�سفري �أمريكا يلوح بعقوبات
على من يعرقل انتخابات ليبيا

�ص 03

�شباب الإمارات  :ا�ست�ضافة  COP28م�صدر
فخر واعتزاز ي�سطر يف �صفحات التاريخ

•• طرابل�س-وكاالت:

جدد ال�سفري الأمريكي يف ليبيا ريت�شارد نورالند �أم�س ال�سبت الت�أكيد على موقف
بالده واملجتمع الدويل الداعي �إىل �ضرورة �إجراء االنتخابات يف ليبيا.
واعترب �أن هذا اال�ستحقاق االنتخابي الهام ،يجب �أن يجرى دون �أي جدل ،ملوحا
بعقوبات على املعرقلني.
ك�م��ا ��ش��دد يف ت�صريحات ل�ق�ن��اة حم�ل�ي��ة ،ع�ل��ى وج ��وب �إج ��راء ال�ت�ع��دي�لات الفنية
والقانونية على القوانني االنتخابية بالتوافق بني القادة الليبيني.
�إىل ذلك ،حذر نورالند من �أنه لن يكون هناك �أي عفو �أو ت�سامح مع من يفكرون �أو
ي�سعون �إىل عرقلة االنتخابات ،م�ضيفا �أن هذه ر�سالة وا�ضحة.
على �صعيد �آخر� ،أو�ضح �أن هناك خطة وا�ضحة لإخراج املقاتلني الأجانب واملرتزقة
قبل االنتخابات وبعدها .وكان كل من رئي�س الوزراء الليبي عبد احلميد الدبيبة،
ورئي�س املجل�س الرئا�سي حممد املنفي� ،أكدا يف كلمة لهما خالل امل�ؤمتر الدويل
حول ليبيا يف باري�س �أم�س� ،أال خالف على �إجراء االنتخابات.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:20 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل

�ص 10

هل تت�آكل ثقة اجلنود الأمريكيني
يف قادتهم بعد �أزمة �أفغان�ستان؟

الفجر الريا�ضي

�ص 16

12:10
03:16
05:39
06:56
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برعاية حممد بن زايد ..بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق اليوم
 32صفحة -الثمن درهمان

حمدان بن زايد يزور جزيرة دملا
ويوجه ب�إن�شاء جمل�س للأهايل

ال�شيخة فاطمة تهنئ طالبات كليات التقنية
خالل االحتفال بتخرجهن يف �إك�سبو 2020

•• دملا-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل واهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبتابعة �ش�ؤون
�أبناء الوطن واحتياجاتهم و تعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية يف
امل�شروعات التي تخدم املواطنني يف جميع �أنحاء الدولة.
و�أ�شاد �سموه بجهود التنمية ال�شاملة وخططها والإمكانيات التي �سخرتها
ق�ي��ادة ال��دول��ة ال��ر��ش�ي��دة ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض م ��ؤك��دا اهتمامه وح��ر��ص��ه على
التوا�صل مع املواطنني للتعرف على �أو�ضاعهم واحتياجاتهم يف �شتى �أمور
احلياة والعمل على بناء جمتمع متكامل ومتطور من جوانبه كافة.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه �إىل جزيرة دملا و التقى خاللها
ع��ددا م��ن املواطنني وت�ب��ادل معهم الأح��ادي��ث ال��ودي��ة التي تهم الوطن
واملواطنني واخلدمات التي تقدم لهم ووجه بتلبية احتياجاتهم وتطوير
اجلزيرة وخمتلف مرافقها وفق �أعلى املعايري و�أف�ضلها لتقدمي اخلدمات
(التفا�صيل �ص)7
للأهايل.

اليوم ..انطالق فعاليات املهرجان الوطني
للت�سامح والتعاي�ش يف �إك�سبو  2020دبي

•• �أبوظبي  -وام:

تنطلق اليوم فعاليات املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش يف ن�سخة عاملية
ت�ستمر على مدى �أ�سبوع كامل ،يف �إك�سبو  2020دبي .ويتكامل املهرجان
ال��ذي تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ش مع �أ�سبوع الت�سامح وال�شمولية
حيث يحت�ضن �إك�سبو  2020دبي اجلانب الأك�بر الأن�شطة واملبادرات،
وي�شارك بها كافة الأجنحة املوجودة باملعر�ض( .التفا�صيل �ص)22

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• دبي-وام:

هن�أت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية �أم الإم��ارات خريجات كليات التقنية العليا دفعة العام
� 2021صناع امل�ستقبل مبنا�سبة تخرجهن هذا العام والذي تزامن مع
احتفاالت دولتنا احلبيبة بعيدها اخلم�سني متمنية لهن كل التوفيق
والنجاح يف �شتى جم��االت العلم وميادين العمل املختلفة.جاء ذل��ك يف
ر�سالة تهنئة نقلتها ال�شيخة ال��دك�ت��ورة م��وزة بنت طحنون ب��ن حممد
�آل نهيان خلريجات كليات التقنية العليا خالل ح�ضورها حفل تخريج
طالبات برنامج الهند�سة التطبيقية دفعة العام  2021البالغ عددهن
 622والذي �أقيم يف مقر �إك�سبو  2020دبي( .التفا�صيل �ص)7

التقى الرئي�س الربازيلي يف �إك�سبو  2020دبي و�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

حممد بن را�شد ي�ؤكد حر�ص االمارات على
تعزيز عالقاتها مع الربازيل يف كافة املجاالت
•• دبي  -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل ع�صر �أم����س ،فخامة الرئي�س
جايري بول�سونارو ،رئي�س جمهورية الربازيل ال�صديقة .وتبادل �سموه خالل

اللقاء الأحاديث الودية مع الرئي�س الربازيلي حول العالقات الثنائية بني
البلدين و�سبل تعزيزها يف �إطار الفر�ص املتاحة وامل�ستقبلية و�أكدا احلر�ص
امل�شرتك على دعم �أوا�صر ال�صداقة بني البلدين ،و�أهمية حتديد متطلبات
تر�سيخ دعائم ال�شراكة اال�سرتاتيجية �ضمن خمتلف املجاالت ،مبا يخدم
(التفا�صيل �ص)2
م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.

حتد خطري
بوتني :مناورات �أمريكا والناتو يف البحر الأ�سود ٍ

رئي�س الوزراء امل�صري يثني على جهود
الإمارات يف تنمية قطاع النخيل مب�صر

•• �أبوظبي-وام:
�أ�شاد دولة م�صطفى مدبويل رئي�س جمل�س وزراء جمهورية م�صر
العربية بجهود دول��ة االم��ارات العربية املتحدة يف تنمية وتطوير
قطاع زراعة النخيل و�إنتاج التمور يف جمهورية م�صر العربية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ال��زي��ارة التي ق��ام بها �أول �أم�س الأول ملجمع متور
ال� ��وادي اجل��دي��د يف حم��اف�ظ��ة ال� ��وادي اجل��دي��د ب�ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية يرافقه الدكتور عبدالوهاب زاي��د �أم�ين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وت�سع وزراء واللواء حممد
(التفا�صيل �ص)2
الزملوط حمافظ الوادي اجلديد.

جنالء بودن تلتقي الرئي�س امل�صري يف باري�س:

رو�سيا البي�ضاء تطلب �صواريخ رو�سية ذات قدرة نووية رغبة تون�سية يف اال�ستفادة من ق�صة النجاح امل�صرية بقيادة ال�سي�سي
•• مو�سكو-كاالت

ق � ��ال رئ �ي ����س رو�� �س� �ي ��ا البي�ضاء
�ألك�سندر لوكا�شينكو يف مقابلة
ن �� �ش��رت �ه��ا ام� �� ��س جم �ل��ة ال ��دف ��اع
الوطني الرو�سية �إن بالده تريد
نظام �إ�سكندر ال�صاروخي الرو�سي
ذا ال� �ق ��درة ال �ن��ووي��ة ل �ن �� �ش��ره يف
جنوب وغرب البالد.
ورو�� �س� �ي ��ا ح �ل��ف وث� �ي ��ق لرو�سيا
ال�ب�ي���ض��اء ال �ت��ي يتهمها االحت ��اد
الأوروب � � ��ي ب��اخ �ت�لاق �أزم � ��ة على
ح � � ��دوده م ��ن خ�ل��ال ن �ق��ل �آالف
امل�ه��اج��ري��ن ج��وا ودف�ع�ه��م لعبور
احل��دود �إىل بولندا بطريق غري
م�شروع.
وي �ت �ج��ه االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي �إىل
فر�ض عقوبات على من�سك.
وق ��ال لوكا�شينكو ملجلة الدفاع
ال��وط �ن��ي �إن� ��ه ي �ح �ت��اج �إىل نظام
ال�صواريخ البالي�ستية الرو�سية
املتنقلة وال�ت��ي ي�صل م��داه��ا �إىل
 500كيلومرت وميكنها حمل
ر�ؤو�س تقليدية �أو نووية.
ويف لندن قال رئي�س �أركان اجلي�ش
ال�بري �ط��اين اجل �ن�رال نيكوال�س
ك��ارت��ر �إن ه �ن��اك خم��اط��ر� ،أكرب
م��ن �أي وق��ت م�ضى منذ احلرب
ال �ب��اردة ،تنذر بن�شوب ح��رب بني

جنديان يقفان عند مدخل القاعدة الع�سكرية يف ويجكي  ،بولندا بالقرب من احلدود البيالرو�سية( .ا ف ب)
ال� �غ ��رب ورو�� �س� �ي ��ا ،ن �ظ��را لغياب ب��وت�ين �إن ت�ل��ك امل� �ن ��اورات مت ّثل الأول اجل� �م� �ع ��ة دول احللف
العديد من الأدوات الدبلوما�سية حتدياً خطرياً.
بتكثيف �أعمالها اال�ستفزازية.
التقليدية.
كما ج��دد الت�أكيد يف ت�صريحات وق � ��ال ن �ه �ت��م ب �� �ش ��ؤون �ن��ا ونتخذ
وو�سط توتر العالقات مع حلف ن �� �ش��رت ع �ل��ى م��وق��ع الكرملني ،خ �ط��وات ل���ض�م��ان �أم�ن�ن��ا �إذا لزم
��ش�م��ال الأط �ل �� �س��ي� ،أك� ��دت رو�سيا �أم ����س ال���س�ب��ت ،ع�ل��ى �أن ب�ل�اده ال الأم� ��ر ،و�إذا ك��ان��ت ه�ن��اك �أعمال
�أم� �� ��س ال �� �س �ب��ت �أن التدريبات عالقة لها ب�أزمة الالجئني على ا� �س �ت �ف��زازي��ة م��ن ق�ب��ل خ�صومنا
الع�سكرية بني وا�شنطن والناتو احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا.
قرب حدودنا.
وك��ان املتحدث با�سم الكرملني ،فيما و�صفت وزارة الدفاع الن�شاط
يف البحر الأ�سود خطرية.
وقال الرئي�س الرو�سي فالدميري دمي�ت�ري ب�ي���س�ك��وف ،ات �ه��م �أم�س الع�سكري الأم�يرك��ي يف منطقة

البحر الأ�سود بالعدواين ،معتربة
�أن ��ه ي�شكل ت �ه��دي��دا لال�ستقرار
الإقليمي واال�سرتاتيجي.
كما �أ�شارت �إىل �أنها ر�صدت �ست
ط�ل�ع��ات ا��س�ت�ط�لاع�ي��ة لطائرات
الناتو فوق البحر الأ�سود خالل
الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية.
ي�شار �إىل �أن املناورات الع�سكرية
ه ��ذه ت ��أت��ي ف�ي�م��ا ت�ت���ص��اع��د حدة
ال �ت��وت��رات م �ن��ذ ف�ت�رة ب�ي�ن دول
احللف ورو�سيا.
وقد �أتت �أزمة املهاجرين م�ؤخرا
على احلدود البيالرو�سية لتزيد
ال �طي��ن ب �ل��ة ،م��ع ات �ه��ام االحت ��اد
الأوروب ��ي ملو�سكو بالتورط فيها
وت�شجيع الرئي�س البيالرو�سي
ال�ك���س�ن��در ل��وك���ش�ي�ن�ك��و ع�ل��ى فتح
احل ��دود �أم ��ام الج�ئ�ين معظمهم
من دول ال�شرق الأو�سط باجتاه
بولندا للعبور نحو دول �أوروبية
�أخ� � � ��رى ،ب �ع��د �أن ف ��ر� ��ض عليه
االحتاد الأوروبي عقوبات.
م��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،ن�ق�ل��ت وكالة
�إن�ت�رف��اك ����س ع ��ن وزارة الدفاع
ال��رو� �س �ي��ة ق��ول �ه��ا �إن مقاتالت
بريطانية رافقت قاذفتي قنابل
رو� �س �ي �ت�ين م��ن ط� ��راز توبوليف
تو -160ذات ال�ق��درات النووية
خالل دورية ا�ستمرت ل�ساعات.

•• الفجر  -تون�س

التقت رئي�سة احلكومة التون�سية
جن�لاء ب��ودن ،بالرئي�س امل�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي على هام�ش
انعقاد امل�ؤمتر الدويل حول ليبيا
يف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
وجاء يف بالغ للرئا�سة امل�صرية،
�أنّ جن�ل�اء ب� ��ودن �أك� ��دت تقدير
ب�لاده��ا جل �ه��ود م���ص��ر الداعمة
لل�ش�أن التون�سي ودورها احليوي
يف ��ص��ون الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار يف
حم�ي�ط�ه��ا ال �ع��رب��ي والأفريقي،
م �ع�ب�رة ع��ن اع� �ت ��زاز ت��ون ����س مبا
ي��رب �ط �ه��ا مب �� �ص��ر م ��ن عالقات
وثيقة ومتميزة على امل�ستويني
ال��ر� �س �م��ي وال �� �ش �ع �ب��ي ،واهتمام
ت��ون ����س ب��اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن ق�صة
ال �ن �ج��اح امل �� �ص��ري��ة ب �ق �ي��ادة عبد
ال �ف �ت��اح ال�سي�سي امل�ل�ه�م��ة ونقل
جت��ارب �ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ايل تون�س
وذل� � � ��ك م � ��ن خ �ل ��ال التن�سيق

الرئي�س ال�سي�سي ي�ستقبل ال�سيدة بودن
الثنائي املكثف يف كافة املجاالت لتقدمي كافة االمكانات املمكنة يف
هذا الإطار للجانب التون�سي وكذا
خا�صة االقت�صادية والأمنية.
ك�م��ا �أك ��د ال���س�ي���س��ي ،دع ��م م�صر تطوير التعاون الثنائي تر�سيخً ا
ال� � �ك � ��ام � ��ل ل � �ت� ��ون � ��� ��س وجل � �ه� ��ود ل�ل�ع�لاق��ات الأخ ��وي ��ة التاريخية
الرئي�س قي�س �سعيد واحلكومة ب�ين اجل��ان�ب�ين ويف �إط ��ار �سيا�سة
اجل ��دي ��دة ل�ت�ح�ق�ي��ق اال�ستقرار م�صر ال�ث��اب�ت��ة وال���س��اع�ي��ة دائ ًما
والبناء والتنمية ل�صالح ال�شعب �إىل التعاون والبناء والتنمية بني
ال �ت ��ون �� �س ��ي ،وا�� �س� �ت� �ع ��داد م�صر الأ�شقاء.

معاركعنيفةجنوبم�أرب..
وخ�سائر فادحة للحوثيني
•• اليمن-وكاالت:

ال�سفارة الأمريكية تراقب احتجاجات اخلرطوم

الأمن ال�سوداين يطلق الغاز امل�سيل للدموع على املتظاهرين
•• اخلرطوم-وكاالت:

تطور و�سائل التنقل �شطب زالجات الكالب

كان �أف�ضل �صديق للم�ستك�شفني:

ملاذا مت حظر الكالب يف القارة القطبية اجلنوبية...؟

•• الفجر �-آن �شوكيه -فلوريان �أوموند

طيلة ثالثني عامًا ،مل تعد املعاهدة الدولية ب�ش�أن ق��ارة القطب اجلنوبي
ت�سمح ب��إدخ��ال �أي �أن��واع نباتية �أو حيوانية غري حملية .القطب اجلنوبي
(�أنتاركتيكا) �أم القطب ال�شمايل (�أركتيك)؟ بالإ�ضافة �إىل اجلغرافيا� ،أحد
عنا�صر التمايز بني هذين الف�ضاءين يقوم على الأنواع ،الأ�صلية واخلارجية،
املوجودة هناك :ال بطريق على جليد �أنتاركتيكا( .التفا�صيل �ص)13

�أعلنت ال�سفارة الأمريكية لدى ال�سودان� ،أنها تتابع
املظاهرات املقرر خروجها يف اخلرطوم �ضد ما �سمته
اال�ستيالء الع�سكري على ال�سلطة.
وقالت ال�سفارة الأمريكية يف بيان لها ن�شرته على
في�س ب��وك � ،إن �ه��ا ت�ت��اب��ع ع��ن ك�ث��ب امل �ظ��اه��رات �ضد
ال�سيطرة الع�سكرية على ال�سلطة يف � 25أكتوبر
(ت �� �ش��ري��ن الأول) امل��ا� �ض��ي ،وف �ق �اً مل ��ا ذك� ��ره موقع
الراكوبة.
ه��ذا و�أط�ل�ق��ت ق ��وات �أم�ن�ي��ة م�شرتكة ال �غ��از امل�سيل
للدموع بكثافة وا�ستخدمت القوة املفرطة لتفريق
متظاهرين ك��ان��وا ي ��رددون ��ش�ع��ارات ث��وري��ة �سلمية
بالقرب من تقاطع كنار على �شارع املطار الرئي�سي
يف اخلرطوم.
وانطلقت ،ظهر ال�سبت ،يف خمتلف م��دن ال�سودان
وبع�ض العوا�صم واملدن العاملية؛ م�سريات احتجاجية
عرفت مبليونية الغ�ضب رف�ضا ال�ستياء اجلي�ش على
ال�سلطة يف اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر؛ و�سط

انت�شار �أمنى كثيف و�إغالقات �شملت  5من اجل�سور
الثمانية الرابطة بني مدن العا�صمة اخلرطوم.
ووفقا ل�شهود عيان حتدثوا ملوقع �سكاي نيوز عربية
فقد نفذت القوات الأمنية حملت اعتقاالت ومطاردات
وا�سعة يف �أو�ساط ال�شباب يف مناطق الدمي يف و�سط
اخل��رط��وم ،و«ج �ب�رة» يف و��س��ط وج �ن��وب اخلرطوم،
رغ��م تعهد قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان بعدم
التعر�ض لالحتجاجات ال�سلمية.
وج ��رى �إط�ل�اق ق�ن��اب��ل ال �غ��از امل�سيلة ل�ل��دم��وع على
ت�ظ��اه��رات ح��ا��ش��دة يف ك��ل م��ن �أم درم ��ان ،ال�ضاحية
ال�شمالية ال�غ��رب�ي��ة للعا�صمة ال���س��ودان�ي��ة ،بح�سب
فران�س بر�س.
وجت� ّم��ع م��ؤي��دو انتقال ال�سلطة �إىل امل��دن�ي�ين ،بعد
يومني على ت�شكيل الفريق �أول عبد الفتاح الربهان،
جمل�س �سيادة انتقاليا جديدا برئا�سته.
ويطالب املحتجون ب�إنهاء كافة القرارات التي اتخذها
قائد اجلي�ش ،عبد الفتاح الربهان ،خالل اال�سبوعني
املا�ضيني والتي �شملت حل جمل�سي ال�سيادة والوزراء،
و�إعالن حالة الطوارئ.

دراجي امل اوروبا اي�ضا

و�ضع خطا ال يحيد عنه:

طريقة �سوبر ماريو ت�صنع املعجزات يف �إيطاليا!...

•• الفجر -خرية ال�شيباين

يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر� ،أطلق الرئي�س ال�سابق للبنك املركزي الأوروبي
ري��اح التجديد على االقت�صاد الإي �ط��ايل ،غ�ير ان العمل ال��ذي يتعني
القيام به ال يزال هائال.
�إذا كانت هناك قوة �سحرية واحدة يبدو �أن الإيطاليني ميتلكونها يف هذه
اللحظة ،فهي قوة االنبعاث غري املتوقعة .ال يقت�صر الأمر على فريق
�سكوادرا ازورا الذي عاد ،على عك�س كل التوقعات ،بك�أ�س الأمم الأوروبية
لكرة القدم يف يوليو املا�ضي بعد ف�شله يف الت�أهل لك�أ�س العامل .2018
وال � ً
أي�ضا الريا�ضيني الذين فجروا الرقم القيا�سي الوطني للميداليات
يف الألعاب الأوملبية الأخرية ،بل انتزعوا الذهب من الأمريكيني يف ملكة
ال�سباقات  100مرت ،فالقيامة هي �أي�ضا اقت�صادية.
بعد االنغما�س بوح�شية يف الأزمة ،متر �إيطاليا مبرحلة انتعا�ش مذهل.
يتجاوز منو البالد �إىل حد كبري التوقعات التي و�ضعت يف بداية العام:
قد يكون �أعلى من  6باملائة هذا العام( ،التفا�صيل �ص)11

�� �ش� �ه ��دت اجل � �ب � �ه� ��ات اجل �ن ��وب �ي ��ة
مل�ح��اف�ظ��ة م � � ��أرب� ،أم ����س ال�سبت،
معارك عنيفة بني اجلي�ش اليمني
واملقاومة ال�شعبية من جهة ،وبني
ع�ن��ا��ص��ر ميلي�شيات احل��وث��ي من
جهة �أخرى.
و�� �ص ��دت ال � �ق� ��وات احل �ك��وم �ي��ة يف
ج�ن��وب م� ��أرب ه�ج��وم�اً للميلي�شيا
حاولت فيه ا�ستعادة امل��واق��ع التي
خ���س��رت�ه��ا خ�ل�ال الأي � ��ام الثالثة
املا�ضية ،م��ن جبل الفليحة حتى
�أط��راف مع�سكر �أم ري�ش مبديرية
حريب.
�إىل ذلك �أو�ضحت م�صادر ميدانية،
بح�سب مرا�سل العربية احلدث� ،أن
اجلي�ش �أعطب طقمني ع�سكريني
ل �ل �م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ا ،و�أوق� � � ��ع �أك� �ث��ر من
ع�شرين حوثيا بني قتيل وجريح
خالل معارك ال�ساعات املا�ضية.
فيما دمرت مقاتالت حتالف دعم
ال�شرعية دبابة وعدد من الآليات
الع�سكرية يف عقبة ملعاء ،دفعت
بها امليلي�شيا لتعزيز جبهتها �شمال
مديرية حريب.
وك ��ان اجل�ي����ش ��ش��ن ه�ج��وم��ا على
م ��واق ��ع امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات يف اجلبهة
اجلنوبية اخلمي�س.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

تقدمي  35,116جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

ال�صحة جتري  317,823فح�صا ك�شفت عن � 78إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 95حالة �شفاء
•• �أبوظبي  -وام:

02

متا�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  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  317,823فح�صا جديدا خالل 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  78حالة �إ�صابة جديدة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  740,879حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة وذلك من تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,143
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني..
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
و�أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  95حالة 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  735,457حالة.

م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى �أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن تقدمي
 35,116جرعة من لقاح "كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال�ـ 24
املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س
 21,537,698جرعة ومعدل توزيع اللقاح  217.76جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

التقى الرئي�س الربازيلي يف �إك�سبو  2020دبي و�شهدا توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم

حممد بن را�شد ي�ؤكد حر�ص االمارات على تعزيز عالقاتها مع الربازيل يف كافة املجاالت
•• دبي  -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ع�صر �أم�س ،فخامة الرئي�س
جايري بول�سونارو ،رئي�س جمهورية الربازيل ال�صديقة.
وتبادل �سموه خالل اللقاء الأحاديث الودية مع الرئي�س الربازيلي حول
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها يف �إط��ار الفر�ص املتاحة
وامل�ستقبلية و�أك ��دا احل��ر���ص امل���ش�ترك على دع��م �أوا� �ص��ر ال���ص��داق��ة بني
البلدين ،و�أهمية حتديد متطلبات تر�سيخ دعائم ال�شراكة اال�سرتاتيجية
�ضمن خمتلف املجاالت ،مبا يخدم م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.

و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم اهتمام دولة الإمارات
بالتطور ال��ذي ت�شهده الربازيل �ضمن العديد من املجاالت ،منوها �إىل
�أن دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،حري�صة على تعزيز عالقاتها مع
جمهورية ال�برازي��ل ال�صديقة على امل�ستويات كافة خا�صة يف جماالت
التجارة والزراعة والطاقة وغريها من املجاالت احليوية ذات االهتمام
امل�شرتك.
من جانبه� ،أع��رب فخامة الرئي�س جايري بول�سونارو عن تقدير بالده
لدولة الإمارات قيادة و�شعبا ،وحر�ص الربازيل على دفع عالقات التعاون
بني البلدين قدما ،واالرت�ق��اء بها �إىل م�ستويات �أعلى تعود بالنفع على
ال�ط��رف�ين م��ع تهيئة امل�ج��ال �أم ��ام امل��زي��د م��ن ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري واملعريف

والثقايف �إىل جانب تعزيز م�سارات التعاون االقت�صادي ،بالرتكيز على دور
الإم��ارات كبوابة حيوية للتجارة العاملية ،وذلك بحكم انفتاحها ،ومرونة
اقت�صادها وتنوعه ،ومتانة عالقاتها الإقليمية والدولية.
وق��د �شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،وفخامة
الرئي�س جايري بول�سونارو توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
الرامية �إىل تعزيز رواب��ط التعاون بني دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
وجمهورية الربازيل� ،شملت مذكرة تفاهم بني البلدين ب�ش�أن التعاون يف
جمال التعليم وقعها عن جانب الدولة معايل جميلة بنت �سامل م�صبح
املهريي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعليم العام وم�شروع اتفاقية نقل املحكوم
عليهم و وقعها عن جانب الإم��ارات معايل عبداهلل بن �سلطان بن عواد

النعيمي وزير العدل .و �شملت االتفاقيات كذلك م�شروع مذكرة تفاهم
لل�شراكة يف عقد فعاليات التعاون واملناق�شات الدولية بني مركز الإمارات
للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية وم�ؤ�س�سة �ألك�سندر دي غو�سماو ،وقعها
من جانب الإم��ارات �سعادة الدكتور �سلطان حممد النعيمي ،مدير عام
مركز الإم ��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،بينما وق��ع جميع
االتفاقيات وم��ذك��رات التفاهم من اجلانب الربازيلي ،كارلو�س �ألربتو
فرانكوفران�سا وزير اخلارجية.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي
للطريان املدين ،رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وعدد من الوزراء وامل�س�ؤولني.

حممد بن را�شد يزور جناحي الأردن و�سنغافورة يف �إك�سبو دبي 2020
•• دبي-وام:

التقى �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” ع�صر ام�س معايل الدكتور
ب�شر اخل�صاونة رئي�س جمل�س وزراء الأردن ال�شقيقة خ�لال زي��ارة �سموه
جلناح اململكة الأردنية الها�شمية يف �إك�سبو  2020دبي.
وبحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم مع رئي�س جمل�س
وزراء الأردن ال�شقيقة م�ستقبل العالقات الثنائية بني البلدين يف �ضوء
الروابط التاريخية القوية التي جتمع البلدين وال�شعبني ال�شقيقني يف �إطار

توافق وجهات النظر حول الق�ضايا احليوية ،وزيادة اال�ستفادة من املوارد
املتاحة وتعزيز م�ستقبل التنمية امل�ستدامة .واطلع �سموه خالل جولته يف
اجلناح الأردين الذي يحمل �شعار “ عتبات امل�ستقبل “ على ما حققه الأردن
من تطور يف العديد من امل�ج��االت ،و�أوج��ه التعاون واال�ستثمار والفر�ص
امل�ستقبلية لل�شراكة م��ع خمتلف القطاعات الأردن �ي��ة و �أب ��رز الإجن ��ازات
الأردن�ي��ة يف العديد من القطاعات االقت�صادية واالجتماعية� ،إىل جانب
ما يعر�ضه جناح الأردن من تاريخ ومقوماته �سياحية وخطط م�ستقبلية.
و�أكد �سموه نهج الإمارات وحر�صها الدائم على بناء ج�سور التوا�صل البناء
بني ال�شعوب ال�شقيقة واكت�شاف املزيد من ال�شراكات والفر�ص التي متهد

الطريق نحو ا�ستكمال منوذج التنمية امل�ستدامة واالنتقال �إىل م�ستقبل غني
بفر�ص التقدم واالزدهار مبا يخدم م�صالح ال�شعبني ال�شقيقني .كما تفقد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل” جناح دول��ة �سنغافورة ال�صديقة،
واط �ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى امل���س��اح��ات اخل���ض��راء واحل �ل��ول ال��رق�م�ي��ة واحل�ضرية
املبتكرة حيث تظهر التجربة ال�سنغافورية �إمكانية تطوير �أجندات مالئمة
لدمج الطبيعة والهند�سة املعمارية والتكنولوجيا من خ�لال ت�صميمات
وا�سرتاتيجيات رقمية خمتلفة ،وت�ضع العمارة اخل�ضراء على ر�أ���س �سلم
�أولوياته .و �أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،بعالقات

التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�صديقني وتعاونهما يف املجاالت التجارية
واالقت�صادية واال�ستثمارية وال�سياحية والثقافية والتعليمية ،معربا عن
تطلعه �إىل مزيد من تعزيز العالقات الإماراتية ال�سنغافورية ،ودفعها �إىل
الأمام مبا يتوافر لها من فر�ص كبرية للتطور والنماء واالزدهار.
رافق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل اجلولة �سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان املدين ،رئي�س
اللجنة العليا لإك�سبو  2020دب��ي ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزي��رة دولة ل�ش�ؤون
التعاون الدويل املدير العامة لإك�سبو  2020دبي.

رئي�س الوزراء امل�صري يثني على جهود الإمارات يف تنمية قطاع النخيل مب�صر
•• �أبوظبي-وام:

�أ�� �ش ��اد دول � ��ة م���ص�ط�ف��ى مدبويل
رئ�ي����س جم�ل����س وزراء جمهورية
م �� �ص��ر ال �ع ��رب �ي ��ة ب �ج �ه ��ود دول� ��ة
االمارات العربية املتحدة يف تنمية
وت �ط��وي��ر ق �ط��اع زراع � ��ة النخيل
و�إنتاج التمور يف جمهورية م�صر
العربية .جاء ذلك خالل الزيارة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا �أول �أم ����س الأول
مل �ج �م��ع مت � ��ور ال � � � ��وادي اجل ��دي ��د
يف حم ��اف �ظ ��ة ال � � � ��وادي اجل ��دي ��د
بجمهورية م�صر العربية يرافقه
ال��دك�ت��ور ع�ب��دال��وه��اب زاي��د �أمني
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
ال�ت�م��ر واالب �ت �ك��ار ال��زراع��ي وت�سع
وزراء وال �ل��واء حم�م��د الزملوط
حمافظ الوادي اجلديد.
ت �ف �ق��د خ �ل��ال ال � ��زي � ��ارة خطوط
الإن� �ت ��اج يف امل�ج�م��ع وا��س�ت�م��ع من
�أمني عام اجلائزة �إىل �شرح مف�صل
حول �آلية العمل باملجمع ..م�شرياً

�إىل �أن الطاقة الإنتاجية للم�صنع
ت�صل اىل  5000طن بال�سنة مع
تنوع يف خطوط الإنتاج وحت�سني
يف جودة املنتجات و�إ�ضافة منتجات
جديدة با�ستخدام �أحدث املاكينات
والتقنيات العاملية.

و�أكد �أمني عام اجلائزة �أن تد�شني
ه ��ذا ال �� �ص��رح ال �� �ص �ن��اع��ي الكبري
ي�أتي يف �إطار العالقات والروابط
الأخ��وي��ة والتاريخية التي تربط
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني
الإم ��ارات ��ي وامل �� �ص��ري وا�ستكما ًال

للدعم الإم��ارات��ي امل�ستمر لقطاع
زراع� ��ة ال�ن�خ�ي��ل و�إن �ت ��اج وت�صنيع
التمور بجمهورية م�صر العربية.
و�أ�شار �إىل �أن هذا امل�شروع ي�أتي يف
�إط��ار ع��دد م��ن امل �ب��ادرات الكرمية
ل�سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل

نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة بتنظيم
املهرجان ال�سنوي للتمور امل�صرية
م�ن��ذ ع��ام  2015وال ��ذي عقدت
دورات� � � ��ه الأرب� � � ��ع الأخ � �ي ��رة حتت
رعاية فخامة الرئي�س عبدالفتاح

ال�سي�سي وب�إ�شراف جائزة خليفة
ال��دول�ي��ة لنخيل التمر واالبتكار
ال ��زراع ��ي وب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة
التجارة وال�صناعة امل�صرية الأمر
ال � ��ذي ت �ك �ل��ل ب��ال �ن �ج��اح وانعك�س
ع �ل��ى حت�ق�ي��ق زي � ��ادة يف � �ص ��ادرات

التمور امل�صرية وت�أهيل وتطوير
م�صنع التمور احلكومي يف �سيوة
ال �ت��اب��ع مل�ح��اف�ظ��ة م �ط��روح الذي
مت تد�شينه ع��ام  2017وت�أهيل
وت �ط��وي��ر جم �م��ع مت� ��ور ال � ��وادي
اجل��دي��د  2019و�إن���ش��اء املخازن

امل �ب ��ردة /ث �ل�اج� ��ات ل �ل �ت �م��ور /يف
حمافظة اجل�ي��زة وه��و م��ا يعك�س
قوة العالقات بني البلدين ويعزز
�أوا�صر التعاون املثمر والبناء بني
م�صر والإمارات العربية املتحدة.
ُي� ْذك��ر �أن الأم��ان��ة العامة جلائزة
خ�ل�ي�ف��ة ال��دول �ي��ة ل�ن�خ�ي��ل التمر
واالب � �ت � �ك ��ار ال � ��زراع � ��ي ك ��ان ��ت قد
�سلمت ب�شكل ر�سمي جممع متور
ال � � � ��وادي اجل� ��دي� ��د ال� � ��ذي قامت
بت�أهيله وت�شغيله من جديد بكلفة
�إجمالية بلغت  18مليون جنيه
م�صري با�ستخدام �أحدث املعدات
وخ � �ط� ��وط الإن� � �ت � ��اج والتقنيات
ال�صناعية وفق �أف�ضل املوا�صفات
ال��دول �ي��ة �إىل حم��اف �ظ��ة ال� ��وادي
اجلديد لبدء الت�شغيل التجريبي
ل �ل �م �ج �م��ع ح �ي��ث ي� ��أت ��ي امل�شروع
نتيجة للتعاون املثمر ب�ين وزارة
التجارة وال�صناعة وجائزة خليفة
ال��دول�ي��ة لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي.
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الإمارات ت�سلم بنغالدي�ش رئا�سة رابطة «�أيورا» خالل االجتماع الوزاري احلادي والع�شرين املقبل ال�شارقة للرتاث يلقى �إقباال الفتا يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب الـ40
•• �أبوظبي -وام:

يقوم معايل �أحمد بن علي ال�صايغ وزير دولة ،بت�سليم رئا�سة رابطة الدول
املطلة على املحيط الهندي "�أيورا" ر�سمياً �إىل جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية
للدورة  ،2023-2021وذلك يف  17نوفمرب  ،2021خالل االجتماع
الوزاري احلادي والع�شرين للدول الأع�ضاء يف الرابطة ،والذي ت�ست�ضيفه
العا�صمة البنغالد�شية دكا عرب تقنية االت�صال املرئي.
و�سيعقد االجتماع حتت �شعار "ت�سخري فر�ص املحيط الهندي على نحو
م�ستدام من �أجل التنمية ال�شاملة" الذي تبنته بنغالدي�ش لفرتة رئا�ستها،
و�ست�سلم دولة الإمارات تقريرها �إىل بنغالدي�ش حول التقدم الذي �أحرزته
ال��راب�ط��ة يف ال�سعي �إىل توثيق ال�ت�ع��اون الإقليمي ،خ�لال تر�أ�سها رابطة
"�أيورا" ل�ل��دورة  2021-2019حت��ت �شعار "نحو م�ستقبل م�شرتك

ومزدهر ملنطقة املحيط الهندي".
ويرت�أ�س �سعادة عبدالنا�صر ال�شعايل ،م�ساعد الوزير لل�ش�ؤون االقت�صادية
وال�ت�ج��اري��ة ب ��وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل وف��د ال��دول��ة امل���ش��ارك يف
االج�ت�م��اع الثالث والع�شرين للجنة كبار امل�س�ؤولني يف ال��راب�ط��ة ،والذي
�سيعقد يف الفرتة من  16-15نوفمرب  2021يف العا�صمة دكا.
وت�ستمر دول��ة الإم� ��ارات بلعب دور رئي�سي يف ق�ي��ادة ال��راب�ط��ة على مدى
ال�ع��ام�ين ال�ق��ادم�ين كع�ضو يف جم�م��وع��ة "الرتويكا" ،وال �ت��ي ت�ت��أل��ف من
بنغالدي�ش "الرئي�س" ،جمهورية �سريالنكا اال�شرتاكية الدميقراطية
"نائب الرئي�س" ،ودولة الإمارات العربية املتحدة "الرئي�س ال�سابق".
يذكر �أن دول��ة الإم��ارات ان�ضمت �إىل رابطة "�أيورا" ع��ام  ،1999وتولت
رئا�ستها بتاريخ  7نوفمرب � ،2019أثناء اجتماع جمل�س ال��وزراء التا�سع
ع�شر للرابطة يف العا�صمة �أبوظبي.

•• ال�شارقة-وام:

�شهد جناح معهد ال�شارقة للرتاث امل�شارك يف الن�سخة الـ 40من
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب املقام يف مركز �أك�سبو ال�شارقة �إقباال
الفتا من ال��زوار والقراء والباحثني وع�شاق ال�تراث للإطالع على
املحموعة الغنية والنوعية من كتب و�إ��ص��دارات املعهد اجلديدة يف
خمتلف جماالت الرتاث الثقايف والتاريخ والثقافة والأنرتبولوجيا
ح�ي��ث ي�ع��ر���ض �أك�ث�ر م��ن  350ع�ن��وان��ا ح ��ازت بع�ضها ع�ل��ى جوائز
تقديرية .وق��ال �سعادة ال��دك�ت��ور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد
ال���ش��ارق��ة ل �ل�تراث " ن�ح��ر���ص ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة واحل�ي��وي��ة يف
معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ويف كل عام لدينا املزيد واجلديد
وقد متيز جناح املعهد هذا العام ب�إ�صدارات نوعية جديدة حققت

جوائز ودخلت قائمة "الأكرث مبيعا" حيث ننظر �إىل الرتاث كمحور
كبري وقوي يف امل�شهد احل�ضاري والتاريخي والثقايف".
و�أكد �أن معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب و�صل �إىل مكانة رفيعة على
م�ستوى العامل بف�ضل ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة وهو
العنوان الأ�سا�سي والعري�ض ملختلف الأن�شطة والفعاليات والربامج
التي تعنى بعامل املعرفة والثقافة والعلم كما �أن��ه حمطة �أ�سا�سية
للقاء الكتاب والنا�شرين والقراء وع�شاق املعرفة والثقافة والرتاث
وي�شكل دوما فر�صة حيوية لتبادل املعرفة واخل�برات والتجارب يف
ال�شارقة �إمارة الثقافة والرتاث واملعرفة والعلم.
و�شهد ركن التواقيع يف املعهد توقيع �أكرث من  20كتابا جديدا يف
تخ�ص�صات تت�صل بالرتاث والتاريخ والثقافة.
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�إطالق دليل وطني لقيا�س الإنفاق احلكومي على البحث والتطوير
•• �أبوظبي-وام:

�أط � � �ل � � �ق� � ��ت وزارة ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة
والتكنولوجيا املتقدمة ،بالتعاون
م ��ع  17ج �ه��ة احت ��ادي ��ة وحملية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى �إم� � � ��ارات ال ��دول ��ة،
دل� �ي�ل� ً
ا وط �ن �ي �اً ل �ق �ي��ا���س الإن� �ف ��اق
ع � �ل� ��ى ال � �ب � �ح� ��ث وال � �ت � �ط � ��وي � ��ر يف
القطاع احلكومي� ،ضمن برنامج
"امل�سرعات احلكومية" ،يف م�سعى
وط �ن��ي ن�ح��و ب �ن��اء اق�ت���ص��اد معريف
يحفظ الإجنازات الوطنية وميهد
الطريق نحو �صناعات وقطاعات
م�ستقبلية.
وت�ستهدف ه��ذه اخلطوة االرتقاء
بكفاءة �أن�شطة البحث والتطوير
وت �ك��ام �ل �ه��ا ال ��وط� �ن ��ي وال� � � ��دويل،
وم ��د اجل �� �س��ور ل�ه��ا ن�ح��و الأ�سواق
والقطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وي �ع��د ال��دل �ي��ل ال��وط �ن��ي لقيا�س
الإن �ف��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث والتطوير،
مبثابة ممُ َ � ّك��ن للجهات احلكومية
االحت � ��ادي � ��ة وامل �ح �ل �ي��ة م ��ن ر�صد
قيمة الإنفاق على �أن�شطة البحث
والتطوير ،وتوحيد �أ�سلوب جمع
البيانات على م�ستوى الدولة �ضمن
م ��ؤ� �ش��رات ق�ي��ا���س م��وح��دة تن�سجم
م��ع �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات الدولية،
وتالياً ي ��ؤدي �إىل تعزيز م�ؤ�شرات
�إن � �ف� ��اق ال �ق �ط ��اع احل �ك ��وم ��ي على
البحث والتطوير من جهة� ،إ�ضافة
�إىل زي � ��ادة ال��وع��ي ل ��دى اجلهات
احلكومية املختلفة مب��دى �أهمية
وت�أثري هذا الن�شاط على ا�ستكمال
م �ن �ظ��وم��ة ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر يف
الدولة من جهة �أخرى.
و�شملت اجل�ه��ات ال�ت��ي �أ�سهمت يف
�إع � ��داد ال��دل �ي��ل �إىل ج��ان��ب وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
وامل� ��رك� ��ز االحت� � � ��ادي للتناف�سية
والإح�صاء كال من وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م ،ووزارة امل��ال�ي��ة ،ووزارة
ال�صحة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ،ووزارة

• تعاون بني وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و  17جهة احتادية وحملية
• �سارة الأمريي :الدليل يخدم م�ساعينا الوطنية لتعزيز تناف�سية دولة الإمارات
• ح�سني احلمادي :البحث العلمي رافد �أ�سا�سي ودعامة مهمة لرت�سيخ االبتكار
• حنان �أهلي :الدليل ممكن للجهـات احلكوميـة لر�صـد الإنفـاق علـى البحـث والتطويـر
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي وال �ب �ي �ئ��ة ،ووزارة
االقت�صاد ،ووزارة ال��دف��اع ،ووزارة
الداخلية� ،إ�ضافة �إىل �شركة برتول
�أبوظبي الوطنية – �أدنوك ،ودائرة
ال �ت �ع �ل �ي��م وامل� �ع ��رف ��ة – �أبوظبي،
ومركز الإح�صاء �أبوظبي ،ومركز
دب��ي ل�ل�إح���ص��اء ،ودائ ��رة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية – ال�شارقة،
وم� � ��رك� � ��ز ع � �ج � �م� ��ان ل�ل��إح� ��� �ص ��اء
والتناف�سية ،واملجل�س التنفيذي
– �أم القيوين ،ومركز ر�أ�س اخليمة
ل�ل�إح �� �ص��اء وال ��درا�� �س ��ات ،ومركز
الفجرية للإح�صاء.
و�أك� ��دت م�ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت يو�سف
الأم�يري ،وزير دولة للتكنولوجيا
امل� �ت� �ق ��دم ��ة� ،أن � � ��ه ان� ��� �س� �ج ��ام� �اً مع
ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،ويف
�إط � ��ار ��س�ع�ي�ن��ا اال� �س�ترات �ي �ج��ي لأن
ت�صبح دول��ة الإم� ��ارات واح��دة من
ال �ق��وى امل ��ؤث ��رة ع�ل�م�ي�اً وت�ق�ن�ي�اً يف
غ���ض��ون الأع� ��وام امل�ق�ب�ل��ة� ،سيوحد
الدليل مفاهيم البحث والتطوير
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال ��دول ��ة ،مب��ا فيها
اح �ت �� �س��اب االن� �ف ��اق ع �ل��ى �أن�شطة
البحث والتطوير والعاملني فيها،
خ�صو�صاً يف القطاع احلكومي.
وق��ال��ت معاليها �أن زي ��ادة الوعي
ب�أهمية البحث والتطوير �سيعزز
�أه� � ��داف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال�صناعة

والتكنولوجيا املتقدمة "م�شروع
 300مليار " خ�صو�صاً على �صعيد
متكني القطاع ال�صناعي يف الدولة،
م��ن خ�ل�ال م���س��اه�م�ت��ه يف البحث
وال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح��وي��ل التجاري
وال �� �ص �ن��اع��ي مل �خ��رج��ات �ه �م��ا ،دعماً
جلهود الدولة يف تر�سيخ منظومة
ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر واالب �ت �ك��ار يف
خمتلف القطاعات ،لت�صبح الدولة
واح � ��دة م��ن �أك �ث�ر ال � ��دول �إنتاجاً
للعلوم والتكنولوجيا.
واع�ت�برت معاليها ب ��أن ا�ستحداث
الدليل �سي�ضمن فعالية املبادرات
وال�سيا�سات الوطنية يف هذا الإطار،
وال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب �أ��س���س�ه��ا االرتكاز
على بيانات دقيقة ،تر�سم �صورة
وا� �ض �ح��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة ع��ن الو�ضع
احل � ��ايل ل �ل �م �ن �ظ��وم��ة ،بال�صورة
ال �ت��ي ت��دع��م اجل �ه��ود ال��وط�ن�ي��ة يف
ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر وا�ستخدامات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة مب��ا يعزز
م �ك��ان��ة دول � ��ة الإم� � � ��ارات �إقليمياً
وع��امل �ي �اً .م��ن ج��ان�ب��ه � ،أك ��د معايل
ح�سني بن �إبراهيم احلمادي ،وزير
الرتبية والتعليم� ،أن اطالق وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل ��رك ��ز االحت � ��ادي
للتناف�سية واالح���ص��اء و 16جهة
احت ��ادي ��ة وحم �ل �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى

�إمارات الدولة دلي ً
ال وطنياً لقيا�س
الإن�ف��اق على البحث والتطوير يف
ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي ،مي�ث��ل خطوة
رائدة تتما�شى مع النهج احلكومي
ال��دائ��م للتطوير وام�ت�لاك �أدوات
احل ��داث ��ة ال �ت��ي ت �ق�ترن باالبتكار
يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت مب ��ا يحقق
ع��وائ��د �إ��ض��اف�ي��ة م��ن خ�لال تعزيز
دور البحث العلمي يف كفاءة العمل
والإجن��از .وق��ال �إن الدليل ،يعترب
خ�ط��وة �أوىل يف االجت ��اه ال�صحيح
ليكون و�سيلة مهمة م��ن �أ�ساليب
التوعية ب�أهمية البحث والتطوير
يف وت �� �س �ل �ي��ط ال �� �ض ��وء ع �ل �ي��ه بني
�أو� �س ��اط �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع وتر�سيخ
دوره ��ض�م��ن ال �ع �م��ل امل ��ؤ� �س �� �س��ي يف
ال��دول��ة وت��وف�ير بيئة بحثية بني
العاملني يف القطاعات احلكومية
وتقدمي بيانات واقعية عن حجم
الإن �ف��اق ع�ل��ى ه��ذا امل �ح��ور امل�ه��م يف
حتقيق التناف�سية.
و�أو�ضح معاليه� ،أنه عندما نتحدث
عن البحث العلمي ف��إن االقت�صاد
امل � �ع ��ريف ال �ت �ن��اف �� �س��ي ه ��و الهدف
الرئي�سي من هذه الر�ؤية املرتبط
به ارتباطاً وثيقاً ،ولذلك ،فقد مت
حتديد  12م�ؤ�ش ًرا رئي�س ًيا لقيا�س
م��دى حتقيق ه��ذا ال�ه��دف ،خم�سة
منها تتعلق ب�شكل مبا�شر �أو غري

مبا�شر بالبحث العلمي.
وذك ��ر معاليه �أن الإم � ��ارات تنظر
�إىل ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي والتطوير
احل� �ك ��وم ��ي ك� �ج ��زء �أ�� �س ��ا�� �س ��ي من
م �� �ش��روع �ه��ا ال��وط �ن��ي امل�ستقبلي
ور�ؤيتها � ،2071آخذة يف االعتبار
اخل � �ط � ��وات الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة لتعزيز
م �� �س��اره �م��ا وج �ع �ل �ه �م��ا منهجية
و�أ�� �س� �ل ��وب ع �م��ل ب ��ال ��دول ��ة ،الفتاً
�إىل �أن ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي يحتل
ح �ي��زاً ك �ب�يراً م��ن االه�ت�م��ام �ضمن
املنظومة الرتبوية ،وهناك اهتمام
م �ت �� �ص��اع��د يف دف � ��ع ع �ج �ل �ت��ه �إىل
الأمام ،وجعل مدار�سنا وجامعاتنا،
مراكز بحثية وابتكارية ومن�صات
ل ��ري ��ادة الأع � �م� ��ال .م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،
قالت �سعادة حنان من�صور �أهلي،
مديرة املركز االحتادي للتناف�سية
والإح� ��� �ص ��اء ب ��الإن ��اب ��ة " ..يعترب
البحث والتطوير من �أهم الو�سائل
ال �ف � ّع��ال��ة لإي� �ج ��اد ح �ل��ول مبتكرة
ملختلف التحديات على امل�ستويني
ال ��وط� �ن ��ي وال� � � � ��دويل ،ت �� �س��اه��م يف
حتقيق �إجن� ��ازات ا�ستثنائية تعود
بالفائدة على اجلميع".
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت " ن � �ح ��ن يف امل ��رك ��ز
االحت� ��ادي للتناف�سية والإح�صاء
نعت ّز ب�شراكتنا مع وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،لتقدمي

ال��دل�ي��ل ال��وط�ن��ي لقيا�س الإنفاق
على البحث والتطوير يف القطاع
احلكومي وب�شكل معياري ،لي�ضع
ت �ع��ري �ف �اً م ��وح ��داً مل �ف �ه��وم البحث
والتطوير ،وبحيث مي ّكـن اجلهـات
احلكوميـة االحتاديـة واملحليـة مـن
ال��ر��ص�ـ��د ال��دق�ي��ق حل�ج��م الإنفـاق
علـى �أن�شطة البحـث والتطويـر،
م��ن خ�ل�ال ت��وح�ي�ـ��د �أ� �س �ل��وب جمـع
ال�ب�ي��ان�ـ��ات علـى م�سـتوى الدولـة،
ووفقاً لأف�ضـل املمار�ســات والأ�س�س
امل �ع �ت �م��دة ع��امل �ي �اً ل �� �ض �م��ان ج ��ودة
ال �ب �ي��ان��ات الإح �� �ص��ائ �ي��ة ال �ت��ي يتم
توفريها يف هذا املجال".
وق ��ال ��ت " ت �ع �م��ل دول � ��ة الإم� � ��ارات
بف�ضل توجيهات قيادتها الر�شيدة
على حت�سني عملية قيا�س الإنفاق
على البحث والتطوير يف الدولة
ب�شكل م�ستدام ،حيث و�صلت ن�سبة
الإن� �ف ��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث والتطوير
�إىل  1.3%م ��ن ال �ن ��اجت املحلي
الإج� �م ��ايل ل�سنة 2020ب�ع��د �أن
ك��ان��ت قيمة امل��ؤ��ش��ر ح�سب عملية
القيا�س �سابقاً ال تتجاوز الـ 0.5%
ل�سنة  2011.والن�سبة امل�ستهدفة
ل �ل �ع��ام احل � ��ايل ه ��ي  1.5%هذا
ال�ت�ح���س�ين يف امل ��ؤ� �ش��ر �سينعك�س
�إي� �ج ��اب� �اً ع �ل��ى ت��رت �ي��ب ال ��دول ��ة يف
ت�ق��اري��ر التناف�سية ال�ع��امل�ي��ة التي

تر�صد حجم الإن�ف��اق على البحث
وال �ت �ط ��وي ��ر يف ال� � � ��دول ،و�أهمها
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية وم�ؤ�شر
االبتكار العاملي .مما ير�ســخ �أ�س�س
م�ن�ظ��وم�ـ�ـ��ة ال �ب �ح �ـ �ـ��ث والتطويــر
الإماراتيــة ،وي�ساهم فــي تر�سيخ
مكانــة ال��دول�ـ�ـ��ة ك�م�ن��ارة لالبتكار
وكجهــة عامليــة رائ��دة فــي �صناعة
امل�ســتقبل ،وتعزيز االقت�صاد القائم
على املعرفة".
ومت �إع� � ��داد "الدليل" م ��ن �أج ��ل
اح �ت �� �س��اب الإن � �ف� ��اق ع �ل��ى البحث
وال�ت�ط��وي��ر يف ال�ق�ط��اع احلكومي،
ك ��دل� �ي ��ل م � �ع � �ي� ��اري متخ�ص�ص،
ب�ه��دف متكني اجل�ه��ات احلكومية
االحت � ��ادي � ��ة وامل �ح �ل �ي��ة م ��ن ر�صد
قيمة الإنفاق على �أن�شطة البحث
والتطوير ،وتوحيد �أ�سلوب جمع
ال �ب �ي��ان��ات ع �ل��ى م �� �س �ت��وى الدولة
وفقاً للمعايري الدولية ،و�سي�سهم
ت �ط �ب �ي��ق ال ��دل� �ي ��ل ع �ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة �أي���ض�اً على قيا�س ك��ل من
الإن�ف��اق وع��دد العاملني يف جمال
ال�ب�ح��ث وال �ت �ط��وي��ر وب��ذل��ك ر�سم
��ص��وره �أو� �ض��ح ملختلف القطاعات
ومت�ك�ين م�صممي ال�سيا�سات من
�إع��داد احللول املنا�سبة للتحديات
احلالية واملحتملة .يحتوي الدليل
ع �ل��ى ج��زئ�ي�ن رئ �ي �� �س�ين ،يت�ضمن

اجل � ��زء الأول � �ش ��رح �اً وتعريفاً
ل �ل �م �ف��اه �ي��م امل �ت �ع �ل �ق��ة بالبحث
والتطوير والأن���ش�ط��ة وت�صنيفها
و�أه � � ��م م� ��زاي� ��ا م �� �ش��اري��ع البحث
والتطوير ،والأمثلة التو�ضيحية
حول �أن��واع الأن�شطة و�آلية ح�ساب
ن� �ف� �ق ��ات وم � �ع� ��دل الإن � � �ف � ��اق على
ال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر ،فيما يحتوي
اجل � � � ��زء ال� � �ث � ��اين ع� �ل ��ى ملخ�ص
ل�ل��إر�� �ش ��ادات ال �� �ص��ادرة ع��ن وزارة
امل��ال �ي��ة مب��ا ين�سجم م��ع املفاهيم
وامل�صطلحات ال ��واردة يف الدليل،
وت�صنيف �أن�شطة البحث والتطوير
وف ��ق ال�ه�ي�ك��ل امل�ح��ا��س�ب��ي للجهات
االحتادية امل�سجلة يف وزارة املالية،
ووفق ت�صنيف الوظائف احلكومية
"."COFOG
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي���س�ه��م الدليل
يف رف��ع م�ستوى ال��وع��ي مبفاهيم
ال � �ب � �ح ��ث وال � �ت � �ط� ��وي� ��ر و مب ��دى
�أه�م�ي�ت��ه ،وت��وح�ي�ـ��د �أ��س��ال�ي��ب جمـع
ال�ب�ي��ان�ـ��ات ع�ل�ـ��ى م�سـتوى الدولـة
وفقـًا للمعاييـر الدولية ،وحت�سني
عملية �إع� ��داد امل�ي��زان�ي��ة و حتديد
ال � �ن � �ف � �ق� ��ات اخل� ��ا� � �ص� ��ة بالبحث
والتطوير ،وبناء ر�ؤي��ة �أف�ضل عن
الو�ضع احلايل لإنفاق الدولة على
البحث والتطوير  ،وتطوير قاعدة
البيانات الوطنية اخلا�صة بالبحث
والتطوير بحيث يتم توفري بيانات
ذات دقة وجودة عالية.
ك��ذل��ك ت�ت���ض�م��ن الآث� � ��ار املتوقعة
حت��دي��د ع��دد ال�ع��ام�ل�ين يف البحث
وال �ت �ط��وي��ر يف ال ��دول ��ة ،وتطويـر
ك�ف�ـ��اءات العامليـن فـي امل�ؤ�س�سات
احلكوميـة ب���ش��أن �إع ��داد ميزانية
ال �ب �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر واحت�ساب
االنفاق ،و ر�صد دقيق لأداء الدولة
يف  26م ��ؤ� �ش��راً ت�ن��اف���س�ي�اً �ضمن
�ستة تقارير دولية و�أهمها م�ؤ�شر
�إج � �م� ��ايل االن � �ف� ��اق ع �ل��ى البحث
والتطوير كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل.

