
   

النيابة العامة تو�سح عقوبة عدم م�ساعدة الطفل 
•• اأبوظبي-وام

على  �أم�س  ن�شرتها  فيلمية  م��ادة  خ��ال  من  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
ح�شاباتها يف مو�قع �لتو��شل �الجتماعي عقوبة عدم م�شاعدة �لطفل يف �إباغ 
لقانون  �أنه طبقا  �إىل  �لعامة  �لنيابة  و�أ�شارت  �ملخت�شة عن معاناته.  �ل�شلطات 
�أي طفل  �لر�شد، م�شاعدة  بلغ �شن  " ، على كل �شخ�س  "ودمية  حقوق �لطفل 
يطلب منه �إباغ �ل�شلطات �ملخت�شة �أو �جلهات �ملعنية مبعاناته �أو معاناة �أي من 

�إخوته �أو �أي طفل �آخر يف �إحدى �حلاالت �ملن�شو�س عليها باملادة 33 وهي:
 -1 فقد�ن �لطفل لو�لديه وبقائه دون عائل �أو كافل.

و�لت�شرد. و�الإهمال  للنبذ  �لطفل  تعر�س   2-
و�لرعاية. �لرتبية  يف  و�ملتو��شل  �لبني  �لتق�شري   3-

�لطفل. معاملة  �شوء  �عتياد   4-
�جلن�شية. �الإ�شاءة  �أو  لا�شتغال  �لطفل  تعر�س   5-

ويف  �مل�����ش��روع��ة  غ��ري  �لتنظيمات  قبل  م��ن  لا�شتغال  �لطفل  تعر�س   6-
�لقيام  ع��ل��ى  حتري�شه  �أو  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �لتع�شب  �أف��ك��ار  ك���زرع  �مل��ن��ظ��م  �الإج�����ر�م 

باأعمال �لعنف و�لرتويع.
�قت�شادياً. ��شتغاله  �أو  للت�شول  �لطفل  تعري�س   7-

تربيته. �أو  رعايته  عن  �لطفل  رعاية  على  �لقائم  �أو  �لو�لدين  عجز   8-
��شتغاله  �أو  غر�س  الأي  به  �الإجتار  �أو  للبيع  �أو  للخطف  �لطفل  تعر�س   9-

باأي �شكل من �الأ�شكال.
�الإدر�ك. على  قدرته  يف  توؤثر  نف�شية  �أو  عقلية  باإعاقة  �لطفل  �إ�شابة   10-

)�لتفا�شيل �س3(

عقود  5 خالل  لالإمارات  اخلارجية  التجارة  دوالر  تريليون   9.3
 •• اأبوظبي-وام

بلغ �إجمايل حجم �لتجارة �خلارجية لاإمار�ت خال 5 عقود قر�بة 
قاعدة  بح�شب   ، دره��م  تريليون   34،23 دوالر  تريليون   9،32
وحقق  �الون��ك��ت��اد.  و�لتنمية  للتجارة  �ملتحدة  �الأمم  موؤمتر  بيانات 
�مليز�ن �لتجاري للدولة خال �لفرتة من 1971 - 2020 فائ�شا 

بلغ قر�بة 1،3 تريليون دوالر 4،76 تريليون درهم.
)�لتفا�شيل �س26(

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خال �إطاق �لربنامج �لوطني لل�شكك �حلديدية )و�م(

�لربهان خال �إحدى ت�شريحاته لو�شائل �الإعام 

تعبئة حكومية على ��شا�س عرقي

م�شاد�ت �لدفاع �جلوي ودور حموري يف �لت�شدي للم�شري�ت �حلوثية

جنود رو�س ي�شاركون يف مترين �إنز�ل برمائي على �شاحل �لبحر �الأ�شود بالقرب من �شل�شلة جبال �أوبوك ، �لقرم

بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

اإطالق الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية با�ستثمارات قيمتها 50 مليار درهم
•• دبي-وام

بح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، و�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
لل�شكك  �ل��وط��ن��ي  "�لربنامج  �إط����اق  ع��ن  �أع��ل��ن   .. �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�حلديدية" �أكرب منظومة من نوعها للنقل �لربي على م�شتوى �إمار�ت 
على  �حلديدية  �ل�شكك  قطاع  م�شار  ر�شم  �إىل  و�لهادفة  كافة،  �لدولة 
ذلك  يت�شمنه  وم��ا  �ملقبلة،  و�لعقود  لل�شنو�ت  �الإم���ار�ت  دول��ة  م�شتوى 

�إمار�ت  �لركاب مبا�شرة بني  �إط��اق م�شاريع �شكك حديدية لنقل  من 
�ل��ذي يربط  وم��دن �لدولة، من بينها قطار �الحت��اد، �الأول من نوعه 
بني خمتلف مدن ومناطق �الإمار�ت، و�لذي �نطلقت �ملرحلة �الأوىل من 
عملياته �لت�شغيلية يف �لعام 2016، مع فر�س �لتو�شع �إىل خارج حدود 

�الإمار�ت.
م�شاريع  مظلة  حتت  �حلديدية"  لل�شكك  �لوطني  "�لربنامج  ويندرج 
�خلم�شني، �أ�شخم حزمة من �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية �لوطنية �ل�شاعية 
للدولة  و�خل��ارج��ي  �لد�خلي  �لنمو  من  جديدة  ملرحلة  �لتاأ�شي�س  �إىل 
�إقليمياً ودولياً كمركز عاملي  �ملقبلة، مبا يعزز مكانتها  للخم�شني عاماً 

للريادة و�لتميز، و�الرتقاء بتناف�شيتها يف خمتلف �ملجاالت، و�شواًل �إىل 
تبووؤ �أف�شل �ملر�تب عاملياً.

مل�شاريع  دبي"   2020 "�إك�شبو  يف  خ��ا���ش��ة  فعالية  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
�خلم�شني، حيث �شهدت �لفعالية ��شتعر��س �أهد�ف �لربنامج �لوطني 
لل�شكك �حلديدية، باالإ�شافة �إىل ت�شليط �ل�شوء على "قطار �الحتاد"، 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �حل��دود مع  �لغويفات على  �ل��ذي ميتد من 
حتى ميناء �لفجرية على �ل�شاحل �ل�شرقي، و��شتعر��س مر�حل �الإجناز 

و�لت�شغيل �شمن �جلدول �لزمني �ملحدد.
)�لتفا�شيل �س2(

نفى اإمكانية تر�شح الع�شكريني يف انتخابات 2023

الربهان: موؤ�سرات اإيجابية على عودة الدعم الدويل لل�سودان
•• اخلرطوم-اأ ف ب

�لفتاح  ع��ب��د  �أول  �ل��ف��ري��ق  ن��ف��ى 
ع�شكري  م�شوؤول  �كرب  �لربهان، 
يكون  �أن  �الأح������د  �ل�������ش���ود�ن،  يف 
�لع�شكريني  و���ش��ب��ه  للع�شكريني 
�النتقالية  �ل��ف��رتة  يف  �مل�شاركني 
حق �لرت�شح يف �النتخابات �ملقبلة 

يف يوليو 2023.
وق��ال مكتب �لربهان يف ت�شريح 
�إن  بر�س«  »فر�ن�س  تلقته  مكتوب 
�ل�شيادة  جمل�س  رئ��ي�����س  »م��ك��ت��ب 
وك���ال���ة �النباء  �أوردت�������ه  م���ا  ن��ف��ى 
�لفرن�شية على ل�شان �لفريق عبد 
�لربهان«  �ل��رح��م��ن  عبد  �ل��ف��ت��اح 
ب�����ش��اأن م�����ش��ارك��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ني يف 

�النتخابات �ملقبلة.
و�أعلن �لربهان �أن هناك موؤ�شر�ت 
�ملجتمع  ب��دع��م  تت�شل  �ي��ج��اب��ي��ة 
�لدويل جمدد� للخرطوم، موؤّكد�ً 
�ل�شيا�شّية  �ل���ق���وى  ج��م��ي��ع  �أّن 
�شيتمّكنون  �لع�شكرّيون  وبينهم 
�ن����ت����خ����اب����ات  �ل�����رت������ش�����ح يف  م������ن 

يف �الأيام �ملقبلة.
و�أ�شاف �أنا �أظن �أن هناك موؤ�شر�ت 
�يجابية باأن �الأمور �شتعود قريبا 
ت�شكيل  ع��ل��ي��ه(.  ك��ان��ت  م���ا  )�إىل 
�حلكومة �ملدنية بالتاأكيد �شيعيد 

�الأمور �إىل ن�شابها.
ومت يف 21 نوفمرب توقيع �تفاق 
مع رئي�س �لوزر�ء �ملدين عبد �هلل 
�ل���ذي ع��اد �ىل من�شبه  ح��م��دوك 
ب���ع���دم���ا �أم�������ش���ى ن���ح���و ���ش��ه��ر يف 
عليه  وينبغي  �جلربية.  �الإق��ام��ة 
�أن يطرح ت�شكيلة وز�رية كلها من 
�لتكنوقر�ط، على قول �لربهان.

�النتخابات  �أن  �ل��ربه��ان  و�أو���ش��ح 
يف  �حل�����رة  �الأوىل  ه���ي  �مل��ق��ب��ل��ة، 
 2019 �ل����ع����ام  ب�����اد جت��������اوزت 
�لديكتاتورية  م��ن  عاما  ثاثني 
�شتكون  �ال���ش��ام��ي��ة،  �لع�شكرية 
�ل���ق���وى �لتي  م��ف��ت��وح��ة جل��م��ي��ع 
�النتقالية،  �مل��رح��ل��ة  يف  ���ش��ارك��ت 
وق���و�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ني  ي�شمل  مب��ا 
ب��ق��ي��ادة �لفريق  �ل�����ش��ري��ع  �ل��دع��م 

�أول حممد حمد�ن دقلو.

�أ�شابيع   6 نحو  وبعد   .2023
من قر�ره بحل جمل�شي �ل�شيادة 
و�لوزر�ء و�إعان حالة �لطو�رئ، 
�عترب  �لربهان �أن قر�ر�ته طريق 

�لتي  �ل����ث����ورة  ل��ت�����ش��ح��ي��ح م�����ش��ار 
بالرئي�س   2019 �لعام  �أطاحت 

�ل�شابق عمر �لب�شري.
وك���ال���ة  م�����ع  يف  م�����ع  ح��������و�ر  ويف 

�ل�شحافة �لفرن�شية، قال �لفريق 
�إن  �ل����ربه����ان  �ل���ف���ت���اح  ع��ب��د  �أول 
�ملجتمع �ل��دويل مبا فيه �الحتاد 
�شيحدث  �إىل ما  �الفريقي ينظر 

انت�شار الكراهية وُمعجم احلكومة عنيف:
اإثيوبيا: خماوف من ال�سيناريو الرواندي...!

التحالف يدمر 4 م�سريات حاولت ا�ستهداف املنطقة اجلنوبية باليمن

رو�سيا -اأوكرانيا: التدخل الع�سكري الغربي غري موؤكد...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

�الأ�شو�أ غري موؤكد �أبًد�، لكن ت�شاعد �لتوتر بني رو�شيا و�أوكر�نيا حقيقي 
جًد�. يف �الأ�شابيع �الأخرية، وقد �شل �إىل م�شتوى جديد حيث تتهم كييف 
مو�شكو بن�شر حو�يل 115 �ألف جندي على �حلدود بني �لبلدين، مما يثري 
�لرو�شي �شريجي  �ملخاوف من وقوع هجوم. يف لقاء مع وزير �خلارجية 
�أنطوين  �الأمريكي  وزي��ر �خلارجية  ج��ّدد  �ملا�شي  ي��وم �خلمي�س  الف��روف 
من  ملزيد  رو�شيا  خطط  ب�شاأن  للغاية  "قلق  �إن��ه  قائا  خماوفه،  بلينكني 
�لعدو�ن على �أوكر�نيا". وبالن�شبة ملاري دومولني، �لدبلوما�شية �ل�شابقة، 
و�لباحثة، ومديرة برنامج �أوروبا �لو��شعة يف �ملجل�س �الأوروبي للعاقات 
�خلارجية، فاإن �ل�شغط �لذي متار�شه رو�شيا على �أوكر�نيا يهدف، من بني 

�أمور �أخرى، �إىل �ختبار ردود �لفعل �لغربية.          )�لتفا�شيل �س10(

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�جلي�س  بني  �لقتال  من  ع��ام  بعد 
تيغر�ي،  وم��ت��م��ردي  �ل���ف���ي���در�يل 
من  �ملر�قبني  م��ن  �لعديد  ي��ح��ّذر 

بد�يات �إبادة جماعية... خميف.
عليها  يطلق  ي���ز�ل  ال  رو�ن�����د�،  يف 
مور"...  ال  ت��ي��ل��ي  "ر�ديو  �����ش���م 
 .1994 �شنة  �إم،  �إف   106 قناة 
ب������ني ع�����ن�����و�ن�����ني روم�������ب�������ا، ي���ق���ر� 
�ليوم  ق��ائ��م��ة  �ل���رب�م���ج،  م��ق��دم��و 
"�قتلو�  ذبحهم.  �مل���ر�د  للتوت�شي 
�شوت...  ياأمر  �ل�شر��شري!"  كل 
"تعالو� و�بتهجو�، يا �أ�شدقائي"، 
�مل�شلحة  �لقو�ت  �آخر، مهنئا  يردد 

�لرو�ندية على مهمتها �لب�شعة. 

•• اليمن-وكاالت

�ل��ع��رب��ي لدعم  �ل��ت��ح��ال��ف  �أع���ل���ن 
�الأحد،  ي��وم  �ليمن،  يف  �ل�شرعية 
طائر�ت   4 وت���دم���ري  �ع����رت������س 
م�شرية �أطلقتها ميلي�شيا �حلوثي 

ال�شتهد�ف �ملنطقة �جلنوبية.
�ل�شعودية  �الأن��ب��اء  وكالة  و�أوردت 
�إن �إط����اق �مل�����ش��ري�ت ت��ز�م��ن مع 
بالي�شتية  ����ش���و�ري���خ   4 �إط������اق 

باجتاه ماأرب.
و�أك����د حت��ال��ف دع���م �ل�����ش��رع��ي��ة يف 
�حلوثيني  ��شتخد�م  ر�شد  �ليمن 
لعملية  م��دين  طابع  ذ�ت  ملن�شاآت 

�لتح�شري و�الإطاق.
�أعلن  �ل�����ش��ب��ت،  ���ش��اب��ق  وق����ت  ويف 
مو�قع  �أح�����د  ت���دم���ري  �ل��ت��ح��ال��ف 
لاأ�شلحة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ت��خ��زي��ن 

و�لتموين يف �شنعاء.
�الإعام  وزي��ر  طالب  جانبه،  م��ن 
�أم�س  �الإري�������اين،  م��ع��م��ر  �ل��ي��م��ن��ي 
و�الأمم  �ل���دويل  �ملجتمع  �الأح����د، 
�مل����ت����ح����دة و�مل����ب����ع����وث����ني �الأمم������ي 
ميلي�شيا  بت�شنيف  و�الأم���ريك���ي، 
�حلوثي منظمة �إرهابية وماحقة 
�لدولية  �مل���ح���اك���م  يف  ق���ي���اد�ت���ه���ا 

باعتبارهم جمرمي حرب.

ويف كيغايل، ت�شببت كلمات حمطة 
مقتل  يف  ك����ول����ني،  م���ي���ل  ر�دي��������و 
�لنا�س: مدية يف يد، وتر�نز�شتور 
�الإبادة  مرتكبو  �أب���اد  �الأخ���رى،  يف 

�أ����ش���ه���ر،  �جل���م���اع���ي���ة، يف ث����اث����ة 
معظمهم  ���ش��خ�����س،  �أل����ف   800
من  �أن��ه��م  ملجرد  �لتوت�شي...  م��ن 

�لتوت�شي. )�لتفا�شيل �س13(

ميلي�شيا  ق�����ش��ف  �الإري������اين  ود�ن 
بال�شو�ريخ  م��اأرب  ملدينة  �حلوثي 
باعتباره  �إي���������ر�ن،  م����ن  �مل���ه���رب���ة 
�الأنباء  وكالة  وفق  جرمية حرب، 

�ليمنية )�شباأ(.
�ليمني،  �ل��وزي��ر  ��شتنكر  ك��ذل��ك، 
لاأحياء  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  �����ش���ت���ه���د�ف 
باأربعة  م��اأرب  مدينة  يف  �ل�شكنية 
�����ش����و�ري����خ ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة �إي���ر�ن���ي���ة 
مناطق  يف  و����ش���ق���ط���ت  �ل�������ش���ن���ع، 
�إ�شابة  ع���ن  و�أ����ش���ف���رت  م��ت��ف��رق��ة، 
متفاوتة،  بجروح  مدنيني  ثاثة 
�لعامة  و�مل�شالح  �مل��ن��ازل  وت�شرر 

و�خلا�شة .

��شتهد�ف  �أن  �الإري�����اين،  و�أو���ش��ح 
�ملكتظة  مل����اأرب  �مل��ت��ك��رر  �مليلي�شيا 
و�لنازحني  �ل�شكان  من  باملايني 
ياأتي  �ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة  ب��ال�����ش��و�ري��خ 
باأكرب  �الإي��ق��اع  حماوالتها  �شمن 

قدر من �ل�شحايا بني �ملدنيني.
�الإري��اين، فيما  جاءت ت�شريحات 
�ليوم،  �حلوثي  ميلي�شيات  جددت 
م���اأرب،  حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  هجماتها 

مطلقة عدة �شو�ريخ.
ما  بح�شب  �مليلي�شيات،  و�أط��ل��ق��ت 
�أف����اد م��ر����ش��ل �ل��ع��رب��ي��ة- �حلدث 
م�شتهدفة  �شاعة،  يف  �شو�ريخ   3

�ملدينة، �شقط �إحد�ها يف �ملطار.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان
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حمدان بن حممد ي�شهد تكرمي 
600 متطوع ويثني على جهودهم

اأخبار الإمارات

ال�شومال تريد اإنهاء عمليات 
مكافحة القر�شنة اأمام �شواحلها 

عربي ودويل

جناح لفت ملاراثون زايد 
اخلريي بنيويورك 

الفجر الريا�شي

عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل ال�شاعات الـ 24 املا�شية
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   50

كورونا و75 حالة �سفاء 
   •• اأبوظبي-وام

يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  خطة  مع  تما�شيا 
�لدولة بهدف �الكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلاالت �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد 
- 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 191،313 فح�شا جديد� 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  �ملا�شية على فئات خمتلفة يف   24 �ل�  �ل�شاعات  خال 
�إج��ر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع  تقنيات �لفح�س �لطبي.   و�شاهم تكثيف 
نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 50 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س 
للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���االت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  �مل�شتجد  ك��ورون��ا 
�أعلنت  742،328 حالة.   كما  �ل�شحية �لازمة، وبذلك يبلغ جمموع �حلاالت �مل�شجلة 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة خال �الأربع و�لع�شرين �شاعة 

�ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف �لدولة 2،148 حالة.     )�لتفا�شيل �س4(

النظر  العراق..تاأجيل  انتخابات 
النتائج اإل��غ��اء  ال��ع��ام��ري  بطلب 

•• بغداد-وكاالت

�النتخابات  ب��ن��ز�ه��ة  ت�شكيكه  ب��ع��د 
وطعنه فيها، ك�شف م�شدر ق�شائي 
�ملحكمة  �أن  �الأح����د،  �أم�����س  ع��ر�ق��ي، 
�لنظر  ت��اأج��ي��ل  ق�����ررت  �الحت����ادي����ة 
رئي�س  م����ن  �مل���ق���دم���ة  ب����ال����دع����وى 
�لعامري،  ه����ادي  �ل��ف��ت��ح،  حت��ال��ف 
ب��اإل��غ��اء ن��ت��ائ��ج �الن��ت��خ��اب��ات. و�أك���د 
�مل�شدر �أن �ملحكمة �الحتادية قررت 
تاأجيل �لنظر بالدعوى �إىل 13 من 
�ل�شهر �جلاري )دي�شمرب 2021(، 
ب��ح�����ش��ب م���ا ن��ق��ل��ت وك���ال���ة �الأن���ب���اء 
�لعر�قية )و�ع(. وكان �لعامري �أكد، 
م�شتمر  �لفتح  حتالف  �أن  �ل�شبت، 
بالطعن باالنتخابات لدى �ملحكمة 
�لعليا  �ملفو�شية  متهما  �الحتادية، 
جمموعة  ب���ارت���ك���اب  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
خم���ال���ف���ات، ع��ل��ى ح���د زع���م���ه. كما 
�لربملانية  �الن��ت��خ��اب��ات  �أن  �ع��ت��رب 
�لعا�شر  يف  �ل���ب���اد  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لعر�ق  �أدخلت  �ملا�شي،  �أكتوبر  من 
يو�شح  �أن  دون  ك���ب���ري،  م������اأزق  يف 
�أنه  �أ�شاف  �مل��اأزق. لكنه  طبيعة هذ� 
بعيد�ً  بنز�هة  �أن جت��رى  ياأمل  ك��ان 
�لتحالف  �أن  م��وؤك��د�  �ل��ت��زوي��ر،  ع��ن 

م�شتمر بالطعن يف �النتخابات. 

ان��ف��ج��ارات داخ���ل ق��اع��دة 
حم�س ب��ري��ف  اأم���ريك���ي���ة 

•• بريوت-وكاالت

�أم�س  �ل�����ش��وري،  �لتلفزيون  ق��ال 
ع���دة  دوي  ����ش���م���ع  �إن�������ه  �الأح���������د، 
�أمريكية،  �نفجار�ت د�خل قاعدة 
ملحافظة  �ل�������ش���رق���ي  �ل����ري����ف  يف 
حم�س، على �حلدود مع �لعر�ق.

�أن  �ل�شوري،  �لتلفزيون  و�أو���ش��ح 
حتديد�  تقع  �الأمريكية  �لقاعدة 

يف منطقة �لتنف، بريف حم�س.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، ر���ش��د ن�شطاء 
�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �الإن�شان، 
�رتفاع عدد قتلى ميلي�شيا حركة 
خال   ،5 �إىل  �لعر�قية  �لنجباء 
3 عنا�شر  �شاعة، حيث قتل   72
ب��ادي��ة دير  يف م��و�ق��ع متفرقة يف 
�لبحث عن خايا  �ل���زور، خ��ال 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س �ال����ش���ت���ب���اك مع 

عنا�شرها.
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا 
حلقوق �الإن�شان قد وثق يف خرب 
عن�شرين  مقتل  �ل�شبت،  �شابق، 
�لنجباء  ح���رك���ة  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا  م���ن 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة �مل��و�ل��ي��ة الإي������ر�ن، �إثر 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ع��ن��ا���ش��ر  ك��م��ني 
ق���رب ق��ري��ة ك��ب��اج��ب ع��ل��ى طريق 

تدمر دير �لزور.

100 قتيل بهجوم اإرهابي على 
النيجر يف  ع�سكرية  قاعدة 

•• عوا�شم-وكاالت

�أكد م�شوؤول ع�شكري، �أم�س �الأحد، 
م�شلحاً   79 يقل عن  ما ال  مقتل 
و29 جندياً يف هجوم على قاعدة 
جي 5 �لع�شكرية يف غرب �لنيجر. 
للعاملني  وفقاً  �إن��ه  م�شوؤول  وق��ال 
منطقة  يف  ف���ي���ان���ت���و  ق�����اع�����دة  يف 
تيابريي، فقد و�شل  مهاجمون 
على  باملئات  جمهولون  م�شلحون 
منت در�جات بخارية. ومل تعلن �أي 
جهة بعد م�شوؤوليتها عن �لهجوم، 
ول��ك��ن ه��ن��اك ع��دد م��ن �جلماعات 
ودول  �لنيجر  يف  تن�شط  �مل�شلحة 
وقد  �ل�شاحل.  منطقة  يف  �أخ���رى 
مبايعتها  �جلماعات  بع�س  �أعلنت 

ل�شبكة �لقاعدة �أو تنظيم د�ع�س.
يبلغ  �لتي  �لنيجر،  �أن  �إىل  وي�شار 
25 مليون  ن��ح��و  ���ش��ك��ان��ه��ا  ت��ع��د�د 
ن�شمة، ت�شهد غالباً وقوع هجمات 
�مل���ن���اط���ق  خ����ا�����ش����ة يف  خ�����ط�����رية، 

�حلدودية مع مايل.

اإ�سارات اإيجابية ب�ساأن املرتزقة قبيل انتخابات ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

مع �قرت�ب �النتخابات �ملرتقبة يف ليبيا �لتي تنعقد 
يف 24 من دي�شمرب �جلاري، ظهرت �إ�شار�ت �إيجابية 
�ملع�شلة  يعترب  �ل��ذي  �ل�شائك،  �ملرتزقة  ملف  ب�شاأن 

�الأ�شعب يف خريطة �لطريق �لليبية.
فقد �أعلن ع�شو �للجنة �لع�شكرية �مل�شرتكة )5+5( 
فرج �ل�شو�شاع، ترحيب تركيا بجهود حتييد �ملرتزقة 
�لوطنية،  �ل�شيادة  ملبد�أ  حتقيقا  �لليبية،  �ل�شاحة  يف 

وذلك بعد زيارة �للجنة الأنقرة.
�الن�شحاب  ي��ك��ون  �أن  �مل��ق��اب��ل  يف  �أن���ق���رة  و����ش��رتط��ت 
م��ت��و�زي��ا وم��ت��ز�م��ن��ا م��ن ق��ب��ل �الأط�����ر�ف ك��اف��ة، فيما 
�أك����د �ل�����ش��و���ش��اع �أن �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة ���ش��ت��ت��وج��ه �إىل 
�لدويل  �ملجتمع  ويعترب  ذ�ت���ه.  �مللف  لبحث  مو�شكو 
�أبرز حتد يف �لبلد �ل�شاعي  خروج �ملرتزقة من ليبيا 
لا�شتقر�ر، بعد �شنو�ت من �ال�شطر�بات، و�شط �آمال 
وحتت  �الأط���ر�ف  لكل  متز�منا  �الن�شحاب  يكون  ب��اأن 

�إ�شر�ف �ملر�قبني �لدوليني.



االثنني   6  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13409  
Monday     6   December   2021   -  Issue No   13409

02

اأخبـار الإمـارات

بح�شور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

اإطالق الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية با�ستثمارات قيمتها 50 مليار درهم

ي�����ش��اه��م يف تطوير  �ل��ق��ط��ار�ت، مب��ا 
م��ن��ظ��وم��ة ن��ق��ل ب���ري م�����ش��ت��د�م��ة، يف 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  دع����م  �إط������ار 
�لبيئة  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�لدولة،  يف  و�ل�شياحية  و�ل�شناعية 
�لرو�بط  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  يعمل  ومب���ا 
�إم��ار�ت �لدولة وتعزيز  بني خمتلف 

منظومة �لرفاه �ملجتمعي.
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  ي���وف���ر  و����ش���وف 
��شتثمار�ت  �حل���دي���دي���ة  ل��ل�����ش��ك��ك 
ت�شتهدف  دره���م،  مليار   50 بقيمة 
�ملحلي، كذلك،  �ل�شوق  منها   70%
لل�شكك  �لوطني  �لربنامج  �شي�شاهم 
ن�شبته  م����ا  ت��ق��ل��ي��ل  يف  �حل���دي���دي���ة 
�لكربون  �نبعاثات  من   80%-70
م��ق��ارن��ة ب��و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �الأخ�����رى، 
مب��ا يدعم جهود دول��ة �الإم����ار�ت يف 
�حلفاظ على �لبيئة وحتقيق هدفها 

يف �حلياد �ملناخي.
�لربنامج  م���ام���ح  �أب�������رز  وت��ت��م��ث��ل 
�ل���وط���ن���ي ل��ل�����ش��ك��ك �حل����دي����دي����ة يف 
�الأول  ��شرت�تيجية؛  م�شاريع  ثاثة 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  خ����دم����ات  ه����و 
للب�شائع، �لذي ي�شمل تطوير �شبكة 
مامح  �أهم  ومن  �الحتاد".  "قطار 
ه����ذ� �مل�������ش���روع �أن����ه ���ش��وف ي��رب��ط 4 
بناء  �شيت�شمن  كما  رئي�شية،  مو�نئ 
7 مر�كز لوج�شتية يف �لدولة تخدم 
خمتلف �لقطار�ت و�الأعمال. و�شوف 
طن  مليون   85 �لنقل  حجم  يبلغ 
من �لب�شائع بحلول �لعام 2040. 
كما �شيقلل تكاليف �لنقل مبا ي�شل 

لل�شكك  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج  تطوير 
�حل��دي��دي��ة.. ن�شعى من خ��ال هذه 
�شكك  منظومة  ب��ن��اء  �إىل  �ل��ك��ف��اء�ت 
ح��دي��دي��ة ���ش��ت��ك��ون م���ن ب���ني �الأك���ر 

تطور�ً وتقدماً يف �لعامل".

- تاأهيل الكوادر الوطنية..
�شادي  �ملهند�س  �ل�شياق، قال  يف هذ� 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  م��ل��ك 
على  " ي�شرف  للقطار�ت..  �الحت��اد 
م�شروع قطار �الحتاد كفاء�ت وطنية 
قطاع  يف  ��شتثنائية  خ���رب�ت  حتمل 
حديث ن�شبياً للدولة، جمعتها خال 
تطوير �ملرحلتني �الأوىل و�لثانية".. 
قطار  م�������ش���روع  "�شي�شتمر  وق�����ال 
�الحتاد يف تاأهيل �لكفاء�ت �لوطنية 
�ل���ق���ادرة ع��ل��ى ق��ي��ادة ق��ط��اع �ل�شكك 
ومتكينهم  �مل�شتقبل،  يف  �حل��دي��دي��ة 
ب����امل����ع����ارف و�خل����������رب�ت و�مل�����ه�����ار�ت 
ميكنها  و�ل��ت��ي  �ل�شرورية،  �لعلمية 
�الأخرى"..  �لقطاعات  خدمة  �أي�شاً 
�لوطني  �ل���ربن���ام���ج  �أن  �إىل  الف���ت���اً 
يف  ي�شاهم  �شوف  �حلديدية  لل�شكك 
وظيفة   9000 م���ن  �أك����ر  ت��وف��ري 
و�لقطاعات  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  يف 

�لد�عمة بحلول عام 2030.
�ل�شكك  خ����دم����ات  �إط�������اق  وح������ول 
�حل���دي���دي���ة ل��ل��رك��اب �أك�����د م��ل��ك �أن 
�شيعزز روح  ل��ل��رك��اب  ق��ط��ار �الحت���اد 
دولة  �شكان  بني  و�لتكافل  �لتو��شل 
�أق�شاها،  �إىل  �أق�شاها  من  �الإم��ار�ت 
بني  �لتنقل  باإمكانهم  �شيكون  حيث 

لتخفي�س  �مل��ق��درة  �لفو�ئد  جمموع 
مليار   21 �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �الن��ب��ع��اث��ات 
8 مليار�ت  �شيتم توفري  دره��م، كما 
�لطرق،  ���ش��ي��ان��ة  ك��ل��ف��ة  م���ن  دره�����م 
باالإ�شافة �إىل حتقيق فو�ئد �شياحية 
تقدر قيمتها بنحو 23 مليار درهم 
خال �ل�50 عاماً �ملقبلة، كما �شتبلغ 
�قت�شاد  على  �لعامة  �لفو�ئد  قيمة 

�لدولة 23 مليار درهم.
لل�شكك  �لوطني  �لربنامج  ويرتجم 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة  �حل��دي��دي��ة 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ت ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل �لربي 
تطوير  �������ش������د�رة  يف  �ل������دول������ة  يف 
ل����ل����دول����ة منذ  �ل���ت���ح���ت���ي���ة  �ل���ب���ن���ي���ة 
���ش��ن��و�ت �ل��ت��اأ���ش��ي�����س، ���ش��م��ن خطط 
�الرتقاء  على  و��شرت�تيجيات عملت 
ب����ك����ف����اءة ه������ذ� �ل����ق����ط����اع �حل����ي����وي، 
�لربنامج  ويعزز  تناف�شيته.  وتعزيز 
�ل���وط���ن���ي ل��ل�����ش��ك��ك �حل���دي���دي���ة من 
عرب  �لنقل  لقطاع  �لتحتية  �لبنية 
�حلديدية  �ل�����ش��ك��ك  ���ش��ب��ك��ة  ت��ط��وي��ر 
�أ�شا�شياً  حم����ور�ً  ل��ت��ك��ون  �ل��وط��ن��ي��ة، 
للتطوير  �ل���وط���ن���ي���ة  �خل����ط����ط  يف 
�حل�شري.  و�لتخطيط  و�لتحديث 
وتتكامل م�شاريع �لربنامج �لوطني 
لل�شكك �حلديدية مع و�شائط �لنقل 
�حل�شرية يف خمتلف �إمار�ت �لدولة 
للنقل  ���ش��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��وف��ري 
�لكفاءة  معايري  باأعلى  تتمتع  �لعام 
دولة  مكانة  ير�شخ  مبا  و�لتناف�شية، 
�ملتقدمة على  �ل��دول  �الإم���ار�ت بني 
���ش��ع��ي��د ق���ط���اع �ل���ن���ق���ل، ك��م��ا يحقق 

�ملنطقة".
�لوطني  �مل�����ش��روع  "�أن  ���ش��م��وه  و�أك����د 
لل�شكك �حلديدية �شي�شهم يف حتقيق 
�لنقل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ن���وع���ي���ة  ن��ق��ل��ة 
�أك����ر كفاءة  �ل�����ربي، ب��ح��ي��ث ت��ك��ون 
منظومتنا  تعزيز  بجانب  وفاعلية.. 
�الق��ت�����ش��ادي��ة �إق��ل��ي��م��ي��ا ودول���ي���اً مبا 
" وثيقة  م��ن  �ل��ث��اين  �مل���ب���د�أ  يج�شد 
�القت�شاد  ب��ن��اء  " جل��ه��ة  �خل��م�����ش��ني 

�الأف�شل و�الأن�شط يف �لعامل".
و�أ�شاف �شموه.. " �لربنامج �لوطني 
لل�شكك �حلديدية �شي�شهم يف تاأهيل 
�لوطنية  �لكو�در  �أجيال جديدة من 
�ل���ق���ادرة ع��ل��ى ق��ي��ادة ق��ط��اع �ل�شكك 
خال  م��ن  �مل�شتقبل  يف  �حل��دي��دي��ة 
تزويدهم باملعارف و�ملهار�ت �لعلمية 
قاعدة  نوعية يف  �إ�شافة  ت�شكل  �لتي 

�لكفاء�ت و�خلرب�ت لدينا".
�إىل ذلك، قال �شمو �ل�شيخ ذياب بن 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن 
�أب��وظ��ب��ي، رئ��ي�����س جمل�س  ويل ع��ه��د 
�إن  للقطار�ت..  �الحت��اد  �شركة  �إد�رة 
�لربنامج �لوطني لل�شكك �حلديدية 
يف  وي�شهم  �القت�شادي  �لنمو  يعزز 
منظومة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق 
و��شتد�مة  كفاءة  �أك��ر  تكون  �لنقل 
�لقادمة  �خلم�شني  متطلبات  تلبي 
وت����و�ك����ب �ل���ت���ط���ور �مل���ت�������ش���ارع �ل���ذي 
ت�شهده �لدولة يف خمتلف �ملجاالت.. 
�لقيادة  "حر�س  �أن  �إىل  �شموه  الفتاً 
تاأهيل  يف  �ال�شتثمار  على  �لر�شيدة 
�لكفاء�ت �لوطنية من �أهم حمفز�ت 

�إىل 30%.
وي�����ش��م��ل �مل�������ش���روع �ل���ث���اين �إط����اق 
للركاب،  �حلديدية  �ل�شكك  خدمات 
على  �ل���رك���اب  ق��ط��ار  �شيعمل  ح��ي��ث 
�شكان  ب���ني  �ل��ت��و����ش��ل  روح  ت��ع��زي��ز 
�ل�����دول�����ة م����ن خ������ال �ل����رب����ط بني 
�ل�شلع  م��ن  �ل��دول��ة  يف  مدينة   11
 200 ب�����ش��رع��ة  منطلقاً  ل��ل��ف��ج��رية، 
كم/ �ل�شاعة. وبحلول �لعام 2030، 
�شوف يتيح �لقطار الأكر من 36.5 
�لتنقل  فر�شة  �شنوياً  ر�ك��ب  مليون 
بني �أطر�ف �لدولة، من �أق�شاها �إىل 

�أق�شاها.
�أم�����ا �مل�������ش���روع �ل���ث���ال���ث ف��ه��و خدمة 
�شيت�شمن  و�ل����ذي  �مل��ت��ك��ام��ل  �ل��ن��ق��ل 
�إن�شاء مركز �البتكار يف قطاع �لنقل 
�لقطار�ت  و�ل��ذي �شيعمل على ربط 
�خلفيفة  �ل���ق���ط���ار�ت  م���ن  ب�����ش��ب��ك��ات 
وح��ل��ول �ل��ن��ق��ل �ل��ذك��ي��ة د�خ���ل �ملدن 
لتكون بديًا متكامًا يخدم جميع 
و�إن�شاء  وزّو�ره���������ا،  �ل���دول���ة  ���ش��ك��ان 
لتخطيط  ذك��ي��ة  وح��ل��ول  تطبيقات 
�لتكامل  وحتقيق  �لرحات،  وحجز 
وخدمات  �للوج�شتية  �لعمليات  بني 
�مل��و�ن��ئ و�جل���م���ارك، وت��ق��دمي حلول 
ل��ل��م��ي��ل �الأول  ل��وج�����ش��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
�لربنامج  خ����ال  وم����ن  و�الأخ��������ري. 
�شوف  �حل��دي��دي��ة،  لل�شكك  �لوطني 
�شاملة  ن��ق��ل  منظومة  ت��ط��وي��ر  ي��ت��م 
ومتكاملة تفتح �آفاقاً تنموية وفر�شاً 
�إىل  قيمتها  ت�شل  ثمينة  �قت�شادية 
�شيبلغ  ح��ي��ث  دره����م؛  م��ل��ي��ار   200

دقيقة   50 خ���ال  ودب���ي  �لعا�شمة 
و�لفجرية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  وب���ني  ف��ق��ط، 

خال 100 دقيقة فقط.
خلود  �ملهند�شة  قالت   ، جانبها  م��ن 
�مل���زروع���ي ن��ائ��ب م��دي��ر �مل�����ش��روع يف 
�الحتاد للقطار�ت.. " قطار �الحتاد 
يتكامل مع و�شائل �لنقل �حل�شرية 
منظومة  توفري  ويدعم  �ل��دول��ة،  يف 
دولة  لينقل  �ل���ع���ام،  للنقل  ���ش��ام��ل��ة 
�لبنية  لل�شد�رة يف جمال  �الم��ار�ت 

�لتحتية".
�ملرحلة  ه����ذه  " ���ش��م��ل��ت  و�أ����ش���اف���ت 
�ملبهرة،  �لنتائج  من  �لعديد  حتقيق 
من بينها: �لعمل على بناء منظومة 
�حلديدية  بال�شكك  ت�شغيلية  نقل 
�إىل  باالإ�شافة  بالكامل،  �ل�شفر  من 
�لكربيت  م���ن  ط���ن  �أل�����ف   30 ن��ق��ل 
�آالف عن طريق   5 ب��داًل من  يومياً 
�ل�����ش��اح��ن��ات �الأم�����ر �ل����ذي ���ش��اه��م يف 
�ل�شد�رة  م��رك��ز  �الإم�����ار�ت  �ح��ت��ال 
مت  كما  �لكربيت،  ت�شدير  يف  عاملياً 
م��ل��ي��ون رحلة   2.5 ع��ن  �ال���ش��ت��غ��ن��اء 
م�شتوى  رف��ع  يعني  ما  بال�شاحنات، 
وتخفي�س  �لطرقات  على  �ل�شامة 
�نبعاثات  وت��ق��ل��ي��ل  �ل�����ش��ي��ان��ة  تكلفة 

�أك�شيد �لكربون".

- ثالثة م�شاريع ا�شرتاتيجية..
لل�شكك  �لوطني  �لربنامج  ويهدف 
طريق  خارطة  ر�شم  �إىل  �حلديدية 
لنقل  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ج���دي���دة يف 
�ل���ب�������ش���ائ���ع و�ل������رك������اب ع���ل���ى منت 

•• دبي-وام

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
�آل م��ك��ت��وم نائب  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
و�شاحب   ، �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �أعلن عن 
لل�شكك  �لوطني  "�لربنامج  �إط��اق 
من  م��ن��ظ��وم��ة  �أك������رب  �حلديدية" 
م�شتوى  على  �ل���ربي  للنقل  نوعها 
�إىل  و�لهادفة  كافة،  �لدولة  �إم���ار�ت 
ر�شم م�شار قطاع �ل�شكك �حلديدية 
على م�شتوى دولة �الإمار�ت لل�شنو�ت 
ذلك  يت�شمنه  وم��ا  �ملقبلة،  و�لعقود 
�شكك حديدية  �إط��اق م�شاريع  من 
�إم���ار�ت  ب��ني  مبا�شرة  �ل��رك��اب  لنقل 
وم�����دن �ل����دول����ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا قطار 
�الحتاد، �الأول من نوعه �لذي يربط 
بني خمتلف مدن ومناطق �الإمار�ت، 
من  �الأوىل  �ملرحلة  �نطلقت  و�ل��ذي 
عملياته �لت�شغيلية يف �لعام 2016، 
خ��ارج حدود  �إىل  �لتو�شع  فر�س  مع 
"�لربنامج  وي�����ن�����درج  �الإم������������ار�ت. 
حتت  �حلديدية"  لل�شكك  �لوطني 
�أ�شخم  �خلم�شني،  م�شاريع  مظلة 
�ال�شرت�تيجية  �مل�شاريع  من  حزمة 
�لتاأ�شي�س  �إىل  �ل�����ش��اع��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لد�خلي  �لنمو  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة 
عاماً  للخم�شني  للدولة  و�خل��ارج��ي 
�إقليمياً  مكانتها  ي��ع��زز  مب��ا  �ملقبلة، 
ودول������ي������اً ك���م���رك���ز ع����امل����ي ل���ل���ري���ادة 
يف  بتناف�شيتها  و�الرت��ق��اء  و�لتميز، 
تبووؤ  �إىل  و�شواًل  �ملجاالت،  خمتلف 

�أف�شل �ملر�تب عاملياً.
ف��ع��ال��ي��ة خا�شة  ذل�����ك خ�����ال  ج�����اء 
مل�شاريع  دبي"   2020 "�إك�شبو  يف 
�لفعالية  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث  �خل��م�����ش��ني، 
��شتعر��س �أهد�ف �لربنامج �لوطني 
باالإ�شافة  �حل����دي����دي����ة،  ل��ل�����ش��ك��ك 
"قطار  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل 
�الحتاد"، �لذي ميتد من �لغويفات 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ع  ع��ل��ى �حل�����دود 
�لفجرية  م��ي��ن��اء  ح��ت��ى  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
و��شتعر��س  �ل�شرقي،  �ل�شاحل  على 
�شمن  و�لت�شغيل  �الإجن����از  م��ر�ح��ل 

�جلدول �لزمني �ملحدد.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
بن ر��شد �آل مكتوم.. " قطار �الحتاد 
�الحتاد  ق��وة  لرت�شيخ  م�شروع  �أك��رب 
و�شريبط  �لقادمة،  عاماً  للخم�شني 
�أق�شى  م��ن  ومنطقة  م��دي��ن��ة   11

�الإمار�ت الأق�شاها".
�لتحتية  " �ل��ب��ن��ي��ة  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
ل��دول��ة �الإم�����ار�ت م��ن ب��ني �الأف�شل 
ع��امل��ي��اً.. وق��ط��ار �الإم�����ار�ت �شري�شخ 
�ملجال  �ل��ع��امل��ي يف  �الإم�������ار�ت  ت��ف��وق 
�أن  �إىل  �شموه  الف��ت��اً  �للوج�شتي".. 
"قطار �الحتاد يتو�فق مع �ل�شيا�شة 
و�شيقلل  �الإم������ار�ت  ل��دول��ة  �لبيئية 
 –  70 بن�شبة  �ل��ك��رب��ون  �ن��ب��ع��اث��ات 
يف  �لدولة  جهود  و�شيدعم   ،80%

حتقيق �حلياد �ملناخي".
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. �إن 
�لربنامج �لوطني لل�شكك �حلديدية 
يج�شد مفهوم �لتكامل يف منظومتنا 
�شر�كة  �أكرب  �القت�شادية من خال 
بني موؤ�ش�شات �لدولة على �مل�شتويني 
�الحتادي و�ملحلي �شمن روؤية تهدف 
و�الإنتاج  �ل�شناعة  مر�كز  رب��ط  �إىل 
وف���ت���ح مم������ر�ت جت����اري����ة ج����دي����دة.. 
�ل�����ش��ك��ان.. وخلق  وت�����ش��ه��ي��ل ح��رك��ة 
بيئة عمل وح��ي��اة �الأك���ر ت��ط��ور�ً يف 

ت��ك��ام��ل �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة مع 
خ�����دم�����ات �مل�����و�ن�����ئ و�جل������م������ارك يف 

�لدولة.
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ي��دع��م  ك���ذل���ك، 
خمتلف  �حل������دي������دي������ة  ل���ل�������ش���ك���ك 
�لعديد  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�شتهدفات 
خا�شة  �حل���ي���وي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات  م���ن 

�ل�شناعية و�لتجارية.

كــمــ�ــشــروع  قـــطـــار االحتــــــاد   -
ا�شرتاتيجي حيوي..

نوعية  �الحتاد" نقلة  "قطار  ي�شكل 
�ل��ن��ق��ل يف �الإم�������ار�ت،  يف م��ن��ظ��وم��ة 
���ش��م��ن روؤي�����ة ت��ك��ام��ل��ي��ة ت�����ش��م��ل نقل 
يربط  و���ش��وف  و�ل���رك���اب.  �لب�شائع 
بينها  فيما  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  �لقطار 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �شريبط  كما  ك��اف��ة، 
ب��امل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة عرب 
�ل���غ���رب  يف  "�لغويفات"  م���دي���ن���ة 
�ل�شرقي،  �ل�����ش��اح��ل  يف  و�ل���ف���ج���رية 
لي�شّكل بذلك جزء�ً حيوياً من �شبكة 
�لنقل  وح��رك��ة  �الإقليمية،  �ل��ت��وري��د 
�لعامل، وقد  �لتجارية على م�شتوى 
مت ��شتكمال �ملرحلة �الأوىل من قطار 
عملياته  و�نطاق  وت�شغيله  �الحتاد 
 .2016 �ل��ع��ام  �أو�خ���ر  يف  �لتجارية 
و�ن��ط��ل��ق��ت �الأع���م���ال �الإن�����ش��ائ��ي��ة من 
"قطار  مل�������ش���روع  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة 
 ،2020 �ل��ع��ام  �أو�ئ�����ل  يف  �الحتاد" 
جغر�فية  م�����ش��اح��ة  �شيغطي  �ل����ذي 
متنوعة �لت�شاري�س، و�شط �ل�شحر�ء 
و�ل��ب��ح��ر و�جل���ب���ال، ���ش��م��ن خمطط 
بناء  ي�شمل  �لنطاق  و��شعي  هند�شي 
حتقيق  ي�شمن  مب��ا  و�أن��ف��اق  ج�شور 
�أع���ل���ى درج�����ات �الن�����ش��ي��اب��ي��ة حلركة 
مرور �ملركبات حتت م�شار�ت �ل�شبكة 
�حل��دي��دي��ة. وي��ت��و����ش��ل �ل��ع��م��ل على 
�الحتاد  ق��ط��ار  م��ن  �لثانية  �مل��رح��ل��ة 
خالها  مت  مت�شارعة،  وت��رية  �شمن 
�النتهاء من 70 يف �ملئة من �مل�شروع 
����ش���ه���ر�ً، رغم   24 �أق�����ل م���ن  خ����ال 
ظروف جائحة كوفيد19- �ل�شحية 
�لعاملية وعطلت �لن�شاط �القت�شادي 
�ل����ع����امل، حيث  �أن����ح����اء  يف خم��ت��ل��ف 
جهة   180 ب��دع��م  �مل�����ش��روع  يحظى 
وه��ي��ئ��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ��دم��ي��ة ومطور 
��شت�شد�ر  ومت  م�����ش��اه��م��ة،  و���ش��رك��ة 
مو�فقة  �شهادة  �أل���ف   40 م��ن  �أك���ر 
وعدم ممانعة. وهناك �أكر من 27 
�ألف خبري وخمت�شا وعاما يعملون 
بناء  م���وق���ع   3000 م���ن  �أك�����ر  يف 
�الإم����ار�ت  �أن��ح��اء  جميع  يف  منت�شرة 
�أجن��زو� حتى �الآن 76 مليون �شاعة 
 6000 من  �أك��ر  با�شتخد�م  عمل، 

�آلية ومعدة.

- تعزيز الرفاه املجتمعي..
و�الإن�شاين،  �لوطني  �ل�شعيد  على 
لل�شكك  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  ي�شكل 
تر�شيخ  ع����و�م����ل  �أح������د  �حل���دي���دي���ة 
�الإمار�ت،  دول��ة  يف  �ملجتمعي  �لرفاه 
�ل�شكان  حياة  �لربنامج  يام�س  �إذ 
يف �ل���دول���ة ع��ل��ى ن��ح��و م��ب��ا���ش��ر، من 
�ملعي�شة  مب�شتويات  �الرت��ق��اء  خ��ال 
وجعلها  �لنقل  ح��رك��ة  ت�شهيل  ع��رب 
�لدولة  يف  �ل���ع���ام  �ل��ن��ق��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
تنقل  وت�شهيل  وفاعلية،  كفاءة  �أكر 
�شكان �الإمار�ت بني خملف مناطقها 
وبكلفة  ور�ح�������ة  وك����ف����اءة  ب�����ش��رع��ة 
روح  تعزيز  �إىل  باالإ�شافة  منا�شبة، 
�ل���رت�ب���ط و�ل���ت���اح���م ب���ني خمتلف 
م��ن��اط��ق دول���ة �الإم������ار�ت م��ن خال 
ربطها ب�شبكة �شكك حديدية حديثة 
خدماتها  ت���وف���ر  �مل�������ش���ت���وى  ع���امل���ي���ة 

ملختلف مناطق �لدولة.

القادمة عامًا  للخم�سني  االحتاد  قوة  لرت�سيخ  م�سروع  اأكرب  االحتاد  قطار  را�سد:  بن  • حممد 
اللوج�ستي املجال  يف  العاملي  االإمارات  تفوق  �سري�سخ  االإمارات  وقطار  عامليًا..  االأف�سل  بني  من  االإمارات  لدولة  التحتية  •  البنية 
%  80 –  70 بن�سبة  الكربون  انبعاثات  و�سيقلل  االإمارات  لدولة  البيئية  ال�سيا�سة  مع  يتوافق  االحتاد  •  قطار 

الدولة   موؤ�س�سات  بني  �سراكة  اأكرب  خالل  من  االقت�سادية  منظومتنا  يف  التكامل  مفهوم  يج�سد  زايد:  بن  • حممد 
الربي  النقل  منظومة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  •  �سي�سهم 

امل�ستقبل يف  احلديدية  ال�سكك  قطاع  قيادة  على  القادرة  الوطنية  الكوادر  من  جديدة  اأجيال  تاأهيل  يف  •  �سي�سهم 

العامل يف  تطورًا  االأكرث  بني  من  حديدية  �سكك  منظومة  بناء  اإىل  ن�سعى  زايد:  بن  حممد  بن  • ذياب 
%  30 اإىل  النقل  تكاليف  و�سيقلل   ..2040 العام  يف  الب�سائع  من  طن  مليون   85 النقل  حجم  و�سيبلغ  الدولة..  يف  لوج�ستية  مراكز   7 بناء  و�سيت�سمن  رئي�سية..  موانئ   4 �سريبط  للب�سائع  االحتاد  • قطار 

الطرق �سيانة  تكلفة  من  درهم  مليارات   8 توفري  على  • يعمل 
درهم مليار   21 �سيوفر  ما  وهو  االأخرى..  النقل  بو�سائل  مقارنة  الكربونية  االنبعاثات  % من   80-70 تقليل  يف  • ي�ساهم 

2030 العام  بحلول  احلديدية  ال�سكك  قطاع  يف  عمل  فر�س   9000 من  اأكرث  توفري  يف  • ي�ساهم 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام

للبحث  �ل����وط����ن����ي  �مل�����رك�����ز  ن���ف���ذ 
م���ع �شرطة  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  و�الإن����ق����اذ 
�إنقاذ  مهمة  �الأول  �أم�س  �أبوظبي 
و�إخاء طبي مل�شابة من �جلن�شية 
�الإير�نية تبلغ من �لعمر 28 عاما 

يف �شحر�ء مدينة �لعني .
ومت تلقي �لباغ من غرفة عمليات 
بوجود  ي��ف��ي��د  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة 
���ش��ي��ارة يف �شحر�ء  ت��ده��ور  ح���ادث 
مدينة �لعني مما �أدى �إىل تعر�س 
متفرقة  بليغة  الإ���ش��اب��ات  �ل��ف��ت��اة 
ب���اجل�������ش���م، وت�������ش���ت���دع���ي �حل���ال���ة 
خلطورتها.  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  ���ش��رع��ة 
بو��شطة  �ملوقع  �لتدقيق على  ومت 
من  �مل�شاعدة  �لعملياتية  �الأنظمة 
�لتابع  �لعمليات  غرفة  فريق  قبل 
و�الإنقاذ،  للبحث  �لوطني  للمركز 
وبقدر�ت و�إمكانيات طائرة �لبحث 
�لبحث  ف���ري���ق  مت���ك���ن  و�الإن�����ق�����اذ 
�إىل  �مل�شابة  �إخ���اء  م��ن  و�الإن���ق���اذ 

�لعاج  ل��ت��ل��ق��ي  ت�����و�م  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�ل��ازم مع �شمان و م��ر�ع��اة كافة 

و�لوقائية  �الحرت�زية  �الإج��ر�ء�ت 
�خلا�شة بفريو�س كورونا.

•• ال�شارقة-وام

�ملجل�س  موؤ�ش�شات  �إح��دى  �الأ�شرية  �لتنمية  مر�كز  �إد�رة  �أطلقت 
�الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة بال�شارقة ممثلة باإد�رة �لدر��شات و�ملعرفة 
م�شروع در��شة منط �الإن�شان يف �إمارة �ل�شارقة وذلك بالتعاون مع 
�ل�شارقة  بجامعة  و�الجتماعية  �الإن�شانية  للعلوم  �لبحوث  معهد 
�لذي  �مل�شروع  فرتة  ومتتد  �ملجتمعية  و�لتنمية  �الإح�شاء  ود�ئ��رة 
�شنو�ت من   5 م��د�ر  �ل�شارقة على  �إم��ارة  ي�شتهدف كافة مو�طني 
على  ب��ن��اء  وذل���ك  للتمديد  قابلة   2025 ع��ام  حتى   2021 ع��ام 

خمرجات �لدر��شة.
ويهدف �مل�شروع  �ملبني على �ملوؤ�شر�ت �مل�شتخرجة من �شجل �ملخاطر 
�خلطط  و�شع  �إىل  �الأ�شرية  �لتنمية  مر�كز  �إد�رة  يف  �الجتماعية 

�مل�شكات  لعاج  �أ�ش�س علمية �شحيحة  و�لعاجية على  �لوقائية 
�الأ�شرية ملو�طني �إمارة �ل�شارقة ورفع �لتو�شيات للمعنيني التخاذ 

�لقر�ر�ت وو�شع �ل�شيا�شات و�لت�شريعات �ملتعلقة باالأ�شرة.
�أن  �إىل  و�ملعرفة  �ل��در����ش��ات  �إد�رة  مدير  �ل�شبت  ريهام  و�أو�شحت 
يف  ياأتي  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �الإن�شان  منط  در����ش��ة  م�شروع  �إط��اق 
�إطار ��شرت�تيجية �إد�رة مر�كز �لتنمية �الأ�شرية بال�شارقة �لر�مية 
�مل�شتد�مة  �الجتماعية  �لتنمية  م�شتقبل  و�شياغة  ��شت�شر�ف  �إىل 
و�أثرها  �ملت�شارعة  �مل��ت��غ��ري�ت  ظ��ل  يف  لها  �مل�شتقبلية  و�لتوجهات 
�إطاق �لرب�مج و�مل�شاريع �ملبتكرة  على تنمية �ملجتمع من خال 
و�لهادفة �إىل حماية �الأ�شرة ودعمها ملو�جهة جميع �أنو�ع �لتحديات 
و�الأخذ بيدها لتبقى كياناً متما�شكاً م�شتقر�ً وذلك تنفيذ�ً لروؤى 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  وتوجيهات 

جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �الأعلى ل�شوؤون �الأ�شرة 
بال�شارقة.

باحل�شول  �مل�شاهمة  يف  �مل�شروع  �أهمية  �ل�شبت  ري��ه��ام  و�أو���ش��ح��ت 
على م��وؤ���ش��ر�ت وب��ي��ان��ات ح��ول �أمن���اط �حل��ي��اة الأف����ر�د �ملجتمع يف 
�شيا�شات  و�شع  يف  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  ي�شاعد  مب��ا  �ل�شارقة  �إم���ارة 
و��شرت�تيجيات �لتنمية �ملجتمعية وحتديد نوعية �لتحديات �لتي 
تو�جه �الأ�شرة  و�تخاذ �خلطط �لوقائية و�لعاجية لها م�شرية �إىل 
�أن جزء� من �آلية عمل �مل�شروع تت�شمن �إعد�د �الإ�شتبانات و�لنماذج 
�ملرتبطة بدر��شة �لعينات �ملختلفة مل�شروع �لدر��شة ومن ثم حتليل 
بها  �ملرتبطة  �حللول  وو�شع  عينة  بكل  �ملرتبطة  �لنتائج  وتقييم 
�إع��د�د �لتقرير �لنهائي �خلا�س مب�شروع در��شة منط  �إىل  لي�شار 

�الإن�شان يف �إمارة �ل�شارقة مدعم بالتو�شيات.

التنمية االأ�سرية بال�سارقة تطلق م�سروع درا�سة منط االإن�سان 

•• دبي-وام

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ، ير�فقه �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �ملالية، جناح 

مملكة ��شبانيا �ل�شديقة يف معر�س �إك�شبو 2020 دبي.
�أجل �حلياة"  "�لذكاء من  �شعار  �ملُقام حتت  و�طلع �شموه خال زيارته للجناح 

�ل�شعب  لقيم  مامح  من  �جلناح  له  يعر�س  ما  على  "�ال�شتد�مة"،  منطقة  يف 
و�الإبد�ع  للت�شامن  �مل�شجع  ونهجه  �شخ�شيته  من  �أ�شا�شية  وجو�نب  �الإ�شباين 
و�البتكار، كذلك مقومات �جلذب �ل�شياحي �لعديدة �لتي تتمتع بها ��شبانيا �لتي 

تروج �أي�شاً من خال �جلناح للفر�س �ال�شتثمارية �لتي توفرها.
و��شتمع �شموه �إىل �شرح حول �الأ�شلوب �ملتميز �لذي مت به ت�شميم وبناء �جلناح 
الإعادة  قابلة  وم���و�د  و�لن�شيج،  و�حل��دي��د  �خل�شب  م��ن  �أول��ي��ة  م���و�د  با�شتخد�م 
كاأ�شلوب  �ملخروطي  �ل�شكل  �عتماد  مع  �ال�شتد�مة،  مبد�أ  على  تاأكيد�ً  �لتدوير 

ي�شمن توفري �لتهوية �جليدة دون �حلاجة ال�شتهاك �لطاقة.
��شبانيا  ب��ني  �لتاريخية  للعاقات  ترمز  �لتي  �ل�شطرجن  قاعة  �شموه  و�شاهد 
�لثامن  �ل��ق��رن  يف  �إليها  �ل�شطرجن  لعبة  �ل��ع��رب  جلب  حيث  �لعربية  و�ملنطقة 
و�أفكار  �بتكار�ت  حتتوي  �لذكية" �لتي  "�لغابة  على  �شموه  �طلع  كما  �مليادي، 

تعك�س �لتز�م ��شبانيا باأجندة 2030 للتطور �مل�شتد�م.
و�أعرب �شموه يف ختام جولته عن تقديره ملا �شاهده من معرو�شات تعطي فكرة 
متكاملة عن ح�شارة ��شبانيا �لعريقة، و�لتي �رتبطت يف جانب منها باحل�شارتني 

توجهات  تعك�س  و�أف��ك��ار  �بتكار�ت  من  �شاهده  ملا  وكذلك  و�الإ�شامية،  �لعربية 
��شبانيا نحو �مل�شتقبل �شمن �إطار يكفل �حلفاظ على ��شتد�مة �ملو�رد �لطبيعية 
و�كت�شاف مزيد من فر�س �لتنمية �ل�شديقة للبيئة. ُيذكر �أن �جلناح �ال�شباين 
قد �أعلن عن �أجندة حافلة باالأن�شطة �لثقافية و�لعرو�س �لفنية، و�لتي ي�شعى 
من خالها للتعريف بالثقافة و�لرت�ث �لغني ململكة ��شبانيا على �متد�د فرتة 
معر�س �إك�شبو 2020 دبي، �ملمتدة �أعماله حتى نهاية مار�س 2022، و�شمن 

�لدورة �الأكرب يف تاريخه مب�شاركة 192 دولة من خمتلف �نحاء �لعامل.

•• اأبوظبي-وام

ن�شرتها  للدولة، من خال مادة فيلمية  �لعامة  �لنيابة  �أو�شحت 
�الجتماعي عقوبة عدم  �لتو��شل  �أم�س على ح�شاباتها يف مو�قع 
م�شاعدة �لطفل يف �إباغ �ل�شلطات �ملخت�شة عن معاناته. و�أ�شارت 
 " "ودمية  �لطفل  ح��ق��وق  لقانون  طبقا  �أن���ه  �إىل  �لعامة  �لنيابة 
�أي طفل يطلب منه  �لر�شد، م�شاعدة  �شن  بلغ  ، على كل �شخ�س 
�إباغ �ل�شلطات �ملخت�شة �أو �جلهات �ملعنية مبعاناته �أو معاناة �أي 
�ملن�شو�س عليها  �إح��دى �حل��االت  �آخ��ر يف  �أي طفل  �أو  �إخوته  من 
عائل  دون  وبقائه  لو�لديه  �لطفل  فقد�ن   1- وهي:  باملادة 33 

�أو كافل.

و�لت�شرد. و�الإهمال  للنبذ  �لطفل  تعر�س   2-
�لبني و�ملتو��شل يف �لرتبية و�لرعاية. �لتق�شري   3-

�لطفل. معاملة  �شوء  �عتياد   4-
�جلن�شية. �الإ�شاءة  �أو  لا�شتغال  �لطفل  تعر�س   5-

-6 تعر�س �لطفل لا�شتغال من قبل �لتنظيمات غري �مل�شروعة 
�أو حتري�شه  و�لكر�هية  �لتع�شب  �أفكار  �ملنظم كزرع  �الإج��ر�م  ويف 

على �لقيام باأعمال �لعنف و�لرتويع.
�قت�شادياً. ��شتغاله  �أو  للت�شول  �لطفل  تعري�س   7-

�أو  رعايته  عن  �لطفل  رعاية  على  �لقائم  �أو  �لو�لدين  عجز   8-
تربيته.

�أو �الإجتار به الأي غر�س �أو  للبيع  �أو  �لطفل للخطف  -9 تعر�س 

��شتغاله باأي �شكل من �الأ�شكال.
قدرته  يف  توؤثر  نف�شية  �أو  عقلية  باإعاقة  �لطفل  �إ�شابة   10-

على �الإدر�ك.
  ويعاقب من يخالف ذلك بالغر�مة �لتي ال تقل عن خم�شة �آالف 
للقانون  �أل���ف دره���م، وذل���ك وف��ق��اً  ت��زي��د على خم�شني  دره���م وال 
�لطفل  ح��ق��وق  ق��ان��ون  ب�����ش��اأن   2016 ل�شنة   3 رق���م  �الحت�����ادي 

"ودمية".
للدولة  �لعامة  �لنيابة  �إط��ار حملة  �ملعلومات يف  ن�شر هذه  وياأتي 
ورفع  �ملجتمع،  �أف����ر�د  ب��ني  �لقانونية  �لثقافة  لتعزيز  �مل�شتمرة 
م�شتوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�شر ثقافة �لقانون 

كاأ�شلوب حياة.

