ب�شهادة العامل  ..الإمارات �أر�ض الأمن و الأمان
واملجتمــع �شــريك يف احلفــاظ على املكت�ســبات

�ص 06

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف  14عاملة من
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لتكرميهن

•• �أبوظبي -وام:

جنحت الإم��ارات يف تعزيز مكانتها ك�إحدى �أك�ثر الوجهات العاملية على م�ستوى
الأمن والأمان وم�ستوى جودة احلياة وهو ما �أ�سهم يف تعزيز م�سريتها التنموية
واحل�ضارية.
وحتافظ الإم��ارات على تلك املكانة و التي ت�ؤكدها �أب��رز املرجعيات العاملية على
م�ستوى قوائم امل��دن الأك�ثر �أم��ان�اً �أو على م�ستوى م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية
املرتبطة بهذا املجال.
وج��اءت م��دن �أبوظبي ودب��ي وال�شارقة �ضمن قائمة �أب��رز ع�شر م��دن �أم��ان��ا على
امل�ستوى العامل خالل  2022بعدما احتلت �أبوظبي املرتبة الأوىل يف قائمة املدن
الأكرث �أماناً وللعام ال�ساد�س على التوايل وفقا ملوقع نومبيو الأمريكي املتخ�ص�ص
يف ر�صد تفا�صيل املعي�شة ،فيما احتلت ال�شارقة املرتبة ال�ساد�سة و دب��ي املركز
(التفا�صيل �ص)3
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الفجر الريا�ضي

 60ميدالية ذهبية يف الدوري العاملي لرابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو باملك�سيك

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

العدد 13466

بحثا تنفيذ « م�شاريع اخلم�سني « وعدد ًا من الق�ضايا التي تهم �ش�ؤون الوطن واملواطن

حممد بن را�شد وحممد بن زايد :املواطن �سيظل الهدف الرئي�سي لأي خطط وبرامج تنموية واجتماعية

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ام����س يف ق�صر ال���ش��اط��ئ � ..أخ ��اه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل».
وت �ب��ادل �سموهما خ�لال اللقاء الأخ ��وي الأحاديث
ال ��ودي ��ة ..وت �ن ��اوال ع� ��دداً م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي تهم
�ش�ؤون الوطن واملواطن..بجانب ما يتعلق بالعودة
التدريجية �إىل احلياة الطبيعية يف خمتلف قطاعات
الدولة وم�ؤ�س�ساتها �..إ�ضافة �إىل تنفيذ « م�شاريع
اخلم�سني « التنموية والتي تهدف �إىل بدء مرحلة
جديدة من التنمية ت�ضع الدولة على م�سار تنموي
ط�م��وح خ�ل�ال اخلم�سني ع��ام��ا املقبلة مب��ا ي�ضمن
ا�ستدامة احلياة الكرمية ملجتمعها ويعزز تناف�سيتها
ومكانتها العاملية.
و�أكد �سموهما �أن املواطن �سيظل الهدف الرئي�سي لأي
خطط وبرامج تنموية واجتماعية و�أن الدولة ت�ضع
يف مقدمة �أولوياتها تعزيز مقومات احلياة الكرمية
وا�ستدامتها واال�ستقرار االجتماعي للمواطن يف ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل»..
داع�ي�ين اهلل ت�ع��اىل �أن ينعم عليه مب��وف��ور ال�صحة
وال �ع��اف �ي��ة وي � ��دمي ع �ل��ى وط �ن �ن��ا الأم� � ��ن والأم� � ��ان
(التفا�صيل �ص)2
واالزدهار.

عربي ودويل

هل يحل نهج “البابَني
املنزلقني” �أزمة �أوكرانيا؟
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اجلمعة  11فبراير  2022م  10 -رجب 1443

�أخبار الإمارات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حمدان بن زايد ي�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع م�صنع
بروج  4يف الروي�س بتكلفة  22مليار درهم

•• الروي�س -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة �أن دول��ة الإم��ارات ما�ضية يف تعزيز البنية التحتية لقطاع
الطاقة وال�صناعة والتقدم نحو تنويع االقت�صاد وب�ن��اء م�ستقبل
م�ستقر ومزدهر لأجيال امل�ستقبل وذل��ك متا�شياً مع ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة حفظه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبدعم ومتابعة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة .ج��اء ذل��ك خ�لال قيام �سموه بو�ضع حجر
الأ�سا�س ملن�ش�أة ب��روج التو�سعية الرابعة ب��روج  4يف جممع ال�شركة
لإنتاج البويل �أوليفينات يف الروي�س ب�أبوظبي وال��ذي تبلغ تكلفته
 22مليار درهم  6.2مليار دوالر �أمريكي(.التفا�صيل �ص)3

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ومكتب �ش�ؤون التعليم
بديوان ويل عهد �أبوظبي يطلقان مبادرة «مهاراتكم»
•• �أبوظبي-وام:

�أط�ل��ق جمل�س حممد ب��ن زاي��د لأج�ي��ال امل�ستقبل و��ش��رك��ة �سرتاتيجي
داي��رك�ت�ي�ف��ز  ،املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا التعليمية مبادرة
(مهاراتكم) لتقييم اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لل�شباب امل�شاركني يف
املجل�س من �صناع امل�ستقبل .وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار مبادرات جمل�س
حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل الذي يقدم من�صة تفاعلية و�سل�سلة من
الأن�شطة واملبادرات لطالب اجلامعات( .التفا�صيل �ص)4

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يتناوالن خالل لقائهما عددا من الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن (وام)

امللي�شيا احلوثية الإرهابية توا�صل انتهاك القانون الدويل الإن�ساين

الفروف يعترب التهديدات ال ت�ؤدي �إىل �أي نتيجة

الناتو :االنت�شار الع�سكري الرو�سي خطر على �أمن �أوروبا دفاعات ال�سعودية تدمر رّ
م�سية �أطلقت جتاه مطار �أبها
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك� ��د الأم �ي��ن ال �ع��ام حل �ل��ف �شمال
الأطل�سي الناتو ،ين�س �ستولتنربغ،
�أم�س� ،أن انت�شار القوات الرو�سية
يف ب�ي�لارو��س�ي��ا يف �إط� ��ار مناورات
ع���س�ك��ري��ة م���ش�ترك��ة ع�ن��د احل ��دود
الأوك��ران �ي��ة مي� ّث��ل حل�ظ��ة خطرية
على �أمن �أوروبا.
وق ��ال ��س�ت��ول�ت�ن�برغ خ�ل�ال م�ؤمتر
�� �ص� �ح ��ايف م � ��ع رئ� �ي� �� ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ب�ري �ط��اين ،ب��وري ����س جون�سون:
ن �ت��اب��ع ع ��ن ك �ث��ب ان �ت �� �ش��ار رو�سيا
يف ب�ي�لارو��س�ي��ا ،وه ��و الأك �ب�ر منذ
انتهاء احلرب الباردة ..هذه حلظة
خطرية بالن�سبة لأمن �أوروبا.
وح ّذر �ستولتنربغ من �أن �أي عدوان
جديد من رو�سيا (على �أوكرانيا)
��س�ي�ق��ود �إىل ت�ع��زي��ز وج ��ود احللف
الأطل�سي ولي�س �إىل خف�ضه.
وق ��ال ��س�ت��ول�ت�ن�برغ وج��ون���س��ون �إن
احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي ي�ن���ش��ر املزيد
م��ن ال �ق ��وات يف ال� ��دول الأع�ضاء
الواقعة يف �شرق �أوروبا مثل بولندا

رئي�س الوزراء الربيطاين والأمني العام حللف الناتو خالل م�ؤمترهما ال�صحفي (ا ف ب)
وروم��ان �ي��ا و�إن ��س�ل��وك رو� �س �ي��ا لن تعزيزات �إىل بولندا.
الأوروب �ي��ة وا�ضحة يف رغبتها ب�أن
يثنيه عن ذلك.
وح ��ذر امل �� �س ��ؤوالن م��ن �أن احللف تكون حريتها و�أمنها على ارتباط
وقال �ستولتنربغ �إن جتدد العدوان لن يتنازل يف �سيا�سته التي ت�سمح وث �ي��ق .و�أ�� �ض ��اف ع�ل�ي�ن��ا �أن نقاوم
ال ��رو�� �س ��ي �� �س� �ي� ��ؤدي �إىل ح�ضور بان�ضمام دول جديدة �إليه.
ون �ع��ار���ض �أي ع� ��ودة �إىل مرحلة
�إ�ضايف حللف الأطل�سي ال العك�س ،م��ن جهته ،ق��ال جون�سون عندما ك��ان��ت حفنة م��ن ال �ق��وى العظمى
فيما �شكر جون�سون على �إر�ساله �سقط جدار برلني ،كانت ال�شعوب تقرر م�صري الدول نيابة عنها.

كما �أ��ش��ار �إىل ح�شد �أع ��داد هائلة
من الكتائب التكتيكية عند حدود
�أوك��ران �ي��ا 70% ،منها �أو �أكرث،
م���ض�ي�ف�اً :ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة الأخطر
ع�ل��ى الأرج� ��ح ،ب��ر�أي��ي ،ع�ل��ى مدى
الأيام القليلة املقبلة يف �إطار �أكرب
�أزم��ة �أمنية تواجهها �أوروب ��ا منذ
عقود.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك ��د وزي ��ر اخلارجية
ال ��رو�� �س ��ي � �س�ي�رغ��ي الف� � ��روف �أن
�إنذارات الغرب وتهديداته لرو�سيا
لن ت�ؤدي �إىل خف�ض التوتر ب�ش�أن
�أوك��ران �ي��ا .وق ��ال يف م�ستهل لقاء
مع وزي��رة اخلارجية الربيطانية
ليز ترا�س يف مو�سكو �إن الإنذارات
وال� �ت� �ه ��دي ��دات ال ت � � ��ؤدي �إىل �أي
نتيجة ..لدى الكثري من زمالئنا
الغربيني �شغف بهذا الأ�سلوب يف
التعامل.
وت��أت��ي حم��ادث��ات وزي��ر اخلارجية
الرو�سي مع نظريته الأمريكية يف
مو�سكو اخلمي�س يف �إط��ار �سل�سلة
اجتماعات دبلوما�سية تهدف �إىل
خف�ض الت�صعيد حيال �أوكرانيا.

النواب الليبي يختار با�شاغا
ً
جديدا للحكومة
رئي�سا

�إ�صابات كوفيد يف �أفريقيا
 7مرات �أعلى من املعلن

��ص�وّت ال�برمل��ان الليبي ب��الإج�م��اع ،اخلمي�س،
على اختيار وزي��ر الداخلية ال�سابق ،فتحي
با�شاغا ،رئي�ساً حلكومة جديدة ،على الرغم
من رف�ض رئي�س الوزراء احلايل ،عبداحلميد
ال��دب �ي �ب��ة ،ال �ت �ن �ح��ي م ��ن م �ن �� �ص �ب��ه ،وه� ��و ما
يفتح الباب �أم��ام انق�سام جديد و��ص��راع بني
حكومتني يف ال�ب�لاد .وق��ال ع�ب��داهلل بليحق،
املتحدث با�سم املجل�س يف ت�صريح �صحايف،
�إن جمل�س النواب �صوت بالإجماع على منح
الثقة لل�سيد فتحي با�شاغا ،رئي�ساً للحكومة.
وك��ان رئي�س ال�برمل��ان الليبي ،عقيلة �صالح،
قال �إن من�صب رئي�س احلكومة القادمة حُ �سم
لوزير الداخلية ال�سابق با�شاغا ،بعد تزكيته
من املجل�س الأعلى للدولة وان�سحاب املر�شح
الثاين خالد البيبا�ص.
جاء ذلك خالل تر�ؤ�سه اجلل�سة العامة التي
عقدت� ،أم�س اخلمي�س ،وخ�ص�صت للنظر يف
تعديل الإع�ل�ان ال��د��س�ت��وري واخ�ت�ي��ار رئي�س
وزراء ج��دي��د ،حيث ق��ال �صالح �إن الربملان
ت�سلم ر�سالة من املجل�س الأعلى للدولة ت�ؤيد
تزكية امل��ر��ش��ح فتحي با�شاغا ل�ت��ويل رئا�سة
احل �ك��وم��ة ،ك�م��ا ّ
مت �إب�ل�اغ��ه ب��اع �ت��زام املر�شح
الثاين خالد البيبا�ص االن�سحاب من املناف�سة
على هذا املن�صب.

قالت مات�شيدي�سو مويتي املديرة الإقليمية ملنظمة
ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة لأف��ري�ق�ي��ا اخلمي�س �إن تقديرات
املنظمة تك�شف �أن ع��دد الإ��ص��اب��ات مبر�ض كوفيد-
 19يف القارة قد يكون �أعلى �سبع مرات مما ت�شري
�إليه البيانات الر�سمية ،يف حني قد تكون الوفيات
�أعلى مرتني �أو ثالث مرات عن املعلن.
و�أ� �ض��اف��ت م��وي �ت��ي يف �إف� � ��ادة ��ص�ح�ف�ي��ة دوري � ��ة عرب
الإنرتنت ندرك جيدا م�شكالت �أنظمة املراقبة التي
لدينا يف ال �ق��ارة ،حيث �أدت م�شكلة احل���ص��ول على
لوازم الفح�ص على �سبيل املثال �إىل �إح�صاء عدد �أقل
من الإ�صابات الفعلية.
من جهة اخ��رى� ،أظ�ه��رت بيانات من معهد روبرت
ك��وخ ملكافحة الأم��را���ض اخلمي�س �أن معدل ارتفاع
الإ�صابات اليومية بفريو�س كورونا يف �أملانيا يتباط�أ،
مما ي�شري �إىل �أن املوجة الرابعة من اجلائحة ميكن
�أن تتال�شى قريبا.
و�سجلت �أملانيا � 247862إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا اليوم اخلمي�س ،بزيادة ن�سبتها خم�سة باملئة
عن نف�س اليوم الأ�سبوع املا�ضي.
كما ارتفع معدل الإ�صابة الأ�سبوعي لكل � 100ألف
�شخ�ص �إىل  1465من  1451يف اليوم ال�سابق.
وارت�ف��ع معدل ح��االت دخ��ول امل�ست�شفيات يف �أملانيا
ب�شكل طفيف لي�صل �إىل  10.96لكل � 100ألف
�شخ�ص ،مقارنة بن�سبة  10.88يف اليوم ال�سابق.

•• الريا�ض-وام:

�أع�ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف اليمن �أن الدفاعات
اجل��وي��ة ال�سعودية متكنت �أم����س م��ن �إح�ب��اط حماولة
عمل ع��دائ��ي عابر للحدود با�ستخدام ط��ائ��رة م�سيرّ ة
مفخخة �أطلقتها امللي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة
م��ن �إي � ��ران ب�ط��ري�ق��ة ممنهجة وم�ت�ع�م��دة ال�ستهداف
املدنيني امل�سافرين والعاملني مبطار �أبها الدويل.
و نقلت وك��ال��ة االن�ب��اء ال�سعودية (وا� ��س) ع��ن العميد
ال��رك��ن ت��رك��ي امل��ال�ك��ي امل�ت�ح��دث ال��ر��س�م��ي ب��ا��س��م قوات
التحالف �أن��ه ونتيجة لعملية االعرتا�ض فقد تناثرت
بع�ض ال�شظايا للطائرة امل�سيرّ ة بعد اعرتا�ضها داخل
املحيط ال��داخ�ل��ي للمطار ووق��وع � 12إ��ص��اب��ة طفيفة
ملدنيني من مواطنني ومقيمني من جن�سيات خمتلفة..
كما نتج عن ذلك بع�ض الأ�ضرار املادية الب�سيطة بته�شم

يف مياه عكرة

�أملانيا :يخت بوتني يغادر هامبورغ على عجل!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أبحرت ال�سفينة ر�شيقة ،التي يبلغ طولها  82مرتاً ،باجتاه كالينينغراد
بعد مغادرتها املياه الأملانية ب�سرعة يوم االثنني .خروج قد يكون مرتبطا
باخلوف من العقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية.
أمواجا ،وكانت
كانت را�سية منذ عدة �أ�شهر يف هامبورغ دون �أن حتدث � ً
مت��ر دون �أن يالحظها �أح ��د ت�ق��ري� ًب��ا رغ��م ط��ول�ه��ا ال�ب��ال��غ  82م ً
رتا
ومظهرها الفاخر� .إىل �إن الحظت �صحيفة كيلر ناتريخنت ،وهي �صحيفة
حملية يف �شمال �أملانيا ،وجودها بعد ظهر يوم الأحد .جتدر الإ�شارة اىل
�أن ال�صورة كانت مفاجئة :يف خ�ضم �أزمة دبلوما�سية
رو�سية �أوروبية حول �أوكرانيا ،ير�سو يخت ر�شيقة،
وهو يخت تابع لفالدميري بوتني ،دون ازعاج يف
�أكرب ميناء يف �أملانيا( .التفا�صيل �ص)12

•• جوهان�سربج-رويرتز:

•• طرابل�س-وكاالت:

امل�سعفون ينقلون جثة ملجهول ُقتل يف االنفجار مبقدي�شو( .رويرتز)

�إ�صابات بتفجري انتحاري يف
العا�صمة ال�صومالية مقدي�شو

•• مقدي�شو-وكاالت:

فجر انتحاري نف�سه �صباح �أم�س اخلمي�س ،عند تقاطع بالعا�صمة ال�صومالية
مقدي�شو ،ما �أ�سفر عن وقوع �إ�صابات.
ونقلت وكالة الأن�ب��اء ال�صومالية (�صونا) عن املتحدث با�سم ال�شرطة عبد
الفتاح �آدم ح�سن ال�ق��ول �إن انتحارياً فجر نف�سه عند تقاطع عيل غابتا يف
العا�صمة مقدي�شو ،ما �أ�سفر عن �إ�صابات يف �صفوف املدنيني .وهرعت �أجهزة
الأمن �إىل موقع احلادث للتحقيق يف مالب�سات التفجري.
وتعاين البالد من �أعمال عنف متكررة يف ظل ا�ستمرار حماوالت حركة ال�شباب
لب�سط نفوذها على ال�صومال .وت�سيطر احلركة حالياً على مناطق وا�سعة يف
اجلنوب وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن واملدنيني.

زجاج بع�ض الواجهات.
و�أ� �ض��اف العميد امل��ال�ك��ي �أن ه��ذه امل�ح��اول��ة العدائية
ال��وح���ش�ي��ة ال��س�ت�ه��داف م�ط��ار �أب �ه��ا ال ��دويل واملدنيني
امل�سافرين م��ن خمتلف اجلن�سيات والعاملني باملطار
مت�ث��ل ج��رمي��ة ح ��رب ،وت ��ؤك��د ن�ه��ج امل�ل�ي���ش�ي��ا العدائي
وانتهاكها للقانون الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية
باعتبار مطار �أبها الدويل �أحد املطارات املدنية واملحمي
مبوجب القانون الدويل الإن�ساين.
و�أك � ��د ال �ع �م �ي��د امل��ال �ك��ي �أن ق �ي ��ادة ال� �ق ��وات امل�شرتكة
للتحالف و�أم ��ام ه��ذه الأع �م��ال العدائية والتجاوزات
غري الأخالقية من امللي�شيا احلوثية الإرهابية �ستتخذ
وت�ن�ف��ذ الإج � ��راءات العملياتية ال���ض��روري��ة ا�ستجابة
للتهديد وحتييد م�صادر التهديد ومب��ا يكفل حماية
الأع �ي��ان امل��دن�ي��ة وامل��دن�ي�ين ومب��ا ي�ت��واف��ق م��ع القانون
الدويل الإن�ساين وقواعده العرفية.

نواب �أمريكيون :التقدم النووي يف �إيران �صادم

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال �أع �� �ض��اء مبجل�س ال���ش�ي��وخ الأم��ري �ك��ي ،م��ن احل��زب�ين الدميقراطي
واجلمهوري بعد اجتماع مغلق� ،إنهم �أ�صيبوا ب�صدمة �إزاء التقدم الذي
حترزه �إيران يف برناجمها النووي ،حتى مع ا�ستمرار حمادثات فيينا ب�ش�أن
االتفاق النووي لعام .2015
و�أبلغ كبار امل�س�ؤولني الأمريكيني �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ �أن ب�إمكان �إيران
�صنع ما يكفي من املواد ل�صنع قنبلة نووية خالل �أ�سابيع �إذا قرر النظام
ذل��ك ،مو�ضحني للكونغر�س مدى تقل�ص جدولها الزمني منذ ان�سحاب
�إدارة الرئي�س ال�سابق ،دونالد ترمب ،من االتفاق الرئي�سي قبل � 4سنوات.
التقييم مت �إطالع امل�شرعني عليه يف �إطار �سري الأربعاء.
من جهته ع ّلق ال�سيناتور الدميقراطي كري�س مريف بالقول :ال �أرى �أي
طريقة لوقف تقدم �إيران �سوى العودة �إىل هذه ال�صفقة (االتفاق النووي).
لقد تركت الإحاطة الإعالمية على يقني �أكرث من �أي وقت م�ضى ب�أننا من
الأف�ضل �أن نكون جادين يف حماولة العودة �إىل اتفاق.
ومل ي��ؤك��د م��ريف اجل ��دول ال��زم�ن��ي ال��دق�ي��ق ال��ذي ق��ال��ه ب��ري��ت ماكغورك،
رئي�س جمل�س الأمن القومي يف ال�شرق الأو�سط ،وكبري مفاو�ضي ال�صفقة
الإيرانية روب مايل للم�شرعني ،لكنه �أ�شار �إىل �أن التقارير العامة تذكر
�إطا ًرا زمن ًيا ملدة �شهرين .من جهته �أكد ع�ضو دميقراطي يف جمل�س النواب
طلب عدم الك�شف عن ا�سمه �أن وقت االخرتاق ل�صنع قنبلة هو �أ�سابيع.

ال�سفريالأمريكيب�إ�سرائيل:
ل��ن �أزور امل�ستوطنات
•• القد�س-وكاالت

ق� ��ال ال �� �س �ف�ير الأم ��ري� �ك ��ي لدى
�إ�سرائيل توما�س نيدي�س� ،إنه لن
ي��زور امل�ستوطنات الإ�سرائيلية،
ولن يتخذ مثل هذه اخلطوة التي
قد ت�ضر بالو�ضع ،لأن مثل هذه
الزيارة حالياً �ستزيد اال�ضطرابات
التي ن�سعى �إىل جتنبها.
و�أ� � �ش� ��ار ن �ي��دي ����س يف ت�صريحات
�صحافية� ،إىل �أنه �سيحاول جاهداً
�أال ي�ت�خ��ذ م��وق �ف �اً ب �� �ش ��أن ق�ضية
حائط ال�ب�راق ،م��ؤك��داً �أن الإدارة
الأم��ري �ك �ي��ة م�ع�ن�ي��ة ب�ت�ع��زي��ز حل
الدولتني وهذا التزام لديها.
و�أو�ضح نيدي�س �أن��ه ي�ؤمن بدولة
�إ��س��رائ�ي��ل ومب��ا مت�ث�ل��ه ،وي�ه�ت��م يف
ذات الوقت بالفل�سطينيني وي�شعر
بالقلق جتاههم.
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•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و
زي��ادة نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19و امل�خ��ال�ط�ين ل�ه��م و ع��زل�ه��م �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة �إج ��راء 527,913فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
ع�ل��ى ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع ب��ا��س�ت�خ��دام �أف���ض��ل و�أح ��دث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن 1,588
حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 864,102
حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن وف��اة  5ح��االت بتداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,278حالة.

 و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها وخال�ص
تعازيها وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات
ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي
�ضمانا ل�صحة و�سالمة اجلميع.
فيما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  2,301حالة جديدة مل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا و تعافيها ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  793,619حالة.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  25,545جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات
الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  23,806,373جرعة
ومعدل توزيع اللقاح  240.70جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة
الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

بحثا تنفيذ « م�شاريع اخلم�سني « وعدد ًا من الق�ضايا التي تهم �ش�ؤون الوطن واملواطن

حممد بن را�شد وحممد بن زايد :املواطن �سيظل الهدف الرئي�سي
لأي خطط وبرامج تنموية واجتماعية

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة ام����س يف ق�صر
ال�شاطئ � ..أخ��اه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س

الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل».
وت �ب��ادل ��س�م��وه�م��ا خ�ل�ال اللقاء
الأخ� � � ��وي الأح � ��ادي � ��ث ال� ��ودي� ��ة..
وت�ن��اوال ع��دداً م��ن الق�ضايا التي
ت�ه��م � �ش ��ؤون ال��وط��ن وامل��واط��ن..
ب� �ج ��ان ��ب م � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب ��ال� �ع ��ودة
التدريجية �إىل احلياة الطبيعية
يف خم �ت �ل��ف ق� �ط ��اع ��ات ال ��دول ��ة
وم�ؤ�س�ساتها �..إ�ضافة �إىل تنفيذ

« م�شاريع اخلم�سني « التنموية
وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل ب ��دء مرحلة
جديدة من التنمية ت�ضع الدولة
على م�سار تنموي طموح خالل
اخل� �م� ��� �س�ي�ن ع� ��ام� ��ا امل� �ق� �ب� �ل ��ة مبا
ي�ضمن ا�ستدامة احلياة الكرمية
مل �ج �ت �م �ع �ه��ا وي � �ع� ��زز تناف�سيتها
ومكانتها العاملية.
و�أكد �سموهما �أن املواطن �سيظل

ال� �ه ��دف ال��رئ �ي �� �س��ي لأي خطط
وب� ��رام� ��ج ت �ن �م��وي��ة واجتماعية
و�أن ال� ��دول� ��ة ت �� �ض��ع يف مقدمة
�أولوياتها تعزيز مقومات احلياة
الكرمية وا�ستدامتها واال�ستقرار
االج �ت �م��اع��ي ل �ل �م��واط��ن يف ظل
القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل»..

داعيني اهلل تعاىل �أن ينعم عليه
مبوفور ال�صحة والعافية ويدمي
ع� �ل ��ى وط� �ن� �ن ��ا الأم� � � ��ن والأم� � � ��ان
واالزدهار.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي و�سمو ال�شيخ مكتوم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س

ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة و�سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
وال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة و�سمو
ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان
م�ست�شار الأم ��ن ال��وط�ن��ي و�سمو
ال�شيخ ذي ��اب ب��ن زاي ��د �آل نهيان

و�سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل
نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون
ال ��دويل و��س�م��و ال�شيخ خ��ال��د بن
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب
�أبوظبي التنفيذي و�سمو ال�شيخ
ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س دي ��وان ويل عهد �أبوظبي
و�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد

ب��ن زاي��د �آل نهيان و�سمو ال�شيخ
زايد بن حممد بن زايد �آل نهيان
و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان
الإم ��ارات وم�ع��ايل ال�شيخ حممد
ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل نهيان
م���س�ت���ش��ار ال �� �ش ��ؤون اخل��ا� �ص��ة يف
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة.
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من خالل ور�شة افرتا�ضية تثقيفية وتوعوية

بلدية مدينة �أبوظبي تع ّرف املجتمع والطلبة ب�ش�أن جائزة العلم الأخ�ضر وحتفز على الزراعة
•• �أبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ور�شة
توعوية افرتا�ضية – عن بعد – ا�ستهدفت تعريف املجتمع مبعايري
ج��ائ��زة العلم الأخ���ض��ر وذل��ك بالتعاون م��ع هيئة �أب��وظ�ب��ي للزراعة
وال�سالمة الغذائية.وت�أتي هذه الفعالية �ضمن �إطار حر�ص البلدية
على تعزيز الثقافة الزراعية لدى املجتمع  ،والت�شجيع على تو�سيع
الرقعة اخل�ضراء وامل�سطحات والأ��ش�ج��ار والعناية بالبيئة املحلية
واحلدائق.
وقد ا�ستهدفت الور�شة طالب املدار�س على وجه التخ�صي�ص وكافة

�أفراد املجتمع ب�شكل عام بهدف �إ�شراك �أكرب قدر ممكن من مكونات
املجتمع املحلي ون�شر الثقافة ال��زراع�ي��ة ب�ين جميع ه��ذه ال�شرائح.
وركزت الور�شة التوعوية على تعريف املجتمع بقيم ومعايري جائزة
العلم الأخ�ضر وكيفية احل�صول عليها ،كما ت�ضمنت الفعالية ور�شة
افرتا�ضية حتت عنوان "الزراعة املنزلية"  ،وكيفية العناية بالزراعات
وتنميتها وتو�سيع نطاق امل�ساحات امل��زروع��ة كم�ساهمة من املجتمع
يف حتقيق معايري البيئة امل�ستدامة والزراعية  .اجلدير بالذكر �أن
العديد من حدائق �أبوظبي حازت �إعجاب وتقدير امل�ؤ�س�سات والهيئات
العاملية وا�ستطاعت احل�صول �شارة العلم الأخ�ضر تقديرا لتطبيقها
املعايري املطلوبة وكونها من �أجمل حدائق العامل و�أكرثها ا�ستدامة.

على ال�صعيذ ذاته ف�إن منظمة جائزة العلم الأخ�ضر الدولية تعمل يف
 15دولة حول العامل منها ا�سرتاليا ،و�إجنلرتا ،وهولندا ،وبلجيكا،
و�أملانيا ،والواليات املتحدة الأمريكية ،وتقوم املنظمة مبنح 2000
ج��ائ��زة �سنوياً للحدائق واملناطق اخل�ضراء ح��ول ال�ع��امل واملطابقة
ل�شروط ومعايري منح جائزة العلم الأخ�ضر.وتهدف جائزة العلم
الأخ�ضر �إىل الت�شجيع على توفري منتزهات عامة وح��دائ��ق عالية
اجلودة ،تخ�ضع لإدارة تراعي البيئة امل�ستدامة وجودة احلدائق.وقد
مت ت�صميم برنامج جائزة العلم الأخ�ضر لتح�سني م�ستوى املعايري
على كافة املنتزهات وامل�ساحات اخل���ض��راء وعملت على تعزيز ثقة
النا�س يف املنتزهات.
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ب�شهادة العامل  ..الإمارات �أر�ض الأمن و الأمان  ..واملجتمع �شريك يف احلفاظ على املكت�سبات
•• �أبوظبي -وام:

جنحت الإمارات يف تعزيز مكانتها
ك ��إح��دى �أك�ث�ر ال��وج �ه��ات العاملية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الأم � � ��ن والأم � � ��ان
وم���س�ت��وى ج ��ودة احل �ي��اة وه ��و ما
�أ�سهم يف تعزيز م�سريتها التنموية
واحل�ضارية.
وحتافظ الإمارات على تلك املكانة
و ال�ت��ي ت ��ؤك��ده��ا �أب ��رز املرجعيات
العاملية على م�ستوى قوائم املدن
الأك �ث��ر �أم ��ان � �اً �أو ع �ل��ى م�ستوى
م� ��ؤ�� �ش ��رات ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة العاملية
املرتبطة بهذا املجال.
و ج� � ��اءت م � ��دن �أب ��وظ� �ب ��ي ودب� ��ي
وال�شارقة �ضمن قائمة �أب��رز ع�شر
م��دن �أم��ان��ا ع�ل��ى امل���س�ت��وى العامل
خ �ل��ال  2022ب �ع��دم��ا احتلت

�أب��وظ�ب��ي املرتبة الأوىل يف قائمة
املدن الأكرث �أماناً وللعام ال�ساد�س
على التوايل وفقا ملوقع «نومبيو»
الأم��ري �ك��ي امل�ت�خ���ص����ص يف ر�صد
ت�ف��ا��ص�ي��ل امل�ع�ي���ش��ة ،ف�ي�م��ا احتلت
ال�شارقة املرتبة ال�ساد�سة و دبي
املركز ال�سابع.
وعلى م�ستوى م�ؤ�شرات التناف�سية
فقد احتلت الإم��ارات املركز الأول
عامليا على م�ؤ�شر الأمن املعلوماتي
يف ال �ك �ت��اب ال �� �س �ن��وي للتناف�سية
العاملية  -املعهد ال��دويل للتنمية
الإداري � ��ة  ،2021وامل��رك��ز الأول
ع �ل��ى م ��ؤ� �ش ��رات غ �ي��اب احل� ��وادث
الإرهابية ،وغياب النزوح الداخلي
الناجم عن النزاع و غياب الإرهاب
امل��رت �ب��ط ب��ال �ف �ق��ر � �ض �م��ن م�ؤ�شر
االزدهار  -معهد ليجامت .2021

و يف ال�سياق ذات��ه ج��اءت الإمارات
يف � �ص��دارة دول ال �ع��امل يف م�ؤ�شر
ن���س�ب��ة ال �� �س �ك��ان ال��ذي��ن ي�شعرون
بالأمان �أثناء امل�شي مبفردهم لي ً
ال
على ت�صنيف "جالوب" للقانون
والنظام .2021
و تعمل الإم� ��ارات منذ ت�أ�سي�سها
على تر�سيخ قيم العدالة والنزاهة
وال� ��� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال �سن
ت�شريعات وق��وان�ين ت�ع��د م��ن بني
الأكرث كفاءة يف العامل ،ف�ضال عن
كفاءة وحرفية �أجهزتها املخت�صة
يف مكافحة اجل��رمي��ة واملحافظة
على الأمن واال�ستقرار.
و ع �م �ل��ت الإم � � � ��ارات ع �ل��ى تعزيز
الوعي املجتمعي ب�أهمية املحافظة
على م�ستويات الأمن والأمان عرب
ت��وف�ير خ �ي��ارات م�ت�ع��ددة للإبالغ

ع ��ن امل �خ��ال �ف��ات واحل � � ��وادث و�أي
م�ل�اح �ظ ��ات م��رت �ب �ط��ة باجلانب
الأم� �ن ��ي م��ن م�ن�ط�ل��ق امل�س�ؤولية
امل �ج �ت �م �ع �ي ��ة .وم� � ��ن �أب � � � ��رز تلك
ال�ق�ن��وات ..خ��دم��ة �أمان– �شرطة
�أبوظبي والتي توفر قنوات ات�صال
مبا�شرة للمتعاملني م��ع القيادة
ال�ع��ام��ة ل�شرطة �أب ��و ظ�ب��ي ،حيث
ميكن للجمهور تو�صيل املعلومات
الأمنية ،واملجتمعية واملرورية من
خ�لال ق�ن��اة �أمنية عالية ال�سرية
عن طريق �إر�سال بريد �إلكرتوين
ع�ل��ى aman@adpolice.
�،gov.aeأو ر�� �س ��ال ��ة ن�صية
ق� ��� �ص�ي�رة  SMSع� �ل ��ى ال ��رق ��م
� /8002828/أو باالت�صال
ع �ل��ى ال �ه ��ات ��ف امل� �ج ��اين 2626
 .800على مدار � 24ساعة طيلة

الأ�سبوع.
و توفر �شرطة دبي خدمة الأمني و
التي تتيح تلقي املالحظات الأمنية
م��ن اجلمهور با�ستخدام خمتلف
و�سائل االت���ص��ال احل��دي�ث��ة� ،سواء
عرب الر�سائل الن�صية على الرقم
 ،4444وال�ب�ري ��د الإل �ك�ت�روين
alameen@alameen.
 ،gov.aeوكذلك عرب ح�سابها
على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت"" ،ان�ستغرام" �،أو عرب
خ��دم��ة "الوات�س �آب" على هاتف
رقم .00971508566657
و ت��وف��ر خ��دم��ة جن�ي��د ال�ستقبال
ال� �ب�ل�اغ ��ات ق �ن ��اة ل �ل �ت��وا� �ص��ل بني
القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة،
و�أف��راد اجلمهور للإبالغ عن �أية
م�ع�ل��وم��ات ت���س��اه��م يف ح�ف��ظ �أمن

وا�ستقرار الوطن� ،إ�ضافة خلدمة
"�أمني من �أمن جاري" التي تهدف

�إىل حماية فلل القاطنني بالأحياء
ال�سكنية -مبدينة ال�شارقة فقط-

�أث �ن��اء �سفر �أ�صحابها �أو غيابهم
عنها.

حمدان بن زايد ي�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع م�صنع بروج  4يف الروي�س بتكلفة  22مليار درهم
•• الروي�س -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
�أن دولة الإمارات ما�ضية يف تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة وال�صناعة
وال�ت�ق��دم نحو تنويع االقت�صاد وب�ن��اء م�ستقبل م�ستقر وم��زده��ر لأجيال
امل�ستقبل وذلك متا�شياً مع ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبدعم
ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ج��اء ذل��ك خ�لال قيام �سموه بو�ضع حجر الأ�سا�س ملن�ش�أة ب��روج التو�سعية
الرابعة "بروج  " 4يف جممع ال�شركة لإنتاج البويل �أوليفينات يف الروي�س
ب�أبوظبي والذي تبلغ تكلفته  22مليار درهم  6.2مليار دوالر �أمريكي.
وراف � ��ق � �س �م��وه م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان �أح �م��د اجل��اب��ر وزي� ��ر ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة ال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب وال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأدن ��وك
وجمموعة �شركاتها و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�شهاب م�ست�شار �سمو رئي�س
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وعدد من م�س�ؤويل الإدارة العليا يف كل من "

�أدنوك " و"بوريالي�س" امل�ساهمني يف "بروج".
واطلع �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان على تفا�صيل م�شروع بروج
 4الذي �سيلعب دورا بارزا يف اال�ستجابة للنمو املتوقع يف طلب العمالء
على البويل �أوليفينات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا �إ�ضافة
�إىل تزويده املواد الأولية املهمة ملنطقة "تعزيز" للكيماويات ال�صناعية يف
الروي�س .و�أثنى �سموه على فريق العمل يف �شركتي �أدنوك وبوريالي�س و�أ�شاد
بجهودهما امل�شرتكة املبذولة يف �سبيل تعزيز امل�سرية التنموية بربوج.
ونوه �سموه �إىل دور بروج يف تطوير �صناعة البرتوكيماويات لدعم التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة يف دولة الإمارات و�سيا�ساتها يف التنويع االقت�صادي.
وي�أتي م�شروع التو�سعة بروج  4بعد ت�أكيد قرار اال�ستثمار النهائي يف هذا
امل�شروع يف نوفمرب  2021حيث �سي�سهم امل�صنع اجلديد يف متكني املرحلة
املقبلة من النمو يف جممع الروي�س ال�صناعي من خالل توفري املواد الأولية
لـم�شروع "تعزيز" وتعزيز �سال�سل الإم��داد ال�صناعية املحلية ودعم فر�ص
القيمة املحلية امل�ضافة.
و�سيقوم م�صنع ب��روج  4ال��ذي يتوقع �أن يبد�أ ت�شغيله بنهاية عام 2025
ب�إنتاج  1.4مليون طن �سنوياً من البويل �إيثيلني مما ي�ساهم يف رفع الطاقة
الإنتاجية الإجمالية ال�سنوية ل�شركة ب��روج �إىل  6.4مليون طن ويجعل
"بروج" �أكرب جممع يف العامل لإنتاج البويل �أوليفينات يف موقع واحد.

•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،
يف ق�صر الوطن معايل حمد عبد الرحمن املدفع رئي�س جمل�س �إدارة الأر�شيف واملكتبة الوطنية
وعدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .واطلع �سموه  -خالل اللقاء  -على اخلطة اال�سرتاتيجية لإن�شاء
املكتبة الوطنية لدولة الإمارات بعد �صدور القانون االحتادي رقم  13لعام  ،2021ب�ش�أن تعديل
بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم  7ل�سنة  2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني .و�أثنى �سموه على
ووجه ب�إعداد خطة متكاملة لإن�شاء
جهود جمل�س الإدارة والعاملني يف الأر�شيف واملكتبة الوطنيةّ ،
املكتبة الوطنية لتكون منارة ح�ضارية وثقافية لدولة الإم��ارات ،متمنياً �سموه ملجل�س الإدارة
التوفيق يف مهامه وخططه الرامية لتوثيق و�إب��راز القيم واملُنجزات احل�ضارية للدولة .ح�ضر
اللقاء  ..معايل حممد �أحمد املر نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،و�سعادة الدكتور عبد اهلل املغربي
و�سعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�سي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي
املدير العام للأر�شيف واملكتبة الوطنية بالإنابة .جدير بالذكر �أن اخلطة اال�سرتاتيجية التي
تعمل �إدارة الأر�شيف واملكتبة الوطنية على �إعدادها ،تهدف �إىل تر�سيخ موقع املكتبة باعتبارها
مرجعاً وطنياً ومركزاً ثقافياً ومعلوماتياً يحفظ ت��راث دول��ة الإم��ارات وي�برز تطورها العلمي
واحل�ضاري على غرار كربى املكتبات العاملية احلا�ضنة للرتاث الإن�ساين.

وبهذه املنا�سبة قال معايل الدكتور �سلطان اجلابر "ت�شرفنا بزيارة �سمو
ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان وتف�ضله بو�ضع حجر الأ�سا�س لهذا امل�شروع
اجلديد ذي املقايي�س العاملية والذي يعترب �إجنازاً كبرياً لأدنوك يف تو�سعة
نطاق �أعمالها يف جمال التكرير والبرتوكيماويات والعمليات ال�صناعية،
ون�ح��ن م�ستمرون بالعمل ع�ل��ى تنفيذ ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف تعزيز
البنية التحتية لقطاع الطاقة ،و�إم��داد القطاع ال�صناعي باملوارد الالزمة
لنموه وتقدمه للم�ساهمة يف تنويع وازدهار اقت�صاد دولة الإمارات متا�شياً
م��ع م�ب��ادئ وثيقة اخلم�سني" .و�أ� �ض��اف "نتلقى اهتماماً ك�ب�يراً م��ن قبل
م�ستثمرين حمليني ودوليني يبدون رغبتهم يف عقد �شراكات معنا لي�ساهموا
يف تعزيز منو وتطوير �أعمالنا يف جمال التكرير و�صناعة البرتوكيماويات
يف الروي�س .و�سي�ساهم م�صنع ب��روج  4يف تعزيز �سل�سلة الإم ��داد املحلية
وت�سريع مبادرات دعم برنامج القيمة املحلية امل�ضافة وذلك مع االهتمام
الدائم مبعايري ال�صحة وال�سالمة واال�ستدامة حيث يجري حالياً �إعداد
درا�سة حول �إن�شاء وح��دة اللتقاط الكربون من �ش�أنها تقلي�ص االنبعاثات
الكربونية لهذا امل�شروع" .من جهته قال توما�س غانغل الرئي�س التنفيذي
ملجموعة بوريالي�س "نعترب بروج � 4إجنازاً جديداً ومهماً يف م�سرية الأعمال
وال�شراكة الإ�سرتاتيجية الناجحة ب�ين بوريالي�س و�أدن ��وك حيث يعك�س
م�شروع التو�سعة اجلديد هذا حر�صنا والتزامنا امل�شرتك مبوا�صلة توفري

الدعم لعمالئنا يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا وتزويدهم بحلول البويل
�أوليفينات امل�ستدامة واملتنوعة التي تلبي احتياجاتهم امل�ستقبلية".
و�سي�ستخدم م�صنع ب��روج  4اجل��دي��د تقنية  ? Borstarاملرخ�صة من
ب��وري��ال�ي����س لإن �ت��اج جم�م��وع��ة منتجات ت��رك��ز ع�ل��ى اال��س�ت�خ��دام��ات املع ّمرة
لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والتغليف املطور والزراعة.
ومت ت�صميم هذه املن�ش�أة اجلديدة �أي�ضاً لال�ستفادة من مبادرات �أدن��وك يف
جمال الطاقة النظيفة التي مت الإعالن عنها م�ؤخراً مبا ي�ساهم يف خف�ض
انبعاثات الكربون يف عملياتها من خالل احل�صول على الكهرباء املنتجة من
م�صادر الطاقة النظيفة يف �أبوظبي.
وخالل زي��ارة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان للروي�س قام بتد�شني
"نادي الظنة للغولف " الذي ي�ضم ملعبا بت�سع حفر ومب�ساحة 3160
مرتا تقريباً من ت�صميم �إنرتنا�شيونال غولف ديزاين .وي�ضم النادي م�سارا
ل�سيارات الغولف وم�ساحات للتدريب مع و�سائل �إ�ضاءة حديثة للتمرين يف
الفرتات امل�سائية ومتجرا متخ�ص�صا للغولف �إىل جانب مطاعم متنوعة يف
الهواء الطلق تطل على مناظر خالبة .وقد مت �إن�شاء هذه املن�ش�أة الريا�ضية
املتميزة يف �إط��ار م�شروع تطوير الروي�س امل�ستمر لت�أمني �أ�سلوب معي�شة
وح�ي��اة �أف�ضل لل�سكان م��ن خ�لال توفري من�ش�آت ترفيهية وجمتمعية يف
منطقة الظفرة وجذب ال�سياح من داخل وخارج الدولة.

من�صور بن زايد ي�ستقبل جمل�س �إدارة الأر�شيف واملكتبة الوطنية

منتدى قدوة  PISA-للكفاءة العاملية ي�ستك�شف �أهمية التعليم لتحقيق الكفاءة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

ينظم مكتب ��ش��ؤون التعليم يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي �أع�م��ال " منتدى
قدوة PISA-ل�ل�ك�ف��اءة ال�ع��امل�ي��ة  " 2022ي��وم  19ف�براي��ر اجل ��اري يف
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" وذل��ك حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة .ومن املتوقع �أن ي�ستقطب احلدث  -الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ومعهد بو�صلة  -ما يزيد على 150
متخ�ص�صاً يف جمال التعليم� ،إ�ضافة �إىل خ�براء ال�سيا�سات و�صناع القرار
من جميع �أنحاء العامل يف دبي .و�سيناق�ش امل�شاركون �أهمية الكفاءة العاملية

للعي�ش يف ع��امل مرتابط ،ف� ً
ضال عن ا�ستك�شاف �آليات تكيفها مع الف�صل
الدرا�سي ،و�آثارها الأو�سع على املجتمع.
و�سيكون هذا احلدث �أي�ضاً مبثابة من�صة لإطالق تقرير  PISAاجلديد
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وال��ذي �سيتمحور حول التعليم من
�أج��ل حتقيق الكفاءة يف �سياقات خمتلفة ،مبا يف ذلك امل�شاركة يف الق�ضايا
العاملية ومتعددة الثقافات.
وق��ال �سعادة حممد خليفة النعيمي ،مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي" :ميتلك امل�ع�ل�م��ون ال �ي��وم ث ��روة ه��ائ�ل��ة م��ن البيانات
واال�سرتاتيجيات وال�ف��ر���ص ال�ت��ي �أ�صبحت يف متناول �أي��دي�ه��م ،ب ��دءاً من
التقنيات النا�شئة �إىل املناهج متعددة التخ�ص�صات .ويتمثل التحدي القائم

حالياً يف ال��دم��ج امل�ستمر لهذه املناهج لتمكني ط�لاب ال�ي��وم م��ن امتالك
الأدوات الالزمة ،لي�س فقط لعي�ش حياة كرمية ،و�إمنا المتالكهم القدرة
�أي�ضاً للتو�صل �إىل احللول الفاعلة لأ�صعب العقبات التي نواجهها عموماً،
�سواء كانت مرتبطة بال�صحة العامة العاملية �أو تغري املناخ".
و�ستلقي جمموعة من كبار املتحدثني كلمات رئي�سية ،مبن فيهم عدد من
امل�س�ؤولني الإماراتيني ،و�أندريا�س �شالي�شر ،مدير ق�سم التعليم واملهارات
يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،لإثراء جل�سات املنتدى على مدار
اليوم .وقال �أندريا�س �شالي�شر" :لقد �أظهر الوباء مدى ترابطنا كمجتمع
عاملي يف وقتنا الراهن� ،إذ ميكن �أن تتحول م�شكلة وقعت يف بلد ما �إىل حتدٍ
يواجه كافة الدول ب�سرعة .وينطبق الأمر ذاته على احللول القائمة على

التكنولوجيا ،حيث ميكن لفكرة كبرية واحدة �أن حتدث ثورة لتغيري طريقة
عي�شنا .لذا  ..ف�إنه يتحتم علينا توفري الدعم للطالب ،وم�ساعدتهم على
فهم دورهم يف جمتمعاتهم املحلية واملجتمعات العاملية على حد �سواء .ومن
هنا تربز قيمة التعليم من �أجل حتقيق الكفاءة العاملية".
من جهته ق��ال ج��ون ديني ،الأم�ين العام ملعهد بو�صلة" :ميتلك املعلمون
اليوم موارد هائلة ميكنهم اال�ستفادة منها .ومع ذلك ،ف�إننا نواجه حتدياً
حقيقياً لو�ضع خريطة طريق لتمكني �أفراد وقادة الغد يف ظل وفرة املوارد.
ون�أمل التو�صل �إىل حل هذه امل�شكلة مع "منتدى قدوة" من خالل احلوار
مع اخلرباء الذين ميكنهم اال�ستفادة من البيانات واخلربة ،للقيام بدورهم
يف ر�سم معامل الطريق يف امل�ستقبل".
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�صندوق الزكاة يطلع وفدا من ديوان الزكاة ال�سوداين على جتربته الرائدة افتتاح مهرجان �أ�ضواء ال�شارقة  2022بعرو�ض �ضوئية خالبة
•• �أبوظبي-وام :

04

اط�ل��ع وف��د دي��وان ال��زك��اة ال���س��وداين برئا�سة �سعادة �إبراهيم
مو�سى عي�سى الأم�ين العام لديون الزكاة والوفد املرافق له
على التجربة الرائدة ل�صندوق الزكاة يف �أبوظبي و ُنظم العمل
به ،وكذلك اال�ستفادة من اخلربات املوجودة بال�صندوق.
ورح��ب �سعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي �أم�ين ع��ام �صندوق
ال��زك��اة بالوفد حيث مت ا�ستعرا�ض ن�ش�أة و ت�أ�سي�س �صندوق
ال��زك��اة ،و�أه ��م الإجن� ��ازات املحققة يف خ��دم��ة فري�ضة الزكاة
من نتائج و�إح�صائيات ،و�أبرز االبتكارات الزكوية ،واخلدمات
املتميزة التي يوفرها �صندوق الزكاة لفئات املتعاملني.
كما مت ا�ستعرا�ض �أهم ال ُنظم املعتمدة يف ال�صندوق ،والربامج

االلكرتونية املبتكرة التي ت�صب يف خدمة فري�ضة الزكاة،
�شملت :برنامج الإم� ��ارات الحت�ساب زك��اة ال�ت�م��ور ،وبرنامج
الإم ��ارات العاملي الحت�ساب زك��اة ال�شركات – اجليل الرابع،
وخدمة دفع و�صرف الزكاة عن طريق جهاز ال�صراف الآيل
 ATMوغريها من الربامج االلكرتونية.
ح�ضر اللقاء امل�ست�شار �إبراهيم احل��اج القائم ب�أعمال �سفارة
جمهورية ال�سودان يف دولة الإم��ارات ومن ال�صندوق الدكتور
حم�م��د ��س�ل�ي�م��ان ال�ب�ل��و��ش��ي م��دي��ر � �ش ��ؤون م�ستحقي الزكاة
والدكتور عبدالرحمن احلمادي مدير �إدارة الإع�لام وموارد
الزكاة و عدد من املوظفني.
و�أ��ش��ار الأم�ي�ن ال�ع��ام خ�لال ال��زي��ارة اىل �أن م�شاريع �صندوق
الزكاة املبتكرة جاءت ترجمة لر�ؤيته و�شعاره " ر�ؤية م�ستقبلية

لفري�ضة �شرعية " ،منطلقة من ر�ؤية دولة الإمارات وتوجهاتها
اال�سرتاتيجية ،وبدعم م�شكور من حكومتنا الر�شيدة معربا
عن �شكره للوفد على اهتامه باالطالع على اعمال �صندوق
الزكاة نظرا للخربات التي ميلكها على امل�ستوى الزكوي وعلى
م�ستوى اخلدمات املتميزة التي ميلكها.
ومن جهته قال �سعادة �إبراهيم مو�سى �أمني عام ديوان الزكاة
ال���س��وداين �أن ��ص�ن��دوق ال��زك��اة �أ��ص�ب��ح ال�ي��وم ع�لام��ة م�ضيئة
على خريطة العمل اخلريي واالجتماعي لي�س على م�ستوى
الإمارات فقط بل وعلى م�ستوى العامل ،ومن خالل ا�ستعرا�ضه
لتجربة دي��وان الزكاة �أك��د �أم�ين ع��ام دي��وان الزكاة ال�سوداين
رغبته فى تبادل اخل�برات وعقد الور�ش امل�شرتكة والدورات
التدريبية املتبادلة مبا يخدم امل�صالح املتبادلة بني الطرفني.

•• ال�شارقة -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة انطلقت �أم�س فعاليات الن�سخة الـ  11من "مهرجان �أ�ضواء ال�شارقة  "2022الذي تنظمه
هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�شارقة حتى  20فرباير اجلاري يف قاعة املدينة اجلامعية حتت
�شعار "�أ�صداء من امل�ستقبل" .
ت�سلط ع��رو���ض امل�ه��رج��ان ال���ض��وء على الهند�سة وال��زخ��ارف واخل��ط و�أمن ��اط نقو�ش الأرابي�سك
الإ�سالمية الرائعة املتنوعة من خالل الق�ص�ص امل�صورة التي حتتفل بالإرث الإ�سالمي العريق الذي
تتميز به ال�صروح واملباين املعمارية يف �إمارة ال�شارقة وتقدم ر�ؤية ملا�ضي وحا�ضر وم�ستقبل الإمارة.
�شهد حفل افتتاح املهرجان عر�ضاً مرئياً بعنوان  50عاماً يف حب �سلطان تناول �أبرز اجنازات �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة يف العديد من املجاالت التي �أ�سهمت يف تطور الإم��ارة وذلك مبنا�سبة مرور
خم�سة عقود على تويل �سموه مقاليد احلكم يف �إمارة ال�شارقة .

خالد بن حممد بن زايد والأمري وليام يناق�شان يف �أبوظبي مبادرات اال�ستدامة
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي رئي�س
مكتب �أب��وظ�ب��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذي� ،أم�س
ب �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل �ل �ك��ي الأم �ي�ر
ول �ي��ام ،يف م�ن�ت��زه ق ��رم اجل�ب�ي��ل يف
�أبوظبي.
وخالل اللقاء ،تباحث �سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان
و� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و امل �ل �ك��ي الأم �ي�ر
وليام حول جهود ومبادرات تعزيز
اال��س�ت��دام��ة ع��امل �ي �اً .ك�م��ا مت خالل
اللقاء االط�لاع على اجلهود التي
ت�ب��ذل�ه��ا ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة – �أبوظبي
حل �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة وت �ع��زي��ز التنوع
ال �ب �ي��ول��وج��ي .وت��زام �ن �اً م��ع زي ��ارة
الأم�ي�ر ول �ي��ام ،مت �إط�ل�اق مبادرة
ال�ق��رم � -أب��وظ�ب��ي التي تهدف �إىل

• �إطالق مبادرة القرم � -أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة ب�صفتها مركز ًا عاملي ًا رائد ًا للأبحاث واالبتكار يف جمال احلفاظ على �أ�شجار القرم
• �إبرام �شراكة مع جمعية علوم احليوان يف لندن ك�أول �شريك عاملي ملبادرة القرم � -أبوظبي
• خالد بن زايد والأمري وليام يغر�سان �شتالت القرم يف منتزه قرم اجلبيل يف �أبوظبي مب�شاركة طلبة بع�ض مدار�س �أبوظبي
تعزيز مكانة الإمارة ب�صفتها مركزاً
عاملياً رائ��داً للأبحاث واالبتكار يف
جمال احلفاظ على �أ�شجار القرم.
ويُ�شرف على تنفيذ امل�ب��ادرة هيئة
البيئة – �أب��وظ �ب��ي ،ب��ال�ت�ع��اون مع
جمعية علوم احليوان يف لندن ،التي
حت�ظ��ى ب��رع��اي��ة ��ص��اح�ب��ة اجلاللة
امل �ل �ك��ة �إل �ي��زاب �ي��ث ال �ث��ان �ي��ة ،ملكة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�أيرلندا ال�شمالية حيث �ست�صبح
ه��ذه امل�ب��ادرة مبثابة من�صة تهدف
�إىل تطوير حلول مبتكرة لزراعة

�أ�شجار القرم وامل�ساهمة يف تخفيف
�آثار التغري املناخي وت�شجيع �أفراد
املجتمع على امل�ساهمة يف احلفاظ
على البيئة ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء
م�شتل م�ت�ط��ور لأ��ش�ج��ار ال �ق��رم يف
�أبوظبي لي�صبح م��رك��زاً للأبحاث
والدرا�سات.
وم ��ن خ�ل�ال الأب� �ح ��اث واالبتكار،
�ستمكن املبادرة من �إيجاد احللول
امل �ب �ت �ك��رة ل�ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق حماية
�أ� � �ش � �ج� ��ار ال � �ق� ��رم ع� �ل ��ى م�ستوى
العامل باعتبارها من �أه��م احللول

ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ل �ل �ت �ن��وع البيولوجي
والتغلب على �آث��ار التغري املناخي،
وت �ق �ل �ي ����ص ال �ب �� �ص �م��ة الكربونية،
�إ�ضافة �إىل كونها م��وائ��ل طبيعية
للتنوع البيولوجي وم�صدر دخل
ُم���س�ت��دام للمجتمعات امل�ح�ل�ي��ة يف
خمتلف �أنحاء العامل.
و�ستعمل اجلهات املعنية بالتعاون
يف ه��ذا امل���ش��روع على ب�ن��اء برنامج
م �� �ش�ترك ل�ل�ب�ح��وث ل��دع��م تقييم
ت� �خ ��زي ��ن ال � �ك� ��رب� ��ون الأزرق يف
منظومات بيئية �إقليمية خمتلفة،

ولدعم ترجمة اجلهود العلمية �إىل
�سيا�سة وممار�سات واقعية ،وكذلك
ل �ل �ت �ع��اون م��ن �أج� ��ل ت �ط��وي��ر طرق
موحدة لتقييم �أ�شجار القرم ب�شكل
يُتيح مقارنة البيانات املعنية.
وت � ��أت� ��ي ج� �ه ��ود م � �ب� ��ادرة ال� �ق ��رم -
�أب ��وظ �ب ��ي ل �ت �ع��زي��ز دع� ��م احلفاظ
على �أ�شجار القرم ،وت�شمل تطوير
ط ��رق جينية م�ت�ق��دم��ة ومتطورة
ل�لا� �س �ت��زراع وت��ول �ي��د �أن � ��واع ق ��ادرة
على املقاومة والتكيف مع الظروف
ال�ب�ي�ئ��ة ال �� �ص �ع �ب��ة .ه ��ذا و�ستدعم

جمعية علوم احليوان يف لندن هذه
اجلهود من خالل �إجراء اختبارات
ميدانية با�ستخدام طرق خمتلفة.
وب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى م �ب��ادرة ال �ق��رم -
�أبوظبي كمركز للبحث والتطوير،
� �س �ت �ق��وم اجل �م �ع �ي��ة ب��ال �ع �م��ل مع
امل�ستنبتات وامل�شاتل لأج��ل تطوير
امل�ع��ارف وتعزيز التعاون امل�شرتك
وتبادل اخلربات.
كما ت�سعى املبادرة �إىل توفري فر�ص
ال �ت��دري��ب وت �ق ��دمي اال�ست�شارات
ال�ف�ن�ي��ة واخل�ب��رات ال�ل�ازم��ة حول

�آلية حماية �أ�شجار القرم واحلفاظ
عليها حملياً ودولياً.
وخ� �ل ��ال زي� � � ��ارة امل � �ن � �ت ��زه� �� ،ش ��ارك
ُ�سموّهما ع��دداً من طالب املدار�س
جتربة غر�س �شتالت �أ�شجار القرم،
ومناق�شة �أهمية ال�ت��زام وم�شاركة
ال�شباب يف دع��م جهود اال�ستدامة
للأجيال احلالية والقادمة.
جدير بالذكر �أنه مت افتتاح منتزه
ق��رم اجلبيل يف �أب��وظ�ب��ي يف يناير
 2020لدعم جهود حماية التنوع
البيولوجي ولتعزيز الوعي ب�أهمية

املنظومة البيئية لأ��ش�ج��ار القرم
يف الإم��ارة ،وحمايتها ب�صفتها � ٌ
إرث
طبيعي هام.
وي �ح �ت �� �ض��ن امل �ن �ت ��زه ال �ع ��دي ��د من
�أن� ��واع ال�ط�ي��ور وال �ك��ائ �ن��ات الربية
وال �ب �ح��ري��ة ،ومي �ت��د ع�ل��ى م�ساحة
كيلو م�تري��ن ،حيث ميكن للزوار
االط �ل��اع ع �ل��ى �أه �م �ي��ة الوظائف
البيئية ملوائل القرم حلماية ودعم
التنوع البيولوجي.
وت��وج��د غ��اب��ات ال�ق��رم على امتداد
امل �ن��اط��ق ال �� �س��اح �ل �ي��ة ال �ت��ي تت�أثر
ب�ع��وام��ل امل��د واجل ��زر وت�ل�ع��ب دوراً
ح �ي��وي �اً يف ح �م��اي��ة ال �� �س��واح��ل من
العوا�صف والفي�ضانات ،كما ت�شكل
م��وائ��ل للحياة ال�بري��ة وت�ساهم يف
التخفيف من �آث��ار التغري املناخي
بتخزينها ل�ل�ك��رب��ون بن�سبة تفوق
ب ��أرب��ع م��رات ن�سبة ال�ك��رب��ون التي
تخزنها الغابات اال�ستوائية.

جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ومكتب �ش�ؤون التعليم بديوان ويل عهد �أبوظبي يطلقان مبادرة «مهاراتكم» بالتعاون مع �سرتاتيجي دايركتيفز
• تهدف املبادرة �إىل متكني � 100شاب و�شابة من �ص ّناع امل�ستقبل من خالل تزويدهم باملهارات الأ�سا�سية الالزمة للم�شاركة بفعالية ب�سوق العمل يف امل�ستقبل

•• �أبوظبي-وام:

�أطلق جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل و�شركة �سرتاتيجي دايركتيفز
 ،املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا التعليمية مبادرة "مهاراتكم" لتقييم
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لل�شباب امل�شاركني يف املجل�س من �صناع امل�ستقبل.
وت�أتي هذه املبادرة يف �إطار مبادرات جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل
الذي يقدم من�صة تفاعلية و�سل�سلة من الأن�شطة واملبادرات لطالب اجلامعات
بهدف تطوير مهاراتهم ومتكينهم و�إ�شراكهم يف ر�سم معامل امل�ستقبل.
ويهدف هذا التعاون �إىل متكني "�صناع امل�ستقبل" وجتهيزهم مبهارات القرن
احلادي والع�شرين التي يتزايد الطلب عليها يف �أماكن العمل اليوم .و�سيتاح
للطالب مبوجب ه��ذه ال�شراكة الو�صول �إىل من�صات ال��دورات التعليمية
املفتوحة على الإنرتنت ،مثل من�صة "�إدراك" .كما �ستتاح الفر�صة ل�ص ّناع
امل�ستقبل لال�ستعداد ل�سوق العمل م��ن خ�لال تطوير امل �ه��ارات املطلوبة،

جت�سيداً لـ"مبادئ اخلم�سني" لدولة الإم ��ارات .ويتم حتقيق ه��ذه الغاية
من خالل تقييم املهارات ال�سلوكية الأ�سا�سية وال�سمات ال�شخ�صية للمر�شح
با�ستخدام �أداة "مهاراتكم" ،وهو تقييم نف�سي تفاعلي و�إلكرتوين ي�ستخدم
الذكاء اال�صطناعي والتلعيب .و�ستعمل �شركة �سرتاتيجي دايركتيفز على
اقرتاح جمموعة من الدورات والتخ�ص�صات التعليمية املتوفرة عرب من�صات
ال��دورات التعليمية املفتوحة بناء على تقارير تقييمات "مهاراتكم" ،مما
�سي�سهم يف تطوير امل�ه��ارات املطلوبة ل��دى املر�شح .وقالت العنود الكعبي
م��دي��رة ال�برام��ج مبكتب ��ش��ؤون التعليم يف دي ��وان ويل العهد يف �أبوظبي
تتج�سد �إحدى �أولويات جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل لهذا العام
يف �إع��داد ال�شباب ب�شكل �أف�ضل لل�سنوات الـ  50القادمة من خالل �أن�شطة
متنوعة توفر فر�صاً لتعزيز مهاراتهم وتدعم تطورهم الذاتي وازدهارهم يف
بيئة العمل .كما تهدف املبادرة �إىل �إن�شاء من�صة تفاعلية تتيح لهم حتقيق
الأثر والتغيري املن�شود الدائم يف جميع القطاعات.

م��ن جهته ق��ال خ�ي�ري �أب ��و اجل �ب�ين ،امل��دي��ر الإداري ل���ش��رك��ة �سرتاتيجي
دايركتيفز " :نتطلع �إىل هذا التعاون لتقييم وتزويد الطالب من "�صناع
امل�ستقبل" مبهارات القرن احلادي والع�شرين املطلوبة التي ت�شمل مهارات
التوا�صل واالب�ت�ك��ار والتحليل وامل �ه��ارات التنظيمية ،وال�ت��ي تتما�شى مع
امل�ب��ادرات التي ت�سعى لتحقيق ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،لتمكني
الأجيال ال�شابة و�إ�شراكهم يف حتديد االجتاهات لبناء م�ستقبل �أف�ضل".
جدير بالذكر �أن جمل�س حممد ب��ن زاي��د لأج�ي��ال امل�ستقبل ال��ذي �أطلقه
مكتب �ش�ؤون التعليم بديوان ويل عهد �أبوظبي عام  ،2017ويهدف �إىل
ت�شكيل حلقة و��ص��ل ب�ين ال�شباب وال�ق�ي��ادات امللهمة ب��دول��ة الإم� ��ارات من
�أج��ل ر�سم معامل م�ستقبل �أف�ضل للدولة .ويقدم املجل�س جت��ارب تعليمية
م��ؤث��رة للجيل ال�ق��ادم م��ن ال�ق��ادة ويتيح لهم اال�ستفادة م��ن علم وخربات
مفكرين رياديني ،وتعزيز املهارات ومواكبة التطور املهني .وانتقل املجل�س

من واقعه املادي �إىل منتدى افرتا�ضي عام  ،2021بنظرة تفا�ؤلية ت�ؤكد
التزامه مبواجهة حتديات ال�سياق العاملي حتت �شعار " واق��ع جديد� ،آفاق
جديدة" .واحتفاء بالذكرى اخلم�سني لقيام الدولة  ،ي�ستمد املجل�س الإلهام
والقوة من قيم االحتاد والفكر التطلعي لقيادة دولة الإم��ارات� .أما �شركة
�سرتاتيجي دايركتيفز فقد طورت �أداة "مهاراتكم" لتقييم طالب املدار�س
الثانوية ،والباحثني عن عمل� ،إ�ضافة �إىل املوظفني يف املراحل املتو�سطة
واملتقدمة م��ن مي�سراتهم املهنية .وت�ق��دم ال�شركة ح�ل��و ًال رائ��دة يف تقييم
وقيا�س اخل�صائ�ص النف�سية لتقييم املهارات ال�سلوكية والناعمة لطالب
املدار�س الثانوية والباحثني عن عمل واملوظفني من امل�ستوى املتو�سط �إىل
امل�ستوى الأعلى .كما توفر حلو ًال للموارد الب�شرية وتنفذ م�شاريع التنمية
االجتماعية التي تهدف �إىل تزويد الأفراد باملهارات الأكرث طلباً يف العامل
العربي .وقد اعتمدت هيئات دولية وحكومية �أداة مهاراتكم حتى الآن ،حيث
مت تقييم �أكرث من  10.000من الباحثني عن عمل.

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يختتم م�شاركة متميزة يف القاهرة الدويل للكتاب
•• القاهرة -الفجر:

اختتم الأر�شيف واملكتبة الوطنية
م �� �ش��ارك �ت��ه ال �ف �ع��ال��ة يف معر�ض
ال � �ق ��اه ��رة ال� � � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب يف
ن�سخته الثالثة واخلم�سني بنجا ٍح
برهنت عليه فعالياته وبرناجمه
الثقايف الذي �شهدته �أيام املعر�ض
يف الفرتة من  26يناير ولغاية
 7فرباير .2022وق��د �شملت
امل �� �ش��ارك��ة ف �ع��ال �ي��ات ون�شاطات
عديدة ،ا�ستطاع الأر�شيف واملكتبة
الوطنية �أن ي�صل من خاللها �إىل
رواد املعر�ض وامل�ؤ�س�سات الثقافية
بر�سالته املهمة يف ه��ذه املرحلة،
م��ع � �ص��دور ال �ق��ان��ون االحت� ��ادي
رق��م  13ل�ع��ام  ،2021والذي
ي�ق���ض��ي ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ����ض �أحكام
القانون االحت��ادي رق��م  7ل�سنة
 2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني،
ح �ي��ث ت� �غ�ّي�رّ ا�� �س ��م "الأر�شيف
الوطني" �إىل "الأر�شيف واملكتبة
الوطنية" ،وق� ��د ح � ��ددت م ��واد
القانون االحتادي اجلديد �أهدافاً
واخت�صا�صات جديدة للأر�شيف

واملكتبة الوطنية.
وق � ��ال � �س �ع ��ادة ع �ب��د اهلل ماجد
�آل علي امل��دي��ر ال �ع��ام للأر�شيف
وامل �ك �ت �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة ب��الإن��اب��ة �إن
معر�ض القاهرة ال��دويل للكتاب
مي �ث��ل ت �ظ��اه��رة ث �ق��اف �ي��ة كربى
ت�ستحوذ ع�ل��ى اه�ت�م��ام املثقفني
ّ
وع�شاق ال�ق��راءة و�صنّاع الكتاب،
فهو من �أكرب معار�ض الكتاب يف

العامل ،ولذلك حر�ص الأر�شيف
واملكتبة الوطنية على �أن تكون
م�شاركته ف�ي��ه ن��وع�ي��ة ومتميزة
تزخر بالفعاليات التي تن�سجم
م ��ع �أي� � ��ام ه� ��ذا امل �ح �ف��ل الثقايف
العاملي الراقي.
وقد ا�ستطاعت من�صة الأر�شيف
واملكتبة الوطنية �أن جتذب �إليها
ك�ب��ار ال�شخ�صيات وع ��دداً كبرياً

م��ن زوار امل �ع��ر���ض م��ن خمتلف
ال�شرائح ،حيث �أتيح لهم االطالع
على �إ�صداراته التي توثق تاريخ
وت��راث دول��ة الإم� ��ارات ومنطقة
اخلليج ،واخلدمات التي يقدمها
ع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د ج� �م ��ع الر�صيد
ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ل� �ل ��دول ��ة و�إت ��اح� �ت ��ه
وحفظه ل�ل�أج�ي��ال ،كما �شاهدوا
جمموعة من الإ�صدارات القيمة

وال���ص��ور التاريخية ال�ت��ي توثق
م��راح��ل م��ن ال�ع�لاق��ات الأخوية
ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات وجمهورية
م�صر.
و� �ش �م �ل��ت م �� �ش ��ارك ��ة الأر�� �ش� �ي ��ف
وامل �ك �ت �ب��ة ال��وط �ن �ي��ة يف معر�ض
القاهرة ال��دويل للكتاب العديد
م� ��ن ال �ف �ع ��ال �ي ��ات والن�شاطات
وال��زي��ارات واال�ستقباالت املهمة،

حيث زار وف��د الأر�شيف واملكتبة
ال��وط �ن �ي��ة دار ال �ك �ت��ب الوطنية
امل�صرية ،وجممع اللغة العربية
يف ال �ق��اه��رة ،ك�م��ا ال�ت�ق��ى الوفد
دبلوما�سيي �سفارة الإم� ��ارات يف
ال �ق��اه��رة ،وق� ��دم جم �م��وع��ة من
الإ� � � �ص� � ��دارات مل �ك �ت �ب��ة ال�سفارة،
وك��ذل��ك �أه��دى ال��وف��د متحف �أم
كلثوم ن�سخاً من كتاب (�أم كلثوم

يف �أب ��وظ� �ب ��ي) ،ف�ي�م��ا ك ��ان هناك
ل� �ق ��اء م ��ع جم �م��وع��ة م ��ن كبار
الإعالميني يف جمهورية م�صر
العربية.
ومب��واك�ب��ة ه��ذه الن�شاطات ،كان
الأر�شيف واملكتبة الوطنية يبثّ
�ضمن برنامج ثقايف منظم ،عدداً
م ��ن امل �ح��ا� �ض��رات االفرتا�ضية
الثقافية والوطنية املهمة التي

ت ��دع ��م م �� �ش��ارك �ت��ه يف املعر�ض
وك��ان��ت ع�ل��ى ال� �ت ��وايل" :الذكاء
اال�صطناعي والرتجمة الآلية:
رف��اه�ي��ة وكوارث" ،و"التعريف
باخلدمات وال�برام��ج التعليمية
ل�ل�أر��ش�ي��ف وامل�ك�ت�ب��ة الوطنية"،
و"دور الأر�شيف واملكتبة الوطنية
يف ح �ف��ظ ال��وث��ائ��ق و�إتاحتها"،
و"نحو ال �ت �� �س��ام��ح والإخ � � � ��اء:
م�ق��ارب��ات يف ح��وار احل�ضارات"،
و"الإمارات وط ��ن الت�سامح"،
و"العالقات الإماراتية امل�صرية:
ا�ستثنائية �أزلية".

اجلمعة  11فبراير  2022م  -العـدد 13466

�أخبـار الإمـارات

Friday 11 February 2022 - Issue No 13466

�شرطة �أبوظبي تنظم ملتقى االبتكار ال�شرطي الثاين
•• �أبوظبي-وام:

نظمت �شرطة �أبوظبي ملتقى االبتكار ال�شرطي
االفرتا�ضي الثاين  ،تزامناً مع �شهر الإمارات
ل�لاب �ت �ك��ار "الإمارات ت�ب�ت�ك��ر  "2022وذل ��ك
بال�شراكة م��ع مركز حممد ب��ن را��ش��د لالبتكار
احلكومي وجامعة خليفة يف �أبوظبي.
وق��ال العقيد خلفان ع�ب��داهلل امل�ن���ص��وري مدير
م��رك��ز اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة وال�ت�ط��وي��ر امل��ؤ��س���س��ي يف
�شرطة �أبوظبي� ،إن امللتقى يج�سد تطلعات ور�ؤى

القيادة الر�شيدة وحر�صها على حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية و�أولويتها "الريادة امل�ؤ�س�سية"
وال�ه��دف اال�سرتاتيجي "تر�سيخ االبتكار ودعم
اجل��اه��زي��ة للم�ستقبل" م ��ن خ �ل�ال م� �ب ��ادرات
وم�شاريع علمية وبحثية تدعم االبتكار ال�شرطي،
وتهتم باملوهوبني واملبتكرين من منت�سبي �شرطة
�أب��وظ�ب��ي ،و�إي �ج��اد بيئة حم�ف��زة لالبتكار تدعم
م���س�يرة ال�ع�م��ل ال���ش��رط��ي وت��رف��ع م��ن م�ستوى
اخل��دم��ات املقدمة وت�صب يف تعزيز �أم��ن و�أمان
جمتمع دول ��ة الإم � ��ارات .م��ن جهته ا�ستعر�ض

امل�ق��دم الدكتور م�صعب عمري ال�شرياين مدير
�إدارة االب�ت�ك��ار وا�ست�شراف امل�ستقبل يف �شرطة
�أبوظبي ،جهود ال�شرطة يف االهتمام باالبتكار
وحتفيز منت�سبيها وكيفية االبتكار يف ال�شرطة ،
وتطرق الدكتور �أثول يات�س ،رئي�س معهد الأمن
ال��دويل وامل��دين بجامعة خليفة� ،إىل التحديات
امل�ستقبلية للقطاع ال�شرطي يف دول��ة الإمارات،
وحتدثت جن��وان املدفع ،مديرة من�صة االبتكار
يف مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي ،عن
االبتكار يف العمل احلكومي لدولة الإمارات.

05

حمدان بن حممد ي�ستقبل الأمري ويليام يف �إك�سبو و ي�ؤكد �أهمية التعاون الدويل ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام للب�شرية
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
ع �ه��د دب ��ي ام ����س ب�ح���ض��ور �سمو
ال �� �ش �ي��خ م �ك �ت��وم ب ��ن حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
امل��ال �ي��ة�� ..ص��اح��ب ال���س�م��و امللكي
الأم�ي�ر وي�ل�ي��ام ،دوق كامربيدج،
ال� � � ��ذي ي� � � ��زور ال � ��دول � ��ة ح ��ال� �ي� �اً
للم�شاركة يف اح�ت�ف��االت اململكة
املتحدة بيومها الوطني يف �إك�سبو
ورح��ب �سمو ويل
 2020دب��يّ .
عهد دب��ي بالأمري ويليام يف �أول
زي � ��ارة ر��س�م�ي��ة ل��ه �إىل الدولة،
م� ��ؤك ��داً اع �ت ��زاز دول� ��ة الإم � ��ارات
بالعالقات التاريخية الوطيدة
ال� �ت ��ي ط ��امل ��ا ج �م �ع��ت البلدين،
وال� ��رغ � �ب� ��ة يف دف� � ��ع ال� ��� �ش ��راك ��ة
الإم ��ارات� �ي ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة قدماً
و�ضمن خمتلف امل�ج��االت مب��ا يف
ذلك جمال اال�ستدامة واحلفاظ
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة و�أع� ��رب ��س�م��وه عن
ت�ق��دي��ره ل�ل�ج�ه��ود ال�ك�ب�يرة التي
ي �ق��وده��ا الأم�ي��ر وي �ل �ي��ام يف ذات
امل�ج��ال ،وم��ا قدمه م��ن مبادرات

مهمة تفتح امل �ج��ال �أم ��ام تعزيز
ال �� �ش��راك��ة ال ��دول �ي ��ة مب ��ا يخدم
احل�ف��اظ على م�ستقبل م�ستدام
لكوكب الأر�ض.
ول� �ف ��ت � �س �م��وه �إىل �أن م�س�ألة
احل �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة والتنوع
البيولوجي تعد م��ن الأولويات
ال� �ت ��ي ت��ول �ي �ه��ا دول � ��ة الإم� � � ��ارات
اهتماماً بالغاً ،وت�ضعها يف �صدارة
�أج� �ن ��دة ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي �إمياناً

ب ��أه �م �ي��ة احل� �ف ��اظ ع �ل��ى البيئة
ل�ل�أج�ي��ال ال�ق��ادم��ة .و �أك��د �سمو
ال �� �ش �ي��خ ح �م ��دان ب ��ن حم �م��د بن
را�شد �آل مكتوم اعتزاز دبي بدعم
�إحدى �أبرز املبادرات التي �أطلقها
الأم �ي ��ر وي� �ل� �ي ��ام ،وه� ��ي م� �ب ��ادرة
"متحدون من �أجل حماية احلياة
الربية" ،م ��ن خ �ل�ال م�شاركة
موانئ دب��ي العاملية دي بي ورلد
ك�شريك رئي�سي ل�ل�م�ب��ادرة ،وهو

م ��ا ي �ع �ك ����س ال � �ت ��زام دب� ��ي ودول� ��ة
الإم��ارات مب�ساندة كافة اجلهود
الدولية الرامية �إىل �ضمان �أعلى
م�ستويات اال�ستدامة واحلفاظ
ع�ل��ى احل �ي��اة ال�ب�ري��ة .مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض اجلهود احلثيثة
التي تقوم بها ال��دول��ة يف جمال
اال�ستدامة واحلفاظ على احلياة
ال�ف�ط��ري��ة وال�ت�ن��وع ال�ب�ي�ئ��ي ،وما
توليه �إم��ارة دبي من عناية لهذا

املجال وهو ما يت�ضح من خالل
ال�ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات املعمول
بها يف الإم��ارة من �أج��ل احلفاظ
ع�ل��ى احل �ي��اة ال�بري��ة ،واالهتمام
ب�إن�شاء املحميات وتوفري املوائل
الطبيعية لإكثار احلياة الربية،
ال� �س �ي �م��ا ال �ف �� �ص��ائ��ل املعر�ضة
ل�ل��ان � �ق� ��را�� ��ض ،ك� ��ذل� ��ك ج �ه ��ود
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى احل� �ي ��اة البيئية
ال�ب�ح��ري��ة ،وم�ك��اف�ح��ة املمار�سات

التي من �ش�أنها الإ�ضرار بالبيئة
عموماً� ،سعياً لتقدمي منوذج رائد
�إقليمياً وعاملياً للتنمية املتوازنة
التي تراعي اال�ستدامة البيئية
ك�أحد �أهم �أولوياتها .من جانبه،
�أعرب الأمري ويليام عن تقديره
ل�ل�ن�م��وذج ال ��رائ ��د ال� ��ذي تقدمه
دولة الإم��ارات يف جمال التنمية
امل�ستدامة و�أكد �سعادته بالتواجد
يف دول��ة الإم��ارات ومب�شاركته يف

احتفاالت اليوم الوطني للملكة
امل�ت�ح��دة يف �إك�سبو  2020دبي
منوهاً با�ست�ضافة دولة الإمارات
لهذا احل��دث العاملي الكبري وما
ميثله من قيمة م�ضافة كمن�صة
حلوار جامع هدفه التو�صل �إىل
ر�ؤى م���ش�ترك��ة ح ��ول الق�ضايا
املعنية مب�ستقبل الإن���س��ان ومن
�أهمها ق�ضية اال�ستدامة البيئية،
وما ت�ستدعيه من ت�ضافر اجلهود

يف ��س�ب�ي��ل ال��و� �ص��ول �إىل حلول
ناجعة مل��ا تواجهه ه��ذه الق�ضية
م ��ن حت ��دي ��ات ع ��اب ��رة للحدود،
والإ�� � �س � ��راع يف �إي � �ج ��اد البدائل
التي تكفل احل�ف��اظ على البيئة
و�ضمان ا�ستدامتها.
و عقب ال�ل�ق��اء ق��ام �سمو ال�شيخ
ح � �م ��دان ب ��ن حم �م��د و الأم �ي��ر
ويليام بجولة يف جناح الإمارات
حيث تعرف الأمري ال�ضيف على
�أه ��م امل �ح��اور ال �ت��ي ي��رك��ز عليها
اجلناح وجت�سد حمطات ومالمح
م �ه �م��ة م ��ن امل �� �س�ي�رة التنموية
يف ال��دول��ة ،وت�ل�ق��ي ال���ض��وء على
ارت �ب��اط �أه��ل الإم� ��ارات ببيئتهم
وثقافتهم وتراثهم وم��ا يعلونه
م ��ن ق �ي��م االن� �ف� �ت ��اح وال� �ت� �ف ��ا�ؤل
واملرونة وجهود الدولة يف جمال
اال�ستدامة واحلفاظ على البيئة
وامل��وارد الطبيعية .ح�ضر اللقاء
واجل��ول��ة �سمو ال�شيخ �أح�م��د بن
�سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي
للطريان املدين الرئي�س الأعلى
مل �ج �م��وع��ة ط �ي ��ران الإم� � � � ��ارات،
رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا لإك�سبو
 2020دبي ،وعدد من الوزراء
وامل�س�ؤولني.

قائد عام �شرطة �أبوظبي يهنئ خريجي و خريجات كلية ال�شرطة
االحتفاء بهم يف حفل ا�ستثنائي م�شرتك �أقيم يف "�إك�سبو 2020
•• �أبوظبي-وام:
دبي" ومتنى لهم التوفيق يف حياتهم العملية والنجاح والتميز يف
ه�ن��أ م�ع��ايل ال �ل��واء ف��ار���س خ�ل��ف امل��زروع��ي ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�شرطة خدمة الوطن الغايل وال�سهر على �أمنه و�أمانه  .و توجه التهنئة
�أب��وظ�ب��ي خريجي وخ��ري�ج��ات دفعتي الطلبة املر�شحني الـ 33و �إىل �أولياء الأم��ور بهذا الإجن��از املميز الذي يتزامن مع االحتفال
دورة اجلامعيني الـ  32واجلامعيات يف كلية ال�شرطة والذين مت مبرور  50عاماً على قيام االحت��اد ..و�أكد اهتمام �شرطة �أبوظبي

ب�ت��زوي��د منت�سبيها بكافة الإم �ك��ان��ات ال�ت��ي تعينهم على اال�سهام
بدورهم الريادي يف خدمة الوطن الفتاً �إىل التطور الكبري الذي
ت�شهده م�سرية العمل ال�شرطي والأمني بف�ضل رعاية ودعم القيادة
الر�شيدة ورحب باخلريجني واخلريجات اجلدد الذين �سي�سهمون
م��ع رفقائهم يف ه��ذه امل���س�يرة ال�ت��ي نعتز بها جميعاً يف ظ��ل دعم

ورعاية واهتمام قيادتنا الر�شيدة  .من ناحيته �أثنى اللواء �سامل
�شاهني النعيمي م��دي��ر ق�ط��اع امل ��وارد الب�شرية على ج�ه��ود كلية
ال�شرطة ودورها البارز يف �إعداد وت�أهيل هذه الدفعة من اخلريجني
واخلريجات وت�سليحهم بالعلم واملعرفة وتهيئتهم للعمل ال�شرطي
والأمني وفق �أف�ضل املعايري املتقدمة عاملياً.

ا�ستعر�ض املبادرات الـ  6الرئي�سية للوزارة لدعم جمال ا�ستزراع الأحياء املائية

اللجنة العليا حلماية وا�ستغالل وتنمية الرثوات املائية احلية تعقد اجتماعها الأول للعام اجلاري
• مناق�شة م�شروع ت�شكيل جلان حملية لتنظيم �صيد الرثوة املائية

•• دبي-وام:

ع �ق��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا حلماية
وا�ستغالل وتنمية الرثوات املائية
احل �ي��ة اج �ت �م��اع �ه��ا الأول للعام
 ،2022ب��رئ��ا��س��ة م�ع��ايل مرمي
بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي
وزي� ��رة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي والبيئة.
ح�ضر االجتماع � ..سعادة عبداهلل
ال�ف��ن ال�شام�سي الوكيل امل�ساعد
لقطاع املعاجلات التجارية ع�ضو
ال�ل�ج�ن��ة ،و� �س �ع��ادة ه�ن��ا ال�سويدي
رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة واملحميات
الطبيعية يف ال �� �ش��ارق��ة ،و�سعادة
�سيف الغ�ص امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة
حماية البيئة والتنمية يف ر�أ�س
اخليمة ،و�سعادة �أ�صيلة عبداهلل
ع� �ل ��ى امل � �ع �ل�ا م� ��دي� ��ر ع� � ��ام هيئة
ال�ف�ج�يرة للبيئة ،و��س�ع��ادة اللواء
�أحمد حممد بن ثاين رئي�س جلنة
تنظيم �صيد الرثوة املائية احلية
يف دبي ،و�سعادة عائ�شة باحلرفية
الوكيل امل�ساعد لقطاع العمل يف
وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني،
و�سعادة ح�صة �آل مالك م�ست�شار
الوزير ل�ش�ؤون النقل البحري يف
وزارة ال�ط��اق��ة والبنية التحتية،

و�سعادة املهند�س خالد احلو�سني
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع ال�صحة
العامة والبيئة يف دائ��رة البلدية
والتخطيط يف ع�ج�م��ان ،و�سعادة
�أحمد الها�شمي املدير التنفيذي
بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي
الربي والبحري يف هيئة البيئة -
�أبوظبي.
و�ضمت �أجندة االجتماع ا�ستعرا�ض
ح �ق �ي �ب��ة م � � �ب � ��ادرات دع � ��م قطاع
ا�ستزراع الأحياء املائية ،وم�شروع
نظام ت�شكيل جل��ان تنظيم �صيد
الرثوة املائية ،وا�ستعرا�ض منوذج
مم��ار� �س��ة �إم� � ��ارة دب� ��ي يف تنظيم
ال�صيد.
وق��ال��ت م�ع��ايل م��رمي بنت حممد
امل� �ه�ي�ري � " :إن ح �م��اي��ة البيئة
البحرية واحلفاظ على مواردها
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة و�� �ض� �م ��ان ا�ستدامة
ثرواتها وتنوعها البيولوجي متثل
�أح ��د الأول ��وي ��ات اال�سرتاتيجية
التي تعمل ال��وزارة على حتقيقها
ع�ب��ر ال � �ت � �ع ��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
�� �ش ��رك ��ائ� �ه ��ا اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي�ي�ن
وت ��وظ� �ي ��ف ال �ت �ق �ن �ي��ات احلديثة
واحللول االبتكارية".
و�أ��ض��اف��ت  " :نعتمد ب�شكل كبري

على امل�أكوالت البحرية يف حتقيق
�أم �ن �ن��ا ال �غ��ذائ��ي ك��ون �ه��ا م�صدرا
م�ستداما و�صحيا من الربوتني،
لذا نعمل ب�شكل دائم على حماية
ال�ث�روات امل��ائ�ي��ة وت�ع��زي��ز االبتكار
وال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر ل�ضمان
ا�ستدامتها ،وميثل جمال ا�ستزراع
الأحياء املائية �أحد �أهم التوجهات
التي نعمل على تعزيزها ل�ضمان
ا��س�ت��دام��ة ه��ذه ال �ث�روات وتعزيز
م �� �س��اه �م �ت �ه��ا يف حت �ق �ي��ق الأم � ��ن
الغذائي ".وت��اب �ع��ت  " :النمو
امل� �ت ��زاي ��د مل �� �س��اه �م��ة اال�� �س� �ت ��زراع
ال�سمكي يف تلبية الطلب العاملي
على امل�أكوالت البحرية ،ي�ؤكد على
ك��ون��ه جم ��اال ج��اذب��ا لال�ستثمار
لذا نعمل ب�شكل د�ؤوب على زيادة
حجمه على امل�ستوى املحلي عرب
حتفيز ح��رك��ة اال��س�ت�ث�م��ار وري ��ادة
الأع� �م ��ال ب��ه  ".ول�ف�ت��ت معاليها
�إىل �أن ال��وزارة مبوازة عملها على
تعزيز حركة اال�ستثمار وحتفيز
ال���ش�ب��اب ع�ل��ى ري� ��ادة الأع� �م ��ال يف
جم��ال اال�ستزراع ال�سمكي ،تعمل
ب�شكل دائم عرب التعاون والتن�سيق
مع كافة �شركائها اال�سرتاتيجيني
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر وحت ��دي ��ث معايري

تنظيم ال�صيد مبا ي�ضمن احلفاظ
على التنوع البيولوجي والرثوات
املائية احلية لبيئة الدولة.
ومت خ�ل�ال االج�ت�م��اع ا�ستعرا�ض
م �ب��ادرات قطاع ا��س�ت��زراع الأحياء
امل��ائ�ي��ة يف دول ��ة الإم� � ��ارات والتي
�شملت  6م �ب��ادرات رئي�سة عملت
عليها ال��وزارة بالتعاون والتن�سيق
م��ع اجل�ه��ات املعنية على م�ستوى
ال ��دول ��ة ،وت���ش�م��ل م �ب��ادرة تقييم
�أنظمة ا�ستزراع الأحياء املائية يف
املواقع البحرية ،والتي تهدف �إىل
تطوير اال�ستزراع البحري لدعم
ال �ت��و� �س��ع واال� �س �ت��دام��ة يف قطاع
ا��س�ت��زراع الأح �ي��اء امل��ائ�ي��ة يف دولة
الإم ��ارات ،وق��د �ساهم العمل على
املبادرة يف حتديد التقنية املالئمة
ل�ل�ا�� �س� �ت ��زراع ال� �ب� �ح ��ري بح�سب
الظروف البيئية والهيدروغرافية
للدولة ،و�إ�صدار �أطل�س املواقع –
الإ�صدار الثاين – لتحديد املواقع
املخ�ص�صة وامل�لائ�م��ة لال�ستزراع
ال�ب�ح��ري ،و�إع� ��داد درا� �س��ة جدوى
�أولية ال�ستزراع �أ�سماك /ال�سيبا�س
الآ�سيوي� ،سيربمي� ،سكل /كنموذج
متكامل لال�ستثمار.
وم �ب��ادرة درا��س��ة من��ط واختيارات

امل���س�ت�ه�ل�ك�ين ،وال �ت ��ي ت �ه��دف �إىل
درا� �س��ة م��ا يف�ضله امل���س�ت�ه�ل��ك يف
الدولة من ناحية مذاق الأ�سماك
ومعايري ال�شراء بغر�ض حت�سني
خ �� �ص��ائ ����ص �أم� � �ه � ��ات الأ�� �س� �م ��اك
للأنواع املنتجة حملياً بحيث يتم
حت��دي��د �أن ��واع الأ��س�م��اك املف�ضلة
ل��دى امل�ستهلكني وال���س�م��ات التي
حتكم قرار ال�شراء ،واختبار مذاق
الأ�سماك من خ�لال عينة ممثلة
للم�ستهلكني امل�ستهدفني ،وتقدمي
التو�صيات ب�ش�أن ا�ستزراع الأنواع
املف�ضلة.
وم�ب��ادرة دليل الأم��ن البيولوجي
ع �ل��ى م���س�ت��وى امل ��زرع ��ة ،ويهدف
�إىل بناء القدرات وتعزيز املعرفة
لتقليل املخاطر وتهديدات الأمن
ال �ب �ي��ول��وج��ي ع �ل��ى ا�ستمرارية
�أعمال اال�ستزراع ،ومبادرة تعزيز
تناف�سية ن�ظ��ام ا��س�ت��زراع الأحياء
امل��ائ �ي��ة امل �غ �ل��ق ،وال �ت��ي ت�ستهدف
ت �ب �ن��ي ن �ه��ج ه �ن��د� �س��ة ال �ق �ي �م��ة يف
حت�سني الأداء والوظائف والتكلفة
ب�أنظمة اال�ستزراع املغلقة بهدف
رف��ع تناف�سيتها ،وم �ب��ادرة �إن�شاء
قاعدة بيانات ا�ستهالك امل�أكوالت
البحرية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مبادرة

دل�ي��ل نب�ض اال� �س �ت��زراع ال�سمكي
– الإ��ص��دار الثاين ،-وت�ستهدف
حتديد مكونات وعنا�صر �إطالق
قاعدة البيانات الإماراتية لقطاع
امل��أك��والت البحرية بهدف توفري
البيانات الأ�سا�سية للم�ستثمرين
و�أ� � �ص � �ح� ��اب امل �� �ص �ل �ح��ة .وخ �ل�ال
االجتماع مت التطرق �إىل �ضرورة
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب القطاع
اخلا�ص وحتفيز حركة اال�ستثمار
يف ت �� �ص �ن �ي��ع وت� ��وف �ي�ر م ��دخ�ل�ات
الإنتاج لال�ستزراع ال�سمكي ب�شكل
ي��وف��ر يف امل �ق��ام الأول /الريقات
واال�صبعيات ال�سمكية /ومتطلبات
التغذية لالزمة لعملية اال�ستزراع
وال �ت��ي مت �ث��ل وح��ده��ا م��ا يقارب
 40%م� ��ن ت �ك �ل �ف��ة م�شاريع
اال�ستزراع ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �� �س �ي��ق مع

اجل�ه��ات املحلية لإي �ج��اد خمطط
وا� � �ض� ��ح مل� �ن ��اط ��ق م �ع �ي �ن��ة يف كل
�إم ��ارة تخ�ص�ص لإق��ام��ة م�شاريع
اال� �س �ت��زراع ال�سمكي .كما �شملت
النقا�شات �ضرورة تعزيز م�شاركة
ال���ش�ب��اب ورواد الأع �م��ال و�صغار
امل�ستثمرين يف منظومة ا�ستزراع
الأحياء املائية عرب �إيجاد ت�صاميم
ملزارع �سمكية �صغرية احلجم ذات
تكلفة منخف�ضة ي�سهل ا�ستقطاب
ه��ذه الفئات لريادة الأع�م��ال بها،
و�أه �م �ي��ة ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجلهات
التمويلية على م�ستوى الدولة
ل ��دع ��م ري � � ��ادة الأع � �م � ��ال يف هذا
امل �ج ��ال .ومت ا��س�ت�ع��را���ض جتربة
جلنة تنظيم الرثوة املائية احلية
يف �إمارة دبي والتي ا�ستهدف قرار
�إن �� �ش��اءه��ا زي� ��ادة ن�سبة الأ�سماك
التجارية املحلية يف الإمارة بحلول

 ،2030وت �ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة على
تنفيذ  4م �ب��ادرات رئي�سة ت�شمل
منع ال�صيد ب��الأل �ي��اخ ،وتعوي�ض
ال�صيادين املت�ضررين من قرارات
تنظيم ال�صيد ،وو�ضع موا�صفات
وم� �ع ��اي�ي�ر حم � � ��ددة ل �ل �ق��راق�ي�ر،
و�إن�شاء امل�شاد ال�صناعية.
ويف نهاية االجتماع �أث�ن��ت معايل
م��رمي ب�ن��ت حم�م��د امل �ه�يري على
ال � ��دور ال �ه��ام ال� ��ذي ت�ل�ع�ب��ه كافة
اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب �ق �ط��اع ال�صيد
واالح� �ي ��اء امل��ائ �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
ال � ��دول � ��ة يف ت� �ع ��زي ��ز ا�� �س� �ت ��دام ��ة
ال�ثروات البحرية احلية و�ضمان
حت�ق�ي��ق الأم � ��ن ال �غ��ذائ��ي ،ودعت
معاليها �أع�ضاء اللجنة �إىل تعزيز
التعاون والتن�سيق للم�ساهمة يف
حتقيق م�ستهدفات دولة الإمارات
امل�ستقبلية.

�صحة ت�ؤكد �ضرورة االهتمام بال�صحة النف�سية للأطفال وال�شباب
•• �أبوظبي-وام:

�أك � ��دت � �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للخدمات
ال�صحية "�صحة" �ضرورة االهتمام
ب��ال �� �ص �ح��ة ال �ن �ف �� �س �ي��ة ل�ل��أط� �ف ��ال
واالحتياجات النف�سية لل�شباب من
�أج� ��ل ت�ن���ش�ئ��ة ج �ي��ل ي�ت�م�ت��ع ب�صحة
نف�سية جيدة.
وحتر�ص "�صحة" على توفري رعاية
�صحية عالية امل�ستوى لفئة الأطفال
واملراهقني خا�صة اجلانب النف�سي
م��ن خ�ل�ال م��دي �ن��ة ال���ش�ي��خ خليفة

الطبية ال�ت��ي ت�ق��دم رع��اي��ة �صحية
نف�سية ع��ال�ي��ة اجل ��ودة ت��رت�ك��ز على
احلوار واالقناع لتلقي العالج و�إتاحة
الفر�صة لهم للعي�ش حياة متوازنة.
ومبنا�سبة �أ�سبوع ال�صحة النف�سية
للأطفال  -الذي يقام يف الفرتة من
� 7إىل � 14شهر فرباير � -س َّلطت
�شركة "�صحة" ال���ض��وء على حالة
فتاة عربية تبلغ من العمر  17عاماً
ع��ان��ت ل�ع��دة ��س�ن��وات م��ن ا�ضطراب
ف � ��رط احل ��رك ��ة ون �ق ����ص االنتباه
وت�ع��ر��ض��ت للنقد وامل���ض��اي�ق��ة لعدم

قدرتها على الرتكيز والإنتباه �إىل
جانب ارتكابها للأخطاء با�ستمرار
والن�سيان وعدم التنظيم يف حياتها
اليومية مم��ا �أث��ر ب�شكل كبري على
تعليمها .وعندما �أح�ضرها والداها
�إىل م��دي�ن��ة ال�شيخ خليفة الطبية
متكن الأط �ب��اء والأخ���ص��ائ�ي��ون من
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ع�ل�ام��ات ا�ضطراب
ف � ��رط احل ��رك ��ة ون �ق ����ص االنتباه
وو�ضعوا خطة عالج تكللت بالنجاح
وت �غ�ي�رت ع�ل��ى �إث ��ره ��ا ح �ي��اة الفتاة
�إىل الأف �� �ض��ل وب���ش�ك��ل ك�ب�ير وظهر

ذل ��ك ج �ل �ي �اً يف م��در��س�ت�ه��ا وحت�سن
م�ستواها التعليمي �إذ ت�ستعد الفتاة
حالياً للتخرج من املرحلة الثانوية
والإلتحاق بالكلية التي طاملا حلمت
ب��ال��درا��س��ة ف�ي�ه��ا .وق��ال��ت الدكتورة
�سلوى احلو�سني طبيبة ا�ست�شارية
يف جناح العلوم ال�سلوكية يف مدينة
ال�شيخ خليفة الطبية �إن ا�ضطراب
ف��رط احل��رك��ة ونق�ص االن�ت�ب��اه هو
حالة �صحية عقلية �شائعة ميكن �أن
ت�سبب عدم االنتباه وفرط الن�شاط
واالندفاع مما يجعل الدرا�سة �صعبة

على امل���ص��اب .و�أ��ض��اف��ت �أن ال�شباب
امل�صابني با�ضطراب ف��رط احلركة
ونق�ص االنتباه يعانون يف املدر�سة
ويح�صلون على درج��ات اختبار �أقل
ويتخلفون عن �أقرانهم يف التعليم
وميكن �أن ي�ؤثر �سلباً على تقديرهم
ل��ذات �ه��م وع�ل�اق��ات �ه��م ومهاراتهم
االج �ت �م��اع �ي��ة .و�أو� �ض �ح��ت �أن� ��ه من
خالل تقدمي الدعم وتوفري العالج
امل�ن��ا��س��ب ج�ن�ب�اً �إىل ج�ن��ب م��ع �إب��داء
ال�ت�ع��اط��ف والإه �ت �م��ام مي�ك��ن تقليل
الأعرا�ض وحت�سني الأداء املدر�سي.

من جانبها قالت الفتاة �إنها كانت
ت���س��يء ف�ه��م نف�سها وع��ان��ت كثرياً
م��ن ع ��دم ال�ترك �ي��ز وع ��دم االنتباه
والإندفاع وغري ذلك من الت�صرفات
التي �أث��رت على حياتها ب�شكل عام
وبالأخ�ص على م�ستواها التعليمي
واحلمد هلل الأمور تغريت الآن بعد
�أن تلقيت الرعاية املتميزة يف جناح
العلوم ال�سلوكية يف مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية .و�أ�ضافت �أن حياتها
تغريت ب�شكل ت��ام و�أ�صبحت لديها
املقدرة على الرتكيز ب�شكل ملحوظ

وزادت ثقتها بنف�سها ،مم��ا ك��ان له
الأثر الإيجابي الكبري على م�ستواها
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وح �ي��ات �ه��ا االجتماعية
وه��واي��ات �ه��ا .و�أو� �ض �ح��ت" :مب�شيئة
اهلل ��س��أل�ت�ح��ق يف اخل��ري��ف القادم
بالدرا�سة اجلامعية وهذا التغري يف
ح�ي��ات��ي مل ي�ك��ن ليتم ل��وال اجلهود
وال��رع��اي��ة العالية التي حظيت بها
يف مدينة خليفة الطبية" .وتوجهت
باحلديث �إىل �أولياء الأم��ور قائلة:
"�إذا كنت ت�شك يف �أن طفلك خمتلف
�أو م�شتت الذهن �أو يواجه م�شكلة يف

تكوين �صداقات ف��إن عليك اللجوء
�إىل املخت�صني كما فعل وال��داي من
�أجلي".
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جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية ت�صدر كتابا جديدا احتفاء باللغة العربية
•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدرت جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية كتابا جديدا بعنوان
"اللغة العربية ل�سان وبيان" يجمع جمموعة من الأبحاث و الأوراق
العلمية التي �شارك بها نخبة من الباحثني من اجلامعة وجامعة
الإمارات العربية املتحدة واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج
 ،وكتاب ،و�شعراء و�أكادمييون عرب.
و�أك��د �سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري ،نائب مدير اجلامعة

لقطاع ال�ش�ؤون الأكادميية� ،أن هذه املبادرة ت�أتي ا�ستجابة لتوجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة بتعزيز م�ك��ان��ة ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف امل�شهد الثقايف
والفكري العاملي ،وت�شكل قيمة كبرية ،و�إ�ضافة نوعية يف تر�سيخ مكانة
اللغة العربية بو�صفها ر�سالة لل�سلم واملحبة و�أداة فعالة للتوا�صل
احل�ضاري بني خمتلف الأمم.
و �أ��ش��ار �إىل �أن اللغة العربية متيزت عرب تاريخها احلافل بقدرتها
الكبرية على ا�ستيعاب الثقافات والع�صور والأجيال لتحمل امل�ضامني
الفكرية والثقافية والأدبية والعلمية الرثية ،فحافظت بذلك على

مكانتها كحا�ضنة للفكر والإبداع ".
و �أ�ضاف  ":اللغة العربية ل�سان وبيان" يعك�س حر�ص اجلامعة على
�إث��راء املحتوى املعريف ال��ذي يتناول اللغة العربية بجميع مكوناتها
اللغوية والعلمية واجلمالية"  ..مثمنا دور الباحثني الذين قدموا
�أبحاثا ن�يرة �أ�سهمت يف �إ��ض��اءة الكثري من اجل��وان��ب املتعلقة باللغة
العربية وقدمت حلوال عملية لالرتقاء باللغة وا�ستخدامها".
ي�ضم الكتاب حم��اور عدة ناق�شت �أهمية اللغة العربية بو�صفها �أداة
تبليغية فعالة ،وو�سيلة توا�صلية مرنة ذات جمالية عالية ،و�سلطت

ال�ضوء على ب�صمتها التاريخية ،وارتباطها الوثيق بالهوية العربية
وقيمها و�أ�صالتها.
كما ناق�ش ال�ك�ت��اب دور اللغة العربية يف حت�صني ال�ه��وي��ة العربية
ووحدتها ،وواقع اللغة و�آفاقها امل�ستقبلية ،وتقدمي ممار�سات عملية
لتعزيز ح�ضور اللغة العربية عامليا ،ودعم جهود االرتقاء بربامج تعليم
اللغة العربية� ،سواء للناطقني بها �أو للناطقني بغريها.
ي�شار �إىل �أن كتاب اللغة العربية ل�سان وبيان� ،سيتم ن�شره على موقع
اجلامعة الإلكرتوين �ضمن �صفحة �إ�صدارات اجلامعة.

06

ثاين الزيودي يزور جناح كينيا يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

زار م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أحمد
ال� � ��زي� � ��ودي وزي � � ��ر دول � � ��ة للتجارة
اخل��ارج �ي��ة ،ج �ن��اح ج�م�ه��وري��ة كينيا
يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ال ��ذي يقع
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ف��ر���ص وي�ح�م��ل �شعار
"ا�ست�شعار طاقة كينيا".
و�أك��د معايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي� ،أن معر�ض �إك�سبو 2020
دب ��ي ي��دع��م ��س�ي��ا��س��ة االن �ف �ت��اح على
العامل التي تنتهجها دول��ة الإمارات
ح �ي��ث ي ��وف ��ر م �ن �� �ص��ة رائ � � ��دة عاملياً
لتعزيز ال�شراكات الدولية ،ومنوذجاً
لتالقي العقول وتكامل اجلهود لبناء

امل���س�ت�ق�ب��ل ،م �� �ش�يراً �إىل �أن املعر�ض
يعزز املكانة العاملية لدولة الإمارات
كحا�ضنة للأعمال ويدعم جاذبيتها
ل�لا��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي امل �ب��ا� �ش��ر مما
ي�سهم يف خلق من��و م�ستدام يف كافة
القطاعات االقت�صادية.
وت � �ع� ��رف م� �ع ��ايل ال � ��زي � ��ودي خ�ل�ال
ال��زي��ارة على جتربة جمهورية كينيا
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية،
وخ �ط �ط �ه��ا امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ال� ��واع� ��دة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وي�سلط
ج �ن ��اح ك �ي �ن �ي��ا ال �� �ض��وء ع �ل��ى الوجه
امل��زده��ر لكينيا وثقافاتها والفر�ص
املثالية ل�صنع الريادة التي تتيحها،
والدور الذي تلعبه نريوبي ،بو�صفها

مركزاً حيوياً يقود وي�سهّل الرتابط
والتوا�صل بني �إفريقيا والعامل.
وي�أخذ جناح جمهورية كينيا الزوار
يف رحلة عرب ثقافات كينيا املتنوعة،
مب��ا يف ذل ��ك ال �ت �ع � ّرف �إىل القبائل
الكينية ال�ب��ال��غ ع��دده��ا  44قبيلة،
والإم�ك��ان��ات ال��زراع�ي��ة واالقت�صادية
لكينيا ،م ��روراً ب�ق�ط��اع��ات ال�صناعة
واالبتكار ،وو�صو ًال �إىل الطرق التي
ت�ت�ب�ع�ه��ا ك�ي�ن�ي��ا ل�ل�ارت �ق��اء بالتقنية
واغتنام الفر�ص.
وت� �ع ��د ج �م �ه��وري��ة ك �ي �ن �ي��ا ال�شريك
ال�ت�ج��اري ال���س��اد���س ل��دول��ة الإم ��ارات
��ض�م��ن دول اف��ري�ق�ي��ا غ�ير العربية ،النفطي خالل العام املا�ضي  2021دره��م ،/حمققاً من��واً بن�سبة 20%
وب �ل��غ ح�ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري غري نحو  2.2مليار دوالر  8.2/مليار مقارنة مع عام .2020

جناح موريتانيا ي�ستعر�ض مراحل التنقل والتقدم يف �أوىل م�شاركاته الدولية ب�أك�سبو 2020

•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

هبطت ط��ائ��رة اخل�ط��وط اجل��وي��ة ل��دول��ة موريتانيا بجناحها يف منطقة
التنقل ب�أك�سبو  ،2020لتعلن عن �أول م�شاركة لها يف املعر�ض الدويل
�أك�سبو ،وق��د و�ضع جم�سم ط��ائ��رة باحلجم املتو�سط يف منت�صف اجلناح
كجزء م��ن الت�صميم ،ولتعلن ع��ن ال�شعار ال��ذي اختارته �أن ميثلها وهو
التقليد واحلداثة للتنمية امل�ستدامة التى تطمح موريتانيا يف ال�سعي قدماً
لتقدميه كواجهة جديدة لتطورها يف جميع املجاالت احلياتية ،ف�ضال عن
تبنيها ر�ؤي��ة م�ستقبلية يف اج��اد حلول للتغري املناخي الهاج�س احلقيقي
حاليا للعامل ب�أثره.
ي�أخذ جناح موريتانيا الزائر يف رحلة خمتلفة عن باقي الأجنحة املجاورة،
حيث تبد�أ الرحلة من ب��اب الدخول ال��ذي يقف على جانبية جملني من
احلجم الطبيعي ،ا�شارة ملا متتلكه موريتانيا من بيئة بدوية تتم�سك بالقيم
واملبادئ والعادات العربية القدمية ،وتنوع الثقافات والرتاث املحيط بها،
فمنذ الدخول ويتبني للزائر �أنه امام دولة تعتمد على الرثوات الطبيعية
يف ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي ،و�أن الت�صميم ال��داخ�ل��ي للجناح ي ��أت��ي م�ت�لائ��م مع

منهجية الدولة يف االت�ساع والأماكن الرحبة واملت�سعة ،لذلك جند اجلناح
فيه م�ساحات بالو�سط خالية من املقتنيات واملج�سمات و�أعتمد امل�صمم على
اجلدران يف عر�ض التاريخ والثقافة والرتاث ،ففي الواجه لوحة ترحيب
كتب عليها ا�سم موريتانيا م�صحوب بالعلم ،وعلى ميينها لوحة �أخرى
ت�شري �إىل اعتماد الدولة على الرثوة احليوانية يف اقت�صادها ،وهذا يعود
�إىل م�ساحة �أر�ضها ال�شا�سعة ووجود اماكن بكر فيها وبها م�ساحات زراعية
وا�سعة ت�ؤهلها لهذا املجال من تربية الأب��ل والأب�ق��ار واالن�ع��ام با�شكالها
املختلفة.
وينتقل الزائر �إىل و�سط اجلناح لي�شاهد منوذج لطائرة حر�ص اجلمهور
التقاط ال�صور معها ،وهذا املج�سم يعك�س انطالق طموح موريتانيا يف بناء
ج�سر متني مع العامل من خالل امل�شاركة املتميزة يف �أك�سبو  2020دبي،
و�صرح م�س�ؤول اجلناح عبد الرحمن العزيز لو�سائل �إعالم ب�أن امل�شاركة ت�أتي
�ضمن اح�سا�س موريتانيا مب�س�ؤوليتها جتاه العامل و�ضرورة ابراز احل�ضارة
والتاريخ والثقافة وما ت�شمله من عادات وتقاليد �أ�صيلة م�ستمدة من القيم
واملبادئ ال�سليمة ،فال�شعب املوريتاين يت�سم بالطيبة والكرم وحبه للمعرفة
والثقافة والأدب والفنون واالهتمام باللغة العربية الأ�صيلة ،و�أ�شار �إىل �أن

امل�شاركة �ستتيح ملوريتانيا �أن تروج للأماكن ال�سياحية املنت�شرة يف الدولة
على ال�صعيد ال�سياحة ال�صحراوية م��ن ال���س�ف��اري وااله�ت�م��ام باجلبال
وال�سهول وال�شالالت ،وال�سياحة العالجية وغريها من اال�ستمتاع باجلو
ال�صحو ال��ذي تتمتع ب��ه موريتانيا يف معظم ف�صول ال�سنة ،كما تروج
للم�شاريع الكبرية واملتو�سطة جلذب رجال الأعمال وامل�ستثمرين من جميع
�أن�ح��اء العامل خا�صة ال��دول امل�شاركة يف املعر�ض ال��دويل اك�سبو ،بتوقيع
اتفاقيات وعقود �شراكة وتبادل خربات ،بالإ�ضافة �إىل التجول بني ال�سهول
ال�شا�سعة املفتوحة يف ال�شمال �إىل املنطقة الرعوية اخل�صبة يف اجلنوب،
حيث يزداد االجنذاب للدخول يف جمال ال�سياحة والأعمال ،وتتنوع فر�ص
ال�سفر واال�ستثمار على غرار التنوع الذي تتميز به موريتانيا ذاتها.
ويدعو جناح موريتانيا لال�ستمتاع مب�شاهدة ق��ارب �سباق حقيقي ،حيث
ت�شتهر بتقاليدها العريقة يف �سباق القوارب ،و�صناعتها والتدريب عليها
والتم�سك بهذه الريا�ضة حتى الأن على اعتبار �أنها من الرتاث الريا�ضي
واملحببة لل�شعب املوريتاين ،وقد خ�ص�ص يف ركن من اجلناح مكان كم�سرح
م�صغر يتم فيه حماكاة احلياة البدوية مبا حتمله من تفا�صيل دقيقة
من احلياة اليومية ،فامل�سرح ال�صغري ي�ضم بع�ض مناذج اخليام ال�صغرية

وكيفية ممار�سة احل�ي��اة ب�شكل ع��ام ،فنجد ب�ج��واراخل�ي��ام الأب��ل والأنعام
و�أواين الطهي ال�ت��ى ي�ستخدمها ال �ب��دوي ،كما ي��دع��و ال��زائ��ر الكت�شاف
احلو�ض ال�شرقي القدمي والق�صر القدمي امل�سجلني بقائمة اليون�سكو
للرتاث العاملي.
وقد خ�ص�ص مكان منف�صل بحواجز خ�شبية به لوحة عن وزارة التحول
الرقمي واالبتكار وع�صرنة الإدارة ،يف ا�شارة الهتمام موريتانيا بالتكنولوجيا
والذكاء اال�صناعي وجماراة العامل احلديث يف تبني فكرة احلوكمة ،ويف ركن
كبري خ�ص�ص للم�شغوالت الذهبية واملعادن النفي�سة وم�ستخرجات املحيط
ودخولها يف جمال حلي الن�ساء التى ا�ستحوذت على الركن بالكامل مما
لفت نظر اجلمهور والتقطوا معها �صوراً تذكارية ،وبامل�شغوالت اليدوية
ال�سبح والعقد والقراط وغريها من امل�صوغات الراقية التى تنم عن فن
واتقان ال�صانع املوريتاين املوهوب ،وبرز اجلناح يف م�شهد مهيب االلواح
اخل�شبية التى ت�ستخدم يف حفظ ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ،ال�سور حم�ف��ورة على
اخل�شب وتقر�أ بو�ضوح تام ،وهذه ا�شارة جيدة لكرثة الكتاتيب وم�ؤ�س�سات
حتفيظ كتاب اهلل ،ومل يغفل اجلناح ترك م�ساحة وا�سعة لعر�ض الرق�صات
الفلكلورية واملو�سيقى والفنون املحلية داخل اجلناح.