�شباب الإمارات  :ا�ست�ضافة COP28م�صدر فخر واعتزاز ي�سطر يف �صفحات التاريخ

•• غال�سكو-وام:

�أعرب �شباب االمارات الذين �شاركوا
يف م � ��ؤمت ��ر ال � � ��دول الأط � � � ��راف يف
االتفاقية الإط��اري��ة ل�ل�أمم املتحدة
ب�ش�أن املناخ  COP26يف غال�سكو
ب��امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ع ��ن ف �خ��ره��م و
اع �ت��زازه��م ب�ع��د اع �ل�ان ا�ست�ضافة
دولة لإم��ارات يف العا�صمة �أبوظبي
م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية
الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري
املناخ " "COP28العام ، 2023
م�شريين �إىل �أن هذه احلدث ميثل
�إجن ��ازا ل��دول��ة االم� ��ارات ي�سطر يف
�صفحات التاريخ يف جمال التغيري
امل �ن��اخ��ي وم �� �ص��در ال �ه ��ام لل�شباب
والأجيال القادمة.
و�أب� ��دى ب�ط��ي امل �ه�يري وه��و طالب
م��اج���س�ت�ير يف ت�خ���ص����ص التغيري

املناخي يف جامعة"امبرييل كولج
لندن" �إع�ج��اب��ه واع �ت��زازه ب�إعالن
ا�ست�ضافة الإم��ارات للم�ؤمتر الذي
يعك�س الثقة الكبرية من دول العامل
بدولة الإمارات وي�شكل نقله نوعية
يف �إ�ست�ضافة امل��ؤمت��رات الدولية يف
جمال املناخ.
و�أ�ضاف " �شاركت يف جناح الإمارات
م��ن خ�لال �شرح الت�سل�سل الزمني
ب��اجن��ازات ال��دول��ة يف جم��ال البيئة
والتغيري املناخي منذ � 1996إىل

يومنا هذا وكل هذه االجنازات �أهلت
دول��ة الإم� ��ارات بالفوز ب�إ�ست�ضافة
م� ��ؤمت ��ر امل� �ن ��اخ  COP28وه ��ذا
االجن ��از داف��ع لنا ك�شباب ان نبذل
اجل � �ه� ��د الجن� � � ��اح م� � ��ؤمت � ��ر امل� �ن ��اخ
 COP28ال � ��ذي � �س �ي �ق��ام على
�أر�� ��ض الإمارات" .و�أع ��رب ��ت هدى
�أه� �ل ��ي ط��ال �ب��ة دك � �ت� ��وراه يف جمال
بال�ستيكيات الإلكرتونية يف جامعة
"امبرييل ك��ول��ج لندن" وع�ضوة
الوفد ال�شبابي يف جناح الإمارات يف

م��ؤمت��ر  COP26بغال�سكو عن
�سعادتها ب�إعالن ا�ست�ضافة الإمارات
للم�ؤمتر  COP28وال ��ذي كان
ل��ه الأث��ر الإي�ج��اب��ي ل��دور الإم ��ارات
يف �إي�ج��اد احل�ل��ول املبتكرة ملواجهة
التحديات يف التغيري املناخي حول
العامل وا�ستعداد الدولة ال�ستقبال
العامل حتت �سقف واحد.
و�أ�شارت �إىل ردود �أفعال زوار اجلناح
م� ��ن وف� � ��ود وخم �ت �� �ص�ي�ن يف امل �ن ��اخ
و�سعادتهم وانبهارهم مبا و�صلت �إليه

دولة الإمارات من تقدم تكنولوجي
ملواجهة التحديات للتغيري املناخي
وال ��ذي يعك�س ال�ت�ج��ارب الناجحة
التي حققتها الدولة يف هذا املجال.
وق��ال حممد �سامل العامري طالب
دك�ت��وراة يف علم اجلينات يف �إحدى
اجلامعات يف اململكة املتحدة ع�ضو
ال��وف��د ال�شبابي يف ج�ن��اح الإم ��ارات
يف م ��ؤمت��ر  COP26بغال�سكو
" ن�ح��ن ف �خ ��ورون ب �ه��ذا الإع �ل�ان
ال��ذي يعك�س الأ�س�س التي و�ضعتها

ال��دول��ة يف جم��ال التغيري املناخي
و�إي �ج��اد ح �ل��ول ل�ل�ح��د م��ن خماطر
ال �ن��اج �م��ة م� ��ن ال �ت �غ �ي�ي�ر املناخي
م ��ن خ �ل�ال اع �ل��ان جم �م��وع��ة من
امل �ب��ادرات وال�برام��ج خ�لال م�ؤمتر
 COP26وم��ن �أه�م�ه��ا م�شروع
االب�ت�ك��ار ال��زراع��ي ال��ذي يركز على
ق�ط��اع ال��زراع��ي و�أث� ��ره يف التغيري
املناخي" .وقالت حور �أهلي ع�ضوة
ال��وف��د ال�شبابي يف ج�ن��اح الإم ��ارات
يف م�ؤمتر  COP26بغال�سكو "

�أنا �سعيدة ب�إجنازات دولة الإمارات
يف جم��ال البيئة والتغيري املناخي
واع �ل�ان اال��س�ت���ض��اف��ة ل�ل�م��ؤمت��ر يف
عام  2023وفخورة مب�شاركتي يف
جناح الإمارات يف امل�ؤمتر فقد كانت
جتربة فريدة ا�ستفدت منها بكيفية
ال�ت��وا��ص��ل م��ع املخت�صني يف جمال
امل �ن ��اخ وال �ت ��ي � �س��اه �م��ت يف تطوير
م �ه��ارات��ي م ��ن ن��اح �ي��ة احل � ��وار مع
ال�شباب حول العامل" .وقالت هدى
حم �م��د امل � ��روي ط��ال �ب��ة يف جامعة

غال�سكو وع���ض��وة ال��وف��د ال�شبابي
يف ج�ن��اح دول��ة الإم� ��ارات يف م�ؤمتر
 COP26ب�غ�لا��س�ك��و� ..إن نهج
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف جمال
البيئة خري دليل على جناح م�سرية
الإم � � ��ارات يف م�ل��ف ال�ب�ي�ئ��ة واليوم
جنني ثمار هذا النجاح ب�إ�ست�ضافة
الدولة للم�ؤمتر املناخ COP28
يف ع��ام  2023وه��ذا االجن��از جاء
ب��دع��م واه �ت �م��ام وم�ت��اب�ع��ة القيادة
الر�شيدة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت " م �� �ش��ارك �ت��ي يف جناح
الإم��ارات متثلت يف عر�ض م�شاريع
الإم� � � ��ارات ل �ل��وف��ود وزوار اجلناح
وه ��ي امل �� �ش��ارك��ة الأوىل ك���ش��اب��ه يف
ح��دث عاملي بهذا احلجم و�ساهمت
مب�ساعدة زمالئي ال�شباب يف عك�س
ال�صورة الإيجابية للدولة".

�ش�ؤون الوطني االحتادي  15 ..عاما من الإجنازات واالرتقاء بالعمل الربملاين
•• �أبوظبي  -وام:

متكنت وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحت��ادي ،من خالل الدور
اال��س�ترات�ي�ج��ي وامل �ح��وري ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ل��رف��ع ك �ف��اءة وف�ع��ال�ي��ة التعاون
والتن�سيق بني احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي ،من حتقيق الكثري من
الإجنازات على مدى 15عاما ،وامل�ساهمة يف متكني املجل�س واحلكومة من
مناق�شة " "208م�شروع قانون ،ومناق�شة " "85مو�ضوعا عاما ،والإجابة
على "�"701س�ؤاال.
وقال �سعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحتادي� ،إن هذه الإجنازات تعك�س اجلهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق

ر�ؤية القيادة يف توحيد اجلهود للو�صول �إىل حكومة امل�ستقبل وخدمة املواطن
وتلبية احتياجاته وتطلعاته ،و�أ�ضاف�" :ساهمت الوزارة يف تعزيز الثقة بني
احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي ،وو�ضعت �آليات ونظم وا�ضحة للتن�سيق
بني احلكومة واملجل�س عززت من خاللها العالقة بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية.
و�أ�ضاف �سعادته �إن تعزيز التن�سيق بني احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي
يعد هدفا ا�سرتاتيجيا تعمل الوزارة على حتقيقه منذ ت�أ�سي�سها من خالل
�إط�ل�اق العديد م��ن امل �ب��ادرات التي ت�سهم يف تطوير عملية التن�سيق بني
احلكومة واملجل�س .وحتقيقا لذلك؛ حتر�ص ال��وزارة على تنظيم اللقاءات
واالجتماعات التن�سيقية واحلوارية الدورية مع الأمانة العامة للمجل�س

الوطني االحتادي لتعزيز التوا�صل بني املجل�س واحلكومة ،وتعزيز فعالية
التن�سيق بينهما ،والتغلب على التحديات وط��رح امل �ب��ادرات واالقرتاحات
لتحقيق االرتقاء الدائم بالأداء.
وحر�صت ال��وزارة �ضمن اجلهود التي تقوم بها على �إن�شاء �أجهزة ووحدات
تنظيمية لتعزيز التن�سيق ب�ين ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،ومت
تخ�صي�ص من�سقني مدربني م�ؤهلني يف جميع الوزارات لديهم قدرة عالية
على التعامل وتن�سيق املو�ضوعات املتعلقة بعمل املجل�س الوطني االحتادي،
فا�ستطاعت ال��وزارة خالل الـ� 15سنة املا�ضية �أن تخلق منظومة متكاملة
لتنظيم وتوطيد العالقة بني احلكومة واملجل�س الوطني االحتادي.
كما �أن الوزارة وخالل �أزمة كوفيد –  19حر�صت على التن�سيق مع الأمانة

العامة للمجل�س الوطني االحتادي وفق �أعلى املعايري لعقد جل�سات املجل�س
ب�شكل افرتا�ضي لي�صل عدد اجلل�سات التي مت عقدها عن بعد �إىل  7جل�سات
م��ن �أ� �ص��ل  13جل�سة مت ع�ق��ده��ا خ�ل�ال دور االن�ع�ق��اد الأول م��ن الف�صل
الت�شريعي ال�سابع ع�شر ،ومبا �ضمن ا�ستمرارية الأعمال وموا�صلة مناق�شة
الق�ضايا التي تهم املواطن و�إيجاد احللول لها.
ولعبت ال��وزارة دورا مهما يف تقريب وجهات النظر بني احلكومة واملجل�س
الوطني االحت ��ادي ،والعمل على جت�سيد ر�ؤي ��ة قيادتنا الر�شيدة يف بناء
ال�شراكات الفاعلة ب�ين احلكومة االحت��ادي��ة واملجل�س الوطني االحتادي
يف �سبيل بناء الوطن والنهو�ض به لتحقيق �أف�ضل الإجن��ازات وتبوء �أعلى
الدرجات ،مبا يحقق م�صلحة الوطن واملواطن.
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جناح مونتينيغرو يف �إك�سبو  2020دبي رحلة مثرية مع نعمة الطبيعة
•• دبي -وام:

يتيح جناح جمهورية اجلبل الأ�سود "مونتينيغرو" امل�شارك يف
�إك�سبو  2020دبي لزواره من خالل �أنظمة تقنية حديثة منها
"غابة الأ�ضواء" و"الواقع املعزز" التعرف على جمال الطبيعة
الربية للجبل الأ��س��ود ب��دءا من احلدائق الوطنية و�صوال اىل
موارده املائية و�أنظمته البيئية املتنوعة.
وق��ال دادو ديرفانوفيت�ش م���س��ؤول اجل�ن��اح يف ت�صريح لوكالة
�أنباء االمارات "وام"  "..بدعم من حكومة اجلبل الأ�سود ووزارة
التنمية االقت�صادية ن�شارك ب�إك�سبو  2020دبي " بجناح خا�ص
حت��ت ع�ن��وان " نعمة الطبيعة" م��ن �أج��ل ت�سليط ال�ضوء على
ال�ت�ن��وع الطبيعي واجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة يف �سبيل احل �ف��اظ عليه

04

لالجيال القادمة.
و�أ�ضاف " تهدف امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي اىل ت�سليط ال�ضوء
على الرتاث الثقايف متعدد االديان وعلى التنوع البيولوجي يف
اجلبل الأ�سود واجلهود املبتكرة لتحقيق التوازن بني الطبيعة
واالن�سان و�أهم ماتقدمه من �أجل التنمية االقت�صادية وعر�ض
اه��م ماتو�صلت اليه للحفاظ على البيئة لالجيال القادمة.
و�أو�ضح " حتت�ضن جمهورية اجلبل اال�سود طبيعة خالبة تقع
جنوب �شرق �أوروبا على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط وهي بالد
غنية بالرثوة النباتية واحليوانات النادرة كما متتاز طبيعتها
بخم�س عنا�صر ا�سا�سية هي "اجلبال ال�ساحلية ال�شاهقة والبحر
واالنهار والبحريات ا�ضافة اىل التنوع احليوي كما �أنها �أول دولة
بالعامل تتعهد باحلفاظ على البيئة ورعاية مواردها الطبيعية

وتعلن �أنها دولة بيئية ويف عام  1991وقع برملان اجلبل الأ�سود
اع�لان��ا �أق��ر فيه بالعالقة ب�ين الإن���س��ان والطبيعة ون����ص على
احلاجة امللحة للعمل اجلماعي من �أجل حماية البيئة .ومعروف
عن دول��ة اجلبل اال�سود ك�أحد �أك�ثر مراكز التنوع البيولوجي
يف ال�ع��امل فهي موطن لـ" "3250نوعا م��ن النباتات ومئات
من ف�صائل احليوانات البحرية والربية والتي تعي�ش وتزدهر
يف  5منتزهات وطنية خالبة و 72منطقة حممية .ودعا دادو
ديرفانوفيت�ش ال ��زوار م��ن خمتلف اجلن�سيات امل�ت��واج��دي��ن يف
�إك�سبو  2020دبي لزيارة اجلناح ال�ستك�شاف �أهم احلقبات يف
تاريخ اجلبل الأ�سود الذي تعود جذوره �إىل �آالف ال�سنني كما �أنها
فر�صة للتعرف على عامل ال�ضيافة التقليدي الذي متتاز ميتاز
به اجلبل الأ�سود.

�شهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون يف جمال جتنب االزدواج ال�ضريبي

حمدان بن حممد يلتقي �أمري موناكو يف جناح الإمارات يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

ال �ت �ق��ى � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
دب��ي ام ����س؛ الأم�ي�ر �أل�ب�رت الثاين
�أم�ي�ر م��ون��اك��و ،يف ج �ن��اح الإم � ��ارات
ب�إك�سبو  2020دبي .وجرى ،خالل
اللقاء ،ا�ستعرا�ض عدد من املوا�ضيع
ذات االه� �ت� �م ��ام امل� ��� �ش�ت�رك ،وبحث
العالقات الثنائية و�سبل تطويرها
يف � � �ض� ��وء ت � ��واف � ��ق ال � � � � ��ر�ؤى ح ��ول
متطلبات املرحلة املقبلة ،والرغبة
يف اك �ت �� �ش��اف م ��زي ��د م ��ن الفر�ص
ب�ي��ن ال � �ط� ��رف �ي�ن ،وع � �ل ��ى خمتلف
الأ�صعدة االقت�صادية واال�ستثمارية
وال�ث�ق��اف�ي��ة مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع على
ال�شعبني ال�صديقني .و�أع��رب �سم ّو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،خالل اللقاء عن ترحيبه
ب ��الأم �ي�ر �أل �ب ��رت ال� �ث ��اين وال ��وف ��د
امل� ��راف� ��ق ل� ��ه ،م �ع��رب �اً ع ��ن خال�ص
�أمنياته لإم��ارة موناكو ،مبزيد من

التقدم واالزده� ��ار ،و�أن ت�ك��ون هذه
ال� ��زي� ��ارة م �ق��دم��ة مل��رح �ل��ة جديدة
من التعاون الب ّناء بني البلدين يف
�شتى ال�ق�ط��اع��ات امل�ستقبلية حمل
االهتمام امل�شرتك .من جانبه� ،أكد
الأمري �ألربت الثاين ،تقدير بالده

الكامل لنه�ضة التطوير ال�شاملة
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا دول ��ة الإم � � ��ارات يف
خمتلف امل�ج��االت ،وال�ن�م��وذج امللهم
ال� � ��ذي ت �ت �ب �ع��ه يف ت��ر� �س �ي��خ �أ�س�س
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة م��ع الرتكيز
على ق�ط��اع��ات حيوية متثل ركائز

ل�صنع امل�ستقبل ،الف�ت�اً �إىل �أهمية
اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثنائية
ال�ت��ي ي��وف��ره��ا �إك�سبو  2020دبي
من �أجل حتقيق الأهداف الإمنائية
ال�ع��امل�ي��ة وت �ع��زي��ز اال� �س �ت��دام��ة ،مبا
ي�سهم يف بناء م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث

رخ��اء جلميع �شعوب العامل .و�شهد
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،و�أم�ي��ر موناكو
توقيع اتفاقية بني دول��ة الإمارات
العربية املتحدة و�إم��ارة موناكو ،يف
جم��ال جتنب االزدواج ال�ضريبي،

وقعها من اجلانب الإماراتي معايل
حم�م��د ب��ن ه ��ادي احل���س�ي�ن��ي وزير
دول��ة لل�ش�ؤون امل��ال�ي��ة ،وم��ن جانب
�إم ��ارة م��ون��اك��و ال�سيد وزي��ر مالية
موناكو� .إىل ذلك ،قام �سمو ال�شيخ
ح �م ��دان ب ��ن حم �م��د ب ��ن را� �ش ��د �آل

مكتوم ،بتفقد جناح موناكو مطلعاً
ع �ل��ى م �ك��ون��ات اجل �ن ��اح ال� ��ذي جاء
ت�صميمه م��ن "�صخرة موناكو"
ليج�سد التنوّع الكبري ال��ذي تت�سم
به الإمارة مب�شاريعها ومقدراتها.
كما تعرف �سموه على الأوجه املتعددة

ال�ت��ي تتميز بها �إم ��ارة موناكو من
خ�صائ�ص ومهن و�أن�شطة متنوعة،
وال�ت��ي ت�سعى م��ن خالله التعريف
مب�ج�ت�م�ع�ه��ا وم�ل�ام��ح م��ن هويتها
الوطنية والثقافية والبيئية� ،إ�ضافة
�إىل خ�برت �ه��ا ال��وا� �س �ع��ة يف جمال
التعليم ،والبناء ،والعلوم ،وتوليد
ال �ط��اق��ة وغ�ي�ره��ا م��ن القطاعات
احليوية.
ح�ضر اللقاء واجلولة �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل
م�ك�ت��وم ،وم �ع��ايل حم�م��د ب��ن هادي
احل���س�ي�ن��ي وزي ��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة وم �ع��ايل رمي ب�ن��ت �إبراهيم
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون
ال� ��دويل وامل ��دي ��رة ال�ع��ام��ة لإك�سبو
 2020دبي ومعايل الدكتور �أحمد
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ومعايل �سارة
بنت يو�سف الأم�ي�ري وزي ��رة دولة
للتكنولوجيا املتقدمة.

ويل عهد عجمان يتفقد جناحي فيتنام وال�صني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ عمار ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ويل ع �ه��د ع �ج �م��ان �أن
رحلة التوا�صل الثقايف واحل�ضاري
بني دول العامل اجتمعت يف مكان
واحد على �أر�ض دولة االمارات من
�أجل م�ستقبل م�شرتك بينها يحقق
ف��ر��ص��ا واع ��دة لتعزيز ال�شراكات
ال��دول �ي��ة وت�ن�م�ي��ة �آف � ��اق التعاون
املثمر بني دول العامل ت�ستفيد منه
الأجيال القادمة وذلك من خالل
احلدث العاملي �إك�سبو  2020دبي
ال��ذي جمع �أك�ثر م��ن  192دولة
�إ�ضافة �إىل م�شاركة �أهم امل�ؤ�س�سات
وامل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات الدولية
ون�خ��ب امل�ب�ت�ك��ري��ن وامل �ب��دع�ين من
خمتلف �أنحاء العامل.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية
ال� �ت ��ي ق � ��ام ب �ه��ا � �س �م��وه جلناحي
ج �م �ه��وري��ة ف �ي �ت �ن��ام وجمهورية
ال� ��� �ص�ي�ن راف� � �ق � ��ه ف �ي �ه ��ا ال�شيخ
ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ح�م�ي��د النعيمي
رئ�ي����س دائ ��رة التنمية ال�سياحية
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط
وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي
ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي
مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني
و� �س �ع��ادة ي��و��س��ف حم�م��د النعيمي
م ��دي ��ر ع� ��ام دائ � � ��رة الت�شريفات

وال� ��� �ض� �ي ��اف ��ة وع � � � ��دد م � ��ن ك �ب ��ار
امل�س�ؤولني.
وب ��د�أ ��س�م��وه وم��راف �ق��وه جولتهم
ال �ت �ف �ق��دي��ة يف ج� �ن ��اح جمهورية
ف�ي�ت�ن��ام وال �ت��ى ت�سعى لالن�ضمام
�إىل ��ص��ان�ع��ي ال�ت�غ�ي�ير الآخ ��ري ��ن
يف م �ن �ط �ق��ة "الفر�ص واط� �ل ��ع
�سموه م��ن القائمني على اجلناح
ال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة ف �ي �ت �ن ��ام خللق
م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
و�أ�ستمع �سموه خالل اجلولة �إىل
�شرح واف ح��ول م��ا كانت عليه يف
امل��ا��ض��ي وم��ا ت�سعى ال�ي��ه لت�شكيل
امل�ستقبل م��ع ت��اري�خ�ه��ا كمفرتق
طرق للثقافة والتجارة و�أ�صبحت

االن �أك �ث�ر ا� �س �ت �ع��دادا الحت�ضان
ال �ت �ع��اون وال �ت��وا� �ص��ل ع �ل��ى نطاق
عاملي.
ويروي جناح فيتنام ق�صة �أمة ذات
ت ��راث غ�ن��ي وم �ل��يء بالإمكانيات
وال� �ف ��ر� ��ص وال �ث �ق��اف��ة الناب�ضة
ب ��احل� �ي ��اة وامل � �ن� ��اظ� ��ر الطبيعية
اجل�م�ي�ل��ة وال �ن �م��و امل��ذه��ل وال ��ذي
ظهر جليا على ما يت�ضمنه جناح
فيتنام يف اك�سبو  2020دبي.
و�أك��د امل�س�ؤولون ل�سموه �أن هناك
يف فيتنام ما هو �أكرث من ال�صورة
التقليدية حلقول الأرز والقبعات
امل�خ��روط�ي��ة و�ستجد دول ��ة مليئة
بالطاقة واحلركة ت�شعر به و�سط

ال�ط�ن�ين وال�ن���ش��اط و� �س�ترى ذلك
يف ال �ط��ري �ق��ة ال� �ت ��ي ي ��رح ��ب بها
الفيتناميون بالزائرين ويظهرون
لك بفخر ثقافتهم.
و�أع��رب �سموه عن �سعادته بزيارة
ج �ن��اح ف�ي�ت�ن��ام وال� ��ذي ي�ح��اك��ي كل
م�ن��اح��ي احل �ي��اة ه�ن��اك م��ن خالل
م��ا متيز ب��ه م��ن ع��رو���ض ومنوذج
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة وامل �ت ��وازن ��ة
..م � ��ؤك� ��داً �أن ج��ول �ت��ه يف اجلناح
ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي ��س�ت�ب�ق��ى يف ال ��ذاك ��رة
وال تن�سى من خ�لال ما �شاهدناه
م��ن م�ع��رو��ض��ات وم�ع�ل��وم��ات حول
�شعبها وطبيعتها البكر واجتاهات
التنمية ح�ي��ث مي��زج اجل �ن��اح بني

ال �ع �ن��ا� �ص��ر ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة وامل ��راج ��ع
املعا�صرة وعرو�ض فنية تقليدية
فريدة وق�ص�ص وما تتمتع به من
اماكن �سياحية.
بعد ذل��ك انتقل �سموه ومرافقوه
�إىل ج� �ن ��اح ج� �م� �ه ��وري ��ة ال�صني
ال�شعبية يف معر�ض �إك�سبو 2020
دبي وتفقد كافة اق�سامه وا�ستمع
من القائمني عليه �إىل معلومات
ح��ول امل�شاركة ال�صينية املتميزة
��ض�م��ن ج�ن��اح�ه��ا امل �ق��ام حت��ت ا�سم
"نور ال�صني" يف منطقة الفر�ص
وع �ل��ى م �� �س��اح��ة تتجاوز4500
مرت مربع ويعد من �أكرب �أجنحة
"اك�سبو  2020دبي" ويتميز

ت�صميمه ب��امل��زج ب�ي�ن الثقافتني
ال�صينية والغربية.
واط �ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى �أه ��م م��ا يركز
حمتواه من ثقافة �صينية عريقة
يف �ضوء ح�ضارتها التي تعد �أقدم
ح �� �ض��ارات ال� �ع ��امل ودور ال�صني
ك ��إح��دى �أه ��م ال� ��دول ال ��رائ ��دة يف
جم��ال التكنولوجيا وال�صناعات
املتطورة وعلى �أهم االبتكارات التي
تقدمها ال�صني من خالل اجلناح
وال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى �أب ��رز التقنيات
العاملية والتي �ستكون م�س�ؤولة عن
ت�شكيل م�لام��ح امل�ستقبل ال�سيما
فيما يتعلق با�ستك�شاف الف�ضاء
و�شبكات اجليل اخلام�س واحلياة

ال��ذك �ي��ة وال� ��ذك� ��اء اال�صطناعي
وال �� �س �ف��ر ال ��ذك ��ي وك ��ذل ��ك حلول
النقل املتطورة مثل املركبات ذاتية
التحكم وال�سكك احلديدية عالية
ال�سرعة.
ويتميز اجلناح بدجمه بني ثقافة
ال�صني العميقة وتاريخها الطويل
ب� ��أ�� �س� �ل ��وب م� �ب ��دع م� ��ع التقنيات
احل��دي �ث��ة ..وا� �س �ت �م��ع � �س �م��وه �إىل
�شرح حول مكونات اجلناح ال�صيني
املقام حتت �شعار "بناء جمتمع ذي
م���س�ت�ق�ب��ل م �� �ش�ترك ل�ل�ب���ش��ري��ة -
االبتكار والفر�ص".
و��ش��اه��د ��س�م��وه ال��روب��وت "يويو"
ال � ��ذي مت ت���ص�م�ي�م��ه ع �ل��ى هيئة

حيوان باندا الذي تعتربه ال�صني
م ��ن ك �ن��وزه��ا ال��وط �ن �ي��ة وذل� ��ك يف
م�ن�ط�ق��ة ال �ع��ر���ض الإيكولوجي
الذكي وهو اخرتاع يجمع بني قيم
ال�صداقة وال�سالم والتكنولوجيا
ب�غ�ي��ة ت �ق��دمي ال �ث �ق��اف��ة ال�صينية
التقليدية ب�أ�سلوب ع�صري متطور
ي�ج�م��ع ب�ي�ن الأ� �ص��ال��ة واملعا�صرة
وامل�ستقبل.
و�أك� � ��د � �س �م��وه خ �ل�ال ح� � ��واره من
امل�س�ؤولني عن اجلناح �أن االمارات
وال�صني تربطهما عالقات طيبة
وت� �ع ��اون يف جم� ��االت م �ت �ع��ددة يف
�ضوء الروابط القوية التي جتمع
بينهما كما ت�شمل �آف ��اق التعاون
الثنائي امل�ج��االت امل�ستقبلية مثل
التكنولوجيا امل�ت�ط��ورة واحللول
الذكية.
و�أب��دى �سموه �إعجابه مبا �شاهده
م ��ن �أف � �ك ��ار واب� �ت� �ك ��ارات تقدمها
ال � �� � �ص �ي�ن م � ��ن خ� �ل ��ال امل� �ع ��ر� ��ض
وت �ق��دي��ره ال �ك��ام��ل ل �ل��دور الرائد
ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ال���ص�ين يف جمال
��ص�ن��اع��ة امل���س�ت�ق�ب��ل ان �ط�لاق �اً من
عمق ثقافة عريقة وح���ض��ارة لها
ثقلها وم�ك��ان�ت�ه��ا ..م �ع��رب��ا كذلك
ع��ن ��س�ع��ادت��ه مب��ا اح �ت��واه اجلناح
ال���ص�ي�ن��ي خ��ا� �ص��ة ع��ر���ض مالمح
الرتاث املعماري لل�صني وتاريخها
العريق ونه�ضتها وح�ضارتها و�أبرز
املعامل التاريخية.

جمل�س الإمارات للتوازن ينظم جل�سة م�ستقبل املر�أة يف العمل الربملاين يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

نظم جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني يف جناح املر�أة ب�إك�سبو 2020
دبي جل�سة حوارية بعنوان "م�ستقبل املر�أة يف العمل الربملاين" تهدف لتعزيز
ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية لدى املر�أة الإماراتية وت�سلط ال�ضوء على الر�ؤى
والآفاق امل�ستقبلية مل�شاركة املر�أة يف العمل الربملاين.
حتدث يف اجلل�سة �سعادة ناعمة املن�صوري ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي
و�سعادة عفراء بن هندي ع�ضو املجل�س الوطني االحت��ادي و�أدارت النقا�ش
�سعادة �شم�سة �صالح الأمني العام ملجل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.
وناق�شت اجلل�سة كيفية تنمية الوعي ال�سيا�سي وتعزيز ثقافة امل�شاركة يف
العمل الربملاين باعتبارها م�س�ؤولية وطنية تقع على عاتق جميع امل�ؤ�س�سات
وال تقت�صر على جهة بعينها حيث تبد�أ من مقاعد الدرا�سة وتت�سع لت�شمل
خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين و�صو ًال لو�سائل الإعالم والدور الذي تلعبه
يف ت�شكيل الوعي ال�سيا�سي لأبناء وبنات الإمارات.
وا�ستهلت �سعادة �شم�سة �صالح الأم�ين العام ملجل�س الإم��ارات للتوازن بني
اجلن�سني اجلل�سة بالت�أكيد على املكت�سبات التي تحُ ققها املر�أة الإماراتية يوماً
بعد يوم يف العديد من امللفات وامل�ؤ�شرات الهامة وتوجهت �سعادتها بالتهنئة
للقيادة الر�شيدة و�إىل �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" و�إىل حرم �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة �سمو ال�شيخة
منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�سة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني
اجلن�سني رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة على �إحراز دولة الإمارات للمركز الأول

�إقليمياً والــ  24عامليا يف م�ؤ�شر "املر�أة وال�سالم والأمن" لعام .2021
وقالت �سعادتها �إن هذا امل�ؤ�شر الذي ي�صدر عن معهد "جورجتاون للمر�أة
وال�سالم والأمن" ومركز "بريو للجندر وال�سالم والأمن" يعتمد يف حتليله
لو�ضع املر�أة على ثالثة �أبعاد منها بُعد الإدماج الذي يرتبط بدوره بعوامل
"التعليم التمثيل الربملاين الإدم��اج امل��ايل التوظيف وا�ستخدام الهاتف
املحمول".
و�أ�ضافت �إن دولة الإمارات جاءت �ضمن نف�س امل�ؤ�شر من بني  16دولة زادت
فيها ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملان بن�سبة  10باملائه على الأقل م�شري ًة �إىل
ال��ر�ؤي��ة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" التي ا�ست�شرفت امل�ستقبل وحققت ال��ري��ادة يف جمال
التناف�سية العاملية وذلك من خالل القرار الذي �أ�صدره �سموه يف 2019
القا�ضي برفع ن�سبة متثيل املر�أة الإماراتية يف املجل�س الوطني االحتادي �إىل
 50باملائه .من جانبها �أكدت �سعادة ناعمة املن�صوري ع�ضو املجل�س الوطني
االحتادي خالل اجلل�سة �أهمية تنمية الوعي ال�سيا�سي وتعزيز امل�شاركة يف
العمل الربملاين لكافة �أفراد املجتمع وخا�صة املر�أة �سوا ًء من خالل ممار�سة
حقها يف الإنتخاب �أو يف الرت�شح لتب�ؤ مقعد يف املجل�س الوطني االحتادي �إن
وجدت يف نف�سها الكفاءة والقدرات املطلوبة ملمار�سة هذا النوع من العمل
...م�شرية �إىل �أن العمل الربملاين يتطلب قدرات ا�ستثنائية يجب �أن تكفل
جت�سيد ومتثيل طموحات و�آمال ال�شعب الإمارات.
وقالت �إن دعم ورعاية القيادة الر�شيدة و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
ل�ل�م��ر�أة الإم��ارات �ي��ة يف خمتلف امل �ج��االت يج�سد الإمي ��ان ال�ك��ام��ل بقدرات
و�إم �ك��ان��ات امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة خا�صة يف العمل ال�برمل��اين م��ا جعلها تتبو�ؤ
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية و�أ�صبحت الدولة منوذج ملهم يف متكني املجتمع

من خالل امل��ر�أة من خالل �إ�شراكها يف عملية وم�سرية التنمية امل�ستدامة
التي ت�شهدها الإمارات.
و�أ�ضافت �إن �أهم ما ت�ضيفه امل��ر�أة للعمل الربملاين هو التنوع واملقدرة على
عك�س واق��ع املجتمع ال �سيما واق��ع امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة م�شري ًة �إىل �أن املر�أة
الإم��ارات�ي��ة حققت �إجن��ازات كبرية يف العمل الربملاين منها �شغلها ملن�صب
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي لتكون بذلك املرة الأوىل عربياً الذي تتوىل
فيه املر�أة رئا�سة الربملان هذا بالإ�ضافة ل�شغلها من�صب نائب رئي�س املجل�س
ورئا�سة العديد من اللجان.
ولفتت �إىل �أن قرار رئي�س الدولة رقم  /1/لعام  2019اخلا�ص برفع ن�سبة
متثيل امل��ر�أة يف املجل�س الوطني االحت��ادي �إىل  50باملائه مبثابة املحطة
الفارقة يف م�سرية متكني املر�أة وتعزيز م�ساهمتها يف عملية �صنع القرار.
وقالت �سعادة عفراء بن هندي �أن تعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف العمل الربملاين
يجب �أن ي�شتمل على خطط تت�ضمن �إع��داد ك��وادر وطنية م�ؤهلة خلو�ض
جمال العمل الربملاين ل�ضمان �أدوار �أكرث فاعلية حتت قبة املجل�س الوطني
االحت��ادي ...م�ضيفة �أن الإم��ارات ت�شكل منوذجاً عاملياً يف الثقة مبقدرات
امل��ر�أة حيث �أن قرار متثيلها بن�سبة  50باملائه كان قرارا مثاليا �شكل دعما
غري م�سبوق للمر�أة يف جمال العمل الربملاين كما �أنه يعزز مبد�أ التوازن بن
اجلن�سني وتكاف�ؤ الفر�ص يف مواقع �صنع القرار ك�أولوية وطنية.
و�أك ��دت �سعادتها �أن امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة ال�ي��وم لديها فر�ص �أك�ثر م��ن كونها
حت��دي��ات وعليها �أن ت�ع��رف كيف ت�ستقل ه��ذه ال�ف��ر���ص بال�شكل ال�صحيح
م�شرية �إىل �أن التحديات احلقيقية يف العمل الربملاين تتمثل يف االلتزام
بالدقة وال�صدق والأمانة يف نقل املعلومة.
وذك��رت �أن �أع�ضاء املجل�س الوطني االحت��ادي يقع على عاتقهم �أي�ضاَ ن�شر

ثقافة امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل عر�ض جتاربهم وم�شاركتها خا�صة مع
الأجيال ال�صاعدة داعي ًة لأن يتم ت�ضمينها �ضمن املناهج الدرا�سية خللق
جيل واعي بدور و�أهمية العمل الربملاين ..الفته �إىل �أن هي ثقافة حتتاج
لت�ضافر جهود جمع امل�ؤ�س�سات واجلهات واالفراد.
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" �أ�صدر قرارا يف  2019برفع ن�سبة متثيل املر�أة الإماراتية يف املجل�س
الوطني االحتادي �إىل  50باملائه يف خطوة حققت التمكني الكامل للمر�أة
الإماراتية و�أكدت على دورها الريادي وامل�ؤثر يف كل القطاعات احليوية يف
الدولة.
وو�ضعت توجيهات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة دول��ة الإم��ارات يف املراكز
املتقدمة على م�ستوى ال�ع��امل م��ن حيث متثيل امل ��ر�أة يف ال�برمل��ان وبذلك
حتقق املر�أة الإماراتية يف زمن قيا�سي ما حققته مثيالتها يف العامل يف عقود
طويلة .وبح�سب تقرير االحتاد الربملاين الدويل لعام  2021ت�صدرت دولة
الإم��ارات امل�ستوى العربي يف ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها امل��ر�أة يف الربملانات
الوطنية حيث تعد دول��ة الإم��ارات من بني �أرب��ع دول على م�ستوى العامل
الأكرث متثي ً
ال للن�ساء يف الربملان.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن الإمارات تقع يف املرتبة الثالثة عامليا بالن�سبة لتمثيل
املر�أة يف الربملان من بني  192برملانا دوليا مت ت�صنيفها وفق ن�سبة م�شاركة
املر�أة للعام 2021كما ح�صلت الدولة على املركز الأول عربيا يف متثيل املر�أة
يف مراكز �صنع القرار واملنا�صب العليا وفق تقرير منظمة جمل�س العالقات
اخلارجية للعام  2021ووفق بيانات التقرير فقد �شغلت املر�أة الإماراتية يف
املنا�صب الوزارية  27باملائه وبلغت يف املنا�صب الت�شريعية العليا  50باملائه
ويف درجة التكاف�ؤ ال�سيا�سي  49باملائه.
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•• �أبوظبي-وام:

�أك��د خ�براء يف م�ست�شفى الأم��ري�ك��ي كليفالند كلينك �أن التمارين
الريا�ضية تقدم فوائد مذهلة ملر�ضى ال�سكري م�شريين �إىل �أنها قد منافعها وم�ق��دار ال��وق��ت ال��ذي يلزم ملمار�ستها وذل��ك ع�شية �إحياء
ت�ؤدي �إىل خف�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم وحتى تقليل احلاجة �إىل العامل لليوم العاملي لل�سكري املوافق ليوم  14نوفمرب.
الإن�سولني.
وقالت كوتي �إن مر�ضى ال�سكري يجب �أن يحاولوا التعود على القيام
ودع��ا اخل�براء يف الوقت نف�سه �إىل ��ض��رورة اهتمام املر�ضى باتخاذ بالتمارين التالية بانتظام ..م�ؤكدة �أنها �سوف متنحهم �أق�صى املنافع
احتياطات �سالمة �إ�ضافية عند ممار�سة التمارين الريا�ضية ..ومن وت�ساعدهم على التحكّم باملر�ض.
املعروف �أن ممار�سة التمارين مهمة للأ�شخا�ص امل�صابني بال�سكري و�أ�ضافت �أنها متارين ي�سهل �إدراجها يف الربنامج اليومي للمري�ض
بل �إن املعاهد الوطنية لل�صحة يف الواليات املتحدة تو�صي مبمار�سة ..م �� �ش�يرة �إىل �أن �أف���ض��ل مت��ري��ن ه��و ال ��ذي ي�ستمتع ب��ه ال�شخ�ص
التمارين الهوائية ملدة  150دقيقة كل �أ�سبوع.
وميار�سه ب�أمان "امل�شي" ميكن لأي �شخ�ص ممار�سة امل�شي يف �أي مكان
ال�سكري
مر�ضى
لرعاية
وحددت املمر�ضتان املخت�صتان واملعتمدتان
ً
ً
تقريبا لذا يظل هذا التمرين الأكرث �شيوعا واملو�صى به ب�شدة ملر�ضى
من
خم�سة
هاري�س
أندريا
�
و
وتعليمهم لدى كليفالند كلينك �سو كوتي
ال�سكري.
�أف�ضل التمارين التي ينبغي ملري�ض ال�سكري ممار�ستها مو�ضحتني و ُي�ع��د ق�ضاء  30دقيقة يف امل�شي ال�سريع خم�س م��رات ك��ل �أ�سبوع

طريقة مم�ت��ازة ل��زي��ادة الن�شاط ال�ب��دين ومي�ك��ن تق�سيم امل�شي �إىل
ح�ص�ص مدتها  10دقائق ُت ��ؤ ّدى ثالث م��رات يف اليوم ..والتمرين
ال�صيني "تاي ت�شي" وي �ق��وم ه��ذا التمرين على ح��رك��ات ج�سدية
بطيئة و�سل�سة لإرخ��اء العقل واجل�سم بح�سب اخلرباء وقد �أظهرت
الدرا�سات �أن �أولئك الذين �أكملوا جل�سات "تاي ت�شي" �أظهروا حت�سناً
ملحوظاً يف التحكّم بن�سبة ال�سكر يف ال��دم ،و�أف��ادوا بزيادة احليوية
والطاقة وال�صحة العقلية ا�ضافة اىل "اليوغا" وتت�ضمن حركات
�سل�سة تبني املرونة والقوة والتوازن و ُتع ّد مفيدة للأ�شخا�ص الذين
يعانون متنوعة من احلاالت املزمنة كمر�ض ال�سكري وتقلل اليوغا
من التوتر وتحُ ّ�سن وظيفة الأع�صاب ما ي�ؤدي �إىل زيادة حالة ال�صحة
العقلية ورفع م�ستوى العافية ..و"ال�سباحة" مت ّد و ُترخي ال�سباحة

ً
�ضغطا على املفا�صل ما ُيع ّد �أم ًرا
الع�ضالت يف الوقت الذي ال ُت�سبب
جيدًا ملر�ضى ال�سكري بح�سب اخلبريتني.
وتظهر الدرا�سات �أن ال�سباحة تحُ ّ�سن م�ستويات الكولي�سرتول يف
الدم وحترق ال�سعرات احلرارية وتقلل من م�ستويات التوتر ال�سيما
ل��دى امل�صابني بال�سكري �أو املعر�ضني خلطر الإ�صابة به وتو�صي
أقل يف الأ�سبوع ملا ال ّ
اخلبريتان بال�سباحة ثالث مرات على ال ّ
يقل عن
 10دقائق يف املرة الواحدة وزيادة مدّة التمرين تدريج ًيا لتحقيق
�أق�صى ا�ستفادة من ال�سباحة لكنهما ن�صحتا املر�ضى ب�إعالم املنقذين
ب�أنهم م�صابون بال�سكري قبل الدخول �إىل امل�سبح.
ون�صحت اخل�ب�يرت��ان مري�ض ال�سكري بالتحدث �إىل طبيبه قبل
ال�شروع يف ممار�سة �أي مترين للت�أ ّكد من �أن التمرين الذي يختارونه
�آمن ومنا�سب لنوع �إ�صابتهم باملر�ض ..كما ن�صحتا املر�ضى ب�أن يبد�أوا
ممار�سة التمارين ببطء خا�صة يف احلاالت التي يكون فيها مر�ضى
ال�سكري خاملني بدنياً لفرتة من الوقت.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل م�س�ؤولني �أمريكيني

Sunday

05

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل
بريت ماكغورك من�سق جمل�س الأمن القومي الأمريكي ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
وروبرت مايل املبعوث الأمريكي اخلا�ص لإيران.
وبحث �سموه مع امل�س�ؤولني الأمريكيني العالقات اال�سرتاتيجية الرا�سخة
بني دول��ة الإم��ارات وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ال�صديقة وال�سبل الكفيلة
بتعزيزها وتنمية ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك يف امل �ج��االت ك��اف��ة مب��ا ي�خ��دم امل�صالح
للم�شرتكة للبلدين.
كما ناق�ش �سموه وب��ري��ت م��اك�غ��ورك وروب ��رت م��ايل الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أك ��د �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان خ�لال ال�ل�ق��اء على العالقات
اال�سرتاتيجية والتاريخية الرا�سخة بني دول��ة الإم ��ارات وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية واحلر�ص امل�ستمر على تطويرها وتنمية �آفاق التعاون يف املجاالت
كافة م�شريا �إىل العمل امل�شرتك بني البلدين من �أج��ل �إر��س��اء دعائم الأمن
واال�ستقرار وال�سالم والتنمية يف املنطقة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية موريتانيا عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �سلوفاكيا
•• دبي-وام:

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
الدويل معايل �إ�سماعيل ولد ال�شيخ
�أحمد وزير خارجية موريتانيا.
وج � � ��رى خ� �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء  -ال� ��ذي
ع �ق��د يف دب � ��ي  -ب �ح��ث العالقات
الثنائية و�أوج ��ه ال�ت�ع��اون امل�شرتك
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين �إ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض ع��دد م��ن الق�ضايا
الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات االهتمام
امل�شرتك.
ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان مب�ع��ايل وزي��ر اخلارجية
املوريتاين  ..م�ؤكدا على العالقات
املتميزة ال�ت��ي جتمع ب�ين البلدين
ال�شقيقني واحلر�ص على تعزيزها
وتنميتها يف خمتلف املجاالت.

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون
الدويل معايل �إيفان كورت�شوك وزير
خارجية جمهورية �سلوفاكيا.
ومت خالل اللقاء  -الذي عقد يف دبي
 بحث العالقات الثنائية بني دولةالإمارات وجمهورية �سلوفاكيا و�سبل
تعزيزها وتطوير م�سارات التعاون
امل�شرتك يف املجاالت كافة.
ك �م ��ا مت ا� �س �ت �ع ��را� ��ض م�ستجدات
الأو��ض��اع على ال�ساحتني الإقليمية
وال��دول �ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ع��دد من
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ورح � ��ب � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل بن و�سلوفاكيا وحتظى بدعم واهتمام
زاي��د �آل نهيان ب��زي��ارة معايل �إيفان من قيادتي البلدين ال�صديقني.
كورت�شوك م�شيدا بعالقات ال�صداقة و�أ� � �ش� ��ار � �س �م��وه �إىل احل ��ر� ��ص على
والتعاون التي تربط دولة الإمارات دف� ��ع �آف � ��اق ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك مع

م��ن ج��ان�ب��ه ع�بر م �ع��ايل �إ�سماعيل دول ��ة الإم� � ��ارات يف امل �ج��االت كافة م�ؤمتر الدول الأطراف يف االتفاقية
ول��د ال�شيخ �أحمد عن تطلع بالده متوجها بالتهنئة �إىل دولة الإمارات الإطارية للأمم املتحدة ب�ش�أن تغري
�إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك مع مب �ن��ا� �س �ب��ة اخ �ت �ي��اره��ا ال�ست�ضافة املناخ " "COP28عام .2023

ا�ست�شاري ال�شارقة يقر تو�صياته ب�ش�أن
�سيا�سة دائرة املوارد الب�شرية
•• ال�شارقة -وام:

وجه املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة من خالل
م�شروع تو�صياته ب�ش�أن دائرة �سيا�سة املوارد الب�شرية
بال�شارقة والتي �أقرها مبزيد من امل�سرعات الالزمة
يف عمليات و�إج� ��راءات الإح�ل�ال وال�ت��وط�ين يف دوائر
وهيئات حكومة ال�شارقة كما طالب بت�شجيع القطاع
اخل��ا���ص يف ت��وظ�ي��ف امل��واط �ن�ين وا��س�ت�ي�ع��اب�ه��م �ضمن
القوى العاملة.
جاء ذلك خالل اجلل�سة الثالثة للمجل�س اال�ست�شاري
لإم��ارة ال�شارقة التي عقدها �أم�س قبل الأول �ضمن
�أع�م��ال��ه ل ��دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال�ث��ال��ث م��ن الف�صل

الت�شريعي العا�شر مبقره برئا�سة �سعادة علي ميحد
ال�سويدي رئي�س املجل�س.
وناق�ش �أع�ضاء املجل�س بنود التو�صيات وتناولوا عدداً
من الأطروحات املهمة التي ت�ضمنتها التو�صيات ومنها
الدعوة للعمل اجلزئي للإناث ودعم اجلهود املبذولة
جتاه ملف التوظيف ال�ستيعاب الباحثني عن عمل مع
و�ضع خطط للتوطني للوظائف التخ�ص�صية واملهنية
والفنية وت�شجيع القطاع اخل��ا���ص على ال�ستقطاب
امل��واط �ن�ين وال �ع �م��ل يف ك��اف��ة جم��االت��ه وغ�ي�ره��ا من
التو�صيات التي تناولها الأع�ضاء.
ويف ختام مناق�شات الأع�ضاء �أق��روا تو�صياتهم ب�ش�أن
مناق�شة �سيا�سة دائرة املوارد الب�شرية.

�سلوفاكيا يف املجاالت كافة وذلك مبا
يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال �� �ص��دي �ق�ين وي� �ع ��ود ب ��اخل�ي�ر على
�شعبيهما .م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��اد �إيفان

كورت�شوك وزي��ر خارجية �سلوفاكيا
بالعالقات املتميزة مع دولة الإمارات
م�ؤكدا تطلع ب�لاده �إىل تعزيزها يف
املجاالت كافة.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية �سلطنة عمان
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال��دويل معايل ال�سيد بدر بن حمد
بن حمود البو�سعيدي وزير خارجية
�سلطنة عمان ال�شقيقة.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات
الأخ ��وي ��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة الرا�سخة
بني دول��ة الإم ��ارات و�سلطنة عمان
و�سبل تعزيز �أطر التعاون امل�شرتك
يف املجاالت كافة مبا يحقق امل�صالح
امل �� �ش�ت�رك��ة ل �ل �ب �ل��دي��ن ال�شقيقني
وي�ع��ود باخلري على �شعبيهما .كما
ا� �س �ت �ع��ر���ض � �س �م��وه وم� �ع ��ايل وزي ��ر ال�ق���ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�شرتك
خ��ارج�ي��ة �سلطنة ع �م��ان ع ��ددا من وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.

