاذ القرارات املبنية على الرباهني والأدلة 
وان�شاء خرائط الأمرا�س ال�بائية ملكافحة التهديدات املحتملة يف امل�شتقبل.

ون�هت باأن الفئة امل�شتهدفة ل�شتخدام النظام اللكروين لل�شحة العامة " 
SPHERE" ت�شمل جميع الك�ادر ال�شحية املعنية يف امل�ؤ�ش�شات ال�شحية 
من  �شحية  من�شاأة  لأي  جديد  ح�شاب  اإن�شاء  ..وميكن  واخلا�شة  احلك�مية 
خالل تقدمي طلب ملركز ال�شحة العامة يف الإمارة املعنية اأو اإر�شال الطلب 
على الربيد الإلكروين املخ�ش�س للربنامج وتت�شمن اخل�شائ�س املتاحة يف 
النظام الإبالغ عن الأمرا�س ال�شارية واملتالزمات املر�شية وحالت الت�شمم 

الكيميائي والإبالغ عن الإ�شابات و�شجالت التطعيمات.

ال�صحة تطلق من�صة اإلكرتونية لتعزيز اأنظمة الرت�صد الوبائي خالل اآراب هيلث 2022

من خالل برنامج التعايف املعزز

»ميديكلينيك م�صت�صفى املدينة« تنجح يف جراحة ا�صتبدال املفا�صل 

•• اأبوظبي –الفجر:

البلديات  لدائرة  التابعة  اأب�ظبي،  مدينة  بلدية  ت�ا�شل 
النفايات  لإدارة  اأب���ظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ن��ق��ل، 
الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأب�ظبي  وهيئة  "تدوير"، 
م�شت�ى  رف���ع  ت�شتهدف  م��ي��دان��ي��ة  ت���ع���ي��ة  حملة  تنفيذ 
والرحبة  الباهية  يف  وامل��زارع  العزب  اأ�شحاب  لدى  ال�عي 
بلدية  ملركز  اجلغرايف  النطاق  �شمن  ال�اقعة  والعجبان، 
ال�شهامة، بهدف ت�عيتهم ب�شرورة خف�س معدل النفايات، 
لها،  املخ�ش�شة  الأم���اك���ن  يف  ال��ن��ف��اي��ات  ب��اإل��ق��اء  والل���ت���زام 
وكذلك تعزيز اجله�د املبذولة للحفاظ على املظهر العام 
يف خمتلف املناطق، حيث ت�شتمر احلملة على امتداد �شهر 

دي�شمرب اجلاري .
كما حتر�س احلملة على اطالع اأ�شحاب املزارع على اأف�شل 
وكذلك  املكبات  اإل  امل��زارع  من  النفايات  لنقل  املمار�شات 
اإمكانية زيادة عدد املكبات، ور�شد املمار�شات البيئية اخلطاأ 
املرافق  ه��ذه  القائمني على  وت��زوي��د   ، وال��ع��زب  امل���زارع  يف 

باملن�ش�رات الإر�شادية والت�ع�ية.
وت�شمنت احلملة ت�عية ورقابة ميدانية ومتابعة لعمليات 
بالتزامن مع حملة  امل��زارع  قبل عمال  املخلفات من  رم��ي 
اإلكرونية عن طريق تطبيق )فريجنا( وو�شائل الت�ا�شل 
على  والعزب  امل��زارع  اأ�شحاب  احلملة  وحثت  الجتماعي. 
اأهمية التقيد بالإجراءات اخلا�شة بالتخل�س من املخلفات 

الزراعية واحلي�انات النافقة يف الأماكن املخ�ش�شة.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية لأ�صحاب 
املزارع والعزب يف الباهية والرحبة والعجبان

الأر�صيف واملكتبة الوطنية ي�صارك يف القاهرة الدويل 
جامعة الإمارات ُت�صارك الدولة والعامل الحتفاء باليوم العاملي لالأديانللكتاب باإ�صدارات متميزة وحما�صرات وطنية وثقافية  تلقتها  مكاملة  الف   86

هيئة النقل -عجمان خالل 
2021

•• عجمان -الفجر:

ك�شفت هيئة النقل – عجمان عن زيادة يف عدد املكاملات ال�اردة للهيئة ، حيث 
بلغت ن�شبة الزيادة٣٠٪ خالل٢٠٢١ مقارنه بعام  ٢٠٢٠، لي�شل اجمايل املكاملات 
لعام ٢٠٢١ ال 85981 مكاملة ، حيث و�شل عدد مكاملات ال�اردة لعام ٢٠٢٠ال 
عالقات املتعاملني التابع للهيئة يعمل على  ق�شم  ان  حيث   ، مكاملة   66181

مدار ال�شاعة ط�ال اأيام  الأ�شب�ع.
انه بلغ معدل الرد  العام بالندب  ال�شام�شي املدير  ال�شيدة ر�شا خلف  ا�شارت  و 
للمكاملات  امل�شتغرق  الزمن  معدل  و   ،  ٢٠٢١ عام  خالل  ثانية   ١١ املكاملات  على 
ال�اردة بلغ 75 ثانية خالل العام املا�شي  ، حيث  ت�شعى الهيئة لت�فري خدمات 
اماره  النقل يف  املتزايد على خدمات  الطلب  مل�اكبة  عالية  ج���ده  ذات  �شريعة 

عجمان.
ا�شافت ان الهيئة وفرت ٣ لغات معتمده للرد على املتعاملني يف الهيئة منها 
العربية و الإجنليزية و الردو و ياأتي هذا التن�ع باللغات ل�شمان ت�فري و تلبية 
احتياجات اجلمه�ر و القدرة على التعامل مع متطلباتهم بال�شكل ال�شحيح . 

امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خ���الل تطبيق  ك��اف��ه خ��دم��ات ق�شم ع��الق��ات  الهيئة  ت��ق��دم  و 
ال�ات�شاب على  الرقم 971600599997+  حيث انه يتم الرد على كافه 

ال�شتف�شارات و الطلبات . 
و ميكن للمتعاملني و اجلمه�ر ان يتقدم�ا باملالحظات و املقرحات و  ال�شكاوى 
ات�شال عجمان على  او عن طريق مركز   600599997 الرقم  عن طريق 
الرقم 80070 او عن طريق امل�قع اللكروين www.ta.gov.ae  ، او 

 ask@ta.gov.ae عن طريق الربد اللكروين
 Route امكانيه طلب مركبات اجرة عن طريق تطبيق  الهيئة ال  ون�هت 
كما  حاجته،  ح�شب  متن�عة  مركبات  حجز  للعميل  ميكن  حيث   Ajman
بخط�ات  ال��رح��الت  وتخطيط  وح��ج��ز  والت�شجيل  التطبيق  حتميل  ميكنه 

.Andriod و iOS شريعة و�شهلة ويت�فر التطبيق على�
�ش�اري  خ��دم��ة  خ��الل  م��ن  التنقل  برفاهية  التمتع  للجمه�ر  الهيئة  وتتيح 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

الدويل  "املعر�س  فعاليات  ْت  اخُتِتمنَ
 -"2022 الإم��������ارات   – ل��ل��ط���اب��ع 
ن�عه  م����ن  الأول  ال�������دويل  احل������دث 
املنطقة  م�������ش���ت����ى  ع���ل���ى  ل���ل���ط����اب���ع 
اأقيم يف مركز دبي للمعار�س  وال��ذي 
دبي"   2020 "اإك�شب�  مع  بالتزامن 
175 عار�شاً  يزيد عن  مب�شاركة ما 
ال�����ش��رق الأو�شط  27 دول���ًة م��ن  م��ن 
واأمريكا  واأوروب������ا  واأف��ري��ق��ي��ا  واآ���ش��ي��ا 

واأوقيان��شيا.
ل احلدث الدويل من�شًة لتعزيز  و�شكىّ
التعاون بني املهتمني بجمع الط�ابع 
بقيمتها  والحتفاء  تاريخها  ودرا�شة 
الثقافية والراثية كما �شلط ال�ش�ء 
على دور الط�ابع يف التاريخ الن�شاين 
الزائرين  م���ن  ال��ع��دي��د  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
الط�ابع  حم���ب���ي  م����ن  وامل�������ش���ارك���ني 
النادرة.  وامل�شك�كات  العمالت  وجمع 
املعرو�شات  ب���ني  م�����ش��اب��ق��ٌة  واأق��ي��م��ت 
بلقب  ل��ل��ف���ز   175 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
10 فئات  ���ش��م��ن  اأف�����ش��ل جم��م���ع��ة 
امل�ؤلفة  التحكيم  جل��ن��ة  ��ت  ت���لَّ ح��ي��ث 
من 20 خبرياً تقييم املعرو�شات بناًء 
ُندرة  �شمنها  م��ن  ع���ام��ل  ع��دة  على 
املقتنيات  تقدمي  وكيفية  املعرو�شات 
الط�ابع  و���ش��ف  وط��ري��ق��ة  امل�����ش��ارك��ة 
كيفية  ج��ان��ب  اإل  جم��م���ع��ة  ك���ل  يف 
عر�شها. وح�شلت خم�شة معرو�شاٍت 
على جائزة امليدالية الذهبية الكربى 
فيما نال 17 معرو�شاً جائزة امليدالية 
اأخرى  معرو�شاٌت  وح�شلت  الذهبية 
ب��ني ع�شرين  م��ا  تن�عت  ج���ائ��ز  على 
بة ُكربى وثالٍث  ميدالية ف�شية ُمذهَّ
بة  ُمذهَّ ف�شية  م��ي��دال��ي��ة  وع�����ش��ري��ن 

ُكربى  ف�شية  ميدالية  ع�شرة  و�شبع 
ف�شية؛  م��ي��دال��ي��ة  ع�����ش��رة  واإح�������دى 

واإحدى ع�شرة ميدالية برونزية.
ت جائزتان خا�شتان لأف�شل  كما ُمِنحنَ
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  م��ع��رو���س 
دويل  م��ع��رو���س  ولأف�����ش��ل  اخلليجي 
حيث ح�شل ت�ما�س ي�هان�شن املقيم 
اأف�شل  يف دول��ة الإم���ارات على جائزة 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  م��ع��رو���س 
"م�شقط  ملجم�عة  تقديراً  اخلليجي 
جائزة  اأم���ا   ."1948 اإل   1864
ك���ان���ت من  دويل  م���ع���رو����س  اأف�������ش���ل 
ن�شيب فيت فاني�شيك من جمه�رية 
"التاريخ  ملجم�عة  تقديراً  الت�شيك 
الربيدي على الأرا�شي الت�شيكية من 

البداية لغاية عام 1867.
و�شهد املعر�س منذ انطالقته يف 19 
�شمنها  م��ن  متن�عة  فعالياٍت  يناير 
فيها خرباء  ���ش��ارك  ح���اري��ة  ن����دوات 
الط�ابع  جمع  جم��ال  يف  وخمت�ش�ن 
والعمالت وتاريخها كما اأقيمت ندوة 
"املنهجية واملجالت  ح�ارية عن�انها 
واآفاق التط�ير" ت�ل اإدارتها ت�شالرز 
الط�ابع  فريغ ع�ش� جمل�س جمعية 
اأدارها  اأخ���رى  ن���دوٌة  تبعتها  الكندية 
ك���ل��ني ف���ري���زر م���ن م���ؤ���ش�����ش��ة بارتر 
اأهمية  ف��ري��زرز وحت��دث خاللها ع��ن 
وق����ال عبداهلل  وُن���درت���ه���ا.  ال���ط����اب���ع 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الأ����ش���رم  حم��م��د 
املعر�س  اإن  الإم���ارات  بريد  ملجم�عة 

جن���ح ب��ت��ح��ق��ي��ق ر���ش��ال��ت��ه امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
التذكارية  ال���ط����اب���ع  اأه��م��ي��ة  اإب������راز 
الن�شانية  م احل�شارة  تقدُّ ودوره��ا يف 
اأتاح احلدث  ال�شن�ات كما  على مدى 
الربيد،  ت��اري��خ  على  ال�ش�ء  ت�شليط 
ر ال��ن��ظ��ام ال���ربي���دي ال��ع��امل��ي.. وت���ط����ُّ

لالإدارت  والتقدير  بال�شكر  مت�جهاً 
التعاون  جمل�س  دول  م��ن  ال��ربي��دي��ة 
املٌ�شاركة  العربية  وال���دول  اخلليجي 
الندوات  يف  وامل��ت��ح��دث��ني  واخل�����رباء 
خرباتهم  �شارك�ا  وال��ذي��ن  احل���اري��ة 
الط�ابع..معرباً  عامل  ح�ل  وروؤاه��م 
التحكيم  جلنة  خل��رباء  تقديره  ع��ن 
لعب�ا  ال��ذي��ن  والعار�شني  وامل���زع��ني 

دوراً هاماً يف جناح هذا احلدث.
واأ�������ش������اف " ف�����خ������رون ب����الأ�����ش����داء 
وقد  املعر�س  حققها  التي  الإيجابية 
اأهمية  ال���دويل  احل���دث  ه��ذا  اكت�شب 
"معر�س  م��ع  ت��زام��ن  لك�نه  اإ�شافية 
من�شًة  واأت����اح  دبي"   2020 اإك�شب� 
والراثي  الثقايف  ب���الإرث  لالحتفاء 
ب��ر���ش��ي��خ مكانة  و���ش��اه��م  ال���دول���ة  يف 
الفكري  للتبادل  كحا�شنٍة  الإم���ارات 

وتالقي احل�شارات".

•• اأبوظبي -وام: 

يف  املحاكم  جلل�شات  حماكاة  جتربة  الق�شائية،  اأب�ظبي  اأكادميية  نظمت 
بجدول  القيد  لغايات  املحامني  تدريب  برنامج  �شمن  ق�شايا،  جمم�عة 
املحامني اأمام نيابات وحماكم دائرة الق�شاء يف اأب�ظبي، وذلك مبا يتما�شى 
مع اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية املعا�شرة، والهادفة اإل اإعداد وتاأهيل 
الك�ادر الب�شرية يف املهن القان�نية وفق منهج ي�شمن احلفاظ على ج�دة 

الأداء.
واأو�شحت الأكادميية اأن الربنامج التدريبي للدفعة الرابعة والثالثني من 
الالزمة  املهارات  امل�شاركني  واإك�شاب  العملي  التدريب  على  يركز  املحامني، 
ا�شتجابًة  وذل��ك  وعملياً،  علمياً  تاأهياًل  وتاأهيلهم  املحاماة  مهنة  ملمار�شة 
لت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وزير �ش�ؤون الرئا�شة ، رئي�س دائرة الق�شاء يف اأب�ظبي، بالعمل املت�ا�شل من 

الريادة  لتحقيق  الق�شائية  املنظ�مة  وعنا�شر  تط�ير جميع مك�نات  اأجل 
عاملياً.

واأ�شارت اإل اأن برامج التدريب العملي، تتيح للمتدربني التعرف عن كثب 
التزام  الق�شاء اجلزائي، ومدى  اأمام  ال�شف�ية  املرافعة  على خمتلف فن�ن 
املحامي املرافع ب�اجباته وبق�اعد املرافعة واأ�ش�لها و�شروطها وتقنياتها 
واأ�شل�ب اأدائها، مبا يلبي العديد من املتطلبات التعليمية وحتقيق التكامل 
بني الدرا�شة النظرية ملادة القان�ن يف اجلامعات، ومتطلبات التعامل الفعلي 

يف املحاكم والنيابات.
وتعد جتربة امل�شاركني يف حماكاة جل�شة حماكمة واقعية، من�ذج تطبيقي 
هيئة  اأدوار  مبمار�شة  خاللها  م��ن  امل��ت��درب���ن  يق�م  اإذ  املحاكم،  لإج����راءات 
املحكمة والنيابة العامة واأطراف الدع�ى، اإل جانب اأداء مهام واخت�شا�شات 
املحامي، الذي يقدم طلباته ومرافعته ال�شفاهية ب��شفه م�كاًل عن اأطراف 

الق�شية املنظ�رة اأمام املحكمة املخت�شة.

•• ابوظبي-الفجر:

اخ��ت��ت��م ن����ادي ت����راث الإم������ارات م�شاء 
الن�شخة  يف  م�������ش���ارك���ت���ه  »الأح������������د« 
اخلام�شة ع�شرة من مهرجان الظفرة 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  نظمته  ال��ذي 
وال������ربام������ج ال���ث���ق���اف���ي���ة وال����راث����ي����ة 
ال�شم�  �شاحب  رعاية  حتت  باأب�ظبي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
اأب���ظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
 13 م��ن  ال��ف��رة  يف  امل�شلحة،  للق�ات 

اإل 23 يناير 2022.
ومتيزت م�شاركة النادي التي اأ�شرفت 
الذي  بالتن�ع  الأن�شطة  اإدارة  عليها 
يعرب ع��ن ث���راء ت���راث دول���ة الإم���ارات 
العربية املتحدة وثقافتها، ف�شم جناح 
النادي اأق�شاماً خمتلفة قدمت الراث 
ملنتجات  ���ش��ك��ل ور�����س ح��ي��ة  امل�����ادي يف 

احل������رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ث���ل ال����ر����س 
من  حرفيات  قدمتها  التي  الن�شائية 
واأب�ظبي،  وال�شمحة،  ال��ع��ني،  م��راك��ز 
وال��ق�����ش��م ال��ب��ح��ري ح��ي��ث ق���دم مركز 

الط�ا�شة  ور�����س  ال�����ش��ب��اب��ي  اأب���ظ��ب��ي 
الديني،  و���ش��ن��اع��ة  ال���غ���زل  وال��غ������س 
ال�شبابي  ال�شمحة  مركز  �شارك  فيما 
احل�ش�ر  جذب  ال��ذي  ال�شقارة  بركن 

�شم جناح  كما  امل��ه��رج��ان.  اأي���ام  طيلة 
اأي�����ش��اً رك��ن��اً ملدر�شة الإم���ارات  ال��ن��ادي 
لل�شراع التي عر�شت ال�شراع الرملي، 
مهرجان  يف  الأول  للمرة  يقدم  وه��� 

اجلمه�ر  ا�شتح�شان  ووج��د  الظفرة، 
اإدارة  النا�شئة، فيما مثل ركن  ل�شيما 
وال�����ش��الم��ة مركزاً  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
ت���ع���ي��اً مب��خ��اط��ر وب���اء ك���ف��ي��د 19، 
احت�اه من مطب�عات  ما  اإل  اإ�شافة 
القرية  رك��ن  وج���اء  ل��الأط��ف��ال،  بيئية 
بيئات  ع��ن خمتلف  م��ع��رباً  ال��راث��ي��ة 
البي�ت  ط���ري���ق من�����اذج  ع���ن  ال����دول����ة 
الإماراتية القدمية بجانب ما قدمته 
تراثية  اأك���الت  م��ن  ال�شعبية  ال��ق��ه���ة 
فعاليات  و�شمن  وال����زوار.  للجمه�ر 
جناح نادي تراث الإمارات يف مهرجان 
للدرا�شات  زايد  مركز  اأث��رى  الظفرة، 
بالأن�شطة  املهرجان  ليايل  والبح�ث 
الثقافية، حيث نظم ندوة عن منطقة 
ال��ظ��ف��رة، ك��م��ا ن��ظ��م اأم�����ش��ي��ات �شعرية 
جاءت الأول بعن�ان »الظفرة يف عي�ن 
ال�شعراء« مب�شاركة ال�شاعر حممد بن 

ال���رق���راق���ي، وال���دك���ت����ر را�شد  ���ش��ع��ي��د 
الثانية  ك��ان��ت  فيما  امل��زروع��ي،  اأح��م��د 
الظفرة  م��ه��رج��ان  "اأم�شية  ب��ع��ن���ان 
حممد  ال�شعراء  مب�شاركة  ال�شعرية" 
ب��ن ي��ع��روف امل��ن�����ش���ري، وع��ل��ي �شامل 
ب��رط��اع ال��ه��ام��ل��ي، وع��ب��ي��د ب��ن قذلن 
ن��ظ��م املركز  امل����زروع����ي، وف������ق ذل����ك 
كتاب  معر�س  امل��ه��رج��ان  ف��رة  طيلة 

ال���ن���ادي يف ح��ق���ل الأدب  لإ����ش���دارات 
ومعر�س  النبطي،  وال�شعر  وال���راث 
زايد  ال�شيخ  له  باملغف�ر  خا�شاً  �ش�ر 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه". وو�شف �شعيد بن علي املناعي 
ال���ن���ادي  يف  الأن�������ش���ط���ة  اإدارة  م���دي���ر 
وتعاونت  "ق�ية  كانت  باأنها  امل�شاركة 
الإدارات"،  ج��م��ي��ع  اإجن���اح���ه���ا  ع���ل���ى 

م��ن���ه��اً ب��الإ���ش��ادة ال��ت��ي وج��ده��ا جناح 
ال��ن��ادي م��ن م��ع��ايل ال��ل���اء رك��ن طيار 
فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة 
اأب�ظبي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
كما  وال��راث��ي��ة.  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأ�شاد املناعي بت�شدر جناح نادي تراث 
للزوار  جذباً  امل�اقع  كاأكرث  الإم���ارات 

وال�شياح ط�ال اأيام املهرجان.

•• اأبوظبي-وام: 

العامل،  اأنحاء  200 جن�شية من خمتلف  اأك��رث من  الإم���ارات  دول��ة  حتت�شن 
والعي�س  احل�شاري  للتن�ع  ب��ارزاً  من�ذجاً  املنفتح  املت�شامح  جمتمعها  وي�شكل 
امل�شرك والحرام املتبادل والن�شجام والتناغم بني ثقافات العامل املتن�عة، 

ما جعلها مق�شداً ووجهة رئي�شية يتمنى اجلميع زيارتها.
وفيما تعر�س حملة "اأجمل �شتاء يف العامل" للعام الثاين على الت�ايل ل�شكان 
الدولة وال�شياح والزوار اأجمل معامل الإمارات وجتاربها الثقافية والرفيهية 
زايد"  ال�شيخ  "مهرجان  يقدم  امل���ح��دة،  ال�شياحية  ه�يتها  لتعك�س  املتعددة 
وثقافية  ترفيهية  جت��رب��ة  وال����زوار  للجمه�ر  اأب���ظ��ب��ي  يف  ال���ث��ب��ة  مبنطقة 
ا�شتثنائية جتمع ح�شارات العامل يف وجهة واحدة تخاطب اهتمامات خمتلف 
اأفراد الأ�شرة ال�احدة، لت�شكل نافذة مفت�حة على  ال�شرائح العمرية، وكافة 

جتارب ثقافية عاملية ملهمة.
ويحظى زوار "مهرجان ال�شيخ زايد" بفر�شة التج�ل بني مناذج من الأحياء 

ال�شعبية من خمتلف دول العامل، تعك�س كٌل منها ج�انب خمتلفة من ثقافاتها 
كالعمران والراث والأ�ش�اق ال�شعبية واملنتجات التقليدية والفن�ن ال�شعبية 

وامل�شغ�لت اليدوية واحلرف املميزة.
كما ي�شتمتع رواد املهرجان، بعرو�س م�شرح الأحياء العاملية ي�مياً يف اله�اء 
الطلق يف اأج�اء �شتاء الإمارات املعتدل، فيما تقدم العرو�س امل�شرحية ل�حات 
الف�لكل�ر العاملي والأهازيج ال�شعبية ملختلف الدول واحل�شارات على خ�شبات 
و�ش�ارع  اأجنحة  وت�شت�شيف  العاملية.  ال�شعبية  الأحياء  تت�زع يف  التي  امل�شارح 

املهرجان ي�مياً م�شرية احل�شارات العاملية التي حتييها فرق فنية حمرفة.
خ��س  املهرجان،  يحت�شنها  التي  العاملية  احل�شارات  اأجنحة  ل��زوار  وميكن 
جتربة ا�شتثنائية عرب ال�شتمتاع بالتعرف على تراث ومنتجات وفن�ن العديد 
من الدول، يف ج�لة واحدة، اأو ج�لت متتابعة يف اأروقة املهرجان؛ منها دول 
عربية كال�شع�دية والبحرين والك�يت وُعمان وم�شر والأردن واملغرب وقطر 
وال�شني وتايالند  والهند  اأجنحة تركيا  اإل  اإ�شافة  واليمن ولبنان و�ش�ريا، 
ودول  والب��شنة  و�شربيا  واأذرب��ي��ج��ان  وباك�شتان  واأفغان�شتان  واأوزب��ك�����ش��ت��ان 

اإفريقيا.
مدار  على  العامل  يف  �شتاء  اأجمل  وي�شتقبل "مهرجان ال�شيخ زايد" جمه�ر 
نهاية  عطلة  ويف  الليل  منت�شف  حتى  ع�شراً   4 ال�شاعة  م��ن  الأ���ش��ب���ع  اأي���ام 
الأ�شب�ع والأعياد والعطالت الر�شمية ابتداء من الرابعة ع�شراً حتى ال�شاعة 

ال�احدة بعد منت�شف الليل.
وي�شهد "مهرجان ال�شيخ زايد" الذي انطلق يف 18 ن�فمرب 2021 وي�شتمر 
اأيام  مدى  على  عاملية  ثقافية  فعالية  حتى 1 اأبريل 2022 تنظيم 4،500 
التي  املتميزة  اخل��ي��ارات  قائمة  على  ن�عياً  رئي�شياً  خ��ي��اراً  لي�شكل  املهرجان، 

ي�شتمتع بها رواد م��شم �شتاء الإمارات وال�شياح من داخل الدولة وخارجها.

ر�سالة عاملية..
زايد"  ال�شيخ  "مهرجان  يف  العاملية  احل�����ش��ارات  اأجنحة  ا�شت�شافة  وت�شكل 
النبيلة  بالقيم  يحتفي  ع��امل��ي  ترفيهي  ث��ق��ايف  كمهرجان  لر�شالته  جت�شيداً 
الزوار  بها  ف  ويعرىّ امل�شتقبل،  لأجيال  وينقلها  الإم��ارات��ي،  للمجتمع  الأ�شيلة 

من خمتلف اأنحاء العامل. كما جتتذب هذه الأجنحة العاملية م�شاركة دولية 
للعامل كملتقى  الإن�شانية  الإم��ارات  ر�شالة  لن�شر  املهرجان  اأر�س  وا�شعة على 

للح�شارات والثقافات الإن�شانية.

هوية �سياحية موحدة..
وتعزز فعاليات ح�شارات العامل التي يعر�شها "مهرجان ال�شيخ زايد" اله�ية 
ال�شياحية امل�حدة لدولة الإمارات مبناطقها املختلفة، والتي تر�شخها حملة 
وت�ؤكد مكانة الدولة كمجتمع متن�ع منفتح على  العامل"،  يف  �شتاء  "اأجمل 
الثاين على  العامل" للعام  �شتاء يف  "اأجمل  الثقافات. ومع ت�ا�شل حملة  كل 
الت�ايل لت�شلط ال�ش�ء على اأجمل املعامل ال�شياحية والرفيهية والطبيعية يف 
�شتاء الإمارات املعتدل، تربز جتربة الأحياء العاملية يف "مهرجان ال�شيخ زايد"، 
الذي ي�شتقبل مئات الآلف من ال��زوار �شن�ياً و�شط اأج���اء عائلية يف ملتقى 
ترفيهي وح�شاري وثقايف، من�ذج التن�ع والت�ا�شل احل�شاري والنفتاح على 

العامل الذي متثله دولة الإمارات وه�يتها الثقافية والإن�شانية.

م�صاركة متميزة لنادي تراث الإمارات يف مهرجان الظفرة

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�شيخ  �شم�  رع��اي��ة  حت��ت 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأب�ظبي  مركز  ينظم  اأب�ظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
"اأ�شب�ع  اأعمال  املقبل وذلك �شمن  2 فرباير  القادة" ي�م  "منتدى  واملهني 
31 حتى  الفرة من  2022" الذي يقام خالل  التقني والبتكار  التعليم 

.2022 فرباير   3
مهارات   .. للجميع  التقني  التعليم  �شعار"  حتت  القادة"  "منتدى  ويعقد 

اأب�ظبي ال�طني للمعار�س مب�شاركة نخبة من ال�زراء  امل�شتقبل" يف مركز 
وكبار امل�ش�ؤولني واخلرباء الدوليني من م�ؤ�ش�شات دولية متميزة منها وكالة 
الف�شاء الأمريكية" نا�شا" ووزارة الطاقة الأمريكية و�شركة ب�ينج العاملية 
الذين  امللهم  الإماراتي  ال�شباب  العاملية بجانب نخبة من  املهارات  ومنظمة 
وتكن�ل�جية  هند�شية  تخ�ش�شات  ع��دة  يف  املتميزة  جتاربهم  ي�شتعر�ش�ن 
مهمة. وقال �شعادة الدكت�ر مبارك �شعيد ال�شام�شي مدير عام مركز اأب�ظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني اإن "اأب�ظبي التقني" ي�ا�شل جناحاته يف 
القادة" مبا  " و"منتدى   2022 والبتكار  التقني  التعليم  "اأ�شب�ع  تنظيم 

اأرقى  وف��ق  امل�شتقبل  ل�ظائف  وتاأهيلهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء  متكني  يف  ي�شهم 
املعايري العاملية.

اإحداث نقلة ن�عية  اإل  التقني" الرامية  "اأب�ظبي  اإل ا�شراتيجية  واأ�شار 
جديدة يف منظ�مة التعليم التقني واملهني املتخ�ش�س لت�اكب اأحدث النظم 
ال�شيخ هزاع  �شم�  اإل  والتقدير  بال�شكر  املتميزة. وتقدم  العاملية  والتجارب 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأب�ظبي على الرعاية 
الكرمية لهذا احلدث ما يج�شد حر�س القيادة الر�شيدة على دعم املنظ�مة 

التعليمية يف الدولة وتعزيز التعليم التقني واملهني نح� الآفاق العاملية.

واأكد اأهمية انعقاد اأ�شب�ع التعليم التقني والبتكار ومنتدى القادة مب�شاركة 
الرثية  �شيطرح�ن جناحاتهم وجتاربهم  الذين  امل�ش�ؤولني  بارزة من  نخبة 

واملتميزة مبا ي�شاهم يف تط�ير منظ�مة التعليم التقني واملهني.
 www.actvet.gov.ae الإلكروين  امل�قع  عرب  الت�شجيل  اإل  ودعا 
التي تطرح خالل  وال��روؤى  الأفكار  الفعاليات وال�شتفادة من  للم�شاركة يف 
م�ش�ؤويل  من  نخبة  فيها  ي�شارك  التي  العمل  وجل�شات  النقا�شية  احللقات 
يف  الإ�شراتيجيني  ال�شركاء  وك��ذل��ك  وال��دول��ة  ال��ع��امل  يف  التعليم  وخ���رباء 

القطاع ال�شناعي والتعليمي.

برعاية هزاع بن زايد 

اأبوظبي التقني ينظم منتدى القادة 2 فرباير املقبل

املعر�ش الدويل للطوابع - الإمارات 2022 يختتم فعالياته بنجاح لفت

جتربة حماكاة جلل�صات املحاكم �صمن 
برنامج تدريب املحامني يف اأبوظبي

مهرجان ال�صيخ زايد.. وجهة جتمع ح�صارات العامل يف رحاب اأجمل �صتاء يف العامل
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اأخبـار الإمـارات

النم�صا حتتفل باليوم العاملي للتعليم با�صت�صافة نخبة من املبتكرين ال�صباب النم�صاويني يف جناحها يف اإك�صبو 2020 دبي

ب���ني اأع���ظ���م ال��ع��ق���ل م���ن جميع 
اً  م م��ث��اًل حيىّ اأن��ح��اء ال��ع��امل وي��ق��دىّ
الدول  ب��ني  اجل��ه���د  ت�شافر  ع��ن 
اأف�شل  ح��ل���ل  لإي���ج���اد  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مثاًل  ا���ش��ت��دام��ة،  اأك���رث  مل�شتقبل 
اأ���ش��ا���ش��ات البحث  ي��ع��ك�����س مت���ام���اً 

العلمي يف العمل اجلماعي".
اأُتيحت  ال���زي���ارة،  ب��رن��ام��ج  خ���الل 

•• دبي-الفجر: 

ي��ح��ت��ف��ل اجل���ن���اح ال��ن��م�����ش��اوي يف 
اإك�شب� 2020 دبي بالي�م العاملي 
للتعليم عرب ا�شت�شافة نخبة من 
النم�شا.  م��ن  ال�شباب  املبتكرين 
املبتكرون هم الفائزون يف حتدي 
النم�شاوي،  ل��ل�����ش��ب��اب  الب���ت���ك���ار 
م�شابقة  اأك�������رب  ُي���ع���ت���رب  ال�������ذي 
وهم  النم�شا،  يف  للمدار�س  ابتكار 
رحلة  يف  اإك�شب�  ب��زي��ارة  يق�م�ن 
ثالثة  مل���دة  ت�شتمر  ا�شتك�شافية 
اأيام للتعرف على ما يعر�شه عن 
الأبحاث  ن��ت��ائ��ج  وم�����ش��ارك��ة  ك��ث��ب 

التي ت��شل�ا اإليها. 
 12 اأرب����ع ف���رق ت�شم  مت اخ��ت��ي��ار 
ط��ال��ب��اً ل��ت��ك���ن ال��راب��ح��ة م��ن بني 
800 طالب قام�ا بتقدمي 333 
ابتكاراً من خمتلف املجالت مثل: 

الإبداعي  تفكريهم  حتفيز  على 
وت�شاهم يف ت��شيع اآفاق تطلعاتهم 
كما ت�شاعدهم يف هيكلة مهاراتهم 

وخميلتهم". 
حتدي البتكار لل�شباب النم�شاوي 
ه� فعالية �شن�ية يتم تنظيمها يف 
النم�شا من قبل ال�زارة الحتادية 
الرقمية  ل��ل�����ش���ؤون  ال��ن��م�����ش��اوي��ة 
التعليم  وزارة  والق���ت�������ش���ادي���ة، 
الفيدرالية  وال��ب��ح���ث  وال��ع��ل���م 
النم�شاوي  وال��ب��ن��ك  ال��ن��م�����ش��اوي��ة 
النم�شاوي  الرويجي  الفيدرايل 
ذات  ���ش��رك��ة  فريت�شافت�شريف�س، 
اإر�شال  ويتم  حم��دودة.  م�ش�ؤولية 
الرابحني يف هذا التحدي كل عام، 
الإوروب�����ي  الحت����اد  م�شابقة  اإل 

 .EUCYS للعلماء ال�شباب
اإك�شب�  يف  ال��ن��م�����ش��ا  ج���ن���اح  ي���ق���ع 
الفر�س  منطقة  يف  دبي   2020

الت�شميم، الهند�شة، العل�م، رواد 
الأعمال ال�شباب، التعليم الرقمي 
هذه  حظيت  وق���د  وال���ش��ت��دام��ة، 
لزيارة  ال�����ش��ف��ر  ب��ف��ر���ش��ة  ال���ف���رق 
يكمن  دب�������ي.   2020 اإك�������ش���ب���� 
الهدف من تنظيم هذه الرحلة يف 
ربط ه�ؤلء املبتكرين بغريهم من 
رواد الأعمال ال�شباب من خمتلف 
الفر�شة  ومنحهم  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

لعر�س اأفكارهم املُبتكرة. 
تق�ل  امل���ب���ادرة،  ه��ذه  على  تعليقاً 
النم�شا،  جل��ن��اح  العامة  املف��شة 
الفرق  "نهنئ  ك���ارل:  بياتريك�س 
ال��ف��ائ��زة ع��ل��ى اإجن���ازات���ه���م. نحن 
ال�شباب  مب��ب��دع��ي��ن��ا  ف�����خ������رون 
املجالت  خمتلف  يف  وم�شاريعهم 
لأنها تعك�س روؤية النم�شا يف خلق 
املن�شة  اإك�شب�  ر  ي�فىّ اأف�شل.  غد 
يجمع  لأن����ه  امل��ث��ال��ي��ة  التعليمية 

النم�شاويني  ال�شباب  للمبتكرين 
ال�شابة  امل����اه���ب  ل��ل��ق��اء  ف��ر���ش��ة 
والطالب من اإيطاليا وني�زيلندا 
ل  ت�شهىّ التي  الأفكار  تبادل  بهدف 
ال�شباب،  ب����ني  ال���ت����ا����ش���ل  ���ش��ب��ل 
اأف�شل.  م�شتقبليىّة  فر�شاً  وتخلق 
ف�����ش��اًل  ع��ن ذل���ك، ح��ظ��ي ه�ؤلء 
املبتكرون بفر�شة عر�س اأفكارهم 
اأي لب، وهي من�شة  �شمن ق�شم 
النم�شاوي،  اجلناح  داخ��ل  املعرفة 

ف�شاًل عن تقدميها للزوار. 
"نحن  وت�شيف بياتريك�س كارل: 
لدى  الكامنة  بالإمكانات  ن���ؤم��ن 
متفائل�ن  اأن��ن��ا  كما  ال��ي���م،  جيل 
اإيجاد  يف  الب���داع���ي���ة  ب��ق��درات��ه��م 
ح����ل�����ل خ����الق����ة مل�������ش���اك���ل ال���غ���د. 
املبتكرين  زي����ارة  ت��ك���ن  اأن  ن��اأم��ل 
 2020 لإك�����ش��ب���  ال��ن��م�����ش��اوي��ني 
تعمل  داع��م��ة  خط�ة  مبثابة  دب��ي 

38 خم���روط���اً  م���ن  ب��ت�����ش��م��ي��م��ه 
وه�  ب��ارت��ف��اع��ات خمتلفة  اأب��ي�����س 
م�����ش��ت���ح��ى م����ن اأب���������راج ال���ري���اح 
البناء  م���اد  بني  ويجمع  العربية 
الطبيعية ونهجاً ذكياً لال�شتخدام 

ت�قظ  "النم�شا  �شعار  يرفع  وه� 
ل�����زواره  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث  احل�ا�س" 
ف��ر���ش��ة الن���غ���م���ا����س ب���ت���ج���ارب ل 
لإنعا�س  ُم�����ش��م��م��ة  ل���ه���ا  ح�����ش��ر 
املنفرد  اجل��ن��اح  يتاألف  احل���ا���س. 

باأ�شل�ب  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ن��خ��ف�����س 
النم�شاوية  الب��ت��ك��ار  ق���ة  يعك�س 
النا�س  بني  جتمع  التي  املعا�شرة 
اً  حيىّ م��ث��اًل  لتقدم  والتكن�ل�جيا 

للنهج املُ�شتدام. 

نهيان بن مبارك يفتتح املعر�ش الفني طبيعة الوجود ال�صامية يف دبي
•• دبي - وام:

والتعاي�س  الت�شامح  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  افتتح معايل 
معر�س "طبيعة ال�ج�د ال�شامية" الذي ي�شتمر حتى 27 فرباير املقبل يف 

�شامر غاردن اآي �شي دي بروكفيلد بلي�س بدبي.
واملنا�شد  الغامر  اجلماعي  ال�شامية"  ال���ج���د  "طبيعة  معر�س  وي�شمل 
رحلة  يف  وذل��ك  معا�شرين  فنانني  ت�شميم  من  مبتكرة  اأع��م��اًل  للح�ا�س 
�شة �شركة الفنىّ  غامرة من اإعداد واإنتاج الفنىّانة اأمبيكا هيندوجا ماكر م�ؤ�شِّ
يف  ال�شي�ف  حتمل   ،Impeccable Imagination والت�شميم 

جتربة عاطفية وا�شتك�شافية.
عاملياً  م�شه�رين  فنانني  ال�شامية" 10  ال�ج�د  "طبيعة  معر�س  ويجمع 

حت��ت �شقف واح���د وي��دع��� املُ�����ش��اه��د اإل امل�����ش��ارك��ة ب��ك��لىّ ج���ارح��ه ويغ��س 
اإح��دى جتارب  املعر�س  ويعدىّ  بالبيئة من ح�له.  تربطه  التي  العالقة  يف 
املنح�تات  من  وا�شعة  ت�شكيلة  ت�شمل  التي  اإنفايرومنانت  �ش�نيك  اآلكيمك 
داخلك  يف  الأم��ل  اإث��ارة  بهدف  املحيطيىّة  والأ���ش���ات  الأ�شا�شية  والعنا�شر 
وحثىّك على التفكري العميق �ش�اء بالأم�ر اخلالدة الروحانية اأو بالأ�شياء 
ة  �شحىّ على مدى  رون  املفكىّ اختلف  عق�د،  وعلى مدى  ال�شخ�شيىّة.  الزائلة 
اإل  الفنان�ن  �شعى  كما  الفنيىّة،  الأع��م��ال  ل��شف  "�شاٍم"  كلمة  ا�شتخدام 
ا�شتثارة هذا امل��ش�ع على ال��دوام اأو اإل الرد عليه. لكن ما الذي ي��شف 
"بال�شامي"؟ يعدىّ "ال�شامي" منحى فل�شفياً وحالة فكرية ُتعرف بانط�ائها 
اأو  ة  اجل�شديىّ اأو  ��ة  ال��روح��يىّ الناحية  م��ن  ���ش���اء  التامة،  ال��روع��ة  �شفة  على 
اجلماليىّة اأو النف�شيىّة، لدرجة تغمر قدرتنا على ال�شتيعاب اأو الفهم بنفحة 

ليىّة وجتعلنا ن�شرح م�ؤقتاً يف م��ش�ع انعدام الثبات الذي ي�شيطر على  تاأمىّ
املختلفة  الن�احي  ال�شامية"  ال�ج�د  "طبيعة  معر�س  وي�شتك�شف  الك�ن. 
"ي�كي�"  لكلمة  احل��دي��ث  التف�شري  ي��در���س  كما  الفل�شفيىّة،  النزعة  لهذه 
ز على  اليابانيىّة، التي تعني "عي�س اللحظة، بعيداً عن هم�م احلياة"، ويركىّ
ل يف هذه امل�ا�شيع �شي�ؤدي اإل ال�شع�ر مبا�شرًة  العتقاد ال�شائد باأنىّ التاأمىّ
الأفكار  مع  اجلمالية  النظرة  بتداخل  ه��ذا  ي�شمح  وامل�ش�ؤولية.  بالتقدير 
ي�شتند  التي  الركائز  اأهم  اإثنني من  املفه�مان  ل هذان  ي�شكىّ اإذ  الأخالقية، 
التغريات اجلديدة احلا�شلة  وبالأخ�س يف �ش�ء  عليها جمتمعنا احلايل، 
اأمبيكا  ر مب�شتقبل الب�شريىّة. وقالت  واله�اج�س التي تختلجنا عندما نفكىّ
هندوجا ماكر " اإنه ل�شرف عظيم اأن اأ�شارك الأعمال الفنية التي ابتكرها 
الطبيعة  جمال  تعك�س  والتي  م�هبًة،  واأكرثهم  الفنانني  اأروع  من  بع�ٌس 

اذ، يف هذه املدينة احلي�ية واملبتكرة التي اأعتربها م�طناً يل. اآمل اأن  الأخىّ
ينقل معر�س "طبيعة ال�ج�د ال�شامية" ال�شي�ف اإل مالذ يفي�س هدوءاً 
يتخلىّل  و���ش���ف  والرزانة".  والن�شجام  بالتفاوؤل  �شع�راً  ويبعث  وج��م��اًل 
اأعماًل فنية ثالثية الأبعاد،  املعر�س جتربة غامرة تنا�شد احل�ا�س، ت�شمىّ 
، وم�اد  روائح واأ�ش�اتاً، تالعباً بالزمان واملكان، تبايناٍت بني ال�ش�ء والظلىّ
بعداً  فريدة حتمل  رحلة  اإل  الفنىّ  اق  ع�شىّ فيدع�  �شائلة،  واأ�شكاًل  اأ�شا�شية 
من  الكلمة  يف  ما  بكلىّ  نظريها  ق��لىّ  تفاعلية  جتربة  يف  لينغم�ش�ا  تاأملياً، 
معنى. عرب الدخ�ل يف هذا اجل�، ينتقل ال�شخ�س مبا�شرًة اإل مالذ خيايل 
من ال�شالم والأمل، فيحظى مبلجاأ �شاعري م�ؤقت يهرب اإليه من الدمار 
اخلارجي الذي يعيث بع�شرنا خراباً. يذكر اأن املعر�س يقام يف اآي �شي دي 

بروكفيلد بلي�س ملدة خم�شة اأ�شابيع، حتى 27 فرباير 2022.

احل�صيني يزور اجلناح الكامريوين يف اإك�صبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

جناح  املالية،  لل�ش�ؤون  الدولة  وزي��ر  احل�شيني  ه��ادي  بن  حممد  معايل  زار 
دبي،   2020 اإك�شب�  مبعر�س  الفر�س  منطقة  يف  يقع  ال��ذي  ال��ك��ام��ريون 

ويحمل �شعار "الكامريون وحتديات تغري املناخ".
يقدم  كما  ا�شتدامة،  اأك��رث  ل�شنع م�شتقبل  الكامريون  وي��ربز اجلناح جه�د 

جتربة فريدة للزوار لتجربة "جم�شم م�شغر لأفريقيا" للتعرف على التن�ع 
الثقايف واجلغرايف والإن�شاين الذي تتميز به الكامريون.

اإك�شب�  يف  امل�شاركة  ال���دول  جلميع  الت�فيق  معاليه  متنى  زي��ارت��ه،  وخ��الل 
خمتلف  جتمع  عاملية  من�شة  ب�شفته  املعر�س  اأهمية  م���ؤك��داً   ،2020 دب��ي 
فر�س  على  ال�ش�ء  وت�شليط  املعرفة  لتبادل  واح��د  �شقف  حتت  العامل  دول 
اأهم امل�شاريع واملبادرات  ال�شتثمار التي تتيحها هذه الدول، والطالع على 

الفرعية  للم�ا�شيع  ومبتكرة  رائ��دة  بحل�ل  واخل��روج  وامل�شتدامة،  املبتكرة 
الثالثة التي مت حتديدها كع�امل رئي�شية للتنمية العاملية وهي؛ ال�شتدامة، 
من�شة  دبي   2020 اإك�شب�  معر�س  ُيعد  معاليه  وق��ال  والفر�س.  والتنقل، 
وال�����روؤى م��ع خمتلف دول  وت��ب��ادل اخل����ربات  للت�ا�شل  ل��ل��ك��ام��ريون  ه��ام��ة 
العامل ح�ل �شبل تنمية ال�شتثمار الأجنبي، وتي�شري و�ش�ل امل�اد واملنتجات 

امل�شن�عة يف الكامريون اإل خمتلف الأ�ش�اق العاملية.

ب��ن ه����ادي احل�شيني خ���الل ج���ل��ت��ه ع��ل��ى تفا�شيل  واط��ل��ع م��ع��ايل حم��م��د 
اإذ تعرف على  اجلناح وت�شميمه الذي يعك�س الإرث احل�شاري للكامريون، 
ك�خ  مثل  طينية  لأك����اخ  خمتلفة  معرو�شات  ع��رب  التقليدية  العمارة  ف��ن 
للت�شدي  الطم�حة  الكامريون  ومبادرات  م�شاريع  اإل  اإ�شافة  "ت�لك".. 
املناخ،  تغريات  من  املطرية  ال�شت�ائية  الغابات  وحماية  املناخية،  للتغريات 

وتعرف على امل�اد واملنتجات امل�شن�عة يف الكامريون

خالل ندوة عقدت يف اإك�سبو 2020 دبي

»بادري« توؤكد اأهمية تعزيز املعارف واملهارات لرفع حجم م�صاركة املراأة يف م�صتقبل �صوق العمل  
العمل من  جديدة  اأنواع  على  التدرب  عليهن  تفر�ش  حتولت  �صيواجهن  العامل  اأنحاء  يف  الن�صاء  ماليني  علي:  اآل  • منى 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأكدت اأكادميية "بادري" للمعرفة وبناء القدرات، 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  ل�"مناء"  التعليمية  ال�����ذراع 
ال��ت��زام��ه��ا يف امل�����ش��اه��م��ة ب��ت��ج��رب��ة ن��ه������س امل����راأة 
لبيئة  امل��ت��غ��رية  الطبيعة  م��ع  للتاأقلم  واإع���داده���ا 
ت��ع��زي��ز و���ش���ل��ه��ا اإل م�شادر  ال��ع��م��ل م��ن خ���الل 

املعرفة وبناء قدراتها وتط�ير مهاراتها.
ج��اء ذل��ك خ��الل ن���دوة ُع��ق��دت م���ؤخ��راً يف "جناح 
2020 دبي" بعن�ان  "اإك�شب�  املراأة" يف معر�س 
"املراأة ووظائف امل�شتقبل: ل�ازم النجاح"، وجمعت 
وامل�ؤ�ش�شات  الدوليىّة،  املنظمات  ممثلي  من  ع��دداً 
اأمام  اأب���اب جديدة  فتح  �ُشبل  ملناق�شة  التعليميىّة، 
املهارات  تنمية  امل��راأة من خالل تزويدها بفر�س 

وتكييفها ا�شتعداداً ملتطلبات العمل امل�شتقبلية.
ونظمت "بادري" اجلل�شة بال�شراكة مع "م�ؤ�ش�شة 
امل����ارد  و"وزارة  الت�ظيف"،  اأج���ل  م��ن  التعليم 
اإ�س بي �شي"،  اإت�س  الب�شرية والت�طني"، و"بنك 
"ك�ر�شريا"، �شمن  و�شركة  اإن"،  "لينكد  ومن�شة 
يقام  ال��ذي  العامليىّة"  الأه���داف  "اأ�شب�ع  فعاليات 
اجلمعيىّة  خ��ارج  الأول  للمرة  الإم����ارات  دول��ة  يف 

العامة لالأمم املتحدة يف ني�ي�رك.
و����ش���ارك يف ال����ن����دوة، ال��ت��ي اأدارت����ه����ا دمي����ة جنم، 
الت�ظيف،  اأج��ل  من  التعليم  م�ؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
ال�كيل  النعيمي،  ع��ل��ي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل 
وزارة  يف  الدولية  والعالقات  لالت�شال  امل�شاعد 
�شايا،  ج���ان  ولرا  وال��ت���ط��ني،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������ارد 
ك�ر�شريا،  �شركة  يف  احلك�مية  ال�شراكات  مديرة 
ال�شتدامة  م��دي��رة  ال���ع���زي،  ب���ل�����س  ودوم��ي��ن��ي��ك 
اإت�س  بنك  يف  امل�شتقبلية  املهارات  ورئي�شة  الأول 
اإ�س بي �شي، كما �شارك )عن ُبعد( كلٌّ من الدكت�ر 
���ش��رك��ات ن�ليدج  م���ؤ���ش�����س جم��م���ع��ة  ي���ن��غ،  رون 
�شروجي،  و�شريين  اإن��رن��ا���ش��ي���ن��ال،  اأ�ش��شيت�س 

�شريكة التحالف احلك�مي يف من�شة لينكد اإن.
بدعم  "بادري" التزامها  ج��ددت  الندوة،  وخ��الل 
واملرونة  باملهارة  تت�شم  ن�شائية  عاملة  ق���ة  بناء 

اإل  بالإ�شافة  العالية،  التكن�ل�جية  والثقافة 
��ة ب��ني ال��رج��ل وامل����راأة  تقلي�س ال���ف����ارق ال��رق��م��يىّ
ومتكامل  �شامل  منهج  خ��الل  م��ن  ال�����ش��رك��ات  يف 
واملهنيىّة  ��ة  ال�����ش��خ�����ش��يىّ ب���امل���ه���ارات  امل������راأة  ل��ت��زوي��د 

الالزمة لالرتقاء يف امل�شتقبل.
من جانبها، اأ�شارت الدكت�رة منى اآل علي، مديرة 
اأن  اإل  الفتتاحية،  كلمتها  يف  ب���ادري،  اأكادميية 
يف  دائ��م��ة  بتح�لت  ت�شببت  ك�فيد19-  جائحة 
�شدر  بحثي  تقرير  لنتائج  وفقاً  العمل،  طريقة 
م�ؤخراً، وقالت: اإن %20 من الن�شاء العامالت 
�شي�شهدن ا�شتبدال وظائفهن بالأمتتة بحل�ل عام 
2030، واأن اأكرث من %52 من تلك ال�ظائف 
ت�شمل اخلدمات والقطاعات الكتابية، ما يعني اأن 
ماليني الن�شاء يف جميع اأنحاء العامل �شي�اجهن 
ال��ت��درب على  ت��ف��ر���س عليهن  ��ة  حت����لت وظ��ي��ف��يىّ
اأن������اع ج��دي��دة م��ن ال��ع��م��ل، ول��ه��ذا ي��ع��د تط�ير 
املراأة  ل��ت��زوي��د  ���ش��روري��اً  اأم����راً  املطل�بة  امل��ه��ارات 
العمل  ع��امل  اإل  النتقال  على  وال��ق��درة  باملرونة 

اجلديد".
اأن قرينة �شاحب  اأكادميية بادري  واأكدت مديرة 
ج�اهر  ال�شيخة  �شم�  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شم� 
لالرتقاء  "مناء"  رئي�شة  القا�شمي،  حممد  بنت 
باملراأة، ت�ؤمن باأهمية م�شاعدة املراأة على ال��ش�ل 
امل�ارد  ت�فري  خ��الل  من  واملعل�مات  املعارف  اإل 
ت�شمن  ��ة  الأك��ادمي��يىّ اأن  اإل  م�شرية  وال��ت��دري��ب، 
للن�شاء  ومتكافئة  ع��ادل��ة  تعليميىّة  فر�س  ت�فري 
التي  واملجتمعيىّة  الهيكليىّة  اإزال��ة احل�اجز  بهدف 
يف  وتقدمها  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����ش��ادي  التمكني  تعيق 

مكان العمل. 
اأو�شحت دمية جنم، مدير عام م�ؤ�ش�شة  بدورها، 
التعليم من اأجل الت�ظيف، اأن التح�لت اجلذرية 
الرابعة  ال�شناعية  الث�رة  ب�شبب  العمل  �ش�ق  يف 
معاجلة  يف  جديد  منهج  اتباع  ت�شتلزم  والأمت��ت��ة 
ال��ف��ج���ات ب��ني ال��رج��ل وامل������راأة يف ���ش���ق العمل، 
الدولية  العمل  منظمة  اإح�����ش��اءات  اإل  واأ���ش��ارت 
التي ت�ؤكد اأن %18 من الن�شاء يف العامل العربي 

فقط ي�شاركن يف الق�ى العاملة.
من جهته، قال �شعادة عبد اهلل النعيمي، ال�كيل 
وزارة  يف  الدوليىّة  والعالقات  لالت�شال  امل�شاعد 
من  ال�شتفادة  "اإن  والت�طني:  الب�شريىّة  امل����ارد 
التغيري  لتحقيق  ����ش���روري  اأم����ر  امل�����راأة  م���اه��ب 
ال�شناعية،  القطاعات  من  العديد  يف  الإيجابي 
حيث ي�شهم التن�ع بتعزيز البتكار، وب�شكل خا�س 
يف ظل التح�لت املت�شارعة التي ت�شهدها طريقة 
اأن  ف��ق��د تعلمنا م��ن اجل��ائ��ح��ة  ال�����ش��رك��ات،  ع��م��ل 
ال�شرعة واملرونة والتكيف ال�شريع مع التغيريات 
على  ق��ادرة  ا�شتعداداتنا  اإل  بالإ�شافة  اجل��ذري��ة 

�شمان النجاح".
يتغري  العمل  م�شتقبل  "اإن  النعيمي:  واأ���ش��اف 
ت�شررن  ال��ل���ات��ي  للن�شاء  وخا�شة  وا���ش��ح  ب�شكل 
ب�����ش��دة م���ن ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة، وت��ب��ق��ى ق�شية 
متكني امل���راأة اأول���ي��ة الإ���ش��الح��ات الأخ���رية التي 
العمل الإماراتي والتي تدعم دور  �شهدها قان�ن 
املراأة يف املجتمع ومتهد الطريق لتحقيق العدالة 

وتكاف�ؤ الفر�س يف مكان العمل".
مديرة  ����ش���اي���ا،  ج�����ان  لرا  ق���ال���ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 

"ت�شري  ال�شراكات احلك�مية يف �شركة ك�ر�شريا: 
بح�ثنا اإل اأن الف�ارق يف التعليم عرب الإنرنت 
وامل��راأة تقل�شت خالل اجلائحة على  الرجل  بني 
الرغم من ات�شاع ف�ارق الت�ظيف بينهما، ونحن 
التعليم  ل��ط��رق  امل�����راأة  تبني  ب��ط��ري��ق��ة  ف���خ����رون 
والتكن�ل�جيا  ال��ع��ل���م  الإن��رن��ت يف جم��ال  ع��رب 
والهند�شة والريا�شيات يف دولة الإمارات، ولدينا 
ال�ثيق بني احلك�مات  التعاون  ب��اأن  را�شخ  اإمي��ان 
املزيد  ت�فري  يف  ي�شاعد  واجل��ام��ع��ات  وال�شركات 
الدكت�ر  ق��ال  ب���دوره،  املراأة".  اأم���ام  الفر�س  م��ن 
���ش��رك��ات ن�ليدج  م���ؤ���ش�����س جم��م���ع��ة  ي���ن��غ،  رون 
)عن  األقاها  كلمة  يف  اإنرنا�شي�نال،  اأ�ش��شيت�س 
جذري،  ب�شكل  تتغري  العمل  طبيعة  "اإن  ُب��ع��د(: 
اليد  تط�ير  يتطلب  امل�شتقبل  اأن  ال�ا�شح  وم��ن 
الأ�ش�ل  ت�شكل  التي  باملعرفة  املت�شلحة  العاملة 
لتعزيز  امل��ح���ري  وال��ع��ام��ل  لل�شركات،  الرئي�شة 
تنامي  املا�شيني  العامني  خالل  و�شهدنا  الإنتاج، 
ل الرقمي والعمل اجلماعي  احلاجة امللحة للتح�ىّ

الفرا�شي الأكرث فاعليىّة".
وم���ادي���ة  م��ع��رف��ي��ة  ك����ف����اءات  "بداأت  واأ������ش�����اف: 

اأداء جديدة بالظه�ر،  اإدارة  وافرا�شية، واأنظمة 
العمل  وف��ر���س  الرئي�س  امل�شتقبلي  الطلب  لكن 
�شتك�ن من ن�شيب  امل��راأة  اأم��ام  املت�فرة  اجلديدة 
على  اعتماداً  اأ���ش��رع  نتائج  حتقيق  على  ال��ق��ادرات 
املعرفة من خالل اأنظمة اإدارة املعرفة ال�شخ�شية 
واجلماعية". من جهتها اأ�شادت دومينيك ب�ل�س 
العزي، مديرة ال�شتدامة الأول ورئي�شة املهارات 
امل�شتقبلية يف بنك اإت�س اإ�س بي �شي، بروؤية "جامعة 
اإك�شب�  الإمارات العربية املتحدة" خالل معر�س 
امل�شتقبل"  "جامعة  ر�شم مالمح  2020 دبي يف 
من خالل منهج مبتكر للتعليم العايل، و�شلطت 
اجلزئي  بالعتماد  الهتمام  تنامي  على  ال�ش�ء 
للبيانات لر�شم م�شارات وظيفية جديدة، م�شرية 
اإل اأن تف�شيل املهارات ال�شحيحة على امل�ؤهالت 

الأكادميية يعيد ت�شكيل املمار�شات الت�ظيفية.
تكفي،  ل  وح���ده���ا  ال�����ش��ل��ب��ة  "املهارات  وق���ال���ت: 
اإليها القدرة على التكيف واملرونة،  واإمنا ي�شاف 
مطل�بة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال��ت��ي  ال��ن��اع��م��ة  امل���ه���ارات  اأي 
ي�شهد  فمثاًل  ال�ظائف،  الأف��راد يف جميع  لدعم 
القطاع امل�شريف تط�راً يف مهارات ريادة الأعمال 

والقدرات  امل���ه���ارات  اإل  تك�شف  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
وبناء  الب��ت��ك��ار  لتحقيق  امل���ظ��ف  يحتاجها  ال��ت��ي 
�شريين  قالت  جانبها،  من  امل�شتقبل".  م�شارف 
لينكد  يف  احلك�مي  التحالف  �شريكة  ���ش��روج��ي، 
منظ�مة  "بداأت  ُبعد(:  )عن  األقتها  كلمة  يف  اإن، 
العمل بالتغري وبداأ العمال بالتاأقلم مع الطبيعة 
اجلديدة، ول ينبغي اأن تك�ن املراأة ا�شتثناًء، حيث 
يف  امل����راأة  متثيل  يف  ك��ب��رية  ف��ج���ة  بياناتنا  ُتظهر 
النا�شئة واملتعلقة بالتكن�ل�جيا  معظم ال�ظائف 
ب�شكل خا�س، والي�م، ت�جد فر�شة ثمينة ل�شقل 
امل����راأة وت�فري  م��ه��ارات  م��رون��ة  وت��ع��زي��ز  وتكييف 
العمل  اأ�شحاب  ليتمكن  لها،  الفر�س  من  املزيد 

من ال�شتفادة من م�اهبها املتن�عة واملتكاملة".
على  امل�شتقبل  يف  تفكرينا  اقت�شر  "اإذا  واأ�شافت: 
اأنه اإطار زمني لن ميكننا من م�اكبة التط�رات، 
لأن مفه�م امل�شتقبل مرتبط بالطريقة التي نفكر 
التي  الطريقة  اأن  كما  احل��ا���ش��ر،  ال���ق��ت  يف  بها 
نت�شرف بها ونتفاعل معها، ومرونتنا وتكيفنا مع 
التغيريات هي التي حتدد املهارات التي نحتاجها 

يف امل�شتقبل".
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك : الإمارات واجلزائر تربطهما عالقات اأخوية را�صخة

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
عريف  خمي�شي  ���ش��ع��ادة  ق�����ش��ره  يف  وال��ت��ع��اي�����س  الت�شامح 
�شفري اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية لدى 
الدولة. ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان- 
وهناأه مبنا�شبة   .. اجلزائري  بال�شفري   - اللقاء  بداية  يف 
والنجاح  الت�فيق  له  ومتنى  اجلديد  عمله  مهام  ا�شتالم 
وطيب الإقامة يف الدولة. وجرى خالل اللقاء بحث �شبل 
تربط بني  التي  ال�شراتيجية  الأخ�ية  العالقات  تعزيز 
الإمارات واجلزائر مبا يخدم امل�شالح امل�شركة .. وتبادل 

وجهات النظر ح�ل عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية 
بن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأك���د  امل�����ش��رك.  اله��ت��م��ام  ذات 
مبارك اآل نهيان اأن الإمارات واجلزائر تربطهما عالقات 
اأخ���ي��ة را���ش��خ��ة م��ت��ج��ذرة حت��ظ��ى ب��دع��م ورع��اي��ة قيادتي 
اإك�شب�  اإن م�شاركة اجلزائر يف  وقال  ال�شقيقني.  البلدين 
مع  ال�شراتيجية  العالقات  متانة  جت�شد  دبي   2020
باخلري  يع�د  مبا  لتعزيزها  البلدين  وتطلعات  الإم���ارات 
على �شعبيهما .. م�شيفا اأن اإك�شب� 2020 دبي اأهم حدث 
الإم���ارات  تنظمه  ال��ع��امل  م�شت�ى  وح�����ش��اري على  ث��ق��ايف 
يجمع 192 دولة من ح�ل العامل حتت مظلة واحدة ويف 
ن�شيج واحد ل�شنع م�شتقبل اأف�شل لالإن�شانية جمعاء. من 

جانبه اأكد �شعادة �شفري اجلزائر حر�س بالده على تعزيز 
التعاون مع دولة الإمارات يف خمتلف املجالت والقطاعات 
وال�شتفادة من ال�شراكة ال�شراتيجية بني البلدين مبا 
يخدم م�شاحلهما امل�شركة. واأ�شاد �شعادته بنجاح الإمارات 
واأ�شخم  اأه����م  اأح����د  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب���  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
الأحداث على م�شت�ى العامل التي جتمع العامل يف مكان 
التي  الكبرية  الإمكانات  تعك�س  عالية  باحرافية  واح��د 
العاملية..  الأح��داث  الإم���ارات يف تنظيم كربى  تتمتع بها 
م�ؤكدا على م�ا�شلة اجله�د لدفع العالقات الثنائية بني 
بالده والإمارات قدما نح� �شراكة ا�شراتيجية �شاملة يف 

خمتلف املجالت والقطاعات.

