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

   

هيئة الدفاع عن بلعيد والرباهمي: 
لدينـــا وثـائـق تورط الغنو�صــي

•• تون�س-وكاالت:

اأكدت هيئة الدفاع عن �شكري بلعيد وحممد الرباهمي، وجود وثائق 
تك�شف عن تورط رئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي بالتخابر مع 

جهات اأجنبية.
واأو�شحت الهيئة يف موؤمتر �شحايف اأم�س الأربعاء، وجود وثائق اأي�شاً 

تورط الغنو�شي بالعتداء على اأمن الدولة التون�شية.
تون�س  يف  للق�شاء  الأع��ل��ى  املجل�س  �شد  اأن��ه��ا  اإىل  اأ���ش��ارت  ذل���ك،  اإىل 
اأدوات  متلك  ل  الق�شائية  ال�شلطة  اأن  مو�شحة  احلالية،  برتكيبته 

القرار وال�شتقالل.
وقالت اإن القا�شي العكرمي ارتكب جرائم بتورطه مبلف الغتيالت 
بتون�س، وبعالقته باجلهاز ال�شري للغنو�شي، لفتة اإىل اأنه مل يوجه 

اأي تهم بق�شية الغرفة ال�شوداء.
يرتكب  مل  العكرمي  اأن  املهناوي،  فاتن  الهيئة  ع�شو  اأك��دت  ب��دوره��ا، 
جرائم يف حق ق�شيتي بلعيد والرباهمي فقط، بل ارتكب جرائم مت�س 

باأمن الدولة، وو�شع نف�شه على ذمة جهات اأجنبية مبقابل مايل.
باملحكمة  ق�شايا   4 يف  ق�شائي  تتبع  حم��ل  ال��ع��ك��رم��ي  اأن  واأ���ش��اف��ت 
العمومية  النيابة  طرف  من  اأثريتا  منها  اثنتان  بتون�س،  البتدائية 
تتعلقان بالتدلي�س املادي واملعنوي واإتالف وثائق وامل�شاركة يف القتل 
بتهم  الع�شكري  الق�شاء  خ��الل  من  ق�شية  �شده  اأث��ريت  كما  العمد، 

اخليانة والتج�ش�س وامل�شاهمة يف وقف وتعطيل اأعمال التن�شت.
يف ال�شياق ذاته، اأكد ع�شو هيئة الدفاع كثري بوعالق، اأن الهيئة قدمت 
�شكوى جزائية يف حق جميع الق�شاة الذين ت�شلموا ملف اجلهاز ال�شري 

لأنهم تورطوا يف ال�شد عن ك�شف احلقيقة والولوج اإىل الق�شاء.
واأ�شار اإىل اأّن الغنو�شي هو الآمر الأ�شا�شي لهذا اجلهاز ولكن الق�شاء 
مل يقم بتتّبعه، بل مت حفظ ال�شكاية يف حّقه، لفتاً اإىل اأن الأخطبوط 
الذي يتحكم يف الق�شاء ويقوم بتعطيل امللفات وقربها تقوده حركة 

النه�شة، لفتاً اإىل اأن هذا الق�شاء ل ي�شتحق الحرتام.

�شهد حفل تخريج »�خلم�شني« من كليات و�أكادمييات �ل�شرطة على م�شتوى �لدولة، يف �إك�شبو 2020 دبي
حممد بن را�صد للخريجني: اأنتم العني ال�صاهرة 
على اأمن الوطن و�صالمة املواطن واملقيم والزائر

ـــوداين يف  ـــص ــوث � ــع ــب م
اإ�صرائيل لتعزيز العالقات

•• اخلرطوم-رويرتز:

قال م�شدر مطلع لوكالة رويرتز، 
�شودانيا  م�������ش���وؤول  اإن  الأرب�����ع�����اء، 
لتعزيز  �شعيا  حاليا  اإ�شرائيل  ي��زور 

العالقات بني البلدين.
ال�شوداين  املبعوث  اأن  امل�شدر  واأفاد 
و�شل اإىل اإ�شرائيل يف بداية الأ�شبوع 
اجلاري، فيما مل ي�شدر تاأكيد بعد 
احلكومتني  با�شم  املتحدثني  م��ن 
واأعلنت  وال�شودانية.  الإ�شرائيلية 
 2020 يف  وال�������ش���ودان  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ب�شكل  ع���الق���ات  ���ش��ت��ق��ي��م��ان  اأن��ه��م��ا 

طبيعي.
زيارة  وخ���الل   ،2021 يناير  ويف 
ال�شابق  الأم���ريك���ي  وزي���ر اخل��زان��ة 
اخلرطوم،  اإىل  منوت�شني  �شتيفن 
وق�����ع ال���������ش����ودان ات����ف����اق اب����راه����ام 
ل��ل��ت��ع��اي�����س ال�����ش��ل��م��ي ال�����ذي ميهد 
مع  العالقات  اإقامة  اأم��ام  الطريق 

اإ�شرائيل.
تر�شيخ  ع���ل���ى  الت�����ف�����اق  وي���ن�������س 
بني  والتعاي�س  واحل����وار  الت�شامح 

ليبيا.. تاأجيل انت�صار املراقبني 
الدوليني حتى خروج املرتزقة

•• طرابل�س-وكاالت:

 5+5 الع�شكرية  اللجنة  اتفقت 
الدوليني  املراقبني  مع  ليبيا  يف 
تاأجيل  ع��ل��ى  ����ش���رت،  اج��ت��م��اع  يف 
املرتزقة  خ��روج  حلني  انت�شارهم 

والقوات الأجنبية من البالد.
اإزالة  مع جلنة  اأي�شاً  اتفقت  كما 
ا���ش��ت��ك��م��ال عملها  ع��ل��ى  الأل����غ����ام 
نقاط  املناطق يف  باقي  ومت�شيط 
التما�س والطرق الربية حلماية 
العربية  م�����ش��ادر  وف���ق  امل��دن��ي��ني، 

-احلدث.
اللجنة، بح�شب  اأك��دت  ذل��ك،  اإىل 
الإ�شراع  ���ش��رورة  ع��ل��ى  امل�����ش��ادر، 
بوقرين  ط��ري��ق  ف��ت��ح  ع��م��ل��ي��ة  يف 

اجلفرة املغلق منذ 4 اأعوام.
امل�شت�شارة  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
الأممية �شتيفاين وليامز �شت�شل 
باللجنة  ل��الج��ت��م��اع  ���ش��رت  اإىل 
الع�شكرية 5+5، م�شريين اإىل اأن 
الجتماعات �شتنتهي خالل اليوم 

ول متديد للغد.

•• دبي - وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل، ح��ف��ل تخريج  ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
اخلم�شني، والذي �شهد تخريج 706 من الطالب والطالبات من كلٍّ 
العلوم  واأكادميية  واأكادميية �شرطة دبي،  باأبوظبي،  ال�شرطة  من كلية 

ال�شرطية بال�شارقة، وذلك يف �شاحة الو�شل يف معر�س اإك�شبو 2020 
دبي، بح�شور اأولياء الأمور والزوار من داخل وخارج الدولة.

ويف هذه املنا�شبة، هّناأ �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، اخلريجني على ما حققوه من متيز يف 
ل��الن��خ��راط يف ال�شلك  جم��ال درا���ش��ت��ه��م الأك��ادمي��ي��ة واإن��ه��ائ��ه��ا بنجاح 

رطّي ملوا�شلة اأدوارهم يف خدمة الوطن .       )التفا�شيل �س2( ال�شُّ

تفريغ �شحنة م�شاعدات ع�شكرية بريطانية لأوكرانيا يف مطار بوري�شبيل الدويل خارج كييف.  )رويرتز(

ورج��ال الأعمال يف اأوروب��ا، الذين 
يخ�شون من غزو قد يلحق ال�شرر 

باملنطقة باأكملها.
الأ�شبوع،  ه����ذا  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  زار 
م�����اك�����رون، م��و���ش��ك��و وك���ي���ي���ف، يف 
لتخفيف  ل���ل���و����ش���اط���ة  حم����اول����ة 
التوتر واحليلولة دون وقوع نزاع 
م�شلح، مع تزايد احل�شد الع�شكري 

الرو�شي على حدود اأوكرانيا.
واع���ت���رب وزي����ر خ��ارج��ي��ة الحت����اد 
اأن  ب����وري����ل  الوروب����������ي ج����وزي����ب 
معها  حملت  رو�شيا  اإىل  م��اك��رون 
ع��ن�����ش��ر ان����ف����راج يف الأزم��������ة بني 
اأوكرانيا،  ب�شاأن  ومو�شكو  ال��غ��رب 

لكنها مل حتقق اأي معجزة.
 100 م��ن  اأك���ر  رو�شيا  وح�شدت 
األ������ف ج���ن���دي ع���ل���ى احل�������دود مع 
اأوك��ران��ي��ا، مم��ا اأث���ار ات��ه��ام��ات من 
اأوروبية  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

باأنها ت�شتعد لغزوها.
تخطط  ت��ك��ون  اأن  رو���ش��ي��ا  ون��ف��ت 
ل���غ���زو ج���ارت���ه���ا، ل���ك���ن ال����ولي����ات 
مو�شكو  اأن  م���ن  ح����ذرت  امل��ت��ح��دة 
القوات  م���ن  ب��امل��ئ��ة   70 ح�����ش��دت 
توغل  لتنفيذ  حتتاجها  ق��د  التي 

وا�شع النطاق.

•• عوا�صم-وكاالت:

ق����ال ال��ك��رم��ل��ني اأم�������س الأرب����ع����اء، 
اإيجابية  م����وؤ�����ش����رات  ه���ن���اك  اإن 
الأوكرانية  لالأزمة  ت�شوية  ب�شاأن 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����ش��ني  ل��ق��اء  ع��ق��ب 

والأوكراين يف كييف.
الفرن�شي  ال����رئ����ي���������س  وال����ت����ق����ى 
اإمي������ان������وي������ل م�������اك�������رون ن���ظ���ريه 
زيلين�شكي  فولودميري  الأوك��راين 
م�شاع  و�شط  الثالثاء  الأول  اأم�س 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة اأوروب���ي���ة ت��ه��دف اإىل 
قيام  احتمال  اإزاء  املخاوف  تبديد 

مو�شكو بغزو لأوكرانيا.
الكرملني  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
لل�شحافيني  بي�شكوف  دم��ي��رتي 
اأن  على  اإيجابية  م��وؤ���ش��رات  ب��رزت 
ي�شتند  اأن  لأوك��ران��ي��ا ميكن  احل��ل 
باتفاقيات  الل����ت����زام  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
بني   2015 يف  امل��وق��ع��ة  مين�شك 
املوالني  والن��ف�����ش��ال��ي��ني  ك��ي��ي��ف 

لرو�شيا يف �شرق اأوكرانيا.
لكنه اأ�شاف باأنه لي�س هناك موؤ�شر 
ال�شلطات  اأن  على  زيلين�شكي  من 
ل��الإ���ش��راع يف  الأوك��ران��ي��ة م�شتعدة 
كييف  على  ينبغي  كان  مبا  القيام 
القيام به منذ فرتة طويلة. وتابع 

القوات  باكورة  اإن  دانكو،  فا�شيلي 
الأمريكية لتعزيز الدول الأع�شاء 
)ناتو(  الأطل�شي  �شمال  حلف  يف 
ب�شرق اأوروبا، و�شلت اإىل رومانيا، 
وذلك يف ظل ح�شد رو�شيا لقواتها 
على احلدود الأوكرانية من اجلهة 

الأخرى.
امل��ت��ح��دة مواقع  وت��غ��ري ال���ولي���ات 

موؤ�شرات  ه���ن���اك  ل����ذا  ب��ي�����ش��ك��وف 
اإيجابية، وموؤ�شرات اأقل اإيجابية.

فيديو  مقاطع  اأظ��ه��رت  م��ي��دان��ي��اً، 
القوات  ب���اك���ورة  و����ش���ول  ح��دي��ث��ة 
الأمريكية اإىل رومانيا قادمة من 
على  ال�شطفاف  اأج��ل  من  اأملانيا، 

احلدود اجلنوبية لأوكرانيا.
وق������ال وزي������ر ال����دف����اع ال����روم����اين 

�شرب �شرتايكر، البالغ قوامه نحو 
األف جندي اأمريكي، من فيل�شيك 

باأملانيا اإىل رومانيا.
 100 اأول  اأن  دان����ك����و،  واأو�����ش����ح 
البالد،  اإىل  و�شلوا  منهم  جندي 

وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وت����ث����ري امل����واج����ه����ة ب�����ني رو����ش���ي���ا 
ال�شيا�شيني  القادة  قلق  واأوكرانيا، 

كابالن  فريد   - الفجر   ••
–ترجمة خرية ال�صيباين

يف الوقت الراهن، ل ميكن القول 
اإن الأزمة الأوكرانية ت�شري على 
لفالدميري  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ي�����رام  م���ا 

بوتني.
ال��رو���ش��ي قرابة  ال��رئ��ي�����س  ن�����ش��ر 
احلدود  على  جندي  األف   100
ل�شن  يكفي  ما  الأوكرانية )وه��و 
غزو حقيقي، اإذا كان هذا ما ينوي 
التهديدي  موقفه  لكن  ف��ع��ل��ه(، 
جتاه اأوكرانيا لي�س �شوى و�شيلة 
لتحقيق اأهدافه الرئي�شية، اأي اأ( 
اإن�شاء جمال نفوذ  من �شاأنه اإعادة 
الرو�شية  الإم��رباط��وري��ة  اإق��ام��ة 
قدر  القدمية  ال�شوفياتية(  )اأو 
الت�شدعات  تعميق  ب(  الإم��ك��ان، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والق���ت�������ش���ادي���ة يف 
الحتاد الأوروبي، ج( خلق اإ�شفني 
امل��ت��ح��دة وحلفاء  ال���ولي���ات  ب��ني 

�لطالق بني ق�شر �لإليزيه وق�شر كولوبا:
فرن�صا-مايل: خامتة حزينة، 
ورمـز ف�صــل ذريـع لربخـان

•• الفجر –خرية ال�صيباين:

بعد ت�شع �شنوات من التدخل يف مايل، ت�شتعد فرن�شا للمغادرة عرب الباب 
ال�شغري للبالد، بعد عملية يّل ذراع قاتلة مع املجل�س الع�شكري املايل.

النور  ليطفئ  الوقت  من  يكفي  ما  ماير  جويل  ال�شفري  ل��دى  يكن  مل 
وهو يخرج. نظرة اأخرية على مقر اإقامته يف باماكو، ومرور اأمام حر�س 
ال�شرف من موظفيه ... ثم يغادر. وّدع الدبلوما�شي البالد يف 2 فرباير 
انقالب  منذ  ال�شلطة  يف  م��ايل،  كولونيالت  وك��ان  امل��ط��ار.  اإىل  وت��وج��ه 

اأغ�شط�س 2020، قد منحوه 72 �شاعة للمغادرة.
ر�شمّيا، حيث  الدبلوما�شية  العالقات  قبل قطع  الأخ��رية  انها اخلطوة 
اأ�شفى هذا الطرد طابعا ر�شميا على الطالق بني ق�شر الإليزيه وق�شر 
كولوبا، بعد ت�شعيد لفظي بعيد جًدا عن التقاليد بني دولتني حليفتني. 
2500 جندي  ان�شحاب  اإىل  الأم��ر، يف جميع الحتمالت،  ي��وؤدي  وقد 
فرن�شي �شاركوا يف مايل يف عملية مكافحة الإرهاب برخان -التي ت�شم 

�س14( )التفا�شيل  ال�شاحل.                        يف  رجل   5000

الناتو.
وم��ع ذل���ك، ف���اإن الأم���ر عك�س ما 
لقد  الع�شكرية.  مبناورته  فعله 
لأوكرانيا  العلني  التهديد  وح��د 
ال����دول الأوروب����ي����ة ح���ول ق�شية 
م�����ش��رتك��ة، واأع�����اد اإح���ي���اء مهمة 
التو�شع  ل����ردع  الأ���ش��ل��ي��ة  ال��ن��ات��و 

وبالتايل  م��ن��ه،  واحل���د  ال��رو���ش��ي 
���ش��دد، اأك��ر م��ن اأي وق��ت م�شى، 
العالقات بني احللفاء الأوروبيني 
)ال�شامن  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
اأقوى  ب�شكل  لأمنهم(  الرئي�شي 

منذ نهاية احلرب الباردة.
)التفا�شيل �س13(

مواقــيت ال�صالة
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�لإحاطة �لإعالمية لـ »كوفيد - 19«: 
اإلغاء متدرج لقيود الطاقة اال�صتيعابية 
على كافة االأن�صطة والفعاليات بالدولة

•• اأبوظبي -وام:

الوطنية  الهيئة  عن  الر�شمي  املتحدث  الظاهري  �شيف  الدكتور  ك�شف 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة 
اإلغاء متدرج  امل�شتجد.. عن  الإم��ارات حول م�شتجدات فريو�س كورونا 
للقيود على الطاقة ال�شتيعابية على كافة الأن�شطة والفعاليات يف دولة 
الإمارات يف خمتلف املرافق القت�شادية وال�شياحية والرتفيهية ومراكز 
فرباير  منت�شف  بحلول  اأق�شاها  اإىل  للو�شول  النقل  وو�شائل  الت�شوق 
الر�شمي عن  املتحدث  الدكتورة فريدة احلو�شني  اأكدت  احل��ايل.. فيما 
املحوري  وال��دور  املجتمعية  امل�شوؤولية  على  الدولة  يف  ال�شحي  القطاع 
حققتها  ال��ت��ي  املكت�شبات  على  للحفاظ  املجتمع  اأف���راد  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 

الدولة خالل الأزمة، وامل�شي قدماً للتعايف امل�شتدام.
اإن جميع القطاعات تعمل   ، الدكتورة فريدة احلو�شني  اإىل ذلك قالت 
بالتعاون مع القطاع ال�شحي باأق�شى طاقاتها من خالل التحليل امل�شتمر 
ال�شيناريوهات  وو�شع  التغريات  وتاأثري  وعاملياً  حملياً  الوبائي  للو�شع 

املتوقعة وطرق ال�شتجابة الفورية.
الالزمة  الإمكانيات  توفري  على  املخت�شة  الفرق  تعمل  كما   « واأ�شافت 
ال�شريع ملعاجلة احلالت ومتابعة املخالطني وتوفري الأجهزة  للتدخل 
اأن  م��وؤك��دة   ، والتطعيمات«  والعالجات  ال��الزم��ة  والفحو�شات  الطبية 
ال�شريع وكوادر  التدخل  باأنظمة قيا�شية ت�شمن  ال�شحي يعمل  النظام 
طبية موؤهلة للتعامل مع املتغريات وامل�شتجدات. واأ�شارت اإىل اأن الدولة 
تطور  وتتبع  العلمية،  احل��ق��ائ��ق  على  تعتمد  وب��رام��ج  خططاً  و�شعت 
بر�شد  ال�شاعة  م��دار  وعلى  الطبي  القطاع  يقوم  اإذ  عاملياً؛  الفريو�س 
ل�شمان  وذل��ك  انت�شارها  ملنع  حلول  وو�شع  اجلائحة،  م�شتجدات  اآخ��ر 
اأفراد  توفري البيئة ال�شحية والوقائية وتوفري الأمن ال�شحي جلميع 

املجتمع.
)التفا�شيل �س5(

ل احد يعرف ما يدور يف را�س بوتني

الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون خالل زيارة لقوة برخان يف جاو

�أر�د تق�شيم �لدول �لأع�شاء يف �لناتو... فحدث �لعك�س متاما:

رياح االأزمة االأوكرانية جتري مبا ال ت�صتهيه �صفن بوتني !

الكاظمي : اإ�صراك العراقي 
مب�صاكل اخلارج مرفو�ض متامًا

•• بغداد-وكاالت:

العراقي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  رف�������س 
م�شطفى الكاظمي، اأم�س الأربعاء، 
ال�����زج ب���ب���الده يف م�����ش��اك��ل اخل����ارج 
ب�شاحة  و�شفها  م��ا  اإىل  وحتويلها 
املكتب  ونقل  احل�شابات.  لت�شفية 
الإع����الم����ي ل��رئ��ي�����س ال�������وزراء عن 
اجتماعه  خ���الل  ق��ول��ه  ال��ك��اظ��م��ي 
ب����ق����ي����ادات الأج�����ه�����زة الأم����ن����ي����ة يف 
اأن جر امل�شكالت  حمافظة مي�شان، 
اإىل الداخل العراقي اأو افتعالها يف 
اإ�شراك  اأو  هناك،  اأو  هنا  حمافظة 
ال����ع����راق مب�����ش��ك��الت اخل������ارج اأم���ر 
م�شددا  وتف�شيال،  جملة  مرفو�س 
على اأن الزمن لن يعود اإىل الوراء.

ال���ف���و����ش���ى يف  اأن  م����ن  ك���م���ا ح�����ذر 
املنطقة،  يف  مت��دده��ا  تعني  ال��ع��راق 
م�شريا اإىل اأن ا�شتقرار بالده يعني 
هذه  اأن  مبيناً  امل��ن��ط��ق��ة،  ا���ش��ت��ق��رار 
املرحلة مف�شلية ومهمة، قائال اإنه 
الظروف  ه��ذه  ا�شتغالل  ينبغي  ل 

لإ�شاعة الفو�شى.
حمافظة  يف  هنا  اليوم  نحن  وق��ال 
للمجرمني:  ل����ن����ق����ول  م���ي�������ش���ان 
اأحد  ول  القا�شي،  العقاب  �شتنالون 
اإ�شاعة  اإىل  ي�شعى  اأو  القانون،  فوق 

الفو�شى دون حما�شبة.
للق�شاء  الدعم  كل  �شنقدم  وتابع: 
يف مي�شان ولالأجهزة الأمنية، وكل 
ما حتتاجه القوات الأمنية من اأجل 

ا�شتتباب الأمن وتنفيذ القانون.

جرنال اأمريكي: تداعيات اأزمة 
اأوكرانيا قد متتد لل�صرق االأو�صط

•• وا�صنطن-وكاالت:

املركزية  للقيادة  ال��ع��ام  القائد  ملن�شب  املر�شح  ك��وري��ال  اإري���ك  ج���رال  اللفتنانت  ح��ذر 
الأمريكية اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ من اأنه اإذا غزت رو�شيا اأوكرانيا، كما يخ�شى الكثريون، 
فقد يوؤدي ذلك اإىل عدم ا�شتقرار اأو�شع يف ال�شرق الأو�شط، مبا يف ذلك �شوريا. لكنه كان 
وا�شحا اأن اإيران ل تزال متثل التهديد الرئي�شي للوليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة.
كما اأخرب كوريال جلنة القوات امل�شلحة مبجل�س ال�شيوخ اأن ال�شني تو�شع قوتها واإنفاقها 
يف منطقة القيادة املركزية، مبا يف ذلك يف البلدان التي حتتاجها الوليات املتحدة جلمع 

املعلومات ال�شتخبارية عن الأن�شطة املتطرفة يف اأفغان�شتان.
قال كوريال خالل جل�شة ا�شتماع للجنة ب�شاأن تر�شيحه: تواجه الوليات املتحدة حقبة 
جديدة من املناف�شة ال�شرتاتيجية مع ال�شني ورو�شيا ل تقت�شر على منطقة جغرافية 
واحدة بل متتد اإىل منطقة م�شوؤولية )القيادة املركزية(. مبا اأن الوليات املتحدة تعطي 
وو�شط  الأو�شط  ال�شرق  يف  منخرطني  نظل  اأن  يجب  ال�شني،  مع  للمناف�شة  الأول��وي��ة 

وجنوب اآ�شيا.

�ص 04

�ص 12

�ص 19

“فاطمة علي” عمرها 82 �سنة 
وهي اأكرب متطوعة يف الإمارات 

اأخبار الإمارات

اأوروبا اأمام “رهان �سعب” 
لحتواء الأزمة الأوكرانية

عربي ودويل

حممد بن �سليم اأقوى �سخ�سية 
تاأثرياً يف العامل يف ريا�سة ال�سيارات

الفجر الريا�سي
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•• اليمن-وكاالت:

للمنطقة  التابعة  ال�شعيد  اليمن  األوية  قوات  توا�شل 
يف  تقدمها  اليمني،  اجلي�س  يف  اخلام�شة  الع�شكرية 
�شمال  حجة  حمافظة  يف  احل��دودي��ة  ح��ر���س  مدينة 
غربي البالد، لت�شييق اخلناق على ميلي�شيا احلوثي.

اجلنوبية  املدينة  اأحياء  بتاأمني   ، م�شادر  اأف��ادت  فقد 
موؤكدة  املدينة،  قلب  اإىل  املعارك  وانتقال  وال�شرقية، 

ت�شييق احل�شار على احلوثيني داخلها.
ال�شيطرة  ال�شعيد ت�شتعيد  اليمن  األوية  اأن  اأكدت  كما 

على جبال الهيجة �شرق حر�س.
وكان الإعالم الع�شكري للمنطقة الع�شكرية اخلام�شة 
ت�شريحات  امل��ا���ش��ي،  الأرب��ع��اء  ب��ث  اليمني  اجلي�س  يف 
لقائد املنطقة اللواء الركن يحيى ح�شني �شالح، اأعلن 
فيها تطويق املدينة بعد ال�شيطرة على املع�شكر املطل 

على حر�س �شرقاً.
ال��ع��م��ل��ي��ة الع�شكرية  ب��ع��د  اأن����ه  ال��ي��م��ن��ي  ال��ق��ائ��د  واأك����د 
املدينة  باتت  الع�شكرية  املنطقة  ق��وات  اأطلقتها  التي 
باملوت يف حال  امليلي�شيات  عنا�شر  متوعداً  حما�شرة، 

عدم ت�شليم اأنف�شهم بعد قطع خطوط اإمدادهم.
واأفاد التحالف يف وقت �شابق، باأن األوية اليمن ال�شعيد 
مدينة  باجتاه  تقدمت  اخلام�شة  الع�شكرية  باملنطقة 
حر�س فجر اجلمعة من عدة حماور و�شط انهيارات 
تقدم  يدعم  اأن��ه  م��وؤك��داً  امليلي�شيا،  لعنا�شر  وت��راج��ع 
اأهدافها  حتقق  العمليات  واأن  امل��ح��اور  بكافة  الأل��وي��ة 

املرحلية.
الأ�شابيع  خالل  حققت  كانت  اجلي�س  ق��وات  اأن  يذكر 
املا�شية تقدما ملحوظا على اجلبهات يف �شبوة وماأرب، 
ك��ب��دت احلوثيني  وا���ش��ع��ة  م���وؤخ���راً، يف عملية  وح��ج��ة 

خ�شائر فادحة.
ويف ح�شيلة مفجعة، اأعلن نائب مندوب اليمن الدائم 
الأطفال  ع��دد  اأن  نعمان،  م��روان  املتحدة  الأمم  ل��دى 
من  اأك��ر  بلغ  احلوثي  ميلي�شيا  �شفوف  يف  املجندين 
من  النتهاكات  اأنواع  اأب�شع  يواجهون  طفل  األف   30
الثقافية  ال��دورات  ي�شمى  فيما  اأدمغتهم  غ�شل  خالل 
الزج بهم  املذهبية واملتطرفة قبل  بالأفكار  وتعبئتهم 
يف حم��ارق امل��وت على جبهات ال��ق��ت��ال، وف��ق م��ا نقلت 

وكالة الأنباء اليمنية )�شباأ(.
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اأخبـار الإمـارات

- نائب رئي�س �لدولة هّناأ �خلريجني لإنهاء در��شتهم �لأكادميية بنجاح ��شتعد�دً�
رطّي ومو��شلة �أدو�رهم يف خدمة �لوطن.  لالنخر�ط يف �ل�شلك �ل�شُّ

- ب�شو�عدكم وجهودكم تكتمل م�شرية �لنماء نحو ن�شف قرن جديد من �لعطاء و�لتميز
- بعقولكم و�أفكاركم نوؤكد مكانة �لإمار�ت منوذجًا ملهمًا للمجتمع �لآمن �ملُطَمِئن

- نبارك خطو�تكم وتفوقكم .. ونرجو لكم مزيدً� من �لتوفيق يف �أد�ء ر�شالتكم �لوطنية �ل�شامية

�شهد حفل تخريج »�خلم�شني« من كليات و�أكادمييات �ل�شرطة على م�شتوى �لدولة، يف �إك�شبو 2020 دبي

حممد بن را�صد للخريجني: اأنتم العني ال�صاهرة على اأمن الوطن و�صالمة املواطن واملقيم والزائر
�لتخريج �شمل 706 من طالب وطالبات كلٍّ من كلية �ل�شرطة باأبوظبي و�أكادميية �شرطة دبي و�أكادميية �لعلوم �ل�شرطية بال�شارقة

•• دبي - وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اخلم�شني،  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  اهلل،  رع����اه 
من   706 ت���خ���ري���ج  ����ش���ه���د  وال���������ذي 
كلية  من  ك��لٍّ  من  والطالبات  الطالب 
�شرطة  واأكادميية  باأبوظبي،  ال�شرطة 
ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  واأك���ادمي���ي���ة  دب�����ي، 
يف  الو�شل  �شاحة  يف  وذل��ك  بال�شارقة، 
بح�شور  دبي،   2020 اإك�شبو  معر�س 
اأولياء الأمور والزوار من داخل وخارج 

الدولة.
ال�شمو  �شاحب  هّناأ  املنا�شبة،  هذه  ويف 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، اخلريجني 
بنجاح  واإن��ه��ائ��ه��ا  الأك��ادمي��ي��ة  درا�شتهم  م��ن متيز يف جم��ال  م��ا حققوه  على 
رطّي ملوا�شلة اأدوارهم يف خدمة الوطن بكل اأمانة  لالنخراط يف ال�شلك ال�شُّ
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  �شوء  واإخال�س يف 
ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  الدولة حفظه اهلل، و�شاحب  اآل نهيان رئي�س 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد ُحّكام الإمارات، منوهاً �شموه 
ف الذي ت�شطلع به وزارة الداخلية بقيادة الفريق �شمو  بالدور الرائد وامل�شرِّ
ال��وزراء وزير الداخلية،  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ �شيف بن زايد 
وما حتققه ال��وزارة من خالل كوادرها ال�شابة واملبدعة من اإجن��ازات ت�شون 
على دولة الإمارات مكت�شباتها وحتفظ لها ا�شتقرارها وتر�ّشخ مكانتها واحة 

لالأمن والأمان.
اآل مكتوم خماطباً اخلريجني  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وقال �شاحب 
واخلريجات: اأنتم العني ال�شاهرة على اأمن الوطن و�شالمة املواطن واملقيم 
والزائر.. ب�شواعدكم وجهودكم تكتمل م�شرية النماء نحو ن�شف قرن جديد 
منوذجاً  الإم���ارات  مكانة  نوؤكد  واأفكاركم  وبعقولكم  والتميز..  العطاء  من 
لكم  ونرجو  وتفوقكم..  نبارك خطواتكم  املُطَمِئن..  الآمن  للمجتمع  ملهماً 

مزيداً من التوفيق يف اأداء ر�شالتكم الوطنية ال�شامية.
را�شد  بن  بن حممد  ال�شيخ حمدان  �شمو   .. �شموه  اإىل جانب  ح�شر احلفل 
اآل مكتوم  اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و�شمو ال�شيخ عمار 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س 
الدويل،  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  ومعايل 
ومعايل الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي، و�شعادة اللواء 

الدكتور غيث غامن ال�شويدي، مدير اأكادميية �شرطة دبي.

- حفل كبري
واأقيم احلفل الكبري حتت مظلة وزارة الداخلية بتنظيم من القيادة العامة 
ال�شرطة  من  للمر�شحات  ع�شكري  عر�ٍس  اأول  تقدمي  و�شمل  دب��ي،  ل�شرطة 
الن�شائية يف ال�شرق الأو�شط، بالإ�شافة اإىل الت�شكيالت الع�شكرية، والعرو�س 
تقنيات  ب��اأح��دث  ال�شتعانة  متت  كما  املبهرة.  الإ���ش��اءات  وع��رو���س  التقنية، 
ال�شوت وال�شوء والليزر �شمن جتربة غري م�شبوقة تعك�س مالمح م�شتقبل 

واعٍد جليٍل ل يعرف امل�شتحيل.
ويحمل حفل التخريج �شعار حفل تخريج اخلم�شني، تزامناً مع احتفال دولة 
الإمارات العربية املتحدة باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�شها، و�شمل احلفل تخريج 
706 طالب وطالبات، منهم 422 خريجاً من كلية ال�شرطة باأبوظبي، اإىل 

املوؤ�ش�شات  الطلبة اخلريجني واخلريجات من  املري  الفريق  هّناأ معايل  كما 
املميز الذي  الأم��ور بهذا الإجن��از  اأولياء  اإىل  بالتهنئة  اأي�شا  الثالث، وتوجه 

يتزامن مع الحتفالية الوطنية مبرور 50 عاماً على قيام الحتاد.
لدولة  الكربى  الإجن���ازات  حتقيق  يف  الب�شري  العن�شر  اأهمية  معاليه  واأّك��د 
اإىل م�شتوى  املباركة، مبا يرتقي  املتحدة خالل م�شريتها  العربية  الإم��ارات 
والقيادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ب���دور  م��ن��وه��اً  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة  وتطلعات  روؤى 
تنمية  على  العمل  خ��الل  م��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا  تعزيز  دب��ي يف  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
الكوادر الع�شكرية املوؤهلة، ومتكني املراأة وال�شباب، وهو ما ُيَعد كذلك حموراً 
اأ�شا�شياً يف ا�شرتاتيجية التنمية الجتماعية، وتعزيز الأمن والأمان وحتقيق 
انطلقت  التي  القادمة  املجتمع، �شمن م�شرية اخلم�شني عاماً  ال�شتقرار يف 
بر�شم خارطة جديدة مل�شتقبٍل اأكر اإ�شراقاً وازدهاراً، وذلك من خالل تكثيف 
ال�شبابية بدعم من  اآف��اٍق جديدة للطاقات  املهارات، وفتح  العمل على �شقل 

قيادتنا الر�شيدة.

- وطٌن للعامل
لل�شوؤون  العام  القائد  اأحمد بن فهد، م�شاعد  اللواء حممد  قال  من جانبه، 
الأكادميية والتدريب يف القيادة العامة ل�شرطة دبي : نبارك للقيادة الر�شيدة 
وُنعرب عن فخرنا  والفريد من نوعه،  العاملي  الإم��ارات هذا احل��دث  لدولة 
تاريخ  يف  الأوىل  فللمرة  امل�شتحيل.  تعرف  ل  دول��ة  اإىل  لالنتماء  واعتزازنا 
احلرم  خ��ارج  جمتمعة  اأكادمييات  ثالث  من  الطالب  تخريج  يتم  ال�شرطة، 
ال�شرطة  من  والثانية  الأوىل  الدفعتني  تخريج  اإىل  بالإ�شافة  الأك��ادمي��ي، 
من  للمر�شحات  ع�شكري  عر�س  اأول  وتقدمي  الدولة،  �شعيد  على  الن�شائية 

ال�شرطة الن�شائية يف ال�شرق الأو�شط. 
م��ت��زام��ن��ت��ني، وه��م��ا عام  ب��الح��ت��ف��ال مبنا�شبتني  ال��ي��وم حم��ظ��وظ��ون  ن��ح��ن 
اخلم�شني ومعر�س اإك�شبو 2020 الدويل، وهو املن�شة الرائدة التي جتمع 
ال��ع��امل. كما نبارك  ال��دول��ة وط��ن جلميع جن�شيات  اأن ه��ذه  ال��ع��امل، وت��وؤك��د 
اأجل حتقيق هذا  اأخرى جهودهم وتفانيهم من  خلريجينا وخريجاتنا مرة 

التفوق املتميز، ونبارك كذلك لأنف�شنا كوننا جزءاً من هذه الإجنازات.

- �أف�شل �لعلوم
اأكادميية  من جهته، قال �شعادة اللواء الدكتور غيث غامن ال�شويدي، مدير 
�شرطة دبي: حتتفل الأكادميية هذا العام بتخريج الدفعتني الثامنة والع�شرين 
للطالبات  والثانية  الأوىل  والدفعة  املر�شحني،  للطلبة  والع�شرين  والتا�شعة 
املر�شحات، البالغ عددهم 256 خريجاً من بينهم 63 مر�شحة يف املجالت 
اإذ ي�شم حفل تخريج  العلمية،  امل�شتويات  والقانونية وعلى خمتلف  الأمنية 
هذا العام اأّول تخريج يف برنامج البكالوريو�س يف العلوم الأمنية واجلنائية، 
ال�شرطية،  وامل���ع���ارف  ال��ع��ل��وم  ب��اأف�����ش��ل  وت�شليحهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  اإع���داده���م  مت 
لين�شموا اإىل اإخوانهم يف ميادين العز وال�شرف، خلدمة وطنهم وتعزيز اأمنه 

جانب 256 خريجاً من اأكادميية �شرطة دبي، وكذلك 28 خريجاً ومر�شحاً 
من اأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة. كما بلغ عدد اخلريجات من العن�شر 
الن�شائي 76 خريجة هذا العام، وت�شم هذه الكوكبة خريجني من اأكر من 
والأردن،  وع��م��ان،  والبحرين،  ال�شعودية،   : هي  و�شديقة  �شقيقة  دول  �شبع 

وفل�شطني، وجزر القمر، والبو�شنة والهر�شك.

- تكرمي 
اآل  زاي��د  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  الفريق  م  ك��رَّ وخ��الل حفل تخريج اخلم�شني 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأوائل اخلريجني من كليات 
ال�شرف،  �شيف  على  واحلا�شلني  الدولة،  م�شتوى  على  ال�شرطة  واأكادمييات 
يف  ال�شرطة  كلية  م��ن  الكعبي،  را���ش��د  �شلطان  �شعيد  مر�شح  الطالب  وه��م: 
اأبوظبي – دولة الإمارات، كما كرم �شموه اأوائل املر�شحني من طلبة اأكادميية 
والطالب  فل�شطني،   - الطالب مر�شح معتز جهاد ميك   : وه��م  دب��ي  �شرطة 
الأردن، والطالب مر�شح حممد �شيف بن بدر  املعايطة-  مر�شح عمر يون�س 
دولة  الها�شمي،  برهان  م��رمي  املر�شحة  والطالبة  الإم���ارات،  دول��ة  العليلي- 
الإم��ارات، والطالبة املر�شحة نور حممد على الزياين، دولة الإم��ارات، ومن 
اجلروان،  �شامل  على  مر�شح  الطالب  ال�شارقة  يف  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية 
دولة الإم��ارات، وقائد الطابور واملرا�شم ال�شيخ را�شد بن عمار بن حميد بن 

را�شد النعيمي.
د �شيارة غياث  وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، قد تفقَّ
التابعة ل�شرطة دبي، ثم �شلم �شموه و�شام الطريان للمالزم ثاين طيار دانه 

املازمي من �شرطة دبي، واملالزم ثاين طيار مهره بن حماد.
اآل مكتوم �شورة تذكارية  والتقطت ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مع �شباط �شرطة دبي، كما التقطت ل�شموه �شورة تذكارية اأخرى مع �شباط 

�شرطة اأبوظبي وال�شارقة.

- تعزيز �لأمن و�لأمان
العام  القائد  امل���ّري،  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  رف��ع  املنا�شبة،  ه��ذه  ويف 
التهاين  اآيات  اأ�شمى  دبي،  �شرطة  اأكادميية  اإدارة  رئي�س جمل�س  دبي  ل�شرطة 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
الأعلى لالحتاد  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة، 
ُحّكام الإمارات، واإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية والفريق �شمو 

ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

وا�شتقراره، ويحتل حفل تخريج هذا 
العام مكانة مميزة، اإذ يقام حتت �شعار 
ي�شّكل  كما  اخلم�شني،  تخريج  حفل 
موقع اإقامة حفل التخريج لهذا العام 
رائ��دة يف حدث تاريخي  ة عاملية  من�شّ

غري م�شبوق.
احلفل  ي����وؤك����د   : ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
الوحدة  وروح  التالحم  ق��وة  امل�شرتك 
للوطن  وال��ولء  النتماء  قيم  وغر�س 
دائماً  بها  وتوّجه  عليها  حتر�س  التي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة الإم�����ارات، 
عريق.  لتاريٍخ  ام��ت��داداً  ت�شكل  وال��ت��ي 
كما تلهمنا جميعاً، رجاًل ون�شاًء، لأن 
ن��ك��ون ال��ن��م��وذج ال���ذي ُي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
واحرتام  والتنوع،  والتناغم،  التميز، 
حول  والل��ت��ف��اف  الجتماعي  الن�شيج  متا�شك  وتعزيز  وال��ق��ان��ون،  ال�شيادة، 
امل�شلحة الوطنية، بالإ�شافة اإىل ت�شافر اجلهود ملزيٍد من التطور والتنمية 

والزدهار.

- فخر و�عتز�ز
بدوره، قال العميد وليد �شامل ال�شام�شي مدير كلية ال�شرطة باأبوظبي: نحن 
�شعداء اأن نكون جزءاً من هذا احلفل ال�شخم، ول ي�شعنا اإل اأن نتقدم بخال�س 
ال�شكر والتقدير اإىل وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�شرطة دبي على تنظيم 
هذا احلفل الذي يحظى برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
والتي  ال�شرطة،  �شباط  من  جديدة  كوكبة  بتخريج  اليوم  نفخر  كما  اهلل، 
ت�شم 422 طالباً، من بينهم 245 مر�شحاً لل�شباط و167 جامعياً و13 
جامعية، يتمتع جميعهم باأرقى م�شتويات الإعداد العلمي واملعريف والتدريب 
وخدمة  جم��الت��ه،  خمتلف  يف  ال�شرطي  العمل  وم�شوؤوليات  اأع��ب��اء  لتحّمل 

وطننا ال�شامخ، وتعزيز ا�شتقرار واأمن املجتمع.

- مو��شلة �لريادة
اإىل ذلك، قال العميد الدكتور حممد خمي�س العثمني مدير اأكادميية العلوم 
ال�شرطية بال�شارقة: اأت�شّرف بتقدمي خال�س ال�شكر وعظيم المتنان لقيادتنا 
بالوطن  البالغ  والهتمام  ال�شخي  الدعم  على  الإم���ارات،  دول��ة  يف  الر�شيدة 
واأمنه وازدهاره. واأهنئ اخلريجني واخلريجات بهذه املنا�شبة الغالية، واأمتنى 

لهم التوفيق وال�شداد يف م�شريتهم ال�شرطية. 
يف  ال��ري��ادة  موا�شلة  على  ال�شرطية  العلوم  اأكادميية  وتطلع  حر�س  واأوؤك���د 
التعليم والبحث العلمي والتدريب ال�شرطي والأمني، عربياً واإقليمياً، وذلك 
وال�شرطية  الأمنية  الحتياجات  لتلبية  وكفاءة  بفاعلية  العمل  روؤي��ة  �شمن 
لإمارة ال�شارقة ب�شكٍل خا�س، وجمتمع دولة الإمارات عموماً، مت�شلحني بقيم 
العدالة، والعمل بروح الفريق، والتميز، والبتكار، وح�شن التعامل، والنزاهة، 

والولء، واملواَطنة الإيجابية”.
وحظي حفل هذا العامل باهتماٍم كبرٍي من قبل القيادة العامة ل�شرطة دبي، 
وبتوجيهات ومتابعة مبا�شرة من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد 
العام ل�شرطة دبي، كونه يجمع عدداً كبرياً من اخلريجني واخلريجات على 
اإك�شبو  يف  الو�شل  �شاحة  قلب  يف  احلفل  موقع  مّثل  وق��د  ال��دول��ة.  م�شتوى 
احلفل  فيما ج�ّشد  العامل حتت مظلتها،  رائ��دة جتمع  من�شة  دب��ي،   2020
اأب��ن��اء وبنات  الكوكبة م��ن  ال��وط��ن��ي م��ن خ��الل تخريج ه��ذه  ال��ت��الح��م  عمق 
ال�شهادات  اأف�شل  على  ح�شولهم  بعد  وتكرميهم  تتويجهم  ليتم  الإم���ارات، 
العلمية يف جمالت التدريب والبحث العلمي القانوين والأمني وفقاً لأف�شل 

املعايري العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

يف مقال ملجلة فورب�س �ل�شرق �لأو�شط 

عبداهلل بن زايد : تغيري نوعي يف ا�صتجابة االإمارات للجرائم املالية
•• اأبوظبي- وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال���دويل اأن دول���ة الإم����ارات حتقق 
تقدما م�شجعا يف ت�شهيل ممار�شة 
الأن���������ش����ط����ة ال����ت����ج����اري����ة، وج�����ذب 
امل�شتثمرين الأجانب، وخلق فر�س 
بعيًدا  الق��ت�����ش��اد  وت��ن��وي��ع  ال��ع��م��ل 
ع���ن ال��ن��ف��ط وت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل وثيق 
وت��ع��اوين م��ع �شركاء دول��ي��ني على 
املنظمة  اجلرمية  تهديد  مواجهة 
والحتيال وغ�شل الأموال والف�شاد 

على القت�شاد الإماراتي.
�شموه يف مقال حتت عنوان  وق��ال 
"تغيري نوعي يف ا�شتجابة الإمارات 
جملة  ون�شرته  املالية"  للجرائم 
فورب�س ال�شرق الأو�شط.. " لدينا 
القت�شاد  ع���رب  م�����ش��رتك  ه����دف 
يتمثل يف منع وك�شف وردع الن�شاط 

غري امل�شروع يف النظام املايل".
اأن  ن���درك  " نحن  �شموه  واأ���ش��اف 
املالية  اجل���رمي���ة  وت��ع��ق��ي��د  ح��ج��م 
القطاع  �شراكة فاعلة بني  يتطلب 
ال�شناعي.  وال���ق���ط���اع  احل��ك��وم��ي 
ال�شبب نقوم بتعزيز جهودنا  لهذا 
القيمة،  املعلومات  على  للح�شول 

ال�شبب  لهذا  ال�شناعي.  والقطاع 
للح�شول  ج��ه��ودن��ا  ب��ت��ع��زي��ز  ن��ق��وم 
ع���ل���ى امل����ع����ل����وم����ات ال���ق���ي���م���ة، مما 
املعرفة  ت��ب��ادل  ال�شهل  م��ن  يجعل 
والهيئات  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��رب 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ووك������������الت اإن�����ف�����اذ 

القانون.
عرب  م�شرتك  ه��دف  لدينا  ث��ان��ي��ا، 
وك�شف  م��ن��ع  يف  يتمثل  الق��ت�����ش��اد 
امل�������ش���روع يف  غ���ري  ال��ن�����ش��اط  وردع 

النظام املايل.
فعلى �شبيل املثال، ميكن لالأجهزة 
الأم���ن���ي���ة يف ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان 
توفري معلومات فريدة عن جهات 
ف��اع��ل��ة غ���ري م�����ش��روع��ة حم����ددة، 
املوؤ�ش�شات  ع����رب  الجت�����اه�����ات  اأو 
وال��ق��ط��اع��ات امل��ال��ي��ة، ول��ك��ن بدون 
كما  امل��ح��ددة.  امل��ع��ام��الت  تفا�شيل 
ترى  اأن  املالية  للموؤ�ش�شات  ميكن 
تدفقات املدفوعات داخل �شركاتها 
املعلومات  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ول��ك��ن��ه��ا 
الفاعلة  اجل��ه��ات  ع��ن  التف�شيلية 
املوؤ�ش�شات  ع���رب  امل�����ش��روع��ة  غ���ري 

املالية الأخرى.
اأكر متا�شكا  ب�شكل  العمل معا  اإن 
يفيد جميع اجلهات املعنية. وهذا 

بال�شبط ما نقوم به.

هذا ال�شدد.
ك��م��ا اأن���ن���ا ن�����ش��ت�����ش��ي��ف اث���ن���ني من 
دوليا  م��ال��ي��ا  م���رك���زا   30 اأف�����ش��ل 

وهذه املراكز تنمو ب�شرعة.
ومع اأن النمو ال�شريع والعوملة هما 
التقدم،  املزيد من  لإح��راز  فر�شة 

اإل اأن ذلك ل يخلو من املخاطر.
املراكز  احل��ال مع جميع  فكما هو 
املالية العاملية، يجب على القت�شاد 
الإماراتي مواجهة تهديد اجلرمية 
املنظمة والحتيال وغ�شل الأموال 

والف�شاد.
جميع  لدى  متنامية  امل�شكلة  هذه 
الق��ت�����ش��ادات ال���ك���ربى، ون��ح��ن يف 
ناأخذها  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

على حممل اجلد.
حجم  اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت���ق���در 
الأم�������وال ال��ت��ي ي��ت��م غ�����ش��ل��ه��ا على 
م�شتوى العامل يف عام واحد هو 2 
- 5? من الناجت املحلي الإجمايل 
مليار   800 يعادل  ما  اأي  العاملي، 

دولر اإىل 2 تريليون دولر.
ورغم اأن الإمارات العربية املتحدة 
هذا  م��ن  ج��دا  �شئيلة  ن�شبة  متثل 
اأن  اإل  ال�����ش��خ��م،  ال���ع���امل���ي  امل��ب��ل��غ 
التمويل غري امل�شروع يهدد نزاهة 

قطاعنا املايل الرائد عاملًيا.

تبادل  ال�����ش��ه��ل  م����ن  ي��ج��ع��ل  مم����ا 
املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع���رب  امل���ع���رف���ة 
وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ووك�����الت 

اإنفاذ القانون".
وفيما يلي ن�س املقال ..

منذ اأن تبادل التجار الب�شائع لأول 
مرة على طول طريق احلرير قبل 
على  يعي�س  كان من  عام،   1500
اليوم  نعرفها  ال��ت��ي  الأر�����س  ه���ذه 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ب��ا���ش��م الإم�����ارات 
م���رت���ب���ط���ني جت����اري����ا م����ع ال���ع���امل 
اليوم  ذل���ك  وينعك�س  ح��ول��ن��ا  م��ن 
يف ت��رك��ي��ب��ة الق��ت�����ش��اد الإم���ارات���ي 

وانفتاحه على العامل.
 16 املرتبة  الإم����ارات  دول��ة  حتتل 
190 دول������ة، يف  ع���امل���ي���اً م���ن ب���ني 
ممار�شة  ���ش��ه��ول��ة  م��وؤ���ش��ر  ت��ق��ري��ر 
ال�شادر  ال�شنوي  الأع��م��ال  اأن�شطة 
نطمح  ونحن  ال���دويل،  البنك  عن 

بالطبع اإىل ت�شدر هذه القائمة.
اتخاذ  ع���ل���ى  ح���ال���ي���ا  ن��ع��م��ل  ل������ذا، 
مبادرات تركز على ت�شهيل ممار�شة 
الأن���������ش����ط����ة ال����ت����ج����اري����ة، وج�����ذب 
امل�شتثمرين الأجانب، وخلق فر�س 
العمل وتنويع القت�شاد بعيًدا عن 

النفط.
ت��ق��دم��ا م�شجعا يف  ن��ح��ق��ق  ون��ح��ن 

لذا فاإن هدفنا اجلماعي يتمثل يف 
معاجلة هذا.

لقد �شاعدتنا التكنولوجيا والعوملة 
ا  يف نواح كثرية، لكنهما وفرتا اأي�شً
ا للمجرمني يف جميع اأنحاء  فر�شً
العامل ملمار�شة �شتى اأنواع اجلرمية 
املالية. فعلى مدى القرون املا�شية، 
العمالت  ي��ت��ب��ادل��ون  ال��ت��ج��ار  ك���ان 
اأن�����ه يف  اإل  ال���ربون���زي���ة ف��ح�����ش��ب، 
مليون   42 ت��ت��م  احل����ايل  ال���وق���ت 
اإل��ك��رتون��ي��ة ي��وم��ي��ا يف  عملية دف���ع 

جميع اأنحاء العامل.
العاملي  امل����ايل  ن��ظ��ام��ن��ا  ف����اإن  ل����ذا، 
ب�����ش��ك��ل كبري،  احل���دي���ث م���رتاب���ط 

ويحتاج اإىل تعزيز �شبل حمايته.
العليا  اللجنة  اأتراأ�س  ال�شبب  لهذا 
ال�شرتاتيجية  ع���ل���ى  امل�������ش���رف���ة 
الأم���وال  غ�شل  ملكافحة  الوطنية 

ومتويل الإرهاب.
فعالية  زي���ادة  وه��و  ب�شيط،  هدفنا 
الإج������������راءات مل���ك���اف���ح���ة اجل���رائ���م 

املالية.
وللقيام بذلك، نعمل �شمن خم�شة 

مبادئ وا�شحة.
اأول، نحن ندرك اأن حجم وتعقيد 
�شراكة  يتطلب  امل��ال��ي��ة  اجل��رمي��ة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  ب����ني  ف���اع���ل���ة 

الإم���ارات. وقد مت نقل القطاعات 
املالية  النتهاكات  خلطر  املعر�شة 
اأك������ر م����ن غ����ريه����ا، م���ث���ل جت����ارة 
�شامل  ب�شكل  وال��ع��ق��ارات،  ال��ذه��ب 
مكافحة  ع���ن  الإب������الغ  ن��ظ��ام  اإىل 
غ�شل الأم���وال امل��دار احت��ادًي��ا منذ 

مايو من العام املا�شي.
املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  الآن  واأ���ش��ب��ح��ت 
واملراجعني  وامل��ح��ا���ش��ب��ني  امل��ال��ي��ة 
الكرمية  والأح��ج��ار  املعادن  وجت��ار 
مطالبني  ال����ع����ق����ارات  وو�����ش����ط����اء 
املعامالت  وم�شوؤولني عن مراقبة 
ويتمتع  عنها.  والإب���الغ  امل�شبوهة 
باإمكانية  ��ا  اأي�����شً ال��ق��ان��ون  تطبيق 
الو�شول اإىل قاعدة بيانات �شاملة 
اجلهات  ل��ك��اف��ة  املنتفعة  للملكية 
امل��ح��ل��ي��ة. ه���ذا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ربط 
القت�شادي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ن��ق��اط 

ب�شرعة وفعالية.
وحدة  �شاعفت  مماثل،  �شياق  ويف 
املعلومات املالية، التي تقّيم تقارير 
الأن�����ش��ط��ة امل�����ش��ب��وه��ة ب��ه��دف بدء 
كوادرها.  اأع���داد  م��ن  التحقيقات، 
اإدان��ات ق�شايا  ارتفع معدل  وبهذا 
% يف   94 بن�شبة  الأم����وال  غ�شل 
من  ال��ف��رتة  خ���الل  ح��ال��ة   243
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التحليالت  ن�������ش���ت���خ���دم  ث����ال����ث����ا، 
والتحقيق  والتكنولوجيا  املتقدمة 
ال��ق��ط��اع��ني العام  وال�����ش��راك��ة ب��ني 
واخل������ا�������س ل���ت���ع���زي���ز دف���اع���ات���ن���ا 
اإذ يتيح ذلك خلربائنا  اجلماعية. 
الوقت  يف  الكاملة  ال�����ش��ورة  روؤي���ة 
الفعلي، وتطبيق اأحكامهم ب�شرعة 
على املو�شوعات املعقدة والأمناط 

�شريعة الظهور.
وتعاوين  وثيق  ب�شكل  نعمل  رابعا، 

مع �شركاء دوليني.
ف��ق��د وق���ع م��ع��ايل اأح��م��د ب��ن علي 
حم��م��د ال�����ش��اي��غ وزي�����ر دول������ة، يف 
�شراكة  املا�شي،  العام  �شبتمرب من 
ملعاجلة  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي 
امل�شروعة  غ��ري  امل��ال��ي��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
م���ع م��ع��ايل ب��ري��ت��ي ب��ات��ي��ل وزي����رة 
ويحقق  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�شتخباراتية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل 
جناحات  امل�����ش��رتك��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات 

ملحوظة بالفعل.
تقييمات  اإج���راء  نوا�شل  خام�شا، 
القت�شاد  م�شتوى  على  للمخاطر 
ككل ب�شاأن غ�شيل الأموال ومتويل 
فاإننا  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل  الإره�����اب. 
ن�����ش��ت��ث��م��ر ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف ق����درات 
الك�شف عن اجلرائم املالية يف دولة 

•• اأبوظبي -وام:

اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح����م����دان بن 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د 
�شاحب  ح��ر���س  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�������ش���ل���ح���ة ع���ل���ى ت����وف����ري احل���ي���اة 
املواطنني  لأب��ن��ائ��ه��م��ا  ال���ك���رمي���ة 
املنا�شبة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  وت���وف���ري 

لهم.
واأ�شار �شموه اإىل اأن املواطن كان و 
�شيظل املحور الرئي�س الذي تقوم 
والتطور  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح��رك��ة  ع��ل��ي��ه 
امل��زي��د من  الإم�����ارات وحتقيق  يف 
الجتماعي  وال�شتقرار  الرفاهية 

للمواطنني.
�شموه  ا�شتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
روؤ�شاء  م��ن  ع���ددا  النخيل  بق�شر 
ال����دوائ����ر امل��ح��ل��ي��ة يف اأب���وظ���ب���ي و 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  ع����ن  مم��ث��ل��ني 
ع���ق���ب ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى م���ذك���رات 
تفاهم بني ديوان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة مع دائرة الإ�شناد 
احلكومي يف اأبوظبي وات�شالت و 
وتدريب  تاأهيل  اإىل  تهدف  التي 
للمواطنني  العمل  فر�س  وتعزيز 

يف منطقة الظفرة.
مذكرات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  اأ����ش���ار  و 
عليها  التوقيع  مت  التي  التفاهم 
وتطوير  ت��ع��زي��ز  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي 
ال����دي����وان و عدد  ب���ني  ال�������ش���راك���ة 
والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
ا�شرتاتيجيا  خيارا  وتعد  اخلا�س 
ملبداأ  جت�شيدا  ال���دي���وان  ينتهجه 
دعم  يف  امل�������ش���رتك���ة  امل�������ش���وؤول���ي���ة 

م�شرية التوطني.
و قال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اإن دي��وان ممثل احلاكم  اآل نهيان 
على  يحر�س  الظفرة  منطقة  يف 
ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع خمتلف 

لتاأهيل  ك��اف��ة  امل��ع��ن��ي��ة  الأط������راف 
واإع����داد و ج��ذب ورع��اي��ة املواهب 
الكفاءات  وا�شتقطاب  الإم��ارات��ي��ة 
الوطن  بنات  و  اأب��ن��اء  م��ن  ال�شابة 
وت���اأم���ني ال��وظ��ائ��ف ل��ه��م يف �شتى 
وجتهيزهم  والقطاعات  املجالت 
الالزمة  وامل����ه����ارات  ب��الإم��ك��ان��ات 
م�شرية  يف  فاعل  دور  لهم  ليكون 

التنمية بالدولة.
ال���دور  اأه��م��ي��ة  ���ش��م��وه اإىل  ن���وه  و 
القطاعان  به  يقوم  ال��ذي  الكبري 
ا�شتقطاب  يف  واخلا�س  احلكومي 
الدولة  اأب���ن���اء  وت���دري���ب  وت��ع��ي��ني 
من خالل تطوير مهاراتهم عرب 
املهني  والتدريب  الر���ش��اد  برامج 
بالوظائف  اإحل���اق���ه���م  ث���م  وم����ن 
ال�شوق  احتياجات  لتلبية  املنا�شبة 

امل�شتقبلية.
ال�شيخ  ����ش���ع���ادة  ال���ل���ق���اء  ح�������ش���ر 
اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن ح��م��دان  �شلطان 
مملكة  لدى  الدولة  �شفري  نهيان 
البحرين و معايل ال�شيخ �شخبوط 
ن��ه��ي��ان وزي���ر دولة  اآل  ن��ه��ي��ان  ب��ن 
بوعتابة  حممد  جا�شم  م��ع��ايل  و 
ال��زع��اب��ي رئ��ي�����س دائ����رة امل��ال��ي��ة - 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اأب���وظ���ب���ي 
على  ومعايل  ات�شالت  جمموعة 
دائرة  رئي�س  الكتبي  قنا�س  را�شد 
اأبوظبي  يف  احل��ك��وم��ي  الإ����ش���ن���اد 
الظاهري  م��ط��ر  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة 
احلاكم  ممثل  �شمو  مكتب  مدير 
يف منطقة الظفرة و�شعادة عي�شى 
حمد بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و 
الكيومي  اأحمد  �شامل  فهد  �شعادة 

العمل مبنطقة  �شوق  الب�شرية يف 
مركز  ل���دى  لتوظيفهم  ال��ظ��ف��رة 
مبنطقة  اأبوظبي  حكومة  ات�شال 
الظفرة بناء على معايري و�شروط 
امل�شتهدفة  وال���ف���ئ���ات  ال��ت��وظ��ي��ف 
للعمل لدى مركز ات�شال حكومة 
اأبوظبي وذلك بالتن�شيق مع هيئة 

اأبوظبي الرقمية.
اأبوظبي  اأك����ادمي����ي����ة  ���ش��ت��ع��م��ل  و 
دعم  على  جانبها  م��ن  احلكومية 
ال��ف��ئ��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة ل��ل��ع��م��ل من 
تدريبية  ب���رام���ج  ت���وف���ري  خ����الل 
متخ�ش�شة لتنمية و�شقل املهارات 

الالزمة للعمل.
الكتبي  را���ش��د  ق��ال م��ع��ايل علي  و 
رئ��ي�����س دائ����رة الإ���ش��ن��اد احلكومي 
ال�شراكة  ب��ت��ع��زي��ز  ����ش���ع���داء   “  :
ممثل  دي���وان  م��ع  ال�شرتاتيجية 
ال���ظ���ف���رة  م���ن���ط���ق���ة  احل�����اك�����م يف 
لتاأهيل وتطوير املواهب الوطنية 
العمل  ���ش��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات  مل��واك��ب��ة 
ان����ط����الق����ا م�����ن روؤي���������ة ال���ق���ي���ادة 
الكوادر  تناف�شية  لرفع  الر�شيدة 
الإماراتية على ال�شعد كافة ومبا 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ي��دع��م 
ل�شتقطاب واحلفاظ على املواهب 
ذات  ال�شرتاتيجية  القطاعات  يف 

الأولوية بالإمارة”.
و اأكد معاليه اأن مذكرتي التفاهم 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  تعك�شان 
وتعزيز  امل�شتقبل  حكومة  لتمكني 
للمواطنني،  الوظيفية  ال��ف��ر���س 
مهاراتهم  ت���ط���وي���ر  خ�����الل  م����ن 
وم���ع���ارف���ه���م مب���ا ي���واك���ب اأح����دث 
الإقليمية  وامل��ت��غ��ريات  التقنيات 

�شيتعاون  امل�����ذك�����رة  مب����وج����ب  و 
الطرفان على طرح و عقد برامج 
تدريب وتاأهيل منتهية بالتوظيف 
الباحثني  م��ن  الوطنية  ل��ل��ك��وادر 
قاعدة  ل��دى  امل�شجلني  عمل  ع��ن 
الب�شرية  امل�������وارد  ه��ي��ئ��ة  ب���ي���ان���ات 
القاطنني يف منطقة الظفرة ومبا 
الفر�س  متطلبات  م��ع  يتنا�شب 
القطاعات  يف  امل��ت��اح��ة  الوظيفية 
املنطقة  يف  العمل  ب�شوق  املختلفة 
العمل  ج���ه���ات  م����ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الوظائف  ���ش��غ��ل  م���ن  لتمكينهم 
خمرجات  وت��ق��ي��ي��م  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
ب�����رام�����ج ال�����ت�����دري�����ب وال����ت����اأه����ي����ل 

والتوظيف.
امل�����ذك�����رة  ����ش���ي���ت���م مب���ق���ت�������ش���ى  و 

ال�شناد احلكومي يف  دائ��رة  وكيل 
اأب��وظ��ب��ي و ���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر حممد 
م���ط���ر امل���ن�������ش���وري وك���ي���ل دي�����وان 
الظفرة  مبنطقة  احل��اك��م  مم��ث��ل 
ب��الإن��اب��ة و���ش��ع��ادة حم��م��د خليفة 
بوزارة  امل�شت�شار  الهاملي  فا�شل 
م�شعود  و���ش��ع��ادة  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
حممد �شريف الرئي�س التنفيذي 
ل� )اإت�شالت الإم��ارات( وعدد من 

امل�شوؤولني.
ك������ان دي��������وان مم���ث���ل احل����اك����م يف 
منطقة الظفرة قد وقع مذكرتي 
تفاهم مع دائرة الإ�شناد احلكومي 
وزارة  وذل���ك يف مقر  اأب��وظ��ب��ي  يف 
تاأهيل  ب��ه��دف  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
العمل  ف��ر���س  وت���دري���ب وت��ع��زي��ز 

التوظيف  وب��رن��ام��ج  للمواطنني 
حكومة  ات���������ش����ال  م����رك����ز  ل������دى 

اأبوظبي يف منطقة الظفرة.
نا�شر  ����ش���ع���ادة  امل���ذك���رت���ني  وق�����ع 
حم��م��د امل��ن�����ش��وري وك��ي��ل دي����وان 
الظفرة  احلاكم يف منطقة  ممثل 
اأحمد  بالإنابة و�شعادة فهد �شامل 
الإ�شناد  دائ�����رة  وك��ي��ل  ال��ك��ي��وم��ي 

احلكومي يف اأبوظبي.
ال��ت��ف��اه��م الأوىل  ت��ه��دف م���ذك���رة 
التعاون  اأط����ر  ور����ش���م  و���ش��ع  اإىل 
ب���ني ال���ط���رف���ني ل���دع���م م���ب���ادرات 
الوطنية  ال��ك��وادر  وبناء  التوطني 
املتنا�شبة مع  واملهارة  الكفاءة  ذات 
منطقة  يف  العمل  �شوق  متطلبات 

الظفرة.

م�شرتكة  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  اأي�������ش���ا 
امل��ذك��رة و  اأه���داف  بغر�س حتقيق 
نتائجها  حتقيق  ع��ل��ى  الإ����ش���راف 
�شوؤون  وزارة  من  اأع�شاوؤها  يكون 
ال��رئ��ا���ش��ة ودي�����وان مم��ث��ل احلاكم 
الإ�شناد  ودائ��رة  الظفرة  مبنطقة 
الب�شرية  امل��وارد  وهيئة  احلكومي 
حل�شر الفر�س الوظيفية املتاحة 
ل���دى ج��ه��ات ال��ع��م��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

�شوق العمل مبنطقة الظفرة.
التفاهم  م��ذك��رة  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  و 
ال����ط����رف����ان على  ات���ف���ق  ال���ث���ان���ي���ة 
وتاأهيل  ا�شتقطاب  برنامج  تنفيذ 
الوطنية  ال���ك���وادر  م��ن  جم��م��وع��ة 
امل�شجلني  الباحثني عن عمل  من 
يف ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ه��ي��ئ��ة امل�����وارد 

كما اأعلن كل من م�شرف الإمارات 
ووزارة  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية 
عن  الق���ت�������ش���اد  ووزارة  ال����ع����دل 
مكافحة  ب�شاأن  ج��دي��دة  توجيهات 
غ�شل الأم����وال ومت��وي��ل الإره���اب. 
اإن�شاء  مت  ذل�����ك،  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
غ�شل  ملكافحة  متخ�ش�شة  حماكم 
الأموال يف اأبوظبي ودبي، لت�شديد 
مراكز  اأك���رب  داخ���ل  التنفيذ  ن��ظ��ام 
الأع���م���ال وال���ت���ج���ارة يف الإم�����ارات 

العربية املتحدة.
والنباأ ال�شار هو اأننا نحرز بالفعل 

تقدًما قويا.
وم��ن خ��الل ال���ش��ت��م��رار يف نهجنا 
ب����اإج����راء تغيري  ���ش��ن��ق��وم  امل���ل���ت���زم، 
منع  ع���ل���ى  ق����درت����ن����ا  يف  ح���ق���ي���ق���ي 
امل�شروعة  غ��ري  امل��ال��ي��ة  ال��ت��دف��ق��ات 
وحت��ق��ي��ق ه��دف��ن��ا امل��ت��م��ث��ل يف جعل 
واحدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اأق���وى الق��ت�����ش��ادات واأكرها  م��ن 

احرتاًما يف العامل احلديث.