و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
نهيان خالل اللقاء عمق العالقات

تعزيز وتنمية �آفاق التعاون امل�شرتك
يف املجاالت كافة .وع�بر �سموه عن
متنياته ل�سلطنة ع�م��ان ال�شقيقة
دوام التقدم واالزده ��ار حتت قيادة
ج�لال��ة ال���س�ل�ط��ان هيثم ب��ن طارق
ب��ن تيمور �آل �سعيد �سلطان عمان
ال�شقيقة.
م��ن جانبه �أك��د م�ع��ايل ال�سيد بدر
ب��ن ح �م��د ب��ن ح �م��ود البو�سعيدي
علي ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة الرا�سخة
ال�ت��ي جتمع ب�ين البلدين متوجها
بالتهنئة �إىل �سموه مبنا�سبة اختيار
دول��ة الإم ��ارات ال�ست�ضافة م�ؤمتر
الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الأخوية بني دولة الإمارات و�سلطنة الإط��اري��ة ب���ش��أن تغري امل�ن��اخ "كوب
ع �م��ان وق�ي��ادت�ه�م��ا واحل��ر���ص على  "28عام .2023

اللجنة العليا املنظمة للكوجنر�س العاملي للإعالم تعقد اجتماعها الأول
•• �أبوظبي-وام:

ع � �ق� ��دت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي ��ا املنظمة
ل� �ل� �ك ��وجن ��ر� ��س ال � �ع� ��امل� ��ي ل �ل ��إع �ل��ام
اج�ت�م��اع�ه��ا الأول يف م��رك��ز �أبوظبي
الوطني للمعار�ض من �أج��ل مناق�شة
م �ه��ام ال �ل �ج��ان امل�ع�ن�ي��ة بالكوجنر�س
ال�ع��امل��ي لل��إع�ل�ام وال� ��ذي ي �ق��ام حتت
رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وتنظمه �شركة
�أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك"
بتعاون ا�سرتاتيجي م��ع وك��ال��ة �أنباء
الإمارات "وام" يف العا�صمة �أبوظبي
خ �ل��ال ال � �ف �ت�رة م� ��ن � 15إىل 17
نوفمرب .2022
وتناول االجتماع  -الذي عقد برئا�سة
��س�ع��ادة حممد ج�لال الري�سي مدير
عام وكالة �أنباء الإمارات /وام /رئي�س
ال�ل�ج�ن��ة ،وب�ح���ض��ور �أع �� �ض��اء اللجنة
املنظمة العليا واللجان الفرعية� ،أدوار
وم �ه��ام ال�ل�ج��ان املعنية بالكوجنر�س
ب�ك��ل دق ��ة م��ن �أج ��ل اخل� ��روج ب��ه على
�أكمل وجه وليكون معربا عن النه�ضة
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات
وال �ت��ي انعك�ست ب��دوره��ا ع�ل��ى تطور

وازدهار قطاع الإعالم وتعظيم �أدواره
خ��دم��ة ل �ل��وط��ن وق �� �ض��اي��اه وتعزيزا
مل �� �س�يرت��ه ال ��رائ ��دة وذل� ��ك يف خطوة
تن�سجم م��ع ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وتطلعاتها للخم�سني عاماً املقبلة �إىل
جانب م�ستهدفات الكوجنر�س التي
�سرتكز يف جوهرها على دعم ال�شركات
ال��رائ��دة وامل�ب�ت�ك��رة يف دول��ة الإم ��ارات
وم�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمال
�أفريقيا والإ�سهام يف ا�ستقطاب ُنخبة
من امل�ؤ�س�سات وال��وك��االت الإعالمية
العاملية �إىل دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة والتي جنحت يف تطوير قطاع
�إع�لام��ي م�ت�ط��ور يت�صدر امل�شهدين وي �ه��دف ال�ك��وجن��ر���س ال ��ذي تتمحور
الإقليمي والعاملي.
ُن �� �س �خ �ت��ه الأوىل ح � ��ول التوا�صل
العلمية
اللجنة
�دت
م��ن جانبها ع�ق�
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يف ال �� �ش��راك��ات وات �ف��اق �ي��ات التعاون

امل�ح�ت�م�ل��ة ،ك�م��ا ��س� ُي�ن��اق����ش ع� ��دداً من
املوا�ضيع الرئي�سية �أبرزها التوا�صل
ال��رق�م��ي و�أث� ��ر ال��ذك��اء اال�صطناعي
على الإع�لام املعا�صر ودمج التقنيات
املتقدمة واالبتكار يف قطاع الإعالم.
وت� �ت ��وزع �أع� �م ��ال امل� ��ؤمت ��ر امل�صاحب
للمعر�ض على ثالثة قاعات رئي�سية
ب �ق ��درة ا��س�ت�ي�ع��اب�ي��ة �إج �م��ال �ي��ة ت�صل
� 1,000شخ�ص حيث �ست�ست�ضيف
� �س �ل �� �س �ل��ة م� ��ن احل� � � � � ��وارات وت�شهد
�إط�لاق ابتكارات جديدة وور���ش عمل
تفاعلية وجل�سات نقا�شية �إىل جانب
ت�خ���ص�ي����ص ع ��دد م��ن امل �ن��اط��ق لعقد

االج �ت �م��اع��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن خمتلف
امل �� �ش��ارك�ي�ن ع �ل��ى ه��ام ����ش الفعالية
التي �ست�ضم جمموعة من اجلل�سات
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف جم� ��االت ال�صحافة
والإذاع � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون والإن�ت�رن ��ت
وال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي وامل�ؤثرين
العامليني� ،إذ �أعلنت جمموعة وا�سعة
من �أبرز امل�ؤ�س�سات الإعالمية العاملية
مُ�شاركتها يف امل�ؤمتر واملعر�ض بهدف
ا�ستعرا�ض �أح��دث احللول التقنية يف
القطاع.
و�سي�ضم ه��ذا احل��دث العاملي منطقة
مخُ �� �ص �� �ص��ة ل �ل �ت��وا� �ص��ل ُت �ت �ي��ح لأب� ��رز

امل �� �س ��ؤول�ي�ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين ووا�ضعي
ال�سيا�سات احلكومية وخرباء الإعالم
ال � ��دويل ف��ر� �ص��ة ال �ل �ق��اء والتباحث
وحت��دي��د ال�ف��ر���ص املبتكرة والكفيلة
ب �ت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع و� �س �ي��وف��ر مركزاً
�إع�لام�ي�اً خم�ص�صاً لو�سائل الإعالم
املحلية والإقليمية والعاملية �سيتيح
ملمثليها العمل ون�شر الأخبار العاجلة
ع��ن الفعالية جلمهورها يف خمتلف
�أنحاء العامل.
وق ��ال ��س�ع��ادة حم�م��د ج�ل�ال الري�سي
م��دي��ر ع ��ام وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات /
وام�" :/إن انطالق هذا امل�ؤمتر العاملي
اال��س�ترات�ي�ج��ي ي�ع�ت�بر ُخ �ط��وة مهمة
يف �إط��ار م�ساعينا ال��رام�ي��ة لالرتقاء
ب �ق �ط��اع الإع �ل��ام يف دول� ��ة الإم � ��ارات
التي �أ�صبحت مركزاً م�ؤثراً ورئي�سياً
على م�ستوى العامل ويدعم يف الوقت
نف�سه م�سرية وجهود تطوير القطاع
على ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي والعاملي
ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وين�سجم م��ع ر�ؤية
قيادتنا الر�شيدة وتوجيهاتها ب�ش�أن
�أه �م �ي��ة ت �ط��وي��ر ق �ط��اع الإع �ل��ام من
خ�لال ا�ستقطاب ال�ك�ف��اءات العاملية،
وت�ع��زي��ز �إم�ك��ان�ي��ات ال �ك��وادر الوطنية
املتخ�ص�صة ،وطرح �أح��دث االبتكارات

امل�ساهمة يف رف��ع الأداء العام لقطاع
الإعالم العاملي ،عالو ًة على �إ�سهامه يف
اجلمع بني طيف متنوع من الأطراف
امل�ع�ن�ي��ة ،ول�ع��ب دور حم ��وري يف عقد
العديد من االتفاقات �ضمن القطاع
والإعالن عن �آخر امل�ستجدات".
من جهته ،قال حميد مطر الظاهري،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" وجمموعة ال�شركات التابعة
ل�ه��ا�" :إن �إق��ام��ة الكوجنر�س العاملي
ل�ل�إع�لام  2022يف �إم ��ارة �أبوظبي
ي�ؤكد الدور احليوي للإمارة عا�صمة
ل�ق�ط��اع �سياحة الأع �م��ال يف املنطقة
وي�ع�ك����س الأه �م �ي��ة امل �ت��زاي��دة لقطاع
�صناعة الإعالم يف الدولة الذي ي�شهد
ت�ط��ورات نوعية و�شاملة ،ويف خطوة
تن�سجم م��ع ر�ؤي ��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
وتطلعاتها للخم�سني ع��ام�اً املقبلة،
وت� �ن ��درج وف ��ق ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أدنيك
الرامية لإقامة املعار�ض وامل�ؤمترات
اجل��دي��دة يف �أب��وظ�ب��ي ،وذل��ك لتعزيز
م�ساهمتها االقت�صادية املبا�شرة وغري
املبا�شرة على اقت�صاد الإم��ارة ،ودعم
عملية التنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة
�إىل نقل وتوطني املعرفة يف الدولة".

و�أ� � � �ض � ��اف ال � �ظ� ��اه� ��ري" :فخورون
ب � ��إط �ل�اق وت �ن �ظ �ي��م ال � � ��دورة الأوىل
ل�ه��ذا امل��ؤمت��ر وامل�ع��ر���ض امل�صاحب له
ب��ال�ت�ع��اون م��ع وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم� ��ارات
(ِوام) و�ستعمل ال�شركة على توظيف
الإم�ك��ان��ات املتاحة كافة لإجن��اح هذه
الفعالية املهمة ،و�إخ��راج�ه��ا بال�شكل
ال ��ذي يليق ب�سمعة وم�ك��ان��ة الدولة
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل،
وذل��ك بالتن�سيق م��ع جميع �شركائنا
يف ال�ق�ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخلا�ص،
ال�ستقطاب كربيات ال�شركات العاملية
امل�ت�خ���ص���ص��ة واخل� �ب ��راء م ��ن جميع
�أنحاء العامل".
جت� � ��در الإ�� � � �ش � � ��ارة �إىل �أن �إط �ل ��اق
ال�ك��وجن��ر���س ال�ع��امل��ي ل�ل�إع�لام جرى
ت���ص�م�ي�م��ه خ �� �ص �ي �� �ص �اً ب �غ��ر���ض دعم
ال�شركات ال��رائ��دة واملبتكرة يف دولة
الإم� ��ارات ومنطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،ويُ�سهم يف ا�ستقطاب
ُن �خ �ب��ة م ��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات وال� ��وك� ��االت
الإعالمية العاملية �إىل دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ،ويف العا�صمة
�أب ��وظ� �ب ��ي ،ال �ت��ي جن �ح��ت يف تطوير
قطاع �إعالمي متطور يت�صدر امل�شهد
الإقليمي والعاملي.
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ق�ضاء �أبوظبي تتو�سع يف منح تراخي�ص كاتب العدل اخلا�ص لتوفري فر�ص عمل للمواطنني
•• �أبوظبي -وام:

تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة الق�ضاء
يف �أبوظبي ،تو�سعت دائ��رة الق�ضاء يف منح تراخي�ص كاتب العدل
اخلا�ص لدى مكاتب املحاماة املرخ�ص لها مبزاولة مهنة الكاتب
العدل ،وذلك يف �إطار اجلهود الداعمة مللف التوطني وتعزيز �سوق
العمل بالكوادر املواطنة ،وتوفري فر�ص عمل لل�شباب الإماراتيني
يف القطاع اخلا�ص.
وق��ال �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل دائ��رة الق�ضاء
يف �أبوظبي� ،إن الدائرة جنحت يف طرح املبادرات الداعمة لتوفري

06

ف��ر���ص ع�م��ل حقيقية يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وف�ق��ا الخت�صا�صاتها
و�سلطتها القانونية ،لتعمل على زي��ادة انخراط املواطنني يف هذا
القطاع احليوي ،وذلك متا�شيا مع ر�ؤية الإم��ارات  ،2021والتي
ميثل ال�ت��وط�ين �أح��د �أه��م م��ؤ��ش��رات �أدائ �ه��ا الرئي�سة ،م��ع تركيز
احلكومة على تدريب املواطنني يف العديد من املجاالت لتطوير
مهاراتهم احلياتية والوظيفية بهدف رف��د �سوق العمل بالكوادر
املدربة وامل�ؤهلة.
و�أ� �ض��اف �أن دائ ��رة ال�ق���ض��اء �أول ��ت �أه�م�ي��ة ك�ب�رى لعملية تدريب
وت�أهيل املواطنني ،وتوفري ما يلزم من برامج الإر�شاد والتوجيه
املهني وت�ق��دمي ال��دع��م الفني املبا�شر وال�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر عن
طريق �إحلاقهم بربامج ت�أهيلية متخ�ص�صة لدى �أكادميية �أبوظبي

الق�ضائية ،وت�شجيعهم على االلتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�ص،
من خ�لال ترخي�ص  11من كتاب العدل اخلا�صني للعمل لدى
مكاتب املحاماة املرخ�ص لها مبزاولة مهنة الكاتب العدل ،وذلك
خالل عام  ،2020وجاري العمل حالياً على تدريب وت�أهيل 22
كاتب عدل �سيبا�شرون عملهم قبل نهاية العام اجلاري .2021
?و�أ�شار امل�ست�شار يو�سف العربي� ،إىل �أن اجلهود املبذولة لدعم
ملف ال�ت��وط�ين ،ت��أت��ي ال�ت��زام�اً بامل�س�ؤولية الوطنية واملجتمعية،
وحتقيقاً للر�ؤية اال�سرتاتيجية للحكومة الرامية �إىل رفع معدالت
توطني الوظائف ،والتي تركز على �أرب�ع��ة حم��اور رئي�سة ،ت�شمل
خلق فر�ص عمل للمواطنني ،والإر�شاد والتوجيه املهني ،والتدريب
والتطوير ،وت�شجيع املواطنني على االلتحاق بالقطاع اخلا�ص.

�سلطان اجلابر :كوب � 28سريكز على حلول تراعي م�صالح اجلميع

•• �أبوظبي-وام:

قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة املبعوث اخل��ا���ص للإمارات
ل �ل �ت �غ�ي�ر امل � �ن ��اخ ��ي� ،إن ال �ن �ق ����ص يف
�إمدادات الطاقة حالياً نتج عن تباط�ؤ
اال�ستثمارات بعيدة امل��دى يف الوقود
التقليدي ،م���ش�يراً �إىل �أن احل��ل هو
التذكر دائماً �أن الهدف وه��و خف�ض
االن �ب �ع��اث��ات ول�ي����س خ�ف����ض معدالت
النمو والتقدم.
و�أك ��د م�ع��ال�ي��ه يف ح ��وار م��ع �صحيفة
ال�شرق الأو�سط� ،أن العامل بحاجة �إىل
م��زي��د م��ن ال��وق��ت لأن ت�ك��ون امل�صادر
امل �ت �ج��ددة ق � ��ادرة ع�ل��ى ت�ل�ب�ي��ة املزيد،
م�شرياً �إىل �أن اختيار الإم��ارات لعقد
ال��دورة  28من م�ؤمتر الأط ��راف يف
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ كوب  ، 28 -ي�أتي تقديراً
من املجتمع الدويل اللتزامها بحماية
البيئة ودعم اجلهود العالية.
وعن �أهمية نيل الإم��ارات ثقة العامل
باختيارها ال�ست�ضافة «ك��وب – »28
وم��اذا تعني هذه اخلطوة قال معايل
ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجلابر
�إن م�ؤمتر الأط ��راف يعد �أه��م و�أكرب
جتمع دويل للعمل املناخي مب�شاركة
ق ��ادة وزع �م��اء ال �ع��امل ،وي ��أت��ي اختيار
دول ��ة الإم� � ��ارات ال��س�ت���ض��اف��ة ال ��دورة
الثامنة والع�شرين كوب  28من هذا
امل�ؤمتر يف عام  2023نتيجة مبا�شرة
ل��ر�ؤي��ة وحكمة ال�ق�ي��ادة يف الإم ��ارات،
وتقديراً من املجتمع الدويل اللتزام
الإم � � � � ��ارات ب �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ودع ��م
اجل �ه��ود ال�ع��امل�ي��ة ل�ب�ن��اء ال� �ق ��درات يف
جم ��ال ال�ط��اق��ة ال�ن�ظ�ي�ف��ة واملتجددة
وخف�ض االنبعاثات واحلد من ظاهرة
االحتبا�س احلراري.
وا� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه �أن دول ��ة الإم� ��ارات
�أظ� �ه ��رت اه �ت �م��ام �اً ك �ب�ي�راً مبو�ضوع
تغري املناخ ،والتزاماً ثابتاً بامل�شاريع
اال�ستثمارية ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل احلد
من تداعياته والتكيف معها و�إيجاد
ح�ل��ول عملية ل�ه��ا ،م��ع حتقيق ت�أثري
اق�ت���ص��ادي �إي�ج��اب��ي ..م���ش�يرا �إىل �أن
ر�ؤية البالد كانت �سباقة يف ا�ستك�شاف
ف ��ر� ��ص ال �ت �ح��ول يف ق �ط ��اع الطاقة
وم�صادر الطاقة املتجددة من خالل
� �ش��رك��ة �أب ��وظ �ب ��ي ل �ط��اق��ة امل�ستقبل

«م�صدر» التي ت�أ�س�ست قبل  15عاماً،
وم �ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ،ت�ع�م��ل «م�صدر»
على تطوير م�شاريع ناجحة للطاقة
املتجددة حملياً و�إقليمياً وعاملياً مع
ال�ترك�ي��ز على اجل ��دوى االقت�صادية
ودعم االبتكار يف جمال التكنولوجيا
النظيفة.
وذك��ر معاليه �أن الإم ��ارات �أطلقت يف
ع ��ام  2017ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الطاقة
 2050ال�ت��ي و�ضعت �إط ��اراً ر�سمياً
وخ��ري�ط��ة ط��ري��ق عملية جل�ه��ودن��ا يف
جم ��ال ال �ت �ح��ول يف ق �ط��اع الطاقة،
وه ��ي م��زي��ج م �ت �ن��وع ي���ش�م��ل م�صادر
الطاقة املتجددة والنووية والتقليدية
والرتكيز على �ضمان امل�صالح الوطنية
وحتقيق التوازن بني احتياجات النمو
االقت�صادي والأهداف البيئية.
وا� �ش��ار �إىل �أن الإم� � ��ارات �أط �ل �ق��ت يف
�أك �ت��وب��ر امل��ا� �ض��ي «م� �ب ��ادرة الإم � ��ارات
اال�سرتاتيجية �سعياً لتحقيق احلياد
املناخي بحلول  ،»2050التي حتدد
ف��ر���ص النمو يف املرحلة التالية من
م�سريتنا ال�ت�ن�م��وي��ة ،وتتما�شى هذه
امل� �ب ��ادرة م��ع م���ص��احل�ن��ا و�أولوياتنا
ال ��وط � �ن � �ي ��ة ،و� �س �ت �� �س �ه��م يف تنويع
م�صادر ال��دخ��ل ،وخ�ل��ق ف��ر���ص للنمو
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي امل�ستدام،
وب �ن��اء اق�ت���ص��اد امل �ع��رف��ة ،واال�ستفادة
م��ن التكنولوجيا النظيفة لتحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ،وخ �ل��ق مزيج
متنوع من م�صادر الطاقة مع حتقيق
التوازن بني التنمية امل�ستدامة واحلد
من تداعيات تغري املناخ ،مو�ضحاً �أن
هذه املبادرة ت�شكل دعوة مفتوحة من
الإم��ارات �إىل العامل للتعاون معنا يف
خ�ل��ق ف��ر���ص اق�ت���ص��ادي��ة جم��دي��ة من
خ�لال �إيجاد حلول عملية لتداعيات
ت�غ�ير امل �ن��اخ ،وذل ��ك ب��اال��س�ت�ف��ادة من
ال� ��� �ش ��راك ��ات ال �ن��وع �ي��ة وم� ��د ج�سور
ال � �ت � �ع� ��اون .ورح� � ��ب م� �ع ��ايل اجل ��اب ��ر
مب� �ب ��ادرت ��ي ال �� �س �ع��ودي��ة والبحرين
ال�شقيقتني لتحقيق احل�ي��اد املناخي
بحلول عام  ،2060الفتاً �إىل �أن هذه
املبادرات جمتمعة متثل نقلة نوعية يف
جهود الت�صدي لتداعيات تغري املناخ،
وت ��ؤك��د ال� ��دور احل �ي��وي ال ��ذي ميكن
�أن تقوم به منطقتنا يف �إيجاد حلول
عملية يف هذا املجال .ولفت �إىل �أنه يف
�ضوء هذه اجلهود ،تكت�سب ا�ست�ضافة
دولة الإمارات م�ؤمتر الأطراف /كوب

 /28يف ع��ام � 2023أهمية خا�صة
انطالقاً من خربة منطقتنا يف قطاع
ال�ط��اق��ة ،وكونها معنية بالتحول يف
هذا القطاع احليوي واال�سرتاتيجي
..ي �� �ض��اف �إىل ذل ��ك �أن �ن��ا ن��رك��ز على
احللول التي تراعي م�صالح اجلميع،
مبن فيهم ال��دول املتقدمة والنامية،
كما �أن دورة عام  2023من م�ؤمتر
الأط��راف �ست�شهد �أول تقييم للتقدم
يف امل�ساهمات املحددة مبوجب اتفاق
باري�س ..و�سرنكز خالل اال�ست�ضافة
ع�ل��ى �أن ي�ضم امل ��ؤمت��ر حت��ت مظلته
جميع القطاعات احلكومية واخلا�صة
والأكادميية واملجتمع املدين ،للرتكيز
على �إيجاد وتطبيق حلول فعلية للحد
من تداعيات تغري املناخ ،كما �سن�سعى
�إىل ب �ن��اء � �ش��راك��ات ن��وع�ي��ة ت���س�ه��م يف
حتقيق �أق�صى قدر ممكن من النجاح
مل�ؤمتر الأطراف /كوب./28
وع� ��ن ك �ي �ف �ي��ة حت �ق �ي��ق ال � �ت� ��وازن بني
حماية البيئة و�أم��ن �إم��دادات الطاقة
بعدما �شهدت ال�سنوات املا�ضية دعوات
خمتلفة لوقف اال�ستثمارات اجلديدة
يف ال��وق��ود الأح �ف��وري وظ�ه��ور بوادر
�أزمات متعددة يف جمال الطاقة حول
العامل مع بدء تعايف االقت�صاد العاملي
بعد جائحة "كوفيد "-19قال معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر �إن
النق�ص يف الإم ��دادات حالياً نتج عن
تباط�ؤ اال�ستثمارات بعيدة امل��دى يف
الوقود التقليدي ،فقد انخف�ض حجم
اال��س�ت�ث�م��ار يف ال�ن�ف��ط وال �غ��از بن�سبة
 20 - 15يف املائة منذ عام ،2014
كما انخف�ض يف العام املا�ضي مبقدار
ال�ث�ل��ث م�ق��ارن��ة ب�ع��ام  ،2019وذلك
رغ��م ارت �ف��اع الطلب �إىل نحو 100
مليون برميل يومياً.
و�أعرب معاليه عن اعتقاده ب�أن احلل
هو �أن نتذكر دائماً �أن هدفنا هو خف�ض
االن �ب �ع��اث��ات ول�ي����س خ�ف����ض معدالت
النمو والتقدم ..ومن ال�ضروري تبني
ن�ظ��رة واقعية عند التفكري يف و�ضع
ح �ل��ول مل��و� �ض��وع ان �ب �ع��اث��ات الكربون،
فنحن يف ب��داي��ة م��رح�ل��ة ال�ت�ح��ول يف
قطاع الطاقة ،و�سيكون هذا التحول
تدريجياً و�سي�ستغرق ع�شرات الأعوام
التي ت�ستمر فيها حاجة ال�ع��امل �إىل
النفط والغاز .و�أ�شار معاليه �إىل �أنه
�إذا نظرنا �إىل الأرق��ام ،نرى �أن املوارد
الهيدروكربونية ت�شكل حالياً �أكرث

م��ن  80يف امل��ائ��ة م��ن ن�ظ��ام الطاقة
العاملي ،وميثل النفط والغاز نحو 55
يف امل��ائ��ة م��ن ه��ذه امل ��وارد ..مو�ضحاً
�أن��ه يف ال��وق��ت احل ��ايل ،تلبي م�صادر
ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة  7يف امل��ائ��ة فقط
م ��ن ال �ط �ل��ب ال �ع��امل��ي ع �ل��ى الطاقة،
م��ا يعني �أن�ن��ا بحاجة �إىل م��زي��د من
ال��وق��ت لأن ت�ك��ون امل �� �ص��ادر املتجددة
قادرة على تلبية املزيد من احتياجات
ال �ع��امل م��ن ال�ط��اق��ة ،خ��ا��ص��ة �أن هذا
الطلب مر�شح لالزدياد يف ظل النمو
ال���س�ك��اين ال�ك�ب�ير ال ��ذي ت�شهده دول
�شرق �آ�سيا ،وبالتايل� ،سي�ستمر الدور
املهم للنفط والغاز يف العقود املقبلة،
ومن ال�ضروري ا�ستمرار اال�ستثمارات
يف هذا القطاع احليوي للعامل.
وق ��ال" :ومما ي�شجعنا يف الإم� ��ارات
على اال�ستثمار يف موارد النفط والغاز
ه��و اخل�ب�رة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي منلكها يف
قطاع الطاقة ،كما �أن �شركة برتول
�أبوظبي الوطنية �أدنوك تعد من بني
منتجي النفط والغاز الأقل كثافة يف
م�ستويات االنبعاثات يف العامل ،وهذا
ي�سهم يف زي��ادة الطلب على �إنتاجنا،
حيث تعد «�أدن��وك» من �أقل ال�شركات
يف ك�ث��اف��ة �إط�ل�اق غ��از امل�ي�ث��ان بن�سبة
ت�ب�ل��غ  0.01يف امل ��ائ ��ة ،ي �� �ض��اف �إىل
ذل��ك �أن «�أدن � ��وك» جن�ح��ت يف خف�ض
م�ستويات حرق الغاز الطبيعي ب�أكرث
م��ن  72يف امل��ائ��ة منذ ع��ام ،1995
وذل ��ك مت��ا��ش�ي�اً م��ع ر�ؤي ��ة وتوجيهات
م�ؤ�س�س البالد املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ــ رحمه اهلل ــ".
و�أ��ض��اف" :كنموذج على ال�ت��وازن بني
اال�ستثمار لتلبية الطلب على الطاقة،
وال �ع �م��ل ع �ل��ى خ �ف ����ض االنبعاثات،
با�شرت «�أدن��وك» العمل على م�شاريع
واعدة ،حيث ت�ستك�شف �إمكانات �إنتاج
ال �ه �ي��دروج�ي�ن الأخ �� �ض��ر م ��ن خالل
«ائتالف �أبوظبي للهيدروجني» الذي
مت ت��أ��س�ي���س��ه م� ��ؤخ ��راً ب��ال �ت �ع��اون بني
«�أدنوك» و�شركتي «مبادلة لال�ستثمار»
و«ال�ق��اب���ض��ة» ،و��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية
�أخ ��رى ب�ين «�أدن � ��وك» و��ش��رك��ة «مياه
وكهرباء الإم��ارات» حت�صل مبوجبها
على احتياجات �شبكتها الكهربائية
من خالل الكهرباء املولدة من م�صادر
الطاقة النووية وال�شم�سية النظيفة،
ه��ذه اخل�ط��وات تقدم من��وذج�اً عملياً
على �أن حتقيق ال �ت��وازن ب�ين حماية

البيئة ،واملحافظة على �أم��ن الطاقة
هو �أم��ر ممكن ،وذل��ك من خالل نهج
مبتكر وم �ت��وازن يجمع ب�ين تطبيق
�سيا�سات احلياد املناخي واال�ستثمار يف
م�شروعات الطاقة املتجددة جنباً �إىل
جنب مع خف�ض االنبعاثات يف قطاع
النفط والغاز".
وح��ول الإج � ��راءات ال�ت��ي مت اتخاذها
يف «�أدن ��وك» ملواكبة متغريات م�شهد
الطاقة العاملي قال معاليه �إن �أ�سواق
ال �ط��اق��ة ت���ش�ه��د حت ��دي ��ات وتقلبات
ع��دي��دة ،وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ن��ا يف الإم� ��ارات
ن �ع �م��ل وف� ��ق م �ف �ه��وم �أن التحديات
تتيح فر�صاً للنمو ،لذلك عملنا على
ا� �س �ت �ث �م��ار ه ��ذه ال �ف��ر���ص م ��ن خالل
تنفيذ ر�ؤي� ��ة ال �ق �ي��ادة بتحقيق نقلة
نوعية يف �شركتنا الوطنية «�أدن��وك»
ع�بر االل �ت ��زام ب��ال�ت�ف�ك�ير اال�ستباقي
وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل ،م��ع الرتكيز
على  4ركائز �أ�سا�سية ت�شمل االرتقاء
ب � ��الأداء ،وزي� ��ادة ال�ع��ائ��د االقت�صادي
وال� ��رب � �ح � �ي� ��ة يف خم� �ت� �ل ��ف ج ��وان ��ب
الأع � �م ��ال ،ورف� ��ع ال �ك �ف��اءة ،واعتماد
�أح � ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات واال� �س �ت �ف ��ادة من
اب �ت �ك��ارات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي� ،إىل
جانب االلتزام الدائم مبيثاق ال�صحة
وال�سالمة والبيئة .و�أ��ض��اف معاليه
�أن «�أدن � ��وك» �أع�ل�ن��ت يف ع��ام 2017
ع��ن ن �ه��ج ا��س�ت�ب��اق��ي لإدارة حمفظة
�أ�صولها ور�أ���س مالها وتو�سيع نطاق
برناجمها لل�شراكات اال�سرتاتيجية
واال�ستثمارات امل�شرتكة بهدف خلق
وتعزيز القيمة من �أعمالها يف خمتلف
جماالت ومراحل قطاع النفط والغاز
ب�ه��دف حتقيق قيمة �إ��ض��اف�ي��ة ت�سهم
يف احل��د م��ن ت��أث�ير تقلبات الأ�سواق
..ومن خالل نهج ال�شراكات النوعية،
ا��س�ت�ط��اع��ت «�أدن � ��وك» �إب� ��رام �صفقات
ا��س�ت�ث�م��اري��ة ك��ان بع�ضها م��ن الأكرب
يف جم� ��ال �أ�� �ص ��ول ال �ب �ن �ي��ة التحتية
للطاقة التي مت �إجن��ازه��ا يف العامل،
وعلى �سبيل املثال ،لدينا �أنابيب نقل
النفط والغاز التي تعد من الأ�صول
الثابتة ذات القيمة الكبرية ،وفكرنا
بطريقة مبتكرة ال�ستثمارها ،وجنحنا
يف ا�ستقطاب ائ�ت�لاف ي�ضم �شركات
عاملية كبرية با�ستثمار  37.1مليار
درهم  10.1/مليار دوالر /يف ن�سبة
 49يف املائة من جمموعة حمددة
من �أ�صول �أنابيب الغاز التي متتلكها

«�أدن ��وك» .وذك��ر معاليه �أن «�صندوق
�أبوظبي للتقاعد» و�شركة «القاب�ضة»
 ADQان���ض�م��ا الح �ق �اً �إىل هذه
ال�صفقة م��ن خ�لال ا�ستثمار بقيمة
 7.7مليار درهم  2/مليار دوالر،/
كما عملنا على اال�ستفادة من الأ�صول
ال �ع �ق��اري��ة ال �ت��ي مت�ت�ل�ك�ه��ا «�أدن� � ��وك»،
حيث جنحنا يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات
�أجنبية مبا�شرة بقيمة  10مليارات
درهم  2.7/مليار دوالر /من خالل
ات �ف��اق �ي��ة � �ش��راك��ة م��ع ائ �ت�ل�اف ي�ضم
ع� ��دداً م��ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات اال�ستثمارية
بقيادة «�أب��ول��و» ،وذل��ك لال�ستثمار يف
�أ�صول عقارية لـ«�أدنوك» تبلغ قيمتها
 20مليار درهم  5.5/مليار دوالر/
..م �� �ش�ي�راً �أن ه ��ذه ال���ص�ف�ق��ات تقدم
منوذجاً يف اال�ستفادة من �أ�صول ذات
قيمة عالية بطرق جديدة ومبتكرة،
ت �� �س��اع��د يف خ �ل��ق م� ��� �ص ��ادر ج��دي��دة
ل �ل��إي ��رادات غ�ي�ر امل��رت�ب�ط��ة ب�أ�سواق
ال �ن �ف��ط وت �ق �ل �ب��ات �ه��ا ..وع � �ل� ��ى مدى
الأع ��وام القليلة املا�ضية ،ا�ستطاعت
«�أدنوك» ا�ستقطاب جمموعة من �أبرز
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية وامل�ستثمرين
يف ال�ع��امل ،مثل «ب�لاك روك» ،و«كيه
كيه �آر» ،و«جي �آي بي» ،و«بروكفيلد»،
وذل � � ��ك م� ��ن خ� �ل��ال جم� �م ��وع ��ة من
ال���ص�ف�ق��ات ال�ن��وع�ي��ة ال �ت��ي ا�ستطعنا
ع�ب�ره ��ا حت �ق �ي��ق ق �ي �م��ة ك� �ب�ي�رة من
�أ�صولنا القائمة ..ومنذ عام ،2016
ا� �س �ت �ط��اع��ت «�أدن� � � � � ��وك» ا�ستقطاب
�أك�ث��ر م��ن  64.5م �ل �ي��ار دوالر من
اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة �إىل
الإم��ارات ،كما نوا�صل تطوير فر�ص
ا�ستثمار و�شراكات �إ�ضافية يف خمتلف
جماالت وجوانب �أعمالنا.
وع ��ن ط ��رح «�أدن� � ��وك» م� ��ؤخ ��راً ن�سبة
من �أ�سهم عدد من ال�شركات التابعة
ل�ه��ا وال �ت��ي ��ش�ه��دت �إق �ب��ا ًال ك �ب�يراً من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،ه��ل ه ��ذا م ��ؤ� �ش��ر على
خ�صخ�صة «�أدن��وك»؟ وهل تتم درا�سة
امل��زي��د م��ن ع�م�ل�ي��ات ط ��رح الأ�سهم؟
ق� ��ال م �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أحمد اجلابر �إن التوجه احل��ايل هو
ا�ستمرار «�أدن��وك» ك�شركة نفط وغاز
وطنية مملوكة للحكومة ،ويف الوقت
ذات��ه ،تعمل «�أدن� ��وك» بطريقة مرنة
تواكب اقت�صادات ال�سوق ومتكنها من
النمو والتطور والتو�سع وخلق قيمة
�إ�ضافية عرب طرح ن�سبة �أقلية يف عدد

من ال�شركات التابعة لها.
و�أ� �ض��اف �أن ه��ذا ال�ن�ه��ج امل ��رن ي�سهم
يف حتقيق �أك�بر قيمة ممكنة من كل
برميل نفط ننتجه من خالل منوذج
قائم على ال�شراكات والتعاون� ،إ�ضافة
�إىل دع��م منو �سوق �أبوظبي للأوراق
امل��ال �ي��ة ..وجن �ح �ن��ا يف ط ��رح  7.5يف
املائة لأ�سهم «�أدنوك للتوزيع» ،ونظراً
ل ل��إق �ب ��ال ال �ك �ب�ي�ر والأداء الناجح
ل�ل���ش��رك��ة ،مت��ت زي � ��ادة ه ��ذه الن�سبة
ع�ل��ى م��راح��ل مل�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
امل���س�ت�ث�م��ري��ن الأف � � ��راد وامل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ،م��ع اح�ت�ف��اظ «�أدن ��وك»
الرئي�سية بح�صة الأك�ثري��ة ،و�أعقب
ذل��ك �إدراج  11يف امل��ائ��ة م��ن �أ�سهم
�شركة «�أدنوك للحفر» وحقق عائدات
�إج�م��ال�ي��ة ت��زي��د ع�ل��ى �أرب �ع��ة مليارات
درهم  1.08/مليار دوالر ،/وتغطي
االكتتاب ب�أ�ضعاف القيمة امل�ستهدفة،
وبلغ الطلب على الأ�سهم نحو 127
مليار درهم  34.5/مليار دوالر� /أي
� 31ضعف القيمة امل�ستهدفة.
وا��ش��ار معاليه �إب��ى �أن ط��رح االكتتاب
الأويل ل�شركة «فريتيجلوب» لإنتاج
الأ�سمدة التابعة ل�ـ«�أدن��وك» و«�أو �سي
�آي» م�ؤخرا القى �إقبا ًال كبرياً ،حيث
جمع عائدات بقيمة  2.9مليار درهم
 789/م �ل �ي��ون دوالر.. /ون ��در� ��س
ح��ال �ي �اً امل �� �ض��ي ق��دم �اً يف ط ��رح ن�سب
�أقلية يف �شركات وم�شاريع �أخرى مبا
ين�سجم م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة «�أدن� ��وك»
للنمو الذكي وخلق �أكرب قيمة ممكنة
من الأ�صول ،ومبا يدعم خطط النمو
والتو�سع واال�ستعداد للم�ستقبل.
�أم� ��ا ع��ن ن �ظ��رة «�أدن � � ��وك» وخططها
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ف �ق��ال م �ع��ايل اجلابر:
"نعمل يف «�أدن � � ��وك» ع�ل��ى االلتزام
وامل �� �س��اه �م��ة يف حت�ق�ي��ق م�ستهدفات
وثيقة املبادئ الع�شرة لدولة الإمارات
يف اخل�م���س�ين ع��ام �اً اجل ��دي ��دة ،التي
ت��ر��س��م خ��ري�ط��ة ط��ري��ق للم�ستقبل،
وت��رك��ز على ب�ن��اء االقت�صاد الأف�ضل
والأن� ��� �ش ��ط يف ال� �ع ��امل ،واال�ستثمار
يف ر�أ� � � ��س امل� � ��ال ال �ب �� �ش ��ري وال �ع �ل ��وم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال��رق�م�ي��ة واملتقدمة
..وب���ش�ك��ل ع ��ام ،تتلخ�ص �أه��داف �ن��ا يف
«�أدن � ��وك» يف ا��س�ت�م��رار ال�ترك�ي��ز على
�إن �ت��اج النفط وال �غ��از الأق ��ل كثافة يف
االنبعاثات على م�ستوى العامل ،و�إىل
ج��ان��ب ال �ت��زام �ن��ا ب�ح���ص����ص الإن �ت ��اج،

ون�ستمر ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى زي ��ادة ال�سعة
الإن�ت��اج�ي��ة لتلبية ال�ن�م��و امل�ستقبلي
املتوقع يف الطلب على النفط ،كما �أننا
ن�سعى �إىل حتقيق االكتفاء الذاتي من
الغاز الطبيعي ،ي�ضاف �إىل ذلك خلق
القيمة من م�شاريع ومبادرات النمو
وال �ت��و� �س��ع يف ال �ت �ك��ري��ر وال�صناعات
البرتوكيميائية ،وب�ن��اء ال �ق��درات يف
جمال الأمونيا والهيدروجني كوقود
نظيف� ،إ�ضافة �إىل التو�سع يف م�شروع
«ال��ري��ادة» ال��ذي ي�ستخدم تكنولوجيا
ال� �ت� �ق ��اط ال � �ك� ��رب� ��ون وا� �س �ت �خ ��دام ��ه
وتخزينه ،كما نركز على خف�ض تكلفة
�إنتاج الربميل ورف��ع كفاءة العمليات
ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة ،وزي� � ��ادة اال� �س �ت �ث �م��ار يف
التكنولوجيا احلديثة و�أدوات الذكاء
اال�صطناعي من خالل مركز التحكم
ال��رق �م��ي «ب ��ان ��ورام ��ا» ،وزي � ��ادة كفاءة
تقنيات تعزيز ا�ستخال�ص النفط من
احل �ق��ول املتقادمة" .وع��ن الر�سالة
التي ي�سعى لطرحها معر�ض وم�ؤمتر
�أب��وظ�ب��ي ال��دويل للبرتول �/أديبك/
 2021الذي ينطلق االثنني املقبل
ق ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن �ن��ا نتطلع للرتحيب
ب�شركائنا وزمالئنا يف قطاع النفط
والغاز يف ال��دورة املقبلة من «�أديبك»
ال� ��ذي ي�ن�ع�ق��د ح �� �ض��وري �اً ه ��ذا العام
..م�شريا �إىل �أن هذا امل�ؤمتر يكت�سب
�أهمية خا�صة كونه �أه��م و�أول ملتقى
ل�صناعة ال�ن�ف��ط وال �غ��از ينعقد بعد
ال� � ��دورة ال �� �س��اد� �س��ة وال �ع �� �ش��ري��ن من
م ��ؤمت��ر الأط� ��راف يف ات�ف��اق�ي��ة الأمم
امل �ت �ح��دة الإط� ��اري� ��ة ل �ت �غ�ير امل� �ن ��اخ /
 /COP26ليتيح بذلك مناق�شة
م�سار التحول يف قطاع الطاقة وجهود
خف�ض االنبعاثات ،كما �سيتيح مناق�شة
ا�ستجابة القطاع جلائحة «كوفيد –
 ،»19داعيا اجلميع حل�ضور «�أديبك»
لتوحيد اجل �ه��ود و��ض�م��ان املحافظة
ع�ل��ى �أم� ��ن و�إم � � ��دادات ال �ط��اق��ة التي
ت�شكل العمود الفقري للتقدم والنمو
امل�ستدام.

(ال�صحفيني الإماراتية) ت�شارك يف ور�شة عمل دولية عن تقارير حرية ال�صحافة
•• دبي-الفجر:

يدعم التحول الرقمي ويقدم خدماته ب�شكل ذكي مل�ستخدميه

الإ�سعاف الوطني يد�شن موقعه الإلكرتوين بحلته اجلديدة يف �إك�سبو  2020دبي
••�أبوظبي -الفجر:

د�� ّ��ش� ��ن الإ� � �س � �ع� ��اف ال� ��وط � �ن� ��ي ،م ��وق� �ع ��ه الإل � � �ك �ت ��روين اجل� ��دي� ��د www.
 nationalambulance.aeخ�لال فعالية خا�صة ا�ست�ضافها جناح
فزعة يف �إك�سبو  2020دب��ي ،وذل��ك بح�ضور ك��ل م��ن رئي�س جمل�س الإدارة
�سعادة املهند�س ح�سني �أحمد احلارثي ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �سعادة حممد
ال�ن�ع�ي�م��ي ،و� �س �ع��ادة ع�ب��د ال�ع��زي��ز الأح �م��د ،وال��دك �ت��ور �أن� ��درو ووك ��ر ،والعقيد
ال��دك�ت��ورع�ل��ي ب��ن ��ض��اع��ن الغفلي امل���ش��رف ال�ع��ام على اجل�ن��اح و�أح �م��د �صالح
الهاجري الرئي�س التنفيذي للإ�سعاف الوطني  ،وكبار امل�س�ؤولني من الإ�سعاف
الوطني .وي�أتي �إط�لاق املوقع يف حلته اجلديدة مبا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية
التطوير والتحديث التي يتبناها الإ��س�ع��اف الوطني ،ومب��ا يرتقي ب�أ�ساليب
العمل ويتما�شى مع توجيهات حكومة الإمارات لتبني احللول الذكية والتحول
الرقمي يف تقدمي اخلدمات وفق �أعلى املعايري واملمار�سات العاملية .ويعزز املوقع
اجلديد احل�ضور الرقمي للإ�سعاف الوطني وي�شكل قناة حيوية للتوا�صل �سهلة
اال�ستخدام تت�ضمن العديد من اخلدمات الذكية واخل�صائ�ص املميزة لتقدمي
�أف�ضل جتربة مل�ستخدمي امل��وق��ع الإل �ك�تروين مب��ا يلبي احتياجاتهم ويرفع
م�ستوى ر�ضاهم .ويقدم املوقع اجلديد حمتواه باللغتني العربية والإجنليزية
ويتميز ب�سال�سة وب�ساطة الت�صفح مبا يتوافق مع خمتلف الأجهزة .ويعك�س
املوقع مفهوم الت�صميم الع�صري للمواقع الإلكرتونية حيث يدمج بني عنا�صر
ال���ص��ورة والفيديو والتبويب ال��وا��ض��ح للمحتويات و�سهولة طلب اخلدمات
�إلكرتونيا واحل�صول على املعلومات .و�أك��د �سعادة الدكتور املهند�س ح�سني

�أحمد احلارثي االلتزام امل�ستمر للإ�سعاف الوطني بتطوير كافة قنوات تقدمي
اخلدمات للجمهور ،وامل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق اال�سرتاتيجيات وامل�ستهدفات
الوطنية مبا يلبي توجيهات احلكومة الر�شيدة يف التحول الرقمي وفق �أف�ضل
املعايري العاملية .و�أ��ض��اف ب ��أن الإم ��ارات حتتل مراتب عليا �إقليميا وعامليا يف
م�ؤ�شرات وت�صنيفات تقدمي اخلدمات الذكية والتحول الرقمي ،و�أن اال�ستعداد
ل�ع��ام اخلم�سني والتطلع للخم�سني ع��ام��ا ال�ق��ادم��ة م��ن الإجن� ��ازات والريادة
العاملية �شكال حافزا قويا لكافة القطاعات احلكومية واخلا�صة لتعزيز جودة
اخلدمات املقدمة وحتقيق �أعلى م�ستويات ر�ضا و�سعادة املتعاملني .ومن جهته
ق��ال �أح�م��د �صالح الهاجري الرئي�س التنفيذي للإ�سعاف الوطني ب ��أن عمل
الإ�سعاف الوطني �ضمن �أحد �أهم القطاعات احليوية واال�سرتاتيجية يف الدولة
يتطلب تعزيز ح�ضورنا الإلكرتوين وتوفري من�صة متكاملة للتوا�صل وتوفري
املعلومات وت�سهيل طلب خدماتنا .وي�شكل موقعنا اجلديد بوابة رقمية متطورة
لن�شر الثقافة الإ�سعافية و�آخر �أخبار وم�ستجدات الإ�سعاف الوطني .يذكر �أن
تطوير املوقع اجلديد ي�شمل توفري خ�صائ�ص متنوعة ت�ضم العنا�صر الأ�سا�سية
ومعلومات �شاملة حول الإ�سعاف الوطني وكيفية طلب خمتلف خدماته� ،إىل
جانب �إدراج حمتوى متنوع و�أق�سام متخ�ص�صة ت�سهل طرق التوا�صل والتفاعل
وط�ل��ب اخل��دم��ات �إل�ك�ترون�ي��ا مب��ا ي�شمل خ��دم��ات تغطية ال�ف�ع��ال�ي��ات ،والنقل
الطبي غري الطارئ ،ودورات التعليم والتدريب ،وت�سجيل امل��وردي��ن ،وتقدمي
املالحظات واالقرتاحات وال�شكاوى ،وتوفري بوابة حديثة للوظائف ،وتقدمي
املحتوى الإعالمي والتوعوي ب�شكل مبتكر ومتكامل مع خمتلف من�صات و�سائل
التوا�صل االجتماعي للإ�سعاف الوطني.

�أك��د حممد احل�م��ادي ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال�صحفيني الإماراتية
وع�ضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد
الدويل لل�صحفيني� ،أن الإعالم يواجه
حت��دي��ات ك �ب�يرة ج ��داً خ�ل�ال الفرتة
ال�ق��ادم��ة ،ج��اء ذل��ك خ�لال م�شاركته
يف ور�شة العمل الرقمية التي نظمها
االحت� � ��اد ال� � ��دويل ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين عن
تقارير احل��ري��ات لنقابات وجمعيات
ال���ص�ح�ف�ي�ين ك� � � ��أداة ل �ت �ع��زي��ز حرية
ال �� �ص �ح��اف��ة وا� �س �ت �ق�لال �ي �ت �ه��ا ،والتي
عقدت عن بعد.
و�شدد احل�م��ادي على �أهمية الور�شة
التي ناق�شت �صلب العمل ال�صحفي
ح�ي��ث �أن ��ه ب ��دون ح��ري��ة لل�صحفي ال
ميكن �أن تقوم ال�صحافة بدورها على
الوجه االكمل ،ومن منطلق �أهدافها
لإن � �ت� ��اج ت �ق ��اري ��ر دوري� � ��ة ع ��ن حرية
ال�صحافة م��ن خ�لال عمل البيانات
والر�صد والتوثيق النتهاكات العمل
ال�صحفي والإعالمي.
وق� � � � ��ال احل � � � �م� � � ��ادي� :أن جمعية
ال�صحفيني الإماراتية ت�صدر تقرير
�سنوي بالتعاون مع احتاد ال�صحفيني
العرب من خالل ر�صد وتتبع احلاالت
اخل��ا��ص��ة بال�صحافة وال�صحفيني،
وا��ش��ار اىل ان اال�ستفادة م��ن خربات
االحتاد الدويل لل�صحفيني �سي�ساعد
على كتابة التقارير ال��دوري��ة ب�شكل
اح�ت�رايف ،وخ�صو�صا ان االع�ل�ام قد
ي��واج��ه يف ال �ف�ترة ال�ق��ادم��ة حتديات
كثرية يف ظل االنفتاح ال��ذي ي�شهده
ع �ل��ى ال �� �س��اح��ة ال ��رق �م �ي ��ة ،وكيفية
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى احل ��ري ��ة وحماية
ال�صحفيني.