•• دبي-وام

 �شجلت �إمارة دبي رقما قيا�شيا جديد� 
جمع  خال  من  غيني�س  مو�شوعة  يف 
ب��ط��اق��ات �لتهنئة من  �أك���رب ع��دد م��ن 
�ل���ع���امل حت���ت �شعار  �أن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
و�ح���دة:  ر���ش��ال��ة  خم��ت��ل��ف��ة..  " ل��غ��ات 
عيد  مبنا�شبة  �الإمار�ت" وذلك  نحب 

�الحتاد �خلم�شني للدولة.
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  و�ب��ت��ك��رت 
�أر�مك�س  �شركة  م��ع  بالتعاون  دب��ي  يف 
باليوبيل  لاحتفال  مم��ي��زة  طريقة 
�ل���ذه���ب���ي ل���ل���دول���ة �ل���ت���ي ج��ع��ل��ت من 

�ملنا�شبة �لوطنية �الإمار�تية �حتفالية 
ع��امل��ي��ة ���ش��ارك ف��ي��ه��ا �أ���ش��خ��ا���س بعثو� 
ببطاقات تهنئة لاإمار�ت من مناطق 
يزيد  ما  �شملت  �لعامل  خمتلفة حول 
�أفر�د  �إىل  باالإ�شافة  دول��ة   100 عن 
�جلمهور �لذين �شاركو� يف �الحتفالية 
م��ن د�خ���ل دول���ة �الإم�����ار�ت وك��ت��ب��و� ما 
تهنئة مت  ب��ط��اق��ة   5000 ع��ن  ي��زي��د 
ت�شجيلها يف مو�شوعة غيني�س لاأرقام 

�لقيا�شية.
و�أع���رب���ت �مل��ه��ن��د���ش��ة م��ي��ث��اء ب���ن عدي 
�مل���دي���رة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��وؤ���ش�����ش��ة �مل����رور 
يف  بامل�شاهمة  �شعادتها  ع��ن  و�ل��ط��رق 

�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  �حتفاالت 
�ملنا�شبة  �أن  موؤكدة  �لذهبي  باليوبيل 
م��ن كافة  و�ل��دع��م  �الح��ت��ف��اء  ت�شتحق 
�لقطاعني  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر 
�ملكانة  �إىل  م�����ش��رية  و�خل���ا����س  �ل��ع��ام 
�ملميزة �لتي حتظى بها دولة �الإمار�ت 

عند �شعوب ودول �لعامل.
وق��ال��ت �إن �مل���ب���ادرة ���ش��وف ت�����ش��اه��م يف 
زيادة ر�شيد �إمارة دبي يف �شجل �الأرقام 
�لقيا�شية �لعاملية من حيث �لفعاليات 
و�الب���ت���ك���ار�ت وحت��ق��ي��ق �ل�������ش���د�رة يف 
�لعديد من �ملجاالت مبا فيها �ملبادر�ت 
�شركاوؤنا  م��ع  و�ل��ت��ع��اون��ي��ة  �ملجتمعية 

يف �ل���ق���ط���اع �خل���ا����س م�����ش��ي��دة ب���دور 
دبي  م��ن  �ل��ت��ي تتخذ  �أر�م��ك�����س  �شركة 
مع  م�شتمر  ب�شكل  وتتعاون  لها  مقر� 
�ل��ط��رق و�مل��و����ش��ات يف حتقيق  هيئة 
بها  تربطنا  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة  �ل��غ��اي��ات 
�لبيئية"  و�ال�شتد�مة  "�ل�شامة  مثل 
و�لتعاون �مل�شرتك يف جمال �لتدريب 
�ملرورية  �ل�شامة  لتعزيز  و�لتوعية 
�أحمد  �أع�������رب  ج���ان���ب���ه  م����ن  دب������ي.  يف 
مرعي مدير عام �شركة �أر�مك�س ، عن 
�أر�مك�س  �شركة  بلعب  و�عتز�زه  فخره 
و�شبكتها �لعاملية دور� رئي�شيا يف �إجناح 
هذه �ملبادرة وت�شجيل �إمارة دبي لرقم 

ر�شيدها  �إىل  ي�شاف  ج��دي��د  قيا�شي 
�حل��اف��ل ب����االإجن����از�ت مب��ا ي�����ش��اه��م يف 
�لر�ئدة  �الإم���ار�ت  دول��ة  مكانة  تعزيز 
�لذي  �لوقت  يف  �لعاملي  �مل�شتوى  على 
�أكد  كما  �لذهبي  بيوبيلها  به  حتتفل 
م���رع���ي ع��ل��ى ح���ر����س �أر�م���ك�������س على 
مع  �لتعاون  �أو����ش��ر  توطيد  مو��شلة 
�ملبادر�ت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع 

�ملجتمعية �لهادفة.
ون�شبت جد�رية كبرية و�شط ف�شتفال 
ع��ل��ي��ه��ا �شور  ع��ل��ق��ت  دب����ي  ���ش��ي��ت��ي يف 
باأزياء  �ل��ع��امل  الأ���ش��خ��ا���س م��ن ح���ول 
يحملون  خمتلفة  م���دن  م��ن  �شعبية 

ت��ه��ن��ئ��ة ك���ب���رية ط��ب��ع عليها  ب��ط��اق��ات 
�الإمار�ت"  "نحب  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��ع��ار 
خمتلفة  بلغات  مكتوبة  تعليقات  م��ع 

باليوبيل �لذهبي كما  �الإم��ار�ت  تهنئ 
 5000 �أك���ر م��ن  جمعت �جل��د�ري��ة 
وموظفني  ط��اب  م��ن  تهنئة  بطاقة 

ومتعاملني مع حكومة دبي باالإ�شافة 
�شيتي  �لف�شتيفال  زو�ر  م�شاركة  �إىل 

وموقع �لفعالية.

•• اأبوظبي-وام

�أن  �أكد �شعادة غنام �ملزروعي �الأمني �لعام ملجل�س تناف�شية �لكو�در �الإمار�تية 
من�شة ناف�س �الإلكرتونية توؤدي دور�ً كبري�ً وحيوياً يف جذب �لكفاء�ت �ملو�طنة 
و�أ�شحاب �ملو�هب وفتح قنو�ت �لتو��شل بينهم وبني موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س 
�لعاملة يف �لدولة بحيث ي�شتك�شف �لباحثون عن عمل فر�س �لوظائف �لتي 
يرغبون فيها يف �لقطاع �خلا�س ما ي�شهم يف زيادة م�شاركة �ملو�طنني كقوى 

عاملة يف هذ� �لقطاع.
وقال �شعادته يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �الإمار�ت " و�م " .. �إن من�شة "ناف�س" 
عمل  ع��ن  �لباحثني  �مل��و�ط��ن��ني  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
للتعرف  �أمامهم  مفتوحة  من�شة  كونها  �شو�ء  حد  على  و�ملوؤ�ش�شات  و�ملهنيني 
وتعزيز  �القت�شادية  �لتنمية  �ملتاحة ودجمهم يف خطط  و�لفر�س  �ملز�يا  على 

م�شاهمة �جلميع يف تطوير �لقطاع �القت�شادي.

�لعاملة  للقوى  �لتناف�شية  �لقدرة  زي��ادة  �إىل  ناف�س يهدف  برنامج  �أن  و�أو�شح 
�أل��ف وظيفة يف   75 �شغل  �ملو�طنني من  لتمكني  �الأ�ش�س  و�إر���ش��اء  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لقطاع �خلا�س خال �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة مبعدل 15 �ألف وظيفة �شنوياً.. 
م�شري� �إىل �أن �لربنامج �لذي ميتد خلم�س �شنو�ت يتبنى نهجاً �شامًا لت�شهيل 
توظيف �ملو�طنني �الإمار�تيني يف �لقطاع �خلا�س من خال �لتنفيذ �ملرحلي ل� 

جو�نب رحلة �لتوظيف للباحث عن �لعمل. جميع  تغطي  مبادرة   11
و�أ�شاف �أن من�شة ناف�س �الإلكرتونية تتيح �لت�شجيل خال دقائق وذلك عرب 
��شتخد�م �لهوية �لرقمية للتمكن من �لتقدمي و�ال�شتفادة من مبادر�ت ناف�س 
للمو�طنني  تقّدمها  �لتي  �ملبادر�ت و�خلدمات  �لعديد من  �ملن�شة  ت�شم  حيث 
مز�يا" و"برنامج عاو�ت  "برنامج  �ملو�طنني" و  رو�ت��ب  دعم  "برنامج  وهي 
و"برنامج  �ملوؤّقت"  �ل��دع��م  و"برنامج  �خلا�س"  �ل��ق��ط��اع  يف  �لعاملني  �أب��ن��اء 
�ملهني"  �الإر����ش���اد  و"برنامج  عمل"  و"فر�س  بالتقاعد"  �خل��ا���س  ��شرت�ك" 
و"تطوير كو�در قطاع �لتمري�س" و"م�شتهدفات وظائف �ملو�طنني يف �لقطاع 

�خلا�س" و"برنامج خربة" و"برنامج كفاء�ت".
و�أو�شح �شعادته �أن من�شة ناف�س �الإلكرتونية توفر �إجابات لاأ�شئلة �ملفرت�شة 
 .. �ملن�شة  وم��رت��ادي  و�ل�شركات  �ملو�طنني  �ل�شباب  قبل  من  طرحها  و�ملتوقع 
م�شيفا �أنه مت �إطاق �ملرحلة �الأوىل من بر�مج ناف�س و�لتي ت�شمل �لت�شجيل 

يف بر�مج �لدعم �ملايل باالإ�شافة �إىل " فر�س �لعمل ".
"م�شاريع �خلم�شني"  ومبادر�ت  بر�مج  يندرج حتت مظلة  �لربنامج  �أن  وذكر 

�لتي تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف �مل�شار �لتنموي يف دولة �الإمار�ت .
يف  �لر�شيدة  قيادتنا  لروؤية  ��شتجابًة  ياأتي  ناف�س  برنامج  �إط��اق  �أن  و�أ���ش��اف 
عرب  توظيفهم  يف  �خلا�س  �لقطاع  م�شاهمة  وتعزيز  �ملو�طنني  ومتكني  دع��م 
�ال�شتفادة من �إمكاناته يف تاأهيل ومتكني �ل�شباب �لباحثني عن عمل وتر�شيخ 
�ل�شمو  �شاحب  ملقولة  جت�شيد�ً  و�خل��ا���س  �حلكومي  �لقطاعني  بني  �لتعاون 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�لوطن  �شريكان يف  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  " �حلكومة  �هلل" :  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 

�شاأنه منح  �لربنامج من  �أن  �إىل  �شعادته  ولفت  �لتنمية".  وم�شرية  و�مل�شتقبل 
�لذي  �لو�عد  �مل�شتقبل  بناء  يف  �لفاعلة  للم�شاركة  �لفر�س  �لوطنية  �ل��ك��و�در 
ن�شبو �إليه وذلك عرب م�شاهمتهم كقوى عاملة يف خمتلف جماالت وقطاعات 
�آل نهيان  �لعمل، �الأمر �لذي عرّب عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة بقوله: "متكني �أبنائنا 

هو جوهر تخطيطنا للم�شتقبل".
�لقطاعني  للفر�س بني  تكافوؤ  �شتعمل على خلق  �لربنامج  مبادر�ت  �إن  وق��ال 
�لعام و�خلا�س جلذب �ملو�طنني و�ملو�هب �الإمار�تية. وتهدف هذه �لتد�بري �إىل 
و�لتدريب  �لتوجيه  تقدمي  �شيتم  كما  �خلا�س  �لقطاع  تعزيز جاذبية وظائف 

�ملهني وخدمات �الإر�شاد و�مل�شورة للم�شجلني يف �لربنامج.
�لتناف�شية  �لكفاءة  رفع  �إىل  يهدف  �حتاديا  حكوميا  برناجما  "ناف�س"  ويعد 
للكو�در �ملو�طنة ومتكينهم من �شغل �لوظائف يف موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف 

�لدولة خال �ل�شنو�ت �خلم�س �لقادمة.

حممد بن را�سد يزور جناح ا�سبانيا يف اإك�سبو 2020 دبي

النيابة العامة تو�سح عقوبة عدم م�ساعدة الطفل  

اإمارة دبي ت�سجل رقما قيا�سيا جديدا يف مو�سوعة غيني�س 

ناف�س يعزز م�ساركة الكوادر الوطنية يف بناء امل�ستقبل ودفع م�سرية التنمية امل�ستدامة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
ملك تايالند باليوم الوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" برقية تهنئة �إىل 
�مللك ماها فاجري�لوجنكورن ملك مملكة تاياند وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لباده.

رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلح�شة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �مللك ماها فاجري�لوجنكورن. 
وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 

نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �جلرن�ل بر�يوت �شان �أو�شا رئي�س وزر�ء مملكة تاياند.

•• اأبوظبي-وام

ب��ح��ث �ل��ع��م��ي��د دك��ت��ور ر����ش��د حم��م��د ب��ور���ش��ي��د، نائب 
م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د ل��ل��ع��ل��وم �ل�شرطية 
و�الأمنية بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي ووفد �أمني 
نيوزيلندي �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف جماالت 

�لتدريب �ل�شرطي و�الأمني.
�شرطة  ع��ام  نائب مفو�س  د�ن��ب��ري،  �ل��وف��د غلني  �شم 
نيوزياند�، و�شام �أوكنور، نائب �ل�شفري �لنيوزياندي 
�شرطة  �رت��ب��اط  بيج، �شابط  وكري�س   ، �ل��دول��ة  ل��دى 

نيوزياند�، و�شارة �حل�شيني، مدير تطوير �الأعمال 
يف �شفارة نيوزيلند� لدى �لدولة.

للعلوم  ز�ي��د  بن  �شيف  �أكادميية  مدير  نائب  و�أع���رب 
�ل�����ش��رط��ي��ة و�الأم��ن��ي��ة ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره للجهود 
�ملقدمة من �ل�شرطة �لنيوزيلندية يف تدريب منت�شبي 
�ل���رب�م���ج و�الأن�شطة  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
بامل�شتجد�ت  وتعريفهم  معارفهم  �شقل  و  �لتدريبية 

�لتطويرية.
ومت يف خ��ت��ام �ل��ل��ق��اء ت��ب��ادل �ل��ه��د�ي��ا �ل��ت��ذك��اري��ة بني 

�لطرفني.

بحث التعاون التدريبي بني �سرطة اأبوظبي 
و�سرطة نيوزيلندا 

اإنقاذ اإيرانية تعر�ست حلادث 
تدهور يف �سحراء العني 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س  �ل�شيخ �شعود بن �شقر  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب   
حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شموه  ق�شر  يف   ، �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �الأع��ل��ى 
جمهورية  رئي�س  كي�شاد�  �ل���ف���ار�دو  ك��ارل��و���س  �لرئي�س  فخامة  �أم�����س.. 

�ل�شيدة  حرمه  تر�فقه  للباد  ر�شمية  ب��زي��ارة  يقوم  �ل��ذي  كو�شتاريكا، 
�الأوىل كاوديا دوبل�س كامارغو، وذلك بح�شور �ل�شيخ �شقر بن �شعود 

بن �شقر �لقا�شمي، وعدد من �مل�شوؤولني.
ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، بفخامة �لرئي�س �لكو�شتاريكي، 
�للقاء تعزيز عاقات  �ملر�فق له، وبحث �شموه وفخامته خال  و�لوفد 

�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ي ت��رب��ط دول����ة �الإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وجمهورية 
على  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مبا  كو�شتاريكا، 
�لق�شايا ذ�ت �الهتمام  �ل�شعد، وتبادال �حلديث حول عدد من  خمتلف 

�مل�شرتك.
�القت�شادي  �لتعاون  وعاقات  �ملتميزة  �ل�شد�قة  برو�بط  �شموه  و�أ�شاد 

�أطر  وكذلك  كو�شتاريكا،  وجمهورية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  و�ال�شتثماري 
�ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية بني �لبلدين �ل�شديقني.

باده  �أن  كي�شاد�،  �ل��ف��ار�دو  ك��ارل��و���س  �لرئي�س  فخامة  �أك���د  جانبه  م��ن 
�الإمار�ت،  دول��ة  مع  �لتعاون  عاقات  متتني  على  �حلر�س  كل  حري�شة 

م�شيد�ً مبكانة وح�شور �لدولة على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لعاملي.

•• اأبوظبي-وام

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ��شتقبل 
مقر  يف  �الحت����ادي،  �لوطني  �ملجل�س 
�أم�س معايل دييغو  �ملجل�س باأبوظبي 
رئ��ي�����س جمل�س  ب��ول�����ش��ن  �أل���ف���ري���دو 
خيمينا  وم��ع��ايل  و�ل��ن��و�ب،  �لنائبات 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ري���ن���ك���ون 
�ملر�فق  و�ل��وف��د  ت�شيلي  جل��م��ه��وري��ة 

لهما.
�لدكتور  �شعادة كل من  �للقاء  ح�شر 
�ل�شد�قة  رئي�س جلنة  �لطاير  طارق 
�لاتينية  �أم��ري��ك��ا  دول  ب��رمل��ان��ات  م��ع 
�لعابدي، ومرمي  و�ل�شمالية، و�شعيد 
�مل��ج��ل�����س �لوطني  �أع�����ش��اء  ث��ن��ي��ة  ب���ن 
�ل�شد�قة،  جل��ن��ة  �أع�����ش��اء  �الحت����ادي 
�أمني  �لنعيمي  عمر  �لدكتور  و�شعادة 
عام �ملجل�س �لوطني �الحتادي و�شعادة 
عفر�ء �لب�شطي �الأمني �لعام �مل�شاعد 

لات�شال �لربملاين باملجل�س.

تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خ��ال  ومت 
ع����اق����ات �ل����ت����ع����اون �ل�����ربمل�����اين بني 
�جلانبني، من خال تبادل �لزيار�ت 
وت��ع��زي��ز �ل��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل��ت�����ش��اور حيال 
�الهتمام  ذ�ت  �ل��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 

�شعيد  ع���ل���ى  ����ش���ي���م���ا  ال  �مل���������ش����رتك 
بني  �لثنائية  �لعاقات  ودع��م  تفعيل 

�لبلدين.
مبعايل  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ورح���ب 
و�ل�شيوخ  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����ش��ي  رئ��ي�����ش��ا 

ت�������ش���ي���ل���ي، و�أك��������د على  جل���م���ه���وري���ة 
�لربملانية  �ل��ع��اق��ات  تطوير  �أهمية 
و�لعمل  �لبلدين  بني  و�لدبلوما�شية 
و�ل����روؤى حيال  �مل��و�ق��ف  توحيد  على 
�ل��ق�����ش��اي��ا �الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة يف 

�ملحافل �لدولية.
مذكرة  تفعيل  باأهمية  معاليه  ون��وه 
ت��وق��ي��ع��ه��ا موؤخر�  �ل��ت��ي مت  �ل��ت��ع��اون 
ب���ني �ل���ربمل���ان���ني �ل�����ش��دي��ق��ني، بعقد 
�ل�شد�قة  ل��ل��ج��ن��ة  �الأول  �الج��ت��م��اع 

وو�شع  �جل���ان���ب���ني  ب����ني  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�آفاق  لتطوير  و����ش��ح��ة  ع��م��ل  �آل��ي��ات 
�ملعلومات  وتبادل  �لربملاين،  �لتعاون 
و�لتن�شيق  �ل���ربمل���ان���ي���ة؛  و�خل������رب�ت 
خمتلف  يف  و�مل��و�ق��ف  �الآر�ء  لتوحيد 

�ملحافل �لربملانية �لدولية.
تعزيز  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
�ملجاالت  يف  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��اق��ات 
�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�ال�شتثمارية 
�لتجاري  �ل��ت��ب��ادل  م�����ش��ت��وي��ات  ورف���ع 

�ال�شتثمارية  �ل��ف��ر���س  و����ش��ت��ك�����ش��اف 
�ل�����و�ع�����دة يف �أ������ش�����و�ق �ل���دول���ت���ني يف 
�ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت �الأول���وي���ة،  خم��ت��ل��ف 
�لغذ�ئي  �الأم��ن  ويف مقدمتها جمال 

و�لطاقة �ملتجددة.
بدورهما وجه رئي�شا جمل�شي �لنو�ب 
�شقر  ملعايل  دعوة  �لت�شيلي  و�ل�شيوخ 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س  غ���ب���ا����س 
ت�شيلي،  جمهورية  ل��زي��ارة  �الحت���ادي 
بهدف تعزيز وتطوير �لعاقات �لتي 
تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني 
و�ل�����دف�����ع  �مل��������ج��������االت،  يف خم���ت���ل���ف 
بالعاقات �لربملانية �إىل �آفاق �أرحب، 
للربملانات يف  �ملهم  �ل��دور  يعك�س  مبا 
يف  ال�شيما  �حل��ك��وم��ات،  عمل  ت�شهيل 
�الت��ف��اق��ي��ات وتطوير  �إجن����از  ���ش��رع��ة 
�لت�شريعات يف ظل ما ي�شهده �لعامل 
وتكاتف  تعاون  تتطلب  تطور�ت  من 
على  و�مل��ن��ظ��م��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف 

�ل�شعد �لوطنية و�لدولية.

•• اأبوظبي-وام

�لعادي  �نعقاده  دور  من  �لثانية  جل�شته  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يعقد 
غد�  باأبوظبي  �ملجل�س  مقر  يف  ع�شر،  �ل�شابع  �لت�شريعي  للف�شل  �لثالث 
رئي�س  برئا�شة معايل �شقر غبا�س  2021م،  دي�شمرب   7 �ملو�فق  �لثاثاء 

�ملجل�س.
وي��ن��اق�����س خ��ال��ه��ا م�����ش��روع��ي ق��ان��ون��ني �حت��ادي��ني ب�����ش��اأن �ع��ت��م��اد �حل�شاب 
�خلتامي �ملوحد لاحتاد و�حل�شابات �خلتامية للجهات �مل�شتقلة عن �ل�شنة 
�ملالية �ملنتهية يف 31-12-2020م، وب�شاأن ربط �مليز�نية �لعامة لاحتاد 

عن �ل�شنة �ملالية 2022م.
�ل�شامي  �لغول  �شعادة عبيد خلفان  �أعمال �جلل�شة يوجه  وح�شب جدول 
�ملالية  لل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  ه��ادي �حل�شيني  بن  �إىل معايل حممد  �شوؤاًل 
 "33" على  ويطلع  �مل�شريف"،  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل��ت��وط��ني  ن�شب  "�شعف  ح��ول 
دور  من  �الأوىل  �جلل�شة  م�شبطة  على  وي�شادق  �شدرت،  بقانون  مر�شوم 

�نعقاده �لعادي �لثالث �ملعقودة بتاريخ 24-11-2021م.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س كو�ستاريكا

�سقر غبا�س يبحث مع رئي�سي جمل�سي النواب وال�سيوخ بت�سيلي العالقات الربملانية

الوطني االحتادي يعقد جل�سته الثانية غدا 

)معا( تك�سف عن جمموعة جديدة من م�ساريع عقود االأثر االجتماعي يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام

�لتي  خططها  ع��ن  معاً   – �ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  ك�شفت 
تت�شمن م�شاريع جديدة يف �إطار منظومة �لعقود �الجتماعية 
بهدف تقدمي �لدعم ملجموعة من �مل�شتفيدين حيث تعترب �آلية 
�لتحديات  معاجلة  متويل  �إىل  تهدف  مبتكرة  ج��دي��دة  مالية 

�الجتماعية �ملركبة يف �ملجتمع و�لتي لها �أثر قابل للقيا�س.
�لفعالة،  �الآليات  �الجتماعي �شمن هذه  �الأثر  �شند�ت  وتندرج 
�ال�شتثمار  م��ن  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �خل��ا���س  �لقطاع  متكن  و�ل��ت��ي 
و�ل��ت��ع��اق��د ع��ل��ى ت���ق���دمي �خل����دم����ات �ل���ع���ام���ة، ب���ه���دف �إح�����د�ث 
�لتحديات  معاجلة  يف  ي�شاهم  للقيا�س،  ق��اب��ل  �جتماعي  �أث���ر 
�مل�����ش��اه��م��ات لل�شركات  ي��رت��ب��ط ع��ائ��د  �إذ  �مل��رك��ب��ة.  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�الأفر�د ب�شكل مبا�شر بتحقيق جملة من �لنتائج �الجتماعية 
على  �مل�شاهمني. وتعمل هيئة معاً  �التفاق عليها مع  يتم  �لتي 
�لتابعة  �جل��دي��دة  �ل��رب�م��ج  خ��ال  من  �ملبتكرة  �حللول  توفري 
�الأولويات  �شمن  ي��ن��درج  ومب��ا  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  لعدد 
�الأ�شري  �لتما�شك  تعزيز  مو��شيع  تتناول  �لتي  �الجتماعية 
�مل�شتثمرين  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك  �الج��ت��م��اع��ي،  و�الن����دم����اج 
للم�شتثمرين  ح��ال��ي��اً  م��ف��ت��وح  �مل��ج��ال  �ن  ح��ي��ث  �الج��ت��م��اع��ي��ني، 
م�شاهمتهم  خ��ال  م��ن  �مل�شاريع  ه��ذه  يف  بامل�شاركة  �ل��ر�غ��ب��ني 

�ملالية وتعاونهم يف تفعيل �حللول �ملبتكرة .
و�شُيتاح �ملجال الأولياء �أمور �الأطفال �شمن �لفئة �لعمرية من 
0 حتى 8 �شنو�ت ممن يو�جهون خافات �أ�شرية للح�شول على 

�ال�شت�شار�ت �لتوعوية من خال �لربنامج �لتابع لهيئة �أبوظبي 
للطفولة �ملبكرة، ملعاجلة �الآثار �ل�شلبية للطاق وتد�عياتها.

ذوي  م��ن  �ملو�طنة  �الأ���ش��ر  الأف���ر�د  توفري حياة كرمية  وب��ه��دف 
�لتابع  �ملهني  �لتدريب  برنامج  �إط��اق  �شيتم  �ملحدود،  �لدخل 
�ملتمثل يف  �لتحدي  �أبوظبي للدعم �الجتماعي، ملعاجلة  لهيئة 
و�خلرب�ت  �الأ�شا�شية  باملهار�ت  �لربنامج  يف  �مل�شاركني  متكني 
�لازمة وتهيئتهم لدخول �شوق �لعمل لي�شبحو� �أفر�د�ً فاعلني 

حمرتفني �شمن جمالهم.
 Maker م��ع  بال�شر�كة  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  �إط���اق  �شيتم  كما 
ت�شاعد على  �لتي  �ملعرفة  و�إث��ر�ء  �ملهار�ت  لتطوير   ،Space
وتعزيز  و�شقلها،  �لكامنة  �ملو�هب  الكت�شاف  و�البتكار  �لعمل 

�لفر�س.
وقال �شعادة في�شل �حلمودي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �حلا�شنة 
 " – معاً:  �ملجتمعية  �مل�شاهمات  هيئة  يف  �الإجتماعية  و�لعقود 
�أثبتنا يف هيئة معاً متيزنا وريادتنا يف جمال �لعقود �الجتماعية، 
�إذ �أطلقنا برنامج "�أطمح" �أول م�شروع لعقود �الأثر �الجتماعي 
 ،2020 ع��ام  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 
�آليات  �لنمط من  ه��ذ�  �أح��دث��ه  �ل��ذي  �الجتماعي  �الأث��ر  ومل�شنا 
وهذ�  �ل��و�ق��ع،  �أر����س  على  نتائجه  و�شهدنا  �مل�شتد�م  �لتمويل 
عقود  بر�مج  من  جديدة  �شل�شلة  �إن�شاء  على  للعمل  دفعنا  ما 
حمددة  �جتماعية  حتديات  معاجلة  بهدف  �الجتماعي  �الأث��ر 
�ال�شرت�تيجيني  �شركائنا  مع  �لتعاون  خال  ومن  �أبوظبي،  يف 
بد�أنا م�شريتنا يف  للقيا�س،  �لقابلة  �الإيجابية  �لنتائج  لتحقيق 

ميد�ن �لعقود �الجتماعية �لتابعة للهيئة".
ومن جانبه �أ�شاف �لدكتور �شيه هوجن �شني، مدير تر�فري�س: 
تعتمد  ��شرت�تيجية  وفق  �الجتماعية  �لعقود  منظومة  "تعمل 
يف  و�أ�شهمت  �ملرجوة،  �لنتائج  ر�شد حتقيق  على  �أ�شا�شي  ب�شكل 
توفري �آلية مبتكرة الإحد�ث �الأثر �الجتماعي، �إذ �شاهم برنامج 
�أفر�د  حياة  على  �نعك�س  �إيجابي  حت��ول  �إح���د�ث  يف  "�أطمح" 
�لنفع  لتحقيق  فعالة  �أد�ة  �الجتماعي  �الأث��ر  فعقود  جمتمعنا، 
�لعديد من بر�مج �لعقود �الجتماعية يف  ��شتخد�م  �لعام. يتم 
�أنحاء �لعامل ملعاجلة �لق�شايا �الجتماعية �مللحة، فاإحد�ث �أثر 
�جتماعي ملمو�س �لنتائج رحلة طويلة �ملدى تتخللها حمطات 
متعددة، و�أثبتت هيئة معاً قدرتها على �إدر�ج جمموعة متكاملة 
�الجتماعية،  �ل��ع��ق��ود  منظومة  �شمن  �ل���ر�ئ���دة  �ل��رب�م��ج  م��ن 
الإحد�ث حتول يف حياة �أفر�د �ملجتمع ب�شكل �إيجابي، مما يعزز 

�لدور �لريادي لهيئة معاً يف هذ� �ملجال �لر�ئد".
�الأول  �مل�شروع  "�أطمح" ليكون  برنامج  معاً  هيئة  �أطلقت  وقد 
�لتعاون  جمل�س  دول  م�شتوى  على  �الجتماعي  �الأث���ر  لعقود 
�خلليجي، وذلك بالتعاون مع �ل�شركاء �ملمثلني بالد�ر �لعقارية 
�لعليا  ز�ي��د  وموؤ�ش�شة  �ملجتمع  تنمية  ود�ئ��رة  �ل��د�ر  و�أكادميية 
�أ�شحاب  من  ملجموعة  �لدعم  تقدمي  بهدف  �لهمم،  الأ�شحاب 
لدخول  وتاأهيلهم  �الأ�شا�شية،  باملهار�ت  تزويدهم  عرب  �لهمم 
على  �إيجابي  حت��ول  �إح��د�ث  يف  �لربنامج  و�شاهم  �لعمل،  �شوق 
حياتهم، و�متد �أثره على نطاق �أو�شع لي�شمل �أ�شرهم و�ملجتمع 

باأ�شره يف �أبوظبي.

••   اأبوظبي-وام

نطاق  وزي����ادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
�مل�شابة  �حل���االت  وح�شر  �ملبكر  �الكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات 
 .. وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�ل�  �ل�شاعات  خ��ال  191،313 فح�شا جديد�  �إج��ر�ء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت 
24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 
�لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س 
50 حالة  �لك�شف عن  �لدولة يف  �لفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة 
�ل�شحية �لازمة، وبذلك يبلغ جمموع  حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية 

�حلاالت �مل�شجلة 742،328 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة خال 
�لدولة  يف  �ل��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �ملا�شية،  �شاعة  و�لع�شرين  �الأرب���ع 
مل�شابني  جديدة  حالة   75 �شفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت  حالة.   كما   2،148
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت �ل�شفاء 737،330 حالة.

•• موروين-وام:

 �فتتح �شعادة �شعيد حممد �شعيد مر�شد �ملقبايل �شفري �لدولة لدى جمهورية 
�لقمر �ملتحدة " جمهورية جزر �لقمر " مقر �شفارة �لدولة ر�شميا يف �لعا�شمة 

موروين، وذلك تز�منا مع عيد �الحتاد �خلم�شني.
جمهورية  يف  �لوطني  �لربملان  رئي�س  عبده  م�شتدر�ن  �الفتتاح  حفل  ح�شر 
من  وع��دد  �جلمهورية،  رئي�س  فخامة  عقيلة  دروي�س  وعنرب  �ملتحدة،  �لقمر 
�ململكة  �شفري  �لز�يد  ز�ي��د  بن  �هلل  عطا  و�لدكتور  �مل�شوؤولني،  وكبار  �ل���وزر�ء 
�لعربية �ل�شعودية لدى جمهورية �لقمر �ملتحدة وروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية 

للدول �لعربية و�الأجنبية ونخبة من �ملفكرين و�ملثقفني و�الإعاميني.
�أن �فتتاح مقر �شفارة �الإم��ار�ت يف موروين يج�شد عمق  و�أكد �شعادة �ملقبايل 
�ملتحدة،  �لقمر  وجمهورية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ب��ني  �ملتميزة  �ل�شد�قة  ع��اق��ات 

وتطلعات �لبلدين �إىل تعزيزها يف كافة �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
وت�شهد تطور�  و�أخوية  �لبلدين وطيدة  �لعاقات بني  �أن  �إىل  �شعادته  و�أ�شار 
م�����ش��ت��م��ر�، م�����ش��ي��د� مب��ا و���ش��ل��ت �إل��ي��ه ه���ذه �ل��ع��اق��ات م��ن ت��ق��دم يف خمتلف 
�ملجاالت و�لقطاعات، معربا عن �أمله جلمهورية �لقمر �ملتحدة بدو�م �لتقدم 
�لعربي  بالعامل  �ملكلف  دول��ة  وزي��ر  قا�شم لطفي  و�الزده���ار. من جانبه عرب 
�ملتحدة  �لقمر  بجمهورية  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  �ل�شوؤون  وز�رة  ل��دى 
عن �شعادته بامل�شاركة يف �فتتاح مقر �شفارة دولة �الإم��ار�ت يف موروين، وقال 
�ملتحدة عاقات  �لقمر  �الإم��ار�ت وجمهورية  دول��ة  �ملنا�شبة:" يجمع  يف هذه 
وه��ي يف   ،1975 ع��ام  �جلمهورية يف  ��شتقال  منذ  تاريخية متتد جذورها 
تقدم م�شتمر على كافة �الأ�شعدة"، م�شري� �إىل وجود �لعديد من �الإمكانات 
لدعمها وتعزيزها يف خمتلف �ملجاالت مبا يحقق م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�شقيقني.

عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل ال�شاعات الـ 24 املا�شية

و75 حالة �سفاء  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   50
افتتاح مقر �سفارة االإمارات يف موروين ر�سميا تزامنا مع عيد االحتاد اخلم�سني

•• دبي-وام

�ملالية  �ل���������ش����وؤون  جل���ن���ة  ع����ق����دت 
و�الق���ت�������ش���ادي���ة و�ل�������ش���ن���اع���ي���ة يف 
�أم�س  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
لدور  �الأول  �الإج��ر�ئ��ي  �جتماعها 
�النعقاد �لعادي �لثالث من �لف�شل 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي �ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر "عن 
�شعادة  �نتخاب  ج��رى  حيث  بعد"، 
�لطاير  ح��م��ي�����د  ط�����ارق  �ل���دك���ت���ور 
و�نتخاب  بالتزكية،  للجنة  رئي�شاً 
�ل�شويدي  ���ش��ل��ط��ان  م���رية  ���ش��ع��ادة 

مقرر�ً بالتزكية.
�للجنة  �أع�����ش��اء  �الج��ت��م��اع  ح�شر 
ر��شد  ���ش��ع��ي��د  م�����ن:  ك����ل  ����ش���ع���ادة 
�ل��ع��اب��دي، وع��ائ�����ش��ة ر����ش��د ليتيم، 
�أع�شاء  �مل���ه���ريي،  ع��ب��ي��د  وم�����رو�ن 

�ملجل�س �لوطني �الحتادي.

 جلنة ال�سوؤون املالية يف املجل�س الوطني تنتخب 
طارق الطاير رئي�سا ومرية ال�سويدي مقررا 

قن�سل عام الدولة ووزيرة العمل يف 
كرد�ستان العراق يبحثان التعاون 

•• اأربيل-وام

بحث �شعادة �أحمد �لظاهري، قن�شل عام �لدولة لدى �إقليم 
�لعمل  وزي��رة  حممد،  كوي�شتان  ومعايل  �لعر�ق  كرد�شتان 
ذ�ت  �مللفات  من  ع��دد�ً  �الإقليم،  يف  �الجتماعية  و�ل�����ش��وؤون 
�الجتماعية  �مل�شاريع  حيال  و�لتن�شيق  �مل�شرتك،  �الهتمام 

�لتي تنّفذها دولة �الإمار�ت وموؤ�ش�شاتها يف �الإقليم.
لدولة  و�لتقدير  �ل�شكر  حممد  كوي�شتان  معايل  وقّدمت 
�الأحمر  �لهال  �خلريية  وموؤ�ش�شاتها  وقيادتها  �الإم��ار�ت 
لاأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  وموؤ�ش�شة  �الإم��ار�ت��ي 
�الإن�شانية وقن�شلية �لدولة لدى �أربيل على �جلهود �ملبذولة 
يف دعم م�شاريع �جتماعية يف كرد�شتان �لعر�ق. و�أ�شارت �إىل 
و��شح..  وتاأثريه  �الأكرب  �الإمار�تي لاإقليم هو  �لدعم  �أّن 

و�أثنت على دور دولة �الإمار�ت يف �ملجال �الإن�شاين، و��شفة 
ب��ال��ري��ادي وي�شعها يف م�شاف  �مل��ج��ال  م��ا تقوم ب��ه يف ه��ذ� 
كما  �لعامل.  م�شتوى  على  �الأ�شطة  لهذه  �ملت�شدرة  �ل��دول 
م�شاريع  الإق��ام��ة  و�لتعاون  �لتن�شيق  تعزيز  �شبل  بحث  مت 
�أ�شحاب  فئة  مثل  �ملجتمع  يف  معينة  �شر�ئح  �إىل  موجهة 
�لهمم، و�الأ�شر �ملتعففة. و�أكد �شعادة �لظاهري حر�س دولة 
�الإمار�ت على مد يد �لعون جلميع دول �لعامل وباالأخ�س 

�لنازحني و�لاجئني و�الأ�شر �ملتعففة.
يذكر �أّنه يف �إطار جهود دولة �الإمار�ت لتقدمي �مل�شاعد�ت 
�شلة   2712 ت�شليم  مّت  �لعر�ق،  يف  و�لاجئني  للنازحني 
غذ�ئية �إىل وز�رة �لعمل و�ل�شوؤون �الإجتماعية يف حكومة 
�ملتعففة  �الأ���ش��ر  على  لتوزيعها  �ل��ع��ر�ق  ك��رد���ش��ت��ان  �إق��ل��ي��م 

ونزالء دور �مل�شنني و�الأيتام.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

نظم مركز �ال�شرت�تيجية و�لتطوير 
�شرطة  ل��ق��ادة  حم��ا���ش��رة  �ملوؤ�ش�شي 
�لعمل  "م�شتقبل  بعنو�ن  �أبوظبي 
�ل�شرطية  �ل��ق��ي��ادة  ودور  �ل�شرطي 
�لقائمة  �ل�������ش���رط���ة  م���ن���ظ���ور  م����ن 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �الأدلة" وذل���ك  ع��ل��ى 
�أكادميية  و  ربد�ن"  "�أكادميية 
�ل�شرطية  ل��ل��ع��ل��وم  ز�ي����د  ب��ن  ���ش��ي��ف 
و�الأم���ن���ي���ة وذل����ك حت��ق��ي��ق��ا للهدف 
�الب����د�ع  "تر�شيخ  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 

و�البتكار و�جلاهزية للم�شتقبل".
و�شهد �ملحا�شرة معايل �للو�ء ركن 
�مل��زروع��ي قائد  ط��ي��ار ف��ار���س خلف 
�للو�ء  و�شعادة  �أبوظبي  �شرطة  عام 
م��ك��ت��وم ع��ل��ي �ل�����ش��ري��ف��ي م��دي��ر عام 
�شرطة �أبوظبي ومديرو �لقطاعات 
�ملن�شوري  عبد�هلل  خلفان  و�لعقيد 
م�����دي�����رم�����رك�����ز �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�لدكتورة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 
م�شاعد  �أ�شتاذ  ديف�س  جيني  �أماند� 
- برنامج علوم �ل�شرطة و�الأمن يف 

�أكادميية ربد�ن.
و�أل���ق���ى �مل��ح��ا���ش��رة �ل���دك���ت���ور بيرت 
�جلرمية"  "معهد  ع�����ش��و  ن�����ريود 
�لربيطانية  ك��ام��ربي��دج  ب��ج��ام��ع��ة 
�أك����ادمي����ي  وب����اح����ث   2010 م���ن���ذ 
"�ل�شرطة  جم�����ال  يف  وحم���ا����ش���ر 
وم�شاعد  �الأدلة"،  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة 
�لتنفيذي  "للربنامج  �ل��رئ��ي�����س 

�ل�شرطي".
حماور  ع���دة  �مل��ح��ا���ش��رة  وت�شمنت 
�ل�شرطي  �ل��ع��م��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل  م��ن��ه��ا 
و�أه��م��ي��ة �ل���دور �ل��ق��ي��ادي يف �شنعه 

�أب���وظ���ب���ي �شمن  ���ش��رط��ة  وجت���رب���ة 
حول  وحم����ور�ً   EFQM ج��ائ��زة 
�الأدلة"  على  �لقائمة  "�ل�شرطة 
و�أهم  �ل�شرطية  و�ال�شرت�تيجيات 

تناولت  ك��م��ا  �ل��ت��ط��ب��ي��ق،  خ���ط���و�ت 
�لعمل  يف  �مل��ن��ه��ج��ي��ة  �مل����ر�ج����ع����ات 
�ل�شرطي و�لدرو�س �مل�شتفادة لقادة 

�ل�شرطة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �سلطنة عمان

•• اأبوظبي – الفجر:

�أب��وظ��ب��ي، �لتابعة  ت��ز�م��ن��اً م��ع �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��ت��ط��وع، نظمت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�ملتطوعني و�لفرق  �لبلديات و�لنقل، حفًا �فرت��شياً عن بعد لتكرمي  لد�ئرة 
�لتطوعية �مل�شاركة يف �الأعمال �لتطوعية للعام 2021، وذلك ت�شجيعاً ملنت�شبي 
�لبلدية و�أفر�د �ملجتمع على �مل�شاركة يف �الأعمال �لتطوعية �لتي ت�شب يف خدمة 
�لوطن و�ملجتمع بكافة �شر�ئحه، وحتفيز�ً على �مل�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �لتي 

ت�شهدها كافة �ملجاالت لتحقيق كافة �الأهد�ف �الإمنائية.
وت�شمن �حلفل عر�س فيديو يحتوي على كلمة �ملتطوعني، و�لتي يحثون فيها 

�أفر�د �ملجتمع على �النخر�ط يف �الأعمال �لتطوعية، كل مبا ينا�شب �هتماماته 
و�لتز�ماته و�أوقات فر�غه �لتي يجب ��شتثمارها ب�شكل يفيد �ملجتمع و�لوطن، 
حيث يعد �لتطوع �أحد �أهم �الأن�شطة �ملجتمعية �لتي تنعك�س �إيجاباً على �ملتطوع 

وحميطه.
و�أكد �ملتطوعون يف كلمتهم �أثناء �حلفل �أن �لعمل �لتطوعي يوفر �لعديد من 
�لفو�ئد لل�شحة �لعقلية و�جل�شدية، حيث مينح �ل�شخ�س �شعور�ً بال�شعادة مبا 
يقدم من دور �إيجابي يف �ملجتمع، ويزيد من �لثقة بالنف�س، كما يعزز �لرو�بط 
لي�شبح جزء�ً  د�ئرة معارفه،  ويو�شع  �أ�شدقاء جدد�ً  �ملتطوع  وُيك�شب  �ملجتمعية 

من بناء وتطور �ملجتمع.

•• اأبوظبي-وام

ملعر�س  ودعمها  م�شاركتها  عن  �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �أعلنت 
يقام  و�ل���ذي  ع�شرة،  �حل��ادي��ة  بن�شخته   2021 �الأو���ش��ط  �ل�شرق  �شيال 
9 دي�شمرب �جلاري  و�إىل  للمعار�س بعد غد  �لوطني  �أبوظبي  يف مركز 
وذلك �شمن جهودها �ملتو��شلة للرتويج ودعم قطاع �الأغذية يف �الإمارة 
لزيادة ربحيته وتناف�شيته، ف�شًا عن �مل�شاهمة يف رفع �إنتاجية وكفاءة 
من  باال�شتفادة  �ملحلي،  �ل�شوق  يف  �إ�شهامه  ن�شبة  وزي���ادة  �ملحلي  �ملنتج 
�ملكانة �ملرموقة �لتي يحتلها معر�س �شيال على م�شتوى �لعامل يف قطاع 

�ملاأكوالت و�مل�شروبات.
ع��ام غرفة جت��ارة و�شناعة  �مل��ه��ريي مدير  ه��ال  �شعادة حممد  و�أ���ش��ار 
�أبوظبي �إىل �الهتمام �لكبري �لذي توليه �لغرفة لدعم قطاع �ل�شناعات 

�لغذ�ئية يف �الإم��ارة، مبا ين�شجم مع �جلهود �مللهمة �لتي تقودها دولة 
مرتكز�ت  �أح��د  بو�شفه  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �الأم���ن  ق�شايا  تعزيز  نحو  �الإم����ار�ت 

منظومة �الأمن �لوطني �لرئي�شية.
و�أ�شاف �أن �لدولة قد جنحت يف حتقيق �لعديد من �لقفز�ت �لنوعية يف 
هذ� �مل�شمار من خال �إيجاد �شبل �بتكارية م�شتد�مة لتنمية هذ� �لقطاع 
يف  �ال�شتثمارية  �حلركة  وتن�شيط  �لعامل،  م�شتوى  على  و�ملهم  �حليوي 

هذ� �لقطاع �ملحوري.
كما لفت �ملهريي �إىل �أن غرفة �أبوظبي ومن خال من�شتها �مل�شاركة يف 
�ملعنيني  و�أع�شائها  �ملعر�س  يف  للم�شاركني  �لدعم  كل  �شتقدم  �ملعر�س؛ 
بقطاع جتارة �الأغذية و�ملنتجات �لزر�عية يف �إمارة �أبوظبي، وذلك عرب 
�ملثالية  �ملحلية  و�لبيئة  �لوطني  �لغذ�ئي  باملنتج  و�ل��رتوي��ج  �لتعريف 

و�لد�عمة و�ملطورة لل�شادر�ت �ملحلية.

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم احتفالية افرتا�سية 
لتكرمي املتطوعني تزامنًا مع اليوم العاملي للتطوع

غرفة اأبوظبي ت�سارك يف الن�سخة ال�11 ملعر�س �سيال ال�سرق االأو�سط 2021 

•• اأبوظبي-وام

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
معايل �ل�شيد بدر بن حمد بن حمود �لبو�شعيدي وزير خارجية �شلطنة عمان 
�أم�س  �أع��م��ال��ه  �نطلقت  �ل��ذي  �لهندي  �ملحيط  م��وؤمت��ر  هام�س  على  �ل�شقيقة 
�الأول يف �أبوظبي وي�شتمر يومني. جرى خال �للقاء بحث �لعاقات �الأخوية 
�لر��شخة �لتي تربط بني دولة �الإمار�ت و�شلطنة عمان و�شبل تطويرها وتنمية 

�آفاق �لتعاون �مل�شرتك مبا يعود باخلري على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
كما ��شتعر�س �شموه ومعايل وزير خارجية �شلطنة عمان م�شتجد�ت �الأو�شاع 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  �إىل  باالإ�شافة  و�ل��دول��ي��ة  �الإقليمية  �ل�شاحتني  على 
�ل�شيد  �آل نهيان بزيارة معايل  �مل�شرتك. ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�لعاقات �الأخوية بني  و�أك��د على عمق   ، �لبو�شعيدي  بدر بن حمد بن حمود 
وتنمية  تطويرها  على  و�حل��ر���س  وقيادتهما  عمان  و�شلطان  �الإم����ار�ت  دول��ة 
�لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين �ل�شقيقني يف �ملجاالت كافة .. معربا عن متنياته 

ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة و�شعبها دو�م �لتقدم و�لرخاء.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل 
وزير خارجية �سريالنكا

•• اأبوظبي-وام

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�شريانكا  وزير خارجية جمهورية  بيري�س  �ل��دويل معايل جاميني الك�شمان 
�لدميقر�طية �ال�شرت�كية على هام�س موؤمتر �ملحيط �لهندي �لذي �نطلقت 
�أعماله �أم�س �الأول يف �أبوظبي. تناول �جلانبان خال �للقاء �لعاقات �لثنائية 
ومنها  �ملجاالت  خمتلف  يف  وتعزيزها  دعمها  و�شبل  �ل�شريانكية  �الإمار�تية 
�ملجال �ل�شياحي. ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة معايل 
�لثنائية  �لعاقات  تعزيز  على  �حلر�س  موؤكد�   .. بيري�س  الك�شمان  جاميني 

و�أوجه �لتعاون بني �لبلدين يف �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

•• اأبوظبي-وام

نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ��شتقبل 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل م��ع��ايل �لدكتور 
�شوبر�منيام جاي �شانكار وزير �ل�شوؤون �خلارجية يف 

جمهورية �لهند �ل�شديقة.
وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ���ال �ل��ل��ق��اء - �ل����ذي ع��ق��د على 
هام�س موؤمتر �ملحيط �لهندي �لذي �نطلقت �أعماله 
�ال�شرت�تيجية  �لعاقات   - �أبوظبي  يف  �الأول  �أم�س 
تعزيز  و�شبل  �لهند  وجمهورية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني 
يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  �آف��اق 
�ملجاالت كافة مبا يخدم م�شاحلهما �مل�شرتكة ويعود 

باخلري على �شعبيهما.
و��شتعر�س �شموه ومعايل �لدكتور �شوبر�منيام جاي 
�مل�شرتك  �اله��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع���دد�  �شانكار 

و�مل�شتجد�ت على �ل�شاحتني �الإقليمية و�لدولية.
�آل نهيان  ب���ن ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل  ���ش��م��و  ورح����ب 
 .. �شانكار  ج��اي  �شوبر�منيام  �لدكتور  معايل  بزيارة 
و�لتعاون  �لتاريخية  �ل�شد�قة  عاقات  على  موؤكد� 

�ال�شرت�تيجي بني �لبلدين على �ل�شعد كافة.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن دولة �الإمار�ت وجمهورية �لهند 
تطور�  ت��زد�د  قوية  ��شرت�تيجية  بعاقات  ترتبطان 
ور�شوخا يف ظل رعاية و�هتمام من قيادتي �لبلدين 
�لهند  جلمهورية  متنياته  عن  معربا   .. �ل�شديقني 

دو�م �لتقدم و�الزدهار.
جاي  �شوبر�منيام  �لدكتور  معايل  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�شانكار بعاقات �ل�شد�قة �ملتينة �الإمار�تية �لهندية 
بني  جتمع  �لتي  �ل�شاملة  �ال�شرت�تيجية  و�ل�شر�كة 
دعم  ظل  يف  م�شتمر�  وتطور�  من��و�  وت�شهد  �لبلدين 

ورعاية من قيادتي �لبلدين.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الهند

•• ملبورن-وام

نظمت �لقن�شلية �لعامة للدولة يف مدينة ملبورن �الأ�شرت�لية، بالتعاون 
م��ع م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د الإح���ي���اء �ل�����رت�ث، ن����دوة �ف��رت����ش��ي��ة حول 
بهدف  و�الأجيال"،  �لزمن  عرب  �لثقايف  و�لرت�ث  �ملوروث  على  "�حلفاظ 
�لرت�ث  على  �ملحافظة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �الإمار�تية  بالتجربة  �لتعريف 

و�إبر�زه وتناقله بني �الأجيال �ملتعاقبة بكل فخر و�عتز�ز.
���ش��ارك يف �ل��ن��دوة ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ورة ن��رمي��ان �مل��ا قن�شل ع��ام �ل��دول��ة يف 
م��ل��ب��ورن، و���ش��ع��ادة ع��ب��د�هلل ح��م��د�ن ب��ن دمل���وك �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي ملركز 
حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث، ومعايل برو�س �أتكين�شون ع�شو برملان 
�الأكادمييني  وعدد من  �ل�شابق  �لت�شريعي  �ملجل�س  ورئي�س  فكتوريا  والية 

و�خلرب�ء.
و�أكدت �شعادة �ملا حر�س �لقن�شلية على مد ج�شور �لتعاون �لثقايف بني 
�ملوؤ�ش�شات �الإمار�تية ونظريتها �الأ�شرت�لية مبا يعزز من تبادل �خلرب�ت 
تاأتي  �لندوة  �أن هذه  �إىل  �لناجحة يف جميع �ملجاالت، م�شرية  و�ال�شتفادة 
2020 دبي، من خال �ل�شعي �إىل ربط �لعقول  �إك�شبو  �متد�د�ً الأهد�ف 
من �أجل �مل�شتقبل، و�لبناء على �لرت�ث �لثقايف بو�شفه �الأ�شا�س يف جميع 

�حل�شار�ت �لب�شرية.

وعربت ، عن فخرها بالتميز �الإمار�تي و�لريادة يف جمال �لرت�ث و�ملوروث 
تر�ث  عن  ناجحاً  منوذجاً  لاأ�شرت�ليني  تقدم  �لندوة  جعل  مبا  �لثقايف، 
�لدولة، ممثا مبركز حمد�ن بن حممد الإحياء �لرت�ث، �لذي ينفذ بر�مج 
�الإم��ار�ت��ي وتعزيزه بني  �ل��رت�ث  �لبالغ يف �شون  �الأث��ر  وم�شاريع كان لها 
�أبناء �ملجتمع، و�لقدرة على �شياغته باأ�شلوب يتو�فق مع متطلبات �لع�شر 

�حلديث مع �لقدرة على �لتم�شك بالهوية.
م��ن جهته ع��رب ���ش��ع��ادة ب��ن دمل���وك، ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل و�لقن�شلية �لعامة للدولة يف ملبورن، لتعريف �ملجتمع 
�لتو��شل من خال  قنو�ت  وفتح  �الأ�شيل  �الإمار�تي  باملوروث  �الأ�شرت�يل 
هذه �لندو�ت �لتي ت�شكل و�شيلة علمية وعملية لعر�س ما و�شلنا �إليه يف 
جمال �لرت�ث �لثقايف، و�ال�شتفادة مما و�شل �إليه �الآخرون، وذلك لتوحيد 
�جلهود يف تطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لتي من �شاأنها �أن تعزز �خلطو�ت �لتي 
نقوم بها يف هذ� �ملجال وفق غايتنا �ال�شرت�تيجية �لتي تقوم على غر�س 

قيم �لرت�ث �الإمار�تي يف نفو�س �الأجيال �ملتعاقبة.
وجرى خال �لندوة ��شتعر��س جهود ومبادر�ت مركز حمد�ن بن حممد 
�ل�شعبي �الإمار�تي ورفع معدل  �مل��وروث  �ل��رت�ث، يف �حلفاظ على  الإحياء 
�لوعي �جتاه �الإرث �الإمار�تي �الأ�شيل لي�س على �ل�شعيد �ملحلي و�الإقليمي 

فح�شب، و�إمنا على �ل�شعيد �لعاملي كذلك.

قن�سلية الدولة يف ملبورن و)حمدان بن حممد الإحياء الرتاث( ينظمان ندوة افرتا�سية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
2021 ب�شاأن  54 ل�شنة  �ملجل�س �لتنفيذي الإم��ارة دبي ، قر�ر �ملجل�س رقم 

تنظيم �لعمل بحرم �لطريق يف �إمارة دبي.
رق بهيئة �لطرق و�ملو��شات،  وحدد �لقر�ر �خت�شا�شات موؤ�ش�شة �ملرور و�لطُّ
�لتي  �حِلماية  ومناطق  �لطريق  حرم  على  و�لرقابة  �الإ�شر�ف  تتوىل  حيث 
�أجز�ء حرم �لطريق، �لتي  �مل�شاحة �ملحيطة ببع�س  �أنها  عرفها �لقر�ر على 
ي�شُدر بتحديِدها قر�ر من �ملُدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملُديرين يف �لهيئة، 
�حليوّية  و�ملُن�شاآت  �لهيئة  ��ول  �أ���شُ حلماية  ة،  �ملُخت�شّ �جلهة  مع  بالتن�شيق 
�لّطريق  �لعمل يف حرم  �شخ�س  �أي  على  ُيحظر  للقر�ر  ووفقاً  لها.  �لعائدة 
�لت�شريح،  �أو  �ملُمانعة  ع��دم  �شهادة  على  �حُل�شول  قبل  �حِلماية  منطقة  �أو 
�أو  �لّطارئة �لعمل  بح�شب �الأح��و�ل، ويجوز للجهات �حُلكومّية يف �حل��االت 
�لِقيام باإ�شغاالت يف حرم �لطريق قبل �حُل�شول على �شهادة عدم �ملُمانعة �أو 
�لت�شريح، �شريطة �إخطار ُموؤ�ّش�شة �ملرور و�لطرق بذلك خال �أربٍع وع�شرين 
د �ملُدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملُديرين يف �لهيئة،  �شاعة من بدء �لعمل، وُيحدِّ

بقر�ر ي�شُدر عنه يف هذ� �ل�شاأن معايري و�ُشروط �حلاالت �لّطارئة.
�الأعمال  ك��اّف��ة  تنفيذ  ����ش���رورة  ع��ل��ى  �ل���ق���ر�ر  ون�����ّس   .. �الأع���م���ال  تنفيذ   -
روط و�ملعايري و�ملُو��شفات �لفّنية  و�الإ�شغاالت �شمن حرم �لّطريق، وفقاً لل�شُّ
و�ل�ّشامة  حة  بال�شِّ لة  �ل�شِّ ذ�ت  و�ملعايري  �ملُتطّلبات  وكذلك  و�لتخطيطّية 
ة، باالإ�شافة �إىل �ال�شرت�طات و�ملُتطّلبات  �لعاّمة �ملُعتمدة لدى �جلهات �ملُخت�شّ
ادرة مُبوجِبه و�الأِدّلة �ملُعتمدة  �ملن�شو�س عليها يف هذ� �لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�شّ
�ل�شاأن،  ه��ذ�  و�مل��و����ش��ات يف  �ل��ط��رق  بهيئة  ��رق  و�ل��طُّ �مل���رور  ل��دى موؤ�ش�شة 
�أحد  بو��ِشطة  �لّطريق  حرم  �شمن  �الأعمال  كاّفة  تنفيذ  �لقر�ر  �أوج��ب  كما 
وذلك  و�ملو��شات،  �لطرق  هيئة  لدى  �ملعتمدين  و�ال�شت�شاريني  �ملُقاولني 
فيما عد� �جلهات �حُلكومّية �لتي يجوز لها �لِقيام بكاّفة �الأعمال �شمن حرم 
�لّطريق باأجِهزتها �لذ�تّية �أو من خال ُمزوِّدي �خلدمات �ملُتعاِقدين معها. 
و�لتبليط  �لّر�شف  �أعمال  تنفيذ  �ملباين  وُمقاويل  �ملباين  الأ�شحاب  ويجوز 
�لفّنية  باملُو��شفات  �لتز�ِمهم  �شريطة  �لّطريق،  حلرم  �ملُحاِذية  �ملباين  �أمام 
�ملُعتمدة لدى هيئة �لطرق و�ملو��شات، وُح�شولهم على �شهادة عدم �ملُمانعة، 
ة يف �الأحو�ل �لتي تتطّلب ذلك. - �إ�شغال �لّر�شيف  وُمو�فقة �جلهات �ملُخت�شّ

و�شو�بطه..
�حُل�شول على  �لّر�شيف قبل  �إ�شغال  �شخ�س  �أي  ُيحظر على  للقر�ر،  ووفقاً 
يف  �حُلكومّية  للجهات  ويجوز  و�لطرق،  �مل��رور  موؤ�ش�شة  من  بذلك  ت�شريح 
�شريطة  �لت�شريح،  على  �حُل�شول  قبل  �لّر�شيف  �إ�شغال  �لّطارئة  �حل��االت 
�أربٍع وع�شرين �شاعة من بدء تنفيذ �الإ�شغال،  �إخطار �ملُوؤ�ّش�شة بذلك خال 

د �ملُدير �لعام ورئي�س جمل�س �ملُديرين للهيئة بقر�ر ي�شُدر عنه يف هذ�  وُيحدِّ
�ل�شاأن معايري و�ُشروط �حلاالت �لّطارئة.

�أو  د ُمدير عام هيئة �لطرق و�ملو��شات ورئي�س جمل�س �ملديرين  كما ُيحدِّ
ه، �ملو�ِقع و�مل�شاحات �ملُ�شّرح باإ�شغالها من �لّر�شيف، و�ال�شرت�طات  �شُ من ُيفوِّ
�لفّنية لهذه �الإ�شغاالت، وُمتطّلبات �حُل�شول على �لت�شريح، على �أن ُير�عى 
من  �ملُقّدمة  �لعاّمة  �خلدمات  تعطيل  �أو  �ملُ�شاة،  ُم��رور  عرقلة  عدم  ذلك  يف 
و�ملُتطّلبات  �لتخطيطّية  ب��اال���ش��رت�ط��ات  �الإخ���ال  �أو  �حُل��ك��وم��ّي��ة،  �جل��ه��ات 
�جلهات  ل��دى  �ملُعتمدة  �لعاّمة  و�ل�ّشامة  حة  بال�شِّ لة  �ل�شِّ ذ�ت  و�ملعايري 

ة يف هذ� �ل�شاأن. �ملُخت�شّ
ملَُدد  للتجديد  قابلة  �شنة و�حدة  �لت�شريح  ُمّدة  تكون  �أن  �لقر�ر على  ون�ّس 
مُماِثلة، ويجوز �إ�شد�ر �لت�شريح ملُّدة �أقل من �شنة، يف �الأحو�ل �لتي ت�شتدعي 
روط و�الإجر�ء�ت �لتي يعتِمدها �ملُدير �لعام للهيئة ورئي�س  ذلك، وفقاً لل�شُّ
�لّر�شم  وي��ت��م حت��دي��د  �ل�����ش��اأن،  ه��ذ�  ب��ق��ر�ر ي�شُدر عنه يف  �مل��دي��ري��ن  جمل�س 
�لّر�شم  قيمة  بتق�شيم  �شنة  ع��ن  ُم��ّدت��ه  تِقل  �ل��ذي  �لت�شريح  على  �ملُ�شتحق 
�ل�ّشنوي للت�شريح �ملطلوب على ُمّدة �لت�شريح، ِن�شبًة وتنا�ُشب، على �أال يقل 
�إز�لة  له  �ملُ�شّرح  دره��م، كما يجب على  �أل��ف  �الأح���و�ل عن  �لّر�شم يف جميع 
دها هيئة �لطرق و�ملو��شات يف حال قيام  �الإ�شغاالت خال �ملُهلة �لتي حُتدِّ

�جلهة �حُلكومّية بتنفيذ خدماتها يف �ملو�قع و�مل�شاحات �ملُ�شّرح باإ�شغالها.
حرم  ��شتغال  �شخ�س  �أي  على  �ل��ق��ر�ر  وح��ظ��ر   .. �ل��ت��ج��اري  �ال�شتغال   -
هيئة  ُمو�فقة  على  �حُل�شول  قبل  جت��ارّي��اً،  �لّطريق  ح��رم  وف�شاء  �لّطريق 
ورئي�س  �لعام  �ملُدير  د  ُيحدِّ �أن  على  ذل��ك،  على  �ملُ�شبقة  و�ملو��شات  �لطرق 
ه �ملو�قع و�مل�شاحات �ملُ�شّرح باإ�شغالها  �شُ �أو من ُيفوِّ جمل�س �ملديرين للهيئة 
�لتجاري،  لا�شتغال  و�ملخ�ش�شة  �لّطريق  حرم  وف�شاء  �لّطريق  حرم  يف 
على  �حُل�شول  وُمتطّلبات  �الإ���ش��غ��االت،  لهذه  �لفّنية  �ال���ش��رت�ط��ات  وكذلك 
�أو تعطيل  �أن ُير�عى يف ذلك عدم عرقلة ُمرور �ملُ�شاة،  ُمو�فقة �لهيئة، على 
�خلدمات �لعاّمة �ملُقّدمة من �جلهات �حُلكومّية، �أو �الإخال باال�شرت�طات 
�لعاّمة  و�ل�ّشامة  حة  بال�شِّ لة  �ل�شِّ ذ�ت  و�ملعايري  و�ملُتطّلبات  �لتخطيطّية 

ة يف هذ� �ل�شاأن. �ملُعتمدة لدى �جلهات �ملُخت�شّ
ويتم تنظيم �ال�شتغال �لتِّجاري حلرم �لّطريق وف�شاء حرم �لّطريق وفقاً 
�أن  على  �ملُ�شتِغّلة،  و�جِلهة  �لهيئة  بني  عقد  مُبوجب  �ل�ّشارية،  للت�شريعات 
يت�شّمن هذ� �لعقد نوع �ال�شتغال وُمّدته وُحقوق و�لتز�مات طرفْيه، ويتم 
روط و�الإجر�ء�ت �لتي يعتِمدها �ملُدير �لعام للهيئة  �إبر�م هذ� �لعقد وفقاً لل�شُّ

بقر�ر ي�شُدر عنه يف هذ� �ل�شاأن بالتن�شيق مع د�ئرة �ملالّية يف دبي.

