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� 50إ�صابة جديدة بفريو�س
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عربي ودويل

�ص 12

تما�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق الفحو�صات يف
الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد
  "19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء  191,313فح�صا جديداخالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  50حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية
ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  742,328حالة .كما �أعلنت
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل الأربع والع�شرين �ساعة
املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,148حالة( .التفا�صيل �ص)4
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�أخبار الإمارات

ال�صومال تريد �إنهاء عمليات

مكافحة القر�صنة �أمام �سواحلها
�ص 18

الفجر الريا�ضي

جناح الفت ملاراثون زايد

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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اخلريي بنيويورك

 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

النيابة العامة تو�ضح عقوبة عدم م�ساعدة الطفل

•• �أبوظبي-وام

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل �إطالق الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية (وام)

بح�ضور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

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

بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة � ..أع �ل��ن ع��ن �إط�ل�اق "الربنامج ال��وط�ن��ي لل�سكك
احلديدية" �أكرب منظومة من نوعها للنقل الربي على م�ستوى �إمارات
الدولة كافة ،والهادفة �إىل ر�سم م�سار قطاع ال�سكك احلديدية على
م�ستوى دول��ة الإم��ارات لل�سنوات والعقود املقبلة ،وم��ا يت�ضمنه ذلك

من �إط�لاق م�شاريع �سكك حديدية لنقل الركاب مبا�شرة بني �إمارات
وم��دن الدولة ،من بينها قطار االحت��اد ،الأول من نوعه ال��ذي يربط
بني خمتلف مدن ومناطق الإمارات ،والذي انطلقت املرحلة الأوىل من
عملياته الت�شغيلية يف العام  ،2016مع فر�ص التو�سع �إىل خارج حدود
الإمارات.
ويندرج "الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية" حتت مظلة م�شاريع
اخلم�سني� ،أ�ضخم حزمة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الوطنية ال�ساعية
�إىل الت�أ�سي�س ملرحلة جديدة من النمو الداخلي واخل��ارج��ي للدولة
للخم�سني عاماً املقبلة ،مبا يعزز مكانتها �إقليمياً ودولياً كمركز عاملي

للريادة والتميز ،واالرتقاء بتناف�سيتها يف خمتلف املجاالت ،و�صو ًال �إىل
تبو�ؤ �أف�ضل املراتب عاملياً.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال فعالية خ��ا��ص��ة يف "�إك�سبو  2020دبي" مل�شاريع
اخلم�سني ،حيث �شهدت الفعالية ا�ستعرا�ض �أهداف الربنامج الوطني
لل�سكك احلديدية ،بالإ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على "قطار االحتاد"،
ال��ذي ميتد من الغويفات على احل��دود مع اململكة العربية ال�سعودية
حتى ميناء الفجرية على ال�ساحل ال�شرقي ،وا�ستعرا�ض مراحل الإجناز
والت�شغيل �ضمن اجلدول الزمني املحدد.
(التفا�صيل �ص)2

نفى �إمكانية تر�شح الع�سكريني يف انتخابات 2023

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خ�لال م��ادة فيلمية ن�شرتها �أم�س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة عدم م�ساعدة الطفل يف �إبالغ
ال�سلطات املخت�صة عن معاناته .و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا لقانون
حقوق الطفل "ودمية "  ،على كل �شخ�ص بلغ �سن الر�شد ،م�ساعدة �أي طفل
يطلب منه �إبالغ ال�سلطات املخت�صة �أو اجلهات املعنية مبعاناته �أو معاناة �أي من
�إخوته �أو �أي طفل �آخر يف �إحدى احلاالت املن�صو�ص عليها باملادة  33وهي:
 1فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل �أو كافل. 2تعر�ض الطفل للنبذ والإهمال والت�شرد. 3التق�صري البني واملتوا�صل يف الرتبية والرعاية. 4اعتياد �سوء معاملة الطفل. 5تعر�ض الطفل لال�ستغالل �أو الإ�ساءة اجلن�سية. 6تعر�ض الطفل لال�ستغالل م��ن قبل التنظيمات غ�ير امل���ش��روع��ة ويفالإج� ��رام امل�ن�ظ��م ك ��زرع �أف �ك��ار التع�صب وال�ك��راه�ي��ة �أو حتري�ضه ع�ل��ى القيام
ب�أعمال العنف والرتويع.
 7تعري�ض الطفل للت�سول �أو ا�ستغالله اقت�صادياً. 8عجز الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته �أو تربيته. 9تعر�ض الطفل للخطف �أو للبيع �أو الإجتار به لأي غر�ض �أو ا�ستغاللهب�أي �شكل من الأ�شكال.
� 10-إ�صابة الطفل ب�إعاقة عقلية �أو نف�سية ت�ؤثر يف قدرته على الإدراك.

(التفا�صيل �ص)3

 9.3تريليون دوالر التجارة اخلارجية للإمارات خالل  5عقود

•• �أبوظبي-وام

بلغ �إجمايل حجم التجارة اخلارجية للإمارات خالل  5عقود قرابة
 9,32تريليون دوالر  34,23تريليون دره��م  ،بح�سب قاعدة
بيانات م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية االون�ك�ت��اد .وحقق
امليزان التجاري للدولة خالل الفرتة من  2020 - 1971فائ�ضا
بلغ قرابة  1,3تريليون دوالر  4,76تريليون درهم.
(التفا�صيل �ص)26

انت�شار الكراهية و ُمعجم احلكومة عنيف:

الربهان :م�ؤ�شرات �إيجابية على عودة الدعم الدويل لل�سودان �إثيوبيا :خماوف من ال�سيناريو الرواندي!...
•• اخلرطوم�-أ ف ب

ن �ف��ى ال �ف��ري��ق �أول ع �ب��د الفتاح
الربهان ،اكرب م�س�ؤول ع�سكري
يف ال� ��� �س ��ودان ،الأح � ��د �أن يكون
للع�سكريني و��ش�ب��ه الع�سكريني
امل�شاركني يف ال�ف�ترة االنتقالية
حق الرت�شح يف االنتخابات املقبلة
يف يوليو .2023
وق��ال مكتب الربهان يف ت�صريح
مكتوب تلقته «فران�س بر�س» �إن
«م�ك�ت��ب رئ�ي����س جمل�س ال�سيادة
ن �ف��ى م��ا �أوردت� � ��ه وك��ال��ة االنباء
الفرن�سية على ل�سان الفريق عبد
ال�ف�ت��اح عبد ال��رح�م��ن الربهان»
ب �� �ش ��أن م���ش��ارك��ة ال�ع���س�ك��ري�ين يف
االنتخابات املقبلة.
و�أعلن الربهان �أن هناك م�ؤ�شرات
اي�ج��اب�ي��ة تت�صل ب��دع��م املجتمع
الدويل جمددا للخرطوم ،م�ؤ ّكداً
�أنّ ج �م �ي��ع ال� �ق ��وى ال�سيا�س ّية
وبينهم الع�سكر ّيون �سيتم ّكنون
م � ��ن ال�ت��ر� � �ش� ��ح يف ان� �ت� �خ ��اب ��ات

انتخابات العراق..ت�أجيل النظر
بطلب ال��ع��ام��ري �إل��غ��اء النتائج

الربهان خالل �إحدى ت�صريحاته لو�سائل الإعالم
 .2023وبعد نحو � 6أ�سابيع ل�ت���ص�ح�ي��ح م �� �س��ار ال� �ث ��ورة التي ال�صحافة الفرن�سية ،قال الفريق
من قراره بحل جمل�سي ال�سيادة �أطاحت العام  2019بالرئي�س �أول ع �ب��د ال �ف �ت��اح ال�ب�ره ��ان �إن
املجتمع ال��دويل مبا فيه االحتاد
والوزراء و�إعالن حالة الطوارئ ،ال�سابق عمر الب�شري.
اعترب الربهان �أن قراراته طريق ويف ح � � ��وار م� ��ع يف م� ��ع وك ��ال ��ة االفريقي ينظر �إىل ما �سيحدث

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

يف الأيام املقبلة.
و�أ�ضاف �أنا �أظن �أن هناك م�ؤ�شرات
ايجابية ب�أن الأمور �ستعود قريبا
(�إىل م��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه) .ت�شكيل
احلكومة املدنية بالت�أكيد �سيعيد
الأمور �إىل ن�صابها.
ومت يف  21نوفمرب توقيع اتفاق
مع رئي�س الوزراء املدين عبد اهلل
ح�م��دوك ال��ذي ع��اد اىل من�صبه
ب �ع��دم��ا �أم� ��� �ض ��ى ن �ح��و � �ش �ه��ر يف
الإق��ام��ة اجلربية .وينبغي عليه
�أن يطرح ت�شكيلة وزارية كلها من
التكنوقراط ،على قول الربهان.
و�أو��ض��ح ال�بره��ان �أن االنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،ه ��ي الأوىل احل � ��رة يف
ب �ل��اد جت � � ��اوزت ال � �ع ��ام 2019
ثالثني عاما م��ن الديكتاتورية
الع�سكرية اال��س�لام�ي��ة� ،ستكون
م �ف �ت��وح��ة جل�م�ي��ع ال �ق ��وى التي
��ش��ارك��ت يف امل��رح�ل��ة االنتقالية،
مب��ا ي�شمل ال�ع���س�ك��ري�ين وق ��وات
ال��دع��م ال���س��ري��ع ب�ق�ي��ادة الفريق
�أول حممد حمدان دقلو.

ان��ف��ج��ارات داخ���ل ق��اع��دة
�أم�ي�رك���ي���ة ب��ري��ف حم�ص

•• بغداد-وكاالت

•• اليمن-وكاالت

•• بريوت-وكاالت

ب�ع��د ت�شكيكه ب�ن��زاه��ة االنتخابات
وطعنه فيها ،ك�شف م�صدر ق�ضائي
ع��راق��ي� ،أم����س الأح ��د� ،أن املحكمة
االحت ��ادي ��ة ق� ��ررت ت ��أج �ي��ل النظر
ب ��ال ��دع ��وى امل� �ق ��دم ��ة م ��ن رئي�س
حت��ال��ف ال �ف �ت��ح ،ه� ��ادي العامري،
ب ��إل �غ��اء ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات .و�أك ��د
امل�صدر �أن املحكمة االحتادية قررت
ت�أجيل النظر بالدعوى �إىل  13من
ال�شهر اجلاري (دي�سمرب ،)2021
ب�ح���س��ب م ��ا ن�ق�ل��ت وك ��ال ��ة الأن �ب ��اء
العراقية (واع) .وكان العامري �أكد،
ال�سبت� ،أن حتالف الفتح م�ستمر
بالطعن باالنتخابات لدى املحكمة
االحتادية ،متهما املفو�ضية العليا
ل�لان �ت �خ��اب��ات ب��ارت �ك��اب جمموعة
خم��ال �ف��ات ،ع �ل��ى ح ��د زع �م ��ه .كما
اع �ت�بر �أن االن �ت �خ��اب��ات الربملانية
ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا ال �ب�ل�اد يف العا�شر
من �أكتوبر املا�ضي� ،أدخلت العراق
يف م � � ��أزق ك �ب�ي�ر ،دون �أن يو�ضح
طبيعة هذا امل��أزق .لكنه �أ�ضاف �أنه
ك��ان ي�أمل �أن جت��رى بنزاهة بعيداً
ع��ن ال�ت��زوي��ر ،م��ؤك��دا �أن التحالف
م�ستمر بالطعن يف االنتخابات.

�أع �ل��ن ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي لدعم
ال�شرعية يف اليمن ،ي��وم الأحد،
اع�ت�را� ��ض وت ��دم�ي�ر  4طائرات
م�سرية �أطلقتها ميلي�شيا احلوثي
ال�ستهداف املنطقة اجلنوبية.
و�أوردت وكالة الأن�ب��اء ال�سعودية
�إن �إط�ل�اق امل �� �س�يرات ت��زام��ن مع
�إط �ل��اق � � 4ص��واري��خ بالي�ستية
باجتاه م�أرب.
و�أك� ��د حت��ال��ف دع ��م ال���ش��رع�ي��ة يف
اليمن ر�صد ا�ستخدام احلوثيني
ملن�ش�آت ذات طابع م��دين لعملية
التح�ضري والإطالق.
ويف وق ��ت � �س��اب��ق ال �� �س �ب��ت� ،أعلن
ال �ت �ح��ال��ف ت��دم�ي�ر �أح � ��د مواقع
ال�ت�خ��زي��ن ال��رئ�ي���س�ي��ة للأ�سلحة
والتموين يف �صنعاء.
م��ن جانبه ،طالب وزي��ر الإعالم
ال�ي�م�ن��ي م�ع�م��ر الإري � � ��اين� ،أم�س
الأح ��د ،املجتمع ال ��دويل والأمم
امل� �ت� �ح ��دة وامل� �ب� �ع ��وث�ي�ن الأمم� � ��ي
والأم�ي�رك ��ي ،بت�صنيف ميلي�شيا
احلوثي منظمة �إرهابية ومالحقة
ق �ي��ادات �ه��ا يف امل �ح��اك��م الدولية
باعتبارهم جمرمي حرب.

ق��ال التلفزيون ال���س��وري� ،أم�س
الأح � � � ��د� ،إن� � ��ه � �س �م��ع دوي ع ��دة
انفجارات داخل قاعدة �أمريكية،
يف ال ��ري ��ف ال �� �ش��رق��ي ملحافظة
حم�ص ،على احلدود مع العراق.
و�أو��ض��ح التلفزيون ال�سوري� ،أن
القاعدة الأمريكية تقع حتديدا
يف منطقة التنف ،بريف حم�ص.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ر��ص��د ن�شطاء
املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان،
ارتفاع عدد قتلى ميلي�شيا حركة
النجباء العراقية �إىل  ،5خالل
� 72ساعة ،حيث قتل  3عنا�صر
يف م��واق��ع متفرقة يف ب��ادي��ة دير
ال��زور ،خ�لال البحث عن خاليا
ت �ن �ظ �ي��م داع� �� ��ش اال� �ش �ت �ب��اك مع
عنا�صرها.
ب �ي �ن �م��ا ك � ��ان امل ��ر�� �ص ��د ال�سوري
حلقوق الإن�سان قد وثق يف خرب
�سابق ،ال�سبت ،مقتل عن�صرين
م ��ن م�ي�ل�ي���ش�ي��ا ح��رك��ة النجباء
ال�ع��راق�ي��ة امل��وال �ي��ة لإي � ��ران� ،إثر
ك �م�ين ل�ع�ن��ا��ص��ر ت�ن�ظ�ي��م داع�ش
ق��رب ق��ري��ة ك�ب��اج��ب ع�ل��ى طريق
تدمر دير الزور.

م�ضادات الدفاع اجلوي ودور حموري يف الت�صدي للم�سريات احلوثية
ودان الإري � ��اين ق���ص��ف ميلي�شيا و�أو� �ض��ح الإري� ��اين� ،أن ا�ستهداف
احلوثي ملدينة م��أرب بال�صواريخ امليلي�شيا امل �ت �ك��رر مل � ��أرب املكتظة
امل �ه ��رب ��ة م ��ن �إي � � � ��ران ،باعتباره باملاليني من ال�سكان والنازحني
جرمية حرب ،وفق وكالة الأنباء ب��ال �� �ص��واري��خ ال�ب��ال�ي���س�ت�ي��ة ي�أتي
�ضمن حماوالتها الإي�ق��اع ب�أكرب
اليمنية (�سب�أ).
ك��ذل��ك ،ا�ستنكر ال��وزي��ر اليمني ،قدر من ال�ضحايا بني املدنيني.
ا� �س �ت �ه��داف امل�ي�ل�ي���ش�ي��ا للأحياء جاءت ت�صريحات الإري��اين ،فيما
ال�سكنية يف مدينة م ��أرب ب�أربعة جددت ميلي�شيات احلوثي اليوم،
�� �ص ��واري ��خ ب��ال �ي �� �س �ت �ي��ة �إي ��ران� �ي ��ة هجماتها ع�ل��ى حم��اف�ظ��ة م� ��أرب،
ال �� �ص �ن��ع ،و� �س �ق �ط��ت يف مناطق مطلقة عدة �صواريخ.
م�ت�ف��رق��ة ،و�أ� �س �ف��رت ع��ن �إ�صابة و�أط�ل�ق��ت امليلي�شيات ،بح�سب ما
ثالثة مدنيني بجروح متفاوتة� ،أف� ��اد م��را� �س��ل ال�ع��رب�ي��ة -احلدث
وت�ضرر امل�ن��ازل وامل�صالح العامة � 3صواريخ يف �ساعة ،م�ستهدفة
واخلا�صة.
املدينة� ،سقط �إحداها يف املطار.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بعد ع��ام من القتال بني اجلي�ش
ال �ف �ي��درايل وم �ت �م��ردي تيغراي،
ي�ح� ّذر العديد م��ن املراقبني من
بدايات �إبادة جماعية ...خميف.
يف روان� ��دا ،ال ي ��زال يطلق عليها
ا� �س��م "راديو ت�ي�ل��ي ال مور"...
قناة � 106إف �إم� ،سنة .1994
ب �ي��ن ع � �ن� ��وان�ي��ن روم � � �ب� � ��ا ،ي �ق ��را
م�ق��دم��و ال�ب�رام ��ج ،ق��ائ�م��ة اليوم
للتوت�سي امل��راد ذبحهم" .اقتلوا
كل ال�صرا�صري!" ي�أمر �صوت...
"تعالوا وابتهجوا ،يا �أ�صدقائي"،
يردد �آخر ،مهنئا القوات امل�سلحة
الرواندية على مهمتها الب�شعة.

تعبئة حكومية على ا�سا�س عرقي
ويف كيغايل ،ت�سببت كلمات حمطة اجل� �م ��اع� �ي ��ة ،يف ث�ل�اث ��ة �أ� �ش �ه��ر،
رادي � � ��و م �ي ��ل ك� ��ول �ي�ن ،يف مقتل � 800أل ��ف ��ش�خ����ص ،معظمهم
النا�س :مدية يف يد ،وترانز�ستور م��ن التوت�سي ...ملجرد �أن�ه��م من
يف الأخ ��رى� ،أب��اد مرتكبو الإبادة التوت�سي( .التفا�صيل �ص)13

�إ�شارات �إيجابية ب�ش�أن املرتزقة قبيل انتخابات ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

مع اقرتاب االنتخابات املرتقبة يف ليبيا التي تنعقد
يف  24من دي�سمرب اجلاري ،ظهرت �إ�شارات �إيجابية
ب�ش�أن ملف املرتزقة ال�شائك ،ال��ذي يعترب املع�ضلة
الأ�صعب يف خريطة الطريق الليبية.
فقد �أعلن ع�ضو اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة ()5+5
فرج ال�صو�صاع ،ترحيب تركيا بجهود حتييد املرتزقة
يف ال�ساحة الليبية ،حتقيقا ملبد�أ ال�سيادة الوطنية،

وذلك بعد زيارة اللجنة لأنقرة.
وا� �ش�ترط��ت �أن �ق��رة يف امل �ق��اب��ل �أن ي �ك��ون االن�سحاب
م�ت��وازي��ا وم�ت��زام�ن��ا م��ن ق�ب��ل الأط� ��راف ك��اف��ة ،فيما
�أك ��د ال���ص��و��ص��اع �أن ال�ل�ج�ن��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة ��س�ت�ت��وج��ه �إىل
مو�سكو لبحث امللف ذات��ه .ويعترب املجتمع الدويل
خروج املرتزقة من ليبيا �أبرز حتد يف البلد ال�ساعي
لال�ستقرار ،بعد �سنوات من اال�ضطرابات ،و�سط �آمال
ب ��أن يكون االن�سحاب متزامنا لكل الأط��راف وحتت
�إ�شراف املراقبني الدوليني.

رو�سيا �-أوكرانيا :التدخل الع�سكري الغربي غري م�ؤكد!...

•• الفجر -خرية ال�شيباين

الأ�سو�أ غري م�ؤكد �أبدًا ،لكن ت�صاعد التوتر بني رو�سيا و�أوكرانيا حقيقي
جدًا .يف الأ�سابيع الأخرية ،وقد �صل �إىل م�ستوى جديد حيث تتهم كييف
مو�سكو بن�شر حوايل � 115ألف جندي على احلدود بني البلدين ،مما يثري
املخاوف من وقوع هجوم .يف لقاء مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي
الف��روف ي��وم اخلمي�س املا�ضي ج�دّد وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنطوين
بلينكني خماوفه ،قائال �إن��ه "قلق للغاية ب�ش�أن خطط رو�سيا ملزيد من
العدوان على �أوكرانيا" .وبالن�سبة ملاري دومولني ،الدبلوما�سية ال�سابقة،
والباحثة ،ومديرة برنامج �أوروبا الوا�سعة يف املجل�س الأوروبي للعالقات
اخلارجية ،ف�إن ال�ضغط الذي متار�سه رو�سيا على �أوكرانيا يهدف ،من بني
�أمور �أخرى� ،إىل اختبار ردود الفعل الغربية( .التفا�صيل �ص)10

جنود رو�س ي�شاركون يف مترين �إنزال برمائي على �ساحل البحر الأ�سود بالقرب من �سل�سلة جبال �أوبوك  ،القرم

 100قتيل بهجوم �إرهابي على
قاعدة ع�سكرية يف النيجر
•• عوا�صم-وكاالت

�أكد م�س�ؤول ع�سكري� ،أم�س الأحد،
مقتل ما ال يقل عن  79م�سلحاً
و 29جندياً يف هجوم على قاعدة
جي  5الع�سكرية يف غرب النيجر.
وق��ال م�س�ؤول �إن��ه وفقاً للعاملني
يف ق� ��اع� ��دة ف �ي��ان �ت��و يف منطقة
تيالبريي ،فقد و�صل مهاجمون
م�سلحون جمهولون باملئات على
منت دراجات بخارية .ومل تعلن �أي
جهة بعد م�س�ؤوليتها عن الهجوم،
ول�ك��ن ه�ن��اك ع��دد م��ن اجلماعات
امل�سلحة تن�شط يف النيجر ودول
�أخ ��رى يف منطقة ال�ساحل .وقد
�أعلنت بع�ض اجلماعات مبايعتها
ل�شبكة القاعدة �أو تنظيم داع�ش.
وي�شار �إىل �أن النيجر ،التي يبلغ
ت �ع��داد ��س�ك��ان�ه��ا ن�ح��و  25مليون
ن�سمة ،ت�شهد غالباً وقوع هجمات
خ� � �ط �ي��رة ،خ ��ا�� �ص ��ة يف امل� �ن ��اط ��ق
احلدودية مع مايل.
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بح�ضور حممد بن را�شد وحممد بن زايد

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

ب �ح �� �ض��ور � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"  ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة � ..أعلن عن
�إط�لاق "الربنامج الوطني لل�سكك
احلديدية" �أك �ب��ر م �ن �ظ��وم��ة من
نوعها للنقل ال�ب�ري على م�ستوى
�إم��ارات الدولة كافة ،والهادفة �إىل
ر�سم م�سار قطاع ال�سكك احلديدية
على م�ستوى دولة الإمارات لل�سنوات
والعقود املقبلة ،وم��ا يت�ضمنه ذلك
من �إط�لاق م�شاريع �سكك حديدية
لنقل ال��رك��اب مبا�شرة ب�ين �إم ��ارات
وم � ��دن ال� ��دول� ��ة ،م ��ن ب�ي�ن�ه��ا قطار
االحتاد ،الأول من نوعه الذي يربط
بني خمتلف مدن ومناطق الإمارات،
وال��ذي انطلقت املرحلة الأوىل من
عملياته الت�شغيلية يف العام ،2016
مع فر�ص التو�سع �إىل خ��ارج حدود
الإم� � � � � ��ارات .وي � �ن� ��درج "الربنامج
الوطني لل�سكك احلديدية" حتت
مظلة م�شاريع اخلم�سني� ،أ�ضخم
حزمة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية
ال��وط�ن�ي��ة ال���س��اع�ي��ة �إىل الت�أ�سي�س
ملرحلة ج��دي��دة م��ن النمو الداخلي
واخل��ارج��ي للدولة للخم�سني عاماً
املقبلة ،مب��ا ي�ع��زز مكانتها �إقليمياً
ودول� � �ي� � �اً ك �م ��رك ��ز ع ��امل ��ي ل �ل ��ري ��ادة
والتميز ،واالرت �ق��اء بتناف�سيتها يف
خمتلف املجاالت ،و�صو ًال �إىل تبو�ؤ
�أف�ضل املراتب عاملياً.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال ف �ع��ال �ي��ة خا�صة
يف "�إك�سبو  2020دبي" مل�شاريع
اخل�م���س�ين ،ح�ي��ث ��ش�ه��دت الفعالية
ا�ستعرا�ض �أهداف الربنامج الوطني
ل �ل �� �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة ،بالإ�ضافة
�إىل ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى "قطار
االحتاد" ،الذي ميتد من الغويفات
ع�ل��ى احل� ��دود م��ع امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ح �ت��ى م �ي �ن��اء الفجرية
على ال�ساحل ال�شرقي ،وا�ستعرا�ض
م��راح��ل الإجن� ��از والت�شغيل �ضمن
اجلدول الزمني املحدد.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم " ..قطار االحتاد
�أك�بر م�شروع لرت�سيخ ق��وة االحتاد
للخم�سني عاماً القادمة ،و�سريبط
 11م��دي�ن��ة ومنطقة م��ن �أق�صى
الإمارات لأق�صاها".
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه " ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ل��دول��ة الإم� ��ارات م��ن ب�ين الأف�ضل
ع��امل �ي �اً ..وق �ط��ار الإم � ��ارات �سري�سخ
ت �ف��وق الإم� � ��ارات ال �ع��امل��ي يف املجال
اللوج�ستي" ..الف�ت�اً �سموه �إىل �أن
"قطار االحتاد يتوافق مع ال�سيا�سة
البيئية ل��دول��ة الإم � ��ارات و�سيقلل
ان�ب�ع��اث��ات ال �ك��رب��ون بن�سبة – 70
 ،80%و�سيدعم جهود الدولة يف
حتقيق احلياد املناخي".
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان� ..إن
الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية
يج�سد مفهوم التكامل يف منظومتنا
االقت�صادية من خالل �أكرب �شراكة
بني م�ؤ�س�سات الدولة على امل�ستويني
االحتادي واملحلي �ضمن ر�ؤية تهدف
�إىل رب��ط مراكز ال�صناعة والإنتاج
وف �ت ��ح مم � ��رات جت ��اري ��ة ج ��دي ��دة..
وت���س�ه�ي��ل ح��رك��ة ال �� �س �ك��ان ..وخلق
بيئة عمل وح�ي��اة الأك�ث�ر ت�ط��وراً يف

• حممد بن را�شد :قطار االحتاد �أكرب م�شروع لرت�سيخ قوة االحتاد للخم�سني عام ًا القادمة
• البنية التحتية لدولة الإمارات من بني الأف�ضل ً
عامليا ..وقطار الإمارات �سري�سخ تفوق الإمارات العاملي يف املجال اللوج�ستي
• قطار االحتاد يتوافق مع ال�سيا�سة البيئية لدولة الإمارات و�سيقلل انبعاثات الكربون بن�سبة % 80 – 70
• حممد بن زايد :يج�سد مفهوم التكامل يف منظومتنا االقت�صادية من خالل �أكرب �شراكة بني م�ؤ�س�سات الدولة
• �سي�سهم يف حتقيق نقلة نوعية يف منظومة النقل الربي
• �سي�سهم يف ت�أهيل �أجيال جديدة من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة قطاع ال�سكك احلديدية يف امل�ستقبل

• ذياب بن حممد بن زايد :ن�سعى �إىل بناء منظومة �سكك حديدية من بني الأكرث تطور ًا يف العامل
• قطار االحتاد للب�ضائع �سريبط  4موانئ رئي�سية ..و�سيت�ضمن بناء  7مراكز لوج�ستية يف الدولة ..و�سيبلغ حجم النقل  85مليون طن من الب�ضائع يف العام  ..2040و�سيقلل تكاليف النقل �إىل % 30
• يعمل على توفري  8مليارات درهم من تكلفة �صيانة الطرق
• ي�ساهم يف تقليل  % 80-70من االنبعاثات الكربونية مقارنة بو�سائل النقل الأخرى ..وهو ما �سيوفر  21مليار درهم
• ي�ساهم يف توفري �أكرث من  9000فر�ص عمل يف قطاع ال�سكك احلديدية بحلول العام 2030
املنطقة".
و�أك ��د ��س�م��وه "�أن امل���ش��روع الوطني
لل�سكك احلديدية �سي�سهم يف حتقيق
ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة يف م �ن �ظ��وم��ة النقل
ال �ب��ري ،ب�ح�ي��ث ت �ك��ون �أك �ث�ر كفاءة
وفاعلية ..بجانب تعزيز منظومتنا
االق �ت �� �ص��ادي��ة �إق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي� �اً مبا
يج�سد امل �ب��د�أ ال �ث��اين م��ن " وثيقة
اخل�م���س�ين " جل�ه��ة ب�ن��اء االقت�صاد
الأف�ضل والأن�شط يف العامل".
و�أ�ضاف �سموه " ..الربنامج الوطني
لل�سكك احلديدية �سي�سهم يف ت�أهيل
�أجيال جديدة من الكوادر الوطنية
ال �ق��ادرة ع�ل��ى ق �ي��ادة ق�ط��اع ال�سكك
احل��دي��دي��ة يف امل�ستقبل م��ن خالل
تزويدهم باملعارف واملهارات العلمية
التي ت�شكل �إ�ضافة نوعية يف قاعدة
الكفاءات واخلربات لدينا".
�إىل ذلك ،قال �سمو ال�شيخ ذياب بن
حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س ديوان
ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ،رئ�ي����س جمل�س
�إدارة �شركة االحت��اد للقطارات� ..إن
الربنامج الوطني لل�سكك احلديدية
يعزز النمو االقت�صادي وي�سهم يف
حت�ق�ي��ق ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف منظومة
النقل تكون �أك�ثر كفاءة وا�ستدامة
تلبي متطلبات اخلم�سني القادمة
وت ��واك ��ب ال �ت �ط��ور امل �ت �� �س��ارع ال ��ذي
ت�شهده الدولة يف خمتلف املجاالت..
الفتاً �سموه �إىل �أن "حر�ص القيادة
الر�شيدة على اال�ستثمار يف ت�أهيل
الكفاءات الوطنية من �أهم حمفزات

تطوير ال�برن��ام��ج الوطني لل�سكك
احل��دي��دي��ة ..ن�سعى من خ�لال هذه
ال�ك�ف��اءات �إىل ب�ن��اء منظومة �سكك
ح��دي��دي��ة ��س�ت�ك��ون م��ن ب�ي�ن الأك�ث�ر
تطوراً وتقدماً يف العامل".
 ت�أهيل الكوادر الوطنية..يف هذا ال�سياق ،قال املهند�س �شادي
م�ل��ك ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
االحت��اد للقطارات " ..ي�شرف على
م�شروع قطار االحتاد كفاءات وطنية
حتمل خ�ب�رات ا�ستثنائية يف قطاع
حديث ن�سبياً للدولة ،جمعتها خالل
تطوير املرحلتني الأوىل والثانية"..
وق � ��ال "�سي�ستمر م �� �ش��روع قطار
االحتاد يف ت�أهيل الكفاءات الوطنية
ال �ق��ادرة ع�ل��ى ق �ي��ادة ق�ط��اع ال�سكك
احل��دي��دي��ة يف امل�ستقبل ،ومتكينهم
ب ��امل � �ع ��ارف واخل � �ب� ��رات وامل� � �ه � ��ارات
العلمية ال�ضرورية ،وال�ت��ي ميكنها
�أي�ضاً خدمة القطاعات الأخرى"..
الف �ت �اً �إىل �أن ال�ب�رن��ام��ج الوطني
لل�سكك احلديدية �سوف ي�ساهم يف
ت��وف�ير �أك �ث�ر م��ن  9000وظيفة
يف ال�سكك احل��دي��دي��ة والقطاعات
الداعمة بحلول عام .2030
وح� � ��ول �إط� �ل ��اق خ ��دم ��ات ال�سكك
احل��دي��دي��ة ل �ل��رك��اب �أك� ��د م �ل��ك �أن
ق�ط��ار االحت ��اد ل�ل��رك��اب �سيعزز روح
التوا�صل والتكافل بني �سكان دولة
الإم��ارات من �أق�صاها �إىل �أق�صاها،
حيث �سيكون ب�إمكانهم التنقل بني

العا�صمة ودب ��ي خ�ل�ال  50دقيقة
ف �ق��ط ،وب�ي�ن ال�ع��ا��ص�م��ة والفجرية
خالل  100دقيقة فقط.
م��ن جانبها  ،قالت املهند�سة خلود
امل ��زروع ��ي ن��ائ��ب م��دي��ر امل �� �ش��روع يف
االحتاد للقطارات " ..قطار االحتاد
يتكامل مع و�سائل النقل احل�ضرية
يف ال��دول��ة ،ويدعم توفري منظومة
��ش��ام�ل��ة للنقل ال �ع��ام ،لينقل دولة
االم��ارات لل�صدارة يف جمال البنية
التحتية".
و�أ� �ض ��اف ��ت " ��ش�م�ل��ت ه ��ذه املرحلة
حتقيق العديد من النتائج املبهرة،
من بينها :العمل على بناء منظومة
نقل ت�شغيلية بال�سكك احلديدية
من ال�صفر بالكامل ،بالإ�ضافة �إىل
ن �ق��ل � 30أل� ��ف ط��ن م��ن الكربيت
يومياً ب��د ًال من � 5آالف عن طريق
ال���ش��اح�ن��ات الأم� ��ر ال ��ذي ��س��اه��م يف
اح �ت�لال الإم � ��ارات م��رك��ز ال�صدارة
عاملياً يف ت�صدير الكربيت ،كما مت
اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن  2.5م�ل�ي��ون رحلة
بال�شاحنات ،ما يعني رف��ع م�ستوى
ال�سالمة على الطرقات وتخفي�ض
تكلفة ال���ص�ي��ان��ة وت�ق�ل�ي��ل انبعاثات
�أك�سيد الكربون".
 ثالثة م�شاريع ا�سرتاتيجية..ويهدف الربنامج الوطني لل�سكك
احلديدية �إىل ر�سم خارطة طريق
ج ��دي ��دة يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات لنقل
ال �ب �� �ض ��ائ ��ع وال� � ��رك� � ��اب ع� �ل ��ى منت

ال �ق �ط��ارات ،مب��ا ي���س��اه��م يف تطوير
م�ن�ظ��وم��ة ن�ق��ل ب��ري م���س�ت��دام��ة ،يف
�إط � ��ار دع ��م ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
امل �� �س �ت��دام��ة يف ال �ق �ط��اع��ات البيئة
وال�صناعية وال�سياحية يف الدولة،
ومب��ا يعمل ع�ل��ى ت��وط�ي��د الروابط
بني خمتلف �إم��ارات الدولة وتعزيز
منظومة الرفاه املجتمعي.
و� �س��وف ي��وف��ر ال�ب�رن��ام��ج الوطني
ل �ل �� �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة ا�ستثمارات
بقيمة  50مليار دره��م ،ت�ستهدف
 70%منها ال�سوق املحلي ،كذلك،
�سي�ساهم الربنامج الوطني لل�سكك
احل ��دي ��دي ��ة يف ت �ق �ل �ي��ل م ��ا ن�سبته
 80%-70من انبعاثات الكربون
م �ق��ارن��ة ب��و��س��ائ��ل ال�ن�ق��ل الأخ� ��رى،
مب��ا يدعم جهود دول��ة الإم ��ارات يف
احلفاظ على البيئة وحتقيق هدفها
يف احلياد املناخي.
وت �ت �م �ث��ل �أب� � ��رز م�ل�ام��ح الربنامج
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �� �س �ك��ك احل ��دي ��دي ��ة يف
ثالثة م�شاريع ا�سرتاتيجية؛ الأول
ه ��و خ ��دم ��ات ال �� �س �ك��ك احلديدية
للب�ضائع ،الذي ي�شمل تطوير �شبكة
"قطار االحتاد" .ومن �أهم مالمح
ه ��ذا امل �� �ش��روع �أن� ��ه � �س��وف ي��رب��ط 4
موانئ رئي�سية ،كما �سيت�ضمن بناء
 7مراكز لوج�ستية يف الدولة تخدم
خمتلف القطارات والأعمال .و�سوف
يبلغ حجم النقل  85مليون طن
من الب�ضائع بحلول العام .2040
كما �سيقلل تكاليف النقل مبا ي�صل

�إىل .30%
وي �� �ش �م��ل امل �� �ش ��روع ال� �ث ��اين �إط �ل�اق
خدمات ال�سكك احلديدية للركاب،
ح�ي��ث �سيعمل ق �ط��ار ال��رك��اب على
ت �ع��زي��ز روح ال �ت��وا� �ص��ل ب�ي�ن �سكان
ال � ��دول � ��ة م� ��ن خ �ل��ال ال� ��رب� ��ط بني
 11مدينة يف ال��دول��ة م��ن ال�سلع
ل�ل�ف�ج�يرة ،منطلقاً ب���س��رع��ة 200
كم /ال�ساعة .وبحلول العام ،2030
�سوف يتيح القطار لأكرث من 36.5
مليون راك��ب �سنوياً فر�صة التنقل
بني �أطراف الدولة ،من �أق�صاها �إىل
�أق�صاها.
�أم� ��ا امل �� �ش��روع ال �ث��ال��ث ف �ه��و خدمة
ال�ن�ق��ل امل�ت�ك��ام��ل وال ��ذي �سيت�ضمن
�إن�شاء مركز االبتكار يف قطاع النقل
وال��ذي �سيعمل على ربط القطارات
ب���ش�ب�ك��ات م��ن ال �ق �ط��ارات اخلفيفة
وح �ل��ول ال�ن�ق��ل ال��ذك�ي��ة داخ ��ل املدن
ال متكام ً
لتكون بدي ً
ال يخدم جميع
� �س �ك��ان ال ��دول ��ة وزوّاره� � � ��ا ،و�إن�شاء
تطبيقات وح �ل��ول ذك�ي��ة لتخطيط
وحجز الرحالت ،وحتقيق التكامل
بني العمليات اللوج�ستية وخدمات
امل��وان��ئ واجل �م��ارك ،وت�ق��دمي حلول
ل��وج���س�ت�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�م�ي��ل الأول
والأخ� �ي ��ر .وم ��ن خ �ل�ال الربنامج
الوطني لل�سكك احل��دي��دي��ة� ،سوف
ي�ت��م ت�ط��وي��ر منظومة ن�ق��ل �شاملة
ومتكاملة تفتح �آفاقاً تنموية وفر�صاً
اقت�صادية ثمينة ت�صل قيمتها �إىل
 200م�ل�ي��ار دره ��م؛ ح�ي��ث �سيبلغ

جمموع الفوائد امل�ق��درة لتخفي�ض
االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة  21مليار
دره��م ،كما �سيتم توفري  8مليارات
دره� ��م م ��ن ك�ل�ف��ة � �ص �ي��ان��ة الطرق،
بالإ�ضافة �إىل حتقيق فوائد �سياحية
تقدر قيمتها بنحو  23مليار درهم
خالل الـ 50عاماً املقبلة ،كما �ستبلغ
قيمة الفوائد العامة على اقت�صاد
الدولة  23مليار درهم.
ويرتجم الربنامج الوطني لل�سكك
احل��دي��دي��ة ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ال �ت��ي و��ض�ع��ت ق �ط��اع ال�ن�ق��ل الربي
يف ال � ��دول � ��ة يف �� � �ص � ��دارة تطوير
ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ل� �ل ��دول ��ة منذ
� �س �ن��وات ال �ت ��أ� �س �ي ����س�� ،ض�م��ن خطط
وا�سرتاتيجيات عملت على االرتقاء
ب� �ك� �ف ��اءة ه � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع احل� �ي ��وي،
وتعزيز تناف�سيته .ويعزز الربنامج
ال��وط �ن��ي ل�ل���س�ك��ك احل��دي��دي��ة من
البنية التحتية لقطاع النقل عرب
ت�ط��وي��ر ��ش�ب�ك��ة ال���س�ك��ك احلديدية
ال��وط�ن�ي��ة ،ل�ت�ك��ون حم� ��وراً �أ�سا�سياً
يف اخل� �ط ��ط ال��وط �ن �ي��ة للتطوير
والتحديث والتخطيط احل�ضري.
وتتكامل م�شاريع الربنامج الوطني
لل�سكك احلديدية مع و�سائط النقل
احل�ضرية يف خمتلف �إمارات الدولة
ل �ت��وف�ير م �ن �ظ��وم��ة � �ش��ام �ل��ة للنقل
العام تتمتع ب�أعلى معايري الكفاءة
والتناف�سية ،مبا ير�سخ مكانة دولة
الإم ��ارات بني ال��دول املتقدمة على
��ص�ع�ي��د ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ،ك �م��ا يحقق

ت�ك��ام��ل ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة مع
خ� ��دم� ��ات امل � ��وان � ��ئ واجل � � �م � ��ارك يف
الدولة.
ك��ذل��ك ،ي��دع��م ال�برن��ام��ج الوطني
ل� �ل� ��� �س� �ك ��ك احل � ��دي � ��دي � ��ة خمتلف
امل�ستهدفات احل�ك��وم�ي��ة يف العديد
م ��ن ال �ق �ط��اع��ات احل �ي��وي��ة خا�صة
ال�صناعية والتجارية.
 ق���ط���ار االحت������اد ك��م�����ش��روعا�سرتاتيجي حيوي..
ي�شكل "قطار االحتاد" نقلة نوعية
يف م �ن �ظ��وم��ة ال �ن �ق��ل يف الإم � � ��ارات،
��ض�م��ن ر�ؤي� ��ة ت�ك��ام�ل�ي��ة ت���ش�م��ل نقل
الب�ضائع وال��رك��اب .و��س��وف يربط
القطار �إم ��ارات ال��دول��ة فيما بينها
ك��اف��ة ،كما �سريبط دول��ة الإم ��ارات
ب��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة عرب
م��دي �ن��ة "الغويفات" يف ال �غ��رب
وال �ف �ج�ي�رة يف ال �� �س��اح��ل ال�شرقي،
لي�ش ّكل بذلك جزءاً حيوياً من �شبكة
ال�ت��وري��د الإقليمية ،وح��رك��ة النقل
التجارية على م�ستوى العامل ،وقد
مت ا�ستكمال املرحلة الأوىل من قطار
االحتاد وت�شغيله وانطالق عملياته
التجارية يف �أواخ ��ر ال�ع��ام .2016
وان�ط�ل�ق��ت الأع �م��ال الإن���ش��ائ�ي��ة من
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة مل �� �ش��روع "قطار
االحتاد" يف �أوائ� ��ل ال �ع��ام ،2020
ال ��ذي �سيغطي م���س��اح��ة جغرافية
متنوعة الت�ضاري�س ،و�سط ال�صحراء
وال�ب�ح��ر واجل �ب��ال�� ،ض�م��ن خمطط
هند�سي وا�سعي النطاق ي�شمل بناء
ج�سور و�أن �ف��اق مب��ا ي�ضمن حتقيق
�أع �ل��ى درج� ��ات االن���س�ي��اب�ي��ة حلركة
مرور املركبات حتت م�سارات ال�شبكة
احل��دي��دي��ة .وي�ت��وا��ص��ل ال�ع�م��ل على
امل��رح�ل��ة الثانية م��ن ق�ط��ار االحتاد
�ضمن وت�يرة مت�سارعة ،مت خاللها
االنتهاء من  70يف املئة من امل�شروع
خ�ل�ال �أق� ��ل م ��ن � � 24ش �ه��راً ،رغم
ظروف جائحة كوفيد -19ال�صحية
العاملية وعطلت الن�شاط االقت�صادي
يف خم �ت �ل��ف �أن � �ح ��اء ال � �ع ��امل ،حيث
يحظى امل���ش��روع ب��دع��م  180جهة
وه�ي�ئ��ة ح�ك��وم�ي��ة وخ��دم�ي��ة ومطور
و��ش��رك��ة م���س��اه�م��ة ،ومت ا�ست�صدار
�أك�ث�ر م��ن � 40أل��ف �شهادة موافقة
وعدم ممانعة .وهناك �أكرث من 27
�ألف خبري وخمت�صا وعامال يعملون
يف �أك�ث��ر م ��ن  3000م��وق��ع بناء
منت�شرة يف جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات
�أجن��زوا حتى الآن  76مليون �ساعة
عمل ،با�ستخدام �أك�ثر من 6000
�آلية ومعدة.
 تعزيز الرفاه املجتمعي..على ال�صعيد الوطني والإن�ساين،
ي�شكل ال�برن��ام��ج ال��وط�ن��ي لل�سكك
احل ��دي ��دي ��ة �أح � ��د ع ��وام ��ل تر�سيخ
الرفاه املجتمعي يف دول��ة الإمارات،
�إذ يالم�س الربنامج حياة ال�سكان
يف ال��دول��ة ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��ا��ش��ر ،من
خ�لال االرت�ق��اء مب�ستويات املعي�شة
ع�بر ت�سهيل ح��رك��ة النقل وجعلها
م�ن�ظ��وم��ة ال �ن �ق��ل ال �ع��ام يف الدولة
�أكرث كفاءة وفاعلية ،وت�سهيل تنقل
�سكان الإمارات بني خملف مناطقها
ب �� �س��رع��ة وك � �ف� ��اءة وراح � � ��ة وبكلفة
منا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز روح
ال�ت�راب ��ط وال �ت�ل�اح��م ب�ي�ن خمتلف
م�ن��اط��ق دول ��ة الإم � ��ارات م��ن خالل
ربطها ب�شبكة �سكك حديدية حديثة
ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى ت��وف��ر خدماتها
ملختلف مناطق الدولة.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون التنمية الأ�سرية بال�شارقة تطلق م�شروع درا�سة منط الإن�سان
ملك تايالند باليوم الوطني لبالده

•• ال�شارقة-وام

•• �أبوظبي-وام

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" برقية تهنئة �إىل
امللك ماها فاجريالوجنكورن ملك مملكة تايالند وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلح�شة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل امللك ماها فاجريالوجنكورن.
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ،برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل اجلرنال برايوت �شان �أو�شا رئي�س وزراء مملكة تايالند.

�أطلقت �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية �إح��دى م�ؤ�س�سات املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة ممثلة ب�إدارة الدرا�سات واملعرفة
م�شروع درا�سة منط الإن�سان يف �إمارة ال�شارقة وذلك بالتعاون مع
معهد البحوث للعلوم الإن�سانية واالجتماعية بجامعة ال�شارقة
ودائ��رة الإح�صاء والتنمية املجتمعية ومتتد فرتة امل�شروع الذي
ي�ستهدف كافة مواطني �إم��ارة ال�شارقة على م��دار � 5سنوات من
ع��ام  2021حتى ع��ام  2025قابلة للتمديد وذل��ك ب�ن��اء على
خمرجات الدرا�سة.
ويهدف امل�شروع املبني على امل�ؤ�شرات امل�ستخرجة من �سجل املخاطر
االجتماعية يف �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية �إىل و�ضع اخلطط

الوقائية والعالجية على �أ�س�س علمية �صحيحة لعالج امل�شكالت
الأ�سرية ملواطني �إمارة ال�شارقة ورفع التو�صيات للمعنيني التخاذ
القرارات وو�ضع ال�سيا�سات والت�شريعات املتعلقة بالأ�سرة.
و�أو�ضحت ريهام ال�سبت مدير �إدارة ال��درا��س��ات واملعرفة �إىل �أن
�إط�لاق م�شروع درا��س��ة منط الإن�سان يف �إم��ارة ال�شارقة ي�أتي يف
�إطار ا�سرتاتيجية �إدارة مراكز التنمية الأ�سرية بال�شارقة الرامية
�إىل ا�ست�شراف و�صياغة م�ستقبل التنمية االجتماعية امل�ستدامة
والتوجهات امل�ستقبلية لها يف ظ��ل امل�ت�غ�يرات املت�سارعة و�أثرها
على تنمية املجتمع من خالل �إطالق الربامج وامل�شاريع املبتكرة
والهادفة �إىل حماية الأ�سرة ودعمها ملواجهة جميع �أنواع التحديات
والأخذ بيدها لتبقى كياناً متما�سكاً م�ستقراً وذلك تنفيذاً لر�ؤى
وتوجيهات قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة

جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة
بال�شارقة.
و�أو��ض�ح��ت ري�ه��ام ال�سبت �أهمية امل�شروع يف امل�ساهمة باحل�صول
على م��ؤ��ش��رات وب�ي��ان��ات ح��ول �أمن ��اط احل�ي��اة لأف ��راد املجتمع يف
�إم ��ارة ال�شارقة مب��ا ي�ساعد اجل�ه��ات املخت�صة يف و�ضع �سيا�سات
وا�سرتاتيجيات التنمية املجتمعية وحتديد نوعية التحديات التي
تواجه الأ�سرة واتخاذ اخلطط الوقائية والعالجية لها م�شرية �إىل
�أن جزءا من �آلية عمل امل�شروع تت�ضمن �إعداد الإ�ستبانات والنماذج
املرتبطة بدرا�سة العينات املختلفة مل�شروع الدرا�سة ومن ثم حتليل
وتقييم النتائج املرتبطة بكل عينة وو�ضع احللول املرتبطة بها
لي�صار �إىل �إع��داد التقرير النهائي اخلا�ص مب�شروع درا�سة منط
الإن�سان يف �إمارة ال�شارقة مدعم بالتو�صيات.
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حممد بن را�شد يزور جناح ا�سبانيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،يرافقه �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية ،جناح
مملكة ا�سبانيا ال�صديقة يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
واطلع �سموه خالل زيارته للجناح املُقام حتت �شعار "الذكاء من �أجل احلياة"

يف منطقة "اال�ستدامة" ،على ما يعر�ض له اجلناح من مالمح لقيم ال�شعب
الإ�سباين وجوانب �أ�سا�سية من �شخ�صيته ونهجه امل�شجع للت�ضامن والإبداع
واالبتكار ،كذلك مقومات اجلذب ال�سياحي العديدة التي تتمتع بها ا�سبانيا التي
تروج �أي�ضاً من خالل اجلناح للفر�ص اال�ستثمارية التي توفرها.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح حول الأ�سلوب املتميز الذي مت به ت�صميم وبناء اجلناح
با�ستخدام م��واد �أول�ي��ة م��ن اخل�شب واحل��دي��د والن�سيج ،وم ��واد قابلة لإعادة
التدوير ت�أكيداً على مبد�أ اال�ستدامة ،مع اعتماد ال�شكل املخروطي ك�أ�سلوب

ي�ضمن توفري التهوية اجليدة دون احلاجة ال�ستهالك الطاقة.
و�شاهد �سموه قاعة ال�شطرجن التي ترمز للعالقات التاريخية ب�ين ا�سبانيا
واملنطقة العربية حيث جلب ال�ع��رب لعبة ال�شطرجن �إليها يف ال�ق��رن الثامن
امليالدي ،كما اطلع �سموه على "الغابة الذكية" التي حتتوي ابتكارات و�أفكار
تعك�س التزام ا�سبانيا ب�أجندة  2030للتطور امل�ستدام.
و�أعرب �سموه يف ختام جولته عن تقديره ملا �شاهده من معرو�ضات تعطي فكرة
متكاملة عن ح�ضارة ا�سبانيا العريقة ،والتي ارتبطت يف جانب منها باحل�ضارتني

العربية والإ�سالمية ،وكذلك ملا �شاهده من ابتكارات و�أف�ك��ار تعك�س توجهات
ا�سبانيا نحو امل�ستقبل �ضمن �إطار يكفل احلفاظ على ا�ستدامة املوارد الطبيعية
واكت�شاف مزيد من فر�ص التنمية ال�صديقة للبيئة .يُذكر �أن اجلناح اال�سباين
قد �أعلن عن �أجندة حافلة بالأن�شطة الثقافية والعرو�ض الفنية ،والتي ي�سعى
من خاللها للتعريف بالثقافة والرتاث الغني ململكة ا�سبانيا على امتداد فرتة
معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،املمتدة �أعماله حتى نهاية مار�س  ،2022و�ضمن
الدورة الأكرب يف تاريخه مب�شاركة  192دولة من خمتلف انحاء العامل.

�إمارة دبي ت�سجل رقما قيا�سيا جديدا يف مو�سوعة غيني�س
•• دبي-وام

�سجلت �إمارة دبي رقما قيا�سيا جديدا
يف مو�سوعة غيني�س من خالل جمع
�أك�ب�ر ع��دد م��ن ب�ط��اق��ات التهنئة من
خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء ال �ع ��امل حت ��ت �شعار
" ل�غ��ات خم�ت�ل�ف��ة ..ر��س��ال��ة واح ��دة:
نحب الإمارات" وذلك مبنا�سبة عيد
االحتاد اخلم�سني للدولة.
واب�ت�ك��رت هيئة ال �ط��رق واملوا�صالت
يف دب��ي بالتعاون م��ع �شركة �أرامك�س
طريقة مم�ي��زة لالحتفال باليوبيل
ال��ذه �ب��ي ل �ل��دول��ة ال �ت��ي ج �ع �ل��ت من

املنا�سبة الوطنية الإماراتية احتفالية
ع��امل�ي��ة � �ش��ارك ف�ي�ه��ا �أ��ش�خ��ا���ص بعثوا
ببطاقات تهنئة للإمارات من مناطق
خمتلفة حول العامل �شملت ما يزيد
عن  100دول��ة بالإ�ضافة �إىل �أفراد
اجلمهور الذين �شاركوا يف االحتفالية
م��ن داخ��ل دول��ة الإم� ��ارات وك�ت�ب��وا ما
ي��زي��د ع��ن  5000ب�ط��اق��ة تهنئة مت
ت�سجيلها يف مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية.
و�أع ��رب ��ت امل�ه�ن��د��س��ة م�ي�ث��اء ب��ن عدي
امل ��دي ��رة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل��ؤ��س���س��ة امل ��رور
وال �ط��رق ع��ن �سعادتها بامل�ساهمة يف

احتفاالت الإم ��ارات العربية املتحدة
باليوبيل الذهبي م�ؤكدة �أن املنا�سبة
ت�ستحق االح�ت�ف��اء وال��دع��م م��ن كافة
ال ��دوائ ��ر وامل ��ؤ� �س �� �س��ات يف القطاعني
ال �ع��ام واخل��ا���ص م���ش�يرة �إىل املكانة
املميزة التي حتظى بها دولة الإمارات
عند �شعوب ودول العامل.
وق��ال��ت �إن امل �ب��ادرة ��س��وف ت���س��اه��م يف
زيادة ر�صيد �إمارة دبي يف �سجل الأرقام
القيا�سية العاملية من حيث الفعاليات
واالب� �ت� �ك ��ارات وحت �ق �ي��ق ال �� �ص��دارة يف
العديد من املجاالت مبا فيها املبادرات
املجتمعية وال�ت�ع��اون�ي��ة م��ع �شركا�ؤنا

يف ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص م �� �ش �ي��دة ب ��دور
�شركة �أرام�ك����س ال�ت��ي تتخذ م��ن دبي
مقرا لها وتتعاون ب�شكل م�ستمر مع
هيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات يف حتقيق
ال�غ��اي��ات امل�شرتكة ال�ت��ي تربطنا بها
مثل "ال�سالمة واال�ستدامة البيئية"
والتعاون امل�شرتك يف جمال التدريب
والتوعية لتعزيز ال�سالمة املرورية
يف دب � ��ي .م ��ن ج��ان �ب��ه �أع� � ��رب �أحمد
مرعي مدير عام �شركة �أرامك�س  ،عن
فخره واعتزازه بلعب �شركة �أرامك�س
و�شبكتها العاملية دورا رئي�سيا يف �إجناح
هذه املبادرة وت�سجيل �إمارة دبي لرقم

قيا�سي ج��دي��د ي�ضاف �إىل ر�صيدها
احل��اف��ل ب ��الإجن ��ازات مب��ا ي���س��اه��م يف
تعزيز مكانة دول��ة الإم ��ارات الرائدة
على امل�ستوى العاملي يف الوقت الذي
حتتفل به بيوبيلها الذهبي كما �أكد
م��رع��ي ع �ل��ى ح��ر���ص �أرام �ك �� ��س على
موا�صلة توطيد �أوا��ص��ر التعاون مع
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام يف خم�ت�ل��ف املبادرات
املجتمعية الهادفة.
ون�صبت جدارية كبرية و�سط ف�ستفال
��س�ي�ت��ي يف دب� ��ي ع �ل �ق��ت ع�ل�ي�ه��ا �صور ب �ط��اق��ات ت�ه�ن�ئ��ة ك �ب�ي�رة ط �ب��ع عليها تهنئ الإم��ارات باليوبيل الذهبي كما ومتعاملني مع حكومة دبي بالإ�ضافة
لأ��ش�خ��ا���ص م��ن ح ��ول ال �ع��امل ب�أزياء � �ش �ع��ار ال�ف�ع��ال�ي��ة "نحب الإمارات" جمعت اجل��داري��ة �أك�ث�ر م��ن � 5000إىل م�شاركة زوار الف�ستيفال �سيتي
�شعبية م��ن م��دن خمتلفة يحملون م��ع تعليقات مكتوبة بلغات خمتلفة بطاقة تهنئة م��ن ط�لاب وموظفني وموقع الفعالية.