متطلبات  مع  لتتنا�شب  والعاملية 
امل�شتقبل،  وم������ه������ارات  ال���ع���م���ل 
على  الع���ت���م���اد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ح���ل���ول وظ��ي��ف��ي��ة ت��ع��ك�����س اأمن����اط 
اجلزئي  كالعمل  اجلديدة  العمل 

والعمل عن بعد”.
ك��م��ا وق����ع ����ش���ع���ادة ن��ا���ش��ر حممد 
م��ط��ر امل���ن�������ش���وري، وك���ي���ل دي����وان 
الظفرة  احلاكم يف منطقة  ممثل 
حممد  م�شعود  و�شعادة  ب��الإن��اب��ة، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ����ش���ري���ف 
لإت�شالت الإمارات مذكرة تفاهم 
لعدد  العمل  فر�س  اإت��اح��ة  بهدف 
املواطنة يف منطقة  الكفاءات  من 
الت�شال  م���راك���ز  ل����دى  ال��ظ��ف��رة 

التابعة ل�شركة “ات�شالت”.
التعاون  اأط��ر  امل��ذك��رة من  تعزز  و 
الغايات  حتقيق  ب��ه��دف  امل�شرتك 
م�شلحة  يف  ت�شب  التي  امل�شرتكة 
ي�شمل  مب����ا  وامل�����واط�����ن،  ال����وط����ن 
الإماراتية  ال����ك����وادر  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
لأعلى  وف���ق���ا  م��ه��ن��ي��ا  وت���دري���ب���ه���ا 
متطلبات  ملواكبة  العاملية  املعايري 
������ش�����وق ال����ع����م����ل والح����ت����ي����اج����ات 
املتنامية يف بيئة الأعمال الرقمية 

وامل�شتقبلية.
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  ق�������ال  و 
نعتز   : الإم��������ارات(  ل����)ات�������ش���الت 
ب��ه��ذه ال�����ش��راك��ة ال��ت��ي ن��ه��دف من 
نهج  على  ال�شري  ملوا�شلة  خاللها 
عملية  لت�شريع  الر�شيدة  القيادة 
ب��ال��ت��وازي م��ع اجلهود  ال��ت��وط��ني 
ات�شالت  تبذلها  التي  املتوا�شلة 
و  الوطنية  الكوادر  يف  لال�شتثمار 
دعم امل�شرية املهنية لأبناء الدولة 
وتكنولوجيا  الت�شالت  قطاع  يف 

املعلومات.
خربتنا  اإىل  ن�����ش��ت��ن��د   : واأ�����ش����اف 
الطويلة يف هذا املجال و �شنوا�شل 
يف  امل�شتقبل  ق����ادة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
اخلريجني  ومت���ك���ني  الإم���������ارات، 
التقنيات  يف  ق����درات����ه����م  ل���ب���ن���اء 
امل�شتقبل،  وم�����ه�����ارات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
التفوق  حتقيق  على  مل�شاعدتهم 

والتقدم يف امليادين كافة.

ال�صحة جتري 477،945 فح�صا ك�صفت عن 1،538 اإ�صابة جديدة 
بفريو�ض كورونا و2،457 حالة �صفاء 

••   اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  متا�شيا مع خطة 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم ..  "كوفيد -  بفريو�س كورونا امل�شتجد 
ال�شاعات  477،945 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة وتو�شيع نطاق  التق�شي والفح�س يف  اإج��راءات     و�شاهم تكثيف 
اإ�شابة  1،538 حالة  الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال���الزم���ة،  ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 862،514 حالة.
4 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة    كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،273 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
2،457 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت    كما 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 791،318 حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي 24،798 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل الـ 24 �صاعة املا�صية 

•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 24،798 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى اأم�س 23،780،828 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   240.44
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-

��شتقبل عدد� من روؤ�شاء �لدو�ئر �ملحلية يف �أبوظبي وممثلني عن �لقطاع �خلا�س 

حمدان بن زايد يوؤكد حر�ض القيادة الر�صيدة على توفري
 احلياة الكرمية الأبنائها املواطنني وتوفري فر�ض العمل املنا�صبة لهم
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اأخبـار الإمـارات

عمرها 82 �شنة وهي �أكرب متطوعة يف �لإمار�ت 

فاطمة علي: جيلنا ُجبل على عمل اخلري

بهدف در��شة �ل�شلوكيات �لتي توؤدي �إىل تفاقم م�شكالت �لعنف �لأ�شري

دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي تطلق ا�صتبانة العنف االأ�صري 

••  ال�صارقة-الفجر:

مل ي��ث��ن��ه��ا ت��ق��دم��ه��ا ب��ال��ع��م��ر عن 
عملها التطوعي، بل زادها اإ�شراراً، 
الإن�شان معه لدى  �شياأخذ  "فماذا 
رح��ي��ل��ه ع��ن ال��ف��ان��ي��ة ���ش��وى العمل 
ال���وال���دة  ت��ع��ل��ق  ه���ك���ذا  ال�شالح"، 
فاطمة علي ابراهيم والبالغة من 
والتي  وع���ام���ني،  ع��ق��ود   8 ال��ع��م��ر 
تعد منوذجاً حياً للعمل الإن�شاين، 
ومن�����وذج�����اً ل����ل����م����راأة الإم����ارات����ي����ة 
عاي�س  ال���ذي  الأول،  ال��رع��ي��ل  م��ن 
الف�شل  له  ولكن  واملحن  ال�شعاب 
مب���ا ح��ق��ق��ت��ه الإم�������ارات م���ن تقدم 
ورقي وح�شارة، هي ابنة ال�شارقة، 
تزوجت واأجنبت ووقفت اإىل جانب 
زوجها الذي كان يذهب يف رحالت 
البحر للغو�س مع  تارة يف  طويلة 
ال���رب للعمل يف  ال��ب��ح��ارة وت����ارة يف 
دول  اإىل  الب�شائع  ونقل  التجارة 
اأخرى، فكانت حار�شة على اأولدها 

العام  يف  للتطوع  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز 
ع���دد  ي���ب���ل���غ  -وال�����������ذي   2017
اأع�شاءه اليوم 21279 متطوعا- 
التعليم  جم�������ال  يف  وت����ط����وع����ت 
واحلرف اليدوية الرتاثية، كذلك 
التطوعية  ال����ف����رق  يف  ت���ط���وع���ت 
الكرمي،  رم�����ش��ان  �شهر  يف  خا�شة 
ك��وين �شائمة-  م��ن  ال��رغ��م  -على 
وك��ن��ا ن��ق��وم ب��ت��وزي��ع ال��ط��ع��ام على 
وال�شائقني  العاملة  والفئة  امل���ارة 
وال�شحور  الإف����ط����ار  وق����ت  خ����الل 
املري  توزيع  يف  �شاركت  كما  اأي�شا، 
الرم�شاين، وخال�شة القول اأحب 
اأ�شكاله،  بكافة  التطوعي  العمل 
و�شجلت 52 �شاعة تطوعية، و11 
الإ�شارة  مع  اليوم،  لغاية  م�شاركة 
اإىل اأن وجود جائحة كورونا اأثرت 
ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ي ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات كما 

اجلميع.
التطوعي  وعن �شبب حبها للعمل 
تقدمها  رغ�����م  ب����ه  وا����ش���ت���م���راره���ا 

ت�����ش��ود ع��ي�����ش��ت��ن��ا ع��ل��ى ال���رغ���م من 
ال��ق��ل��ة، ول��ك��ن ع��ل��م��ت��ن��ا ال��ك��ث��ري يف 
جيل  نحن  واأم�����س،  ال��ي��وم  حياتنا 

جبل على عمل اخلري".
ت�����روي  م���ت���ق���دم���ة،  م���رح���ل���ة  ويف 
باملنا�شبة  -وه���ي  فاطمة  ال��وال��دة 
اأك�����رب م��ت��ط��وع��ة ���ش��ن��ا، وع�����ش��و يف 
التابع  ال�شن  ك��ب��ار  خ��دم��ات  م��رك��ز 
الجتماعية  اخل����دم����ات  ل����دائ����رة 

وم�شوؤولة ومربية يف نف�س الوقت، 
ك��ان��ت جميلة تقول  ول��ك��ن احل��ي��اة 
"ال�شنع" كان  يو�شف:  اأم  ال��وال��دة 
من �شيمنا، وكنا نعي�س يف الفريج 
الطعام  ون��ت��ن��اول  واح����دة  ك��اأ���ش��رة 
�شوية،  ب���الأع���ي���اد  ون��ح��ت��ف��ل  م��ع��ا. 
ك��ان اجلميع  منا  اأح��د  واإذا مر�س 
املادية  خدماته  ع��ر���س  اإىل  ي��ب��ادر 
الأل���ف���ة واملحبة  ك��ان��ت  وامل��ع��ن��وي��ة، 

اأن��ه��ا عملت يف عدة  ال�����ش��ارق��ة-،  يف 
الأندل�س،  مدر�شة  منها  م��دار���س؛ 
كنت  لأين  يحبني  اجل��م��ي��ع  وك���ان 
مديرة  اأن  واأذك���ر  ب���دوري،  اأحبهم 
عائ�شة  ال�����ش��ي��خ��ة  ك��ان��ت  امل���در����ش���ة 
يف  �شاألتني  القا�شمي،  حممد  بنت 
اأح��د الأي��ام مل��اذا ل اأحفظ القراآن، 
فقلت لأنني يف العمل ولي�س لدي 
علي،  فاأ�شرت  اأ�شرتي،  مع  الوقت 
مع  ب�شيارتها  تو�شلني  وكانت  بل 
ال�شائق بعد الدوام اإىل الدر�س من 
ثم يرجعني اإىل البيت، لقد كانت 
والكل  جميلة  باجلميع  عالقتها 
واحرتمها  حبها  على  يجمع  ك��ان 

لأنها حتب اخلري للجميع. 
وبعدما  بعد،  فيما  وتتابع فاطمة، 
تزوج،  م��ن  وبع�شهم  اأولدي  ك��رب 
انت�شبت اإىل نادي الأ�شالة، التابع 
مل��رك��ز خ���دم���ات ك��ب��ار ال�����ش��ن، وهو 
ي��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات وور�����س ورح���الت 
ل��ك��ب��ار امل���واط���ن���ني، وان�����ش��م��ت اإىل 

وم�شرة علينا وعلى املجتمع، لقد 
ربيت اأولدي الأربعة على التناف�س 
التطوع  وح�����ب  اخل�����ري  ع���م���ل  يف 
وم�شاعدة الآخرين وحفظ القراآن 
ال���ذي  "ال�شنع"،  وع���ل���ى  ال���ك���رمي 
اليوم،  م��ع��ن��اه  ال���ك���ث���ريون  ي��ج��ه��ل 
ربيتهم على الرحمة واملودة ورعاية 
ال��ك��ب��ري وال�����ش��غ��ري واحل���م���دهلل ما 

زلت اأتابعهم واأن�شحهم لليوم".
واأما عن يومياتها يف هذه املرحلة، 
فتقول اأنها مت�شي معظم الأوقات 
كورونا،  جائحة  ب�شبب  امل��ن��زل،  يف 

�شوف  باخت�شار"  جت��ي��ب  بالعمر 
ا�شتمر بعملي التطوعي حتى اآخر 
دقيقة يف حياتي، كي اأك�شب الأجر، 
ماذا  الأجر"،  يبغى  ل  م��ن��ا  وم���ن 
ال�شالح،  العمل  اإل  معنا  �شناأخذ 

جميعنا فقراء واهلل هو الغني.
اليوم  الجتماعية  العالقات  وعن 
اليوم  ب����ني  م����ا  الأب�����ن�����اء  وت���رب���ي���ة 
حياتهم  مي�شون  جت��ي��ب:  واأم�����س 
واأوقاتهم على الألواح الإلكرتونية 
وامل��وب��اي��الت ال��ت��ي ت��واك��ب��ه��م طول 
خاطئة  ت���رب���ي���ة  وه�������ذه  ال�����وق�����ت، 

وت�������ش���ارك يف ن����ادي الأ����ش���ال���ة ويف 
تنظيمها  ي���ت���م  ال���ت���ي  ال����رح����الت 
ت�شعد  حيث  واقعيا،  اأو  اإفرتا�شيا 
كثريا حينما تلتقي ب�شديقاتها يف 

هذه التجمعات.
ال����وال����دة ف��اط��م��ة من  ت��ن�����ش��ى  ول 
التوجه بال�شكر اجلزيل اإىل دائرة 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة ودوره�����ا 
الرائد يف الهتمام بكبار املواطنني 
وع��م��ل��ه��ا ال�����دوؤوب يف ت��وف��ري كافة 
النواحي  ك��اف��ة  م���ن  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
"فبوجودهم ل�شنا بحاجة ل�شيء".

•• اأبوظبي-الفجر: 

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  اأط���ل���ق���ت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع مركز  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اأب����وظ����ب����ي ل������الإي������واء وال����رع����اي����ة 
الإن�شانة – اإيواء، "ا�شتبانة العنف 
م�شببات  بهدف حتديد  الأ�شري"، 
وقيا�س  وف��ه��م  الأ�����ش����ري،  ال��ع��ن��ف 
اأمن�����اط ال�����ش��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي ت����وؤدي 
الأ�شري  العنف  م�شكلة  تفاقم  اإىل 
بجميع اأنواعه، وتعد ال�شتبانة اأداة 
لر�شد وحتليل مدى ر�شا الأفراد 

املبادرات  م��الم��ح  ر���ش��م  �شبيل  يف 
حت�شني  اإىل  ال��رام��ي��ة  وال���ربام���ج 
ح��ي��اة الأ����ش���ر. م���ن ج��ان��ب��ه��ا قالت 
�شهيل،  اإب����راه����ي����م  �����ش����ارة  ����ش���ع���ادة 
املدير العام ملركز اأبوظبي لالإيواء 
– اإيواء: تعد  والرعاية الإن�شانية 
ه���ذه ال���ش��ت��ب��ان��ة خ��ط��وة م��ه��م��ة يف 
دائرة  م��ع  امل�شرتكة  اإط���ار اجل��ه��ود 
دور  تفعيل  ن��ح��و  امل��ج��ت��م��ع  تنمية 
امل���رك���ز، وذل����ك م���ن خ���الل درا�شة 
امل��ت��وق��ع��ة مب���ا ي�شمن  امل��خ��رج��ات 
املقدمة  اخل��دم��ات  ج���ودة  حت�شني 

الدرا�شة البحثية، والتي �شت�شاهم 
العنف  ان��ت�����ش��ار  م����دى  يف حت��دي��د 
اجلذرية  م�شبباته  وفهم  الأ�شري 
وذل��������ك ����ش���ع���ًي���ا ل���و����ش���ع احل���ل���ول 

الوقائية والتدخالت املنا�شبة. 
علي  حمد  املهند�س  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
تنمية  دائ�������رة  وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري 
ا�شتبانة  اإط���الق  "ياأتي  املجتمع: 
روؤية  م��ع  متا�شياً  الأ���ش��ري  العنف 
وا�شحة  خريطة  و�شع  يف  الدائرة 
ل��ل��ت��ع��زي��ز م����ن مت���ا����ش���ك الأ�����ش����رة 
التحديات  ك����ل  م����ن  ووق���اي���ت���ه���ا 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  خدمات  عن 
ومدى  العنف  مو�شوع  يف  املتعلقة 
ر�شاهم عن خدمات دمج ال�شحايا 

يف اأ�شرهم واملجتمع.
وتركز ال�شتبانة على اأنواع العنف 
حتديدها  مت  وال����ت����ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة ح��م��اي��ة الأ����ش���رة التي  يف 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ح���ك���وم���ة الم���������ارات يف 

نوفمرب 2019.
اأهمية  ع���ل���ى  ال������دائ������رة  وت�����وؤك�����د 
م�����ش��ارك��ة اأف������راد امل��ج��ت��م��ع مل���ن هم 
ف��وق يف  وم��ا  الثامنة ع�شر  �شن  يف 

ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ال���ت���اأث���ري على 
�شلبي. حيث  ب�شكل  الأ���ش��رة  اأف���راد 
يف  ال�شتبانة  خم��رج��ات  �شت�شاهم 
تفعيل منظومة الوقاية والتدخل 
الأ�شري  العنف  املبكر فيما يخ�س 
اأن  �شعادته  واأ���ش��اف  الإم�����ارة.   يف 
الدائرة ملتزمة يف موا�شلة اإجراء 
ت�شاعدها  التي  والدرا�شات  امل�شوح 
الجتماعية  الأول��وي��ات  يف حتديد 
يف اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي، وت�����ش��اه��م يف 
ت��ع��زي��ز امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة بني 
املعنية،  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  ال���دائ���رة 

ت�شتهدف  م�شتقبلية  نظرة  وب��ن��اء 
على  مبني  متالحم  جمتمع  بناء 
املحبة والحرتام لالآخر. واأ�شافت 
�شعادتها اأن هذه ال�شتبانة �شت�شاهم 
حتقق  التي  الأول��وي��ات  حتديد  يف 
يف  الأ���ش��ري  العنف  �شد  احل��م��اي��ة 
ت�شكل  متما�شكة  اأ�شرة  بناء  �شبيل 
فئاته،  ل��ك��ل  ح��ا���ش��ن  ملجتمع  ن���واة 
اإىل جانب ت�شميم وتطوير حزمة 
التوعوية  احلمالت  من  متكاملة 
التي تغر�س يف نفو�س الأ�شر ثقافة 

ال�شلوكيات الإيجابية. 

التي  النتائج  اأن  بالذكر  واجلدير 
ال�شتبانات  من  ا�شتخال�شها  يتم 
تدعم  ال���ب���ح���ث���ي���ة،  وال�����درا������ش�����ات 
و�شركاءها  املجتمع  تنمية  دائ���رة 
ذات  اجلهات  من  ال�شرتاتيجيني 
الجتماعي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��الق��ة 
�شل�شلة  ت��ط��وي��ر  يف  واحل���ك���وم���ي، 

م���ن ال��ت��و���ش��ي��ات وامل����ب����ادرات التي 
التنمية  م�شرية  تعزيز  �شاأنها  من 
اإمارة  تنتهجها  التي  الجتماعية 
اأب����وظ����ب����ي، وامل�������ش���ارك���ة يف اإع������داد 
فاعلة  و���ش��ي��ا���ش��ات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
ت�����ش��ه��م يف دع����م مت��ا���ش��ك الأ����ش���رة 

وا�شتقرارها.

جلنة ال�صكاوى يف املجل�ض الوطني االحتادي تطلع 
على 19 �صكوى

•• اأبوظبي- وام:

اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني الحتادي خالل اجتماعها الذي 
عقدته يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي اأم�س الأربعاء برئا�شة �شعادة 
�شمية عبداهلل ال�شويدي رئي�شة اللجنة، على 19�شكوى واتخذت القرارات 

املنا�شبة ب�شاأنها.
اليماحي  ح�شن  �شابرين  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
املجل�س،  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال��رح��وم��ي  اأح��م��د  وح��م��د  اللجنة،  م��ق��ررة 
وحميد علي ال�شام�شي، و�شرار حميد بالهول، وهند حميد العليلي اأع�شاء 

املجل�س الوطني الحتادي. وبحثت اللجنة 19�شكوى مقدمة اإىل املجل�س، 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  وردود  ب��ه��ا  اخل��ا���س  ال��ق��ان��وين  ال����راأي  وا�شتعر�شت 
املنا�شبة، كما وجهت مبخاطبة بع�س  بال�شكاوى واتخذت ب�شاأنها القرارات 

اجلهات املعنية بال�شكاوى ملزيد من ال�شتي�شاح.
وبحث  مبتابعة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يف  ال�����ش��ك��اوى  جلنة  وتخت�س 
اأطرافها  بني  وال�شعي  �شحتها  م��دى  لبيان  املجل�س  اإىل  ال���واردة  ال�شكاوى 
للو�شول اإىل اأن�شب احللول، وتلقي الإجابات الالزمة عليها، واإعداد تقرير 
وموؤ�شرات  حيالها،  اإج�����راءات  م��ن  ات��خ��ذ  م��ا  لبيان  ال�����ش��ك��اوى،  ع��ن  �شنوي 

الجتاهات ب�شاأنها.

لتخفيف تاأثريها البيئي.. االإمارات حتد من ا�صتخدام االأكيا�ض البال�صتيكية
•• اأبوظبي-وام:

توا�شل دولة الإمارات جهودها املتكاملة على امل�شتويني الحتادي واملحلي 
احلياة  يف  البال�شتيكية  لالأكيا�س  املفرط  ال�شتهالك  لظاهرة  للت�شدي 
و�شائر  البيئة  على  ال�شارة  اأث��اره��ا  م��ن  واحل��د  املجتمع  لأف���راد  اليومية 

الكائنات احلية.
وت�شري الإح�شائيات اإىل اأن معدل ا�شتهالك دولة الإم��ارات من الأكيا�س 
البال�شتيكية جتاوز ال� 11 مليارا �شنوياً يف عام 2011 مبا يعادل 1184 
ملواجهة هذا  �شامال  ا�شتدعى حتركا  الذي  الأم��ر  للفرد  بال�شتيكياً  كي�شاً 
التهديد ال�شريح للبيئة والعمل على جمموعة من املبادرات والإجراءات 

خلف�س معدلت ال�شتهالك ب�شكل تدريجي مت�شارع.
وتركز املبادرات والإج��راءات التي تطبيقها دولة الإم��ارات بهدف خف�س 
املجتمع  لفئات  العام  الوعي  رف��ع  على  البال�شتيكية  الأكيا�س  ا�شتهالك 
كافة باأهمية ال�شتهالك امل�شتدام لهذا النوع من املنتجات، وتطبيق نظم 
واإعادة  معاجلتها  عرب  النفايات  هذه  مع  التعامل  يف  الدائري  القت�شاد 

تدويرها.
وتقود وزارة البيئة والتغري املناخي جهود احلد من ال�شتهالك لالأكيا�س 
البال�شتيكية على امل�شتوى الحتادي، حيث اأطلقت يف العام 2009 مبادرة 
متوا�شلة،  �شنوات   3 ملدة  البال�شتيكية"  الأكيا�س  من  خالية  "المارات 
ال��ت��دري��ج��ي لإن��ت��اج وا���ش��ت��خ��دام الأك��ي��ا���س البال�شتيكية  ب��ه��دف اخل��ف�����س 
على  املحافظة  ول�شمان  للتحلل،  القابلة  غ��ري  البال�شتيكية  واملنتجات 

املوارد الطبيعية وحتقيقاً لالأمن البيئي بالدولة.

للتحلل  القابلة  البال�شتيكية  الأك��ي��ا���س  ت���داول  بتنظيم  ال����وزارة  وق��ام��ت 
على  الطباعة  حظر  مت  حيث  للتحلل،  القابلة  البال�شتيكية  واملنتجات 
الوزراء  باإ�شدار قرار جمل�س  القابلة للتحلل  الأكيا�س البال�شتيكية غري 

رقم 5/376 ل�شنة 2009.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  اإلزامية  قيا�شية  موا�شفة  اعتماد  ومت 
برقم 2009/500 ب�شاأن خ�شائ�س الأكيا�س البال�شتيكية وغريها من 
الوزراء  قرار جمل�س  باإ�شدار  وذلك  للتحلل  القابل  البال�شتيك  منتجات 
رقم 40 ل�شنة 2009، ومت اعتماد تعديل هذه الالئحة لت�شمل منتجات 
 15"،  2012 ع��ام  يف  الالئحة  لإح��ك��ام  واإخ�شاعها  اأخ���رى  بال�شتيكية 

منتجا بال�شتيكيا".
وبهدف الت�شريع يف التحول اإىل اأكيا�س قابله للتحلل مت اإ�شدار قرار وزاري 
البال�شتيكية  الأكيا�س  م�شنعي  اإل���زام  ب�شاأن  2011م  ل�شنة   451 رق��م 
وموردي الكيا�س البال�شتيكية بت�شجيل منتجات الأكيا�س القابلة للتحلل، 
املقايي�س"  و  للموا�شفات  الإم��ارات  "هيئة  117 م�شنعا يف  ت�شجيل  ومت 
�شابقا بن�شبة 97.5 فاملائة وح�شول 89 م�شنعا منها على �شهادة املطابقة 

الإماراتية.
كما مت اإلزام م�شنعي الأكيا�س البال�شتيكية وموردي الأكيا�س البال�شتيكية 
وتداول  ت�شويق  ومنع  للتحلل  القابلة  البال�شتيكية  الأك��ي��ا���س  بت�شجيل 
الأكيا�س البال�شتيكية غري القابلة للتحلل بدء من 2012م وذلك باإ�شدار 
قرار وزاري يف هذا ال�شاأن، ومت منع تداول وا�شترياد الكيا�س البال�شتيكية 

غري القابلة للتحلل يف الدولة اعتبارا من 2013/1/1.
 2020 اأبوظبي يف مار�س  اأطلقت هيئة البيئة يف  وعلى امل�شتوى املحلي، 

واحدة  مل��رة  امل�شتخدمة  البال�شتيكية  امل���واد  ا�شتهالك  خلف�س  �شيا�شية 
تدريجياً و�شوًل اإىل حظر ا�شتخدام الأكيا�س البال�شتيكية التي ت�شتخدم 
ملرة واحدة وا�شتبدالها بالأكيا�س متعددة ال�شتخدامات وفر�س ر�شوم على 

املواد البال�شتيكية الأخرى ذات البدائل.
الإم����ارات  وجمعية  حكومية  جهة   12 م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�شيا�شة  واأع����ّدت 
للطبيعة وبال�شراكة مع القطاع اخلا�س معززة با�شتطالع لآراء اجلمهور 
وقد  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  مع  بال�شرتاك  �شخ�س   2700 �شمل 
تعالج  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  م��ع  العاملية  امل��م��ار���ش��ات  لأف�شل  ال�شيا�شة  ا�شتندت 

التحديات يف اإمارة اأبوظبي.
وتوؤ�ش�س ال�شيا�شة نظام ا�شرتداد للعبوات البال�شتيكية ليعمم على منافذ 
املواد  على  العتماد  نحو  ال�شلوك  تغيري  بذلك  لت�شمن  بالتجزئة  البيع 
البال�شتيكية  امل��واد  من  ال�شتهالك  حتويل  من  بدًل  ال�شتخدام  متعددة 

اإىل املواد غري البال�شتيكية التي ت�شتخدم ملرة واحدة فقط.
ويف دبي اعتمد املجل�س التنفيذي لإمارة دبي "�شيا�شة احلد من الأكيا�س 
ذات ال�شتخدام الواحد" والتي ت�شمل فر�س تعرفة قدرها 25 فل�شاً على 
ال�شيا�شة  ال�شتخدام فقط، و�شيتم مبوجب  اأحادية  الب�شائع  اأكيا�س نقل 
اخلا�س  والقطاع  املجتمع  لأف��راد  �شاملة  توعوية  حملة  اإط��الق  املعتمدة 
ال�شتخدام  �شلوكيات  وتغيري  البيئية،  ال�شتدامة  على  احلفاظ  بهدف 

املفرط للمواد البال�شتيكية.
ال�شتخدام  ذات  الب�شائع  اأكيا�س  ا�شتخدام  على  التعرفة  فر�س  وي��ب��داأ 
كمرحلة  بدبي  املتاجر  جميع  يف   2022 يوليو  اأول  من  اعتباراً  الواحد 
والإلكرتونيات  الأقم�شة  وحم���ال  التجزئة  بيع  حم��ال  بينها  م��ن  اأوىل، 

واملطاعم وال�شيدليات وطلبات التو�شيل وطلبات التجارة الإلكرتونية.
هذه  ا���ش��ت��خ��دام  حظر  يتم  اأن  اإىل  م��راح��ل  على  التجربة  تقييم  و�شيتم 
يف  التغريات  ودرا���ش��ة  التطبيق،  من  عامني  خ��الل  كامل  ب�شكل  الأكيا�س 
الراهن  ال��وق��ت  يف  ال�شتدامة  اأ�شبحت  حيث  املجتمع،  اأف���راد  �شلوكيات 
املجتمع  �شلوكيات  تغيري  يعززها  العاملي،  امل�شتوى  على  حتمية  ���ش��رورة 
مبا يقلل من الب�شمة البيئية لالأفراد ويدعم فر�س احلفاظ على املوارد 
عن  الناجتة  ال�شلبية  التاأثريات  من  واحل��د  البيئية،  وامل��وائ��ل  الطبيعية 
املطلوبة للحفاظ  البيئية  ال�شحة  املمار�شات اخلاطئة، وي�شهم يف �شمان 

على جودة احلياة.
وتاأتي خطوة اإمارة دبي مواكبة للتوجه العاملي يف تبني البدائل امل�شتدامة 
تطبيق  بالفعل  يتم  اإذ  ال�شتخدام،  اأحادية  الأكيا�س  ا�شتهالك  من  للحد 
التعرفة يف اأكر من 30 دولة، وفر�س حظر جزئي اأو تام عليها يف اأكر 
من 90 دولة، ما يعك�س امل�شاعي الدولية للحد من ا�شتخدام تلك الأكيا�س 

التي ت�شكل تهديداً �شريحاً للبيئة وم�شتقبلها.
بدورها اأقرت هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة تطبيق مبادرة 
"راأ�س اخليمة خالية من البال�شتيك" على قطاعي املخابز وال�شوبرماركت 
والتي تت�شمن 4 مراحل حتى �شبتمرب 2021 للو�شول اإىل التقليل من 
بن�شبة  امل�شتهدفني  القطاعني  يف  البال�شتيكية  الكيا�س  ن�شبة  ا�شتخدام 

100فاملائة.
التوا�شل  و�شائل  خمتلف  عرب  مكثفة  توعوية  حمالت  امل��ب��ادرة  و�شهدت 
القابلة  غ��ري  البال�شتيك  وخم��اط��ر  امل��ب��ادرة  ع��ن  بالتعريف  الجتماعي 

للتحلل وتثقيف املجتمع بالبدائل.

اإطالق املرحلة الثانية لردم االآبار 
املك�صوفة يف منطقة فلج املعال باأم القيوين

•• اأم القيوين- وام:

اأم القيوين املرحلة الثانية من حملة ردم الآبار املهجورة واملك�شوفة يف منطقة  اأطلقت دائرة بلدية 
ال�شكان  على  ت�شكل خطراً  التي  ملنع احل��وادث  التوايل  الثاين على  للعام  وذل��ك  ب��الإم��ارة  املعال  فلج 
وممتلكاتهم. وقالت الدائرة اإن املرحلة الثانية �شملت ت�شكيل فريق قام مب�شح وح�شر الآبار املهجورة 
والع�شوائية يف منطقة فلج املعال حيث مت اكت�شاف 30 بئرا من الآبار الك�شوفة مما ا�شتدعى تدخل 
الآبار  اإغالق جميع  العام اجلاري ليتم  ا�شتمرار احلملة حتى نهاية  املعنية لردمها موؤكدة  اجلهات 
املك�شوفة. واأهابت باملواطنني واملقيمني ب�شرورة التوا�شل معها حال العثور على مكان وجود اأي اآبار 
مهجورة اأو ع�شوائية وامل�شارعة بالت�شال على الرقم املجاين 800898 لتتمكن البلدية من تنفيذ 

الإجراءات الالزمة للردم والت�شوية.
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اأخبـار الإمـارات
الدعم االجتماعي ب�صرطة راأ�ض اخليمة يتعامل مع 586 حالة خالل 2021

•• راأ�س اخليمة - وام:

اإبراهيم �شبيعان رئي�س مركز الدعم الجتماعي ب�شرطة  اأحمد  قال املقدم 
احلالت  م��ن  ع��دد  م��ع  تعامل  الجتماعي  ال��دع��م  م��رك��ز  اإن  اخليمة  راأ����س 

املجتمعية الهامة واملوؤثرة خالل العام 2021.
بلغت  بنجاح  م�شكالتها  معاجلة  مت��ت  التي  احل���الت  اإج��م��ايل  اأن  واأ���ش��اف 
ويف  ال�شرطة  ومراكز  املحاكم  دور  عن  بعيداً  ودية  بطريقة  "403" حالة 
نطاق من ال�شرية التامة لدعم الأمن املجتمعي وا�شتقرار الأ�شرة فيما مت 
اإحالة "49" حالة اإىل جهات الخت�شا�س للم�شي يف اجراءاتها بعد تقدمي 
الدعم النف�شي لأطرافها م�شريا اىل اأن املركز تعامل مع "134" ا�شت�شارة يف 
خمتلف الق�شايا الإجتماعية وقدم العديد من الن�شائح التوعوية لالأفراد 

من خالل ن�شر وتعزيز قيم الت�شامح التي تنتهجها القيادة الر�شيدة بهدف 
تعزيز ال�شتقرار الأ�شري واملجتمعي وجتنب ال�شلوكيات ال�شلبية م�شتقباًل 
اأحمد  التي رمبا ينجم عن تفاقمها حدوث بع�س اجلرائم. واأو�شح املقدم 
املعنوي  الدعم  يقدم  اخليمة  براأ�س  الجتماعي  الدعم  مركز  اأن  �شبيعان 
باملركز  اأف���رع متخ�ش�شة  اأرب��ع��ة   4 خ��الل  م��ن  للجمهور  ال���الزم  والتوجيه 
تتعامل مع كافة اأ�شكال احلالت وامل�شكالت ال�شرية والنف�شية واملجتمعية، 
ومعاجلة  حل��ل  كافية  خ��ربة  لديهم  اجتماعيني"،  "اخ�شائيني  بوا�شطة 
امل�شكالت املجتمعية، بالتعاون مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني يف املجتمع من 
املوؤ�ش�شات اخلريية يف الإمارة، والقطاع التعليمي، ودائرة املحاكم، والنيابة 
العامة، الأمر الذي اأ�شهم يف معاجلة اأغلب الق�شايا الجتماعية بنجاح دون 

اتخاذ اإجراءات اجلهات التنفيذية والق�شائية.

مهرجان طريان االإمارات لالآداب يكرم 
الفائزين مب�صابقة فن الكتابة لالأطفال

•• دبي -وام:

كرم مهرجان طريان الإمارات لالآداب يف حفل خا�س اأم�س الفائزين 
لكتابة  لالأطفال  دبي"  جيلفورد  جرامر  "رويال  مدر�شة  مب�شابقة 

الر�شائل اخلطية "فن الكتابة".
وتتيح م�شابقة مدر�شة رويال جرامر جيلفورد دبي لالأطفال لكتابة 
ا�شتثنائية  ت�شتمل فئتني عمريتني.. فر�شة  التي  الر�شائل اخلطية 
للكّتاب ال�شغار لإظهار مواهبهم واإبراز مهاراتهم يف كتابة الر�شائل 

والحتفاء بالقيم اجلمالية للكتابة بخط اليد وبفن تو�شيل املعنى 
اإىل من يلهمهم من الكتاب مع  اإذ يتوجه الأطفال بكتابة ر�شائلهم 
الأخذ يف العتبار مو�شوع دورة املهرجان لهذا العام "ها هي ت�شرق 
روي����ال جرامر  م��در���ش��ة  م��دي��رة  ت��ورن��ب��ول  ك��ل��ري  وق��ال��ت  ال�شم�س". 
تاأثرنا  الر�شائل يعزز دور فن اخل��ط..  " فن كتابة  دب��ي..  جيلفورد 
امل�شاركات"  يف  وج��م��ال  ب��الغ��ة  م��ن  والتم�شناه  طالعناه  مم��ا  ك��ث��ريا 
موؤكدة اأن غر�س حمبة القراءة والكتابة يف النفو�س يعد اأهم هدية 

ميكن اأن نقدمها لليافعني.

�لإحاطة �لإعالمية لـ)كوفيد - 19(: 

اإلغاء متدرج لقيود الطاقة اال�صتيعابية على كافة االأن�صطة والفعاليات بالدولة

واتباع  اجل�شدي  التباعد  م�شافة 
املعتمدة  الأخ����رى  ال��ربوت��وك��ولت 

لل�شيطرة واملكافحة.
واأ����ش���اف���ت " اإن���ن���ا ن��ه��ي��ب ب���اأف���راد 
املجتمع �شرورة التعاون واللتزام 
ملواجهة  ال��وق��ائ��ي��ة  ب�����الإج�����راءات 
اللتزام  خ���الل  م��ن  كوفيد19- 
بلب�س الكمام والبتعاد عن الأماكن 
املزدحمة والتعقيم الدائم، ف�شحة 
كل  وم�شوؤولية  اأول��وي��ة  جمتمعنا 
فرد منا ويعترب اللتزام والتعاون 
من اأهم العوامل الداعمة للجهود 
الأفراد  و�شالمة  ل�شحة  الوطنية 
املجتمع  م��ن��اع��ة  ت��ق��وي��ة  وب��ال��ت��ايل 

ووقايته".
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور �شيف 
الظاهري اأن دولة الإمارات قدمت 
منوذجاً  اجل��ائ��ح��ة  ب���داي���ة  وم���ن���ذ 
رائداً يف التعامل املرن والحرتايف 
للتعاون  نتيجة  الأزم�����ة  اإدارة  يف 

الأمريكية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 
واملنظمات العاملية واملحلية املعنية 
املعمول  وال��ن��ظ��م  ال��ل��وائ��ح  ح�����ش��ب 
يوجد  ل  اأن������ه  واأو�����ش����ح����ت  ب���ه���ا. 
املكونات  ك��ب��ري يف  اخ��ت��الف  ه��ن��اك 
املختلفة،  بايونتك  للقاحات فايزر 
ولكن يحتوي لقاح فايزر بايونتك 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  لالأطفال 
اأقل  5 و11 �شنة على جرعة  بني 
للفئات  امل�شتخدم  باللقاح  مقارنة 
تطعيم  اإع��ط��اء  وي��ت��م  �شناً  الأك���رب 
لالأطفال  ب��اي��ون��ت��ك  ف���اي���زر  ل��ق��اح 
بينهما  اأ�شا�شيتني  جرعتني  على 
باجلرعة  يو�شى  ول  ي��وم��اً،   21

الداعمة لهم.
العلمية  الدرا�شات  " ت�شري  وقالت 
ال�شت�شارية  ال���ل���ج���ان  ق���ب���ل  م����ن 
لقاحات  ب�شالمة  املعنية  العاملية 
�شمنها  م��ن  وال��ت��ي  كوفيد-،19 
لالأطفال،  ب��اي��ون��ت��ك  ف��اي��زر  ل��ق��اح 

امللحوظ لأفراد  الإل��ت��زام  اأن  واأك��د 
يف  الفعالة  وم�شاهمتهم  املجتمع 
ت��ط��ب��ي��ق الإج��������راءات الح���رتازي���ة 
النخفا�س  يف  �شاعد  وال��وق��ائ��ي��ة، 
امل�شجلة  الإ���ش��اب��ات  لعدد  امل�شتمر 
يف  وا�شح  انخفا�س  مع  الدولة  يف 
كوفيد19-  مر�شى  دخ��ول  ن�شب 

اإىل امل�شت�شفيات.
الظاهري  ���ش��ي��ف  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الهيئة  ع���ن  ال��ر���ش��م��ي  امل���ت���ح���دث 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
لنخفا�س  وف��ق��ا   " وال�����ك�����وارث.. 
م������وؤ�������ش������رات ال����و�����ش����ع ال����وب����ائ����ي 
الدولة،  يف  كوفيد19-  لفريو�س 
والتدابري  ل��الإم��ك��ان��ي��ات  وت��ع��زي��زاً 
وم����ن منطلق  ل��ل��ت��ع��ايف،  ال���الزم���ة 
التوازن  ا���ش��ت��دام��ة  ع��ل��ى  احل��ر���س 
خمتلف  ب������ني  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
ل�شتمرار  ودع����م����اً  ال���ق���ط���اع���ات، 
الدولة..  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأن�����ش��ط��ة 

جرعتي  م��ت��ل��ق��ي  ن�����ش��ب��ة  اأن  ح���ني 
من  امل��ائ��ة  يف   94.75 كانت  لقاح 

اإجمايل اإح�شاء ال�شكان املعتمد.
"كوفيد19-  لقاحات  اأن  واأك���دت 
الوقاية  يف  وفعالة  اآمنة  تعترب   "
فعالة  وه��ي  باملر�س  الإ�شابة  من 
ج�������دا ل����وق����اي����ة م�����ن الأع������را�������س 
امل�شت�شفيات،  ودخ����ول  ال�����ش��دي��دة، 
وال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة، وال���وف���اة ، كما 
طريقة  اأم���ث���ل  ال��ت��ط��ع��ي��م  ي��ع��ت��رب 
SARS- لإبطاء انت�شار فريو�س
لكوفيد19-. امل�شبب   CoV-2

موؤخراً  الإع�����الن  مت  اأن����ه  وذك����رت 
بايونتك  ف���اي���زر  ل��ق��اح  ت��وف��ر  ع���ن 
لالأطفال من عمر 5 اإىل 11 �شنة 
املراكز  يف  التطعيم  ي��ت��وف��ر  ح��ي��ث 
م���ن اجلهات  امل��ع��ت��م��دة  ال�����ش��ح��ي��ة 
لقاح  تطعيم  اأن  واأك��دت  ال�شحية. 
بايونتك لالأطفال مرخ�س  فايزر 
ل��ال���ش��ت��خ��دام ال����ط����ارئ م���ن قبل 

بني الأجهزة الوطنية والقطاعات 
املعنية لُتربز اجلاهزية وال�شتعداد 
ملواجهة خمتلف الطوارئ والأزمات 
العمل  ال��دول��ة  قطاعات  وتوا�شل 
على  املحافظة  اأج��ل  من  نهار  ليل 
الروة  يعد  ال��ذي  الإن�شان  �شحة 

احلقيقية لنه�شة املجتمع.
وقال اإن القطاعات املعنية بالدولة 
الو�شع  تعمل على ر�شد موؤ�شرات 
الوبائي وتقييمه ب�شورة م�شتمرة 
ل���و����ش���ع اخل����ط����ط والإج������������راءات 
و�شالمة  �شحة  ل�شمان  ال��الزم��ة 

املجتمع.
واأ����ش���ار اإىل اأن���ه ل��وح��ظ يف الآون���ة 
الأخ���������رية ان���خ���ف���ا����س م���وؤ����ش���رات 
"كوفيد  الوبائي لفريو�س  الو�شع 
– 19" بالدولة مقارنة مبعدلت 
الداعمة  واجل����رع����ات  ال��ت��ط��ع��ي��م 
اأعلى  اأ�شبحت من  والتي  املرتفعة 

امل�شتويات عاملياً.

مل����ا ل���ه���ا م����ن ف����وائ����د وا����ش���ح���ة يف 
من  للحد  العمرية  الفئات  جميع 
امل�شاعفات  وتقليل  املر�س  انت�شار 
دخول  وح��الت  للمر�س  ال�شديدة 
امل�شت�شفيات والوفيات الناجمة عن 

كوفيد19-".
واأ������ش�����اف�����ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����ري����دة 
عن  الر�شمي  امل��ت��ح��دث  احلو�شني 
" اأن  الدولة..  ال�شحي يف  القطاع 
الوعي املجتمعي هو حجر الأ�شا�س 
يف مواجهة تداعيات الأزمة ونوؤكد 
والدور  املجتمعية  امل�شوؤولية  على 
امل����ح����وري ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه اأف�����راد 
املكت�شبات  على  للحفاظ  املجتمع 
التي حققتها الدولة خالل الأزمة، 

وامل�شي قدماً للتعايف امل�شتدام".
يغني  ل  ال��ل��ق��اح  اأخ����ذ  اأن  وذك�����رت 
الوقائية  بالإجراءات  اللتزام  عن 
الكمام  ل��ب�����س  م��ث��ل  والح����رتازي����ة 
على  وامل�����ح�����اف�����ظ�����ة  وال����ت����ع����ق����ي����م 

•• اأبوظبي -وام:

الظاهري  ���ش��ي��ف  ال��دك��ت��ور  ك�����ش��ف 
الهيئة  ع���ن  ال��ر���ش��م��ي  امل���ت���ح���دث 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
وال���������ك���������وارث خ��������الل الإح������اط������ة 
الإع���الم���ي���ة حل��ك��وم��ة الإم�������ارات 
كورونا  ف��ريو���س  م�شتجدات  ح��ول 
متدرج  اإل�����غ�����اء  ع����ن  امل�������ش���ت���ج���د.. 
ال�شتيعابية  الطاقة  على  للقيود 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  الإم������������ارات  دول�������ة  يف 
وال�شياحية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��راف��ق 
الت�شوق  وم����راك����ز  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 
وو����ش���ائ���ل ال���ن���ق���ل ل���ل���و����ش���ول اإىل 
فرباير  منت�شف  بحلول  اأق�شاها 
الدكتورة  اأك�����دت  ف��ي��م��ا  احل�����ايل.. 
فريدة احلو�شني املتحدث الر�شمي 
الدولة  ال�����ش��ح��ي يف  ال��ق��ط��اع  ع��ن 
والدور  املجتمعية  امل�شوؤولية  على 
امل����ح����وري ال�����ذي ي���ق���وم ب���ه اأف�����راد 
املكت�شبات  على  للحفاظ  املجتمع 
التي حققتها الدولة خالل الأزمة، 

وامل�شي قدماً للتعايف امل�شتدام.
ال��دك��ت��ورة فريدة  ق��ال��ت  ذل��ك  اإىل 
القطاعات  جميع  اإن   ، احلو�شني 
تعمل بالتعاون مع القطاع ال�شحي 
ب���اأق�������ش���ى ط���اق���ات���ه���ا م�����ن خ���الل 
الوبائي  للو�شع  امل�شتمر  التحليل 
التغريات  وت��اأث��ري  وع��امل��ي��اً  حم��ل��ي��اً 
املتوقعة  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات  وو���ش��ع 

وطرق ال�شتجابة الفورية.
الفرق  ت��ع��م��ل  " ك���م���ا  واأ�����ش����اف����ت 
الإمكانيات  توفري  على  املخت�شة 
ملعاجلة  ال�شريع  للتدخل  الالزمة 
املخالطني  وم���ت���اب���ع���ة  احل��������الت 
وت�������وف�������ري الأج���������ه���������زة ال���ط���ب���ي���ة 
والعالجات  الالزمة  والفحو�شات 
اأن  م������وؤك������دة   ، والتطعيمات" 
باأنظمة  ي��ع��م��ل  ال�����ش��ح��ي  ال��ن��ظ��ام 
ال�شريع  التدخل  ت�شمن  قيا�شية 
للتعامل مع  موؤهلة  وك��وادر طبية 
واأ�شارت  وامل�شتجدات".  املتغريات 
خططاً  و���ش��ع��ت  ال���دول���ة  اأن  اإىل 
احلقائق  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  وب����رام����ج 
الفريو�س  ت��ط��ور  وتتبع  العلمية، 
الطبي  ال��ق��ط��اع  ي��ق��وم  اإذ  ع��امل��ي��اً؛ 
وع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة ب��ر���ش��د اآخر 
م�شتجدات اجلائحة، وو�شع حلول 
ملنع انت�شارها وذلك ل�شمان توفري 
البيئة ال�شحية والوقائية وتوفري 
الأم�������ن ال�����ش��ح��ي جل��م��ي��ع اأف������راد 

املجتمع.
ال�شحي  ال����ق����ط����اع  اإن  وق�����ال�����ت 
اللقاحات  لتوفري  جهوده  يوا�شل 
التطعيم،  لتلقي  امل��وؤه��ل��ة  للفئات 
احلا�شلني  ن�����ش��ب��ة  و���ش��ل��ت  ح��ي��ث 
اإجمايل  من  الأوىل  اجلرعة  على 
يف  امل���ائ���ة  يف   100 اإىل  ال�����ش��ك��ان 

القيود  اإلغاء  تقرر  اأنه  اليوم  نعلن 
وبتدرج  ال�شتيعابية  الطاقة  على 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  الإم������������ارات  دول�������ة  يف 
وال�شياحية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��راف��ق 
الت�شوق  وم����راك����ز  وال���رتف���ي���ه���ي���ة 
وو����ش���ائ���ل ال���ن���ق���ل ل���ل���و����ش���ول اإىل 
فرباير  منت�شف  بحلول  اأق�شاها 

اجلاري".
الطاقة  رف��ع  " كما تقرر  واأ���ش��اف 
للمنا�شبات  الق�شوى  ال�شتيعابية 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف حفالت  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والعزاء، ويرتك حتديد  الأعرا�س 
للم�شتوى  ل��ه��ا  وال��ن�����ش��ب  الأرق������ام 

املحلي يف كل اإمارة".
واأ�شار اإىل اأنه فيما يخ�س امل�شاجد 
تقليل  ت��ق��رر  ف��ق��د  ال���ع���ب���ادة  ودور 
اإىل  امل�شلني  ب��ني  الآم��ن��ة  امل�شافة 
م�������ش���اف���ة م����رت واح�������د وم���راق���ب���ة 
وو�شع  �شهر،  ملدة  الوبائي  الو�شع 
املنا�شبة  الح���رتازي���ة  الإج������راءات 
وف��ق��اً ل��ل��م��وؤ���ش��رات امل��ر���ش��ودة من 
ح��ي��ث اإب���ق���اء امل�����ش��اف��ة الآم���ن���ة بني 

امل�شلني اأو اإلغائها.
واأكد �شرورة اللتزام بنظام املرور 
ت��ط��ب��ي��ق احل�شن،  ع��ل��ى  الأخ�����ش��ر 
الطوارئ  اإدارة  وف��رق  وعلى جل��ان 
والأزم����ات وال��ك��وارث يف ك��ل اإمارة 
ت���ويل م�����ش��وؤول��ي��ة حت��دي��د الطاقة 
وتخفيف  الإم���ارة  يف  ال�شتيعابية 
الإج��������راءات وت�����ش��دي��ده��ا وف���ق ما 
الطاقات  وت��ع��دي��ل  م��ن��ا���ش��ب��اً،  ت���راه 
للمعطيات  وف���ق���اً  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 

واملوؤ�شرات.
الظاهري  �شيف  الدكتور  اأك��د  كما 
اأن اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة م�����ش��ت��م��رة يف 
املراقبة واملراجعة الدورية والتاأكد 
م����ن ت��ط��ب��ي��ق ك����اف����ة الإج����������راءات 
الوقائية من لب�س الكمام و�شمان 
اجل�شدي  التباعد  م�شافة  حتقيق 
الآم���ن و�شبط اجل��ه��ات والأف����راد 

املخالفني.
وب�������ني اأن���������ه ل���ل���ت���ق���ي���ي���م ال���������دوري 
دور مهم  والإج�������راءات  ل��ل��ق��رارات 
للو�شع،  مواكبتها  ل�شمان  وفعال 
والإجراءات  بالتو�شيات  وللخروج 
ال��داع��م��ة يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب مع 
لأفراد  املعلومات  لتوفري  التعاون 
وتزويدهم  ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
دوري  ب�������ش���ك���ل  ب����امل���������ش����ت����ج����دات 
اجلهات  كافة  اأن  واأك��د  وا�شتباقي. 
ال�شحي  ال���ق���ط���اع  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اجلائحة  ب����داي����ة  م���ن���ذ  ح���ر����ش���ت 
خطة  تفعيل  يف  ال�شتباقية  على 
لالأوبئة  وال����ت����اأه����ب  ال����ش���ت���ع���داد 
رئي�شية  معطيات  على  وبالرتكيز 
ال�شتجابة  ف����رق  ت��اأه��ي��ل  ت�����ش��م��ل 
البنية  ا�شتدامة  و�شمان  والر�شد 

التحتية.

�لدكتور �شيف �لظاهري �ملتحدث �لر�شمي عن �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث
احلايل فرباير  منت�صف  بحلول  اأق�صاها  اإىل  للو�صول  للقيود  متدرجًا  اإلغاء  نعلن  الوبائي  الو�صع  موؤ�صرات  انخفا�ض  • مع 

اإمارة  كل  يف  املحلي  للم�صتوى  والن�صب  االأرقام  حتديد  ويرتك  والعزاء  االأعرا�ض  كحفالت  االجتماعية  للمنا�صبات  الق�صوى  اال�صتيعابية  الطاقة  • رفع 
�صهر. ملدة  الوبائي  الو�صع  ومراقبة  واحد  مرت  اإىل  امل�صاجد  يف  امل�صلني  بني  االآمنة  امل�صافة  • تقليل 

 19 – كوفيد  اأزمة  مع  واالحرتايف  املرن  التعامل  يف  رائدًا  منوذجًا  اجلائحة  بداية  ومنذ  قدمت  • االإمارات 

�لدكتورة فريدة �حلو�شني �ملتحدث �لر�شمي عن �لقطاع �ل�شحي يف �لدولة..
وعامليًا حمليًا  الوبائي  للو�صع  امل�صتمر  التحليل  خالل  من  طاقاتها  باأق�صى  ال�صحي  القطاع  مع  بالتعاون  تعمل  القطاعات  • جميع 

وامل�صتجدات املتغريات  مع  للتعامل  موؤهلة  طبية  وكوادر  ال�صريع  التدخل  ت�صمن  قيا�صية  باأنظمة  يعمل  ال�صحي  • النظام 
 19 – كوفيد  تداعيات  مواجهة  يف  االأ�صا�ض  حجر  املجتمعي  • الوعي 

علي النعيمي يبحث عالقات التعاون الربملانية مع الكني�صت االإ�صرائيلي

الوطني  امل���ج���ل�������س  وف������د  رئ���ي�������س 
اأكوني�س،  اأوف��ري  �شعادة  الحت��ادي، 
ع�شوا  لن�����د  وا�����ش����رم����ان  وروث 
الكني�شت  يف  الإب��راه��ي��م��ي  التكتل 

الإ�شرائيلي.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 

الدولية.
واأكد اجلانبان على اأهمية حتقيق 
ال�����ش��الم وال����ش���ت���ق���رار يف ظ���ل ما 
تداعيات  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده 
تلقي بظاللها  واأح��داث  وتطورات 
دافعا  وتكون  املنطقة،  �شعوب  على 

املنطقة والعامل.
واأكد معايل الدكتور علي النعيمي 
مببادئ  تتميز  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
اأ�شا�شها عالقات  على  بنت  را�شخة 
العامل  دول  م���ع  و���ش��راك��ة  ت���ع���اون 
وتنظر لهذه العالقات بكل اهتمام، 

وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 
الربملانية  التعاون  عالقات  تعزيز 
بني اجلانبني، والتاأكيد على اأهمية 
التعاون يف  دع��م  الربملانات يف  دور 
خالل  والتن�شيق  امل��ج��الت،  �شتى 
الربملانية  الفعاليات  يف  امل�شاركة 

اأوجه  وخمتلف  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
التعاون بني اجلانبني، مع التاأكيد 
الإبراهيمي  الت��ف��اق  اأه��م��ي��ة  على 
وما ميثله من خطوة لفتح العديد 
ال�شالم  التعاون و�شنع  من فر�س 
يف  القت�شادي  الزده����ار  وحتقيق 

الأمر  وال��ع��ن��ف،  ال��ك��راه��ي��ة  لن�شر 
التعاون  من  مزيدا  يتطلب  ال��ذي 
يحقق  مب�����ا  امل���ن���ط���ق���ة  دول  ب�����ني 

الزدهار والنماء.
وم����ن ج���ان���ب اخ����ر ال��ت��ق��ى معايل 
النعيمي  را�����ش����د  ع���ل���ي  ال���دك���ت���ور 

•• اأبوظبي-وام: 

را�شد  علي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  بحث 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������س جل���ن���ة ����ش���وؤون 
واخل��ارج��ي��ة يف  والداخلية  ال��دف��اع 
رئي�س  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
وف���د امل��ج��ل�����س ال���ذي ي��ق��وم بزيارة 
التعاون  ع��الق��ات  اإ���ش��رائ��ي��ل،  اإىل 
الربملانية مع �شعادة رام بن باراك 
رئي�س جلنة اخلارجية والأم��ن يف 

الكني�شت الإ�شرائيلي.
الت����ف����اق  اأن  اجل�����ان�����ب�����ان  واأك����������د 
الأ�شا�س  ح��ج��ر  ه���و  الإب��راه��ي��م��ي 
الرامية  ب��اجل��ه��ود  ق��دم��ا  للم�شي 
والت�شامح  ال�����ش��الم  حت��ق��ي��ق  اإىل 

والتعاي�س يف املنطقة.
الوطني  املجل�س  وف��د  التقى  كما 
الدكتور  برئا�شة معايل  الحت��ادي 
علي را�شد النعيمي، ب�شعادة مرياف 
بن اأري، و اإيلي كوهني ع�شوا جلنة 
الإماراتية  الإ�شرائيلية  ال�شداقة 

يف الكني�شت الإ�شرائيلي.

الإبراهيمي  الت��ف��اق  اأن  م�شيفا 
ال�شالم يف  دع��ائ��م  اإر���ش��اء  اأ�شهم يف 
وفر�س  اأمل  نوافذ  وفتح  املنطقة، 
وهو  امل�شتقبل،  ولالأجيال  لل�شباب 
الرا�شخ  الإم�����ارات  نهج  يعك�س  م��ا 
القائم على الت�شامح واإعالء القيم 
والت�شامن  والتعاي�س  الإن�شانية 

الإن�شاين.
وت��������ن��������اول ال�����ل�����ق�����اء ال�����ع�����الق�����ات 
والتفاق  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الثنائية 
ال��ربمل��ان��ات يف  الإب��راه��ي��م��ي، ودور 
اآفاق  اإىل  التعاون  بعالقات  الدفع 
الهتمام  ذات  الق�شايا  يف  اأرح���ب 
امل�����ش��رتك ل���دى اجل��ان��ب��ني، ف�شال 
عن دعم جهود الأم��ن وال�شالم يف 

املنطقة.
م���ن �شعادة  ك���ل  ال���ل���ق���اءات  ح�����ش��ر 
�شارة حممد فلكناز، ومروان عبيد 
الوطني  املجل�س  ع�شوا  امل��ه��ريي، 
الحتادي، و�شعادة حممد اخلاجة 
�شفري الدولة لدى دولة اإ�شرائيل.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام: 

والربملان  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق جمموعة  العربي للطفل عن 
التدريبية  وال��ربام��ج  الدبلومات  من 
والربملانية  البحثية  ال��ق��درات  لرفع 
املجال،  ه��ذا  يف  والعاملني  لالأطفال 
امل�شتمر  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز  وي��ق��دم��ه��ا 

والتطوير املهني بجامعة ال�شارقة.
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  ُع��ق��د مب��ق��ر  ال����ذي 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  وب��ح�����ش��ور 
النعيمي مدير جامعة  حميد جمول 
عثمان  اأمي������ن  و����ش���ع���ادة  ال�������ش���ارق���ة، 
الباروت الأمني العام للربملان العربي 
ال��دك��ت��ور را�شي  ل��ل��ط��ف��ل، والأ����ش���ت���اذ 
الزبيدي مدير مركز التعليم امل�شتمر 

والتطوير املهني باجلامعة.
حميد  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  وا�شاد 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة 
بالتعاون القائم وامل�شتمر بني جامعة 
ال�����ش��ارق��ة وال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي للطفل 
يف ع���دد م��ن امل��ج��الت وم��ن��ه��ا تنظيم 
الربامج التدريبية الرائدة يف العمل 
ت��ط��رح��ه��ا جامعة  وال���ت���ي  ال���ربمل���اين 
ال�شارقة، من خالل مركزها للتعليم 
امل�شتمر وبالتعاون مع الأمانة العامة 
اإىل  م�شرياً  للطفل،  العربي  للربملان 
الأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 

ه���ذه ال��ربام��ج ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى املحلي 
وال���ع���رب���ي، ح��ي��ث ان���ه���ا ���ش��ت�����ش��اه��م يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة لدى 
امل�شاركني من اأع�شاء الربملان العربي 

للطفل.
واأك�����د ���ش��ع��ادة م���دي���ر اجل��ام��ع��ة على 
ال������دور ال�����ذي و���ش��ف��ه ب���ال���ه���ام ال���ذي 
ال�����ش��ارق��ة يف خدمة  ب��ه جامعة  ت��ق��وم 
املجالت  ���ش��واء يف  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
جمالت  يف  اأو  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
امل�����ش��ت��م��ر لكافة  ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب 

فئات املجتمع.
خطة  اإىل  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  واأ�����ش����ار 
اخلم�شية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
ال���ت���ي حت���ظ���ى ب���دع���م ورع����اي����ة �شمو 
القا�شمي  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
جامعة  رئي�س  ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
تعليمية  موؤ�ش�شة  ب�شفتها  ال�شارقة 
بحثية رائدة حملياً واإقليمياً ويدر�س 
بها اأكر من 17 األف طالب وطالبة 
يف خمتلف الربامج الدرا�شية، موؤكداً 
من  متتلكه  ومب���ا  اجل��ام��ع��ة  اأن  ع��ل��ى 
وتقنيات  متطورة  تعليمية  برجميات 
العتماد  �شيتم  حديثة  تكنولوجية 
الدبلومات  ه���ذه  ت��دري�����س  يف  ع��ل��ي��ه��ا 
املتخ�ش�شة للطفل، والتي تعتمد على 
والتي  التفاعلية  ال��ت��دري�����س  طريقة 
جت��ع��ل م���ن ال��ط��ال��ب يف ح��ال��ة �شغف 
وا�شتيعابها،  املعلومة  لتلقي  وت�شويق 

اأف�����ش��ل واأ�����ش����رع م���ن الطرق  ب�����ش��ك��ل 
التقليدية.

الباروت  اأمي��ن  �شعادة  اأك��د  من جانبه 
الأمني العام للربملان العربي للطفل 
حر�س الربملان على موا�شلة وتعزيز 
ال�شارقة  جامعة  م��ع  البناء  ال��ت��ع��اون 

اإفادة  وطرح الدورات التي من �شاأنها 
للعمل  ممار�شتهم  مبهارات  الأع�شاء 
الربملان  روؤي������ة  اإط������ار  يف  ال����ربمل����اين 
لتاأهيل جيل من الربملانيني القادرين 
العربية م�شريا  اأوطانهم  على خدمة 
اإىل اأهمية هذه ال�شراكة التي و�شفها 

ب��ال��ن��وع��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة ال��ت��ي جتمع 
لتتبع  ال�شارقة  جامعة  م��ع  ال��ربمل��ان 
اخلطوات التي بداأت باإطالق الدبلوم 
ا�شت�شراف  يف  وت���ت���وا����ش���ل  امل����ه����ارى 
مرحلة هامة من مراحل التاأهيل يف 
اإط���الق ث��الث��ة ب��رام��ج ج��دي��دة وهي: 

العمل  ملهارات  للطفل  الربملان  دبلوم 
امل��ت��ق��دم ودب���ل���وم تطوير  ال���ربمل���اين- 
الإ�شرافية  ال���ع���م���ل  ف�����رق  م����ه����ارات 
وال��ق��ي��ادي��ة، وب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم املهني 
العربي-  للطفل  ال��ربمل��اين  العمل  يف 
ال���ع���ام وال���ت���ي ت��ت��ق��اط��ر م���ع اأه�����داف 

اإن�����ش��اء ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل يف 
ت�شجيع الأطفال على ممار�شة العمل 
وممار�شاته  ق��واع��ده  وف���ق  ال��ربمل��اين 
بتنمية  ت��ت�����ش��م  وال����ت����ي  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
وت�����ش��ك��ي��ل ثقافة  وامل����ح����اور  امل����ه����ارات 
ب��رمل��ان��ي��ة ن��ا���ش��ج��ة وف����ق ب���رام���ج هي 
الأوىل من نوعها حملياً وعربياً. من 
را�شي  الدكتور  الأ�شتاذ  اأو�شح  جانبه 
الزبيدي مدير مركز التعليم امل�شتمر 
والتطوير املهني باجلامعة، اأن املركز 
وبالتعاون مع الربملان العربي للطفل 
اعلن عن طرح ثالث برامج تدريبية 
العمل  فرق  مهارات  لتطوير  جديدة 
والقيادية لالأع�شاء حيث  الإ�شرافية 
ي�����ش��ارك يف الول عدد  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
العربي  ال���ربمل���ان  اأع�����ش��اء  م��ن   75
دول���ة عربية،   17 ل��ل��ط��ف��ل، مي��ث��ل��ون 
تدريبية  �شاعات   110 مل��دة  وي�شتمر 
وهي  امل��ح��اور  م��ن  جمموعة  ويتناول 
والتعريف  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  ج��ام��ع��ة 
ال������دول  ال����ربمل����ان����ي����ة يف  ب����الأن����ظ����م����ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ون���ظ���ام  ال��ع��رب��ي��ة، 
الحت���ادي يف دول��ة الإم���ارات العربية 
املهارات  تنمية  اإىل  بالإ�شافة  املتحدة 
العمل  اأخ��الق��ي��ات  ومنها،  الربملانية 
والربوتوكولت  الإتيكيت  ال��ربمل��اين، 
الربملانية، وكتابة املحا�شر والتقارير 
الربملانية، والأعمال الرقابية، واإدارة 
املهام الربملانية، ومهارات اإدارة اللجان 

ال���ربمل���ان���ي���ة وك����ذل����ك جم���م���وع���ة من 
املهارات العامة ومنها: العلم واملعرفة 
ال�شطناعي،  ال����ذك����اء  وت��ط��ب��ي��ق��ات 
و�شائل  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  وم������ه������ارات 
الأ�شا�شية  الإعالم، وتطوير الأمناط 
وت�شمل  الربملانية  والثقافة  للتفكري 
النتخابات الربملانية، الوعي الربملاين 
الد�شتورية،  الأن��ظ��م��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ي، 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة. اأما 
 68 فيه  في�شارك  ال��ث��اين  ال��ربن��ام��ج 
متدرباً ويتناول جمموعة من املحاور 
العمل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ه��ا حم���ور 
الفريق،  ب������روح  وال���ع���م���ل  امل�������ش���رتك 
وحمور  الإ�شرافية،  امل��ه��ارات  وحم��ور 
واتخاذ  امل�شكالت  ح��ل  اأدوات  ح��زم��ة 
الذكية  ال���ق���ي���ادة  وحم������ور  ال�����ق�����رار، 
والأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة، وت��ع��زي��ز كفاءة 
الأداء الإ�شرايف لفرق العمل ومهارات 
الفعال واأخالقيات احلوار.  التوا�شل 
من  ع��دداً  الثالث  الربنامج  ويتناول 
بينها  من  والعملية  العلمية  امل��ح��اور 
ومهارات  ال��ربمل��ان��ي��ة،  امل��ه��ارات  تنمية 
الإل����ق����اء وال���ق���ي���ادة وال���ت���وا����ش���ل مع 
الآخ��ري��ن والإب����داع والب��ت��ك��ار ومنها 
الربملانية،  ال��ث��ق��اف��ة  حم����ور  اأي�������ش���اً 
ال��ع��امل��ي��ة، وح��ق��وق الطفل،  وال��ث��ق��اف��ة 
بالإ�شافة اإىل جانب تطبيقي لقيا�س 
املهارات التي مت اكت�شابها خالل فرتة 

الربنامج التدريبي.