- ا�شتخدام املركبات حلرم الّطريق..
�ملُقّررة  دبي  �ُشرطة  باخت�شا�شات  �الإخ��ال  عدم  مع  �أن��ه  على  �لقر�ر  ون�س 

دها  حُتدِّ �لتي  �لّطارئة  �حل��االت  ع��د�  وفيما  �ل�ّشارية،  �لت�شريعات  مُبوجب 
�مل��رك��ب��ات يف حرم  �ل��ق��ر�ر، ُيحظر وق���وف  ل��ه��ذ�  ��ادرة تنفيذ�ً  �ل�����شّ �ل��ق��ر�ر�ت 
ورة ُت�شكِّل خطر�ً على �شامة ُم�شتخِدمي �لّطريق، �أو باملُخالفة  �لّطريق ب�شُ
�تخاذ  و�ملو��شات  �لطرق  لهيئة  ويجوز  �الإم���ارة،  يف  �ل�ّشارية  للت�شريعات 
�الإجر�ء�ت �لازمة لقفل و�إز�لة وحجز �ملركبات �ملُخاِلفة وُمطالبة �ملُخاِلف 
ما  �إليها  ُم�شافاً  و�حل��ج��ز  و�الإز�ل����ة  �لقفل  ف��ك  ونفقات  �ل��غ��ر�م��ات  ب�شد�د 
�لهيئة  تقدير  وُيعترب  �إد�رّي���ة،  كم�شاريف  �لنفقات  هذه  من   25% ن�شبته 
ف  لهذه �لّنفقات ِنهائّياً. �أما يف حال عدم فك حجز �ملركبة، فاإّنه يتم �لت�شرُّ
23 ل�شنة  �لقانون رقم  �ملن�شو�س عليها يف  للقو�عد و�الإج��ر�ء�ت  بها وفقاً 

�ملحجوزة يف �إمارة دبي. �ملركبات  يف  ف  �لت�شرُّ ب�شاأن   2015
وح����دد �ل���ق���ر�ر ب��ني م����و�ده �ل��ت��ز�م��ات �ملُ�����ش��ّرح ل��ه ب��اإ���ش��غ��ال ح���رم �لطريق، 
و�ال�شت�شاري �ملُكّلف باالإ�شر�ف على �الأعمال �ملُحّددة بالت�شريح �أو �شهادة عدم 
رر بالتعوي�س  �ملُمانعة، وكذلك �إجر�ء�ت �لتاأمني، وم�شوؤولية �ملُت�شبِّب بال�شّ
ر قيمة  ول هيئة �لطرق و�ملو��شات، وُتقدَّ عن كاّفة �الأ�شر�ر �لتي تلحق باأ�شُ
�الأ�شلّية  �لُكلفة  بح�شب  �لهيئة  ول  باأ�شُ تلحق  �لتي  �الأ�شر�ر  �لتعوي�س عن 
رة �أو ُكلفة �الإ�شاح �أو �ال�شتبد�ل وُكل ما يرتّتب على ذلك  لاأجز�ء �ملُت�شرِّ
�إليها ما ِن�شبُته /%25/ من هذه �لنفقات كم�شاريف  من نفقات، ُم�شافاً 

�إد�رّية و�إ�شر�فّية، وُيعترب تقدير �لهيئة ملبلغ �لتعوي�س ِنهائّياً.

- القائمة ال�ّشوداء ..
ون�ّس �لقر�ر على �أن ُين�شاأ لدى ُموؤ�ّش�شة �ملرور و�لطرق بالهيئة �شجل خا�س 
�حت�شاب  و�آلّية  حُمتوياته  د  حُت��دَّ �ل�ّشود�ء"،  "�لقائمة  ُي�شّمى  لهم،  باملُ�شّرح 
�لّنقاط �ل�ّشود�ء فيه وحموها، و�الأثر �ملرُتتِّب على �حت�شابها، مُبوجب قر�ر 
ي�شُدر عن ُمدير عام �لهيئة ورئي�س جمل�س �ملُديرين يف هذ� �ل�شاأن، ويجوز 
رق بهيئة �لطرق و�ملو��شات، بناًء على طلب �ملُ�شّرح له  ملوؤ�ش�شة �ملرور و�لطُّ
�لذي مل يتم �إدر�ُجه يف �لقائمة �ل�ّشود�ء، �ملُو�فقة على حمو ما ال يزيد على 
ع�شرين ُنقطة �شود�ء يف �ل�ّشنة �لو�حدة، نظري �شد�د مبلغ مقد�ُره ثاثني 
روط و�الإجر�ء�ت  �ألف درهم ِلُكل ُنقطة، ويتم �إ�شد�ر هذه �ملُو�فقة وفقاً لل�شُّ

�لتي ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �ملُدير �لعام للهيئة يف هذ� �ل�شاأن.

- االإلغاء والتعديل ..
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  بهيئة  ��رق  و�ل��طُّ �مل���رور  ملوؤ�ش�شة  يجوز  ل��ل��ق��ر�ر،  ووف��ق��اً 
�ملُرورّية  �لعاّمة و�الأنِظمة �لتخطيطّية و�ل�ّشامة  ملُقت�شيات �مل�شلحة  وفقاً 
و�حلفاظ على �ملظهر �لعام لاإمارة، �إلغاء �لت�شريح �أو �شهادة عدم �ملُمانعة 
�أو  �الإل��غ��اء  ه��ذ�  للُم�شّرح له �الع��رت����س على  �أي منها، وال يكون  �أو تعديل 
يف  �ملالّية  د�ئ���رة  م��ع  بالتن�شيق  و�ل��ط��رق  �مل���رور  ُموؤ�ّش�شة  وت��ت��وىّل  �لتعديل، 

�إع��ادة ُجزء من �لّر�شم �ملُ�شّدد للُم�شّرح له مبا ُيعاِدل �ملُ��ّدة �ملُتبّقية من  دبي 
�لت�شريح �أو �شهادة عدم �ملُمانعة يف حال �إلغائه �أو تعديله.

كما �أجاز �لقر�ر لهيئة �لطرق و�ملو��شات �إلغاء �أو تعديل عقد �ال�شتغال 
فة، وال يكون  �لتِّجاري حلرم �لّطريق وف�شاء حرم �لطريق �أو �إ�شغال �الأر�شِ
للُمتعاقد معه �العرت��س على هذ� �الإلغاء �أو �لتعديل، على �أن تتوىّل �لهيئة 
�إع��ادة ما ُيعادل قيمة �ملُ��ّدة �ملُتبّقية من �لعقد يف  بالتن�شيق مع د�ئرة �ملالّية 

حال �إلغاِئه �أو �إعادة ما ُيقاِبل �الأثر �ملرُتتِّب على �لتعديل.

- التظلُّم واالإلغاءات ..
�ملديرين  �لعام ورئي�س جمل�س  �ملُدير  �إىل  �لتظلُّم خّطياً  وِلُكل ذي م�شلحة 
ه  �أو �لتد�بري �ملُّتخذة بحقِّ �أو �جل��ز�ء�ت  �أو �الإج��ر�ء�ت  للهيئة، من �لقر�ر�ت 
مُب��وج��ب ه��ذ� �ل��ق��ر�ر، خ��ال ثاثني ي��وم��اً م��ن ت��اري��خ �إخ��ط��اره ب��ال��ق��ر�ر �أو 
�الإجر�ء �أو �جلز�ء �أو �لتدبري �ملُتظّلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلُّم خال 
لها �ملُدير �لعام  ثاثني يوماً من تاريخ �إحالة �لتظلُّم �إىل �للجنة �لتي ُي�شكِّ
عن  ادر  �ل�شّ �لقر�ر  ويكون  �لغر�س،  لهذ�  للهيئة  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س 

�للجنة ب�شاأن هذ� �لتظلُّم ِنهائّياً.
�إ�شغال  ب�شاأن   2006 ل�شنة   1 رقم  �لنِّظام  ُيلغى  �لقر�ر �جلديد،  ومبوجب 
�إمارة  يف  �لتجارّية  و�ملحات  للمباين  �خلارجّية  و�ل�ّشاحات  رق  �لطُّ فة  �أر�شِ
�لّطريق يف  �لعمل بحرم  تنظيم  ب�شاأن   2009 ل�شنة   4 رقم  و�لنِّظام  دب��ي، 
ُر�شوم  2012 باعتماد  18 ل�شنة  �إم��ارة دبي، وقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم 
كما  �لعاّمة،  رق  �لطُّ �أ�شفل  �ملُمّددة  �الحتياطّية  ��شتغال ُخطوط �خلدمات 
�ل��ذي يتعار�س فيه و�أح��ك��ام هذ�  �مل��دى  �إىل  �آخ��ر  �أي ق��ر�ر  �أي ن�س يف  ُيلغى 
ادرة تنفيذ�ً للت�شريعات  �لقر�ر. على �أن ي�شتمر �لعمل باللو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�شّ
�ملُ�شار �إليها، �إىل �ملدى �لذي ال تتعار�س فيه و�أحكام �لقر�ر �جلديد، وذلك 

دور �للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي حِتل حمّلها. �إىل حني �شُ
من  يوماً  ت�شعني  بعد  به  وُيعمل  �لر�شمّية،  �جلريدة  يف  �لقر�ر  هذ�  وُين�شر 

تاريخ ن�شره.

••دبي-وام:

 �أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.. �أن �لعمل 
�أ�شكال  �أن���ب���ل  م���ن  ُي���ع���ّد  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لعطاء و�أكرها نفعاً للمجتمع مبا 
له من �أثر �إيجابي كبري على �أفر�ده، 
من خال تعزيز �لُلحمة �ملجتمعية، 
�لنا�س  بني  �لتكافل  مبادئ  وتاأكيد 
بينهم،  �لتعاون فيما  وتاأ�شيل فكرة 
لتنامي  �رت��ي��اح��ه  ع��ن  �شموه  معرباً 
�لتطوع  ث���ق���اف���ة  ب���اأه���م���ي���ة  �ل����وع����ي 
�لتي  �ل�شامية  �لقيم  م��ع  الت�شاقها 
ت��اأ���ش�����ش��ت ع��ل��ي��ه��ا دول�����ة �الإم��������ار�ت، 
�أكرب من �ملتطوعني  �أع��د�د  ومبادرة 
للم�شاركة يف خدمة �ملجتمع و�شمن 
خمتلف �مل��ج��االت. ج��اء ذل��ك خال 
ح�����ش��ور ���ش��م��وه ح��ف��ل ت��ك��رمي 600 

من �ملتطوعني يف �إمارة دبي، �لذين 
�أ���ش��ه��م��و� ب��اأوق��ات��ه��م وج��ه��وده��م من 
�أجل حتقيق �الأهد�ف �لنبيلة ملبادرة 
و�لتي  �ل��ت��ط��وع��ي��ة،  لدبي"  "يوم 
للمرة  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  �أطلقها 
وذل���ك   ،2017 �ل���ع���ام  يف  �الأوىل 
خال �حلفل �لذي نظمته خ�شي�شاً 
وطني  "موؤ�ش�شة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ل���ه���ذه 
�الإمار�ت" تز�مناً مع "�ليوم �لعاملي 
للتطوع". وقام �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم خال 
لدبي  يوم  "جمل�س  باإطاق  �حلفل 
لتعزيز  تهدف  كمبادرة  �لتطوعي" 
وت���اأك���ي���د قيمته  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�ملجتمع،  �أ�شا�شية يف  كركيزة وطنية 
وت��ر���ش��ي��خ م���ق���ّوم���ات �ل��ت��اح��م بني 
�أفر�ده، �إ�شافة �إىل تعزيز �أثر �لعمل 
تعك�س  �إن�شانية  كممار�شة  �لتطوعي 
�ملجتمع وُرقيه وحر�س  تاآلف  مدى 

�أف�������ر�ده ع��ل��ى م�����ش��اع��دة �الآخ���ري���ن. 
و�أع�������رب ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب����ي عن 
للمتطوعني  ت����ق����دي����ره  خ����ال���������س 

�مل�شمولني بالتكرمي، ولكل من ُيقدم 
�إحياًء  ووق��ت��ه  بجهده  �لتطوع  على 
و�الإيثار،  و�لتعا�شد  �لتكافل  لقيم 

د�عياً �شموه �إىل تبّني ثقافة �لتطوع 
تقوم  م��ه��م��ة  جمتمعية  ك��م��م��ار���ش��ة 
�لوقت  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  ح�شن  ع��ل��ى 

خلدمة هدف نبيل هو �إحد�ث فارق 
�إيجابي يف حياة �الآخرين، و�مل�شاركة 
�أ���ش��ا���س �ل��ت��ط��وع يف دف��ع جهود  على 

�لتنمية �ملجتمعية.
بنت  رمي  م����ع����ايل  �حل����ف����ل  ح�������ش���ر 
�ل��ه��ا���ش��م��ي، وزي�����رة دولة  �إب���ر�ه���ي���م 
�ملدير  �ل������دويل  �ل���ت���ع���اون  ل�������ش���وؤون 
دبي"   2020 ل�"�إك�شبو  �ل����ع����ام 
�لفا�شي،  ب��ال��ه��ول  ���ش��ر�ر  و���ش��ع��ادة 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت����ادي 
وطني  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر 
�الإمار�ت، وعدد من ممثلي �لدو�ئر 
�لد�عمة  و�جل��م��ع��ي��ات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتطوعية.  لدبي"  "يوم  مل���ب���ادرة 
وجاء �حلفل، �لذي �أُقيم على م�شرح 
دبي ميلينيوم مبقر "�إك�شبو 2020 
"موؤ�ش�شة  ج���ه���ود  �إط�����ار  يف  دبي"، 
وطني �الإمار�ت �لر�مية �إىل تر�شيخ 
و��شتقطاب  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 

�ملتطوعني وتاأهيلهم ومتكينهم من 
بكفاءة  �لتطوعية  �أدو�ره�����م  ت��اأدي��ة 

عالية.
�أع���رب���ت معايل  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ويف ه���ذه 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي عن  رمي ب��ن��ت 
�شبيل  يف  يتطوع  من  لكل  تقديرها 
م�����ش��اع��دة �الآخ�����ري�����ن.. وق���ال���ت �إن 
�ل��ع��امل��ي للتطوع  ب��ال��ي��وم  �الح��ت��ف��ال 
يف دول���ة �الإم�����ار�ت ه��ذ� �ل��ع��ام ميثل 
نقدم  ون���ح���ن  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  حل���ظ���ة 
ل��ل��ع��امل �أرق������ى ح�����االت �ل���ت���ط���وع يف 
2020 دبي، و�لذي �شيبقى  �إك�شبو 
ب�����دورت�����ه ه������ذه حل����ظ����ًة ف�����ارق�����ًة يف 
�الإن�شانية،  �ل��ذ�ك��رة  ويف  م�شريته، 
"جمل�س  �إطاق  �أن  موؤكدة معاليها 
�لتطوعي" ي�شّكل خطوة  لدبي  يوم 
مهمة تر�ّشخ ثقافة �لعمل �لتطوعي 
وت�شهم يف ماأ�ش�شته يف دولة �الإمار�ت. 
"يوم  �ل��ر�ئ��دة  �مل��ب��ادرة  �أهمية  وع��ن 

لدبي" بنيَّ �شعادة �شر�ر بالهول �أنها 
�أح��دث��ت ف��ارق��اً �إي��ج��اب��ي��اً و����ش��ح��اً يف 
ثقافة �لتطوع و�لت�شامن و�لت�شارك 
�الإم��ار�ت، موؤكد�ً  �ملجتمعي يف دولة 
�الأهمية �لكبرية �لتي ميثلها �إطاق 
جمل�س يوم لدبي �لتطوعي لتعزيز 
��شتد�مة �لعمل �لتطوعي �ملجتمعي 
�ملجل�س  �أن  م�������ش���ري�ً  و�الإن���������ش����اين، 
�ال�شرت�تيجية لدولة  �لروؤية  يدعم 
�الإمار�ت يف ماأ�ش�شة �لعمل �لتطوعي، 
�الإم��ار�ت تعمل  و�أن موؤ�ش�شة وطني 
�ال�شرت�تيجية  ه���ذه  جت�شيد  ع��ل��ى 
باأن يكون �لعمل �لتطوعي ممار�شة 
وثابتاً  ��شرت�تيجياً  ونهجاً  يومية 
من ثو�بت �ملوؤ�ش�شة، ��شتجابة لروؤية 
�لعمل  ت�شع  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة 
موقع  يف  و�الإن���������ش����اين  �ل���ت���ط���وع���ي 
للحا�شر  روؤي���ت���ه���ا  ���ش��م��ن  م��ت��ق��دم 

و�مل�شتقبل.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا ب�ساأن تنظيم العمل 
بحرم الطريق يف اإمارة دبي 

تزامنًا مع »اليوم العاملي للتطوع«

حمدان بن حممد ي�سهد تكرمي 600 متطوع ويثني على جهودهم
 ويل عهد دبي يطلق »جمل�س يوم لدبي التطوعي« لتاأكيد قيمة العمل التطوعي كركيزة وطنية اأ�شا�شية يف املجتمع

•• عجمان-وام

مدى  على  ملحوظا  �رت��ف��اع��ا  عجمان  جلامعة  �لبحثية  �مل��خ��رج��ات  �شهدت 
�الأعو�م �الأربعة �ملا�شية ، فقد �زد�د عدد �ملن�شور�ت �ملفهر�شة يف قاعدة بيانات 
"�شكوب�س"، �إحدى �أهم قو�عد �لبيانات �ملعروفة عامليا و�ملتخ�ش�شة بالبحوث 
�لعلمية، وعدد �القتبا�شات �لبحثية.. كما جنحت �جلامعة يف تنويع جماالت 
�أبحاثها وتكري�س �جلهود �ملمكنة لتو�شيع نطاق �لتعاون �لبحثي و�لعاقات 

مع جامعات ر�ئدة رفيعة �مل�شتوى على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لعاملي.
عجمان  جامعة  باحثو  ن�شرها  �لتي  �ملفهر�شة  �لبحثية  �ملقاالت  عدد  و�رتفع 
�أك��ر من  �إىل   2017 �لعام  38 مقاال يف  "�شكوب�س" من  بيانات  يف قاعدة 
500 يف �لعام 2021، وهو �رتفاع كبري بن�شبة تفوق 1500 يف �ملائة خال 

�الأعو�م �الأربعة �ملا�شية.
وتعد "�شكوب�س" �إحدى �أكرب قو�عد بيانات �مللخ�شات و�القتبا�شات و�أكرها 
�شهرة للمن�شور�ت �الأكادميية.. فهي حتتوي على �أكر من 40000 عنو�ن 
الأكر من 10000 نا�شر دويل، وتغطي تن�شيقات خمتلفة، مبا فيها �لكتب 
و�ملجات و�أور�ق �ملوؤمتر�ت وما �إىل ذلك.. كما �أن حو�يل 35000 من�شور 

يخ�شع ملر�جعة �الأقر�ن.
ويعترب ن�شر مقال بحثي يف �إحدى جمات "�شكوب�س" �ملفهر�شة دليا على 

��شتيفائه معايري �جلودة �لعاملية �لعالية.
و�أثمرت جهود �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لطلبة �لباحثني يف جامعة عجمان 
 100 من  �أك��ر  �القتبا�شات  عدد  �زد�د  بحيث  ملمو�شة،  �إيجابية  نتائج  عن 
�ملقاالت  ح�شلت   ،2017 �لعام  ففي   .2021-2017 عامي  بني  �ملائة  يف 

يف  �قتبا�شا   3680 �إىل  وو�شلت  �قتبا�شا،   1685 على  �ملفهر�شة  �لبحثية 
و   2017 �أي�شا جهودها بني عامي  ورك��زت جامعة عجمان   .2021 �لعام 
2021، على زيادة تنوع �ملخرجات �لبحثية من خال ن�شر مقاالت يف كافة 
�ملجاالت �لعلمية، مبا يف ذلك �لعلوم �الجتماعية و�إد�رة �الأعمال و�لريا�شيات 
�جلامعة  عن  �ل�شادرة  �لعلمية  �ملن�شور�ت  معظم  كانت  فقد  ذل��ك..  �إىل  وما 
تتمحور حول جماالت علوم �لكمبيوتر و�لهند�شة و�لطب، ولكن هذ� �لتوجه 
تغري يف �الآونة �الأخرية، حيث بد�أت �جلامعة تن�شر مقاالت بحثية كثرية يف 
�ملجاالت �لعلمية �الأخرى. وتعمل جامعة عجمان على �لقيام مب�شاريع تعاون 
تعزيز  �ملجاالت بهدف  كافة  �مل�شتوى يف  رفيعة  دولية  م�شرتكة مع جامعات 
�إنتاج وجودة �لبحوث �لعلمية.. فعلى �شبيل �ملثال ال �حل�شر، تعاونت �جلامعة 
وجامعة  �ل�شيا�شية،  و�ل��ع��ل��وم  لاقت�شاد  ل��ن��دن  ككلية  ر�ئ���دة   جامعات  م��ع 

�أ�شرت�ليا،  يف  كوينزالند  وجامعة  �لعامة،  لل�شحة  ييل  ومدر�شة  غا�شكو، 
�جلغر�يف،  �النت�شار  جانب  ومن  بر�دفورد.  وجامعة  لندن،  كوليدج  وجامعة 
كان لدى جامعة عجمان �أكرب تعاون بحثي مع �جلامعات �لر�ئدة يف �الأردن 
�ل�شعودية 11 يف  �لعربية  و�ململكة  �ملائة،  يف   12 �لهند  تليها  �ملائة،  يف   13
�ملائة ،و�ململكة �ملتحدة وباك�شتان 9 يف �ملائة لكل منهما، وماليزيا 8 يف �ملائة 
�لدكتور  وق��ال  �ملائة.  6 يف  �الأمريكية  �ملتحدة  و�لواليات  �ملائة  7 يف  وم�شر 
�لبحثية  �ملقاالت  �زدي��اد عدد  " �إن  ، مدير جامعة عجمان..  �ل�شغري  كرمي 
وتعزيز جودتها، وفق بيانات موؤ�شر "�شكوب�س"،، يو�شح �لتز�م جامعة عجمان 
�إح��دى �جلامعات  نكون  �أن  �إىل  نهدف  ، حيث  �لبحثية  بتح�شني خمرجاتها 
�لبحثية �لر�ئدة يف �ل�شرق �الأو�شط و�لعامل لن�شاهم بروؤية دولة �الإمار�ت يف 

حتقيق �أعلى معايري �لتعليم �لعلمي و�ملهني يف �لتعليم �لعايل".

جامعة عجمان تعزز مكانتها يف جمال البحث العلمي اإقليميا وعامليا 
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اأخبـار الإمـارات
مركز اأبوظبي لل�سحة العامة يختتم �سهر التوعية ب�سرطان الرئة 

•• اأبوظبي-وام

�ختتم مركز �أبوظبي لل�شحة �لعامة حملة �لتوعية ب�شرطان �لرئة �لتي 
�ل�شنوية  �لتوعوية  حماته  �شمن  �ملا�شي  نوفمرب  �شهر  خال  �طلقها 
�الأكر  بال�شرطانات  �لوعي  م�شتوى  لرفع  �أ�شهر  �شتة  ملدة  ت�شتمر  �لتي 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أج��ن��دة  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  وحمليا  عامليا  �شيوعا 
و�مل�شتقيم  و�لقولون  �لرحم  وعنق  و�لرئة  �لثدي  ب�شرطانات  للتوعية 

خال �لفرتة من �شهر �أكتوبر وت�شتمر حتى مار�س من �لعام �ملقبل.
وخ�ش�س �ملركز �شهر نوفمرب للتوعية ب�شرطان �لرئة من خال حملة 
توعية �طلقها على جميع قنو�ت �لتو��شل �لرقمي �خلا�شة باملركز بهدف 
رفع م�شتوى �لوعي عند جميع �أفر�د �ملجتمع وباالأخ�س فئة �لذكور كون 

�شرطان �لرئة �أكر �شيوعا بني �لرجال عامليا ، حيث ت�شل ن�شبة �لوفيات 
نتيجة �الإ�شابة �إىل 0.84، ونوهت �حلملة باأهمية �الإقاع عن �لتدخني 
بجميع �أنو�عه كونه �مل�شبب �لرئي�شي للمر�س و�لتاأكيد على �ال�شتمر�رية 
وغر�س مفهوم �اللتز�م بالفح�س �لدوري للمدخنني �ل�شرهني فوق 55 
على  بل  وح�شب  �ملدخن  على  لي�س  كبري  تاأثري  للتدخني  �أن  كما  عاما. 
2.09 مليون  تقريبا  كان هناك   ،2018 عام  �ي�شا ففي  به  �ملحيطني 
�إ�شابة جديدة ب�شرطان �لرئة، ما يعادل 11.5 % من �إجمايل حاالت 
للوفاة  �شيوعاً  �الأك��ر  �ل�شبب  �أي�شا  وهو  �جلديدة،  �ملكت�شفة  �ل�شرطان 

مبعدل 1.76 مليون حالة وفاة "%18.3 من �ملجموع".
وقالت �شعادة �لدكتورة �أمنيات �لهاجري �ملديرة �لتنفيذية لقطاع �شحة 
�ل�شنو�ت  �ل��رئ��ة يف  ب��رز �شرطان  " يف دول��ة �الإم����ار�ت  ب��امل��رك��ز..  �ملجتمع 

�المارة  يف  �ل��ذك��ور  فئة  بني  للوفاة  �لرئي�شية  �مل�شببات  كاأحد  �الأخ���رية 
من بني �أن��و�ع �ل�شرطانات �الأخ��رى لذ� ن�شعى من خال دورنا �لوقائي 
�لتبغ  "ال" ال���ش��ت��خ��د�م  ث��ق��اف��ة  �إىل زرع  �الإم�����ارة  �ل��ف��ع��ال يف  و�ل��ت��وع��وي 
�لرتكيز  مع  �ل�شرطان  عن  �ملبكر  �لك�شف  مبد�  وتر�شيخ  �أنو�عه  بجميع 
�ل�شلبي و�لتاريخ  �لتدخني  �ملوؤدية لاإ�شابة مثل  �لعو�مل �الأخرى  على 
من  كجزء  �ملركز  فريق  وق��ام  �خلطورة".  عو�مل  من  وغريها  �لعائلي 
�حلملة �ل�شنوية بتقدمي جمموعة من �لور�س �لتوعوية �لتفاعلية عن 
بعد الأكر من �أربعني جهة حكومية وخا�شة ح�شرها �أكر من 60 �ألف 
لل�شمان  �لوطنية  �ل�شركة  منها  نوفمرب  بد�ية �حلملة يف  م�شارك منذ 
وهيئة  �بوظبي  وجامعة  �مل��روري��ة  لاأنظمة  و�شاعد  �شمان   – �ل�شحي 
�ال�شتثمار وموؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة �لنووية و�لهيئة �لعامة لاأر�شاد 

ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  �لتنمية �الأ���ش��ري��ة و�ك��ادمي��ي��ة  �جل��وي��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة 
�أبوظبي  ب��رتول  و�شركة  �لقاب�شة  �أبوظبي  و�شركة  �لن�شائية  للريا�شة 

-�دنوك و�شركة مبادله لا�شتثمار.
وقالت �لدكتورة مرمي �لو�حدي رئي�شة ق�شم بر�مج �لفح�س يف �ملركز �إن 
ق�شم �لفحو�شات �لوقائية يحر�س على �تباع �ملعاير �لعاملية يف �لك�شف 
مع  تنا�شب  بر�مج  وو�شع  �شيوعا  �الأك��ر  �ل�شرطانات  جميع  عن  �ملبكر 
�أكر  �أن ح�شابات �ملركز �لرقمية ��شتقطبت  �الح�شائيات �ملحلية. يذكر 
�لتفاعلية �ىل ما  �مل�شاركات  �ألف متابع حقيقي، وقد و�شلت   350 من 
وفر مو�د�  كما  للتوعية،  ودع��م  للن�شر  و�إع��ادة  م�شاركة  �لف   70 يقارب 
ت��وع��وي��ة خ��ا���ش��ة ب��ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى م��وق��ع��ه �الل���ك���رتوين جلميع �ل���زو�ر 

باللغتني �لعربية و�الجنليزية وذلك لت�شهيل عملية ن�شر �ملو�د.

هزاع بن زايد يزور جناحي دولة االإمارات والروؤية يف اإك�سبو 2020 دبي

نورة الكعبي : اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سناعات الثقافية واالإبداعية يف االإمارات توؤ�س�س ملرحلة م�ستقبل االقت�ساد االإبداعي 

الرواة وخرباء االت�سال والداعمون من القطاع التنموي واالإن�ساين يجتمعون يف منتدى �سون الكرامة يف رواية الق�س�س بالتزامن مع يوم حقوق االإن�سان

•• دبي-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  نائب رئي�س  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ هز�ع بن  ز�ر �شمو   
الإمارة �أبوظبي جناحي دولة �الإمار�ت و"�لروؤية" يف �إك�شبو 2020 دبي.

وقام �شموه بجولة على جناح دولة �الإمار�ت �لذي يروي ق�شة ن�شاأة �لدولة 
و�ملر�حل �ملختلفة �لتي �شهدها بناء �لنه�شة �الإمار�تية حتى بلغت �لدولة 

�ملكانة �ملتقدمة �لتي بلغتها.
�شرحاً  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  نورة  وقدمت معايل 

للتحليق  ي�شتعد  �شكل �شقر  على  �ل��ذي جاء  �جلناح  �أق�شام  ل�شموه حول 
ويتكون من 4 طو�بق باإجمايل م�شاحة تبلغ 15 �ألف مرت مربع.

وقال �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان.. �إن �إك�شبو 2020 دبي �أ�شبح 
قيم  على  وجتتمع  و�لثقافات  �الأمم  تلتقي  حيث  بامتياز،  عاملية  وجهة 
بالفخر  ن�شعر  �خلم�شني  �الحت���اد  عيد  ويف  و�ل�����ش��ام،  و�ملحبة  �لت�شامح 
�ملكللة  �لعطرة  �مل�شرية  تلك  �الإم���ار�ت  دول��ة  ن��رى يف جناح  �إذ  و�الع��ت��ز�ز 
وتقدير  �إعجاب  حم��ّط  و�أ�شبحت  �شورة  باأجمل  جت�ّشدت  وق��د  بالنجاح 

�لعامل �أجمع.

بعد ذلك، تفقد �شموه جناح "�لروؤية" �مل�شتوحى من كتاب "ق�شتي.. 50 
�ل�شمو  ق�شة يف خم�شني عاماً" �لذي يروي مامح من م�شرية �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" .
بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و��شتمع  وف��ك��ره.  و�شخ�شيته  روؤي��ت��ه  وج��و�ن��ب من 
ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�ش������مي  �إبر�هيم  ب������نت  رمي  مع�����ايل  من  ز�ي��د 
�لتعاون �����لدويل �ملدير �لعام الإك�شبو 2020 دبي �إىل �شرح حول �أق�شامه 
وت�شميمه وطريقته �ملبتكرة يف �شرد م�شرية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد �آل مكتوم �مللهمة و�أبرز �ملحطات �لتي ر�فقت رحلته �لنه�شوية 
�لفريدة.

وقال �شموه يف هذه �ملنا�شبة �إن جناح �لروؤية يف �إك�شبو 2020 دبي يقودنا 
يف رحلة قّل نظريها �إىل عقل وفكر وجتربة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم �لقيادية وتلك �ملحطات �لتي �أ�شهمت يف �شنع جتربته 
وتنتهي  �إن�شان  بكلمة  د�ئماً  تبد�أ  و�لتي  و�لتنمية  �لبناء  يف  �ال�شتثنائية 
عن  يتعرف  لكي  وللعامل  لاأجيال  فر�شة  �لروؤية  وجناح  �إن�شان،  بكلمة 

كثب على هذه �لتجربة �لتي بات يرتدد �شد�ها يف كّل مكان.

•• دبي-وام

 �أك�����دت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزي�����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ب��اب �أن 
�أطلقها  �ل��ت��ي  و�الإب��د�ع��ي��ة  �لثقافية  لل�شناعات  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س 
"رعاه �هلل"، توؤ�ش�س ملرحلة جديدة يف م�شتقبل  جمل�س �ل��وزر�ء، حاكم دبي 
�ل�شناعات  قطاع  م�شاهمة  لتعزيز  قوية  �أ�ش�شاً  وتر�شخ  �الإبد�عي،  �القت�شاد 
ومكانة  ح�شور  وتعزيز  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  و�الإبد�عية  �لثقافية 
�الإمار�ت كوجهة عاملية ت�شتقطب �خلرب�ت و�ملو�هب �الإبد�عية، ومتكنها من 
�إنتاج حمتوى �إبد�عي يف بيئة د�عمة ومتميزة، ت�شمن �ال�شتد�مة و�لكفاءة 

و�جلودة.
�أن  �أم�����س  �ل���وز�رة  نظمته  �ل��ذي  �ل�شحايف  �مل��وؤمت��ر  خ��ال  معاليها  وك�شفت 
�مل�شار  تر�شم  �لتي  �لع�شرة  باملبادئ  وثيقاً  �رتباطاً  ترتبط  �ال�شرت�تيجية 
�ال�شرت�تيجي لدولة �الإمار�ت يف �خلم�شني عاماً �ملقبلة، وتربز دور �الإمار�ت 
تكون  �أن  يف  وت�شاهم  �ملبدعة،  �لب�شرية  �لكفاء�ت  و�إلهام  متكني  يف  �ملحوري 
من  و�الإب���د�ع���ي  �لثقايف  �مل��ج��ال  يف  للمبدعني  �جل��اذب��ة  �لوجهة  �الإم�����ار�ت؛ 
خمتلف �أنحاء �لعامل، كما توفر �لبيئة �ملنا�شبة للمو�هب و�ملبدعني لتاأ�شي�س 

وتطوير م�شاريعهم �ملبتكرة يف �الإمار�ت.
حتقيقها  �إىل  نطمح  ��شرت�تيجية  م��وؤ���ش��ر�ت  و�شعنا   : معاليها  و����ش��اف��ت 
و�الإبد�عية،  �لثقافية  بال�شناعات  �شننه�س  �إذ  �ملقبلة،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  يف 
ونزيد من حجمها و�إمكانياتها، لتكون �شمن �أهم ع�شر �شناعات �قت�شادية 
�لثقافية  �ل�شناعات  م�شاهمة قطاع  ن�شبة  زي��ادة  على  �شنعمل  كما  بالدولة، 
و�الإبد�عية لت�شل �إىل %5 من �إجمايل �لناجت �ملحلي، ورفع متو�شط دخل 
�لعاملني يف هذ� �لقطاع، ورفع متو�شط �إنفاق �الأ�شر على �ل�شلع و�خلدمات 
�ل�شناعات،  تلك  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  عدد  و�شن�شاعف  و�الإبد�عية،  �لثقافية 
�ملنتجات  زي��ادة حجم �شادر�ت  و�شنعمل على  توّفرها،  �لتي  �لوظائف  وعدد 

و�خلدمات �لثقافية و�الإبد�عية.

على  و�الإبد�عية  �لثقافية  لل�شناعات  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية  �شتعمل  كما 
توحيد �جلهود �ملبذولة على �مل�شتويني �الحتادي و�ملحلي، من �أجل حتقيق 
�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية للموؤ�ش�شات �لعاملة يف هذ� �لقطاع، وذلك بال�شر�كة 
�لنفع  وموؤ�ش�شات  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�خلا�س،  �لقطاعني �حلكومي  مع 
متكاملة  عمل  منظومة  خال  من  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  تعمل  �إذ  �لعام. 
�أجند�ت  وف��ق  �ال�شرت�تيجية  ه��ذه  تنفيذ  على  ع��دة  حكومية  جهات  ت�شم 
و��شحة لبناء �قت�شاد �إبد�عي ع�شري، وهي: وز�رة �ل�شناعة و�لتكنولوجيا 
�ملتقدمة، ووز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، ووز�رة �القت�شاد، ووز�رة تنمية 
�ملجتمع، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�ملركز �الحتادي للتناف�شية و�الإح�شاء، 
�لثقافة  د�ئ��رة  مثل  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �لرئي�شيني  �ل�شركاء  عن  ف�شًا 
ود�ئرة  �ل�شارقة،  يف  �لثقافة  ود�ئ��رة  للثقافة،  ودب��ي  �أبوظبي،  يف  و�ل�شياحة 
�لتنمية �ل�شياحية يف عجمان، ود�ئرة �ل�شياحة و�الآثار يف �أم �لقيوين، ود�ئرة 

�الآثار و�ملتاحف يف ر�أ�س �خليمة، وهيئة �لفجرية للثقافة و�الإعام.
كما �عتمدت وز�رة �لثقافة و�ل�شباب تعريفاً لل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية، 
و�الإنتاج،  و�البتكار  �لفكر،  عنا�شر  على  تعتمد  �لتي  "�ل�شناعات  �أنها  على 
بالتعبري  �ل�شلة  ذ�ت  و�خل��دم��ات  للمنتجات  و�ل��رتوي��ج  و�لن�شر  و�ل��ت��وزي��ع، 
على  �إيجاباً  و�نت�شارها  يوؤثر منوها  و�لتي  �لثقايف،  �الإرث  �الإبد�عي وحفظ 
قطاعات  �شتة  من  مكونة  وهي  للدولة،  و�الجتماعية  �القت�شادية  �الأجندة 
�الأد�ء  وفنون  و�ل�شحافة،  و�لكتب  و�لثقايف،  �لطبيعي  �لرت�ث  هي:  رئي�شة، 
�لب�شرية  و�ل��ف��ن��ون  و�لتفاعلي،  و�مل��رئ��ي  �مل�شموع  و�الإع����ام  و�الح��ت��ف��االت، 
و�حلرف، وكذلك �لت�شميم و�خلدمات �الإبد�عية"حيث ت�شم تلك �لقطاعات 

�أكر من 25 �شناعة �قت�شادية.
وت��ق��وم �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى روؤي����ة و����ش��ح��ة، ه��دف��ه��ا زي����ادة �الأث����ر و�لقيمة 
دولة  يف  و�الإبد�عية  �لثقافية  �ل�شناعات  لقطاع  و�الجتماعية  �القت�شادية 
�الإمار�ت، وي�شمل هذ� معايري عديدة، منها ن�شبة م�شاهمة �لقطاع يف �لناجت 
�ملحلي، وعدد �ملن�شاآت وت�شنيفها من حيث �حلجم، وعدد فر�س �لعمل �لتي 
يوفرها �لقطاع قيا�شاً على �إجمايل فر�س �لعمل يف �لدولة، ومتو�شط �إنفاق 

�لعو�ئد  �إىل  و�شواًل  �ملجال،  بهذ�  �ل�شلة  ذ�ت  و�خلدمات  �ل�شلع  على  �الأ�شر 
ب�شكل  و�نت�شارها  منوها  �إجمايل  ويوؤثر  �لقطاع،  يف  �ال�شتثمار  على  �ملادية 
�إيجابي على �الأجندة �القت�شادية و�الجتماعية للدولة، ويكر�س من مكانتها 

على �خلارطة �لعاملية لل�شناعات �لثقافية و�الإبد�عية.
كما حددت �ال�شرت�تيجية 40 مبادرة، توزع على ثاثة حماور رئي�شة، هي 
حمور �ملوهوبني و�ملبدعني، وحمور �ملهنيني وبيئة �الأعمال، وممكنات بيئة 
�الأعمال. بو�قع 16 مبادرة يف حمور �ملوهوبني و�ملبدعني، و10مبادر�ت يف 

حمور �ملهنيني وبيئة �الأعمال، و14 مبادرة يف حمور متكني بيئة �الأعمال.
وثيقاً  �رتباطاً  ترتبط  فهي  بالغة،  و�أهمية  حمورية  �أبعاد  ولاإ�شرت�تيجية 
باملبادئ �لع�شرة لدولة �الإمار�ت خال �خلم�شني عاماً �لقادمة، و�لتي تر�شم 
�مل�شار �ال�شرت�تيجي للدولة، ومن خال �مل�شاهمة يف بناء �القت�شاد �الأف�شل 
�ملو�هب،  و��شتقطاب  �لب�شري  �مل��ال  ر�أ���س  يف  و�ال�شتثمار  بالعامل،  و�الأن�شط 
�إ�شافة ملبد�أ تر�شيخ �ل�شمعة �لعاملية لدولة �الإمار�ت �إىل جانب مبد�أ تعزيز 

منظومة �لقيم و�النفتاح و�لت�شامح و�لهوية �لوطنية.
�لعربية  �ملنطقة  يف  نوعها  م��ن  �الأوىل  ُت��ع��د  �ل��ت��ي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة،  وت��ع��زز 
وموؤ�شر�ت  �لعاملي  �لثقايف  �الإب���د�ع  خارطة  على  �لدولة  مكانة  و�خلليجية، 
�لتناف�شية �لعاملية، وُتربز دور �الإم��ار�ت �ملحوري يف متكني و�إلهام �لكفاء�ت 
�لب�شرية �ملبدعة، وت�شاهم يف �أن تكون �الإمار�ت �لوجهة �جلاذبة للمبدعني 
يف �ملجال �لثقايف و�الإبد�عي من خمتلف �أنحاء �لعامل، كما متكن من توفري 
�لبيئة �ملنا�شبة للمو�هب و�ملبدعني لتاأ�شي�س وتطوير م�شاريعهم �ملبتكرة يف 

�الإمار�ت.
وت�شتهدف �ال�شرت�تيجية �لنهو�س بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة �إمكانياته، 
وحتفيزه ليكون �شمن �أهم ع�شر �شناعات �قت�شادية بالدولة، و�لعمل على 
�إىل خم�شة يف  لت�شل  و�الإبد�عية  �لثقافية  �ل�شناعات  م�شاهمة  ن�شبة  زي��ادة 

�ملائة من �إجمايل �لناجت �ملحلي، يف �ل�شنو�ت �لع�شر �ملقبلة.
�إىل  �لقطاع  يف  �لعاملة  �ملن�شاآت  عدد  م�شاعفة  �ىل  �ال�شرت�تيجية  وتهدف 
�لعمل على رف��ع متو�شط دخل  ت��وف��ره��ا، م��ع  �ل��ت��ي  �ل��وظ��ائ��ف  ج��ان��ب ع��دد 

�لثقافية  �ل�شلع و�خلدمات  �الأ�شر على  �إنفاق  ورفع متو�شط  فيه،  �لعاملني 
و�الإبد�عية، وزياد حجم �شادر�ت �ملنتجات و�خلدمات �لثقافية و�الإبد�عية.

و�الإبد�عية  �لثقافية  لل�شناعات  �لوطنية  �ال�شرت�تيجية  �إط��اق  مت  وق��د 
بالتز�من مع �ل�شنة �لدولية لاقت�شاد �الإبد�عي من �أجل �لتنمية �مل�شتد�مة 
�لتي �أعلنتها �الأمم �ملتحدة عام 2021، حيث تنظم �لوز�رة خالها �ملوؤمتر 
�لعاملي لاقت�شاد �الإبد�عي //WCCE 2021 خال �لفرتة ما بني �ل� 
– �إك�شبو، حتت �شعار  2021 يف مركز دبي للمعار�س  7 و9 من دي�شمرب 
و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  وت�شت�شيف  �مل�شتقبل".  ي�شنع  متكامل..  "�إبد�ع 

خاله نخبة من قادة �لفكر، و�ملُبدعني، و�ملُبتكرين من حول �لعامل.
ويهدف �ملوؤمتر �لذي يختتم فعاليات �ل�شنة �لدولية لاقت�شاد �الإبد�عي، �إىل 
تعزيز �آفاق �لتعاون، ودعم �جلهود �لهادفة �إىل �شياغة �ل�شيا�شات �مل�شتقبلية، 
لاقت�شاد �الإبد�عي مبا ي�شمن حتقيق مفهوم �لتنمية �مل�شتد�مة، �إ�شافة �إىل 
ت�شليط �ل�شوء على جمموعة من �ملو�شوعات �ملهمة كالتحول �لتكنولوجي، 
وم�شتقبل �ال�شتد�مة، و�ل�شمولية و�لتنوع، وتبادل �ملعارف، و�الأفكار، ويناق�س 
�لتي  �لظروف  �شيما يف ظل  �الإب��د�ع��ي، ال  �القت�شاد  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
فر�شتها تد�عيات �أزمة كوفيد19-، �إىل جانب �الجتاهات و�حللول �جلديدة 

�لتي ت�شمن م�شتقبًا �أكر �إبد�عاً و��شتد�مة.
م�شتقبل  ر�شم خريطة  ت�شاهم يف  �أ�شا�شية  �شته حم��اور  على  �ملوؤمتر  ويركز 
�القت�شاد �الإبد�عي عامليا، و�ملحاور هي �إطاق قدر�ت �لتعليم، �إعادة �بتكار 
�لتو��شل،  وقنو�ت  �الإع��ام��ي  �مل�شهد  تعزيز  �لتكنولوجي،  �لتحول  �لعمل، 
�مل�شتقبل �مل�شتد�م، و�أخري�ً �لتنوع و�ل�شمول، حيث يجمع �ملوؤمتر حتت مظلته 
عدد� من �ل�شركاء و�لعاملني يف قطاع �القت�شاد �الإبد�عي من �أجل �مل�شاهمة 

يف بناء �الأ�ش�س �لرئي�شية يف �ملجال وخا�شة ر�أ�س �ملال �لب�شري.
وي�شت�شيف �ملوؤمتر عدد�ً من �ل�شخ�شيات �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية �ملوؤثرة 
ملناق�شة �شبل تو�شيع نطاق �لو�شول �إىل �القت�شاد �الإبد�عي حملياً و�إقليمياً 
و�لثقايف  و�الجتماعي  �لبيئي  �الزده���ار  دع��م  يف  �مل�شتد�مة  �ل�شياحة  ودور 

و�القت�شادي وعدد من �ملو��شيع �الخرى.

•• دبي – د.حممود علياء

 ت�شت�شيف مبادرة "�شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س"، �لتي �أطلقتها وز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ودبي �لعطاء و�إك�شبو 2020 دبي، "منتدى 
�شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س" وذلك يف 10 دي�شمرب 2021 يف مركز 
دبي للمعار�س يف موقع �إك�شبو 2020 دبي، حتت �شعار: "ميكن لق�شة 

�أن تغري �لعامل".
يعد �ملنتدى �لذي ي�شتمر ملدة يوم و�حد جزء�ً من �أجندة �إك�شبو 2020 
�لرئي�شة،  �لفاعلة  �الأطر�ف  و�شيجمع  �ملتخ�ش�شة،  بالرب�مج  �لغنية  دبي 
مبا يف ذلك �أع�شاء منظمات �ملجتمع �ملدين و�حلكومات و�لقطاع �خلا�س 
�لق�ش�س،  ورو�ة  و�لنا�شطني  �ملنا�شرين  عن  ف�شا  �لدولية  و�ل��وك��االت 
وتبني  لتوثيق  ق��دم��اً  للم�شي  �خل��ط��و�ت  على  جماعي  ب�شكل  للمو�فقة 

ودمج مبادئ "�شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س".
ويت�شمن جدول �أعمال �ملنتدى �شت جل�شات تقنية �شتعقد قبل �لربنامج 
"�شون  م��ب��ادرة  يف  �لرئي�شيني  �ل�شركاء  م��ع  تن�شيقها  وي��ت��م  �لرئي�����شي 
�لعمل و�ملحادثات  �لق�ش�س" ومتثل مزيجاً من ور�س  �لكر�مة يف رو�ي��ة 
و�شائل  "دور  ح��ول  ملو�شوعات  تتطرق  �لتفاعلية  �لنقا�شية  و�جلل�شات 
�الإعام يف تعزيز �شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س من �أجل عامل �أف�شل" 
�لتغيري  �أج��ل  م��ن  �ل�شباب  يقودها  �لتي  �لق�ش�س  رو�ي���ة  "ت�شجيع  �إىل 

�الجتماعي".
يت�شمن �لربنامج �لرئي�شي ثاث جل�شات نقا�شية عامة ت�شم متحدثني 
رفيعي �مل�شتوى مثل ماهر نا�شر، �ملفو�س �لعام لاأمم �ملتحدة يف �إك�شبو 
2020 دبي ومدير �شعبة �لتوعية باإد�رة �الأمم �ملتحدة للتو��شل �لعاملي، 
و�لدكتورة ريبيكا �شويفت �ملدير �الأول و�لرئي�س �لعاملي للروؤى �الإبد�عية 
غيديني  وج��ون��غ-�آه  غ��اين،  �شاعر  مومن  وت�شيف  �إمييجز"،  "غيتي  يف 
�ملتحدة  لاأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  يف  �لعاملية  �الت�شاالت  رئي�س  ويليامز 
�لتنفيذي  �ملدير  ب��وي��ري،  ون�شيب   ،)UNHCR( �لاجئني  ل�شوؤون 
ل�شركة وندرمان طوم�شون يف �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا، وتري�شي 
كوربني-مات�شيت �ملدير �لتنفيذي ل�شركة "با�س �شتوب فيلمز" وغريهم. 

و�شيقوم �لقادة و�ملمار�شون مب�شاركة �أفكارهم يف �ملناق�شات �لتي تركز على 
�لق�ش�س"  رو�ي��ة  يف  �لكر�مة  �شون  وممار�شة  "�شيا�شة  مثل  مو�شوعات 
و"�شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س �خلا�شة باملجتمعات �ملهم�شة تاريخياً" 

وغريها من �ملو��شيع �لكثرية �الأخرى.
�إك�شبو  معر�س  يف  �لعامل  �إىل  �ملتحدة  �الأمم  �ن�شمام  "مع  نا�شر:  وق��ال 
�لق�ش�س،  رو�ة  جميع  م��ع  �حل���ال  ه��و  كما  نتحمل،  دب���ي،  يف   2020
�لتي نرويها تر�شخ كر�مة �الإن�شان. ولكي  �أن �لق�ش�س  م�شوؤولية �شمان 
نتمكن من بناء م�شتقبل �أكر م�شاو�ًة و��شتد�مًة و�شلماً للجميع، �إ�شافًة 
2030، علينا حماية  �إىل حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة بحلول عام 
ب��ي��ن��ن��ا. ويف ع���امل مت�شل رق��م��ي��اً، لدينا  �ل��ف��ئ��ات �الأك����ر ���ش��ع��ف��اً  ن��ز�ه��ة 
�الأدو�ت �لازمة مل�شاركة �لق�ش�س على من�شات متعددة، ولكن مع هذه 
�لقدرة تاأتي �مل�شوؤولية - م�شوؤولية �شمان �أن يتم �شون �لكر�مة يف رو�ية 
�لق�ش�س - منظور يتجنب جتريد �الأ�شخا�س من �إن�شانيتهم وتهمي�شهم 

عن ق�شد �أو عن غري ق�شد."
باأهمية  �ل�شغوفني  �الأ�شخا�س  من  "ب�شفتي  �شويفت:  قالت  جهتها  من 
�للغة �ملرئية، فقد ر�أيت كيف ميكن ��شتغال �الأفر�د �ملهم�شني و�ملحرومني 

يف �ل�شعي ور�ء �إبر�ز �لر�شالة �ملرئية.
 �أعتقد �أننا جميعاً بحاجة �إىل �تخاذ خطو�ت و�عية ل�شمان دعم كر�مة 
�لكر�مة  �شون  "منتدى  ويف  نرويها.  �لتي  �ملرئية  �لق�ش�س  يف  �الإن�شان 
على  �ل�شوء  و�أ�شلط  �ل�شخ�شية،  جتاربي  �شاأ�شارك  �لق�ش�س"،  رو�ي��ة  يف 
�لفجو�ت �لتي ال تز�ل قائمة يف �ملعايري �ملرئية ومناق�شة كيف ميكننا دفع 

�لتغيري نحو متثيل �الأ�شخا�س ب�شكل �أكر و�قعية وتنوعاً."
من جانبه، قال مومن، وهو �شاعر وكاتب م�شرحي من غانا: "�لق�ش�س 
�إذ�  لكنها  و�لتدمري،  للت�شويه  �أدو�ت  هي  �الإن�شانية  �لكر�مة  من  �ملجردة 
و�لبناء.  لاإ�شاح  �أدو�ت  تعد  فهي  �الإن�شان،  كر�مة  تتمحور حول  كانت 
�لزمان  عرب  �الإن�شانية  �لتجربة  بني  بالرت�بط  مهتماً  ر�وي���اً  وب�شفتي 
و�مل��ك��ان و�ل��ث��ق��اف��ات، ف���اإن �مل��ب��ادئ �ل��ع�����ش��رة ل��� "�شون �ل��ك��ر�م��ة يف رو�ية 
�لق�ش�س" هي �لركيزة �الأ�شا�شية �لتي يجب على �ملرء �أن يعتمدها عند 

رو�ية ق�ش�س عن �الآخرين ب�شدق و�حرت�م. 
�شي�شعى �ِشعري يف "منتدى �شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س" �إىل غمر 
�جلماهري يف جتارب حول كيف ميكن �أن تكون �لق�ش�س �أ�شلحة �أو �أدو�ت 
�عتماد�ً على مدى �أخذ �لكر�مة بعني �العتبار عند �شرد �لق�ش�س. �أنا يف 

�أ�شد �حلما�شة لهذ� �الأمر، و�أتطلع �إىل ح�شور منتدى تفاعلي وملهم من 
�شاأنه �أن يعزز عزمنا على �شرد �لق�ش�س بكر�مة و�حرت�م".

"دليل �شون �لكر�مة يف رو�ية  �أعمال �ملنتدى �إطاق  و�شيت�شمن جدول 
يف  �لكر�مة  "�شون  ل�  �الأ�شا�شية  �مل��ب��ادئ  على  يعتمد  و�ل��ذي  �لق�ش�س"، 
رو�ية �لق�ش�س" ويقدم �إر�شاد�ت حول "�لكيفية" ودر��شات حالة الأف�شل 

�ملمار�شات. 
وقد �شاهمت وجهات �لنظر و�الأفكار من رو�ة �لق�ش�س و�جلهات �لفاعلة 
دولية  ومنظمات  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  ووك���االت  حكومات  م��ن  �خل���ربة،  ذوي 
و�إطار  �لَقيِّم  �مل��ورد  م��دين، يف مد هذ�  وحملية غري حكومية، وجمتمع 
�لعامل  ح��ول  �لق�ش�س  رو�ة  منها  �شي�شتفيد  و�ل��ت��ي  ب��ه  �خل��ا���س  �لعمل 
�مل�شتقبلي  �مل�شار  ولتحديد  عملهم.  يف  �لق�ش�س  �شرد  �أ�شلوب  تبني  عند 
للمبادرة و�التفاق عليه، و�شيعلن �شركاء مبادرة "�شون �لكر�مة يف رو�ية 
�لق�ش�س" �أي�شاً عن �خلطو�ت �لقادمة، مبا يف ذلك خطط �حلفاظ على 

�إرثها ل�شمان تاأثريها على �ملدى �لطويل.
و�شك�����لت مبادرة "�ش�����ون �لك������ر�مة يف رو�ي�����ة �لق������ش�س" من������ذ �إط������اقها 
�شانعي  �أ���ش��و�ت  توحيد  �إىل  ت�شعى  فاعلة  من�ش���ة   ،2021 ماي������و  يف 
ورو�ة  �الأف���ام  و�شانعي  و�مل�شورين  و�ل�شحفيني  و�مل��ح��رري��ن  �ملحتوى 
و�لتي  �لعملية،  و�ملع����رفة  بال�����وعي  وتزوي�����دهم  و�مل�ش�����اهمني  �لق�ش�س 
بكر�مة  �مل�شاومة  دون  �لق�ش�س  ورو�ي��ة  �للحظات  �لتقاط  �شتمكنهم من 

�الإن�شان. 
وتعمل هذه �ل�شبكة �لعاملية من �الأف��ر�د و�ملنظمات �ليوم بن�شاط حل�شد 
�جلهود �لعاملية جتاه �اللتز�م مببادئ "�شون �لكر�مة يف رو�ية �لق�ش�س" 
ونحو ممار�شات �شرد �لق�ش�س �لتي تتميز باالحرت�م �لعميق و�ل�شفافية 

�لكاملة و�مل�شوؤولية �الجتماعية. 
�لعا�شر من دي�شمرب،  �الإن�شان يف  �أن �ختيار يوم حقوق  و�جلدير بالذكر 
للتذكري  ج��اء  �لق�ش�س"  رو�ي��ة  يف  �لكر�مة  �شون  "منتدى  ال�شت�شافة 
بامل�شاو�ة يف �حلقوق �لتي يجب �أن يتمتع بها جميع �الأفر�د بغ�س �لنظر 
عن �أ�شولهم �أو عرقهم �أو دينهم �أو جن�شهم. وهذ� ي�شمل �أي�شاً حقهم يف 

�أن ُتروى ق�ش�شهم بطريقة ت�شون كر�متهم.
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اأخبـار الإمـارات
لتعزيز التعاون البحثي واملبادرات 

تريندز للبحوث واال�ست�سارات و اأكادميية االإمارات للهوية واجلن�سية يوقعان اتفاقية تعاون م�سرتك 
�لهيئة  مع  تعاون  �تفاقية  و�ال�شت�شار�ت  للبحوث  تريندز  مركز  وقع 
�الحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ مُمثَّلًة باأكادميية 
�لبحثي  �لتعاون  تطوير  بهدف  وذل��ك  و�جلن�شية،  للهوية  �الإم���ار�ت 
و�أن�شطة �لتدريب ودعم �البتكار وكافة �ملبادر�ت ذ�ت �الهتمام و�لغايات 

�مل�شرتكة.
وقع �التفاقية من جانب "مركز تريندز" �لرئي�س �لتنفيذي �لدكتور 
�لعميد  �لهوية  هيئة  جانب  من  وقعها  فيما  �لعلي،  �هلل  عبد  حممد 
�مل�شاندة يف  �لتنفيذي ل�شوؤون �خلدمات  خمي�س حممد �لكعبي �ملدير 
�لهيئة �الحتادية للهوية و�جلن�شية و�جلمارك و�أمن �ملنافذ ، وذلك يف 

مقر كلية �الإمار�ت للهوية و�جلن�شية.

�لتدريب  جم��االت  يف  �جلانبني  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  على  �التفاقية  وتن�سُّ 
�مل�����ش��رتك، وتبادل  �مل��و���ش��وع��ات ذ�ت �اله��ت��م��ام  �لبحوث ح��ول  و�إع����د�د 
�خل�����رب�ء و�ل��ب��اح��ث��ني ل���دى �ل��ط��رف��ني، ك��م��ا ي�����ش��م��ل �ل��ت��ع��اون تبادل 
ة يف مو�شوعات م�شرتكة تت�شل  �الإ�شد�ر�ت و�لدر��شات و�لبحوث �ملعدَّ
فعاليات  تنظيم  عن  ف�شًا  �ملختلفة،  و�لعلوم  و�لتكنولوجيا  باملعرفة 

وندو�ت وحما�شر�ت يف �ملو�شوعات �لتي تهم �جلانبني.
ويف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة �أ�شاد �لدكتور حممد عبد�هلل �لعلي بجهود 
�أكادميية �الإمار�ت للهوية و�جلن�شية يف �العتماد على �أف�شل �ملمار�شات 
�الإلكرتونية،  �ملعرفة  وم�����ش��ادر  �لتكنولوجية  و�لتطبيقات  �لعاملية 
ت�شّجع  �لتي  �لتعّلم،  م�شادر  من  وغريها  و�لتعليم،  �لتدريب  وم��و�د 

منت�شبيها على �لتعّلم �مل�شتمر وفق �أحدث �أ�شاليب �لتدريب و�لتطوير 
بروح  و�لعمل  و�مل�شوؤولية  �الإب��د�ع  قيم  يعزز  ما  �لعاملي،  �مل�شتوى  على 

�لفريق.
لاأكادميية،  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  يف  بع�شويته  يفخر  �أنه  �لعلي  و�أك��د 
تاأتي  و�الأكادميية  تريندز  مركز  بني  �لتعاون  �تفاقية  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�شمن خطة تريندز �لد�عمة للجهود �لعلمية �لتي تعتمد على �لبحث 
تبادل  تعزيز  �شاأنها  م��ن  �التفاقية  ه��ذه  �إن  وق��ال  و�الب��ت��ك��ار،  �لعلمي 
طلبة  وت��رف��د  �مل�شتقبل  �شنع  يف  ت�شهم  �لتي  �ملعرفة  ون�شر  �خل���رب�ت 

�لكلية باملعلومات و�لبحوث و�لدر��شات يف �شتى �ملجاالت. 
و�أ�شار �إىل �أن هذه �التفاقية تاأتي �أي�شاً �نطاقاً من حر�س “تريندز” 

على تعزيز �ل�شر�كات �لبحثية و�لعلمية مع �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لكربى 
�لفاعلة، �إىل جانب مر�كز �لفكر �الإقليمية و�لدولية �لتي تعنى بن�شر 

�ملعرفة ومتكني �ملعنيني من �ال�شتعد�د لتحديات �مل�شتقبل.
تعاون  �تقاقيات  وق��ع  و�ال�شت�شار�ت  للبحوث  تريندز  مركز  �أن  يذكر 
مماثلة مع �لعديد من �ملر�كز و�لهيئات �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية 
و�شلت �إىل نحو 130 �تفاقية، وذلك يف �إطار �شعيه لكي يكون ج�شر�ً 
�إىل �لبحث �لعلمي  ين�شر �لثقافة �ل�شاملة �لتي ت�شتند  معرفياً عاملياً 
�لر�شني، و�لقيم �لتي تن�شد �خلري و�لت�شامح و�حلو�ر �الإن�شاين، ورفد 
�شاأنه  من  ما  بكل  �لعلمي،  �ملجتمع  �شيما  ال  و�ملجتمع،  �ل��ق��ر�ر  ّناع  �شُ

�مل�شاعدة يف و�شع �حللول ومو�جهة �مل�شتجد�ت و�شنع �مل�شتقبل.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل املواطنني يف مدينة م�سفوت
•• عجمان-وام

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان - يف ق�شر 
بهدف  �ملدينة  �أه��ايل   - م�شفوت  مدينة  يف  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�إىل  �الإم��ارة يف خمتلف مناطقها و�ال�شتماع  �ملبا�شر مع مو�طني  �لتو��شل 

مطالبهم و�حتياجاتهم و�الطمئنان على �أحو�لهم.
عناية  من  �شموه  يوليه  مما  �نطاقا  م�شفوت  ملدينة  �شموه  زي��ارة  وت��اأت��ي 
خا�شة بق�شايا و�حتياجات �ملو�طنني وحت�شني م�شتوى معي�شتهم من خال 
تلم�س �حتياجاتهم وت�شخري جميع �الإمكانات خلدمتهم حر�شا على توفري 

�حلياة �لكرمية لهم باعتبارهم �لروة �حلقيقية لهذ� �لوطن.
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ق�شر  على  ت��و�ف��دو�  �ل��ذي��ن  م�شفوت  �أه���ايل  ورح��ب 
عجمان بقدوم �شموه معربني عن بالغ �شعادتهم بلقائه حيث ��شتمع �شموه 
�إىل عدد من �ل�شعر�ء �لذين تغنو� بعيد �الحتاد �خلم�شني و�إجناز�ت �لقيادة 
 .. �لوطنية  �ملنا�شبة  بهذه  �شموه  مهنئني  خالها  حتققت  �لتي  �لر�شيدة 

�لكرمية  �حلياة  بتوفري  لهم  �مل�شتمرة  ورعايته  �لد�ئم  باالهتمام  م�شيدين 
مقدمني ل�شموه جزيل �ل�شكر على جهوده �حلثيثة ومتمنني من �هلل �لعلي 
�لقدير �أن ميده بال�شحة و�لعافية. وقد �طماأن �شموه على �أحو�ل �الأهايل 
يف مدينة م�شفوت عن قرب و�ملنطقة ب�شكل عام وذلك يف �إطار حر�س �شموه 
على �اللتقاء مبو�طني �ملنطقة من �إمارة عجمان و�لوقوف على حاجاتهم 
ومتطلباتهم .. ووجه �مل�شوؤولني بدر��شة وتلبية �حتياجاتهم وتوفري �حلياة 

�لكرمية لهم.
ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية 
ماجد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �لنعيمي  ع��م��ار  ب��ن  حميد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية 
�ل�شرفاء  �أمني  �ملو�طنني و�شعادة عبد�هلل  �شوؤون  �لنعيمي مدير عام مكتب 
مديرعام  �لنعيمي  حممد  �لرحمن  عبد  و�شعادة  �حلاكم  بديو�ن  �مل�شت�شار 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة �شالح �جلزيري مدير عام د�ئرة �لتنمية 
�لت�شريفات  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لنعيمي  حممد  يو�شف  و���ش��ع��ادة  �ل�شياحية 

و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

�سما بنت حممد تطلق مبادرة توا�سل لدعم الطلبة املبتعثني 

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف مبملكة البحرين ال�سقيقة

•• العني-وام
�لتقت �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت 
�آل نهيان �لطلبة  حممد بن خالد 
مع  بالتز�من  فرن�شا  يف  �ملبتعثني 
للدولة  �خل��م�����ش��ني  �الحت�����اد  ع��ي��د 
�لعتيبة  مانع  هند  �شعادة  بح�شور 
�جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفرية 

�لفرن�شية.
�شفارة  نظمته  �ل��ذي  �للقاء  وج��اء 
عنو�ن  حت���ت  ب��اري�����س  يف  �ل���دول���ة 
�الإمار�تية"..  �ل��ه��وي��ة  "تر�شيخ 
ح��ر���ش��ا م���ن �ل�����ش��ي��خ��ة ���ش��م��ا بنت 
�لتو��شل  ج�شور  م��د  على  حممد 
معهم وم�شاركتهم �الحتفال بعيد 

�الحتاد �خلم�شني.
�ل�شيخة �شما بنت حممد  و�أعربت 
خال �للقاء عن �شعادتها بوجودها 

�بتعاثه.
بنت  �شما  �لدكتورة  �ل�شيخ  وقالت 
حم��م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن��ه��ي��ان " �إن 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري ك��اف��ة �ل�شبل 
د�خل  �إم��ار�ت��ي  مو�طن  كل  لنجاح 
جميعا  مهمتنا  وخ��ارج��ه  �ل��وط��ن 
حري�شة  د�ئما  �حلكيمة  وقيادتنا 
�أبناء  ل��ك��ل  �ل����د�ئ����م  �ل���دع���م  ع��ل��ى 
�الإم��ار�ت من �أجل حتقيق �لريادة 
�حلقيقية فدولة �الإمار�ت �لعربية 
�إن�شان  لكل  �أب��و�ب��ه��ا  تفتح  �ملتحدة 
يحقق �لنجاح و�لطموح و�الإمار�ت 
هي �أر�س �لت�شامح و�لتعاي�س وتلك 
حتملونها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  ر�شالتنا 
بقيمكم  �ل��ع��امل  يف  م��ك��ان  ك��ل  �إىل 
هويتنا  على  وحفاظكم  و�أخاقكم 
تو�رثناها  �لتي  ومبادئنا  وقيمنا 

وتربينا عليها".