ناف�س يعزز م�شاركة الكوادر الوطنية يف بناء امل�ستقبل ودفع م�سرية التنمية امل�ستدامة
•• �أبوظبي-وام

�أكد �سعادة غنام املزروعي الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية �أن
من�صة ناف�س الإلكرتونية ت�ؤدي دوراً كبرياً وحيوياً يف جذب الكفاءات املواطنة
و�أ�صحاب املواهب وفتح قنوات التوا�صل بينهم وبني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
العاملة يف الدولة بحيث ي�ستك�شف الباحثون عن عمل فر�ص الوظائف التي
يرغبون فيها يف القطاع اخلا�ص ما ي�سهم يف زيادة م�شاركة املواطنني كقوى
عاملة يف هذا القطاع.
وقال �سعادته يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات " وام " � ..إن من�صة "ناف�س"
الإل�ك�ترون�ي��ة حتظى باهتمام كبري م��ن قبل امل��واط�ن�ين الباحثني ع��ن عمل
واملهنيني وامل�ؤ�س�سات على حد �سواء كونها من�صة مفتوحة �أمامهم للتعرف
على املزايا والفر�ص املتاحة ودجمهم يف خطط التنمية االقت�صادية وتعزيز
م�ساهمة اجلميع يف تطوير القطاع االقت�صادي.

و�أو�ضح �أن برنامج ناف�س يهدف �إىل زي��ادة القدرة التناف�سية للقوى العاملة اخلا�ص" و"برنامج خربة" و"برنامج كفاءات".
الإم��ارات�ي��ة و�إر��س��اء الأ�س�س لتمكني املواطنني من �شغل � 75أل��ف وظيفة يف و�أو�ضح �سعادته �أن من�صة ناف�س الإلكرتونية توفر �إجابات للأ�سئلة املفرت�ضة
القطاع اخلا�ص خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة مبعدل � 15ألف وظيفة �سنوياً ..واملتوقع طرحها من قبل ال�شباب املواطنني وال�شركات وم��رت��ادي املن�صة ..
م�شريا �إىل �أن الربنامج الذي ميتد خلم�س �سنوات يتبنى نهجاً �شام ً
ال لت�سهيل م�ضيفا �أنه مت �إطالق املرحلة الأوىل من برامج ناف�س والتي ت�شمل الت�سجيل
توظيف املواطنني الإماراتيني يف القطاع اخلا�ص من خالل التنفيذ املرحلي لـ يف برامج الدعم املايل بالإ�ضافة �إىل " فر�ص العمل ".
وذكر �أن الربنامج يندرج حتت مظلة برامج ومبادرات "م�شاريع اخلم�سني"
 11مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل.
و�أ�ضاف �أن من�صة ناف�س الإلكرتونية تتيح الت�سجيل خالل دقائق وذلك عرب التي تهدف �إىل حتقيق نقلة نوعية يف امل�سار التنموي يف دولة الإمارات .
ا�ستخدام الهوية الرقمية للتمكن من التقدمي واال�ستفادة من مبادرات ناف�س و�أ��ض��اف �أن �إط�لاق برنامج ناف�س ي�أتي ا�ستجاب ًة لر�ؤية قيادتنا الر�شيدة يف
حيث ت�ضم املن�صة العديد من املبادرات واخلدمات التي تقدّمها للمواطنني دع��م ومتكني املواطنني وتعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف توظيفهم عرب
وهي "برنامج دعم روات��ب املواطنني" و "برنامج مزايا" و"برنامج عالوات اال�ستفادة من �إمكاناته يف ت�أهيل ومتكني ال�شباب الباحثني عن عمل وتر�سيخ
�أب �ن��اء العاملني يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص" و"برنامج ال��دع��م امل�ؤ ّقت" و"برنامج التعاون بني القطاعني احلكومي واخل��ا���ص جت�سيداً ملقولة �صاحب ال�سمو
ا�شرتاك" اخل��ا���ص بالتقاعد" و"فر�ص عمل" و"برنامج الإر� �ش��اد املهني" ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
و"تطوير كوادر قطاع التمري�ض" و"م�ستهدفات وظائف املواطنني يف القطاع ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"  " :احلكومة وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص �شريكان يف الوطن

النيابة العامة تو�ضح عقوبة عدم م�ساعدة الطفل
•• �أبوظبي-وام

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خالل مادة فيلمية ن�شرتها
�أم�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة عدم
م�ساعدة الطفل يف �إبالغ ال�سلطات املخت�صة عن معاناته .و�أ�شارت
النيابة العامة �إىل �أن��ه طبقا لقانون ح�ق��وق الطفل "ودمية "
 ،على كل �شخ�ص بلغ �سن الر�شد ،م�ساعدة �أي طفل يطلب منه
�إبالغ ال�سلطات املخت�صة �أو اجلهات املعنية مبعاناته �أو معاناة �أي
من �إخوته �أو �أي طفل �آخ��ر يف �إح��دى احل��االت املن�صو�ص عليها
باملادة  33وهي 1- :فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل
�أو كافل.

ا�ستغالله ب�أي �شكل من الأ�شكال.
 2تعر�ض الطفل للنبذ والإهمال والت�شرد.� 10إ�صابة الطفل ب�إعاقة عقلية �أو نف�سية ت�ؤثر يف قدرته 3التق�صري البني واملتوا�صل يف الرتبية والرعاية.على الإدراك.
 4اعتياد �سوء معاملة الطفل.ويعاقب من يخالف ذلك بالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف
 5تعر�ض الطفل لال�ستغالل �أو الإ�ساءة اجلن�سية. 6تعر�ض الطفل لال�ستغالل من قبل التنظيمات غري امل�شروعة دره��م وال ت��زي��د على خم�سني �أل��ف دره ��م ،وذل��ك وف�ق�اً للقانونويف الإج��رام املنظم كزرع �أفكار التع�صب والكراهية �أو حتري�ضه االحت� ��ادي رق ��م  3ل�سنة  2016ب���ش��أن ق��ان��ون ح �ق��وق الطفل
"ودمية".
على القيام ب�أعمال العنف والرتويع.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إط��ار حملة النيابة العامة للدولة
 7تعري�ض الطفل للت�سول �أو ا�ستغالله اقت�صادياً. 8عجز الوالدين �أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته �أو امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية ب�ين �أف ��راد املجتمع ،ورفعم�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون
تربيته.
 9-تعر�ض الطفل للخطف �أو للبيع �أو الإجتار به لأي غر�ض �أو ك�أ�سلوب حياة.

بحث التعاون التدريبي بني �شرطة �أبوظبي
و�شرطة نيوزيلندا
•• �أبوظبي-وام

ب�ح��ث ال�ع�م�ي��د دك �ت��ور را� �ش��د حم�م��د ب��ور��ش�ي��د ،نائب
م��دي��ر �أك��ادمي �ي��ة ��س�ي��ف ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم ال�شرطية
والأمنية بالقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ووفد �أمني
نيوزيلندي �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف جماالت
التدريب ال�شرطي والأمني.
�ضم ال��وف��د غلني دان�ب�ير ،نائب مفو�ض ع��ام �شرطة
نيوزيالندا ،و�سام �أوكنور ،نائب ال�سفري النيوزيالندي
ل��دى ال��دول��ة  ،وكري�س بيج� ،ضابط ارت�ب��اط �شرطة

نيوزيالندا ،و�سارة احل�سيني ،مدير تطوير الأعمال
يف �سفارة نيوزيلندا لدى الدولة.
و�أع��رب نائب مدير �أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم
ال���ش��رط�ي��ة والأم �ن �ي��ة ع��ن ��ش�ك��ره وت �ق��دي��ره للجهود
املقدمة من ال�شرطة النيوزيلندية يف تدريب منت�سبي
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ع�ل��ى �أف ���ض��ل ال�ب�رام��ج والأن�شطة
التدريبية و �صقل معارفهم وتعريفهم بامل�ستجدات
التطويرية.
ومت يف خ�ت��ام ال�ل�ق��اء ت �ب��ادل ال�ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة بني
الطرفني.

وامل�ستقبل وم�سرية التنمية" .ولفت �سعادته �إىل �أن الربنامج من �ش�أنه منح
ال�ك��وادر الوطنية الفر�ص للم�شاركة الفاعلة يف بناء امل�ستقبل الواعد الذي
ن�صبو �إليه وذلك عرب م�ساهمتهم كقوى عاملة يف خمتلف جماالت وقطاعات
العمل ،الأمر الذي عبرّ عنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بقوله" :متكني �أبنائنا
هو جوهر تخطيطنا للم�ستقبل".
وق��ال �إن مبادرات الربنامج �ستعمل على خلق تكاف�ؤ للفر�ص بني القطاعني
العام واخلا�ص جلذب املواطنني واملواهب الإماراتية .وتهدف هذه التدابري �إىل
تعزيز جاذبية وظائف القطاع اخلا�ص كما �سيتم تقدمي التوجيه والتدريب
املهني وخدمات الإر�شاد وامل�شورة للم�سجلني يف الربنامج.
ويعد "ناف�س" برناجما حكوميا احتاديا يهدف �إىل رفع الكفاءة التناف�سية
للكوادر املواطنة ومتكينهم من �شغل الوظائف يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف
الدولة خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.

�إنقاذ �إيرانية تعر�ضت حلادث
تدهور يف �صحراء العني
•• العني-وام

ن� �ف ��ذ امل� ��رك� ��ز ال ��وط� �ن ��ي للبحث
والإن� �ق ��اذ ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع �شرطة
�أبوظبي �أم�س الأول مهمة �إنقاذ
و�إخالء طبي مل�صابة من اجلن�سية
الإيرانية تبلغ من العمر  28عاما
يف �صحراء مدينة العني .
ومت تلقي البالغ من غرفة عمليات
� �ش��رط��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ي �ف �ي��د بوجود
ح ��ادث ت��ده��ور ��س�ي��ارة يف �صحراء
مدينة العني مما �أدى �إىل تعر�ض
ال�ف�ت��اة لإ� �ص��اب��ات بليغة متفرقة
ب ��اجل� ��� �س ��م ،وت �� �س �ت��دع��ي احل ��ال ��ة
� �س��رع��ة اال� �س �ت �ج��اب��ة خلطورتها.
ومت التدقيق على املوقع بوا�سطة
الأنظمة العملياتية امل�ساعدة من
قبل فريق غرفة العمليات التابع
للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،
وبقدرات و�إمكانيات طائرة البحث
والإن� � �ق � ��اذ مت �ك��ن ف ��ري ��ق البحث م���س�ت���ش�ف��ى ت � ��وام ل�ت�ل�ق��ي العالج الإج��راءات االحرتازية والوقائية
والإن �ق��اذ م��ن �إخ�ل�اء امل�صابة �إىل ال�لازم مع �ضمان و م��راع��اة كافة اخلا�صة بفريو�س كورونا.
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عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

� 50إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 75حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام

04

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  191,313فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة
وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  50حالة

�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  742,328حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل
الأرب ��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,148حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  75حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  737,330حالة.

افتتاح مقر �سفارة الإمارات يف موروين ر�سميا تزامنا مع عيد االحتاد اخلم�سني
•• موروين-وام:

افتتح �سعادة �سعيد حممد �سعيد مر�شد املقبايل �سفري الدولة لدى جمهورية
القمر املتحدة " جمهورية جزر القمر " مقر �سفارة الدولة ر�سميا يف العا�صمة
موروين ،وذلك تزامنا مع عيد االحتاد اخلم�سني.
ح�ضر حفل االفتتاح م�ستدران عبده رئي�س الربملان الوطني يف جمهورية
القمر املتحدة ،وعنرب دروي�ش عقيلة فخامة رئي�س اجلمهورية ،وع��دد من
ال��وزراء وكبار امل�س�ؤولني ،والدكتور عطا اهلل بن زاي��د الزايد �سفري اململكة
العربية ال�سعودية لدى جمهورية القمر املتحدة ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية
للدول العربية والأجنبية ونخبة من املفكرين واملثقفني والإعالميني.
و�أكد �سعادة املقبايل �أن افتتاح مقر �سفارة الإم��ارات يف موروين يج�سد عمق
ع�لاق��ات ال�صداقة املتميزة ب�ين دول��ة الإم ��ارات وجمهورية القمر املتحدة،

وتطلعات البلدين �إىل تعزيزها يف كافة املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن العالقات بني البلدين وطيدة و�أخوية وت�شهد تطورا
م���س�ت�م��را ،م���ش�ي��دا مب��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه ه ��ذه ال �ع�لاق��ات م��ن ت �ق��دم يف خمتلف
املجاالت والقطاعات ،معربا عن �أمله جلمهورية القمر املتحدة بدوام التقدم
واالزده ��ار .من جانبه عرب قا�سم لطفي وزي��ر دول��ة املكلف بالعامل العربي
ل��دى وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون ال��دويل بجمهورية القمر املتحدة
عن �سعادته بامل�شاركة يف افتتاح مقر �سفارة دولة الإم��ارات يف موروين ،وقال
يف هذه املنا�سبة ":يجمع دول��ة الإم��ارات وجمهورية القمر املتحدة عالقات
تاريخية متتد جذورها منذ ا�ستقالل اجلمهورية يف ع��ام  ،1975وه��ي يف
تقدم م�ستمر على كافة الأ�صعدة" ،م�شريا �إىل وجود العديد من الإمكانات
لدعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت مبا يحقق م�صالح البلدين وال�شعبني
ال�شقيقني.

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س كو�ستاريكا

كو�ستاريكا ،ال��ذي يقوم ب��زي��ارة ر�سمية للبالد ترافقه حرمه ال�سيدة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
الأوىل كالوديا دوبل�س كامارغو ،وذلك بح�ضور ال�شيخ �صقر بن �سعود
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س بن �صقر القا�سمي ،وعدد من امل�س�ؤولني.
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة  ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،بفخامة الرئي�س الكو�ستاريكي،
�أم ����س ..فخامة الرئي�س ك��ارل��و���س ال �ف��ارادو كي�سادا رئي�س جمهورية والوفد املرافق له ،وبحث �سموه وفخامته خالل اللقاء تعزيز عالقات

ال �ت �ع��اون ال �ت��ي ت��رب��ط دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وجمهورية
كو�ستاريكا ،مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة بني البلدين ال�صديقني على
خمتلف ال�صعد ،وتبادال احلديث حول عدد من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أ�شاد �سموه بروابط ال�صداقة املتميزة وعالقات التعاون االقت�صادي

واال�ستثماري بني دول��ة الإم��ارات وجمهورية كو�ستاريكا ،وكذلك �أطر
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�صديقني.
م��ن جانبه �أك��د فخامة الرئي�س ك��ارل��و���س ال �ف��ارادو كي�سادا� ،أن بالده
حري�صة كل احلر�ص على متتني عالقات التعاون مع دول��ة الإمارات،
م�شيداً مبكانة وح�ضور الدولة على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.

�صقر غبا�ش يبحث مع رئي�سي جمل�سي النواب وال�شيوخ بت�شيلي العالقات الربملانية
•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل م�ع��ايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س الوطني االحت ��ادي ،يف مقر
املجل�س ب�أبوظبي �أم�س معايل دييغو
�أل� �ف ��ري ��دو ب��ول �� �س��ن رئ �ي ����س جمل�س
النائبات وال �ن��واب ،وم�ع��ايل خيمينا
ري �ن �ك��ون رئ �ي �� �س��ة جم �ل ����س ال�شيوخ
جل�م�ه��وري��ة ت�شيلي وال��وف��د املرافق
لهما.
ح�ضر اللقاء �سعادة كل من الدكتور
طارق الطاير رئي�س جلنة ال�صداقة
م��ع ب��رمل��ان��ات دول �أم��ري�ك��ا الالتينية
وال�شمالية ،و�سعيد العابدي ،ومرمي
ب��ن ث�ن�ي��ة �أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س الوطني
االحت� ��ادي �أع���ض��اء جل�ن��ة ال�صداقة،
و�سعادة الدكتور عمر النعيمي �أمني
عام املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة
عفراء الب�سطي الأمني العام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين باملجل�س.

ومت خ�لال اللقاء بحث �سبل تعزيز
ع �ل�اق ��ات ال� �ت� �ع ��اون ال�ب��رمل� ��اين بني
اجلانبني ،من خالل تبادل الزيارات
وت �ع��زي��ز ال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �� �ش��اور حيال
خم �ت �ل��ف ال �ق �� �ض��اي��ا ذات االهتمام

امل� ��� �ش�ت�رك ال � �س �ي �م��ا ع� �ل ��ى �صعيد
تفعيل ودع��م العالقات الثنائية بني
البلدين.
ورح��ب م�ع��ايل �صقر غبا�ش مبعايل
رئ�ي���س��ا جم�ل���س��ي ال� �ن ��واب وال�شيوخ

جل �م �ه ��وري ��ة ت �� �ش �ي �ل��ي ،و�أك� � � ��د على
�أهمية تطوير ال�ع�لاق��ات الربملانية
والدبلوما�سية بني البلدين والعمل
على توحيد امل��واق��ف وال ��ر�ؤى حيال
ال�ق���ض��اي��ا الإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة يف

املحافل الدولية.
ون��وه معاليه ب�أهمية تفعيل مذكرة
ال �ت �ع��اون ال �ت��ي مت ت��وق�ي�ع�ه��ا م�ؤخرا
ب�ي�ن ال�ب�رمل��ان�ي�ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،بعقد
االج �ت �م��اع الأول ل�ل�ج�ن��ة ال�صداقة

الوطني االحتادي يعقد جل�سته الثانية غدا
•• �أبوظبي-وام

يعقد املجل�س الوطني االحت��ادي جل�سته الثانية من دور انعقاده العادي
الثالث للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،يف مقر املجل�س ب�أبوظبي غدا
الثالثاء املوافق  7دي�سمرب 2021م ،برئا�سة معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س.
وي�ن��اق����ش خ�لال�ه��ا م���ش��روع��ي ق��ان��ون�ين احت��ادي�ين ب���ش��أن اع�ت�م��اد احل�ساب
اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة عن ال�سنة
املالية املنتهية يف 2020-12-31م ،وب�ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد
عن ال�سنة املالية 2022م.
وح�سب جدول �أعمال اجلل�سة يوجه �سعادة عبيد خلفان الغول ال�سالمي
�س�ؤ ًال �إىل معايل حممد بن ه��ادي احل�سيني وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون املالية
ح��ول "�ضعف ن�سب ال�ت��وط�ين يف ال�ق�ط��اع امل�صريف" ،ويطلع على ""33
مر�سوم بقانون �صدرت ،وي�صادق على م�ضبطة اجلل�سة الأوىل من دور
انعقاده العادي الثالث املعقودة بتاريخ 2021-11-24م.

(معا) تك�شف عن جمموعة جديدة من م�شاريع عقود الأثر االجتماعي يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام

ك�شفت هيئة امل�ساهمات املجتمعية – معاً ع��ن خططها التي
تت�ضمن م�شاريع جديدة يف �إطار منظومة العقود االجتماعية
بهدف تقدمي الدعم ملجموعة من امل�ستفيدين حيث تعترب �آلية
مالية ج��دي��دة مبتكرة تهدف �إىل متويل معاجلة التحديات
االجتماعية املركبة يف املجتمع والتي لها �أثر قابل للقيا�س.
وتندرج �سندات الأثر االجتماعي �ضمن هذه الآليات الفعالة،
وال�ت��ي متكن القطاع اخل��ا���ص و�أف ��راد املجتمع م��ن اال�ستثمار
وال �ت �ع��اق��د ع �ل��ى ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ،ب �ه��دف �إح� ��داث
�أث��ر اجتماعي ق��اب��ل للقيا�س ،ي�ساهم يف معاجلة التحديات
االج�ت�م��اع�ي��ة امل��رك�ب��ة� .إذ ي��رت�ب��ط ع��ائ��د امل���س��اه�م��ات لل�شركات
والأفراد ب�شكل مبا�شر بتحقيق جملة من النتائج االجتماعية
التي يتم االتفاق عليها مع امل�ساهمني .وتعمل هيئة معاً على
توفري احللول املبتكرة من خ�لال ال�برام��ج اجل��دي��دة التابعة
لعدد م��ن امل�ؤ�س�سات والهيئات ومب��ا ي�ن��درج �ضمن الأولويات
االجتماعية التي تتناول موا�ضيع تعزيز التما�سك الأ�سري
واالن ��دم ��اج االج �ت �م��اع��ي ،وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل�ستثمرين
االج�ت�م��اع�ي�ين ،ح�ي��ث ان امل �ج��ال م�ف�ت��وح ح��ال�ي�اً للم�ستثمرين
ال��راغ�ب�ين بامل�شاركة يف ه��ذه امل�شاريع م��ن خ�لال م�ساهمتهم
املالية وتعاونهم يف تفعيل احللول املبتكرة .
و�س ُيتاح املجال لأولياء �أمور الأطفال �ضمن الفئة العمرية من
 0حتى � 8سنوات ممن يواجهون خالفات �أ�سرية للح�صول على

اال�ست�شارات التوعوية من خالل الربنامج التابع لهيئة �أبوظبي
للطفولة املبكرة ،ملعاجلة الآثار ال�سلبية للطالق وتداعياتها.
وب�ه��دف توفري حياة كرمية لأف ��راد الأ��س��ر املواطنة م��ن ذوي
الدخل املحدود� ،سيتم �إط�لاق برنامج التدريب املهني التابع
لهيئة �أبوظبي للدعم االجتماعي ،ملعاجلة التحدي املتمثل يف
متكني امل�شاركني يف الربنامج باملهارات الأ�سا�سية واخلربات
الالزمة وتهيئتهم لدخول �سوق العمل لي�صبحوا �أفراداً فاعلني
حمرتفني �ضمن جمالهم.
كما �سيتم �إط�ل�اق م �ب��ادرة ج��دي��دة بال�شراكة م��ع Maker
 ،Spaceلتطوير املهارات و�إث��راء املعرفة التي ت�ساعد على
العمل واالبتكار الكت�شاف املواهب الكامنة و�صقلها ،وتعزيز
الفر�ص.
وقال �سعادة في�صل احلمودي املدير التنفيذي لقطاع احلا�ضنة
والعقود الإجتماعية يف هيئة امل�ساهمات املجتمعية – معاً" :
�أثبتنا يف هيئة معاً متيزنا وريادتنا يف جمال العقود االجتماعية،
�إذ �أطلقنا برنامج "�أطمح" �أول م�شروع لعقود الأثر االجتماعي
على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ع��ام ،2020
ومل�سنا الأث��ر االجتماعي ال��ذي �أح��دث��ه ه��ذا النمط من �آليات
التمويل امل�ستدام و�شهدنا نتائجه على �أر���ض ال��واق��ع ،وهذا
ما دفعنا للعمل على �إن�شاء �سل�سلة جديدة من برامج عقود
الأث��ر االجتماعي بهدف معاجلة حتديات اجتماعية حمددة
يف �أبوظبي ،ومن خالل التعاون مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني
لتحقيق النتائج الإيجابية القابلة للقيا�س ،بد�أنا م�سريتنا يف

ميدان العقود االجتماعية التابعة للهيئة".
ومن جانبه �أ�ضاف الدكتور �شيه هوجن �سني ،مدير ترافري�س:
"تعمل منظومة العقود االجتماعية وفق ا�سرتاتيجية تعتمد
ب�شكل �أ�سا�سي على ر�صد حتقيق النتائج املرجوة ،و�أ�سهمت يف
توفري �آلية مبتكرة لإحداث الأثر االجتماعي� ،إذ �ساهم برنامج
"�أطمح" يف �إح��داث حت��ول �إيجابي انعك�س على حياة �أفراد
جمتمعنا ،فعقود الأث��ر االجتماعي �أداة فعالة لتحقيق النفع
العام .يتم ا�ستخدام العديد من برامج العقود االجتماعية يف
�أنحاء العامل ملعاجلة الق�ضايا االجتماعية امللحة ،ف�إحداث �أثر
اجتماعي ملمو�س النتائج رحلة طويلة املدى تتخللها حمطات
متعددة ،و�أثبتت هيئة معاً قدرتها على �إدراج جمموعة متكاملة
م��ن ال�برام��ج ال��رائ��دة �ضمن منظومة ال�ع�ق��ود االجتماعية،
لإحداث حتول يف حياة �أفراد املجتمع ب�شكل �إيجابي ،مما يعزز
الدور الريادي لهيئة معاً يف هذا املجال الرائد".
وقد �أطلقت هيئة معاً برنامج "�أطمح" ليكون امل�شروع الأول
لعقود الأث��ر االجتماعي على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وذلك بالتعاون مع ال�شركاء املمثلني بالدار العقارية
و�أكادميية ال��دار ودائ��رة تنمية املجتمع وم�ؤ�س�سة زاي��د العليا
لأ�صحاب الهمم ،بهدف تقدمي الدعم ملجموعة من �أ�صحاب
الهمم عرب تزويدهم باملهارات الأ�سا�سية ،وت�أهيلهم لدخول
�سوق العمل ،و�ساهم الربنامج يف �إح��داث حت��ول �إيجابي على
حياتهم ،وامتد �أثره على نطاق �أو�سع لي�شمل �أ�سرهم واملجتمع
ب�أ�سره يف �أبوظبي.

ال�ب�رمل��ان �ي��ة ب�ي�ن اجل��ان �ب�ي�ن وو�ضع
�آل �ي��ات ع�م��ل وا��ض�ح��ة لتطوير �آفاق
التعاون الربملاين ،وتبادل املعلومات
واخل� �ب��رات ال�ب�رمل��ان �ي��ة؛ والتن�سيق
لتوحيد الآراء وامل��واق��ف يف خمتلف

املحافل الربملانية الدولية.
وت �ط��رق ال �ل �ق��اء �إىل �أه �م �ي��ة تعزيز
ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستثمارية
ورف ��ع م���س�ت��وي��ات ال �ت �ب��ادل التجاري

وا��س�ت�ك���ش��اف ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
ال� ��واع� ��دة يف �أ� � �س� ��واق ال ��دول� �ت�ي�ن يف
خم�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات ذات الأول��وي��ة،
ويف مقدمتها جمال الأم��ن الغذائي
والطاقة املتجددة.
بدورهما وجه رئي�سا جمل�سي النواب
وال�شيوخ الت�شيلي دعوة ملعايل �صقر
غ �ب��ا���ش رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س الوطني
االحت��ادي ل��زي��ارة جمهورية ت�شيلي،
بهدف تعزيز وتطوير العالقات التي
تربط البلدين وال�شعبني ال�صديقني
يف خم� �ت� �ل ��ف امل� � � �ج � � ��االت ،وال� ��دف� ��ع
بالعالقات الربملانية �إىل �آفاق �أرحب،
مبا يعك�س ال��دور املهم للربملانات يف
ت�سهيل عمل احل�ك��وم��ات ،ال�سيما يف
��س��رع��ة �إجن ��از االت �ف��اق �ي��ات وتطوير
الت�شريعات يف ظل ما ي�شهده العامل
من تطورات تتطلب تعاون وتكاتف
خمتلف امل��ؤ��س���س��ات وامل�ن�ظ�م��ات على
ال�صعد الوطنية والدولية.

جلنة ال�ش�ؤون املالية يف املجل�س الوطني تنتخب
طارق الطاير رئي�سا ومرية ال�سويدي مقررا
•• دبي-وام

ع� �ق ��دت جل �ن��ة ال � �� � �ش � ��ؤون املالية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة يف
املجل�س الوطني االحت ��ادي �أم�س
اجتماعها الإج��رائ��ي الأول لدور
االنعقاد العادي الثالث من الف�صل
ال �ت �� �ش��ري �ع��ي ال �� �س��اب��ع ع �� �ش��ر "عن
بعد" ،حيث ج��رى انتخاب �سعادة
ال��دك �ت��ور ط� ��ارق ح�م�ي�ـ��د الطاير
رئي�ساً للجنة بالتزكية ،وانتخاب
� �س �ع��ادة م�ي�رة ��س�ل�ط��ان ال�سويدي
مقرراً بالتزكية.
ح�ضر االج�ت�م��اع �أع���ض��اء اللجنة
�� �س� �ع ��ادة ك ��ل م � ��ن� � :س �ع �ي��د را�شد
ال �ع��اب��دي ،وع��ائ���ش��ة را� �ش��د ليتيم،
وم � ��روان ع�ب�ي��د امل �ه�ي�ري� ،أع�ضاء
املجل�س الوطني االحتادي.

قن�صل عام الدولة ووزيرة العمل يف
كرد�ستان العراق يبحثان التعاون
•• �أربيل-وام

بحث �سعادة �أحمد الظاهري ،قن�صل عام الدولة لدى �إقليم
كرد�ستان العراق ومعايل كوي�ستان حممد ،وزي��رة العمل
وال���ش��ؤون االجتماعية يف الإقليم ،ع��دداً من امللفات ذات
االهتمام امل�شرتك ،والتن�سيق حيال امل�شاريع االجتماعية
التي تن ّفذها دولة الإمارات وم�ؤ�س�ساتها يف الإقليم.
وقدّمت معايل كوي�ستان حممد ال�شكر والتقدير لدولة
الإم��ارات وقيادتها وم�ؤ�س�ساتها اخلريية الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي وم�ؤ�س�سة خليفة بن زاي��د �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية وقن�صلية الدولة لدى �أربيل على اجلهود املبذولة
يف دعم م�شاريع اجتماعية يف كرد�ستان العراق .و�أ�شارت �إىل
�أ ّن الدعم الإماراتي للإقليم هو الأكرب وت�أثريه وا�ضح..

و�أثنت على دور دولة الإمارات يف املجال الإن�ساين ،وا�صفة
م��ا تقوم ب��ه يف ه��ذا امل�ج��ال ب��ال��ري��ادي وي�ضعها يف م�صاف
ال��دول املت�صدرة لهذه الأ�شطة على م�ستوى العامل .كما
مت بحث �سبل تعزيز التن�سيق والتعاون لإق��ام��ة م�شاريع
موجهة �إىل �شرائح معينة يف املجتمع مثل فئة �أ�صحاب
الهمم ،والأ�سر املتعففة .و�أكد �سعادة الظاهري حر�ص دولة
الإمارات على مد يد العون جلميع دول العامل وبالأخ�ص
النازحني والالجئني والأ�سر املتعففة.
يذكر �أ ّنه يف �إطار جهود دولة الإمارات لتقدمي امل�ساعدات
للنازحني والالجئني يف العراقّ ،
مت ت�سليم � 2712سلة
غذائية �إىل وزارة العمل وال�ش�ؤون الإجتماعية يف حكومة
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق لتوزيعها على الأ� �س��ر املتعففة
ونزالء دور امل�سنني والأيتام.
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•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي – الفجر:

ت��زام �ن �اً م��ع ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�ت�ط��وع ،نظمت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي ،التابعة
لدائرة البلديات والنقل ،حف ً
ال افرتا�ضياً عن بعد لتكرمي املتطوعني والفرق
ً
التطوعية امل�شاركة يف الأعمال التطوعية للعام  ،2021وذلك ت�شجيعا ملنت�سبي
البلدية و�أفراد املجتمع على امل�شاركة يف الأعمال التطوعية التي ت�صب يف خدمة
الوطن واملجتمع بكافة �شرائحه ،وحتفيزاً على امل�ساهمة يف م�سرية التنمية التي
ت�شهدها كافة املجاالت لتحقيق كافة الأهداف الإمنائية.
وت�ضمن احلفل عر�ض فيديو يحتوي على كلمة املتطوعني ،والتي يحثون فيها

�أفراد املجتمع على االنخراط يف الأعمال التطوعية ،كل مبا ينا�سب اهتماماته
والتزاماته و�أوقات فراغه التي يجب ا�ستثمارها ب�شكل يفيد املجتمع والوطن،
حيث يعد التطوع �أحد �أهم الأن�شطة املجتمعية التي تنعك�س �إيجاباً على املتطوع
وحميطه.
و�أكد املتطوعون يف كلمتهم �أثناء احلفل �أن العمل التطوعي يوفر العديد من
الفوائد لل�صحة العقلية واجل�سدية ،حيث مينح ال�شخ�ص �شعوراً بال�سعادة مبا
يقدم من دور �إيجابي يف املجتمع ،ويزيد من الثقة بالنف�س ،كما يعزز الروابط
املجتمعية ويُك�سب املتطوع �أ�صدقاء جدداً ويو�سع دائرة معارفه ،لي�صبح جزءاً
من بناء وتطور املجتمع.

�أعلنت غرفة جت��ارة و�صناعة �أبوظبي عن م�شاركتها ودعمها ملعر�ض
�سيال ال�شرق الأو��س��ط  2021بن�سخته احل��ادي��ة ع�شرة ،وال��ذي يقام
يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض بعد غد و�إىل  9دي�سمرب اجلاري
وذلك �ضمن جهودها املتوا�صلة للرتويج ودعم قطاع الأغذية يف الإمارة
لزيادة ربحيته وتناف�سيته ،ف� ً
ضال عن امل�ساهمة يف رفع �إنتاجية وكفاءة
املنتج املحلي وزي��ادة ن�سبة �إ�سهامه يف ال�سوق املحلي ،باال�ستفادة من
املكانة املرموقة التي يحتلها معر�ض �سيال على م�ستوى العامل يف قطاع
امل�أكوالت وامل�شروبات.
و�أ��ش��ار �سعادة حممد ه�لال امل�ه�يري مدير ع��ام غرفة جت��ارة و�صناعة
�أبوظبي �إىل االهتمام الكبري الذي توليه الغرفة لدعم قطاع ال�صناعات

Monday

الغذائية يف الإم��ارة ،مبا ين�سجم مع اجلهود امللهمة التي تقودها دولة
الإم ��ارات نحو تعزيز ق�ضايا الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ،بو�صفه �أح��د مرتكزات
منظومة الأمن الوطني الرئي�سية.
و�أ�ضاف �أن الدولة قد جنحت يف حتقيق العديد من القفزات النوعية يف
هذا امل�ضمار من خالل �إيجاد �سبل ابتكارية م�ستدامة لتنمية هذا القطاع
احليوي واملهم على م�ستوى العامل ،وتن�شيط احلركة اال�ستثمارية يف
هذا القطاع املحوري.
كما لفت املهريي �إىل �أن غرفة �أبوظبي ومن خالل من�صتها امل�شاركة يف
املعر�ض؛ �ستقدم كل الدعم للم�شاركني يف املعر�ض و�أع�ضائها املعنيني
بقطاع جتارة الأغذية واملنتجات الزراعية يف �إمارة �أبوظبي ،وذلك عرب
التعريف وال�تروي��ج باملنتج الغذائي الوطني والبيئة املحلية املثالية
والداعمة واملطورة لل�صادرات املحلية.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �سلطنة عمان

05

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
معايل ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي وزير خارجية �سلطنة عمان
ال�شقيقة على هام�ش م��ؤمت��ر املحيط الهندي ال��ذي انطلقت �أع�م��ال��ه �أم�س
الأول يف �أبوظبي وي�ستمر يومني .جرى خالل اللقاء بحث العالقات الأخوية
الرا�سخة التي تربط بني دولة الإمارات و�سلطنة عمان و�سبل تطويرها وتنمية
�آفاق التعاون امل�شرتك مبا يعود باخلري على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
كما ا�ستعر�ض �سموه ومعايل وزير خارجية �سلطنة عمان م�ستجدات الأو�ضاع
على ال�ساحتني الإقليمية وال��دول�ي��ة بالإ�ضافة �إىل الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك .ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان بزيارة معايل ال�سيد
بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي  ،و�أك��د على عمق العالقات الأخوية بني
دول��ة الإم ��ارات و�سلطان عمان وقيادتهما واحل��ر���ص على تطويرها وتنمية
التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شقيقني يف املجاالت كافة  ..معربا عن متنياته
ل�سلطنة عمان ال�شقيقة و�شعبها دوام التقدم والرخاء.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل
وزير خارجية �سريالنكا



قن�صلية الدولة يف ملبورن و(حمدان بن حممد لإحياء الرتاث) ينظمان ندوة افرتا�ضية
•• ملبورن-وام

نظمت القن�صلية العامة للدولة يف مدينة ملبورن الأ�سرتالية ،بالتعاون
م��ع م��رك��ز ح �م��دان ب��ن حم�م��د لإح �ي��اء ال�ت��راث ،ن ��دوة اف�ترا��ض�ي��ة حول
"احلفاظ على املوروث والرتاث الثقايف عرب الزمن والأجيال" ،بهدف
التعريف بالتجربة الإماراتية ال��رائ��دة يف جم��ال املحافظة على الرتاث
و�إبرازه وتناقله بني الأجيال املتعاقبة بكل فخر واعتزاز.
��ش��ارك يف ال �ن��دوة ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ورة ن��رمي��ان امل�لا قن�صل ع��ام ال��دول��ة يف
م�ل�ب��ورن ،و��س�ع��ادة ع �ب��داهلل ح �م��دان ب��ن دمل ��وك ال��رئ�ي����س التنفيذي ملركز
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ،ومعايل برو�س �أتكين�سون ع�ضو برملان
والية فكتوريا ورئي�س املجل�س الت�شريعي ال�سابق وعدد من الأكادمييني
واخلرباء.
و�أكدت �سعادة املال حر�ص القن�صلية على مد ج�سور التعاون الثقايف بني
امل�ؤ�س�سات الإماراتية ونظريتها الأ�سرتالية مبا يعزز من تبادل اخلربات
واال�ستفادة الناجحة يف جميع املجاالت ،م�شرية �إىل �أن هذه الندوة ت�أتي
امتداداً لأهداف �إك�سبو  2020دبي ،من خالل ال�سعي �إىل ربط العقول
من �أجل امل�ستقبل ،والبناء على الرتاث الثقايف بو�صفه الأ�سا�س يف جميع
احل�ضارات الب�شرية.

وعربت  ،عن فخرها بالتميز الإماراتي والريادة يف جمال الرتاث واملوروث
الثقايف ،مبا جعل الندوة تقدم للأ�سرتاليني منوذجاً ناجحاً عن تراث
الدولة ،ممثال مبركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ،الذي ينفذ برامج
وم�شاريع كان لها الأث��ر البالغ يف �صون ال�تراث الإم��ارات��ي وتعزيزه بني
�أبناء املجتمع ،والقدرة على �صياغته ب�أ�سلوب يتوافق مع متطلبات الع�صر
احلديث مع القدرة على التم�سك بالهوية.
م��ن جهته ع�بر ��س�ع��ادة ب��ن دمل ��وك ،ع��ن ت�ق��دي��ره جل�ه��ود وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل والقن�صلية العامة للدولة يف ملبورن ،لتعريف املجتمع
الأ�سرتايل باملوروث الإماراتي الأ�صيل وفتح قنوات التوا�صل من خالل
هذه الندوات التي ت�شكل و�سيلة علمية وعملية لعر�ض ما و�صلنا �إليه يف
جمال الرتاث الثقايف ،واال�ستفادة مما و�صل �إليه الآخرون ،وذلك لتوحيد
اجلهود يف تطبيق �أف�ضل املمار�سات التي من �ش�أنها �أن تعزز اخلطوات التي
نقوم بها يف هذا املجال وفق غايتنا اال�سرتاتيجية التي تقوم على غر�س
قيم الرتاث الإماراتي يف نفو�س الأجيال املتعاقبة.
وجرى خالل الندوة ا�ستعرا�ض جهود ومبادرات مركز حمدان بن حممد
لإحياء ال�تراث ،يف احلفاظ على امل��وروث ال�شعبي الإماراتي ورفع معدل
الوعي اجتاه الإرث الإماراتي الأ�صيل لي�س على ال�صعيد املحلي والإقليمي
فح�سب ،و�إمنا على ال�صعيد العاملي كذلك.

قائد عام �شرطة �أبوظبي ي�شهد حما�ضرة عن م�ستقبل العمل ال�شرطي
•• �أبوظبي-وام

نظم مركز اال�سرتاتيجية والتطوير
امل�ؤ�س�سي حم��ا��ض��رة ل�ق��ادة �شرطة
�أبوظبي بعنوان "م�ستقبل العمل
ال�شرطي ودور ال�ق�ي��ادة ال�شرطية
م ��ن م �ن �ظ��ور ال �� �ش��رط��ة القائمة
ع�ل��ى الأدلة" وذل ��ك ب��ال�ت�ع��اون مع
"�أكادميية ربدان" و �أكادميية
��س�ي��ف ب��ن زاي ��د ل�ل�ع�ل��وم ال�شرطية
والأم �ن �ي��ة وذل ��ك حت�ق�ي�ق��ا للهدف
اال� �س�ترات �ي �ج��ي "تر�سيخ االب� ��داع
واالبتكار واجلاهزية للم�ستقبل".
و�شهد املحا�ضرة معايل اللواء ركن
ط�ي��ار ف��ار���س خلف امل��زروع��ي قائد
عام �شرطة �أبوظبي و�سعادة اللواء
م�ك�ت��وم ع�ل��ي ال���ش��ري�ف��ي م��دي��ر عام
�شرطة �أبوظبي ومديرو القطاعات
والعقيد خلفان عبداهلل املن�صوري
م� ��دي� ��رم� ��رك� ��ز اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
وال �ت �ط��وي��ر امل ��ؤ� �س �� �س��ي والدكتورة
�أماندا جيني ديف�س �أ�ستاذ م�ساعد
 برنامج علوم ال�شرطة والأمن يف�أكادميية ربدان.
و�أل �ق ��ى امل �ح��ا� �ض��رة ال��دك �ت��ور بيرت
ن�ي��رود ع���ض��و "معهد اجلرمية"
ب�ج��ام�ع��ة ك��ام�بري��دج الربيطانية
م �ن��ذ  2010وب ��اح ��ث �أك ��ادمي ��ي
وحم ��ا� �ض ��ر يف جم � ��ال "ال�شرطة
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى الأدلة" ،وم�ساعد
ال��رئ �ي ����س "للربنامج التنفيذي

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل نهيان
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل م�ع��ايل الدكتور
�سوبرامنيام جاي �شانكار وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمهورية الهند ال�صديقة.
وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء  -ال ��ذي ع�ق��د على
هام�ش م�ؤمتر املحيط الهندي الذي انطلقت �أعماله
�أم�س الأول يف �أبوظبي  -العالقات اال�سرتاتيجية
بني دول��ة الإم ��ارات وجمهورية الهند و�سبل تعزيز
�آف��اق التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني يف
املجاالت كافة مبا يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة ويعود
باخلري على �شعبيهما.
وا�ستعر�ض �سموه ومعايل الدكتور �سوبرامنيام جاي
�شانكار ع��ددا م��ن الق�ضايا ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال��دويل معايل جاميني الك�شمان بيري�س وزير خارجية جمهورية �سريالنكا
الدميقراطية اال�شرتاكية على هام�ش م�ؤمتر املحيط الهندي الذي انطلقت
�أعماله �أم�س الأول يف �أبوظبي .تناول اجلانبان خالل اللقاء العالقات الثنائية
الإماراتية ال�سريالنكية و�سبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف املجاالت ومنها
املجال ال�سياحي .ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان بزيارة معايل
جاميني الك�شمان بيري�س  ..م�ؤكدا احلر�ص على تعزيز العالقات الثنائية
و�أوجه التعاون بني البلدين يف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الهند
وامل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ورح� ��ب ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
بزيارة معايل الدكتور �سوبرامنيام ج��اي �شانكار ..
م�ؤكدا على عالقات ال�صداقة التاريخية والتعاون
اال�سرتاتيجي بني البلدين على ال�صعد كافة.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن دولة الإمارات وجمهورية الهند
ترتبطان بعالقات ا�سرتاتيجية قوية ت��زداد تطورا
ور�سوخا يف ظل رعاية واهتمام من قيادتي البلدين
ال�صديقني  ..معربا عن متنياته جلمهورية الهند
دوام التقدم واالزدهار.
م��ن جانبه �أ��ش��اد معايل الدكتور �سوبرامنيام جاي
�شانكار بعالقات ال�صداقة املتينة الإماراتية الهندية
بني
وال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة التي جتمع 
البلدين وت�شهد من��وا وتطورا م�ستمرا يف ظل دعم
ورعاية من قيادتي البلدين.
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وجت ��رب ��ة � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي �ضمن
ال�شرطي".
وت�ضمنت امل�ح��ا��ض��رة ع��دة حماور ج��ائ��زة  EFQMوحم ��وراً حول
م�ن�ه��ا م���س�ت�ق�ب��ل ال �ع �م��ل ال�شرطي "ال�شرطة القائمة على الأدلة"
و�أه�م�ي��ة ال ��دور ال�ق�ي��ادي يف �صنعه واال�سرتاتيجيات ال�شرطية و�أهم

خ �ط ��وات ال �ت �ط �ب �ي��ق ،ك �م��ا تناولت
امل ��راج � �ع ��ات امل �ن �ه �ج �ي��ة يف العمل
ال�شرطي والدرو�س امل�ستفادة لقادة
ال�شرطة.
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جامعة عجمان تعزز مكانتها يف جمال البحث العلمي �إقليميا وعامليا
•• عجمان-وام

�شهدت امل�خ��رج��ات البحثية جلامعة عجمان ارت�ف��اع��ا ملحوظا على مدى
الأعوام الأربعة املا�ضية  ،فقد ازداد عدد املن�شورات املفهر�سة يف قاعدة بيانات
"�سكوب�س"� ،إحدى �أهم قواعد البيانات املعروفة عامليا واملتخ�ص�صة بالبحوث
العلمية ،وعدد االقتبا�سات البحثية ..كما جنحت اجلامعة يف تنويع جماالت
�أبحاثها وتكري�س اجلهود املمكنة لتو�سيع نطاق التعاون البحثي والعالقات
مع جامعات رائدة رفيعة امل�ستوى على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
وارتفع عدد املقاالت البحثية املفهر�سة التي ن�شرها باحثو جامعة عجمان
يف قاعدة بيانات "�سكوب�س" من  38مقاال يف العام � 2017إىل �أك�ثر من
 500يف العام  ،2021وهو ارتفاع كبري بن�سبة تفوق  1500يف املائة خالل
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الأعوام الأربعة املا�ضية.
وتعد "�سكوب�س" �إحدى �أكرب قواعد بيانات امللخ�صات واالقتبا�سات و�أكرثها
�شهرة للمن�شورات الأكادميية ..فهي حتتوي على �أكرث من  40000عنوان
لأكرث من  10000نا�شر دويل ،وتغطي تن�سيقات خمتلفة ،مبا فيها الكتب
واملجالت و�أوراق امل�ؤمترات وما �إىل ذلك ..كما �أن حوايل  35000من�شور
يخ�ضع ملراجعة الأقران.
ويعترب ن�شر مقال بحثي يف �إحدى جمالت "�سكوب�س" املفهر�سة دليال على
ا�ستيفائه معايري اجلودة العاملية العالية.
و�أثمرت جهود �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة الباحثني يف جامعة عجمان
عن نتائج �إيجابية ملمو�سة ،بحيث ازداد عدد االقتبا�سات �أك�ثر من 100
يف املائة بني عامي  .2021-2017ففي العام  ،2017ح�صلت املقاالت

البحثية املفهر�سة على  1685اقتبا�سا ،وو�صلت �إىل  3680اقتبا�سا يف
العام  .2021ورك��زت جامعة عجمان �أي�ضا جهودها بني عامي  2017و
 ،2021على زيادة تنوع املخرجات البحثية من خالل ن�شر مقاالت يف كافة
املجاالت العلمية ،مبا يف ذلك العلوم االجتماعية و�إدارة الأعمال والريا�ضيات
وما �إىل ذل��ك ..فقد كانت معظم املن�شورات العلمية ال�صادرة عن اجلامعة
تتمحور حول جماالت علوم الكمبيوتر والهند�سة والطب ،ولكن هذا التوجه
تغري يف الآونة الأخرية ،حيث بد�أت اجلامعة تن�شر مقاالت بحثية كثرية يف
املجاالت العلمية الأخرى .وتعمل جامعة عجمان على القيام مب�شاريع تعاون
م�شرتكة مع جامعات دولية رفيعة امل�ستوى يف كافة املجاالت بهدف تعزيز
�إنتاج وجودة البحوث العلمية ..فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،تعاونت اجلامعة
م��ع جامعات رائ ��دة ككلية ل�ن��دن لالقت�صاد وال�ع�ل��وم ال�سيا�سية ،وجامعة

غال�سكو ،ومدر�سة ييل لل�صحة العامة ،وجامعة كوينزالند يف �أ�سرتاليا،
وجامعة كوليدج لندن ،وجامعة برادفورد .ومن جانب االنت�شار اجلغرايف،
كان لدى جامعة عجمان �أكرب تعاون بحثي مع اجلامعات الرائدة يف الأردن
 13يف املائة ،تليها الهند  12يف املائة ،واململكة العربية ال�سعودية  11يف
املائة ،واململكة املتحدة وباك�ستان  9يف املائة لكل منهما ،وماليزيا  8يف املائة
وم�صر  7يف املائة والواليات املتحدة الأمريكية  6يف املائة .وق��ال الدكتور
كرمي ال�صغري  ،مدير جامعة عجمان� " ..إن ازدي��اد عدد املقاالت البحثية
وتعزيز جودتها ،وفق بيانات م�ؤ�شر "�سكوب�س" ،،يو�ضح التزام جامعة عجمان
بتح�سني خمرجاتها البحثية  ،حيث نهدف �إىل �أن نكون �إح��دى اجلامعات
البحثية الرائدة يف ال�شرق الأو�سط والعامل لن�ساهم بر�ؤية دولة الإمارات يف
حتقيق �أعلى معايري التعليم العلمي واملهني يف التعليم العايل".

تزامن ًا مع «اليوم العاملي للتطوع»

حمدان بن حممد ي�شهد تكرمي  600متطوع ويثني على جهودهم
ويل عهد دبي يطلق «جمل�س يوم لدبي التطوعي» لت�أكيد قيمة العمل التطوعي كركيزة وطنية �أ�سا�سية يف املجتمع
••دبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي� ..أن العمل
ال �ت �ط��وع��ي ُي �ع � ّد م��ن �أن �ب��ل �أ�شكال
العطاء و�أكرثها نفعاً للمجتمع مبا
له من �أثر �إيجابي كبري على �أفراده،
من خالل تعزيز ال ُلحمة املجتمعية،
وت�أكيد مبادئ التكافل بني النا�س
وت�أ�صيل فكرة التعاون فيما بينهم،
معرباً �سموه ع��ن ارت�ي��اح��ه لتنامي
ال ��وع ��ي ب ��أه �م �ي��ة ث �ق��اف��ة التطوع
الت�ساقها م��ع القيم ال�سامية التي
ت ��أ� �س �� �س��ت ع�ل�ي�ه��ا دول � ��ة الإم � � ��ارات،
ومبادرة �أع��داد �أكرب من املتطوعني
للم�شاركة يف خدمة املجتمع و�ضمن
خمتلف امل�ج��االت .ج��اء ذل��ك خالل
ح���ض��ور ��س�م��وه ح�ف��ل ت�ك��رمي 600

من املتطوعني يف �إمارة دبي ،الذين
�أ��س�ه�م��وا ب��أوق��ات�ه��م وج�ه��وده��م من
�أجل حتقيق الأهداف النبيلة ملبادرة
"يوم لدبي" ال �ت �ط��وع �ي��ة ،والتي
�أطلقها �سمو ويل عهد دب��ي للمرة
الأوىل يف ال� �ع ��ام  ،2017وذل ��ك
خالل احلفل الذي نظمته خ�صي�صاً
ل �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة "م�ؤ�س�سة وطني
الإمارات" تزامناً مع "اليوم العاملي
للتطوع" .وقام �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل
احلفل ب�إطالق "جمل�س يوم لدبي
التطوعي" كمبادرة تهدف لتعزيز
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي وت ��أك �ي��د قيمته
كركيزة وطنية �أ�سا�سية يف املجتمع،
وت��ر� �س �ي��خ م �ق � ّوم��ات ال �ت�لاح��م بني
�أفراده� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �أثر العمل �أف� � ��راده ع �ل��ى م �� �س��اع��دة الآخ ��ري ��ن.
التطوعي كممار�سة �إن�سانية تعك�س و�أع� � ��رب ��س�م��و ويل ع �ه��د دب ��ي عن
مدى ت�آلف املجتمع و ُرقيه وحر�ص خ ��ال� �� ��ص ت � �ق ��دي ��ره للمتطوعني

خلدمة هدف نبيل هو �إحداث فارق
�إيجابي يف حياة الآخرين ،وامل�شاركة
على �أ��س��ا���س ال�ت�ط��وع يف دف��ع جهود
التنمية املجتمعية.
ح �� �ض��ر احل� �ف ��ل م� �ع ��ايل رمي بنت
�إب��راه �ي��م ال �ه��ا� �ش �م��ي ،وزي � ��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال � ��دويل املدير
ال� �ع ��ام لـ"�إك�سبو  2020دبي"
و��س�ع��ادة � �ض��رار ب��ال�ه��ول الفال�سي،
ع���ض��و امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي
وامل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني
الإمارات ،وعدد من ممثلي الدوائر
وامل��ؤ��س���س��ات واجل�م�ع�ي��ات الداعمة
مل� �ب ��ادرة "يوم لدبي" التطوعية.
وجاء احلفل ،الذي �أُقيم على م�سرح
دبي ميلينيوم مبقر "�إك�سبو 2020
امل�شمولني بالتكرمي ،ولكل من يُقدم داعياً �سموه �إىل تب ّني ثقافة التطوع دبي" ،يف �إط � ��ار ج �ه��ود "م�ؤ�س�سة
على التطوع بجهده ووق�ت��ه �إحيا ًء ك�م�م��ار��س��ة جمتمعية م�ه�م��ة تقوم وطني الإمارات الرامية �إىل تر�سيخ
لقيم التكافل والتعا�ضد والإيثار ،ع�ل��ى ح�سن اال��س�ت�ف��ادة م��ن الوقت ثقافة العمل التطوعي وا�ستقطاب

املتطوعني وت�أهيلهم ومتكينهم من
ت ��أدي��ة �أدواره � ��م التطوعية بكفاءة
عالية.
ويف ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة� ،أع��رب��ت معايل
رمي ب�ن��ت �إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي عن
تقديرها لكل من يتطوع يف �سبيل
م �� �س��اع��دة الآخ � ��ري � ��ن ..وق ��ال ��ت �إن
االح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للتطوع
يف دول��ة الإم� ��ارات ه��ذا ال�ع��ام ميثل
حل �ظ��ة ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ون� �ح ��ن نقدم
ل �ل �ع��امل �أرق� � ��ى ح � ��االت ال �ت �ط��وع يف
�إك�سبو  2020دبي ،والذي �سيبقى
ب � ��دورت � ��ه ه � ��ذه حل� �ظ� � ًة ف � ��ارق � � ًة يف
م�سريته ،ويف ال��ذاك��رة الإن�سانية،
م�ؤكدة معاليها �أن �إطالق "جمل�س
يوم لدبي التطوعي" ي�ش ّكل خطوة
تر�سخ ثقافة العمل التطوعي
مهمة ّ
وت�سهم يف م�أ�س�سته يف دولة الإمارات.
وع��ن �أهمية امل �ب��ادرة ال��رائ��دة "يوم

لدبي" بينَّ �سعادة �ضرار بالهول �أنها
�أح��دث��ت ف��ارق �اً �إي�ج��اب�ي�اً وا��ض�ح�اً يف
ثقافة التطوع والت�ضامن والت�شارك
املجتمعي يف دولة الإم��ارات ،م�ؤكداً
الأهمية الكبرية التي ميثلها �إطالق
جمل�س يوم لدبي التطوعي لتعزيز
ا�ستدامة العمل التطوعي املجتمعي
والإن� ��� �س ��اين ،م �� �شي�راً �أن املجل�س
يدعم الر�ؤية اال�سرتاتيجية لدولة
الإمارات يف م�أ�س�سة العمل التطوعي،
و�أن م�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات تعمل
ع�ل��ى جت�سيد ه��ذه اال�سرتاتيجية
ب�أن يكون العمل التطوعي ممار�سة
يومية ونهجاً ا�سرتاتيجياً وثابتاً
من ثوابت امل�ؤ�س�سة ،ا�ستجابة لر�ؤية
القيادة الر�شيدة التي ت�ضع العمل
ال �ت �ط��وع��ي والإن � �� � �س ��اين يف موقع
م �ت �ق��دم � �ض �م��ن ر�ؤي �ت �ه ��ا للحا�ضر
وامل�ستقبل.