خالل فعالية بح�سور نهيان بن مبارك وح�سة بوحميد

حتقيق اأمنية ُت�صعد طفلني �صقيقني يف اجلناح ال�صوري باإك�صبو
•• دبي-الفجر: 

بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  بح�ش�ر 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك 
لإك�شب�  العام  املف��س  والتعاي�س 
ح�شة  وم����ع����ايل  دب������ي،   2020
ب���ن���ت ع��ي�����ش��ى ب����ح���م���ي���د، وزي�����رة 
م�ؤ�ش�شة  اأ�شعدت  املجتمع،  تنمية 
"حتقيق اأمنية" �شقيقني "8، و4 
جيني  مب��ر���س  اأع�ام" ُم�����ش��اب��نْي 
ُمزمن، بعد اأن وفرت لهما اأجهزة 

اإلكرونية حديثة.
جاء ذلك خالل فعالية ا�شت�شافها 

ا�شت�شاري  ع�ش�  ���ش��الح،  نفي�شة 
�شعادة  اإل  اإ�شافة  امل�ؤ�ش�شة.  لدى 
ال�شفري  ع��ب��ا���س  غ�����ش��ان  ال��دك��ت���ر 
ال��دول��ة واملف��س  ل��دى  ال�����ش���ري 
اإك�شب�  يف  ال�ش�ري  للجناح  ال��ع��ام 
اأع�شاء  م��ن  وع��دد  دب��ي   2020

فريق اجلناح.
��ه ه��اين ال��زب��ي��دي، الرئي�س  وت���جىّ
التنفيذي مل�ؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية" 
بال�شكر والتقدير اإل معايل وزير 
ال��ت�����ش��ام��ح وم��ع��ايل وزي����رة تنمية 
لأهداف  دعمهما   على  املجتمع، 
الإن�شانية  امل����ؤ����ش�������ش���ة  ور����ش���ال���ة 

اجلناح ال�ش�ري يف معر�س اإك�شب� 
عائلة  ب��ح�����ش���ر  دب�����ي   2020
�شل�شلة  ���ش��م��ن  وذل����ك  ال��ط��ف��ل��ني، 
التي  اأمنيات"  "حتقيق  فعاليات 
املجتمع   ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ��م��ه��ا  ُت��ن��ظىّ
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���ؤ���ش�����ش��ة حتقيق 
امل�ؤ�ش�شة  متكني  اإط���ار  يف  اأم��ن��ي��ة، 
من بل�غ اأهدافها وتاأدية ر�شالتها 
الإن�شانية النبيلة بتحقيق اأمنيات 

الأطفال املُ�شابني باأمرا�س.
و�شارك يف فعالية حتقيق الأمنيات 
هاين الزبيدي، الرئي�س التنفيذي 
مل�ؤ�ش�شة "حتقيق اأمنية"، وال�شيدة 

بال�شكر  م  ت����ق����دىّ ك���م���ا  ال���ن���ب���ي���ل���ة. 
القائمني  اإل  اأي�����ش��اً  وال��ت��ق��دي��ر 
اإك�شب�  ال�����ش���ري يف  اجل��ن��اح  ع��ل��ى 
ا�شت�شافتهم  على  دب��ي   2020
لفعالية حتقيق اأمنيات الطفلني، 
م�شاعر  اإح����ي����اء  يف  واملُ�������ش���اه���م���ة 
ل���دى الطفلني  ال��ت��ف��اوؤل وال��ف��رح 

مع عائلتهما.
غ�شان  ال��دك��ت���ر  �شعادة  علق  وق��د 
عبا�س �شفري اجلمه�رية العربية 
ال�����ش���ري��ة  ل���دى دول����ة الإم�����ارات 
العام  وامل��ف������س  املتحدة  العربية 
للجناح ال�ش�ري يف اإك�شب� 2020 

�شاكرون  "نحن  ق�����ائ�����اًل:  دب�����ي 
ول����زارة  اأم��ن��ي��ة،  حتقيق  مل�ؤ�ش�شة 

ال���ق���ادم���ة حتقيق  ت�����ش��ه��د الأي�������ام 
و�شع�ب  ال�����ش���ري  ال�شعب  اأم���اين 

اإك�شب� على  واإدارة  املجتمع  تنمية 
ه��ذه امل��ب��ادرة ال��ك��رمي��ة ون��اأم��ل اأن 

والرخاء  بال�شالم  جميعاً  العامل 
والفرح"

جناح غانا يبهر الزوار بالنحت على اخل�صب وامل�صغولت اليدوية يف اأك�صبو 2020
•• اأك�صبو : اأ�صامة عبد املق�صود

اقيم جناح غانا يف اأك�شب� 2020 
م�شاحة  على  ال��ف��ر���س  منطقة  يف 
�شعار  حت��ت  ت��ق��ري��ب��اً،  م��ر   200
حدود" ليج�شد  بال  فر�س  "غانا 
ال��ه��دف م��ن امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ى تاأتي 
اأجل جذب  العمل من  �شمن اطار 
الأجنبية  ال�شتثمارات  من  املزيد 
وت�فري  احل��ي���ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اإل 
ف����ر�����س ع����م����ل، وذل�������ك يف جم���ال 
وال�شياحة  وال���ط���اق���ة  ال���ت���ج���ارة 
والت�شنيع  وال����زراع����ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وال�شكك  وال������ط������رق  ال�������زراع�������ي 

وعلى  اجل����م����ي����ع.  ب����ني  ال�������ش���ل���م���ي 
الت�شميم  م���ن  الأمي������ن  اجل���ان���ب 
ال��داخ��ل��ي ن��الح��ظ ج��داري��ة ت�شم 
التجارب  تعك�س  للقطات  مقاطع 
والتعدين  وال���زراع���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
وال�شياحة، وا�شفل اجلدارية مناذج 
احلي�ية  الزراعية  املحا�شيل  من 
وامل�ارد الطبيعية لغانا، والأج�لة 
املحا�شيل  ف���ي���ه���ا  حت���ف���ظ  ال����ت����ى 
اخلزانة،  يف  على  و�شعها  وكيفية 
ل�شجرة مثمرة  وج����د من����ذج  م��ع 
ال���ت���ى جت�شد  الأ�����ش����ج����ار  وب���ع�������س 
احل��ي��اة ال��زراع��ي��ة يف ال��دول��ة، مما 
للتفكري يف  وي��دع���ه  ال��زائ��ر  يبهر 

جذب امل�شتثمرين، ويف ذات ال�قت 
ت�شعى اإل التمكني املرن مما يع�د 
بالفائدة على جميع فئات املجتمع 
دون اأن يرك اأي �شخ�س ليتخلف 
عن الركب بغ�س النظر عن العمر 
واجل��ن�����س والإع���اق���ة، وه���ذه القيم 
يتم تر�شيخها يف الأجيال القادمة 
التنمية  يف  احلقيقية  للم�شاركة 
وي���اأخ���ذ اجلناح  ال����دول����ة،  ورف���ع���ة 
منذ  ال��زم��ن  ع��رب  رح��ل��ة  زواره يف 
البداية، حيث اأن الب�ابة الداخلية 
دائ��رة من  �شكل ن�شف  نفذت على 
الأعلى نرى كلمات ترحيب للزوار 
التج�يف  ويف  الإجنليزية،  باللغة 

وال�شحة  وامل������ي������اه  احل�����دي�����دي�����ة 
ال���ع���ام���ة وال���ف���ن����ن وال��ب��ي��ئ��ة، كما 
معرباً  اخل���ارج���ي  الت�شميم  ج���اء 
العالية يف  ال��دول��ة وق��درات��ه��ا  ع��ن 

التنمية امل�شتدامة والتط�ير.
ي��دع��� ج��ن��اح غ��ان��ا يف اأك�����ش��ب��� عرب 
اجلناح  م��دخ��ل  يف  علقت  ج��داري��ة 
ال��داخ��ل��ي ت��ن���ه ب���اأن روؤي��ت��ه��ا ت�شري 
نح�  ال���ث���ق���ة  مت����ل�����ؤه����ا  خ���ط���ى  يف 
ال����ت����ق����دم والزده�������������ار وال���ت���ح����ل 
اأهدافها  اإل  ل��ت�����ش��ل  الإي���ج���اب���ي 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة حتى 
خالل  م���ن  ال���ع���امل  دول  ت��ن��اف�����س 
�شاأنها  م���ن  ���ش��ه��ل��ة  ق����ان���ني  ���ش��ن 

امكانيات دولة يف الغرب الإفريقي 
لديها كل هذا الرثاء الطبيعي من 
من  تعترب  التى  الأ�شا�شية  امل����ارد 
العامل،  يف  الغذائية  ال�شالل  اأه��م 
التقليدية  الأزي���اء  اإل  بالإ�شافة 
اخلا�شة  ال��ف��ل��ك��ل���ري��ة  وال���ف���ن����ن 
جناح  وخ�ش�س  ال��غ��اين.  ب��ال��راث 
لعر�س  رك������ن  اأك�������ش���ب����  يف  غ����ان����ا 
امل�������ش���غ����لت ال����ي����دوي����ة واحل�����رف 
واأواين  من�ش�جات  من  التقليدية 
واملالب�س  ال���ف���خ���ار  م����ن  ل��ل��ط��ه��ى 
باأل�انها  وال��رج��ال��ي��ة  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ال�شناعات  ع��ن  ف�شال  املختلفة، 
من  تعد  التى  الب�شيطة  اخل�شبية 

اخل�شبية  امل����ق����اع����د  م�����ن  من�������اذج 
اآلت  اإل  بالإ�شافة  واملن�ش�جات، 
نق��س  ع��ل��ي��ه��ا  م������ش��ي��ق��ي��ة  اإق�������اع 
القدمي،  ال����راث  م��ن  ور���ش���م��ات 
والأج���را����س ال��ت��ى تعترب ج��زء من 
ال��دول��ة وت�شارك  ل���دى  ال��ط��ق������س 
بق�ة يف الحتفالت، وي�شم اجلناح 
الثقايف، حيث  الإرث  مقتنيات من 
اأن اجلناح من الداخل يعترب �شاحة 
مفت�حة ومرئية ب�شكل جيد، مما 
ال��ب�����ش��ري��ة ومينح  ي���ري���ح احل���ال���ة 
الزائر فر�شة يف التاأمل والركيز 
واختزال العديد من املفردات داخل 
ذهنه، مع تر�شيخ مفه�م التعاي�س 

ال�ش�ء  وت�شليط  ال��غ��اين،  ال���راث 
ع��ل��ى ف��ن���ن ال��ن��ح��ت ع��ل��ى اخل�شب 
ال�����ذي ت�����ش��م��ن ن��ح��ت وج������ه من 
واأث���ن���ى مر�شد  ال���غ���اين.  ال�����ش��ع��ب 
من  الكبري  الهتمام  على  اجلناح 
ال�شعاب  لتذليل  الإم�����ارات  دول���ة 
وت��ه��ي��ئ��ة امل���ن���اخ امل��ن��ا���ش��ب لجن���اح 
ه��ذا احل��دث الكبري يف ظل وج�د 
وبالرغم  ال���ع���امل،  ت��ه��دد  ج��ائ��ح��ة 
ب���ج���ه����د جبارة  ت���ق����م  ذل�����ك  م����ن 
للم�شاركني  ال�����ش��الم��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وال�������زوار وت��ت��خ��ذ ك���ل الإج�������راءات 
الالزمة  وال��ت��داب��ري  الح���رازي���ة 

لن�شر الطماأنينة يف نف��س جمتمع 
اأك�شب�، ووج�د دولة غانا يف اأك�شب� 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  عظيمة  ف��ر���ش��ة 
بني دول العامل امل�شاركة والرويج 
ال�شتثمار  جل����ذب  غ���ان���ا  ل���دول���ة 
واكت�شافها  البالد  لزيارة  وال�شياح 
ال�اقع، بعد ان �شنحت  اأر���س  على 
ال��ف��ر���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ة وال���روي���ج 
التى  وامل����ارد  ال�شياحية  لالأماكن 
فكل  الأم���ن،  ال�شتثمار  فيها  يتم 
الدول امل�شاركة �شتحظى باتفاقيات 
ا�شتثمارية كربى من �شاأنها تغيري 

وجه العامل لالأف�شل
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•• دبي -وام:

معر�س  يف  ب����ل���ن���دا  ج���ن���اح  اأع����ل����ن 
جاهزيته  ع��ن  دب��ي   2020 اإك�شب� 
لح��ت�����ش��ان م��ع��ر���س " ���ش��ي��ل��ي��زي��ا .. 
 27 الفرة من  الفر�س" يف  اأر���س 
يناير - 2 فرباير 2022، لتقدمي 
الفر�س،  ق���ة  منظ�ر  م��ن  املنطقة 
وفر�س  والتح�ل  التغيريات  واإب��راز 
ف�شاًل  اأول�شكي،  منطقة  يف  البتكار 
عن اإمكانية ا�شتخدام تلك الإمكانات 
املنطقة  اإجن�����ازات  وال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
القت�شادية، وال�شياحية، والثقافية.

وق����ال����ت اآن������ا ت���ك��ال�����ش��ك��ا امل�������ش����ؤول 
الإع��������الم��������ي جل�����ن�����اح ب������ل�����ن�����دا يف 
الإم���ارات  ان��ب��اء  ل��كالة  ت�شريحات 
"وام"، اإن �شيليزيا هي مكان يتعاي�س 
فيه التقدم والتنمية جنباً اإل جنب 
ثقافة  ع��رب  وال��ت��اري��خ،  التقاليد  م��ع 
غ��ن��ي��ة واأ����ش���ل���ي���ة ت�����ش��ك��ل��ت ع��ل��ى مر 
اله�ية  مع  متاًما  تن�شجم  ال��ق��رون، 

الق�ية ل�شكان املنطقة.
يعتمد  �شيليزيا  عر�س  اأن  واأ�شافت 
املبتكرة  الأع���م���ال  ري�����ادة  ق����ة  ع��ل��ى 
من  العديد  يف  اخل�شراء  والتقنيات 
امل��ش�عات الرائدة ، مبا يت�افق مع 
للمعر�س:  الرئي�شية  امل������ش���ع��ات 
وامل�شتدامة،  امل�شتقبلية  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وتط�ير الطاقة املتجددة، واحلفاظ 
على التقاليد يف �شكل حديث يدمج 
اليدوية  احل���رف   ، /الت�شميم  ب��ني 
والفنانني/  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات   ،
والتقنيات  الطب  يف  الب��ت��ك��ار  وق���ة 
العر�س  م�����ن  ك����ج����زء  اجل������دي������دة، 
ال����ت����ق����دمي����ي ل���ل���ف���ر����س ال�������اع������دة 

باملنطقة.
وع��ن اأب���رز م��ا مييز امل��ع��ر���س �شمن 
التنقل  مبنطقة  اجل��ن��اح  ف��ع��ال��ي��ات 

•• دبي-وام:

اخلال�شة  الإف��ري��ق��ي��ة  الأل�����ان  تبهر 
واحلكايات املر�ش�مة ح�ل الن�شاء يف 
جناح جمه�رية بنني مبعر�س اإك�شب� 
قلب  الن�شاء  ومت��ث��ل  دب���ي،   2020
ثقافة وتاريخ تلك الدولة الإفريقية 
كيف  مل�شاهدة  اجلناح  يدع�ك  كما   ،
الطبيعة،  مع  وئ��ام  يف  العي�س  ميكن 
للتحديات احلالية يف  وابتكار حل�ل 
جناح يحتفل باملراأة، ومهارة ال�شكان 
الأ���ش��ل��ي��ني، وال����راث ال��ث��ق��ايف. عرب 
ال�شتدامة  مب��ن��ط��ق��ة  ب��ن��ني  ج���ن���اح 
الفر�شة  ك���ان���ت  دب������ي،  اإك�������ش���ب����  يف 
ل�شتك�شاف 3 م��ش�عات؛ بداية من 
ال�شتلهام من ق�شة �شانعات اململكة 
بظاهرة  والح���ت���ف���ال   ، ال��ن�����ش��اء  م���ن 
"نانا بنز" التي تك�شف كيفية و�ش�ل 
اإل  اإف��ري��ق��ي��ا  غ����رب  دول  يف  امل�������راأة 
و�ش�ًل  ال��ت��ج��ارة،  ك��ب��رية يف  م��ك��ان��ة 
الألعاب  مب��م��ار���ش��ة  ال���ش��ت��م��ت��اع  اإل 
و�شلط  البنينية.  الثقافة  واكت�شاف 
ال�ش�ء  دبي   2020 باإك�شب�  اجلناح 
؛  البينية  التاريخ للمراأة  الدور  على 
حيث حتظى امل��راأة ب��دور حم���ري يف 
الإرث الثقايف والتاريخي لدولة بنني 
اأ�شا�شي يف تاريخ بنني  ، وللمراأة دور 
ال����ذي مي��ت��د لأل����ف ع���ام ل��ي�����س لأنها 
لأنها  ب��ل  ؛  فح�شب  امل��ج��ت��م��ع  ع��م��اد 
العظماء  املحاربني  �شف�ف  يف  كانت 
الكيان  �شكلت  التي  داه�مي  مبملكة 
منذ  املنطقة  يف  الرئي�شي  ال�شيا�شي 
ال���ق���رن ال�����ش��اب��ع ع�����ش��ر ح��ت��ي القرن 
بثقافتها  وا�شتهرت   ، ع�شر  التا�شع 
العا�شمة  م��ن   ، ومدنها  وتقاليدها 
ب�رت� ن�ف� اإل اأب�مي وكيت� ونيكي 
املنطقة  اإيل  اإ�شافة   ، ب��اراك���  وحتي 
ال�شا�شعة التي ت�شم خمتلف املناطق 

يدوًيا على اأيدي اأمهر الن�شاء لأكرب 
بي�ت الأزياء يف العامل.

دائ���م���ا م���ا ت��ف��اج��ئ��ن��ا ب���ل��ن��دا ، ذلك 
اأعظم  ه�  �شعبها  يعترب  الذي  البلد 
العلم،  واف��ر  مبدع،  �شعب  م���ارده��ا، 
م��ف��ع��م ب��ال��ط��اق��ة وال����رباع����ة، وق���ادر 
اجلديدة  ال��ت��ح��دي��ات  م���اج��ه��ة  على 
وحتديد الجتاهات ، لذا يتيح جناح 
"�شيليزيا  فعالية  خالل  من  ب�لندا 
اأر�س الفر�س"؛ ال�شتمتاع باملناظر 
والديناميكية  امل��ل���ن��ة  ال��ب��ان���رام��ي��ة 
مناطق  ج���م���ي���ع  م�����ن  ل���ل���ف����ل���ك���ل����ر 
ب�لندية  فرقة  اأن��غ��ام  علي   ، ب�لندا 
لالأغنية ال�طنية، واأداء من الفرقة 
"�شتاني�شالف  ال�شهرية  الب�لندية 

هادينا".
ومي��ك��ن ل��الأط��ف��ال اك��ت�����ش��اف جمال 
حرفة  وه�����ي   ، ال���دان���ت���ي���ل  ح���ي���اك���ة 
اأجيال يف جمتمع  تقليدية ت�ارثتها 
ث���م ور����ش���ة ع��م��ل علمية   ، ���ش��ي��ل��ي��زي��ا 
اأجل  من  ال�شليزية،  العل�م  ملهرجان 

تنظيم  ���ش��ي��ت��م   ، دب�����ي  اإك�������ش���ب����  يف 
 l?sk? ل���ف���رق���ة  م���ن����ع���ة  ع����رو�����س 
الرق�س،  ع��م��ل  وور������س  ل����الأغ����اين، 
الدانتيل  اأزي���اء  ع��رو���س  ع��ن  ف�شاًل 
منتجات  وت��ذوق   ،  Koniak?w
�شيليزيا ، وور�س عمل من�عة واألعاب 

لالأطفال.
وي��ب��داأ ال��ع��ر���س ال��رف��ي��ه��ي مب�كب 
م�شرحي  اأداء  ي��ت��ب��ع��ه  ل���الأط���ف���ال 
"�شراتزكي  ب���ع���ن����ان  ل����الأط����ف����ال 
امل�شرحية  تلك  �شتاأخذ  اأول�شكي"، 
اأر������س  اإل  ال�������ش���غ���ار  امل�������ش���اه���دي���ن 
ال�شعبية  وال��ق�����ش�����س  الأ�����ش����اط����ري 
جتربة  مت���ث���ل  مم����ا   ، ���ش��ي��ل��ي��زي��ا  يف 
م�شرحية ناب�شة باحلياة تهدف اإل 
بعدها  وتثقيفهم،  ال�شباب  اإ���ش��راك 
ك�نياك�"  "زه�ر  اأزي��اء  عر�س  يبداأ 
وه������� ع�����ب�����ارة ع�����ن جم���م����ع���ة من 
الف�شاتني امل�شن�عة بتقنية الدانتيل 
ال��ك��رو���ش��ي��ه، ال��ف��ري��دة م��ن ن�عها يف 
امل�شن�ع  �شيليزيا،  يف  جبلية  ق��ري��ة 

الإبداعية  امل����اه���ب  واإط������الق  ب��ن��اء 
خ��الل مهرجان  م��ن   ، ب��ك  اخلا�شة 
�شيليزيا للعل�م، اأحد اأكرب الأحداث 

العلمية ال�شعبية يف اأوروبا.
جتربة  م��ن  اإك�شب�  زوار  و�شيتمكن 
الب�لندية  الأط��ب��اق  لأ�شهى  ف��ري��دة 
حيث   ، �شيليزيا"  "مطبخ  م����ن 
املنتجات  ل���ت���ذوق  اجل���ن���اح  ي���دع����ك 
الرائعة، اتبع رغباتك وتعال وان�شم 

اإلينا للح�ش�ل على عينة جمانية.
اخل�����ش��ب��ي جلناح  ال��ه��ي��ك��ل  اأن  ي��ذك��ر 
الأ�شجار،  ت�شميمه  يف  ي�شبه  ب�لندا 
وي�����ش��م م��ن��ح���ت��ة م��ت��ح��رك��ة متثل 
هجرة الطي�ر على نطاق وا�شع من 
وي�شلط  العربي،  العامل  اإل  ب�لندا 
اجلناح ال�ش�ء على الروابط العاملية 
دورها  ع��ن  ف�شاًل  للبالد،  املتن�عة 
لل�شلع،  رائ������داً  م��ن��ِت��ج��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
واطالعه  العامل  اإلهام  اإل  ويهدف 
على حل�ل متعددة من اأجل م�شتقبل 

واع وم�شتدام.

العمل  ل���ف���ر����س  م�������ش���دراً  ب���ن���ني  يف 
وزيادة ثروة البالد مع احلفاظ علي 
ال�طني  للربنامج  الأ�شا�شي  الهدف 
احلك�مة  وت��رغ��ب  بنني".   "اإبراز 
الدولة  ت���اري���خ  م���ن  ت�شتلهم  اأن  يف 
ل��ت��ت��م��ك��ن م����ن ج���ع���ل قطاع  ال���غ���ن���ي 
ال�شياحة عن�شراً حم�رياً يف تنميتها 
املعر�س  تاأ�شي�س  ومت  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
الرويج  ب��ه��دف  ب��ن��ني  يف  ال���ط��ن��ي 
للفن�ن الت�شكيلية واكت�شاف امل�اهب 
الفني  امل�����ش��ه��د  عجلة  ودف���ع  ال��ف��ن��ي��ة 
الإف���ري���ق���ي ، وي�����ش��اه��م امل���ع���ر����س يف 
الت�شكيلية  الفن�ن  م�شاهمة  تعزيز 
بنني  لقت�شاد  الهيكلي  التح�ل  يف 
وحت�شني رفاة الفنانني الت�شكيليني. 
ويعترب جناح بنني يف اإك�شب� 2020 
دبي؛ متحفا وطنيا ي�شم العديد من 
التي اعتمدت  التفا�شيل واملج�شمات 
كمج�شم  ب����ه،  ال��ن��ه������س  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
ميثل  ال���ذي  دو�ش�"  "وابي  خ�شبي 
م��ف��ه���م احل��ي��اة م��ن خ���الل م�شفف 

ج��داري��ات اجلناح  وع��رب  ال�شمال.  يف 
جت��د احل��ك��اي��ات والأ���ش��اط��ري املُلهمة 
املدع�ة  املجندات  نخبة  اأ�شهمت  اإذ   ،
بالأمازونات يف جعل مملكة داه�مي 
ق�ة ع�شكرية منقطعة النظري، ويعد 
اجلي�س الذي مت تاأ�شي�شه على يدهن 
الب�شرية  ت��اري��خ  يف  ا�شتثنائية  حالة 
حيث اأ�شبحن فيما بعد رمزاً لتقليل 
ال���رق���ي���ق، واإل  امل�����ش��ارك��ة يف جت����ارة 
ي�شاركن  املحاربات  كانت  ذلك  جانب 
الجتماعية  احلياة  يف  كبري  بن�شاط 
ي�فرن  ول  ل��ل��ب��الد،  والق��ت�����ش��ادي��ة 
اأ�شرهن  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  يف  ج��ه��داً 
ب��ن��ني واحدة  وجم��ت��م��ع��ات��ه��ن. وُت��ع��د 
م���ن اأق������ى امل��م��ال��ك ال��ق��دمي��ة علي 
ال�����ش��اح��ل ال��غ��رب��ي لإف��ري��ق��ي��ا، فمنذ 
1960 وحتاول  ا�شتقالل بنني عام 
ب�ا�شطة  م�شتقبلها  ب��ن��اء  ال���دول���ة 
الرئي�س  وي��ط��م��ح  م��ت��ن���ع،  اق��ت�����ش��اد 
احلايل باتري�س تال�ن "املنتخب عام 
2016" ، اأن يجعل القطاع الثقايف 

ال�������ش���ع���ر، واأي���������ش����ا ����ش����جل���ان حكم 
ومعدنية،  خ�شبية  اأج��زاء  من  مك�ن 
اأفراد  ب��ني  الت�شامح  قيم  اإر���ش��اء  م��ع 
حماولة  خ��الل  م��ن  امل��ت��ن���ع،  �شعبها 
والثقافة  الزراعة  الرتقاء مبجالت 
اأ����ش���م���اء ثالثة  وال�����ش��ي��اح��ة. وت�����ربز 
اأعمالهم  ت��ع��ر���س  ب��ن��ني  ف��ن��ان��ني م��ن 
اإك�شب�  يف  اجل�����ن�����اح  ع�����رب  ال���ف���ن���ي���ة 
ف�دوهي،  نثاناييل  وه��م:   ،2020
دو�ش�،  وواب���ي  ت�يهني،  واإي��ب��اف��را���س 
للفنان  ال�شرخة  مت��ث��ال  ُي��ع��دىّ  بينما 
اإيبافرا�س ت�يهني من اأهم التماثيل 
املعرو�شة و�شط اجلناح، كما عر�شت 
ك��ب��رية، مثل  قيمة  ذات  فنية  اأع��م��ال 
»�ش�ك�رو«،  ومتثال  »ال��روؤي��ة«  متثال 
»لفاي«،  ومتثال  »دن���دون«،  ومتثال 
التحف  م���ن  جم��م���ع��ة  ج���ان���ب  اإل 
»�شا�ش�ر«  اأب��رزه��ا  ال�شغرية،  الفنية 
و»ك�����اف����ري« وج��م��ي��ع��ه��ا مت��ث��ل اب���داع 
النحت على اخل�شب، وتروي ق�ش�س 

جناح للمراأة البنينية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ك�فيد- فريو�س  لفح�س  معتمد  خمترب  "بي�جينك�س" اأول  خمترب  ح�شل 
ال�شحية  التكن�ل�جيا  ل�شركة  والتابع  الإمارات  دولة  يف  النطاق  وا�شع   19
الرائدة "جي 42 للرعاية ال�شحية".. على اعتماد ل�شتخدام تقنية ت�شل�شل 
فريو�س  ملراقبة   " "�شار�س-ك�ف2-  ت�شل�شل  لإج���راء  نان�ب�ر"  "اأك�شف�رد 

متح�راته. عن  "COVID-19" والك�شف 
لعلم  ال��دق��ة  وع���ايل  التكلفة  حيث  م��ن  ف��ع��ال  ت�شل�شل  لت�فري  اع��ت��م��اده  ومت 
"COVID-19" يف احلالت الإيجابية  الأوبئة اجلينية ملراقبة ت�شل�شل 

من خالل تقنية � RT-PCR ب�شرعة ال�قت احلقيقي.
على  ن�شره  وميكن  كبرية  بدرجة  للتط�ير  قابل  باأنه  الربوت�ك�ل  ويتميز 
و   MinION مثل  نان�ب�ر"  "اأك�شف�رد  يف  الت�شل�شل  اأج��ه��زة  جمم�عة 

العينة ووقت  اأحجام  على  اعتماًدا   PromethION و   GridION
بي�جينك�س  خمترب  يف  املت�شل�شلة  العينات  وحجم  ال�شعة  وتعترب  الت�شليم 
ت�شل�شل  خ���الل  م���ن   "COVID-19" ل����ب���اء  م��ف�����ش��ل  اإح���ال���ة  خم��ت��رب 

اجلين�م.
وي�شتخدم بروت�ك�ل ARTIC Midnight اأهداًفا متداخلة مكربة ل� 
بالكامل  الفريو�شي مما مينح ميزة مراقبة اجلين�م  PCR عرب اجلين�م 
بدًل من الركيز فقط على اجلني الذي يرمز اإل "بروتني �شبايك" امل�ج�د 

على �شطح الفريو�س امل�شبب لك�فيد 19.
وتعترب �شعة الت�شفري ال�شريطي التي ت�شمن اآلف العينات يف ت�شل�شل واحد 
لكل اأداة اإل جانب ت�شل�شل خط اأنابيب التحليل ال�شريع بعد الت�شل�شل جتعل 
مفتاح الإعداد يف حالة ال�باء مما ي�شمح للعلماء والعاملني يف جمال الرعاية 

ال�شحية باحل�ش�ل على معل�مات متغرية حمدثة لإدارة املر�س.

 ARTIC Midnight Kitو "نان�ب�ر"  ت�شل�شل  يحقق  اأن  وميكن 
وباأ�شعار  اأقل غم��شاً  ��د ق�اعد  وولىّ القراءات  اأقل من  اأعلى مع عدد  تغطية 

معق�لة مقارنة بالطرق البديلة.
وقال الدكت�ر فهد املرزوقي الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة "جي 42 
املجتمعات  بي�جينك�س على �شالمة  " يحافظ خمترب  ال�شحية"..  للرعاية 
اآر‘ واأك��رث من  2.5 ملي�ن فح�س’بي �شي  اأكرث من  اأجرينا حتى الآن  وقد 

اإل املدار�س". الع�دة  من  الأطفال  ن  مكىّ ُلعاب  فح�س   25.000
تقدمي   ARTIC Midnight Kit جمم�عة  لنا  "�شتتيح  واأ���ش��اف 
عمل  تدفقات  م��ع  اأ���ش��رع  ب�شكل  اجل����دة  عالية  �شار�س-ك�ف2-  جين�مات 
اأقل اأما على املدى البعيد يفتح ت�شل�شل نان�ب�ر الباب  اأكرث مرونة ونفقات 
الأخ��رى ومراقبة  الأمرا�س  العديد من الحتمالت لتحليل م�شببات  اأم��ام 

امليكروبات وتاأثري اأكرب على ال�شحة العامة نتطلع اإل ا�شتك�شافه".

الطلب  لتلبية  فقط  ي���م��اً   14 غ�ش�ن  يف  بي�جينك�س  خمترب  اإن�����ش��اء  ومت 
2020 وقد لعب دوراً مهماً  اأوائ��ل عام  العاجل على فح�س ك�فيد19- يف 
يف التجارب ال�شريرية للمرحلة الثالثة للقاح �شين�فارم غري الن�شط �شمن 
حملة لأجل الإن�شانية وه� رائد يف الت�شخي�س وت�شل�شل اجلين�م الفريو�شي 

يف الإمارات واملنطقة.
اجلزيئي  الت�شخي�س  لت�شهيل  عرو�شه  نطاق  بت��شيع  الآن  املخترب  وق��ام 

واجليني الذي �شي�فر معل�مات ثاقبة لعالجات الأمرا�س النادرة.
الناجحة  ال�شيطرة  يف  ركيزةاأ�شا�شية  اجلين�مية  الأوبئة  علم  اأن  اإل  وي�شار 
وال�قاية من جائحة ك�فيد19- وقد مت ا�شتخدام ت�شل�شل "نان�ب�ر" يف اأكرث 
من 100 دولة ح�ل العامل لتمكني التتبع الدقيق لتط�ر الع�امل امل�شببة 
واإدارة  ال�بائي  القرار  �شنع  عملية  لت�جيه  مف�شلة  روؤى  وت�فري  للمر�س 

حالت تف�شي املر�س يف امل�شتقبل.

خمترب بيوجينك�ش يح�صل على اعتماد ل�صتخدام تقنية ت�صل�صل اأك�صفورد نانوبور ملراقبة فريو�ش كورونا

اآراب هيلث وميدلب ال�صرق الأو�صط ي�صلطان ال�صوء على تقنيات الرعاية ال�صحية والبتكار واجلراحة الروبوتية

�صندوق اأبوظبي للتنمية يوا�صل م�صريته التنموية بدعم امل�صاريع التعليمية بقيمة 2 مليار درهم

•• دبي -وام:

ومعر�س  م���ؤمت��ر  فعاليات  �شلطت 
هيلث  "اآراب  ال���ع���رب���ي  ال�������ش���ح���ة 
ال�شرق  و"وميدلب   "2022
الطبية  ل��ل��م��خ��ت��ربات   " الأو�����ش����ط 
مركز  يف  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ا  ال���ل���ذي���ن 
على  ال�ش�ء  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
تقنيات  م����ن  م��ت��ن���ع��ة  جم���م����ع���ة 
ال�����رع�����اي�����ة ال�������ش���ح���ي���ة اجل�����دي�����دة 
الروب�تية  واجل����راح����ة  والب���ت���ك���ار 

وعامل "ميتافري�س" الفرا�شي.
وت�������ش���م���ن���ت اأه��������م ف���ع���ال���ي���ات ه���ذا 
احل���دث ال��ط��ب��ي الأك����رب يف منطقة 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
حما�شرة ح�ل عامل "ميتافري�س" 
الربوفي�ش�ر  ق��دم��ه��ا  الف��را���ش��ي 
�����ش����ايف اأح�����م�����د ك���ب���ري امل�������ش����ؤول���ني 
الطبيني املخت�شني بال�اقع الطبي 
الف��را���ش��ي وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
خالل  ميتافري�شيتي"  "ذا  اإط���الق 
 "  2022 ه��ي��ل��ث  "اآراب  م��ع��ر���س 
امل��ح��ا���ش��رة يف جناح  ع���ق���دت  ح��ي��ث 
ال�شحية  الرعاية  �شناعات  جمعية 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ح�����ش���ر ن��خ��ب��ة من 
الطبيني  وامل��ه��ن��ي��ني  املتخ�ش�شني 

من جميع اأنحاء العامل.
اأح���م���د �شايف:  ال��ربوف��ي�����ش���ر  وق����ال 

القريب  امل�شتقبل  يف  �شرنى  "رمبا 
ف�ائد عديدة مثل التعاون عن بعد 
م��ع امل��ر���ش��ى ون�����ش��ر امل��ع��ل���م��ات بني 
حيث  املختلفة  امل��راك��ز  يف  الأط���ب���اء 
ال���اق��ع الفرا�شي  ك��ل م��ن  ي��ق���م 
الفارق  ب����اإح����داث  امل���ع���زز  وال�����اق����ع 
وقام   . املر�شى"  ح��ي��اة  يف  ب��ال��ف��ع��ل 
العامليني  اجل�����راح�����ني  م�����ن  ع������دد 
مب�شاعدة  جراحية  عملية  ب��اإج��راء 
الروب�ت عرب من�شة "بروك�شيمي" 
تفاعلية  ب���رجم���ي���ة  م��ن�����ش��ة  وه�����ي 
العمليات  ب��غ��رف��ة  الأط���ب���اء  ت��رب��ط 
حيث  ال����ع����امل  يف  م����ك����ان  اأي  م����ن 
مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
لالأطباء  ت�شمح  التي  ال�شت�شارات 
ب��دخ���ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ن بعد 

والأغرا�س التعليمية.
وقال ت�م روتليدج ا�شت�شاري جراحة 
ال�شدر: "نظراً للدقة الفائقة التي 
فيمكننا  ال���روب����ت���ات  ل��ن��ا  ت���ف��ره��ا 
اأكرث تعقيًدا وباأمل  اإج��راءات  تنفيذ 
اأقل للم��شى الذين ميكنهم الع�دة 
والتعايف  اأق���رب  امل��ن��زل يف وق��ت  اإل 
اأ�شرع حيث ت�شتخدم جراحة  ب�شكل 
اأ�شا�شي  ب�����ش��ك��ل  ال��روب���ت��ي��ة  ال���رئ���ة 
اأو  ال�����ش��رط��ان��ي��ة  الأورام  لإزال��������ة 
اجلل�شات  اأه��م  و�شملت  احلميدة". 
"راب  الأول من  الي�م  الرئي�شية يف 

بعن�ان  ج��ل�����ش��ة   "2022 ه��ي��ل��ث 
"اإنقاذ الأرواح من خالل البيانات" 
املدير  ال��ه��ا���ش��م��ي  ل��ل��دك��ت���ر ح��ام��د 
الإ�شراتيجية  لل�ش�ؤون  التنفيذي 
يف دائرة ال�شحة – اأب�ظبي وجل�شة 
الرعاية  "حت�يل  ب��ع��ن���ان  اأخ�����رى 
ال�شطناعي"  ب��ال��ذك��اء  ال�����ش��ح��ي��ة 
�شربل  اأدراه����ا  خمت�شني  مب�شاركة 
خم���������ل م�����دي�����ر ح�����ل������ل ال�����ذك�����اء 
"كان�ن  ���ش��رك��ة  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
تنظيم  اإل  ب��الإ���ش��اف��ة  ميديكال" 
م�شابقة ال�شركات النا�شئة ال�شهرية 
 Innov8 "اإن�فيت  وح��������ارات 
�شركات  ثمان  "مب�شاركة   Talks

تعر�س حل�ًل فريدة ومبتكرة.
ويعر�س عدد من ال�شركات العاملية 

واملبتكرة  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة  ح��ل���ل��ه��ا 
"�شيمنز"  فيها  احل���دث مب��ا  خ��الل 
و"دراجر"  و"ما�شيم�"  و"كان�ن" 
للرعاية  ال����ك����ري����ك  و"جرنال 
و"اأب�ت"  و"فيليب�س"  ال�شحية" 

و"رو�س" و"�شيجني".
هيلث"  "اآراب  خ����الل  ���ش��ي��ت��م  ك��م��ا 

من  ال���ع���دي���د  ع���ق���د  و"ميدلب" 
حت�ل  "حمادثات  �شمن  اجلل�شات 
ت�شكل  وال��ت��ي  ال�شحية"  ال��رع��اي��ة 
ج�����زًءا م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ح���ل وهي 
ل�شتك�شاف  خم�����ش�����ش��ة  م��ن��ط��ق��ة 
التقنية يف جمال  التط�رات  اأحدث 
املبتكرين  م��ن  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 

والعار�شني العامليني.
للحدث  الأول  ال��ي���م  خ��الل  وع��ق��د 
الأ���ش��ع��ة وجراحة  م����ؤمت���ران ح����ل 
"اآراب  ال��ع��ظ��ام ك��ج��زء م��ن م���ؤمت��ر 
م�ؤمتر  غ��دا  ينطلق  هيلث" ..فيما 

عن اأمرا�س الن�شاء والت�ليد.
"ميدلب  م���ؤمت��ر  فعاليات  ورك���زت 

اإدارة  على  " الي�م  الأو�شط  ال�شرق 
امل��خ��ت��ربات واأم���را����س ال���دم ف�شال 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م م����ؤمت���ر خ��ا���س باآخر 
"ك�فيد19-  ج��ائ��ح��ة  م�����ش��ت��ج��دات 
.. فيما يعقد غ��دا م�ؤمتر عن علم 

الت�شريح املر�شي.
مديرة  ���ش��ي��ن��ج��ر  ����ش����ل���ني  وق����ال����ت 

ماركت�س"  اإن���ف����رم���ا   " جم��م���ع��ة 
الي�م  اإن   - ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة   –
هيلث"  "اآراب  ملعر�شي  الفتتاحي 
اأكد  الأو�شط"  ال�����ش��رق  و"ميدلب 
على اأهمية املعر�س كمن�شة مثالية 
املتط�رة  التقنيات  اأح���دث  لعر�س 
واإب���راز ما ميكن حتقيقه يف جمال 
ت���ط����ي���ر اخل����دم����ات والب����ت����ك����ارات 
للمر�شى.  خ��دم��ة  ب��ه��دف  ال��ط��ب��ي��ة 
و�شيتم �شباح بعد غد عقد حمادثة 
مبا�شرة عرب النرنت مع الدكت�ر 
�شك�ت اإي بارازين�شكي رائد الف�شاء 
الف�شائية  "نا�شا"  وك����ال����ة  م����ن 
ودور  الف�شاء  "�شحة  عن�ان  حتت 
الك�كب" وذلك  خارج  التكن�ل�جيا 
امل�شارك يف  املتحدة  اململكة  يف جناح 
"اآراب هيلث". ويعد "اآراب هيلث"- 
ال�����ذي ي���ق���ام ك���ح���دث م�����ش��رك مع 
ال�شرق  "ميدلب  وم�ؤمتر  معر�س 
اأك��رب معر�س وم�ؤمتر  الأو�شط" - 
منطقة  يف  ال�������ش���ح���ي���ة  ل���ل���رع���اي���ة 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
ح����ي����ث ي�������ش���ت���ق���ط���ب ه�������ذا احل�����دث 
ال�شحية  الرعاية  يف  املتخ�ش�شني 
ال��ع��امل��ي��ني وي��ت��م��ي��ز مب��ج��م���ع��ة من 
امل���ح���ا����ش���رات ال��ع��ل��م��ي��ة واإح����اط����ات 
ال�شناعة وعرو�س املنتجات وفر�س 

الت�ا�شل.

•• اأبوظبي- وام:

اأب���ظ��ب��ي للتنمية  ح��ر���س ���ش��ن��دوق 
التي  ال�����رائ�����دة  م�����ش��ريت��ه  وخ������الل 
ا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م�����دار ن�����ش��ف قرن 
الهادفة  الدوليىّة  اجله�د  دعم  على 
يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  اإل 
ل ال�شندوق  قطاع التعليم، حيث م�ىّ
قطاع  تخدم  تنم�ياً  م�شروعاً   64
 2 بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  التعليم 
مليار درهم، ا�شتفادت منها 15 دولة 
التقرير  ويف  ال��ع��امل.  ح����ل  ن��ام��ي��ة 
اأب�ظبي  ���ش��ن��دوق  اأ�����ش����دره  ال�����ذي 
ال���دويل  ال���ي����م  مب��ن��ا���ش��ب��ة  للتنمية 
يناير   24 ي�شادف  ال���ذي  للتعليم 
من كل عام، ي�ؤكد ال�شندوق اأهمية 
اأحد  يعد  ال��ذي  التعليم  دع��م قطاع 
الداعمة  الأ�شا�شية  امل��رت��ك��زات  اأه��م 
ودورها  وتقدمها،  ال�شع�ب  لنه�شة 
ال��ك��ب��ري يف ت��ن��م��ي��ة ق�����درات الأف�����راد 
وت���اأه���ي���ل اأج���ي���ال امل�����ش��ت��ق��ب��ل جلعل 
املجتمعات اأكرث ا�شتقراراً واإنتاجية. 
حممد  �شعادة  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
�شيف ال�ش�يدي، مدير عام �شندوق 
اأب�ظبي للتنمية: "ُيعد التعليم من 
يحر�س  التي  الرئي�شية  القطاعات 
����ش���ن���دوق اأب����ظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة على 
دع��م��ه ن��ظ��راً ل��ل��دور امل��ح���ري لهذا 
القطاع يف بناء املجتمعات وتقدمها، 
ومت��ا���ش��ي��اً م���ع ال���ه���دف ال���راب���ع من 

واملتمثل  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
وت����ف���ري فر�س  ت��ع��زي��ز  ���ش��م��ان  يف 
التعليم اجليىّد وت�شخري الإمكانيات 
على  ال�����ش��ن��دوق  يحر�س  للجميع، 
للقطاع  الدعم  تقدمي  يف  امل�شاهمة 
التعليمي من خالل مت�يل امل�شاريع 
ت�����ش��اه��م يف حتقيق  ���ة مب���ا  ال���ن����ع���يىّ
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
ويف  النامية".  ل��ل��دول  امل�����ش��ت��دام��ة 
اأب�ظبي  ����ش���ن���دوق  ح���ر����س  ���ش��ب��ي��ل 
التعليم  ق��ط��اع  رف���د  ع��ل��ى  للتنمية 
ي�شاهم  ال�����ذي  وب��ال�����ش��ك��ل  حم��ل��ي��اً 
الدولة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات  حت��ق��ي��ق  يف 
املتعلقة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ��ه��ات��ه��ا  وت���جىّ
عمل  ال���ه���ام،  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  بتنمية 
ال�شركات  دع�����م  ع���ل���ى  ال�������ش���ن���دوق 
ن�شاطها  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال���ط��ن��ي��ة 
خمتلف  يف  اأع���م���ال���ه���ا  وا����ش���ت���دام���ة 
ال������ظ������روف، ب���اع���ت���ب���اره���ا حم���رك���اً 
ل  م�ىّ حيث  التنمية،  مل�شرية  اأ�شا�شياً 
للتعليم"  "بل�وم  �شركة  ال�شندوق 
53 ملي�ن درهم،  بقيمة ما يقارب 
امل�شتفيدة  ال�����ش��رك��ات  اأول  ل��ت��ك���ن 
ال�طنية  ال�شركات  من مبادرة دعم 
اأطلقها  بقيمة "مليار درهم" والتي 
وذلك   ،2020 ع���ام  يف  ال�����ش��ن��دوق 
مل�شاعدتها على تعزيز و�شعها املايل 
ال��ت��ي فر�شتها  ال��ت��ح��دي��ات  وجت���اوز 
ومتكينها  ك�فيد19-  ج���ائ���ح���ة 
الداعمة  اأع��م��ال��ه��ا  ا���ش��ت��م��رار  م���ن 

لالقت�شاد ال�طني. وفيما يلي اأبرز 
يف  ال�شندوق  لها  م�ىّ التي  امل�شاريع 

قطاع التعليم: 

اجلامعية  االإق��ام��ات  م�سروع   -
ملدينة املحمدية – املغرب..

التي  ال�شراتيجية  امل�����ش��اري��ع  م��ن 
لها ال�شندوق بقيمة 26 ملي�ن  م�ىّ
درهم اإماراتي يف املغرب، ويهدف اإل 

ت�فري حي جامعي م�شمم وفق اأعلى 
وي�شت�عب  العامليىّة،  اجل�دة  معايري 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   /866/ امل�����ش��روع 
الطلبة  و���ش���ل  ت�شهيل  يف  ي�شاهم 
ال���ق���ادم���ني م���ن امل���ن���اط���ق امل���ج���اورة 
على  وت�شجيعهم  املحمديىّة،  ملدينة 
من  ال��ع��ل��م��ي  حت�شيلهم  ا���ش��ت��ك��م��ال 
خالل ت�فري ال�شكن املالئم باملدينة 
لعل�م  ال�����ش��اد���س  جل��ام��ع��ة حم��م��د 

ال�شيخ  مل�ؤ�ش�شة  وال��ت��اب��ع��ة  ال�شحة 
خليفة بن زايد باملغرب.

اجلامعات  تطوير  ب��رن��ام��ج   -
احلكومّية - االأردن..

لها  ال��ت��ي م�ىّ امل��ه��م��ة  ال���ربام���ج  م���ن 
 466 بقيمة  الأردن  يف  ال�شندوق 
ملي�ن درهم، وي�شمل ت�شع جامعات 
ر�شمية تت�شمن اأعمال اإن�شاء مباين 

وحمطات  ���ات،  وامل���ج���م���عىّ ال���ك���ل���ي���ات 
و�شم�شية،  كهربائية  ط��اق��ة  ت�ليد 
ال�شرب،  م��ي��اه  لتحلية  وحم���ط���ات 
وت���ف��ري الأج��ه��زة وامل��ع��دات الفنيىّة 
بالإ�شافة  احلديثة،  والتكن�ل�جية 
والقاعات  امل��خ��ت��ربات  جت��ه��ي��ز  اإل 
تعزيز  ي�����ش��ه��م يف  ال��ت��دري�����ش��ي��ة مب���ا 
وحت�شني  الأف��������راد  ق������درات  وب���ن���اء 
التعليمية  اخلدمات  وج���دة  ن�عية 

تلك  الأكادميية يف  للبيئة  الداعمة 
اجلامعات.

يف  العلمّية  االأب��ح��اث  دع��م   -
رو�سيا   – اأوم��و���س��وف  جامعة 

االحتادية..
بقيمة  م���ن���ح���ة  ال���������ش����ن����دوق  ق������دم 
جامعة  ل��دع��م  دره���م  ملي�ن   1.8
ال�شرقية  ال�����ش��م��ال��ي��ة  اأوم��������ش����ف 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ب��رو���ش��ي��ا الحت���ادي���ة، 
لتعزيز قدرة اجلامعة على تط�ير 
اأبحاثها املتخ�ش�شة يف جمال التن�ع 
البي�ل�جي، من اأجل املحافظة على 
بالنقرا�س  امل����ه����ددة  احل���ي����ان���ات 
واإكثارها واإعادة ت�طينها يف مناطق 

انت�شارها.
 - التعليمّية  ال��رام��ج  دع��م   -

فل�سطني..
بهدف دعم اخلطة التنم�ية ملنظمة 
الأونروا والهادفة اإل ت�فري التعليم 
الفل�شطينيني،  الالجئني  لأط��ف��ال 
للتنمية  اأب����ظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  ع��م��ل 
اخلارجية  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
املنحة  اإدارة  على  ال��دويل  والتعاون 
املقدمة للمنظمة بقيمة 42 ملي�ن 
درهم �شاهمت يف ح�ش�ل ما يقارب 
15 األف طفل لجئ يف 14 مدر�شة 
يف قطاع غزة من ا�شتكمال تعليمهم 
الأ�شا�شي وم�شاعدتهم على اكت�شاب 
ت�فري  واملهارات من خالل  املعارف 

امل�اد التعليمية �شمن بيئة منا�شبة 
نهم من م�ا�شلة حت�شيلهم ا متكىّ

لأكادميي. 

 - التعليمي  ال��ق��ط��اع  دع���م   -
ال�سودان..

يف اإطار الدعم املقدم من قبل دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة لالرتقاء 
�شاهم  ال�ش�دان،  يف  التعليم  بقطاع 
بت�فري  للتنمية  اأب���ظ��ب��ي  �شندوق 
ت�شمل  والتي  التعليميىّة  امل�شتلزمات 
احتياجات  تغطي  ��ة  درا���ش��يىّ مقاعد 
اإل  ����ش����داين،  ط��ال��ب  األ���ف   400
للف�ش�ل  م�شتلزمات  ت�فري  جانب 
للدرا�شة  الطلبة  وتهيئة  الدرا�شية 
ف���ي���ه���ا كافة  ي���ت����ف���ر  ب���ي���ئ���ة  ����ش���م���ن 
الأ�شا�شية.  التعليمية  الحتياجات 
اأب�ظبي  ���ش��ن��دوق  اأن  اإل  وي�����ش��ار 
يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  وم��ن��ذ  ل  م�����ىّ للتنمية 
امل�شاريع  م��ن  العديد   1971 ع��ام 
نامية،  دول   103 يف  ال��ت��ن��م���ي��ة 
���ال يف ازده����ار  م���ا ���ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ف���عىّ
ال�����دول وحتقيق  ت��ل��ك  اق���ت�������ش���ادات 
ن��ه�����ش��ة جم��ت��م��ع��ات��ه��ا، ح��ي��ث بلغت 
اإجمال قيمة مت�يالت وا�شتثمارات 
مليار   150 م��ن  اأك���رث  ال�����ش��ن��دوق 
درهم اإماراتي، و�شي�ا�شل ال�شندوق 
م�����ش��ريت��ه ال����رائ����دة وال���ه���ادف���ة اإل 
حملياً  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

وعاملياً.

•• اأبوظبي-وام: 

ب�شرطة  ال�����ش��ع��ادة  دوري������ة  ن���ف���ذت 
امل�شركة  اللجنة  �شمن  اأب���ظ��ب��ي 
تراأ�شها  والتي  املرورية  لل�شالمة 
يف  وت�شم  والنقل  البلديات  دائ��رة 
املتكامل  ال��ن��ق��ل  م��رك��ز  ع�ش�يتها 
و���ش��رط��ة اأب���ظ��ب��ي ودائ�����رة �شحة 
�شائقي  "مكافاأة  م��ب��ادرة  اأب�ظبي، 
قدمت  حيث  الت��شيل"  دراج����ات 
امللتزمني  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني  امل����ك����اف����اآت 

بق�اعد ال�شري واملرور والإجراءات 
الحرازية "ك�فيد 19" بارتداء 
الكمامات واتباع الإر�شادات الهادفة 
وذلك  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  ملنع 
للملتزمني  الدوريات  ر�شد  خالل 

بتلك الق�اعد والإجراءات.
ال��ع��م��ي��د حم��م��د �شاحي  واأو�����ش����ح 
احل��م��ريي، م��دي��ر م��دي��ري��ة املرور 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال�������دوري�������ات 
املركزية اأن هذه املبادرة تاأتي �شمن 
ال�شتخدام  ح���ل  الت�ع�ية  حملة 

العاملة  النارية  للدراجات  الآم��ن 
اخل�����دم�����ات  ت��������ش���ي���ل  ق�����ط�����اع  يف 
اللجنة  اأطلقتها  وال��ت��ي  للجمه�ر 
مع  ومتا�شياً   2021 ن�فمرب  يف 
اأب����ظ���ب���ي برفع  ���ش��رط��ة  اه���ت���م���ام 
على  واحل��ف��اظ  ال�����ش��ع��ادة  م�شت�ى 
اأمن و�شالمة م�شتخدمي الطرق.

وح�����ث ال���ع���م���ي���د ال�������ش���ائ���ق���ني على 
ال��ت��ح��ل��ي ب���الإي���ج���اب���ي���ة والل����ت����زام 
ب��ق���ان��ني واأن��ظ��م��ة ال�شري وامل���رور، 
لتعزيز  والر������ش�����ادات  وال��ن�����ش��ائ��ح 

..م�ؤكداً  اجل��ائ��ح��ة  م��ن  احل��م��اي��ة 
املجتمع مبختلف  اأف��راد  تكاتف  اأن 
���ش��رائ��ح��ه ي��ع��د رك��ي��زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
تعزيز  يف  ال����دول����ة  ج���ه����د  اإجن������اح 
ع��ل��ى الطرق  امل���روري���ة  ال�����ش��الم��ة 

ومنع انت�شار الفريو�س.
�شعيد  ���ش��م��ي��ة  امل��ه��ن��د���ش��ة  واأك�������دت 
التدريب  حم����ر  رئ��ي�����س  ال��ن��ي��ادي 
جلنة  يف  وال���ت����ع���ي���ة  وال���ت���ع���ل���ي���م 
احلملة  ان  امل�����روري�����ة  ال�������ش���الم���ة 
ت�����ش��م��ن��ت ال���ع���دي���د م���ن امل����ب����ادرات 

الت�ع�ية  ال���ر����ش���ائ���ل  ب���ث  وم��ن��ه��ا 
الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  عرب 

الت�ع�ية  ال���ع���م���ل  ور�������س  وع���ق���د 
ال�شركات  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ب��ح�����ش���ر 

الكربى العاملة يف قطاع الت��شيل 
ب��الإ���ش��اف��ة ال عمل  و���ش��ائ��ق��ي��ه��م، 

مكافاأة  م���ع  امل��ي��دان��ي��ة  احل���م���الت 
امللتزمني.

دورية ال�صعادة ب�صرطة اأبوظبي تعزز اللتزام 
بقواعد املرور والإجراءات الحرتازية
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طرق دبي تفوز بجائزة البتكار التقني احلكومي عن فئة املدينة الذكية
•• دبي- وام:

ف�����ازت ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����ا����ش���الت ب��ج��ائ��زة الب���ت���ك���ار ال��ت��ق��ن��ي احلك�مي 
خالل  م���ن   GovTech Innovation Awards 2021
وذلك  اجل��ائ��زة  فعاليات  يف  للهيئة  التابع  ��د  امل���حىّ التحكم  مركز  م�شاركة 
تقدير  يف  املتخ�ش�شة   GovTech ج�ائز  من  الذكية  املدينة  فئة  عن 
وُي�شِهُم  التقنية للجهات احلك�مية و�شبه احلك�مية واخلا�شة.  الإجن��ازات 
د اإ�شهاماً فاعاًل يف ان�شيابية احلركة املرورية يف �ش�ارع  مركز التحكم امل�حىّ
اآلف كيل�مر من   5 اإم��ارة دبي حيث يدير �شبكة نقل مك�نة من  وط��رق 
مركبة  اآلف   10 ل��  بالإ�شافة  عامة  م�ا�شالت  حافلة  و1700  ال��ط��رق 
2020 كما يدير  7 حمطات مل�شار  اأج��رة و54 حمطة مرو من �شمنها 

املركز 11 حمطة ترام.
��ٌز ب��اآخ��ر م��ا ت��شلت اإل��ي��ه التكن�ل�جيا  ��هنَىّ ٌد وجُمنَ ونَىّ وه��ذا امل��رك��ز احل��ي���ي ُم����زنَ
احلديثة من اأجهزة ومعدات وتقنيات ومنها �شا�شة مراقبة حديثة ترتبط 
ب� 34 نظاماً تقنياً يعمل على ا�شتيعاب ومعاجلة البث من 11 األف كامريا 
احل�ادث  اإدارة  يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنية  املركز  ي�شتخدم  كما  مراقبة 
بالإ�شافة ل�شتخدام بيانات اله�اتف املحم�لة يف التخطيط واإدارة التنقل 
م��ن خ��الل م�ؤ�شرات  كثافة اجلمه�ر  م��ن خ��الل حتديد  وذل��ك  واحل�����ش���د 
النقل  و�شائل  وت�جيه  اآيل  باأ�شل�ب  التجمعات  اأم��اك��ن  وحت��دي��د  ح��راري��ة 
خلدمة مناطق التجمعات ويربط املركز اأي�شاً كافة اأنظمة النقل اجلماعي 
وو�شائل  الأج��رة  ومركبات  العامة  وامل�ا�شالت  وال��رام  امل��رو  ت�شمل  التي 

النقل البحري.

اأكرث من 148 األف م�صتفيد من دورات ومبادرات الربامج املعرفية باإ�صالمية دبي
•• دبي -وام:

ال�شرعية والأن�شطة  امل�شتفيدين من الدرو�س وال��دورات  و�شل عدد 
بدائرة  الإ�شالمية  املعرفية  الربامج  اإدارة  نظمتها  التي  املجتمعية 
ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي يف كل من مركز املزهر واأم 
ال�شيف للثقافة الإ�شالمية اإل اأكرث من 148 األف م�شتفيد خالل 
اإل  2021. وبينت الإح�شائيات ال�شن�ية ال�شادرة عن الإدارة  عام 
اأن عدد الدار�شات يف كل من املركزين خالل عام 2021 بلغ 2160 
اأ�شا�شي  ب�شكل  تنظمها  التي  والأن�شطة  الربامج  ت�شتهدف  اإذ  دار�شة 
الثقافة  تعزيز  بهدف  وذل��ك  امل��دار���س  وط��ال��ب��ات  وط��الب  ال�شيدات 
ومقا�شد  بقيم  والتعريف  الديني  ال�عي  م�شت�ى  ورفع  الإ�شالمية 

الدين الإ�شالمي ال��شطي لدى الفئات امل�شتهدفة.

اإل  بال�شكر  ال��ربام��ج  اإدارة  مديرة  املهريي  اأحمد  حمدة  وت�جهت 
واإل جميع  امل��راك��ز  م��ع  وامل��ت��ع��اون��ني  وال��ع��ام��ل��ني  املحا�شرين  ك��اف��ة 
منت�شبيها يف فرعي املزهر واأم ال�شيف الثقايف الإ�شالمي من خمتلف 
الفئات ..م�ؤكدة اأن الإدارة تعمل ب�شكل م�شتمر بالتعاون مع اجلهات 
برامج  لتنفيذ  العالقة  ذات  واخلا�شة  احلك�مية  و�شبه  احلك�مية 
والتي  الرفيهي  والتثقيفي  والت�ع�ي  التعليمي  بالطابع  تتميز 

حتمل بطبيعتها ج�ا عائليا جاذبا لكافة اأفراد الأ�شرة.
والأن�شطة  ل��ل��م��ب��ادرات  امل�شتفيدين  اأع����داد  ارت��ف��اع  اأن  اإل  واأ���ش��ارت 
جناحا  ي�شكل  ال�شيف  واأم  امل��زه��ر  م��رك��زي  يقدمها  التي  وال��درو���س 
يلبي  و�شم�ليته مبا  الطرح  تن�ع  اإل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويع�د  ملم��شا 
تطلعات الفئات امل�شتهدفة م�ؤكدة اأنه يدعم حتقيق ر�شالة واأهداف 

املراكز يف ت��شيع دائرة ال�عي بتعاليم الإ�شالم وقيمه ال�شمحة.