•• ال�صارقة-الفجر:

املبادرات  عمل  خطة  ال�����ش��ارق��ة  يف  الأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  بحث 
وامل�شاريع املجتمعية التي تعتزم اإدارات املجل�س اإطالقها خالل عام 2022، 
والثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  حتقيق  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت��ه��دف  وال��ت��ي 
املجتمعية  اأدواره���م  اأداء  من  الأ���ش��رة  اأف��راد  ومتكني  امل�شتدامة،  وال�شحية 
مبكانة  لالرتقاء  امل��ج��الت،  �شتى  يف  الوعي  وتعزيز  ا�شتقرارهم،  و�شمان 
لأ���ش��رة متالحمة  وب��ن��اء من��وذج متميز  واحل��ف��اظ على متا�شكها،  الأ���ش��رة 
ومنتجة وفق اأ�ش�س ثابتة ت�شتند على م�شتهدفات مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك خالل الجتماع الدوري الأول ل�شنة 2022، الذي عقده روؤ�شاء 
وا�شط  مركز  يف  م��وؤخ��راً،  الأ���ش��رة،  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  اإدارات  وم��دراء 
لالأرا�شي الرطبة، برئا�شة �شعادة الدكتورة خولة عبد الرحمن املال الأمني 

مو�شي  �شعادة  بح�شور  بال�شارقة،  الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  للمجل�س  العام 
بنت حممد ال�شام�شي رئي�س اإدارة مراكز التنمية الأ�شرية، و�شعادة �شاحلة 
خلفان  ح�شة  الدكتورة  و�شعادة  والإع��الم��ي،  الثقايف  املكتب  رئي�س  غاب�س 
الغزال املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة �شديقة للطفل، و�شعادة اإميان را�شد 
اليافعي مدير  �شالح  هنادي  و�شعادة  ال�شحي،  التثقيف  اإدارة  �شيف مدير 

اإدارة �شالمة الطفل.
الأ�شرة  بق�شايا  ال�شلة  ذات  املبادرات  تكامل  جناح  نتائج  الجتماع  وناق�س 
العامة  الأم���ان���ة  اأطلقتها  "ت�شبيك" وال��ت��ي  م��ب��ادرة  خ���الل  م��ن  وال��ط��ف��ل 
اإدارات املجل�س  للمجل�س بهدف توحيد الفعاليات واملبادرات املت�شابهة بني 
املبادرات وتو�شيع  اآليات الدعم املوجهة لتلك  حتت مبادرة واحدة، لتعزيز 
التي  النتائج  لأه��م  عر�شاً  الج��ت��م��اع  �شهد  كما  منها،  امل�شتفيدين  نطاق 

حققتها الإدارات خالل العام املا�شي.

•• اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن���ت ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا عن 
املركز  ���ش��ب��ك��ة  ق���ب���ل  م����ن  اخ���ت���ي���اره���ا 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  ال����دويل 
ملنظمة  "اليونيفوك" التابعة  واملهني 
الدولية  امل���ب���ادرة  لإدارة   ، اليون�شكو 
ل�شت�شراف  املوؤ�ش�شية  القدرات  "بناء 
التقني  وال��ت��دري��ب  التعليم  م�شتقبل 
وامل���ه���ن���ي يف ع����امل م���ا ب��ع��د ك��وف��ي��د - 
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املبادرة  ه���ذه  تنفيذ  ال��ك��ل��ي��ات  وت��ق��ود 
بال�شراكة مع �شبع موؤ�ش�شات تعليمية 
من  "اليونيفوك"،  �شبكة  يف  اأع�����ش��اء 
وال�شويد  والفلبني  نيوزيلندا  من  كل 
وباك�شتان،  ورو�شيا  وتون�س  وتنزانيا 
للتكنولوجيا  واي��ك��ات��و  م��ع��ه��د  وه��م��ا 
هال�شنغالند  وراب���ط���ة  ن��ي��وزل��ن��دا،  يف 
اأرو�شا  وك��ل��ي��ة  ال�����ش��وي��د،  يف  للتعليم 
اإيلويلو  وجامعة  تنزانيا،  يف  التقنية 
الفلبني،  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
للمهند�شني  العليا  الوطنية  واملدر�شة 
 "TISBI" يف تون�س، وجامعة الإدارة
الوطنية  امل��ه��ارات  وجامعة  رو�شيا،  يف 

باإ�شالم اأباد يف باك�شتان.
للمبادرة  ال��ر���ش��م��ي  الإط������الق  وج����اء 
ال������دول������ي������ة خ���������الل ح�����ف�����ل ت���وق���ي���ع 
التقنية  كليات  ا�شت�شافته  افرتا�شي 
ف��ري��دري�����س هوبلر  ب��ح�����ش��ور  ال��ع��ل��ي��ا 
و�شعادة  "اليونيفوك"،  �شبكة  رئي�س 
ال�شام�شي  عبداللطيف  الربوفي�شور 
العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع  م��دي��ر 
ال�شبع  التعليمية  املوؤ�ش�شات  وم���دراء 

وال�����دك�����ت�����ور اأح�����م�����د ����ش���ام���ي امل���دي���ر 
وامل�شتقبل  لال�شرتاتيجية  التنفيذي 
عن  وامل�����ش��وؤول  العليا  التقنية  بكليات 

اإدارة هذه املبادرة الدولية.
وتطوير  ب��ن��اء  اإىل  امل���ب���ادرة  وت���ه���دف 
لل�شركاء  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة  ال�������ق�������درات 
ل�شت�شراف امل�شتقبل من اأجل حتديد 
املحتملة  امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات 
ال��ت��ي ي��ج��ب ال���ش��ت��ع��داد ل��ه��ا يف قطاع 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  وال��ت��دري��ب  التعليم 
العاملي من خالل و�شع ا�شرتاتيجيات 

عمل حمددة وفاعلة.
واأع������رب م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
وامل�شاريع  الأعمال  لريادة  دول��ة  وزي��ر 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة رئ��ي�����س جممع 
املنا�شبة  بهذه   - العليا  التقنية  كليات 

- عن �شعادته وتقديره لختيار كليات 
للتعليم  موؤ�ش�شة  اأك��رب  العليا  التقنية 
الإم�����ارات  ب��دول��ة  التطبيقي  ال��ع��ايل 
لتقود مبادرة دولية تتعلق با�شت�شراف 
التقني  وال��ت��دري��ب  التعليم  م�شتقبل 
"كوفيد -  ب��ع��د  م��ا  ع���امل  وامل��ه��ن��ي يف 
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اأن ما حتققه الكليات من متيز  واأك��د 
الدولة  ل����ري����ادة  ان��ع��ك��ا���س  ه���و  ع���امل���ي 
وال��ث��ق��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا ع��امل��ي��ا على 
ك��اف��ة امل�����ش��ت��وي��ات وم����ن ب��ي��ن��ه��ا قطاع 
ورعاية  ب��دع��م  يحظى  ال���ذي  التعليم 
اإميانها  منطلق  من  احلكيمة  القيادة 
مواكبا  ي��ك��ون  اأن  وب�����ش��رورة  مبكانته 
يف  امل�شاهمة  على  وق����ادرا  ل��ل��ت��ط��ورات 

التنمية و�شناعة التغيري.
واأ�شاف اأن كليات التقنية العليا حازت 

خالل �شهر دي�شمرب من العام 2020 
ع��ل��ى ع�����ش��وي��ة ���ش��ب��ك��ة امل���رك���ز ال���دويل 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
العاملية  ال�شراكة  "اليونيفوك" وهذه 
ال��ي��وم ه��ي ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ف��اع��ل��ي��ة هذه 
الع�شوية ومكانة الكليات يف امل�شاهمة 
امل�شتوى  ع���ل���ى  الأه���������داف  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
العاملي الرامية لدعم تطوير التعليم 
جودة  وحت�شني  الجتماعية  والتنمية 

احلياة لالأفراد.
الكليات  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
من  �شتمكنها  ال��دول��ي��ة  امل��ب��ادرة  لهذه 
دع��م م��ب��ادرات حكومة دول��ة الإمارات 
الناعمة  ال��ق��وة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ل���ل���دول���ة م����ن خ�����الل ب���ن���اء ال����ق����درات 
امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة مل��وؤ���ش�����ش��ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 

خمتلف اأنحاء العامل.

اأك�����د ف��ري��دري�����س هوبلر  م���ن ج��ان��ب��ه 
فعالية  خ���الل  للح�شور  كلمته  يف   -
م�شروع  اأن   - الدولية  املبادرة  اإط��الق 
ل�شت�شراف  املوؤ�ش�شية  ال��ق��درات  بناء 
م�شتقبل عامل ما بعد " كوفيد - 19 
يعالج ق�شية هامة ووثيقة ال�شلة،   "
اأث��رت ال�شطرابات وحالة عدم  حيث 
اليقني الناجمة عن اجلائحة احلالية 
ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام��ني امل��ا���ش��ي��ني على 
امل��ج��ت��م��ع، مب��ا يف ذلك  ���ش��رائ��ح  جميع 
هذه  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  التعليم،  ق��ط��اع 
الأزمة اأثبتت اأنه ينبغي على موؤ�ش�شات 
اأن  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم 
ت�شبح اأكر مرونة وا�شتعدادا لتحديد 
لها،  وال�شتجابة  املحتملة  التهديدات 

وكذلك الفر�س املتاحة.
كليات  تقوده  ال��ذي  امل�شروع  اإن  وق��ال 

الت�شدي  اإىل  ي��ه��دف  العليا  التقنية 
لهذا الأمر من خالل متكني ال�شركاء 
يف هذه املبادرة من موؤ�ش�شات تعليمية 
والتدريب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ق��ط��اع  ت��ن��ت��م��ي 
ال�شت�شراف  ب��ق��درات  واملهني  التقني 
التخطيط  يدعم  مب��ا  ال�شرتاتيجي 
تلك  قدرة  ويعزز  للم�شتقبل  الأف�شل 
دائمة  بيئة  التكيف يف  املوؤ�ش�شات على 

التغري.
الربوفي�شور  ���ش��ع��ادة  اأك���د  جهته  م��ن 
قيادة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
ميثل  الدولية  امل��ب��ادرة  لهذه  الكليات 
وتاأكيدا  مل�����ش��ريت��ه��ا  ن��وع��ي��ة  اإ����ش���اف���ة 
املوؤثر  وح�شورها  متيزها  على  عامليا 
تطبيقي،  ع�����ايل  ت��ع��ل��ي��م  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة 
تعليم  من��وذج  من  قدمته  ما  وخا�شة 
عاملية خالل  ا�شادات  حاز  رائ��د  رقمي 

فرتة جائحة كوفيد19-، لفتا اإىل اأن 
هذا كله يتما�شى مع تطلعات الكليات 
الوجهة  ت�شبح  ب���اأن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التطبيقي  ال��ع��ايل  للتعليم  املف�شلة 

على امل�شتويني املحلي والدويل.
بو�شفها  التقنية  كليات  اأن  واأ���ش��اف 
هذه  وت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  ع����ن  م�������ش���وؤول���ة 
ب�شبكة  الأع�شاء  ال�شركاء  مع  املبادرة 
يف  ع�شوا  ب��ذل��ك  ت�شبح  اليونيفوك، 
امل��ج��م��وع��ة ال���دول���ي���ة اخل��ا���ش��ة بهذه 
ال�شبكة العاملية واملعنية بتعزيز تبادل 
اأع�شاء  املمار�شات مع  واأف�شل  املعرفة 
امل�شاريع  م��ن  جمموعة  ع��رب  ال�شبكة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����ش��ال عن 
واأن�شطة  اأعمال  ب�شاأن  امل�شورة  تقدمي 
�شبكة اليونيفوك و�شبل تعزيز العمل 

التعاوين بني اأع�شائها.

يف  العليا  التقنية  كليات  ح���ازت  وق��د 
�شبكة  ع�شوية  على   2020 دي�شمرب 
والتدريب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�����دويل  امل���رك���ز 
والتي  "اليونيفوك"،  واملهني  التقني 
تابعة  �شبع موؤ�ش�شات  واح��دة من  تعد 
ملنظمة اليون�شكو التي تعمل يف جمال 

التعليم.
وتتيح هذه الع�شوية للكليات امل�شاركة 
الدولية،  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  امل��ن��ت��دي��ات  يف 
وتبادل اأف�شل املمار�شات مع الأع�شاء 
الآخرين يف �شبكة اليونيفوك، وتعزيز 
والتعاون  وفعالياتها،  الكليات  اأن�شطة 
ال�شرتاتيجية  املبادرات  يف  وال�شراكة 
الدرا�شات  وتطوير  واإع����داد  العاملية، 
�شبكة  اأع�شاء  مع  بالتعاون  والتقارير 
التابعة  الأخ��رى  واملعاهد  اليونيفوك 

ملنظمة اليون�شكو.
وي�����ش��اع��د م��رك��ز ال��ي��ون�����ش��ك��و ال����دويل 
واملهني  ال��ت��ق��ن��ي  وال��ت��دري��ب  للتعليم 
يف  الأع�������ش���اء  ال������دول  "يونيفوك" 
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ي���ون�������ش���ك���و  م���ن���ظ���م���ة 
بالتعليم  اخلا�شة  اأنظمتها  وحتديث 
زيادة  يف  امل��رك��ز  وي�شاهم  وال��ت��دري��ب. 
ف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ن��ت��ج، و���ش��ب��ل العي�س 
امل���������ش����ت����دام����ة، وال���ت���م���ك���ني ال�����ذات�����ي، 
والقت�شادية،  الجتماعية  والتنمية 
والن�شاء،  والفتيات،  لل�شباب،  بخا�شة 
اإ�شراك  اإىل  ي�شعى  كما  وامل��ح��روم��ني، 
من  اأك��ر  م��ن  املكونة  اأع�شائه  �شبكة 
بالتعليم  خم��ت�����ش��ا  م����رك����زا   250
وال�����ت�����دري�����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل����ه����ن����ي من 
بناء  وب��رام��ج  مبتكرة  م�شاريع  خ��الل 

القدرات.

كليات التقنية تقود مبادرة دولية ال�صت�صراف م�صتقبل التعليم والتدريب التقني واملهني

جامعة ال�صارقة والربملان العربي للطفل يطلقان ثالثة برامج تدريبية لتنمية املهارات

خالل �لجتماع �لدوري �لأول لعام 2022

املجل�ض االأعلى ل�صوؤون االأ�صرة يف ال�صارقة يناق�ض خطة عمل املبادرات وامل�صاريع املجتمعية لعام 2022

•• اأبوظبي – الفجر: 

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، 
حملة �شاملة للحد من البيع دون ترخي�س، ا�شتهدفت اأفراد 
املجتمع يف املناطق الواقعة �شمن النطاقات اجلغرافية ملراكز 
البيع دون  التعريف والتوعية بعدم  البلدية الفرعية بهدف 
ترخي�س، و تو�شيح املخالفات القانونية املرتتبة على ذلك، 
وكذلك توعية اأفراد املجتمع بتجنب التعامل مع الباعة غري 
اأ�شرهم  اأف���راد  و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً  املرخ�شني 

ب�شكل خا�س، وعلى �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع ب�شكل عام.
وت�شمنت احلملة توعية اأفراد املجتمع بقوانني وا�شرتاطات 
الرتاخي�س  على  البائعني  وب�شرورة ح�شول  البيع  ممار�شة 
للمظهر  وت��ع��زي��زاً  للمخالفات،  جتنباً  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن 
اأبوظبي،  بهما  تتمتع  ال��ت��ي  ال�شحية  وال��ب��ي��ئ��ة  احل�����ش��اري 
هذه  مثل  على  املرتتبة  ال�شلبية  ب��الآث��ار  املخالفني  وتوعية 

املمار�شات اخلطاأ.
و�شملت احلملة ن�شر جمموعة من املن�شورات التوعوية عرب 
احل�شابات الر�شمية للبلدية على مواقع التوا�شل الجتماعي 

ر�شائل ن�شية ق�شرية  ان�شتغرام، في�شبوك" واإر�شال  "تويرت، 
للعديد من اأفراد املجتمع، وتوعية البائعني ب�شرورة واأهمية 
احل�شول على الرتاخي�س الالزمة قبل ممار�شة اأي ن�شاط، 
وكذلك توعية اأفراد املجتمع بعدم التعامل اإل مع من لديه 

رخ�شة مزاولة الن�شاط من اجلهات املخت�شة.
اأبوظبي اإىل �شرورة  و�شمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة 
من  جت��اري  ن�شاط  اأي  ملزاولة  الالزمة  الت�شاريح  ا�شتخراج 
ت�شمن  التي  املطلوبة  باملعايري  والل��ت��زام  املخت�شة  اجلهات 

�شالمة املجتمع و�شحة اأفراده.  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية �صاملة ملواجهة 
ممار�صة البيع دون ترخي�ض
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ه�����ريي�����وت وات  ك�������ش���ف���ت ج���ام���ع���ة 
عن  امل�شتدام"  "البناء  ه��اك��اث��ون 
اململكة  ج���ن���اح  يف  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
خالل   2020 اإك�شبو  يف  امل��ت��ح��دة 
فرباير   27 اىل   25 م��ن  ال��ف��رتة 
ال��ط��الب واخلرباء  اجل���اري جتمع 
امل�شتدام  ال��ب��ن��اء  حت��دي��ات  مل��ع��اجل��ة 
من خالل حما�شرات وور�س العمل 
وجل�شات النقا�س التي ت�شم خرباء 
�شيح�شر  ال���ق���ط���اع.  م���ن  ب����ارزي����ن 
احلكومة  مم��ث��ل��ي  ك���ب���ار  احل������دث 
الفريق  و���ش��ي��ح�����ش��ل   ، وال�����ش��ن��اع��ة 
اأع�شاء  خم�شة  م��ن  امل��ك��ون  ال��ف��ائ��ز 
 15000 ب��ق��ي��م��ة  درا���ش��ي��ة  م��ن��ًح��ا 
�شيتم  ف���ي���م���ا  م���ن���ه���م  ل���ك���ل  دره�������م 
الرتكيز على اأربعة حماور رئي�شية 
اإ�شتخدام   ، امل�����ش��ت��دام��ة  امل����واد  ه��ي 
الطاقة النظيفة ، والتقنيات الذكية 

وُتعترب  احل�������ش���ري.  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الفعالية جزء من اجلهود البحثية 
لت�شريع  وات  ه���ريي���وت  جل��ام��ع��ة 
ج���دول اأع��م��ال اإزال����ة ال��ك��رب��ون عن 
�شناعة البناء يف الإم��ارات العربية 
يف  التميز  مركز  يتعاون  و  املتحدة 
باجلامعة   CESC الذكي  البناء 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزارة  م��ع 
يف ال����دول����ة ب�������ش���اأن ب���رن���ام���ج اإزال�����ة 
الكربون اخلا�س ب�شناعة الأ�شمنت 
يف الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
البداية  يف  ال���ب���ح���ث  ���ش��ي��ت�����ش��م��ن 
التحديات التي تعيق اإزالة الكربون 
عن القطاع قبل الرتكيز على اأربعة 
واإدارة  امل������واد  رئ��ي�����ش��ي��ة:  جم�����الت 
النفايات ؛ ت�شاريح واأنظمة البناء ؛ 
وقال  والتعليم.  اجلديدة  التقنيات 
مركز  مدير   ، ب��ات��او  اأن�����س  الدكتور 
 CESC الذكي  البناء  يف  التميز 
 ، دب�����ي  وات  ه����ريي����وت  ج���ام���ع���ة  يف 

"ميثل البناء والبيئة املبنية ب�شكل 
انبعاثات  م��ن   40% ح���وايل  ع���ام 
غ�������ازات الإح���ت���ب���ا����س احل��������راري يف 
اأن  املتوقع  ، من  العامل. وم��ع ذل��ك 
ال��ع��امل��ي مبقدار  ال��ب��ن��اء  ���ش��وق  ينمو 
اأمريكي حتى  تريليون دولر   4.5
 15.2 اإىل  ل��ي�����ش��ل   2030 ع����ام 
ويحتاج  اأم��ري��ك��ي.  دولر  تريليون 

كمية  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ال���ب���ن���اء  ق���ط���اع 
الكربون امل�شمنة يف البنية التحتية 
وامل���ب���اين اجل���دي���دة ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ، 
تقليل  اإىل  ال��ن��ه��اي��ة  ي����وؤدي يف  مم��ا 
البيئة.  ب�شكل عمومى على  تاأثريه 

الفريدة  الف���ك���ار  ن�شهد  اأن  ن��اأم��ل 
والثورية من خالل هذا الهاكاثون 
ملعاجلة  �شابة  ع��ق��ول  تقودها  ال��ت��ي 
اإحلاًحا يف  الأك��ر  البيئية  املخاوف 
جًدا  متحم�شون  نحن  ال�شناعة. 

ال�شباب  وت�شجيع  النتائج  ملعرفة 
ليكونوا  ال����ع����امل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
�شيجتمع   : وا���ش��اف  منها".  ج���زًءا 
هاكاثون  مًعا يف  العامليون  الطالب 
اأزمة  مل��ع��اجل��ة  امل�شتدام"  "البناء 

ل��ت��ط��وي��ر حلول  امل���ن���اخ وال���ت���ع���اون 
يتم  بينما  البناء  ل�شناعة  مبتكرة 
دعمهم من قبل مر�شدين من رواد 

ال�شناعة وقادة يف جمالهم.
من جانبها قالت الدكتورة جيليان 
م������وراي ، ن��ائ��ب��ة م���دي���ر الأع���م���ال 
وامل�شاريع يف جامعة هرييوت وات: 
"يعترب هاكاثون الإ�شتدامة فر�شة 
رائعة لل�شباب لبدء حياتهم املهنية 
ري����ادة  م���ه���ارات���ه���م يف  وت�����ش��ق��ي��ل   ،
اأثناء  والعمل مع اخلرباء  الأعمال 
اإ�شتك�شافهم لأفكار جديدة للتعامل 
امللحة  امل��ن��اخ  لتحديات  والت�شدى 
انهم اطلقوا طوًبا مبتكراً  م�شيفة 
نفايات  م��ن   90% م��ن  م�شنوًعا 
تدويرها.  امل���ع���اد  وال����ه����دم  ال���ب���ن���اء 
م��ن خ���الل اإع�����ادة ا���ش��ت��خ��دام املواد 
نفايات  من  تدويرها  املعاد  القيمة 
وال��ه��دم مم��ا حقق منوذًجا  ال��ب��ن��اء 

لالإقت�شاد الدائري .

•• دبي -وام: 

قالت الدكتورة فايزة اآل علي ا�شت�شارية الأمرا�س اجللدية و باثولوجيا اجللد 
رئي�شة ق�شم الأمرا�س اجللدية مب�شت�شفى القا�شمي اإن موؤمتر اأكادميية دبي 
دايال  "داياد  التجميلي  والليزر والطب  لباثولوجيا اجللد  الثنائية  العاملية 
ال��دورة الرابعة منه على التوايل اليوم اخلمي�س..  دبي  ت�شت�شيف  الذي   "
يعد جتمعا اأكادمييا نوعيا يف منطقة ال�شرق الأو�شط لتخ�ش�س باثولوجيا 
هذا  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  للجلد  الن�شيجي  الت�شخي�س  علم  وه��و  اجل��ل��د 
التخ�ش�س الطبي اإذ اأنه الأ�شا�س يف ت�شخي�س الأمرا�س والأورام اجللدية. 
اأنباء  وكالة  مع  ح��وار  يف  امل��وؤمت��ر  رئي�شة  علي  اآل  فايزة  الدكتورة  واأ�شافت 
الإمارات "وام ".. اأن هذا احلدث الذي يقام برعاية جائزة ال�شيخ حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية وي�شتمر ثالثة اأيام بفندق "ريتز كارلتون" يف 

مركز دبي املايل العاملي يعقد بالتعاون وباإ�شراف عدد من اجلمعيات الطبية 
العاملية منها اجلمعية العاملية لباثولوجيا اجللد و اجلمعية الأمريكية لعلم 
الن�شيج اجللدي و اجلمعية الأمريكية لليزر بالإ�شافة اإىل عدد من اجلمعيات 
الإقليمية و املحلية و منها جمعية الإمارات لالأمرا�س اجللدية و اجلمعية 
و  اجل��ل��د  لباثولوجيا  امل�شرية  اجلمعية  و  اجل��ل��دي��ة  ل��الأم��را���س  العمانية 
غريها. واأ�شارت اإىل اأنه منذ الن�شخة الأوىل للموؤمتر قررت اجلمعية العاملية 
للباثولوجيا اجللدية اأن تقيم اإجتماعها ال�شنوي يف دبي وذلك للمرة الأوىل 
يف ال�شرق الأو�شط نظرا ملا تتمتع به من دبي ودولة الإمارات ب�شكل عام من 
بيئة اآمنة ومتيز يف نظام الرعاية ال�شحية وا�شت�شافة املوؤمترات والأحداث. 
وحول اأهم الفعاليات امل�شاحبة للحدث وامل�شاركني فيها اأو�شحت الدكتورة 
ور�شة   32 و  علمية  82 حما�شرة  ح��وايل  ي�شم  امل��وؤمت��ر  اأن  علي  اآل  فايزة 
املتخ�ش�شني  الأطباء والباحثني  40 م�شاركا من كبار  عمل مب�شاركة نحو 

اأ�شبانيا  و  واإيطاليا  واأملانيا  املتحدة  واململكة  وفرن�شا  املتحدة  الوليات  من 
الأطباء  ب��اأن  منوهة  التعاون  جمل�س  ودول  والأردن  ولبنان  وم�شر  والهند 
واملخت�شني واملعنيني الذي �شيح�شرون املوؤمتر يبلغ اأكر من 700 طبيب 
و متخ�ش�س يف الباثولوجيا و طب الأمرا�س اجللدية و الليزر والتجميل. 
ولفتت اإىل اأهم الفعاليات التي �شيتم ت�شليط ال�شوء عليها يف اجلانب املتعلق 
بباثولوجيا اجللد خالل املوؤمتر والتي ت�شم عقد جل�شات حماكاة واإختبارات 
لتهيئة الأطباء املقبلني على �شهادة "البورد" والزمالة وتنظيم مناظرة بني 
نوعني جديدين من الأدوية البيولوجية و املخترب الباثولوجي املفتوح املزود 
فرتة  ط��وال  ال�شوئية  املجاهر  من  ع��دد  مع  الباثولوجية  ال�شرائح  مبئات 
اأحد مرجعيات علم الباثولوجيا الربوفي�شور  املوؤمتر بالإ�شافة اإىل تكرمي 
والأكادميية  املدر�شة  2008 وه��و �شاحب  ع��ام  ت��ويف  ال��ذي  اأك��رم��ان  برنارد 
وطب  بالليزر  املخت�س  الق�شم  فعاليات  باأن  ونوهت  اجللد.  باثولوجيا  علم 

والتقنيات  التجميلية  للحقن  مبا�شر  ع��ر���س  ت��ق��دمي  تت�شمن  التجميل 
اجلديدة يف هذا املجال وعدد من ور�س العمل منها ور�شة حول "الك�شف عن 
طبقات اجللد بتقنية املوجات فوق ال�شوتية " ف�شال عن اإ�شتعرا�س اأحدث 
التطورات املتعلقة بالعالج بتقنية الليزر وذلك مب�شاركة خرباء من جمعية 
" يهدف موؤمتر باثولوجيا الأمرا�س اجللدية  الليزر الأمريكية. واأ�شافت 
اإىل �شد الفجوة التي ت�شبب فيها غياب املوؤمترات الطبية املتخ�ش�شة يف هذا 
املجال على الرغم من اأهمية التخ�ش�س يف ت�شخي�س العديد من الأمرا�س 
من  نهدف  فيما  لها..  الإكلينيكي  الفح�س  عند  اأعرا�شها  يف  تت�شابه  التي 
موؤمتر  يف  �شتطرح  التي  العمل  ور���س  و  املطروحة  العلمية  الأوراق  خ��الل 
التي  الأج��ه��زة  باأحدث  الأط��ب��اء  تعريف  اإىل  التجميلي  اجللد  وط��ب  الليزر 
تتطور ب�شكل مت�شارع يف هذا املجال اإىل جانب التعرف على اأف�شل اخلربات 

عامليا يف جمال احلقن التجميلي و الطب الت�شحيحي".

موؤمتر اأكادميية دبي العاملية الثنائية لباثولوجيا اجللد والطب التجميلي ينطلق اليوم بدبي

•• دبي-وام: 

باإدارة  ر�شميا  مرتبطة  م��دين  جمتمع  منظمة  وه��ي  العطاء  دب��ي  اختتمت 
الإجنازات  بعدد من   2021 عام  املتحدة  التابعة لالأمم  العاملية  الت�شالت 

العاملية التي عززت من مكانتها كجهة داعمة للتحول التعليمي العاملي.
وبالرغم من التحديات التي فر�شتها جائحة كوفيد19- اإل اأن دبي العطاء 
اآل مكتوم العاملية اأطلقت عددا من  وهي جزء من مبادرات حممد بن را�شد 
حتقيق  يف  جميعها  �شاهمت  التي  الرئي�شية  التعليمية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات 
والتعلم  التعليم  جم��ال  يف  التحول  عجلة  ت��دف��ع  رائ���دة  ق��وة  لتكون  روؤي��ت��ه��ا 

لتحقيق م�شتقبل مزدهر وم�شتدام للجميع.
التنفيذي ونائب رئي�س جمل�س  الرئي�س  القرق  الدكتور طارق حممد  وقال 
اإدارة دبي العطاء: �شيبقى العام 2021 يف الذاكرة على اأنه عام تاريخي لي�س 
فقط بالن�شبة لدبي العطاء، بل اأي�شاً لدولة الإمارات العربية املتحدة وقطاع 
اللتزام  املا�شي  العام  خ��الل  حققناها  التي  اإجن��ازات��ن��ا  ومتثل  ككل  التعليم 
فاعاًل يف  عاملياً  الإم��ارات لأن تكون �شوتاً  الر�شيدة يف دولة  للقيادة  امل�شتمر 
التحول التعليمي ولطاملا عانى العامل من تبعات نظام التعليم القدمي وغري 
الفعال ولكن بف�شل جميع املبادرات التي اأطلقناها العام املن�شرم، متكنت دولة 
الإمارات من تر�شيخ دورها يف قطاع التعليم العاملي لتبقى اجلهة الرائدة التي 
ي�شهد  حيث  و�شبابنا  لأطفالنا  اأف�شل  م�شتقبل  حتقق  حتى  متل  ول  تكل  ل 
ريوايرد"  "قمة  مثل  امل��ب��ادرات  تلك  حققته  ال��ذي  الباهر  النجاح  ذل��ك  على 

الأخرى. الهامة  املبادرات  من  وغريها   RewirEd Summit
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وك��ان �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" وراء هذه املبادرات املبتكرة التي 
�شموه  روؤي���ة  فكانت  العطاء  لدبي  الآن  حتى  ع��ام  اأجن��ح   2021 ع��ام  جعلت 
اأن متنح  اأف�شل احللول التي ميكن  اإلهام لنا لدفع احل��دود وتقدمي  م�شدر 

الأطفال وال�شباب امل�شتقبل الذي ي�شتحقونه يف جميع اأنحاء العامل.
وفتح جناح دبي العطاء يف اإك�شبو 2020 دبي اأبوابه للزوار من كافة اأنحاء 
اإن�شاين"  "م�شتقبلنا  �شعار  حتت   2021 اأكتوبر  �شهر  من  الأول  يف  العامل 
العمرية مبا يف  الفئات  ال��زوار من كافة  الفريدة من نوعها  التجربة  ودعت 
امل�شتوى  واأول��ي��اء الأم��ور واملعلمني وال��وف��ود رفيعي  ذل��ك الأط��ف��ال وال�شباب 
والأ�شخا�س من كل حدب و�شوب، للم�شاركة يف جتربة غامرة وتفاعلية نحو 
التعليم واملهارات والعمل وياأخذ جناح دبي العطاء الزوار يف رحلة  م�شتقبل 
واإن�شاء حركة �شنعت  التعاون معاً  ت��دور حول  التي  ت��روي ق�شة مدينة دبي 
ول تزال ت�شنع فارقاً حول العامل و�شاهم اجلناح، من خالل املناطق املختلفة 
مراحل  خمتلف  خ��الل  التعلم  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  يف  ب��ه،  اخلا�شة 
التنمية كما قدم للزوار ملحة عما يخبئه امل�شتقبل لالأجيال القادمة واملهارات 

املطلوبة ل�شوق العمل يف امل�شتقبل.
ال��دول��ة وخارجها  م��ن  زائ���را   74،488 اجل��ن��اح  ا�شتقطب   2021 ع��ام  ويف 
وا�شت�شاف 4،461 طالب من اأكر من 250 مدر�شة �شاركوا يف ور�س عمل 
تعليمية نظمتها دبي العطاء كما رحب اجلناح اأي�شاً ب� 874 زيارة مدر�شية يف 
عام 2021 مانحاً الفر�شة للمعلمني والطالب لتجاوز الأفكار املغلوطة حول 
امل�شتقبل  ومهارات  التعليم  م�شتقبل  نحو  خاطفة  بنظرة  وال�شتمتاع  التعلم 
اإ�شت�شاف اجلناح 47 فعالية حول عدد من املوا�شيع املتنوعة تت�شمن التعليم 
ومتكني الفتيات واملهارات وغريها الكثري كما ا�شت�شاف اجلناح 58 وفدا مبا 
يف ذلك ممثلني عن الأمم املتحدة وم�شوؤولني حكوميني ومتحدثني رفيعي 

امل�شتوى وموؤ�ش�شات خا�شة.
جمعت قمة ريوايرد التي عقدت على مدار ثالثة اأيام يف الفرتة من 14-12 
2،810 م�شاركني ب�شكل ح�شوري  2020 دبي  اإك�شبو  2021 يف  دي�شمرب 
و1،376 ب�شكل افرتا�شي من اأكر من 90 بلدا وعززت بذلك مكانة دولة 
امل�شتوى حول  رفيع  للحوار  هام  عاملي  العامل كمركز  الإم��ارات على خارطة 

م�شتقبل التعليم.
ال�شباب  رئي�شية هي:  رك��زت على ثالثة موا�شيع  التي  القمة  �شارك يف  وقد 
 500 التعليم  ومت��وي��ل  التعليم،  يف  والب��ت��ك��ار  العمل  وم�شتقبل  وامل��ه��ارات 
ووزراء  دول  روؤ���ش��اء  من  متحدثاً   38 فيهم  مبن  العامل  ح��ول  من  متحدث 
�شابقني وحاليني بهدف الت�شاور حول موا�شيع حمورية مت جتاهلها اإىل حد 
كبري والتي تتعلق بالتعليم ميكنها اأن ت�شاهم يف ر�شم امل�شار امل�شتقبلي لنظام 

التعليم.
كما ح�شر القمة ممثلون رفيعو امل�شتوى من ال�شركاء ال�شرتاتيجيني لقمة 
"ريوايرد" وهم منظمة اليوني�شكو ومنظمة اليوني�شف ومكتب مبعوث الأمم 
والبنك  التعليم  اأجل  العاملية من  وال�شراكة  العاملي  للتعليم  املتحدة اخلا�س 
واملفو�شية  العاملي  الأغ��ذي��ة  وبرنامج  العاملي  القت�شادي  واملنتدى  ال��دويل 
القت�شادي  التعاون  ومنظمة  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية 
والتنمية والحتاد الدويل لالت�شالت و�شندوق التعليم ل ميكن اأن ينتظر 

اإىل جانب جلنة التعليم ومبادرة جيل طليق.
تخلل القمة اإطالق عدة مبادرات رئي�شة مثل "جواز ال�شفر من اأجل الدخل" 
و"اإعالن ريوايرد العاملي حول الت�شال من اأجل التعليم" و"معايري املدار�س 
امل�شتوى  رفيعة  احل��وار  جل�شات  عن  ف�شال  للطفل"  ال�شديقة  واحل�شانات 
التعليم  نظام  �شياغة  لإع��ادة  الالزمة  اجلذرية  التغيريات  على  رك��زت  التي 
الذي  التعليم  م�شتقبل  حول  اليون�شكو  تقرير  اإط��الق  اأي�شاً  القمة  و�شهدت 

يعرتف بقوة التعليم يف اإحداث تغيري عميق.
كما متيزت القمة بعر�س تقدميي بعنوان "التعليم املبتكر يف اأفريقيا" حيث 
اإبداعاتهم  الأفريقية  القارة  الواعدين يف  املبتكرين  اأب��رز  عر�س خم�شة من 
كم�شاريع  ابتكاراتهم  تنفيذ  بفر�شة  الفائزون  و�شيحظى  الواعدة  التعليمية 
جوائز  ت��وزي��ع  حفل  القمة  ا�شت�شافت  كما  الأفريقية  البلدان  يف  جتريبية 
تطويرهم  ملوا�شلة  اأوليا  متويال  التجارب  من  عدد  ومنح  ريوايرد  ح��وارات 

واإطالقهم ملبادراتهم يف قطاع التعليم.
و�شيتم اإدراج نتائج قمة "روايرد" يف تقرير النتائج الذي ت�شرف عليه جلنة 
التعليم التابعة لالأمم املتحدة والذي �شي�شاهم يف اإثراء قمة حتويل التعليم 
املقرر عقدها من قبل الأمني العام لالأمم املتحدة معايل اأنطونيو غوتريي�س 
يف �شبتمرب 2022 و�شي�شلط التقرير ال�شوء على ق�شية ال�شتثمار يف التعليم 

ويوجه دعوة وا�شحة للعمل مع بدء العد التنازيل حتى عام 2030.
دبي  اأ�شكر  املتحدة:  ل��الأمم  العام  الأم��ني  نائبة  حممد  اأمينة  معايل  وقالت 
جائحة  وت��ه��دد  ال�شعب  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  معا  جمعنا  على  و�شركائها  العطاء 
كوفيد19- بتحويل اأزمة التعلم العاملية اإىل كارثة اأجيال تقو�س عقودا من 
بحلول  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  امل�شرتكة  جهودنا  وتهدد  التقدم 
امل�شاواة  فجوة  ل�شد  فر�شة  اأي�شا  لنا  توفر  الأزم���ة  ه��ذه  ولكن   2030 ع��ام 
على  والق�شاء  الفتيات  تعليم  يف  وال�شتثمار  حرمانا  الأك��ر  اإىل  والو�شول 

فقر التعلم.
اأزمة كوفيد19- على  التي فر�شتها  التحديات  اإن  واأ�شاف الدكتور القرق: 
قطاع التعليم والتعلم واملهارات �شلطت ال�شوء على احلاجة لإجراء حوار فعال 

حول م�شتقبل اأطفالنا و�شبابنا وبو�شفها اأول فعالية من نوعها يتم امل�شاركة 
حدث  ’ريوايرد‘ اأنها  قمة  اأثبتت  اجلائحة  بداية  منذ  ح�شوري  ب�شكل  فيها 
التعليم  قطاع  من  وجديدة  تقليدية  موؤثرة  اأ�شواتا  مظلته  حتت  جمع  بارز 
العاملي للم�شاهمة باآرائهم وم�شاركة معارفهم وخرباتهم يف حوار عاجل ياأتي 
يف الوقت املنا�شب لتمهيد الطريق نحو امل�شتقبل ونحن واثقون من اأن نتائج 

القمة �شتفتح اآفاقاً جديدة مل�شتقبل م�شرق لطاملا متنيناه لأطفالنا و�شبابنا.
وقادت دبي العطاء قمة "ريوايرد" بالتعاون مع اإك�شبو 2020 دبي والتن�شيق 
الوثيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة الإمارات وبال�شراكة مع 

الأطراف الفاعلة الدولية الرئي�شية.
اأطلقت  العامل  ح��ول  الإن�شان  كرامة  ل�شون  الإم���ارات  دول��ة  بروؤية  والتزاما 
مبادرة  لها  الإم��ارات مقرا  دول��ة  تتخذ من  التي  العاملية  الإن�شانية  املوؤ�ش�شة 
�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س يف مايو 2021 بالتعاون مع اإك�شبو 2020 
دبي ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدولة الإمارات وتهدف هذه املبادرة 
الق�ش�س يف  رواي��ة  اأ�شاليب م�شرتكة لفهم وممار�شة  يتبنى  اإن�شاء نظام  اإىل 
يف  وت�شاهم  الأف���راد  جميع  كرامة  وت�شون  حتافظ  والتي  الإن�شاين  املجال 

حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
و�شمن مبادرة �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س ا�شت�شافت دبي العطاء منتدى 
�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س يف يوم حقوق الإن�شان 10 دي�شمرب 2021 
القطاعات  خمتلف  م��ن  متحدث   25 جمع  وال���ذي  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف 
ملناق�شة اأهمية �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س �شمن ال�شيا�شات واملمار�شات 

على م�شتوى الأفراد والدول حتت عنوان "ميكن لق�شة اأن تغري العامل".
قوية  وتخلل املنتدى اإطالق "دليل �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س" كاأداٍة 
ت�شتنُد  التي  الق�ش�س  لرواية  عمليٍة  ون�شائَح  ملمو�شة  اأمثلة  على  حتتوي 
اإىل مبادئ �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س وي�شتمر عدد متزايد من الأفراد 
يف  الكرامة  ب�شون  تعهدهم  خالل  من  املبادئ  بتلك  اللتزام  يف  واملوؤ�ش�شات 
رواية الق�ش�س. كما ا�شت�شافت دبي العطاء واإك�شبو 2020 دبي 5 فعاليات 
�شمن مبادرة �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س والتي ركزت على: العمل معا 
حلماية م�شتقبلنا اجلماعي وق�ش�س حول الطموح الكبري والأمل وق�ش�س 
الق�ش�س  رواي��ة  �شميم  الإن�شان يف  كرامة  و�شع  التمكني  �شاأنها  حملية من 

وتعليم املهارات املعلوماتية يف ع�شر الو�شائط الرقمية.
وانطالقا من الدرو�س امل�شتفادة من جائحة كوفيد19- �شهد اليوم الثالث 
اأجل  الت�شال من  ح��ول  العاملي  ري��واي��رد  "اإعالن  اإط��الق  ري��واي��رد  من قمة 
التعليم" الذي اأعدته منظمة اليوني�شكو بال�شراكة مع دبي العطاء لتقدمي 
التعلم  ح��ق  ت��ع��زز  الت�����ش��ال  تكنولوجيا  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ي�شمن  عمل  اإط���ار 
ويعك�س الإعالن م�شاهمة جمموعة ا�شت�شارية مكونة من 22 خبريا �شمن 
عملية ا�شت�شارية عاملية ت�شم احلكومات واملجتمع املدين وال�شباب واملعلمني 
لإر�شاء  املعنية  اجلهات  من  وغريها  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ش�شات  والباحثني 
لعملية  والأول��وي��ات  التوجهات  حتديد  �شاأنها  من  التي  واللتزامات  املبادئ 

التحول الرقمي يف قطاع التعليم.
ال��ذي يتما�شى ب�شكل كامل م��ع خ��ارط��ة الطريق  الإع���الن  وق��د ���ش��ادق على 
"اأجندتنا  وتقرير  املتحدة  الأمم  ع��ام  اأم��ني  اأطلقها  التي  الرقمي  للتعاون 
ع��دد من اجلهات  املتحدة  الأمم  ع��ام  اأم��ني  م��وؤخ��را  اأطلقه  امل�شرتكة" ال��ذي 
العاملية الفاعلة و�شيتم تبنيه الآن من قبل املزيد من املوؤيدين والداعمني مبا 

يف ذلك القطاعني العام واخلا�س، ف�شاًل عن املجتمع املدين.
ال�شعيدين  فيها  مبا  املجالت  جميع  يف  عديدة  حتديات   2021 ع��ام  �شهد 

الإن�شاين والتنموي. ورغم ذلك تابعت دبي العطاء مهمتها املتثلة يف �شمان 
التنمية  جهود  �شميم  يف  وال�شباب  لالأطفال  والتعليم  التعلم  موقع  تر�شيخ 
الب�شرية وذلك من خالل تعزيز حمفظتها التعليمية باإ�شافة 6 برامج عاملية 

جديدة.
ومع اإ�شافة ا�شتثمارات دبي العطاء التعليمية يف عام 2021 متكنت املوؤ�ش�شة 
الإن�شانية العاملية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة مقراً لها من 
توفري الدعم لأكر من 21 مليون فرد يف 60 بلدا ناميا حيث و�شل العدد 

الإجمايل لرباجمها التعليمية اإىل 233.
ق����دره  م��ب��ل��غ��ا  ال���ع���ط���اء  دب������ي  ا����ش���ت���ث���م���رت  ب���ال���ت���ح���دي���د   2021 ع������ام  ويف 
قطاع  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   34.276 دراه����م   125،912،606
برامج   6 اإط��الق  ت�شمنت  رئي�شية  عنا�شر  ع��دة  خ��الل  من  العاملي  التعليم 
جديدة بقيمة 17،916،908 دراهم 4.877 مليون دولر اأمريكي وغطت 
ال�شباب  م��ه��ارات  ومنها  املوا�شيع  من  متنوعة  جمموعة  اجل��دي��دة  ال��ربام��ج 

وم�شتقبل العمل وال�شحة والتغذية املدر�شية.
 36،033،328 بقيمة   2021 عام  يف  اآخ��ر  التزاما  ال�شتثمارات  و�شملت 
اأنظمة  لتعزيز  املوؤ�ش�شة  اأمريكي جتاه جهود  دولر  مليون   9.809/ درهما 

التعليم العاملية.
ووا�شلت دبي العطاء دعمها لل�شراكة العاملية من اأجل التعليم GPE بالتعهد 
مببلغ 9،183،750 درهم اإماراتي 2.5 مليون دولر اأمريكي نحو "ق�شية 
�شامل  تغيري  لإح��داث  تهدف  يدك" والتي  "ارفع  حملة  ال�شتثمار" �شمن 

ي�شاعد يف حتويل نظام التعليم يف 90 دولة ومنطقة منخف�شة الدخل.
 TheirWorld "ذير وورلد" وجددت دبي العطاء �شراكتها مع منظمة 
بتمويل مبادرة "فتح اآفاق التغيري الكبري يف التعليم" والتي تركز على توفري 
م�شادر التمويل وال�شتفادة من ا�شتقطاب �شركاء جدد وحث اجلهود امل�شرتكة 
لتحفيز التقدم على ال�شعيد العاملي نحو الهدف الرابع من اأهداف التنمية 
امل�شتدامة وخا�شة الأطفال املحرومني يف �شياق حالت الطوارئ وبهدف �شمان 
الأدوات الالزمة للم�شاهمة يف توفري  اإىل  الفاعلة  العاملية  و�شول الأط��راف 
اخلدمات التعليمية الطارئة ا�شتمرت دبي العطاء يف تقدمي دعمها لتحديث 
املعايري الدنيا لل�شبكة امل�شرتكة لوكالت التعليم يف حالت الطوارئ. ويف عام 
بلغ  اإجمايل  بالتزام  بحثية  برامج  اأربعة  العطاء  دبي  اأطلقت  اأي�شا   2021
العدد  اأمريكي لي�شبح  2.549 مليون دولر  اإماراتي  9،363،586 درهم 

الإجمايل للربامج البحثية قيد التنفيذ 23.
تكنولوجيا  منها  متعددة  موا�شيع  على  البحثية  ال��ربام��ج  حمفظة  وتركز 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  يف  والتعليم  ال��ط��وارئ  ح��الت  يف  والتعليم  التعليم 
وتعليم الفتيات والتعليم الأ�شا�شي ال�شليم ومهارات ال�شباب وم�شتقبل العمل 
على  القائمة  التعليم  تكنولوجيات  ابتكارات  "ن�شر  الربامج:  هذه  وتت�شمن 
2020" بالإ�شافة اإىل ثالثة برامج  اإك�شبو  الأدل��ة يف جناح دبي العطاء يف 
حتت مظلة الغالف املايل املوجه للبحوث �شمن التعليم يف حالت الطوارئ 
يف ذلك برنامج متعدد الدول واآخر يف كل من ال�شلفادور  مبا   E-Cubed

وهندورا�س وكولومبيا والثالث يف �شرياليون.
على  الكرتونية  تربعات  جمع  من�شة   2021 ع��ام  العطاء يف  دب��ي  اأطلقت 
املقيمني يف  دع��وة  خ��الل  الرقمي من  التربع  لت�شجيع  الل��ك��رتوين  موقعها 
اأو  اأو توفري الدعم يف حالت الطوارئ  الدولة وخارجها مل�شاعدة املحتاجني 
الحتفال مبنا�شبة معينة مثل عيد ميالد اأو زواج بدعوة الأ�شدقاء والعائلة 

للتربع دعماً لتعليم الأطفال بدًل من تقدمي الهدايا التقليدية.

مبادرات دبي العطاء يف 2021 تعزز اأجندات التعليم العاملية وترتقي با�صرتاتيجيات تطويره

قائد عام �صرطة جامعة هرييوت وات دبي تطلق هاكاثون البناء امل�صتدام يف اإك�صبو2020
اأبوظبي يلتقي 

مفو�ض عام ال�صرطة 
الوطنية الإ�صرائيل

•• اأبوظبي-وام: 

رك��ن طيار  ال��ل��واء  م��ع��ايل  التقى 
قائد عام  امل��زروع��ي  ف��ار���س خلف 
القيادة  مبنى  اأبوظبي يف  �شرطة 
العامة ل�شرطة اأبوظبي ، يعقوب 
ال�شرطة  ع����ام  م��ف��و���س  ���ش��ب��ت��اي 

الوطنية لدولة اإ�شرائيل.
ومت خ��الل اللقاء بحث ع��دد من 
املو�شوعات ذات ال�شلة باملجالت 

ال�شرطية والأمنية .
اللواء  ���ش��ع��ادة   .. ال��ل��ق��اء  ح�����ش��ر 
ال�����ش��ري��ف��ي مدير  ع���ل���ي  م���ك���ت���وم 
ع���ام ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي وع���دد من 

ال�شباط.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

وق��ع��ت وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات "وام" 
ام�س اأربع اتفاقيات للتعاون الإعالمي 
والتبادل الإخباري مع كربى القنوات 
يف  الإذاع��ي��ة  وامل��ح��ط��ات  التلفزيونية 
البحر  ومنطقة  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
الكاريبي وذلك يف اإطار تعزيز ح�شور 
مزودا  ال��دول��ي��ة  ال�شاحة  على  "وام" 

اإعالميا موثوقا باللغات املختلفة.
و�شملت التفاقيات التي مت توقيعها يف 
دبي..   2020 باإك�شبو  ال�شباب  جناح 
الأرجنتيني  اأرت���ري  ورادي���و  تلفزيون 
الكولومبي  ك�����اراك�����ول  وت���ل���ف���زي���ون 
ومقرها  يف"  ت����ي  "ميجا  و���ش��ب��ك��ة 
 SIN ت�شيلي و جمموعة نوتي�شيا�س

الإعالمية ومقرها الدومينيكان.
جلهود  ا�شتكمال  التفاقيات  وت��اأت��ي 
"وام" لتعزيز العالقات مع املوؤ�ش�شات 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  يف  الإع���الم���ي���ة 
لي�شل  ال��ك��اري��ب��ي  ال��ب��ح��ر  وم��ن��ط��ق��ة 
 15 اإىل  املوقعة  ال�شراكات  اإج��م��ايل 

اتفاقية تعاون اإعالمي.
�����ش����ع����ادة حممد  وق������ع الت����ف����اق����ي����ات 
ال��ري�����ش��ي م���دي���ر ع����ام وكالة  ج����الل 
اأن��ب��اء الإم����ارات "وام" وك��ارل��و���س دي 
للمدير  اأول  تنفيذي  م�شت�شار  ال��ي��ا 
ت���ل���ف���زي���ون ورادي�������و  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
نييتا  اراجن���و  لي�شيت  وم��اري��ا  اأرت���ري 
والأخبار  للعمليات  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
وال���ري���ا����ش���ة يف ت��ل��ف��زي��ون ك���اراك���ول 
لهريا�س  دى  ال��ي��خ��ان��درا  ول��وري��ن��ا 
�شوتو نائب مدير عمليات الأخبار يف 

�شبكة "ميجا تي يف" والي�شيا اورتيجا 
نوتي�شيا�س  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الإعالمية.  SIN
وتهدف التفاقيات اإىل تعزيز روابط 
وكالة  بني  املهني  الإعالمي  التعاون 
اأنباء الإمارات واملوؤ�ش�شات الإعالمية 
واملحطات  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  وال���ق���ن���وات 
التبادل  جم��ال  يف  العاملية  الإذاع���ي���ة 
الإخ������ب������اري وامل����ح����ت����وى الإع����الم����ي 
وت��اأ���ش��ي�����س ع��الق��ات ���ش��داق��ة وتعاون 
الإعالمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  م�����ش��ت��دام 
الالتينية  واأمريكا  الإم��ارات  دولة  يف 
يخدم  مبا  الكاريبي  البحر  ومنطقة 
لالأنظمة  امل�شرتكة وفقاً  م�شاحلهما 

الدول  يف  بها  امل��ع��م��ول  والت�شريعات 
�شمن التفاقيات.

جميع  يتبادل  التفاقيات  ومب��وج��ب 
باللغة  ال��ي��وم��ي��ة  الأخ���ب���ار  الأط�����راف 
الإجنليزية واللغات الأخرى وال�شور 
ال�شتخدام  ل��غ��ر���س  وال��ف��ي��دي��وه��ات 
والتوزيع على املن�شات اخلا�شة بهذه 
املوؤ�ش�شات الإعالمية و�شركائها حول 
العامل اإ�شافة اإىل ا�شتخدام هذه املواد 
يف ن�شراتهم الإخبارية وتوزيعها على 
و�شائل الإعالم املختلفة اخلا�شة بهم 

يف هذه البلدان.
"وام"  الإم��ارات  اأنباء  وحت�شل وكالة 
مب����وج����ب الت����ف����اق����ي����ات ع���ل���ى امل������واد 

وال�شور  وال���ف���ي���دي���وه���ات  اخل���ربي���ة 
اخل���ا����ش���ة ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات وال���ق���ن���وات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وامل���ح���ط���ات الإذاع���ي���ة 
ل��غ��ر���س ال���ش��ت��خ��دام وال��ت��وزي��ع على 
املن�شات الإعالمية اخلا�شة بالوكالة 

و�شركائها باللغات املختلفة.
�شعادة حممد جالل  ق��ال  من جانبه 
املهمة  الت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  اإن  الري�شي 
اأمريكا  يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ش�شات  م��ع 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
م�شتدام  من������وذج  اإي����ج����اد  يف  ت�����ش��ه��م 
العاملي  الإع��الم��ي  للتعاون  وم��وث��وق 
يف  العاملية  امل��ن��ج��زات  نقل  على  ق���ادر 
م�شرية  ي��ع��زز  امل��ج��الت مب��ا  خمتلف 

تطلعات  وي��ل��ب��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
ال�شعوب واملجتمعات حول العامل.

التعاون  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  اأن  واأك����د 
املوؤ�ش�شات  ك�����ربى  م����ع  الإع�����الم�����ي 
ال��دول��ي��ة امل���وؤث���رة يف اإك�����ش��ب��و 2020 
دب����ي ي��ج�����ش��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري لأه���م 
تنظمه  وث�����ق�����ايف  ح���������ش����اري  ح������دث 
تعزيز  يف  احل��ي��وي  ودوره  الإم������ارات 
املجالت  ال��دويل يف خمتلف  التعاون 
والقطاعات من اأجل �شناعة م�شتقبل 
م�����ش��ت��دام اأك�����ر اإ����ش���راق���ا وازده�������ارا 

لالإن�شانية جمعاء.
مل�شاركة  تطلعه  ع��ن  �شعادته  واأع���رب 
الالتينية  ب��اأم��ري��ك��ا  الإع����الم  و���ش��ائ��ل 

وم���ن���ط���ق���ة ال����ب����ح����ر ال����ك����اري����ب����ي يف 
ال��ك��وجن��ر���س ال��ع��امل��ي ل��الإع��الم الذي 
الأوىل  دورت��ه  يف  اأبوظبي  ت�شت�شيفه 
من�شة  يوفر  وال���ذي  ال��ق��ادم  نوفمرب 
ال�شراكات وتعزيز  عاملية مهمة لعقد 
عالقات التعاون الإعالمي بني دولة 
الإمارات ودول العامل اأجمع من اأجل 
الإعالمي  القطاع  م�شتقبل  �شياغة 
و�شنوفه  م��ك��ون��ات��ه  ب��ج��م��ي��ع  ال��ع��امل��ي 
املختلفة وهو ما يواكب ا�شرتاتيجية 
وكالة اأنباء الإمارات "وام" للم�شتقبل 
اإع���الم���ي موثوق  م���ن خ����الل ق��ط��اع 
التعاون  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ت���اأث���ريا  واأك�����ر 

وال�شراكات الدولية الفاعلة.

املوؤ�ش�شات  م�شوؤولو  اأك��د  جانبهم  من 
واملحطات  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  وال���ق���ن���وات 
الإذاعية يف اأمريكا الالتينية ومنطقة 
التعاون  تعزيز  اأن  ال��ك��اري��ب��ي  البحر 
الإمارات  اأن��ب��اء  وكالة  مع  الإع��الم��ي 
مرحلة  لإط�������الق  ي���وؤ����ش�������س  "وام" 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  من  جديدة 
تعزز  اأن  �شاأنها  من  التي  الإعالمية 
م�شارات التعاون املختلفة بني بالدهم 
ودول������ة الإم���������ارات وال����ش���ت���ف���ادة من 
لدولة  والإن�شاين  التنموي  احل��راك 
الإمارات على ال�شاحة الدولية كونها 
نظرا  ك��ب��ري  دويل  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 
ومبادراتها  وم�شاريعها  لإجن��ازات��ه��ا 

�شناعة  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
ي�شهم  اأن  �شاأنه  م��ن  جديد  م�شتقبل 
انطالقا  ال��ع��امل��ي  الزه����ار  حتقيق  يف 
ال�شالم  يف  ال��را���ش��خ��ة  م��ب��ادئ��ه��ا  م���ن 
والت�شامن  وال��ت��ع��اي�����س  وال��ت�����ش��ام��ح 

والأخوة الإن�شانية.
وق���ال���وا اإن جن���اح دول����ة الإم������ارات يف 
اإك�شبو  يف  ال���ع���امل  دول  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
وكفاءة  ب��اح��رتاف��ي��ة  دب����ي   2020
ع����ال����ي����ة ي���ج�������ش���د �������ش������واب ال���������روؤى 
واإمكاناتها  للم�شتقبل  ال�شرتاتيجية 
ال���رائ���دة عامليا  امل��ت��ط��ورة وم��ك��ان��ت��ه��ا 
ال��ك��ب��رية يف قدرة  ال���دول���ي���ة  وال��ث��ق��ة 
وقدرات الإمارات على قهر التحديات 
والتعاون  للنمو  فر�س  اإىل  وحتولها 
اأج����ل م�����ش��ت��ق��ل مزدهر  ال�����دويل م���ن 
جل��م��ي��ع ال�����ش��ع��وب وامل��ج��ت��م��ع��ات حول 
ال���ع���امل وه���و م���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن جميع 
على  البناء  العاملية  الإع���الم  و�شائل 
وال��ق��ي��م احل�شارية  الإجن�����ازات  ه��ذه 
م�شرية  ل��دع��م  النبيلة  والإن�����ش��ان��ي��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

العامل.
واأع���رب���وا ع��ن رغ��ب��ت��ه��م ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
ال��ك��وجن��ر���س ال��ع��امل��ي ل��الإع��الم الذي 
اأبوظبي يف نوفمرب املقبل  ت�شت�شيفه 
اأج���ل امل�����ش��اه��م��ة يف دف���ع اجلهود  م��ن 
احل�شارية  التوجهات  ودعم  الدولية 
والإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل�����ش��ارك��ة يف 
التعاون  م��ن  م��ت��ف��رد  من���وذج  �شناعة 
مواجهة  على  قادر  العاملي  الإعالمي 
املبتكرة  احل��ل��ول  وت��وف��ري  التحديات 

لها.

•• دبي -وام:

جناح  م��ع  بالتعاون  الريا�شية،  اإك�شبو  �شاحة  احت�شنت 
بلغاريا، عرو�شا ريا�شية م�شوقة قدمتها لعبات الفريق 
الوطني البلغاري للجمباز الإيقاعي، الفائزات بامليدالية 
اليابان وذلك  الأخ���رية يف  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  الذهبية يف 

احتفال باليوم الوطني لبلغاريا.
تراوحت  ال��زه��ور،  بعمر  لفتيات  بعر�س  احلفل  وا�شُتهل 
عرو�س  تبعته  ���ش��ن��وات،  وال�����ش��ت  اخلم�س  ب��ني  اأع��م��اره��ن 
متنوعة �شاركت فيها بطالت بلغاريا الأوملبيات، واأبرزهن 
 21 كريياكوفا،  و�شتيفاين  عاما،   27 ديانكوفا،  �شيمونا 
22 ع��ام��ا، و���ش��ط ح�شور بارز  ع��ام��ا، واإري��ك��ا زاف���ريوف���ا، 

للجالية البلغارية املقيمة يف دبي.
ديانكوفا:  �شيمونا  الأومل��ب��ي��ة  والبطلة  العار�شة  وق��ال��ت 
 2020 اإك�شبو  يف  عرو�شنا  لتقدمي  باحلما�س  "ن�شعر 
دبي، حيث يجمع اأداوؤنا بني روتني اجلمباز والرق�س على 
قالت  جانبها،  من  البلغارية."  ال�شعبية  املو�شيقى  اأنغام 
ال�شاد�شة.  �شن  يف  اجلمباز  جميعنا  در�شنا   " �شتيفاين: 

وع��ن��دم��ا اأ���ش��ب��ح��ن��ا حم���رتف���ات، ك��ن��ا ن��ت��درب �شتة اأي����ام يف 
12 �شاعة يوميا، وك��ان لدينا ج��دول زمني  الأ�شبوع ملدة 
اجلمباز."  روت���ني  لإت��ق��ان  ���ش��روري  ال��ت��ك��رار  لأن  �شعب، 
يف  الذهبية  امليدالية  اإح��رازن��ا  بعد  " تقاعدنا  واأ���ش��اف��ت: 
 ،2020 ع��ام  بطوكيو  ال�شيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  دورة 
حتت  كنا  حيث  �شيء،  اأي  لفعل  اأك��رب  حرية  لدينا  وباتت 

ال�شتمتاع  بو�شعنا  والآن  والتح�شري،  ال��ت��دري��ب  �شغط 
ا�شتغالل  ذل���ك  يف  مب��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة،  الأن�����ش��ط��ة  ببع�س 
اأجنحة  ل��زي��ارة ع��دد م��ن  2020 دب��ي  اإك�شبو  وج��ودن��ا يف 
الدول املختلفة." واخُتتمت الفعالية بعر�س لفت لفتيات 
�شغريات من اأحد نوادي اجلمباز الإيقاعي يف دبي، حيث 

قدمن عرو�شا �شيقة باحرتافية عالية.

•• دبي-الفجر: 

جمهورية  جناح  وال�شباب  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  زارت 
دبي   2020 اإك�شبو  مبعر�س  "ال�شتدامة"،  منطقة  يف  املُ��ق��ام  الحت��ادي��ة  اأملانيا 

ويحمل �شعار "ملتقى اأملانيا"، والذي يعد من اأ�شخم الأجنحة الدولية امل�شاركة 
يف هذه الدورة، اإذ اُ�شتلهم ت�شميم اجلناح من حرم جامعي، يف جت�شيد لالأفكار 
اأ�شا�شية على العلم واملعرفة والتطور التكنولوجي  التي يحتويها وتركز ب�شورة 
والذكاء  الرقمية  التقنيات  بتوظيف  الهتمام  مع  والبتكارية  البحثية  والبيئة 

ال�شطناعي على نطاق وا�شع، وتتمحور فكرة اجلناح حول "التثقيف الرتفيهي"، 
ويعر�س البتكارات واحللول امل�شتدامة الأملانية. جتولت نورة الكعبي يف الأق�شام 
والتنوع  امل�شتقبل  وم��دي��ن��ة  للطاقة  خم��ت��ربات  ت�شم  وال��ت��ي  للجناح  املختلفة 
البيولوجي، اإذ ُيعر�س من خاللها الع�شرات من البتكارات الأملانية التي تخدم 

يف تعزيز ال�شتدامة وحماية البيئة والتكنولوجيا، ومن اأبرزها اخلاليا ال�شم�شية 
مبدن  تتعلق  اأفكار  عن  ف�شاًل  ال��غ��ذاء،  اإنتاج  ا�شتدامة  وتقنيات  الطاقة  لتوليد 
امل�شتقبل العمالقة، فيما يتميز اجلناح باأنه جناح تفاعلي، حيث يعمل على اإ�شراك 

زواره يف جتارب تقربهم من فكرة ال�شتدامة عن طريق املعاي�شة العملية.

لتبادل �لأخبار �ليومية باللغة �لإجنليزية و�للغات �لأخرى و�ل�شور و�لفيديوهات 

يف اإك�صبو 2020 دبي.. )وام( توقع 4 اتفاقيات جديدة مع موؤ�ص�صات اإعالمية يف اأمريكا الالتينية والكاريبي

نورة الكعبي تزور جناح اأملانيا يف اإك�صبو 2020 دبي 

•• دبي - وام:

ثقافياً منوعاً حل�شارات وتقاليد  2020 دبي" مزيجاً  "اإك�شبو  يعر�س 
دول العامل امل�شاركة، ما ميثل فر�شة لزواره للتعرف علي معلومات ثرية 
اجلزائر؛  جناح  ويف  املختلفة،  للمجتمعات  التقليدية  احل��رف  اأب��رز  عن 
"الذهب  كانت الفر�شة لإبراز حرفها التقليدية الراقية خا�شة �شناعة 
الأحمر"، وتطويع املرجان اإىل ُحلي وجموهرات نفي�شة اأبهرت ال�شائحني 

من زوار املعر�س.
و ُيعد املرجان من الروات الطبيعّية البحرية التي تزخُر بها الوليات 
وعنابة،  وال��ق��ال��ة  ال��ط��ارف،  غ���رار  على  اجل��زائ��ري��ة  ال�شرقية  ال�شاحلية 
�شناعة  يف  تدخل  التي  الأ�شا�شّية  امل��واد  من  وُيعترب  و�شكيكدة،  وجيجل، 

احللّي وامل�شوغات.

اغة يف املجوهرات املرجانّية يف  وقال حريدي عبد اللطيف اأحد اأ�شهر ال�شّ
ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات "وام" خالل م�شاركته يف "اأ�شبوع ال�شياحة 
30 عاماً  اأك��ر من  " لدينا خربة  2020 دبي :  اإك�شبو  اجلزائري" يف 
يف �شناعة احللي املرجانية، توارثناها عن الآب��اء، يف مدينة القالة تلك 
علي  وتقع  امل��رج��ان،  بعا�شمة  ت�شمي  التي  اجلزائرية  ال�شاحلية  املدينة 
– املعروف  % من الحتياطي للمرجان   50 احل��دود مع تون�س، ويقع 

بلونه املميز وجودته العالية - يف هذه املدينة".
واأو���ش��ح اأن ح��رف��ة امل��رج��ان ن���ادرة يف اجل��زائ��ر مل��ا تتميز ب��ه م��ن مهارات 
حمددة، يتميز بها اأ�شهر احلرفيني التقليديني لتلك ال�شناعة الراقية، 

كما تتطلب الإبداع، والإلهام، ور�شومات مبتكرة، لأ�شكال احُللي.
اأ�شاف:  منه،  املٌ�شنعة  واملجوهرات  احللي  واأ�شكال  املرجان  اأ�شعار  وحول 
واملجوهرات امل�شنعة من املرجان بداية من 50  احللي  اأ�شعار  " ترتاوح 

اأبرز حمبيه ويف�شل  500 يورو، وال�شائح الأوروب��ي والأجنبي من  اإىل 
زيتون،  بارين  ح��ب،  عقد  فهناك  الأ�شكال  عن  اأم��ا   ، الذهب  عن  ���ش��راوؤه 
اأق��راط من املرجان ال�شفنجي، عقد  ف�شو�س اخل��وامت، عقد كوبولينو، 

�شعر، و�شجرة مرجان".
ويتكون املرجان من �شويكات دقيقة حمراء اللون يفرزها حيوان املرجان، 
دورة  وتاأخذ  البع�س،  بع�شها  مع  تتما�شك  ال�شويكات  هذه  اإف��رازه  وبعد 
100 جرام  ف��اإن  ال�شوق  اأ�شعار  وبح�شب  عاماَ،   20 اإىل   15 حياته من 
من املرجان قد ي�شل اإىل 60 األف دينار جزائري حوايل 400 دولر، اإل 
اأن بع�س الن�شاء ُيحجمن عن ا�شتعماله لأّنه اأغلى من الذهب، ويختلف 
اأخ��رى، وتوجد  اإىل  املرجانّية من منطقة جزائرية  الإقبال على احللّي 
يف  خا�شة  املحلّية،  وثقافتها  تراثها  م��ن  ج���زًءا  امل��رج��ان  تعترُب  مناطق 

مناطق القبائل، والأورا�س، وال�شرق اجلزائري عموًما.