�إك�سبو  2020دبي ي�ست�ضيف  14عاملة من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لتكرميهن
•• دبي -وام:

كرمت م�ؤ�س�سة لوريال واليون�سكو
�أم �� ��س الأول ال �ف ��ائ ��زات بربنامج
ال �ب��اح �ث��ات ال �� �ص��اع��دات م ��ن �أج ��ل
امل � ��ر�أة يف ال�ع�ل��م ج�م�ع��ت ف�ي��ه لأول
م � ��رة ع� �ل ��ى الإط� � �ل� ��اق  14عاملة
عربية من منطقة ال�شرق الأو�سط
و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا يف "مركز دبي
للمعار�ض" يف �إك�سبو  2020دبي
تقديرا لأبحاثهن يف جماالت مثل
ع �ل��وم احل �ي��اة وال�ب�ي�ئ��ة والفيزياء
والريا�ضيات وعلوم الكمبيوتر.
وي ��أت��ي ح�ف��ل ال�ت�ك��رمي ه��ذا تزامنا
م��ع احتفاالت �إك�سبو  2020دبي
بـ"اليوم ال��دويل للمر�أة والفتاة يف
م �ي��دان العلوم" ال ��ذي ي���ص��ادف يف
 11فرباير اجلاري.
وي�ع�ت�بر ه ��ذا ال�برن��ام��ج ج ��زءا من
برنامج "لوريال – اليون�سكو" من
�أجل املر�أة يف العلم العاملي الذي قام
ب�ت�ك��رمي �أك�ث�ر م��ن  3900باحثة
علمية و 122فائزة من �أك�ثر من
 110دولة منذ انطالقته يف العام
.1998
وك ��رم احل�ف��ل  14ب��اح�ث��ة �صاعدة
خ �م ����س م �ن �ه��ن م� ��ن دول جمل�س
ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي وث� �ل��اث من
م�صر و�ست من دول امل�شرق العربي
يف ف �ئ �ت��ي ال� �ب ��اح� �ث ��ات م� ��ن ط�ل�اب
ال��دك �ت��وراه وال �ب��اح �ث��ات العلميات

م ��ا ب �ع��د ال ��دك� �ت ��وراه ت ��أك �ي ��دا على
دوره��ن يف مواجهة حت��دي��ات اليوم
بالإ�ضافة �إىل �إلهام جيل امل�ستقبل
من الن�ساء.
وكان برنامج الباحثات ال�صاعدات
"لوريال – اليون�سكو" م��ن �أجل
امل� ��ر�أة يف ال�ع�ل��م ق��د ك��رم �أك�ث�ر من
 160عاملة و 11فائزة من منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
وذل � ��ك م �ن��ذ �إط�ل�اق ��ه يف املنطقة
يف ال� �ع ��ام  2010وح �� �ص��دت 16
ع��امل��ة ع��رب�ي��ة م��ن ب�ي�ن�ه��ن اعرتافا
دوليا �إ�ضافيا من خ�لال برنامج "
International Rising
."Talent

ك �م��ا ا� �س �ت �� �ض��اف احل �ف��ل جمموعة
من املحا�ضرين املرموقني ملناق�شة
ك�ي�ف�ي��ة جت� ��اوز ال �ع��امل��ات العربيات
للحواجز و�إل�ه��ام اجليل املقبل من
�صانعي التغيري.
و�أك � ��دت م �ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت يو�سف
الأم�يري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا
امل �ت �ق��دم��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س علماء
الإمارات �أن دعم العاملات والباحثات
ال � �ب� ��ارزات ال� �ي ��وم ل ��ه دور م �ه��م يف
�إلهام الأجيال القادمة على العمل
وال�ب�ح��ث وب��ذل امل��زي��د م��ن اجلهود
لالرتقاء مبجتمعاتهن وامل�ساهمة
يف حتقيق تنمية االقت�صاد القائم
على املعرفة.

وه �ن ��أت معاليها ال�ع��امل��ات املكرمات
خ �ل��ال ال �ف �ع��ال �ي��ة م �ن��وه��ة بتنوع
امل � �ج ��االت ال �ت ��ي ��ش�م�ل�ه��ا التكرمي
م��ن ع�ل��وم احل�ي��اة وال�ع�ل��وم البيئية
وال��ري��ا� �ض �ي��ات وع �ل��وم الكمبيوتر
...م �� �ش�ي�رة �إىل �أن ث� ��راء املنطقة
العربية باملواهب العلمية والبحثية
م� ��ا ي ��ر� �س ��خ امل� ��زي� ��د م� ��ن الفر�ص
امل �ت �ن��ام �ي��ة ل �ل �م��ر�أة يف ه ��ذا املجال
احل�ي��وي ولدينا يف دول��ة الإم ��ارات
�إجنازات كبرية يف دعم املر�أة العاملة
يف املجاالت العلمية والبحثية حيث
حققت املر�أة الإماراتية قفزة نوعية
ب �ف �� �ض��ل دع � ��م وت �� �ش �ج �ي��ع ورع ��اي ��ة
القيادة الر�شيدة التي منحتها كل

االه �ت �م��ام و�أم��دت �ه��ا ب�ك��ل مقومات
التفوق والتميز.
ونوهت معاليها بدور هذه اجلائزة
و�أه� �م� �ي� �ت� �ه ��ا يف دع � ��م م�ساهمات
امل ��ر�أة يف ال�ق�ط��اع��ات احل�ي��وي��ة مثل
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات وغريها.
م��ن جهتها ق��ال��ت ال�ك���س�ن��درا بالت
ال��رئ�ي���س��ة التنفيذية للم�س�ؤولية
االجتماعية والرئي�سة التنفيذية
لـ"م�ؤ�س�سة لوريال" "�أننا يف
م�ؤ�س�سة لوريال ملتزمون بالقيام
بدورنا يف ابتكار بيئة تت�سم بتكاف�ؤ
ال�ف��ر���ص ال �ت��ي مت�ك��ن اجل�م�ي��ع من
حت�ق�ي��ق �أه��داف �ه��م ق ��در الإمكان"

...م�ضيفة �أن �أ الن�ساء �أك�ث�ر من
�أي وقت م�ضى �أنهن ي�ش ّكلن حجر
الأ��س��ا���س يف ك��ل جم��ال فيما يتعلق
بالبحوث� .إن م�ساهمتهن يف العلم
ي�شكل �أم ��را حيويا يف وق��ت ن�سعى
ف �ي��ه ل �ب �ن��اء ع ��امل �أك�ث��ر ا�ستدامة
و�إن�صافا و�شمولية ولكن يف كثري
م��ن الأح �ي��ان يتم تقييد �أدواره ��ن
ب �� �س �ب��ب ال� �ت� �ح� � ّي ��زات اجلن�سانية
وغريها من املعوقات .وم��ن خالل
ب��رن��ام��ج ل��وري��ال – اليون�سكو من
�أجل املر�أة يف العلم نهدف �إىل تعزيز
متثيل املر�أة يف العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات وذل��ك من
�أج� ��ل دف ��ع ع�ج�ل��ة ال �ت ��أث�ير العاملي

نحو الأم��ام عرب متكني املزيد من
ال�ع��امل��ات ب�ه��دف حتقيق ال�ت�م� ّي��ز يف
مراحل خمتلفة من حياتهن املهنية
وت�شجيع م�شاركتهن يف مواجهة
ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ك�ب�رى يف ع�صرنا
احلايل مبا فيه م�صلحة اجلميع.
و�أع� � ��رب ال��دك �ت��ور ع� ��ارف �سلطان
احل� � � � �م � � � ��ادي ن � � ��ائ � � ��ب ال� ��رئ � �ي � ��� ��س
التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا بامل�شاركة يف برنامج
ال�شرق الأو�سط الإقليمي للباحثات
ال�صاعدات لوريال-اليون�سكو من
�أج��ل امل ��ر�أة يف العلم للعام الثالث
على التوايل بهدف ت�سليط ال�ضوء
على �إجن ��ازات الن�ساء املتفوقات يف

جم��االت ال�ع�ل��وم  .ول�ف��ت احلمادي
�إىل �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية تلعب
دورا ه��ام��ا يف ت�ع��زي��ز امل �� �س��اواة بني
اجل �ن �� �س�ي�ن وم� ��� �ش ��ارك ��ة امل� � � � ��ر�أة يف
جم � ��االت ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات .وباعتبارها
م�ؤ�س�سة �أكادميية تعتمد البجوث
منهجا لها وت ��ؤم��ن بتمكني امل��ر�أة
ً
يف خم�ت�ل��ف امل �ج ��االت ف � ��إن جامعة
خليفة تفخر بتقدمي الدعم لهذه
املبادرة املهمة ." .و�شملت الفائزات
يف العام  2021يف ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا عن فئة الباحثات
من طالب الدكتوراه كال من �أريج
يحيى من قطر وحليمة النقبي من
الإم ��ارات العربية املتحدة ورا�شيل
جنيم من لبنان و�سما ح�سان علي
رحمة اهلل م��ن ال�ع��راق و��س��ارة عبد
القادر من م�صر �أما فئة الباحثات
العلميات ما بعد الدكتوراه �شملت
ك�لا م��ن ال��دك�ت��ورة غ��ادة د��ش��اق من
الإمارات العربية املتحدة والدكتورة
هند القادري من الكويت والدكتورة
نورا �آدام حممد من قطر والدكتورة
�إجن ��ي اب��راه �ي��م ع�ب��دهلل م��ن م�صر
وال ��دك� �ت ��ورة �إي ��ري ��ن � �س��ام��ى فهيم
جربايل من م�صر والدكتورة هبه
الزبن من الأردن والدكتورة هبة ن
راجحة من لبنان والدكتورة نرمني
املدين من فل�سطني والدكتورة وعد
�صافتلي من �سوريا.
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مركز الإمارات الدويل للتدريب والت�أهيل ينظم مهرجان الفن
والإبداع وعر�س ًا جماعي ًا لأ�صحاب الهمم
•• عجمان  -الفجر

�ضمن �إط ��ار امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية وت�ع��زي��ز ال�ق�ي��م وامل �ب��ادئ ال�ت��ى تهدف
�إىل دمج �أ�صحاب الهمم يف املجتمع ،قال الدكتور عبد ال�سالم بن حمزة
ال��زي��ودي املدير التنفيذي ملركز الإم ��ارات ال��دويل لتدريب وت�أهيل ذوي
الهمم بعجمان ،ب�أن التدريب العالجي لأ�صحاب الهمم بكل �شفافية يعمل
على �أع��ادة دجمهم باملجتمع من خالل ر�ؤي��ة م�ستنرية مبنية على العلم
والدرا�سة املتعمقة يف درا�سة احل��االت وتقدمي الدعم املنا�سب لكل حالة،
م�شرياً �إىل �أن زياراته امليدانية مل�ؤ�س�سات املجتمع يف الإمارات وتوقيع املركز
اتفاقيات تعاون مع ع��دداً منها ي�سهم يف ن�شر الوعي بني �أف��راد املجتمع

وت�سليط ال�ضوء على املتميزين منهم ملا يقومون به من دور �إيجابي يف
م�سرية البناء والتنمية الوطنية ،م�ؤكدا �أهمية دعم ق�ضايا �أ�صحاب الهمم
وتدريبهم وت�أهيلهم ودجمهم باملجتمع كغريهم من �أقرانهم
و�أ�شاد الدكتور عبد ال�سالم بن حمزة الزيودي مبا �أ�صدره �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء
،حاكم دبي من قانون داع��م ل��ذوي الهمم ودعوته للمجتمع لدجمهم يف
كافة م�ؤ�س�ساته الوطنية ،مم��ا جعل اجلميع يتكاتف م��ن �أج��ل تدريبهم
وت�أهيلهم ودجمهم باملجتمع كغريهم من �أقرانهم ،مو�ضحاً ب��أن املركز
يعمل يف �ضوء الت�شريعات والقوانني الداعمة لهذه الفئة ،والتحديات التي
يواجهوها عند دجمهم بالأ�سوياء.

و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور عبد ال�سالم ب��ن حمزة ال��زي��ودي  ،ب ��أن مركز الإم ��ارات
الدويل لت�أهيل وتدريب ذوي الهمم يقدم العديد من اخلدمات املجتمعية
منها ،تنظيم م�ه��رج��ان ال�ف��ن والإب� ��داع �سبتمرب املقبل وع��ر���س جماعي،
و�إفطار خريي بيوم زايد للعمل ،وتعزيز الكفاءات ال�شخ�صية من �أ�صحاب
الهمم ودعمهم يف التعلم على ال�سلوكيات االجتماعية ،والعالج الوظيفي
وال�سلوكي واملعريف ،وعالج �صعوبات التعلم ،تدريب الأخ�صائيني والأهل
على التعامل معهم ،والتقييم النف�سي وال�ترب��وي ،وت�ق��دمي حما�ضرات
تثقيفية دوري ��ة  ،وي �ق��دم ال�ت��أه�ي��ل وال �ع�ل�اج الطبيعي والإب� ��ر ال�صينية
واحلجامة ومعاجلة �صعوبات التعلم وع�لاج النطق وتعلم اللغة لذوي
الهمم من ال�صم.
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خالل لقاء �إعالمي لرئي�س املتحف ح�ضره ممثلون عن امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية يف الدولة

القرقاوي :متحف امل�ستقبل �أيقونة معمارية وح�ضارية من دبي والإمارات تعك�س ر�ؤية حممد بن را�شد
•• دبي-وام:

�أك��د معايل حممد عبداهلل ال�ق��رق��اوي ،رئي�س متحف امل�ستقبل يف دب��ي �أن
متحف امل�ستقبل يعك�س ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"،
ح��ول اال�ستعداد للم�ستقبل وا�ست�شراف متغرياته وت�ط��ورات��ه ،م��ن خالل
تقدمي �صرح علمي وح�ضاري مبقايي�س عاملية ،لدرا�سة امل�ستقبل وت�صميم
�أفكاره وتوجهاته.
جاء ذلك خالل لقاء �إعالمي ملعاليه �أم�س – اخلمي�س – ح�ضره ممثلون عن
امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية يف الدولة ،و�شارك فيه معايل عمر بن �سلطان
العلماء ،وزي��ر الدولة للذكاء اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات
العمل عن بعد نائب الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،و�سعادة خلفان
بلهول ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي امل�ستقبل.
�أك��د معايل حممد ال�ق��رق��اوي ،رئي�س متحف امل�ستقبل "�أن �شغف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بامل�ستقبل ،و�ضع دب��ي والإم� ��ارات يف قلب التغريات
امل�ستقبلية اجلديدة ،ولطاملا متتع �سموه بر�ؤية ا�ست�شرافية جعلته يفكر قبل
غريه بت�أ�سي�س جممعات متخ�ص�صة للإنرتنت والإعالم ،حيث �أطلق �سموه
مدينة دبي للإنرتنت ومدينة دبي للإعالم ،وحول احلكومة �إىل حكومة
�إلكرتونية ومن ثم �إىل حكومة ذكية ،و�شغف �سموه بامل�ستقبل جعله يدرك
�ضرورة عقد فعالية جتمع حكومات العامل ،وهو ما متثل ب�إطالق "القمة
العاملية للحكومات" التي �أ�صحبت اليوم واح��دة من �أهم الأح��داث العاملية

التي ت�ضم نخبة من خ�براء وم�ست�شريف امل�ستقبل من كافة �أرج��اء العامل،
وانطلقت منها فكرة متحف امل�ستقبل ،ان�سجاماً مع توجيهات �سموه ب�إقامة
معر�ض ط��وال ف�ترة ان�ع�ق��اده��ا ،ال�ست�شراف امل�ستقبل يف ك��اف��ة القطاعات
االجتماعية واالقت�صادية والتنموية .واليوم ،تبلورت الفكرة �أكرث لت�صبح
من�صة علمية عاملية جتمع املفكرين واملبدعني وتخلق حراكاً فكرياً من دبي
�إىل العامل ".كما ذكر معاليه" :ت�أتي الإمكانات والطموحات التي يزخر بها
متحف امل�ستقبل يف دبي متوائمة مع ر�ؤية �إمارة دبي ودولة الإمارات يف تقدمي
م�ستقبل م�شرق للأجيال احلالية والأجيال القادمة ،عرب ت�سليط ال�ضوء
على �أبرز االبتكارات واالبداعات التي �سيحملها امل�ستقبل ،وت�صميم الأفكار
وامل�شاريع التي من �ش�أنها حتديد ور�سم التوجهات امل�ستقبلية املحتملة ".كما
�أو�ضح معايل القرقاوي� ،أمام عدد من ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف املحلية ،ومدراء
القنوات التلفزيونية� ،أن املتحف �سيتحول �إىل وجهة دائ�م��ة ال�ستعرا�ض
م�ستقبل العامل واالطالع على �أهم التقنيات التي تنتظرها الب�شرية خالل
العقود املقبلة ،وذلك بالتعاون مع نخبة من ال�شركاء الدوليني وامل�ؤ�س�سات
البحثية املتخ�ص�صة يف درا�سة التحديات احلالية وامل�ستقبلية وتقدمي حلول
جديدة ومبتكرة .م�ؤكداً دور املتحف الأ�سا�سي يف احت�ضان ومواكبة النخب
العلمية واملعرفية والنوابغ على م�ستوى املنطقة والعامل.
و�أ�ضاف معاليه "�سيتم تعزيز وتغذية حمتوى املتحف ومعرو�ضاته ب�شكل
م�ستدام ،ب�أحدث الإجنازات التقنية و�آخر االكت�شافات العلمية ،مبا يحافظ
على ديناميكية املتحف وحيويته ،وي�سمح لإمارة دبي ودولة الإمارات مبواكبة
الإجن� ��ازات وامل�ت�غ�يرات امل�ستقبلية .كما �سي�شكل املتحف خم�ت�براً �شام ً
ال

لتقنيات امل�ستقبل و�أفكار امل�ستقبل ومدن امل�ستقبل ،من خالل اال�ستثمار يف
العقل املبدع ودعم الأفكار وامل�شاريع واملبادرات والأبحاث والدرا�سات التي
ت�ضيف قيمة نوعية وت�سهم يف حتقيق ت�أثري �إيجابي حقيقي ".عمر العلماء:
ا�ستقطاب الأفكار املبدعة ومواكبة ال�سبق العاملي يف ا�ستك�شاف وتبني �أحدث
تقنيات الذكاء اال�صطناعي.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل�ف��ت م�ع��ايل ع�م��ر ب��ن �سلطان ال�ع�ل�م��اء ،وزي ��ر ال��دول��ة للذكاء
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب الع�ضو
املنتدب مل�ؤ�س�سة دب��ي للم�ستقبل �إىل �أه��داف املتحف املتمثلة يف ا�ستقطاب
الأفكار املبدعة ومواكبة ال�سبق العاملي احلا�صل يف ا�ستك�شاف وتبني �أحدث
تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي وا�ست�شراف امل�ستقبل ،وامل�شاركة يف ت�صميم
م�ستقبل العامل ،عرب ور�ش عمل عاملية تنطلق من �إمارة دبي لرت�سخ متيز
دولة الإمارات وتعزيز مكانتها كالعب حموري يف ر�سم االجتاهات واملتغريات
امل�ستقبلية.
كما ا�ستعر�ض معايل العلماء� ،أب��رز اخل�صائ�ص وامل�ي��زات التي ينفرد هذا
ال�صرح العاملي الفريد بتقدميها ،والتي تتواءم مع ا�سرتاتيجية الإمارات
للذكاء اال�صطناعي ،وت�ساهم يف حتقيق �أه��داف مئوية الإم��ارات ،2071
وت�سريع تنفيذ الربامج وامل�شروعات التنموية لبلوغ امل�ستقبل ،من خالل
االعتماد على ال��ذك��اء اال�صطناعي واالب ��داع الب�شري يف حتديد امل�ستقبل
ور�سم �أبرز معامله.
خلفان بلهول :متحف امل�ستقبل من امل�شاريع املعمارية الأك�ثر تعقيداً يف
العامل ويُ�صنف يف خانة الإعجاز الهند�سي.

من جانب �آخ��ر قال �سعادة خلفان بلهول ،الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
امل�ستقبل ،خالل اللقاء الإعالمي " ان متحف امل�ستقبل هو �أجمل مبنى على
وجه الأر���ض ،كما و�صفه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
فهو عبارة عن �أيقونة معمارية وح�ضارية ذات هند�سة فريدة وبتقنيات
جديدة متاماً ،حيث يعترب من امل�شاريع املعمارية الأكرث تعقيداً يف العامل،
ويُ�صنف يف خانة "الإعجاز الهند�سي" .كما ي�شكل املتحف منوذجاً لال�ستدامة
من خالل ت�صميمه الإبداعي امل�ستقبلي ،وهو �أحد �أكرث الأيقونات املعمارية
ابتكاراً وتفرداً يف العامل ،بت�صميمه امللهم ،ذي الدالالت الفنية والفل�سفية
والتاريخية ،وال��ذي يجمع بني جمال ال�شكل وان�سيابيته و�شعر ّيته ،ليكون
قطعة من اخليال.
واخ�ت�ت��م ب�ه�ل��ول ب��ال �ق��ول�" :سي�شكل متحف امل�ستقبل م���س��اح��ة للت�سامح
والتعاي�ش ،من خالل ا�ستقطاب وجهات نظر ثقافية وفل�سفية واجتماعية
متنوعة وخمتلفة ،حيث �سيخلق من�صة رائ��دة لتبادل الآراء واملقرتحات
ومناق�شة الأف �ك��ار بعمق وج� ��ر�أة ،وه��و م��ا يجعله ��ص��رح�اً م�ب�ت�ك��راً للتعلم
وامل�شاركة يف ا�ستك�شاف التحديات والفر�ص النا�شئة واملحتملة ،و�إيجاد
احللول املبتكرة مل�ستقبل �أف�ضل ".اجلدير بالذكر �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم قد ك�شف عن موعد �إطالق دولة الإمارات العربية
املتحدة متحف امل�ستقبل خ�لال تغريدة على ح�سابه الر�سمي يف تويرت،
قال فيها �إن العام � 2022سيكون عاماً ا�ستثنائياً لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،ب�إذن اهلل ،و�أن الدولة �ستطلق للعامل �أجمل مبنى على وجه الأر�ض
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مرمي املهريي تزور جناح جمهورية ترينيداد وتوباغو يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

زارت م �ع��ايل م� ��رمي ب �ن��ت حممد
امل� �ه�ي�ري وزي� � ��رة ال �ت �غ�ي�ر املناخي
والبيئة ،جناح جمهورية ترينيداد
وتوباغو يف �إك�سبو  2020دبي.
واط �ل �ع��ت م�ع��ال�ي�ه��ا ب��رف �ق��ة بريان
ب �ن �ي��ام�ين م ��دي ��ر اجل� �ن ��اح وخبري
ا� �س �ت��دام��ة ال �ب �ي �ئ��ة ،ع �ل��ى جم ��االت
اال�ستثمار املتاحة وال�ت��ي تدعمها
دول ��ة ت��ري �ن �ي��داد وت��وب��اغ��و ،ومنها
جم ��االت ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة ،والدعم
اللوجي�ستي ،واخل��دم��ات املالحية،
وم ��ا ت��وف��ره ال��دول��ة م��ن �إمكانات
ودع� � ��م ل �ل��و� �ص��ول �إىل الأ� � �س� ��واق

ع��ال �ي��ة ع��امل �ي �اً م ��ن م �� �س �ت��وى دخل
الأف � � � � ��راد ،ومت� �ي ��زه ��ا يف جم� ��االت
��ص�ن��اع��ة ال �غ��از والبرتوكيماويات
والأ�سمدة.
ومتتلك دول��ة ت��ري�ن�ي��داد وتوباغو
�أقدم حممية غابات يف ن�صف الكرة
الأر��ض�ي��ة ال�غ��رب��ي ،ومتثل غاباتها
املطرية املحمية االقدم من نوعها،
كما متتلك بيئتها البحرية �أكرب
مرجان حي يف العامل.
و�ساهمت جهود التنمية االقت�صادية
فيها يف ت�سجيل ثالث �أعلى ن�صيب
للفرد يف ال�ن��اجت املحلي الإجمايل
امل�ت�ن��وع��ة ،والبنية التحتية عالية وانخفا�ض تكلفة الت�أ�سي�س و�إدارة وا�ستمعت معاليها ل�شرح مف�صل �أهم جهود حماية البيئة واحلفاظ البيولوجي و�ضمان ا�ستدامته التي وجهودها يف التنمية االقت�صادية يف الأمريكيتني ،وتعد ث��اين �أكرب
ال�ك�ف��اءة ،وال�ق��وى العاملة املاهرة ،الأعمال.
م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى اجل �ن��اح حول على م��وارده��ا الطبيعية وتنوعها تطبقها دول��ة ترينيداد وتوباغو ،التي �ساهمت يف ت�سجيل معدالت مُ �صدر للميثانول والأمونيا.

الرواد العاملون يف جماالت الف�ضاء وتغري املناخ يحتفون ب�إك�سبو  2020باليوم الدويل للمر�أة والفتاة يف ميدان العلوم
•• دبي -وام:

يحتفي ال��رواد العاملون يف جم��االت الف�ضاء
وتغري املناخ والطاقة وغريها باليوم الدويل
ل �ل �م��ر�أة وال �ف �ت��اة يف م �ي��دان ال �ع �ل��وم ال �ي��وم يف
�إك�سبو  2020دبي وذلك عرب �سرد جتاربهم
ال�شخ�صية وت�ب��ادل اال�سرتاتيجيات لت�شجيع
الآخرين على االن�ضمام �إىل هذه القطاعات.
و�سيحتفي برنامج االحتفال املتنوع بنجاحات
� �ص��ان �ع��ات ال�ت�غ�ي�ير وي� ��ؤك ��د ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دور
الإر� �ش��اد يف توجيه اجل�ي��ل ال�ق��ادم يف جماالت
العلوم والتقنية والهند�سة والريا�ضيات �إدراكا
لأهمية العلم وامل�ساواة بني اجلن�سني يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�ستكون ه��ذه الفعالية ال�ت��ي تعقد بالتعاون
مع وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ومكتب الأمم

امل�ت�ح��دة ل���ش��ؤون الف�ضاء اخل��ارج��ي ومنظمة
الأمم امل�ت�ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة وال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة /
اليون�سكو . ./االحتفال الرئي�سي لليون�سكو
باليوم الدويل للمر�أة والفتاة يف ميدان العلوم
لعام .2022
وق��ال��ت م�ع��ايل رمي الها�شمي وزي ��رة الدولة
ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل واملدير العام لإك�سبو
 2020دبي" �أن بالعلم ن�ستطيع �أن نحدد
لحة التي
التزاماتنا يف ت�صدينا للتحديات امل ُ ّ
تواجه عاملنا و�أثبت البحث العلمي �أهمية ر�أي
امل��ر�أة يف جم��االت العلوم والتقنية والهند�سة
والريا�ضيات لإثراء املعرفة وتعزيزها وحتقيق
املزيد من االبتكار .ويتعني علينا بناء ثقافة
وبنية حتتية ُتلهم الن�ساء والفتيات وت�شجعهن
على االن�ضمام �إىل جم��االت العلوم والتقنية
وال�ه�ن��د��س��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ات ال���س��ري�ع��ة التطور
ل�ت�ح�ق�ي��ق م���س�ت�ق�ب��ل �أك �ث�ر ازده� � ��ارا للب�شرية

كلها" .م��ن جهتها �أك� ��دت م �ع��ايل � �س��ارة بنت
ي��و��س��ف الأم�ي��ري وزي� ��رة دول ��ة للتكنولوجيا
املتقدمة رئي�س وك��ال��ة الإم� ��ارات للف�ضاء �أن
جم ��االت ال�ع�ل��وم وال �ب �ح��وث ت�ق��دم��ت يف دولة
الإمارات ب�شكل الفت خالل العقد املا�ضي لي�س
فقط يف الأدوات واالبتكارات التي مت تطويرها
بل كذلك على م�ستوى تنوع قطاعات العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات..معربه
ع��ن ف�خ��ره��ا مب���س��اه�م��ة امل � ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة يف
املجتمع العلمي حمليا ودوليا ون�ؤكد التزامنا
بت�شجيع امل� ��ر�أة و� �ش��اب��ات ال��وط��ن ع�ل��ى دخول
جم� ��االت ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
وال��ري��ا� �ض �ي��ات وب��دع��م م���ش��ارك�ت�ه��ن يف تقدم
الإن�سانية .فال يزال هناك عمل ينبغي القيام
ب��ه م��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق ال� �ت ��وازن ب�ين اجلن�سني
ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك".
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ��ش��ام�ي�لا ناير

بدويل م�ساعدة املدير العام للعلوم الطبيعية
اليون�سكو �أن��ه م��ن ال���ص��ادم يف يومنا ه��ذا �أن
الرجال والن�ساء ما زال��وا ال يتمتعون بفر�ص
متكافئة و�أج� ��ور م�ت���س��اوي��ة يف م �ك��ان العمل.
وعلينا تكثيف جهودنا لتبني �سيا�سات وبرامج
ت��دع��م امل �� �س��اواة ب�ين اجلن�سني وت�ه�ي��ئ فر�صا
متكافئة ب��دءا م��ن امل��در��س��ة و��ص��وال �إىل �أعلى
م�ستويات �صنع القرار ".ومن املقرر �أن ي�شارك
يف الربنامج كل من معايل �سارة الأمريي وزيرة
دولة للتكنولوجيا املتقدمة يف وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة ورئي�س جمل�س �إدارة
وكالة الإمارات للف�ضاء و�سعادة الدكتورة نوال
احلو�سني املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة �/آيرينا/
والدكتورة �شاميال ناير بدويل م�ساعدة املدير
العام للعلوم الطبيعية اليون�سكو و�سيمونيتا
دي بيبو مديرة مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون

ال�ف���ض��اء اخل��ارج��ي /ع��ن ب�ع��د /واكري�ستيانا
فيغريي�س الأمني التنفيذي ال�سابق التفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ /عن
بعد /وال��دك�ت��ورة ماغي �أدي��ري��ن بوكوك عاملة
الف�ضاء و�أخ�صائية تناقل ال�ع�ل��وم وم�ضيفة
الربنامج التلفزيوين ال�سماء ليال /ذا �سكاي
�آت نايت /ال��ذي تقدمه قناة /ب��ي بي �سي /4
ال�ت��اب�ع��ة لهيئة الإذاع � ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة وزينب
ع�ظ�ي��م امل��ؤ��س����س امل �� �ش�ترك ل�ل�م�ب��ادرة العاملية
والر�ؤية للتعليم /غيف /ومر�شدة برنامج/يو
�إن �سبي�س فور وومن /و�أ�صغر ع�ضو يف برنامج
ر ّواد ف�ضاء امل�ستقبل التابع مل�ؤ�س�سة فريجن
غ��االك �ت �ي��ك وال�ب�روف �ي �� �س��ور ك��اث��ري��ن جنيال
الفائزة بجائزة لوريال-اليون�سكو للن�ساء يف
م �ي��دان ال�ع�ل��وم ل�ع��ام  2020و�آن ��ا �أندر�سون
مبتكرة م�شاركة ع�ضوة جمل�س �إدارة وكبرية
م�س�ؤويل التمكني يف م�ؤ�س�سة ريغا تيك غريلز.

وي��وا� �ص��ل امل�ع��ر���ض ال�ف�ن��ي ملنظمة اليون�سكو
بعنوان "املرونة الإبداعية" الرتحيب بالزوار
يف ملتقى الأمم امل�ت�ح��دة وت�ستمر فعالياته
حتى  14ف�براي��ر حيث يعر�ض �أع �م��اال فنية
للن�ساء يف جماالت العلوم والتقنية والهند�سة
وال��ري��ا� �ض �ي��ات مم��ن ق��دم��ن خ�ي�ر دل �ي��ل على
ق ��درة امل � ��ر�أة يف ال�ت���ص��دي ل�ت��داع�ي��ات جائحة
كوفيد -19ا�ستكماال للعرو�ض ال�شاملة التي
ي�ق��دم�ه��ا احل ��دث ال� ��دويل لإل �ه��ام ال���ش�ب��اب يف
جميع �أنحاء العامل بالعمل املهني يف ميادين
العلوم املختلفة .ويعد ال�ي��وم ال��دويل للمر�أة
وال�ف�ت��اة ج ��زءا م��ن ب��رن��ام��ج الإن �� �س��ان وكوكب
الأر���ض املقدم من �إك�سبو  2020دبي والذي
ي�ت�م�ح��ور ح ��ول �أ��س��اب�ي��ع امل��و� �ض��وع��ات الع�شرة
التي توفر من�صة لتبادل وجهات نظر جديدة
ملهمة ملواجهة �أبرز التحديات واال�ستفادة من
الفر�ص املتاحة يف ع�صرنا.
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الوطني االحتادي وجمل�س ال�شيوخ يف باراغواي يبحثان تعزيز التعاون الربملاين
•• دبي -وام:

08

التقى �سعادة حمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت � ��ادي ام ����س مب�ق��ر الأم ��ان ��ة العامة
للمجل�س يف دبي معايل �أو�سكار �ساملون رئي�س جمل�س ال�شيوخ
يف جمهورية باراغواي.
ح�ضر اللقاء �سعادة كل من �سعيد را�شد العابدي نائب رئي�س
جمموعة جلنة ال�صداقة مع برملانات دول �أمريكا الالتينية
و�أمريكا ال�شمالية ،ومرمي ماجد بن ثنية ع�ضو املجموعة،
وناعمة عبد الرحمن املن�صوري ،وخلفان را�شد ال�شام�سي
�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

ج��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث �سبل ت�ط��وي��ر ع�لاق��ات التعاون
الربملاين بني املجل�سني مبا يدعم �أوجه التعاون بني البلدين
يف املجاالت كافة و�أهمية تو�سيع �آفاق التعاون امل�شرتك مع
برملانات �أمريكا الالتينية لتعزيز العالقات االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية بني دول��ة الإم��ارات ودول �أمريكا
الالتينية ،مبا يج�سد امل�صالح املتنامية للجانبني.
و�أك��د �سعادة حمد الرحومي �أن ال�سيا�سة اخلارجية لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ت�ستند منذ ت�أ�سي�س الدولة على
�إق��ام��ة ع�لاق��ات ال���ش��راك��ة وم��د ج���س��ور ال���ص��داق��ة وتو�سيع
التعاون مع خمتلف دول العامل.
و�شدد على �أن اتفاقية التعاون امل�شرتك بني املجل�س الوطني

االحت� ��ادي وجم�م��وع��ة دول �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة يف االحتاد
ال�ب�رمل��اين ال� ��دويل/غ� ��روالك /ت���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز عالقات
التعاون بينها يف ظل املبادئ امل�شرتكة والأ�س�س التي ميكن
البناء عليها مثل �إ�شاعة ال�سالم والأم��ن والتعاون الدويل
حيال خمتلف الق�ضايا.
من جانبه �أكد معايل �أو�سكار �ساملون حر�ص جمل�س ال�شيوخ
يف بالده على التوا�صل الدائم مع املجل�س الوطني االحتادي،
وب��دء اجتماعات جلنة ال�صداقة الربملانية بني املجل�سني،
لو�ضع �آل�ي��ات عمل لتبادل املعلومات واخل�ب�رات الربملانية
وتطوير التعاون والتن�سيق الربملاين ،مبا يعود بالنفع على
البلدين وال�شعبني ال�صديقني يف خمتلف القطاعات.

عقد جل�سة مباحثات يف لندن مع رئي�س جمل�س العموم الربيطاين

�صقر غبا�ش  :العالقات بني البلدين ت�ستند �إىل تاريخ طويل من العمل املثمر
والتن�سيق امل�شرتك واحلر�ص على تر�سيخ دعائم الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
• ن�شيد باملوقف الربيطاين الذي يدين هجمات احلوثي الإرهابية على مواقع ومن�ش�آت مدنية يف االمارات
• الإمارات حتتفظ بحقها يف الرد على تلك الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعد انتهاكا للقانون الإن�ساين الدويل
• االتفاق الإبراهيمي ميثل فر�صة �سانحة لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل والدائم يف منطقة ال�شرق الأو�سط
•• لندن -وام:

عقد معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أم�س جل�سة مباحثات
مع معايل ال�سري ليند�سي هويل رئي�س جمل�س العموم الربيطاين يف مبنى
الربملان الربيطاين يف لندن خالل زيارته الر�سمية حاليا للمملكة املتحدة علي
ر�أ�س وفد برملاين من املجل�س.
و�أك��د اجلانبان خ�لال اجلل�سة عمق عالقات التعاون وال�شراكة بني البلدين
يف خمتلف املجاالت واحلر�ص على تفعيل العالقات الربملانية بينهما وتعزيز
التن�سيق والت�شاور حيال خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و التي ت�شكل
�أولوية لديهما ملواكبة التطور املتنامي ال��ذي ت�شهده �أوج��ه التعاون بني دولة
الإم��ارات واململكة املتحدة يف خمتلف املجاالت بف�ضل الدعم ال��ذي حتظى من
قبل قيادتي البلدين ال�صديقني.
و�شدد معاليه على العالقات التاريخية واال�سرتاتيجية الرا�سخة التي جتمع
دول��ة الإم ��ارات واململكة املتحدة م�ستندة �إىل ت��اري��خ طويل م��ن العمل املثمر
والتن�سيق امل�شرتك واحلر�ص على تر�سيخ دعائم الأمن واال�ستقرار يف املنطقة
وتلبية تطلعات �شعوبها يف االزدهار والتنمية.
و�أك ��د معاليه رف����ض دول��ة االم� ��ارات ال�ت��دخ�لات الإقليمية يف ال���ش��أن العربي

م�شددا على االحرتام الكامل ل�سيادة الدول العربية و �ضرورة العمل على ح�شد
اجل�ه��ود لوقف التدخالت الإقليمية الفجة يف ال�ش�أن العربي بعدما عرقلت
هذه التدخالت غري ال�شرعية العمليات ال�سيا�سية وفاقمت الأزم��ات الإن�سانية
وقو�ضت اال�ستقرار املنطقة والعامل.
ح�ضر جل�سة املباحثات وفد املجل�س الوطني االحتادي الذي ي�ضم يف ع�ضويته..
معايل الدكتور علي را�شد النعيمي و�سعادة كل من الدكتور طارق حمبد الطاير
و� �س��ارة حممد فلكناز وم ��روان امل�ه�يري �أع���ض��اء املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي ،
والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمني العام للمجل�س.
ورحب معايل رئي�س جمل�س العموم الربيطاين من جانبه مبعايل �صقر غبا�ش
والوفد املرافق له م�ؤكدا �أن هذه الزيارة املهمة دليل على رغبة اجلانبني بتطوير
العالقات القائمة بني اجلانبني خا�صة �أنها �ست�سهم ب�شكل كبري يف تنمية خمتلف
�أوجه التعاون يف املجاالت الربملانية التي تدعم توجهات البلدين وقيادتيهما.
و�أكد معايل �صقر غبا�ش عمق العالقات الإماراتية الربيطانية التي متتد �إىل
عقود حافلة بالعمل امل�شرتك والتعاون الفاعل م�شريا �إىل �أن الثقة واالحرتام
املتبادل والقيم امل�شرتكة تعد �أ�س�س العالقة بني اجلانبني  ..ولفت �إىل �أهمية �أن
يقابل هذا التطور يف العالقات ال�سيا�سية تطور يف العالقات الربملانية.
ونوه بالعالقات اال�سرتاتيجية املتميزة التي تربط البلدين ،خا�صة بعد الزيارة

الأخرية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل بريطانيا يف � 16سبتمرب  2021والتي نتج
عنها �إ�صدار بيان م�شرتك بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة واململكة املتحدة
"�شراكة بني دول��ة الإم ��ارات واململكة املتحدة من �أج��ل امل�ستقبل" و متخ�ض
عنها التعهد با�ستثمارات �إماراتية طويلة الأمد مع اململكة املتحدة يف جماالت
وقطاعات ا�سرتاتيجية متعددة.
و�أ�شاد معايل �صقر غبا�ش باملوقف الربيطاين الذي �أدان هجمات احلوثي على
مواقع ومن�ش�آت مدنية يف دولة االمارات ،م�ؤكدا �أن دولة الإمارات حتتفظ بحقها
يف ال��رد على تلك الهجمات الإره��اب�ي��ة الإج��رام�ي��ة التي تعد انتهاكا للقانون
الإن�ساين الدويل.
و�أ�شار �إىل �أهمية التن�سيق يف املحافل الربملانية الدولية مثل االحتاد الربملاين
ال��دويل لإدان��ة ه��ذه الهجمات الإرهابية �إ�ضافة �إىل دع��م جهود الدولة لإدانة
جماعة احلوثي االرهابية يف املنظمات الإقليمية التي ي�شارك فيها الربملان
الربيطاين مثل اجلمعية الربملانية حللف ال�شمال الأطل�سي وت�صنيفها جماعة
�إرهابية .
و�أكد معايل �صقر غبا�ش �أن دولة الإم��ارات تعد منوذجا يف التعاي�ش والت�سامح
وال�سالم بني �شعوب العامل ،من خالل احت�ضانها �أكرث من  200جن�سية على

�أر�ضها دون متييز ،ف�ضال عن جهودها يف مواجهة مظاهر التمييز والعن�صرية
كافة ،ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عرب �سن الت�شريعات ،وا�ستحداث
من�صب وزير للت�سامح والتعاي�ش و �إن�شاء املراكز العاملية التي تدعم اجلهود يف
هذا ال�صدد.
ون��وه معاليه �إىل �أن االت�ف��اق الإبراهيمي يعك�س ثوابت ال�سيا�سة الإماراتية،
و�إرث �ه��ا التاريخي يف االن�ف�ت��اح على ك��ل دول ال�ع��امل وف��ق م��ا يحقق م�صاحلها
اال�سرتاتيجية العليا والتعاي�ش مع خمتلف احل�ضارات والثقافات والأديان تبعا
لقيم ومبادئ الت�سامح دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأ�صيل يف التم�سك
باحلقوق الوطنية والعربية والإ��س�لام�ي��ة ،وف��ق م�ق��ررات ال�شرعية الدولية،
وقواعد القانون الدويل.
و �أ�ضاف �أن االتفاق الإبراهيمي ميثل فر�صة �سانحة جلهود �إقليمية ودولية
و�أممية يتم البناء عليها لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل والدائم يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
وق��د وج��ه معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي دع��وة ر�سمية
ملعايل ال�سري ليند�سي هويل – رئي�س جمل�س العموم الربيطاين لزيارة دولة
الإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة القادمة قبل نهاية �شهر مار�س 2022
حتى يت�سنى ملعاليه زيارة جناح اململكة املتحدة يف معر�ض اك�سبو  2020دبي.

انطالق الدورة الـ 11من معر�ض عطايا اخلريي يف  28فرباير مب�شاركة  100عار�ض
•• ابوظبي  -وام:

�أك��دت ح��رم �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ،ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة ،رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان
بن حممد �آل نهيان م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�سة اللجنة
العليا مل�ب��ادرة عطايا �أن (ع�ط��اي��ا) تدخل ه��ذا ال�ع��ام عقدها ال�ث��اين وه��و �أكرث
عطا ًء ومتيزا و�أو�سع انت�شارا ،بعد �أن �ساهمت يف ابتكار حلول جذرية للعديد
من الق�ضايا الإن�سانية املهمة خالل دوراتها ال�سابقة ،ونفذت م�شاريع حيوية يف
العديد من الدول.
جاء ذلك فى الكلمة التي �ألقاها نيابة عن �سموها �سعادة الدكتور حممد عتيق
الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل امل�ؤمتر ال�صحفي
االفرتا�ضي ال��ذي عقد �أم�س الأول عرب تقنية االت�صال املرئي ل�ل�إع�لان عن
فعاليات ال ��دورة احل��ادي��ة ع�شر ملعر�ض (ع�ط��اي��ا) ال�ت��ي �ستقام يف ال�ف�ترة من
 28فرباير اجلاري وحتى  4مار�س املقبل مبقر جيجيت�سو �أرينا يف ابوظبي،
مب�شاركة ح��وايل  100عار�ض من داخ��ل ال��دول��ة وخارجها حيث �سيخ�ص�ص
ريع هذه ال��دورة لدعم الالجئني وتعزيز قدراتهم املهنية �سواء يف بلد اللجوء
�أو عند العودة �إىل �أوطانهم الأ�صلية .و�أو�ضحت �سموها �أن "عطايا" �أجنزت
م�شاريع حيوية �شملت �إن�شاء امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية املتخ�ص�صة وتغطية
عالج �آالف املر�ضى� ،إىل جانب �إن�شاء املدار�س وامل�ساكن ،ودعم كوادر التمري�ض
يف بع�ض الدول لتعزيز قدرتها على الت�صدي جلائحة كوفيد ،-19عالوة على
الدعم الذي قدمته املبادرة للم�شاريع املحلية املهمة مثل �صندوق الفرج ومراكز
التوحد و�أ�صحاب الهمم يف الدولة.
و�أ�ضافت �سموها "هذه املبادرات جعلت "عطايا" من�سجما مع الر�سالة الإن�سانية
العاملية التي ت�ضطلع بها دولة الإم��ارات ،بتوجيهات القيادة الر�شيدة ومتابعة

�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،رئي�س
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،حتى �أ�صبحت الإمارات واحدة من �أهم الدول
املانحة للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية على م�ستوى العامل".
وق��ال��ت "ال �شك �أن ق�ضايا الالجئني وال�ن��ازح�ين و�أو�ضاعهم الإن�سانية حول
العامل ،متثل هما دائما للمجتمع الدويل ومنظماته الإن�سانية املعنية برعاية
الالجئني وحت�سني ظروف حياتهم ،خا�صة �أن للجوء �أوجه متعددة وت�أثريات
مبا�شرة على الأم��ن واال�ستقرار العامليني ،فبجانب تداعياته الإن�سانية على
الالجئني �أنف�سهم ،ف�إنه يعيق جهود التنمية الب�شرية يف املجتمعات النامية،
ويعرقل خطط وبرامج الق�ضاء على الفقر واجلهل واملر�ض.
و�أ�شارت �إىل �أن الكثري من الالجئني ي�ستقرون يف ال��دول امل�ست�ضيفة لفرتات
طويلة حتى تتم �إعادتهم �إىل مناطقهم الأ�صلية بعد زوال م�سببات اللجوء ،يف
هذه الفرتات تتحمل الدول امل�ضيفة �أعباء كبرية ترهقها اقت�صاديا واجتماعيا
وتنمويا ،ويف الآون��ة الأخ�ي�رة تفاقمت �أو��ض��اع الالجئني ب�صورة �أك�بر نتيجة
الزدياد حدة الكوارث الطبيعية والنزاعات امل�سلحة ،ما �أثر على جهود املجتمع
الدويل يف توفري احلماية الالزمة لع�شرات املاليني من الالجئني والنازحني
حول العامل.
و�أ�ضافت " نظرا للتداعيات التي تخلفها ق�ضية اللجوء على املجتمعات ال�ضعيفة،
فقد ق��ررت مبادرة عطايا تخ�صي�ص ريع املعر�ض لهذا العام لدعم الالجئني
الذين �أجربوا ق�سرا على ترك �أوطانهم حفاظا على �أرواحهم ب�سبب النزاعات
واحل��روب وان�ع��دام الأم��ان ،وذل��ك من خ�لال متكني الالجئني وتدريبهم على
حرف ومهن و�صناعات تتما�شى مع م�ؤهالتهم التي در�سوها �أو امتهنوها قبل
نزوحهم لتعينهم على �سد متطلبات حياتهم� ،إىل جانب دعم ومتكني 2000
�أ�سرة من الالجئني والنازحني يف الأردن والعراق ومتويلهم مب�شاريع �إنتاجية
�صغرية يف جمال الزراعة وتربية املوا�شي يف املناطق الريفية ،عالوة على تدريب

مئات الالجئني خارج املخيمات وتعزيز املهارات الرقمية لدى ال�شباب لتمكينهم
من احل�صول على الوظائف التي تعمل عرب املن�صات االلكرتونية املعتمدة،
بالتعاون م��ع املنظمات الدولية وال��دول امل�ست�ضيفة لهم� ،إ�ضافة �إىل متكني
الأفراد عن طريق التدريب املهني حلرف و�صناعات يدوية كالنجارة واخلياطة
لتعينهم على متطلبات احلياة ،ويكون الالجئون قوة دافعة يف �سوق العمل يف
بلد اللجوء �أو عند رجوعهم �إىل �أوطانهم الأ�صلية للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل
اوطانهم وتنميتها اقت�صاديا واجتماعيا ،وبذلك نكون قد �ساهمنا يف تهيئة
الظروف املالئمة لالجئني وحتقيق حلمهم يف العودة الطوعية �إىل بلدانهم".
وقالت �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان �آل نهيان �إننا نتطلع �إىل �أن حتقق "
عطايا " �أهدافها هذا العام كما حققتها يف الأع��وام ال�سابقة وذل��ك من خالل
جتاوب جميع قطاعات املجتمع مع دورتها احلالية والتي �ستكون متميزة ب�إذن
اهلل.
ويف ختام كلمتها �أعربت عن �شكرها وتقديرها لرعاة " عطايا " هذا العام وهم:
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة� ،شركة الظاهرة القاب�ضة ،م�صرف ابوظبي الإ�سالمي
وبنك ابوظبي التجاري ،وال�شريك الإعالمي �شركة ابوظبي للإعالم.
من جانبها قالت عائ�شة العفيفي مدير امل�شاريع اخلا�صة يف �شركة الظاهرة
القاب�ضة خ�لال امل��ؤمت��ر "نظرا ملا مير به الالجئون يف �شتى بقاع العامل من
تبعات احل��روب ،ف�إننا يف الظاهرة �سعيدون بامل�شاركة هذا العام كما يف االعوام
ال�سابقة لدعم مبادرة عطايا التي تكر�س ريع املعر�ض هذا العام لدعم الالجئني
الذين اج�بروا على ت��رك اوطانهم حفاظا على ارواح�ه��م ب�سبب انعدام االمن
وكرثت ال�صراعات واحلروب".
و�أ�ضافت "من هذا املنطلق ي�سعدنا ان نتوجه بعظيم ال�شكر وجزيل االمتنان
ل�سمو ال�شيخ حمدان بن زايـد ال نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ورئي�س
هيئة الهالل االحمر االماراتي ،و�سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمــدان ال نهيان

م�ساعد رئي�س الهيئة لل�ش�ؤون الن�سائية ،رئي�س جلنة عطايا العليا على ما بذلوه
من جهد بناء لدعم هذه امل�شاريع االن�سانية التي ورثناها من م�ؤ�س�س العمل
االن�ساين بدولة االمارات العربية املتحدة املغفور له ال�شيخ زايـــد بن �سلطـــان ال
نهيان "طيب اهلل ثراه".
�إىل ذلك قال احمد �سامل الرا�شدي الرئي�س الإقليمي للتمويل العقاري وع�ضو
جمل�س اال�ستدامة يف م�صرف ابوظبي الإ�سالم " ي�شرفنا يف م�صرف ابوظبي
الإ�سالمي �أن نكون جزءاً من مبادرة معر�ض "عطايا" ال�سنوية الذي �أ�صبح من
العالمات الفارقة يف جمال العمل الإن�ساين والتنموي واملجتمعي وعلى وجه
اخل�صو�ص امل�ب��ادرات املتعلقة بدعم ال�صحة والتعليم واخلدمات االجتماعية،
وتعزيز دور الفرد يف املجتمع.
ً
و�أ�شار الرا�شدي �إىل �أن دعم امل�صرف لهيئة الهالل الأحمر ي�أتي انطالقا من
ال�ت��زام امل�صرف بتحقيق ال��ر�ؤي��ة الثاقبة وم�سرية العطاء ال�ت��ي ت�ضطلع بها
الإمارات بقيادتها الر�شيدة لإر�ساء مفاهيم اخلري منذ خم�سني عاما.
من جانبه �أكد حممد عبد اهلل ال�شحي مدير �إدارة العالقات احلكومية ب�شركة
ابوظبي للإعالم� ،أن معر�ض عطايا اخلريي �أ�صبح من العالمات الفارقة يف
جم��ال العمل اخل�يري واملجتمعي ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص ال�برام��ج واملبادرات
املجتمعية املتعلقة بال�صحة والتعليم ،وتعزيز دور الفرد يف املجتمع.
وقال ال�شحي "نحن يف �شركة ابوظبي للإعالم وب�صفتنا �شريك �إعالمي ملعر�ض
عطايا اخلريي  ،2022ومن خالل م�س�ؤوليتنا الإعالمية واملجتمعية �سنقوم
بت�سخري من�صاتنا الإعالمية مل�ساندة جهود الدولة وجهود القائمني على معر�ض
عطايا اخل�يري لإمياننا التام ب�أهمية دور الإع�ل�ام و�أث��ر الر�سالة الإعالمية
يف توعية املجتمع وتعزيز مفهوم العمل اخل�يري ودوره يف رف��ع �آث��ار الأ�ضرار
املرتتبة على الأزمات الإن�سانية ،وكذلك توعية وحتفيز الأفراد واجلهات غري
احلكومية مل�ساعدة الآخرين من خالل التطوع والأن�شطة اخلريية.

تزامنا مع �شهر الإمارات تبتكر

جامعة الإمارات تعقد ندوة التدريب املبتكر
•• العني-الفجر:

بالتزامن مع �شهر الإم��ارات لالبتكار
" الإم � � � � � � ��ارات ت �ب �ت �ك��ر  -ف�ب�راي ��ر
 ،"2022ع�ق��دت جامعة الإم ��ارات
العربية املتحدة ن��دوة علمية بعنوان
" التدريب املبتكر"  ،قدمها ال�شيخ
الدكتور عبد العزيز بن علي بن را�شد
النعيمي -امل�س�شار البيئي حلكومة
عجمان ،الرئي�س التنفيذي جلمعية
الإح�سان اخلريية،م�ؤ�س�س �أكادميية
"ال�شيخ الأخ�ضر" ،بح�ضور الأ�ستاذ
ال��دك�ت��ور غالب احل�ضرمي الربيكي
– مدير اجلامعة بالإنابة ،واال�ستاذ
الدكتور �أحمد مراد -النائب امل�شارك
ل�ل�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،وال��دك �ت��ورة خولة
الكعبي -امل��دي��ر التنفيذي لالبتكار
يف اجلامعة ،وعدد من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية وطلبة اجل��ام�ع��ة وطلبة
الثانوية الع�سكرية -فرع العني  ،يف
القاعة الكربى باملبنى الهاليل.
و�أو��ض��ح ال�شيخ الدكتور عبد العزيز
النعيمي – "�شيخ الإمارات الأخ�ضر"
يف كلمته" كنا نعتقد دائما �أن الإبتكار
ه��و م�ن�ت��ج �أو ��ص�ن��اع��ة م�ع�ي�ن��ة ولكن

االبتكار هو طريقة� ،أ�سلوب  ،وتركيبة
فيها تكامل �أو ارت �ب��اط يف �أك�ث�ر من
ج��ان��ب ،وم ��ن خ�ل�ال ال �ي��وم يف رحلة
عملية ن�ستعر�ض ف�ي�ه��ا فيديوهات
ح �ق �ي �ق �ي��ة ع �م �ل ��ت م � ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا يف
التدريب ودمج الأ�صالة مع املعا�صرة
م��ن ق�ي�م��ي ال���ش�خ���ص�ي��ة و�أ� �ش �ي��اء من
ق�ي��م ال��دول��ة و�أ� �ش �ي��اء م��ن ق�ي��م حكام
و��ش�ي��وخ دول ��ة الإم � ��ارات وم��ن خالل
هذ الدمج تو�صلنا البتكار جديد يف
املجال التدريبي عرب توا�صل العقول
واالختيار امللهم للتعلم عرب مدر�سة
االحتكاك يف املجال التدريبي"
وا�ستعر�ض "�شيخ الإمارات الأخ�ضر"
م � ��ن خ � �ل ��ال ال � �ع ��ر� ��ض التعريفي
ب�ع�ن��وان "قادة اخلم�سني" الربنامج
التدريبي القيادي للمفهوم اجلديد
لالبتكار عرب جمموعة من املحطات
ال �ت��دري �ب �ي��ة ،ودور االب �ت �ك��ار يف حياة
الإن �� �س��ان وب �ن��اء ال�ق�ي��ادي�ين  ،والبيئة
و�أث� ��ر الإل �ه ��ام يف ال �ت��دري��ب لتطوير
امل � �ه � ��ارات وال� � �ق � ��درات وت �ع ��زي ��ز قيم
ال�شجاعة ومواجهة اخلوف والتحكم
به ،وك�سر احلواجز النف�سية  ،والعمل
على تعزيز روح الإبتكار والإب��داع عن

ط��ري��ق الإث� � ��راء امل �ع��ريف للمعلومات
بطرق وتدريبات عملية مبتكرة مبا
ميكن من تنمية ملكة اتخاذ القرارات
ال�سريعة واحلا�سمة ،و�أث��ره��ا املبا�شر
وامللهم عرب التدريب لقادة امل�ستقبل
وال�شباب من �أجل حتقيق الإجنازات
والأه ��داف يف اال�ستدامة وامل�س�ؤولية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،وت�ع��زي��ز م �ه��ارات الوئام
وال�ت�ك�ي��ف وامل ��رون ��ة وال �ت �ج��دي��د عرب
امل�ه��ارات يف البيئة التدريبة املبتكرة
واجلديدة.
وم ��ن � �ض �م��ن ال�ب�رام ��ج ال �ق �ي��ادي��ة يف
التدريب املبتكر اختيار قائد للفريق
ال � ��ذي �أع� �ط ��ي م �ه �م��ة ق �ي��ادي��ة فيها
حت ��دي يف وق ��ت حم� ��دد ،ك �م��ا تناول
خ�لال العر�ض التو�ضيحي ا�ستخدم
مفهوم "فل�سفة االيكيغاي" الياباين
ب �ل �م �� �س��ات ل �ت �غ��ذي��ة ال� � ��روح باالميان
وال�ي�ق�ين ،وه��ي كلمة ي��اب��ان�ي��ة ت�صف
الهدف ومعنى احلياة ،تت�ألف الكلمة
م��ن م�ق�ط�ع�ين «�إي� �ك ��ي» (�أن تعي�ش)
و«غ ��اي» (��س�ب��ب) .ومت� ّث��ل الإيكيغاي
حكمة اليابانيني يف احل�ي��اة والرقة
والأخ � �ل ��اق والأف � �ع� ��ال امل �ت ��أ� ّ��ص �ل��ة يف
املجتمع الياباين ،والتي تطورت عرب

م �ئ��ات ال���س�ن�ين يف امل�ج�ت�م��ع وال�سعي
�إىل ح�ي��اة ذات م�ع�ن��ى� ،إن ا�ستك�شاف
مفهوم الإي�ك�ي�غ��اي ميكن �أن ي�ساعد
امل��رء يف العثور على ه��دف ثابت ،مما
يعطيه القناعة واحلافزعلى التطوير
والعي�ش وال�سعادة يف احلياة.
كما تناولت الندوة ع��دد من املحاور
املرتبطة بالتدريب ومنها الطبيعة
ومعرفة �أ�سرارها وغمو�ضها وكيفية
احلفاظ على جمالها ورونقها ،وكيفية
تفعيل قيم الإن�سانية يف دواخ�ل�ن��ا يف
التعامل مع كافة املخلوقات والبيئة
املحيطة ،وا�ستعرا�ض النماذج العملية
ل �ع��دد م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات وال� �ق ��ادة يف
دول��ة الإم ��ارات ودوره��م الإن���س��اين يف
القيادة  ،بالإ�ضافة �إىل مفهوم الت�أثري
املبتكر عرب الأعمال ال�صغرية والتي
ت�ت�رك �آث ��ر ك�ب�يرة ب��إخ�لا���ص النوايا
وج��ودة العمل  ،وذل��ك وف��ق منظومة
تتكون من ثالث حماور رئي�سية هي:
الإث��راء ،والأر���ض ،والإن�سان ،لتعظيم
الأث � ��ر ،وت�ع�ظ�ي��م ال�ل�ح�ظ��ة ،وتعظيم
الأج��ر ع�بر من��اذج �إن�سانية واخلربة
ال�شخ�صية ،والتفاعل الإن�ساين.
كما ت�ن��اول خ�لال العر�ض التدريبي

امل� �خ ��رج ��ات ال� �ت ��ي ي �ت��م ت �ن��اول �ه��ا يف
ال� �ت ��دري ��ب امل �ب �ت �ك��ر وه � ��ي :اكت�شاف
القدرات واملواهب يف البيئة الطبيعية
وا�ستثمارها يف الأم��اك��ن املنا�سبة من
خ�لال ال�سلوك �أو الأك��ل �أو امل�شي �أو
احلركة من خ�لال ت�أثري االحتكاك،
وذل � � ��ك لإخ� � � � ��راج �أف� ��� �ض ��ل م� ��ا ل ��دى
امل �� �ش��ارك�ين وت���س�خ�يره��ا يف حياتهم
وعملهم مع موائمة بيئتهم ،بالإ�ضافة
�إىل العن�صر الثالث يف التدريب املبتكر
وهو" قيادة الوئام" ،ومدى �أهميته يف
حتقيق الإن�سجام مع الفريق واملدرب
والبيئة املحيطة ،لإط�ل�اق مبادرات
قيادية م�ستدامة للإن�سان �أو املجتمع
�أو للبيئة �أو مل�شروع اقت�صادي يحقق
�أرب��اح ملمو�سة و�أرب ��اح غ�ير ملمو�سة
وه ��ي �أرب � ��اح جم�ت�م�ع�ي��ة ت�ت�ي��ح فر�ص
ال�ع�م��ل ملختلف ف�ئ��ات املجتمع خللق
فر�ص �أكرب.
وع��ن تعظيم ال�ل�ح�ظ��ة يف التدريب
امل�ب�ت�ك��ر ق� ��دم ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور عبد
ال�ع��زي��ز النعيمي – "�شيخ الإم ��ارات
الأخ�ضر"  ،منوذج عن جتربة �شخ�صية
م�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ع�ظ�ي��م ال�ل�ح�ظ��ة والأج ��ر
والأثر ،من خالل التعامل والأ�سلوب

و�صناعة احل��دث  ،و�أك��د على �أهمية
احل��وار والنقا�ش البناء واال�ستب�صار
يف التدريب املبتكر  ،فيما قدم منوذج
تدريبي عن تعظيم الأث��ر متمثال يف
رحلة ا�ستك�شافية يف القطب اجلنوبي
ان�ترت�ك��ا  ،2021حيث �أول م��رة مت
رف��ع الآذان وال���ص�لاة ب��اجت��اه القبلة
يف القطب اجلنوبي للكرة الأر�ضية،
وب�ع��د ال �ع��ودة م��ن ال��رح�ل��ة مت ابتكار
ور� �ش��ة ع �م��ل ،وه ��ي ب��رن��ام��ج تفعايل
يف ال �ق �ط��ب اجل �ن��وب��ي ل �ت �ك��ون امل� ��ر�أة
الإماراتية حا�ضرة وذات �أثر �إيجابي
وق �ي ��ادي ع��امل��ي ،و ل�ل�ت��أك�ي��د و�إخ� ��راج
�أف�ضل �شيء يف الإن�سان وتنمية احل�س

القيادي لديه ،عرب التدريب والتعلم
بطريقة مبدعة ومبتكرة.
وع � ��ن ت �ع �ظ �ي��م الأج � � ��ر وج � ��ه الدعو
ل �ل �م �� �ش��ارك�ي�ن ب ��احل� �ف ��اظ ع �ل��ى قيم
الإن �� �س��ان وت �ع��زي��زه��ا ك���س�ل��وك فردي
وجم �ت �م �ع��ي ،وال � �ت ��ي ق ��د ت �ت �م �ث��ل يف
:كلمة طيبة �أو �إبت�سامة �أو �سلوك،
�أوال �ت �م �� �س��ك ب��ال �ق �ي��م الأ� �ص �ي �ل��ة من
احلب وال��والء والتقدير وال�سالم يف
دول��ة املحبة وال�سالم دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ،كمنهج حياة و�أ�سلوب
اتخذته ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف تعزيز
املحبة وال�سالم والت�سامح يف املجتمع
املحلي والدويل .و�أو�ضحت الدكتورة

خولة الكعبي – الرئي�س التنفيذي
لالبتكار يف جامعة الإم ��ارات �إىل �أن
العلم والإب�ت�ك��ار �أ�سا�س لتقدّم الأمم
وتطوّرها .و�أهم ا�ستثمار لدينا يكمن
يف �إعداد �أجيال امل�ستقبل القادرة على
مواكبة التحوّالت االقت�صادية العاملية
ع�ب�ر االب �ت �ك��ار وال �ب �ح��ث والتطوير،
وت �ت �م � ّت��ع ب� � ��روح ال � ��ري � ��ادة والإب� � � ��داع
وامل�س�ؤولية والطموح ل ُت�سهم يف تعزيز
مُكت�سبات ال��دول��ة و�إجن��ازات�ه��ا ،ودعم
ر�ؤيتها وه��ذا ما ن�سعى له من خالل
التوا�صل الفعال مع املجتمع وتعزيز
م �ه��ارات االب�ت�ك��ار ل��دى طلبة جامعة
الإمارات عرب التدريب والتطوير.
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�أخبـار الإمـارات

جامعة زايد تطلق م�سابقة �آيدياثون حلث الطلبة على االبتكار
•• دبي -وام:

�أطلقت جامعة زاي��د خ�لال �شهر الإم ��ارات لالبتكار لهذا العام
م�سابقة افرتا�ضية دولية ت�ستهدف طلبة املدار�س واجلامعات من
كافة �أنحاء العامل يف الفئة العمرية ما بني  17و 20عاما ،يف
جمال ا�ستحداث حلول مبتكرة ت�سهم يف تعزيز التعليم يف املدار�س
واجلامعات.
تقدم امل�سابقة التي �أطلق عليها ا�سم �آيدياثون فر�صة لليافعني
لإظهار قدراتهم ومهاراتهم يف التفكري النقدي والإبداع والعمل
اجلماعي ،وتطبيقها على �أر�ض الواقع ب�شكل حلول مبتكرة ت�سهل
عملية التعليم يف خ�ضم الظروف التي فر�ضها علينا تف�شي وباء

كوفيد  ،19وتت�ضمن امل�سابقة و�ضع حلول لإع��ادة ت�صور نظام
تعليمي بديل يعتمد على التكنولوجيا لي�ضمن ا�ستمرارية التعليم
يف خمتلف الظروف والتحديات ب�شكل �سل�س وفعال.
ب�إمكان كافة الطلبة من كل �أنحاء العامل امل�شاركة يف امل�سابقة من
خالل الت�سجيل بفريق ال يزيد عدد �أع�ضائه عن ثالثة م�شاركني،
كما توفر اجلامعة التوجيه والإر��ش��اد لهم من خ�لال موجهني
ب�إمكانهم التوا�صل معهم طيلة فرتة امل�سابقة التي متتد لغاية
 28فرباير اجلاري .تتمثل معايري التحكيم يف امل�سابقة على مدى
الإب��داع واالبتكار ،وبلورة املفهوم ودقة التفا�صيل ،ومدى فعالية
الفكرة وق��درة تطبيقها على �أر���ض ال��واق��ع ،وامل�ساهمة الفردية
والعمل اجلماعي و�أخريا على جودة العر�ض ب�شكل �شامل.