�صلطان بن اأحمد القا�صمي: حاكم ال�صارقة قاد نه�صة حديثة اأ�صا�صها العلم و املعرفة عبد اهلل بن �صامل  القا�صمي : 50 عاما من قيادة �صلطان القا�صمي �صكلت تاريخ ال�صارقة احلديث

���ش��م���ه فيها  م  امل��ج��ت��م��ع��ات وق������دىّ
وخربة  وعلمه  جتربته  خال�شة 
واأح�������ش���ننَ خ��الل��ه��ا تربية  ���ش��م���ه 
امل�اقع  ملختلف  القيادات  وتاأهيل 
اإل  ت��ط���ٍر  م��ن  ال�شارقة  ف�����ش��ارت 
اآخر ومن تقدم اإل ما بعده لتظل 
مت�ا�شلة  احل�����ش��اري��ة  ال��ن��ه�����ش��ة 
والقيادة  واملعرفة  العلم  اأ�شا�شها 
واأخرياً  اأوًل  والإن�����ش��ان  الر�شيدة 
وبراجمها  ال�شارقة  ميىّز  ما  وه��� 
ال����ا����ش���ع���ة يف خم��ت��ل��ف جم����الت 

تنمية الإن�شان ورفعته " .
" كانت روؤي���ة �شاحب  اأو���ش��ح :  و 
الثاقبة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ش��م��� 
عليه  ارت��ك��زت  ال��ذي  الأ�شا�س  هي 
اأُن�ِشئت  التي  امل��ت��ع��ددة  امل�ؤ�ش�شات 
امل�جه  ���ش��م���ه  وك����ان  الإم������ارة  يف 
واملتابع وامل�شرف يقف بنف�شه على 

•• ال�صارقة- وام:

ق����ال ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
حاكم ال�شارقة حتتفل ال�شارقة يف 
25 يناير 2022 مبرور خم�شة 
�شاحب  ت��ن�����ش��ي��ب  ع���ل���ى  ع����ق�����د 
ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 
املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  حممد 
ال�شارقة  لإم����ارة  ح��اك��م��اً  الأع��ل��ى 
نف��س  ال��ذك��رى غالية على  ه��ذه 
ك�نها  ج��م��ي��ع��اً  ال�������ش���ارق���ة  اأه������ل 
ارتبطت بتاريخ ال�شارقة احلديث 
التنمية  خالل خم�شني عاماً من 
وال���ت���ط����ر وال���ن���م���اء والإرت�����ق�����اء 
ط�ال  وب�شن�اٍت  واأه��ل��ه  باملجتمع 
والت�جيهات  الر�شيد  احُلكم  من 
ال�����ش��ام��ي��ة وب����ن����اء الأ������ش�����رة عرب 
اله������ت������م������ام ال�����ك�����ب�����ري ب����ال����ف����رد 
والأفكار  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
امل���ت���ك���ام���ل���ة ل���ت���ع���م���ري وت���ط����ي���ر 
الإم���������ارة. واأ�����ش����اف ���ش��م���ه - يف 
كلمة له مبنا�شبة مرور 50 عاما 
حاكم  ال�شم�  �شاحب  ت���يل  على 
ال�����ش��ارق��ة م��ق��ال��ي��د احل��ك��م - : " 
خ��م�����ش��ة ع��ق���د ك��ام��ل��ة م���رت على 
��خ خ��الل��ه��ا �شاحب  ال�����ش��ارق��ة ر���شىّ
ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 
عظيمة  تقاليد  القا�شمي  حممد 
وب��ن��اء ومن���اء وتط�ير  ت��رق��ي��ة  يف 

ويبنيىّ  م  يق�ىّ وكبرية  �شغريٍة  كل 
الفذىّ  القائد  �شفات  بكل  ��ه  وُي���جىّ
الإم����ارة خلية عمل  ���ش��ارت  حتى 
اأع���م���ال اجلهات  ت��ت��اب��ع��ت  ك��ب��رية 
كافة فيها وارتقت لتك�ن ال�شارقة 
اإحدى الأمثلة العاملية الناجحة يف 
حم�ر التنمية الإن�شانية املتفردة 
ع��ق���د �شن�ات  ول��ت��ك���ن اخل��م�����ش��ة 
والإجتهاد  ال��ع��م��ل  م��ن  م�شتمرة 

والتط�ر " .
" ن��ح��ن نحتفي   : ���ش��م���ه  ت��اب��ع  و 
ب���ه���ذه الأع����������ام اخل��م�����ش��ني من 
وبكل  نحتفي  املت�ا�شلة  التنمية 
فخٍر بتجربٍة وطنية خال�شة من 
اإمارة ال�شارقة و�شلت اإل العاملية 
بكل ما ت�شمنته من اهتمام كبري 
بالفرد يف خمتلف مراحل حياته 
و�شع  املعامل  وا�شح  برنامج  وفق 
ال�شم�  مفرداته ومعانيه �شاحب 
من  كامٍل  باإمياٍن  ال�شارقة  حاكم 
�شم�ه باأن تنمية املجتمع تبداأ من 
تنمية الإن�شان واأن املعرفة والعلم 
باجلذور  والإرت����ب����اط  وال��ث��ق��اف��ة 
وال���ه����ي���ة ه���� ب���داي���ة الإن���ط���الق 
نح� التقدم ومن هنا كانت بداية 
بكل  عملت  ال��ت��ي  ال�شارقة  اإم����ارة 
تقديرات  ونالت  وتفاٍن  اإخ��ال���ٍس 
عربية وعاملية م�شتحقة كعا�شمة 
والكتاب  وال�������ش���ي���اح���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وغريها من الإجن��ازات التنم�ية 

واملجتمعية " .
اإليه  اأن م��ا و���ش��ل��ت  ���ش��م���ه  واأك����د 
ال�شن�ات  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة 
املا�شية منذ ت�يل �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد 
ال���ق���ا����ش���م���ي م����ن ت����ق����دم وت���ط����ر 
يعك�ُس  ُم��ع��ا���س  وواق������ٍع  م��ل��م������س 
���ش��دق امل�����ش��روع الإن�����ش��اين الذي 
حليفه  النجاح  وك��ان  �شم�ه  ق��اده 
املختلفة  امل����ؤ����ش�������ش���ات  ف��ن��ه�����ش��ت 
باملدينة  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم������الت  يف 
ميادينها  يف  والثقافة  اجلامعية 
املتن�عة يف امل�شرح وال�شعر والآداب 
والفن�ن الت�شكيلية وكافة الأن�اع 
ال�شحي  امل����ج����ال  ويف  الأدب�����ي�����ة 
والعمراين  وامل���ع���ريف  وال���رب����ي 
والبيئي  والتجاري  والإقت�شادي 
يف برامج وم�ؤمترات ومهرجانات 
ال����ق����راءة وال���ك���ت���اب وغ���ريه���ا من 
الأرك����������ان ال���رئ���ي�������ش���ة ل���الإرت���ق���اء 
اأ�شحت  ح���ت���ى  ال����ف����رد  مب����ع����ارف 
للثقافة  ع���امل���ي���اً  رم������زاً  الإم��������ارة 
والإه��ت��م��ام ب��الإن�����ش��ان.. ويف هذه 
اأهل  قل�ب  على  الغالية  الذكرى 
نق�ل:  جميعاً  البا�شمة  الإم����ارة 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  وال����دن����ا  ����ش���ك���راً 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد 
القا�شمي حفظك اهلل ون�شاأل اهلل 
لك العمر املديد مب�ف�ر ال�شحة 

والعافية وال�شعادة " .

تعك�ُس  ال���ت���ي  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الإ�شراتيجية التي و�شعها �شم�ه 
ال�شارقة  ل��ت��ك���ن  وم��ر���ش��داً  دل��ي��اًل 
الي�م معلماً بارزاً ومن�ذجاً واقعياً 
واحلكمة  ال��ك��ب��ري  ال���ع���ط���اء  ع��ل��ى 

البالغة وتط�ر املجتمعات " .
واأ�شاف �شم�ه : " ط�ال ال�شن�ات 
املا�شية على مدى ن�شف قرٍن من 
الزمان عاي�شنا يف الإمارة البا�شمة 
و تابعنَ العامُل معنا التط�ر الكبري 
امل���ج���الت ح��ي��ث و�شع  يف خم��ت��ل��ف 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
لالإ�شراتيجية  الأول  ال��ل��ب��ن��ات 
الإرتقاء  التي متثىُّل طريق  العامة 
الإن�شان  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ًة  ب��امل��ج��ت��م��ع 
وتعزيز  ب��ق��درات��ه  والإمي������ان  اأوًل 
اإم���ك���ان���ي���ات���ه وم���ه���ارات���ه وم����ن ثمىّ 
تقدم  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  م�����ش��اه��م��ت��ه 
وال�شحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���رب  امل��ج��ت��م��ع 

•• ال�صارقة -وام:

اأك������د ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد 
ال�شم�  �شاحب  اأن  ال�شارقة  حاكم 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�ش�  ال��ق��ا���ش��م��ي 
 5 م��دى  ق��اد على  ال�شارقة  ح��اك��م 
عق�د نه�شة حديثة اأ�شا�شها العلم 
و املعرفة وقدم من�ذجا متفردا يف 

العطاء واحلكمة والبذل.
وقال �شم�ه - مبنا�شبة مرور 50 
ع��ام��ا ع��ل��ى ت����يل ���ش��اح��ب ال�شم� 
يف  احلكم  مقاليد  ال�شارقة  حاكم 
الإمارة - : " نحتفي يف هذا الي�م 
ال�شارقة  اإم����ارة  ت��اري��خ  امل��م��ي��ز م��ن 
ب��خ��م�����ش��ني ع���ام���اً م���ن الإجن�������ازات 
وتابع  عْقدها  �شاغ  التي  املتتالية 
�شاحب  عليها  واأ���ش��رف  م�شريتها 
�شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��� 
ع�ش�  ال����ق����ا�����ش����م����ي  حم����م����د  ب������ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الإمارة  النه�شة احلديثة يف  قائد 
والعلم  احل�����ش��ارة  ����ش���روح  وب����اين 
بداأت  ع��ام��اً  خم�ش�ن   .. وال��ت��ق��دم 
ف���ي���ه���ا ال�������ش���ارق���ة ع����ه����داً ج����دي����داً 
الرتكاز  و  ب��ال��ع��ل��م  الإرت����ق����اء  م���ن 
والعتزاز  الإن��ت��م��اء  م��ع��اين  ع��ل��ى 
ب���ال���ت���اري���خ احل����اف����ل والإ����ش���ت���ن���ارة 
دورها  واإق���ام���ة  العلمية  ب��امل��ع��رف��ة 
التنمية  ف�����ش��ارت  وم���ؤ���ش�����ش��ات��ه��ا.. 
تق�دها  كافة  املتكاملة يف ج�انبها 

وال���راب���ط الأ����ش���ري وغ��ريه��ا من 
مق�مات احلياة الكرمية التي عمل 
و�شخاٍء  بكرٍم  �شم�ه على ت�فريها 
ل حمدود لتك�ن هي الكلمة العليا 
يف التقدم و الرخاء الذي تنعم به 
الإمارة منذ خم�شني عاماً ول تزال 
". واأكد اأنه خالل الأع�ام ال�شابقة 
ال�شديدة  ال���������روؤى  ع���ل���ى  وب�����ن�����اًء 
الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
ال�شارقة  ك�شبت  ���ش��م���ه  وب��ح��ك��م��ة 
الرهان لأنها اآمنت باإن�شان الإمارة 
تط�ير  اأن  يف  املتميز  وبربناجمها 
الإن�شان ه� حجر الزاوية يف تط�ر 
املجتمع بكامله فاأن�شاأت احل�شانات 
العلم  ودور  واجلامعات  وامل��دار���س 
و  الأب  و  ب���الأم  اهتمت  و  املتن�عة 
وعلماً  ورعايًة  تربيًة  كلها  الأ�شرة 
وث��ق��اف��ًة وك���ان الإه��ت��م��ام بال�شحة 
وافراً و بالفرد بال حدود وت�ا�شلنَ 
والفنية  الثقافية  امل�ؤ�ش�شات  بناء 
والهيئات  والأدب����ي����ة  وامل�����ش��رح��ي��ة 
التي تهتم بالكتاب ون�شره وقراءته 
وباملكتبات وت�فريها وبكل ما يلزم 
وا���ش��ت��ق��رار وتقدم  اأم����ن  ل�����ش��م��ان 
التقدم  اأ���ش��ا���ُس  ه���  ال���ذي  املجتمع 

املن�ش�د لل�طن بكامله" .
احتفائنا  يف   ": ����ش���م����ه  وق�������ال 
باإجنازات خم�شة عق�د م�شت من 
اإجالًل  ال�شارقة نقف  اإمارة  تاريخ 
التي  العظيمة  للتجربة  وتقديراً 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  عليها  عمل 

ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت�����ر 
القا�شمي بال كلٍل اأو ملْل وبخطٍط 
م��درو���ش��ٍة وم��ع��رف��ة وا���ش��ع��ة تفانىنَ 
و�شارك  و�شخاء  عطاء  �شم�ه  فيها 
الإم�����ارة يف  اأب��ن��اء  ك��ل  يف م�شريته 
وا�شعة  م�����ش��ارك��ًة  امل���اق��ع  خمتلف 
ع����رب ك����ل م����ا ي��دف��ع��ه��م م����ن حٍب 
وانتماء لل�طن ولالإمارة ول�شم�ه 
ومر�شداً  وحكيماً  ق��ائ��داً  ب��شفه 
ال�شارقة  اإم�����ارة  ل��ت��ك���ن  وم���ج��ه��ا 
منارة علم وثقافة وفن�ن وم�شرح 
جلميع  من���ذج��ي��ة  وم��دي��ن��ة  واأدب 
نا�شئًة  اأط����ف����اًل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد 

و�شباباً وكبار �شن".
و اأكد �شم�ه يف ختام كلمته اأنه : " 
بعد خم�شني عاماً وما و�شلت اإليه 
اإمارة ال�شارقة من الرقي والتقدم 
املثمر البنىّاء ولتزال ت�شري يف ذات 
ال�شارقة  يف  نحن  ن��ق���ل  امل�����ش��ري.. 
خال�شة  نعي�ُس  وانتماء  فخٍر  بكل 
حكمة و فكر و�شياغة جتربة قادها 
�شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة بكل 
اإكمال  ع��ل��ى  عملت  ودراي����ة  ح��ن��ك��ٍة 
املتقدمة  و  احلديثة  احلياة  اأ�ش�س 
ة ووفرت م�شتقباًل  بكل كرامٍة وعزىّ
اأبنائه  وث��ق��اف��ة  ب��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رق��اً 
واإن��ت��م��ائ��ه��م الأ���ش��ي��ل .. و ن��ق���ل : 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  وال��دن��ا  ���ش��ك��راً   "
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد 
اأم����دك  و  ال��ق��ا���ش��م��ي ح��ف��ظ��ك اهلل 
و  بال�شحة  منعماً  امل��دي��د  بالعمر 

العافية و ال�شعادة " .

ويل عهد ال�صارقة : �صلطان القا�صمي قدم على مدى ن�صف قرن منوذجا متفردا يف القيادة و دعم الحتاد
•• ال�صارقة-وام:

اأكد �شم� ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
اإم��ارة ال�شارقة  اأن ما ُحظيت به  عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
�شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  حكم  �شن�ات  خالل 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  حممد  بن 
من تنمية ومن� وتط�ر طالنَ خمتلف احلق�ل مُيثىّل ُخال�شة 
كبريا  ا�شتحقاقا  وي��ع��د  ���ش��م���ه  وت���ا���ش��ع  م��ع��ارف وجت����ارب 
املعرفة مقدار وم�شت�ى  يعرف�ن حقىّ  الذين  الإم��ارة  لأه��ل 
اإجناز وعمل واجتهاد وقيادة �شم�ه لل�شارقة ومدى اجله�د 
و  النا�س  بحياة  الإرت��ق��اء  يف  اأ�شهم  ال��ذي  الكبري  والهتمام 
خمتلف  يف  ك��اف��ة  للعاملني  ل�شم�ه  ال�����ش��دي��دة  الت�جيهات 
لت�ا�شل  املجتمع  وق��ي��ادات  والأم���ه���ات  ول��الآب��اء  امل���ؤ���ش�����ش��ات 

ال�شارقة تط�رها وتقدمها .
وقال �شم�ه - يف كلمة له مبنا�شبة مرور 50 عاماً على ت�يل 
�شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة مقاليد احلكم يف الإمارة - : 
يناير  25 من  ال�  ال�شارقة  اأيام  الي�م اخلالد من  " يف هذا 
خت  قت وتر�شىّ نحتفي بكل فخٍر وعزىّ باإجنازاٍت عظيمٍة حتقىّ
لأهل الإمارة و لدولة الإمارات العربية املتحدة عرب خم�شني 
ع��ام��اً م�����ش��ت ب��ق��ي��ادة ح��ك��ي��م��ٍة م��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�شيخ 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�ش�  �شلطان بن حممد  الدكت�ر 

م  حاكم ال�شارقة تتالت وتكاملت فيها اجله�د وت�ا�شلت لُتقدىّ
املجتمع وتعزيز  وبناء  التنمية  جتربًة متكاملة ومتميزة يف 
م�شيئة  عالمًة  لت  �شكىّ فريدة  جتربة   .. والرتقاء  الإنتماء 
مقارنًة بعظمة وحجم الإجناز واأعطْت مثاًل نادراً يف القيادة 
الر�شيدة والبناء والتعمري .. تراكمت اإجنازاته عرب الأع�ام 
ا متفرداً يف قيادة ال�شارقة ويف دعم كيان احتاد  ليك�ن من�ذجنَ
دولة الإمارات وحلقًة لل��شل بني املجتمع واحل�شارة وبني 

الأ�شالة واحلداثة ".
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ت�ل  �شن�ات  ب�اكري  " يف   : واأ�شاف 
الأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�ش�  �شلطان بن حممد  الدكت�ر 
حاكم ال�شارقة م�ش�ؤولية الإمارة كانت الفكرة ُتعانُق ال�شماء 
��م���ح ي��الم�����ُس الأع����ايل وال��ع��زم ي���اف��ُق اجل��ه���د وكان  وال��طُّ
ال�شارقة  ب��داأت  اأن  منذ  الكبري  الإن�شاين  امل�شروُع  ه�  ذل��ك 
عهٌد   .. �شم�ه  بقيادة  ال�شاملة  التنمية  م��ع  ج��دي��داً  ع��ه��داً 
بناء  الثاقبة على  �شم�ه  ب��روؤى  ت�اثقنَ عليه اجلميع  وع��ٌد  و 
جمتمع يحمُل م�ا�شفات ومق�مات التقدم والتط�ر وكذلك 
امل�شتقبل الذي عمل �شم�ه على اإ�شاءته بكل الق�ة والإرادة 
العميقة  باملعرفة   ً ُمكلالىّ ال�شارقة  يف  الكبري  العمل  ليت�ال 
ففا�سنَ  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  احلكيمة  والنظرة 
اأهل  جانب  اإل  لي�شمل  اجلزيل  العطاء  من  اأنهرا  واأج��رى 
ال�شارقة العديد من الدول العربية والإ�شالمية والأجنبية 

يف خمتلف املجالت الثقافية والفنية وامل�شرحية والراثية 
وال�شحية والتعليمية وغريها " .

واأو����ش���ح ���ش��م���ه : " و ن��ح��ن نعي�س ف��رح��ة ه���ذه الإجن����ازات 
ال��ك��ربى والإح��ت��ف��اء مب��ا حت��ق��ق لإم��ارت��ن��ا ال��ب��ا���ش��م��ة خالل 
الأجيال  م��ع  ال��ت��اري��خ  ون��ق��راأ  ن�شتذكر  م�شى  ق���رٍن  ن�شف 
اأُ�ش�شاً  ال�شارقة  ال�شم� حاكم  و�شعنَ �شاحب  اجلديدة حينما 
متينة وم�شتدامة لبناء املجتمع يف الإمارة جتاوزت مفاهيم 
وا�شحة  علميًة  اإ�شراتيجيًة  وبنَنْت  ال�قت  ذل��ك  يف  الع�شر 
حت بالِعلم واملعرفة وحب ال�طن  للحا�شر وامل�شتقبل وت��شىّ
الإ�شراتيجية  هذه   .. وباملجتمع  بالإن�شان  الإرتقاء  وُحلم 
ال�شاملة التي عمل عليها �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة مل 
والتقاليد  بالراث  والتم�شك  الأ�شالة  اإل  الإلتفات  تن�سنَ 
ل  والأخالق احلميدة التي ن�شاأ عليها الآباء والأجداد لُت�شكىّ
ًة لأجيالنا املقبلة لي�شريوا على  كل هذه القيم الرا�شخة ُه�يىّ
ذات الطريق عمادهم الربية ال�شليمة املرتكزة على الإنتماء 
احلقيقي وال�اعي كاأ�شا�س را�شخ لكافة اأفراد املجتمع وعلى 
هذا النهج بداأت اإمارة ال�شارقة نه�شتها احل�شارية احلديثة 

ول تزال م�شتمرة منذ خم�شة عق�د ".
ط�ال  املتميزة  ال�شارقة  اإم���ارة  جتربة  يف  اأن��ه  �شم�ه  اأك��د  و 
الأع�������ام امل��ا���ش��ي��ة ع��م��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ الدكت�ر 
يف  رئي�شة  ق�اعد  اإر���ش��اء  على  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

احلك�مي  العمل  ق���اع��د  بر�شيخ  ب���داأت  املجتمعات  ق��ي��ادة 
اإن�شاء املجل�س  املنظم ومبادئ ال�ش�رى وامل�شاركة من خالل 
التنمية  ب��رام��ج  و�شيا�شات  خطط  اإجن���از  ملتابعة  التنفيذي 
الإ�شت�شاري  املجل�س  واإع���الن  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  لكافة 
ال��ن��م��اذج احل��دي��ث��ة لتط�ير العمل  ال�����ش��ارق��ة ك��اأح��د  لإم����ارة 
وال�شباب  الأط��ف��ال  ���ش���رى  جمال�س  ج��ان��ب  اإل  احل��ك���م��ي 
لتك�ن جمالٍت  املتخ�ش�شة  واللجان  املجال�س  والعديد من 
يف  الإم���ارة  وبنات  اأبناء  لكافة  ال�ا�شعة  للم�شاركة  مفت�حة 

خمتلف ال�ش�ؤون العامة.
و قال : " كما عمل �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 
حممد القا�شمي على اإر�شاء قيم الت�اد والتعاون والراحم 
اأطلقها  ال��ت��ي  املتن�عة  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  ع��رب  وال��ت��ك��اف��ل 
الإجتماعية  اجل�انب  خمتلف  لت�شمل  ال�شن�ات  عرب  �شم�ه 
وغريها  والريا�شية  واملعرفية  والتعليمية  والإق��ت�����ش��ادي��ة 
بامل�شاركات  ال��ن��ا���س  ت���ا���ش��ل �شم�ه وق��رب��ه م��ن  وم��ن خ��الل 
الإجنازات  جانب  اإل  الإعالمية  الأجهزة  لكافة  واملتابعات 
وامل�شروعات العظيمة يف البيئة والربية والفن�ن والثقافة 
وامل�شرح ورعاية الأ�شرة و التعليم وال�شحة ح�شدت ال�شارقة 
و  ولل�شن  للطفل  �شديقة  مدينة  ك��اأول  رائ��دة  عاملية  األقاباً 
عا�شمة عاملية للكتاب وعا�شمة للثقافة وال�شياحة وغريها 
من الألقاب العاملية التي تتحدث عن النه�شة الكبرية التي 

واقتدار  حكمة  بكل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��اده��ا 
وحٍب لل�شارقة واأهلها ".

واأ�شاف �شم�ه : " بعد كل هذه الإجنازات والأع�ام املجيدة 
لالإمارة البا�شمة نق�ل: �شكراً والدنا �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
عمراً  اهلل  واأدام����ك  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 

مديداً ب�افر ال�شحة والعافية وال�شعادة " .

فاهم القا�صمي: جهود حاكم ال�صارقة جعلت الإمارة منوذجا للتنمية الإن�صانية على م�صتوى العامل
•• ال�صارقة-وام: 

ت�جه ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س 
باأ�شمى  ال�شارقة  العالقات احلك�مية يف  دائ��رة 
ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات ل�����ش��اح��ب ال�شم�  اآي����ات 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ 
مبنا�شبة  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�ش� 
مرور 50 عاماً على ت�يل �شم�ه مقاليد احلكم 

يف اإمارة ال�شارقة.
واأ�شاف اأن هذه الذكرى متثل منا�شبة عظيمة 

ل��الح��ت��ف��اء ب����الإجن����ازات غ���ري امل�����ش��ب���ق��ة التي 
�شهدتها الإم��ارة يف خمتلف املجالت واحلق�ل 
والتنم�ية  وال�شياحية  والقت�شادية  الثقافية 
لتجعل منها وجهة مثالية لالإقامة وال�شتثمار 
رعاية  فبف�شل  ال��رغ��ي��د  وال��ع��ي�����س  وال�����ش��ي��اح��ة 
من�ذجاً  ال�شارقة  اأ�شبحت  �شم�ه  وت�جيهات 
املنطقة  م�شت�ى  على  لي�س  الإن�شانية  للتنمية 

فح�شب بل على م�شت�ى العامل.
مدى  على  اأن��ه  القا�شمي  فاهم  ال�شيخ  واأو���ش��ح 
خم�شة عق�د فتح �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة 

الثقافات  ل��ك��ل  وف�����ش��اءات��ه��ا  الإم�������ارة  اأب�������اب 
الثقافية  م�ؤ�ش�شاتها  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل  ح���ل 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا وم��ه��رج��ان��ات��ه��ا التي 
الت�ا�شل  دع��م  يف  ي�شهم  متيناً  ج�����ش��راً  �شكلت 

احل�شاري بني ال�شع�ب.
 وكل ذلك �شار بالت�ازي مع اجله�د املت�ا�شلة 
ب��ق�����ش��اي��ا وه���م����م �شكان  ل�����ش��م���ه يف اله��ت��م��ام 
الإمارة ومراعاة احتياجاتهم من خالل حر�شه 
على بناء اقت�شاد م�شتقر ومتن�ع يتمتع مبرونة 

وتناف�شية عاليتني.

عبدامللك القا�صمي يهدي العمل الفني »�صلطان رمز العال« اإىل حاكم ال�صارقة
•• راأ�ض اخليمة-وام: 

بن  عبدامللك  ال�شيخ  معايل  اأه���دى 
اخلا�س  امل�شت�شار  ال��ق��ا���ش��م��ي  ك��اي��د 
ل�شاحب ال�شم� حاكم راأ�س اخليمة 
"�شلطان  الفني  العمل  اأ�شعاره  من 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  اإل  العال"  رم����ز 
حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش���  ال��ق��ا���ش��م��ي 
عرفانا  وذل�������ك  ال�������ش���ارق���ة  ح����اك����م 
تنفيذ  يف  و�شارك  ب�شم�ه.  واع��ت��زازا 
ال���ع���م���ل ال���ف���ن���ي ال���ف���ك���رة وال����روؤي����ة 
الفنان عبدال�هاب عبداهلل ال�هابي 
عبداهلل  ال�شاعر  الفني  والإ���ش��راف 
الهديه ال�شحي والإ�شراف التنفيذي 
م�شطفى  غ��امن  حممد  الإع��الم��ي 
اجلابر  اأح���م���د  ال���ف���ن���ان  والأحل��������ان 
وال���ت����زي���ع امل������ش��ي��ق��ى ال��ف��ن��ان فهد 
ك�رال  ال�ش�تي  والأداء  املن�ش�ري 
املنتج  ال��ف��ن��ي��ة  ال�����ط����ن  جم���م����ع���ة 
ك��امل��ا لالنتاج  ا���ش��ت��ي��دي���ه��ات  امل��ن��ف��ذ 
ال�شيخ  واأك��د  اخليمة.  براأ�س  الفني 
عبدامللك بن كايد القا�شمي اأن العمل 
اإهداء  العال"  رم��ز  "�شلطان  الفني 
ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  اإل 
مبنا�شبة ذكرى مرور خم�شني عاما 
�شم�ه مقاليد احلكم يف  ت���يل  على 
اإمارة ال�شارقة ويعد جت�شيدا ملعاين 
وال�فاء والمتنان ل�شم�ه وم�اقفه 

ال�شيخ  وق��ال  وال�طنية.  الن�شانية 
"كلمات  اإن  ال��ق��ا���ش��م��ي  ع��ب��دامل��ل��ك 
اأمام  عاجزة  تقف  والتقدير  ال�شكر 
ال�����ش��م��� حاكم  ����ش���اح���ب  اإجن���������ازات 
املجالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�����ش��ارق��ة يف 
والتعليمية  والثقافية  احل�����ش��اري��ة 
ي�شار  ..م����ن����ج����زات  والق���ت�������ش���ادي���ة 
يف  ال��ت��اري��خ  وي�شطرها  بالبنان  لها 
خاللها  م��ن  ت��ب���اأت  ال��زاه��ر  �شجله 

�شم�ه  روؤي���ة  بف�شل  ال�شارقة  ام���ارة 
ال�شديدة مكانة مرم�قة يف املحافل 
عبدامللك  ال�����ش��ي��خ  وه���ن���اأ  ال���دول���ي���ة. 
ال�شم�  �شاحب  القا�شمي  كايد  ب��ن 
حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
�شائال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ال��ق��ا���ش��م��ي 
امل�ل �شبحانه وتعال اأن يدمي على 
�شم�ه م�ف�ر ال�شحة ومتام العافية 

والعمر املديد.

جواهر بنت عبد اهلل القا�صمي: روؤية حاكم ال�صارقة 
دعمت بناء القيم والوعي والثقافة والتعليم

•• ال�صارقة -وام: 

قالت ال�شيخة ج�اهر بنت عبداهلل القا�شمي مدير م�ؤ�ش�شة )فن( اإن ذكرى مرور خم�شني عاماً 
على ت�يل �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد القا�شمي مقاليد احلكم يف اإمارة 
ال�شارقة حتمل دللت عظيمة ن�شتنتجها من خالل تاأمل مرتكزات م�شروع النه��س احل�شاري 
الإن�شان مهمة  وع��ي  بناء  وه��ي مرتكزات جعلت من  روؤي��ت��ه  وح��دد معامل  �شم�ه  اأطلقه  ال��ذي 
اأ�شا�شية فر�شت ح�ش�رها وو�شعت الإطار مل�شارات التنمية التي اأخذت اأبعاداً ل ميكن قيا�شها 
والثقافة  القيم وال�عي  بناء  الأث��ر على م�شت�ى  ب��الأرق��ام فقط بل من خ��الل ما تركه من 

والتعليم مبفه�مه ال�شامل.
واأ�شافت مدير م�ؤ�ش�شة )فن( اأن مرور خم�شني عاماً على هذا التاريخ منا�شبة ن�شتعيد خاللها 
ال�شارقة ومركز خططه وم�شروعه  ال�شم� حاكم  روؤي��ة �شاحب  الإن�شان ه� ج�هر  اأن  حقيقة 
الإم��ارة لأن  التنمية يف  اأجندة  بالثقافة والفن  املنطلق يت�شدر الهتمام  احل�شاري ومن هذا 
الرتقاء باملعرفة والذائقة من املداخل التي تق�د اإل النه��س على امل�شت�ى الفردي و�ش�ًل 

اإل نه�شة املجتمع ب�ش�رة عامة.

هند بنت ماجد القا�صمي: روؤية حاكم ال�صارقة حققت التميز 
والريادة يف ال�صتثمار والعمران والقت�صاد والثقافة والفن

•• ال�صارقة-وام:

اأكدت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي رئي�شة جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة اأن املكانة املرم�قة 
لإمارة ال�شارقة مل تكن لتتحقق ل�ل الروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان 
لتحقيق  قدما  امل�شي  يف  وعزميته  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  ال�شارقة  حاكم  القا�شمي  حممد  بن 
كافة  ح�شد  لنا  يعني  ما  والفن  والثقافة  والقت�شاد  والعمران  ال�شتثمار  يف  والريادة  التميز 
اجله�د والطاقات ل�شتكمال م�شرية التط�ير والبناء على النجاحات والإجنازات والنطالق 
بالإمارة اإل قمم جديدة يف كافة القطاعات واحلق�ل. وقالت ال�شيخة هند القا�شمي اأن العن�ان 
وحتقيق  والبناء  الإجن��از  ه�  املا�شية  عاماً  اخلم�شني  خ��الل  ال�شارقة  اإم��ارة  مل�شرية  الأ�شا�شي 
املكت�شبات التي اأظهرت روح التعاون وال�حدة والن�شجام الذي يت�شم به اأبناء الإمارة والدولة 
وهذه امل�شرية �شملت خمتلف مناحي احلياة حيث نرى نتائجها الي�م عرب ما حققته الإمارة 
من مكانة رفيعة على امل�شت�يني الإقليمي والدويل وال��ش�ل اإل مراكز متقدمًة يف الكثري من 

م�ؤ�شرات التناف�شية القت�شادية ال�شتثمارية ومنظ�مة ريادة الأعمال.



الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  
Tuesday  25  January   2022   -  Issue No   13451

10

اأخبـار الإمـارات

- اكت�شاف النفط يف ال�شارقة.
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأع��ل��ن   1972 اأكت�بر   9 ويف 
املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر 
ال�شارقة عن  اإذاع��ة  اأث��ري  ال�شارقة عرب  الأعلى حاكم 
من  كبرية  فرحة  و�شط  ال�شارقة  يف  النفط  اكت�شاف 
ال��ذي مت  بت�شمية احلقل  �شم�ه  امل�اطنني وق��ام  كافة 
من  تيمناً  ب�"مبارك"  النفط  واكت�شاف  فيه  احلفر 

�شم�ه ليحلىّ بالربكة واخلري على اأهل ال�شارقة.

- تدعيم الكيان االإحتادي.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  األقى   1975 ن�فمرب   4 يف  و 
مبنى  افتتاح  مبنا�شبة  هامة  تاريخيًة  كلمًة  ال�شارقة 
دائ��رة امل��رور ت�شمنت ع��دداً من القرارات التي دعمت 
اأبرز  وكان  الكاملة  ال�حدة  نح� حتقيق  امل�شي قدماً 
ال���ق���رارات: دم��ج دوائ���ر ال�شرطة والأم����ن العام  ه��ذه 
يف  ال��ع��دل  دوائ���ر  ودم��ج  الداخلية  وزارة  يف  بال�شارقة 
الإعالم  وزارة  يف  ال�شارقة  اإذاع���ة  ودم��ج  العدل  وزارة 
وزارة  والال�شلكية يف  ال�شلكية  امل�ا�شالت  اإدارة  ودمج 
امل�ا�شالت واإلغاء احلر�س ال�طني كق�ة دفاع ال�شارقة 

و�شمىّ اأفراده اإل وزارة الداخلية.

- علم االحتاد يف ال�سارقة.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  خاطب   1975 ن�فمرب   6 يف 
بدعم  التاريخية  ال��ق��رارات  امل���ؤي��دة  امل�شرية  ال�شارقة 
الكيان الحتادي وقام �شم�ه وه� يحمل علم الحتاد 
ب��ي��ده ب��ال��ق��رب م���ن ال�����ش��اري��ة ال��ت��ي ُرف����ع ع��ل��ي��ه��ا علم 
" اإن   : قائال  احلا�شرين  جم�ع  يف  وخطب  ال�شارقة 
ال��دول��ة لها رئي�ٌس واح��د وع��ل��ٌم واح��د فلنطبىّق  ه��ذه 
العلم  برفع  ال�شارقة  علم  فن�شتبدل  بالفعل  ال��ق���ل 
الحتادي ونرفُع علم الحتاد خفاقاً عالياً ف�ق جميع 

امل�ؤ�ش�شات والدوائر يف ال�شارقة".

- افتتاح ميناء خورفكان.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1979م  اأب��ري��ل   7 يف 
ال�����ش��ارق��ة م��ي��ن��اء خ���رف��ك��ان ل��ي��ك���ن ���ش��ري��ان��اً حي�ياً 
امليناء  واأح��دث  للحاويات  والت�شدير وميناء  للت�ريد 
حركة جتارية واقت�شادية وا�شعة ووفر فر�س العمل 

للنا�س.

- اإعالن ثورة الثقافة.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  اأطلق  1979م  اأب��ري��ل   18 يف 
ل�قف  الآوان  " اآن  ال�شهرية:  �شم�ه  مق�لة  ال�شارقة 
ث������رة ال��ك���ن��ك��ري��ت يف ال���دول���ة ل��ت��ح��ل حم��ل��ه��ا ث����رة 
"�شركة  م�شرحية  عر�س  خ��الل  ذل��ك  الثقافة" ج��اء 
العجائب" التي كانت �شتقدمها فرقة امل�شرح الق�مي 
ال�شارقة  مطار  افتتاح   - اأفريقيا.  قاعة  يف  لل�شباب 

الدويل.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1979م  اأبريل   21 يف 
ال�����ش��ارق��ة م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل اجل���دي���د ليك�ن 
املطار  ليتب�اأ  بالعامل  الإم����ارة  ي��رب��ط  ج���ي��اً  �شرياناً 
وي�شتقبل  الإجن�����ازات  ويح�شد  ح��ال��ي��اً  ه��ام��ًة  م��ك��ان��ًة 

ماليني امل�شافرين.

-افتتاح مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية.
ال�شم� حاكم  افتتح �شاحب  1979م  اأكت�بر   20 يف 
كاأول  الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  ال�شارقة 
املدينة  و���ش��م��ت  الإع���اق���ة  ل���ذوي  متخ�ش�شة  م��دي��ن��ة 
الرعاية  ه��ي:  اجتماعية  م�ؤ�ش�شات  خم�س  احلديثة 
الأمل  ومعهد  الفكرية  الربية  وم�ؤ�ش�شة  والإي�����اء 

والن�ر ومعهد حم� الأمية والتاأهيل.

- افتتاح منتزه اجلزيرة.
ال�شم� حاكم  افتتح �شاحب  1979م  اأكت�بر   30 يف 
ذلك  يف  والأح����دث  الأك���رب  اجل��زي��رة  منتزه  ال�شارقة 
عرب  والتعليمية  الرفيهية  خدماته  لتقدمي  ال�قت 
متميزاً  عائلياً  متنف�شاً  وليك�ن  ل��الأط��ف��ال  الأل��ع��اب 
العائلية  والتعليمية  الرفيهية  امل�شروعات  وتط�رت 
الإمارة  وت�شبح  منها  العديد  ال�شارقة  اإم��ارة  لت�شم 

حديثة وا�شعة للجميع.

- برنامج التخطيط ال�سناعي.
يف 31 دي�شمرب 1979م اأعلن �شاحب ال�شم� حاكم 
اأ�شبحت  ال�����ش��ن��اع��ي  التخطيط  خ��ط��ة  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شناعية  املنطقة  تخطيط  كان  حيث  ثمارها  ت�ؤتي 
ُت�شيىّد  وامل�����ش��ان��ع  ي��ربز  ب���داأ  ق��د  اخلفيفة  لل�شناعات 
الإمارة  ال�شناعي يف  التط�ر  وت�ا�شل  اأعمالها  وتبداأ 
واأ�شبحت متتلك عدداً من املناطق ال�شناعية الكربى 
التي ت�شم الآف امل�شانع وال�شركات املتن�عة املجالت.

- ان�ساء دائرة الثقافة واالإر�ساد.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  اأ�شدر  1981م  اأبريل   30 يف 
ال�شارقة مر�ش�ماً اأمريياً يق�شي باإن�شاء دائرة الثقافة 
والفن�ن  الثقافة  ب�ش�ؤون  خمت�شة  لتك�ن  والإر���ش��اد 
ال��دائ��رة تفرعت منها  وال��راث والإع���الم  والريا�شة 
ال�شارقة  م���ؤ���ش�����ش��ة  ف��ك��ان��ت  متخ�ش�شة  دوائ����ر  ع���دة 
ال�شارقة  وم��دي��ن��ة  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة  للفن�ن 
ال�شارقة  ومعهد  الريا�شي  ال�شارقة  وجمل�س  للن�شر 
للراث واملكتب الإعالمي حلك�مة ال�شارقة وغريها 

من امل�ؤ�ش�شات املتخ�ش�شة.

- اأول معر�ض للكتاب.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1982م  يناير   18 يف 
العربي  الكتاب  الأول من معر�س  الن�شخة  ال�شارقة 
م�شريته  ت��ط���رت  وال���ذي  بال�شارقة  اإك�شب�  مركز  يف 
عرب اأربعة عق�د مت�ا�شلة واأ�شبح اأكرب معر�س كتاب 
يف العامل يف حق�ق الن�شر والتاأليف يف ن�شخته ال� 40 
عام 2021م كما افتتح �شم�ه يف الي�م نف�شه معر�س 
وفنانات  ف��ن��اين  اأع��م��ال  �شم  ال���ذي  اجلميلة  ال��ف��ن���ن 

جمعية الإمارات للفن�ن اجلميلة.

- نفط املناطق الرية.
ال�شم� حاكم  تف�شل �شاحب  1982م  ي�ني�   20 يف 
ال�����ش��ارق��ة ب��اإزاح��ة ال�شتار ع��ن ال��ل���ح��ة ال��ت��ذك��اري��ة يف 
منطقة  يف  اكت�شف  ال��ذي  والغاز  النفط  اإنتاج  جممع 
ل دعماً مل�ارد اإمارة ال�شارقة  ال�شجعة بال�شارقة لي�شكىّ
البنية  واإجن���از  ال�شكان  ورفاهية  تقدمها  يف  وي�شهم 
الإكت�شافات  م��ع  خ��ريه��ا  ومي��ت��د  امل��ت��ك��ام��ل��ة  التحتية 

ال�شابقة خلري الإمارة واأهلها.

- اأول مهرجان للفنون.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1984م  م��ار���س   1 يف 
كتظاهرة  الأول  ال�طني  الفن�ن  مهرجان  ال�شارقة 
فنية متكاملة و�شمل املهرجان معار�س فنية وندوات 
و�شعر وحما�شرات متن�عة ووا�شلت الإمارة يف دعمها 
للثقافة فتعددت املهرجانات للم�شرح والفن�ن واخلط 

العربي وال�شعر وال�شعر ال�شعبي والآداب وغريها.
- اأول دورة لأيام ال�شارقة امل�شرحية.

مت  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ومتابعة  برعاية 
لأيام  الأول  ال���دورة  افتتاح  1984م  مار�س   20 يف 
ال�شارقة امل�شرحية والتي جاءت لبناء نه�شة م�شرحية 
اإحدى  لتك�ن  ح�ش�رها  الأي����ام  ووا���ش��ل��ت  بال�شارقة 
مهرجانات  واأ���ش��ي��ف��ت  للم�شرح.  الرئي�شة  امل��ح��ط��ات 
متن�عة مثل امل�شرح املدر�شي وال�شحراوي واجلامعة 

وال�شبابي واخلليجي.

- املهرجان االأول لثقافة الطفل.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1985م  ف��رباي��ر   9 يف 
وذل���ك يف  ال��ط��ف��ل  لثقافة  الأول  امل��ه��رج��ان  ال�����ش��ارق��ة 
مبادرة كانت هي الأول من ن�عها حتت �شعار /الطفل 
اأوًل/ وقال �شم�ه يف افتتاح املهرجان : " اإن الطفل ه� 
قائد امل�شتقبل واإن الإهتمام به يجب اأن يك�ن يف اأول 

خطط وت�جهات اأي جمتمع يريد اخلري لنف�شه".

- افتتاح تلفزيون ال�سارقة.
ال�شم� حاكم  1985م افتتح �شاحب  11 فرباير  يف 
ال�����ش��ارق��ة ت��ل��ف��زي���ن الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
ال�����ش��ارق��ة و���ش��ط ح�����ش���ر ك��ب��ري م��ن الإع��الم��ي��ني من 

خمتلف الدول .
- اأول مركز ثقايف لالأطفال.

حاكم  ال�شم�  �شاحب  وبت�جيهات   1985 ماي�  يف 
والذي  بال�شارقة  الثقايف  امل��رك��ز  افتتاح  مت  ال�شارقة 
ي��خ��ت�����س ب��ت���ف��ري ك��اف��ة امل��ع��ي��ن��ات ل���الأط���ف���ال للتعلم 
ال�شارقة  وق��دم��ت  ثقافية  فنية  اأج�����اء  يف  وال���ق���راءة 
لل�شن  �شديقة  العامل  يف  مدينة  اأول  لتك�ن  من�ذجاً 

والطفل.

-اأول درجة دكتوراه.
يف 10 ماي� 1985 ويف العا�شمة الربيطانية لندن 
ناق�س �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة اأطروحته الأول 

لنيل درجة الدكت�راه يف التاريخ من جامعة اأك�شر.

- اأول خميم للمعاقني.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1986م  يناير   19 يف 
ال�شارقة خميم الأمل الأول للمعاقني واملعر�س الفني 

للمعاقني مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

- متحف ال�سارقة لالآثار.
ال�����ش��م��� حاكم  ���ش��اح��ب  اف��ت��ت��ح   1993 ي��ن��اي��ر   5 يف 
اإطار  اأتى يف  وال��ذي  لالآثار  ال�شارقة  ال�شارقة متحف 
اإه��ت��م��ام ���ش��م���ه ب���ال���راث ال���ط��ن��ي وح��ف��ظ��ه وحماية 

امل�شتك�شفات الآثارية اجلديدة.

- بينايل ال�سارقة للفنون.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح   1993 اأب��ري��ل   14 يف 
الت�شكيلية  للفن�ن  الأول  ال�شارقة  بينايل  ال�شارقة 
الت�شكيلية  للفن�ن  الإم����ارات  جمعية  نظمته  وال���ذي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائ���رة الثقافة والإع����الم ك��ح��دث فني 
عاملي مرم�ق واأ�شبح الآن اأحد اأهم املهرجانات الفنية 

بتنظيم م�ؤ�ش�شة ال�شارقة للفن�ن.

- متحف ال�سارقة للفنون.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1995م  اأب��ري��ل   13 يف 
ال�شارقة متحف ال�شارقة للفن�ن والذي يعترب الأول 
من ن�عه مبنطقة اخلليج. ويف 9 اأبريل 1997م مت 
افتتاح املعامل الرئي�شة الثالثة ملنطقة الفن�ن وهي: 
ال�شارقة للفن�ن واملقر  ال�شارقة للفن�ن ورواق  مركز 

اجلديد ملتحف ال�شارقة للفن�ن.

- منتزه ال�سحراء.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1995م  ن�فمرب   8 يف 
ال�شارقة منتزه ال�شحراء والذي �شمىّ متحف التاريخ 

جت�شيداً  تعترب  ال��ت��ي  النباتية  واحل��دي��ق��ة  الطبيعي 
اُ ملختلف املناطق البيئية يف الدولة وتط�ر املنتزه  حيىّ
لي�شبح مركز حي�انات �شبه اجلزيرة العربية وي�شم 
عدداً من احلدائق والأماكن التي تقدم �ش�رة متكاملة 

عن البيئة واأهمية املحافظة عليها.

- املجل�ض االأعلى للطفولة.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  اأع��ل��ن  1995م  ن�فمرب   9 يف 
وذلك  للطف�لة  الأع��ل��ى  املجل�س  اإن�شاء  عن  ال�شارقة 
امل�شاركني يف ملتقى  من  وف��داً  �شم�ه  ا�شتقبال  خالل 

اأطفال العرب الأول.

- متحف ال�سارقة العلمي.
ال�شارقة  متحف  افتتاح  مت  1996م  اأب��ري��ل   17 يف 
الأول من ن�عه ليقدم لالأطفال  وال��ذي كان  العلمي 
والكبار الفر�شة لكت�شاف العل�م والتمتع باملعرو�شات 

العلمية والرتقاء بالتفكري العلمي واملعريف.

- اأكادميية ال�سارقة للعلوم ال�سرطية.
ال�شم�  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در  1996م  ي���ل��ي���   13 يف  و 
اأك��ادمي��ي��ة ال�شارقة  ب��اإن�����ش��اء  ال�����ش��ارق��ة ق��ان���ن��ا  ح��اك��م 
للعل�م ال�شرطية كاأول اأكادميية عربية تعني بالعل�م 
متخ�ش�شني  لتخريج  عربية  جتربة  واأول  ال�شرطية 

بدرجة علمية يف عل�م ال�شرطة.

- جمل�ض �سورى اأطفال ال�سارقة.
يف العام 1997م افتتح �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة 
كاأحد  ال�شارقة  اأط��ف��ال  �ش�رى  جمل�س  جل�شات  اأول 
امل�ؤ�ش�شات املتخ�ش�شة لالأطفال والتي تتميز بها اإمارة 
منها: غر�س  اأه����داف  ع��دة  لتحقيق  وذل���ك  ال�����ش��ارق��ة 
�شخ�شياتهم  و�شقل  الأط��ف��ال  يف  ال�����ش���رى  م��ب��اديء 
والإلتزام باأدب احل�ار وتط�ير الثقافة العامة واأ�ش�س 

املناق�شة.

- ح�سن ال�سارقة.
يف 10 اأبريل 1997م افتتح �شم�ه "ح�شن ال�شارقة" 
ال�شي�خ  حي  "الربج" يف  مبيدان  ب��ن��اوؤه  اأعيد  وال��ذي 
بال�شارقة القدمية كاأحد اأهم املعامل التاريخية لإمارة 

ال�شارقة.

- افتتاح اجلامعة االأمريكية.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1998م  ف��رباي��ر   9 يف 
ال�شارقة اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة كاأول جامعة 

ت�شمها املدينة اجلامعية .

- اإفتتاح جامعة ال�سارقة.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  1999م  مار�س   14 يف 

ال�شارقة جامعة ال�شارقة .

- املجل�ض التنفيذي الإمارة ال�سارقة.
يف 16 ن�فمرب 1999م اأ�شدر �شاحب ال�شم� حاكم 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ب��اإن�����ش��اء  ق��ان���ن��اً  ال�����ش��ارق��ة 
مهامه  اأداء  يف  احلاكم  �شم�  معاونة  بهدف  ال�شارقة 
العام  الإ���ش��راف  �شلطة  بجانب  ال�شلطات  ومم��ار���ش��ة 
وت�جيهها مبا يحقق  الدوائر احلك�مية  اأعمال  على 

التنمية امل�شتدامة يف الإمارة.

- املجل�ض االإ�ست�ساري.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  اأ�شدر  1999م  دي�شمرب   6 يف 
لإمارة  الإ�شت�شاري  املجل�س  باإن�شاء  مر�ش�ماً  ال�شارقة 
احلك�مية  اجل��ه��ات  مب�شاعدة  يق�م  وال���ذي  ال�شارقة 
الق�انني  م�شروعات  ومناق�شة  العام  ال�شالح  خلدمة 
واأعمال الرقابة وبحث كافة الأم�ر املتعلقة بالتنمية 
القت�شادية والجتماعية والثقافية ويف الي�م التايل 
اجلل�شة  بافتتاح  �شم�ه  تف�شل  1999م  دي�شمرب   7

الأول لإنعقاد املجل�س والتي عقدت بدار احلك�مة.

- املجل�ض االأعلى لالأ�سرة.
يف 26 فرباير 2000 م اأ�شدر �شاحب ال�شم� حاكم 
الأعلى  املجل�س  ب��اإن�����ش��اء  اأم��ريي��اً  م��ر���ش���م��اً  ال�����ش��ارق��ة 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة وذل���ك يف اإط����ار اهتمام  ل��الأ���ش��رة يف 
�شم�ه الكبري بالأ�شرة ويخت�س املجل�س بالعديد من 
ت�شريعات  من  والطف�لة  بالأ�شرة  اخلا�شة  الأه��داف 
واإجراءات وم�شاعدة واإ�شراف وتنفيذ. ويعترب املجل�س 
اأه���م امل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي تتميز بها ال�����ش��ارق��ة عرب  اأح���د 
و�شقل  وال�شباب،  والنا�شئة  لالأطفال  ودعمه  رعايته 

م�اهبهم وكافة اأفراد الأ�شرة.

- جمل�ض �سورى �سباب ال�سارقة.
2005م افتتح �شم�ه جمل�س �ش�رى  13 فرباير  يف 
اإط��ار دعم �شم�ه لبناء جيل قادر  �شباب ال�شارقة ، يف 

على حتمل امل�ش�ؤولية وبناء ال�طن وتن�شئتهم ليك�ن�ا 
اأفراداً وم�اطنني �شاحلني يف املجتمع.

- جمل�ض ال�سارقة الريا�سي.
ال�شم�  ���ش��اح��ب  اأ�����ش����در  م   2006 ن���ف��م��رب   1 يف 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة م��ر���ش���م��اً اأم���ريي���اً ب��اإن�����ش��اء جمل�س 
الأندية  يف  ال�شباب  رعاية  بهدف  الريا�شي  ال�شارقة 
الريا�شية وتنظيم املناف�شات والأن�شطة املتن�عة ورفع 
والإ�شراف  م�اهبهم  وتنمية  الريا�شية  م�شت�ياتهم 

العام على امل�ؤ�ش�شات الريا�شية بالإمارة وتط�يرها.

- مركز اإك�سبو ال�سارقة.
يف 16 �شبتمرب 2002م افتتح �شاحب ال�شم� حاكم 
ال�شارقة مركز اإك�شب� ال�شارقة يف مقره اجلديد. وكان 
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  من  برعاية  انطلق  قد  املركز 
واأكرب  اأرق��ى  اأح��د  ليك�ن  1977م  العام  يف  ال�شارقة 
ومنطقة  الدولة  يف  تقدماً  واأك��رثه��ا  املعار�س  مراكز 

اخلليج. - غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  ن  د�شىّ 2008م  فرباير   28 يف 
ال�شارقة املقر اجلديد لغرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة 
الغرف  اأوائ�����ل  م��ن  ال��غ��رف��ة  وت��ع��د  امل��م��زر  يف منطقة 
اإن�شائها من  التجارية يف املنطقة حيث �شدر مر�ش�م 

�شم�ه يف العام 1970.

- هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير /�سروق/.
ت��اأ���ش�����ش��ت /����ش���روق/ مب���ج��ب م��ر���ش���م اأم����ريي للعام 
2009م اأ�شدره �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة وتعدىّ 
رها  وتط�ىّ ال�شارقة  ل  لتح�ىّ املحركة  الق�ة  /���ش��روق/ 
ا�شتثمارية  ك���ج��ه��ة  الإم�����ارة  م��ك��ان��ة  بتعزيز  وت��ل��ت��زم 

و�شياحية وجتارية .

- احل�سانات احلكومية.
باإن�شاء  ق���راراً  �شم�ه  اأ���ش��در  2012م  اأكت�بر   17 يف 
يف  احل�شانة  دور  ملتطلبات  الدائمة  اللجنة  وت�شكيل 
دور  اإن�شاء  اإج����راءات  يف  للبدء  وذل��ك  ال�شارقة  اإم���ارة 
م�����ش��روع احل�شانات  ووا����ش���ل  الإم������ارة  احل�����ش��ان��ة يف 
احلك�مية تقدمه وتط�ره ليك�ن اأحد اأكرب امل�شروعات 

الرائدة لدعم الأطفال والأ�شرة والأم العاملة.

- افتتاح اجلامعة القا�سمية.
يف 25 اأبريل 2015 م تف�شل �شاحب ال�شم� حاكم 
كاإ�شافة جديدة  القا�شمية  اجلامعة  بافتتاح  ال�شارقة 
جامعة  وه���ي  ب��ال�����ش��ارق��ة  اجل��ام��ع��ي��ة  للمدينة  مم��ي��زة 
الطلبة  ت��دري�����س  ع��ل��ى  ت��رك��ز  متخ�ش�شة  اإ���ش��الم��ي��ة 
م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل مب��ن��ح درا���ش��ي��ة ك��ام��ل��ة يف 
العل�م  الركيز على  الأكادميية بجانب  التخ�ش�شات 
هدية  لتك�ن  �شم�ه  واأ�ش�شها  والإ���ش��الم��ي��ة  العربية 

ال�شارقة اإل كل العامل.

- املنتدى الدويل لالإت�سال احلكومي.
يف 26 فرباير 2012 م افتتح �شاحب ال�شم� حاكم 
ال�شارقة الدورة الأول من املنتدى الدويل لالت�شال 
حلك�مة  الإع��الم��ي  املكتب  ينظمه  ال���ذي  احل��ك���م��ي 
الت�شال  ملناق�شة  متخ�ش�س  منتدى  ك��اأول  ال�شارقة 

احلك�مي.

- معهد ال�سارقة للرتاث.
يف 11 دي�شمرب 2014م اأ�شدر �شاحب ال�شم� حاكم 
ال�شارقة  معهد  ب��اإن�����ش��اء  اأم���ريي���اً  م��ر���ش���م��اً  ال�����ش��ارق��ة 
ل��ل��راث ل��ي��ك���ن م��رك��ز اإ���ش��ع��اع ث��ق��ايف وع��ل��م��ي يت�شف 
بالتميز والإبداع مبا يخدم الراث الثقايف الإماراتي 

والعربي.

- مبنى بلدية ال�سارقة اجلديد.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  2015م  م��اي���   21 يف 
ال�شارقة  ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  امل��ب��ن��ى اجل���دي���د  ال�����ش��ارق��ة 
ال��دول��ة ويرجع  البلديات يف  اأق��دم  اجلديد وه��ي من 

تاريخ اإن�شائها اإل العام 1927م.

- املهرجان الدويل للت�سوير اإك�سبوجر.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح   2016 اأكت�بر   12 يف 
"اإك�شب�جر  للت�ش�ير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  ال�����ش��ارق��ة 
يف  واملتخ�ش�س  ن���ع��ه  م��ن  الأول  امل��ه��رج��ان  وه���   "
الف�ت�غرايف وفق فعاليات متكاملة وور�س  الت�ش�ير 

عمل متخ�ش�شة.

- جممع اللغة العربية بال�سارقة.
مر�ش�ماً  �شم�ه  اأ�شدر   2016 ع��ام  دي�شمرب   18 يف 
باإمارة  العربية  اللغة  جممع  وتنظيم  باإن�شاء  اأمريياً 
ال�شارقة ليك�ن م�ؤ�ش�شة اأكادميية ُتعنى بق�شايا اللغة 
نَنِي  العاملنَ يف  العلمية  اللغ�ية  املجامع  ودع��م  العربية 

للح�ار  و���ش��ل  ه��م��زة  ولي�شكل  والإ���ش��الم��ي  ال��ع��رب��ي 
يف  الباحثني  بني  واملعجمي  اللغ�ي  والبحث  الثقايف 

�شتىّى دول العامل.

- جمل�ض ال�سارقة لالإعالم.
يف 13 فرباير 2017م اأ�شدر �شاحب ال�شم� حاكم 
ال�شارقة مر�ش�ماً اأمريياً ب�شاأن اإن�شاء وتنظيم جمل�س 
ال�شيا�شات  بر�شم  يخت�س  وال���ذي  ل��الإع��الم  ال�شارقة 
والإ�شراف  عاملياً  وتعزيز مكانتها  لالإمارة  الإعالمية 
على اجلهات الإعالمية بالإمارة وي�شم املجل�س هيئة 
ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي���ن وامل��ك��ت��ب الإعالمي  ال�����ش��ارق��ة 
حل��ك���م��ة ال�����ش��ارق��ة وم��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم /

�شم�س/.

- هيئة ال�سارقة للكتاب.
ال�شم� حاكم  افتتح �شاحب  2017م  اأكت�بر   30 يف 
ال�شارقة مبنى هيئة ال�شارقة للكتاب املخت�شة ب�ش�ؤون 
الكتاب وتنظيم الفعاليات املختلفة له بجانب تنظيم 
افتتح  كما  �شن�ياً  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س 
اأول منطقة حرة  وهي  للن�شر  ال�شارقة  �شم�ه مدينة 

للن�شر يف العامل.

- اأكادميية ال�سارقة للعلوم االأدائية.
حاكم  ال�شم�  �شاحب  افتتح  2019م  اأك��ت���ب��ر   1 يف 
الأول  الأدائ��ي��ة  للعل�م  ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  ال�شارقة 
من ن�عها يف العامل العربي كاأكادميية متخ�ش�شة يف 

الفن�ن امل�شرحية والأدائية.

- هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�ض.
حاكم  ال�شم�  ���ش��اح��ب  اف��ت��ت��ح   2019 اأك��ت���ب��ر   5 يف 
ال�شارقة املقر اجلديد لهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س 
التعليم  تنظيم  عن  وامل�ش�ؤولة  امل�شرفة  الهيئة  وه��ي 
التعليم  م�ؤ�ش�شات  م��ن  وغ��ريه��ا  اخل��ا���ش��ة  ب��امل��دار���س 

العام.

- مدينة ال�سارقة لالإعالم " �سم�ض ".
ال�شم� حاكم  افتتح �شاحب  2019م  اأكت�بر   28 يف 
/ ل��الإع��الم  ال�شارقة  ملدينة  الرئي�س  املبنى  ال�شارقة 

الإع���الم  مل���ؤ���ش�����ش��ات  متميزة  اإ���ش��اف��ة  ل��ت��ك���ن  �شم�س/ 
اإعالمية  ومدينة  ح��رة  منطقة  هيئة  وه��ي  ب��الإم��ارة 

متكاملة اخلدمات.

- االأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
يف 11 دي�شمرب 2019م افتتح �شاحب ال�شم� حاكم 
والتكن�ل�جيا  للعل�م  العربية  الأك��ادمي��ي��ة  ال�شارقة 
اأكادميية  ك�������اأول  خ����رف���ك���ان  يف  ال���ب���ح���ري  وال���ن���ق���ل 
وكافة  وه��ن��د���ش��ة  ع���ل����م  ال����دول����ة يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

تخ�ش�شات النقل البحري.