حمدان بن حممد ي�صدر قرارا ب�ش�أن تنظيم العمل
بحرم الطريق يف �إمارة دبي
ويُحدِّد املُدير العام ورئي�س جمل�س املُديرين للهيئة بقرار ي�صدُر عنه يف هذا
•• دبي-وام
و�شروط احلاالت ّ
ال�ش�أن معايري ُ
الطارئة.
�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س كما يُحدِّد مُدير عام هيئة الطرق واملوا�صالت ورئي�س جمل�س املديرين �أو
املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي  ،قرار املجل�س رقم  54ل�سنة  2021ب�ش�أن من يُفو ُِّ�ضه ،املواقِع وامل�ساحات املُ�ص ّرح ب�إ�شغالها من ال ّر�صيف ،واال�شرتاطات
الف ّنية لهذه الإ�شغاالت ،ومُتط ّلبات ا ُ
تنظيم العمل بحرم الطريق يف �إمارة دبي.
حل�صول على الت�صريح ،على �أن يُراعى
وحدد القرار اخت�صا�صات م�ؤ�س�سة املرور ُّ
والطرق بهيئة الطرق واملوا�صالت ،يف ذلك عدم عرقلة ُم��رور املُ�شاة� ،أو تعطيل اخلدمات العا ّمة املُقدّمة من
ُ
ُ
ّ
التي
ماية
حل
ا
ومناطق
الطريق
حيث تتوىل الإ�شراف والرقابة على حرم
ِ
اجل�ه��ات احل�ك��وم� ّي��ة� ،أو الإخ�ل�ال ب��اال��ش�تراط��ات التخطيط ّية واملتطلبات
وال�سالمة العامّ ة املُعتمدة ل��دى اجلهات
ال�صلة ِّ
عرفها القرار على �أنها امل�ساحة املحيطة ببع�ض �أجزاء حرم الطريق ،التي واملعايري ذات ِّ
بال�صحة ّ
خت�صة يف هذا ال�ش�أن.
ي�صدُر بتحديدِ ها قرار من املُدير العام ورئي�س جمل�س املُديرين يف الهيئة ،امل ُ ّ
خت�صة ،حلماية �أ�ُ��ص��ول الهيئة واملُن�ش�آت احليو ّية
بالتن�سيق مع اجلهة امل ُ ّ
ون�ص القرار على �أن تكون ُمدّة الت�صريح �سنة واحدة قابلة للتجديد ملُدَد
ّ
ّ
ُ
ريق
الط
حرم
يف
العمل
�شخ�ص
أي
�
على
ُحظر
العائدة لها .ووفقاً للقرار ي
ممُ اثِلة ،ويجوز �إ�صدار الت�صريح ملدّة �أقل من �سنة ،يف الأحوال التي ت�ستدعي
�أو منطقة احلِ ماية قبل ا ُ
حل�صول على �شهادة ع��دم املُمانعة �أو الت�صريح ،ذلك ،وفقاً ُّ
لل�شروط والإجراءات التي يعتمِ دها املُدير العام للهيئة ورئي�س
ّ
ُ
أو
�
العمل
ارئة
الط
�االت
�
حل
ا
يف
ة
ي
كوم
حل
ا
للجهات
بح�سب الأح��وال ،ويجوز
ّ
جمل�س امل��دي��ري��ن ب�ق��رار ي�صدُر عنه يف ه��ذا ال���ش��أن ،وي�ت��م حت��دي��د ال ّر�سم
القِيام ب�إ�شغاالت يف حرم الطريق قبل ا ُ
حل�صول على �شهادة عدم املُمانعة �أو املُ�ستحق على الت�صريح ال��ذي تقِل ُم� ّدت��ه ع��ن �سنة بتق�سيم قيمة ال ّر�سم
ً
وع�شرين
أربع
�
خالل
بذلك
والطرق
الت�صريح� ،شريطة �إخطار ُم� ّؤ�س�سة املرور
وتنا�سب ،على �أال يقل
ٍ
ال�سنوي للت�صريح املطلوب على ُمدّة الت�صريح ،نِ�سبة ُ
ّ
�ساعة من بدء العمل ،ويُحدِّد املُدير العام ورئي�س جمل�س املُديرين يف الهيئة ،ال ّر�سم يف جميع الأح��وال عن �أل��ف دره��م ،كما يجب على املُ�ص ّرح له �إزالة
و�شروط احلاالت ّ
بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن معايري ُ
الطارئة.
الإ�شغاالت خالل املُهلة التي تحُ دِّدها هيئة الطرق واملوا�صالت يف حال قيام
 تنفيذ الأع �م ��ال  ..ون ��� ّ�ص ال �ق��رار ع�ل��ى � �ض��رورة تنفيذ ك��ا ّف��ة الأعمال اجلهة ا ُحلكوم ّية بتنفيذ خدماتها يف املواقع وامل�ساحات املُ�ص ّرح ب�إ�شغالها.
والإ�شغاالت �ضمن حرم ّ
الطريق ،وفقاً ُّ
لل�شروط واملعايري واملُوا�صفات الف ّنية  -اال�ستغالل ال�ت�ج��اري  ..وح�ظ��ر ال�ق��رار على �أي �شخ�ص ا�ستغالل حرم
الطريق وف�ضاء ح��رم ّ
ّ
الطريق جت��ار ّي�اً ،قبل ا ُ
وال�سالمة
ال�صلة ِّ
والتخطيط ّية وكذلك املُتط ّلبات واملعايري ذات ِّ
حل�صول على مُوافقة هيئة
بال�صحة ّ
ُ
ّ
ُ
ُ
بات
ل
تط
مل
وا
اال�شرتاطات
خت�صة ،بالإ�ضافة �إىل
العامّ ة املُعتمدة لدى اجلهات امل ُ ّ
الطرق واملوا�صالت امل�سبقة على ذل��ك ،على �أن يُحدِّد املدير العام ورئي�س
املن�صو�ص عليها يف هذا القرار والقرارات ّ
ال�صادرة مبُوجبِه والأ ِد ّلة املُعتمدة جمل�س املديرين للهيئة �أو من يُفو ُِّ�ضه املواقع وامل�ساحات املُ�ص ّرح ب�إ�شغالها
ّ
ّ
أن،
�
ال�ش
�ذا
�
ه
يف
لات
�
ص
�
�
�وا
�
مل
وا
�رق
ل��دى م�ؤ�س�سة امل��رور وال� ُّ�ط��رق بهيئة ال�ط�
يف حرم الطريق وف�ضاء حرم الطريق واملخ�ص�صة لال�ستغالل التجاري،
كما �أوج��ب القرار تنفيذ كا ّفة الأعمال �ضمن حرم ّ
الطريق بوا�سِ طة �أحد وكذلك اال��ش�تراط��ات الف ّنية لهذه الإ��ش�غ��االت ،ومُتط ّلبات ا ُ
حل�صول على
ُ
وذلك
واملوا�صالت،
املُقاولني واال�ست�شاريني املعتمدين لدى هيئة الطرق
مُوافقة الهيئة ،على �أن يُراعى يف ذلك عدم عرقلة مُرور امل�شاة� ،أو تعطيل
فيما عدا اجلهات ا ُ
حلكوم ّية التي يجوز لها القِيام بكا ّفة الأعمال �ضمن حرم اخلدمات العامّ ة املُقدّمة من اجلهات ا ُ
حلكوم ّية� ،أو الإخالل باال�شرتاطات
ّ
ُ
ُ
ّ
معها.
ِدين
ق
تعا
مل
ا
اخلدمات
دي
و
ُز
م
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من
أو
�
ة
ي
الذات
الطريق ب�أجهِزتها
ِّ
ّ
وال�سالمة العامّة
ال�صلة ِّ
التخطيط ّية واملتطلبات واملعايري ذات ِّ
بال�صحة ّ
خت�صة يف هذا ال�ش�أن.
ويجوز لأ�صحاب املباين ومُقاويل املباين تنفيذ �أعمال ال ّر�صف والتبليط املُعتمدة لدى اجلهات امل ُ ّ
�أمام املباين املُحاذِية حلرم ّ
الطريق وف�ضاء حرم ّ
الطريق� ،شريطة التزامِ هم باملُوا�صفات الف ّنية ويتم تنظيم اال�ستغالل ال ِّتجاري حلرم ّ
الطريق وفقاً
املُعتمدة لدى هيئة الطرق واملوا�صالتُ ،
ال�سارية ،مبُوجب عقد بني الهيئة واجلِ هة املُ�ست ِغ ّلة ،على �أن
وح�صولهم على �شهادة عدم املُمانعة ،للت�شريعات ّ
ّ
ومُوافقة اجلهات امل ُ ّ
وحقوق والتزامات طرف ْيه ،ويتم
خت�صة يف الأحوال التي تتطلب ذلك� - .إ�شغال ال ّر�صيف يت�ض ّمن هذا العقد نوع اال�ستغالل و ُمدّته ُ
�إبرام هذا العقد وفقاً ُّ
و�ضوابطه..
لل�شروط والإجراءات التي يعتمِ دها املُدير العام للهيئة
ُ
ووفقاً للقرار ،يُحظر على �أي �شخ�ص �إ�شغال ال ّر�صيف قبل احل�صول على بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن بالتن�سيق مع دائرة املال ّية يف دبي.
ت�صريح بذلك من م�ؤ�س�سة امل��رور والطرق ،ويجوز للجهات ا ُ
حلكوم ّية يف
احل��االت ّ
الطارئة �إ�شغال ال ّر�صيف قبل ا ُ
حل�صول على الت�صريح� ،شريطة  -ا�ستخدام املركبات حلرم الطّ ريق..
أربع وع�شرين �ساعة من بدء تنفيذ الإ�شغال ،ون�ص القرار على �أن��ه مع عدم الإخ�لال باخت�صا�صات ُ�شرطة دبي املُق ّررة
�إخطار املُ� ّؤ�س�سة بذلك خالل � ٍ

ال�سارية ،وفيما ع��دا احل��االت ّ
الطارئة التي تحُ دِّدها
مبُوجب الت�شريعات ّ
ال �ق��رارات ال�� ّ��ص��ادرة تنفيذاً ل�ه��ذا ال �ق��رار ،يُحظر وق��وف امل��رك�ب��ات يف حرم
ب�صورة ُت�ش ِّكل خطراً على �سالمة مُ�ستخدِ مي ّ
ّ
الطريق� ،أو باملُخالفة
الطريق ُ
ال�سارية يف الإم ��ارة ،ويجوز لهيئة الطرق واملوا�صالت اتخاذ
للت�شريعات ّ
ُ
ُ
الإجراءات الالزمة لقفل و�إزالة وحجز املركبات املخالِفة ومُطالبة املخالِف
ب�سداد ال�غ��رام��ات ونفقات ف��ك القفل والإزال� ��ة واحل�ج��ز مُ�ضافاً �إليها ما
ن�سبته  25%من هذه النفقات كم�صاريف �إدار ّي��ة ،ويُعترب تقدير الهيئة
لهذه ال ّنفقات نِهائ ّياً� .أما يف حال عدم فك حجز املركبة ،ف�إ ّنه يتم الت�ص ُّرف
بها وفقاً للقواعد والإج��راءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  23ل�سنة
 2015ب�ش�أن الت�ص ُّرف يف املركبات املحجوزة يف �إمارة دبي.
وح ��دد ال �ق��رار ب�ين م ��واده ال �ت��زام��ات امل ُ�� �ص � ّرح ل��ه ب��إ��ش�غ��ال ح��رم الطريق،
واال�ست�شاري املُك ّلف بالإ�شراف على الأعمال املُحدّدة بالت�صريح �أو �شهادة عدم
املُمانعة ،وكذلك �إجراءات الت�أمني ،وم�س�ؤولية املُت�س ِّبب ّ
بال�ضرر بالتعوي�ض
عن كا ّفة الأ�ضرار التي تلحق ب� ُأ�صول هيئة الطرق واملوا�صالت ،و ُتقدَّر قيمة
التعوي�ض عن الأ�ضرار التي تلحق ب� ُأ�صول الهيئة بح�سب ال ُكلفة الأ�صل ّية
للأجزاء املُت�ض ِّررة �أو ُكلفة الإ�صالح �أو اال�ستبدال و ُكل ما يرت ّتب على ذلك
من نفقات ،مُ�ضافاً �إليها ما نِ�سب ُته  /25%/من هذه النفقات كم�صاريف
�إدار ّية و�إ�شراف ّية ،ويُعترب تقدير الهيئة ملبلغ التعوي�ض نِهائ ّياً.
ال�سوداء ..
 القائمة ّون�ص القرار على �أن يُن�ش�أ لدى ُم� ّؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة �سجل خا�ص
ّ
ال�سوداء" ،تحُ �دَّد محُ توياته و�آل ّية احت�ساب
باملُ�ص ّرح لهم ،يُ�س ّمى "القائمة ّ
ال�سوداء فيه وحموها ،والأثر املُرت ِّتب على احت�سابها ،مبُوجب قرار
ال ّنقاط ّ
ي�صدُر عن مُدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املُديرين يف هذا ال�ش�أن ،ويجوز
مل�ؤ�س�سة املرور ُّ
والطرق بهيئة الطرق واملوا�صالت ،بنا ًء على طلب املُ�ص ّرح له
ال�سوداء ،املُوافقة على حمو ما ال يزيد على
الذي مل يتم � ُ
إدراجه يف القائمة ّ
ال�سنة الواحدة ،نظري �سداد مبلغ مقدا ُره ثالثني
يف
�سوداء
ع�شرين ُنقطة
ّ
�ألف درهم ِل ُكل ُنقطة ،ويتم �إ�صدار هذه املُوافقة وفقاً ُّ
لل�شروط والإجراءات
التي ي�صدُر بتحديدها قرار من املُدير العام للهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 الإلغاء والتعديل ..ُّ
ووف�ق�اً ل�ل�ق��رار ،يجوز مل�ؤ�س�سة امل��رور وال��ط��رق بهيئة ال�ط��رق واملوا�صالت
وال�سالمة املُرور ّية
وفقاً ملُقت�ضيات امل�صلحة العامّة والأنظِ مة التخطيط ّية ّ
ُ
واحلفاظ على املظهر العام للإمارة� ،إلغاء الت�صريح �أو �شهادة عدم املمانعة
�أو تعديل �أي منها ،وال يكون لل ُم�ص ّرح له االع�ترا���ض على ه��ذا الإل�غ��اء �أو
التعديل ،وت�ت�ولىّ ُم� ّؤ�س�سة امل��رور وال�ط��رق بالتن�سيق م��ع دائ��رة املال ّية يف

دبي �إع��ادة ُجزء من ال ّر�سم املُ�سدّد لل ُم�ص ّرح له مبا يُعادِل امل ُ�دّة املُتبقّية من
الت�صريح �أو �شهادة عدم املُمانعة يف حال �إلغائه �أو تعديله.
كما �أجاز القرار لهيئة الطرق واملوا�صالت �إلغاء �أو تعديل عقد اال�ستغالل
ال ِّتجاري حلرم ّ
أر�صفة ،وال يكون
الطريق وف�ضاء حرم الطريق �أو �إ�شغال ال ِ
لل ُمتعاقد معه االعرتا�ض على هذا الإلغاء �أو التعديل ،على �أن تتولىّ الهيئة
بالتن�سيق مع دائرة املال ّية �إع��ادة ما يُعادل قيمة امل ُ�دّة املُتبقّية من العقد يف
حال �إلغائِه �أو �إعادة ما يُقابِل الأثر املُرت ِّتب على التعديل.
 التظلُّم والإلغاءات ..و ِل ُكل ذي م�صلحة التظ ُّلم ّ
خطياً �إىل املُدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
للهيئة ،من القرارات �أو الإج��راءات �أو اجل��زاءات �أو التدابري امل ُ ّتخذة بح ِّقه
مب��وج��ب ه��ذا ال �ق��رار ،خ�لال ثالثني ي��وم�اً م��ن ت��اري��خ �إخ �ط��اره ب��ال�ق��رار �أو
ُ
ُ
ُّ
ّ
الإجراء �أو اجلزاء �أو التدبري املتظلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل
ثالثني يوماً من تاريخ �إحالة التظ ُّلم �إىل اللجنة التي يُ�ش ِّكلها املُدير العام
ال�صادر عن
ورئي�س جمل�س املديرين للهيئة لهذا الغر�ض ،ويكون القرار ّ
اللجنة ب�ش�أن هذا التظ ُّلم نِهائ ّياً.
ِّ
ومبوجب القرار اجلديد ،يُلغى النظام رقم  1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إ�شغال
أر�صفة ُّ
وال�ساحات اخلارج ّية للمباين واملحالت التجار ّية يف �إمارة
� ِ
الطرق ّ
ّ
ِّ
دب��ي ،والنظام رقم  4ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم العمل بحرم الطريق يف
�إم��ارة دبي ،وقرار املجل�س التنفيذي رقم  18ل�سنة  2012باعتماد ُر�سوم
ا�ستغالل ُخطوط اخلدمات االحتياط ّية املُمدّدة �أ�سفل ُّ
الطرق العامّة ،كما
يُلغى �أي ن�ص يف �أي ق��رار �آخ��ر �إىل امل��دى ال��ذي يتعار�ض فيه و�أح�ك��ام هذا
ال�صادرة تنفيذاً للت�شريعات
القرار .على �أن ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات ّ
املُ�شار �إليها� ،إىل املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام القرار اجلديد ،وذلك
�إىل حني ُ�صدور اللوائح والقرارات التي حتِل حم ّلها.
ويُن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،ويُعمل به بعد ت�سعني يوماً من
تاريخ ن�شره.
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مركز �أبوظبي لل�صحة العامة يختتم �شهر التوعية ب�سرطان الرئة
•• �أبوظبي-وام

اختتم مركز �أبوظبي لل�صحة العامة حملة التوعية ب�سرطان الرئة التي
اطلقها خالل �شهر نوفمرب املا�ضي �ضمن حمالته التوعوية ال�سنوية
التي ت�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر لرفع م�ستوى الوعي بال�سرطانات الأكرث
�شيوعا عامليا وحمليا ب��ال�ت��زام��ن م��ع �أج �ن��دة منظمة ال�صحة العاملية
للتوعية ب�سرطانات الثدي والرئة وعنق الرحم والقولون وامل�ستقيم
خالل الفرتة من �شهر �أكتوبر وت�ستمر حتى مار�س من العام املقبل.
وخ�ص�ص املركز �شهر نوفمرب للتوعية ب�سرطان الرئة من خالل حملة
توعية اطلقها على جميع قنوات التوا�صل الرقمي اخلا�صة باملركز بهدف
رفع م�ستوى الوعي عند جميع �أفراد املجتمع وبالأخ�ص فئة الذكور كون

�سرطان الرئة �أكرث �شيوعا بني الرجال عامليا  ،حيث ت�صل ن�سبة الوفيات الأخ�ي�رة ك�أحد امل�سببات الرئي�سية للوفاة بني فئة ال��ذك��ور يف االمارة
نتيجة الإ�صابة �إىل  ،0.84ونوهت احلملة ب�أهمية الإقالع عن التدخني من بني �أن��واع ال�سرطانات الأخ��رى لذا ن�سعى من خالل دورنا الوقائي
بجميع �أنواعه كونه امل�سبب الرئي�سي للمر�ض والت�أكيد على اال�ستمرارية وال �ت��وع��وي ال�ف�ع��ال يف الإم� ��ارة �إىل زرع ث�ق��اف��ة "ال" ال��س�ت�خ��دام التبغ
وغر�س مفهوم االلتزام بالفح�ص الدوري للمدخنني ال�شرهني فوق  55بجميع �أنواعه وتر�سيخ مبدا الك�شف املبكر عن ال�سرطان مع الرتكيز
عاما .كما �أن للتدخني ت�أثري كبري لي�س على املدخن وح�سب بل على على العوامل الأخرى امل�ؤدية للإ�صابة مثل التدخني ال�سلبي والتاريخ
املحيطني به اي�ضا ففي عام  ،2018كان هناك تقريبا  2.09مليون العائلي وغريها من عوامل اخلطورة" .وق��ام فريق املركز كجزء من
�إ�صابة جديدة ب�سرطان الرئة ،ما يعادل  % 11.5من �إجمايل حاالت احلملة ال�سنوية بتقدمي جمموعة من الور�ش التوعوية التفاعلية عن
ال�سرطان املكت�شفة اجلديدة ،وهو �أي�ضا ال�سبب الأك�ثر �شيوعاً للوفاة بعد لأكرث من �أربعني جهة حكومية وخا�صة ح�ضرها �أكرث من � 60ألف
م�شارك منذ بداية احلملة يف نوفمرب منها ال�شركة الوطنية لل�ضمان
مبعدل  1.76مليون حالة وفاة " 18.3%من املجموع".
وقالت �سعادة الدكتورة �أمنيات الهاجري املديرة التنفيذية لقطاع �صحة ال�صحي – �ضمان و�ساعد للأنظمة امل��روري��ة وجامعة ابوظبي وهيئة
املجتمع ب��امل��رك��ز " ..يف دول��ة الإم ��ارات ب��رز �سرطان ال��رئ��ة يف ال�سنوات اال�ستثمار وم�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية والهيئة العامة للأر�صاد

اجل��وي��ة وم��ؤ��س���س��ة التنمية الأ� �س��ري��ة واك��ادمي �ي��ة ف��اط�م��ة ب�ن��ت مبارك
للريا�ضة الن�سائية و�شركة �أبوظبي القاب�ضة و�شركة ب�ترول �أبوظبي
ادنوك و�شركة مبادله لال�ستثمار.وقالت الدكتورة مرمي الواحدي رئي�سة ق�سم برامج الفح�ص يف املركز �إن
ق�سم الفحو�صات الوقائية يحر�ص على اتباع املعاير العاملية يف الك�شف
املبكر عن جميع ال�سرطانات الأك�ثر �شيوعا وو�ضع برامج تنا�سب مع
االح�صائيات املحلية .يذكر �أن ح�سابات املركز الرقمية ا�ستقطبت �أكرث
من � 350ألف متابع حقيقي ،وقد و�صلت امل�شاركات التفاعلية اىل ما
يقارب  70الف م�شاركة و�إع��ادة للن�شر ودع��م للتوعية ،كما وفر موادا
ت��وع��وي��ة خ��ا��ص��ة ب��ال�برن��ام��ج ع�ل��ى م��وق�ع��ه االل �ك�ت�روين جلميع ال ��زوار
باللغتني العربية واالجنليزية وذلك لت�سهيل عملية ن�شر املواد.
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هزاع بن زايد يزور جناحي دولة الإمارات والر�ؤية يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زار �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي جناحي دولة الإمارات و"الر�ؤية" يف �إك�سبو  2020دبي.
وقام �سموه بجولة على جناح دولة الإمارات الذي يروي ق�صة ن�ش�أة الدولة
واملراحل املختلفة التي �شهدها بناء النه�ضة الإماراتية حتى بلغت الدولة
املكانة املتقدمة التي بلغتها.
وقدمت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزي��رة الثقافة وال�شباب �شرحاً

ل�سموه حول �أق�سام اجلناح ال��ذي جاء على �شكل �صقر ي�ستعد للتحليق
ويتكون من  4طوابق ب�إجمايل م�ساحة تبلغ � 15ألف مرت مربع.
وقال �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان� ..إن �إك�سبو  2020دبي �أ�صبح
وجهة عاملية بامتياز ،حيث تلتقي الأمم والثقافات وجتتمع على قيم
الت�سامح واملحبة وال���س�لام ،ويف عيد االحت��اد اخلم�سني ن�شعر بالفخر
واالع�ت��زاز �إذ ن��رى يف جناح دول��ة الإم ��ارات تلك امل�سرية العطرة املكللة
جت�سدت ب�أجمل �صورة و�أ�صبحت حم� ّ�ط �إعجاب وتقدير
بالنجاح وق��د ّ
العامل �أجمع.

بعد ذلك ،تفقد �سموه جناح "الر�ؤية" امل�ستوحى من كتاب "ق�صتي 50 ..بن را�شد �آل مكتوم امللهمة و�أبرز املحطات التي رافقت رحلته النه�ضوية
ق�صة يف خم�سني عاماً" الذي يروي مالمح من م�سرية �صاحب ال�سمو الفريدة.
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س وقال �سموه يف هذه املنا�سبة �إن جناح الر�ؤية يف �إك�سبو  2020دبي يقودنا
يف رحلة ّ
قل نظريها �إىل عقل وفكر وجتربة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" .
وج��وان��ب من ر�ؤي�ت��ه و�شخ�صيته وف�ك��ره .وا�ستمع �سمو ال�شيخ ه��زاع بن بن را�شد �آل مكتوم القيادية وتلك املحطات التي �أ�سهمت يف �صنع جتربته
زاي��د من معـــــايل رمي بــــــنت �إبراهيم الها�شــــــمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون اال�ستثنائية يف البناء والتنمية والتي تبد�أ دائماً بكلمة �إن�سان وتنتهي
التعاون اــــلدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي �إىل �شرح حول �أق�سامه بكلمة �إن�سان ،وجناح الر�ؤية فر�صة للأجيال وللعامل لكي يتعرف عن
وت�صميمه وطريقته املبتكرة يف �سرد م�سرية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد كثب على هذه التجربة التي بات يرتدد �صداها يف ّ
كل مكان.

نورة الكعبي  :اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية والإبداعية يف الإمارات ت�ؤ�س�س ملرحلة م�ستقبل االقت�صاد الإبداعي
•• دبي-وام

�أك � ��دت م �ع��ايل ن� ��ورة ب �ن��ت حم �م��د ال�ك�ع�ب��ي وزي � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وال �� �ش �ب��اب �أن
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية والإب��داع �ي��ة ال�ت��ي �أطلقها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة يف م�ستقبل
االقت�صاد الإبداعي ،وتر�سخ �أ�س�ساً قوية لتعزيز م�ساهمة قطاع ال�صناعات
الثقافية والإبداعية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز ح�ضور ومكانة
الإمارات كوجهة عاملية ت�ستقطب اخلربات واملواهب الإبداعية ،ومتكنها من
�إنتاج حمتوى �إبداعي يف بيئة داعمة ومتميزة ،ت�ضمن اال�ستدامة والكفاءة
واجلودة.
وك�شفت معاليها خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحايف ال��ذي نظمته ال ��وزارة �أم����س �أن
اال�سرتاتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملبادئ الع�شرة التي تر�سم امل�سار
اال�سرتاتيجي لدولة الإمارات يف اخلم�سني عاماً املقبلة ،وتربز دور الإمارات
املحوري يف متكني و�إلهام الكفاءات الب�شرية املبدعة ،وت�ساهم يف �أن تكون
الإم� ��ارات؛ الوجهة اجل��اذب��ة للمبدعني يف امل�ج��ال الثقايف والإب��داع��ي من
خمتلف �أنحاء العامل ،كما توفر البيئة املنا�سبة للمواهب واملبدعني لت�أ�سي�س
وتطوير م�شاريعهم املبتكرة يف الإمارات.
وا��ض��اف��ت معاليها  :و�ضعنا م��ؤ��ش��رات ا�سرتاتيجية نطمح �إىل حتقيقها
يف ال�سنوات الع�شر املقبلة� ،إذ �سننه�ض بال�صناعات الثقافية والإبداعية،
ونزيد من حجمها و�إمكانياتها ،لتكون �ضمن �أهم ع�شر �صناعات اقت�صادية
بالدولة ،كما �سنعمل على زي��ادة ن�سبة م�ساهمة قطاع ال�صناعات الثقافية
والإبداعية لت�صل �إىل  5%من �إجمايل الناجت املحلي ،ورفع متو�سط دخل
العاملني يف هذا القطاع ،ورفع متو�سط �إنفاق الأ�سر على ال�سلع واخلدمات
الثقافية والإبداعية ،و�سن�ضاعف عدد املن�ش�آت العاملة يف تلك ال�صناعات،
وعدد الوظائف التي تو ّفرها ،و�سنعمل على زي��ادة حجم �صادرات املنتجات
واخلدمات الثقافية والإبداعية.

كما �ستعمل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية والإبداعية على
توحيد اجلهود املبذولة على امل�ستويني االحتادي واملحلي ،من �أجل حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات العاملة يف هذا القطاع ،وذلك بال�شراكة
مع القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات النفع
العام� .إذ تعمل وزارة الثقافة وال�شباب من خالل منظومة عمل متكاملة
ت�ضم جهات حكومية ع��دة على تنفيذ ه��ذه اال�سرتاتيجية وف��ق �أجندات
وا�ضحة لبناء اقت�صاد �إبداعي ع�صري ،وهي :وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني ،ووزارة االقت�صاد ،ووزارة تنمية
املجتمع ،ووزارة الرتبية والتعليم ،واملركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء،
ف� ً
ضال عن ال�شركاء الرئي�سيني على امل�ستوى املحلي مثل دائ��رة الثقافة
وال�سياحة يف �أبوظبي ،ودب��ي للثقافة ،ودائ��رة الثقافة يف ال�شارقة ،ودائرة
التنمية ال�سياحية يف عجمان ،ودائرة ال�سياحة والآثار يف �أم القيوين ،ودائرة
الآثار واملتاحف يف ر�أ�س اخليمة ،وهيئة الفجرية للثقافة والإعالم.
كما اعتمدت وزارة الثقافة وال�شباب تعريفاً لل�صناعات الثقافية والإبداعية،
على �أنها "ال�صناعات التي تعتمد على عنا�صر الفكر ،واالبتكار والإنتاج،
وال�ت��وزي��ع ،والن�شر وال�تروي��ج للمنتجات واخل��دم��ات ذات ال�صلة بالتعبري
الإبداعي وحفظ الإرث الثقايف ،والتي ي�ؤثر منوها وانت�شارها �إيجاباً على
الأجندة االقت�صادية واالجتماعية للدولة ،وهي مكونة من �ستة قطاعات
رئي�سة ،هي :الرتاث الطبيعي والثقايف ،والكتب وال�صحافة ،وفنون الأداء
واالح �ت �ف��االت ،والإع�ل�ام امل�سموع وامل��رئ��ي والتفاعلي ،وال�ف�ن��ون الب�صرية
واحلرف ،وكذلك الت�صميم واخلدمات الإبداعية"حيث ت�ضم تلك القطاعات
�أكرث من � 25صناعة اقت�صادية.
وت �ق��وم اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ع�ل��ى ر�ؤي ��ة وا��ض�ح��ة ،ه��دف�ه��ا زي ��ادة الأث ��ر والقيمة
االقت�صادية واالجتماعية لقطاع ال�صناعات الثقافية والإبداعية يف دولة
الإمارات ،وي�شمل هذا معايري عديدة ،منها ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت
املحلي ،وعدد املن�ش�آت وت�صنيفها من حيث احلجم ،وعدد فر�ص العمل التي
يوفرها القطاع قيا�ساً على �إجمايل فر�ص العمل يف الدولة ،ومتو�سط �إنفاق

الأ�سر على ال�سلع واخلدمات ذات ال�صلة بهذا املجال ،و�صو ًال �إىل العوائد
املادية على اال�ستثمار يف القطاع ،وي�ؤثر �إجمايل منوها وانت�شارها ب�شكل
�إيجابي على الأجندة االقت�صادية واالجتماعية للدولة ،ويكر�س من مكانتها
على اخلارطة العاملية لل�صناعات الثقافية والإبداعية.
كما حددت اال�سرتاتيجية  40مبادرة ،توزع على ثالثة حماور رئي�سة ،هي
حمور املوهوبني واملبدعني ،وحمور املهنيني وبيئة الأعمال ،وممكنات بيئة
الأعمال .بواقع  16مبادرة يف حمور املوهوبني واملبدعني ،و10مبادرات يف
حمور املهنيني وبيئة الأعمال ،و 14مبادرة يف حمور متكني بيئة الأعمال.
وللإ�سرتاتيجية �أبعاد حمورية و�أهمية بالغة ،فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً
باملبادئ الع�شرة لدولة الإمارات خالل اخلم�سني عاماً القادمة ،والتي تر�سم
امل�سار اال�سرتاتيجي للدولة ،ومن خالل امل�ساهمة يف بناء االقت�صاد الأف�ضل
والأن�شط بالعامل ،واال�ستثمار يف ر�أ���س امل��ال الب�شري وا�ستقطاب املواهب،
�إ�ضافة ملبد�أ تر�سيخ ال�سمعة العاملية لدولة الإمارات �إىل جانب مبد�أ تعزيز
منظومة القيم واالنفتاح والت�سامح والهوية الوطنية.
وت�ع��زز اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،ال�ت��ي ُت�ع��د الأوىل م��ن نوعها يف املنطقة العربية
واخلليجية ،مكانة الدولة على خارطة الإب��داع الثقايف العاملي وم�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية ،و ُتربز دور الإم��ارات املحوري يف متكني و�إلهام الكفاءات
الب�شرية املبدعة ،وت�ساهم يف �أن تكون الإمارات الوجهة اجلاذبة للمبدعني
يف املجال الثقايف والإبداعي من خمتلف �أنحاء العامل ،كما متكن من توفري
البيئة املنا�سبة للمواهب واملبدعني لت�أ�سي�س وتطوير م�شاريعهم املبتكرة يف
الإمارات.
وت�ستهدف اال�سرتاتيجية النهو�ض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة �إمكانياته،
وحتفيزه ليكون �ضمن �أهم ع�شر �صناعات اقت�صادية بالدولة ،والعمل على
زي��ادة ن�سبة م�ساهمة ال�صناعات الثقافية والإبداعية لت�صل �إىل خم�سة يف
املائة من �إجمايل الناجت املحلي ،يف ال�سنوات الع�شر املقبلة.
وتهدف اال�سرتاتيجية اىل م�ضاعفة عدد املن�ش�آت العاملة يف القطاع �إىل
ج��ان��ب ع��دد ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ،م��ع العمل على رف��ع متو�سط دخل

العاملني فيه ،ورفع متو�سط �إنفاق الأ�سر على ال�سلع واخلدمات الثقافية
والإبداعية ،وزياد حجم �صادرات املنتجات واخلدمات الثقافية والإبداعية.
وق��د مت �إط�لاق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية والإبداعية
بالتزامن مع ال�سنة الدولية لالقت�صاد الإبداعي من �أجل التنمية امل�ستدامة
التي �أعلنتها الأمم املتحدة عام  ،2021حيث تنظم الوزارة خاللها امل�ؤمتر
العاملي لالقت�صاد الإبداعي  WCCE 2021//خالل الفرتة ما بني الـ
 7و 9من دي�سمرب  2021يف مركز دبي للمعار�ض – �إك�سبو ،حتت �شعار
"�إبداع متكامل ..ي�صنع امل�ستقبل" .وت�ست�ضيف وزارة الثقافة وال�شباب
خالله نخبة من قادة الفكر ،واملُبدعني ،واملُبتكرين من حول العامل.
ويهدف امل�ؤمتر الذي يختتم فعاليات ال�سنة الدولية لالقت�صاد الإبداعي� ،إىل
تعزيز �آفاق التعاون ،ودعم اجلهود الهادفة �إىل �صياغة ال�سيا�سات امل�ستقبلية،
لالقت�صاد الإبداعي مبا ي�ضمن حتقيق مفهوم التنمية امل�ستدامة� ،إ�ضافة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على جمموعة من املو�ضوعات املهمة كالتحول التكنولوجي،
وم�ستقبل اال�ستدامة ،وال�شمولية والتنوع ،وتبادل املعارف ،والأفكار ،ويناق�ش
التحديات التي تواجه االقت�صاد الإب��داع��ي ،ال �سيما يف ظل الظروف التي
فر�ضتها تداعيات �أزمة كوفيد� ،-19إىل جانب االجتاهات واحللول اجلديدة
التي ت�ضمن م�ستقب ً
ال �أكرث �إبداعاً وا�ستدامة.
ويركز امل�ؤمتر على �سته حم��اور �أ�سا�سية ت�ساهم يف ر�سم خريطة م�ستقبل
االقت�صاد الإبداعي عامليا ،واملحاور هي �إطالق قدرات التعليم� ،إعادة ابتكار
العمل ،التحول التكنولوجي ،تعزيز امل�شهد الإع�لام��ي وقنوات التوا�صل،
امل�ستقبل امل�ستدام ،و�أخرياً التنوع وال�شمول ،حيث يجمع امل�ؤمتر حتت مظلته
عددا من ال�شركاء والعاملني يف قطاع االقت�صاد الإبداعي من �أجل امل�ساهمة
يف بناء الأ�س�س الرئي�سية يف املجال وخا�صة ر�أ�س املال الب�شري.
وي�ست�ضيف امل�ؤمتر عدداً من ال�شخ�صيات املحلية والإقليمية والعاملية امل�ؤثرة
ملناق�شة �سبل تو�سيع نطاق الو�صول �إىل االقت�صاد الإبداعي حملياً و�إقليمياً
ودور ال�سياحة امل�ستدامة يف دع��م االزده ��ار البيئي واالجتماعي والثقايف
واالقت�صادي وعدد من املوا�ضيع االخرى.

الرواة وخرباء االت�صال والداعمون من القطاع التنموي والإن�ساين يجتمعون يف منتدى �صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص بالتزامن مع يوم حقوق الإن�سان
•• دبي – د.حممود علياء

ت�ست�ضيف مبادرة "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" ،التي �أطلقتها وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ودبي العطاء و�إك�سبو  2020دبي" ،منتدى
�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" وذلك يف  10دي�سمرب  2021يف مركز
دبي للمعار�ض يف موقع �إك�سبو  2020دبي ،حتت �شعار" :ميكن لق�صة
�أن تغري العامل".
يعد املنتدى الذي ي�ستمر ملدة يوم واحد جزءاً من �أجندة �إك�سبو 2020
دبي الغنية بالربامج املتخ�ص�صة ،و�سيجمع الأطراف الفاعلة الرئي�سة،
مبا يف ذلك �أع�ضاء منظمات املجتمع املدين واحلكومات والقطاع اخلا�ص
وال��وك��االت الدولية ف�ضال عن املنا�صرين والنا�شطني ورواة الق�ص�ص،
للموافقة ب�شكل جماعي على اخل�ط��وات للم�ضي ق��دم�اً لتوثيق وتبني
ودمج مبادئ "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص".
ويت�ضمن جدول �أعمال املنتدى �ست جل�سات تقنية �ستعقد قبل الربنامج
الرئيــــ�سي وي�ت��م تن�سيقها م��ع ال�شركاء الرئي�سيني يف م�ب��ادرة "�صون
الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" ومتثل مزيجاً من ور�ش العمل واملحادثات
واجلل�سات النقا�شية التفاعلية تتطرق ملو�ضوعات ح��ول "دور و�سائل
الإعالم يف تعزيز �صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص من �أجل عامل �أف�ضل"
�إىل "ت�شجيع رواي��ة الق�ص�ص التي يقودها ال�شباب م��ن �أج��ل التغيري
االجتماعي".
يت�ضمن الربنامج الرئي�سي ثالث جل�سات نقا�شية عامة ت�ضم متحدثني
رفيعي امل�ستوى مثل ماهر نا�صر ،املفو�ض العام للأمم املتحدة يف �إك�سبو
 2020دبي ومدير �شعبة التوعية ب�إدارة الأمم املتحدة للتوا�صل العاملي،
والدكتورة ريبيكا �سويفت املدير الأول والرئي�س العاملي للر�ؤى الإبداعية
يف "غيتي �إمييجز" ،وت�شيف مومن �شاعر غ��اين ،وج��ون��غ�-آه غيديني
ويليامز رئي�س االت�صاالت العاملية يف املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ( ،)UNHCRون�سيب ب��وي��ري ،املدير التنفيذي
ل�شركة وندرمان طوم�سون يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتري�سي
كوربني-مات�شيت املدير التنفيذي ل�شركة "با�س �ستوب فيلمز" وغريهم.

و�سيقوم القادة واملمار�سون مب�شاركة �أفكارهم يف املناق�شات التي تركز على
مو�ضوعات مثل "�سيا�سة وممار�سة �صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص"
و"�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص اخلا�صة باملجتمعات املهم�شة تاريخياً"
وغريها من املوا�ضيع الكثرية الأخرى.
وق��ال نا�صر" :مع ان�ضمام الأمم املتحدة �إىل العامل يف معر�ض �إك�سبو
 2020يف دب��ي ،نتحمل ،كما ه��و احل��ال م��ع جميع رواة الق�ص�ص،
م�س�ؤولية �ضمان �أن الق�ص�ص التي نرويها تر�سخ كرامة الإن�سان .ولكي
نتمكن من بناء م�ستقبل �أكرث م�ساوا ًة وا�ستدام ًة و�سلماً للجميع� ،إ�ضاف ًة
�إىل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بحلول عام  ،2030علينا حماية
ن��زاه��ة ال �ف �ئ��ات الأك �ث�ر ��ض�ع�ف�اً ب�ي�ن�ن��ا .ويف ع ��امل مت�صل رق �م �ي �اً ،لدينا
الأدوات الالزمة مل�شاركة الق�ص�ص على من�صات متعددة ،ولكن مع هذه
القدرة ت�أتي امل�س�ؤولية  -م�س�ؤولية �ضمان �أن يتم �صون الكرامة يف رواية
الق�ص�ص  -منظور يتجنب جتريد الأ�شخا�ص من �إن�سانيتهم وتهمي�شهم
عن ق�صد �أو عن غري ق�صد".
من جهتها قالت �سويفت" :ب�صفتي من الأ�شخا�ص ال�شغوفني ب�أهمية
اللغة املرئية ،فقد ر�أيت كيف ميكن ا�ستغالل الأفراد املهم�شني واملحرومني

يف ال�سعي وراء �إبراز الر�سالة املرئية.
�أعتقد �أننا جميعاً بحاجة �إىل اتخاذ خطوات واعية ل�ضمان دعم كرامة
الإن�سان يف الق�ص�ص املرئية التي نرويها .ويف "منتدى �صون الكرامة
يف رواي��ة الق�ص�ص"� ،س�أ�شارك جتاربي ال�شخ�صية ،و�أ�سلط ال�ضوء على
الفجوات التي ال تزال قائمة يف املعايري املرئية ومناق�شة كيف ميكننا دفع
التغيري نحو متثيل الأ�شخا�ص ب�شكل �أكرث واقعية وتنوعاً".
من جانبه ،قال مومن ،وهو �شاعر وكاتب م�سرحي من غانا" :الق�ص�ص
املجردة من الكرامة الإن�سانية هي �أدوات للت�شويه والتدمري ،لكنها �إذا
كانت تتمحور حول كرامة الإن�سان ،فهي تعد �أدوات للإ�صالح والبناء.
وب�صفتي راوي �اً مهتماً بالرتابط بني التجربة الإن�سانية عرب الزمان
وامل �ك��ان وال �ث �ق��اف��ات ،ف� ��إن امل �ب��ادئ ال�ع���ش��رة ل �ـ "�صون ال�ك��رام��ة يف رواية
الق�ص�ص" هي الركيزة الأ�سا�سية التي يجب على املرء �أن يعتمدها عند
رواية ق�ص�ص عن الآخرين ب�صدق واحرتام.
�سي�سعى �شِ عري يف "منتدى �صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص" �إىل غمر
اجلماهري يف جتارب حول كيف ميكن �أن تكون الق�ص�ص �أ�سلحة �أو �أدوات
اعتماداً على مدى �أخذ الكرامة بعني االعتبار عند �سرد الق�ص�ص� .أنا يف

�أ�شد احلما�سة لهذا الأمر ،و�أتطلع �إىل ح�ضور منتدى تفاعلي وملهم من
�ش�أنه �أن يعزز عزمنا على �سرد الق�ص�ص بكرامة واحرتام".
و�سيت�ضمن جدول �أعمال املنتدى �إطالق "دليل �صون الكرامة يف رواية
الق�ص�ص" ،وال��ذي يعتمد على امل�ب��ادئ الأ�سا�سية لـ "�صون الكرامة يف
رواية الق�ص�ص" ويقدم �إر�شادات حول "الكيفية" ودرا�سات حالة لأف�ضل
املمار�سات.
وقد �ساهمت وجهات النظر والأفكار من رواة الق�ص�ص واجلهات الفاعلة
ذوي اخل�ب�رة ،م��ن حكومات ووك ��االت الأمم امل�ت�ح��دة ،ومنظمات دولية
وحملية غري حكومية ،وجمتمع م��دين ،يف مد هذا امل��ورد ال َق ِّيم و�إطار
العمل اخل��ا���ص ب��ه وال�ت��ي �سي�ستفيد منها رواة الق�ص�ص ح��ول العامل
عند تبني �أ�سلوب �سرد الق�ص�ص يف عملهم .ولتحديد امل�سار امل�ستقبلي
للمبادرة واالتفاق عليه ،و�سيعلن �شركاء مبادرة "�صون الكرامة يف رواية
الق�ص�ص" �أي�ضاً عن اخلطوات القادمة ،مبا يف ذلك خطط احلفاظ على
�إرثها ل�ضمان ت�أثريها على املدى الطويل.
و�شكـــــلت مبادرة "�صـــــون الكــــــرامة يف روايـــــة القـــــ�ص�ص" منــــــذ �إطــــــالقها
يف مايــــــو  ،2021من�صـــة فاعلة ت�سعى �إىل توحيد �أ� �ص��وات �صانعي
املحتوى وامل�ح��رري��ن وال�صحفيني وامل�صورين و�صانعي الأف�ل�ام ورواة
الق�ص�ص وامل�ســـــاهمني وتزويـــــدهم بالـــــوعي واملعــــرفة العملية ،والتي
�ستمكنهم من التقاط اللحظات ورواي��ة الق�ص�ص دون امل�ساومة بكرامة
الإن�سان.
وتعمل هذه ال�شبكة العاملية من الأف��راد واملنظمات اليوم بن�شاط حل�شد
اجلهود العاملية جتاه االلتزام مببادئ "�صون الكرامة يف رواية الق�ص�ص"
ونحو ممار�سات �سرد الق�ص�ص التي تتميز باالحرتام العميق وال�شفافية
الكاملة وامل�س�ؤولية االجتماعية.
واجلدير بالذكر �أن اختيار يوم حقوق الإن�سان يف العا�شر من دي�سمرب،
ال�ست�ضافة "منتدى �صون الكرامة يف رواي��ة الق�ص�ص" ج��اء للتذكري
بامل�ساواة يف احلقوق التي يجب �أن يتمتع بها جميع الأفراد بغ�ض النظر
عن �أ�صولهم �أو عرقهم �أو دينهم �أو جن�سهم .وهذا ي�شمل �أي�ضاً حقهم يف
�أن ُتروى ق�ص�صهم بطريقة ت�صون كرامتهم.
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لتعزيز التعاون البحثي واملبادرات

تريندز للبحوث واال�ست�شارات و �أكادميية الإمارات للهوية واجلن�سية يوقعان اتفاقية تعاون م�شرتك

وقع مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات اتفاقية تعاون مع الهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ ممُ َّثل ًة ب�أكادميية
الإم ��ارات للهوية واجلن�سية ،وذل��ك بهدف تطوير التعاون البحثي
و�أن�شطة التدريب ودعم االبتكار وكافة املبادرات ذات االهتمام والغايات
امل�شرتكة.
وقع االتفاقية من جانب "مركز تريندز" الرئي�س التنفيذي الدكتور
حممد عبد اهلل العلي ،فيما وقعها من جانب هيئة الهوية العميد
خمي�س حممد الكعبي املدير التنفيذي ل�ش�ؤون اخلدمات امل�ساندة يف
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ  ،وذلك يف
مقر كلية الإمارات للهوية واجلن�سية.

08

وتن�ص االتفاقية على ال�ت�ع��اون ب�ين اجلانبني يف جم��االت التدريب
ُّ
و�إع ��داد البحوث ح��ول امل��و��ض��وع��ات ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك ،وتبادل
اخل�ب��راء وال �ب��اح �ث�ين ل ��دى ال �ط��رف�ين ،ك�م��ا ي���ش�م��ل ال �ت �ع��اون تبادل
الإ�صدارات والدرا�سات والبحوث املعدَّة يف مو�ضوعات م�شرتكة تت�صل
باملعرفة والتكنولوجيا والعلوم املختلفة ،ف� ً
ضال عن تنظيم فعاليات
وندوات وحما�ضرات يف املو�ضوعات التي تهم اجلانبني.
ويف ت�صريح بهذه املنا�سبة �أ�شاد الدكتور حممد عبداهلل العلي بجهود
�أكادميية الإمارات للهوية واجلن�سية يف االعتماد على �أف�ضل املمار�سات
العاملية والتطبيقات التكنولوجية وم���ص��ادر املعرفة الإلكرتونية،
ت�شجع
وم��واد التدريب والتعليم ،وغريها من م�صادر التع ّلم ،التي ّ

منت�سبيها على التع ّلم امل�ستمر وفق �أحدث �أ�ساليب التدريب والتطوير
على امل�ستوى العاملي ،ما يعزز قيم الإب��داع وامل�س�ؤولية والعمل بروح
الفريق.
و�أك��د العلي �أنه يفخر بع�ضويته يف املجل�س اال�ست�شاري للأكادميية،
م�شرياً �إىل �أن اتفاقية التعاون بني مركز تريندز والأكادميية ت�أتي
�ضمن خطة تريندز الداعمة للجهود العلمية التي تعتمد على البحث
العلمي واالب�ت�ك��ار ،وق��ال �إن ه��ذه االتفاقية م��ن �ش�أنها تعزيز تبادل
اخل�ب�رات ون�شر املعرفة التي ت�سهم يف �صنع امل�ستقبل وت��رف��د طلبة
الكلية باملعلومات والبحوث والدرا�سات يف �شتى املجاالت.
و�أ�شار �إىل �أن هذه االتفاقية ت�أتي �أي�ضاً انطالقاً من حر�ص “تريندز”

على تعزيز ال�شراكات البحثية والعلمية مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الكربى
الفاعلة� ،إىل جانب مراكز الفكر الإقليمية والدولية التي تعنى بن�شر
املعرفة ومتكني املعنيني من اال�ستعداد لتحديات امل�ستقبل.
يذكر �أن مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات وق��ع اتقاقيات تعاون
مماثلة مع العديد من املراكز والهيئات املحلية والإقليمية والدولية
و�صلت �إىل نحو  130اتفاقية ،وذلك يف �إطار �سعيه لكي يكون ج�سراً
معرفياً عاملياً ين�شر الثقافة ال�شاملة التي ت�ستند �إىل البحث العلمي
الر�صني ،والقيم التي تن�شد اخلري والت�سامح واحلوار الإن�ساين ،ورفد
ُ�صنّاع ال�ق��رار واملجتمع ،ال �سيما املجتمع العلمي ،بكل ما من �ش�أنه
امل�ساعدة يف و�ضع احللول ومواجهة امل�ستجدات و�صنع امل�ستقبل.

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

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان  -يف ق�صر
�صاحب ال�سمو حاكم عجمان يف مدينة م�صفوت � -أه��ايل املدينة بهدف
التوا�صل املبا�شر مع مواطني الإم��ارة يف خمتلف مناطقها واال�ستماع �إىل
مطالبهم واحتياجاتهم واالطمئنان على �أحوالهم.
وت��أت��ي زي��ارة �سموه ملدينة م�صفوت انطالقا مما يوليه �سموه من عناية
خا�صة بق�ضايا واحتياجات املواطنني وحت�سني م�ستوى معي�شتهم من خالل
تلم�س احتياجاتهم وت�سخري جميع الإمكانات خلدمتهم حر�صا على توفري
احلياة الكرمية لهم باعتبارهم الرثوة احلقيقية لهذا الوطن.
ورح��ب �أه��ايل م�صفوت ال��ذي��ن ت��واف��دوا على ق�صر �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان بقدوم �سموه معربني عن بالغ �سعادتهم بلقائه حيث ا�ستمع �سموه
�إىل عدد من ال�شعراء الذين تغنوا بعيد االحتاد اخلم�سني و�إجنازات القيادة
الر�شيدة التي حتققت خاللها مهنئني �سموه بهذه املنا�سبة الوطنية ..

م�شيدين باالهتمام الدائم ورعايته امل�ستمرة لهم بتوفري احلياة الكرمية
مقدمني ل�سموه جزيل ال�شكر على جهوده احلثيثة ومتمنني من اهلل العلي
القدير �أن ميده بال�صحة والعافية .وقد اطم�أن �سموه على �أحوال الأهايل
يف مدينة م�صفوت عن قرب واملنطقة ب�شكل عام وذلك يف �إطار حر�ص �سموه
على االلتقاء مبواطني املنطقة من �إمارة عجمان والوقوف على حاجاتهم
ومتطلباتهم  ..ووجه امل�س�ؤولني بدرا�سة وتلبية احتياجاتهم وتوفري احلياة
الكرمية لهم.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية
ال�سياحية وال�شيخ حميد ب��ن ع�م��ار النعيمي وال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن ماجد
النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة عبداهلل �أمني ال�شرفاء
امل�ست�شار بديوان احلاكم و�سعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مديرعام
دائرة البلدية والتخطيط و�سعادة �صالح اجلزيري مدير عام دائرة التنمية
ال�سياحية و��س�ع��ادة يو�سف حممد النعيمي مدير ع��ام دائ��رة الت�شريفات
وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

�شما بنت حممد تطلق مبادرة توا�صل لدعم الطلبة املبتعثني �شما بنت حممد ت�شارك يف جل�سة حول املواطنة ال�صاحلة وبناء امل�ستقبل
•• العني-وام

التقت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت
حممد بن خالد �آل نهيان الطلبة
املبتعثني يف فرن�سا بالتزامن مع
ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين للدولة
بح�ضور �سعادة هند مانع العتيبة
�سفرية ال��دول��ة ل��دى اجلمهورية
الفرن�سية.
وج��اء اللقاء ال��ذي نظمته �سفارة
ال ��دول ��ة يف ب��اري ����س حت ��ت عنوان
"تر�سيخ ال�ه��وي��ة الإماراتية"..
ح��ر� �ص��ا م ��ن ال���ش�ي�خ��ة ��ش�م��ا بنت
حممد على م��د ج�سور التوا�صل
معهم وم�شاركتهم االحتفال بعيد
االحتاد اخلم�سني.
و�أعربت ال�شيخة �شما بنت حممد
خالل اللقاء عن �سعادتها بوجودها

بني �أبناء الوطن وقالت " �سعيدة
بلقائي معكم ونحن خ��ارج حدود
وط �ن �ن��ا احل �ب �ي��ب دول� ��ة الإم� � ��ارات
لأن م ��ا ي�ج�م�ع�ن��ا ل �ي ����س احل� ��دود
اجل�غ��راف�ي��ة �إن م��ا يجمعنا �أكرث
ات�ساعا من الأر�ض واجلغرافيا هو
هوية واحدة".
و�أ� �ض��اف��ت �إن ه ��ذا ال�ل�ق��اء املتميز
ي�أتي ونحن نحتفل بعيد االحتاد
اخلم�سني وبداية رحلة اخلم�سني
عاما الثانية نحو مئوية الإمارات
 2071ال �ت��ي و� �ض �ع��ت القيادة
الر�شيدة ا�سرتاتيجيات وخططا
وب��رام��ج م��ن �أج��ل جعل الإم ��ارات
م ��رك ��زا ل� �ل ��ري ��ادة ح � ��ول ال� �ع ��امل.
وقالت " �أنتم لي�سوا جمرد طالب
ع�ل��م وم�ع��رف��ة ب��ل ��س�ف��راء للوطن
ف�أنتم تعك�سون هوية الوطن التي

يلتقيها الآخ ��رون وبقدر انعكا�س
� �ص��ورت �ك��م يف ع �ي��ون �ه��م �ستكون
ر�ؤي� �ت� �ه ��م ل�ل�م�ج�ت�م��ع الإم� ��ارات� ��ي
و�ستت�شكل ف�ك��رت�ه��م ع��ن ثقافتنا
وهويتنا الإماراتية".
و�أ�شارت ال�شيخة �شما بنت حممد
�إىل مفهوم الهوية كمبادئ ثابتة
ومفهومها ك�سلوك ظاهري وقالت
" املبادئ ال تتغري لكن ال�سلوك قد
يتغري من زمن لآخر ومن جمتمع
لآخر بل بني �أفراد املجتمع الواحد
ل ��ذل ��ك احل� ��ر�� ��ص ع� �ل ��ى الهوية
كمبادئ وقيم مطلقة هو القيمة
الأ��س��ا��س�ي��ة للحفاظ ع�ل��ى �أ�صالة
هويتنا الإماراتية".
و�أع � �ل � �ن� ��ت ع� ��ن �إط � �ل� ��اق م � �ب ��ادرة
"توا�صل" م��ن خ�لال م�ؤ�س�سات
ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان

ووزارة الرتبية والتعليم ووزارة
اخلارجية والتعاون الدويل لدعم
املبتعثني اجل��دد من �أج��ل تخطي
حتديات اللحظات الأوىل لالبتعاد
ع � ��ن الأه � � � ��ل وال � ��وط � ��ن وتغيري
ال � �ع� ��ادات ال �ي��وم �ي��ة وغ�ي�ره ��ا من
تلك االختالفات وذلك من خالل
تقدمي ور���ش تثقيفية للمبتعثني
ق �ب��ل ال �� �س �ف��ر ي �ت��م م� ��ن خاللها
تقدمي خربات املبتعثني القدامى
وت �ع��ري �ف �ه��م ال � �ع ��ادات املجتمعية
والثقافية للدول التي �سينتقلون
�إل �ي �ه��ا ل �ي �ك��ون امل�ب�ت�ع��ث متح�صن
ب��امل�ع��رف��ة الثقافية واالقت�صادية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة عن
ال ��دول ��ة امل �� �س��اف��ر �إل �ي �ه��ا وتقدمي
�آل�ي��ات ت�ساعده ليكون خري ممثل
للهوية الإم��ارات�ي��ة خ�لال �سنوات

ابتعاثه.
وقالت ال�شيخ الدكتورة �شما بنت
حم�م��د ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان " �إن
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ير ك��اف��ة ال�سبل
لنجاح كل مواطن �إم��ارات��ي داخل
ال��وط��ن وخ��ارج��ه مهمتنا جميعا
وقيادتنا احلكيمة دائما حري�صة
ع �ل��ى ال ��دع ��م ال ��دائ ��م ل �ك��ل �أبناء
الإم��ارات من �أجل حتقيق الريادة
احلقيقية فدولة الإمارات العربية
املتحدة تفتح �أب��واب�ه��ا لكل �إن�سان
يحقق النجاح والطموح والإمارات
هي �أر�ض الت�سامح والتعاي�ش وتلك
ر�سالتنا ال�ك�برى ال�ت��ي حتملونها
�إىل ك��ل م�ك��ان يف ال �ع��امل بقيمكم
و�أخالقكم وحفاظكم على هويتنا
وقيمنا ومبادئنا التي توارثناها
وتربينا عليها".