ي�شرتط للم�شاركة يف امل�سابقة �أن يكون التلميذ يف �سنته املدر�سية
الأخ�يرة �أو متخرج منذ �سنتني �أو �أق��ل ،ويكون له ات�صال ب�شبكة
االنرتنت ب�شكل دائم ،على �أن يتم ت�سليم امل�شروع يف عر�ض تقدميي
� PowerPointأو مقطع فيديو ،ويجب �أن ي�ضم نظرة عامة
عن الفكرة ،املوارد التي يجب توافرها لتحقيق امل�شروع ،مقايي�س
تطبيقها على �أر�ض الواقع ومدى فعاليتها.
�سيتم �إع�ل�ان نتائج امل�سابقة يف ال�سابع م��ن �شهر م��ار���س املقبل،
ويح�صل الفريق الرابح على جائزة تقدر بقيمة  5000دوالر
�أمريكي.
للت�سجيل يف امل�سابقة �أو معرفة املزيد عنها يرجى زي��ارة موقع
اجلامعة الإلكرتوين. www.zu.ac.ae :
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جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية بالوطني االحتادي
توا�صل مناق�شة قانون تنظيم دور العبادة
•• �أبوظبي -وام:

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�شرية يف املجل�س الوطني االحتادي خالل
اجتماعها الذي عقدته ام�س برئا�سة �سعادة ناعمة عبدالرحمن املن�صوري رئي�سة اللجنة ،مناق�شة م�شروع
قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم دور العبادة بح�ضور ممثلي وزارة تنمية املجتمع.
�شارك يف االجتماع الذي عقد يف مقر الأمانة العامة للمجلي بدبي� ،أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من :حميد
علي العبار مقرر اللجنة لهذا االجتماع ،وعائ�شة حممد املال ،وحممد عي�سى الك�شف ،ومرمي ماجد بن
ثنيه ،ود .م��وزة حممد حمرور العامري .وناق�شت اللجنة بح�ضور �سعادة ح�صة تهلك الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون التنمية االجتماعية مواد م�شروع القانون ،حيث مت تبادل املالحظات والآراء واملقرتحات حول
بع�ض مواد م�شروع القانون الذي يتكون من  35مادة ،ويهدف �إىل تنظيم دور وغرف العبادة يف الدولة
وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�ش.

09

�سلطان بن �أحمد القا�سمي ي�شهد افتتاح القمة البيئية امل�صاحبة لـ(�إك�سبوجر) 2022
•• ال�شارقة-وام:

�شهد �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم �صباح
�أم����س اف�ت�ت��اح "القمة البيئية" التي
ينظمها املهرجان الدويل للت�صوير "
�إك�سبوجر" للمرة الأوىل بالتعاون مع
الرابطة العاملية مل�صوري احلفاظ على
البيئة ،حتت �شعار "�إنقاذ املحيطات".
ت�سلط القمة ال�ضوء يف  7جل�سات على
�أث ��ر ت �ل��وث ال �ب �ح��ار وامل�ح�ي�ط��ات على
م�ستقبل الأر���ض ،مب�شاركة جمموعة
من قادة الر�أي واملخت�صني وامل�صورين
العامليني ،وتهدف �إىل ح�شد اجلهود
ال�ع��امل�ي��ة ل��رف��ع ال��وع��ي ب�خ�ط��ر تلوث
ال �ب �ح��ار وامل �ح �ي �ط��ات وي �ع��ر���ض من
خاللها م�صورون حمرتفون وعلماء
خم �ت �� �ص��ون جت ��ارب �ه ��م ال� �ت ��ي وثقوا
ف�ي�ه��ا ع�ب�ر ع��د��س��ات�ه��م حت ��والت بيئة
املحيطات وت�أثري ارتفاع ن�سبة التلوث
على الأحياء البحرية.
و�أ�� �ش ��ادت م �ع��ايل م ��رمي ب �ن��ت حممد
�سعيد ح ��ارب امل �ه�يري وزي ��رة التغري
املناخي والبيئة يف كلمة لها باجلهود
التي بذلها املكتب الإعالمي حلكومة
ال���ش��ارق��ة لتنظيم امل�ه��رج��ان الدويل
للت�صوير "اك�سبوجر" ودوره يف لفت
الأن� �ظ ��ار �إىل ال�ق���ض��اي��ا والتحديات
املهمة التي يواجهها العامل اليوم.
و قالت املهريي �إن املحيطات تتعر�ض

مل �خ��اط��ر م �ت��زاي��دة ب� ��دءا با�ستنزاف
ثرواتها احلية م��رورا بتلوثها وزيادة
ح�م��و��ض�ت�ه��ا وان �ت �ه��اء ب��ارت �ف��اع درجة
ح��رارت�ه��ا وم��ا ينطوي عليه ك��ل ذلك
م ��ن خم��اط��ر ت �ه��دده��ا وت �ه ��دد معها
حياة مئات املاليني الذين يعتمدون
يف معي�شتهم على ما توفره من موارد
وخ��دم��ات م��ؤك��دة ��ض��رورة الإ��س��راع يف
�إيجاد حلول م�ستدامة لهذه ال�ضغوط
والتحديات مبا يحقق مقا�صد الهدف
ال ��راب ��ع ع���ش��ر م ��ن �أه� � ��داف التنمية
امل�ستدامة و�إال ف�إن العامل �سيكون يف
و� �ض��ع ��ش��دي��د اخل �ط��ورة  ..ويجازف
بخ�سارة �أحد �أهم �شرايني حياتنا.
و �أ�ضافت �أن "البيئة البحرية يف دولة

الإم��ارات تعترب �أهم البيئات و�أغناها
تنوعا وانطالقا من �إدراكنا لأهميتها
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
بذلنا جهودا كبرية للمحافظة عليها
وتعزيز ا�ستدامة ث��روات�ه��ا ومعاجلة
الت�أثريات التي جنمت عن ال�ضغوط
املختلفة التي تعر�ضت لها" .
و ا�ستعر�ضت وزي ��رة التغري املناخي
والبيئة عددا من اجلهود التي بذلت
حلماية البيئة البحرية م��ن �أ�شكال
ال �ت �ل��وث وت �ن �ظ �ي��م �أن �� �ش �ط��ة ال�صيد
والتو�سع يف ا��س�ت��زراع الأح�ي��اء املائية
و�إق��ام��ة امل�ح�م�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة م��ا �أهل
الإمارات لتت�صدر الرتتيب العاملي يف
معيار املحميات البحرية مب�ؤ�شر الأداء

ال�ب�ي�ئ��ي وا� �س �ت �ع��ادة امل��وائ��ل املت�ضررة
وا�ستزراع ال�شعب املرجانية ،والتو�سع
يف �إقامة غابات القرم ،والإع�لان عن
رف��ع ع��دد �أ��ش�ج��ار ال�ق��رم يف الإم ��ارات
م��ن  30م�ل�ي��ون��ا �إىل  100مليون
ب �ح �ل��ول ع ��ام  .2030م ��ن جانبها
�ألقت علياء بو غامن ال�سويدي مدير
املكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة
كلمة افتتاحية ا�ستعر�ضت خاللها
��ص��ورا م��ؤث��رة ل�شواطئ ت�ضررت من
�أ��ش�ك��ال خمتلفة م��ن ال�ت�ل��وث البيئي
ت�ظ�ه��ر ت �� �ض��رر احل �ي �ت��ان والأ�سماك
وت �ل��وث البيئة ال�ب�ح��ري��ة ب ��أن��واع من
امل�خ�ل�ف��ات البال�ستيكية .و �أو�ضحت
�أن اتخاذ "القمة البيئية" من "�إنقاذ

املحيطات" �شعارا لها يتج�سد يف مئات
و�آالف ال���ص��ور ،الف�ت��ة �إىل �أن بع�ض
الق�ص�ص ال تكفي الكلمات لال�ستماع
�إل �ي �ه��ا ،وب�ع���ض�ه��ا ال ي �ع��رف حجمها
�إال م��ن خ�لال م�شاهدتها ودع��ت �إىل
حماية املحيطات واحل�ي��اة البحرية،
حلماية امل�ستقبل على الأر�ض .وقالت
م��دي��رة امل �ك �ت��ب الإع�ل�ام ��ي حلكومة
ال�شارقة �إنه يف كل ن�سخة من املهرجان
ال��دويل للت�صوير "اك�سبوجر" نفتح
ب��اب��ا على ح�ك��اي��ات وق�ص�ص وق�ضايا
م��ن ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل م��و��ض�ح��ة �أن
"اك�سبوجر" يتطلع لدعم جهود �إنقاذ
املحيطات يف ال�ع��امل ورواي ��ة ق�ص�ص
عن خطر تلوثها فيفتح من�صة �أمام

امل �� �ص��وري��ن ل �ي �ك��ون��وا � �س �ف��راء حماية
ال�ب�ي�ئ��ة وي �ح��ول��وا جت��ارب �ه��م امللهمة
�إىل ر� �س ��ال ��ة وع� ��ي وق � ��وة ت �غ �ي�ي�ر .و
ب��دوره��ا �شاركت كاثي م��وران النائب
ال�سابق ملدير الت�صوير يف "نا�شيونال
جيوغرافيك" ،بكلمة يف افتتاح القمة،
�أ� �ش��ارت فيها �إىل ال�ت�ح��دي��ات البيئية
التي تواجه الكرة الأر�ضية ،الفتة �إىل
تزايد التحركات والتعهدات الدولية
ل�لال�ت��زام بحماية امل�ح�ي�ط��ات بن�سبة
 30%وال�ت��ي �أظ�ه��رت نتائج رائعة
على �أر�ض الواقع.
وق��دم��ت م ��وران �أم�ث�ل��ة ع�ل��ى اجلهود
املبذولة لتعايف املحيطات من خالل
ت �ع �ه��دات ب �ع ����ض ال� � ��دول يف �أمريكا

اجلنوبية ب�إن�شاء ممر بحري لتمكني
ال �ك��ائ �ن��ات ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��ي تتعر�ض
ل�ل���ص�ي��د اجل��ائ��ر م��ن ال�ت�ن�ق��ل والتي
�أ�سفرت عن حماية العديد من ف�صائل
الأ� �س �م��اك ومل ت �ع��د ت��واج��ه اخلطر
امل�ح��دق ب��االن�ق��را���ض ،مم��ا ي�شري �إىل
�إمكانية حماية املحيطات واحليتان
ال �ت��ي ت �ت �ع��ر���ض ل�ل���ص�ي��د اجل ��ائ ��ر .و
�أ�شارت موران �إىل اجلهود التي تبذلها
�إم��ارة ال�شارقة يف هذا ال�سياق ولفتت
�إىل �أن ل ��دى ال���ش��ارق��ة �إح� ��دى �أكرب
املحميات البحرية التي ت�ضم �أ�سماك
القر�ش ،م�ؤكدة �أن الأخطار الناجمة
عن تلوث البحار واملحيطات وارتفاع
درجة حرارتها تتهدد كذلك ال�شعاب

املرجانية وتدمرها ،ورغم ذلك وجد
الباحثون �أن ال�شعاب املرجانية تتعافى
جمددا ،وذلك يبعث الكثري من الأمل
ل�ب��ذل امل��زي��د م��ن اجل�ه��ود حلمايتها.
ون � ��وه � ��ت �إىل ع� � ��دد م � ��ن احل �ق ��ائ ��ق
اخلطرية منها �أن  80مليون طن من
النفايات تلقى يف املحيطات �سنويا،
و�أن ثلث امل�صائد البحرية يف العامل
تخطت قدرتها على توفري الأ�سماك،
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن احل�ي��اة ال�بري��ة على
الياب�سة ال ميكن لها �أن ت�ستمر بدون
املحيطات والبحار لأهميتها ولأنها
متنح الإن�سان  70%من الأك�سجني
وت�ل��ك ن�سبة ت�ف��وق م��ا تنتجه �أ�شجار
جميع ال�غ��اب��ات .ح�ضر افتتاح القمة
البيئية �إىل جانب �سمو نائب حاكم
ال�شارقة  ..كل من ال�شيخ عبدالعزيز
بن علي النعيمي ،و�سامل علي املهريي
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة ال�شارقة،
والدكتور را�شد خمي�س النقبي رئي�س
املجل�س البلدي ملدينة خورفكان ،وهنا
�سيف ال�سويدي رئي�س هيئة البيئة
واملحميات الطبيعية ،وط��ارق �سعيد
ع�ل�اي م��دي��ر ع ��ام امل�ك�ت��ب الإعالمي
حل�ك��وم��ة ال �� �ش��ارق��ة ،وم � ��روان جا�سم
ال���س��رك��ال الرئي�س التنفيذي لهيئة
ال �� �ش ��ارق ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار والتطوير
"�شروق" ،وح�سن يعقوب املن�صوري
�أم�ين ع��ام جمل�س ال�شارقة للإعالم،
وعدد من كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
والبيئيني.

الإمارات وكندا توقعان بيانا م�شرتكا لتعزيز العالقات الثقافية ومنظومة االقت�صاد الإبداعي
•• �أبوظبي -وام:

وق� �ع ��ت الإم � � � � ��ارات وك � �ن ��دا بيانا
م� ��� �ش�ت�رك ��ا ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ب �ي �ن �ه �م��ا مب ��ا يف ذلك
منظومة االقت�صاد الإبداعي بني
البلدين وذلك يف ختام لقاء ثنائي
عقد مبقر وزارة الثقافة وال�شباب
يف �أبوظبي.
ح �� �ض��ر ت ��وق� �ي ��ع ال� �ب� �ي ��ان معايل
ن ��ورة ب�ن��ت حم�م��د الكعبي وزيرة
الثقافة وال�شباب ،و�سعادة مار�سي
غرو�سمان �سفرية كندا لدى دولة
الإمارات العربية املتحدة بالإنابة،
و�سعادة جان فيليب لينتو القن�صل
ال�ع��ام ال�ك�ن��دي يف دب��ي والإم� ��ارات
ال �� �ش �م��ال �ي��ة� ،إىل ج ��ان ��ب �سعادة
مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة
وال�شباب بدولة الإمارات ،وال�سيدة
جويل مونتميني ،م�ساعدة نائب
ال��وزي��ر الأول ل�ل���ش��ؤون الثقافية
والرتاث الكندي.
ين�ص البيان على توطيد التعاون
بني البلدين وال�سعي نحو تبادل
�أك�ب��ر ق ��در م ��ن امل �ع �ل��وم��ات حول
الأط ��ر التنظيمية وال�سيا�سات،

و�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف جماالت
ال�ث�ق��اف��ة والإب� � ��داع ،وال �ب �ن��اء على
ال �ف ��ر� ��ص ال �ت �ج��اري��ة م ��ن خالل
ت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ات وف��ر���ص ريادة
الأعمال .فيما مت ت�سليط ال�ضوء
خ�ل�ال الإع�ل��ان ع��ن ال�ب�ي��ان على
نتائج امل��ؤمت��ر العاملي لالقت�صاد
الإب � � � ��داع � � � ��ي  ،2021ال� � ��ذي
ا��س�ت���ض��اف�ت��ه الإم� � � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ،وت �� �ض �م��ن  21نقطة
ع �م��ل �إج��رائ �ي��ة ت �ه��دف �إىل دعم
عملية تطوير االقت�صاد الإبداعي
العاملي.
وقال �سعادة مبارك الناخي وكيل
وزارة الثقافة وال�شباب " يناق�ش
البيان �سبل التعاون ال�ه��ادف �إىل
ب�ن��اء ن�ظ��ام اقت�صاد �إب��داع��ي قوي
وم �� �س �ت��دام ،وه �ن��اك جم ��ال كبري
ل �ت �ب��ادل الأف� �ك ��ار ،مم��ا �سينعك�س
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ق �ط��اع ال�صناعات
الإب��داع�ي��ة ،و�سنوا�صل ا�ستك�شاف
املزيد من فر�ص التعاون املختلفة
م��ع اجل��ان��ب ال �ك �ن��دي ،خ��ا��ص��ة يف
جم� ��ال ت �ط��وي��ر وت �ن �ف �ي��ذ �أف�ضل
املمار�سات وال�سيا�سات التي عملت
ك�ن��دا عليها يف جم ��االت الألعاب

والتكنولوجيا والأف�لام والر�سوم
املتحركة" .و�أ� � �ض� ��اف الناخي:
"هذا البيان امل�شرتك ميثل خطوة
مهمة يف م���س�يرة ع�لاق��ة طويلة
م�ت�ي�ن��ة وم �ث �م��رة ب�ي�ن البلدين،
ونحن نتطلع قدماً �إىل املزيد من
ه��ذه اخل �ط��وات ال�ف��اع�ل��ة ،ون�أمل
طرح املزيد من �آليات التعاون يف
امل�ستقبل".
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ،ق� ��ال� ��ت م ��ار�� �س ��ي
غ��رو� �س �م��ان� � ،س �ف�يرة ك �ن��دا لدى
دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة:
"ي�سعدين �أن �أرى ه��ذا الإجناز
امل�ه��م ال ��ذي ي�ع��د �إ��ض��اف��ة متميزة
�إىل ت ��اري ��خ ال �ع�ل�اق ��ة الوطيدة
ب �ي ��ن ال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ن ،ال� � �س � �ي � �م� ��ا يف
� �ض��وء اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الوطنية
لل�صناعات الثقافية والإبداعية.
وخ �ل�ال امل ��ؤمت ��ر ال �ع��امل��ي الأخ�ي�ر
ل�لاق �ت �� �ص��اد الإب � ��داع � ��ي 2021
يف دب ��ي ،ناق�شت م��ع م�ع��ايل نورة
الكعبي ،وزي��رة الثقافة وال�شباب،
الدور املهم الذي تلعبه ال�صناعات
الإبداعية يف التنمية االقت�صادية،
ووج� � ��ود ف��ر���ص ع ��دي ��دة لتعزيز
التعاون والعالقات التجارية بني

بلدينا يف خمتلف امل �ج��االت ،مبا
يف ذلك الإع�لام الرقمي والإنتاج
ال�سمعي الب�صري� .إذ ي�ؤ�س�س هذا
البيان امل�شرتك ال ًّزخم للزيارات
امل�ستقبلية �إىل الإم��ارات ،من قبل
الوفود احلكومية الكندية ملوا�صلة
ا�ستك�شاف فر�ص التعاون الثنائي
يف قطاع الثقافة والإبداع".
و��س�ل��ط ال�ب�ي��ان امل���ش�ترك ال�ضوء
ع �ل ��ى ب �ع ����ض جم� � ��االت ال �ت �ع ��اون
امل �ح �ت �م �ل��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن مثل
ال��و� �س��ائ��ط ال��رق�م�ي��ة التفاعلية،
و�إن�شاء املحتوى و�إنتاجه يف القطاع
ال�سمعي الب�صري ،ون�شر الكتب
وال �ف �ن��ون امل���س��رح�ي��ة ،م��ع ال�سعي
مل�ع��اجل��ة ال �ع��وائ��ق وال �ت �ح��دي��ات يف
هذه القطاعات �إن وجدت.
وكجزء من البيان امل�شرتك ،ي�سعى
البلدان �إىل العمل على التدابري
الت�شريعية والتنظيمية ،مب��ا يف
ذل� ��ك امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة والدعم
احلكومي وو�ضع اال�سرتاتيجيات
يف جم� � ��ال ال ��رق� �م� �ن ��ة وح� �م ��اي ��ة
الرتاث ،و�أي�ضاً ت�ضمني الأ�صوات
املختلفة ع�ل��ى امل�ن���ص��ات الرقمية
لتمثيل ال�شباب وال �ن��وع والتنوع

العرقي.
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،اق�ت�رح البيان
امل�شرتك عقد اجتماعات �سنوية
ب�ي�ن اخل �ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص�ين يف

جم ��االت ال���ص�ن��اع��ات الإبداعية،
و�أي�ضاً بني رجال الأعمال وممثلي
اجل � �ه� ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة و� �ش ��رك ��ات
ال� �ق� �ط ��اع اخل ��ا� ��ص وامل�ؤ�س�سات

ال �ع ��ام ��ة ،ل �ت �ب��ادل الأف � �ك� ��ار حول
�أف�ضل املمار�سات واملو�ضوعات ذات
ال�صلة .اجلدير بالذكر �أن البيان
امل�شرتك غري ملزم قانوناً للدول

امل��وق�ع��ة ،وم��ن املحتمل �أن يطرح
امل��زي��د م��ن ق�ن��وات و�سبل التعاون
وال� �ف ��ر� ��ص يف ال� �ق� �ط ��اع الثقايف
والإبداعي يف كال البلدين.

الإمارات و�إ�سرائيل تطلقان دعوة م�شرتكة لتقدمي مقرتحات بحثية بيئية تعتمد على بيانات القمر اال�صطناعيVENS
•• �أبوظبي-وام:

دع��ت وك��ال��ة الإم ��ارات للف�ضاء و وزارة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا
الإ�سرائيلية ووكالة الف�ضاء الإ�سرائيلية اجلامعات واملراكز البحثية يف
دول��ة الإم ��ارات ودول��ة �إ�سرائيل �إىل تقدمي مقرتحات بحثية م�شرتكة
بناء على البيانات العلمية التي يجمعها القمر اال�صطناعي الإ�سرائيلي
الفرن�سي امل�صغر اخلا�ص بر�صد الغطاء النباتي والبيئة «.»VENµS
ي�أتي هذا امل�شروع امل�شرتك بناء على مذكرة التفاهم التي مت توقيعها
من قبل دولة االم��ارات وا�سرائيل بدبي يف �أكتوبر  ..2021فيما ت�أتي
ه ��ذه ال��دع��وة يف �إط� ��ار دع ��م ب��رن��ام��ج ف���ض��ائ��ي م�ت�ط��ور مل��راق�ب��ة الأر� ��ض
لأغرا�ض بيئية� ،إذ يعمل على جمع بيانات با�ستخدام التقنيات الف�ضائية
لال�ست�شعار عن بعد ،ويقوم بدور مهم يف الأبحاث العلمية القيمة حول
كوكب الأر�ض.
و متكن طريقة عمل الربنامج با�ستخدام م�ست�شعرات متنوعة ،من ر�صد
وا�ستك�شاف الظواهر املختلفة وتعزيز مراقبة موارد املياه والزراعة بدقة،

وا�ستك�شاف الغطاء النباتي وو�ضع خرائط الأرا�ضي ،وغريها من الأمور
ذات ال�صلة .و�سيح�صل املقرتح البحثي الذي �سيتم اختياره ،على متويل
قدره � 200ألف دوالر ،ب�شرط �أن يركز على ا�ستخدام حتليل البيانات
ال�ضخمة وال�ت�ق�ن�ي��ات ذات ال�صلة ب�ه��دف امل�ساهمة يف م���س�يرة التقدم
العلمي وامل�ساعدة يف التو�صل �إىل طرق �أف�ضل للعي�ش على كوكب الأر�ض
ب�شكل �أك�ثر ا�ستدامة .و بهذه املنا�سبة ،قالت معايل �سارة بنت يو�سف
الأم�يري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة رئي�س جمل�س �إدارة وكالة
الإمارات للف�ضاء " :تتزايد �أهمية التعاون الدويل الهادف �إىل اال�ستفادة
م��ن الف�ضاء بغر�ض حماية كوكب الأر� ��ض ،وت�ساعد ال�شراكة م��ع دول
�أخرى رائدة يف قطاع الف�ضاء يف تو�سعة قاعدة املعرفة العلمية العاملية
واحل�صول على البيانات الالزمة لتطوير حلول لأكرب التحديات التي
تواجه الب�شر" .و�أ�ضافت" :خالل �شهر االبتكار بدولة الإم��ارات ت�أتي
دعوة الباحثني داخل الدولة �إىل تقدمي مقرتحات م�شاريعهم امل�شرتكة
باال�ستفادة من البيانات الف�ضائية لتعزيز جهودنا الرامية �إىل امل�ساهمة
يف بناء اقت�صاد ف�ضاء مزدهر ..ون�سعى �إىل املزيد من فر�ص التعاون يف هذا

القطاع ،وندعم اجلهود العاملية لال�ستفادة من العلوم والتكنولوجيا حلل
التحديات البيئية واملناخية" .من جانبها قالت معايل �أوريت فركا�ش-
هات�شوين ،وزيرة االبتكار والعلوم والتكنولوجيا يف دولة �إ�سرائيل �" :إن
التعاون الف�ضائي املهم بني الإم ��ارات العربية املتحدة ودول��ة �إ�سرائيل
يو�ضح دور التكنولوجيا يف ترابط ال��دول و ي�ساعد القمر اال�صطناعي
" "VENµSيف �إيجاد حلول للتعامل مع التغري املناخي كما �سي�ساعد
البحث امل�شرتك دعم املوا�ضيع امل�شرتكة بني الدولتني ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بـالتكنولوجيا الزراعية واملناخ وغريها.
و�أ�ضافت � " :أود �أن �أعرب عن امتناين ملعايل �سارة الأمريي على التعاون
والر�ؤية امل�شرتكة فاحلكومات توقع اتفاقيات لكن الأ�شخا�ص هم الذين
ي�صنعون ال�سالم والتعاون الذي بد�أ اليوم هو دليل �آخر على ذلك".
يذكر �أن املقرتحات املقدمة يجب �أن تعتمد على بيانات القمر اال�صطناعي
امل�صغر اخلا�ص بر�صد الغطاء النباتي والبيئة « »VENµSوهو برنامج
م�شرتك بني وكالة الف�ضاء اال�سرائيلية ووكالة الف�ضاء الفرن�سية ..كما
يجب �أن تبنى املقرتحات يف جمال ر�صد الأر�ض مع الرتكيز على املراقبة

البيئية والزراعة وبحوث املياه ..و�أن يتم تقدمي املقرتحات ب�شكل م�شرتك
بني جمموعات بحثية �إماراتية و�إ�سرائيلية و�أن ت�ستخدم بيانات مهمة
القمر اال�صطناعي اال�سرائيلي الفرن�سي امل�صغر اخلا�ص بر�صد الغطاء
النباتي والبيئة « ،»VENµSعلى �أال تتجاوز فرتة امل�شروع العامني.
و يتعني على الفرق البحثية الإماراتية والإ�سرائيلية تقدمي املقرتحات
�إىل اجلهات كل على ح�سب بلده ،فمن جانب دولة الإمارات يتم التقدمي
عرب الربيد الإلكرتوين  ،Apps@space.gov.aeومن اجلانب
اال�سرائيلي يتم التقدمي عرب الرابط التايل https://kf.most.
 gov.ilوذل��ك يف م��وع��د �أق���ص��اه  16م��ار���س امل�ق�ب��ل .ي�شار �إىل �أنه
تتوافر معلومات كاملة ح��ول متطلبات التقدمي و�إر� �ش��ادات املقرتحات
والباحثني الإ�سرائيليني املحتملني عرب الرابط https://space.
Environmental-/20272/gov.ae/Page/20121
 Monitoringو�سوف يتم اختيار مقرتحات امل�شاريع الناجحة من
قبل جلنة �إماراتية �إ�سرائيلية م�شرتكة �ستقوم بتحديد امل�شروع الذي
�سيتم متويله.
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ت�أرجح موقف الكاتب ال�سيا�سي كيفن ويليام�سون من االتفاق النووي بني
اعتباره ميتاً �أو حمت�ضراً ،وا�صفاً حمادثات فيينا ب�ش�أن �إعادة �إحيائه بالرثثرة.
و�أ�شار يف جملة “نا�شونال ريفيو” �إىل �أنه وخالل والية باراك �أوباما ،تو�صلت
جمموعة � 1+5إىل اتفاق حمل ا�سماً عقيماً ومدعياً“ :خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة” .حتمل هذه الكلمات انطباعاً ب�أنها تقول �شيئاً ما ،من دون �أن تفعل
ذلك متاماً .بح�سب خطة العمل هذه ،وافقت �إيران على فر�ض بع�ض القيود
على تطوير برناجمها النووي ،لكنها مل توافق على التخلي عنه .باملقابل،
كانت �إيران �ستح�صل على تخفيف �أممي للعقوبات .كما العديد من امل�شاريع
الكبرية لإدارة �أوباما ،بدت خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة �أف�ضل على الورق
مما هي على �أر���ض الواقع .مع ذل��ك ،مل يكن النقاد ،خ�صو�صاً من اليمني،
معجبني ف�ع�ل ًا باخلطة كما ب��دت على ال ��ورق .وانتقد الكتاب ال�سيا�سيون
يف املجلة نف�سها االت�ف��اق ال�ن��ووي ،وو��ص��ف املر�شح �إىل الرئا�سة الأمريكية
حينذاك دونالد ترامب خطة العمل ب�أنها “�أ�سو�أ اتفاق مت التفاو�ض عليه”.

حمادثات فيينا ..ثرثرة واخليارات تتق ّل�ص
مع ذل��ك ،وجد ترامب �صعوبة يف اخل��روج من االتفاق النووي بعدما �أ�صبح
رئي�ساً ،مما دف��ع ج��ون بولتون يف � 2017إىل كتابة مقال يف املجلة نف�سها
مت�سائ ًال من خالله عن �سبب م�صادقة الإدارة مرتني على االتفاق وعما �إذا
كان ترامب هو املم�سك الفعلي بال�سلطة �أم م�ست�شاروه .بناء على طلب كبري
املخططني اال�سرتاتيجيني الأ��س�ب��ق يف البيت الأب�ي����ض �ستيف ب��ان��ون ،قدم
بولتون مقرتحات لالن�سحاب من االتفاق .رداً على ذلك ،قدمت �إدارة ترامب
�أداءه��ا املعتاد :نوبة غ�ضب وت�شنجاً مع القليل من املتابعة .ان�سحب ترامب
من االتفاق النووي وترك العمل امل�ضني غري منجز .ون�صح بولتون الإدارة
باتباع برنامج من الديبلوما�سية امل�ستدامة عرب “امل�شاورات املبكرة ،الهادئة
مع العبني �أ�سا�سيني مثل اململكة املتحدة ،فرن�سا� ،أملانيا� ،إ�سرائيل ،واململكة
العربية ال�سعودية” و”�إعداد الدفاع اال�سرتاتيجي املوثق عن االن�سحاب”.
وط��ال��ب بحملة ديبلوما�سية مو�سعة تعقب �إع�ل�ان االن�سحاب ب�شكل فوري

•• الفجر -جولييت �سودارين
ترجمة خرية ال�شيباين
ميلين�شون ،ماكرون ،لوبان ،زمور  ...كلهم يحاولون
�إغواء ناخبني جدد على هذا الربنامج ...ومبهارة
متفاوتة.
�صيف  ،2020نتذوق تدريج ًيا ملذات احلياة
الب�سيطة جمددا ،فقد �أ�صبح احلجر ال�صحي الأول
ذكرى غائمة .انتهى الأبرو عرب الزووم ،و�أم�سيات
الأربعاء التي نق�ضيها �أمام توب �شيف ،والري جو،
وعطلة نهاية الأ�سبوع �أمام تايجر كينج ،امل�سل�سل
الوثائقي عن مدير حديقة حيوان غريب الأطوار.
جددنا العهد مع الك�ؤو�س على الفريندا ،ومع املتاحف
ودور ال�سينما .ا�ستعدنا احلياة احلقيقية ...ثم
فج�أة ،يف  7يوليو  ،2020ا�صطدم اخليال بالواقع
مرة �أخرى:

فالريي بيكري�س
هن�أ الرئي�س �إميانويل ماكرون
خريجي املدار�س الثانوية اجلدد
ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ال�ف�ي��دي��و الق�صري
تيك ت��وك .ويف التعليقات ،كانت
املفاج�أة عامة�“ :إن عام 2020
غريب جدًا ما هذا” “ ،اخلطاب
ُونّ».
�أَ ْيق يِ
«كال�ش” �سيا�سي
يف اليوم التايل ،جاء دور نائب
ف��رن �� �س��ا امل �ت �م��ردة-امل��ر� �ش��ح الآن
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة -ج ��ان
ل��وك ميلين�شون لبدء ا�ستخدام
ال �ت �ط �ب �ي��ق .وك �م��ا ه ��و احل � ��ال يف
“كال�ش” ب�ين مغني ال ��راب ،ر ّد
ع�ل��ى ف�ي��دي��و �إمي��ان��وي��ل ماكرون
با�ستخدام كلمات �أغنية وجدان،
“ �أن �ي �� �س��ة “�“ :أنت ب �ع �ي��دا عن
عيني اذه��ب وتفقد باركور�سوب
اخلا�ص بك” ...مواجهة كالمية
ال ت�صدق.
«لطاملا �أردن��ا ال�ق��دوم �إىل تيك
توك منذ فرتة طويلة ،ولكن كان
علينا �إي �ج��اد الفر�صة املنا�سبة.
وخ �ط��اب “�إميانويل ماكرون”
ح��ول البكالوريا ال��ذي ا�ستهدف
ال� ��� �ش� �ب ��اب ع� �ل ��ى ال �ت �ط �ب �ي��ق ك ��ان
فر�صتنا� .أردن ��ا �أن ن��ذ ّك��ر عيوب
باركور�سوب” ،ي �ق��ول �أنطوان
ليومينت ،رئي�س االت�صال الرقمي
يف فريق جان لوك ميلين�شون.
م�ن��ذ ع��ام  ،2021مت اقتحام
من�صة ت�ي��ك ت��وك م��ن ق�ب��ل عدد
كبري من املر�شحني� :إريك زمور،
فابيان رو�سيل ،فلوريان فيليبو،
�أن � ��� ��س ك� ��زي� ��ب ،م� ��اري� ��ن ل ��وب ��ان،
ف��ال�يري بيكري�س ،يانيك جادو،
كري�ستيان توبريا  ...لذلك ميكن
�أن نرى يف خانة “لك” “مقاطع
الفيديو املتدفقة التي تظهر عند
ف �ت��ح التطبيق” م� ��رور �إيريك
زم��ور يف البولينج �أو ج��ان لوك
ميلين�شون وه��و يحت�سي ميلك
��ش�ي��ك �أو �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف
زيّ كرة القدم .ولكن ملاذا اقتحم
ال�سيا�سيون تيك توك؟
تبدو “كوال»
جتدر الإ�شارة ،اىل �إن التطبيق
ال��ذي ط��ورت��ه �شركة بايت دان�س
ال�صينية ق��د تطور منذ �إن�شائه
ع � ��ام  .2016و� �ش �ه��د و�صول
م���س�ت�خ��دم�ين ج ��دد خ�ل�ال فرتة
احل� �ج ��ر ال �� �ص �ح��ي الأول .كما
ي�ل�اح��ظ ل��وران ����س �أالرد ،عامل
االج� � �ت� � �م � ��اع ل�ل�ا�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات
الرقمية ،كان ال�شباب (31-18
عا ًما) هم من انظ ّم �إىل املن�صة يف
م��ار���س  .2020ب�ع��د احل�ج��ر يف
م��ار���س ،ك��ان  38.09باملائة من
امل���س�ت�خ��دم�ين ت �ت�راوح �أعمارهم
ب�ين  13و 17ع��ا ًم��ا ،وم��ن 18
�إىل  24عا ًما ( 36.85باملائة).
خالل هذه الفرتة ،كان للتطبيق
م � ��ا ال ي� �ق ��ل ع � ��ن  11مليون
م�ستخدم ن�شط �شهر ًيا يف فرن�سا،
�أي ما يقرب من �سد�س �إجمايل
ال �� �س �ك��ان .وه ��ذا ي�ع�ن��ي �أن هناك
ال �ع��دي��د م��ن ال���ش�ب��اب ع�ل��ى تيك
توك ميكن �أن ي�أمل ال�سيا�سيون

خ�صو�صاً يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط ،كما ببناء دعم داخلي و�أجنبي من خالل
تطوير وتنفيذ جهود ت�شريعية وديبلوما�سية عامة .لكن مل يحدث �سوى
القليل من ذلك ،وب�شكل عملي مل يتم تنفيذ �أي من هذه ال�سيا�سات بكفاءة
وفقاً لويليام�سون .لقد �أ�صر ترامب على �أنه ت�شاور ب�شكل مكثف مع حلفاء
الواليات املتحدة وعلى �أن بالده و�شركاءها الأ�سا�سيني “كانوا متحدين يف
فهم التهديد” وهو �أمر كان غري �صحيح ب�شكل وا�ضح و�شفاف .فقد �أ�صدر
ق��ادة فرن�سا و�أملانيا واململكة املتحدة بياناً م�شرتكاً �أع��رب��وا فيه عن “�أ�سف
وقلق” ب�سبب خطوة ترامب م�شددين على �أن االتفاق النووي كان فعا ًال و�أن
“العامل مكان �أف�ضل نتيجة لذلك” ،وهو �أمر ي�ؤكد الكاتب جمدداً �أنه غري
�صحيح ب�شكل وا�ضح و�شفاف .لقد كان الأوروبيون خمطئني جوهرياً ب�ش�أن
االتفاق النووي ،وقد �أو�ضح بولتون ذلك عرب الإ�شارة �إىل �صياغته الغام�ضة
واملبهمة كما �إىل تعبريه عن غياب يف التوازن ل�صالح �إيران .و�أ�شار يف الوقت

عينه �إىل انتهاكات طهران و�سلوكها غري املقبول على امل�ستوى اال�سرتاتيجي
الدويل ،مما يربهن ب�شكل قاطع عدم خدمة االتفاق النووي مل�صلحة الأمن
القومي الأمريكي .حتى �إدارة �أوباما �أدرك��ت �أن االتفاق النووي مل ي�صب يف
م�صلحة الواليات املتحدة فخافت من �إحالته �إىل جمل�س ال�شيوخ للم�صادقة
عليه .عالوة على ذلك مل ت�ؤخذ باالعتبار امل�صالح امل�شروعة حللفاء �أمريكا
الأ�سا�سيني يف ال�شرق الأو�سط واملت�أثرين مبا�شرة بهذا االتفاق ،وخ�صو�صاً
�إ�سرائيل ودول اخلليج .لكن االن�سحاب بب�ساطة من االتفاق وهدمه مل يكونا
كافيني بح�سب بولتون الذي طالب ب�ضرورة �إبداء وا�شنطن قيادتها عرب �شرح
ديبلوما�سي وعام لقرار عدم م�صادقة الإدارة عليه .مثل �أي حملة دولية ،يجب
�أن تكون احلملة اخلا�صة مقنعة و�شاملة ودقيقة وهادفة �إىل طم�أنة املجتمع
ال��دويل ب��أن ق��رار ال��والي��ات املتحدة �سيعزز الأم��ن وال�سالم الدوليني .كتب
ويليام�سون عن توفر اجتاهات عدة �أمكن �أن ت�سلكها الواليات املتحدة بعد
مغادرة االتفاق النووي .دافع ديفيد فرن�ش و�إي�لاي اليك عن تغيري النظام
يف �إيران عرب دعم وا�شنطن وت�شجيعها خل�صوم نظام املاليل الدميوقراطيني
والليبرياليني.

مارين لوبان

هل املر�شحون على حق...

�سباق الإليزيه يقتحم م�ضمار تطبيق تيك توك!...؟!

من م�صلحة ال�سيا�سيني االن�ضمام �إىل تيك توك حتى ال يرتكوا املجال ً
مفتوحا لليمني املتطرف

يف �إغوائهم.
هذا ما �أث��ار اهتمام فريق جان
لوك ميلين�شون .يو�ضح �أنطوان
ليومينت“ :من خالل االن�ضمام
�إىل ت�ي��ك ت ��وك� ،أردن � ��ا خماطبة
ج�م�ه��ور � �ش��اب ،غ�ي�ر م�ه�ت��م جدًا
ب ��ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ة� ،أو مي� �ت� �ن ��ع عن
الت�صويت” .وي�ضيف“ :نحاول
ال �ت��واج��د ع �ل��ى ج�م�ي��ع املن�صات
املتاحة ،في�سبوك ،تويرت ،تويت�ش،
�سناب �شات  ...اجلمهور يختلف
يف كل مرة».
فعال ،وفقًا لرتي�ستان مندي�س
فران�س ،الأ�ستاذ املحا�ضر امل�شارك
يف جامعة باري�س واملتخ�ص�ص يف
الثقافات الرقمية ،نالحظ بلقنة
اجل �م��اه�ير“ .فيما وراء �شا�شة
التلفزيون التي ال تزال موحدة،
ف� ��إن من��ط ا��س�ت�ه�لاك املعلومات
جم � ��ز�أ ل �ل �غ��اي��ة ،وال � �س �ي �م��ا بني
ال�شباب .ان�ه��م ي�ستقون االخبار
با�ستخدام املن�صات االجتماعية.
واذن ،للو�صول �إىل هذا اجلمهور،
يجب ا�ستخدام تلك املن�صات”،
يحلل الباحث.
على تيك توك ،ين�شر ال�سيا�سيون
ايديت (مقاطع فيديو بها �سل�سلة
م��ن ال�صور املتقطعة) ،ومقاطع
من املقابالت �أو اخلطب ،وكذلك
مقاطع فيديو �أك�ث�ر ا�سرتخا ًء.
ل �ك��ل م��ر� �ش��ح �أ� �س �ل��وب��ه اخلا�ص.
“بالن�سبة مل��اري��ن ل��وب��ان ،هناك
رغبة يف خلق ت�أثري القرب ،وهذا
يتطلب �ضبطا لل�صورة حمك ًما
للغاية ،وهناك الكثري من العناق

واحل�شود يف مقاطع فيديوهاتها.
�إميانويل ماكرون ،الأكرث ا�صالة،
ي�صور نف�سه� ،سلفي ،ويف قمي�ص،
على غ��رار �أوب��ام��ا .وب�شكل عام،
ي���س�ت���ض�ي�ف�ن��ا امل��ر� �ش �ح��ون داخ ��ل
ك��وال�ي����س احل�م�ل��ة ،ويف �أجوائهم
احل�م�ي�م��ة “ ،ي�لاح��ظ لوران�س
�أالرد.
ول�ك��ن لإث �ب��ات �أن �ه��م حمدثون

وم�ن�خ��رط��ون يف ال�ع���ص��ر ،عليهم
�إت� �ق ��ان ل �غ��ة ت �ي��ك ت� ��وك .املن�صة
ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن �آل� � � ��ة ل�ل�اجت ��اه ��ات
وامليمات ،والتي تختفي بال�سرعة
مثل الطريقة ال�ت��ي تظهر بها.
ع��ام  ،2017انطلق املر�شحون
لغزو ال�شباب بفالتر �سناب �شات؛
واليوم بالإحالة �إىل ثقافة البوب
الراهنة�“ .إنه مترين حقيقي يف

الأ��س�ل��وب والتوا�صل” ،يالحظ
لوران�س �أالرد.
على تيك توك ،ميتطي �إميانويل
م� ��اك� ��رون م ��وج ��ة جن � ��اح مقطع
الفيديو مع مكفالي وكارليتو.
يف �سبتمرب ،متنى عودة مدر�سية
طيبة و�صورة الثنائي يف يده .لكن
املر�شح الأك�ثر ا�ستخدا ًما لرموز
امل �ن �� �ص��ة ه ��و ع �ل��ى الأرج � � ��ح جان

لوك ميلين�شون .فهذا الأخري ال
ي�تردد يف عر�ض نف�سه يف حلقات
م�ضحكة .وهكذا ميكننا �أن نراه
يحت�سي ب�ه��دوء ��ش��راب��ه املف�ضل،
م�شروب ميلك �شيك بالفراولة
ال��ذي �أ�صبح مي ًما على ح�سابها��س�ت�ع��دادًا ملناظرته �ضد �إريكزم��ور يف �سبتمرب :يتبعه تعديلاً
ل �� �ص��ور خ���ص�م��ه “وهو يف �أ�سوا

تهيمن ح�سابات �إميانويل ماكرون وجان لوك ميلين�شون ،على مناف�سيها يف املن�صة

ايريك زمور

حال” على مو�سيقى قتالية.

ما وراء االنتخابات ،الو�صول
�إىل ناخبي امل�ستقبل
ال� �ظ� �ه ��ور “كول” يف عيون
ال�شباب �أمر جيد ،لكن هل ميكن
حقًا التحدث عن ال�سيا�سة على
تيك ت��وك؟ بالن�سبة لرتي�ستان
مندي�س فران�س ،ال م�شكلة .منذ
ف �ت�رة ط��وي �ل��ة�� ،س�م�ح��ت املن�صة
بن�شر مقاطع الفيديو ملدة دقيقة
واحدة كحد �أق�صى .والآن ،امتدت
تلك املدة �إىل ثالث دقائق.
«مي�ك��ن لل�سيا�سيني �أن ينقلوا
ر�سالة مف�صلة وقوية ومناق�شتها
م��ع �إك��راه��ات التطبيق” ،ي�شرح
الأك ��ادمي ��ي .امل���ش�ك�ل��ة الوحيدة:
ل� �ك ��ي ُت� � � ��رى ،ع �ل �ي��ك �أن تن�شر
الكثري .ويو�ضح “�أقل من �أربعة
�إىل خ�م���س��ة م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و يف
الأ� �س �ب��وع ،ال ت��دف��ع خوارزميات
امل�ن���ص��ة حم �ت��وى �صاحبه”� .إن
الرغبة يف دخول تيك توك تعني
ت�ب�ن��ي م�ن�ط��ق ال �ت��دف��ق :احتالل
املن�صة ،والتفاعل م��ع اجلماعة،
وم�ضاعفة الها�شتاج.
اليوم ،تهيمن ح�سابات اميانويل
م��اك��رون وج��ان ل��وك ميلين�شون،
ال �ت��ي ت���ض��م  2.8و 1.1مليون
م �� �ش�ت�رك ع �ل ��ى ال� � �ت � ��وايل ،على
مناف�سيها يف امل�ن���ص��ة .وتليهما
مارين لوبان ( 325900متابع)
و�إري � � � ��ك زمي � � ��ور (163200
م�ت��اب��ع) .وي�ج��د ب��اق��ي املر�شحني
� �ص �ع��وب��ة يف ال �ت �ج �م �ي��ع .ح ��وايل

�أداء �إميـانويـل ماكرون الأكثـر �أ�صالــة ،ي�صـور
نف�سه ب�صيغة �سيلفي ،وبقمي�ص على طريقة �أوباما

ميكن لل�سيا�سيني توجيه ر�سالة �شاملة وقوية
ومدعومة بحجج جيدة �ضمن �إكراهات التطبيق

اميانويل ماكرون

جان لوك ميلين�شون

 20000م �� �ش�ترك لفلوريان
ف �ي �ل �ي �ب��و ،و 2138م�شرتك
لفالريي بيكري�س ،و 438فقط
لـ يانيك جادو.
هل ميكن �أن يكون لـ تيك توك
ت�أثري على االنتخابات الرئا�سية
ل �ع��ام 2022؟ ال �� �ش��ك يف ذلك
وارد .ف �ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �صعوبة
الظهور على املن�صة ،تظل امل�شكلة
�وح��ا ه ��ي اجلمهور
الأك �ث��ر و� �ض� ً
امل�ستهدف وامل�ستخدم لتيك توك.
ال يتمتع معظم ه� ��ؤالء ال�شباب
ب�ع��د ب��احل��ق يف ال�ت���ص��وي��ت .ومع
ذل��ك ،بالن�سبة لفريق االت�صال
ملر�شح فرن�سا املتمردة ،ف�إن هذا ال
ميثل عقبة ،لأن الهدف خمتلف
مت ��ا ًم ��ا“ .ال ت�ق�ت���ص��ر ال�سيا�سة
على االنتخابات الرئا�سية ،يقول
�أن� �ط ��وان ل�ي��وم�ي�ن��ت� ،إن �ن��ا ن�سعى
لإقناع ناخبي امل�ستقبل”� .إذن هي
ا�سرتاتيجية لن�شر الأفكار ،على
املدى الطويل ،التي على املحك.
يجب �أال نن�سى �أن��ه م��ع حركة
ح �ي��اة ال �� �س��ود م�ه�م��ة ،والتغطية
الإع�ل�ام �ي��ة ل�ل��إب ��ادة اجلماعية
ل �ل ��أوي� � �غ � ��ور� ،أو االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة الأم��ري �ك �ي��ة� ،أ�صبح
ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق م � �� � �س � � ّي � ��� �ً�س� ��ا .ففي
و�� �س ��ط ت �� �ص �م �ي �م��ات الرق�صات
وال ��ر� � �س ��وم ��ات وال�سكات�شات،
ي�ت�ح��دث امل���س�ت�خ��دم��ون ال�شباب
ع � ��ن ال� �ع� �ن� ��� �ص ��ري ��ة وال� �ن� ��� �س ��وي ��ة
وال�ه��وي��ة اجلن�سية“ .هناك نوع
من ال�سيا�سة التحتية على تيك
ت ��وك .ف�م��ن خ�ل�ال احل��دي��ث عن
جت��ارب�ه��م ،يجمع ه ��ؤالء ال�شباب
خ�ب�رات �ه��م ال �ت ��ي ي �ت��م ت�صورها
وو� �ص �ف �ه��ا ب �ع��د ذل� ��ك ع �ل��ى �أنها
م�شكلة م�شرتكة” ،ي�شري لوران�س
�أالرد .وهي � ً
أي�ضا من�صة ا�ستوىل
عليها الن�شطاء من كل االطياف.
“يف الواليات املتحدة ،كان اليمني
البديل هو �أول من ا�ستوىل على
ه��ذا الف�ضاء” ،يتذكر تري�ستان
مندي�س فران�س.
واليوم� ،أ�صبحت قاعدة املعجبني
بـ �أري��ك زم��ور ن�شطة للغاية على
تيك ت��وك“ .ال غ��راب��ة يف ذلك”
بالن�سبة للباحث ،لأن “الأكرث
راديكالية ،هو الأك�ثر التزا ًما”.
على �سبيل املثال ،يحتوي الها�شتاج
 #زمور 2022على  124مليون
م�شاهدة ،مقارنة بـ  36.1مليون
م�شاهدة لـ  #ميلين�شون،2022
و 18.9م �ل �ي��ون م �� �ش��اه��دة ل �ـ #
ماكرون.2022
ووف � ًق��ا ل�ل�أك��ادمي��ي ،مي�ك��ن �أن
ت�صبح ه��ذه الظاهرة مقلقة .ان
ح�سابات دعم �إيريك زمور -التي
ميتلك بع�ضها بالت�أكيد قا�صرون
ت� �ب ��ث جل �م �ه��ور � �ص �غ�ير ال�سنعبارات ي�صفها تري�ستان مندي�س
فران�س ب�أنها “قذرة” و “�سامة”.
وبالتايل� ،إذا كانت هناك فر�صة
�ضئيلة لأن ت�ؤثر تيك ت��وك على
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة املقبلة،
ف � ��إن م��ن م���ص�ل�ح��ة ال�سيا�سيني
االن�ضمام �إىل تيك توك حتى ال
مفتوحا لليمني
ي�ترك��وا امل�ج��ال
ً
املتطرف.
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�سي�ؤل حتذر من «�أزمة» �إذا ا�ست�أنف ال�شمال جتارب ال�صواريخ
••�سيول�-أ ف ب

حذر رئي�س كوريا اجلنوبية �أم�س اخلمي�س يف مقابلة �أجرتها
معه وك��االت �صحافة �أجنبية ب�أن املنطقة قد ت�شهد “و�ضع
�أزمة” �إذا نفذت بيونغ يانغ تهديداتها با�ستئناف عمليات
�إطالق �صواريخ بعيدة املدى.
وق��ال مون جاي �إن يف مقابلة خطية مع وك��االت ال�صحافة
الدولية وبينها فران�س بر�س “�إذا و�صلت �سل�سلة عمليات
�إط�ل�اق ال���ص��واري��خ ال�ت��ي جتريها ك��وري��ا ال�شمالية �إىل حد
ا�ستئناف التجارب املعلقة على ال�صواريخ البعيدة املدى،
ف��إن �شبه اجلزيرة الكورية قد تعود ف��وراً �إىل حالة الأزمة

•• وا�شنطن-وكاالت

ب�ع��د ف�ت�رة ق���ص�يرة م��ن ب ��دء احلرب
ال �� �س��وري��ة ق�ب��ل � � 10س �ن��وات� ،أعلنت
الأق�ل�ي��ة ال�ك��ردي��ة ال�ت��ي ت�سيطر على
�شمال �شرق البالد عن منطقة حكم
ذات� � ��ي ،ح �ل �م��ت ب� � ��أن ت �ك ��ون “مدينة
فا�ضلة” م�ستق ّلة م�ت�ع�دّدة الأع ��راق
وت�ساوي بني اجلن�سني.
ل�ك��ن ب � اً
�دل م��ن ذل ��ك ،غ��رق��ت املنطقة
بحرب ال نهاية لها ،خا�ضعة لأهواء
ج�ي�ران �ه��م الأق � ��وي � ��اء �أي للحكومة
ال�سورية يف دم�شق وتركيا اً
�شمال .لكنّ
التهديد الأخري للحكم الذاتي الكردي
مت � ّث ��ل يف ع � ��ودة ت �ن �ظ �ي��م “داع�ش”،
وه��و تهديد م ��أل��وف ،وف� ًق��ا ل�صحيفة
“نيويورك تاميز” الأمريكية.