�نعكا�س  وبقدر  �الآخ���رون  يلتقيها 
�شتكون  ع���ي���ون���ه���م  يف  ����ش���ورت���ك���م 
روؤي���ت���ه���م ل��ل��م��ج��ت��م��ع �الإم�����ار�ت�����ي 
ثقافتنا  ع��ن  ف��ك��رت��ه��م  و�شتت�شكل 

وهويتنا �الإمار�تية".
بنت حممد  �شما  �ل�شيخة  و�أ�شارت 
ثابتة  كمبادئ  �لهوية  مفهوم  �إىل 
ومفهومها ك�شلوك ظاهري وقالت 
" �ملبادئ ال تتغري لكن �ل�شلوك قد 
يتغري من زمن الآخر ومن جمتمع 
الآخر بل بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد 
�لهوية  ع���ل���ى  �حل�����ر������س  ل����ذل����ك 
�لقيمة  هو  مطلقة  وقيم  كمبادئ 
�أ�شالة  ع��ل��ى  للحفاظ  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

هويتنا �الإمار�تية".
و�أع����ل����ن����ت ع�����ن �إط���������اق م����ب����ادرة 
موؤ�ش�شات  خ��ال  م��ن  "تو��شل" 
نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ 

" �شعيدة  �أبناء �لوطن وقالت  بني 
حدود  خ��ارج  ونحن  معكم  بلقائي 
وط��ن��ن��ا �حل��ب��ي��ب دول�����ة �الإم������ار�ت 
ل��ي�����س �حل�����دود  ي��ج��م��ع��ن��ا  م����ا  الأن 
�أكر  يجمعنا  م��ا  �إن  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 
�ت�شاعا من �الأر�س و�جلغر�فيا هو 

هوية و�حدة".
�ملتميز  �ل��ل��ق��اء  ه���ذ�  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
�الحتاد  بعيد  نحتفل  ونحن  ياأتي 
رحلة �خلم�شني  وبد�ية  �خلم�شني 
عاما �لثانية نحو مئوية �الإمار�ت 
�لقيادة  و���ش��ع��ت  �ل���ت���ي   2071
وخططا  ��شرت�تيجيات  �لر�شيدة 
وب��ر�م��ج م��ن �أج���ل جعل �الإم����ار�ت 
م����رك����ز� ل����ل����ري����ادة ح�����ول �ل���ع���امل. 
وقالت " �أنتم لي�شو� جمرد طاب 
ع��ل��م وم��ع��رف��ة ب��ل ���ش��ف��ر�ء للوطن 
�لتي  �لوطن  فاأنتم تعك�شون هوية 

ووز�رة  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل لدعم 
�أج��ل تخطي  �جل��دد من  �ملبتعثني 
حتديات �للحظات �الأوىل لابتعاد 
وتغيري  و�ل������وط������ن  �الأه����������ل  ع�����ن 
�ل����ع����اد�ت �ل��ي��وم��ي��ة وغ���ريه���ا من 
تلك �الختافات وذلك من خال 
للمبتعثني  تثقيفية  ور���س  تقدمي 
م����ن خالها  ي���ت���م  �ل�������ش���ف���ر  ق���ب���ل 
�لقد�مى  �ملبتعثني  خرب�ت  تقدمي 
�ملجتمعية  �ل����ع����اد�ت  وت��ع��ري��ف��ه��م 
�شينتقلون  �لتي  للدول  و�لثقافية 
متح�شن  �مل��ب��ت��ع��ث  ل��ي��ك��ون  �إل��ي��ه��ا 
و�القت�شادية  �لثقافية  ب��امل��ع��رف��ة 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�الج���ت���م���اع���ي���ة عن 
�إل��ي��ه��ا وتقدمي  �مل�����ش��اف��ر  �ل���دول���ة 
ممثل  خري  ليكون  ت�شاعده  �آل��ي��ات 
�شنو�ت  خ��ال  �الإم��ار�ت��ي��ة  للهوية 

•• دبي –الفجر:

�����ش����ع����ادة ط�����ار������س عيد  �����ش���ت���ق���ب���ل 
دبي،  حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ع��ل��ي بن 
�لعدل  وزي�����ر  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ع���ب���د�هلل 
و�ل�������ش���وؤون �الإ���ش��ام��ي��ة و�الأوق�����اف 
، وذلك  �ل�شقيقة  �لبحرين  مبملكة 
�ال�شتفادة  على  معاليه  من  حر�شا 
م���ن م��ن��ظ��وم��ة ع��م��ل حم���اك���م دبي 
و�لتقا�شي عن بعد، ولاطاع على 
تنتهجها  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�لق�شائي  �مل���ج���ال  يف  دب���ي  حم��اك��م 
�لتي  �لو�شائل  �أهم  و�الإد�ري، وعلى 
ت�����ش��رع �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة وعلى 
�الأحكام  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  �الآل���ي���ة 
�للقاء   يف حماكم دب��ي، وي��اأت��ي ه��ذ� 
حر�شاً من حماكم دبي على تعزيز 
وللمحافظة  �خل��ارج��ي��ة،  عاقاتها 
على �لتعاون بني �جلهات �ملختلفة، 
بالنظام  �ل���ث���ق���ة  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 
�لق�شائي حملياً ودولياً، و لتحقيق 
روؤي���ة حماكم دب��ي و�ل��ت��ي تتمثل يف 
�لو�شول �إىل حماكم ر�ئدة متميزة 

عاملياً.
�شعادة  �ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح�����ش��ر  ول���ق���د 
�لقائم  �ل�����ش��م��ريي  ر����ش��د  �ل��ق��ا���ش��ي 
�ال�شتئناف،  حمكمة  رئي�س  بعمل 
�ل�شبو�شي  حممد  �لقا�شي  و�شعادة 

رئي�س �ملحاكم �البتد�ئية.
�ملن�شوري  ط��ار���س  ���ش��ع��ادة  و�أع�����رب 
عن �شعادته بتلك �لزيارة �لتي تاأتي 
�ل�شد�قة  ع��اق��ات  تعزيز  �إط���ار  يف 
�لكفيلة  �ل�����ش��ب��ل  و�ت���ب���اع  �مل��ت��م��ي��زة، 

ح��ي��ث حت���ر����س حم���اك���م دب����ي على 
بخدماتها  �ل������د�ئ������م  �الرت�������ق�������اء 
وعلى  ذكية،  تقنيات  �إىل  وحتويلها 
تطور منظومتها �لق�شائية و�لبنية 
�أحدث  ملو�كبة  �لت�شريعية،  �لتحتية 
و�أرقى  �أف�شل  لتقدمي  �الب��ت��ك��ار�ت، 
للمتعاملني،  وت�شهيلها  �خل��دم��ات 
ورفع �لكفاءة �لت�شغيلية، و��شتخد�م 
�لتقنيات �حلديثة الإجناز معامات 
�مل���ر�ج���ع���ني ع���ن ب��ع��د، ح��ي��ث متتاز 
دبي باأنها توفر خيار �لتقا�شي من 
خال نظام ق�شائي متطور ي�شخر 
توقعات  ليفوق  �حلديثة  �لتقنيات 

�ملتعاملني.
�لتطرق  �ل����زي����ارة  خ����ال  مت  وق����د 
�لرقمي  �لعدل  �لكاتب  خدمة  �إىل 
ت�����ش��م ح��زم��ة م���ن �خلدمات  �ل��ت��ي 
�ملعنية بتطوير منظومة  و�ملبادر�ت 
�لعمل نحو �لتوجه �لرقمي، و�لتي 
و���ش��رع��ة و�شول  �ل�����ش��ه��ول��ة  حت��ق��ق 
وقت  �أي  يف  ل��ل��خ��دم��ات  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
وم���ن خال  ق��ي��ود  �أي  دون  وم��ك��ان 
ع�����دة ق����ن����و�ت ذك���ي���ة و�إل���ك���رتون���ي���ة 
وه��و �الأم���ر �ل��ذي يرتجم توجهات 
نحو  �لتحول  يف  �لر�شيدة  قيادتنا 
يف  وم��ب��دع��ة  �شباقة  ذك��ي��ة،  حكومة 
و�ملجتمع،  �ل���ف���رد  ح���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة 
حيث تت�شمن خدمة �لكاتب �لعدل 
�لكاتب  خ���دم���ات  ج��م��ي��ع  �ل���رق���م���ي 
و�الق���ر�ر�ت  �لتوكيات  من  �لعدل 
وحما�شر  �ل��ع��دل��ي��ة  و�الن����������ذ�ر�ت 
�مل�شلمني  غ��ري  وو���ش��اي��ا  �الج��ت��م��اع 
و�لتي يتم  �أنو�عها  و�لعقود بجميع 

�طاقها على مر�حل.

�أن  و  �لتمييز،  وحمكمة  �ال�شتئناف 
 7 �إىل  ت��ت��ف��رع  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �ملحكمة 
من،  كًا  ت�شم  متخ�ش�شة  حماكم 
�ملحكمة �ملدنية �البتد�ئية و�ملحكمة 
و�ملحكمة  �الب���ت���د�ئ���ي���ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
و�ملحكمة   ، �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل��ع��م��ال��ي��ة 
و�ملحكمة   ، �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل��ع��ق��اري��ة 
وحمكمة   ، �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �جل���ز�ئ���ي���ة 
�البتد�ئية،  �ل�شخ�شية  �الأح������و�ل 
وحمكمة �لتنفيذ، موؤكد�ً �ل�شبو�شي 
بتطوير  م��ل��ت��زم��ة  دب���ي  حم��اك��م  �أن 
�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة مب���ا يو�كب  �مل��ن��ظ��وم��ة 
م�شرية �لتحول �لذكي ويتما�شى مع 
�شعيا  �لف�شلى،  �لعاملية  �ملمار�شات 
�ل�شديدة  �لتوجيهات  لتنفيذ  منها 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�ملتعاملني  �إ�شعاد  يف  �هلل  رع��اه  دب��ي 

ل��ت��ط��وي��ر �ل���ت���ع���اون الآف������اق �أو����ش���ع، 
حماكم  حر�س  �إىل  �شعادته  م�شري�ً 
دبي يف تو�شيع جماالت �ال�شتخد�م 
�لتقني يف خدماتها، وذلك للتطور 
�ل���اف���ت يف �ل���ف���رتة �مل��ن�����ش��رم��ة يف 
�ملجال �لتقني على خمتلف �ل�شعد 
�ملحلية و�لعاملية، وياأتي ذلك ترجمة 
لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�إىل  �لر�مية  �هلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
�أن تكون دبي �ملدينة �الأذكى و�الأكر 

�شعادة يف �لعامل.
�لقا�شي  ���ش��ع��ادة  ق���ام  وم���ن ج��ان��ب��ه 
�ملحاكم  رئ��ي�����س  �ل�شبو�شي  حم��م��د 
�البتد�ئية  يف حماكم دبي بتقدمي 
تتكون  �نها  حيث  �ملحاكم  عن  نبذة 
م����ن ث�����اث حم���اك���م رئ��ي�����ش��ة وهي 
وحمكمة  �الب����ت����د�ئ����ي����ة  �مل����ح����اك����م 

وحتقيق رفاهية �ملجتمع.
ك��م��ا �ط��ل��ع م��ع��ايل وزي����ر �ل���ع���دل و 
�ل�������ش���وؤون �الإ����ش���ام���ي���ة و�الأوق�������اف 
مبملكة �لبحرين خال زيارته على 
�لتطويرية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وعلى  دب��ي،  يف  �لق�شائية  لل�شلطة 
�لق�شائية  �الأد�ء  ب��ط��اق��ات  ر�أ���ش��ه��ا 
�لذكية حلوكمة ومتابعة �أد�ء �لعمل 
�لرقمية  �لقاعات  نظام  �لق�شائي، 
�ل��ت��ي ت��وف��ره��ا حم��اك��م دب���ي، و�لتي 
�لعد�لة  ملن�شة  ت�شميمها  يف  تتبع 
�لرقمية، و�لتي تعترب �أهم جت�شيد 
للتطبيق  و�ملرئية  �لرقمية  للثورة 
�لق�شائي �لتقني، ومو�كبة �لوترية 
�ل��ع��ال��ي��ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا حركة 
وتبني  دب����ي،  يف  �ل�����ش��ام��ل��ة  �لتنمية 
مع  تتما�شى  �لتي  �ملبتكرة  �حللول 
ت��وج��ه ح��ك��وم��ة دب���ي ل��ل��و���ش��ول �إىل 
�لتقا�شي،  �إج��ر�ء�ت  نوعية يف  نقلة 

�سما بنت حممد ت�سارك يف جل�سة حول املواطنة ال�ساحلة وبناء امل�ستقبل

كليات التقنية: مليونا �ساعة تطوعية اأجنزها 30 األف طالب وطالبة 

•• دبي-وام

خالد  ب��ن  حممد  بنت  �شما  �ل��دك��ت��ورة  �ل�شيخة  �شاركت 
حممد  �ل�شيخ  موؤ�ش�شات  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل 
جل�شة  يف  و�لتعليمية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ن��ه��ي��ان  �آل  خ��ال��د  ب��ن 
ومياه  كهرباء  هيئة  �شباب  جمل�س  نظمها  �فرت��شية 
�مل�شتقبل".  وب��ن��اء  �ل�����ش��احل��ة  "�ملو�طنة  ب��ع��ن��و�ن  دب���ي 
وحت���دث���ت �ل�����ش��ي��خ��ة �ل���دك���ت���ورة ���ش��م��ا ب��ن��ت حم��م��د بن 
�الأخاقية  �لقيم  حول  �جلل�شة  خال  نهيان  �آل  خالد 
تنمية  يف  �شركاء  و�ملدر�شة  و�الأ���ش��رة  �ملو�طنة؛  وتكوين 
�ل�شاحلة  �ملو�طنة  وحتديات  �ل�شاحلة؛  �ملو�طنة  قيم 
�ل�شاحلة  �ملو�طنة  و�أهمية  �لرقمية؛  �ملو�طنة  ظل  يف 
�ل�شيخة  وقالت  �الإمار�تية.  �حل�شارة  م�شتقبل  بناء  يف 
�لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان �إن �ملو�طنة 
هي حقوق يتمتع بها �لفرد تقدمها له �لدولة وو�جبات 
على �لفرد للدولة و�لوطن و�ملجتمع و�لتو�زن يف هذه 
وللمجتمع  ل��ل��وط��ن  و�ل�����والء  �الن��ت��م��اء  يبني  �ل��ع��اق��ة 
وتر�شيخ �ملو�طنة �ل�شاحلة و�اليجابية يبد�أ من تر�شيخ 
�لرتبية يف  دور  �الأب��ن��اء من خ��ال  نفو�س  مفهومها يف 
�أطلقت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  وتر�شيخها.   تنميتها 
جمل�س جودة �حلياة �لرقمية �لذي يعمل على تعظيم 
�إيجابيات �ملو�طنة �لرقمية لتكون يف تناغم مع �ملو�طنة 
�الإمار�تي  للمو�طن  و�ل�شاحلة  �الإيجابية  �حلقيقية 

�ملو�طنة  و�شلوكيات  قيم  ميثاق  �أطلق  ذل��ك  �أج��ل  وم��ن 
�لقيم و�ل�شلوكيات  �لرقمية �الإيجابية و�لذي جاء فيه 
�لتي تعزز من بيئة �لعامل �لرقمي مبا يفر�س �شرورة 
بالت�شامح  يتميز  �ل��ذي  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  قيم  �إي�شال 
من  و�لتعددية".  �لنبيلة  �الإن�شانية  و�لقيم  و�لتعاي�س 
ج��ان��ب��ه �أع�����رب م��ع��ايل ���ش��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر �لع�شو 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 
�ل��دك��ت��ورة �شما  �ل�شيخة  ل���دور  ت��ق��دي��ره و�م��ت��ن��ان��ه  ع��ن 
بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف �ال�شتثمار يف كفاء�ت 
م�شاركتهم  وتعزيز  �خلم�شني  روؤى  لتحقيق  �ل�شباب 
لتحقيق  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات  مو�جهة  يف 
على  قائم  تناف�شي  وطني  و�قت�شاد  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ملعرفة و�البتكار و�لتطبيقات �لتكنولوجية �مل�شتقبلية.

و�أ����ش���اف م��ع��ايل �ل��ط��اي��ر ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لروؤية 
وتر�شيخ  �الإن�شان  لبناء  �لر�شيدة  للقيادة  �ال�شت�شر�فية 
ثقافة �ال�شتد�مة يف �ملجتمع وتاأهيل �ل�شباب ليو��شلو� 
ت�����ش��ه��ده��ا �لدولة  �ل���ت���ي  �ل���ت���ط���ور و�ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
�ن�شجاماً مع حتقيق �أهد�ف "مئوية �المار�ت 2071" 
تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  لل�شباب  �لوطنية  و�ال�شرت�تيجية 
�لثقة يف قدرة جيل �مل�شتقبل على �لقيادة بكفاءة ومهارة 
ر�ئ���دة يف تطبيق  ك��ن��م��اذج  �الإم���ار�ت���ي  �ل�شباب  وت��ق��دمي 
يحذو�  �لطموحة  �لوطنية  و�خلطط  �ال�شرت�تيجيات 

حذوهم �ل�شباب يف خمتلف �أنحاء �لعامل.

•• اأبوظبي-وام

متكنت كليات �لتقنية �لعليا من حتقيق نحو 2 مليون 
�أجنزها  جمتمعية  وخ��دم��ة  تطوعية  �شاعة  �أل��ف  و73 
�أل����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة وذل����ك م��ن��ذ �عتماد   30 ق���ر�ب���ة 
�لكليات برنامج "�لعمل �لتطوعي" يف �لعام �الأكادميي 
طلبتها  جلميع  تخرج  كمتطلب   2017  -  2016
بحيث يتوجب على كل طالب عند �لتخرج �أن يكون قد 
در��شته  �شنو�ت  م��د�ر  على  تطوعية  �شاعة   100 �أجن��ز 
مما ميثل �إجناز� متميز� للكليات وخا�شة ونحن نحتفل 
دي�شمرب   5 به يف  �ل��ذي يحتفى  للتطوع  �لعاملي  باليوم 

من كل عام.
�شعادة  ع���رب   ... ل��ل��ت��ط��وع  �ل���ع���امل���ي  �ل���ي���وم  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
�لربوفي�شور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات 
هذ�  �لكليات  طلبة  ب��اإجن��از  �شعادته  عن  �لعليا  �لتقنية 
�لر�شيد من �لعمل �لتطوعي و�خلدمة �ملجتمعية �لذي 
لدى  جت��اوز  �لتطوعي  �لعمل  �أن  خا�شة  �شنويا  ي���زد�د 
�أ�شبح ج��زء� من  بل  �لطلبة فكرة كونه متطلب تخرج 
�لطلبة  �أن  و�لدليل  و�هتماماتهم  و�أن�شطتهم  حياتهم 
لديهم �أر�شدة مبئات و�آالف �ل�شاعات �لتطوعية �شنويا 

ولديهم مبادر�ت عديدة يف هذ� �ملجال.
عاما  خم�شني  يف  ننطلق  ونحن  بالتاأكيد  " �إن��ن��ا  وق��ال 
جديدة نوؤكد على ر�شوخ قيمنا بل وتاأكيدها يف ثقافتنا 
مبادر�ت  لديهم  �شبابنا  فاليوم  تطبيقها  يف  و�البتكار 
هذ�  تعزيز  �ىل  خالها  م��ن  ي�شعون  تطوعية  و�أف��ك��ار 
�ل�شور  باأرقى  وتقدميه  و�ملجتمعي  �الن�شاين  �لن�شاط 
كما  جيل  �ىل  جيل  م��ن  بجهودهم  لينتقل  �حل�شارية 

�لكليات  طلبة  بني  �ل�شنوي  �لتطوعي  �حل��ر�ك  هذ�  �أن 
�شي�شاهم يف  �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى   16 �ل����  ب��ف��روع��ه��ا 
على  لدينا  �ملتاأ�شل  �لتطوعي  �لعمل  مبفهوم  �الرتقاء 
فهذه  �قت�شادية  كقيمة  تفعليه  �ىل  �الن�شاين  �جلانب 
ورقي  وت��ق��دم  ح�شارة  تعك�س  كما  �ملجتمعية  �مل�شاركة 

�ملجتمعات، فهي �ليوم تدعم �قت�شاديات �لدول".
�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �مل���ا  �أح��م��د  �أو����ش���ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
برنامج  �أن  �لعليا  �لتقنية  بكليات  �لطابية  و�حل��ي��اة 
�لعمل �لتطوعي يف �لكليات يزد�د جناحا عاما بعد عام 
و�الإن�شاين  �ملجتمعي  بدورهم  و�إميانهم  طلبته  باإجناز 
�لدولة  �إم��ار�ت  خمتلف  يف  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  وبتعاون 
�لذين  �ل�شركاء  من   840 نحو  �ليوم  عددهم  و�لبالغ 
ي��دع��م��ون �ل��ط��ل��ب��ة ب��ت��وف��ري ف��ر���س �ل��ت��ط��وع و�خلدمة 

�ملجتمعية لهم.
و�أ�شار �إىل �أن هذه �جلهود هذ� �لعام تكللت بفوز برنامج 
�لعمل �لتطوعي يف كليات �لتقنية �لعليا بجائزة خليفة 
2021 �شمن جمال  للعام  �ل�14  �لرتبوية يف دورتها 
�لتعليم وخدمة �ملجتمع و�لذي مثل و�شام فخر للكليات 
�أك��ر من مليوين  �ليوم  �أجن��زو�  �لذين  ولكافة طلبتها 
�شاعة تطوعية وخدمة جمتمعية بل و�شارعو� ليكونو� 
 1500 2020 فهناك نحو  �إك�شبو  �ملتطوعني يف  من 
هذ�  يف  متطوعني  �ل��ي��وم  �لكليات  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
ت��ط��وع��و� يف   360 �ل��ر�ئ��د منهم نحو  �ل��ع��امل��ي  �حل���دث 
�لتي  �لعليا  �لتقنية  لكليات  �لتخرج  �حتفاالت  تنظيم 
�أيام متتالية ودعمو�  �أربعة  �إك�شبو على مد�ر  �أقيمت يف 
يف  متميزة  منا�شبة  مثلت  �لتي  �الحتفاالت  ه��ذه  جن��اح 

م�شرية وتاريخ �لكليات لدفعة �لعام 2021.
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اجلروان : حان الوقت لنعمل �سويا من اأجل اإعالء قيم الت�سامح
•• دكا- وام

�ملجل�س  رئي�س  �جل��رو�ن  حممد  بن  �أحمد  معايل  �شارك 
�لعاملي  �ل�����ش��ام  م��وؤمت��ر  يف  و�ل�����ش��ام،  للت�شامح  �ل��ع��امل��ي 
وز�رة  برعاية  يعقد  و�ل��ذي  دكا،  �لبنغاد�شية  بالعا�شمة 
�خل��ارج��ي��ة و�ل���ربمل���ان �ل��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي، ورع���اي���ة وح�شور 
، و�شريين  �شيخة ح�شينة و�جد رئي�شة وزر�ء بنغادي�س 
ونخبة  �لبنغادي�شي،  �لربملان  رئي�شة  �شودري  �شارمني 
و�ملفكرين من  �ل��دي��ن  ورج���ال  و�لربملانيني  �ل���وزر�ء  م��ن 

حول �لعامل.

بال�شكر   - �مل��وؤمت��ر  كلمته خ��ال  �جل����رو�ن - يف  وت��وج��ه 
و�لتقدير لبنغادي�س حكومة و�شعبا على ��شت�شافة هذ� 
�ملوؤمتر �لعاملي لل�شام ، م�شيد�ً بجهود بنغادي�س يف دعم 

ن�شر قيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شام.
ومن  خطرية  تهديد�ت  �ليوم  يو�جه  عاملنا  " �إن  وق��ال: 
و�جبنا كمحبني لل�شام من قادة �شيا�شيني �أو دينيني، �أو 
�أكادمييني ومفكرين، �لعمل على مو�جهتها ب�شتى �ل�شبل 

و�الإمكانيات ومو�جهة �لفكر �ملغذي لها ".
على  يعمل  و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  �أن  و�أك���د 
�أج��ه��زت��ه �ملختلفة،  حت��ق��ي��ق ه���ذه �الأه������د�ف م���ن خ���ال 

�لربملان �لدويل للت�شامح و�ل�شام ، و�جلمعية �لعمومية 
للت�شامح و�ل�شام، وقال : " حان �لوقت لنعمل �شوياً من 

�أجل �إعاء قيم �لت�شامح".
و�أ�شاف �جل��رو�ن ال بد من �لعمل على �شر�كات جديدة 
و�الإقليمية  �لدولية  و�ملنظمات  و�حلكومات،  �ل��دول  بني 
�لدينية،  و�ملرجعيات  و�لقياد�ت  و�لربملانية،  و�لوطنية 
�أج����ل حم���و �ل��ت��ط��رف، و�إز�ل������ة �ل��ت��ع�����ش��ب و�لتمييز  م���ن 
و�لكر�هية، ومكافحة �الإرهاب بكل �أ�شكاله و�أنو�عه، عرب 
ن�شر �ملفاهيم �ل�شليمة للديانات، وغر�س مبادئ �لت�شامح 

و�ل�شام يف جمتمعاتنا.

مفو�س عام االأرجنتني ل�» وام«: م�ساركتنا يف اإك�سبو 2020 دبي توؤكد حر�سنا على تعزيز عالقاتنا القوية مع االإمارات
•• دبي-وام

�الأرجنتينية  ل��ل��وك��ال��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  �أو���ش��ان��دي��ف��ار����س  �أك����د خ����و�ن 
لا�شتثمار و�لتجارة �لدولية �ملفو�س �لعام لباده يف �إك�شبو 2020 دبي 
�أن م�شاركة �الأرجنتني يف "�إك�شبو 2020 دبي" توؤكد حر�شها على مو��شلة 
تعزيز �لعاقات �لثنائية �لقوية �لتي تربطها مع دولة �الإمار�ت �ل�شريك 

�لتجاري �لرئي�شي لها يف �ل�شرق �الأو�شط .
�إمكانات  �إب��ر�ز  �ل��دويل على  و�أ�شاف :" نعمل خال م�شاركتنا يف �حل��دث 
�لنمو �ملرتفعة للمنتجات �لغذ�ئية و�لزر�عية �الأرجنتينية يف �الإمار�ت مع 

مر�عاة �حلاجة �إىل تنويع �لتجارة �لثنائية بني �لبلدين �ل�شديقني".
وق��ال يف ح��و�ر م��ع وك��ال��ة �أن��ب��اء �الإم����ار�ت "و�م" �إن جهود دول��ة �الإم���ار�ت 
�جلهود  لهذه  بدعمنا  ونفخر  ��شتثنائية  دب��ي   2020 �إك�شبو  ال�شت�شافة 
ومب�شاركتنا يف هذ� �حلدث �لدويل �لهام �شمن 192 دولة من حول �لعامل 

تعزيز �حلو�ر بني متخذي �لقر�ر و�ملو�طنني ورو�د �الأعمال من كافة �أنحاء 
�لعامل يف هذ� �حلدث �لدويل لعودة �لن�شاط �القت�شادي �لعاملي ".

�الأرجنتني يف  �أه��م حم��اور م�شاركة  " �أن   : �أو�شانديفار��س  و�أو���ش��ح خ��و�ن 
�إك�شبو 2020 دبي تتمثل يف �لرتويج لثقافتنا ومنتجاتنا وخدماتنا و�لتي 
ترتكز على �لتكنولوجيا �حلديثة و�إبد�ع وموهبة �شعبنا باالإ�شافة �إىل تنوع 
ون�شتهدف خال م�شاركتنا يف  �الأرجنتني.  �لطبيعية يف  و�مل��و�رد  �لطبيعة 
�حلدث �لدويل تعزيز �ل�شورة �الإيجابية لاأرجنتني على �ل�شعيد �لعاملي 
ون�شر قيمنا من خال �إطاع �لزو�ر على �ملنتجات �ملتنوعة �لتي نقدمها يف 

جماالت �ل�شياحة و�الإنتاج و�لثقافة و�لتكنولوجيا و�خلدمات".
وعن �أهم عنا�شر �جلذب �لتي يتمتع بها جناح �الأرجنتني يف �إك�شبو 2020 
م��رًت� مربًعا م�شمًما   314 ت�شارك بجناح م�شاحته  ب��اده  �إن  قال   .. دبي 
يحمل  �ل��ذي  للز�ئر  �حل�شية  و�لتجربة  �لر�حة  من  ق��در  �أق�شى  لتحقيق 

�شعار "عامل من �لفر�س".

�لر�هنة  �لعاملية  �لتحديات  ملو�جهة  ملهمة  عاملية  من�شة  ي�شكل  و�ل���ذي 
و�مل�شتقبلية مبا ي�شهم يف تعزيز جودة �حلياة عامليا.

وحول دور �الإمار�ت يف تعزيز �لتعاون �لدويل مع ��شت�شافة �إك�شبو 2020 
دبي.. قال خو�ن �أو�شانديفار��س �إن �الإمار�ت تلعب دور�ً ��شتثنائياُ يف تعزيز 
�لتعاون �لدويل وهو �الأمر �لذي تقدره �الأرجنتني �إذ يوؤكد تنظيم �إك�شبو 
�لعامل  بها  مير  �لتي  �حلالية  �ال�شتثنائية  �لظروف  ظل  يف  دبي   2020
قدرة �الإم��ار�ت على تنظيم �لفعاليات �لعاملية ب�شكل متميز باالإ�شافة �إىل 
�إىل  �لتز�مها بدعم تو��شل �لعقول و�ل��روؤى بني �لدول �ملختلفة للتو�شل 

حلول �إبد�عية للتحديات �لعاملية.
وعن دور �إك�شبو 2020 دبي يف دفع �جلهود ال�شتئناف �لن�شاط �لدويل.. 
ه��ذه هي  �أن  وتعتقد  �مل�شتقبل  بالتفاوؤل حيال  ت�شعر  ب��اده  " �أن   : �أ�شاف 
دولة  جهود  دعمنا  فقد  ولذلك   . للم�شتقبل  لا�شتعد�د  �ملثلى  �لطريقة 
�الإم��ار�ت ال�شت�شافة �إك�شبو 2020 دبي حيث نثق يف قدرة �الإم��ار�ت على 

و�أ�شاف �أنه يتم عر�س حمتوى �شمعي ب�شري 360 درجة للزو�ر ليختربو� 
�لطبيعية  مل��ن��اظ��ره��ا  �مل��ذه��ل  و�جل��م��ال  �خل��اب��ة  �لطبيعة  ح��و����ش��ه��م  ب��ك��ل 
�إيبري�" باالإ�شافة  �لرطبة يف  و�الأر��شي  �الأنديز  �إجو�زو وجبال  "�شاالت 
�لتجارية  �الأع��م��ال  يف  �لهائلة  و�إمكاناتها  �لهائلة  �لثقافية  ثروتنا  �إىل 

�لزر�عية و�لطاقات �ملتجددة و�لعلوم و�لتكنولوجيا.

حممد بن هادي احل�سيني يزور جناح اأوكرانيا يف اإك�سبو 2020 دبي 

رحالت �سياحية افرتا�سية لزائري جناح غينيا بت�ساو يف اإك�سبو 2020 

•• دبي-وام

ه�����ادي  ب�����ن  حم����م����د  م����ع����ايل  ز�ر 
لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �حل�شيني 
�أوكر�نيا  جمهورية  جناح  �مل��ال��ي��ة، 
مبعر�س  "�لفر�س"  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�إك�شبو 2020 دبي، و�لذي يحمل 
و�شل  �ل��ذك��ي��ة:  "�أوكر�نيا  ���ش��ع��ار 

�لنقاط".

م��ن �الب���ت���ك���ار�ت و�الأف���ك���ار �لنرية 
م�شتقبل  ر�����ش����م  ع���ل���ى  �ل������ق������ادرة 
�إىل  الف��ت��اً  �ل��ع��امل،  ل�شعوب  �أف�شل 
تعر�س  �مل�������ش���ارك���ة  �الأج���ن���ح���ة  �أن 
�إل���ي���ه دولها  ت��و���ش��ل��ت  �أف�����ش��ل م���ا 
يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت و�ل��ع��ل��وم ما 
يوفر فر�شاً ال ح�شر لها للتعاون 
و�لتجاري،  و�الق���ت�������ش���ادي  �مل����ايل 
عاوة على �لتعاون �لعلمي. و�أكد 

�حلدث  �أهمية  على  معاليه  و�أك���د 
تعزيز  يف  ي�شهم  كتجمع  �ل��ع��امل��ي 
�مل�شرتك  و�لعمل  �لتعاون  رو�ب���ط 
يف �شتى �ملجاالت، ف�شًا عن تبادل 
بتحفيز  ت�����ش��م��ح  �ل���ت���ي  �خل������رب�ت 
�ل��ع��ق��ول �مل��ب��دع��ة وت�����ش��ري��ع وترية 
�البتكار �لهادف �إىل خري �لب�شرية 

يف كافة �أرجاء �لعامل.
كبرية  جمموعة  وج��ود  �إىل  و�أ�شار 

�ملالية  لل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  معايل 
ل��ل��ع��امل من  ت���ق���دم  �الإم���������ار�ت  �أن 
�ل������دورة �حل��ال��ي��ة للحدث  خ����ال 
فر�شة كبرية لر�شم م�شار �لتغيري 
�الإيجابي وفتح �آفاق رحبة للتعاون 
خال �ملرحلة �ملقبلة و�لتي حتتاج 
�إىل ت�شافر جهود �لدول و�ل�شعوب 
�إ�شر�قاً  �أك��ر  عاملي  و�ق��ع  ل�شياغة 
و�الأم���ل  �خل���ري  يحمل  وم�شتقبل 

لاأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية.
وخال �لزيارة، تعرف معاليه على 
ثقافة وتر�ث وحياة �شعب �أوكر�نيا 
�أه��م �الخ��رت�ع��ات مثل  ف�شًا عن 
�ل���ت���ي تولد  �ل�����ش��ت��ائ��ر �ل�����ش��م�����ش��ي��ة 
�لكهربائية  و�ل����در�ج����ة  �ل��ط��اق��ة، 
 380 مل�شافة  �ل�شفر  ميكنها  �لتي 
�شحن  الإع�����ادة  �حل���اج���ة  دون  ك��ل��م 

�لبطارية.

•• اإك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

جمهور  ج��ذب  م��ن  بت�شاو  غينيا  ج��ن��اح  متكن 
�إك�شبو 2020 مبقتنايته �ملتنوعة وت�شميمه 
بردهة  زو�ره  �جلناح  ي�شتقبل  حيث  �لنوعي، 
و��شعة و�شعت فيها مناذج من مقتنيات �لدولة 
وثقافتها، ومن هذه �لردهة مت تق�شيم �جلناح 
مو�شوعات  على  يحتوي  منها  كل  غ��رف  �إىل 
تبني تاريخ �لدولة وعاد�تها وتقاليدها و�أهم 
وقدم  �حلرفية،  و�ل�شناعات  �ليدوية  �حلرف 
و�شياحية  ث��ق��اف��ي��ة  وج��ب��ة  ل��ل��ج��م��ه��ور  �جل��ن��اح 
عر�س  �شا�شات  خ��ال  من  �إبد�عية  �شورة  يف 

وجد�ريات مبثابة ج�شر للمعرفة و�لثقافة.
م�شتمد  له  �شعار�ً  بت�شاو  غينيا  جناح  و�تخذ 
م���ن رح���ل���ة �ل���ت���اري���خ و�ل�������رت�ث ع���رب �أن���ه���اره 
�مل��ت��ع��ددة و�ل���ت���ى ت��زي��د ع���ن �أل����ف ن��ه��ر، ويقع 
�جلناح يف منطقة �لفر�س حيث بلد�ن �لعامل 
�لعربي و�الأوروب���ي، وقد �شم �جلناح جد�رية 
بت�شاو  غينيا  م��ن  وج���وه  على  �ح��ت��وت  ك��ب��رية 
و�البت�شامة  و�لبهجة  �ل�شيافة  روح  لتج�شد 
�ل��ت��ى ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى �ل����وج����وه، وك���اأن���ه���ا حتاكي 
�لزمن وتقف يف �شموخ لتحقيق �مل�شتحيل مبا 
�لتحديات  ملو�جهة  و�إبتكار  �إب��د�ع  من  متتلكه 
وت��ذل��ي��ل �ل�����ش��ع��اب م��ن �أج����ل حت��ق��ي��ق �خلطة 
�مل�شتد�مة  للتنمية  �ل��د�ع��م��ة  �ال�شرت�تيجية 
و�لتطوير �مل�شتمر من خال �الأيدي �لعاملة 

و�ال�شتثمار يف �الإن�شان.

كما ي�شم جناح غينا بت�شاو يف �أك�شبو 2020 
دب����ي، �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ح��ط��ات �حل��ي��وي��ة �لتى 
�ملجتمع،  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  ع��ن �جل���و�ن���ب  ت��ع��رب 
للفنون  ج��زء  على  حتتوي  و��شعة  غرفة  ففي 
يعرب عن نحت �ملج�شمات �لد�لة على �لتاريخ 
وحيو�نات، وخ�ش�شت  وب�شر  �شكل طيور  على 
مكتبة  �شكل  ع��ل��ى  مل��خ��روط  �ملنت�شف  نقطة 
�أرف��ف و�شع عليها �لكثري من  ��شطو�نية ذ�ت 
وبات  �الأخ�����ش��ر  ل��ل��رج��ل  �ملج�شمة  �ل��األ��ع��اب 
مان وعدد من ق�ش�س �الأطفال �مللونة و�لتى 
حتاكي �لطبيعة و�لت�شاري�س �ملختلفة، وبرزت 
�أي�شا يف هذ� �جلانب جم�شمات م�شنوعة من 
�لبا�شتك حليو�نات خمتلفة ت�شكل جزء من 
�حل��ي��اة �ل��ربي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ر�وي��ة، وهذ� 

�ملكان خ�ش�س جلذب �الأطفال �لذين يوفدون 
مع زويهم لزيارة �جلناح، وذلك بهدف تر�شيخ 
وتقدمي  �الأطفال  عقول  يف  �لذهنية  �ل�شورة 

لهم ذكرى طيبة من خال �جلناح.
�ك�شبو  ب��ت�����ش��او يف  غ��ي��ن��ي��ا  و����ش��ت��ع��ر���س ج��ن��اح 
2020 جد�رية ملفتة للنظر وجاذبة للزو�ر 
بت�شاو  غينيا  مو�طني  من  وج��وه  �شور  ت�شم 
و�ملرح،  و�ل��ل��ه��و  �للعب  �أث��ن��اء  �الأط��ف��ال  منهم 
�لزو�ر  تدعو  ملناطق متفرقة  �خرى  وم�شاهد 
وغ��ريه��ا من  �شياحية،  ج���و�الت  ل��زي��ارت��ه��ا يف 
�لدر��شة  وكيفية  �لتعليم  عن  �ملعربة  �ل�شور 
و�الإملام بالعلم وجو�نبه، ومل تغفل هذه �ل�شور 
�لعاد�ت و�لتقاليد يف ��شتقبال �ملو�ليد وكيفية 
�لعاد�ت  �ل�����ش��ور  ه���ذه  ق��دم��ت  ل��ق��د  تربيتهم، 

�لبوم  �شورة  يف  و�لثقافة  و�لتاريخ  و�لتقاليد 
�لتدريجي  و�ل��ت��درج  �مل��ر�ح��ل  ومتعدد  متناثر 
للتاريخ، كما تقدم �شور ملناظر طبيعية للحياة 
�لربية يف �أفريقيا وروؤية �لدولة وطموحاتها، 
�أجيال  يعر�س  �جل��ن��اح  م��ن  �لغرفة  ه��ذه  ويف 
و�لر�ق�شني  �لق�ش�س  ورو�ة  �ملو�شيقيني  من 
�ملحلي  �لفلكلور  �شمن  خا�شة  �إيقاعات  على 
للدولة، كما مل تغفل �جلانب �ل�شناعي �لذي 
يقوم على ح�شاد �ملك�شر�ت وت�شديرها جلميع 
�أنحاء �لعامل، وكان لل�شياحة ن�شيب يف �لعر�س 
حيث وفر �جلناح رحات �شياحية �فرت��شية 
للز�ئرين ليكت�شفو �حلياة �لطبيعية و�لربية 
غينيا  جناح  ز�ئ��ر  وينتهي  �ملختلفة.  و�لبيئات 
�حلرف  باكت�شاف   2020 �أك�شبو  يف  بت�شاو 
من  تعد  �لتى  �حلرفية  و�ل�شناعات  �ليدوية 
�لرت�ث �لذي حتر�س �لدولة على ��شتمر�ره، 
و�الأقم�شة  �مل��ح��ل��ي��ة  �خل����ام����ات  م����ن  وذل������ك 
�ملزخرفة، كما ��شتعر�س �جلناح �أهم �ملنتجات 
و�لذرة  �الأرز  وه��ى  بت�شاو  غينيا  يف  �ل��زر�ع��ي��ة 
�لبي�شاء و�لفول �ل�شود�ين و�لقطن و�خل�شب 
و�الأ���ش��م��اك و�ل��ب��اذر �الأم��ري��ك��ي �ل��ذي يعترب 
من �أهم �ل�شادر�ت، فجناح غينيا بت�شاو منجم 
�لرت�ث  م��ن  وع��امل  �لتاريخية  �ملقتنيات  م��ن 
�لتى  �لبيئة  من  �ملنحوتة  و�لنماذج  و�لثقافة 
ت�شكل عامل يوحي باحليوية و�حلياة و�لتطور 
ومو�كبة  �لتكنولوجيا  وج��ود  ظل  يف  �مل�شتمر 

�لع�شر �حلديث .

احلفاظ على الرتاث م�سوؤولية وطنية والفرق ال�سعبية تزين اإك�سبو 2020

•• اإك�شبو : اأ�شامة عبد املق�شود 

�لفاحي  فرقة  رئي�س  �لفاحي  حمد�ن  �ل�شاعر  �أك��د 
�لفنون  �الإم���ار�ت حتر�س على دعم  ب��اأن دول��ة  للعيالة، 
وتعزيز  �ل���رت�ث  على  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف  وذل���ك  �ل�شعبية 
دورها يف ترجمة �لهوية �لوطنية وهذ� و��شح بوجودنا 
يف جناح �شميم �لذي يدعم �لفنون و�حلرف �ل�شعبية، 
و�لفعاليات  �لوطنية  �ملحافل  بقوة يف  فنجدها حا�شرة 
هوية  تعك�س  و�لثقافة  �لفنون  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لدولية، 
�ملجتمع وتر�شخ مفهوم �لفن و�ملو�شيقى يف ظل �لتغيري 
�ل���ذي ن���ر�ه يف ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �لفنية م��ن م��ت��غ��ري�ت يف 
�ل�شعبية ملتزمة  �لفرق  �شتظل  لكن  و�الأحل��ان،  �لكلمة 
ب��ني �الأج��ي��ال الأن���ه يعترب  ب��دوره��ا �ملجتمعي وت��د�ول��ه 

مرتبط بتاريخ �الأباء و�الأجد�د.
وع���ن ت��اري��خ رق�����ش��ة �ل��ع��ي��ال��ة �أو����ش���ح �ل�����ش��اع��ر حمد�ن 
فلكلور  جم��رد  تكن  مل  �لفنية  �لرق�شات  �أن  �لفاحي 
تقوم  فرقة �حلربية  كانت  و�إمن��ا  لاأفر�ح فقط  �شعبي 
ب���دوره���ا �مل���ن���وط ب��ه��ا ق��ب��ل �ل��ف��ت��وح و�حل�����روب كجانب 
تقوم  و�ل��ع��ودة  �لن�شر  وبعد  للجنود،  وحمفز  حما�شي 
و�شط  و�ل��ف��رح��ة  �لبهجة  ع��ن  بالتعبري  �لعيالة  ف��رق��ة 
�لعيالة  وف��رق��ة  �لن�شر،  لتحقيق  �ل�شعادة  م��ن  �أج���و�ء 
ت�شم �أعد�د كبرية من �لر�ق�شني باخليزر�ن ي�شل عدد 
يق�شمو� على �شفني  �شخ�س   75 �إىل   50 �لفرقة من 
�حلني  �إىل  م�شتمرة  خا�شة  �إي��ق��اع��ات  على  يرت�ق�شو� 
ت�شتعني  �لطريقة، وغالباً  بنف�س  �الأجيال  وتنتقل عرب 
و�ملهرجانات  و�مل��ح��اف��ل  �الأع���ر�����س  �ل��رق�����ش��ات يف  ب��ه��ذه 

�لوطنية.
و�أف���اد �ل�شاعر ح��م��د�ن �ل��ف��اح ب��اأن �ل��دول��ة تدعم هذه 

�لفنون دعماً غري حمدود، وت�شجع �ل�شباب على مز�ولة 
�لفن  ه��ذ�  ويعترب  �ل���رت�ث،  على  حفاظاً  �لفنون  ه��ذه 
�لوقت  �الأط��ف��ال وم��ع م��رور  م��ت��و�رث وموهبة يز�ولها 
ين�شم �إىل فرقة ح�شب ميوله لها، فاملوهبة هي �ملحرك 
�ل��رئ��ي�����ش��ي وب��دون��ه��ا ال مي��ك��ن ����ش��ت��م��ر�ر ه���ذه �لفنون 

�ل�شعبية.
�لفنون  ب��اأن  �جل��اب��ري  جمعة  �شعيد  �أ���ش��ار  جانبه  وم��ن 
تعلم  و�أن��ه   ،  2020 �أك�شبو  يف  بقوة  حا�شرة  �ل�شعبية 
�الإقاع من �أجد�ده ومنى موهبته مع �لوقت بل حر�س 
على �أن يتميز فيها ويكون ممن يجيدون �لعزف، وهذ� 
�لد�ئم و�ملمار�شة  �ملوهبة و�الطاع  �لكثري من  يتطلب 
�لتى بدورها تطور من �لذ�ت وتوؤ�شل لهذ� �لفن، ثم �أن 
�الن�شمام لفرقة ومز�ولة �ملوهبة ب�شكل �حرت�يف ي�شهم 
�أك�شبو  يف  وم�شاركتنا  عليه،  و�حلفاظ  �ل��رت�ث  بقاء  يف 
2020 فخر لنا ودعم للهوية �لوطنية �لتى يكت�شفها 

�جلمهور من جميع �أنحاء �لعامل.
و�أ���ش��اف �أح��م��د ط��ال��ب �جل��اب��ري م��ن ف��رق��ة  �لفاحي 
�أك�شبو  باأنه �شعيد بتو�جده يف  �آلة �الإق��اع،  للعيالة على 
�لرت�ثية  فنوننا  لعر�س  عظيمة  فر�شة  و�أنها   2020
على �لعامل من خال هذه �مل�شاركة �لتى بدورها تبني 
من  تعلموها  �لتى  مبوهبتهمم  �ل�شباب  مت�شك  م��دى 
نقلت  بل  �أكادميية  �ماكن  يف  يتعلمها  مل  و�أن��ه  �ل�شلف، 
عرب �الأجيال �ل�شابقة ومنت فيه منذ كان طفًا متيماً 
بهذه �الآلة �لتى ��شتهوته و�شار حمرتفاً عليها، و�أ�شار 
يف  يزيد  �أن  �ملمكن  م��ن  لكن  يتغري  مل  �الإي��ق��اع  �أن  �إىل 
للنغم  �لطبيعي  بالرمت  حمتفظ  لكنه  قليا  �ل�شرعة 
بني  �ملعروفة  �لفلكلورية  �الأه��ازي��ج  ببع�س  وم�شحوب 

�ملجتمع. 

•• دبي-وام

�ملفو�س  �ال�شتثمار  وز�رة  عام  �أمني  �لقطارنة  ز�هر  ز�ر 
�لعام �الأردين يف �إك�شبو 2020 دبي �ملدينة �مل�شتد�مة يف 
دبي �أول جمتمع م�شتد�م بالكامل �شمن فئته مبنطقة 
�مل�شت�شار  �ل�شحيم  نادر  �ل�شيد  ير�فقه  �الأو�شط  �ل�شرق 
نائب  �لدولة  �الأردنية لدى  �ململكة  ب�شفارة  �القت�شادي 

�ملفو�س �لعام �الأردين الإك�شبو 2020 .
و�لتقى �لوفد مع �ملهند�س فار�س �شعيد رئي�س جمل�س 
�لعقاري  �مل��ط��ور   - ديفلوبرز"  "د�ميوند  �شركة  �إد�رة 
مل�شروع �ملدينة �مل�شتد�مة.. بح�شور فريق �لعمل �الإد�ري 
�مل�شتقبلي  �ل��ت��ع��اون  �شبل  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  ب��امل��دي��ن��ة. 
وتطبيقه  �مل�شتد�مة  �ملدينة  من��وذج  ��شتن�شاخ  و�إم��ك��ان 
�لطرفني على عر�س هذ�  �تفاق  �إىل  �إ�شافة  �الأردن  يف 

�لكربون  م��ن  �خلالية  �مل�شتقبل  مل��دن  �لناجح  �لنموذج 
�شمن  دب��ي   2020 �إك�شبو  خ��ال  �الأردين  �جل��ن��اح  يف 
�مل�شتد�مة  �ملدينة  �أن  ذل��ك  �ال�شتد�مة  �أ�شبوع  فعاليات 
ب��ف�����ش��ل حلولها  ب��ت��ق��دي��ر و�ع�������رت�ف ع��امل��ي��ني  حت��ظ��ى 
مع  و�لتكيف  �لذ�تي  �الكتفاء  على  وقدرتها  �مل�شتد�مة 
مر�فق  يف  جولة  �ل��زي��ارة  و�شملت  �مل�شتقبل.  متغري�ت 
�مل�شروع تعّرف خالها �لوفد على ما يقدمه من حلول 
م�شتد�مة تتبناها �ملدينة بهدف �إنتاج �لطاقة �لنظيفة 
وت�شجيع �لزر�عة �ملحلية و�إعادة تدوير �لنفايات و�ملياه 
�لوفد  و�طلع  وم�شتد�مة.  نظيفة  نقل  و�شائل  وت�شغيل 
�شند" �لتي  "قرية  منها  �ملتنوعة  �مل�شروع  مر�فق  على 
تعد �أكرب مركز الإعادة تاأهيل �أ�شحاب �لهمم يف �ملنطقة 
�إن�شتيتيوت" �أول مبنى خاٍل من �لكربون  "�شي  ومعهد 

على م�شتوى �لعامل.

وفد اأردين يزور املدينة امل�ستدامة يف اإك�سبو 2020 دبي 
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عربي ودويل
  كوريا اجلنوبية ت�سجل 3 اإ�سابات باملتحور اأوميكرون 

•• �شول-رويرتز

�إنها  قالت �لوكالة �لكورية ملكافحة �الأمر��س و�لوقاية منها  �أم�س �الأحد 
فريو�س  من  �ملتحورة  �أوم��ي��ك��رون  ب�شالة  جديدة  �إ�شابات  ث��اث  �شجلت 

كورونا، لريتفع بذلك �إجمايل عدد �الإ�شابات �ملوؤكدة حتى �الآن �إىل 12.
يف  �ل�شبت،  بكوفيد-19  جديدة  �إ�شابة   5128 �جلنوبية  كوريا  و�شجلت 
يف   5325 بلغت  قيا�شية  يومية  ح�شيلة  �شهدت  بعدما  طفيف  �نخفا�س 

�ليوم �ل�شابق.
وبلغ جمموع �الإ�شابات يف �لباد حتى �الآن 473034 بينها 3852 حالة 
وفاة. و�عتبار� من �ليوم �الثنني، �شيتعني على �الأ�شخا�س �لذين يزورون 
14 نوعا من �الأماكن �لعامة، مبا يف ذلك �أماكن �ل�شيافة و�لرتفيه، �إظهار 
�إذ تعمل �حلكومة على و�شع خطة لتقليل  بطاقة �لتطعيم �خلا�شة بهم، 

خماطر �نت�شار �لعدوى.

و��شنطن و�ل�شني، وقال “لكّن ما يهّم هو �لطريقة �لتي ُندير 
بها” هذه �مل�شالح و�لقَيم. نّفذ �جلي�س �ل�شيني خال �الأ�شهر 
�الأخرية �شل�شلة عملّيات ع�شكرّية، بحرّية وجّوية، تّت�شم بطابع 
�ل�شني ج��زء� من  �لتي تعتربها  تايو�ن  ع��دو�ين متز�يد قرب 
ت��ك��ون بكني ر�غ��ب��ة يف �ختبار  �أن  �أر����ش��ي��ه��ا. وي��رّج��ح حم��ّل��ل��ون 

�لرئي�س �الأمريكي جو بايدن يف عامه �الأّول يف �ملن�شب.
�ل��ق��ادرة حالّيا  �ل��وح��ي��دة  �ل��ق��ّوة  �إّن �ل�شني ه��ي  �أو���ش��نت  وق���ال 
و�لع�شكرّية  و�لدبلوما�شّية  �القت�شادّية  “قّوتها  ��شتخد�م  على 
م�شتقّر  دويّل  ل��ن��ظ��ام  د�ئ����م  حت����ّد  الإط�����اق  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ّي��ة 
�أكر  ب�شكل  “عرّبو�  �ل�شينّيني  �لقادة  �أّن  و�عترب  ومنفتح”. 
�شر�حة عن عدم ر�شاهم عن �لنظام �ملُهيمن وعن رغبتهم يف 
�ل�شعيد  على  �لقيادي  دورها”  من  �ملتحدة  �لواليات  حرمان 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

�لعملّيات  �أّن  �أو����ش���نت  ل��وي��د  �الأم���ريك���ي  �ل���دف���اع  وزي����ر  �أع��ل��ن 
�الآونة  يف  ُن��ّف��ذت  �لتي  �لنطاق  �لو��شعة  �ل�شينّية  �لع�شكرّية 
جمّدد� �لتعبري  �الأخرية قرب تايو�ن تبدو وكاأّنها “مترين”، 

عن دعم و��شنطن �لقوّي لهذه �جلزيرة.
جمموعة  عن  للحديث  منه  كبري�  ج��زء�  �س  خ�شّ خطاب  ويف 
�ملتحدة  �لواليات  �أّن  �أو�شنت  �أّكد  �لتي مُتّثلها بكني،  �لتحّديات 

تبقى ملتزمة دعم “قدرة تايو�ن على �لدفاع عن نف�شها«.
ويف حديثه خال منتدى للدفاع �لوطني ُنّظم يف مكتبة ريغان 
�لدفاع على  وزير  �شّدد  بكاليفورنيا،  فايل  �شيمي  �لرئا�شّية يف 
بني  و�لقَيم”  �مل�شالح  �شعيَدي  على  �حلقيقّية  “�الختافات 

“�أّننا  �شّدد جم��ّدد� على  �الأم��ريك��ي  �لدفاع  وزي��ر  لكّن  �لعاملي. 
ال نبحث عن مو�جهة �أو �شر�ع نحن ال نبحث عن حرب باردة 

جديدة �أو عامل مق�ّشم �إىل كتل جامدة«.
و�أّكد �أّن �لواليات �ملتحدة �شتعمل، يف مو�جهة �لتحّدي �ل�شيني، 
على تعميق عاقاتها مع �لدول �ل�شديقة يف �ملنطقة، ال �شّيما 

عرب مناور�ت ع�شكرّية م�شرتكة.
بال�شني  �ملتمثلة  ل�شيا�شتنا  خمل�شني  “�شنبقى  �أو�شنت  وتابع 
�لو�حدة، ولالتز�مات �ملقطوعة لدعم قدرة تايو�ن على �لدفاع 
عن نف�شها، مع �حلفاظ على قدرتنا على مقاومة �أّي ��شتخد�م 

للقّوة من �شاأنه تعري�س �شامة �شعب تايو�ن للخطر«.
يتعنّي  مقاطعة  ت��اي��و�ن  �ل�شيوعية  �ل�����ش��ني  ح��ك��وم��ة  وت��ع��ت��رب 

توحيدها مع �لرب �لرئي�شي، بالقّوة �إذ� لزم �الأمر.

اأو�سنت : العمليات الع�سكرية ال�سينية قرب تايوان »مترين« 

 وب���ال���ن�������ش���ب���ة مل��������اري دوم�����ول�����ني، 
و�لباحثة،  �ل�شابقة،  �لدبلوما�شية 
�لو��شعة  �أوروب����ا  برنامج  وم��دي��رة 
للعاقات  �الأوروب�������ي  �مل��ج��ل�����س  يف 
�خل���ارج���ي���ة، ف����اإن �ل�����ش��غ��ط �لذي 
مت���ار����ش���ه رو����ش���ي���ا ع��ل��ى �أوك���ر�ن���ي���ا 
�أخ��رى، �إىل  �أم��ور  يهدف، من بني 

�ختبار ردود �لفعل �لغربية.
   *ح��ّذر وزي��ر �خلارجية �لرو�شي 
من  �خلمي�س،  الف���روف،  �شريجي 
�ملو�جهة  كابو�س  “�شيناريو  ع��ودة 
�لع�شكرية” مع �أوكر�نيا... بر�أيك 
يف  فعله  رد  �لغرب  �شيرتجم  كيف 

�شورة �ل�شر�ع؟
�شريجي  �أ����ش���ار  - يف حت���ذي���ره،     
ياأتي  لن  �لهجوم  �أن  �إىل  الف��روف 
من �جلانب �لرو�شي. ومع ذلك، يف 
�أوكر�ين،  رو�شي  نز�ع  حدوث  حال 
بالهجوم  �شيبد�أ  م��ن  معرفة  ف��اإن 
�شيكون له تاأثري كبري على كيفية 
�ل��غ��رب��ي��ة للرد  �ل������دول  ت��خ��ط��ي��ط 
عليه، �أي: هل هو �عتد�ء رو�شي، �أم 
ع�شكري  عمل  على  رو�شي  فعل  رد 
من قبل �أوكر�نيا؟ �شتوؤثر �الإجابة 
على هذ� �ل�شوؤ�ل ب�شكل كبري على 
ميكن  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملناق�شات 

�تخاذها بعد ذلك.
�ل��ه��ج��وم، فمن  ب���د�أت رو�شيا  �إذ�     
�مل��رج��ح �أن ي��زي��د م��ن �ح��ت��م��ال رد 
ذل�����ك، فلي�س  ف��ع��ل غ���رب���ي. وم����ع 
�لغربية  �ل������دول  �أن  �مل����وؤك����د  م���ن 
���ش��ت��ق��رر �ال���ش��ت��ب��اك ع�����ش��ك��رًي��ا �إىل 
�إر�شال  �شيكون  �أوك���ر�ن���ي���ا.  ج��ان��ب 
ملو�جهة هجوم  �أوكر�نيا  �إىل  قو�ت 
�أن  �أعتقد  وال  �شعًبا،  ق��ر�ًر�  رو�شي 
هذه  يف  �لتفكري  يريد  �شخ�س  �أي 
�لفر�شية. لكن يجب علينا جميًعا 
�لهجوم  الأن  ح����ذري����ن،  ن��ظ��ل  �أن 

حدًثا  �شيكون  رو�شيا  ت�شنه  �ل��ذي 
�أنه  ��شتبعاد  مهًما بحيث ال ميكن 
رد ع�شكري  رغ��ب��ة يف  �إىل  ���ش��ي��وؤدي 

من جانب بع�س �لدول �لغربية.
م����ن����اور�ت  �أج����ري����ت  �أن  *����ش���ب���ق     
�أوكر�نيا  ب��ني  م�شرتكة  ع�شكرية 
وح���ل���ف ���ش��م��ال �الأط���ل�������ش���ي. م���اذ� 
�الأطل�شي  �حللف  فعل  رد  �شيكون 

يف حال هجوم رو�شي؟
ل���ل���دول  �ج����ت����م����اع  خ����ت����ام  يف   -    
�لثاثاء،  �لناتو،  �أعلن  �الأع�شاء، 
م�شتقبلي  رو���ش��ي  ع���دو�ن  “�أي  �أن 
باهظ  ����ش���ي���ك���ون  �أوك����ر�ن����ي����ا  ����ش���د 
�ل����ث����م����ن، و����ش���ت���ك���ون ل�����ه ع���و�ق���ب 
خطرية  و�ق���ت�������ش���ادي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
يجب  ذل����ك،  وم���ع  رو�شيا”.  ع��ل��ى 
�ملادة  تفعيل  �أن  مفهوماً  يكون  �أن 
�الأطل�شي  ���ش��م��ال  م��ع��اه��دة  م��ن   5
على  �لهجوم  �أن  على  تن�س  -�لتي 
�أحد �أع�شاء �حللف ي�شكل هجوًما 
على جميع �الأع�شاء �الآخرين -لن 
لي�شت  �أوكر�نيا  الأن  ممكًنا،  يكون 
وبالتايل،  �ل��ن��ات��و.  م��ن حلف  ج��زًء 

بايدن وبوتني �أن يقّلل من م�شتوى 
�لتوتر؟

   - ناأمل ذلك، ولكن توجد يف ر�أيي 
�شيناق�س  ناحية،  م��ن  �شعوبتان: 
�لدول  �أم��ن  و�لرو�س  �الأمريكيون 
�لدول  م�����ش��ارك��ة  دون  �الأوروب����ي����ة، 
�الأوروب����ي����ة، �الأم����ر �ل���ذي ال يز�ل 
بالن�شبة  �ل�����ش��يء  ب��ع�����س  حم��رًج��ا 
ل��ه��م. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى، تطالب 
رو����ش���ي���ا ب�����ش��م��ان��ات م��ك��ت��وب��ة ب���اأن 
يف  �لناتو  �إىل  تن�شم  لن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�مل�شتقبل، و�أنه لن يكون الأي دولة 
�لع�شكري  �لناتو هيكل للتعاون  يف 

مع �أوكر�نيا.
يتمكن  ل�����ن  ����ش���م���ان���ة  وه��������ذه     
�الأم���ري���ك���ي���ون ع��ل��ى �الأرج�������ح من 
�إعطائها لهم. عاوة على ذلك، ال 
ميكن الأحد �أن ميلي على �أوكر�نيا 
ت�شلكه،  �أن  ينبغي  �ل���ذي  �الجت����اه 
للتخلي  خطط  �أي  لديها  ولي�س 
عن ع�شوية �لناتو. لكل هذ� نتوقع 

�أن يو��شل �لرو�س �ل�شغط.
هناك  ه���ل  �ل�������ش���ي���اق،  ه����ذ�     *يف 

حمتمل  ع�شكري  فعل  رد  �أي  ف��اإن 
�شيكون، يف كل �الحو�ل، خارج �إطار 

هذه �ملعاهدة.
�إج����م����اع     و����ش���ي���ف���رت����س وج�������ود 
ب��ني ج��م��ي��ع �أع�����ش��اء �حل��ل��ف حول 
ه���ذه �مل�����ش��األ��ة... ب��ل��وغ ذل���ك لي�س 
يف  �ل�شعب  م��ن  ول��ك��ن  م�شتحيا، 
هذه �ملرحلة حتديد ما �إذ� كان مثل 
�الإج��م��اع �شيوجد. و�الأرج���ح،  ه��ذ� 
عقوبات  يف  ���ش��ي��ت��م��ّث��ل  ف��ع��ل  رد  �ن 
�قت�شادية و�شيا�شية قا�شية للغاية 
ترى  �أن  ي�شتبعد  وال  رو�شيا.  �شد 
دعم  تقدمي  �شرورة  �ل��دول  بع�س 
ع�����ش��ك��ري الأوك���ر�ن���ي���ا، ع��ل��ى �الأق���ل 
هذ�  �أن  و�الأرج�����ح،  رم����زي.  ب�شكل 
�لدعم �لع�شكري �شياأتي من خال 
�الأ�شلحة  و�إم����������د�د�ت  �ل���ت���دري���ب 
و�ملعد�ت، لكن دون تدخل ع�شكري 

مبا�شر.
   *عام 2014، ��شتبعد �لغرب �أي 

تدخل ع�شكري يف �أوكر�نيا ...
   - فعا، ومع ذلك، جتدر �الإ�شارة 
�إىل �أننا كنا عام 2014، يف و�شع 

يكون خاطًئا جزئًيا.
�أن���ه ل��ن يتدخل     *�إذ� ملّ��ح �ل��غ��رب 
�أال  �أوكر�نيا،  عن  للدفاع  ع�شكرًيا 

يجازف باإطاق �لعنان لبوتني؟
   - �إنها خماطرة، لكن يف �لو�قع ال 
يوجد حّل جّيد. �إذ� قال �لغرب �إنه 
لن يتدخل، ف�شيوؤكد �الفرت��شات 
�شتعتربها  و�ل����ت����ي  �ل����رو�����ش����ي����ة، 
لفعل  �أخ�شر  �شوء  مبثابة  رو�شيا 
م��ا ت��ري��د. ل��ك��ن ع��ل��ى �ل��ع��ك�����س من 
�شيتدخل  �إنه  �لغرب  �إذ� قال  ذلك، 
�أوكر�نيا،  ع���ن  ل��ل��دف��اع  ع�����ش��ك��رًي��ا 
ف�شيزيد �ل�شغط ويزيد من خطر 
مقتنعون  �ل���رو����س  �ن  �لت�شعيد. 
باأن هناك حماولة من قبل �لناتو 
�أوكر�نيا.  يف  ق���دم  م��وط��ئ  لك�شب 
�جتاههم،  يف  ذه��ب��ن��ا  ك��ل��م��ا  ل��ذل��ك 
ز�د جنون �لعظمة لديهم. يف هذه 
�لع�شكري  ف���اإن �خل��ط��اب  �مل��رح��ل��ة، 
ح����ول ه����ذه �ل��ق�����ش��ي��ة، ل���ن ي����وؤدي 
�إال �إىل و���ش��ع ت��ك��ون �خل�����ش��ارة من 

ن�شيب �لطرفني.
�ملقبل بني  ل��ل��ح��و�ر     *ه��ل ميكن 

خمتلف متاًما، الأن درجة �لتقارب 
�لغربية  و�ل������دول  �أوك���ر�ن���ي���ا  ب���ني 
و�ليوم،  بكثري.  �أهمية  �أق��ل  كانت 
�لعاقات مع �أوكر�نيا �أكر كثافة، 
�ململكة  ومت و�شع تعاون ع�شكري: 
�ملثال،  �شبيل  على  وك��ن��د�،  �ملتحدة 
ن�شطتان للغاية يف جمال �لتدريب 
ا  �أي�شً ن�شطة  وت��رك��ي��ا  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
على �مل�شتوى �لع�شكري �ل�شناعي، 
�لتدخل  ��شتبعاد  حقيقة  ف��اإن  ل��ذ� 
تعني  ال   2014 ع���ام  �ل��ع�����ش��ك��ري 
نف�شه  ه��و  �شيكون  �أن���ه  ب��ال�����ش��رورة 

�ليوم.
   *هل �أن ت�شعيد بوتني ل�شغوطه 
على �أوكر�نيا يف �الأ�شابيع �الأخرية، 
طريقة الختبار رد �لفعل �لغربي؟

�أن  �أع���ت���ق���د  �الإط��������اق.  ع��ل��ى   -   
�لغرب  �أن  ه��ي  �ل���رو����س  ح�����ش��اب��ات 
�أوكر�نيا  دع��م  ح��د  �إىل  يذهب  ل��ن 
�شتحتفظ  وب���ال���ت���ايل  ع�����ش��ك��رًي��ا، 
على  ع�شكرية  باأ�شبقية  م��و���ش��ك��و 
ك��ي��ي��ف يف ح���ال ن�����ش��وب ����ش���ر�ع. يف 
و�شيلة  �ل�شغط  هذ�  يعّد  �لنهاية، 

جل��ع��ل �الأوك���ر�ن���ي���ني ي�����ش��ّك��ك��ون يف 
�ل����دول  �أن  �إظ���ه���ار  �ل���غ���رب:  دع����م 
�النخر�ط  يف  ���ش��ت��رتدد  �ل��غ��رب��ي��ة 
�العتماد  ميكن  ال  و�أن���ه  ع�شكريا، 

عليها، على عك�س رو�شيا.
�شبكة  �أن  �أع���ت���ق���د  ذل�����ك،  وم����ع     
جزئًيا.  خاطئة  �لرو�شية  �ل��ق��ر�ءة 
ي�����ش��ت��خ��ف �ل����رو�����س ب����درج����ة عدم 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة �ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ه��ا يف 
تقدير  يف  وي��ب��ال��غ��ون  �أوك����ر�ن����ي����ا، 
لدى  به  يتمتعون  �ل��ذي  �لتعاطف 
�ل�����ش��ك��ان �ل��ن��اط��ق��ني ب��ال��رو���ش��ي��ة يف 
يعترب  �ل����و�ق����ع،  يف  �ل���ب���ل���د.  ذل����ك 
�أوكر�نيني قبل كل  �أنف�شهم  هوؤالء 
��دم��و� مت��اًم��ا مثل  ���ش��يء، وق���د ���شُ
جزيرة  �شبه  ب�شم  �ل�����ش��ك��ان  ب��اق��ي 
دونبا�س.  ��شتقر�ر  وزعزعة  �لقرم 
�ل��و���ش��ع �حلايل  �أم���ر يجعل  وه���ذ� 
�أك�����ر خ����ط����ورة: ل��ي�����س ف��ق��ط الن 
نو�يا رو�شيا غري معروفة بو�شوح، 
�لتقدير  �شوء  �ليها  ولكن ين�شاف 
للرو�س  �أن  �أي  م��رج��ح،  كاحتمال 
رمبا  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  للو�شع  حتليا 

م�شد�قية يف �لقول بهجوم رو�شي 
على �ملدى �لق�شري �أو �ملتو�شط؟

�ل�شوؤ�ل،  ه���ذ�  ع��ل��ى  ل��اإج��اب��ة   -    
ه��ن��اك �ل��ع��دي��د م��ن �الأ���ش��ي��اء �لتي 
ب��د�ي��ة، �شيكون  ي��ج��ب م��ر�ع��ات��ه��ا. 
على  للغاية  مكلًفا  رو���ش��ي��ا  ه��ج��وم 
�شيثري  الأن����ه  �وال،  ج��ب��ه��ات:  ع���دة 
ولو  �لغربية،  �ل���دول  م��ن  فعل  رد 
ثانياً،  فقط.  �لعقوبات  خال  من 
ي�شت�شلمو�.  ل��ن  �الأوك��ر�ن��ي��ني  الأن 
وب����ال����ت����ايل، ف�������اإن �حل����ف����اظ على 
���ش��ي��ط��رة رو���ش��ي��ة ع��ل��ى �الأر�����ش���ي 
��شتثماًر�  �شيتطلب  �الأوك���ر�ن���ي���ة 
ع�شكرًيا كبرًي� للغاية، يف مو�جهة 
قو�ت م�شلحة �أوكر�نية منت ب�شكل 
وهي   ،2014 ع�����ام  م���ن���ذ  ك���ب���ري 
عدًد�  �أك��ر  وج��ه �خل�شو�س،  على 

و�أف�شل جتهيًز�.
   يف �لو�قع، �شيكون هناك �شحايا 
����ا م����ن �جل����ان����ب �ل���رو����ش���ي،  �أي���������شً
�ل��ذي �شيرتتب عليه تكلفة  �الأم��ر 
لفادميري  د�خ����ل����ي����ة  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 
بوتني. لذلك �شيكون من �ل�شعب 
�لع�شكري  �ل���ت���دخ���ل  ه����ذ�  ت���ربي���ر 
ل��ل��ر�أي �ل��ع��ام �ل��رو���ش��ي. م��ن جهة 
�خرى، فاإن �لتو�شيح لنف�س �لر�أي 
تخو�س  رو�شيا  باأن  �لرو�شي  �لعام 
ح��رًب��ا ���ش��د �الأوك���ر�ن���ي���ني، �لذين 
نف�شها  �لرو�شية  �لدعاية  قدمتهم 
�إد�رة  ك�شعب �شقيق ل�شنو�ت، يعّقد 
ه����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ب�����ش��ك��ل �أك�����رب. لذ� 
�لتدخل  �شيناريو  �أن  يل  ي��ب��دو  ال 
�ل��ع�����ش��ك��ري �ل��رو���ش��ي ه���و �الأرج����ح 
على �ملدى �لق�شري. لكن يف �لوقت 
�لتوتر و�شل  ، فاإن م�شتوى  نف�شه 
��شتبعاد  معها  درج��ة ال ميكن  �إىل 

ت�شعيد على �ملدى �ملتو�شط.
عن الك�شربي�س

يف �شورة اندالع النزاع:

رو�سيا -اأوكرانيا: التدخل الع�سكري الغربي غري موؤكد...!
 يهدف ال�شغط اإىل جعل االأوكرانيني ي�شككون يف دعم الغرب لهم 

•• الفجر -خرية ال�شيباين
التوتر  ت�شاعد  لكن  اأبـــًدا،  مــوؤكــد  غــر  ــواأ  ــش االأ�    
االأ�شابيع  يف  جــًدا.  حقيقي  واأوكرانيا  رو�شيا  بني 
تتهم  حيث  جديد  م�شتوى  اإىل  �شل  وقد  االأخــرة، 
األف جندي على   115 كييف مو�شكو بن�شر حوايل 
وقوع  من  املخاوف  يثر  مما  البلدين،  بني  احلــدود 
هجوم. يف لقاء مع وزير اخلارجية الرو�شي �شرجي 
الفروف يوم اخلمي�س املا�شي جّدد وزير اخلارجية 
االأمريكي اأنطوين بلينكني خماوفه، قائال اإنه “قلق 
على  العدوان  من  ملزيد  رو�شيا  خطط  ب�شاأن  للغاية 

اأوكرانيا”.