مدير عام حماكم دبي ي�ستقبل وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف مبملكة البحرين ال�شقيقة
•• دبي –الفجر:

ا� �س �ت �ق �ب��ل � � �س � �ع ��ادة ط � ��ار� � ��ش عيد
املن�صوري مدير ع��ام حماكم دبي،
م �ع��ايل ال���ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن ع�ل��ي بن
ع �ب ��داهلل �آل خ�ل�ي�ف��ة وزي� ��ر العدل
وال �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة والأوق � ��اف
مبملكة البحرين ال�شقيقة  ،وذلك
حر�صا من معاليه على اال�ستفادة
م ��ن م �ن �ظ��وم��ة ع �م��ل حم��اك��م دبي
والتقا�ضي عن بعد ،ولالطالع على
�أف���ض��ل امل �م��ار� �س��ات ال �ت��ي تنتهجها
حم��اك��م دب ��ي يف امل �ج��ال الق�ضائي
والإداري ،وعلى �أهم الو�سائل التي
ت���س��رع ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة وعلى
الآل �ي��ة امل�ت�ب�ع��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ الأحكام
يف حماكم دب��ي ،وي��أت��ي ه��ذا اللقاء
حر�صاً من حماكم دبي على تعزيز
عالقاتها اخل��ارج�ي��ة ،وللمحافظة
على التعاون بني اجلهات املختلفة،
ل �ل ��و� �ص ��ول �إىل ال �ث �ق ��ة بالنظام
الق�ضائي حملياً ودولياً ،و لتحقيق
ر�ؤي��ة حماكم دب��ي وال�ت��ي تتمثل يف
الو�صول �إىل حماكم رائدة متميزة
عاملياً.
ول �ق��د ح �� �ض��ر اال� �س �ت �ق �ب��ال �سعادة
ال�ق��ا��ض��ي را� �ش��د ال���س�م�يري القائم
بعمل رئي�س حمكمة اال�ستئناف،
و�سعادة القا�ضي حممد ال�سبو�سي
رئي�س املحاكم االبتدائية.
و�أع� ��رب ��س�ع��ادة ط��ار���ش املن�صوري
عن �سعادته بتلك الزيارة التي ت�أتي
يف �إط ��ار تعزيز ع�لاق��ات ال�صداقة
امل �ت �م �ي��زة ،وات �ب ��اع ال���س�ب��ل الكفيلة

ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع��اون لآف � ��اق �أو�� �س ��ع،
م�شرياً �سعادته �إىل حر�ص حماكم
دبي يف تو�سيع جماالت اال�ستخدام
التقني يف خدماتها ،وذلك للتطور
ال�ل�اف��ت يف ال �ف�ت�رة امل�ن���ص��رم��ة يف
املجال التقني على خمتلف ال�صعد
املحلية والعاملية ،وي�أتي ذلك ترجمة
لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة ،رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،الرامية �إىل
�أن تكون دبي املدينة الأذكى والأكرث
�سعادة يف العامل.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ام � �س �ع��ادة القا�ضي
حم�م��د ال�سبو�سي رئ�ي����س املحاكم
االبتدائية يف حماكم دبي بتقدمي
نبذة عن املحاكم حيث انها تتكون
م ��ن ث�ل��اث حم ��اك ��م رئ �ي �� �س��ة وهي
امل� �ح ��اك ��م االب � �ت ��دائ � �ي ��ة وحمكمة

اال�ستئناف وحمكمة التمييز ،و �أن
املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة ت�ت�ف��رع �إىل 7
حماكم متخ�ص�صة ت�ضم ك ً
ال من،
املحكمة املدنية االبتدائية واملحكمة
ال �ت �ج��اري��ة االب �ت��دائ �ي��ة واملحكمة
ال�ع�م��ال�ي��ة االب �ت��دائ �ي��ة  ،واملحكمة
ال �ع �ق��اري��ة االب �ت��دائ �ي��ة  ،واملحكمة
اجل��زائ �ي��ة االب �ت��دائ �ي��ة  ،وحمكمة
الأح � ��وال ال�شخ�صية االبتدائية،
وحمكمة التنفيذ ،م�ؤكداً ال�سبو�سي
�أن حم��اك��م دب��ي م�ل�ت��زم��ة بتطوير
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة مب��ا يواكب
م�سرية التحول الذكي ويتما�شى مع
املمار�سات العاملية الف�ضلى� ،سعيا
منها لتنفيذ التوجيهات ال�سديدة
ل �� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل يف �إ�سعاد املتعاملني

وحتقيق رفاهية املجتمع.
ك �م��ا اط �ل��ع م �ع��ايل وزي� ��ر ال �ع��دل و
ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي��ة والأوق� � ��اف
مبملكة البحرين خالل زيارته على
ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات التطويرية
لل�سلطة الق�ضائية يف دب��ي ،وعلى
ر�أ��س�ه��ا ب�ط��اق��ات الأداء الق�ضائية
الذكية حلوكمة ومتابعة �أداء العمل
الق�ضائي ،نظام القاعات الرقمية
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا حم��اك��م دب��ي ،والتي
تتبع يف ت�صميمها ملن�صة العدالة
الرقمية ،والتي تعترب �أهم جت�سيد
للثورة الرقمية واملرئية للتطبيق
الق�ضائي التقني ،ومواكبة الوترية
ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز ب �ه��ا حركة
التنمية ال���ش��ام�ل��ة يف دب ��ي ،وتبني
احللول املبتكرة التي تتما�شى مع
ت��وج��ه ح�ك��وم��ة دب��ي ل�ل��و��ص��ول �إىل
نقلة نوعية يف �إج��راءات التقا�ضي،

ح �ي��ث حت��ر���ص حم��اك��م دب� ��ي على
االرت� � � �ق � � ��اء ال� � ��دائ� � ��م بخدماتها
وحتويلها �إىل تقنيات ذكية ،وعلى
تطور منظومتها الق�ضائية والبنية
التحتية الت�شريعية ،ملواكبة �أحدث
االب�ت�ك��ارات ،لتقدمي �أف�ضل و�أرقى
اخل��دم��ات وت�سهيلها للمتعاملني،
ورفع الكفاءة الت�شغيلية ،وا�ستخدام
التقنيات احلديثة لإجناز معامالت
امل��راج �ع�ي�ن ع��ن ب �ع��د ،ح �ي��ث متتاز
دبي ب�أنها توفر خيار التقا�ضي من
خالل نظام ق�ضائي متطور ي�سخر
التقنيات احلديثة ليفوق توقعات
املتعاملني.
وق ��د مت خ �ل�ال ال ��زي ��ارة التطرق
�إىل خدمة الكاتب العدل الرقمي
ال �ت��ي ت���ض��م ح��زم��ة م��ن اخلدمات
واملبادرات املعنية بتطوير منظومة
العمل نحو التوجه الرقمي ،والتي
حت �ق��ق ال���س�ه��ول��ة و� �س��رع��ة و�صول
امل�ت�ع��ام�ل�ين ل�ل�خ��دم��ات يف �أي وقت
وم �ك��ان دون �أي ق�ي��ود وم��ن خالل
ع� ��دة ق� �ن ��وات ذك� �ي ��ة و�إل �ك�ت�رون �ي ��ة
وه��و الأم��ر ال��ذي يرتجم توجهات
قيادتنا الر�شيدة يف التحول نحو
حكومة ذك�ي��ة� ،سباقة وم�ب��دع��ة يف
ت�ل�ب�ي��ة ح ��اج ��ات ال �ف ��رد واملجتمع،
حيث تت�ضمن خدمة الكاتب العدل
ال��رق �م��ي ج�م�ي��ع خ ��دم ��ات الكاتب
العدل من التوكيالت واالق ��رارات
واالن� � � � ��ذارات ال �ع��دل �ي��ة وحما�ضر
االج �ت �م��اع وو� �ص��اي��ا غ�ير امل�سلمني
والعقود بجميع �أنواعها والتي يتم
اطالقها على مراحل.

•• دبي-وام

�شاركت ال�شيخة ال��دك�ت��ورة �شما بنت حممد ب��ن خالد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد
ب��ن خ��ال��د �آل ن�ه�ي��ان ال�ث�ق��اف�ي��ة والتعليمية يف جل�سة
افرتا�ضية نظمها جمل�س �شباب هيئة كهرباء ومياه
دب��ي ب�ع�ن��وان "املواطنة ال���ص��احل��ة وب �ن��اء امل�ستقبل".
وحت ��دث ��ت ال���ش�ي�خ��ة ال ��دك �ت ��ورة ��ش�م��ا ب �ن��ت حم �م��د بن
خالد �آل نهيان خالل اجلل�سة حول القيم الأخالقية
وتكوين املواطنة؛ والأ��س��رة واملدر�سة �شركاء يف تنمية
قيم املواطنة ال�صاحلة؛ وحتديات املواطنة ال�صاحلة
يف ظل املواطنة الرقمية؛ و�أهمية املواطنة ال�صاحلة
يف بناء م�ستقبل احل�ضارة الإماراتية .وقالت ال�شيخة
الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان �إن املواطنة
هي حقوق يتمتع بها الفرد تقدمها له الدولة وواجبات
على الفرد للدولة والوطن واملجتمع والتوازن يف هذه
ال�ع�لاق��ة يبني االن �ت �م��اء وال� ��والء ل�ل��وط��ن وللمجتمع
وتر�سيخ املواطنة ال�صاحلة وااليجابية يبد�أ من تر�سيخ
مفهومها يف نفو�س الأب�ن��اء من خ�لال دور الرتبية يف
تنميتها وتر�سيخها .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ال��دول��ة �أطلقت
جمل�س جودة احلياة الرقمية الذي يعمل على تعظيم
�إيجابيات املواطنة الرقمية لتكون يف تناغم مع املواطنة
احلقيقية الإيجابية وال�صاحلة للمواطن الإماراتي

وم��ن �أج��ل ذل��ك �أطلق ميثاق قيم و�سلوكيات املواطنة
الرقمية الإيجابية والذي جاء فيه القيم وال�سلوكيات
التي تعزز من بيئة العامل الرقمي مبا يفر�ض �ضرورة
�إي�صال قيم املجتمع الإم��ارات��ي ال��ذي يتميز بالت�سامح
والتعاي�ش والقيم الإن�سانية النبيلة والتعددية" .من
ج��ان�ب��ه �أع� ��رب م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم�م��د ال �ط��اي��ر الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء وم�ي��اه دبي
ع��ن ت�ق��دي��ره وام�ت�ن��ان��ه ل ��دور ال�شيخة ال��دك �ت��ورة �شما
بنت حممد بن خالد �آل نهيان يف اال�ستثمار يف كفاءات
ال�شباب لتحقيق ر�ؤى اخلم�سني وتعزيز م�شاركتهم
يف مواجهة التحديات احلالية وامل�ستقبلية لتحقيق
التنمية امل�ستدامة واقت�صاد وطني تناف�سي قائم على
املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�ستقبلية.
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ايل ال �ط��اي��ر ن�ع�م��ل ع�ل��ى حت�ق�ي��ق الر�ؤية
اال�ست�شرافية للقيادة الر�شيدة لبناء الإن�سان وتر�سيخ
ثقافة اال�ستدامة يف املجتمع وت�أهيل ال�شباب ليوا�صلوا
م �� �س�يرة ال �ت �ط��ور وال �ت �ن �م �ي��ة ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا الدولة
ان�سجاماً مع حتقيق �أهداف "مئوية االمارات "2071
واال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب الهادفة �إىل تر�سيخ
الثقة يف قدرة جيل امل�ستقبل على القيادة بكفاءة ومهارة
وت�ق��دمي ال�شباب الإم��ارات��ي ك�ن�م��اذج رائ ��دة يف تطبيق
اال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية الطموحة يحذوا
حذوهم ال�شباب يف خمتلف �أنحاء العامل.

كليات التقنية :مليونا �ساعة تطوعية �أجنزها � 30ألف طالب وطالبة
•• �أبوظبي-وام

متكنت كليات التقنية العليا من حتقيق نحو  2مليون
و� 73أل��ف �ساعة تطوعية وخ��دم��ة جمتمعية �أجنزها
ق��راب��ة � 30أل ��ف ط��ال��ب وط��ال �ب��ة وذل ��ك م�ن��ذ اعتماد
الكليات برنامج "العمل التطوعي" يف العام الأكادميي
 2017 - 2016كمتطلب تخرج جلميع طلبتها
بحيث يتوجب على كل طالب عند التخرج �أن يكون قد
�أجن��ز � 100ساعة تطوعية على م��دار �سنوات درا�سته
مما ميثل �إجنازا متميزا للكليات وخا�صة ونحن نحتفل
باليوم العاملي للتطوع ال��ذي يحتفى به يف  5دي�سمرب
من كل عام.
ومب �ن��ا� �س �ب��ة ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي ل �ل �ت �ط��وع  ...ع�ب�ر �سعادة
الربوفي�سور عبداللطيف ال�شام�سي مدير جممع كليات
التقنية العليا عن �سعادته ب��إجن��از طلبة الكليات هذا
الر�صيد من العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية الذي
ي��زداد �سنويا خا�صة �أن العمل التطوعي جت��اوز لدى
الطلبة فكرة كونه متطلب تخرج بل �أ�صبح ج��زءا من
حياتهم و�أن�شطتهم واهتماماتهم والدليل �أن الطلبة
لديهم �أر�صدة مبئات و�آالف ال�ساعات التطوعية �سنويا
ولديهم مبادرات عديدة يف هذا املجال.
وق��ال " �إن�ن��ا بالت�أكيد ونحن ننطلق يف خم�سني عاما
جديدة ن�ؤكد على ر�سوخ قيمنا بل وت�أكيدها يف ثقافتنا
واالبتكار يف تطبيقها فاليوم �شبابنا لديهم مبادرات
و�أف �ك��ار تطوعية ي�سعون م��ن خاللها اىل تعزيز هذا
الن�شاط االن�ساين واملجتمعي وتقدميه ب�أرقى ال�صور
احل�ضارية لينتقل بجهودهم م��ن جيل اىل جيل كما

�أن هذا احل��راك التطوعي ال�سنوي بني طلبة الكليات
ب�ف��روع�ه��ا ال �ـ  16ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة �سي�ساهم يف
االرتقاء مبفهوم العمل التطوعي املت�أ�صل لدينا على
اجلانب االن�ساين اىل تفعليه كقيمة اقت�صادية فهذه
امل�شاركة املجتمعية كما تعك�س ح�ضارة وت�ق��دم ورقي
املجتمعات ،فهي اليوم تدعم اقت�صاديات الدول".
م��ن ج��ان�ب��ه �أو� �ض��ح �أح �م��د امل�ل�ا م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
واحل�ي��اة الطالبية بكليات التقنية العليا �أن برنامج
العمل التطوعي يف الكليات يزداد جناحا عاما بعد عام
ب�إجناز طلبته و�إميانهم بدورهم املجتمعي والإن�ساين
وبتعاون م�ؤ�س�سات املجتمع يف خمتلف �إم��ارات الدولة
والبالغ عددهم اليوم نحو  840من ال�شركاء الذين
ي��دع �م��ون ال�ط�ل�ب��ة ب�ت��وف�ير ف��ر���ص ال �ت �ط��وع واخلدمة
املجتمعية لهم.
و�أ�شار �إىل �أن هذه اجلهود هذا العام تكللت بفوز برنامج
العمل التطوعي يف كليات التقنية العليا بجائزة خليفة
الرتبوية يف دورتها الـ 14للعام � 2021ضمن جمال
التعليم وخدمة املجتمع والذي مثل و�سام فخر للكليات
ولكافة طلبتها الذين �أجن��زوا اليوم �أك�ثر من مليوين
�ساعة تطوعية وخدمة جمتمعية بل و�سارعوا ليكونوا
من املتطوعني يف �إك�سبو  2020فهناك نحو 1500
ط��ال��ب وط��ال�ب��ة م��ن الكليات ال�ي��وم متطوعني يف هذا
احل��دث ال�ع��امل��ي ال��رائ��د منهم نحو  360ت�ط��وع��وا يف
تنظيم احتفاالت التخرج لكليات التقنية العليا التي
�أقيمت يف �إك�سبو على مدار �أربعة �أيام متتالية ودعموا
جن��اح ه��ذه االحتفاالت التي مثلت منا�سبة متميزة يف
م�سرية وتاريخ الكليات لدفعة العام .2021
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اجلروان  :حان الوقت لنعمل �سويا من �أجل �إعالء قيم الت�سامح
•• دكا -وام

�شارك معايل �أحمد بن حممد اجل��روان رئي�س املجل�س
ال�ع��امل��ي للت�سامح وال �� �س�لام ،يف م ��ؤمت��ر ال���س�لام العاملي
بالعا�صمة البنغالد�شية دكا ،وال��ذي يعقد برعاية وزارة
اخل��ارج �ي��ة وال�ب�رمل��ان ال�ب�ن�غ�لادي���ش��ي ،ورع��اي��ة وح�ضور
�شيخة ح�سينة واجد رئي�سة وزراء بنغالدي�ش  ،و�شريين
�شارمني �شودري رئي�سة الربملان البنغالدي�شي ،ونخبة
م��ن ال ��وزراء والربملانيني ورج��ال ال��دي��ن واملفكرين من
حول العامل.

وت��وج��ه اجل ��روان  -يف كلمته خ�لال امل ��ؤمت��ر  -بال�شكر
والتقدير لبنغالدي�ش حكومة و�شعبا على ا�ست�ضافة هذا
امل�ؤمتر العاملي لل�سالم  ،م�شيداً بجهود بنغالدي�ش يف دعم
ن�شر قيم الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم.
وق��ال� " :إن عاملنا يواجه اليوم تهديدات خطرية ومن
واجبنا كمحبني لل�سالم من قادة �سيا�سيني �أو دينيني� ،أو
�أكادمييني ومفكرين ،العمل على مواجهتها ب�شتى ال�سبل
والإمكانيات ومواجهة الفكر املغذي لها ".
و�أك��د �أن املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم يعمل على
حت�ق�ي��ق ه ��ذه الأه� � ��داف م��ن خ�ل�ال �أج �ه��زت��ه املختلفة،

الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم  ،واجلمعية العمومية
للت�سامح وال�سالم ،وقال  " :حان الوقت لنعمل �سوياً من
�أجل �إعالء قيم الت�سامح".
و�أ�ضاف اجل��روان ال بد من العمل على �شراكات جديدة
بني ال��دول واحلكومات ،واملنظمات الدولية والإقليمية
والوطنية والربملانية ،والقيادات واملرجعيات الدينية،
م��ن �أج ��ل حم��و ال �ت �ط��رف ،و�إزال � ��ة ال�ت�ع���ص��ب والتمييز
والكراهية ،ومكافحة الإرهاب بكل �أ�شكاله و�أنواعه ،عرب
ن�شر املفاهيم ال�سليمة للديانات ،وغر�س مبادئ الت�سامح
وال�سالم يف جمتمعاتنا.

مفو�ض عام الأرجنتني لـ« وام» :م�شاركتنا يف �إك�سبو  2020دبي ت�ؤكد حر�صنا على تعزيز عالقاتنا القوية مع الإمارات
•• دبي-وام

�أك ��د خ ��وان �أو� �س��ان��دي �ف��ارا���س ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��وك��ال��ة الأرجنتينية
لال�ستثمار والتجارة الدولية املفو�ض العام لبالده يف �إك�سبو  2020دبي
�أن م�شاركة الأرجنتني يف "�إك�سبو  2020دبي" ت�ؤكد حر�صها على موا�صلة
تعزيز العالقات الثنائية القوية التي تربطها مع دولة الإمارات ال�شريك
التجاري الرئي�سي لها يف ال�شرق الأو�سط .
و�أ�ضاف  ":نعمل خالل م�شاركتنا يف احل��دث ال��دويل على �إب��راز �إمكانات
النمو املرتفعة للمنتجات الغذائية والزراعية الأرجنتينية يف الإمارات مع
مراعاة احلاجة �إىل تنويع التجارة الثنائية بني البلدين ال�صديقني".
وق��ال يف ح��وار م��ع وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" �إن جهود دول��ة الإم ��ارات
ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020دب��ي ا�ستثنائية ونفخر بدعمنا لهذه اجلهود
ومب�شاركتنا يف هذا احلدث الدويل الهام �ضمن  192دولة من حول العامل

وال��ذي ي�شكل من�صة عاملية ملهمة ملواجهة التحديات العاملية الراهنة
وامل�ستقبلية مبا ي�سهم يف تعزيز جودة احلياة عامليا.
وحول دور الإمارات يف تعزيز التعاون الدويل مع ا�ست�ضافة �إك�سبو 2020
دبي ..قال خوان �أو�سانديفارا�س �إن الإمارات تلعب دوراً ا�ستثنائياُ يف تعزيز
التعاون الدويل وهو الأمر الذي تقدره الأرجنتني �إذ ي�ؤكد تنظيم �إك�سبو
 2020دبي يف ظل الظروف اال�ستثنائية احلالية التي مير بها العامل
قدرة الإم��ارات على تنظيم الفعاليات العاملية ب�شكل متميز بالإ�ضافة �إىل
التزامها بدعم توا�صل العقول وال��ر�ؤى بني الدول املختلفة للتو�صل �إىل
حلول �إبداعية للتحديات العاملية.
وعن دور �إك�سبو  2020دبي يف دفع اجلهود ال�ستئناف الن�شاط الدويل..
�أ�ضاف � " :أن ب�لاده ت�شعر بالتفا�ؤل حيال امل�ستقبل وتعتقد �أن ه��ذه هي
الطريقة املثلى لال�ستعداد للم�ستقبل  .ولذلك فقد دعمنا جهود دولة
الإم��ارات ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020دبي حيث نثق يف قدرة الإم��ارات على

تعزيز احلوار بني متخذي القرار واملواطنني ورواد الأعمال من كافة �أنحاء
العامل يف هذا احلدث الدويل لعودة الن�شاط االقت�صادي العاملي ".
و�أو��ض��ح خ��وان �أو�سانديفارا�س � " :أن �أه��م حم��اور م�شاركة الأرجنتني يف
�إك�سبو  2020دبي تتمثل يف الرتويج لثقافتنا ومنتجاتنا وخدماتنا والتي
ترتكز على التكنولوجيا احلديثة و�إبداع وموهبة �شعبنا بالإ�ضافة �إىل تنوع
الطبيعة وامل��وارد الطبيعية يف الأرجنتني .ون�ستهدف خالل م�شاركتنا يف
احلدث الدويل تعزيز ال�صورة الإيجابية للأرجنتني على ال�صعيد العاملي
ون�شر قيمنا من خالل �إطالع الزوار على املنتجات املتنوعة التي نقدمها يف
جماالت ال�سياحة والإنتاج والثقافة والتكنولوجيا واخلدمات".
وعن �أهم عنا�صر اجلذب التي يتمتع بها جناح الأرجنتني يف �إك�سبو 2020
دبي  ..قال �إن ب�لاده ت�شارك بجناح م�ساحته  314م� ً
ترا مرب ًعا م�صم ًما
لتحقيق �أق�صى ق��در من الراحة والتجربة احل�سية للزائر ال��ذي يحمل
�شعار "عامل من الفر�ص".

حممد بن هادي احل�سيني يزور جناح �أوكرانيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

زار م � �ع� ��ايل حم� �م ��د ب � ��ن ه � ��ادي
احل�سيني وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة ،جناح جمهورية �أوكرانيا
يف م�ن�ط�ق��ة "الفر�ص" مبعر�ض
�إك�سبو  2020دبي ،والذي يحمل
��ش�ع��ار "�أوكرانيا ال��ذك �ي��ة :و�صل
النقاط".

و�أك��د معاليه على �أهمية احلدث
ال �ع��امل��ي كتجمع ي�سهم يف تعزيز
رواب��ط التعاون والعمل امل�شرتك
يف �شتى املجاالت ،ف� ً
ضال عن تبادل
اخل� �ب��رات ال �ت��ي ت���س�م��ح بتحفيز
ال�ع�ق��ول امل�ب��دع��ة وت���س��ري��ع وترية
االبتكار الهادف �إىل خري الب�شرية
يف كافة �أرجاء العامل.
و�أ�شار �إىل وج��ود جمموعة كبرية

م��ن االب �ت �ك��ارات والأف� �ك ��ار النرية
ال � � �ق � ��ادرة ع� �ل ��ى ر�� �س ��م م�ستقبل
�أف�ضل ل�شعوب ال�ع��امل ،الف�ت�اً �إىل
�أن الأج �ن �ح ��ة امل �� �ش��ارك��ة تعر�ض
�أف �� �ض��ل م ��ا ت��و��ص�ل��ت �إل �ي ��ه دولها
يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت وال �ع �ل��وم ما
يوفر فر�صاً ال ح�صر لها للتعاون
امل� ��ايل واالق �ت �� �ص��ادي والتجاري،
عالوة على التعاون العلمي .و�أكد

معايل وزي��ر دول��ة لل�ش�ؤون املالية
�أن الإم� � � ��ارات ت �ق��دم ل �ل �ع��امل من
خ�ل�ال ال � ��دورة احل��ال �ي��ة للحدث
فر�صة كبرية لر�سم م�سار التغيري
الإيجابي وفتح �آفاق رحبة للتعاون
خالل املرحلة املقبلة والتي حتتاج
�إىل ت�ضافر جهود الدول وال�شعوب
ل�صياغة واق��ع عاملي �أك�ثر �إ�شراقاً
وم�ستقبل يحمل اخل�ي�ر والأم ��ل

للأجيال احلالية وامل�ستقبلية.
وخالل الزيارة ،تعرف معاليه على
ثقافة وتراث وحياة �شعب �أوكرانيا
ف� ً
ضال عن �أه��م االخ�تراع��ات مثل
ال���س�ت��ائ��ر ال���ش�م���س�ي��ة ال �ت��ي تولد
ال �ط��اق��ة ،وال ��دراج ��ة الكهربائية
التي ميكنها ال�سفر مل�سافة 380
ك�ل��م دون احل��اج��ة لإع � ��ادة �شحن
البطارية.

و�أ�ضاف �أنه يتم عر�ض حمتوى �سمعي ب�صري  360درجة للزوار ليختربوا
ب�ك��ل ح��وا��س�ه��م الطبيعة اخل�لاب��ة واجل �م��ال امل��ذه��ل مل�ن��اظ��ره��ا الطبيعية
"�شالالت �إجوازو وجبال الأنديز والأرا�ضي الرطبة يف �إيبريا" بالإ�ضافة
�إىل ثروتنا الثقافية الهائلة و�إمكاناتها الهائلة يف الأع �م��ال التجارية
الزراعية والطاقات املتجددة والعلوم والتكنولوجيا.

احلفاظ على الرتاث م�س�ؤولية وطنية والفرق ال�شعبية تزين �إك�سبو 2020

•• �إك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

رحالت �سياحية افرتا�ضية لزائري جناح غينيا بت�ساو يف �إك�سبو 2020
•• �إك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

متكن ج�ن��اح غينيا بت�ساو م��ن ج��ذب جمهور
�إك�سبو  2020مبقتنايته املتنوعة وت�صميمه
النوعي ،حيث ي�ستقبل اجلناح زواره بردهة
وا�سعة و�ضعت فيها مناذج من مقتنيات الدولة
وثقافتها ،ومن هذه الردهة مت تق�سيم اجلناح
�إىل غ��رف كل منها يحتوي على مو�ضوعات
تبني تاريخ الدولة وعاداتها وتقاليدها و�أهم
احلرف اليدوية وال�صناعات احلرفية ،وقدم
اجل �ن��اح ل�ل�ج�م�ه��ور وج �ب��ة ث�ق��اف�ي��ة و�سياحية
يف �صورة �إبداعية من خ�لال �شا�شات عر�ض
وجداريات مبثابة ج�سر للمعرفة والثقافة.
واتخذ جناح غينيا بت�ساو �شعاراً له م�ستمد
م ��ن رح �ل��ة ال �ت ��اري ��خ وال �ت ��راث ع�ب�ر �أن� �ه ��اره
امل �ت �ع��ددة وال �ت��ى ت��زي��د ع��ن �أل ��ف ن �ه��ر ،ويقع
اجلناح يف منطقة الفر�ص حيث بلدان العامل
العربي والأوروب��ي ،وقد �ضم اجلناح جدارية
ك�ب�يرة اح�ت��وت على وج��وه م��ن غينيا بت�ساو
لتج�سد روح ال�ضيافة والبهجة واالبت�سامة
ال �ت��ى ت�ظ�ه��ر ع �ل��ى ال ��وج ��وه ،وك ��أن �ه��ا حتاكي
الزمن وتقف يف �شموخ لتحقيق امل�ستحيل مبا
متتلكه من �إب��داع و�إبتكار ملواجهة التحديات
وت��ذل�ي��ل ال���ص�ع��اب م��ن �أج ��ل حت�ق�ي��ق اخلطة
اال�سرتاتيجية ال��داع�م��ة للتنمية امل�ستدامة
والتطوير امل�ستمر من خالل الأيدي العاملة
واال�ستثمار يف الإن�سان.

كما ي�ضم جناح غينا بت�ساو يف �أك�سبو 2020
دب ��ي ،ال �ع��دي��د م��ن امل �ح �ط��ات احل �ي��وي��ة التى
ت�ع�بر ع��ن اجل��وان��ب الأ��س��ا��س�ي��ة يف املجتمع،
ففي غرفة وا�سعة حتتوي على ج��زء للفنون
يعرب عن نحت املج�سمات الدالة على التاريخ
على �شكل طيور وب�شر وحيوانات ،وخ�ص�صت
نقطة املنت�صف مل �خ��روط ع�ل��ى �شكل مكتبة
ا�سطوانية ذات �أرف��ف و�ضع عليها الكثري من
ال�ل�أل �ع��اب املج�سمة ل�ل��رج��ل الأخ �� �ض��ر وبات
مان وعدد من ق�ص�ص الأطفال امللونة والتى
حتاكي الطبيعة والت�ضاري�س املختلفة ،وبرزت
�أي�ضا يف هذا اجلانب جم�سمات م�صنوعة من
البال�ستك حليوانات خمتلفة ت�شكل جزء من
احل �ي��اة ال�بري��ة وال�ب�ي�ئ��ة ال���ص�ح��راوي��ة ،وهذا

والتقاليد والتاريخ والثقافة يف �صورة البوم
متناثر ومتعدد امل��راح��ل وال�ت��درج التدريجي
للتاريخ ،كما تقدم �صور ملناظر طبيعية للحياة
الربية يف �أفريقيا ور�ؤية الدولة وطموحاتها،
ويف ه��ذه الغرفة م��ن اجل�ن��اح يعر�ض �أجيال
من املو�سيقيني ورواة الق�ص�ص والراق�صني
على �إيقاعات خا�صة �ضمن الفلكلور املحلي
للدولة ،كما مل تغفل اجلانب ال�صناعي الذي
يقوم على ح�صاد املك�سرات وت�صديرها جلميع
�أنحاء العامل ،وكان لل�سياحة ن�صيب يف العر�ض
حيث وفر اجلناح رحالت �سياحية افرتا�ضية
للزائرين ليكت�شفو احلياة الطبيعية والربية
والبيئات املختلفة .وينتهي زائ��ر جناح غينيا
املكان خ�ص�ص جلذب الأطفال الذين يوفدون بت�ساو يف �أك�سبو  2020باكت�شاف احلرف
مع زويهم لزيارة اجلناح ،وذلك بهدف تر�سيخ اليدوية وال�صناعات احلرفية التى تعد من
ال�صورة الذهنية يف عقول الأطفال وتقدمي الرتاث الذي حتر�ص الدولة على ا�ستمراره،
لهم ذكرى طيبة من خالل اجلناح.
وذل � ��ك م ��ن اخل� ��ام� ��ات امل �ح �ل �ي��ة والأقم�شة
وا� �س �ت �ع��ر���ض ج �ن��اح غ�ي�ن�ي��ا ب�ت���س��او يف اك�سبو املزخرفة ،كما ا�ستعر�ض اجلناح �أهم املنتجات
 2020جدارية ملفتة للنظر وجاذبة للزوار ال��زراع�ي��ة يف غينيا بت�ساو وه��ى الأرز والذرة
ت�ضم �صور وج��وه من مواطني غينيا بت�ساو البي�ضاء والفول ال�سوداين والقطن واخل�شب
منهم الأط �ف��ال �أث �ن��اء اللعب وال�ل�ه��و واملرح ،والأ��س�م��اك وال �ب�لاذر الأم��ري�ك��ي ال��ذي يعترب
وم�شاهد اخرى ملناطق متفرقة تدعو الزوار من �أهم ال�صادرات ،فجناح غينيا بت�ساو منجم
ل��زي��ارت�ه��ا يف ج ��واالت �سياحية ،وغ�يره��ا من م��ن املقتنيات التاريخية وع��امل م��ن الرتاث
ال�صور املعربة عن التعليم وكيفية الدرا�سة والثقافة والنماذج املنحوتة من البيئة التى
والإملام بالعلم وجوانبه ،ومل تغفل هذه ال�صور ت�شكل عامل يوحي باحليوية واحلياة والتطور
العادات والتقاليد يف ا�ستقبال املواليد وكيفية امل�ستمر يف ظل وج��ود التكنولوجيا ومواكبة
تربيتهم ،ل�ق��د ق��دم��ت ه��ذه ال���ص��ور العادات الع�صر احلديث .
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�أك��د ال�شاعر حمدان الفالحي رئي�س فرقة الفالحي
للعيالة ،ب��أن دول��ة الإم��ارات حتر�ص على دعم الفنون
ال�شعبية وذل��ك ب�ه��دف احل�ف��اظ على ال�ت�راث وتعزيز
دورها يف ترجمة الهوية الوطنية وهذا وا�ضح بوجودنا
يف جناح �صميم الذي يدعم الفنون واحلرف ال�شعبية،
فنجدها حا�ضرة بقوة يف املحافل الوطنية والفعاليات
الدولية ،م�شرياً �إىل �أن الفنون والثقافة تعك�س هوية
املجتمع وتر�سخ مفهوم الفن واملو�سيقى يف ظل التغيري
ال ��ذي ن ��راه يف ع�ل��ى ال���س��اح��ة الفنية م��ن م�ت�غ�يرات يف
الكلمة والأحل��ان ،لكن �ستظل الفرق ال�شعبية ملتزمة
ب��دوره��ا املجتمعي وت��داول��ه ب�ين الأج �ي��ال لأن��ه يعترب
مرتبط بتاريخ الأباء والأجداد.
وع ��ن ت��اري��خ رق���ص��ة ال�ع�ي��ال��ة �أو� �ض��ح ال���ش��اع��ر حمدان
الفالحي �أن الرق�صات الفنية مل تكن جم��رد فلكلور
�شعبي للأفراح فقط و�إمن��ا كانت فرقة احلربية تقوم
ب��دوره��ا امل �ن��وط ب�ه��ا ق�ب��ل ال �ف �ت��وح واحل � ��روب كجانب
حما�سي وحمفز للجنود ،وبعد الن�صر وال�ع��ودة تقوم
ف��رق��ة العيالة بالتعبري ع��ن البهجة وال�ف��رح��ة و�سط
�أج ��واء م��ن ال�سعادة لتحقيق الن�صر ،وف��رق��ة العيالة
ت�ضم �أعداد كبرية من الراق�صني باخليزران ي�صل عدد
الفرقة من � 50إىل � 75شخ�ص يق�سموا على �صفني
يرتاق�صوا على �إي�ق��اع��ات خا�صة م�ستمرة �إىل احلني
وتنتقل عرب الأجيال بنف�س الطريقة ،وغالباً ت�ستعني
ب�ه��ذه ال��رق���ص��ات يف الأع��را���س وامل�ح��اف��ل واملهرجانات
الوطنية.
و�أف��اد ال�شاعر ح�م��دان ال�ف�لاح ب ��أن ال��دول��ة تدعم هذه

الفنون دعماً غري حمدود ،وت�شجع ال�شباب على مزاولة
ه��ذه الفنون حفاظاً على ال�ت�راث ،ويعترب ه��ذا الفن
م�ت��وارث وموهبة يزاولها الأط�ف��ال وم��ع م��رور الوقت
ين�ضم �إىل فرقة ح�سب ميوله لها ،فاملوهبة هي املحرك
ال��رئ�ي���س��ي وب��دون �ه��ا ال مي�ك��ن ا� �س �ت �م��رار ه ��ذه الفنون
ال�شعبية.
وم��ن جانبه �أ��ش��ار �سعيد جمعة اجل��اب��ري ب ��أن الفنون
ال�شعبية حا�ضرة بقوة يف �أك�سبو  ، 2020و�أن��ه تعلم
الإقاع من �أجداده ومنى موهبته مع الوقت بل حر�ص
على �أن يتميز فيها ويكون ممن يجيدون العزف ،وهذا
يتطلب الكثري من املوهبة واالطالع الدائم واملمار�سة
التى بدورها تطور من الذات وت�ؤ�صل لهذا الفن ،ثم �أن
االن�ضمام لفرقة ومزاولة املوهبة ب�شكل احرتايف ي�سهم
يف بقاء ال�تراث واحلفاظ عليه ،وم�شاركتنا يف �أك�سبو
 2020فخر لنا ودعم للهوية الوطنية التى يكت�شفها
اجلمهور من جميع �أنحاء العامل.
و�أ� �ض��اف �أح�م��د ط��ال��ب اجل��اب��ري م��ن ف��رق��ة الفالحي
للعيالة على �آلة الإق��اع ،ب�أنه �سعيد بتواجده يف �أك�سبو
 2020و�أنها فر�صة عظيمة لعر�ض فنوننا الرتاثية
على العامل من خالل هذه امل�شاركة التى بدورها تبني
م��دى مت�سك ال�شباب مبوهبتهمم التى تعلموها من
ال�سلف ،و�أن��ه مل يتعلمها يف اماكن �أكادميية بل نقلت
ال متيماً
عرب الأجيال ال�سابقة ومنت فيه منذ كان طف ً
بهذه الآلة التى ا�ستهوته و�صار حمرتفاً عليها ،و�أ�شار
�إىل �أن الإي �ق��اع مل يتغري لكن م��ن املمكن �أن يزيد يف
ال�سرعة قليال لكنه حمتفظ بالرمت الطبيعي للنغم
وم�صحوب ببع�ض الأه��ازي��ج الفلكلورية املعروفة بني
املجتمع.

وفد �أردين يزور املدينة امل�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

زار زاهر القطارنة �أمني عام وزارة اال�ستثمار املفو�ض
العام الأردين يف �إك�سبو  2020دبي املدينة امل�ستدامة يف
دبي �أول جمتمع م�ستدام بالكامل �ضمن فئته مبنطقة
ال�شرق الأو�سط يرافقه ال�سيد نادر ال�سحيم امل�ست�شار
االقت�صادي ب�سفارة اململكة الأردنية لدى الدولة نائب
املفو�ض العام الأردين لإك�سبو . 2020
والتقى الوفد مع املهند�س فار�س �سعيد رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة "داميوند ديفلوبرز"  -امل�ط��ور العقاري
مل�شروع املدينة امل�ستدامة ..بح�ضور فريق العمل الإداري
ب��امل��دي�ن��ة .وب�ح��ث اجل��ان �ب��ان �سبل ال �ت �ع��اون امل�ستقبلي
و�إم �ك��ان ا�ستن�ساخ من��وذج املدينة امل�ستدامة وتطبيقه
يف الأردن �إ�ضافة �إىل اتفاق الطرفني على عر�ض هذا

النموذج الناجح مل��دن امل�ستقبل اخلالية م��ن الكربون
يف اجل�ن��اح الأردين خ�لال �إك�سبو  2020دب��ي �ضمن
فعاليات �أ�سبوع اال�ستدامة ذل��ك �أن املدينة امل�ستدامة
حت �ظ��ى ب �ت �ق��دي��ر واع �ت ��راف ع��امل �ي�ين ب�ف���ض��ل حلولها
امل�ستدامة وقدرتها على االكتفاء الذاتي والتكيف مع
متغريات امل�ستقبل .و�شملت ال��زي��ارة جولة يف مرافق
امل�شروع تع ّرف خاللها الوفد على ما يقدمه من حلول
م�ستدامة تتبناها املدينة بهدف �إنتاج الطاقة النظيفة
وت�شجيع الزراعة املحلية و�إعادة تدوير النفايات واملياه
وت�شغيل و�سائل نقل نظيفة وم�ستدامة .واطلع الوفد
على مرافق امل�شروع املتنوعة منها "قرية �سند" التي
تعد �أكرب مركز لإعادة ت�أهيل �أ�صحاب الهمم يف املنطقة
ومعهد "�سي �إن�ستيتيوت" �أول مبنى خالٍ من الكربون
على م�ستوى العامل.
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كوريا اجلنوبية ت�سجل � 3إ�صابات باملتحور �أوميكرون

�أو�سنت  :العمليات الع�سكرية ال�صينية قرب تايوان «مترين»
•• وا�شنطن�-أ ف ب
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وب ��ال �ن �� �س �ب ��ة مل � � ��اري دوم � ��ول �ي��ن،
الدبلوما�سية ال�سابقة ،والباحثة،
وم��دي��رة برنامج �أوروب ��ا الوا�سعة
يف امل�ج�ل����س الأوروب � � ��ي للعالقات
اخل��ارج �ي��ة ،ف � ��إن ال���ض�غ��ط الذي
مت��ار� �س��ه رو� �س �ي��ا ع �ل��ى �أوك ��ران �ي ��ا
يهدف ،من بني �أم��ور �أخ��رى� ،إىل
اختبار ردود الفعل الغربية.
*ح� ّذر وزي��ر اخلارجية الرو�سي
�سريجي الف ��روف ،اخلمي�س ،من
ع��ودة “�سيناريو كابو�س املواجهة
الع�سكرية” مع �أوكرانيا ...بر�أيك
كيف �سيرتجم الغرب رد فعله يف
�صورة ال�صراع؟
 يف حت ��ذي ��ره� ،أ�� �ش ��ار �سريجيالف��روف �إىل �أن الهجوم لن ي�أتي
من اجلانب الرو�سي .ومع ذلك ،يف
حال حدوث نزاع رو�سي �أوكراين،
ف ��إن معرفة م��ن �سيبد�أ بالهجوم
�سيكون له ت�أثري كبري على كيفية
ت�خ�ط�ي��ط ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة للرد
عليه� ،أي :هل هو اعتداء رو�سي� ،أم
رد فعل رو�سي على عمل ع�سكري
من قبل �أوكرانيا؟ �ست�ؤثر الإجابة
على هذا ال�س�ؤال ب�شكل كبري على
املناق�شات وال �ق��رارات التي ميكن
اتخاذها بعد ذلك.
�إذا ب��د�أت رو�سيا ال�ه�ج��وم ،فمن
امل��رج��ح �أن ي��زي��د م��ن اح�ت�م��ال رد
ف �ع��ل غ ��رب ��ي .وم� ��ع ذل � ��ك ،فلي�س
م ��ن امل� ��ؤك ��د �أن ال� � ��دول الغربية
��س�ت�ق��رر اال� �ش �ت �ب��اك ع���س�ك��ر ًي��ا �إىل
ج��ان��ب �أوك��ران �ي��ا� .سيكون �إر�سال
قوات �إىل �أوكرانيا ملواجهة هجوم
رو�سي ق��را ًرا �صع ًبا ،وال �أعتقد �أن
�أي �شخ�ص يريد التفكري يف هذه
الفر�ضية .لكن يجب علينا جمي ًعا
�أن ن �ظ��ل ح ��ذري ��ن ،لأن الهجوم

�أع �ل��ن وزي ��ر ال��دف��اع الأم�ي�رك ��ي ل��وي��د �أو� �س�ت�ن �أ ّن العمليّات
الع�سكريّة ال�صينيّة الوا�سعة النطاق التي ُن� ّف��ذت يف الآونة
الأخرية قرب تايوان تبدو وك�أ ّنها “مترين” ،جمدّدا التعبري
عن دعم وا�شنطن القويّ لهذه اجلزيرة.
ويف خطاب خ�صّ �ص ج��زءا كبريا منه للحديث عن جمموعة
التحدّيات التي تمُ ّثلها بكني� ،أ ّكد �أو�سنت �أ ّن الواليات املتحدة
تبقى ملتزمة دعم “قدرة تايوان على الدفاع عن نف�سها».
ويف حديثه خالل منتدى للدفاع الوطني ُن ّظم يف مكتبة ريغان
الرئا�سيّة يف �سيمي فايل بكاليفورنيا� ،شدّد وزير الدفاع على
“االختالفات احلقيقيّة على �صعيدَي امل�صالح والقيَم” بني

وا�شنطن وال�صني ،وقال ّ
“لكن ما يه ّم هو الطريقة التي ُندير
بها” هذه امل�صالح والقيَم .ن ّفذ اجلي�ش ال�صيني خالل الأ�شهر
الأخرية �سل�سلة عمليّات ع�سكريّة ،بحريّة وجوّية ،ت ّت�سم بطابع
ع��دواين متزايد قرب تايوان التي تعتربها ال�صني ج��زءا من
�أرا��ض�ي�ه��ا .وي��رجّ ��ح حم� ّل�ل��ون �أن ت�ك��ون بكني راغ�ب��ة يف اختبار
الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف عامه الأوّل يف املن�صب.
وق��ال �أو� �س�تن �إ ّن ال�صني ه��ي ال �ق �وّة ال��وح�ي��دة ال �ق��ادرة حاليّا
على ا�ستخدام “قوّتها االقت�صاديّة والدبلوما�سيّة والع�سكريّة
وال �ت �ك �ن��ول��وج � ّي��ة لإط �ل��اق حت� � ّد دائ� ��م ل �ن �ظ��ام دو ّ
يل م�ستق ّر
ومنفتح” .واعترب �أ ّن القادة ال�صينيّني “عبرّ وا ب�شكل �أكرث
�صراحة عن عدم ر�ضاهم عن النظام املُهيمن وعن رغبتهم يف
حرمان الواليات املتحدة من دورها” القيادي على ال�صعيد

العامليّ .
لكن وزي��ر الدفاع الأم�يرك��ي �شدّد جم�دّدا على “�أ ّننا
ال نبحث عن مواجهة �أو �صراع نحن ال نبحث عن حرب باردة
جديدة �أو عامل مق�سّ م �إىل كتل جامدة».
و�أ ّكد �أ ّن الواليات املتحدة �ستعمل ،يف مواجهة التحدّي ال�صيني،
على تعميق عالقاتها مع الدول ال�صديقة يف املنطقة ،ال �سيّما
عرب مناورات ع�سكريّة م�شرتكة.
وتابع �أو�سنت “�سنبقى خمل�صني ل�سيا�ستنا املتمثلة بال�صني
الواحدة ،ولاللتزامات املقطوعة لدعم قدرة تايوان على الدفاع
عن نف�سها ،مع احلفاظ على قدرتنا على مقاومة �أيّ ا�ستخدام
للقوّة من �ش�أنه تعري�ض �سالمة �شعب تايوان للخطر».
وت�ع�ت�بر ح�ك��وم��ة ال���ص�ين ال�شيوعية ت��اي��وان مقاطعة يتعينّ
توحيدها مع الرب الرئي�سي ،بالقوّة �إذا لزم الأمر.

•• الفجر -خرية ال�شيباين
الأ���س��و�أ غ�ير م���ؤك��د �أب���دً ا ،لكن ت�صاعد التوتر
بني رو�سيا و�أوكرانيا حقيقي ج��دً ا .يف الأ�سابيع
الأخ�يرة ،وقد �صل �إىل م�ستوى جديد حيث تتهم
كييف مو�سكو بن�شر حوايل � 115ألف جندي على
احل��دود بني البلدين ،مما يثري املخاوف من وقوع
هجوم .يف لقاء مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي
الفروف يوم اخلمي�س املا�ضي جدّ د وزير اخلارجية
الأمريكي �أنطوين بلينكني خماوفه ،قائال �إنه “قلق
للغاية ب�ش�أن خطط رو�سيا ملزيد من العدوان على
�أوكرانيا”.

الناتو لن يتدخل وفق البند اخلام�س

•• �سول-رويرتز

قالت الوكالة الكورية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها �أم�س الأحد �إنها
�سجلت ث�لاث �إ�صابات جديدة ب�ساللة �أوم�ي�ك��رون املتحورة من فريو�س
كورونا ،لريتفع بذلك �إجمايل عدد الإ�صابات امل�ؤكدة حتى الآن �إىل .12
و�سجلت كوريا اجلنوبية � 5128إ�صابة جديدة بكوفيد 19-ال�سبت ،يف
انخفا�ض طفيف بعدما �شهدت ح�صيلة يومية قيا�سية بلغت  5325يف
اليوم ال�سابق.
وبلغ جمموع الإ�صابات يف البالد حتى الآن  473034بينها  3852حالة
وفاة .واعتبارا من اليوم االثنني� ،سيتعني على الأ�شخا�ص الذين يزورون
 14نوعا من الأماكن العامة ،مبا يف ذلك �أماكن ال�ضيافة والرتفيه� ،إظهار
بطاقة التطعيم اخلا�صة بهم� ،إذ تعمل احلكومة على و�ضع خطة لتقليل
خماطر انت�شار العدوى.

اخل�سارة ال�سيا�سية الداخلية لبوتني واردة

يف �صورة اندالع النزاع:

رو�سيا �-أوكرانيا :التدخل الع�سكري الغربي غري م�ؤكد!...
يهدف ال�ضغط �إىل جعل الأوكرانيني ي�شككون يف دعم الغرب لهم
احلفاظ على �سيطرة رو�سية على الأرا�ضي ال ميكن ا�ستبعاد ت�صعيد ع�سكري على احلدود
الأوكرانية يتطلب ا�ستثما ًرا ع�سكر ًيا كب ًريا للغاية الرو�ســـية الأوكرانيـــة على املــدى املتو�ســط
ال��ذي ت�شنه رو�سيا �سيكون حد ًثا
مه ًما بحيث ال ميكن ا�ستبعاد �أنه
��س�ي��ؤدي �إىل رغ�ب��ة يف رد ع�سكري
من جانب بع�ض الدول الغربية.
*� �س �ب��ق �أن �أج ��ري ��ت م� �ن ��اورات
ع�سكرية م�شرتكة ب�ين �أوكرانيا
وح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي .م ��اذا
�سيكون رد فعل احللف الأطل�سي
يف حال هجوم رو�سي؟
 يف خ� �ت ��ام اج� �ت� �م ��اع ل� �ل ��دولالأع�ضاء� ،أعلن الناتو ،الثالثاء،
�أن “�أي ع��دوان رو��س��ي م�ستقبلي
� �ض��د �أوك� ��ران � �ي� ��ا � �س �ي �ك��ون باهظ
ال� �ث� �م ��ن ،و�� �س� �ت� �ك ��ون ل� ��ه ع ��واق ��ب
� �س �ي��ا� �س �ي��ة واق �ت �� �ص��ادي��ة خطرية
ع�ل��ى رو�سيا” .وم ��ع ذل ��ك ،يجب
�أن يكون مفهوماً �أن تفعيل املادة
 5م��ن م�ع��اه��دة ��ش�م��ال الأطل�سي
التي تن�ص على �أن الهجوم على�أحد �أع�ضاء احللف ي�شكل هجومًا
على جميع الأع�ضاء الآخرين -لن
يكون ممك ًنا ،لأن �أوكرانيا لي�ست
ج��ز ًء م��ن حلف ال�ن��ات��و .وبالتايل،

ف ��إن �أي رد فعل ع�سكري حمتمل
�سيكون ،يف كل االحوال ،خارج �إطار
هذه املعاهدة.
و� �س �ي �ف�ت�ر� ��ض وج � � ��ود �إج� �م ��اع
ب�ين ج�م�ي��ع �أع �� �ض��اء احل �ل��ف حول
ه ��ذه امل �� �س ��أل��ة ...ب �ل��وغ ذل ��ك لي�س
م�ستحيال ،ول�ك��ن م��ن ال�صعب يف
هذه املرحلة حتديد ما �إذا كان مثل
ه��ذا الإج �م��اع �سيوجد .والأرج ��ح،
ان رد ف�ع��ل ��س�ي�ت�م� ّث��ل يف عقوبات
اقت�صادية و�سيا�سية قا�سية للغاية
�ضد رو�سيا .وال ي�ستبعد �أن ترى
بع�ض ال��دول �ضرورة تقدمي دعم
ع���س�ك��ري لأوك ��ران �ي ��ا ،ع�ل��ى الأق ��ل
ب�شكل رم ��زي .والأرج � ��ح� ،أن هذا
الدعم الع�سكري �سي�أتي من خالل
ال �ت ��دري ��ب و�إم� � � � ��دادات الأ�سلحة
واملعدات ،لكن دون تدخل ع�سكري
مبا�شر.
*عام  ،2014ا�ستبعد الغرب �أي
تدخل ع�سكري يف �أوكرانيا ...
 فعال ،ومع ذلك ،جتدر الإ�شارة�إىل �أننا كنا عام  ،2014يف و�ضع

جنود رو�س ي�شاركون يف مترين �إنزال برمائي على �ساحل البحر الأ�سود بالقرب من �سل�سلة جبال �أوبوك  ،القرم
•• وا�شنطن-وكاالت

ذك��ر القا�ضي وال�ن��ائ��ب ال�سابق تيد ب��و �أن ك�ث�يراً م��ن زم�لائ��ه ال�ن��واب م��ا عادوا
م�صدقني لفكرة �أن النظام الإيراين �سيغري �سلوكه مبفرده.
ور�أى يف مقال مبجلة “نيوزويك” �أن مفاو�ضات �إع��ادة �إحياء االتفاق النووي
ا�ست�ؤنفت يف فيينا على الرغم من زي��ادة �إي��ران ن�شاطاتها اخلبيثة م�ؤخراً .لقد
احتجزت ط�ه��ران ال�شهر املا�ضي ناقلة نفطية يف خليج عمان وق��ادت تدريبات
ع�سكرية �شاملة م�ستعر�ضة �أ�صو ًال ع�سكرية خمتلفة مبا فيها م�سيرّات انتحارية
مثل تلك التي ا�س ُتخدمت يف حماولة اغتيال رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى
الكاظمي.
وم ��ؤخ��راً ،تفاخر الرئي�س اجل��دي��د ملنظمة ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة الإي��ران�ي��ة حممد
�إ�سالمي ب�أن بالده متتعت مبخزونات من اليورانيوم العايل التخ�صيب �أكرب من
تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تقريرها الف�صلي الأخري .لقد عني
الرئي�س الإيراين ابراهيم رئي�سي �إ�سالمي يف من�صبه على �أ�سا�س �أنه �سي�ستعدي
اخل�صوم الغربيني ويقو�ض االت�ف��اق ال�ن��ووي .ولي�س �إ�سالمي �سوى واح��د من

خمتلف متامًا ،لأن درجة التقارب
ب�ي�ن �أوك ��ران� �ي ��ا وال� � ��دول الغربية
كانت �أق��ل �أهمية بكثري .واليوم،
العالقات مع �أوكرانيا �أكرث كثافة،
ومت و�ضع تعاون ع�سكري :اململكة
املتحدة وك�ن��دا ،على �سبيل املثال،
ن�شطتان للغاية يف جمال التدريب
ال�ع���س�ك��ري ،وت��رك�ي��ا ن�شطة � ً
أي�ضا
على امل�ستوى الع�سكري ال�صناعي،
ل��ذا ف ��إن حقيقة ا�ستبعاد التدخل
ال�ع���س�ك��ري ع ��ام  2014ال تعني
ب��ال���ض��رورة �أن��ه �سيكون ه��و نف�سه
اليوم.
*هل �أن ت�صعيد بوتني ل�ضغوطه
على �أوكرانيا يف الأ�سابيع الأخرية،
طريقة الختبار رد الفعل الغربي؟
 ع �ل��ى الإط � �ل ��اق� .أع �ت �ق��د �أنح���س��اب��ات ال��رو���س ه��ي �أن الغرب
ل��ن يذهب �إىل ح��د دع��م �أوكرانيا
ع �� �س �ك��ر ًي��ا ،وب ��ال �ت ��ايل �ستحتفظ
م��و��س�ك��و ب�أ�سبقية ع�سكرية على
ك�ي�ي��ف يف ح ��ال ن���ش��وب � �ص��راع .يف
النهاية ،يع ّد هذا ال�ضغط و�سيلة

ت�����ف�����ع�����ي�����ل
امل������ادة  5من
معاهدة �شمال
الأط��ل�����س��ي لن
ي��ك��ون ممك ًنا،
لأن �أوكرانيا
لي�ست ج���ز ًءا
منحلفالناتو

جل�ع��ل الأوك��ران �ي�ي�ن ي���ش� ّك�ك��ون يف
دع ��م ال� �غ ��رب� :إظ� �ه ��ار �أن ال ��دول
ال �غ��رب �ي��ة � �س �ت�تردد يف االنخراط
ع�سكريا ،و�أن��ه ال ميكن االعتماد
عليها ،على عك�س رو�سيا.
وم� ��ع ذل � ��ك� ،أع �ت �ق��د �أن �شبكة
ال�ق��راءة الرو�سية خاطئة جزئ ًيا.
ي���س�ت�خ��ف ال ��رو� ��س ب ��درج ��ة عدم
ال���ش�ع�ب�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت�ع��ون ب �ه��ا يف
�أوك ��ران� �ي ��ا ،وي �ب��ال �غ��ون يف تقدير
التعاطف ال��ذي يتمتعون به لدى
ال���س�ك��ان ال�ن��اط�ق�ين ب��ال��رو��س�ي��ة يف
ذل� ��ك ال �ب �ل��د .يف ال� ��واق� ��ع ،يعترب
ه�ؤالء �أنف�سهم �أوكرانيني قبل كل
� �ش��يء ،وق ��د � ُ��ص��دم��وا مت��ا ًم��ا مثل
ب��اق��ي ال���س�ك��ان ب�ضم �شبه جزيرة
القرم وزعزعة ا�ستقرار دونبا�س.
وه��ذا �أم��ر يجعل ال��و��ض��ع احلايل
�أك�ث��ر خ� �ط ��ورة :ل�ي����س ف �ق��ط الن
نوايا رو�سيا غري معروفة بو�ضوح،
ولكن ين�ضاف اليها �سوء التقدير
كاحتمال م��رج��ح� ،أي �أن للرو�س
حتليال للو�ضع يف �أوك��ران�ي��ا رمبا

�سقوط �ضحايا من اجلانب الرو�سي� ،سيرتتب
عليه تكلفة �سيا�سية داخلية لفالدميري بوتني
يكون خاط ًئا جزئ ًيا.
*�إذا ملّ��ح ال�غ��رب �أن��ه ل��ن يتدخل
ع�سكر ًيا للدفاع عن �أوكرانيا� ،أال
يجازف ب�إطالق العنان لبوتني؟
 �إنها خماطرة ،لكن يف الواقع اليوجد ح ّل ج ّيد� .إذا قال الغرب �إنه
لن يتدخل ،ف�سي�ؤكد االفرتا�ضات
ال ��رو�� �س� �ي ��ة ،وال � �ت� ��ي �ستعتربها
رو�سيا مبثابة �ضوء �أخ�ضر لفعل
م��ا ت��ري��د .ل�ك��ن ع�ل��ى ال�ع�ك����س من
ذلك� ،إذا قال الغرب �إنه �سيتدخل
ع���س�ك��ر ًي��ا ل �ل��دف��اع ع��ن �أوكرانيا،
ف�سيزيد ال�ضغط ويزيد من خطر
الت�صعيد .ان ال��رو���س مقتنعون
ب�أن هناك حماولة من قبل الناتو
لك�سب م��وط��ئ ق��دم يف �أوكرانيا.
ل��ذل��ك ك�ل�م��ا ذه�ب�ن��ا يف اجتاههم،
زاد جنون العظمة لديهم .يف هذه
امل��رح�ل��ة ،ف ��إن اخل�ط��اب الع�سكري
ح ��ول ه ��ذه ال �ق �� �ض �ي��ة ،ل ��ن ي � ��ؤدي
�إال �إىل و��ض��ع ت�ك��ون اخل���س��ارة من
ن�صيب الطرفني.
*ه��ل ميكن ل�ل�ح��وار املقبل بني

اجلي�ش االوكراين تطور قيا�سا 2014

نيوزويك :نواب �أمريكيون تخلوا عن �أملهم بتعديل �إيران �سلوكها
املعينني الكرث الذين يج�سدون املوقف الفائق الت�شدد للإدارة الرئا�سية اجلديدة
يف �إيران ،وفقاً لبو.
ً
�إن �سمعة و�سلوك رئي�سي يجعالن من ال�صعب جدا مقاربة الإعالن عن العودة
�إىل املحادثات النووية ب�شكل جدي .بينما يتوق بع�ض �صناع ال�سيا�سة الأمريكيني
ل��ر�ؤي��ة ال�ت�ط��ورات يف فيينا ك��إ��ش��ارة �إىل �أن احلكومة الإي��ران�ي��ة اجل��دي��دة تبدي
ميو ًال تعاونية ،ف��إن معظمهم يدركون الأم��ر ب�شكل �أف�ضل .لقد ر�أوا ذل��ك من
قبل ويعلمون ما �ستكون عليه النتيجة .طوال خدمته يف الكونغر�س على مدى
 14عاماً� ،شاهد بو ع��دداً ال يح�صى من امل��رات التي حظي خاللها امل�س�ؤولون
الإي��ران�ي��ون ب�إ�شادة على �سلوكهم املعتدل قبل �أن يقوموا الحقاً باتباع مواقف
�أ�سالفهم املت�شددة عرب تهديد امل�صالح الغربية وتقوي�ض الأم��ن ال��دويل وقمع
�شعبهم ب�شدة.