- بيت احلكمة.
" بيت احلكمة  �شم�ه  افتتح  2020م  دي�شمرب   9 يف 
" امل�شروع احل�شاري اجلديد الذي يدمج بني مفه�م 
املكتبة ال�شاملة وامللتقى الأ�شري الجتماعي والثقايف 
اإمارة  اإحتفالت  مع  تزامناً  احلكمة  بيت  اإن�شاء  وجاء 

ال�شارقة بلقب العا�شمة العاملية للكتاب.

- جممع القراآن الكرمي.
يف 24 دي�شمرب 2020م افتتح �شاحب ال�شم� حاكم 
ال�شارقة جممع القراآن الكرمي بال�شارقة وذلك كاأكرب 
جممع متخ�ش�س يف عل�م القراآن الكرمي ومقتنياته 

وتدري�شه وحفظه يف العامل.

- جممع اللغة العربية بال�سارقة.
ال�شم�  �شاحب  اأ���ش��در   2016 ع��ام  دي�شمرب   18 يف 
حاكم ال�شارقة مر�ش�ماً اأمريياً باإن�شاء وتنظيم جممع 
اللغة العربية باإمارة ال�شارقة ليك�ن م�ؤ�ش�شة اأكادميية 
اللغ�ية  املجامع  ودع��م  العربية  اللغة  بق�شايا  ُتعنى 
نَنِي العربي والإ�شالمي ولي�شكل همزة  العلمية يف العاملنَ
اللغ�ي واملعجمي بني  الثقايف والبحث  و�شل للح�ار 

الباحثني يف �شتىّى دول العامل.

- املعجم التاريخي للغة العربية.
ت�ل  والإ�شالمية  العربية  لالأمة  �شخم  م�شروع  ه� 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
ال�شارقة مهمة  القا�شمي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم 
اللغة  علماء  راود  ك��ب��رياً  حلماً  لُيكمل  ب��ه  النه��س 
�شم�ه  واأطلق  الع�شرن..  القرن  بدايات  منذ  العربية 
من  الأول   17 ال���  امل��ج��ل��دات   2021 ن�فمرب   2 يف 
"املعجم" يف اإجناز ثقايف وح�شاري �شكل اإ�شافة كبرية 
الأحرف  امل��ج��ل��دات  وتغطي  العربية  الأم���ة  ���ش��رية  يف 
اخلم�شة الأول: الهمزة والباء والتاء والثاء واجليم.

- مفاتيح املدن.
ولإ�شهامات  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  تقديراً 
الجتماعية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ك��ب��رية  ���ش��م���ه 
والأدب��ي��ة والثقافية وال��ع��الق��ات ب��ني دول���ة الإم���ارات 
من  ع���دد  بتقبل  ���ش��م���ه  تف�شل  ال��ع��امل  دول  وب��ق��ي��ة 
املفاتيح الرمزية للمدن املختلفة ح�ل العامل بجانب 
م ل�����ش��م���ه ت��ق��دي��راً للجه�د  م��ف��ت��اح الأم����ل ال����ذي ُق����دىّ
يف  الطفل  لقطاع  حققه  ال��ت��ي  والإجن�����ازات  ال��ك��ب��رية 

ال�شارقة وكل اأقطار ال�طن العربي.
رمزيته  له  عاملياً  تقليداً  املدينة  مفتاح  تقدمي  وُيعد 
ال�شعيد  على  ال��ه��ام��ة  الأدوار  ع��ن  للتعبري  ال��ك��ب��رية 
ال�����ذي لعبته  الإج���ت���م���اع���ي والإن�������ش���اين وال���ت���ن���م����ي 

ال�شخ�شية املحتفى بها ويقدمه عمدة املدينة .
�شم�ه  و����ش���ل  1976م  م���اي����  م���ن  ال�������ش���اد����س  ف��ف��ي 
املتحدة  ال����لي���ات  يف  فران�شي�شك�  ���ش��ان  م��دي��ن��ة  اإل 
مه  الأم���ريك���ي���ة ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل��ه ع��م��دة امل��دي��ن��ة وكرىّ
الكبرية  �شم�ه  لأدوار  تقديراً  املدينة  مفتاح  باإهدائه 
داخل  والثقافية  الإجتماعية  املجالت  العديد من  يف 

وخارج الإمارات .
ت�ر�س  خ��شيه  معايل  ق��دم  2003م  ي�لي�   10 ويف 
اأوتادو عمدة مدينة غرناطة الإ�شبانية مفتاح املدينة 
اإل �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة تقديراً ملاآثر �شم�ه 
ال��ك��ب��رية ع��ل��ى امل��دي��ن��ة وج��ه���د ���ش��م���ه احل�����ش��اري��ة يف 
ال�شارقة  ب��ني  والثقافية  العلمية  ال��ع��الق��ات  تط�ير 
وغرناطة بجانب تكفل �شم�ه باإن�شاء امل�شجد اجلامع 
التاريخية يف  املباين  اأهم  وترميم عدد من  بغرناطة 

املدينة .
ويف 11 ن�فمرب 2009م خالل زيارة �شاحب ال�شم� 
حاكم ال�شارقة اإل دار كلمات للن�شر والت�زيع قدمت 
ال�شيخة مرمي بنت �شلطان بن اأحمد القا�شمي حفيدة 
�شم�ه مفتاح الأمل هدية اإل �شم�ه تعبرياً عن حب 
من  يبذله  م��ا  ك��ل  على  ل�شم�ه  وتقديرهم  الأط��ف��ال 

اأجل اأطفال العرب والإ�شالم والعامل قاطبة.

- ال�سهادات العلمية والفخرية.
اأب����رز ال�����ش��ه��ادات الأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي ح�شل عليها  م��ن 
�شم�ه خالل م�شريته العلمية: الدكت�راه يف التاريخ 
من جامعة اك�شر بريطانيا 1985م والدكت�راه يف 
التاريخ من جامعة درهام بريطانيا 1999م كما نال 
بريطانيا  كامربديج  جامعة  جمل�س  ع�ش�ية  �شم�ه 
2004م وع�ش�ية اأكادميية العل�م ل�شب�نة الربتغال 

2013م.
وعلى م�شت�ى درجة الدكت�راه الفخرية فقد مت منح 
هذه  من  كبريا  ع��ددا  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب 
التخ�ش�شات  من  عدد  يف  امل�شت�ى  الرفيعة  الدرجات 
وم���ن خم��ت��ل��ف ج��ام��ع��ات ال���ع���امل وم���ن اأب�����رز درج���ات 
الدكت�راه  ل�شم�ه  منحت  التي  الفخرية  ال��دك��ت���راه 
الفخرية يف العل�م - باك�شتان 1983م و يف القان�ن 
اك�شر   - الآداب  يف  1986م  ال�����ش���دان  اخل��رط���م   -
رو�شيا  م��شك�   - ال��ت��اري��خ  يف  و  1993م  بريطانيا 

1994م.
و يف الربية - ك�الملب�ر ماليزيا 2001م و يف الآداب 
يف  و  2001م  اإ�شكتلندا  اإدن��ربة   - الإن�شانية  والعل�م 
القان�ن - لندن 2003م و يف الإدارة - ماك ما�شر 
تقديراً  الفخرية  ال��دك��ت���راه  و  2004م  بريطانيا 
لإه��ت��م��ام ���ش��م���ه ال��ب��ال��غ بن�شر ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��م من 

يريفان –اأرمينيا 2005م .
ال�ليات   - ني�مك�شيك�  م��ن  الطبيعي  ال��ط��ب  يف  و 
من  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  يف  و  2006م  الأم���ريك���ي���ة  امل��ت��ح��دة 
الأردن  ان  عمىّ الإدارة  يف  و  2006م  املانيا   - ت�بنجن 
2008م و يف الآداب - لندن بريطانيا 2008م و يف 
العل�م الإن�شانية - القاهرة م�شر 2009م و الزمالة 
ال�شرفية للكلية امللكية - لندن 2009م و الدكت�راه 
التعليم  دع���م  يف  ���ش��م���ه  ل�شخ�س  ت��ق��دي��راً  ال��ف��خ��ري��ة 
والثقافة من كانازاوا - اليابان 2010م و الدكت�راه 
الفخرية تقديراً لإجن��ازات �شم�ه يف جمال ال�شيا�شة 
و  2011م  اجلن�بية  ك�ريا   - �شي�ل  من  والقت�شاد 
الإن�شانية  وال��درا���ش��ات  والفل�شفة  والآداب  الفن�ن  يف 
الجتماعية  العل�م  يف  و  2012م  فرن�شا  باري�س   -
الثقافية  ال���ع���الق���ات  يف  و  2015م  ال���ق���اه���رة   –
الدكت�راه  و  2017م  ال��ه��ن��د  ك����ريال   - وال��ت��ع��ل��ي��م 
الثقافية  �شم�ه  لإ�شهامات  وتكرمياً  الفخرية تقديراً 
والأدبية – ك�ميربا الربتغال 2018م و يف التنمية 
2019م  اإيطاليا  ت�رين�   - والإقليمية  احل�شرية 
دعم  يف  �شم�ه  جل��ه���د  ت��ق��دي��راً  الفخرية  ال��دك��ت���راه 
2019م  اإ�شبانيا  مدريد   - العلمي  والبحث  الثقافة 
ال�ش�دان  - اخلرط�م  امل�شرح  الفخرية يف  والدكت�راه 

2020م.

- ال�سخ�سية الثقافية.
تقديرا للمكانة الكبرية التي ي�شتحقها �شاحب ال�شم� 
املجالت  �شم�ه يف خمتلف  وملا قدمه  ال�شارقة  حاكم 
الثقافية والرب�ية والريا�شية والراثية وامل�شرحية 
�شم�ه  ل  �شجىّ ظ��لىّ  وغ��ريه��ا  والإج��ت��م��اع��ي��ة  والعلمية 
ممتلئاً بالتقديرات العاملية واختيار �شم�ه ل�شخ�شية 
العام يف عدد من الدول ال جانب الفعاليات الكربى 
التي تقدم  اأب��رز هذه الختيارات  الدولة ومن  داخ��ل 
جانباً اآخر من جه�د �شم�ه لدعم وتط�ير والرتقاء 
الثقافية  ال��ع��ام  �شخ�شية  امل���ج���الت:  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
و  2004م  الك�يت   - الثقايف  القرين  مهرجان  يف 
�شخ�شية العام املتميزة - جائزة حمدان بن را�شد اآل 
 - الثقافية  العام  �شخ�شية  و  2004م  دبي   - مكت�م 
جائزة ال�شيخ زايد بن �شلطان - اأب�ظبي 2010م و 
را�شد  بن  حممد  جائزة  الريا�شي  الإب���داع  �شخ�شية 
اآل مكت�م - دبي 2010م و �شخ�شية العام الراثية 
ال�شارقة   - ال�����ش��ي��اح��ي  ل���الإع���الم  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز   -

2013م

ال�سارقة  اإمارة  تاريخ  يف  وهامة  عظيمة  منا�سبة  يناير   25

ع���المات ف��ارق��ة يف م�ص���رية �ص���لطان ال�ص���ارق����ة
•• ال�صارقة -وام:

ميثل يوم ال� 25 يناير منا�سبة عظيمة وهامة يف تاريخ اإمارة ال�سارقة 
ن�ستذكر من خالله ما حتقق لالإمارة من اإجنازات نوعية بف�سل قائد 
ظل  يف  ال�سارقة  وجعل  اأبنائه  خلدمة  وحكمته  فكره  وهب  معطاء 
قيادته احلكيمة وروؤيته الثاقبة تخطو خطوات ثابتة وواثقة على 

درب التميز والريادة.
فمنذ ن�سف قرن كانت اإمارة ال�سارقة على موعد مع حتول تاريخي 

مقاليد  توىل  حني  امل�سرق  م�ستقبلها  يبني  جديد  تنموي  ومنعطف 
احلكم فيها �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة ليبداأ العمل واالإجناز وتنطلق 
ربوع  يف  والتحديث  والتطوير  والبناء  التنمية  من  متجددة  حقبة 
االإمارة لت�سهد ال�سارقة على مدار 50 عامًا نه�سة ح�سارية وتقدمًا 

وازدهارًا يف كافة جماالت وقطاعات العمل واالإنتاج واحلياة.
1972م يومًا فارقًا يف تاريخ  العام  25 يناير من  و �سكل �سباح يوم 
اإمارة ال�سارقة حيث متت الدعوة اإىل اجتماع طارىء لعائلة القوا�سم 

مت خالله املوافقة على تن�سيب �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكمًا الإمارة ال�سارقة.

وخطب حينها �سموه يف احل�سور قائاًل : " اأعينوين لكي اأكون ابنًا بارًا 
لكبريكم واأخًا وفّيًا الأو�سطكم واأبًا حنونًا الأ�سغركم".

وعلى هذا النهج االإن�ساين وااللتزام االأ�سيل واالهتمام الكبري بكافة 
وامل�ستدامة يف خمتلف  املتكاملة  املجتمعية  والتنمية  االأ�سرة  اأفراد 
ال�سارقة" كما  "�سلطان  فيها  كاملة كان  جوانبها مرت خم�سة عقوٍد 
اأول مرة حاكمًا حليمًا متوا�ساًل يقوُد ال�سفينة بالعلم  حتدث �سموه 

متحماًل  �سموه  الكرمية  العائلة  اختارت  وكما  واملعرفة  واحلكمة 
بكاملها  البيئة  حلماية  وحتى  االإن�سان  جتاه  الكاملة  للم�سوؤولية 
لتنجح اإمارة ال�سارقة يف حتقيق ا�ستقرار املجتمع واالرتقاء به عر 
والرتبية  والعادات  والرتاث  واالأ�سول  واجلذور  بالتعليم  االإهتمام 
واملرموقة  ال��رائ��دة  االأم��اك��ن  اإح��دى  االإم���ارة  ولت�سبح  ال�سحيحة 
واالأ�سرية  التعليمية  جوانبه  كافة  يف  االإن�سان  رفاهية  حتقيق  يف 
واملجتمعية واالقت�سادية والدينية والثقافية وال�سحية والريا�سية 

وغريها.

يتبع
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اأخبـار الإمـارات

امل�����ش��رح اخل��ل��ي��ج��ي -  امل�����ش��رح��ي��ة - م��ه��رج��ان  ال��ع��ام   و �شخ�شية 
ال�شارقة 2014م و �شخ�شية العام الآ�شي�ية - الحتاد الآ�شي�ي 
2014م و �شخ�شية العام الثقافية - مهرجان زهرة  لل�شطرجن 

املدائن الفل�شطيني 2015م.

- جوائٌز م�ستحقة.
ال�شارقة..  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  نالها  ال��ت��ي  اجل���ائ��ز  اأه���م  م��ن 
ج��ائ��زة منظمة  و  1989م  دب��ي   - العلمي  للتف�ق  را���ش��د  ج��ائ��زة 
و  2015م  اأب�ظبي   - الدولية  التبغ  ملكافحة  العاملية  ال�شحة 
جائزة ال�شيخة فاطمة لالأم�مة والطف�لة - اأب�ظبي، 2018م 
و  ال�شارقة2019م  التقديرية  �شكيب"  "لند  جملة  وج��ائ��زة 
دولة  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��رب��ي  الفكر  م�ؤ�ش�شة   - ع��ط��اء  م�شرية  ج��ائ��زة 

الإمارات العربية املتحدة 2016م.
اآخ��ر من اجل���ائ��ز من خ��ارج ال��دول��ة منها:  كما ن��ال �شم�ه ع��دداً 
تركيا   - اإ�شطنب�ل  الإ�شالمي  احل�شاري  ال��راث  حماية  جائزة 
2000م و جائزة امللك في�شل العاملية - الريا�س اململكة العربية 
ال�شع�دية 2002م و جائزة الأمرية فاطمة اإ�شماعيل - القاهرة 
العربي  الإحت����اد  ج��ائ��زة  و  2008م  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر  ج��م��ه���ري��ة 
2011م  ال�ش�دان  جمه�رية  اخلرط�م   - واملعل�مات  للمكتبات 
الريا�س   - التقديرية  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  الأم���ري  ج��ائ��زة  و 
2012م و جائزة رواد امل�شرح املدر�شي اخلليجي - املنامة مملكة 
و  2017م  للكتاب  لندن  معر�س  ج��ائ��زة  و  2012م  البحرين 

جائزة التميز العربي لدعم الإبداع ال�شعري

 – القاهرة 2020م، قالئد وميداليات.
ال�شم� حاكم  التي تلقاها �شاحب  القالئد وامليداليات  اأهم  ومن 
ال�شارقة من جهات عاملية وكان التكرمي داخل الدولة: ميدالية 
الذئب  وق���الدة  1990م  ال�����ش��ارق��ة  الإ���ش��الم��ي  امل���ؤمت��ر  منظمة 
2016م  ال�����ش��ارق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الك�شفية  املنظمة  م��ن  ال��ربون��زي��ة 
والقالدة الدولية خلدمة الثقافة ال�شعبية – ال�شارقة 2019م 

وقالدة "بادن باأول" ال�شارقة 2016م.
من  ع��دد  بقب�ل  �شم�ه  تف�شل  والعاملي  العربي  امل�شت�يني  وعلى 
امليداليات والقالئد منها: امليدالية الذهبية من معهد الأبحاث 
للتاريخ والفن�ن والثقافة الإ�شالمية - اإ�شطنب�ل تركيا 1990م 
للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  الذهبية  �شينا  اب��ن  ميدالية  و 
معهد  ميدالية   ، و  1998م  فرن�شا  باري�س   - والثقافة  والعل�م 
الإن�شان  ح��ق���ق  ميدالية  و  1998م  ب��اري�����س   - ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 
باري�س   - والثقافة  والعل�م  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  من 
العربية  اجلامعات  احتاد  من  العربي  اف  الك�شىّ وقالدة  2003م 
2008م وامليدالية الذهبية  ان اململكة الأردنية الها�شمية،  - عمىّ
2011م و  الهيئة العاملية للم�شرح - �شيامني جمه�رية ال�شني 
ميدالية  و  2013م  القاهرة   - القدر  رفيعة  اجلمه�رية  ق��الدة 
2013م  الربتغال  ل�شب�نة   - للتعاون  العربي  الربتغايل  املعهد 
ب�لندا  ك��راك���ف   - الق�ة"  ثم  اأول  "العقل  الذهبية  امليدالية  و 

2019م.

- اأو�سمة ودروع.
والدروع  والنيا�شني  الأو�شمة  من  العديد  بتقبل  �شم�ه  تف�شل 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  البلدان  من  كبري  ع��دد  من  التقديرية 
ت�شدرتها اأو�شمة الدولة املحلية رفيعة امل�شت�ى: و�شام زايد الثاين 
من الدرجة الأول يف اأب�ظبي 1996م وو�شام زايد جائزة رئي�س 
2012م وو�شام اأم الإمارات اأب�ظبي  الدولة التقديرية اأب�ظبي 

2019م.
ومن الدول الأخرى تف�شل �شم�ه بتقبل عدد من هذه الأو�شمة 
1975م  ت�ن�س  الت�ن�شية  اجلمه�رية  و�شام  ومنها:  والنيا�شني 
ال�شرف  و���ش��اح  و  1985م  بلجيكا   - العري�س  امل��دين  ال��شاح  و 
 - الأي�شي�شك�  و�شام  و  1987م  ال�ش�دان  – اخلرط�م جمه�رية 
ال�شارقة 1998م و و�شام اجلمه�رية الفرن�شية لالآداب والفن�ن 
و�شام  و  2004م  الك�يت   - امل�شرح  و���ش��ام  و  2003م  باري�س   -
القدي�س  و�شام  و  2004م  ال�شنغال  داكار   - ال�طني  الإ�شتحقاق 
مي�شروب ما�شت�ت�س - يريفان جمه�رية اأرمينيا 2005 و و�شام 
جمه�رية  و�شام  2010م  ال�شارقة   - اخلليجي  التعاون  جمل�س 
ل�شب�نة   - العل�م  اأكادميية  و�شام  و  2013م  يريفان   - اأرمينيا 
الربتغال 2012م و و�شام الإ�شتحقاق الكبري مع النجمة الأملانية 
جمه�رية  القاهرة   - والتميز  الريادة  و�شام  و  2014م  املانيا   -
 - للربية  ال��ع��رب��ي��ة  املنظمة  و���ش��ام  و  2016م  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 

ال�شارقة 2017م.

دروع تقديرية.
حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  قدمت  التي  التقدير  دروع  �شعيد  وعلى 
ال�شارقة فقد تركزت معظمها على تخ�ش�شات �شم�ه الأكادميية 
الطف�لة يف خمتلف  نح�  �شم�ه  الآث��ار وجه�د  وعلم  التاريخ  يف 
الدول اإل جانب دعم �شم�ه للجامعات واملعاهد التعليمية العليا 
ونال �شم�ه من داخل الدولة درع منظمة الأمم املتحدة للطف�لة 

يف ال�شارقة 2020م.
العربية  ال��دول  التقديرية من  ال��دروع  كما نال �شم�ه ع��ددا من 
والعل�م  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة   - الذهبي  ال��درع  منها: 
القاهرة   - العرب  الآث��اري��ني  درع  و  1998م  ت�ن�س   - والثقافة 
2005 و درع احتاد امل�ؤرخني العرب - القاهرة، 2006م و درع 
التميز من مهرجان القاهرة للم�شرح العربي - القاهرة 2008م 
درع  و  2015م  القاهرة   - الأول  املئ�ية  القاهرة  درع جامعة  و 
جامعة الدول العربية – القاهرة 2015م و درع جامعة الدول 
العربية مبنا�شبة ي�م ال�ثيقة العربية - القاهرة 2015م و درع 
2017م و درع وزارة التعليم  املعهد الق�مي ل��الأورام - القاهرة 
2017م و درع جامعة الدول العربية  والبحث العلم - القاهرة 
القاهرة  جامعة   - املتميزة  ال�شخ�شية  درع  و   2019 القاهرة   -

2019م.
احلكمة  خال�شة  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  ل�شاحب  حديثاً   50  -

والقيادة والربية والت�جيه واملعرفة والتنمية.
كهرباء  لهيئة  زي��ارت��ه  ل��دى  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
ومياه ال�شارقة يف دي�شمرب 2020م : " نحن على مدى ال�شن�ات 
اأبنائنا  50 �شنة زرعنا الإمي��ان يف قل�ب  التي م�شت من ح�ايل 
اهلل  ب��ذك��ر  /األ  ي��ق���ل  وت��ع��ال  �شبحانه  ،اهلل  ليطمئن�ا  وبناتنا 
تطمئن القل�ب/ ثم بداأنا باإ�شافة العلم وه� دعامة رقيىّ ال�شع�ب 

وكذلك حبيىّنا النف��س بالثقافة والثقافة تهذيب لالأنف�س ".

- الكلمة اأمانة.
واأدباء  ٌكتاب  احت��اد  لقاء  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وق��ال 
الإمارات وجمعية النا�شرين الإماراتيني يف 2021م : " الكلمة 

تدخل  وهنا  عليها  وُيحافُظ  ُت�شاْن  اأن  الأمانة لبد  وه��ذه  اأمانة 
م�شرة  فيها  اأم���ر  ال  وت�شتدرجهم  ��اْب  ال��ٌك��تىّ تغ�ي  اأخ��رى  فئات 
للمجتمع للعادات و للتقاليد لكل الأم���ر من �ُشلىّم القلم يف يده 

فكاأمنا �ُشلىّم �شيفاً".

- حاملة الثقافة.
الأجزاء  اإط���الق  حفل  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال  و 
الأول من املعجم التاريخي للغة العربية 2020م : " ال�شارقُة 
احت�شبها عند اهلل حاملًة الثقافة العربية وعا�شمًة للغة العربية 
وم�ئاًل  والفن�ن  والأدب  للغة  م�طناً  لأجعلها  حياتي  �شُت  وكرىّ

يلجاأ اإليه اأهُل الأدب وع�شاق الثقافة واملعرفة".

- علم الدولة.
منتخب  ا�شتقبال  حفل  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال  و 
" نحن يف   :  2021 الباراملبية  الألعاب  امل�شارك يف دورة  الدولة 
دولة الإمارات العربية املتحدة دائماً نتطلع اإل اأن جند مْن يرفُع 
لي�س كمك�شٍب فقط واإمنا كرمز م�شاركٍة  علم هذه الدولة عالياً 
لهذه الدولة يف هذه املحافل الدولية ُن�شاهد علمها يرفرُف ف�ق 

تلك الأن�شطة".

- اإجنازات وطموح.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف وثيقة اخلم�شني 2021م : 
" مل يتحقق كل ما اأجنز اإل من تركيز كبري على املحرك الرئي�شي 
واحلقيقي يف عملية التنمية األ وه� راأ�س املال الب�شري امل�اطن 
الكبري  والطم�ح  والثقة  امل�ش�ؤولية  قدر  ولي��زال على  كان  الذي 
الذي و�شعته له القيادة و�شيقع على عاتقه حتقيق اجنازات اأكرب 

يف اخلم�شني �شنة القادمة".

- حماية االإن�سان.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف لقاء وفد �شعراء فل�شطني 
2016م : " الثقافة هي املنفذ واملالذ يف حالت عدم الإ�شتقرار 
و الإنفالت الفكري وهي ال�شبيل الأوحد حلماية الإن�شان و�ش�ن 

امل�روث الأدبي والفني للعرب ولكل ال�شع�ب ".

- حب الوطن.
خ�رفكان  ن��ادي  افتتاح  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  وق��ال 
الت�جيه  م��ن  ن���ع  اإل  يحتاج  املجتمع   "  : 2020م  للمعاقني 
باإح�شا�س هذه  له ذلك  اأن تق�ل  ، ولكن  بالكالم  لي�س  والت�جيه 
بالدك ، هذا وطنك هذا البلد الآن العامل كله ياأتي اإليها يحب�نها 
اأحبىّ بلده  اإذا  النا�س يف بلدهم والإن�شان  وبهذه الطريقة حُتببىّ 

يدافع عنها حتى ل ت�ش�بها �شائبة اإما بيده اأو بل�شانه اأو بقلبه".

- ُهوية وانتماء.
ق���ال ���ش��اح��ب ال�شم� ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ل���دى اف��ت��ت��اح م��رك��ز كلباء 
لأ�شجار القرم 2021م : " كل الهمىّ الذي اأنا اأحمله كيف اأحافظ 
على هذا الإن�شان ونحن نخاف من اأ�شياء اأخرى ل ن�شاهدها وهي 
ُتغريىّ عقيدتك  اإميانك  ُتغريىّ  اإنتمائك  ُتغريىّ  ُتغريىّ ه�يىّتك  دخيلة 

وهذه كلها يف النف��س".

- م�سروع ح�ساري.
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ح��ف��ل  ال�����ش��ارق��ة يف  ح��اك��م  ال�شم�  ���ش��اح��ب  ق���ال 
" ن�ؤكد  2018م :  ال��دورة الأول  الدولية ملنا�شرة الالجئني - 
كله  الإن�شاين  جانبه  يف  ه�  احل�شاري  ال�شارقة  م�شروع  اأن  على 
الإن�شانية يف  الأخ���ة  ملباديء  اإل اخلري وحتقيق  و�شباٌق  م��رباٌت 
عامل الي�م ومن جانبنا ندع� اأهل اخلري اأن هلم�ا اإل اخلريات 

فعاملنا الي�م اأح�ج ما يك�ن اإل الربىّ والت�ادىّ والراحم" .

- ترتيب امل�ستقبل.
و قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف افتتاح ندوة حفظ الراث 
والتاريخ  "الراث   : 2019م  ال�شارقة   - اإي��ك��روم   - ال�����ش���داين 
يعززان النتماء ال�طني وكل من ل ميلك يف الأر�س �شيئا �شهٌل 
عليه اأن يرحل منها ولذلك هذا الراث باإثباته يف الأر�س واإعادة 
الراث غري امللم��س ه� اإحياٌء للذاكرة وترتيٌب مل�شتقبل زاهر ".

- توا�سل عمومي.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة خالل افتتاح الدورة التا�شعة 
للمنتدى الدويل لالت�شال احلك�مي 2020م : " كل من عا�شر 
امل��ا���ش��ي��ة �شي�شهد ع��ل��ى م���دى اهتمام  ال�����ش��ن���ات  ال�����ش��ارق��ة خ���الل 
ال�شارقة وحر�شها الكبري يف حتقيق الت�ا�شل العم�مي وتطبيقه 
ال�شارقة  قن�ات  وم�شاهدي  متابعي  مرىّ على  قد  ذلك  واأن جميع 

واإذاعتها و�شحفها وبذلك ن�شتطيع اأن نك�ن مع عم�م النا�س".

- م�سوؤولية م�سرتكة.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف افتتاح املقر اجلديد لهيئة 
يف  م��ا  للتعليم  بالن�شبة   " 2019م:  اخل��ا���س  للتعليم  ال�شارقة 
الف�شل خا�س بي اأنا ول اأت�شاهل فيه ولذلك نعمل على الإرتقاء 
�س  املدرىّ فيها  ن�شرك  كلنا  نحن  م�ش�ؤولية  وه��ذه  امل��دار���س  بهذه 

و�شاحب املدر�شة و�شاحب الف�شل".

- عزة وكرامة.
ال��شطى  قناة  افتتاح  ل��دى  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
اأهلها واحلمد هلل  تفارق  اأن  البداوة  " تاأبى   : 2020م  الذيد   -
هذا الراث وهذه القيم امل�ج�دة هي من احلياة الأ�شيلة لي�شت 
العادات  ه��ذه  ن��ربز  اأن  امل��ف��رو���س  وم��ن  امل��زي��ف��ة  لي�شت  الدخيلة 
والتقاليد والقيم وال�شهامة والعزة والكرامة ولي�س نربزها فقط 

بل نفاخر بها".

- عيد خورفكان.
خ�رفكان  طريق  افتتاح  عند  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  قال 
�شاء  اإن  �شنك�ن  اأهل خ�رفكان  " يا   : 2019م  ال�شارقة اجلديد 
اهلل يف كل �شنٍة وبهذا التاريخ نعترب هذا الي�م عيد خ�رفكان، عيُد 
خ�رفكان لي�س معنى اأن نحتفل فقط ونفرح واإمنا لبد اأن يك�ن 
هناك اإجنازاٌت يف كثري من املجالت رمبا يك�ن �شرٌب من اخليال 

اأو حلٌم فلنحلم باخلري خل�رفكان".

- حق اأ�سيل.
الي�ني�شيف  ح��ف��ل  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شم�  ���ش��اح��ب  ق���ال 
هنا  نحن  الي�م  ال�شارقة  و�شباب  اأطفال  اأحبتي   "  : 2018م 
اأن  اأريدكم  بناتي  اأبنائي..  نعمل لأجلكم..  لأجلكم و�شنظل دوماً 

ولي�س  لكم  اأ�شيٌل  ال�شارقة ه� حٌق  به يف  نق�م  ما  اأن كل  تعلم�ا 
اأننا مطالب�ن لهذا  لنا ف�شٌل عليكم به ومهما عملنا ن�شعر دوماً 
وفرنا لكم جمل�س �ش�رى اأطفال ال�شارقة وجمل�س �ش�رى �شباب 
املجتمع حتى يك�ن  باأهميتكم يف  ت�شعروا  اأن  ال�شارقة من حقكم 

انتمائكم اإليه خياٌر واٍع ُمدرك".

- دعاء وابتهال.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة خالل حفل رابطة اخلريجني 
اإل  اأخلد فيها  " يف كل ليلة عندما   : 2019م  ال�شارقة  جامعة 
اإين  اللهم  ف��اأق���ل:  البلد  لهذا  بالدعاء  اهلل  اإل  اأبتهل  الفرا�س 
اأودعتك هذا البلد اللهم احفظ ن�شاءه اللهم احفظ اأبناءه اللهم 
اأ�شكنهم يف الأخيار واأبعد عنهم الأ�شرار اللهم اإن كانت هذه اآخر 

ليلة ف�شعها يف يد من يحبك يا اهلل".

- رقّي املجتمع.
ال�شيخ  ال�شارقة يف حفل جائزة  ال�شيخ حاكم  ال�شم�  قال �شاحب 
العزة  اأوًل  فينا  يجد  ياأتينا  م��ن   ": 2020م  لل�شباب  �شلطان 
وهذا  وتعال  �شبحانه  اهلل  وتعاليم  بالدين  والل��ت��زام  والكرامة 
اأو �شكن  اأتانا  ملن  واج��ب وكذلك الأم��ن والأم��ان نق�م به جميعاً 
اإنها  قي يف هذا املجتمع ل نق�ل  معنا وكل هذه الأم���ر تريد الرىّ
غ��ري م���ج���دة ل��ك��ن ن��ق���ل ب��الإرت��ق��اء وه���� م���ج���د يف الأ�شالة 
والأ�شالة م�ج�دة وفيها كل هذه القيم بهذا العمل ن�شتطيع اأن 

ن�شع البلد يف قيمة لي�شت مادية واإمنا اإن�شانية".

- النبُت ال�سالح.
اخلريجني-  رابطة  حفل  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  قال 
جامعة ال�شارقة 2018م : " نحن يف ت�شارع مع الزمن و العلُم 
كب.  يتغريىّ ي�ماً بعد ي�م واإذا �شنقُف عند هذه املراحل لن نلحقنَ الرىّ
نهيىُّب باأبنائنا وبناتنا اأن يجتهدوا واأن ياأخذوا م�شاألة العلِم م�شاألًة 
حقيقيًة ولي�س لنيىّل ال�شهادة وال�ظيفة ما جئنا لهذا وما عملنا 
ة النف��س ذات  لهذا واإمنا عملننَا لنغر�س العلم يف النف��س اخلريىّ

الربة ال�شاحلة التي �شتعطينا اإن �شاء اهلل النىّبُت ال�شالح".

- العلم واالأخالق.
 - رابطة اخلريجني  ال�شارقة يف حفل  ال�شم� حاكم  قال �شاحب 
اجلامعة الأمريكية بال�شارقة 2020م : " اأبنائي وبناتي اأ�شدي 
ع��ل��ٍم وتربيٍة  م��ن  ه��ذه اجل��ام��ع��ة  م��ا تعلم�ه يف  اإل  اإ���ش��اف��ة  لهم 
اأن يحافظ�ا على الأخ��الق لأن بالأخالق ت�شت�ي كل  واأخ��الق.. 

الأم�ر".

- ال�سعر العربي.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف لقاء الأدباء والُكتىّاب العرب 
2020م : " ال�شعر العربي نحن ُنحييه مرة ثانية . وبعُث احلياة 
امل��ادة من الثقافة �شيء مهم جداً لأن ال�شعر ه� وجدان  يف هذه 
وال�شعر لي�س ككتابة الق�شة اأو كتابة الرواية واإمنا كتابٌة تنبع من 

ال�جدان من العاطفة " .

- عماد التطور.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة لدى افتتاح م�ؤمتر الإ�شتثمار 
" ن�ؤكد على اإمياننا الرا�شخ باأن ال�شباب  2018م :  يف امل�شتقبل 
اإناثاً وذك�راً هم عماد التقدم والتط�ر يف اأي جمتمع يف العامل واأن 
ن�ؤكد اأي�شاً على �شرورة اإعطاء الفر�س احلقيقية لأبنائنا وبناتنا 
منذ ال�شغر للنم� والتعلم واإكت�شاب املهارات املجتمعية املت�اكبة 
مع متطلبات الع�شر يف بيئٍة راعيٍة م�شتقرة داعمة ت�ؤهلهم لبدء 
العمر  اإل��ي��ه ط���ل  ال��ذي نتطلع ويتطلع�ن  ال��ه��ام  واإجن���از دره��م 

ونكرر مرة اأخرى يف بيئٍة راعيٍة م�شتقرة داعمة".

- رعاية الرتاث.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف افتتاح حملة "متحدون مع 
املقبلة الراُث  " اأق���ل لأبنائي من الأجيال   : 2017م  ال��راث 
لتمنحكم  م�ش�ؤوليته  ق��در  على  فك�ن�ا  وحدتكم  ورم��ز  ه�يتكم 
لأمنكم  وتهيئ  بينكم  ال�شالم  وتف�شي  خريها  الأول���ني  ح�شارة 
ونه��شكم واإين اأدع� اأي�شاً امل�ؤ�ش�شات القائمة على رعاية الراث 
اأن تعي دورها واأهميته يف م�اجهة الظالم واخلراب بجعل الراث 

حياً متفاعاًل يف احلا�شر وامل�شتقبل" .

- تنمية وطنية.
الربيع  دفعة  تخريج  خ��الل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
لطلبة الدرا�شات العليا - جامعة ال�شارقة 2019م : " اإننا نعمل 
العلماء  تاأهيل  م��ن  ال�شارقة  جامعة  ��ن  مُي��كىّ اأن  �شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل 
عاليٍة  وب��ك��ف��اءٍة  ل��ي��ت���ل���ا  ال���ط��ن  ه���ذا  اأب��ن��اء  م��ن  واملتخ�ش�شني 
التنمية  وخ��ط��ط  ب��رام��ج  خمتلف  يف  وال��ت��ط���ر  التقدم  ا�شتئناف 

ال�طنية باأبعادها املحلية والإقليمية والعاملية ".

- ال�سعر النبطي.
احلرية  جمل�س  اف��ت��ت��اح  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
من  خ��اٍل  لي�س  ال�شعبي  اأو  النبطي  " ال�شعر   : 2019م  الأدب���ي 
كلها  ه��ذه  واملخط�طات  وال���راث  والآث���ار  اجلغرافيا   .. احلاجة 
و�شائل تعطيك مادة غنية وقيمة ال�شعر كذلك اأنه يروي احل�ادث 
خ�ش��شاً ال�شعر النبطي املقب�ل وامللم��س عند العامة اأي النا�س 

وال�شعب".

- ا�ستنارة العلم.
املخط�طات  دار  افتتاح  يف  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
التي  البقعة  " هذه   : 2018م  القا�شمية  باجلامعة  الإ�شالمية 
اجلامعة  ه��ي  �شريعة  بخطى  مت�شي  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  ا�شتنارت 
العربية  واللغة  الكرمي  ال��ق��راآن  اجلامعة  ه��ذه  وعماد  القا�شمية 
العقد وه�  الكليات خم�س كليات ويف و�شط  واملالحظ يف تك�ين 
اأن  اهلل  �شاء  اإن  نتمنى  الكرمي  للقراآن  تكرمي  وه��ذا  القراآن  كلية 
تتعلم هنا يف هذه اجلامعة ترجع ال  التي  الأجيال  رج هذه  نخىّ

اأوطانها ُتعطي العلم القراآين ال�شحيح".

- برملان الطفل.
الطفل  برملان  افتتاح  خ��الل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
العربي 2019م : " برملان الطفل العربي.. اإنه حلٌم ما بعدُه ُحلم 
بداأت ال�شارقة بتاأ�شي�س برملان الطفل منذ زمٍن بعيٍد وتربي ه�ؤلء 
الي�م  لأن طفل  للدميقراطية  املمار�شة احلقيقية  على  الأطفال 
ه� رجل وامراأة اجليل القادم هم الذين �شيك�ن�ن على م�شت�ى 

امل�ش�ؤولية يف امل�شتقبل".

- واجب االإن�سانية.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة لدى انطالق القافلة ال�ردية 
" نق�ل لأ�شحاب القل�ب الطيبة تعال معنا .. يدك  2020م : 
نعمل  اأن  ن�شتطيع  قلياًل   .. معنا  وقتك   .. معنا  جهدك   .. معنا 
.. جتاه ق�منا جتاه  بلدنا  .. علينا واجب جتاه  لالإن�شانية  �شيئاً 

ديننا .. وعلينا واجٌب كذلك جتاه الإن�شانية جمعاء".

- مهد النه�سة.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف احتفال ت�شلم راية ال�شارقة 
عا�شمة عاملية للكتاب 2019 : " اإن لقب ال�شارقة عا�شمة عاملية 
الإ�شتمرار  على  تلينا  التي  الأج��ي��ال  وي�شجع  �شي�شجعنا  للكتاب 
الذي  املهم  احلقيقي  ال��دور  الكتاب  اإعطاء  على  املبني  نهجنا  يف 
بت�شجيع  الإ�شتمرار  ال  ،و�شيدفعنا  الي�مية  حياتنا  يف  ي�شتحقه 
‘ل �شنع املعرفة واحل�شارة لت�شبح بذلك  املبادرات الهادفة  كل 
ال�شارقة مهد النه�شة الثقافية والفكرية العربية والإ�شالمية".

- بداية الطريق.
الثانية  الدفعة  ال�شارقة خالل تكرمي  ال�شم� حاكم  قال �شاحب 
من م�شرفات احل�شانة 2018م : " نحن ننظر اإل اجليل القادم 
نظرة خا�شة وكاأننا نريد اأن تك�ن يف هذه البلدة مدينة فا�شلة اإن 
�شاء اهلل، ولن ياأتي ذلك اإل اأن يك�ن اإنتاجكم اأيها الآباء والأمهات 
اإنتاج �شالح، وما تزرع�نه يك�ن ه� بذرة �شاحلة يف هذا املجتمع 
وعندما بداأنا ن�شع يدنا على الن�سء منذ البداية كان هدفنا اأن 

ن�ؤ�ش�س بداية الطريق".

- توجيه املجتمع.
ن���ادي خ�رفكان  اف��ت��ت��اح  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
‘ل جانب  املعاقني  ن��ادي  " مهمة   : 2020م  للمعاقني ن�فمرب 
اإعطاء  وه��ي  كبرية  م�ش�ؤولية  هناك  وغ��ريه  والثقافة  الريا�شة 
الدرو�س والت�جيهات للمجتمع ولأ�شحاب الإعاقة اأنف�شهم حتى 

ل يزيدونها".

- الثقافة اأخالق.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف معر�س لندن الدويل للكتاب 
2017م : " الثقافة اأب�ابها كثرية وتريد لها و�شائل وتريد لها 
بنيان �شحيح ، الثقافة لي�شت ك�ب ماء اأ�شربه ، الثقافة تراكمات 
ياأخذها الفرد من ال�شغر ال اأن يكرب، الثقافة تريد لها قبل كل 

�شيء الأخالق".

- ممار�سة احلياة.
ال�شارقة  نادي  ا�شتقبال  ال�شارقة لدى  ال�شم� حاكم  قال �شاحب 
القدم لي�شت كباقي  " كرة   : 2019م  البديع  الريا�شي - ق�شر 
النظيف  اللعب  نريد   ، احلياة  القدم هي ممار�شة  كرة   ، الألعاب 
، ه��ذه ن�شيحة  ال��ك��رمي��ة  اللعبة  ل��ه��ذه  ��م  ق��يىّ ال���ذي فيه  ال��ه��اديء 

لل�شغار".

- جناح اجلهود.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف حفل تخريج طلبة جامعة 
ال�شارقة خريف 2018م : " م�شاعر فخٍر ونعتزاز نعي�شها يف كل 
ن�شاهد  ، عندما  ال�شارقة  التخريج يف جامعة  م��شم من م�ا�شم 
الذين  الأب��ن��اء  الن�ر من  م�شاعل  امل��ب��ارك من حملة  امل�كب  ه��ذا 
والعملي  ال���اق��ع��ي  امل���ؤ���ش��ر  جن��اح��ك��م  لأن  العلمي  ال��ن��ج��اح  ن��ال���ا 

لنجاحنا وجناح جه�دنا يف بناء �شروح العلم واملعرفة".

- ر�سالة احلكماء.
متحدون  حملة  حفل  خالل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  قال 
للراث 2017م : " لقد قادت ال�شارقة على مدى اأع�اٍم ط�يلٍة 
املحلي  ال�شعيد  ع��ل��ى  ال���رائ���دة  ال��راث��ي��ة  امل�����ش��اري��ع  م��ن  �شل�شلة 
الإن�شانية  حكماء  ر�شالة  ي���م��اً  نتجاوز  ومل  وال���دويل،  والعربي 
الذين قال�ا اإن احلكمة ل متنح نف�شها ملن يهمُل الأ�شالف لذلك 
عماًل  تتطلب  ال��راث  حماية  مهمة  اأن  نعرف  اأن  علينا  ينبغي 
جماعياً وتكاتفاً حقيقياً يبداأ بالأفراد واجلماعات وينتهي بالأمم 
اإل  تنظر  املعا�شرة  اأجيالنا  نرى  اأن  ال�شدر  يثلج  و   ، والثقافات 
متفاعاًل  حياً  ليظلىّ  فتعمل  وقيمته  معناه  وتعرف  بفخر  تراثنا 

وقائماً يف الأوطان".

- اأمل احلياة.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة خالل انطالق القافلة ال�ردية 
2016م : " هذه الأر�س ل ُت�شرق عليها �شم�ُس كل ي�م اإل وت�شنع 
 ، ال�شكن  اأم��اًل للحياة يف   ، العالج  اأم��اًل للحياة يف  اأم��اًل للحياة، 
ة النف�س ، اأماًل يف  اأماًل يف احلياة يف الكرامة، اأماًل يف احلياة يف عزىّ
احلياة لربية اأجيالنا القادمة ، كل ذلك ياأتي من عطاِء الإن�شان 

على هذه الأر�س" .

- غر�ض املعرفة.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة خالل حفل ت�شلم راية ال�شارقة 
عا�شمة للكتاب 2019 "اإن فل�شفتنا يف ال�شارقة وا�شحة ونحن 
ومنتج  ق���ي  اإقت�شاد  بناء  يريد  من  اهلل  ب��اإذن  عليها  م�شتمرون 
وت�شجيع  العلم  وت��ط���ي��ر  وم��راح��م  متما�شٍك  جمتمع  ب��ن��اء  اأو 
العامل  هذا  ومتميز يف  اإيجابي  دوٌر  لأمته  يك�ن  اأو  الإخ��راع��ات 
ويك�شب اإحرام القريب والبعيد فعليه اأن يبداأ بغر�س املعرفة يف 
التي يبداأ فيها  الأول  ال�شن�ات  ال�شغر منذ  الأف��راد منذ  عق�ل 
وعُي الإن�شان بالت�شكل فبهذه الطريقة ت�شمن بناء جيل قاريء 
م الأخالق على العلم  بعني ناقدة ومنحازٌة للخري العام جيٌل يقدىّ

- ت�سجيع التميز.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف حفل جائزة �شلطان لطاقات 
" نحن ن�شجع التميز يف جميع املجالت ، ل  2019م :  ال�شباب 
ل جماًل على اآخر ، فمجتمعاتنا حتتاج اأن يدفعها املتميزون  نف�شىّ
يف جميع املجالت ، ونحثكم على دخ�ل املجالت التي تتنا�شب مع 
�شتنبغ�ن فيها وهي  التي  املجالت  مي�لكم وم�اهبكم فهذه هي 
املجالت التي �شتمتع�ن اأنف�شكم بها ال اأق�شى حد ببذل اأق�شى 

طاقاتكم فيها .

- تطوير االإن�سان.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة لدى افتتاح املجمع الريا�شي 
مليحة 2018م :" نحن ن�شتطيع اأن نن�شئ املباين والطرق ولكن 
تط�ير الإن�شان والإرتقاء به ينبعث اأوًل من الفرد ذاته ،ثانياً من 
ال�شبل  لهم  نهيئ  فنحن  املجتمع  من  وكذلك  والدته  وم��ن  اأبيه 

ة". والأماكن اخلريىّ

- ا�ستقرار املجتمع.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة يف لقاء الإعالميني مبعر�س 
فرانكف�رت الدويل للكتاب 2018م : " الربية تبداأ من البيت 
، من اللبنة الأول ، اإذا اأ�شلحت هذا البيت، اأ�شلحت املجتمع كله 
يريد  ويتعلم  تط�ره  تريد  جمتمع  اأي  ا�شتقرار،  يريد  واملجتمع 

ا�شتقرار".

- ح�سيلة القيم.
الُكتىّاب  احت���اد  ل��ق��اء  خ��الل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شم�  ق��ال �شاحب 
والأدباء العرب 2017م : " الثقافة لي�شت مكا�شب ول تعد على 
الأ�شابع ول املكنات احلديثة و اأ�شحاب الثقافة ح�شيلتهم القيم 

و الفكر ال�شائب لكل م�شيبة ليك�ن راأيهم ه� الأ�ش�ب".

- م�سوؤولية كاملة.
املجال�س  روؤ���ش��اء  ل��ق��اء  عند  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 

البلدية 2018م : " اأنا بقدر ما اأعمل 

ويل عهد ال�سارقة : �سلطان القا�سمي قدم على مدى ن�سف 
قرن منوذجا متفردا يف القيادة و دعم االحتاد

خلدمة الإن�شان كذلك م�ش�ؤوليتي اأنا جتاه حتى البحر جتاه الربىّ 
كاملة  ال�شخر م�ش�ؤول م�ش�ؤولية  الطني جت��اه  امل��در جت��اه  جت��اه 

ولكن اأكرب م�ش�ؤوليتنا نحن ه� الإن�شان اأن نرتقي به".

- �سورة االإن�سانية.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة لدى افتتاح معر�س ال�شارقة 
الدويل للكتاب 2018م : " اأربع�ن �شنة بال ت�قف كل ما لدينا 
من طاقة وكل ما اأوتينا من فكر اأن نرتقي بالإن�شان هذا الإن�شان 
ال���ذي لي�س م��ن ت���اج��د على اأر����س ال�����ش��ارق��ة اأو دول���ة الإم����ارات 
الكلمة ال�شادقة واملحبة  اأي مكان نلتقي به يف  واإمنا الإن�شان يف 
والتعاون ب�ج�دنا نحن جميعاً يف اإن�شانية نتمنى اأن تكتمل �ش�رة 

الإن�شانية".

- دعم االأمة العربية.
قال �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة لدى افتتاح معر�س ال�شارقة 
ما  بكل  نق�م  ال�شارقة  هنا يف  "نحن   : 2018م  للكتاب  ال��دويل 
يدعم هذه الأمة العربية اأكان يف تراثها اأكان يف تاريخها اأكان يف 
لغتها ويف كل حاجة ويف كل الأب�اب ون�شارع والعمل �شاق ونحن يف 
ي�منا نبداأ لي�س من ال�شارقة واإمنا من تط�ان اأو من م�ريتانيا 

اأو من اأي بلد.".

- رعاية االأبناء.
ال�����ش��ارق��ة خ���الل ح��ف��ل الي�ني�شيف  ال�����ش��م��� ح��اك��م  ق���ال ���ش��اح��ب 
2018م : " اإن رعايتنا لأبنائنا واجٌب وتكليٌف من اهلل عزىّ وجل 
اأوًل  الإن�شاين  التف�ق  يف  منا  ورغبًة  وا�شتقرارنا  باأمننا  وال��ت��زام 

الذي اأعتربه ج�شراً للتف�ق يف كافة املجالت".

- اأ�س�ض �سليمة.
الي�ني�شيف  ح��ف��ل  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شم�  ���ش��اح��ب  وق���ال 
ر الأ�ش�س  2018م : " هدفنا يف اإمارة ال�شارقة كان وما زال اأن ن�فىّ
ر�شم  ُيبدع يف  و  ٌي�شارك  و مزدهر  م�شتقر  لبناء جمتمٍع  ال�شليمة 
امل�شتقبل وكذلك احلديث عن كيفية متكينهم من تنمية قدراتهم 
وباأحالمنا  ب��اأح��الم��ه��م  يليق  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  واج��ب��ات��ه��م  لأداء 
والإنتاج  ال��ع��م��ل  واأدوات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط���رت  فمهما  اأي�����ش��اً  ن��ح��ن 
و�شانع  التنمية  ب��اين  واإرادت���ه  وفكره  بطم�حه  الإن�شان  �شيبقى 

احل�شارات".

- دعم امل�سرح.
ق���ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة خ���الل م��ه��رج��ان ال�شارقة 
على  اأك���ان  امل�����ش��رح  ن��دع��م  " نحن   : 2019م  اخلليجي  للم�شرح 
امل�شت�ى املحلي اأو على امل�شت�ى اخلليجي اأو على امل�شت�ى العربي 
حتى  وال�شابات  ال�شباب  من  جياًل  يتبن�ا  اأن  امل�شرحيني  ون�شجع 
يرث�ا هذا امل�شرح لأننا كما نق�ل نحن كلنا زائل�ن ويبقى امل�شرح 

ما بقيت احلياة".

- حفظ البيئة.
�ش�رى  جمل�س  افتتاح  خ��الل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
ال�شارقة نحافظ على  :" ت��رون هنا يف  2019م  ال�شارقة  اأطفال 
كل الأ�شجار و جنمُع كل البذور و نحافظ على احلي�انات الربية 
ٌنكرثها ونعيدها يف الطبيعة نحاول اأن نرجع ال هذه الأر�س مثلما 
الربية ونحافظ  بالنباتات  ثانية  ن�شتزرعها مرة  اأن  كانت نحاول 

عليها كل ذلك ينبع من حر�شنا على بيئتنا على وطننا".

- دور قيادي.
�شامي�ن  ج��ائ��زة  حفل  خ��الل  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ق��ال 
ما�شرز 2017م : " نحن فخ�رون بالق�ل اإن ال�شارقة اأ�شبحت 
تعترب من�ذجاً للثقافة والراث يف دولة الإمارات العربية والعامل 
الآداب  قيم  ون�شر  دعم  يف  القيادي  بدورها  معروفة  وهي  العربي 
و�شع  لإي��ج��اد  لنا  املتاحة  بالإمكانيات  ف��خ���رون  نحن  والثقافة 
الإ���ش��الم��ي��ة وانتماوؤنا  ب��ني ج���ذورن���ا  امل��ث��ايل وامل���ت����ازن  ال��ث��ق��اف��ة 

التاريخي والراثي".

- ثقافة ووعي.
ق����ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة خ����الل م��ه��رج��ان امل�شرح 
اخلليجي 2017م : " لقد دع�نا باإ�شتمرار ال الإهتمام بامل�شرح 
املدر�شي لأنه يفرد ثقافة ووعياً م�شرحياً كما ينمي ذائقة املتفرج 
يعترب  مما  و�شل�كاً  وتن�شئة  تربية  و  الطفل  مب�شرح  الإهتمام  و 
بامل�شارح  الإه��ت��م��ام  و  امل���ه���ب  املبتكر  الطفل  ل�شخ�شية  اإع����داداً 
اجلامعي  امل�شرح  و  الفتيات  م�شارح  و  ال�شباب  م�شارح  و  الفئ�ية 
كلها ت�شهد بطاقات امل�ه�بني وامل�ه�بات وتلم�ٌس حلاجات الفئات 

الجتماعية".

- جمابهة الظالم.
ال�شارقة  معر�س  افتتاح  لدى  ال�شارقة  حاكم  ال�شم�  �شاحب  قال 
"جمابهة الظالم تك�ن بالن�ر والن�ر   : 2017م  الدويل للكتاب 
ه� الكلمة ال�شادقة والعلم النريىّ والثقافة التي ت�شتطيع اأن متالأ 

العق�ل اخلاوية"

قائد معطاء وهب فكره 
وحكمته خلدمة اأبنائه 
وجعل ال�صارقة تخطو 

خطوات ثابتة وواثقة على 
درب التميز والريادة
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• نورمان لي�صرت

   تعترب وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة اأن���ه م��ن غري 
اأي خ�شم لأمريكا  اأو  ت�شتخدم رو�شيا  اأن  املحتمل 
اآخر امل�جات الدقيقة اأو غريها من اأ�شكال الطاقة 
امل�جهة ملهاجمة مئات الدبل�ما�شيني واجل�ا�شي�س 

الأمريكيني املتمركزين يف اخلارج.
  وكان قد مت الإبالغ عن هذه الأعرا�س الغام�شة، 
2016 يف  املرتبطة بتلف الدماغ، لأول مرة عام 
هنا جاءت  ومن  ك�با،  املتحدة يف  ال�ليات  �شفارة 
ت�شميتها “متالزمة هافانا”. ويتجلى املر�س غري 
املعتاد يف فقدان ال�شمع والدوخة وال�شداع وكذلك 

م�شاكل الت�ازن والن�م.
   كما عانى ح�ايل 40 دبل�ما�شًيا كندًيا وعائالتهم 

املتمركزين يف هافانا من هذه الأعرا�س.
والكندي�ن  الأم��ري��ك��ي���ن  الدبل�ما�شي�ن  ت��اأث��ر     
فقط. ومل يبلىّغ اأي �شخ�س اآخر، دبل�ما�شي�ن من 
هذه  مثل  ع��ن  ك�بي�ن،  م�اطن�ن  اأو  اأخ���رى  دول 

امل�شاكل ال�شحية.
   واأو�شح اأحد العلماء، اأن اإنتاج �شعاع ف�ق �ش�تي 
الهجمات،  الأن���اع من  لأداء هذه  يكفي  ق�ي مبا 
ي��ت��ط��ل��ب م��رك��ب��ة ���ش��خ��م��ة ي��ع��ل���ه��ا م��دف��ع �ش�تي 
ولكان  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�شفارة  م��ن  بالقرب  عمالق 

احلي باأكمله �شاهدا على الهجمات.
الأ�ش�ات  اأن  الأك��رث غ��راب��ة، ه�  التف�شري    وك��ان 
ال��غ��ري��ب��ة ال��ت��ي ���ش��م��ع��ه��ا ال�����ش��ح��اي��ا ك��ان��ت زقزقة 
���ش��ر���ش���ر ج��ام��اي��ك��ي. ل��ك��ن مل����اذا اإذن ه��اج��م هذا 
والأمريكيني  الكنديني  الدبل�ما�شيني  البع��س 

فقط؟
تقارير  ك���ب��ا  الأول���ي���ة يف  ال��ق�����ش��اي��ا  اإل  اأ���ش��ي��ف��ت 
يف  اأم��ري��ك��ي��ني  وج�ا�شي�س  لدبل�ما�شيني  اأخ���رى 
ال�شني وفيينا وفيتنام والهند وم��شك�. ال�شك�ك 
ح�ل م�ش�ؤولية رو�شيا اأو ال�شني اأو ك�با عن هذه 

الهجمات مل يتم دعمها باأي دليل على الإطالق.
   وال�شتنتاجات امل�ؤقتة ل�كالة املخابرات املركزية 
م�ج�دة  طبية  ح��ال��ة  اإل  ع��زوه��ا  ميكن  اأن���ه  ه��ي 
وا�شتنتج  و����ش���غ����ط.  ب��ي��ئ��ي��ة،  وع����ام���ل  م�����ش��ب��ًق��ا، 
اأن  الفيدرايل فعال  التحقيقات  تقرير من مكتب 
ناجت  ج�شدي  نف�شي  مر�س  ه��ي  هافانا  متالزمة 

عن الإجهاد.
كال�شيكية  م��ظ��اه��ر  ه���ي  امل������ش���ف��ة  »العلل”    

ال�شطرابات  اجل�����ش��دي��ة:  النف�شية  ل��ل��ت��اأث��ريات 
ع�امل  ب�شبب  تتفاقم  اأو  ت�شببها  التي  اجل�شدية 
نف�شية.    ول �شك يف اأنه لتجنب اإذلل “ال�شحايا” 
واإحراجهم، مل تذكر ال�ليات املتحدة وكندا اأبًدا 
“تاأثري  اأن يك�ن �شبب ه�ؤلء املر�شى ه�  احتمال 
من  ب����دًل  ال����ذي  امل��ر���ش��ي،  ال���ه��م  او  ن��شيب�”، 
يف�شدها.  الإيحاء،  بق�ة  ال�شخ�س  �شحة  حت�شني 

عك�س تاأثري الدواء ال�همي.
   لقد �شبق ان اكدت يف فرباير 2019 اأن “تاأثري 
ه� التف�شري الأكرث عقالنية وو�ش�ًحا  ن��شيب�” 
لهذه الظاهرة الغريبة، بالنظر اإل ال��شائل غري 
مت  ال��ت��ي  والتقنية  العلمية  للتحقيقات  ال��ع��ادي��ة 

ن�شرها، دون جناح، لكت�شاف اأ�شل هذه اللم.
   وت�شري درا�شة وكالة املخابرات املركزية اإل اأنه 
بعد الإع��الن عن احل��الت الأول، ب��داأ املئات من 
م�ظفي ال�شفارة الأمريكية واملخابرات يف الت�شاوؤل 
لها  منها  يعان�ن  التي  امل�شاعفات  كانت  اإذا  عما 
نف�س الأ�شل. وقد قامت حك�مة ال�ليات املتحدة 
�شخ�س  اأي  مطالبة  خ��الل  من  امل�شكلة  بت�شخيم 
م�شاب مبثل هذه الأمرا�س اأو امل�شاكل ال�شحية اأو 
الأعرا�س غري املربرة باإبالغ روؤ�شائه بها. وقد اأدى 
ذلك اإل اآلف التقارير التي جعلت عمل املحققني 
تك�ن  اأن  املرجح  غري  من  اأن��ه  كما  �شع�بة،  اأك��رث 

هذه هجمات حقيقية.
15 م��ن عمالء  اأك���رث م��ن     وك�شف حم��ام ميثل 
وك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ال��ذي��ن ع��ان���ا م��ن هذا 
م�شكلة  ت�اجه  ال�كالة  اأن  “الهج�م”،  من  الن�ع 
اإدارة �ش�ؤون امل�ظفني ب�شبب متالزمة  خطرية يف 
التعيني  م�ظفيها  م��ن  ال��ع��دي��د  يرف�س  ه��اف��ان��ا: 
ل��ه��ذه الظ�اهر  ال��ت��ع��ر���س  يف اخل����ارج خ���ًف��ا م��ن 

الغريبة.
   وكما ه� مت�قع، تعر�س تقرير وكالة املخابرات 
ال��ف���ر لن��ت��ق��ادات م��ن قبل �شحايا  امل��رك��زي��ة على 
بتهمي�س  احلك�مة  اتهم�ا  الذين  الهجمات،  هذه 

معاناتهم.
اأن  يجب  اإن���ه  ال�شحايا  دع��م  وق��ال��ت جمم�عة     
اأنه تقييم ل�كالة واحدة،  ُينظر ال التقرير على 
تقرير  انتهاء  وينتظر  املركزية،  املخابرات  وكالة 
وزارة الدفاع وجمم�عة اخلرباء امل�شتقلني الذين 

يجرون حتقيقاتهم اخلا�شة.
ترجمة خرية ال�شيباين

ال� �صي اأي ايه ومتالزمة هافانا وتاأثري نو�صيبو...!

* كاتب �شحفي، وم�ؤلف كتب وا�شعة النت�شار منها “الكتاب الأ�ش�د لكندا الإجنليزية”، 
و”ق�شية جريار ب�ل”  و”حتقيقات ح�ل الأجهزة ال�شرية” و”اأ�شرار خيار كندا”، 

و”�شجني يف بانك�ك” “�شرية ذاتية«. 