التي �شهدناها قبل خم�س �سنوات» .و�أج��رت بيونغ يانغ يف
ك��ان��ون الثاين/يناير �سل�سلة غ�ير م�سبوقة ت�ضمنت �سبع
جتارب من بينها جتربة لأقوى �صاروخ تطلقه منذ 2017
حني كان الزعيم كيم جونغ �أون يتحدى الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب .وعلقت بيونغ يانغ بعد ذلك جتاربها
ال�صاروخية فيما دخلت يف حوار مع الواليات املتحدة .والتقى
كيم وترامب ثالث مرات.
لكن املفاو�ضات متوقفة منذ ف�شل القمة الأخرية يف هانوي
عام  ،2019وهو ما اعتربه مون “م�ؤ�سفا جدا” م�ؤكدا �أنه
كان يجدر بالطرفني اعتماد �سيا�سة تدريج ّية �أكرث من �أجل
التو�صل �إىل اتفاق �أقل طموحا.

وكتب مون “لكان من الأف�ضل �إبرام “اتفاق كبري” .لكن �إن
كان ذلك يف غاية ال�صعوبة� ،أعتقد �أنه كان يجدر ال�سعي �إىل
+اتفاق �صغري +العتماد نهج تدريجي” ،م�ؤكدا �أن “التوا�صل
ال�ضروري” بينه وبني كيم جونغ �أون مل يتوقف رغم ذلك.
وب �ع��د ف���ش��ل ق�م��ة ه��ان��وي الأخ �ي��رة ب�ين ت��رام��ب وك �ي��م عام
� ،2019ضاعفت بيونغ يانغ جهودها لتطوير تر�سانتها
وهددت با�ستئناف جتاربها ال�صاروخية والنووية.
و�إن ك ��ان ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي احل ��ايل ج��و ب��اي��دن يعتمد
دبلوما�سية �أك�ثر فتورا جت��اه كوريا ال�شمالية� ،إال �أن مون
يتوقع عقد قمة جديدة بينه وبني كيم “يف نهاية املطاف”،
معتربا “�إنها م�س�ألة وقت فح�سب».

يتوهمون ب�أنه ميكنهم االعتماد على الواليات املتحدة حلمايتهم
ّ

حكما ً
�أكراد �سوريا �أرادوا ً
ذاتيا ف�سقطوا يف حرب ال تنتهي

هجوم �سجن احل�سكة
وذك� � � ��رت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة �أن اجلماعة
الإره��اب �ي��ة ع��ادت لتط ّل ب��ر�أ��س�ه��ا مرة
�أخ � ��رى م � ��ؤخ � � ًرا ،ب �ع��د ث�ل�اث �سنوات
م��ن ط��رد ال�ق��وة الع�سكرية الرئي�سية
يف ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة“ ،قوات �سوريا
الدميقراطية” التي يقودها الأكراد،
م�سلحي التنظيم من �آخ��ر رقعة من
اخل�لاف��ة امل�ع�ل�ن��ة يف ��س��وري��ا والعراق
مب�ساعدة التحالف الع�سكري بقيادة
الواليات املتحدة.
ففي  20يناير -كانون الثاين املا�ضي ،هاجمت عنا�صر
ان�ت�ح��اري��ة وم�س ّلحة م��ن “داع�ش” �سجن احل�سكة يف
حم��اول��ة لإط �ل��اق � �س��راح ح� ��وايل � 4آالف م �ق��ات��ل من
زمالئهم املحتجزين هناك.
وق��ال��ت ال�صيحفة �إن ال �ه �ج��وم ك ��ان دل �ي�ل ً
ا ع�ل��ى عودة
التنظيم �إىل املنطقة التي ت�ش ّكل جزءاً من منطقة احلكم
الذاتي ،وقاتلت “قوات �سوريا الدميقراطية” بدعم من
القوة الع�سكرية الأمريكية ،ملدة �أ�سبوعني تقريباً قبل �أن
ت�ستعيد ال�سيطرة على ال�سجن.
ومع ذلك ،على الرغم من ال�شراكة الع�سكرية الوثيقة
مع الواليات املتحدة التي ا�ستمرت ل�سنوات ،ف�إن الأكراد
ال حمفوفاً باملخاطر ،وفقاً
ال�سوريني يواجهون م�ستقب ً
لل�صحيفة.
منطقة احلكم الذاتي الكردية
يف عام  ،2012مت �إن�شاء منطقة احلكم الذاتي الكردية
يف �سوريا التي ت�ض ّم ما يقارب من ثلث البالد �شرق نهر
الفرات ،بعيدًا عن �سيطرة نظام ب�شار الأ�سد بعد انتفا�ضة
�شعبية يف موجة “الربيع العربي».
ويف واح��دة من �أك�ثر �ساحات املعارك تعقيداً يف العامل،

تتواجد القوات الأمريكية يف املنطقة مع انت�شار للقوات
الرو�سية املتحالفة مع حكومة الأ�سد ،التي �سمحت لها
ق��وات ال��دف��اع والأم ��ن ب��ال��دخ��ول ،كحماية �ضد التوغل
الرتكي ،قالت ال�صحيفة.
ويف ظل هذا التعاي�ش امل�ضطرب ،تنق�سم امل��دن الكربى
يف املنطقة ب�ين �سيطرة احلكومة ال�سورية وال�سيطرة
املحلية .وي�صطف ال�سكان الذين يدر�سون �أو يعملون
يف املنطقة ال�ت��ي ت�سيطر عليها احل�ك��وم��ة ع�ن��د نقاط
التفتي�ش ،بانتظار ال�سماح لهم باملرور .كما �أن الكثريين
يخ�شون االعتقال لدرجة ال ت�سمح لهم باملغامرة.
وي���س� ّم��ي الأك � ��راد امل�ن�ط�ق��ة ب �ـ “روج �آفا” ،وال �ت��ي تعني
“الغرب” ،يف �إ�شارة �إىل كرد�ستان الغربية وحلم طويل
الأمد بت�أ�سي�س دولة م�ستقلة متتد على املناطق الكردية
يف �سوريا والعراق و�إيران وتركيا.
�سالم اجتماعي وتعاي�ش
ووفقا لل��إدارة الإقليمية ،مي ّثل الأك��راد ما ال يقل عن
 55%من �سكان املنطقة املتم ّتعة باحلكم الذاتي البالغ
عددهم  4.6مليون ن�سمة .كما تعي�ش �أعداد كبرية من
العرب وامل�سيحيني الآ�شوريني� ،إىل جانب جمموعات �أق ّل

من الرتكمان والأرمن وال�شرك�س والأيزيديني.
وقال رئي�س ق�سم العالقات الدولية يف �إقليم كرد�ستان
ع �ب��دال �ك��رمي ع �م��ر ل�ل���ص�ح�ي�ف��ة“ :كانت ه �ن��اك حروب
طائفية يف �سوريا والعراق .ولكن يف منطقتنا ،حافظنا
على ال�سالم االجتماعي والتعاي�ش».
وتعتمد الإدارة الإقليمية على �شبكة من املجال�س متعدّدة
الأع ��راق وال��دي��ان��ات .وك��ل جلنة رئي�سية ير�أ�سها رجل
وام��ر�أة .كما تلعب الن�ساء دوراً ب��ارزاً كمقاتالت ،مبا يف
ذلك يف اخلطوط الأمامية .وقالت ال�صحيفة �إن “هذه
اخل�ط��وات نحو �ضمان ال�ت�ن�وّع وامل���س��اواة ب�ين اجلن�سني
بعيدة كل البعد عن معظم البلدان يف ال�شرق الأو�سط».
التهديد الرتكي
لكن خالل عمرها الق�صري ،واجهت املنطقة التي يقودها
الأك��راد تهديدات �أمنية واقت�صادية م�ستم ّرة من جميع
الأط ��راف تقري ًبا ،مب��ا يف ذل��ك م��ن احلكومة ال�سورية
و�أك��راد العراق املجاور يف ال�شرق .لكن التهديد الرتكي
هو الذي يلوح يف الأفق.
وغزت تركيا ،التي حاربت امل�سلحني الأك��راد يف الداخل
منذ عقود ،املناطق التي ت�سيطر عليها “قوات �سوريا

الدميقراطية” التي يقودها الأكراد
لإبعادها عن احل��دود .وتعترب �أنقرة
“قوات �سوريا الدميقراطية” تهديدًا
�أمن ًيا� ،إذ تنظر �إليها على �أنها جمموعة
“�إرهابية ترتبط ب�شكل مبا�شر بحزب
العمال الكرد�ستاين الذي يقود مترداً
�ضد الدولة الرتكية منذ عقود».
ويف امل �ق��اب��ل ،ي��رت �ب��ط �أك � ��راد العراق
بعالقات اقت�صادية وثيقة مع تركيا.
ويف ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي� ،أغ� �ل ��ق احل ��زب
ال� �ك ��ردي امل�ه�ي�م��ن يف ال� �ع ��راق ح ��دود
�إقليم كرد�ستان ال�ع��راق م��ع املنطقة
التي يقودها الأكراد يف �سوريا ،ما �أدى
�إىل �أزمة حمروقات ومواد غذائية.
و�أل �ق��ى م�ظ�ل��وم ك��وب��اين ،ق��ائ��د قوات
الأمن يف املنطقة ،باللوم على ال�ضغوط
الرتكية يف �إغالق العراقيني للحدود.
وكوباين م��درج على قائمة املطلوبني
يف ت��رك�ي��ا ،ويقيم يف ق��اع��دة م�شرتكة
مع القوات الأمريكية ،اختارها لردع
ت��رك�ي��ا ع��ن � �ش��نّ غ ��ارة ب �ط��ائ��رة بدون
طيار لقتله.
وق� ��ال ك ��وب ��اين ع ��ن ج�ي�ران ��ه الأك � ��راد
العراقيني“ :كالنا ك��ردي ،وعلينا �أن
ن�ساعد بع�ضنا البع�ض .لكن لديهم
م�صالح مع تركيا».

ال�شراكة مع وا�شنطن
وخ �ل��ال احل � ��رب م ��ع “داع�ش” قبل
�سنوات� ،أق��ام��ت “قوات �سوريا الدميقراطية” �شراكة
مهمة م��ع ال�ت�ح��ال��ف الع�سكري ال ��ذي ت �ق��وده الواليات
املتحدة ،والذي كان يقاتل امل�سلحني يف �سوريا والعراق.
وكانت امليلي�شيا تعترب القوة الربية الأك�ثر قوة عندما
يتع ّلق الأمر بقتال اجلماعة املتطرفة.
ودفع هجوم ال�سجن الأخري اجلي�ش الأمريكي �إىل القتال
يف معركة هي الأ�شد يف ال�سنوات الثالث الأخ�يرة منذ
نهاية داع�ش .وقال كوباين لل�صحيفة �إنه “بعد الهجوم
على ال�سجن ،مل يعد وجود  700جندي �أمريكي كاف ًيا.
�إننا بحاجة �إىل املزيد من القوات الأمريكية» .وقالت
“قوات �سوريا الدميقراطية” ،التي ت�ضم حالياً ما بني
� 80ألفاً �إىل � 100ألف مقاتل� ،إنها فقدت حوايل 13
�ألف ع�ضو يف احلرب لطرد “داع�ش” من املنطقة منذ
عام  ،2014و� 43آخرين يف معركة �سجن احل�سكة.
وختمت ال�صحيفة ب�أن “الأكراد ال�سوريني يتوهّمون ب�أنه
ميكنهم االعتماد على الواليات املتحدة حلمايتهم على
املدى الطويل ،لكنّ ال�شيء الوحيد امل�ؤكد هو �أن م�ستقبل
روج �آفا يعتمد بالكامل على قوى خارجة عن �سيطرتها،
و�أن��ه يف ه��ذا املجتمع الع�سكري� ،سيخو�ض جيل جديد
احلرب».

الوكاالت الأمنية الأمريكية تناق�ش �إعادة ت�صنيف احلوثيني منظمة �إرهابية

•• وا�شنطن-وكاالت

�أفاد م�صدران مطلعان �أن اجتماعاً
م�شرتكاً بني وكاالت �إنفاذ القانون
ع� �ق ��د ي � ��وم اجل� �م� �ع ��ة امل ��ا�� �ض ��ي يف
البيت الأب�ي����ض ملناق�شة �إمكانية
�إع��ادة ت�صنيف احلوثيني منظمة
�إرهابية ،بعد ا�ستهداف الإمارات

ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة� ،أف ��اد م�صدران
مطلعان �أن اجتماعاً م�شرتكاً بني
وك ��االت �إن �ف��اذ ال �ق��ان��ون ع�ق��د يوم
اجلمعة املا�ضي يف البيت الأبي�ض
ملناق�شة �إم�ك��ان�ي��ة �إع� ��ادة ت�صنيف
احل��وث�ي�ين منظمة �إره��اب �ي��ة ،بعد
ا� �س �ت �ه ��داف الإم � � � � ��ارات العربية
املتحدة ،وقال موقع “�أك�سيو�س”

�إن جمل�س الأمن القومي يف البيت
الأبي�ض يظهر انفتاحاً على خطوة
كهذه ،فيما تدعم وزارة اخلارجية
الأم��ري �ك �ي��ة ف��ر���ض ع �ق��وب��ات على
قيادات حوثية حمددة.
وك� � � ��ان امل � �ت � �ح� ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخلارجية الأمريكية نيد براي�س
قد �أعلن اخلمي�س املا�ضي �أن �إدارة

ب��اي��دن ل��ن ت�ت��وان��ى ع��ن ا�ستخدام
العقوبات والت�صنيفات �ضد قادة
احلوثيني والكيانات التي تتورط
يف هجمات ع�سكرية �ضد املدنيني
وترتكب انتهاكات حلقوق الإن�سان.
ك �ل��ك� ،أك� ��د ن��اط��ق ب��ا� �س��م جمل�س
الأم � ��ن ال �ق��وم��ي �إن ب ��اي ��دن قال
بالفعل �إن �إعادة ت�صنيف احلوثيني

قيد النظر .وبعدما �أعلن الرئي�س
الأمريكي جو بايدن قبل �أ�سبوعني
تقريبا �أن و�ضع ميلي�شيات احلوثي
ع �ل��ى ق ��وائ ��م الإره � � � ��ارب جم� ��دداً
ه ��و م �� �س ��أل��ة ق �ي��د ال �ن �ظ��ر ،رحبت
ال���س�ف��ارة الإم��ارات �ي��ة يف وا�شنطن
بالأمر ،م�ستنكرة �إطالق امليلي�شيا
لل�صواريخ البالي�ستية و�صواريخ

“كروز” ع�ل��ى الأه� ��داف املدنية.
واعتربت يف تغريدة عرب �صفحتها
الر�سمية يف تويرت� ،أن “الق�ضية
وا�ضحة ،وتتمثل ب�إطالق �صواريخ
ب��ال�ي���س�ت�ي��ة و�� �ص ��واري ��خ “كروز”
على الأه ��داف املدنية ،وا�ستمرار
ال �ع��دوان وحت��وي��ل م���س��ارات احلل
لدى ال�شعب اليمني».

موجة اغتياالت وحزمة �إجراءات ..ماذا يحدث يف «مي�سان» العراقية؟

•• بغداد-وكاالت

ح��ال��ة م��ن ال�غ�ل�ي��ان ت���ش�ه��ده��ا حم��اف�ظ��ة “مي�سان”،
جنوبي ال �ع��راق ،بعد م��وج��ة اغ�ت�ي��االت ط��ال��ت قا�ضياً
و�ضابطاً و�آخرها �أحد �أتباع التيار ال�صدري ،اعتربها
حمللون �أح��داث �اً “حتمل دالالت �سيا�سية وحماولة
لإرباك امل�شهد ،وت�صعيداً جديداً من قبل امليلي�شيات».
الأو�ضاع يف حمافظة مي�سان �أث��ارت ردود فعل وا�سعة،
كان بينها �إعفاء قيادات �أمنية وتوجيه رئي�س احلكومة
م�صطفى الكاظمي بت�شكيل قيادة عمليات للجي�ش يف
مي�سان ،وكذلك دعوة رئي�س التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر� ،إىل التهدئة ،الفتاً �إىل �أن هناك بُعداً �سيا�سياً
يف الأزمة.
�أزمات �سيا�سية
وت�ع�ق�ي�ب�اً ع �ل��ى م��وج��ة االغ �ت �ي ��االت ،ق ��ال الأك ��ادمي ��ي
العراقي واخلبري يف ال�ش�ؤون الإقليمية والدولية مثنى
العبيدي �إن ال�ساحة ال�سيا�سية يف العراق وال �سيما منذ
ع��ام  2003اع �ت��ادت م�شهد ارت �ب��اط اال�ضطرابات
الأمنية مع وجود الأزمات ال�سيا�سية.
و�أ�ضاف العبيدي ،يف ت�صريحات لـ”موقع �سكاي نيوز
عربية”“ :فمع ك��ل �أزم ��ة �سيا�سية نلحظ تطورات
�أمنية ��س��واء يف ت��زاي��د الن�شاطات الإره��اب�ي��ة �أو وجود
�أع�م��ال م�سلحة واغ�ت�ي��االت ،وه��و �أم��ر �أ�صبح وا�ضحاً
للأو�ساط العراقية ب�أن من يقوم بها على �صلة بقوى
�سيا�سية و�إن مل يتم الإف�صاح عنها ،و�أن تعلن كل القوى
ال�سيا�سية �شجبها ملثل هذه الأفعال».
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ذل ��ك ي�ع�ن��ي �أن “هنالك م��ن ي�سعى
لإعطاء ت�صور ب�أنه لن يكون خارج امل�شهد ال�سيا�سي يف
العراق ،و�إال ف�إنه ي�ستطيع �أن ي�ؤثر �سلباً على الأو�ضاع
ال�سيا�سية والأمنية يف البالد يف حال ا�ستبعاده».
�إرباك امل�شهد
من جانبه ،قال املحلل العراقي ها�شم عبد الكرمي� ،إن

حمافظة “مي�سان” �شهدت ،خ�لال الأ�شهر املا�ضية،
نزاعات ع�شائرية ت�صل �إىل حد املعارك الع�سكرية ،لكن
ما يحدث م�ؤخراً له دالالت �سيا�سية �ضمن حماوالت
قوى الإطار التن�سيقي لإرباك امل�شهد �أمام ال�صدر.
و�أ� �ض��اف عبد ال �ك��رمي ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن مي�سان م��ن ح�صة “التيار ال�صدري”
وحم��اف�ظ�ه��ا ع�ل��ي دواي ،ك��ان م��ر��ش��ح ال�ت�ي��ار لرئا�سة
الوزراء يف  ،2014غري �أنه يوجد باملحافظة ف�صائل
م�سلحة موالية لإي ��ران “الع�صائب” ال�ت��ي ير�أ�سها
قي�س اخل��زع �ل��ي ،وه��و م��ا يت�سبب يف ا��ش�ت�ب��اك��ات بني
اجلانبني من حني لآخر ،وحال وقوعها تعجز القوات
الأمنية عن التدخل ّ
لف�ضها� ،إ�ضافة �إىل انت�شار جتارة
املخدرات بها ب�شكل وا�سع.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن م��ا ي�ح��دث ه��و نتيجة �شحن وغ�ضب

مكتوم بعد نتائج انتخابات ت�شرين وما تالها ،وكانت
البداية منت�صف ال�شهر املا�ضي باغتيال القيادي يف
التيار ال���ص��دري م�سلم ع�ي��دان ،م��ن قبل جمهولني،
فيما ُو ّجهت �أ�صابع االتهام للع�صائب ،ومن ثم جرى
اغتيال ال�ضابط ح�سام العلياوي املح�سوب على الأخرية
ال�ت��ي ه ��ددت مب��زي��د م��ن ال�ف��و��ض��ى ن�ت��ج عنها بالفعل
مقتل القا�ضي �أحمد في�صل ،وكذلك كرار �أبو رغيف
املح�سوب على التيار ،م�ؤكداً �أن ما يحدث مبي�سان جزء
مما هو متوقع مع �إ�صرار ال�صدر على �إبعاد امللي�شيات
عن التحالف احلكومي ،وهو ما ي�ستدعي يقظة �أمنية
ملواجهة موجة الت�صعيد املقبلة.
�ساحة لت�صفية احل�سابات
وخ�لال اجتماع عقده الأرب�ع��اء مع القيادات الأمنية

يف مي�سان ،ح��ذر رئي�س ال ��وزراء م�صطفى الكاظمي،
م��ن حم ��اوالت ا��س�ت�غ�لال الأو� �ض ��اع ال��راه�ن��ة لإ�شاعة
الفو�ضى ،راف�ضاً حتويل العراق �إىل “�ساحة لت�صفية
احل�سابات».
وقال الكاظمي“ :منر اليوم بظروف �سيا�سية معقدة
ج��داً ..هذه املرحلة مف�صلية ومهمة ،وال يجوز لأحد
ا�ستغالل هذه الظروف لإ�شاعة الفو�ضى».
و�أ� �ض��اف �أن “جميع ال �ق��وى دون ا��س�ت�ث�ن��اء ،الأمنية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،مطالبة بالتحرك ال�سريع
وحتمل م�س�ؤولياتها” ،حم��ذراً من �أن “الفو�ضى ال
ترحم �أحداً ،واجلميع �سيدفع الثمن ،فعلينا �أن نعمل
معاً ،ونتعاون لن�صل �إىل النتائج املرج ّوة».
وتابع الكاظمي“ :نحن اليوم هنا يف حمافظة مي�سان
ل�ن�ق��ول للمجرمني� :ستنالون ال�ع�ق��اب ال�ق��ا��س��ي ،وال
يعتقد �أحد �أن ب�إمكانه �أن يعلو فوق القانون� ،أو ي�سعى
لإ�شاعة الفو�ضى دون حما�سبة».
ت�صعيد �سيا�سي
وت�ع�ل�ي�ق�اً ع�ل��ى الأو�� �ض ��اع ،دع ��ا رج ��ل ال��دي��ن العراقي
مقتدى ال�صدر� ،إىل التهدئة ،م�ؤكداً �أن الت�صعيد يف
املحافظة ت�صعيد �سيا�سي.
وقال ال�صدر يف بيان“ :على الإخوة يف التيار والع�صائب
التحلي بالهدوء ،وليجمعهم حممد ال�صدر �إن مل ُ
يك
مقتدى م�ؤه ً
ال لذلك عند بع�ضهم».
و�أ�ضاف�“ :أتفرقنا ال�سيا�سة؟ كال و�أل��ف كال ..ف�أنتم
�إخوة و�إن اختلفنا معهم �سيا�سياً �أو مل َ
نر�ض بالتحالف
معهم ،فت�صاحلوا بعيداً عن القيادات؛ ف�أنتم من �أب
واحد ومرجع واحد».
وتابع“ :حتى و�إن كان ا�ستهدافهم حمافظة مي�سان
احلبيبة والت�صعيد فيها ت�صعيداً �سيا�سياً م��ن �أجل
�إ� �س �ق��اط حم��اف�ظ�ه��ا� ،أو م��ن �أج ��ل ال���ض�غ��ط م��ن �أجل
التحالف..
فكل ذلك ال يحلل الدم العراقي ،ف�إياكم والتعدي على
الدين وال�شرع والقانون».

هوجن كوجن ت�سجل �أوىل وفاة بكوفيد 19-يف � 5أ�شهر

•• هوجن كوجن-رويرتز

ق��ال��ت ال���س�ل�ط��ات ال���ص�ح�ي��ة يف ه ��وجن ك ��وجن �إن م�سنا �أثبتت
فحو�صاته �إ�صابته مبر�ض كوفيد 19-ت��ويف ي��وم �أول �أم�س
الثالثاء ،يف �أول وف��اة حمتملة مرتبطة بفريو�س ك��ورون��ا يف
خم�سة �أ�شهر يف املدينة التي تواجه تف�شيا متزايدا للمر�ض.
وذك��رت حمطة (ت��ي.يف.ب��ي) نقال ع��ن م�صدر غ�ير حم��دد �أن
املدينة �أعلنت �أم�س الأربعاء عدد �إ�صابات قيا�سيا ال يقل عن
 .1160و�سجلت هوجن كوجن ما يتجاوز � 2600إ�صابة بقليل
على مدى الأ�سبوعني املا�ضيني مقارنة مع �إ�صابتني فح�سب يف
دي�سمرب كانون الأول .ويف املجمل �سجلت املدينة نحو 16600
�إ�صابة منذ بدء اجلائحة يف  2020و 213وفاة.
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عوا�صم
جاكرتا
�أع�ل��ن وزي��ر ال��دف��اع الإندوني�سي ب��راب��وو �سوبيانتو �أم����س اخلمي�س
توقيع عقد ل�شراء �ست مقاتالت فرن�سية من طراز رافال من �أ�صل
طلبية على  42طائرة .وقال �سوبيانتو بعد لقاء مع وزيرة اجليو�ش
الفرن�سية فلوران�س باريل يف جاكرتا “اتفقنا على �شراء  42طائرة
رافال” م�شريا �إىل “توقيع عقد على �أ ّول �ست” طائرات منها.
ومل ت�شرت �أك�ب�ر دول ج�ن��وب ��ش��رق �آ�سيا ط��ائ��رات مقاتلة فرن�سية
من قبل ،لكنها ت�سعى حاليا لتنويع حتالفاتها وم�صادر �إمداداتها
باملعدات الع�سكرية ،يف مواجهة تفاقم التوتر بني ال�صني والواليات
امل �ت �ح��دة يف م�ن�ط�ق��ة �آ� �س �ي��ا وامل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادي .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ت�سعى
فرن�سا لتوطيد العالقات مع �إندوني�سيا بعد ال�ضربة التي تلقتها
�إ�سرتاتيجيتها لتثبيت وجودها يف املنطقة العام املا�ضي جراء ف�سخ
كانبريا عقدا �ضخما ل�شراء غوا�صات فرن�سية على وقع �إعالن �إن�شاء
حتالف “�أوكو�س” الإ�سرتاتيجي بني �أ�سرتاليا والواليات املتحدة
واململكة املتحدة .و�صرحت باريل لل�صحافيني �أن “خيار �إندوني�سيا
هو خيار ال�سيادة واجل��ودة الفنية ،مع طائرة �أثبتت مرارا قدراتها
العمالنية» .ومتلك �إندوني�سيا �أ��س�ط��وال جويا ع�سكريا متقادما
يت�ألف ب�صورة رئي�سية م��ن ط��ائ��رات �إف� 16-أم�يرك�ي��ة وطائرات
�سوخوي رو�سية �سو 27-و�سو 30-وهي جتري مفاو�ضات مع عدد
من ال�شركاء لتجديد مقاتالتها.
باري�س
قالت �شرطة العا�صمة الفرن�سية باري�س �إنها قررت منع حمتجني
يطلقون على �أنف�سهم ا�سم “قافلة احلرية” من تنظيم احتجاجات
يف املدينة بني  11و 14فرباير� -شباط.
وانطلق املحتجون ب�سياراتهم من جنوب فرن�سا �أم�س الأول الأربعاء
فيما �أطلقوا عليه “قافلة احلرية” التي تهدف للتجمع يف باري�س
وبروك�سل للمطالبة ب�إنهاء قيود مكافحة كوفيد ،19-م�ستلهمني
ما فعله حمتجون �أغلقوا معربا حدوديا يف كندا.
وجتمع نحو  200حمتج يف �ساحة انتظار يف ني�س على �ساحل فرن�سا
املطل على البحر املتو�سط ولوح الكثري منهم بالأعالم الكندية يف
�إ�شارة �إىل �سائقي ال�شاحنات الذين ينظمون احتجاجا يف بالدهم
على قيود مكافحة اجلائحة.

وا�شنطن
ق��ال��ت ال���س�ل�ط��ات الأم��ري �ك �ي��ة �إن ��ه مت �إخ �ل�اء ��س�ب��ع م��دار���س �أغلب
تالميذها من ال�سود يف وا�شنطن ب�سبب تهديدات بوجود قنابل �أم�س
الأول الأربعاء ،و�أ�ضافت �أن مدر�سة ثانوية تلقت تهديدا �أم�س الأول
�أثناء زيارة زوج كامال هاري�س نائبة الرئي�س الأمريكي لها.
وقالت �إدارة �شرطة مقاطعة كولومبيا �إن �أربع مدار�س ثانوية عامة
وثالث مدار�س م�ستقلة تلقت تهديدات بوجود قنابل.
و�أعلنت �شرطة وا�شنطن الحقا “عدم وجود �أي مواد خطرية” يف
مدر�سة دن�ب��ار الثانوية التي ك��ان ي��زوره��ا دوج�لا���س �إمي�ه��وف زوج
هاري�س والذي جرى نقله �سريعا �إىل مكان �آمن بعد التهديد بوجود
قنبلة �أم�س .و�أكدت ال�شرطة عدم وجود متفجرات �أي�ضا يف املدار�س
الأخرى.
ومل ت�شر ال�سلطات �إىل وجود �أي �صلة عرقية يف موجة التهديدات
بالقنابل .وقالت ال�شرطة �إن واقعة �أم�س الأول مل تكن ت�ستهدف زوج
هاري�س على ما يبدو والذي كان يزور املدر�سة للم�شاركة يف االحتفال
ب�شهر تاريخ ال�سود.
لكن مثل هذه احل��وادث �أث��ارت خم��اوف بني جمتمعات ال�سود التي
ت�شعر بالفعل بالقلق من �سل�سلة تهديدات بالقنابل تلقتها ما ال
يقل عن  12كلية وجامعة تاريخية لل�سود الأ�سبوع املا�ضي يف �أنحاء
البالد.
ومل يتم العثور على متفجرات يف �أي من تلك الكليات واجلامعات،
لكن مكتب التحقيقات االحتادي يتوىل التحقيق يف هذا الأمر.

بريطانيا ت�ضع  1000جندي يف حالة ت�أهب

•• لندن-رويرتز

�أمرت بريطانيا  1000من جنودها باال�ستعداد لتقدمي الدعم يف حالة
ح��دوث �أزم��ة �إن�سانية نتيجة �أي هجوم رو�سي على �أوكرانيا ،وذل��ك قبيل
زي ��ارة رئي�س ال� ��وزراء ب��وري����س جون�سون ل��زع�م��اء حلف �شمال الأطل�سي
وبولندا �أم�س اخلمي�س.
وي��زور جون�سون بروك�سل ووار�سو للت�أكيد على �ضرورة التم�سك مببادئ
احللف ،وبحث الطرق التي ميكن لربيطانيا من خاللها تقدمي الدعم
الع�سكري ،مع ح�شد رو�سيا قواتها قرب حدود �أوكرانيا.
ت��أت��ي زي ��ارة جون�سون و��س��ط م��وج��ة م��ن الدبلوما�سية ال�ع��امل�ي��ة .والتقى
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون مع نظريه الرو�سي فالدميري بوتني
هذا الأ�سبوع ،ومن املقرر �أن تعقد كامال هاري�س نائبة الرئي�س الأمريكي
اجتماعات مبا�شرة مع حلفاء و�شركاء للواليات املتحدة يف م�ؤمتر ميونيخ
للأمن الأ�سبوع القادم.
وي��زور وزي��را اخلارجية والدفاع الربيطانيان مو�سكو هذا الأ�سبوع �أي�ضا
لإجراء حمادثات مع نظرييهما هناك.
وقال جون�سون يف بيان “ال يزال التزام اململكة املتحدة را�سخا جتاه دعم
الأمن الأوروبي ...يتعني علينا كتحالف �أن نحدد خطوطا ونكون وا�ضحني
ب�أن هناك مبادئ لن نتنازل ب�ش�أنها».
وكرر مكتب جون�سون يوم الأربعاء �أن �أي توغل ع�سكري رو�سي يف �أوكرانيا
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي على الأرجح �إىل نزوح جماعي على حدود �أوروبا ،وهو ما
�سي�ؤثر على دول منها ليتوانيا وبولندا.
وق��ال مكتب جون�سون �إن رئي�س ال��وزراء �سيبحث �أي�ضا مع الأم�ين العام
حللف الأطل�سي ين�س �ستولتنربج عر�ض اململكة املتحدة لتعزيز دفاعات
احل�ل��ف مب��ا يف ذل��ك م�ضاعفة ع��دد ال�ق��وات يف ليتوانيا ون�شر م��زي��د من
الطائرات املقاتلة يف جنوب �أوروبا ،و�إر�سال �سفينة الدورية ترينت ومدمرة
�أخرى �إىل �شرق البحر املتو�سط.
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�أوروبا ال�شرقية مرتابة من التجاذب بني رو�سيا والغرب

•• وار�سو�-أ ف ب
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يف مواجهة �أخطر �أزمة يف العالقات بني رو�سيا والغرب منذ احلرب الباردة،
حتافظ دول الكتلة ال�شيوعية ال�سابقة على مواقف حازمة حم��ذرة من �أي
ت�سوية مع مو�سكو.
اخلطاب الفرن�سي حول القلق “امل�شروع” لرو�سيا من جهة والروابط الوثيقة
يف جمال الطاقة بني �أملانيا ورو�سيا من جهة �أخرى جتعل دوال مثل بولندا
ودول البلطيق مرتابة حيال دبلوما�سية القوى الكربى.
�شدد ب��اول �سولوك مدير املكتب البولندي لالمن القومي يف حديث مع
التلفزيون الر�سمي هذا الأ�سبوع على ان “بولندا تتخذ املوقف الأكرث حزما
والأكرث ت�صميما حيال ما تقوم به رو�سيا».
وكان يتحدث بعد االجتماع الذي عقد الثالثاء يف برلني بني زعماء فرن�سا

و�أملانيــــا وبولنــــدا ومتحـــور حــــول املـــــ�أزق مع رو�ســــــــيا التي يثيــــــــر تعزيـز
قواتها على احل��دود الأوكرانيــــــــة امل�خ��اوف من ان��دالع ح��رب على �أبــــــواب
�أوروبا.
ي�صر ال��رئ�ي����س ال�ب��ول�ن��دي �أن��دري��ه دودا ع�ل��ى � �ض��رورة ق�ي��ام ال�غ��رب “بر�ص
ال�صفوف” قائال “علينا �أن نظهر �أنه من امل�ستحيل ك�سرنا».
الأربعاء كان ت�صريح رئي�سة الوزراء اال�ستونية كايا كاال�س مماثال حيث قالت
“لن نقوم ب�أي تنازل حول املبادئ الأ�سا�سية ،مبا ي�شمل حق كل �أمة يف اختيار
طريقها ،علينا �أن نبقى حازمني ومتحدين».
تطالب رو�سيا مبنع دائ��م لأوكرانيا ،اجلمهورية ال�سوفياتية ال�سابقة ،من
االن�ضمام اىل حلف �شمال االطل�سي وتريد من احللف تقلي�ص وج��وده يف
الدولة ال�شيوعية ال�سابقة.
يقول اخلبري ال�سيا�سي يف وار��س��و مار�سني زابوروف�سكي “لي�س �سرا” �أن

يف مياه عكرة

بولندا تعتمد مقاربة خمتلفة عن تلك التي تنتهجها �أملانيا وفرن�سا يف الأزمة
الأوكرانية.
وق��ال املدير ال�سيا�سي ملعهد الأبحاث “غلوب�سيك” �إن “بولندا تعترب �أ�شد
م�ؤيد لأوكرانيا يف �أوروبا .لدينا �أطول حدود معها و�أكرب �شتات».
و�أ�ضاف زابوروف�سكي�“ ،إذا وقعت �أوكرانيا يف دائرة النفوذ الرو�سي �إىل الأبد
ف�سيكون لذلك عواقب �سلبية مبا�شرة على �أمن بولندا».
الأم��ر نف�سه ينطبق على دول البلطيق التي تبدو ،بح�سب قوله ،متحم�سة
�أكرث للحرب وزودت �أوكرانيا ب�أ�سلحة حتى قبل بولندا.
ي�ق��ول فوي�سي�ش برزيبيل�سكي رئ�ي����س حت��ري��ر م��رك��ز الأب �ح��اث “في�شغراد
�إن�سايت” �إن “دول �أوروبا الو�سطى وال�شرقية كلها �شهدت االحتالل الرو�سي
الذي منعها لفرتة طويلة من االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي».
بدا الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني مدركا للو�ضع الدقيق لهذه الدول

رغم انه ينكر ان يكون قلقها مربرا.
وقال هذا الأ�سبوع خالل م�ؤمتر �صحفي عقده مع نظريه الفرن�سي �إميانويل
ماكرون �إن “دول البلطيق ودوال �أخرى ،جرياننا ،تقول �إنها ال ت�شعر بالأمان.
ملاذا؟ هذا غري وا�ضح».
و�شدد على �أنه “يف مطلق الأحوال� ،إنها ت�ستخدم ذلك ذريعة لبناء �سيا�سات
معادية لرو�سيا م�ؤكدا �أنها “متد �أوكرانيا ب�أ�سلحة متطورة».
بح�سب برزيبيل�سكي فانه ،مقارنة بالغرب �أظهرت �أوروبا الو�سطى “ت�صميما
على التحرك كدعم مبا�شر لأوكرانيا».
و�أ�ضاف �أنه رغم رغبة بوتني يف ر�ؤية �أوروبا مق�سومة فانه “ت�سود الوحدة”
ولي�س هناك �أي �شعور بان فرن�سا و�أملانيا تريدان بيع �أوروبا الو�سطى.
يف املقابل هناك “�شعور بارتياب �إزاء واقع �إن النخب يف هذه ال��دول ال ترى
بنف�س الو�ضوح التهديد” املخيم.

فالدميري بوتني على ظهر ال�سفينة ر�شيقة  29 ،مايو قبالة �سوت�شي

�أملانيا :يخت بوتني يغادر هامبورغ على عجل!...

من املمكن �أن يكون الرو�س قد خافوا من تعر�ض اليخت الرئا�سي لإجراءات انتقامية
•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أب �ح ��رت ال���س�ف�ي�ن��ة “ر�شيقة”،
ال� �ت ��ي ي �ب �ل��غ ط��ول �ه��ا  82م �ت��راً،
باجتاه كالينينغراد بعد مغادرتها
املياه الأملانية ب�سرعة يوم االثنني
املا�ضي .خ��روج قد يكون مرتبطا
باخلوف من العقوبات على خلفية
الأزمة الأوكرانية.
كانت را�سية منذ ع��دة �أ�شهر يف
أمواجا،
هامبورغ دون �أن حت��دث � ً
وك ��ان ��ت مت ��ر دون �أن يالحظها
�أح ��د ت�ق��ري� ًب��ا رغ��م ط��ول�ه��ا البالغ
 82م �ت� ً�را وم �ظ �ه��ره��ا الفاخر.
اىل ان الح �ظ ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة كيلر
ناتريخنت ،وه��ي �صحيفة حملية
يف � �ش �م��ال �أمل ��ان� �ي ��ا ،وج ��وده ��ا بعد
ظهر ي��وم الأح ��د .جت��در الإ�شارة
اىل �أن ال �� �ص��ورة ك��ان��ت مفاجئة:
يف خ�ضم �أزم��ة دبلوما�سية رو�سية

�أوروب� �ي ��ة ح ��ول �أوك ��ران� �ي ��ا ،ير�سو
يخت “ر�شيقة” ،وه��و يخت تابع
لفالدميري ب��وت�ين ،دون ازع��اج يف
�أك�ب�ر م�ي�ن��اء يف �أمل��ان �ي��ا .ول�ي����س يف
�أي مكان ،مبا �أن ال�سفينة كانت يف
حو�ض بناء ال�سفن اخلا�ص ب�شركة
بلوم  +فو�س بجوار �سفينة حربية
�أمل��ان �ي��ة ،ك��ورف�ي��ت �K130إمدن،
التي يتم جتميعها.
ل� �ك ��ن ،يف ال� �ي ��وم ال� �ت ��ايل لهذا
االكت�شاف ،رفعت ال�سفينة الرو�سية
امل ��ر�� �س ��اة ،وغ � � ��ادرت ي� ��وم االثنني
ف�ج��را ،ميناء ه��ام�ب��ورغ واندفعت
�إىل ق �ن��اة ك �ي��ل ،ال �ت��ي ت��رب��ط بحر
ال�شمال ببحر البلطيق .وهدف
“ر�شيقة” هو مياه كالينينغراد،
اجل �ي��ب ال ��رو� �س ��ي امل �ح��ا� �ص��ر بني
بولندا ودول البلطيق .وظهر يوم
الثالثاء� ،شوهد اليخت يبحر يف
خليج بومريانيا ،يف موقع مارين

ترافيك املتخ�ص�ص ،متجهًا �شرق
بحر البلطيق.

انتقام حمتمل
ملاذا هذا الت�سرع يف املغادرة ،بعد
ثالث ع�شرة �ساعة فقط من ظهور
�أول مقال �صحفي على الإنرتنت؟
“من ال��وا� �ض��ح �أن ��ه ه ��روب خو ًفا
م��ن ال�ت�ع��ر���ض للحجز” ،ت�سخر
� �ص �ح �ي �ف��ة ب �ي �ل��د ،يف �إ� � �ش � ��ارة �إىل
الأع � �م� ��ال االن �ت �ق��ام �ي��ة املحتملة
املتعلقة بالو�ضع يف �أوكرانيا .فهل
ال ��رو� ��س حم �ق��ون يف اخل� ��وف من
م���ص��ادرة ممتلكات ب��وت�ين؟ ت�س�أل
�صحيفة التابلويد الأملانية.
من وجهة النظر الرو�سية ،على ما
يبدو ،نعم”.
ام� ��ا يف امل ��ان� �ي ��ا ،ف �ت �ت �ب �ل��ور ق�ضية
العقوبات ،على �سبيل املثال ،حول
خ��ط �أن��اب �ي��ب ال �غ��از ن ��ورد �سرتمي

 2ب�ين رو� �س �ي��ا و�أمل��ان �ي��ا ،ال ��ذي مت
االن �ت �ه��اء م �ن��ه م� ��ؤخ� � ًرا ول �ك �ن��ه يف
انتظار ال�ضوء الأخ�ضر من منظم
الطاقة الأمل��اين .ويف ح��ال حدوث
غ��زو لأوك��ران �ي��ا ،ت��رغ��ب وا�شنطن
يف منع دخ��ول��ه اخل��دم��ة ،غ�ير انه
داخ ��ل �أمل��ان �ي��ا ال �ت��ي ت���س�ت��ورد ثلث
غ��ازه��ا م��ن رو��س�ي��ا ،يثري املو�ضوع
االنق�سام.
يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،م ��ن املمكن
�أن ي �ك��ون ال��رو���س ق��د خ��اف��وا من
تعر�ض اليخت الرئا�سي لإجراءات
ان �ت �ق��ام �ي��ة .ف �م �غ��ادرت��ه ال�سريعة
تتناق�ض ،يف كل االحوال ،مع مدة
�إق��ام �ت��ه يف �أمل��ان �ي��ا حت��ت ال � ��رادار.
وبح�سب كيلر ناخريخنت ،و�صلت
ال�سفينة �إىل حو�ض بناء ال�سفن يف
هامبورغ يف �سبتمرب املا�ضي .وكان
ي �خ��ت ب��وت�ي�ن ق ��د خ���ض��ع لعملية
جت��دي��د ك��ام �ل��ة ،و�إ�� �ص�ل�اح �شامل

ملحركاته ،و�أ�ضيفت له �شرفتني.
يخوت رو�سية
�أخرى يف هامبورغ
وردا ع� �ل ��ى �� � �س� � ��ؤال م� ��ن قبل
ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ال �ي��وم �ي��ة الأمل ��ان� �ي ��ة،
رف�ضت جمموعة لور�سن ،املالكة
ل�ل���ش��رك��ة امل���ص�ن�ع��ة ب �ل��وم  +فو�س،
ال�ت�ع�ل�ي��ق ،م���س�ل�ط��ة ال �� �ض��وء على

ال�ت�ك�ت��م امل�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه م��ع زبونها.
وهو لي�س الرئي�س الرو�سي نف�سه،
وامن ��ا وك��ال��ة ت�ت�ع��ام��ل يف امل�سائل
املالية بد ًال من فالدميري بوتني،
ك �م��ا �أ� � �ش� ��ارت ��ص�ح�ي�ف��ة همربغر
مورجنبو�ست.
قبل ال ّر�س ّو يف هامبورغ ،كان على
“ر�شيقة” �أن تطوف كامل �أوروبا.
لأن اليخت يف ال�صيف املا�ضي ،كان

ال ي��زال يبحر يف البحر الأ�سود.
ويف �شهر مايو ،ا�ستقبل فالدميري
ب � ��وت �ي��ن ع � �ل� ��ى م� �ت� �ن ��ه ال ��رئ� �ي� �� ��س
البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شينكو
قبالة �سواحل �سوت�شي.
ل �ق��د ج ��رت ال� �ع ��ادة �أن تتوقف
ال�ي�خ��وت ال��رو��س�ي��ة يف هامبورغ:
ت���ش�ير ك�ي�ل��ر ن��ات��ري �خ�تن� ،إىل �أن
�أك�ب�ر م�ي�ن��اء يف �أمل��ان �ي��ا ي�ست�ضيف

حال ًيا لونا (بطول  112م ً
رتا)،
وه� ��و ع �ل��ى م �ل��ك رج� ��ل الأع� �م ��ال
فرخاد �أحمدوف� ،أو دلبار (بطول
 156م �ت � ً
را) امل �م �ل��وك م��ن قبل
رج��ل الأع �م��ال �ألي�شر عثمانوف.
ب��ال�ت��أك�ي��د امل �ل� ّ
اك رو�� ��س ،ولكنهم
ح��ال� ًي��ا يف م��رم��ى ال �ن�يران بدرجة
�أقل من �سيد الكرملني.
عن ليربا�سيون

الآالف يتظاهرون يف الأرجنتني �ضد اتفاق مع �صندوق النقد
•• بوينو�س اير�س�-أ ف ب

تظاهر �آالف الأرجنتينيني يف بوين�س �آير�س للتنديد باتفاق مت التو�صل
�إليه بني حكومة الرئي�س �ألربتو فرنانديز من ي�سار الو�سط و�صندوق
النقد الدويل ب�ش�أن �سداد قر�ض بقيمة  44مليار دوالر .وجتمع نا�شطون
من نحو  200منظمة �أمام الق�صر احلكومي �أو “كازا روزادا».
وقالت النائبة مرييان بريغمان من “جبهة الي�سار والعمال” لوكالة
فران�س بر�س �إن على حكومة فرنانديز �أن “تتذكر التاريخ الأرجنتيني:
جميع االت �ف��اق��ات م��ع ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل م�ن��ذ ع��ام  1983جلبت
الفو�ضى ،وانتهت بتعديالت (هيكلية) ،وت�ضخم مفرط و�أزمات اجتماعية
هائلة» .و�أ�ضافت �أنه يجب على احلكومة “�أن تثبت ما الذي يجعل الأمر
خمتلفا” هذه املرة.
وكان الرئي�س الأرجنتيني قد �أعلن يف  28كانون الثاين/يناير عن اتفاق
جديد مع �صندوق النقد ال��دويل لإع��ادة جدولة قر�ض بقيمة  44مليار
دوالر مت منحه عام � 2018إىل حكومة �سلفه ماوري�سيو ماكري .ومبوجب
•• عوا�صم-وكاالت

ي�ؤ�س�س اح�ت�م��ال ح��دوث اجتياح
رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا جمموعة من
امل�شاكل التي مل ي�شهدها العامل
منذ احلرب العاملية الثانية.
ي ��رى ال��زم �ي��ل ال� �ب ��ارز يف معهد
بروكينغز توما�س راي��ت �أن هذه
امل �� �ش��اك��ل ال ت �� �ص �ل��ح ملفاو�ضات
دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة من��وذج �ي��ة هادفة
لإي �ج��اد ت���س��وي��ة ،ك�م��ا ال تنا�سب
جيداً �أدوات الردع التقليدية.
ف��االج �ت �ي��اح ق��د ي �ح��دث ب�صرف
ال� �ن� �ظ ��ر ع� ��ن رد ال� � �غ � ��رب ،لكن
ال �ف��ر� �ص��ة ال��وح �ي��دة مل�ن�ع��ه تقوم
ع�ل��ى ن�ه��ج “البابني املنزلقني”
ل�صقل خيارات الرئي�س الرو�سي
ف �ل��ادمي �ي��ر ب� ��وت �ي�ن ومفاقمة
مع�ضالته.
�أو�� � �ض � ��ح راي � � ��ت يف جم� �ل ��ة “ذي
�أتالنتيك” �أن هذا النهج ي�ستلزم
م��زي�ج�اً م��ن اخل �ط��وات ال�ت��ي قد
ت��زي��د ال �ت ��وت ��رات م ��ع رو� �س �ي��ا يف
امل��دى القريب ،مثل ن�شر املزيد
من اجلنود يف �أوروب ��ا ال�شرقية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل م���س��ار ديبلوما�سي
طموح ملناق�شة الهيكلية الأمنية
الأوروبية.
�أع� � � ��رب ب �ع ����ض امل ��راق� �ب�ي�ن عن
قلقهم من �أن هذين العن�صرين
م�ت�ن��اق���ض��ان ،لكنهما يف الواقع
متكامالن وجزء من ا�سرتاتيجية
واح� � ��دة ،ح �ي��ث ي �ع��د ك ��ل عن�صر
�ضرورياً لنجاح الآخر.
هدفان لبوتني
مل ينظر بوتني قط �إىل �أوكرانيا
ك��دول��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة وه ��و ق �ل��ق من
ابتعادها ع��ن مو�سكو وانتقالها
�إىل الغرب.
وت�سارع هذا الأمر بعد االجتياح
ال��رو� �س��ي اجل��زئ��ي لأوك��ران �ي��ا يف
 .2014ب�شكل �أو� �س��ع ،لبوتني

ه��دف��ان غ��ال�ب�اً م��ا يعلن عنهما.
الأول ه � ��و ع� �ك� �� ��س م � ��ا �أم� �ك ��ن
م ��ن م �ف��اع �ي��ل ان� �ه� �ي ��ار االحت � ��اد
ال���س��وف�ي��ات��ي ال ��ذي و��ص�ف��ه ب�أنه
�أع� �ظ ��م ك ��ارث ��ة ج�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة يف
القرن الع�شرين.
ال� �ه ��دف ال� �ث ��اين ه ��و ا�ستبدال
ال �ه �ن��د� �س��ة الأم �ن �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ح �ق ��وق �سيادية
مت�ساوية جلميع ال��دول ب�صرف
ال�ن�ظ��ر ع��ن حجمها ،مب��ا يعطي
رو��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ا ن �ف �ـ��وذاً ي�ت�م��ا��ش��ى مع
قوتها.
م��ن ه �ن��ا ،ط��ال �ب��ت رو� �س �ي��ا حلف
�شمال الأطل�سي (ن��ات��و) ب�إغالق
الباب �أم��ام �أع�ضاء جدد وب�إعادة
االنت�شار الع�سكري �إىل م��ا كان
عليه �سنة .1997
تغريت ا�سرتاتيجيته؟
ح �ت��ى ال � �ي ��وم ،ت ��اب ��ع راي� � ��ت ،كان
ب��وت�ين را��ض�ي�اً ع��ن ال�سعي بقوة
ن�ح��و ه��ذي��ن ال �ه��دف�ين بطريقة
تدريجية من دون �أن ي�صل �إىل

�أي اجتياح رو�سي �سيكون كارثي ًا ل�سائر �أوروبا

هل يحل نهج «البا َبني املنزلقني» �أزمة �أوكرانيا؟
ح��د �شن ح��رب وا�سعة .املحللون
متفاجئون مم��ا يبدو �أن��ه تغيري
يف ن�ه�ج��ه ،م��ع ق��وة غ��زو راب�ضة
بالقرب من احلدود مع �أوكرانيا.
يقول البع�ض �إن اال�سرتاتيجية
ال ت ��زال ه��ي نف�سها – ال ينوي
ال��رئ�ي����س ال��رو� �س��ي ��ش��ن اجتياح
� �ش��ام��ل ،ب ��ل ا� �س �ت �خ��دام احل�شد
الع�سكري كنفوذ.
ويناقـــــ�ش البع�ض الآخر �أن بوتني
ي��رى ف��ر��ص��ة �سانحة م��ع ت�شتت
الغرب وغياب رغبته باملقاومة.
ال� �ي ��وم ،ويف ال �ع �ق��د ال �ث��ال��ث من
حكمه ،ينظر بوتني �إىل �إرثه.
لهذا ال�سبب ،قد ال يكون ال�س�ؤال
ال�صحيح بح�سب ال�ك��ات��ب “ملاذا
الآن؟” ب��ل “�إذا مل ي�ك��ن الآن،
فمتى؟”

�أوك��ران �ي��ا ه��ي ج��ائ��زة ال لبوتني
وح � ��ده ب ��ل ل �ل �ق��وم �ي��ة الرو�سية
�أي�ضاً كما هو تقوي�ض الهند�سة
الأوروبية الأمنية ملا بعد احلرب
الباردة.
يعرف بوتني يف جميع الأحوال
�أن ال �غ��رب ل��ن ي�ق��ات��ل م��ن �أجل
�أوك��ران�ي��ا مب��ا �أن�ه��ا لي�ست حليفاً
�أطل�سياً ،لذلك �إن الردع الع�سكري
التقليدي لن يكون فعا ًال.
�صحيح �أن ال�غ��رب ه��دد بفر�ض
عقوبات اقت�صادية �شاملة لكن ما
من �أدل��ة تاريخية كثرية تقرتح
�أن العقوبات وحدها ق��ادرة على
توفري عقاب كاف ملنع قوة كبرية
م��ن فعل م��ا ت��ري��ده ح�ق�اً .عالوة
على ذلك ،لطاملا هي�أ بوتني بالده
لتخطي العا�صفة.

وراك� ��م �أي �� �ض �اً ن �ف��وذاً خ��ا� �ص �اً به
ع�ل��ى م�ستوى �إم � ��دادات الطاقة
والتهديد ال�سيبرياين ميكن �أن
ي�ستخدمه لتق�سيم الغرب.
ما الذي يفكر فيه الناتو؟
ما من احتماالت كبرية كي تنجح
املفاو�ضات بنف�سها.
امل �ط��ال��ب ال��رو� �س �ي��ة ك �ب�يرة �إىل
درج � � ��ة �أن ال � ��والي � ��ات املتحدة
وحلفاءها ل��ن يتمكنوا �أب ��داً من
املوافقة عليها �أو االق�ت�راب من
رو� �س �ي��ا �إىل منت�صف الطريق.
حتى لو �أعلن الناتو �أن��ه لن يتم
قبول �أوك��ران�ي��ا يف احللف خالل
ال�سنوات الع�شر املقبلة فذلك لن
مينع ال �ب�لاد م��ن االن�ت�ق��ال نحو
الغرب بح�سب املنظور الرو�سي.

ي�ب��دو �أن ال ��رد الأط�ل���س��ي يدرك
تعقيد امل�شكلة .ه��و يتحرك مبا
يتخطى العقوبات االقت�صادية
وامل� �ف ��او�� �ض ��ات ل � ��ردم ال� �ه ��وة بني
الطرفني حيال �أوكرانيا.
ب�شكل �أ�سا�سي ي�سعى حلف الناتو
�إىل حتديد خيار بوتني بو�ضوح،
م�ؤ�س�ساً �سيناريوهني منف�صلني
�سيكون عليه االختيار بينهما.
طبيعة ال�سيناريوهني
�أ�شار رايت �إىل �أن ال�سيناريو الأول
ال��ذي يقوم على فر�ضية اجتياح
رو��س�ي��ا لأوك��ران �ي��ا ي�ن�ط��وي على
ده ��ورة البيئة الأم�ن�ي��ة لرو�سيا
وفقاً ملنظور بوتني.
ه��و ي���ش�م��ل ع �ق��وب��ات اقت�صادية
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ق��ا��س�ي��ة واحتمال

االتفاق اجلديد التزمت الأرجنتني بخف�ض عجزها املايل ب�شكل تدريجي
من ثالثة باملائة عام � 2021إىل  0,9باملائة فقط عام .2024
وبح�سب احلكومة ل��ن ي��ؤث��ر االت�ف��اق على الإن �ف��اق االجتماعي �أو النمو
االقت�صادي.
وقالت فيلما ريبول القيادية اي�ضا يف “جبهة الي�سار والعمال” �إن االتفاق
“ال عالقة ل��ه باحتياجات ال�شعب الأرجنتيني ،امن��ا يتعلق ب��دي��ون غري
�شرعية وغري قابلة لل�سداد” .وال يزال االتفاق بانتظار امل�صادقة عليه يف
الكونغر�س ،حيث ميلك االئتالف احلاكم �أكرثية لكنه ال يتمتع بالغالبية.
وت��أم��ل احلكومة بتحديد �شروط االت�ف��اق اجلديد قبل � 22آذار/مار�س
قبل �أن ت�ستحق على االرجنتني دفعة بقيمة  2,85مليار دوالر ال متلك
�سدادها ،وفقا لوزير االقت�صاد مارتن غوزمان.
وبعد ثالث �سنوات من الركود �أي�ضا بت�أثري من وباء كوفيد� ،شهد االقت�صاد
الأرجنتيني انتعا�شا قويا عام  2021وحقق منوا بن�سبة  10,3باملائة،
لكن الت�ضخم ال يزال مرتفعا للغاية حيث �سجل عام  2021نحو 50,9
باملائة.
دع � ��م مت � ��رد ل ��دف ��ع رو�� �س� �ي ��ا �إىل
خارج �أوكرانيا .وهو يعد بانت�شار
ع �� �س �ك��ري �أم ��ري� �ك ��ي يف �أوروب � � ��ا
ال�شرقية وال�شمالية مع احتمال
ن�شر �أ�سلحة هجومية� .سيت�شكل
عامل حيث فنلندا وال�سويد �أقرب
لالن�ضمام �إىل الناتو.
قد تنتهي رو�سيا بال�سيطرة على
�أوك��ران�ي��ا يف امل��دى القريب ،لكن
وفقاً ملقايي�س الكرملني� ،ستكون
ب �ل�اده �أق ��ل �أم �ن �اً مم��ا ه��ي عليه
اليوم.
يف ال�سيناريو الثاين ال��ذي يقوم
على خف�ض رو�سيا الت�صعيد ،يتم
تقدمي مفاو�ضات جوهرية حول
�إع � ��ادة تن�شيط ال�ب�ي�ئ��ة الأمنية
لأوروب � � � ��ا ،مب ��ا ف �ي �ه��ا حم ��ادث ��ات
حول اتفاقات متبادلة للحد من
انت�شار الأ�سلحة ميكن �أن تعالج
خم ��اوف رو� �س �ي��ا ب �� �ش ��أن عمليات
انت�شار الناتو يف �أوروبا ال�شرقية.
�إن� � � ��ه ع� � ��امل ح� �ي ��ث ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
ع�ل��ى م���س�ـ�ـ�ت��وى رف �ي��ع والتعاون
التقاي�ضي ب�ين ال �غ��رب ورو�سيا

ق��اب��ل ل �ل �ت �� �ص��ور� � .س �ي �ك��ون على
بوتني التخلي فوراً عن طموحاته
بال�سيطرة ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا وحل
ال�ن�ظ��ام الأم �ن��ي الأوروب � ��ي ،لكنه
�سيتمتع باملزيد من النفوذ داخل
هذا النظام.
مفتاح النجاح
ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن ت �ق��دمي هذين
ال�سيناريوهني بطريقة متزامنة
�أم � � ��ر �أ� � �س ��ا� � �س ��ي .ب � � ��دون م�سار
دي�ب�ل��وم��ا��س��ي ط �م��وح ،مي �ك��ن �أن
يقبل بوتني فع ً
ال باملواجهة مع
الغرب.
وم � ��ن دون اح� �ت� �م ��ال املواجهة
عقب االجتياح املمكن ،لن يكون
ل ��دي ��ه �أي � �س �ب��ب ل �ل �ت �خ �ل��ي عن
هدفه بال�سيطرة على �أوكرانيا
وتقوي�ض الناتو .يرتافق امل�ساران
م �ع �اً .حتى ل��و ك��ان امل��رء يف�ضل
تقدمي تنازالت �أعظم �إىل رو�سيا
يف �أوكرانيا ،كما طالب مراقبون،
��س�ي�ب�ق��ى �إط � ��ار ��ص�ق��ل اخليارات
�أ�سا�سياً .يف حال العك�س� ،سيكون
ب ��إم �ك��ان ب��وت�ين ب�ب���س��اط��ة رف�ض
�أي تنازالت على اعتبار �أنها غري
كافية وي�شن اجتياحه على �أي
حال.
�إن اج �ت �ي��اح �اً رو� �س �ي �اً لأوكرانيا
�سيكون كارثياً لرو�سيا و�أوكرانيا
و�سائر �أوروبا.
�� �س� �ي ��زع ��زع ا�� �س� �ـ� �ت� �ق ��رار الأم� � ��ن
الأوروب��ي والو�ضع اجليو�سيا�سي
العاملي ب�شكل �أعم.
لكن حتى م�ؤخــــــراً ،ب��دا بوتني
�� �ش ��اع ��راً ب� ��أن ��ه ي���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي�ط��ر على
التداعيات وب�أنها قــــــــــادرة على
العمل مل�صلحته.
ل� �ه ��ذا ال �� �س �ب��ب ،وف � �ق � �اً ل ��راي ��ت،
م ��ن ال� ��� �ض ��روري � �ص �ي��اغ��ة بيئة
ا�سرتاتيجية ُت�ب��ذل فيها جهود
دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة ع�بر ال�ت�ل��وي��ح مبا
�سيح�صل لو هاجمت رو�سيا.
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كان للإعالن ت�أثريه

�إليزابيث الثانية وورقة امللكة القرينة امل�ستقبلية
•• الفجر -مود غرمي –ترجمة خرية ال�شيباين
لطاملا كانت كاميال باركر بولز واح��دة من �أكرث
الن�ساء املكروهات يف بريطانيا ،وها �أنها �ست�صبح يف
يوم من الأي��ام امللكة القرينة ،لأن هذه هي �إرادة
�صاحبة اجلاللة .ماذا �سيبقى من النظام امللكي

الربيطاين بعد وف��اة امللكة �إليزابيث؟ ال �أح��د ،ال
يف الق�صر وال يف اجلمهور ،م�ستعد ح ًقا ملواجهة
هذا ال�س�ؤال لأن �سيدة الق ّبعات هذه مندجمة متاما
بامل�ؤ�س�سة ...ومع ذلك ،فمن احلتمي �أن يقرتب ذلك
اليوم .يف �سن الـ  ،95اجتازت جاللة امللكة لتوها
عالمة فارقة غري م�سبوقة يف بريطانيا اليوبيل

البالتيني� :سبعون عا ًما على العر�ش .وامام ده�شة
لتكر�س زوجة ابنها ،وقالت
اجلميع ،انتهزت الفر�صة ّ
�إنها تريد �أن ُتعرف كاميال بامللكة عندما ي�صبح
ت�شارلز ملك ًا ،معربة عن “�أُمنيتها ال�صادقة” يف �أن
حت�صل كاميال على هذا اللقب .و�أ�ضافت امللكة يف
ر�سالتها“ ،عندما يحني ذلك الوقت” ،يجب �أن ت�صبح

كاميال “امللكة القرينة» .كان للإعالن ت�أثريه:
يف اليوم التايل 6 ،فرباير ،ت�صدرت جميع ال�صحف
الإجنليزية عناوين “امللكة كاميال” ،مع �صورة
متوجة للمعنية بالأمر .وطغى اخلرب تقري ًبا على
ما اعد �سلفا من تقارير وملفات خا�صة مربجمة منذ
�شهور لالحتفال باليوبيل التاريخي لإليزابيث.