بايدن وبوتني �أن يق ّلل من م�ستوى
التوتر؟
 ن�أمل ذلك ،ولكن توجد يف ر�أيي�صعوبتان :م��ن ناحية� ،سيناق�ش
الأمريكيون والرو�س �أم��ن الدول
الأوروب� �ي ��ة ،دون م���ش��ارك��ة الدول
الأوروب� �ي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي ال يزال
�رج��ا ب�ع����ض ال �� �ش��يء بالن�سبة
حم� ً
ل�ه��م .م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،تطالب
رو� �س �ي��ا ب �� �ض �م��ان��ات م �ك �ت��وب��ة ب� ��أن
�أوك��ران�ي��ا لن تن�ضم �إىل الناتو يف
امل�ستقبل ،و�أنه لن يكون لأي دولة
يف الناتو هيكل للتعاون الع�سكري
مع �أوكرانيا.
وه � � ��ذه � �ض �م ��ان ��ة ل � ��ن يتمكن
الأم ��ري �ك �ي ��ون ع �ل��ى الأرج � � ��ح من
�إعطائها لهم .عالوة على ذلك ،ال
ميكن لأحد �أن ميلي على �أوكرانيا
االجت ��اه ال ��ذي ينبغي �أن ت�سلكه،
ولي�س لديها �أي خطط للتخلي
عن ع�ضوية الناتو .لكل هذا نتوقع
�أن يوا�صل الرو�س ال�ضغط.
*يف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق ،ه ��ل هناك

م�صداقية يف القول بهجوم رو�سي
على املدى الق�صري �أو املتو�سط؟
 ل�ل�إج��اب��ة ع�ل��ى ه��ذا ال�س�ؤال،ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأ� �ش �ي��اء التي
ي�ج��ب م��راع��ات�ه��ا .ب��داي��ة� ،سيكون
ه�ج��وم رو��س�ي��ا مكل ًفا للغاية على
ع ��دة ج �ب �ه��ات :اوال ،لأن ��ه �سيثري
رد فعل م��ن ال ��دول الغربية ،ولو
من خالل العقوبات فقط .ثانياً،
لأن الأوك��ران�ي�ين ل��ن ي�ست�سلموا.
وب� ��ال � �ت� ��ايل ،ف � � ��إن احل � �ف� ��اظ على
��س�ي�ط��رة رو� �س �ي��ة ع �ل��ى الأرا�� �ض ��ي
الأوك��ران �ي��ة �سيتطلب ا�ستثما ًرا
ريا للغاية ،يف مواجهة
ع�سكر ًيا كب ً
قوات م�سلحة �أوكرانية منت ب�شكل
ك �ب�ي�ر م �ن��ذ ع � ��ام  ،2014وهي
على وج��ه اخل�صو�ص� ،أك�ثر عددًا
و�أف�ضل جتهي ًزا.
يف الواقع� ،سيكون هناك �ضحايا
�أي� �� ً��ض ��ا م� ��ن اجل� ��ان� ��ب ال ��رو�� �س ��ي،
الأم��ر ال��ذي �سيرتتب عليه تكلفة
� �س �ي��ا� �س �ي��ة داخ� �ل� �ي ��ة لفالدميري
بوتني .لذلك �سيكون من ال�صعب
ت�ب�ري��ر ه ��ذا ال �ت��دخ��ل الع�سكري
ل �ل��ر�أي ال �ع��ام ال��رو� �س��ي .م��ن جهة
اخرى ،ف�إن التو�ضيح لنف�س الر�أي
العام الرو�سي ب�أن رو�سيا تخو�ض
ح��ر ًب��ا ��ض��د الأوك ��ران �ي�ي�ن ،الذين
قدمتهم الدعاية الرو�سية نف�سها
ك�شعب �شقيق ل�سنوات ،يعقّد �إدارة
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ب���ش�ك��ل �أك �ب��ر .لذا
ال ي�ب��دو يل �أن �سيناريو التدخل
ال�ع���س�ك��ري ال��رو� �س��ي ه��و الأرج ��ح
على املدى الق�صري .لكن يف الوقت
نف�سه  ،ف�إن م�ستوى التوتر و�صل
�إىل درج��ة ال ميكن معها ا�ستبعاد
ت�صعيد على املدى املتو�سط.
عن الك�سربي�س

لقد تخلى العديد من زمالء بو عن مفهوم �أن �سلوك �إيران �سيتغري عرب جهود
م�س�ؤوليها و�أدركوا �أن تغيرياً كهذا �سي�أتي على الأرجح من املجموعات النا�شطة
داخل املجتمع الإيراين .خالل حما�ضرة يف وا�شنطن عُقدت ال�شهر املا�ضي ،و�صف
نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق مايك بن�س و�صول رئي�سي �إىل الرئا�سة كغاية
هادفة �إىل “�سحق املعار�ضة الداخلية وترهيب �شعب �إي��ران كي يبقى �صامتاً”.
لكنه الحظ �أي�ضاً �أن اختيار رئي�س مت�شدد �إىل هذا احلد هو “�إ�شارة �إىل �ضعف
وي�أ�س النظام املتزايدين” .و�أ��ض��اف بن�س �أن “واحداً من �أك�بر الأك��اذي��ب التي
باعها النظام احلاكم للعامل هو �أنه ال بديل عنهْ .
لكن هنالك بديل – منظم جداً،
ً
م�ستعد بالكامل ،وم�ؤهل ب�شكل مثايل ومدعوم �شعبيا يدعى منظمة جماهدي
خلق».
وي��واف��ق ب��و بن�س يف ف�ك��رت��ه� ،إذ �إن��ه تعامل م��ع ه��ذه احل��رك��ة خ�لال �سنواته يف

الكونغر�س والتقى �شخ�صياً بزعيمة املعار�ضة مرمي رجوي .بح�سب الكاتب� ،آن
الأوان كي ت�ستثمر الواليات املتحدة يف ال�شركاء احلقيقيني داخل �إيران عو�ضاً عن
وجوه النظام غري ال�شعبية .يف يناير (كانون الثاين)  ،2018انت�شرت تظاهرات
�شاملة يف �إيران على امتداد �أكرث من  100مدينة وبلدة .و�شاركت قرابة 200
منطقة يف تظاهرات نوفمرب (ت�شرين الثاين)  .2019يف كلتا احلالتني� ،أطلق
املتظاهرون �شعارات مناه�ضة لل�سيا�سيني “الإ�صالحيني” و”املت�شددين” على
�أنهم وجهان لعملة واحدة .وتوقعت رجوي ال�شهر املا�ضي �أن تت�سم حكومة رئي�سي
بزيادة غري م�سبوقة يف “العدوانية والعداء” بني النظام الإيراين و�شعبه.
ر�أى بو �أن هذا العداء كان ظاهراً ب�شكل كامل يف االنتخابات التي �أو�صلت رئي�سي
�إىل ال�سلطة يف يونيو (ح��زي��ران)  ،2021كما يف االنتخابات الت�شريعية �سنة
 .2020قاد ال�شعب الإي��راين مقاطعة وا�سعة لالنتخابات من �أجل �إظهار عدم
ر�ضاه عن ال�سيا�سيني الذين تختارهم طهران .وفقاً لبع�ض التقارير� ،أدىل �أقل
من  10%من الناخبني ب�أ�صواتهم ل�صالح رئي�سي .وتفادى معظمهم العملية
االنتخابية ال�صورية بالكامل بينما و�ضع البع�ض عمداً �أوراقاً ملغاة يف �صناديق
االقرتاع.
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حاخام ليربايل يف الكني�ست يتحدى احتكار اليهود املت�شددين
•• القد�س�-أ ف ب

ي ��ؤك��د غ�ل�ع��اد ك��اري��ف �أول ح��اخ��ام ل �ي�برايل ينتخب
ع�ضوا يف الربملان الإ�سرائيلي يف مقابلة مع وكالة
فران�س بر�س �أنه على �إ�سرائيل �إنهاء احتكار اليهود
املت�شددين لل�ش�ؤون الدينية ،وحتى ت�سهيل ال�صالة
املختلطة بني الرجال والن�ساء عند حائط املبكى.
وم �ن��ذ ات �ف��اق مت ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه ع�ن��د �إن �� �ش��اء دولة
�إ�سرائيل يف  1948بني ديفيد بن غوريون وكبار
حاخامات اليهود املت�شددين ا�صبحت قوانني التيار
الأكرث حمافظة يف اليهودية حتكم قطاعات كاملة
يف احل �ي��اة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة .يف �إ��س��رائ�ي��ل ي�ت��م ال ��زواج

�أو ال �ط�لاق ب�ين ال���س�ك��ان ال�ي�ه��ود ع�ن��د احلاخامات
امل �ت �� �ش��ددي��ن ،وحت �ظ��ر امل��وا� �ص�ل�ات ال �ع��ام��ة ال�سبت
وتطبق قوانني الأطعمة “احلالل بح�سب ال�شريعة
اليهودية” يف جميع امل�ؤ�س�سات العامة مثل الوزارات
واملدار�س واجلي�ش وغريها من امل�ؤ�س�سات.
لكن احل��اخ��ام كاريف ( 48عاما) ال��ذي انتخب يف
�آذار/م ��ار� ��س حت��ت راي��ة ح��زب ال�ع�م��ل اال�سرائيلي،
يتحدى احتكار اليهود املت�شددين.
يف الواليات املتحدة حيث يعي�ش �أكرب عدد من اليهود
يف العامل بعد �إ�سرائيل ،يقول معظمهم �أنهم يهود
ليرباليون ومتدينون ،وهما تياران غري مت�شددين
يدعوان �إىل امل�ساواة بني الرجل واملر�أة.

وي�ؤكد النائب الذي ي�ضع على ر�أ�سه قلن�سوة �صغرية
�أن “غالبية اجلمهور غري املتدين يف البالد ي�شعر
�أنه �أقرب �إلينا كليرباليني من اليهودية املت�شددة».
ويف مكتبه يف الكني�ست ،يو�ضح كاريف �أن “املو�ضوع
الوحيد الذي يتفق عليه النا�س من اليمني والي�سار
ب�أغلبية �ساحقة يف �إ�سرائيل هو العالقة بني الدين
والدولة ،اذ ي�ؤيد معظم الإ�سرائيليني الزواج املدين
والنقل ال�ع��ام ي��وم ال�سبت واق��ام��ة م�ساحة ل�صالة
خمتلطة عند حائط املبكى».
وهذا املحامي الذي يتزعم احلركة الدينية الليربالية
يف ا�سرائيل ،خا�ض معركة التعددية الدينية لأكرث
من عقد ،قبل �أن ينتقل �إىل ال�سيا�سة.

بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد الأوروبي تغادر فنزويال

•• كراكا�س�-أ ف ب

�أعلنت بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالحتاد الأوروب ��ي� ،أول بعثة منذ  15عاما يف فنزويال� ،أنها
�س ُتغادر البالد بعد �سبعة �أ�سابيع ق�ضتها هناك ملراقبة االنتخابات الإقليمية التي قالت �إنها �شهدت
خمالفات .وقالت البعثة �إنها �س ُت�صدر تقريرها النهائي “الذي �سيت�ضمن تو�صيات للعمليات االنتخابية
امل�ستقبلية» .و�أكدت بعثة املراقبة التابعة لالحتاد الأوروبي عند تقدمي تقريرها الأويل �أنه كانت هناك
خمالفات عدة يف العملية االنتخابية .وقالت البعثة �إنه على الرغم مما و�صفتها ب�أنها “ظروف �أف�ضل”
مما كانت عليه يف االنتخابات ال�سابقة� ،إال �أنها الحظت “عدم التزام ب�سيادة القانون» .واعتربت رئي�سة
البعثة �إيزابيل �سانتو�س �أ ّن “بع�ض القوانني �أ ّثر يف تكاف�ؤ الظروف والتوازن و�شفافية االنتخابات» .كان
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو قد و�صف الأحد املا�ضي مراقبي االحتاد الأوروبي الذين �أتوا �إىل
بالده ملراقبة االنتخابات املحلية ،ب�أنهم “�أعداء” و”جوا�سي�س” ،نافيا املخالفات التي �أ�شاروا �إليها يف
تقرير مهمتهم .وقال مادورو “�أولئك الذين �أتوا ك�أعداء ،وفد جوا�سي�س االحتاد الأوروبي ،مل يجدوا �أيّ
عن�صر لينتقدوا النظام االنتخابي” ،منتقدا تقريرهم “املليء باالرجتال واملكتوب ب�شكل �س ّيئ”.

�إيطاليا و�أزمة ليبيا ..تقارب لتفادي ما حذر منه معمر القذايف
•• عوا�صم-وكاالت

�� �ش ��دد وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الإي� �ط ��ايل
ل��وي�ج��ي دي م��اي��و ع�ل��ى �أن التحدي
إحلاحا بالن�سبة لإيطاليا يف
الأك�ثر � ً
منطقة البحر املتو�سط ه��و حتقيق
اال�ستقرار يف ليبيا.
دي م��اي��و ذك ��ر خم��اط �ب��ا يف م�ؤمتر
(ح� ��وارات امل�ت��و��س��ط) �أول �أول �أم�س
اجلمعة بالعا�صمة روما ،مبخرجات
م��ؤمت��ر باري�س ال��دويل ح��ول ليبيا،
ال��ذي انعقد يف  12نوفمرب املا�ضي،
وال�ت��ي دع��ت الفاعلني الليبيني �إىل
االلتزام البناء بعملية انتخابية حرة
ونزيهة و�شاملة وذات م�صداقية يف �ضوء ا�ستحقاق 24
دي�سمرب اجلاري االنتخابي.
الأ��س��اب�ي��ع القليلة املا�ضية �شهدت حت��رك��ات �إيطالية
ن���ش�ط��ة ع �ل��ى خم �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات ل�ت�ك�ث�ي��ف اجلهود
ال��رام�ي��ة ال��س�ت�ع��ادة اال��س�ت�ق��رار يف ليبيا ،ويف معر�ض
حديثه للتعليق على تلك اجلهود ،قال راقي امل�سماري
�أ��س�ت��اذ ال�ق��ان��ون اخل��ا���ص باجلامعات الليبية� ،إن تلك
الت�صريحات نتيجة تقارب روما وباري�س حول الأزمة
الليبية .و�أ��ض��اف �أ�ستاذ القانون اخل��ا���ص باجلامعات
الليبية ،خالل ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن
اخل�لاف الإي�ط��ايل الفرن�سي خ�لال ال�سنوات املا�ضية
و��ض��ع الأزم� ��ة الليبية يف م� ��أزق �سمح ل��دخ��ول تركيا
كالعب �إقليمي يف ليبيا.
•• وا�شنطن�-أ ف ب

عربت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها
الغرب ّيون �أم�س الأول ال�سبت عن
“القلق” من تنفيذ نظام طالبان
“�إعدامات ب ��إج��راءات موجزة”
ب �ح��قّ �أع �� �ض��اء ��س��اب�ق�ين يف قوى
الأم� ��ن الأف �غ��ان � ّي��ة ك���ش�ف��ت عنها
ّ
منظمات معن ّية بحقوق الإن�سان،
ودعوا �إىل فتح حتقيقات ب�سرعة
يف هذا ال�ش�أن.
وقالت جمموعة من نحو ع�شرين
دول ��ة بينها بريطانيا واليابان
وك��ذل��ك االتحّ � ��اد الأوروب� � � ��ي ،يف
بيان �صادر عن وزارة اخلارج ّية
الأم�ي�رك � ّي��ة“ ،ن�شعر بقلق بالغ
�إزاء ت�ق��اري��ر ع��ن عمل ّيات �إعدام
ب�إجراءات موجزة وحاالت اختفاء
ق�سري لأع�ضاء �سابقني يف ق ّوات
الأم� ��ن الأف �غ��ان � ّي��ة ،ك�م��ا و ّثقتها
•• عوا�صم-وكاالت

عمق ا�سرتاتيجي لإيطاليا
ب ��رزت ليبيا كنقطة ع�ب��ور رئي�سية
ل�ل�م�ه��اج��ري��ن ال �ف��اري��ن م��ن احلرب
والفقر يف �إفريقيا وال�شرق الأو�سط،
ع �ل��ى �أم � ��ل ع �ي ����ش ح �ي ��اة �أف �� �ض��ل يف
�أوروب� � � ��ا ،ك �م��ا ت �ع��د �أق � ��رب ن�ق�ط��ة يف
البحر املتو�سط بالن�سبة لل�شواطئ
الإيطالية ،وهنا �أكد راقي امل�سماري،
�أن توقيت التقارب الإيطايل مع وجه
النظر الأوروبية التي تقودها فرن�سا
جاء خو ًفا من ال�سماح لدخول قوى
�إقليمية �أخرى يف امللف الليبي.
و�أو� �ض��ح �أ��س�ت��اذ ال �ق��ان��ون� ،أن �أوروب ��ا
تيقنت خ�لال ال�سنوات ال�سابقة ب�أن
ا�ستقرار ليبيا �أول��وي��ة فهي عمق ا�سرتاتيجي للقارة
ال�ع�ج��وز ،كما �أن م��وج��ات ال�ه�ج��رة وال�ل�ج��وء وانت�شار
العنف وال�ت�ط��رف ،جعل �أوروب ��ا تتوحد م��ن �أج��ل حل
الأزمة الليبية.
يف ال�سياق ،تتفق الإعالمية والنا�شطة الليبية حريه
بومامه ،مع وجه نظر �أ�ستاذ القانون راقي امل�سماري،
حيث تعد ليبيا عمق ا�سرتاتيجي لإيطاليا بوجه خا�ص
و�أوروبا بوجه عام.
و�أك ��دت حريه ب��وم��ام��ه ،خ�لال ت�صريحاتها لـ”�سكاي
نيوز عربية”� ،أن ح�ضور روم��ا يف �إفريقيا وبالأخ�ص
ليبيا ،ل��ه �أه ��داف رئي�سية تتعلق ب��دوره��ا يف مكافحة
االجتار بالب�شر ،ومنع تدفق املهاجرين غري ال�شرعيني،
ومكافحة الإرهاب.

و�أو� �ض �ح��ت الإع�ل�ام �ي��ة والنا�شطة
الليبية� ،أن �إيطاليا تعمل على �إعادة
متو�ضع يف امللف الليبي
وجت�ن��ب ال���ص��دام م��ع ق��وى فاعلة يف
املنطقة ،والعمل على تن�سيق داخلي
مع االحت��اد الأوروب��ي يف هذا ال�ش�أن،
وه ��ذا ات���ض��ح ج�ل� ًي��ا خ�ل�ال املعاهدة
الأخرية بني روما وباري�س.
وت��اب �ع��ت ح��ري��ه ب ��وم ��ام ��ه“ ،ت�سعى
روم� � ��ا �أن ت� �ك ��ون ط ��رف ��ا ف ��اع �ل ��ة يف
منظومة البحر املتو�سط �أيَا وحماية
ا�ستثماراتها يف املنطقة وامل�شاركة يف
عملية �إع��ادة �إعمار ليبيا ..وكل هذا
لن ي�أتي بدون دعم خطوة االنتخابات
وبناء م�ؤ�س�سات الدولة الليبية».
ثمن باهظ
«�ستدفعون الثمن” ..بهذه الكلمات ا�ست�شهدت النا�شطة
احلقوقية الليبية �أحالم عبد الكايف ،بالرئي�س الليبي
ال�سابق معمر القذايف ،عندما حتدث �إىل �أوروب��ا �إبان
�أحداث فرباير .2011
و�أك� � ��دت ال �ن��ا� �ش �ط��ة احل �ق��وق �ي��ة ،خ�ل�ال ت�صريحاتها
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن كلمات القذايف �آن��ذاك مل
تنتبه لها �أوروبا وبالأخ�ص �إيطاليا التي دفعت الثمن
غاليا ع��ن طريق م��وج��ات الهجرة التي تعر�ضت لها
خالل ال�سنوات املا�ضية.
وقالت �أحالم عبد الكايف� ،أن روما خ�سرت � ً
أي�ضا نتيجة

العنف وال�صراع يف ليبيا ،حيث �أدى
تدهور الأو�ضاع �إىل تهديد م�صاحلها
وح�صتها يف ال�غ��از الليبي ،ك��ل تلك
اخل���س��ائ��ر � �س��واء االق�ت���ص��ادي��ة �أو يف
الداخل الإيطايل ،جعل روما تتوحد
خلف ال �ق��رار الأوروب� ��ي وه��و الدفع
ن�ح��و �إج� ��راء االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
وال� �ت ��وق ��ف ع� ��ن ال� ��� �ص ��راع ال � ��دويل
ال��ذي �أدى �إىل تدهور الأو�ضاع على
الأر�ض.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه �أك � � ��د �أ� � �س � �ت ��اذ العلوم
ال�سيا�سية بجامعة �سرت عبدالعزيز
عقيلة �أن روم��ا تعد اخلا�سر الأكرب
داخ��ل ال�ق��ارة العجوز نتيجة تدهور
الأو� �ض��اع يف ليبيا ،حيث تعر�ضت �إىل م��وج��ات هجرة
غري �شرعية ،ومل تنجح كل حماوالت �صدها.
وق��ال �أ��س�ت��اذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة ��س��رت ،خالل
ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن روم��ا �أدركت
بعد � 10سنوات من ال�صراع الليبي والتعنت الدويل،
�أن احلل الوحيد ل�صد تلك املوجات هو وجود حكومة
ليبية م��وح��ده م�سيطرة بالفعل ع�ل��ى ك��ام��ل الرتاب
الليبي.
و�سلط عقيلة ال�ضوء على االهتمام الكبري لإيطاليا
ب��الأزم��ة الليبية وب��الأخ����ص خ�لال ال�شهور املا�ضية،
فليبيـــــا تعـــــــد املور الأول للغاز والنفط بالن�سبة لروما،
كما تعد بوابة هامة يجب �أن تكون حتت ال�سيطرة ملنع
�أي ت�سلل �سواء موجات هجرة �أو �أفراد �إرهابية.

وا�شنطن وحلفا�ؤها قلقون من �إعدامات نفذتها طالبان

هيومن رايت�س ووت�ش وغريها».
و�أ� �ض��اف��ت امل�ج�م��وع��ة “ن�ؤ ّكد �أنّ
الإج� � � � ��راءات امل �ف�تر� �ض��ة ُت�ش ّكل
انتهاكات خطرة حلقوق الإن�سان
وتتعار�ض مع العفو الذي �أعلنته
طالبان” ،داعية ح ّكام �أفغان�ستان
اجل��دد �إىل �ضمان تطبيق العفو
و”التم�سك ب ��ه يف ك� � ّ�ل �أنحاء
ّ
البالد ويف ّ
كل �صفوفهم».
و�أ�صدرت ّ
منظمة هيومن رايت�س
ووت�ش هذا الأ�سبوع تقريرا قالت
�إنّه ُيو ّثق “عمل ّيات قتل �أو اختفاء
ق�سري ل�ـ  47م��ن �أع�ضاء ق ّوات
الأم��ن الوطني الأف�غ��ان� ّي��ة كانوا
قد ا�ست�سلموا �أو اعتقلتهم ق ّوات
ط��ال�ب��ان ب�ين � 15آب�/أغ�سط�س
و 31ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر».

وق � ��ال � ��ت امل� �ن � ّ�ظ� �م ��ة �إنّ ه �ن ��اك
“ع�سكر ّيني وع �ن��ا� �ص��ر �شرطة
ورجال ا�ستخبارات وميلي�شيات”
من بني ال�ضحايا.
وق��ال��ت وا�شنطن وح�ل�ف��ا�ؤه��ا �إنّه
“يجب ال �ت �ح �ق �ي��ق يف احل� ��االت
ال�سرعة
امل�ب� ّل��غ عنها ع�ل��ى وج��ه ّ
وب� �ط ��ري� �ق ��ة � � �ش � � ّف� ��اف� ��ة ،وي �ج��ب
حما�سبة امل�س�ؤولني عنها ،ويجب
الإع� �ل� ��ان ع ��ن ه � ��ذه اخل� �ط ��وات
بو�ضوح” ك ��ي ت �� �ش � ّك��ل “رادعا
ف��وري��ا مل��زي��د م��ن عمليات القتل
واالختفاء”ّ ،
م�شددين على “�أنّنا
�سنوا�صل حما�سبة طالبان على
�أفعالها».
بالإ�ضافة �إىل ال��والي��ات املتحدة
واالحت� � � � ��اد الأوروب� � � � � � ��ي ،و ّق� �ع ��ت

البيان �أملانيا و�أ�سرتاليا وبلجيكا
وب� �ل� �غ ��اري ��ا وك � �ن ��دا وال� ��دمن� ��ارك
و�إ�� �س� �ب ��ان� �ي ��ا وف �ن �ل �ن ��دا وفرن�سا
وال �ي��اب��ان وم �ق��دون �ي��ا ال�شمالية
ون �ي��وزي �ل �ن��دا وه��ول �ن��دا وبولندا
والربتغال ورومانيا وبريطانيا
وال�سويد و�سوي�سرا و�أوكرانيا.
ا��س�ت��ول��ت ط��ال�ب��ان ع�ل��ى ال�سلطة
يف �أفغان�ستان يف �آب�/أغ�سط�س،
عندما انهار اجلي�ش واحلكومة
امل��دع��وم��ة م��ن ال��والي��ات املتحدة
يف كابول.
وع��ادت طالبان �إىل ال�سلطة بعد
ع�شرين عاما على طردها ب�أيدي
ال �ق � ّوات الأم�ي�رك � ّي��ة ال �ت��ي �أنهت
نظامهم الأ�صويل .وقد واجهت
�إدان� � ��ات دول �ي��ة ال ��س� ّي�م��ا ب�سبب

املعاملة الوح�ش ّية للن�ساء وعدم
اح�ترام حقوق الإن�سان ،وب�سبب
ت �ف �� �س�يره��ا ال� ��� �ص ��ارم لل�شريعة
الإ�سالم ّية.
ووع� ��د ق� ��ادة ط��ال �ب��ان ال�ساعون
ح ��ال� �ي ��ا �إىل ك �� �س ��ب االح � �ت ��رام
ال � ��دويل ،ب � ��أنّ ن�ظ��ام�ه��م �سيكون
خمتلفًا .لكن احلكومة اجلديدة
وا�صلت تطبيق عقوبات عنيفة.
وق��د �أع��رب��ت الأمم امل�ت�ح��دة عن
قلقها �إزاء “مزاعم موثوقة”
ب � ��أن ط��ال �ب��ان ارت �ك �ب��ت عمليات
ق�ت��ل ان�ت�ق��ام�ي��ة م�ن��ذ انت�صارها،
على الرغم من وع��وده��ا بالعفو
ع ��ن ق � � � ّوات احل �ك��وم��ة املنهارة.
وق��ال��ت منظمة هيومان رايت�س
ووت����ش �إنّ “قادة طالبان �أمروا

�أع�ضاء وحدات الأمن املُ�ست�سلِمة،
باحل�ضور والت�سجيل م��ن �أجل
ت�س ّلم ر�سالة ت�ضمن �سالمتهم.
غري �أنّ ق ّوات طالبان ا�ستخدمت
لوائح الأ�سماء ه��ذه ،لل�شروع يف
اعتقالهم».
وحت��دث��ت امل�ن�ظ�م��ة ع��ن “�إعدام
ه� � ��ؤالء الأ� �ش �خ��ا���ص ب � ��إج ��راءات
م��وج��زة �أو اختفائهم ق�سرا بعد
�أ ّيام على ت�سجيل” �أ�سمائهم.
وحتدّث م�س�ؤولون �أمريك ّيون مع
ال�سلطات الأفغانية يف وقت �سابق
ه ��ذا الأ�� �س� �ب ��وع ،داع�ي��ن احلركة
الإ��س�لام� ّي��ة �إىل ت��وف�ير �إمكان ّية
ح���ص��ول ال�ن���س��اء وال�ف�ت�ي��ات على
التعليم يف ّ
كل �أنحاء البالد.
وق ��ال م �ت �ح �دّث ب��ا��س��م الواليات
املتحدة �إنّ ب�لاده “�أعربت �أي�ضا
عن قلقها العميق ب�ش�أن مزاعم
حول انتهاكات حلقوق الإن�سان».

�صحف عربية  :مفاو�ضات فيينا �إىل طريق م�سدود

ب� �ع ��د غ � �ي� ��اب ط� ��وي� ��ل ع � ��ن ط ��اول ��ة
امل �ح ��ادث ��ات ال �ن ��ووي ��ة ،ع� ��ادت �إي� ��ران
م�شحونة بطلبات جديدة يف اجلولة
ال�سابعة من مفاو�ضات فيينا التي �أ�صبحت على املحك،
بفعل تعنت طهران وانقالبها على الأ�س�س التي قامت
عليها املفاو�ضات خ�لال اجل��والت ال�ست املا�ضية ،من
خالل مطالبتها برفع كامل العقوبات واحل�صول على
�ضمانات �أمريكية كبرية.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س الأح��د ،ف�إن مطالب
�إي��ران قوبلت برف�ض �أوروب ��ي كبري ،م��ا �أدى لت�شكيل
�ضغط جديد على �إي��ران ت�سبب برتاجع �سعر �صرف
التومان ب�شكل حاد �أمام الدوالر.
انقالب �إيراين
قالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،إن م�صادر �أوروبية
متابعة مل�سار فيينا ت�ؤكد �أن الق�شة التي ق�صمت ظهر
البعري تتمثل يف �أن �إي��ران “انقلبت على الأ�س�س التي
ق��ام��ت ع�ل�ي�ه��ا املفاو�ضات” ،ب�ح�ي��ث ت�ب�ين �أن الوفد
الإي ��راين امل�ف��او���ض “يريد �إع ��ادة ع�ق��ارب ال�ساعة �إىل
الوراء” ،وه��و ما ك��ان يتخوف منه الغربيون منذ ما
قبل العودة �إىل فيينا� .إال �أن ت�صريحات رئي�س الوفد
الإي� ��راين امل�ف��او���ض علي ب��اق��ري �أع�ل��ن �أن “كل م��ا مت
التوافق عليه (�سابقاً) م�سودة خا�ضعة للتفاو�ض” ما
يعني ،عملياً� ،أن طهران تعطي لنف�سها حق النق�ض ملا
حتقق ما بني �أبريل (ني�سان) ويونيو (حزيران) والذي
يقدره الغربيون بـ ٪80 - 70من م�ضمون االتفاق.
وتعرب امل�صادر امل�شار �إليها عن ده�شتها مما ح�صل يف
الأيام اخلم�سة الأخرية ،وتت�ساءل عن معنى امل�شاورات
التمهيدية التي جرت طيلة �أ�سابيع لتح�ضري �أر�ضية
ا�ستئناف املفاو�ضات ،وتقدر �أن الطرف الإيراين “�أخفى
حقيقة نواياه” ،التي بانت بو�ضوح مع ت�سليم ممثلي
جم�م��وع��ة  1+5وال��و��س�ي��ط الأوروب � ��ي ي��وم اخلمي�س
املا�ضي ،مقرتحني يتناوالن ما تريده طهران جلهة
رفع العقوبات وال�ضمانات املطلوبة من وا�شنطن ،وهي
كثرية ،وما هي م�ستعدة للقيام به جلهة الرتاجع عن
انتهاكاتها النووية؛ و�آخ��ره��ا تخ�صيب اليورانيوم يف
من�ش�أة فوردو بالغة التح�صني وبن�سبة .20%
وت�شري ال�صحيفة� ،إىل �أن اجلانب الغربي ي��رى ،وفق
الأو��س��اط الأوروب �ي��ة� ،أن القبول بال�شروط الإيرانية
ي�سقط �أي �� �ض �اً م �ب��د�أ “التكاف�ؤ” ،يف ت�ل�ي�ين املواقف
وتقدمي التنازالت .ولأول مرة منذ انطالق �أول جولة
مفاو�ضات يف �أبريل (ني�سان) املا�ضي ،تطلب وا�شنطن،
ال�ت��ي ت���ش��ارك ب��امل�ف��او��ض��ات ب�شكل غ�ير مبا�شر وعرب

الو�سيط الأوروب ��ي ،و�ضع حد جلولة �سابعة اعتربت
�أنها و�صلت �سريعاً �إىل طريق م�سدودة.
دولة غري طبيعية
ت��ؤك��د �صحيفة “العرب” اللندنية� ،أن��ه �سيكون من
ال�صعب �إحياء االتفاق النووي القدمي �إذا ما اقرتنت
املفاو�ضات مبطالبة �إي��ران يف �أن تكون دول��ة طبيعية
يف امل �ن �ط �ق��ة .مب �ع �ن��ى �أن ي ��راف ��ق ت�خ�ل�ي�ه��ا ع ��ن حلم
ال�سالح النووي تغيري يف �سيا�ستها اخلارجية ودعمها
للإرهاب.
وت�ضيف ال�صحيفة ،ذل��ك ك�لام ال ميكن �أن يتفهمه
الإيرانيون الذين �صاروا يزعمون �أن االتفاق �صار حتت
اليد غري �أنهم لن يوقعوا �إال �إذا �سبق ذلك التوقيع رفع
لكل العقوبات ،ب�ضمنها تلك العقوبات التي ال �صلة لها
بالنووي .ميكن �أن تكون تلك الأخ�ب��ار غري حقيقية،
غري �أن ما هو م�ؤكد �أن �إي��ران ت��درك �أن التو�صل �إىل
ت�سوية مع املفاو�ض الغربي �أمر هو يف غاية ال�صعوبة.
ال ل�شيء �إال لأن رفع اليد عن امل�ستعمرات اجلديدة هو
�أمر �أ�سو�أ بكثري من التخلي عن �إنتاج ال�سالح النووي.
خا�صة و�أن ما حققته �إيران يف م�شروعها اال�ستعماري
مل حتققه يف م�شروعها النووي .ومن املثري لال�ستفهام

امل ��روع �أن �إي� ��ران مل ت�صل �إىل م��راح��ل متقدمة من
م�شروعها اال�ستعماري �إال م��ن خ�لال ال��وف��رة املالية
التي جهزها بها االتفاق النووي القدمي.
وت�ضيف ،لذلك ف�إنها لن توقع على اتفاق جديد �إال �إذا
در عليها ذلك �أموا ًال .ومبا �أن املماطلة م�سموح بها ف�إن
الرئي�س الإي��راين رئي�سي لن ي�سلم ك�سابقه روحاين
رقبته للمزايدين على التقرب من املر�شد الأعلى �إال �إذا
كانت املكاف�أة �أعلى من مكاف�أة عام .2015
�ضغوط
من جهة �أخرى ،قالت �صحيفة “اجلريدة” الكويتية،
�إن ال���ض�غ��وط ت���ص��اع��دت ع�ل��ى ط �ه��ران غ ��داة النتائج
امل�خ�ي�ب��ة ل�لاج�ت�م��اع الأول م��ن اجل��ول��ة ال���س��اب�ع��ة من
املفاو�ضات النووية يف فيينا .وب�شكل فوري ،ارتفع �سعر
الدوالر يف �سوق ال�صرف الأجنبي الإيراين ب�شكل حاد
�أم�س الأول �إىل �أكرث من � 30ألف تومان.
و�أع � ��رب الأوروب � �ي � ��ون� ،أول �أول �أم ����س ع��ن رف�ضهم
للم�سودتني اللتني قدّمهما رئي�س ال��وف��د الإي ��راين
املفاو�ض علي باقري كني ب�ش�أن �إحياء االتفاق النووي
ال��ذي و ّقعته �إي��ران والأط ��راف الدولية ع��ام ،2015
وان�سحبت منه �إدارة الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب

Monday

ع ��ام  .2018وق� ��ال دبلوما�سيون
�أوروبيون كبار� ،إن �إيران تتخذ موقفاً
مدمراً يف املفاو�ضات ،و�أنها “ترتاجع
عن كل الت�سويات التي مت التو�صل
�إليها ب�صعوبة” خ�لال اجل��والت الـ
 6الأوىل التي خا�ضتها حكومة الرئي�س ال�سابق ح�سن
روحاين .و�أو�ضحوا �أن املحادثات �ست�ست�أنف “الأ�سبوع
املقبل ملعرفة ما �إذا كانت هذه اخلالفات ميكن التغلب
عليها �أم ال».
ويف وا�شنطن ،اتهمت الناطقة با�سم البيت الأبي�ض،
جني �ساكي ،حكومة الرئي�س الإيراين املت�شدد �إبراهيم
رئي�سي ب�أنها مل ت�أتِ �إىل املباحثات “حاملة اقرتاحات
ب ّناءة” .ويف وقت �سابق ،قال وزير اخلارج ّية الأمريكي
�أن �ت��وين بلينكن� ،إن “ما ال ت�ستطيع �إي ��ران فعله هو
الإب �ق��اء على الو�ضع ال��راه��ن ال��ذي يتيح لها تطوير
برناجمها النووي ،ويف الوقت نف�سه الت�سويف” على
طاولة املفاو�ضات.
دمار وتخلف
م��ن جهة �أخ ��رى ،يقول الكاتب عبدالعزيز العمر يف
مقال له ب�صحيفة “اجلزيرة” ال�سعودية� ،إن املتابع
لت�صريحات و�سيا�سات و�أفعال القيادات الإيرانية يجد
�أن �ه��ا مي�ك��ن �أن ت�خ��دم �أي ��ش��يء �إال م�صلحة ومنفعة
ال�شعب الإي ��راين�� ،س��واء على امل��دى القريب �أو املدى
البعيد ،يف �أبجديات العمل ال�سيا�سي ت�شكل الرباغماتية
�أو النفعية �أ��س��ا���س �أي ق ��رار �سيا�سي ،فقيمة القرار
ال�سيا�سي حتدده املنفعة التي يجلبها ذلك القرار� ،إن
كل م�ؤ�شرات ال�سيا�سات الإيرانية ت�ؤكد �أنها ال جتلب
لإيران ول�شعبها �سوى مزيد من الدمار والتخلف.
وي�ضيف ،انظروا �إىل ما �أدت �إليه ال�سيا�سات الإيرانية
احل�م�ق��اء� :أو ًال� :إي ��ران ت�ب��دد ث��روات�ه��ا امل��ال�ي��ة �أو قوت
�شعبها على ميلي�شياتها يف ع��دد م��ن ال��دول العربية،
ثانياً :منذ ما يزيد عن  30عاماً والعامل يقاطع �إيران
ويح�شرها يف زاوي ��ة ،ب��ل مينعها م��ن ت�صدير نفطها،
ثالثاً :القيادات الإيرانية توهم �شعبها �أن لديها جي�شاً
ق ��ادراً على مواجهة �أم��ري�ك��ا ،وعلى تلقينها در��س�اً لن
تن�ساه (�إي واهلل) ،رابعاً :لقد بلغت القيادات الإيرانية
ح ��داً م��ن ال�غ�ب��اء ال�سيا�سي جعلها تعتقد �أن العامل
�سوف يرتكها ت�صنع القنبلة النووية� ،إن��ه من التهور
واملخاطرة الكبرية �أن يرتك العامل الزر النووي حتت
�أ�صابع قيادة �إيرانية طائفية م�ؤدجلة وثورية (تريد
ت�صدير ثورتها املزعومة) ،خام�ساً :تعي�ش �إيران حالياً
عزلة دولية �سيا�سية واقت�صادية� ،ساد�ساً :يف حال ف�شل
مفاو�ضات فيينا اجلارية حالياً فمن املتوقع �أن تكون
عواقب ذلك الف�شل وخيمة على �إيران و�شعبها.
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عوا�صم
برازيليا
�أم��ر قا�ض يف املحكمة الفدرالية العليا يف ال�برازي��ل بفتح حتقيق
جديد بحق الرئي�س جايري بول�سونارو لن�شره معلومات كاذبة يف
مقطع فيديو يربط بني اللقاح امل�ضاد لكوفيد ومر�ض الإيدز.
وي�ستجيب ق��رار القا�ضي �ألك�سندر دي موراي�س ،ع�ضو �أعلى هيئة
ق�ضائية برازيلية ،لطلب م��ن جلنة يف جمل�س ال�شيوخ اتهمت يف
ت�شرين الأول�-أكتوبر رئي�س البالد بارتكاب جرائم خطرية خالل
ال��وب��اء .ويُ�ضاف ال�ق��رار �إىل خم�سة حتقيقات �أخ��رى ُفتِحت بحق
بول�سونارو دون �أن ت�صل �إىل نتيجة حتى الآن.
ويتعلق مو�ضوع هذا التحقيق اجلديد مبقطع فيديو ي�ست�شهد فيه
الرئي�س اليميني املتطرف بتقارير حكومية يُفرت�ض �أنها ر�سمية
يف اململكة املتحدة “ت�شري” �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين مت تطعيمهم
بالكامل �ضد فريو�س كورونا يطورون مر�ض الإي��دز “�أ�سرع بكثري
م��ن امل �ت��وق��ع» .ل�ك��ن احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة اك ��دت خل��دم��ة تق�صي
احلقائق يف وكالة فران�س بر�س �أن هذه املعلومة غري �صحيحة.
كما نفت اجلمعية الربازيلية للأمرا�ض املعدية ،ومنظمات طبية
�أخ� ��رى�� ،ص�ح��ة ه��ذه امل�ع�ل��وم��ة .ومت ��س�ح��ب ال�ف�ي��دي��و م��ن من�صات
في�سبوك و�إن�ستغرام ويوتيوب .كما قررت من�صة الفيديو تعليق قناة
بول�سونارو ملدة �أ�سبوع .يف �آب�-أغ�سط�س ،قررت املحكمة العليا فتح
حتقيق �ضد بول�سونارو ب�سبب “الت�شهري” يف ق�ضية تتعلق بنظام
الت�صويت الإلكرتوين الربازيلي.
مو�سكو
ُ
�أف ��ادت ال�سلطات الرو�سية الأح��د �أن ط��ائ��رة رك��اب رو�سية �أرغمت
ع�ل��ى تغيري م���س��اره��ا لتج ّنب ط��ائ��رة جت�س�س ت��اب�ع��ة حل�ل��ف �شمال
الأط�ل���س��ي (ال�ن��ات��و) ك��ان��ت تعرب م�سار رحلتها امل�ق��رر ف��وق البحر
الأ��س��ود .و�أو�ضحت هيئة النقل اجل��وي الفدرالية الرو�سية م�ساء
ال�سبت ،وفق ما نقلت عنها وكالة �أنباء “انرتفاك�س” الرو�سية� ،أن
طائرة التج�س�س “انخف�ضت ب�شكل �سريع” وع�برت امل�سار املقرر
متوجهة
لطائرة ايربا�ص التابعة ل�شركة “ايروفلوت” التي كانت
ّ
�شخ�صا .وقالت الهيئة
من تل �أبيب �إىل مو�سكو وعلى متنها 142
ً
مت تعديل اتجّ ��اه الطائرة التجارية وارتفاعها فورا” ،م�ضيفةً
“ ّ
�أن طاقم طائرة التج�س�س مل ي��ر ّد على ر�سائل املراقبني اجلويني.
بح�سب انرتفاك�س ،ف ��إن الطائرة الرو�سية انخف�ضت  500مرت
لتبتعد عن طائرة اال�ستطالع وطيا َريها متكنا من ر�ؤي��ة الأخرية
من قمرة القيادة .وغيرّ ت طائرة خا�صة كانت م ّتجهة من منتجع
�سوت�شي ال�ب�ح��ري ال��رو��س��ي �إىل �سكوبيي ،م�سارها ب�سبب طائرة
التج�س�س ،بح�سب هيئة النقل اجلوي .وقالت الهيئة �إن “الن�شاط
املتزايد للطائرات التابعة للناتو قرب احلدود مع رو�سيا ( )...يخلق
خطر وقوع حوادث خطرية تتعلق بطائرات مدنية” ،م�ضيف ًة �أنها
“�ستحت ّج” عرب القنوات الدبلوما�سية .مل تحُ دَّد الدولة التي تتبع
�إليها طائرة التج�س�س .لكن طائرات مقاتلة رو�سية �أُر�سلت اجلمعة
�إىل منطقة البحر الأ��س��ود ملواكبة طائر َتي ا�ستطالع �أمريكيتني،
بح�سب و�سائل �إعالم رو�سية.

نيودلهي
قتلت قوات الأمن الهندية  13مدنيا يف والية ناغاالند ب�شمال �شرق
البالد بعد �أن �أطلقت النار على �شاحنة ويف وقت الحق على ح�شد
جتمع احتجاجا على الهجوم ،ح�سبما ذكرت ال�شرطة �أم�س الأحد.
وقال ال�ضابط يف �شرطة ناغاالند �سانديب �إم تامغادجي �إن �إطالق
النار وقع ال�سبت يف قرية �أوتينغ يف �إقليم مون بالقرب من احلدود
مع بورما .و�أ��ض��اف �أن “الو�ضع يف �إقليم م��ون ب�أكمله متوتر جدا
حاليا” ،مو�ضحا �أنه “ت�أكد مقتل � 13شخ�صا «.
و�أو��ض��ح امل�صدر نف�سه �أن �ستة عمال قتلوا يف كمني ن�صبته قوات
الأمن بينما كانوا عائدين ب�شاحنة من قرية �أوتينغ.
وعرث �أقرباء لل�ضحايا كانوا يبحثون عنهم ،على اجلثث وتوجهوا
�إىل مقر قوات الأمن لطلب تو�ضيحات .وقال امل�س�ؤول يف ال�شرطة
“عندها اندلعت مواجهة بني الطرفني وفتحت قوات الأم��ن النار
وقتلت �سبعة �أ�شخا�ص �آخرين».
و�أو�ضح اجلي�ش الهندي يف بيان �أنه حت ّرك على �أ�سا�س “معلومات
تتمتع بال�صدقية” و�أنه كان يالحق يف الواقع جمموعة متمردين
تن�شط يف املنطقة.

املك�سيك تعتزم بدء
حملة اللقاحات املعززة

•• مك�سيكو�-أ ف ب

�أع�ل��ن الرئي�س املك�سيكي �أن��دري����س مانويل لوبيز �أوب ��رادور �أ ّن��ه �سيت ّم �إعطاء
جرعة م�ع� ّززة م��ن لقاحات كوفيد 19-يف الأ ّي ��ام املقبلة للأ�شخا�ص الذين
حت�سبا لبداية ف�صل ال�شتاء وبعد
تزيد �أعمارهم عن  65عاما يف املك�سيكّ ،
اكت�شاف �أوّل �إ�صابة باملتحوّرة �أوميكرون يف البالد .وق��ال لوبيز �أوب��رادور يف
م�ؤمتر �صحايف “من املحتمل جدا �أن نبد�أ التطعيمات املعززة الثالثاء املقبل”
لكبار ال�سن .و�أ�ضاف “�سنك ّثف التطعيم لأ ّنه ثبُت �أ ّنه مفيد” .وحتدّث الرئي�س
الي�ساري عن املتحوّرة �أوميكرون ،قائال “�شعر النا�س باخلوف ،واالقت�صاد ت�أ ّثر
�أي�ضا .ك��ان هناك انخفا�ض يف قيمة العملة وتو ّتر يف الأ��س��واق املال ّية» .قبل
يوم ،كانت ال�سلطات ال�صحّ ية قد �أ ّك��دت ر�صد �أوّل �إ�صابة باملتحوّرة اجلديدة
يف املك�سيك ،لدى رجل جنوب �إفريقي يبلغ من العمر  51عاما و�صل يف 21
ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر .وق��ال امل���س��ؤول يف وزارة ال�صحّ ة املك�سيك ّية هوغو
لوبيز-غاتيل رامرييز �إ ّن �إغالق احلدود وعرقلة حركة الأ�شخا�ص والب�ضائع
“لي�س �إجرا ًء مفيدا الحتواء املتحوّرات» .واملك�سيك البالغ عدد �س ّكانها 126
مليون ن�سمة ،هي رابع دولة كبرية يف القارّة الأمريك ّية تت�أ ّثر ب�أوميكرون بعد
كندا والواليات املتحدة والربازيل .كما �أعلنت ت�شيلي ال�سبت �أ ّنها ر�صدت �أوّل
�إ�صابة باملتحوّرة �أوميكرون على �أرا�ضيها لدى م�سافر و�صل من غانا يف 25
ت�شرين الثاين/نوفمرب.
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تون�سيون يعلقون على مبادرة الغنو�شي :مناورة للهروب
•• تون�س-وكاالت

12

اعترب تون�سيون �أن امل�ب��ادرة التي �أطلقها زعيم حركة النه�ضة
الإخ��وان �ي��ة ،را��ش��د الغنو�شي ،لي�ست ��س��وى م �ن��اورة ل�ل�ه��روب من
املحاكمات اخلا�صة بالف�ساد ومتويل الإرهاب التي تالحق عنا�صر
النه�ضة .وطالب الغنو�شي ب�إجراء انتخابات ت�شريعية ورئا�سية
مبكرة يف تون�س ،للخروج مما و�صفها بـ”الأزمة ال�سيا�سية”� ،إثر
قرار الرئي�س قي�س �سع ّيد �إقالة احلكومة ال�سابقة وجتميد عمل
ال�برمل��ان يف يوليو املا�ضي .لكن نا�شطني ومراقبني اع�ت�بروا �أن
الدعوة ال تعدو كونها حماولة للهروب من من املحاكمات اخلا�صة
بالف�ساد ومتويل الإرهاب ،خا�صة بعد ت�سريب معلومات عن جهات
ق�ضائية ت�ؤكد تورط النه�ضة وبع�ض الأحزاب الأخرى يف ملفات

ف�ساد ،تتعلق بتلقي متويالت �أجنبية ون�شر �أجندات م�شبوهة.
ويقول املحامي والنا�شط ال�سيا�سي التون�سي ،حازم الق�صوري� ،إن
الدعوات ب�ش�أن �إجراء انتخابات مبكرة ،ت�صريحات ال يلتفت �إليها
ال�شعب التون�سي يف هذه املرحلة ،خا�صة �أن تون�س تواجه حتديات
كبرية يف مواجهة �إره ��اب ود�سائ�س الإخ ��وان �إ��ض��اف��ة لل�ضغوط
الدولية .ويف ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية” قال الق�صوري
�إن الت�سريع يف الإج � ��راءات الإداري� ��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ه��و يف �صميم
التح�ضري للمرحلة القادمة ،التي من �شروطها تطبيق القانون
على خمالفات انتخابات  ،2019وا�ستبعاد املتورطني من �أحزاب
و�أف��راد �شملهم تقرير املحا�سبات لت�أ�سي�س امل�سار الدميقراطي
احلقيقي والتح�ضري ب�شكل فعلي الن�ت�خ��اب��ات ج��دي��دة حترتم
القانون ومبد�أ ال�شفافية.