و�أ� � �ض � ��اف احل � �م � ��ادي� ،أن احل�ضور
العربي الكبري يف هذه الور�شة يعك�س
االهتمام بجانب احلريات ال�صحفية
ومبا يحقق �أهداف الور�شة ب�أن تخرج
بتو�صيات للجان احلريات ال�صحفية
يف الوطن العربي وخا�صة بالرتكيز
على الدول التي ت�شهد �أحداث �ساخنة
وبها انتهاكات يومية �ضد ال�صحفيني،
ونحن بحاجة للعمل من اجل حماية
ال�صحفيني يف تلك املناطق �ضد هذه
االنتهاكات واتخاذ خطوات جادة من
االحت��اد ال��دويل لل�صحفيني واحتاد
ال�صحفيني العرب يف هذا الإطار.
و� �ش��ارك يف ال��ور��ش��ة ك��ل م��ن ف�ضيلة
امل � �ع � �ي � �ن ��ى �أم � �ي � ��ن ال � �� � �س� ��ر جمعية
ال�صحفيني ،وح�صة �سيف ع�ضوة يف
جمل�س الإدارة ،وح�ضر الور�شة عدد
م��ن ن�ق�ب��اء ال���ص�ح��اف��ة وم ��ن �أع�ضاء
جمال�س �إدارة النقابات واجلمعيات
وال��رواب��ط واالحت ��ادات ال�صحفية يف
الوطن العربي ،و�أدارها يون�س جماهد
رئ�ي����س االحت ��اد ال ��دويل لل�صحفيني
ال �ك ��ات ��ب ال� �ع ��ام ل �ل �ن �ق��اب��ة الوطنية
لل�صحافة املغربية .وناق�شت الور�شة

ال�ت��ي ا��س�ت�م��رت �� 4س��اع��ات متوا�صلة
ج�ل���س�ت��ان ،ك��ان��ت الأوىل ع��ن جتارب
نقابية ح��ول حت��دي��ات ان �ت��اج تقارير
احلريات وا�ستخداماتها وحتدث فيها
عدد من القيادات النقابية من خالل
ع��ر���ض م�ك�ث��ف ل�ت�ج��رب�ت�ه��م يف انتاج
تقارير احلريات وكيف �ساهمت هذه
التقارير يف تعزيز حرية ال�صحافة يف
بالدهم و�أي�ضا الدرو�س امل�ستخل�صة
من هذه التجارب ،ومن املتحدثني يف
هذه اجلل�سة الذين عر�ضوا جتاربهم
م� ��ؤي ��د ال�ل�ام ��ي ن �ق �ي��ب ال�صحفيني
ال �ع��راق �ي�ي�ن رئ �ي ����س االحت � � ��اد العام
لل�صحفيني ال�ع��رب وحممد �شبيطة
�أم�ين ع��ام نقابة ال�صحفيني اليمني
و�أمرية حممد رئي�سة جلنة احلريات
يف ال �ن �ق��اب��ة ال��وط �ن �ي��ة لل�صحفيني
التون�سيني والدكتور نا�صر �أب��و بكر
نقيب ال�صحفيني الفل�سطينيني.
وناق�شت اجلل�سة الثانية منهجيات
اعداد تقارير حرية ال�صحافة وتقدمي
عر�ض للأ�س�س املنهجية التي تعتمد
عليها التقارير من ناحية التفوي�ض
ال� �ن� �ق ��اب ��ي وت �� �ص �ن �ي ��ف اخل � ��روق � ��ات

واالع� �ت ��داءات ال�ت��ي ي�ت��م ادم��اج �ه��ا يف
التقرير والق�ضايا والأح� ��داث التي
يجب ا�ستثنائها من التقرير ،وحتدث
يف اجلل�سة التي �أدارها الدكتور نا�صر
�أبو بكر ،كل من �أ�شرف الريفي رئي�س
جلنة احل��ري��ات يف نقابة ال�صحفيني
اليمنيني وامل��ول��ودى ال��زواب��ي رئي�س
جلنة احل��ري��ات يف النقابة الوطنية
لل�صحفيني
ال �ت��ون �� �س �ي�ين وح� �ن ��ان رح � ��اب رئي�سة
جلنة احل��ري��ات يف النقابة الوطنية
لل�صحافة امل�غ��رب�ي��ة وحم�م��د اللحام
رئ �ي �� ��س جل �ن ��ة احل� ��ري� ��ات يف نقابة
ال�صحفيني الفل�سطينيني.
واختتمت الور�شة بعر�ض قدمه منري
زع ��رور م��دي��ر ال���س�ي��ا��س��ات والربامج
يف ال�ع��امل العربي وال���ش��رق الأو�سط
ب ��االحت ��اد ال � ��دويل ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين عن
حت �ل �ي��ل م� �ق ��ارن مل �ن �ه �ج �ي��ات تقارير
احلريات للنقابات
واجل�م�ع�ي��ات ال�صحفية يف املنطقة
العربية وت�ق��دمي �إط ��ار منهجي عن
البنود واملواد التي يتم ا�ستخدامها يف
انتاج تقارير عن حرية ال�صحافة.
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�سالمة الطفل  ..ور�ش �إبداعية وق�ص�ص م�صورة لل�صغار يف ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة -وام:

جمعت �إدارة �سالمة الطفل التابعة للمجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ��س��رة ب�ين التوعية وال �ق��راءة والتلوين خالل
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة ال � �ـ  40م ��ن معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب حيث نظمت ور�ش عمل توعوية
وفنية متنوعة �أخذت ال�صغار يف رحلة من املتعة والتعلم
والإبداع.
ومبنا�سبة �أ�سبوع الوقاية من التنمر �أطلقت الإدارة خالل
املعر�ض �أول ق�صة كوميك بالتعاون مع جملة ماجد بهدف
توعية الأطفال بكيفية التعامل مع التنمر قدمت خاللها

حكاية م�صورة ت��دور �أحداثها وحواراتها حول �شخ�صية
تتعر�ض للتنمر وتتخل�ص منه بخطوات عملية ووا�ضحة.
وت�ضمنت �أن�شطة الإدارة عددا من الور�ش جاءت الأوىل
بعنوان "م�سعود البطل" و�ضعت فيها املدربة ثريا املرزوقي
الأط �ف��ال �أم ��ام ال�ق��واع��د والأ��س��ا��س�ي��ات ال��واج��ب اتباعها
ل�ضمان �سالمتهم يف املنزل وحملت الور�شة الثانية عنوان
"نزهة يف ال�سوق" تعلم ال�صغار خاللها كيف يحمون
�أنف�سهم من ال�ضياع يف الأماكن العامة وكيف يتعاملون
مع الغرباء وعدم التحدث �إليهم يف غياب الأهل.
ويف ور�شة بعنوان "البطة طم طم" تعرف الأطفال على
الفرق بني ال�سر اجليد وغري اجليد فيما تركز التدريب

يف ور�شة "�سباق ال�صباح" التي قدمتها مرمي العبدويل
على ال�سالمة يف امل��رك�ب��ة وح�ث��ت ال�صغار على الإلتزام
بحزام الأمان.
وبهدف توعية الأطفال مبختلف قواعد ال�سالمة دجمت
الإدارة بني التوعية والر�سم وزودت ال�صغار بر�سومات
وع �ب��ارات ت��وع��وي��ة للتلوين ت�ضمنت ن�صائح و�إر�شادات
متنوعة حول التعامل مع التنمر وقواعد ال�سالمة خارج
امل�ن��زل وع��ر��ض��ت "�سالمة الطفل" �إ� �ص��دارات ق�ص�صية
متنوعة �شملت ق�ص�صا للمكفوفني مع ن�سخ �إلكرتونية
بالإ�ضافة �إىل فيديوهات توعوية عر�ضتها على من�صة
الإدارة يف املعر�ض.

07

•• دملا-وام:

�أك ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
ال� �ظ� �ف ��رة ح ��ر� ��ص � �ص��اح��ب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئ� �ي� �� ��س ال� � ��دول� � ��ة “حفظه اهلل”
واه� �ت� �م ��ام � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة مبتابعة �ش�ؤون �أبناء الوطن
واحتياجاتهم و تعزيز ما يقدم لهم
م��ن خ��دم��ات تنموية يف امل�شروعات
التي تخدم املواطنني يف جميع �أنحاء
الدولة.
و �أ�شاد �سموه بجهود التنمية ال�شاملة
و خ �ط �ط �ه��ا و الإم � �ك ��ان � �ي ��ات التي
�سخرتها قيادة الدولة الر�شيدة لهذا
ال�غ��ر���ض م ��ؤك��دا اه�ت�م��ام��ه وحر�صه
على التوا�صل مع املواطنني للتعرف على �أو�ضاعهم واحتياجاتهم يف �شتى
�أمور احلياة والعمل على بناء جمتمع متكامل ومتطور من جوانبه كافة.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه �إىل جزيرة دملا والتقى خاللها
ع��ددا م��ن امل��واط�ن�ين وت�ب��ادل معهم الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ال�ت��ي تهم الوطن
واملواطنني واخلدمات التي تقدم لهم ووجه بتلبية احتياجاتهم وتطوير
اجلزيرة وخمتلف مرافقها وفق �أعلى املعايري و�أف�ضلها لتقدمي اخلدمات
للأهايل.
ونقل �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان �إىل املواطنني حتيات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة واهتمام �سموهما بتطوير جميع م��دن منطقة
الظفرة وتنميتها وتوفري احلياة الكرمية ل�سكانها.
ولفت �سموه �إىل املكانة التاريخية العريقة جلزيرة دملا الغالية على نف�س
كل �إم��ارات��ي وك��ل عا�شق للرتاث البحري خا�صة والتي �شكلت مبوقعها
اال�سرتاتيجي و�سواحلها مركز اهتمام التجار والقوافل البحرية على
خمتلف �أن��واع جتارتها �إىل جانب كونها حم��ط اهتمام الرحالة الذين
دون��وا قبل مئات ال�سنني خمطوطات ع��ن ازده ��ار جت��ارة ال�ل��ؤل��ؤ وتبادل

حمدان بن زايد يزور جزيرة دملا ويوجه ب�إن�شاء جمل�س للأهايل
ال�سلع والتزود باملواد التموينية الأ�سا�سية واملياه العذبة من اجلزيرة.
وثمن �سموه دور �أه��ايل دمل��ا يف املحافظة على ت��راث اجل��زي��رة وتاريخها
وقال �إنهم قدوة لأبنائهم وهم �أهلنا و�أبنا�ؤنا وكذلك املقيمني فيها الذين
نعتربهم اليوم �أهل هذه الدار عملوا فيها بكل اخال�ص و�أ�سهموا يف بنائها
وتنميتها.
ووجه �سموه خالل اال�ستقبال ب�إن�شاء جمل�س لأهايل دملا م�ؤكدا �سموه �أن
�إقامة مثل هذه املجال�س ي�سهم يف تعزيز ن�سيج الرتابط املجتمعي وقيم
الت�آلف وال�تراح��م والتعاون الأ�صيلة يف جمتمع االم��ارات � ..إىل جانب
مناق�شة �ش�ؤون احلياة االجتماعية واال�سهام يف نقل املعرفة �إىل الأجيال
احلالية واملقبلة وقيم جمتمع االم ��ارات وع��ادات��ه وتقاليده خا�صة من
�أ�صحاب اخل�برة واحلكمة وال�ت��ي ع��ززه��ا يف نفو�س �أب�ن��اء ال��وط��ن والدنا
امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد “ طيب اهلل ثراه «.
و�أك��د �سموه �أن زياراته �إىل مدن الظفرة ولقاءاته املواطنني �ستتوا�صل
بهدف الإ�ستماع اىل �آرائ�ه��م والتعرف �إىل احتياجاتهم ومتطلباتهم ..
وقال �سموه � ”:إن الزيارات و التوا�صل مع �أبناء الوطن نهج ورثناه من
�آبائنا و �أجدادنا الذين مل ي�ضعوا �أي حواجز ما بني املواطن وقادته يف
هذه الدولة املباركة».
ويف �سياق مت�صل �أ�شاد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء

بجهود خط الدفاع الأول يف حماية جمتمع دولة الإمارات خالل جائحة
“كوفيد “ 19 -الأم��ر ال��ذي ع��زز جن��اح ال��دول��ة وجهودها يف الت�صدي
للجائحة من خالل �إج��راءات ا�س�ستباقية وخدمات طبية عالية امل�ستوى
ومبادرات نوعية ج�سدت �أروع ال�صور الإن�سانية والرعاية يف العامل.
وق��ال �سموه �إن خط الدفاع الأول و منهم العاملون يف القطاع ال�صحي
ورج��ال الأم��ن �إىل جانب اجلهات الأخ��رى من مواطنني ومقيمني �أدوا
واجبهم على �أكمل وجه وي�ستحقون منا كل ال�شكر التقدير على ما بذلوه
خالل اجلائحة من جهد وت�ضحيات وهذا لي�س بغريب عليهم فهذه بلدهم
ودارهم وي�ستحقون منا كل خري».
و�أ�ضاف �سموه  “ :نحمد اهلل �أننا جتاوزنا اجلائحة بكل احرتافية و مهنية
ون�أمل زوالها عن قريب ب�إذن اهلل ولو �أنها كلفتنا الكثري لكن ال يوجد �شيء
�أغلى علينا من الإمارات و�أهلها «.
و�أ�شاد �سموه بدور رجال ال�شرطة يف منطقة الظفرة خا�صة خالل الظروف
والتحديات اال�ستثنائية ج��راء جائحة ك��ورون��ا من �أج��ل حماية املجتمع
كونهم خط الدفاع الأول وم�ساهمتهم يف �إجناح جهود وعمل باقي اجلهات
وامل�ؤ�س�سات املحلية.
ون��وه �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان بجهود امل ��ر�أة االماراتية
وم�ساهتمها يف دعم م�سرية اخلري والنماء للدولة  ..و قال �سموه � “ :إن

دعم م�سرية املر�أة االماراتية و�إعالء مكانتها ي�أتي بف�ضل ر�ؤية حكيمة من
املغفور له الوالد ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه الذي ر�سم للمر�أة بحكمته
طريقا م�شرقا للنجاح �شاركته يف م�سريته �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية “ �أم الإمارات” التي
كان ل�سموها دور كبري يف دعم ومتكني املر�أة االماراتية يف جميع املجاالت
حتى �أ�صبحت تعتلي �أعلى املنا�صب يف الدولة .
من جهتهم عرب �أهايل دملا عن جزيل �شكرهم وتقديرهم لالهتمام الذي
توليه القيادة احلكيمة بكل منطقة يف هذه الأر���ض الطيبة واالجنازات
املباركة التى حتققت على م�سرية اخلري والعطاء.
و �أعربوا عن بالغ �سعادتهم واعتزازهم بزيارة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان للجزيرة مثمنني حر�ص �سموه على التوا�صل الدائم مع �أبناء
منطقة الظفرة واهتمامه ب�ش�ؤونهم  ..ومتنوا ل�سموه التوفيق فى خدمة
الوطن الغايل وتعزيز م�سرية العطاء واخلري لدولتنا احلبيبة.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ را�شد بن حمدان بن زايد �آل نهيان و ال�شيخ زايد بن
�سلطان بن حمدان بن زايد �آل نهيان و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير
مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة عي�سى حمد بو�شهاب
م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وعدد من امل�س�ؤولني.

ال�شيخة فاطمة تهنئ طالبات كليات التقنية خالل االحتفال بتخرجهن يف �إك�سبو  2020البابا فرن�سي�س يكرم فريق تنظيم م�ؤمتر �:أعالميون �ضد الكراهية

فاطمة بنت مبارك �أبلغكن حتياتها و�سالمها
•• دبي-وام:
وم �ب��ارك �ت �ه��ا ل �ك��ل خ��ري �ج��ة م �ن �ك��ن مبنا�سبة
هن�أت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة تخرجكن امل�ي�م��ون ومتنياتها لكن مب�ستقبل
االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى زاهر مليء بالنجاح والتوفيق".
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة و�أكدت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت طحنون يف
التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات" خريجات كليات كلمتها �أننا ونحن نحتفل بتخريج مهند�سات
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا دف �ع��ة ال �ع��ام �" 2021صناع امل�ستقبل نتقدم ب�أ�سمى �آي��ات ال�شكر والعرفان
امل�ستقبل" مبنا�سبة تخرجهن هذا العام والذي اىل "�أم الإمارات" لرعايتها م�سرية امل��ر�أة منذ
ت��زام��ن م��ع احتفاالت دولتنا احلبيبة بعيدها الت�أ�سي�س اىل التمكني والريادة فكان عطا�ؤها
اخلم�سني متمنية لهن كل التوفيق والنجاح يف ال ح��دود ل��ه لتبقى �سموها ال�ن�م��وذج امل�شرف
�شتى جماالت العلم وميادين العمل املختلفة .وامللهم البنة االمارات ،ف�شكراً �أم الإمارات �شكراً
ج ��اء ذل ��ك يف ر� �س��ال��ة ت�ه�ن�ئ��ة نقلتها ال�شيخة رائدة العطاء.
ال��دك �ت��ورة م ��وزة ب�ن��ت ط�ح�ن��ون ب��ن حم�م��د �آل و�أ�ضافت �أن االحتفال يف �أح�ضان اك�سبو2020
نهيان خلريجات كليات التقنية العليا خالل دبي هذا احلدث العاملي الذي ت�ست�ضيفه دولة
ح �� �ض��وره��ا ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ط��ال �ب��ات برنامج الإم� ��ارات �إمن��ا ج��اء ليعلن للعامل مكانة ابنة
الهند�سة التطبيقية دفعة العام  2021البالغ االم � ��ارات وم��ا و��ص�ل��ت �إل �ي��ه م��ن مت�ي��ز بف�ضل
ع��دده��ن  622وال� ��ذي �أق �ي��م يف م�ق��ر �إك�سبو ر�ؤية قيادتنا احلكيمة ..فنحن نفخر اليوم ب�أن
املر�أة الإماراتية ت�شكل  60يف املائة من القوى
 2020دبي.
وق��ال��ت ال�شيخة ال��دك�ت��ورة م��وزة بنت طحنون العاملة واملنظمة لهذا احل��دث العاملي فه�ؤالء
بن حممد �آل نهيان للخريجات" :من موقعي ه��ن ب �ن��ات الإم � � ��ارات ره� ��ان ال��وط��ن و�صورته
هذا وبالنيابة عن "�أم الإمارات" �سمو ال�شيخة امل���ش��رف��ة .وت�ق��دم��ت ال�شيخة ال��دك �ت��ورة موزة

بهذه املنا�سبة ب�أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو حكام
الإم��ارات .وعربت عن ال�شكر والتقدير لكليات
التقنية العليا ..ه��ذه امل�ؤ�س�سة العريقة التي
خ��رج��ت على م��دار  33ع��ام�اً ك �ف��اءات وطنية
م ��ؤه �ل��ة ل���س��وق ال�ع�م��ل وم���س�ت�ع��دة للم�ستقبل
وال �� �ش �ك��ر م��و� �ص��ول لأول� �ي ��اء �أم � ��ور الطالبات
اخلريجات لدعمهم ولوفائهم ولعطائهم.
واخ�ت�ت�م��ت ال���ش�ي�خ��ة ال��دك �ت��ورة م ��وزة كلمتها
بتهنئة اخل��ري�ج��ات داع �ي��ة �إي��اه��ن لالنطالق
بعلمهن وخربتهن وب��روح االب��داع نحو املئوية
فهن �أمل الوطن وم�ستقبله.
ويف كلمة جمل�س �أم�ن��اء كليات التقنية العليا
رحبت الدكتورة عائ�شة بو�شليبي مدير كليات
التقنية العليا بدبي بال�شيخة الدكتورة موزة

ب �ن��ت ط �ح �ن��ون ب ��ن حم �م��د �آل ن �ه �ي��ان مثمنة
ت���ش��ري�ف�ه��ا ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ط��ال �ب��ات الهند�سة
التطبيقية.
وع�ب��رت ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ع ��ن خ��ال ����ص ال�شكر
وال�ع��رف��ان للقيادة احلكيمة لدعمها امل�ستمر
والالحمدود مل�سرية كليات التقنية العليا مما
مكنها من �أداء دورها ال�سامي يف �إعداد الكفاءات
الوطنية .م��ن ث��م �أعلنت با�سم جمل�س �أمناء
كليات التقنية العليا تخريج  622خريجة من
برنامج الهند�سة التطبيقية من بني خريجات
دفعة العام �" 2021صناع امل�ستقبل" والبالغ
عددهم  3848خريجاً وخريجة.
وع�ب��رت خ��ري �ج��ات ال �ه �ن��د� �س��ة ع ��ن �سعادتهن
بتخرجهن بح�ضور ال�شيخة ال��دك�ت��ورة موزة
بنت طحنون ب��ن حممد �آل نهيان و�أن يكون
حفلهن يف �إك�سبو  2020كما تقدمن بال�شكر
ل�ك��ل م��ن دع��م جن��اح�ه��ن ع�ل��ى م���س�ت��وى كليات
التقنية و�أولياء �أمورهن.
ثم قامت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت طحنون
ترافقها ال��دك�ت��ورة عائ�شة بو�شليبي بت�سليم
�شهادات التخرج للخريجات.

•• روما  -وام:

كرم قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية
 ،فريق الإع�ل�ام مبجل�س حكماء امل�سلمني ،تقديرا
ل�ل�ج�ه��ود ال�ك�ب�يرة ال �ت��ي ب��ذل�ه��ا ب��ال�ت�ع��اون م��ع املركز
الكاثوليكي ل�ل��درا��س��ات والإع�ل�ام ب� ��الأردن ،لإطالق
امل�ب��ادرة الدولية "�إعالميون �ضد الكراهية" ،التي
ت�ه��دف الي�ج��اد �إع�ل�ام ي��ؤم��ن بامل�س�ؤولية يف حتقيق
ال�سالم ومواجهة الكراهية والتمييز.
و�أ�شاد قدا�سة البابا فرن�سي�س ،خالل تكرميه الفريق
ب�ح���ض��ور امل��ون �� �س �ن �ي��ور ي��و�أن ����س حل �ظ��ي ،ال�سكرتري
ال�شخ�صي ال�سابق لقدا�سة البابا فرن�سي�س ،ع�ضو
اللجنة العليا ل�ل�أخ��وة الإن���س��ان�ي��ة ،ورئ�ي����س جمعية
الطفل ي�سوع اخلريية ..باملبادرة يف ن�سختيها ،التي
عقدت الأوىل منها يف  4فرباير  ،2020بالعا�صمة
�أب��وظ �ب��ي ،ب �ع �ن��وان "التجمع الإع�ل�ام ��ي العربي"،
وانبثقت عنها مدونة الع�شرين للعمل الإعالمي من
�أجل الأخوة الإن�سانية ،بينما نظمت الن�سخة الثانية،
يف � 27سبتمرب املا�ضي بالعا�صمة الأردن �ي��ة عمان،
حتت عنوان "م�ؤمتر �إعالميون �ضد الكراهية" ،الذي
دعا لت�شكيل ائتالف �إعالمي ملواجهة الكراهية.

و�أكد قدا�سته حر�ص الفاتيكان على التعاون والتن�سيق
مع جمل�س حكماء امل�سلمني من خالل هذه املبادرات
الإبداعية؛ خلدمة الإن�سانية.
ت�سلم التكرمي يو�سف رفايعة ،مدير الإعالم والن�شر
مبجل�س حكماء امل�سلمني ،بح�ضور الدكتور �سلطان
الرميثي ،الأمني العام ملجل�س حكماء امل�سلمني ،ع�ضو
اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية.
وق��ال املون�سينيور يو�أن�س حلظي� ،إن حر�ص جمل�س
ح �ك �م��اء امل���س�ل�م�ين ع �ل��ى �إ�� �ش ��راك الإع �ل��ام يف جهود
مواجهة الكراهية ،ون�شر قيم الت�سامح وال�سالم ،يعد
تطبيقا عمليا مبا�شرا لوثيقة الأخوة الإن�سانية ،التي
دعت الإعالميني واملبدعني �إىل اكت�شاف قيم ال�سالم
والعدل واخلري واجلمال والأخوة الإن�سانية والعي�ش
امل���ش�ترك .و�أك ��د املون�سينيور حل�ظ��ي ،وال ��ذي ح�ضر
الن�سخة الأوىل من املبادرة التي عقدت يف �أبوظبي،
تطلعه للتعاون مع جمل�س حكماء امل�سلمني والتفاعل
مع هذه اجلهود املبذولة؛ لتكون يف امل�ستقبل ج�سرا
للتوا�صل بني الإع�لام العربي والغربي ،وج��زءا من
احل� ��وار ال�ث�ق��ايف واحل �� �ض��اري ب�ين ال���ش��رق والغرب،
واجلهود الدولية املبذولة لن�شر مبادئ وثيقة الأخوة
الإن�سانية.

�إ�صدار جديد للأر�شيف الوطني جرى توقيعه يف ال�شارقة للكتاب2021

«وطن من ذهب»  ..كرة الإمارات من البدايات �إىل الإجنازات
•• ابوظبي-الفجر:

نظم الأر�شيف الوطني حفل توقيع للكتاب التوثيقي
(وطن من ذهب) مبقر "ال�شارقة للكتاب ،"2021وهو
�أحدث �إ�صدارات الأر�شيف الوطني ،وي�أتي هذا الإ�صدار
يف �إطار احتفاالت دولة الإم��ارات العربية املتحدة بعام
اخلم�سني ،وبالتزامن مع اال�ستعداد لالحتفال باليوم
ال��وط �ن��ي اخل�م���س�ين ل �ل��دول��ة يف ال �ث��اين م��ن دي�سمرب
2021م ،وي�ؤكد الكتاب �أن الأر�شيف الوطني يقوم
بتوثيق كل جم��االت احلياة يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة منذ مرحلة م��ا قبل ق�ي��ام االحت ��اد ،ويتيحها
ل�ل�ب��اح�ث�ين وي�ح�ف�ظ�ه��ا ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ،وم ��ن هذا
امل�ن�ط�ل��ق �أ� �ص��در (وط ��ن م��ن ذه ��ب) ال ��ذي ي�ع��د �سرداً
تف�صيلياً لق�صة كرة القدم يف الإمارات من البدايات �إىل
الإجن ��ازات ،و�سلط فيه ال�ضوء على خمتلف املحطات
واملواقف والق�ص�ص واحلكايات ودعمها بال�صور النادرة
يف تاريخ الكرة الإماراتية.
ب ��د�أ ال�ك�ت��اب مب�ق��دم��ة خطها م�ع��ايل �صقر غ�ب��ا���ش رئ�ي����س املجل�س الوطني
االحتادي� ،أ�شار فيها �إىل ان الكتاب يعترب توثيقاً مهما لكرة القدم الإماراتية
منذ الت�أ�سي�س �إىل التتويج.
ويف كلمته التي ج��اءت بعنوان "م�سرية مباركة" �أك��د ال�سيد حممد اجلوكر
م�ؤلف الكتاب -فخره بتزامن هذا الإ�صدار مع ذكرى "اخلم�سني" ،مُعرباً عن
�سعادته بهذا العمل التوثيقي الوطني ،و�أ�شاد باجلهود الطيبة التي تبذلها
احلكومات يف دعم الريا�ضة وتوفري كل ما حتتاجه.
يت�ألف الكتاب من � 460صفحة؛ ج��اءت يف  14ف� ً
صال ب��د�أت ب�أ�سماء القادة
الذين غر�سوا حب الريا�ضة يف قلب ال�شعب وعلى ر�أ�سهم املغفور له -ب�إذن
اهلل -ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ثم �أ�سماء الرجال الذين �صنعوا تاريخ
كرة الإمارات ،مع ن�شر �صور تاريخية نادرة توثق ق�صة جناح فريدة �أ�صبحت
در�ساً للأجيال.
وح�ف��ل الف�صل ال�ث��اين "الوالد زايد" مب��واق��ف خ��ال��دة يف ال��ذاك��رة ارتبطت

بال�سرية العطرة حلكيم العرب يف كل مناحي احلياة حملياً وعاملياً ،ال �سيما
يف املجال الريا�ضي الذي حظي باهتمامه ورعايته؛ حيث �شهدت الريا�ضة يف
عهده نقالت نوعية ،وا�ستعر�ض الف�صل امل�سرية الظافرة للمنتخب الوطني،
و�أبرز حمطاته يف الو�صول �إىل ك�أ�س العامل .1990
وذك��ر الف�صل ال�ث��ال��ث" :من البحر وال�ب�ح��ارة ال�ك��رة م��ع التجارة" مرحلة
البدايات ،وق�صة و�صول كرة القدم �إىل الإم��ارات عن طريق البحر وبواخر
الإجنليز قبل  92عاماً ،ووث��ق الف�صل الرابع "بداية احلكاية" ن�شاط كرة
القدم الر�سمي قبل انطالق الن�سخة الأوىل لدوري مو�سم 1974-1973
و�أثناء تنظيمها ،وهي مرحلة حافلة بالتنوع.
وتطرق الف�صل اخلام�س "رجال �أبدعوا يف كل جمال" �إىل عدد من الريا�ضيني
القدامى ،والإداريني من �أبرز رواد احلركة الريا�ضية منذ ن�ش�أتها ،وكانت لهم
ب�صمات وعالمات م�ضيئة �أ�سهموا بها يف �إر�ساء �أهم قواعد الإدارة الريا�ضية،
ويف مقدمتهم :املغفور له -ب�إذن اهلل -ال�شيخ مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن را�شد �آل مكتوم.

ُ
وخ�ص�ص الف�صل ال�ساد�س "الر�ؤ�ساء" ملرحلة االحت ��اد ،وق��د ر�صد مرحلة
ت�أ�سي�س احت��اد االم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم اب �ت��دا ًء م��ن رئ��ا��س��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ
مبارك بن حممد �آل نهيان مروراً بكل الر�ؤ�ساء ،و�صو ًال �إىل املرحلة احلالية
برئا�سة ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي .وركز الكتاب يف ف�صله ال�سابع على
فئة املدربني ،فذكر �أ�شهر املدربني ،والإجن��ازات التي حتققت مع ن�شر �صور
تاريخية تعرب عن خمتلف امل��راح��ل ،ويف الف�صل الثامن "جنوم حمفورة يف
الذاكرة" وثق الكتاب تاريخ جنوم الريا�ضة الإماراتية طوال اخلم�سني �سنة
املا�ضية.
وبعنوان "يف امل��ون��دي��ال كانت لنا حكايات" ج��اء الف�صل التا�سع ال��ذي �سرد
ق�ص�صاً وحكايات مر عليها  31عاماً عندما عا�شت الإمارات فرحة ال تو�صف
بو�صول املنتخب الوطني ملونديال �إيطاليا 1990م.
وركز الف�صل العا�شر "رحلة االحرتاف" يف نقطة حتوّل مف�صلية مب�سرية كرة
القدم؛ من بعد ت�أ�سي�س جلنة دوري املحرتفني يف العام  2008وحتى مرحلة
�إ�شهار رابطة املحرتفني ككيان م�ؤ�س�سي يف .2019

"�أبطال وبطوالت" كان عنوان الف�صل
احلادي ع�شر من الكتاب وفيه حكاية
درع ال��دوري الذي احتكرته � 7أندية؛
و��ش�ب��اب الأه �ل��ي ك� ��أول ب�ط��ل يف ع�صر
االح �ت��راف ،وال �ع�ين ال��زع�ي��م �صاحب
ال �ـ  13ل�ق�ب�اً ،وال �ه��داف��ون لبطولتي
دوري ال��درج��ة الأوىل واملحرتفني،
وركز على �أبطال �أغلى الك�ؤو�س "ك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة" ،وعلى
�أبطال "عام اخلم�سني" اجلزيرة بطل
الدوري ،و�شباب الأهلي بطل الثالثية،
والعروبة بطل الدرجة الأوىل.
وج ��اء ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ع���ش��ر بعنوان
"الإجنازات تتحدث عن نف�سها" وفيه
الدرو�س التي و�ضعها ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان لي�ستفيد منها �أبناء
الوطن يف الت�ألق ،مع التف�صيل الدقيق لدعم القيادة الر�شيدة ال��ذي مهّد
طريق النجاح والتغلب على التحديات ،وتطرق هذا الف�صل للإجنازات املحلية
والعاملية بقيادة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان �سواء يف نادي اجلزيرة،
�أو نادي مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،و�سلط ال�ضوء �أي�ضاً على املن�ش�آت واملالعب
الريا�ضية يف الدولة .وا�ستعر�ض الف�صل الثالث ع�شر العالقات التاريخية
بني الإمارات والأ�شقاء ،منذ البدايات على ال�صعيد الريا�ضي ،واختتم الكتاب
بف�صل يحمل عنوان�" :أوائل الوطن" وفيه �سلط ال�ضوء على تكرمي قيادتنا
الر�شيدة للنجوم الأفذاذ عرب احلقب املختلفة ،وعلى دور "الأر�شيف الوطني"
الذي ي�ؤدي ر�سالته يف تقدمي املعلومات املوثقة والأمينة ملتخذي القرار وعامة
النا�س.
اجلدير بالذكر �أن كتاب (وطن من ذهب) ال�صادر عن الأر�شيف الوطني هو
الإ�صدار رقم  16مل�ؤلفه حممد اجلوكر الذي عرف بجهوده يف خدمة الوطن
يف جمال التوثيق لكرة القدم الإماراتية ،ويف املجال الإعالمي ،وقد ح�صل
على العديد من اجلوائز والأو�سمة تقديراً جلهوده املخل�صة.
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حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

اعالن بالن�شر
 746/2021/208تنفيذ مدين
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كاترين �سينا امبينو جوفريو  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مركز امريكا ال�شماليه للخدمات
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )7997.5درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 926/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع ال��دع��وى  :وا�ستكماال لباقي االج ��راءات يرجى التكرم باملوافقة على ت�سجيل ال��دع��وى وحت��دي��د جل�سة
لنظرها واعالن املدعي عليه بها وفقا لالجراءات املتبعه لديكم واحلكم بالزامه بان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره
( )2.718.090.95درهم اثنان مليون و�سبعمائة وثمانيه ع�شر الف وت�سعون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا  ,والفائدة
بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م - 043874225:موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:امييلmaliklaw@emirates.net.ae:
املطلوب �إعالنه  -1 :منذر عبداحلميد حممد كبنجي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/27:يف الدعوى املذكورة اعاله بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )2.718.090/95درهم اثنان مليون و�سبعمائة وثمانيه ع�شر الف وت�سعون
درهم وخم�سة وت�سعون فل�سا  ,والفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة مع الزامه بالر�سوم امل�صروفات والف درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / AJCFICIREA2021 /0003045مدين جزئي
اىل  :مظهر �شيخ انور زيب
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة اجلرف -بناية رقم � - 68148شقة رقم  - 287رقم مكاين2158743201:
نعلمكم ب�أن املدعي� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
العنوان:حمل االقامة امارة ابوظبي � -شارع خليفة  -بناية بطي العتيبة مكتب  - 604هاتف رقم0568486694:
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ  :تلتم�س املدعية من مقام حمكمتكم املوقرة  -اوال:الت�صريح بقيد
الدعوى وحتديد اقرب دعوى يخطر بها اخل�صوم  -ثانيا:الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )30503درهم باال�ضافة للفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة  -ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -رابعا�:ضم ملف النزاع
رقم  1080/2021توفيق وم�صاحله للدعوى
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد الثالثة حمكمة عجمان االحتادية �صباح يوم
املوافق  2021/11/17ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال
وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2021/11/10م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

ت فقدان �شهادة �أ�سهم
ف� �ق ��دت �� �ش� �ه ��ادة ا� �س �ه��م �� �ص ��ادرة
ب��ا� �س��م� � /س �ل �ط��ان ��س�ع�ي��د �صغري
وا�� �س ��ط ال� �ك� �ث�ي�ري � � �ص� ��ادرة من
�شركة (�إت���ص��االت) رق��م ال�شهادة
( )110610عدد اال�سهم ()6
فكل من يجدها ت�سليمها ل�شركة
الإت � �� � �ص� ��االت امل �ب �ن��ى الرئي�سي
الطابق ( )15او الإت�صال على
رقم ()0505812188

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /كاثلني رو�سيل
ه �ي�رن ��ان ��دي ��ز  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()A1960118P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0582206132

�إعــــــــــالن

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفا
كال�س للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 2928232:
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/بيتلز لتجارة املالب�س
اجلاهزة رخ�صة رقم CN 1658896:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل حممد عون �صالح ال�صيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ي�سلم �سامل وقا�ش
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تر�ست العاملية للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 3862382:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فريده حممود عرابى جرار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عمر احمد مبارك �صالح الكربى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تر�ست العاملية للتجارة العامة
TRUST INTERNATIONAL GENERAL TRADING

�إىل /تر�ست العاملية للتجارة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

TRUST INTERNATIONAL GENERAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط /حذف جتارة معدات املطاعم و املطابخ و لوازمها  -باجلملة 4659916
تعديل ن�شاط /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
تعديل ن�شاط  /حذف ت�صدير 4610009
تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
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)

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم اوتيتي
رخ�صة رقم CN 3800297:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
كمال باروت احمد خليفه ال�سويدى من وكيل خدمات �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
كمال باروت احمد خليفه ال�سويدى من � %0إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سلمان حممد كبري احمد
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)

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم التو�شكا
رخ�صة رقم CN 2741566:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نوره حمد علي البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر حميد مبارك الربوم الظاهري
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/اي بي �سي للخياطة
الن�سائية رخ�صة رقم CN 3694332:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف علي �سيف جدمي املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان زايد عبداهلل بوحميد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:تيك �سكيب الب�س لالنظمة التكنولوجية � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2751055 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النواعري لغ�سيل ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1953663:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مهند �شحاده النا�صر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �ضمران ديب احل�سني
تعديل وكيل خدمات  /حذف رقيه على عبداهلل �صالح البيتى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /النواعري لغ�سيل ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
هابي فيل �سبا للن�ساء رخ�صة رقمCN 3894687:
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/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/10/25:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105033155:
 تاريخ التعديل2021/11/13: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 NAWAEER CAR WASH

�إىل /النواعري لغ�سيل ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL NAWAEER CAR WASH - 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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/1/160291

املنذر /حمدي حممد احمد �أبو بدير  -م�صري اجلن�سيه
العنوان  :الإمارات � -إمارة دبي  -مردف  -دیره  -دبي  -مبنی �آب تاون �-شقة �شقه رقم  10-بجوار م�سجد �أبو حنيفه -
 - hamdybedir79@gmail.comهاتف /971507949262
�ضد  -املنذر �إليه �/ضياء عبد اللطيف �سليمان حممود ,م�صري اجلن�سيه
العنوان العمل /امارة دبي  -ديره �-شارع اخلليج �-شركه ا�س �أي ام �أو لل�شحن  -مقابل فندق حياه ريجن�سي  -بجوار مطعم كنتاكي
SIMO CARGO COMPANY
رقم الهاتف  - +971564496490/رقم مكاين/ 2967096803
املـو�ضـوع  :تنبيه وتكليف بالوفاء
قد اتفق الطرفني علي ان مينح املنذر للمنذر اليه مبالغ ب�إجمايل مبلغ وقدره  38,000درهم ثمانیه و ثالثون الف درهم ال غري
وتر�صد هذا املبلغ من خالل اي�صال موقع من املنذراليه بتاريخ  2021/1/10ومل يلتزم املنذر اليه مبا مت االتفاق عليه ارجاع ا�صل
املبلغ خالل  4ا�شهر بواقع 10,000درهم �شهريا حتي ال�سداد .وعند طلب املنذر ا�صل املبلغ قام املنذر بطلب املنذر اليه ا�سرتداد ا�صل
املبلغ و لكن رد املنذز اليه وطلب من املنذر مهلة ل�سداد املبلغ املرت�صد اال ان املنذر اليه مل يلتزم ب�سداد اي من املبالغ املرت�صدة يف حقه
ل�صالح املنذر .وحيث ان املنذر قام مبطالبة املنذر اليه مرارا وتكرارا اال انه امتنع بدون وجه حق مما حدا باملنذر اىل تكليفه بالوفاء بقيمة
االي�صال .وحيث ان هذا الدين ثابت بالكتابه وحال الأداء وكان مايطالب به دينا من النقود معني املقدار وغري متنازع فيه .وقد قام املنذر
مبطالبة املنذر اليه بالعديد من املطالبات الودية املتكررة ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته اال انه قد اخذ يف املماطلة والت�سويف وامتنع عن
الوفاء دون وجه حق او قانوين .وملا كان ذلك وقد ن�صت املاده 62من قانون الإجراءات املدنيه على �أنه ) �:-إ�ستثناء من القواعد العامه
يف رفع الدعوى �إبتداء تتبع االحكام الوارده يف املواد التاليه �إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابه وحال االداء وكان كل ما يطالب به دينا من
النقود معني املقدار �أو منقوال معينا بنوعه ومقداره
كما ن�صت املاده  63من ذات القانون على �أنه  :-على الدائن �أن يكلف املدين �أوال بالوفاء يف ميعاد خم�سه �أيام على الأقل ثم ي�ست�صدر
�أمرا بالأداء من قا�ضي املحكمه التي يقع يف دائرتها موطن املدين واليجوز �أن يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء �أقل من املطلوب يف
عري�ضه �إ�ست�صدار �أمر الأداء ويكفي يف التكليف بالوفاء �أن يح�صل بكتاب م�سجل بعلم الو�صول .مما �سبق ذكره ف�إنه يحق للمنذر تكليف
املنذر �إليها بالوفاء بالدين خالل خم�سه ايام من تاريخ �إ�ستالم هذا الإنذار و�إال �سوف ي�ضطر لإ�ست�صدار �أمر بالأداء من قا�ضي الأمور
الوقتية .لذلك  ،ف�إن املنذر ينذر املنذر �إليه بالأتي  :هذا ب�صفتنا وكالء عن املنذر ننذركم مبوجب هذا االنذار ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد
يف ذمتكم مبلغ وقدره  38,000الف درهم وقدره ثمانيه و ثالثون الف درهم من تاريخ املطالبه حتي ال�سداد للمدعي مع �شمول الأمر
بالنفاذ املعجل هذا االنذار وذلك يف خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االنذار واال �سوف نقوم باتخاذ االج��راءات القانونية الالزمة
�ضدكم الكفيله بحفظ حقوقه مع حفظ كافة حقوق الطالب باملا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل .
املنذر/حمدي حممد احمد �أبو بدير

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  69/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
م��و��ض��وع ال��دع��وى تزييل ع�ق��ود ال��ره��ن ذوات الأرق ��ام  1924/2012و  1925/2012و  1926/2012تاريخ
 2012/05/28بال�صيغة التنفيذية .وتوقيع احلجز على العقارات املرهونة وهي - :العقار الكائن ب�إمارة دبي ? من نوع
�شقة �سكنية  -يف منطقة مر�سى دبي  -رقم الأر�ض  - 174رقم املبنى  - 2ا�سم املبنى� :شم�س  - 2رقم العقار  - 803رقم
الطابق  - 8امل�ساحة باملرت املربع  - 184.93العقار الكائن ب��إم��ارة دب��ي ? من ن��وع �شقة �سكنية  -يف منطقة مر�سى
دبي  -رقم الأر�ض  - 169رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى� :أمواج  - 4رقم ال�شقة  - 402رقم الطابق  - 4امل�ساحة 1,838.10
/قدم مربع  170.77مرت مربع  - .العقار الكائن ب�إمارة دبي ? يف منطقة مردف  -رقم الأر�ض  - 3/2715امل�ساحة
 10,125قدم مربع 940,64/مرت مربع .طالب التنفيذ  :م�صرف عجمان � /ش .م .ع  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة
عجمان-املنامة  -عجمان � -شارع امليناء-مبنى امليناء وميثله  :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال  -املطلوب �إعالنه :
حم�ضار عبد اهلل �سعيد عمر التميمي  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي -منطقة مردف � -شارع رقم  - 28Cفيال رقم 251
 رقم قطعة الأر�ض � 2715/3صندوق بريد  9436دبي هاتف رقم  050/2117999مكانی 4101390734 :-n@e - 05027117999
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
� -3شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 174ا�سم املبنى � :شم�س  - 2رقم املبنى  - 2 :رقم العقار
 - 803 :امل�ساحة  184,93 :مرت مربع  -املبلغ  )1,682,538 /06( :درهم
� -2شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 169 :ا�سم املبنى  :امواج  - 4رقم املبنى  - 4 :رقم العقار
 - 402 :امل�ساحة  170,77 :مرت مربع  -املبلغ ( )1,783,298 /25درهم
 بيانات العقار  - 1 :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 3/2715املنطقة  :مردف  -امل�ساحة 940,64 :مرت مربع  -املبلغ  )3,750,000( :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

العدد  13391بتاريخ 2021/11/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الزمردة
حللول ال�شبكات رخ�صة رقمCN 1510926:
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�/سيفتي قطع غيار
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 3753751:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عو�ض م�صبح البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بطي فرج حممد غيث القبي�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي
رخ�صة رقم CN 1133631:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�صغريه �سيف على %27
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صالح حممد �صالح حممد ال�شام�سى %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة العنود حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غاده حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد حممد �صالح حممد ال�شام�سى %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ساره حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد �صالح حممد ال�شام�سى %15
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي حممد �صالح حممد ال�شام�سى %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ورثة حممد �صالح حممد �شهداد ال�شام�سى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي
RED SANDS CUSTOM

�إىل  /الرمال احلمراء للتخلي�ص اجلمركي ذ.م.م
RED SANDS CUSTOM 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)

االمارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعالن �شطب قيد

تعلن وزارة االقت�صاد ب ��أن ال���س��ادة� /شركة بنك بيبلو�س ���ش م ل
(اجلن�سية  :لبنان) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
امارة ابوظبي (العنوان � :ص ب � - 73893شارع  :جزيرة الرمي
 بناية  :برج �سكاي ت��اور � -أبوظبي � ،ص ب  )73893واملقيدةحتت رقم ( )2293يف �سجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة .وتنفيذاً
لأحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات
التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م
يف �شان اعتماد دليل �إج��راءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت
امل��ؤ��س���س��ة ب��اخل��ارج وامل�ن��اط��ق احل ��رة ب��ال��دول��ة .ي��رج��ى م��ن ال�سادة
�أ�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف
ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد  -ادارة الت�سجيل التجاري
�ص.ب ( )901ابوظبي
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العالقات امل�صرية – الرتكية ..هل عادت للمربع �صفر؟
•• عوا�صم-وكاالت

يف حديث ق��ر�أه مراقبون على �أن��ه مي ّثل “عودة �إىل الوراء” يف
م�سار املفاو�ضات بني القاهرة و�أنقرة ،عبرّ وزير اخلارجية امل�صري
�سامح �شكري ،جمددا عن قلق بالده �إزاء �سيا�سة �أنقرة التو�سعية
التي زادت ب�شكل ملحوظ خالل الع�شر �سنوات املا�ضية ،على حد
تعبريه.
وخالل جل�سة حوارية نظمها مركز “ويل�سون” البحثي يف الواليات
املتحدة ،قال �شكري� ،إن م�صر “ال ترى �سببا يدفع تركيا للتواجد
ع�سكريا يف ليبيا و�سوريا والعراق” ،معربا عن قلقه �إزاء “�سيا�سات
�أنقرة التو�سعية التي ظهرت خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية».
و�أ��ض��اف �شكري� ،أن��ه “يف الوقت ذات��ه ينتابنا القلق �إزاء التدخل

•• نريوبي�-أ ف ب

يف ال�ش�ؤون الداخلية امل�صرية ودعم حركة الإخ��وان التي ن�صنفها
ج�م��اع��ة �إره��اب �ي��ة ،ال ن��رى �سببا ي��دف��ع ت��رك�ي��ا الح�ت���ض��ان قيادات
الإخ ��وان لكي يعملوا م��ن ه�ن��اك ،ويبثوا معلومات م�ضللة عرب
قنوات ف�ضائية».
واعترب مراقبون ،الت�صريحات م�ؤ�شرا على عودة املباحثات التي
جرت بني البلدين يف مايو ويونيو املا�ضيني �إىل املربع �صفر ،دون
التو�صل �إىل اتفاق من �ش�أنه حتقيق قدر من التفاهم �أو التقارب.
وبح�سب اخلبري امل�صري املخت�ص بال�ش�أن الرتكي كرم �سعيد ،ف�إن
عملية التفاهم مرتبطة بالعديد من امللفات التي ال تزال عالقة،
ويف مقدمتها اال�ستفزازات الرتكية يف �شرق املتو�سط والتنقيب
ال�غ�ير ق��ان��وين ع��ن ال�غ��از يف م�ي��اه دول اجل ��وار ،وك��ذل��ك احل�ضور
الع�سكري الرتكي يف ليبيا و�إ�صرار �أنقرة على �أن يكون لها وجود يف

منطقة متثل عمقا ا�سرتاتيجيا للأمن امل�صري.
وقال �سعيد يف ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”“ :طي �صفحة
اخلالفات املت�أزمة على مدار ال�سنوات املا�ضية اليزال �صعبا ،و�سوف
ي��أخ��ذ م�سارا طويال وم�ع�ق��دا ،خا�صة �أن الق�ضايا اخلالفية مل
حت�سم بعد مثل ما يتعلق بالدعم الرتكي املقدم جلماعة الإخوان
ومن�صاتها الإعالمية التي تبث خطاباً معاديا للقاهرة من قلب
الأرا�ضي الرتكية” ،م�شريا �إىل �أن “الإجراءات الرتكية ب�ش�أنها،
و�إلزامها مبيثاق ال�شرف الإعالمي مل يكن كافيا للإثبات ح�سن
النوايا ،يف ظل ا�ستمرار �إيواء العنا�صر الإرهابية».
و�أ�شار الباحث امل�صري �إىل �أن ب�لاده تعاملت “بحذر وه��دوء مع
هذا امللف منذ البداية و�أعلنت عن �شروطها ب�شكل وا�ضح وو�ضعت
�أولويات للتفاو�ض� ،شملت امللفات اخلالفية على امل�ستوى الإقليمي،

اتهامات �أثيوبية ملتمردي تيغراي بقتل مدنيني

�أ ّك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة الإث �ي��وب �ي��ة حلقوق
الإن �� �س��ان ال�ت��اب�ع��ة للحكومة �أم�س
ال���س�ب��ت �أن امل �ت �م � ّردي��ن يف تيغراي
قتلوا “عمدًا” �أع� ��دادًا ك�ب�يرة من
امل��دن �ي�ي�ن يف م�ن�ط�ق��ة �أم� �ه ��رة بعد
�أن ��ش�ك��وا ب� ��أن ي�ك��ون��وا خم�بري��ن �أو
م �� �س��اع��دي��ن ل �ل �ق��وات الفيدرالية
االثيوبية.
و ُق�ت��ل  184م��دن� ًي��ا على الأق � ّ�ل يف
النزاعات العنيفة بني متّوز/يوليو
و�آب�/أغ���س�ط����س يف منطقة �أمهرة
ب�ي�ن ج�ب�ه��ة حت��ري��ر ��ش�ع��ب تيغراي
واجلي�ش االثيوبي ،بح�سب اللجنة.
ويف ت�ق��ري��ره��ا ال ��ذي ُن���ش��ر ال�سبت،
ل�ف�ت��ت ال�ل�ج�ن��ة الإث �ي��وب �ي��ة حلقوق
الإن�سان �إىل �أن جبهة حترير �شعب
ت� �ي� �غ ��راي ق �ت �ل��ت “عمدًا ع�شرات
املدنيني يف امل��دن واملناطق الريفية
التي ا�ستولت عليها».
وق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة �إن امل��دن�ي�ين ُقتلوا
لت�أييدهم احلكومة الفيدرالية �أو لإيوائهم جنود
جرحى.
و�أ�ضافت “قتلت ق��وات جبهة حترير �شعب تيغراي
مر�ضى نف�سيني لال�شتباه يف �أنهم يعملون كمخربين
حكوميني».

أ�شخا�ص ه��رب��وا م��ن تيغراي بعد
ويف امل�ق��اب��لُ ،قتل �
ٌ
بالتج�س�س ل�صالح جبهة حت��ري��ر �شعب
�أن ا ُت�ه�م��وا
ّ
تيغراي ،بح�سب اللجنة.
وذكر التقرير �أن “الطرفني املتحاربني انخرطا يف
ق�صف ع�شوائي مل يكن موجهاً نحو هدف ع�سكري

حمدد ،مما ت�سبب يف �سقوط قتلى وجرحى و�أ�ضرار
يف ممتلكات املدنيني» .احتدم منذ حزيران/يونيو
النزاع يف تيغراي الذي بد�أ يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
 2020حني �أر�سل رئي�س الوزراء �أبيي احمد اجلي�ش
�إىل الإقليم للإطاحة بجبهة حترير �شعب تيغراي

احل��اك�م��ة حم�ل�ي�اً ،م �ب�رراً العملية
ب�أنّها ر ّد على ا�ستهداف قوات اجلبهة
مع�سكرات للجي�ش الفدرايل.
لكن املتمردين ا�ستعادوا ال�سيطرة
ع�ل��ى معظم املنطقة يف ح��زي��ران/
يونيو و�أج�ب�روا ال�ق��وات االثيوبية
ع �ل��ى االن �� �س �ح��اب م ��ن معظمها.
ووا�� �ص� �ل ��وا ه �ج��وم �ه��م يف مناطق
�أمهرة وعفر املجاورة.
و�أث ��ارت عمليات الق�صف انتقادات
دول �ي��ة وع��رق �ل��ت و� �ص��ول منظمات
الأمم امل �ت �ح��دة �إىل امل�ن�ط�ق��ة حيث
ي ��واج ��ه ن �ح��و � 400أل� ��ف �شخ�ص
ظروفا �أ�شبه باملجاعة يف ظل ح�صار
مفرو�ض بحكم الأمر الواقع.
�أدى انت�شار القتال يف عفر و�أمهرة �إىل
نزوح مئات الآالف من الأ�شخا�ص ،ما
زاد من املحنة الإن�سانية .واعتربت
هيومن رايت�س ووت����ش الأرب �ع��اء �أن
“احل�صار الفعلي” ال��ذي تفر�ضه
احل �ك��وم��ة الإث �ي��وب �ي��ة ع �ل��ى �إقليم
تيغراي مينع �ضحايا االغت�صاب من
احل�صول على الرعاية ال�صحية املالئمة .بدورها
اتهمت منظمة العفو الدولية (�أمن�ستي) متم ّردين
من �إقليم تيغراي يف �شمال �أثيوبيا باغت�صاب ن�ساء
واالعتداء عليهن بال�ضرب يف �إقليم �أمهرة املجاور يف
�آب�/أغ�سط�س الفائت.

القمة االفرتا�ضية بني بايدن ونظريه ال�صيني تعقد غد ًا
••وا�شنطن�-أ ف ب

ي�ع�ق��د ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي جو
ب ��اي ��دن ون� �ظ�ي�ره ال �� �ص �ي �ن��ي �شي
جينبينغ اجتماعا عرب الفيديو
غ� ��داً االث� �ن�ي�ن ،ه ��و ال �ث��ال��ث بني
الزعيمني مع ت�صاعد اخلالفات
بني وا�شنطن وبكني.
و�أفاد البيت الأبي�ض اجلمعة ب�أن
بايدن وجينبينغ �سيعقدان م�ساء
غدٍ االثنني  15ت�شرين الثاين/
ن��وف �م�بر اج �ت �م��اع��ا افرتا�ضيا،
م�ؤكدا بذلك معلومات �صحافية
متداولة منذ �أيام.
و�أورد ب� �ي ��ان ل �ل �ن��اط �ق��ة با�سم
ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ج�ين ��س��اك��ي �أن
الرئي�سني “�سيناق�شان �سبل �إدارة
التناف�س (بني البلدين) يف �شكل
م�س�ؤول” ،وطريقة “العمل معا
عندما تلتقي م�صاحلنا».
و�أو� � �ض � �ح� ��ت � �س ��اك ��ي �أن ب ��اي ��دن
�سيكون خالل االجتماع “وا�ضحا
و�� �ص ��ري� �ح ��ا ب� ��� �ش� ��أن م� ��ا يقلق”
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إزاء ال�صني
ال�ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا ي��و��ص��ف رئي�سها
ب�أنه �أقوى زعيم �صيني منذ ماو
ت�سي تونغ.
ويوا�صل �شي تعزيز �سلطته على
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

ملفي ليبيا و�شرق املتو�سط ،و�أي�ضا ما يتعلق بوقف الدعم الرتكي
للجماعة ومنع من�صاتها الإعالمية املعادية ،وت�سليم املطلوبني
من القيادات لدى اجلهات الق�ضائية امل�صرية».
وكانت العالقات امل�صرية – الرتكية قد �شهدت بع�ض التح�سن
يف الآون� ��ة الأخ�ي��رة ب�ع��دم��ا �أ� �ش��ار ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج ��ب طيب
�أردوغان يف الثاين ع�شر من مار�س �إىل �أن البلدين �أجريا ات�صاالت
“ا�ستخباراتية ودبلوما�سية واقت�صادية” ،م�ضيفا �أن��ه ي�أمل يف
عالقات “قوية” بني البلدين.
وبعد �أ�سبوع من ت�صريحات �أردوغ��ان ،طلبت حكومته من ثالث
قنوات تلفزيونية م�صرية مقرها �إ�سطنبول ،مرتبطة بجماعة
الإخ ��وان ،تعليق ب��رام��ج �سيا�سية لعدد م��ن الإع�لام�ي�ين املنتمني
للتنظيم الإرهابي ،ووقف خطابها املعادي للدولة امل�صرية.