 6 م��ن  ٌي��ق��ارب  م��ا  اجل��زائ��ري��ة  ال�شواحل  م��ن  تخرج  التي  الكمية  وت�شل 
ت�شجًيعا  اخل��ام،  املرجان  ت�شدير  تقنني  اجلزائر  ا، وحت��اول  �شنويًّ اأطنان 
لل�شناعات التقليدية من خالل تكوين احلرفّيني يف جمال �شناعة احللّي 
املرجانّية عرب ور�س خمتلفة، يف 12 ولية على م�شتوى مدر�شة النحت 
مترا�شت،  ب��ولي��ة  التقليدّية  احل��ل��ّي  و�شناعة  الكرمية  الأح��ج��ار  على 

لتحفيزهم على النهو�س بهذه احلرفة التي تو�شك على الندثار.
اإىل تقنني عملية ال�شيد للحفاظ على التوازن البيئي  وت�شعى اجلزائر 
يف  "املرجان"  ويدخل  املرجانية،  بال�شعب  الإ���ش��رار  بعدم  وال�شتدامة، 
ة  خا�شّ الأدوي��ة؛  وبع�س  التجميل،  مواد  اأبرزها  ال�شناعات،  من  العديد 
العالجات الفّعالة يف التخلُّ�س من تاأثري �شموم العقارب والأفاعي، ف�شاًل 
اله�شمي،  اجلهاز  ا�شطرابات  تعالُج  عقاقري  �شناعة  يف  يدخل  اأّن��ه  عن 

وُي�شتخدم كمادة طبيعّية لتقوية الأع�شاب.

حلي املرجان جتتذب زوار اجلناح اجلزائري يف اإك�صبو 2020 دبي

مع �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية يف �أمريكا �لالتينية ومنطقة �لبحر �لكاريبي  لـ)و�م(  �لإعالمية  �ل�شر�كات  �إجمايل  تعاون  �تفاقية   15 •
• حممد جالل �لري�شي : - تعاون )و�م( مع �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لدولية ي�شهم يف �إيجاد منوذج م�شتد�م وموثوق للتعاون �لإعالمي �لعاملي

بطالت اجلمباز االإيقاعي البلغاريات يبهرن جمهور اإك�صبو 2020 دبي
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عرب املهتمون بالرتاث وامل�شوؤولني 
عن ا�شتقبال الزوار يف حى الرتاث 
اك�شبو  يف  ال����ش���ت���دام���ة  مب��ن��ط��ق��ة 
٢٠٢٠ ، عن �شعادتهم بالدور الذي 
ت��ق��وم ب��ه دول���ة الإم�����ارات العربية 
امل��ت��ح��دة م���ن اج���ل احل���ف���اظ على 
ال��������رتاث ون���ق���ل���ه ع����رب الأج����ي����ال 
الذي  املكان  هذا  ووجود  املتوارثة، 
اليدوية  احل������رف  ج��م��ي��ع  ي�����ش��م 
وامل�شغولت  احلرفية  وال�شناعات 
�شديقة  اخل���ام���ات  م���ن  امل�����ش��ن��ع��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة، م��ا ج��ع��ل ه���ذا امل��ك��ان يعج 
ب���ال���زوار وال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل م��ا هو 
قدمي، ومل يقت�شر احل�شور على 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني م��ن الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ب���ل ام��ت��د احل�����ش��ور اإىل 
الذين  وك����ل  اجل��ن�����ش��ي��ات،  ج��م��ي��ع 
زاروا املكان حر�شوا على الت�شوير 

وكتابة انطباعه يف دفرت الزوار.
بالرتاث  ال���دول���ة  اه��ت��م��ام  وح����ول 
اخلربات  نقل  يف  دوره���ا  وجت�شيد 
وامل����ع����رف����ة ي���ق���ول ج���ا����ش���م راك�����ان 
القدمية  ال���ب���ي���وت  ع��ل��ى  امل�������ش���رف 
حتقيق  م��ن  متكنت  الإم�����ارات  اأن 
احللم والعمل على ابراز تاريخها 
وتقدمها ويف نف�س الوقت حر�شت 
العليا  على التم�شك بالقيم واملثل 
بعر�س تاريخها وتراثها وثقافتها 
ال��ت��اري��خ، م�شريا  امل��م��ت��دة يف عمق 

اأك�شبو  ال�����دويل  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل 
القيادة  اإرادة  ليج�شد  ج��اء   ٢٠٢٠
احلكيمة يف تنظيم اأول معر�س يف 
مرور  مع  تزامنا  الأو�شط  ال�شرق 
خم�شون عاما على الحت��اد، وهذا 
املكان يعك�س مدى التقدم والرقي 
ال����ذي مت��ك��ن ال�����ش��ع��ب الإم����ارات����ي 
م��ن ت��خ��ط��ي ك��ل ال���ظ���روف وا�شر 
لتحقيق  ال�شعاب  كل  تذليل  على 
ح��ل��م ال��و���ش��ول رق���م واح����د، فمن 
وال�شرب  ال��ق��وي��ة  الإرادة  خ����الل 
اخلربات  اأ�شحاب  على  والعتماد 
املواطنني واملقيمني يف جميع  من 
املجالت، فمن ال�شناعات اليدوية 
م�شبار  اط��الق  اإىل  اللوؤلوؤ  و�شيد 
فلو  الف�شاء،  اإىل  وال�شعود  الأمل 
مل نهتم برتاثنا وقيمنا وموروثنا 
الثقايف ما و�شلنا اإىل هذه املرتبة 
ن�شب  الأن  ف���ن���ح���ن  امل���ت���ق���دم���ة، 

ال���ع���امل واه���ت���م���ام���ه، فهذا  ع���ي���ون 
ن�شر  ���ش��اه��م يف  ال��ع��ظ��ي��م  احل����دث 
مبفرداتنا  العامل  ومعرفة  تراثنا 
ت���ق���دم  و����ش���ن���ظ���ل يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والولء  الر�شيدة،  القيادة  بف�شل 

والنتماء للوطن.
والأدوات  الإم��ارات��ي  املطبخ  وع��ن 
مهلة  ال�شيدة  تقول  امل�شتخدمة، 
اأن احلياة الأوىل عند الإماراتيني 
مقيا�شا  �شعبة  ك��ان��ت  ال�����ش��اب��ق��ني 
اليومية  حياتنا  يف  الأن  نعي�شه  ملا 
كانت  الأول��ني  فحياة  وممار�شتنا، 
التابعة  ال��ب��دائ��ي��ة  مب��ث��اب��ة احل��ي��اة 
ل��ل��ب��دو وال�����ش��اح��ل واحل�����ش��ر، وكل 
ونوعية  خ�����ش��ائ�����ش��ه��ا  ل���ه���ا  ف���ئ���ة 
مطبخها ومفردات ثقافتها، وزائر 
الكبري  التمثال  �شي�شاهد  اأك�شبو 
باللون  امل�شنوع من احلجر اخلام 
التفكري  و�شعية  يف  وه��و  الأبي�س 

العمالق  التمثال  وه��ذا  وال��ت��اأم��ل، 
وماأخوذ  جل��م��ه��ور،  عظيما  م���زارا 
من فكرة و�شعار اأك�شبو الذي يدعو 
العامل لالإبداع والبتكار والتفكري 
اأن  احل��ق��ي��ق��ة  ويف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف 
م��ن حي  ه��ن��ا  م��ن  ي��ب��داأ  امل�شتقبل 
الرتاث الذي يتبنى فكرة الرتويج 
ال���ع���امل نقطة  وي���ع���رف  ل���ل���رتاث 
الزدهار  يف  �شاركت  التى  التحول 

والتقدم والتنمية امل�شتدامة.
كما اأن امل�شغولت اليدوية واحلرف 
اأم  عنها  تقول  التقليدية  املحلية 
التى  احل��رف��ة  كانت  اأن��ه��ا  �شلطان، 

وتتخذها  الن�شاء  بع�س  متتهنها 
ولأ���ش��رت��ه��ا، وتعني  ل��ه��ا  رزق  ب���اب 
اع���ب���اء احل���ي���اة، وهذه  ال���رج���ل يف 
املهن ا�شتهرت بها كل دول العامل، 
فكل جناح من اأجنة الدول امل�شاركة 
والتى بلغ عددها ١٩٢ م�شاركا، بها 
اليدوية  امل�شنوعات  لعر�س  رك��ن 
جميعها  ف����ال����دول  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
تعر�س تراثها وتوؤكد على اأن هذا 
امل��ن��ت��ج ���ش��ي��ظ��ل م�����ش��ت��م��ر م���ا دامت 
وت�شتنتج  ما�شيها  حت��رتم  ال���دول 
منه ما بيدفعها للتقدم والزدهار، 
والغريب اأن جميع الدول ا�شرتكت 

يف ه��ذه امل�����ش��غ��ولت وك���اأن الرتاث 
م���وح���د وال���ث���ق���اف���ة م����وح����دة بني 
م�شنوعة  املنتجات  وك��ل  ال�شعوب 
امل��ت��وف��رة يف البيئة،  م��ن اخل��ام��ات 
ال��رتاث الوجداين  اأن  وه��ذا يعني 
البيئة  على  يحافظ  كان  لل�شعوب 

من التلوث.
اخل�شبي  ال�����ق�����ارب  ����ش���ن���اع���ة  ويف 
قريب  عهد  يف  ك��ان  ال���ذي  الكبري 
للرحالت  وو�شيلة  انتقال  و�شيلة 
ال�����دول، وحر�س  ال��ت��ج��اري��ة، ب��ني 
كبري  ق�������ارب  ي�������ش���م���م  اأن  احل������ي 
ب��احل��ج��م ال��ط��ب��ي��ع��ي، م���ن حلظة 

البناء الأوىل اإىل اأن وقف �شاخما 
يف م���دخ���ل احل�����ي، وي��ح��ظ��ى هذا 
ال�����ق�����ارب ب�����زي�����ارة م�����ش��ت��م��رة من 
تذكارية  �شور  والتقاط  اجلمهور 
جمع   ٢٠٢٠ اأك�شبو  فمعر�س  معه، 

تراث العامل يف مكان واحد ليبني 
واحتياجات  اجل��م��ع��ي  ال��ع��ق��ل  اأن 
ال��ب�����ش��ر واح������دة وم����ن امل��م��ك��ن اأن 
نعي�س يف �شالم دائم ما دمنا على 

يقني من اإن�شانيتنا.   
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روؤيتها  ال�����ش��ودان  دول���ة  ج��ن��اح  يعك�س 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف ت��ع��م��ي��ق اأوا����ش���ل 
العامل  دول  م���ع  امل�����ش��رتك  ال���ت���ع���اون 
فمن   ،  2020 اأك�����ش��ب��و  يف  امل�����ش��ارك��ة 
عن  ال�����ش��ودان  تعلن  ال��ت��ن��ق��ل  منطقة 
���ش��ع��اره��ا ال�����ذي ي���ت���واف���ق مت���ام���ا مع 
�شيا�شتها التى تن�شد التقدم والتنمية 
ال�شرق  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  امل�������ش���ت���دام���ة 
مواكباً  �شعارها  ج��اء  حيث  الأو���ش��ط، 
قرية  اإىل  وحت���ول���ه  ال���ع���امل  مل��رئ��ي��ات 
التبادل  م��ن  ي�شتفيد  ال��ك��ل  ���ش��غ��رية 
التجاري واتاحة الفر�س ال�شتثمارية، 
اأر���س الفر�س  لذا كان عنوان اجلناح 
اأر�س  ال�����ش��ودان  اأو  لها  ح��دود  التى ل 
الفر�س الالمتناهية، وقد مت ت�شميم 
ال�شعار  ه��ذا  يج�شد  باأ�شلوب  اجل��ن��اح 
الداعم للتفاوؤل وات�شاع الأفق والبعد 
يف  التو�شعية  الروؤية  من  الالحمدود 

جمع املجالت.
منا�شبة  وم�شاحته  اجلناح  موقع  جاء 
لروؤيته وتكوينة وللهدف الذي �شارك 
بالتاريخ  ال��ت��ع��ري��ف  وه���و  اأج���ل���ه،  م��ن 

والرتاث  املتنوعة  والثقافة  الطويل 
الذي يعود اإىل الع�شور القدمية جدا، 
مالزمة  كانت  ال�شودانية  فاحل�شارة 
للح�شارة الفرعونية ل�شنوات طويلة، 
اأث����ار ت���دل ع��ل��ى ه���ذه احل�شارة  وب��ه��ا 
ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ى ع��ا���ش��ت ع��ل��ى �شفاف 
مت�شبعة  اأر������س  يف  ومت���رك���زت  ال��ن��ي��ل 
للزراعة  و�شاحلة  واخل�شرة  بالن�شج 
الدول  من  واح��د  فال�شودان  والرعي، 
�شا�شعة  اأر�����س  م�شاحة  متتلك  ال��ت��ى 

من  وتعترب  عربيا،  الأوىل  تكون  ق��د 
اأهم ال�شالل الغذائية يف العامل حيث 
متتلك العديد من املحا�شيل الزراعية 
احل��ي��وي��ة والأ���ش��ا���ش��ي��ة، ول��دي��ه��ا ثروة 
اخلارج  اإىل  ت�شدر  عظيمة  حيوانية 
ل�شد العجز عند دول كثرية يف العامل، 
للت�شدير  املجال  فتح  اأن  بعد  خا�شة 
وب���ني دول  بينها  ال��ت��ج��اري  وال��ت��ب��ادل 
العامل، ف�شال عن البتكارات املتعددة 
يف اجلناح والتى تزخر باهتمام الزوار 

اأه��م��ي��ة يف جم���ال الذكاء  مل��ا ل��ه��ا م��ن 
احلديثة  والتكنولوجيا  ال�شطناعي 
التعليم  جم������الت  يف  ت���دخ���ل  ال���ت���ى 

وال�شحة والزراعة وال�شناعة.
ال��داخ��ل يحاكي  م��ن  اجل��ن��اح  ت�شميم 
واملت�شعبة  املت�شعة  ال�����ش��ودان  طبيعة 
الدول،  من  العديد  على  تطل  والتى 
ال��زائ��ر رحلته داخ��ل اجلناح  ل��ذا يبداأ 
مريحة  وروؤي��������ة  ���ش��ا���ش��ع��ة  مب�����ش��اح��ة 
اجلناح  ج��������دران  اأن  ح���ي���ث  ل���ل���ع���ني، 

�شا�شة  �شا�شات عمالقة لكل  ت�شتوعب 
اجلمهور،  اأم���ا  تعر�شها  م��و���ش��وع��ات 
ف��م��ن��ه��ا م���ا ي��ن��ق��ل ال���ت���اري���خ وال�����رتاث 
اأرجاء  يف  املنت�شرة  والأث����ار  والثقافة 
ال��دول��ة، و���ش��ا���ش��ات اأخ���رى ت��رك��ز على 
ال�����ش��ن��اع��ة وامل��ن��ت��ج��ات احل��ي��وي��ة التى 
الكتفاء  بعد  يتم ت�شنيعها وت�شديها 
ال�شدارة  يف  و���ش��ا���ش��ة  م��ن��ه��ا،  ال���ذات���ي 
عن  وت��ن��وه  ال�شا�شعة  الأر����س  تعر�س 
الروة احليوانية وتلقي عليها النظر، 

ف�شال عن الرعي والنيلني وال�شاللت 
هذان  دور  اب��راز  عن  ف�شال  املنت�شرة، 
النيلني يف تعزيز مكانة ال�شودان بني 
ك��م��ا رك����زت �شا�شة  امل����ج����اورة،  ال�����دول 
عمالقة اأخرى على ال�شناعات الثقيل 
الطرق  و�شق  التحتية  البنية  وتنفيذ 
والزراعة  القنوات  ومتهيد  ور�شفها 
ولفتح  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن،  جت�����ذب  ال���ت���ى 
تبنى على  ال�����ش��ودان  ك��ب��رية يف  ���ش��وق 
بالتنقيط  ال��ري  ونظام  علمية  اأ�ش�س 

الق�شايا  وح��ل  البيئة  على  واحل��ف��اظ 
املناخي  ب��ال��ت��غ��ري  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ك���ربى 
الذي يت�شدى له العامل ب�شكل كبري. 
وركز م�شمم جناح ال�شودان يف اأك�شبو 
اجل��ن��اح م�شاحة  داخ���ل  ت��ك��ون  ان  على 
ت��ت�����ش��ع ل��ل��ف��رق ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الفلكلورية  وال��رق�����ش��ات  الح��ت��ف��الت 
وتقدمي مناذج من املطربني والعازفني 
هذه  مع  ال�شودانية  اجلالية  وتفاعل 
ال���ف���ع���ال���ي���ات ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، وال����زائ����ر 

يف  زرع����ت  ال��ت��ى  ب��ال�����ش��ا���ش��ات  ي�شتمتع 
املمرات ب�شكل هند�شي منظم، لعر�س 
يف  ال�شياحية  امل��ع��امل  م��ن  مقتطفات 
ال�شودان والتى يركز عليها الداعمني 
جل�����ذب ال�������ش���ي���اح وروؤو����������س الأم�������وال 
الأجنبية لال�شتثمار يف ال�شودان، ومت 
تنظيم جدار لعر�س لوحات مر�شومه 
ب���ال���ف���ح���م ل�������ش���خ�������ش���ي���ات ����ش���ودان���ي���ة 
الت�شكيلي  الفن  ع��ن  تعرب  وتعبريات 
اجلدريات  ل��ه��ذه  وجت�شيد  ل��ل�����ش��ودان 
مبكوناتها  للتعريف  والداعمة  املهمة 
والفن  والثقافة  الأداب  يف  لها  كدولة 
وزاخرة باملعرفة والرتاث والآثار، كما 
اأك�شبو على  ال�����ش��ودان يف  ورك���ز ج��ن��اح 
القاع،  اآلت  بوجود  ال�شعبية  الفنون 
ال��ذي ي�شم  الهدايا  بالقرب من ركن 
امل�شغولت اليدوية واحلرف امل�شنوعة 
البيئة،  من  امل�شتخل�شة  اخلامات  من 
وو����ش���ع ���ش��الل م���ن اخل���و����س �شديق 
من  ي��دوي��اً  م�شنوعة  واأل��ع��اب  البيئة 
اع��م��ال امل����راأة ال�����ش��ودان��ي��ة ال��ت��ى قامت 
بنقل هوايتها لالأجيال للحفاظ على 
والتطور  ال��ت��ق��دم  اأج����ل  م���ن  ال�����رتاث 

والتنمية. 

جناح ال�صودان يربز ح�صارته القدمية واالبتكارات احلديثة واملعادن النفي�صة يف اأك�صبو 2020 

اأك�صبو ٢٠٢٠ اأثبت للعامل اأن العقل اجلمعي خلق تراثًا اإن�صانيًا موحدًا

نهيان بن مبارك ي�صتقبل �صفري كو�صوفو
•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح والتعاي�س يف ق�شره اأم�س �شعادة جابر 
حميتي �شفري جمهورية كو�شوفو لدى الدولة.

خمتلف  يف  تطويرها  و�شبل  وكو�شوفو  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  التعاون  ع��الق��ات  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
املجالت وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك مبا 

يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني و�شعبيهما.
م�شتمرا يف  تطورا  ت�شهد  وكو�شوفو  الإم���ارات  بني  العالقات  اأن  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  واأك��د معايل 
خمتلف املجالت ل �شيما القت�شادية بدعم ورعاية من قيادتي البلدين ال�شديقني مبا يحقق تطلعات 
�شعبيهما اإىل مزيد من النماء والرخاء. من جانبه اأكد �شفري كو�شوفو لدى الدولة حر�س بالده على 
تعزيز عالقات التعاون مع دولة الإم��ارات يف خمتلف املجالت والقطاعات وتعزيز هذه العالقات من 
اأجل بناء م�شتقبل اأكر ا�شتدامة م�شريا اإىل فر�س التعاون الواعدة بني البلدين يف عدد من املجالت 

احليوية وامل�شتقبلية التي تعزز م�شرية التنمية ال�شاملة.

•• دبي-وام:

الإمارات  فعاليات  �شمن  احلكومي  لالبتكار  را�شد  بن  حممد  مركز  ينظم 
 2020 اإك�شبو  املهرجان" يف  "حديقة  يف  البتكار  معر�س   ،2022 تبتكر 
دبي، يف الفرتة من 11 اإىل 16 فرباير احلايل، الذي ي�شت�شيف من خالله 
الثامنة  ال�شاعة  اإىل  م�شاء  الثالثة  ال�شاعة  اإك�شبو من  وزوار  املجتمع  اأف��راد 

ليال.
وي�شهد تنظيم اجلهات احلكومية جل�شات وور�س عمل تخ�ش�شية يف خمتلف 
جمالت البتكار، ت�شتعر�س من خاللها اأبرز احللول والأدوات املبتكرة التي 

طورتها وتعمل على تطبيقها يف جمالت عملها وخدماتها.
ويقدم املعر�س للزوار فر�شة التعرف على التجارب املبتكرة ملحطات تنقية 

كفاءة  لتعزيز  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  وم�شاعد  الطرقات  يف  اخلا�شة  ال��ه��واء 
التجارب  من  ع��دد  مع  التفاعل  من  املعر�س  زوار  �شيتمكن  فيما  امل��ط��ارات، 
والأن�شطة التي توفرها جهات حكومية مثل وزارة الداخلية، ووزارة الرتبية 
والهيئة  وال��ك��وارث،  والأزم���ات  الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  والتعليم، 
الحتادية للهوية واجلن�شية واجلمارك واأمن املنافذ، ووزارة التغري املناخي 
ال�شحة  العامة للطريان املدين، ووزارة القت�شاد، وهيئة  والبيئة، والهيئة 
ال�شحية.  للخدمات  الإم���ارات  وموؤ�ش�شة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  وهيئة  بدبي، 
وتعر�س وزارة الداخلية اأربعة منتجات مبتكرة، وهي م�شروع قنا�س المارات 
وهو عبارة عن مركبة يتم التحكم بها عن بعد وت�شتخدم يف الأحداث الأمنية، 
وم�شروع �شقر المارات للطائرة بدون طيار، وم�شروع روبوت الطفاء وهو 
عبارة عن اآلية �شغرية لإخماد احلرائق، وم�شروع خدمة بن وريقة الذكية 

زوار  الداخلية  وزارة  تعرف  كما  للم�شت�شفيات.  الطباء  و�شول  ت�شهل  التي 
ممت  املعر�س باملنظومة الوطنية لالإنذار املبكر، وهي منظومة متكاملة �شُ
اإنذار خالل حالت الطوارئ  اإر�شال ر�شائل  حلماية الأرواح واملمتلكات عرب 
والأزم��ات عرب الهواتف املتحركة، والإذاع��ة والتلفزيون، وال�شا�شات الذكية 
العامة  الهيئة  وت�شتعر�س  امل�شاجد.  يف  ال�شوت  وم��ك��ربات  الطرقات،  على 
وهو  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  با�شتخدام  التخطيط  برنامج  امل��دين  للطريان 
تعزيز  على  اجل��وي��ة  احل��رك��ة  مراقبة  م�شوؤويل  ي�شاعد  اإل��ك��رتوين  م�شاعد 
الكفاءة والقدرات، وميكن لهذا الربنامج اأن يعالج معلومات ب�شكل اأ�شرع من 
الب�شر، واأن يوفر مل�شوؤويل مراقبة احلركة اجلوية توقعات دقيقة حول تدفق 
اآمنة ب�شرعة. وتقوم وزارة التغري املناخي والبيئة  احلركة واقرتاح قرارات 
بعر�س م�شروع "البارجيل الأخ�شر" الذي يت�شمن تركيب حمطات طحالب 

يف مواقع ا�شرتاتيجية، مثل الطرق الرئي�شية، لمت�شا�س وتخزين انبعاثات 
الغازات الدفيئة، وتتم مراقبة النبعاثات الكربونية ب�شكل فوري من خالل 
من�شة اإلكرتونية. وتنظم فعاليات "الإمارات تبتكر" ب�شكل �شنوي مب�شاركة 
اخلا�س  القطاع  و���ش��رك��ات  وموؤ�ش�شات  واحت��ادي��ة،  حملية  حكومية  ج��ه��ات 
�شهر  ط��وال  متتد  التي  الفعاليات  وتختتم  املجتمع،  واأف����راد  والأك���ادمي���ي، 
بتوزيع  احلكومي،  لالبتكار  را�شد  بن  حممد  مركز  عليها  وي�شرف  فرباير 
جائزة "الإمارات تبتكر" التي تكرم اأكر البتكارات املوؤثرة التي مت تنفيذها 
على م�شتوى الدولة. وكان مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي اأطلق 
مبادرة "الإمارات تبتكر" عام 2016 عقب جناح اأ�شبوع "الإمارات تبتكر". 
عرب  تنظيمها  ومواعيد  الكامل  الفعاليات  برنامج  على  الط���الع  وميكن 

. https://uaeinnovates.gov.ae املوقع الإلكرتوين

معر�ض االبتكار يف اإك�صبو 2020 دبي يعرف الزوار بالتجارب احلكومية املبتكرة
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اأخبـار الإمـارات

املكتب التنفيذي ملكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب يختتم االجتماع الرابع للجنة ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض
•• اأبوظبي-وام:

الجتماع  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�شل  ملكافحة  التنفيذي  املكتب  اختتم 
الرابع للجنة ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، والذي �شهد م�شاركة 
ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ه��وي��ة واجل��ن�����ش��ي��ة واجل���م���ارك واأم����ن امل��ن��اف��ذ و�شبكة 
وهي  واملنظمة،  اخلطرية  اجل��رائ��م  ل�شيا�شات  الربيطانية   SOCNet
ق�شم داخل مكتب ال�شوؤون اخلارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الداخلية 
الربيطانية، يهدف اإىل تطوير �شراكات دولية للت�شدي للجرائم اخلطرية 

واملنظمة.

املكتب  ق��دم   ،2021 ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث  الج��ت��م��اع  امل��واف��ق��ة على حم�شر  وب��ع��د 
التنفيذي ملواجهة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ورقة عمل ب�شاأن مكافحة 
ومتويل  الأم���وال  غ�شل  عمليات  تي�شري  يف  ودوره  ال��ربي��ة  باحلياة  الإجت���ار 
التي   ،SOCNet �شبكة  اأي�����ش��اً  دعمتها  حم��وري��ة  نقطة  وه��ي  الإره����اب؛ 
للموؤ�ش�شات  قيماً  م���ورداً  تعترب  التي  الأدوات  من  خا�شة  جمموعة  قدمت 
املالية يف دعم اجلهود املبذولة لتحديد تدفقات الأموال الناجتة عن الإجتار 
التي  الأدوات،  له. ومُتثل جمموعة  والت�شدي  الربية  امل�شروع باحلياة  غري 
امل�شروع  غري  الإجت��ار  عائدات  على  للق�شاء  فعالة  اآلية  لتكون  اإع��داده��ا  مت 
باحلياة الربية، خطوًة جديدة لتعزيز التعاون بني اململكة املتحدة والإمارات 

العربية املتحدة يف معاجلة ق�شية التدفقات املالية غري امل�شروعة، بالتعاون 
الأدوات  اإط��الق هذه  رئي�شيني عرب قطاعات خمتلفة. ومبجرد  �شركاء  مع 
Themis يف �شهر  يف دول��ة الإم���ارات، �شتكون متاحة للتنزيل عرب موقع 

مار�س.
الربية،  باحلياة  امل�شروع  تركيز الجتماع على الجتار غري  اإىل  وبالإ�شافة 
واأمن  واجل��م��ارك  واجلن�شية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ممثلو  ا�شتعر�س 
وال�شكوك  العمالت  عن  بالإف�شاح  املتعلقة  الإم���ارات  دول��ة  قوانني  املنافذ، 
املالية القابلة للتداول والدفع حلاملها واملعادن والأحجار الكرمية بالن�شبة 
اإماراتي  األف درهم   60 املغادرين منها، مبا قيمته  اأو  البالد  اإىل  للقادمني 

من ذلك. اأكر  اأو  اأمريكي  دولر   16337.64
" اإن اجتماعنا الأخ��ري مل يوؤكد فقط  وقال حممد �شالوه، رئي�س اللجنة : 
على جهودنا احلثيثة للعمل بالتعاون والتن�شيق مع الهيئات العامة واخلا�شة 
انت�شار عمليات غ�شل  اإمكانية  اأي�شا على مدى  اأكد  بل  الدولية،  واملوؤ�ش�شات 
اأن  اآليات خمتلفة، م�شريا اإىل  الأم��وال ومتويل الإره��اب يف املجتمعات عرب 
عن  ف�شاًل  الربية،  باحلياة  املتعلقة  القانونية  غري  الأن�شطة  حول  النقا�س 
عرب  متر  التي  الثمينة  بالأغرا�س  واملتعلقة  القائمة  الت�شريعات  مناق�شة 
حدودنا، �شاهم يف اإلقاء ال�شوء على الكثري من املعلومات القيمة التي �شيتم 

ا�شتخدمها لتح�شني وت�شديد �شوابطنا احلدودية احلالية".

•• دبي-وام:

كرمت حكومة دولة الإمارات يف حفل 
الثانية  ال��دف��ع��ة  منت�شبي  اف��رتا���ش��ي 
"هاكاثون الال م�شتحيل"  من منوذج 
والعاملية،  الوطنية  لطالب اجلامعات 
م�شتحيل"،  "الال  وزارة  نظمته  الذي 
تعزيز  اإىل  الهادفة  مبادراتها  �شمن 
اجليل  ت�شميم  يف  ال��ط��الب  م�شاركة 
احلكومية،  امل��م��ار���ش��ات  م��ن  اجل��دي��د 
وزارة  لتحديات  نوعية  حلول  وابتكار 
يدعم  مبا  التحتية،  والبنية  الطاقة 
احلكومية  اجل��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود 

للم�شتقبل.
وركزت الدفعة الثانية للهاكاثون على 
تطوير حلول مبتكرة ذات فاعلية ل� 3 
الإ�شكان  جم��ال  يف  رئي�شية  حت��دي��ات 
�شملت: " حتدي مواد البناء، وحتدي 
امل�شاكن،  لبناء  املتعامل  رحلة  تعزيز 
وحت��������دي ت����وح����ي����د ق�����وان�����ني ال���ب���ن���اء 
وزارة  ف��ري��ق  عمل  حيث  امل�شتدامة"، 
تاأهيل  على  التحتية  والبنية  الطاقة 
وتدريب 24 طالباً جامعياً ومتطوعاً 
ن��وع��ي��ة لتحديات  اإي��ج��اد ح��ل��ول  ع��ل��ى 

الإ�شكان التي مت حتديها.
وك��رم��ت ح��ك��وم��ة الإم������ارات الطالب 
"الال  ه�����اك�����اث�����ون  يف  امل�����������ش�����ارك�����ني 
املهند�س  �شعادة  بح�شور  م�شتحيل" 
وكيل  املن�شوري  جمعة  حممد  ح�شن 
وزارة الطاقة والبنية التحتية ل�شوؤون 
و�شعادة  وال���ن���ق���ل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
م���دي���ر عام  ل����وت����اه  ن���ا����ش���ر  ع���ب���د اهلل 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب 
ال��وزراء، و�شعادة هدى  �شوؤون جمل�س 
الها�شمي م�شاعد وزير �شوؤون جمل�س 
ال�شرتاتيجية،  ل�������ش���وؤون  ال���������وزراء 
و����ش���ع���ادة امل��ه��ن��د���س ي��و���ش��ف ع��ب��د اهلل 
الوكيل امل�شاعد لقطاع م�شاريع البنية 
الطاقة  وزارة  يف  الحت��ادي��ة  التحتية 

املهند�شة  و���ش��ع��ادة  التحتية،  والبنية 
جميلة الفندي مديرة برنامج ال�شيخ 
زاي���د ل��الإ���ش��ك��ان، وال��ربوف��ي�����ش��ور �شيد 
ماك  م��رك��ز  يف  امل�شاعد  امل��دي��ر  �شالح 
ن��ي��ل ل���ري���ادة الأع����م����ال والب���ت���ك���ار يف 
الأمريكية،  ماينز  ك��ول��ورادو  جامعة 
التحديات  عن  امل�شوؤولني  جانب  اإىل 
التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ن 
الوطنية  اجل��ام��ع��ات  م���ن  وال���ط���الب 

والعاملية امل�شاركة يف الهاكاثون.
امل��ه��ن��د���س ح�شن حممد  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
تعمل  ال�����وزارة  اأن  امل��ن�����ش��وري،  جمعة 
الدعم  وتقدمي  ال�شعاب  تذليل  على 
امل����ادي وال��ل��وج�����ش��ت��ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
اجلامعة  ط��ل��ب��ة  وق������درات  اإم��ك��ان��ي��ات 
للتنمية،  الرئي�س  املحرك  باعتبارهم 
يف  ت�شاهم  ال�����ش��راك��ات  ه��ذه  مثل  واأن 
دعم م�شتهدفات دولة الإمارات ودورها 
املرتبطة  ت��ع��زي��ز ج��ه��وده��ا  ال��رائ��د يف 
اإ�شكان املواطنني، مبا يتما�شى  بقطاع 
التي  اخلم�شني"  "مبادئ  وثيقة  م��ع 
خطط  تر�شم  والتي  الدولة  اأطلقتها 
النمو امل�شتقبلي امل�شتدام للدولة على 

مدى اخلم�شني عاماً املقبلة.
يف  ن�����ش��ت��ه��دف  املن�شوري:"  وق�������ال 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة  ال���ط���اق���ة  وزارة 
امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  موا�شلة 
والإمكانات  امل�����وارد  جميع  بت�شخري 
والعقول  اخل�����ربات  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار 
لتطوير  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  وال���ك���ف���اءات 
الإ�شكان احلكومي مبا يحّقق تطلعات 
احلكومة ويخدم م�شاحلها احليوّية، 
نوعية  اإجن�����ازات  ل��دي��ه��ا  ال�����وزارة  واأن 
ال�شكني  ال�شتقرار  حتقيق  �شبيل  يف 
للمواطنني"،  املالئم  ال�شكن  وتوفري 
ت�شتهدف  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  م��وؤك��داً 
ت��ط��وي��ر ق���ط���اع الإ����ش���ك���ان مب���ا يلبي 
امل�شرية  يف  املقبلة  املرحلة  متطلبات 
التنموية للدولة، ويحقق م�شتهدفات 

امل��ق��ب��ل��ة م��ن التميز  اخل��م�����ش��ني ع��ام��اً 
بنية  ت��وف��ري  واأن  ال��ع��امل��ي��ة،  وال���ري���ادة 
حكومي  واإ����ش���ك���ان  م���ت���ط���ورة  حت��ت��ي��ة 
للمواطنني  ال�شعادة  يحقق  م�شتدام 
الطاقة  ل��وزارة  اأول��وّي��ة ق�شوى  ميثل 

والبنية التحتية.
اأكد �شعادة عبد اهلل نا�شر  من جانبه 
لوتاه، اأن حكومة دولة الإمارات بقيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
اهلل" ، تتبنى منوذجاً فريداً يف العمل 
احلكومي يقوم على املرونة والتطوير 
لإيجاد  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  امل�شتمر 
وتعزيز  للتحديات  ا�شتباقية  ح��ل��ول 
اجل���اه���زي���ة ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل والرت����ق����اء 
مب�شتوى الأداء مبا ي�شهم يف حت�شني 

حياة املجتمع.
"هاكاثون  اإن  ل��وت��اه  اهلل  ع��ب��د  وق���ال 
الال م�شتحيل" ميثل مبادرة حكومية 
يف  اجلامعات  ط��الب  م�شاركة  لتعزيز 
نوعية  حلول  وابتكار  الأف��ك��ار  تطوير 
جهود  تدعم  للتحديات،  فاعلية  ذات 

تطوير  الإم��������ارات يف  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 
ممار�شات جديدة يف العمل احلكومي 
ت��وظ��ي��ف ط��اق��ات ال�شباب  ت��ق��وم ع��ل��ى 
وال�شتفادة من اأفكارهم ومقرتحاتهم 
ا�شتباقية  حلول  اإيجاد  يف  التطويرية 

للتحديات.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، ق����ال����ت �����ش����ع����ادة ه���دى 
الإمارات  دول��ة  اإن حكومة   ، الها�شمي 
ر�شخت مفاهيم عمل جديدة يف العمل 
منهجيات  تبني  خ��الل  من  احلكومي 
�شاحب  لتوجيهات  ترجمة  مبتكرة، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
جديدة  من������اذج  ت�����ش��م��ي��م  يف  م���ك���ت���وم 
التحديات  لتحويل  احلكومي  للعمل 

اإىل فر�س.
واأ�شارت اإىل اأهمية احللول التي ابتكرها 
طالب اجلامعات خالل م�شاركتهم يف 
"هاكاثون الالم�شتحيل"، التي ركزت 
جهود  دع��م  يف  الإ�شكان  حتديات  على 
ا�شتباقية يف  تبني حلول  احلكومة يف 
اأهمية  امل��ح��وري، م��وؤك��دة  ه��ذا القطاع 
اجلامعات  م����ع  ال�������ش���راك���ات  ت���ع���زي���ز 
وابتكاراتهم  طالبها  اأف��ك��ار  وتوظيف 

مبا يعزز جهود حكومة دولة الإمارات 
يف تقدمي اأف�شل اخلدمات.

اأحمد  ال���دك���ت���ور  ق�����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
ال�شعيبي نائب الرئي�س الأول ل�شوؤون 
ال��ط��ل��ب��ة وال���������ش����وؤون الأك����ادمي����ي����ة يف 
والتكنولوجيا:  للعلوم  خليفة  جامعة 
"اأثبت طلبة جامعة خليفة مرة اأخرى 
م�شاركتهم �شمن  متيزهم من خالل 
م�شاق  يف  م�شتحيل"  ال��ال  "هاكاثون 
"Innov8x" الذي نظمته جامعة 
الف�شل  م��اي��ن��ز يف  ك���ول���ورادو  ج��ام��ع��ة 
م�شاهمة  ونثمن   ،2021 الأك��ادمي��ي 
املتعلقة  احل��ل��ول  ت��ط��وي��ر  يف  طلبتنا 
بالإ�شكان، خا�شة املتمركزة حول مواد 
البناء البديلة ومعايري البناء املوحدة 
وامل�شتدامة وتعزيز دور العمالء يف بناء 
املنازل، حيث مل تكن هذه البتكارات 
مم��ك��ن��ة ل����ول امل��ك��ان��ة امل���رم���وق���ة التي 
الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء  بها  يحظى 
العامليني يف جامعة خليفة وخرباتهم 
ال��ط��ل��ب��ة لتحقيق  ت��وج��ي��ه  ال���ب���ارزة يف 
نتائج  واأن  خا�شة  امل��ت��وا���ش��ل،  التميز 
�شتعود  الطلبة  ط��وره��ا  التي  احل��ل��ول 

بالفائدة الكبرية على كافة املجتمعات 
ال�شكر  ك��ل  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  جميع  يف 
التي  احلكومية  وللجهات  ل�شركائنا 
وفرت للطلبة فر�شة امل�شاركة وعر�س 

مهاراتهم وقدراتهم ".
وت�شمنت منظومة عمل الدفعة الثانية 
م�شتحيل"  ال���ال  "هاكاثون  ل��ن��م��وذج 
والعاملية،  الوطنية  لطالب اجلامعات 
 Innov8x بعنوان  درا�شياً  م�شاقا 
معتمد من كليات الهند�شة، يف جامعة 
وجامعة  الأمريكية،  ماينز  ك��ول��ورادو 
خليفة، ركز على التفك�ري الت�شميمي 
التحدي������ات،  وحتلي����ل  وال���ري�������ادي، 
وتطوي���ر النم�اذج الأولي�ة، وم�شارك�����ة 
املعني��ني يف تطوي�ر احلل�ول املجتمعي�ة 
وزارة  م��ن  فريق  عمل  حيث  املبتكرة، 
ال���ت���ح���ت���ي���ة، على  ال���ط���اق���ة وال���ب���ن���ي���ة 
الطالب  م��ع  دوري  ب�شكل  التن�شيق 
ملتابعة تطورات عملهم والإجابة على 
ت�شاوؤلتهم وا�شتف�شاراتهم وتزويدهم 
ت�شميم  يف  وم�شاعدتهم  باملعلومات 

وابتكار اأف�شل احللول للتحديات.
كما عمل امل�شاركون يف الهاكاثون على 
م�����ش��رتك��ة من  ط��الب��ي��ة  ف���رق  ت�شكيل 
والهند�شية،  العلمية  التخ�ش�شات 
التعاون  لتعزيز  ال��ت��ح��دي��ات  ودرا���ش��ة 
ومتكينهم  وامل����درب����ني  ال���ط���الب  ب���ني 
م��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���ربات بع�شهم، 
والعمل معا لبتكار احللول للتحديات 
والبنية  الطاقة  وزارة  و�شعتها  التي 
الأولية  ال��ن��م��اذج  وت�شميم  التحتية 
النتائج  ا�شتعرا�س  مت  حيث  للحلول 
وامل���ق���رتح���ات  الآراء  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف 
تبنيها  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ل  ال���ت���ط���وي���ري���ة 

وتطبيقها وال�شتفادة منها.
و�شكل حتدي مواد البناء البديلة اأبرز 
التي عمل عليها الطالب  املو�شوعات 
امل��وارد و�شال�شل  ب�شبب حتديات ندرة 
امل����اه����رة، وعمل  ال���ت���وري���د وال��ع��م��ال��ة 

ف��ري��ق ال��ت��ح��دي ع��ل��ى ت��ط��وي��ر حلول 
فعالة تقوم على اأ�شاليب مرنة يف بناء 
متوفرة  بديلة  م��واد  وجتربة  امل�شاكن 

يف دولة الإمارات.
اإليها  ت��و���ش��ل  ال��ت��ي  ورك�����زت احل���ل���ول 
ال���ط���الب ع��ل��ى جت��ري��ب ا���ش��ت��خ��دام 3 
خفيفة  اخلر�شانة  ت�شمل  بديلة  م��واد 
ال������وزن م���ع ع�����ازل ح�������راري، واأل���ي���اف 
الكربون والبال�شتيك املُعاد تدويرها، 
وذلك  امل�شغوطة،  احليوية  والأل����واح 
املباين  لت�شنيع  �شركات  مع  بالتعاون 
الإمارات.  دول��ة  يف  اجلاهزة  املعيارية 
رحلة  ت����ع����زي����ز  ف����ري����ق حت�������دي  اأم��������ا 
امل�����ش��اك��ن، فعمل على  ل��ب��ن��اء  امل��ت��ع��ام��ل 
املتعاملني  اإمل��ام  لتعزيز  احللول  اإيجاد 
خا�شة  ال���ب���ن���اء،  ع��م��ل��ي��ة  ب�����اإج�����راءات 
املتعلقة بتمويل تكلفة البناء، وت�شهيل 
عمليات احل�شول على موافقة قر�س 
تقوم على  الإ�شكان، من خالل حلول 

تق�شري رحلة املتعامل.
الوقت  اخت�شار  على  احللول  ورك��زت 
الالزمة  امل���واف���ق���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
تبني  خ��الل  م��ن  ال�شكنية  للقرو�س 
وا�شتخدام  الرقمية  ال��ه��وي��ة  تقنيات 
امل���ت���وف���رة م��ث��ل نظام  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
لخ���ت�������ش���ار   Linuxو  OCR
ت�����ش��اع��د هذه  اإذ  امل��ط��ل��وب��ة،  ال��ب��ي��ان��ات 
التقنيات على ت�شريع اإجراءات املوافقة 
على القرو�س من خالل تقليل ن�شبة 
واإتاحة  ال��ب��ي��ان��ات  تعبئة  يف  الأخ��ط��اء 
للطلبات  ال��ف��وري��ة  للمتابعة  امل��ج��ال 
امل���ق���دم���ة. ك���م���ا ع���م���ل امل�������ش���ارك���ون يف 
الهاكاثون على حتدي توحيد قوانني 
البناء امل�شتدامة، الذي يتمثل يف طول 
للح�شول على  الالزمة  الزمنية  املدة 
الإ�شكان،  م�شاريع  تطوير  م��واف��ق��ات 
واخ���ت���الف ال��ق��وان��ني امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف 
با�شتمرار  وحتديثها  ال��دول��ة  اإم���ارات 

واختالف ال�شروط.

الوقت  تقليل  ع��ل��ى  احل��ل��ول  ورك����زت 
ال�������الزم ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى امل���واف���ق���ات 
وتي�شري عملية فهم وتف�شري القواعد 
الأوام���ر  ت��غ��ي��ريات  وال��ل��وائ��ح، وتقليل 
التنظيمية من خالل اختبار حت�شني 
النظام الأ�شا�شي للمن�شة، وجعله �شهل 
لتي�شري  �شبكة  وت��ط��وي��ر  ال���ش��ت��خ��دام 
وامل�شنعني  املهند�شني  ب��ني  التوا�شل 
و���ش��رك��ات الإن�����ش��اء، وو���ش��ع ن��ظ��ام اآيل 
لتحديث الأنظمة والقوانني ب�شال�شة، 
وتطوير فهر�س بحث لقواعد البيانات 
لت�شهيل البحث يف املوا�شيع والوثائق 
حللول  خم��زون  وت��وف��ري  ال�شلة،  ذات 

البناء اجلديدة.
للت�شاميم  اإ���ش��اف��ة من���اذج  ك��م��ا مت��ت 
وب���واب���ة قائمة  ل��ل��م�����ش��اك��ن،  امل��ع��ت��م��دة 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
اخلا�شة  امل���واف���ق���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����ش��م��ي��م، حت�����ش��ني عمل 
امل�شتخدم،  جت��رب��ة  لت�شهيل  امل��ن�����ش��ة 
خ����ارج  ح���ل���ول  ت���ط���وي���ر  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل��ن�����ش��ة م���ن خ���الل ع��ق��د ور�����س عمل 
ملناق�شة  وامل��ق��اول��ني  امل�شت�شارين  م��ع 
ع��ل��ى قوانني  امل�����ش��ت��م��رة  ال��ت��ع��دي��الت 
البناء  ولوائح  قواعد  وتوحيد  البناء 

فيما بني الإمارات.
"الال  وزارة  اأن  ب���ال���ذك���ر،  اجل���دي���ر 
�شاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي  م�شتحيل" 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 
م�شبوقة  غ��ري  حكومية  م��ب��ادرة  يف   ،
مبتكرة  عمل  من���اذج  حتت�شن  ع��امل��ي��اً، 
لتطوير اجليل اجلديد من املمار�شات 
ت�شكيل  اإع���ادة  خ��الل  م��ن  احلكومية، 
تتبنى �شناعة  العمل بحيث  منظومة 
واإي����ج����اد حلول  ال��ت��غ��ي��ري الإي���ج���اب���ي 
ا�شتثنائية وحتويلها  لتحديات  نوعية 

اإىل فر�س.

•• دبي-الفجر:

نظمت رابطة خريجي جامعة دبي 
خلريجي  الأول  ال�����ش��ن��وي  ال��ل��ق��اء 
ب���رام���ج امل��اج�����ش��ت��ري وال���دك���ت���وراه 
اأول  ي��ع��د  ال���ذي  الأع���م���ال  اإدارة  يف 
جتمع �شامل لهوؤلء اخلريجني يف 
العالقة  تعزيز  بهدف  دبي  جامعة 
على  وت�شجيعهم  اخل��ري��ج��ني،  م��ع 
على  والط���الع  امل�شتمر  التوا�شل 

الأن�شطة املتعلقة باجلامعة. 
عي�شى  ال���دك���ت���ور  احل���ف���ل  ح�����ش��ر 
ال��ب�����ش��ت��ك��ي رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دب����ي، 
وال���دك���ت���ور ح�����ش��ني الأح���م���د نائب 
رئي�س اجلامعة لل�شوؤون الأكادميية، 
والدكتور نا�شر املرقب نائب رئي�س 
واملالية  الإداري��ة  لل�شئون  اجلامعة 
عميد  ب����ران����دل  اأودو  وال���دك���ت���ور 
املرزق  واآم��ن��ة  لالأعمال،  دب��ي  كلية 
والتطوير  التدريب  مركز  مديرة 
املهني ومكتب عالقات اخلريجني، 
العام  الأم������ني  ال���ع���ب���دول  ون��ا���ش��ر 
لرابطة خريجي اجلامعة، واأحمد 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال���ف���ال����ش���ي 

الرابطة.
 و���ش��ه��د احل��ف��ل ح�����ش��ور اأك���ر من 
وخريجات  خ��ري��ج��ي  م���ن   160
يف  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتري  ب��رام��ج 
اأع�شاء  م��ن  وع���دد  الأع��م��ال  اإدارة 
ال��ه��ي��ئ��ت��ني ال��ت��دري�����ش��ي��ة والإداري������ة 
فري�شات�شي  ق�شر  فندق  يف  واأق��ي��م 

دبي.
الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اد 
برابطة اخلريجني ودورها املحوري 
ات�شال  وتوفري  خريجيها  دع��م  يف 

وروابط متينة مع اجلامعة.
 واأع��ل��ن عن اإط��الق تطبيق خا�س 

على  ا�شتخدامه  ميكن  بالرابطة  
الهاتف  اأو  الآيل  احل��ا���ش��ب  ج��ه��از 
متعددة  م��ن�����ش��ة  مي��ث��ل  امل���ح���م���ول 
وميكن  واخل�����ش��ائ�����س  ال���وظ���ائ���ف 
التوا�شل  خ��الل��ه  م��ن  للخريجني 
والإعالن  ال�شابقني  زمالئهم  مع 
�شركات  لإن�����ش��اء  م�����ش��اري��ع��ه��م  ع���ن 
والتعرف  علمية  بحوث  اإج���راء  اأو 
على الوظائف املتاحة لهم ولطلبة 
تنظيم  مي��ك��ن��ه��م  ك���م���ا  اجل���ام���ع���ة، 
فعاليات يف جمالت تخ�ش�شاتهم.

 واأ�شار اإىل اأن هذا اللقاء والتجمع 
والدكتوراه  املاج�شتري  خلريجي 
عن  ويعرب  مميز  الأعمال  اإدارة  يف 
للخريجني  واح��رتام��ن��ا  ت��ق��دي��رن��ا 
الذين اأثبتوا قدرتهم وكفاءتهم يف 
اأماكن عملهم وم�شاريعهم اخلا�شة 

املتو�شطة وال�شغرية.

اأن اجل��ام��ع��ة لت��دخ��ر جهدا  واأك���د 
كافة  بالو�شائل  دعمهم  �شبيل  يف 
من  وامل�����ش��ورة  الن�شح  وباإعطائهم 
البحوث  وم���رك���ز  ال��ك��ل��ي��ة  خ����الل 
واأع�شاء  الإداري������ة  والإ���ش��ت�����ش��ارات 
يكتمل  ح���ت���ى  اجل����ام����ع����ة  اأ�������ش������رة 
ب��ه��م يف �شوق  جن��اح��ه��م ون��ت��ب��اه��ى 

العمل وجمتمع الإمارات.
الب�شتكي  �شهيل  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 
كلمة با�شم اخلريجني اأكد فيها اأن 
جن��اح اخل��ري��ج��ني جن��اح للجامعة 
ال�شالح  ه��و  ال��ع��ل��م  واأن  وامل��ج��ت��م��ع 
ي��ح��ق��ق طموحات  ال����ذي  الأف�����ش��ل 
القيادة  ظ���ل  يف  ال�����ش��ب��اب  واآم�������ال 

الر�شيدة التي لتعرف امل�شتحيل. 
 واأثنى الدكتور ح�شني الأحمد على 
مكتب عالقات اخلريجني لتفانيه 

يف م�شاعدة الطلبة واخلريجني.

وقال اإننا نفتخر بخريجينا لأنهم 
الداخل  يف  ل��ن��ا  خمل�شون  ���ش��ف��راء 
لقاءهم  دائ��ًم��ا  وي�شعدنا  واخل���ارج، 
على  وم���واك���ب���ت���ه���م  وم���ت���اب���ع���ت���ه���م 

امل�شتوى املهني والعلمي.
اإن  ب���ران���دل  اأودو  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
تعليمًيا  مركًزا  اأ�شبحت  اجلامعة 
الأعمال  اإدارة  جم��الت  يف  را�شًخا 
حملياً  معتمدة  براجمها  اأن  حيث 
لتلبية  ت�����ش��م��ي��م��ه��ا  ومت  وع���امل���ي���اً 
النمو  �شريعة  ال�����ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات 
بهم  نحتفل  الذين  خريجيها  واأن 

هم خري دليل على تفردهم .
النجاح  اإن  ال��ع��ب��دول  نا�شر  وق��ال   
الربطة يف براجمها  ال��ذي حققته 
ال���دع���م  اإىل  ي����ع����ود  واأن�������ش���ط���ت���ه���ا 
وال���رع���اي���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى ب��ه��ا من 

رئي�س اجلامعة ونوابه.

امل����رزاق على قدرات  اآم��ن��ة  واأك����دت 
الذين  اخل���ري���ج���ني  واإم���ك���ان���ي���ات 
قيماً  وم���������ش����دراً  م��������ورداً  ي����ع����دون 
املجتمع  لنمو  ومفتاحاً  للجامعة 

وتقدمه.
عالقات  م��ك��ت��ب  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
دعمهم من  م�شتمر يف  اخلريجني 

خالل برامج وفعاليات متنوعة.
 3 اأول  ت��ك��رمي  ومت خ���الل احل��ف��ل 
خ���ري���ج���ني ل���ربن���ام���ج ال���دك���ت���وراه 
حنان  ود  امل���رق���ب  ن��ا���ش��ر  د  وه����م 
عبداملنعم  ود  امل���رزوق���ي  ع���ب���داهلل 
خريجني   3 واأول  ال�شحي،  �شالح 
امل��اج�����ش��ت��ري وه���م ه�شام  ل��ربن��ام��ج 
ع���دن���ان وعبداهلل  و���ش��ل��وان��ا  خ��ال��د 

ح�شن البلو�شي.
ك��م��ا مت يف ن��ه��اي��ة احل���ف���ل اإج�����راء 

�شحب على جوائز قيمة.

جامعة دبي تنظم لقاءها ال�صنوي االأول خلريجي 
املاج�صتري والدكتوراه يف اإدارة االأعمال

حكومة دولة �لإمار�ت تكرم منت�شبي �لدفعة �لثانية لــ)هاكاثون �لال م�شتحيل(

طالب من اجلامعات الوطنية والعاملية ي�صاركون يف ابتكار حلول لتحديات االإ�صكان

•• دبي - وام:

مع  اتفاقية  والإح�����ش��اء  للتناف�شية  الإحت���ادي  املركز  وق��ع 
 MBZUAI جامعة حممد بن زايد للذكاء الإ�شطناعي
البيانات والذكاء  الوطنية يف علوم  القدرات  بهدف تعزيز 

الإ�شطناعي.
البيانات  "توظيف  م��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  ذل����ك  ج����اء 
امل�شتدامة"  التنمية  لأه���داف  البيانات  وع��ل��وم  ال�شخمة 
جلنة  مع  دبي" بالتعاون   2020 "اإك�شبو  يف  نظم  ال��ذي 
وعلوم  ال�شخمة  ال��ب��ي��ان��ات  ح���ول  امل��ت��ح��دة  الأمم  خ����رباء 
لإر�شاء  هادفة  �شراكة  يف  الر�شمية  لالإح�شاءات  البيانات 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  دع��ائ��م 
الوطنية يف جمالت دعم ملف ال�شباب وتطوير تطبيقات 
الذكاء ال�شطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات الوطنية 

لت�شريع حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
بني  الإ�شرتاتيجي  التعاون  تر�شيخ  اإىل  التفاقية  وتهدف 
متخ�ش�شة  تدريبية  ب��رام��ج  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  اجلهتني 
للموظفني  البيانات  وعلوم  ال�شطناعي  الذكاء  يف جمال 
اإ�شتخدام  امل��رك��ز واجل��ام��ع��ة وع���م  ك��ل م��ن  وال���ط���الب يف 
املزيد من البيانات املفتوحة يف امل�شاريع البحثية لت�شهيل 
مبا  الطرفني  ب��ني  البيانات  ت��ب��ادل  ومنهجيات  اإج����راءات 
ال�شراكة فر�شا  الوطنية كما توفر  الأه��داف  يتما�شى مع 
لتدريب طالب جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�شطناعي 

يف جمال علوم البيانات.
بن  حممد  جامعة  رئي�س  �شينج  اإري��ك  الربوفي�شور  وق��ال 
" ميثل توقيع هذه التفاقية  زايد للذكاء ال�شطناعي.. 
مع املركز الإحتادي للتناف�شية والإح�شاء خطوة هامة يف 
والذكاء  البيانات  جم��ال  يف  الوطنية  ال��ق��درات  بناء  �شبيل 
الإ�شطناعي من خالل مواءمة امل�شاريع وبرامج التدريب 
مع الأه��داف الوطنية ومبا يعود بالفائدة على الطرفني 

من موظفني وطالب يف اجلامعة".
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ح��ن��ان م��ن�����ش��ور اأه���ل���ي م���دي���رة املركز 
املذكرة  هذه  اإن  بالإنابة  والإح�شاء  للتناف�شية  الإحت��ادي 
امل�����ش��رتك والإ���ش��ت��ف��ادة من  متثل خ��ارط��ة ط��ري��ق للتعاون 
من  لإ�شتخدامها  الإ�شطناعي  ال��ذك��اء  وتطبيقات  حلول 
البيانات ف�شال  لتحليل ومعاجلة  املركز  اخل��رباء يف  قبل 
يف  املفتوحة  البيانات  لإ�شتخدام  الفر�شة  تتيح  اأن��ه��ا  ع��ن 
اأبحاث وم�شاريع طلبة اجلامعة وكذلك يف اأبحاث الأ�شاتذة 

والباحثني.
منهجيات  و���ش��ع  على  العمل  ت��ع��زز  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأك����دت 
ور���س عمل يف جمال علوم  واإقامة  البيانات  تبادل  واآليات 
اآفاق  فتح  بهدف  الإ�شطناعي  الذكاء  وتطبيقات  البيانات 
اإت��اح��ة فر�س  وك��ذل��ك  لل�شباب  الاإده����ار  اأج��ل  م��ن  التعلم 
مل��ت��ط��ل��ب��ات الأجندة  ت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ط��الب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل 
الوطنية ولدعم حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف دولة 

الإمارات.

املركز االإحتادي للتناف�صية واالإح�صاء يوقع اتفاقية 
تعاون مع جامعة حممد بن زايد للذكاء االإ�صطناعي
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عربي ودويل

بداأت ال�شعودية اأم�س الأربعاء تطبيق قرار ا�شرتاط احل�شول على 
اململكة،  من  املغادرين  ال�شعوديني  للمواطنني  التن�شيطية  اجلرعة 
وقرار وجود فح�س “بي �شي اآر” �شلبي لكورونا بالن�شبة للقادمني 

من مواطنني وغريهم.
وبداأ اليوم تطبيق قرار ا�شرتاط تلقي املواطنني الراغبني يف ال�شفر 
كورونا  للقاح  التن�شيطية  اجل��رع��ة  على  احل�����ش��ول  اململكة  خل���ارج 
اجلرعة  تلقي  على  اأ�شهر   3 اأم�شى  ملن  وذل��ك  الثالثة(،  )اجل��رع��ة 
عاماً،   16 من  الأق��ل  العمرية  الفئات  ذل��ك  من  وي�شتثنى  الثانية، 

والفئات امل�شتثناة من تلقي اللقاح وفقا ملا يظهر بتطبيق “توكلنا«.
كما بداأ تطبيق اإلزام جميع القادمني للمملكة مبا يف ذلك املواطنني، 
معتمدة  �شلبية  نتيجة  تقدمي  حت�شينهم،  حالة  عن  النظر  بغ�س 
اأق��ل من  با�شتثناء من هم  لفريو�س كورونا،  اآر”  �شي  “بي  لفح�س 

ثمانية اأعوام.
وكانت وزارة الداخلية ال�شعودية اأعلنت اخلمي�س املا�شي اأنه �شي�شمح 
كورونا  بفريو�س  اإ�شابتهم  فح�س  نتيجة  تظهر  ال��ذي  للمواطنني 
تاريخ  اأي��ام من   7 بعد م�شي  اإليها  الدخول  اأو  اململكة  اإىل  بالقدوم 
املعتمدة يف  اللقاح  تلقي جرعات  ا�شتكمل  الإيجابية ملن  العينة  اأخذ 
اأخذ العينة الإيجابية ملن مل ي�شتكمل  اأيام من تاريخ  اململكة، و10 

تلقي جرعات اللقاح املعتمدة يف اململكة.

ال�شابق  ال�شوداين  للرئي�س  ملحاكمة  جل�شة  �شودانية،  حمكمة  اأجلت 
عمر الب�شري، اإىل 15 فرباير -�شباط املقبل، بعد اإ�شابته بفريو�س 

كورونا.
ق�شية  يف  املتهمني  بع�س  “اأ�شيب  ال�شودانية  الأنباء  وكالة  وقالت 

انقالب 1989 بكورونا، من بينهم املتهم عمر الب�شري«.
�شراح  “لإطالق  الدفاع  هيئة  طلبات  رف�شت  املحكمة  اأن  واأ�شافت 

املتهمني بال�شمان«.

قال مركز اأبحاث اأمريكي اإن �شور الأقمار ال�شناعية التي التقطت 
موؤخرا اأظهرت ن�شاطا “غري عادي اإىل حد ما” يف حو�س بناء ال�شفن 
للغوا�شات يف كوريا ال�شمالية، مبا يف ذلك تغيري موقع بارجة اختبار 

ال�شواريخ، على الرغم من اأن الغر�س منه ل يزال غري وا�شح.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب(، ن�شر م�شروع تابع 
 ،»Beyond Parallel« والدولية  ال�شرتاتيجية  الدرا�شات  ملركز 
نقاًل عن �شور الأقمار ال�شناعية الأخرية، حتلياًل حول مالحظته 
ال�شرقية،  ال�شاحلية  �شينبو  ال�شفن يف مدينة  بناء  الأخ��رية حلو�س 
حيث ر�شت غوا�شة جتريبية لل�شواريخ البال�شتية. ويف وقت ما بني 
ال�شفينة  تبادلت  الثاين،  -كانون  يناير  و8  الثاين  -كانون  يناير   5
الأم املت�شللة يف حو�س القارب الآمن يف حو�س بناء ال�شفن مواقعها 
مع بارجة من�شة اختبار ال�شواريخ الغاط�شة التي ر�شت هناك منذ 
حوايل 2014، ح�شبما قال مركز الأبحاث. وال�شفينة الأم املت�شللة 
هي �شفينة ا�شتخدمتها كوريا ال�شمالية �شابقا لن�شر وكالء على منت 
واليابان،  اجلنوبية  كوريا  اإىل  للت�شلل  ال�شرعة  عالية  اإن��زال  �شفينة 
وقد لوحظت مثل هذه ال�شفن من حني لآخر يف حو�س بناء ال�شفن 

لل�شيانة والإ�شالح، وفقا ملركز الأبحاث.

ذكرت تقارير  اأم�س الأربعاء اأن حكومات العا�شمة اليابانية طوكيو 
و12 مقاطعة اأخرى تخ�شع حالياً لإج��راءات �شبه حالة الطوارئ، 
تنتهى  اأن  املقرر  من  التي  الج���راءات  بهذه  العمل  بتمديد  طالبت 
التف�شي  م��وج��ة  لح��ت��واء  ال��ي��اب��ان  وت�شعى  امل��ق��ب��ل.  ال���ش��ب��وع  مطلع 
�شريع  اأوم��ي��ك��رون  متحور  عن  الناجمة  ك��ورون��ا  لإ�شابات  اجل��دي��دة 
اأم��ن��اء جمل�س  ع��ن كبري  ت���وداي  الن��ت�����ش��ار. ونقلت �شحيفة ج��اب��ان 
اإن احلكومة  موؤمتر �شحايف  القول يف  مات�شونو  ال��وزراء هريوكازو 
املركزية “ تدر�س الطلبات. وي�شار اإىل اأنه من املقرر اأن يتخذ رئي�س 
الوزراء فوميو كي�شيدا قرارا خالل اجتماع قوة املهام املعنية بالو�شع 
الوبائي اليوم اخلمي�س. وقالت م�شادر حكومية اإن احلكومة تدر�س 
اأن  امل��ق��رر  م��ن  التي  ال��ط��وارئ،  �شبه حالة  ب��اإج��راءات  العمل  متديد 

تنتهى الأحد املقبل، ملدة ثالثة اأ�شابيع.

عوا�صم

الريا�ص

اخلرطوم

�سيوؤول

طوكيو

اأوروبا واأمريكا تطالبان البنوك 
بالتاأهب لهجمات اإلكرتونية رو�صية

•• بروك�صيل-وكاالت

لهجوم  البنوك  ُيعد  الأوروب���ي  املركزي  البنك  اإن  مطلعان  م�شدران  ق��ال 
اأوكرانيا يف  ب�شاأن  التوتر  اإلكرتوين حمتمل برعاية رو�شية و�شط ت�شاعد 

الوقت الذي ت�شتعد فيه اأوروبا للتداعيات املالية لأي �شراع.
وتثري املواجهة بني رو�شيا واأوكرانيا قلق القادة ال�شيا�شيني ورجال الأعمال 

يف اأوروبا الذين يخ�شون من غزو قد ُيلحق ال�شرر باملنطقة باأكملها.
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  زار  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا  �شابق  وق��ت  ويف 
قرب  قواتها  رو�شيا  ح�شدت  اأن  بعد  للو�شاطة  حماولة  يف  وكييف  مو�شكو 

حدود اأوكرانيا.
وقال امل�شدران اإن البنك املركزي الأوروبي، الذي تراأ�شه الوزيرة الفرن�شية 
اأوروب��ا، يف حالة  اأكرب بنوك  ال�شابقة كري�شتني لغارد والذي ي�شرف على 

ا�شتنفار حت�شبا لهجمات اإلكرتونية على البنوك تنطلق من رو�شيا.
اأن���ه يف ح��ني اأن امل��رك��زي الأوروب����ي ك��ان ي��رك��ز على  وذك���ر اأح���د امل�شدرين 
عمليات الحتيال العادية التي تفاقمت خالل جائحة كورونا فقد حولت 
من  تنطلق  التي  الإلكرتونية  الهجمات  اإىل  انتباهه  الأوك��ران��ي��ة  الأزم���ة 
رو�شيا، م�شيفا اأن البنك املركزي حتدث مع البنوك الأوروبية ب�شاأن و�شائل 
احلماية التي تطبقها. وقال امل�شدر اإن البنوك كانت جتري مناورات حرب 

اإلكرتونية لختبار قدرتها على �شد اأي هجوم.