احلفاظ على �شيطرة رو�شية على االأرا�شي 
االأوكرانية يتطلب ا�شتثماًرا ع�شكرًيا كبًرا للغاية

ال ميكن ا�ستبعاد ت�سعيد ع�سكري على احلدود 
الرو�س���ية االأوكراني���ة على امل��دى املتو�س��ط

�شقوط �شحايا من اجلانب الرو�شي، �شيرتتب 
عليه تكلفة �شيا�شية داخلية لفالدمير بوتني

�خل�شارة �ل�شيا�شية �لد�خلية لبوتني و�ردة�لناتو لن يتدخل وفق �لبند �خلام�س

�جلي�س �الوكر�ين تطور قيا�شا 2014

ـــــل  ـــــي ـــــع ـــــف ت
من   5 ــــــادة  امل
�شمال  معاهدة 
لن  االأطــلــ�ــشــي 
ممكًنا،  يــكــون 
اأوكرانيا  الأن 
جـــزًءا  لي�شت 
من حلف الناتو

جنود رو�س ي�شاركون يف مترين �إنز�ل برمائي على �شاحل �لبحر �الأ�شود بالقرب من �شل�شلة جبال �أوبوك ، �لقرم

نيوزويك: نواب اأمريكيون تخلوا عن اأملهم بتعديل اإيران �سلوكها •• وا�شنطن-وكاالت

�ل��ن��و�ب م��ا عادو�  م��ن زم��ائ��ه  ك��ث��ري�ً  �أن  ب��و  �ل�شابق تيد  �لقا�شي و�ل��ن��ائ��ب  ذك��ر 
م�شدقني لفكرة �أن �لنظام �الإير�ين �شيغري �شلوكه مبفرده.

�لنووي  �التفاق  �إحياء  �إع��ادة  مفاو�شات  �أن  “نيوزويك”  مبجلة  مقال  يف  ور�أى 
�إي��ر�ن ن�شاطاتها �خلبيثة موؤخر�ً. لقد  زي��ادة  �لرغم من  ��شتوؤنفت يف فيينا على 
تدريبات  وق���ادت  عمان  خليج  يف  نفطية  ناقلة  �ملا�شي  �ل�شهر  ط��ه��ر�ن  �حتجزت 
ع�شكرية �شاملة م�شتعر�شة �أ�شواًل ع�شكرية خمتلفة مبا فيها م�شرّي�ت �نتحارية 
�لعر�قي م�شطفى  �ل��وزر�ء  رئي�س  �غتيال  ��شُتخدمت يف حماولة  �لتي  تلك  مثل 

�لكاظمي.
�الإي��ر�ن��ي��ة حممد  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ملنظمة  �جل��دي��د  �لرئي�س  تفاخر  وم���وؤخ���ر�ً، 
�إ�شامي باأن باده متتعت مبخزونات من �ليور�نيوم �لعايل �لتخ�شيب �أكرب من 
تقدير�ت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف تقريرها �لف�شلي �الأخري. لقد عني 
�لرئي�س �الإير�ين �بر�هيم رئي�شي �إ�شامي يف من�شبه على �أ�شا�س �أنه �شي�شتعدي 
من  و�ح��د  �شوى  �إ�شامي  ولي�س  �ل��ن��ووي.  �الت��ف��اق  ويقو�س  �لغربيني  �خل�شوم 

لقد تخلى �لعديد من زماء بو عن مفهوم �أن �شلوك �إير�ن �شيتغري عرب جهود 
م�شوؤوليها و�أدركو� �أن تغيري�ً كهذ� �شياأتي على �الأرجح من �ملجموعات �لنا�شطة 
د�خل �ملجتمع �الإير�ين. خال حما�شرة يف و��شنطن ُعقدت �ل�شهر �ملا�شي، و�شف 
كغاية  �لرئا�شة  �إىل  رئي�شي  و�شول  بن�س  مايك  �ل�شابق  �الأمريكي  �لرئي�س  نائب 
يبقى �شامتاً”.  �إي��ر�ن كي  �شعب  �لد�خلية وترهيب  �ملعار�شة  “�شحق  �إىل  هادفة 
“�إ�شارة �إىل �شعف  �أن �ختيار رئي�س مت�شدد �إىل هذ� �حلد هو  �أي�شاً  لكنه الحظ 
�لتي  �الأك��اذي��ب  �أك��رب  من  “و�حد�ً  �أن  بن�س  و�أ���ش��اف  �ملتز�يدين”.  �لنظام  وياأ�س 
باعها �لنظام �حلاكم للعامل هو �أنه ال بديل عنه. لكْن هنالك بديل – منظم جد�ً، 
يدعى منظمة جماهدي  �شعبياً  ب�شكل مثايل ومدعوم  بالكامل، وموؤهل  م�شتعد 

خلق«.
�إن���ه تعامل م��ع ه��ذه �حل��رك��ة خ��ال �شنو�ته يف  �إذ  ف��ك��رت��ه،  ب��و بن�س يف  وي��و�ف��ق 

�ملعينني �لكر �لذين يج�شدون �ملوقف �لفائق �لت�شدد لاإد�رة �لرئا�شية �جلديدة 
يف �إير�ن، وفقاً لبو.

�إن �شمعة و�شلوك رئي�شي يجعان من �ل�شعب جد�ً مقاربة �الإعان عن �لعودة 
�إىل �ملحادثات �لنووية ب�شكل جدي. بينما يتوق بع�س �شناع �ل�شيا�شة �الأمريكيني 
�أن �حلكومة �الإي��ر�ن��ي��ة �جل��دي��دة تبدي  �إىل  ك��اإ���ش��ارة  �ل��ت��ط��ور�ت يف فيينا  ل��روؤي��ة 
من  ذل��ك  ر�أو�  لقد  �أف�شل.  ب�شكل  �الأم��ر  يدركون  معظمهم  ف��اإن  تعاونية،  ميواًل 
�لنتيجة. طو�ل خدمته يف �لكونغر�س على مدى  قبل ويعلمون ما �شتكون عليه 
�مل�شوؤولون  حظي خالها  �لتي  �مل��ر�ت  من  يح�شى  ال  ع��دد�ً  بو  �شاهد  عاماً،   14
مو�قف  باتباع  الحقاً  يقومو�  �أن  قبل  �ملعتدل  �شلوكهم  على  باإ�شادة  �الإي��ر�ن��ي��ون 
وقمع  �ل��دويل  �الأم��ن  وتقوي�س  �لغربية  �مل�شالح  تهديد  �ملت�شددة عرب  �أ�شافهم 

�شعبهم ب�شدة.

�آن  �لكاتب،  �ملعار�شة مرمي رجوي. بح�شب  بزعيمة  �شخ�شياً  و�لتقى  �لكونغر�س 
�الأو�ن كي ت�شتثمر �لواليات �ملتحدة يف �ل�شركاء �حلقيقيني د�خل �إير�ن عو�شاً عن 
وجوه �لنظام غري �ل�شعبية. يف يناير )كانون �لثاين( 2018، �نت�شرت تظاهر�ت 
�شاملة يف �إير�ن على �متد�د �أكر من 100 مدينة وبلدة. و�شاركت قر�بة 200 
منطقة يف تظاهر�ت نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2019. يف كلتا �حلالتني، �أطلق 
على  و”�ملت�شددين”  “�الإ�شاحيني”  �ملتظاهرون �شعار�ت مناه�شة لل�شيا�شيني 
�أنهم وجهان لعملة و�حدة. وتوقعت رجوي �ل�شهر �ملا�شي �أن تت�شم حكومة رئي�شي 

بزيادة غري م�شبوقة يف “�لعدو�نية و�لعد�ء” بني �لنظام �الإير�ين و�شعبه.
ر�أى بو �أن هذ� �لعد�ء كان ظاهر�ً ب�شكل كامل يف �النتخابات �لتي �أو�شلت رئي�شي 
�شنة  �لت�شريعية  �النتخابات  يف  كما   ،2021 )ح��زي��ر�ن(  يونيو  يف  �ل�شلطة  �إىل 
2020. قاد �ل�شعب �الإي��ر�ين مقاطعة و��شعة لانتخابات من �أجل �إظهار عدم 
�أقل  �أدىل  ر�شاه عن �ل�شيا�شيني �لذين تختارهم طهر�ن. وفقاً لبع�س �لتقارير، 
�لعملية  باأ�شو�تهم ل�شالح رئي�شي. وتفادى معظمهم  �لناخبني  %10 من  من 
�أور�قاً ملغاة يف �شناديق  �النتخابية �ل�شورية بالكامل بينما و�شع �لبع�س عمد�ً 

�القرت�ع.



االثنني   6  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13409  
Monday     6   December   2021   -  Issue No   13409

11

عربي ودويل

حتقيق  بفتح  �ل��رب�زي��ل  يف  �لعليا  �لفدر�لية  �ملحكمة  يف  قا�س  �أم��ر 
يف  كاذبة  معلومات  لن�شره  بول�شونارو  جايري  �لرئي�س  بحق  جديد 

مقطع فيديو يربط بني �للقاح �مل�شاد لكوفيد ومر�س �الإيدز.
هيئة  �أعلى  ع�شو  مور�ي�س،  دي  �ألك�شندر  �لقا�شي  ق��ر�ر  وي�شتجيب 
يف  �تهمت  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  جلنة  م��ن  لطلب  بر�زيلية،  ق�شائية 
بارتكاب جر�ئم خطرية خال  �لباد  رئي�س  �الأول-�أكتوبر  ت�شرين 
بحق  ُفِتحت  �أخ���رى  حتقيقات  خم�شة  �إىل  �ل��ق��ر�ر  وُي�شاف  �ل��وب��اء. 

بول�شونارو  دون �أن ت�شل �إىل نتيجة حتى �الآن.
ويتعلق مو�شوع هذ� �لتحقيق �جلديد مبقطع فيديو ي�شت�شهد فيه 
ر�شمية  �أنها  ُيفرت�س  حكومية  بتقارير  �ملتطرف  �ليميني  �لرئي�س 
�لذين مت تطعيمهم  �الأ�شخا�س  �أن  “ت�شري” �إىل  �ملتحدة  �ململكة  يف 
“�أ�شرع بكثري  بالكامل �شد فريو�س كورونا يطورون مر�س �الإي��دز 
م��ن �مل��ت��وق��ع«. ل��ك��ن �حل��ك��وم��ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ك���دت خل��دم��ة تق�شي 

�حلقائق يف وكالة فر�ن�س بر�س �أن هذه �ملعلومة غري �شحيحة.
طبية  ومنظمات  �ملعدية،  لاأمر��س  �لرب�زيلية  �جلمعية  نفت  كما 
�أخ�����رى، ���ش��ح��ة ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ة. ومت ���ش��ح��ب �ل��ف��ي��دي��و م��ن من�شات 
في�شبوك و�إن�شتغر�م ويوتيوب. كما قررت من�شة �لفيديو تعليق قناة 
فتح  �لعليا  �ملحكمة  قررت  �آب-�أغ�شط�س،  �أ�شبوع. يف  ملدة  بول�شونارو 
بنظام  تتعلق  ق�شية  “�لت�شهري” يف  ب�شبب  بول�شونارو  �شد  حتقيق 

�لت�شويت �الإلكرتوين �لرب�زيلي.

�أُرغمت  رو�شية  رك��اب  ط��ائ��رة  �أن  �الأح���د  �لرو�شية  �ل�شلطات  �أف���ادت 
�شمال  حل��ل��ف  ت��اب��ع��ة  جت�ش�س  ط��ائ��رة  لتجّنب  م�����ش��اره��ا  تغيري  ع��ل��ى 
�لبحر  ف��وق  �مل��ق��رر  رحلتها  م�شار  تعرب  ك��ان��ت  )�ل��ن��ات��و(  �الأط��ل�����ش��ي 
م�شاء  �لرو�شية  �لفدر�لية  �جل��وي  �لنقل  هيئة  و�أو�شحت  �الأ���ش��ود. 
�أن  �لرو�شية،  “�نرتفاك�س”  �أنباء  �ل�شبت، وفق ما نقلت عنها وكالة 
�ملقرر  �مل�شار  وع��ربت  �شريع”  ب�شكل  “�نخف�شت  �لتج�ش�س  طائرة 
كانت متوّجهة  �لتي  “�يروفلوت”  ل�شركة  �لتابعة  �يربا�س  لطائرة 
ا. وقالت �لهيئة  من تل �أبيب �إىل مو�شكو وعلى متنها 142 �شخ�شً
م�شيفًة  فور�”،  و�رتفاعها  �لتجارية  �لطائرة  �جّت���اه  تعديل  “مّت 
�ملر�قبني �جلويني.  ر�شائل  ي��رّد على  �لتج�ش�س مل  �أن طاقم طائرة 
مرت   500 �نخف�شت  �لرو�شية  �لطائرة  ف��اإن  �نرتفاك�س،  بح�شب 
�الأخرية  روؤي��ة  من  متكنا  وطياَريها  �ال�شتطاع  طائرة  عن  لتبتعد 
�لقيادة. وغرّيت طائرة خا�شة كانت مّتجهة من منتجع  من قمرة 
طائرة  ب�شبب  م�شارها  �شكوبيي،  �إىل  �ل��رو���ش��ي  �ل��ب��ح��ري  �شوت�شي 
“�لن�شاط  �إن  �لهيئة  �لنقل �جلوي. وقالت  �لتج�ش�س، بح�شب هيئة 
�ملتز�يد للطائر�ت �لتابعة للناتو قرب �حلدود مع رو�شيا )...( يخلق 
�أنها  م�شيفًة  خطر وقوع حو�دث خطرية تتعلق بطائر�ت مدنية”، 
د �لدولة �لتي تتبع  “�شتحتّج” عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية. مل حُتدَّ
�إليها طائرة �لتج�ش�س. لكن طائر�ت مقاتلة رو�شية �أُر�شلت �جلمعة 
�أمريكيتني،  ��شتطاع  طائرَتي  ملو�كبة  �الأ���ش��ود  �لبحر  منطقة  �إىل 

بح�شب و�شائل �إعام رو�شية.

قتلت قو�ت �الأمن �لهندية 13 مدنيا يف والية ناغاالند ب�شمال �شرق 
�شاحنة ويف وقت الحق على ح�شد  �لنار على  �أطلقت  �أن  �لباد بعد 

جتمع �حتجاجا على �لهجوم، ح�شبما ذكرت �ل�شرطة �أم�س �الأحد.
وقال �ل�شابط يف �شرطة ناغاالند �شانديب �إم تامغادجي �إن �إطاق 
�لنار وقع �ل�شبت يف قرية �أوتينغ يف �إقليم مون بالقرب من �حلدود 
متوتر جد�  باأكمله  م��ون  �إقليم  يف  “�لو�شع  �أن  و�أ���ش��اف  بورما.  مع 

مو�شحا �أنه “تاأكد مقتل 13 �شخ�شا ». حاليا”، 
قو�ت  ن�شبته  كمني  يف  قتلو�  عمال  �شتة  �أن  نف�شه  �مل�شدر  و�أو���ش��ح 

�الأمن بينما كانو� عائدين ب�شاحنة من قرية �أوتينغ.
وتوجهو�  يبحثون عنهم، على �جلثث  كانو�  لل�شحايا  �أقرباء  وعر 
�مل�شوؤول يف �ل�شرطة  �إىل مقر قو�ت �الأمن لطلب تو�شيحات. وقال 
�لنار  �الأم��ن  �ندلعت مو�جهة بني �لطرفني وفتحت قو�ت  “عندها 

وقتلت �شبعة �أ�شخا�س �آخرين«.
“معلومات  �أ�شا�س  �أنه حتّرك على  بيان  �لهندي يف  و�أو�شح �جلي�س 
و�أنه كان ياحق يف �لو�قع جمموعة متمردين  تتمتع بال�شدقية” 

تن�شط يف �ملنطقة.

عوا�شم

برازيليا

مو�شكو

نيودلهي

املك�سيك تعتزم بدء
 حملة اللقاحات املعززة 

•• مك�شيكو-اأ ف ب

�إعطاء  �شيتّم  �أّن���ه  �أوب����ر�دور  لوبيز  مانويل  �أن��دري�����س  �ملك�شيكي  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
�لذين  لاأ�شخا�س  �ملقبلة  �الأّي���ام  يف  كوفيد-19  لقاحات  م��ن  م��ع��ّززة  جرعة 
وبعد  �ل�شتاء  ف�شل  لبد�ية  حت�ّشبا  �ملك�شيك،  يف  عاما   65 عن  �أعمارهم  تزيد 
يف  �أوب���ر�دور  لوبيز  وق��ال  �لباد.  يف  �أوميكرون  باملتحّورة  �إ�شابة  �أّول  �كت�شاف 
موؤمتر �شحايف “من �ملحتمل جد� �أن نبد�أ �لتطعيمات �ملعززة �لثاثاء �ملقبل” 
لكبار �ل�شن. و�أ�شاف “�شنكّثف �لتطعيم الأّنه ثُبت �أّنه مفيد”. وحتّدث �لرئي�س 
�لي�شاري عن �ملتحّورة �أوميكرون، قائا “�شعر �لنا�س باخلوف، و�القت�شاد تاأّثر 
قبل  �ملالّية«.  �الأ���ش��و�ق  يف  وتوّتر  �لعملة  قيمة  يف  �نخفا�س  هناك  ك��ان  �أي�شا. 
باملتحّورة �جلديدة  �إ�شابة  �أّول  ر�شد  �أّك��دت  قد  �ل�شّحية  �ل�شلطات  كانت  يوم، 
يف �ملك�شيك، لدى رجل جنوب �إفريقي يبلغ من �لعمر 51 عاما و�شل يف 21 
هوغو  �ملك�شيكّية  �ل�شّحة  وز�رة  يف  �مل�����ش��وؤول  وق��ال  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب.  ت�شرين 
لوبيز-غاتيل ر�مرييز �إّن �إغاق �حلدود وعرقلة حركة �الأ�شخا�س و�لب�شائع 
 126 “لي�س �إجر�ًء مفيد� الحتو�ء �ملتحّور�ت«. و�ملك�شيك �لبالغ عدد �شّكانها 
مليون ن�شمة، هي ر�بع دولة كبرية يف �لقاّرة �الأمريكّية تتاأّثر باأوميكرون بعد 
كند� و�لواليات �ملتحدة و�لرب�زيل. كما �أعلنت ت�شيلي �ل�شبت �أّنها ر�شدت �أّول 
 25 �أر��شيها لدى م�شافر و�شل من غانا يف  �أوميكرون على  �إ�شابة باملتحّورة 

ت�شرين �لثاين/نوفمرب.

اإيطاليا واأزمة ليبيا.. تقارب لتفادي ما حذر منه معمر القذايف

�سحف عربية : مفاو�سات فيينا اإىل طريق م�سدود

 بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد االأوروبي تغادر فنزويال حاخام ليربايل يف الكني�ست يتحدى احتكار اليهود املت�سددين 
•• كراكا�س-اأ ف ب

�أنها  فنزويا،  يف  عاما   15 منذ  بعثة  �أول  �الأوروب���ي،  لاحتاد  �لتابعة  �النتخابات  مر�قبة  بعثة  �أعلنت 
�شهدت  �إنها  قالت  �لتي  �الإقليمية  �النتخابات  ملر�قبة  هناك  ق�شتها  �أ�شابيع  �شبعة  بعد  �لباد  �شُتغادر 
خمالفات. وقالت �لبعثة �إنها �شُت�شدر تقريرها �لنهائي “�لذي �شيت�شمن تو�شيات للعمليات �النتخابية 
�مل�شتقبلية«. و�أكدت بعثة �ملر�قبة �لتابعة لاحتاد �الأوروبي عند تقدمي تقريرها �الأويل �أنه كانت هناك 
خمالفات عدة يف �لعملية �النتخابية. وقالت �لبعثة �إنه على �لرغم مما و�شفتها باأنها “ظروف �أف�شل” 
مما كانت عليه يف �النتخابات �ل�شابقة، �إال �أنها الحظت “عدم �لتز�م ب�شيادة �لقانون«. و�عتربت رئي�شة 
�لبعثة �إيز�بيل �شانتو�س �أّن “بع�س �لقو�نني �أّثر يف تكافوؤ �لظروف و�لتو�زن و�شفافية �النتخابات«. كان 
�لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س مادورو قد و�شف �الأحد �ملا�شي مر�قبي �الحتاد �الأوروبي �لذين �أتو� �إىل 
�إليها يف  �أ�شارو�  �لتي  �ملخالفات  نافيا  و”جو��شي�س”،  “�أعد�ء”  باأنهم  �ملحلية،  باده ملر�قبة �النتخابات 
تقرير مهمتهم. وقال مادورو “�أولئك �لذين �أتو� كاأعد�ء، وفد جو��شي�س �الحتاد �الأوروبي، مل يجدو� �أّي 

منتقد� تقريرهم “�ملليء باالرجتال و�ملكتوب ب�شكل �شّيئ”.  عن�شر لينتقدو� �لنظام �النتخابي”، 

ع��ن��د �حلاخامات  �ل��ي��ه��ود  �ل�����ش��ك��ان  ب��ني  �ل��ط��اق  �أو 
�ل�شبت  �ل��ع��ام��ة  �مل���و�����ش���ات  �مل��ت�����ش��ددي��ن، وحت��ظ��ر 
وتطبق قو�نني �الأطعمة “�حلال بح�شب �ل�شريعة 
�ليهودية” يف جميع �ملوؤ�ش�شات �لعامة مثل �لوز�ر�ت 

و�ملد�ر�س و�جلي�س وغريها من �ملوؤ�ش�شات.
�نتخب يف  �ل��ذي  عاما(   48( كاريف  �حل��اخ��ام  لكن 
�ل��ع��م��ل �ال�شر�ئيلي،  ر�ي���ة ح���زب  �آذ�ر/م����ار�����س حت��ت 

يتحدى �حتكار �ليهود �ملت�شددين.
يف �لواليات �ملتحدة حيث يعي�س �أكرب عدد من �ليهود 
يهود  �أنهم  يقول معظمهم  �إ�شر�ئيل،  بعد  �لعامل  يف 
تيار�ن غري مت�شددين  ليرب�ليون ومتدينون، وهما 

يدعو�ن �إىل �مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة.

ويوؤكد �لنائب �لذي ي�شع على ر�أ�شه قلن�شوة �شغرية 
ي�شعر  �لباد  �ملتدين يف  “غالبية �جلمهور غري  �أن 

�أنه �أقرب �إلينا كليرب�ليني من �ليهودية �ملت�شددة«.
ويف مكتبه يف �لكني�شت، يو�شح كاريف �أن “�ملو�شوع 
�لوحيد �لذي يتفق عليه �لنا�س من �ليمني و�لي�شار 
باأغلبية �شاحقة يف �إ�شر�ئيل هو �لعاقة بني �لدين 
و�لدولة، �ذ يوؤيد معظم �الإ�شر�ئيليني �لزو�ج �ملدين 
ل�شاة  م�شاحة  و�ق��ام��ة  �ل�شبت  ي��وم  �ل��ع��ام  و�لنقل 

خمتلطة عند حائط �ملبكى«.
وهذ� �ملحامي �لذي يتزعم �حلركة �لدينية �لليرب�لية 
��شر�ئيل، خا�س معركة �لتعددية �لدينية الأكر  يف 

من عقد، قبل �أن ينتقل �إىل �ل�شيا�شة.

•• القد�س-اأ ف ب

�أول ح��اخ��ام ل��ي��رب�يل ينتخب  ي��وؤك��د غ��ل��ع��اد ك��اري��ف 
وكالة  مع  مقابلة  يف  �الإ�شر�ئيلي  �لربملان  يف  ع�شو� 
فر�ن�س بر�س �أنه على �إ�شر�ئيل �إنهاء �حتكار �ليهود 
�ل�شاة  ت�شهيل  �لدينية، وحتى  لل�شوؤون  �ملت�شددين 

�ملختلطة بني �لرجال و�لن�شاء عند حائط �ملبكى.
وم��ن��ذ �ت���ف���اق مت �ل��ت��و���ش��ل �إل���ي���ه ع��ن��د �إن�����ش��اء دولة 
وكبار  غوريون  بن  ديفيد  بني   1948 يف  �إ�شر�ئيل 
�لتيار  �ملت�شددين ��شبحت قو�نني  �ليهود  حاخامات 
�ليهودية حتكم قطاعات كاملة  �الأكر حمافظة يف 
يف �حل��ي��اة �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة. يف �إ���ش��ر�ئ��ي��ل ي��ت��م �ل���زو�ج 

•• عوا�شم-وكاالت

����ش���دد وزي������ر �خل���ارج���ي���ة �الإي����ط����ايل 
�لتحدي  �أن  ع��ل��ى  م��اي��و  دي  ل��وي��ج��ي 
يف  الإيطاليا  بالن�شبة  �إحلاًحا  �الأك��ر 
حتقيق  ه��و  �ملتو�شط  �لبحر  منطقة 

�ال�شتقر�ر يف ليبيا.
موؤمتر  يف  خم��اط��ب��ا  ذك����ر  م��اي��و  دي 
�أم�س  �أول  �أول  �مل��ت��و���ش��ط(  )ح����و�ر�ت 
مبخرجات  روما،  بالعا�شمة  �جلمعة 
ليبيا،  ح��ول  �ل���دويل  باري�س  م��وؤمت��ر 
�ملا�شي،  12 نوفمرب  �نعقد يف  �ل��ذي 
�إىل  �لليبيني  �لفاعلني  دع��ت  و�ل��ت��ي 
�اللتز�م �لبناء بعملية �نتخابية حرة 

ونزيهة و�شاملة وذ�ت م�شد�قية يف �شوء ��شتحقاق 24 
دي�شمرب �جلاري �النتخابي.

�إيطالية  حت��رك��ات  �شهدت  �ملا�شية  �لقليلة  �الأ���ش��اب��ي��ع 
ن�����ش��ط��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �مل�����ش��ت��وي��ات ل��ت��ك��ث��ي��ف �جلهود 
معر�س  ويف  ليبيا،  يف  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ال���ش��ت��ع��ادة  �ل��ر�م��ي��ة 
حديثه للتعليق على تلك �جلهود، قال ر�قي �مل�شماري 
تلك  �إن  �لليبية،  باجلامعات  �خل��ا���س  �ل��ق��ان��ون  �أ���ش��ت��اذ 
�الأزمة  وباري�س حول  تقارب روما  نتيجة  �لت�شريحات 
باجلامعات  �خل��ا���س  �لقانون  �أ�شتاذ  و�أ���ش��اف  �لليبية. 
�أن  ل�”�شكاي نيوز عربية”،  �لليبية، خال ت�شريحاته 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ال  �لفرن�شي  �الإي��ط��ايل  �خل��اف 
تركيا  ل��دخ��ول  �شمح  م����اأزق  يف  �لليبية  �الأزم����ة  و���ش��ع 

كاعب �إقليمي يف ليبيا.

•• عوا�شم-وكاالت

ب����ع����د غ�����ي�����اب ط�����وي�����ل ع������ن ط����اول����ة 
�مل���ح���ادث���ات �ل���ن���ووي���ة، ع�����ادت �إي�����ر�ن 
م�شحونة بطلبات جديدة يف �جلولة 

�ل�شابعة من مفاو�شات فيينا �لتي �أ�شبحت على �ملحك، 
بفعل تعنت طهر�ن و�نقابها على �الأ�ش�س �لتي قامت 
من  �ملا�شية،  �ل�شت  �جل��والت  خ��ال  �ملفاو�شات  عليها 
خال مطالبتها برفع كامل �لعقوبات و�حل�شول على 

�شمانات �أمريكية كبرية.
�أم�س �الأح��د، فاإن مطالب  ووفق �شحف عربية �شادرة 
لت�شكيل  �أدى  م��ا  كبري،  �أوروب���ي  برف�س  قوبلت  �إي���ر�ن 
�شرف  �شعر  برت�جع  ت�شبب  �إي���ر�ن  على  جديد  �شغط 

�لتومان ب�شكل حاد �أمام �لدوالر.

انقالب اإيراين
�إن م�شادر �أوروبية  قالت �شحيفة “�ل�شرق �الأو�شط”، 
�لتي ق�شمت ظهر  �لق�شة  �أن  توؤكد  مل�شار فيينا  متابعة 
�لتي  �الأ�ش�س  “�نقلبت على  �إي��ر�ن  �أن  �لبعري تتمثل يف 
�لوفد  �أن  ت��ب��ني  ب��ح��ي��ث  �ملفاو�شات”،  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ام��ت 
�إىل  �ل�شاعة  ع��ق��ارب  �إع���ادة  “يريد  �مل��ف��او���س  �الإي����ر�ين 
ما  منذ  �لغربيون  منه  يتخوف  ك��ان  ما  وه��و  �لور�ء”، 
�لوفد  �أن ت�شريحات رئي�س  �إال  �إىل فيينا.  �لعودة  قبل 
�الإي����ر�ين �مل��ف��او���س علي ب��اق��ري �أع��ل��ن �أن “كل م��ا مت 
ما  �لتو�فق عليه )�شابقاً( م�شودة خا�شعة للتفاو�س” 
يعني، عملياً، �أن طهر�ن تعطي لنف�شها حق �لنق�س ملا 
حتقق ما بني �أبريل )ني�شان( ويونيو )حزير�ن( و�لذي 

يقدره �لغربيون ب�70 - 80٪ من م�شمون �التفاق.
�إليها عن ده�شتها مما ح�شل يف  �مل�شار  وتعرب �مل�شادر 
�الأيام �خلم�شة �الأخرية، وتت�شاءل عن معنى �مل�شاور�ت 
�أر�شية  لتح�شري  �أ�شابيع  طيلة  جرت  �لتي  �لتمهيدية 
��شتئناف �ملفاو�شات، وتقدر �أن �لطرف �الإير�ين “�أخفى 
ت�شليم ممثلي  بانت بو�شوح مع  �لتي  نو�ياه”،  حقيقة 
ي���وم �خلمي�س  �الأوروب������ي  و�ل��و���ش��ي��ط   1+5 جم��م��وع��ة 
جلهة  طهر�ن  تريده  ما  يتناوالن  مقرتحني  �ملا�شي، 
رفع �لعقوبات و�ل�شمانات �ملطلوبة من و��شنطن، وهي 
كثرية، وما هي م�شتعدة للقيام به جلهة �لرت�جع عن 
يف  �ليور�نيوم  تخ�شيب  و�آخ��ره��ا  �لنووية؛  �نتهاكاتها 

من�شاأة فوردو بالغة �لتح�شني وبن�شبة 20%.
وفق  ي��رى،  �لغربي  �جلانب  �أن  �إىل  �ل�شحيفة،  وت�شري 
�الإير�نية  بال�شروط  �لقبول  �أن  �الأوروب��ي��ة،  �الأو���ش��اط 
�ملو�قف  ت��ل��ي��ني  يف  “�لتكافوؤ”،  م��ب��د�أ  �أي�����ش��اً  ي�شقط 
وتقدمي �لتنازالت. والأول مرة منذ �نطاق �أول جولة 
مفاو�شات يف �أبريل )ني�شان( �ملا�شي، تطلب و��شنطن، 
وعرب  مبا�شر  غ��ري  ب�شكل  ب��امل��ف��او���ش��ات  ت�����ش��ارك  �ل��ت��ي 

و�لنا�شطة  �الإع���ام���ي���ة  و�أو����ش���ح���ت 
�إعادة  تعمل على  �إيطاليا  �أن  �لليبية، 

متو�شع يف �مللف �لليبي
وجت��ن��ب �ل�����ش��د�م م��ع ق��وى فاعلة يف 
د�خلي  تن�شيق  على  و�لعمل  �ملنطقة، 
مع �الحت��اد �الأوروب��ي يف هذ� �ل�شاأن، 
�ملعاهدة  خ���ال  ج��ل��ًي��ا  �ت�����ش��ح  وه����ذ� 

�الأخرية بني روما وباري�س.
“ت�شعى  ب���وم���ام���ه،  ح���ري���ه  وت���اب���ع���ت 
ف���اع���ل���ة يف  ت����ك����ون ط����رف����ا  �أن  روم�������ا 
منظومة �لبحر �ملتو�شط �أَيا وحماية 
يف  و�مل�شاركة  �ملنطقة  يف  ��شتثمار�تها 
هذ�  وكل  ليبيا..  �إعمار  �إع��ادة  عملية 
لن ياأتي بدون دعم خطوة �النتخابات 

وبناء موؤ�ش�شات �لدولة �لليبية«.

ثمن باهظ
»�شتدفعون �لثمن”.. بهذه �لكلمات ��شت�شهدت �لنا�شطة 
�لليبي  �أحام عبد �لكايف، بالرئي�س  �لليبية  �حلقوقية 
�إبان  �أوروب��ا  �إىل  حتدث  عندما  �لقذ�يف،  معمر  �ل�شابق 

�أحد�ث فرب�ير 2011.
ت�شريحاتها  خ����ال  �حل��ق��وق��ي��ة،  �ل��ن��ا���ش��ط��ة  و�أك������دت 
مل  �آن��ذ�ك  �لقذ�يف  كلمات  �أن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي 
�إيطاليا �لتي دفعت �لثمن  �أوروبا وباالأخ�س  تنتبه لها 
لها  تعر�شت  �لتي  �لهجرة  م��وج��ات  طريق  ع��ن  غاليا 

خال �ل�شنو�ت �ملا�شية.
ا نتيجة  وقالت �أحام عبد �لكايف، �أن روما خ�شرت �أي�شً

عمق ا�شرتاتيجي الإيطاليا
رئي�شية  ع��ب��ور  كنقطة  ليبيا  ب���رزت 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن �ل��ف��اري��ن م���ن �حلرب 
و�لفقر يف �إفريقيا و�ل�شرق �الأو�شط، 
ع���ل���ى �أم������ل ع��ي�����س ح���ي���اة �أف�������ش���ل يف 
�أوروب��������ا، ك��م��ا ت��ع��د �أق������رب ن��ق��ط��ة يف 
لل�شو�طئ  بالن�شبة  �ملتو�شط  �لبحر 
�الإيطالية، وهنا �أكد ر�قي �مل�شماري، 
�أن توقيت �لتقارب �الإيطايل مع وجه 
�لنظر �الأوروبية �لتي تقودها فرن�شا 
�ل�شماح لدخول قوى  جاء خوًفا من 

�إقليمية �أخرى يف �مللف �لليبي.
و�أو���ش��ح �أ���ش��ت��اذ �ل��ق��ان��ون، �أن �أوروب���ا 
باأن  �ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��ال  تيقنت 
للقارة  ��شرت�تيجي  عمق  فهي  �أول��وي��ة  ليبيا  ��شتقر�ر 
و�نت�شار  و�ل��ل��ج��وء  �ل��ه��ج��رة  م��وج��ات  �أن  كما  �ل��ع��ج��وز، 
�أج��ل حل  �أوروب����ا تتوحد م��ن  و�ل��ت��ط��رف، جعل  �لعنف 

�الأزمة �لليبية.
حريه  �لليبية  و�لنا�شطة  �الإعامية  تتفق  �ل�شياق،  يف 
�مل�شماري،  ر�قي  �لقانون  �أ�شتاذ  نظر  بومامه، مع وجه 
حيث تعد ليبيا عمق ��شرت�تيجي الإيطاليا بوجه خا�س 

و�أوروبا بوجه عام.
ل�”�شكاي  ت�شريحاتها  خ��ال  ب��وم��ام��ه،  حريه  و�أك���دت 
وباالأخ�س  �إفريقيا  يف  روم��ا  ح�شور  �أن  عربية”،  نيوز 
مكافحة  يف  ب��دوره��ا  تتعلق  رئي�شية  �أه���د�ف  ل��ه  ليبيا، 
�الجتار بالب�شر، ومنع تدفق �ملهاجرين غري �ل�شرعيني، 

ومكافحة �الإرهاب.

من  متقدمة  م��ر�ح��ل  �إىل  ت�شل  مل  �إي����ر�ن  �أن  �مل����روع 
�ملالية  �ل��وف��رة  خ��ال  م��ن  �إال  �ال�شتعماري  م�شروعها 

�لتي جهزها بها �التفاق �لنووي �لقدمي.
وت�شيف، لذلك فاإنها لن توقع على �تفاق جديد �إال �إذ� 
در عليها ذلك �أمو�اًل. ومبا �أن �ملماطلة م�شموح بها فاإن 
روحاين  ك�شابقه  ي�شلم  لن  رئي�شي  �الإي���ر�ين  �لرئي�س 
رقبته للمز�يدين على �لتقرب من �ملر�شد �الأعلى �إال �إذ� 

كانت �ملكافاأة �أعلى من مكافاأة عام 2015.

�شغوط 
من جهة �أخرى، قالت �شحيفة “�جلريدة” �لكويتية، 
�لنتائج  غ���د�ة  ع��ل��ى ط��ه��ر�ن  ت�����ش��اع��دت  �ل�����ش��غ��وط  �إن 
�مل��خ��ي��ب��ة ل��اج��ت��م��اع �الأول م��ن �جل��ول��ة �ل�����ش��اب��ع��ة من 
�ملفاو�شات �لنووية يف فيينا. وب�شكل فوري، �رتفع �شعر 
�لدوالر يف �شوق �ل�شرف �الأجنبي �الإير�ين ب�شكل حاد 

�أم�س �الأول �إىل �أكر من 30 �ألف تومان.
رف�شهم  ع���ن  �أم�������س  �أول  �أول  �الأوروب�����ي�����ون،   و�أع�����رب 
�الإي���ر�ين  �ل��وف��د  رئي�س  قّدمهما  �للتني  للم�شودتني 
�ملفاو�س علي باقري كني ب�شاأن �إحياء �التفاق �لنووي 
 ،2015 ع��ام  �لدولية  �إي���ر�ن و�الأط���ر�ف  �ل��ذي وّقعته 
تر�مب  دون��ال��د  �ل�شابق  �لرئي�س  �إد�رة  منه  و�ن�شحبت 

�عتربت  �شابعة  جلولة  حد  و�شع  �الأوروب����ي،  �لو�شيط 
�أنها و�شلت �شريعاً �إىل طريق م�شدودة. 

دولة غر طبيعية
من  �شيكون  �أن���ه  �للندنية،  “�لعرب”  �شحيفة  ت��وؤك��د 
�قرتنت  ما  �إذ�  �لقدمي  �لنووي  �التفاق  �إحياء  �ل�شعب 
طبيعية  دول��ة  تكون  �أن  يف  �إي���ر�ن  مبطالبة  �ملفاو�شات 
ع����ن حلم  ت��خ��ل��ي��ه��ا  ي����ر�ف����ق  �أن  �مل���ن���ط���ق���ة. مب��ع��ن��ى  يف 
ودعمها  �خلارجية  �شيا�شتها  يف  تغيري  �لنووي  �ل�شاح 

لاإرهاب.
يتفهمه  �أن  ميكن  ال  ك��ام  ذل��ك  �ل�شحيفة،  وت�شيف 
�الإير�نيون �لذين �شارو� يزعمون �أن �التفاق �شار حتت 
�ليد غري �أنهم لن يوقعو� �إال �إذ� �شبق ذلك �لتوقيع رفع 
لكل �لعقوبات، ب�شمنها تلك �لعقوبات �لتي ال �شلة لها 
حقيقية،  غري  �الأخ��ب��ار  تلك  تكون  �أن  ميكن  بالنووي. 
�إىل  �أن �لتو�شل  ت��درك  �إي��ر�ن  �أن  �أن ما هو موؤكد  غري 
ت�شوية مع �ملفاو�س �لغربي �أمر هو يف غاية �ل�شعوبة. 
ال ل�شيء �إال الأن رفع �ليد عن �مل�شتعمر�ت �جلديدة هو 
�أمر �أ�شو�أ بكثري من �لتخلي عن �إنتاج �ل�شاح �لنووي. 
خا�شة و�أن ما حققته �إير�ن يف م�شروعها �ال�شتعماري 
مل حتققه يف م�شروعها �لنووي. ومن �ملثري لا�شتفهام 

�أدى  ليبيا، حيث  و�ل�شر�ع يف  �لعنف 
تدهور �الأو�شاع �إىل تهديد م�شاحلها 
تلك  ك��ل  �لليبي،  �ل��غ��از  يف  وح�شتها 
�خل�����ش��ائ��ر ���ش��و�ء �الق��ت�����ش��ادي��ة �أو يف 
�لد�خل �الإيطايل، جعل روما تتوحد 
�لدفع  �الأوروب�����ي وه��و  �ل��ق��ر�ر  خلف 
�لرئا�شية  �الن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء  ن��ح��و 
و�ل����ت����وق����ف ع����ن �ل���������ش����ر�ع �ل������دويل 
�الأو�شاع على  �إىل تدهور  �أدى  �ل��ذي 

�الأر�س.
�لعلوم  �أ�����ش����ت����اذ  �أك�������د  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
عبد�لعزيز  �شرت  بجامعة  �ل�شيا�شية 
�الأكرب  �خلا�شر  تعد  روم��ا  �أن  عقيلة 
تدهور  نتيجة  �لعجوز  �ل��ق��ارة  د�خ��ل 
هجرة  م��وج��ات  �إىل  تعر�شت  حيث  ليبيا،  يف  �الأو���ش��اع 

غري �شرعية، ومل تنجح كل حماوالت �شدها.
خال  ���ش��رت،  بجامعة  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ���ش��ت��اذ  وق��ال 
�أدركت  روم��ا  �إن  عربية”،  نيوز  ل�”�شكاي  ت�شريحاته 
�لدويل،  و�لتعنت  �لليبي  �ل�شر�ع  �شنو�ت من   10 بعد 
�أن �حلل �لوحيد ل�شد تلك �ملوجات هو وجود حكومة 
�لرت�ب  ك��ام��ل  ع��ل��ى  بالفعل  م�شيطرة  م��وح��ده  ليبية 

�لليبي.
الإيطاليا  �لكبري  �الهتمام  على  �ل�شوء  عقيلة  و�شلط 
�ملا�شية،  �ل�شهور  خ��ال  وب��االأخ�����س  �لليبية  ب��االأزم��ة 
فليبي�����ا تع�������د �ملور �الأول للغاز و�لنفط بالن�شبة لروما، 
كما تعد بو�بة هامة يجب �أن تكون حتت �ل�شيطرة ملنع 

�أي ت�شلل �شو�ء موجات هجرة �أو �أفر�د �إرهابية.

دبلوما�شيون  وق����ال   .2018 ع���ام 
�أوروبيون كبار، �إن �إير�ن تتخذ موقفاً 
مدمر�ً يف �ملفاو�شات، و�أنها “ترت�جع 
�لتو�شل  مت  �لتي  �لت�شويات  كل  عن 
�ل�  �جل��والت  خ��ال  ب�شعوبة”  �إليها 
6 �الأوىل �لتي خا�شتها حكومة �لرئي�س �ل�شابق ح�شن 
“�الأ�شبوع  �شت�شتاأنف  �ملحادثات  �أن  و�أو�شحو�  روحاين. 
�ملقبل ملعرفة ما �إذ� كانت هذه �خلافات ميكن �لتغلب 

عليها �أم ال«. 
�الأبي�س،  �لبيت  با�شم  �لناطقة  �تهمت  و��شنطن،  ويف 
جني �شاكي، حكومة �لرئي�س �الإير�ين �ملت�شدد �إبر�هيم 
“حاملة �قرت�حات  رئي�شي باأنها مل تاأِت �إىل �ملباحثات 
ويف وقت �شابق، قال وزير �خلارجّية �الأمريكي  بّناءة”. 
هو  فعله  �إي����ر�ن  ت�شتطيع  ال  “ما  �إن  بلينكن،  �أن��ت��وين 
تطوير  لها  يتيح  �ل���ذي  �ل��ر�ه��ن  �لو�شع  على  �الإب��ق��اء 
على  �لت�شويف”  نف�شه  �لوقت  ويف  �لنووي،  برناجمها 

طاولة �ملفاو�شات.

دمار وتخلف
يف  �لعمر  عبد�لعزيز  �لكاتب  يقول  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�ملتابع  �إن  �ل�شعودية،  “�جلزيرة”  ب�شحيفة  له  مقال 
لت�شريحات و�شيا�شات و�أفعال �لقياد�ت �الإير�نية يجد 
ومنفعة  م�شلحة  �إال  ���ش��يء  �أي  ت��خ��دم  �أن  مي��ك��ن  �أن��ه��ا 
�ملدى  �أو  �لقريب  �مل��دى  على  ���ش��و�ء  �الإي����ر�ين،  �ل�شعب 
�لبعيد، يف �أبجديات �لعمل �ل�شيا�شي ت�شكل �لرب�غماتية 
�لقر�ر  فقيمة  �شيا�شي،  ق���ر�ر  �أي  �أ���ش��ا���س  �لنفعية  �أو 
�إن  �لقر�ر،  ذلك  يجلبها  �لتي  �ملنفعة  حتدده  �ل�شيا�شي 
جتلب  ال  �أنها  توؤكد  �الإير�نية  �ل�شيا�شات  موؤ�شر�ت  كل 

الإير�ن ول�شعبها �شوى مزيد من �لدمار و�لتخلف.
�إليه �ل�شيا�شات �الإير�نية  �أدت  وي�شيف، �نظرو� �إىل ما 
�أو قوت  �مل��ال��ي��ة  ت��ب��دد ث��رو�ت��ه��ا  �إي����ر�ن  �أواًل:  �حل��م��ق��اء: 
�لعربية،  �ل���دول  م��ن  ع��دد  يف  ميلي�شياتها  على  �شعبها 
ثانياً: منذ ما يزيد عن 30 عاماً و�لعامل يقاطع �إير�ن 
نفطها،  ت�شدير  م��ن  مينعها  ب��ل  ز�وي���ة،  يف  ويح�شرها 
ثالثاً: �لقياد�ت �الإير�نية توهم �شعبها �أن لديها جي�شاً 
لن  در���ش��اً  تلقينها  وعلى  �أم��ري��ك��ا،  مو�جهة  على  ق���ادر�ً 
تن�شاه )�إي و�هلل(، ر�بعاً: لقد بلغت �لقياد�ت �الإير�نية 
�لعامل  �أن  تعتقد  جعلها  �ل�شيا�شي  �ل��غ��ب��اء  م��ن  ح���د�ً 
�لتهور  من  �إن��ه  �لنووية،  �لقنبلة  ت�شنع  يرتكها  �شوف 
و�ملخاطرة �لكبرية �أن يرتك �لعامل �لزر �لنووي حتت 
)تريد  وثورية  موؤدجلة  طائفية  �إير�نية  قيادة  �أ�شابع 
ت�شدير ثورتها �ملزعومة(، خام�شاً: تعي�س �إير�ن حالياً 
عزلة دولية �شيا�شية و�قت�شادية، �شاد�شاً: يف حال ف�شل 
تكون  �أن  �ملتوقع  فمن  حالياً  �جلارية  فيينا  مفاو�شات 

عو�قب ذلك �لف�شل وخيمة على �إير�ن و�شعبها.

وا�سنطن وحلفاوؤها قلقون من اإعدامات نفذتها طالبان  •• وا�شنطن-اأ ف ب

عربت �لواليات �ملتحدة وحلفاوؤها 
�لغربّيون �أم�س �الأول �ل�شبت عن 
“�لقلق” من تنفيذ نظام طالبان 
موجزة”  ب���اإج���ر�ء�ت  “�إعد�مات 
ب��ح��ّق �أع�����ش��اء ���ش��اب��ق��ني يف قوى 
�الأم�����ن �الأف��غ��ان��ّي��ة ك�����ش��ف��ت عنها 
منّظمات معنّية بحقوق �الإن�شان، 
ودعو� �إىل فتح حتقيقات ب�شرعة 

يف هذ� �ل�شاأن.
وقالت جمموعة من نحو ع�شرين 
و�ليابان  بريطانيا  بينها  دول���ة 
وك���ذل���ك �الحّت������اد �الأوروب��������ي، يف 
�خلارجّية  وز�رة  عن  �شادر  بيان 
بالغ  بقلق  “ن�شعر  �الأم���ريك���ّي���ة، 
�إعد�م  عملّيات  ع��ن  ت��ق��اري��ر  �إز�ء 
باإجر�ء�ت موجزة وحاالت �ختفاء 
ق�شري الأع�شاء �شابقني يف قّو�ت 
وّثقتها  ك��م��ا  �الأف��غ��ان��ّي��ة،  �الأم����ن 

هيومن ر�يت�س ووت�س وغريها«.
�أّن  “نوؤّكد  �مل��ج��م��وع��ة  و�أ���ش��اف��ت 
ُت�شّكل  �مل��ف��رت���ش��ة  �الإج����������ر�ء�ت 
�نتهاكات خطرة حلقوق �الإن�شان 
وتتعار�س مع �لعفو �لذي �أعلنته 
د�عية حّكام �أفغان�شتان  طالبان”، 
�لعفو  تطبيق  �شمان  �إىل  �جل��دد 
�أنحاء  ك����ّل  يف  ب���ه  و”�لتم�ّشك 

�لباد ويف كّل �شفوفهم«.
و�أ�شدرت منّظمة هيومن ر�يت�س 
ووت�س هذ� �الأ�شبوع تقرير� قالت 
�إّنه ُيوّثق “عملّيات قتل �أو �ختفاء 
قّو�ت  �أع�شاء  م��ن   47 ل���  ق�شري 
كانو�  �الأف��غ��ان��ّي��ة  �لوطني  �الأم���ن 
قّو�ت  �عتقلتهم  �أو  ��شت�شلمو�  قد 
�آب/�أغ�شط�س   15 ب��ني  ط��ال��ب��ان 

و31 ت�شرين �الأّول/�أكتوبر«.

ه���ن���اك  �إّن  �مل����ن����ّظ����م����ة  وق�����ال�����ت 
�شرطة  وع��ن��ا���ش��ر  “ع�شكرّيني 
وميلي�شيات”  ��شتخبار�ت  ورجال 

من بني �ل�شحايا.
�إّنه  وح��ل��ف��اوؤه��ا  و��شنطن  وق��ال��ت 
�حل�����االت  يف  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  “يجب 
�ل�ّشرعة  وج���ه  ع��ل��ى  عنها  �مل��ب��ّل��غ 
وب����ط����ري����ق����ة �����ش����ّف����اف����ة، وي���ج���ب 
حما�شبة �مل�شوؤولني عنها، ويجب 
�الإع���������ان ع����ن ه�����ذه �خل���ط���و�ت 
“ر�دعا  ت�����ش��ّك��ل  ك����ي  بو�شوح” 
�لقتل  عمليات  م��ن  مل��زي��د  ف��وري��ا 
م�ّشددين على “�أّننا  و�الختفاء”، 
على  طالبان  حما�شبة  �شنو��شل 

�أفعالها«.
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �إىل  باالإ�شافة 
و�الحت����������اد �الأوروب���������������ي، وّق���ع���ت 

وبلجيكا  و�أ�شرت�ليا  �أملانيا  �لبيان 
وب���ل���غ���اري���ا وك����ن����د� و�ل�����دمن�����ارك 
وفرن�شا  وف���ن���ل���ن���د�  و�إ����ش���ب���ان���ي���ا 
�ل�شمالية  وم��ق��دون��ي��ا  و�ل��ي��اب��ان 
وبولند�  وه��ول��ن��د�  ون��ي��وزي��ل��ن��د� 
وبريطانيا  ورومانيا  و�لربتغال 

و�ل�شويد و�شوي�شر� و�أوكر�نيا.
�ل�شلطة  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ����ش��ت��ول��ت 
�آب/�أغ�شط�س،  يف  �أفغان�شتان  يف 
و�حلكومة  �جلي�س  �نهار  عندما 
�مل��دع��وم��ة م��ن �ل��والي��ات �ملتحدة 

يف كابول.
بعد  �ل�شلطة  �إىل  وع��ادت طالبان 
ع�شرين عاما على طردها باأيدي 
�أنهت  �ل���ق���ّو�ت �الأم���ريك���ّي���ة �ل��ت��ي 
و�جهت  وقد  �الأ�شويل.  نظامهم 
ب�شبب  ���ش��ّي��م��ا  ال  دول���ي���ة  �إد�ن�������ات 

وعدم  للن�شاء  �لوح�شّية  �ملعاملة 
وب�شبب  �الإن�شان،  حقوق  �ح��رت�م 
لل�شريعة  �ل�������ش���ارم  ت��ف�����ش��ريه��ا 

�الإ�شامّية.
�ل�شاعون  ط��ال��ب��ان  ق�����ادة  ووع�����د 
�الح��������رت�م  ك�������ش���ب  �إىل  ح���ال���ي���ا 
�شيكون  ن��ظ��ام��ه��م  ب�����اأّن  �ل�����دويل، 
خمتلًفا. لكن �حلكومة �جلديدة 

و��شلت تطبيق عقوبات عنيفة.
�مل��ت��ح��دة عن  �أع��رب��ت �الأمم  وق���د 
موثوقة”  “مز�عم  �إز�ء  قلقها 
عمليات  �رت���ك���ب���ت  ط���ال���ب���ان  ب�����اأن 
�نت�شارها،  م��ن��ذ  �ن��ت��ق��ام��ي��ة  ق��ت��ل 
بالعفو  وع��وده��ا  من  �لرغم  على 
�ملنهارة.  �حل���ك���وم���ة  ق������ّو�ت  ع���ن 
ر�يت�س  هيومان  منظمة  وق��ال��ت 
�أمرو�  طالبان  “قادة  �إّن  ووت�����س 

�أع�شاء وحد�ت �الأمن �ملُ�شت�شِلمة، 
�أجل  م��ن  و�لت�شجيل  باحل�شور 
�شامتهم.  ت�شمن  ر�شالة  ت�شّلم 
غري �أّن قّو�ت طالبان ��شتخدمت 
يف  لل�شروع  ه��ذه،  �الأ�شماء  لو�ئح 

�عتقالهم«.
“�إعد�م  ع���ن  �مل��ن��ظ��م��ة  وحت���دث���ت 
ه������وؤالء �الأ����ش���خ���ا����س ب����اإج����ر�ء�ت 
بعد  ق�شر�  �ختفائهم  �أو  م��وج��زة 

�أّيام على ت�شجيل” �أ�شمائهم.
وحتّدث م�شوؤولون �أمريكّيون مع 
�ل�شلطات �الأفغانية يف وقت �شابق 
د�ع�����ني �حلركة  �الأ����ش���ب���وع،  ه����ذ� 
�إمكانّية  ت��وف��ري  �إىل  �الإ���ش��ام��ّي��ة 
ح�����ش��ول �ل��ن�����ش��اء و�ل��ف��ت��ي��ات على 

�لتعليم يف كّل �أنحاء �لباد.
�لواليات  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��ّدث  وق����ال 
�أي�شا  “�أعربت  ب��اده  �إّن  �ملتحدة 
مز�عم  ب�شاأن  �لعميق  قلقها  عن 
حول �نتهاكات حلقوق �الإن�شان«.
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عربي ودويل
تون�سيون يعلقون على مبادرة الغنو�سي: مناورة للهروب

•• تون�س-وكاالت

�لنه�شة  حركة  زعيم  �أطلقها  �لتي  �مل��ب��ادرة  �أن  تون�شيون  �عترب 
ل��ل��ه��روب من  م��ن��اورة  ���ش��وى  لي�شت  �لغنو�شي،  ر����ش��د  �الإخ��و�ن��ي��ة، 
�ملحاكمات �خلا�شة بالف�شاد ومتويل �الإرهاب �لتي تاحق عنا�شر 
ورئا�شية  ت�شريعية  �نتخابات  باإجر�ء  �لغنو�شي  وطالب  �لنه�شة. 
�إثر  مبكرة يف تون�س، للخروج مما و�شفها ب�”�الأزمة �ل�شيا�شية”، 
�إقالة �حلكومة �ل�شابقة وجتميد عمل  قر�ر �لرئي�س قي�س �شعّيد 
�أن  �ع��ت��ربو�  ومر�قبني  نا�شطني  لكن  �ملا�شي.  يوليو  يف  �ل��ربمل��ان 
�لدعوة ال تعدو كونها حماولة للهروب من من �ملحاكمات �خلا�شة 
بالف�شاد ومتويل �الإرهاب، خا�شة بعد ت�شريب معلومات عن جهات 
ق�شائية توؤكد تورط �لنه�شة وبع�س �الأحز�ب �الأخرى يف ملفات 

ف�شاد، تتعلق بتلقي متويات �أجنبية ون�شر �أجند�ت م�شبوهة.
ويقول �ملحامي و�لنا�شط �ل�شيا�شي �لتون�شي، حازم �لق�شوري، �إن 
�لدعو�ت ب�شاأن �إجر�ء �نتخابات مبكرة، ت�شريحات ال يلتفت �إليها 
�ل�شعب �لتون�شي يف هذه �ملرحلة، خا�شة �أن تون�س تو�جه حتديات 
لل�شغوط  �إ���ش��اف��ة  �الإخ����و�ن  ود�شائ�س  �إره���اب  مو�جهة  يف  كبرية 
�لدولية. ويف ت�شريح ملوقع “�شكاي نيوز عربية” قال �لق�شوري 
�شميم  يف  ه��و  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الإد�ري�����ة  �الإج�����ر�ء�ت  يف  �لت�شريع  �إن 
�لقانون  �لتي من �شروطها تطبيق  �لقادمة،  �لتح�شري للمرحلة 
على خمالفات �نتخابات 2019، و��شتبعاد �ملتورطني من �أحز�ب 
�لدميقر�طي  �مل�شار  لتاأ�شي�س  �ملحا�شبات  تقرير  �شملهم  و�أف���ر�د 
حترتم  ج��دي��دة  الن��ت��خ��اب��ات  فعلي  ب�شكل  و�لتح�شري  �حلقيقي 

�لقانون ومبد�أ �ل�شفافية.