ال �ن �ظ��ام ك�م��ا ي ��دل ت�ب�ن��ي احلزب
ال �� �ش �ي��وع��ي ال �� �ص �ي �ن��ي اخلمي�س
ن�صا ُي�شيد خ�صو�صا بالرئي�س
ً
مب�ن��ا��س�ب��ة االح �ت �ف��ال بالذكرى
امل�ئ��وي��ة لتا�سي�س احل ��زب .وجاء
يف ه��ذا ال�ن����ص �أن “فكر” رجل
بكني القوي هو جوهر “الثقافة
والروح ال�صينية” .ويدعو الن�ص
“احلزب واجل� �ي� �� ��ش وال�شعب
بكامله �إىل االحتاد يف �شكل �أوثق
حول اللجنة املركزية التي ي�شكل
�شي جينبينغ قل َبها».
و� �س �ب��ق �أن حت � ��ادث الرئي�سان
الأم�ي��رك� ��ي وال �� �ص �ي �ن��ي هاتفيا
مرتني منذ تن�صيب بايدن .ومل
ُي�خ��ف الرئي�س الأم�يرك��ي يوما

رغبته يف لقاء الرئي�س ال�صيني
�شخ�صيا ،وق��د وج��ه له انتقادات
ل �غ �ي��اب��ه ع� ��ن ق �م �ت��ي جمموعة
الع�شرين و”كوب.»26
و�سيكتفي بايدن بلقاء افرتا�ضي
مع �شي جينبينغ ال��ذي مل يغادر
ال �� �ص�ي�ن م �ن ��ذ ح� � ��واىل ع ��ام�ي�ن،
م� ��� �ش�ي�را �إىل ت �ف �� �ش��ي ف�ي�رو� ��س
كورونا.
وي��رف ����ض ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
عبارة “احلرب الباردة” ويف�ضل
عليها “املناف�سة” �أو “املواجهة”
مع ال�صني .وقد جعل بايدن من
التناف�س مع بكني املحور الرئي�س
ل�سيا�سته اخلارجية.
وت ��ده ��ورت ال �ع�لاق��ات ب�ين �أكرب
اقت�صادين يف العامل يف الأ�سابيع
املا�ضية ،على خلفية ملفات عدة،
ب� ��دءا ب��ال �ت �ج��ارة م� ��رورا بحقوق
الإن �� �س��ان و� �ص��وال �إىل طموحات
ال�صني الإقليمية ،وه��و م��ا دفع
ب ��اي ��دن �إىل ت �ع��زي��ز حتالفاته
الإقليمية يف �آ�سيا.
ت�صاعد التوتر خ�لال الأ�سابيع
الأخ �ي�رة ب���ش��أن م�صري تايوان.
وبعد بعد ت�صريحات جو بايدن
ال � ��ذي �أ�� �ش ��ار �إىل �أن ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة م���س�ت�ع��دة ل�ل�ت��دخ��ل �إذا

ه��اج�م��ت ال���ص�ين اجل ��زي ��رة ،عاد
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ون الأم�ي�رك� �ي ��ون
�إىل خ��ط ت�ق�ل�ي��دي و�أك �ث�ر حذرا
م�ضاعفني التحذيرات وم�شددين
على �إرادتهم “ردع” بكني عن �أي
تدخل ع�سكري.
ويف �أج� ��واء ال�ت��وت��ر ه ��ذه ،جتري
حم ��ادث ��ات الإث �ن�ي�ن مت��ا��ش�ي��ا مع
رغ �ب��ة وا��ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ن�ط��ن يف �إبقـــــــاء
“قنوات االت�صال” مفتوحة على
�أع�ل��ى مـــــــ�ستوى ،بعد ات�صاالت
ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال� ��وزاري مل جتر
دائ � �م ��ا ب �� �ش �ك��ل ج �ي��د يف الآون� � ��ة
الأخرية.
وق��ال��ت ج�ين ��س��اك��ي اجل�م�ع��ة �إن
البيت الأبي�ض حري�ص جدا على

�إقامة “عالقة رئي�س برئي�س”،
ل�ك��ن ذل ��ك “لي�س لأن �ن��ا نتطلع
�إىل نتائج �أو ق��رارات ملمو�سة”
ب��ل م��ن �أج� ��ل “حتديد �شروط
املناف�سة».
وت ��ؤك��د وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى �ضرورة
ال �ت �ع��اون م��ع اخل �� �ص��م ال�صيني
الكبري عندما يكون ذلك ممكنا.
وع� �ل ��ى � �س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ويف بيان
م � � �� � � �ش� �ت��رك م � � �ف� � ��اج� � ��ئ خ� �ل��ال
الأ��س�ب��وع اجل ��اري ،وع��د البلدان
ال� � �ل � ��ذان ي � �ع� ��دان �أي � �� � �ض ��ا �أك�ب��ر
دول� �ت�ي�ن م���س�ب�ب�ت�ين النبعاثات
غ� ��ازات االح �ت �ب��ا���س احل � ��راري يف
ال�ع��امل ،مبوا�صلة مكافحة هذه
الظاهرة.
و قال وزيــــــــر اخلارجية الأمريكي
�أنتونــــــــي بلينكن اجل�م�ع��ة �إن
“عالقتنــــــــا م ��ع ال �� �ص�ين من
�أهــــــــــم العالقــــــــــات و�أكرثهـــــــا
تعقيدا».
و�أ� � � �ض � ��اف �أن “هناك �أب � �ع� ��ادا
خم �ت �ل �ف��ة :ال �ت �ع ��اون واملناف�سة
وامل��واج �ه��ة ،و�سنعمل ع�ل��ى هذه
اجلوانب الثالثة يف �آن واحد”،
مرحبا بتحقيق ال�صني “بع�ض
التقدم” يف ال�ق���ض��اي��ا املتعلقة
باملناخ.

الأمم املتحدة جتدد مهمتها يف �إفريقيا الو�سطى

تبنى جمل�س الأم ��ن ال ��دويل بـ13
من �أ�صل � 15صوتا قرارا يجدد ملدة
ع��ام مهمة ق ��وات ح�ف��ظ ال���س�لام يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى (مينو�سكا) ،فيما اختارت
ورو��س�ي��ا وال�صني غ�ير الرا�ضيتني ع��ن الن�ص الذي
�صاغته فرن�سا ،االمتناع عن الت�صويت.
وب��ذل��ك �ستوا�صل مينو�سكا ،وه��ي واح ��دة م��ن �أكرب
م �ه �م��ات الأمم امل �ت �ح��دة و�أك�ث�ره ��ا ك �ل �ف��ة ،عملياتها
مب�شاركة ع��دد قيا�سي من العنا�صر يبلغ 14400
ج �ن��دي و�� 2420ش��رط�ي��ا ،وف ��ق ال �ق ��رار .وبالتايل،
ف ��إن تعزيز عديد ال�ق��وات ال��ذي تقرر قبل نحو عام
متهيدا لإجراء انتخابات قد مت ت�أكيده ملدة � 21شهرا
�إ�ضافيا.
و�أعربت الواليات املتحدة على ل�سان �سفريها ريت�شارد
ميلز ،ع��ن �أ�سفها ل�ع��دم ت�ط��رق الن�ص �إىل اتهامات
ب��ارت�ك��اب ان�ت�ه��اك��ات حل�ق��وق الإن �� �س��ان وجهتها الأمم
املتحدة �إىل القوات �شبه الع�سكرية التابعة ملجموعة
الأمن الرو�سية اخلا�صة فاغرن املدعومة من مو�سكو
وامل�ن�ت���ش��رة يف ال �ب�ل�اد ب�ط�ل��ب م��ن ��س�ل�ط��ات �إفريقيا
الو�سطى.
كما �أعربت وا�شنطن عن �أ�سفها لأن القرار مل ي�أت على
ذكر هجوم الأول من ت�شرين الثاين/نوفمرب عندما
�أ�صيب ع�شرة جنود م�صريني من قوة حفظ ال�سالم
ال�ت��اب�ع��ة لبعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف �إف��ري�ق�ي��ا الو�سطى
(مينو�سكا) ب�ج��روح ج��راء ر��ص��ا���ص �أط�ل�ق��ه احلر�س
اجلمهوري يف بانغي.
وات �ه��م م�ك�ت��ب ال��رئ�ي����س ف��و� �س �ت��ان�-أر� �ش��اجن تواديرا
يومذاك اجلنود امل�صريني بالتقاط �صور ملنزل رئي�س
ال��دول��ة ،وه��و �أم��ر حم�ظ��ور ،وب��أن�ه��م رف���ض��وا �إيقاف

حافلتهم .من جهتها دعت الأمم املتحدة �إىل �إجراء
حتقيق يف ما ح�صل.
وع��زت نائبة �سفري رو��س�ي��ا ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة� ،آنا
�إي�ف���س�ت�ي�ن�ي�ي�ف��ا ،ام �ت �ن��اع ب�ل�اده��ا ع��ن ال�ت���ص��وي��ت �إىل
“الف�ضائح” ال �ت��ي ط��ال��ت م�ي�ن��و��س�ك��ا ،م��ن “العنف
اجلن�سي” �إىل “تهريب امل��وارد الطبيعية” .وقالت
“ال ميكننا �أن نقول �إن العمل الذي �أجنزته” مينو�سكا
“كان مهنيا».

ك �م��ا رف �� �ض��ت ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة االنتقادات
الأم�يرك �ي��ة ،م�ستنكرة “االتهامات ال�ك��اذب��ة ال�ت��ي ال
�أ�سا�س لها” �ضد “املدربني” ال��رو���س املنت�شرين يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى والذين يقومون ،ح�سب
قولها ،بعمل �أ�سا�سي من �أجل ا�ستقرار البالد.
وب��ررت ال�صني م��ن جانبها امتناعها ع��ن الت�صويت
بغياب �أي �إ�شارة يف الن�ص� ،إىل االحرتام الواجب لقادة
البالد.

الإكوادور جتمد ح�سابات
رئي�س البالد ال�سابق

•• كيتو-رويرتز

ق� � ��ال م� �ك� �ت ��ب امل � ��دع � ��ي ال� � �ع � ��ام يف
الإك � � � � ��وادور �إن � ��ه ق� ��ام م ��ن خالل
حمكمة حملية بتجميد احل�سابات
امل �� �ص��رف �ي��ة ل �ل �ع��دي��د م ��ن رج ��ال
الأع�م��ال وامل�س�ؤولني احلكوميني
ال�سابقني  ،مب��ا يف ذل��ك الرئي�س
ال���س��اب��ق راف��ائ�ي��ل ك��وري��ا و�أع�ضاء
�إدارت� � � ��ه ال ��ذي ��ن �� �ص ��درت �ضدهم
�أح�ك��ام بال�سجن وغ��رام��ات مالية
يف ال�ع��ام املا�ضي خلرقهم قوانني
متويل احلمالت االنتخابية.
ووج �ه��ت ل�ك��وري��ا و � 19آخ��ري��ن ،
مبن فيهم نائبه ال�سابق امل�سجون
يف ق�ضية ف�ساد �أخ��رى  ،اتهامات
بقبول  7.5مليون دوالر يف �شكل
ر�شاوى مقابل عقود عامة لتمويل
احل�م�لات االنتخابية حلزبه بني
عامي  2012و .2016
و�أ� � �ص � ��درت حم �ك �م��ة ب � ��الإك � ��وادور
حكما بال�سجن ثماين �سنوات على
الرئي�س ال�سابق يف ع��ام 2020
لكنه ع��ا���ش يف بلجيكا م�ن��ذ ترك
من�صبه قبل �أربع �سنوات  ،متهربا
من العدالة يف وطنه .وحكم كوريا
ال �ب�لاد م��ن ع��ام � 2007إىل عام
.2017

و�أك� � � ��د ال �� �س �ف�ي�ر ال �ف��رن �� �س��ي ل ��دى
الأمم امل�ت�ح��دة ،نيكوال دو ريفيري،
ل�صحافيني �أن “وجود ف��اغ�نر يف
جمهورية �إفريقيا الو�سطى يزعزع
اال� �س �ت �ق��رار ب �� �ش��دة ،وي���ش�ك��ل عامل
حرب ولي�س عامل �سلم».
و�أ�ضاف الدبلوما�سي الفرن�سي “تتزايد الأدل��ة على
االنتهاكات التي ترتكبها ه��ذه املجموعة .اعتقاالت
خ ��ارج ن �ط��اق ال �ق �� �ض��اء ،وع�م�ل�ي��ات �إع � ��دام ب� ��إج ��راءات
م��وج��زة ،وع �ن��ف جن�سي وت �ه��دي��دات ��ض��د املدافعني
عن حقوق الإن�سان ،وعقبات �أم��ام و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية ،كل هذا غري مقبول».
وح � ��ذرت ب��اري ����س اجل �م �ع��ة م��و� �س �ك��و خ �ل�ال اجتماع
وزاري يف العا�صمة الفرن�سية م��ن �أن ن�شر مرتزقة
م��ن �شركة “فاغرن” الرو�سية اخل��ا��ص��ة يف منطقة
ال�ساحل وال�صحراء �سيكون “غري مقبول” ،وفق بيان
للخارجية الفرن�سية.
و�أع��رب وزي��را اخلارجية واجليو�ش الفرن�سيان جان
�إي ��ف ل ��ودري ��ان وف �ل��وران ����س ب ��اريل خ�ل�ال اج �ت �م��اع يف
ب��اري����س م��ع نظرييهما الرو�سيني �سريغي الفروف
و�سريغي �شويغو ،ع��ن “الطابع غ�ير املقبول لن�شر
مرتزقة فاغرن يف قطاع ال�ساحل وال�صحراء».
وي��أت��ي ذل��ك بعد �أن �أ��ش��ار املجل�س الع�سكري احلاكم
يف باماكو �إىل احتمال اال�ستعانة بخدمات ال�شركة
الرو�سية اخلا�صة التي ُي�ش َتبه يف قربها من الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني.
و�أك� � ��د ب �ي��ان اخل ��ارج �ي ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة �أن الوزيرين
الفرن�سيني “كررا ر�سائلهما احل��ازم��ة يف م��ا يتعلق
مبخاطر زعزعة اال�ستقرار الإقليمي واالعتداء على
م���ص��ال��ح ف��رن���س��ا و��ش��رك��ائ�ه��ا امل���س��اه�م�ين يف مكافحة
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل».
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عوا�صم
طوكيو
قال وزير خارجية اليابان اجلديد يو�شيما�سا هايا�شي �أم�س ال�سبت
�إن نظريه الأمريكي �أن�ت��وين بلينكن �أك��د له خ�لال ات�صال هاتفي
ثبات التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن اليابان مبا يف ذلك اجلزر
اجلنوبية التي تطالب بها ال�صني.
وي�شوب عالقات اليابان مع ال�صني نزاع �إقليمي على جمموعة من
اجلزر التي حتكمها اليابان يف بحر ال�صني ال�شرقي ،ت�سمى �سينكاكو
يف اليابان ودي��اوي��و يف ال�صني  ،ف�ضال عن �إرث ال�ع��دوان الع�سكري
الياباين ال�سابق.
و�صرح هايا�شي لل�صحفيني ب��أن “الوزير بلينكن �صرح ب��أن التزام
ال��والي��ات املتحدة ب��ال��دف��اع ع��ن ال�ي��اب��ان  ،مب��ا يف ذل��ك تطبيق املادة
اخلام�سة من املعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية جلزر �سينكاكو ،
ال يتزعزع» .وتقول املادة اخلام�سة من املعاهدة �أن كال من الطرفني
يعرتف ب�أن �أي هجوم م�سلح على الأرا�ضي اخلا�ضعة للإدارة اليابانية
�سيكون خطرا على �سالمه و�سالمته و�أن��ه �سيعمل على مواجهة
اخل�ط��ر امل���ش�ترك .وق��ال هايا�شي �إن��ه وبلينكن اتفقا على �أهمية
ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق تايوان .وت�صاعدت حدة التوترات عرب
امل�ضيق يف الأ�شهر الأخرية حيث ت�شكو تايوان منذ عام �أو �أكرث من
املهام املتكررة للقوات اجلوية ال�صينية بالقرب من اجلزيرة املتمتعة
باحلكم الذاتي والتي تطالب بكني بال�سيادة عليها.

مانيال
ذك� ��رت م�ف��و��ض�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات �أم �� ��س ال���س�ب��ت �أن اب �ن��ة الرئي�س
الفلبيني رودري�ج��و دوت�يرت��ي قدمت �أوراق تر�شحها ملن�صب نائب
الرئي�س ،منهية بذلك تكهنات دامت �شهورا ب�ش�أن خططها املتعلقة
باالنتخابات ال�ت��ي جت��رى يف  .2022وق��ال��ت كري�ستينا جار�سيا
فرا�سكو ،املتحدثة با�سم �سارة دوتريتي كاربيو ( 43عاما) يف بيان
�إن ابنة الرئي�س تر�شحت خلو�ض االنتخابات على املن�صب كبديل بعد
ان�سحاب املر�شحة الأ�صلية حلزبها .وبعد فرتة وجيزة من تقدميها
�أوراق الرت�شح عرب مندوب ،اعتمد احلزب ال�سيا�سي الذي ينتمي له
فرديناند ماركو�س جونيور ،اب��ن الرئي�س الفلبيني الراحل الذي
يحمل اال�سم نف�سه وتر�شح يف االنتخابات ملن�صب الرئي�س� ،سارة
دوتريتي كمر�شحته ملن�صب نائب الرئي�س .وك��ان ق��رار ابنة رئي�س
الفلبني خو�ض االنتخابات على هذا املن�صب مفاج�أة بعدما ت�صدرت
ا�ستطالعات الر�أي طيلة العام احلايل ك�أف�ضل املر�شحني للرئا�سة.
ويحظر الد�ستور على الرئي�س البالغ من العمر  76عاما ال�سعي
للح�صول على فرتة والي��ة ثانية مدتها �ست �سنوات .وق��ال ال�شهر
املا�ضي �إنه �سيعتزل ال�سيا�سة.

برلني
حثت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل �أم�س ال�سبت ال�سكان الذين
مل يتلقوا التطعيم على �إعادة النظر يف موقفهم من اللقاحات ،وجاء
ذلك يف الوقت الذي ارتفع فيه معدل تواتر الإ�صابات يف �سبعة �أيام
�إىل �أعلى م�ستوى منذ بدء اجلائحة.
وقالت مريكل يف ر�سالتها امل�صورة الأ�سبوعية “تنتظرنا �أ�سابيع
�صعبة ،وب�إمكانكم �أن تروا �أين قلقة للغاية ...على وجه اال�ستعجال،
�أطلب راجية من كل من مل يتلق التطعيم �إىل الآن �أن يغري موقفه».
و�أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ �أم�س ال�سبت �أن معدل تواتر
الإ�صابات يف �سبعة �أيام يف �أملانيا ،وهو عدد امل�صابني من بني كل مئة
�ألف على مدى الأ�سبوع املا�ضي ،ارتفع �إىل  .277.4وكان �أكرب عدد
خالل املوجة الثالثة من اجلائحة يف دي�سمرب كانون الأول املا�ضي
 .197.6و�ستجتمع احلكومة االحتادية وحكومات الواليات ال�ستة
ع�شر يف الأ�سبوع املقبل ملناق�شة ت�شديد الإجراءات رغم �أن الأحزاب
الثالثة التي جتري م�شاورات ت�شكيل احلكومة االئتالفية اجلديدة
وافقت على �إنهاء حالة الطوارئ ال�سارية منذ بدء اجلائحة يوم 25
نوفمرب ت�شرين الثاين كما هو مقرر.
وقالت مريكل “مما �ساعدنا دائما �أن حكومات الواليات واحلكومة
االحتادية عملت معا لاللتزام بتوحيد القواعد” املعمول بها.
ومرة �أخرى� ،صارت �أوروبا ب�ؤرة املر�ض يف العامل ،وهو ما دفع بع�ض
احلكومات لبحث �إع��ادة فر�ض الإغ�لاق العام ال��ذي ال يلقى قبوال
جماهرييا وذلك مع اقرتاب عيد امليالد وهو ما �أثار �أي�ضا اجلدل
ب�ش�أن ما �إذا كانت اللقاحات وحدها كافية لرتوي�ض كوفيد.19-

حمكمة �أمريكية تلزم
موظفي ال�شركات بالتطعيم

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أيّدت حمكمة فدرالية �أمريكية �أم�س الأول اجلمعة تعليق تطبيق �أمر �صادر
عن �إدارة الرئي�س جو بايدن يجرب ال�شركات الكربى على تطعيم موظفيها
�ضد كوفيد .و�أكدت هيئة حملفني مكوّنة من ثالثة ق�ضاة يف حمكمة ا�ستئناف
الدائرة اخلام�سة يف نيو �أورلينز على قرارها ال�صادر الأ�سبوع املا�ضي والذي
منع تطبيق �أمر الإدارة الأمريكية.
و�شددت املحكمة اجلمعة على �أن الأمر “يتجاوز ب�شكل �صارخ” �سلطات الإدارة
الأمريكية .ويف حال مت ت�أييد احلكم ،ف�سيم ّثل ذلك انتكا�سة كبرية لإحدى
جهود بايدن الأو�سع نطاقا والأكرث ت�أثريا ل�ضمان تطعيم �شريحة وا�سعة من
العمال الأمريكيني قبيل ال�شتاء ،عندما يتوقع �أن تظهر موجة كوفيد جديدة.
وحدد بايدن مهلة حتى الرابع من كانون الثاين/يناير لهذه ال�شركات ل�ضمان
تطعيم موظفيها بالكامل ،وهو قرار ذكرت الإدارة ب�أنه �سيطال �أكرث من ثلثي
القوة العاملة يف البالد والذي انتقده حكم املحكمة على اعتباره “مبالغ فيه
ب�شكل مذهل» .لكن املحكمة مل تقرر ب�ش�أن �إن كان �أمر كهذا ميكن �أن يطبق
على ال�شركات التي توظف �أك�ثر من مئة عامل ،قانونيا يف نهاية املطاف.
و�أو�ضحت �أنها ا ّتخذت قرارها بالإبقاء عليه ،جزئيا لأنه يُ�ستبعد �أن يتم �أقراره
د�ستوريا .وكتب القا�ضي كورت �إنغلهارت �أن “الأمر يهدد باحلد ب�شكل كبري
من حرية الأفراد املرتددين يف االختيار بني الوظيفة واللقاح».
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ع�سكري �أمريكي ينتحر ب�شكل «مروع» ..ماذا قال يف ر�سالته الأخرية؟
•• وا�شنطن-وكاالت

10

�أقدم ع�سكري �أمريكي على و�ضع حد حلياته ،م�ؤخرا ،تاركا وراءه ر�سالة
�أخرية ُو�صفت بامل�ؤثرة ،فيما يتزايد القلق بالواليات املتحدة �إزاء ظاهرة
انتحار �أفراد اجلي�ش .وبح�سب �صحيفة “وا�شنطن بو�ست” الأمريكية،
ف�إن الرقيب يف �سالح اجلو الأمريكي ،كينيث عمر �سانتياغو ،الذي كان
يبلغ � 31سنة� ،أقدم على االنتحار على مقربة من ن�صب “لينكون” يف
العا�صمة وا�شنطن ،يوم االثنني املا�ضي.
وق��ام كينيث ب�إطالق النار على نف�سه يف الر�أ�س ،فجرى نقله بطائرة
مروحية �إىل امل�ست�شفى ،لكن حماولة الإ�سعاف مل جتد نفعا ،و�سرعان
ما فارق احلياة.

وت�شتبه ال�شرطة ال�ت��ي ت�ت��وىل التحقيق يف �أن ت�ك��ون وف��اة الع�سكري
الأمريكي ناجمة عن انتحار نفذه ب�سالح ناري ،ا�ستنادا �إىل ما ك�شفته
املعاينة و�إجراء اخلربة اجلنائية.
و�أو�ضحت املعاينة �أن��ه ك��ان يرتدي قمي�صا �أخ�ضر مع ت�صميم للعلم
الأمريكي ،وقالت ال�شرطة �إنها وجدت ال�سالح ،على مقربة منه.
وحاولت ممر�ضتان ح�ضرتا �إىل املكان �أن تقوما بعملية �إنعا�ش قلبي
رئ��وي ،يف م�سعى لإنقاذ الع�سكري ال��ذي ك��ان يعاين اكتئابا من جراء
االنف�صال عن خطيبته.
وبح�سب من�شورات الع�سكري الراحل على املن�صات االجتماعية ،ف�إنه
خدم يف �سالح اجلو الأمريكي ملدة تبلغ اثنتي ع�شرة �سنة.
وقبل �ساعات قليلة فقط من �إقدامه على االنتحار ،كتب الراحل ر�سالة

مطولة يتحدث فيها عن اخلطوة “القا�سية” ،ثم �أرفقها بعدد من
ال�صور �إىل جانب العائلة والأ�صدقاء ،يف حلظات مرحة.
وقال الع�سكري املنتحر “ال �أحد يعرف متى يحني موعد الرحيل عن
احلياة” ،ثم �أ�ضاف “�سواء اختار املرء هذه اللحظة� ،أم �إنه مل يفعل ،ف�إن
احلياة تظل دوما مبثابة حلظات �صعود وهبوط».
و�أردف الراحل “بقلب يعت�صره احلزن� ،إذا كنتم تقر�ؤون هذه الكلمات،
يف ه��ذه اللحظات ،فل��أن حياتي ق��د و�صلت �إىل نهايتها ،وذل��ك على
ي��دي �أن��ا ،والأم��ر لي�س مزحة ،و�إمن��ا ر�سالتي الأخ�ي�رة �إىل �أ�صدقائي
وعائلتي».
و�أ�شار �إىل �أنه كان يدري ب�أنه �سيقدم يوما على االنتحار ،عندما انف�صل
عن خطيبته التي كان يحبها ،ثم و�صف ما ح�صل بعد ذلك بـ”اال�ضطراب

الذي هزمني» .و�أورد �أنه كان ي�سمع الكثري عن ُجنب الأ�شخا�ص الذين
يقدمون على خطوة االنتحار ،لكنه �أقر ب�صعوبة الأمر بعدما اختار �أن
ي�ضع حدا للحياة“ ،االأمر مخُ يف».
ووجه الع�سكري الراحل كلمات �إىل عائلته و�أً�صدقائه ثم قال خلطيبته
“مل �أ�ستطع �أبدا �أن �أم�ضي قدما يف حياة ل�ست طرفا فيها ،فحياة الفراغ
هي حياة معاناة بالن�سبة �إيل».
وطلب �سانتياغو من �سالح اجلو الأمريكي �أن ُي��وارى جثمانه الرثى
يف مقربة “�أرلنغتون” الع�سكرية بالعا�صمة وا�شنطن ،بينما �سلطت
احلادثة �ضوءا على �صحة الع�سكريني النف�سية والعقلية ،يف ظل �ضغط
العمل وحالة عدم اال�ستقرار التي تنجم عن املهام التي ي�ؤدونها يف عدة
مناطق من الواليات املتحدة والعامل.

الو�ضع على احلدود بني بيالرو�س وبولندا يقلق بايدن

االحتاد الأوروبي يرى «تقدما» يف حل �أزمة املهاجرين
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أع� �ل ��ن االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي �أن ��ه
ي�ح�ق��ق ت �ق � ّدم��ا يف ال �ت �ع��ام��ل مع
�أزم ��ة ال�ه�ج��رة عند احل ��دود بني
بيالرو�س وبولندا بعدما حظرت
تركيا على م��واط�ن��ي ث�لاث دول
�وج��ه �إىل
يف ال�شرق الأو� �س��ط ال�ت� ّ
بيالرو�س.
ي�أتي ذلك فيما توعدت بيالرو�س
ب��أن�ه��ا “�سرتد بق�سوة” على �أي
هجوم ي�ستهدفها ،م�ن��ددة بن�شر
بولندا ع��ددا كبريا من جنودها
على احلدود بني البلدين يف ذروة
�أزمة املهاجرين.
ول � �ق� ��ي ع� ��� �س� �ك ��ري ��ان رو� � �س � �ي ��ان
م�صرعهما بطريق اخلط�أ اجلمعة
خالل تدريبات جوية باال�شرتاك
م��ع مين�سك يف غ��رب بيالرو�س
ق � ��رب احل � � ��دود ال �ب ��ول �ن ��دي ��ة ،يف
خ�ضم �أزمة املهاجرين كما �أعلنت
وزارة الدفاع الرو�سية.
وهناك مئات املهاجرين معظمهم
م� ��ن �أك � � � ��راد ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
ع��ال�ق��ون م�ن��ذ �أي ��ام ع�ل��ى احلدود
بني البلدين و�سط ال�صقيع فيما
ع�برت منظمة ال�صحة العاملية
اجل�م�ع��ة ع��ن “قلقها ال�شديد”
لو�ضعهم.
وت��رف ����ض ب��ول �ن��دا ال �� �س �م��اح لهم
ب ��ال� �ع� �ب ��ور ف �ي �م��ا ي �ت �ه��م ال� �غ ��رب
الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر
لوكا�شنكو باح�ضارهم اىل البالد
م��ن �أج ��ل �إر��س��ال�ه��م اىل احلدود
انتقاما من العقوبات املفرو�ضة
على بالده.

وق��در ح��ر���س احل ��دود البولندي
عدد املهاجرين على احلدود مبا
ب�ي�ن ث�لاث��ة �آالف و�أرب� �ع ��ة �آالف
فيما ي�صل املزيد يوميا.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع البيالرو�سي
ف� �ي� �ك� �ت ��ور خ ��ري� �ن�ي�ن يف ر� �س ��ال ��ة
م���ص��ورة “يبدو �أن ج�يران�ن��ا يف
الغرب ،وخ�صو�صا بولندا ()...
م�ستعدون لإ�شعال نزاع يرغبون
يف �أن ي� �ج ��روا �أوروب � � � ��ا اليه”،
حمذرا من �أن “القوات امل�سلحة
يف بيالرو�س م�ستعدة للرد بق�سوة
على �أي هجوم».
يف �أول خ �ط��وة مل �ن��ع م��زي��د من
املهاجرين من الو�صول� ،أعلنت
تركيا اجلمعة انها حظرت على
ال�سوريني والعراقيني واليمنيني
ال�سفر م��ن م �ط��ارات تركية �إىل
بيالرو�س.
و�أف� � ��ادت ه�ي�ئ��ة ال �ط�ي�ران املدين
الرتكية يف ب�ي��ان “نظرا مل�شكلة
ال� �ع� �ب ��ور غ�ي��ر ال � �ق� ��ان� ��وين عرب

احل� ��دود ب�ين االحت� ��اد الأوروب� ��ي
وب�ي�لارو���س ،ا ُّتخذ ق��رار ب�أنه لن
ُي�سمح مل��واط�ن��ي ال �ع��راق و�سوريا
وال�ي�م��ن ال��راغ�ب�ين بال�سفر �إىل
بيالرو�س من امل�ط��ارات الرتكية
ب�شراء تذاكر وال�صعود على منت
الطائرات حتى �إ�شعار �آخر».
و�أع �ل��ن ن��ائ��ب رئ�ي���س��ة املفو�ضية
الأوروب�ي��ة مارغاريتي�س �شينا�س
اجل�م�ع��ة �أن ج �ه��ود وق ��ف تد ّفق
املهاجرين الذين يحت�شدون عند
احل��دود بني بيالرو�س واالحتاد
الأوروبي ت�ؤتي ثمارها.
وق��ال �شينا�س يف م�ؤمتر �صحايف
يف ل �ب �ن ��ان “الو�ضع باملجمل
ه��و �أن �ن��ا ن�شهد ت�ق� ّدم��ا ع�ل��ى كل
اجلبهات” م�ضيفا انه �سي�سافر
اىل العراق وتركيا قريبا.
من جهتها قالت متحدثة با�سم
وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة الأمل ��ان� �ي ��ة ان
امل�ح��ادث��ات م�ستمرة م��ع �شركات
ال �ط�يران وال ��دول ال��واق�ع��ة على

م �� �س ��ار ال� �ه� �ج ��رة ،وان احلظر
الرتكي يظهر اننا “حققنا بع�ض
النجاح».
ودعت فرن�سا رو�سيا اىل التدخل
ل� ��دى ب� �ي�ل�ارو� ��س ل ��وق ��ف تدفق
املهاجرين من هذا البلد.
و�شجع وزيرا اخلارجية والقوات
امل�سلحة الفرن�سيان جان-ايف
ل��ودري��ان وفلورن�س ب��اريل خالل
ل �ق��اء يف ب��اري ����س م��ع نظرييهما
ال ��رو� �س �ي�ي�ن � �س�ي�رغ��ي الف � ��روف
و��س�يرغ��ي �شويغو “رو�سيا على
ا�ستخدام رواب�ط�ه��ا الوثيقة مع
ب�ي�لارو���س ل�ضمان وق��ف ذلك”
بح�سب بيان �صادر عن اخلارجية
الفرن�سية.
و�أع�ل��ن الناطق با�سم اخلارجية
ال� �ع ��راق� �ي ��ة �أح � �م� ��د ال�صحاف
لفران�س بر�س اجلمعة �أن العراق
ي �ع �م��ل ع �ل��ى �إع � � ��ادة املهاجرين
العراقيني الراغبني بالعودة �إىل
ب�لاده��م م��ن ب �ي�لارو���س ،م�ؤكداً

�أن��ه على ا�ستعداد ت��ام ل”توفري
ا�ستجابة عاجلة لكل م��ن يريد
العودة الطوعية».
و�� �س ��ط ت� �ق ��اري ��ر ه � ��ذا اال�سبوع
ع��ن رح�ل�ات ا��ض��اف�ي��ة م��ن تركيا
وال�شرق االو�سط تنقل مهاجرين
اىل م �ي �ن �� �س��ك ت �ط ��ال ��ب ال � ��دول
ال �غ��رب �ي��ة ل��وك��ا� �ش �ن �ك��و وحليفته
الرئي�سية رو�سيا باتخاذ خطوات
النهاء الأزمة.
و�أع ��رب الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن اجلمعة عن “قلقه البالغ”
ب �� �ش ��أن �أزم � � ��ة امل �ه ��اج ��ري ��ن على
احلدود بني بولندا وبيالرو�س.
وق��ال ل�صحافيني قبل مغادرته
لق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع يف
امل �ق � ّر ال��رئ��ا��س��ي يف ك��ام��ب ديفيد
“عبرّ نا عن قلقنا لرو�سيا ()...
وبيالرو�س».
و�أعربت نائبة الرئي�س الأمريكي
ك� ��ام� ��اال ه ��اري� �� ��س اجل �م �ع ��ة عن
اع �ت �ق��اده��ا �أن ح�ك��وم��ة الرئي�س

ال�ب�ي�لارو��س��ي “متار�س �أن�شطة
مقلقة للغاية” علق على اثرها
م � �ه� ��اج� ��رون ع� �ل ��ى احل � � � ��دود يف
بولندا.
ب �ع��د اج� �ت� �م ��اع ط � � ��ارىء ملجل�س
االم ��ن ال� ��دويل اخل�م�ي����س ،اتهم
وفدا االحتاد االوروبي والواليات
امل� �ت� �ح ��دة م �ي �ن �� �س��ك بتعري�ض
�أرواح للخطر اله��داف �سيا�سية
وحم ��اول ��ة حت��وي��ل االن �ت �ب��اه عن
“انتهاكاتها امل �ت��زاي��دة حلقوق
االن�سان».
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،ات� �ه� �م ��ت مين�سك
ومو�سكو دول االحت��اد االوروبي
بعرقلة دخول مهاجرين يبحثون
ع ��ن م � � ��أوى ب �ع��د “املغامرات”
ال�ع���س�ك��ري��ة ال�غ��رب�ي��ة يف ال�شرق
االو�سط.
يف ب� ��ادرة دع ��م مل�ي�ن���س��ك� ،أر�سلت
رو� �س �ي��ا ق ��اذف ��ات ا�سرتاتيجية
للقيام ب��دوري��ات ف��وق بيالرو�س
ه ��ذا اال� �س �ب��وع و�أع� �ل ��ن البلدان

هل تت�آكل ثقة اجلنود الأمريكيني يف قادتهم بعد �أزمة �أفغان�ستان؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ي �ج��د م���س�ت���ش��ار الأم � ��ن القومي
الأ�� � �س� � �ب � ��ق اجل � �ن � ��رال �أت� � �� � ��ش �آر
م��اك �م��ا� �س�تر � �ص �ع��وب��ة يف جتاهل
ال�سيا�سة الأمريكية يف �أفغان�ستان
بينما حتتفل ال��والي��ات املتحدة
بيوم قدماء املحاربني.
م��اك �م��ا� �س�تر يف ��ص�ح�ي�ف��ة “وول
� �س�تري��ت جورنال” �أن عواقب
احلرب التي خ�سرتها �أمريكا بفعل
غياب الكفاءة ،والأوهام ،والهزمية
الذاتية �سترتدد على نطاق �أو�سع
من �آ�سيا .ويف ال��والي��ات املتحدة،
ف � ��إن ن�ق����ص االل� �ت ��زام ب��ال �ف��وز يف
احل��رب وال��ذي تبني باال�ست�سالم
املهني �أمام طالبان يفر�ض خطر
ت ��آك ��ل ث �ق��ة ال ��ذي ��ن ي �خ��دم��ون يف
ال� �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة يف قادتهم
ال �ع �� �س �ك��ري�ين وامل ��دن� �ي�ي�ن ،وفقاً
ملاكما�سرت.
�أ�سئلة �أ�سا�سية
ت ��اب ��ع ال� �ك ��ات ��ب م� �ت� ��� �س ��ائ�ل ً�ا� ،إذا
ك� ��ان ال � �ق ��ادة ي��ر� �س �ل��ون ال ��رج ��ال
وال�ن���س��اء �إىل �أر� ��ض امل�ع��رك��ة دون
تكري�س �أنف�سهم لتحقيق نتيجة
م�ستحقة ،ف�م��ن ال ��ذي �سيتقدم
ليتطوع يف اخل��دم��ة الع�سكرية؟
وم� ��ن � �س �ي �ع��ر���ض حت �م��ل امل�شقة
والت�ضحية واملجازفة؟
�إن الفوز يف �أفغان�ستان كان يعني
� �ض �م��ان م �ن��ع حت ��ول ت �ل��ك البالد
جم � ��دداً �إىل م �ل�اذ للتنظيمات
الإره ��اب� �ي ��ة .ك��ان��ت ل ��دى �أمريكا
وحلفائها الو�سائل لتحقيق ذلك
ب��دع��م قليل وم���س�ت��دام للأفغان
الذين حتملوا وط ��أة القتال على
احل ��دود الفا�صلة ب�ين الرببرية
واحل�ضارة.
كلفة �أكرب
ق� ��ال ث�ل�اث ��ة ر�ؤ� � �س� ��اء متعاقبني
ل�ل���ش�ع��ب الأم ��ري� �ك ��ي �إن احل ��رب

يف �أف�غ��ان���س�ت��ان مل ت�ك��ن ت�ستحق
الت�ضحية املتوا�صلة.
ل �ق��د �أ� �ص �ب��ح م� �ع� �ت ��اداً �أن يظهر
امل��دن �ي��ون الأم��ري �ك �ي��ون دعمهم
للجي�ش ،ال للحرب .لكن املحاربني
الأمريكيني ل��ن يثقوا ط��وي� ً
لا يف
جمتمع ال ت�ؤمن دولته مبا تقاتل
م��ن �أج �ل��ه ،يف وق��ت يقتل ه�ؤالء
امل�ح��ارب��ون الآخ��ري��ن ويخاطرون
بحياتهم.
ي ��و� �ض ��ح م��اك �م��ا� �س�ت�ر �أن ك�سب
احل��رب يعني �أي���ض�اً �إق�ن��اع العدو
ب�أنه قد هُ زم� .إن مقاربة الإ�صالح
امل�ستعجل يف �أفغان�ستان ،مع وعود
م �� �س �ت �م��رة ب��االن �� �س �ح��اب ،جعلت
احل ��رب �أط� ��ول و�أك �ث�ر ك�ل�ف��ة مما
يجب �أن تكون عليه .لقد �أ�ضعفت
احللفاء الأف�غ��ان ومكنت طالبان
وح�ل�ف��اءه��ا الإره��اب �ي�ين ،ورعاتها
الباك�ستانيني.

�أخطاء �أوباما وترامب
يتطلب ال �ف��وز يف احل ��رب �أي�ضاً
تعزيز املكا�سب الع�سكرية لتحقيق
نتيجة �سيا�سية م�ستدامة .يعني
ه� ��ذا ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة �أفغانية
ع��دوان �ي��ة � �ض��د امل �ت �ط��رف�ي�ن ،مع
ق��وات �أمنية ق��ادرة على مواجهة
القدرات املتجددة لطالبان.
ت��وق�ف��ت �إدارت� � ��ا �أوب ��ام ��ا وترامب
ع ��ن ا� �س �ت �ه��داف ط��ال �ب��ان ب�شكل
ن�شط وقدمتا لها ج��دو ًال زمنياً
لالن�سحاب الأمريكي ثم عمدت
�إىل ت �� �س��وي��ة م �ت �ف��او���ض عليها،
ول �ت�ب�ري��ر الم �ب��االت �ه��م بنتيجة
احل��رب ،ا�ستخدم القادة املدنيون
وح�ت��ى بع�ض اجل�ن�راالت عبارات
مثل “النهاية امل�س�ؤولة” بدي ً
ال
عن االنت�صار.
مل ي �ظ �ه��ر ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ق ��ادة
ال�ت���ص�م�ي��م ن�ف���س��ه ال� ��ذي �أظهره

امل �ق��ات �ل��ون ال ��ذي ��ن �أر� �ِ�س� �ل ��وا �إىل
القتال.

فل�سفات مدمرة
�إن احلرب الطويلة �ضد املنظمات
الإره ��اب� �ي ��ة مل ت �ن �ت � ِه ب ��ل دخلت
م��رح�ل��ة ج��دي��دة و�أك�ث��ر خطورة
ح�سب الكاتب ،ومناف�سو �أمريكا،
من بينهم ال�صني ،ورو�سيا ،وكوريا
ال�شمالية ،و�إيران� ،أ�صبحوا �أكرثة
جر�أة.
ه ��م ي� ��� �ش ��اه ��دون وزارة ال ��دف ��اع
ال�ت��ي ي�ب��دو �أن�ه��ا ت��رك��ز �أك�ث�ر على
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي م��ن اال�ستعداد
للقتال ،وزارة ت��روج لنظريات ما
ب�ع��د ح��داث�ي��ة ت�ق��و���ض �أخالقيات
امل�ح��ارب وتعطي القيمة لذهنية
ال�ضحية.
وي�شدد الكاتب على وجوب حماية
ال � �ق� ��ادة امل ��دن� �ي�ي�ن الأمريكيني

حكومة �إريرتيا تدين العقوبات الأمريكية

•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

لأخ �ل��اق� � �ي � ��ات امل � � �ح� � ��ارب وب� �ن ��اء
الإم�ك��ان��ات الع�سكرية الأمريكية
عو�ض الرتويج لفل�سفات مدمرة
وحم��اول��ة ح��ل م�شاكل تعنى بها،
وزارات �أخرى.

�شكر وطم�أنة
يف ي��وم ق��دم��اء امل �ح��ارب�ين ،يتابع
ماكما�سرت ،يجب �شكر الرجال
وال � �ن � �� � �س ��اء ال � ��ذي � ��ن خ � ��دم � ��وا يف
�أفغان�ستان والعائالت التي قدمت
كامل الإخال�ص .ويجب طم�أنتهم
على �أن حرب �أمريكا يف �أفغان�ستان
كانت رداً ع��اد ًال على �أك�ثر هجوم
�إرهابي تدمرياً يف التاريخ.
وك�م��ا ق��ال ال��رئ�ي����س ج ��ورج بو�ش
االب� � ��ن يف ال� ��ذك� ��رى الع�شرين
ع� �ل ��ى ه� �ج� �م ��ات � 11سبتمرب:
“لقد حميتم نظراءكم املدنيني
م ��ن اخل� �ط ��ر .ل �ق��د داف �ع �ت��م عن

اجلمعة تنظيم تدريبات ع�سكرية
م�شرتكة ق��رب ح��دود بيالرو�س
الغربية مع بولندا.
و�أعلنت وزارة الدفاع البيالرو�سية
ع �ل ��ى “تلغرام” �أن “كتيبة
م�شرتكة” م ��ن ق � ��وات مظلية
من البلدين جت��ري تدريبات يف
غو�سكي يف غرب بيالرو�س نظرا
“لت�صاعد الن�شاط الع�سكري”
قرب احلدود.
و�أ�ضــــــافت �أن طائـــــرات رو�سية
من طراز “�إل ”76-ومروحيات
ع�سكرية بيالرو�ســـــــــية ت�شـــــــارك
يف ال�ت��دري�ب�ـ��ات ح�ي��ث يجـــــــــري
ج� �ن ��ود “عـــــــــــددا م ��ن املهام
امل��رت �ب �ط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ب ��ال �ت ��دري ��ب على
القتال».
و�أك� ��دت وزارة ال��دف��اع الرو�سية
يف بيان �أوردت ��ه وك��االت �إخبارية
رو�سية �أن مو�سكو �أر�سلت قوات
مظلية �إىل بيالرو�س للم�شاركة
يف املناورات يف �إطار “التحقق من

اجلهوزية للقتال املفاجئ».
�أر��س�ل��ت بولندا � 15أل��ف جندي
اىل ح� ��دود ب �ي�ل�ارو���س ون�صبت
� �س �ي��اج��ا ت �ع �ل��وه �أ�� �س�ل�اك �شائكة
ووافقت على بناء جدار.
ك��ان امل �ه��اج��رون ي�ح��اول��ون عبور
احل��دود منذ �أ�شهر لكن الأزمة
تفاقمت حني قام مئات الأ�شخا�ص
ب�شكل جماعي مبحاولة الدخول
وقام حر�س احل��دود البولنديون
ب�صدهم.
و�أق� ��ام� ��وا خم�ي�م��ا ع �ل��ى احل ��دود
حيث وج��د ح��واىل �ألفي �شخ�ص
م�أوى يف خيم.
و�أعلن حر�س احلدود البولنديون
اجلمعة ان��ه ج��رت ح��وايل �أربعة
�آالف حماولة للعبور ب��دون �إذن
م �ن��ذ م �ط �ل��ع ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين/
نوفمرب.
وح ��ثّ امل��دي��ر الإق �ل �ي �م��ي ملنطقة
�أوروبا يف منظمة ال�صحة العاملية
ه��ان����س ك�ل��وغ��ه “جميع الدول”
ع� �ل ��ى “حماية ح � ��ق ال�صحة
ل�ل�اج� �ئ�ي�ن وامل � �ه� ��اج� ��ري� ��ن عند
احل ��دود ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة ،والذين
يحتاج العديد منهم �إىل م�ساعدة
طبية».
و�أع ��رب الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن اجلمعة عن “قلقه البالغ”
ب �� �ش ��أن �أزم � � ��ة امل �ه ��اج ��ري ��ن على
احلدود بني بولندا وبيالرو�س.
وق��ال ل�صحافيني قبل مغادرته
لق�ضاء عطلة نهاية الأ�سبوع يف
امل �ق � ّر ال��رئ��ا��س��ي يف ك��ام��ب ديفيد
“عبرّ نا عن قلقنا لرو�سيا ()...
وبيالرو�س».

م �ع �ت �ق��دات دول� �ت� �ك ��م ،وح�سنتم
ح �ق��وق امل���ض�ط�ه�ي��دن .ل�ق��د كنتم
وجه الأم��ل والرحمة يف الأماكن
املظلمة .لقد كنتم قوة للخري يف
ال �ع ��امل� ...ستظل دول�ت�ن��ا ممتنة
لكم وللموتى املكرمني للأبد».
احلرب م�ستمرة
قد تطلب �أمريكا قدماء املحاربني
�أن ي �خ��دم��وا جم� � ��دداً يف اليوم
امل�خ���ص����ص ل�ت�ك��رمي�ه��م ،فقدماء
امل �ح��ارب�ين ه��م الأف �� �ض��ل جتهيزاً
لي�شرحوا للذين يخدمون حالياً
كيف ي�شكلون ج��زءاً م��ن جمتمع
تاريخي حي فخور بهم لتطوعهم
يف وق ��ت ح� ��رج .ومي �ك��ن لقدماء
امل �ح��ارب�ين �أن ي �خ�بروا املقاتلني
ال �� �ش �ب��ان �أن �أم ��ري �ك ��ا حتتاجهم
ل �ي �ك��ون��وا ج��اه��زي��ن ل �ل �ق �ت��ال لأن
احل� � ��روب ال ت �ن �ت �ه��ي مب �ج ��رد �أن
يخرج منها طرف واحد.
ومي � �ك� ��ن ال� �ط� �ل ��ب م � ��ن ق ��دم ��اء
امل �ح��ارب�ي�ن �أن ي �� �ش��رح��وا للذين
يفكرون يف االن�ضمام �إىل اخلدمة
م�ع�ن��ى امل �ك��اف ��آت غ�ي�ر امللمو�سة،
خا�ص ًة االنتماء �إىل م�سعى �أكرب
م �ن �ه��م ،وم �ع �ن��ى ال �ع �م��ل يف فريق
يتخذ مزايا العائلة.
و�أك� � � ��د م��اك �م��ا� �س�ت�ر خ� �ت ��ام� �اً �أن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف ح��اج��ة �إىل
� �ش �ب��ان �ه��ا و� �ش��اب��ات �ه��ا ل �ل �ت �ط��وع يف
ال�ق��وات امل�سلحة ب�شكل �أك�بر بعد
االن���س�ح��اب م��ن م���س��رح ح ��رب ،ال
تزال م�ستمرة.