ال�فاة  ح��الت  وبلغت  املا�شية.  الأربعة  الأي��ام  الي�مية يف 
اجلديدة 439، وهي الأقل خالل خم�شة اأيام.

 17.03 ارتفعت  اأ�شب�عيا  الإيجابية  ن�شبة احلالت  لكن 
الثاين  ك��ان���ن  يناير-   24 يف  املنتهي  الأ���ش��ب���ع  يف  باملئة 
 27 0.63 باملئة يف الأ�شب�ع املنتهي يف  مقارنة مع نح� 
اأوميكرون  متح�ر  ب�شبب  وذل��ك  الأول  -ك��ان���ن  دي�شمرب 

�شريع النت�شار.
ال�شاللت  ودرا���ش��ة  بر�شد  مكلف  ا�شت�شاري  فريق  وق��ال 
مبتح�ر  الإ����ش���اب���ات  م��ع��ظ��م  اإن  ال��ه��ن��د  يف  ال��ف��ريو���ش��ي��ة 
اإل  املنق�لني  اأع��داد  زي��ادة  رغ��م  كانت خفيفة  اأوميكرون 

امل�شت�شفيات واحلالت يف العناية الفائقة.

•• نيودلهي-رويرتز

ك�فيد-19 يف  اإ�شابات  اإن  اخل��رباء  كبار  بع�س من  ق��ال 
ت�شهد  قد  اأوميكرون  ملتح�ر  معظمها  ُيعزى  التي  الهند 
ارت��ف��اع��ا ح���ادا خ���الل الأ���ش��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة م�����ش��ريي��ن اإل 
امل�شت�شفيات  واأن  لآخ���ر  جمتمع  م��ن  يتف�شى  املتح�ر  اأن 
انخفا�س احل���الت يف  امل��ر���ش��ى رغ��م  امل��زي��د م��ن  ت�شتقبل 

املدن الكبرية.
 306064 ���ش��ج��ل��ت  ال��ه��ن��د  اإن  ال�����ش��ح��ة  وزارة  وق���ال���ت 
املا�شية  ال�شاعات الأربع والع�شرين  اإ�شابة جديدة خالل 
بانخفا�س نح� ثمانية باملئة عن مت��شط حالت الإ�شابة 

و���ش��ج��ل��ت امل����دن ال���ك���ربى، م��ث��ل دل��ه��ي، وم���م��ب��اي خالل 
الإ�شابات  اأعداد  انخفا�شا كبريا يف  املا�شيني  الأ�شب�عني 

بعدما بلغت زيادات قيا�شية.
الهندي  املجل�س  ع�ش�  �شال�نك  �ش�بها�س  الطبيب  وقال 
للبحث الطبي وال�قاية من ك�فيد اإن ال��شع قد يتغري 
والريفية.  احل�شرية  �شبه  املناطق  يف  املتح�ر  انت�شار  مع 
اأك��رث من ذروة يف  اأن ت�شهد البالد  املت�قع  اإن��ه من  وق��ال 

الإ�شابات خالل الأ�شابيع الثمانية اإل الع�شرة القادمة.
وه�  ملي�ن،   39.54 الهند  يف  الإ�شابات  اإجمايل  وبلغ 
ثاين اأكرب عدد اإ�شابات عامليا بعد ال�ليات املتحدة. وبلغ 

عدد ال�فيات ب�شبب الفريو�س يف الهند 489848.

توقع ا�صتداد موجة اإ�صابات اأوميكرون يف الهند

•• وا�صنطن-وكاالت

ال�شابق  اخل��ا���س  امل�����ش��ت�����ش��ار  ع��ر���س 
الأمريكي  ال���دف���اع  وزي����ر  م��ك��ت��ب  يف 
2017-2021 اأنت�ين ه�ملز اأبرز 
التي  ال�شمالية  الك�رية  ال�شيا�شات 
دونالد  ال�شابق  الرئي�س  اعتمدها 
ن�شبي  جن��اح  اإل  اأدت  والتي  ترامب 
يف البداية قبل اأن ت�ؤول اإل الف�شل 

لحقاً ب�شبب خطاأ ج�هري.
وكتب ه�ملز يف م�قع “1945” اأن 
2017 كانت �شنة “النار والغ�شب” 
ك�ريا  جتاه  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف 
اأول  يانغ  بي�نغ  اختربت  ال�شمالية. 
 4 يف  للقارات  عابر  بال�شتي  �شاروخ 
اأ�شابيع  بعد  وثانياً  )مت����ز(،  ي�لي� 
قليلة. و�شبه ه�ملز الربع الأول من 
قائماً  ك��ان  ال���ذي  بال��شع   2018
رئي�شاً  ج����اي-اإن  م���ن  انتخاب  قبل 

لك�ريا اجلن�بية.
�شارك  حيث  �شنغاف�رة  قمة  ودفعت 
الدفاع  وزارة  مت��ث��ي��ل  يف  ال���ك���ات���ب 
ق��م��ة هان�ي،  وب��ع��ده��ا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
العتقاد  اإل  املراقبني  من  العديد 
وان�شب  اآت����ي����اً.  ك����ان  ال��ت��غ��ي��ري  ب�����اأن 
و2020 على   2019 الهتمام يف 
بعناية،  امل��ر���ش���م��ة  اخل��ط��ة  ت��ع��زي��ز 
وت���اأرج���ح���ت ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة بني 
خطاب ال�شالم وال�شتعرا�س املذهل 
الأمر  النف�س.وانتهى  �شبط  لغياب 
يف ولية ترامب بر�شائل ود متبادلة 

مع الزعيم كيم ج�نغ اأون.
ولكن ح�شب الكاتب، بات ال��شع يف 

2022 م�شابهاً ل�2018.

االإهانة م�ستمرة
ت���ا���ش��ل ك���ري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة حتديث 
ت�ؤكده  اأم��ر  وه�  الن�وية،  اأ�شلحتها 
اأنظمة ال�ش�اريخ املبتكرة  اختبارات 
واخلطرية والتفعيل امل�شتمر ملراكز 
اأبحاث ال�شالح يف ي�نغبي�ن واأماكن 

اأخرى.

م�شت�شاراً  ه����مل���ز  ظ���ل  اجل����دي����دة. 
نهاية  ال�شمالية حتى  بك�ريا  خا�شاً 
اإدارة ترامب وعمل عن كثب  ولي��ة 

مع كبار امل�ش�ؤولني يف الإدارة.
ب�شرورة  الرئي�س  ت�جيهات  ك��ان��ت 
ورف�س  وا�شع  �شعيد  على  التفكري 
اأحد  ل��ل��م��ا���ش��ي. ل  اأ����ش���رى  ال��ب��ق��اء 
اأن  فهم  اجلميع  لكن  احل���رب،  اأراد 
بي�نغ يانغ مل ت�ؤمن قط باأن عقاباً 
حقيقياً �شياأتي من ال�ليات املتحدة 
باخت�شار،  غ��ريه��م��ا.  اأو  ال�شني  اأو 
تعلمت ك�ريا ال�شمالية التعاي�س مع 
العق�بات التي فر�شت �شابقاً عليها 
واأرادت  منب�ذة،  دولًة  و�شعها  وعلى 
لتحقيق  الأمل  م���ن  امل���زي���د  حت��م��ل 

اأهدافها ال�شراتيجية.

هكذا اأح�ست بال�سغط
و�شع فريق ه�ملز م�ش�دة مقرحات 
�شل�شلة  بعد  الق�مي.  الأمن  ملجل�س 
م�شاعدو  قل�س  الج��ت��م��اع��ات،  م��ن 
الرئي�س تلك املقرحات اإل ثالثة.

اختار الرئي�س ما عرف لحقاً با�شم 
حملة ال�شغط الأق�شى، التي �شملت 
الت�شعيدية  واخل��ط��اب��ات  العق�بات 
واخلنق امل�جه، واملخاطر ال�شمنية. 
ك��ان��ت احل��م��ل��ة ف��ع��ال��ة، ل��ف��رة من 
ال�قت. خف�شت اأكرث من 12 دولة 
اأو اأغلقت ن�شاطات الك�ري ال�شمايل 
الدول  تلك  فهمت  اأرا���ش��ي��ه��ا.  على 
تاأخذ  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  اأن 
ك�ريا ال�شمالية “على حممل اجلد 
الآن”. لقد كان تنفيذ العق�بات من 
الإطالق.  على  �شرامة  الأ���ش��د  بني 

واأح�شت ك�ريا ال�شمالية بال�شغط.

حني انهارت احلملة
القلق  ال����ن����ج����اح����ات  ه������ذه  ول��������دت 
كان  ال�������ش���ي���ا����ش���ي،  وال����ش���ت���ع���را����س 
باأن  مقتنعاً  الك�نغر�س  يف  البع�س 

الإدارة اأرادت احلرب.
ح��ني ك���ان ال��ك��ات��ب يف ���ش��ي���ل، طلب 

ال�شالم  مبادرات  يف  �شي�ل  وت�شتمر 
والتي  غالباً  واملهينة  املجدية  غري 
اأو  ي��ان��غ،  بي�نغ  ن��ظ��ام  عليها  ي��رد  ل 
م�ش�ؤولني  م���ن  ر����ش���ائ���ل  ع���رب  ي����رد 
مت�ا�شعي امل�شت�ى اإل درجة اإ�شعار 

اجلن�ب بالإهانة.
ال�����ش��م��ال��ي��ة حتت  ت������زال ك�����ري����ا  ل 
وال�شني  رو���ش��ي��ا  ل��ك��ن  ال���ع���ق����ب���ات، 
ك�ريا  ت�����ش��ر  ب��ي��ن��م��ا  ت��ن��ت��ه��ك��ان��ه��ا، 
اجل��ن���ب��ي��ة ع��ل��ى ح���اج���ة ال����لي���ات 
اأو  ا���ش��ت��ث��ن��اءات  اإق�����رار  اإل  امل��ت��ح��دة 

اإلغائها بالكامل.
عر�س  عن  منتظم  حديث  وهنالك 
اإع�����الن ���ش��الم اأح������ادي اجل���ان���ب مل 
نحن  مل��اذا  “اإذاً،  يانغ.  بي�نغ  تطلبه 
اأ�شاب  يف هذا امل�قف؟ لأن خطاأ ما 

�شيا�شتنا يف 2018” وفق ه�ملز.

اأوباما يحذر 
وترامب يوجه

املنتخب  اأوباما خلفه  الرئي�س  حذر 
م���ن ك����ري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ال��ت��ي كانت 
ترامب  واقتنع  ل��دي��ه.  الأول  القلق 
اإدارته لتخفيف  اأوباما ووجه  بكالم 
ذل��ك ال��ت��ه��دي��د، يف اأواخ����ر 2016، 
ل�شالح  ي��ع��م��ل  ه����مل���ز  ك�����ان  وح�����ني 
وكالة ال�شتخبارات الدفاعية، دعي 
وقيادة  ال���دف���اع  وزارة  م��ك��ت��ب  اإل 
فريق كبري لت�فري خيارات لالإدارة 

م��ن��ه ج��ن��دي اأم��ري��ك��ي اأن ي��ق���ل له 
اإل  ع��ائ��ل��ت��ه  اإر����ش���ال  ع��ل��ي��ه  ك���ان  اإذا 
ال������لي�����ات امل���ت���ح���دة، ق���ب���ل ان�����دلع 
املناوئ  احلرب. والإعالم الأمريكي 
ن�شر مقالت  ت��رام��ب  م��ن  فعل  لأي 
ك�ريا  ب���روب���اغ���ن���دا  ب��ب��غ��ائ��ي��اً  رددت 

ال�شمالية.
2017، حل رئي�س  يف ماي� )اأي��ار( 
ك�ريا اجلن�بية م�ن جاي اإن مكان 
الرئي�شة املدانة بارك ج�ن-هاي. يف 
حني مل تكن النتخابات، قط ح�ل 
ك�ريا ال�شمالية، مل يكن هنالك �شك 
اخليار  عنا�شر  م��ن  عن�شر  اأن��ه��ا  يف 

لدى ال�شعب الك�ري اجلن�بي.
امل�شت�شارين  اأح���د  م��ع  اج��ت��م��اع  ويف 
ال��ب��ارزي��ن مل�����ن، ���ش��م��ع ه���مل��ز  “لن 
وحني  تك�ن هنالك حرب ك�رية”. 
اأن  اإل  امل�شت�شار  انتباه  لفت الأخري 
حاجة  يف  تكن  مل  ال�شمالية  ك���ري��ا 
لإذن �شي�ل لتبداأ حرباً جديدة، اأعاد 
تكرار فكرته ببطء للت�شديد عليها، 

لكن يف 2018، تفكك كل �شيء.

كيف تنت�سر \
بيونغ يانغ باخلرة؟

امل�شتبد الك�ري ال�شمايل نف�شه الذي 
اأم�����ش��ى ع��ام��اً ي��ه��دد ب�����ش��ن هجمات 
الأمريكية  الأرا�����ش����ي  ع��ل��ى  ن����وي���ة 
الإ�شادة بفكرة  اإل  الأمر  وو�شل به 

اأمريكيني  �شيا�شيني  ق���ادة  اغ��ت��ي��ال 
اأ�شبح فجاأة  على الإع��الم الر�شمي، 

مهتماً بعقد قمة.
�شافر اأحد مبع�ثي م�ن اإل البيت 
الأب���ي�������س لإي�������ش���ال رغ���ب���ة ك��ي��م يف 
القمة، وح��ذر ع��دي��دون مب��ن فيهم 
الكاتب نف�شه، البيت الأبي�س ب�شدة 
على  املتحدة  ال���لي��ات  م�افقة  من 
وا�شنطن  �شتع�د  اإذ  بكيم،  الجتماع 
بي�نغ  وتنت�شر  ماأل�فة  اأمن��اط  اإل 

يانغ عليها باخلربة.
�����ش����ردد ب���ي����ن���غ ي���ان���غ ك����ل الأم�������ر 
ال�����ش��ح��ي��ح��ة. و���ش��ت��ج��ع��ل ال����لي���ات 
املتحدة تفاو�س نف�شها، وهي مهارة 

اأتقنتها طيلة عق�د من املمار�شة.
من خالل العمل عرب احلد الأعلى 
ال���ع���دواين، �شتح�شل  م��ن اخل��ط��اب 
اإذا  ت��ن��ازلت  ع��ل��ى  ال�شمالية  ك���ري��ا 
وعلى  قلياًل،  ول���  نربتها،  خف�شت 
م���ك���اف���اآت ح���ت���ى ول������ واف����ق����ت على 

احل�ار وح�شب.
مبغادرة  ال�شمالية  ك���ري��ا  ���ش��ت��ه��دد 
املحادثات و�شتكافئها وا�شنطن على 
املفاو�شات،  ط��ال��ت  وك��ل��م��ا  ال��ب��ق��اء. 
اأي  ات����ف����اق،  اإل  ال��ت������ش��ل  ي�����ش��ب��ح 
ات��ف��اق على الإط����الق، ه��دف��اً ع��س 

احل�ش�ل على نتيجة جيدة.
حذروا  امل�����ش���ؤول��ني  اأن  الكاتب  ت��اب��ع 
ومناف�شي  اأ����ش���دق���اء  م��راق��ب��ة  م���ن 
اإ����ش���ارة على  اأي  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 
���ش��ع��ف ال��ت�����ش��م��ي��م الأم���ري���ك���ي مع 

ك�ريا ال�شمالية.
ل� لينت وا�شنطن م�قفها، ف�شريون 
ل�شتئناف  اأخ�����ش��ر  ����ش����ءاً  ذل���ك  يف 
اإن��ه ل يجب   ال��ع��الق��ات. وق��ال علناً 
التي  ال�شمالية  ك�ريا  قمة مع  عقد 
مما  اأك��رث  العق�بات  تخفيف  تريد 
ت��ري��د وا���ش��ن��ط��ن امل��ح��ادث��ات. “لكن 
ال���رئ���ي�������س واف������ق ع���ل���ى امل���ح���ادث���ات، 
وعادت ك�ريا ال�شمالية اإل الأمناط 
ال�����ق�����دمي�����ة، واأل������غ������ي ع�����ام�����ان من 

اجله�د«.

ما اخلطاأ الذي ارتكبه ترامب فاأف�صل �صيا�صته جتاه كيم؟

•• وا�صنطن-وكاالت

ق����ال وزي�����ر ال����دف����اع الأوك�������راين 
بالده  اإن  ري��زن��ي��ك���ف  اأول��ي��ك�����ش��ي 
ثانية  اأ����ش���ل���ح���ة  ���ش��ح��ن��ة  ت���ل���ق���ت 
م���ن ال����لي���ات امل��ت��ح��دة يف اإط���ار 
اإجمالية  بقيمة  دفاعية  م�شاعدة 

200 ملي�ن دولر.
�شت�ا�شل  اإن��ه��ا  وا�شنطن  وق��ال��ت 
دع����م اأوك����ران����ي����ا و����ش���ط خم���اوف 
غربية  دول  وب�������ني  ك���ي���ي���ف  يف 
األ�ف  ع�شرات  ح�شد  بخ�ش��س 
اجل���ن����د ال����رو�����س ع��ل��ى احل����دود 

الأوكرانية.
وت��ن��ف��ي رو����ش���ي���ا اع���ت���زام���ه���ا �شن 

هج�م ع�شكري على جارتها.
وك���ت���ب زي��زن��ي��ك���ف ع��ل��ى ت�ير 
اأكرث  كييف!  يف  الثاين  “الطائر 
الأ�شلحة  م���ن  طن�������ا   80 م���ن 
الدفاعية  ال������ق������درات  ل���ت���ع���زي���ز 
لأوك���ران���ي���ا م���ن اأ���ش��دق��ائ��ن�����������������ا يف 
ال���لي��ات امل��ت��ح��دة! وه��ذه لي�شت 

نهاية املطاف«.
وو�شلت اإل العا�شمة الأوكرانية 
 90 بنح�  ت��ق��در  �شحنة  ال�شبت 
طنا من “م�شاعدة اأمنية فتاكة” 
وافقت  حزمة  من  ذخ��رية،  بينها 
ع���ل���ي���ه���ا ال�������لي������ات امل����ت����ح����دة يف 

دي�شمرب )كان�ن الأول(.
اأمريكي�ن  م�ش�ؤول�ن  وق��ال  ه��ذا 
بانتظام  ت��ن��اق�����س  ح��ك���م��ت��ه��م  اإن 
ع����دداً م��ن ال����دول وال�����ش��رك��ات يف 

اأوروبا، وال�شرق الأو�شط، و�شمال 
اإنتاج  لتكثيف  واآ���ش��ي��ا  اأف��ري��ق��ي��ا، 
اإذا  اأوروب�����ا،  اإل  الطبيعي  ال��غ��از 
اإل  اأدى غ���زو رو���ش��ي لأوك��ران��ي��ا 

نق�س الغاز.
“وزارة  اإن  امل�ش�ؤولني  اأح��د  وق��ال 
اخلارجية بقيادة كبري م�شت�شاري 
اآم������س ه��شتني،  ال��ط��اق��ة،  اأم���ن 
املا�شية  الأ����ش���اب���ي���ع  يف  و���ش��ع��ت 
ل�شتك�شاف  عاملية  ا�شراتيجية 
ال��ط���ارئ لإع��ادة ت�جيه  خيارات 
وزيادة اإمدادات الغاز من مناطق 

خمتلفة من العامل«.
وذكرت وكالة رويرز يف الأ�شب�ع 
اأن ه��شتني كان يتحادث  املا�شي 
ودون  ال����ط����اق����ة،  �����ش����رك����ات  م�����ع 
لكن  الإن��ت��اج،  زي���ادة  اإل  التطرق 
الذي و�شفته  الأمريكي  امل�ش�ؤول 
زيادة  اإن  ق��ال  بالرفيع،  ال�شبكة 
اأن  بيد  بالفعل،  ن�ق�شت  الإن��ت��اج 
“ال�شركات تدرك اأن زيادة الإنتاج 
باملخاطر  حم��ف���ف��ة  ت���ك����ن  ق���د 

و�شت�شتغرق وقتاً«.
امل�شاركة  اإن الدول  امل�ش�ؤول  وقال 
الرنويج  ت�����ش��م��ل  امل���ح���ادث���ات  يف 
“ت�ا�شل  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  وق���ط���ر، 
عاملياً،  ك����ان  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 

من �شن هج�م على اأوكرانيا “يف 
اأي وقت«.

وت�فر رو�شيا حاليا لأوروبا اأكرث 
اإم���دادات���ه���ا من  %40 م��ن  م��ن 
وفقا لإح�شاءات  الطبيعي،  الغاز 

اأوروبية.
الإدارة  يف  ك��ب��ري  م�����ش���ؤول  وق����ال 
الأمريكية يف وقت �شابق من هذا 
التاأثري  ج��ي��داً  “ندرك  ال�����ش��ه��ر: 
املحتمل خلف�س اإمدادات الطاقة 
الأوروبية  ال�ش�ق  على  الرو�شية 
ونعمل  العاملي،  ال�شعيد  على  اأو 
املخاطر  ه��ذه  لتحديد  جاهدين 
واإدارتها من خالل جمم�عة من 

خيارات الط�ارئ«.
من  اإن  ال�����ش�����������������������ب��ك��ة  وت��ق���������������������������ل 
احل���رب  ت��ع�����ش��ف  اأن  امل��ح��ت��م�����������������ل 
ب�شكل  واأوك����ران����ي����ا  رو����ش���ي���ا  ب���ني 
العاملية،  الطاق�����ة  باأ�ش�اق  كبري 
ح��ي��ث اأن رو���ش��ي��ا ه��ى امل��ن��ت��ج رقم 
ال��ع��ال��������������م بعد  ف���ى  ل���ل���ب���رول   2

ال�ليات املتحدة.
رو���ش��ي��ا كمية كبرية  ت�����ش��در  ك��م��ا 
اأوروب����ا  اإل  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن 
ع���رب اأوك����ران����ي����ا، وه����ي ����ش���ادرات 
ب�شدة  ت��ت��ع��ط��ل  اأن  امل���رج���ح  م���ن 
التي  والأ�����ش����رار  احل����رب  ب�شبب 

وحلفاوؤها  وا�شنطن  حت��دد  حيث 
لجتياز  ال����الزم����ة  الإم�����������دادات 
كان  اإذا  وال��رب��ي��ع  ال�شتاء  ف�شلي 

هناك نق�س يف الغاز«.
وق�����ال امل�������ش����ؤول الأم���ري���ك���ي اإن 
“متقدمة  مرحلة  يف  املناق�شات 

�شاكي،  ج���ني  الأب���ي�������س،  ال��ب��ي��ت 
املا�شي  الأ�شب�ع  يف  لل�شحافيني 
و�شط  جت������رى  امل�����ح�����ادث�����ات  اإن 
حت��ذي��رات م��ن ال���لي��ات املتحدة 
من و�ش�ل رو�شيا اإل مرحلة من 
ميكنها  ال��ذي  الع�شكري  احل�شد 

اإل حد ما” وتهدف اإل طماأنة 
املت�ترين،  الأوروب���ي���ني  احل��ل��ف��اء 
على  ع���ق����ب���ات  ف���ر����س  اأن  ع���ل���ى 
ال�ليات  م��ع  بالتن�شيق  رو���ش��ي��ا 
اإل رد فعل  ي�����ؤدى  ل��ن  امل��ت��ح��دة، 

عنيف على القت�شاد الأوروبي.

الأوروبيني  احللفاء  قلق  ويكمن 
ت�شليح  احتمال  يف  خ��ا���س  ب�شكل 
الغاز  م���ن  ل�������ش���ادرات���ه���ا  رو����ش���ي���ا 
العق�بات  على  ل��ل��رد  اأوروب����ا  اإل 

الغربية.
وق��������ال��������ت امل������ت������ح������دث������ة ب����ا�����ش����م 

احلي�ية  التحتية  بالبنية  تلحق 
للطاقة.

امل�ش�ؤول  ع����ن  ال�����ش��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 
الأمريكي اأن “احلرب �شيك�ن لها 
البرول  اأ�شعار  على  كبري  تاأثري 
اأ�ش�اأ”،  ال��ت�����ش��خ��م  و���ش��ت��ج��ع��ل 
ال�ليات  ع��م��ل��ت  ال�����ش��ب��ب  ول��ه��ذا 
املتحدة ب�شكل مكثف يف ال�شهرين 
امل��ا���ش��ي��ني مل��ح��اول��ة ت��ع���ي�����س اأي 
ميكن  حمتملة  ج��ان��ب��ي��ة  اأ����ش���رار 
العق�بات  اأو  احل��رب  تلحقها  اأن 
بالقت�شاد  اأو كالهما،  ال�شديدة، 

العاملي.
ونقلت ال�شبكة عن م�ش�ؤول كبري 
اآخر يف الإدارة الأمريكية يف وقت 
قررنا،  “مهما  ال�شهر  هذا  �شابق 
بالتن�شيق مع حلفائنا و�شركائنا، 
ف����اإن����ن����ا م�������ش���ت���ع���دون لإي���������ش����ال 
ب��اه��ظ على  ح���د  اإل  ال��ت��ك��ال��ي��ف 

القت�شاد الرو�شي«.

كييف تتلقى ال�سحنة الثانية من االأ�سلحة االأمريكية

وا�صنطن تعد ل�صرتاتيجية لزيادة اإنتاج الغاز اإذا غزت رو�صيا اأوكرانيا

مقتل ثاين �صحافية يف املك�صيك خالل اأ�صبوع 
•• تيجوانا-اأ ف ب

اأنها تخ�شى على حياتها  اأعلنت  املك�شيك �شحافية  اغتيلت يف 
منذ عدة �شن�ات.

والغتيال ه� الثاين الذي ي�شتهدف مهنًيا يف جمال الإعالم 
خالل اأ�شب�ع يف مدينة تيخ�انا ال�اقعة �شمال غرب املك�شيك 
مالدونادو  ل�رد�س  قتلت  املتحدة.  ال�ليات  مع  احل��دود  على 
بح�شب ما  ل�بيز “باإطالق نار بينما كانت على منت �شيارة”، 

اكدت النيابة العامة ل�لية باها كاليف�رنيا يف بيان.
اأنها كانت تعمل �شحافية، معلنًة فتح  العامة  النيابة  واأف��ادت 

حتقيق.
واأفادت �شحيفة زيتا تيخ�انا، باأنىّ دوي اإطالق نار �ُشمع قرابة 
اآخ��ر ه�  اغتيل �شحايف  تيخ�انا.  18،20 يف حي يف  ال�شاعة 

امل�ش�ر مارغاريت� مارتينيز الثنني املا�شي يف تيخ�انا اأي�شاً. 
كان مارتينيز يعمل ل�شالح ال�شحيفة الي�مية زيتا اإل جانب 
العامة  النيابة  واأع��ل��ن��ت  ت��ق��ري��ر.  لإع����داد  اأج��ان��ب  �شحافيني 
التحقيق ح�ل مقتله. عملت  احتمال يف  اأي  ت�شتبعد  لن  اأنها 
ال�شحافية التي اغتيلت الأحد ل�شالح �شركة اإعالمية ميلكها 
حاكم ولية باها كاليف�رنيا من 2019 حتى 2021 خامي 

ب�نيال املنتمي اإل ائتالف داعم حلزب م�رينا احلاكم.
وكانت ال�شحية قد فازت منذ اأيام بدع�ى ق�شائية �شد هذه 
ب�شبب  �شن�ات   9 منذ  الق�شاء  اأم���ام  تالحقها  التي  ال�شركة 
املك�شيكية. وطلبت  ال�شحافة  اأف��ادت  تع�شفي، بح�شب ما  طرد 
ال�شحية منذ �شنتني اأو ثالث من رئي�س اجلمه�رية اندري�س 
وقالت  مان�يل ل�بيز اوبرادور” الدعم وامل�شاعدة والعدالة”، 
اأعيد ن�شره على  بح�شب فيدي�  “هناك خ�شية على حياتي”، 

واأ�شافت  مقتلها.  اإع��الن  ل��دى  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 
يف �شاأن احلاكم ب�نيال “اأنا يف حماكمة معه منذ 6 �شن�ات”، 

مت�جهًة اإل رئي�س البالد خالل اأحد م�ؤمتراته ال�شحافية.
واأحالها الرئي�س اإل املتحدث با�شمه “لي�شاعدها ويدعمها يف 

حتقيق العدالة ولتفادي اأي ا�شتغالل لل�شلطة«.
املنظمة غري احلك�مية مرا�شل�ن بال حدود  واأعلنت مندوبة 
يف املك�شيك بالبينا فل�ري�س يف حديث لفران�س بر�س اأنه يجب 
 7 اغتيل  ر�شمية.  بحماية  مالدونادو  حظيت  اإذا  مما  التاأكد 
لفران�س  ت��ع��داد  بح�شب  املك�شيك  يف   2021 يف  �شحافيني 

بر�س.
بالن�شبة  العامل  يف  خط�رة  البلدان  اأك��رث  من  املك�شيك  وُتعد 
املخدرات  انتقام ع�شابات جتار  ي�اجه�ن  الذين  لل�شحافيني 

النا�شطة يف عدد من وليات البالد وعددها 32.
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عربي ودويل

اأ�شيب ثالثة اأ�شخا�س بجروح اإثر عملية طعن ب�شكني قام بها رجل 
العا�شمة  ب��شط  مرو  يف  نف�شية  ا�شطرابات  من  يبدو  كما  يعاين 

ت�ن�س كما علمت وكالة فران�س بر�س لدى وزارة الداخلية الثنني.
اإيطاليا  يف  يقيم  ك��ان  ال��ذي  املهاجم  اإن  ال����زارة  يف  م�ش�ؤولة  وقالت 
“يعاين من م�شكالت نف�شية بح�شب   2020 وعاد ال ت�ن�س منذ 

عائلته” م��شحة ان اأيا من اجلرحى مل ي�شب بجروح خطرة.
واأ�شافت اأن حتقيقات جارية “لتحديد ظروف وطابع هذا العمل” 

الذي وقع م�شاء الأحد.
وقالت نقابة لل�شرطة على �شفحتها على في�شب�ك الأحد اإنه “على 
اإثر ت�اجد زمالئنا التابعني مل�شلحة تاأمني و�شائل النقل العم�مي 
بادارة �شرطة النجدة ب�شدد تاأمني حمطة باب علي�ة واثناء ت�قف 
املرو لحظ زمالوؤنا حركة غري عادية وتدافعا عنيفا بني الركاب 

ق�شد اخلروج هربا من �شيء ما”.
اأن  ليكت�شف�ا  العربات  داخ��ل  زمالوؤنا  انت�شر  الف�ر  “على  واأ�شافت 
اأحدهم ب�شدد طعن الركاب ب�ا�شطة �شكني وقد متكن من طعن 3 
ركاب”. �شيطر رجال ال�شرطة على املهاجم الذي مل تك�شف ه�يته 

بعدما حاول طعنهم اأي�شا.

اإن��ه مل يتم حتى الآن  اأم�س  قال وزي��ر امل��ال اللبناين ي��شف اخلليل 
“ولكن الأرقام   2022 حتديد �شعر �شرف ال��دولر يف م�ازنة عام 
قد ل تك�ن بعيدة عما يحكى” عن اأ�شعار تراوح بني 15 و20 األف 

لرية للدولر بح�شب ما اأفاد تلفزي�ن اجلديد.
وكان وزير املال ي�شري بذلك اإل الأ�شعار التي اأوردتها وكالة رويرز 
ي�م اجلمعة عندما قال م�شدر ر�شمي لبناين اإن لبنان �شيطبق هذا 
عن  ذل��ك  يف  مبتعدا  امل���ازن��ة  م�شروع  يف  الت�شغيلية  للنفقات  ال�شعر 

ال�شعر الر�شمي الذي ا�شتخدم �شابقا وه� 1500 لرية للدولر.
لبنان  ان��زلق  منذ  قيمتها  من  باملئة   90 من  اأك��رث  اللرية  وفقدت 
2019. ول يزال �شعر ال�شرف الر�شمي  اإل الأزم��ة املالية يف عام 
1500 لرية للدولر فيما تتغري العملة يف ال�ش�ق امل�ازية و�شجلت 

اأكرث من 23 األفا الي�م الثنني.
اأ�شهر  اأكرث من ثالثة  واجتمعت احلك�مة الي�م للمرة الأول منذ 
ا�شتكمال  حلني  الثالثاء  غد  من  اعتبار  متتالية  جل�شات  و�شتعقد 

مناق�شة امل�ازنة واإقرارها.

تخطت ق�ة ث�ران بركان جزر ت�نغا يف 15 كان�ن الثاين يناير ق�ة 
نا�شا،  وكالة  يف  علماء  اأعلن  ما  بح�شب  الن�وية،  هريو�شيما  قنبلة 
بينما حتدث ناج�ن من هذه الكارثة الثنني عن ق�ة ع�شف “هزت 

دماغهم”.
باأنىّ بركان ه�نغا ت�نغا-ه�نغا هاباي  واأفاد مر�شد الأر�س يف نا�شا 
نفث دخاناً على �شكل فطر بلغ ارتفاعه 40 كلم خالل ث�رانه الذي 
م�جات  اإل  واأدى  كلم،   9000 بعد  على  األ�شكا  حتى  دوي��ه  �شمع 

ت�ش�نامي.
واأعلنت نا�شا اأن ث�ران الربكان بلغ ق�ة تخطت مبئات املرات القنبلة 
الن�وية الأمريكية التي اأ�شقطت على مدينة هريو�شيما اليابانية يف 
 15 15 كيل�طن اأي  1945، وُق��درت ق�تها بح�ايل  اآب اغ�شط�س 

األف طن من مادة تي ن تي.
وقال العامل يف وكالة نا�شا جيم غارفني يف من�ش�ر “نعتقد اأن كمية 
الطاقة املنبثقة عن ث�ران الربكان م�ازية لكمية تي ن تي تراوح 

بني 5 و30 ميغاطن )5 اإل 30 ملي�ن طن(.
ال�اقعة  الربكانية  اأباد اجلزيرة  الربكان  اأن ث�ران  ال�كالة  واأعلنت 

على بعد نح� 65 كلم �شمال ن�ك� ال�فا عا�شمة ت�نغا.
األف   100 وغطت ق�شرة رماد �شامة اجلزيرة التي يقطنها ح�ايل 
واأبادت  الزراعية،  املحا�شيل  ال�شرب، ودمرت  مت مياه  و�شمَّ �شخ�س، 

قريتني على الأقل بالكامل.

عوا�صم

 تون�ص

بريوت

وا�ضنطن

الهند تكرم اأحد رموز حركة ال�صتقالل 
•• نيودلهي-اأ ف ب

اأ�شيء ن�شب تذكاري ثالثي الأبعاد يف ني�دلهي تكرميا لأحد رم�ز حركة 
ال�شتقالل الهندية �ش�بها�س �شاندرا ب�ز الذي حتالف مع دول املح�ر �شد 

امل�شتعمرين الربيطانيني خالل احلرب العاملية الثانية.
اأن  امل�شلحة معتربا  املقاومة  املهامتا غاندي، اختار  الذي عا�شر  وكان ب�ز 
واإمرباط�رية  النازية  اأملانيا  من  وتقرب  كافية،  لي�شت  ال�شلمية  املقاومة 

اليابان با�شم مناه�شته لال�شتعمار.
وه� يحظى باحرام كبري يف بالده. واأ�شاد رئي�س ال�زراء ناريندرا م�دي 
ا�شتقالل  “بطل عظيم يف  اإن���ه  ق��ائ��ال  ب��ه  ت��راأ���س الح��ت��ف��ال الأح����د  ال���ذي 

الهند«.
واأن�شئ الن�شب قرب ب�ابة الهند يف ني�دلهي، وهي �شرح �شممته ال�شلطات 
منا�شبة  يف  الأول،  العاملية  احل���رب  قتلى  ل��ذك��رى  تخليدا  ال�شتعمارية 

الذكرى 125 مليالد ب�ز يف 23 كان�ن الثاين-يناير 1897.
وب�ز الذي �شجنه الربيطاني�ن مرات عدة، متكن من اخراق مراقبتهم 
للذهاب اإل اأملانيا يف العام 1941، ثم اإل اليابان يف العام 1943، وح�شد 

�شرق  جن�ب  يف  الهن�د  املغربني  دع��م 
هندي  وط��ن��ي  جي�س  لتاأ�شي�س  اآ���ش��ي��ا 
م��ت��م��رد. وي��ع��ت��ق��د ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع 
اأن���ه قتل يف ح���ادث حتطم ط��ائ��رة يف 
تاي�ان عام 1945. لكن العديد من 
وبداأت  ذل��ك  ت�شديق  رف�ش�ا  الهن�د 
تراوحت  نظريات  الأث��ر  على  تنت�شر 
نهاية  ال����ط�����ع����ي  الخ�����ت�����ف�����اء  ب�����ني 
قبل  م��ن  حماكمته  لتجنب  احل���رب 
الربيطانيني واأ�شره من قبل الحتاد 
مع�شكرات  يف  واحتجازه  ال�ش�فياتي 

اعتقال.

معركة كردية خال�صة.. انتخابات رئا�صة العراق ت�صتعل

حمللون: اأر�ض خ�سبة لتفريخ املتطرفني

ال�صجون رهان ا�صرتاتيجي لداع�ش يف ال�صرق الأو�صط 

تطبيق وي ت�صات ال�صيني يغلق ح�صاب رئي�ش الوزراء الأ�صرتايلجون�صون ياأمر بالتحقيق ب�صاأن مزاعم بالتمييز �صد م�صرعة م�صلمة 
وذك���ر م��ق��ر احل��ك���م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة “طلب رئ��ي�����س ال�����زراء 
ياأخذ  غ��ن��ي...  ن�شرت  النائبة  مزاعم  ب�شاأن  حتقيق  اإج���راء 

رئي�س ال�زراء هذه املزاعم على حممل اجلد«.
اإنه  الن�شباط احلزبي  �شبن�شر كبري م�ش�ؤويل  وقال مارك 
حم�س  اأن��ه��ا  اأك���د  ال��ت��ي  غني  م��زاع��م  يف  املق�ش�د  ال�شخ�س 
كذب وافراء. واأ�شاف “مل اأ�شتخدم هذه الكلمات املن�ش�بة 
اأن  الأح��د  ال����زراء  رئا�شة  وذك��ر متحدث من  اإيل مطلقا«. 
ج�ن�ش�ن التقى بغني ملناق�شة مزاعمها “�شديدة اخلط�رة” 
غني  قدمت  عندما  اأن��ه  واأ���ش��اف   .2020 مت���ز  ي�لي�  يف 
ب��ت��ق��دمي �شك�ى  اأو���ش��اه��ا ج���ن�����ش���ن  م��زاع��م��ه��ا لأول م���رة، 

ر�شمية حلزب املحافظني.

•• لندن-رويرتز

باإجراء  ج�ن�ش�ن  ب�ري�س  الربيطاين  ال����زراء  رئي�س  اأم��ر 
طردها  مت  اإن��ه  قالت  م�شلمة  م�شرعة  مزاعم  ب�شاأن  حتقيق 
من من�شبها ال�زاري ل�شع�ر زمالئها بعدم الرتياح ب�شبب 

ديانتها �شمن اأ�شباب اأخرى.
ال��ت��ي ف��ق��دت من�شبها  ن�����ش��رت غ��ن��ي )49 ع���ام���ا(،  وق��ال��ت 
ل�شحيفة   ،2020 �شباط  ف��رباي��ر  يف  للنقل  دول��ة  ك���زي��رة 
�شنداي تاميز اإن م�ش�ؤول عن الن�شباط احلزبي يف الربملان 
اأبلغها اأن م�شاألة اإنها م�شلمة اأثريت خالل املناق�شات املتعلقة 

باإقالتها.

اأن  “اأرى  ال�شينات�ر:  وق��ال  م�ري�ش�ن.  مكتب  من  الر�شمية 
وي ت�شات هي �شركة ي�شيطر عليها احلزب ال�شي�عي ال�شيني 
ع��ن ك��ث��ب، وي�����ش��ل ه���ذا اإل م�����ش��ت���ى ال��ت��دخ��ل الأج��ن��ب��ي يف 

دميقراطيتنا، ويف عام النتخابات، ولي�س اأقل من ذلك«.
ومل ي�شدر تعليق على الف�ر من مكتب رئي�س ال�زراء. وباءت 
اجله�د لل��ش�ل اإل ح�شاب م�ري�ش�ن على وي ت�شات �شباح 
اأم�س الثنني يف ال�شني بالف�شل. وباأكرث من مليار م�شتخدم 
املرا�شلة  تطبيقات  اأك���رث  اأح���د  ت�شات  وي  يعد  ال��ع��امل،  ح���ل 
�شي�عاً يف العامل. وتفر�س احلك�مة ال�شينية بانتظام رقابة 
ع��ل��ى امل��ح��ت���ى ال���ذي ي��ع��د ح�����ش��ا���ش��اً، مب��ا يف ذل���ك وي ت�شات، 

اململ�ك ل�شركة تين�شنت القاب�شة املحدودة.

•• بكني-وكاالت

ع��ل��ى م��ا يبدو  ت�����ش��ات  ال�����ش��ي��ن��ي وي  امل��را���ش��ل��ة  اأغ��ل��ق تطبيق 
دفع  ما  �شك�ت م�ري�ش�ن،  الأ���ش��رايل  ال���زراء  رئي�س  ح�شاب 
اخلدمة  ملقاطعة  ال��دع���ة  اإل  ال�شي�خ  جمل�س  اأع�شاء  اأح��د 
جيم�س  ال�شينات�ر  ع��ن  بل�مربغ  وك��ال��ة  ونقلت  ال��ربمل��ان.  يف 
لال�شتخبارات  امل�شركة  الربملانية  اللجنة  رئي�س  باتر�ش�ن، 
والأمن، اأم�س الثنني اإن فريق رئي�س ال�زراء ي�اجه م�شكلة 

يف ال��ش�ل اإل ح�شابه على وي ت�شات منذ اأ�شهر.
وقال ملحطة اإذاعة 4 بي.�شي اإن �شيطرة احلك�مة على احل�شاب 
الحتجاجات  رغ��م  ال��ث��اين  -ك��ان���ن  يناير  اأوائ����ل  يف  ت�قفت 

••بغداد-وكاالت

العليا  الحتادية  املحكمة  بت  ع�شية 
الأول  اجلل�شة  ب�شرعية  ال��ع��راق  يف 
يبدو  عدمها،  من  اجلديد  للربملان 
اأن اخلالف بني احلزبني الرئي�شيني، 
ال�طني  والحت�������اد  ال���دمي���ق���راط���ي 
رئا�شة  من�شب  ح�ل  الكرد�شتانيني، 
ج��م��ه���ري��ة ال����ع����راق ق���د ب��ل��غ نقطة 

الالع�دة.
احل�����زب�����ني  اأن  ال�������ا�������ش������ح  وم���������ن 
العراق  رئ��ا���ش��ة  معركة  �شيخ��شان 
مبر�شحني متناف�شني، هما الرئي�س 
ال��ع��راق��ي احل���ايل ب��ره��م ���ش��ال��ح عن 
الحتاد ال�طني الكرد�شتاين، ووزير 
ه��شيار  ال�شابق  العراقي  اخلارجية 
الدميقراطي  احل����زب  ع��ن  زي���ب���اري 

الكرد�شتاين.
املعركة  ه�����ذه  م���راق���ب����ن  وي���ع���ت���رب 
 2018 ل�شيناري�  تكرارا  ال��شيكة 
ال�طني  الحت��اد  ف��از مر�شح  عندما 
الكرد�شتاين اآنذاك، الرئي�س احلايل 

برهم �شالح.
اإقليم  يف  الإع������الم  و���ش��ائ��ل  وك���ان���ت 
ك��رد���ش��ت��ان ال��ع��راق اأع��ل��ن��ت ع��ن لقاء 

ج��م��ع رئ��ي�����ش��ي احل���زب���ني م�����ش��ع���د ال����ب����ارزاين وبافل 
لتفاق  خالله  ت��شلهما  وع��دم  ال�شبت،  الطالباين، 

ح�ل املر�شح الكردي امل�حد لرئا�شة العراق.
ويف ال��ي���م ال���ت���ايل، ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ق��ي��ادي لالحتاد 
فيه  اأعلن  ب��الغ  عنه  �شدر  م��شعا  اجتماعا  ال�طني، 
ملن�شب  لالحتاد  وحيد  كمر�شح  �شالح  برهم  تقدمي 

الرئي�س العراقي القادم.
اللهجة  �شديد  معلق�ن،  ع��ده  ال��ذي  البيان  يف  وج��اء 
عن  بعيدا  مر�شحه  الآخ���ر  ال��ط��رف  تقدمي  :”ب�شبب 
اأن  اأي�شا  مبداأ الت�افق، فاإن من حق الحتاد ال�طني 
يعترب من�شب رئا�شة اجلمه�رية من ا�شتحقاق �شعب 
فاإنه  ل��ذا  الكرد�شتاين،  ال�طني  والحت���اد  كرد�شتان 

يدافع عن حقه هذا ولن ي�شاوم عليه«.
اأن  زع��م��ت  ال��ت��ي  الدع�������اءات  اأن  ت��ب��ني  “كما  وت���اب���ع: 

•• باري�ض-اأ ف ب

ي�شلط هج�م تنظيم داع�س الإرهابي 
الذي بداأ قبل اأيام على �شجن خا�شع 
ال�ش�ء  ال��ك��ردي��ة  ال���ق����ات  ل�����ش��ي��ط��رة 
ه�شا�شة  على  �ش�ريا  �شرق  �شمال  يف 
ي�شعب  ال����ت����ي  امل���ك���ت���ظ���ة  ال�������ش���ج����ن 

بات  فيما  للمتطرفني  م��رت��ًع��ا  ت��ع��د  ح��ني  يف  تاأمينها 
التحالف الدويل الذي حاربهم من خملفات املا�شي.

�شن اأكرث من مئة من مقاتلي التنظيم املتطرف م�شاء 
ت�شيطر  ال��ذي  غ���ي��ران  �شجن  على  هج�ماً  اخلمي�س 
عليه الق�ات الكردية يف حمافظة احل�شكة فنجح عدد 
ال��ف��رار م��ن��ه، بح�شب  غ��ري م��ع��روف م��ن املتطرفني يف 
املر�شد ال�ش�ري حلق�ق الإن�شان. لكن وكالة “اعماق” 
الدعائية التابعة للتنظيم الإرهابي  زعمت فرار 800 
التهديد معروف منذ زمن ط�يل.  عن�شر. ومثل هذا 
ال��ت��ي ت�شم  ال��دمي���ق��راط��ي��ة  ���ش���ري��ا  فقد عملت ق����ات 
يف  جيد”  ن��ح���  “على  اأك�����راًدا  مقاتلني  خ��ا���س  ب�شكل 
ال�شج�ن، كما  تاأمني هذه  اأج��ل  الأخ��رية من  ال�شن�ات 
قال �شلمان �شيخ، م�ؤ�ش�س جمم�عة �شيخ املتخ�ش�شة يف 

حل النزاعات يف ال�شرق الأو�شط.
“لكنهم ح����ذروا منذ  ب��ر���س  واأ����ش���اف ل���ك��ال��ة ف��ران�����س 
فرة من اأنهم ل ي�شتطيع�ن ال�شتمرار يف ذلك لفرة 

ط�يلة«.
ق���ات �ش�ريا  45 عن�شرا من  ُقتل  الأح��د،  حتى م�شاء 
يف  ال�شجن  وحرا�س  الكردية  والق�ات  الدمي�قراطية 
هذا الهج�م الذي اأعقبته معارك وكان ما زال م�شتمرا 
الثنني وفق املر�شد. ولي�س هناك ما ي�شري اإل اأن هذه 

الق�ات �شتك�ن اأف�شل ت�شليحا يف املرة القادمة.
وق��ال ك�لن ك��الرك مدير البحث يف مركز �ش�فان يف 
“حتتاج ق����ات ���ش���ري��ا ال��دمي���ق��راط��ي��ة اإل  ن��ي���ي���رك 
الآن،  حتى  التهديد.  ه��ذا  م��ع  للتعامل  ا�شراتيجية 
على  تق�م  الغرب(  اتبعها  )التي  الإ�شراتيجية  كانت 

التهرب من م�اجهة الأمر. اأين امل�شاعدات؟«.
كان  ه��ل  ح��دث.  مل��ا  الدقيقة  املالب�شات  بعد  تت�شح  مل 

يت�قع  فيما  ال���ط��ن��ي،  الحت���اد  م���ق��ف  على  ردا  بعد 
يف  امل�شي  �شيك�ن  الدميقراطي  م�قف  اأن  مراقب�ن 

تقدمي مر�شحه الرئا�شي ه��شيار زيباري .
ال�شيا�شي،  والكاتب  الباحث  يق�ل  ذلك،  على  وتعليقا 
:”مع  عربية  ني�ز  �شكاي  م��ع  لقاء  يف  ج���ه��ر،  ط��ارق 
�شيناري�  اع���ادة  اأم���ام  ل���ج��ه  وج��ه��ا  يتنا  الآن  الأ���ش��ف 
مر�شحهم  ح����ل  الأك������راد  اخ��ت��ل��ف  ع��ن��دم��ا   ،2018
اأخطار  اإل  هنا  لال�شارة  حاجة  ول  ال��ع��راق،  لرئا�شة 
هذا الت�شرذم الكردي على الدور وامل�قع الكرديني يف 

بغداد، وه� ما يحدث جمددا«.
الدميقراطي  احل�����زب  اأن  :”يبدو  ج����ه���ر  وي��ت��اب��ع 
ال�شدريني  م��ع  حتالفه  ا�شتغالل  ق��رر  الكرد�شتاين 
وحتالف تقدم عزم لفر�س مر�شحه للرئا�شة، والتن�شل 
الأ�شا�شي،  �شريكه  م��ع  ال��ت���اف��ق  م��ن  عمليا  ب��ال��ت��ايل 
الحت����اد ال���ط��ن��ي ال��ك��رد���ش��ت��اين، وه���ذا ال��ت���ج��ه بالغ 

ل��دي��ه م�شكلة  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب 
مت  واإن  للمن�شب،  ال�طني  الحت��اد  مر�شح  مع  فقط 
احلزب  ف��اإن  ال�طني  الحت��اد  قبل  من  املر�شح  تغيري 
عن  ع��اري��ة  مر�شحه،  �شي�شحب  ب���دوره  الدميقراطي 
والهدف  للت�شليل  ك��ان  ذل��ك  كل  اأن  واأت�شح  ال�شحة، 
بعيدا  اجلمه�رية،  رئا�شة  من�شب  نيل  ه���  الرئي�س 
عن التن�شيق مع الق�ى الكرد�شتانية وخا�شة الحتاد 
الأطراف  بع�س  م��ع  وب��ات��ف��اق  الكرد�شتاين،  ال�طني 

العراقية الأخرى«.
الكامل  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  بالتاأكيد  ال��ب��ي��ان  وخ��ت��م 
ملر�شح الحتاد ال�طني ملن�شب رئي�س اجلمه�رية، اأي 

برهم �شالح.

»الدميقراطي �سيم�سي يف طريقه«
ومل ي�شدر بيان من احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين 

اإزالة احلواجز 
يتفق  اإذ  يتكرر.  اأن  اأي ح��ال، ميكن لهذا احل��ادث  على 
املدنية  وال�شلطات  الع�شكري�ن  وامل�ش�ؤول�ن  املحلل�ن 
منذ �شق�ط التنظيم على العراف باأن هذه ال�شج�ن 
املتطرفني نظًرا لأنها  ا خ�شبة لتفريخ  اأر�شً اإل  لي�شت 

ت�ؤوي عنا�شر حمليني ومقاتلني اأجانب.
بينهم  فيما  يت�ا�شل�ن  م��ًع��ا،  احتجازهم  خ��الل  فمن 
ال�شجن  م��غ��ادرت��ه��م  ل��ل��ت��ح��رك مب���ج���رد  وي��خ��ط��ط���ن 
وتدريب الأجيال ال�شابة على القتال وي�شتعدون ملعارك 
األقاه  خطاب  اإل  م�شرًيا  ك���الرك،  ك�لن  ق��ال  ق��ادم��ة. 

تنظيم  ق��ي��ادة  م�شت�ى  على  تن�شيقه  مت  عمل  نتيجة 
داع�س، اأم نتيجة مبادرة من اخللية املحلية للتنظيم؟

اإن  ق��ال ج��ريوم دري��ف���ن املحلل يف جمم�عة الأزم����ات 
الذي كان عليه  ال��شع نف�شه  “لي�س يف  تنظيم داع�س 
عندما كان ي�شيطر على منطقة وا�شعة ويتخذ قراراته 

بطريقة هرمية«.
اإ���ش��ارة على  لإر���ش��ال  “اإما  ��ذت  ُن��ِفىّ العملية  اأن  واأ���ش��اف 
ونفذتها  حملي  بعد  ذات  تك�ن  قد  اأو  التنظيم.  ع���دة 
ال�شجن  ه���ذا  م��ن  عنا�شر  ���ش��راح  اإط����الق  ت��ري��د  خلية 

بالتحديد«.

�شلبية  ت��داع��ي��ات  ويحمل  اخل��ط���رة 
والت�ازن  ال���ش��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة 
ال�شيا�شي يف اإقليم كرد�شتان والعراق 

ككل«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ي���رى ال��ك��ات��ب واملحلل 
ال�شيا�شي، علي البيدر مل�قع “�شكاي 
“ال�شتحقاقات   : عربية”  ن��ي���ز 
النتخابية اجلديدة باتت هي املحك 
الت�ليفة  وط��ب��ي��ع��ة  ���ش��ك��ل  ل��ت��ح��دي��د 
هذه  العراق  يف  احلاكمة  ال�شيا�شية 
على مدى  املعه�د  عك�س  على  امل��رة، 

نح� عقدين من الزمن«.
لي�ش�ا  :”الأكراد  ال��ب��ي��در  وي�شيف 
املك�نات  ب��ق��ي��ة  ع���ن  ه��ن��ا  ا���ش��ت��ث��ن��اء 
الدميقراطي  ف��احل��زب  ال��ع��راق��ي��ة، 
واأول  اأك������رب  ل���ك����ن���ه  ال���ك���رد����ش���ت���اين 
ال���ك���ت���ل ال���ك���ردي���ة ال���ربمل���ان���ي���ة وفق 
الأخرية،  العامة  النتخابات  نتائج 
حقه  م��ن  مقعدا،   31 ح�شده  ع��رب 
اجلمه�رية  رئي�س  مبن�شب  الظفر 
ت�����ل الحت����اد  اأن  ب��ع��د  ال���ع���راق���ي���ة، 
ال���ط��ن��ي ذل���ك امل��ن�����ش��ب ع��ل��ى مدى 

اأكرث من عقد ون�شف«.
النتخابية  ال������دورات  م���دى  وع��ل��ى 
ي�شغل�ن  والأك���راد  املا�شية،  الأرب��ع��ة 
2006، حيث  ال���ع���ام  ال���ع���راق م��ن��ذ  رئ��ا���ش��ة  م��ن�����ش��ب 
على  تعاقب�ا  ال��ذي��ن  ال��ث��الث،  اجلمه�رية  روؤ���ش��اء  اأن 
عرب  الكرد�شتاين،  ال�طني  الحت���اد  م��ن  ه��م  املن�شب 
ت�يل الأمني العام للحزب جالل الطالباين، املن�شب 
تاريخ  يف  ك���ردي  رئ��ي�����س  ك����اأول  متتاليتني،  ل��دورت��ني 
العراق. وخلف الطالباين يف من�شب الرئا�شة القيادي 
يف حزبه ف�ؤاد مع�ش�م يف العام 2014، والذي خلفه 
ال��ع��راق��ي احل����ايل برهم  ال��رئ��ي�����س   2018 ال��ع��ام  يف 
مر�شح  مناف�شه،  م��ع  حمم�مة  مناف�شة  بعد  �شالح، 
الذي  ف�ؤاد ح�شني،  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب 

ي�شغل الآن من�شب وزير اخلارجية العراقي.
 2003 ع��ام  بعد  ال��ع��راق  يف  ال�شائد  ال��ع��رف  وح�شب 
ورئا�شة  الأك����راد،  اإل  ال��ع��راق  رئي�س  من�شب  ي��ذه��ب 

ال�زراء اإل ال�شيعة، ورئا�شة الربملان اإل ال�شنة.

اأب�   2012 يف  داع�����س  تنظيم  زعيم 
بكر البغدادي “�شيع�د تنظيم داع�س 
لأنه  ب��ب�����ش��اط��ة  ال��ت��ك��ت��ي��ك،  ه����ذا  اإل 
ناجح. �شيعمل�ن من جديد على هدم 
البغدادي ذلك قبل  قال  اجلدران”. 
على  تدريجًيا  التنظيم  ي�شيطر  اأن 
م�شاحات �شا�شعة من العراق و�ش�ريا 
خم�س  ا�شتمرت  ال��ت��ي  “اخلالفة”  ي�شمى  م��ا  ويعلن 

�شن�ات )2019-2014(.
الهجمات والعتداءات  ق��راءة حتققت من خالل  وهي 
ر�شدته  م��ا  وف��ق  ال��ع��امل،  ح���ل  التنظيم  نفذها  ال��ت��ي 
 Jihad Analytics ان��ال��ي��ت��ك�����س  ج���ه���اد  ���ش��رك��ة 
الأر�س  على  املتطرفة  الأن�شطة  حتليل  يف  املتخ�ش�شة 

ويف الف�شاء الإلكروين.
املتطرف  التنظيم  تكتم  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن  واأ���ش��اف 
اأن  العملية  ه��ذه  “ُتظهر  الأخ����رية،  الأ���ش��ه��ر  يف  ن�شبًيا 
واأن  كبرية  هجمات  تنفيذ  على  القدرة  لديه  زال��ت  ما 
بع�س  ذل��ك  - مب��ا يف  ال�شجناء  ع�شرات  ���ش��راح  اإط���الق 

القياديني - �شي�شمح له بتعزيز �شف�فه«.
يف ت�������ش���ري���ح���ات���ه���م ال���ر����ش���م���ي���ة، ي���ق���ر الأم����ريك����ي�����ن 
داع�س،  تنظيم  القتال �شد  ب��اأن  وال��ع��رب  والأوروب��ي���ن 
بعد،  ينته  مل  ع��ام،  ب�شكل  املتطرفة  التنظيمات  و�شائر 
كما يت�شح من ن�شاط العديد من فروعه وفروع تنظيم 

القاعدة املناف�س له.
اأي عمل  ان���ع���دام  ت��خ��ف��ي  ال��ت�����ش��ري��ح��ات ل  ل��ك��ن ه����ذه 
ملم��س على الأر�س. اإذ عرب �شلمان �شيخ عن اأ�شفه يف 
واملجتمع  الأمريكيني  و�ش�ح  “عدم  على  ال�شدد  ه��ذا 

الدويل” يف ما يتعلق باأهدافهم.
غ����ي���ران يف احل�شكة  ���ش��ج��ن  ع��ل��ى  ال��ه��ج���م  اإن  وق����ال 
واأ�شاف اأن التعاون الدويل  “يعك�س ه�شا�شة املنطقة”. 
“لدعم  الأول���ي��ة  يعطى  اأن  يجب  واملحلي  والإقليمي 
و�شدد  جه�د الإ�شالح املبذولة يف �شمال �شرق �ش�ريا”. 
املنطقة  على  ت�شيطر  التي  املختلفة  املك�نات  اأن  على 
املتمتعة بحكم �شبه ذاتي يف �شمال �شرق �ش�ريا “حتتاج 

اإل اعراف دويل بها واإل م�شاعدات مالية«.

الحتاد الأوروبي يعد حزمة م�صاعدات لأوكرانيا بقيمة 1,2 مليار يورو 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

اأعلنت املف��شية الأوروبية الثنني 
طارئة  م�شاعدات  حزمة  تعد  اأنها 
1،2 مليار  لأوكرانيا تبلغ قيمتها 
ي�رو، يف ظل ازدياد املخاوف حيال 
احلدود  على  ق�اتها  رو�شيا  ح�شد 

مع جارتها.
اأور�ش�ل  املف��شية  رئي�شة  وقالت 
كلمة ق�شرية  دي���ر لي���ني يف  ف����ن 
يف بروك�شل اإنها “حزمة م�شاعدات 
طارئة” جديدة ل يزال يتعني اأن 
الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  عليها  ي�شادق 

والدول الأع�شاء.

النزاع  بداية  منذ  اأن  اإل  واأ���ش��ارت 
الحتاد  ح�شد   ،2014 ال��ع��ام  يف 
مبلغ  املالية  وم�ؤ�ش�شاته  الأوروب��ي 
منح  �شكل  على  ي���رو  مليار   17“

وقرو�س” ل�شالح اأوكرانيا.
و�شُتمنح امل�شاعدة اجلديدة البالغة 
قيمتها 1،2 مليار ي�رو على عدة 

مراحل.
واأو�����ش����ح����ت ف������ن دي�����ر لي�����ني اأن 
قيمتها  ال��ب��ال��غ��ة  الأول  ال��دف��ع��ة 
600 ملي�ن ي�رو �شيتم “�شرفها 
ل  تتدخىّ اأن  �����ش����رط  ب�شرعة”، 
التابعة لالحتاد  الأخ��رى  الهيئات 

الأوروبي ب�شرعة.

بروك�شل  ج���ه����د  اأن  اإل  ول��ف��ت��ت 
امل�شاعدات  “م�شاعفة”  يف  تتمثل 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني الحت�����اد الأوروب�����ي 

واأوكرانيا يف املنح هذا العام.
وقالت امل�ش�ؤولة الأملانية اإن “حزمة 
الإج��راءات هذه �شت�شاعد اأوكرانيا 
التم�يلية  احتياجاتها  تلبية  على 
“كما  واأ���ش��اف��ت  ال�شراع”  و���ش��ط 
ه���� احل����ال دائ����ًم����ا، ي��ق��ف الحت����اد 
الأوروب�����ي اإل ج��ان��ب اأوك��ران��ي��ا يف 

هذه الظروف ال�شعبة”.
ب��ع��د ث��م��اين ���ش��ن���ات ت��ق��ري��ًب��ا من 
القرم  ج��زي��رة  ل�شبه  رو���ش��ي��ا  ���ش��مىّ 
الأوك��ران��ي��ة، الأم���ر ال���ذي اعتربه 

الحتاد الأوروبي غري قان�ين، عاد 
ال�شراع بني البلدين ليت�شاعد.