بدوره، �عترب �ملحلل �ل�شيا�شي �لتون�شي، نز�ر �جلليدي، �أن �ل�شارع 
�الإخو�ن  ب��ع��ودة  ي�شمح  ول��ن  �لغنو�شي،  دع��وة  يقبل  ل��ن  �لتون�شي 
و�لف�شاد  �خل��ر�ب  �شيناريو  لتكر�ر  �ل�شيا�شي  �مل�شهد  �إىل  جم��دد� 
“�شكاي نيوز عربية”  25 يوليو. ويقول �جلليدي ملوقع  ما قبل 
مامح  على  �لتعرف  �لتون�شيني  ح��ق  م��ن  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف  �إن��ه 
خريطة طريق و��شحة للمرحلة �ل�شيا�شية �ملقبلة، و�لتعرف على 
مامح ومعايري و�آليات �النتخابات �ملقبلة و�شمانات نز�هتها، مع 
بتخريب  ت�شببو�  �لذين  �لفا�شدين  حما�شبة  ب�شمانات  �اللتز�م 
قياد�ت  مقدمتهم  ويف  تون�س  يف  �لعام  و�لو�شع  �ل�شيا�شية  �حلياة 
حركة �لنه�شة. وال يبدو �أن �لتون�شيني يف و�رد �لتماهي مع دعوة 
�لغنو�شي، خا�شة مع �نهيار �شعبية حركة �لنه�شة �الإخو�نية، كما 
تظهر ��شتطاعات �لر�أي �لتي توؤكد تز�يد �شعبية �لرئي�س قي�س 

�شعّيد �إىل م�شتويات قيا�شية. وبني ��شتطاع ر�أي حديث �أن �أكر 
من 90 باملئة من �لتون�شيني ينوون �لت�شويت للرئي�س �شعّيد يف 

�النتخابات �لرئا�شية �ملقبلة.
و�أ�شار �ال�شتطاع �لذي جتريه �شركة “�شيغما كون�شاي” بالتعاون 
بن�شبة  �لت�شويت  نو�يا  يت�شدر  �شعّيد  �أن  “�ملغرب”  �شحيفة  مع 
�لد�شتوري  رئي�شة �حلزب  �لثاين  �ملركز  باملئة. وجاءت يف   90.1
�حلر عبري مو�شي بن�شبة 2.3 باملئة، فيما �أتى �ل�شحفي �ل�شايف 

�شعيد ثالثا بن�شبة 1.5 باملئة.
ويف �ملقابل، ح�شل �حلزب   �حلر على 34 باملئة من نو�يا �لت�شويت 
�لتون�شيني  م��ن  باملئة   72 و�أب����دى  �لت�شريعية.  �الن��ت��خ��اب��ات  يف 
 71.7 ي��رى  فيما  �لرئي�س،  يف  ثقتهم  �ال�شتطاع  يف  �مل�شمولني 

باملئة �أن “�لباد ت�شري يف �لطريق �ل�شحيح«.

•• نيامى-اأ ف ب

بتنظيم  �لنيجر  يف  �لق�شاء  �شمح 
مقررة   �مل��دين  للمجتمع  تظاهرة 
“باإنهاء  للمطالبة  �الأح���د  �ل��ي��وم 
�لع�شكرية  �ل�����ق�����و�ع�����د  وج���������ود 
�لتي  �ل��دول��ة  ه��ذه  �الأجنبية” يف 
ت���و�ج���ه ه��ج��م��ات ج��ه��ادي��ة د�مية 
�أحد  قال  ما  بح�شب  �شنو�ت،  منذ 
منظمي �لتظاهرة لوكالة فر�ن�س 

بر�س.
وقال مايكول زودي �ملن�شق �لوطني 
�لتي  �ل�شفحة”  “لنقلب  حلركة 
لوكالة  �لتظاهرة،  هذه  �إىل  دعت 
ك���ان���ون   2 “يف  ب����ر�����س  ف����ر�ن���������س 
بلدية  �أب��ل��غ��ت��ن��ا  �الأول/دي�������ش���م���رب 
)نيامي( مبر�شوم ُيحّظر �لتظاهر 
يف 5 كانون �الأول/دي�شمرب ب�شبب 

بالنظام �لعام«. �الإخال  “خطر 
قا�شي  �إىل  “جلاأنا  و�أ������ش�����اف 
�أ�شدر  �ل���ذي  �مل�شتعجلة  �الأم����ور 
 15،30 �ل�شاعة  �جلمعة  حكمه 
م�شري�  �ملحلي(”،  )ب��ال��ت��وق��ي��ت 
“�أمر�  �أ����ش���در  �ل��ق��ا���ش��ي  �أن  �إىل 
“طلب  وك����ذل����ك  بالتظاهر”، 
�ل�������ش���رط���ة �الإ�������ش������ر�ف على  م����ن 

تظاهرتنا«.
�لتظاهرة  “�أوال،  زودي  و�أ���ش��اف 
كل  وج���ود  ب��اإن��ه��اء  للمطالبة  ه��ي 
با  �الأجنبية  �لع�شكرية  �لقو�عد 

•• االأمم املتحدة -اأ ف ب

م������دد جم���ل�������س �الأم���������ن �ل������دويل 
ل�شنة  ولي�س  فقط  �أ�شهر  ولثاثة 
كما يحدث عادة، �لتفوي�س �ملمنوح 
�لقر�شنة  ملحاربة  حربية  ل�شفن 
ب�شبب  �ل�شومال،  �شو�حل  قبالة 
رغبة مقدي�شو يف ��شتعادة �ل�شيادة 

�لكاملة على مياهها �لوطنية.
ت���ب���ن���ى �مل���ج���ل�������س ب����اإج����م����اع دول�����ة 
�شاغته  ق����ر�ر�  �الأع�����ش��اء،  �ل�15 
�لهدف  ب��ه��ذ�  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات 
ويوحي بانتهاء �اللتز�م �لع�شكري 
�ل�شومال  �شو�حل  قبالة  �ل��دويل 
عن  فرن�شا  و�أع��رب��ت   .2022 يف 
جد�”  �لق�شرية  “للمهلة  �أ�شفها 
�أتاالنت  لعملية  ت�شمح  ل��ن  �ل��ت��ي 
�شحيح  ب�شكل  بالعمل  �الأوروب��ي��ة 
“خطر  �إىل  ت�������وؤدي  �أن  ومي���ك���ن 

حدوث فر�غ �أمني«.
�لبعثة  وقالت �شري�ز غا�شري من 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة لدى  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
هذ�  ب��ف�����ش��ل  �إن�����ه  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�لتفوي�س “مل يقع �أي هجوم منذ 
�أيدت موقفها  �أربع �شنو�ت”. وقد 
�أعربتا  �للتان  و�أي��رل��ن��د�  �إ�شتونيا 
عن �أ�شفهما �أي�شا للتمديد لفرتة 

ق�شرية جد�.
وبالعك�س، ترى �ل�شومال �أن عدم 
�إىل  وق���وع هجمات ي��ربر �حل��اج��ة 
و����ش���ع ح���د ل���ه���ذ� �ل��ت��ف��وي�����س من 

�الأمم �ملتحدة.
�الأمم  ل��دى  �ل�شومال  �شفري  ق��ال 
�أب����و ب��ك��ر ���ش��اه��ر عثمان  �مل��ت��ح��دة 
�أن  �أ���ش��ه��ر ي��ج��ب  �إن م��ه��ل��ة ث��اث��ة 
“ت�شمح باالنتقال �إىل �إطار تعاون 
�لوطنية  �مل��ي��اه  يف  ث��ن��ائ��ي  ب��ح��ري 

�ل�شومالية«.

�لفرن�شية  �أو �شرط، وخا�شة  قيد 
منها. لقد م�شى على وجودها هنا 
ثماين �شنو�ت ومل ن�شهد تغيرًي�” 

يف جمال �نعد�م �الأمن.
�لتظاهرة  ُت���ك���ّرم  �أن  وي��ف��رت���س 
�شقطو�  �ل���ذي���ن  “�إخوتنا  �أي�����ش��ا 
يف تري�” وه���ي م��دي��ن��ة و�ق��ع��ة يف 
غ���رب �ل��ن��ي��ج��ر ُق���ِت���ل ف��ي��ه��ا ثاثة 
بعد  �مل��ا���ش��ي  �ل�شبت  متظاهرين 

�ل��ع��دي��د م��ن �ل����دول �ل��غ��رب��ي��ة مبا 
يف ذلك فرن�شا و�لواليات �ملتحدة 
ع�شكرية يف  ق��و�ع��د  ل��دي��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لتي لديها قاعدة  و�أملانيا  نيامي، 

لوج�شتية هناك.
ا  �أي�شً �ملتحدة  �ل��والي��ات  ومتتلك 
ق���اع���دة ك��ب��رية ل��ل��ط��ائ��ر�ت بدون 
)�شمال(  �أغاديز  منطقة  يف  طيار 

بالقرب من ليبيا.

ع�شكرية  قافلة  ب�شبب  ��شتباكات 
فرن�شية كانت يف طريقها �إىل غاو 

يف مايل.
�لنيجرية  �لد�خلية  وز�رة  و�أك��دت 
برخان  ق���وة  “قافلة  �أن  ب��ي��ان  يف 
�لفرن�شية �لتي كانت حتت حر��شة 
�إىل  طريقها  يف  �ل��وط��ن��ي  �ل���درك 
مايل، �أوقفها متظاهرون عنيفون 
جد� يف تري� مبنطقة تيابريي«.

و�أ�شافت �أنه “يف حماولتها حترير 
ما  �لقوة”،  ����ش��ت��خ��دم��ت  نف�شها، 
ت�شبب يف مقتل �شخ�شني و�إ�شابة 
حتدد ما �إذ�  �أن  دون  �آخرين،   18
�أو  ك��ان��ت ت�����ش��ري �إىل ق���وة �ل����درك 

برخان.
منتظمة  هجمات  �لنيجر  تو�جه 
ودم������وي������ة م������ن ق����ب����ل ج���م���اع���ات 
م���ت���ط���رف���ة وت�����ش��ت��ف��ي��د م����ن دعم 

حملة  ب���������اده  ت�������ش���ه���د  وب���ي���ن���م���ا 
�ن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة، حت���������دث م�����ن�����دوب 
��شتعادة  ����ش���رورة  ع��ن  �ل�����ش��وم��ال 
نف�شه  �ل��وق��ت  يف  مرحبا  �شيادتها 
ب�”عملية ناجحة �أدت �إىل �لق�شاء 

على �لقر�شنة«.
ور�أى �أن “غياب �لقر��شنة ال يدع 
جماال لل�شك يف �أن ��شتمر�ر ع�شكرة 
و�الإقليمية  �ل���وط���ن���ي���ة  م��ي��اه��ن��ا 
ه���و ب��ال��ف��ع��ل ره�����ان ال ع���اق���ة له 
بالقر�شنة �أو �ل�شطو �مل�شلح للجزء 

�الأكرب من �ل�شومال«.
قال دبلوما�شيون �إن جمل�س �الأمن 
�مل��ف��او���ش��ات معار�شة  �أث��ن��اء  و�ج���ه 
�ل�����ش��وم��ال لتجديد  ���ش��دي��دة م��ن 
وذكر  و�ح���د.  ع��ام  مل��دة  �لتفوي�س 
�ل�شومالية  �ل�شلطات  �أن  �أحدهم 

�الأول/ ك��ان��ون   21 يف  للت�شويت 
الأك���ر من  ق��د ال مي���دد  دي�شمرب 
ب�شعة �أ�شهر الإعطاء وقت للتو�شل 
�أتاالنت  عملية  وكانت  �تفاق.  �إىل 
�الول/دي�شمرب  ك��ان��ون  يف  ب����د�أت 
وطائرتي  ���ش��ف��ن  ب��ارب��ع   2008
دورية مهمتها حماية �شفن برنامج 
�الأغذية �لعاملي و�شفن قوة �الحتاد 
�الفريقي يف �ل�شومال )�مي�شوم( 
�ىل  و�أ�شيفت  �لتجارية.  و�ل�شفن 
“�تاالنت” دوريات  عملية  و�شائل 
�مريكية ويابانية ورو�شية وهندية 
من  و�ح��د  �أم��ن  ل�شمان  و�شينية 
�مل��اح��ة �لبحرية يف  �أه���م مم���ر�ت 
�ملحيطني  ب���ني  ي��رب��ط  �إذ  �ل���ع���امل 

�لهندي و�الأطل�شي.

طلبت “مر�جعة قو�عد �للعبة«.
�مل�����ش��در طالبا عدم  و�أ���ش��اف ه��ذ� 
مل  �مل��ا���ش��ي  “�لعام  ه��وي��ت��ه  ك�شف 
ي���رغ���ب���و� يف ذل����ك وح�����ش��ل��ن��ا على 
�أن  مو�شحا  �إ�شافيا”،  �شهر�   12
�ل�����ش��وم��ال ق��ال��ت ه���ذ� �ل��ع��ام “يف 
�لبد�ية �شهرين �أو ال �شيء وذهبنا 

لثاثة �أ�شهر«.
�لقر�شنة  مب���ك���اف���ح���ة  وت�����ق�����وم 
�ل�شومال  �شو�حل  �لبحرية قبالة 
خ�شو�شا �لواليات �ملتحدة وعملية 
�شفن  فيها  ت�شارك  �ل��ت��ي  �أت��االن��ت 

وطائر�ت مر�قبة �أوروبية.
�الأخ������رية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ومت مت���دي���د 
قبل  م��ن   2008 يف  �أن�شئت  �لتي 
كانون  ح��ت��ى  �الأوروب��������ي  �مل��ج��ل�����س 
حتت   2022 �الأول/دي���������ش����م����رب 

غطاء تفوي�س جمل�س �الأمن.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ���ش��ي��ت��ع��ني على 
�أن يتخذ قر�ر� قبل  �أي�شا  �ملجل�س 
ن��ه��اي��ة �ل��ع��ام ب�����ش��اأن والي���ة “بعثة 
�ل�شومال”  يف  �الإفريقي  �الحت��اد 
)�أم��ي�����ش��وم( �ل��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي يف 31 

كانون �الأول/دي�شمرب.
الإع���ادة  ح��ال��ي��ا  مناق�شات  وجت���ري 

�لنظر يف هذه �ملهمة.
�الإفريقي  و�الحت�����اد  ف��ال�����ش��وم��ال 
ال ي����ري����ان �الأم��������ور م����ن �ل����ز�وي����ة 
لي�شو�  كذلك  و�لغربيون  نف�شها، 
�الأفارقة،  مع  نف�شها  �ملوجة  على 
�إىل  للتو�شل  ب�شعوبات  ي��ن��ذر  م��ا 

تو�فق، كما ذكر دبلوما�شيون.
بعثة  ت��ف��وي�����س  �إن  �أح���ده���م  وق����ال 
�شيعر�س  �لذي  �الإفريقي  �الحتاد 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• ريت�شارد التندري�س

�ملتو�شط...  �ملان�س و�لبحر �الأبي�س     ميوتون يف 
ميوتون يف �لغابة �لكولومبية ويف �ل�شحر�ء على 
�أزم��ة، بل يجب  �حل��دود �الأمريكية. مل تعد ه��ذه 
�لتحدث عن �أزمات مهاجرين. �إنهم موجودون يف 

كل مكان، ومع ذلك تقّل�س ر�شدنا لهم يف �زدياد.
   كان عام 2021 عاًما وبائًيا بحيث لّف �ل�شباب 
ماآ�شي �أخرى تثري �لقدر نف�شه  من �لقلق. وتتالت 
�أ�شبحت  �أنها  �لهجرة �خلطرية �ىل درجة  �أزم��ات 

�أحدث مو�شة كم�شدر للتوتر�ت �لدبلوما�شية.

يف اأوروبا اأواًل ...
لوكا�شينكو  �ألك�شندر  �لبيارو�شي  �لرئي�س  ز�ر     
الأول  �لبولندية  �حل��دود  �جلمعة   �أم�س  �أول  �أول 
بنف�شه عن  وّلدها  �لتي  �لتوتر�ت  بد�ية  مرة منذ 
طريق �إر�شال �آالف �ملغرتبني �إىل هناك، معظمهم 

من �ل�شرق �الأو�شط.
   »�زحفو�! �زحفو�!”، هكذ� �شجعهم، م�شرًي� �إىل 
كما  �لهجينة”،  “�حلرب  ه��ذه  وم��غ��ّذي��ا  ب��ول��ن��د�، 
عقوبات  م��ن  �الن��ت��ق��ام  يف  و�ملتمثلة  عليها،  يطلق 
�أو  �أي �شاح،  فر�شها �الحت��اد �الأوروب��ي دون ن�شر 

�إطاق ر�شا�شة و�حدة.
�ل��ربد بني لندن وباري�س، بعد وفاة     كما ��شتقر 
�إثر غرق قاربهم �ملطاطي  27 مهاجر�، �الأربعاء، 
يف �ملان�س. تتن�شل كل عا�شمة من �مل�شوؤولية، لكن 
�إميانويل ماكرون، �لرئي�س �لفرن�شي، مل يه�شم، 
�لربيطاين،  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ����ش��ت��خ��د�م  خ��ا���ش��ة، 
عودة  �شيا�شة  الق���رت�ح  تويرت  جون�شون،  بوري�س 
�مل���ه���اج���ري���ن �ل���ذي���ن مت��ك��ن��و� م���ن �ل���و����ش���ول �إىل 

�إجنلرت�، �إىل فرن�شا.

على اجلانب االآخر من االأطل�شي ...
�لبيان �خلتامي      مت تخ�شي�س ج��زء كامل من 
قبل  و��شنطن،  يف  �ل�شمالية  �أمريكا  زعماء  لقمة 

ع�شرة �أيام، للرد على “�لهجرة غري �لنظامية عرب 
�خل�شو�س،  وج��ه  وعلى  �الأر�شية”،  �لكرة  ن�شف 
وت�شجيع  بالب�شر،  �ملتاجرين  مهاجمة  يف  �لرغبة 

�لعودة �لطوعية.
   يف غ�شون ذلك، ما �إن عاد �لرئي�س �ملك�شيكي �إىل 
وطنه، �أ�شارت �إد�رة بايدن �إىل عودة �شيا�شة دونالد 
طالبي  �أج��رب  مم��ا  �ملك�شيك”،  يف  “�بقو�  ت��ر�م��ب 
تتم  حتى  �حل���دود،  جنوب  �النتظار  على  �للجوء 
 1.7 �أك��ر من  على  �لقب�س  ملفاتهم. مت  در��شة 
م��ل��ي��ون م��ه��اج��ر ال ي��ح��م��ل��ون وث��ائ��ق خ���ال �لعام 

�ملا�شي، مل يحدث هذ� مطلقا منذ عام 1960.

على ا�شتعداد للمخاطرة بحياتهم
�الأطل�شي  ج��ان��ب��ي  -ع���ل���ى  �مل���ه���اج���رون  ه������وؤالء     
ر�أينا  لقد  هدفهم.  لتحقيق  بجنون  -يخاطرون 
�مل��ان�����س. و�إىل �جل��ن��وب، وف��ق �الأمم  ذل��ك للتو يف 
هذ�  ح��ي��ات��ه��م  �شخ�س   1600 فق������د  �مل��ت��ح��دة، 
�الأبي�س  �لبحر  عب�ور  حماولته���م  �أثن�������اء  �لعام 

�ملتو�شط.
   ويف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب، يف والية 
مهاجر   600 حت��ري��ر  مت  باملك�شيك،  ف���ري�ك���روز 
ج�����اوؤو� م��ن �أم���اك���ن ب��ع��ي��دة م��ث��ل ب��ن��غ��ادي�����س، من 

مقطورتني حم�شورين فيهما.
لعبور  �الأو����ش���اف  تلك  بالق�شعريرة،  وت�شيب     
قبل  م��ن  وب��ن��م��ا  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ب��ني  جاب”  “د�رين 
مهاجرين متجهني �إىل �لواليات �ملتحدة، �أو�شاف 
�شامة، ومتاجرين با قيم، وجثث  �أفاعي  توؤثثها 

متعفنة على �لطريق.
  رمبا يكون هذ� نتيجة �لوباء، ولكن كلما تكررت 
فنحن  لها.  ��شتماعنا  قّلة  ت���زد�د  �لق�ش�س،  ه��ذه 
�أننا  درجة  �ىل  �إىل طبيعتنا  للعودة  م�شّرون جًد� 
ن�شاهد، ننزعج، ثم منّر �إىل �شيء �خر. وعلى طرق 
�ملنفى، ال يتمتع هوؤالء �ملهاجرون بامتياز �لتفكري 

يف �شيء �آخر.
ترجمة خرية �ل�شيباين

التيه... كنمط حياة اأو موت...!

متخ�ش�س يف �لعلوم �ل�شيا�شية، مر��شل يف و��شنطن -و�لبيت �الأبي�س
 ل� TVA، �أكرب �شبكة تلفزيونية خا�شة باللغة �لفرن�شية يف كند�

النيجر.. تظاهرة للمطالبة »باإنهاء القواعد االأجنبية«

ال�سومال تريد اإنهاء عمليات مكافحة القر�سنة اأمام �سواحلها 

م�سوؤول اإيراين: اإحجام اأمريكا عن رفع العقوبات يعرقل اإحياء االتفاق النووي 
•• طهران-رويرتز

�إن  ق��ال م�����ش��وؤول كبري يف وز�رة �خل��ارج��ي��ة �الإي��ر�ن��ي��ة �الأح���د 
�إحجام �لواليات �ملتحدة عن رفع كل �لعقوبات �ملفرو�شة على 
�إير�ن هو �لتحدي �لرئي�شي �أمام �إحياء �التفاق �لنووي �ملربم 
عام 2015، بينما �شككت قوى غربية يف عزم �إير�ن على �إنقاذ 

�التفاق.
وتوقفت �ملحادثات غري �ملبا�شرة بني و��شنطن وطهر�ن حول 
�جلانبان  وق��ال  �جلمعة،  ي��وم  �ل��ن��ووي  باالتفاق  �لعمل  �إع���ادة 
عرب  ح��ني  يف  �ل��ت��ايل،  �الأ���ش��ب��وع  �لتفاو�س  �شي�شتاأنفان  �إنهما 
م�����ش��وؤول��ون غ��رب��ي��ون ع���ن ����ش��ت��ي��ائ��ه��م م���ن �مل��ط��ال��ب �لكثرية 

للجمهورية �الإ�شامية.
�لذي  �مل�����ش��وؤول  ل��اأن��ب��اء ع��ن  �الإي��ر�ن��ي��ة  ونقلت وك��ال��ة ت�شنيم 
و��شنطن  �إحجام  �أن  �الآن  �لو��شح  “من  قوله  ��شمه  تذكر  مل 
تقدم  �أم���ام  �لرئي�شي  �لتحدي  ه��و  متاما  �لعقوبات  رف��ع  ع��ن 

�ملحادثات”.
تخلت  �إذ�  �تفاق  �إىل  �لتو�شل  �ملمكن  من  �أن  “نعتقد  و�أ�شاف 
�ل�شغوط  �أق�شى  ملمار�شة  حملتها  ع��ن  �الأمريكية  �حلكومة 
و�إر�دة �شيا�شية  �الأوروبية ب�شكل جاد مرونة  و�أب��دت �الأط��ر�ف 

يف �ملحادثات”.
وبد�أت �إير�ن و�لقوى �لكربى حمادثات يف �أبريل ني�شان بهدف 
�لذي  �لكامل لاتفاق  �المتثال  �إىل  وو��شنطن  �إع��ادة طهر�ن 
قبل  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �الأمريكي  �لرئي�س  منه  �ن�شحب 

ثاث �شنو�ت.
لكن �ملحادثات توقفت بعد �نتخاب �لرئي�س �الإير�ين �إبر�هيم 

رئي�شي،وهو من غاة �ملحافظني، يف يونيو حزير�ن.
وقال علي باقري كني كبري �ملفاو�شني �لنوويني �الإير�نيني �إن 
طهر�ن قدمت م�شودتني باقرت�حني �إىل �الأطر�ف �ملتبقية يف 
�التفاق يف فيينا، �إحد�هما حول رفع �لعقوبات و�لثانية تتعلق 

بالقيود �لنووية.

وقالت طهر�ن �إنها �شتقدم يف وقت الحق م�شودة �قرت�ح ثالث 
ب�شاأن “�الآلية... و�مل�شائل �ملتعلقة بتلقي �شمانات ملنع �ن�شحاب 

�لواليات �ملتحدة جمدد� من �التفاق �لنووي”.
�خلارجية  وزي���ر  ق��ال  نك�شت،  روي���رتز  م��وؤمت��ر  يف  حديثه  ويف 
ت�شمح  ل��ن  ب���اده  �إن  ي��وم �جلمعة  بلينكن  �أن��ت��وين  �الأم��ري��ك��ي 
تقدم  �إح��ر�ز  تو��شل  بينما  �لعملية  ه��ذه  �أم��د  باإطالة  الإي��ر�ن 
ف�شلت  �إذ�  �أخ��رى  �شتتبع خيار�ت  و��شنطن  و�إن  برناجمها،  يف 

�لدبلوما�شية.
�لنقي�س من  “على  ت�شنيم،  بح�شب  �الإي��ر�ين،  �مل�شوؤول  وق��ال 
لدى  ك��ان  �إذ�  �أن��ه  �أعتقد  �الأمريكيني،  �مل�شوؤولني  ت�شريحات 
�الأط��ر�ف �الأخ��رى ح�شن �لنية، وتوقفو� عن لعبة �للوم غري 

�ملجدية، فاإن �التفاق ممكن”.
و�أ�شاف “يتعني على �الأط��ر�ف �الأخرى تقدمي رد منا�شب �أو 
تقدمي مقرتحات جديدة و�أفكار و��شحة كتابة... وبعد ذلك 

�شتتاح �ل�شبل الإبر�م �تفاق وت�شوية �خلافات”.

 الربهان : »موؤ�سرات اإيجابية« اإىل عودة الدعم الدويل لل�سودان 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

�لفّتاح  ع��ب��د  �أّول  �ل��ف��ري��ق  �أع���ل���ن 
�ل���ربه���ان �ل����ذي ن��ّف��ذ �ن��ق��اب 25 
�ل�شود�ن،  يف  �الأّول/�أكتوبر  ت�شرين 
يف حو�ر مع وكالة فر�ن�س بر�س �أّن 
تّت�شل  �إيجابّية”  “موؤ�ّشر�ت  هناك 
ب���دع���م �مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل جم����ّدد� 
للخرطوم، موؤّكد� �أّن جميع �لقوى 
�لع�شكرّيون  وب��ي��ن��ه��م  �ل�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة 
�شيتمّكنون من �لرت�شح يف �نتخابات 

.2023
�أط�����اح  ع���ن���دم���ا   ،2019 ع�����ام  يف 
�جل���ي�������س �ل���رئ���ي�������س �ل�������ش���اب���ق عمر 
�ل���ب�������ش���ري ب�����ش��غ��ط م����ن �ل�������ش���ارع، 
يف  و�لع�شكرّيون  �ملدنّيون  �نخرط 
ف���رتة �ن��ت��ق��ال��ّي��ة ك���ان م��ف��رت���ش��ا �أن 
توؤّدي �إىل ت�شليم �ل�شلطة للمدنّيني 
�أّول  �إج�����ر�ء  �إىل  ث���ّم  وم���ن  ح�����ش��ر� 
من  عاما   30 بعد  ح��ّرة  �نتخابات 
وبعد   . �لع�شكرّية  �ل��دي��ك��ت��ات��ورّي��ة 
ن��ح��و ���ش��ه��ر ع��ل��ى �الن���ق���اب �لذي 
�لوزر�ء  رئي�س  وّقع  �لربهان،  نّفذه 
�ملدين عبد �هلل حمدوك �تفاقا مع 
�ل��ع��ودة �إىل  �أت���اح ل��ه  ق��ائ��د �جلي�س 
�لربهان  ي��ب��ق��ى  �أن  ع��ل��ى  من�شبه، 
عامني �آخرين على ر�أ�س �ل�شلطات 

�النتقالّية.
ب��ال��ت��ايل ���ش��ي��ب��ق��ى �ل��ع�����ش��ك��رّي��ون يف 
�ملقّرر  �الن��ت��خ��اب��ات  ح��ّت��ى  �ل�شلطة 
 .2023 مّتوز/يوليو  �إج��ر�وؤه��ا يف 
بر�س  ل��ف��ر�ن�����س  ����ش���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
الأفر�د  ممكنا  �شيكون  ك��ان  �إذ�  عّما 
�لع�شكرية  �شبه  و�ل���ق���ّو�ت  �جلي�س 
���ح ل���ه���ذه �الن���ت���خ���اب���ات، رّد  �ل���رت����شّ
�شبق  باأّنه  علما  ب�”نعم”،  �لربهان 

�أن قال �إّنه لن يرت�ّشح �شخ�شيا.
ه����ذه  �أّن  �ل�������ربه�������ان  و�أو���������ش��������ح 
باد  �حل��ّرة يف  �الأوىل  �النتخابات، 
2019 ثاثني عاما  جتاوزت عام 

من �لديكتاتورّية �لع�شكرّية �شتكون 
�لتي  �ل���ق���وى  “جلميع  م��ف��ت��وح��ة 
�شاركت” يف �ملرحلة �النتقالّية، مبا 
�لدعم  وق���ّو�ت  �لع�شكرّيني  ي�شمل 
�أّول حممد  �لفريق  �ل�شريع بقيادة 

حمد�ن دقلو.
�أ�شابيع على �نقاب  �شّتة  بعد نحو 
طريقة  �أّن����������ه  �ل������ربه������ان  �ع����ت����رب 
�لتي  �لثورة”  م�����ش��ار  “لت�شحيح 
2019، ال  �ل��ب�����ش��ري ع���ام  �أط���اح���ت 
ت�����ز�ل م�����ش��اع��د�ت �ل��ب��ن��ك �ل����دويل 
ع�شوّية  فيما  متوّقفة  للخرطوم 
�الإفريقي  �الحّت�������اد  يف  �ل�������ش���ود�ن 
معّلقة. وقال �لربهان �لذي يتوىّل 
�إّن  �ل�����ش��ي��ادة  رئ��ا���ش��ة جمل�س  �أي�����ش��ا 
�الحّتاد  �ل��دويل مبا فيه  “�ملجتمع 
�الإفريقي ينظر �إىل ما �شيحدث يف 
�أّن  “�أظّن  و�أ���ش��اف  �ملقبلة«.  �الأّي���ام 
هناك موؤ�ّشر�ت �إيجابّية باأّن �الأمور 
�شتعود قريبا )�إىل ما كانت عليه(. 
بالتاأكيد  �ملدنّية  �حلكومة  ت�شكيل 
ن�شابها”،  �إىل  �الأم�������ور  ���ش��ُي��ع��ي��د 
م�����ش��ري� �إىل �أن���ه ع��ل��ى ح��م��دوك �أن 
من  “كّلها  وز�رّي����ة  ت�شكيلة  ي��ط��رح 

�لتكنوقر�ط«.
�شاركت  ع����دة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  وك���ان���ت 

يف �مل��رح��ل��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة ت��ع��ه��دت يف 
�ل�شلطة  �إىل  �لعودة  بعدم   2019
بعد �النتخابات. لكن �لربهان قال 
“يف �لوثيقة �لد�شتورية قبل �تفاق 
�شام جوبا، كان هناك ن�ّس و��شح 
باأّن كّل م�شارك يف �لفقرة �النتقالّية 
�لفرتة  يف  بامل�شاركة  له  ُي�شمح  لن 
�ّتفاق  ول��ك��ّن  مبا�شرة.  َتليها  �ل��ت��ي 
���ش��ام ج��وب��ا �أع��ط��ى �مل�����ش��ارك��ني يف 
�لفرتة �النتقالّية �حلّق باأن يكونو� 

جزء� من �حلكومة �ملقبلة«.
ميثاق  ذك����رت  ك��م��ا  “هناك  وت���اب���ع 
�الآن  م��ط��روح  �ل�شيا�شي  ل��ل��ت��و�ف��ق 
و�شعه  ي��ت��ّم  عندما  �ل�����ش��اح��ة.  على 
ب�������ش���ورة ن���ه���ائ���ّي���ة، ����ش���ُي���ط���َرح على 
يرغب  من  وكّل  �ل�شيا�شّية،  �لقوى 
يف �الن�شمام لهذ� �مليثاق �ل�شيا�شي، 
ب��خ��اف �مل��وؤمت��ر �ل��وط��ن��ي، �شيجد 
للم�شاركة  �أم��ام��ه  مفتوحا  �ل��ب��اب 
عليها  ���ت  ن�������شّ �ل����ت����ي  ب���ال���ط���ري���ق���ة 

�لوثيقة �لد�شتورّية«.
وحزب �ملوؤمتر �لوطني كان �حلزب 
�حل��اك��م يف �ل�����ش��ود�ن م��ن 1989 
بقيادة   2019 يف  �ل����ث����ورة  ح��ت��ى 
�ل��ب�����ش��ري. و�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل �لذي 
ت�شرين  يف  ب�”�النقاب”  ن������ّدد 
الحقا  رّح�������ب  �الأّول/�أك��������ت��������وب��������ر، 
ب��االّت��ف��اق ب��ني �ل��ربه��ان وحمدوك 
�لثاين/نوفمرب،  ت�شرين  نهاية  يف 
مزيد  ببذل  �ل�شلطات  طالب  لكّنه 
من �جلهود قبل �أن ي�شتاأنف تقدمي 
�ملتحدة  �الأمم  وت����دع����و  �ل����دع����م. 
جميع  ���ش��ر�ح  �إط���اق  �إىل  بانتظام 
ومتظاهرين  ق������ادة   - �مل����دن����ّي����ني 
ون�����ش��ط��اء - �ل���ذي���ن �ع��ُت��ق��ل��و� منذ 
25 ت�شرين �الأول/�أك��ت��وب��ر. يف كّل 
يوم تقريبا، ُيعاود عدد قليل منهم 
ال  �لعائات  ع�شر�ت  لكّن  �لظهور، 
ت���ز�ل تنتظر �أخ��ب��ار� ع��ن ع��دد من 

�أفر�دها.
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حتليل اخباري
تعبئة حكومية على ��شا�س عرقي�لواليات �ملتحدة ت�شجع �لو�شاطة �الفريقية

�لثقة”  “رجل  �أ����ش���ع���ل  �ن  �ىل   
نوبل  بجائزة  �ملتّوج  هذ�  �جلديد 
�شام  �ت��ف��اق  -لتوقيعه  لل�شام 
م��ع �إري��رتي��ا �مل��ج��اورة -�أ���ش��ع��ل، يف 
نوفمرب 2020، فتيل حرب بني 
�لفيدر�يل  �جلي�س  بني  �الأ�شقاء، 
لتحرير  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة  و�جل����ب����ه����ة 
�شمال  م���ن  م���ت���م���ردون  ت���ي���غ���ر�ي، 
�ل��ق��ت��ال حتى  �أودى  �ل��ب��اد. وق��د 
ال  م��ا  و���ش��ّرد  �الآالف،  بحياة  �الن 

يقل عن مليوين �شخ�س.

في�شبوك اأغرقته
 ر�شائل الكراهية

   وه������ذه �مل�������رة، ي��ن��ت�����ش��ر ز�رع�����و 
�ل�����ك�����ر�ه�����ي�����ة ع�����ل�����ى �ل�������ش���ب���ك���ات 
�الجتماعية، بد�فع من �حلكومة 
ت�شتخدم  نف�شها  وهي  �الثيوبية، 
ُم���ع���ج���م���ا ����ش���دي���د �ل���ع���ن���ف جت���اه 
عليهم  ُيطلق  حيث  “�أعد�ئها” 
“�ل�شرطان”  �أو  “�جلرذ�ن” 
وهذ�  �ل�شارة”.  “�الأع�شاب  �أو 
�ل��ت��ج��ري��د م���ن �الإن�����ش��ان��ي��ة، وهو 
���ش��م��ة م���ن ���ش��م��ات م���ن���اخ م���ا قبل 
خماوف  يثري  �جلماعية،  �الإب���ادة 

�لعديد من �ملر�قبني.
�الأمريكية  �ل�شفرية  ت��رتدد  ومل   
�ل�شابقة يف �أدي�س �أبابا من 2013 
�إىل 2016، باتري�شيا ها�شا�س، 
يف �لتحّدث، يف �شحيفة نيويورك 

تاميز، عن �لو�شع “�لرو�ندي«.
   على في�شبوك، تنت�شر �لر�شائل 
�لتي حتر�س على �لعنف �جلماعي 
�أن  درج��ة  �ىل  �ملع�شكرين.  يف كا 
لو�شطاء  ت��ف��ت��ق��ر  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ب��ك��ة، 
يجيدون �للغات �ملحلية بطاقة، 
ك��م��ا ك�شفت  �الم������ور،  جت���اوزت���ه���ا 
�ملخالفات  ع��ن  �ملبّلغة  ت�شريبات 

فر�ن�شي�س هوغن موؤخًر�.
   ومن بني �لر�شائل �ملتد�ولة على 
�ل�شحفي  ن�شرها  �ل��ت��ي  �ل�شبكة، 
م��ي�����ش��اي م��ي��ك��ون��ني -ي��ت��اب��ع��ه ما 
م�شتخدم  �أل��ف   145 م��ن  يقرب 
�أكتوبر،  ن��ه��اي��ة  -يف  ل���اإن���رتن���ت 

تنادي �حلكومة
يجب  ب��ع��د،  �الأو�ن  ي��ف��ت  “مل   :
ت���ي���غ���ر�ي غري  �أه������ايل  �أن جن��م��ع 

“�لنية” من �لناحية �لقانونية”. 
�أن  �حل��ك��وم��ة  ت��وؤك��د  م��ن جانبها، 
م�شتهدفني  ل��ي�����ش��و�  �ل�����ش��ج��ن��اء 
ولكن  �ل��ع��رق��ي،  �نتمائهم  ب�شبب 
لدعمهم �ملزعوم للجبهة �ل�شعبية 
يقول �شحفي  لتحرير تيغر�ي”، 

يف �أدي�س �أبابا.
   لكن �لعديد من �ملد�فعني عن 
باتخاذ  �الإن�شان، يطالبون  حقوق 
�إج���ر�ء�ت عاجلة، حتى ال ترتكب 
ن��ف�����س �الأخ���ط���اء �ل��ت��ي ح��دث��ت يف 
ي��ت��ع��ل��ق مبنع  �الأم�����ر  �إن  رو�ن������د�. 
تفاديها”،  ميكن  جماعية  “�إبادة 
كما كتبت �شيدي �أن�شلم �أودينكالو، 

�أ�شتاذة �لقانون �لدويل.
   ماذ� �شتفعل �ل�شفار�ت �الأجنبية 
�ملروع؟  �ل�شيناريو  ه��ذ�  ت��اأك��د  �إذ� 
�لواليات  مثل  دول،  ع��دة  �أو���ش��ت 
�ملتحدة وفرن�شا، رعاياها مبغادرة 
وزير  و��شنطن  و�أر�شلت  �إثيوبيا. 
�إىل  بلينكني،  �أنتوين  خارجيتها، 
منت�شف  يف  ون���ي���ج���ريي���ا  ك��ي��ن��ي��ا 
�لو�شاطة  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ن���وف���م���رب 
�الأفريقية. وهو نهج قالت باري�س، 
�ل�شريع  �لت�شكيل  م��ن  �ملنزعجة 
للميلي�شيات و�النتهاكات �لعديدة 
�إنها  �جلانبني،  كا  من  �ملرتكبة 
ت�شجعه. “لقد حافظنا على حو�ر 
منتظم مع �ل�شلطات �الإثيوبية”، 
ي��ق��ول �الإل��ي��زي��ه، �ل���ذي ال يخفي 
�شوت  �أن  �لو��شح  ومن  ت�شاوؤمه. 

فرن�شا لي�س له وزن كبري.
    يف �لو�قع، يظل تاأثريها، مثل 
تاأثري �الأوروبيني �أو �الأمريكيني، 
�إثيوبيا  �دع��ت  “لطاملا  حم���دوًد�. 
�أنها مل تتعّر�س لا�شتعمار �أبًد�، 
وهي مرتبطة ب�شدة با�شتقالها”، 
يبدو  وال  مار�شال.  روالن��د  ي�شري 
�أحمد، �لذي �رتدى �لبّزة  �أبي  �أن 
بنف�شه،  قو�ته  لقيادة  �لع�شكرية 
�شخ�س  الأي  ل��ل�����ش��م��اح  م�����ش��ت��ع��د 
ب��ال��وق��وف يف ط��ري��ق��ه.    يف �أنقى 
ها  �الإثيوبيني،  �الأب��اط��رة  تقاليد 
هو يف جلد �أم��ر�ء �حلرب ليحقق 
�أخ�����رًي� �مل�����ش��ري �ل����ذي وع��دت��ه به 
�ل�شابعة  يف  ك��ان  عندما  و�ل��دت��ه، 
“�بني، �شت�شبح �مللك  من عمره: 
كانت  مهما  الإثيوبيا”...  �ل�شابع 

�لتكلفة و�لثمن.
عن الك�شربي�س

دبابة مدمرة على طريق �شمال ميكيلي عا�شمة منطقة تيغر�ي �الإثيوبية

من نوبل  �ىل �مري حربقو�ت جبهة �لتحرير تتقدم

�ل�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  �مل��رت��ب��ط��ني 
مع�شكر�ت  يف  ت��ي��غ��ر�ي  ل��ت��ح��ري��ر 
�لبع�س  وي���خ���ل���ط  �عتقال”. 
�الآخ����������ر، ب����ني �ل���ت���ي���غ���ر�ي وب���ني 
�إىل  وي���دع���ون  “�جلو��شي�س”، 
�ل��ن��ط��اق. ونقر�أ  م��ر�ق��ب��ة و����ش��ع��ة 
�أل����ف   60 ي��ت��اب��ع��ه��ا  ���ش��ف��ح��ة  يف 
م��ع من  د�ئ��م��ا  “�حلرب  �شخ�س: 

هو جارك«.
ب�شكل  ي��ت��ط��ور  �ل�������ش���ر�ع  »�إن     
د�في�شون،  وي��ل��ي��ام  ي�شري  م��ق��ل��ق، 
�لدولية،  �الأزم���ات  جمموعة  من 
لتحرير  �ل�شعبية  �جلبهة  و�شلت 
حيث  �أمهرة  منطقة  �إىل  تيغر�ي 
وتهدد  �أر�����������س،  ع���ل���ى  ���ش��ي��ط��رت 
وقد  �لفيدر�لية.  �حلكومة  �الآن 
�ل�شكوك  ت���ز�ي���د  �إىل  ذل����ك  �أدى 
�شد  �ل����ع����رق����ي  و�ال������ش�����ت�����ه�����د�ف 
�ملدنيني �لتيغر�ي، لي�س فقط يف 
�ل�شمال،  يف  �الأ�شلية  منطقتهم 
�إثيوبيا.  �أن��ح��اء  جميع  يف  ول��ك��ن 
ُينظر  م�����ش��ارك��ت��ه��م،  ك���ان���ت  و�ي�����ا 

�إليهم على �أنهم متعاونون«.
يف  لاأ�شف  م��األ��وف  �ل�شيناريو     
�ملق�شمة  �لفيدر�لية  �لدولة  هذه 
لغوية  عرقية  مناطق  ت�شع  �إىل 
�لتوتر�ت  وتخرتقها  مت�شارعة، 
ب����ني �مل���ج���م���وع���ات م���ن���ذ ع���ق���ود. 
�لديكتاتور  �أدي����ن   ،2006 ع���ام 
هايلي  منغ�شتو  �ل�شابق  �ملارك�شي 
م���رمي ب��ارت��ك��اب ج��رمي��ة �الإب�����ادة 
“�الإرهاب  خ������ال  �جل���م���اع���ي���ة 
 .)1978-1977( �الأحمر” 
�شحق  ط������وي������ل،  ب�����وق�����ت  ق����ب����ل����ه 
�لثاين،  م��ي��ن��ل��ي��ك  �الإم�����رب�ط�����ور 
موؤ�ش�س �إثيوبيا �حلديثة يف نهاية 
�أي مترد  ع�����ش��ر،  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ق��رن 
وف���ر����س ه��ي��م��ن��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة على 
ج��م��اع��ة �أم���ه���رة �ل��ع��رق��ي��ة -ثاين 

�لعا�شمة  يف  �الأم�����ن  “قو�ت  �ن 
�أدي�������س �أب���اب���ا، ����ش��ت��ه��دف��ت �أه���ايل 
تيغر�ي، وال �شيما �الأطفال وكبار 
تع�شفية  �عتقاالت  ونفذت  �ل�شن، 

و�عتقاالت جماعية«. 
�ل�شعب  م����ن  ع�����دده�����م؟  ك����م     
معرفة ذلك الأن عمل �ل�شحفيني 
و�ل���ب���اح���ث���ني م���ع���وق يف �مل���ي���د�ن. 
وت���ت���ح���دث ب��ع�����س �مل���������ش����ادر عن 
�الآخر،  و�لبع�س  �ل�شجناء،  �آالف 
يف  حمتجزين  �الآالف،  بع�شر�ت 
مر�كز  د�خ��ل  م��وؤق��ت��ة،  مع�شكر�ت 
لعدم  ع���ام���ة،  م���ب���اين  �أو  ت�������ش���ّوق 
�ل�شرطة  م��ر�ك��ز  يف  �أم��اك��ن  توفر 
�مل����زدح����م����ة. وي�����وؤك�����د ك����ام����ريون 
ه���د����ش���ون، م���ن م���رك���ز �الأب���ح���اث 
�أن  �الأطل�شي،  �ملجل�س  �الأمريكي 
“هوؤالء هم �الأ�شخا�س �لذين مل 
يرتكبو� �أي جرمية يف �لغالب ومت 
ب�شبب عرقهم...  �عتقالهم فقط 
�الإبادة  بو�در  �ملوؤ�شر�ت هي  وهذه 

�جلماعية«.

»اإبادة جماعية 
ميكن منعها«

»�الإب���ادة �جلماعية لها تعريف     
روالن���د  ي��دق��ق  للغاية”،  و����ش��ح 
مدر�شة  يف  �ل���ب���اح���ث  م���ار����ش���ال، 
بباري�س. ت�شف  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
لعام  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  �ت���ف���اق���ي���ة 
“يرتكب  فعل  باأنه  ذل��ك   1948
بق�شد تدمري جمموعة قومية �أو 
�أو جزئًيا”.  كلًيا  دينية  �أو  عرقية 
�لوقائع،  ه��ذه  ت�شمل  �أن  ومي��ك��ن 
من �لناحية �لنظرية، لي�س فقط 
�أي�شا  ول��ك��ن  �ل��ت��ي��غ��ر�ي،  جم����ازر 
�ملدنيني  �شد  �رت��ك��ب��ت  �ل��ت��ي  تلك 
وم���ي���ل���ي�������ش���ي���ات �الأم��������ه��������رة. ويف 
�حلالتني، يظل من �ل�شعب �إثبات 

-��شتمرت  عرقية  جمموعة  �أكرب 
لفرتة طويلة.

اعتقاالت انتقائّية
�لدموي  �ل���ت���اري���خ  ه����ذ�  وم����ن     
جذور  �لقدمية  �الأح��ق��اد  ت�شتمد 
�لعرقية،  “�لفيدر�لية  ب��ق��ائ��ه��ا. 
كان  �لت�شعينات،  يف  ول���دت  �ل��ت��ي 
على  ت��ع��م��ل  �أن  �مل���ف���رت����س  م����ن 

ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ، �ل��ت��ي �أُع��ل��ن��ت يف 
تقدم  م���و�ج���ه���ة  يف  ن���وف���م���رب   2
�ال�شتهد�ف  ت�����ش��ّه��ل  �مل��ت��م��ردي��ن، 
جميع  م�����ن  ُي���ط���ل���ب  �ل����ع����رق����ي. 
هويتهم  بطاقة  حمل  �مل��و�ط��ن��ني 
يف جميع �الأوق��ات، مما يدل على 
تتاأخر  مل  �ملجتمعية.  �لع�شوية 
منظمة  ك�شفت  فقد  �لنتيجة... 
نوفمرب،   12 يف  �لدولية،  �لعفو 

�إ�شفاء �لامركزية على �ل�شلطة، 
لكن �لكثري من �لنا�س يف منطقة 
يرونها  الأنهم  يعادونها،  �الأمهرة 
ُيذّكر  كنظام يهّم�س جمتمعهم”، 

ويليام د�في�شون.
   ال �شك �أن رئي�س �ل���وزر�ء، وهو 
���ش��اب��ط خم�����ش��رم ���ش��اب��ق، يدرك 
ه���ذ� �مل��ا���ش��ي �ل��ث��ق��ي��ل، ف��ه��و �لذي 
�ألقى عام 2019 ند�ًء حيوًيا من 

�أم��ام موؤمتر جائزة  �ل�شام  �أج��ل 
نوبل. وقال ب�شوت هادئ مرتدًيا 
حلة �شود�ء: “لق�شاء ليلة هادئة، 
ليلة  ج������ارك  ي��ق�����ش��ي  �أن  ي���ج���ب 
تقريبا  عامني  ومب��رور  هادئة”. 
ع��ن م��ع�����ش��ول �ل��ك��ام ه���ذ�، طلب 
نف�س �لرجل من مو�طنيه �شجب 
قو�ت  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني  “�خلونة” 
�ل���ت���ي���غ���ر�ي.    ع���ام���ة مفزعة: 

من تاريخ دموي ممتد، ت�ستمد االأحقاد القدمية جذور بقائها

جتّرد احلكومة خ�شومها من اإن�شانيتهم، ويف هذا �شمة من �شمات مناخ ما قبل االإبادة اجلماعية
حالة الطوارئ، التي اأُعلنت يف 2 نوفمرب يف مواجهة تقدم املعار�شني، ت�شّهل اال�شتهداف العرقي

انت�شار الكراهية وُمعجم احلكومة عنيف:

اإثيوبيا: خماوف من »ال�سيناريو الرواندي«...!
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   بعد عام من القتال بني اجلي�س الفيدرايل ومتمردي 
تيغراي، يحّذر العديد من املراقبني من بدايات اإبادة 

جماعية... خميف.
“راديو تيلي  ا�شم     يف روانــدا، ال يزال يطلق عليها 

بني   .1994 �شنة  اإم،  اإف   106 قناة  مور”...  ال 
اليوم  قائمة  الربامج،  مقدمو  يقرا  رومبا،  عنوانني 
ال�شرا�شر!”  كل  “اقتلوا  ذبحهم.  املــراد  للتوت�شي 
اأ�شدقائي”،  يا  وابتهجوا،  “تعالوا  �شوت...  ياأمر 
على  الرواندية  امل�شلحة  القوات  مهنئا  اآخــر،  يردد 

مهمتها الب�شعة. 

ميل  راديـــو  حمطة  كلمات  ت�شببت  كيغايل،  ويف    
كولني، يف مقتل النا�س: مدية يف يد، وترانز�شتور يف 
االإبادة اجلماعية، يف ثالثة  اأباد مرتكبو  االأخرى، 
التوت�شي...  من  معظمهم  �شخ�س،  األف   800 اأ�شهر، 

ملجرد اأنهم من التوت�شي.
االإبــادة  �شبح  ينتظر  عاًما،  وع�شرين  �شبعة  بعد     

اأكرب  ثــاين  اإثيوبيا،  جمـــاوًرا:  اإقليًما  اجلماعية 
 115( اإفريقيا  يف  ال�شكان  عــدد  حيث  مــن  دولــة 
حــدود  على  حمــوريــة  دولـــة  ــي  وه ن�شمة(،  مليون 
اعتقدت  اإفريقيا.  و�شمال  واخلليج  االأفريقي  القرن 
اأحمد،  اأبي  بف�شل  م�شتقرة،  اأنها  الغربية  العوا�شم 

رئي�س وزرائها منذ عام 2018.

لب�س اأبي اأحمد، جلد اأمراء احلرب، ليحّقق وعد والدته باأن ي�شبح امللك ال�شابع الإثيوبيا اأيا كان الثمن

اأودى القتال بحياة االآالف، و�سرد ما ال يقل عن مليوين �سخ�س
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العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيونك كافيه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2625321 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد عتيق قنون �شعيد �لفا�شي ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

حذف فاطمه عامر عي�شه بن دومان �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �القت�شادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ملحمة عابد ح�شني

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1065494 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من مالك �إىل وكيل خدمات
 تعديل ن�شب �ل�شركاء 

 عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو من 100 ٪ �إىل ٪0
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شيغم عبا�س عابد ح�شني  ٪100
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �القت�شادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�لعقارية  �ل�ش�����ادة/ريبورتاج الين  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�شة رقم:4242735 
تعديل ن�شب �ل�شركاء / ويربيدج �لعقارية ذ.م.م

WEBRIDGE PROPERTIES L.L.C من 90 ٪ �إىل ٪70

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �شركة �الر�شاد للتطوير و�ال�شتثمار 
- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

AL IRSHAD DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �شمايل غايد لطب 

�ال�شنان
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1026325 

تعديل �إ�شم جتاري من/ مركز �شمايل غايد لطب �ال�شنان
SMILE GUIDE DENTAL CENTER

�إىل/ خمترب �شمايل غايد لا�شنان
SMILE GUIDE DENTAL  LABORATORY

 تعديل ن�شاط / حذف عاج وجر�حة �الأ�شنان  8620003
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�شي  يف  بي  يو  �شبي�شالي�شت  �ل�ش�����ادة/م�شنع  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN للنو�فذ و�الأبو�ب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2681784 
تعديل نوع نرخ�شة / من �شناعية �إىل جتارية

تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شنع �شبي�شالي�شت يو بي يف �شي للنو�فذ و�الأبو�ب ذ.م.م
SPECIALIST UPVC WINDOWS AND DOOR FACTORY L.L.C

�إىل / �شبي�شالي�شت يو بي يف �شي لاأعمال �ملعدنية ذ.م.م
SPECILAIST UPVC METAL WORK L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �الأعمال �ملعدنية و�حلديدية ) 4390006
�لبا�شتيكية  و�مل�شاريع  و�الأطر  و�لنو�فذ  �الأبو�ب  �شناعة  حذف   / ن�شاط  تعديل   

ومامياثلها  2220051
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكمايل للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1118107 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

ومعجنات فريجينيا
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2288532 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ليزر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�شليح �ل�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1659387 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بانور�ما 

بري�ميدز كافيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4023294 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا بينثي هايا
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2897024 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/رودينا  �لتنمية �القت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

الد�رة �لعقار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2933573 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:�شركة �خلدمات �ملتخ�ش�شه للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:طابق 6 مكتب 604 - وحدة �ملالك/�ل�شيخ حممد بن 
�شلطان بن �شرور �لظاه c16 جزيرة �بوظبي �شارع �ل�شام �شرق 2-9

CN 1031307 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/11/25 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150026651 
- تاريخ �لتعديل:2021/12/4

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:بر�يت �ديوكا�شنال �نف�شتمنت ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:مكتب 102 وحدة �ملالك �شامل �بر�هيم حممد �ل�شلمان 

- c7 - جزيرة �بوظبي �شرق 8 - قطعة رقم
CN 1317061 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/22 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/5  - بالرقم:2150026245 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:��شكيل فور�س لاأنظمة �المنية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:م�شفح م -24ق-3�لطابق 1 - بناية �لقرية �لعمالية

CN 1795423 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/فوك�س لتدقيق �حل�شابات - �لها�شمي ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/24 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/12/5  - بالرقم:2105032870 

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ال�شم �لتجاري:جلوري �شتون ملو�د �لبناء ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:مدينة حممد بن ز�يد مدينة حممد بن ز�يد �شرق 0.9 

مبنى �ل�شيد �شليم �شامل �شعيد
CN 2209130 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �القت�شادي

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

- تعيني �ل�شادة/مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/11/22 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150026281 
- تاريخ �لتعديل:2021/12/5

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جمموعة �شكاي فيجن لتمثيل �ل�شركات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2904618 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
�آي  �ل�ش�����ادة/�ي  بان  �لتنمية �القت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

لانظمة �المنية و�اللكرتونية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2623123 

�لغاء رخ�شة
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 
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�أبوظبي ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/2/14 وذلك بناء 

على قر�ر حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب 
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عربي ودويل

هبة �شينية حلر��شة �ل�شو�طىء �مللغا�شيةرئي�س مدغ�شقر هريي ر�جاونارميامبيانينا و�لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ ، يف بكني

   عام 2020، مثلت �لتجارة مع 
�ل�شني 18.1 باملائة من �إجمايل 
ملدغ�شقر.  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة 
�ل�شني  ب����ني  �ل���ع���اق���ة  وت���و����ش���ح 
ت��ت��م��ي��ز بعدم  �ل���ت���ي  وم��دغ�����ش��ق��ر، 
تنا�شق قوي، كيف تقوم جمهورية 
�ل�شني �ل�شعبية برت�شيخ مكانتها 
ك����ق����وة دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة وجت����اري����ة 
�لنا�شئة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  وع�����ش��ك��ري��ة 
دولًيا  �إط���اًر�  يوفر  مما  و�لنامية، 
و�لنظام  �مل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ب��دي��ًا 

�لغربي.

بكني والدول الفقرة
�مللغا�شية،  يف  ع��ل��ي��ه��م،  ي��ط��ل��ق     
“�ل�شيني  )حرفيا  غا�شي  �شينو� 
كثري منهم من عرق  �مللغا�شي”(: 
كانتونيز  ع���ائ���ات  م���ن  خم��ت��ل��ط 
�أج��ربو� على �النتقال غرًبا بينما 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة هاكا  �ل���ه���ج���رة  ت��ق��ي��م 
)م����ن �ل���ق���رن �ل��ت��ا���ش��ع ع�����ش��ر، �أو 
حتى قبل ذلك( يف جزر ريونيون 
 0.1 وم��وري�����ش��ي��و���س. ومي��ث��ل��ون 
باملائة من جمموع �ل�شكان �لبالغ 

27 مليون ن�شمة.
�ل����ع����دي����د م�����ن رج�����ال  ي���ل���ع���ب     
تثبيت  يف  جنحو�  �لذين  �الأعمال 
قبل  �الأح��ي��ان  بع�س  يف  �أقد�مهم، 
�أ�شا�شًيا  دوًر�  ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن 
�لر�شمية  غ��ري  �لدبلوما�شية  يف 
�الأعمال  رج����ال  ب���ني  وك��و���ش��ط��اء 
و�شلطات  �جل��������دد  �ل�������ش���ي���ن���ي���ني 

مدغ�شقر.
ت�شي  ه�����وي  �ل���دك���ت���ور  وت���ع���ي���ني   
قن�شا  �مل��وؤث��ر،  �مل��ل��ي��اردي��ر  مينغ، 
كونغ  ه��ون��غ  يف  ملدغ�شقر  ف��خ��ري��ا 
حتت �لرئا�شة �ل�شابقة )2002-

ر�فالومانانا،  مل�����ارك   )2009
�لرجل  ل��ه��ذ�  �لن�شطة  و�مل�����ش��ارك��ة 
�مل��وؤث�����������������������ر ح���ت���ى ي���وم���ن���ا ه�����ذ� يف 
للجزيرة،  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��وؤون 
ت���ظ���ه���ر�ن �أه���م���ي���ة ع���اق���ات هذه 

�ل�شبكة.
   من حيث �الإجن���از�ت، ومن بني 
�إيفاتو،  م��ط��ار  و���ش��وًح��ا،  �أك��ره��ا 
و�لطريق )RN 2( �لذي يربط 
مور�ماجنا )�ملركز �ل�شابق للتمرد 
�لقوة  �شد   1947 ع��ام  �مللغا�شي 
�إىل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة(  �ال���ش��ت��ع��م��اري��ة 
�أندر�نونامباجنو، وبناء �مل�شت�شفى 
تطوير  �أو  �أن��و���ش��ي��اال،  �جل��ام��ع��ي 
�ل��ب��ع��ث��ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، وهي 
�لتي  �لرئي�شية  �مل�����ش��اري��ع  ت�شكل 
�لعقود  يف  )ج��زئ��ًي��ا(  تنفيذها  مت 

�الأخرية مب�شاعدة �ل�شني.
���ا خربتها  �أي�������شً ب���ك���ني  ج��ل��ب��ت     
�مللغا�شي  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  �إىل 
م��ن خ���ال حت�����ش��ني زر�ع����ة �الأرز 
ت�شجيع  �أو  �مل���ه���ج���ن���ة  ب����ال����ب����ذور 

�لتجارة �لزر�عية.
�لثقافية  �ل��ع��اق��ة  ُت��ن�����ش��ى  ومل   
2008، ح��ي��ث مت  ن��وف��م��رب  م��ن��ذ 
وهو  كونفو�شيو�س،  معهد  �فتتاح 
ب��ع��د كينيا  �إف��ري��ق��ي��ا  �خل��ام�����س يف 
 )2005( ورو�ن�������د�   )2004(

وزميبابوي وم�شر )2006(.
�ل�شركات   ، �ل���و�ق���ع  ، يف  ول��ك��ن     
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ن�����ش��ط��ة وم����وج����ودة يف 
�القت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع 
ل��ل��ج��زي��رة: �ل���زر�ع���ة )ح��ي��ث ن�شج 
�شبكة  �ل�������ش���ي���ن���ي���ون  �مل�������ش���غ���ل���ون 
جت��م��ي��ع ���ش��ل��ب��ة ل��ل��ت�����ش��دي��ر �إىل 
و�لفانيليا  �ل���ت���و�ب���ل   - �ل�����ش��ني 
و�لكاكاو  و�ل���ق���ه���وة  و�ل���ق���رن���ف���ل 
�مل���ع���د�ت  وت����وزي����ع   ... و�خل�������ش���ب 
؛  �ل�شني(  يف  �مل�شنوعة  �لزر�عية 
�ملوؤ�ش�شة  )�أعلنت  �الأ�شماك  �شيد 
يف   ، للم�شايد  �ل�شينية  �لوطنية 

�جلديد و�لقارة �الأفريقية. و�شبق 
مكاًنا  �ل����دول����ة  ه����ذه  �ح��ت��ل��ت  �ن 
موؤكد� يف طريق �حلرير �لقدمي، 
ن���ظ���ًر� مل��وق��ع��ه��ا �جل����غ����ر�يف. ومع 
كبري  مل��خ��زون  �الأخ���ري  �الكت�شاف 
يف  لا�شتغال  �لقابل  �ل��غ��از  م��ن 
تكت�شب  �أن  ميكن  موزمبيق،  قناة 
م��دغ�����ش��ق��ر، �ل��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى بعد 
من  ك��ي��ل��وم��رت   400 م����ن  �أق������ل 
�لقارة �الأفريقية، �أهمية )�لتدفق 
�مل�شتوى  على  �لتحتية(  و�لبنية 
�الإقليمي.    وي�شكل هذ� �الكت�شاف 
ا  فر�شة للتطّور، ولكنه ميثل �أي�شً
خماطرة غري م�شبوقة. مت تقييم 
�ل��ود�ئ��ع ع��ام 2012 ب��اأك��ر من 
مكعب  م��رت  م��ل��ي��ار   440.000
من �لغاز �لطبيعي و13.7 مليار 
برميل من �لغاز �لطبيعي �ل�شائل، 
ي���ع���ادل �الح��ت��ي��اط��ي��ات يف  �أي م���ا 
�لعربي.  �خلليج  �أو  �ل�شمال  بحر 
مدغ�شقر  يف  عليه  �ل��ت��ع��رف  ومت 
موزمبيق  دخلت  بينما  و�شي�شيل، 

وتنز�نيا مرحلة �الإنتاج.
   وتثري �لطاقات �ملتجددة بع�س 
�حل��م��ا���س يف �الأ����ش���و�ق �مل��ال��ي��ة. يف 
ت�شل  �أن  ميكن  �ل��ق��ادم��ة،  �لعقود 
باملائة من مزيج   30 �إىل ح��و�يل 
�لطاقة، لكن تظل م�شاألة �ملر�فق 
قائمة.  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  وط��ب��ي��ع��ة 
نظيفة،  ك��ط��اق��ة  �مل���ق���دم  و�ل����غ����از، 
طاقة  ق���ي���م���ة  ي����اأخ����ذ  �أن  مي���ك���ن 
�شركة  �ملفارقات:  وم��ن  �نتقالية. 
فيه  ت�شتثمر  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ت���وت���ال 

بكثافة.
   م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر �جل��ه��وي��ة يف 
خال  م��ن  �ملاأ�ش�شة  ه��ذه  �لعوملة، 

�ملجال �لبحري تتاأكد.
 وي���ع���ت���رب �ل���ن���م���و �الق���ت�������ش���ادي 
�أح����د حمركات  �إف��ري��ق��ي��ا  جل��ن��وب 
على  موزمبيق،  يف  �لطاقة  ظهور 
�شنو�ت،  ع��دة  ومنذ  �مل��ث��ال.  �شبيل 
مت���ّر ����ش��ت��ث��م��ار�ت ط��ري��ق �حلرير 
موزمبيق  عرب  �ل�شيني  �لبحري 
�شعوبات،  دون  -ل��ي�����س   وت��ن��ز�ن��ي��ا 

خا�شة فيما يتعلق بالديون.
ه�����ذ�  يف  م����دغ���������ش����ق����ر،  وجت���������د   
مرة  نف�شها،  �الإقليمي،  �لتفاعل 
�أخ���������رى، يف ق���ل���ب �اله���ت���م���ام���ات 
�ملنطقة  لهذه  �جليو�شرت�تيجية 
تغفل  مل  حقيقة  �ل���ع���امل...  م��ن 

عنها عني بكني ...
ترجمة خرة ال�شيباين

* اأ�شتاذ - باحث - املدر�شة 
البحرية ، املعهد القومي للغات 
واحل�شارات ال�شرقية “اإينالكو«.
** متخ�ش�س يف التاريخ ال�شيا�شي 
والثقايف لل�شني املعا�شرة، املعهد 
الكاثوليكي بباري�س.