ال�صباق الرئا�صي العراقي.. تر�صيحات جديدة ت�صغل ال�صارع

املهاجرون االأفارقة �صحايا العن�صرية يف الربازيل

رو�صيا ت�صجل 183103 اإ�صاباتاأمريكا تقيد اإ�صدار التاأ�صريات مل�صوؤولني �صوماليني 
 و669 وفاة جديدة بـ “ كورونا«

•• مو�صكو-وام:

عدد  يف  قيا�شيا  وارتفاعا  م�شبوقة  غري  ح��ادة  قفزة  املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خ��الل  رو�شيا  �شجلت 
الرو�شي  العمليات  مركز  واأك��د  اجلائحة.  بداية  منذ  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اجلديدة  الإ�شابات 
اخلا�س مبكافحة الفريو�س يف تقريره اليومي نقال عن وكالة “ انرت فاك�س” لالأنباء اأنه مت ت�شجيل 
183103 اإ�شابات جديدة بالفريو�س، ليبلغ اإجمايل عدد حالت الإ�شابة 13 مليونا و330 األفا 
و769 اإ�شابة ور�شد 669 حالة وفاة جديدة ، لي�شل اإجمايل عدد الوفيات اإىل 337 األفا و390 
وفاة ومتاثل 97163 مري�شا لل�شفاء، لي�شبح جمموع املتعافني 10 ماليني و803 اآلف و305 
الفرتة  خالل  رو�شيا  يف  بكورونا  اجلديدة  الإ�شابات  موؤ�شر  يف  امللمو�شة  الزيادة  هذه  وتعد  ح��الت. 

الأخرية مرتبطة بتف�شي متحور “اأوميكرون” �شديد العدوى من الفريو�س التاجي.

وقال بلينكن “اأف�شل طريق نحو �شالم م�شتدام 
يف ال�شومال هو من خالل النتهاء �شريعا من 

انتخابات ذات م�شداقية«.
ال���ولي���ات على  زع���م���اء  ع��ل��ى  “يتعني  واأ����ش���اف 
ال�شومال  يف  والحت����ادي  ال��وط��ن��ي  ال�شعيدين 
ا���ش��ت��ك��م��ال العملية  ب��ال��ت��زام��ات��ه��م جت���اه  ال���وف���اء 
الربملانية بطريقة تت�شم بامل�شداقية وال�شفافية 

بحلول 25 فرباير«.
ب�شلطة  ت��ت��م��ت��ع  م���رك���زي���ة  ح��ك��وم��ة  ت���وج���د  ول 
وا�شعة منذ 30 عاما يف ال�شومال، حيث جُترى 
قيادة  لختيار  مطولة  مبا�شرة  غري  انتخابات 

مواجهة  و�شط  ُتعلق  م��ا  كثريا  وال��ت��ي  ج��دي��دة، 
بني اخل�شمني الرئي�س حممد عبد اهلل حممد 

ورئي�س الوزراء حممد ح�شني روبلي.
ويف اأبريل ني�شان، اأدت حماولة الرئي�س لتمديد 
فرتة وليته التي تبلغ اأربع �شنوات ملدة عامني، 
اإىل ق��ي��ام ف�����ش��ائ��ل اجل��ي�����س امل��وال��ي��ة ل��ك��ل رجل 
بال�شتيالء لفرتة وجيزة على مواقع متناف�شة 

يف مقدي�شو.
ال��ن��زاع املحتدم  اإىل  وُي��ن��ظ��ر ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ش��ع 
منذ �شهور على اأنه ي�شرف انتباه احلكومة عن 

حماربة مترد .

•• وا�صنطن-رويرتز

بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
التاأ�شريات  اإ���ش��دار  قيدت  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن 
وال�شابقني  احلاليني  ال�شوماليني  للم�شوؤولني 
العملية  “بتقوي�س  امل���ت���ه���م���ني  والأف�������������راد 

الدميقراطية” يف ال�شومال.
واأ�شاف بلينكن يف بيان اأ�شدرته الوزارة اأن القيود 
العنف  و�شاركوا يف  �شجعوا  الذين  على  �شُتطبق 
واأع�شاء  ال�شحفيني  وترهيب  املتظاهرين  �شد 

املعار�شة والتالعب بالعملية النتخابية.

•• بغداد-وكاالت

�شباق  م���ن  ب������داأت ���ش��ف��ح��ة ج���دي���دة 
من�شب رئا�شة اجلمهورية يف العراق، 
ع���ق���ب اإع�������الن ال�����ربمل�����ان، ف���ت���ح باب 
يف  اإخ��ف��اق��ه  ب�شبب  جم���دداً؛  الرت�شح 
التي  اجلل�شة  اأثناء  الرئي�س،  اختيار 

ُعقدت الثنني املا�شي.
العراقي،  ال����ن����واب  جم��ل�����س  واأّج��������ل 
ان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ج��دي��د ل��ل��ب��الد اإىل 
اإ�شعار اآخر، بعد تعذر اكتمال الن�شاب 
ج�����ّراء م��ق��اط��ع��ة ك��ت��ل ن��ي��اب��ي��ة لقوى 
ال�شدري،  التيار  بينها  من  �شيا�شية 
ال�����ش��در، وحتالف  ب��زع��ام��ة م��ق��ت��دى 
ب��رئ��ا���ش��ة خمي�س  ال�����ش��ن��ي،  ال�����ش��ي��ادة 
الدميقراطي  واحل�������زب  اخل���ن���ج���ر، 
م�شعود  يتزعمه  ال��ذي  الكرد�شتاين 
العراقي  الد�شتور  وين�س  ب���ارزاين. 
ُينتخب  اجلمهورية  رئي�س  اأن  على 
خالل مدة 30 يوًما، من اأول جل�شة 
للربملان اجلديد، الذي عقدها مطلع 

ال�شهر املا�شي.

مرحلة جديدة
للمن�شب  الرت�شح جم��دًدا  باب  فتح  الربملان،  وباإعالن 
جديدة،  مرحلة  يف  الرئا�شي  ال�شباق  ي��دخ��ل  العتيد، 
الرئا�شة؛  ه��ي��ئ��ة  اإىل  ُوج��ه��ت  ح����ادة،  ان��ت��ق��ادات  و���ش��ط 
ب�شبب هذا الإج��راء، الذي اعترب خطوة لإنقاذ احلزب 

الدميقراطي الكرد�شتاين.
ويرغب هذا احلزب، باإ�شناد من�شب رئي�س اجلمهورية، 
يف  خم�شرم  وه��و  زي��ب��اري،  هو�شيار  فيه  ال��ق��ي��ادي  اإىل 
دعاوى  واج��ه  اأن��ه  غ��ري  العراقية،  ال�شيا�شية  العملية 
املحكمة الحتادية  اإثرها  اأوقفت  ق�شائية، بتهم ف�شاد، 

اإجراءات تر�شحه، حلني ح�شمها.
وع���د م��راق��ب��ون ع���راق���ي���ون، ف��ت��ح ب���اب ال��رت���ش��ح، باأنه 
الدميقراطي  احل��زب  اأم���ام  ال��ب��اب  لفتح  ج��اءت  خطوة 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب

كونغويل  م����واط����ن  م���ق���ت���ل  اأ������ش�����اء 
ري��و دي جانريو  ���ش��واط��ئ  اأح���د  على 

املهاجرون  ال��ربازي��ل  يف  يواجهها  التي  ال�شعاب  على 
الأفارقة، �شحايا العن�شرية يف بلد ي�شكل فيه ال�شكان 

ال�شود اأغلبية.
وهي  عاما”   33“ مينغا  ليمبي  ���ش��اغ��را���س  وق��ال��ت 
مثل  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  من  مهاجرة 
كانون   24 يف  قتل  ال���ذي  كاباغامبي  موي�س  ال�����ش��اب 
���ش��واط��ئ ري���و دي جانريو،  اأح����د  ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر ع��ل��ى 
لوكالة فران�س بر�س “اأفكر اليوم يف مغادرة الربازيل. 

بعد ما حدث مع موي�س، اأخ�شى على اأطفايل«.
وعلى غرار هذا ال�شاب البالغ 24 عاما والذي تعر�س 
البي�شبول،  وم�����ش��ارب  بالع�شي  امل���وت  ح��ت��ى  لل�شرب 
واملجازر” بحثا عن  “احلرب  بلدها هربا من  غ��ادرت 

والهدوء«. “ال�شالم 
وروت م�شففة ال�شعر البالغة 33 عاما “�شمعت اأنه يف 
ب بي  ب بالنا�س باأذرع مفتوحة. وقد ُرحِّ الربازيل، يرحَّ

فعال لدى و�شويل” يف العام 2015.
لكنها رغم ذلك، مل ت�شلم من العن�شرية خ�شو�شا يف 

مكان عملها.
واأو�شحت هذه الأم لولدين والتي تتمتع بو�شع لجئة 
لو  كما  نكرة،  �شخ�شا  كنت  لو  كما  البع�س  “عاملني 
كنت حيوانا. حتى اأنني �شئلت عما اإذا كنت اأعي�س بني 

الزرافات«.
1050 من  فاإن  الربازيلية،  اأرقام احلكومة  وبح�شب 
األ���ف لج���ئ يف ال��ب��الد، ه��م م��ن جمهورية  اأ���ش��ل 57 
جمموعة  اأك��رب  ثالث  وه��ي  الدميوقراطية،  الكونغو 

بعد فنزويال و�شوريا.

»نق�س يف �لفر�س«
الأفارقة  للمهاجرين  ال�شهري  الراتب  متو�شط  يبلغ 
يورو   445 ي���ع���ادل  م���ا  اأو  ب��رازي��ل��ي��ا،  ري����ال   2698
لبقية  ال�شهري  الراتب  متو�شط  من  بكثري  اأق��ل  وه��و 

الأو�شاط  يف  وا�شع،  �شعبي  بقبول  نيجريفان  ويحظى 
واتزانه،  ه��دوئ��ه،  جل��ه��ة  ال��ك��ردي��ة،  وح��ت��ى  املجتمعية، 
وابتعاده  وال�شعبة،  احلرجة  للمواقف  اجلنوح  وع��دم 
للغة  اإج��ادت��ه  ع��دم  لكن  ال�شيا�شي،  اللغط  ع��ن  ن�شبيًّا 
تن�شيبه  اأم���ام  ح��ائ��اًل  يكون  ق��د  جيد،  ب�شكل  العربية، 

رئي�ًشا للجمهورية.

 »�لتحالف �لثالثي” متما�شك
الدميقراطي  احل���زب  اأك���د ع�شو يف  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
عدد  تقدمي  على  اتفاق  �شبه  “هناك  اأن  الكرد�شتاين، 
م��ن امل��ر���ش��ح��ني، وه���ي خ��ط��وة ك���ان امل��ف��رت���س اتخاذها 
الآن بعد فتح  ال�شيناريو، لكن  �شابًقا؛ حت�شًبا ملثل هذا 
باب الرت�شح جمدًدا، �شيكون للحزب اأكر من مر�شح، 
اأن  اإىل  م�شرًيا  احلكومة”،  اأرك���ان  با�شتكمال  للم�شي 
بروؤية  ل��ل��خ��روج  مكثفة،  اج��ت��م��اع��ات  �شيعقد  “احلزب 

للمن�شب،  املر�شحني،  من  املزيد  لتقدمي  الكرد�شتاين، 
مقتدى  ي�شم  ال���ذي  الثالثي”  ب�”التفاق  وامل�����ش��ي 

ال�شدر، وم�شعود بارزاين، وحممد احللبو�شي.
من�شب  احللبو�شي  ت�شلم  ع��ل��ى  الت��ف��اق  ه���ذا  وي��ن�����س 
ُي�شند  اأن  على  بالفعل،  ح�شل  ما  وهو  الربملان،  رئا�شة 
الدميقراطي  احل��زب  اإىل  اجلمهورية،  رئي�س  من�شب 
ال��ك��رد���ش��ت��اين، ف��ي��م��ا ي��ت��م ت��ق��دمي م��ر���ش��ح ع���ن الكتلة 

ال�شدرية اإىل من�شب رئا�شة احلكومة.
وتن�شغل الأو�شاط ال�شحفية، يف العراق، ب�شاأن البدلء 
الكرد�شتاين،  الدميقراطي  احل��زب  �شيقدمهم  الذين 
للرئا�شة، عقب انخفا�س حظوظ بارزاين، فيما تتداول 
مر�شحني،  ث��الث��ة  وال�شيا�شية  الإع��الم��ي��ة،  الأو���ش��اط 
نيجريفان  ك��رد���ش��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئ��ي�����س  وه���م  للمن�شب، 
ب��������ارزاين، ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة احل�����ايل ف������وؤاد ح�شني، 

بالإ�شافة اإىل القيادي يف احلزب فا�شل مرياين.

املواقف العن�شرية التي كنت �شحيتها، ميكنني تاأليف 
كتاب«.

حرا�س  ويتبعني  ب���ازدراء  اإيّل  النا�س  “ينظر  واأ���ش��اف 
فت�شتني  واأخ����ريا،  ال�����ش��وب��رم��ارك��ت.  متاجر  يف  الأم���ن 

ال�شرطة عندما طلبت منها بع�س املعلومات«.
فنه،  م��ن  العي�س  لك�شب  الفر�س”  “نق�س  وب�شبب 
غالبا ما يتعني عليه “القيام باأعمال �شغرية اإ�شافية” 

لتغطية نفقاته.
بالن�شبة اإىل با�شليلي مالومالو املتخ�ش�س يف الهجرة 
فاإن  “يونيالب”،  جامعة  يف  وال��ربازي��ل  اإفريقيا  بني 
 55% لأن  ���ش��راوة  “اأكر  ال���ربازي���ل  يف  العن�شرية 

الربازيل. ويعي�س كر  املهاجرين )4878 ريال( يف 
املخدرات  جتار  يفر�س  حيث  ح�شا�شة  اأحياء  يف  منهم 

القانون.
اإفريقي  مهاجر  األ��ف   35 قرابة  يعي�س  املجموع،  ويف 
الأرقام  اأن  يعتقدون  املتخ�ش�شني  لكن  ال��ربازي��ل،  يف 

الفعلية اأعلى من ذلك.
املهاجرين  من  كبريا  ع��ددا  اأي�شا  ال��ربازي��ل  وت�شتقبل 
الهايتيني )اأكر من 150 األفا(، وهم اأي�شا من بني 

املهاجرين الأقل اأجرا.
اإليزيه مبيمبيلي )23 عاما(  الكونغويل  املغني  وقال 
“اإذا رويت كل   2013 الربازيل عام  اإىل  الذي و�شل 

مقبولة،  �شخ�شية  وتقدمي  موحدة 
عليهم  للم�شادقة  احتياط  واآخرين 

من املحكمة الحتادية«.
الك�شف  رف�����س  ال���ذي  الع�شو  وي���رى 
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�شكاي  ا���ش��م��ه  ع��ن 
مع  امل����ربم  ال��ث��الث��ي  “التحالف  اأن 
م��ق��ت��دى ال�����ش��در، واحل��ل��ب��و���ش��ي، ما 
وا�شح،  خ��ط  ول��دي��ه  متما�شًكا،  زال 
العرو�س  ك���ل  ال�����ش��در  رف�����س  ح��ي��ث 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  م��ن  و�شلته  التي 
اأو تفكيك  اإليها،  الأخ��رى، بالنحياز 
اأن  اإىل  م�������ش���رًيا  التحالف”،  ه����ذا 
“اإيران �شعت بكل ثقلها لتفتيت هذا 
التجمع ال�شيا�شي، لكنها مل تتمكن«.

الد�شتور  خ�����رق  م�������ش���األ���ة  واأث���������ارت 
العراقي، وعدم اختيار رئي�س جديد 
غ�شِبا  امل���دد،  ال��وق��ت  يف  للجمهورية 
و�شط  القانونية،  الأو�شاط  يف  وا�شًعا 
ت���������ش����اوؤلت ع����ن ال�����ش��ب��ب ال������ذي دعا 
النواب اإىل عدم ح�شور تلك اجلل�شة 
احلا�شمة. ويقول مراقبون عراقيون، 
ال�شيا�شية  ال��ك��ت��ل  خ����رق  رغ����م  اإن�����ه 
اأن تلك اخلروقات مل تكن  اإل  للد�شتور ب�شكل متكرر، 
الأح�����زاب ع��ن خمارج  ت��ل��ك  اإذ تبحث  ال��و���ش��وح،  ب��ه��ذا 
خالل  ح�شل  م��ا  لكن  متع�شفة،  وتف�شريات  قانونية، 

جل�شة انتخاب الرئي�س، كان فا�شًحا.
“هناك  اأن  ال��ق�����ش��اب،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي جن��م  امل��ح��ل��ل  وي����رى 
الدميقراطي  احل���زب  م��ر���ش��ح  تن�شيب  ع��ل��ى  اإ����ش���راًرا 
�شمن  وه��ذا  للجمهورية،  رئي�ًشا  كان  ��ا  اأيًّ الكرد�شتاين، 
مر�شح  مترير  ذل��ك،  عقب  ليقابله  ال��ث��الث��ي،  الت��ف��اق 

التيار ال�شدري، ملن�شب رئا�شة الوزراء«.
وي�شيف الق�شاب يف ت�شريح ل�”�شكاي نيوز عربية” اأن 
“احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، م�شّر على مترير 
عام  �شيناريو  ب��ت��ك��رار  ي��رغ��ب  ول  ل��ل��رئ��ا���ش��ة،  مر�شحه 
2018، وهو ما يعني اأنه �شيدفع بعدد من املر�شحني 

لهذا املن�شب؛ حت�شًبا لأي طارئ«.

اأو  �شود”  ه����م  ال���ربازي���ل���ي���ني  م����ن 
خال�شيون.

»�أجتاهلهم«
الوحيدة  ال�����دول�����ة  ه����ي  ن���ي���ج���ريي���ا 
يف ال��ع��امل ال��ت��ي ت�شم ع���ددا اأك���رب م��ن ال�����ش��ود مقارنة 
بالربازيل. واأ�شار با�شليلي مالومالو اإىل اأن “م�شكالت 
لتلك  نف�شها  اجل��ذور  لديها  الأفارقة  املهاجرين  دمج 
زالوا  م��ا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  القدامى  العبيد  واجهها  التي 
العبودية  اإلغاء”  وقت  اأو حيوانات يف  اأ�شياء  ُيعتربون 

عام 1888.
%77 من �شحايا جرائم القتل فيه عام  يف بلد كان 
2019 من ال�شود، وفق درا�شة حديثة، فاإن املهاجرين 
للخطر  اأكر عر�شة  كباغامبي  الأفارقة مثل موي�س 
يدافع  لن  اأجنبيا،  العن�شريني، كونه  اأذه��ان  “لأنه يف 

عنه اأحد” وفق الباحث.
من جانبه، قال مودو فال وهو �شنغايل يبلغ 34 عاما 
“اإذا  كوباكابانا  �شاطئ  على  �شم�شية  ن��ظ��ارات  ويبيع 
لتجنب  اأجتاهلهم  اأن  ��ل  اأف�����شّ م�شايقتي  النا�س  ب���داأ 

امل�شكالت«.
يف  �شعوبة  اأج���د  ه��ن��ا.  العمل  ال�شعب  “من  واأ���ش��اف 
قيمة  انخفا�س  ب�شبب  عائلتي  اإىل  الأم����وال  اإر���ش��ال 

الريال مقابل الدولر«.
التجارة  غ���رف���ة  رئ���ي�������س  م���وك���اخ���ي،  روي  واأو������ش�����ح 
الأفارقة  املهاجرين  م��ن  العديد  اأن  الأف��روب��رازي��ل��ي��ة 
ي�شلون اإىل الربازيل “حاملني روح العمل التجاري” 
لكن  الإفريقية،  الأقم�شة  اأو  املالب�س  لبيع  خ�شو�شا 

معظمهم يبقى “حبي�س” القطاع غري الر�شمي.
واأ�شار اإىل اأنه “مل يعد من غري املاألوف روؤية اأ�شخا�س 
وظائف  يف  يعملون  جامعية  ���ش��ه��ادات  على  حا�شلني 
م�شاحة  خبري  ذاك���را  بكثري”  اأق���ل  م��وؤه��الت  تتطلب 
حمل  يف  يعمل  ومهند�شا  ال��ف��ن��ادق  تنظيف  يف  يعمل 

�شوبرماركت.
هي  كباغامبي  موي�س  قتل  عملية  ف��اإن  اإليه،  بالن�شبة 
العن�شرية  ت�شببها  التي  للم�شكالت  ماأ�شوي  “جت�شيد 

يف الربازيل«.

تداعيات جديدة ل�صراع االإخوان.. كيف انهار امل�صروع االقت�صادي؟
•• عوا�صم-وكاالت

رك�������زت درا������ش�����ة ح���دي���ث���ة �����ش����ادرة 
لال�شت�شارات  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  ع��ن 
جديد  م���ل���م���ح  ع���ل���ى  وال����ب����ح����وث، 
تنظيم  داخ�����ل  امل���ح���ت���دم  ل��ل�����ش��راع 
الإخ���������وان، ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ل��ف امل����ايل، 
انهيار  اح���ت���م���الت  اإىل  م�������ش���رية 
للجماعة يف  الق��ت�����ش��ادي  امل�����ش��روع 
املحتدم بني جبهتي  ال�شراع  �شوء 

لندن واإ�شطنبول.
حتت  امل����ن���������ش����ورة  درا�����ش����ت����ه����ا  ويف 
وال�شلطة..  امل���ال  “�شراع  ع��ن��وان 
املرتقبة  ال���������ش����ي����ن����اري����وه����ات  م�����ا 
الأزمة  الإخ��وان يف �شوء  لقت�شاد 
الراهنة؟”، ترى الباحثة املخت�شة 

اأنه  عمار،  ر�شا  ال�شيا�شي  بالإ�شالم 
الطاحنة  امل��ع��رك��ة  ه���ذه  خ�����ش��م  يف 
لندن  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ج��ب��ه��ت��ي  ب����ني 
املر�شد  ب���اأع���م���ال  ال���ق���ائ���م  ب���ق���ي���ادة 
العام للجماعة اإبراهيم منري وهو 
الأمني العام للتنظيم الدويل، ويف 
ح�شني  حم��م��ود  بقيادة  اإ�شطنبول 
م�شر  اإخ����������وان  م�����ن  وجم����م����وع����ة 
اأعقاب عام  اإىل تركيا، يف  الهاربني 
لل�شراع  املايل  البعد  بات   ،2013
ح����ا�����ش����را ب�����ق�����وة، رغ������م احل���ر����س 
ال�شديد من جانب قيادات التنظيم 
اأن  لالإبقاء على �شريته، خوفا من 
التي  الأم��ن��ي��ة  امل��الح��ق��ات  ت�شيبه 
ت��واج��ه��ه��ا اجل��م��اع��ة يف ع����دة دول 
ت�شنفها تنظيما اإرهابيا، اأبرزها يف 

والإمارات  م�شر  العربي:  النطاق 
وال�شعودية. وبح�شب الدرا�شة، فاإن 
اجلماعة تعي�س اأزمة طاحنة تتعلق 
باإدارة مواردها املالية بالتزامن مع 
املتعلقة  الداخلية،  الأزم���ة  تداعي 
والت�شييقات  جهة  م��ن  ب��ال�����ش��راع 
ن�شاط  ع��ل��ى  وال�شيا�شية  الأم��ن��ي��ة 

التنظيم من جهة اأخرى.
املنظومة  اأن  ال����درا�����ش����ة  وت�������رى 
القت�شادية لالإخوان تتاأثر بحالة 
التف�شخ التنظيمي وتاآكل الثقة بني 
ال�شفة  ون��زع  وال��ق��ي��ادات،  القواعد 
القيادات  عن  والدعوية،  الروحية 
املتناحرة على ال�شلطة واملال، وذلك 
���ش��ي��ك��ون ل���ه ت���اأث���ريه امل��ب��ا���ش��ر على 
حجم امل�شاهمات الفردية، واإحجام 

القواعد عن تقدمي ال�شرتاكات اأو 
قد  الأزم���ة  اأن  “خا�شة  التربعات 
ك�شفت جانبا مظلما يتعلق بالف�شاد 
اجلماعة،  داخ����ل  وال��ت��م��ي��ي��ز  امل����ايل 
مثال على ذلك، التهامات املوجهة 
الإخوان  ملحمود ح�شني من جانب 
اأنف�شهم، با�شتغالل من�شبه ال�شابق 
لال�شتيالء  للجماعة  ع��ام  ك��اأم��ني 
كانت  ال��ت��ي  التنظيم  اأم�����وال  ع��ل��ى 
حت��ت ي��دي��ه، والم��ت��ن��اع ع��ن اإر�شال 
الأ�شر  لبع�س  ال�شهرية  امل�شاعدات 
الدرا�شة  وو���ش��ع��ت  الإخ����وان����ي����ة«. 
�شيناريوهات تتعلق مب�شتقبل  عدة 
م��ن��ظ��وم��ة الق��ت�����ش��اد الإخ�������واين، 
لنقل  اجل��م��اع��ة  ت��ل��ج��اأ  اأن  اأب���رزه���ا 
متثل  م���ن���اط���ق  يف  ا����ش���ت���ث���م���ارات���ه���ا 

منها  ج�����دي�����دة،  اآم�����ن�����ة  م���������الذات 
مثل  اآ�شيا  دول  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
اإفريقيا،  ����ش���رق  ودول  م��ال��ي��زي��ا، 
ب��دي��ال ع���ن ت��رك��ي��ا واأوروب��������ا، على 
اأن ت��ظ��ل ال���ش��ت��ث��م��ارات ق��ائ��م��ة يف 
ب�شكل  ل��ي�����س  ل���ك���ن  ال��������دول  ه�����ذه 
ك��ب��ري ك��م��ا ك���ان يف ال�����ش��اب��ق. ووفق 
الإ�شبانية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  ت��ق��ري��ر 
ال��ذي �شدر م��وؤخ��را، ف��اإن “تنظيم 
الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثري 
من الأ�شول التي ميلكها، يف اأوروبا 
اإقليم  اإىل  ف��رن�����ش��ا،  وخ�����ش��و���ش��ا 
احلكومة  مم��ار���ش��ة  بعد  كتالونيا، 
على  ك��ب��رية  �شغوطات  الفرن�شية 
ال�شيناريو  اأم����ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م«.  ق����ادة 
اأحد  ي��ن��ج��ح  ب����اأن  فيتعلق  ال���ث���اين، 

الكتل  ت�شفية  يف  ال�����ش��راع  ط���ريف 
املناه�شة، وح�شم ال�شراع ل�شاحله، 
وب��ال��ت��ايل ���ش��م م��ن��ظ��وم��ة الإع���الم 
والق��ت�����ش��اد حت��ت ���ش��ي��ط��رت��ه، وهو 
احتمال �شعيف لعدة اأ�شباب بح�شب 
الدرا�شة؛ الأول: اأن ال�شراع ممتد 
�شتبقى  ان��ت��ه��ى  اإذا  ح��ت��ى  ومتعمق 
اأن رجال  اآث��اره م�شتمرة، والثاين: 
امل�����ال يف اجل��م��اع��ة م��ن��ق�����ش��م��ون يف 
ت���اأي���ي���د ك����ال ال���ط���رف���ني وم����ع����اداة 
الطرف الآخر ما يعني اأن ال�شراع 
���ش��ي��ت��ج��دد دائ����م����ا، وال���ث���ال���ث: هو 
ظل  يف  التنظيمي  الإط���ار  ه�شا�شة 
الأزم��ات املتالحقة وهو كما ذكرنا 
مت�شل اإىل حد كبري باحلفاظ على 

منظومة القت�شاد.
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العقوبات  م��ن  ا�شتثناءات  على  احل�شول  الأوروب���ي���ة  وال�����ش��رك��ات  وال�شينيني 
الأمريكية، حتى ولو انخرطوا يف ن�شاطات مع بع�س النواحي املدنية للربنامج 
النووي الإيراين ال�شلمي. ولفتت ال�شحيفة اإىل اأن خماطر الف�شل بادية اأي�شاً. 
وكثف  اتفاق.  اأي  معار�شتهم  اأكر يف  ال�شوت  يرفعون  الأمريكيون  وال�شقور 
احلوثيون يف اليمن املتحالفني مع اإيران هجماتهم بال�شواريخ وامل�شريات على 
دولة الإمارات العربية املتحدة. ودفع هذا يف املقابل اإىل ن�شر مدمرة اأمريكية 
ومقاتالت متطورة، لإر�شال اإ�شارة حتذير �شمنية اإىل اإيران. وجتري اإ�شرائيل 
تدريبات على ق�شف من�شاآت نووية اإيرانية. وذكرت ال�شحيفة اأن خطة العمل 
حد  اإىل  قيدت  قد  النووي،  بالإتفاق  اخت�شاراً  تعرف  التي  ال�شاملة  امل�شرتكة 
الكثري من  التفتي�س يف مقابل رفع  الإي��راين وع��ززت  النووي  كبري الربنامج 
العقوبات عن اإيران. لكن اإ�شرائيل وحتى بع�س الدميوقراطيني نددوا بالإتفاق 
الذي كان يتيح لإيران معاودة تخ�شيب الأورانيوم على نطاق وا�شع بعد 15 

راأ�س  و�شع  )اإن  النووي.  التفاق  كانت حتتاجها يف ظل  التي  ال�شنة  مدة  من 
نووي على �شاروخ ي�شتغرق من عام اإىل عامني(. ولذلك، تلح اأمريكا على اأن 
املحادثات قد دخلت مرحلة “انتهاء اللعبة”. واإذا مل يتم التوقيع على اتفاق يف 
وقت قريب، فاإن اأي اتفاق يف ما بعد �شيفقد قيمته. وكلما طال وقت املفاو�شات، 
فاإن اآجال القيود املفرو�شة مبوجب خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة، �شتنتهي. 
وحتى يف الوقت احلا�شر، فاإنه يف حال العودة اإىل التفاق، فلن تكون هناك �شنة 
اإي��ران والعتبة النووية، وفق ما يقر كبري املفاو�شني الأمريكيني  فا�شلة بني 
روبرت مايل. وبالن�شبة اإىل الإيرانيني، فاإن الإتفاق النووي يفقد قيمته اأي�شاً. 
اإذ اإن اأي رفع للعقوبات الأمريكية �شيكون موؤقتاً، اإذا ما مت الأخذ يف العتبار 
اأن الرئي�س احلايل جو بايدن قد ل يبقى يف البيت الأبي�س عام 2025. ومن 
اأو حتى اأي رئي�س جمهوري اآخر، �شيتعر�س ل�شغوط  املمكن اأن يعود ترامب، 
قوية كي يخرج من التفاق. ورف�س املفاو�شون الأمريكيون املطالب الإيرانية 
اإن��ه ل ميكن  وقالوا  العقوبات جم��دداً.  فر�س  بعدم  �شمانات  على  باحل�شول 
بايدن اأن يلزم خلفه، واإن اأف�شل ما ي�شتطيع تقدميه هو وعد بالتزام التفاق 

طاملا اإيران ملتزمة به.

•• لندن-وكاالت

التناف�س  فيه  ي��زداد  ع��امل  يف  اأن��ه  الربيطانية،  “اإيكونومي�شت”  جملة  كتبت 
القوى  ف���اإن  منهما-  واأب��ع��د  وت��اي��وان  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  -بالن�شبة  اجليو�شيا�شي 
الكربى كانت قادرة على الأقل على التعاون يف اجلهود الديبلوما�شية لإحتواء 
عالية،  الف�شل  احتمالت  اأن  ي��رون  املت�شائمون  الإي����راين.  ال��ن��ووي  الربنامج 
لأنها  بها،  تتمتع  التي  الأف�شلية  من  �شت�شتفيد  اإي��ران  اأن  العتبار  يف  اآخذين 
مقتنعة باأن اأمريكا لن تذهب اإىل احلربوبعد ثماين جولت من املفاو�شات يف 
فيينا، فهل تتمكن هذه القوى من اإحياء الإتفاق النووي الذي مت التوقيع عليه 
2015، وتخلى عنه خلفه دونالد ترامب بعد  اأوباما عام  ب��اراك  اإب��ان رئا�شة 
ثالثة اأعوام؟ تبدو جولة املفاو�شات التي اأ�شتوؤنفت الثلثاء حا�شمة. ومل يكن 
اأنهم مل يكونوا  اأقرب اإىل حتقيق اخرتاق مما هم عليه الآن، كما  املفاو�شون 
اأحد امل�شادر. وامل�شوؤولون  اإىل الإخفاق مما هم عليه الآن، وفق ما قال  اأقرب 
اتفاق.  اإىل  التو�شل  باحتمال  ملحوظ  ن��ح��ٍو  على  مت�شجعون  الأم��ري��ك��ي��ون 
وكبادرة على ح�شن النية، اأعلنت اأمريكا الأ�شبوع املا�شي، اأنه يف اإمكان الرو�س 

عاماً ول يرغمها على و�شع حد لربناجمها ال�شاروخي البالي�شتي اأو تدخلها 
يف النزاعات الإقليمية. وو�شف ترامب التفاق باأنه “الأ�شواأ من نوعه”، وعمد 
اإىل فر�س دفعات من العقوبات على اإيران يف �شياق حملة “ال�شغط الأق�شى«. 
الن�شطارية  امل���واد  الأوران����ي����وم-اأي  تخ�شيب  م��ن  اإي���ران  �شرعت  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الالزمة للمفاعالت النووية ول�شنع القنابل. ورفعت درجة التخ�شيب اإىل 60 
يف املئة، اأي اأقل ب�شعرة من الدرجة الالزمة ل�شنع �شالح نووي. كما اأنها حولت 
غاز الأورانيوم املخ�شب اإىل معدن الأورانيوم-الذي ي�شتخدم على الأرجح يف 
القنابل- كما اأن طهران عرقلت عمل مفت�شي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
الوحيد  البلد  هي  اإي��ران  اأن  اإىل  غرو�شي  رافاييل  للوكالة  العام  املدير  ولفت 
اأ�شلحة نووية، ويخ�شب الأورانيوم بهذه الن�شبة العالية. وقد  الذي ل ميلك 
التي  املرحلة  ال��ن��ووي��ة-اأي  العتبة  لبلوغ  اإي��ران  حتتاجه  ال��ذي  الوقت  تناق�س 
متكنها من �شنع �شالح نووي من املواد الن�شطارية- اإىل �شهر، اأي اأق�شر بكثري 

اإيكونومي�صت: نهاية »اللعبة« تقرتب يف فيينا 

الغالبية؟ هذا لي�س دور  اأراء خمتلفة عن موقف  لهم 
لأع�����ش��اء جمهوريني  ك��ان  وق��د  احل��زب اجلمهوري”. 

اآخرين يف احلزب اجلمهوري املوقف نف�شه.
وليز ت�شيني واآدم كينزينغر هما اجلمهوريان الوحيدان 
امل�شاركان يف اللجنة الربملانية التي حتاول القاء ال�شوء 
على ت�شرفات دونالد ترامب خالل الهجوم على مقر 
موؤمتره  خ��الل  اجلمهوري  احل��زب  وق��رر  الكونغر�س. 
اإياهما  متهما  لهما  ت��وب��ي��خ  ت��وج��ي��ه  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع 

بت�شرف “مدمر للحزب اجلمهوري وجمهوريتنا«.
وداف��ع��ت اإح����دى امل�����ش��وؤولت اجل��م��ه��وري��ات يف جمل�س 
ال��ن��واب ع��ن ال��ق��رار ال��ث��الث��اء. وق��ال��ت اإل��ي��ز �شتيفانيك 

“يحق للحزب اجلمهوري اتخاذ اإجراءات«.
لكنها اأ�شارت اإىل اأن اجلمهوريني يف جمل�س النواب مل 
يقرروا بعد اإن كانوا �شيتخذون اإجراءات عقابية اأخرى 

يف حق النائبني.

•• وا�صنطن-اأ ف ب
قبل اأ�شهر من انتخابات ن�شف الولية بدت ال�شخ�شيات 
منق�شمة  الأمريكي  الكونغر�س  يف  البارزة  اجلمهورية 
اأكر من اأي وقت م�شى حول طرق تناول هجوم ان�شار 

دونالد ترامب على مبنى الكابيتول.
ف��ق��د اأث�����ار ق����رار احل����زب اجل��م��ه��وري و���ش��ف اأح����داث 
اأنها  على   2021 الثاين-يناير  ك��ان��ون  م��ن  ال�شاد�س 
اإىل  وتوجيه توبيخ �شيا�شي  “تعبري �شيا�شي م�شروع” 
الرئي�س  دور  يف  يحققان  اثنني  جمهوريني  برملانيني 
يف  امتعا�شا  الكونغر�س،  مقر  على  الهجوم  يف  ال�شابق 

�شفوف اجلمهوريني.
ميت�س  ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريني  زعيم  واأو�شح 
احلزب  اأن  ه��ل  ه��و  ي��ط��رح  ال���ذي  “ال�شوؤال  م��اك��ون��ي��ل 
اجلمهوري عليه اأن ينتقد اع�شاء يف احلزب قد يكون 

 •• كييف-اأ ف ب

جنوب  يف  م���اري���ن���ك���ا  م���دي���ن���ة  يف 
مواقع  تختبئ  اأوك���ران���ي���ا،  ���ش��رق 
لالنف�شاليني  ت��اب��ع��ة  ع�����ش��ك��ري��ة 
منازل  ب����ني  ل���رو����ش���ي���ا  امل����وال����ني 
وح��دائ��ق دّم��ره��ا ال��ق�����ش��ف، وهي 
اإليها  ينتمي  التي  للوحدة  تابعة 
بوت�شمان )49 عاًما( الذي يقول 
ُمربك،  ج�����ًدا،  ه����ادئ  “الو�شع 

وكاأنه هدوء ي�شبق العا�شفة«.
ينت�شر اجلندي الأوكراين امللقب 
التي  م��اري��ن��ك��ا  يف  “بوت�شمان” 
تتعّر�س مواقعها لنريان قذائف 
قرب  اليدوية،  والقنابل  ال��ه��اون 
النف�شاليني  معقل  دونيت�شك، 

املوالني لرو�شيا.
اوكرانيا،  ���ش��رق  يف  اجلبهة  على 
باتت نريان العدو اأقّل غزارة مما 
كانت عليه يف اخلريف، ما ي�شكل 
مفارقة يف وقت تتهم فيه الدول 
الغربية مو�شكو بالتح�شري لغزو 

اأوكرانيا.
يرتدي  وه��و  بوت�شمان،  ويف�ّشر 
الر�شا�س  م����ن  واق����ي����ة  �����ش����رتة 
يراقب مبنظار  وهو  اأبي�س  وزًي��ا 
مواقع النف�شاليني التي غطتها 
الثلوج عى بعد اأقل من كيلومرت 
واحد، “كانوا مينعوننا من النوم 
الو�شع  لكن  وجباتنا،  ويف�شدون 

هادئ الآن«.
اأوكرانيا حربا منذ  وي�شهد �شرق 
النف�شاليني  م��ع   2014 ال��ع��ام 

•• عوا�صم-وكاالت

م�����ش��اع��ي��ه لنزع  ال���غ���رب  ي���وا����ش���ل 
اأوكرانيا ورو�شيا  الأزمة بني  فتيل 
الدبلوما�شية،  ال��ط��رق  خ��الل  م��ن 
البع�س  ي��ط��رح  ال����ذي  ال���وق���ت  يف 
الغزو  ت���داع���ي���ات  ع����ن  ت���������ش����اوؤلت 
ي�شدد  ح��ي��ث  امل��ح��ت��م��ل،  ال���رو����ش���ي 
الأوروبية  ال��ق��ارة  اأن  ع��ل��ى  ه����وؤلء 

�شتكون اأول من يكتوي بناره.
اأم�س  ووف��ق �شحف عربية �شادرة 
الرو�شي  الت�شعيد  اإن  ال��ث��الث��اء 
ل��ت��ه��دي��دات��ه��ا ���ش��ده��ا م���رة اأخ���رى 
باتت م�شادر الطاقة اأحدث �شالح 
يف ���ش��ي��اق ه���ذه الأزم�����ة م��ن طرف 

مو�شكو.

تفجر �لأو�شاع
اإن  “العرب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق�������ال 
% من   40 ن��ح��و  ت�����زود  رو����ش���ي���ا 
الغاز الطبيعي لالحتاد الأوروبي، 
الغاز  بريطانيا  ت�شرتي  ل  وبينما 
الرو�شي بطريقة مبا�شرة، اإل اأنها 
نف�س  من  وج��زء  بالقارة  مرتبطة 
ال�شوق. وارتفعت اأ�شعار الغاز يف كل 
م�شتويات  اإىل  والعامل  اأوروب��ا  من 
قيا�شية منذ �شهر �شبتمرب-اأيلول، 
اأ�شعار  ارت��ف��اع  اإىل  ا  اأي�شً اأدى  مم��ا 
اأعلى  اإىل  ال����ق����ارة  يف  ال���ك���ه���رب���اء 

م�شتوياتها على الإطالق.
ون��ق��ل��ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن روب����ن اإم 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وه����و  م��ي��ل��ز، 
ل�����ش��رك��ة ق���م���ر ل��ل��ط��اق��ة وم���وؤل���ف 
النفط”،  اأزم����ة  “اأ�شطورة  ك��ت��اب 
رو�شيا  ب��ني  ج��دي��د  ن����زاع  “اأي  اإن 
قطع  اإىل  ي������وؤدي  ق���د  واأوك����ران����ي����ا 
اإم������دادات ال��ط��اق��ة الأوروب���ي���ة من 
خ��الل ث��الث ط��رق، فمن الوا�شح 

اأن  م���ن اجل��ان��ب��ني مي��ك��ن  اأًي������ا  اأن 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  ال�����ش��رر  ي��ل��ح��ق 
الإلكرتونية  الهجمات  خالل  من 
التخريب  و�شي�شمل  التخريب،  اأو 
الرئي�شية  ال��غ��از  اأن��اب��ي��ب  خ��ط��وط 
التي متر عرب اأوكرانيا والتي تنقل 
حالًيا حوايل 13 % من اإجمايل 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  اأوروب��������ا،  واردات 
ال��ف��رع اجل��ن��وب��ي م��ن خ��ط اأنابيب 
الذي مير عرب  “دروزبا”،  النفط 
بيالرو�شيا اإىل غرب اأوكرانيا واإىل 

�شلوفاكيا والت�شيك واملجر«.
“الطريقة  اأن  م��ل��ي��ز  اإم  واأو����ش���ح 
رو�شيا  ت��ق��ط��ع  اأن  ه����ي  ال���ث���ان���ي���ة 
الإم��������دادات ع���ن ع��م��د ك��ج��زء من 
ال�شيا�شية،  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  عمليتها 
��ا ع��ل��ى الغاز  و���ش��ي��وؤث��ر ذل���ك اأي�����شً
القادم عرب بيالرو�شيا اإىل بولندا، 
وخط اأنابيب ‘نورد �شرتمي’ حتت 
بحر البلطيق مبا�شرة واملتجه اإىل 
اأن��اب��ي��ب نورد  اأمل��ان��ي��ا، ويعترب خ��ط 
����ش���رتمي 2 اجل���دي���د ج����اه����زاً من 
ال��ف��ن��ي��ة، وال����ذي �شيحل  ال��ن��اح��ي��ة 
تعرب  ال��ت��ي  الكميات  معظم  حم��ل 
من اأوكرانيا، ولكن مل تتم املوافقة 
لبدء  اأملانيا  قبل  قانونيا من  عليه 

العمليات.
الأزمة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
ب�شبب  تت�شاعد  التي  الأوك��ران��ي��ة 
عدم التو�شل اإىل اتفاق مع رو�شيا 
يحول دون غزوها لأوكرانيا ت�شع 
بالن�شبة  ح��ا���ش��م  م��وق��ع  يف  ك��ي��ي��ف 
تعاين  ال���ت���ي  ال���ط���اق���ة  اأزم������ة  اإىل 
منها اأوروبا، حيث �شيف�شي تفجر 

م�شوؤوليته  اأن  وي����رى  ال�����ش��ج��اع��ة 
املزدوجة توفر له قاعدة و�شرعية 
ال����ت����ح����رك م���ت�������ش���ائ���اًل: م�����ن هي 
لديها  التي  الأوروب��ي��ة  ال�شخ�شية 
والقدرة  ال���ك���ايف  وال�����وزن  اخل����ربة 
للقيام  ب��وت��ني  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  على 
اأن  به ماكرون؟ وجوابه  يقوم  مبا 
امل�شت�شارة الأملانية ال�شابقة، اأجنيال 
حتمل  مب�شتطاعها  ك��ان  م��ريك��ل، 
اأولف  خليفتها  بينما  العبء  ه��ذا 
اليوم، من  �شولتز مل يتمكن حتى 
فر�س نف�شه على امل�شرح ال�شيا�شي 
يف  خربته  واأن  والعاملي  الأوروب����ي 
ما  ال��ي��وم،  حتى  الدولية،  ال�شوؤون 

زالت حمدودة.

�أ�شابيع حا�شمة
وقالت �شحيفة “النهار” اإن هذه 
الأج�������واء امل�����ش��ح��ون��ة ع��ل��ى اأب�����واب 
ات�شال  ت�����ش��اوره يف  وب��ع��د  اأوروب������ا 
املا�شي  الأربعاء  بايدن  مع  هاتفي 
ات�شالت  وب���ع���د  امل���و����ش���وع  ح����ول 
الرئي�س  اأول��ه��م  املعنيني  م��ع  ع��دة 
زيلن�شكي  ف���الدمي���ري  الأوك�������راين 
الذي  بوتني  فالدميري  والرو�شي 
حت��دث معه م��رت��ني م��ط��وًل، ومع 
امل��ج��ل�����س الأوروب�������ي �شارل  رئ��ي�����س 
مي�شال وروؤ�شاء بولندا اندريه دودا 
ماكرون  قرر  وهنغاريا،  وليتوانيا 

اأن يقوم مبهمته خلف�س التوتر.
ماكرون  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
ي��ع��ت��زم ت��ك��ث��ي��ف م�����ش��اورات��ه خالل 
م��ه��م��ت��ه وه���و ع����ازم ع��ل��ى جناحها 
ورئي�شاً  ف��رن�����ش��ا  رئ��ي�����س  ب�����ش��ف��ت��ه 

املوالني لرو�شيا اأ�شفرت عن اأكر 
من 13 األف قتيل.

كانت  ال����ت����ي  رو�����ش����ي����ا  وُت����ع����ت����رب 
���ش��ب��ه ج���زي���رة القرم  ق���د ���ش��م��ت 
نف�شه،  ال����ع����ام  يف  الأوك�����ران�����ي�����ة 
رغم  ال�شراع  ه��ذا  على  املحّر�س 
اأن  امل��ت��وّق��ع  وم���ن  ل��ذل��ك.  نفيها 
رئي�شًيا  دوًرا  النف�شاليون  يلعب 
يف نزاع حمتمل جديد قد تبداأه 

رو�شيا.
اأك��ر من  رو�شيا  وبعدما ح�شدت 

مئة األف جندي عند حدودها مع 
اأوكرانيا، مير اجلنود واأقرباوؤهم 

بفرتة ع�شيبة.
ويقول بوت�شمان “اإّنه اأمر �شعب 
“اإن  م�����ش��ي��ًف��ا  املعنويات”  ع��ل��ى 
جًدا.  مقلقة  العائالت  ات�شالت 

يجب اأن اأُطمئنهم«.
يتدّرب  ال�����ش��غ��وط��ات،  ومل��واج��ه��ة 
ب”�شيت�س”  ملقب  اآخ���ر  ج��ن��دي 
الأثقال  م�شتخدما  ع��اًم��ا(   39(
ومعّدات بدائية يف قاعة ريا�شية 

اأق���ي���م���ت ع��ل��ى وج����ه ال�����ش��رع��ة يف 
حظرية ت�شّررت من الق�شف.

داخ����ل  م����ن  “�شيت�س”  وي����ق����ول 
ح���ًدا  ن�����ش��ع  اأن  “يجب  خ��ن��دق��ه 
اأو  لهذه احلرب مب�شاعدة حلفاء 

باأنف�شنا، بكل ال�ُشبل املُتاحة«.
ح��دوث غزو  اأن يف حالة  ويعتقد 
رو����ش���ي، ���ش��ي��ت��م��ّك��ن اجل��ي�����س من 
القوات  اأن  اإىل  م�شرًيا  املواجهة، 
الأوكرانية اأكر خربة مما كانت 

عليه يف 2014.

يعتقد  “رمّبا  ���ش��ي��ت�����س  وي���ق���ول 
بوتني، مثل جمنون عجوز، اأنهم 
كييف  اإىل  الو�شول  ي�شتطيعون 

يف غ�شون يومني. فلُيحاول!«
يف  اإيقافهم  م��ن  “متّكّنا  وُي��ت��اب��ع 
اإّل  2014 فيما مل نكن نرتدي 
نعال خفيفة وكان على كّل مّنا اأن 
يجد �شالحه اخلا�س. نحن الآن 

جي�س قوي جًدا«.
واأع��ل��ن��ت اأوك���ران���ي���ا  اأم�����س الأول 
الأ�شهر  يف  ت��ل��ّق��ت  اأن���ه���ا  الث���ن���ني 
الأخ���رية اأك��ر من األ��ف ط��ّن من 
الع�شكرية  وامل����ع����ّدات  الأ���ش��ل��ح��ة 

بقيمة 1،5 مليار دولر تقريًبا.
حاجة  ثمة  اأن  بوت�شمان  ويعترب 
ل��ل��م��زي��د، ل ���ش��ّي��م��ا ع�����ددا اأك���رب 
للدبابات  امل�����ش��ادة  الأ�شلحة  م��ن 
وال�شواريخ املّوجهة، فيما رو�شيا 
ترى اأن دعم الغربيني لأوكرانيا 
عند  ت��ه��دي��دا  ي�شكل  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 

حدودها.
ت�شل  اأن  “يجب  الع�شكري  يتابع 
امل�شاعدة بكل الأ�شكال من معنوية 

وماّدية، وع�شكرية و�شيا�شية«.
ال�شيناريو  اأن  بوت�شمان  وي���رى 
�شيناريو  ه��و  جتّنبه  يريد  ال��ذي 
العام 2008 حني غلبت مو�شكو 

جورجيا ب�شكل �شاحق.
ويقول “اإذا مل يتّحرك الغربيون 
“قلقهم”  ب������اإب������داء  واك����ت����ف����وا 
ح�����ش��ل يف  م��ث��ل��م��ا  ال���و����ش���ع،  اإزاء 
الأمر  �شينتهي  ج��ورج��ي��ا،  ح��ال��ة 

بالدموع«.

 – الرو�شية  احل��دود  على  الو�شع 
الإم����دادات  قطع  اإىل  الأوك��ران��ي��ة 

عن القارة الأوروبية.

رهان �شعب
“ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  ف��ي��م��ا 
الفرن�شي  الرئي�س  اأن  الأو�شط” 
البحث  يف  انغما�شاً  الأك���ر  ي��ب��دو 
على  الت�شعيد  خلف�س  �شبيل  عن 
الأوكرانية   - ال��رو���ش��ي��ة  احل����دود 
وب���ني رو���ش��ي��ا وال���غ���رب ك��م��ا يبدو 
الأكر مت�شكاً بلعب دور »الو�شيط« 
اإن ب�شفته رئي�شاً لفرن�شا اأو رئي�شاً 

يقوم به ماكرون “رهان �شعب اإل 
ماكرون  طبع  �شياق  يف  يندرج  اأن��ه 
الذي خربناه يف �شنوات رئا�شته”. 
وي�شيف اأن ماكرون خا�س رهانني 
الأول،  النجاح:  فيهما  يحالفه  مل 
عندما و�شع كامل ثقله للجمع اأو 
على الأقل للتوا�شل بني الرئي�شني 
بخ�شو�س  والإي�����راين  الأم��ري��ك��ي 
امل��ل��ف ال��ن��ووي وك���ان ي��راأ���س وقتها 
جمموعة   ”2019 ع������ام  “يف 
ال�شبع ومل تف�س و�شاطته اإىل اأي 
دبلوما�شي  م�شدر  واأث��ن��ي  نتيجة. 
اآخ���������ر ع����ل����ى م�������ب�������ادرة م�����اك�����رون 

الأوروب�����ي.  ل��الحت��اد  اأ���ش��ه��ر  ل�شتة 
ورغ����م اأن اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون مل 
غربي  »ت��ك��ل��ي��ف«  ع��ل��ى  ي�شتح�شل 
ر�شمي للقيام بهذه املهمة ال�شاقة، 
فاإنه احتاط �شلفاً لالتهامات التي 
اإل��ي��ه م��ن خالل  اأن ت��وج��ه  مي��ك��ن 
تركزت  مكثفة  م�����ش��اورات  اإج�����راء 
الرئي�شني  على  الأوىل  ب��ال��درج��ة 
وتو�شعت  والأوك������راين  الأم��ري��ك��ي 
وروؤ�شاء  الأمل��اين  امل�شت�شار  لت�شمل 
ورئي�س  ال��ث��الث��ة  ال��ب��ل��ط��ي��ق  دول 
ورئي�س  ال����ربي����ط����اين  ال������������وزراء 
امل��ج��ل�����س الأوروب����������ي واأم�������ني عام 

احللف الأطل�شي وقادة اآخرين من 
�شرق وو�شط اأوروبا.

واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن كل هذه 
ك��اف��ي��ة لتمكني  ل��ي�����ش��ت  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
يف  النجاح  من  الفرن�شي  الرئي�س 
مهمة تبدو يف غاية ال�شعوبة وذات 
نتائج متعددة الأبعاد مبا فيها على 
يقرتب  ح��ي��ث  ال��داخ��ل��ي  ال�شعيد 
التي  الرئا�شية  النتخابات  موعد 
 10 يف  الأوىل  جولتها  �شتجرى 

اأبريل “ني�شان” القادم.
�شابق  ف���رن�������ش���ي  ����ش���ف���ري  وي����ق����ول 
حتدثت اإليه ال�شرق الأو�شط اإن ما 

ت�شلمه  فمنذ  الأوروب����ي،  ل��الحت��اد 
ال���رئ���ا����ش���ة ي���ق���ول ب��ا���ش��ت��م��رار اإن���ه 

يف�شل احلوار مع بوتني.
على  احل�شول  ماكرون  و�شيحاول 
تعهد من بوتني بتخفيف الت�شعيد 
اأن  قبل  التوتر  وخف�س  الع�شكري 
زيلن�شكي  للقاء  كييف  اىل  يتوجه 

وليبلغه نتيجة حواره مع بوتني.
بوتني  اأن  اإىل  الأج�������واء  وت�����ش��ري 
الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  اىل  ب��ح��اج��ة 
معه.  القطيعة  ع��دم  اإىل  وي�شعى 
مبعوثه  م����اك����رون  اأر�����ش����ل  وك������ان 
اخل������ا�������س، ب����ي����ري ف����ي����م����ون، وه����و 
عمل  م��رم��وق  فرن�شي  دبلوما�شي 
ال���راح���ل جاك  ال��رئ��ي�����س  يف ع��ه��د 
����ش���رياك ال�����ذي ك����ان ع��ل��ى عالقة 
اأي�شاً  وه�����و  ب����وت����ني،  م����ع  مم���ي���زة 
وا�شنطن ومو�شكو  �شابق يف  �شفري 
والحت���اد الأوروب���ي ومدير مكتب 
دومينيك  اآن���ذاك  اخلارجية  وزي��ر 
دو فيلبان. كما اأن امل�شت�شار الأملاين 
ب����دوره  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي  ���ش��ول��ت��ز  اأولف 
-فرباير  ���ش��ب��اط   17 يف  ب���وت���ني 
وا���ش��ن��ط��ن حيث  اىل  زي������ارة  ب��ع��د 
ال�شحيفة  واأك���دت  ب��اي��دن.  يلتقي 
اأن الأ�شابيع املقبلة �شتكون حا�شمة 
بالن�شبة للو�شع الع�شكري الرو�شي 
على حدود اأوكرانيا و�شتظهر ماذا 
ي��ج��ول يف ذه��ن ب��وت��ني وه��ل ينوي 
بغزوها  اأوك��ران��ي��ا  ا���ش��رتج��اع  فعاًل 
ال��ت��ح��ذي��رات؟ فالتهديد  ك��ل  رغ��م 
والأوروبية  الأمرريكية  بالعقوبات 
ج�������دي وال�����و������ش�����ع الق����ت���������ش����ادي 
بوتني  لدى  اأن  ولو  �شيئ  الرو�شي 
عائدات كربى من العملة ال�شعبة 
النفط  برميل  �شعر  ب�شبب  حالياً 
 93 اأك��ر م��ن  املرتفع وال���ذي بلغ 

دولراً الأ�شبوع املا�شي.

�صرق اأوكرانيا.. هدوء ي�صبق العا�صفة

�صحف عربية: اأوروبا اأمام »رهان �صعب« الحتواء االأزمة االأوكرانية

ماكرون االأوفر حظا يف االنتخابات الرئا�صية الفرن�صية ن�صف مليون وفاة بكوفيد يف العامل منذ اكت�صاف »اأوميكرون« 
•• جنيف-اأ ف ب

اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية ت�شجيل ن�شف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 
م��ن��ذ اك��ت�����ش��اف امل��ت��ح��ورة اأوم��ي��ك��رون م��ن ف��ريو���س ك���ورون���ا، وو���ش��ف��ت هذه 

احل�شيلة باأنها “اأكر من ماأ�شاوية«.
وقال مدير اإدارة احلوادث يف املنظمة عبدي حممود اإنه مت ت�شجيل 130 
اأوميكرون متحورة  اإع��الن  العامل منذ  األف وفاة يف  اإ�شابة و500  مليون 

مثرية للقلق اأواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب.
ومنذ ذلك احلني جتاوزت اأوميكرون املتحورة دلتا ب�شرعة لت�شبح الطاغية 

يف العامل كونها اأ�شرع انت�شارا، مع اأنه بدا اأن اأعرا�شها املر�شية اأقل حدة.
واأ�شاف حممود يف حوار مع اجلمهور عرب ح�شابات منظمة ال�شحة على 
ن�شف  يتوفى  الفعالة،  اللقاحات  ع�شر  “يف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

مليون �شخ�س، انه حقا اأمر غري عادي«.
ولفت اىل اأنه “بينما كان اجلميع يقولون اإن اأوميكرون اأخف �شررا، غاب 
المر  وا�شفا  اكت�شافه”،  منذ  توفوا  �شخ�س  مليون  ن�شف  اأن  ذهنهم  عن 

باأنه “اأكر من ماأ�شاوي«.
بكوفيد-19 يف  املعني  التقني  الفريق  رئي�شة  فان كريخوف  ماريا  وقالت 
تكون  الذهول، وقد  يثري  باأوميكرون  الهائل لالإ�شابات  العدد  اإن  املنظمة 

•• باري�س-اأ ف ب

الأوفر  الذي مل يرت�شح ر�شميا بعد،  اإميانويل ماكرون  الفرن�شي  الرئي�س  يبقى 
حظا يف النتخابات الرئا�شية الفرن�شية املقررة يف ني�شان-اأبريل مدعوما بحملة 
اأنف�شهم. ويحر�س ماكرون  انتخابية غري حما�شية وبعجز معار�شيه عن فر�س 
على تقدمي نف�شه على اأنه رجل دولة يركز على ق�شايا ال�شاعة من اإدارة الأزمة 
اإىل جهود دبلوما�شية يبذلها يف كل الجتاهات ب�شاأن الأزمة  ال�شحية يف فرن�شا 
تر�شحه  اإع��الن  ويوؤجل  الرئا�شي  ال�شتحقاق  بعد حلبة  يلج  الأوكرانية، وهو مل 

الذي ل يحوم اأي �شك ب�شاأنه.
الرئي�س  تاأييد  وي�شهد  معلنة.  غري  انتخابية  بحملة  بالقيام  خ�شومه  ويتهمه 
اإىل  ت�شري  التي  الأخ���رية  الأ�شهر  يف  ال���راأي  ا�شتطالعات  يف  ا�شتقرارا  الفرن�شي 
الرئا�شية  ال��دورة الأوىل من النتخابات  % من الأ�شوات يف   25 ح�شوله على 
واإىل فوزه يف الدورة الثانية اأيا كان خ�شمه. يتواجه ماكرون مع اليمني املتطرف 
القوي لكن املنق�شم بني مر�شحني هما مارين لوبن )17،5 % يف الدورة الأوىل 
املرتاجع  والي�شار   ،)%  15،5( زم��ور  واإري��ك  ل��ل��راأي(  ا�شتطالع حديث  بح�شب 
وبداأت   .%  10 ن�شبة  الرئي�شيني  الأرب��ع��ة  مر�شحيه  م��ن  اأي  يتجاوز  ل  ال��ذي 
املناف�شة الأخطر  التي كانت تبدو  اليمني اجلمهوري فالريي بيكري�س  مر�شحة 
ملاكرون، ترتاجع على ما تظهر ا�شتطالعات الراأي مع 15،5 % من الأ�شوات. 

الأرقام احلقيقية اأعلى بكثري من تلك املعروفة.
واعتربت اأن اأوميكرون “جتعل الذروات ال�شابقة تبدو �شبه م�شّطحة«.

اأن��ن��ا نقرتب م��ن نهايته”،  اآم��ل  ال��وب��اء.  “ما زلنا يف خ�شم ه��ذا  واأ���ش��اف��ت 
مو�شحة اأن “العديد من البلدان مل تتجاوز ذروة اأوميكرون بعد«.

واأعربت فان كريخوف عن قلقها الكبري اإزاء ارتفاع عدد الوفيات لأ�شابيع 
عدة متتالية، موؤكدة اأن “هذا الفريو�س ل يزال خطريا«.

ف��رع��ي��ة م��ن املتحورة  ���ش��اللت  اأرب����ع  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  وت��ت��ع��ق��ب منظمة 
اأوميكرون. وبينما كانت ال�شاللة الفرعية “بي اآيه.1” هي ال�شائدة، فاإن 
“بي اآيه.2” اأكر عدوى ومن املتوقع اأن متثل ح�شة متزايدة من اإ�شابات 

اأوميكرون.
وقالت فان كريخوف اإنه ل يوجد ما ي�شري حتى الآن اإىل اأن “بي اآيه.2” 
اأن  �شددت على  لكنها  اآيه.1”،  “بي  اأك��ر  ح��ادة  باأعرا�س مر�شية  تت�شبب 

جمع الأدلة ل يزال “يف مراحل مبكرة«.
اإذا الإ�شابة  اأنه من غري املعروف حتى الآن ما  اأما حممود فقد لفت اىل 

ب�”بي اآيه.1” و”بي اآيه.2” ممكنة يف الوقت نف�شه.
واأودت جائحة كوفيد-19 ر�شمًيا بحياة اأكر من 5،748،498 �شخ�شا 
اإح�شاء  وف��ق   ،2019 الأول/دي�شمرب  كانون  نهاية  منذ  العامل  اأنحاء  يف 

اأعّدته وكالة فران�س بر�س الثالثاء.

ويقول اخلبري ال�شيا�شي غا�شبار اإ�شرتادا “يحاول ماكرون اأن ي�شتفيد اإىل احلد 
الأق�شى من و�شعه كرئي�س وهذا ما مييزه عن املر�شحني الآخرين. ومن م�شلحته 
املحافظة على هذه ال�شورة لأنها تبقي خ�شومه على م�شافة منه«. و�شبق لروؤ�شاء 
�شابقني اأن اختاروا ا�شرتاتيجية التاأخر حتى اللحظة الأخرية لإعالن تر�شحهم. 
اأعلن تر�شحه قبل �شهر  1965 عندما  اأق��دم عليه اجل��رال ديغول يف  فهذا ما 
العام  ميرتان  فرن�شوا  ال�شرتاكي  بنجاح  ن�شخه  تكتيك  يف  الق���رتاع  من  فقط 
وقبل �شهرين من الدورة الأوىل لالقرتاع الرئا�شي، املقررة يف العا�شر   .1988
ميال  ال���راأي  ا�شتطالعات  نتائج  يف  ن��رى  “ل  اإ���ش��رتادا  يوؤكد  ني�شان/اأبريل،  من 
قبل  “ملونود”  �شحيفة  ن�شرتها  افتتاحية  يف  وج��اء  للخطر«.  الرئي�س  يعر�س 
فرتة ق�شرية “كل هذه التوازنات قد تتبدل لكن يف هذه املرحلة ياأخذ الت�شويت 
لإميانويل ماكرون �شكل خيار تلقائي«. انتخب ماكرون العام 2017 ب�شكل غري 
متوقع بعدما ا�شتفاد من �شعوبات كثرية واجهها مر�شحون اآخرون ومن تفكك 
لوبن  واجه مارين  املتطرف عندما  اليمني  والت�شويت �شد  التقليدية  الأح��زاب 
الثانية. وي�شعى ماكرون )44 عاما( لولية ثانية حا�شمة ل�شتكمال  الدورة  يف 

اإ�شالحاته غري املنجزة بعد وتر�شيخ ا�شمه يف التاريخ.
يف حال فوزه يف ني�شان/اأبريل املقبل �شيكون اأول رئي�س يعاد انتخابه منذ الولية 
اليميني نيكول  ال��رئ��ي�����س  ب��ق��ي  ف��ق��د   .2002 ال��ع��ام  ���ش��رياك يف  ال��ث��ان��ي��ة جل���اك 

�شاركوزي وال�شرتاكي فرن�شوا هولند لولية واحدة يف احلكم.

انق�صام جمهوري حول الهجوم على مبنى الكابيتول 
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لتق�شيم  خطته 
�لناتو  �أعــ�ــشــاء 
وتقلي�س �لوجود 
�لأمــــــريــــــكــــــي 
ــــرب مــن  ــــق ــــال ب
ــيــا  حـــــدود رو�ــش
بالف�شل بــــاءت 

�لـــتـــعـــبـــري�ت 
عن  �لـــكـــبـــرية 
�ل�شد�قة متيل 
ـــح  ـــرّن �ل �إىل 
تدفق  بــدء  مع 
وجفاف  ـــدم  �ل
�ملالية ـــو�رد  �مل

�أر�د تق�شيم �لدول �لأع�شاء يف �لناتو... فحدث �لعك�س متاما:

رياح االأزمة االأوكرانية جتري مبا ال ت�صتهيه �صفن بوتني...!
•• الفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية ال�صيباين

�لأزمـــة  �إن  �لــقــول  ــن، ل ميكن  ــر�ه �ل �لــوقــت      يف 
لفالدميري  بالن�شبة  ير�م  ما  على  ت�شري  �لأوكر�نية 

بوتني.
جندي  �ألــف   100 قر�بة  �لرو�شي  �لرئي�س  ن�شر     

غزو  ل�شن  يكفي  ما  “وهو  �لأوكر�نية  �حلــدود  على 
موقفه  لكن  فعله”،  ينوي  ما  هذ�  كان  �إذ�  حقيقي، 
�أوكر�نيا لي�س �شوى و�شيلة لتحقيق  �لتهديدي جتاه 
من  نفوذ”  “جمال  �إن�شاء  �أ.  �أي  �لرئي�شية،  �أهد�فه 
“�أو  �لرو�شية  �لإمــرب�طــوريــة  �إقامة  �إعــادة  �شاأنه 

�ل�شوفياتية” �لقدمية قدر �لإمكان، 

يف  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �لت�شدعات  تعميق  ب. 
�لحتاد �لأوروبي.

وحلفاء  �ملتحدة  ــات  ــولي �ل بــني  �إ�شفني  خلق  ج.   
�لناتو.

مبناورته  فعله  مــا  عك�س  �لأمـــر  فــاإن  ذلــك،  ومــع     
لأوكر�نيا  �لعلني  �لتهديد  وحــد  لقد  �لع�شكرية. 