فرغم تاأكيد م��شك� اأنها ل تعتزم 
التدخل يف اأوكرانيا، اإلىّ انها تدعم 
بالإ�شافة  لها  م�الني  انف�شاليني 
األف  اأك���رث م��ن م��ئ��ة  اإل ح�����ش��ده��ا 
ج����ن����دي وق����������ات م���دف���ع���ي���ة على 

احلدود مع اأوكرانيا.
�شمال  اأعلن حلف  ال�شياق،  يف هذا 
الثنني  بيان  يف  )ن��ات���(  الأطل�شي 
ق�����ات  ل��������ش���ع  ت�����ش��ت��ع��د  دول������ه  اأن 
واأنها  ���ب  ت���اأهىّ اح��ت��ي��اط��ي��ة يف ح��ال��ة 
لتعزيز  وم��ق��ات��الت  �شفًنا  اأر���ش��ل��ت 

دفاعاتها يف اأوروبا ال�شرقية.

 رو�صيا ت�صجل اأعلى ح�صيلة 
باإ�صابات كورونا منذ بدء اجلائحة

•• مو�صكو-وام:

ق��ف��زة ح���ادة غ��ري م�شب�قة  امل��ا���ش��ي��ة  ال�24  ال�����ش��اع��ات  رو���ش��ي��ا خ���الل  �شجلت 
منذ  امل�شتجد  ك�رونا  بفريو�س  اجلديدة  الإ�شابات  عدد  يف  قيا�شيا  وارتفاعا 
بداية اجلائحة. واأكد مركز العمليات الرو�شي اخلا�س مبكافحة الفريو�س يف 
65109 اإ�شابة جديدة بالفريو�س مقارنة  اأنه مت ت�شجيل  تقريره الي�مي 
بي�م اأم�س الول 63205 اإ�شابة ليبلغ اإجمايل عدد حالت “ك�فيد-19” 
 ، جديدة  وف��اة  حالة   665 ور�شد  اإ�شابة  و300  األفا  و173  ملي�نا   11
متاثل  مع   ، وف��اة  و767  األفا   326 ال  الفريو�س  �شحايا  ح�شيلة  لت�شل 
21714 مري�شا لل�شفاء، لي�شبح جمم�ع املتعافني 10 ماليني و45 األفا 
و336 حالة، وت�زعت الإ�شابات اجلديدة على 85 اإقليما، حيث مت ت�شجيل 
اأكرب عدد منها يف العا�شمة م��شك� التي تعترب ب�ؤرة تف�شي ال�باء 19509 

اإ�شابة واملناطق املجاورة ملدينة م��شك� 5980 اإ�شابة.
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ن��������������زول 
ب����وري���������ش 
ج���ون�������ص���ون 
اجلحيم, اإىل 
اأن مي���ك���ن 

ُي�������������روى 
ب���ط���ري���ق���ة 
م�����ص��رح��ي��ة

•• الفجر –خرية ال�صيباين
جون�سون  لبوري�ض  ال�سابق  االأمي��ن  ال��ذراع  يقّطر     
رئي�سه  اإ�سقاط  هدفه:  �سديد.  درامي  بح�ض  �سّمه 

ال�سابق... فهل �سيخرج فائًزا؟
    بعد عام من رحيله الق�سري عن داوننغ �سرتيت، 
�سندوق ملفات حتت ذراعه، ومالمح ال�سخط وال�سّر 
ال��ذراع  كامينغز،  دومينيك  ي�ستمتع  عليه،  تبدو 

االأمين ال�سابق لبوري�ض جون�سون، باالنتقام.
ا�ستفتاء  حملة  اأورك�����س��رتا  ل��ق��ائ��د  فبالن�سبة 

الريك�سيت، اللحظة ممتعة.

ليايل االأن�ض يف داوننغ �سرتيت:

دومينيك كامينغز, النتقام اأول النتقام اأخريا...!
منذ اأكرث من عام، يبذل الذراع االأمين ال�سابق لبوري�ض جون�سون كل �سيء لالإ�سراع ب�سقوط رئي�سه ال�سابق

املحافظني  ح������زب  ان���ت���ه���ى  اإذا 
ب��ال��ت��خ��ل�����س م����ن ال����رج����ل ال����ذي 
منحه اأغلبية مطلقة يف دي�شمرب 
العامة  الن��ت��خ��اب��ات  يف   ،2019
الأخرية، ياأمل كامينغز اأن ت�شلىّط 
ك��ل الأن��ظ��ار عليه، ه��� ال��ذي من 
هي  ه��ذه  لأن  ب�ري�س’’  “اأ�شقط 
ُيعرف  اأن  ي��ري��د  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 
ب��ه��ا.    منذ اأك��رث م��ن ع��ام، يبذل 
لب�ري�س  ال�شابقة  امللع�نة  ال��روح 
لالإ�شراع  ����ش���يء  ك���ل  ج���ن�����ش���ن 
ب�����ش��ق���ط رئ��ي�����ش��ه ال�������ش���اب���ق. اإن���ه 
يك�شف كل اأن�اع امل�شت�ر، وي�شارك 
ر�����ش����ائ����ل ال�����ربي�����د الإل�����ك�����روين 
وال�ثائق ال�شرية -وحتى وات�شابه 
مكتبه  كان  عندما  “ب�ج�”،  مع 

قبالة مكتب رئي�س ال�زراء. ففي 
ذلك ال�قت، مل يكن باإمكان اأحد 
ج�ن�ش�ن  ب���ري�����س  اإل  ال������ش���ل 
كثرية،  اتهاماته  م�افقته.  دون 
�شد  عنده  اأف�شلها  يتلخ�س  لكن 
الكفاءة”  “عدم  يف  ج���ن�����ش���ن 
املا�شي،  م��اي���  يف  و”الفج�ر«.    
جلنة  اأم��ام  ب�شهادته  الإدلء  عند 
يف  ال��ع��ام  التحقيق  اأث��ن��اء  برملانية 
التعامل مع ال�باء، قال كامينغز: 
ملكافحة  احل�����ك������م�����ة  “خطة 
ون�شفها  ك��ارث��ي  ن�شفها  ال���ب��اء؟ 
�شيًئا  يعرف  اإن��ه  م�ج�د”.  غ��ري 
ع��ن��ه��ا، ف��ق��د ك���ان ه��ن��اك. وعر�س 
ن�ش��شا من رئي�س ال���زراء تتهم 
باأنه  هانك�ك،  مات  وزير �شحته، 

وي�شتنكر  �شيء”،  يف  ي��ف��ي��د  “ل 
املثرية  الطبية  العق�د  ف�شيحة 
من  مقربني  لأ�شخا�س  املمن�حة 
ت�شريحاته  وت��ت��ال��ت  احل��ك���م��ة. 
�شد ج�ن�ش�ن، مثل هذه، لبي بي 
لأننا  هناك  و�شعناه  “لقد  �شي: 
اإل���ي���ه حل���ل م�شكلة،  ب��ح��اج��ة  ك��ن��ا 
ولي�س لأنه كان ال�شخ�س املنا�شب 
حلكم ال��ب��الد«.    ف�شيحة ليايل 
الأن�س يف داوننغ �شريت، “بارتي 
غيت”، يف انتهاك لق�اعد احلجر 
تكثيف  م����ن  ���ن���ت���ه  م���كىّ ال�������ش���ح���ي، 
ر كامينغز �شم�مه  هجماته. يقطىّ
)التي  مدونته  وعلى  ت�ير  على 
يتقا�شى 12 ي�رو �شهرًيا مقابل 
قطرة- ويك�شف  اإليها(،  الدخ�ل 

التي  الأم�����ش��ي��ات  تفا�شيل  ق��ط��رة 
بعد.  الإع���الم  و�شائل  تعرفها  مل 
يف 9 دي�شمرب، حذر ال�شحفيني: 
هناك  تكن  مل  ال��ف��خ...  “احذروا 
بدًل   .... ن�فمرب   27 يف  �شهرة 

من ذلك، ركزوا على 13 ن�فمرب، 
فرئي�س ال�زراء اأقام ي�مها حفال 
وكن�ع خا�س من ت�م  يف �شقته”. 
اإبهام، ينرث ك�مينغز خي�طه مثل 

ال�شم.
امل�شت�شار  ق���رر  ي��ن��اي��ر،   18 يف     
قا�شمة:  �شربة  ت�جيه  ال�شابق 
عندما  يكذب  ج�ن�ش�ن  “ب�ري�س 
ي��ق���ل اإن���ه اع��ت��ق��د اأن ���ش��ه��رة 20 
اجتماع  ك����ان����ت   2020 م����اي����� 
ر  وي�ؤكد كامينغز، اأنه حذىّ عمل”. 
ج�ن�ش�ن من اأنه يخالف الق�اعد، 
وحتى اأنه طلب منه اإلغاء ال�شهرة. 
ذلك.  جت��اه��ل  ج�ن�ش�ن  ان  غ��ري 
ل����الإدلء  م�شتعد  “اأنا  وي�����ش��ي��ف 
ب�����ش��ه��ادت��ي حت����ت ال���ق�������ش���م، لدي 
ومنذئذ،  ال�شه�د”.  من  العديد 
ا�شتمعت اإليه �ش� جراي، امل�ظفة 
امل��دن��ي��ة ال��ك��ب��رية امل�������ش����ؤول���ة عن 
العمل  اأم�شيات  عن  تقرير  كتابة 
�شريت  داوننغ  يف  هذه  ال�شهرية 

“مهرج  اأول  ج���ن�����ش���ن،  ب���ري�����س 
املعا�شر  ال���ت���اري���خ  يف  للملكة” 
ميكن  اجل��ح��ي��م،  اإل  ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 
م�شرحية.  ب��ط��ري��ق��ة  ُي�����روى  اأن 
وي��ك��ف��ي درا����ش���ة ت��رك��ي��ب��ة جمل�س 
اخل�شبة  ه����ذه  ل��ق��ي��ا���س  ال���ع���م����م 
العظيمة  ال�����ش��اع��ات  ُت��ل��ع��ب  ح��ي��ث 
ال�شيقة  امل�������ش���اح���ة  ان  ل����الأم����ة. 
 650 يجتمع  حيث  وامل�شتطيلة، 
م�ش�ؤوًل منتخًبا مًعا على مقاعد 
غري مريحة يف م�اجهة بع�شهم 
امل�اجهة.  ع��ل��ى  ت�شجع  ال��ب��ع�����س، 
هنا، نحن بعيدون عن الربملانات 
الف�شيحة يف جمه�رياتنا. ويزيد 
ال����ذي ي�����ش���د جمل�س  ال�����ش��ج��ي��ج 
الرئي�س،  اأوامر  وتتخلله  العم�م، 
التقليدية  وال��ه��ت��اف��ات  وال�����ش��ي��اح 
م���ن ك���ل ج���ان���ب، ي��زي��د م���ن حدة 
الت�تر الدراماتيكي. اأما ال�شمت 
فيزيد  اأحياناً  فجاأة  يخيىّم  ال��ذي 

مل�شة يف وقاره.

الربيطانية. ومن خالل اقتبا�س 
ديفيز،  دي���ف���ي���د  دع�����ا  ت����اري����خ����ي، 
احلليف ال�شابق ووزير الربيك�شت 
لب�ري�س ج�ن�ش�ن، رئي�س ال�زراء 
و�شط  واأع����ل����ن  ال���ش��ت��ق��ال��ة،  اإل 
حب  اأج���ل  “من  ال��ع��م���م  جمل�س 

اهلل، ارحل!”.
ال���ذي  اإل الأم������ر  ي�����ش��ري   وك�����ان 
اأ��������ش�������دره اأول�����ي�����ف�����ر ك����روم�����ي����ل 
ل���ل���ربمل���ان���ي���ني ال���ف���ا����ش���دي���ن ع���ام 
عام  تكررت  1653، وهي �شيغة 
ت�شامربلني،  نيفيل  �شد   1940
التايل  ال���ي����م  ا���ش��ت��ق��ال يف  ح��ي��ث 
ون�شت�ن  اأم������ام  امل���ج���ال  ل��ي��ف�����ش��ح 

ت�شر�شل.
   يف اإجنلرا، يخرق امل�شرح كل 
الإن�شانية  ال��ع��الق��ات  م��ن  ���ش��يء، 
احل����ي����اة  اإل  والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
وبالتناوب  وطق��شها،  ال�شيا�شية 
ملحمي  اأو  م�����ش��ح��ك  اأو  درام�����ي 
ون����زول  م���اأ����ش���اوي.  اأو  ه����زيل  اأو 

ال�شحي  احل��ج��ر  ف����رات  خ����الل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال���ب���الد. وق����د حذر 
�ش�ر  “هناك  ت��ه��دي��د:  ���ش��ك��ل  يف 
ك��ث��رية ل��ه��ذه الأم�����ش��ي��ات مل يتم 
ت�شريبها بعد«.    بالن�شبة خلرباء 
ال�شيا�شة الربيطانيني، مثل بير 
يف  كامينغز  ي��رغ��ب  “ اأن  ووك����ر، 
اأنه  ي��ع��ن��ي  ا���ش��ق��اط ج���ن�����ش���ن ل 
هنا،  لدينا  احلقيقة”.  يق�ل  ل 
م�شه�ران  “�شخ�شان  يق�ل،  كما 
من  �شباق  يف  ينخرطان  باخلداع 
ومع ذلك، فيما  اأجل احلقيقة”. 
الأم�شيات  ه���ذه  مب�����ش��األ��ة  يتعلق 
كامينغز  قاله  ما  كل  اخلمرية” 
تدعمه  الآن،  ح���ت���ى  وك�������ش���ف���ه، 

احلقائق«.

»ارحل!«
امل���ع���رف���ة  ت�����ك������ن     دائ������ًم������ا م������ا 
مفيدة  وامل�����ش��رح  بالكال�شيكيات 
ال�شيا�شية  احل�����ي�����اة  مل����راق����ب����ي 

ل���الأك���ادمي���ي���ة كيت  ب��ال��ن�����ش��ب��ة     
امل�شرح  يف  املتخ�ش�شة  م��ال��ت��ب��ي، 
يف  ال���ي����م  “نحن  الإل���ي���زاب���ي���ث���ي، 
وهذا  انتقامية”،  م��اأ���ش��اة  خ�شم 
نهاية  ال  ينتمي  الدرامي  الن�ع 
ال��ع�����ش��ر الإل���ي���زاب���ي���ث���ي وب���داي���ة 

الع�شر اليعق�بي. 
ومن وجهة نظرها، حترم مبارزة 
الأ�ش�ل.  كل  كامينغز-ج�ن�ش�ن 
“العادل، منعزل و�شعيف، يحقق 
ال��ع��ظ��م��ة ال��ب��ط���ل��ي��ة م���ن خالل 
لكن  انتقام”.  اأداة  ال  ل��ه  حت���ىّ
“الكل  ع���ادة؟  الم��ر  ينتهي  كيف 
ملقى على خ�شبة امل�شرح يف برك 
الأكادميية  ت����رد  ال����دم����اء!،  م���ن 
اأنه  نن�شى  األ  يجب  تقهقه.  وهي 
اجلميع  يك�ن  النتقام  ماآ�شي  يف 
اأن  لأح�����د  ف��ا���ش��دي��ن، ول مي��ك��ن 
م�شروع  م��ن  �شاملًا  اخل���روج  ي��اأم��ل 
ان��ت��ق��ام... دائ��ًم��ا م��ا تنتهي نقاط 

�شعفك بخذلنك...«.

ال�صني تتتوغل يف منطق��ة الدف��اع التايوانية  •• تايبيه-اأ ف ب

اجل�ي  ال��دف��اع  منطقة  يف  ت�غال   39 �شينية  حربية  ط��ائ��رات  نفذت 
التاي�انية اأم�س الأول الأحد، على ما اأعلنت حك�مة اجلزيرة، يف ثاين 

ل حتى اللحظة. اأكرب عملية ت�غل ي�مي ت�شجىّ
�شها للغزو من قبل  وتعي�س تاي�ان حتت تهديد دائم من احتمال تعرىّ
جزءا  الدمي�قراطي  الذاتي  احلكم  ذات  اجلزيرة  تعترب  التي  ال�شني، 

من ارا�شيها وت�شر على وج�ب ا�شتعادتها، بالق�ة اإذا لزم الأمر.
وازدادت عمليات الت�غل ال�شينية ب�شكل كبري يف الربع الأخري من العام 
2021 يف منطقة “متييز اله�ية لأغرا�س الدفاع اجل�ي التاي�انية 
ت اأكرب عملية ت�غل ي�مية يف الرابع من ت�شرين الأول/ )اأديز(”، اإذ متىّ

اأكت�بر، عندما دخلت 56 مقاتلة �شينية املنطقة.
 39 اإن  الأح��د  بيان يف وقت متاأخر  التاي�انية يف  الدفاع  وزارة  وقالت 
طائرة �شينية دخلت منطقة متييز اله�ية لتاي�ان  ثاين اأكرب عدد من 

ل يف الثاين  الت�غالت على الإطالق، وه� رقم يت�شاوى مع ذاك امل�شجىّ
من ت�شرين الأول-اأكت�بر العام املا�شي.

اأن��ه��ا ن�����ش��رت ط��ائ��رات��ه��ا ل��ب��ث ال��ت��ح��ذي��رات اأم�����س الأول الأحد  واأك����دت 
دخلت  التي  الطائرات  ب  لتعقىّ ال�شاروخي  الدفاع  اأنظمة  وا�شتخدمت 

منطقتها.
طراز  من  مقاتلة   24 العملية  ه��ذه  يف  امل�شاركة  الطائرات  بني  وم��ن 
“جاي-16” و10 مقاتالت من طراز “جاي-10” اإ�شافة اإل قاذفة 

“اإت�س-6” ذات القدرة الن�وية.
وما يزال �شبب اإطالق ال�شني عملية بهذا احلجم غري وا�شح.

اأمريكية- بحرية  ع�شكرية  تدريبات  وق��ع  على  ت��اأت��ي  الت�غالت  لكن 
�شرق  مائية  م�شطحات  ت�شمل  منطقة  وه��ي  الفلبني،  بحر  يف  يابانية 

حاملتا  بينها  الأمريكية  للبحرية  تابعة  �شفن  ع�شر  و�شاركت  تاي�ان. 
الطائرات “ي� اإ�س اإ�س كارل فين�شن” و”ي� اإ�س اإ�س اأبراهام لينكلن”، 
يف التدريبات مع اليابان التي جرت من 17 وحتى 22 كان�ن الثاين/

يناير “للردع وال�شتجابة ب�شكل فاعل«.
وبداأت وزارة الدفاع التاي�انية الإعالن عن ت�غالت الطائرات احلربية 

ال�شينية يف “اأديز” يف اأيل�ل/�شبتمرب 2020.
و�شهد ت�شرين الأول/اأكت�بر املا�شي اأكرب عدد من الت�غالت باملطلق اإذ 
لت 196 عملية، جاءت 149 منها خالل اأربعة اأيام فقط تزامنت  �ُشجىّ
اجل�ي  ال��دف��اع  حتديد  ومنطقة  ال���ط��ن��ي.  بعيدها  بكني  احتفال  م��ع 
لي�شت هي نف�شها املجال اجل�ي الإقليمي لتاي�ان ولكنها ت�شمل منطقة 
لأغرا�س  اله�ية  متييز  “منطقة  م��ن  ج��زء  م��ع  تتداخل  بكثري  اأك��رب 

الدفاع اجل�ي” التابعة لل�شني. وكثىّفت بكني ال�شغط على تاي�ان منذ 
انُتخبت ت�شاي اإنغ-وين رئي�شة عام 2016، علما اأنها تعترب اجلزيرة 

دولة م�شتقلة ل جزءا من “ال�شني ال�احدة«.
ذتها طائرات حربية  لت تاي�ان العام املا�شي 969 عملية ت�غل نفىّ و�شجىّ
وكالة  جمعتها  بيانات  وف��ق  لها،  التابعة  “اأديز”  منطقة  يف  �شينية 
يف  ل  امل�شجىّ ذاك  عن  تقريبا  بال�شعف  اأعلى  ع��دد  وه���   - بر�س  فران�س 

2020 والبالغ 380 تقريبا.
ال�شن�ات  يف  دامية  ح���ادث  �شل�شلة  على  التاي�اين  اجل���  �شالح  و�شهد 
اإل �شغط مت�ا�شل  املتقادم  اأ�شط�ل اجلزيرة  �س  يتعرىّ بينما  الأخ��رية 

من ال�شني.
املقاتالت من طراز  ا�شتخدام جميع  ب�شكل م�ؤقت  واأوق��ف �شالح اجل� 
مت طائراته الأكرث  “اإف-16” يف وقت �شابق من ال�شهر بعدما حتطىّ
ما من طراز “اإف-16يف” يف البحر خالل عملية تدريب روتينية،  تقدىّ

ما اأ�شفر عن مقتل طيار.

دعا ديفيد ديفيز رئي�س ال�زراء ال ال�شتقالة ج�ن�ش�ن على كر�شي هزاز

ي�شتمتع دومينيك كامينغز، الذراع الأمين ال�شابق جل�ن�ش�ن، بالنتقام �ش� جراي مت�شك مب�شري ب�ج�

حمادثات يف اأو�صلو بني طالبان وم�صوؤولني غربيني  •• اأو�صلو-اأ ف ب

يعقد ممثل�ن عن طالبان حمادثات مع دبل�ما�شيني غربيني يف اأو�شل� 
ز على الأزمة الإن�شانية التي تعي�شها اأفغان�شتان وحق�ق الإن�شان،  تركىّ

خ�ش��شا الن�شاء الل�اتي فر�شت احلركة قي�دا مت�شددة عليهن.
عادت  م��ن��ذ  اأوروب�����ا  اإل  ط��ال��ب��ان  ع��ن  يجريها مم��ث��ل���ن  زي����ارة  اأول  ويف 
عن  ممثلني  م��ع  �شيجتمع�ن  اآب-اغ�����ش��ط�����س،  يف  ال�شلطة  اإل  احل��رك��ة 
ال�ليات املتحدة وفرن�شا وبريطانيا واأملانيا واإيطاليا والحتاد الأوروبي 

والرنوج.
ويراأ�س وفد طالبان وزير خارجية حك�مة احلركة اأمري خان متقي.

وجتري املحادثات املغلقة بت�شهيل من الرنوج يف فندق “�ش�ريا م�ريا” 
ال�اقع على تلة تغطيها الثل�ج خارج اأو�شل�.

تده�ر  ال��ذي  الإن�شان،  حق�ق  و�شع  على  املحادثات  تركز  اأن  ع  وُيت�قىّ
بدرجة كبرية منذ اآب-اغ�شط�س، عندما عادت احلركة اإل ال�شلطة بعد 

20 عاما على الإطاحة بها.

اإل  ي����ؤدي  ب���اأن  ال�شيا�شي  لل��شع  ن�شمح  اأن  ميكننا  ل  ال���اق��ع.  الأم���ر 
كارثة اإن�شانية اأ�ش�اأ«. يف الأثناء، اأعربت طالبان عن اأملها يف اأن ت�شاهم 
املحادثات يف “حت�يل اأج�اء احلرب.. اإل و�شع ي�ش�ده ال�شالم”، وفق ما 

قال الناطق با�شم حك�متها ذبيح اهلل جماهد لفران�س بر�س ال�شبت.
ل ح�ايل  ومنذ اآب/اغ�شط�س، مت تعليق امل�شاعدات الدولية التي كانت مت�ىّ
دت ال�ليات املتحدة اأ�ش�ل  80 يف املئة من ميزانية اأفغان�شتان، فيما جمىّ

بقيمة 9،5 مليارات دولر يف امل�شرف املركزي الأفغاين.
يف الأثناء، قفزت معدلت البطالة ومل ُتدفع رواتب امل�ظفني يف القطاع 

احلك�مي منذ اأ�شهر.
املئة  55 يف  اأي ما يعادل  اأفغاين  23 ملي�ن  �شبح اجل���ع  والي�م يهدد 
حتتاج  اأن��ه��ا  اإل  ت�شري  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  الأمم  بيانات  وف��ق  ال�شكان،  م��ن 
مع  للتعامل  ال�شنة  ه��ذه  املانحة  ال���دول  م��ن  دولر  م��ل��ي��ارات   4،4 اإل 

وت�قفت امل�شاعدات الدولية، ما فاقم معاناة ماليني ال�شكان الذين كان�ا 
يف الأ�شا�س يعان�ن من اجل�ع عقب م�جات جفاف متتالية.

اأن  الأح��د للمبع�ث الأمريكي اخلا�س ت�ما�س وي�شت  وجاء يف تغريدة 
“يف م�ازاة البحث مع حلفائنا و�شركائنا واملنظمات الإن�شانية يف �شبل 
حل الأزمة الإن�شانية، �شن�ا�شل اعتماد دبل�ما�شية قائمة على النظر اإل 
اأوه��ام مع طالبان يف ما يتعلق مبخاوفنا ومبا تقت�شيه  اأي  الأم���ر بال 
الإن�شان  ح��ق���ق  وحت���رم  م�شتقرة  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ت��ك���ن  ب���اأن  م�شلحتنا 

وجامعة” لكل الأطراف املحليني.
اخلارجية  وزي��رة  و�شددت  بحك�مة طالبان.  بعد  دول��ة  اأي  تعرف  ومل 
متثل  “لن  امل��ح��ادث��ات  اأن  على  اجلمعة  ه�يتفيلدت  اأنيكني  الرنوجية 

�شرعنة لطالبان اأو اعرافا بها«.
بحكم  البالد  تدير  التي  ال�شلطات  مع  التحدث  علينا  “لكن  واأ�شافت 

الإن�شانية. وما زال املجتمع الدويل بانتظار معرفة كيف ين�ي  الأزمة 
اأفغان�شتان، بعدما �شرب�ا مب�شاألة حق�ق  الإ�شالمي�ن حكم  املت�شددون 
الإن�شان عر�س احلائط اإل حد بعيد خالل وليتهم الأول بني 1996 

و2001.
وت�����ش��ر ط��ال��ب��ان ع��ل��ى اأن��ه��ا ب��ات��ت اأك����رث اع���ت���دال، ل��ك��ن ال��ن�����ش��اء م��ا زلن 
حمرومات اإل حد كبري من العمل يف القطاع العام فيما بقيت املدار�س 

الثان�ية مبعظمها مغلقة اأمام الفتيات.
واختفت نا�شطتان هذا الأ�شب�ع بعد اعتقالهما من منزليهما يف كاب�ل 

عقب م�شاركتهما يف تظاهرة.
والأحد، الي�م الأول من زيارة وفد طالبان اإل اأو�شل� التي ت�شتمر ثالثة 
اأيام، التقى ممثل� احلركة ب�شخ�شيات من املجتمع املدين الأفغاين، مبا 

يف ذلك نا�شطات و�شحافيني، ملناق�شة م�شاألة حق�ق الإن�شان.
وقالت النا�شطة املدافعة عن حق�ق الن�شاء التي كانت بني امل�شاركني يف 
الجتماعات جميلة اأفغاين لفران�س بر�س “كان اجتماعا اإيجابيا لك�شر 

اجلليد«.
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عربي ودويل
رغم اختالل التوازن بني الطرفني

ل ينبغي لرو�صيا ال�صتهانة بقدرة اأوكرانيا على املقاومة
•• الفجر -جوليان ثريون 

ترجمة خرية ال�صيباين
   يف مواجهة الف�سل املعلن للمفاو�سات، تهدد رو�سيا 

بامل�سي يف الهجوم على اأوكرانيا.
 لكن حتى لو ا�ست�سلمت هذه االأخرية، فاإن �سيطرة 

مو�سكو على البالد بعيدة كل البعد عن التاأكيد.
   مهما كان اإطار العمل، ف�سلت املحادثات بني رو�سيا 
والغرب. وتعتر مو�سكو و�سعها مع الناتو، والذي 
“م�ساألة حياة اأو موت”،  �سيكون بالن�سبة لرو�سيا 

“ال يحتمل”.
زعم  عندما  م��وؤخ��ًرا  ال���ذروة  اإىل  ال��و���س��ول  مت   

فالدميري بوتني نف�سه، اأن الو�سع يف �سرق اأوكرانيا 
الكرملني  قال  حيث  االإبادة اجلماعية”،  “ي�سبه 

اإنه م�ستعد للرد بو�سائل “ع�سكرية تقنية«.
بعد  و�سوًحا:  اأك��رث  االإ�سارة  تكون  اأن  ميكن  ال    
مو�سكو  ت��ه��دد  ودون��ب��ا���ض،  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �سبه 
االإقليمية  لل�سيادة  ثالث  انتهاك  بارتكاب  علًنا 

رو�سيا  ت�ستهدف  اأوكرانيا،  وراء  وما  الأوكرانيا.  
اأوروبا وحلف �سمال االأطل�سي والنظام الدويل. 

من  فعال  نخ�سى  اأن  يجب  اأم  رو�سيا  تخادع  فهل 
�سراع م�سلح اأكرث حّدة يف اأوكرانيا؟ 

جارتها  م��واج��ه��ة  يف  كييف  ف��ر���ض  ه��ي  وم���ا 
القوية؟

اأعمال غري ع�سكرية
اأمكنة  يف  ك��م��ا  اأوك����ران����ي����ا،  يف     
معل�مات  ن�������ش���ر  مت  اأخ������������رى، 
من  وا���ش��������ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  م�شللة 
ق���ب���ل ب���ع�������س و�����ش����ائ����ل الإع�������الم 
ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��رو���ش��ي��ة م���ن اأج���ل 
ن�شخة  وهي  ال�شتقرار،  تق�ي�س 
الدعائي  التحري�س  من  حديثة 
ال�����ش���ف��ي��ات��ي. وم����ع ذل�����ك، ف���اإن 
الرو�شية  للدعاية  البالد  تعر�س 
ب�شبب  ك��ب��ري  ب�شكل  ت�����ش��اءل  ق��د 

ثماين �شن�ات من احلرب.
 وق����د ات���خ���ذت ك��ي��ي��ف اإج������راءات 
متقدمة من خالل حظر العديد 
امل�الية  الإع��������الم  و����ش���ائ���ل  م����ن 

لرو�شيا على اأرا�شيها.
   وك�شفت دائرة الأمن الأوكرانية 
الهجمات  اآلف  تنفيذ  عن  ا  اأي�شً
���ش��ب��ه جزيرة  م���ن  الإل���ك���رون���ي���ة 
 .2014 عام  منذ  املحتلة  القرم 
ويف منت�شف يناير، اأثارت عملية 
ك����ربى ج���دي���دة رد ف��ع��ل ق��ل��ق يف 

كييف. 
ر�����ش����ال����ة ُن���������ش����رت ع���ل���ى امل�����اق����ع 
ل����ل����ع����دي����د من  الإل������ك������رون������ي������ة 
تدع�  الأوك����ران����ي����ة،  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
الأوكرانيني اإل “اخل�ف وت�قع 
من  قادمة  اأنها  وُزع��م  الأ�ش�اأ”، 
ب����ل���ن���دا -اأح������د اأق�������ى م����ؤي���دي 
اإن  ق��ال��ت  اأوك��ران��ي��ا -ل��ك��ن كييف 

رو�شيا م�ش�ؤولة عن الهج�م.
   يف �شياق املناق�شات ح�ل الأمن 
الطاقي الأوروب��ي، تلعب م��شك� 
الغاز من  اإم���دادات  دوًرا يف  ا  اأي�شً
خ��الل ال��دف��اع ع��ن م�����ش��روع خط 
اأن��اب��ي��ب ال���غ���از ن�����رد ���ش��رمي 2، 
اأملانيا  مي���د  اأن  ي��ف��ر���س  ال�����ذي 

مبا�شرة، عرب بحر البلطيق.
ب��شع  ب����ات  ال��ط��ري��ق��ة،  وب���ه���ذه   
اإم�������داد  ي�����ق����ف  اأن  ال���ك���رم���ل���ني 
التي  ب���ال���ط���اق���ة، ه���ي  اأوك����ران����ي����ا 
دونبا�س،  ا�شال من فحم  دت  ُج��رىّ
م��ع ح��رم��ان��ه��ا م��ن ح��ق���ق النقل 
باملائة من ناجتها   4 التي تعادل 

املحلي الإجمايل.
امل�شللة  ل��ل��م��ع��ل���م��ات  مي��ك��ن     
و�شالح  الإلكرونية  والهجمات 
ا�شتقرار  ت���زع���زع  اأن  ال���ط���اق���ة، 
م��ن خالل  الأوك��ران��ي��ة  احلك�مة 

ا�شتهداف م�اطنيها.

اأوكرانيا  اإن��ت��اج  م��ن  اأو  امل��ت��ح��دة، 
نف�شها.

النظامية،  ال����ق�����ات  دع����م  يف     
ي��ع��ت��رب احل���ر����س ال����ط���ن���ي، وه� 
اإ�شافية.  ميزة  ال���درك،  م��ن  ن���ع 
الكبرية  ب��ال���ش��ت��ث��م��ارات  م���ع���زًزا 
وامل����ع����دات امل���ت���ط����رة، مي��ك��ن اأن 
��ن الأرا���ش��ي الأوك��ران��ي��ة من  ي���ؤمىّ
اخللف، يف حال ت�شلىّل مظليني اأو 

ق�ات خا�شة.
   ن�ع اآخ��ر من ال�حدات، كتائب 
اإن�شاوؤها  مت  الإق��ل��ي��م��ي،  ال���دف���اع 
مب�جب قان�ن املقاومة ال�طنية 
ال����ذي دخ���ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف 1 
البالد  ت���رب���ط   ،2022 ي��ن��اي��ر 
ال�����ح����دات  ه�����ذه  ب���اأك���م���ل���ه���ا. ويف 
اجلي�س،  ي��درب��ه��ا  ال���ت���ي  امل��دن��ي��ة 
تنفيذ  كيفية  امل���اط��ن���ن  يتعلم 
ت���ك���ت���ي���ك���ات ح�������رب ال���ع�������ش���اب���ات 
الق�ات  �شد  اخلا�شة  باأ�شلحتهم 

الأجنبية.
ال��ك��ت��ائ��ب حتديا  ��ل ه����ذه   وت�����ش��كىّ

خطريا لأي احتالل.
ال�������ش���ك���ان  اأظ������ه������ر  اأخ���������������رًيا،     
الذين  اأنف�ش������هم،  الأوكراني������ن 
متىّ ح�����ش��ده��م ب��ع��م��ق ل��ل��دف��اع عن 
الأم���������ة م���ن���ذ ال�����ش����ت����ي����الء على 
���ش��ب��ه ج���زي���رة ال��ق��������������������رم واحل���رب 
يف دون���ب���ا����س، ق������دًرا ك���ب���رًيا من 

ال�شم�د.
ف خبري ع�شكري يف كييف   ويعرىّ
هذا املفه�م لي�س بال�شلبية وامنا، 
باعتباره  ذل��ك،  م��ن  العك�س  على 

�شل�ًكا ا�شتباقًيا. 
   ووفق م�شح اأجراه معهد كييف 
يف  ُن�شر  الج��ت��م��اع  لعلم  ال���دويل 
58 ب��امل��ائ��ة من  دي�����ش��م��رب، ق����ال 
الرجال الأوكرانيني وح�ايل 13 
الأوكرانيات  الن�شاء  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
ال�شالح  حلمل  م�شتعدون  اإن��ه��م 
ل��ل��دف��اع ع���ن ال���ب���الد ���ش��د الغزو 
باملائة   17 ال  اإ�شافة  الرو�شي، 
و25 باملائة على الت�ايل، يق�ل�ن 
اإنهم م�شتعدون للمقاومة بطرق 

اأخرى.
   م��ن ال��دع��م امل���ادي للق�ات اإل 
املجتمع  ي���ع���دىّ  امل���ب���ا����ش���ر،  ال��ع��م��ل 
عن  تقليدًيا  امل�شتقل  الأوك���راين، 
خل��س  ج���اًدا  ر���ش��ي��ًدا  حك�مته، 

حرب مقاومة.

ف�شل جميع املفاو�شات ال الن ق�ات رو�شية تنت�شر يف بالرو�شيا

م�شاعدة مادية غربية ولي�س تدخال مبا�شرا

الكرملني  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ل  ل���ك���ن   
ادع�������اء ه�����ذه ال���ت�������ش���رف���ات ام����ام 
املجتمع الرو�شي، خا�شة مل�اجهة 
املفر�شة.  اجل��م��اع��ي��ة  الإب�������ادة 
الدبل�ما�شي  ع��ن��اده  خ��الل  وم��ن 
املتكررة،  الع�شكرية  وت��ه��دي��دات��ه 
ماأزق،  يف  نف�شه  الكرملني  و�شع 
الق�ة  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  ي��ب��دو  ح��ي��ث 
ه� ال�شبيل ال�حيد للحفاظ على 

م�شداقيته.

ال�سيناريوهات الع�سكرية
   مي��ك��ن مل������ش��ك��� الع��ت��م��اد على 
ح�����ش��د ق������درات ع�����ش��ك��ري��ة كبرية 
الأرا�������ش������ي  ع����م����ق  ل���ل���ت����غ���ل يف 
الأوك��ران��ي��ة. وم��ع ذل��ك، من غري 
املرجح اأن تك�ن رو�شيا قادرة على 
غزو اأوكرانيا باأكملها، ناهيك عن 
�شت�اجه  لأنها  عليها،  ال�شيطرة 

مقاومة م�شلحة �شر�شة.
الع�شكري  ال����ه����ج�����م  وه�������������������ذا   
ياأتي من عدة  اأن  املحدود، ميكن 

اجتاهات.
ت�شن  اأن  لرو�شيا  ميكن  �شرقا:    
ب�شه�لة عملية وا�شعة النطاق من 
ميلي�شيات  ت��دع��م  حيث  ال�����ش��رق، 
دونبا�س، ومعظم ق�اتها م�ج�دة 

يف هذا اجلانب. 
ومع ذلك، فاإن املدن التي ميكن اأن 
ت�شت�يل عليها م��شك�، خارك�ف 
بال�شكان،  م���اأه����ل���ة  ودن����ي����ربو، 
قبل  م��ن  باحتاللها  يقبل�ا  ول��ن 
اأج��ن��ب��ي��ة. ه��ن��اك الكثري من  ق���ة 
امل�شاحات الفارغة يف ال�شرق حيث 
لكنها  تتقدم،  اأن  لرو�شيا  ميكن 

اأقل اأهمية ا�شراتيجية.

ي�شعى  الكرملني  اأن  اإل  املتحدة 
�شاأنه  من  بتالع�ب  القي������ام  اإل 
هذه  مثل  على  ال�شرعية  اإ�شفاء 
العملية، و�شتك�ن تران�شني�شريا 
حيث  ل����ال�����ش����ت����ف����زاز،  م�������ش���رًح���ا 
بق�اتها  م��������ش���ك����  اح���ت���ف���ظ���ت 
م���ن���ذ ان����ه����ي����ار الإم�����رباط������ري�����ة 

ال�ش�فياتية.

هل اأوكرانيا
 م�ستعدة للمقاومة؟

   منذ ثماين �شن�ات، تعزز كييف 
اأوكرانيا  ت��زال  ل  ولئن  قدراتها. 
م���ت���ك���اف���ئ���ة مع  ع����الق����ة غ����ري  يف 
رو�شيا، فان جه�د احلك�مة زادت 

من قدرتها على القتال.
ر م�شادر ع�شكرية   ومع ذلك، تقدىّ
ان دف����اع اجل��ي�����س ال��ن��ظ��ام��ي عن 
الأ�شب�ع  ي���ت���ج���اوز  ل���ن  امل��ن��ط��ق��ة 
ال����اح���د، ول���ن ي��ك���ن ق�����ادًرا على 
ال�����ش��م���د اأك�����رث م���ن ذل����ك دون 

م�شاعدة الغرب.
 وقد تعهد ه�ؤلء بدعم اأوكرانيا 
وعلى  ه����ج�����م،  وق��������ع  ح������ال  يف 
اإل دعم  الأرج���ح، �شُيرجم ه��ذا 
ع�شكرًيا  ت���دخ���اًل  ول��ي�����س  م����ادي 

مبا�شًرا.
امل����ن����اط����ق من  ب���ع�������س  ت����ع����اين     
امل�شاد  الدفاع  �شعف معني، مثل 
ل����ل����ط����ائ����رات، ل���ك���ن ال����ت����ط�����رات 
الأخرية دفعت اأوكرانيا اإل زيادة 

قدراتها الدفاعية:
 فقد ح�شلت على طائرات بدون 
وك��ذل��ك �ش�اريخ  ت��رك��ي��ة،  ط��ي��ار 
قدمتها  ل���ل���دب���اب���ات  م�����ش�����������������ادة 
م�ؤخًرا ال�ليات املتحدة واململكة 

رو���ش��ي��ا ب��ح��ك��م الأم�����ر ال����اق���ع يف 
غرب اأوكرانيا. 

على  الع��ت��م��اد  م��شك�  وب��اإم��ك��ان 
ق������ات ال�������ش���رق وت���ل���ك امل����ج����دة 

م�شبًقا يف القرم.
�شعف  اإل  امل���ح���ل���ل����ن  وي�������ش���ري   
غربي  ال���اق��ع  ال�شاحلي  ال��دف��اع 

�شبه اجلزيرة. 
اأن حتتل  رو�شيا  ذل��ك، على  وم��ع 
ماري�ب�ل  م����دن  ح��ت��م��ي  ب�����ش��ك��ل 

ت�شميتها  مت  ج������ن�������ب������ا:     
البحر  )اأق��ال��ي��م  بري�شرن�م�ري 
املنطقة  الأ���ش���د(، وه��ي بال �شك 
بالن�شبة  لالهتمام  اإث���ارة  الأك��رث 

لرو�شيا. 
ميكن اأن ي�ؤدي التدخل اإل قطع 
اأوك���ران���ي���ا ع���ن ���ش���اط��ئ��ه��ا وربط 
الق�ات الرو�شية من دونبا�س اإل 

تران�شني�شريا..
 وهي منطقة يف م�لدوفا حتتلها 

اندلعت  اإذا  ج��ان��ًب��ا  تق���ف  “لن 
احلرب”. 

الأ�شب�ع  هذا  رو�شيا  اأر�شلت  وقد 
بيالرو�شيا  اإل  ج���دي���دة  ق������ات 
ال������اق�����ع�����ة ع����ل����ى احل�����������دود مع 

اأوكرانيا.
  غربا: رمبا ه� الجتاه املفاجئ 
اأك���رث، ال��ذي ميكن اأن ي��اأت��ي منه 

غزو جديد لأوكرانيا.
اأ�����ش����ارت ال����لي���ات   يف ال�����اق����ع، 

يف  واأودي�����ش��ا  ال�شرق  يف  اجلن�بية 
الغرب.

��ا، ق��د ي��ق��اوم ال�شكان   وه��ن��ا اأي�����شً
الحتالل الرو�شي.

العا�شمة  تبعد كييف،  �شمال:     
فقط  كيل�مر  مائة  الأوكرانية، 

عن احلدود مع بيالرو�شيا.
احلماية  ف���ر����س  ح��������������������ال  ويف   
ال����ف����ع����ل����ي����ة، اأع������ل������ن األ���ك�������ش���ن���در 
بالده  اأن  م����ؤخ���ًرا  ل���ك��ا���ش��ي��ن��ك���، 

�س�ُيرتجم دعم الغرب الأوكرانيا يف حال وقوع هجوم، بدعم مادي ولي�ض تدخاًل ع�س�كرًيا مبا�سًرا
من غي�ر املرجح اأن تكون رو�س��يا ق�ادرة على غزو اأوكراني��ا باأكمله��ا، ناهي��ك عن ال�س��يطرة عليه�ا

باملائة من الرجال وحوايل 13 باملائة من الن�صاء على ا�صتعداد حلمل ال�صالح �صد الغزو الرو�صي  58

ميكن للمعلومات امل�صللة والهجمات الإلكرتونية و�صالح الطاقة اأن تزعزع ا�صتقرار احلكومة الأوكرانية

تقدر م�سادر ع�سكرية اأن دفاع اجلي�ض 
النظامي عن املنطقة لن يتجاوز االأ�سبوع الواحد

اجلي�س الوكراين �شي�شمد ا�شب�عا فقط

الغزو الرو�شي ممكن وال�شيطرة م�شتحيلة
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 دراغي املر�ّصح الأوفر حًظا للرئا�صة الإيطالية 
•• روما-اأ ف ب

يجتمع الربملان الإيطايل لنتخاب رئي�س جديد للجمه�رية 
ح الأوفر  ويبدو رئي�س ال�زراء ماري� دراغي “74 عاًما” املر�شىّ
رئا�شي  �شباق  اأن ف�زه غري م�شم�ن يف  للمن�شب، غري  حًظا 

د ا�شتمرارية احلك�مة. ُيهدىّ
برل�شك�ين  �شيلفي�  امللياردير  ال�شابق  ال����زراء  رئي�س  وذه��ب 
الذي كانت حملته النتخابية الأق�ى، اإل حد  “85 عاًما”، 
مع  نظمها  التي  ال�شهرية  ب�نغا”  “ب�نغا  بحفالت  التباهي 
حه ال�شبت، ما اأعطى  �شابات مقابل اأجر، لكنه تراجع عن تر�شىّ

ح اأقل اإثارة لالنق�شام. حلفائه فر�شة اختيار مر�شىّ
التي ج��رت وراء  املفاو�شات  ب���ادر ت�افق رغ��م  لكن مل تظهر 

الك�الي�س خالل عطلة نهاية الأ�شب�ع. ويتمتىّع رئي�س اإيطاليا 
ة يف  ي��دوم �شبع �شن�ات ب�شلطة مهمىّ ال��ذي  ع��ادًة خالل عهده 
اأن دوره فخري ب�شكل  اأزم��ة �شيا�شية، حتى ول���  ح��ال ح��دوث 
اأو  احلك�مة  رئي�س  واختيار  الربملان  حلىّ  في�شتطيع  اأ�شا�شي، 
اأن من ال�شعب  ة. ومن املعروف  رف�س حتالفات �شيا�شية ه�شىّ
عدة  ت�شتمر  ال�شري  بالقراع  بانتخابات  الفائز  ه�ية  ع  ت�قىّ
نائب وع�ش� جمل�س  األ��ف  اأك��رث من  ت فيها  والتي ي�ش�ىّ اأي��ام 

ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني املنتخبني الإقليميني.
واإذا انُتخب الرئي�س ال�شابق للبنك املركزي الأوروب��ي دراغي 
اأي  ح��ال��ًي��ا،  ي�شغله  ال���ذي  املن�شب  �شيبقى  لي��ط��ال��ي��ا،  رئي�ًشا 
رئا�شة جمل�س ال���زراء، �شاغًرا يف فرة دقيقة ج��ًدا. يف حني 
اأي وقت م�شى،  اأك��رث من  ال�شتقرار  اإل  بحاجة  اإيطاليا  اأن 

دراغي  يدعم  ال��ذي  التحالف  اإل  املنتمية  الأح���زاب  تخ��س 
معركًة، حت�شرًيا لالنتخابات الت�شريعية العام املقبل.

روما  يف  غ�فرمننت”  اوف  ���ش��ك���ل  “ل�ي�س  م��دي��ر  وي��ق���ل 
انتخابات  “اإنها  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل���ك��ال��ة  اور���ش��ي��ن��ا  ج��ي���ف��اين 
ال�شيا�شية �شعيفة وبحالة  دة جًدا، لأن الأحزاب  ة ومعقىّ مهمىّ
املنتهية وليته  الرئي�س  وُع��نيىّ دراغ��ي من قبل   .» ت��امىّ انق�شام 
ما  يف  ومتكىّن   ،2021 �شباط-فرباير  يف  ماتاريال  �شريجي� 
نة من كلىّ الأحزاب  بعد من احلفاظ على وحدة احلك�مة املك�ىّ

ال�شيا�شية يف اإيطاليا تقريًبا، ومن اإنعا�س النم� القت�شادي.
اأم�ال  اأ�شا�شية مطل�بة مقابل  اإ�شالحات  ا على  اأي�شً واأ�شرف 
م���ن خ��ط��ة ال��ت��ع��ايف الق��ت�����ش��ادي ل���الحت���اد الأوروب�������ي بحيث 

ت�شتفيد روما يف هذه اخلطة من نح� 200 مليار ي�رو.

ويخ�شى امل�شتثمرون الدولي�ن من اأن تتاأخر ايطاليا الغارقة 
ال�شيىّق  ال���ق��ت  ال��دي���ن ع��ن حتقيق الإ���ش��الح��ات خ���الل  يف 
د لها يف حال فراغ رئا�شة احلك�مة اأي اإذا انُتخب دراغي  املُحدىّ
رئي�ًشا للبالد، يف وقت ت�اجه البالد م�جة وبائية جديدة من 

ك�فيد-19 قد ُتعرقل النتعا�س القت�شادي.
يك�ن  لأن  اأك��رث  �شي�شلح  دراغ���ي  اأن  اخل���رباء  معظم  ويعتقد 
رئي�ًشا للبالد من اأجل حتقيق ال�شتقرار ال�شيا�شي والعالقات 
واليمني  اليمني  ا يف حال ف�ز  بروك�شل، خ�ش��شً اجليدة مع 

ف بالنتخابات املرتقبة يف العام 2023. املتطرىّ
ال�شاعة  عند  الثنني  النتخابات  من  الأول  اجل�لة  و�شتبداأ 
14،00 بت�قيت غرينت�س يف جمل�س الن�اب، على اأن ت�شدر 

النتيجة بحل�ل امل�شاء.

ال���ذي���ن اع��ت��ق��ل���ا خ����الل ال���ن���زاع، 
ن��اه��ي��ك ع���ن حم��اك��م��ت��ه��م. و�شكل 
الأكراد راأ�س حربة يف احلرب على 

تنظيم داع�س يف �ش�ريا.
وت�شم ال�شج�ن ال�اقعة يف املناطق 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال����ا����ش���ع���ة 
الأك��راد يف �شمال �ش�ريا نح� 12 
األف اإرهابي من نح� 50 جن�شية، 

وفق ال�شلطات الكردية.

ويهاجم�ن  الأ���ش���د  التنظيم  علم 
ال�شجن حيث يحا�شرون ما يبدو 

اأنه جمم�عة من احلرا�س.
ثانيا  �شريطا م�ش�را  اأي�شاً  ون�شر 
ال�����ش��ب��ت ُي��ظ��ه��ر ن��ح��� 25 رج���اًل 
خالل  اعتقلهم  اإن��ه  التنظيم  ق��ال 
وبع�شهم  ال�شجن،  على  هج�مه 
ي���رت���دي ال������زيىّ ال��ع�����ش��ك��ري. ومل 
التحقق  بر�س من  فران�س  تتمكن 
م����ن ���ش��ح��ة ه�����ذا ال�������ش���ري���ط من 
التحالف  لكن  م�شتقلة.  م�����ش��ادر 
الدويل اعترب اأن “حماولة الفرار 
ت�شكل  “ل  داع�����س  لتنظيم  هذه” 
العدد  اإل  نظراً  كبريا”،  تهديدا 
الذين �شقط�ا  القتلى  الكبري من 

يف �شف�فه.
واأفاد املر�شد باأن الق�ات الكردية 
متكنت من القب�س على اأكرث من 
حاول�ا  الذين  ال�شجناء  من  مئة 
كرثاً  اأن  اإل  اأ���ش��ار  لكنه   ، ال��ف��رار 
منهم، مل يت�شح عددهم، ل يزال�ن 
طليقني. وداأبت ال�شلطات الكردية 
تتمتع  ل  اأن��ه��ا  م��ن  التحذير  على 
احتجاز  ع��ل��ى  ال��ك��اف��ي��ة  ب���ال���ق���درة 
التنظيم  م��ق��ات��ل��ي  م����ن  الآلف 
ال���ذي���ن اع��ت��ق��ل���ا خ����الل ال���ن���زاع، 
ن��اه��ي��ك ع���ن حم��اك��م��ت��ه��م. و�شكل 
الأكراد راأ�س حربة يف احلرب على 

تنظيم داع�س يف �ش�ريا.
وت�شم ال�شج�ن ال�اقعة يف املناطق 
عليها  ي�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال����ا����ش���ع���ة 
الأك��راد يف �شمال �ش�ريا نح� 12 
األف اإرهابي من نح� 50 جن�شية، 

وفق ال�شلطات الكردية.

واأفاد املر�شد باأن الق�ات الكردية 
متكنت من القب�س على اأكرث من 
حاول�ا  الذين  ال�شجناء  من  مئة 
كرثاً  اأن  اإل  اأ���ش��ار  لكنه   ، ال��ف��رار 
منهم، مل يت�شح عددهم، ل يزال�ن 
طليقني. وداأبت ال�شلطات الكردية 
تتمتع  ل  اأن��ه��ا  م��ن  التحذير  على 
احتجاز  ع��ل��ى  ال��ك��اف��ي��ة  ب���ال���ق���درة 
التنظيم  م��ق��ات��ل��ي  م����ن  الآلف 

ي���رت���دي ال������زيىّ ال��ع�����ش��ك��ري. ومل 
التحقق  بر�س من  فران�س  تتمكن 
م����ن ���ش��ح��ة ه�����ذا ال�������ش���ري���ط من 
التحالف  لكن  م�شتقلة.  م�����ش��ادر 
الدويل اعترب اأن “حماولة الفرار 
ت�شكل  “ل  داع�����س  لتنظيم  هذه” 
العدد  اإل  نظراً  كبريا”،  تهديدا 
الذين �شقط�ا  القتلى  الكبري من 

يف �شف�فه.

“مع  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان  وج������اء يف 
ت�ا�شل املعارك يزداد خطر اإ�شابة 
داعية اإل  الأطفال اأو املجندين”، 

الإفراج عنهم ف�را.
نزوج  م���ج��ة  اإل  امل���ع���ارك  واأدت 
املحيطة  الأح�����ي�����اء  م����ن  وا����ش���ع���ة 
ال�شلطات  واأف���������ادت  ب���ال�������ش���ج���ن. 
الأ�شخا�س  اآلف  ب����اأن  ال���ك���ردي���ة 
غ���������ادروا امل���ن���ط���ق���ة و�����ش����ط ال����ربد 

القار�س.
اإ���ش��ق��اط خالفته يف  اإع���الن  ومنذ 
2019 وخ�شارته كل  اآذار/مار�س 
التنظيم  ي�شنىّ  �شيطرته،  مناطق 
ب����ني ح����ني واآخ��������ر ه���ج���م���ات �شد 
اأهداف حك�مية وكردية يف منطقة 
البادية املرامية الأطراف املمتدة 
)و�شط(  حم�س  حم��اف��ظ��ت��ي  ب��ني 
ودي��ر ال��زور )���ش��رق( عند احلدود 
م���ع ال���ع���راق، وه���ي امل��ن��ط��ق��ة التي 
انكفاأ اإليها مقاتل� التنظيم �شمن 

خاليا وجمم�عات متعددة.
الأخري  الهج�م  يف  خ��رباء  وي��رى 
ال�شجن م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف  ع��ل��ى 

ع�دة ظه�ر التنظيم.
ون�����ش��ر ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره���اب���ي 
على  “اأعماق”  عرب ح�شاب وكالة 
تطبيق “تلغرام” �شريطا م�ش�را 
ُيظهر ع��دداً من مقاتليه يرفع�ن 

•• احل�صكة-اأ ف ب

الأق����ل  ع��ل��ى   154 اإل  ارت��ف��ع��ت 
ال�شتباكات  يف  ال��ق��ت��ل��ى  ح�شيلة 
مقاتلني  بني  اأي��ام  منذ  املت�ا�شلة 
من تنظيم داع�س والق�ات الكردية 
امل��دع���م��ة م��ن ال��ت��ح��ال��ف الدويل 
على  لالإرهابيني  هج�م  اأث��ر  على 
�شرق  ���ش��م��ال  غ����ي���ران يف  ���ش��ج��ن 
املر�شد  اأف�������اد  م����ا  وف�����ق  ����ش����ري���ا، 
ال�����ش���ري حل��ق���ق الإن�����ش��ان اأم�س 

الثنني.
م�شاء  امل����ع����ارك  ح����دة  وت���راج���ع���ت 
خم����اوف  ه���ن���اك  اأن  اإل  الأح��������د، 
ر  الق�شىّ مئات  م�شري  ح���ل  �شادت 
وكان�ا  ال�����ش��ج��ن،  يف  امل����ج����دي���ن 
التنظيم  يف  ���ش��اب��ق��ني  م��ق��ات��ل��ني 
الذاتية  الإدارة  واأعلنت  املتطرف. 
اعتباراً  الكلي”  “احلظر  الكردية 
كان�ن   31 ح���ت���ى  الث����ن����ني  م����ن 
على  اجل����������اري  ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر 
م��ن��ط��ق��ة احل�����ش��ك��ة ح���ي���ث جتري 
ملدة  وخ��ارج��ي��اً  “داخلياً  امل���ع���ارك 
هذا  اأن  م������ش��ح��ة  اأيام”،  ���ش��ب��ع��ة 
الإجراء يهدف اإل “منع اخلاليا 

اأي ت�شلل خارجي«.  الإرهابية من 
و�شارك اأكرث من مئة من مقاتلي 
م�شاء  ب������داأ  ه���ج����م  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اخل���م���ي�������س ع���ل���ى ال�������ش���ج���ن ال����ذي 
الأك������راد يف عملية  ع��ل��ي��ه  ي�����ش��رف 
منذ  والأعنف”  “الأكرب  تعترب 
يف  التنظيم  على  الق�شاء  اإع���الن 
�شن�ات. وجتدد  �ش�ريا قبل ثالث 
التايل. وت�شدت  الي�م  الهج�م يف 
الدمي�قراطية  ���ش���ري��ا  ق����ات  ل��ه 
ال���ت���ي ي�����ش��ك��ل امل���ق���ات���ل����ن الأك������راد 
ال�شتباكات  واأدت  مك�ناتها.  اأب��رز 
ال�شجن  داخ����ل  ال���دائ���رة  العنيفة 
جمم�عة  ف���رار  اإل  حميطه  ويف 
التاأكد  ي��ت�����ش��ن  مل  ال�����ش��ج��ن��اء  م���ن 
اأعماق،  وكالة  وتق�ل  عددها.  من 
وهي الذراع الدعائية للتنظيم، اأن 

عددهم 800.
واأك�����د امل��ر���ش��د ال�������ش����ري حلق�ق 
الإن�شان الذي يتخذ من بريطانيا 
م���ق���راً م���ا ق��ال��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن اأن 
�شيطروا  وال�����ش��ج��ن��اء  امل��ه��اج��م��ني 
م�ج�دا  ك��ان  اأ�شلحة  خم��زن  على 

داخل ال�شجن.
ث املر�شد يف اأحدث ح�شيلة  وحتدىّ

لالأطفال   الإره��اب��ي��ني  ا���ش��ت��خ��دام 
املرتبطني بداع�س والبالغ عددهم 
ب�شرية”،  ك����دروع  ق��ا���ش��ر،   700
“كان�ا  ه�������ؤلء  اأن  اإل  م�����ش��رية 
خا�شة  م���ه���اج���ع  يف  م�����ج�����دي����ن 

منف�شلة داخل مركز العتقال«.
“اإرهابيي  ��ل  حت��مىّ اأن��ه��ا  واأ���ش��اف��ت 
�شرر  اأي  اإحل��اق  م�ش�ؤولية  داع�س 

به�ؤلء الأطفال داخل ال�شجن«.
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
عن  عربت  “ي�ني�شف”  للطف�لة 
قلقها اإزاء م�شري ه�ؤلء الأطفال، 
حمايتهم،  اإل  الأح��������د  داع����ي����ة 
�شجن  اأن عددهم يف  ال  وم�شرية 

غ�يران نح� 850.
“مع  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  ب���ي���ان  وج������اء يف 
ت�ا�شل املعارك يزداد خطر اإ�شابة 
داعية اإل  الأطفال اأو املجندين”، 

الإفراج عنهم ف�را.
نزوج  م���ج��ة  اإل  امل���ع���ارك  واأدت 
املحيطة  الأح�����ي�����اء  م����ن  وا����ش���ع���ة 
ال�شلطات  واأف���������ادت  ب���ال�������ش���ج���ن. 
الأ�شخا�س  اآلف  ب����اأن  ال���ك���ردي���ة 
غ���������ادروا امل���ن���ط���ق���ة و�����ش����ط ال����ربد 

القار�س.