بدوره ،اعترب املحلل ال�سيا�سي التون�سي ،نزار اجلليدي� ،أن ال�شارع
التون�سي ل��ن يقبل دع��وة الغنو�شي ،ول��ن ي�سمح ب�ع��ودة الإخوان
جم��ددا �إىل امل�شهد ال�سيا�سي لتكرار �سيناريو اخل��راب والف�ساد
ما قبل  25يوليو .ويقول اجلليدي ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
�إن��ه يف ال��وق��ت نف�سه ،م��ن ح��ق التون�سيني التعرف على مالمح
خريطة طريق وا�ضحة للمرحلة ال�سيا�سية املقبلة ،والتعرف على
مالمح ومعايري و�آليات االنتخابات املقبلة و�ضمانات نزاهتها ،مع
االلتزام ب�ضمانات حما�سبة الفا�سدين الذين ت�سببوا بتخريب
احلياة ال�سيا�سية والو�ضع العام يف تون�س ويف مقدمتهم قيادات
حركة النه�ضة .وال يبدو �أن التون�سيني يف وارد التماهي مع دعوة
الغنو�شي ،خا�صة مع انهيار �شعبية حركة النه�ضة الإخوانية ،كما
تظهر ا�ستطالعات الر�أي التي ت�ؤكد تزايد �شعبية الرئي�س قي�س

النيجر ..تظاهرة للمطالبة «ب�إنهاء القواعد الأجنبية»

•• نيامى�-أ ف ب

�سمح الق�ضاء يف النيجر بتنظيم
تظاهرة للمجتمع امل��دين مقررة
ال�ي��وم الأح��د للمطالبة “ب�إنهاء
وج� � � ��ود ال � �ق� ��واع� ��د الع�سكرية
الأجنبية” يف ه��ذه ال��دول��ة التي
ت��واج��ه ه�ج�م��ات ج �ه��ادي��ة دامية
منذ �سنوات ،بح�سب ما قال �أحد
منظمي التظاهرة لوكالة فران�س
بر�س.
وقال مايكول زودي املن�سق الوطني
حلركة “لنقلب ال�صفحة” التي
دعت �إىل هذه التظاهرة ،لوكالة
ف ��ران� �� ��س ب ��ر� ��س “يف  2ك ��ان ��ون
الأول/دي �� �س �م�ب�ر �أب�ل�غ�ت�ن��ا بلدية
(نيامي) مبر�سوم ُي ّ
حظر التظاهر
يف  5كانون الأول/دي�سمرب ب�سبب
“خطر الإخالل بالنظام العام».
و�أ�� � �ض � ��اف “جل�أنا �إىل قا�ضي
الأم� ��ور امل�ستعجلة ال ��ذي �أ�صدر
حكمه اجلمعة ال�ساعة 15,30
(ب��ال �ت��وق �ي��ت املحلي)” ،م�شريا
�إىل �أن ال�ق��ا��ض��ي �أ� �ص ��در “�أمرا
بالتظاهر” ،وك� ��ذل� ��ك “طلب
م ��ن ال �� �ش��رط��ة الإ�� � �ش � ��راف على
تظاهرتنا».
و�أ� �ض��اف زودي “�أوال ،التظاهرة
ه��ي للمطالبة ب��إن�ه��اء وج ��ود كل
القواعد الع�سكرية الأجنبية بال

�سع ّيد �إىل م�ستويات قيا�سية .وبني ا�ستطالع ر�أي حديث �أن �أكرث
من  90باملئة من التون�سيني ينوون الت�صويت للرئي�س �سع ّيد يف
االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
و�أ�شار اال�ستطالع الذي جتريه �شركة “�سيغما كون�ساي” بالتعاون
مع �صحيفة “املغرب” �أن �سع ّيد يت�صدر نوايا الت�صويت بن�سبة
 90.1باملئة .وجاءت يف املركز الثاين رئي�سة احلزب الد�ستوري
احلر عبري مو�سي بن�سبة  2.3باملئة ،فيما �أتى ال�صحفي ال�صايف
�سعيد ثالثا بن�سبة  1.5باملئة.
ويف املقابل ،ح�صل احلزب احلر على  34باملئة من نوايا الت�صويت
يف االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية .و�أب ��دى  72باملئة م��ن التون�سيني
امل�شمولني يف اال�ستطالع ثقتهم يف الرئي�س ،فيما ي��رى 71.7
باملئة �أن “البالد ت�سري يف الطريق ال�صحيح».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

التيه ...كنمط حياة �أو موت!...
•• ريت�شارد التندري�س

ميوتون يف املان�ش والبحر الأبي�ض املتو�سط...
ميوتون يف الغابة الكولومبية ويف ال�صحراء على
احل��دود الأمريكية .مل تعد ه��ذه �أزم��ة ،بل يجب
التحدث عن �أزمات مهاجرين� .إنهم موجودون يف
كل مكان ،ومع ذلك تق ّل�ص ر�صدنا لهم يف ازدياد.
كان عام  2021عامًا وبائ ًيا بحيث لفّ ال�ضباب
م�آ�سي �أخرى تثري القدر نف�سه من القلق .وتتالت
�أزم��ات الهجرة اخلطرية اىل درجة �أنها �أ�صبحت
�أحدث مو�ضة كم�صدر للتوترات الدبلوما�سية.
قيد �أو �شرط ،وخا�صة الفرن�سية
منها .لقد م�ضى على وجودها هنا
ريا”
ثماين �سنوات ومل ن�شهد تغي ً
يف جمال انعدام الأمن.
وي �ف�تر���ض �أن ُت� �ك� � ّرم التظاهرة
�أي �� �ض��ا “�إخوتنا ال��ذي��ن �سقطوا
يف تريا” وه��ي م��دي�ن��ة واق �ع��ة يف
غ ��رب ال�ن�ي�ج��ر ُق � ِت��ل ف�ي�ه��ا ثالثة
متظاهرين ال�سبت امل��ا��ض��ي بعد

ا�شتباكات ب�سبب قافلة ع�سكرية
فرن�سية كانت يف طريقها �إىل غاو
يف مايل.
و�أك��دت وزارة الداخلية النيجرية
يف ب �ي��ان �أن “قافلة ق��وة برخان
الفرن�سية التي كانت حتت حرا�سة
ال ��درك ال��وط�ن��ي يف طريقها �إىل
مايل� ،أوقفها متظاهرون عنيفون
جدا يف تريا مبنطقة تيالبريي».

و�أ�ضافت �أنه “يف حماولتها حترير
نف�سها ،ا��س�ت�خ��دم��ت القوة” ،ما
ت�سبب يف مقتل �شخ�صني و�إ�صابة
� 18آخرين ،دون �أن حتدد ما �إذا
ك��ان��ت ت���ش�ير �إىل ق ��وة ال� ��درك �أو
برخان.
تواجه النيجر هجمات منتظمة
ودم� � ��وي� � ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل ج� �م ��اع ��ات
م �ت �ط��رف��ة وت �� �س �ت �ف �ي��د م ��ن دعم

ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة مبا
يف ذلك فرن�سا والواليات املتحدة
ال�ت��ي ل��دي�ه��ا ق��واع��د ع�سكرية يف
نيامي ،و�أملانيا التي لديها قاعدة
لوج�ستية هناك.
ومتتلك ال��والي��ات املتحدة � ً
أي�ضا
ق��اع��دة ك �ب�يرة ل �ل �ط��ائ��رات بدون
طيار يف منطقة �أغاديز (�شمال)
بالقرب من ليبيا.

م�س�ؤول �إيراين� :إحجام �أمريكا عن رفع العقوبات يعرقل �إحياء االتفاق النووي

•• طهران-رويرتز

ق��ال م���س��ؤول كبري يف وزارة اخل��ارج�ي��ة الإي��ران�ي��ة الأح ��د �إن
�إحجام الواليات املتحدة عن رفع كل العقوبات املفرو�ضة على
�إيران هو التحدي الرئي�سي �أمام �إحياء االتفاق النووي املربم
عام  ،2015بينما �شككت قوى غربية يف عزم �إيران على �إنقاذ
االتفاق.
وتوقفت املحادثات غري املبا�شرة بني وا�شنطن وطهران حول
�إع��ادة العمل باالتفاق ال�ن��ووي ي��وم اجلمعة ،وق��ال اجلانبان
�إنهما �سي�ست�أنفان التفاو�ض الأ��س�ب��وع ال�ت��ايل ،يف ح�ين عرب
م �� �س ��ؤول��ون غ��رب �ي��ون ع��ن ا��س�ت�ي��ائ�ه��م م��ن امل �ط��ال��ب الكثرية
للجمهورية الإ�سالمية.
ونقلت وك��ال��ة ت�سنيم الإي��ران�ي��ة ل�ل�أن�ب��اء ع��ن امل���س��ؤول الذي
مل تذكر ا�سمه قوله “من الوا�ضح الآن �أن �إحجام وا�شنطن
ع��ن رف��ع العقوبات متاما ه��و التحدي الرئي�سي �أم��ام تقدم

املحادثات”.
و�أ�ضاف “نعتقد �أن من املمكن التو�صل �إىل اتفاق �إذا تخلت
احلكومة الأمريكية ع��ن حملتها ملمار�سة �أق�صى ال�ضغوط
و�أب��دت الأط��راف الأوروبية ب�شكل جاد مرونة و�إرادة �سيا�سية
يف املحادثات”.
وبد�أت �إيران والقوى الكربى حمادثات يف �أبريل ني�سان بهدف
�إع��ادة طهران ووا�شنطن �إىل االمتثال الكامل لالتفاق الذي
ان�سحب منه الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب قبل
ثالث �سنوات.
لكن املحادثات توقفت بعد انتخاب الرئي�س الإيراين �إبراهيم
رئي�سي،وهو من غالة املحافظني ،يف يونيو حزيران.
وقال علي باقري كني كبري املفاو�ضني النوويني الإيرانيني �إن
طهران قدمت م�سودتني باقرتاحني �إىل الأطراف املتبقية يف
االتفاق يف فيينا� ،إحداهما حول رفع العقوبات والثانية تتعلق
بالقيود النووية.

وقالت طهران �إنها �ستقدم يف وقت الحق م�سودة اقرتاح ثالث
ب�ش�أن “الآلية ...وامل�سائل املتعلقة بتلقي �ضمانات ملنع ان�سحاب
الواليات املتحدة جمددا من االتفاق النووي”.
ويف حديثه يف م��ؤمت��ر روي�ت�رز نك�ست ،ق��ال وزي��ر اخلارجية
الأم��ري�ك��ي �أن�ت��وين بلينكن ي��وم اجلمعة �إن ب�ل�اده ل��ن ت�سمح
لإي��ران ب�إطالة �أم��د ه��ذه العملية بينما توا�صل �إح��راز تقدم
يف برناجمها ،و�إن وا�شنطن �ستتبع خيارات �أخ��رى �إذا ف�شلت
الدبلوما�سية.
وق��ال امل�س�ؤول الإي��راين ،بح�سب ت�سنيم“ ،على النقي�ض من
ت�صريحات امل�س�ؤولني الأمريكيني� ،أعتقد �أن��ه �إذا ك��ان لدى
الأط��راف الأخ��رى ح�سن النية ،وتوقفوا عن لعبة اللوم غري
املجدية ،ف�إن االتفاق ممكن”.
و�أ�ضاف “يتعني على الأط��راف الأخرى تقدمي رد منا�سب �أو
تقدمي مقرتحات جديدة و�أفكار وا�ضحة كتابة ...وبعد ذلك
�ستتاح ال�سبل لإبرام اتفاق وت�سوية اخلالفات”.

يف �أوروبا �أو ًال ...
زار الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شينكو
�أول �أول �أم�س اجلمعة احل��دود البولندية لأول
مرة منذ بداية التوترات التي و ّلدها بنف�سه عن
طريق �إر�سال �آالف املغرتبني �إىل هناك ،معظمهم
من ال�شرق الأو�سط.
ريا �إىل
«ازحفوا! ازحفوا!” ،هكذا �شجعهم ،م�ش ً
ب��ول�ن��دا ،وم�غ� ّذي��ا ه��ذه “احلرب الهجينة” ،كما
يطلق عليها ،واملتمثلة يف االن�ت�ق��ام م��ن عقوبات
فر�ضها االحت��اد الأوروب��ي دون ن�شر �أي �سالح� ،أو
�إطالق ر�صا�صة واحدة.
كما ا�ستقر ال�برد بني لندن وباري�س ،بعد وفاة
 27مهاجرا ،الأربعاء� ،إثر غرق قاربهم املطاطي
يف املان�ش .تتن�صل كل عا�صمة من امل�س�ؤولية ،لكن
�إميانويل ماكرون ،الرئي�س الفرن�سي ،مل يه�ضم،
خ��ا��ص��ة ،ا��س�ت�خ��دام رئ�ي����س ال � ��وزراء الربيطاين،
بوري�س جون�سون ،تويرت الق�ت�راح �سيا�سة عودة
امل �ه��اج��ري��ن ال ��ذي ��ن مت �ك �ن��وا م ��ن ال��و� �ص��ول �إىل
�إجنلرتا� ،إىل فرن�سا.
على اجلانب الآخر من الأطل�سي ...
مت تخ�صي�ص ج��زء كامل من البيان اخلتامي
لقمة زعماء �أمريكا ال�شمالية يف وا�شنطن ،قبل

ع�شرة �أيام ،للرد على “الهجرة غري النظامية عرب
ن�صف الكرة الأر�ضية” ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص،
الرغبة يف مهاجمة املتاجرين بالب�شر ،وت�شجيع
العودة الطوعية.
يف غ�ضون ذلك ،ما �إن عاد الرئي�س املك�سيكي �إىل
وطنه� ،أ�شارت �إدارة بايدن �إىل عودة �سيا�سة دونالد
ت��رام��ب “ابقوا يف املك�سيك” ،مم��ا �أج�بر طالبي
اللجوء على االنتظار جنوب احل ��دود ،حتى تتم
درا�سة ملفاتهم .مت القب�ض على �أك�ثر من 1.7
م�ل�ي��ون م�ه��اج��ر ال ي�ح�م�ل��ون وث��ائ��ق خ�ل�ال العام
املا�ضي ،مل يحدث هذا مطلقا منذ عام .1960
على ا�ستعداد للمخاطرة بحياتهم
ه� � ��ؤالء امل �ه ��اج ��رون -ع �ل��ى ج��ان �ب��ي الأطل�سي
يخاطرون بجنون لتحقيق هدفهم .لقد ر�أيناذل��ك للتو يف امل��ان����ش .و�إىل اجل �ن��وب ،وف��ق الأمم
امل �ت �ح��دة ،فقــــــد � 1600شخ�ص ح�ي��ات�ه��م هذا
العام �أثنـــــــاء حماولتهـــم عبـور البحر الأبي�ض
املتو�سط.
ويف وق ��ت ��س��اب��ق م��ن ��ش�ه��ر ن��وف �م�بر ،يف والية
ف�ي�راك��روز باملك�سيك ،مت حت��ري��ر  600مهاجر
ج� ��ا�ؤوا م��ن �أم��اك��ن ب�ع�ي��دة م�ث��ل ب�ن�غ�لادي����ش ،من
مقطورتني حم�شورين فيهما.
وت�صيب بالق�شعريرة ،تلك الأو� �ص��اف لعبور
“دارين جاب” ب�ين ك��ول��وم�ب�ي��ا وب�ن�م��ا م��ن قبل
مهاجرين متجهني �إىل الواليات املتحدة� ،أو�صاف
ت�ؤثثها �أفاعي �سامة ،ومتاجرين بال قيم ،وجثث
متعفنة على الطريق.
رمبا يكون هذا نتيجة الوباء ،ولكن كلما تكررت
ه��ذه الق�ص�ص ،ت��زداد ق ّلة ا�ستماعنا لها .فنحن
م�ص ّرون جدًا للعودة �إىل طبيعتنا اىل درجة �أننا
ن�شاهد ،ننزعج ،ثم من ّر �إىل �شيء اخر .وعلى طرق
املنفى ،ال يتمتع ه�ؤالء املهاجرون بامتياز التفكري
يف �شيء �آخر.

ترجمة خرية ال�شيباين

متخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية ،مرا�سل يف وا�شنطن -والبيت الأبي�ض
لـ � ،TVAأكرب �شبكة تلفزيونية خا�صة باللغة الفرن�سية يف كندا

ال�صومال تريد �إنهاء عمليات مكافحة القر�صنة �أمام �سواحلها الربهان « :م�ؤ�شرات �إيجابية» �إىل عودة الدعم الدويل لل�سودان

•• الأمم املتحدة �-أ ف ب

م� � ��دد جم �ل �� ��س الأم � � � ��ن ال� � ��دويل
ولثالثة �أ�شهر فقط ولي�س ل�سنة
كما يحدث عادة ،التفوي�ض املمنوح
ل�سفن حربية ملحاربة القر�صنة
قبالة �سواحل ال�صومال ،ب�سبب
رغبة مقدي�شو يف ا�ستعادة ال�سيادة
الكاملة على مياهها الوطنية.
ت �ب �ن��ى امل �ج �ل ����س ب � ��إج � �م ��اع دول� ��ة
الـ 15الأع �� �ض��اء ،ق ��رارا �صاغته
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب �ه��ذا الهدف
ويوحي بانتهاء االلتزام الع�سكري
ال��دويل قبالة �سواحل ال�صومال
يف  .2022و�أع��رب��ت فرن�سا عن
�أ�سفها “للمهلة الق�صرية جدا”
ال�ت��ي ل��ن ت�سمح لعملية �أتاالنت
الأوروب �ي��ة بالعمل ب�شكل �صحيح
ومي� �ك ��ن �أن ت � � ��ؤدي �إىل “خطر
حدوث فراغ �أمني».
وقالت �شرياز غا�سري من البعثة
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة لدى
الأمم امل �ت �ح��دة �إن� ��ه ب�ف���ض��ل هذا
التفوي�ض “مل يقع �أي هجوم منذ
�أربع �سنوات” .وقد �أيدت موقفها
�إ�ستونيا و�أي��رل�ن��دا اللتان �أعربتا
عن �أ�سفهما �أي�ضا للتمديد لفرتة
ق�صرية جدا.
وبالعك�س ،ترى ال�صومال �أن عدم
وق��وع هجمات ي�برر احل��اج��ة �إىل
و� �ض��ع ح��د ل �ه��ذا ال�ت�ف��وي����ض من
الأمم املتحدة.
ق��ال �سفري ال�صومال ل��دى الأمم
امل �ت �ح��دة �أب ��و ب�ك��ر ��ض��اه��ر عثمان
�إن م�ه�ل��ة ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ي�ج��ب �أن
“ت�سمح باالنتقال �إىل �إطار تعاون
ب �ح��ري ث�ن��ائ��ي يف امل �ي��اه الوطنية
ال�صومالية».

•• اخلرطوم�-أ ف ب

وب� �ي� �ن� �م ��ا ت �� �ش �ه��د ب� �ل� ��اده حملة
ان � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ،حت� � � ��دث م � �ن� ��دوب
ال���ص��وم��ال ع��ن � �ض��رورة ا�ستعادة
�سيادتها مرحبا يف ال��وق��ت نف�سه
بـ”عملية ناجحة �أدت �إىل الق�ضاء
على القر�صنة».
ور�أى �أن “غياب القرا�صنة ال يدع
جماال لل�شك يف �أن ا�ستمرار ع�سكرة
م �ي��اه �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة والإقليمية
ه ��و ب��ال�ف�ع��ل ره� ��ان ال ع�ل�اق��ة له
بالقر�صنة �أو ال�سطو امل�سلح للجزء
الأكرب من ال�صومال».
قال دبلوما�سيون �إن جمل�س الأمن
واج��ه �أث �ن��اء امل�ف��او��ض��ات معار�ضة
��ش��دي��دة م��ن ال���ص��وم��ال لتجديد
التفوي�ض مل��دة ع��ام واح ��د .وذكر
�أحدهم �أن ال�سلطات ال�صومالية

طلبت “مراجعة قواعد اللعبة».
و�أ� �ض��اف ه��ذا امل���ص��در طالبا عدم
ك�شف ه��وي�ت��ه “العام امل��ا��ض��ي مل
ي��رغ �ب��وا يف ذل ��ك وح���ص�ل�ن��ا على
� 12شهرا �إ�ضافيا” ،مو�ضحا �أن
ال���ص��وم��ال ق��ال��ت ه ��ذا ال �ع��ام “يف
البداية �شهرين �أو ال �شيء وذهبنا
لثالثة �أ�شهر».
وت� � �ق � ��وم مب� �ك ��اف� �ح ��ة القر�صنة
البحرية قبالة �سواحل ال�صومال
خ�صو�صا الواليات املتحدة وعملية
�أت��االن��ت ال�ت��ي ت�شارك فيها �سفن
وطائرات مراقبة �أوروبية.
ومت مت ��دي ��د ال �ع �م �ل �ي��ة الأخ �ي��رة
التي �أن�شئت يف  2008م��ن قبل
امل�ج�ل����س الأوروب � � ��ي ح �ت��ى كانون
الأول/دي� ��� �س� �م�ب�ر  2022حتت

غطاء تفوي�ض جمل�س الأمن.
م��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى�� ،س�ي�ت�ع�ين على
املجل�س �أي�ضا �أن يتخذ قرارا قبل
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ب���ش��أن والي ��ة “بعثة
االحت��اد الإفريقي يف ال�صومال”
(�أم �ي �� �س��وم) ال �ت��ي ت�ن�ت�ه��ي يف 31
كانون الأول/دي�سمرب.
وجت ��ري مناق�شات ح��ال�ي��ا لإع ��ادة
النظر يف هذه املهمة.
ف��ال���ص��وم��ال واالحت� ��اد الإفريقي
ال ي ��ري ��ان الأم � � ��ور م ��ن ال ��زاوي ��ة
نف�سها ،والغربيون كذلك لي�سوا
على املوجة نف�سها مع الأفارقة،
م��ا ي�ن��ذر ب�صعوبات للتو�صل �إىل
توافق ،كما ذكر دبلوما�سيون.
وق ��ال �أح��ده��م �إن ت�ف��وي����ض بعثة
االحتاد الإفريقي الذي �سيعر�ض

للت�صويت يف  21ك��ان��ون الأول/
دي�سمرب ق��د ال مي��دد لأك�ث�ر من
ب�ضعة �أ�شهر لإعطاء وقت للتو�صل
�إىل اتفاق .وكانت عملية �أتاالنت
ب� ��د�أت يف ك��ان��ون االول/دي�سمرب
 2008ب��ارب��ع ��س�ف��ن وطائرتي
دورية مهمتها حماية �سفن برنامج
الأغذية العاملي و�سفن قوة االحتاد
االفريقي يف ال�صومال (امي�صوم)
وال�سفن التجارية .و�أ�ضيفت اىل
و�سائل عملية “اتاالنت” دوريات
امريكية ويابانية ورو�سية وهندية
و�صينية ل�ضمان �أم��ن واح��د من
�أه��م مم��رات امل�لاح��ة البحرية يف
ال �ع��امل �إذ ي��رب��ط ب�ي�ن املحيطني
الهندي والأطل�سي.

�أع �ل ��ن ال �ف��ري��ق �أ ّول ع �ب��د الف ّتاح
ال�ب�ره��ان ال ��ذي ن � ّف��ذ ان �ق�لاب 25
ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر يف ال�سودان،
يف حوار مع وكالة فران�س بر�س � ّأن
هناك “م� ّؤ�شرات �إيجاب ّية” ت ّت�صل
ب��دع��م امل �ج �ت �م��ع ال� � ��دويل جم � �دّدا
للخرطوم ،م�ؤ ّكدا � ّأن جميع القوى
ال���س�ي��ا��س� ّي��ة وب�ي�ن�ه��م الع�سكريّون
�سيتم ّكنون من الرت�شح يف انتخابات
.2023
يف ع � ��ام  ،2019ع �ن��دم��ا �أط � ��اح
اجل �ي ����ش ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق عمر
ال �ب �� �ش�ي�ر ب �� �ض �غ��ط م� ��ن ال� ��� �ش ��ارع،
انخرط املدن ّيون والع�سكريّون يف
ف�ت�رة ان�ت�ق��ال� ّي��ة ك��ان م�ف�تر��ض��ا �أن
ت�ؤدّي �إىل ت�سليم ال�سلطة للمدن ّيني
ح���ص��را وم ��ن ث � ّم �إىل �إج � ��راء �أ ّول
انتخابات ح � ّرة بعد  30عاما من
ال��دي�ك�ت��ات��ور ّي��ة الع�سكريّة  .وبعد
ن �ح��و ��ش�ه��ر ع �ل��ى االن� �ق�ل�اب الذي
ن ّفذه الربهان ،و ّقع رئي�س الوزراء
املدين عبد اهلل حمدوك اتفاقا مع
ق��ائ��د اجلي�ش �أت ��اح ل��ه ال �ع��ودة �إىل
من�صبه ،ع�ل��ى �أن ي�ب�ق��ى الربهان
عامني �آخرين على ر�أ�س ال�سلطات
االنتقال ّية.
ب��ال �ت��ايل ��س�ي�ب�ق��ى ال �ع �� �س �ك��ر ّي��ون يف
ال�سلطة ح� ّت��ى االن�ت�خ��اب��ات املق ّرر
�إج��را�ؤه��ا يف ّ
متوز/يوليو .2023
وردا ع �ل��ى � �س ��ؤال ل �ف��ران ����س بر�س
ع ّما �إذا ك��ان �سيكون ممكنا لأفراد
اجلي�ش وال �ق �وّات �شبه الع�سكرية
ال�ت�ر�� ّ�ش��ح ل �ه��ذه االن �ت �خ ��اب ��ات ،ر ّد
الربهان بـ”نعم” ،علما ب�أ ّنه �سبق
�أن قال �إ ّنه لن ّ
يرت�شح �شخ�صيا.
و�أو� � � � �ض� � � ��ح ال� �ب ��ره � � ��ان � ّأن ه� ��ذه
االنتخابات ،الأوىل احل� ّرة يف بالد
جتاوزت عام  2019ثالثني عاما

من الديكتاتوريّة الع�سكريّة �ستكون
م �ف �ت��وح��ة “جلميع ال �ق ��وى التي
�شاركت” يف املرحلة االنتقال ّية ،مبا
ي�شمل الع�سكريّني وق� �وّات الدعم
ال�سريع بقيادة الفريق �أ ّول حممد
حمدان دقلو.
بعد نحو �س ّتة �أ�سابيع على انقالب
اع � �ت �ب�ر ال �ب��ره � ��ان �أ ّن � � � ��ه طريقة
“لت�صحيح م���س��ار الثورة” التي
�أط��اح��ت ال�ب���ش�ير ع��ام  ،2019ال
ت� ��زال م �� �س��اع��دات ال �ب �ن��ك ال ��دويل
للخرطوم متو ّقفة فيما ع�ضويّة
ال� ��� �س ��ودان يف االتحّ � � ��اد الإفريقي
مع ّلقة .وقال الربهان الذي يتولىّ
�أي���ض��ا رئ��ا��س��ة جمل�س ال���س�ي��ادة � ّإن
“املجتمع ال��دويل مبا فيه االتحّ اد
الإفريقي ينظر �إىل ما �سيحدث يف
الأ ّي��ام املقبلة» .و�أ��ض��اف “�أظنّ � ّأن
هناك م� ّؤ�شرات �إيجاب ّية ب� ّأن الأمور
�ستعود قريبا (�إىل ما كانت عليه).
ت�شكيل احلكومة املدن ّية بالت�أكيد
� �س � ُي �ع �ي��د الأم � � ��ور �إىل ن�صابها”،
م���ش�يرا �إىل �أن ��ه ع�ل��ى ح �م��دوك �أن
ي�ط��رح ت�شكيلة وزار ّي ��ة “ك ّلها من
التكنوقراط».
وك ��ان ��ت ��ش�خ���ص�ي��ات ع ��دة �شاركت

يف امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ت�ع�ه��دت يف
 2019بعدم العودة �إىل ال�سلطة
بعد االنتخابات .لكن الربهان قال
“يف الوثيقة الد�ستورية قبل اتفاق
ن�ص وا�ضح
�سالم جوبا ،كان هناك ّ
ب� ّأن ك ّل م�شارك يف الفقرة االنتقال ّية
لن يُ�سمح له بامل�شاركة يف الفرتة
ال�ت��ي َتليها مبا�شرة .ول�ك��نّ ا ّتفاق
� �س�لام ج��وب��ا �أع �ط��ى امل���ش��ارك�ين يف
الفرتة االنتقال ّية ّ
احلق ب�أن يكونوا
جزءا من احلكومة املقبلة».
وت��اب��ع “هناك ك�م��ا ذك ��رت ميثاق
ل�ل�ت��واف��ق ال�سيا�سي م �ط��روح الآن
على ال���س��اح��ة .عندما ي�ت� ّم و�ضعه
ب �� �ص��ورة ن �ه��ائ � ّي��ة� � ،س � ُي �ط � َرح على
القوى ال�سيا�س ّية ،وك ّل من يرغب
يف االن�ضمام لهذا امليثاق ال�سيا�سي،
ب�خ�لاف امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي� ،سيجد
ال �ب��اب مفتوحا �أم��ام��ه للم�شاركة
ب��ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ن �� ّ��ص��ت عليها
الوثيقة الد�ستوريّة».
وحزب امل�ؤمتر الوطني كان احلزب
احل��اك��م يف ال �� �س��ودان م��ن 1989
ح �ت��ى ال� �ث ��ورة يف  2019بقيادة
ال�ب���ش�ير .وامل�ج�ت�م��ع ال ��دويل الذي
ن� � �دّد بـ”االنقالب” يف ت�شرين
رح � � ��ب الحقا
الأ ّول�/أك� � � �ت � � ��وب � � ��رّ ،
ب��اال ّت�ف��اق ب�ين ال�بره��ان وحمدوك
يف نهاية ت�شرين الثاين/نوفمرب،
لك ّنه طالب ال�سلطات ببذل مزيد
من اجلهود قبل �أن ي�ست�أنف تقدمي
ال� ��دع� ��م .وت ��دع ��و الأمم املتحدة
بانتظام �إىل �إط�ل�اق ��س��راح جميع
امل ��دن� � ّي�ي�ن  -ق� � ��ادة ومتظاهرين
ون���ش�ط��اء  -ال��ذي��ن اع � ُت �ق �ل��وا منذ
 25ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر .يف ك ّل
يوم تقريبا ،يُعاود عدد قليل منهم
الظهور ،لكنّ ع�شرات العائالت ال
ت��زال تنتظر �أخ �ب��ارا ع��ن ع��دد من
�أفرادها.
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انت�شار الكراهية و ُمعجم احلكومة عنيف:

�إثيوبيا :خماوف من «ال�سيناريو الرواندي»!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
بعد عام من القتال بني اجلي�ش الفيدرايل ومتمردي
تيغرايّ ،
يحذر العديد من املراقبني من بدايات �إبادة
جماعية ...خميف.
يف روان��دا ،ال يزال يطلق عليها ا�سم “راديو تيلي

ال مور” ...قناة � 106إف �إم� ،سنة  .1994بني
عنوانني رومبا ،يقرا مقدمو الربامج ،قائمة اليوم
للتوت�سي امل��راد ذبحهم“ .اقتلوا كل ال�صرا�صري!”
ي�أمر �صوت“ ...تعالوا وابتهجوا ،يا �أ�صدقائي”،
يردد �آخ��ر ،مهنئا القوات امل�سلحة الرواندية على
مهمتها الب�شعة.

ويف كيغايل ،ت�سببت كلمات حمطة رادي���و ميل
كولني ،يف مقتل النا�س :مدية يف يد ،وترانز�ستور يف
الأخرى� ،أباد مرتكبو الإبادة اجلماعية ،يف ثالثة
�أ�شهر� 800 ،ألف �شخ�ص ،معظمهم من التوت�سي...
ملجرد �أنهم من التوت�سي.
بعد �سبعة وع�شرين عا ًما ،ينتظر �شبح الإب��ادة

اجلماعية �إقلي ًما جم���او ًرا� :إثيوبيا ،ث��اين �أكرب
دول��ة م��ن حيث ع��دد ال�سكان يف �إفريقيا (115
مليون ن�سمة) ،وه��ي دول���ة حم��وري��ة على ح��دود
القرن الأفريقي واخلليج و�شمال �إفريقيا .اعتقدت
العوا�صم الغربية �أنها م�ستقرة ،بف�ضل �أبي �أحمد،
رئي�س وزرائها منذ عام .2018
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لب�س �أبي �أحمد ،جلد �أمراء احلربّ ،
ليحقق وعد والدته ب�أن ي�صبح امللك ال�سابع لإثيوبيا �أيا كان الثمن
الواليات املتحدة ت�شجع الو�ساطة االفريقية

حتليل اخباري
اىل ان �أ� �ش �ع��ل “رجل الثقة”
اجلديد هذا املت ّوج بجائزة نوبل
لل�سالم -لتوقيعه ات �ف��اق �سالم
م��ع �إري�تري��ا امل�ج��اورة �-أ��ش�ع��ل ،يف
نوفمرب  ،2020فتيل حرب بني
الأ�شقاء ،بني اجلي�ش الفيدرايل
واجل� �ب� �ه ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة لتحرير
ت �ي �غ��راي ،م �ت �م��ردون م��ن �شمال
ال �ب�لاد .وق��د �أودى ال�ق�ت��ال حتى
االن بحياة الآالف ،و��ش� ّرد م��ا ال
يقل عن مليوين �شخ�ص.
في�سبوك �أغرقته
ر�سائل الكراهية
وه � ��ذه امل � � ��رة ،ي �ن �ت �� �ش��ر زارع� ��و
ال � �ك � ��راه � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى ال� ��� �ش� �ب� �ك ��ات
االجتماعية ،بدافع من احلكومة
االثيوبية ،وهي نف�سها ت�ستخدم
مُ �ع �ج �م��ا �� �ش ��دي ��د ال� �ع� �ن ��ف جت ��اه
“�أعدائها” حيث ُيطلق عليهم
“اجلرذان” �أو “ال�سرطان”
�أو “الأع�شاب ال�ضارة” .وهذا
ال�ت�ج��ري��د م��ن الإن �� �س��ان �ي��ة ،وهو
��س�م��ة م��ن � �س �م��ات م �ن��اخ م��ا قبل
الإب��ادة اجلماعية ،يثري خماوف
العديد من املراقبني.
ومل ت�تردد ال�سفرية الأمريكية
ال�سابقة يف �أدي�س �أبابا من 2013
�إىل  ،2016باتري�شيا ها�سال�ش،
يف التحدّث ،يف �صحيفة نيويورك
تاميز ،عن الو�ضع “الرواندي».
على في�سبوك ،تنت�شر الر�سائل
التي حتر�ض على العنف اجلماعي
يف كال املع�سكرين .اىل درج��ة �أن
ال���ش�ب�ك��ة ،ال �ت��ي ت�ف�ت�ق��ر لو�سطاء
يجيدون اللغات املحلية بطالقة،
جت��اوزت �ه��ا االم� � ��ور ،ك �م��ا ك�شفت
ت�سريبات املب ّلغة ع��ن املخالفات
فران�سي�س هوغن م�ؤخ ًرا.
ومن بني الر�سائل املتداولة على
ال�شبكة ،ال�ت��ي ن�شرها ال�صحفي
م �ي �� �س��اي م �ي �ك��ون�ين -ي �ت��اب �ع��ه ما
يقرب م��ن � 145أل��ف م�ستخدم
لل��إن�ت�رن��ت -يف ن �ه��اي��ة �أكتوبر،
تنادي احلكومة
“ :مل ي �ف��ت الأوان ب �ع��د ،يجب
�أن جن �م��ع �أه � ��ايل ت �ي �غ��راي غري

امل��رت �ب �ط�ين ب��اجل �ب �ه��ة ال�شعبية
ل�ت�ح��ري��ر ت �ي �غ��راي يف مع�سكرات
اعتقال” .وي� �خ� �ل ��ط البع�ض
الآخ � � � ��ر ،ب �ي�ن ال� �ت� �ي� �غ ��راي وب�ي�ن
“اجلوا�سي�س” ،وي ��دع ��ون �إىل
م��راق�ب��ة وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق .ونقر�أ
يف � �ص �ف �ح��ة ي �ت��اب �ع �ه��ا � 60أل ��ف
�شخ�ص“ :احلرب دائ�م��ا م��ع من
هو جارك».
«�إن ال �� �ص ��راع ي �ت �ط��ور ب�شكل
م�ق�ل��ق ،ي�شري وي�ل�ي��ام دافي�سون،
من جمموعة الأزم ��ات الدولية،
و�صلت اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغراي �إىل منطقة �أمهرة حيث
� �س �ي �ط��رت ع �ل��ى �أرا�� � � ��ض ،وتهدد
الآن احلكومة الفيدرالية .وقد
�أدى ذل ��ك �إىل ت��زاي��د ال�شكوك
واال� � �س � �ت � �ه� ��داف ال � �ع ��رق ��ي �ضد
املدنيني التيغراي ،لي�س فقط يف
منطقتهم الأ�صلية يف ال�شمال،
ول�ك��ن يف جميع �أن �ح��اء �إثيوبيا.
واي � ��ا ك��ان��ت م �� �ش��ارك �ت �ه��مُ ،ينظر
�إليهم على �أنهم متعاونون».
ال�سيناريو م��أل��وف للأ�سف يف
هذه الدولة الفيدرالية املق�سمة
�إىل ت�سع مناطق عرقية لغوية
مت�صارعة ،وتخرتقها التوترات
ب �ي�ن امل� �ج� �م ��وع ��ات م� �ن ��ذ ع� �ق ��ود.
ع��ام � ،2006أدي ��ن الديكتاتور
املارك�سي ال�سابق منغ�ستو هايلي
م ��رمي ب��ارت �ك��اب ج��رمي��ة الإب� ��ادة
اجل� �م ��اع� �ي ��ة خ �ل��ال “الإرهاب
الأحمر” (.)1978-1977
ق� �ب� �ل ��ه ب � ��وق � ��ت ط � ��وي � ��ل� ،سحق
الإم�ب��راط� ��ور م�ي�ن�ل�ي��ك الثاين،
م�ؤ�س�س �إثيوبيا احلديثة يف نهاية
ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر� ،أي مترد
وف ��ر� ��ض ه�ي�م�ن��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة على
ج�م��اع��ة �أم �ه��رة ال�ع��رق�ي��ة -ثاين

�أكرب جمموعة عرقية -ا�ستمرت
لفرتة طويلة.
اعتقاالت انتقائ ّية
وم� ��ن ه� ��ذا ال �ت��اري��خ الدموي
ت�ستمد الأح�ق��اد القدمية جذور
ب�ق��ائ�ه��ا“ .الفيدرالية العرقية،
ال�ت��ي ول ��دت يف الت�سعينات ،كان
م ��ن امل� �ف�ت�ر� ��ض �أن ت �ع �م��ل على

تعبئة حكومية على ا�سا�س عرقي

�إ�ضفاء الالمركزية على ال�سلطة،
لكن الكثري من النا�س يف منطقة
الأمهرة يعادونها ،لأنهم يرونها
كنظام يه ّم�ش جمتمعهم”ُ ،يذ ّكر
ويليام دافي�سون.
ال �شك �أن رئي�س ال��وزراء ،وهو
��ض��اب��ط خم���ض��رم � �س��اب��ق ،يدرك
ه��ذا امل��ا��ض��ي ال�ث�ق�ي��ل ،ف�ه��و الذي
�ألقى عام  2019ندا ًء حيو ًيا من

�أج��ل ال�سالم �أم��ام م�ؤمتر جائزة
نوبل .وقال ب�صوت هادئ مرتد ًيا
حلة �سوداء“ :لق�ضاء ليلة هادئة،
ي �ج��ب �أن ي �ق �� �ض��ي ج � ��ارك ليلة
هادئة” .ومب��رور عامني تقريبا
ع��ن م�ع���س��ول ال �ك�لام ه ��ذا ،طلب
نف�س الرجل من مواطنيه �شجب
“اخلونة” امل��داف�ع�ين ع��ن قوات
ال� �ت� �ي� �غ ��راي .ع�ل�ام��ة مفزعة:

ح��ال��ة ال �ط��وارئ ،ال�ت��ي �أُع�ل�ن��ت يف
 2ن��وف �م�ب�ر يف م ��واج �ه ��ة تقدم
امل �ت �م��ردي��ن ،ت���س� ّه��ل اال�ستهداف
ال � �ع� ��رق� ��يُ .ي� �ط� �ل ��ب م� ��ن جميع
امل��واط�ن�ين حمل بطاقة هويتهم
يف جميع الأوق��ات ،مما يدل على
الع�ضوية املجتمعية .مل تت�أخر
النتيجة ...فقد ك�شفت منظمة
العفو الدولية ،يف  12نوفمرب،

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

دبابة مدمرة على طريق �شمال ميكيلي عا�صمة منطقة تيغراي الإثيوبية

�أودى القتال بحياة الآالف ،و�شرد ما ال يقل عن مليوين �شخ�ص

ان “قوات الأم� ��ن يف العا�صمة
�أدي �� ��س �أب ��اب ��ا ،ا��س�ت�ه��دف��ت �أه ��ايل
تيغراي ،وال �سيما الأطفال وكبار
ال�سن ،ونفذت اعتقاالت تع�سفية
واعتقاالت جماعية».
ك� ��م ع � ��دده � ��م؟ م� ��ن ال�صعب
معرفة ذلك لأن عمل ال�صحفيني
وال �ب��اح �ث�ي�ن م �ع��وق يف امل� �ي ��دان.
وت� �ت� �ح ��دث ب �ع ����ض امل� ��� �ص ��ادر عن
�آالف ال�سجناء ،والبع�ض الآخر،
بع�شرات الآالف ،حمتجزين يف
مع�سكرات م��ؤق�ت��ة ،داخ��ل مراكز
ت �� �س � ّوق �أو م �ب��اين ع ��ام ��ة ،لعدم
توفر �أم��اك��ن يف م��راك��ز ال�شرطة
امل� ��زدح � �م� ��ة .وي � ��ؤك� ��د ك ��ام�ي�رون
ه ��د� �س ��ون ،م ��ن م��رك��ز الأب� �ح ��اث
الأمريكي املجل�س الأطل�سي� ،أن
“ه�ؤالء هم الأ�شخا�ص الذين مل
يرتكبوا �أي جرمية يف الغالب ومت
اعتقالهم فقط ب�سبب عرقهم...
وهذه امل�ؤ�شرات هي بوادر الإبادة
اجلماعية».
«�إبادة جماعية
ميكن منعها»
«الإب ��ادة اجلماعية لها تعريف
وا� �ض��ح للغاية” ،ي��دق��ق روالن ��د
م ��ار�� �ش ��ال ،ال �ب��اح��ث يف مدر�سة
العلوم ال�سيا�سية بباري�س .ت�صف
ات �ف��اق �ي��ة الأمم امل� �ت� �ح ��دة لعام
 1948ذل��ك ب�أنه فعل “يرتكب
بق�صد تدمري جمموعة قومية �أو
عرقية �أو دينية كل ًيا �أو جزئ ًيا”.
ومي�ك��ن �أن ت�شمل ه��ذه الوقائع،
من الناحية النظرية ،لي�س فقط
جم ��ازر ال �ت �ي �غ��راي ،ول �ك��ن �أي�ضا
تلك ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت �ضد املدنيني
وم �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات الأم� � � �ه � � ��رة .ويف
احلالتني ،يظل من ال�صعب �إثبات

جت ّرد احلكومة خ�صومها من �إن�سانيتهم ،ويف هذا �سمة من �سمات مناخ ما قبل الإبادة اجلماعية
حالة الطوارئ ،التي �أُعلنت يف  2نوفمرب يف مواجهة تقدم املعار�ضني ،ت�س ّهل اال�ستهداف العرقي

قوات جبهة التحرير تتقدم

من نوبل اىل امري حرب

“النية” من الناحية القانونية”.
م��ن جانبها ،ت��ؤك��د احل�ك��وم��ة �أن
ال �� �س �ج �ن��اء ل �ي �� �س��وا م�ستهدفني
ب�سبب انتمائهم ال�ع��رق��ي ،ولكن
لدعمهم املزعوم للجبهة ال�شعبية
لتحرير تيغراي” ،يقول �صحفي
يف �أدي�س �أبابا.
لكن العديد من املدافعني عن
حقوق الإن�سان ،يطالبون باتخاذ
�إج��راءات عاجلة ،حتى ال ترتكب
ن�ف����س الأخ� �ط ��اء ال �ت��ي ح��دث��ت يف
روان� � ��دا� .إن الأم� ��ر ي�ت�ع�ل��ق مبنع
“�إبادة جماعية ميكن تفاديها”،
كما كتبت �شيدي �أن�سلم �أودينكالو،
�أ�ستاذة القانون الدويل.
ماذا �ستفعل ال�سفارات الأجنبية
�إذا ت��أك��د ه��ذا ال�سيناريو املروع؟
�أو��ص��ت ع��دة دول ،مثل الواليات
املتحدة وفرن�سا ،رعاياها مبغادرة
�إثيوبيا .و�أر�سلت وا�شنطن وزير
خارجيتها� ،أنتوين بلينكني� ،إىل
ك �ي �ن �ي��ا ون �ي �ج�ي�ري��ا يف منت�صف
ن ��وف �م�ب�ر ل �ت �� �ش �ج �ي��ع الو�ساطة
الأفريقية .وهو نهج قالت باري�س،
املنزعجة م��ن الت�شكيل ال�سريع
للميلي�شيات واالنتهاكات العديدة
املرتكبة من كال اجلانبني� ،إنها
ت�شجعه“ .لقد حافظنا على حوار
منتظم مع ال�سلطات الإثيوبية”،
ي�ق��ول الإل �ي��زي��ه ،ال��ذي ال يخفي
ت�شا�ؤمه .ومن الوا�ضح �أن �صوت
فرن�سا لي�س له وزن كبري.
يف الواقع ،يظل ت�أثريها ،مثل
ت�أثري الأوروبيني �أو الأمريكيني،
حم ��دودًا“ .لطاملا ادع��ت �إثيوبيا
�أنها مل تتع ّر�ض لال�ستعمار �أبدًا،
وهي مرتبطة ب�شدة با�ستقاللها”،
ي�شري روالن��د مار�شال .وال يبدو
�أن �أبي �أحمد ،الذي ارتدى البزّة
الع�سكرية لقيادة قواته بنف�سه،
م���س�ت�ع��د ل �ل �� �س �م��اح لأي �شخ�ص
ب��ال��وق��وف يف ط��ري�ق��ه .يف �أنقى
تقاليد الأب��اط��رة الإثيوبيني ،ها
هو يف جلد �أم��راء احلرب ليحقق
�أخ�ي� ً�را امل���ص�ير ال ��ذي وع��دت��ه به
وال��دت��ه ،عندما ك��ان يف ال�سابعة
من عمره“ :ابني� ،ست�صبح امللك
ال�سابع لإثيوبيا” ...مهما كانت
التكلفة والثمن.
عن الك�سربي�س
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليزر
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1659387:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
ومعجنات فريجينيا
رخ�صة رقم CN 2288532:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة ميامي
للدواجن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3796986:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة موزه را�شد عبيد الغيثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سليم �سعيد التميمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب
الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
رخ�صة رقم CN 1118107:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة اخلدمات املتخ�ص�صه للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:طابق  6مكتب  - 604وحدة املالك/ال�شيخ حممد بن
�سلطان بن �سرور الظاه  c16جزيرة ابوظبي �شارع ال�سالم �شرق 2-9
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1031307 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رودينا
الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 2933573:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
كافترييا بينثي هايا
رخ�صة رقم CN 2897024:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بانوراما
برياميدز كافيه
رخ�صة رقم CN 4023294:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150026651:
 تاريخ التعديل2021/12/4:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �سمايل غايد لطب
اال�سنان
رخ�صة رقم CN 1026325:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز �سمايل غايد لطب اال�سنان

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ا�سكيل فور�س للأنظمة االمنية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م 24-ق3-الطابق  - 1بناية القرية العمالية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1795423 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:برايت اديوكا�شنال انف�ستمنت ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مكتب  102وحدة املالك �سامل ابراهيم حممد ال�سلمان
  - c7جزيرة ابوظبي �شرق  - 8قطعة رقمرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1317061 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/فوك�س لتدقيق احل�سابات  -الها�شمي  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105032870:تاريخ التعديل2021/12/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/22:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150026245:تاريخ التعديل2021/12/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيونك كافيه
رخ�صة رقم CN 2625321:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عتيق قنون �سعيد الفال�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمه عامر عي�ضه بن دومان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

SMILE GUIDE DENTAL CENTER

�إىل /خمترب �سمايل غايد لال�سنان
SMILE GUIDE DENTAL LABORATORY

تعديل ن�شاط  /حذف عالج وجراحة الأ�سنان 8620003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:جلوري �ستون ملواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد مدينة حممد بن زايد �شرق 0.9
مبنى ال�سيد �سليم �سامل �سعيد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2209130 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريبورتاج الين العقارية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 4242735:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ويربيدج العقارية ذ.م.م
 WEBRIDGE PROPERTIES L.L.Cمن � % 90إىل %70
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة االر�شاد للتطوير واال�ستثمار
� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمة عابد ح�سني
رخ�صة رقم CN 1065494:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من مالك �إىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبدالعزيز ح�سن عبدالعزيز برقو من � % 100إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �ضيغم عبا�س عابد ح�سني %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صنع �سبي�شالي�ست يو بي يف �سي
للنوافذ والأبواب ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2681784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل نوع نرخ�صة  /من �صناعية �إىل جتارية
تعديل �إ�سم جتاري من /م�صنع �سبي�شالي�ست يو بي يف �سي للنوافذ والأبواب ذ.م.م

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/22:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150026281:
 تاريخ التعديل2021/12/5:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نت كور حللول تكنولوجيا املعلومات
رخ�صة رقم CN 4007793:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد حممود حممد العتوم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على مانع مفرح االحبابى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /نت كور حللول تكنولوجيا املعلومات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي �آي
لالنظمة االمنية وااللكرتونية
رخ�صة رقم CN 2623123:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

NETCORE IT SOLUTIONS

�إىل /نت كور حللول تكنولوجيا املعلومات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NETCORE IT SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

SPECIALIST UPVC WINDOWS AND DOOR FACTORY L.L.C

�إىل � /سبي�شالي�ست يو بي يف �سي للأعمال املعدنية ذ.م.م
SPECILAIST UPVC METAL WORK L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة الأعمال املعدنية واحلديدية ( 4390006
تعديل ن�شاط  /حذف �صناعة الأبواب والنوافذ والأطر وامل�صاريع البال�ستيكية
ومامياثلها 2220051
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة جيجا تريا ميدل اي�ست لتجارة االنارة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة دميار الدارة العقارات  B-2برج ال�سامان الدور
 12مكتب � B , 1201شرق � - C7أبوظبي �شارع حمدان  -ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1728165 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
جمموعة �سكاي فيجن لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 2904618:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�شركاه (حما�سبون قانونيون)  -فرع
�أبوظبي  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/2/14:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2155002683:تاريخ التعديل2021/12/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

االثنني  6ديسمبر  2021م  -العـدد 13409

عربي ودويل
•• الفجر �-إميانويل فريون
و�إميانويل لينكوت **
�إذا كانت العالقة ب�ين البلدين ق��دمي��ة ،فقد
تطورت ب�سرعة يف ال�سنوات الأخ�يرة ،لأ�سباب
اقت�صادية وا�سرتاتيجية.
عام  ،1958مت افتتاح القن�صلية العامة جلمهورية
ال�صني ال�شعبية يف �أنتاناناريفو ،قبل ترقيتها �إىل
رتبة �سفارة عام  .1960مت �إن�شاء �أول اتفاقية
جتارية عام  ،1963تالها تو�سع ن�سبي يف التجارة
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ممرا بحريا ورهانا ا�سرتاتيجيا:

هكذا انغرزت ال�صني بهدوء يف مدغ�شقر!...

الثنائية .وق��د �أق��ام البلدان م���ؤخ ً��را ()2017
�شراكة تعاونية �شاملةّ ،
ووقعا ،يف نف�س العام،
مذكّرة تفاهم ب�ش�أن الرتويج امل�شرتك لطريق
احلرير اجلديد.
منذ ع��ام � ،2015أ�صبحت ال�صني ال�شريك
التجاري الرئي�سي ملدغ�شقر .وجت��اوزت التجارة

بني البلدين  6مليارات ي��ورو ع��ام  .2018وقد
�أدى وج��ود جالية �صينية ق��دمي��ة ،و�إمكانيات
اجلزيرة� ،إىل زي��ادة اهتمام بكني بهذه املنطقة
الواقعة يف غرب املحيط� .صحيح� ،أنه قبل جائحة
كوفيد ،19-كان اقت�صاد مدغ�شقر ي�سري يف م�سار
ت�صاعدي .فبعد فرتة طويلة من عدم اال�ستقرار

Monday

ال�سيا�سي وال�صعوبات االقت�صادية الكربى ،ت�سارع
الزخم ،وو�صل عام � 2019إىل منو يقدر بنحو 5
باملائة.
هذه االجتاهات ،ت�سلط ال�ضوء ب�شكل جزئي فقط
على الواقع االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
للبالد ،الذي يتميز بارتفاع الديون وزيادة الفقر،
وتدهور وا�ضح يف اال�ستثمار .وال يزال  75باملائة
م��ن ال�سكان يعي�شون حت��ت خ��ط الفقر ال��دويل
البالغ  1.90دوالر عام - 2019وهو معدل �أعلى
بكثري من املتو�سط الإقليمي البالغ  41باملائة.

15
19
19
عام  ،2020مثلت التجارة مع
ال�صني  18.1باملائة من �إجمايل
ال �ت �ج��ارة اخل��ارج �ي��ة ملدغ�شقر.
وت��و� �ض��ح ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال�صني
وم��دغ �� �ش �ق��ر ،ال �ت��ي ت�ت�م�ي��ز بعدم
تنا�سق قوي ،كيف تقوم جمهورية
ال�صني ال�شعبية برت�سيخ مكانتها
ك � �ق� ��وة دب� �ل ��وم ��ا�� �س� �ي ��ة وجت� ��اري� ��ة
وع���س�ك��ري��ة يف ال �ب �ل��دان النا�شئة
والنامية ،مما يوفر �إط��ا ًرا دول ًيا
ب��دي�ل ً
ا ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة والنظام
الغربي.
بكني والدول الفقرية
ي�ط�ل��ق ع�ل�ي�ه��م ،يف امللغا�شية،
�سينوا غا�سي (حرفيا “ال�صيني
امللغا�شي”) :كثري منهم من عرق
خم�ت�ل��ط م��ن ع��ائ�ل�ات كانتونيز
�أج�بروا على االنتقال غر ًبا بينما
ت �ق �ي��م ال �ه �ج��رة ال �� �ص �ي �ن �ي��ة هاكا
(م ��ن ال �ق ��رن ال �ت��ا� �س��ع ع �� �ش��ر� ،أو
حتى قبل ذلك) يف جزر ريونيون
وم��وري �� �ش �ي��و���س .ومي �ث �ل��ون 0.1
باملائة من جمموع ال�سكان البالغ
 27مليون ن�سمة.
ي� �ل� �ع ��ب ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن رج � ��ال
الأعمال الذين جنحوا يف تثبيت
�أقدامهم ،يف بع�ض الأح�ي��ان قبل
القرن التا�سع ع�شر ،دو ًرا �أ�سا�س ًيا
يف الدبلوما�سية غ�ير الر�سمية
وك��و� �س �ط��اء ب�ي�ن رج� ��ال الأعمال
ال �� �ص �ي �ن �ي�ي�ن اجل � � ��دد و�سلطات
مدغ�شقر.
وت �ع �ي�ي�ن ال ��دك� �ت ��ور ه� ��وي ت�شي
مينغ ،امل�ل�ي��اردي��ر امل ��ؤث��ر ،قن�صال
ف�خ��ري��ا ملدغ�شقر يف ه��ون��غ كونغ
حتت الرئا�سة ال�سابقة (-2002
 )2009مل � ��ارك رافالومانانا،
وامل���ش��ارك��ة الن�شطة ل�ه��ذا الرجل
امل ��ؤث �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر ح �ت��ى ي��وم �ن��ا ه� ��ذا يف
ال���ش��ؤون االق�ت���ص��ادي��ة للجزيرة،
ت �ظ �ه��ران �أه �م �ي��ة ع�ل�اق ��ات هذه
ال�شبكة.
من حيث الإجن��ازات ،ومن بني
�وح��ا ،م�ط��ار �إيفاتو،
�أك�ثره��ا و��ض� ً
والطريق ( )RN 2الذي يربط
موراماجنا (املركز ال�سابق للتمرد
امللغا�شي ع��ام � 1947ضد القوة
اال� �س �ت �ع �م��اري��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة) �إىل
�أندرانونامباجنو ،وبناء امل�ست�شفى
اجل��ام �ع��ي �أن��و� �س �ي��اال� ،أو تطوير
ال�ب�ع�ث��ة ال�ط�ب�ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة ،وهي
ت�شكل امل���ش��اري��ع الرئي�سية التي
مت تنفيذها (ج��زئ� ًي��ا) يف العقود
الأخرية مب�ساعدة ال�صني.
ج �ل �ب��ت ب �ك�ي�ن �أي� �� ً��ض ��ا خربتها
�إىل ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي امللغا�شي
م��ن خ�ل�ال حت���س�ين زراع� ��ة الأرز
ب ��ال� �ب ��ذور امل �ه �ج �ن��ة �أو ت�شجيع
التجارة الزراعية.
ومل ُت�ن���س��ى ال �ع�لاق��ة الثقافية
م�ن��ذ ن��وف�م�بر  ،2008ح�ي��ث مت
افتتاح معهد كونفو�شيو�س ،وهو
اخل��ام����س يف �إف��ري�ق�ي��ا ب�ع��د كينيا
( )2004وروان� � ��دا ()2005
وزميبابوي وم�صر (.)2006
ول�ك��ن  ،يف ال��واق��ع  ،ال�شركات
ال���ص�ي�ن�ي��ة ن���ش�ط��ة وم ��وج ��ودة يف
ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات االقت�صادية
ل�ل�ج��زي��رة :ال��زراع��ة (ح�ي��ث ن�سج
امل �� �ش �غ �ل��ون ال �� �ص �ي �ن �ي��ون �شبكة
جت �م �ي��ع � �ص �ل �ب��ة ل �ل �ت �� �ص��دي��ر �إىل
ال �� �ص�ين  -ال �ت ��واب ��ل والفانيليا
وال �ق��رن �ف��ل وال� �ق� �ه ��وة والكاكاو
واخل �� �ش��ب  ...وت ��وزي ��ع امل �ع��دات
الزراعية امل�صنوعة يف ال�صني) ؛
�صيد الأ�سماك (�أعلنت امل�ؤ�س�سة
الوطنية ال�صينية للم�صايد  ،يف

رئي�س مدغ�شقر هريي راجاونارميامبيانينا والرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ  ،يف بكني

هبة �صينية حلرا�سة ال�شواطىء امللغا�شية

جتد مدغ�شقر نف�سها جمددا يف قلب االهتمامات اجليو�سرتاتيجية لهذه املنطقة من العامل
تلعب مدغ�شقر دور اجل�سر بني برنامج طريق احلرير اجلديد والقارة الأفريقية
قطاع �صيد الروبيان  ،منذ �أكرث
م ��ن ع �� �ش��ر � �س �ن��وات � ،سيطرتها
ع�ل��ى �سومابيت�شي  ،ال �ت��ي كانت
تابعة ملجموعة ماروها اليابانية
طيلة �أرب �ع�ين ع��ا ًم��ا) ؛ الطاقة؛
اال� �س �م �ن��ت؛ ال � �ب�ت��رول؛ املناجم
وروا� �س ��ب احل��دي��د م�ث��ل �سواالال
(�أك�بر احتياطي يف البالد) التي
يديرها الكون�سورتيوم ال�صيني
م�ؤ�س�سة ووهان للحديد وال�صلب
؛ و �أخريا املن�سوجات.
ن��اه�ي��ك ع��ن اال��س�ت�غ�لال املبهم
يف الغالب خل�شب ال��ورد ومزارع
ال�سكر .ومتكنت بكني من جتديد
وت �ن��وي��ع م���س��اع��دات�ه��ا -وبالتايل
وجودها -يف مدغ�شقر با�ستخدام
�أدوات خمتلفة (امل�ساعدة الفنية،
وال �ق��رو���ض امل��دع��وم��ة ،وم ��ا �إىل
ذلك).
وق ��د �أدت وح �� �ش �ي��ة ال�شركات
ال���ص�ي�ن�ي��ة ومم�ث�ل�ي�ه��ا يف طريقة
�إدارت� �ه ��م مل��وظ�ف��ي مدغ�شقر �إىل
خلق عداء متزايد بني ال�سكان.
ك��ل ه��ذه الأن�شطة ،ت�شهد على
ال �ط �ب �ي �ع��ة اخل ��ا�� �ص ��ة للعالقات
ب�ين ال���ص�ين وجم�ت�م�ع��ات ال ��دول
النامية.
ت�ت�رك ��ز ال � �� � �ص� ��ادرات ح � ��ول عدد
ق �ل �ي��ل م� ��ن امل� �ن� �ت� �ج ��ات ،خا�صة
امل� � ��واد اخل� � ��ام؛ وي �ع �ت�ب�ر الف�ساد
��ش�ب��ه ه �ي �ك �ل��ي ،وي��دخ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل توريد
املعدات (من البنية التحتية �إىل
امل� �ع ��دات ال �ط �ب �ي��ة) يف العالقات
الدبلوما�سية التجارية.