و�أعــاد  م�شركة،  ق�شية  حــول  �لأوروبــيــة  �لـــدول 
�لرو�شي  �لتو�شع  لردع  �لأ�شلية  �لناتو  مهمة  �إحياء 
�أي وقت م�شى،  �أكرث من  و�حلد منه، وبالتايل �شدد، 
�لعالقات بني �حللفاء �لأوروبيني و�لوليات �ملتحدة 
نهاية  �أقوى منذ  ب�شكل  �لرئي�شي لأمنهم”  “�ل�شامن 

�حلرب �لباردة.

   كان لبوتني اأ�شباب دفعته لالعتقاد 
خمتلف:  ب�شكل  �شت�شري  الأم���ور  ب���اأّن 
الرباعية  ميتدح  بايدن  جو  م�شاهدة 
املتحدة  للوليات  اجلديد  -التحالف 
وال��ي��اب��ان وال��ه��ن��د واأ���ش��رتال��ي��ا، الذي 
اآ�شيا  يف  احل��ل��ف��اء  توحيد  اإىل  ي��ه��دف 
ال�شني  �شعود  �شد  الهادي  واملحيط 
قد  ال��ن��ات��و  اأن  ل��ن��ف�����ش��ه  ق����ال  –رمبا 
الطريقة  ا  اأي�شً وراأى  اأهميته.  فقد 
املتحدة  ال��ولي��ات  بها  ان�شحبت  التي 
فهم  ا�شتطاع  ولئن  اأفغان�شتان،  م��ن 
الحتاد  “كان حم��ب��وب��ه  ال��ق��رار  ه���ذا 
الإمرباطوريات  بني  من  ال�شوفياتي 
تفته  مل  ف��اإن��ه  هناك”،  ُدف��ن��ت  ال��ت��ي 
الن�شحاب  هذا  كفاءة  عدم  مالحظة 
الذعر،  نقل  مل  اإن  والقلق،  املت�شرع، 
ال�����ذي ق���د ي���ك���ون ���ش��ّب��ب��ه ب���ني حلفاء 

الوليات املتحدة.
   يف الأث��ن��اء، وج��دت اململكة املتحدة 
الربيك�شيت،  ب��ع��د  م��ع��زول��ة  ن��ف�����ش��ه��ا 
وتقاعدت اأجنيال مريكل من من�شب 
دولة  واأغ��ن��ى  اأك��رب  ت��ارك��ة  امل�شت�شارة، 
ت��ردد، بينما �شعى  يف الناتو يف حلظة 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون م���ن ج��ان��ب��ه اإىل 
املفاجئة  امل��ك��ا���ش��ب  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
ليحل حملها كزعيم لأوروب��ا القارية 
“ال�شتقاللية  يف  ال����رغ����ب����ة  م�����ع 
لأوروب��ا يف عالقتها  ال�شرتاتيجية” 

بوا�شنطن.

�إّما �لآن �أو �أبدً�
كانت  اإذا  ما  معرفة  امل�شتحيل  من     
ه��ذه الأف��ك��ار ه��ي التي ت��دور يف ذهن 
بوتني حًقا، ولكن، مو�شوعيا، ل بد اأن 
هذه اللحظة بدت له منا�شبة للتحرك 
فولودميري  امل��زع��ج  ه��ذا  اأن  -خ��ا���ش��ة 
الأوك��راين( كان  زيلين�شكي )الرئي�س 
يف طريقه اإىل التقارب مع الغرب مع 
الناتو.  اإىل  الن�شمام  طلبه  جتديد 
الأمريكيني  امل�شوؤولني  اأن  ب��دا  طلب 
اأن  اأك��دوا  يرونه بعيون خ��رّية، لأنهم 
المر �شينتهي دون �شك اإىل دعوته يف 
اأ�شف  النادي.  اإىل  يوم ما لالن�شمام 
زودت  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ذل��ك  اإىل 
اجلي�س الأوكراين بال�شالح واملدربني، 
ناهيك عن اأفراد من القوات اخلا�شة 
اأر�شلوا  امل��رك��زي��ة،  امل��خ��اب��رات  ووك��ال��ة 
الرئي�س  ي���رى  ه��ن��اك،  اإىل  ���ش��ك  ب��ال 

الرو�شي، لرتكاب �شرر ما.
   م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ب��وت��ني، ف���اإن هذا 
والفر�شة  ال��ت��ه��دي��د  ب���ني  الق������رتان 
م�����ش��ج��ًع��ا. عام  ي��ب��دو ال  ان  ل مي��ك��ن 
جزيرة  �شبه  ���ش��م  ان  �شبق   ،2014
ال���ق���رم و����ش���ن غ������ارات م�����ش��ل��ح��ة على 
����ش���رق اأوك�����ران�����ي�����ا، وال����ت����ي ك�����ان لها 
)العقوبات  العواقب  بع�س  بالتاأكيد 
جمموعة  م��ن  وال��ط��رد  القت�شادية، 
ولكن  اأخ����رى(،  وم�شايقات  الثماين 
للغاية...  فظيع  �شيء  هناك  يكن  مل 
هذه  خمتلًفا  الأم����ر  �شيكون  ف��ل��م��اذا 

املرة؟
   لهذا ال�شبب منذ نوفمرب )اأو حتى 
ذل���ك(، حت��رك��ت ع�����ش��رات كتائب  قبل 
امل�شاة  وعربات  وال�شواريخ  الدبابات 
باجتاه  اجلنود  من  الآلف  وع�شرات 
احل����دود الأوك���ران���ي���ة. وم���ع ذل����ك، ل 
اإذا ك���ان ق���د خ��ط��ط فعال  ن��ع��رف م���ا 
ا�شتخدام  ف��ق��ط  ي��ري��د  اأن���ه  اأم  ل��غ��زو، 
التهديد لإجبار خ�شومه على تقدمي 
اإيقاف  -اأي  مطالبه  ب�����ش��اأن  ت��ن��ازلت 
القوات  وتقلي�س  �شرًقا،  الناتو  تو�ّشع 
التي  املناطق  يف  لوجودها  المريكية 
كان ي�شيطر عليها الحتاد ال�شوفياتي 

�شابًقا.
   رمبا يكون بوتني قد فكر يف اأنه حتى 
لو رد بايدن، ف�شيظل الأوروبيون على 
ول  بع�شهم،  اأن  �شك  ل  انق�شامهم. 

ذكرها(  )دون  اأ�����ش����ار  ث���م  دائ�����ًم�����ا.    
ال�شرق  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
ال�شنني  م���ر  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ة  وال����غ����رب 
 ،1975 ل��ع��ام  هل�شنكي  -ات��ف��اق��ي��ات 
اجلديدة  لأوروب�������ا  ب��اري�����س  وم��ي��ث��اق 
لعام 1990، واإعالن ا�شطنبول لعام 
1999 -والتي اأ�شارت اإليها ال�شلطات 
الأمريكيون  واأ�شار  ا.  اأي�شً الأمريكية 
اإىل اأن هذه التفاقيات ت�شمح جلميع 
الدفاعية،  حتالفاتها  باختيار  ال��دول 
رو�شيا  ح��ّق  م��ن  لي�س  اأن���ه  يعني  مم��ا 
�شتن�شم  اأوكرانيا  كانت  اإذا  ما  اإم��الء 

اإىل الناتو اأم ل.
ب��وت��ني اإىل  اأ���ش��ار     يف غ�شون ذل���ك، 
تن�س  ن��ف�����ش��ه��ا  الت��ف��اق��ي��ات  ه����ذه  اأن 
اأن����ه ل مي��ك��ن لأي دولة  ع��ل��ى  ��ا  اأي�����شً
الآخرين.  اأم��ن  بتهديد  اأمنها  زي���ادة 
تو�شيع  اأن  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  وي���رى 
اأوكرانيا،  الناتو، الذي �شي�شمل  حلف 

�شي�شكل تهديًدا لأمن بالده.
   ميكن تخّيل اأن بايدن يعرتف بحجة 
مفاو�شات  ف��ت��ح  اإىل  وي���دع���و  ب��وت��ني 
ب�����ش��اأن ت�����ش��ك��ي��ل الأم�����ن الأوروب�������ي يف 
بطريقة  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن 
الأط���راف، مبا  حتمي م�شالح جميع 
يف ذلك م�شالح رو�شيا. كخطوة اأوىل، 
رو�شيا  على  ب��اي��دن  يعر�س  اأن  ميكن 
على  ودباباتها  جنودها  بع�س  �شحب 
الأق�����ل م���ن احل�����دود الأوك���ران���ي���ة. يف 
املقابل، ميكن للوليات املتحدة تعليق 
اأوكرانيا،  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
اأوروب����ا  بقية  ال��وق��ت احل����ايل، يف  ويف 

ال�شرقية.
التدريبات  مقاطعة  ��ا  اأي�����شً مي��ك��ن     
الأ������ش�����ود على  ال���ب���ح���ر  ال���ب���ح���ري���ة يف 
املفاو�شات، وميكن  الأق��ل طوال مدة 
جميع  مراقبة  الدوليني  للمفت�شني 
وميكن  وتعليقها،  الأ�شلحة  حتركات 
الدفاع  م��واق��ع  ي��ت��ف��ق��دوا  اأن  ل��ل��رو���س 
ال�شرقية  اأوروب���������ا  يف  ال�������ش���اروخ���ي 
للتحقق من عدم اإمكانية ا�شتخدامها 
ل��دع��م ال�����ش��واري��خ ال��ه��ج��وم��ي��ة، كما 

يعتقد الرو�س.

ل حرب على �ملدى �لق�شري
  الأ���ش��ا���ش��ي -ع��ل��ى الأق����ل اأق�����ش��ى ما 
مي��ك��ن ف��ع��ل��ه راه���ن���ا-ه���و ن����زع فتيل 
الأن�شطة  ج��م��ي��ع  وج���ع���ل  ال����ت����وت����ر، 
وتقليل  ���ش��ف��اف��ي��ة،  اأك����ر  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
خم��اط��ر احل�����ش��اب��ات اخل��اط��ئ��ة التي 
قد ت��وؤدي اإىل احل��رب. يف مرحلة ما، 
طريقة  اإي��ج��اد  ب��اي��دن  ع��ل��ى  �شيتعني 
اآلف  اأن  -مب���ج���رد  ب��وت��ني  ل��ط��م��اأن��ة 
ت�شتهدف  ت��ع��د  ال��دب��اب��ات مل  ف��وه��ات 
الأوكرانيني -باأن اأوكرانيا لن تن�شم 
اإىل ال��ن��ات��و يف وق��ت ق��ري��ب. ومب��ا اأن 
هذا الحتمال لن يحدث يف امل�شتقبل 
�شبًبا  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ف��ال  ال��ق��ري��ب، 

للحرب.
اإىل بكني  ، توجه بوتني  ب��ال��ت��وازي     
الأومل���ب���ي���ة  الأل�����ع�����اب  دورة  حل�������ش���ور 
حتويل  يف  يرغب  ل  ولعله  ال�شتوية. 
الن���ت���ب���اه ع���ن امل�����ش��ه��د ال��ك��ب��ري الذي 
قدمه الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ 
الناحية  م��ن  م��وؤخ��ًرا،  اأ�شبح  -ال���ذي 
جديد  �شديق  اأف�شل  اجليو�شيا�شية، 
اأوكرانيا. وهكذا  له -من خالل غزو 
اأن تندلع ح��رب يف  امل��رج��ح  م��ن غ��ري 

الأ�شبوعني املقبلني.
   يجب اأن ينتهز بايدن وحلف الناتو 
اإظ��ه��ار احتادهما  مل��وا���ش��ل��ة  ال��ف��ر���ش��ة 
وتخفيف ال�شغط -حث بوتني بهدوء 
خالل  م��ن  قلياًل  ن��واي��اه  تغيري  على 
دبلوما�شي.  ح��ل  ب��اإي��ج��اد  ل��ه  ال�شماح 
يف الوقت احلايل، ل يبدو اأن الو�شع 
�شاء،  اإذا  ولكن  بوتني،  ل�شالح  يعمل 

فقد يتحول اإىل كارثة على اجلميع.

ل احد يعرف ما يدور يف را�س بوتنيبايدن ووحدة احللفاء يف مواجهة مو�شكو

احللف الطل�شي ا�شتعاد حلمته

مع  اخل���الف  يخ�شون  الأمل�����ان،  �شيما 
اإمدادات  انقطاع  من  خوًفا  مو�شكو، 
ال�شتاء، عندما  الغاز والنفط يف قلب 
ت��ن��خ��ف�����س درج�������ات احل���������رارة. ومن 
�شيفر�س مثل هذه املعاناة على نف�شه 
البلد  فقط،  اأوكرانيا  عيون  اأجل  من 
ال��ذي ل يريد اأح��د يف اأوروب���ا تقريًبا 
اأن يراه ين�شم اإىل الناتو؟ خا�شة اأن 
اجلميع ي���درك ج��ي��ًدا اأن��ه��ا دول���ة ذات 

اأهمية خا�شة لرو�شيا.
   ب��ع��ب��ارة اأخ������رى، رمب����ا ك����ان بوتني 
اأن تظهر،  يتوقع انهيار املقاومة قبل 
زيلين�شكي على  �شيجرب  ك��ان  ما  وه��و 
اأن  دون  مو�شكو  ل�شغوط  اخل�����ش��وع 
ر�شا�شة  اإط��الق  اإىل  الرو�س  ي�شطر 

واحدة. 

عقبة ��شمها بايدن
ت�����ش��ر ع��ل��ى هذا  ل��ك��ن الأم�������ور مل     
ال��ن��ح��و. ك��ان��ت م���ن���اورات ب��وت��ني فّجة 
ن�شاط غري  لأي  اإنكاره  وك��ان  للغاية، 
ث��ّم، ويف تطور  للغاية.  ع��ادي �شارًخا 
ودبلوما�شيوه،  ب��اي��دن  اأ���ش��ب��ح  اآخ����ر، 
يف  ورداءة  ت���ع���ّرا  اأظ����ه����روا  ال���ذي���ن 
مناطق اأخرى، فجاأة يف غاية الكفاءة. 
التعاطي مع  بايدن يرتاح جًدا يف  ان 
����ش���وؤون ع��رب الأط��ل�����ش��ي: ك���ان الناتو 
للوليات  اخلارجية  ال�شيا�شة  حم��ور 
املتحدة خالل العقود التي خدم فيها 
مبجل�س  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  يف 
ال�����ش��ي��وخ الأم��ري��ك��ي، وك��ذل��ك عندما 

�شغل من�شب نائب الرئي�س.
   وك������ان وزي������ر اخل���ارج���ي���ة اأن���ت���وين 
���ا ط���وال  اأي�������شً اإىل ج��ان��ب��ه  ب��ل��ي��ن��ك��ني 
العديد من تلك ال�شنوات. اأخرًيا، كان 
اأداء م�شاعد وزيرة اخلارجية ويندي 
طاولت  اأ�شعب  يف  متمّيزا  �شريمان 
يف  جهودهم  جنحت  لقد  املفاو�شات. 
الثالثني  ال��ن��ات��و  دول  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
متحدة يف مواجهة مناورات مو�شكو، 
اإج��راءات حازمة يف  والتهديد باتخاذ 
حال حدوث اأي غزو جديد لالأرا�شي 

الأوكرانية.
النهاية،  يف  ب��وت��ني  �شيفعل  ومهما     
الناتو،  اأع�����ش��اء  لتق�شيم  خطته  ف���اإن 

العقارية  ق��رو���ش��ه��م  دف���ع  ب��اإم��ك��ان��ه��م 
ال�شركات  ف��اإن  املمتلكات،  �شرائب  اأو 
-اأو  جون�شون  وبوري�س  الربيطانية 
�شربهم  -���ش��ي��ف��ق��دون  �شيخلفه  م��ن 

ا. اأي�شً
التعبريات  اأن  ب��اي��دن ج��ي��ًدا     يعرف 
ال���ك���ب���رية ع���ن ال�������ش���داق���ة مت��ي��ل اإىل 
ال��رتّن��ح م��ع ب��دء تدفق ال��دم وجفاف 
امل����وارد امل��ال��ي��ة. وه���ذا ب��ال �شك �شبب 
الغربية  ال���دول  جانب  اإىل  تف�شيله، 
ال���و����ش���ع  ح�����ل  ي����ت����م  اأن  الأخ�������������رى، 
اأ����ش���رع وق����ت ممكن.  دب��ل��وم��ا���ش��ي��اً يف 
اختيار  �شيكون  م���اذا  ي��ع��رف  اأح���د  ل 
ب��وت��ني. ف����اإذا ك���ان يبحث ع��ن خمرج 
ال�شريع  ال��ط��ري��ق  ه���ذا  منت�شف  يف 
امل�شاألة  ف�شتكون  ك��ارث��ة،  اإىل  امل����وؤدي 
ه���ي م��ع��رف��ة ك��ي��ف ي��ت��م اي�����ش��ال��ه اىل 
اتخاذ مثل هذا القرار مع ال�شماح له 
يوؤدي  قد  الوجه.  ماء  باحلفاظ على 
على  ت�شجيعه  اإىل  احلائط  اإىل  دفعه 

م�شاعفة عدوانيته.
   خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده 
ي��وم ال��ث��الث��اء، 1 ف��رباي��ر م��ع رئي�س 
اأملح  اأورب����ان،  امل��ج��ري فيكتور  ال���وزراء 
اأي  ف��الدمي��ري بوتني -ال���ذي مل يقل 
ك��ل��م��ة ع��ل��ن��ي��ة ح��ت��ى ذل���ك احل���ني عن 
خمرج  -اإىل  دي�شمرب  منذ  اأوك��ران��ي��ا 
ممكن. لأك��ون �شريًحا، اتخذ خا�شة 
موقًفا مت�شائًما، حيث ا�شتكى من اأن 
الرئي�شي،  مطلبه  جتاهلت  وا�شنطن 
اأوك��ران��ي��ا ب�شكل دائ��م من  وه��و حظر 
الن�شمام اإىل الناتو. و�شاعده اأوربان 
اإىل جانبه علنا،  ال��وق��وف  من خ��الل 
اأمر متوقع -اأول  اأ�شبح -وهو  وهكذا 
ع�شو يف الناتو يقفز من قطار احللف 

وهو ي�شري.

�أمل جديد
الرو�شي  الرئي�س  اأدىل  ذل��ك،  وم��ع     
ميكن  -اأ���ش��دد  ميكن  بتعليقني  ا  اأي�شً
هذا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  بع�س  يلقيا  –ان 
يرد  اإن��ه مل  ق��ال  اأوًل،  القامت.  امل�شهد 
ال��ت��ي كتبها جو  ال��ر���ش��ال��ة  ب��ع��د ع��ل��ى 
بعبارة  ط��ل��ب��ات��ه...  ع��ل��ى  رًدا  ب���اي���دن 
اأخ������رى، احل���ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ممكن 

الأوك���ران���ي���ة، وخا�شة  الأرا����ش���ي  م��ن 
املدن.

   من جهة اخرى، لن يواجه الرو�س 
اجل���ي�������س ال���ن���ظ���ام���ي ف���ح�������ش���ب، بل 
املقاومة  مقاتلي  ��ا  اأي�����شً �شيواجهون 
الوليات  لهم  �شتقدم  الذين  املدنية، 
-كما  الأطل�شي  �شمال  املتحدة وحلف 
ح��ذر امل�����ش��وؤول��ون -م�����ش��اع��دة يف �شكل 

اأ�شلحة ودعم لوج�شتي وا�شتخبارات.

�حلذر وفق بوتني
   خالل ال� 22 عاًما التي ق�شاها على 
رئي�س  اأو  كرئي�س  �شواء  رو�شيا،  راأ���س 
دائًما  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ك���ان  وزراء، 
حذًرا للغاية يف اأعماله الع�شكرية. مت 
اأو اإطالق  اإراقة دماء  �شم القرم دون 
ال�����ش��ك��ان اعتربوا  ر���ش��ا���ش��ة )م��ع��ظ��م 
اأنف�شهم رو�شا(. وباملثل، كان غزوه يف 
الأول  املقام  يف  يهدف  اأوكرانيا  �شرق 

اإىل م�شاعدة النف�شاليني الرو�س.
اإنكار  الكرملني  م�شوؤولو  ويوا�شل     
ا�شتطاعوا  الرو�شي  اجلي�س  جنود  اأن 
التقديرات  اأن  رغ���م  احل�����دود،  ع��ب��ور 
منهم   500 ح����وايل  اأن  اإىل  ت�����ش��ري 
اأوك�������راين(   14000 م���ن  )واأك�������ر 

بالقرب  الأمريكي  الوجود  وتقلي�س 
بالف�شل.  ب��اءت  قد  رو�شيا  ح��دود  من 
واإج�����م�����اًل، و���ش��ع��ت وا���ش��ن��ط��ن اأك���ر 
اإ���ش��ايف يف حالة  8.500 جندي  من 
واإ�شتونيا  بولندا  يف  لالنت�شار  تاأهب 
ل��ت��ع��زي��ز الأج��ن��ح��ة ال�����ش��رق��ي��ة حللف 
وبريطانيا  ب��ول��ن��دا  واأع��ل��ن��ت  ال��ن��ات��و. 
مع  ثالثية”  اأم��ن��ي��ة  “اتفاقية  ع��ن 
اأوكرانيا، ورغم عدم التاأكد متاًما مما 
يعنيه ذلك، فقد زاد البلدان يف الوقت 
ن��ف�����ش��ه ���ش��ح��ن��ات الأ���ش��ل��ح��ة الأخ�����رية 
جارتا  وفنلندا،  ال�شويد  كييف.  اإىل 
ظلتا  اللتان  الغرب،  اأق�شى  يف  رو�شيا 
تدر�شان  لعقود،  ع�شكرًيا  حمايدتني 

الآن اإمكانية الن�شمام اإىل الناتو.
الآن؟  ب��وت��ني  ���ش��ي��ف��ع��ل  م����اذا  اإذن،     
ال��دب��اب��ات واجل��ن��ود امل��ت��م��رك��زون على 
احل�����دود، ق�����ادرون ن��ظ��رّي��ا ع��ل��ى هزم 
اجل���ي�������س الأوك������������راين، ال�������ذي، رغم 
حت�شنه الالفت يف ال�شنوات الأخرية، 
�شتتجاوزه المور اإىل حد كبري. ومع 
اأن اجلي�س  اإىل  ذل��ك، جت��در الإ���ش��ارة 
الرو�شي مل يكن جيًدا اأبًدا يف احلفاظ 
الإم��داد. وهذا �شي�شكل  على خطوط 
اإذا كان عليه احتالل جزء  له م�شكلة 

العالية  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ت��دم��ري 
ال��رو���ش��ي��ة( -ق���د ي��ب��داأ ���ش��ك��ان البالد 
التذّمر من خطط بوتني  ونخبها يف 
امل�����ش��ط��رب��ة. ه���ذا م���ا ف��ع��ل��ه مفو�شو 
على  باللوم  األ��ق��وا  عندما  الكرملني 
ال�شواريخ  اأزم�������ة  يف  خ���روت�������ش���وف 
رو�شيا،  بهزمية  انتهت  التي  الكوبية، 
اإىل زيادة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ودف��ع��ت 

تر�شانتها النووية ب�شكل كبري.

�لناتو على قلق
الدبابات  ع����ربت  اإذا  ذل�����ك،  وم����ع     
تقوي�س  يتم  فقد  احل��دود،  الرو�شية 
وحدة الناتو املزعومة. واإذا رّد بوتني 
الغاز  اإم���دادات  بقطع  العقوبات  على 
التي  اأملانيا،  فاإن  اأوروب��ا،  والنفط عن 
الطاقة  ع��ل��ى  ب�����ش��ك��ل خ��ا���س  ت��ع��ت��م��د 
لقد  ت�شت�شلم:  اأن  مي��ك��ن  ال��رو���ش��ي��ة، 
اإ���ش��ت��ون��ي��ا م���ن بيع  ���ش��ب��ق ان م��ن��ع��ت 
وحظرت  اأوكرانيا،  اإىل  اأملانية  اأ�شلحة 
ال����ط����ائ����رات ال���ربي���ط���ان���ي���ة م����ن نقل 
املجال  ع���رب  اأوك���ران���ي���ا  اإىل  اأ���ش��ل��ح��ة 
اجلوي الأملاين. وقد ا�شتثمر العديد 
من الأوليغار�س الرو�س اأمواًل طائلة 
يعد  مل  واإذا  ل��ن��دن؛  يف  ال��ع��ق��ارات  يف 

لقوا حتفهم يف احلرب التي ا�شتمرت 
ثماين �شنوات. يف حني ا�شتغرق غزوه 
جل��ورج��ي��ا اأق�����ل م���ن اأ����ش���ب���وع. وامل����رة 
اأر�شل فيها قوات برية  التي  الوحيدة 
اإىل �شوريا، مت �شدهم خالل مواجهة 
ونتيجة  الأم��ري��ك��ي��ني،  م���ع  م�شلحة 
لذلك مل يعد ي�شاعد نظام الأ�شد اإل 

ب�شالحه اجلوي اأو تقريًبا.
ف�شتكون  اأوك���ران���ي���ا،  غ���زو  ق���رر  اإذا     
ا  اأوروب���ا -واأي�شً اأك��رب معركة يف  ه��ذه 
تعقيًدا  الأك����ر  الع�شكرية  العملية 
-م��ن��ذ احلرب  رو�شيا  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
�شيكون  ���ا،  اأي�������شً ال���ث���ان���ي���ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
اإىل  �شيعودون  الذين  الرو�س  اجلنود 
ماتوا،  ق��د  جثث  اأك��ي��ا���س  يف  منازلهم 
هذه املرة لي�س دفاًعا عن وطنهم الأم 
يف  ولكن  النازيني(،  �شد  فعلوا  )كما 

حماولة لغزو دولة جماورة.
بفر�س  الأم����ر  ان��ت��ه��ى  اإذا  اأخ������رًيا،     
الوليات املتحدة عقوبات �شديدة على 
رو�شيا كما ي�شّورها بايدن -من بينها 
والأوليغار�س  الكربى  البنوك  حظر 
م����ن اإج��������راء امل���ع���ام���الت ب����ال����دولر، 
ف�شاًل عن تعليق واردات املكونات من 
اإىل  يوؤدي  املتحدة )مما قد  الوليات 

�إذ� قرر غزو �أوكر�نيا، ف�شتكون هذه �أكرب معركة يف �أوروبا و�لعملية �لع�شكرية �لأكرث تعقيًد� �لتي تقوم بها رو�شيا منذ �حلرب �لعاملية �لثانية
احلل الدبلوما�صي لالأزمة ممكن دائمارمبا توقع بوتني انهيار املقاومة حتى قبل ظهورها

يف الوقت احلايل، ال يبدو اأن الو�صع يعمل ل�صالح بوتني، ولكن اإذا �صاء، فقد يتحول اإىل كارثة على اجلميع

وتبقى اليد الوكرانية على الزناداوروبا بني املطرقة وال�شندان
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عربي ودويل

�شنو�ت  ت�شع  بعد    
مـــــن �لــــتــــدخــــل يف 
فرن�شا  ت�شتعد  مايل، 
�لباب  عرب  للمغادرة 
بعد  للبالد،  �ل�شغري 
ذر�ع  يّل  ــة  ــي ــل ــم ع
�ملجل�س  ــع  م قــاتــلــة 

�لع�شكري �ملايل.
   مل يكن لدى �ل�شفري 
جويل ماير ما يكفي 
ليطفئ  ــت  ــوق �ل ــن  م

�لنور وهو يخرج.

••  الفجر –خرية ال�صيباين

حتليل �خباري
اإقامته  اأخ����رية ع��ل��ى م��ق��ر  ن��ظ��رة   
اأم������ام حر�س  وم������رور  ب���ام���اك���و،  يف 
ال�شرف من موظفيه ... ثم يغادر. 
 2 يف  ال���ب���الد  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  وّدع 
ف��رباي��ر وت��وج��ه اإىل امل��ط��ار. وكان 
كولونيالت مايل، يف ال�شلطة منذ 
قد   ،2020 اأغ�����ش��ط�����س  ان���ق���الب 

منحوه 72 �شاعة للمغادرة.
    اإنها اخلطوة الأخرية قبل قطع 
ر�شمّيا،  الدبلوما�شية  ال��ع��الق��ات 
ح��ي��ث اأ���ش��ف��ى ه���ذا ال���ط���رد طابعا 
ر���ش��م��ي��ا ع��ل��ى ال���ط���الق ب���ني ق�شر 
الإليزيه وق�شر كولوبا، بعد ت�شعيد 
لفظي بعيد جًدا عن التقاليد بني 
دولتني حليفتني. وقد يوؤدي المر، 
يف جميع الحتمالت، اإىل ان�شحاب 
2500 جندي فرن�شي �شاركوا يف 
الإرهاب  مكافحة  عملية  يف  م��ايل 
رجل   5000 ت�شم  -التي  برخان 
يف ال�����ش��اح��ل.     ياأتي ه��ذا اخلروج 
من الباب اخللفي بعد ت�شع �شنوات 
بنتائج  الإره���������اب  م��ك��اف��ح��ة  م����ن 
بالن�شبة  وق���ت  اأ����ش���واأ  يف  متباينة، 
خ�شم  يف  م����اك����رون،  لإمي���ان���وي���ل 
احلملة النتخابية الرئا�شية. لقد 

يف  ن��ف��وز  اأن  ميكن  اأن��ن��ا  “اعتقدنا 
ال�شلطات  م���ع  ال�����ذراع  يل  ع��م��ل��ي��ة 
لكن  امل�شدر.  ه��ذا  يتابع  املالية”، 
املكا�شب  تدرك  كانت  التي  باماكو، 
امل�شتعمر  اره����ق����ت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
النهاية.  ح��ّد  اىل  وذهبت  ال�شابق، 
“ل نن�شى اأنه يف مايل، كان اإخالء 
الفرن�شية  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال���ق���واع���د 
ب��ع��د ال���ش��ت��ق��الل م�����ش��درا للنخوة 
يف  اخلبري  ه��ذا  ي��ذّك��ر  الوطنية”، 
وقبله  ال�شفري،  وب��ط��رد  املنطقة. 
امل�شاركون  ال��دمن��ارك��ي��ون  اجل��ن��ود 
املجل�س  يبطل  ب��رخ��ان،  ج��ه��ود  يف 
الع�شكري املايل �شبب وجود برخان، 
“طلب الدول”،  الذي ي�شتجيب ل� 
اإميانويل  ت��ردي��ده  على  ي�شّر  كما 
ماكرون.    والآن؟ تف�شل ال�شلطة 
�شيناريو  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وت�شاد  ال��ن��ي��ج��ر  ن��ح��و  الن�����ش��ح��اب 
والدول ال�شاحلية يف غرب اإفريقيا 
يف ح�������ش���ور ع�������ش���ك���ري غ����ري ط���اغ 
يف  املحلية  اجليو�س  تاركة  وخفّي، 
األ تعرف،  خط املواجهة على امل 
يف هذه البلدان، نف�س امل�شري الذي 

عرفته يف مايل.

لفتة مناه�شة لفرن�شا خالل مظاهرة يف باماكو الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون خالل زيارة لقوة برخان يف جاو

فرن�شا  ال��ع�����ش��ك��ري  املجل�س  “دفع 
يرى اأنطوان  اإىل ارتكاب اأخطاء”، 
ج����ال�����ش����ر، ال�������ش���ح���ف���ي وامل�����وؤل�����ف 
والفخ  “ماكرون  ل��ك��ت��اب  امل�����ش��ارك 
 .)2021 )ف���اي���ارد،  الفريقي” 
ال�شلطات  و�شفه  خ��ط��ا؟  اأي  لكن 
تعبري  ح�شب  ال�شرعية”،  “غري  ب� 
وزير اخلارجية جان اإيف لودريان 
يناير.    ويالحظ ريت�شارد  نهاية 
جمموعة  م�����دي�����ر  م����ون����ك����ري����ف، 
منطقة  يف  ال����دول����ي����ة  الأزم�����������ات 

مل  الإل��ي��زي��ه  ان  غ��ري  املنطقة”. 
ي��ت��وق��ع رد ال��ف��ع��ل ال��ع��ن��ي��ف ه���ذا. 
و”الغطر�شة  “التع�شف”  ان 
اأ�����ش����وات����ا  ت�������ش���در  الفرن�شية” 
ك����اي دور����ش���ي���ه، لأن  م��ت��ب��اي��ن��ة يف 
امل�شل�شل  الواقع،  يف  تتجاوز،  العّلة 
احل����ايل ب��ني ب��اري�����س وب��ام��اك��و، اذ 
اأفريقية  �شيا�شة  اأعرا�س  اأحد  هي 
“حتت�شر”، وفًقا لدبلوما�شي اآخر 

يف القارة ال�شمراء.   
فرن�شا،  ع���م���ى  ع���ل���ى  وك����دل����ي����ل   

هبوط  يعترب  اأخ����رى،  ب��ع��ب��ارة   .“
مرتزقة من �شركة فاغر اخلا�شة 
عام  نهاية  امل��ال��ي��ة،  الأرا����ش���ي  على 
طروادة  ح�شان  مبثابة   ،2021

الكرملني.

�شيا�شة فرن�شا جتاه
 �إفريقيا “حتت�شر«

باماكو  اأن  ذل����ك،  م��ن  والأ�����ش����واأ     
لوم  الفرن�شيني  على  اأّن  اإىل  تلّمح 
اأنف�شهم. فعلى منرب الأمم املتحدة، 

ال�شاحل، اأن “العديد من العنا�شر 
العالقات  ت��ده��ور  تف�شر  اأن  ميكن 
ناحية،  فمن  وباماكو.  باري�س  بني 
تنامي العداء ال�شعبي جتاه فرن�شا 
تقدمي  يف  ب��رخ��ان  بف�شل  امل��رت��ب��ط 
واذكتها  الأمنية”،  لالأزمة  حلول 
ناحية  وم����ن  ال���زائ���ف���ة.  الخ����ب����ار 
الكولونيالت  ���ك  مت�������شّ اأخ���������رى، 
الفرتة  متديد  -اأع��ل��ن��وا  بال�شلطة 
اإىل خم�س  اأرب����ع  م���دة  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
الرو�شي  العامل  واأخ���رياً،  �شنوات. 

   على ال�شهم الذي اأطلقه �شوغويل 
مايغا، رد اإميانويل ماكرون قائاًل: 
ابن  ه���و  امل�����ايل  ال�������وزراء  “رئي�س 
دبلوما�شي  وي���ق���ر  انقالبني”. 
“فيما  انه  �شابق يف مايل،  فرن�شي 
ب��رخ��ان، من  انت�شار  ب��اإع��ادة  يتعلق 
الوا�شح اأنه مل يتم اإجراء م�شاورات 
على  املحلية،  ال�شلطات  مع  كافية 
الأق����ل يف ال��ع��ر���س ال��ت��ق��دمي��ي، اذ 
ك���ان م��ن ال�����ش��روري ع��ق��د موؤمتر 
دول  روؤ���ش��اء  م��ع  م�شرتك  �شحفي 

رئي�س  ات���ه���م  ���ش��ب��ت��م��رب،   25 يف 
احلكومة املالية، ت�شوجويل مايغا، 
باري�س “بالتخلي عن القتال ب�شكل 
الإره����اب،  �شد  احل���رب  يف  كامل” 
ا�شت�شارتهم  ي��ت��م  مل  اأن����ه  م��ع��ت��ربا 
اإميانويل  اإع���الن  قبل  ك��اف  ب�شكل 
تقلي�س  ال�����ش��ي��ف،  ه���ذا  م���اك���رون، 
العديد من  واإغ��الق  حجم برخان 
انطلقت  م��ايل. هكذا  ال��ق��واع��د يف 
اخل�شومة  وخرجت  امل��اأزق،  �شرارة 

بني العا�شمتني لل�شاحة العامة.

وجود  تراجع  مع  اأمامها  تت�شع  التي 
القوات الفرن�شية.

الإ�شالم  “ن�شرة  ج��م��اع��ة  وت��ع��ت��م��د 
قدميها  ت��ث��ب��ي��ت  يف  وامل�شلمني” 
والتمدد على اأن مكوناتها من ال�شكان 
املحليني، عك�س داع�س الذي تكر فيه 
يف  اخل��ربة  قليلة  الأجنبية  العنا�شر 
ت�شاري�س وظروف املنطقة، و�شعيفة 

العالقات مع ال�شكان.

  جمل�ض النواب االأمريكي
 يقر ت�صريعا لالإنفاق املوؤقت 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأقر جمل�س النواب الأمريكي م�شروع قانون لالإنفاق املوؤقت هو الثالث يف اأقل 
الوكالت  اإغ��الق  وجتنب  احلكومة  متويل  موا�شلة  بهدف  اأ�شهر  خم�شة  من 
واملرافق التابعة لها. وتنتهي �شالحية قانون الإنفاق املعمول به حاليا يف 18 
اأجور  اإج��راء لن يكون بالإمكان دفع  اأي  �شباط-فرباير، ويف حال عدم اتخاذ 

مئات الآلف من موظفي احلكومة.
 لكن الإغالق مل يكن يوما مطروحا ب�شكل واقعي مع اإر�شال الدميوقراطيني 
نهاية  اآخ���ر. ويف  م��وؤق��ت  اإن��ف��اق  ق��ان��ون  بتوافقهم على  اإ���ش��ارات  واجلمهوريني 

•• عوا�صم-وكاالت

يحتدم ال�شراع يف املناطق احلدودية 
ب���ني دول���ت���ي م���ايل وب��ورك��ي��ن��ا فا�شو، 
ب����ني ت��ن��ظ��ي��م��ي داع���������س وال����ق����اع����دة 
مع  خا�شة  النفوذ،  على  الإره��اب��ي��ني 
ت�شييق اخلناق على داع�س يف �شوريا 
والعراق، و�شيل لعاب القاعدة للتمدد 
الوجود  تراجع  مع  املنطقة  يف  اأك��ر 
ال�شراع  الع�شكري. وجتلى  الفرن�شي 
يف ا���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني ال��ت��ن��ظ��ي��م��ني، هي 
التي  املنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
“ن�شرة  جلماعة  ن��ف��وذ  مناطق  تعد 
تنظيم  ف���رع  وامل�شلمني”،  الإ����ش���الم 
ال���ق���اع���دة يف ال�������ش���ح���راء ال���ك���ربى، 
جماعات   5 ان����دم����اج  م���ن  وامل���ك���ون���ة 
اندلعت  ي���ن���اي���ر،   28 ويف  حم��ل��ي��ة. 
“تني  يف  بينهما  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
فا�شو  بوركينا  ���ش��رق  �شمال  اكوف” 
ع���ل���ى احل��������دود م����ع م�������ايل، ام���ت���دت 
تي�شي  يف  “بكل”  ق��ري��ة  اإىل  ���ش��رق��ا 
فيا�شو  بوركينا  على ح��دود ماىل مع 
بعد و�شول دعم كبري  بوركينافا�شو، 
وامل�شلمني”  الإ����ش���الم  “ن�شرة  م��ن 
التي يقودها الإرهابي املطلوب دوليا 

“اأياد اأغ غايل«.

كيف نحمي �أولدنا من �لتطرف ؟
الإ�����ش����الم  “ن�شرة  ع��ن��ا���ش��ر  و����ش���ن 

)مقره  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات 
بوركينا  ف����اإن  ي��ن��اي��ر،  يف  وا���ش��ن��ط��ن( 
�شهدت  النيجر  وغ��رب  وم��ايل  فا�شو 
بن�شبة  الإره���اب���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  زي�����ادة 
%10 يف 2021، م�شجال 5500 
�شحايا  وب��ل��غ  واإره�����اب،  عنف  عملية 
عمليات “ن�شرة الإ�شالم وامل�شلمني” 
نطاق  وات�شع  وف���اة،  حالة   12700
بوركينا  ب���اجت���اه  ج��غ��راف��ي��ا  ال��ع��ن��ف 
فا�شو التي متثل %58 من عمليات 
ال��ع��ن��ف يف ال�����ش��اح��ل. وم��ن��ذ 2017 
اإرهابية  عملية   935 م��ايل  �شهدت 
 ،2021 ي��ن��اي��ر  م��ن��ذ   318 ب��ي��ن��ه��ا 
واحتجز الإرهابيون رهائن من مايل 
التي  ال��ف��دي��ة  لطلب  جم����اورة  ودول 
ل��ت��م��وي��ل��ه��ا، بح�شب  ت�����ش��ك��ل م�����ش��درا 
 ،)ISS(  الأم��ن��ي��ة ال��درا���ش��ات  معهد 
الراهبة  اخ���ت���ط���اف  اأ���ش��ه��ره��ا  وم����ن 
الكولومبية غلوريا �شي�شيليا نارفايز 
الفرن�شي  وال�شحفي   ،2017 ع��ام 
وط���ال   ،  2021 دوب������وا  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
ال��ق��رى وزعماء  روؤ����ش���اء  الخ��ت��ط��اف 
وموظفي  وال�����ش��ح��ف��ي��ني  ال��ع�����ش��ائ��ر 

احلكومة.

�شر�ع �لزعامة
القاعدة  ا�شتباكات  اأن  باحثون  ويرى 
وداع�����س يف ال�����ش��ح��راء ال��ك��ربى جزء 
من �شراع التنظيمات الإرهابية على 

لل�شكان  عمليات تهجري  وامل�شلمني” 
وفر�شوا  ل���داع�������س،  ال������ولء  ب��ت��ه��م��ة 
جرت  ا�شتباكات  و�شط  جت��وال  حظر 
على  و����ش���ي���ط���روا  ف�����رباي�����ر،  و4   3
“تني  ح��ت��ى  “تاندريويل”  وادي 
داع�س  ا�شطر  م��ا  وه��و  درجنينت”، 
هاجمت  فرباير،   5 ويف  لالن�شحاب. 
“ن�شرة الإ�شالم وامل�شلمني”  جماعة 
ال�شمالية  اجلبهة  على  توباين  قرية 
قبيلة  م��ن   4 وقتلت  ت�شيت،  لبلدية 
لداع�س،  ال�������ولء  ب��ت��ه��م��ة  ال����ف����ولن 
وا�شتولوا  املنطقة،  زعيم  واختطفوا 
املا�شية واأن��ذروا ال�شكان لإخالء  على 
بني  ال�شتباكات  وام��ت��دت  منازلهم. 
فرع القاعدة وداع�س اإىل غرب قرية” 
وين�شط  ف���رباي���ر.  و6   5 هورارا” 
ب�شكل  ال��ك��ربى  ال�شحراء  يف  داع�����س 
جنوب  تيالبريي  منطقة  يف  اأ�شا�شي 
اأق�شى  م��ي��ن��اك��ا  ويف  ال��ن��ي��ج��ر،  غ����رب 
“�شوم  وم��ن��اط��ق  م���ايل،  ���ش��رق  �شمال 

واأودلن” �شمال بوركينا فا�شو.

زيادة �لإرهاب
اجلماعات  توا�شل   2012 عام  منذ 
وال�شحراء  ال�����ش��اح��ل  يف  الإره���اب���ي���ة 
والتمدد،  ال��غ��زو  يف  عقيدتها  تنفيذ 
م�شتغلة الروابط مع ال�شكان واملعارك 
ال�شر�شة �شد خ�شومها، وعلى راأ�شهم 
اإفريقيا  داع�س. ووفقا لتقرير مركز 

هناك  ال�شراع  ت�شاعد  اإن  عربية”: 
اإن��������ذار ق�����وي ل���ل���ح���ك���وم���ات وال������دول 
جماعة  واأن  خ��ا���ش��ة  ل��ه��ا،  ال��داع��م��ة 
وامل�شلمني”  الإ���ش��������������الم  “ن�ش����رة 
وو�شط  �شمال  على  لل�شيطرة  تهدف 

مايل.
وف�شر �شوركني ت�شاعد �شراع داع�س 
تريد  ل  الأخ��������رية  ب������اأن  وال����ق����اع����دة 
املنطقة  يف  اأي���دي���ول���وج���ي���ا  م��ن��اف�����ش��ا 

اأفغان�شتان  من  العامل،  ح��ول  النفوذ 
�شرقا اإىل موريتانيا غربا.

وتكت�شب منطقة ال�شحراء وال�شاحل 
اأكرب م�شادر  اأهميتها من كونها من 
التهريب  ع���ل���ى  امل��ع��ت��م��د  ال���ت���م���وي���ل 

وال�شطو والفدية.
راند”  “مركز  يف  ال��ب��اح��ث  وي���ق���ول 
الأمنية،  ل��ال���ش��ت�����ش��ارات  الأم���ريك���ي 
نيوز  “�شكاي  ملوقع  �شوركني،  مايكل 

�لطالق بني ق�شر �لإليزيه وق�شر كولوبا:

فرن�صا-مايل: خامتة حزينة، ورمز ف�صل ذريع لربخان
�مل�شل�شل �حلايل بني باري�س وباماكو، �أحد �أعر��س »�حت�شار« �ل�شيا�شة �لأفريقية لفرن�شا

تف�صل احلكومة الفرن�صية �صيناريو االن�صحاب نحو النيجر وت�صاد والدول ال�صاحلية يف غرب اإفريقيا

متدد �صراع داع�ض والقاعدة بال�صاحل وال�صحراء.. كّفة من �صرتجح؟

تهديد اأملاين لرو�صيا.. »عواقب وا�صعة النطاق«
•• برلني-وكاالت

هدد امل�شت�شار الأملاين اأولف �شولت�س رو�شيا جمدداً ب�”عواقب 
وا�شعة النطاق” يف حال غزو اأوكرانيا.

ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  م��ع  لقاء  م�شتهل  ويف 
اإىل  املنتمي  ال�شيا�شي  قال  دودا،  اندريه  البولندي  والرئي�س 
احل����زب ال����ش���رتاك���ي ال��دمي��ق��راط��ي، يف ب��رل��ني اأم�������س الأول 
“ال�شيا�شي  ال�شعيد  ع��ل��ى  �شتكون  ال��ع��واق��ب  ه���ذه  ال��ث��الث��اء 

والقت�شادي وبالتاأكيد اجليوا�شرتاتيجي«.
حمادثات  اإج����راء  ���ش��رورة  �شولت�س  اأك���د  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف 

وقال:”هدفنا امل�شرتك هو جتنب وقوع حرب يف اأوروبا«.

وو�شل ماكرون اإىل برلني بعد اإجراء مفاو�شات يف العا�شمة 
كان  بينما  كييف،  الأوك��ران��ي��ة  والعا�شمة  مو�شكو  الرو�شية 
�شولت�س اأجرى حمادثات مع الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف 

وا�شنطن الثنني.
التن�شيق داخل  و�شت�شهم م�شاركة دودا يف حمادثات برلني يف 

الحتاد الأوروبي.
ويطلق على لقاء ممثلي الدول الثالث اأملانيا وفرن�شا وبولندا 
ال���دول مت  ل��زع��م��اء ه��ذه  اآخ���ر قمة  وك��ان��ت  “مثلث فاميار”، 

عقدها قبل 11 عاما.
يف  انتقادات  الأوكرانية  الأزم��ة  يف  الأملانية  ال�شيا�شة  وتواجه 
اأملانيا توريد  بولندا التي جتاور رو�شيا اأي�شا، ول�شيما رف�س 

اأ�شلحة اإىل اأوكرانيا، وتطالب بولندا احلكومة الأملانية اأي�شا 
بخط  يتعلق  فيما  رو�شيا  حيال  ت�شدد  اأك��ر  �شيا�شة  بانتهاج 

اأنابيب نورد �شرتمي 2 املثري للجدل.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��اك��رون اإن “ ال�����ش��الم وا���ش��ت��ق��رار القارة 
اأجل  ما ميكن من  كل  بفعل  مطالبا  كنزنا”  هما  الأوروب��ي��ة 

احلفاظ على هذا الكنز.
واأعرب دودا عن اعتقاده باأن ال�شراع الأوكراين ميثل “اأ�شعب 
م��وق��ف مي��ر ب��ه ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي )ال��ن��ات��و( والحت����اد 
الأوروبي منذ عام 1989” وهذا هو عام انهيار �شور برلني.

وقال دودا: “نحن نواجه تركيزاً غري م�شبوق للقوات الرو�شية 
اأي�شا جتمعات  ن��واج��ه  اأن��ن��ا  كما  الأوك��ران��ي��ة.  احل���دود  بطول 

تدريبات  الراهن  الوقت  يف  جت��ري  حيث  بيالرو�س  يف  كبرية 
ع�شكرية ينتظر اأن ت�شتمر حتى 20 فرباير -�شباط اجلاري، 
ونحن جميعا ن�شاأل اأنف�شنا ماذا �شيحدث بعد ذلك، واأي تاأثري 
�شيكون لتحريك هذه القوات، وهو التحريك الذي مل ي�شهده 

العامل واأوروبا منذ نهاية احلرب العاملية؟«.
وقال �شولت�س اإن كل خيارات العقوبات مطروحة على الطاولة 
 2 ن��ورد �شرتمي  يف حال غزو رو�شيا لأوكرانيا لكنه مل يذكر 
�شراحة، كما اأنه مل يذكر ذلك خالل زيارته الر�شمية الأوىل 
رو�شيا  غ��زو  اإن  الأمريكي  الرئي�س  ق��ال  املقابل  ويف  لأمريكا، 
قائاًل:  �شولت�س  ورد  �شرتمي2،  نورد  نهاية  �شيعني  لأوكرانيا 

“�شنت�شرف ب�شكل متوافق متاما يف العقوبات«.

ن��ائ��ب��ا جمهوريا   51 ���ش��ّوت  امل��ط��اف 
ل�شالح  الدميوقراطيني  جانب  اىل 
يعطي  اإن  وم����ا  ال���ق���ان���ون.  م�����ش��روع 
ال�شوء  لح����ق����ا  ال�������ش���ي���وخ  جم���ل�������س 
الأخ�������ش���ر ل���ه���ذا ل��ت�����ش��ري��ع ك��م��ا هو 
متوقع يف الأيام املقبلة، حتى ي�شبح 
الوكالت  متويل  موا�شلة  بالإمكان 
احلكومية الفدرالية حتى 11 اآذار-
اأع�شاء  املهلة  ه��ذه  وتعطي  م��ار���س. 
الكونغر�س املزيد من الوقت للتو�شل 
طويلة  اإنفاق  حزمة  على  اتفاق  اىل 

الأمد تغطي بقية ال�شنة املالية.

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:232/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�شابعة 4٠٩

واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )7٠٢4٢6.١١( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع - فرع دبي
 - دبي  امارة  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  املال وم�شاركوها  ابراهيم ح�شن  املختار/مكتب عزة  عنوانه:وحمله 

ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية �شيتي افنيو - مكتب 7٠7 - هاتف ٠4٢٩5٠٠١٠ - فاك�س:٠4٢٩5٠٠8٠ 
info@dralmulla.com:امييل 

املطلوب اإعالنه :  ١- تي ام جي ميدل اي�شت �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١١.7٠٢4٢6(  مو�شوع الإع��الن :  قد 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/٢/١5  ال�شاعة ٠٩.٠٠ �س يف قاعة التقا�شي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  25/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 867/٢٠٢١ جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )6١3٠67( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ : الفافا للكمبيوتر املحدودة وميثلها مالكها ومديرها/اجلعلي ها�شم اجلعلي

عنوانه:المارات - امارة دبي  - بور�شعيد - ديرة  - دبي - �شارع املطار - مبنى امل�شعود - �شقة العا�شر مكتب 
١٠٠5 - معر�س تويوتا 

املطلوب اإعالنه : ١- ار�س اخلربة لتجارة الكمبيوتر �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/حازم حممد احمد يو�شف  
- �شفته: منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6١3٠67( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

�شامبهور   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اجلن�شية  ن���ي���ب���ال    ، راى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
من  )06165978( 

ي����ج����ده ع���ل���ي���ه الت���������ش����ال 
ب���������ت���������ل���������ي���������ف���������ون رق������������م  

0527156001

فقدان جواز �صفر
امل���دع���و / خ���ري بك�س  ف��ق��د 
باك�شتان   ، حم���م���د  دور 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3991202EJ( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508199977

فقدان جواز �صفر

����ش���وجن   / امل������دع������و  ف����ق����د 
كوريا   ج��م��ه��وري��ة   ، ب���اي���ك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )m05404248( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0555234810

فقدان جواز �صفر

ف������ق������د امل���������دع���������و /�������ش������ريى 
الفلبني   ، دولج����ان  ي����ودوجن 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى    )P6571146B(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
���ش��ع��د اجنم   / امل����دع����و  ف���ق���د 
باك�شتان   ، اح����م����د  م����ن����ور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )CP1786871(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 25528  /2022 

املن�����ذر : بنك دبي ال�شالمي )�س م ع (
املنذر اليه : حممد احمد فاروق احمد - )جمهول حمل القامة(  

�شيغة العالن بالن�شر 
ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

املواعيد  خ��الل  يف  دره��م   70909.00 قيمته  والبالغ  املديونية  مبلغ  �شداد   - اول 
القانونية

املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �شوف  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا   - ثانيا 
     24069 رق��م  ال�شالمى  دب��ى  بنك  ل�شالح  املرهونة  ال�شيارة  ببيع  ل��الذن  املخت�شة 
وفاءا  له  احمر  اللون   2014 موديل  �شي   300 كراي�شلر  ماركة   Q دبي  خ�شو�شى 

للدين امل�شتحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 70909.00 درهم 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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اإيران: قادرون على اإنتاج الوقود النووي رئي�ض البريو يعني رابع حكومة منذ �صتة اأ�صهر 
•• ليما-اأ ف ب

عني رئي�س البريو بيدرو كا�شتّيو املحامي اأنيبال توري�س 
رئي�شاً للوزراء خلفاً لهيكتور فالري بينتو املتهم بارتكاب 
عنف اأ�شري والذي �شغل من�شبه ملدة ثالثة اأيام فقط، 

يف رابع تعديل حكومي يجريه خالل �شتة اأ�شهر.
من�شب  �شغل  ال��ذي  عاما(   79( توري�س  اأنيبال  واأدى 
مقت�شبة  مرا�شم  يف  الد�شتورية  اليمني  العدل،  وزي��ر 

اأقيمت يف ليما.
وتعد احلكومة اجلديدة املكونة من 19 وزيرا الرابعة 
اأ�شهر منذ تويل  �شتة  البالد يف غ�شون  التي ت�شكل يف 

متوز-يوليو   28 يف  ال�شلطة  كا�شتيو  بيدرو  الرئي�س 
الأوىل م��ن حكمه  ال�����ش��ت��ة  الأ���ش��ه��ر  ات�����ش��م��ت  امل��ا���ش��ي. 
املتطرف  اليمني  وه��ج��وم  احلكومة  داخ��ل  باخلالفات 

الذي حاول اللجوء اإىل اجراءات الإقالة.
وقبل اأ�شبوع، عنّي كا�شتّيو ثالث حكومة بعد ال�شتقالة 
خلفية  على  فا�شكيز  مريثا  ال���وزراء  لرئي�شة  املفاجئة 

خالفات ب�شاأن ترقيات داخل ال�شرطة.
وواجه خلفها املحامي والنائب فالري بينتو )62 عاما( 
اخلمي�س  ع��دة  اإع���الم  و�شائل  ك�شفت  بعدما  ان��ت��ق��ادات 
 2016 العام  �شده  ب�شكوى  تقدمتا  وابنته  زوجته  اأن 

ب�شبب عنف منزيل مفرت�س.

•• طهران-وكاالت

اأكد رئي�س منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حممد اإ�شالمي اأن بالده 
اأ�شبحت قادرة على اإنتاج الوقود النووي مبختلف الن�شب ب�شهولة.

الإي���راين حت��دث فيه عن  التليفزيون  مع  اإ�شالمي ح���واراً  واأج���رى 
اأحدث املنجزات يف جمال الطاقة النووية يف البالد، وذلك بالتزامن 
مع ا�شتئناف املفاو�شات الإيرانية مع الدول الكربى يف فيينا ب�شاأن 

ملفها النووي.
عنه  )اإرن���ا(  الإي��ران��ي��ة  الإ�شالمية  اجلمهورية  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ل��ه �شوى  ب��ح��ث��ي، ول م��ه��ام  ال��ق��ول :”مفاعل ط��ه��ران ه��و م��ف��اع��ل 
خم�شب  فيه  امل�شتخدم  ال��ن��ووي  وال��وق��ود   ... الإن�شانية  الأغ��را���س 

بن�شبة 20%.
وكانوا قد منعونا من اإنتاج وقود خم�شب بن�شبة اأعلى من 3.67% 
ووعدوا باأن يزودونا بالوقود الالزم لكنهم مل يفوا بذلك. وقد متكنا 
من اإنتاجه وباإمكاننا اليوم اإنتاج الوقود مبختلف الن�شب ب�شهولة«.

وقال اإن “بالده تعتزم الك�شف يف اأبريل -ني�شان القادم عن العديد 
من املنجزات النووية«.

واأ�شاف :”ن�شعى اأن يكون العام القادم “العام الإيراين يبداأ يف 21 
مار�س-اآذار منعطفا يف التكنولوجيا النووية«.

وب�شاأن احليلولة دون حدوث تخريب جديد يف من�شاأتي نطنز وفردو، 
قال: اإن “النقاط التي ت�شررنا من جرائها جعلتنا نقوم مبراجعة 

كل دورة الإدارة واأن نعيد هند�شة املنظومة«.

والفيديو  ال�����ش��ور  لل��ت��ق��اط  ج���ي���دة 
التوا�شل  و�شائل  على  لحقاً  ون�شرها 

الجتماعي.
ب��ار من منظمة هيومن  وت��رى هيذر 
من  “الكثري  اإن  ووت���������س  راي����ت���������س 
عملن  اللواتي  واخلبريات  النا�شطات 
غادرن  ع��دة..  ل�شنوات  اأفغان�شتان  يف 
15 اآب-اأغ�شط�س، لكنهن  البالد بعد 

يتابعن عملهن من املنفى«.
وعن الن�شاء اللواتي يخرجن للتظاهر 
اأنهن ل  “اأعتقد  تقول  اأفغان�شتان،  يف 
 ”...“ الطريق  تلم�س  يحاولن  يزلن 
ال�شارع برغم معرفتهّن  اإىل  يخرجن 
ل������الأذى، يظهرن  ���ش��ي��ت��ع��ر���ش��ن  اأن���ه���ن 
حركة  فيما  ال��ت��ل��ف��از،  على  وج��وه��ه��ن 
املعار�شة،  تتحمل  ل  حولهن  طالبان 
واملنظمني،  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ت��الح��ق  ب��ل 

تهددهم وترهبهم«.

الن�شف  ف����اإن  ال���ب���الد،  ���ش��ك��ان  ن�����ش��ف 
الأ�شهر  خ����الل  ف��ي��ه��ا«.  ب����اق  ال���ث���اين 
�شرية  اأط��راً  ال�شابات  املا�شية، و�شعت 
للعمل، �شكلّن جمموعات �شغرية ت�شّم 
على  فقط  نا�شطات  ع�شر  واح���دة  ك��ل 
والتح�شري  للتن�شيق  وات�شاب  تطبيق 
يتفقن  حني  وتظاهرات.  لجتماعات 
قبل  ير�شلن  وامل���ك���ان،  ال��ت��وق��ي��ت  ع��ل��ى 
وقت ق�شري فقط التفا�شيل ملجموعة 

اأخرى ت�شم عدداً اأكرب من الن�شاء.
جم���م���وع���ات  اإىل  ال������دخ������ول  ل���ي�������س 
بالأمر  وات�����ش��اب  على  “التخطيط” 
ال�شهل، اإذ تخ�شى النا�شطات اأن يت�شلل 

“خمرب” اإىل �شفوفهّن.
اإذا كان ميكنهن  التاأكد مما  اأج��ل  من 
من  يتقربن  جديدات،  بن�شاء  الوثوق 
ُتخ�شعهن  امل���ع���ار����ش���ات،  ال��ن��ا���ش��ط��ات 
هدى خامو�س )26 عاماً( لختبارات، 
لفتات  حت�شري  منهن  مثاًل  فتطلب 
���ش��اع��ت��ني، واإن  و���ش��ع��ارات يف غ�����ش��ون 
ب��ع��م��ل��ه��ّن �شريعاً  ق��م��ن  اأن��ه��ن  ���ش��ع��رت 
املجموعة  يف  ب��ه��ن  ت��ق��ب��ل  وب���اإت���ق���ان، 

الكبرية.
اإح���داه���ن  اأَب���ل���غ���ت  اأن  ي���وم���اً  وح�����ش��ل 
مب����وع����د غ�����ري ����ش���ح���ي���ح ل���ت���ظ���اه���رة، 
واكت�شفت اأن عنا�شر طالبان ح�شروا 
التظاهرة،  م���وع���د  ق��ب��ل  امل���ك���ان  اإىل 

فقطعت عالقتها بها.
يتم  حم��دد  ه��ات��ف  رق��م  وللتظاهرات 
الإع����الم  م���ع  للتن�شيق  ف��ق��ط  ف��ت��ح��ه 
وامل�شاركات خالل يوم التظاهرة وُيغلق 

لحقاً حر�شاً على األ يتم تتبعه.
وتو�شح هدى التي غرّيت رقم هاتفها 
وزوجها  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ج�����راء  ع����دة  م�����رات 
اأو  لبا�شاً  “ناأخذ معنا عادة  تهديدات، 
نغرّي  التظاهرة  وبعد  اإ�شافياً.  حجاباً 

ثيابنا... لكي ل يتم التعرف علينا«.
ل  “قد  الإج���������راءات  ت��ل��ك  اأن  وت���ق���ّر 

•• كابول-اأ ف ب

تدخل  ����ش���ري���ع���ة،  وب���خ���ط���ى  ب����ح����ذر 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ن�����ش��اء ال���واح���دة تلو 
كابول  يف  �شغرية  �شقة  اإىل  الأخ���رى 
برغم  مقبل.  لن�شاط  �شراُ  للتح�شري 
حياتهّن  ي��ع��ر���ش��ّن  اأن���ه���ن  م��ع��رف��ت��ه��ن 
للخطر، لكنهن يعتقدّن اأن مقاومتهّن 

حلركة طالبان ت�شتحق املخاطرة.
يتخطى  عددهن  يكن  مل  البداية،  يف 
ع�شرات  ب�شع  اليوم  بنت  لكنهن   ،15
ي��رف�����ش��ن ع����ودة ع��ق��ارب ال�����ش��اع��ة اىل 
ال������وراء ب��ي��ن��ه��ن ع���ام���الت ���ش��اب��ق��ات يف 
وطالبات  ح��ك��وم��ي��ة  غ���ري  م��ن��ظ��م��ات 

ومعلمات وحتى ربات منزل.
ت���خ���ط���ط ال���ن���ا����ش���ط���ات ل���ت���ظ���اه���رات 
لر�شم  اأو  ح��ي��ن��ا،  ل��ط��ال��ب��ان  مناه�شة 
ي���ط���ال���ب  ال�������������ش������ارع  يف  غ����راف����ي����ت����ي 
عودة  م��ع  تقل�شت  التي  ب�”احلرية” 
احلركة اإىل ال�شلطة يف منت�شف اآب-

اأغ�شط�س، حينا اآخر.
وقد  ن�شاطهن،  خماطر  جيداً  يعرفَن 
اثنتني  اختفاء  بعد  وا�شحاً  ذل��ك  ب��دا 
ما  اإث��ر  اأ�شبوعني  قبل  رفيقاتهن  من 
ملنازلهن.  ليلية  مب��داه��م��ات  و�شفنه 
خ����الل الأ����ش���ه���ر امل��ا���ش��ي��ة، ق��ل��ة فقط 
خ�شية  العلنية  التظاهرات  يف  �شاركّن 

التعر�س لتهديدات اأو لالعتقال.
عدم  طلبت  ع�شرينية  ���ش��اب��ة  وت��ق��ول 
ال��ك�����ش��ف ع��ن ا���ش��م��ه��ا ل��وك��ال��ة فران�س 
بر�س، “قلت لنف�شي مَل ل اأكون واحدة 
واأفكر  املنزل  اأجل�س يف  اأن  منهّن بدل 
م�شيفة  يف الأمور التي خ�شرناها؟”، 
اأجل  م��ن  واأق��ات��ل  اأق���ف  اأن  “الأف�شل 

حقوقي، حقوق اأمي و�شقيقاتي«.
وح��ك��م��ت ط���ال���ب���ان اأف��غ��ان�����ش��ت��ان بني 
بها  اأن يطيح  1996 و2001، قبل 
غ���زو اأم���ريك���ي. وق��م��ع��ت خ���الل فرتة 

احلداثة  وح��ج��ب��ت  احل���ري���ات  حكمها 
عن البالد. واأك��ر من عانى يف حينه 
ارتياد  من  ُمنعن  اللواتي  الن�شاء  هّن 
امل���دار����س واجل���ام���ع���ات، وم���ن مزاولة 
ال��ع��م��ل، وم���ن اخل�����روج وح���ده���ن اىل 
ال�������ش���ارع. ك��م��ا اأُج�������ربن ع��ل��ى ارت�����داء 

الربقع.
وبرغم  الأخ��ريي��ن،  العقدين  يف  لكن 
حمافظ  ملجتمع  الدائمة  مواجهتهن 
متتعت  ك����ب����ري،  ح������ّد  اإىل  وذك����������وري 
اأو�شع،  ح��ري��ة  مب�����ش��اح��ة  الأف��غ��ان��ي��ات 
والدرا�شة  ال��ع��م��ل  و���ش��ع��ه��ّن  يف  وب����ات 
اإىل  بع�شهن  وو�شل  اللبا�س،  واختيار 

منا�شب يف الدولة.
ع���ادت حركة  اآب-اأغ�����ش��ط�����س،   15 يف 
ب��ع��دم��ا دح���رت  ط���ال���ب���ان اإىل احل���ك���م 
ال�����ق�����وات احل���ك���وم���ي���ة ع���ل���ى الأر��������س 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ان�������ش���ح���اب ال����ق����وات 
الأ�شهر  البالد. وخالل  الأجنبية من 
على  ق��ي��وداً  احلركة  فر�شت  املا�شية، 
ح���ري���ات ال��ن�����ش��اء، م��ن��ه��ا ال��ف�����ش��ل بني 
اجل��ن�����ش��ني يف م��ك��ان ال��ع��م��ل م���ا اأع���اق 
وُمنعت  ع��م��ل��ه��ّن،  اإىل  ك��ث��ريات  ع����ودة 
الن�شاء من اخلروج يف رحالت طويلة 
من دوم حمرم، وُوّزعت لفتات ت�شّجع 

على ارتداء الربقع اأو النقاب.
ت��الح��ق ذك��ري��ات حكم ط��ال��ب��ان الأول 
�شال )44 عاماً(، املوظفة احلكومية 
اأطفال.  لأرب���ع���ة  وال���وال���دة  ال�����ش��اب��ق��ة 
مع  �شال  جل��اأت  الت�شعينات،  ف��رتة  يف 
تقّدم  اأن  ب��ع��د  باك�شتان  اإىل  عائلتها 
ال���زواج  بطلب  ط��ال��ب��ان  مقاتلي  اأح���د 
بعد  اإل  ب��ل��ده��ا  اإىل  ت��ع��د  ومل  م��ن��ه��ا، 

�شقوط احلركة.
ال��ي��وم هو  اأخ�����ش��اه  “اأكر م��ا  وت��ق��ول 
املنزل  يف  ق��اب��ع��ات  ال��ف��ت��ي��ات  اأرى  اأن 

جمدداً«.
طالبان،  من  تلقتها  تهديدات  وبرغم 

ع��ل��ى ح���د ق���ول���ه���ا، حت�����اول ال���ي���وم اأن 
حت�شر  ت����ظ����اه����رة،  ك����ل  يف  ُت���������ش����ارك 
لر�شم  �����ش����راً  وت����خ����رج  الج���ت���م���اع���ات 
امل�شاواة”،  “حتيا  م��ث��ل  ال��غ��راف��ي��ت��ي، 

على جدران كابول.
وت�شيف “كل ما اأريده هو اأكون مثاًل 
عن  اأتخلى  لن  باأنني  يافعات  ل�شابات 
الن�شال«. تلقت �شال تهديدات باإيذاء 
عائلتها، لكنها تقول اإن زوجها يدعمها 
حتى اأن اأطفالها باتوا يرددون هتافات 

تطالب بالتعليم، داخل املنزل.
بر�س  ف����ران���������س  وك�����ال�����ة  وح���������ش����رت 
كانون  يف  ل��ل��ن��ا���ش��ط��ات  اج���ت���م���اع���ني 
الثاين-يناير، الأول �شاركت فيه نحو 
ام��راأة، والثاين ب�شع ن�شاء فقط   40

كّن يح�شرّن لفتات لتظاهرة.
كتابتها  واأث��ن��اء  ال��ث��اين،  اللقاء  خ��الل 
لف���ت���ة ت��ط��ال��ب ب���ال���ع���دال���ة واح�����رتام 
هاتفها  ن��ا���ش��ط��ة  اأم�����ش��ك��ت  احل���ق���وق، 
اخلليوي بيد واأقالمها باليد الأخرى، 

وقالت “هذه فقط اأ�شلحتنا«.
من  ال�24  يف  اأخ�����رى  ���ش��اب��ة  وت���ق���ول 
لكن  خ��ط��ري  “الأمر  ب��ت��ح��ّد  ال��ع��م��ر 
اأخ��رى، علينا  و�شيلة  اأي  لي�شت هناك 
�شلكناه  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  اأن  نقبل  اأن 

مليء بالتحديات«.
ن�شاء  غ������رار  ع���ل���ى  ال�������ش���اب���ة،  حت������ّدت 
وعّمها  امل��ح��اف��ظ��ة  عائلتها  ع���ّدي���دات 
مينعها  لكي  الكتب  يرمي  ك��ان  ال��ذي 

من التعليم.
وتقول “ل اأريد اأن اأدع اخلوف ي�شيطر 
ويبعدين  الكالم  من  ومينعني  علينا 

عن قول احلقيقة«.
وغ���ادر ك��ث��ريون ال��ب��الد، ل �شيما بني 
اىل  طالبان  و���ش��ول  بعد  النا�شطني، 

ال�شلطة، خوفا من التعر�س لهم.
وت���ق���ول ���ش��اب��ة اأخ������رى ف�����ش��ل��ت عدم 
غادر  اإذا  “حتى  ا�شمها،  ع��ن  الك�شف 

ل���الأذى،  ك��اف��ي��ة، وق���د نتعر�س  ت��ك��ون 
الأمر متعب.. لكن ل ي�شعنا �شوى اأن 
التظاهرات  طالبان  ومنعت  نتحمل«. 
مقاتلوها  ي���رتدد  ومل  ل��ه��ا،  املناه�شة 
اأعداد  مواجهة  يف  القوة  ا�شتخدام  يف 

حمدودة من النا�شطات الثائرات.
لكن ه��دى واأف��غ��ان��ي��ات اأخ��ري��ات بقني 
ال�شارع،  اىل  اخل���روج  على  م�شممات 
للمطالبة  حم�������دودة  ب�����اأع�����داد  واإن 
والتعليم  وال�����ع�����دال�����ة  ب�”احلرية 

والعمل«.
اأنها  وت�����روي ام������راأة ل��ف��ران�����س ب��ر���س 
ال��ت��ظ��اه��رات، �شفعت  اإح�����دى  خ���الل 
اأخرى  ق��ادت  كما  مقاتاًل على وجهه، 
اآب����ه����ة مب�����ش��ل��ح ملثم  ال���ه���ت���اف غ����ري 
ومل  اخل��ل��ف،  م��ن  ببندقيته  ي��وك��زه��ا 
ت����رتدد ث��ال��ث��ة يف ���ش��رب م��ق��ات��ل رفع 

�شالحه يف وجهها.
الن�شاء  تتجمع  ل  ال��ت��ظ��اه��رات،  ق��ب��ل 
م��رة واح���دة، ب��ل ي��اأت��ني يف جمموعات 
�شغرية من اثنتني اأو ثالث، يتجولّن 
ق���ل���ي���اًل، ي���ق���ف���ّن اأم��������ام امل�����ح�����ال، ويف 
ويبداأن  �شوياً  يلتقنّي  املحددة  ال�شاعة 
دق��ائ��ق، حتى  اإل  ه��ي  وم��ا  م�شريهن. 
يبداأ مقاتلو طالبان بالتجمع حولهّن، 
يحاولون عرقلة طريقهن، ي�شرخون 
يف وجوههن وحتى يوجهون اأ�شلحتهّن 

نحوهّن.
خ����الل ال���ت���ظ���اه���رة الأخ�������رية يف 16 
كانون الثاين-يناير، ا�شتخدم مقاتلو 
نحو  ل��ت��ف��ري��ق  ال��ف��ل��ف��ل  رذاذ  ط��ال��ب��ان 
ع�����ش��ري��ن ن��ا���ش��ط��ة ق��م��ن ب��ر���س برقع 
اأب��ي�����س ب��ال��ل��ون الأح���م���ر، ت��ع��ب��رياً عن 

رف�شهّن لرتدائه.
نا�شطات  اتهمت  قليلة،  ب��اأي��ام  بعدها 
املتظاهرتني  باعتقال  طالبان  حركة 
متنى زريابي برياين وبروانة ابراهيم 

�شمن �شل�شلة مداهمات �شنتها لياًل.