تنظيم  م���ن   102“ م��ق��ت��ل  ع���ن 
داع�س و45 من الأ�شاي�س )الق�ات 
الأمنية الكردية( وحرا�س ال�شجن 
وق�شد  الإره�����اب  مكافحة  وق�����ات 
الدمي�قراطية(  ���ش���ري��ا  )ق�����ات 

و�شبعة مدنيني«.
�ش�ريا  ل����ق�����ات  ب����ي����ان  يف  وج�������اء 
ال����دمي�����ق����راط����ي����ة الأح���������د اأن���ه���ا 
على  ك����ام����ل  “ب�شكل  ����ش���ي���ط���رت 
ال������ش��ع ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي كان 
داع�������س ي���ح���اول ال����ش���ت���ف���ادة منه 
باإمكان  “لي�س  واأ�شاف  للفرار”. 
اأ�ش�ار  يف  املتبقني  داع�س  مرتزقة 

ال�شجن الفرار الآن«.
ال����دويل بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  واأ����ش���ار 
ال�����ذي يدعم  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
وعادة  والتدريب  بال�شالح  الأكراد 
ب��ال��غ��ارات اجل����ي���ة، يف ب��ي��ان، اإل 
الدمي�قراطية  �ش�ريا  “ق�ات  اأن 
لحظ  ف��ي��م��ا  اخلطر”،  اح���ت����ت 
ال�شتباكات  ح�����دة  اأن  امل���ر����ش���د 

تراجعت.
واأع���������ل���������ن���������ت ق�����������������ات �������ش�������ري������ا 
“العائق  اأن  م�شاًء  الدمي�قراطية 
“ه�  ت���ق���دم���ه���ا  اأم��������ام  الكبري” 

اإ���ش��ق��اط خالفته يف  اإع���الن  ومنذ 
2019 وخ�شارته كل  اآذار/مار�س 
التنظيم  ي�شنىّ  �شيطرته،  مناطق 
ب����ني ح����ني واآخ��������ر ه���ج���م���ات �شد 
اأهداف حك�مية وكردية يف منطقة 
البادية املرامية الأطراف املمتدة 
)و�شط(  حم�س  حم��اف��ظ��ت��ي  ب��ني 
ودي��ر ال��زور )���ش��رق( عند احلدود 
م���ع ال���ع���راق، وه���ي امل��ن��ط��ق��ة التي 
انكفاأ اإليها مقاتل� التنظيم �شمن 

خاليا وجمم�عات متعددة.
الأخري  الهج�م  يف  خ��رباء  وي��رى 
ال�شجن م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف  ع��ل��ى 

ع�دة ظه�ر التنظيم.
ون�����ش��ر ت��ن��ظ��ي��م داع�������س الإره���اب���ي 
على  “اأعماق”  عرب ح�شاب وكالة 
تطبيق “تلغرام” �شريطا م�ش�را 
ُيظهر ع��دداً من مقاتليه يرفع�ن 
ويهاجم�ن  الأ���ش���د  التنظيم  علم 
ال�شجن حيث يحا�شرون ما يبدو 

اأنه جمم�عة من احلرا�س.
ثانيا  �شريطا م�ش�را  اأي�شاً  ون�شر 
ال�����ش��ب��ت ُي��ظ��ه��ر ن��ح��� 25 رج���اًل 
خالل  اعتقلهم  اإن��ه  التنظيم  ق��ال 
وبع�شهم  ال�شجن،  على  هج�مه 

•• احل�صكة-اأ ف ب

الأق����ل  ع��ل��ى   154 اإل  ارت��ف��ع��ت 
ال�شتباكات  يف  ال��ق��ت��ل��ى  ح�شيلة 
مقاتلني  بني  اأي��ام  منذ  املت�ا�شلة 
من تنظيم داع�س والق�ات الكردية 
امل��دع���م��ة م��ن ال��ت��ح��ال��ف الدويل 
على  لالإرهابيني  هج�م  اأث��ر  على 
�شرق  ���ش��م��ال  غ����ي���ران يف  ���ش��ج��ن 
املر�شد  اأف�������اد  م����ا  وف�����ق  ����ش����ري���ا، 
ال�����ش���ري حل��ق���ق الإن�����ش��ان اأم�س 

الثنني.
م�شاء  امل����ع����ارك  ح����دة  وت���راج���ع���ت 
خم����اوف  ه���ن���اك  اأن  اإل  الأح��������د، 
ر  الق�شىّ مئات  م�شري  ح���ل  �شادت 
وكان�ا  ال�����ش��ج��ن،  يف  امل����ج����دي���ن 
التنظيم  يف  ���ش��اب��ق��ني  م��ق��ات��ل��ني 
الذاتية  الإدارة  واأعلنت  املتطرف. 
اعتباراً  الكلي”  “احلظر  الكردية 
كان�ن   31 ح���ت���ى  الث����ن����ني  م����ن 
على  اجل����������اري  ال����ث����اين/ي����ن����اي����ر 
م��ن��ط��ق��ة احل�����ش��ك��ة ح���ي���ث جتري 
ملدة  وخ��ارج��ي��اً  “داخلياً  امل���ع���ارك 
هذا  اأن  م������ش��ح��ة  اأيام”،  ���ش��ب��ع��ة 
الإجراء يهدف اإل “منع اخلاليا 
اأي ت�شلل خارجي«.  الإرهابية من 
و�شارك اأكرث من مئة من مقاتلي 
م�شاء  ب������داأ  ه���ج����م  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
اخل���م���ي�������س ع���ل���ى ال�������ش���ج���ن ال����ذي 
الأك������راد يف عملية  ع��ل��ي��ه  ي�����ش��رف 
منذ  والأعنف”  “الأكرب  تعترب 
يف  التنظيم  على  الق�شاء  اإع���الن 
�شن�ات. وجتدد  �ش�ريا قبل ثالث 
التايل. وت�شدت  الي�م  الهج�م يف 

الدمي�قراطية  ���ش���ري��ا  ق����ات  ل��ه 
ال���ت���ي ي�����ش��ك��ل امل���ق���ات���ل����ن الأك������راد 
ال�شتباكات  واأدت  مك�ناتها.  اأب��رز 
ال�شجن  داخ����ل  ال���دائ���رة  العنيفة 
جمم�عة  ف���رار  اإل  حميطه  ويف 
التاأكد  ي��ت�����ش��ن  مل  ال�����ش��ج��ن��اء  م���ن 
اأعماق،  وكالة  وتق�ل  عددها.  من 
وهي الذراع الدعائية للتنظيم، اأن 

عددهم 800.
واأك�����د امل��ر���ش��د ال�������ش����ري حلق�ق 
الإن�شان الذي يتخذ من بريطانيا 
م���ق���راً م���ا ق��ال��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م م���ن اأن 
�شيطروا  وال�����ش��ج��ن��اء  امل��ه��اج��م��ني 
م�ج�دا  ك��ان  اأ�شلحة  خم��زن  على 

داخل ال�شجن.
ث املر�شد يف اأحدث ح�شيلة  وحتدىّ
تنظيم  م���ن   102“ م��ق��ت��ل  ع���ن 
داع�س و45 من الأ�شاي�س )الق�ات 
الأمنية الكردية( وحرا�س ال�شجن 
وق�شد  الإره�����اب  مكافحة  وق�����ات 
الدمي�قراطية(  ���ش���ري��ا  )ق�����ات 

و�شبعة مدنيني«.
�ش�ريا  ل����ق�����ات  ب����ي����ان  يف  وج�������اء 
ال����دمي�����ق����راط����ي����ة الأح���������د اأن���ه���ا 
على  ك����ام����ل  “ب�شكل  ����ش���ي���ط���رت 
ال������ش��ع ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي كان 
داع�������س ي���ح���اول ال����ش���ت���ف���ادة منه 
باإمكان  “لي�س  واأ�شاف  للفرار”. 

قتياًل ح�صيلة معارك داع�ش والقوات الكردية يف �صوريا  154

به�ؤلء الأطفال داخل ال�شجن«.
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
عن  عربت  “ي�ني�شف”  للطف�لة 
قلقها اإزاء م�شري ه�ؤلء الأطفال، 
حمايتهم،  اإل  الأح��������د  داع����ي����ة 
�شجن  اأن عددهم يف  ال  وم�شرية 

غ�يران نح� 850.

لحظ  ف��ي��م��ا  اخلطر”،  اح���ت����ت 
ال�شتباكات  ح�����دة  اأن  امل���ر����ش���د 

تراجعت.
واأع���������ل���������ن���������ت ق�����������������ات �������ش�������ري������ا 
“العائق  اأن  م�شاًء  الدمي�قراطية 
“ه�  ت���ق���دم���ه���ا  اأم��������ام  الكبري” 
لالأطفال   الإره��اب��ي��ني  ا���ش��ت��خ��دام 

اأ�ش�ار  يف  املتبقني  داع�س  مرتزقة 
ال�شجن الفرار الآن«.

ال����دويل بقيادة  ال��ت��ح��ال��ف  واأ����ش���ار 
ال�����ذي يدعم  امل���ت���ح���دة  ال�����لي����ات 
وعادة  والتدريب  بال�شالح  الأكراد 
ب��ال��غ��ارات اجل����ي���ة، يف ب��ي��ان، اإل 
الدمي�قراطية  �ش�ريا  “ق�ات  اأن 

املرتبطني بداع�س والبالغ عددهم 
ب�شرية”،  ك����دروع  ق��ا���ش��ر،   700
“كان�ا  ه�������ؤلء  اأن  اإل  م�����ش��رية 
خا�شة  م���ه���اج���ع  يف  م�����ج�����دي����ن 

منف�شلة داخل مركز العتقال«.
“اإرهابيي  ��ل  حت��مىّ اأن��ه��ا  واأ���ش��اف��ت 
�شرر  اأي  اإحل��اق  م�ش�ؤولية  داع�س 

ي�ستعد ال�سباب لالن�سمام اإىل اجلبهة 

اأطفال احلرب النف�صالية يف اأوكرانيا يواجهون م�صتقبال قامتا 

احلزب اليميني يفوز بانتخابات »�صمال قرب�ش« •• عوا�صم-واكالت

فاز حزب “ال�حدة ال�طنيىّة” اليميني الق�مي يف النتخابات الت�شريعيىّة 
نتائج  اأظهرت  ما  وفق  الركيىّة”،  �شمال قرب�س  “جمه�ريىّة  املبكرة يف 

تة ُن�شرت  اأم�س الثنني -24 - 01.  ر�شميىّة م�قىّ
وكان الناخب�ن يف “جمه�رية �شمال قرب�س الركيىّة” اأدل�ا باأ�ش�اتهم 
الأحد يف انتخابات ت�شريعيىّة مبكرة، يف نهاية حملة هيمنت عليها اأزمة 
اأرا�شي  ثلث  على  م�شاحتها  ة  املمتدىّ املنطقة  ه��ذه  ت�شهدها  اقت�شاديىّة 

طية والتي ل تعرف بها �ش�ى اأنقرة. جزيرة قرب�س املت��شىّ
وبعد فرز اأكرث من %90 من �شناديق القراع، ح�شل حزب “ال�حدة 
ال�طنيىّة” بقيادة الزعيم القرب�شي الركي اإر�شني تتار على 39،6% 
24 من  ًزا بذلك وج�ده يف الربملان، بح�ش�له على  من الأ�ش�ات، معزىّ

اأ�شل 50 مقعًدا.
وعلى غرار ما ح�شل يف العام 2018، �شيتعنيىّ على احلزب امل�ؤيىّد لأنقرة 
ت�شكيل ائتالف ليتمكىّن من احلكم. من جهته، حلىّ احلزب اجلمه�ري 
الركي الي�شاري ثانًيا بح�ش�له على %32 من الأ�ش�ات، وفاز ب�18 
ع �شدور النتائج النهائيىّة  مقعًدا، وفًقا للىّجنة العليا لالنتخابات. وُيت�قىّ

يف وقت لحق.
ال���زراء احلايل  ورئي�س  “ال�حدة ال�طنيىّة”  وقال الأمني العام حلزب 
فايز �ش�ك�غل� م�شاء الأحد بعد النتخابات التي هيمنت عليها الأزمة 

القت�شادية “�شن�شلح القت�شاد اأول.
وقال ديرفي�س ديزليكلي اوغل� )72  تنا الأول”.   �شتك�ن هذه هي مهمىّ
عاًما( ل�كالة فران�س بر�س “النا�س مكتئب�ن لأنىّ كلفة العي�س مرتفعة 
الة اأكرث يف الربملان  جًدا. اآمل يف اأن يعمل الذين �شُينتخب�ن، بطريقة فعىّ

خلري ال�شعب«.
وُدعي نح� 204 اآلف ناخب لالإدلء باأ�ش�اتهم يف الثلث ال�شمايل من 
اأحادًيا بدعم من  اجلزيرة املت��شطية املنق�شمة. ويف اجلمه�رية املعلنة 
تركيا، اأدى تراجع قيمة اللرية الركية بن�شبة 44 باملئة مقابل الدولر 

باملئة   46 الت�شخم  الأ���ش��ع��ار وجت���اوز  ارت��ف��اع هائل يف  اإل   ،2021 يف 
ت القبار�شة الأتراك حتى  بحل�ل كان�ن الأول-دي�شمرب 2021.  و�ش�ىّ
نائًبا يف �شتىّ  ال�شاد�شة م�شاء )16،00 ت غ( لنتخاب خم�شني  ال�شاعة 

دوائر انتخابيىّة عن طريق التمثيل الن�شبي.
وقال اخلبريان يف علم ال�شيا�شة اأحمد �ش�زين وديفرمي �شاهني يف مذكرة 
مل  النتخابية  “احلملة  اإنىّ  )اي�شبي(  الإيطايل  الأبحاث  مركز  ن�شرها 
ُترث قدرا كبريا من الهتمام واحلما�شة كما يف النتخابات ال�شابقة يف 

�شمال قرب�س، لأن امل�اطنني من�شغل�ن خ�ش��شا ب�شحتهم و�شالمتهم 
وظروفهم املعي�شية«. 

ل يف النتخابات الرئا�شية التي جرت  واُتهم رجب طيب اإردوغان بالتدخىّ
بفارق  فيها  وف��از  الركية”  قرب�س  �شمال  “جمه�رية  يف   2020 يف 
�شئيل الق�مي اإر�شني تتار، احلليف القريب من الرئي�س الركي، على 
اأكينجي امل�ؤيد لإعادة ت�حيد جزيرة  الرئي�س املنتهية وليته م�شطفى 
قرب�س يف دولة احتاديىّة.  واعترب اخلبريان يف علم ال�شيا�شة اأنىّه بالن�شبة 

اإل ا�شتحقاق الأحد “لن حتتاج تركيا اإل تاأدية دور ن�شط لتغيري م�شار 
هذه النتخابات«. 

ال�طنية  ال�حدة  ح��زب  اأنىّ  �شابق  وق�����ت  يف  ال��راأي  ا�شتطالعات  ك�شفت 
مب�قع������ه،  �ش�����يحتفظ  ال��دول��ت��ني،  حل������لىّ  �������د  امل�ؤيىّ ق���م��ي(  )مي���ني 
على  م����ًا  متقدىّ قرب�س،  �شمال  برمل������ان  يف  �ش��يا�ش�����يىّة  ة  ق������ىّ ل  اأوىّ ب��شفه 
القبار�شة  مع  لت�ش��ية  �����د  امل�ؤيىّ )ي�ش�����ار(  الركي  اجلمه�������ري  احل��زب 

الي�نانيىّني.
ومل يربز خالل احلملة النتخابيىّة النقا�س ح�ل حل النزاع القرب�شي، 
اإل مقاطعة  دعا  ف��درايل  امل�ؤيىّدة حللىّ  ة  الي�شاريىّ الق�ى  لكنىّ جزءا من 
النتخابات. واعترب حزب قرب�س املتحدة اأنىّ “ل �شيء �شيتغري” ما دام 

ر من نري اأنقرة”. جمتمع القبار�شة الأتراك “مل يتحرىّ
 ومنذ اأن غزا اجلي�س الركي �شمالنَ قرب�س يف 1974 ردا على انقالب 
املت��شطيىّة  اجل��زي��رة  اإحل���اق  اأرادوا  ���ن  ق���م��يىّ ي�نانيىّ�ن  قبار�شة  ��ذه  ن��فىّ
بالي�نان، انق�شمت جمه�ريىّة قرب�س، الع�ش� يف الحتاد الأوروبي منذ 

2004، �شطرين. 
ول مُتار�س احلك�مة القرب�شيىّة املعرف بها دولًيا �شلطتها �ش�ى على 
القبار�شة  رئي�شي  ب�شكل  ي�شكنه  ال��ذي  اجل��زي��رة  م��ن  اجلن�بي  اجل��زء 
ا “جمه�رية �شمال قرب�س الركيىّة” التي اأُعِلنت اأحادًيا  الي�نانيىّ�ن. اأمىّ
يف 1983 يف اجلزء ال�شمايل من اجلزيرة، فيقطنها معظم القبار�شة 

الأتراك وامل�شت�طن�ن الأتراك، ول تعرف بها �ش�ى اأنقرة.
2017. ويف  النزاع يف اجلزيرة منذ  ت�ش�ية  ب�شاأن  املفاو�شات  فت  وت�قىّ
التي  امل��ح��ادث��ات  اإط���الق  اإع���ادة  حم��اول��ة  ف�شلت   ،2021 ني�شان-اأبريل 
ي  متها الأمم املتحدة التي ت�شرف على منطقة عازلة متتدىّ بني �شطرنَ نظىّ

اجلزيرة. 
متها الأمم املتحدة بهدف اإعادة  ة قدىّ م ا�شتفتاء على خطىّ  يف 2004، ُنظىّ

ت�حيد اجلزيرة. 
ة، يف حني  ووافق نح� 65 باملئة من القبار�شة الأتراك على هذه اخلطىّ

رف�شها اأكرث من 75 باملئة من القبار�شة الي�نانيىّني.



الثالثاء   25  يناير    2022  م   -    العـدد   13451  
Tuesday  25  January   2022   -  Issue No   13451

19191917

الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام: 

اأب�ظبي على املركز الثاين للفئة العمرية يف �شباق  ح�شل �شابط من �شرطة 
الرو�شية يف درجة  �شيبرييا  "Cold pole Oymyakon" للجري يف 
حرارة حتت ال�شفر بخم�شني درجة مئ�ية "- c" 50 ويعد اأول لعب عربي 
الق�ى  األعاب  تلبية لدع�ة من احتاد  ال�شباق يف رو�شيا وذلك  ي�شارك يف هذا 

الرو�شية.
كبرياً  جمه�داً  املجتمع  اأم��ن  قطاع  من  الكثريي  ح�شني  اأحمد  الرائد  وق��دم 
ال�شباق الذي �شهد مناف�شات كبرية وحاز على �شهادة ت�ؤهله للم�شاركة يف  يف 
50C" حتت   -" اإل  احل���رارة  درج��ات  فيها  ت�شل  مبناطق  للجري  �شباقات 

ال�شفر.
على  ال�شرطية  العنا�شر  بت�شجيع  اأب�ظبي  �شرطة  باهتمام  الكثريي،  واأ�شاد 
تبني روح التحدي واملغامرة وم�اجهة امل�شاعب، وحر�شها على تنمية ال�شفات 
القيادية وال�شجاعة، م�شرياً اإل اأن اأهمية ال�شباق تكمن يف اأنه اأول �شباق ر�شمي 
يف ن�عية الطق�س الذي اأقيمت فيه حيث يعترب اأبرد ماراث�ن يف العامل وميثل 

اختباراً حقيقياً وفر�شة لك�شب خربة يف هذه الن�عية من ال�شباقات.
واأو�شح اأن �شبب اختياره للم�شاركة يف حتدي اجلري يف �شيبرييا، ه� انخفا�س 
درجات احلرارة، ل�ق�عها يف نف�س الظروف املناخية للقطب اجلن�بي، م�شرياً 
اإل اأ�شد ال�شع�بات التي واجهته يف �شيبرييا، وهي الربودة ال�شديدة لدرجة 
دعم  ن  وثمىّ اجل��ري،  اأث��ن��اء  التنف�س  �شع�بة  وبالتايل  لل�جه،  قناع  اأي  جتمد 
، خالل فرة ت�اجده يف  رو�شيا  املتحدة لدى  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شفارة 

�شيبرييا.
واأعلن عن م�شاركته يف الراماراث�ن القطب اجلن�بي يف �شهر ن�فمرب املقبل 
ال�شباقات  �شمن  من  �شباق  اأ�شعب  يعترب  اأن��ه  اإل  م�شرياً  ك��م،   250 مل�شافة 
املخطط لها لتحقيق اإجناز يعترب الأول من ن�عه يف العامل، بخ��س 6 �شباقات 
�شباق  ق��ارات خمتلفة وكل  �شباقات يف خم�س   5 اأول  و�شتك�ن  الرا ماراث�ن، 
م�شافته 250 كم، من املقرر اجتيازها يف عام واحد مبا يعزز تر�شيح الدولة 
desert grand Salam plus ك�شاد�س دولة على م�شت�ى   4 لنادي 
يف  كم  العامل والأول عربيا، ومن ثم اجتياز الرا ماراث�ن دبي مل�شافة 300 

ن�شخته الثانية الذي يعترب اأط�ل �شباق �شحراوي يف العامل.

•• الظفرة-وام:

الثانية  الن�شخة  فعاليات ختام  حفلت 
اخليل  جل����م����ال  ال����ظ����ف����رة  ل���ب���ط����ل���ة 
مثرية  مبناف�شات   ،2022 العربية 
متيزت بتقارب امل�شت�يات بني اخلي�ل 
األقاب  امل��راب��ط  وتقا�شمت  امل�����ش��ارك��ة، 

البط�لة ال�18.
على  ا�شتمرت  التي  البط�لة  واأقيمت 
برعاية  املرفاأ  بك�رني�س  اأي��ام   5 مدى 
�شم� ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل 
الإم����ارات  جمعية  م��ن  مميز  بتنظيم 
ل��ل��خ��ي���ل ال��ع��رب��ي��ة، مب�����ش��ارك��ة 470 

خيال من اأج�د ال�شاللت.
تت�يج  يف  و�����ش����ارك  اخل����ت����ام  و����ش���ه���د 
ال��ف��ائ��زي��ن ال���ل����اء رك���ن ط��ي��ار فار�س 
ع�����ام �شرطة  ق���ائ���د  امل�����زروع�����ي  خ���ل���ف 
املن�ش�ري  حم��م��د  ون��ا���ش��ر  اأب���ظ��ب��ي، 
وكيل دي���ان ممثل احلاكم يف منطقة 
احلربي  اأح����م����د  وحم���م���د  ال���ظ���ف���رة، 
املدير العام جلمعية الإمارات للخي�ل 
وخليفة  ال��ب��ط���ل��ة،  م��دي��ر  ال��ع��رب��ي��ة 
ملربط  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  النعيمي 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  نائب  الأري���ام 

ل��ل��ب��ط���ل��ة، وع�����دد ك��ب��ري م���ن امل���الك 
وامل��رب��ني وم����دراء امل���راب���ط. وخطفت 
خلف  حل��م��د  الزبري"  "هزال  امل��ه��رة 
الذهبي  ال���ل���ق���ب  ال���ع���ت���ي���ب���ة،  اأح����م����د 
ت���ارك���ة املركز  ���ش��ن��ة،  ل��ل��م��ه��رات ع��م��ر 
"دي  ال  الف�شية  وال��شافة  ال��ث��اين 
فيما  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  �شلمية" مل��رب��ط 
اكتفت �شاحبة املركز الثالث "اأ�شايل 
بطي  حممد  العبادلة" لعبدالرحمن 

العبدويل باللقب الربونزي.
خلف  ج�هرة" ملحمد  ع  "م  وانتزعت 
ونالت  املهرات  �شدارة  العتيبة،  اأحمد 
ال���ذه���ب���ي، ف��ي��م��ا ح��ل��ت ثانية  ال��ل��ق��ب 
بي  "�شحابة  ال��ف�����ش��ي  ال��ل��ق��ب  ون��ال��ت 
ات�س اأم" لعلي غامن هميلة املزروعي، 
رنيم"  ����س  " ج  ال  ال���ربون���ز  وذه����ب 

ملربط اجل�اهر.
الهنا،  مل��رب��ط  املهاء"  "�شراب  وح��ل��ق 

بذهبية الأمهار عمر �شنة، تاركاً املركز 
يا�س"  "فهد  ال  وال��ف�����ش��ي��ة  ال���ث���اين 
لبخيت �شعيد ن�بي الكتبي، فيما حل 
يف املركز الثالث ونال الربونز "اآر جي 

املهيب" ملحمد �شعيد ال�شميلي.
العز،  مل��رب��ط  العز"  "اأ�شعل  وح�����ش��د 
ال���ل���ق���ب ال����ذه����ب����ي ل����الأم����ه����ار، ون����ال 
"ج �س  ال��ف�����ش��ي  ال������ش��اف��ة وال���ل���ق���ب 
ال�شلطان" ملربط اجل�اهر، فيما كان 

ايه  "اآر  ن�شيب  ال��ربون��زي من  اللقب 
كي مروان" ملربط راأ�س اخليمة.

وت��شحت "دي هال" خلالد �شديق اآل 
خاجة، بذهبية الأفرا�س، ونالت املركز 
رندا"  "دي  الف�شي  وال��ل��ق��ب  ال��ث��اين 
خلليفة حممد �شيف ال�ش�يدي، فيما 
الثالث ونالت الربونز  املركز  حلت يف 
حميد  لطالل  ا�س"  اأم  "فالمينجا 
الزبري"  "مليح  واك��ت�����ش��ح  امل�����ش��ك��ري. 

ملربط غلفا، بط�لة الفح�ل، حا�شداً 
اللقب الذهبي، وتاله يف املركز الثاين 
وح�شل على اللقب الف�شي "يا�س بي 
اأت�س اأم" لعلي غامن هميلة املزروعي، 
ملحمد  عذبه"  "معجب  ح�شل  فيما 
اأحمد عبداللطيف اآل علي، على اللقب 
ال���ربون���زي. وت���ج��ه حم��م��د احلربي 
املدير العام جلمعية الإمارات للخي�ل 
�شم�  ال  والتقدير  بال�شكر  العربية، 

نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، على 

رعايته ودعمه للبط�لة.
الثانية  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن  احل���رب���ي  واأك�����د 
امتداداً  ناجحة  ج��اءت  البط�لة  م��ن 
النطالقة  حققتها  التي  للنجاحات 
ان  ال  م�����ش��ريا  الأول،  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
جميع اع�شاء جلنة التحكيم واللجنة 
العربية،  ال�����دول  م���ن  الن�����ش��ب��اط��ي��ة 

واأن��ه��ا مت��ي��زت ب��دع��م خ��ا���س للمالك 
وجلميع  الظفرة،  مبنطقة  امل�اطنني 
ف�شاًل  اخل����ا�����ش����ة،  امل�����راب�����ط  م�����الك 
امل�اطنني  ال���ع���ار����ش���ني  ت���ك���رمي  ع����ن 

بتخ�شي�س ج�ائز قيمة لهم.
الإم�����ارات  جمعية  اإن  احل��رب��ي  وق����ال 
دعمها  ت����ا����ش���ل  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي���ل 
جمالتها  جميع  يف  العربية  للخيل 
تنفيذاً لت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  الرئا�شة،  �ش�ؤون  وزي��ر  ال���زراء 
وباإ�شراف  اجل��م��ع��ي��ة،  اإدارة  جم��ل�����س 
وم��ت��اب��ع��ة ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ح��م��د اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س الإدارة.
اجلهة  ه����ي  اجل��م��ع��ي��ة  ان  واأ������ش�����اف 
للتنظيم  ال������دول������ة  يف  ال���ر����ش���م���ي���ة 
جمال  ب����ط�����لت  ع���ل���ى  والإ��������ش�������راف 
العربية  اخل���ي����ل  وم��������زادات  اخل���ي���ل 
املرتبطة  الأن�شطة  وجميع  الأ�شيلة، 
الفعاليات  ل��ت��ط���ي��ر  وت�����ش��ع��ى  ب���ه���ا، 
والأن�����ش��ط��ة وخ��دم��ات م���الك ومربي 
اإل  م�شرياً  ودعمهم،  العربية  اخليل 
جلميع  مفت�حة  اجلمعية  اأب�����اب  اأن 
قن�ات  عرب  واملالحظات  الق��راح��ات 

الت�ا�شل الر�شمية للجمعية.

•• اأبوظبي-وام: 

احل�اجز  لقفز  الإم����ارات  فريق  ت���ج 
الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز 
الأمم  ك���اأ����س  ب��ط���ل��ة  يف  م����رة  لأول 
جن�م،  ل�جنني من الفئة الرفيعة 5 
الفريق  فيها  الأول  باملركز  ت�ج  التي 
املناف�شات  الأي��رل��ن��دي، وذل��ك خ��الل 
بنادي  الأول  اأم�������س  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي 
ميدانه  ع��ل��ى  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  اأب����ظ���ب���ي 
�شاحب  كاأ�س  بط�لة  �شمن  الرملي، 
الدولة لقفز احل�اجز  ال�شم� رئي�س 
برعاية �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 

وزير �ش�ؤون الرئا�شة .
احتاد  البط�لة  تنظيم  على  اأ���ش��رف 
الإمارات للفرو�شية وال�شباق، و �شهد 
فر�شان  ج  وت�����ىّ الأمم  ك��اأ���س  مناف�شة 
ال�شيخ  م���ع���ايل   .. ال���ف���ائ���زة  ال���ف���رق 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
الل�اء  بح�ش�ر  والتعاي�س،  الت�شامح 
اأحمد نا�شر الري�شي رئي�س  الدكت�ر 
واأورز  وال�����ش��ب��اق،  ال��ف��رو���ش��ي��ة  احت����اد 
�شاندورفري عن �شركة ل�جنني راعية 
األينربوك  و�شتيفان  البط�لة،  كاأ�س 
بالحتاد  احل�اجز  قفز  جلنة  رئي�س 
الدويل للفرو�شية، و�شامي الدهامي 
ال�شابعة  الإقليمية  املجم�عة  رئي�س 
ب���الحت���اد ال�����دويل وج��م��ع ك��ب��ري من 
���ش��ي���ف احل����دث، وج��م��ه���ر عري�س 
ت��ف��اع��ل م��ع م��ا ق��دم��ه ال��ف��ر���ش��ان من 

ا�شتعرا�شات مثري حافلة بالتحدي.
اأه������م م��ك��ت�����ش��ب��ات ف������ز فريق  وم�����ن 
وامليدالية  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  الإم�����ارات 
من  ل���جن��ني  الأمم  ب��ك��اأ���س  الف�شية 
الفريق  اأن  جن���م   5 الرفيعة  الفئة 

بط�لت  يف  للمناف�شة  م�ؤهال  اأ�شبح 
اآ�شياد  وال��ع��امل��ي��ة، يف  ال��ق��اري��ة  ال��ق��ف��ز 
القادم،  �شبتمرب  منت�شف  ال�����ش��ني 
ونهائي كاأ�س الأمم ل�جنني بر�شل�نة 
امل�شاركة  لت�شبح   ،2022 اأك��ت���ب��ر 
الرابعة لفريق الإمارات، والتي بداأها 
عام  الدولة  رئي�س  كاأ�س  بط�لة  عرب 
بكامل  امل�شاركة  �شمن  كما   ،2017
اأع�شائه يف بط�لة العامل بالدمنارك 

�شهر ي�لي� 2023.
وه��ن��اأ ال��ل���اء ال��دك��ت���ر اأح��م��د نا�شر 
الري�شي �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
"حفظه اهلل" و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
القائد الأعلى للق�ات  اأب�ظبي نائب 
بن  من�ش�ر  ال�شيخ  و���ش��م���  امل�شلحة 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���������زراء وزي�����ر �����ش�����ؤون ال���رئ���ا����ش���ة ، 
ع��ل��ى جن����اح ال��ب��ط���ل��ة، وف������ز فريق 
لكاأ�س  الف�شية  بامليدالية  الإم����ارات 
والتقدير  بال�شكر  مت�جها  الأمم، 

ل��ل�����ش��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت ه�������زاع بن 
لفريق  دعمها  على  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
الفريق  فر�شان  يحققه  وما  ال�شراع، 
�شمن  واجن���ازات  اإيجابية  نتائج  من 
اخلم�شني  مطلع  يف  الإم����ارات  فريق 

اجلديدة.
الفرو�شية  احت���اد  " ن��ح��ن يف  وق����ال: 
هذا  مثل  بتنظيم  فخ�رون  وال�شباق 
امل�����ش��ت���ى ال��رف��ي��ع م��ن ب��ط���لت قفز 
احل�اجز على اأر�س الإمارات، بدرجة 
عالية من الحراف، و�شعداء باإ�شادة 
الحت�����اد ال�����دويل وت���اأك���ي���ده ع��ل��ى اأن 
املنظمة  ال��دول  اأف�شل  الإم���ارات من 
لهذا امل�شت�ى من البط�لت الرفيعة، 
الإيرلندي على ف�زه  الفريق  ونهنئ 
الربيطاين  وال���ف���ري���ق  ب��ال��ب��ط���ل��ة، 
بح�ش�له على املركز الثالث، وجميع 
امل�شاركني الذين ناف�ش�ا ب�شرف لبل�غ 
اأعلى املراكز، و�شعدنا كثريا ب�ج�دهم 
جميعاً معنا يف الإمارات، اأر�س املحبة 
وال�شالم والت�شامح، و�شنعمل على اأن 
ال�شن�ات  يف  اأف�����ش��ل  البط�لة  ت��ك���ن 

القادمة".
اأقيمت   ، البط�لة  اأن  بالذكر  جدير 
ب��رع��اي��ة وم�����ش��ان��دة ك���ل م���ن جمل�س 
ل�جنني  و�شركة  الريا�شي،  اأب�ظبي 
واأكادميية  ال��ك��ربى،  راع��ي��ة اجل��ائ��زة 
للريا�شة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
ال�شراع،  وا����ش���ط���ب���الت  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
ونادي  وال�����ش��ب��اق  الفرو�شية  واحت���اد 
فعاليات  وجرت  للفرو�شية،  اأب�ظبي 
مناف�شات البط�لة على مدى خم�شة 
اأيام، اعتبارا من الأربعاء امل�افق 19 
ي��ن��اي��ر، وح��ت��ى اأم�����س الأول الأح����د ، 
والتحدي  بالتناف�س  حافلة  وج���اءت 
ب��ني ن��خ��ب��ة ف��ر���ش��ان ال��ق��ف��ز م��ن دول 
ال���ع���امل، واخ��ت��ت��م��ت مب��ن��اف�����ش��ة كاأ�س 
القفز  فرق  مب�شاركة  ل�جنني  الأمم 
من �شبع دول، هي الإمارات و اإيرلندا 
وبريطانيا واأملانيا وال�شع�دية والأردن 

و�ش�ريا.
من ناحيتهم عرب فر�شان الفريق عن 
�شكرهم وامتنانهم بح�شن ال�شيافة، 
بامل�شت�ى  م�شيدين  التنظيم،  ودق��ة 
البط�لة،  مل��ن��اف�����ش��ات  ال��ع��ايل  ال��ف��ن��ي 
وق���������ة ال���ت���ن���اف�������س وال����ت����ح����دي بني 
امل�شاركني وعطاء خي�لهم. واأو�شح�ا 
نداً  كان�ا  الإم��ارات  اأن فر�شان فريق 
ق�ياً ل ي�شتهان به، مما يعك�س تط�ر 

م�شت�ى اأداء الفر�شان.
الأمم  ك����اأ�����س  م���ن���اف�������ش���ات  واأق���ي���م���ت 
ل���جن��ني م��ن ج���ل��ت��ني، ومت ت�شميم 
ارتفاعها  ت��ب��ل��غ  ب��ح���اج��ز  م�����ش��اره��ا 
/160/ ���ش��م، وه��� اأع��ل��ى ارت��ف��اع يف 
والعاملية،  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ف��ز  ب��ط���لت 
ن�شختها  ويف  م��ائ��ي،  حاجز  و�شمنها 
ال��ع��ا���ش��رة ب�����الإم�����ارات، ت��ن��اف�����س 26 
فار�شاً وفار�شة، �شمن 7 فرق، وت�شيد 

الإيرلندي  ال��ف��ري��ق  ف��ر���ش��ان  امل��ي��دان 
نقاط  م��ن  خ��ال  ب���اأداء نظيف  الفائز 
اجل�������زاء يف اجل����ل���ت���ني. وت���ل���ك هي 
املرة الأول التي يحرز فيها الفريق 
يف  الأمم  ك����اأ�����س  ل���ق���ب  الإي����رل����ن����دي 
نتيجة  اأف�������ش���ل  وك���ان���ت  الإم����������ارات، 
ال�شابقة،  ال��دورات  حققها الفريق يف 
هي املركز الثاين يف الن�شخة ال�شابعة 

عام 2018.
ت�شكيلته  يف  الإم������ارات  ف��ري��ق  و���ش��م 
ال��ف��ر���ش��ان ع��ب��د اهلل حم��م��د امل����ري، 
وح���م���د ع��ل��ي ال���ك���رب���ي، وع���ل���ي حمد 
الع�ي�س،  اأح���م���د  وحم��م��د  ال��ك��رب��ي، 
وكانت بدايتهم ق�ية واأكمل�ا اجل�لة 
فقط،  نقاط جزاء  الأول بر�شيد 4 
نظيفة  الثانية  اجل�لة  اأكمل�ا  بينما 
بر�شيد  النتيجة  لت�شبح  خطاأ،  دون 
وهي  اجل�لتني،  يف  ج��زاء  نقاط   4
اأف�شل نتيجة يحققها فريق الإمارات 
منذ انطالقة كاأ�س الأمم يف اأب�ظبي 
نتيجة  اأف�����ش��ل  وك��ان��ت   ،2010 ع��ام 
ال�شابقة بر�شيد  الدورات  للفريق يف 
جريئة  قفزة  وهي  جزاء،  نقطة   17
ي��خ��ط��� ب��ه��ا ال��ف��ري��ق اإل الأم������ام يف 

بط�لة 2022.
حتققت  ال��ت��ي  املكت�شبات  اأب����رز  وم���ن 
املثري  البط�لة  يف  الإم����ارات  لفريق 
حمد  علي  ال�شاب  الفار�س  قدمه  ما 
الكربي من ا�شتعرا�شات مثرية لفتت 
اأنظار اجلميع، ول �شيما اأن م�شاركته 
يف ح��د ذات��ه��ا �شمن ف��ري��ق الإم����ارات 
اإكمال  يف  م��ف��اج��اأة، حيث جن��ح  كانت 
اجل����ل���ت���ني ب�������اأداء ن��ظ��ي��ف خ����ال من 
نقاط اجل��زاء، وه� ما مل ي�فق فيه 
من الفر�شان من هم اأكرث منه خربة 

وعمرا.

ختام ناجح للن�سخة الثانية من بطولة الظفرة جلمال اخليل العربية

»هزال الزبري« حترز اللقب الذهبي للمهرات عمر �صنة و»دي �صلمية« و�صيفة

فريق الإمارات يتوج بف�صية كاأ�ش الأمم لقفز احلواجز .. و»الإيرلندي« يحرز الذهبية

�صابط من �صرطة اأبوظبي ي�صارك يف �صباق للجري بدرجة مئوية »- 50« حتت ال�صفر

»اأبوظبي الريا�صي« و»مبادلة« يجددان 
ال�صراكة لبناء جمتمع �صحي

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن جمل�س اأب�ظبي الريا�شي و�شركة مبادلة لال�شتثمار /مبادلة/، جتديد 
�شراكتهما الرامية لدعم وتعزيز اجله�د املبذولة لبناء جمتمع �شحي و�شليم 
عدداً  مبادلة  رع��اي��ة  خ��الل  م��ن  ال�شراكة  ه��ذه  نطاق  و�شي�شتمر  اأب���ظ��ب��ي،  يف 
وم�ا�شلة  والعاملية،  املحلية  املجتمعية  الريا�شية  والأن�شطة  الفعاليات  من 
الريا�شي لتعزيز �شمعة ومكانة  اأب�ظبي  واأن�شطة جمل�س  ال�شركة جه�دنَ  دعم 
اأب�ظبي  ملجل�س  ال�شراكة  اتفاقية  و�شتتيح  ريا�شية مرم�قة.  ك�جهة  اأب�ظبي 
الريا�شي، املجالنَ لتقدمي جمم�عة متن�عة من الربامج والأن�شطة الريا�شية، 
البدنية  اللياقة  م�شت�يات  وحت�شني  الريا�شي،  التثقيف  م�شت�ى  رفع  بهدف 
�شحي  حياة  اأ�شل�ب  وتعزيز  لر�شيخ  اإ�شافة  املجتمع،  و�شرائح  اأف��راد  ملختلف 
و�شليم لدى اأفراد املجتمع يف اأب�ظبي. وكان جمل�س اأب�ظبي الريا�شي قد اأعلن 
للدراجات  الإم��ارات  وطني" لط�اف  "ك�شريك  مبادلة  ان�شمام  الأ�شب�ع،  هذا 
الط�اف، والتي �شتعرف  من  العني  مرحلة  ال�شركة  لرعاية  اإ�شافة   ،2022
من الآن مبرحلة مبادلة، و�شيتم الإعالن عن مزيد من الفعاليات واملبادرات 
املجتمعية يف القريب العاجل. وقال �شعادة عارف الع�اين، الأمني العام ملجل�س 
اأب�ظبي الريا�شي: "فخ�رون ب�شراكتنا امل�شتمرة مع مبادلة؛ ال�شركة ال�طنية 
لفعاليتنا  والرعاية  الدعم  �شبل  كل  ت�فري  على  دوم��اً  حتر�س  التي  ال��رائ��دة 
هة للمجتمع املحلي". واأ�شاف: "تتيح هذه  العاملية، واأن�شطتنا ومبادراتنا امل�جىّ
للمجل�س  املجال  ومبادلة،  الريا�شي  اأب�ظبي  جمل�س  بني  املتجددة  ال�شراكة 
مل���ا���ش��ل��ة ج��ه���ده واأن�����ش��ط��ت��ه ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت���ى لإم����ارة اأب���ظ��ب��ي، خ�ش��شاً مع 
تطلعاتنا ملرحلة جديدة من خططنا وبراجمنا الرامية لت�شجيع وتعزيز منط 
حياة �شحي ومت�ازن يف جميع اأنحاء اأب�ظبي". من جهته قال حميد عبداهلل 
لل�ش�ؤون  التنفيذي  والرئي�س  للمجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�شمري، 
املميزة  ال�شراكة  "ي�شرنا م�ا�شلة هذه  الب�شرية يف مبادلة:  وامل���ارد  امل�ؤ�ش�شية 
مع جمل�س اأب�ظبي الريا�شي، والعمل معاً من اأجل تعزيز اأ�شل�ب حياة �شحي 
وتر�شيخ  لبناء  ال��دوام  على  ن�شعى  م�ش�ؤول،  ..وكم�شتثمر  اأب�ظبي  يف  ومت�ازن 
عالقات ا�شراتيجية مع خمتلف اجلهات يف القطاعني العام واخلا�س، بهدف 
اإحداث تاأثري اإيجابي يف املجتمع املحلي ..ون�شعى من خالل العمل مع جمل�س 
على منط  للحفاظ  املجتمع،  اأف��راد  املجال جلميع  لإتاحة  الريا�شي،  اأب�ظبي 

�شحي و�شليم، وتعزيز مكانة اأب�ظبي ك�جهة ريا�شية عاملية مرم�قة".

ال�شروط  على  فاله�فيت�س  دو���ش��ان  ال�شربي  ال��ه��داف  واف��ق 
النتقالت  ف��رة  خ��الل  ي�فنت��س  اإل  لالنتقال  ال�شخ�شية 
�شب�رت"  ديل�  "غازيتا  �شحيفة  اأف���ادت  م��ا  بح�شب  احلالية، 
يف  اإل  عنه  يتخلى  لن  في�رنتينا  لكن  الريا�شية،  الإيطالية 

حال ح�ش�له على 70 ملي�ن ي�رو.
اأر����ش���ن���ال الإنكليزي  ي��ت��ن��اف�����س م���ع  ي���ف��ن��ت������س  ب����اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
للح�ش�ل على خدمات ابن ال�21 عاماً الذي يت�شدر ترتيب 
الدوري الإيطايل م�شاركة مع مهاجم لت�شي� ت�شريو  هدايف 

اإمي�بيلي )17 لكل منهما(.
الدويل  ال�����ش��رب��ي  اأن  ال  �شب�رت"  دي��ل���  "غازيتا  واأ����ش���ارت 
ا�شتبعد اأر�شنال من خياراته وكل ما يريده ه� الن�شمام ال 

ي�فنت��س.

و�شبق لل�شحيفة ذاتها اأن اأفادت الأ�شب�ع املا�شي باأن ي�فنت��س 
للمهاجم  اإ���ش��اف��ة  ي����رو  ملي�ن   35 في�رنتينا  على  ع��ر���س 
عن  بالتخلي  اقناعه  اأجل  من  ك�ل��شيف�شكي  ديان  ال�ش�يدي 

فاله�فيت�س.
ومل ي�ؤكد في�رنتينا خرب تلقيه هذا العر�س، وتتحدث التقارير 
عن اأن "في�ل" ل يريد اإدخال اأي لعب يف �شفقة التخلي عن 
مهاجمه وقد حدد �شعر الأخري بقرابة �شبعني ملي�ن ي�رو. 
ويف حال قرر ي�فنت��س الر�ش�خ لرغبة في�رنتينا، فلن يك�ن 
يف  اإل  لع��ب  ب��اأي  املقبل  ال�شيف  �شف�فه  تعزيز  با�شتطاعته 
عن  احلديث  و�شط  لعبيه،  بع�س  عن  التخلي  يف  جنح  ح��ال 
واهتمام  اأرث��ر،  الربازيلي  ال��شط  لع��ب  ب�شم  اأر�شنال  رغبه 

بر�شل�نة الإ�شباين مب�اطنه املهاجم األفارو م�راتا.

•• دبي-وام:

الريا�شة  جن�م  وكبار  العاملية  واملنتخبات  الأندية  ت�ا�شل 
عم�ما وكرة القدم خ�ش��شا احل�ش�ر ال دبي للدخ�ل يف 
مع�شكرات تدريب �شت�ية اأو تكملة برنامج العالج لالعبني 
املناف�شات  ت���ق��ف  ظ��ل  يف  اإج���ازة  ف��رة  ق�شاء  اأو  امل�شابني 
يف ع���دد م���ن ال����دوري����ات الأوروب����ي����ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ال����دوري 
الإجن��ل��ي��زي. وي��ق���م جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ال��ت��ع��اون مع 
والريا�شيني  الفرق  ح�ش�ر  ل�شتقطاب  املنظمني  خمتلف 
املن�شاآت  ومت��ي��ز  الطق�س  روع���ة  م��ن  لال�شتفادة  العامليني 
والتنقل  ال�شفر  حركة  يف  وامل��رون��ة  والريا�شية  ال�شياحية 

وال�شتمتاع بج�دة احلياة.

�شهر  م��ن  الأخ����رية  ال�10  الأي����ام  خ���الل  دب���ي  يف  ويع�شكر 
ال��ق��دم وعدد  ك���رة  ون���ادي���ا يف  16 منتخبا  احل����ايل  ي��ن��اي��ر 
الذي  ال��ب���ل��ن��دي  وار���ش���  بينها ليجا  ال��ري��ا���ش��ات م��ن  م��ن 
دبي   2020 اإك�شب�  وزار  متكامال  تدريبا  مع�شكرا  خا�س 
م��شك�،  �شبارتاك  زينيت،  مثل  رو�شية  اأندية  اإل  اإ�شافة   ،
دار  ج�ه�ر  اأندية  جانب  اإل  رودي��ن��ا،  ون��ادي  وكرا�شن�دار، 
التعظيم املاليزي، وريجا اف �شي الالتيفي، ونادي جيلينيا 
واملنتخب   ، البلغاري  بل�فديف  ب�تيف  ون��ادي  ال�شل�فاكي، 
ال��ق��دم، وامل��ن��ت��خ��ب الأردين لكرة  ل��ك��رة  ال��ل��ب��ن��اين الأومل���ب���ي 
القدم ، كما �شي�شل خالل ال�شاعات املقبلة ناد كبري حا�شل 
ال��ق��دم، وع��دد من  اأوروب����ا لكرة  اأب��ط��ال  على بط�لة دوري 
الذي  اأر�شنال الإجنليزي  نادي  بينها  الأوروبية من  الفرق 

دب��ي لإقامة مع�شكر تدريبي ق�شري  اأخ��رى ال  م��رة  يع�د 
لإعادة احلي�ية لالعبني والع�دة ال املناف�شة على بطاقة 
م�ؤهلة لدوري اأبطال اأوروبا، حيث تعد دبي  وجهة مف�شلة 
ليفرب�ل  منها  املقدمة  ويف  للتدريب  الإجنليزية  لالأندية 
ب�ل  الفرن�شية  ال��ك��رة  جن��م  واأن��ه��ى  ي�نايتد.  ومان�ش�شر 
دب��ي حيث يق�شي  الأخ���رية من عالجه يف  امل��راح��ل  ب�جبا 
للتدريب  ال��ع���دة  الدنيا" قبل  "دانة  يف  اإ�شافية  اأي��ام  ع��دة 
عدد  �شي�شل  فيما  ي�نايتد  مان�ش�شر  فريق  مع  اجلماعي 
اإل  الجنليزية  والأن��دي��ة  ي�نايتد  مان�ش�شر  جن���م  م��ن 
دبي خالل ال�شاعات القليلة املقبلة لق�شاء اإجازه لعدة اأيام 
م�شتفيدين من عدم وج�د مباريات لفرقهم خالل الأيام 

املقبلة يف الدوري الإجنليزي.

16 مع�صكرا تدريبيا عامليا يف دبي خالل الأيام الع�صرة الأخرية من يناير فالهوفيت�ش يوافق على �صروط النتقال اإىل يوفنتو�ش 
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•• دبي-الفجر

حامي  ال�طني  املنتخب  لعب  ح�شد 
لقب  ن��ق��ط��ة،   39 ب��ر���ش��ي��د  ف��ق��ي��ه��ي 
امليدالية  ب��ط���ل��ة  يف  "يناير"  ج���ل��ة 
ال���ط��ن��ي��ة ال�����ش��ه��ري��ة، وحم��م��د الدبل 
نظمها  ال���ت���ي  ن��ق��ط��ة   36 ال������ش��ي��ف 
"اإي غ�لف  ب��رع��اي��ة  اجل���ل��ف  احت���اد 
ن���ادي  وا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا  �شت�ر"،  م��ي��غ��ا 
الزوراء باإمارة عجمان، وتعد اجل�لة 
مل��شم  ال��ب��ط���ل��ة  اأج���ن���دة  ال��ث��ال��ث��ة يف 
م�شاركة  و�شجلت   ،2022-2021
ال�طنية،  املنتخبات  لعبي  من   41
ن��اف�����ش���ا على  اأ����ش���ل 79 لع���ب���اً  م���ن 

األقاب فئاتها اخلم�شة.

تاألق االأبطال
و���ش��ج��ل��ت م��ن��اف�����ش��ات اجل���ل��ة يف فئة 
تاألق  ع���ام���اً(،   50 )ف�����ق  الأ����ش���ات���ذة 
واحدة  بتقدمي  العلي،  عبد  �شلطان 
�شن�ات،  م��ن��ذ  ج����لت���ه  اأف�������ش���ل  م���ن 
الفئة  ل��ه��ذه  الأول  امل���رك���ز  وان����ت����زاع 

باإجمايل 35 نقطة.
اأداء لالعب عبيد  وذهب لقب اأف�شل 
احلل�، بعد اأنهى م�شمار نادي الزوراء 
�شربة،   77 ب�  حفرة،  املك�ن من 18 
"اإيه"  الق�شم  ج��ائ��زة  تذهب  اأن  قبل 
هانديكاب"   14 اإل   0" ب��ني  امل��ح��دد 
بتحقيقه  دروي���������س  حم��م��د  ل���الع���ب 
النعيمي  حممد  وتت�يج  نقطة،   36

بني  امل��ح��دد  "بي"  الق�شم  مبناف�شات 
هانديكاب" بت�شجيله   24 اإل   14"

نقطة.  22
جنوم املنتخب

وا�شل جن�م املنتخب ال�طني تاألقهم، 

ال�شيدات،  مناف�شات  �شجلت  اأن  بعد 
اإل خ��س حتدي  امل��ال  جل���ء عائ�شة 
ج�لة التمايز ل�شمان الف�ز يف فئتها، 

املنتخب  يف  زميلتها  مع  تعادلها  بعد 
رميا احلل� بر�شيد 34 نقطة.

وح�شم �شلطان الع�ي�س مناف�شات فئة 
بفارق  نقطة،   40 بر�شيد  النا�شئني 
مناف�شيه  اأق���رب  ع��ن  ن��ق��اط  اخلم�شة 
باملركز  ح��ل  ال���ذي  اجل�شمي  �شلطان 
ثالثاً  ال�����ش���ي��دي  اهلل  وع��ب��د  ال���ث���اين، 
33 نقطة. ويف البط�لت التن�شيطية 
املنتخب  لعبة  ا�شتطاعت  امل�شاحبة، 
ال���ط��ن��ي رمي���ا احل���ل����، و���ش��ع ب�شمة 
ج��دي��دة ل��ه��ا، ب��ان��ت��زاع ج��ائ��زة "اأط�ل 
�شربة"، قبل اأن تذهب جائزة "اأقرب 
العلي  ي��شف  اإل  احلفرة"  اإل  ك��رة 

والتي حققها عند احلفرة الثامنة.

ت�سيزيل: �سعداء للرعاية 
الرئي�س  ت�������ش���ي���زيل،  دي�����ن  وحت�������دث 
"اإي غ�لف ميغا �شت�ر"،  ل�  التنفيذي 
عن رعاية اجل�لة، وقال يف ت�شريحات 
�شركاء  نك�ن  اأن  "ي�شعدنا  �شحافية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  لحت����اد 
"امليدالية  بط�لة  ورع��اي��ة  للج�لف، 

ال�طنية ال�شهرية".
جتارية  ع��الم��ة  "ب�شفتنا  واأ����ش���اف: 
رائ��دة لها ج��ذور متاأ�شلة يف مالعب 
بدعم  نفخر  فاأننا  اجل���ل��ف،  واأن��دي��ة 
ه���ذه ال��ب��ط���ل��ة ال��ت��ي ت��ق��دم خدمات 
لالعبي  امل�شتمر  التط�ير  يف  ك��ب��رية 
اجل�لف الإماراتي من جميع الأعمال 

وامل�شت�يات".

•• اأبوظبي -وام:

الإحتاد  رئي�س  ال�شعفار  اأ�شامة  اأك��د 
الآ���ش��ي���ي ل��ل��دراج��ات، ن��ائ��ب رئي�س 
عام  اأج����ن����دة  اأن  ال�������دويل  الإحت��������اد 
بالبط�لت  حافلة  �شتك�ن   2022
ال�������ش���ع���ي���د الآ������ش�����ي������ي، حيث  ع���ل���ى 
اآ�شيا  بط�لة  يف  الن��ط��الق��ة  �شتك�ن 
بطاجك�شتان  ال��ه���ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
 29 اإل   25 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل 
دول��ة يف   35 املقبل مب�شاركة  مار�س 
الأول  للمرة  ح��اف��ل  اآ���ش��ي���ي  جتمع 
بط�لة  يليها  دو���ش��ان��ب��ي،  م��دي��ن��ة  يف 
ديلهي  م�شمار  على  للم�شمار  اآ�شيا 

يف الهند.
ل�كالة  ت�شريحات  ال�شعفار يف  وقال 
الحت���اد  "وام" اإن  الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
القاري يت�ا�شل ب�شكل دائم مع كافة 
الحتادات القارية، ب�شكل �شبه ي�مي 
لل�ق�ف على كافة امل�شتجدات ب�شاأن 
على  اأو  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط���لت  تنظيم 
من  انه  م��شحا  الآ�شي�ي،  امل�شت�ى 
اأكرث الحت��ادات الدولية تفاعال مع 
الأع�������ش���اء، ك��ا���ش��ف��ا ع��ن اأن ه���ذه هي 
بط�لة  فيها  تقام  التي  الأول  امل��رة 
الأمر  طاجك�شتان،  يف  احلجم  بهذا 
الذي عزز من جه�د الحتاد يف دعم 
الحتاد املحلي هناك لتنظيم احلدث 

وخروجه باأف�شل �ش�رة.
الآ�شي�ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  وحت����دث 
ل���ل���دراج���ات ع���ن اأوج�����ه ال��ت��ع��اون مع 
احت���اد الإم������ارات ل��ل��دراج��ات قائال: 
الم�������ارات  احت������اد  م����ع  "الت�ا�شل 
للدراجات يتم ب�ش�رة كبرية وهناك 
الأ�شعدة  خمتلف  على  ب��ن��اء  ت��ع��اون 
اأج����ل خ��دم��ة وت��ط���ي��ر ريا�شة  م���ن 
اأ�شبحت  التي  الإماراتية،  الدراجات 
ما  بف�شل  حاليا  مرم�قة  مكانة  يف 
ت��ل��ق��اه م���ن دع����م م���ن ك��اف��ة اجلهات 

املعنية، ومن قيادتنا الر�شيدة.
الحتاد  م��ع  بالتعاون  يتعلق  وفيما 
الإم����ارات����ي م���ن اأج����ل دع���م دراج���ني 

للتاأهل  م�����اه����ب  اأ�����ش����ح����اب  ج������دد 
قال   2024 ب��اري�����س  اأومل���ب���ي���اد  اإل 
نخبة  الإم���ارات  " لدينا يف  ال�شعفار 
والقادرين  امل�ه�بني  الدراجني  من 
خمتلف  يف  م��ي��دال��ي��ات  حتقيق  ع��ل��ى 
اأحمد  واأب��رزه��م  والبط�لت  املحافل 
امل��ط��ي���ع��ي، وج��ا���ش��م ع��ل��ي ح��ي��ث مت 
اختيارهم للم�شاركة يف دورة تدريبية 
ب��امل��رك��ز ال�����دويل ل���ل���دراج���ات مل���دة 6 
اأ����ش���ه���ر، ���ش��م��ن ن��خ��ب��ة م����ن دراج�����ي 

اآ�شيا".
واأ�����ش����اف " ري���ا����ش���ة ال�����دراج�����ات يف 
كبرية  حتتية  بنية  لديها  الإم����ارات 
اجلهد  م��ن  للمزيد  بحاجة  ولكنها 

وهيئة  الأوملبية  اللجنة  مع  والعمل 
امل�ش�ار  ا�شتكمال  اأج��ل  من  الريا�شة 
املع�شكرات  م�����ن  امل�����زي�����د  واق�����ام�����ة 
الالعبني،  م�شت�ى  لرفع  اخلارجية 
حتقيق  يف  اأ�شا�شي  ع��ام��ل  تعد  حيث 

البط�لت".
وب���������ش�����ؤال����ه ع�����ن ف���ري���ق���ه اخل���ا����س 
"ال�شعفار جمريا" وما حققه خالل 
الفرة املا�شية قال " على الرغم من 
البداية املتاأخرة التي انطلق خاللها 
يت�اجد  اأن  ا�شتطاع  ان��ه  اإل  الفريق 
بني اأبرز الفرق على امل�شت�ى املحلي 
ف��ري��ق يتم  اأول  اأن���ه  والآ���ش��ي���ي، كما 
القت�شادية،  ال���دائ���رة  يف  ت�شجيله 

ويتك�ن من جمم�عة من املحرفني 
من خمتلف دول العامل".

وع����ن ام��ك��ان��ي��ة ت��ر���ش��ح��ه يف وق����ت ل 
ح��ق لرئا�شة الإحت���اد ال���دويل ق��ال " 
اأن الأم��ر �شيك�ن بالن�شبة يل  اأعتقد 
يتطلب  واأن���ه  خا�شة  للغاية،  �شعب 
مل����دة ط�يلة  ���ش���ي�����ش��را  ال���ت����اج���د يف 
وه� اأمر �شعب علي، ورئا�شتي حاليا 
ل���الحت���اد ال����ش���ي����ي جت��ع��ل��ن��ي اأك���رث 
ق����درة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء، ك��م��ا اأن��ن��ي اأول 
نائب  يتقلد من�شب  اآ�شي�ي  م�ش�ؤول 
رئي�س الحتاد الدويل، وه� فخر يل 

ولالإمارات".
الآ�شي�ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س  وحت����دث 

ل����ل����دراج����ات ع����ن ط�������اف الإم��������ارات 
ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق خ���الل ���ش��ه��ر فرباير 
املقبل وقال " الحتاد الآ�شي�ي داعم 
الإم���ارات،  لط�اف  ورئي�شي  اأ�شا�شي 
املنظمة  اللجنة  �شمن  اأت���اج��د  واأن���ا 
كثريا  ي�������ش���اع���دن���ا  وه������ذا  ل���ل���ح���دث، 
حكمني  وه��ن��اك  التعاون  ت��ب��ادل  على 
اآ�شي�يني �شين�شما لالأطقم امل�شاركة 
يف الط�اف، بالإ�شافة اإل ا�شتعدادنا 
خروج  يف  للم�شاهمة  للتعاون  ال��ت��ام 
تليق مبكانة  ���ش���رة  ب��اأب��ه��ى  احل���دث 

دولة الإمارات".
واأك����د رئ��ي�����س الحت����اد الآ���ش��ي���ي اأن 
بادرة  يعد  اجلديد  الريا�شة  قان�ن 

اأج����ل ت��ط���ي��ر ريا�شة  اإي��ج��اب��ي��ة م��ن 
الإم�������������ارات يف خم���ت���ل���ف الأل�����ع�����اب، 
دوليا  مكانتها  تعزيز  يف  وامل�شاهمة 
واأهمية  م��ك��ان��ة  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
دول��ة الإم���ارات يف خمتلف املجالت، 
�شيزيد  الأم������ر  ه����ذا  اأن  اإل  لف���ت���ا 
والأندية  الحت����ادات  م�ش�ؤولية  م��ن 
اأف�شل  اأج��ل تقدمي  وال��الع��ب��ني م��ن 
ما لديهم لرفع ا�شم الإم��ارات عاليا 

يف خمتلف املحافل الدولية.

•• دبي -وام: 

ت��ق��دم ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ت���م��ا���س بيرز 
ج���ل��ة /دي  ت��رت��ي��ب  ����ش���دارة  اإل 
بي وورل��د/، بف�شل تت�يجه بلقب 
�شي  بي  اإ���س  اإت�س  اأب�ظبي  بط�لة 
�شل�شلة  ج�����لت  اأول  ل��ل��ج���ل��ف، 

رولك�س لعام 2022.
ورف������ع ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي امل�����ش��ن��ف 69 
1،335 نقطة  عاملياً، ر�شيده اإل 
وو�شع  اأب�ظبي،  يف  تف�قه  بف�شل 
الرتيب  مقدمة  يف  بثبات  قدمه 
..وخ��ط��ف ب��ي��رز ال�����ش��دارة ب�10 
ليتقدم  امل����ع����دل،  حت����ت  ����ش���رب���ات 
بيل�  كابريرا  راف��ا  الإ���ش��ب��اين  على 
اللذين  �شارما  �ش�بانكر  والهندي 
�شربات   9 ب����  ال������ش��اف��ة  ت�����ش��ارك��ا 

منهما  ك��ل  ليح�شد  امل��ع��دل،  حت��ت 
يف  وي���ت����اج���دان  ن��ق��ط��ة   694.5

امل��شم  ت��رت��ي��ب  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز 
جل�لة /دي بي وورلد/ اأي�شا.

فاإن  اجلديد  امل��شم  انطالق  وم��ع 
اجل���ل��ة اأ���ش��ب��ح��ت ُت��ع��رف ب��ا���ش��م /

التفاقية  ب��ع��د  وورل������د/،  ب���ي  دي 
م�ؤخراً  ع��ن��ه��ا  الإع������الن  مت  ال���ت���ي 

الأوروب���ي���ة للج�لف،  م��ع اجل���ل��ة 
يف خ����ط�����ة ت��ع��ك�����س ج����ه�����د دول����ة 

البارزة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
�شناعة  يف  ال��ع��امل��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى 

م�شتقبل ريا�شة اجل�لف.
بط�لت  اأرب��ع  اجل�لة  وت�شت�شيف 
تاريخها،  يف  م���رة  لأول  م��ت��ت��ال��ي��ة 
البط�لة،  ه������ذه  ب���ع���د  و����ش���ت���ق���ام 
كال�شيك  دي��������زرت  دب�����ي  ب���ط����ل���ة 
خالل   "Slync.io"برعاية
راأ�س  ثم بط�لة  اجل��اري،  الأ�شب�ع 
اخل���ي���م���ة ل��ل��ج���ل��ف امل���ق���دم���ة من 
 3 من  تقام  التي  كابيتال  فينك�س 
بط�لة  ث��م  املقبل،  ف��رباي��ر   6 اإل 
تقام  التي  كال�شيك  اخليمة  راأ���س 

من 10 اإل 13 من ذات ال�شهر.
و�شتط�ف اجل�لة دول العامل على 
م��دار العام اجل��اري، قبل اأن يك�ن 
اخل��ت��ام ال��ك��ب��ري يف ب��ط���ل��ة دي بي 
وورلد يف عقارات جمريا للج�لف 

يف �شهر ن�فمرب املقبل.