بالن�سبة ل�ب�ك�ين ،م��ن الأهمية
مب�ك��ان ال�ت��واج��د يف ه��ذه املنطقة
ال �ت��ي مت ��ر م ��ن خ�لال �ه��ا الطرق
البحرية التي تربط �شرق �آ�سيا
ب��ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط و�أفريقيا.
ه ��ذه ال �ط��رق ذات �أه �م �ي��ة كبرية
جل �م �ه��وري��ة ال �� �ص�ين ال�شعبية:
م��ن خاللها ت�شرتي امل��واد اخلام
(ال� �ن� �ف ��ط وامل� � � � ��وارد امل �ع ��دن� �ي ��ة)،
وال�سلع امل�صنعة التي تبيعها �إىل
االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وال ��ذي ميثل
�أحد �أ�سواق الت�صدير الرئي�سية.
ل�ق��د �أ��ص�ب��ح امل�ح�ي��ط ال �ه �ن��دي ،يف

نحو التزام دائم لل�صني يف
هذه املنطقة من العامل؟
�إن اجلزيرة على مفرتق طرق
ا��س�ترات�ي�ج��ي ،ووج ��ود ال���ص�ين يف
املحيط الهندي يتطلب العديد
من املحطات.

الواقع� ،أحد مراكز الثقل للتجارة
ال�ب�ح��ري��ة وال �ن �م��و ال �ع��امل��ي� .أما
ب��ال�ن���س�ب��ة مل��دغ���ش�ق��ر� ،أك �ث�ر دولة
�آ�سيوية يف �إفريقيا ،انها فر�صة.
ه �ن��ا� ،أك�ث��ر م ��ن �أي م �ك��ان �آخ ��ر،
�أدى �إ� �ض �ف��اء ال �ط��اب��ع البحري
على ال��ره��ان��ات االق�ت���ص��ادي��ة �إىل
�إحداث تغيري عميق يف التوازنات
اجليو�سيا�سية ،وخ�ل��ق وا�ستدام
خم � ��اط � ��ر وت � � �ه � ��دي � ��دات ع� ��اب� ��رة
للأوطان ترتاوح من الإرهاب �إىل
القر�صنة ،والتدفقات الإجرامية
�إىل اال� � �س� ��اءة ل �ل �ب �ي �ئ��ة والتنوع

ف�سر العجز الأمني
البيولوجي .و ُي ّ
البحري جزئ ًيا بال�ضعف الهيكلي
للقوات البحرية امللغا�شية ،وحتى
وق � ��ت ق ��ري ��ب ج� � � �دًا ،م� ��ن خالل
الغياب الفعلي للتعاون الإقليمي
يف املجال البحري.
متتلك مدغ�شقر �ساحال ميتد
 5000كيلومرت ،و111120
ك �ي �ل��وم�ت ً
�را م ��رب � ًع ��ا م ��ن البحر
الإقليمي ،وحوايل مليون كيلومرت
م��رب��ع م��ن امل�ن�ط�ق��ة االقت�صادية
اخل��ا� �ص��ة .ورغ � ��م ه� ��ذه الأوراق
ال��راب �ح��ة والإم �ك��ان��ات املختلفة،

�صعود امل�شاعر املناه�ضة لل�صني يف مدغ�شقر.

ف� � � ��إن ال� �ب� �ح ��ري ��ة املدغ�شقرية
وق��وات �ه��ا ال �ع �� �س �ك��ري��ة والأمنية
املختلفة لي�ست ب��احل�ج��م الكايف
ملواجهة التحديات الإقليمية يف
هذه املنطقة البحرية ال�شا�سعة،
التي يخرتقها تعدد اال�شكاليات
امل��ذك��ورة �أع�ل��اه .وال ��ش��ك يف �أن
ال� �ت�ب�رع ال� � ��ذي ق��دم �ت��ه ال�صني
بزورقي خفر �سواحل عام 2017
يتزامن مع رغبة مدغ�شقر يف بدء
�سيا�سة دفاعية تر ّكز ب�شكل �أكرب
ع �ل��ى ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى م�ساحتها
البحرية الهائلة.

لكن اخلالف بينها وبني فرن�سا
ب �� �ش ��أن اجل ��زر امل �ت �ن��اث��رة الواقعة
يف �أق �� �ص��ى ال �� �ش �م��ال ،ي�ظ�ه��ر عدم
ق��درت�ه��ا ،يف ال��وق��ت احل ��ايل ،على
ف ��ر� ��ض ن�ف���س�ه��ا ب��ال �ق��وة يف هذه
املنطقة.
وب�شكل �أعم ،بعد ا�ستقاللها عام
� ،1960أدارت مدغ�شقر ظهرها،
�إىل ح ��د م� ��ا ،ل �ل �ط��رق البحرية
التي تربطها بالقارة الأفريقية
وب�سائر ج��زر املحيط الهندي .و
لتدارك ما فات ،تعتمد مدغ�شقر
الآن �أك�ث�ر على �سيا�سة التكامل
وال � �ت � �ع� ��اون ال� �ب� �ح ��ري يف جميع
االجتاهات.
الرهان البحري والغازي
�أ��ص�ب�ح��ت ال �ع�لاق��ات ب�ين بكني
و�أن� �ت ��ان ��ان ��اري� �ف ��و �أك� �ث��ر تعقيدًا
اليوم مع �إع��ادة تنظيم الرهانات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف جميع �أنحاء
احل��و���ض ال�ه�ن��دي :وج��ود الهند،
ول� �ك ��ن �أي� �� ً��ض ��ا ال� �ي ��اب ��ان وك ��وري ��ا
اجلنوبية و�أوروبا وحتى الواليات
املتحدة ...
ويت�ضح ه��ذا م��ن خ�لال �إن�شاء
املركز الإقليمي لدمج املعلومات
البحرية على �أرا�ضيها منذ عام
.2019
و�أك�م�ل��ه م��رك��ز تن�سيق العمليات
ومقره يف �سي�شيل ،وهو يقدم الآن
ملدغ�شقر دو ًرا مركز ًيا ودول� ًي��ا يف
عمليات املراقبة البحرية .كما مت
دجمها بالكامل يف اال�سرتاتيجية
ال �ب �ح��ري��ة الأف��ري �ق �ي��ة املتكاملة
 2050والتي تهدف �إىل �ضمان
الأم ��ن ال���ش��ام��ل حل��رك��ة ال�شحن
احل ��رة ،ومكافحة ت�ل��وث املناطق
البحرية.
�إن مدغ�شقر تلعب دور اجل�سر
ب�ي��ن ب ��رن ��ام ��ج ط ��ري ��ق احل ��ري ��ر

�أدى �إ�ضفاء الطابع البحري على الرهانات االقت�صادية �إىل �إحداث تغيري عميق يف التوازنات اجليو�سيا�سية
ً
�أ�صبحت العالقات بني البلدين �أكرث تعقيدا اليوم مع �إعادة تنظيم الرهانات اال�سرتاتيجية يف جميع �أنحاء احلو�ض الهندي

امل�ست�شفى اجلامعي �أنو�سياال اجناز �صيني

ح�ضور اقت�صادي كبري يف اجلزيرة

اجلديد والقارة الأفريقية .و�سبق
ان اح �ت �ل��ت ه� ��ذه ال ��دول ��ة مكانًا
م�ؤكدا يف طريق احلرير القدمي،
ن� �ظ� � ًرا مل��وق �ع �ه��ا اجل � �غ ��رايف .ومع
االكت�شاف الأخ�ي�ر مل�خ��زون كبري
م��ن ال�غ��از القابل لال�ستغالل يف
قناة موزمبيق ،ميكن �أن تكت�سب
م��دغ���ش�ق��ر ،ال �ت��ي ت �ق��ع ع �ل��ى بعد
�أق� � ��ل م ��ن  400ك �ي �ل��وم�تر من
القارة الأفريقية� ،أهمية (التدفق
والبنية التحتية) على امل�ستوى
الإقليمي .وي�شكل هذا االكت�شاف
فر�صة للتط ّور ،ولكنه ميثل � ً
أي�ضا
خماطرة غري م�سبوقة .مت تقييم
ال��ودائ��ع ع��ام  2012ب��أك�ثر من
 440.000م�ل�ي��ار م�تر مكعب
من الغاز الطبيعي و 13.7مليار
برميل من الغاز الطبيعي ال�سائل،
�أي م��ا ي �ع��ادل االح �ت �ي��اط �ي��ات يف
بحر ال�شمال �أو اخلليج العربي.
ومت ال�ت�ع��رف عليه يف مدغ�شقر
و�سي�شيل ،بينما دخلت موزمبيق
وتنزانيا مرحلة الإنتاج.
وتثري الطاقات املتجددة بع�ض
احل�م��ا���س يف الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة .يف
العقود ال�ق��ادم��ة ،ميكن �أن ت�صل
�إىل ح��وايل  30باملائة من مزيج
الطاقة ،لكن تظل م�س�ألة املرافق
وط �ب �ي �ع��ة امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن قائمة.
وال� �غ ��از ،امل �ق��دم ك �ط��اق��ة نظيفة،
مي �ك ��ن �أن ي � ��أخ� ��ذ ق �ي �م��ة طاقة
انتقالية .وم��ن املفارقات� :شركة
ت��وت��ال ال�ف��رن���س�ي��ة ت�ستثمر فيه
بكثافة.
م ��ن وج �ه��ة ن �ظ��ر اجل �ه��وي��ة يف
العوملة ،ه��ذه امل�أ�س�سة م��ن خالل
املجال البحري تت�أكد.
وي� �ع� �ت�ب�ر ال� �ن� �م ��و االق� �ت� ��� �ص ��ادي
جل �ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا �أح ��د حمركات
ظهور الطاقة يف موزمبيق ،على
�سبيل امل�ث��ال .ومنذ ع��دة �سنوات،
مت � ّر ا��س�ت�ث�م��ارات ط��ري��ق احلرير
البحري ال�صيني عرب موزمبيق
وت�ن��زان�ي��ا -ل�ي����س دون �صعوبات،
خا�صة فيما يتعلق بالديون.
وجت� � � ��د م� ��دغ � �� � �ش � �ق� ��ر ،يف ه� ��ذا
التفاعل الإقليمي ،نف�سها ،مرة
�أخ � � � ��رى ،يف ق �ل ��ب االه �ت �م ��ام ��ات
اجليو�سرتاتيجية لهذه املنطقة
م��ن ال� �ع ��امل ...حقيقة مل تغفل
عنها عني بكني ...
ترجمة خرية ال�شيباين
* �أ�ستاذ  -باحث  -املدر�سة
البحرية  ،املعهد القومي للغات
واحل�ضارات ال�شرقية “�إينالكو».
** متخ�ص�ص يف التاريخ ال�سيا�سي
والثقايف لل�صني املعا�صرة ،املعهد
الكاثوليكي بباري�س.
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منوذج �إعالن الن�شر
 حمطة �سي �إ�س بي ابوظبي ذ م م:  املالك/ تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل
 حمطة �سي �أ�س بي �أبوظبي �سي �أف �أ�س: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
CSP ABU DHABI CFS THE PORTS FOR ALL
2021/10/10 : بتاريخ
361546 : املودعة بالرقم
: بيانات الأولوية
 حمطة �سي �إ�س بي ابوظبي ذ م م: ب�إ�سم
 االمارات العربية املتحدة، �أبوظبي، الطويلة03-2  رقم االر�ض كي ات�ش اي ايه:املوطن
: �صورة العالمة

39 : وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة
خدمات حتميل حاويات ال�شحن وتفريغها �إدارة وت�شغيل املخازن وامل�ستودعات نقل امل��واد اخلطرة تخزين
املواد الكيماوية خدمات حتميل وتفريغ الب�ضائع خدمات التخلي�ص اجلمركي خدمات حزم الب�ضائع وكيل
خطوط مالحية بحرية خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية خدمات ال�شحن الربي
للب�ضائع �صيانة حاويات ال�شحن و�إ�صالحها
 ازرق واحمر: و�صف العالمة
: اال�شرتاطات
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
 يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن30  وذلك خالل، بالربيد امل�سجل

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

تعلن حمكمة دبي االبتدائية
ادارة التنفيذ
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م يف متام ال�ساعة.م.ذ.تعلن حمكمة دبي االبتدائية – ادارة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين2021  دي�سمرب15 اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم البيوع واحلجوزات �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM
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2021/12/6  بتاريخ13409 العدد

�إعــــــــــالن

م.م.ذا نوت ايفنت ذ/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 2679284:رخ�صة رقم
%51  �إىل% 90  �صنعاء على �صالح عمرو من/ تعديل ن�سب ال�شركاء
/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%49 �إ�ضافة منى على �سيف بن حارب املهريى
 حذف افنان على �سامل �صالح الربيكى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي
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�إعــــــــــالن

م.م.حمم�صه �أبناء اخلطيب العاملية ذ/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 3884566:رخ�صة رقم
 يو�سف عبدالر�ؤوف اخلطيب من �شريك �إىل مالك/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%100  �إىل% 49  يو�سف عبدالر�ؤوف اخلطيب من/ تعديل ن�سب ال�شركاء
 حذف را�شد حممد را�شد العاقل الظنحانى/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م/ تعديل �شكل قانوين
م.م. حمم�صه �أبناء اخلطيب العاملية ذ/تعديل �إ�سم جتاري من
ABNA ALKHATEEB INTERNATIONAL ROASTERY L.L.C

 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م-  حمم�صه �أبناء اخلطيب العاملية/�إىل
ABNA ALKHATEEB INTERNATIONAL ROASTERU - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�سباي�س بيولت انتريورز/تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة
 قد تقدموا الينا بطلبCN 3719942:م رخ�صة رقم.م.ذ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
%51 �إ�ضافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل
%49  �إ�ضافة الفون�س ماتيو ماتيو مايكل/ تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جيمى جيورجى موميتجنجايل اومني جيورجى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان حممد �سيف بوع�صيبه العلى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
)قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي
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ϥϳίΧΗϟ ϡϗέ
831823
837698
831535
835351
626799
628767
834847
835776
658021
840209
839083
608388
644012
630642
840942
840947
667570
600015
844109
825765
201307
822736
624030
400266
659849
645992
651986
657968
400094
662713
600225
828915
610126
607450
603401
660428
651385
829639
849986
655842
610934
828374
261634
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841296
663306
837310
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840551
819985
831502
831532
840798
831723
839700
841039
841179
820991
822889
822933
830388
658325
825159
831199
832414
831720
839037
839932
839933
839276
841752
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673214
641882
834781
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831588
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827324
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670597

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
NISSANALTIMA
TOYOTAHIACE
HYUNDAISANTAFE
FORDEDGE
MITSUBISHILANCER
DODGECHARGER
TOYOTAFJCRUISER
NISSANALTIMA
NissanSunny
NISSAN/SENTRAͲέΗϧϳγ/ϥΎγϳϧ
VOLKSWAGENPASSAT
TOYOTACAMRY
TOYOTAYARIS
VolvoFH12
RANGEROVER/HSEͲϲ α εΗ/έϓϭέ Ξϧέ
FORD/ESCAPEͲΏϳϛγ/Ωέϭϓ
MITSUBISHILANCER
BMWX5
CHEVROLETLUMINA
ToyotaYaris2010

NissanSunny
NissanSunny
ͲͲ
ͲͲ

MITSUBISHIL200

NISSANMT
NISSANSUNNY
ASHOKLEYLANDFALCON
VolvoͲ
NISSANQASHQAI
NISSANURVAN
ASHOKLEYLANDFALCON
NISSANURVAN
HONDAACCORD
ToyotaTundra2008
TOYOTAHILUX
HONDACIVIC
SUZUKIAPV
NISSANALTIMA
LEXUSGS
NISSAN/ALTIMASEͲϲ α ΎϣϳΗϟ/ϥΎγϳϧ
InfinitiG37
HONDACROSSTOUR
AUDIQ7
CHEVROLET/EPICAͲΎϛϳΑ/Δϳϟέϔϳη
TOYOTAHILUX
HYUNDAIH1
TOYOTAHIACE
TOYOTACOROLLA
NISSANXͲTRAIL
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NISSANPATHFINDER
XCMGQY130K
MAN18410TGA
TOYOTACAMRY
PEUGEOTEXPERT
TOYOTAHIACE
MERCEDESGL500
CHEVROLETTAHOE
ASHOKLEYLANDFALCON
NISSANTIIDA
MITSUBISHICANTER
TATALPO1618
TOYOTALANDCRUISER
NissanSunny
ISUZUREWARDNP
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MITSUBISHIPAJERO
MITSUBISHILANCER
ASHOKLEYLANDFALCON
KINGLONGXMQ6858
CHEVROLETTRAILBLAZER
KIARIO
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NISSANSENTRA
NISSANSENTRA
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NISSANALTIMA
TOYOTAHIACE
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TOYOTAHIACE
TOYOTA/LANDCRUISERͲέίϭέϛ Ωϧϻ/ΎΗϭϳϭΗ
NISSANPATROL
KiaOpirus
ToyotaCorolla
TOYOTACOROLLA
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ΔϳοϘϟ ϡϗέ
2021/2242 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/2532 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/4004 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/4102 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2015/4762 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2016/1010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2016/1437 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2016/384 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2017/477 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2020/117 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2021/1168 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2019/653 ϥϭϫέϣ ϝΎϣ ϊϳΑ ΏϠρ
2016Ͳ1703 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ 
8715/2010 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2009/9871 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2010/2554 ΕΎΑϛέϣ ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2659\2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1198/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1223/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
131/2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1725/2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2205/2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2581/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2839/2016 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2839/2016 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
3624/2018 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
4890/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
4890/2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
570/2017 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
72/2016 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
72/2016 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
7507/2020 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
985/2015 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
985/2015 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
985/2015 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2012/736 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/1148 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/2170 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/255 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/255 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2017/3039 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/1855 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2335 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2768 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/2816 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/3062 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2018/75 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/161 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/167 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/1885 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2296 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/2296 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4127 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/4150 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5226 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/5814 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/6387 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2019/7514 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
4890\2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
7514\2019 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1251 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1443 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/1640 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/7917 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/7959 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/7959 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/8579 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/874 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9134 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2020/9197 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
1018\2020 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1002 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/1775 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3397 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3547 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/3588 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2021/4147 ϱέΎΟΗ ΫϳϔϧΗ
2013/337 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2017/819 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
2019/2244 ϲϧΩϣ ΫϳϔϧΗ
1313/2018 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
1313/2018 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/1558 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2018/1558 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/2422 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/3262 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/5326 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2019/5326 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/1056 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2020/5965 ϲϟΎϣϋ ΫϳϔϧΗ
2017/146 ϱέΎϘϋ ΫϳϔϧΗ
384\2016\ ΔϳέΎΟΗ ΕΎΑΎϧ
2013/382 ΔϳϧΩϣ ΕΎΑΎϧ
1998/2322 ϡΎϛΣϻ ΫϳϔϧΗ
2020/1513 ϱέΎΟΗ ϡϭγέϟΎΑ ΫϳϔϧΗ
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�سلطان بن خليفة بن �شخبوط يلتقي
وزير الريا�ضة البحريني
التقى ال�شيخ �سلطان ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط �آل نهيان رئي�س االحتاد
الآ��س�ي��وي لل�شطرجن معايل الدكتور �أمي��ن امل��ؤي��د وزي��ر ��ش��ؤون ال�شباب
والريا�ضة يف مملكة البحرين وذلك على هام�ش بطولة العامل الفردية
لل�شطرجن املقامة حاليا يف دبي.
ح�ضر اللقاء �أرك ��ادي دفوركوفيت�ش رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�شطرجن
وه�شام الطاهر الأم�ين العام لالحتاد الآ�سيوي لل�شطرجن الأم�ين العام

لالحتاد العربي للريا�ضات الإلكرتونية والأ�ستاذة الدولية الكبرية دانا
اوزوال مديرة االحتاد الدويل لل�شطرجن.
ومت خالل اللقاء مناق�شة اخلطط والربامج امل�ستقبلية لتطوير ال�شطرجن
والألعاب الإلكرتونية يف مملكة البحرين بالتعاون مع االحتاد الأ�سيوي
لل�شطرجن واالحت��اد ال��دويل للريا�ضات الإلكرتونية وجمعية الإمارات
للريا�ضات الإلكرتونية.

17
19
19

احتفالية خا�صة لالحتاد الن�سائي بعيد االحتاد اخلم�سني يف ك�أ�س «�أم الإمارات» للقدرة
•• �أبوظبي-وام

�أقام االحتاد الن�سائي العام احتفالية
خ ��ا�� �ص ��ة مب �ن��ا� �س �ب��ة ع� �ي ��د االحت� � ��اد
اخلم�سني للدولة ،وذلك على هام�ش
ك ��أ� ��س ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط �م��ة بنت
م �ب��ارك " ل�لا��س�ط�ب�لات اخل��ا� �ص��ة -
لل�سيدات " للقدرة مل�سافة  100كلم،
ال ��ذي مت تنظيمه ب�ق��ري��ة الإم� ��ارات
العاملية للقدرة والوثبة.
وت �� �ض �م �ن��ت االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة  -التي
ح�ضرها لفيف م��ن كبار امل�س�ؤولني
ب��ال��دول��ة  -ا� �س �ت �� �ض��اف��ة � 20أ�سرة
منتجة عر�ضت �أعمالها الإبداعية
ذات الهوية الوطنية الأ�صيلة ،فيما
� �ش��ارك��ت ح��ام �ي��ات ال �ت ��راث مبركز
ال�صناعات للحرف ال�ي��دوي��ة التابع
ل�لاحت��اد ال�ن���س��ائ��ي وال�ل�ات��ي قدمن
عرو�ضا حية للحرف ال�ي��دوي��ة مثل
"اخلو�ص ،التلي ،ال�سدو" ،يف �إطار
دوره� ��ن ب��ال��غ الأه �م �ي��ة يف ا�ستدامة
احل� ��رف ال�ت�راث �ي��ة واحل ��ر� ��ص على
نقلها للأبناء جي ً
ال بعد جيل لتحكي
تاريخ �آبائهم و�أجدادهم ،كما تخللت
الفعاليات �أن�شطة متنوعة للأطفال،

وكذلك م�شاركة عدد من ال�شاعرات
الإم��ارات �ي��ات ال�لات��ي ق��دم��ن �أف�ضل
ق�صائدهن يف حب الوطن.
وت ��وج ��ت � �س �ع��ادة ن � ��ورة ال�سويدي،
الأم �ي �ن��ة ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد الن�سائي
ال� �ع ��ام ،ال �ف��ائ��زات ب��امل��راك��ز الثالث
الأوىل ،م�شيدة بح�سن التنظيم وقوة
امل�ن��اف���س��ة وت �ط��ور الأداء االح�ت�رايف

للفار�سات.
ولفتت �إىل حر�ص االحتاد على �إقامة
فعاليات احتفالية م�صاحبة لك�أ�س
�سمو ال�شيخة ف��اط�م��ة ب�ن��ت مبارك
"�أم الإمارات" مل�لاك الإ�سطبالت
اخلا�صة للقدرة ،ملا يحظى به احلدث
م ��ن ط��اب��ع ت ��راث ��ي ي �ع��زز م ��ن قيمة
ريا�ضة الآباء والأجداد وين�شرها بني

املجتمع الإماراتي ب�شكل عام والن�ساء
ب�شكل خا�ص.
و�أع � ��رب � ��ت � �س �ع��ادت �ه��ا ع� ��ن فخرها
واعتزازها باحتفالنا بعام اخلم�سني،
ال � ��ذي ي �� �ش �ك��ل م �ن �ع �ط �ف �اً ن ��وع �ي �اً يف
امل�سرية املباركة التي تقودها القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة ،ل�ت�ك�ت��ب ع�ب�ر �صفحاتها
ف�صو ًال جديدة يف امل�سرية املت�سارعة

لدعم ومتكني املر�أة الإماراتية ،لتكون
الأف �� �ض��ل ع��امل�ي�اً يف اخل�م���س�ين عاماً
امل�ق�ب�ل��ة ،ب�ع��دم��ا جن�ح��ت يف احلفاظ
على هويتها املميزة وتطبيق خطة
ا�سرتاتيجية طموحة ،لإ�شراكها يف
حتقيق التنمية املتوازنة وامل�ستدامة.
و�أ� �ض��اف��ت �أن اب �ن��ة الإم � ��ارات تتمتع
بكافة حقوقها القانونية والت�شريعية

التي �أقرها لها الد�ستور يف الإمارات،
وه��و �إرث طاملا �شكل هوية ح�ضارية
ل�ل��إم ��ارات �أر� �س ��ى دع��ائ �م �ه��ا الوالد
امل�ؤ�س�س امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ،والآباء امل�ؤ�س�سون،
"طيب اهلل ث��راه��م " و� �س��ارت على
دربهم قيادتنا احلكيمة .
و�أكدت�أن ملف متكني املر�أة الإماراتية

حقق �إجن ��ازات نوعية ،وال��ذي و�صل
�صداه �إىل كافة املجاالت والقطاعات
التنموية يف ال��دول��ة ،وذل ��ك نتيجة
ر�ؤية ودعم �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
ال�ت�ن�م�ي��ة الأ� �س��ري��ة "�أم الإمارات"،

وت��وج�ي�ه��ات �سموها ال��دائ�م��ة بتبني
اخل �ط��ط اال� �س �ت �� �ش��راف �ي��ة ،لإح� ��داث
ال �ف��ارق وال�ت�ط��وي��ر امل���س�ت��دام بق�صة
جناح املر�أة الإماراتية ،يف ظل التعاون
احلثيث مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
لالحتاد الن�سائي العام من اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين.
ك�م��ا �أك ��دت م��وا��ص�ل��ة االحت ��اد العمل
امل �خ �ل ����ص واجل� � � ��اد ل �ن �ح��اف��ظ على
امل�ك�ت���س�ب��ات والإجن� � � ��ازات الوطنية،
ونخلق املزيد من الفر�ص التنموية
ل �ل �م��ر�أة الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ل�م���س��اه�م��ة يف
م���س�يرة التنمية وال�ب�ن��اء وا�ستثمار
ق��درات��ه ومهاراتها يف خدمة وطنها
وجمتمعها .
وقالت �سعادتها  " :يف هذه املنا�سبة
الغالية ،يطيب يل �أن �أهنئ �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإم��ارات و�سمو �أولياء
العهود و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م �ب��ارك وم��واط �ن��ي دول� ��ة الإم � ��ارات
واملقيمني على هذه الأر���ض الطيبة،
داع�ين امل��وىل عز وج��ل �أن يعيد هذه
املنا�سبة علينا باخلري والعزة ومزيداً
من التقدم واالزدهار".

بو�شالخ  :عودة دوري الكرة الن�سائية لها فرحة خا�صة لتزامنها مع احتفاالتنا باليوم الوطني اخلم�سني

فوز الليغا وجو برو على �أيه �أف �سي وجول �أكادميي يف ختام الأ�سبوع الأول لدوري كرة ال�سيدات

•• دبي-الفجر:

ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع اح � �ت � �ف ��االت دول� ��ة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة باليوم
الوطني اخلم�سني  ،انطلقت �أم�س
الأول ال�سبت مباريات الأ�سبوع الأول
مل�سابقة دوري ك��رة القدم لل�سيدات
بعد فرتة توقف ا�ضطرارية ب�سبب
اجل��ائ �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة  ،ح �ي��ث �أقيمت

مباراتان على امللعب الفرعي الحتاد
الكرة بدبي  ،وجمعت فريق الليغا
م��ع فريق �أي��ه �أف �سي  ،وف��ري��ق جو
ب��رو م��ع ف��ري��ق ج��ول �أك ��ادمي ��ي .يف
املباراة الأوىل فاز فريق الليغا على
ف��ري��ق �أي ��ه �أف ��س��ي ب�ث�لاث��ة �أه ��داف

مقابل ه��دف ،بينما �شهدت املباراة
الثانية حتقيق فريق جو ب��رو فوزاً
ك �بي�راً ع �ل��ى ف��ري��ق ج ��ول �أكادميي
بثمانية �أهداف دون رد.
ومبنا�سبة عودة م�سابقة دوري كرة
قدم ال�سيدات من جديد  ،قالت �أمل

بو�شالخ ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
ال�ك��رة رئي�س جلنة ال�ك��رة الن�سائية
 " :جلنة ال�ك��رة الن�سائية يف احتاد
ال�ك��رة ق��ررت ع��ودة مناف�سات دوري
ك��رة ال�ق��دم لل�سيدات بالتزامن مع
اح�ت�ف��االت ال��دول��ة ب��ال�ي��وم الوطني

حممد ح�سن يتوج بك�أ�س «الرامي الذهبي» لال�سكيت
•• العني-وام

ت� ��وج ال� ��رام� ��ي حم �م��د ح �� �س��ن بطال
لبطولة "الرامي الذهبي "2021
على ك�أ�س عيد االحتاد ،والتي �أقيمت
مب�شاركة وا��س�ع��ة م��ن �أن��دي��ة الدولة
على ميادين ن��ادي العني للفرو�سية
والرماية واجلولف ،يف �إطار احتفاالت
ال��دول��ة بعيد االحت ��اد "اخلم�سني"،
وا�ستعداداً للم�شاركة يف دورة �ألعاب
جمل�س التعاون اخلليجي بالكويت يف
يناير املقبل.
وح���س��م ال�ب�ط��ل حم�م��د ح�سن ذهبية
م �� �س��اب �ق��ة الأط � � �ب� � ��اق م� ��ن الأب � � � ��راج
"اال�سكيت" واملركز الأول مل�صلحته ،يف
حني احتل الرامي �سيف بن فطي�س
املركز الثاين ون��ال امليدالية الف�ضية
ب �ع��د م �ن��اف �� �س��ة ق ��وي ��ة و� �ش��ر� �س��ة مع
ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل
مكتوم الذي احتل املركز الثالث ونال
امليدالية الربونزية فيما حل الرامي
املخ�ضرم ر�شيد البلو�شي املركز الرابع
وعبيد بن �ضاوي املركز اخلام�س .
وع��ن نتائج م�سابقة رم��اي��ة الأطباق
من احلفرة لل�سيدات "الرتاب" فقد
حققت عائ�شة حممد اليا�سي املركز
الأول ب��ر� �ص �ي��د  88ط �ب �ق �اً ونالت
ك ��أ���س ال�ب�ط��ول��ة وامل�ي��دال�ي��ة الذهبية
واجلائزة املالية ،بينما جاءت يف املركز غالم يف املركز الثالث ونالت امليدالية ح�شر ب��ن خليفة �آل مكتوم وال�شيخ كما �شاركوا يف االحتفالية التي �أعدها
خليفة ب��ن �سعيد �آل مكتوم وال�شيخ احت��اد الرماية احتفا ًال بعيد االحتاد
الثانية فاطمة مبارك ونالت امليدالية الربونزية .
الف�ضية ،وتبعتها ال�صاعدة انت�صار وع �ق��ب ن�ه��اي��ة ال�ب�ط��ول��ة ق ��ام ال�شيخ �أح�م��د نا�صر امل�ع�لا بتتويج الأبطال "اخلم�سني".

اخل�م���س�ين ح �ت��ى ت �ك��ون ل �ه��ا فرحة
خا�صة ومم�ي��زة لن�شاط ك��رة القدم
الن�سائية الإم��ارات�ي��ة ،وال��ذي عادت
مناف�ساته م��ن ج��دي��د للمالعب يف
م�ن��ا��س�ب��ة وط�ن�ي��ة ع�ظ�ي�م��ة لدولتنا
احلبيبة  ،و�ستظل خالدة يف �أذهاننا

ووجداننا جميعاً" .وتابعت بو�شالخ حققناها خالل تلك الفرتة  ،و�أتوجه توجهت �أم��ل بو�شالخ بال�شكر �إىل
 " :ن�ث�م��ن ك��اف��ة الإج� � � ��راءات التي بال�شكر والإمتنان �إىل ال�شيخ را�شد الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة الحت��اد ال�ك��رة على
اتخذتها قيادتنا الر�شيدة للحفاظ ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي رئ �ي ����س احتاد جهودها الكبرية ومتابعتها لكافة
على �سالمة �أف ��راد املجتمع عامة ,ال �ك��رة ع�ل��ى دع �م��ه امل �ت��وا� �ص��ل لكرة ال�ت�رت �ي �ب��ات ال �ت��ي ت���ض�م��ن حتقيق
وال ��ري ��ا� �ض �ي�ي�ن خ ��ا�� �ص ��ة  ،وعلينا القدم الن�سائية املتمثلة يف املنتخبات ان�ط�لاق��ة ق��وي��ة مل�سابقة دوري كرة
احل � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى امل �ك �ت �� �س �ب��ات التي الوطنية وم�سابقاتها املحلية" .كما القدم لل�سيدات.

جودو الإمارات ي�ستعر�ض اليوم يف �إك�سبو يف �ضيافة اجلناح الفرن�سي

الدرعي :م�شاركتنا تهدف للتعريف ب�أهمية
الريا�ضة يف حياتنا اليومية
•• دبي-الفجر

ي�شارك جودو الإمارات يف تقدمي عر�ض كبري بالتن�سيق مع اجلناح الفرن�سي
يف �إك�سبو دب��ي  ، 2020وذل��ك اع�ت�ب��ارا م��ن ال�ي��وم االث�ن�ين  12-6وملده
ث�لاث��ة �أي ��ام ح�ت��ى ي��وم اخل�م�ي����س  ، 12-9م���ش��ارك��ة م��ن احت ��اد الإم� ��ارات
للم�صارعة واجلودو يف الرتحيب ب�ضيوف البالد وعك�س النه�ضة الريا�ضية
ال�شبابية التي تعي�شها البالد يف ظل قيادته الر�شيدة  ..و�أ��ض��اف �سعادة
حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س االحتاد ب�أن كوكبه من العبي اجلودو على
م�ستوى الدولة على موعد مع العر�ض الريا�ضي املقرتح  ،وذلك بالتعاون
والتن�سيق مع امل�س�ؤولني يف �إك�سبو و�إدارة اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو دبي
 ،2020والتي يهدف من خاللها االحتاد للت�أكيد على �أهمية ممار�سة
الريا�ضية يف حياة النا�س  ،بعد ال�سمعة الطيبة التي اكت�سبها جودو الإمارات
الذي ح�صد العديد من الألقاب الإقليمية والدولية .

و�أ� �ض��اف -ت��أت��ي م�شاركة جن��وم ج��ودو الإم ��ارات الريا�ضية اال�ستعرا�ضية
املجتمعية قبل ا�ست�ضافة العا�صمة الفرن�سية باري�س لدورة الألعاب الأوملبية
للمرة الثالثة  ، 2024وذلك تزامناً مع احتفاالتها مبرور  100عام على
ا�ست�ضافة احلدث الأوملبي عام  ،1924حيث متثل تلك امل�شاركة نوعا من
الرتويج الريا�ضي للحدث الكبري القادم ،وقد �سخرت �إدارة اجلناح الفرن�سي
كل �إمكانياتها للرتويج للحدث الأومل�ب��ي ال�ق��ادم  ،و�إب��راز توجهات فرن�سا
وجهودها يف جمال البيئة التي يتبناها �أوملبياد القادم  ،2024والتعريف
بالقرية الأوملبية الفرن�سية التي حتت�ضن احلدث الريا�ضي الكبري .واختتم
– ال�شك �أن ريا�ضة اجلودو من �أبرز الريا�ضات الفردية القتالية يف فرن�سا
وقد ا�ست�ضافت م�ؤخرا  ،يف �شهري �أكتوبر ونوفمرب املا�ضيني بطولة باري�س
جراند �سالم مب�شاركة  45دولة ،واحت�ضنت بطولة العامل الع�سكري ومن
�ضمنها ريا�ضة اجلودو التي تطلع لأوملبياد باري�س الذي �سيخطف �أ�ضواء
الدورات الأوملبية على �ضوء ا�ستعدادات فرن�سا املده�شة.

توخيل منزعج من �أخطاء العبي ت�شيل�سي
�أك��د م��درب ت�شيل�سي ،توما�س توخيل� ،أن فريقه يرتكب الكثري ج��داً من
الأخطاء املكلفة ،بعد خ�سارته يف قمة لندن � 2-3أمام و�ست هام يونايتد،
ليفقد �صدارة الدوري الإجنليزي.
ا�ست�شاط امل��درب الأمل��اين غ�ضباً ،بعدما �سمح ت�شيل�سي �أثناء تقدمه ،0-1
ملناف�سه و�ست هام بالعودة بعد متريرة خاطئة �إىل اخللف من جورجينيو،
ثم �إخفاق احلار�س �إدوار مندي يف ت�شتيت الكرة ،لريتكب ركلة جزاء يف ظل
�ضغط من جارود بوين.
وقال توخيل لل�صحافيني" :ل�سنا جيدين مبا يكفي فيما يتعلق بالتفا�صيل

يف الوقت احلايل ،نرتكب الكثري جداً من الأخطاء".
و�أ�ضاف�" :إدوار مير بفرتة �صعبة وال �أعرف ال�سبب؟ ،يبدو �أنه فقد الكثري
من الثقة".
ل�ك��ن امل ��درب الأمل� ��اين �أك ��د �أن ��ه ال يلقي ب��ال�ل��وم يف اخل���س��ارة ع�ل��ى احلار�س
ال�سنغايل ،لأن متريرة جورجينيو و�ضعته يف موقف مربك.
وتابع" :هذه الأخطاء �أ�صبحت متكررة بعدما ف�شل جورجينيو يف اال�ستحواذ
على كرة عالية الأ�سبوع املا�ضي ،و�سمح ملان�ش�سرت يونايتد بالتعادل  1-1يف
"�ستامفورد بريدج".
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�ضمن احتفاالت املدينة باليوبيل الذهبي للإمارات

جناح الفت ملاراثون زايد اخلريي بنيويورك
•• نيويورك-وام

اختتمت م�ساء �أم�س الأول يف مدينة
ن �ي��وي��ورك م�ن��اف���س��ات م ��اراث ��ون زايد
اخل�ي��ري مل �� �س��اف��ة  5ك ��م ،يف حديقة
"برو�سبيكت بارك مبنطقة بروكلني"،
وال ��ذي �أق �ي��م ب�ن�ج��اح الف��ت مب�شاركة
الآالف من املت�سابقني �ضمن فعاليات
ي� ��وم الإم� � � � ��ارات مب��دي �ن��ة نيويورك
ال��ذي مت تخ�صي�صه ب�ن��اء على طلب
من ال�سيناتور كيفني توما�س ع�ضو
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي عن والية
نيويورك ،من �أجل م�شاركة الإمارات
احتفاالتها بعامها اخلم�سني واليوبيل
الذهبي للت�أ�سي�س.
ح�ضر امل�ن��اف���س��ات ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
خليفة بن حمدان �آل نهيان م�س�ؤول
�أول دب�ل��وم��ا��س�ي��ة االب �ت �ك��ار يف �سفارة
الدولة بالواليات املتحدة الأمريكية،
وال�شيخ يا�س بن حمدان بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ،وال�ف��ري��ق ال��رك��ن /م /حممد
ه�لال الكعبي رئي�س اللجنة املنظمة
العليا املنظمة ل �ل �م��اراث��ون ،و�سعادة
النا ن�سيبة ،م�ساعدة وزير اخلارجية
والتعاون ال��دويل لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
امل �ن��دوب ال��دائ��م ل�ل��دول��ة ل��دى الأمم
املتحدة ،و�سعادة �آمنة املهريي القن�صل
العام للدولة يف نيويورك ،وال�سيناتور
توما�س كيفني ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
الأم��ري �ك��ي ،وب�ن�ج��ام�ين ب��ارك��ر نائب
حاكم والية نيويورك ،و�سعادة عي�سى
هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي ،وحممد علي عامر املن�سق
العام ملاراثون زايد اخلريي ،وعدد من
ممثلي ومندوبي امل�ؤ�س�سات الراعية
ملاراثون زايد اخلريي.
وت �� �ض �م��ن ب��رن��ام��ج امل� ��ارث� ��ون جتمعا
ل �ل �م �ت �� �س��اب �ق�ين يف ن �ق �ط��ة ال� �ب ��داي ��ة
بحديقة برو�سكبيكت ب��ارك ،ثم كلمة
ل�سعادة �آم�ن��ة امل�ه�يري توجهت فيها
بال�شكر للجنة امل�ن�ظ�م��ة للمارثون،
على حت�ضرياتها املتميزة والدقيقة،
وجهودها الكبرية لإخراجه يف �أف�ضل
��ص��ورة .و ثمنت ال ��دور الكبري الذي
ق ��ام ب��ه ال���س�ي�ن��ات��ور ت��وم��ا���س كيفني

ال ��ذي ��س��اه��م يف حت��وي��ل ت�ل��ك الفكرة
�إىل حقيقة بتخ�صي�ص يوم للإمارات
يف مدينة نيويورك لإت��اح��ة الفر�صة
�أمام �سكان وم�س�ؤويل مدينة نيويورك
مل�شاركة دولة الإمارات يف احتفاالتهم
باليوبيل الذهبي للت�أ�سي�س.
ووجهت ال�شكر �إىل كل املت�سابقني يف
امل��اراث��ون حلر�صهم على م�شاركتهم
ل���ش�ع��ب الإم � � ��ارات يف ال �ف��رح��ة بهذه
املنا�سبة التاريخية املتميزة ..م�ؤكدة
�أن العالقات بني الإم��ارات والواليات
املتحدة الأمريكية ب�شكل عام ومدينة
ن�ي��وي��ورك على وج��ه التحديد قوية،
ومتينة ،وت��زداد عمقا يف كل ي��وم عن
�سابقه ،متمنية التوفيق للجميع يف
ال�سباق .من جهته �أع��رب ال�سيناتور
توما�س كيفني عن �سعادته بامل�شاركة
يف ه � ��ذا احل� � ��دث � �ض �م��ن احتفاالت
الإمارات باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�سها،
م���ش�يرا �إىل �أن ع�لاق�ت��ه ال�شخ�صية
بدولة الإم ��ارات تنطوي على الكثري
من الذكريات اجلميلة ،التي ر�سخت
يف وج��دان��ه قيم رفيعة حيث �أن��ه ولد
بالإمارات ،وتلقى تعليمه الأويل فيها،
حينما كان وال��ده يعمل يف دب��ي ،و�أنه
ت��اب��ع ع��ن جت��رب��ة �شخ�صية التعاي�ش
ال �� �س �ل �م��ي وت �ق �ب��ل الآخ � � ��ر واح� �ت��رام
ث �ق��اف��ات ال �� �ش �ع��وب ،ب��ل وان�صهارها
جميعا يف بوتقة واح ��دة تعك�س قيم
ال �ت �� �س��ام��ح ،وال �� �س�ل�ام ،وت��رف��ع �شعار
الأخ��وة الإن�سانية ،و�أن��ه على ات�صال

دائم بدولة الإمارات وزيارات م�ستمرة
للإبقاء على ذكرياته الطيبة فيها،
وا�ستلهام �أف�ك��ار ومن��اذج م�ضيئة من
جتربتها يف امل�ساهمة بتنمية وازدهار
احل �� �ض��ارة الإن �� �س��ان �ي��ة ،وال ��س�ي�م��ا يف
ظ��ل ت���س��ارع اخل�ط��ى يف ال�ت�ط��ور بكل
امل � �ج � ��االت ،وق � � ��درة ح �ك��وم �ت �ه��ا على
ا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل ،وت ��رك ب�صمة
ق��وي��ة وا��ض�ح��ة ع�ل��ى ك��ل م�ل��ف تتوىل
ال�ع�م��ل ف�ي��ه� � ،س��واء ك��ان��ت م�ن�ف��ردة �أو
بال�شراكة مع الآخرين.
وق ��ال كيفني ":ت�ق��دم��ت باقرتاحي
الع�ت�م��اد ي��وم ل�ل�إم��ارات يف نيويورك
مبنا�سبة االحتفال باليوبيل الذهبي
ل �ت ��أ� �س �ي �� �س �ه��ا م ��ن م �ن �ط �ل��ق قناعتي
بالنجاح الكبري والإرث املتميز الذي
ت��رك�ت��ه الإم � ��ارات يف اخل�م���س�ين عاما
املا�ضية ،والثقة الهائلة يف قدرتها على
ا�ستدامة التميز ،وموا�صلة االنطالق
يف اخلم�سني عاما املقبلة ،و�أ�شكر كل
اجلهات املخت�صة يف نيويورك لتحويل
م �ق�ترح��ي �إىل ح �ق �ي �ق��ة ،ك �م��ا �أ�شكر
اللجنة املنظمة العليا مل��ارث��ون زايد
اخل �ي�ري ،وقن�صلية دول ��ة الإم� ��ارات
يف ن� �ي ��وي ��ورك ع �ل��ى اجل� �ه ��د الكبري
ال��ذي بذلوه ويبذلوه يف رعاية ودعم
امل���ش��روع��ات اخل�يري��ة ال�ت��ي يخ�ص�ص
ريعها لأغ��را���ض �إن�سانية ،كما �أ�شكر
املت�سابقني ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة لدعوة
امل �� �ش��ارك��ة ،واالق �ب ��ال ال�ك�ب�ير لإجن ��اح
املاراثون".

يف
ال�سياق ذاته �أكد بنجامني باركر نائب
حاكم نيويورك على عمق العالقات
بني الإمارات ومدينة نيويورك وتعدد
حم� ��اوره� ��ا يف جم � ��االت اال�ستثمار
وال �� �ص �ن ��اع ��ة وال � �ت � �ج� ��ارة واالب� �ت� �ك ��ار
واال� �س �ت��دام��ة ،م �� �ش�يرا �إىل �أن هذه
املنا�سبة لل�شراكة يف االح�ت�ف��ال بيوم
تاريخي للإمارات يف مدينة نيويورك
تعك�س حجم التقدير لدولة الإمارات،
وق� ��وة ال �ت ��أث��ر ب�ت�ج��رب�ت�ه��ا ال�ث�ري��ة يف
جماالت عدة� ،أبرزها م�ساعدة الفئات
الفقرية واملهم�شة يف كافة دول العامل،
وع ��ون امل�ح�ت��اج�ين ب�ك��ل ال �ق��ارات� ،إىل
جانب التوازن وامل�صداقية يف ال�شراكة
والتعاون مع كافة دول ومدن العامل.
وتوجه باركر بال�شكر لكل امل�س�ؤولني
ع ��ن امل� ��اراث� ��ون وك ��ل ال �ق��ائ �م�ين على
تطوير وتدعيم العالقات املتميزة بني
الإم ��ارات ومدينة ن�ي��وي��ورك ،متمنيا
التوفيق وا�ستدامة النمو والتعاون يف
كافة املجاالت.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��دم ال �ف��ري��ق ال��رك��ن /
م /حم �م��د ه �ل�ال ال �ك �ع �ب��ي الهدايا
ال �ت��ذك��اري��ة �إىل ال���س�ي�ن��ات��ور توما�س
ك �ي �ف�ي�ن ،ون ��ائ ��ب احل ��اك ��م بنجامني
ب��ارك��ر ،ع �ب��ارة ع��ن جم�سمات مل�سجد
ال���ش�ي��خ زاي ��د ب��ن ��س�ل�ط��ان �آل نهيان
الكبري يف �أبوظبي ،وق�صر احل�صن يف
�أبوظبي ،وكتب حتمل �سرية وم�سرية
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل

الأبي�ض يواجه تون�س يف �آخر مباريات املجموعة الثانية

وا��س�ت�ح�ق��اق ب��ال�ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة ،كما
ميلك الأبي�ض فر�صة حتقيق املركز
الأول يف املجموعة ،ح��ال تعادله مع
تون�س وح�صوله على نقطة واحدة
� �س�ت�رف��ع ر� �ص �ي��ده �إىل � �س �ب��ع نقاط
لينفرد بال�صدارة دون انتظار نتيجة
لقاء �سوريا وموريتانيا.

•• دبي-الفجر

يختتم منتخبنا ال��وط�ن��ي مبارياته
يف م��رح �ل��ة امل �ج �م��وع��ات يف بطولة
ك ��أ���س ال �ع��رب ع�ن��دم��ا ي��واج��ه نظريه
التون�سي يف ال�سابعة من م�ساء اليوم
االثنني ،على �ستاد الثمامة بالعا�صمة
القطرية ال��دوح��ة ،ويف ذات التوقيت
يلتقي املنتخبان ال�سوري واملوريتاين
��ض�م��ن امل �ج �م��وع��ة ن�ف���س�ه��ا  ،وحت ��دد
نتيجتا املباراتني هوية املت�أهلني �إىل
رب��ع ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة ع�بر املركزين
الأول والثاين.
وي��دخ��ل الأب �ي ����ض ل �ق��اء ال �ي��وم وهو
ي �ح �ت��ل � � �ص� ��دارة ت��رت �ي��ب املجموعة
ب��ر� �ص �ي��د � �س��ت ن �ق��اط ح �� �ص��ل عليها
م��ن ال�ف��وز على ��س��وري��ا بهدفني دون
رد ،وع�ل��ى موريتانيا ب�ه��دف نظيف،
فيما يت�ساوى منتخبا �سوريا وتون�س
يف ر� �ص �ي��د ث�ل�اث ن �ق ��اط ،وال ميلك
م��وري�ت��ان�ي��ا �أي ف��ر��ص��ة للمناف�سة يف
امل �ج �م��وع��ة  .وك� ��ان م�ن�ت�خ�ب�ن��ا �أكمل

حت���ض�يرات��ه للمواجهة امل�ه�م��ة ب ��أداء
ت��دري�ب��ه ال��رئ�ي���س��ي مب���ش��ارك��ة جميع
الالعبني ،حر�ص من خالله اجلهاز
ال �ف �ن��ي ع �ل��ى جت �ه �ي��ز ك ��ل العنا�صر
واالطمئنان على اجلاهزية البدنية
والفنية الالعبني ،كما اخترب اخلطة
التي �سيخو�ض بها املباراة.
وي�خ�ط��ط م��ارف�ي��ك وج �ه��ازه املعاون
ملوا�صلة االنت�صارات يف �آخر مباريات
امل �ج �م��وع��ة ،وحت �ق �ي��ق ال �ف��وز الثالث
ح �ت��ى ي �ت ��أه��ل امل �ن �ت �خ��ب ع ��ن ج� ��دارة

علي خ�صيف :جاهزون للمواجهة
املهمة
�أك � ��د ع �ل��ي خ���ص�ي��ف ,ح ��ار� ��س مرمى
منتخبنا الوطني ,جاهزية الأبي�ض
ال�ك��ام�ل��ة خل��و���ض ال �ل �ق��اء امل �ه��م �أم ��ام
ت��ون����س يف ال�سابعة م��ن م���س��اء اليوم
االثنني� ،ضمن اجلولة الثالثة ملرحلة
جمموعات بطولة ك�أ�س العرب ،واعداً
ب�ب��ذل �أق���ص��ى اجل�ه��د وت�ق��دمي ك��ل ما
ميلكون من �أجل حتقيق النتيجة التي
ت�ضمن ت�أهل املنتخب �إىل مرحلة ربع
نهائي البطولة.
و�أو�� �ض ��ح خ���ص�ي��ف �أن امل�ن�ت�خ��ب جنح
يف ت �� �ص ��در جم �م��وع �ت��ه ب ��ال� �ف ��وز يف

مباراتي اجلولتني الأوىل والثانية،
مبيناً �أن الرتكيز الآن من�صب على
م�ب��اراة تون�س التي تعد الأه��م لأنها
حت��دد ب�شكل ق��اط��ع م��وق��ف املنتخب
يف امل�ج�م��وع��ة ،متمنياً �أن ينجح مع
زم�ل�ائ ��ه يف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى � �ص ��دارة
الأب�ي����ض للمجموعة ،وال �ت ��أه��ل �إىل
ربع النهائي.
وثمن خ�صيف الوقفة اجلماهريية
خ �ل ��ف امل �ن �ت �خ ��ب ،م �� �ش �ي ��داً مبحبي
الأب� �ي� �� ��ض ال ��ذي ��ن ظ �ل ��وا ي�ساندون
الالعبني وي�شدون م��ن �أزره ��م ،وهو
الأمر الذي كان له �أبلغ الأثر يف �شحذ
همم ال�لاع�ب�ين وحتفيزهم للظهور
ب�شكل م�شرف.
وقال" :ال ن�ستطيع �أن نويف جماهرينا
حقها من ال�شكر والثناء ،مل يغيبوا
�أب � ��داً ع��ن �أي م �ب ��اراة ،وا� �س �ت �م��روا يف
ت�شجيعنا يف كل الظروف ،لذلك يجب
علينا �أن نكون يف املوعد ،ونبذل كل ما
منلك من �أجل �إ�سعادهم ،و�أمتنى �أن
نوفق يف حتقيق تطلعاتهم".