قبل وقت ق�شري من اختفائها، انت�شر 
���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ل��ت��م��ن��ى ع��ل��ى مواقع 
ال��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي، ت��ظ��ه��ر فيه 
“الرجاء  فيه  وت���ردد  ت��وت��ر،  ح��ال��ة  يف 
�شقيقاتي   )..( اأتوا  طالبان  امل�شاعدة، 
للحديث  تتمنى  وتتوجه  امل��ن��زل«.  يف 
مع من يقف خلف الباب بالقول “اإذا 
اأردمت احلديث، ميكننا التكلم غداً. ل 
اأ�شتطيع اأن اأراكم خالل الليل بوجود 
الرجاء  اأري������د..  ل  اأري�����د،  ل  ف��ت��ي��ات، 

امل�شاعدة«.
ومل يعرف مكان ال�شابتني حتى الآن.

اأعربت  الرابع من �شباط/فرباير،  يف 
عن  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم 
قلقها اإزاء اختفاء نا�شطتني اأخريني. 
وطلبت من طالبان الك�شف عن مكان 

وجود الن�شاء.
قابلتهّن  ب���اأخ���ري���ات  اخل�����وف  ودف�����ع 

املداهمات،  حملة  قبل  بر�س  فران�س 
هواتفهّن  اأرق��ام  وتغيري  الختباء  اإىل 

واأماكن �شكنهّن.
طالبان  ح��رك��ة  با�شم  املتحدث  ون��ف��ى 
احتجاز  او  اعتقال  جماهد  اهلل  ذبيح 
نا�شطات، لكنه حذر اأن لدى ال�شلطات 
“احلق يف اعتقال واحتجاز املعار�شني 
القانون”.  يخرتقون  الذين  واأولئك 
وت������ط������ّور ال���ن�������ش���اء ي����وم����ا ب���ع���د ي���وم 

اأ�شاليبهن.
ال��ت��ظ��اه��رة تنتهي  ال��ب��داي��ة، ك��ان��ت  يف 
مبجرد تعر�س اإحداهن لعتداء. اأما 
اليوم، تقول هدى “بتنا نوكل اثنتني 
فيما  عليها،  باملعتدى  بالهتمام  منا 

تكمل الأخريات الحتجاج«.
ت�شمح  ل���ن  ط��ال��ب��ان  اأن  ومل��ع��رف��ت��ه��ّن 
ل�������ش���ح���اف���ي���ني ب��ت��غ��ط��ي��ة حت���رك���ه���ّن، 
نوعية  ذات  ه��وات��ف  الن�شاء  ت�شتخدم 

يخططن لتظاهر�ت �أو لر�شم غر�فيتي يطالب بـ »�حلرية« 

ال للخوف.. نا�صطات اأفغانيات يتحدين حركة طالبان

- اختفاء اثنتني من رفيقاتهن قبل اأ�صبوعني 
- تخ�صى النا�صطات اأن يت�صلل »خمرب« اإىل �صفوفهّن

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن بالن�شر        
 8054/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر - تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : ١- عبا�س دروي�س علي داد �شاهي   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :م�شت�شفى برامي �س.ذ.م.م
وميثله:�شيخة احمد عبداهلل �شلطان 

طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/١/١3 بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )١٠٠.٠٠٠( درهم مائة الف درهم والفائدة 
بالر�شوم  الزامه  مع  ال�شداد  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية 
وامل�شاريف ومبلغ )5٠٠( درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر 

خالل ١5 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70197
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  10179/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

، ب�شداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/5383 
وقدره )٢٢4444( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ : ديال بيلدينج ماترييال تريدرز
 - S60203 امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة 6 - ار�����س رق���م  ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام�����ارة دب���ي - ج��ب��ل ع��ل��ي - 

مكاين:٠٩٢765٩٩64 - وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل 
املطلوب اإعالنه : ١- ملتي لينك للمقاولت �س.ذ.م.م  - �شفته: منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )٢٢4444.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70459 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8423/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3857/٢٠٢١ 

وقدره )١35756( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ : الغرير للطباعة والن�شر �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - ال�شطوة - تقاطع �شارع 3٠8 - و�شارع ١١ مقابل برج �شما مبنى ٢ مطبعة 
ملك خا�س الغرير للطباعة والن�شر 

املطلوب اإعالنه : ١- بي تي ال منطقة حرة ذ.م.م  - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١35756( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70459 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8423/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١84
، ب�شداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3857/٢٠٢١ 

وقدره )١35756( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ : الغرير للطباعة والن�شر �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - ال�شطوة - تقاطع �شارع 3٠8 - و�شارع ١١ مقابل برج �شما مبنى ٢ مطبعة 
ملك خا�س الغرير للطباعة والن�شر 

املطلوب اإعالنه : ١- ادهم حممد جمعه  - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١35756( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70459

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن بالن�شر 

                  يف  املنازعة رقم:139/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية رقم 75١

مو�شوع املنازعة : مطالبة بالزام املتنازع �شدهما بالت�شامن والت�شامم باداء مبلغ )١٩.5٠٠( ت�شعة ع�شر 
الف وخم�شمائة درهم بال�شافة اىل ١٢% فوائد قانونية . 

املتنازع:�شركة المارات العامة للنقل واخلدمات )موا�شالت المارات(
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - �شارع حممد بن را�شد بوليفارد - برج بوليفارد بالزا ٢ - مكتب 

١٩٠3 - وميثله:يو�شف ح�شني حممد �شالح ال�شهالوي
املطلوب اإعالنهما :  ١- وردة ال�شحراء للنقل الربي العام ���س.ذ.م.م ٢- العامل الزرق للنقل الربي العام 

�س.ذ.م.م  -  �شفتهما : متنازع �شدهما 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بالزام املتنازع �شدهما بالت�شامن والت�شامم 
الف وخم�شمائة درهم بال�شافة اىل ١٢% فوائد قانونية - وح��ددت لها  ب��اداء مبلغ )١٩.5٠٠( ت�شعة ع�شر 
فاأنت مكلف  لذا  بعد  التقا�شي عن  ال�شاعة ٠٩.٠٠ �س يف قاعة  املوافق  ٢٠٢٢/٢/١6   الرب��ع��اء   جل�شة يوم 
باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70545

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  310/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم ٢3٠
مو�شوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ٠٠٠٠١٢ وال�شادر عن بنك امل�شرق بقيمة )3.76٠.٠٠٠( 

درهم وال�شيك املرجتع رقم ٠٠٠٠١3( وال�شادر عن بنك امل�شرق بقيمة )3.76٠.٠٠٠ درهم( .
طالب التنفيذ : حممود حممد ابوترابيكاه

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد - برج بوليفار بالزا ٢ - الطابق ١٩ - 
مكتب رقم ١٩٠3

املطلوب اإعالنه : ١- مهند عبداخلالق فا�شل ال�شعدي  - �شفته: منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات  التنفيذ  )734٠٠٠٠( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 70545

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                         يف  اال�شتئناف رقم:84/2022/305 ا�شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�شوع ال�شتئناف : ا�شتئناف على حكم ال�شادر يف الدعوى رقم:374/٢٠٢١ جتاري م�شارف جزئي. 

امل�شتاأنف:يونيك املاتى للتجاره العامة �س.ذ.م.م - واخرون
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - الطابق 3٠ - مكتب رقم 3٠٠5 - رقم 

مكاين:٢6848٩٠63٠ - وميثله:جا�شم ر�شا حممد �شالح الزرعوين 
زينلى   زامنيان  ذ.م.م ٢- حميد حممد ح�شن  للتجارة  زينلي  زمانيان  �شركة   -١   : اإعالنهما  املطلوب 

-  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما
م�شارف  جت��اري  رق����م:374/٢٠٢١  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
جزئي. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/٢/٢3  ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا بقاعة التقا�شي عن 

بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:3971/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم ١56
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )٢3654٠.٩٠( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %٩ بواقع  القانونية  الفائدة  مع   )868٠٠٠( وق��دره  مبلغ 

املحاماة . 
املدعي:ليبريتي اإف اإي ترايد م.د.م.�س

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 الطابق ال�شاد�س مكتب 
رقم/6٠5 رقم مكاين ٢68٢58٩68٠

املطلوب اإعالنه :  ١- زالكو ميتالز م.د.م.�س  -  �شفته : مدعي عليه 
املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/١/4 مبثابة احل�شوري بالزام  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها  مو�شوع الإعالن 
املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )٢36.54٠.٩٠( مائتان و�شتة وثالثون الف وخم�شمائة واربعون دولر 
امريكي وت�شعون �شنتا او ما يعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من ٢٠٢١/١٠/١٩ 
، حكما  اتعاب املحاماة  بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل  التام والزمت املدعي عليها  ال�شداد  وحتى 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:166/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)١.3٠٠.١٠4.75( درهم مليون وثالثمائة الف ومائة واربعة دراهم وخم�شة و�شبعون فل�شا لغري - مع الفوائد القانونية 
والثاين  الوىل  عليهما  املدعي  ت�شمني   ، التام  ال�شداد  وحتى  يف:3١/٢٠٢١/١٠  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %١٢ بواقع 
بدون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم  كافة  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن 

كفالة عمال باحكام الفقرة )١( من املادة ٢٢٩ اجراءات مدنيه. 
املدعي:�شويلتك لعمال حفر ال�شا�شات �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - هور العنز - ديره - دبي - مبنى جممع بيات - خلف مركز املمزر
 وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي

املطلوب اإعالنهما :  ١- طارق م�شطفى حامد عفيفي ن�شار ٢- البنهاوي ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي 
عليهما

مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢٢/١/٢7 - بالزام املدعي عليهما 
دراه��م وخم�شة  واربعة  ومائة  الف  وثالثمائة  مليون  درهم   )١.3٠٠.١٠4.75( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�شامن 
بالر�شوم  الزامهما  مع  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   ، لغ��ري  فل�شا  و�شبعون 
وامل�شاريف ومبلغ )5٠٠( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 

١5 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:74/2022/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:دائرة ادارة الطعون الوىل رقم ٢3٢
مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة 
ال�شتئناف ل�شدار حكمها على �شوء ما تقرره حمكمة النق�س والزام املطعون �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب . 
الطاعن:ال�شركة الوطنية ملنتجات الأملنيوم �س.م.ع.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - اخلليج التجاري - فندق الأوبري - مكتب ١١٠4 - مكتب �شات 
وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - وميثله:�شالح الدين �شهداد وايد البلو�شي

املطلوب اإعالنه :  ١- فادي البياري  -  مطعون �شده 
يف  احل��ق  ولكم  الطاعن  من  املقدمة  الطعن  �شحيفة  من  بن�شخة  نبلغكم    : الإع��الن  مو�شوع 

تقدمي مذكرة بالدفاع خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ تبليغكم لالعالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:9/2022/22 مدين كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 4١4
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7638١٢٠3( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة. 
املدعي:عمران عابد كرمي - واخرون

عنوانه:العنوان/المارات - امارة دبي - ديره - �شارع بني يا�س - برج امل�شرف - الطابق ١4 - مكتب رقم ١4٠7 
shaban:بجوار بلدية دبي - الهاتف ٠557٩٠٩785 - رقم مكاين:3٠٠54٩5١٩٢ - بريد الكرتوين -

املطلوب اإعالنهما :  ١- �شكوت كر�شتيان بيفان - �شفته اخل�شم املدخل ، ٢- مارك جرهام تايلبي  -  �شفته 
: مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����الن :  ق��د 
)7638١٢٠3( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - يقت�شي ح�شوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف 
يوم الربعاء املوافق:٢٠٢٢/٢/١6 ال�شاعة ٠٩:٠٠ �شباحا اىل ال�شاعة ١٢:٠٠ م�شاءا بقاعة التقا�شي عن بعد 
والتي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�شات 

الق�شايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاله.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

اعالن بالن�شر 
 9345/2021/209 تنفيذ عمايل 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/١-  احمد اليا�شري للو�شاطة التجارية ذ.م.م  - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�شامه �شالم احمد العكا�شى 

وميثله / اأمل ح�شن حممد حاجي كرم 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )56٢٢4( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وتذكرة عودة اىل وطنا عينا او مايقابلها نقدا مامل 

يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها بامل�شروفات 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392
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العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
اباد  حيدر  ال�ش�����ادة/جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهواتف املتحركه واللكرتونية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1685090 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حميد حممد ر�شيد لل البلو�شي ١٠٠%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف يو�شف بريك العو�شي عامر املهري

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شلفر ويف للمقاولت 

وال�شيانه العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3687165 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة حليمه عبداهلل علي عبداهلل العبدويل ١٠٠%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف �شالح احمد نا�شر احلارثي

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
�شبالون  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيوتي لل�شيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1850822 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مرمي �شعيد �شيف احلديلي املن�شوري ١٠٠%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف عبداهلل �شعيد �شيف احلديلي املن�شوري

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العبيديل والزرعوين 

للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1158043 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبدالرحمن حممد عبداهلل العبيديل احلمادي %5٠

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف حممد عبداهلل علي العبيديل احلمادي

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
العاملية  ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقل واملقاولت العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1040515 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة علي �شعيد م�شبح غنام املن�شوري ١٠٠%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف را�شد �شهيل هالل را�شد املزروعي

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماردي 

 CN جرا�س بار  رخ�شة رقم:2240778 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/لذيذ  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN وغاوي للماكولت  رخ�شة رقم:2713690 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عدنان 

احلو�شني لتجارة ال�شاعات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3766628 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املوؤ�ش�شة 

العربية للتجارة وال�شترياد
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1002211 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بالك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند وايت للدهانات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1077804 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شتيال 

للمالب�س الن�شائية اجلاهزة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3869925 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الربق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الزرق لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1506513 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اكادميية 

املاجيكو الريا�شية لدارة املن�شات وت�شغيلها
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2933150 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ندى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN الورد للنظافه العامة  رخ�شة رقم:2986337 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وي�شت  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

 CN بوينت لل�شيانة العامة  رخ�شة رقم:2894439 
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شيفدمي للهدم ميدل اي�شت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي �شرق 0.14 مبنى ال�شيد حممد بخيت حممد 

بخيت واخرين
CN 2986287 :رقم القيد يف ال�شجل التجاري

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:
1 - حل وت�شفية ال�شركة

اأبوظبي  - فرع  ملراجعة وتدقيق احل�شابات  برينز  ال�شادة/برميري  - تعيني   2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2021/11/29  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ،  1
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

22B093B04E0548EB3A4:بالرقم
 تاريخ التعديل:2022/2/9

املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/الطري  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطباعة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1366273 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل ١٠٠%

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 حذف فهد احمد عبداهلل هادي ال�شعدي

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

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل حممد يو�شف حممد 

لت�شليح م�شخات املياه و املولدات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1109591 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة معتوق على �شعيد على النعيمى
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد يو�شف حممد مو�شى  ١٠٠%
تعديل وكيل خدمات / حذف معتوق على �شعيد على النعيمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد مو�شى احمد الرحمن
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مناهل للطباعة والت�شوير  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3823134 

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة خالد احمد نا�شر العجم احل�شرمى

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حكيم خان يا�شني خان ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد احمد نا�شر العجم احل�شرمى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13465 بتاريخ 2022/2/10 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ات�س بي 

فابريك لين بوتيك
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3987653 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  حتت رعاية 
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية تنطلق الن�شخة الثالثة ع�شرة 
من بطولة كاأ�س دبي الذهبية للبولو 2022 يف الثانية من بعد ظهر يوم 
الثالثاء اخلام�س ع�شر من �شهر فرباير اجلاري وت�شتمر حتى اخلام�س من 
�شهر مار�س املقبل مب�شاركة 8 فرق هي الإمارات وغنتوت واأبوظبي واحلبتور 

وزيدان وايه ام وبنجا�س وذئاب دبي كافو .
وكانت اللجنة املنظمة ل�شل�شلة بطولت كاأ�س دبي الذهبية قد عقدت موؤمترا 
�شحافيا بح�شور �شعيد حارب امني عام جمل�س دبي الريا�شي وحممد خلف 
احلبتور رئي�س احتاد الإم��ارات للبولو وغاريث برينيتجونز املدير الإداري 
الفني  املدير  البطولة  مدير  توريغيتار  و�شنتياغو  ميلنيوم  اوت��و  ملجموعة 

لحتاد الإمارات للبولو اإىل جانب الإعالميني وممثلو الفرق امل�شاركة .
وافتتح املوؤمتر بكلمة ملحمد احلبتور ب�شفته رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة 
والتي وجه فيها ال�شكر والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية لرعايته 
الكرمية للحدث لالأبرز باملنطقة  كما رحب ب�شعيد حارب اأمني عام جمل�س 
دبي الريا�شي م�شيدا بعدم املجل�س امل�شتمر للريا�شة عامة وللبولو ب�شفة 

خا�شة .
هذا  تقام  والتي  البطولة  من  ال�13  الن�شخة  بتد�شني  �شعادته  عن  واأع��رب 
"مفتوحة"وهو ما يرتجم امل�شتوى العايل  العام بال �شقف من الهانديكاب 
الذي و�شلت اإليه اللعبة وقدرتها على جذب كوكبة من اأبرز لعبي العامل . 
من جانبه وجه �شعيد حارب التهنئة اإىل حممد احلبتور مبنا�شبة اختياره 
رئي�شا لحتاد الإم��ارات للبولو موؤكدا اأن الختيار �شادف اأهله فهو ووالده 

وال�شلة  ال��ق��دم  وك���رة  والتن�س  ال��ب��ول��و  لريا�شة  داع��م��ني  جميعها  والأ���ش��رة 
وغريها .

واأ�شار حارب اإىل اأن دبي ت�شت�شيف نحو 400 حدثا ريا�شيا وبينها ريا�شات 
ن��دع��م هذه  دب���ي  ون��ح��ن يف جم��ل�����س  ال��ب��ول��و  بينها  ف��ارق��ة  ت�شكل ع��الم��ات 
اأبرز جنوم العامل وتنظيميا فقد مل�شنا عن قرب روعة  الريا�شة فنيا ت�شم 
ودقة التنظيم الذي اثلج �شدورنا اأمام �شيوف الإمارات خا�شة واأن احلدث 
يتزامن مع اإقامة فعاليات اك�شبو 2020 والذي حظى بزيارة اأكر من 9 
اآلف �شخ�س ميثلون اأبرز منتخبات واأندية وفرق ريا�شية يف العامل بينهم 
جنوم مان�شي�شرت �شيتي وت�شيل�شي وما ن�شي�شرت يونايتد وار�شنال وليفربول 

ومنتخبات ايطاليا وبولندا اىل جانب جنوم اجلولف وغريهم .
ل��زي��ارة اك�شبو  ال��ب��ول��و  ال��دع��وة لأ���ش��رة  ويف خ��ت��ام كلمته وج��ه �شعيد ح���ارب 

والطالع على التقنية والتكونولوجيا التي و�شلت اليها دول العامل .

ميلنيوم   اوت���و  ملجموعة  الداري  امل��دي��ر  ج��ون��ز  برينيت  غ��اري��ث  وج��ه  وك��م��ا 
املرة  لي�شت  اأنها  م�شريا  البولو  احتاد  احلبتورلرئا�شته  حممد  اىل  التهنئة 
الأوىل اأن تكون �شركته �شمن الرعاة الأ�شا�شيني للبطولة ولن تكون الأخرية  

لأن البولو له خ�شو�شية وي�شتقطب رجال الأعمال وهذا يهمنا كثريا .
ونظم  قواعد  بال�شرح  تناول  فقد  البطولة  مدير  توريغيتار  �شنتياغو  اأم��ا 
البطولة واأجرى مرا�شم القرعة والتي تت�شمن 20 مباراة حيث من املقرر 
اأن ي�شهد اليوم الفتتاحي مباراتني جتمع الأوىل فريقي احلبتور وغنتوت 

وجتمع الثانية بني فريقي بنجا�س وزيدان .
وعقب اإجراء مرا�شم القرعة قال حممد احلبتور اإن القرعة جاءت متوازنة 
معربا عن اأمله يف اأن توفق جميع الفرق امل�شاركة يف تقدمي عرو�س طيبة 
ال�شعيد  على  مكانة  من  الإم��ارات��ي��ة  البولو  ريا�شة  اإليه  و�شلت  ما  جت�شد 

العاملي .

•• اأبوظبي-وام:

الأهلي  ع��ل��ى  ب���امل���ريا����س  ف����وز  ح��ق��ق 
مونديال  نهائي  ن�شف  يف  امل�����ش��ري، 
لالأندية  مم����ي����زاً  رق����ًم����ا  الأن�����دي�����ة؛ 
الربازيلية، يجعلها يف �شدارة الأكر 
الأندية،  مونديال  نهائي  يف  متثياًل 
ع��ل��ى م����دار ت���اري���خ ال��ب��ط��ول��ة؛ اأكر 
اأخ����رى، م��ن��ذ انطالق  اأي دول���ة  م��ن 
مرات   9 بعدد   ،2000 يف  البطولة 
املونديايل،  ب��ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ظ��ه��ور  يف 

لتتخطى اأندية اإ�شبانيا �شاحبة ال�8 
مرات.

الأوىل  الن�شخة  يف  ال��ب��داي��ة  ج����اءت 
يف  اأق���ي���م���ت  وال����ت����ي   ،2000 ع������ام 
الربازيل، بتواجد الثنائي الربازيلي 
جاما  دي  وف���ا����ش���ك���و  ك���وري���ن���ث���ي���ان���ز 
بفوز  ان��ت��ه��ى  وال������ذي  ال���ن���ه���ائ���ي،  يف 

كورينثيانز باأول الألقاب.
يف  الثالث  ال��ربازي��ل��ي  الظهور  وج��اء 
ن�شخة 2005 باليابان، بتواجد �شاو 
ب��اول��و اأم���ام ليفربول الإجن��ل��ي��زي يف 

بهدف  اللقب  الأول  النهائي، وح�شم 
دون رد.

التالية  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  الأم�����ر  وت���ك���رر 
برازيلي  ف���ري���ق  ب��ت��ت��وي��ج   2006
ج��دي��د وه��و اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ايل، الذي 
تغلب بدوره على بر�شلونة الإ�شباين 

بهدف دون رد اأي�شاً.
وغابت الأندية الربازيلية بعدها عن 
�شانتو�س  ليظهر  ن�شخ،  النهائي يف 4 
اأم��ام بر�شلونة يف   ،2011 يف ن�شخة 
النهائي، ويتعر�س للخ�شارة برباعية 

الإ�شباين،  ال���ف���ري���ق  اأم������ام  رد  دون 
ويح�شد املركز الثاين.

اأول  وظ���ه���ر ك��وري��ن��ث��ي��ان��ز؛ ���ش��اح��ب 
نهائي  يف  الربازيلية،  الألقاب  واآخ��ر 
باليابان،   2012 التالية  الن�شخة 
الإجنليزي  ت�شيل�شي  ع��ل��ى  وت��غ��ل��ب 
بهدف دون رد. فيما تعر�س جرمييو 
يف ن�شخة 2017 بالإمارات للخ�شارة 
يف النهائي اأمام ريال مدريد، بهدف 
فالمينجو  م��واط��ن��ه  و���ش��ار  رد،  دون 
بالنتيجة  اخل�����ش��ارة  درب  نف�س  على 

اأم���ام ليفربول الإجن��ل��ي��زي يف  ذات��ه��ا 
وين�شد  ق���ط���ر.  يف   2019 ن�����ش��خ��ة 

باملريا�س؛ ممثل الأندية الربازيلية، 
حجز  بعدما  الغائب،  باللقب  الفوز 

كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  يف  الأوىل  ال��ب��ط��اق��ة 
ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة الإم����ارات 2021، 

الهالل  الفائز من مواجهة  منتظراً 
وت�شيل�شي.

•• اأبوظبي - وام:

�شلطت ال�شحافة الربازيلية ال�شوء 
الربازيلي  باملريا�س  فريق  فوز  على 
على  ليبارتادور�س  كوبا  كاأ�س  بطل 
افريقيا،  ب���ط���ل  امل�������ش���ري  الأه����ل����ي 
خ���الل م���ب���اراة ن�����ش��ف ن��ه��ائ��ي كاأ�س 
العامل لالأندية " الإمارات 2021" 
وامل�شتمرة حتى يوم 12 من فرباير 

اجلاري.
بهدفني  الأهلي  على  باملريا�س  وف��از 
ال��ث��الث��اء خالل  دون م��ق��اب��ل م�����ش��اء 
ال��ل��ق��اء ال����ذي اأق���ي���م ع��ل��ى ا���ش��ت��اد اآل 
ليتاأهل  ال�����وح�����دة،  ب����ن����ادي  ن���ه���ي���ان 
مل���واج���ه���ة ال���ف���ائ���ز م���ن ل���ق���اء ن�شف 
النهائي الثاين الذي يجمع ت�شيل�شي 
والهالل  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  بطل 
اآ�شيا،  اأب��ط��ال  دوري  بطل  ال�شعودي 

على ا�شتاد حممد بن زايد.
ال���ربازي���ل بفريق  واأ����ش���ادت ���ش��ح��ف 
باملريا�س الذي ا�شتطاع اأن يرد الدين 
لالأهلي امل�شري الذي كان قد تغلب 
املركزين  حت��دي��د  م���ب���اراة  يف  ع��ل��ي��ه 
املا�شية  بالن�شخة  وال��راب��ع  ال��ث��ال��ث 

م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة، م��ع��ت��ربة اأن 
ليلة الثالثاء كانت ا�شتثنائية.

اأن   "badalo" �شحيفة  وق��ال��ت 
يعود  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ب��امل��ريا���س  ف��ري��ق 
املباريات  اإىل  ال��ربازي��ل��ي��ة  ب��الأن��دي��ة 
لالأندية،  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

مينع  اأن  ال�شلب  بدفاعه  وا�شتطاع 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  املناف�س  ال��ف��ري��ق 

مرماه.
وك����������ان اآخ����������ر ن����ه����ائ����ي مل����ون����دي����ال 
برازيلي  ف���ري���ق  خ���ا����ش���ه  الأن�����دي�����ة 
ليفربول  اأم������ام  ل��ف��الم��ي��ن��ج��و  ك����ان 

لكنه   ،2019 ن�شخة  الإجنليزي يف 
خ�شره بهدف دون رد.

الهجمات   " ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ����ش���اف���ت 
افريقيا  بطل  م��رم��ى  على  امل��ت��ك��ررة 
والتاأهل  ال��ف��وز  ت�شجيل  يف  �شاهمت 
مونديال  م��ن  النهائي  امل��ب��اراة  اإىل 

 ،"2021 الإم�����������ارات   " الأن�����دي�����ة 
بالالعبني  نف�شه  الوقت  يف  م�شيدة 

�شاحبا الثنائية "رافائيل ودودو".
 "  ESBRSSIL" �شحيفة  ام���ا 
فقالت " كانت ليلة رائعة يف اأبوظبي 
ا�شتطاع  فرييرا  ابيل  امل��درب  بقيادة 

املباراة  اإىل  يعرب  اأن  باملريا�س  فيها 
لالأندية،  العامل  كاأ�س  من  النهائية 
العددي  النق�س  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الثاين  ال�����ش��وط  الأه���ل���ي يف  ل��ف��ري��ق 
انه حاول من م�شاعفة هجومه  اإل 
من اأجل تعوي�س النتيجة، لكن دفاع 

باملريا�س ال�شلب حال دون ذلك".
وق�����������������������ال�����������������������ت ���������ش��������ح��������ي��������ف��������ة 
" ا�شتطاع   .. "LARAZON"
تاريخ  يف  ا�شمه  ي�شجل  اأن  باملريا�س 
الفرق  العامل لالأندية بجانب  كاأ�س 
الأهلي  على  ف��ازت  التي  الربازيلية 

امل�شري يف ن�شف النهائي".
اأم��ري��ك��ا اجلنوبية  " بطل  واأ���ش��اف��ت 
خا�س مباراة قوية دفاعيا اأمام بطل 
اف��ري��ق��ي��ا ال���ذي ت��غ��ري مت��ام��ا م��ا بني 
على  ح�شوله  م��ع  وحتى  ال�شوطني 

البطاقة احلمراء".
 "jovempa" �شحيفة  وق��ال��ت 
ال��دي��ن لالأهلي  ي���رد  " ب��امل��ريا���س   ..
املا�شية  الن�شخة  يف  اخل�����ش��ارة  ب��ع��د 
ا�شتطاع  لالأندية،  العامل  كاأ�س  من 
ي��ح��اف��ظ على  اأن  ال�����ش��ل��ب  ب��دف��اع��ه 

�شباكه نظيفه واأن ي�شجل هدفني".

•• اأبوظبي - وام:

باملريا�س  ف��ري��ق��ي  ج��م��ه��ور  خ��ط��ف 
ال�����ربازي�����ل�����ي والأه������ل������ي امل�������ش���ري، 
الفريقني  م��ب��اراة  ليلة  يف  الأ���ش��واء 
لالأندية  العامل  كاأ�س  نهائي  بن�شف 
ح�شمها  والتي   "2021 "الإمارات 
اأمريكا  ب��ط��ل  ال���ربازي���ل���ي  ال���ف���ري���ق 
ب���ه���دف���ني دون  ب���ال���ف���وز  اجل���ن���وب���ي���ة 
النهائية  ل���ل���م���ب���اراة  وت����اأه����ل����ه  رد، 
ت�شيل�شي  مباراة  من  الفائز  ملواجهة 
الإجن��ل��ي��زي وال���ه���الل ال�����ش��ع��ودي يف 

ن�شف النهائي.
م�شجعي  م���ن  الآلف  واح���ت�������ش���دت 
بنادي  نهيان  اآل  ا�شتاد  يف  الفريقني 
الوحدة يف واحدة من اأف�شل امل�شاهد 
ال��ك��روي��ة يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي حتظى 
باإقبال جماهريي يفوق كل التوقعات 
والتنظيمي  الفني  النجاح  ويج�شد 

الكبريين لهذه الن�شخة.
كانت  احلا�شد  احل�شور  هذا  وو�شط 
الإن�شانية  ال��ل��ق��ط��ات  ب��ع�����س  ه��ن��اك 
ح�شور  اأب������رزه������ا  وم������ن  امل����م����ي����زة، 
اأ���ش��ه��ر م�شجع  ن��ي��ك��ول���س ج��ري��ك��و، 
ا�شتاد  باملريا�س، يف مدرجات  لفريق 
اآل ن��ه��ي��ان، وه���و ط��ف��ل ك��ف��ي��ف، يبلغ 

13 عاما ي�شطحب معه  من العمر 
له  لت�شرح  امل��ب��اري��ات  ك��ل  وال��دت��ه يف 
وت�شف جمريات املباراة من بدايتها 
كل  تفا�شيل  له  وتنقل  نهايتها،  اإىل 
مباراة  اأي  يف  وي���ح���دث  ي��ج��رى  م���ا 

يخو�شها فريقه املف�شل.
�شيلفيا  ووال��دت��ه  الطفل  ه��ذا  ون���ال 
الحتاد  م��ن  واحتفاء  خا�س  تقدير 
عام  فيفا"  القدم"  ل���ك���رة  ال�����دويل 
اأف�شل  ج����ائ����زة  مب��ن��ح��ه   2019
ت�شويت  على  بناء  العامل  م�شجع يف 
يتجاوز  ل  ع��م��ره  وك����ان  اجل��م��ه��ور، 
الع�شرة اأعوام وقتها، نظرا لتفانيهم 
يف حب وت�شجيع باملريا�س، وتغلبهم 

حتول  ع��وائ��ق  او  �شعوبات  اأي  على 
ال��ف��ري��ق الذين  ب��ي��ن��ه��م وب����ني دع����م 
�شيلفيا  ع��ن  الفيفا  وق���ال  يحبونه، 
اأثبتت  والدة نيكول�س وقتها:" لقد 
نتغلب  اأن  ميكن  باحلب  اأن��ه  �شيلفيا 

على الإعاقة اجل�شدية".
وكانت لفتة طيبة من اللجنة املنظمة 
لنيكول�س  الدعوة  توجيه  للبطولة 
كاأ�س  م��ن��اف�����ش��ات  حل�����ش��ور  و�شيلفيا 
العامل لالندية "الإمارات 2021"، 
مباراة  الأول يف  كان ظهورهم  حيث 
ب����امل����ريا�����س والأه�������ل�������ي، مب����درج����ات 
نيكول�س  وتفاعل  نهيان،  اآل  ا�شتاد 
م���ع احل�����ش��ور اجل��م��اه��ريي الكبري 

ال���ربازي���ل، ون�شرت  ب��ط��ل  جل��م��اه��ري 
على  ال�شخ�شي  ح�شابه  على  اأم��ه  له 
والفيديوهات  ال�شور  ت��ب��ادل  موقع 
وهو  لنيكول�س  �شوراً  "اإن�شتجرام" 
باملريا�س  ج��م��اه��ري  ه��ت��اف��ات  ي�����ردد 
ال�������ش���ه���رية وي����رتاق���������س م���ع���ه���م، يف 
ع��دد كبري من  ال��ذي حر�س  الوقت 
لعبي الفريق الربازيلي على حتية 
يف  ف��وزه��م  ب��ع��د  امل��ف�����ش��ل  م�شجعهم 
ل��وان جار�شيا،  امل��داف��ع  امل��ب��اراة، مثل 
واملهاجم البديل ديفري�شون، يف حني 
حر�س حار�س املرمى ويفرتون على 
اإهدائه القفاز الذي ارتداه يف املباراة، 
نيكول�س  اأب������دى  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
الفتتاحي  ب��ال��ف��وز  غ���ام���رة  ���ش��ع��ادة 

الذي حققه باملريا�س على الأهلي.
وعلى اجلانب الأخر، ورغم اخل�شارة 
التي منى بها فريق الأهلي امل�شري، 
اأن جماهريه حر�شت على حتية  اإل 
تقديراً  امل����ب����اراة،  ع��ق��ب  ال���الع���ب���ني 
م��ن��ه��م ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��د يف 
للغيابات  نظرا  �شعبة،  ظ��روف  ظ��ل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ب�شكل  ال��ت��ح�����ش��ري  وع����دم 
التحاق ع��دد من  طيب، ع��الوة على 
ال��الع��ب��ني ال��دول��ي��ني ب��ال��ف��ري��ق قبل 

املباراة ب�شاعات قليلة.

حتت رعاية مكتوم بن حممد بن ر��شد

احلبتور وغنتوت يق�صان �صريط افتتاح كاأ�ض دبي الذهبية واالنطالقة 15  فرباير 

الربازيل تف�ض ال�صراكة مع اإ�صبانيا بالظهور 
التا�صع يف »نهائي املونديال«

ال�صحافة الربازيلية : ليلة مونديالية رائعة لـ »باملريا�ض« يف اأبوظبي

الطفل الكفيف نيكوال�ض اأ�صهر م�صجع لباملريا�ض 
�صيف مونديال »االإمارات 2021«

االإمارات ت�صارك باأكرب بعثة يف دورة 
غرب اآ�صيا الباراملبية 

•• اأبوظبي -وام:

مبملكة  الثالثة  الباراملبية  اآ�شيا  غ��رب  األ��ع��اب  دورة  اإىل  الإم����ارات  بعثة  اأعلنت 
البحرين م�شاركتها ب� 65 لعبا ولعبة فى الدورة التي تنطلق خالل الفرتة 
التي  الفردية  الأل��ع��اب  ، وذل��ك يف مناف�شات  26 فرباير احل��ايل،  اإىل   18 من 
وكرة  الطائرة،  والري�شة  ال��ق��وى،  ورف��ع��ات  والبوت�شيا،  ال��ق��وى،  "األعاب  ت�شمل 
الطاولة"، اإ�شافة اإىل "كرة ال�شلة على الكرا�شي املتحركة" يف مناف�شات الألعاب 
الباراملبية  اللجنة  اإدارة  النعيمي ع�شو جمل�س  واأكد جمعه  اجلماعية للذكور. 
الوطنية مدير البعثة على ت�شارع وترية اإكمال التح�شريات النهائية للم�شاركة 
والفنية،  الإداري����ة  الأج��ه��زة  وترتيبات  الالعبني  جتهيز  �شعيد  على  املرتقبة 
خالل الدورة التي ت�شهد م�شاركة منتخب الإمارات بالوفد الأكرب مقارنة ببقية 
منتخبات منطقة غرب اآ�شيا. وقال النعيمي: "ال�شتعدادات مت�شي ب�شكل جيد، 
واجلاهزية يف اأعلى امل�شتويات خلو�س املناف�شات، خ�شو�شا بعد امل�شاركة الأخرية 
يف دورة الألعاب الآ�شيوية لل�شباب يف نوفمرب من العام املا�شي مبملكة البحرين 

اأي�شا". و�شدد على اأهمية امل�شاركة يف الن�شخة الثالثة لدورة األعاب غرب اآ�شيا، 
كل  �شعيد  على  الإيجابية  وامل�شاركة  ال��ت��واج��د  ا�شتمرار  اإىل  "نتطلع  ق��ائ��ال: 
املناف�شات، بدعم القيادة الر�شيدة وتوجيهاتها امل�شتمرة يف �شبيل متكني اأ�شحاب 
الهمم يف الريا�شة التي تفتح الآفاق لهم على �شعيد كل املجالت واأعرب عبد 
اهلل ح�شن الفال�شي رئي�س اللجنة الريا�شية و�شئون املنتخبات عن �شعادته بهذه 
ال�شف  لعبي  من  املتاحة  العنا�شر  بغالبية  امل�شاركة  "ارتاأينا  وق��ال:  امل�شاركة 
تاأهباً  الفني  امل�شتوى  على  الوقوف  بهدف  البطولة،  هذه  ملكانة  والثاين  الأول 
لال�شتحقاق املقبل يف دورة الألعاب الباراملبية الآ�شيوية والتي ت�شت�شيفها مدينة 
هاجن زو ال�شينية يف اأكتوبر املقبل"، لفتاً اإىل اأن حتقيق الإمارات املركز الثالث 
على �شعيد الرتتيب العام يف الن�شخة املا�شية لألعاب غرب اآ�شيا "الثانية" يجعل 
�شريكاً  تعد  التي  لالأندية،  الرائد  ال��دور  الفال�شي  وثمن  امل�شوؤولية م�شاعفة. 
اأ�شا�شياً للجنة ال  الإماراتية، من خالل جتهيز عنا�شر املنتخب يف كل الألعاب، 
الألعاب  مناف�شات  �شعيد  على  الالعبني  الأندية يف جتهيز  دور  "نثمن  وق��ال: 

الفردية بامل�شتوى الفني املطلوب".
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•• اأبوظبي-وام:

اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن���ادي  ينظم 
لأ�شحاب  الأمل  "مهرجان  والبولو 
التوحد،  ل��ف��ئ��ة   " ل��ل��ب��ول��و  ال��ه��م��م 
"فئة  وم��ن��ت�����ش��ب��ي ال���ه���الل الأح���م���ر 
اجلمعة  غ����دا  ب��اأب��وظ��ب��ي  الأيتام" 
يف م���الع���ب���ه وذل�������ك حت�����ت رع���اي���ة 
بن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  وبتوجيهات 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

النادي.
واأك���د ال��ن��ادي يف ب��ي��ان ل��ه ام�����س اأنه 
املهرجان  هذا  ريع  تخ�شي�س  �شيتم 
الهمم  اأ�شحاب  فئة  لدعم  اخل��ريي 
مبكانة  حتظى  ال��ت��ي  ال��ت��وح��د  لفئة 
كبرية يف نفو�س كل �شرائح املجتمع.. 
م�شريا اإىل اكتمال جتهيزات اللجنة 
برئا�شة  للمهرجان  املنظمة  العليا 
املدير  ال�شيخ  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ح��م��د 

اإخراج  اأج���ل  م��ن  للنادي  التنفيذي 
احلدث ال�شنوي باأف�شل �شورة.

فعاليات  ت����ب����داأ  اأن  امل����ق����رر  وم������ن 
املهرجان اعتبارا من ال�شاعة الثانية 
بعد ظهر اجلمعة بفتح الأبواب اأمام 
وال�شتمتاع  ل��ل��م�����ش��اه��دة  اجل��م��ه��ور 
ب�����خ�����دم�����ات ال�������ن�������ادي وال�����ف�����ق�����رات 

وال����ع����رو�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة وال����ربام����ج 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة، والأل����ع����اب امل��ت��اح��ة يف 
وبعدها  ب��امل��ج��ان.  الأط���ف���ال  ق��ري��ة 
الرئي�شي،  بامللعب  الحتفالية  تبداأ 
والتي تت�شمن ا�شتعرا�شات للكالب 

اأبوظبي  التابعة ل�شرطة  البولي�شية 
على  باملظالت،  احل��ر  القفز  وف��ق��رة 
اأن يتم عزف الن�شيد الوطني اإيذانا 
ب��ب��دء امل���ب���اراة ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة التي 
البولو  جن���وم  م���ن  ك��وك��ب��ة  �شت�شم 

البارزين  والالعبني  الالعبات  من 
واملحرتفني  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
م�������ش���ارك���ة م��ن��ه��م يف ه�����ذا احل����دث 

الإن�شاين اخلريي.
ال��رح��م��ن ال�شيخ  واأك�����د ح��م��د ع��ب��د 

رئي�س  ل���ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة 
ا�شتعداداتها  اأمت��ت  اللجان  كافة  اأن 
ب��اأف�����ش��ل �شورة  امل��ه��رج��ان  لإخ�����راج 
تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ فالح 

بن زايد اآل نهيان ، وا�شتثمارا لدعم 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي وم�شاهمة 
العديد من ال�شركات واجلهات مثل 
�شرطة اأبوظبي ونادي تراث الإمارات 
والعديد  للبولو  الإم���ارات  وجمعية 

من �شركات القطاع اخلا�س، م�شريا 
لعدد  ال��دع��وات  توجيه  مت  اأن���ه  اإىل 
ورجال  الريا�شية  ال�شخ�شيات  من 
ال�شلك الدبلوما�شي املعتمدين لدى 

الدولة حل�شور احلدث.

•• دبي-الفجر

املزادات  يف  ج��دي��د  قيا�شي  اإجن���از  يف 
الأ�شيلة،  العربية  للخيل  العاملية 
العربية  للخيول  دب��ي  مربط  متكن 
م���ن حت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة مبزاد 
اأم�س  م�����ش��اء  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل  ك��ت��ارا 
الدوحة،  القطرية  بالعا�شمة  الأول 
العاملية  الفر�س  بوي�شة  ببيع  وذل��ك 
املنتجة للعديد من الأبطال "اإف تي 
�شيال" ابنة البطل �شايل درمي ديزرت 
"�شول بريتي تي جي �س"  والفر�س 
األ��ف ريال  3 ماليني و200  مببلغ 
لبوي�شة  �شعر  اأع��ل��ى  وه���و  ق��ط��ري، 
يف  الأ�شيلة  العربية  الأف��را���س  م��ن 
الأغلى  البوي�شة  كانت  العامل. وقد 
الثمامة  م��رب��ط  ن�شيب  م��ن  ع��امل��ي��ا 
ال��ق��ط��ري امل��م��ل��وك ل��ك��ل م��ن ال�شيد 
نبيل علي بن علي والآن�شة دانة نبيل 

علي بن علي.
اإف تي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ر���س  واأ���ش��اف��ت 
الذهبية  ����ش���ج���الت���ه���ا  اإىل  ����ش���ي���ال 
جديدة  ب�شمة  العاملية،  والقيا�شية 
العاملية  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة  الإجن������ازات  م��ن 
الذي  العربية،  للخيول  دب��ي  ملربط 
وقيادته  ري���ادت���ه  ت��اأك��ي��د  يف  ي�شتمر 

جلودة الإنتاج العاملي يف عامل اخليل 
العربية الأ�شيلة يف الع�شر احلديث 

والعامل املعا�شر.
اإف تي  ل��ل��ف��ر���س  ال�����ش��ع��ري��ة  ال��ق��ي��م��ة 
�شيال يف مزاد كتارا للخيل العربية، 
لأهمية  ب��ال��ن��ظ��ر  ا���ش��ت��ث��ن��اء  ت��ك��ن  مل 
الفر�س والإنتاج املحلي العاملي ملربط 
باإجنازات  دبي، وهو مربط يحتفظ 
التي  ال���دول���ي���ة،  امل������زادات  ب���راق���ة يف 
الإ�شتثنائي  اإك�شبو  مزاد  اآخرها  كان 
�شهر  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل   2020
اللوؤلوؤة  مزاد  وقبله  اأكتوبر2021، 
بالتزامن   2021 م��ار���س  �شهر  يف 
وبطولة  للخيول  دب��ي  معر�س  م��ع 
حيث   ،2021 العربي  للجواد  دب��ي 
�شجل املزادان اأرقاما قيا�شية ترتجم 
الأهمية الق�شوى لإنتاج مربط دبي 

لدى جمتمع اخليل العربية عامليا.
الفر�س اإف تي �شيال اأثبتت جدارتها 
كبطلة عاملية منذ العام 2010 حني 
اأحرزت لقب بطولة العامل بباري�س، 
العاملي  ال��ذه��ب��ي  معدنها  اأك����دت  ث��م 
 ،2012 ع����ام  ال��ب��ط��ول��ة  ن��ف�����س  يف 
الذهبي  ت��ت��وي��ج��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
البطولت  اأق����وى  يف  ب��اري�����س  خ����ارج 
الدولية منها بطولة كاأ�س كل الأمم 

ال��دول��ي��ة وبطولة  وب��ط��ول��ة م��ن��ت��ون 
اإي���ط���ال���ي���ا ال���دول���ي���ة وب���ط���ول���ة دبي 
للجواد العربي. ومنذ العام 2012 
متميزا  رق��م��ا  �شيال  ت��ي  اإف  �شكلت 
واإنتاجية،  بطولية  اأ����ش���رارا  يحمل 
اخلا�س  ع��ط��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  وح���اف���ظ���ت 
بطلة  عاملية  خيل  اإن��ت��اج  عمم  ال��ذي 
توافدت على ال�شاحات العاملية، نذكر 
منها اآخر عناقيدها الفاتنة مثل دي 
ودي  �شاخمة  ودي  �شرار  ودي  �شهال 
كثري.  وغ��ريه��ا  �شعلة  ودي  �شيهانة 
العديد  اإجن������ازات  ذل���ك  اإىل  اأ����ش���ف 
والأفرا�س  الأفحل  من  اإنتاجها  من 
امل��ن��ت��ج��ة خل���ي���ول ب��ط��ل��ة �����ش����ادت يف 

خمتلف البطولت و�شبغت مبدادها 
الذهبي دماء مرابط يف كل مكان يف 
العامل. وقد كان اآخر حمطات متيز 
العاملي،  امل�شتوى  على  �شيال  تي  اإف 
قبل اإجن��ازه��ا ال��ت��اري��خ��ي ال��ع��امل��ي يف 
مزاد كتارا للخيل العربية الأ�شيلة، 
بباري�س  العامل  بطولة  يف  تتويجها 
اأف�شل  ب���ل���ق���ب   2019 ال����ع����ام  يف 
العامل،  يف  ل��الأب��ط��ال  منتجة  ف��ر���س 
تتويج  فيها  مت  التي  البطولة  وه��ي 
املعا�شر  ال��ع��امل��ي  الإن���ت���اج  اأ����ش���ط���ورة 
ال���ذي  ر���ش��ي��م،  اإل  اإي�����ه  اإف  ال��ف��ح��ل 
الأف�شلية  األ��ق��اب  من  العديد  اأح��رز 
العاملية يف الإجن��از والإنتاج، و�شول 

الأخرية  بباري�س  العامل  بطولة  اإىل 
اأف�شل فحل  ن��ال جم��ددا لقب  حيث 

منتج لالأبطال يف العامل.

�لتوحيدي: تهنئة باجلوهرة
التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع���رب 
امل�������ش���رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�شعادته  ع��ن  العربية  للخيول  دب��ي 
مزاد  يف  للمربط  القيا�شي  بالإجناز 
كتارا للخيل العربية �شمن مهرجان 
وقال   العربية.  للخيل  الدويل  كتارا 
التوحيدي:" الإجناز اجلديد موؤ�شر 
ملربط  اخلا�شة  املكانة  على  �شريح 
دب���ي ال���ذي مل ي��ت��وق��ف ع��ن ت�شجيل 

الأهداف الكربى يف اإنتاج يقود اليوم 
لأجل  تاأ�ش�س  م�شهودة،  عاملية  جودة 
من  ب��اأم��ر  ع��ام��ا   15 منذ  حتقيقها 
فار�س العرب والعامل وحكيم الإنتاج 
الأ�شيلة،  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل  امل��ح��ل��ي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
���ش��م��وه حلم  رع����اه اهلل، وق���د ج�����ش��د 
الإم������ارات وم��وؤ���ش�����ش��ه��ا ال�����ش��ي��خ زايد 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ث������راه، وذل�����ك ح��ي��ن��م��ا ج��ع��ل اخليل 
�شمن  ا�شرتاتيجية  ق�شية  العربية 
ا�شرتاتيجيات النهو�س بامل�شتقبل".

واأ�شاف التوحيدي:" الفر�س اإف تي 
ال�شلبة  اللبنات  اإح��دى  كانت  �شيال 
الذي  دب��ي  مربط  اإن��ت��اج  تاأ�شي�س  يف 
اأث��ب��ت ق��وت��ه ال��ع��امل��ي��ة، وه���ي ل تزال 
بف�شل اهلل حا�شنة معطاء وم�شدرا 
متميزا يف �شناعة الأبطال وتطوير 
اإنتاج اخليل العربية يف كل مكان من 
الإحتفاء  هذا  ت�شتحق  وهي  العامل. 
ي�شتحق  م��ث��ل��م��ا  اخل��ا���ش��ة  بقيمتها 
املحتفي  ي��ك��ون  اأن  ال��ث��م��ام��ة  م��رب��ط 
اإف تي  ال��ف��ر���س  ب��ج��وه��رة  امل��ت��م��ي��ز 
على  الثمامة  ملربط  تهانينا  �شيال. 
ثقته الأ�شيلة ومتنياتنا لل�شيد  نبيل 
علي بن علي والآن�شة دانة نبيل علي 
بن علي بالتوفيق يف م�شرية املربط 
التي  الإجن���ازات  اأعظم  حتقيق  نحو 
تنا�شب وفاءه لق�شية اخليل العربية 

وتطويرها وتعميق جودتها".

�ملرزوقي: عالمة عاملية
املرزوقي  العزيز  عبد  اعترب  ب��دوره 
املدير التنفيذي ملربط دبي للخيول 
الفر�س  باإجناز  �شعادته  العربية عن 
كتارا  م��زاد  يف  �شيال  تي  اإف  العاملية 
بالأهمية  م��ن��وه��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  للخيل 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل��ل��م��زاد  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

م���زاد  املرزوقي:"  وق�����ال  ال����ع����امل. 
اخلليجي  الهتمام  علو  ج�شد  كتارا 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  ب��ت��ط��وي��ر 
عامليا، ومن حق املرابط اخلليجية اأن 
اإنتاج  من  لديها  ما  باأجمل  حتتفظ 
اأكد ب�شمته البطولية يف العامل. اإف 
اأي فر�س بطلة، بل  تي �شيال لي�شت 
البطولية  الإجن�����ازات  م��ت��ع��ددة  ه��ي 
العاملية، وهي اأم للعديد من الأبطال 
ال��ع��امل��ي��ني، وت��ع��ت��رب ع��الم��ة ب����ارزة يف 
���ش��ن��اع��ة اأجم������اد اأف�����ش��ل م���رب���ط يف 

العامل".
واأ�شاف املرزوقي:" كل اأعمدة الإنتاج 
واأفرا�س،  اأف��ح��ل  م��ن  دب��ي  يف مربط 
هي اليوم اأعمدة لالإنتاج العاملي من 
وليزال  الأ���ش��ي��ل��ة.  العربية  اخل��ي��ل 
اأم����ام ك��ل املهتمني  امل��ج��ال م��ف��ت��وح��ا 
احل�شول  يف  اإن���ت���اج���ه���م  ب���ت���ط���وي���ر 
ذات  وخ��ي��ول  متميزة  ت�شبيات  ع��ل��ى 
رهن  امل��رب��ط  ي�شعها  ع��ال��ي��ة  ج����ودة 
م�شاراتهم  خل���دم���ة  اخ���ت���ي���ارات���ه���م 
واإجنازاتهم  اإن��ت��اج��ه��م  ت��ط��وي��ر  يف 
مب�����ش��ت��وي��ات جت��ع��ل��ه��م اأك����ر ف����رادة، 
ومتكنهم من اإعادة الدور الذي عمل 
مربط دبي على القيام به وم�شاركة 

املرابط املتميزة يف تعميقه".

•• دبي -وام:

ثّمن املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية الإجنازات 
الريا�شية  الأومل���ب���ي���ة  ���ش��ه��دت��ه��ا احل���رك���ة  ال��ت��ي  امل��ت��ت��ال��ي��ة 
بالدولة خالل املرحلة املا�شية، والتي جتّلى فيها حر�س 
القيادة الر�شيدة على دعم الريا�شة والريا�شيني وتوفري 
متا�شياً  مكوناتها،  جلميع  والتميز  النجاح  �شبل  خمتلف 
مع ا�شرتاتيجية الدولة للخم�شني عاماً املقبلة ولأهداف 
مئويتها عام 2071 ل�شيما املحور اخلا�س بتعزيز �شمعة 

الدولة على كافة امل�شتويات.
جاء ذلك خالل اجتماع املكتب التنفيذي للجنة الأوملبية 
الوطنية الذي ُعقد اأم�س قبل الأول مبقر اللجنة يف دبي 
با�شتخدام تقنية الت�شال املرئي، وتراأ�س الجتماع معايل 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي وزير 
دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة نائب 
رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية، رئي�س املكتب التنفيذي 
لرئي�س  الثاين  النائب  املحمود  حممد  �شعادة  وبح�شور 
اللجنة، و�شعادة املهند�شة عزة بنت �شليمان الأمني العام 
امل�شاعد لل�شوؤون الإدارية واملالية للجنة، وكّل من الأع�شاء 
�شعادة ال�شيخ املهند�س �شامل بن �شلطان القا�شمي، و�شعادة 
اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي، و اللواء م اإ�شماعيل 
والدكتورة  الزيودي،  حمدان  اأحمد  والعميد  القرقاوي، 

مي اجلابر.
واع��ت��م��د امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي خ���الل الج��ت��م��اع احل�شاب 
للجنة  التقديرية  امل��ي��زان��ي��ة  و   ،2021 ل��ع��ام  اخل��ت��ام��ي 
اعتماد  مت  كما   ،2022 املالية  لل�شنة  الوطنية  الأوملبية 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ل���الإع���داد وامل�����ش��ارك��ة يف ال����دورات 

الإداري  التقرير  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ،2022 ل��ع��ام  الريا�شية 
للجنة الأوملبية الوطنية لعام 2021.

وتقدم اأع�شاء املكتب التنفيذي خالل الجتماع بخال�س 
التهاين والتربيكات اإىل �شعادة حممد بن �شلّيم مبنا�شبة 
فوزه برئا�شة الحتاد الدويل لل�شيارات "فيا" يف النتخابات 
واإىل  باري�س،  الفرن�شية  بالعا�شمة  موؤخراً  اأجريت  التي 
اللواء م اإ�شماعيل القرقاوي مبنا�شبة احتفاظه مبن�شبه 

رئي�شاً لالحتاد العربي لدورة انتخابية ثانية.
اللواء  ���ش��ع��ادة  اإىل  بالتهنئة  امل��ك��ت��ب  اأع�����ش��اء  ت��ق��دم  ك��م��ا 
برئا�شة  ف���وزه  مبنا�شبة  الري�شي  نا�شر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
 4 "النرتبول" ملدة  لل�شرطة اجلنائية  الدولية  املنظمة 
مبنا�شبة  ال��زي��ودي  حمدان  اأحمد  العميد  واإىل  �شنوات، 
بن�شختها  للتايكواندو  ال��دول��ي��ة  الفجرية  بطولة  جن��اح 
اإمارة  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  للعبة،  ال��ع��رب  وك��اأ���س  التا�شعة 
 1790 مب�شاركة  ال��ري��ا���ش��ي،  زاي���د  جممع  يف  الفجرية 
كذلك  الأع�����ش��اء  وت��ق��دم  دول���ة،  لع��ب��اً ولع��ب��ة م��ن 57 
احتاد  رئا�شة  لتوليها  اجلابر  الدكتورة مي  اإىل  بالتهنئة 

الري�شة الطائرة.
الأوملبية  اللجنة  م�شاركة  تقرير  احل�شور  وا�شتعر�س 
ملجل�س  التنفيذي  للمكتب   93 ال�  الجتماع  يف  الوطنية 
اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة روؤ�شاء اللجان الأوملبية 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي ُعقد مطلع 
تثبيت  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة  تو�شيات  و�شهد  اجل���اري،  ال�شهر 
موعد الن�شخة الثالثة لالألعاب اخلليجية بالكويت لتقام 
خالل الفرتة من 15 - 31 مايو، وا�شتمرار حل اللجان 
التنظيمية الريا�شية اخلليجية، وتنظيم دورات تدريبية 

وحتكيمية لالألعاب اجلماعية والفردية.

رئي�ض االحتادين االإماراتي والعربي لكرة ال�صلة 
يهنئ منتخبنا بالفوز مببارياته بـ »البطولة العربية«

•• دبي -وام:

وجه اللواء - م - اإ�شماعيل القرقاوي رئي�س الحتادين الإماراتي والعربي 
لكرة ال�شلة، التهنئة اإىل منتخب الإمارات لكرة ال�شلة مبنا�شبة فوزه يف اأوىل 
مبارياته بالبطولة العربية لل�شلة التي ت�شت�شيفها دبي حاليا، بتغلبه على 
منتخب الأردن 85-81 يف افتتاح مناف�شات الن�شخة ال�24 للبطولة التي 
تقام على �شالة حمدان بن را�شد بنادي الن�شر، ويتناف�س فيها 7 منتخبات 

عربية على كاأ�س املغفور له تعاىل ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم.
وقال القرقاوي.. " اأهنئ الالعبني واجلهازين الفني والداري للمنتخب 
على هذا الفوز امل�شتحق الذي حتقق ب�شبب جتان�س الالعبني ال�شباب مع 
ايجاد  يف  حبيب  بن  منري  الدكتور  الفني  املدير  وجن��اح  اخل��ربة،  عنا�شر 
جلميع  العالية  ال��روح  جانب  اىل  العنا�شر  ه��ذه  كل  بني  منا�شبة  توليفة 
اإقامة  هام�س  على  الحت����اد،  رئي�س  وط��ال��ب  ا�شتثناء".  ب���دون  ال��الع��ب��ني 
البطولة، الأندية املحلية ب�شرورة البحث عن مواهب جديدة من الالعبني 
املوا�شفات  بهذه  يتمتعون  ال��ذي��ن  الالعبني  ن��درة  ظ��ل  يف  القامة،  ط��وال 

اجل�شدية املطلوبة لكرة ال�شلة.
وتلقى القرقاوي تهنئة �شعادة عي�شى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة 
الريا�شي وجنم املنتخب الوطني ونادي ال�شارقة �شابقا، بافتتاح مناف�شات 
البطولة العربية، وكذلك التهنئة بالفوز الأول ملنتخبنا كرة ال�شلة، مثنياً 
امل��ب��اراة وكذلك على دور  الالعبون ط��وال  ال��ذي بذله  الكبري  على اجلهد 
هذه  من  ال�شتفادة  بغية  املنتخب  لإع��داد  املالئم  املناخ  توفري  يف  الحت��اد 
البطولة لال�شتعداد لال�شتحقاقات القادمة خا�شة دورة اللعاب اخلليجية 

يف الكويت والت�شفيات الآ�شيوية.
الوطني  ملنتخبنا  الفني  امل��دي��ر  حبيب  ب��ن  منري  الدكتور  اأك��د  جانبه  م��ن 
من  للمنتخب  مكثفا  اإع���دادا  ت�شهد  �شوف  املقبلة  ال��ف��رتة  ان  ال�شلة  لكرة 
الإمارات  منتخب  اأن  اإىل  م�شريا  قارياً،  الأول  امل�شتوى  اإىل  الو�شول  اأج��ل 
لعب بدون �شغوط وا�شتطاع اأن يح�شم نتيجة املباراة مل�شلحته رغم تقدم 
بناء  هو  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  اإىل  م�شرياً  م��رات،  خم�س  الأردين  املنتخب 
منتخب متجان�س قادر على املناف�شة على م�شتويات القمة يف القارة وذلك 

من خالل الحتكاك مبنتخبات كبرية.

�إجناز قيا�شي عاملي ملربط دبي يف مز�د كتار� للخيل �لعربية

اإف تي �صيال متنح بوي�صتها الذهبية مببلغ 3.2 مليون ريال قطري

»تنفيذي اللجنة االأوملبية الوطنية« 
يعتمد ميزانية 2022

برعاية فالح بن زايد.. »نادي غنتوت« ينظم مهرجان االأمل الأ�صحاب الهمم

•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان نائب رئي�س  ال�شيخ من�شور بن زايد  برعاية وتوجيهات �شمو 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
الإم��ارات للخيول العربية، ومتابعة من ال�شيخ زايد بن حمد اآل نهيان 
نادي  يف  اخلمي�س  اليوم  تنطلق  اجلمعية..  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
اأبوظبي للفرو�شية فعاليات الن�شخة "14" من بطولة اأبوظبي الدولية 
 358 مب�شاركة  اأي��ام   4 ت�شتمر  والتي   2022 العربية  اخليل  جلمال 

خيال .

ك��اف��ة ال���ش��ت��ع��دادات وال��ت��ج��ه��ي��زات لنطالق  اأك��ت��م��ال  واأك����دت اجلمعية 
 .. ي��ق��ارب ال9 م��الي��ني دره���م  م��ا  ال��ت��ي تبلغ قيمة ج��وائ��زه��ا  البطولة 
مقدمة من جمعية الإمارات للخيول العربية م�شرية اىل ان جميع فرق 
العمل جاهزة لإخراج البطولة باأف�شل �شورة مع توفري اأف�شل جودة يف 

التنظيم وفقاً لأعلى املعايري العاملية.
�شتكون موحدة من  البطولة  الأ���ش��واط يف  ان جوائز  واأعلنت اجلمعية 
اإم��ارات��ي، وكذلك قيمة  األ��ف دره��م   60 املركز الأول اىل ال�شابع بقيمة 
جوائز البطولت الثالث، الذهبية والف�شية والربونزية بواقع 60 األف 

درهم لكل منها.