نددت �إريرتيا �أم�س ال�سبت بفر�ض الواليات املتحدة عقوبات جديدة عليها
على خلفية النزاع الدامي يف �إثيوبيا املجاورة ،وا�صفة اخلطوة ب�أنها “غري
قانونية وال�أخالقية».
وقالت وزارة الإعالم يف بيان “هذه العقوبات �أحادية اجلانب ،التي حت ّمل
�إري�تري��ا امل�س�ؤولية وجتعل منها كب�ش ف��داء على �أ�سا�س اتهامات زائفة،
تتناق�ض مع القانون الدويل وت�ش ّكل خرقا �صارخا ..لل�سيادة».
فر�ضت ال��والي��ات املتحدة تدابري جديدة اجلمعة ردا على ق��رار �إريرتيا
�إر�سال قوات �إىل �إقليم تيغراي الإثيوبي دعما لرئي�س الوزراء �أبيي �أحمد يف
حربه �ضد “جبهة حترير �شعب تيغراي».
و ُت ّتهم القوات الإريرتية والإثيوبية بالقيام بعمليات اغت�صاب جماعية يف
تيغراي فيما ّ
ح�ضت وا�شنطن �أ�سمرة مرارا على االن�سحاب من �إثيوبيا ،مبا
يف ذلك عندما التقى املبعوث الأمريكي اخلا�ص جيفري فيلتمان بالرئي�س
الإريرتي �أ�سيا�س �أفورقي يف �أيار/مايو.
و�أعلنت �إريرتيا ال�سبت �أن العقوبات تعك�س “�سيا�سة عدائية وغري موفقة”
من الواليات املتحدة ،وهي قائمة على اتهامات زائفة.
و�أف ��ادت �أن��ه “من ال��وا��ض��ح مت��ام��ا ب ��أن ال�ه��دف الأ��س��ا��س��ي للعقوبات غري
القانونية وال�لا�أخ�لاق�ي��ة ه��و تر�سيخ املعاناة واجل��وع يف �أو��س��اط ال�سكان
للت�سبب با�ضطرابات �سيا�سية وزعزعة اال�ستقرار».
وا��س�ت�ه��دف��ت ال�ع�ق��وب��ات ق��وة ال��دف��اع الإري�ت�ري��ة وح ��زب ال��رئ�ي����س �أ�سيا�س
ال�سيا�سي (اجلبهة ال�شعبية للدميوقراطية والعدالة)� ،إ�ضافة �إىل جهات
�أخرى يف الدولة املحكومة بنظام ا�ستبدادي.
وذكر بيان لوزارة اخلزانة الأمريكية �أن “القوات الأريرتية لعبت دورا خالل
النزاع وتتحمل م�س�ؤولية جمازر وعمليات نهب واعتداءات جن�سية».
وح � ��ذرت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م ��ن �أن �إث �ي��وب �ي��ا ب��ات��ت ع��ر� �ض��ة “النفجار
داخلي”ي�ؤدي اىل ا�ضطرابات ما مل تبادر احلكومة واملتمردون للتو�صل
�إىل ت�سوية عرب املفاو�ضات .وهدد وزير خارجيتها �أنتوين بلينكن بفر�ض
عقوبات على حكومة �أبيي واملتم ّردين �إال �إذا مت حتقيق تقدّم يف املحادثات
ال�سيا�سية.
ودانت الواليات املتحدة جبهة حترير
�شعب تيغراي وحكومة �أبيي على حد
��س��واء على خلفية ال �ن��زاع املتوا�صل
منذ عام وجعل مئات الآالف يعانون
من ظروف �أ�شبه باملجاعة.
وقال بلينكن “لن نفر�ض عقوبات يف
الوقت احلايل على عنا�صر مرتبطة
باحلكومة الإثيوبية وجبهة حترير
�شعب تيغراي لإف�ساح املجال ملعرفة
�إن ك��ان��ت ه ��ذه امل �ح��ادث��ات �ستحقق
تقدّما».
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اعتقال معار�ض كوبي معروف
•• هافانا�-أ ف ب

اعتقل املن�شق الكوبي غيريمو فارينيا�س يف مدينة �سانتا كالرا
يف و�سط ال�ب�لاد قبل ثالثة �أي��ام م��ن تظاهرة دع��ت املعار�ضة �إىل
تنظيمها وحظرها النظام ال�شيوعي الذي �أكد �أنه “م�ستعد للدفاع
عن الثورة» .وقال الرئي�س الكوبي ميغيل دياز كانيل يف خطاب بثه
التلفزيون اجلمعة �إن��ه “يف مواجهة ا�سرتاتيجية الإمرباطورية
(الواليات املتحدة) ملحاولة تدمري الثورة  ...نحن هادئون وواثقون
من �أنف�سنا ولكننا متيقظون وم�ستعدون �أي�ضا للدفاع عن الثورة
وملواجهة �أي عمل ينم عن تدخل يف بلدنا».
قبل ذلك ب�ساعات اعتقلت ال�شرطة غيريمو فارينيا�س ( 59عاما)
ح��ائ��ز ج��ائ��زة � �س��اخ��اروف ال�برمل��ان�ي��ة الأوروب �ي ��ة حل��ري��ة ال�ف�ك��ر عام

 ،2010واق�ت��ادت��ه كما ذك��رت وال��دت��ه الي�سيا هرينانديز .وقالت
هرينانديز لوكالة فران�س بر�س يف ات�صال هاتفي “اعتقلوه اليوم
واقتادوه حوايل ال�ساعة  ،”14,10مو�ضحة �أن ابنها يعالج حاليا
مب�ضادات حيوية من التهاب يف امل�سالك البولية.
و�أ��ض��اف��ت “جاءت �سيارة �إ��س�ع��اف ودوري �ت��ان لل�شرطة ونقلته �إىل
م�ست�شفى �أرنالدو ميليان كا�سرتو” .وتابعت “قالوا يل ان املدعي
العام �سيزوره غدا (ال�سبت) لتوجيه االتهام اليه  ،لكننا ال نعرف
مل��اذا» .وي�أتي اعتقاله قبل ثالثة �أي��ام من تظاهرة دع��ت املعار�ضة
الكوبية �إىل تنظيمها الإث�ن�ين للمطالبة ب��الإف��راج ع��ن ال�سجناء
ال�سيا�سيني ،لكن ال�سلطات حظرتها متهمة منظميها ب�أنهم يريدون
�إحداث تغيري يف النظام بدعم من وا�شنطن.
نفذ فارينيا�س � 23إ��ض��را ًب��ا ع��ن الطعام خ�لال العقد الأول من

•• الفجر -خرية ال�شيباين
يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر� ،أطلق الرئي�س ال�سابق
للبنك امل��رك��زي الأوروب�����ي ري���اح التجديد على
االقت�صاد الإي��ط��ايل ،غري �أن العمل ال��ذي يتعني
القيام به ال يزال هائال.
�إذا كانت هناك قوة �سحرية واح��دة يبدو �أن
الإيطاليني ميتلكونها يف هذه اللحظة ،فهي قوة
االنبعاث غري املتوقعة.
ال ي �ق �ت �� �ص ��ر
الأم� � � � � � � ��ر ع� �ل ��ى
ف��ري��ق �سكوادرا
ازورا الذي عاد،
على عك�س كل التوقعات ،بك�أ�س
الأمم الأوروب �ي��ة لكرة ال�ق��دم يف
يوليو املا�ضي بعد ف�شله يف الت�أهل
لك�أ�س العامل  .2018وال � ً
أي�ضا
الريا�ضيني الذين فجروا الرقم
القيا�سي الوطني للميداليات يف
الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة الأخ �ي��رة ،بل
انتزعوا الذهب من الأمريكيني
يف ملكة ال�سباقات  100مرت،
فالقيامة هي �أي�ضا اقت�صادية.
ب �ع��د االن �غ �م��ا���س ب��وح���ش�ي��ة يف
الأزم � ��ة ،مت��ر �إي �ط��ال �ي��ا مبرحلة
ان �ت �ع��ا���ش م ��ذه ��ل .ي �ت �ج��اوز منو
ال �ب�لاد �إىل ح��د ك�ب�ير التوقعات
التي و�ضعت يف بداية العام :قد
ي �ك��ون �أع �ل��ى م��ن  6ب��امل��ائ��ة هذا
العام ،وهو �أح��د �أف�ضل الزيادات
يف م�ن�ط�ق��ة ال � �ي� ��ورو .معنويات
ال �� �ش��رك��ات والأ� � �س� ��رة مرتفعة،
وعادت ال�صادرات ب�أق�صى �سرعة،
وت �ه �ط��ل م �ل �ي��ارات ال� �ي ��ورو على
�شبه اجل��زي��رة م��ن خ�ل�ال خطة
ي�سمع
ال�ت�ع��ايف الأوروب �ي��ة ،وب��ات ُ
�صوت البالد جمددا يف بروك�سل.
�أخ �ي� ً�را ،ي�ب��دو �أن “رجل �أوروب ��ا
املري�ض” يف طريقه �إىل التعايف.
بعد �أن كان ي�شار لها بالأ�صابع
ط �ي �ل��ة �� �س� �ن ��وات ب �� �س �ب��ب منوها
البطيء ،و ُينظر �إليها على �أنها
تفجر
قنبلة م��وق��وت��ة ميكن �أن ّ

منطقة اليورو
يف �أي وقت ،ومت
و�ضعها جان ًبا يف
املحفل الأوروبي
ب�سبب عدم ا�ستقرارها ال�سيا�سي،
و ُنظر ب��ازدراء لإدارت�ه��ا للحاالت
الأوىل م��ن ك��وف�ي��د ،واىل كونها
واح��د م��ن �أك�ثر البلدان ت�ضرراً
ب��ال��وب��اء ،ت�شهد �إي�ط��ال�ي��ا اليوم
انتعا�شاً �أكرث �إثارة.
«لقد ع�شت هنا طيلة ثالثني
ع ��ا ًم ��ا ،ومل �أر �أب � � �دًا �إيطاليني
م�ت�ف��ائ�ل�ين وف �خ��وري��ن ببلدهم
م�ث��ل اليوم” ،ي�لاح��ظ ديني�س
ديلي�سبول ،رئي�س غرفة التجارة
وال�صناعة الفرن�سية الإيطالية.
ري��اح جت��دي��د تثري �أم�ل ً�ا هائ ً
ال:
وماذا لو ان ما وراء هذا االنتعا�ش
ال�ب���س�ي��ط ب �ع��د الأزم� � ��ة ،ت�ستعد
را ل�ك���س��ر احللقة
�إي �ط��ال �ي��ا �أخ �ي � ً
املفرغة ال�ت��ي ابتليت بها لعقود
من الزمن ،و�إعادة �إحياء املعجزة
االقت�صادية كما يف اخلم�سينات؟
�أم��ل يرتكز �إىل حد كبري على
�أك � �ت� ��اف � �ص �ل �ب��ة ل ��رج ��ل :رئي�س

حتليل اخباري

وفاة طفل يف خميم الركبان جراء نق�ص الغذاء والدواء

الألفية لالحتجاج على احلكومة ما �أدى �إىل �إ�ضعاف �صحته ب�شكل
كبري .ان�ضم ه��ذا الطبيب النف�سي وال�صحايف امل�ستقل والنا�شط
يف جمال حقوق الإن�سان �إىل االحت��اد الوطني الكوبي وهو �أن�شط
منظمة معار�ضة يف كوبا يقودها خو�سيه دان�ي��ال فريير امل�سجون
حاليا .من جهته ،قال املنظم الرئي�سي للتظاهرة يونيور غار�سيا �إنه
تلقى تهديدات باالعتقال �إذا �أ�صر على التظاهر مبفرده الأحد يف
�شارع يف هافانا.
وقال الكاتب امل�سرحي البالغ من العمر  39عاما لفران�س بر�س �إن
�أحد عنا�صر �أمن الدولة ا�ستجوبه بح�ضور طبيبة نف�سية .و�أ�ضاف
“قالوا يل �إنهم لن ي�سمحوا يل باالحتجاج ،بل قالوا يل �إىل �أي
�سجن �سي�أخذونني» .و�أ�ضاف “لن مينعني �شيء من التظاهر الأحد،
ال �شيء على الإطالق ،لذلك لن �أختبئ».

انبعاث ريا�ضي واقت�صادي

Sunday

•• بريوت-وكاالت

ت��ويف طفل يف خميم الركبان لالجئني يف منطقة التنف على احل��دود ال�سورية
العراقية نتيجة �سوء الأو�ضاع الإن�سانية ونق�ص الرعاية ال�صحية لقاطني املخيم.
ونقلت الوكالة العربية ال�سورية للأنباء (�سانا) �أم�س ال�سبت عن م�صادر حملية
قولها �إن��ه “نتيجة احل�صار ال��ذي تفر�ضه ق��وات االحتالل الأمريكي ومرتزقتها
الإرهابيون على خميم الركبان تفاقمت الأو�ضاع ال�صحية املزرية فيه ،ما �أدى �إىل
وفاة طفل مت�أثراً باملر�ض يف ظل خماوف من تف�ش مطرد للأمرا�ض جراء نق�ص
الغذاء والدواء» .ووفق الوكالة “حتتجز قوات االحتالل الأمريكي ومرتزقتها من
التنظيمات الإرهابية يف خميم الركبان �آالف املهجرين ال�سوريني بفعل الإرهاب،
حيث يعي�شون �أو�ضاعاً �إن�سانية �صعبة ويعانون نق�صاً يف الغذاء نتيجة ابتزازهم من
قبل الإرهابيني ،و�سرقة امل�ساعدات الإن�سانية التي ت�صلهم».

و�ضع خطا ال يحيد عنه:
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دراجي امل اوروبا اي�ضا

طريقة �سوبر ماريو ت�صنع املعجزات يف �إيطاليا!...
رغم كل �أوراقه الرابحة ،مل يفز ماريو باملباراة بعد
احلكومة ماريو دراج��ي .عندما
و� �ص��ل �إىل ال���س�ل�ط��ة يف فرباير
امل��ا��ض��ي ،ك��ان��ت خ��ارط��ة الطريق
للرئي�س ال�سابق للبنك املركزي
الأوروب ��ي ،وا�ضحة� :أو ًال ،اخراج
ال� �ب�ل�اد م ��ن الأزم� � � ��ة ال�صحية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة يف �أ� � �س� ��رع وقت
ممكن .بعد ذلك ،ا�سرتجاع خطة
ال�ت�ع��ايف وامل��رون��ة الوطنية التي
�شرع يف كتابتها �سلفه ،واال�ستفادة
�إىل �أق �� �ص��ى ح ��د م ��ن االق�ت��ران
العظيم للكواكب –رفع قواعد
امليزانية الأوروبية ،وخطة �إعادة
�إط�لاق االحت��اد الأوروب��ي ،والتي
تعد �إيطاليا امل�ستفيد الأول منها
ب�ـ  191.5مليار ي��ورو يف �شكل
ق��رو���ض وم �ن��ح ع �ل��ى م ��دى �ست
�سنوات ،وال�سيا�سة النقدية التي
ال تزال مرتاخية للبنك املركزي
الأوروب � � ��ي –لإنعا�ش و�إ�صالح
البلد بتكلفة �أقل.
بعد �أن �أنقذ منطقة اليورو عام
 2012ع�ن��دم��ا ك ��ان ع�ل��ى ر�أ� ��س
البنك املركزي الأوروب��ي ب�شعاره
ال���ش�ه�ير “مهما ك�ل��ف الأمر”،
ك�سب “�سوبر ماريو” التحدي
الأول ،حت ��دي الإدارة ق�صرية
امل ��دى ،ب�ك�ف��اءة وح ��زم ،مم��ا �سمح

لالقت�صاد ب��االن�ط�لاق جمددا.
وب ��دا �أن ل��دي��ه �أوراق � ��ا راب �ح��ة يف
جعبته للنجاح يف التحدي الثاين
وتغيري اللعبة االقت�صادية على
املدى الطويل.
 134م�شروعا
ا�ستثماريا و�إ�صالحيا
العن�صر الأول يف جرعة دراجي
ال �� �س �ح��ري��ة؟ م �ع��رف �ت��ه الكاملة
ب��ال�ق���ض��اي��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة ،والتي
�سمحت له بالت�صويب ال�صحيح.
“القوة الكبرية خلطة االنعا�ش
والإ� �ص�ل�اح��ات يف �إي �ط��ال �ي��ا ،هي
الرتكيز على العنا�صر الرئي�سية
ال �ت��ي ت�ق� ّي��د ال�ن�م��و الإيطايل”،
تقول كاثرين ماكليود ،اخلبرية
االقت�صادية امل�س�ؤولة عن مراقبة
�إي �ط��ال �ي��ا يف م �ن �ظ �م��ة التعاون
االقت�صادي والتنمية.
�ضرائب ثقيلة ومعقدة� ،إدارة
ع ��ام ��ة غ �ي�ر ف� �ع ��ال ��ة وم ��ره� �ق ��ة،
عدالة بطيئة ،معوقات املناف�سة
يف قطاعات معينة ،تعقيد �إداري
كبري ،قلة اال�ستثمار والتكوين:
ج �م �ل��ة م� ��ن امل �� �ش��اك��ل معروفة
م�ن��ذ ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ،وال �ت��ي تعيق
�إنتاجية الدولة وتناف�سيتها .لقد

“�أ�شار االقت�صاديون �إىل نقاط
ال�ضعف ه��ذه منذ ��س�ن��وات ،لكن
مل تنجح �أي حكومة حتى الآن
يف معاجلتها” ،ي�شرح �إريك دور،
مدير الدرا�سات االقت�صادية يف
كلية �إي�سيج للإدارة.
ويف برناجمه املكون من 2500
�صفحة ،وي�ضم  134م�شرو ًعا
ا�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ًي ��ا و 63م�شرو ًعا
�إ�صالح ًيا ،وعد رئي�س احلكومة،
ب��روك���س��ل ب�خ��و���ض امل �ع��رك��ة على
ج�م�ي��ع اجل �ب �ه��ات ل�ت�ع��زي��ز النمو
امل �ح �ت �م��ل ل� �ل� �ب�ل�اد .ع �م ��ل �شاق
ي �ج��ب �إجن� � � ��ازه يف �إط � � ��ار زمني
��ض�ي��ق ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن �إ� �ص ��دار
امل� �ظ ��اري ��ف امل��ال �ي��ة الأوروب� � �ي � ��ة.
لذلك يجب على باالت�سو كيجي
امل�ضي قد ًما بوترية �سريعة :مت
�إطالق �إ�صالحات الإدارة العامة
وال �ع��دال��ة وتب�سيط الإج � ��راءات
ل�ل��أ�� �ش� �غ ��ال ال � �ك�ب��رى ،وت �ق ��دمي
الإ�� �ص�ل�اح ال���ض��ري�ب��ي ال�شامل،
واحل �ك��وم��ة يف ط��ور ال�ع�م��ل على
املناف�سة ،من �أجل حترير خمتلف
القطاعات ،مثل الطاقة �أو النقل
العام.
وجتدر الإ�شارة اىل �أنّ ل�سوبر
م��اري��و � �س�لاح ث ��ان“ .بالإ�ضافة

ا�ستمرار املخاطر امل�صرفية ،نقطة �ضعف ال تزال بعيدة عن احلل
�إىل ق��درات��ه وم�ه��ارات��ه ،فهو جاد
وم �ل �ت��زم :ل��دي��ه خ��ط وال يحيد
عنه” ،يقول ديني�س ديلي�سبول.
ول�ت�ح�ق�ي��ق ه ��دف ��ه� ،أق � ��ام رئي�س
امل �ج �ل ����س �آل� ��ة ح� ��رب :الإ�� �ش ��راف
امل �ب��ا� �ش��ر ع �ل��ى اخل �ط��ة م ��ن قبل
رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة ،ال �ت��ي تعتمد
على ف��ري��ق �صغري م��ن ال ��وزراء،
و�أه��داف حمددة ،وتقارير دورية
�إىل جم�ل����س ال� �ن ��واب .ولتفادي
اختال�س املافيا للأموال العامة،
يتم ان�ت��داب مفت�شني لل�سيطرة
على �إنفاق ال�شركات وال�سلطات
املحلية.
ج��وك��ر �آخ ��ر يف جعبته يتمثل
يف قدرته على التجميع :بف�ضل
هالته ،جنح ماريو دراج��ي حاليا
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى حت��ال��ف وا�سع
مي �ت��د م ��ن ال �ي �م�ين �إىل �أق�صى
اليمني �أثناء عملية الإ�صالح.
�� �س�ل�اح ف� �ع ��ال ج� ��دا �أي �� �ض ��ا يف
بروك�سل“ ،اجلميع ي�ستمع �إليه،
ح �ت��ى ال � ��دول امل �ق �ت �� �ص��دة :وه ��ذا
ي�سمح لإيطاليا با�ستعادة القدرة
على املبادرة التي كانت لديها يف
ب��داي��ة ال�ب�ن��اء الأوروبي” ،يرى
مارك الزار املتخ�ص�ص يف احلياة
ال�سيا�سية الإيطالية .وبف�ضل كل

هذا ،ميكن لـ �شبه اجلزيرة � ً
أي�ضا
ت��أج�ي��ل ت�ع��ايف ح�ساباتها العامة
دون تعقيد �إىل اجل غري م�س ّمى،
وال�ت��أث�ير م��ع فرن�سا يف النقا�ش
حول �إعادة حتديد قواعد امليزانية
امل�ستقبلية ملنطقة اليورو.
املخاطر امل�صرفية
مل تختف
ول�ك��ن ،رغ��م ك��ل ه��ذه الأوراق
الرابحة ،ال ي��زال الفوز باملباراة
بعيدا بالن�سبة ملاريو دراج��ي .ان
“حتويل االقت�صاد الإيطايل ،هو
عمل �ضخم ال ميكن ا�ستكماله يف
غ�ضون �أ�شهر قليلة؛ �سي�ستغرق
الأمر �سنوات من اجلهد للنجاح”،
ي���ش�ير ل��ورن��زو ك��ودوج �ن��و ،كبري
االق �ت �� �ص��ادي�ين ال �� �س��اب��ق ب� ��وزارة
اخل ��زان ��ة الإي �ط��ال �ي��ة .ل ��ذا ف ��إن
الوقت ،بالن�سبة �إىل �سوبر ماريو،
ينفد :وق��د ب��د�أ حتالفه يت�صدّع
ح��ول م�س�ألة �إ��ص�لاح الكاد�سرت.
ك �م��ا �أن م �ل��ف امل �ع��ا� �ش��ات ،ال ��ذي
�سيفتح يف نهاية ال�ع��ام ،يع ّر�ضه
خلطر �إ�ضعافه.
وم � ��ن امل� �ت ��وق ��ع �أن ي� �ح ��ل حمل
� �س�ي�رج �ي��و م ��ات ��اري�ل�ا كرئي�س
للجمهورية يف �أوائل عام .2022

لن يكون جناح دراجي �أو ف�شله حا�س ًما
«رجل �أوروبا املري�ض» يف طريقه �إىل التعايف،
بعد �أن كان ي�شــار له بالأ�صابع طيلة �سـنوات لإيطاليا فقط ،بل على امل�ستوى الأوروبي � ً
أي�ضا

جنح «�سوبر ماريو» حاليا يف احلفاظ على حتالف وا�سع ميتد من اليمني �إىل �أق�صى اليمني

يف الوقت احلايل  ،مي�سك ماريو دراجي ائتالفه الوا�سع بقب�ضة من حديد

مر�شح خلالفة الرئي�س ماتاريال

“�سيظل يلعب دو ًرا ،لكنه �سيكون
�أقل فائدة بكثري” ،يحذر لورنزو
كودوجنو.
هناك �أي�ضا العديد من العقبات
يف ط��ري �ق��ه .مل ي �ت��م حم ��و ثقل
اجلهاز البريوقراطي الإيطايل
ب �ع��د وه � ��ذا ي �ث �ق��ل ت�ن�ف�ي��ذ خطة
الإ� �ص�ل�اح واال��س�ت�ث�م��ار -ك�م��ا �أن
البالد مت�أخرة ا�صال يف اجلدول
الزمني الذي حددته“ .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يرتبط �ضعف االقت�صاد
� ً
أي�ضا مب�س�ألة العقلية ،ال �سيما يف
ج�ن��وب �إي�ط��ال�ي��ا :ال ي��زال الأداء
ع���ش��ائ��ر ًي��ا ل�ل�غ��اي��ة ،وق��د �أظهرت
ال�ع��دي��د م��ن ال��درا� �س��ات �أنّ هذا
يعيق التنمية االقت�صادية ،وفق
حتليل �إري��ك دور ،وم��ن املعروف
�أن� ��ه ي���ص�ع��ب ج � �دًا ال �ت �ع��ام��ل مع
الق�ضايا الثقافية” .نقطة �ضعف
�أخ��رى ال ت��زال بعيدة عن احلل،
“تظل املخاطر امل�صرفية قائمة
يف �إيطاليا ،كما يت�ضح من ملف
م��ون�ت��ي دي ب��ا��ش��ي دي �سيينا”،
ي�لاح��ظ ب��ات��ري��ك ك��ري��زان ،كبري
االقت�صاديني يف �أليانز.
لن يكون جن��اح �أو ف�شل ماريو
دراج ��ي حا�س ًما لإيطاليا فقط،
“�سيكون �أي �� ً��ض��ا ع �ل��ى امل�ستوى
الأوروب ��ي ،لأن��ه �سيحدد �إمكانية
�إن �� �ش��اء م �ب��ادرات �أخ� ��رى مماثلة
خل �ط��ة ال� �ت� �ع ��ايف الأوروب � � �ي� � ��ة يف
ال�سنوات املقبلة” ،ي�ؤكد نيكوال�س
ف �ي�رون ،االق �ت �� �ص��ادي وامل�ؤ�س�س
امل�شارك ملركز �أبحاث بروجيل...
م ��رة �أخ � ��رى ،ب�ي�ن ي ��دي “�سوبر
ماريو” جزء من م�ستقبلنا.
عن الك�سربي�س
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الق�ضاء الأمريكي يوجه االتهام ر�سميا لبانون
•• وا�شنطن�-أ ف ب

وجه الق�ضاء الأمريكي ر�سميا �إىل �ستيف بانون حليف الرئي�س
ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ،تهمة “عرقلة” �صالحيات الكونغر�س
يف التحقيق ،يف ر�سالة وا�ضحة �إىل ال�شهود الآخ��ري��ن الذين قد
يتجاهلون دعوات املثول �أمام جلنة التحقيق الربملانية يف الهجوم
على الكابيتول .ويُالحق امل�ست�شار ال�سابق البالغ من العمر 67
عاما بتهم َتي رف�ض الإدالء ب�شهادته ورف�ض تقدمي وثائق �إىل
جلنة برملانية خا�صة حتقق يف الهجوم على مقر الكونغر�س يف
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير.
وقال بيني توم�سون الرئي�س الدميوقراطي للجنة التحقيق� ،إن
توجيه االتهامني “يفرت�ض �أن يبعث ر�سالة وا�ضحة �إىل جميع

الذين يعتقدون �أن ب�إمكانهم جتاهل اللجنة �أو حماولة عرقلة
حتقيقنا ،م�ف��اده��ا �أن ال �أح��د ف��وق ال �ق��ان��ون» .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ا�ستدعائه يف منت�صف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،مل ميثل بانون �أمام
اللجنة ،م�شريا �إىل حق ال��ر�ؤ��س��اء يف احلفاظ على �سرية بع�ض
الوثائق والنقا�شات.
لكن اللجنة ت��ؤك��د �أن ه��ذه احل�م��اي��ة ال تنطبق يف ه��ذه احلالة،
لأن ترامب مل يعد رئي�سا ومل تقر ر�سميا بهذا االمتياز لل�سلطة
التنفيذية .ك��ان �ستيف ب��ان��ون م�ست�شارا ل�ترام��ب ع��رف بتكتمه
ونفوذ الكبري ولعب دورا كبريا يف حملته االنتخابية الناجحة
التي دفعها باجتاه �شعبوي يف  .2016لكنه يف ال�سنة التالية دفع
�إىل اال�ستقالة .ومل يكن بانون ي�شغل �أي من�صب ر�سمي يف 06
كانون الثاين/يناير ،لكن يبدو �أنه بحث يف التظاهرة مع الرئي�س

يف الأيام ال�سابقة لتنظيمها ،ح�سب جلنة التحقيق .وكان ع�ضوا يف
“خلية الأزمة” التي قادها م�ست�شارون لرتامب من داخل فندق
فخم يف وا�شنطن قبل الهجوم على مقر الكونغر�س وبعده .وقد
يحكم على بانون بال�سجن بني  30يوما و�سنة لكل تهمة و�سيحاكم
يف حمكمة فدرالية .لكن املعركة القانونية قد ت�ستغرق �أ�شهرا �أو
�سنوات ،م��ا ق��د يقو�ض التحقيق .كما �أن ف��وزا للجمهوريني يف
االنتخابات الت�شريعية ملنت�صف الوالية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب
� 2022سيعني �أي�ضا انتهاء التحقيق .ا�ستمعت جلنة التحقيق
لأكرث من � 150شاهدا ،و�أطلقت مذكرات ا�ستدعاء جديدة هذا
الأ��س�ب��وع �ضد مقربني م��ن امل�ل�ي��اردي��ر اجل�م�ه��وري ،مب��ن يف ذلك
املتحدثة ال�سابقة با�سم البيت الأبي�ض كايلي ماكناين وم�ست�شاره
�ستيفن ميلر .وتعترب �شهادة بانون �ضرورية لأنها يفرت�ض �أن

ت�ساعد يف فهم ما كان يفعله ترامب قبل الهجوم و�أثناءه.
وقال �آدم كينزينجر �أحد الع�ضوين اجلمهوريَني يف هذه اللجنة
ذات الأغلبية ال��دمي��وق��راط�ي��ة “�إنه ج��زء م��ن اللغز” .و�أ�ضاف
“هناك تعليقات ُه يف اليوم ال�سابق لل�ساد�س من كانون الثاين/
يناير” التي ت�شري على ما يبدو �إىل “�أنه كان يعلم ما �سيحدث.
نريد �أن نعرف ما كان يعرفه» .ويف اخلام�س من كانون الثاين/
يناير ،قال بانون على مدونته ال�صوتية �إن “كل اال�شياء تتالقى
وح��ان الوقت للهجوم» .كما رف�ض رئي�س مكتب ترامب ال�سابق
م��ارك م�ي��دوز �أم��ر ا��س�ت��دع��اء للمثول �أم ��ام جلنة التحقيق ذات
الأغلبية الدميوقراطية اجلمعة .وا�ستند ميدوز �إىل قرار حمكمة
�أُع�ل��ن اخلمي�س يعلق م�ؤقتا حتى  30ت�شرين الثاين/نوفمرب
�إحالة وثائق داخلية من البيت الأبي�ض �إىل اللجنة.

13

••الفجر �-آن �شوكيه
فلوريان �أوموندطيلة ثالثني
ع����ا ًم����ا ،مل تعد
املعاهدة الدولية
ب���������ش�����أن ق�����ارة
القطب اجلنوبي
ت�سمح ب���إدخ��ال
�أي “�أنواع نباتية
�أو حيوانية غري
حملية».
القطب اجلنوبي (�أنتاركتيكا)
�أم القطب ال�شمايل (�أركتيك)؟
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اجل�غ��راف�ي��ا� ،أحد
ع �ن��ا� �ص��ر ال� �ت� �م ��اي ��ز ب�ي��ن هذين
ال�ف���ض��اءي��ن ي �ق��وم ع�ل��ى الأن � ��واع،
الأ��ص�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة ،املوجودة
ه� �ن ��اك :ال ب �ط��ري��ق ع �ل��ى جليد
�أنتاركتيكا ،وال ميكن ر�ؤي��ة الدب
ال �ق �ط �ب��ي ،رم ��ز ال �ت �غ�ير املناخي
ال��ذي يعترب القطبان �شاهدين
عليه� ،إال يف �أركتيك.
م� ��اذا ع��ن ال� �ك�ل�اب؟ الها�سكي
ال�سيبريي ال�شهري� ،أو الها�سكي
القطبي ال���ش�م��ايل ،لي�س ل��ه ابن
عم يف القارة القطبية اجلنوبية.
ول �ك��ن �إذا مل ي �ك��ن ه �ن��اك كالب
موطنها الأ�صلي القارة اجلنوبية،
ف �ه��ل مي �ك��ن �إدخ��ال �ه��ا ه �ن��اك؟ يف
كل الأح ��وال ،لقد ح�صل ذل��ك يف
املا�ضي.

كانت الكالب � ً
أي�ضا �أف�ضل �أ�صدقاء م�ستك�شفي القطب

االقامة للحيوانات املحلية فقط

كان �أف�ضل �صديق للم�ستك�شفني:

ملاذا مت حظر الكالب يف القارة القطبية اجلنوبية...؟
مع تطور التكنولوجيا ،تراجعت الكالب تدريجي ًا وتركت مكانها للمركبات ذات املحركات
�إدخال �أي نوع من �أنواع احليوانات
�أو النباتات غري الأ�صلية يف منطقة
معاهدة �أنتاركتيكا يف ال�ق��ارة� ،أو
على اجلرف اجلليدي� ،أو يف مياه
ه��ذه املنطقة” ،م��ا مل ي�ت��م منح
ت�صريح م�سبق لهذه الغاية .كما
مت الت�أكيد على هذا املبد�أ م�ؤخرا
يف �إع�لان باري�س ،ال��ذي مت تبنيه
يف االج �ت �م��اع ال �ت �� �ش��اوري الأخري
مل �ع ��اه ��دة �أن �ت��ارك �ت �ي �ك��ا يف يونيو
 ،2021والذي �أكدت فيه الدول
“التزامها مب��وا� �ص �ل��ة جهودها
حلماية احلياة الربية والنباتات
املحلية ،مب��ا يف ذل��ك منع �إدخال
كائنات من �أنواع غري �أ�صلية «.
و�إذا كان من املمكن منح ت�صريح
ل �ل �ت �ن �� �ص��ل م� ��ن ه � ��ذه ال� �ق ��اع ��دة،
ي �ت��م ا� �س �ت �ب �ع��اد ال �ك�ل�اب م ��ن هذا
االح�ت�م��ال� .أم��ا بالن�سبة للكالب
ال �ت��ي ك��ان��ت ه �ن��اك ،ف�ق��د اجليت
جميعها يف � 1أبريل .1994
وم� �ن ��ذ ب ��روت ��وك ��ول م� ��دري� ��د ،مت
ا� �س �ت �ب �ع��اد ال � �ك �ل�اب م� ��ن ال� �ق ��ارة
ال�ق�ط�ب�ي��ة اجل �ن��وب �ي��ة وال ��رف ��وف
اجل�ل�ي��دي��ة ،وب��ال�ت��ايل ف ��إن القارة
ت�سجل اختال ًفا جديدًا
اجلنوبية ّ
مقارنة مبنطقة القطب ال�شمايل،
حيث تتمتع كالب الزالجات بحق
املواطنة.

�إىل جانب رولد �أموند�سن
وجان لوي�س �إتيان
يف ال �ق��ارة القطبية اجلنوبية،
ك ��ان ال �ك �ل��ب ه ��و �أف �� �ض��ل �صديق
للم�ستك�شفني وغال ًبا ما يرتبط
ب��ال �ع �� �ص��ر ال ��ذه� �ب ��ي (-1897
 )1922لبعثات اال�ستك�شاف �إىل
القطب اجلنوبي .ومن بني �أ�شهر
امل�ستك�شفني ،اخ �ت��ار الربيطاين
�إرن�ست �شاكلتون وروب��رت �سكوت،
ا�ستخدام الكالب واملهور ل�سحب
ال��زالج��ات .لعبت الكالب � ً
أي�ضا
دو ًرا حيو ًيا يف الو�صول �إىل القطب
اجلنوبي من قبل الرنويجي رولد
�أموند�سن ( .)1911ويف الآونة
الأخ�ي�رة ،نظم ج��ان لوي�س �إتيان
“ترانز �أنتاركتيكا” يف -1989
 ،1990وع�بر ال�ق��ارة اجلنوبية
على الزالجات وزالج��ات الكالب.
ل� �ك ��ن �أي � � � ��ام ت �ن �ظ �ي��م ال� ��رح �ل�ات
اال�ستك�شافية �إىل القارة القطبية
اجل �ن��وب �ي��ة م��ع ال �ك�ل�اب كو�سيلة
للتنقل قد ولت الآن.

(وا�� �ش� �ن� �ط ��ن )1959 ،جنوب
الدرجة ال�ستني من خط العر�ض
اجلنوبي .ومت اعتماد بروتوكول
معاهدة �أنتاركتيكا املتعلق بحماية
ال �ب �ي �ئ��ة (ب ��روت ��وك ��ول م ��دري ��د):
ت�صبح القارة القطبية اجلنوبية
حممية طبيعية مكر�سة لل�سالم
وال �ع �ل��م .وج��اء ال�بروت��وك��ول يف
مي��ا منا
ال��واق��ع ليعزّز نظا ًما ق��د ً
ت��دري�ج�ي�اً .منذ ع��ام  ،1964مت
ا�ستبعاد �إدخ��ال الأن��واع الغريبة.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ه ��ذا احل �ظ��ر مل
ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ك�ل�اب ال ��زالج ��ات.
�أك�ث�ر م��ن ه ��ذا ،ك��ان م��ن املتوقع
�أنه ميكن “�إدخالها” ،و�أنه ميكن
م�ن��ح ت���ص��اري��ح “لتوفري الغذاء
الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�ب���ش��ر وال� �ك�ل�اب يف
منطقة املعاهدة ،بكميات حمدودة
وتطابق مع املبادئ والأهداف».
اال� �س �ت �ث �ن��اء ،ل���ص��ال��ح الكالب،
م��ن م �ب��د�أ ح�ظ��ر �إدخ � ��ال الأن� ��واع
اخلارجية ،كان مربراً بحقيقة �أن
تقنيات النقل يف ذلك الوقت كانت
ال تزال متخلفة .و�إذا كان دخولها
�إىل ال �ق��ارة ال�ق�ط�ب�ي��ة اجلنوبية
ً
م�شروطا :ال
ممكنًا ،فقد كان ذلك
يتم احل�صول م�سبقًا على ت�صريح
ي�سمح بدخولها فقط ،ولكن كان
الب� ��د م ��ن ت�ط�ع�ي��م ال� �ك�ل�اب �ضد
الأمرا�ض املختلفة (التهاب الكبد
املعدي ،وداء الكلب ،وداء اللولبية
النحيفة ،وما �إىل ذلك) قبل دخول

حماية النباتات
واحليوانات اجلنوبية
ع ��ام  ،1991اخ �ت��ارت ال ��دول
تعزيز قواعد معاهدة �أنتاركتيكا
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ح �م��اي��ة البيئة

يق�ضي بروتوكول مدريد ب�أن ت�صبح القارة القطبية منذ الربوتوكول مل يتم �إدخال �أي نوع من حيوانات
اجلنوبيــة حممية طبيعية مكر�ســة لل�ســـالم والعلــم �أو نباتـات غري �أ�صلية يف منطقة معاهـدة �أنتاركتيكا

اخلوف من ال�سياحة

�سبق �أن لعبت الكالب دورًا حيو ًيا يف الو�صول �إىل القطب اجلنوبي
منطقة معاهدة �أنتاركتيكا.
وم � ��ع ت� �ط ��ور التكنولوجيا،
تراجعت الكالب تدريجياً ،وتركت
مكانها للمركبات ذات املحركات.
كما مت الت�أكيد على املخاطر التي

تطور و�سائل التنقل �شطب زالجات الكالب

ينطوي عليها وجودها على البيئة
الطبيعية ،وبالتايل التذكري ب�أنه
مت ا�ستخدام الفقمات لإطعامها،
و�أنها تخاطر باالنف�صال والتيه
يف ال�ق��ارة ،ومهاجمة احليوانات،

و�أن� �ه ��ا ت �ه��دده��ا ب�ت�ط��وي��ر مر�ض
فريو�سي معد للغايــــــة ميكن نقلــــه
�إىل �أنـــــــواع �أخرى (الفقمة).
ث��م اختـــــــار وا��ض�ع��و بروتوكول
م ��دري ��د ا��س�ـ�ـ�ـ�ت�ب�ع��اد ال� �ك�ل�اب من

القارة القطبية اجلنوبية.
امتياز جديد
للقارة اجلنوبية
منذ بروتوكول مدريد “مل يتم

خماطر متعددة
ومع ذلك ،يجب على الدول �أن

معاهدة حلماية املنطقة

تظل منتبهة ل�سلوك مواطنيها.
ففي ال�نروي��ج ،ت�سلمت ال�سلطات
ال��وط �ن �ي��ة ع ��دة ط �ل �ب��ات لإدخ� ��ال
ك�ل�اب يف �إط� ��ار ال��ذك��رى املئوية
للبعثة الأوىل ال�ت��ي و��ص�ل��ت �إىل
القطب اجلنوبي.
وي �ت �ح ��� ّ�س��ر ال �ب �ع ����ض ع �ل��ى هذا
احل�ظ��ر املطلق م�شريين �إىل �أن
ا��س�ت�خ��دام ال �ك�لاب مي�ث��ل و�سيلة
نقل م�ستدامة و�أقل �ضر ًرا بالبيئة
من �أي و�سيلة نقل اخرى.
وكما �أك��د � ً
أي�ضا �آالن غرينييه،
املتخ�ص�ص يف الرحالت البحرية
وال �� �س �ي��اح��ة ال �ق �ط �ب �ي��ة� ،أن هذه
الأخ � � �ي� � ��رة “جتد مت � �ي� ��زه� ��ا يف
خروجها عن العادة ،و�سائل النقل
امل�ستخدمة (زالج ��ة الكالب)”.
ومي �ك��ن �أن ن�ت�خ�ي��ل �أن منظمي
رح�لات بال ال�ضمري ي�سعون �إىل
التمايز ع��ن مناف�سيهم بتقدمي
�أ�شكال �سياحية جديدة م�ستلهمني
الرحالت اال�ستك�شافية القدمية
...
ق��د مي�ي��ل ال�ب�ع����ض �أي �� ً��ض��ا �إىل
�إح�ضار �أن��واع خارجية على منت
� �س �ف �ن �ه��م .يف ف�ب�راي ��ر ،2018
انطلق ربان يف جولة حول البحار
و�أخ ��ذ دج��اج��ة ع�ل��ى م�تن مركبه
ال�شراعي.
وقد مت تذكريه ب�شكل قاطع ب�أن
ال �ط �ي��ور احل� �ي ��ة ،م �ث��ل الكالب،
حم � �ظ� ��ورة يف م �ن �ط �ق��ة القطب
اجلنوبي.
ل��ذل��ك ال ك�ل��ب وال دج��اج��ة يف
القارة القطبية اجلنوبية ،وامنا
طيور النوء ،وال�سكوا ،والفقمات،
وط �ي��ور ال�ب�ط��ري��ق الإم�ب�راط ��ور،
احل�سا�سة ب�شكل خا�ص لت�أثريات
االحتبا�س احل ��راري ،متا ًما مثل
جريانها البعيدين ،على اجلانب
الآخر من الكرة الأر�ضية ،الدببة
القطبية.
ترجمة خرية ال�شيباين
* �أ�ستاذة وباحثة يف القانون
يف جامعة وي�سرتن بريتاين.
**�أ�ستاذ حما�ضر يف القانون
العام بجامعة بواتييه.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13391بتاريخ 2021/11/14
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/9378
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/11/17لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده علي عي�سى خلفان ال�شاقو�ش النعيمي � +شايكان كى �سى ابوبكر +احللول للمطابخ
(�ش.ذ.م.م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
			
الو�صف
98,075
		
ماكينات ت�صنيع مطابخ
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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رئي�س هندورا�س ي�أمل يف �إبقاء العالقات مع تايوان
•• تايبيه�-أ ف ب

�أعرب رئي�س هندورا�س �إحدى الدول الـ 15الأخرية
التي تقيم عالقات دبلوما�سية مع تايوان عن �أمله
�أم����س ال�سبت يف احل�ف��اظ على ه��ذه ال��رواب��ط بعد
ان�ت�خ��اب��ات  28ت�شرين ال�ث��اين/ن��وف�م�بر يف بالده
حيث تعهد �أك�بر حزب معار�ض باالعرتاف ببكني.
وقال الرئي�س خوان �أورالندو هرينانديز “نريد �أن
نوجه ر�سالة وا�ضحة وق��وي��ة :يف الأوق��ات ال�صعبة
نعرف �أ�صدقاءنا ب�شكل �أكرب و�أف�ضل .يف هذه املرحلة
من التوتر يف املنطقة ،هندورا�س � ...ستكون دائما
قريبة من تايوان» .ويقوم هرينانديز بزيارة ر�سمية

•• عوا�صم-وكاالت

و�ضع العراقيون �آما ًال كبرية على
ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات امل �ب �ك��رة التي
ح��دده��ا رئ�ي����س ال � ��وزراء العراقي
م �� �ص �ط �ف��ى ال �ك��اظ �م��ي يف بداية
�أك�ت��وب��ر(ت���ش��ري��ن الأول) املا�ضي،
لكنها جاءت بنتائج عقدت امل�شهد
ال�سيا�سي متاماً ،حيث �ساهم غياب
اجل�ن�رال الإي ��راين ال��راح��ل قا�سم
��س�ل�ي�م��اين يف �إ� �ض �ع��اف ال�سيطرة
الإي��ران�ي��ة على امليلي�شيات ب�سبب
عجز �إ�سماعيل قا�آين عن لعب دور
�سليماين.
ووف��ق �صحف عربية �صادرة �أم�س
ال�سبت� ،إن الإجنازات الكربى التي
ح�ق�ق�ه��ا ال�ك��اظ�م��ي م�ن��ذ �أن توىل
مهمة رئي�س الوزراء يف مايو(�أيار)
 ،2020مل ت� �ك ��ن ع� �ل ��ى ه ��وى
ال�ب�ع����ض ال ��ذي ف��وج��ئ ب� ��أن �شيئاً
حقيقياً يحدث يف العراق ،وينقذه
من عرثاته التي مر بها خالل ما
يقرب من  20عاماً م�ضت ،ورمبا
االنفتاح واحلراك ال�سيا�سي الذي
�أح� ��رزه ال�ك��اظ�م��ي �أزع ��ج �أ�صحاب
الأج �ن��دات واحل���س��اب��ات الراف�ضة
لال�ستقرار.
معاقبة امليلي�شيات
وق��ال الكاتب ك��رم نعمة يف مقاله
ب�صحيفة “العرب” اللندنية �إنه
يبدو من العبث ال�سيا�سي ت�صديق
م��زاع��م ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال �ق��د���س ب�أن
�إيران ال عالقة لها مبا ح�صل من
هجوم على منزل رئي�س احلكومة
العراقية ،و�إن ال�ضربة بالطائرة

امل �� �س�يرة مل �ن��زل ال �ك��اظ �م��ي ت�سلط
ال�ضوء على التهديد الذي ت�شكله
امليلي�شيات ال�شيعية عندما �شعرت
�أنه �سيتم ا�ستبعادها من احل�ص�ص
املوزعة يف احلكومة اجلديدة.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ه��زمي��ة ال�شنيعة يف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ب�رمل��ان �ي��ة لقائمة
ال �ف �ت��ح ال �ت��ي جت �م��ع حت��ت لوائها
امليلي�شيات الطائفية جت�ع��ل من
�إحداث الفو�ضى الو�سيلة الوحيدة
التي �صار ميلكها ل�صو�ص الدولة
�إذا مل يُ�سمح لهم ب�أن يكونوا جزءاً
من ت�شكيل احلكومة.
و�أكد �أن زعماء امليلي�شيات ال�شيعية
امل� ��وال � �ي� ��ة لإي � � � � ��ران ال ي� ��ري� ��دون
االعرتاف بنتائج االنتخابات لأنها
ت�ضعهم يف حجم �سيا�سي حرج ،ال
ي��وف��ر ال�غ�ط��اء ال �ك��ايف لأن�شطتهم
امل�شبوهة.
ويقول مراقبون �إن جمهور احل�شد
ال�شعبي عاقب امليلي�شيات ال�شيعية
املوالية لإي��ران خالل االنتخابات
ب�سبب خطابها اخل��اوي وتعويلها
على الت�صعيد وخ�ط��اب املواجهة
الأج��وف يف التح�شيد االنتخابي،
وهو �أمر مل يعد ينطلي على �أحد.
وي ��درك ج�م�ه��ور احل���ش��د ال�شعبي
ق �ب��ل غ�ي�ره �أن ق� ��ادة امليلي�شيات
ال�شيعية املوالية لإي��ران يهتمون
ل�ت�ع��زي��ز م�ك��ا��س�ب�ه��م االقت�صادية
وال�سيا�سية فقط.
وق��ال ال�ك��ات��ب ال�سيا�سي العراقي
ف� � � � � ��اروق ي� ��و� � �س� ��ف يف ت �� �ص ��ري ��ح
لـ”العرب” �إن م ��ا ق��ال��ه ق ��ا�آين
للكاظمي ال ميكن �أن ي�ؤخذ على
حممل اجل��د .ولي�س مطلوباً من

•• قندهار�-أ ف ب

يقبع “ 12جمرما” يف غرفة �صغرية مفرو�شة بال�سجاد �ش ّيدتها حركة
طالبان ك�سجن موقت يف �سعيها لت�شكيل �سلطة ق�ضائية لنظامها اجلديد
يف �أفغان�ستان.
مل ميثل �أي من ال�سجناء املحتجزين يف الطابق الأر��ض��ي ملقر لطالبان
يف منطقة بنجواي يف جنوب �أفغان�ستان �أمام القا�ضي املحلي ،املتواجد يف
منطقة �أخرى.
و�إىل حني و�صوله ،مي ّثل مقاتلو طالبان من وحدة يف والية قندهار تركوا
ليفهموا تف�سريها للقانون على �أهوائهم النظام الق�ضائي ب�أكمله.
وقال رجل �أعمال يبلغ من العمر  41عاما ويدعى حاج باران مت توقيفه
قبل ثالثة �أيام �إثر دين م�ستحق�“ ،سيبقونني هنا �إىل �أن يكون مبقدوري
ت�سديد املبلغ امل�ستحق».
وقال لفران�س بر�س حتت �أنظار �أحد احلرا�س “لدينا نظام ق�ضائي ج ّيد يف
ظل قانون ال�شريعة الذي تفر�ضه طالبان».
بعد مت � ّرد دام  20عاما ،انتزعت طالبان ال�سلطة يف �أفغان�ستان يف �آب/
اغ�سط�س.
ولطاملا جعلت احلركة تف�سريها للق�ضاء يف قلب عقيدتها الفكرية و”ح ّولت
املحاكم �إىل و�سائل لإحكام �سيطرتها على ال�سلطة” ،بح�سب الباحث �آدك
بازكو ،الذي �أجرى حتقيقا ميدانيا يف النظام الق�ضائي لطالبان من العام
 2010حتى .2016
وم �ن��ذ ال �ع��ام  ،2004ك��ان ��س�ك��ان امل�ن��اط��ق اخل��ا��ض�ع��ة ل�سيطرة طالبان
“يلج�ؤون �إليها نظرا لتزايد م�شاعر عدم الر�ضا حيال تدخل جمموعات
•• بغداد-وكاالت

يف ق � � � ��راءة ل �ن �ت ��ائ ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�ع��راق�ي��ة الأخ �ي�رة ،ج��اء يف حتليل
مل��دي��ر “مبادرة العراق” يف معهد
“ت�شاتهام هاو�س” ريناد من�صور،
�أن ال�ن��واب اجل��دد من امل�شاركني يف
انتفا�ضة  ،2019ي�سعون لت�شكيل
“معار�ضة داخ� ��ل ال�ب�رمل ��ان �ضمن
��ص�ي�غ��ة ج ��دي ��دة يف ت ��اري ��خ العراق
احلديث».
وك �ت��ب م �ن �� �ص��ور ،يف حت �ل �ي��ل ملجلة
“فورين افريز” الأمريكية� ،أن هذه
االنتخابات “مل تكن تكراراً للواقع
ال���س��اب��ق ،ب��ل ك��ان ل�ه��ا ت ��أث�ير ميكن
املراهنة عليه” ،حيث يعمل النواب
اجلدد على ت�شكيل “معار�ضة نيابية
تحُ دث التغيري يف هوية املجل�س ويف
املزاج العام للدولة».
وج��رت االن�ت�خ��اب��ات يف حلظة ك�آبة
وغ �� �ض��ب ع �م �ي �ق�ين ع �ل��ى العملية
ال�سيا�سية ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت انتخابات
 ،2018ح�ي��ث ع�م��ت التظاهرات
العديد من ال�شوارع ،احتجاجاً على
تزوير االنتخابات ال�سابقة.
وك �م��ا ك� ��ان م �ت��وق �ع �اً ،ك��ان��ت ن�سبة
امل���ش��ارك��ة يف ال�ت���ص��وي��ت ،الأدن� ��ى يف
تاريخ العراق احلديث ،حيث بلغت
ر�سمياً .36%
فقدان الثقة
وذكر من�صور �أن احلكومة العراقية
ف �ق��دت ث�ق��ة م�ع�ظ��م ��س�ك��ان البالد،
علما �أن حوايل ثلثي العراقيني تقل

ت�ستغرق ثالثة �أيام للجزيرة .وخالل اجتماعه مع
الرئي�سة التايوانية ت�ساي �إنغ ون� ،أعرب هرينانديز
عن �أمله يف �أن ي�أخذ الفائز يف االنتخابات الرئا�سية
التي �س ُتجرى يف  28ت�شرين الثاين/نوفمرب “يف
االع �ت �ب��ار ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ب�ي�ن هندورا�س
وت ��اي ��وان» .تعترب ب�ك�ين ت��اي��وان ال�ت��ي جل� ��أت �إليها
القوات القومية يف عام  1949بعد هزميتها على
يد ال�شيوعيني ،جزءا ال يتجز�أ من �أرا�ضيها وينبغي
يف ال�ن�ه��اي��ة �إع� ��ادة ت��وح�ي��ده��ا م��ع ال�ب�ر ال��رئ�ي���س��ي ،
بالقوة �إذا لزم الأمر .وتدهورت العالقات بني بكني
واجلزيرة منذ انتخاب ت�ساي �إنغ ون التي تنتمي �إىل
ح��زب م�ؤيد ال�ستقالل ت��اي��وان يف  . 2016ومنذ

ذل��ك احل�ي�ن ان�ت��زع��ت ب�ك�ين م��ن ت��اي�ب�ي��ه االع�ت�راف
الدبلوما�سي من قبل �سبع دول مبا يف ذل��ك ثالث
دول يف �أم�ي�رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ه��ي ب�ن�م��ا وال�سلفادور
وجمهورية الدومينيكان .ووعدت �شيومارا كا�سرتو
مر�شحة احل��زب ال�ي���س��اري امل�ع��ار���ض يف هندورا�س
“بالبدء على الفور بعالقات دبلوما�سية وجتارية مع
ال�صني القارية” �إذا مت انتخابها .وكا�سرتو زوجة
الرئي�س ال�سابق مانويل زياليا من بني املر�شحني
الأوف��ر حظا يف ه��ذه االنتخابات �إىل جانب رئي�س
بلدية تيغو�سيغالبا احل��ايل ن�صري ع�صفورة من
احلزب الوطني احلاكم .وح��ذرت تايبيه هندورا�س
من وعود بكني “الرباقة والكاذبة».

توجو تعلن �صد هجوم حمتمل قرب احلدود مع بوركينا فا�سو

•• لومي-رويرتز

قالت حكومة توجو �إن ق��وات الأم��ن يف البالد �صدت يف الأي��ام املا�ضية هجوما مل�سلحني جمهولني
عربوا حدودها ال�شمالية مع بوركينا فا�سو ،وذلك يف �أول انت�شار حمتمل للعنف من قبل مت�شددين
�إىل توجو .وقالت �إن املهاجمني ا�ستهدفوا موقعا �أمنيا يف منطقة كبندجال ليلة الثالثاء ،ومت �صدهم
للعودة �إىل بوركينا فا�سو دون وقوع �إ�صابات يف جانب توجو.
اال�شتباك ه��و الأول م��ن نوعه منذ �أن �أط�ل��ق اجلي�ش عملية يف  2018ملنع م�سلحني مت�شددين
مرتبطني بتنظيمي القاعدة وتنظيم داع�ش من دخول بوركينا فا�سو ،حيث قتلت هجماتهم الآالف
و�شردت  1.2مليون �شخ�ص يف ال�سنوات الأخرية.
ورد الرئي�س فور جنا�سينجبي على الهجوم ب�إ�صدار تعليمات للحكومة مبوا�صلة دعم قوات الأمن
لتعزيز قدرات اجلي�ش يف توجو .وجتتاح �أعمال عنف ملت�شددين بوركينا فا�سو ومايل والنيجر بغرب
�أفريقيا �شمايل توجو.