نهيان " طيب اهلل ثراه".
و�أ�� �س� �ف ��رت امل �ن��اف �� �س��ات يف امل ��اراث ��ون
اخلريي الذي �أقيم مل�سافة  5كم عن
فوز جون كامبني باملركز الأول لفئة
الرجال ،و�أن��درو ياجن باملركز الثاين،
ودييجو �ألبارا�سني باملركز الثالث .ويف
فئة املت�سابقات ال�سيدات فازت هريوت
ج �ي��اجن��ول ب��امل��رك��ز الأول ،وج� ��اءت
ت�شيل�سي ميلر يف املركز الثاين ،وبي
�سري�سي يف املركز الثالث.
و�أق �ي �م��ت م��را� �س��م ت �ت��وي��ج الفائزين
عند نقطة نهاية امل��اراث��ون يف �أجواء
احتفالية مفعمة باحلما�س والفرح
وال�ن���ش��اط ،ب�ح���ض��ور ال�ف��ري��ق الركن
 /م /حم�م��د ه�ل�ال ال�ك�ع�ب��ي� ،سعادة
ال���س�ف�يرة الن��ا ن�سيبة و� �س �ع��ادة �آمنة
املهريي  ،وال�سيناتور توما�س كيفني،
ومت ال �ت �ق ��اط ال �� �ص ��ور ال �ت��ذك��اري��ة،
وت ��وزي ��ع ال �ت��ذاك��ر امل �ج��ان �ي��ة املقدمة
من ط�يران االحت��اد ل��زي��ارة الإمارات
والإق��ام��ة بها ل�ف�ترة ،على الفائزين
يف ال�سحب ال ��ذي �أق �ي��م ع�ل��ى هام�ش
احل��دث .و�أع��رب الفريق ال��رك��ن /م/
حم �م��د ه�ل�ال ال�ك�ع�ب��ي ع��ن �سعادته
الكبرية بالنجاح الالفت الذي حققه
اليوم الإم��ارات��ي يف مدينة نيويورك،
وامل��اراث��ون اخل�يري ال��ذي �أقيم بتلك
امل �ن��ا� �س �ب��ة ،م �� �ش�يرا �إىل �أن الإق �ب ��ال
الكبري بالآالف على امل�شاركة هو �أكرب
دل �ي��ل ع�ل��ى و� �ص��ول ر��س��ال��ة الإم� ��ارات
ل�ل���ش�ع��ب الأم ��ري� �ك ��ي ،و�أن احل�ضور

املميز من ال�سيناتور توما�س كيفني
ون��ائ��ب احل��اك��م للوالية يعك�س مدى
اال��س�ت�ج��اب��ة ال��ر��س�م�ي��ة للم�س�ؤولني
يف م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ،وجت���س��د عمق
العالقات مع دولة الإمارات.
وقال ":امل��اراث��ون حقق ك��ل �أهدافه،
و� �ص �ن��ع ح ��ال ��ة �إم ��ارات� �ي ��ة يف مدينة
نيويورك  ،تفاعل معها املجتمع ب�شكل
كبري ،وجت�سدت يف تواجد �شعار عام
اخلم�سني على احل��اف�لات العامة يف
املدينة ،و�إعالنات عن عام اخلم�سني
و�أب � � ��رز امل� �ع ��امل ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف دول ��ة
الإم � ��ارات ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ات العمالقة
يف م �ي��دان ت ��امي ��س�ك��وي��ر ال� ��ذي يعد
واح��دا م��ن �أ�شهر امليادين يف العامل،
ف���ض�لا ع��ن امل �� �ش��ارك��ة ال��وا� �س �ع��ة من
خم�ت�ل��ف ��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع الأمريكي
باملاراثون اال�ستثنائي الذي ا�ستجاب
ل�ف�ك��رة �أط�ل�ق�ه��ا ال���س�ي�ن��ات��ور توما�س
كيفني وا�ستجابت لها �سلطات املدينة
بتخ�صي�ص ي��وم ل�ل�إم��ارات يف املدينة
مبنا�سبة عام اخلم�سني".
و�أ� � �ض ��اف  " :ن�ن�ت�ه��ز ت �ل��ك الفر�صة
ونتوجه بال�شكر والتقدير والعرفان
�إىل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
�صاحب فكرة ماراثون زايد اخلريي،
وال��داع��م الأول ل��ه منذ ان�ط�لاق��ه يف
ع��ام  ،2001ث��م حتوله �إىل العاملية
يف م��دي �ن��ة ن �ي ��وي ��ورك ل �ي �ق��ام ب�شكل

�سنوي فيها اعتبارا من عام ،2005
ون�ؤكد �أن البذرة التي و�ضعها �سموه
يف جم��ال العمل اخل�ي�ري م��ن خالل
ه��ذا امل��ارث��ون �أت��ت ث�م��اره��ا ،و�ساهمت
يف ع�لاج الكثري م��ن احل��االت ملر�ضى
الف�شل الكلوي ،ووفرت الدعم للكثري
م��ن الأب �ح��اث ال�ت��ي �أج��رت�ه��ا م�ؤ�س�سة
ك �ي��دين ف��اون��دي �� �ش��ن امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
عالج و�أبحاث مر�ضى الكلى".
ووج � � ��ه ال �� �ش �ك ��ر ل� ��� �س� �ف ��ارة ال� ��دول� ��ة
يف ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة الأمريكية
وال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة يف نيويورك،
والطلبة الإماراتيني الذين يدر�سون
يف ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة الأمريكية
وح�ضروا للم�شاركة يف املارثون.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه �أك ��د حم�م��د ع�ل��ى عامر
من�سق امل��ارث��ون �أن كل الأم��ور �صارت
ك� �م ��ا خ� �ط ��ط ل � �ه� ��ا ،و�أن اجل� ��وان� ��ب
التنظيمية خ��رج��ت ب��أف���ض��ل �صورة،
و�أن االق �ب��ال ال�ك�ب�ير ع�ل��ى امل�شاركة
يعك�س القوة الناعمة للإمارات خارج
ح��دوده��ا ،معربا عن فخره واعتزازه
ب�تردي��د ال���س�لام ال��وط�ن��ي الإماراتي
يف م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ،وب��رف��ع العلم
الإم��ارات��ي خفاقا بنيويورك يف تلك
املنا�سبة التاريخية التي تعي�شها دولة
الإمارات ،وبالنجاحات املرتاكمة التي
يحققها املاراثون منا�سبة بعد �أخرى
والإرث الكبري الذي يرتكه يف نفو�س
خمتلف ال�شرائح مبدينة نيويورك.
وق��ال عامر ":املتابعة احلثيثة لكافة

التفا�صيل م��ن ال�ف��ري��ق ال��رك��ن  /م/
حممد ه�لال الكعبي رئي�س اللجنة
املنظمة العليا للماراثون ،والتعاون
ال �ك �ب�ير م��ن ق �ب��ل � �س �ف��ارة ال ��دول ��ة يف
الوالياتاملتحدةالأمريكيةوالقن�صلية
العامة يف نيويورك والرعاة وال�شركاء
�ساهموا جميعا يف اخل ��روج باحلدث
يف �أبهى �صورة" .اجلدير بالذكر �أنه
م�ن��ذ ان �ط�لاق امل��ارث��ون لأول م��رة يف
�أب��وظ�ب��ي ع��ام  ،2001وان�ت�ق��ال��ه �إىل
العاملية بالتحول �إىل مدينة نيويورك
يف عام  ،2005وهو يحظى بالإقبال
وامل �ت��اب �ع��ة وااله� �ت� �م ��ام م ��ن خمتلف
القطاعات ،لأن �أهدافه تعدت �أن تكون
جمرد حدثا ريا�ضيا للجري والت�سابق
لي�صبح حدثا �إن�سانيا نبيال  ،و�أ�صبحت
مدينة نيويورك تنتظر احلدث �سنويا
وم��ا يجمعه وي�ضمه م��ن م�شاركني
للم�ساهمة يف ف�ع��ل اخل�ي�ر وتوجيه
ر�سالة �إن�سانية لكل من يهمه الأمر.
وا�ستطاع املاراثون عرب �سنوات �إقامته
�أن يثبت وج��وده ودوره ومكانته ،و�أن
يحقق �أهدافه كاملة من خالل الدور
الإن�ساين الذي يقدمه ،وهو ما جعل
�أك�ث�ر م��ن � 30أل��ف مت�سابق م��ن كل
الأجنا�س والأدي ��ان ي�شاركون يف �آخر
ن�سخة له �أقيمت يف نيويورك.
و�شهد املارثون خالل ال�سنوات املا�ضية
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 اجل��وان��ب ،ف �ب��ات �أح ��د ثوابت
م��دي �ن��ة ن �ي��وي��ورك وح ��دث ��ا ينتظره
اجل�م�ي��ع �سنويا ف�ضال ع��ن م�ؤ�س�سة
"كيدين فاوندي�شن" التي يخ�ص�ص
ريعه وتربعاته ل�صاحلها ،وعرب هذه
ال�سنوات قدمت هذه امل�ؤ�س�سة العريقة
ب�إ�سهام املاراثون الكثري من اخلدمات
الطبية والإن�سانية باملجان لكثري من
املر�ضى غري القادرين.
وجت � �م ��ع دول � � ��ة الإم � � � � � ��ارات ووالي� � ��ة
نيويورك ع�لاق��ات جت��اري��ة قوية اىل
جانب عدد من ال�شراكات يف خمتلف
امل �ج ��االت م�ن�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة والريا�ضية
والتعليمية ،تقوم جميعها على �أ�س�س
متينة وطويلة الأمد.

قدم خدمة مزدوجة لقطبي ميالنو

�أتاالنتا يدخل طرفا يف ال�صراع
على لقب الكالت�شيو

�أ�سدى �أتاالنتا خدمة جليلة لكل من ميالن وجاره �إنرت ب�إحلاقه الهزمية
بنابويل  2-3يف عقر دار الأخري ليدخل بدوره ال�صراع على اللقب �ضمن
املرحلة ال�سابعة ع�شرة من بطولة �إيطاليا لكرة القدم.
وك��ان ميالن انتزع املركز االول موقتًا يف وقت �سابق بفوزه املتوقع على
�سالرينيتانا �2-صفر ،اتبعه �إنرت بفوز �صريح والفت على وروما �3-صفر
على ملعب االخري ،لكن االول بقي مت�صدرا بعد فوز اتاالنتا.
وميلك ميالن  38نقطة مقابل  37لإن�تر يف حني تراجع نابويل اىل
امل��رك��ز الثالث م��ع  36وع��زز ات��االن�ت��ا ر�صيده يف امل��رك��ز ال��راب��ع م��ع 34
نقطة.
على ملعب �سان �سريو خرج ميالن فائزًا على �سالرينيتانا �صاحب املركز
الأخري �2-صفر.
خا�ض ميالن املباراة يف غياب قائده ومدافعه الدمناركي �سيمون كاير
الذي تع ّر�ض ال�صابة خطرية يف ركبته وخ�ضع لعملية جراحية اجلمعة
ليبتعد عن املالعب حتى نهاية املو�سم احلايل.
كما غاب املهاجم ال�سويدي املخ�ضرم زالتان ابراهيموفيت�ش الذي ّ
ف�ضل
مد ّربه �ستيفانو بيويل اراحته للمباراة احلا�سمة �ضد ليفربول الإنكليزي
يف دوري �أبطال �أوروبا منت�صف اال�سبوع املقبل والتي �سيتحدد على اثرها
ما �إذا كان �سيحجز بطاقته ال�صعبة يف ثمن النهائي من عدمه .يف حيم مل
ي�شارك املهاجم الفرن�سي املخ�ضرم اوليفييه جريو بداعي اال�صابة.
وح�سم ميالن النتيجة يف الدقائق الع�شرين االوىل بعد �أن افتتح العب
و�سطه العاجي فرانك كي�سييه الت�سجيل ،م�ستغال متريرة عر�ضية من
الربازيلي رافايل لياو ( ،)5قبل ان ي�ضيف البلجيكي �أليك�سي �ساملاكرز
الثاين بكرة �سدّدها بي�سراه ( ،)18واحتفل االخري راف ًعا قمي�ص زميله
كاير ب�إجتاه ان�صار فريقه يف مد ّرجات �سان �سريو.
وقال البلجيكي الدويل بعد املباراة "اللحظات احلالية لي�ست �سهلة على
كاير وعائلته وكان من املهم �أن نهديه هذا الهدف".
وب ��إح��رازه  38نقطة م��ن  16م �ب��اراة ،يكون م�ي�لان ،بطل �أوروب ��ا �سبع

مرات ،قد حقق �أف�ضل م�شوار حتى هذه اجلولة منذ مو�سم  ،2004علماً
�أنّ لقبه الأخري يف الدوري يعود �إىل العام .2011
وعلى ملعب روما االوملبي ،لقن �إنرت م�ضيفه ومدربه الربتغايل جوزيه
در�سا يف فنون اللعبة بالفوز عليه بثالثية من دون رد.
مورينيو ً
وتابع �إن�تر بطل املو�سم املا�ضي �سل�سلة نتائجه االيجابية عل ًما ب�أنه مل
يخ�سر يف مبارياته الـ  11االخرية يف خمتلف امل�سابقات.
افتتح الرتكي هاكان ت�شالهانوغلو الت�سجيل لإنرت من ركلة حرة مبا�شرة
(،)15و�سرعان ما جنح يف مترير كرة حا�سمة ب�إجتاه املهاجم املخ�ضرم
البو�سني ادين دجيكو الذي �أ�ضاف الهدف الثاين من دون �أن يحتفل يف
�سجل ب�ألوانه  119هد ًفا يف �ست �سنوات.
�شباك فريقه ال�سابق الذي ّ
ووج��ه الظهري االمي��ن الهولندي دي�ن��زل دامفري�س ال�ضربة القا�ضية
مفتتحا ر�صيده مع �إنرت
لفريق العا�صمة بت�سجيله الهدف الثالث ()39
ً
الذي انتقل اليه مطلع املو�سم احلايل بعد ت�ألقه يف �صفوف منتخب بالده
يف ك�أ�س اوروبا االخرية.
وعلى ملعب "دييغو مارادونا" ،ف�شل نابويل يف ا�ستعادة املركز االول
ب�سقوطه امام اتاالنتا  3-2يف مباراة تقلبت فيها النتيجة  3مرات.
والفوز هو ال�سابع تواليا التاالنتا يف الدوري املحلي.
وع��ان��ى ال�ف��ري��ق اجل�ن��وب��ي م��ن غ�ي��اب��ات ع��دة يف �صفوفه اب��رزه��ا لهدافه
النيجريي فيكتور او�سيمهن الذي �سيغيب عن املالعب لفرتة ثالثة ا�شهر
بداعي اال�صابة يف وجنته ،وزميله يف خط املقدمة لورنت�سو اين�سينيي
بالإ�ضافة �إىل ا�صابة مدافعه ال�سنغايل كاليدو كوليبايل.
تقدم ال�ضيوف بهدف االوكراين ر�سالن مالينوف�سكي بعد مرور  7دقائق،
لكن نابويل رد التحية مرتني من خالل ادراك التعادل بوا�سطة البولندي
بيوتر زيلين�سكي ( )40قبل ان مينحه البلجيكي الدويل دري�س مرتن�س
التقدم مطلع ال�شوط الثاين.
لكن الكلمة الف�صل كانت الت��االن�ت��ا ال��ذي �أ��ض��اف هدفني ع�بر مدافعه
الرتكي مريح دميريال ( )66وال�سوي�سري رميو فرولر (.)71
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هذا ما طلبه غوارديوال من جنومه بعد ت�صدر «الربميريليغ» انطالق �أوىل ور�ش عمل دورة املدير التنفيذي لالحتادات الريا�ضية
و� �ص��ف م� ��درب م��ان���ش���س�تر � �س �ي �ت��ي ،ب �ي��ب غ ��واردي ��وال ،املقبل قد نفعل نحن ذلك �أو ليفربول ،ميكن �أن حتدث
امل�ب��اري��ات املقبلة حتى ف�ترة عيد امل �ي�لاد ،ب��أن�ه��ا متثل الكثري من الأ�شياء".
�أ�صعب ج��زء يف املو�سم ،وطالب العبيه باحلفاظ على و�أ�ضاف�" :أنا �أكرث من �سعيد مبا قدمه العبو فريقي
زخم االنت�صارات املتتالية يف ال�سباق الذي يبدو ثالثياً يف هذه الفرتة ال�صعبة ،والآن ت�أتي �أ�صعب فرتة ب�سبب
على لقب ال��دوري الإجنليزي .ت�صدر ال�سيتي الدوري ع��دد املباريات والطق�س والإ��ص��اب��ات� ،سنوا�صل اللعب
لأول م��رة ه��ذا املو�سم ،بعد الفوز  1-3على واتفورد ،بهذا الإيقاع ،و�سنحاول اللعب ب�شكل جيد".
حيث حقق انت�صاره اخلام�س ت��وال�ي�اً ،لريفع ر�صيده وت��اب��ع" :ميكن �أن تختلف ال�ن�ت�ي�ج��ة ،ل�ك��ن ال�ث�ب��ات يف
�إىل  35نقطة ،وب �ف��ارق نقطة واح ��دة ع��ن ليفربول ،امل���س�ت��وى �أه ��م ��ش��يء ي���س��اع��دن��ا ،يتبقى ع��دد ك�ب�ير من
ونقطتني عن ت�شيل�سي الذي خ�سر ب�شكل مفاجئ  3-2املباريات وهذا �أ�صعب جزء باملو�سم".
و�سيلعب ال�سيتي �ضد اليبزيغ يف دوري �أبطال �أوروبا ،يف
�أمام و�ست هام.
وقال غوارديوال" :اليوم �أهدر فريق النقاط ،يف الأ�سبوع بداية ل�سبع مباريات حتى �أول �أيام العام اجلديد.

•• دبي -وام

انطلقت �أم�س مبقر اللجنة الأوملبية الوطنية بدبي �أوىل
ور�ش عمل دورات الأكادميية الأوملبية الوطنية لدورة املدير
التنفيذي لالحتادات واملنظمات واجلمعيات الريا�ضية وفقاً
لدليل حوكمة االحت��ادات الريا�ضية ال��ذي �أطلقته اللجنة
والهيئة العامة للريا�ضة ومت الإعالن عنه م�ؤخراً.
حا�ضرت يف الور�شة نورة اجل�سمي ع�ضوة جمل�س �إدارة �شركة
الن�صر لال�ستثمار ،ع�ضوة جلنة الدراجات للجميع واللجنة
الن�سائية رئي�سة اللجنة الن�سائية والت�سويق يف االحتاد
الآ� �س �ي��وي ل �ل��دراج��ات ،ب�ح���ض��ور حم�م��د ب��ن دروي ����ش مدير

الأكادميية الأوملبية الوطنية بالوكالة.
وت���ض�م�ن��ت ال��ور� �ش��ة  9حم� ��اور ي�ت���ض�م�ن�ه��ا ب��رن��ام��ج املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي يف االحت � ��ادات ال��ري��ا��ض�ي��ة ه��ي الإ�سرتاتيجية،
اجلودة ،والقيادة ،والإدارة الريا�ضية ،واال�ستثمار والت�سويق
ال��ري��ا��ض��ي ،والت�شريعات وال�ق��وان�ين ،ور�أ� ��س امل��ال الب�شري،
وتنظيم الأحداث الريا�ضية ،واملن�شطات.
وناق�شت نورة اجل�سمي اخلريطة اال�سرتاتيجية لالحتادات
الريا�ضية التي تتما�شى مع اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
العامة للريا�ضة والتي تتوافق ب��دوره��ا مع ر�ؤي��ة الإمارات
 2071حيث تت�ضمن الأهداف اال�سرتاتيجية لالحتادات
الريا�ضية اعتماد االب�ت�ك��ار وا�ست�شراف امل�ستقبل ك�أولوية

ا�سرتاتيجية وذلك ملواكبة التطورات التي ت�شهدها الدولة يف
�ضوء نتائج التحليل لبيئة االحتاد داخليا وخارجيا.
ومت حتديد الأه��داف الإ�سرتاتيجية للخطة اال�سرتاتيجية
للهيئة العامة للريا�ضة لتكون املرتبطة ب��أه��داف االحتاد
اال�سرتاتيجية ومنها تطوير ال�ق�ط��اع ال��ري��ا��ض��ي لتحقيق
االجنازات والبطوالت ،وتعزيز الثقافة الريا�ضية املجتمعية.
كما مت التو�صل �إىل �أن الأه��داف اال�سرتاتيجية الأ�سا�سية
ل�لاحت��اد تتمثل يف ت��دري��ب وت��أه�ي��ل ف��ري��ق م��ن الريا�ضيني
الإم��ارات �ي�ي�ن امل��وه��وب�ين لتحقيق �إجن� ��ازات ق��اري��ة وعاملية،
واالرت �ق��اء بالريا�ضة الن�سائية ،ون�شر ثقافة الريا�ضة يف
املجتمع وايجاد بيئة حمفزة لها.
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�أح�سن ا�ست�ضافتها نادي خورفكان

الفجرية وال�شارقة يفوزان بلقب عيد االحتاد اخلم�سني للجودو
•• خورفكان-الفجر

ت ��وج رج ��ال ف��ري��ق ن ��ادي الفجرية
ل �ل �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة ون��ا� �ش��ئ ن ��ادي
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي بلقب بطولة
عيد االحتاد اخلم�سني للجودو التي
نظمها احت ��اد امل���ص��ارع��ة واجل ��ودو
ب�صالة ن��ادي خورفكان �أول �أم�س
ب��رع��اي��ة ��س�ع��ادة حم�م��د ب��ن ثعلوب

ال ��درع ��ي رئ �ي ����س االحت � ��اد  ،والتي
�شهدت م�شاركة  134العبا من 6
�أندية على م�ستوى الفئتني ممثلة
يف �أن��دي��ة الن�صر ال�شارقة  ،فريق
جنريا دبي ،احت��اد كلباء ،الفجرية
للفنون القتالية بجانب فريق نادي
خورفكان م�ست�ضيف البطولة التي
�أح���س��ن تنظيمها م�شاركة يف تلك
املنا�سبة االحتفالية اخلالدة ..

وق� � ��د ج� � ��اء ت� �ت ��وي ��ج ف� ��ري� ��ق ن� ��ادي
ال �ف �ج�يرة ل�ل�ف�ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة لفئة
الرجال بر�صيد  13ميدالية منها
 4ميداليات ذهبية و 3ف�ضية و6
ب��رون��زي��ات  ،وح��ل يف امل��رك��ز الثاين
ف��ري��ق ن ��ادي احت ��اد ك�ل�ب��اء بر�صيد
 7ميداليات منها  3ذهبيات و3
ف �� �ض �ي��ات وب ��رون ��زي ��ة ،ويف املركز
الثالث فريق نادي جنريا دبي ،ثم

مي�سي يك�شف �سر تخليه عن
القمي�ص  10يف �سان جرمان
ك���ش��ف ال�ن�ج��م الأرج�ن�ت�ي�ن��ي ليونيل
مي�سي يف مقابلة مع جملة "فران�س
فوتبول" ع��ن ال�ع��دي��د م��ن الأمور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��رح�ي�ل��ه ع��ن بر�شلونة،
وان�ضمامه لباري�س ��س��ان جرمان،
هذا �إىل جانب حياته ال�شخ�صية.
وقال مي�سي ملجلة "فران�س فوتبول":
"�أ�شعر بال�سعادة �إزاء كل ما حققته،
علي �أن �أعرتف بوجود منغ�صات،
ولكن ّ
�إذ ال ميكنني اال�ستمتاع بق�ضاء الوقت
مع عائلتي يف اخلارج دون �أن يقاطعنا
�أحد".
و�أ�� � � �ض � � ��اف" :اعتدت على
الأم� � ��ر� .أن� ��ا ب�ط�ب�ع��ي خجول
بع�ض ال�شيء ،ولكني �شخ�ص
خمتلف مع �أ�صدقائي وعائلتي
و�أولئك الذين �أعرفهم جيدا".
وردا على �س�ؤال ح��ول املناف�سة مع
كري�ستيانو رونالدو بت�سجيل �أكرب
ع��دد م��ن الأه� ��داف� ،أو� �ض��ح مي�سي:
"لي�س ال��داف��ع ل��ذل��ك التغلب على
رونالدو ،ولكن الأمر �ساعدين على
التطور يف م�سريتي .عندما كنا
ب ��ال ��دوري الإ�� �س� �ب ��اين ،كانت
امل �ن��اف �� �س��ة م� �ع ��ه رائ� �ع ��ة.
ط �م��وح��ي ي�ت�م�ث��ل ب ��أن
�أك� � � � ��ون الأف � �� � �ض� ��ل.
م �ن��ذ � �ص �غ��ري و�أن� ��ا
�أك��ره الهزمية ،وما
زل � ��ت �أح� � ��ب ال �ف ��وز
بجميع املباريات التي
�أخو�ضها".
وع � � � ��ن ق � �ب� ��ول� ��ه ب � � ��ارت � � ��داء
القمي�ص ال ��ذي يحمل رق��م 30
يف ب��اري����س ��س��ان ج��رم��ان ب��دال عن
 10ال ��ذي ي��رت��دي��ه ن�ي�م��ار� ،أو�ضح
"الربغوث"" :كان نيمار يحمل
ه ��ذا ال��رق��م ،وك �ن��ت الع �ب��ا جديدا
واف��دا للفريق الفرن�سي .لقد قدم
ن�ي�م��ار يل ذل ��ك ال�ق�م�ي����ص ولكني
ر�أي��ت �أن��ه م��ن ال�صواب احتفاظه
بذلك الرقم� .أع��رف نيمار جيدا
وق�ضينا وقتا ممتعا يف بر�شلونة،
وهو من �أ�صدقائي املقربني".

ال�شارقة رابعا وخورفكان يف املركز
اخلام�س ،ث��م فريق الن�صر �أحدث
�أندية اجلودو يف املركز ال�ساد�س .
وا�ستحق لقب فئة النا�شئني للجودو
ف��ري��ق ن ��ادي ال �� �ش��ارق��ة ب��ر��ص�ي��د 8
ميداليات منها  4ميداليات ذهبية
وف �� �ض �ي �ت�ين وب�ب�رون ��زي� �ت�ي�ن  ،ويف
املركز الثاين حل فريق نادي احتاد
كلباء بر�صيد  10ميداليات منها

ذهبيتني و 3ف�ضيات و 5برونزيات
ويف املركز الثالث ج��اء فريق نادي
الفجرية للفنون القتالية بر�صيد 6
ميداليات منها ذهبيتني وف�ضيتني
وبرونزيتني ورابعا نادي خورفكان
 ،ث��م الن�صر ال��ري��ا��ض��ي خام�سا ..
ويف ختام االحتفالية الرائعة قام
ال�سادة نا�صر التميمي �أم�ين ال�سر
ال�ع��ام يرافقه حممد جا�سم �أمني

�أول رد فعل من �سيميوين بعد
اخل�سارة �أمام مايوركا
بدا مدرب �أتلتيكو مدريد ،الأرجنتيني دييغو �سيميوين ،مت�أثراً ب�شكل كبري
�أمام ال�صحافيني ،جراء هزمية فريقه على �أر�ضه �أمام ريال مايوركا ،2-1
م�شدداً على �ضرورة �أن يتحلى جنومه باملزيد من الرتكيز �إزاء �أو�ضاع بات
تتكرر.
قال �سيميوين يف م�ؤمتر �صحايف بعد امل�ب��اراة" :من ال�صعب العثور على
تف�سريات للمواقف التي تتكرر ،علينا �إيجاد حلول ،نحن م�س�ؤولون عما
يحدث ،يجب �أن ن�صحح على الفور الأ�شياء التي ال ت�سري على ما يرام،
يف ت�سديدتني على املرمى ،ي�سجلون هدفني يف �شباكنا ،وهذا يف ال�سابق مل
يكن يحدث� ،أطالب مبزيد من الرتكيز".
وتابع" :كنا نقدم �أداءاً جيداً ،اقرتبنا من النهاية وكنا متفوقني ،ولكن
مل نتمكن من ال�سيطرة على املباراة خالل الدقائق الأخ�يرة ،بعد هزمية
مثل تلك التي تعر�ضنا لها اليوم ،هناك �سيناريوهان� ،أحدهما يجعلك تثور
والآخ��ر يحبطك ،ويف ظل طبيعة الالعبني الذين نتمتع بهم� ،أعتقد �أن
اخل�سارة �ستجعلنا نثور".
ومن املقرر �أن يلعب �أتلتيكو �أمام بورتو ،الثالثاء املقبل� ،ضمن مناف�سات
دوري الأب �ط��ال ،ك�م��ا �سيحل �ضيفاً ع�ل��ى ري ��ال م��دري��د الأح ��د ال �ت��ايل يف
"الليغا".
ويف هذا ال�صدد ،قال �سيميوين" :علينا رفع هذا ال�ضرر ،والأولوية الآن
هي الفوز ،االنت�صار يولد العديد من الأ�شياء الإيجابية ،علينا موا�صلة
العمل ،هذه النتيجة �أ�ضرت بنا كثرياً لكنها متثل الواقع ،وعلى �أ�سا�س هذا
الواقع ،علينا �أن نحاول امل�ضي قدماً �إىل الأمام يف املباراة املقبلة ،وهو �أمر
مهم للغاية".

�أن�شيلوتي :مل نقرتب
من لقب «الليغا»
�أب��دى الإيطايل كارلو �أن�شيلوتي ،ر�ضاه بالفوز على ري��ال �سو�سييداد
 ،0-2وحتليق فريقه منفرداً ب�صدارة الدوري الإ�سباين ،ولكنه رف�ض
املبالغة يف االحتفال.
قال �أن�شيلوتي عقب املباراة" :مل نقرتب من لقب "الليغا ،كانت جولة
جيدة لنا ،ولكن هناك فرق تتناف�س ب�شكل جيد للغاية".
و�أبدى �أن�شيلوتي �سعادته ب�أداء العبيه امام ريال �سو�سييداد ،الذي �أبرز
�أن��ه �إذا مل يكن قد �أظهر كل �إمكانياته فكان ه��ذا لأننا قدمنا مباراة
متكاملة".
و�أ�شار�" :أمامنا اختبار �آخر �أمام �إنرت ميالن يف دوري �أبطال �أوروبا ،بعد
ثالثة �أيام ،والأمور قد تتغري".
ً
ً
وقال" :الأرقام تقول �إننا نقوم بعمل جيد ،وقدمنا �أداءا جيدا يف ملعب
�صعب �أمام فريق قوي ،قدمنا مباراة متكاملة وفارق النقاط هذا يعد
انعكا�ساً لل�صالبة واال�ستمرارية يف النتائج".
وامتدح �أن�شيلوتي الالعب ال�صربي لوكا يوفيت�ش ،الذي �صنع الهدف
الأول ،و�أحرز الهدف الثاين للريال والذي عادة ما يجل�س على مقاعد
البدالء.
و�أو��ض��ح" :مهاجم جيد خمتلف عن كرمي بنزميا� ،سجل فيني�سيو�س
الهدف بف�ضل متريرة منه ،و�أحرز هو الهدف الثاين".
وع��ن م��واج�ه��ة اتلتيكو م��دري��د يف اجل��ول��ة املقبلة اختتم �أن�شيلوتي:
"�ستكون مواجهة خا�صة �سنخو�ضها بثقة ،ولن يكون فيها مر�شحاً �أوفر
حظاً للفوز� ،سرنى ما �سيحدث".

ال�سر امل�ساعد رئي�س اللجنة املنظمة
،و�سامل را�شد النقبي رئي�س جمل�س
�إدارة ن��ادي خورفكان وخالد مراد
الرئي�سي م�شرف الألعاب الفردية
بنادي خورفكان وعي�سى بن هويدن
ع���ض��و جم�ل����س �إدارة ن� ��ادي احتاد
كلباء وعبد العزيز يو�سف م�شرف
الألعاب الفردية بنادي احتاد كلباء
بتتويج الفائزين الأوائل .

وح��ر���ص �سعادة حممد ب��ن ثعلوب
الدرعي رئي�س االحت��اد على تهنئة
اجل�م�ي��ع مبنا�سبة ال �ي��وم الوطني
الإم ��ارات ��ي ،متقدما ب�أ�سمى �آيات
ال �ت �ه��اين ،وال �ت�بري �ك��ات �إىل �شعب
الإم� � ��ارات ،وج�م�ي��ع امل�ق�ي�م�ين على ظل القيادة الر�شيدة  ،و�أن يحفظها
هذه الأر�ض الطيبة مبنا�سبة اليوم م��ن ك��ل ��س��وء وم �ك��روه ،و�أن يزيد
الوطني �سائال اهلل العلي القدير �أن ال�سالم واالزدهار يف الإمارات بهذه
يدمي على البالد الأمن والرخاء يف املنا�سبة العزيزة.

ت�شايف يتحدث بعد نهاية �شهر
الع�سل� :أنا �أت�أمل
ع�ب�ر امل��دي��ر ال�ف�ن��ي ل�بر��ش�ل��ون��ة الإ�سباين
ت�شايف هرينانديز عن "�أمله" ،بعد تلقي
فريقه ال�ه��زمي��ة الأوىل منذ عودته
�إىل "كامب نو".
و�أح��رز خ��وامن��ي هدفا مت�أخرا
لريال بيتي�س ،ليلحق مب�ضيفه
بر�شلونة اخل���س��ارة �1-صفر
يف الدوري الإ�سباين ،ال�سبت،
وي�ن�ه��ي "�شهر ع�سل" ت�شايف
يف النادي ال��ذي عاد �إليه قبل 3
�أ�سابيع.
وق��ال ت�شايف لل�صحفيني" :لقد
�سجلوا عندما كنا نلعب �أف�ضل،
ال ميكن �أن ن�سمح بحدوث مثل هذه
ال�ن��وع�ي��ة م��ن ال�ه�ج�م��ات امل ��رت ��دة .هذه
الهزمية م�ؤملة".
وا�ستطرد �أ�سطورة الفريق الكتالوين
��س��اب�ق��ا" :نحن نلعب ع�ل��ى �أر�ضنا
وق��دم �ن��ا �أداء ج �ي��دا يف ال�شوط
الثاين".
واع � �ت �ب�ر ت �� �ش��ايف �أن بر�شلونة
"بحاجة ل�ل�أداء ب�شكل �أف�ضل،
لكنني �أعتقد �أننا كنا ن�ستحق
�أك �ث��ر م ��ن ذل � ��ك .ك� ��ان عقابا
غ�ير ع��ادل بعد ت�ق��دمي مباراة
جيدة".
وهذا �أول انت�صار لريال بيتي�س
على بر�شلونة منذ �أك�ثر من 3
�أع ��وام ،ليتقدم للمركز الثالث
بر�صيد  30نقطة ،فيما يحتل
بر�شلونة املركز ال�سابع بر�صيد
 23نقطة.
ومع ا�ستعداد بر�شلونة خلو�ض
م�ب��اراة حا�سمة يف دوري �أبطال
�أوروب��ا خ��ارج �أر�ضه �أم��ام بايرن
م �ي��ون �ي��خ الأمل� � � � ��اين ب� �ع ��د غ ��دٍ
الأرب� �ع ��اء �أراح ت���ش��ايف  3من
�أبرز العبيه هم جريارد بيكيه
وف��ران �ك��ي دي ي��ون��غ وعثمان
دميبلي ،لكن قراره جاء بنتائج
عك�سية.
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باحث � :سالئف �ساللة �أوميكرون موجودة منذ فرتة طويلة

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

قال باحث تعود �أ�صوله �إىل �أملانيا و�شارك يف اكت�شاف ال�ساللة �أوميكرون �إنه من املحتمل �أن تكون �سالئف املتحور
�أوميكرون من فريو�س كورونا الذي مت اكت�شافه م�ؤخراً موجودة منذ فرتة طويلة جداً.
و�أو�ضح فولفجاجن بري�سر من جامعة �ستيلينبو�ش بالقرب من كيب تاون ،وهو ع�ضو يف فريق االبحاث الذي اكت�شف
ال�ساللة" :وفقاً ملعرفتنا احلالية ،ف�إن �شك ً
ال �أوليا من �أوميكرون تطور كفريو�س منف�صل حتى قبل ظهور �ألفا
ودلتا".
وقال بري�سر �إن هذا النوع من الفريو�س رمبا تطور على الأرجح على مدى عدة �أ�شهر دون جذب االنتباه ،م�ستطرداً
"ال�س�ؤال هو :ملاذا ظل �أوميكرون خمتفياً لفرتة طويلة ومل يبد�أ يف الظهور �إال الآن؟ هل كان ال يزال هناك طفرة
�أو طفرتني مفقودتني ليتمكن من االنت�شار ب�سرعة؟".
ويرجع �أقدم دليل معروف على ال�ساللة حتى الآن �إىل الن�صف الأول من �شهر نوفمرب (ت�شرين الثاين) املا�ضي.
ي�شار �إىل �أن ال�ساللة ،التي مت اكت�شافها لأول مرة يف جنوب �إفريقيا وبوت�سوانا.
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وفاة فتاة �صعق ًا يف حو�ض اال�ستحمام

يطري من قمرة طائرة بناها يف منزله

توفيت فتاة تبلغ من العمر  13عاماً يف فرن�سا ب�سبب
�صدمة كهربائية بعدما �سقط هاتفها املحمول الذي كان
مو�صو ًال بالكهرباء ل�شحنه ،يف حو�ض اال�ستحمام.
وذك��رت �صحيفة "لوباريزيان" �أم����س الأول ال�سبت �أن
رجال الإنقاذ متكنوا يف البداية من �إنعا�ش الفتاة عقب
احل��ادث ال��ذي وق��ع يف مدينة م��اك��ون .وظلت الفتاة يف
غيبوبة لعدة �أيام بامل�ست�شفى اجلامعي يف ليون ،قبل �أن
تفارق احلياة.
وكانت الفتاة لديها �صديق يف املنزل عند وقوع احلادث،
وقد �أ�صيب ب�صدمة ونقل �إىل امل�ست�شفى �أي�ضاً .وحتقق
اجلهات املعنية يف املالب�سات الدقيقة للواقعة .ومن ناحية
�أخرى ،نا�شدت والدة الفتاة املراهقني الآخرين و�آباءهم
يف ال�صحيفة املحلية قائلة" :يجب �أن يكون هذا حتذير
ل�ل�م��راه�ق�ين الآخ��ري��ن لأن ه��وات�ف�ه��م �أ��ص�ب�ح��ت وك�أنها
م��زروع��ة يف �أيديهم" ،بح�سب ل��وب��اري��زي��ان .و�أ�ضافت:
"يجب �أن ن�صر حقاً على عدم �أخذ الهواتف �إىل �أحوا�ض
اال�ستحمام لأن الأمر قد ينتهي ب�شكل م�أ�ساوي".

لطاملا حلم حممد ملح�س ب�أن ي�صبح طياراً ،لكنّ ظروفه مل ت�سمح
له بذلك ...وقد قرر هذا الأردين البالغ  76عاماً بناء قمرة قيادة
طائرة يف قبو منزله لتحقيق حلمه بالتحليق يف رحالت افرتا�ضية
من املنزل.
ويقول ملح�س املتقاعد الذي عمل ملدة  35عاماً يف �إدارة م�ست�شفى
خا�ص �أن�ش�أه وال��ده يف ع ّمان ،لوكالة فران�س بر�س" :منذ الأزل
كان الإن�سان يتفرج على الطيور يف عنان ال�سماء ويحلم بالطريان
بحرية".
و�أ�ضاف يف قبو منزله ،حيث عُلقت على اجلدران مناذج من طائرات
م�صغرة وملأت مكتبته كتب حول الطريان" :منذ كان عمري 10
�سنوات عندما كنت �ألعب مع زمالئي بالطائرات الورقية خالل
العطل ال�صيفية املدر�سية ،ومنذ ذلك احلني تولدت عندي رغبة
وحب للطريان".
ويو�ضح ملح�س �أن "الأمر �أ�شبه بخداع الدماغ ،من خالل النظر
ت�شعر وك�أنك تطري يف ال�سماء ،ولكنك يف احلقيقة جال�س يف بيئة
�آم�ن��ة ت�سرتخي على كر�سي داخ��ل منزلك بعيداً ع��ن املخاطر".
وي�ضيف خ�لال ا�ستعداده لالنطالق يف رحلة ليلية افرتا�ضية
من ع ّمان �إىل باري�س�" :أعتقد �أنه لأمر رائع �أن تنطلق يف رحلة
طريان و�أنت جال�س يف منزلك ب�أمان وت�شعر مبتعة الطريان حول
العامل".
ورغ��م هذا كله ،مل ي�شعر ملح�س مبتعة الطريان احلقيقي �أمام
�شا�شة الكمبيوتر ،فقرر �أن ي�صنع قمرة قيادة حتاكي الت�صميم
الداخلي للقمرة يف طائرة بوينغ  737-800لل�شعور بقدر �أكرب
من الواقعية ،يف قبو منزله يف حي دابوق الراقي غرب عمان.

عائلة ي�سري �أفرادها على �أطرافها الأربعة

ي�سافر من باربادو�س �إىل ميامي مع م�سد�س يف جيبه

جن��ح رج��ل يف ال�سفر ب��ال�ط��ائ��رة م��ن ب��ارب��ادو���س �إىل م�ي��ام��ي مع
م�سد�س يف جيبه ،على ما �أفادت قناة تلفزيونية �أمريكية.
وذكرت قناة "ان بي �سي � "6أن هذا الراكب �أم�ضى �ساعات الرحلة
الأربع ويف جيبه م�سد�س كان حم�شواً بخم�س ر�صا�صات.
ومل يُك�شف �أمره �سوى يف مطار ميامي حني عرث عنا�صر يف هيئة
�سالمة النقل يف الواليات املتحدة (تي ا�س ايه) على امل�سد�س يف
حوزته .ومل تو�ضح القناة التلفزيونية تاريخ ح�صول احلادثة.
وذكرت "ان بي �سي � "6أن الراكب �أبلغ ال�شرطة الأمريكية ب�أنه
ا��س�ت�ق��ل ال �ط��ائ��رة م��ن ب��ري��دج �ت��اون ع��ا��ص�م��ة ب��ارب��ادو���س حام ً
ال
امل�سد�س داخ��ل جيب ��س��روال��ه .و�أوق �ف��ت ال�شرطة ال��رج��ل ووجه
له قا�ض تهمة حمل ال�سالح بطريقة مموهة ،وهي جرمية ت�صل
عقوبتها �إىل ال�سجن خم�س �سنوات يف ف�ل��وري��داً .ودف��ع الراكب
ب�براءت��ه ،وم��ن امل�ق��رر �أن ميثل �أم ��ام الق�ضاء منت�صف دي�سمرب
(كانون الأول) احلايل.
وق��ال��ت رئي�سة وزراء ب��ارب��ادو���س ميا موتلي اجلمعة �إن�ه��ا طلبت
�إعداد "تقرير طارئ" حول الق�ضية ،متعهدة مبحا�سبة ال�شخ�ص
�أو الأ��ش�خ��ا���ص امل���س��ؤول�ين ع��ن ح�صول ه��ذه احل��ادث��ة .و�أ�ضافت
"التبعات على البالد خطرة وهائلة".
ت�شكل احلادثة ثغرة �أمنية كبرية للواليات املتحدة التي حاولت
تعزيز �إجراءاتها الأمنية احلدودية ،خ�صو�صاً يف املطارات ،منذ
هجمات � 11سبتمرب (�أيلول) .2001

عار�ضة الأزياء الأ�سرتالية مرياندا كري خالل ح�ضورها حفل  Baby2Babyيف وي�ست هوليود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

ريو دي جانريو تلغي
ماذا قال املتهم بجرمية قطع الر�أ�س بالإ�سماعيلية �أمام املحكمة؟
على الرغم من الفيديو امل�صور ،الذي ير�صد جرميته التي هزت ال�شارع
ـ"�سفاح احتفاالتها ب�سبب �أوميكرون
امل�صري ،ف��إن عبد الرحمن ال�شهري بـ"دبور" واملعروف �إعالميا ب

مونيكا بيلوت�شي تك�شف
�س ّر جناحها املدوي

ح���ص�ل��ت ال�ن�ج�م��ة ال�ع��امل�ي��ة مونيكا
بيلوت�شي ع �ل��ى ج ��ائ ��زة "�ستيال
دي�ل�ا مول" م��ن م�ه��رج��ان تورنتو
ال�سينمائي ب��ال��دورة الـ ، 39الذي
يختتم فعالياته قائلة�" :أنا نتاج
ح�ل�م��ي ،ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ك�ن��ت طفلة،
�أردت �أن �أك ��ون ممثلة و�أدخ ��ل هذا
ال �ع��امل ،رغ��م �أن ��ه ك��ان ب�ع�ي�دًا جدًا
عن واقعي" .وقالت بيلوت�شي عن
امل�م�ث�ل��ة ال��راح �ل��ة ال �ت��ي ج�سدتها:
"كانت الن�ساء الإيطاليات موجودات
يف ال �غ��ال��ب داخ ��ل ال �ع��امل املنزيل،
عندما و�صلت �إي�ك�برج ،التي كانت
خمتلفة ج�سديًا بالفعل ،و�سمحت
لنف�سها ب�أن تكون حرة جدًا ،و� ً
أي�ضا
اق �ت �� �ص��اد ًي��ا ،ب ��دا الأم� ��ر ك�م��ا ل��و �أن
قنبلة انفجرت يف ذل��ك املجتمع"،
وو�صفت بزوغ جنم �إيكربج ال�سريع
ث��م خ�ف��وت�ه��ا بـ"مفاجئا وم�ؤملًا".
وت��اب �ع��ت" :يف ك�ث�ير م��ن الأحيان،
ي��أت��ي ال�ف��ن م��ن الأمل ،لقد �أعطت
هذه املر�أة الكثري لل�سينما ،رمبا عن
غري وع��ي ،كانت م�ضيئة وجميلة،
مرت بالكثري من الأ�شياء ثم انتهى
ب�ه��ا الأم ��ر مب �ف��رده��ا ،ع�ل��ى كر�سي
متحرك وماتت يف م ��أوى ،كان من
اجلميل �أن نعيد لها كرامتها".

الإ�سماعيلية"� ،أنكر ارتكاب جرمية قطع ال��ر�أ���س ،وق��ال يف �أوىل جل�سات
حماكمته "حم�صل�ش" .ومثل املتهم بجرمية قطع الر�أ�س للمحاكمة �أمام
حمكمة جنايات الإ�سماعيلية� ،صباح ال�سبت.
وبد�أت اجلل�سة بتالوة �أمر الإحالة �إىل املحاكمة ال�صادر من النيابة العامة
بحق املتهم ،ثم تبني �أن املتهم مل يوكل حماميا للدفاع عنه ،فقررت املحكمة
انتداب حمام للدفاع عنه وفقا ملا ين�ص عليه قانون الإجراءات اجلنائية.
وطلب املحامي املنتدب ت�أجيل املحاكمة لالطالع على �أوراق الق�ضية نظرا
لكونه مل يكن مع املتهم خالل التحقيقات ومل يطلع على تفا�صيل الق�ضية
وطبيعة االتهامات املوجهة ملوكله.
و�س�ألت املحكمة املتهم" :ما قولك فيما هو من�سوب �إليك من اتهامات"،
فرد بالنفي قائال "حم�صل�ش" .من جانبه ،قام ممثل النيابة العامة بتالوة
�أمر الإحالة ال�صادر من النائب العام �ضد املتهم مطالبا املحكمة بتوقيع
�أق�صى عقوبة عليه .وق��ال حممد �إ�صالح املحامي بالنق�ض� ،إن العقوبة
املتوقعة للمتهم هي �أن تق�ضي املحكمة ب�إحالة �أوراقه �إىل مفتي اجلمهورية
ال�ستطالع ر�أيه يف معاقبة املتهم بالإعدام �شنقا .و�أ�ضاف �إ�صالح ملوقع �سكاي
نيوز عربية�" :إن جرائم املتهم من قتل املجني عليه عمدًا مع �سبق الإ�صرار
وال�تر��ص��د وق�ط��ع ر�أ� �س��ه وال�ت�ج��ول ب��ه يف ال���ش��ارع ،واق�ت�ران تلك اجلناية
بجنايتي ال�شروع يف قتل امل�صابينْ ِ الآخرين معاقب عليها بالإعدام".

م�صر حتارب مافيا الأدوية واللقاحات البيطرية

حت��ارب م�صر على م��دار ال�شهور الأخ�ي�رة م��راك��ز بيع وت ��داول الأدوي ��ة
البيطرية املخالفة للموا�صفات القيا�سية.
و�ش ّنت مديريات الطب البيطري يف خمتلف املحافظات حمالت كبرية
للك�شف ع��ن �أي خمالفات تتعلق بت�سجيل الأدوي ��ة البيطرية �أو تداول
املحظور منها� ،أو التي مت �إنتاجها بطريقة خمالفة للموا�صفات.
ويقول الدكتور ه�شام عبد احل�سيب ،مدير اخلدمات والإر��ش��اد بالهيئة
العامة للخدمات البيطرية ب��وزارة ال��زراع��ة" :نقوم مبجهودات �شهرية
وم�ستمرة يف القطاع لك�شف �أي خمالفات يف جمال الأدوي��ة املغ�شو�شة �أو
الأعالف غري املطابقة للموا�صفات القيا�سية".
وتابع عبد احل�سيب ،يف حديثه مع موقع "�سكاي نيوز عربية"�" :أكرث
الأ�شياء التي تتم فيها خمالفات هي �إ�ضافات الأعالف ،لأن نتيجتها تظهر
بعد فرتة لي�ست بالق�صرية ،غري �أن الدواء تظهر نتيجته �سري ًعا ،بخالف
الأمان املوجود يف العبوات الدوائية".

ق� ّررت ريو دي جانريو �ألاّ ت�ستقبل العام اجلديد
باالحتفاالت التي اع�ت��ادت على تنظيمها ،ح�سب
م��ا �أع�ل�ن��ت �سلطات امل��دي�ن��ة �أم����س الأول ال�سبت،
وذل � ��ك ب �� �س �ب��ب ر� �ص ��د امل� �ت� �ح� �وّرة �أوم� �ي� �ك ��رون يف
ال�برازي��ل .ويُثري ه��ذا القرار خم��اوف من �إمكان
�إلغاء الكرنفال ال�شهري ال��ذي من املق ّرر �إقامته
يف الفرتة املمتدّة من  25فرباير �إىل الأوّل من
مار�س ،وهو كان �ألغي العام املا�ضي ب�سبب جائحة
كوفيد .-19وق��ال رئي�س بلديّة املدينة� ،إدواردو
باي�س ،على تويرت "بحزن"�" ،س ُنلغي االحتفال
الر�سمي ب��ال�ع��ام اجلديد" ال��ذي ع ��اد ًة م��ا يجمع
على �شاطئ كوباكابانا نحو ثالثة ماليني �شخ�ص
و��س��ط �أج� ��واء م��ن امل��و��س�ي�ق��ى والأل �ع��اب الناريّة.
ح ّتى الآن� ،سجّ لت ال�برازي��ل ّ
�ست ح��االت م�ؤ ّكدة
باملتحوّرة �أوميكرون :اثنتان يف برازيليا ،وواحدة
يف بورتو �أليغري ،وثالث حاالت يف �ساو باولو التي
�ألغت � ً
أي�ضا اجلمعة احتفاالتها بالعام اجلديد.

تعي�ش عائلة تركية يف قرية نائية و�سط م�سارات ترابية
وبيوت حجرية ،وتبدو وك�أن �آالف ال�سنوات من التطور
ق��د جت��اوزت �ه��ا ،ح�ي��ث ي�سري ال�ع��دي��د م��ن �أف ��راده ��ا على
�أطرافهم الأربعة كاحليوانات.
ويروج العلماء لهذه العائلة كدليل على التطور الرجعي،
حيث �أن العديد من �أف��راد عائلة �أوال���س مي�شون ب�شكل
غري عادي على �أربعة �أطراف.
وم��ن ب�ين  19طف ً
ال ول��دوا للوالدين ري�سيت وهاتي�س
�أوال���س  -الذين مي�شيان يف و�ضع م�ستقيم – مي�شي 5
�أ�شقاء على �أقدامهم و�أيديهم بخفة حركة مذهلة ،فيما
اعتقد الباحثون يف البداية �أنه انتكا�سة للقفزة التطورية
للإن�سان للوقوف يف و�ضع م�ستقيم.
ومن ال�صعب جدًا وغري الطبيعي �أن مي�شي الب�شر بهذه
الطريقة ،لدرجة �أنه غال ًبا ما ي�ستخدم كمهمة حتمل يف
اجلي�ش الأمريكي  -ولكن بالن�سبة لهذه العائلة ،يبدو
�أن �أفرادها عادوا �آالف ال�سنني للخلف يف �سل�سلة التطور،
عندما يتعلق الأمر بامل�شي.
واقرتحت النظريات املبكرة �أن الأ�شقاء ي�سريون كما فعل
�أ�سالفنا الأوائل ،ويقدون ملحة عن املا�ضي البعيد .ولكن
على عك�س الرئي�سيات التي ن�ش�أ منها الب�شر ،ف�إن الأ�شقاء
ال ي�ستخدمون قب�ضة ي��ده��م للم�شي وب ��د ًال م��ن ذلك
ي�ستخدمون الناحية اخللفية لراحة اليد مما يت�سبب يف
�أذى اجللد ب�شدة.
وعلى مدى � 5سنوات ،تعر�ض الأ�شقاء �صفية ،وح�سر،
و�سينيم ،و�أمني ،وح�سني للأذى على �أيدي القرويني يف
مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا  -بالقرب من احلدود مع
�سوريا  -مع �إلقاء احلجارة عليهم ونعتهم ب�أ�سماء مهينة
يف كثري من الأحيان .كما �سار الأخ ال�ساد�س على �أربع،
لكنه تويف للأ�سف وهو يف اخلام�سة من عمره.

مت�سلق يروي �أ�سو�أ حلظة على قمة �أعلى جبال الأر�ض
واج��ه مت�سلق باك�ستاين خماطر ج ّمة على �أعلى
جبال الأر� ��ض ،لكن �أ��س��و�أ حلظة ل��ه تبقى مروره
قرب جثة بطل وطني يف هذه الريا�ضة �أثناء ت�سلق
قمة كي .2
كان املت�سلق الباك�ستاين �شهروز كا�شف يف �سن 19
ع��ام�اً و 138ي��وم�اً فقط عندما �أ��ص�ب��ح يف يوليو
(مت� ��وز) �أ��ص�غ��ر �شخ�ص يت�سلق �أع �ل��ى ق�م�ت�ين يف
ال�ع��امل� ،إيفر�ست ( 8849م�تراً) وك��ي 8611( 2
مرتاً).
وكان حينها يت�سلق منحدرات كي  2ال�شاهقة� ،أ�سفل
"عنق الزجاجة" ،وهو ممر �ضيق �شديد االنحناء،
عندما م ّر قرب جثث اك ُت�شفت حديثا للأي�سلندي
جون �سنوري والت�شيلي خوان بابلو مور و�أ�سطورة
ت�سلق اجلبال الباك�ستاين حممد علي �سدباره.
وق��ال �شهروز كا�شف" :اللحظة التي �شعرت فيها
ب�أقوى امل�شاعر كانت عندما مررت بجانب (جثث)
ه � ��ؤالء امل�ت���س�ل�ق�ين ور�أي � ��ت ج�ث��ة ال�ب�ط��ل القومي
الباك�ستاين".

يف  5فرباير(�شباط) اختفى �أثر املت�سلقني الثالثة
الذين كانوا يحاولون �إمتام عملية الت�سلق ال�شتوي
لقمة ك��ي  ،2وه��و �إجن��از حققه لأول م��رة قبلهم
بثالثة �أ�سابيع ع�شرة نيباليني .وق��د ا�ستقطبت
حم�ن�ت�ه��م اه �ت �م��ام و� �س��ائ��ل الإع �ل ��ام وال�شبكات
االجتماعية يف باك�ستان ،حيث ك��ان حممد علي
�سدباره �أ�شهر مت�سلق جبال حملي.
و ُع �ث��ر ع �ل��ى ج�ث�ث�ه��م يف  26ي��ول �ي��و (مت� � ��وز) ،يف
ال �ي��وم ال �ت��ايل ،ان��دف��ع ��ش�ه��روز ك��ا��ش��ف �إىل القمة
وجتاوزهم.
ً
و�أ�� �ض ��اف "لقد ك ��ان م� ��ؤث ��را �أن �ه��م �أت� ��وا �إىل هنا
م��دف��وع�ين ب��ال���ش�غ��ف ن�ف���س��ه م �ث �ل��ي .ل�ك�ن�ن��ي قلت
لنف�سي ،مل��اذا ال �أح�ق��ق حلمهم؟ و�أخ ��ذت حلمهم
معي" .هذا ال�شهر ،اعرتف كتاب جيني�س للأرقام
القيا�سية ر�سميا ب�شهروز كا�شف ك�أ�صغر �شخ�ص
يت�سلق قمة كي  ،2و�أ�صغر مت�سلق يعتلي قمة �أعلى
جبلني على هذا الكوكب ،بعدما جنح يف ت�سلق جبل
�إيفر�ست يف مايو (�أيار).

�شريين حت�سم اجلدل ب�ش�أن طالقها
و�سط الأخبار املتداولة حول انف�صال الفنانة امل�صرية �شريين عبد الوهاب عن زوجها
ح�سام حبيب ،خرجت الفنانة امل�صرية لت�صدر بيانا ر�سميا.
و�أكدت �شريين خرب طالقها من حبيب ،يف من�شور لها على ح�سابها مبوقع في�سبوك،
دون �أن تك�شف �أ�سباب االنف�صال .ون�شرت �شريين" :يف �ضوء ما تداولته املواقع
امل�صرية والعربية ،من �أخبار ت�ضمنت انف�صال النجمة �شريين عبد الوهاب عن
زوجها ح�سام حبيب� ،أعلنت النجمة �شريين عبد الوهاب� ،أن االنف�صال وقع
بالفعل ،مو�ضحة �أن �أ�سباب االنف�صال تخ�صها وحدها وال داعي للخو�ض يف
تفا�صيل حياتها ال�شخ�صية" .و�أ�ضاف املن�شور الذي �شاركته على �صفحتها:
"تهيب النجمة �شريين عبد الوهاب ال�صحافة وجميع و�سائل الإعالم باحرتام
حياتها ال�شخ�صية ،وحتري الدقة فيما ين�شر ،وعدم ن�شر �أي �أخبار �أو مزايدات
الغر�ض منها النيل من �شخ�صها ،م�ؤكدة �أن االنف�صال حدث يف هدوء تام ،وال توجد
خالفات بينها وبني طليقها ح�سام حبيب على الإطالق ،وكل ما ورد من �أخبار
يف هذا ال�ش�أن ال �أ�سا�س له من ال�صحة وي�أتي يف �إطار قلب احلقائق ،م�ؤكدة �أنها
تكن كل االحرتام حل�سام حبيب".

ك�سوف لل�شم�س يغرق
�أنرتكتيكا يف الظالم
�أغ � � � ��رق ك� ��� �س ��وف ك� �ل ��ي لل�شم�س
�أن�ترك �ت �ي �ك��ا يف ظ �ل�ام دام� �� ��س ،يف
م�شهد ن ��ادر ��ش��اه��دت��ه ح�ف�ن��ة من
العلماء وحمبي الظواهر الفلكية
ومعهم ع��دد ال يح�صى من طيور
البطريق .وق��ال راوول كورديرو
م��ن جامعة �سانتياغو يف ت�شيلي
�إن "الر�ؤية ك��ان��ت ممتازة" .وهو
�أتى �إىل املكان عند ال�ساعة 07,46
بتوقيت غرينيت�ش مل�شاهدة احلدث
"برمّته" ،م ��ع م��رح �ل��ة "حلقة
النار" التي ا�ستمرت ما ينوف عن
 40ثانية.
وحت��دث ظ��واه��ر ك�سوف ال�شم�س
ع�ن��دم��ا مي��ر ال�ق�م��ر ب�ين ال�شم�س
والأر�ض ،عاك�سا ظله على الأر�ض.
ول�ي�ك��ون الك�سوف كليا ،يجب �أن
ت�صبح الأر� ��ض والقمر وال�شم�س
على خط متواز.
ومل يكن يف الإمكان ر�ؤية الك�سوف
ك �ل �ي �اً �� �س ��وى يف �أن�ت�رك �ت �ي �ك ��ا ،ما
�أث � ��ار ح�م��ا��س��ة جم �م��وع��ة �صغرية
م ��ن ال �ع �ل �م��اء واخل� �ب��راء وحمبي
املغامرات الذين دفعوا حواىل 40
�ألف دوالر للتمتع بهذا االمتياز.
ويقع خميم "يونيون غال�سييه"
حيث ُر��ص��د احل��دث الفلكي ،على
بعد ح��واىل �أل��ف كيلومرت �شمال
القطب اجلنوبي.
ويف مثل ه��ذه ال�ف�ترة م��ن ال�سنة،
ال ي �ن �ق �ط��ع �� �ض ��وء ال �� �ش �م ����س عن
�أن�ترك �ت �ي �ك��ا ،يف و� �ض��ع ي���ص��ل �إىل
ذروته يف  21كانون الأول/دي�سمرب
حني ال تغيب ال�شم�س.