اأعلنت اجلمعية اي�شا ر�شد جوائز ت�شجيعية، وهي جائزة جمموع  كما 
األف   60 ال�شابع بقيمة  املركز  امل�شاركة بعد  املحلية  اأعلى نقاط للخيل 
اأعلى /3/ جمموع نقاط للخيل  األ��ف دره��م جائزة   60 دره��م، واي�شا 
الدولية امل�شاركة بعد املركز ال�شابع. وخ�ش�شت اجلمعية كذلك 3 جوائز 
مالية مل�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف، وتبلغ قيمة جائزة املركز الأول 5 
األف درهم، واملركز الثاين 3 األف درهم، واملركز الثالث 2000 درهم.
وت�شتقطب البطولة نخبة من اأبطال العامل ومن اأنقى �شاللت اخليول 
العربية متثل اأف�شل الإ�شطبالت املحلية والدولية واخليول املتاأهلة من 
البطولت  خالل  جدارتها  تثبت  اأن  ا�شتطاعت  التي  املحلية،  املناف�شات 

باإ�شادة  دائما  بجودتها وحتظى  اأبوظبي  بطولة  تتميز  ال�شابقة. وظلت 
الكثري من احلكام الدوليني مبا ت�شهده من جودة اخليول امل�شاركة يف 
الدرجة الأوىل، اإذ اأكدوا اأن نوعية اخليل املتناف�شة �شمن هذه امل�شابقة 
اأو بطولة كاأ�س  قّلما جتتمع يف حمفل واح��د، على غرار بطولة العامل 

كل الأمم.
وتبداأ فعاليات اليوم الأول اخلمي�س من بطولة اأبوظبي يف متام ال�شاعة 
عمر  املهرات  �شوط  ثم   ،" " اأ،ب  �شنة  عمر  املهرات  بفئة  ظهراً  الثانية 
فئة  ثم  �شنوات،   3 بعمر  امل��ه��رات  فئة  مناف�شات  تليها   ،" " اأ،ب  �شنتني 

الأفرا�س عمر -4 6 �شنوات .

انطالق مناف�صات بطولة اأبوظبي الدولية جلمال اخليل على جوائز قدرها 9 ماليني درهم

•• دبي -الفجر:

مت�شابقة   100 م��ن  اأك��ر  ا�شتمتع   
وم���ت�������ش���اب���ق���ة يف ري����ا�����ش����ة الأل��������واح 
-كايت  باملظالت  امل��اء  على  التزحلق 
�شريف باأجواء اأجمل �شتاء يف العامل 
انطالقة  مع  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية 
املفتوحة  دب��ي  بطولة  ج���ولت  اأوىل 
نادي  نظمها  التي   2022-2021
البحرية يف  للريا�شات  ال��دويل  دبي 

�شاطئ ن�شنا�س بجمريا.
جنوم  اأف�����ش��ل  الكبري  احل���دث  جمع 
هذه الريا�شة والذين جاوؤوا من 28 
دولة هي: ا�شبانيا واأملانيا واأ�شرتاليا 
وهولندا  واإيطاليا  وبولندا  وفرن�شا 
و�شلوفينيا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  وال��ت�����ش��ي��ك 
وداغ�شتان  وكندا  وامريكا  واوكرانيا 
وكوريا  افريقيا  وجنوب  و�شريلنكا 
وكولومبيا  وال����ه����ن����د  اجل���ن���وب���ي���ة 
وموري�شيو�س وقطر وم�شر واملغرب 
واجلزائر و�شوريا ولبنان وفل�شطني 
منتخبنا  م��ت�����ش��اب��ق��ي  ج���ان���ب  اإىل 

الوطني.
امل�شنفني  ون��خ��ب��ة  ال��ك��وك��ب��ة  وت��ق��دم 
ال��ع��امل��ي��ني ال��ك��ب��ار ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
باملظالت  امل��اء  التزحلق على  لأل��واح 

-كايت �شريف-  بطل العامل 2021 
2020 الفرن�شي  اأوروبا عام  وبطل 
ثيو دي رامكورت )24 عاما( والذي 
هايدروفويل   مناف�شات  خ��الل  ت��وج 
ل��ه يف  ظ��ه��ور  اول  الأول يف  ب��امل��رك��ز 
على  ح��از  حيث  وبعد  اجلديد  العام 
ا���ش��ه��ر قليلة  ق��ب��ل  ال���ع���امل���ي  ال��ل��ق��ب 
من  والع�شرين  ال�شابع  يف  وحتديدا 

�شهر نوفمرب املا�شي يف فرن�شا
وج���������اءت م�������ش���ارك���ة رام������ك������ورت يف 
الطويلة  دبي �شمن خططه  بطولة 
دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ل���ال����ش���ت���ع���داد 
والثالثني  الثالثة  الأوملبية  الألعاب 
 2024 ع����ام  ف��رن�����ش��ا  وامل����ق����ررة يف 
م��ن 24 ي��ول��ي��و وح��ت��ى ال��ث��ام��ن من 

املجد  اىل  يتطلع  ح��ي��ث  اأغ�����ش��ط�����س 
الأوملبي الأول يف اول ظهور لريا�شة 
الأوملبية  ال����دورات  ���ش��ريف يف  ك��اي��ت 
من  اع��ت��م��اده��ا  مت  ب��ع��دم��ا  ال�شيفية 
قبل يف دورة الألعاب الأوملبية لل�شباب 

يف الأرجنتني عام 2018.

20
رامكورت  دي  ثيو  الفرن�شي  ���ش��ارك 
فئة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  عاما"   24"
املحرتفني  يف م�شابقة هايدروفويل 
من  الأوىل  اجل��ول��ة  فعاليات  �شمن 
-2021 امل���ف���ت���وح���ة  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 

وهو  املف�شل  رقمه  مرتديا   2022
الرقم 20.

�شو�طئ جمري� جتتذب جنوم كايت �شريف

بطل العامل ي�صتمتع باأجواء اأجمل �صتاء يف العامل
�لفرن�شي ر�مكورت يبد�أ رحلة �لأمل �لأوملبي من دبي
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الفجر الريا�ضي

�شيفرين  ميكايال  الأمريكية  منيت 
التزلج  مناف�شات  يف  اآخ���ر  ب��اإخ��ف��اق 
الألبي ت�شيفه اإىل تنازلها عن ذهبية 
ال��ط��وي��ل، وذل���ك بخروجها  ال��ت��ع��رج 
التعرج  م�شابقة  من  الأرب��ع��اء  اأم�س 
ال�شتوي،  بكني  اأوملبياد  يف  لل�شيدات 
ما فتح الباب اأمام ال�شلوفاكية برتا 

فلهوفا لنيل الذهبية.
الطويل  التعرج  �شباق  غ���رار  وع��ل��ى 
املر�شحة  �شيفرين  ك��ان��ت  الث��ن��ني، 
ل��ن��ي��ل ذه��ب��ي��ة التعرج  الأوف�����ر ح��ظ��اً 
اإل   ،2014 الثانية بعد عام  للمرة 
بخروجها  اجل��م��ي��ع  ���ش��دم��ت  اأن���ه���ا 
الأول  نزولها  م�شتهل  يف  امل�شار  عن 
اأوملبية  ب��ذه��ب��ي��ة  ح��ل��م��ه��ا  ل��ي��ت��اأج��ل 

ثالثة.
وباخفاق �شيفرين، ا�شتفادت فلهوفا 
للمرة  ال�������ش���ب���اق  ب���ذه���ب���ي���ة  ل���ت���ت���وج 
على  متفوقة  م�شريتها،  يف  الأوىل 
كاتارينا  ال��ن��م�����ش��وي��ة  ال��ع��امل  ب��ط��ل��ة 
وندي  وال�����ش��وي�����ش��ري��ة  ل��ي��ن�����ش��ربغ��ر 
الف�شية  ن��ال��ت��ا  ال��ل��ت��ني  ه��ول��دي��ن��ري 

والذهبية توالياً.
وبدت اخليبة كبرية على الأمريكية 
قالت  ال����ت����ي  ع����ام����اً   26 ال���ب���ال���غ���ة 
لكن  للغاية،  ب�شع  �شعور  "ينتابني 
هذا ال�شعور لن يدوم اىل الأبد. كل 
م��ا يف الأم���ر اأين حمبطة ك��ث��رياً يف 

الوقت احلايل".
عاماً(   26( ���ش��ي��ف��ري��ن  و���ش��ت��ن��اف�����س 
يف ث���الث م�����ش��اب��ق��ات ف��ردي��ة اأخ���رى 
التعرج  اأول����ه����ا   ،2022 ب��ك��ني  يف 
�شباق  وبعدها  اجلمعة  طويل  �شوبر 
والكومبينيه  ال��ث��الث��اء  الن���ح���دار 

اخلمي�س املقبل.
ورغ����م اح���رازه���ا ���ش��ت م��ي��دال��ي��ات يف 
بطولت العامل، بينها ذهبية، عجزت 
من�شة  اىل  ال�����ش��ع��ود  ع���ن  ف��ل��ه��وف��ا 
الأوملبيتني  م�شاركتيها  يف  التتويج 
2014 و2018،  املا�شيتني عامي 
بعدما  الأرب����ع����اء  ع��و���ش��ت  اأن���ه���ا  اإل 
دقيقة   1:44.98 جمموع  �شجلت 

يف حماولتني.
وخالفاً ملا ح�شل يف م�شابقة التعرج 
اخفاق  م��ن  ا�شتفادت  ح��ني  الطويل 
الأوىل يف  الذهبية  لتحرز  �شيفرين 
�شارا  ال�شويدية  تكن  مل  م�شريتها، 
م�شابقة  يف  الأرب��ع��اء  موفقة  هكتور 
التعرج اإذ خرجت عن امل�شار واأق�شيت 
من املناف�شة، فيما حلت الأملانية لينا 
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت �شاحبة  دوي����ر راب��ع��ة 

اأف�شل توقيت يف املحاولة الأوىل.
يف  عوي�س  م��ان��ون  اللبنانية  وح��ّل��ت 
املركز 46 بزمن 2:05.65 د، فيما 
اأحمدي  الإي��ران��ي��ة ع��اط��ف��ه  اك��ت��ف��ت 
بنزول اأول من اأ�شل ثالث حماولت 

�شجلت خالله 1:11.88 د.
وب���ع���دم���ا خ��ط��ف��ت الأ�������ش������واء قبل 
بيونغت�شانغ  األ��ع��اب  اأع���وام يف  اأرب��ع��ة 
17 عاماً  ع��ن  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  يف 
األ����واح التزلج  ح��ني اأح����رزت ذه��ب��ي��ة 
بايب(،  )ه���اف  اأن���ب���وب  ن�شف  لفئة 
مل ت��خ��ي��ب الأم���ريك���ي���ة ك���ل���وي كيم 
بكني  الأول يف  ظ��ه��وره��ا  الآم����ال يف 
احلادية  بعمر  امل��رة  وه��ذه   2022
الت�شفيات  وت�����ش��درت  وال��ع�����ش��ري��ن، 

لل�شباق النهائي املقرر اخلمي�س.
الأوىل  حم���اول���ت���ه���ا  يف  و����ش���ج���ل���ت 
على  م��ت��ق��دم��ة  ن���ق���ط���ة،   87.75
 83.75( اأونو  ميت�شوكي  اليابانية 
ت�شويتونغ  ك��اي  وال�شينية  نقطة( 

.)83.25(
اأ���ش��ول كورية  لكن الأم��ريك��ي��ة م��ن 
حماولتها  يف  ���ش��ق��ط��ت  ج���ن���وب���ي���ة 
بارك"،  �شنو  "غينتينغ  يف  الثانية 
الإعالمية  باملنطقة  مرورها  ولدى 
مقابالت  الريا�شيون  يجري  حيث 
الإدلء  الإع��الم، رف�شت  و�شائل  مع 

باأي ت�شريح.
ويبدو اأن الأمريكية تواجه �شعوبة 
التي  ال�������ش���ه���رة  م�����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف 
يف  امل��ذه��ل  ظ��ه��وره��ا  ب��ع��د  اكت�شبتها 
اأكدته  ما  وه��ذا  بيونغت�شانغ،  األعاب 
مبدية  امل��ا���ش��ي  الأ����ش���ب���وع  بنف�شها 
اإمكانية  م��ن  قلقها  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 

اإ�شابتها بفريو�س كورونا.
 2018 يف  العناوين  كيم  وت�شدرت 
يف  ال��ذه��ب��ي��ة  ميداليتها  رم���ت  ح��ني 
لحقاً  ت��ع��ود  اأن  قبل  املهمالت  �شلة 

وت�شتعيدها.
وب�����ش��ب��ب ���ش��غ��ط ال�������ش���ه���رة، ق����ررت 
اللعبة ملدة عام  التوقف عن مزاولة 
وال���ع���ودة اىل م��ق��اع��د ال��درا���ش��ة من 
اأج����ل اخ��ت��ب��ار احل���ي���اة ال��ع��ادي��ة لأي 

مراهق.
ويف �شباق التزلج احلّر لفئة الهوائي 
الألعاب،  يف  حديثاً  امل��درج��ة  الكبري 
املطلقة  هيمنته  رود  ب���ورك  ف��ر���س 
الثالثة  حماولته  خا�س  اأنه  لدرجة 

وهو يحمل بيده علم الروج.
ال�شينية  ا���ش��ط��رار  على  ي��وم  وب��ع��د 
اأخرية  بقفزة  القيام  اىل  غ��و  اأي��ل��ني 
ذه��ب��ي��ة هذا  ب��الده��ا  لتمنح  م��ذه��ل��ة 
ال�������ش���ي���دات، مل يجد  ال�����ش��ب��اق ع��ن��د 
�شباق  يف  حقيقية  مناف�شة  اأي  رود 
الأوىل  الأرب��ع��اء وحقق يف حماولته 

رقماً هائاًل قدره 95.75 نقطة.
عاماً   21 ال��ب��ال��غ  ال���روج���ي  وق����ال 
منذ  ال��ه��دف  ه��ذا  لنف�شي  "و�شعت 
اأو الرابعة  اأن كنت يف الثالثة ع�شرة 
ع�شرة من عمري، اأن اأجنح يف القيام 
بهذه احلركات واأنا اأحط بنجاح بعد 

هذه القفزات".
روح  الذهبية اىل  ه��ذه  رود  واأه���دى 
ني�شان/اأبريل  ت��ويف يف  ال��ذي  وال��ده 
ال�شرطان،  م��ر���س  م��ع  ���ش��راع  ب��ع��د 
ال�شباق  يف  �شواراً  ارت��دى  اأن��ه  كا�شفاً 
اأع��ط��اه اإي���اه وال���ده ال��راح��ل. واأورد 
وهو يلم�س ال�شوار "اأردت اأن اأقول له 

+�شكراً+. اإنه بجانبي )رغم رحيله(. 
هو مل يكرتث يوماً بالنتائج، كل ما 
وح�شد  �شعيداً".  اأك��ون  اأن  هو  اأراده 
اأ�شل  من  حماولتني  اأف�شل  يف  رود 
متقدماً  ن��ق��ط��ة،   187.75 ث���الث 
�شتيفين�شون  كولبي  الأمريكي  على 
هريك  وال�شويدي  نقطة(   183(

هارلوت )181(.
من�شة  ع��ل��ى  �شتيفين�شون  ووج����ود 
ال���ت���ت���وي���ج ي���ع���ت���رب اجن����������ازاً ه���ائ���اًل 
ل�شخ�س تعر�س حلادث �شري مريع 

قبل قرابة �شتة اأعوام.
وو�شف ابن ال�24 عاماً وجوده على 
ب�"معجزة"، م�شيفاً  التتويج  من�شة 
ت�شرخ  وه���ي  بعائلتي  اأف��ك��ر  "كنت 
اأمام �شا�شة التلفاز وكنت �شعيداً من 
ا�شطرا  والديه  اأن  اأجلهم"، ل�شيما 
اىل ترك عملهما من اأجل م�شاعدته 

على التعايف بعد تعر�شه للحادث.
احلادث  ذلك  من  النجاة  "اأن  وراأى 
ح�شل  ما  ذاتها.  بحد  معجزة  كانت 
ال�����ش��غ��رية يف  اأق����در الأم�����ور  جعلني 
احل��ي��اة وه��و الأم���ر ال���ذي ي�شاعدك 

على التزلج ب�شكل اأف�شل".
وب��ع��م��ر ال�����ش��اد���ش��ة وال��ث��الث��ني وبعد 
منحت  ع����امل����ي����ة،  األ������ق������اب  خ���م�������ش���ة 
الوليات  ج��اك��وب��ي��ل��ي�����س  ل��ي��ن��د���ش��اي 
بكني،  يف  الأوىل  ذهبيتها  امل��ت��ح��دة 
األ���واح  ف��وزه��ا مب�شابقة  ب��ع��د  وذل���ك 
التزلج لل�شيدات )�شنوبورد كرو�س( 
يف خام�س م�شاركة اأوملبية لها لتفك 

النح�س الذي لزمها �شابقاً.
الأم���ريك���ي���ة  ب�����دت   ،2006 ف���ف���ي 
�شقطت  ل��ك��ن��ه��ا  ل��ل��ف��وز  ط��ري��ق��ه��ا  يف 
من  اأق�شيت  ث��م  بالف�شية  واكتفت 
قريبة  ك��ان��ت  بعدما   2010 �شباق 
مت�شابقة  ب��ا���ش��ق��اط  ال��ت�����ش��ب��ب  م���ن 
املركز  يف  املناف�شات  منهية  اأخ���رى، 
 2014 يف  ف�شلت  فيما  اخل��ام�����س، 
حتى يف التاأهل اىل ال�شباق النهائي.

 ،2018 ع��ام  املا�شية  الن�شخة  ويف 
لكنها  الوقت  معظم  مت�شدرة  كانت 
بفارق  رابعة  املطاف  نهاية  يف  حلت 
املركز  ع��ن  ف��ق��ط  ث��ان��ي��ة   0.003

الثالث.
اإل اأن��ه��ا جن��ح��ت  اأم�����س الأرب���ع���اء يف 
و���ش��ع ك��ل الإخ��ف��اق امل��ا���ش��ي خلفها، 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة كلوي  ع���ل���ى  م��ت��ق��دم��ة 
اأودين  مرييتا  والكندية  تري�شبو�س 
والربونزية  الف�شية  نالتا  اللتني 

توالياً.

فخ  يف  ب�شقوطه  الرابع  املركز  يف  وف��رط  خيباته  يونايتد  مان�ش�شرت  وا�شل 
التعادل اأمام م�شيفه برينلي �شاحب املركز الأخري 1-1 يف افتتاح املرحلة 

الرابعة والع�شرين من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
وجاي  يونايتد،  مان�ش�شرت هدف  )18( هدف  بوغبا  بول  الفرن�شي  و�شجل 

رودريغيز )47( هدف برينلي.
مل�شابقة  الرابع  ال��دور  من  خروجه  عقب  ليونايتد  املخيبة  النتيجة  وج��اءت 
الثاين  امل�شتوى  م��ن  ميدلزبره  �شيفه  اأم���ام  اأر���ش��ه  على  بخ�شارته  ال��ك��اأ���س 

الوقتني  يف  التعادل  بعد   8-7 الرتجيح  ب��رك��الت  "ت�شامبيون�شيب" 
الأ�شلي والإ�شايف 1-1.

وتراجع يونايتد اىل املركز اخلام�س بر�شيد 39 نقطة تاركا املركز الرابع 
الفائز ب�شعوبة على �شيفه واتفورد بهدف وحيد  اىل و�شت هام يونايتد 

�شجله جاريد بوين يف الدقيقة 68.
وبات يونايتد مهددا بلحاق توتنهام واأر�شنال )36 نقطة لكل منهما( به 

على م�شيفه  والثاين  الأرب��ع��اء،  �شاوثمبتون  �شيفه  على  الأول  فوز  يف حال 
ولفرهامبتون اخلمي�س يف ختام املرحلة.

الدويل  هدافه  جلو�س  رغ��م  البداية  منذ  الف�شلية  �شاحب  يونايتد  وك��ان 
الربتغايل كري�شتيانو رونالدو على دكة البدلء، وافتتح الت�شجيل مبكرا عرب 
راأ�شية لقطب دفاعه الدويل الفرن�شي رافايل فاران لكن الهدف األغي بداعي 
خطاأ ارتكبه القائد هاري ماغواير بحق رودريغيز قبل و�شول الكرة من ركلة 

حرة جانبية اإىل مدافع ريال مدريد الإ�شباين ال�شابق )13(.
ومل يتاأخر فريق "ال�شياطني احلمر" يف افتتاح الت�شجيل عرب بوغبا عندما 
تلقى كرة عر�شية زاحفة داخل املنطقة من لوك �شو تابعها بيمناه يف الزاوية 

الي�شرى البعيدة للحار�س )18(.
را�شفورد كرة  دقائق عندما مرر ماركو�س  بعد ثالث  يونايتد تقدمه  وعزز 
لكنه  مرماه،  يف  باخلطاأ  مي  بن  املدافع  تابعها  قريبة  م�شافة  من  عر�شية 
اإريك بيرتز قبل و�شول الكرة  األغي بداعي خطاأ ارتكبه بوغبا على املدافع 

اإىل را�شفورد )21(. وجنح برينلي يف اإدراك التعادل 
اث����ر ه��ج��م��ة من�شقة  ال���ث���اين  ال�������ش���وط  م��ط��ل��ع 

املهاجم  اىل  ال���ك���رة  خ��الل��ه��ا  و���ش��ل��ت 
العمالق  ال���ه���ول���ن���دي 

فيخهور�شت،  ف����اوت 
امل��ن�����ش��م ح��دي��ث��ا من 
الأملاين،  فولف�شبورغ 

اإىل  وم��رره��ا  ماكتوميناي  �شكوت  وال�شكتلندي  مب��اغ��واي��ر  فتالعب 
ال�شباين  باحلار�س  منفردا  املنطقة  داخ��ل  فتوغل  املراقب،  غري  رودريغيز 

داف���ي���د دي خ��ي��ا وت��اب��ع��ه��ا داخ�����ل ���ش��ب��اك��ه )47(، م�����ش��ج��ال ه���دف���ه امل���ئ���ة يف 
"برميريليغ".

املنطقة  خارج  الطاير" من  "على  قوية  بت�شديدة  يفعلها  فيخهور�شت  وكاد 
ابعدها دي خيا ب�شعوبة اىل ركنية مل تثمر )52(.

ودفع املدرب الملاين رالف رانغنيك برونالدو مكان الأوروغوياين اإدين�شون 
براأ�شية من م�شافة  الدون الربتغايل يفعلها  68، وكاد  الدقيقة  كافاين يف 
قريبة فوق املرمى )78( يف اأخطر فر�شة ليونايتد يف الدقائق املتبقية من 

املباراة.
عندما  م��وؤق��ت��ا  ال��ه��ب��وط  منطقة  م��ن  وتخل�س  �شحوته  نيوكا�شل  ووا���ش��ل 
ر فرحة �شيفه اإيفرتون مع مدربه اجلديد فرانك لمبارد بالفوز عليه  عكَّ

.1-2
وكان ايفرتون البادئ بالت�شجيل بف�شل النريان ال�شديقة حيث �شجل املدافع 
جمال ل�شيلز باخلطاأ يف مرمى فريقه )36(، لكن اأ�شحاب الأر�س ردوا بعد 
دقيقة واحدة وبالطريقة ذاتها حيث �شجل املدافع ماي�شون هولغايت التعادل 

باخلطاأ يف مرمى فريقه.
مطلع  لنيوكا�شل  التقدم  فرايزر  راي��ن  ال�شكتلندي  الو�شط  لعب  ومنح 

الإ�شباين  مدريد  اأتلتيكو  من  حديثا  الوافد  وع��زز   ،)56( الثاين  ال�شوط 
املدافع كريان تريبيري بالهدف الثالث )80(.

اإىل  املو�شم، فرفع ر�شيده  الثاين تواليا لنيوكا�شل والثالث هذا  الفوز  وهو 
18 نقطة و�شعد من املركز التا�شع ع�شر قبل الخري اإىل ال�شابع ع�شر بفارق 
نقطة واحدة اأمام نوريت�س �شيتي الذي ي�شت�شيف كري�شتال بال�س الأربعاء. 
يف امل��ق��اب��ل، م��ن��ي اي��ف��رت��ون ب��خ�����ش��ارت��ه ال��راب��ع��ة تواليا 
الخرية  ال�شت  مبارياته  يف  واخلام�شة 

التي مل يتذوق فيها طعم الفوز.
النف�س  مي��ن��ي  اي���ف���رت���ون  وك�����ان 
بالعودة اىل �شكة النت�شارات 
ب��ق��ي��ادة لمبارد  ال����دوري  يف 
ب���ع���دم���ا ق�������اده الخ�������ري اىل 
الفوز على برنتفورد 4-1 يف 
اإدارته  راأ���س  على  الوىل  مباراته 
نهائي  ثمن  اىل  وق��ي��ادت��ه  الفنية 

م�شابقة الكاأ�س.
التي  الوىل  امل������رة  وك����ان����ت 
ي��ع��ود ف��ي��ه��ا لم���ب���ارد اىل 
ال��ت��دري��ب يف ال����دوري 
منذ اأن اأقاله فريقه 
ت�شل�شي  ال�����ش��اب��ق 
كانون   25 يف 
الثاين-يناير 

.2021

•• العني -وام:

وقعت موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم مع اللجنة الباراملبية الدولية ممثلة يف 
جلنة الرماية يف قلعة اجلاهلي التاريخية مبدينة العني عقد ا�شت�شافة وتنظيم 
ت�شت�شيفها  التي   2022 الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  مناف�شات 
الدولة للمرة الأوىل على م�شتوى دول ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ، خالل 
الفرتة من 3 وحتى 17 نوفمرب املقبل وذلك على ميدان الرماية يف نادي العني 

للفرو�شية والرماية واجلولف مبدينة العني.
وقع التفاقية التي ح�شرها �شعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام 
املدير  الكمايل  اإ�شماعيل  اهلل  عبد  �شعادة  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة 
التنفيذي لقطاع اأ�شحاب الهمم باملوؤ�ش�شة، وعن جلنة الرماية الدولية جي�شلني 
الباراملبية بح�شور عدد  العامل للرماية  الفنية لبطولت  اللجنة  برييز رئي�شة 

من قيادات املوؤ�ش�شة وجلنة الرماية الدولية .
ومن املتوقع اأن ي�شل عدد امل�شاركني لأكر من الف م�شارك منهم ما يزيد على 
لعب ولعبة يرافقهم مدربيهم وروؤ�شاء الوفود الذين ميثلون ما يزيد   500
على 50 دولة من خمتلف قارات العامل، وخ�ش�شت اللجنة الدولية 31 بطاقة 
للم�شاركة  املدرجة  امل�شابقات  مبختلف  املتناف�شني  الرماة  من  اأ�شحابها  توؤهل 
من  يرفع  ال��ذي  الأم���ر   2024 الباراملبية  باري�س  دورة  مناف�شات  يف  مبا�شرة 
اأهمية البطولة وحر�س الأبطال العامليني على امل�شاركة يف مناف�شاتها ويتناف�س 
الأبطال يف 27 م�شابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال ولل�شيدات تتنوع بني 
" مل�شافات  " �شكتون  امل�شد�س �شغط هواء وناري والبندقية �شغط هواء وناري 
واأو�شاع خمتلفة،اإ�شافة رماية ال�شوزن، بينما البطولة ت�شهد للمرة الأوىل اإدراج 

مناف�شات ر�شمية معتمدة لرماية فئة املكفوفني.
على  للح�شول  امل�شاركني  لالأبطال  منا�شبة  فر�شة  البطولة  مناف�شات  وتعد 
باري�س  الباراملبية  الألعاب  دورة  مناف�شات  يف  للم�شاركة  املبا�شر  التاأهل  بطاقة 

ويف كافة املناف�شات الدولية.  2024
وثّمن عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب 
اأ�شا�شية  كركيزة  وبنائه  الإم��ارات��ي  بالإن�شان  الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام  الهمم 
للنه�شة والتقدم ولي�شمل الهتمام والرعاية فئات املجتمع الإماراتي ب�شكل عام 

واأ�شحاب الهمم ب�شكل خا�س.

واأ�شادت مبا يحققه اأ�شحاب الهمم من جناحات يف املحافل الريا�شية الإقليمية 
والدولية كافة بف�شل دعم �شاحب ال�شمّو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
لريا�شة  الرئي�س  الداعم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
مل  ال��ذي��ن  الإرادة  لفر�شان  النجاح  ع��وام��ل  ك��ل  بتوفري  وذل��ك  الهمم،  اأ�شحاب 
درب  على  لل�شري  كبرية  ق��درات  ميتلكون  اأنهم  توؤكد  والتي  التوقعات،  يخيبوا 

الإجنازات.
من  مبا�شرة  وتوجيهات  كبري  باإهتمام  حتظى  البطولة  اأن  العام  الأم��ني  واأك��د 
�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة واحلر�س على 
ا�شتثنائية ل�شيما يف ظل النجاحات  ت�شخري كل الإمكانيات لإ�شت�شافة بطولة 
الدولية  الإ���ش��ت��ح��ق��اق��ات  م��ن  للعديد  اب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافة  خ��الل  تتحقق  ال��ت��ي 
الإمارات  ودول���ة  الإم���ارة  بها  حتظى  التي  الكبرية  الثقة  ميثل  مب��ا  الريا�شية 

العربية املتحدة.
ونعد  البطولة  مناف�شات  باإ�شت�شافة  نرحب  احلميدان:  اهلل  عبد  �شعادة  وق��ال 
بتنظيم ا�شتثنائي، اإمارة ابوظبي ممثلة يف موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم 
تنظيم  من  املكت�شبة  اخل��ربات  من  فريق  ولديها  مميزة  وطنية  ك��وادر  متتلك 
اإقليمية ودولية ل�شيما يف الرماية الباراملبية من  وا�شت�شافة بطولت ريا�شية 
خالل تنظيم خم�س بطولت كاأ�س عامل يف اعوام �شابقة نالت �شهادة ا�شادة وثناء 
من كل امل�شاركني ومن اللجنة الباراملبية الدولية الأمر الذي تلقينا على اثره 

طلباً مبا�شراً برغبة اللجنة يف منحنا حق تنظيم اول بطولة عامل يف املنطقة.
من جانبها عربت جي�شلني بريز رئي�شة اللجنة الفنية لبطولت العامل للرماية 
الباراملبية عن �شكرها وتقديرها حلكومة و�شعب دولة الإمارات العربية املتحدة 
تنظيم  على  للموافقة  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زاي��د  وموؤ�ش�شة  اأبوظبي  واإم���ارة 

وا�شت�شافة مناف�شات البطولة.
اإمارة  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي   2022 الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  بطولة  وق��ال��ت: 
اأبوظبي مبدينة العني تاأتي كاأف�شل ختام للمو�شم الريا�شي، وهي اأهم املناف�شات 
التي تتطلع اليها جلنة الرماية الدولية يف اأجندتها ال�شنوية العام احلايل نظرا 
�شل�شلة من  ا�شت�شافة  الهمم يف  العليا لأ�شحاب  زايد  اأبوظبي وموؤ�ش�شة  لتميز 
ب��احل��ف��اوة يف الإم���ارات  ال��ع��امل يف �شنوات �شابقة ويف ج��و مفعم  ك��اأ���س  ب��ط��ولت 

العربية املتحدة.
واأ�شافت ان البطولة العام احلايل 2022 تختلف عن البطولت ال�شابقة كونها 

البطولة الأهم يف رزنامة الإحت��اد الدويل حيث من املتوقع ارتفاع عدد الدول 
التواجد  يف  العامل  م�شتوى  على  اللعبة  اأبطال  وحر�س  قيا�شي  لرقم  امل�شاركة 
بهدف احل�شول على اإحدى بطاقات التاأهيل لدورة باري�س 2024، الأمر الذي 
والتميز يف  النجاح  لإ�شتمرار  املنظمة  اللجنة  اإ�شايف من  بذل جمهود  يتطلبت 

التنظيم.
واأكدت برييز اأن جلنة الرماية الباراملبية تثق يف مدينة العني ومبيادين نادي 
العني للفرو�شية والرماية واجلولف التي تعد �شمن اأف�شل املرافق، حيث يتطلع 
املناف�شة  غمار  خلو�س  الهمم  ا�شحاب  من  العامل  يف  الرماية  ريا�شيي  اأمهر 
جلميع  بالتوفيق  اأمنياتها  ع��ن  معربة  ق��درات��ه��م،  واخ��ت��ب��ار  مهاراتهم  لإظ��ه��ار 

الأبطال يف �شعيهم امل�شتمر لتحقيق التميز الريا�شي وحتقيق نتائج مر�شية.
لقطاع  التنفيذي  املدير  الكمايل  اإ�شماعيل  اهلل  عبد  �شعادة  ق��ال  ناحيته  وم��ن 
اأ�شحاب الهمم مبوؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم اأن تنظيم واحت�شان اإمارة 
التي حتققت بتنظيم  النجاحات  على  العني، وعطفاً  البطولة مبدينة  اأبوظبي 
ا�شم  تر�شخ  ومتيز  جن��اح  �شهادة  هي  ال��ع��امل،  لكاأ�س  بطولت  خم�س  واحت�شان 
الريا�شية  البطولت  ا�شت�شافة وتنظيم  تتميز يف  التي  ابوظبي  واإم��ارة  الدولة 
املحافل  يف  عاليا  الإم���ارات  علم  رف��ع  يف  البطولة  ت�شهم  كما  الهمم،  لأ�شحاب 

الريا�شية العاملية.
واأكد ان موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم و�شعت خريطة زمنية منذ اليوم 
الأول للموافقة على تنظيم واحت�شان مناف�شات البطولة، وبا�شرت تنفيذها يف 
وقت مبكر حر�شا على الإ�شتعداد اجليد، مع الأخذ بعني العتبار اية م�شتجدات 
اللجنة  ثقة  عند  نكون  وان  ال�شحية  الأو���ش��اع  ل�شيما  العاملية  ال�شاحة  على 
الباراملبية الدولية وجلنة الرماية بها، وباأن ا�شت�شافة البطولة �شتكون كما هي 

العادة يف قمة التنظيم والتميز.
م�شتوى  على  الكبري  العاملي  احل��دث  ه��ذا  اأن  الكمايل  اهلل  عبد  �شعادة  وا���ش��اف 
�شعياً  ال��ع��امل  رم��اة  اأف�شل  ب��ني  مناف�شة  ت�شهد  �شوف  الهمم  اأ�شحاب  ريا�شات 
باري�س  الباراملبية  الأل��ع��اب  دورة  يف  للم�شاركة  التاأهيل  بطاقات  باإحدى  للفوز 
ان يكون  ، ونتمنى  بطولة كبرية ومميزة  بانتظار  ينبئ  ال��ذي  الأم��ر   2024
لرماة الإمارات نتائج جيدة ويتاأهل اجلميع لدورة باري�س، وذلك يف ظل النتائج 
املتميزة التي حققها فريق الرماية باملوؤ�ّش�شة والذي ميثل دولة الإمارات يف كافة 

املناف�شات الدولية لتلك الريا�شة يدعم تنظيم وا�شت�شافة البطولة.

العني ت�صت�صيف بطولة كاأ�ض العامل للرماية الباراملبية 2022 نوفمرب املقبل

اإخفاق �صيفرين يفتح الطريق اأمام 
فلهوفا لذهبية التعرج 

يونايتد يوا�صل خيباته ويفرط باملركز الرابع 

•• اأبوظبي - وام:

ت�شدر حممد بن �شلَيم، رئي�س الحتاد الدويل لل�شيارات قائمة اأقوى 
العامل،  م�شتوى  على  ال�شيارات  ريا�شة  يف  تاأثرياً  ال�شخ�شيات  واأك��ر 
يف اأول اختيار من نوعه للعام احلايل 2022، وفق ما اأعلنته دورية 
"اتو�شبورت" الدولية التي اختارت 12 �شخ�شية حول العامل ميثلون 
راأ�شهم  العامل، جاء على  وال�شباقات يف  ال�شيارات  ريا�شة  نخبة رموز 
رئي�شاً  املا�شي  دي�شمرب  منت�شف  انتخابه  مت  ال��ذي  �شلّيم  بن  حممد 
اأوروب��ي لالحتاد.  اأول رئي�س غري  لالحتاد الدويل لل�شيارات لي�شبح 
تطور  م��ع  تتطور  القائمة  ه��ذه  ان  "اتو�شبورت"  جملة  واأو���ش��ح��ت 
حممد  اختيار  وج��اء  ال�شيارات،  ريا�شة  عامل  يف  املوؤثرة  ال�شخ�شيات 

اإىل  اأف�شى  وال��ذي  مل�شواره احلافل  الأول، تتويجاً  املركز  �شلّيم يف  بن 
بن  ان  على  التاأكيد  مع  لل�شيارات،  ال��دويل  لالحتاد  رئي�شاً  انتخابه 
�شلَيم �شق طريقه بالإجنازات ال�شخ�شية القوية عرب �شنوات لي�شبح 
اأهم �شخ�شية واأكرها تاأثرياً يف العامل مع بداية عام 2022. واأ�شارت 
م�شوار  م��ن  نبع  �شلَيم  ب��ن  اخ��ت��ي��ار حممد  اأن  اإىل  ال��دول��ي��ة  ال��دوري��ة 
ي�شاف  لل�شيارات،  ال��دويل  لالحتاد  رئي�شاً  انتخابه  منه  جزء  طويل، 
لذلك خلفيته يف الراليات ال�شحراوية التي حقق فيها اإجنازات لفتة 
ب�شخ�شيته  م��روراً  الأو���ش��ط،  ال�شرق  بلقب  14 مرة  الفوز  بينها  من 
الكربى  اأب��وظ��ب��ي  م��ي��الد ج��ائ��زة  وم�����ش��ارك��ت��ه يف  الإداري  يف اجل��ان��ب 
للفورمول 1. وتقدم حممد بن �شلَيم على نخبة ال�شخ�شيات املرتبطة 
الأعمال من  رجال  وكبار  العامل من م�شنعني  ال�شيارات يف  بريا�شة 

ُمالك ال�شركات واأ�شهر ال�شائقني الفائزين ببطولت العامل وغريهم 
الأمريكي ج��ون مالون  الأع��م��ال  رج��ل  ال�شخ�شيات. وج��اء  من نخبة 
خلف حممد بن �شلَيم، وهو ملياردير  القائمة  يف  عاماً" ثانياً   81"
"تيلي كوميونيكي�شنز" ملدة  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  �شغل من�شب 
20 عاماً وي�شغل حالياً رئي�س جمل�س اإدارة �شركات "ليربتي ميديا"، 
 77 ال�  �شاحب  ماتي�شيتز  ديرتي�س  النم�شاوي  الأعمال  رجل  واحتل 
عاماً املركز الثالث، وهو ملياردير موؤ�ش�س ومالك 49? ل�شركة "ريد 

بول" .
 52" اأول كالينيو�س  بنز  التنفيذي ل�شركة مر�شيد�س  الرئي�س  وحل 
األكان  عاما" يف املركز ال��راب��ع، وج��اء رئي�س ف��رياري الإي��ط��ايل ج��ون 
مقاول  وه��و  القائمة  يف  1976،  خام�شاً  ع��ام  ن��ي��وي��ورك  يف  امل��ول��ود 

و�شناعي ورجل اأعمال ووريث ل�شركة �شناعة ال�شيارات فيات.
 37 ال���  هاملتون  �شاحب  لوي�س  ال�شهري  ال��ربي��ط��اين  ال�شائق  وح��ل 
الإيطايل  وح��ل   ،1 الفورمول  يف  م��رات   7 العامل  بطل  �شاد�شاً  عاماً 
�شتيفانو دومينيكايل �شابعاً وهو الرئي�س التنفيذي احلايل ملجموعة 
فورمول1، والرئي�س التنفيذي ال�شابق ل�شركة لمبورغيني الإيطالية 
ل�شناعة ال�شيارات الريا�شية من عام 2016 اإىل عام 2020، وجاء 
النم�شاوي توتو وولف "50 عاما" يف املركز الثامن وهو وكيل ريا�شي 
 52" األيخاندرو عجاج    ورائد اأعمال ورئي�س فريق مر�شيد�س، وحل 
عاما" تا�شعاً وهو �شيا�شي ورجل اأعمال اإ�شباين من اأ�شول جزائرية، 
 27 ال�  1 �شاحب  �شائق فورمال  الهولندي ماك�س فري�شتابني  وجاء 

عاماً يف املركز العا�شر.

حممد بن �صليم اأقوى �صخ�صية تاأثريًا يف العامل يف ريا�صة ال�صيارات

••  اأبوظبي-الفجر:

فاز منتخب �شابات الإمارات لكرة القدم "دون 19عاماً" على نظريه منتخب 
الأول  اأم�س  جرت  التي  الأوىل  الودية  املباراة  يف  مقابل  دون  بهدف  جورجيا 
املنتخب  ا�شتعدادات  اإط��ار  يف  بدبي  الكرة  احت��اد  مبقر  عوانة  ذي��اب  ملعب  يف 

للبطولت الكروية املقبلة .
�شجلت هدف املباراة الوحيد الالعبة �شارة �شميح .

ويلتقي املنتخبان جمدداً يوم غد اجلمعة يف الودية الثانية على امللعب ذاته .

منتخب �صابات االإمارات يهزم 
جورجيا يف الودية االأوىل



حالة نادرة جتعل ج�صمها يتقل�ض با�صتمرار
تعاين امراأة بريطانية من حالة نادرة جتعلها تت�شور جوعاً، مما 

اأدى اإىل تقل�س وزنها اإىل 20 كيلو غراماً فقط.
اإىل   ، عاًما   36  ، بيكر  نيكوليت  وزن  تقل�س   ، ن��ادرة  حالة  ب�شبب 
اأن  بعد  م�شددة  رع��اي��ة  حالًيا  وتتلقى  فقط  كيلوغراماً  ع�شرين 

�شاءت حالتها ب�شكل كبري.
ولدتها،  منذ  امل�شاريقي  ال�شريان  متالزمة  من  نيكوليت  تعاين 
�شحيح،  ب�شكل  مر�شها  ت�شخي�س  من  يتمكنوا  مل  الأطباء  ولكن 
فقدان  مبر�س  املا�شي  يف  حالتها  ت�شخي�س  مت  حيث  م��وؤخ��راً  اإل 
ب�شكل  حياتها  على  اخلطاأ  مر�شها  ت�شخي�س  اأث��ر  وق��د  ال�شهية. 
اأن  اأي ج��دوى. وبعد  �شلبي حيث كانت تتلقى عالجات خطاأ دون 
العالج  باحل�شول على  نيكوليت  تاأمل  علمت مبر�شها احلقيقي، 
األف دولر. بدون   50 الذي قد ينقذ حياتها وال��ذي يكلف قرابة 
هذا العالج �شي�شبح ج�شدها اأ�شعف و�شيحرم املزيد من الأع�شاء 

من اإمدادات الدم.
اأطلقت  اأن  بعد  املالية  امل�شاعدات  من  الكثري  نيكوليت  تلقت  وقد 
حملة على موقع "غو فاند مي"، حيث جنحت بجمع ما يقرب من 
100 األف دولر اأمريكي. ومن املزمع اأن تخ�شع نيكوليت للعالج 

يف عيادة خا�شة باأملانيا، حيث �شتمكث هناك قرابة �شتة اأ�شابيع.

اإنقاذ مت�صاح بعد معاناة لـ6 �صنوات 
م��ن عجلة  ي��ع��اين  اإن��ق��اذ مت�شاح ظ��ل  م��ن  اإندوني�شي  رج��ل  متكن 
مطاطية عالقة حول رقبته ل�6 �شنوات، وفق ما اأكده �شكان مدينة 
اأن قرر  بعد  وانتهى كابو�س احليوان،  البالد.  الواقعة و�شط  بالو 
�شاب يدعى "تيلي" التدخل مل�شاعدته يف التخل�س من عجلة دراجة 
نارية ظلت تعذبه ل�شنوات. وا�شتطاع تيلي الإم�شاك بالتم�شاح بعد 
اأغ��راه بعدد من الدجاجات والبطات، حيث حرره من العجلة  اأن 

م�شتخدما من�شارا �شغريا.
العملية  يف  الكثريون  �شكك  "لقد  فعلته  على  تعليقا  تيلي  وق��ال 

واعتقدوا اأنني مل اأكن جادا، ولقد اأثبت لهم العك�س".

فرن�صا حتظر قتل الكتاكيت الذكور بعد والدتها
اأع��ل��ن��ت احلكومة  الق�شية،  ه���ذه  ���ش��ن��وات م��ن اجل���دل ح���ول  ب��ع��د 

الفرن�شية، ر�شميا، حظر قتل الكتاكيت الذكور بعد ولدتها.
الأحد  يوم  فران�س" اإن مر�شوما �شدر  "كونيك�شيون  وقال موقع 
6 فرباير يف اجلريدة الر�شمية، يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعد 
ولدتها، م�شيفا اأن هذا القرار �شينقذ حياة اأكر من 50 مليون 
كتكوت ذكر كل عام يف فرن�شا. ون�س املر�شوم ال�شادر يف اجلريدة 
2022 لالمتثال  نهاية  "حتى  امل��زراع��ني  اأم��ام  اأن��ه  على  الر�شمية 
الحتاد  للبي�س يف  الرئي�س  املنتج  فرن�شا  وتعد  للقرار اجلديد". 
50 مليون كتكوت ذكر عند الولدة،  الأوروب��ي، وتقتل حاليا نحو 

من بني 300 مليون كتكوت يقتلون �شنويا يف الحتاد الأوروبي.
تبي�س بطبيعتها،  "ل  الذكور لأنها  الكتاكيت  التخل�س من  ويتم 

كما اأنها لي�شت �شاحلة لإنتاج اللحوم".
اإىل  الآن  �شيحتاجون  امل��زراع��ني  فران�س" اأن  "كونيك�شيون  وذك��ر 
حتى  الذكور  الكتاكيت  ولدة  عدم  ل�شمان  بديلة  طرق  ا�شتخدام 

ل ي�شطروا لقتلها.
واأ�شاف: "تت�شمن هذه الطرق ا�شتخدام التكنولوجيا التي متكن 

من حتديد جن�س اجلنني قبل اأن يتطور اإىل كتكوت".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعرف على ماأ�صاة الطفل ال�صوري فواز قطيفان
بينما كان العامل م�شغول لأيام مباأ�شاة الطفل ريان يف املغرب، كانت جتري، يف الوقت نف�شه ، اأحداث ق�شة ماأ�شاوية 
اأخرى يف �شوريا و�شحيتها هو الطفل ال�شوري فواز قطيفان، الذي يت�شدر ا�شمه جميع مواقع التوا�شل الجتماعي 
حاليا. ق�شة الطفل بداأت يف الثاين من نوفمرب املا�شي، عندما كان متوجهاً يف ال�شباح الباكر اإىل مدر�شته، قبل اأن 

يتفاجاأ باأربعة اأ�شخا�س بينهم امراأة ي�شتقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بق�شد طلب فدية من عائلته.
وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، اإذ طلب املختطفون نحو 700 مليون لرية �شورية، وبعد مفاو�شات طويلة خف�شت 

الع�شابة املبلغ اإىل 500 مليون لرية اأي ما يعادل نحو 140 األف دولر.
وقامت العائلة املفجوعة ببيع كل ما متلك، لكنها مل ت�شتطع تاأمني املبلغ املطلوب، فقام اخلاطفون باأ�شواأ ما ميكن 
ت�شوره لأي اإن�شان، اإذ قاموا بتعرية الطفل و�شربه ب�شكل وح�شي واأر�شلوا الفيديو للعائلة من اأجل ال�شغط عليها 

ودفع الفدية.
عندها، بداأ الوالدان بن�شر الق�شة على نطاق وا�شع، وطلب امل�شاعدة لتاأمني املبلغ، حيث ت�شدرت عبارة فواز "م�شان 

اهلل ل ت�شربوين" جميع مواقع التوا�شل الجتماعي.
الفنان ال�شوري عبد احلكيم قطيفان، الذي تربطه �شلة قرابة بالعائلة، دخل على خط الأزمة واأعلن اأول اأول اأم�س 
الثنني عرب فيديو ن�شره على ح�شابه يف في�شبوك، اأن عائلة قطيفان �شتقوم بجمع املبلغ وطلب من النا�س عدم 

الوقوع يف فخ الن�شب والحتيال، نافياً باأن تكون العائلة قد فتحت باب التربعات من اأي كان.
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رجل يقطع  راأ�ض زوجته املراهقة
اأثارت جرمية مروعة قطع خاللها زوج راأ�س زوجته التي مل تتم بعد اأعوام 
اإيران، �شدمة وغ�شبا  اأمام املارة جنوب غربي  املراهقة، وحمله يف ال�شارع 

عارمني لدى ال�شكان خالل اليومني املا�شيني.
ارتكبها  قتل  جرمية  يف  املا�شي  عاما" الأح��د   17" حيدري  مونا  وق�شت 
زوجها و�شقيقه يف مدينة الأهواز، مركز حمافظة خوز�شتان بجنوب غرب 

البالد، وفق وكالة "اإي�شنا".
الراأ�س املقطوع لزوجته وم�شى به يف  ال��زوج حمل  اأن  اإىل  الوكالة  واأ�شارت 
ال�شارع. واأظهر �شريط م�شّور مت تداوله على مواقع التوا�شل، الزوج وهو 
ي�شري مع ابت�شامة عري�شة على وجهه، حامال راأ�شا مقطوعا بيده الي�شرى، 
و�شكينا يف اليمنى. واأو�شحت وكالة "اإرنا" الر�شمية اأول اأول اأم�س الثنني 

اأن ال�شرطة اأوقفت الزوج و�شقيقه "خالل مداهمة خمبئهما".
ومل تو�شح و�شائل الإعالم دافع اجلرمية، لكنها و�شعتها يف اإطار "جرائم 
ال�شحافة  يف  انعك�شت  وا�شعة  �شدمة  املروعة  اجلرمية  واأث��ارت  ال�شرف". 
املحلية ولدى م�شتخدمي مواقع التوا�شل، خ�شو�شا بعد انت�شار ال�شريط 

امل�شّور للزوج، والذي بدا فيه مزهّوا مبا قام به.

تف�صي االأمية بني اأطفال الربازيل ب�صبب كوفيد 
و�شبعة  �شتة  بني  اأعمارهم  ت��راوح  ممن  الربازيليني  الأط��ف��ال  ع��دد  ارتفع 
اأعوام ول يعرفون القراءة اأو الكتابة، بن�شبة 66 باملئة خالل تف�شي فريو�س 
الأول  اأم�س  ن�شر  تقرير  بح�شب  كوفيد،  جلائحة  امل�شبب  امل�شتجد  كورونا 

الثالثاء.
"جميعا من  اإدوكا�شاو  بيال  تودو�س  اأعدته جمموعة  ال��ذي  التقرير  وجد 
اأجل التعليم" اأن عدد الأطفال الأميني بعمر �شت و�شبع �شنوات يف الربازيل، 

ارتفع من 1،4 مليون طفل يف 2019 اإىل 2،4 مليون العام املا�شي.
وميثل ذلك الرقم ما ن�شبته 40،8 باملئة من الأطفال يف تلك الفئة العمرية، 
يف موؤ�شر يثري القلق يف دولة منيت باأ�شواأ تداعيات كوفيد19-، مع اإغالق 

مدار�س على نطاق وا�شع ما اأثر �شلبا خ�شو�شا على الفقراء.
املتعلقة بالأمية يف  الأرق��ام  اأكرب ن�شبة من نوعها منذ بدء ت�شجيل  وهذه 

�شفوف الأطفال يف الربازيل يف 2012.
يف  الأم��ي��ة  اأن  معتربة  "مقلق"  ب��اأن��ه  الن�شبة  ارت��ف��اع  املجموعة  وو���ش��ف��ت 

الطفولة تزيد من خماطر الت�شرب من املدر�شة يف امل�شتقبل.
وقال م�شوؤول �شيا�شات التعليم يف املجموعة، غابريال كوريا "نحن بحاجة 
ما�شة ل�شيا�شات جوهرية مل�شاعدة الأطفال على اللحاق بالركب" م�شيفا اأن 

مقبول". غري  بالأمية  يتعلق  فيما  "الرتاجع 

اأوميكرون بني 
غزالن نيويورك

املتحور  اك��ت�����ش��اف  اإن  ب��اح��ث  ق���ال 
اأوم��ي��ك��رون يف ال��غ��زلن ذات الذيل 
الأبي�س يف نيويورك يثري خماوف 
من اأن هذا النوع، الذي يبلغ عدده 
30 مليونا يف الوليات املتحدة، قد 
ي�شبح حا�شنا ل�شاللة جديدة من 

فريو�س كورونا.
وبع�س  ال�������دم  ع���ي���ن���ات  وك�������ش���ف���ت 
م�����ش��ح��ات الأن������ف امل�����ش��ح��وب��ة من 
يف  ا���ش��ط��ي��اده��ا  مت  غ���زال���ة   131
وجود  ب��ن��ي��وي��ورك  �شتاتن  ج��زي��رة 
للفريو�س لدى ما  اأج�شام م�شادة 
15 يف املئة منها. وقال  يقرب من 
جامعة  يف  علماء  ب��ق��ي��ادة  ب��اح��ث��ون 
بن�شلفانيا اإن النتائج ت�شري اإىل اأن 
بفريو�س  اأ�شيبت  احليوانات  تلك 
ال�����ش��اب��ق واأن��ه��ا عر�شة  ك��ورون��ا يف 
مبتحورات  اأخ���رى  م��رة  لالإ�شابة 
جديدة. قال �شوري�س كوت�شيبودي 
البيطرية  املجهرية  الأحياء  عامل 
اأم�س  ي���وم  بن�شلفانيا  ج��ام��ع��ة  يف 
الفريو�س  "انت�شار  الثالثاء  الأول 
دوما  ي�شري  احليوانات  قطعان  يف 
الب�شر، ولكن  اإىل  لإمكانية عودته 
الأهم من ذلك اأنه يوفر املزيد من 
ال��ف��ر���س ل��ل��ف��ريو���س ل��ي��ت��ط��ور اإىل 

متحورات جديدة".
"عندما  ك��وت�����ش��ي��ب��ودي  واأ�����ش����اف 
ب�����ش��ك��ل كامل،  ال��ف��ريو���س  ي��ت��ح��ور 
ف��اإن��ه ي�شبح ق����ادرا ع��ل��ى الإف���الت 
اللقاح  يوفرها  التي  احلماية  من 
علينا حينها  �شيكون  ل��ذا  احل��ايل. 

تغيري اللقاح مرة اأخرى".
ي��اأت��ي ه���ذا الك��ت�����ش��اف، وه���ي املرة 
الأوىل التي يظهر فيها اأوميكرون 

يف حيوان بري.

�صتاربك�ض متهمة 
بطرد موظفني

اتهم احتاد ميثل موظفي مقاهي 
بطرد  ال�شل�شلة  اإدارة  �شتاربك�س، 
لالن�شمام  ي�������ش���ع���ون  م���وظ���ف���ني 
تيني�شي  ولي�����ة  يف  ال��ن��ق��اب��ة  اإىل 

الأمريكية.
ووركرز  "�شتاربك�س  نقابة  وقالت 
م���وظ���ف���ي  "احتاد  يونايتد" 
موظفني  ���ش��ب��ع��ة  اإن  �شتاربك�س" 
اللجنة  ك����ل  "تقريبا  مي���ث���ل���ون 
يف  ف������رع  يف  للنقابة"  امل���ن���ظ���م���ة 
على  اأ�شابيع  بعد  ُط��ردوا  ممفي�س، 
متكن مقهيني يف نيويورك ر�شميا 
من اإن�شاء نقابة يف اأول خطوة من 

نوعها.
وق���ال���ت ن��ي��ك��ي ت��اي��ل��ور ال��ت��ي كانت 
بيان  يف  ل��ل��دوام��ات  مراقبة  تعمل 
من  "ُطردت  ال���ن���ق���اب���ة  ن�������ش���رت���ه 
�شتاربك�س اليوم ب�شبب "�شيا�شات" 
اأُنّبه  ومل  قبل  من  عنها  اأ�شمع  مل 

ب�شاأنها من قبل".
وا�شحا  "م�شعى  ذل���ك  واع���ت���ربت 
اأولئك  مواجهة  يف  �شتاربك�س  من 
ي��ق��ودون ج��ه��ود النقابة يف  ال��ذي��ن 

فرعنا وتخويف �شركاء اآخرين".
ومل ترد �شتاربك�س على طلب من 

وكالة فران�س بر�س للتعليق.
اأ�شبح  ك��ان��ون الأول-دي�����ش��م��رب،  يف 
بافالو  يف  ل�����ش��ت��ارب��ك�����س  م��ق��ه��ي��ان 
فرعني  اأول  ن���ي���وي���ورك،  ب���ولي���ة 
ي�شوتان  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  يف 
والآن  نقابة.  اإن�شاء  على  باملوافقة 
 50 اأك��ر من  يحاول موظفون يف 

فرعا القيام بخطوة مماثلة.

قوة الكلب يت�صدر 
تر�صيحات االأو�صكار

الكلب"  "قوة  دوغ"  ذي  اأوف  ب����اور  "ذي  ف��ي��ل��م  ت�����ش��در 
بنديكت  بطولته  واأدى  كامبيون  ج��ني  اأخ��رج��ت��ه  ال���ذي 
بن�شختها  اأو���ش��ك��ار  بجوائز  للفوز  ال�شباق  كامرببات�س، 
12 تر�شيحا يف املجموع، على ما  الرابعة والت�شعني، مع 
وعلومها،  ال�شينما  لفنون  الأمريكية  الأكادميية  اأعلنت 

وهي اجلهة القائمة على هذه املكافاآت العريقة.
الوي�شرتن  ن���وع  م��ن  "ال�شوداوي"  ال��ع��م��ل  ه���ذا  وُر����ش���ح 
فيلم  اأف�شل  فئة  يف  اأو�شكار  بجوائز  للفوز  "كاوبوي" 
واأف�شل خمرج واأف�شل ممثل واأف�شل اأداء متثيلي يف دور 

ثانوي للن�شاء والرجال.
"ديون" ل��ل��م��خ��رج دوين  ف��ي��ل��م  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  وت����اله يف 
لكينيث  "بلفا�شت"  ث��م  تر�شيحات،  ع�شرة  م��ع  فيلنوف 
مع  �شبيلربغ  ل�شتيفن  �شتوري"  �شايد  و"وي�شت  ب��ران��اه 

�شبعة تر�شيحات لكل منهما.
اأجنلي�س يف  الأو�شكار يف لو�س  ويقام حفل توزيع جوائز 

27 مار�س.

العثور على جثة بعد �صنتني على وفاتها
على  متحللًة  ج��ث��ًة  �شبعينية  ام���راأة  على  العثور  اأح���دث 
وف��ات��ه��ا، �شدمة يف  ع��ام��ني على  م��ن  اأك���ر  بعد  كر�شيها 
التي  الوحدة  اأث��ار ج��دًل حول  ما  الأ�شبوع،  اإيطاليا هذا 

يعي�س فيها كبار ال�شن.
وُعر اجلمعة على مارينيال برييتا التي ل اأهل لها على 
قيد احلياة، جثة داخل منزلها يف بري�شتينو قرب بحرية 
يرونها  جريانها  يعد  ومل  "�شمال"،  لومبارديا  يف  كومو 
منذ ما ل يقل عن �شنتني ون�شف ال�شنة، وفق ما ذكرت 
من  بقايا  ال�شرطة  عنا�شر  واكت�شف  اإعالمية.  تقارير 
تلقيهم  بعد  امل��ك��ان  اإىل  ح�شورهم  عند  املتحللة  جثتها 

تنبيهاً حول خطر �شقوط اأ�شجار يف حديقتها.
�شبتمرب  منذ  ي��روه��ا  مل  ال��ذي��ن  برييتا  ج���ريان  واعتقد 
-اأيلول 2019 اأنها غرّيت مكان اإقامتها يف بداية انت�شار 
وباء كورونا الذي اجتاح اإيطاليا اأوائل العام 2020. ومل 
تعر ال�شرطة يف املكان على اأي دليل ميكن اأن ي�شري اإىل 
اأن تتحّمل  وفاة م�شبوهة. وينبغي على بلدية بري�شتينو 
تكاليف الدفن. واعتربت وزيرة الأ�شرة اإيلينا بونيتي يف 
ملارينيال برييتا يف  اأّن ما ح��دث  ب��وك  من�شور عرب في�س 
كومو "يهز ال�شمائر"، م�شيفًة اأّن "املجتمع الذي يريد 
قيد  على  وهي  يتذّكرها  اأن  واجبه  من  مّتحداً  يبقى  اأن 
بدائرة  اآفاقنا  ح�شر  عن  الكف  "علينا  وقالت  احلياة". 
بالهتمام  ج��دي��دة  م��رة  ال��ب��دء  ويجب  ال�شيقة  معارفنا 

بالروابط التي جتمعنا، ل ينبغي اأن يبقى اأحد وحيداً".

مطعم يغلق اأبوابه ل�صبب طريف 
فيديو  مقطع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف  انت�شر 
مطعم  "طريف" لإقفال  �شبب  عن  تك�شف  لفتة  يظهر 

�شاورما يف مدينة الزلفي باململكة العربية ال�شعودية.
فيديو،  مقطع  التوا�شل  مواقع  و�شفحات  رواد  وت��داول 
يظهر لفتة و�شعت اأمام املطعم، وكتب عليها: "عمالوؤنا 
الكرام.. مطعم �شاورما �شح لي�س مغلًقا للتح�شينات، ب�س 
معلم ال�شاورما راح يتزوج". كما كتب على الالفتة اأي�شا: 
املقطع  هذا  وحظي  و�شكرا".  الدعاء..  من  تن�شونه  "ل 

على تفاعل وا�شع مبواقع التوا�شل لطرافته.

ن�صائي  طبيب  �صحايا  اإىل  دوالر  مليون   244
244 مليون  وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع حوايل 
دولر لنحو 200 امراأة يتهمن الطبيب الن�شائي جيم�س 
للموؤ�ش�شة  تابعة  �شبكة  �شمن  يعمل  ك��ان  ال���ذي  هيب�س 

الرتبوية هذه، باعتداءات جن�شية.
املدين  باحلق  �شكاوى  ه��ذا  بالرتا�شي  الت��ف��اق  وي�شمل 
للعام  بع�شها  ي��ع��ود  مزعومة  اأف��ع��ال  ب�شاأن  للمري�شات 

.1983
واتهمت مئات الن�شاء الطبيب الن�شائي املتخ�ش�س بعلم 
الأورام بانتهاكات جن�شية واأخذن على جامعة كاليفورنيا 
لأفعاله  تغطيتها  توظفه  كانت  التي  اأجنلي�س  لو�س  يف 

وعدم اتخاذ اأي اإجراء �شده رغم عمليات الإبالغ.
املن�شوب  "الت�شرف  تعترب  اجل��ام��ع��ة  اأن  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
على  مثنية  اجلامعة"  لقيم  ومنافيا  م��دان��ا  هيب�س  اإىل 

ال�شكاوى". مقدمات  "�شجاعة 

 �صكوى على جامعة هارفرد لتجاهلها حتر�صا 
اأطروحات  يح�شرن  ن�شاء  ث��الث  تقدمت 
دكتوراة �شكوى اتهمن فيها جامعة هارفرد 
بتجاهل اإبالغات عن حتر�س جن�شي مزعوم 

من جانب اأحد الأ�شتاذة.
وتتهم ال�شكوى باحلق املدين املرفوعة اإىل 
حمكمة بو�شطن الفدرالية واطلعت عليها 
وكالة فران�س بر�س ، اأ�شتاذ النرتوبولوجيا 
"با�شتغالل  عاما"   77" ك���وم���اروف  ج���ون 
�شلطته وموقعه الهام منذ �شنوات يف جامعة 

هارفرد ل�شتغالل باحثات متدربات".
بها  ت���ق���دم���ت  ال����ت����ي  ال�������ش���ك���وى  وج�������اء يف 
كيلربن  ول��ي��ل��ي��ا  �شريفين�شكي  م��ارغ��ري��ت 
ويالم�س  ي��ق��ب��ل  "كان  م��ان��داف��ا  وام��ول��ي��ا 
الطالبات دون موافقتهن ويهدد بتقوي�س 

م�شرياتهن يف حال ا�شتكني".
ويف ال�شنوات اخلم�س الأخرية اأبلغت ثالث 
ن�شاء مرات عدة اإدارة اجلامعة باأفعال كهذه 

"بالمبالة  معهن  تعاملت  ه��ارف��رد  اأن  اإل 
ال�شكوى  يف  ج������اء  م�����ا  ع���ل���ى  معتمدة" 

الق�شائية.
لل�شلطة"  "ا�شتغالل  اإىل  ال�شكوى  وت�شري 
"اإحدى  ه���ارف���رد  ج��ام��ع��ة  ت�شتهدف  وه���ي 
العامل"  الأك��ادمي��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأع����رق 

ورئي�شها. 
وتطالب مقدمات ال�شكوى بتعوي�س مايل 

مل يك�شف عن قيمته.
هارفرد  يتهمن  ال�شكوى  مقدمات  اأن  ومع 
ب��ت��ج��اه��ل ال�����ش��ك��اوى ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة اإل اأن 
"جلنة  اأن  اإىل  ت�شري  الق�شائية  ال�شكوى 
ق�شم  الأج���������واء يف  در�����ش����ت  ه����ارف����رد  م����ن 
اأن  اإىل  ل��ل��ت��و  خ��ل�����ش��ت  الن���رتوب���ول���وج���ي���ا 
الن�شاء  �شد  متييز  على  "تنطوي  الأج���واء 
وكره الن�شاء ".." يف كلية بي�شاء بغالبيتها 

ويطغى عليها الذكور".

ا لفيلم Marry Me بنقابة �ملخرجني �لأمريكية يف لو�س �أجنلو�س.  � ف ب ا خا�شً جينيفر لوبيز خالل ح�شورها عر�شً

اأديل ملكة بريت بـ3 جوائز
فازت النجمة اأديل باجلوائز الثالث الكربى يف حفل توزيع جوائز بريت يف 
اأول ن�شخة من احلفل ال�شنوي لتوزيع جوائز مو�شيقى البوب يف بريطانيا ل 

تت�شمن فئات على اأ�شا�س اجلن�س.
وح�شلت املغنية وموؤلفة الأغاين املولودة يف لندن، والتي اأطلق عليها مقدم 
"ملكة بريت"، على اجلائزة الأوىل يف الحتفال، وهي  احلفل مو جيليجان 
"اإيزي  ا�شتماعا  الأكر  التي ت�شدرت قائمة  اأغنيتها  العام عن  اأغنية  جائزة 

اون مي".
وكانت هذه اأول اأغنية يتم اإ�شدارها �شمن األبومها "30" الذي د�شن عودتها، 
كما  ال�شغري.  لبنها  طالقها  مالب�شات  ل�شرح  قدمتها  اإن��ه��ا  اأدي���ل  وق��ال��ت 

نالت اأديل جائزة األبوم العام.
اأن  "اأود  كونيكي  �شاميون  ال�شابق  زوجها  اإىل  اإ���ش��ارة  يف  دامعة  اأدي��ل  وقالت 
اأهدي هذه اجلائزة لبني، ول�شاميون، والده. يلخ�س هذا الألبوم كل رحلتنا، 

ولي�شت رحلتي فقط".