تداو ًال يف الأو�ساط ال�سيا�سية على
�صعيد �إمكانية التجديد له لوالية
جديدة.
و�أك � � ��دت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن � ��ه م ��ع كل
الت�صعيد ال��ذي ج��رى ،وال��ذي بلغ
م��رح �ل��ة م �ت �ق��دم��ة م ��ن املواجهة
ال�شيعية  -ال�شيعية على بوابات
امل �ن �ط �ق��ة اخل �� �ض ��راء ف� � ��إن جميع
ال � �ق� ��وى ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة “ت�شتغل
�سيا�سة” ،بع�ضها ف��وق الطاولة
مثلما يعمل زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر الذي فاج�أ اجلميع
بزيارته املفاجئة للعا�صمة بغداد،
وب�ع���ض�ه��ا الآخ� ��ر حت��ت الطاولة،
وب�ي�ن م��ا ه��و ف ��وق ال �ط��اول��ة وما
حتتها ،ف��إن��ه يف ال��وق��ت ال��ذي ع ّد
اجلميع �أن الت�صعيد يوم اجلمعة
املا�ضي ك��ان مق�صوداً به حتركات
ال�صدر يف بغداد.

بعد االنتخابات ..العراق يواجه «فو�ضى اخلا�سرين»
الكاظمي �أن ي�صدقه .ول�ك��ن هل
كان متوقعاً من �ضابط يف احلر�س
ال�ث��وري الإي ��راين ��س��وى �أن يقول
ذلك؟ لو مل يف�شل االغتيال لكانت
�إي��ران قد ت�صرفت عك�س ذل��ك .ال
من خالل الأق��وال ،بل من خالل
الأفعال .ولكن ف�شل املحاولة كان
�صادماً ،بل ميكن اعتباره هزمية
مل�شروعها يف ال �ع��راق ال�ق��ائ��م على
العنف.
ويجمع املراقبون على �أنه من غري
املرجح �أن يتخلى القادة الإيرانيون
عن العمق اال�سرتاتيجي وخطوط

الدفاع الأمامية التي منحها لهم
ال �غ��زو الأم��ري �ك��ي ل�ل�ع��راق ،لكنهم
يف املقابل ال ي��ري��دون حربا �أهلية
�شيعية �شيعة تطلق �شرارتها منذ
�أ�سابيع امليلي�شيات الوالئية.
فوز الكاظمي
ف�ي�م��ا ت�ن��اول��ت �صحيفة “ال�شرق
الأو�سط” تداعيات الهجوم على
رئي�س ال��وزراء العراقي م�صطفى
ال�ك��اظ�م��ي ،وق��ال��ت �إن جن��ات��ه من
احل��ادث �صبت يف �صاحله متاماً.
فقبل �ساعات من حماولة اغتياله

ب�ث�لاث ط��ائ��رات م���س�ّي�رّ ة مفخخة
كانت حظوظه قد تراجعت كثرياً
على �صعيد �إمكانية الظفر بوالية
ثانية.
و�أك ��دت ال�صحيفة �أن التداعيات
ال� �ت ��ي ت ��رت� �ب ��ت ع� �ل ��ى امل ��واج� �ه ��ات
ب�ي��ن امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ق � ��رب ب ��واب ��ة
«امل �ن �ط �ق��ة اخل� ��� �ض ��راء» م ��ن جهة
ب��واب��ة وزارة التخطيط القريبة
م��ن ج���س��ر اجل �م �ه��وري��ة والقوات
الأمنية و�سقوط عدد من القتلى
واجل��رح��ى ،م��ا ك��ان��ت يف م�صلحة
الكاظمي كرئي�س وزراء وقائد عام

للقوات امل�سلحة ،ب��ل ت��راف��ق ذلك
م��ع ت�ه��دي��دات وا��ض�ح��ة م��ن بع�ض
ق ��ادة الفتح مبحاكمة الكاظمي،
ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ق��ول �ه��م �إن النجوم
�أ� �ص �ب �ح��ت �أق� � ��رب ل �ل �ك��اظ �م��ي من
الوالية الثانية.
ً
و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �أن��ه وفقا لكل
ه� ��ذه امل �ع �ط �ي��ات ،ف� � ��إن الكاظمي
ي �ب��دو الآن ه��و ال �ف��ائ��ز الأول يف
االن �ت �خ��اب��ات ،رغ ��م �أن ��ه مل ير�شح
نف�سها فيها ،ولي�ست ل��دي��ه كتلة
برملانية...
لكن مع هذا فا�سمه بات الآن الأكرث

جمرمون مع وقف التنفيذ بانتظار حماكم طالبان
غربية يف نزاعاتهم ب�ش�أن الأرا�ضي ونظام ق�ضائي بدا فا�سدا ب�شكل متزايد
وقائما على املح�سوبيات” ،وفق بازكو.
رح��ب البع�ض ب�شكل كبري بالعقوبات التي
و�أو��ض��ح �أن��ه يف �سياق احل��ربّ ،
فر�ضتها طالبان .فبينما كانت تعرف بق�سوتها� ،إال �أنها مت ّيزت باحلياد
وال�سرعة و�إمكانية توقعها.
لكن وبعد ثالثة �شهور على ا�ستيالئها على ال�سلطة ،م��ا زال��ت احلركة
تكافح لتطبيق هذا النظام على م�ستوى البالد.
يف مدينة قندهار القريبة ،ي�ستعر�ض نائب مدير ال�سجن املركزي من�صور
مولوي كابال كهربائيا طويال ي�ستخدم للجلد �أثناء جولة يف املهاجع التي
تنت�شر فيها الأو�ساخ.
وي�ق��ول �إن �أح��د الأجنحة ي�ضم �أل��ف مدمن على امل �خ��درات �أج�ب�روا على
تركها .وي�شري �إىل �أن مئتي “جمرم” حمتجزون الآن يف املكان.
و�أفاد مولوي ،الذي كان يدير �سجنا �سريا لطالبان يف املنطقة “من الأف�ضل
�أن حتدد ال�شريعة الإ�سالمية” املجرم ،م�شريا �إىل �أن ذلك مل يكن ممكنا يف
ظل النظام ال�سابق غري الفاعل والفا�سد يف كثري من الأحيان.
ومن بني الأ�شخا�ص الذين ينتظرون حماكمتهم حممد نعيم ،الذي جل�س
�أر�ضا يف باحة ال�سجن.
مت توقيفه قبل �شهرين بينما كان يف منزله مع زوجته وفتاة تبلغ من العمر
 14عاما قال �إنه كان يرغب بالزواج منها.

وق��ال ال��رج��ل البالغ  35عاما “وافقت الفتاة لكن وال��دي�ه��ا مل يوافقا،
م�شريا �إىل �أنهما ات�صال بطالبان واتهماه باالعتداء اجلن�سي».
وي�ؤكد “لكنني مل �أمل�س الفتاة ،ميكنهم التحقق من ذلك عرب الفحو�ص».
ويف حال �أدين ب�إقامة عالقة جن�سية خارج �إطار ال��زواج� ،سيواجه احتمال
الإعدام بالرجم.
ويقول “كل ما �أريده هو �أن تتم مقا�ضاتي مبوجب ال�شريعة الإ�سالمية،
لأنني مل �أرتكب �أي خط�أ».
حاول ق�ضاة طالبان يف بع�ض احلاالت منذ �سيطرت احلركة على ال�سلطة
جت ّنب �إ�صدار �أحكام قا�سية للغاية ،خ�شية خ�سارة دعم ال�سكان.
وي�ستذكر ب��ازك��و ق�ضية ع��رف��ت على ن�ط��اق وا��س��ع يف عهد ن�ظ��ام طالبان
ال�سابق يف الت�سعينات عندما دُفع جدار على رجل �أدي��ن باللواط ،ما �أدى
�إىل مقتله.
لكن اليوم ،مل تعد مثل هذه احلاالت “مت ّثل احلياة اليومية يف ظل نظام
طالبان الق�ضائي” ،على حد قوله.
بدال من ذلك ،ي�شدد قادة �أفغان�ستان اجلدد على �أنهم ي�سعون لنيل احرتام
املجتمع الدويل.
و�أف��اد الناطق با�سم حكومة طالبان ذبيح اهلل جماهد “�إذا قتل �أح��د ما
�شخ�صا ،حتى و�إن ك��ان م��ن رج��ال�ن��ا ،ف��إن�ه��ا ج��رمي��ة و�ستجري حماكمته
و�سيكون عليه مواجهة القانون” ،بعدما قتل ثالثة �أ�شخا�ص م�ؤخرا خالل

التحركات ال�صدرية
�أم ��ا �صحيفة “النهار العربي”
تناولت حت��رك��ات الزعيم مقتدى
ال���ص��در وال ��ذي يخطط لت�شكيل
ح�ك��وم��ة �أغ�ل�ب�ي��ة يف ال �ع��راق ،ف�إنه
ك َمن يهدد �أتباع �إي��ران بعزلهم يف
دائرة املعار�ضة ،بكل ما يعنيه ذلك
ال �ع��زل م��ن ح��رم��ان م��ن الهيمنة
على م�صري الدولة العراقية ،ومن
امل�شاركة يف اال�ستيالء املفتوح على
مواردها املالية.
وق� ��ال� ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة �إن � �ه� ��ا على
امل�ستوى الواقعي ،ف�إنه لن يتمكن
م��ن ت���ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة �أغ�ل�ب�ي��ة �إال
�إذا حت��ال��ف م��ع الأك� ��راد وال�س ّنة.
الطرفان من جهتهما ال ي�سعيان

�أعمارهم عن  25عاماً .ويف مواجهة
�أزمات اقت�صادية ا�ستخدمت الأحزاب
املنا�صب احلكومية لال�ستيالء على
خ��زائ��ن ال��دول��ة ،وتطوير �شبكاتها
للمح�سوبية ،واملحافظة عليها ،ما
يلبي احتياجات �شريحة هام�شية
من املجتمع فقط.
وتفجرت خيبة الأم��ل م��ن الف�ساد
املقبول �سيا�سياً يف  ،2019عندما
ن��زل ال���ش�ب��اب ال �ع��راق��ي �إىل �ساحة
ال �ت �ح��ري��ر يف ب� �غ ��داد وغ�ي�ره ��ا من
ال���س��اح��ات يف اجل �ن��وب ،لالحتجاج
م��رة �أخ��رى على ف�شل احلكم يف ما
ُي�ع��رف بانتفا�ضة �أكتوبر(ت�شرين
الأول).
ومل ي�صطف املتظاهرون �ضد زعيم
�أو ح� ��زب م �ع�ي�ن ب ��ل � �ض��د النخبة
احلاكمة ب�أكملها والو�ضع ال�سيا�سي
الذي تعززه االنتخابات.
وردت ال ��دول ��ة ع�ل��ى االحتجاجات
يف ال�ب���ص��رة يف  2018وانتفا�ضة
�أك �ت��وب��ر (ت���ش��ري��ن الأول) 2019
بعنف غري م�سبوق.
اع�ت�م��دت احل �ك��وم��ة ،ال�ت��ي اعتربت
االنتفا�ضة ت�ه��دي��داً وج��ودي �اً ،على
اجل �م ��اع ��ات امل �� �س �ل �ح��ة ال �ت ��ي قتلت
مئات املتظاهرين ،وجرحت ع�شرات
الآالف.
ويف النهاية ،متكنت ال�سلطات من
ا��س�ت�ع��ادة ال���س��اح��ات ال�ع��ام��ة و�إع ��ادة

املتظاهرين �إىل م�ن��ازل�ه��م .وح ّقق
قمع احلركات االحتجاجية النتيجة
املرجوة..
ف � ��إذا ك��ان ال�ع��دي��د م��ن العراقيني
يف  2018ي�شكون يف �أن �أ�صواتهم
مي �ك��ن �أن حت� ��دث ال �ت �غ �ي�ي�ر ،ف� ��إن
العديد منهم يف � 2021أ�صبحوا
ي��رون �أن االح�ت�ج��اج��ات غ�ير قادرة
على التغيري.

من ال�شوارع �إىل الربملان
وع �ك �� �س��ت امل� ��� �ش ��ارك ��ة امل �ت ��دن �ي ��ة يف
ان �ت �خ��اب��ات  2021ال �� �ش �ع��ور بقلة
االك � �ت� ��راث ال� ��� �س ��ائ ��د يف املجتمع
ال� �ع ��راق ��ي ،وف� � ��ازت الأح� � � ��زاب ذات
ال �ق��واع��د االج �ت �م��اع �ي��ة ،و�شبكات
املح�سوبية بعدد غري متنا�سب من
امل�ق��اع��د ،م�ستفيدة م��ن قلة مباالة
الناخبني.

حققت اجلماعات الأخ��رى املنبثقة
من االحتجاجات جناحاً جيداً ،مبا
فيها حزب “�إ�شراق قانون” ،الذي
ف��از ب�ستة م�ق��اع��د ،وح��زب “اجليل
اجلديد” الذي فاز بت�سعة مقاعد،
والأخ � �ي � ��ر ،ح � ��زب ُول� � ��د م� ��ن رح ��م
االحتجاجات يف �إقليم كرد�ستان ذو
احلكم الذاتي ،حيث يعاين كثريون
م��ن خيبة الأم��ل ذات�ه��ا التي يعاين
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�إىل �إغ�ضاب القوى ال�شيعية التي
ي��رغ��ب ال���ص��در يف �إل�ق��ائ�ه��ا خارج
ح�ل�ب��ة احل �ك��م امل �ب��ا� �ش��ر .وخا�صة
“حتالف الفتح” ال ��ذي يتزعمه
ه � ��ادي ال� �ع ��ام ��ري .ال ل �� �ش��يء �إال
لأن ذل��ك ال�ت�ح��ال��ف ه��و الواجهة
ال�سيا�سية للح�شد ال�شعبي.
و�أكت �أنه ال �أحد يفكر يف مواجهة
�إي � � ��ران �أو ارت� �ك ��اب خ �ط ��أ حمرج
يدخل يف �إطار التعر�ض مل�صاحلها
يف العراق.
و�إذا م� ��ا ع ��رف� �ن ��ا �أن ال� �ق ��وائ ��م
ال���س�ن�ي��ة ال �ف��ائ��زة ي �ق��وده��ا رئي�س
جمل�س النواب حممد احللبو�سي
ال � ��ذي ت��رب �ط��ه ع�ل�اق ��ات وطيدة
ب ��إي��ران م��ن خ�لال ن��وري املالكي،
ك� �م ��ا �أن احل � ��زب �ي��ن ال� �ك ��ردي�ي�ن
“الدميوقراطي الكرد�ستاين”
و”االحتاد الوطني” يف�ضالن �أن
تكون عالقتهما ب�إيران طيبة دفعاً
لأي تفكري مرتاب ،ف�إن ال�صدر لن
يتمكن م��ن ج��ذب ال�ط��رف�ين �إىل
ت�شكيل حت��ال��ف ب��رمل��اين ي�ك��ون يف
�إم�ك��ان��ه �أن ي�شكل حكومة �أغلبية
“وطنية” كما ي�صفها.
وق��ال��ت ال�صحيفة �إن �أق���ص��ى ما
مي �ك��ن �أن ي�ح���ص��ل ع�ل�ي��ه ال�صدر
م��ن انت�صاره االنتخابي �أن يزيد
م��ن ح���ص�ت��ه م��ن ال� � � ��وزارات ،وقد
ي�ستويل على واحدة من الوزارات
ال�سيادية .ذل��ك ثمن باهظ ،لكن
الأح� ��زاب ال�شيعية ال�ت��ي ي�ضمها
ما �صار يُ�سمى بالإطار التن�سيقي
�ست�ضطر �إىل �أن تدفعه مقابل �أن
ي�ضمن ال���ص��در لها �أرب ��ع �سنوات
�أخرى خالية من �صداعه.

حفل زفاف على �أيدي مقاتلي طالبان اثر خالف ب�ش�أن املو�سيقى.
مع ذلك� ،أعادت احلكومة اجلديدة �إحياء بع�ض �أدوات الردع الأكرث �إثارة
للرعب التي كانت تلج�أ �إليها يف نظامها الأول ،مثل ال�شرطة الدينية
ووزارة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما توا�صل طالبان تنفيذ عقوبات
تت�سم بالعنف.
وع� ّل�ق��ت احل��رك��ة يف م��دي�ن��ة ه ��رات (غ ��رب) يف � 25أي�ل��ول��-س�ب�ت�م�بر على
رافعات جثث �أربعة رجال اتهموا باخلطف ليكونوا “عربة” ،وفق ما �أفاد
م�س�ؤولون.
ويرى بازكو �أن عنا�صر طالبان يحاولون املوازنة بني “ر�ؤيتهم الأخالقية
ال�ت��ي ق��د ت��ذه��ب �إىل �أ� �س��و�أ حد” و”الرغبة يف ت�ق��دمي ت�ع� ّه��دات تعك�س
بريوقراطية تعمل ب�شكل عادي و�إملاما بالأعراف ،مبا يف ذلك يف ما يتعلق
بحقوق الإن�سان».
ويقول �إن “�أكرب تطور للحركة” عن نظامها ال�سابق يكمن يف �أنها تناق�ش
هكذا �أمور ،حتى و�إن كانت هناك فجوة �ضخمة بني الأقوال والأفعال.
وب��ات �أك�ب�ر �سجن “بلجرخي” وه��و الأك�ب�ر يف ك��اب��ول مهجورا بالكامل
تقريبا منذ �أطلق عنا�صر احلركة �سراح ع�شرات �آالف املجرمني خالل
ال�ساعات الأخرية من معركتهم للإطاحة باحلكومة التي كانت مدعومة
من وا�شنطن.
وي�ستعد م�س�ؤول يف طالبان هو �أ�سد اهلل �شهنان لإعادة فتح املن�ش�أة.
ق�ضى �شهنان نف�سه �ست �سنوات يف بلجرخي ك�سجني يف عهد احلكومة
ال�سابقة ،التي وا�صلت تطبيق عقوبة الإعدام.
وي�ستذكر كيف كان يتم جلب ال�سجناء �إىل النوافذ يف �أيام تطبيق الإعدامات
و�إجبارهم على امل�شاهدة.

�سابقة يف تاريخ العراق ..م�ساع لت�شكيل معار�ض داخل الربملان
وك � � ��ان �أداء الأح� � � � � ��زاب وال � �ق � ��ادة
ال�سيا�سيني اجل��دد ال��ذي��ن خرجوا
م ��ن رح� ��م اح �ت �ج��اج��ات ال�سنوات
الأخرية جيداً ب�شكل مده�ش.
وف��از ح��زب ام�ت��داد بت�سعة مقاعد،
وهو حزب ن�ش�أ من احتالل ال�ساحات
يف مدينة النا�صرية ب�ق�ي��ادة عالء
الركابي ،الذي ح�صل على ثالث �أكرب
عدد من الأ�صوات ملر�شح فردي .كما
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م�ن�ه��ا ��س��ائ��ر ال �ع��راق �ي�ين ،يف و�سط
وجنوب العراق.
وكذلك ،تر�شح العديد من الن�شطاء
امل�شاركني يف االحتجاجات يف جميع
�أن� �ح ��اء ال �ب�ل�اد م���س�ت�ق�ل�ين ،وف� ��ازوا
مبقاعد برملانية.

معار�ضة حمتملة
ووف � � �ق � � �اً مل� �ن� ��� �ص ��ور ،مي� �ك ��ن ل �ه ��ذه
املجموعات وال�شخ�صيات �أن ت�شكل
�شريحة مهمة يف الربملان اجلديد.
ل �ق��د زع �م��وا �أن �ه��م �سي�ستخدمون
م� �ق ��اع ��ده ��م ل �ت �� �ش �ك �ي��ل معار�ضة
للإجماع احلاكم.
ول��ذل��ك ينتظر النا�س ظهور �شيء
مل يكن م��وج��وداً يف ت��اري��خ العراق
احل��دي��ث ،معار�ضة داخ��ل الربملان
ال ��ذي يعمل ب��أ��س�ل��وب االتئالفات،
وحكومات الإجماع الوطني.
وب ��دل ح�ك��وم��ات الإج �م��اع الوطني
املعتادة التي جتمع جميع الأطراف،
ي�سعى ه�ؤالء النواب �إىل ت�شكيل كتلة
ك�ب�رى ،ميكن �أن متثل العراقيني
ال��ذي��ن ال ي���س�ت�ف�ي��دون م��ن �شبكات
املح�سوبية القائمة.
و�إذا متكنوا من البقاء كتل ًة متكاملة
على م��دى الأع��وام الأرب�ع��ة املقبلة،
ف�إنهم ي�أملون يف الفوز مبزيد من
الأ�صوات وبناء كتلة معار�ضة �أكرب
يف االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ،م��ا يطرح

اح� �ت� �م ��ال حت �ق �ي��ق ق � ��در �أك� �ب��ر من
امل �� �س��اءل��ة والإ�� �ص�ل�اح امل� �ت ��درج ،من
داخل النظام.
مهام �شاقة
ل �ك��ن م�ن���ص��ور ي ��رى �أن �أم � ��ام هذا
ال �ت �ح��ال��ف م���ش�ك�ل��ة ت �ت �ج��اوز تعنت
النخب احلاكمة ،فالنواب املنتمون
�إىل االحتجاجات لي�سوا ج��زءاً من
ك�ت�ل��ة م�ت�م��ا��س�ك��ة ،وه ��م ج ��دد على
ال�سيا�سة ،وعليهم تربيع الدائرة،
ب �� �س �ب��ب ق ��درت� �ه ��م امل� � �ح � ��دودة على
ال�ت�غ�ي�ير يف ال�ب�رمل��ان ذي الغالبية
املعار�ضة لهم ،وبالتايل فان عجزهم
عن التغيري �سي�ؤثر عليهم يف الدورة
االنتخابية املقبلة.
ويف �أف � �� � �ض� ��ل ال� ��� �س� �ي� �ن ��اري ��وه ��ات،
�سي�ستم ّر ه��ؤالء النواب يف الربملان
جم�م��وع� ًة م�ت�م��ا��س�ك� ًة م��ع احلفاظ
على العالقات مع املجتمع املدين،
واحل� ��رك� ��ات االح �ت �ج��اج �ي��ة ،وبناء
ال�ع�لاق��ات م��ع الإ��ص�لاح�ي�ين داخل
احلكومة العراقية ،يف عملية تعزز
الن�سيج ال�ضامن للإ�صالح.
وي�خ�ل����ص م�ن���ص��ور �إىل �أن النظام
ال �� �س �ي��ا� �س��ي امل � ��رن وغ �ي�ر اخلا�ضع
للم�ساءلة� ،سي�سعى جاهداً ل�ضمان
ا�ستمرار الو�ضع الراهن.
و�إذا مل ي��ر ال�ع��راق�ي��ون املحبطون
�أي حت���س��ن يف ح�ي��ات�ه��م يف الأع ��وام
الأربعـــــــة املقبلــــــة ،ف�إنهــــــــم لن
ي �ع��ودوا �إىل الأح� � ��زاب ال �ت��ي كانوا
ي�أملــــــــون �أن حتقـــــــق و�ضعــــــــاً
�أف�ضل.
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برعاية حممد بن زايد ..بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو تنطلق اليوم

•• �أبوظبي-وام:

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة تنطلق ال �ي��وم 14
ن��وف�م�بر ف�ع��ال�ي��ات ال�ن���س�خ��ة الثالثة
ع���ش��رة م��ن ب�ط��ول��ة �أب��وظ�ب��ي العاملية
مل�ح�تريف اجلوجيت�سو ال�ت��ي ينظمها
احت � ��اد الإم� � � � ��ارات ل �ل �ج��وج �ي �ت �� �س��و يف
جوجيت�سو �أري �ن��ا وت�ستمر حتى يوم
اجلمعة املقبل املوافق  19نوفمرب.
وت �� �ش �ه��د ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو �إقباال كبريا من
جن��وم ال�ع��امل �ضمن ف�ئ��ات النا�شئني
وال�ك�ب��ار والأ� �س��ات��ذة ،حيث �أغ�ل��ق باب
الت�سجيل قبل م��وع��ده ،بعد و�صول
ال �ع ��دد الإج � �م ��ايل ل�ل�م���ش��ارك�ين �إىل
 4,000العبا والعبة من �أكرث من
 90دول ��ة ح��ول ال �ع��امل ،م��ا يعك�س
الأه �م �ي��ة ال �ت��ي حت�ظ��ى ب�ه��ا البطولة
على امل�ستوى الدويل.
وي� � ��أت � ��ي ت �ن �ظ �ي��م ب �ط ��ول ��ة �أب ��وظ �ب ��ي
ال �ع��امل �ي��ة مل �ح�تريف اجل��وج�ي�ت���س��و بعد
ي ��وم�ي�ن ف �ق ��ط ع �ل ��ى خ� �ت ��ام بطولة
العامل للجوجيت�سو التي ا�ست�ضافتها
�أب��وظ�ب��ي و�شهدت م�شاركة �أك�ث�ر من
 2,000العبا والعبة من  65دولة
حول العامل ،يف م�ؤ�شر يعك�س املكانة
ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا �أبوظبي
على خارطة الريا�ضة العاملية ،حيث
ب��ات��ت ال �ع��ا� �ص �م��ة الإم ��ارات� �ي ��ة حمط

�أن�ظ��ار ع�شاق اجلوجيت�سو باعتبارها
العا�صمة العاملية للعبة.
ويف تعليقه ع�ل��ى ان �ط�لاق البطولة
ت��وج��ه � �س �ع��ادة ع�ب��د امل�ن�ع��م الها�شمي
رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي
النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل
ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و ب��ال �� �ش �ك��ر والتقدير
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لرعاية
�سموه الكرمية للبطولة ،م��ؤك��دا �أن
م�سرية الإجناز امل�شرفة التي �سجلتها
هذه الريا�ضة  ،ما هي �إال ثمرة للدعم
الكبري للقيادة الر�شيدة التي �آمنت
ب��أه�م�ي��ة ال��ري��ا��ض��ة وقيمها و�شجعت
خمتلف �أبناء الوطن للوقوف خلفها.
وعرب الها�شمي عن �سعادته ال�ستقبال
جن��وم العامل امل�شاركني يف البطولة،
م ��ؤك��دا ح��ر���ص االحت� ��اد ع�ل��ى توفري
جت��رب��ة ري��ا� �ض �ي��ة ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة تليق
ب �ح �� �ض��ور �أب ��وظ �ب ��ي ال �ع ��امل ��ي ،وتلبي
تطلعات الأبطال وامل�شجعني .وقال:
"بعد  13عاما على انطالقة بطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو،
�أ� �ص �ب �ح��ت ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة مهرجانا
عامليا نفخر بتنظيمه كل عام لرنحب
ب�أبطال العامل يف العا�صمة �أبوظبي
ال�ت��ي �أ�صبحت عا�صمة اجلوجيت�سو
العاملية و�أك�بر مطور لهذه الريا�ضة
باعرتاف اجلميع.
وقال " يف كل ن�سخة جديدة نحر�ص
على ت�سجيل �إجن��ازات جديدة حتظى

عبد املنعم الها�شمي :
• �أبوظبي عا�صمة الأبطال و�أكرب مطور للعبة يف العامل
• التو�سع يف تطبيق منظومة القوانني امل�ستحدثة ي�سهم يف رفع معدل املتعة والإثارة يف النزاالت
ب�إ�شادة عاملية وا�سعة النطاق ،وتتجاوز
كل الآم��ال والتطلعات .ويف الن�سخة
ال �ث��ال �ث��ة ع �� �ش��ر ل �ل �ب �ط��ول��ة� ،سن�شهد
مناف�سات غري م�سبوقة نظرا للإقبال
ال�ك�ب�ير ع�ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف البطولة،
والتي ت�أتي بتوقيت مثايل بعد ختام
بطولة العامل للجوجيت�سو املختتمة
ي ��وم اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي يف �أبوظبي،
ل�ت�ك��ون �أب��وظ�ب��ي امل��دي�ن��ة ال��وح�ي��دة يف
ال �ع��امل ال �ت��ي تتمكن م��ن ا�ست�ضافة
�أ� �ض �خ��م ف�ع��ال�ي�ت��ي جوجيت�سو خالل
� �ش �ه��ر واح � � ��د ،مب ��ا ي��ر� �س��خ مكانتها
ك �م��وط��ن ع ��امل ��ي ل �ل �ع �ب��ة ع �ل��ى �ضوء
قدراتها التنظيمية العالية وبنيتها
التحتية العاملية ال�سمات".
من جانب �آخر� ،أعرب �سعادة الها�شمي
ع��ن ثقة االحت ��اد وج�م�ه��ور الإم ��ارات
ب �ق��درات �أب �ط��ال الإم � ��ارات يف حتقيق
�إجنازات م�شرفة يف البطولة ،واعتالء
من�صة التتويج ،وق��ال " �شهدنا على
م��دى الأي��ام املا�ضية الأداء البطويل
لأب �ن��اء وب �ن��ات الإم� � ��ارات م��ن العبي
والع � �ب� ��ات امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي على
ب�ساط بطولة ال�ع��امل للجوجيت�سو،
وحققوا رقما قيا�سيا من امليداليات

امل�ل��ون��ة ،م��ؤك��دي��ن جلمهورهم ب�أنهم
�أه��ل للثقة ،ون�ح��ن على يقني ب�أنهم
�سيوا�صلون هذا الإجن��از يف البطولة
الأغلى على القلوب� ،إذ يدخل العبو
الإم � ��ارات ب���س��اط ال�ب�ط��ول��ة بخربات
ومهارات مميزة ،اكت�سبوها و�صقلوها
خالل امل�شاركة يف الفعاليات املتعاقبة
حمليا ودوليا خالل الفرتة الأخرية،
وم ��ن منطلق احل��ر���ص ع�ل��ى تقدمي
اجلديد يف كل بطولة ف�سوف ت�شهد
ه� ��ذه ال �ن �� �س �خ��ة ال �ت��و� �س��ع يف تطبيق
م �ن �ظ��وم��ة ال � �ق� ��وان �ي�ن امل�ستحدثة
ال�ت��ي تت�ضمن ال�ل�ج��وء �إىل الدقيقة
اال��ض��اف�ي��ة الذهبية حل�سم التعادل،
وحتويل الأف�ضليات �إىل نقاط ،و�إذا
ا��س�ت�م��ر ال �ت �ع��ادل ق��ائ�م��ا يف ك��ل �شيء
�سيتم اعتبار احلا�صل على �آخر نقطة
ه ��و ال �ف��ائ��ز ،وك ��ل ه ��ذه التحديثات
ت�ستهدف التخل�ص متاما من اللعب
ال�سلبي ،وقد مت تطبيقها على بع�ض
الفئات يف الن�سخة الأخ�ي�رة يف �شهر
�أب��ري��ل امل��ا��ض��ي ،وع�ل��ى م��دار العامني
املا�ضيني يف ج��والت �أب��وظ�ب��ي جراند
�سالم للجوجيت�سو و�أثبتت فعاليتها،
ورفعت من معدالت املتعة والإثارة يف

النزاالت ".
وو�سط الإق�ب��ال الكبري لالعبني من
خمتلف �أن �ح��اء ال�ع��امل للم�شاركة يف
البطولة ،قامت اللجنة املنظمة بزيادة
ع��دد الأب���س�ط��ة املخ�ص�صة للنزاالت
يف ج �م �ي��ع �أي � � ��ام ال �ب �ط��ول��ة لتمكني
�أك�ب�ر ع��دد مم�ك��ن م��ن ال�لاع�ب�ين من
املناف�سة وال�ف��وز باجلوائز ال�ضخمة
التي تقدمها للفائزين ،والتي ت�صل
قيمتها ه ��ذا ال �ع��ام �إىل ن�ح��و ثالثة
ماليني درهم �إماراتي.
و�أك ��د جن��وم الإم � ��ارات امل���ش��ارك��ون يف
ال �ب �ط��ول��ة ت���ص�م�ي�م�ه��م ع �ل��ى �إ�سعاد
جمهورهم ،خا�صة و�أن�ه��م �سيدخلون
ب� ��� �س ��اط امل �ن ��اف �� �س ��ة و� � �س ��ط ح�ضور
جماهريي يف جوجيت�سو �أرينا ،الأمر
ال��ذي ميثل عامل دع��م معنوي كبري
ل �ه��م خ�ل��ال ن ��زاالت� �ه ��م �أم� � ��ام �أق� ��وى
جنوم العامل .من جانبه �أك��د العميد
حم �م��د ح�م�ي��د ب ��ن دمل � ��وج الظاهري
الأم�ين العام ملكتب �سمو نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية رئي�س
جمل�س �إدارة احتاد ال�شرطة الريا�ضي
احل��ر���ص ع�ل��ى ال�ع�م��ل ال�ت�ك��ام�ل��ي مع
ك��اف��ة امل��ؤ��س���س��ات ال��وط�ن�ي��ة ،يف �سبيل

تعزيز �سمعة الإمارات ،واحلفاظ على
مكانتها املتميزة �إقليميا وعامليا بر�ؤية
قيادتها الر�شيدة ودعمها الالحمدود،
م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات يف
�سبيل حتقيق ذلك.
وق � ��ال " ح��ري �� �ص��ون ع �ل��ى امل�شاركة
الفاعلة يف كافة البطوالت الريا�ضية
الوطنية والإقليمية والعاملية� ،ضمن
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ع��اون ال�ق��ائ�م��ة مع
ال�شركاء من االحت��ادات الريا�ضية يف
الدولة لتعزيز �إجنازات دولة الإمارات
واالرت � �ق� ��اء ب �ه��ا �إىل �آف� � ��اق ج��دي��دة،
وت �ق��دمي ف�ع��ال�ي��ات ري��ا��ض�ي��ة متميزة
حتقق �أهدافها اال�سرتاتيجية".
و�أ� � � �ض� � ��اف " ن� �ح ��ن � � �س � �ع ��داء بدعم
وم�شاركة احتاد الإمارات للجوجي�ستو
يف ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة ال�ع��امل�ي��ة الكربى،
�أ�ضخم و�أب��رز الفعاليات على �أجندة
اجل��وج �ي �ت �� �س��و ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،يف �صالة
جوجيت�سو �أري �ن��ا ،وح��ري���ص��ون على
امل���س��اه�م��ة يف �إجن � ��اح ه ��ذه البطولة
ك �غ�يره��ا م��ن ال �ب �ط��والت والأح � ��داث
الريا�ضية الكربى التي ت�ست�ضيفها
الإمارات" .و�أ�شار �إىل �أن اجلوجي�ستو
ري ��ا� �ض ��ة ن �ب �ي �ل��ة وت� �ع ��زز م ��ن ق� ��درات

وم � �ه ��ارات الأ� �ش �خ��ا���ص ع �ل��ى �صعيد
اللياقة البدنية واجل�سدية والنف�سية
 ،ك �م��ا �أن� �ه ��ا م ��ن ال� �ه ��واي ��ات املحببة
واملفيدة للن�شء وال�ت��ي ت�شغل �أوقات
ف��راغ�ه��م يف مم��ار��س��ة ن���ش��اط��ات تعزز
ال���س�ل��وك�ي��ات الإي �ج��اب �ي��ة واملمار�سات
املفيدة للمجتمع  ،ومتمنيا التوفيق
وال�ن�ج��اح جلميع املنتخبات امل�شاركة
يف بطولة ترتقي لطموحات اجلميع
وتعزز جناحات الإمارات يف ا�ست�ضافة
�أهم املحافل الريا�ضية الدولية.
وقال �سعادة علي ح�سن ال�شيبة ،املدير
التنفيذي لقطاع ال�سياحة والت�سويق
يف دائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي
" � �س �ع��داء ب��دع��م ب �ط��ول��ة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 2021
التي حتت�ضنها العا�صمة الإماراتية
مب�شاركة �آالف الالعبني والفرق من
كافة �أنحاء العامل .وت�ؤكد ا�ست�ضافة
ه� ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال ��دول �ي ��ة املرموقة
املكانة الرائدة التي تتمتع بها �أبوظبي
ك��وج �ه��ة م�ف���ض�ل��ة لأك �ب��ر الأح� � ��داث
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،وت�ع�ك����س �أي �� �ض��ا مرونة
الإمارة وقدرتها على احت�ضان �أن�شطة
وف�ع��ال�ي��ات ع��امل�ي��ة امل���س�ت��وى يف �أج ��واء
�آمنة ت�ضمن �صحة و�سالمة اجلميع.
نرحب بالالعبني وامل�شجعني ونتمنى
ل�ه��م اال��س�ت�م�ت��اع ب ��الأج ��واء الرائعة،
وال �ت �ج��ارب اال�ستثنائية امل�ت�ن��وع��ة يف
�أبوظبي" .م��ن جانبه �أك��د الدكتور
مروان علي الكعبي ،املدير التنفيذي
للعلميات بالإنابة يف �شركة �أبوظبي

للخدمات ال�صحية "�صحة" ،حر�ص
"�صحة" على تقدمي خ��دم��ات طبية
متكاملة ورعاية �صحية عالية اجلودة،
للم�شاركني يف البطوالت الريا�ضية،
خ��ا��ص��ة ب �ط��والت اجل��وج�ي���س�ت��و ومن
�أهمها بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف
اجلوجيت�سو ،كونها م��ن الريا�ضات
التي حتمل الكثري من القيم النبيلة،
وال�ت��ي لها ت��أث�ير اي�ج��اب��ي كبري على
الفرد واملجتمع ،بالإ�ضافة لأهميتها
يف تعزيز ال�صحة البدنية والنف�سية.
وق � � ��ال �إن �� �ش ��رك ��ة "�صحة" تعد
م� ��زود اخل ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة الر�سمي
للعديد م��ن ال�ب�ط��والت واملهرجانات
وال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة التي
ت�ست�ضيفها العا�صمة �أبوظبي� ،إذ تعد
"�صحة" م��ن �أك�ب�ر م ��زودي الرعاية
ال�صحية يف املنطقة ،ومن البطوالت
املهمة التي ت�ست�ضيفها دولة الإمارات،
ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو  ،2021والتي حتر�ص
�شركة "�صحة" على توفري الرعاية
ال�صحية عاملية امل�ستوى للم�شاركني
ف�ي�ه��ا .و�أ�� �ض ��اف �أن ��ش��رك��ة "�صحة"
�أقامت يف موقع احلدث عيادة جمهزة
بالكوادر الطبية والفنية وامل�ستلزمات
ال �ط �ب �ي��ة ،م ��ن امل� � ��واد اال�ستهالكية
والأدوي��ة واملعدات الطبية ،وطبيبني
وم� �ع ��اجل�ي�ن ف� �ي ��زي ��ائ� �ي�ي�ن ،وفنيني
و�إداري�ي�ن �إىل جانب �سيارتي �إ�سعاف
للحاالت الطارئة ،لنقل املر�ضى �إىل
مرافق "�صحة" �إذا اقت�ضى الأمر.

�أبي�ض النا�شئني يهزم العراق ودي ًا بهدفني لهدف
•• دبي-الفجر:

ف��از منتخبنا الوطني للنا�شئني
م��وال �ي��د  2006ع �ل��ى منتخب
ال�ع��راق بهدفني مقابل ه��دف يف
املباراة الودية الثانية التي �أقيمت
�أم�س الأول على ا�ستاد طحنون بن
حممد بالقطارة يف ختام مع�سكره
الداخلي ا�ستعداداً لبطولة احتاد
غ��رب �آ��س�ي��ا للنا�شئني امل �ق��ررة يف
اململكة العربية ال�سعودية ب�شهر
دي�سمرب املقبل.
��س�ج��ل ه ��ديف م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الالعب
ول �ي��د م��ال اهلل  ،وال�ل�اع��ب عمر
خليل.

انتزعت الفوز بر�صيد � 16ضربة حتت املعدل

«�أبوظبي» تهدي اليابانية ها�شيموتو لقب «�آ�سيا واملحيط الهادي» جلولف ال�سيدات
يف الواليات املتحدة الأمريكية.

•• �أبوظبي -الفجر

توجت اليابانية ميزوكي ها�شيموتو
( 19ع��ام�اً) ،وبر�صيد � 16ضربة
حتت املعدل ،بلقب الن�سخة الثالثة
يف بطولة "�آ�سيا واملحيط الهادي"
جلولف ال�سيدات ،التي �أ�سدل ال�ستار
عنها �أم�س الأول يف ن��ادي �أبوظبي
ل �ل �ج��ول��ف ،وح �ل��ت وم �ن��ذ الأرب� �ع ��اء
امل��ا� �ض��ي ول �ل �م��رة الأوىل ب�ضيافة
ال��دول��ة ،يف ح��دث ناف�س على لقبه
 73العبة من نخبة العبات فئة
الهواة على �صعيدي �آ�سيا واملحيط
الهادي.
وجنحت اليابانية يف اليوم اخلتامي،
يف �إنهاء م�سلك ملعب نادي �أبوظبي،
بـ � 68ضربة ،وقادتها النتزاع املركز املقيمة يف دب��ي ومثلت الإم ��ارات يف الإم � � ��ارات ل�ل�ج��ول��ف الأم�ي��ن العام الثانية يف  2019ملواطنتها يوكا
الأول وال�ف��وز ب�إجمايل � 16ضربة ال�ب�ط��ول��ة� ،أن �ه��اء املناف�سات يف  13ل�ل�احت��اد ال �ع��رب��ي ل�ل�ج��ول��ف وعبد ي��ا��س��ودا ،خ�صو�صاً �أن البطولة مل
حتت املعدل ،بفارق ال�ضربة عن كل بر�صيد �ستة �ضربات حتت املعدل .اهلل الها�شمي ع�ضو اللجنة املنظمة ت �ق��م ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي ج� ��راء القيود
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ب�ط��ول��ة ب�ت�ت��وي��ج امل�صنفة التي فر�ضت يف غالبية دول القارة
م��ن التايالنديتني ك��ان بونابودي
و ن ��اث ��اك ��ري� �ت ��ا ف ��وجن� �ت ��اف� �ي�ل�اب ،التتويج والتكرمي
 121ع��امل �ي �اً ال �ي��اب��ان �ي��ة ميزوكي ال�صفراء على �أثر تداعيات جائحة
واال�سرتالية كيل�سي بينتي اللواتئي وعقب انتهاء املناف�سات ،توجه �سعادة ها�شيموتو بك�أ�س الن�سخة الثالثة" ،فريو�س كورونا" ،م��ع ال�ع�ل��م �أن
تيمور ح�سني �أم�ين رئي�س االحتاد لت�صبح ها�شيموتو ث��اين الالعبات ل�ق��ب ال�ن���س�خ��ة الأوىل يف 2018
ت�شاركن املركز الثاين.
كما �شهدت مناف�سات اليوم اخلتامي ،الأ� �س �ي��وي ل�ل�ج��ول��ف و� �س �ع��ادة عادل اليابانيات اللواتي ينجحن يف ح�صد ذه ��ب ل���ص��ال��ح ال �ت��اي�لان��دي��ة �أثايا
ت�ألق ال�شابة الهندية ناتاليا جويتا ال ��زرع ��وين الأم �ي�ن ال �ع��ام لالحتاد اللقب ،بعد �أن ذهب لقب الن�سخة ثيتيكول.

���س��ع��ادة باللقب رغ��م �صعوبة
املناف�سة
و�أع ��رب ��ت ه��ا��ش�ي�م��وت��و ع��ن �سعادتها
ب��ان�ت��زاع اللقب الأه ��م يف م�سريتها،
وق ��ال ��ت يف ت �� �ص��ري �ح��ات �صحافية:
"فخورة بالإجناز الذي حققته رغم
��ص�ع��وب��ة امل �ن��اف �� �س��ات ب �ت��واج��د نخبة
العبات �آ�سيا واملحيط الهادئ ،خا�ص ًة
يف اليوم الأخري الذي جنحت خالله يف

احلفاظ على تركيزي واالبتعاد عن
الأخ� �ط ��اء امل�ك�ل�ف��ة ،واالن �ت �ظ��ار حتى
احل �ف��ر الأخ�ي��رة لت�سجيل الفوز".
و�أ��ض��اف��ت" :مع ب��داي��ة البطولة ،مل
ي�ج��ل ب�خ��اط��ري �أن �ن��ي ��س��أمت�ك��ن من
ال �ف��وز وحت�ق�ي��ق ح�ل�م��ي باالن�ضمام
�إىل ق��ائ �م��ة ال�ل�اع� �ب ��ات امل �ت ��وج ��ات،
واالرت �ق��اء مب�سريتي �إىل م�ستويات
�أع�ل��ى ،خ�صو�صاً �أن الفوز يف بطولة

جوبتا :فخورة بتمثيل الإمارات
�أع ��رب ��ت ال �� �ش��اب��ة ال �ه �ن��دي��ة ناتاليا
ج��وي �ت��ا ( 17ع� ��ام � �اً) ع ��ن فخرها
بتمثيل الإم � ��ارات يف ب�ط��ول��ة "�آ�سيا
واملحيط الهادي" ،و�إنهاء املناف�سات
ب��امل��رك��ز  13م �ك��رر ،وق��ال��ت جويتا
يف ت���ص��ري�ح��ات ��ص�ح��اف�ي��ة" :ولدت
يف الإم � ��ارات ،وي�غ�م��رين ��ش�ع��ور رائع
ل�ل�م���ش��ارك��ة حت��ت ال �ع �ل��م الإم ��ارات ��ي
يف �أه� ��م ب �ط��والت ال� �ق ��ارة ال�صفراء
ومنطقة املحيط ال�ه��ادي ،خ�صو�صاً
�أنها املرة الأوىل التي �أحظى بها بهذا
العدد من امل�شاهدين وامل�شجعني".
و�أ�ضافت" :حاولت جاهدة يف اليوم
�أبوظبي ،يفتح الباب �أمامي بامل�شاركة اخلتامي تقدمي العر�ض الأف�ضل� ،إال
والت�أهل يف بطوالت عاملية كربى يف �أن قوة الرياح كانت وراء عدم قدرتي
 ،2022بحجم بطولة " "AIGيف ه��ذا ال�ي��وم على حتقيق �أك�ثر من
امل�ف�ت��وح��ة يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ،و"�أمونديا �ضربتني حت��ت امل�ع��دل ،اللتني كانتا
�إيفيان" �إح ��دى ال�ب�ط��والت اخلم�س ك �ف �ي �ل �ت�ين يف م �ن �ح��ي ال � �ق� ��درة على
الكربى جلولف ال�سيدات يف العامل ،االرت� �ق ��اء ث�ل�اث��ة م ��راك ��ز ع �ل��ى �سلم
بالإ�ضافة �إىل احل�صول على بطاقة ال�ترت�ي��ب و�إن �ه��اء ال�ب�ط��ول��ة بر�صيد
دعوة للم�شاركة يف بطولة "�أوغو�ستا ��س�ت��ة � �ض��رب��ات حت��ت امل �ع��دل واملركز
الوطنية للهواة" التي جتري �سنوياً ."13
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بعثة منتخبنا الوطني ُتغادر �إىل بريوت ا�ستعداد ًا ملواجهة منتخب لبنان
•• دبي-الفجر:

ُتغادر م�ساء اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم �إىل العا�صمة
بريوت ا�ستعداداً ملواجهة منتخب لبنان يوم الثالثاء املقبل �ضمن اجلولة
ال�ساد�سة من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات كا�س العامل 2022
حل�ساب املجموعة الأوىل.
وت�ضم بعثة منتخبنا الوطني �أع�ضاء اجلهاز الفني والإداري و  23العباً
هم  :علي خ�صيف  ،عادل احلو�سني  ،حممد ال�شام�سي  ،خالد عي�سى  ،بندر
الأحبابي  ،عبدالعزيز هيكل  ،حممد العطا�س � ،أحمد را�شد  ،يو�سف جابر
 ،مهند العنزي  ،حممد برغ�ش  ،علي �ساملني  ،ماجد را�شد  ،يحيى نادر ،
عبداهلل رم�ضان � ،إ�سماعيل مطر  ،طحنون الزعابي  ،علي �صالح  ،حممد
جمعة عيد  ،كايو كانيدو  ،خليل احل�م��ادي  ،علي مبخوت و�سبي�ستيان
تيغايل.
و�أج ��رى منتخبنا ح�صة تدريبية ظهر ال�ي��وم يف مدينة غ��وي��ان��غ بقيادة
الهولندي فان مارفيك قبل التوجه �إىل املطار.
و�سيفتقد منتخبنا يف م�ب��اراة لبنان امل��داف��ع وليد عبا�س بداعي الإيقاف
والع ��ب ال��و� �س��ط حم�م��د ع�ب��ا���س ب�سبب الإ� �ص��اب��ة ال �ت��ي حل�ق��ت ب��ه خالل
التدريبات  ،حيث �سيعود الالعبان �إىل البالد مبا�شرة.

ي�ستلهم من والده التحدي ويحلم بـ «قمي�ص» منتخب القوى

مكتوم العب الن�صر  ..جنم «�أم الألعاب» وموهبة «القدم»
يف " �أجندة " مكتوم �أمني العب نادي الن�صر لألعاب القوى الكثري من ذهبية املركز الأول لفئة الأ�شبال يف بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى
التطلعات مع " �أم الألعاب " مع حتدٍ �شخ�صي لوالده " امللهم " والعب التي �أقيمت الأ�سبوع املا�ضي يف " �شاطئ القرم " يف �أم القيوين.
منتخب الإمارات للرماية واحلائز على ميداليات ملونة يف بطوالت عدة وق��ال مكتوم �إن��ه ح�صد ثمار اجلهود الكبرية التي بذلت من والديه يف
على م�ستوى اخلليج من بينها ذهبية البطولة العربية يف الكويت يف تهيئة الأجواء املثالية لت�ألقه يف �ألعاب القوى وكان حري�صاً على التجاوب
 2015وبرونزية البطولة العربية يف م�صر  2020ولقب البطولة مع مبادراته لإج��راء تدريبات التحمل يف الباحات اخلارجية للحدائق
العربية مع املنتخب التي �أقيمت يف العني  2012وغريها من الإجنازات �أو املما�شي املوجودة يف �إمارة دبي بتفا�ؤل كبري يف �أن ينطلق �إىل مرحلة
الأخرى.
�أف�ضل  ،مو�ضحاً �أن عثمان ال�شعيبي مدربه احل��ايل يف الن�صر هو من
وامل���ص��ادف��ة �أن مكتوم �صاحب امل �ه��ارة الهجومية يف ك��رة ال�ق��دم ي�ضع �أكت�شف موهبته بعدما خا�ض مرحلة �صعبة و " �شاقة " مع التدريبات
يف تقديره �أن ت�برز موهبته �أي�ضاً رغ��م �أن��ه يكتفي مبمار�سة اللعبة يف رفقة والده.
"الفريج " لأنه يرى ب�أن الرتكيز �أكرث على �ألعاب القوى والو�صول �إىل و�أ�ضاف:ال اجد يف " قامو�س " ال�شكر �أي عبارات ميكن �أن جتزي ما فعله
منتخبنا الوطني ورفع راياته عالية يف من�صات التتويج.
والدي معي  ،فقد كان امللهم يف كل �شيء ومل يت�أخر عن تنفيذ �أي خطوة
ً
ود�شن مكتوم " � " 13سنة والطالب يف مدر�سة املعارف بدبي  ،مو�سم " ت�ساعدين على االرتقاء مبوهبتي  ،وعظيما يف حثي على تطوير قدراتي
�أم الألعاب " باملركز الثالث يف بطولة الدولة الفردية الخرتاق ال�ضاحية وكان يطلب مني م�ضاعفة جهودي وي�ؤكد يل ب�أن الهدف الأ�سمى يجب
الذي ا�ست�ضافتها حديقة الورقاء ال�شهر املا�ضي ثم تابع ت�ألقه بح�صد �أن يكون الوطن يف م�ستقبل �أيامي ".

بدوره عرب �أمني مثنى والد الالعب مكتوم عن تقديره وامتنانه للجهود
التي ي�ضطلع بها نادي الن�صر ومدر�سة املعارف يف دبي لتطوير املواهب
املوجودة وقال �إن هذا احلر�ص هو الذي يعزز الثقة والتحدي يف نفو�س
الالعبني والطالب للم�ضي �إىل واقع �أف�ضل يف املرحلة القادمة والعمل
على جميع اجلوانب التي ميكن �أن متهد الطريق نحو م�ستقبل م�شرف
لالعبني  ،مو�ضحاً �أن احتاد �ألعاب القوى قدم �صورة ممتازة من االهتمام
باملواهب والعمل على تنظيم البطوالت يف هذا املو�سم على نحو ما بدا
يف بطولتي الدولة الفردية والفرقية يف �إمارتي دبي و�أم القيوين � ،إىل
جانب احلر�ص الكبري على احل�ضور امل�شرف مل�س�ؤوليه يف البطولتني.
و�أكمل :مكتوم مثل �أي العب �آخر يف �أندية الدولة يجب �أن يكون هدفه
هو الدفاع عن الطموحات الوطنية و�أفعل ما بو�سعي لت�أكيد هذه القيم
وهو يتجاوب ب�شكل رائع وي��درك ب�أن هذا التحدي يجب �أن يتبعه عمل
وجهد وت�ضحية وال�شيء اجليد �أن املعطيات املوجودة ت�ساعدنا على بلوغ
هذا الهدف".