13
«لن يعي�ش �أحد
منا �إىل الأبد»
مل��اذا ه��ذا الإع�ل�ان ،وخا�صة يف
ه��ذا ال��وق��ت؟ ك��ان م��ن املمكن �أن
ت�ق�ت���ص��ر امل �ل �ك��ة ع �ل��ى االحتفال
بيوبيلها ،وتبني موقف وند�سور
ذات��ه القا�ضي ب�ع��دم �إب ��داء ر�أيها
مطلقًا.
لكن لإليزابيث الثانية �إح�سا�س
ب ��ال ��واج ��ب م ��رت �ب ��ط باجل�سد،
وت ��درك �أن��ه “لن يعي�ش �أي منا
�إىل الأبد” .يف نظرها ،مهمتها
الأ�سا�سية هي �ضمان ا�ستمرارية
النظام امللكي.
وم��ع ذل ��ك� ،إذا ك��ان ت���ش��ارل��ز هو
الوريث املعني منذ �أن كان عمره
� � 3س �ن��وات ،ف � ��إن م �ك��ان��ة زوجته
الثانية ،كاميال ،ظلت حمل جدل
يف اململكة.
ان م�س�ألة معرفة ما �إذا كانت
��س�ت���ص�ب��ح م �ل �ك��ة ،ت �ث�ير بانتظام
التكهنات ،وا�ستطالعات الر�أي،
واملقاالت النارية.
يت�صادم مع�سكران :من ناحية،
�أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن م ��ا زال � ��وا ي ��رون
ك ��ام� �ي�ل�ا ع� �ل ��ى �أن � �ه� ��ا ع�شيقة،
وحم � � � � ��اورة “تامبون جيت”
ال �� �ش �ه�يرة ،وامل �ن��اف �� �س��ة الأب ��دي ��ة
ل ��دي ��ان ��ا ،وال� �ت ��ي واج� � ��ه ويليام
وهاري �صعوبة يف قبولها ،وحتى
امل �� �س ��ؤول��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ع��ن هروب
�سا�سيك�س (تقول ال�شائعات �إنها
مل تكن ترحب مبيغان).
من ناحية �أخ��رى� ،أولئك الأقل
ع��ددًا وفقًا ال�ستطالعات الر�أي،
الذين يعتقدون �أنها يف النهاية
ه� ��ي احل � ��ب احل �ق �ي �ق��ي الكبري
لت�شارلز ،و�أنها ت�ستحق مكانها،
وب��ال�ت��ايل ال�ل�ق��ب ال ��ذي يتنا�سب
معه.
م��ع ا�ستمرار امل�ع��زوف��ة لفرتة
ط��وي �ل��ة ،ك ��ان ال ب��د م��ن ت�سوية
ق�ضية و�ضع كاميال قبل �أن ي�أتي
ح ��دث ح��زي��ن ي���ض��ع ال�ق���ص��ر يف
احلائط.
�أو رمب ��ا ح �ت��ى ق �ب��ل ان ت�ضيف
ال�سرية ال��ذات�ي��ة ل�ل�أم�ير هاري،
التي �أُع�ل��ن ع��ن ن�شرها يف نهاية
عام  ،2022الزيت على النار ...
ل�ق��د ق ��ررت �إل�ي��زاب�ي��ث الثانية
اعفاء ابنها الأكرب من مناق�شات
�شائكة.
وم�ستغلة كونها يف ذروة �شعبيتها
( 85ب ��امل ��ائ ��ة ن �� �س �ب��ة الر�ضا)
وتركيز كل الأنظار عليها وعلى
رقمها القيا�سي التاريخي ،بد�أت
امللكة بالت�شديد يف ر�سالتها على
�أهمية القرين والقرينة“ :لقد
كانت نعمة بالن�سبة يل �أن �أجد
يف الأمري فيليب �شري ًكا م�ستعدًا
ل �ت ��ويل دور ال� �ق ��ري ��ن ،وتقدمي
الت�ضحيات التي ترتافق معه...
�إنه دور ر�أي��ت �أمي ت�ؤديه يف عهد
والدي».
وبعد اال��ش��ادة ب�أولئك الذين
ل��واله��م مل��ا ك��ان �أي �شيء ممكنًا،
وا� �ص �ل��ت امل �ل �ك��ة ب�ت��وج�ي��ه ال�شكر
ل�شعبها.
“�س�أبقى مم �ت � ّن ��ة ومت�ش ّرفة
�إىل الأب ��د ب��ال��والء وامل� ��ودة التي
توا�صلون �إظهارها يل .وعندما

ريا
القدمية ،على االن�سجام �أخ ً
مع روح الع�صر لل�سماح للزوجة
ال �ث��ان �ي��ة ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى نف�س
حقوق الأوىل.

ت�شارلز يك�سب معركة ا�سا�سية

امللكة �إليزابيث �سيدة املوقف

�إذا كان ت�شارلز هو الوريث املعني منذ �أن كان عمره � 3سنوات ،ف�إن مكانة زوجته الثانية ،ظلت حمل جدل يف اململكة
تـم منطقيــ ًا بالت�شــاور مــع ت�شـارلز ،وحتى مبوافقـة ويليـام
اتخــاذ قرارهــا ّ
ي�صبح ابني ت�شارلز مل ًكا� ،أعلم
�أنكم �ستمنحونه وزوجته كاميال
نف�س الدعم الذي قدمتموه يل؛
و�أمتنى �صادقة �أنه عندما يحني
ال��وق��ت�� ،س�ت�ع��رف ك��ام�ي�لا با�سم
امللكة القرينة».
هنا ،نوع من التوجيه امل�سبق،
لكنه مكتوب ومو ّقع “خادمتكم
�إليزابيث”.
وحتت القلم امللكي ،تبدو ال�صيغة
املهذّبة “�أعلم �أن�ك��م �ستمنحونه
وزوج�ت��ه كاميال نف�س الدعم”،
يف ال��واق��ع ،وك�أنها �أم��ر ق�ضائي:
اغلق امللف ،التنفيذ �-شك ًرا لكم
– واىل اللقاء.
ي�صعب الطعن يف �إرادة جاللة
امل �ل �ك��ة امل �ح �ب��وب��ة ،خ��ا� �ص��ة عند
االح �ت �ف��ال مب ��رور �سبعني عا ًما
ع �ل��ى خ��دم �ت �ه��ا ل �ل��أم� ��ة� ،ألي�س
كذلك؟
هل حقًا نحن م�ستعدون
لـ “امللكة كاميال”؟
تثبت ه��ذه الر�سالة �أن الزمن
يتغري ،والنظام امللكي معه .عام
 ،2005قررت �إليزابيث الثانية
ع��دم ح���ض��ور ال� ��زواج امل ��دين بني
ت�شارلز وكاميال.
رئي�سة الكني�سة الأنغليكانية ،ال
ت�ؤيد الطالق �صراحة ،اعتربت
امل�ل�ك��ة ب�ع��د ذل��ك �أن ه��ذا ال ��زواج
يجب �أن يظل �ش�أناً متحفظاً.
مل حت�ضر اال ح�ف��ل اال�ستقبال
اخل ��ا� ��ص ،وال�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذي وافقــــت
م��ع ذل��ك ع�ل��ى دفــــــع فاتورتــــه
(جميل) .يف ذل��ك ال��وق��ت� ،أعلن
باكنغهام �أن كاميال �ستحمل لقب
دوق� ��ة ك ��ورن �ـ ��وال ،ول �ي ����س �أم�ي�رة
وي�ل��ز ،اح�ترا ًم��ا ل��ذك��رى ال�سيدة
ديانا.
كما مت حتديد �أن��ه عندما ي�أتي

ال�ي��وم� ،ست�صبح كاميال الأمرية
القرينة ولي�ست ملكة ...
ال ت��زال وف��اة دي��ان��ا واح��دة من
ال �� �ص��دم��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي هزت
التاج.
وال ي � � ��زال ظ �ل �ه��ا م �ع �ل � ًق��ا ف ��وق
الق�صر ،حيث �أنها ال تزال والدة
امللك امل�ستقبلي ويليام ،وق��د مت
تن�صيب متثالها منذ �صيف عام
( 2021وال ��ذي ك��ان ينبغي �أن
ي�صادف عيد ميالدها ال�ستني)
يف حدائق ق�صر كين�سينغتون.

يف البالد ،مل ين�س �أحد �أمرية
ال �ق �ل��وب ،وال ت�ل��ك امل�ق��اب�ل��ة التي
�أجرتها هيئة الإذاعة الربيطانية
عام  ،1995والتي اعرتفت فيها
باكية“ :كنا ثالثة يف هذا الزواج،
كان مزدح ًما بع�ض ال�شيء ،”...
عندها �أ�صبحت كاميال ،العجلة
الثالثة للعربة التي �أطلقت عليها
ديانا � ً
أي�ضا “روتويللر” ،واحدة
م��ن �أك�ث�ر ال�ن���س��اء امل �ك��روه��ات يف
البالد.
منذئذ ،تدفقت املياه حتت ج�سر

لندن .والآن ما يقرب من واحدة
م��ن ك��ل زي�ج�ت�ين م��ن الزيجات
الإجنليزية تنتهي بالطالق ،وقد
�أكدت كاميال ذاتها.
�سبعة ع���ش��ر ع��ا ًم��ا م��ن اخلدمة
اجل� �ي ��دة وامل �خ �ل �� �ص��ة اىل جانب
ت �� �ش��ارل��ز يف ج�م�ي��ع االحتفاالت
وال��زي��ارات وال��رح�لات الر�سمية
عرب الكومنولث دون ارتكاب �أي
خط�أ ،وهذا �أمر مهم.
وم��ن وجهة نظر ال���ص��ورة ،ف�إن
وجودها يريح �أمري ويلز ،وي�ساعد

يف ت�سهيل التوا�صل معه .ومثل
قرين اخر قبلها ،تتمتع كاميال
مبوهبة �إ�ضحاك ت�شارلز ...ويف
العائلة املالكة ،الفكاهة مبثابة
الإ�سمنت.
ن �ق �ط��ة ج �ي��دة �أخ � � ��رى :دوق ��ة
كورنوال ال تعزف عن املهمة :مع
�أكرث من  200التزام �سنو ًيا قبل
انت�شار الوباء ،فهي راعية حلوايل
 90ج�م�ع�ي��ة خ�ي�ري��ة ،وملتزمة
ب�شكل خا�ص �ضد العنف املنزيل،
وم �� �س��اع��دة ك �ب��ار ال �� �س��ن� ،أو من

يف قلب امللكة� ،إخال�ص كاميال لت�شارلز هو الذي ّمكنها من ت�سجيل نقاط
يف انتظار مذكرات هاري

�أج� ��ل ال�ت�روي ��ج ل �ل �ق��راءة وتبني
احل�ي��وان��ات .ق�ضايا نبيلة ت�ؤثر
على النا�س.
ك�م��ا ع��رف��ت ك��ام�ي�لا �أي �� ً��ض��ا كيف
تتعامل مع ال�صحافة ،ومل ترث
�أي ه �ج��وم م�ط�ل� ًق��ا ،ب��ل �أظهرت
ترحيبا ودف�ئ��ا م��ع ع�صابة كتاب
الأع �م��دة امللكية ال��ذي��ن يتابعون
الزوجني الأمرييني يف كل مكان،
و�أجرت �أحيانًا بع�ض املقابالت.
ت��دري �ج � ًي��ا ،ان �ت �ه��ى ب �ه��ا الأم ��ر
ّ
�سجل ال�شعبية،
بق�ضم نقاط يف
كما يت�ضح م��ن الظهور الأخري
يف م �ت��اج��ر ال �ه��داي��ا التذكارية
للأكواب والأقنعة الأخ��رى التي
حتمل �صورتها.
ففي قلب امللكة ،ك��ان �إخال�صها
ال ��و ّيف لت�شارلز ه��و ال��ذي م ّكنها
م��ن ت�سجيل ن�ق��اط (�إىل جانب
حبها للحيوانات).
� ً
أي�ضا ،يف دي�سمرب  ،2021منحت
�إليزابيث كاميال و�سام الرباط،
وه ��ي �أع �ل��ى رت �ب��ة يف الفرو�سية
الربيطانية� ...شرف مل تنله �أي
زوجة �أخرى لأبنائها.
ول � �ئ� ��ن ك� ��ان� ��ت ك ��ام� �ي�ل�ا هي
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة احل � ��ادي � ��ة ع�شرة
املف�ضلة يف العائلة املالكة بن�سبة
 34باملائة من الآراء الإيجابية،
ف��إن ت�صنيفها يرتفع با�ستمرار،
ويهدف بيان امللكة الأخري � ً
أي�ضا
�إىل الت�أثري ب�شكل �أكرب يف الر�أي
العام ل�صاحلها.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك� � ،س��ارع رئي�س
�أ� �س��اق �ف��ة ك ��ان�ت�رب ��ري ،جا�سنت
وي �ل �ب��ي� ،إىل امل��واف �ق��ة ع�ل��ى هذا
القرار على تويرت.
اذن ،تتغري الأزم �ن��ة ،و�سيكون
م ��ن غ�ي�ر امل �ن��ا� �س��ب ل ��وم النظام
امل�ل�ك��ي �أو رج ��ال ال��دي��ن ،الذين
غال ًبا ما يتّهمون باتباع املبادئ

يهدف بيان امللكة الأخري �إىل الت�أثري ب�شكل �أكرب يف الر�أي العام ل�صالح كاميال

هل وافق ويليام على القرار؟

كاميال تفوز بثقة امللكة

عالمة على و�صاية و�شيكة؟
ي� ��رى ب �ع ����ض امل ��راق� �ب�ي�ن وراء
موقف امللكة هذا توقيع ت�شارلز،
ال��ذي ك��ان يناور وراء الكوالي�س
لتحديد مكانة زوجته.
ويقول بيرت هانت ،املرا�سل امللكي
ال�سابق لبي بي �سي“ :ملاذا الآن؟
ملاذا ت�صدر عناوين ال�صحف عن
ق�صد عن امللكة كاميال بد ًال من
الرتكيز على اليوبيل البالتيني؟
اجل ��واب يكمن بالت�أكيد يف نقل
الق�صر �إىل ب�لاط ت�شارلز ،وهو
ب�ل�اط م� ��درك مت��ا ًم��ا لإمكانية
ال� ��و� � �ص� ��اي� ��ة ع � �ل ��ى ال � �ع� ��ر�� ��ش يف
امل�ستقبل.
بالطبع يف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة،
خا�صة منذ وف��اة زوجها فيليب،
ت �ب��دو امل �ل �ك��ة �أك�ث��ر ه �� �ش��ا� �ش��ة .يف
�أك�ت��وب��ر� ،أرادت �أن تفعل الكثري
وانتهى بها الأم ��ر يف امل�ست�شفى
ذات ليلة يف لندن.
لقد ُط�ل��ب منها دبلوما�س ًيا �أن
ت �ب �ط��ئ م ��ن � �س��رع �ت �ه��ا ،وتتخلى
عن كا�سها امل�سائي ،وكذلك عن
اجندتها ،اال انها ال تزال حتتفظ
ب�ك��ل � �ش��يء ،ومل ت�ف��و���ض �أ ًي ��ا من
�سلطتها الد�ستورية.
�إن اتخاذ قرارها ب�ش�أن كاميال
ّ
مت منطقياً بالت�شاور مع ت�شارلز،
وح�ت��ى مب��واف�ق��ة وي�ل�ي��ام .ويبدو
�أي �� ً��ض��ا �أن� ��ه �إذا مل ي �ت��م �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي عليه قبل هذا
الوقت ،ففي �أ�سرار باكنغهام ،قد
مت يف ال��واق��ع ت�سجيل االختيار
منذ خم�س �سنوات على الأقل.
ف �ف��ي ر� �س��ال��ة ال �ي��وب �ي��ل ،كتبت
�إليزابيث الثانية � ً
أي�ضا“ :بينما
نحتفل بهذه ال��ذك��رى ،ي�سعدين
�أن �أجدد لكم الوعد الذي قطعته
عام  1947ب�أن حياتي �ستكر�س
دائ ًما خلدمتكم”.
مبعنى �آخر ،ال تعتمدوا عليها يف
التنازل ع��ن العر�ش� .إن�ه��ا متهد
ال �ط��ري��ق ل��وري�ث�ه��ا ،وت �ف��و���ض له
واج�ب��ات متثيلية مرهقة ،لكنها
ال ت�سلم امل�شعل.
ال�ك�ل�م��ة الأخ �ي��رة م�ت�روك��ة لها
ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم � ��ر بتحديد
م�صري �سا�سك�س ،وم�صري الأمري
�أن � � ��درو (االب� � ��ن امل �ف �� �ض��ل ال ��ذي
ان �ت �ه��ت ب��ا��س�ت�ب�ع��اده ب �ع��د ق�ضية
االغ� �ت� ��� �ص ��اب)� ،أو ح �ت��ى اللقب
امل�ستقبلي لكاميال� .إنها ال تزال
هي من يعينّ �أو يعزل ويتجاهل،
�أو ي�سلط ال�ضوء على بيادق رقعة
ال�شطرجن امللكية.
مل ت�ف�ق��د �إل �ي��زاب �ي��ث �أ ًي� ��ا من
�سلطتها �أو قدرتها على ال�ضغط
على �شعبها وك��ذل��ك ع�شريتها.
ول�ئ��ن واف�ق��ت على كاميال ،فقد
ذ ّك ��رت� �ه ��ا ب� ��أن ��ه ��س�ي�ت�ع�ين عليها
االرت� �ق ��اء �إىل م �� �س �ت��وى ال� ��دور،
م �� �ش�ي�رة ،يف � �ش �ك��ل حت ��ذي ��ر ،انه
يتطلب “ت�ضحيات” و “زهد”.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ت���س�ت�م��ر يف تلقي
� �ص �ن��ادي �ق �ه��ا احل� �م ��راء ك ��ل ي ��وم،
وتدير الأعمال اليومية ،وتلتقي
مرة واحدة يف الأ�سبوع مع رئي�س
الوزراء.
�إن ع� � ��ام االح � �ت � �ف� ��االت ه ��ذا
ه ��و ع ��ام� �ه ��ا .وي� �ج ��ب �أن يكون
ل�ل�اح �ت �ف��االت امل�ب�رجم ��ة ل�شهر
يونيو ت��أث�ير ع��امل��ي ،و�أن ت�ساعد
يف ت �ع��زي��ز ع� ��ودة ال �� �س �ي��اح��ة �إىل
�إجنلرتا ...فالبلد كله يعرف :ان
امللكة تظل �أف�ضل ورقة رابحة يف
القوة الناعمة.
يف �سن  ،95بالطبع ،هي تثري
ال �ق �ل��ق؛ ل �ك��ن ب�ي�ن �آل وند�سور،
ال�ن���س��اء ��ص�ل�ب��ات .و��ص�ل��ت امللكة
الأم �إىل  ،101رمبا اي�ضا رق ًما
قيا�س ًيا ميكن البنتها حتطيمه.
ث��م �أث�ب�ت��ت ردود الفعل العفوية
ع�ل��ى ذك��ر “امللكة كاميال”� ،أن
�إجن �ل�ترا لي�ســت م�ستعدة بعــــد
مل �ن��ح “جاللة امللكة” الم � ��ر�أة
�أخرى ...
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم بودي�س ك�شني
رخ�صة رقم CN 3796171:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد مبارك �صالح مبارك الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عو�ض بدر جعفر الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوم ميكر لال�ست�شارات
الهند�سية رخ�صة رقم CN 1142248:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمه نا�صر عمر �صالح الربيكي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حممد يحيى حممد ال�سويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج �سيام
رخ�صة رقم CN 1844686:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حميد �سيف حارب ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حميد �سيف حارب ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل رم�سه لت�صليح
االدوات االلكرتونية
رخ�صة رقم CN 1197084:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف حممد ال�صغريون �سيف الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ال�سودى �سليمان مبارك الدرعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كابيتال ان اف ار
للمقاوالت وم�شاريع املباين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1119181:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خليل حممد ح�سن �شجاعي العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد خمي�س حممد احلديلي املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
براتا بالزا رخ�صة رقمCN 2806964:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جو�سيفي لتجارة ال�سجائر االلكرتونية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.45مبنى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان
واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2908094 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ان ايه ا�س حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/1/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205003400:
تاريخ التعديل2022/2/10:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون درمي تيم
للرجال رخ�صة رقم CN 2650522:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ريحانه �سيد اليا�س �سيد احمد احل�سيني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد �شرقي �شنوح العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز زخارف دردري املعمارية
رخ�صة رقم CN 1123131:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل �سيف �سعيد ال�ضبع الدرمكى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  8*0.8اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز زخارف دردري املعمارية
DARDARI CIVIL ORMANTATION CENTER

�إىل /مركز زخارف دردري املعمارية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

DARDARI ARCHITECTURAL ORNAMENTS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الرخام  -بالتجزئة 4752009
تعديل ن�شاط  /حذف بيع البالط  -بالتجزئة 4752011
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال تركيب احلجر 4330002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعــــــــــالن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بلو
ماوتن كافيه رخ�صة رقمCN 2828917:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافا
كويف رخ�صة رقمCN 2982430:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كلوكز بوتيك
رخ�صة رقم CN 1767348:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كلوكز بوتيك
CLOAKS BOUTIQUE

�إىل /كلوكز بوتيك� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CLOAKS BOUTIQUE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة
:م�صنع االمارات الوطني للبطاريات
رخ�صة رقم IN 1002454:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف �سعيد �ضاعن مبارك املن�صورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�سيد حممد مقبل �ضاعن مبارك املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فايرنور للمقاوالت العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1173938:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة جافني جون ابليبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �إف �أف �إنرتنا�شيونال �أيه بي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ثري فيجن لت�صليح
امل�ضخات وال�صمامات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2690903:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اكرم خان عبا�س خان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداللطيف �سعيد بخيت عمرو العامرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اكرم خان عبا�س خان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عي�ضه �سامل حممد العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم و م�شاوي جبل
املدينة رخ�صة رقم CN 1169829:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد رافى كيالم كاندييل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حامد م�صبح النيادى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

FFNOR INTERNATIONAL AB

تعديل مدير  /حذف جافني جون ابليبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاينور اجنينريينج �ش م ح
(FIRENOR ENGINEERING (FZC

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برايت بزن�س
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3022321:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة زايد حممد عبده �سعيد العزعزى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خالد يو�سف علي املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اكليكتيك وير�س لالزياء
رخ�صة رقم CN 2133056:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/موديلر لال�ست�شارات
الهند�سية واملعمارية
رخ�صة رقم CN 1192692:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مطر حممد علي عبيد املهريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد ح�سني علي احمد جند
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�شبال
النينجوت�سو والكونغ فو للخدمات الريا�ضية
رخ�صة رقم CN 3732188:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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زعيم داع�ش ب�أفغان�ستان يف مرمى ا�ستهداف وا�شنطن

الفروف :التهديدات «ال ت�ؤدي �إىل �أي نتيجة»
•• مو�سكو-وكاالت

•• باري�س�-أ ف ب

�أكد وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
�أم�س اخلمي�س �أن �إن��ذارات الغرب وتهديداته
لرو�سيا ب�ش�أن الأزمة الأوكرانية “ال ت�ؤدي �إىل
�أي نتيجة».
وق ��ال يف م�ستهل ل�ق��اء م��ع وزي ��رة اخلارجية
ال�ب�ري �ط ��ان �ي ��ة ل �ي ��ز ت� ��را�� ��س يف م��و� �س �ك��و �إن
“الإنذارات وال �ت �ه��دي��دات ال ت � ��ؤدي �إىل �أي
نتيجة  ..ل��دى الكثري من زمالئنا الغربيني
�شغف بهذا الأ�سلوب” يف التعامل.

�أ��ش��رف ثناء اهلل غ�ف��اري على ا�سرتجاع تنظيم داع����ش الإرهابي
يف �أفغان�ستان ق��واه ،متوليا قيادته مع �شن الكثري من الهجمات
العنيفة لزعزعة نظام طالبان اخل�صم له ،ما خلف خ�سائر ب�شرية
هائلة وجعل منه هدفا لوا�شنطن .بعيد مقتل زعيم تنظيم داع�ش
�أب��و �إب��راه�ي��م الها�شمي القر�شي يف عملية �أم��ري�ك�ي��ة يف �سوريا،
حددت الواليات املتحدة مكاف�أة قدرها ع�شرة ماليني دوالر لأي
معلومات تتيح “التع ّرف على �أو حتديد مكان” زعيم تنظيم
داع�ش-والية خرا�سان املعروف �أي�ضا با�سم �شهاب املهاجر .وكتبت
وزارة اخلارجية الأمريكية التي �أدرجته على القائمة الأمريكية
للإرهابيني الأجانب �أن “غفاري م�س�ؤول عن كل عمليات تنظيم

داع�ش-والية خرا�سان وعن متويل هذه العمليات» .وبا�ستثناء ذلك
يلف الغمو�ض م�سرية غفاري و�أ�صله �أي�ضا �إذ يقول البع�ض �إنه
�أفغاين والبع�ض الآخ��ر �إنه عراقي .وكتبت منظمة Counter-
 Extremism Projectغري احلكومية “ال نعرف الكثري عن
املهاجر” الذي يقود تنظيم داع�ش-والية خرا�سان منذ منت�صف
العام  .2020لكن دعاية التنظيم تقدمه على �أنه قائد ع�سكري
و�أحد “�أ�سود” تنظيم داع�ش يف كابول .وقد �شارك “يف تخطيط
وتنظيم عمليات وهجمات انتحارية معقدة” بح�سب Counter-
 .Extremism Projectوارت�ب��ط ا�سمه بداية ب�شبكة حقاين
املت�شددة القريبة �سابقا من تنظيم القاعدة والتابعة الآن حلركة
طالبان .تو�ضح املنظمة غري احلكومية نف�سها �أن غفاري “وفر
خربة كبرية وقدرته على ولوج ال�شبكات” لل�سماح للفرع الأفغاين

يف تنظيم داع�ش بال�صمود يف وجه هجمات حركة طالبان العنيفة
والأمريكيني يف  .2020بعد ذل��ك� ،أظهر تنظيم داع�ش-والية
خرا�سان فاعلية مدمرة .وتفيد �شركة Jihad Analytics
املتخ�ص�صة يف اجل�ه��اد ال�ع��امل��ي وال�ه�ج�م��ات االل�ك�ترون�ي��ة ان هذا
التنظيم �أع �ل��ن م���س��ؤول�ي�ت��ه ع��ن  340ه�ج��وم��ا يف � 2021أي
امل�ستوى القيا�سي امل�سجل يف  2018عندما �صنف على �أن��ه من
�أكرث املنظمات الإرهابية فتكا يف العامل يف امل�ؤ�شر العاملي للإرهاب.
ويو�ضح داميان فريي م�ؤ�س�س � Jihad Analyticsأن “تنظيم
داع�ش-والية خرا�سان تهاوى يف العام  .2020يف العام 2021
ا�ستعاد بع�ض ق��واه بنجاحه يف �شن هجمات دام�ي��ة وخ�صو�صا
بتنويع مناطق �شن هجماته يف البالد بعد ع��ودة حركة طالبان
(�إىل ال�سلطة) يف �آب-اغ�سط�س».

�صحف عربية :امل�شهد الليبي مر�شح للدخول يف �صدام
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ليبيا ..عودة �إىل املربع الأول من االنق�سام
•• عوا�صم-وكاالت

عادت الأو�ضاع يف ليبيا �إىل املربع
الأول م��ن االن �ق �� �س��ام ،يف الوقت
ال��ذي يبحث فيه جمل�س النواب
الليبي انتخابات وزي��ر الداخلية
ال���س��اب��ق ف�ت�ح��ي ب��ا� �ش��اغ��ا ،رئي�ساً
م�ك�ل�ف�اً بت�شكيل ح�ك��وم��ة جديدة
ب��دال من احلكومة احلالية التي
ي��ر�أ� �س �ه��ا ع �ب��د احل �م �ي��د الدبيبة
وال��ذي �أعلن ا�ستمراره يف احلكم
�إىل حني تنظيم انتخابات.
ووف� � ��ق � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة �� �ص ��ادرة
�أم�س اخلمي�س� ،إن امل�شهد الليبي
م��ر��ش�ح�اً ل�ل��دخ��ول يف � �ص��دام بني
ق ��وى ال �� �ش��رق وال� �غ ��رب ،ل�ك�ن��ه يف
ال �غ��رف امل�غ�ل�ق��ة ،وي �ب��دو مغايراً
ف��امل�ف��او��ض��ات وامل�ق��اي���ض��ات جارية
ع �ل��ى �أ�� �ش ��ده ��ا ل��ر� �س��م تفا�صيل
امل��رح �ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ال �ت��ي دُفعت
ال �ب�ل�اد ال �ي �ه��ا يف �أع� �ق ��اب �إرج� ��اء
االنتخابات الرئا�سية والنيابية.
كوالي�س امل�شهد ال�سيا�سي
وك�شفت �صحيفة “النهار العربي”
�أن حم ��ادث ��ات م�ك�ث�ف��ة تجُ � ��رى يف
ال�ك��وال�ي����س ب�ين جمل�سي النواب
و”الأعلى للدولة” ،يف ال�ساعات
الأخرية قبل التئام الربملان �أم�س
اخلمي�س النتخاب رئي�س حكومة
جديد.
و�أو� � � �ض � � �ح� � ��ت �أن حم� � � ��ور ه� ��ذه
املفاو�ضات على ما يبدو مقاي�ضة

ب�ي�ن امل �� �ض��ي يف �إج� � � ��راءات و�ضع
د�ستور جديد للبالد واال�ستفتاء
عليه ق�ب��ل �إج ��راء اال�ستحقاقات
االنتخابية ،يف مقابل دعم جمل�س
ال��دول��ة �إج� � ��راءات ع ��زل الدبيبة
وع��دد من وزرائ��ه ،وتعيني رئي�س
حكومة ج��دي��د ،واملر�شح الأقرب
ل�ل�م�ن���ص��ب ه ��و وزي � ��ر الداخلية
ال�سابق فتحي ب��ا��ش��اغ��ا ،القريب
م ��ن ال �ق ��وى ال �ف��اع �ل��ة يف الغرب
ال�ل�ي�ب��ي ،وامل�ح���س��وب ع�ل��ى مدينة
م���ص��رات��ة وميلي�شياتها �صاحبة
النفوذ.
وك�شف امل�صدر لـ”النهار العربي”
�أن “فتحي ب��ا��ش��اغ��ا ه��و الأق ��رب
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى ث �ق��ة ال�ب�رمل ��ان
ل��رئ��ا� �س��ة احل� �ك ��وم ��ة اجل ��دي ��دة،
ع�ل��ى �أن ُي �ع�ين ن��ائ �ب��ان ل��ه الأول
مي�ث��ل ال �� �ش��رق والآخ � ��ر اجلنوب.
وبخ�صو�ص ت�صريحات الدبيبة
الأخرية ،ولقائه عدداً من �أع�ضاء
املجل�س الأع �ل��ى ل�ل��دول��ة لدعمه
يف م��واج �ه��ة ق ��رار ال�ب�رمل ��ان� ،أكد
امل���ص��در �أن “هذه ال�ل�ق��اءات غري
ر�سمية وال متثل املجل�س الأعلى
ل �ل��دول��ة .ال��دب�ي�ب��ة �سيجد نف�سه
معزو ًال ما �سي�ضطره �إىل مغادرة
من�صبه».
ك�م��ا ت�ط��رق امل���ص��در �إىل ح�صول
احلكومة اجلديدة على اعرتاف
دويل ،ق� ��ائ �ل� ً
ا“ :يف ح� ��ال وجد
امل �ج �ت �م��ع ال� � � ��دويل ات� �ف ��اق� �اً بني
ال �ف��رق��اء ع �ل��ى ��ش�خ���ص�ي��ة رئي�س

احل �ك��وم��ة ��س�ي��دع�م��ه ول ��ن تكون
ه �ن��اك م�شكلة” ،الف �ت �اً �إىل �أن
م��ن �ضمن ال���س�م��ات ال�ت��ي ترجح
كفة با�شاغا “حتركاته اخلارجية
ال �� �س��اب �ق��ة ومت �ك �ن��ه م ��ن ام�ساك
الع�صا م��ن املنت�صف ،والتفاهم
م��ع ال�ق��وى الإقليمية والدولية
ال�ن��اف��ذة�� ،س��واء ال��داع�م��ة ملع�سكر
ال�شرق �أم ملع�سكر الغرب».

�صراع �سلطوي
ف�ي�م��ا ذك� ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة “ال�شرق
الأو�سط” �أن الأو�ضاع ال�سيا�سية
يف ليبيا �أخ��ذت منحنى ت�صاعدياً
ق��وي �اً ،ب�ع��د ت ��أك �ي��د ع�ب��د احلميد
الدبيبة ،رئي�س حكومة “الوحدة
الوطنية” ،ع � ��دم ت �خ �ل �ي��ه عن
م �ن �� �ص �ب��ه يف م ��واج� �ه ��ة م�ساعي
جمل�س النواب لعزله من من�صبه،
يف وقت حتاول فيه قيادات �أوروبية
وع��رب �ي��ة احل �ي �ل��ول��ة دون ان ��زالق
البالد �إىل الفو�ضى جمدداً ،بينما
ح��ذرت الأمم املتحدة من ال�سري
بالبالد يف “االجتاه املعاك�س».
و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة �أن امل�شهد
ال���س�ي��ا��س��ي يف ليبيا منفتح على
“�صراع �سلطوي” ،رمب��ا ُيحتكم
فيه “ل�سالح امليلي�شيات” ،بعد
ع��ام م��ن ا�ستقرار ن�سبي ،خا�صة
بعد رد الدبيبة امل�ل��يء بالتحدي
على م��ن و�صفهم ب�أنهم ي�سعون
“الختيار �سلطة موازية من �أجل
احلكم واملال».

وق ��ال ��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة “�إن هناك
حم� ��اوالت مل�ن��ع ان� ��زالق الأو�ضاع
�إىل الفو�ضى جمدداً ومنع انهيار
ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف البالد،
ت� �ت� �ح ��رك � �س �ت �ي �ف��اين ويليامز،
امل�ست�شارة اخلا�صة للأمني العام
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون ليبيا ،على
م�سارات خمتلفة ،حيث التقت يف
روم��ا وزي��ر اخلارجية الإيطايل،
ل� ��وي � �غ� ��ي دي م � ��اي � ��و ون � �ظ�ي��ره
ال �ي��ون��اين ،ومت �ح��ورت امل�شاورات
على ا�ستعرا�ض تطورات الأو�ضاع
يف ليبيا ،وح�شد ال��دع��م الدويل
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،ومتكني
الليبيني من �إجراء االنتخابات».
ويرى متابعون للم�شهد ال�سيا�سي
�أن ه��ذه االجتماعات تتم مبعزل
ع�م��ا ي�ج��ري ع�ل��ى الأر�� ��ض راهنا،
�إذ ت �ك��ون��ت ج �ب �ه��ات ج ��دي ��دة بني
امل��ؤي��دي��ن للدبيبة ،ولبا�شاغا يف
غ ��رب ل�ي�ب�ي��ا ،مم��ا ي �ه��دد باندالع
� � �ص� ��راع ح� � ��ال اع� �ت� �م ��اد جمل�س
ال�ن��واب الأخ�ي�ر رئي�ساً للحكومة
اجلديدة.
ترويج للم�شروع ال�شعبي
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت �صحيفة
“العرب” �إنه بعد قرابة عام من
توليه رئا�سة احلكومة والقيادة
الفعلية لل�سلطة التنفيذية يف
البالد ،مل يتقدم الدبيبة خطوة
واحدة يف اجتاه حتقيق امل�صاحلة
ال��وط �ن �ي��ة� ،أو ت��وح �ي��د امل�ؤ�س�سة

الع�سكرية ،وك��ان وا��ض�ح��ا �أن��ه ال
يريد ذل��ك ،بل اختار �أن يفرت�ش
ب� ��� �س ��اط امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات ويتغطى
ب��احل �� �ض��ور ال�ت��رك� ��ي ،ويتغذى
م��ن العالقة املتينة ب�ين الدبيبة
وع� �ل ��ي ال �� �ص�ل�اب��ي يف �إط� � ��ار من
العمل امل�شرتك ال��ذي يجمع بني
تطلعات ال�سيا�سي ورغبة التاجر
يف حت �ق �ي��ق الأم � � � ��ان مب� ��ا يخدم
م�صاحله التو�سعية ب�أموال ريعية
ال رقيب على من يت�صرف فيها،
كما حدث طيلة �سبع �سنوات من
حكم فائز ال�سراج.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن الدبيبة
خ���ص����ص �أك �ث�ر م��ن ن���ص��ف فرتة
حكمه ،للرتويج مل�شروعه ال�شعبي
من �أجل �شراء �أ�صوات النتخابات
رئ��ا� �س �ي��ة ك ��ان ق ��د ق ��رر الرت�شح

ل �ه��ا رغ ��م �أن� ��ه ت�ع�ه��د ��س��اب�ق��ا ب�أال
يخو�ضها ،وعندما �سئل عن �سبب
تراجعه عن تعهده� ،أجاب �أنه كان
تعهدا �أخالقيا ال �أكرث.
وملا فر�ض قانون انتخاب الرئي�س
ال�صادر ع��ن جمل�س ال�ن��واب على
�أي م�تر��ش��ح �أن ي �ك��ون ق��د تخلى
ع��ن م�ن���ص�ب��ه ق �ب��ل ث�لاث��ة �أ�شهر
م��ن ي ��وم االق� �ت��راع ،مل ي�ستجب
الدبيبة لذلك ال�شرط �إال يف فرتة
مت�أخرة.
ك��ان ط�م��وح��ه يف ال�ب��داي��ة ت�أجيل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات �إىل م ��وع ��د غري
حم��دد ،وعندما الح��ظ الإ�صرار
ال��دويل على تنظيمها يف الرابع
وال �ع �� �ش��ري��ن م��ن دي �� �س �م�بر ،جنح
يف الإط� � ��اح� � ��ة ب ��ال � �ق ��ان ��ون عرب
ال�ضغط الفعلي ع�ل��ى مفو�ضية

االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،واع � �ت �ب�ر �أن يوم
تقدمه مبلف تر�شحه كاف ليكون
يوم تخليه امل�ؤقت وال�صوري عن
من�صبه ،و��س�ع��ى يف ذات ال�سياق
لل�ضغط م��ن �أج��ل فر�ض تقدمه
ق��ائ �م��ة امل�ن��اف���س�ين ع �ل��ى من�صب
الرئي�س مقابل الت�شكيك يف �أهلية
مناف�سيه الأ��س��ا��س�ي�ين وال�سيما
�سيف الإ� �س�ل�ام ال �ق��ذايف وخليفة
حفرت وفتحي با�شاغا.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن الدبيبة
ي� ��واج� ��ه م� �ع ��رك ��ة ك �� �س��ر العظم
م��ع جم�ل����س ال� �ن ��واب ،وم ��ع وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق ب��ا��ش��اغ��ا ،ومع
م�ساعي ت�شكيل حكومة جديدة
تطيح بحكومته ،ال�ت��ي يعتربها
�صاحبة ال�شرعية الوحيدة ،فيما
ك ��ل امل� ��ؤ�� �ش ��رات ت �ث �ب��ت �أن جميع

ال �� �ش��رع �ي��ات يف ل �ي �ب �ي��ا منتهية
ال���ص�لاح�ي��ة ،و�أن ك��ل ال�سلطات
التي حكمت البالد منذ 2011
ه��ي �سلطات م�سقطة م��ن خالل
التدخالت اخلارجية ،مبا يف ذلك
احلكومة احلالية التي مت فر�ضها
م��ن قبل �ستيفاين وليامز كنتاج
الن�ت�خ��اب��ات داخ��ل ملتقى احلوار
ال�سيا�سي ال��ذي مت ت�شكيله وفق
م�ي��والت البعثة الأمم �ي��ة �آن ��ذاك،
وال� � � ��ذي مت ال �ت �� �ش �ك �ي��ك يف ذمم
ال�ك�ث�ير م��ن �أع���ض��ائ��ه م��ن خالل
�شبهات الف�ساد والر�شى التي قام
خ�ب�راء دول �ي��ون بالتحقيق فيها
ثم �أخفوا نتيجة ما تو�صلوا �إليه
م��ن حقائق تالفيا للوقوع حتت
طائلة ف�ضيحة مدوية للمجتمع
الدويل.

�ضربة لل�سوق ال�سوداء ..جي�ش ليبيا ي�ضبط �أ�سعار الوقود بفزان
•• طرابل�س-وكاالت

جن�ح��ت ال �ق��وات امل�سلحة ال�ل�ي�ب�ي��ة ،يف �إن �ه��اء ت�لاع��ب ال�سوق
ال�سوداء بالوقود مبنطقة فزان جنوبي البالد ،ب�إعادة �أ�سعاره
�إىل مقدارها امل�ق��رر حكوميا ،ب��واق��ع  0.15دره�م��ا بالعملة
املحلية ،بعد نحو � 8سنوات من التالعب .كما جنحت القوات
يف فتح الطرق املغلقة منذ عام  2011يف املنطقة .وتخو�ض
قوات اجلي�ش الوطني الليبي يف جنوب البالد ،حربا طاحنة
�ضد املرتزقة والإرهابيني من جهة ،ولإزال��ة التعديات التي
ط��ال��ت الطريق ال�ع��ام م��ن جهة �أخ ��رى ،بح�سب م��ا ��ص��رح به
امل�س�ؤول الإعالمي ملدينة �سبها الليبية� ،أ�سامة ال��وايف ،ملوقع
“�سكاي نيوز عربية».

باري�س :املناورات الع�سكرية الرو�سية البيالرو�سية م�ؤ�شر «عنف»
•• باري�س�-أ ف ب

اعترب وزير اخلارجية الفرن�سي جان-ايف لودريان �أم�س
اخلمي�س �أن امل�ن��اورات الع�سكرية امل�شرتكة التي انطلقت
اخلمي�س بني رو�سيا وبيالرو�س ت�ؤ�شر �إىل “عنف بالغ”
قرب حدود �أوكرانيا يف وقت تبذل القوى الغربية جهودا
دبلوما�سية مك ّثفة خلف�ض الت�صعيد.
وق��ال ل��ودري��ان لإذاع��ة “فران�س �إنرت” الفرن�سية العامة
معلقا على امل�ن��اورات “�إنها �ضخمة للغاية .هناك تزامن
ت��دري�ب��ات كبرية للغاية ،خ�صو�صا عند ح��دود �أوكرانيا”
م�ضيفا “كل ذلك يدعونا �إىل االعتقاد �أنها خطوة تنطوي
على عنف بالغ ،وهو �أمر يقلقنا».
ويتهم الغرب رو�سيا التي حت�شد ع�شرات �آالف اجلنود على
حدود �أوكرانيا بالتح�ضري لغزو هذا البلد ،بعد �ضمها �شبه
جزيرة القرم ع��ام  ،2014غري �أن الكرملني ينفي هذه
االتهامات م�ؤكدا �أن��ه يريد �ضمان �أمنه مبواجهة �سلوك

�أوكرانيا واحللف الأطل�سي ال��ذي يعتربه عدوانيا .وقال
ل��ودري��ان “�أُ َ
علن ع��ن م�ن��اورات ت�ستمر حتى � 20شباط-
فرباير .ميكننا االف�ترا���ض ب�أنه عند حلول ه��ذا التاريخ،
�ستن�سحب القوات� ،سرنى عندها �إذا كان ذلك �سيتحقق».
ور�أى �أن “هذا �سيكون اخ�ت�ب��ارا يحمل دالل��ة ك�ب�رى ...
�سرنى اذا كانت �ستجري عملية خف�ض للتوتر».
و�أعلنت الرئا�سة الفرن�سية �أم�س الأول الأربعاء �أن جولة
�إميانويل م��اك��رون على مو�سكو وكييف وبرلني “ح ّققت
“امل�ضي قدماً” نحو خف�ض حدّة التوتر
هدفها” ب�إتاحة
ّ
بني رو�سيا و�أوكرانيا .وقال لودريان معلقا �إن “احلوار مع
ال��رو���س ح�ي��ويّ ومتط ّلب و�أح�ي��ان��ا حتى ع�سري” ،وو�صف
حمادثات ماكرون مع الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ب�أنها كانت “مواجهة ،طلب تو�ضيحات و�صراحة كربى».
و�شدد على �أن “قوة هذه الزيارة تكمن يف و�ضوح املواقف”
مثنيا على نوعية املحادثات بني الأوروبيني و�أع�ضاء احللف
الأطل�سي.

�أبو الغيط :قلقون من عودة اال�ستقطاب �إىل ليبيا

•• القاهرة-وكاالت

�أع��رب الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية �أحمد �أبو
الغيط ،عن قلقه �إزاء بع�ض التطورات االخ�يرة التي
ت�شهدها ليبيا والتي من �ش�أنها �أن تعيد حالة اال�ستقطاب
املمجوجة والتي ع�صفت بالبالد يف ال�سنوات االخرية.
وقال م�صدر م�س�ؤول يف الأمانة العامة للجامعة يف بيان
تلقى  24ن�سخة منه� ،أم�س اخلمي�س� ،إن الأمني العام
يعول علي وجود قيادات ليبية علي ال�ساحة ال�سيا�سية
تعي ج�ي��داً امل�صلحة العليا لليبيا وت�ضعها ف��وق �أية
اعتبارات �ضيقة �أخ��ري ،م�شرياً ايل �أن تلك القيادات
يجب �أن تقود ايل توافق الليبيني على عملية �سيا�سية
�شاملة تف�ضي �إىل �إجراء انتخابات وطنية جتدد �شرعية
امل�ؤ�س�سات ،باعتبارها ال�سبيل الأمثل والوحيد للحل يف
ليبيا ،ومبا يتيح االنتهاء من املرحلة االنتقالية التي

طال �أمدها يف البالد واالنطالق بالو�ضع �إىل ف�ضاءات
اال�ستقرار والبناء والتنمية ،وطي �صفحة املا�ضي.
ون�ق��ل امل���ص��در ع��ن الأم�ي�ن ال �ع��ام ت��أك�ي��ده ع�ل��ى �أهمية
ع��دم تعري�ض حالة اال�ستقرار  -التي تعي�شها البالد
م�ن��ذ ت��وق�ي��ع ات �ف��اق وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار ق�ب��ل �أك�ث�ر من
عام  -للخطر .و�أ�ضاف امل�صدر �أن امل�أمول هو الو�صول
ايل م��وق��ف وط�ن��ي ي�ت��واف��ق ع�ل��ي �أ��س����س وم���س��ار لدعم
عملية �سيا�سية بليبيا تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية
والإقليمية خ�لال امل ��ؤمت��رات ال��دول�ي��ة ال�سابقة بهذا
ال���ش��أن وخا�صة نتائج م��ؤمت��ري ب��رل�ين  1و .2وجدد
امل���ص��در م��وق��ف اجل��ام�ع��ة ال�ق��ائ��م ع�ل��ي دع��م وم�ساندة
�أي جهد خمل�ص من �ش�أنه حتقيق التوافقات الليبية
املطلوبة بعيداً عن �أية تدخالت خارجية ،مع التذكري
امل�ستمر ب�أهمية ال�شروع ب�إخراج كافة �أ�شكال التواجد
الع�سكري الأجنبي من الأرا�ضي الليبية.

توفري النقود من خالل الوقود
و�أ�ضاف الوايف �أن اجلي�ش الليبي� ،أعاد �سعر لرت البنزين �إىل
�سعره الر�سمي ،وذلك لأن الوقود مدعوم من الدولة ،وكانت
املنطقة تعاين عدم ثبات الأ�سعار على مدى � 8سنوات.
و�أرجع عدم الثبات �إىل �أن “لأ�سعار كانت تتحكم فيها ال�سوق
ال�سوداء” ،قائال �إنها كانت “تتجاوز �أ�ضعاف قيمتها ب�سبها،
وتبد�أ �أ�سعارها من دينار ون�صف الدينار للرت الواحد ،وترتفع
كلما تعمقنا يف ف��زان ،فيرتاوح �سعر لرت البنزين ما بني 3

دينار يف مرزق �إىل  6دينار يف غات .وحول كيفية حل امل�شكلة
و�إع ��ادة االن�ضباط �إىل �سوق ال��وق��ود يف ف��زان� ،أو��ض��ح الوايف
�أن القوات امل�سلحة “جل�أت �إىل افتتاح عدة حمطات لتغذية
مدينة �سبها ،ف�ضال عن مراقبة املنافذ».

فتح الطرق
كما جنحت قوات اجلي�ش الأيام املا�ضية يف فتح الطرق املغلقة
منذ عام  ،2011بالتن�سيق مع الأعيان وال�شباب و�آمر املنطقة
الع�سكرية يف �سبها؛ لتنتهي خ�صومة ا�ستمرت  11عاما،
وتعود حركة املرور �إىل طبيعتها .وك�شف الأ�ستاذ بكلية التجارة
والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة �سبها ،اخلبري االقت�صادي بوعزوم
الاليف ،ملوقع “�سكاي نيوز عربية” ،جانبا مما عانته منطقة
فزان ال�سنوات املا�ضية ،قائال“ :غياب الرقابة على الأ�سواق
�أدى للتخبط ال�شديد ،وا�ستغل البع�ض الأمر لإن�شاء حمطات
غري ر�سمية كثرية جدا ،يف الوقت الذي �أغلقت حمطات الوقود
الر�سمية �أبوابها» .وقال“ :عمل �أ�سطول من ال�شاحنات يف نقل
الوقود املهرب من ال�شمال وال�شرق �إىل اجلنوب ،ب�أ�سعار عالية
ج��دا ت�ت�راوح م��ن � 3000إىل  5000دي�ن��ار لعملية النقل
ال��واح��دة .وما زاد الأم��ر تعقيدا ،ظهور بوابات وهمية ت�أخذ
�إت��اوات على كل �شاحنة وق��ود ،فقفزت الأ�سعار �أك�ثر» .وتابع:
“انقطاع ال�سيولة النقدية عن امل�صارف يف املنطقة اجلنوبية

يف �أك�ث�ر الأوق � ��ات� ،أث �ق��ل ك��اه��ل امل��واط��ن خ�ل�ال الـ� 8سنوات
الأخ�يرة ،خا�صة �أن ليبيا لديها تركيبة خا�صة بها؛ وهي �أن
�أغلب املواطنني موظفون ل��دى ال��دول��ة؛ وبالتايل يعتمدون
ع�ل��ى امل��رت �ب��ات احل�ك��وم�ي��ة» .وت �ف��اءل الأ� �س �ت��اذ اجل��ام�ع��ي ب�أن
تدخل اجلي�ش ل�ضبط الأ�سعار� ،سيعمل على ا�ستقرار احلالة
االقت�صادية وينع�شها ،ولو قليال ،يف اجلنوب.

ثروة مرهونة للإرهاب
وي�شكو ال�سكان من �أن ف��زان غنية بالنفط ،ورغ��م ذل��ك ف�إن
�ضعف ا�ستغالله يف تقدمي اخلدمات ت�سبب يف انت�شار البطالة،
رغ��م �أنها املدينة الثالثة يف ليبيا �إداري ��ا ،لكنها من الناحية
العملية تعد �أحد الأماكن البعيدة عن اخلدمات وامل�شاريع.
وقبل �أيام �شنت قوات اجلي�ش الوطني عملية ع�سكرية وا�سعة
جنوبي ال�ب�لاد ،ه��ي الأوىل لها يف  ،2022م�ستهدفة طرد
التنظيمات الإرهابية وع�صابات املخدرات والتهريب والهجرة
ال�سرية ،التي تتخذ من املنطقة م�لاذا تن�شر منه التطرف
والإجرام يف بقية ليبيا ،وتعطل ا�ستثمار مواردها الطبيعية.
و�صار اجلنوب �أك�ثر عر�ضة الختباء الإرهابيني واملرتزقة؛
ل�ك��ون��ه ي���ش�ترك يف احل ��دود م��ع ت���ش��اد وال �� �س��ودان ،م��ع �ضعف
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى احل ��دود؛ نتيجة اال��ض�ط��راب��ات العنيفة التي
�ضربت البالد يف ال�سنوات الأخرية.