•• دبي-وام: 

ت����ج ال��ه���ل��ن��دي ل���ك��ا ن���ف��اك���ف��ي��ت�����س بلقب ب��ط���ل��ة دبي 
ع�شرة،  التا�شعة  ن�شختها  يف  لل�شباب،  للتن�س  ال��دول��ي��ة 
املباراة النهائية على البلجيكي جاك  وذلك بعد تغلبه يف 

مبجم�عتني دون رد جاءت نتائجهما /6-4/ و/3-6/.
التي  الدولية  البط�لت  ثانية  تعد  التي  البط�لة  وكانت 
على  واأق��ي��م��ت   ،2022 ال��ع��ام  يف  التن�س  احت���اد  ينظمها 
ال�شتار  اأ�شدلت  قد  دبي  للتن�س يف  ب�كا  اأكادميية  مالعب 
مبارياتها  باإقامة  املا�شي،  ال�شبت  م�شاء  مناف�شاتها  على 

النهائية يف خمتلف الفئات.
ف��ف��ي م��ن��اف�����ش��ات ف�����ردي ال���ب���ن���ات ف�����ازت ال���رو����ش���ي���ة كريا 
مات��شكني باملركز الول بعد تغلبها على الليت�انية لميا 
 /5-7/ نتائجهما  ج��اءت  رد  دون  مبجم�عتني  فلد�ش�ن 
امل��ك���ن من  ال��ث��ن��ائ��ي  ف���از  ال�����ش��ب��اب  و/6-3/. ويف زوج���ي 
بعد  الول  باملركز  ل���ج  والبلجيكي  �شمب�نري  الفرن�شي 
لك�بنك�  الوك����راين  م��ن  امل��ك���ن  الثنائي  على  تف�قهما 

والربيطاين ن�شت�ل مبجم�عتني مقابل جمم�عة واحدة 
وفازت  و/6-4/،  و/6-7/   /11-13/ نتائجها  ج��اءت 
الربيطانيتان ك�لنج و دجن�شن باملركز الول يف م�شابقة 
زوجي البنات بعد تغلبهما على الثنائي الرو�شي مرتي�نينا 
و�شمرن�فا مبجم�عتني دون رد /6-4/ و/6-2/. وعقب 
العام  المني  املرزوقي  ي��شف  نا�شر  ت�ج  املناف�شات  ختام 
خمتلف  يف  الفائزين  الالعبني  للتن�س  الم���ارات  لحت��اد 
املناف�شات، م�شيداً يف نف�س ال�قت باملردود الفني البط�لة 
الالعب�ن  فيها  وظ��ه��ر  متميزة،  م�شت�يات  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
قدراتهم  عك�شت  ع��ال��ي��ة  مب�����ش��ت���ي��ات  اجلن�شني  ك��ال  م��ن 
واإمكانياتهم املتط�رة. واعترب يف نف�س ال�قت اأن البط�لة 
حققت ف�ائد ايجابية ا�شتفاد منها لعب� الإمارات الذين 
اأحمدي  املرزوقي وعمر  �شارك�ا يف البط�لة، وهم عدنان 
البط�لة  اأن  املرزوقي، م�شيفاً  و�شع�د اجل�شمي وعبداهلل 
اأ�شهم  ب���ك��ا للتن�س مم��ا  اأك��ادمي��ي��ة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  اأق��ي��م��ت 
بتحقيق مكا�شب تنظيمية مميزة ميكنها اأن ت�شاهم باملزيد 

من النجاح م�شتقباًل.

رئي�ش الحتاد الآ�صيوي للدراجات: طاجك�صتان اأوىل 
بطولتنا القارية يف 2022 

البلجيكي بيرتز يت�صدر جولة »دي بي وورلد« بعد ح�صده لقب »اأبوظبي اإت�ش اإ�ش بي �صي«

الهولندي نوفاكوفيت�ش يحرز لقب 
بطولة دبي الدولية للتن�ش لل�صباب

•• ال�صارقة-وام: 

فاز فريق خ�رفكان بلقب بط�لة الإمارات للم�شارعة ال�شاطئية، التي اأقيمت 
مناف�شاتها اأم�س الأول ب�شاطئ منطقة اخلان يف ال�شارقة بالتعاون مع جمل�س 

ال�شارقة الريا�شي وهيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتط�ير /�شروق/.
3 ذه��ب��ي��ات وف�شيتان  م��ل���ن��ة منها  م��ي��دال��ي��ات   6 ف��ري��ق خ���رف��ك��ان  وح�����ش��د 

وميدالية برونزية، وجاء يف املركز الثاين فريق الفجرية للفن�ن القتالية بعد 
مناف�شة ق�ية على ال�شدارة حمققا 9 ميداليات منها ذهبيتان و3 ف�شيات و4 

برونزيات، ثم فريق الأن�شار بال�شارقة، ثم العني ودبي بح�شب الرتيب.
50 كجم لعب  ل�زن  الذهبية  امليداليات  اأح��رز  الفردي فقد  وعلى م�شت�ى 
خ�ر فكان �شاهني عي�شى، ويف وزن 80 كجم ح�شد زميلة حمد اأحمد �شالح 
املركز الأول، اأما يف وزن ف�ق 80 كجم فقد اأحرز امليدالية الذهبية زميلهما 

لعب  الذهبية  امليدالية  ن��ال  كجم   60 وزن  ويف  امل����ل..  عبد  الرحيم  عبد 
الفجرية عدنان مبارك، وفاز بذهبية وزن 70 كجم زميله يف نادي الفجرية 

متيم �شالح.
ويف ختام البط�لة، قام حممد جا�شم اأمني ال�شر العام امل�شاعد رئي�س اللجنة 
الألعاب يف نادي  العام على  امل�شرف  املنظمة للبط�لة، يرافقه عبد اهلل زينل 

خ�ر فكان بتت�يج الفائزين بالك�ؤو�س وامليداليات التذكارية.

الأندية  الحت��اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعل�ب  بن  حممد  �شعادة  هناأ  ناحيته  وم��ن 
وثمن  للمناف�شات،  املميز  الفني  بامل�شت�ى  واأ���ش��اد  الأول،  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زة 
التعاون مع جمل�س ال�شارقة الريا�شي برئا�شة �شعادة عي�شى هالل احلزامي 
خ�رفكان  ونادي  الحتاد  وفعاليات  لأن�شطة  املت�ا�شل  الل�ج�شتي  دعمه  على 
املقبلة، وكذلك على ت�شخري مرافقه  البط�لة  ا�شت�شافة  على تقدمه بطلب 

يف خدمة بط�لت الحتاد.

خورفكان بطال مل�صارعة الإمارات ال�صاطئية والفجرية و�صيفا

جولة التمايز حت�سم لقب ال�سيدات، و�سلطان العوي�ض بطال للنا�سئني

»حامي« ينتزع لقب جولة يناير يف بطولة امليدالية الوطنية للجولف
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•• اأبوظبي-وام: 

لأب�ظبي  ال��ت��اب��ع��ة  الريا�شية"  اأب���ظ��ب��ي  "قن�ات  اأع��ل��ن��ت 
لالإعالم، عن خطتها الرباجمية امل�اكبة لبث مباريات كاأ�س 
العامل لالأندية المارات 2021 التي ت�شت�شيفها العا�شمة 
الإماراتية اأب�ظبي، والتي ح�شلت على حق�ق بثها ح�شرياً 
اخلطة  وتت�شمن  وال��ك���ي��ت.  وم�شر  الإم�����ارات  م��ن  ك��ل  يف 
وا�شت�دي�هات  اخل��ا���ش��ة  ال���ربام���ج  م���ن  مم��ي��زة  جم��م���ع��ة 
من  نخبة  وت�شت�شيف  املبا�شر  وال��ب��ث  الريا�شي  التحليل 
واملدربني من �شي�ف  والالعبني  العاملية  الكرة  اأبرز جن�م 
العاملية  للريا�شة  عا�شمة  �شتغدو  التي  اأب�ظبي،  العا�شمة 
و���ش��ت��ك���ن حم��ط اأن��ظ��ار ع�����ش��اق ال��ك��رة ح����ل ال��ع��امل ملتابعة 
اإل   3 م��ن  ال��ف��رة  يف  املرم�قة  العاملية  البط�لة  فعاليات 
12 فرباير املقبل. و�شيك�ن الربنامج الي�مي الرئي�شي ه� 
برنامج "مع يعق�ب" يف متام ال�شاعة 00:00 والذي يتناول 
فيه الإعالمي يعق�ب ال�شعدي وملدة �شاعتني البط�لة من 
املحيطة  واملحاور  الق�شايا  اأب��رز  ويعر�س  تفا�شيلها  جميع 
واآخ���ر  ال��ن��ت��ائ��ج  اأب����رز  ي��ع��ر���س  و  يحللها  و  ليناق�شها  ب��ه��ا، 
التغطية  التقارير اخلا�شة. وتنطلق  و  املقابالت  و  الأخبار 
يف  كافيه" الي�مي  "م�نديال  برنامج  مع  �شباحاً  الي�مية 
يتناول  وال���ذي  ون�شف  �شاعة  مل��دة   12:00 ال�شاعة  مت��ام 
ويعر�س  اأب�ظبي  ت�شت�شيفه  ال��ذي  الأه���م  العاملي  احل��دث 
نقا�شات ح�ل الأندية امل�شاركة وحظ�ظها و اأبرز الالعبني 
امل�شاركني، بالإ�شافة لآخر اأخبار البط�لة و يقدم للم�شاهد 
 4 ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل مب�����ش��ارك��ة  ك��ل  اإل  ال��ك���ال��ي�����س و ينقله  ك��ل 
�شي�ف ميثل�ن اأبرز الأندية امل�شاركة. ويطل ي�مياً برنامج 

ل�شتعرا�س   14:00 ال�شاعة  متام  يف   "Reporters"
العامل  كاأ�س  العاملية ح�ل  ال�شحافة  مان�شيتات  و  اآراء  اآخر 
لالأندية و اأبرز التحليالت اخلربية املتعلقة بها، اأما برنامج 
امل�شابقات "حتدي امل�نديال" فينطلق ي�مياً يف متام ال�شاعة 
الك�شف عن امل�اهب لدى املتابعني  16:00 ليعطي فر�شة 
وفر�شة الف�ز لع�شاق الكرة العاملية، من خالل حتديات بني 
املتناف�شني مثل اأبرز معلق هاوي، اأبرز تقرير تلفزي�ين، اأبرز 
مقدم برنامج ليتم اختيار الفائزين اآخر كل حلقة. ويف متام 
 ،"Head Coach "امل�نديال  21:00 ينطلق  ال�شاعة 
اآخر  و  امل�شاركة  بالأندية  اخلا�س  الفني  التحليل  برنامج 
الت�شكيالت  و  اخل��ط��ط  اأب���رز  و  بها  املتعلقة  الح�����ش��ائ��ي��ات 
لكل  ال�شامل  التقييم  اإل  بالإ�شافة  البط�لة  مباريات  يف 
الجتماعي  الت�ا�شل  م���اق��ع  ملتابعي  وبالن�شبة  امل��ب��اري��ات، 
 Tour" "م�نديال  الي�مي  الربنامج  تخ�شي�س  مت  فقد 
يف متام ال�شاعة 17:00 من اإعداد اأحد امل�ؤثرين املخت�شني 
بالكرة والذي يق�م بعمل ج�لة خا�شة يف اأروقة البط�لة و 
يعر�س ك�الي�س املباريات بنظرة خمتلفة. كما ت�شم اخلطة 
"امل�نديال الي�م" الذي يقف  الرباجمية الربنامج املبا�شر 
اخلا�شة  ال��ت��دري��ب��ات  و  ال�شحفية  امل����ؤمت���رات  تغطية  على 
تدور  ال��ت��ي  امل�شتجدات  اآخ���ر  يعر�س  و  امل�����ش��ارك��ة  ب��الأن��دي��ة 
ال�شاعة  يف  اأب�ظبي"  يف  "ج�لة  وبرنامج  امل�شاركني،  ح�ل 
واجتماعية  ريا�شية  �شخ�شيات  ي�شت�شيف  والذي   23:30
وفنية م�شاركة يف البط�لة من خالل ج�لة اإل اأبرز املعامل 
ال�شياحية للعا�شمة اأب�ظبي. ويبث "ال�شت�دي� التحليلي" 
اخلا�س باملباريات من امللعب اأيام املباريات وملدة 60 دقيقة 

قبل و بعد كل مباراة.

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

بط�لة  م��ن��اف�����ش��ات  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
املختلطة،  القتالية  للفن�ن  ال��ع��امل 
اأرينا  والتي تقام يف �شالة ج�جيت�ش� 
العا�شمة  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة 
اأب�ظبي، حتت مظلة الحتاد الدويل 
الريا�شي  اأب�ظبي  جمل�س  وبرعاية 
وبالتعاون مع احتاد اجل�جيت�ش� وال� 

الريا�شية.   وباملز   ،  mma
والذي  للبط�لة  الأول  ال��ي���م  و�شهد 
خ�ش�س لالأدوار التمهيدية مناف�شات 
ق�ية ومثرية مب�شاركة 146 مقاتاًل 

خا�ش�ا 73 نزال على 4 اأقفا�س.  
ي�شهد  حيث  الي�م  احل��دث  ويت�ا�شل 
للرجال  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  الأدوار  ن����زالت 
وال�شيدات، بينما تبداأ الأدوار النهائية 

غداً الأربعاء .  
وح�������ش���ر امل���ن���اف�������ش���ات ال���ربي���ط���اين 
الدويل  الحت��اد  رئي�س  ب��راون  كريث 
ل��ل��ف��ن���ن ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ط��ة، وف����ؤاد 
باملز  ل�شركة  التنفيذي  املدير  دروي�س 
ال��ري��ا���ش��ي��ة،  و دان���زي���ن واي���ت املدير 
التنفيذي لالحتاد ال��دويل، و حممد 
لفن�ن  البحرين  احت��اد  رئي�س  قمرب 
جا�شم  وحم���م���د  امل��خ��ت��ل��ط،  ال���ق���ت���ال 
اأم����ني ع���ام جل��ن��ة الفن�ن  احل������ش��ن��ي 

القتالية املحتلطة.    
اأعرب الربيطاين كريث براون رئي�س 
القتالية  ل��ل��ف��ن���ن  ال�����دويل  الحت�����اد 
التي  بال�ش�رة  �شعادته  عن  املختلطة 
للفن�ن  العامل  بط�لة  عليها  ظهرت 
العا�شمة  يف  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��ق��ت��ال��ي��ة 

اأب�ظبي، م�ؤكدا اأن التعاون مع جمل�س 
الإمارات  واحت��اد   ، الريا�شي  اأب�ظبي 
للج�جيت�ش� وباملز الريا�شية �شي�شهم 

يف جناح هذا احلدث العاملي.  
ب��راون يف ت�شريحات له خالل  وق��ال 
ال��ي���م الأول من  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��الق��ة 
ب���اإق���ام���ة هذه  ال��ب��ط���ل��ة : ف���خ����رون 
ال���ب���ط����ل���ة ع���ل���ى اأر���������س الإم����������ارات، 
نقطة  �شت�شكل  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
ل��ه���ؤلء الريا�شيني  ان��ط��الق وحت���ل 
املميزة،  امل�اهب  اأ�شحاب  ال�شباب من 
اأيام  اأول  يف  بالفعل  �شاهدناها  وق��د 

املناف�شات.   
واأ����ش���اف: اأت���ق��ع امل��زي��د م��ن الإث����ارة 
والندية يف الأي��ام املقبلة، خا�شة واأن 
احلما�س مرتفع للغاية لدى اجلميع 

مع ارتفاع اأعداد امل�شاركات.  
ال�شكر  ب��ت���ج��ي��ه  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  واأمت 
احلدث  تنظيم  عن  امل�ش�ؤولني  لكافة 
ال���ذي ي���ؤك��د ال�����ش���رة امل��م��ي��زة لدولة 
اأكرب  تنظيم  على  وقدرتها  الإم���ارات 
العاملية،  الريا�شية  الأح����داث  واأه���م 

وباأي عدد من الالعبني.  
ب��������دوره اأع��������رب حم���م���د ع���ل���ي قمرب 

للفن�ن  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
القتال املختلط عن �شعادته مب�شاركة 
العامل  ب���ط����ل���ة  يف  ب������الده  م��ن��ت��خ��ب 
للفن�ن القتالية املختلطة، م�ؤكدا اأن 
مملكة البحرين تفخر مب�شاركة 23 
لعباً يف هذا احلدث العاملي املقام على 

اأر�س الإمارات.  
البحريني  الحت�������اد  رئ���ي�������س  واأك�������د 
ا�شت�شافة  اأن  ال���ق���ت���ال���ي���ة  ل��ل��ف��ن���ن 
دول��ة الإم����ارات لهذا احل���دث  وبهذه 
الالعبني،  م���ن  ال�����ش��خ��م��ة  امل�����ش��ارك��ة 
حيث تخطى عددهم 520 لعبا من 

اأهمية كبرية لهذه  ميثل  دول��ة،   60
البط�لة ومدى انت�شارها يف خمتلف 
دول ال��ع��امل، وك��ذل��ك ق��درة الإم���ارات 
ت�ا�شل  ال��ت��ي  ال���رائ���ع���ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

متيزها وتاألقها.  
البط�لة  الأول من  الن�شخ  واأ�شاف: 
التي اأقيمت يف ل�س فيجا�س يف اأع�ام 
2014-2015-2016 مل تتخط 
200 لعب، والآن يف دولة الإمارات 
نرى هذا العدد الكبري من الالعبني 
60 دول��ة ي���ؤك��د على  ال��ذي��ن ميثل�ن 
مدى اأهمية اللعبة، و�شرعة انت�شارها 

يف خمتلف املجتمعات.  
اأن  البحريني  الحت���اد  رئي�س  ول��ف��ت 
اإقامة البط�لة من قبل يف البحرين 
ولثالث ن�شخ والآن يف الإمارات ي�ؤكد 
مدى اهتمام الحتاد الدويل باملنطقة 
ال��ك��ب��رية لنت�شار  وروؤي���ت���ه  ال��ع��رب��ي��ة، 
ال���ل���ع���ب���ة.   واأك�����د حم��م��د ع��ل��ي قمرب 
للفن�ن  ال��ب��ح��ري��ن��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
من  ك��ان  ال��ت��ي  البط�لة  اأن  القتالية 
املفر�س اأن تقام يف كازاخ�شتان، لكن 
اإ�شنادها اإل دول��ة الإم��ارات ي�ؤكد  مت 
الإيجابية  وال�شمعة  الثقة  على مدى 

التي تتمتع بها الإمارات على امل�شت�ى 
الدويل، ومدى علم اجلميع بقدرتها 
ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م اأك����رب واأه�����م الأح�����داث 

والبط�لت العاملية.  
اللعبة  مب�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
قال:  ال��ع��رب��ي  ال���ط��ن  م�شت�ى  ع��ل��ى 
اللعبة  مب�شتقبل  كبري  ت��ف��اوؤل  لدينا 
ال�طن  اأرج��اء  خمتلف  يف  وانت�شارها 
ن�شهم  اأن  العربي، وطم�حنا كبري يف 
اأجل ن�شرها وت��شيع  الأم��ر من  بهذا 

قاعدتها.  
اأكد الإماراتي ال�شاب فهد الزعابي اإن 

ا�شت�شافة اأب�ظبي لأول بط�لة عاملية 
ل��ل��ف��ن���ن ال��ق��ت��ال��ي��ة ي��ع��زز م���ن فر�س 
الدولة  يف  ال��ل��ع��ب��ة  وت���ط����ر  ان��ت�����ش��ار 
وان�����ش��م��ام اإع������داد م���ن ال��الع��ب��ني يف 
الدولة للمنتخب الإماراتي ال�اعد.  

بداية  يف  ن���ح���ن   : ال����زع����اب����ي  وق������ال 
الطريق و امل�شاركة يف بط�لت عاملية 
ب���ه���ذا احل���ج���م وال���ت���ن����ع يف امل���ه���ارات 
من  ال���ش��ت��ف��ادة  على  ونعمل  ي�شقلنا 
ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة وح�����ش��د ال��ن��ج��اح كما 
الذي  الإم���ارات���ي  جل�جيت�ش�  ح���دث 

فر�س ا�شمه يف عامل اللعبة .  

قنوات اأبوظبي الريا�صية تعلن خطتها الرباجمية 
ملباريات كاأ�ش العامل لالأندية 2021 

مناف�صة كبرية مبهرجان اأم القيوين ال� 16 ل�صباقات الهجن العربية الأ�صيلة

تاأهل 73 مقاتال لالأدوار النهائية 

انطالقة قوية لبطولة العامل للفنون القتالية

نقطة انطالق وحتول لهوؤالء الريا�سيني ال�سباب  �ست�سكل  اأبوظبي  العا�سمة  براوان:   • كريث 
البطولة يف االإمارات يوؤكد مدى اهتمام االحتاد الدويل باملنطقة العربية  :اإقامة  قمر  علي  • حممد 

النجاح وح�سد  الفر�سة  هذه  من  اال�ستفادة  اإىل  نعمل   : الزعابي  • فهد 

يد  على  معلقه  يف  تاريخية  هزمية  من  املت�شدر  مدريد  ري��ال  فريقه  ميليتاو  اإي��در  الربازيلي  اأنقذ 
اإلت�شي، وذلك باإدراكه التعادل 2-2 يف ال�قت القاتل يف املرحلة 22 من الدوري الإ�شباين لكرة القدم 

الذي �شهد ف�زاً قاتاًل لرب�شل�نة.
ثمن  التمديد يف  بعد  2-1 اخلمي�س  عليه  بالف�ز  بالغة  ب�شع�بة  املت�ا�شع  مناف�شه  وبعدما جت��اوز 
نهائي م�شابقة الكاأ�س بعدما كان متخلفاً، بدا ريال يف طريقه لتلقي هزمية اأول له على الإطالق 

على �شعيد الدوري يف معقله اأمام اإلت�شي بعد تخلفه بهدفني نظيفني.
لكن الكرواتي ل�كا م�دريت�س قل�س الفارق يف الدقيقة 82 من ركلة جزاء، قبل اأن يجنب ميليتاو 
التعادل يف  ب��اإدراك��ه  اآخ��ر ثالث مراحل  يف  الثانية  اأن�شيل�تي هزميته  كارل�  الإيطايل  امل��درب  فريق 

الدقيقة الثانية من ال�قت بدل ال�شائع.
وبتجنبه الهزمية الثالثة للم��شم والأول يف الدوري اأمام اإلت�شي منذ 1978 حني �شقط يف ملعب 
الأخري، اأبقى ريال على فارق النقاط الأربع الذي يف�شله عن اإ�شبيلية الثاين املتعادل ال�شبت مع �شلتا 

فيغ� بالنتيجة ذاتها.
ورغم اإهدار نقطتني، كان اأن�شيل�تي را�شياً عما �شاهده من فريقه بالق�ل "كانت اخل�شارة حم�ش�مة... 

جناحنا يف جتنب الهزمية يلخ�س متاماً ما باإمكان الفريق اأن يحققه. لكن يجب اأي�شاً اأن نتعلم. 
تلقينا هدفني كان بالإمكان جتنبهما...".

وراأى اأنه "باإمكاننا اأن نك�ن اأكرث دقة يف فر�شنا. ل ميكننا الكتفاء بهذا التعادل. الآن، هناك 
اأتلتيك بلباو يف ربع نهائي  املقبل حني يت�اجه ريال مع  ال�شهر  الثالث من  فرة راحة )حتى 

زلنا يف م�قع جيد �شمن جميع  وم��ا  ال���دوري(،  اأي��ام مع غرناطة يف  بثالثة  بعدها  ثم  الكاأ�س 
اإدغار  امل�شابقات". وكان ريال الأف�شل ب��ش�ح منذ �شافرة البداية لكنه ا�شطدم بتاألق احلار�س 

11 ب�شده  اأوًل الربازيلي فيني�شي��س ج�ني�ر من افتتاح الت�شجيل يف الدقيقة  باديا الذي حرم 
ت�شديدة من زاوية �شيقة بعد تبادل للكرة مع الفرن�شي كرمي بنزمية.

واخترب لعب و�شط النادي امللكي الأملاين ت�ين كرو�س حظه من قرابة 20 مراً، اإل اأن حماولته 
هزت ال�شباك اجلانبية ملرمى ال�شي�ف )14(، ثم تدخل باديا من دون عناء يف وجه حماولة 

بعيدة للربازيلي كا�شيمريو )20(، قبل اأن يتاألق يف �شد ت�شديدة لبنزمية بعد عر�شية 
متقنة من النم�ش�ي دافيد األبا )27(.

كا�شيمريو  اأم��ام  الكرة  �شقطت  فا�شكي�س،  ل�كا�س  العار�شة من  وبعد عر�شية لم�شت 
الذي اأطلقها من قرابة 20 مراً لي�شطدم جمدداً بتاألق باديا )32(.

وح�شل ريال على فر�شة ذهبية ل��شع الكرة يف �شباك باديا عندما احت�شب له احلكم 
على  بال�شي��س  هيليبلت�ن  الك�ل�مبي  املحرمة من  املنطقة  اإث��ر خطاأ يف  ج��زاء  ركلة 

بت�شديده الكرة خارج اخل�شبات الثالث  فيني�شي��س ج�ني�ر، لكن بنزمية اأخفق متاماً 
)33(. ودفع ريال ثمن هذه الفر�شة عندما فاجاأة اإلت�شي بهدف التقدم يف الدقيقة 42 

بكرة راأ�شية من الأرجنتيني ل�كا�س ب�ي بعد عر�شية من البديل فيدل ت�شافي�س.
الأول، لكنه ا�شطدم جمدداً  ال�ش�ط  انتهاء  اللقاء قبل  الع�دة ال  امللكي  النادي  وحاول 
بتاألق باديا الذي حرم بنزمية من التع�ي�س )45+2(، ثم تعملق يف �شد ركلة حرة نفذها 

كرو�س )45+4(.
واعتقد ريال انه ح�شل على ركلة جزاء يف بداية ال�ش�ط الثاين بعد خطاأ من بال�شي��س 
اآر"  اأي��ه  "يف  ق��راره بعد الحتكام ال  اإدي��ن ه���ازار، لكن احلكم ع��اد عن  البلجيكي  على 

لتنتهي  الفخذ،  يف  بنزمية  باإ�شابة  قا�شية  ل�شربة  امللكي  ال��ن��ادي  تعر�س  ثم   ،)52(
تاركاً  الإ�شباين،  ال��دوري  اأه��در ركلة جزاء يف  اأن  الذي مل ي�شبق له  الفرن�شي  اأم�شية 

مكانه لل�شربي ل�كا ي�فيت�س )58(.
�شباك �شيفه وبداأت  ال��ش�ل ال  ال��ذي ميكنه  اإيجاد احل��ل  عن  ري��ال عاجزاً  وب��دا 
ترت�شم مالمح الهزمية الأول على الإطالق للنادي امللكي يف ملعبه �شد اإلت�شي يف 

الدوري والأول منذ 5 اذار/مار�س 1978 يف ملعب الأخري 1-3.
وحاول فريق اأن�شيل�تي جاهداً يف الدقائق الأخرية لتجنب هذا ال�شيناري� عرب 

فيني�شي��س ج�ني�ر بعد متريرة من هازار )71(، وميليتاو بعد متريرة من 
م�اطنه )75(، لكن من دون جناح.

واكتملت ال�شدمة حني اأ�شاف اإلت�شي هدفه الثاين عرب بريي ميا بعد متريرة 
اأ�شل ثالث حماولت  ال�شي�ف هدفني من  لي�شجل  متقنة من ب�ي )76(، 

فقط بني اخل�شبات الثالث.
جتد  مل  كا�شيمريو  راأ�شية  لكن  الأوان  ف���ات  قبل  امل�قف  ل��ت��دارك  ري��ال  و�شعى 

بالأوروغ�ياين فيديريك� فالفريدي  ال�شتعانة  اأن�شيل�تي ال  ال�شباك )78(، ما دفع  طريقها ال 
واإي�شك� بدًل من هازار وفا�شكي�س. وعادت احلياة ال النادي امللكي عندما اأهداه ميا ركلة جزاء بلم�شه 
الأول يف  بنجاح )82(، م�شجاًل هدفه  لها م�دريت�س وترجمها  املحرمة، فانربى  املنطقة  الكرة يف 
الدوري هذا امل��شم. وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�شها الأخرية، خطف ميليتاو التعادل بكرة راأ�شية 
تعادل  وبعد  ج��داً.  فريقه هزمية حمرجة  )2+90(، جمنباً  فيني�شي��س ج�ني�ر  بعد عر�شية من 
يف املرحلة املا�شية مع غرناطة )1-1( وخروج من ثمن نهائي م�شابقة الكاأ�س على يد بلباو 3-2 
بعد التمديد، ا�شتعاد بر�شل�نة واملدرب ت�شايف هرناندي�س نغمة النت�شارات بف�شل هدف قاتل �شجله 
ال�افد اجلديد فريان ت�ري�س، ليق�د  87 بعد متريرة من  اله�لندي فرنكي دي ي�نغ يف الدقيقة 
النادي الكاتال�ين ال الف�ز على م�شيفه األفي�س -1�شفر. وبات بر�شل�نة بانت�شاره التا�شع للم��شم 
خام�شاً بفارق نقطة خلف اأتلتيك� مدريد الرابع ومثلها اأمام ريال �ش��شييداد الذي، وبعدما حقق يف 
مباراته املا�شية ف�زه الأول يف �شبع مراحل، عاد ال اإهدار النقاط بتعادله على اأر�شه مع خيتايف من 

دون اأهداف.
اأن  قبل  ع��دة  لأ�شابيع  الرتيب  ت�شدر  ال��ذي  البا�شكي  الفريق  وف��رط 
تراجع نتائجه، بفر�شة اللحاق جمدداً باأتلتيك� مدريد حامل اللقب 
امل��شم  الأب��ط��ال  اإل دوري  امل���ؤه��ل  الأخ��ري  ال��راب��ع  املركز  و�شاحب 
الفائز  العا�شمة  فريق  عن  نقطتني  بفارق  متخلفاً  وبات  املقبل، 
امل�شافة ذاتها من  بلباو على  3-2.  وبات  ال�شبت على فالن�شيا 
راي� فايكان� الثامن ولكل منهما 31 نقطة بالف�ز عليه خارج 
ق�اعده -1�شفر، ومن خلفهما اأو�شا�ش�نا يف املركز احلادي 
ع�شر ب�28 نقطة بف�زه على م�شيفه غرناطة 

)24 نقطة( بهدفني نظيفني.

ميليتاو ينقذ ريال مدريد.. وفوز قاتل لرب�صلونة 

•• اأم القيوين-وام:

الثاين  ال��ي���م  م��ن  ال�شباحية  ال��ف��رة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ه��دت 
الأ�شيلة  العربية  الهجن  ل�شباقات  القي�ين  اأم  ملهرجان 
مبيدان اللب�شة باأم القي�ين تنظيم 17 �ش�طا ل�شن اللقايا 
وجعدان  ومهجنات  حمليات  اأبكار   " القبائل  اأبناء  لهجن 

مفت�ح وحمليات ومهجنات " مل�شافة 5 كلم.
وجاءت نتائج املراكز الأول فى �شباقات الفرة ال�شباحية 
 "  : الول  ال�ش�ط   : يلي  كما  الفائزين  الع�شرة  لالأ�ش�اط 
الهبيبة " لعلى م�شفر بن على اخلييلى ، وال�ش�ط الثانى 
وال�ش�ط   ، الكيبال  مطر  ب��ن  حممد  لرا�شد   " "خرية   :
ال��ث��ال��ث : " ال�����ش��ام��ى " ل��ع������س م�شبح امل��ت��ف��ي��ج ال��ك��ت��ب��ى ، 
بال�شرقى  حم��م��د  " ل�شعيد  " ف��ج��ر   : ال���راب���ع  وال�����ش���ط 
العامرى ، وال�ش�ط اخلام�س : " حربة " ل�شعيد عثمان بن 
حممد ، وال�ش�ط ال�شاد�س : " �شهاب " ملحمد عبداهلل بن 
ثانى النعيمى ، وال�ش�ط ال�شابع : " ميا�س " ملحمد �شعيد 
بن �شامل ال�هيبى ، وال�ش�ط الثامن : " ن�ف " لنا�شر بن 
قران املن�ش�رى وال�ش�ط التا�شع : " تعابري " ل�شامل بخيت 
 " " ال�شياد   : العا�شر  وال�ش�ط   ، املن�ش�رى  طريبي�س  بن 

ملالك �شامل على بن خمي�س العمرى .
و���ش��ه��دت م��ن��اف�����ش��ات ال���ف���رة امل�����ش��ائ��ي��ة م���ن ال���ي����م الثاين 
ملهرجان اأم القي�ين ال�شاد�س ع�شر ل�شباقات الهجن اإقامة 

11 �ش�طاً ل�شن اللقايا لل�شي�خ " اأبكار حمليات ومهجنات 
وجعدان مفت�ح وحمليات ومهجنات " مل�شافة 5 كلم .

امل�شائية  الفرة  �شباقات  فى  الأول  املراكز  نتائج  وج��اءت 
لال�ش�اط الفائزين كما يلى : ال�ش�ط الأول :"ال�شاخمة" 
ملعايل ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد وامل�شمر خمتار بن 
اأحمد ، وال�ش�ط الثاين : "�شروق" لهجن الغرافة وامل�شمر 
�شامل عامر املده��شي ، وال�ش�ط الثالث : "خمالب" ل�شم� 
ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكت�م وامل�شمر �شامل 
�شعيد بن منانه الكتبي ، وال�ش�ط الرابع : "ن�ادر" لهجن 
الغرافة وامل�شمر �شامل عامر املده��شي ، وال�ش�ط اخلام�س 
حامد  اآل  ب��ط��ي  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ  "مطفيه" مل��ع��ايل   :
"�شاهني"  اأحمد ، وال�ش�ط ال�شاد�س :  وامل�شمر خمتار بن 
لهجن �شيح ال�شلم وامل�شمر حمد علي الع�ي�شي ، وال�ش�ط 
اآل حامد  ال�شيخ حممد بن بطي  "مكرم" ملعايل   : ال�شابع 
وامل�شمر خمتار بن اأحمد ، ال�ش�ط الثامن : "ال�شاهينية" 
 ، اخلييلي  م��اج��د  مطر  اأح��م��د  وامل�شمر  ال��رئ��ا���ش��ة  لهجن 
وال�ش�ط التا�شع :"الظبي" ل�شم� ال�شيخ اأحمد بن حممد 
بن را�شد اآل مكت�م وامل�شمر �شامل �شعيد بن منانه الكتبي ، 
وال�ش�ط العا�شر : "�شاهني" ملعايل ال�شيخ حممد بن بطي 
اآل حامد وامل�شمر خمتار بن اأحمد، وال�ش�ط احلادي ع�شر 
: "غازي" ملعايل ال�شيخ حممد بن بطي اآل حامد وامل�شمر 

خمتار بن اأحمد .



ت�صتيقظ وقد ن�صيت 20 �صنة من حياتها
ب�شبب  فيها  دخ��ل��ت  غيب�بة  م��ن  بريطانية  �شحفية  ا�شتيقظت 
حياتها  من  عقدين  نح�  ن�شيت  وقد  الدماغ  يف  بالتهاب  اإ�شابتها 

ال�شابقة.
كلري مافيت ريكي )43 عاماً( �شحفية تعي�س يف برينري، اإ�شيك�س، 
مع زوجها �شك�ت )44 عاماً(، الذي يدير �شركة لتجهيزات املتاجر، 
وك�شفت م�ؤخراً  اأع���ام،  ت�شعة  وماك�س  عاماً(  وابنيهما جاك )11 
ذكرياتها  من  20 عاماً  الدماغ يف فقدان  التهاب  لها  ت�شبب  كيف 

ال�شابقة.
اأبكي بني ذراعي زوجي �شك�ت، وا�شتمعت منه  "كنت  وتق�ل كلري 
ال�شرطان قبل  اأن عمي مايكل قد ت�يف ب�شبب  واأن��ا غري م�شدقة 
ثالثة اأ�شهر، وت�يف عمي بير بن�بة قلبية منذ �شبع �شن�ات، وت�يف 

ابن عمي تا�س يف عام 2018".
واأ�شافت كلري "يبدو اأنني حزنت بالفعل عليهم جميًعا، لكنني مل 
اأتذكر ذلك. بعد معاناتي من التهاب الدماغ، فقدت اأكرث من 20 

عاًما من ذكرياتي".
وكانت حياة كلري جيدة قبل اإ�شابة دماغها، وتغريت الأم�ر ب�شكل 
اإل  وذهبت  ب��رد  بنزلة  اأ�شيبت  حيث   .2021 الأب  عيد  يف  كبري 
اإيقاظها،  زوجها  ح��اول  التايل،  الي�م  �شباح  ويف  مبكًرا،  الفرا�س 
م�شت�شفى  اإل  اإ���ش��ع��اف  �شيارة  يف  نقلها  ومت  ت�شتيقظ،  مل  لكنها 
و�شعها  ومت  لل�عي  فاقدة  كانت  حيث  ت�شيلم�شف�رد،  برومفيلد، 

على جهاز التنف�س ال�شناعي.
اأجهزة  على  ت�اجدها  اأثناء  بها  اأ�شيبت  التي  الن�بات  وا�شتمرت 
الإنعا�س القلبي الرئ�ي، لذلك مت نقلها اإل م�شت�شفى لندن امللكي 

للح�ش�ل على م�شاعدة متخ�ش�شة.

قتل بطريقة وح�صية وحرق للجثة
راح  م��روع��ة  قتل  ج��رمي��ة  مالب�شات  ال�����ش���ري��ة،  الداخلية  ك�شفت 
�شحيتها رجل قتل على يد �شهره، وقيامه باإخفاء اجلثة يف منزل 

مهج�ر، ومن ثم حرقها لإخفاء اآثار فعلته.
وقالت الداخلية ال�ش�رية يف من�ش�ر على ح�شابها يف "في�شب�ك": 
امليادين  منطقة  يف  الع�شارة  ناحية  �شرطة  اإل  معل�مات  "وردت 
باأحد  رج��ل  ت��ع���د جلثة  ع��ظ��ام  على  العث�ر  تت�شمن  ال���زور  ب��دي��ر 
املنازل املهج�رة يف املنطقة. وبالك�شف على املكان، تبني وج�د بقايا 
لعظام جمجمة وقف�س �شدري حمرقة حديثا، وعظام متبعرثة 

باأرجاء املنزل، نتيجة قيام الكالب ال�شاردة بنب�س اجلثة".
اأن  تبني  املعل�مات  وجمع  التحقيق  خالل  "من  املن�ش�ر:  واأ�شاف 
اجلثة تع�د للم�اطن "ع . ر" واملنزل عائد له من خالل املالب�س 
التي عرث عليها باملكان، واأن زوجته املدع�ة )م . ع( �شبق واأن تقدمت 

بادعاء ح�ل تغيبه، وغادرت لالإقامة يف حمافظة ال�ش�يداء".
وتابع: "دارت ال�شبهات ح�ل زوجته و�شهره املدع� "ع . خ"، وقامت 
�شرطة ناحية الع�شارة باإلقاء القب�س عليه، وا�شتدراج املذك�رة من 
حمافظة ال�ش�يداء واإلقاء القب�س عليها، وبالتحقيق معهما من 
اعرف  باملنطقة،  اجل��ن��ائ��ي  الأم���ن  وم��رك��ز  الع�شارة  ناحية  قبل 
بقطعة  زوجته عن طريق �شربه  والد  قتل  باإقدامه على  املذك�ر 
املقب��س عليها، متذرعا  بتحري�س من  راأ�شه  حجر )بل�ك( على 
مايل  مبلغ  ب���ج���د  ومعرفتهما  ولأولده�����ا،  لها  معاملته  ب�ش�ء 
ب�شندوق  امل��غ��دور  ب��ه  �ش�رية، يحتفظ  ل��رية  األ��ف  �شتمائة  وق���دره 

مقفل يف غرفته".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرة حتلق يف اجلو وت�صبح يف البحر
اله�اء وال�شباحة  ق��ادرة على الطريان يف  اأول طائرة درون من ن�عها  Sea-Air املدجمة بدون طيار  تعد طائرة 
حتت املاء لأداء مهام متن�عة ومعقدة. و تعاونت �شركة الروب�تات حتت املاء QYSEA م�ؤخًرا مع �شركة الت�شالت 
مت  والتي  بعد،  عن  بالتحكم  تعمل  واجل���  البحر  يف  مدجمة  طيار  ب��دون  طائرة  اأول  لتط�ير   KDDI اليابانية 
الطائرة  الك�شف عن  و مت   PRODRONE التجارية  بدون طيار  للطائرات  امل�شنعة  ال�شركة  قبل  اإن�شاوؤها من 
العمليات  الركيز على حتديث  ي�ك�هاما، مع  لأول مرة خالل عر�س ط��ريان يف  املتكاملة  البحرية  ب��دون طيار 
البحرية بقدراتها الذكية وكفاءتها العالية، و�شتك�ن الطائرة بدون طيار الأول من ن�عها التي تطري يف اله�اء 

وت�شبح حتت املاء.
و ميكن للم�شغلني التحكم بالطائرة بدون طيار من خالل نطاقات بعيدة املدى، �ش�اء كانت الطائرة بدون طيار قد 
غمرت حتت املاء اأو قامت برحلة ج�ية، من خالل تقنية الت�شالت املتنقلة بعيدة املدى ل�شركة KDDI و مبجرد 

اأن تهبط الطائرة بدون طيار يف م�قعها املحدد، تنف�شل
FIFISH ROV وتن�شر لبدء العمل، مما ي�شمح للم�شغل بالتحكم عن بعد يف الطائرة بدون طيار با�شتخدام جهاز 
اإج��راء عمليات  ال�شاطئ، ميكن للم�شغل  اإل مغادرة م�قع العمل على  اآمنة. و بدون احلاجة  التحكم من م�شافة 
الفح�س يف ال�قت الفعلي، والعمل من خالل بيئات حتت املاء مع جمم�عة متن�عة من اأدوات اأخذ العينات والقيا�س 

واملعاجلة، ف�شاًل عن القدرة على اإجراء عمليات البث املبا�شر.
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قطط متبكتو طريدة ال�صيادين ال�صغار 
ينفخ قا�شي بن وهاب �شدره افتخاراً ويبت�شم تباهياً وه� يقف يف مدينة 
متبكت� يف مايل مع ع�شابته التي ت�شمىّ الع�شرات من اأولد املدينة، يت�ل�ن 

مطاردة القطط وا�شطيادها بعد حل�ل الظالم.
يف  ال��ق��دمي  التقليد  ه��ذا  على  متبكت�  و�شبيان  ورف��ق��اوؤه  قا�شي  يحافظ 
املدينة، ويتح�ل�ن عند هب�ط الليل �شيادين متمر�شني واأق�ياء، مي�شك�ن 
بالقطط وينحرونها ويطبخ�نها وياأكل�نها. وبعد ذلك، يرمي افراد الفرقة 
جلد احلي�ان املنح�ر على الأ�شالك الكهربائية. ويعترب �شكان متبكت� اأن 

ل جزءاً من ديك�ر مدينتهم. اجلل�د املتدلية بالع�شرات من الأ�شالك ت�شكىّ
اإل  �شاراكينا وي�شري  ويقف قا�شي و�شط �شاحة رملية �شغرية يف منطقة 
ب قا�شي  ن قتل هذا قبل ب�شعة اأيام". ون�شىّ اأحد اجلل�د املعلىّقة قائاًل "اأنا منَ

نف�شه "اأف�شل �شياد يف احلي" وقائد ع�شابة بحكم الأمر ال�اقع.
تراوح اأعمار الأطفال من ح�له بني �شتة اأع�ام واثني ع�شر عاماً. يذهب�ن 
اللقمة  وب��ع��د  العائلة،  م��ع  الع�شاء  وي��ت��ن��اول���ن  ال��ن��ه��ار  اأث��ن��اء  امل��در���ش��ة  اإل 
الفرقة  اف���راد  اأن  لهم  تبنيىّ  ف���اإذا  ال��ب��اب،  م��ن  بروؤو�شهم  يطلىّ�ن  الأخ���رية، 
الآخرين م�ج�دون، يت�شلل�ن ب�شرعة اإل خارج املنزل ملدة �شاعة اأو �شاعتني، 
وتنطلق املطاردة. وتت�جه الفرقة اإل حي جماور، اإذ اأن الأ�ش�ل تقت�شي 
ال�شارب يف  الفريق  ويتج�ل  يف حيىّها.  اإطالقاً  القطط  الع�شابة  تقتل  األ 
الأزقة الرملية غري امل�شاءة يف املدينة ذات الطابع ال�شحراوي، وال�اقعة 
عند مدخل ال�شحراء الكربى قرب نهر النيجر يف �شمال هذا البلد الذي 

ميزقه العنف منذ نح� من ت�شع �شن�ات.

خمرجة فرانكو جزائرية تعيد مطرود هوليود للعمل
ي�شتعد النجم الأمريكي ج�ين ديب للع�دة اإل ال�شاحة ال�شينمائية، بعد 

تعر�شه حل�شار دام �شنتني من قبل ه�لي�ود.
دور  م��اي���ان يف جت�شيد  ج��زائ��ري��ة  ال��ف��ران��ك���  امل��خ��رج��ة  ج���ين  و�شي�شارك 
يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ب�"ل�ي�س15"،  امل������ش���م  ال��ق��ادم  فيلمها  يف  البط�لة 

النطالق يف ت�ش�يره بق�شر فر�شاي بباري�س ي�م 8 ي�لي� 2022.
ن�ت" للخرب،  "واي  ال�شهرية  الفرن�شية  الإن��ت��اج  �شركة  اإع��الن  �شكل  وق��د 
مفاجاأة كبرية لع�شاق ال�شينما العاملية، بالنظر لل��شعية التي يت�اجد فيها 
)القر�شان( املغ�ش�ب عليه من طرف �شركات الإنتاج ال�شينمائية الكربى 

به�لي�ود، وعلى راأ�شها "ورنر برو�س".
وت�����ش��ري م�����ش��ادر ق��ري��ب��ة م��ن ج��ه��ة الإن���ت���اج مل���ق��ع ���ش��ك��اي ن��ي���ز ع��رب��ي��ة، اأن 
ذات  امل��خ��رج��ة  التقيت  ع��ن��دم��ا   ،2020 ع���ام  اإل  ت��ع���د  امل�����ش��روع  تفا�شيل 
بينهما حديث مط�ل  دار  دي��ب، وق��د  باملمثل ج���ين  الأ���ش���ل اجل��زائ��ري��ة 
ح�ل م�شروعها ال�شينمائي اجلديد، لكن دخ�ل هذا الأخري يف معركة مع 

ماهالغا جابري تتخلى 
عن �صعرها الطويل 

الإي��ران��ي��ة   الأزي���اء  ن�شرت عار�شة 
�ش�ر  جمم�عة  جابري   ماهالغا 
اخلا�س  ح�شابها  عرب  لها  جديدة 
الجتماعي،  الت�ا�شل  م�قع  على 
وظ������ه������رت م�����اه�����الغ�����ا ب���ال�������ش����ر 
ارتدت  حيث  كال�شيكية  مبالب�س 
�شرة بي�شاء و�شروال بل�ن البيج، 
كما وعلقت على املن�ش�ر ذاته لأخذ 
"�شعر ق�شري  اآراء املتابعني قائلة: 

اأم ط�يل، دع�نا ن�ش�ىّت".
تفاعل  ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات،  ر����ش���د  ويف 
ال�ش�ر،  مع  كبري  ب�شكل  املتابع�ن 
معربين عن حبهم الكبري لعار�شة 
الأزي������اء الإي���ران���ي���ة، م���ؤك��دي��ن اأن 
اإطاللتها بدت مثرية، ومميزة، واأن 
الق�شري مالئم لإطاللتها  ال�شعر 
"تبدين يف  اأح��ده��م  ك��ث��ريا، وق���ال 
الق�شري،  بال�شعر  اجل��م��ال  غ��اي��ة 
لكن يبقى ال�شعر الط�يل دائما له 
نكهة خا�شة"، كما وعلق عدد كبري 
باإطاللتها  م�شيدين  املتابعني  من 

ومف�شلني ال�شعر الق�شري عليها.

�صبايدر-مان 
ي�صتعيد ال�صدارة 

واي  ن�  "�شبايدر-مان:  فيلم  ع��اد 
�شباك  يف  ال���������ش����دارة  اإل  ه�م" 
مع  ال�شمالية  اأم��ريك��ا  يف  التذاكر 
حتقيقه اإيرادات بلغت 14،1 ملي�ن 
دولر خالل عطلة نهاية الأ�شب�ع، 
"اإكزيبير  �شركة  ت��ق��دي��رات  وف��ق 

ريلي�شنز" املتخ�ش�شة.
زمن  يف  الأول  وه���  الفيلم،  وه��ذا 
ك�فيد الذي جمع اأكرث من مليار 
دولر يف �شباك التذاكر يف اأمريكا 
اإطالقه،  منذ  وال��ع��امل  ال�شمالية 
"�شكرمي"  ال����رع����ب  ف��ي��ل��م  اأزاح 
نهاية  ال�شدارة  احتل مركز  ال��ذي 

الأ�شب�ع املا�شي.
اإطالقه،  م��ن  اأ���ش��اب��ي��ع  �شتة  وب��ع��د 
ي�ا�شل الفيلم الذي اأنتجته �شركة 
ال�شينما  �شناعة  اإنعا�س  "�ش�ين" 
التي تاأثرت ب�شكل كبري بال�باء مع 
العامل  اأنحاء  كل  يف  عائداته  بل�غ 
الن�شخة  واأت��ت  دولر.  مليار   1،69
اجل��دي��دة واخل��ام�����ش��ة م��ن �شل�شلة 
الثاين.  "�شكرمي" يف املركز  اأفالم 
الرعب ه��ذا وه��� من  وحقق فيلم 
اإنتاج "باراماونت �شت�دي�ز" 12،4 
التذاكر  �شبابيك  يف  دولر  ملي�ن 
اجلمعة  من  والكندية  الأمريكية 
الر�ش�م  ف��ي��ل��م  اأم�����ا  الأح�������د.  اإل 
من  العائلي   "2 "�شينغ  املتحركة 
اإنتاج �شركة "ي�نيفر�شال" فحافظ 
على املركز الثالث مع حتقيقه 5،7 
الأ�شب�ع  نهاية  يف  دولر  م��الي��ني 
)10 ماليني مت�قعة خالل اأربعة 
"ردميينغ ل�ف"  اأيام(. وحلىّ فيلم 
وه� اأي�شا من اإنتاج "ي�نيفر�شال" 
3،7 ماليني  بلغت  ب��اإي��رادات  رابعا 

دولر.

تواأم مادونا ترق�صان على 
مو�صيقى مي�صي اإليوت

فيدي�  مقطع  العاملية  مادونا   النجمة  ن�شرت 
ع��ل��ى و���ش��ائ��ل ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يظهر 
ت�اأمها �شتيال واأ�شتري ترق�شان على م��شيقى  

مي�شي اإلي�ت .
مع  وا�شعا  تي�شرت"  لإطاللتهما"  اعتمدتا 
�شروال اأ�ش�د واأحذية ريا�شية. �شتيال واأ�شتري 
العمر  من  تبلغان  بالتبني،  مادونا  بنات  هما 
 ،2017 عام  مادونا  تبنتهما  كانت  �شن�ات،   9

وهما الأ�شغر يف عائلتها.
لدى مادونا �شتة اأولد، ابنتها الكربى ل�رد�س 
ث��م��رة حبها  1996 ه��ي  ل��ي���ن م����ل����دة ع���ام 
م��ن م��درب��ه��ا ال��ري��ا���ش��ي ك��ارل������س ل��ي���ن، كما 
اأجنبت مادونا ولداً من حبيبها غاي ريت�شي. 
وهما  وم��ري���ش��ي  داف��ي��د  تتبنى  اأن  ق���ررت  ث��م 
�شتيال  تتبنى  اأن  قبل  م����الوي،  يف  م���ل���دان 

واأ�شتري عام 2017.

ك�صفت خيانته.. بريطانية تبدع يف انتقامها
الذي  �شديقها،  م��ن  انتقامها  يف  بريطانية  �شابة  اأب��دع��ت 
اكت�شفت ذات ليلة اأنه يخ�نها، فدخلت اإل ح�شابه يف م�قع 
700 دولر، واأم�شت  اأفالما بقيمة نح�  "اأمازون" وا�شرت 
لياليها ت�شاهدها وت�شحك. كانت ل�رين ليلي وناثان �شميث 
معا لأكرث من عامني، وذات ي�م دفعها �شع�ر داخلي لالعتقاد 
اأنه يخ�نها، فقامت بتفتي�س هاتفه وتاأكدت اأنه غري خمل�س 
لها، وفقا ل�شحيفة "املريور" الربيطانية.  وعلى اإثر ذلك، 
ث��م عانت  ك��ل متعلقاته،  امل��ن��زل، وتخل�شت م��ن  ط��ردت��ه م��ن 
لأي���ام م��ن ح��زن �شديد وب��ك��اء م�شتمر ل��ت��درك ف��ج��اأة اأن���ه ل 
م�قع  يف  ال�شخ�شي  ح�شابه  اإل  ال��دخ���ل  ب��اإم��ك��ان��ه��ا  ي���زال 
انف�شالهما.  قبل  ذلك  تعمل  كانت  كما  "اأمازون" للتب�شع، 
فقررت ال�شابة )29 عاما(، التي تعمل ممر�شة، النتقام من 
برامي"  "اأمازون  يف  ح�شابه  على  فدخلت  اخلائن،  �شديقها 
دولر   700 )ن��ح���  ا�شرليني  جنيه   500 مببلغ  وا���ش��رت 
اأمريكي(، العديد من الأفالم ثم جل�شت يف ال�شرير ت�شاهدها 
وت�شحك ل�شدة انتقامها. وقالت ل�رين اإنها "طريقة اإبداعية 
لالنتقام من �شخ�س ما. لقد ا�شتمتعت بفعل ذلك. �شاأخرب 
ا�شريت  اأن��ه �شحيح،  اعتقدت  بالتاأكيد.  ذل��ك  اأح��ف��ادي عن 
ال��ع��دي��د م��ن الأف����الم ال��ت��ي حتمل ع��ن��اوي��ن اخل���داع اأو عدم 
الحرام. ا�شريت )الغ�شا�س( و)املخادع( و)غري امل�شتحق( 

و)الكذاب(. كانت كلها اأ�شماء اأفالم ب�لي�ود".

حتقق ثروة بلوحات رقمية ثمنها 70 األف دولر
لفتت الفنانة الرقمية �شرواح عطاف�ح، من غرب �شيدين، 
اأمثال باري�س هيلت�ن واملغنية ت�شاريل من  امل�شاهري  انتباه 
ت�شتخدم  والتي  املده�شة،  الرقمية  الفنية  ل�حاتها  خالل 
اآمنة عند  امل�شرين ملكية  "بل�ك ت�شني" ملنح  تقنية  فيها 
�شرائها. يف عر�س رقمي يف عام 2021، بيعت اأول ل�حة لها 
األف دولر، بينما ح�شلت الثانية   30 على الإط��الق مببلغ 
على 70 األف دولر، ودفع امل�شرون مقابل الأعمال الفنية 
با�شتخدام عملة "اإثريي�م" بداأت ال�شيدة عطاف�ح، البالغة 
من العمر 23 عاًما، حياتها املهنية الإبداعية كم��شيقية يف 
�شن�ات مراهقتها قبل اأن تنتقل اإل الر�شم الزيتي، وحت�لت 
�شن�ات.  اأرب��ع  قبل  الرقمية  الفنية  الأعمال  اإل  بعد  فيما 
وقبل الركيز على فنها، كانت �شرواح تك�شب لقمة العي�س 
من خالل العمل يف ماكدونالدز و�شركات التكن�ل�جيا. وقد 
عندما   2021 اأغ�شط�س  يف  ثماره  ال�شاق  ال�شابه  اأت��ى عمل 
ا�شتيقظت على ر�شالة اإن�شتغرام من باري�س هيلت�ن تطلب 
الأن�ثة  ع��ن  تعرب  التي  الفنية  قطعها  اإح���دى  ���ش��راء  فيها 
اإن�شاء  اأيام يف   10 والق�ة يف نف�س ال�قت. واأم�شت �شرواح 

الل�حة التي تظهر امراأة تتحكم بخم�س ك�اكب.

نفوق ع�صرات ال�صالحف بعد ت�صميمها ب�صكل متعمد
رفرافية  ال�شالحف  ف�شيلة  من  ال�شالحف،  ع�شرات  نفقت 
للهند،  الق��ت�����ش��ادي��ة  العا�شمة  ق���رب  ب��ح��رية  يف  ال��ق���ق��ع��ة، 
الهند  الربية يف  م�مباي. ويعتقد خرباء يف جمال احلياة 
البحرية رمبا  �شلحفاة يف   57 اإل  ي�شل  ما  نف�ق  �شبب  اأن 
يك�ن ناجما عن "الت�شمم املتعمد"، بح�شب ما اأفادوا ل�كالة 
يف  العاملني  اإخطار  مت  فقد  لل�كالة،  ووفقا  بر�س.  فران�س 
منهم  حملي  �شيا�شي  طلب  بعدما  باحلادث  احلفظ  جمال 
كاليان  يف  املائي  امل�شطح  ح���ل  كريهة  رائحة  من  التحقيق 

ال�اقع على م�شافة 50 كيل�مرا �شرقي م�مباي.

بهذه الطريقة.. مت احلفاظ على جنني يف اأح�صاء مومياء 
امل��ح��اف��ظ��ة على  ب��ح��دث ج��دي��د ع��ن كيفية  ك�����ش��ف 
ام��راأة م�شرية قدمية و�شعت  اأح�شاء  جنني داخل 

يف م�مياء.
اأن م�شروع  األريت" العلمي،  "�شيان�س  وذكر م�قع 
وا�ش� للم�مياء ك�شف طريقة احلفاظ على اجلنني 

داخل ج�شد ال�شيدة امل�شرية امليتة.
���ه ال��ب��اح��ث���ن ب�����اأن ع��م��ل��ي��ة حت��ن��ي��ط اجلنني  و����ش���بىّ

ب�"تخليل بي�شة".
وقال فريق البحث بقيادة عاملة الآثار البي�ل�جية 
اإن  وار�ش�  جامعة  يف  �شي�شيلكي  اأوراي���ك-  مارزينا 

الرحم بقي على حاله �شليما ومل مي�شه �شيء".
واأ�شافت اأن مت حفظ اجلنني على �شكل "خملل"، 
 ، جمالية  الأك���رث  امل��ق��ارن��ة  لي�شت  "اأنها  م��شحة 

ولكنها تنقل الفكرة.
وكانت املراأة امل�شرية القدمية ماتت قبل اأكرث من 
2000 عام، ول تزال ه�يتها وكيفية م�تها لغزان 

بال حل.
الدم يف اجلثث،  "تنخف�س درجة حم��شة  وتابع: 
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح���ظ، وت�شبح  ال���رح���م،  ذل����ك  مب���ا يف 
اأك����رث مم���ا ���ش��ب��ق، ك��م��ا ت�����زداد تركيزات  ح��م�����ش��ي��ة 

الأم�نيا وحم��س الف�رميك مبرور امل�قت".
وبح�شب البحث، فقد عمد امل�شري�ن القدماء اإل 
ملء اجل�شم وو�شعه يف مادة النرون " خليط ملح 
يجري جمعه من قيعان البحريات اجلافة"، وه� 
م��ا يحد بك�شل م��ن و���ش���ل امل���اء والأك�����ش��ج��ني اإل 
يحت�ي  ال��ذي  الرحم  يك�ن  النهاية،  ويف  اجل�شد. 

جنينا مغلقا باإحكام.
جامعة  يف  الأ�شعة  اخت�شا�شية  كتبت  املقابل،  ويف 
اكت�شاف  على  اأول��ي��ا  تعليقا  �شليم  �شحر  ال��ق��اه��رة 
الفريق البحي، قائلة اإنه ل ميكن الك�شف عن اأي 
حتديد  ف��اإن  لذلك  امل���م��ي��اء،  فح��س  ع��رب  عظام 

وج�د اجلنني اأمر غري م�ؤكد.

عار�سة تقدم زيا للم�سمم اإلك�سندر ماتيو�سي لعر�ض جمموعته خلريف - �ستاء 2022 ملاركة Ami خالل اأ�سبوع املو�سة باري�ض. رويرتز

منى زكي ترد على النتقادات يف »اأ�صحاب ول اأعز«
بعد جدل اأثاره فيلم »اأ�شحاب ول اأعز«، وما خلفه من انتقادات كبرية طالت الفنانة منى زكي، 
اختارت النجمة امل�شرية عدم الركيز مع "اجلانب ال�شلبي" وال�شتمتاع مبا قالت اإنه "جناح" 

لها.
اأنتجته  وال��ذي  العمل  اأبطال  زمالئها  بقية  من  الأ�ش�اء  خطفت  التي  الفيلم،  جنمة  حر�شت 
تطبيق  يف  الر�شمي  ح�شابها  عرب  دوره��ا،  ح���ل  الإيجابية  الآراء  تن�شر  اأن  "نتفليك�س"،  �شركة 

"اإن�شتغرام".
الأق�ياء  الأ�شخا�س  يفعلها  اأن  يجب  "التي  الن�شائح:  من  جمم�عة  زكي  منى  ووجهت 

ذهنيا، اأهمها تخطي الأم�ر، وعدم اإ�شاعة ال�قت يف ال�شع�ر بالأ�شف على احلال".
مع  ال�شعادة،  على  واحل��ف��اظ  بالتحديات،  والرحيب  التغيري  "تقبل  اإل  ودع��ت 

واحلياد  بالطيبة  التحلي  بها.  التحكم  ميكن  ل  اأم����ر  يف  الطاقة  اإ�شاعة  ع��دم 
وعدم اخل�ف من التعبري عن الراأي، وخ��س املخاطرات املح�ش�بة". كما دعت 

ل�"الحتفال بنجاح الآخرين، وعدم ال�شع�ر بالغ�شب جتاه ذلك النجاح".