�شعود �مل�شاعر �ملناه�شة لل�شني يف مدغ�شقر.

ح�شور �قت�شادي كبري يف �جلزيرة�مل�شت�شفى �جلامعي �أنو�شياال �جناز �شيني

�أكر  ، منذ  �لروبيان  قطاع �شيد 
�شيطرتها   ، ����ش���ن���و�ت  ع�����ش��ر  م���ن 
كانت  �ل��ت��ي   ، �شومابيت�شي  ع��ل��ى 
�ليابانية  ماروها  ملجموعة  تابعة 
�لطاقة؛  ؛  ع��اًم��ا(  �أرب��ع��ني  طيلة 
�ملناجم  �ل�����ب�����رتول؛  �ال����ش���م���ن���ت؛ 
�شو�الال  م��ث��ل  ورو�����ش���ب �حل��دي��د 
�لتي  �لباد(  يف  �حتياطي  )�أك��رب 
�ل�شيني  �لكون�شورتيوم  يديرها 
موؤ�ش�شة ووهان للحديد و�ل�شلب 

؛ و �أخري� �ملن�شوجات.
   ن��اه��ي��ك ع��ن �ال���ش��ت��غ��ال �ملبهم 
ومز�رع  �ل���ورد  خل�شب  �لغالب  يف 
�ل�شكر. ومتكنت بكني من جتديد 
-وبالتايل  م�����ش��اع��د�ت��ه��ا  وت��ن��وي��ع 
وجودها -يف مدغ�شقر با�شتخد�م 
�لفنية،  )�مل�شاعدة  خمتلفة  �أدو�ت 
و�ل���ق���رو����س �مل���دع���وم���ة، وم����ا �إىل 

ذلك(.
�ل�شركات  وح�����ش��ي��ة  �أدت  وق����د     
طريقة  يف  ومم��ث��ل��ي��ه��ا  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�إىل  مدغ�شقر  مل��وظ��ف��ي  �إد�رت���ه���م 

خلق عد�ء متز�يد بني �ل�شكان.
�الأن�شطة، ت�شهد على  ك��ل ه��ذه     
للعاقات  �خل���ا����ش���ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة 
ب��ني �ل�����ش��ني وجم��ت��م��ع��ات �ل���دول 

�لنامية. 
�ل���������ش����ادر�ت ح�����ول عدد  ت���رتك���ز 
خا�شة  �مل����ن����ت����ج����ات،  م�����ن  ق���ل���ي���ل 
�لف�شاد  وي���ع���ت���رب  �خل�������ام؛  �مل�������و�د 
توريد  وي��دخ��������������ل  ه��ي��ك��ل��ي،  ���ش��ب��ه 
�إىل  �لتحتية  �لبنية  )من  �ملعد�ت 
�لعاقات  يف  �ل��ط��ب��ي��ة(  �مل���ع���د�ت 

�لدبلوما�شية �لتجارية.

نحو التزام دائم لل�شني يف 
هذه املنطقة من العامل؟

�إن �جلزيرة على مفرتق طرق     
����ش��رت�ت��ي��ج��ي، ووج����ود �ل�����ش��ني يف 
�لعديد  يتطلب  �لهندي  �ملحيط 

من �ملحطات.

    لكن �خلاف بينها وبني فرن�شا 
�لو�قعة  �مل��ت��ن��اث��رة  �جل����زر  ب�����ش��اأن 
يف �أق�����ش��ى �ل�����ش��م��ال، ي��ظ��ه��ر عدم 
ق��درت��ه��ا، يف �ل��وق��ت �حل���ايل، على 
ب���ال���ق���وة يف هذه  ن��ف�����ش��ه��ا  ف���ر����س 

�ملنطقة.
   وب�شكل �أعم، بعد ��شتقالها عام 
1960، �أد�رت مدغ�شقر ظهرها، 
�لبحرية  ل��ل��ط��رق  م����ا،  ح���د  �إىل 
�الأفريقية  بالقارة  تربطها  �لتي 
و  �لهندي.  �ملحيط  ج��زر  وب�شائر 
لتد�رك ما فات، تعتمد مدغ�شقر 
�لتكامل  �شيا�شة  على  �أك���ر  �الآن 
جميع  يف  �ل���ب���ح���ري  و�ل����ت����ع����اون 

�الجتاهات.

الرهان البحري والغازي
   �أ���ش��ب��ح��ت �ل��ع��اق��ات ب��ني بكني 
تعقيًد�  �أك������ر  و�أن���ت���ان���ان���اري���ف���و 
�لرهانات  تنظيم  �إع��ادة  مع  �ليوم 
�أنحاء  جميع  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�حل��و���س �ل��ه��ن��دي: وج���ود �لهند، 
���ا �ل���ي���اب���ان وك���وري���ا  ول���ك���ن �أي�������شً
�جلنوبية و�أوروبا وحتى �لواليات 

�ملتحدة ...
�إن�شاء     ويت�شح ه��ذ� م��ن خ��ال 
�ملعلومات  لدمج  �الإقليمي  �ملركز 
عام  منذ  �أر��شيها  على  �لبحرية 

 .2019
�لعمليات  تن�شيق  م��رك��ز  و�أك��م��ل��ه 
ومقره يف �شي�شيل، وهو يقدم �الآن 
يف  ودول��ًي��ا  مركزًيا  دوًر�  ملدغ�شقر 
عمليات �ملر�قبة �لبحرية. كما مت 
دجمها بالكامل يف �ال�شرت�تيجية 
�ملتكاملة  �الأف���ري���ق���ي���ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�شمان  �إىل  تهدف  و�لتي   2050
�ل�شحن  �ل�����ش��ام��ل حل��رك��ة  �الأم����ن 
�ملناطق  ت��ل��وث  ومكافحة  �حل���رة، 

�لبحرية.
�إن مدغ�شقر تلعب دور �جل�شر     
ب�����ني ب����رن����ام����ج ط����ري����ق �حل���ري���ر 

�الأهمية  م��ن  ل��ب��ك��ني،  بالن�شبة     
�ل��ت��و�ج��د يف ه��ذه �ملنطقة  مب��ك��ان 
�ل���ت���ي مت���ر م���ن خ��ال��ه��ا �لطرق 
�آ�شيا  �شرق  تربط  �لتي  �لبحرية 
و�أفريقيا.  �الأو������ش�����ط  ب���ال�������ش���رق 
�أه��م��ي��ة كبرية  ذ�ت  �ل��ط��رق  ه���ذه 
�ل�شعبية:  �ل�����ش��ني  جل��م��ه��وري��ة 
�خلام  �مل���و�د  ت�شرتي  خالها  م��ن 
)�ل����ن����ف����ط و�مل�����������و�رد �مل���ع���دن���ي���ة(، 
�إىل  تبيعها  �لتي  �مل�شنعة  و�ل�شلع 
�الحت���اد �الأوروب�����ي، و�ل���ذي ميثل 
�لرئي�شية.  �لت�شدير  �أ�شو�ق  �أحد 
ل��ق��د �أ���ش��ب��ح �مل��ح��ي��ط �ل��ه��ن��دي، يف 

�ملدغ�شقرية  �ل���ب���ح���ري���ة  ف��������اإن 
و�الأمنية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  وق���و�ت���ه���ا 
�لكايف  ب��احل��ج��م  لي�شت  �ملختلفة 
يف  �الإقليمية  �لتحديات  ملو�جهة 
�ل�شا�شعة،  �لبحرية  �ملنطقة  هذه 
�ال�شكاليات  تعدد  يخرتقها  �لتي 
�أن  ���ش��ك يف  �أع�����اه. وال  �مل���ذك���ورة 
�ل�شني  ق���دم���ت���ه  �ل������ذي  �ل����ت����ربع 
بزورقي خفر �شو�حل عام 2017 
يتز�من مع رغبة مدغ�شقر يف بدء 
�أكرب  ب�شكل  ترّكز  دفاعية  �شيا�شة 
م�شاحتها  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ع��ل��ى 

�لبحرية �لهائلة.

�لو�قع، �أحد مر�كز �لثقل للتجارة 
�ل��ب��ح��ري��ة و�ل��ن��م��و �ل���ع���امل���ي.   �أما 
�أك����ر دولة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة مل��دغ�����ش��ق��ر، 
فر�شة.  �نها  �إفريقيا،  يف  �آ�شيوية 
ه���ن���ا، �أك�����ر م���ن �أي م���ك���ان �آخ����ر، 
�لبحري  �ل���ط���اب���ع  �إ����ش���ف���اء  �أدى 
�إىل  �ل��ره��ان��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة  على 
�إحد�ث تغيري عميق يف �لتو�زنات 
و��شتد�م  وخ��ل��ق  �جليو�شيا�شية، 
خم�����اط�����ر وت������ه������دي������د�ت ع����اب����رة 
لاأوطان ترت�وح من �الإرهاب �إىل 
�الإجر�مية  و�لتدفقات  �لقر�شنة، 
و�لتنوع  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �ال������ش�����اءة  �إىل 

�لبيولوجي. وُيف�ّشر �لعجز �الأمني 
�لبحري جزئًيا بال�شعف �لهيكلي 
للقو�ت �لبحرية �مللغا�شية، وحتى 
وق�����ت ق����ري����ب ج��������ًد�، م����ن خال 
�الإقليمي  للتعاون  �لفعلي  �لغياب 

يف �ملجال �لبحري.
   متتلك مدغ�شقر �شاحا ميتد 
و111120  كيلومرت،   5000
�لبحر  م����ن  م���رب���ًع���ا  ك���ي���ل���وم���رًت� 
�الإقليمي، وحو�يل مليون كيلومرت 
�القت�شادية  �مل��ن��ط��ق��ة  م��ن  م��رب��ع 
�الأور�ق  ه����ذه  ورغ�����م  �خل���ا����ش���ة. 
�ملختلفة،  و�الإم���ك���ان���ات  �ل��ر�ب��ح��ة 

جتد مدغ�شقر نف�شها جمددا يف قلب االهتمامات اجليو�شرتاتيجية لهذه املنطقة من العامل

اأدى اإ�شفاء الطابع البحري على الرهانات االقت�شادية اإىل اإحداث تغير عميق يف التوازنات اجليو�شيا�شية
اأ�شبحت العالقات بني البلدين اأكرث تعقيًدا اليوم مع اإعادة تنظيم الرهانات اال�شرتاتيجية يف جميع اأنحاء احلو�س الهندي

تلعب مدغ�شقر دور اجل�شر بني برنامج طريق احلرير اجلديد والقارة االأفريقية

ممرا بحريا ورهانا ا�شرتاتيجيا:

هكذا انغرزت ال�سني بهدوء يف مدغ�سقر...!
•• الفجر -اإميانويل فريون 

 واإميانويل لينكوت **
فقد  قــدميــة،  البلدين  بــني  العالقة  كانت  اإذا     
الأ�شباب  االأخــرة،  ال�شنوات  يف  ب�شرعة  تطورت 

اقت�شادية وا�شرتاتيجية.
  عام 1958، مت افتتاح القن�شلية العامة جلمهورية 
ال�شني ال�شعبية يف اأنتاناناريفو، قبل ترقيتها اإىل 
اتفاقية  اأول  اإن�شاء  1960. مت  �شفارة عام  رتبة 
جتارية عام 1963، تالها تو�شع ن�شبي يف التجارة 

 )2017( مــوؤخــًرا  البلدان  اأقــام  وقــد  الثنائية. 
العام،  نف�س  يف  ووّقعا،  �شاملة،  تعاونية  �شراكة 
لطريق  امل�شرتك  الرتويج  ب�شاأن  تفاهم  مذّكرة 

احلرير اجلديد.
ال�شريك  ال�شني  اأ�شبحت   ،2015 ــام  ع منذ     
التجارة  وجتــاوزت  ملدغ�شقر.  الرئي�شي  التجاري 

وقد   .2018 عــام  يــورو  مليارات   6 البلدين  بني 
واإمكانيات  قــدميــة،  �شينية  جالية  ــود  وج اأدى 
املنطقة  بهذه  بكني  اهتمام  زيــادة  اإىل  اجلزيرة، 
الواقعة يف غرب املحيط. �شحيح، اأنه قبل جائحة 
م�شار  ي�شر يف  اقت�شاد مدغ�شقر  كوفيد-19، كان 
ت�شاعدي. فبعد فرتة طويلة من عدم اال�شتقرار 

ال�شيا�شي وال�شعوبات االقت�شادية الكربى، ت�شارع 
الزخم، وو�شل عام 2019 اإىل منو يقدر بنحو 5 

باملائة.
   هذه االجتاهات، ت�شلط ال�شوء ب�شكل جزئي فقط 
وال�شيا�شي  واالجتماعي  االقت�شادي  الواقع  على 
للبالد، الذي يتميز بارتفاع الديون وزيادة الفقر، 
وتدهور وا�شح يف اال�شتثمار. وال يزال 75 باملائة 
الــدويل  الفقر  خــط  حتــت  يعي�شون  ال�شكان  مــن 
2019 -وهو معدل اأعلى  1.90 دوالر عام  البالغ 

بكثر من املتو�شط االإقليمي البالغ 41 باملائة.
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اإعــــــــــالن
�لعاملية ذ.م.م    �أبناء �خلطيب  �ل�ش�����ادة/حمم�شه  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3884566 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / يو�شف عبد�لروؤوف �خلطيب من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / يو�شف عبد�لروؤوف �خلطيب من 49 ٪ �إىل ٪100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ر��شد حممد ر��شد �لعاقل �لظنحانى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ حمم�شه �أبناء �خلطيب �لعاملية ذ.م.م

ABNA ALKHATEEB INTERNATIONAL ROASTERY L.L.C

�إىل/ حمم�شه �أبناء �خلطيب �لعاملية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ABNA  ALKHATEEB INTERNATIONAL ROASTERU - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� نوت �يفنت ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2679284 

 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شنعاء على �شالح عمرو من 90 ٪ �إىل ٪51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع /

�إ�شافة منى على �شيف بن حارب �ملهريى ٪49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �فنان على �شامل �شالح �لربيكى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13409 بتاريخ 2021/12/6 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شباي�س بيولت �نتريورز 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:3719942 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة حممد عبيد عبد�هلل حممد �لعبيدىل  ٪51
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �لفون�س ماتيو ماتيو مايكل  ٪49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف جيمى جيورجى موميتجنجايل �ومني جيورجى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد�ن حممد �شيف بوع�شيبه �لعلى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العان و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  6 دي�شمرب 2021 العدد 13409
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وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن حمكمة دبي �البتد�ئية – �د�رة �لتنفيذ – عن بيع �ل�شيار�ت �لتالية عن طريق �شركة �الإمار�ت للمز�د�ت �س.ذ.م.م يف متام �ل�شاعة 
�خلام�شة م�شاء�ً يوم �الأربعاء �ملو�فق 15 دي�شمرب 2021 وعلى من يرغب مبعاينة �ل�شيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكرتوين 

WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة �العرت��س مر�جعة ق�شم �لبيوع و�حلجوز�ت �أثناء �لدو�م �لر�شمي.

تعلن حمكمة دبي االبتدائية  
ادارة التنفيذ

#      
1 831823 NISSAN ALTIMA 1N4AL3AP4FC120972 V 59562 2021/2242   
2 837698 TOYOTA HIACE JTGSX23P5G6170003 O 71514 2021/2532   
3 831535 HYUNDAI SANTA FE KMHSU81EXEU178872 G 6841 2015/4004   
4 835351 FORD EDGE 2FMDK4JC8BBA90636 B 67829 2015/4102   
5 626799 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4A9U705271 M 46079 2015/4762   
6 628767 DODGE CHARGER 2C3CDXBG4DH616438 H 72238 2016/1010   
7 834847 TOYOTA FJ CRUISER JTEBU11F8DK173938 L 72271 2016/1437   
8 835776 NISSAN ALTIMA 1N4AL3A99DC197898 N 35370 2016/384   
9 658021 Nissan Sunny MDHBN7AD2EG512796 I 45923 2017/477   
10 840209 NISSAN/SENTRA / MNTAB7A92J6009665 L 11463 2020/117   
11 839083 VOLKSWAGEN PASSAT WVWBR7A35EC049278 R 98721 2021/1168   
12 608388 TOYOTA CAMRY 6T1BF9FK1FX558511 H 94639 2019/653    
13 644012 TOYOTA YARIS JTDBW9230B1208749 R 56639 2016 1703   
14 630642 Volvo FH12 YV2A4B2A8WB198551   96948 8715/2010   
15 840942 RANGE ROVER/HSE   /  SALLPAMC42A463375 J 52035 2009/9871   
16 840947 FORD/ESCAPE / 1FMCU92128KD48244 Orange 12269 2010/2554   
17 667570 MITSUBISHI LANCER JMYSTCY4AGU748491 T 46206 2659\2019   
18 600015 KMJWAH7H48U023832 N 20234 1198/2018  
19 844109 BMW X5 WBAZV4105BL449039 G 89352 1223/2018  
20 825765 CHEVROLET LUMINA 6G1ZK54F46L567005 H 27607 131/2017  
21 201307 Toyota Yaris 2010 JTDKW9239A5147294 D 90667 1725/2017  
22 822736 MDHAK3CR1FG503028 P 34765 2205/2017  
23 624030 KNAPB8118D7392864 B 29105 2581/2018  
24 400266 Nissan Sunny KNMCC42H88P696026 J 75260 2839/2016  
25 659849 Nissan Sunny KNMCC42H18P699155 J 88725 2839/2016  
26 645992 JL7BCE1J66K008284 G 70378 3624/2018  
27 651986 KMHSG81B3CU745501 R 16501 4890/2019  
28 657968 MHFYU59GX77001537 I 51083 4890/2019  
29 400094 JMYSRCS3ABU713598 F 55842 570/2017  
30 662713 RKMGS41L6DY036287 J 13341 72/2016  
31 600225 MITSUBISHI L200 MMBJNKA50DD009304 J 48658 72/2016  
32 828915 MB1PBEJA8BH1B5158 G 76621 7507/2020  
33 610126 KNMCC42H48P659992 F 83604 985/2015  
34 607450 NISSAN MT JN6DD23S87X216224 F 76415 985/2015  
35 603401 NISSAN SUNNY KNMCC42H98P679798 I 57752 985/2015  
36 660428 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEJAX82129725 J 88291 2012/736  
37 651385 Volvo 4V4NC9TG03N339833   16670 2013/1148  
38 829639 NISSAN QASHQAI SJNBJ01A0EA863718 D 23371 2017/2170  
39 849986 NISSAN URVAN JN6AE54S88X004893 K 16921 2017/255  
40 655842 ASHOK LEYLAND FALCON FVH076578 A 27049 2017/255  
41 610934 NISSAN URVAN JN1VNGE24ZO026081 F 49148 2017/3039  
42 828374 HONDA ACCORD LUCCR2629F3417823 Q 60753 2018/1855  
43 261634 Toyota Tundra 2008 5TFRV54168X060408 G 47940 2018/2335  
44 823725 TOYOTA HILUX MR0EX12G282303302 I 75610 2018/2768  
45 841296 HONDA CIVIC JHMFD16278S411097 M 83574 2018/2816  
46 663306 SUZUKI APV MHYDN7A26EJ400170 C 62428 2018/3062  
47 837310 NISSAN ALTIMA 1N4AL2A90CC232160 C 35505 2018/75  
48 820774 LEXUS GS JTHBF5BLXD5008674 C 6738 2019/161  
49 840551 NISSAN/ALTIMA SE   / 1N4AL3AP5EC180712 N 43399 2019/167  
50 819985 Infiniti G 37 JNKCV64E98M350429 B 30933 2019/1885  
51 831502 HONDA CROSSTOUR 5J6TF2830AL700391 N 52187 2019/2296  
52 831532 AUDI Q7 WAUAGD4L6BD028065 E 35451 2019/2296  
53 840798 CHEVROLET/EPICA / KL1VJ58Z96B181123 C 34533 2019/4127  
54 831723 TOYOTA HILUX MR0CW12G160002653 H 98573 2019/4150  
55 839700 HYUNDAI H1 KMHWG81R4DU528796 M 38705 2019/5226  
56 841039 TOYOTA HIACE JTGJX02P070008669 C 27970 2019/5814  
57 841179 TOYOTA COROLLA RKLBC42E3C4513873 L 2491 2019/6387  
58 820991 NISSAN X TRAIL JN1BT2MU4GW003969 I 49544 2019/7514  
59 822889 NISSAN SILVIAN SW JN6DW11S89Z023229 K 84061 2019/7514  
60 822933 NISSAN SUNNY MDHBN7AD0GG726737 I 52146 2019/7514  
61 830388 NISSAN PATHFINDER 5N1AR2M50FC691464 D 86814 2019/7514  
62 658325 XCMG QY130K LXGCPA4377A009806 H 95374 4890\2019  
63 825159 MAN 18 410 TGA WMAH05ZZZYG147816 Q 16455 7514\2019  
64 831199 TOYOTA CAMRY 6T1BE42K8BX691367 H 55356 2020/1251  
65 832414 PEUGEOT EXPERT VF3VFAHX4JZ001022 F 99875 2020/1443  
66 831720 TOYOTA HIACE JTGJX02PXE0058959 P 13079 2020/1640  
67 839037 MERCEDES GL500 WDCBF86E17A189538 O 61583 2020/7917  
68 839932 CHEVROLET TAHOE 1GNSK7KC6GR182772 A 35775 2020/7959  
69 839933 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA8FUCA0607 P 33251 2020/7959  
70 839276 NISSAN TIIDA 3N1BC1C65CK196877 H 54780 2020/8579  
71 841752 MITSUBISHI CANTER JL7B6G1P0HK010008 U 81142 2020/874  
72 836215 TATA LPO1618 MAT449312H0L01989 R 18271 2020/9134  
73 673214 TOYOTA LAND CRUISER JT3HT05J0X0032635 I 83106 2020/9197  
74 641882 Nissan Sunny MDHBN7AD2GG716369 H 65823 1018\2020  
75 834781 ISUZU REWARD NP JAMKP34H0F7P01945 Q 19725 2021/1002  
76 836338 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA0GUFA3267 F 91694 2021/1775  
77 839278 MITSUBISHI PAJERO JMYLRV95WEJ713944 P 38785 2021/3397  
78 841416 MITSUBISHI LANCER JMYSRCS3ABU722188 N 66795 2021/3547  
79 666415 ASHOK LEYLAND FALCON LDH099550 D 66827 2021/3588  
80 848659 KING LONG XMQ6858 LA6R1DSB8DB100311 G 95086 2021/4147  
81 833605 CHEVROLET TRAILBLAZER 1GNDT13S442364712 F 14486 2013/337  
82 831588 KIA RIO KNADN5120F6488272 P 48294 2017/819  
83 838305 NISSAN SUNNY MDHBN7AD9GG719821 C 21174 2019/2244  
84 839909 NISSAN SENTRA MNTBB7A96G6033397 R 39905 2019/2244  
85 836198 NISSAN SENTRA MNTBB7A93G6033793 R 39908 2019/2244  
86 650040 JHFUF11H8AK003346 C 29645 1313/2018  
87 817821 MITSUBISHI CANTER JL6BCE6J1DK008736 M 48179 1313/2018  
88 825764 TADANO TR200M TR2010333 E 19537 2018/1558  
89 832851 Toyota Corolla RKLBL9HE8F5234597 J 56552 2018/1558  
90 662400 NISSAN ALTIMA 1N4AL2AP8BN488323 E 66897 2019/2422  
91 827324 TOYOTA HIACE JTGRX12P8F8043985 F 83678 2019/3262  
92 ASHOK LEYLAND FALCON MB1PBEFA3GU1A1031 J 94835 2019/5326  
93  MITSUBISHI L200 MMBJNKA50ED004805 P 12645 2019/5326  
94 840211 MITSUBISHI/L 200 200 / MMBJNKJ40GH069197 H 94219 2020/1056  
95 829422 TOYOTA HIACE JTGSX22P7H6183256 L 77831 2020/5965  
96 840385 TOYOTA/LAND CRUISER  / JTEHJ09J755108598 F 1021 2017/146  
97 667910 NISSAN PATROL JN10WGY60Z0865911 H 43505 384\2016\  
98 601135 Kia Opirus KNALD225475129648 J 75616 2013/382  
99 607900 Toyota Corolla EE900440489 A 62310 1998/2322  
100 670597 TOYOTA COROLLA JTDBW23E553083330 G 33710 2020/1513   

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : حمطة �شي �إ�س بي �بوظبي ذ م م

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : حمطة �شي �أ�س بي �أبوظبي �شي �أف �أ�س
CSP ABU DHABI CFS THE PORTS FOR ALL 

بتاريخ : 2021/10/10 �ملودعة بالرقم : 361546 
بيانات �الأولوية :

باإ�شم : حمطة �شي �إ�س بي �بوظبي ذ م م
�ملوطن: رقم �الر�س كي �ت�س �ي �يه 2-03 �لطويلة، �أبوظبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة :

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
تخزين  �مل��و�د �خلطرة  نقل  و�مل�شتودعات  �ملخازن  وت�شغيل  �إد�رة  وتفريغها  �ل�شحن  خدمات حتميل حاويات 
�ملو�د �لكيماوية خدمات حتميل وتفريغ �لب�شائع خدمات �لتخلي�س �جلمركي خدمات حزم �لب�شائع وكيل 
�لربي  �ل�شحن  خدمات  و�لبحرية  �لربية  و�لغاز  �لنفط  ومن�شاأت  حقول  خدمات  بحرية  ماحية  خطوط 

للب�شائع �شيانة حاويات �ل�شحن و�إ�شاحها
و�شف �لعامة : �زرق و�حمر

�ال�شرت�طات :
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  6 دي�شمرب 2021 العدد 13409
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام

�أقام �الحتاد �لن�شائي �لعام �حتفالية 
خ���ا����ش���ة مب���ن���ا����ش���ب���ة ع���ي���د �الحت������اد 
�خلم�شني للدولة، وذلك على هام�س 
ك���اأ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م��ب��ارك " ل��ا���ش��ط��ب��ات �خل��ا���ش��ة - 
لل�شيد�ت " للقدرة مل�شافة 100 كلم، 
�الإم�����ار�ت  ب��ق��ري��ة  تنظيمه  مت  �ل���ذي 

�لعاملية للقدرة و�لوثبة.
�لتي   - �الح���ت���ف���ال���ي���ة  وت�������ش���م���ن���ت 
�مل�شوؤولني  كبار  م��ن  لفيف  ح�شرها 
�أ�شرة   20 ����ش��ت�����ش��اف��ة   - ب���ال���دول���ة 
�الإبد�عية  �أعمالها  عر�شت  منتجة 
فيما  �الأ�شيلة،  �لوطنية  �لهوية  ذ�ت 
�ل�������رت�ث مبركز  ����ش���ارك���ت ح���ام���ي���ات 
�لتابع  �ل��ي��دوي��ة  للحرف  �ل�شناعات 
ل��احت��اد �ل��ن�����ش��ائ��ي و�ل���ات���ي قدمن 
مثل  �ل��ي��دوي��ة  للحرف  حية  عرو�شا 
�إطار  يف  �ل�شدو"،  �لتلي،  "�خلو�س، 
��شتد�مة  يف  �الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  دوره����ن 
�حل�����رف �ل���رت�ث���ي���ة و�حل����ر�����س على 
نقلها لاأبناء جيًا بعد جيل لتحكي 
�آبائهم و�أجد�دهم، كما تخللت  تاريخ 
�لفعاليات �أن�شطة متنوعة لاأطفال، 

�ل�شاعر�ت  من  عدد  م�شاركة  وكذلك 
�أف�شل  �ل��ات��ي ق��دم��ن  �الإم���ار�ت���ي���ات 

ق�شائدهن يف حب �لوطن.
�ل�شويدي،  ن������ورة  ����ش���ع���ادة  وت����وج����ت 
�لن�شائي  ل��احت��اد  �ل��ع��ام��ة  �الأم��ي��ن��ة 
�لثاث  ب���امل���ر�ك���ز  �ل���ف���ائ���ز�ت  �ل���ع���ام، 
�الأوىل، م�شيدة بح�شن �لتنظيم وقوة 
�الح����رت�يف  �الأد�ء  وت��ط��ور  �مل��ن��اف�����ش��ة 

للفار�شات.
ولفتت �إىل حر�س �الحتاد على �إقامة 
لكاأ�س  م�شاحبة  �حتفالية  فعاليات 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �شمو 
�الإ�شطبات  مل��اك  �الإمار�ت"  "�أم 
�خلا�شة للقدرة، ملا يحظى به �حلدث 
م���ن ط���اب���ع ت���ر�ث���ي ي���ع���زز م���ن قيمة 
ريا�شة �الآباء و�الأجد�د وين�شرها بني 

�ملجتمع �الإمار�تي ب�شكل عام و�لن�شاء 
ب�شكل خا�س.

فخرها  ع�����ن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  و�أع������رب������ت 
بعام �خلم�شني،  باحتفالنا  و�عتز�زها 
�ل������ذي ي�����ش��ك��ل م��ن��ع��ط��ف��اً ن���وع���ي���اً يف 
�لقيادة  تقودها  �لتي  �ملباركة  �مل�شرية 
�شفحاتها  ع���رب  ل��ت��ك��ت��ب  �ل��ر���ش��ي��دة، 
�ملت�شارعة  �مل�شرية  يف  جديدة  ف�شواًل 

لدعم ومتكني �ملر�أة �الإمار�تية، لتكون 
ع��امل��ي��اً يف �خل��م�����ش��ني عاماً  �الأف�����ش��ل 
ب��ع��دم��ا جن��ح��ت يف �حلفاظ  �مل��ق��ب��ل��ة، 
خطة  وتطبيق  �ملميزة  هويتها  على 
يف  الإ�شر�كها  طموحة،  ��شرت�تيجية 
حتقيق �لتنمية �ملتو�زنة و�مل�شتد�مة.

تتمتع  �الإم������ار�ت  �ب��ن��ة  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
بكافة حقوقها �لقانونية و�لت�شريعية 

�لتي �أقرها لها �لد�شتور يف �الإمار�ت، 
ح�شارية  هوية  �شكل  طاملا  �إرث  وه��و 
�لو�لد  دع��ائ��م��ه��ا  �أر����ش���ى  ل����اإم����ار�ت 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ملوؤ�ش�س 
�ملوؤ�ش�شون،  �آل نهيان، و�الآباء  �شلطان 
على  و���ش��ارت   " ث��ر�ه��م  �هلل  "طيب 

دربهم قيادتنا �حلكيمة .
و�أكدتاأن ملف متكني �ملر�أة �الإمار�تية 

و�شل  و�ل���ذي  نوعية،  �إجن���از�ت  حقق 
�شد�ه �إىل كافة �ملجاالت و�لقطاعات 
نتيجة  وذل���ك  �ل���دول���ة،  يف  �لتنموية 
روؤية ودعم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
لاأمومة  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
�الإمار�ت"،  "�أم  �الأ����ش���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

بتبني  �ل��د�ئ��م��ة  �شموها  وت��وج��ي��ه��ات 
�خل���ط���ط �ال���ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة، الإح�����د�ث 
�ل���ف���ارق و�ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��ت��د�م بق�شة 
جناح �ملر�أة �الإمار�تية، يف ظل �لتعاون 
�حلثيث مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني 
�جلهات  من  �لعام  �لن�شائي  لاحتاد 
وموؤ�ش�شات  و�مل���ح���ل���ي���ة  �حل���ك���وم���ي���ة 

�ملجتمع �ملدين.
ك��م��ا �أك����دت م��و����ش��ل��ة �الحت����اد �لعمل 
ل���ن���ح���اف���ظ على  �مل���خ���ل�������س و�جل��������اد 
�لوطنية،  و�الإجن���������از�ت  �مل��ك��ت�����ش��ب��ات 
�لتنموية  �لفر�س  من  �ملزيد  ونخلق 
ل���ل���م���ر�أة �الإم���ار�ت���ي���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
و��شتثمار  و�ل��ب��ن��اء  �لتنمية  م�����ش��رية 
وطنها  خدمة  يف  ومهار�تها  ق��در�ت��ه 

وجمتمعها .
�ملنا�شبة  " يف هذه   : �شعادتها  وقالت 
�أ�شحاب  �أهنئ  �أن  �لغالية، يطيب يل 
�أولياء  و�شمو  �الإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  و�شمو  �لعهود 
م���ب���ارك وم���و�ط���ن���ي دول����ة �الإم������ار�ت 
�الأر���س �لطيبة،  و�ملقيمني على هذه 
د�ع��ني �مل��وىل عز وج��ل �أن يعيد هذه 
�ملنا�شبة علينا باخلري و�لعزة ومزيد�ً 

من �لتقدم و�الزدهار".

احتفالية خا�سة لالحتاد الن�سائي بعيد االحتاد اخلم�سني يف كاأ�س »اأم االإمارات« للقدرة 

�الحتاد  رئي�س  نهيان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �لتقى 
�ل�شباب  ���ش��وؤون  وزي��ر  �مل��وؤي��د  �أمي��ن  �لدكتور  معايل  لل�شطرجن  �الآ���ش��ي��وي 
و�لريا�شة يف مملكة �لبحرين وذلك على هام�س بطولة �لعامل �لفردية 

لل�شطرجن �ملقامة حاليا يف دبي.
لل�شطرجن  �ل���دويل  �الحت���اد  رئي�س  دفوركوفيت�س  �أرك����ادي  �للقاء  ح�شر 
�لعام  �الأم��ني  لل�شطرجن  �الآ�شيوي  �لعام لاحتاد  �الأم��ني  �لطاهر  وه�شام 

د�نا  �لكبرية  �لدولية  و�الأ�شتاذة  �الإلكرتونية  للريا�شات  �لعربي  لاحتاد 
�وزوال مديرة �الحتاد �لدويل لل�شطرجن.

ومت خال �للقاء مناق�شة �خلطط و�لرب�مج �مل�شتقبلية لتطوير �ل�شطرجن 
و�الألعاب �الإلكرتونية يف مملكة �لبحرين بالتعاون مع �الحتاد �الأ�شيوي 
�الإمار�ت  وجمعية  �الإلكرتونية  للريا�شات  �ل��دويل  و�الحت��اد  لل�شطرجن 

للريا�شات �الإلكرتونية.

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط يلتقي 
وزير الريا�سة البحريني 

••  دبي-الفجر: 

ب����ال����ت����ز�م����ن م�����ع �ح����ت����ف����االت دول�����ة 
باليوم  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�أم�س  �نطلقت   ، �خلم�شني  �لوطني 
�الأول �ل�شبت مباريات �الأ�شبوع �الأول 
لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  دوري  مل�شابقة 
ب�شبب  ��شطر�رية  توقف  فرتة  بعد 
�أقيمت  ح��ي��ث   ، �ل��ع��امل��ي��ة  �جل��ائ��ح��ة 

مبار�تان على �مللعب �لفرعي الحتاد 
الليغا  فريق  وجمعت   ، بدبي  �لكرة 
�أي��ه �أف �شي ، وف��ري��ق جو  م��ع فريق 
ب���رو م��ع ف��ري��ق ج���ول �أك����ادمي����ي.  يف 
�ملبار�ة �الأوىل فاز فريق الليغا على 
ف��ري��ق �أي���ه �أف ���ش��ي ب��ث��اث��ة �أه���د�ف 

�ملبار�ة  �شهدت  بينما  ه��دف،  مقابل 
فوز�ً  ب��رو  جو  فريق  حتقيق  �لثانية 
�أكادميي  ج����ول  ف���ري���ق  ع��ل��ى  ك���ب���ري�ً 

بثمانية �أهد�ف دون رد.
 ومبنا�شبة عودة م�شابقة دوري كرة 
قدم �ل�شيد�ت من جديد ، قالت �أمل 

�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  بو�شاخ 
�لن�شائية  �ل��ك��رة  جلنة  رئي�س  �ل��ك��رة 
�حتاد  يف  �لن�شائية  �ل��ك��رة  " جلنة   :
دوري  مناف�شات  ع��ودة  ق��ررت  �ل��ك��رة 
مع  بالتز�من  لل�شيد�ت  �ل��ق��دم  ك��رة 
ب��ال��ي��وم �لوطني  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��االت 

�خل��م�����ش��ني ح��ت��ى ت���ك���ون ل��ه��ا فرحة 
�لقدم  ك��رة  لن�شاط  ومم��ي��زة  خا�شة 
عادت  و�ل���ذي  �الإم��ار�ت��ي��ة،  �لن�شائية 
يف  للماعب  ج��دي��د  م��ن  مناف�شاته 
لدولتنا  ع��ظ��ي��م��ة  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
�أذهاننا  ، و�شتظل خالدة يف  �حلبيبة 

ووجد�ننا جميعاً".  وتابعت بو�شاخ  
�لتي  �الإج���������ر�ء�ت  ك���اف���ة  " ن��ث��م��ن   :
�تخذتها قيادتنا �لر�شيدة  للحفاظ 
عامة،  �ملجتمع  �أف���ر�د  �شامة   على 
وعلينا   ، خ���ا����ش���ة   و�ل���ري���ا����ش���ي���ني 
�لتي  �مل���ك���ت�������ش���ب���ات  ع���ل���ى  �حل�����ف�����اظ 

حققناها خال تلك �لفرتة ، و�أتوجه 
ر��شد  �ل�شيخ  �إىل  و�الإمتنان  بال�شكر 
ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س �حتاد 
�ل���ك���رة ع��ل��ى دع��م��ه �مل��ت��و����ش��ل لكرة 
�لقدم �لن�شائية �ملتمثلة يف �ملنتخبات 
�لوطنية وم�شابقاتها �ملحلية".  كما 

�إىل  بال�شكر  بو�شاخ  �أم��ل  توجهت  
�الأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة الحت���اد �ل��ك��رة على 
لكافة  ومتابعتها  �لكبرية  جهودها 
ت�����ش��م��ن حتقيق  �ل���ت���ي  �ل���رتت���ي���ب���ات 
كرة  دوري  مل�شابقة  ق��وي��ة  �ن��ط��اق��ة 

�لقدم لل�شيد�ت.

•• العني-وام 

ت�����وج �ل����ر�م����ي حم���م���د ح�����ش��ن بطا 
 "2021 �لذهبي  "�لر�مي  لبطولة 
على كاأ�س عيد �الحتاد، و�لتي �أقيمت 
�لدولة  �أن��دي��ة  م��ن  و����ش��ع��ة  مب�شاركة 
للفرو�شية  �لعني  ن��ادي  ميادين  على 
و�لرماية و�جلولف، يف �إطار �حتفاالت 
"�خلم�شني"،  �الحت����اد  بعيد  �ل��دول��ة 
�ألعاب  دورة  يف  للم�شاركة  و��شتعد�د�ً 
جمل�س �لتعاون �خلليجي بالكويت يف 

يناير �ملقبل.
ذهبية  �ل��ب��ط��ل حم��م��د ح�شن  وح�����ش��م 
م�������ش���اب���ق���ة �الأط������ب������اق م�����ن �الأب���������ر�ج 
"�ال�شكيت" و�ملركز �الأول مل�شلحته، يف 
فطي�س  بن  �شيف  �لر�مي  �حتل  حني 
�لف�شية  �مليد�لية  ون��ال  �لثاين  �ملركز 
ب���ع���د م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة و����ش���ر����ش���ة مع 
�آل  ر��شد  بن  مكتوم  بن  �شعيد  �ل�شيخ 
مكتوم �لذي �حتل �ملركز �لثالث ونال 
�مليد�لية �لربونزية فيما حل �لر�مي 
�ملخ�شرم ر�شيد �لبلو�شي �ملركز �لر�بع 

وعبيد بن �شاوي �ملركز �خلام�س .
�الأطباق  رم��اي��ة  م�شابقة  نتائج  وع��ن 
من �حلفرة لل�شيد�ت "�لرت�ب" فقد 
�ملركز  �ليا�شي  حممد  عائ�شة  حققت 
ونالت  ط���ب���ق���اً   88 ب��ر���ش��ي��د  �الأول 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س 
و�جلائزة �ملالية، بينما جاءت يف �ملركز 
�لثانية فاطمة مبارك ونالت �مليد�لية 
�نت�شار  �ل�شاعدة  وتبعتها  �لف�شية، 

غام يف �ملركز �لثالث ونالت �مليد�لية 
�لربونزية .

�ل��ب��ط��ول��ة ق���ام �ل�شيخ  ن��ه��اي��ة  وع��ق��ب 

و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  خليفة  ب��ن  ح�شر 
و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  �شعيد  ب��ن  خليفة 
�الأبطال  بتتويج  �مل��ع��ا  نا�شر  �أح��م��د 

كما �شاركو� يف �الحتفالية �لتي �أعدها 
�الحتاد  بعيد  �حتفااًل  �لرماية  �حت��اد 

"�خلم�شني".

•• دبي-الفجر

ي�شارك جودو �الإمار�ت يف تقدمي عر�س كبري بالتن�شيق مع �جلناح �لفرن�شي 
6-12 وملده  �الث��ن��ني  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  ، وذل���ك   2020 دب��ي  �إك�شبو  يف 
ث��اث��ة �أي����ام ح��ت��ى ي���وم �خل��م��ي�����س 9-12 ، م�����ش��ارك��ة م��ن �حت���اد �الإم�����ار�ت 
للم�شارعة و�جلودو يف �لرتحيب ب�شيوف �لباد وعك�س �لنه�شة �لريا�شية 
�شعادة  و�أ���ش��اف   .. �لر�شيدة  قيادته  ظل  يف  �لباد  تعي�شها  �لتي  �ل�شبابية 
حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �الحتاد باأن كوكبه من العبي �جلودو على 
م�شتوى �لدولة على موعد مع �لعر�س �لريا�شي �ملقرتح ، وذلك بالتعاون 
دبي  �إك�شبو  يف  �لفرن�شي  �جلناح  و�إد�رة  �إك�شبو  يف  �مل�شوؤولني  مع  و�لتن�شيق 
ممار�شة  �أهمية  على  للتاأكيد  �الحتاد  خالها  من  يهدف  و�لتي   ،2020
�لريا�شية يف حياة �لنا�س ، بعد �ل�شمعة �لطيبة �لتي �كت�شبها جودو �الإمار�ت 

�لذي ح�شد �لعديد من �الألقاب �الإقليمية و�لدولية .

�ال�شتعر��شية  �لريا�شية  �الإم����ار�ت  ج��ودو  جن��وم  م�شاركة  ت��اأت��ي  و�أ���ش��اف- 
�ملجتمعية قبل ��شت�شافة �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س لدورة �الألعاب �الأوملبية 
للمرة �لثالثة 2024 ، وذلك تز�مناً مع �حتفاالتها مبرور 100 عام على 
��شت�شافة �حلدث �الأوملبي عام 1924، حيث متثل تلك �مل�شاركة نوعا من 
�لرتويج �لريا�شي للحدث �لكبري �لقادم ،وقد �شخرت �إد�رة �جلناح �لفرن�شي 
فرن�شا  توجهات  و�إب���ر�ز   ، �ل��ق��ادم  �الأومل��ب��ي  للحدث  للرتويج  �إمكانياتها  كل 
وجهودها يف جمال �لبيئة �لتي يتبناها �أوملبياد  �لقادم 2024، و�لتعريف 
بالقرية �الأوملبية �لفرن�شية �لتي حتت�شن �حلدث �لريا�شي �لكبري. و�ختتم 
– ال�شك �أن ريا�شة �جلودو من �أبرز �لريا�شات �لفردية �لقتالية يف فرن�شا 
وقد ��شت�شافت موؤخر� ، يف �شهري �أكتوبر ونوفمرب �ملا�شيني بطولة باري�س 
جر�ند �شام مب�شاركة 45 دولة ،و�حت�شنت بطولة �لعامل �لع�شكري ومن 
�أ�شو�ء  �لذي �شيخطف  باري�س  �لتي تطلع الأوملبياد  �شمنها ريا�شة �جلودو 

�لدور�ت �الأوملبية على �شوء ��شتعد�د�ت فرن�شا �ملده�شة.

من  ج��د�ً  �لكثري  يرتكب  فريقه  �أن  توخيل،  توما�س  ت�شيل�شي،  م��درب  �أك��د 
�أمام و�شت هام يونايتد،   2-3 �ملكلفة، بعد خ�شارته يف قمة لندن  �الأخطاء 

ليفقد �شد�رة �لدوري �الإجنليزي.
 ،0-1 �أثناء تقدمه  ت�شيل�شي  �شمح  بعدما  �الأمل��اين غ�شباً،  �مل��درب  ��شت�شاط 
ملناف�شه و�شت هام بالعودة بعد متريرة خاطئة �إىل �خللف من جورجينيو، 
ثم �إخفاق �حلار�س �إدو�ر مندي يف ت�شتيت �لكرة، لريتكب ركلة جز�ء يف ظل 

�شغط من جارود بوين.
وقال توخيل لل�شحافيني: "ل�شنا جيدين مبا يكفي فيما يتعلق بالتفا�شيل 

يف �لوقت �حلايل، نرتكب �لكثري جد�ً من �الأخطاء".
و�أ�شاف: "�إدو�ر مير بفرتة �شعبة وال �أعرف �ل�شبب؟، يبدو �أنه فقد �لكثري 

من �لثقة".
ل��ك��ن �مل����درب �الأمل����اين �أك���د �أن���ه ال يلقي ب��ال��ل��وم يف �خل�����ش��ارة ع��ل��ى �حلار�س 

�ل�شنغايل، الأن متريرة جورجينيو و�شعته يف موقف مربك.
وتابع: "هذه �الأخطاء �أ�شبحت متكررة بعدما ف�شل جورجينيو يف �ال�شتحو�ذ 
على كرة عالية �الأ�شبوع �ملا�شي، و�شمح ملان�ش�شرت يونايتد بالتعادل 1-1 يف 

بريدج". "�شتامفورد 

بو�شالخ : عودة  دوري الكرة الن�شائية لها فرحة خا�شة  لتزامنها مع احتفاالتنا باليوم الوطني اخلم�شني

فوز  الليغا وجو برو على اأيه اأف �سي وجول اأكادميي يف ختام االأ�سبوع االأول لدوري كرة ال�سيدات

جودو االإمارات ي�شتعر�س اليوم يف اإك�شبو يف �شيافة اجلناح الفرن�شيحممد ح�سن يتوج بكاأ�س »الرامي الذهبي« لال�سكيت 

الدرعي: م�ساركتنا تهدف للتعريف باأهمية 
الريا�سة يف حياتنا اليومية 

توخيل منزعج من اأخطاء العبي ت�سيل�سي
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•• نيويورك-وام

مدينة  يف  �الأول  �أم�س  م�شاء  �ختتمت 
ن��ي��وي��ورك م��ن��اف�����ش��ات م���ار�ث���ون ز�يد 
حديقة  يف  ك����م،   5 مل�����ش��اف��ة  �خل�����ريي 
"برو�شبيكت بارك مبنطقة بروكلني"، 
�أق��ي��م ب��ن��ج��اح الف���ت مب�شاركة  و�ل����ذي 
�الآالف من �ملت�شابقني �شمن فعاليات 
نيويورك  مب���دي���ن���ة  �الإم����������ار�ت  ي�����وم 
طلب  على  ب��ن��اء  تخ�شي�شه  مت  �ل���ذي 
ع�شو  توما�س  كيفني  �ل�شيناتور  من 
والية  عن  �الأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�س 
�أجل م�شاركة �الإمار�ت  نيويورك، من 
�حتفاالتها بعامها �خلم�شني و�ليوبيل 

�لذهبي للتاأ�شي�س.
�ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن  �مل��ن��اف�����ش��ات  ح�شر 
م�شوؤول  نهيان  �آل  حمد�ن  بن  خليفة 
�شفارة  يف  �الب��ت��ك��ار  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �أول 
�الأمريكية،  �ملتحدة  بالواليات  �لدولة 
�آل  ز�ي��د  بن  بن حمد�ن  يا�س  و�ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان، و�ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن/ م/ حممد 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �لكعبي  ه��ال 
و�شعادة  ل��ل��م��ار�ث��ون،  �ملنظمة  �لعليا 
�خلارجية  وزير  م�شاعدة  ن�شيبة،  النا 
�ل�شيا�شية  لل�شوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون 
�مل��ن��دوب �ل��د�ئ��م ل��ل��دول��ة ل���دى �الأمم 
�ملتحدة، و�شعادة �آمنة �ملهريي �لقن�شل 
�لعام للدولة يف نيويورك، و�ل�شيناتور 
�ل�شيوخ  توما�س كيفني ع�شو جمل�س 
�الأم���ري���ك���ي، وب��ن��ج��ام��ني ب��ارك��ر نائب 
حاكم والية نيويورك، و�شعادة عي�شى 
هال �حلز�مي رئي�س جمل�س �ل�شارقة 
�ملن�شق  عامر  علي  وحممد  �لريا�شي، 
�لعام ملار�ثون ز�يد �خلريي، وعدد من 
�لر�عية  �ملوؤ�ش�شات  ومندوبي  ممثلي 

ملار�ثون ز�يد �خلريي.
�مل����ارث����ون جتمعا  ب���رن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
�ل���ب���د�ي���ة  ن���ق���ط���ة  ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني يف 
كلمة  ثم  ب��ارك،  برو�شكبيكت  بحديقة 
فيها  توجهت  �مل��ه��ريي  �آم��ن��ة  ل�شعادة 
للمارثون،  �مل��ن��ظ��م��ة  للجنة  بال�شكر 
و�لدقيقة،  �ملتميزة  حت�شري�تها  على 
وجهودها �لكبرية الإخر�جه يف �أف�شل 
�لذي  �لكبري  �ل���دور  ثمنت  و  ���ش��ورة. 
ق����ام ب���ه �ل�����ش��ي��ن��ات��ور ت��وم��ا���س كيفني 

�ل���ذي ���ش��اه��م يف حت��وي��ل ت��ل��ك �لفكرة 
�إىل حقيقة بتخ�شي�س يوم لاإمار�ت 
�لفر�شة  الإت��اح��ة  نيويورك  مدينة  يف 
�أمام �شكان وم�شوؤويل مدينة نيويورك 
مل�شاركة دولة �الإمار�ت يف �حتفاالتهم 

باليوبيل �لذهبي للتاأ�شي�س.
�ملت�شابقني يف  كل  �إىل  �ل�شكر  ووجهت 
م�شاركتهم  على  حلر�شهم  �مل��ار�ث��ون 
�ل��ف��رح��ة بهذه  �الإم��������ار�ت يف  ل�����ش��ع��ب 
موؤكدة  �ملتميزة..  �لتاريخية  �ملنا�شبة 
�أن �لعاقات بني �الإم��ار�ت و�لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية ب�شكل عام ومدينة 
قوية،  �لتحديد  وج��ه  على  ن��ي��وي��ورك 
ي��وم عن  وت���زد�د عمقا يف كل  ومتينة، 
يف  للجميع  �لتوفيق  متمنية  �شابقه، 
�ل�شيناتور  �أع��رب  جهته  من  �ل�شباق. 
بامل�شاركة  �شعادته  عن  كيفني  توما�س 
�حتفاالت  ���ش��م��ن  �حل������دث  ه�����ذ�  يف 
�الإمار�ت باليوبيل �لذهبي لتاأ�شي�شها، 
�ل�شخ�شية  ع��اق��ت��ه  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لكثري  على  تنطوي  �الإم���ار�ت  بدولة 
ر�شخت  �لتي  �جلميلة،  �لذكريات  من 
�أن��ه ولد  يف وج��د�ن��ه قيم رفيعة حيث 
باالإمار�ت، وتلقى تعليمه �الأويل فيها، 
حينما كان و�ل��ده يعمل يف دب��ي، و�أنه 
�لتعاي�س  �شخ�شية  جت��رب��ة  ع��ن  ت��اب��ع 
�ل�����ش��ل��م��ي وت���ق���ب���ل �الآخ�������ر و�ح������رت�م 
و�ن�شهارها  ب���ل  �ل�����ش��ع��وب،  ث��ق��اف��ات 
قيم  تعك�س  و�ح���دة  بوتقة  يف  جميعا 
�شعار  وت���رف���ع  و�ل�������ش���ام،  �ل��ت�����ش��ام��ح، 
�ت�شال  على  و�أن���ه  �الإن�شانية،  �الأخ���وة 

د�ئم بدولة �الإمار�ت وزيار�ت م�شتمرة 
فيها،  �لطيبة  ذكرياته  على  لاإبقاء 
من  م�شيئة  ومن���اذج  �أف��ك��ار  و��شتلهام 
و�زدهار  بتنمية  �مل�شاهمة  يف  جتربتها 
�حل�����ش��ارة �الإن�����ش��ان��ي��ة، وال ���ش��ي��م��ا يف 
ظ��ل ت�����ش��ارع �خل��ط��ى يف �ل��ت��ط��ور بكل 
�مل�����ج�����االت، وق��������درة ح��ك��وم��ت��ه��ا على 
ب�شمة  وت���رك  �مل�شتقبل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
ق��وي��ة و����ش��ح��ة ع��ل��ى ك��ل م��ل��ف تتوىل 
�ل��ع��م��ل ف��ي��ه، ���ش��و�ء ك��ان��ت م��ن��ف��ردة �أو 

بال�شر�كة مع �الآخرين.
باقرت�حي  ت��ق��دم��ت  كيفني:"  وق����ال 
ل��اإم��ار�ت يف نيويورك  ي��وم  الع��ت��م��اد 
�لذهبي  باليوبيل  �الحتفال  مبنا�شبة 
قناعتي  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
�لذي  �ملتميز  و�الإرث  �لكبري  بالنجاح 
ت��رك��ت��ه �الإم������ار�ت يف �خل��م�����ش��ني عاما 
�ملا�شية، و�لثقة �لهائلة يف قدرتها على 
��شتد�مة �لتميز، ومو��شلة �النطاق 
كل  و�أ�شكر  �ملقبلة،  عاما  �خلم�شني  يف 
�جلهات �ملخت�شة يف نيويورك لتحويل 
�أ�شكر  ك��م��ا  ح��ق��ي��ق��ة،  �إىل  م��ق��رتح��ي 
ز�يد  مل��ارث��ون  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة 
�الإم�����ار�ت  دول����ة  وقن�شلية  �خل����ريي، 
�لكبري  �جل���ه���د  ع���ل���ى  ن����ي����وي����ورك  يف 
�ل��ذي بذلوه ويبذلوه يف رعاية ودعم 
�مل�����ش��روع��ات �خل��ريي��ة �ل��ت��ي يخ�ش�س 
�أ�شكر  كما  �إن�شانية،  الأغ��ر����س  ريعها 
لدعوة  �ال���ش��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  �ملت�شابقني 
�مل�����ش��ارك��ة، و�الق���ب���ال �ل��ك��ب��ري الإجن���اح 

�ملار�ثون".

يف 
�ل�شياق ذ�ته �أكد بنجامني باركر نائب 
�لعاقات  عمق  على  نيويورك  حاكم 
بني �الإمار�ت ومدينة نيويورك وتعدد 
�ال�شتثمار  جم������االت  يف  حم����اوره����ا 
و�ل�������ش���ن���اع���ة و�ل����ت����ج����ارة و�الب���ت���ك���ار 
هذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  و�ال����ش���ت���د�م���ة، 
بيوم  �الح��ت��ف��ال  يف  لل�شر�كة  �ملنا�شبة 
تاريخي لاإمار�ت يف مدينة نيويورك 
تعك�س حجم �لتقدير لدولة �الإمار�ت، 
وق����وة �ل���ت���اأث���ر ب��ت��ج��رب��ت��ه��ا �ل���ري���ة يف 
جماالت عدة، �أبرزها م�شاعدة �لفئات 
�لفقرية و�ملهم�شة يف كافة دول �لعامل، 
وع���ون �مل��ح��ت��اج��ني ب��ك��ل �ل���ق���ار�ت، �إىل 
جانب �لتو�زن و�مل�شد�قية يف �ل�شر�كة 
و�لتعاون مع كافة دول ومدن �لعامل. 
�مل�شوؤولني  لكل  بال�شكر  باركر  وتوجه 
ع���ن �مل����ار�ث����ون وك����ل �ل��ق��ائ��م��ني على 
تطوير وتدعيم �لعاقات �ملتميزة بني 
متمنيا  ن��ي��وي��ورك،  ومدينة  �الإم����ار�ت 
�لتوفيق و��شتد�مة �لنمو و�لتعاون يف 

كافة �ملجاالت.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���دم �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن / 
�لهد�يا  �ل��ك��ع��ب��ي  ه����ال  حم��م��د  م/ 
توما�س  �ل�����ش��ي��ن��ات��ور  �إىل  �ل��ت��ذك��اري��ة 
بنجامني  �حل����اك����م  ون����ائ����ب  ك���ي���ف���ني، 
مل�شجد  جم�شمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ب��ارك��ر، 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
�لكبري يف �أبوظبي، وق�شر �حل�شن يف 
�أبوظبي، وكتب حتمل �شرية وم�شرية 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 

نهيان " طيب �هلل ثر�ه".
و�أ�����ش����ف����رت �مل���ن���اف�������ش���ات يف �مل����ار�ث����ون 
5 كم عن  �أقيم مل�شافة  �خلريي �لذي 
لفئة  �الأول  باملركز  كامبني  فوز جون 
�لثاين،  باملركز  و�أن��درو ياجن  �لرجال، 
ودييجو �ألبار��شني باملركز �لثالث. ويف 
فئة �ملت�شابقات �ل�شيد�ت فازت هريوت 
وج����اءت  �الأول،  ب���امل���رك���ز  ج���ي���اجن���ول 
وبي  �لثاين،  �ملركز  يف  ميلر  ت�شيل�شي 

�شري�شي يف �ملركز �لثالث.
�لفائزين  ت��ت��وي��ج  م��ر����ش��م  و�أق���ي���م���ت 
�أجو�ء  يف  �مل��ار�ث��ون  نهاية  نقطة  عند 
و�لفرح  باحلما�س  مفعمة  �حتفالية 
و�ل��ن�����ش��اط، ب��ح�����ش��ور �ل��ف��ري��ق �لركن 
�شعادة  �ل��ك��ع��ب��ي،  ه���ال  حم��م��د  م/   /
�آمنة  و���ش��ع��ادة  ن�شيبة  الن���ا  �ل�����ش��ف��رية 
و�ل�شيناتور توما�س كيفني،   ، �ملهريي 
�ل���ت���ذك���اري���ة،  �ل�������ش���ور  �ل���ت���ق���اط  ومت 
�ملقدمة  �مل��ج��ان��ي��ة  �ل���ت���ذ�ك���ر  وت���وزي���ع 
من ط��ري�ن �الحت��اد ل��زي��ارة �الإمار�ت 
�لفائزين  على  ل��ف��رتة،  بها  و�الإق��ام��ة 
هام�س  ع��ل��ى  �أق��ي��م  �ل���ذي  �ل�شحب  يف 
�حل���دث. و�أع���رب �لفريق �ل��رك��ن/ م/ 
�شعادته  ع���ن  �ل��ك��ع��ب��ي  ه����ال  حم��م��د 
�لكبرية بالنجاح �لافت �لذي حققه 
نيويورك،  مدينة  يف  �الإم��ار�ت��ي  �ليوم 
و�مل��ار�ث��ون �خل��ريي �ل��ذي �أقيم بتلك 
�الإق���ب���ال  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، 
�لكبري باالآالف على �مل�شاركة هو �أكرب 
دل��ي��ل ع��ل��ى و���ش��ول ر���ش��ال��ة �الإم�����ار�ت 
�حل�شور  و�أن  �الأم���ري���ك���ي،  ل��ل�����ش��ع��ب 

كيفني  توما�س  �ل�شيناتور  من  �ملميز 
مدى  يعك�س  للوالية  �حل��اك��م  ون��ائ��ب 
للم�شوؤولني  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �ال���ش��ت��ج��اب��ة 
يف م��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك، وجت�����ش��د عمق 

�لعاقات مع دولة �الإمار�ت.
�أهد�فه،  ك��ل  حقق  �مل���ار�ث���ون  وقال:" 
مدينة  يف  �إم����ار�ت����ي����ة  ح���ال���ة  و����ش���ن���ع 
نيويورك ، تفاعل معها �ملجتمع ب�شكل 
عام  �شعار  تو�جد  يف  وجت�شدت  كبري، 
يف  �لعامة  �حل��اف��ات  على  �خلم�شني 
�خلم�شني  عام  عن  و�إعانات  �ملدينة، 
و�أب�������رز �مل���ع���امل �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف دول���ة 
�لعماقة  �ل�����ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  �الإم������ار�ت 
يف م���ي���د�ن ت����امي ���ش��ك��وي��ر �ل�����ذي يعد 
�لعامل،  يف  �مليادين  �أ�شهر  م��ن  و�ح���د� 
ف�����ش��ا ع���ن �مل�����ش��ارك��ة �ل��و����ش��ع��ة من 
�الأمريكي  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح  خم��ت��ل��ف 
��شتجاب  �لذي  �ال�شتثنائي  باملار�ثون 
توما�س  �ل�����ش��ي��ن��ات��ور  �أط��ل��ق��ه��ا  ل��ف��ك��رة 
كيفني و��شتجابت لها �شلطات �ملدينة 
�ملدينة  يف  ل��اإم��ار�ت  ي��وم  بتخ�شي�س 

مبنا�شبة عام �خلم�شني".
�لفر�شة  ت��ل��ك  ن��ن��ت��ه��ز   "  : و�أ�����ش����اف 
و�لعرفان  و�لتقدير  بال�شكر  ونتوجه 
�ل�����ش��ي��خ حممد  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �إىل 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
ز�يد �خلريي،  �شاحب فكرة مار�ثون 
�ن��ط��اق��ه يف  ل��ه منذ  و�ل��د�ع��م �الأول 
�لعاملية  �إىل  حتوله  ث��م   ،2001 ع��ام 
ب�شكل  ل��ي��ق��ام  ن���ي���وي���ورك  م��دي��ن��ة  يف 

 ،2005 �عتبار� من عام  �شنوي فيها 
�شموه  و�شعها  �لتي  �لبذرة  �أن  ونوؤكد 
يف جم��ال �لعمل �خل���ريي م��ن خال 
ه��ذ� �مل��ارث��ون �أت��ت ث��م��اره��ا، و�شاهمت 
يف ع��اج �لكثري م��ن �حل���االت ملر�شى 
�لف�شل �لكلوي، ووفرت �لدعم للكثري 
�أج��رت��ه��ا موؤ�ش�شة  م��ن �الأب��ح��اث �ل��ت��ي 
ك��ي��دين ف��اون��دي�����ش��ن �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

عاج و�أبحاث مر�شى �لكلى".
ووج��������ه �ل�������ش���ك���ر ل���������ش����ف����ارة �ل����دول����ة 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  يف 
نيويورك،  يف  �ل���ع���ام���ة  و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
يدر�شون  �لذين  �الإمار�تيني  و�لطلبة 
�الأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  يف 

وح�شرو� للم�شاركة يف �ملارثون.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه �أك����د حم��م��د ع��ل��ى عامر 
�الأم���ور �شارت  �أن كل  �مل��ارث��ون  من�شق 
�جل����و�ن����ب  و�أن  ل����ه����ا،  خ����ط����ط  ك����م����ا 
�شورة،  ب��اأف�����ش��ل  خ��رج��ت  �لتنظيمية 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��ري  �الق���ب���ال  و�أن 
�لناعمة لاإمار�ت خارج  يعك�س �لقوة 
و�عتز�زه  فخره  عن  معرب�  ح��دوده��ا، 
�الإمار�تي  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��ام  ب��رتدي��د 
�لعلم  وب���رف���ع  ن���ي���وي���ورك،  م��دي��ن��ة  يف 
تلك  يف  بنيويورك  خفاقا  �الإم���ار�ت���ي 
�ملنا�شبة �لتاريخية �لتي تعي�شها دولة 
�الإمار�ت، وبالنجاحات �ملرت�كمة �لتي 
�أخرى  بعد  منا�شبة  �ملار�ثون  يحققها 
و�الإرث �لكبري �لذي يرتكه يف نفو�س 

خمتلف �ل�شر�ئح مبدينة نيويورك.
لكافة  �حلثيثة  عامر:" �ملتابعة  وق��ال 

م/   / �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق  م��ن  �لتفا�شيل 
�للجنة  رئي�س  �لكعبي  ه��ال  حممد 
و�لتعاون  للمار�ثون،  �لعليا  �ملنظمة 
�ل��ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل ���ش��ف��ارة �ل���دول���ة يف 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�لقن�شلية 
�لعامة يف نيويورك و�لرعاة و�ل�شركاء 
باحلدث  �خل���روج  يف  جميعا  �شاهمو� 
�أنه  بالذكر  �جلدير  �شورة".  �أبهى  يف 
م��ن��ذ �ن��ط��اق �مل���ارث���ون الأول م���رة يف 
�إىل  2001، و�ن��ت��ق��ال��ه  �أب��وظ��ب��ي ع��ام 
�لعاملية بالتحول �إىل مدينة نيويورك 
يف عام 2005، وهو يحظى باالإقبال 
م����ن خمتلف  و�اله����ت����م����ام  و�مل���ت���اب���ع���ة 
�لقطاعات، الأن �أهد�فه تعدت �أن تكون 
جمرد حدثا ريا�شيا للجري و�لت�شابق 
لي�شبح حدثا �إن�شانيا نبيا ، و�أ�شبحت 
مدينة نيويورك تنتظر �حلدث �شنويا 
م�شاركني  م��ن  وي�شمه  يجمعه  وم���ا 
وتوجيه  �خل���ري  ف��ع��ل  يف  للم�شاهمة 
�الأمر.  يهمه  لكل من  �إن�شانية  ر�شالة 
و��شتطاع �ملار�ثون عرب �شنو�ت �إقامته 
و�أن  ومكانته،  ودوره  وج��وده  يثبت  �أن 
يحقق �أهد�فه كاملة من خال �لدور 
�الإن�شاين �لذي يقدمه، وهو ما جعل 
�أل���ف مت�شابق م��ن كل   30 �أك���ر م��ن 
�آخر  يف  ي�شاركون  و�الأدي���ان  �الأجنا�س 

ن�شخة له �أقيمت يف نيويورك.
و�شهد �ملارثون خال �ل�شنو�ت �ملا�شية 
عمليات تطوير وحتديث كبرية كانت 
مب��ث��اب��ة ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ك��م��ا وك��ي��ف��ا من 
ج��م��ي��ع �جل���و�ن���ب، ف��ب��ات �أح����د ثو�بت 
ينتظره  وح���دث���ا  ن���ي���وي���ورك  م��دي��ن��ة 
موؤ�ش�شة  ع��ن  ف�شا  �شنويا  �جل��م��ي��ع 
يخ�ش�س  �لتي  فاوندي�شن"  "كيدين 
ريعه وتربعاته ل�شاحلها، وعرب هذه 
�ل�شنو�ت قدمت هذه �ملوؤ�ش�شة �لعريقة 
باإ�شهام �ملار�ثون �لكثري من �خلدمات 
�لطبية و�الإن�شانية باملجان لكثري من 

�ملر�شى غري �لقادرين.
وجت����م����ع دول��������ة �الإم��������������ار�ت ووالي������ة 
�ىل  قوية  جت��اري��ة  ع��اق��ات  نيويورك 
�ل�شر�كات يف خمتلف  جانب عدد من 
و�لريا�شية  �ل��ف��ن��ي��ة  م��ن��ه��ا  �مل���ج���االت 
�أ�ش�س  على  تقوم جميعها  و�لتعليمية، 

متينة وطويلة �الأمد.