نيوزيلندا تف�ض اعت�صام ًا ملحتجني �ضد لقاحات كوفيد

•• ويلينغتون�-أ ف ب

ا�شتبكت ال�شرطة النيوزيلندية
�أم� �� ��س اخل �م �ي ����س م ��ع حمتجني
مناه�ضني ل�ل�ق��اح ك��وف�ي��د خالل
تفريقها خميم اعت�صام �أمام مقر
ال�ب�رمل��ان ق�ب��ل ان ت�ق��وم باعتقال
الع�شرات منهم.
و�أدى املحتجون رق�صات “املاوري
هاكا” الرتاثية التي متثل القوة
وال ��وح ��دة ل ��دى ق �ب��ائ��ل ال�سكان
اال� �ص �ل �ي�ي�ن خ �ل��ال مواجهتهم
عنا�صر ال�شرطة الذين حتركوا
الخ�ل�اء ب��اح��ة ال�برمل��ان املحا�صر
م � �ن� ��ذ ث �ل��اث � ��ة �أي � � � � ��ام م � ��ن قبل
املتظاهرين.
وحتركت ال�شرطة يف وقت مبكر
اخلمي�س بعد جتنب �أي مواجهة �أو
احتكاك خالل اليومني الأوليني،
وحذرت بوا�سطة مكربات ال�صوت
املعت�صمني ال��ذي��ن يبلغ عددهم
ن �ح��و �� 150ش�خ���ص��ا ب�ضرورة
املغادرة �أو مواجهة االعتقال.
وت� � �ع � ��ر� � ��ض رج � � � � ��ال ال� ��� �ش ��رط ��ة
لل�ضرب والركل من املتظاهرين

ال� ��ذي� ��ن ه� �ت� �ف ��وا “هذه لي�ست
دميوقراطية” و”عار عليكم”
و”ا�سقطوا القرار».
وك��ان االحتجاج قد ب��د�أ الثالثاء
ب �ع��د ا� �س �ت �ل �ه��ام حت� ��رك “قافلة
احلرية” ل�سائقي ال�شاحنات يف

كندا ،حيث �سارت مئات ال�شاحنات
وامل � �ق � �ط ��ورات يف و�� �س ��ط مدينة
ويلينغتون النيوزيلندية.
ل �ك��ن م�ع�ظ��م ال �� �ش��اح �ن��ات غ ��ادرت
بعد � 24ساعة ،وبقي جمموعة
م��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن تعهدوا

بالبقاء “طاملا لزم الأمر».
وق � � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س ال � � � ��وزراء
النيوزيلندي غرانت روبرت�سون
�إن ال� ��� �ص�ب�ر ن� �ف ��د ب �ي��ن �سكان
ويلينغتون ب�سبب اال�ضطرابات
ال�ت��ي ت�سببت بها االحتجاجات،

داعيا ال�شرطة �إىل التحرك.
و�أ� � � �ض� � ��اف لإذاع� � � � ��ة نيوزيلندا
الر�سمية قبل مداهمة ال�شرطة
ملع�سكر املحتجني ام ��ام الربملان
“الطرق م �غ �ل �ق��ة يف امل ��دي �ن ��ة
وال �� �ش��رك��ات ا� �ض �ط��رت لالقفال
وال� �ن ��ا� ��س ي �� �ش �ع��رون بالتهديد
وال�ت��ره � �ي� ��ب م � ��ن ق� �ب ��ل بع�ض
املتظاهرين».
وق� ��ال ق��ائ��د ��ش��رط��ة ويلينغتون
ك� ��وري ب��ارن �ي��ل “بينما تعرتف
ال�شرطة بحق النا�س يف االحتجاج،
ي�ج��ب �أن ي �ت��م ذل ��ك ب�ط��ري�ق��ة ال
ت�ؤثر على املواطنني».
ويف خ� � �ط � ��وة ن � � � � � ��ادرة� ،أغ� �ل� �ق ��ت
ال�شرطة ال��دائ��رة املحيطة مبقر
الربملان ملنع و�صول تعزيزات اىل
املحتجني قبل �أن تتقدم قوة منها
لإزالة معدات التخييم.
وتفر�ض نيوزيلندا �إلزامية لقاح
كوفيد للأ�شخا�ص الذين يعملون
يف قطاعات مثل ال�صحة و�إنفاذ
القانون والتعليم والدفاع ،حيث
ي��واج��ه �أول �ئ��ك ال��ذي��ن يرف�ضون
تلقي اللقاح الطرد.
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GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

70392

Dubai Courts of First Instance
NOTICE AND CHARGE OF PAYMENT THROUGH PUBLICATION
In Execution No.: 300/2022/207 Commercial Execution
Considered before : Second Execution Circuit No. 184
Subject of the Execution : Execution of judgment rendered in Case No. 3652/2020 Commercial
Partial to pay the awarded amount of AED 13320 inclusive of fees and expenses
Judgment Creditor : RASHAD REZAEI, IN HIS CAPACITY AS A MANAGER AND
PARTNER AT PRIME GATE GENERAL TRADING L.L.C
Address : To be notified through his attorney: Othman Al Marzouqi Law Firm and Legal
Consultations Emirates - Dubai - Sheikh Zayed Street Business Bay - Single Tower Business
Building - 15th Floor - Office No. 1505
Represented by : Shaimaa Mohammed Hassan Mohammed Al Marzouqi
Notified Party / 1- Mohammad Ali Mahmood Ahli, IN HIS CAPACITY AS A MANAGER
AND PARTNER AT PRIME GATE GENERAL TRADING L.L.C: Judgment Debtor
2- PRIME GATE GENERAL TRADING L.L.C: Judgment Debtor
Subject of Notice : The aforementioned Execution Case has been filed against you with a
claim to oblige you to pay the awarded amount of AED 13320 to the Judgment Creditor or to
the Court's treasury. In the event of non-compliance with the aforementioned decision within
15 days from the date of publishing this notice, the Court will initiate executive procedures
against you
Prepared by: Shaima Ibrahim Al-Muaini

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

70530

Court of Cassation
Appeal Notification by Publication
In the appeal No.:541/2021/458 - real estate appeal
Considered at : 1st real estate department No. 545
Subject of appeal : accepting the appeal in form and in subject and repealing the
appealed judgment and refer the same to the court of appeal to issue its judgment
in light of what is decided by the court of cassation and obliging the Respondent
with the fees, expenses and attorneys' fee.
Appellant : Aqaar Properties Corporation (Aqaar).
Address : Emirate of Dubai | Airport St | Port Saeed area | Business Point Building
| Mezzanine |Office No. 9 | Tel: 0506335560 | Email : ALMATROOSHI@omalc.
ae | Makkani : 3244594826 | IBAN AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee :1-Shazia Navid Navid Hussain Adil, his capacity : Respondent
Subject of Notification : We hereby notify you that the Appellant has filed the said
appeal against you and you should attend to the Court of Cassation for replying
to the appeal writ.
Prepared by / Mathna Abdulatif Al Farhan

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

70392

Notification by Publication of Payment
In lawsuit No. 8038/2021/60-Payment Order
Payment orders and Enforcement of Commercial Contracts No.304
Case Subject : Claiming the issuance of the order obligating the defendant
Prasana Kumar Sankar Anpillai to pay an amount of DHs 500,000, fees
and expenses
 The Plaintiff : Rashmi Dougal Hargas Dougal - Address : EmiratesEmirate of Sharjah - Al Majaz - Sharjah - Gamal Abdel Nasser St - Al
Yousifi Building - Flat No.704
The Defendant : 1- Prasana Kumar Sankar Anpillai - Capacity as : Defendant
Notification Subject : On 13-01-2022, the Dubai Court of First Instance
decides that obligating The Defendant to pay the Plaintiff an amount
of DHs 500,000 (Five Thousand dirhams) and the legal interest at 5%
annually from 21/12/2021 until full payment and obligated him to pay
the expenses.
Prepared by Latifa Majid Juma Al-Mai Al-Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

70530

Dubai Courts of First Instance
Notification by Publication
In the execution No.: 211/2022/67- real estate execution
Considered at : execution department No. 186
Subject of execution : executing the judgment issued in the case No. 892/2021 partial
real estate, amended by the appeal No. 1327/2021 real estate appeal by paying the
amount executed amounted to AED 228624 including the fees and expenses.
Execution Applicant : Aqaar Corporation.
Address : Emirate of Dubai Airport St | Port Saeed Business Point | Office
(9)0504643947 email : EXECUTION1@OMALC.AE | Makkani : 3244594826 IBAN
AE090500000000020106942
Notifiee : 1- Salma Gul Agha, his capacity : Defendant
Subject of Notification : has filed the above mentioned execution case against you
by obliging you to pay the amount executed amounting to (AED 230624.00) to
the execution applicant or court's treasury. Accordingly, the court will proceed the
execution procedures against you if you failed to be abided by the said judgment
within 15 days from the date of publishing this notification.
Prepared by / Amna Ahmed Falankaz

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

70392

Notification by Publication of payment
In lawsuit No. 7552/2021/60-payment order
payment orders and execution of business operations No.203
Case Subject : Request to issue a payment order to obligate the defendant pay an
amount of 832751 dirhams and the legal interest at the rate of 9% from due date until
full payment With the provision of expedited enforcement without guarantee
The Plaintiff : Surinderpal Singh Sahani and others
Address : UAE - Dubai - Naif- Dubai
Represented by : Younis Mohammed Abdullah Hassan Al Balushi.
The Defendant : 1- AL BALQAA TRADING (L.L.C), 2- Akbar Ghorban Yazdanjoo.
Notification Subject: Request to issue a payment order, Dubai Courts of First Instance
decided in 09-12-2021 to obligate the defendants to pay the plaintiff an amount of
(832.751) Eight hundred and thirty two thousand seven hundred and fifty one dirhams
and the legal interest at the rate of 5% from due date until full payment and obligating
them with expenses and charges and an amount of 1000 dirhams as attorney fees And
refused expedited access. You have the right appeal within 15 days from the date
following publishing this notification.
Prepared by / Souad Nasser Al-Salahi
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حممد علي ال�ساعدي لت�صليح ال�سيارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2385472:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خليفه بن حمد بن م�سلم الكلبانى %10

املودعة بالرقم 169132 :
با�ســم :جون بِل �آند كرويدِ ن ليمتد
وعنوانه� :سافايَر كورت ،وول�سجرايف ترياجنل ،كوفنرتي� ،سي يف2 2تي �إك�س ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2013/05/29 :
وامل�سجلة حتت رقم169132 :
ً
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/13وحتى تاريخ2032/02/13 :
�إدارة العالمات التجارية

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبداهلل حميد عبداهلل اليحيائى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد على حممد عبيد ال�ساعدى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد على حممد عبيد ال�ساعدى من � % 100إىل %40
�إىل  null 50000تعديل ر�أ�س املال  /من
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466

اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

Date 11/ 2/ 2022 Issue No : 13466

Summary of the decision issued by Dubai Court
in case No. 4/2022 insolvency proceedings
As I / Waleed khames bin Swaidan, an expert in financial reorganization affairs and
bankruptcy in Dubai Courts, so please kindly know that I have been appointed by the
Dubai Court in the case mentioned in the number above, and that the esteemed court has
held the 03/02/2022 By accepting a request to open insolvency proceedings and liquidate
debtor fund / Khalfan Abdullah Ismail Abdullah Al Hammadi.
Therefore, we would like to inform all creditors Submit their claims within (20) twenty
working days from the date of publication and Whoever has an interest in any of the
debtor's funds / Khalfan Abdullah Ismail Abdullah Al Hammadi, shall submit a request to
recover the movable or immovable funds owned by him from the debtor's funds within a
maximum period of two months from the date of publication. The decision and the refund
request must clarify the type, nature and specifications of those funds and the nature of the
right contained therein. And at the following address: Dubai - Deira - Port Saeed Street
- Golden Business Center Building - Behind Nissan Agency - Office No. 604 - Tel: 042208803 - F: 04-2208804 - Mob: 0509268520 Email : hpaauditing@gmail.com
Financial reorganization and bankruptcy expert
Waleed khames bin Swaidan

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اف بي اي لال�ستثمار ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  - 0.8مبنى الدائرة اخلا�صة ل�سمو
ال�شيخ حممد بن خالد ال نهيان ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 4098555 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االيد للمحا�سبة والتدقيق حما�سبون قانونيون  -فرع
�أبوظبي  , 1كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/2/8:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2205005723:تاريخ التعديل2022/2/10:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حوت �أونالين للت�سوق االلكرتوين ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3955009:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /أبوظبي املجتمعية التعاونية
 Abu Dhabi Community Cooperativeمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /أبوظبي املجتمعية التعاونية
 Abu Dhabi Community Cooperativeمن � % 99إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف االمارات للتمكني املجتمعي
Emirates for Community Empowerment L.L.C

تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حوت �أونالين للت�سوق االلكرتوين ذ.م.م

املودعة بالرقم 169133 :
با�ســم :جون بِل �آند كرويدِ ن ليمتد
وعنوانه� :سافايَر كورت ،وول�سجرايف ترياجنل ،كوفنرتي� ،سي يف2 2تي �إك�س ،اململكة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املتحدة
الواقـعة بالفئة44 :
2013/05/29
بتاريخ:
وامل�سجلة حتت رقم169133 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/13وحتى تاريخ2032/02/13 :
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  7238/2020/207تنفيذ جتاري

HOOT ONLINE SHOPPING L.L.C

�إىل /حوت للت�سوق االلكرتوين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

HOOT ONLINE SHOPPING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان  /من � Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabiإىل �أبوظبي جزيرة يا�س يا�س

جنوب 202200302207 1
 202200302207الدار للعقارات اال�ستثمارية ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة
ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1130جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 379329550.99درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري � -ش م ع  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب
عنوانه :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى فندق مريكيور  -مركز دبي العاملي
الثاين alyaqoub@gmail.com - 00971506510518 -
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/16ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية رقم االر�ض  - 19رقم البلدية
 - 336 - 206امل�ساحة  929.03 :مرت مربع  -القيمة الكلية  420000000:دره.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إىل /املجد لت�أجري ال�سقاالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALMAJD SCAFFOLDING RENTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7238/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2020/16408
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/02/16لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �إيليت �سيتي للتجارة الكهربائيات �ش .ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
53,120
�أدوات �صحيه وكهربائيه و �أدوات بناء
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اهل االن�صاف للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1120478:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /انوراهلل قبول خان قبول خان من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /انوراهلل قبول خان قبول خان من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل ح�سن �شهداد حممد البلو�شى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اهل االن�صاف للمقاوالت العامة ذ.م.م

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1130جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 379329550.99درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري � -ش م ع  -و�آخرون
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الطابق الرابع
وميثله :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :داوود �سيف الدين يعقوب اليعقوب
عنوانه :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى فندق مريكيور  -مركز دبي العاملي
الثاين alyaqoub@gmail.com - 00971506510518 -
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/2/16ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية رقم االر�ض  - 19رقم البلدية
 - 336 - 206امل�ساحة  929.03 :مرت مربع  -القيمة الكلية  420000000:دره.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

�إعــــــــــالن

ALMAJD SCAFFOLDING RENTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466

حماكم دبي

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املجد لتاجري ال�سقاالت � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 2870668:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممد احل�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد غامن ال�سودى �سليم املن�صورى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /املجد لتاجري ال�سقاالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

70363

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70392

�إعالن ت�صفية �شركة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

AHL ALINSAF GEN CONTRACTING L.L.C

�إىل  /اهل االن�صاف للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AHL ALINSAF GEN CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466

ADVERTISEMENT

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

العدد  13466بتاريخ 2022/2/11

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2977849:باال�سم التجاري:ابريزجن
للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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فوز البا�شا و«انكورا»على «اي�ست المار» والإمارات يف املا�سرتز بولو
•• دبي-الفجر

حقق ف��ري��ق البا�شا ف��وزا م�ستحقا على مناف�سه فريق
اي�ست المار وب�ستة �أهداف مقابل �أربعة �أهداف يف بطولة
املا�سرتز للبولو والتي ت�ستمر حتى يوم غد ال�سبت املوافق
الثاين ع�شر من �شهر فرباير اجلاري تقام بنادي ومنتجع
احلبتور للبولو والفرو�سية بدبي الند بعد مباراة جيدة
امل�ستوى �شهدت ن��دي��ة يف �شوطيها االول وال �ث��اين فيما
رجحت كفة البا�شا يف ال�شوطني االخرين ليخرج فائزا
بنتيجة امل �ب��اراة ويف امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة وال �ت��ي جمعت بني

فريقي االمارات وانكورا فقد ت�ساوت الكفتان حيث بد�أت
املباراة بحذر �شديد من الفريقني وانتهى �شوطها الأول
بدون اه��داف ويف ال�شوط الثاين جنح فريق االم��ارات يف
�إحراز هدفني متتاليني وقبل نهاية ال�شوط يحرز انكورا
هدفه الأول .
ويف ال���ش��وط ال�ث��ال��ث ي ��درك ف��ري��ق ان �ك��ورا ال�ت�ع��ادل فيما
اكتفى فريق االم ��ارات بهديف ال�شوط ال�ث��اين وي�ست�أنف
اللعب يف ال�شوط الثالث بهدف مبكر و�أخ�ير للإمارات
ل�يرف��ع ر� �ص �ي��ده اىل ث�لاث��ة �أه � ��داف وي ��رد ع�ل�ي��ه انكورا
بهدف التعادل ثم يعززه بهدف رابع لريجح كفته ويتقدم

ويكثف الإم� ��ارات هجماته يف حم��اول��ة الدراك التعادل
ثم االنق�ضا�ض على انكورا �إال �أن الوقت مل ي�سعفه تارة
و�إهدار �أكرث من �ضربة جزائية تارة �أخرى وبهذه النتيجة
يت�صدر انكورا البطولة بر�صيد فوزين من مباراتني .
و �شهد �أم�س اخلمي�س مباراتني ح�سمتا �أمر هوية طريف
النهائي و�أقيمت امل�ب��اراة الأوىل يف الثانية والن�صف من
بعد الظهر وجتمع بني فريق هي�سكث وف��ري��ق بن دري
احل�صان الأ��س��ود بالبطولة �أم��ا امل�ب��اراة الثانية ف�أقيمت
يف الرابعة ع�صرا وجمعت بني فريق اي�ست المار وفريق
مهرة .
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برعاية حمدان بن زايد  ..رايل �أبوظبي ال�صحراوي ينطلق مار�س املقبل
•• �أبوظبي -وام:

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ت�ست�ضيف العا�صمة �أبوظبي
خالل الفرتة من � 5إىل  10مار�س
املقبل " رايل �أبوظبي ال�صحراوي
" �أكرث الراليات ال�صحراوية متيزا
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و يعود الرايل الذي يحظى مبكانة
رفيعة بعد �أربعة �أ�شهر من تنظيم
ن���س�خ�ت��ه ال �ث�ل�اث�ي�ن ل�ي���ش�ك��ل الآن
اجلولة الثانية من بطولة العامل
ل �ل��رال �ي��ات ال �� �ص �ح��راوي��ة الطويلة
لل�سيارات /فيا /والدراجات النارية
/فيم./
وت���ش�ير ال�ت��وق�ع��ات �إىل ا�ستقطابه
م�شاركات عاملية �ضخمة ت�ضم نخبة
م��ن �أف���ض��ل ال�سائقني والدراجني
و�أك�ثره��م �شهرة م��ن جميع �أنحاء
العامل.
ت�أ�س�س رايل �أب��وظ�ب��ي ال�صحراوي
ع ��ام  1991م��ن ق�ب��ل حم�م��د بن
�سليم ،ال��رئ�ي����س اجل��دي��د لالحتاد
ال ��دويل لل�سيارات وي��وف��ر اختباراً
كبريا للتحمل والرتكيز.
و للمرة الأوىل هذا العام مت توحيد

�أح � � ��داث ال ��رال� �ي ��ات ال�صحراوية
ال�ط��وي�ل��ة ال �ت��ي ينظمهما االحتاد
ال� � � � ��دويل ل� �ل� ��� �س� �ي ��ارات /FIA/
واالحتاد الدويل للدراجات النارية
 /FIM/يف بطولة عاملية واحدة
يف ظ ��ل ت �ط �ل��ع ال �ه �ي �ئ �ت�ين اللتني
ت�شرفان على عامل ريا�ضة ال�سيارات
�إىل امل�ستقبل.
و�شهدت اللوائح والقوانني التقنية
اجلديدة لالحتاد الدويل لل�سيارات
م �� �ش��ارك��ة � �س �ي ��ارات رايل �صممت

خ�صي�صاً لتقلي�ص الت�أثري ال�سلبي
على البيئة ب�صورة كبرية ،ويجري
ح��ال �ي �اً ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ا�ستمرارية
ت�ن��ا��س��ق وت �ط��اب��ق الأ� �س �ل��وب الذي
ي�ن�ظ��م ج� ��والت ال �ب �ط��ول��ة اخلم�س
لفائدة املتناف�سني من �سائر �أنحاء
ال�ع��امل� ،سواء كانوا يناف�سون على
م�ت�ن م��رك �ب��ات ب� ��أرب ��ع ع �ج�ل�ات �أو
بعجلتني.
وب �ه��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة ت �ك��ون الراليات
ال�صحراوية قد انتقلت �إىل م�ستوى

�آخر حيث يجتمع �أف�ضل ال�سائقني
والدراجني والفرق وال�صانعني من
�شتى �أنحاء العامل معاً للمناف�سة يف
�سل�سلة من الراليات البارزة وت�سلط
الأ�ضواء العاملية الآن على �أبوظبي.
وق� ��ال خ��ال��د ب ��ن � �س �ل �ي��م ،الرئي�س
املنتخب ح��دي�ث�اً ملنظمة الإم� ��ارات
لل�سيارات وال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ":
منلك تاريخاً ميتد �إىل  30عاماً
من اخل�برة والإجن ��ازات لالعتماد
ع�ل�ي�ه��ا ،وم�ل�ت��زم��ون ب��أول��وي��ات�ن��ا يف

م � �� � �س � ��اع � ��دة وم � � �ن� � ��ح ال � ��رال� � �ي � ��ات
ال���ص�ح��راوي��ة ال�ط��وي�ل��ة م�ستقبال
م�شرقا طويل الأمد".
و�أ� � � �ض � ��اف  " :ت �ك �م��ن العنا�صر
الأ�سا�سية يف حتقيق ذلك من خالل
اال� �س �ت��دام��ة وامل �ع��اي�ير ال�شمولية،
ونتطلع �إىل القيام بدورنا على �أكمل
وجه ممكن من �أجل تقلي�ص ب�صمة
الكربون يف هذه الريا�ضة ،و�إتاحتها
�أمام املزيد من املناف�سني".
و �شهدت منظمة الإمارات لل�سيارات

وال��دراج��ات ال�ن��اري��ة تعيني �شركة
�أم � ��وري � �س �ب��ورت �أورغانايزي�شن
 /.A.S.O/ك �م��روج��ة لبطولة
ال �ع��امل اجل��دي��دة يف خ �ط��وة قوية
ن �ح��و حت�ق�ي��ق م���س�ت��وي��ات م�شاركة
ع��امل �ي��ة �أف �� �ض��ل يف رايل �أبوظبي
ال�صحراوي والبطولة ككل.
و متتلك منظمة الإمارات لل�سيارات
وال��دراج��ات ال�ن��اري��ة ع�لاق��ات عمل
وط�ي��دة م��ع �شركة �أم ��وري �سبورت
�أورغانايزي�شن  /.A.S.O/التي

ت�صمم وت�ن�ظ��م ف�ع��ال�ي��ات ريا�ضية
دول� �ي ��ة م �ه �م��ة ب� � ��دءا م ��ن ت � ��ور دو
ف��ران����س وو� �ص��و ًال �إىل رايل داك ��ار،
و ُع�ي�ن��ت قبل ع��ام�ين ك�شركة انتاج
ت�ل�ف��زي��وين ر��س�م��ي ل ��رايل �أبوظبي
ال�صحراوي.
ويعترب رايل �أبوظبي ال�صحراوي
م� �ي ��دان اخ� �ت� �ب ��ار م �ث��ال �ي��ا لتقنية
ال��وق��ود امل���س�ت��دام امل�ت�ط��ور اجلديد
ل���ص��ان�ع��ي ال �� �س �ي��ارات وال ��دراج ��ات
ال�ن��اري��ة ،وخ�ط��وة مهمة يتحدد يف

�ضوئها �أوائل �أبطال بطولة العامل
ل �ل��رال �ي��ات ال �� �ص �ح��راوي��ة الطويلة
ل �ل �� �س �ي ��ارات /ف � �ي� ��ا /وال � ��دراج � ��ات
ال�ن��اري��ة /ف �ي��م ./و�سيتخذ الرايل
جم��دداً م��ن �سباقات ال�ف��ورم��وال 1
يف ال�ع��ا��ص�م��ة الإم��ارات �ي��ة يف حلبة
مر�سى يا�س مقراً رئي�سياً له ،حيث
�ستفتح حمطة اخلدمة وال�صيانة
يف  4م��ار���س قبل ان�ط�لاق املرحلة
االف �ت �ت��اح �ي��ة اخل��ا� �ص��ة يف ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء اليوم التايل.
و �سيتوجه املت�سابقون يف  6مار�س
م��ن �أب��وظ�ب��ي �إىل منطقة الظفرة
ال� � ��زاخ� � ��رة ب ��امل� �ن ��اظ ��ر الطبيعية
ال �� �ص �ح��راوي��ة اخل�ل�اب ��ة ،الجتياز
خم�س مراحل تبلغ م�سافتها 264
كم و  318كم و  270كم و 257
كم و 217كم على التوايل ،م�ضافة
�إىل امل��راح��ل االنتقالية وم�سافتها
 519كم لي�صبح �إجمايل م�سافة
الرايل  1.917كم.
وعمل مدير م�سار الرايل يف منظمة
الإم � � ��ارات ل�ل���س�ي��ارات وال ��دراج ��ات
النارية م��ع �شركة �أم ��وري �سبورت
�أورغانايزي�شن ،/ASO/لتقدمي
ك �ت �ي��ب م �� �س ��ار ال � � ��رايل لتب�سيط
االجتاهات جلميع املناف�سني.

ت�ألق الفت للم�صنفة العاملية �أليك�سا يان�س ..و�أناكوندا�س حتلق بلقب �أف�ضل الأكادمييات

 60ميدالية ذهبية يف الدوري العاملي لرابطة
�أبوظبي ملحرتيف اجلوجيت�سو باملك�سيك
•• مونتريي  -املك�سيك  -وام:

تتوا�صل جناحات بطولة الدوري
ال��دويل لرابطة �أب��وظ�ب��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو حول العامل بالو�صول
�إىل حمطة م��ون�ت�يري املك�سيكية،
لتعزيز م�ك��ان��ة �أب��وظ�ب��ي كعا�صمة
للجوجيت�سو العاملي و�أك�بر مطور
لتلك الريا�ضة يف خمتلف القارات،
م ��ن ح �ي��ث ب ��رام ��ج ن �� �ش��ر وتطوير
ال� �ل� �ع� �ب ��ة ،وت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � �ب � �ط ��والت،
واك � �ت � �� � �ش� ��اف و� � �ص � �ق� ��ل الأب� � �ط � ��ال
والنجوم.
وت �� �س �ت �� �ض �ي��ف �أب� ��وظ � �ب� ��ي مقري
االحت� ��ادي� ��ن الآ�� �س� �ي ��وي وال � ��دويل
ل�ل�ع�ب��ة ،ح�ي��ث ت�ع��د امل��رك��ز ال ��دويل ودورة الأل�ع��اب العاملية ال�شاطئية،
الأول يف العامل ال��ذي يقود نه�ضة والأل�ع��اب العاملية داخ��ل ال�صاالت،
ت�ل��ك ال��ري��ا��ض��ة ،وي �ط��رح املبادرات وق��د اخ�ت�ير ب��رن��ام��ج اجلوجيت�سو
امللهمة التي �ساهمت يف �إحداث نقلة امل ��در�� �س ��ي يف الإم� � � � ��ارات ك�أف�ضل
ن��وع�ي��ة ب��اع�تراف ك�ب�رى املنظمات ب��رن��ام��ج يف ال�ع��امل لن�شر وتطوير
الدولية بهذه الريا�ضة ،واعتمادها اللعبة يف ال �ع��امل .و�أق��ام��ت رابطة
يف ال ��دورات القارية مثل الآ�سياد� ،أب ��وظ� �ب ��ي مل� �ح�ت�ريف اجلوجيت�سو

دوريها الدويل يف املدينة املك�سيكية
"مونتريي" عا�صمة والية نويفو
ل �ي��ون يف ��ش�م��ال�ه��ا ال �� �ش��رق��ي ،وهي
ث��ال��ث �أك�ب��ر م�ن�ط�ق��ة ح �� �ض��ري��ة يف
امل�ك���س�ي��ك ،ك �م��ا ومت �ث��ل مونتريي
امل��رك��ز ال�ت�ج��اري ل�شمال املك�سيك،
وق ��اع ��دة ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال�شركات

الدولية ال�ك�برى ،كما �أنها واحدة
م��ن �أغ�ن��ى امل��دن يف ال�ع��امل باملراكز
التاريخية والثقافية.
وحر�صت اللجنة املنظمة للبطولة
على تطبيق ال�بروت��وك��ول الطبي
املعتمد بدقة ،و�إل��زام كل امل�شاركني
بال�ضوابط االح�ت�رازي��ة ،للخروج

باحلدث يف �أف�ضل �صورة .و�شهدت
امل �ن��اف �� �س��ات ن � ��زاالت ح�م��ا��س�ي��ة بني
عدد كبري من الالعبني امل�صنفني
يف ال �ع��امل .وع�ل��ى �أث��ره��ا مت توزيع
 60ميدالية ذهبية على الفائزين
ب��امل��راك��ز الأوىل ،و 52ميدالية
ف���ض�ي��ة لأ� �ص �ح��اب امل��رك��ز الثاين،
و 32ميدالية برونزية لأ�صحاب
املركز الثالث ،فيما توجت �أكادميية
"تي بي �سي �أناكوندا�س" بجائزة
الأف���ض��ل خ�ل�ال ه��ذه اجل��ول��ة بعد
ح�صولها على  11000نقطة.
و��ش�ه��دت ال�ب�ط��ول��ة ت ��أل��ق امل�صنفة
الدولية اليك�سا يان�س وح�صولها
على امليدالية الذهبية يف وزن 62
ك�ج��م ف�ئ��ة ال���س�ي��دات للمحرتفات
للحزام الأ�سود/البني ،فيما ح�صل
ت �ي��اج��و م��ا� �س �ي��دو ع �ل��ى امليدالية
ال��ذه�ب�ي��ة ل�ل��رج��ال وزن  69كجم
للمحرتفني ع��ن احل ��زام الأ�سود،
وك�لاه�م��ا م��ن �أك��ادمي�ي��ة رودريجو
بينريو الربازيلية.

وع�ل��ى �صعيد ال ��دول فقد ح�صلت
املك�سيك على املركز الأول بر�صيد
 67300نقطة ،وحلت الواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة يف امل ��رك ��ز
ال �ث��اين ب��ر��ص�ي��د  2800نقطة،
ث ��م ال�ب��رازي� ��ل يف امل ��رك ��ز الثالث
بر�صيد  1200نقطة .و�سيكون
الأبطال على موعد مع يومني من
احلما�س والكثري من ال�ن��زاالت يف
ال ��دوري ال��دويل لرابطة �أبوظبي
ملحرتيف اجلوجيت�سو يف العا�صمة
االماراتية �أبوظبي و�أخرى يف لوزان
ال�سوي�سرية .من ناحيته �أ�شاد طارق
البحري مدير عام رابطة �أبوظبي
مل�ح�تريف اجلوجيت�سو باملكت�سبات
ال� �ت ��ي حت �ق �ق �ه��ا ج� � ��والت ال� � ��دوري
ال ��دويل يف ك��ل حم�ط��ات�ه��ا ،م�شريا

� 5آالف م�شاركة يف برنامج مان�ش�سرت �سيتي لت�شجيع الفتيات على ممار�سة كرة القدم
•• �أبوظبي -وام:

احتفل ن��ادي مان�ش�سرت �سيتي لكرة
ال� �ق ��دم مب � ��رور خ�م���س��ة �أع � � ��وام على
�إط�ل�اق مبادرته ال��رائ��دة وبرناجمه
الهادف لت�شجيع الفتيات ال�صغريات
ع �ل��ى مم��ار� �س��ة ل �ع �ب��ة ك� ��رة ال� �ق ��دم "
 "Same Goalsت��زام �ن��ا مع
�إطالق الدورة اجلديدة من الربنامج
ملو�سم .2022
حققت امل�ب��ادرة العاملية �إق�ب��اال كبريا
وتفاعال وا�سعا منذ �إط�لاق�ه��ا لأول
م ��رة يف ع ��ام  2018ب�ع��دم��ا ب ��ادرت
�أك�ثر م��ن  5000فتاة �إىل م�شاركة
ت �� �س �ج �ي�لات ل �ه��ن خ �ل��ال ال � � ��دورات
ال�سابقة .ت�ه��دف م �ب��ادرة "Same
 "Goalsال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا النادي
ح��ول ال �ع��امل� ،إىل ت�شجيع الفتيات ق �� �ص�ير ل �ه��ن وه� ��ن ي���س�ج�ل��ن هدفا
م��ن خمتلف الأع �م��ار ع�ل��ى ممار�سة �أو يت�صدين مل �ح��اول ت�سجيل هدف
ه��ذه الريا�ضة املمتعة والتفاعل مع وم���ش��ارك�ت��ه ع�ل��ى و� �س��ائ��ل التوا�صل
ال �ن��ادي ،ع��ن ط��ري��ق ت�سجيل فيديو االجتماعي ،ليح�صلن على كرة قدم

حم� � ��دودة الإ� � �ص� ��دار حت �م��ل عالمة وبا�ستخدام �أي ن��وع من ال�ك��رات ،مع
الأف�ضلية للم�شاركة الأك�ث�ر �إبداعا
.PUMA
و مي �ك��ن ل �ل �م �� �ش��ارك��ات �أن ي�سجلن وابتكارا ،ون�شر الفيديو عرب مواقع
هدفا �أو يت�صدين للكرة يف �أي مكان ال �ت ��وا� �ص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي ت ��وي�ت�ر �أو

�إن�ستغرام �أو تيك توك با�ستخدام و�سم
� ،SameGoals#أو بدال من ذلك
ميكنهن حتميل الفيديو مبا�شرة �إىل
م��وق��ع ن ��ادي مان�ش�سرت �سيتي على

ال ��راب ��طwww.mancity. :
. com/samegoals
واح �ت �ف��ا ًء مب ��رور خم�سة �أع ��وام على
�إطالق املبادرة ،ينظم نادي مان�ش�سرت
�سيتي عددا من الفعاليات يف الإمارات
لإت��اح��ة امل�ج��ال للفتيات ال�صغريات
للتفاعل مع ريا�ضة كرة القدم ،ومن
�ضمنها تنظيم فعالية جمانية ملتابعة
دي��رب��ي مدينة مان�ش�سرت يف �إك�سبو
 2020دب ��ي ،ي��وم الأح ��د  6مار�س
املقبل.
و ي �ن �ظ ��م ال � � �ن � ��ادي جم� �م ��وع ��ة من
الفعاليات مع العبي مدار�س ال�سيتي
لكرة القدم ال�صغار يف دبي و�أبو ظبي
بالإ�ضافة �إىل تقدمي حمتوى خا�ص
ي�ستهدف ال�لاع �ب��ات ال���ص�غ�يرات يف
خمتلف �أن �ح��اء املنطقة دع � ًم��ا لهذه
املبادرة.
جدير بالذكر �أن املبادرة تفتح �أبوابها
للم�شاركة حتى  11من �شهر مار�س
املقبل.

�إىل �أن املك�سيك من الدول ال�صاعدة
بقوة يف عامل اجلوجيت�سو ،وو�صول
الدوري الدويل لها ي�سهم يف تطوير
اللعبة هناك ،من خالل �أف�ضل بيئة
تناف�سية للأبطال والنجوم.
وق� � ��ال البحري� ":أخ� ��ذن� ��ا على
ع��ات�ق�ن��ا ق �ي��ادة امل���ش�ه��د ال �ع��امل��ي يف
�سرعة ت�ع��ايف ري��ا��ض��ة اجلوجيت�سو
وع��ودت �ه��ا ب�ق��وة ل�ل�ح�ي��اة ب�ع��د فرتة
ال� �ت ��وق ��ف ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة جائحة
ك��ورون��ا ،ون�شعر بفخر كبري لأننا
جن�ح�ن��ا يف حت��وي��ل ت�ل��ك اجلائحة
�إىل ق�صة جناح �إماراتية ي�شار �إليها
بالبنان ،خا�صة عندما دخلنا بع�ض
امل ��دن �شبه املغلقة مت��ام��ا ،و�أقمنا
فيها مناف�ساتنا يف �أدق الظروف،
م��ع تطبيق �أع �ل��ى م�ع��اي�ير اجلودة

يف ال�ب�روت��وك��ول ال���ص�ح��ي لوقاية
ال�ل�اع� �ب�ي�ن وامل � ��درب �ي��ن واحل� �ك ��ام
وامل�ن�ظ�م�ين ،وك��ان��ت جميعها حمل
�إ�شادة من ال�سلطات املحلية يف كل
البالد" .وتوجه بال�شكر والتقدير
ل�سعادة عبد املنعم الها�شمي رئي�س
االحت��ادي��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت� ��اد
الدويل على دعمه الكبري وامل�ستمر
ل �ل��راب �ط��ة ل �ل��و� �ص��ول ببطوالتها
ل�ك��ل دول ال �ع��امل ،وال�ع�م��ل الدائم
على تطوير �آل�ي��ات وب��رام��ج العمل
لت�شمل ت�أهيل املدربني واحلكام �إىل
جانب توفري �أف�ضل بيئة تناف�سية
حمرتفة لالعبني ،حتى و�صل عدد
البطوالت حول العامل �إىل ما يزيد
عن  100بطولة �سنويا.

مليار و  63مليون يورو القيمة ال�سوقية
لطريف نهائي ك�أ�س العامل للأندية
•• �أبوظبي -وام:

يلتقي ت�شيل�سي الإجنليزي وباملريا�س الربازيلي يوم غد ال�سبت على ا�ستاد
حممد بن زايد يف نهائي ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  "2021و�سط
ترقب عاملي للمباراة التي يبحث فيها كل طرف عن لقبه الأول للبطولة
العاملية.
و تبلغ القيمة ال�سوقية لطريف النهائي  -ح�سب موقع تران�سفري ماركت
املتخ�ص�ص يف �أرقام و �إح�صائيات الفرق و الالعبني  -مليارا و 63مليون
يورو ،حيث كان ت�شيل�سي الإجنليزي الأكرب بقيمة بلغت  883.00مليون
يورو ،وباملريا�س بقيمة بلغت  180.10مليون يورو.
و يت�صدر البلجيكي روميلو لوكاكو قائمة �أغلى الالعبني يف فريق ت�شيل�سي
بـ 100مليون يورو فيما يت�صدر الربازيلي دانيلو قائمة الأغلى يف فريق
باملريا�س بـ 18مليون يورو.
و ا�ستطاع ط��رف النهائي الأول باملريا�س بطل ك�أ�س كوبا ليبارتادور�س
الت�أهل عقب الفوز على الأهلي امل�صري بهدفني دون مقابل ،فيما ت�أهل
ت�شيل�سي بطل دوري �أبطال �أوروبا عقب الفوز على الهالل ال�سعودي بهدف
دون مقابل.
جدير بالذكر �أن طريف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع "الأهلي
والهالل" يلتقيان ي��وم ال�سبت املقبل �أي�ضا على ا�ستاد �آل نهيان بنادي
الوحدة
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كايو وريربوف واحلو�سني «الأف�ضل» يف
«دوري املحرتفني» خالل دي�سمرب ويناير
•• �أبوظبي -وام:

18

�أعلنت رابطة املحرتفني الإم��ارات�ي��ة �أ�سماء الفائزين بجوائز
الأف�ضل ال�شهرية ،عن �شهري دي�سمرب ويناير ،يف دوري �أدنوك
للمحرتفني ،برعاية "ات�صاالت" ،و�شهدت النتائج فوز الربازيلي
كايو لوكا�س العب ال�شارقة بجائزة �أف�ضل الع��ب ،والأوكراين
�سريجي ري�ب�روف م��درب العني بجائزة �أف�ضل م��درب ،وعادل

احلو�سني حار�س مرمى ال�شارقة بجائزة �أف�ضل حار�س مرمى .مرمى اجلزيرة ،وحممد علي الوايل حار�س مرمى الو�صل.
وتفوق كايو لوكا�س ،ليك�سب جائزة �أف�ضل العب ،بعد مناف�سة ووا��ص��ل �سريجي ري�ب�روف م��درب ال�ع�ين ،ف��وزه بجائزة �أف�ضل
م��ع زميله ل��وان ب�يري��را ،وال�برت�غ��ايل �أن�ط��ون�ي��و دي كارفالهو م ��درب ،ب�ع��د ال�ت�ف��وق بالت�صويت ع�ل��ى م��ار��س�ي��ل ك��اي��زر مدرب
"توزي" العب الن�صر ،وعبدوالي ديابي العب اجلزيرة ،وحممد اجلزيرة ،وكوزمني �أوالريو مدرب ال�شارقة.
وجاء �إقبال اجلماهري كبرياً للت�صويت على اختيار الفائزين،
احلمادي العب بني يا�س..
فيما فاز عادل احلو�سني ،حار�س مرمى ال�شارقة ،بجائزة �أف�ضل وذلك عرب املوقع الإلكرتوين والتطبيق عرب الهواتف الذكية،
ح��ار���س م��رم��ى ،بعد التفوق على ك��ل م��ن علي خ�صيف حار�س ملدة � 48ساعة.

ال�صحف الإجنليزية :على توخيل �أن ي�شكر «كيبا» للفوز على الهالل يف مونديال الأندية

•• �أبوظبي-وام:

�أجمعت ال�صحف الإجنليزية على �أن ت�أهل ت�شيل�سي �إىل املباراة النهائية
لك�أ�س العامل للأندية "الإمارات  ،"2021جاء ب�صعوبة كبرية بعد تغلبه
على فريق الهالل ال�سعودي بهدف وحيد يف مباراة ن�صف النهائي التي
جمعت بينهما على ا�ستاد حممد بن زايد ب�أبوظبي و�أن الفريق بحاجة
�إىل تعديل كثري من الأم��ور قبل مواجهة باملريا�س الربازيلي يف نهائي
البطولة يوم ال�سبت املقبل.
و �أبدت ال�صحف ال�صادرة �صباح ام�س قلقها من حظوظ الفريق اللندين
يف الفوز باللقب للمرة الأوىل يف تاريخه ،يف مواجهة فريق باملريا�س
الربازيلي بطل �أمريكا اجلنوبية ،يف املباراة النهائية ،خا�صة �إذا ا�ستمر
الفريق احلائز على لقب دوري �أبطال �أوروب��ا على نف�س امل�ستوى الذي
قدمه �أمام بطل �آ�سيا ،معتربة �أنه لوال ت�ألق حار�س مرماه البديل كيبا
�أريزباالجا ال��ذي زاد عن مرماه بب�سالة و جناحه يف تعوي�ض احلار�س

الأ�سا�سي ال�سنغايل �إدوارد ميندي ،لكان لنتيجة املباراة �ش�أن �أخر.
فمن جانبها �أكدت �صحيفة "ذا �صن" �أن ت�شيل�سي �إذا �أراد �أن يتفوق على
باملريا�س يف النهائي ويفوز بلقب هذه البطولة للمرة الأوىل يف تاريخه،
فعليه �أن يقدم �أداء خمتلفا و فعاال وقويا و �سريعا عن الأداء الذي قدمه
�أمام الهالل يف ن�صف النهائي.
وطلبت ال�صحيفة من الأمل��اين توما�س توخيل ،م��درب ت�شيل�سي ،الذي
�شاهد املباراة من منزله يف لندن ب�سبب �إجراءات حجره لإيجابية نتائج
فح�ص فريو�س كوفيد � ،-19أن ي�شكر حار�سه كيبا حلفاظه على تفوق
فريقه بالهدف الذي �سجله لوكاكو يف ال�شوط الأول ،م�ؤكدة �أن م�شاكل
توخيل يوم ال�سبت املقبل� ،أمام باملريا�س� ،ستكون يف مكان �آخر غري حار�س
املرمى.
و �أ�شارت �إىل �أن توخيل ي�أمل يف ال�سفر �إىل الإمارات اليوم اجلمعة� ،شريطة
�أن تكون فحو�صه �سلبية ،كي ي�ساعد فريقه قبل خو�ض النهائي املقرر
له غدا ال�سبت ،و�أ�ضافت �أن البلجيكي روميلو لوكاكو ،الوافد ال�صيفي

للفريق ب�صفقة قدرت بـ  97.5مليون جنيه �إ�سرتليني من �إنرت ميالن،
ظل يكافح لإثبات وجوده حتى بعد �إحرازه هدف املباراة الوحيد.
وو�صفت �صحيفة "ذا جارديان" �أداء ت�شيل�سي بطل �أوروب��ا �أم��ام الهالل
بطل �آ�سيا ب�أنه كان "غري متوازن"� ،إال �أنها اعتربت الأمر الأكرث �أهمية
هو الفوز والت�أهل للمباراة النهائية وقالت �إن الفريق �سيكون م�ضطرا
�إىل تقدمي الأف�ضل عندما يواجه باملريا�س يف نهائي ك�أ�س العامل للأندية
يوم ال�سبت.
وح� ��ذرت ال�صحيفة م��ن �أن ��ه م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن يت�سامح ب�ط��ل كوبا
ليربتادوري�س مع ت�شيل�سي �إذا ع��اد �إىل نف�س ه��ذا امل�ستوى م��رة �أخرى
يف النهائي ،م�شرية �إىل �أن مباراة الهالل كانت مبثابة "اختبار" �صعب
لالعبي توخيل يف ظل احل�شد الكبري جلماهري الهالل يف مدرجات ا�ستاد
حممد بن زايد وتفوقهم العددي على جماهري ت�شيل�سي.
و رك��زت �صحيفة "ديلي ميل" على ردود الأفعال الإيجابية التي نالها
حار�س الفريق كيبا �أريزباالجا ،على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،بعد

�أن عو�ض بنجاح منقطع النظري غياب احلار�س الأ�سا�سي �إدوارد ميندي
و�أثبت �أحقيته يف حماية عرين ت�شيل�سي رغم عودة ميندي الذي جل�س
احتياطياً ،و�أن الفريق مل يكن قادراً على احلفاظ على تفوقه لوال ت�ألقه،
م�ؤكدة ان كيبا لعب دوراً حيوياً يف ت�أهل ت�شيل�سي �إىل املباراة النهائي.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ت�شيل�سي ي��أم��ل يف �أن ي ��ؤدي ه��دف روميلو لوكاكو �إىل
حتفيزه لتقدمي �أعلى م�ستوياته وقيادة "البلوز" �إىل لقب ك�أ�س العامل
للأندية للمرة الأوىل يف تاريخه ،بعدما �شهد ا�ستاد حممد ب��ن زايد
نهاية م�سل�سل �صيامه عن التهديف والذي ا�ستمر على مدار  5مباريات
متتالية.
�أما احل�ساب الر�سمي لنادي ت�شيل�سي ،على موقع التوا�صل االجتماعي
"تويرت" ،وال��ذي يتابعه  19.4مليون متابع ،فقد غرد عقب املباراة
باللغة العربية وق��ال خماطباً ن��ادي الهالل ال�سعودي " قدمتم مباراة
كبرية يا الهالل ،م�شكورين وما ق�صرتوا "نراكم" عن قريب" والقت
هذه التغريدة جتاوباً كبرياً من �آالف املتابعني العرب والإجنليز.

لغة الأرقام ت�ؤكد �أن الن�سخة احلالية خمتلفة

حممد بن هزام :احل�ضور اجلماهريي يعك�س الثقة يف قدرات الإمارات
•• �أبوظبي –الفجر:

�أك� � ��د حم �م ��د ع � �ب� ��داهلل ب� ��ن ه� ��زام
ال� �ظ ��اه ��ري ،امل� �ت� �ح ��دث الر�سمي
ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ� ��س ال �ع ��امل للأندية
"الإمارات � ،"2021أن الو�صول
للمرحلة الأخ�ي��رة م��ن البطولة
ب ��ال� �ت� �ع ��رف ع� �ل ��ى ط � ��ريف امل � �ب� ��اراة
النهائية ،و��س��ط ه��ذه احل��ال��ة من
ال��ر��ض��ا والإجن� ��از ،يعني البطولة
م��ن جن ��اح ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي ع �ل��ى �أر� ��ض
ال��واق��ع مما يوثق بالفعل لن�سخة
خمتلفة يف م���س�يرة �أب��وظ �ب��ي مع
املونديال.
وقال " :لغة الأرقام تبقى هي �أف�ضل
من يتحدث ،حيث �شهدت البطولة
ح�ضوراً جماهريياً بلغ نحو 75

�أل ��ف م�ت�ف��رج ح�سب االح�صائيات
الر�سمية  ،ونتوقع �أن ت�شهد املباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ج�م��ع فريقي
ت�شيل�سي الإجن �ل �ي��زي وباملريا�س
ال�برازي �ل��ي ك�م��ا ه��و احل ��ال ملباراة
حت��دي��د امل��رك��زي��ن الثالث والرابع
التي �ستجمع قطبي الكرة العربية
الأهلي امل�صري والهالل ال�سعودي
 ،كما يتم بث املباريات ملاليني من
جماهري ك��رة ال�ق��دم بـ 107دول
ومناطق حول العامل ،فيما و�صل
عدد املتطوعني �إىل  750متطوع،
وب� �ل ��غ ال� �ع ��دد الإج � �م� ��ايل لفريق
العمل �أك�ث�ر م��ن  ،1,300وعدد
الفريق الطبي � 64شخ�صاً يف كل
مباراة".
و�أ�ضاف :عدد الفحو�صات اخلا�صة

يف االعتبار ،كما متيزت البطولة
بتطبيق �أه ��م تقنيات ك��رة القدم
مب��ا فيها تقنية الـ VARوخط
املرمى والت�سلل الآيل.
ووا�صل املتحدث الر�سمي ملونديال
�أبوظبي :يظل احل�ضور الطاغي
جلماهري كل الأندية امل�شهد الأبرز
والب�صمة الأه��م يف تلك الن�سخة،
ل �ق ��د � �ش ��اه ��دن ��ا ح� ��� �ض ��وراً ك �ب�ي�راً
جل �م��اه�ير ب ��امل�ي�را� ��س الربازيلي
خالل املواجهة مع الأهلي امل�صري،
والأه��م �أن غالبية تلك اجلماهري
ح�ضرت خ�صي�صاً للدولة ملتابعة
البطولة رغ��م بعد امل�سافات ،وهو
ما يعد دلي ً
ال على جناح التنظيم،
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا جلميع �أع�ضاء بلغ �أكرث من  8,000فح�ص حتى ب��الإج��راءات الوقائية لدينا وهو خ�صو�صا �إذا نظرنا للتواجد املكثف
ف��ري��ق ال�ع�م��ل والأن ��دي ��ة امل�شاركة الآن ،مم��ا ي ��ؤك��د �أه�م�ي��ة االلتزام الأمر الذي ال نغفله ون�ضعه دائماً م ��ن ج ��ان ��ب ج �م��اه�ي�ر مونتريي

املك�سيكي ،وكذلك الأهلي امل�صري
والهالل ال�سعودي وت�شيل�سي.
و�أ� �ش��ار ب��ن ه��زام �إىل �أن احل�ضور
اجل �م��اه�يري ال�ك�ب�ير ي�ع�ك����س ثقة
ك��ل ال���ش�ع��وب يف دول� ��ة الإم� � ��ارات،
والإمي� ��ان ب��أن�ه��م �سيجدون لدينا
كل و�سائل الراحة ،وهو ما يحقق
ال ��ر�� �س ��ال ��ة الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة لتنظيم
البطولة ،ف��الإم��ارات �أر���ض اخلري
وتفتح دائماً �أبوابها للرتحيب بكل
زائريها.
وق��ال :نحن �سعداء بحالة الزخم
ال�ت��ي تعي�شها العا�صمة �أبوظبي
و� �س �ع��داء ك��ذل��ك ب��امل���س�ت��وى الفني
للبطولة ،واحل���ض��ور ال �ق��وي من
ج��ان��ب االحت� ��اد ال� ��دويل "فيفا"،
والإ�شادات من جانب كل م�س�ؤويل

ال �ف �ي �ف��ا ،وك��ذل��ك ت��واج��د  3فرق
ع ��رب� �ي ��ة ،وه� � ��ذا ي��و� �ض��ح القيمة
امل���ض��اف��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ال�ع��امل�ي��ة التي
حتمل تناف�ساً م�ث�يراً ب�ين �أبطال
ال �ق��ارات ،خ�صو�صاً و�أن امل�ستوى
الفني جلميع املباريات كان رائعاً.
واختتم بن ه��زام م�ؤكداً �أن الأيام
ال �ق �ل �ي �ل��ة � �س �ت �� �ش �ه��د ال �ك �� �ش��ف عن
ب��اق��ي تفا�صيل ال�ب�ط��ول��ة ،وقال:
نتمنى التوفيق لكل ال �ف��رق ،و�أن
يكون اجلميع قد حقق ج��ز ًءا من
�أه ��داف ��ه ،لأن ال �ل �ق��ب يف النهاية
ي �ح��رزه ف��ري��ق واح� ��د ،ل�ك��ن يبقى
ال��و��ض��ع ال �ع��ام للبطولة واحلالة
اجلماهريية� ،أب��رز مكا�سبنا على
امل�ستوى الإماراتي من تنظيم هذا
احلدث الكبري.

الأ�سرتايل «بيث» يدير نهائي ك�أ�س العامل للأندية الرحومي � ..أول �إماراتي يح�صل على �شهادة الطب الريا�ضي من «الأوملبية الدولية»

«الإمارات  »2021و الفرن�سي توربان للمركز الثالث
•• �أبوظبي -وام:

اخ�ت��ار االحت��اد ال��دويل لكرة ال�ق��دم /فيفا ،/احلكم ال��دويل الأ�سرتايل
كري�س بيث ،لإدارة امل�ب��اراة النهائية لك�أ�س ال�ع��امل للأندية "الإمارات
 "2021والتي جتمع فريقي ت�شيل�سي الإجنليزي وباملريا�س الربازيلي
واملقرر �إقامتها يوم غدٍ ال�سبت على ا�ستاد حممد بن زايد ويعاونه كل

من �أنطون �شت�شتينني و�آ�شلي بيكهام ،ومعهم اجلزائري م�صطفى غربال
حكماً رابعا .فيما مت �إ�سناد �إدارة لقاء الهالل ال�سعودي مع الأهلي امل�صري
يف م �ب��اراة حت��دي��د امل��رك��ز ال�ث��ال��ث �إىل احل�ك��م ال ��دويل الفرن�سي كليمان
توربان ،يف املباراة التي �ستجمع بينهما على ا�ستاد �آل نهيان يوم ال�سبت
�أي�ضا ويعاونه نيكوال�س دان��و���س و�سرييل ج��ري�ج��ورى ،واحل�ك��م الرابع
املك�سيكي �سيزار رامو�س.

مب�شاركة خرباء عامليني و بهدف تعزيز التفاعل مع اجلماهري

رابطة املحرتفني توا�صل تنفيذ برنامج «بناء املهارات» للأندية
•• �أبوظبي –الفجر:

نفذت رابطة املحرتفني الإماراتية،
�ضمن برنامج بناء املهارات التعليمية
للأندية املحرتفة -وحدة حمرري
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي وامل ��وق ��ع
الإلكرتوين ،جمموعة من املبادرات
ل�ت�ح���س�ين ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي،
وت �ع��زي��ز ال �ت �ف��اع��ل م��ع اجلماهري،
حيث كلفت ال��راب�ط��ة خمت�صني يف
املجال ،للعمل جن ًبا �إىل جنب مع كل
ن��ادٍ ،من خالل تقدمي اال�ست�شارات
ال�ل�ازم��ة ،وال��درا� �س��ات ال�ت��ي متكن
ال �ن��ادي م��ن ت�ط��وي��ر ت��واج��ده على
املن�صات الرقمية ،وخلق الوالء بينه
وبني امل�شجع.
وت � �� � �س � �ع� ��ى راب� � � �ط � � ��ة امل � �ح �ت�رف �ي�ن
الإم� ��ارات � �ي� ��ة ،م ��ن خ�ل��ال برنامج
ب�ن��اء امل �ه��ارات التعليمية للأندية
امل�ح�ترف��ة ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمموعة
م ��ن اخل �ب��راء ال �ع��امل �ي�ين يف جمال
ك ��رة ال� �ق ��دم� ،إىل ت�ن�م�ي��ة وتطوير
املواهب املهنية يف �أندية كرة القدم
الإم ��ارات� �ي ��ة امل �ح�ت�رف��ة ع �ل��ى �شتى
الأ�صعدة ،مما ي�ساهم ب�شكل كبري
يف رفعة م�ستوى الكرة الإماراتية

•• دبي-وام:

جنح الدكتور عبداهلل الرحومي نائب رئي�س جلنة الطب الريا�ضي باللجنة
الأومل�ب�ي��ة الوطنية يف اجتياز �شهادة الطب الريا�ضي م��ن اللجنة الأوملبية
الدولية لي�صبح بذلك �أول طبيب �إماراتي يح�صل على هذه ال�شهادة املميزة
التي تتناول الدرا�سة فيها �أهم جوانب الإ�صابات الريا�ضية والإعداد الريا�ضي
و�سبل الوقاية من الإ�صابات املختلفة.
و تقدم الرحومي بخال�ص ال�شكر للقيادة الر�شيدة وللجنة الأوملبية الوطنية
برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،على دعمه و �إتاحة
الفر�صة له لاللتحاق بهذه الدرا�سة العلمية الفريدة التي تقدمها اللجنة
الأوملبية الدولية بهدف تعزيز خ�برات العاملني مبجال الطب الريا�ضي
للتعامل مع الإ��ص��اب��ات واحل��االت املختلفة التي قد تطر�أ خ�لال امل�سابقات
واملناف�سات الريا�ضية ،مما يتطلب توافر عن�صري الوعي واخلربة الالزمني
للتعامل مع مثل هذه احلاالت .و �أ�شار الرحومي �إىل �أن مدة الدرا�سة �شهدت
العديد من التحديات ب�سبب الظروف املعروفة التي فر�ضتها اجلائحة على
العديد من القطاعات على م�ستوى العامل ما �أدى �إىل ت�أجيل بع�ض املراحل
الدرا�سية لكنه قال �إنه ا�ستطاع اجتياز كل املراحل ليح�صل على تلك ال�شهادة
املرموقة .و قال� " :سلطت الدرا�سة ال�ضوء على العديد من اجلوانب ..ف�إىل

جانب الإ�صابات مت الرتكيز على البحوث الريا�ضية ،وخال�صات التجارب
الدولية يف خمتلف التخ�ص�صات و بالتايل كانت اال�ستفادة كبرية ،و اللجنة
الأوملبية الوطنية هدفها الرئي�س االرت�ق��اء بنتائج الريا�ضيني  ..حيث �أن
الطب الريا�ضي يعد �أح��د �أه��م عنا�صر املنظومة باعتباره جم��اال وا�سعا و
الإم��ارات من الدول املتقدمة يف هذا املجال ،كما �أن اللجنة الأوملبية و�ضعت
�أه��داف��ا وا�ضحة لالرتقاء ب ��أداء الريا�ضيني من خ�لال الرتكيز على كيفية
الوقاية من الإ�صابات التي تلعب دور وا�ضح يف تعزيز �أدائهم".
و متنى �أن ي�سهم �إجنازه يف دعم م�سرية القطاع الريا�ضي و�أن يخدم ريا�ضيي
الإمارات خالل املرحلة املقبلة وقال � ":سيتم ت�سخري املعلومات وطرق الإعداد
الطبية والوقاية احلديثة للو�صول �إىل �أف�ضل النتائج للريا�ضيني .
و�أعترب �أن هذا الإجناز الذي حققته لي�س النهاية ،بل بداية جديدة مل�سرية
الطب الريا�ضي يف الإم��ارات وقال � " :سنبني على هذا الإجناز الكثري فيما
يتعلق ب�سالمة ووقاية الريا�ضيني " .من جانبها �أعربت املهند�سة عزة بنت
�سليمان الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري ��ة واملالية عن �سعادتها بهذا
الإجناز الذي يتوج جهود اللجنة الأوملبية الوطنية يف دعم اللجان العاملة،
ويوفر لها �سبل النجاح والتميز يف ظل الدعم واالهتمام واملتابعة من �سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،الأمر الذي كان له بالغ الأثر يف
حتقيق العديد من النجاحات على امل�ستويني الإداري والفني.

«الإمارات � ..»2021أرقام و �إح�صاءات غري م�سبوقة يف تاريخ مونديال الأندية
•• �أبوظبي-وام:

حملياً و�إقليمياً.
وك��ان��ت م �ب��ادرة "مت ي��ا الربكان"،
التي نفذها نادي عجمان ،ب�إ�شراف
ك��ول�ين ج�ي���س�ب��ون ،خ�ب�ير االت�صال
اجلماهريي يف كرة القدم ،املكلف من
قبل الرابطة� ،إحدى ثمرات برنامج
بناء امل�ه��ارات التعليمية م��ع املكتب
الإعالمي للنادي ،و�شهدت املبادرة

تفاعلاً �إيجاب ًيا مع اجلماهري بد�أت م �ث��ل ال��و� �ص��ول �إىل ك��اف��ة �أطياف
يف من�صات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي ،امل�ج�ت�م��ع ،وت��وج �ي��ه ر� �س��ائ��ل جاذبة
وام �ت��دت مل��درج��ات ��س�ت��اد را� �ش��د بن ل �ل �ج �م �ه��ور ،وحت �ف �ي��زه��م حل�ضور
�سعيد ،يف مباراة عجمان والو�صل ،املباريات ودعم الفريق ،واال�ستفادة
�ضمن اجلولة  11من دوري �أدنوك من احلوافز املادية واملعنوية التي
ل�ل�م�ح�ترف�ين ،ح �ي��ث مت ال �ع �م��ل يف �أطلقتها �إدارة ال�ن��ادي والداعمون
ال�ف�ترة املا�ضية على ط��رح العديد لها ،بالإ�ضافة �إىل �إ�شراك الالعبني
من الأفكار االبتكارية والإبداعية؛ يف احلملة.