•• دبي-الفجر

مبارياته  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  يختتم 
بطولة  يف  �مل���ج���م���وع���ات  م���رح���ل���ة  يف 
ك��اأ���س �ل��ع��رب ع��ن��دم��ا ي��و�ج��ه نظريه 
�ليوم  �ل�شابعة من م�شاء  �لتون�شي يف 
�الثنني، على �شتاد �لثمامة بالعا�شمة 
�لتوقيت  ذ�ت  ويف  �ل��دوح��ة،  �لقطرية 
و�ملوريتاين  �ل�شوري  �ملنتخبان  يلتقي 
���ش��م��ن �مل��ج��م��وع��ة ن��ف�����ش��ه��ا ، وحت���دد 
�إىل  �ملتاأهلني  هوية  �ملبار�تني  نتيجتا 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��رب �ملركزين  ن��ه��ائ��ي  رب���ع 

�الأول و�لثاين.
وي���دخ���ل �الأب���ي�������س ل���ق���اء �ل���ي���وم وهو 
�ملجموعة  ت���رت���ي���ب  �����ش����د�رة  ي��ح��ت��ل 
ن���ق���اط ح�����ش��ل عليها  ���ش��ت  ب��ر���ش��ي��د 
���ش��وري��ا بهدفني دون  �ل��ف��وز على  م��ن 
نظيف،  ب��ه��دف  موريتانيا  وع��ل��ى  رد، 
وتون�س  �شوريا  يت�شاوى منتخبا  فيما 
ن���ق���اط، وال ميلك  ث����اث  ر���ش��ي��د  يف 
يف  للمناف�شة  ف��ر���ش��ة  �أي  م��وري��ت��ان��ي��ا 
�أكمل  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وك�����ان   . �مل��ج��م��وع��ة 

ب���اأد�ء  �مل��ه��م��ة  للمو�جهة  حت�����ش��ري�ت��ه 
ت��دري��ب��ه �ل��رئ��ي�����ش��ي مب�����ش��ارك��ة جميع 
�لاعبني، حر�س من خاله �جلهاز 
�لعنا�شر  ك����ل  جت��ه��ي��ز  ع���ل���ى  �ل���ف���ن���ي 
�لبدنية  �جلاهزية  على  و�الطمئنان 
و�لفنية �لاعبني، كما �خترب �خلطة 

�لتي �شيخو�س بها �ملبار�ة.
�ملعاون  م��ارف��ي��ك وج���ه���ازه  وي��خ��ط��ط 
�آخر مباريات  �النت�شار�ت يف  ملو��شلة 
�لثالث  �ل���ف���وز  وحت��ق��ي��ق  �مل��ج��م��وع��ة، 
ح���ت���ى ي���ت���اأه���ل �مل��ن��ت��خ��ب ع����ن ج�����د�رة 

و����ش��ت��ح��ق��اق ب��ال��ع��ام��ة �ل��ك��ام��ل��ة، كما 
�ملركز  حتقيق  فر�شة  �الأبي�س  ميلك 
مع  تعادله  ح��ال  �ملجموعة،  يف  �الأول 
و�حدة  نقطة  على  وح�شوله  تون�س 
نقاط  ���ش��ب��ع  �إىل  ر����ش���ي���ده  ����ش���رتف���ع 
نتيجة  �نتظار  دون  بال�شد�رة  لينفرد 

لقاء �شوريا وموريتانيا.

علي خ�شيف: جاهزون للمواجهة 
املهمة

�أك�����د ع��ل��ي خ�����ش��ي��ف ،ح����ار�����س مرمى 
�الأبي�س  جاهزية  �لوطني،  منتخبنا 
�ل��ك��ام��ل��ة خل��و���س �ل��ل��ق��اء �مل��ه��م �أم���ام 
�ليوم  م�����ش��اء  م��ن  �ل�شابعة  يف  ت��ون�����س 
�الثنني، �شمن �جلولة �لثالثة ملرحلة 
جمموعات بطولة كاأ�س �لعرب، و�عد�ً 
ب��ب��ذل �أق�����ش��ى �جل��ه��د وت��ق��دمي ك��ل ما 
ميلكون من �أجل حتقيق �لنتيجة �لتي 
ت�شمن تاأهل �ملنتخب �إىل مرحلة ربع 

نهائي �لبطولة.
�مل��ن��ت��خ��ب جنح  �أن  و�أو����ش���ح خ�����ش��ي��ف 
يف ت�������ش���در جم���م���وع���ت���ه ب����ال����ف����وز يف 

و�لثانية،  �الأوىل  �جلولتني  مبار�تي 
على  من�شب  �الآن  �لرتكيز  �أن  مبيناً 
الأنها  �الأه���م  تعد  �لتي  تون�س  م��ب��ار�ة 
�ملنتخب  م��وق��ف  ق��اط��ع  ب�شكل  حت���دد 
مع  ينجح  �أن  متمنياً  �مل��ج��م��وع��ة،  يف 
زم����ائ����ه يف �حل����ف����اظ ع���ل���ى ����ش���د�رة 
�إىل  و�ل��ت��اأه��ل   للمجموعة،  �الأب��ي�����س 

ربع �لنهائي.
�جلماهريية   �لوقفة  خ�شيف  وثمن 
مبحبي  م�������ش���ي���د�ً  �مل���ن���ت���خ���ب،  خ���ل���ف 
ي�شاندون  ظ���ل���و�  �ل����ذي����ن  �الأب���ي�������س 
وهو  �أزره���م،  م��ن  وي�شدون  �لاعبني 
�الأمر �لذي كان له �أبلغ �الأثر يف �شحذ 
للظهور  وحتفيزهم  �ل��اع��ب��ني  همم 

ب�شكل م�شرف.
وقال: "ال ن�شتطيع �أن نويف جماهرينا 
يغيبو�  مل  و�لثناء،  �ل�شكر  من  حقها 
�أب�����د�ً ع���ن �أي م���ب���ار�ة، و����ش��ت��م��رو� يف 
ت�شجيعنا يف كل �لظروف، لذلك يجب 
علينا �أن نكون يف �ملوعد، ونبذل كل ما 
�أن  و�أمتنى  �إ�شعادهم،  �أجل  من  منلك 

نوفق يف حتقيق تطلعاتهم".

�أ�شدى �أتاالنتا خدمة جليلة لكل من ميان وجاره �إنرت باإحلاقه �لهزمية 
بنابويل 3-2 يف عقر د�ر �الأخري ليدخل بدوره �ل�شر�ع على �للقب �شمن 

�ملرحلة �ل�شابعة ع�شرة من بطولة �إيطاليا لكرة �لقدم.
�ملتوقع على  بفوزه  �شابق  �الول موقًتا يف وقت  �ملركز  �نتزع  وك��ان ميان 
�شالرينيتانا -2�شفر، �تبعه �إنرت بفوز �شريح والفت على وروما -3�شفر 

على ملعب �الخري، لكن �الول بقي مت�شدر� بعد فوز �تاالنتا.
نابويل �ىل  37 الإن��رت يف حني تر�جع  38 نقطة مقابل  وميلك ميان 
�مل��رك��ز �لثالث م��ع 36 وع��زز �ت��االن��ت��ا ر�شيده يف �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع م��ع 34 

نقطة.
على ملعب �شان �شريو خرج ميان فائًز� على �شالرينيتانا �شاحب �ملركز 

�الأخري -2�شفر.
كاير  �شيمون  �لدمناركي  ومد�فعه  قائده  غياب  يف  �ملبار�ة  ميان  خا�س 
�لذي تعّر�س ال�شابة خطرية يف ركبته وخ�شع لعملية جر�حية �جلمعة 

ليبتعد عن �ملاعب حتى نهاية �ملو�شم �حلايل.
ل  كما غاب �ملهاجم �ل�شويدي �ملخ�شرم زالتان �بر�هيموفيت�س �لذي ف�شّ
مدّربه �شتيفانو بيويل �ر�حته للمبار�ة �حلا�شمة �شد ليفربول �الإنكليزي 
يف دوري �أبطال �أوروبا منت�شف �ال�شبوع �ملقبل و�لتي �شيتحدد على �ثرها 
ما �إذ� كان �شيحجز بطاقته �ل�شعبة يف ثمن �لنهائي من عدمه. يف حيم مل 

ي�شارك �ملهاجم �لفرن�شي �ملخ�شرم �وليفييه جريو بد�عي �ال�شابة.
�أن �فتتح العب  وح�شم ميان �لنتيجة يف �لدقائق �لع�شرين �الوىل بعد 
م�شتغا متريرة عر�شية من  �لت�شجيل،  كي�شييه  فر�نك  �لعاجي  و�شطه 
�شاملاكرز  �أليك�شي  �لبلجيكي  �ن ي�شيف  لياو )5(، قبل  ر�فايل  �لرب�زيلي 
�لثاين بكرة �شّددها بي�شر�ه )18(، و�حتفل �الخري ر�فًعا قمي�س زميله 

كاير باإجتاه �ن�شار فريقه يف مدّرجات �شان �شريو.
وقال �لبلجيكي �لدويل بعد �ملبار�ة "�للحظات �حلالية لي�شت �شهلة على 

كاير وعائلته وكان من �ملهم �أن نهديه هذ� �لهدف".
�أوروب���ا �شبع  16 م��ب��ار�ة، يكون م��ي��ان، بطل  38 نقطة م��ن  وب��اإح��ر�زه 

مر�ت، قد حقق �أف�شل م�شو�ر حتى هذه �جلولة منذ مو�شم 2004، علماً 
�أّن لقبه �الأخري يف �لدوري يعود �إىل �لعام 2011.

وعلى ملعب روما �الوملبي، لقن �إنرت م�شيفه ومدربه �لربتغايل جوزيه 
مورينيو در�ًشا يف فنون �للعبة بالفوز عليه بثاثية من دون رد.

مل  باأنه  علًما  �اليجابية  نتائجه  �شل�شلة  �ملا�شي  �ملو�شم  بطل  �إن��رت  وتابع 
يخ�شر يف مبارياته �ل� 11 �الخرية يف خمتلف �مل�شابقات.

�فتتح �لرتكي هاكان ت�شالهانوغلو �لت�شجيل الإنرت من ركلة حرة مبا�شرة 
)15(،و�شرعان ما جنح يف مترير كرة حا�شمة باإجتاه �ملهاجم �ملخ�شرم 
�لبو�شني �دين دجيكو �لذي �أ�شاف �لهدف �لثاين من دون �أن يحتفل يف 

�شباك فريقه �ل�شابق �لذي �شّجل باألو�نه 119 هدًفا يف �شت �شنو�ت.
�لقا�شية  �ل�شربة  د�مفري�س  دي��ن��زل  �لهولندي  �المي��ن  �لظهري  ووج��ه 
لفريق �لعا�شمة بت�شجيله �لهدف �لثالث )39( مفتتًحا ر�شيده مع �إنرت 
�لذي �نتقل �ليه مطلع �ملو�شم �حلايل بعد تاألقه يف �شفوف منتخب باده 

يف كاأ�س �وروبا �الخرية.
�الول  �ملركز  ��شتعادة  يف  نابويل  ف�شل  مار�دونا"،  "دييغو  ملعب  وعلى 

ب�شقوطه �مام �تاالنتا 2-3 يف مبار�ة تقلبت فيها �لنتيجة 3 مر�ت.
و�لفوز هو �ل�شابع تو�ليا التاالنتا يف �لدوري �ملحلي.

وع��ان��ى �ل��ف��ري��ق �جل��ن��وب��ي م��ن غ��ي��اب��ات ع��دة يف �شفوفه �ب��رزه��ا لهد�فه 
�لنيجريي فيكتور �و�شيمهن �لذي �شيغيب عن �ملاعب لفرتة ثاثة ��شهر 
�ين�شينيي  لورنت�شو  �ملقدمة  خط  يف  وزميله  وجنته،  يف  �ال�شابة  بد�عي 

باالإ�شافة �إىل ��شابة مد�فعه �ل�شنغايل كاليدو كوليبايل.
تقدم �ل�شيوف بهدف �الوكر�ين ر�شان مالينوف�شكي بعد مرور 7 دقائق، 
لكن نابويل رد �لتحية مرتني من خال �در�ك �لتعادل بو��شطة �لبولندي 
بيوتر زيلين�شكي )40( قبل �ن مينحه �لبلجيكي �لدويل دري�س مرتن�س 

�لتقدم مطلع �ل�شوط �لثاين.
مد�فعه  ع��رب  هدفني  �أ���ش��اف  �ل��ذي  الت��االن��ت��ا  كانت  �لف�شل  �لكلمة  لكن 

�لرتكي مريح دميري�ل )66( و�ل�شوي�شري رميو فرولر )71(.

�شمن احتفاالت املدينة باليوبيل الذهبي لالإمارات 

جناح الفت ملاراثون زايد اخلريي بنيويورك 

قدم خدمة مزدوجة لقطبي ميالنو االأبي�س يواجه تون�س يف اآخر مباريات املجموعة الثانية

اأتاالنتا يدخل طرفا يف ال�سراع 
على لقب الكالت�سيو
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الفجر الريا�ضي

�الإ�شباين  ل��رب���ش��ل��ون��ة  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  ع���رب 
ت�شايف هرينانديز عن "�أمله"، بعد تلقي 

عودته  منذ  �الأوىل  �ل��ه��زمي��ة  فريقه 
�إىل "كامب نو".

متاأخر�  هدفا  خ��و�من��ي  و�أح���رز 
لريال بيتي�س، ليلحق مب�شيفه 
-1�شفر  �خل�����ش��ارة  بر�شلونة 
�ل�شبت،  يف �لدوري �الإ�شباين، 
ت�شايف  ع�شل"  "�شهر  وي��ن��ه��ي 

 3 �إليه قبل  �ل��ذي عاد  �لنادي  يف 
�أ�شابيع.

"لقد  لل�شحفيني:  ت�شايف  وق��ال 
�أف�شل،  نلعب  كنا  عندما  �شجلو� 

ال ميكن �أن ن�شمح بحدوث مثل هذه 
�ل��ن��وع��ي��ة م���ن �ل��ه��ج��م��ات �مل���رت���دة. هذه 

�لهزمية موؤملة".
و��شتطرد �أ�شطورة �لفريق �لكتالوين 

�أر�شنا  ع��ل��ى  نلعب  "نحن  ���ش��اب��ق��ا: 
�ل�شوط  يف  ج���ي���د�  �أد�ء  وق���دم���ن���ا 

�لثاين".
بر�شلونة  �أن  ت�������ش���ايف  و�ع����ت����رب 

�أف�شل،  ب�شكل  ل��اأد�ء  "بحاجة 
ن�شتحق  كنا  �أننا  �أعتقد  لكنني 
ك�����ان عقابا  ذل������ك.  م����ن  �أك������ر 
ت��ق��دمي مبار�ة  بعد  ع���ادل  غ��ري 

جيدة".
وهذ� �أول �نت�شار لريال بيتي�س 
 3 �أك��ر من  على بر�شلونة منذ 
�لثالث  للمركز  ليتقدم  �أع����و�م، 
30 نقطة، فيما يحتل  بر�شيد 
�ل�شابع بر�شيد  �ملركز  بر�شلونة 

23 نقطة.
خلو�س  بر�شلونة  ��شتعد�د  ومع 
�أبطال  دوري  يف  حا�شمة  م��ب��ار�ة 
�أم��ام بايرن  �أوروب���ا خ��ارج �أر�شه 
م���ي���ون���ي���خ �الأمل����������اين ب���ع���د غ���ٍد 
من   3 ت�����ش��ايف  �أر�ح  �الأرب����ع����اء 
�أبرز العبيه هم جري�رد بيكيه 
وعثمان  ي��ون��غ  دي  وف��ر�ن��ك��ي 

دميبلي، لكن قر�ره جاء بنتائج 
عك�شية.

�الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل  �ل��ن��ج��م  ك�����ش��ف 
مي�شي يف مقابلة مع جملة "فر�ن�س 
�الأمور  م��ن  �ل��ع��دي��د  فوتبول" ع��ن 
بر�شلونة،  ع���ن  ب��رح��ي��ل��ه  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
جرمان،  ���ش��ان  لباري�س  و�ن�شمامه 

هذ� �إىل جانب حياته �ل�شخ�شية.
وقال مي�شي ملجلة "فر�ن�س فوتبول": 
كل ما حققته،  �إز�ء  بال�شعادة  "�أ�شعر 
ولكن علّي �أن �أعرتف بوجود منغ�شات، 
�إذ ال ميكنني �ال�شتمتاع بق�شاء �لوقت 
مع عائلتي يف �خلارج دون �أن يقاطعنا 

�أحد".
على  "�عتدت  و�أ���������ش��������اف: 
ب��ط��ب��ع��ي خجول  �أن�����ا  �الأم�������ر. 
�شخ�س  ولكني  �ل�شيء،  بع�س 
وعائلتي  �أ�شدقائي  مع  خمتلف 

و�أولئك �لذين �أعرفهم جيد�".
مع  �ملناف�شة  ح��ول  �شوؤ�ل  على  ورد� 
�أكرب  بت�شجيل  رونالدو  كري�شتيانو 
ع��دد م��ن �الأه�����د�ف، �أو���ش��ح مي�شي: 
على  �لتغلب  ل��ذل��ك  �ل��د�ف��ع  "لي�س 
�شاعدين على  �الأمر  رونالدو، ولكن 
كنا  عندما  م�شريتي.  يف  �لتطور 
كانت  �الإ����ش���ب���اين،  ب����ال����دوري 
�مل���ن���اف�������ش���ة م���ع���ه ر�ئ����ع����ة. 
ط��م��وح��ي ي��ت��م��ث��ل ب���اأن 
�أك�����������ون �الأف�����������ش�����ل. 
م���ن���ذ ����ش���غ���ري و�أن�����ا 
وما  �لهزمية،  �أك��ره 
زل������ت �أح�������ب �ل���ف���وز 
بجميع �ملباريات �لتي 

�أخو�شها".
وع���������ن ق�����ب�����ول�����ه ب�������ارت�������د�ء 
 30 رق���م  يحمل  �ل���ذي  �لقمي�س 
يف ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان ب���دال عن 
�أو�شح  ن��ي��م��ار،  ي��رت��دي��ه  �ل���ذي   10
يحمل  نيمار  "كان  "�لربغوث": 
ه���ذ� �ل���رق���م، وك��ن��ت الع��ب��ا جديد� 
قدم  لقد  �لفرن�شي.  للفريق  و�ف��د� 
�ل��ق��م��ي�����س ولكني  ذل���ك  ن��ي��م��ار يل 
�حتفاظه  �ل�شو�ب  م��ن  �أن��ه  ر�أي���ت 
جيد�  نيمار  �أع��رف  �لرقم.  بذلك 
بر�شلونة،  يف  ممتعا  وقتا  وق�شينا 

وهو من �أ�شدقائي �ملقربني".

•• خورفكان-الفجر 

ن����ادي �لفجرية  ت���وج رج����ال ف��ري��ق 
ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة ون���ا����ش���ئ ن���ادي 
بطولة  بلقب  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
عيد �الحتاد �خلم�شني للجودو �لتي 
و�جل���ودو  �مل�����ش��ارع��ة  �حت���اد  نظمها 
�أم�س   �أول  خورفكان   ن��ادي  ب�شالة 
ب��رع��اي��ة ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 

و�لتي   ، �الحت�����اد  رئ��ي�����س  �ل���درع���ي 
�شهدت م�شاركة 134 العبا من 6 
�أندية على م�شتوى �لفئتني ممثلة 
فريق   ، �ل�شارقة  �لن�شر  �أن��دي��ة  يف 
،�لفجرية  كلباء  ،�حت��اد  دبي  جنري� 
للفنون �لقتالية بجانب فريق نادي 
خورفكان م�شت�شيف �لبطولة �لتي 
تلك  يف  م�شاركة  تنظيمها  �أح�����ش��ن 

�ملنا�شبة �الحتفالية �خلالدة ..

وق������د ج������اء ت���ت���وي���ج ف����ري����ق ن�����ادي 
�ل��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة لفئة 
�لرجال بر�شيد 13 ميد�لية منها 
و6  و3 ف�شية  ذهبية  4 ميد�ليات 
ب��رون��زي��ات ، وح��ل يف �مل��رك��ز �لثاين 
ف��ري��ق ن����ادي �حت����اد ك��ل��ب��اء بر�شيد 
و3  ذهبيات   3 منها  ميد�ليات   7
�ملركز  ،ويف  وب����رون����زي����ة  ف�����ش��ي��ات 
،ثم  نادي جنري� دبي  �لثالث فريق 

�ملركز  ر�بعا وخورفكان يف  �ل�شارقة 
�أحدث  �لن�شر  فريق  ،ث��م  �خلام�س 

�أندية �جلودو يف �ملركز �ل�شاد�س .
و��شتحق لقب فئة �لنا�شئني للجودو 
ف��ري��ق ن����ادي �ل�����ش��ارق��ة ب��ر���ش��ي��د 8 
ميد�ليات منها 4 ميد�ليات ذهبية 
، ويف  وب���ربون���زي���ت���ني  وف�����ش��ي��ت��ني 
�ملركز �لثاين حل فريق نادي �حتاد 
منها  ميد�ليات   10 بر�شيد  كلباء 

ذهبيتني و3 ف�شيات و5 برونزيات 
نادي  فريق  ج��اء  �لثالث  �ملركز  ويف 
�لفجرية للفنون �لقتالية بر�شيد 6 
ميد�ليات منها ذهبيتني وف�شيتني 
خورفكان  نادي  ور�بعا  وبرونزيتني 
 .. خام�شا  �ل��ري��ا���ش��ي  �لن�شر  ث��م   ،
قام  �لر�ئعة  �الحتفالية  ختام  ويف 
�ل�شر  �أم��ني  �لتميمي  نا�شر  �ل�شادة 
�أمني  جا�شم  حممد  ير�فقه  �ل��ع��ام 

�ل�شر �مل�شاعد رئي�س �للجنة �ملنظمة 
،و�شامل ر��شد �لنقبي رئي�س جمل�س 
مر�د  وخالد  خورفكان  ن��ادي  �إد�رة 
�لرئي�شي  م�شرف �الألعاب �لفردية 
بنادي خورفكان وعي�شى بن هويدن 
�حتاد  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
م�شرف  يو�شف  �لعزيز  وعبد  كلباء 
�الألعاب �لفردية  بنادي �حتاد كلباء 

بتتويج �لفائزين �الأو�ئل .

ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  وح��ر���س 
تهنئة  �الحت��اد على  رئي�س  �لدرعي 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �جل��م��ي��ع 
�آيات  باأ�شمى  متقدما  �الإم���ار�ت���ي، 
�شعب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين، 
�الإم�������ار�ت، وج��م��ي��ع �مل��ق��ي��م��ني على 
هذه �الأر�س �لطيبة مبنا�شبة �ليوم 
�لوطني �شائا �هلل �لعلي �لقدير �أن 
يدمي على �لباد �الأمن و�لرخاء يف 

ظل �لقيادة �لر�شيدة ، و�أن يحفظها 
و�أن يزيد  ���ش��وء وم���ك���روه،  ك��ل  م��ن 
�ل�شام و�الزدهار يف �الإمار�ت بهذه 

�ملنا�شبة �لعزيزة.

اأح�شن ا�شت�شافتها نادي خورفكان

الفجرية وال�سارقة يفوزان بلقب عيد االحتاد اخلم�سني للجودو

ت�سايف يتحدث بعد نهاية �سهر 
الع�سل: اأنا اأتاأمل

مي�سي يك�سف �سر تخليه عن 
القمي�س 10 يف �سان جرمان

اأول رد فعل من �سيميوين بعد 
اخل�سارة اأمام مايوركا

بد� مدرب �أتلتيكو مدريد، �الأرجنتيني دييغو �شيميوين، متاأثر�ً ب�شكل كبري 
�أمام �ل�شحافيني، جر�ء هزمية فريقه على �أر�شه �أمام ريال مايوركا 2-1، 
م�شدد�ً على �شرورة �أن يتحلى جنومه باملزيد من �لرتكيز �إز�ء �أو�شاع بات 

تتكرر.
على  �لعثور  �ل�شعب  "من  �مل��ب��ار�ة:  بعد  �شحايف  موؤمتر  يف  �شيميوين  قال 
عما  م�شوؤولون  نحن  حلول،  �إيجاد  علينا  تتكرر،  �لتي  للمو�قف  تف�شري�ت 
ير�م،  ما  على  ت�شري  ال  �لتي  �الأ�شياء  �لفور  على  ن�شحح  �أن  يجب  يحدث، 
يف ت�شديدتني على �ملرمى، ي�شجلون هدفني يف �شباكنا، وهذ� يف �ل�شابق مل 

يكن يحدث، �أطالب مبزيد من �لرتكيز".
ولكن  متفوقني،  وكنا  �لنهاية  من  �قرتبنا  جيد�ً،  �أد�ء�ً  نقدم  "كنا  وتابع: 
مل نتمكن من �ل�شيطرة على �ملبار�ة خال �لدقائق �الأخ��رية، بعد هزمية 
مثل تلك �لتي تعر�شنا لها �ليوم، هناك �شيناريوهان، �أحدهما يجعلك تثور 
�أن  �أعتقد  بهم،  نتمتع  �لذين  �لاعبني  و�الآخ��ر يحبطك، ويف ظل طبيعة 

�خل�شارة �شتجعلنا نثور".
�أمام بورتو، �لثاثاء �ملقبل، �شمن مناف�شات  �أتلتيكو  �أن يلعب  ومن �ملقرر 
�ل��ت��ايل يف  �الأح����د  ري���ال م��دري��د  ع��ل��ى  ك��م��ا �شيحل �شيفاً  �الأب���ط���ال،  دوري 

"�لليغا".
�الآن  و�الأولوية  �ل�شرر،  "علينا رفع هذ�  �شيميوين:  قال  �ل�شدد،  ويف هذ� 
مو��شلة  علينا  �الإيجابية،  �الأ�شياء  من  �لعديد  يولد  �النت�شار  �لفوز،  هي 
�لعمل، هذه �لنتيجة �أ�شرت بنا كثري�ً لكنها متثل �لو�قع، وعلى �أ�شا�س هذ� 
�لو�قع، علينا �أن نحاول �مل�شي قدماً �إىل �الأمام يف �ملبار�ة �ملقبلة، وهو �أمر 

مهم للغاية".

اأن�سيلوتي: مل نقرتب 
من لقب »الليغا«

�شو�شييد�د  ري��ال  على  بالفوز  ر�شاه  �أن�شيلوتي،  كارلو  �الإيطايل  �أب��دى 
2-0، وحتليق فريقه منفرد�ً ب�شد�رة �لدوري �الإ�شباين، ولكنه رف�س 

�ملبالغة يف �الحتفال.
قال �أن�شيلوتي عقب �ملبار�ة: "مل نقرتب من لقب "�لليغا، كانت جولة 

جيدة لنا، ولكن هناك فرق تتناف�س ب�شكل جيد للغاية".
و�أبدى �أن�شيلوتي �شعادته باأد�ء العبيه �مام ريال �شو�شييد�د، �لذي �أبرز 
مبار�ة  قدمنا  الأننا  ه��ذ�  فكان  �إمكانياته  كل  �أظهر  قد  يكن  �إذ� مل  �أن��ه 

متكاملة".
و�أ�شار: "�أمامنا �ختبار �آخر �أمام �إنرت ميان يف دوري �أبطال �أوروبا، بعد 

ثاثة �أيام، و�الأمور قد تتغري".
وقال: "�الأرقام تقول �إننا نقوم بعمل جيد، وقدمنا �أد�ء�ً جيد�ً يف ملعب 
�شعب �أمام فريق قوي، قدمنا مبار�ة متكاملة وفارق �لنقاط هذ� يعد 

�نعكا�شاً لل�شابة و�ال�شتمر�رية يف �لنتائج".
�أن�شيلوتي �لاعب �ل�شربي لوكا يوفيت�س، �لذي �شنع �لهدف  و�متدح 
�الأول، و�أحرز �لهدف �لثاين للريال و�لذي عادة ما يجل�س على مقاعد 

�لبدالء.
فيني�شيو�س  �شجل  بنزميا،  كرمي  عن  خمتلف  جيد  "مهاجم  و�أو���ش��ح: 

�لهدف بف�شل متريرة منه، و�أحرز هو �لهدف �لثاين".
�أن�شيلوتي:  �ختتم  �ملقبلة  �جل��ول��ة  يف  م��دري��د  �تلتيكو  م��و�ج��ه��ة  وع��ن 
"�شتكون مو�جهة خا�شة �شنخو�شها بثقة، ولن يكون فيها مر�شحاً �أوفر 

حظاً للفوز، �شرنى ما �شيحدث".

•• دبي -وام 

�أوىل  بدبي  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة  مبقر  �أم�س  �نطلقت 
ور�س عمل دور�ت �الأكادميية �الأوملبية �لوطنية لدورة �ملدير 
�لتنفيذي لاحتاد�ت و�ملنظمات و�جلمعيات �لريا�شية وفقاً 
�للجنة  �أطلقته  �ل��ذي  �لريا�شية  �الحت���اد�ت  حوكمة  لدليل 

و�لهيئة �لعامة للريا�شة ومت �الإعان عنه موؤخر�ً.
حا�شرت يف �لور�شة نورة �جل�شمي ع�شوة جمل�س �إد�رة �شركة 
�لن�شر لا�شتثمار، ع�شوة جلنة �لدر�جات للجميع و�للجنة 
�الحتاد  يف  و�لت�شويق  �لن�شائية  �للجنة  رئي�شة  �لن�شائية 
�الآ���ش��ي��وي ل���ل���در�ج���ات، ب��ح�����ش��ور حم��م��د ب��ن دروي�������س مدير 

�الأكادميية �الأوملبية �لوطنية بالوكالة.
9 حم����اور ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا ب��رن��ام��ج �ملدير  �ل���ور����ش���ة  وت�����ش��م��ن��ت 
�الإ�شرت�تيجية،  ه��ي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الحت������اد�ت  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�جلودة، و�لقيادة، و�الإد�رة �لريا�شية، و�ال�شتثمار و�لت�شويق 
�لب�شري،  �مل���ال  ور�أ����س  و�ل��ق��و�ن��ني،  و�لت�شريعات  �ل��ري��ا���ش��ي، 

وتنظيم �الأحد�ث �لريا�شية، و�ملن�شطات.
وناق�شت نورة �جل�شمي �خلريطة �ال�شرت�تيجية لاحتاد�ت 
للهيئة  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  مع  تتما�شى  �لتي  �لريا�شية 
�الإمار�ت  روؤي��ة  مع  ب��دوره��ا  تتو�فق  و�لتي  للريا�شة  �لعامة 
لاحتاد�ت  �ال�شرت�تيجية  �الأهد�ف  تت�شمن  حيث   2071
كاأولوية  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  �الب��ت��ك��ار  �عتماد  �لريا�شية 

��شرت�تيجية وذلك ملو�كبة �لتطور�ت �لتي ت�شهدها �لدولة يف 
�شوء نتائج �لتحليل لبيئة �الحتاد د�خليا وخارجيا.

�الإ�شرت�تيجية للخطة �ال�شرت�تيجية  �الأه��د�ف  ومت حتديد 
�الحتاد  ب��اأه��د�ف  �ملرتبطة  لتكون  للريا�شة  �لعامة  للهيئة 
لتحقيق  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ق��ط��اع  تطوير  ومنها  �ال�شرت�تيجية 
�الجناز�ت و�لبطوالت، وتعزيز �لثقافة �لريا�شية �ملجتمعية.
�الأ�شا�شية  �ال�شرت�تيجية  �الأه���د�ف  �أن  �إىل  �لتو�شل  مت  كما 
�لريا�شيني  ف��ري��ق م��ن  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  ل��احت��اد تتمثل يف 
وعاملية،  ق��اري��ة  �إجن�����از�ت  لتحقيق  �مل��وه��وب��ني  �الإم���ار�ت���ي���ني 
يف  �لريا�شة  ثقافة  ون�شر  �لن�شائية،  بالريا�شة  و�الرت��ق��اء 

�ملجتمع و�يجاد بيئة حمفزة لها.

و����ش���ف م�����درب م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، ب��ي��ب غ����و�ردي����وال، 
ب��اأن��ه��ا متثل  �مل��ي��اد،  ف��رتة عيد  �ملقبلة حتى  �مل��ب��اري��ات 
على  باحلفاظ  العبيه  وطالب  �ملو�شم،  يف  ج��زء  �أ�شعب 
زخم �النت�شار�ت �ملتتالية يف �ل�شباق �لذي يبدو ثاثياً 
�لدوري  �ل�شيتي  �الإجنليزي. ت�شدر  �ل��دوري  على لقب 
و�تفورد،  على   1-3 �لفوز  بعد  �ملو�شم،  ه��ذ�  م��رة  الأول 
ر�شيده  لريفع  ت��و�ل��ي��اً،  �خلام�س  �نت�شاره  حقق  حيث 
ليفربول،  ع��ن  و�ح���دة  نقطة  وب��ف��ارق  نقطة،   35 �إىل 
ونقطتني عن ت�شيل�شي �لذي خ�شر ب�شكل مفاجئ 3-2 

�أمام و�شت هام.
وقال غو�رديوال: "�ليوم �أهدر فريق �لنقاط، يف �الأ�شبوع 

�ملقبل قد نفعل نحن ذلك �أو ليفربول، ميكن �أن حتدث 
�لكثري من �الأ�شياء".

�أكر من �شعيد مبا قدمه العبو فريقي  "�أنا  و�أ�شاف: 
يف هذه �لفرتة �ل�شعبة، و�الآن تاأتي �أ�شعب فرتة ب�شبب 
�للعب  �شنو��شل  و�الإ���ش��اب��ات،  و�لطق�س  �ملباريات  ع��دد 

بهذ� �الإيقاع، و�شنحاول �للعب ب�شكل جيد".
�ل��ث��ب��ات يف  ل��ك��ن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة،  تختلف  �أن  "ميكن  وت��اب��ع: 
�مل�����ش��ت��وى �أه���م ���ش��يء ي�����ش��اع��دن��ا، يتبقى ع���دد ك��ب��ري من 

�ملباريات وهذ� �أ�شعب جزء باملو�شم".
و�شيلعب �ل�شيتي �شد اليبزيغ يف دوري �أبطال �أوروبا، يف 

بد�ية ل�شبع مباريات حتى �أول �أيام �لعام �جلديد.

انطالق اأوىل ور�س عمل دورة املدير التنفيذي لالحتادات الريا�سيةهذا ما طلبه غوارديوال من جنومه بعد ت�سدر »الربميريليغ«



يطري من قمرة طائرة بناها يف منزله
لطاملا حلم حممد ملح�س باأن ي�شبح طيار�ً، لكّن ظروفه مل ت�شمح 
له بذلك... وقد قرر هذ� �الأردين �لبالغ 76 عاماً بناء قمرة قيادة 
طائرة يف قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق يف رحات �فرت��شية 

من �ملنزل.
ويقول ملح�س �ملتقاعد �لذي عمل ملدة 35 عاماً يف �إد�رة م�شت�شفى 
�الأزل  "منذ  بر�س:  فر�ن�س  لوكالة  عّمان،  يف  و�ل��ده  �أن�شاأه  خا�س 
كان �الإن�شان يتفرج على �لطيور يف عنان �ل�شماء ويحلم بالطري�ن 

بحرية".
و�أ�شاف يف قبو منزله، حيث ُعلقت على �جلدر�ن مناذج من طائر�ت 
م�شغرة وماأت مكتبته كتب حول �لطري�ن: "منذ كان عمري 10 
�لورقية خال  بالطائر�ت  �ألعب مع زمائي  كنت  �شنو�ت عندما 
�لعطل �ل�شيفية �ملدر�شية، ومنذ ذلك �حلني تولدت عندي رغبة 

وحب للطري�ن".
ويو�شح ملح�س �أن "�الأمر �أ�شبه بخد�ع �لدماغ، من خال �لنظر 
ت�شعر وكاأنك تطري يف �ل�شماء، ولكنك يف �حلقيقة جال�س يف بيئة 
�ملخاطر".  ع��ن  بعيد�ً  منزلك  د�خ��ل  كر�شي  على  ت�شرتخي  �آم��ن��ة 
�فرت��شية  ليلية  رحلة  يف  لانطاق  ��شتعد�ده  خ��ال  وي�شيف 
�أن تنطلق يف رحلة  �أنه الأمر ر�ئع  "�أعتقد  �إىل باري�س:  من عّمان 
طري�ن و�أنت جال�س يف منزلك باأمان وت�شعر مبتعة �لطري�ن حول 

�لعامل".
�أمام  �لطري�ن �حلقيقي  ي�شعر ملح�س مبتعة  ورغ��م هذ� كله، مل 
�لت�شميم  حتاكي  قيادة  قمرة  ي�شنع  �أن  فقرر  �لكمبيوتر،  �شا�شة 
�أكرب  بقدر  لل�شعور   737-800 بوينغ  طائرة  يف  للقمرة  �لد�خلي 

من �لو�قعية، يف قبو منزله يف حي د�بوق �لر�قي غرب عمان.

ي�سافر من باربادو�س اإىل ميامي مع م�سد�س يف جيبه
ب��ارب��ادو���س �إىل م��ي��ام��ي مع  ب��ال��ط��ائ��رة م��ن  جن��ح رج���ل يف �ل�شفر 

م�شد�س يف جيبه، على ما �أفادت قناة تلفزيونية �أمريكية.
وذكرت قناة "�ن بي �شي 6" �أن هذ� �لر�كب �أم�شى �شاعات �لرحلة 

�الأربع ويف جيبه م�شد�س كان حم�شو�ً بخم�س ر�شا�شات.
ومل ُيك�شف �أمره �شوى يف مطار ميامي حني عر عنا�شر يف هيئة 
�مل�شد�س يف  �يه( على  ��س  �ملتحدة )تي  �لواليات  �لنقل يف  �شامة 

حوزته. ومل تو�شح �لقناة �لتلفزيونية تاريخ ح�شول �حلادثة.
باأنه  �الأمريكية  �ل�شرطة  �أبلغ  �لر�كب  وذكرت "�ن بي �شي 6" �أن 
����ش��ت��ق��ل �ل��ط��ائ��رة م��ن ب��ري��دج��ت��اون ع��ا���ش��م��ة ب���ارب���ادو����س حامًا 
ووجه  �ل��رج��ل  �ل�شرطة  و�أوق��ف��ت  ���ش��رو�ل��ه.  جيب  د�خ���ل  �مل�شد�س 
له قا�س تهمة حمل �ل�شاح بطريقة مموهة، وهي جرمية ت�شل 
�لر�كب  ودف��ع  ف��ل��وري��د�ً.  يف  �شنو�ت  خم�س  �ل�شجن  �إىل  عقوبتها 
دي�شمرب  منت�شف  �لق�شاء  �أم���ام  ميثل  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  ب��رب�ءت��ه، 

)كانون �الأول( �حلايل.
طلبت  �إن��ه��ا  �جلمعة  موتلي  ميا  ب��ارب��ادو���س  وزر�ء  رئي�شة  وق��ال��ت 
�إعد�د "تقرير طارئ" حول �لق�شية، متعهدة مبحا�شبة �ل�شخ�س 
و�أ�شافت  �حل��ادث��ة.  ه��ذه  ع��ن ح�شول  �مل�����ش��وؤول��ني  �الأ���ش��خ��ا���س  �أو 

وهائلة". خطرة  �لباد  على  "�لتبعات 
حاولت  �لتي  �ملتحدة  للواليات  كبرية  �أمنية  ثغرة  �حلادثة  ت�شكل 
منذ  �ملطار�ت،  يف  خ�شو�شاً  �حلدودية،  �الأمنية  �إجر�ء�تها  تعزيز 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

باحث : �سالئف �ساللة اأوميكرون موجودة منذ فرتة طويلة
قال باحث تعود �أ�شوله �إىل �أملانيا و�شارك يف �كت�شاف �ل�شالة �أوميكرون �إنه من �ملحتمل �أن تكون �شائف �ملتحور 

�أوميكرون من فريو�س كورونا �لذي مت �كت�شافه موؤخر�ً موجودة منذ فرتة طويلة جد�ً.
و�أو�شح فولفجاجن بري�شر من جامعة �شتيلينبو�س بالقرب من كيب تاون، وهو ع�شو يف فريق �البحاث �لذي �كت�شف 
�ألفا  �أوميكرون تطور كفريو�س منف�شل حتى قبل ظهور  �أوليا من  �شكًا  فاإن  ملعرفتنا �حلالية،  "وفقاً  �ل�شالة: 

ودلتا". 
وقال بري�شر �إن هذ� �لنوع من �لفريو�س رمبا تطور على �الأرجح على مدى عدة �أ�شهر دون جذب �النتباه، م�شتطرد�ً 
"�ل�شوؤ�ل هو: ملاذ� ظل �أوميكرون خمتفياً لفرتة طويلة ومل يبد�أ يف �لظهور �إال �الآن؟ هل كان ال يز�ل هناك طفرة 

�أو طفرتني مفقودتني ليتمكن من �النت�شار ب�شرعة؟".
ويرجع �أقدم دليل معروف على �ل�شالة حتى �الآن �إىل �لن�شف �الأول من �شهر نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �ملا�شي.

ي�شار �إىل �أن �ل�شالة، �لتي مت �كت�شافها الأول مرة يف جنوب �إفريقيا وبوت�شو�نا.
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ماذا قال املتهم بجرمية قطع الراأ�س باالإ�سماعيلية اأمام املحكمة؟
�ل�شارع  �لتي هزت  على �لرغم من �لفيديو �مل�شور، �لذي ير�شد جرميته 
ب�"�شفاح  �إعاميا  ب�"دبور" و�ملعروف  �ل�شهري  �لرحمن  عبد  ف��اإن  �مل�شري، 
جل�شات  �أوىل  يف  وق��ال  �ل��ر�أ���س،  قطع  جرمية  �رتكاب  �أنكر  �الإ�شماعيلية"، 
حماكمته "حم�شل�س". ومثل �ملتهم بجرمية قطع �لر�أ�س للمحاكمة �أمام 

حمكمة جنايات �الإ�شماعيلية، �شباح �ل�شبت.
وبد�أت �جلل�شة بتاوة �أمر �الإحالة �إىل �ملحاكمة �ل�شادر من �لنيابة �لعامة 
بحق �ملتهم، ثم تبني �أن �ملتهم مل يوكل حماميا للدفاع عنه، فقررت �ملحكمة 

�نتد�ب حمام للدفاع عنه وفقا ملا ين�س عليه قانون �الإجر�ء�ت �جلنائية.
وطلب �ملحامي �ملنتدب تاأجيل �ملحاكمة لاطاع على �أور�ق �لق�شية نظر� 
لكونه مل يكن مع �ملتهم خال �لتحقيقات ومل يطلع على تفا�شيل �لق�شية 

وطبيعة �التهامات �ملوجهة ملوكله.
�تهامات"،  �إليك من  من�شوب  فيما هو  قولك  "ما  �ملتهم:  �ملحكمة  و�شاألت 
فرد بالنفي قائا "حم�شل�س". من جانبه، قام ممثل �لنيابة �لعامة بتاوة 
�لعام �شد �ملتهم مطالبا �ملحكمة بتوقيع  �لنائب  �أمر �الإحالة �ل�شادر من 
�لعقوبة  �إن  بالنق�س،  �ملحامي  �إ�شاح  حممد  وق��ال  عليه.  عقوبة  �أق�شى 
�ملتوقعة للمتهم هي �أن تق�شي �ملحكمة باإحالة �أور�قه �إىل مفتي �جلمهورية 
ال�شتطاع ر�أيه يف معاقبة �ملتهم باالإعد�م �شنقا. و�أ�شاف �إ�شاح ملوقع �شكاي 
نيوز عربية: "�إن جر�ئم �ملتهم من قتل �ملجني عليه عمًد� مع �شبق �الإ�شر�ر 
و�ل��رت���ش��د وق��ط��ع ر�أ���ش��ه و�ل��ت��ج��ول ب��ه يف �ل�����ش��ارع، و�ق����رت�ن تلك �جلناية 

بجنايتي �ل�شروع يف قتل �مل�شابنْيِ �الآخرين معاقب عليها باالإعد�م".

م�سر حتارب مافيا االأدوية واللقاحات البيطرية
�الأدوي���ة  وت����د�ول  بيع  م��ر�ك��ز  �الأخ����رية  �ل�شهور  م���د�ر  على  حت���ارب م�شر 

�لبيطرية �ملخالفة للمو��شفات �لقيا�شية.
كبرية  حمات  �ملحافظات  خمتلف  يف  �لبيطري  �لطب  مديريات  و�شّنت 
تد�ول  �أو  �لبيطرية  �الأدوي����ة  بت�شجيل  تتعلق  خمالفات  �أي  ع��ن  للك�شف 

�ملحظور منها، �أو �لتي مت �إنتاجها بطريقة خمالفة للمو��شفات.
بالهيئة  و�الإر���ش��اد  �خلدمات  مدير  �حل�شيب،  عبد  ه�شام  �لدكتور  ويقول 
�شهرية  مبجهود�ت  "نقوم  �ل��زر�ع��ة:  ب���وز�رة  �لبيطرية  للخدمات  �لعامة 
�أو  �ملغ�شو�شة  �الأدوي��ة  جمال  يف  خمالفات  �أي  لك�شف  �لقطاع  يف  وم�شتمرة 

�الأعاف غري �ملطابقة للمو��شفات �لقيا�شية".
"�أكر  عربية":  نيوز  "�شكاي  موقع  مع  حديثه  يف  �حل�شيب،  عبد  وتابع 
�الأ�شياء �لتي تتم فيها خمالفات هي �إ�شافات �الأعاف، الأن نتيجتها تظهر 
بعد فرتة لي�شت بالق�شرية، غري �أن �لدو�ء تظهر نتيجته �شريًعا، بخاف 

�الأمان �ملوجود يف �لعبو�ت �لدو�ئية".

مونيكا بيلوت�سي تك�سف 
�سّر جناحها املدوي 

�ل��ع��امل��ي��ة  مونيكا  �ل��ن��ج��م��ة  ح�����ش��ل��ت 
"�شتيا  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  بيلوت�شي  
تورنتو  م��ه��رج��ان  دي���ا مول" م��ن 
�لذي   ، �ل�39  ب��ال��دورة  �ل�شينمائي 
نتاج  "�أنا  قائلة:  فعالياته   يختتم 
ح��ل��م��ي، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ك��ن��ت طفلة، 
هذ�  و�أدخ����ل  ممثلة  �أك���ون  �أن  �أردت 
�ل���ع���امل، رغ���م �أن���ه ك���ان ب��ع��ي��ًد� جًد� 
عن  بيلوت�شي  و�قعي".     وقالت  عن 
ج�شدتها:  �ل��ت��ي  �ل��ر�ح��ل��ة  �مل��م��ث��ل��ة 
"كانت �لن�شاء �الإيطاليات موجود�ت 
�ملنزيل،  �ل���ع���امل  د�خ����ل  �ل��غ��ال��ب  يف 
كانت  �لتي  �إي��ك��ربج،  و�شلت  عندما 
و�شمحت  بالفعل،  ج�شدًيا  خمتلفة 
ا  لنف�شها باأن تكون حرة جًد�، و�أي�شً
�ق��ت�����ش��ادًي��ا، ب���د� �الأم����ر ك��م��ا ل��و �أن 
�ملجتمع"،  ذل��ك  يف  �نفجرت  قنبلة 
وو�شفت بزوغ جنم �إيكربج �ل�شريع 
وموؤملًا".  ب�"مفاجئا  خ��ف��وت��ه��ا  ث���م 
�الأحيان،  م��ن  ك��ث��ري  "يف  وت��اب��ع��ت: 
�أعطت  لقد  �الأمل،  م��ن  �ل��ف��ن  ي��اأت��ي 
هذه �ملر�أة �لكثري لل�شينما، رمبا عن 
وجميلة،  م�شيئة  كانت  وع��ي،  غري 
مرت بالكثري من �الأ�شياء ثم �نتهى 
ب��ه��ا �الأم����ر مب��ف��رده��ا، ع��ل��ى كر�شي 
متحرك وماتت يف م��اأوى، كان من 

�جلميل �أن نعيد لها كر�متها".

ك�سوف لل�سم�س يغرق 
اأنرتكتيكا يف الظالم 

لل�شم�س  ك���ل���ي  ك�������ش���وف  �أغ���������رق 
�أن��رتك��ت��ي��ك��ا يف ظ����ام د�م���������س، يف 
ح��ف��ن��ة من  ���ش��اه��دت��ه  ن����ادر  م�شهد 
�لفلكية  �لظو�هر  وحمبي  �لعلماء 
ع��دد ال يح�شى من طيور  ومعهم 
كورديرو  ر�وول  وق���ال  �لبطريق. 
ت�شيلي  يف  �شانتياغو  جامعة  م��ن 
وهو  ممتازة".  ك��ان��ت  "�لروؤية  �إن 
�أتى �إىل �ملكان عند �ل�شاعة 07،46 
بتوقيت غرينيت�س مل�شاهدة �حلدث 
"حلقة  م��رح��ل��ة  م���ع  "برّمته"، 
�لنار" �لتي ��شتمرت ما ينوف عن 

40 ثانية.
�ل�شم�س  ك�شوف  ظ��و�ه��ر  وحت���دث 
�ل�شم�س  ب��ني  �ل��ق��م��ر  ع��ن��دم��ا مي��ر 
و�الأر�س، عاك�شا ظله على �الأر�س. 
�أن  يجب  كليا،  �لك�شوف  ول��ي��ك��ون 
و�ل�شم�س  و�لقمر  �الأر����س  ت�شبح 

على خط متو�ز.
ومل يكن يف �الإمكان روؤية �لك�شوف 
�أن���رتك���ت���ي���ك���ا، ما  ����ش���وى يف  ك���ل���ي���اً 
�أث�����ار ح��م��ا���ش��ة جم��م��وع��ة �شغرية 
�ل��ع��ل��م��اء و�خل������رب�ء وحمبي  م���ن 
�ملغامر�ت �لذين دفعو� حو�ىل 40 

�ألف دوالر للتمتع بهذ� �المتياز.
غا�شييه"  "يونيون  خميم  ويقع 
على  �لفلكي،  �حل��دث  ُر���ش��د  حيث 
�شمال  كيلومرت  �أل���ف  ح���و�ىل  بعد 

�لقطب �جلنوبي.
�ل�شنة،  �ل��ف��رتة م��ن  ويف مثل ه��ذه 
�ل�����ش��م�����س عن  ي��ن��ق��ط��ع ����ش���وء  ال 
ي�����ش��ل �إىل  �أن��رتك��ت��ي��ك��ا، يف و����ش���ع 
ذروته يف 21 كانون �الأول/دي�شمرب 

حني ال تغيب �ل�شم�س.

ريو دي جانريو تلغي 
احتفاالتها ب�سبب اأوميكرون

�لعام �جلديد  �أاّل ت�شتقبل  ق��ّررت ريو دي جانريو 
ح�شب  تنظيمها،  على  �ع��ت��ادت  �لتي  باالحتفاالت 
�ل�شبت،  �الأول  �أم�����س  �مل��دي��ن��ة   �شلطات  �أع��ل��ن��ت  م��ا 
وذل������ك ب�����ش��ب��ب ر����ش���د �مل����ت����ح����ّورة �أوم����ي����ك����رون يف 
�إمكان  �لقر�ر خم��اوف من  �ل��رب�زي��ل. وُيثري ه��ذ� 
�إقامته  �ملقّرر  من  �ل��ذي  �ل�شهري  �لكرنفال  �إلغاء 
من  �الأّول  �إىل  فرب�ير   25 من  �ملمتّدة  �لفرتة  يف 
مار�س، وهو كان �ألغي �لعام �ملا�شي ب�شبب جائحة 
�إدو�ردو  �ملدينة،  بلدّية  رئي�س  وق��ال  كوفيد19-. 
�الحتفال  "�شُنلغي  "بحزن"،  تويرت  على  باي�س، 
يجمع  م��ا  ع���ادًة  �جلديد" �ل���ذي  ب��ال��ع��ام  �لر�شمي 
على �شاطئ كوباكابانا نحو ثاثة مايني �شخ�س 
�لنارّية.  �مل��و���ش��ي��ق��ى و�الأل���ع���اب  �أج����و�ء م��ن  و���ش��ط 
موؤّكدة  ح��االت  �شّت  �ل��رب�زي��ل  �شّجلت  �الآن،  حّتى 
بر�زيليا، وو�حدة  �ثنتان يف  �أوميكرون:  باملتحّورة 
يف بورتو �أليغري، وثاث حاالت يف �شاو باولو �لتي 

ا �جلمعة �حتفاالتها بالعام �جلديد. �ألغت �أي�شً

وفاة فتاة �سعقًا يف حو�س اال�ستحمام
ب�شبب  فرن�شا  يف  عاماً   13 �لعمر  من  تبلغ  فتاة  توفيت 
�شدمة كهربائية بعدما �شقط هاتفها �ملحمول �لذي كان 

مو�شواًل بالكهرباء ل�شحنه، يف حو�س �ال�شتحمام.
�أن  �ل�شبت  �الأول  �أم�����س  "لوباريزيان"  �شحيفة  وذك���رت 
�لفتاة عقب  �إنعا�س  �لبد�ية من  رجال �الإنقاذ متكنو� يف 
�لفتاة يف  م��اك��ون. وظلت  �ل��ذي وق��ع يف مدينة  �حل���ادث 
�أن  �أيام بامل�شت�شفى �جلامعي يف ليون، قبل  غيبوبة لعدة 

تفارق �حلياة.
وكانت �لفتاة لديها �شديق يف �ملنزل عند وقوع �حلادث، 
�أي�شاً. وحتقق  �مل�شت�شفى  �إىل  ونقل  ب�شدمة  �أ�شيب  وقد 
�جلهات �ملعنية يف �ملاب�شات �لدقيقة للو�قعة. ومن ناحية 
�أخرى، نا�شدت و�لدة �لفتاة �ملر�هقني �الآخرين و�آباءهم 
يف �ل�شحيفة �ملحلية قائلة: "يجب �أن يكون هذ� حتذير 
وكاأنها  �أ���ش��ب��ح��ت  ه��و�ت��ف��ه��م  �الآخ���ري���ن الأن  ل��ل��م��ر�ه��ق��ني 
و�أ�شافت:  ل��وب��اري��زي��ان.  بح�شب  �أيديهم"،  يف  م��زروع��ة 
"يجب �أن ن�شر حقاً على عدم �أخذ �لهو�تف �إىل �أحو��س 

�ال�شتحمام الأن �الأمر قد ينتهي ب�شكل ماأ�شاوي".

عائلة ي�سري اأفرادها على اأطرافها االأربعة 
تعي�س عائلة تركية يف قرية نائية و�شط م�شار�ت تر�بية 
�لتطور  �ل�شنو�ت من  �آالف  وبيوت حجرية، وتبدو وكاأن 
ق��د جت��اوزت��ه��ا، ح��ي��ث ي�شري �ل��ع��دي��د م��ن �أف���ر�ده���ا على 

�أطر�فهم �الأربعة كاحليو�نات.
ويروج �لعلماء لهذه �لعائلة كدليل على �لتطور �لرجعي، 
ب�شكل  �أوال���س مي�شون  �أف��ر�د عائلة  �لعديد من  �أن  حيث 

غري عادي على �أربعة �أطر�ف.
وهاتي�س  ري�شيت  للو�لدين  ول���دو�  طفًا   19 ب��ني  وم��ن 
 5 – مي�شي  �لذين مي�شيان يف و�شع م�شتقيم   - �أوال���س 
�أ�شقاء على �أقد�مهم و�أيديهم بخفة حركة مذهلة، فيما 
�عتقد �لباحثون يف �لبد�ية �أنه �نتكا�شة للقفزة �لتطورية 

لاإن�شان للوقوف يف و�شع م�شتقيم.
ومن �ل�شعب جًد� وغري �لطبيعي �أن مي�شي �لب�شر بهذه 
�لطريقة، لدرجة �أنه غالًبا ما ي�شتخدم كمهمة حتمل يف 
يبدو  �لعائلة،  لهذه  بالن�شبة  ولكن   - �الأمريكي  �جلي�س 
�أن �أفر�دها عادو� �آالف �ل�شنني للخلف يف �شل�شلة �لتطور، 

عندما يتعلق �الأمر بامل�شي.
و�قرتحت �لنظريات �ملبكرة �أن �الأ�شقاء ي�شريون كما فعل 
�أ�شافنا �الأو�ئل، ويقدون ملحة عن �ملا�شي �لبعيد. ولكن 
على عك�س �لرئي�شيات �لتي ن�شاأ منها �لب�شر، فاإن �الأ�شقاء 
ذلك  م��ن  وب����داًل  للم�شي  ي��ده��م  قب�شة  ي�شتخدمون  ال 
ي�شتخدمون �لناحية �خللفية لر�حة �ليد مما يت�شبب يف 

�أذى �جللد ب�شدة.
وح�شر،  �شفية،  �الأ�شقاء  تعر�س  �شنو�ت،   5 مدى  وعلى 
و�شينيم، و�أمني، وح�شني لاأذى على �أيدي �لقرويني يف 
مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا - بالقرب من �حلدود مع 
�شوريا - مع �إلقاء �حلجارة عليهم ونعتهم باأ�شماء مهينة 
�أربع،  على  �ل�شاد�س  �الأخ  �شار  كما  �الأحيان.  كثري من  يف 

لكنه تويف لاأ�شف وهو يف �خلام�شة من عمره.

مت�سلق يروي اأ�سواأ حلظة على قمة اأعلى جبال االأر�س
�أعلى  على  جّمة  خماطر  باك�شتاين  مت�شلق  و�ج��ه 
تبقى مروره  ل��ه  �أ���ش��و�أ حلظة  لكن  �الأر����س،  جبال 
قرب جثة بطل وطني يف هذه �لريا�شة �أثناء ت�شلق 

قمة كي 2.
كان �ملت�شلق �لباك�شتاين �شهروز كا�شف يف �شن 19 
يوليو  يف  �أ���ش��ب��ح  عندما  فقط  ي��وم��اً  و138  ع��ام��اً 
يف  ق��م��ت��ني  �أع��ل��ى  يت�شلق  �شخ�س  �أ���ش��غ��ر  )مت����وز( 
 8611( 2 وك��ي  م��رت�ً(  �إيفر�شت )8849  �ل��ع��امل، 

مرت�ً(.
وكان حينها يت�شلق منحدر�ت كي 2 �ل�شاهقة، �أ�شفل 
"عنق �لزجاجة"، وهو ممر �شيق �شديد �النحناء، 
عندما مّر قرب جثث �كُت�شفت حديثا لاأي�شلندي 
جون �شنوري و�لت�شيلي خو�ن بابلو مور و�أ�شطورة 

ت�شلق �جلبال �لباك�شتاين حممد علي �شدباره.
فيها  �شعرت  �لتي  "�للحظة  كا�شف:  �شهروز  وق��ال 
باأقوى �مل�شاعر كانت عندما مررت بجانب )جثث( 
ه�����وؤالء �مل��ت�����ش��ل��ق��ني ور�أي������ت ج��ث��ة �ل��ب��ط��ل �لقومي 

�لباك�شتاين".

يف 5 فرب�ير)�شباط( �ختفى �أثر �ملت�شلقني �لثاثة 
�لذين كانو� يحاولون �إمتام عملية �لت�شلق �ل�شتوي 
قبلهم  م��رة  �إجن���از حققه الأول  وه��و   ،2 ك��ي  لقمة 
��شتقطبت  وق��د  نيباليني.  ع�شرة  �أ�شابيع  بثاثة 
و�ل�شبكات  �الإع�������ام  و����ش���ائ���ل  �ه���ت���م���ام  حم��ن��ت��ه��م 
علي  حممد  ك��ان  حيث  باك�شتان،  يف  �الجتماعية 

�شدباره �أ�شهر مت�شلق جبال حملي.
وُع�����ر ع��ل��ى ج��ث��ث��ه��م يف 26 ي��ول��ي��و )مت�������وز(، يف 
�ل��ي��وم �ل��ت��ايل، �ن��دف��ع ���ش��ه��روز ك��ا���ش��ف �إىل �لقمة 

وجتاوزهم.
هنا  �إىل  �أت�����و�  �أن���ه���م  م���وؤث���ر�ً  ك���ان  "لقد  و�أ����ش���اف 
م��دف��وع��ني ب��ال�����ش��غ��ف ن��ف�����ش��ه م��ث��ل��ي. ل��ك��ن��ن��ي قلت 
حلمهم  و�أخ����ذت  حلمهم؟  �أح��ق��ق  ال  مل���اذ�  لنف�شي، 
معي". هذ� �ل�شهر، �عرتف كتاب جيني�س لاأرقام 
�شخ�س  كاأ�شغر  كا�شف  ب�شهروز  ر�شميا  �لقيا�شية 
يت�شلق قمة كي 2، و�أ�شغر مت�شلق يعتلي قمة �أعلى 
جبلني على هذ� �لكوكب، بعدما جنح يف ت�شلق جبل 

�إيفر�شت يف مايو )�أيار(.

عار�شة االأزياء االأ�شرتالية مراندا كر خالل ح�شورها حفل Baby2Baby يف وي�شت هوليود ، كاليفورنيا. ا ف ب 

�سريين حت�سم اجلدل ب�ساأن طالقها 
و�شط �الأخبار �ملتد�ولة حول �نف�شال �لفنانة �مل�شرية �شريين عبد �لوهاب عن زوجها 

ح�شام حبيب، خرجت �لفنانة �مل�شرية لت�شدر بيانا ر�شميا.
و�أكدت �شريين خرب طاقها من حبيب، يف من�شور لها على ح�شابها مبوقع في�شبوك،  
�ملو�قع  تد�ولته  ما  �شوء  "يف  �شريين:  ون�شرت  �النف�شال.  �أ�شباب  تك�شف  �أن  دون 
�مل�شرية و�لعربية، من �أخبار ت�شمنت �نف�شال �لنجمة �شريين عبد �لوهاب عن 
وقع  �النف�شال  �أن  �لوهاب،  عبد  �شريين  �لنجمة  �أعلنت  حبيب،  ح�شام  زوجها 
للخو�س يف  د�عي  �النف�شال تخ�شها وحدها وال  �أ�شباب  �أن  بالفعل، مو�شحة 
�شفحتها:  على  �شاركته  �لذي  �ملن�شور  و�أ�شاف  �ل�شخ�شية".  حياتها  تفا�شيل 
"تهيب �لنجمة �شريين عبد �لوهاب �ل�شحافة وجميع و�شائل �الإعام باحرت�م 
حياتها �ل�شخ�شية، وحتري �لدقة فيما ين�شر، وعدم ن�شر �أي �أخبار �أو مز�يد�ت 
�لغر�س منها �لنيل من �شخ�شها، موؤكدة �أن �النف�شال حدث يف هدوء تام، وال توجد 
خافات بينها وبني طليقها ح�شام حبيب على �الإطاق، وكل ما ورد من �أخبار 
يف هذ� �ل�شاأن ال �أ�شا�س له من �ل�شحة وياأتي يف �إطار قلب �حلقائق، موؤكدة �أنها 

تكن كل �الحرت�م حل�شام حبيب".