�أف��رزت الن�سخة احلالية من بطولة ك�أ�س العامل للأندية "الإمارات "2021
ال�ع��دي��د م��ن امل�ع�ط�ي��ات اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة غ�ير امل���س�ب��وق��ة يف ت��اري��خ ال�ب�ط��ول��ة منذ
انطالقها .و�أ�سفرت نتائج مباراتي ن�صف النهائي عن ت�أهل كل من باملريا�س
الربازيلي وت�شيل�سي الإجنليزي �إىل املباراة النهائية ،فيما ت�أهل كل من الأهلي
امل�صري والهالل ال�سعودي للمناف�سة على املركزين الثالث والرابع ،لتكون هذه
املواجهة ،هي امل��رة الأوىل يف تاريخ البطولة التي تنح�صر فيها املناف�سة على
املركزين الثالث والرابع بني فريقني عربيني.
ويف التقرير التايل تر�صد " وكالة �أنباء الإمارات"  /وام� /أبرز �أرقام و اح�صائيات
الدور ن�صف النهائي من البطولة العاملية بن�سختها الـ  18واملقامة على �أر�ض
الإمارات للمرة اخلام�سة يف تاريخها ،ومقارنتها ب�أرقام وبيانات �آخر ن�سختني.
فقد ت�ساوت مباريات ن�صف النهائي للن�سخة احلالية من ك�أ�س العامل للأندية
يف عدد الأهداف مع مباريات الن�سخة املا�ضية  2020حيث �سجل يف كل ن�سخة
� 3أهداف فيما كانت ن�سخة  2019الأكرث غزارة بواقع � 7أهداف.
و يف عدد البطاقات ال�صفراء كانت ن�سخة  2019الأكرث بواقع  10بطاقات
فيما مت ا�شهار  3بطاقات يف ن�سخة  ،2020ويف الن�سخة احلالية  4بطاقات.
وكانت امل�شاركة العربية هي القا�سم امل�شرتك يف مباريات ن�صف النهائي خالل
الن�سخ الثالث بعدما تواجد يف ن�سخة  2020الأهلي امل�صري ،فيما تواجد
الهالل يف ن�سخة .2019
و بالن�سبة للفرق الربازيلية فقد ت�أهلت للنهائي مرتني يف �آخ��ر  3م�شاركات
�أما املك�سيكية فقد تواجدت يف ن�صف النهائي مرتني ت�أهلت منهما مرة واحدة
للنهائي.
فيما �سيطرت الفرق الأوروبية على ح�سم الت�أهل للمباراة النهائية يف الن�سخ

ال �ث�لاث الأخ �ي��رة ،ف �ك��ان ل�ي�ف��رب��ول يف  ،2019وب��اي��رن م�ي��ون��خ يف ،2020
وت�شيل�سي يف .2021
ويف بقية التفا�صيل �شهدت مباريات ن�صف النهائي للن�سخة احلالية ت�سجيل 3
�أه��داف ،كان �أكرثها يف لقاء الأهلي وباملريا�س بواقع هدفني ،لباملريا�س فيما
�شهدت مباراة ت�شيل�سي والهالل ت�سجيل هدف واحد ل�صالح الأخري.
و خالل مباريات ن�صف النهائي للن�سخة احلالية مت ا�شهار  4بطاقات �صفراء
وواحدة حمراء كانت من ن�صيب �أمين �أ�شرف العب الأهلي امل�صري.
و من املفارقات �أن الأهلي امل�صري خ�سر �أمام باملريا�س يوم  8فرباير ،لي�صادف
اليوم ال��ذي خ�سر فيه ن�صف النهائي �أي�ضا يف الن�سخة املا�ضية � ،2020أمام
بايرن ميونخ وبنف�س النتيجة .0-2
و بالن�سبة لن�صف النهائي من ن�سخة عام  2020والتي �أقيمت يف الدوحة وتوج
بها فريق بايرن ميونخ الأمل��اين �شهدت مباريات املربع الذهبي ،والتي خا�ضها
فريق �أوروبي " بايرن ميونخ " وعربي " الأهلي امل�صري" وبرازيلي " باملريا�س"
ومك�سيكي " تيجري�س �أونال" ت�سجيل � 3أهداف وا�شهار  3بطاقات �صفراء حيث
�سجل يف مرمى الأهلي هدفني من" بايرن ميونخ" ،و �سجل يف مرمى باملريا�س
هدف واحد من تيجري�س �أونال املك�سيكي.
وق��د ت�أهل �إىل امل�ب��اراة النهائية كل من تيجري�س �أون��ال وبايرن ميونخ ليتوج
بها الأخري� .أما ن�سخة عام  2019و التي �أقيمت �أي�ضا يف الدوحة فقد �شارك
يف ن�صف النهائي ف��ري��ق ع��رب��ي واح��د ه��و ال�ه�لال ال�سعودي وف��ري��ق برازيلي
ه��و "فالمينجو" وف��ري��ق مك�سيكي ه��و "مونتريي" بالإ�ضافة �إىل ليفربول
الإجنليزي .و �شهدت املباريات ت�سجيل � 7أهداف كان �أكرثها يف لقاء فالمينجو
والهالل بواقع � 4أهداف و  3لفالمينجو ،وهدف للهالل.
و �شهد اللقاء الثاين بني ليفربول ومونتريي ت�سجيل � 3أه��داف بواقع اثنني
لليفربول وهدف ملونتريي ..و�شهدت املباريات ا�شهار  10بطاقات �صفراء.
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حممد ال�شرقي ي�ستقبل رئي�س ت�صنيف الفيفا ل�شهر يناير  ..بلجيكا يف ال�صدارة
احتاد كرة القدم الآ�سيوي
عامليا واملغرب عربيا وال�سنغال �أفريقيا

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد ب��ن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ،يف ق�صر
ال��رم�ي�ل��ة ،ال���ش�ي��خ ��س�ل�م��ان ب��ن �إب��راه �ي��م �آل خليفة رئ�ي����س احت ��اد ك ��رة القدم
الآ�سيوي.
ورحب �سمو ويل عهد الفجرية بال�ضيف الذي قدم لل�سالم على �سموه ،حيث
مت خالل اللقاء تبادل احلديث حول العالقات الوثيقة بني الإم��ارات ومملكة
البحرين يف خمتلف اجلوانب .من جانبه ،عرب ال�شيخ �سلمان بن �إبراهيم �آل
خليفة عن �شكره ل�سمو ويل عهد الفجرية على اال�ستقبال .ح�ضر اللقاء �سعادة
�سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��در االحت��اد ال��دويل لكرة ال�ق��دم "فيفا" ت�صنيفه للمنتخبات
الوطنية وذلك عقب املباريات الدولية التي �أقيمت يف �شهر يناير
املا�ضي .و حل منتخب ال�سنغال بطل الن�سخة الأخ�يرة من ك�أ�س
الأمم الأفريقية يف املركز الـ 18عامليا و الأول �أفريقيا ،فيما جاء
املنتخب امل�صري و�صيف البطولة يف املركز الـ 34عامليا والرابع
�أفريقيا و الثاين عربيا .و يف تفا�صيل الرتتيب عامليا حل املنتخب
البلجيكي يف ال�صدارة ،ثم املنتخب الربازيلي ثانيا ،ثم الفرن�سي

ثالثا ثم الأرجنتيني رابعا ثم الإجنليزي خام�سا ،والإيطايل �ساد�سا،
واال�سباين �سابعا ،والربتغايل ثامنا ،والدمناركي تا�سعا ،والهولندي
عا�شرا .و بالن�سبة لرتتيب منتخبات �أفريقيا حيث كانت بطولة
ك�أ�س الأمم الأفريقية الأبرز ،فجاءت ال�سنغال يف ال�صدارة واملركز
الـ 18عامليا ،وامل�غ��رب ثانيا وامل��رك��ز الـ 24عامليا ،ونيجرييا ثالثا
والـ 32عامليا ،وم�صر رابعا والـ 34عامليا ،وتون�س خام�سا والـ36
عامليا والكامريون �ساد�سا والـ 38عامليا ،واجل��زائ��ر �سابعا والـ44
عامليا ،ومايل ثامنا والـ 48عامليا ،وكوت ديفوار تا�سعا والـ 51عامليا،
وبوركينا فا�سو عا�شرا والـ 56عامليا.
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بوجات�شار ويات�س ودومولني وبارديت �أبرز  17فعالية ريا�ضية دولية وتناف�سية
متنوعة يف نهاية الأ�سبوع بدبي
املر�شحني لنيل لقب طواف الإمارات 2022
•• �أبوظبي-وام:

يت�صدر ال�سلوفيني تادي بوجات�شار دراج فريق الإمارات امل�شاركني يف طواف
الإم��ارات  2022ال�سباق العاملي الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو�سط الذي
يقام يف ن�سخته الرابعة خ�لال الفرتة من � 20إىل  26فرباير اجلاري،
بح�ضور  20فريقاً عاملياً.
وك�شف جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،عن قائمة �أولية لنخبة جنوم العامل يف
الدراجات الهوائية ،ممن ت�أكدت م�شاركتهم يف الن�سخة الرابعة من الطواف،
الذي ميثل اجلولة االفتتاحية ل�سباقات مو�سم  2022على �أجندة االحتاد
الدويل للدراجات الهوائية.
ي ��أت��ي يف م�ق��دم��ة ال��دراج�ي�ن ال�ع��امل�ي�ين امل���ش��ارك�ين يف الن�سخة املقبلة من
الطواف ،الدراج العاملي تادي بوجات�شار جنم فريق الإمارات ،واحلائز على
لقب طواف فرن�سا العريق ،يف العامني املا�ضيني ،حيث يعود للدفاع عن لقب
طواف الإمارات ،الذي �أحرزه يف الن�سخة املا�ضية ،بعد ت�ألقه الالفت للنظر،
وقيادته لفريقه نحو من�صة التتويج.
وين�ضم �إىل بوجات�شار ،زميله اجلديد يف الفريق ،ج��واو �أمليدا ،ال��ذي حل
يف املركزين ال��راب��ع وال�ساد�س على ال�ت��وايل يف ج�يرو دي �إيطاليا "طواف
�إيطاليا" ال�شهري يف �آخ��ر ع��ام�ين ،وه��ي ث��اين م�شاركة لأمل �ي��دا يف طواف
الإمارات ،بعد �أن �أنهى الن�سخة املا�ضية يف املركز الثالث يف الرتتيب العام.
و من بني �أبرز املر�شحني للمناف�سة على اللقب ،الربيطاين �آدم يات�س ،دراج
فريق �إينو�س ،الذي كان ح�ضوره الأول يف طواف الإمارات يف عام ،2020
وهو العام الذي تفوق فيه على بوجات�شار يف الت�صنيف العام للطواف ،بفارق

 1.1دقيقة كاملة ،حقق معها اللقب ،بعك�س ما حدث يف الن�سخة التالية،
التي خطف فيها بوجات�شار ال�صدارة من يات�س بفارق  35ثانية.
و ت�شهد الن�سخة الرابعة ،عودة الهولندي توم دومولني ،دراج فريق جامبو
فيزما ،الذي �شارك �آخر مرة يف طواف الإم��ارات يف عام  ،2019و�سيعود
للتناف�س بعد فرتة ا�سرتاحة من خو�ض املناف�سات يف �سباقات املحرتفني
متطلعا �إىل بداية جديدة يف  ،2022و�إثبات نف�سه يف واحد من ال�سباقات
ال�ك�برى ه��ذا املو�سم ،و�أول �سباق يف اجل��ول��ة العاملية ،والبناء على املركز
ال�ساد�س الذي كان قد حققه يف ن�سخة عام .2019
و ي�سجل الفرن�سي رومان بارديت ،دراج فريق دي �إ�س �إم ،ح�ضوره الأول يف
طواف الإمارات� ،ساعياً �إىل حتقيق �إجناز �آخر بعد �أن اعتلى من�صة التتويج
يف مرحلتني يف طواف فرن�سا والعديد من مرات الفوز يف ال�سباقات الكربى
الأخرى.
وت�أكدت م�شاركة الأ�سرتايل جاي هينديل ،دراج فريق ب��ورا هانزجروهي،
ال��ذي يتطلع لإ�ضافة املزيد من اخل�برات مل�سريته يف الدراجات الهوائية،
علماً ب�أنه حقق املركز الثاين يف الرتتيب العام جلريو دي �إيطاليا ،وتور دي
بولونيا خالل م�سريته الواعدة.
و ت�شهد الن�سخة الرابعة من طواف الإمارات  2022مناف�سة �شديدة على
اللقب ،بف�ضل التنوع يف مراحل الطواف ،ال��ذي تبلغ م�سافته الإجمالية
 1058كيلومرتاً ،ويقام على  7مراحل ،منها مرحلتان جبليتان ،ومرحلة
�سباق �ضد ال�ساعة ،و 4مراحل لل�سرعة والتي من املنتظر �أن جتتذب نخبة
الدراجني يف العامل ،حيث �سيتم الإع�لان عن القائمة الكاملة للدراجني
خالل الأيام القليلة القادمة.

توتنهام «غري املتوازن عاطفيا» يزعج كونتي

ال يقدم ت��دري��ب توتنهام هوت�سبري خدمة حلالة �ضغط الكبري املطلوب و�أظهر الأداء الأربعاء ال�سبب يف ذلك.
الدم للمدرب �أنطونيو كونتي وحتركه الدائم خارج امللعب ،و�أبلغ كونتي ال�صحافيني "ارتكبنا العديد من الأخطاء يف
حيث �سقط الفريق � 3-2أم��ام �ضيفه �ساوثامبتون �أم�س ال�شوط الأول� ،أخطاء مكلفة .كنا �أف�ضل يف ال�شوط الثاين
الأول الأرب �ع��اء ،لتتلقى �آم��ال��ه يف دخ��ول امل��رب��ع الذهبي لكن يف النهاية كان يجب �أن ندافع ب�شكل �أف�ضل.
"كنت على دراي��ة �أن�ن��ا �سنعاين للح�صول على النقاط
بالدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم �ضربة �أخرى.
ف��امل��درب الإي �ط��ايل ،الفائز بالعديد م��ن الأل �ق��اب وتوىل ال�ث�لاث .نحن نتح�سن يف العديد من اجل��وان��ب لكننا ما
امل�س�ؤولية يف نوفمرب -ت�شرين الثاين وبدا �أنه يف طريقه زلنا عاطفيني .يجب علينا التطور لأن �إذا �أردن��ا الن�ضج
لتغيري حظوظ الفريق ،لي�س معتاداً على تفريط الأندية كفريق ونناف�س ف�أول �شيء يجب فعله هو اال�ستقرار ولي�س
ال�ت��ي درب�ه��ا يف تقدمها ورغ��م ت�ف��وق فريقه م��رت�ين �أمام التقلب".
و�أ�شار كونتي �إىل �أن فريقه افتقر "لإدارة جيدة للمباراة"
�ساوثامبتون مل يكن توتنهام يف موقف امل�سيطر.
واح �ت �ف��ل ك��ون�ت��ي م�ث��ل رج ��ل جم �ن��ون ع�ن��دم��ا م�ن��ح �سون كان املدرب الإيطايل معتاداً عليها مع ت�شيل�سي ويوفنتو�س
ه �ي��وجن-م�ين ال�ت�ق��دم  1-2ل�ت��وت�ن�ه��ام يف ال��دق�ي�ق��ة  ،70و�إنرت ميالن.
لكنه كان حمبطاً عندما هز حممد اليون�سي وت�شي �آدمز وق��ال "هذا موقف يجب حت�سينه .املجهود كان كبرياً ،ال
ميكنني القول �إن الفريق مل يكن ملتزما� .شاهدت �أق�صى
ال�شباك ليحقق �ساوثامبتون فوزاً م�ستحقاً.
وك��ان ميكن لتوتنهام تقلي�ص ال�ف��ارق �إىل نقطة واحدة درجات االلتزام.
خ�ل��ف و��س��ت ه��ام ي��ون��اي�ت��د راب ��ع ال�ترت�ي��ب ب��الإ��ض��اف��ة �إىل لهذا ال�سبب كان يجب علينا تفادي هذه الهزمية .ارتكبنا
العديد من الأخطاء خا�صة عند اال�ستحواذ على الكرة.
امتالكه ثالث مباريات �أخرى.
لكن الفريق بقي يف املركز ال�سابع ويعلم كونتي �أن فريقه "�أعتقد �أن ه��ذه امل��واق��ف �أدت �إىل ع��دم ا��س�ت�ق��رار وعدم
ا�ستقرار نف�سي لفريقي".
فرط يف فر�صة ثمينة.
ورغم كل ذلك ميلك توتنهام العدد
وكان �ساوثامبتون الطرف الأف�ضل يف ال�شوط الأول رغم
الكايف من املباريات التي لو فاز
تقدم توتنهام بهدف يان بدناريك باخلط�أ يف مرماه وبدا
ب�ه��ا ��س�ي�ك��ون م�ن��اف���س�اً قوياً
على �أر�ض امللعب �أن الفريق ال�ضيف عا�شر الرتتيب هو
على املربع الذهبي لكنه مل
من يناف�س على دخول املربع الذهبي.
يقدم �أداء مقنعا ويدرك
وبعد احلفاظ على �سجله اخل��ايل من الهزمية يف
كونتي �أن الفريق يجب
�أول ت�سع م�ب��اري��ات م��ع كونتي يف ال ��دوري تلقى
�أن يكون �أكرث حكمة لو
توتنهام اخل�سارة الثانية على التوايل بعد هزميته
�أراد البقاء يف املناف�سة.
�أمام ت�شيل�سي ال�شهر املا�ضي.
و�أ�� � �ض � ��اف "الطريق ما
وح�ت��ى خ�ل�ال ال �ف�ترة ال�ت��ي مل يخ�سر فيها
زال ط ��وي�ل ً�ا للغاية
الفريق ظل كونتي يتحدث عن العمل
�أمامنا".

•• دبي -وام:

ت�شهد دبي تنظيم  17فعالية ريا�ضية دولية وتناف�سية متنوعة تقام يف عطلة
نهاية الأ�سبوع اجلاري بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي وتتوزع على خمتلف
املناطق بدبي ،مب�شاركة وا�سعة من خمتلف اجلن�سيات والأعمار.
ويت�صدر �سباق �ألرتا ماراثون املرموم قائمة الفعاليات التي تنظم هذا الأ�سبوع
حيث ينطلق ال�سباق من بحرية �إك�سبو  2020مبحمية املرموم وميتد مل�سافة
 50كيلوم ً
رتا مب�شاركة نخبة من �أق��وى عدائي امل�سافات الطويلة يف العامل،
وي �ق��ام ال���س�ب��اق ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي وب��رع��اي��ة ب�ن��ك �أبوظبي
الأول وتنظمه �شركة فت جروب ال�شرق الأو�سط يوم غدٍ ال�سبت  12فرباير
.2022
و�سيتم تنظيم �سباق اجل��ري على ال��رم��ال الناعمة مل�سافة  5كيلومرتات يف
ذات الوقت وال��ذي يخ�ص�ص للعدائني املحليني ،ومت حتديد م�سار ال�سباقني
بعناية ليحظى املت�سابقني بتجربة فريدة من نوعها يتحدون خاللها قوتهم
اجل�سدية والع�ضلية واختبار قدرتهم على التحمل واجل��ري مل�سافات طويلة
و�سط الت�ضاري�س ال�صحراوية املتنوعة يف حممية املرموم ،كما متنحهم فر�صة
لال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبة يف حممية املرموم والبحريات الرائعة والفريدة
من نوعها.
ويف نهاية ال�سباق �سي�شارك املت�سابقون يف غر�س �شجرة الغاف االحتفالية حول
بحرية �إك�سبو  ،2020للم�ساهمة يف ترك �إرث دائم ،وي�ساهم ال�سباق يف الرتويج
ال�سياحي ملحمية امل��رم��وم الطبيعية ك��واح��دة من �أف�ضل الوجهات ال�سياحية
ومق ًرا للريا�ضات ال�صحراوية الرائدة من خالل م�شاركة الريا�ضيني الدوليني
من خمتلف ق��ارات العامل ،كما ي�سلط ال�ضوء على جمال ال�تراث ال�صحراوي
يف دبي .وي�ست�ضيف جممع حمدان الريا�ضي بطولة ال�شرق الأو�سط املفتوحة

غوارديوال� :سيتي لي�س
�أف�ضل فريق يف العامل
قال مدرب مان�ش�سرت �سيتي بيب غوارديوال �إن "فريقه لي�س الأف�ضل
يف العامل حتى بعد تعزيز �صدارته للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم بفارق  12نقطة عن �أق��رب مطارديه عقب الفوز  0-2على
برنتفورد".
وانت�صر �سيتي بف�ضل ه��ديف ريا�ض حم��رز وكيفن دي بروين بواقع
هدف يف كل �شوط ،ليحافظ �سيتي على �سجله اخلايل من الهزمية يف
 14مباراة يف الدوري ،متقدماً على ليفربول الذي يلعب �ضد لي�سرت
�سيتي �أم�س اخلمي�س ،وميلك مباراة �أخرى م�ؤجلة.
و�أبلغ ج��واردي��وال ال�صحفيني "ل�سنا �أف�ضل فريق يف العامل� .أف�ضل
فريق هو ت�شيل�سي الفائز بلقب دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا �أو ريفر بليت
الأرجنتيني.
"�أهم �شيء هو فوزنا باملباراة و�سنواجه نوريت�ش �سيتي بعد ثالثة
�أيام و�سنحاول حتقيق الفوز �أي�ضاً".
و�أ��ض��اف "ل�ست مهتماً بالأحاديث ب�ش�أن الأف�ضل يف العامل� .س�أكون
�سعيداً مبحاولة اللعب ب�شكل �أف�ضل يف كل مباراة .ويف النهاية �سنعرف
كل �شيء".
وقاد املدرب الإ�سباين �سيتي �إىل لقب الدوري يف ثالث منا�سبات منذ
توليه امل�س�ؤولية يف  ،2016لكنه مل يفز بلقب دوري الأبطال رغم
بلوغ النهائي يف العام املا�ضي.
وتابع غوارديوال "نحن يف موقف جيد وو�صلنا �إىل  60نقطة .يجب
علينا الت�أهل لدوري الأبطال (يف املو�سم املقبل) لأن هذا هو �أهم هدف
ثم املناف�سة على اللقب .هذا كل ما �أريده".

�أرنولد ي�ستمر يف تدريب
�أ�سرتاليا حتى نهاية الت�صفيات
�أكد الرئي�س التنفيذي لالحتاد الأ�سرتايل لكرة القدم جيم�س جون�سون،
�أن مدرب املنتخب الأول للبالد للعبة ال�شعبية غراهام �أرنولد� ،سي�ستمر
يف من�صبه حتى نهاية ت�صفيات ك�أ�س العامل .2022
ورغم �أن فر�صة الفريق يف الت�أهل للنهائيات تبقى معلقة بخيط رفيع،
�أك��د امل�س�ؤول الريا�ضي الأ��س�ترايل يف ت�صريحات نقلتها عنه �صحيفة
�سيدين مورنينغ هريالد �أن الوقت غري منا�سب لإجراء �أي تغيريات.
و�أ��ض��اف امل�س�ؤول "الت�أهل لنهائيات ك�أ�س العامل غري �سهل وعلينا �أن
نتذكر �أن م�صري املنتخب ال ي��زال بيد �أرنولد والفريق ونحن يف نهاية
م�سرية طويلة يف الت�صفيات.
"يف البداية �أوك��ل االحت��اد الأ��س�ترايل لكرة القدم املهمة �إىل �أرنولد
وطاقمه الفني بهدف الت�أهل للنهائيات ويظل هذا الهدف قائماً حتى
ينتهي فعلياً".
وكان �أرنولد ( 58عاماً) توىل تدريب منتخب �أ�سرتاليا يف  ،2018لكن
الفريق تعرث يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة للنهائيات العاملية املقبلة.
ويحتل املنتخب الأ�سرتايل املركز الثالث يف املجموعة الثانية بالت�صفيات
الآ�سيوية متخلفاً ب�ف��ارق �أرب��ع نقاط ع��ن ال�سعودية �صاحبة ال�صدارة
وبفارق ثالث نقاط عن اليابان الثانية.
و�ستقام �أخر مباراتني يف الت�صفيات يف الأ�سبوع الأخري من مار�س �-آذار
املقبل ،و�ستلتقي �أ�سرتاليا خاللهما مع منتخبي اليابان وال�سعودية.
وق��ال جون�سون عن ذلك "البع�ض قد يرى �أن الهمة �صعبة ج��داً .لكن
الأم��ر مل يح�سم بعد والواقع يقول� ..إذا فزنا يف املباراتني الأخريتني
ف�إننا �سنت�أهل".
وي�ت��أه��ل �أول فريقني فقط يف ك��ل جمموعة مبا�شرة للنهائيات بينما
يخو�ض فريقاً املركز الثالث يف املجموعتني جولة قارية فا�صلة و�أخرى
عاملية من �أجل مكان يف النهائيات.

للنا�شئني لل�سباحة التي ت�ستمر خالل الفرتة من  11على  13فرباير وي�شارك
فيها �أكرث من � 750سباحا و�سباحة من خمتلف الفئات العمرية ميثلون 37
�أكادميية ونادي لل�سباحة يف دبي.
وينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية بطولة دبي لقوارب التجديف يوم
ال�سبت وذلك يف مياه خور دبي مبنطقة اجلداف ،كما ينظم م�سابقة دبي ل�صيد
الأ�سماك التي تقام يف �شاطئ جمريا  5مبيناء ال�صيادين  ،3و�سباق قوارب التنني
ل�سوق الواجهة البحرية ويقام يف جزيرة ديرا ،كما تنطلق بطولة �أكواثلون يف
ال�ساعة ال�سابعة �صباح يوم ال�سبت � ً
أي�ضا وتقام على ال�شاطئ الغربي من جزيرة
النخلة ،ويقام �سباق �سكت�شرز للجري يف �أكادميية �شرطة دبي مبنطقة ال�صفوح،
و�سباق �سوبر �سبورت للجري يف ميدان.
وتنظم �أك��ادمي�ي��ة "ذا فالينج داف" بطولة اال��س�ك��وا���ش لل�سيدات ال�ت��ي تقام
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي بنادي دبي لل�سيدات يف جمريا يومي ال�سبت
والأحد ،كما يقام يوم الأحد  13فرباير ك�أ�س يوم ال�سيدات للبولو  2022يف
نادي دبي للبولو والفرو�سية ،وتقام بطولة ال�سلم للدراجات الهوائية يف م�ضمار
القدرة مبحمية املرموم يف منطقة �سيح ال�سلم.
وتختتم يوم ال�سبت بطولة ك�أ�س الأ�ساتذة للبولو التي تقام يف نادي ومنتجع
احلبتور للبولو ،وت�ستمر مناف�سات البطولة العربية ملنتخبات كرة ال�سلة التي
تقام يف ن��ادي الن�صر الريا�ضي ،وت�ق��ام بطولة �إي �إم دي فايت نايت للفنون
القتالية يف مركز �إي �إم دي للياقة البدنية مبنطقة ر�أ�س اخلور.
كما �شهد �سباق بلومبريغ �سكوير جلري التتابع م�شاركة وا�سعة من خمتلف
اجلن�سيات والأع�م��ار الذين ا�ستمتعوا باجلري حول منطقة مركز دبي املايل
العاملي اخلالبة التي تتميز باملعامل املعمارية ال�شاهقة وال�شهرية ،ونظمته �شركة
برومو�سفن ال�سباق بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي ،و�أقيم � ً
أي�ضا �سباق �أوربن
�إك�س للجري يف نادي �إل�س للجولف مبدينة دبي الريا�ضية.

الفرق العربية تبد�أ امل�شوار مبرحلة
املجموعات لدوري �أبطال �أفريقيا

ب�ع��د �أق ��ل م��ن �أ� �س �ب��وع ع�ل��ى انتهاء
ف� �ع ��ال� �ي ��ات ب� �ط ��ول ��ة ك � ��أ�� ��س الأمم
الأف ��ري� �ق� �ي ��ة ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ،التي
اخ�ت�ت�م��ت ب��ال �ك��ام�يرون ي��وم الأحد
امل��ا� �ض��ي ،و� �ش �ه��دت ت�ت��وي��ج منتخب
ال�سنغال باللقب للمرة الأوىل يف
ت��اري �خ��ه ،ع �ق��ب ف� ��وزه يف النهائي
ب ��رك�ل�ات ال�ت�رج �ي ��ح ع �ل��ى نظريه
امل �� �ص��ري�� ،س�ت�ك��ون م�لاع��ب القارة
ال �� �س �م��راء ع �ل��ى م ��وع ��د �آخ � ��ر من
املناف�سات ب��دءاً من اليوم اجلمعة،
حينما تنطلق مرحلة املجموعات
لبطولة دوري �أبطال �أفريقيا.
ومت تق�سيم الأندية الـ 16امل�شاركة
يف دور املجموعات �إىل  4جمموعات،
بواقع  4فرق يف كل جمموعة ،على
�أن يت�أهل املت�صدر والو�صيف من كل
جمموعة �إىل الأدوار الإق�صائية.
وي �� �ش��ارك يف م��رح �ل��ة املجموعات
ل�ل�م���س��اب�ق��ة ال� �ق ��اري ��ة � 10أن ��دي ��ة
ع��رب �ي��ة ،ه ��ي الأه � �ل ��ي والزمالك
امل� ��� �ص ��ري ��ان ،وال�ت��رج� ��ي والنجم
ال �� �س��اح �ل��ي ال �ت��ون �� �س �ي��ان ،والهالل
وامل� ��ري� ��خ ال� ��� �س ��ودان� �ي ��ان ،وال � � ��وداد
وال ��رج ��اء ال �ب �ي �� �ض��اوي املغربيان،
و� �ش �ب��اب ب � �ل ��وزداد ووف � ��اق �سطيف
اجلزائريان.
وت�سعى ال�ف��رق الع�شرة �إىل �إهداء
الكرة العربية لقبها ال�ساد�س على
التوايل يف امل�سابقة ،غري �أن مهمتها
ل��ن ت�ك��ون �سهلة �أم ��ام ب��اق��ي الفرق
الأفريقية امل�شاركة يف البطولة.
وم �ث �ل �م��ا ك� ��ان احل � ��ال يف الن�سخة
امل��ا� �ض �ي��ة�� ،س�ي�ك��ون الأه� �ل ��ي ،حامل
ال�ل�ق��ب يف ال�ن���س�خ�ت�ين الأخريتني
و��ص��اح��ب ال��رق��م القيا�سي يف عدد
مرات الفوز بالبطولة بر�صيد 10
�ألقاب� ،أب��رز الغائبني عن مباريات
اجل��ول��ة الأوىل ،ال�ت��ي جت��رى غداً
اجل�م�ع��ة وب�ع��د غ��د ال���س�ب��ت ،ب�سبب
م�شاركته يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س العامل
ل ل��أن ��دي ��ة ،امل �ق��ام��ة ح��ال �ي �اً بدولة
الإمارات العربية املتحدة.
ويلعب الأه�ل��ي ،ال��ذي يناف�س على
امل �ي��دال �ي��ة ال�ب�رون��زي��ة يف امل�سابقة
العاملية للمرة الثالثة يف تاريخه
ب �ع��د ن���س�خ�ت��ي  2006و،2020
م��ع ال�ه�لال ال�سعودي ،بطل �آ�سيا،
بعد غد يف مباراة حتديد املركزين
الثالث والرابع ،وهو ما دفع االحتاد
الأفريقي لكرة القدم لت�أجيل لقاء
الفريق امل�صري م��ع �ضيفه املريخ
ال�سوداين يف املجموعة الأوىل� ،إىل
 5مار�س �-آذار املقبل.
وت�شهد امل�ج�م��وع��ة ذات �ه��ا مواجهة
لي�ست �سهلة ل�ل�ه�لال ال�سوداين،
الذي بلغ نهائي البطولة يف ن�سختي
 1987و ،1992م ��ع م�ضيفه

م��ام �ي �ل��ودي � �ص��ن داون � ��ز اجلنوب
�أف ��ري �ق ��ي ،ال �ف��ائ��ز ب��ال �ب �ط��ول��ة عام
 ،2016والذي دائماً ما يكون �أحد
املناف�سني الأقوياء على اللقب.
ويف املجموعة ال�ث��ان�ي��ة ،ي�ست�ضيف
ال ��رج ��اء ال �ب �ي �� �ض��اوي ،ال� ��ذي حمل
ك� ��أ� ��س ال �ب �ط��ول��ة �أع� � � ��وام 1989
و 1997و ،1999فريق �أمازولو
اجلنوب �أفريقي ،ال��ذي ي�شارك يف

هذا ال��دور بامل�سابقة للمرة الأوىل
يف تاريخه.
وي� ��أم ��ل ال ��رج ��اء يف امل �� �ض��ي قدماً
بالبطولة ،من �أج��ل �صعود من�صة
التتويج للعام الثاين على التوايل،
عقب فوزه يف املو�سم املا�ضي ببطولة
الكونفدرالية الأفريقية على ح�ساب
�شبيبة القبائل اجلزائري يف املباراة
النهائية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466
		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169134 :
با�ســم :جون بِل �آند كرويدِ ن ليمتد
وعنوانه� :سافايَر كورت ،وول�سجرايف ترياجنل،
كوفنرتي� ،سي يف2 2تي �إك�س ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2013/05/29 :
وامل�سجلة حتت رقم169134 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/13وحتى تاريخ2032/02/13 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة  11فرباير  2022العدد 13466
		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 169135 :
با�ســم :جون بِل �آند كرويدِ ن ليمتد
وعنوانه� :سافايَر كورت ،وول�سجرايف ترياجنل
كوفنرتي� ،سي يف2 2تي �إك�س ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة44 :
بتاريخ2013/05/29 :
وامل�سجلة حتت رقم169135 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2022/02/13وحتى تاريخ2032/02/13 :
�إدارة العالمات التجارية

كينية تعود للمدر�سة يف عمر الـ98
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يف قاعة درا�سة مبنية باحلجارة مبنطقة الوادي املت�صدع الريفية يف كينيا ،جل�ست بري�سيال �سيتيني ،التي �ستبلغ
التا�سعة والت�سعني من عمرها اليوم اجلمعة لتدون مالحظات جنبا �إىل جنب مع تالميذ ي�صغرونها ب�أكرث من
 80عاما.
وارتدت بري�سيال �سيتيني الزي املدر�سي امل�ؤلف من ثوب رمادي و�سرتة خ�ضراء ،وقالت �إنها رغبت يف العودة �إىل
املدر�سة لت�ضرب املثل لأحفاد �أوالدها ،و�سعيا للعمل مبهنة جديدة.
و�أ�ضافت�" :أريد �أن �أ�صبح طبيبة ،لأنني كنت �أعمل قابلة" ،الفتة �إىل �أن �أبناءها �أيدوا قرارها ،وفق ما ذكرت وكالة
رويرتز.
وبد�أت احلكومة الكينية دعم تكاليف التعليم االبتدائي يف  ،2003مما �أتاح لبع�ض الأفراد الأكرب �سنا الذين ت�سربوا
من التعليم ،العودة �إىل املدر�سة لتحقيق �أحالمهم ،ومن بينهم �سيتيني ،التي �سافرت �إىل باري�س العام املا�ضي
لإط�لاق فيلم يدور حول ق�صتها ،يحمل ا�سم "جوجو"� ،أي "اجلدة" بلغتها املحلية .كما �ست�سافر �إىل نيويورك
حل�ضور عر�ض الفيلم هناك .وت��در���س �سيتيني الآن يف ال�صف ال�ساد�س االب�ت��دائ��ي ،وقالت �إنها ت�ستمتع �أي�ضا
بالأن�شطة املدر�سية الأخرى مع �أحفاد �أبنائها ،من بينها درو�س الرتبية البدنية.
وي�ستغل املعلمون خربتها الوا�سعة للحفاظ على الهدوء �أثناء الدرو�س.
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زرع م�سمار ًا يف ر�أ�س امر�أة لكي تنجب �صبيا

ت�صبح مليونرية يف عامني

جل�أت امر�أة حامل يف باك�ستان �إىل م�ست�شفى ب�سبب وجود
م���س�م��ار يف ر�أ� �س �ه��ا زرع ��ه ل�ه��ا "معالج" �أك ��د ل�ه��ا �أن هذه
الطريقة ت�ضمن �إجن ��اب م��ول��ود ذك��ر ،بح�سب م��ا �أفادت
م�صادر طبية .و�أو� �ض��ح الطبيب ح�ي��در خ��ان ال��ذي توىل
ع�ل�اج امل� ��ر�أة يف امل�ست�شفى ،يف ت�صريح ل��وك��ال��ة "فران�س
بر�س"� ،أنها ق�صدت امل�ست�شفى الواقع يف مدينة بي�شاور،
�شمال غربي باك�ستان ،بعدما حاولت نزع امل�سمار بنف�سها.
و�أ�شار �إىل �أنها "كانت يف كامل وعيها ،لكنها كانت تعاين
كثرياً" .و�أظهرت �صورة بالأ�شعة ال�سينية �أن امل�سمار اخرتق
اجلمجمة خم�سة �سنتيمرتات لكنه مل ي�صل �إىل الدماغ.
وقالت املر�أة الباك�ستانية احلامل �إنها �أم لثالث بنات وهي
حامل برابعة .ويكرث من يو�صفون باملعاجلني التقليديني
يف باك�ستان ،و�سط حت��ذي��رات طبية من بع�ض الو�صفات
التي يقدمونها للنا�س .وغالباً ما يُنظر �إىل �إجناب مولود
ذكر على �أن��ه ف��أل خري يف جنوب �آ�سيا� ،إذ يُعتقد �أن��ه �أكرث
ق��درة من الفتاة على م�ساعدة والديه يف ت�أمني مدخول
مايل .وت�سعى ال�شرطة الباك�ستانية يف الوقت احلايل �إىل
ا�ستجواب امل��ر�أة ،وقال قائد �شرطة بي�شاور عبا�س �إح�سان
لوكالة فران�س بر�س "�سنقب�ض على امل�شعوذ قريبا".

�أطلقت م�صممة جموهرات �أ�سرتالية يف الـ  ،20جمموعتها الأوىل
يف  2020مع بداية وباء كورونا ،ومتكنت من حتقيق جناحات كبرية
يف عملها� .أنهت �إميا بيلمر درا�ستها الثانوية يف نهاية  2019وبد�أت
تعطي درو�ساً يف الرق�ص الدخار املال قبل �أ�شهر فقط من انت�شار
جائحة كورونا .ورغم الظروف التي �شهدها العامل ،بد�أت ت�صميم
املجوهرات ون�شرها على موقعها يف �سبتمرب (�أيلول)  .2020وبعد
�أ�شهر قليلة باعت الكثري من املجوهرات التي �صممتها مل�شاهري
مثل كاري بيكمون ،ودلتا ،ودرمي ،وكامريا كويلو.
وت�شتهر ت�صميمات �إميا باجلراة ،وتغليفها املميز لعلب املجوهرات،
وحظيت بفر�صة عر�ضها يف �أ�سبوع املو�ضة الأ�سرتايل "�أفرت باي"
ما جعلها �أ�صغر م�صممة ت�شارك يف هذه الفعالية ،وهي�أ لها الفر�صة
لتلتقي م�صممة مالب�س ال�سباحة ناتا�شا �أوكلي التي عر�ضت عليها
فتح خط عمل يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وقالت �إمي��ا عن
جتربتها :حب ت�صميم املجوهرات والعمل على اجلزء الإبداعي
مع �أختي �آ�شلي التي تنفذ جميع ر�سوماتي ،وعندما عر�ضت علي
ناتا�شا االنطالق عاملياً� ،أدركت �أين يف الطريق ال�صحيح".
ورغ��م �أن العالمة التجارية مل حتتفل حتى بالذكرى ال�سنوية
الثانية لت�أ�سي�سها� ،إال �أن �إميا تتنقل يف عامل املو�ضة ب�سرعة وجناح،
و�أكدت �أن عالمتها التجارية �ستبلغ قيمتها  1.42مليون دوالر يف
 ،2023وفق �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

�سجنت � 10سنوات لإجرائها عملية �إجها�ض

ت�صبح عار�ضة �أزياء بعد برت �ساقها

�أف��رج��ت �سلطات ال���س�ل�ف��ادور ع��ن ام ��ر�أة م�سجونة منذ
ع�شرة �أعوام بعد تخفيف احلكم ال�صادر بحقها بال�سجن
ثالثني عاما لإجرائها عملية �إجها�ض .وقالت مورينا
هرييرا رئي�سة "رابطة املواطنني من �أجل �إلغاء جترمي
الإجها�ض" يف بيان "نحتفل ب��إط�لاق �سراح �إل�سي من
ال���س�ج��ن ب�ع��د �� 10س�ن��وات وراء الق�ضبان" .و�أ�ضافت
"�إدانتها غري امل�شروعة بال�سجن ملدة  30عاما بتهمة
القتل العمد ق��د انتهت" .ووف�ق��ا للرابطة عانت �إل�سي
ال �ت��ي مل ي�ت��م ال�ك���ش��ف ع��ن ا��س�م�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل م��ن حالة
"والدة طارئة" يف  15حزيران-يونيو  ، 2011قبل �أن
يتم توقيفها .و�أ�ضافت �أن "العملية الق�ضائية �شابتها
خمالفات ومل حترتم حقوقها �أو فر�ضية براءتها ،حيث
مت اعتقالها ب�شكل فوري" .و�إل���س��ي ه��ي خام�س امر�أة
م�سجونة يف ال�سلفادور بتهمة �إج ��راء عملية �إجها�ض
يُطلق �سراحها منذ ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�بر .وحظرت
ال�سلفادور الإجها�ض نهائيا عام  1998حتت �أي ظرف
من الظروف ،حتى يف احل��االت التي ي�شكل فيها احلمل
خطر على ح�ي��اة الأم �أو الطفل .ويف ح�ين �أن العقوبة
الق�صوى للإجها�ض ال تتجاوز ال�سجن لثماين �سنوات،
�إال �أن توجيه تهم �أخرى للن�ساء مثل القتل العمد يرفع
العقوبة �إىل ال�سجن مدة خم�سني عاما.

ب ��د�أت بريطانية م�سريتها يف ع��ر���ض الأزي ��اء بعد ج��راح��ة لبرت
�ساقها الي�سرى .وب�سبب مر�ض ن��ادر يف العظام و�أورام متعددة،
برتت �ساق لورا �أرم�سرتونغ يف �أبريل (ني�سان) املا�ضي .ولكن ذلك
منحها احلافز لتحقيق حلمها يف عر�ض الأزياء.
وكانت لورا حتلم �أن ت�صبح عار�ضة �أزي��اء قبل اجلراحة ،وقالت
"لوقت طويل ،كنت �أرغ��ب يف تقدمي طلب �إىل وكالة معروفة
با�ستخدامها عار�ضات يعانني �إعاقات خمتلفة� ،شعرت �أين غري
معاقة بدرجة كافية عندما كنت �أ�ستخدم ع�صا امل�شي ما جعلني
�أوقف تقدمي الطلب" .و�أ�ضافت لورا "قبل اجلراحة ،ا�ستجمعت
�شجاعتي وت�ق��دم��ت قبل ب�تر �ساقي يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،وقبلوين
ب�سرعة" .وق�ب��ل ع��ر���ض الأزي � ��اء ،عملت ل ��ورا م��وظ�ف��ة يف جمال
التمويل وا�ستخدمت �أداة م�ساعدة على امل�شي مل�ساعدتها على
التعامل م��ع الأمل ال�شديد يف �ساقها ،وق��ال��ت" :ولدت مبر�ض
عظمي ن��ادر ،وهو خلل التن�سج الليفي يف عظم ال�شظية الي�سرى
يف �ساقي ما يعني �أين كنت يف م�ست�شفى �أورماند �سرتيت للأطفال
ط ��وال ال��وق��ت ،ك�ن��ت �أع ��اين م��ن �أمل ��ش��دي��د وك ��ان ي ��ؤث��ر حياتي
اليومية ،وا�ضطررت �إىل االعتماد ب�شدة على ع�صا للم�شي ،قبل
ت�شخي�ص �إ�صابتي بالورم الليفي يف ."2014

 200رجل يقتلون منر ًا ر�شق ًا باحلجارة

قتلت جمموعة غا�ضبة ت�ضم نحو  200رجل منراً بعد �أن �شرد
ليدخل �إىل منطقة �سكنية بالقرب من موطنه يف منطقة ك�شمري
الباك�ستانية اجلبلية ،ح�سبما قال م�س�ؤولون .
وقالت م�س�ؤولة احلياة الربية املحلية �سيدة �شاي�ستا �إن الرجال
ر�شقوا النمر باحلجارة يف البداية ثم خنقوه حتى امل��وت بعد �أن
هاجم وجرح اثنني من القرويني يف وادي جيلوم.
و�أظ� �ه ��رت ع ��دة م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ن �� �ش��رت ع�ب�ر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي النمر وه��و يهيم على ط��ول طريق جبلي ثم يحاول
االختباء بينما بد�أ الرجال يف ر�شقه باحلجارة.

طريقة مبتكرة للتخل�ص من نفايات ال�سجائر

ممثلة بوليوود مادري ديك�سيت نيني مع املخرج واملنتج كاران جوهر واملمثل �ساجناي كابور �أثناء الرتويج لفيلم «لعبة ال�شهرة» يف مومباي .ا ف ب

لبنان ..ن�ساء وقا�صرات يف م�صيدة جرمية الع�صر �أليك بالدوين يوجه هذه
ي�ستمر ارتفاع ن�سبة اجلرائم الإلكرتونية يف لبنان ،والتهديد بن�شر
�صور الكلمات امل�ؤثرة لزوجته
ومقاطع فيديو غري الئقة ال �سيما بحق الن�ساء والفتيات ،ويت�ضح ذلك

�أظافر مادونا تثري
اجلدل
ن �� �ش��رت ال�ن�ج�م��ة ال �ع��امل �ي��ة مادون ا
جمموعة �صور جديدة يف �صفحتها
اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي.
و�أث ��ارت م��ادون��ا اجل��دل ب�أظافرها
�إذ ظ�ه��ر �إح ��داه ��ا م��ن دون طالء
لل��أظ��اف��ر وه ��ي حت �م��ل امل�شروب
ب��إط�لال��ة الف�ت��ة خطفت الأنظار،
وع �ل �ق��ت م� ��ادون� ��ا ع �ل��ى ال �� �ص��ورة
ب�ط��ري�ق��ة ط��ري �ف��ة وق ��ال ��ت" :هذا
م��ا ي�ح��دث ع�ن��دم��ا تختفي مزينة
الأظ� ��اف� ��ر اخل��ا� �ص��ة ب � ��ي� ..أ�شعر
باحلزن" .وكانت مادونا ن�شرت قبل
ف�ي��دي��و ط��ري�ف�اً م��رك�ب�اً ع��ن طريق
الفوتو�شوب ،يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي.
وظهرت مادونا يف الفيديو حتت�سي
ال �ق �ه��وة داخ � ��ل ال �� �س �ي��ارة ،وخلف
��ش�ب��اك�ه��ا �إم � � ��ر�أة جت��ادل �ه��ا ب�شكل
م�ضحك وطريف وترميها باملياه،
وعلقت مادونا على الفيديو قائل ًة:
"هكذا �أت�صرف عندما يقولون يل
قد ت�أخرتِ ".

من خالل الأعداد املتزايدة للقا�صرات (� 15 - 10سنة) الالتي يتعر�ضن
لالبتزاز .ويعترب االب�ت��زاز الإل�ك�تروين� ،أح��د اجل��رائ��م التي ت�ضاعفت يف
لبنان خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة ب�سبب جائحة كورونا واحلجر ال�صحي،
حيث يتعر�ض كثريون للتهديد بف�ضح حمادثاتهم و�صورهم اخلا�صة مع
�آخرين .ويو�صف القانون اللبناين االبتزاز باجلرمية ،حيث يتم من خاللها
"التهديد بن�شر �صور �أو فيديوهات خا�صة بال�ضحية بهدف احل�صول على
مبالغ مالية� ،أو دفع ال�ضحية للقيام ب�أعمال غري م�شروعة" .وبح�سب املادة
 650من قانون العقوبات" ،يُعاقب كل �شخ�ص يهدد �شخ�صا �آخر بف�ضح
�أمر ينال من �شرفه �أو كرامته �أو اعتباره ،بال�سجن من �شهرين �إىل �سنتني،
وبالغرامة املالية" .ويف لبنان يتجدد طلب القوى الأمنية من النا�شطني
على و�سائل التوا�صل االجتماعي احل��ر���ص جيدا قبل التوا�صل م��ع �أي
غريب ،وعدم اال�ستهانة ب�إر�سال �صور لأحد ،والإبالغ فورا يف حال التعر�ض
لالبتزاز" .ميكننا �إنقاذ �أكرث من � 20ضحية بالتبليغ عن مبتز واحد" ،هذا
ما �أك��ده م�صدر م�س�ؤول يف قوى الأم��ن الداخلي يف حديث ملوقع "�سكاي
نيوز عربية" .و�أ�ضاف امل�صدر �أن "ن�سبة �شكاوى جرائم االبتزاز والتحر�ش
تطال �شريحة كبرية من املجتمع 80 ،باملئة منها من الن�ساء ،ب�سبب التقارب
الإلكرتوين الذي ي�صل �إىل حد �إر�سال �صور �شخ�صية بو�ضعيات غري الئقة
�أحيانا� ،أو من خالل قر�صنة ال�صفحة �أو احل�ساب ال�شخ�صي".

الديوان ..مو�سيقى جزائرية حافظت على �أ�صولها الإفريقية
من عمق �إفريقيا قدمت مع القوافل التجارية نحو اجلزائر وا�ستوطنت
�صحراءها ،وم��ن هنا ب��د�أت ق�صة مو�سيقى "الديوان" التي ا�ستطاعت
ال�صمود واملحافظة على �أ�سرارها وطقو�سها رغ��م م��رور كل ه��ذا الوقت،
�إىل غاية حتولها مع املهرجانات يف ال�سنوات الأخرية �إىل ظاهرة ت�ستقطب
�أنظار ع�شاق املو�سيقى من خمتلف مناطق العامل.
و َّدع� ��ت اجل��زائ��ر ي ��وم االث �ن�ي�ن� ،أح ��د �أع �م��دة وق��ام��ات م��و��س�ي�ق��ى ورق�ص
الديوان،مقدم �إبراهيم برزوق عن عمر ناهز � 89سنة ،وقد ق�ضى الفنان
الراحل �أزيد من  70عاما من عمره جمتهدا يف حقل ترقية وتطوير هذه
املو�سيقى العريقة.
وقد �ساهم ابن حمافظة ب�شار جنوب غرب اجلزائر ،يف تعليم ال�شباب هذه
الفنون املو�سيقية والرق�ص اخلا�ص بالديوان اجلزائري ،ومل تكن جوالته
خا�صة بلقاءات حملية فقط ،فقد �شارك يف مهرجانات دولية �أعطت لهذا
الطابع الفني بُعداً �آخر من خالل االحتكاك بطبوع مو�سيقية عاملية.

ن�شرت هيالريا بالدوين زوج��ة املمثل الأمريكي اليك
بالدوين ��ص��ورة لها م��ع زوج�ه��ا على و�سائل التوا�صل
االجتماعي وعلقت على ال�صورة قائلة" :لقد قطعنا
ب�أمور كثرية معاً" ،لريد عليها املمثل قائ ً
ال�" :أنا �أعلم
فقط �أن��ه كلما �شعرت �أن اهلل ق��د ن�سيني� ،أت��ذك��ر �أنه
�أدخلك �إىل حياتي.
ت�شري هيالريا يف من�شورها �إىل ال��درام��ا التي يعي�شها
زوجها منذ نهاية ت�شرين الثاين -نوفمرب  .2021يف
فيلم "، "Rustحيث قتل اليك بالدوين عن طريق
اخلط�أ امل�صورة ال�سينمائية هالينا هات�شينز� .أحدثت
ه��ذه ال��درام��ا �ضجة كبرية يف �صناعة ال�سينما" .هذا
بالت�أكيد �أ�سو�أ موقف �شاركت فيه على الإط�لاق و�آمل
�أن يكت�شف امل�س�ؤولون عن التحقيق يف هذا الأمر برمته
احلقيقة يف �أق��رب وق��ت ممكن .ال �أح��د يريد احلقيقة
�أكرث مني " .قال اليك بالدوين.

ت��داول ن�شطاء على و�سائل التوا�صل االجتماعي �صورا
لفكرة ج��دي��دة يف �إح ��دى ال�ب�ل��دات ال��رو��س�ي��ة للحد من
نفايات (�أعقاب) ال�سجائر املنت�شرة يف ال�شوارع.
وتظهر ال�صور ق�ي��ام �إح ��دى ال�ب�ل��دات الرو�سية ب�إن�شاء
�صندوق ي�شبه اخلا�ص بالربيد �أو االقرتاع ،جلمع بقايا
ال�سجائر بطريقة تكون منا�سبة جلمع الأ�صوات �أو اتخاذ
قرارات مهمة.

عا�صفة �شم�سية تدمر  40قمرا �صناعيا
ق ��ال ��ت � �ش��رك��ة � �س �ب �ي ����س �إك� �� ��س �إن عا�صفة
مغناطي�سية �أر�ضية جنمت عن تدفق �إ�شعاعي
�ضخم من ال�شم�س دمرت ما ال يقل عن 40
من بني  49قمرا �أطلقتها ال�شركة يف الآونة
الأخ�يرة �ضمن �شبكتها الت�صاالت الإنرتنت
�ستارلينك.
وق� ��ال ج��ون��اث��ان م��اك��دوي��ل ع ��امل الفيزياء
ال�ف�ل�ك�ي��ة مب��رك��ز ه ��ارف ��رد ��س�م�ي�ث��ون�ي��ان �إن
م��ن املعتقد �أن احل��ادث ي�شكل �أك�بر خ�سارة
ج�م��اع�ي��ة لأق �م��ار ��ص�ن��اع�ي��ة ب�سبب عا�صفة
مغناطي�سية واحدة.
وذك��رت ال�شركة يف �إع�لان ُن�شر على موقعها
الإلكرتوين يوم الثالثاء �أن العا�صفة �ضربت
الأق� �م ��ار ي ��وم اجل �م �ع��ة ال ��راب ��ع م��ن فرباير
� �ش �ب��اط ،ب�ع��د ي ��وم م��ن �إط�لاق �ه��ا �إىل مدار
"منخف�ض" م�ؤقتا على ارتفاع حوايل 210
كيلومرتات من الأر�ض.

�شريين عبد الوهاب تك�شف حقيقة
رجوعها حل�سام حبيب

انت�شر عرب مواقع التوا�صل االجتماعي يف ال�ساعات القليلة املا�ضية خرب ع��ودة املطربة
امل�صرية �شريين عبد الوهاب �إىل زوجها ال�سابق املطرب ح�سام حبيب ،بعد انف�صال دام نحو
�شهرين� .إال �أن �شريين �أ�صدرت بيانا عرب ح�سابها الر�سمي على "تويرت" ،ت�ؤكد فيه عدم
�صحة الأنباء املتداولة ،مهددة مبعاقبة من يروج �أو ين�شر مثل تلك الأخبار.
وج��اء يف ال�ب�ي��ان" :ت�ؤكد الفنانة �شريين ع��دم �صحة الأخ �ب��ار امل�ت��داول��ة يف ��ش��أن حياتها
ال�شخ�صية ،و�أنها تحُ ّمل من ي��روج لها وين�شرها امل�سئولية القانونية الكاملة" .وتابعت:
"هي وحدها (تق�صد �شريين) من متلك الإعالن عن �أي خرب يخ�ص حياتها الزوجية،
وتهيب بجمهورها العزيز ع��دم االل�ت�ف��ات �إىل ه��ذا ك�ل��ه ،حيث ه َّمها احل��ايل ه��و �إ�سعاده
باجلديد من الأغاين" .وقبل التغريدة� ،أثار خرب عودتها �إىل حبيب جدال وا�سعا بني رواد
مواقع التوا�صل ،حيث كانوا متوقعني رجوعها مرة �أخرى �إليه خا�صة بعد عدة ت�صريحات
للمطربة ،منها �أنها ال زالت حتب حبيب.

وقالت �سبي�س �إك�س �إنها تن�شر الأقمار ب�شكل
اعتيادي يف مثل تلك امل��دارات املنخف�ضة يف
البداية حتى يت�سنى لها ال�سقوط والعودة
�سريعا وب�سالم �إىل الأر���ض واالح�تراق عند
ال��دخ��ول �إذا مت ر��ص��د ع�ط��ل �أث �ن��اء عمليات
الفح�ص الأويل للنظام.
غ�ير �أن ال�شركة مل تو�ضح م��ا �إذا كانت قد
توقعت �شدة ظروف الطق�س الف�ضائي التي
تعر�ضت لها ،والناجمة عن عا�صفة �شم�سية
قبل ذلك ب�أيام ،عندما �أطلقت �أح��دث دفعة
من �أقمارها ال�صناعية التي ت�ضم  49قمرا.
ووفقا ل�سبي�س �إك�س ،فقد زادت �سرعة و�شدة
ال �ع��ا� �ص �ف��ة ال���ش�م���س�ي��ة م ��ن ك �ث��اف��ة الغالف
اجل � ��وي ب �� �ش�ك��ل ك �ب�ير ع �ن��د م � ��دار الأق� �م ��ار
ال�صناعية املنخف�ض ،مم��ا ت�سبب يف زيادة
حدة االحتكاك �أو ال�سحب و�أدى لتدمري 40
منها على الأقل.

كامريا حم�سنة يف �أحدث
�إ�صدارات �سام�سوجن
ك�شفت �سام�سوجن �إلكرتونيك�س
النقاب عن �أح��دث �إ�صدارتها من
الهواتف الذكية الرائدة جالك�سي
�إ�� ��س ،وال� ��ذي ي�ت�م�ي��ز ب�ت�ح���س�ين يف
وظ��ائ��ف ال�ك��ام�يرا ومعالج �أ�سرع،
وت�أمل يف �أن ينع�ش ذلك مبيعاتها
ب� �ع ��د ع ��ام�ي�ن م� ��ن انخفا�ضها.
و�ستناف�س �سل�سة �إ���س  22ب�شكل
مبا�شر مع هاتف �آيفون  ،13الذي
�أطلقته �أبل يف �سبتمرب املا�ضي.
وق ��ال ��ت � �س��ام �� �س��وجن �إن كامريا
هواتف �إ���س  22تقدم �صورا �أكرث
و� �ض��وح��ا يف الإ�� �ض ��اءة املنخف�ضة
ولقطات ليلية �أو��ض��ح ،بالإ�ضافة
�إىل حتديد تلقائي ميكنه حتديد
م��ا ي���ص��ل �إىل ع �� �ش��رة �أ�شخا�ص،
مم��ا ي�ضمن وج��وده��م جميعا يف
ال�صورة بو�ضوح ،وذل��ك يف م�سعى
جلذب امل�ستهلكني املهتمني بجودة
ال�ف�ي��دي��و وال �� �ص��ور .وي ��أت��ي �أغلى
�إ�صدار ،وهو �إ�س � 22ألرتا ،مزودا
بقلم ،وهذا �أحد مميزات جالك�سي
ن� ��وت ذو ال �� �ش��ا� �ش��ة ال �ك �ب�ي�رة من
�سام�سوجن وال��ذي يعتقد العديد
من املعجبني واملحللني �أنه متوقف
حاليا.
وق��ال��ت �سام�سوجن �إن��ه م��ن املقرر
�إتاحة �إ�س � 22ألرتا و�إ�س 22بال�س
و�إ�س  22على نطاق وا�سع اعتبارا
من  25فرباير.
ويف الواليات املتحدة� ،سيبد�أ �سعر
جاالك�سي �إ���س  22م��ن 799.99
دوالرا ،و�سعر �إ�س 22ب�لا���س من
 999.99دوالر ،و��س�ع��ر �إ� ��س 22
�ألرتا من  1199.99دوالر.