مهرجان «بولو» وال �أروع

تريا يتفوق على �أوبتي و�أليف ويتوج
بك�أ�س �أك�سبو 2020
•• دبي-الفجر

حتول ك�أ�س �إك�سبو  2020للبولو
�إىل مهرجان وال �أروع حيث قدمت
ال �ف��رق ال �ث�ل�اث م���س�ت��وى متميزا
يف ث�ل�اث م�ب��اري��ات تخللتها ملحات
فنية �أ�سعدت اجلمهور الكبري الذي
�شهد املناف�سات املثرية التي حتولت
�إىل م�ه��رج��ان ري��ا��ض��ي م�ت�ن��وع توج
يف نهايته فريق ت�يرا " اال�ستدامة
"بطال ل�ك��أ���س �أك�سبو ال�ع��امل��ي �إثر
فوزه على �أليف " التنقل " بهدفني
لال�شيء يف املباراة االفتتاحية كما

فازت على اوبتي "الفر�ص " ب�أربعة
�أهداف مقابل هدفا واحدا .
�أق �ي �م��ت ك��ل م� �ب ��اراة م��ن املباريات
الثالث من �شوطني وق��ام القن�صل
ال �ع��ام ال�بري �ط��اين ب��دب��ي �ساميون
بيني بلعب �ضربة ال�ب��داي��ة وعقب
ن� �ه ��اي ��ة امل � �ب� ��اري� ��ات ق ��ام ��ت علياء
ب� �ن ��ت م �� �س �ع��ود م� ��دي� ��رة املبيعات
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب��اك���س�ب��و 2020
ب�ت�ت��وي��ج ف��ري��ق اال� �س �ت��دام��ة البطل
�إىل ج��ان��ب ت �ك��رمي ال �ف��رق الثالث
امل�شاركة كما قامت بتكرمي حممد
ب��ن دري الع ��ب ف��ري��ق اال�ستدامة

بجائزة اف�ضل العب وتكرمي املهر
"كروزيرو" ك�أف�ضل خيل .
وت�ضمن املهرجان م�سابقة البحث
عن الكنز وم�سابقة �أف�ضل زي اىل
جانب العديد من امل�سابقات الفنية
وال�ترف�ي�ه�ي��ة ال �ت��ي ا��س�ت�م�ت�ع��ت بها
اجل�م��اه�ير ال�غ�ف�يرة ال�ت��ي حر�صت
على احل�ضور وامل���ش��ارك��ة يف اجناح
هذا احلدث العاملي .
و�أع� � � � ��رب رج� � ��ل االع� � �م � ��ال حممد
احل �ب �ت ��ور ع ��ن � �س �ع��ادت��ه بالنجاح
ال �ك �ب�ير ال� ��ذي ��ش�ه��دت��ه مناف�سات
م �ه��رج��ان ك� ��أ� ��س اك �� �س �ب��و 2020

وال� � ��ذي ي�ت�رج ��م ح �ج��م االهتمام
وال�ت�ق��دي��ر ال ��ذي ت��ول�ي��ه جمموعة
احلبتور اىل معر�ض اك�سبو العاملي
وال �ق��ائ �م�ين ع�ل�ي��ه وم ��ا ح�ق�ق��ه من
جناحات ترويجية ودعائية لدولة
االم� ��ارات ومل��دي�ن��ة دب��ي مب��ا يعك�س
الوجه احل�ضاري واالن�ساين للدولة
م��ن خ�ل�ال ه��ذه اال�ست�ضافة التي
تعد من�صة ملهمة تربز مو�ضوعات
ان�سانية مت�س حياة ال�شعوب وتعزيز
م�سرية التنمية امل�ستدملة وتهدف
خلق ج�سور م��ن ال��رواب��ط العاملية
وحت �ف �ي��ز ال �ع �ق��ول  ،وخ �ل��ق م�سار

امل�ستقبل للأجيال .
وق��ال احلبتور �أن ما قدمته الفرق
الثالث اليوم يج�سد اهتما الدولة
بالريا�ضة والريا�ضيني مهنئا فريق
اال�ستدامة بالفوز بالك�أ�س م�ضيفا
"نحن نعترب اليوم ان الكل فائز لأن
اجلميع ��ش��ارك يف اجن��اح املهرجان
امام �ضيوف وزوار الدولة" .
م��ن ج��ان �ب��ه اب� ��دى � �س��امي��ون بيني
القن�صل ال�بري �ط��اين ال �ع��ام بدبي ودول ��ة االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة البولو بل �سبق له ح�ضور ك�أ�س دبي
��س�ع��ادة ك�ب�يرة ب�ح���ض��ورة املهرجان و م ��ؤك��دا �أن ��ه مل ي�ت�ردد حل�ظ��ة يف الف�ضية .
م �ن��وه��ا اىل ال� �ع�ل�اق ��ات املتميزة ت�ل�ب�ي��ة ال ��دع ��وة وان �ه��ا ل�ي���س��ت املرة وق ��ال � �س��امي��ون " ب��امل�ن��ا��س�ب��ة نحن
واملمتدة التي جتمع بني بريطانيا االوىل التي يح�ضر فيها مباريات ل��دي�ن��ا م���ش��ارك��ة متميزة يف اك�سبو

واجلناح الربيطاين يحظى باهتمام
ك�ب�ير م��ن ال��زائ��ري��ن وه ��ذا م�صدر
فخر لنا لأنه يرتجم مدى وحجم
العالقة التي جتمع بني بلدينا .
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 70العبا والعبة ي�شاركون يف «دولية فزاع» للبوت�شيا
•• دبي-وام:

18

برعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دبي
الريا�ضي ،يد�شن  70العبا والعبة يف التا�سعة من �صباح اليوم ب�صالة نادي
�شباب الأهلي دبي "الق�صي�ص" الن�سخة ال�سابعة من بطولة البوت�شيا "�آ�سيا
و�أوقيانو�سيا" �آخ��ر بطوالت ف��زاع الدولية لأ�صحاب الهمم لعام .2021
وت�ضم قائمة منتخبنا يف احل��دث  9العبني هم رئي�سة الفال�سي ،و�أحمد
اجلزيري ،وخالد املرا�شدة ،وعمر الفال�سي ،و�صالح العليلي ،ووليد احلمادي،
وب��در ال�شام�سي ،و�أح�م��د ال�شام�سي ،وميثاء احلمريي وي�شاركون يف فئات
الفردي والزوجي والفرق .وتوجه ثاين جمعة بالرقاد رئي�س اللجنة املنظمة
لبطوالت فزاع الدولية لأ�صحاب الهمم بال�شكر �إىل راعي احلدث �سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم وجمل�س دبي الريا�ضي ،واملتطوعني

• بالرقاد :م�سك ختام بطوالت  2021ونتطلع للمزيد من النجاحات 2022
• الع�صيمي :حتد جديد يف ن�سخة دبي امل�ؤهلة لبطولة العامل
وفرق العمل املختلفة و�شركاء النجاح يف "دولية فزاع" لعام  2021ملا �ساهموا
به يف مواجهة التحديات الناجتة عن ت�أثريات جائحة كورونا ،وا�صفاً ن�سخة
دبي للبوت�شيا ب�أنها م�سك ختام مو�سم �صعب �أبهرت فيه دبي العامل بتنظيم
�سل�سلة بطوالت فزاع الدولية لأ�صحاب الهمم  ،2021م�ؤكدا �أن ال�صعوبات
لن تثنيها عن التطور والإبداع يف كل املجاالت لتتزامن ن�سخة البوت�شيا مع
ع��ام اخلم�سني و�إك���س�ب��و دب��ي  2020احل��دث الأ��ض�خ��م والأه ��م والأه ��م يف
العامل .وقال�" :إن هذا النجاح مينحنا مزيدا من القوة ،ورغبة �أكرب من �أجل

املثابرة واال�ستعداد لبطوالت  ،2022والتي ن�سعى خاللها لتحقيق املزيد
من التميز با�ست�ضافة الأحداث املهمة ومنها بطولة العامل للقو�س وال�سهم يف
مو�سم  ،2022والتي �ستقام يف فرباير املقبل ،وبطولة العامل لكرة ال�سلة على
الكرا�سي املتحركة  16نوفمرب ،وهذا مبعث فخر لنا يف ثقة العامل بقدراتنا
التنظيمية والرتويجية التي اكت�سبناها م��ن تنظيم ب�ط��والت ف��زاع خالل
ال�سنوات املا�ضية" .و�أ�ضاف" :بطوالت فزاع ظلت متثل حمرك التطوير يف
ريا�ضة "�أ�صحاب الهمم" على جميع الأ�صعدة الفنية والإداري��ة والطبية،

الكويتي ح�سن بوعبا�س يحرز املركز الأول لفئة املحرتفني يف بطولة الإمارات للموتو�سريف

حيث كانت لها انعكا�ساتها املهمة لدى االحتادات العاملية املعنية لتوا�صل دبي
م�سريتها الكبرية يف تنظيم البطوالت العاملية املختلفة" .من ناحيته ثمن
ماجد الع�صيمي مدير بطوالت فزاع الدولية لأ�صحاب الهمم دعم ورعاية
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم لأ�صحاب الهمم ،ومتابعة
�سموه وتوجيهاته ب�إقامة بطولة البوت�شيا التي ت�ستحوذ على قدر كبري من
الأهمية كونها حمطة م�ؤهلة لبطولة العامل  ،2022موجها ال�شكر �إىل
جمل�س دبي الريا�ضي على متابعته الدائمة لكل تفا�صيل بطوالت فزاع من
�أجل توفري عوامل النجاح لها .وقال�" :إن البوت�شيا ت�شارك فيها �أ�صعب �أنواع
الإعاقات احلركية وال�شلل الدماغي ،مما يعزز من قيمة مثل هذه امل�شاركات
من �أبطال "�أ�صحاب الهمم" خ�صو�صا �أن التحدي الكبري يتمثل يف التنقل
على الكرا�سي الكهربائية كبرية احلجم ،وعدد املرافقني ،حيث �إن اختيار دبي
كمحطة مهمة م�ؤهلة لبطولة العامل  2022مل ي�أت من فراغ".

 21نوفمرب �آخر موعد للت�سجيل يف بطولة
�أبوظبي اخلم�سني جراند �سالم للجودو
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

�أ�سدل ال�ستار م�ساء �أم�س الأول على اجلولة الثانية من بطولة الإم��ارات للموتو�سريف ،والتي
�أقيمت حتت رعاية ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي
للريا�ضات البحرية ،ومتابعة �أحمد بن ث��اين الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي الع�ضو
املنتدب ،على كا�سر الأمواج يف العا�صمة �أبوظبي مب�شاركة كبرية فاقت الـع�شرين مت�سابقا يف فئات
البطولة الثالث .وتفوق يف فئة املحرتفني كل من ح�سن م�صطفى بو عبا�س ،وحل ثانيا �صالح
خالد ،وثالثا �أحمد البغلي وجميعهم من الكويت ،ويف فئة املبتدئني متكن من ح�صد املركز الأول
حمد خالد احلداد من الكويت ،وجاء يف املركز الثاين ديان كوالل من كينيا ،يف حني حلت يف املركز
الثالث انا فا�سيليفا من بلغاريا ،ويف فئة اجلونيورز �أو النا�شئني متكن من ح�صد املركز الأول حمد
احلداد �أي�ضا والذي �صعد املن�صة مرتني عرب اثنتان من فئات اليوم يف حني حلت ثانيا انا فا�سيليفا
وج��اء يف املركز الثالث يزن وائ��ل كنعان من فل�سطني .وحققت اجلولة تفوقا فنيا كبريا ال �سيما
مع بدء املناف�سات من ال�صباح الباكر ،وتدرجها حتى املرحلة امل�سائية ،كما �سجلت اجلولة �أي�ضا

م�ستويات عالية للم�شاركني بالو�صول �إىل �سرعات كبرية خا�صة يف فئة املحرتفني التي �شهدت ن�سبة
م�شاركة عالية و�صلت �إىل  11مت�سابقا .وثمن نا�صر الظاهري م�شرف ال�سباق املناف�سة التي جرت
على كا�سر الأمواج يف العا�صمة ،م�ؤكدا �أن ما قدمه املت�سابقون يف حتدي املوتو�سريف يعك�س القيمة
العالية التي و�صلت �إليها املناف�سة حاليا ،واالنت�شار الذي حتققه يف �أو�ساط ال�شباب.
وقال " ن�شاهد الآن زيادة يف ن�سبة املقبلني على الريا�ضات احلديثة يف جمتمع الإمارات ،واملوتو�سريف
وبالتحديد بطولة جديدة مل يكن لها وجود قبل �سنتني تقريبا ،نتابع زيادة �أف�ضل يف ن�سب الإقبال
وامل�شاركني ونتوقع �أن تزيد ب�شكل �أكرب وتت�ضاعف يف غ�ضون �سنوات".
و�أكد الظاهري �أن هذه الريا�ضة يف طريقها ل�صناعة �أبطال �إماراتيني يف ظل ح�ضور وم�شاركة 8
مت�سابقني من الإم��ارات يف هذه اجلولة .وقال " ال يزال الطريق طويال يف م�شوار هذه الريا�ضة
ملت�سابقينا ونريد �أن ن�ؤكد ب�أنه طريق �صحيح يف �صناعة مت�سابقني و�أبطال يف فئات هذه البطولة
وو�صولهم الحقا مل�ستويات عاملية ودولية" .يذكر �أن اجلولة الثانية من البطولة �شهدت م�شاركة
قوية من دول الإم��ارات ،والكويت ،وكندا ،وبلغاريا ،وجنوب �إفريقيا ،والربازيل ،والفلبني ،وم�صر
وفل�سطني وكينيا.

وا��ص�ل��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة العليا
لبطولة �أبوظبي اخلم�سني جراند
�� �س�ل�ام ل �ل �ج��ودو ل� �ع ��ام ،2021
وال �ت��ي ينظمها احت ��اد الإم� ��ارات
للم�صارعة واجلودو برعاية �سمو
ال�شيخ ه ��زاع ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س التنفيذي
لإم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ،وب ��دع ��م من
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،خالل
ال�ف�ترة م��ن  28 – 26نوفمرب
احل� � ��ايل ب �� �ص��ال��ة "جوجيت�سو
�أرينا" اج�ت�م��اع��ات�ه��ا ع�بر تقنية
االت�صال امل��رئ��ي ع��ن بعد .وت�أتي
ه��ذه االجتماعات برئا�سة �سعادة
حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س
احت � � ��اد الإم� � � � � ��ارات للم�صارعة
واجل � ��ودو رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
املنظمة للبطولة ،بح�ضور نا�صر
التميمي م��دي��ر ال�ب�ط��ول��ة �أمني
ال�سر العام الحتاد الإمارات� ،أمني
�صندوق االحتاد الدويل للجودو،
ومب�شاركة ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية
واجلهات امل�ساهمة.
ومت خاللها الت�أكيد على اجلدول
الزمني للبطولة وتواريخ و�صول

امل�ن�ت�خ�ب��ات وح� �ج ��وزات الفنادق،
حيث يتوا�صل الت�سجيل للم�شاركة
عرب موقع االحتاد الدويل للعبة
ح�ت��ى ي ��وم  21ن��وف�م�بر ب�ع��د �أن
جت��اوز ع��دد امل�شاركني حتى الآن
 50دول��ة  ..كما مت ا�ستعرا�ض
ب��رن��ام��ج و� �ص��ول ال��وف��ود اعتبارا
م ��ن ي ��وم  24ن��وف �م�بر احل ��ايل،
و�أم ��اك ��ن ��س�ك��ن رئ �ي ����س و�أع�ضاء
االحت��اد ال��دويل للجودو /IJF/
وال � ��وف � ��ود امل� ��� �ش ��ارك ��ة وب ��رن ��ام ��ج
تدريبات املنتخبات ،بعد �أن ت�أكد
ا�ستالم �صالة البطولة ي��وم 23
اجل ��اري لتجهيزها وف�ق��ا لر�ؤية
وت�صور االحت��اد ال��دويل للجودو

فيما يتعلق ب�ب�ط��والت اجلراند
� �س�لام ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ت �ق��ام يف 5
مدن عاملية هي باري�س  ،وطوكيو
اليابانية ،وباكو ،ومو�سكو ،ف�ضال
عن �أبوظبي.
ومت احل� �ج ��ز لأع� ��� �ض ��اء االحت� ��اد
الدويل للجودو بفندق �شانغريال
يف �أب ��وظ� �ب ��ي ،و� �س �ت �ك��ون �إق ��ام ��ة
ال� �ل� �ج ��ان ال �ف �ن �ي��ة والتحكيمية
وال� �ط� �ب� �ي ��ة اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��االحت ��اد
ال � � ��دويل ب �ف �ن��دق ب� � ��ارك روت ��ان ��ا
ال ��ذي �سي�شهد اج �ت �م��اع اللجنة
الفنية باالحتاد ال��دويل العتماد
تعديالت مواد قانون اللعبة قبل
بدء البطولة� ،أما الوفود امل�شاركة
يف ال �ب �ط��ول��ة ف���س�ت�ك��ون �إقامتها
بفندق البطولة الرئي�سي بجراند
ميلينيوم ال��وح��دة يف �أبوظبي،
وال��ذي يحت�ضن قرعة البطولة
ع�بر تقنية ال�ف�ي��دي��و Draw/
 / Onlineيوم  25نوفمرب.
و�أك ��دت اللجنة املنظمة �ضرورة
ال � �ت � ��زام اجل� �م� �ي ��ع ب� � ��الإج� � ��راءات
االح�ت�رازي��ة ال��وق��ائ�ي��ة ب�ن��اء على
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �� �ص �ح �ي��ة للدولة
وب � ��رت � ��وك � ��ول االحت � � � ��اد ال� � ��دويل
للجودو.

هدف دي ماريا ي�ضع الأرجنتني على م�شارف الت�أهل

ت�ألق �أندية بني يا�س والفجرية واملر�أة بال�شارقة يف بطولة االحتاد ملبارزة الفتيات
••ال�شارقة-وام:

ان�ط�ل�ق��ت �أم ����س الأول ب���ص��ال��ة نادي
ال�شارقة الريا�ضي للمر�أة ،فعاليات
ب �ط��ول��ة االحت� � ��اد ل �ل �م �ب��ارزة لفئتي
ال�شابات حتت � 20سنة  ،والنا�شئات
حت��ت � 15سنة وال�ت��ي نظمها احتاد
الإم � � ��ارات امل� �ب ��ارزة ب��رع��اي��ة �شركتي
تيما ال��دول �ي��ة ،واب���س�ل�ي��وت ل�ل��أدوات
الريا�ضية ،وذلك يف ثالث البطوالت
امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�احت��اد ل�ل�م��و��س��م 2021
.2022
 و�شهد اليوم الأول �إقامة  6م�سابقات
ب��واق��ع  3ل�ل���ش��اب��ات حت��ت � 20ستة
وم �ث�ل�ه��ا ل�ل�ن��ا��ش�ئ��ات حت ��ت � 15سنة
لأ�سلحة االيبيه والفلوريه وال�سابر
مب�شاركة 74 العبة م��ن �أن��دي��ة بني
ي��ا���س ،وال �ف �ج�يرة ،وم��ؤ��س���س��ة امل ��ر�أة،
وال�شارقة ،و�أكادميية "ام كي يف ايه"
ومركز العني للمبارزة.
وحفلت البطولة مبناف�سة قوية بني
الالعبات امل�شاركات ،حيث تقا�سمت
اندية بني يا�س والفجرية وم�ؤ�س�سة
امل ��ر�أة �أل �ق��اب البطولة ب��واق��ع لقبني
ل �ك��ل ن ��اد ف��ا��س�ت�ط��اع��ت ف �ت �ي��ات ن ��ادي
بني يا�س احل�صول على لقبي �سالح
الفلوريه وااليبيه للفتيات حتت 20
��س�ن��ة ،ب�ع��د ف��وز ن��ورة ال�بري�ك��ي بلقب
م�سابقة الفلوريه� ،إثر مناف�سة �شر�سة
م��ع زي�ن��ب مو�سى الع�ب��ة ن��ادي �شباب
االهلي لتنتهي املباراة بنتيجة 15/
 /14 /يف م �ب��اراة ق��وي��ة وحما�سية
قدمت فيها الالعبتان م�ستوى فنيا
ع��ال�ي��ا و�سيطر ال�ت�ع��ادل ع�ل��ى معظم
فرتاتها حتى الدقيقة االخ�يرة التي
ح�سمت فيها ن��ورا اللقب ل�صاحلها
يف الثوان االخ�يرة من املباراة ..فيما
ح�ل��ت ك��ل م��ن جن�ل�ا امل��دف��ع والهيام
ال�ب�ل��و��ش��ي الع�ب�ت��ا ن ��ادي ال�ف�ج�يرة يف
املركز الثالث.
وحققت �أينت حممد العبة بني يا�س

لقب �سالح االيبيه حتت � 15سنة بعد
تغلبها ع�ل��ى زم�ي�ل�ت�ه��ا داري� ��ن فتحي
بنتجية .. 11 / 15ف�ي�م��ا حققت
العبات نادي م�ؤ�س�سة ال�شارقة للمر�أة
لقبي م�سابقتي االيبيه وال�سابر حتت
� 20سنة بعد ف��وز زينب احلو�سني
بلقب �سالح االيبيه �إث��ر تغلبها على
العبة ن��ادي الفجرية مريا احلمادي
يف امل�ب��اراة النهائية بنتيجة 5 / 15

..بينما حققت حبيبة م�صطفى من
ن ��ادي م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة �أي���ض��ا لقب
م�سابقة �سالح ال�سابر بعد تغلبها يف
خ�ت��ام مناف�سات امل�سابقة على مهرة
ع�ل��ي الع�ب��ة ن ��ادي ال�ف�ج�يرة بنتيجة
. 11 / 15
ويف فئة النا�شئات فقد ت�ألقت العبات
نادي الفجرية وحققن لقبي �سالحي
ال�ف�ل��وري��ه وال���س��اب��ر ب�ع��د ف��وز الهيام

البلو�شي بلقب �سالح الفلوريه على
ح �� �س��اب زم �ي �ل �ت �ه��ا ج �ن��ى ال�شرباوي
ب�ن�ت�ي�ج��ة  ، 5 / 15ف�ي�م��ا ت�ألقت
�أ�صيلة الزعابي وخطفت لقب �سالح
ال���س��اب��ر م��ن زم�ي�ل�ت�ه��ا م ��رمي �أ�شرف
حيث تغلبت عليها يف املباراة النهائية
بنتيجة  . 6 / 15وت�ست�أنف البطولة
ال�ي��وم ب��اق��ام��ة  6م�سابقات لل�شابات
والنا�شئات ،لتختتم يف امل�ساء مبرا�سم

ب��ات��ت الأرج �ن �ت�ين ع�ل��ى م���ش��ارف ال�ت��أه��ل �إىل ك�أ�س
ال�ع��امل  2022يف ك��رة ال �ق��دم ،بعد ع��ودت�ه��ا بفوز
ثمني من الأوروغواي �1-صفر ،اجلمعة يف اجلولة
 13من ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية ،يف مباراة �شارك
فيها �أ�سطورتها العائد من �إ�صابة ليونيل مي�سي يف
�آخر ربع �ساعة.
وت��دي��ن الأرج�ن�ت�ين ب�ف��وزه��ا يف دي��رب��ي "ريو دي ال
بالتا" �إىل جناحها املخ�ضرم �أنخل دي ماريا �صاحب
هدف الفوز املبكر بت�سديدة جميلة (.)7
ونزل جنم "�ألبي �سيلي�ستي" ليونيل مي�سي بديال
قبل ربع �ساعة من نهاية الوقت� ،إذ عاد من �إ�صابة
يف رك�ب�ت��ه وع���ض�لات��ه �أب �ع��دت��ه ع��ن �آخ ��ر مباراتني
لفريقه باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
ويف مباراة �سنحت فيها ل�ل�أوروغ��واي ع��دة فر�ص،
��ص�ن�ع��ت ت���س��دي��دة دي م��اري��ا ال�ل��ول�ب�ي��ة م��ن حافة
املنطقة يف املق�ص البعيد ،ال �ف��ارق لفريق املدرب
ليونيل �سكالوين الذي ك ّرر فوزه على الأوروغواي.
ورفعت الأرجنتني ر�صيدها �إىل  28نقطة من 12
مباراة يف املركز الثاين من املجموعة املوحدة ،بفارق
 6نقاط عن الربازيل التي �أ�صبحت اخلمي�س �أول
دولة ت�ضمن ت�أهلها من �أمريكا اجلنوبية ،لتلتحق
ب�أملانيا والدمنارك.
وتبتعد الأرجنتني ،امل�شاركة يف املونديال دون انقطاع
منذ  ،1974بفارق كبري عن الإكوادور ( ،)20وكل
من ت�شيلي وكولومبيا والأوروغواي (.)16
وب �ح��ال ف��وزه��ا ال�ث�لاث��اء ع�ل��ى ال�ب�رازي��ل يف مباراة
ت��وق�ف��ت ��س��اب�ق�اً ب�سبب خم ��اوف �صحية� ،ست�ضمن
الأرج�ن�ت�ين بطاقة الت�أهل بحال ع��دم ف��وز �أي من
ك��ول��وم�ب�ي��ا وت�شيلي والأوروغ � � ��واي .ومل تخ�سر
الأرجنتني ،بطلة العامل  1978و،1986
يف �آخر  26مباراة.
وي�ت��أه��ل م��ن ت�صفيات �أمريكا
اجل �ن��وب �ي��ة �أول �أربعة

منتخبات مبا�شرة �إىل نهائيات قطر ،فيما يخو�ض
اخلام�س ملحقاً فا� ً
صال.
قال حار�س الأرجنتني �إمييليانو مارتيني�س الذي
قام ب�صدات مميزة �ساهمت بنظافة �شباكه "للفريق
� �ش �ج��اع��ة ك� �ب�ي�رة ،وح �ت��ى ع �ن��دم��ا ال ت �ل �ع��ب جيداً
مب�ق��دورك حتقيق الفوز" .تابع "فوز ال�ي��وم �ش ّكل
خطوة كبرية .ن�ستحقه لأننا نعمل بجهد".
من جهتها ،باتت الأوروغواي يف �صراع مرير مع كل
من ت�شيلي وكولومبيا على البطاقة الرابعة امل�ؤهلة
مبا�شرة �إىل املونديال ،فيما يخو�ض اخلام�س ملحقاً
دولياً .وتتعادل املنتخبات الثالث راهناً بـ 16نقطة.
على ملعب "كامبيون دي �سيغلو" يف مونتيفيديو،
كان ناهيتان ناندي�س قريباً من افتتاح الت�سجيل يف
الدقيقة اخلام�سة ،بعد ف�شل الأرجنتني يف التعامل
م��ع رم�ي��ة طويلة داخ��ل املنطقة ،لكن مارتيني�س
ح��ار���س �أ��س�ت��ون ف�ي�لا الإن�ك�ل�ي��زي �أح �ب��ط حماولته
ال�ضعيفة .ومن متريرة قريبة لباولو ديباال على
حافة املنطقة� ،سدّد دي ماريا كرة رائعة هبطت يف
املق�ص البعيد ملرمى احلار�س املخ�ضرم فرناندو
مو�سلريا .وكانت ت�سديدة الأرجنتني الوحيدة
يف ال�شوط الأول على مرمى امل�ضيف.
�ش ّكل لوي�س ��س��واري����س� ،صديق مي�سي،
خ�ط��ورة ك�ب�يرة على م��رم��ى الأرجنتني
ف��أط��اح ركلة ح��رة بعيداً ع��ن اخل�شبات.
�أ�صاب مهاجم �أتلتيكو مدريد الإ�سباين
املخ�ضرم بعد ن�صف �ساعة من البداية
ال �ق ��ائ ��م الأرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي يف

فر�صة بالغة اخلطورة للمعادلة.
وافتقد �سواري�س زميله املهاجم املخ�ضرم الآخر
�إدين�سون كافاين امل�صاب.
و�إىل كافاين ،غاب عدد من الأوروغويانيني ب�سبب
الإ�صابة على غرار املدافعني �سيبا�ستيان كا�سريي�س،
�سيبا�ستيان كواتي�س ،ماتيا�س فينيا والعبي الو�سط
ف�ي��دي��ري�ك��و ف��ال �ف�ي�ردي ،ن�ي�ك��وال���س دي ال كرو�س
وجورجيان دي ارا�سكاييتا.
ووق��ف مارتيني�س جم��دداً ليمنع ماتيا�س في�سينو
من معادلة الأرقام قبل اال�سرتاحة.
يف ال�شوط الثاين ،ا�ستحوذت الأرجنتني دون فر�ص
خطرية ،فيما كانت الأوروغواي الأقرب �إىل املرمى
دون اختبار مارتيني�س .وقبل ربع �ساعة من نهاية
الوقت ،دفع �سكالوين مبي�سي ( 34عاماً)� ،أف�ضل
العب يف العامل �ست مرات .لكن دخول "البعو�ضة"
ك��ان له ت�أثري ع��ادي على جمريات اللعب .حاولت
الأوروغ � � ��واي االق �ت��راب م��ن ال���ش�ب��اك دون جناح،
ل�ت�ن�ت�ه��ي امل� �ب ��اراة بفوز
الأرج �ن �ت�ين بف�ضل
ه��دف دي ماريا
زميل مي�سي يف
�سان جرمان.

األحد  14نوفمبر  2021م  -العـدد 13391

جمتمع االمارات

14 November 2021 - Issue No 13391

Sunday

ابن بطوطة مول يطلق �أول �سوق بارك �آند �سيل يف املدينة اربحوا مليون بيزو مع حت ّدي �ضربات
ي�ست�ضيف ابن بطوطة مول � ،أكرب مركز جتاري يف العامل ،فعالية بارك �آند �سيل
 ،وهو مفهوم فريد من نوعه ل�سوق ال�سلع امل�ستعملة ي�سمح للبائعني بالبيع مبا�شرة من
�سياراتهم ،الرتجيح يف ريا�ضة كرة ال�سلة يف �سوق املرف�أ
وذلك كل ثاين يوم جمعة من كل �شهر اعتباراً من  12نوفمرب اجلاري ولغاية  13مايو .2022
Park & Sell

يتيح بارك �آند �سيل  ،الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة ،الفر�صة �أمام البائعني لركن �سياراتهم
يف امل�ساحة املحجوزة خ�صي�صاً لهم والبيع مبا�شرة من �سياراتهم ،وذل��ك لي�ضمن لهم ال�سهولة
والراحة وليمنحهم جتربة �أج��واء �سوق ال�سلع امل�ستعملة .ينطلق هذا احلدث الذي يُقام مرة كل
�شهر من ال�ساعة � 11صباحاً ولغاية ال�ساعة  5ع�صراً يف موقف ال�سيارات (رقم  )3يف ابن بطوطة
 .لذا ،فما عليكم �سوى الت�سجيل لال�شرتاك يف البيع على املوقع الإلكرتوين www.dubai-
 fleamarket.comوالت�أكد من الو�صول بحلول ال�ساعة � 9صباحاً ت�سهي ً
ال للقيام بالإجراءات
ال�لازم��ة� .إنها بالفعل جتربة فريدة من نوعها للعائالت وتنا�سب اجلميع ،ك��ون ب��ارك �آن��د �سيل
يوفر عقد �صفقات رائعة على املالب�س واملجوهرات امل�شغولة يدوياً والأثاث القدمية والأدوات املنزلية
واملزيد من ال�سلع الفريدة.

عفاف �شعيب و رجاء ح�سني وجانب من احل�ضور

جانب من امل�شاركني يف االحتفال

م�ؤ�س�سة اليوم للإعالم تكرم الدكتورة �سهري الغنام بالقاهرة
�أق��ام��ت م��ؤ��س���س��ة ال �ي��وم للإعالم
والتي ي�صدر عنها �صحف و مواقع
�أ� �س��رار امل���ش��اه�ير وال �ي��وم الدويل
و�أخبار م�صر  24و جملة كوالي�س
ح�ف��ل ت�ك��رمي الأدي �ب��ة و ال�شاعرة
ال ��دك �ت ��ورة ��س�ه�ير ال �غ �ن��ام رئي�س

مكتب امل�ؤ�س�سة ب��دول��ة الإم ��ارات
ورئ� �ي� �� ��س م �ك �ت��ب احت� � ��اد الكتاب
املثقفني العرب ب��الإم��ارات ومقره
باري�س بدرع التميز و�شهادة تقدير
وذل��ك ب�ق��اع��ة م ��ؤمت��رات ال�شباب
والريا�ضة بالقاهرة .

جناح �أوكرانيا يف �إك�سبو  2020دبي يحتفي
باليوم الوطني للريا�ضة والثقافة البدنية

��ش��ارك نحو  30ريا�ضيا �أوك��ران�ي��ا يف فعاليات ال�ي��وم الوطني للريا�ضة
والثقافة البدنية يف �أوكرانيا ،الذي نظمه جناح بالدهم امل�شارك يف �إك�سبو
 2020دبي ،و�شهدت الفعالية ح�ضورا مميزا لعدد من �أبطال الريا�ضات
الأوكرانية البارزين ،ممن جنحوا يف احل�صول على العديد من امليداليات،
مثل داري��ا بيلوديد العبة اجل��ودو احلائزة على بطولة العامل ،وامليدالية
الذهبية يف الألعاب الأوروبية لعام  ،2019وعلى امليدالية الربونزية يف
دورة الألعاب الأوليمبية التي جرت م�ؤخرا يف العا�صمة اليابانية طوكيو.

ي�ق�دّم �سوق امل��رف��أ  ،وه��و �سوق وواج�ه��ة بحرية
تابع لـ نخيل اف ُتتح م�ؤخراً يف جزر ديرة  ،فر�صة
ال مثيل لها لربح جائزة �ضخمة وقدرها مليون
بيزو فلبيني ح��وايل  73,000دره��م �إماراتي
من خ�لال حت� ٍّد يف �ضربات الرتجيح يف ريا�ضة
كرة ال�سلة من �أجل حتدي دبي للياقة يف ن�سخته
اخلام�سة .للم�شاركة �أر�سلوا �أ�سماءكم �إىل  ، FM 91.1املحطة الإذاعية الفلبينية الرائدة يف دبي،
وا�ستمعوا لها حيث �ست�سحب �أ�سماء خم�سة مت�سابقني بالقرعة كل يوم لغاية  20نوفمرب مع ح�صول
املت�سابقني الذين ت�سحب �أ�سما�ؤهم على الهواء مبا�شرة على م��رور �سريع لت�صفيات الت�أهيل� .أو
ب�إمكانكم احل�ضور �إىل �أيام الت�صفيات بكل ب�ساطة لتح�صلوا على فر�صتم بامل�شاركة.

��ض��م االح �ت �ف��ال ك��وك�ب��ة م��ن كبار
ال �ك �ت��اب وال �� �ش �ع��راء والإع�ل�ام�ي�ن
وامل�ث�ق�ف�ين و�أب �ط��ال ح��رب �أكتوبر
امل �ج �ي ��دة وك� �ب ��ار ال �ف �ن��ان�ي�ن ممن
قدموا و�شاركوا يف �أعمال وطنية
عظيمة وتوافد للقاعة ع��دد�آ من

الإخ��وة العرب من خمتلف الدول
العربية ال��ذي��ن كانت لهم ب�صمة
�إبداعية مميزة .
ح�ضر االحتفال الفنانة القديرة
عفاف �شعيب والفنانة رجاء ح�سني
وحنان �شوقي وهند عاكف و�أ�سامة

��س�م�ير ك �ب�ير م �ع��دي التلفزيون
امل �� �ص ��ري وال �ف �ن��ان��ة ن� �ه ��ال عنرب
وال �ف �ن��ان حم���س��ن حم �ي��ي الدين
وال�ف�ن��ان��ة مديحة ح�م��دي ورامي
وح �ي��د وب��و� �س��ي ��ش�ل�ب��ي وال�شاعر
ال �ك �ب�ير ف� ��وزي �إب��راه �ي��م وامل� � ��ؤرخ

تكرمي د�.سهري الغنام
حممد ال�شافعي واملو�سيقار �شريف
حمدان واملخرج عالء عبده رئي�س
قطاع الفنون ال�شعبية وال�صحفي
حم�م��د ��س�ع��د وامل��و� �س �ي �ق��ار حممد
دنيا .كما كرمت ع��ددا من �ألوية
حرب �أكتوبر املجيدة .
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مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي تتلقى منحة
بقيمة مليون درهم من ريثيون الإمارات

تلقت مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي منحة بقيمة مليون درهم �إماراتي من �شركة
ريثيون الإمارات  .وتندرج هذه اخلطوة يف �إطار ال�شراكة التي جتمع بني اجلانبني منذ عام
 ،2016وتدعم املنحة املبادرات التعليمية التي تلهم اجليل القادم من العلماء واملهند�سني
وخرباء الأعمال .وتتيح املنحة ملدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي اعتماد التكنولوجيا
عرب جميع جوانب التعليم لديها ،وحفز التفكري النقدي والقدرات الإبداعية وروح العمل
اجلماعي لدى طالبها ،ومتكينهم من التفوق يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات.

خافيري كامارينا يبهر ع�شاق الأوبرا على
م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو 2020

طالبات اجلامعة القا�سمية يبدعن يف تنفيذ لوحة ف�سيف�سائية مكونة من
ثالثة �آالف قطعة من �أغطية قوارير املاء �شكل فرحتهن بعام اخلم�سني
بعد عمل متوا�صل مل تهد�أ فيه طالبات اجلامعة القا�سمية يف تقدمي عدد من �أ�شكال الإب��داع الفني
الالفت يف ظل ما �أتاحته اجلامعة من مناخ مميز لت�شجيع الطالبات على �إنتاج لوحات فنية با�ستخدام
خا�صية التدوير واال�ستفادة من املواد املتاحة .و�أبدعت طالبات اجلامعة يف �إبراز فرحتهن والتعبري عن
عام اخلم�سني و�أجنزن لوحة ف�سيف�سائية مكونة من  3000قطعة من �أغطية قوارير ،قمن بت�شكيلها
على حرف اخلم�سني مبنا�سبة احتفاالت دولة الإمارات العربية املتحدة مبرور خم�سني عاما على قيام
احتادها .وقدمت الطالبات اللوحة بعد عمل �شاق من خالل انت�سابهن للمر�سم اجلامعي التابع لعمادة
�ش�ؤون الطلبة بطرح فكرة مبتكرة بتجميع �أغطية قوارير املاء والعمل على ت�صميمها بتثبيتها مبهارة
فنية الفتة ومبزج بني �ألوان عمل الدولة ليقدمن لوحة ف�سيف�سائية غاية يف اجلمال والروعة تعبريا
عن تلك املنا�سبة الوطنية  .و�شهد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة
القا�سمية بح�ضور ع��دد من الأ��س��ات��ذة �إجن��از الطالبات اللوحة الفنية وال��ذي تزامن مع احتفاالت
اجلامعة باليوم الوطني املجيد لدولة الإمارات احلبيبة يف ظل احتفاء املر�سم اجلامعي بعمادة �ش�ؤون
الطلبة بهذه اللوحة .

ق� ��دم ال �ت �ي �ن��ور امل�ك���س�ي�ك��ي خافيري
كامارينا عر�ضاً �أوبراليا على م�سرح
دب��ي ميلينيوم ا�ست�أثر على حوا�س
احل�ضور ،ال��ذي �أبحر مع املو�سيقى
�إىل ع��امل تتناغم فيه الأحل ��ان مع
الروح لترثيها.
و�أذه � ��ل خ��اف�ي�ير احل �� �ض��ور ب�صوته
ال �ق��وي ور� �ص��ان��ة الأداء ال ��ذي نقل
�سل�سلة كاملة من العواطف ب�صوت
واح � ��د ،مل��ا ي�ت�م�ت��ع ف �ي��ه م��ن ق ��درات
�صوتية ه��ائ�ل��ة ،ليثبت م��رة �أخرى
�سبب ت�صنيفه �ضمن �أكرب مو�سيقيي
الع�صر احلديث .كان احلفل مبثابة
فر�صة ف��ري��دة� ،أح��دث��ت تقاربا بني
احل���ض��ور م��ن خمتلف اجلن�سيات،
وال��ذي يت�شارك ال�شغف ذات��ه ويرى
يف الأوب� � ��را ل�غ��ة م���ش�ترك��ة تتجاوز
االختالفات الثقافية.

مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية
ينفذ مبادرة ك�سوة ال�شتاء للطلبة

�ضمن �سعي مركز عجمان للم�س�ؤولية املجتمعية �إىل تعزيز ممار�سات جمال
امل�س�ؤولية املجتمعية وزيادة الوعي مببادئ املجال ،نفذ املركز مبادرة ك�سوة ال�شتاء
للطلبة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة منار الإميان اخلريية وم�صنع �سوك�س فاكتوري
 ، Socks Factoryحيث تهدف املبادرة �إىل �إبراز الدور الرئي�سي للمن�ش�آت
اخلا�صة يف تنفيذ الربامج واملبادرات اخلا�صة وربطها مع م�ؤ�س�سات النفع العام
واملجتمع ككل لتحقيق اال�ستدامة.

ه�شام اجلخ� :سعيد بقراءة ال�شعر
يف ال�شارقة ويل ذكريات كثرية هنا

�شخ�صيات من اخليال تتجوّل يف ال�شارقة الدويل للكتاب

العبو نادي الذيد الريا�ضي يزورون
اك�سبو دبي ويتنقلون بني �أجنحة الدول امل�شاركة

زار وفد من نادي الذيد� ،ضم العبني و�إداريني معر�ض اك�سبو دبي 2020
م�ساء �أم�س الأول وتنقلوا بني �أجنحة ال��دول امل�شاركة واطلعوا على ما
ت�ضمها من ح�ضارات وثقافات متنوعة .
وتعترب هذه الزيارة ك�أوىل الزيارات التي �سينظمها النادي يف �إطار �سل�سلة
من الزيارات �إىل معر�ض اك�سبو دبي وذلك يف �إطار برامج النادي وحر�صه
على تعزيز جوانب الثقافة الريا�ضية لدى املنت�سبني.

تتح ّول قاعات وردهات معر�ض ال�شارقة
ال � � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب �إىل ف �� �ض��اء مفتوح
ل�ل�ع��رو���ض الفنية جت�م��ع اجل�م�ه��ور من
ال�ك�ب��ار وال���ص�غ��ار ،يقدمها ف�ن��ان��و �أداء،
وع��ار��ض��ون م��ن خمتلف ب�ل��دان العامل،
ي �ط �ل��ون ب ��أزي��ائ �ه��م امل��ده �� �ش��ة يقودون
اجلمهور �إىل عوامل من اخليال تتحرك
فيها �ساعات ،وحتلق فيها املناطيد ،حيث
تتجول كل ي��وم �شخ�صيات �ستيم بانك
بقاماتها عالية ،وال��زخ��ارف التي تزين
وجوههم ،فت�ستوقف ال��زوار ،ليلتقطوا
م�ع�ه��ا �� �ص ��وراً ،وي�ك�م�ل��وا ج��والت �ه��م على
الكتب والور�ش.

جمهور غفري امتلأت به قاعة االحتفاالت مبركز �إك�سبو ال�شارقة ،جمعته
�أم�سية �أ�شعار م�صرية � ،ضمن فعاليات الدورة الـ  40من معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب ،حيث التقى ال�شاعر امل�صري ه�شام اجلخ جمهوره من ع�شاق
الق�صيدة العربية الف�صيحة وال�شعبية.
و�أع��رب اجلخ عن �سعادته بلقاء هذا اجلمهور املتلهف لل�شعر يف ال�شارقة،
و�سعادته ب�ق��راءة ال�شعر يف معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،وق��ال :يل
ذكريات هنا ،حيث قدمت �أم�سيات قبل �سنوات يف هذه التظاهرة الثقافية ،
ليقر�أ بع�ض ق�صائده ال�شعرية ،التي حظيت بتفاعل اجلمهور وت�صفيقاته.
ومما قر�أ ق�صيدة تيودورا  ،و �أيوه بغري  ،التي يقول فيها �أنا ما بقول�ش
تخا�صمي النا�س ،وال ِت ْتحِ جبي عن الرجالة ،وال تعتكفي وت�سكني دير ،
ب�س يا ريت حبة تقدير � ،إين بحبك  /و�إين بريدك  ،و�إين زرعت حياتي يف
�إيدك ،و�إين غزلت بنات الدنيا عقود على جيدك  ،و�إين تعبت من التفكري
 ،و�إين بغري ، ..وكذلك ق�صيدة �صعيدي  ،التي تغنى فيها مب��روءة �أهل
ال�صعيد ،كما طلب اجلمهور ق��راءة ق�صيدة الت�أِ�شرية  ،ومما جاء فيها:
�أ�س ّبح با�سمك اهلل ،ولي�س ��س��واك �أخ�شاه  ،و�أع�ل��م �أنّ يل ق��د ًرا �س�ألقاه ..
�س�ألقاه ،وقد علمتُ يف �صغري ب�أنّ عروبتي �شريف  ،ونا�صيتي وعنواين  ،وك ّنا
يف مدار�سنا نردّد بع�ض �أحلان  ،نغني بيننا مث ً
ال  ،بالد ال ُعرب �أوطاين  -وك ّل
ال ُعرب �إخواين...

م�ضيف جوي يك�شف عن �أغرب �س�ؤال طرح عليه
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حت��دث م�ضيف يف اخلطوط اجلوية الأمريكية يدعى تومي �شيماتو ،عن �أك�ثر الأ�سئلة غرابة التي يطرحها
امل�سافرون على منت الطائرات.
وذكر هذا امل�ضيف اجلوي الذي ا�شتهر مبقاطع فيديو عما يعرت�ضه يف مهنته يف موقع "تيك توك" �أن م�سافر يف
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مرات.
ويف م�س�ألة طريفة �أخرى ،قال �إن بع�ض امل�سافرين ي�شكون من وجود �ضو�ضاء عالية داخل الطائرة ب�سبب منظومة
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�أحرقوا املنزل مبن فيه العتقادهم �أنهم �سرقوا هاتفا حمموال

طريقة وفاة ال تخطر على بال ..االختناق بالأرز

�أظ�ه��رت �شهادة �أم��ام حمكمة دنفر اجلزئية بالواليات
امل�ت�ح��دة� : ،أن  5مهاجرين �سنغاليني ل�ق��وا حتفهم يف
حريق �أ�شعله �أحد املراهقني عمدا يف منزلهم عام 2020
لأنه اعتقد خط�أ �أن �شخ�صا يف ذلك املنزل الواقع يف دنفر
�سرق هاتفه املحمول.
ومت الك�شف عن هذه املعلومات خالل جل�سة �أولية لكل
من كيفني بوي وغافني �سيمور ،املتهمني بارتكاب جرائم
قتل من الدرجة الأوىل وحرق متعمد واالعتداء وجرائم
ذات �صلة ناجمة عن احلريق الذي مت ا�شعاله يف �أغ�سط�س
.2020
وق���ض��ت حمكمة دن�ف��ر اجل��زئ�ي��ة ب��وج��ود �أدل ��ة ك��اف�ي��ة يف
الق�ضية امل��رف��وع��ة �ضد االث�ن�ين ت�برر ب��دء حماكمتهما
و�أم��رت باحتجاز ال�شابني دون ال�سماح ب��الإف��راج عنهما
بكفالة ،وفقا لرويرتز.
وك� ��ان ك�لاه �م��ا ي�ب�ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر  16ع��ام��ا ع �ن��دم��ا مت
اعتقالهما يف يناير  2021ويجري حماكمتهما حاليا
ك�ب��ال�غ�ين ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن حم��اول��ة حم��ام�ي�ه�م��ا لنقل
ق�ضيتهما �إىل حمكمة الأحداث.
ويواجه م�شتبه به ثالث ،كان يبلغ من العمر  15عاما
عند اعتقاله ،اتهامات يف حمكمة الأحداث.
و�شب احلريق يف �ساعات ال�صباح الباكر مما �أدى �إىل مقتل
جربيل ديول ،البالغ من العمر  29عاما ،وزوجته عائ�شة
ديول البالغة من العمر  23عاما ،وابنتهما خديجة ذات
العامني ،كما ُقتلت يف احلريق �شقيقة الزوج ( 25عاما)
وابنتها الر�ضيعة.
وجنا � 3أفراد �آخرين من الأ�سرة من احلريق بالقفز من
نافذة الطابق الثاين.

�شهدت مدينة ليفربول الإجنليزية حادثة وف��اة غريبة� ،أ�سفرت
عن م�صرع �سائق �شاحنة اّ
قلبة ،حتت كومة هائلة من الأرز.
وتعر�ض جون برينز لالختناق بعدما �سحق حتت كمية هائلة من
الأرز ،ت�سببت ب�إ�صابات �شديدة مبنطقة ال�صدر.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية ،فقد مت تغرمي
ال�شركة امل�س�ؤولة عن احلادث مببلغ  1.8مليون جنيه �إ�سرتليني،
مل�س�ؤوليتها عن �سحق رجل حتت  30طنا من الأرز.
و�أقرت �شركة "�أ�سو�شيتيد بريت�ش بورت�س هولدينغ" مب�س�ؤوليتها
عن احلادث ،وجتاوزها لعدة م�سائل ذات �صلة ب�سالمة العاملني
لديها .وقال بيان �صادر عن وكالة ال�صحة وال�سالمة الربيطانية،
�إن برينز �إىل جانب ثالثة �سائقني �آخ��ري��ن ،كانوا ينقلون الأرز
من �سفينة حاويات �إىل م�ستودع تخزين .وعندما مل تخرج �سيارة
ال�سيد برينز م��ن امل�ستودع ،تفح�ص امل�س�ؤولون امل��وق��ع ،ليجدوا
الرجل مدفونا حتت كومة هائلة من الأرز.
ووفق تقرير الطبيب ال�شرعي فقد عانى برينز �إ�صابات خطرية يف
ال�ساق وال�صدر ،وحدد �سبب الوفاة على �أنه راجع لالختناق.

ينهي حياة �شابة ب�سيف �ساموراي
وثقت كامريات املراقبة جرمية قتل ب�شعة ذهبت �ضحية مهند�سة
معمارية يف �أحد �شوارع �إ�سطنبول الرتكية.
و�أظ�ه��رت اللقطات با�ساك جنكيز ،البالغة من العمر  27عاما،
وهي ت�سري يف �أحد �شوارع �إ�سطنبول ،ويالحقها رجل يخفي �سيف
"�ساموراي" كبري .و�أقدم املتهم والذي ذكرت ال�شرطة الرتكية
�أنه يدعى جوكتوغ بوز ،على الإم�ساك ببا�ساك من اخللف ،ومن
ثم طعنها بقوة .وقالت ال�شرطة الرتكية� ،إن املتهم �صادف با�ساك
بينما كانت يف طريق عودتها من العمل ،ح�سبما نقلت �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية .وذكر املتهم يف اعرتافاته �أمام ال�شرطة
�أن ما قام به "جاء نتيجة ت�أثره ب�أفالم احلركة التي ي�شاهدها".
وكانت ال�شرطة قد اعتقلت بوز ب�شقته يف �أتا�شهري ب�إ�سطنبول ،بعد
مراجعة ت�سجيالت كامريات املراقبة ،ومداهمة منزله ،و�ضبط
�أداة اجلرمية وهو عبارة عن �سيف "�ساموراي".
ك��ذل��ك ع�ثر رج ��ال ال���ش��رط��ة يف �شقة امل�ت�ه��م ع�ل��ى ع �ب��ارات تدعو
للعنف مكتوبة على اجلدران .و�أ�شار التقرير الأويل لل�شرطة بعد
ا�ستجواب ب��وز �إىل �أن��ه غري م�ستقر عقليا ،و�أم��رت ب�إبقائه رهن
االعتقال ،و�إجراء املزيد من التحريات عنه.

متارين يوغا للتخل�ص من م�شاكل ال�شعر

ولد قبل  132يوما من موعده الطبيعي
ذك��رت �شبكة  CBSالأم��ري�ك�ي��ة �أن مبت�سر �أالب��ام��ا ال��ذي ول��د يف
الأ�سبوع الـ 21من حمل �أمه فيه ،يتمتع بحالة �صحية جيدة وبلغ
�شهره الـ.16
وذك��رت ال�شبكة �أن كريت�س مينز �أ�صبح �أ�صغر طفل مبت�سر يف
العامل.
ووفقا ملوقع  CBSالإخ�ب��اري فقد دخ��ل كريت�س مينز مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية ك�أ�صغر طفل مبت�سر يف العامل.
و�أف��ادت ال�شبكة الأمريكية ب�أن مينز ولد يف  5يوليو  ،2020قبل
 132يوما م��ن م��وع��ده الطبيعي و�أب�صر ال�ن��ور وه��و ي��زن 14.8
�أون�صة فقط.
وق��ال الدكتور بريان �سيمز �إن الإح�صائيات تظهر �أن الأطفال
الذين يولدون �صغارا بهذا احلجم لي�س لديهم �أي فر�صة للبقاء
على قيد احلياة ،لكن كورتي�س تغلب على ال�صعاب.

املمثلة الأمريكية ال�سويدية مالني �أكرمان لدى و�صولها �إىل حفل توزيع جوائز جمعية الإعالم البيئي يف لو�س �أجنلو�س .ا ف ب

عالج طفلة من �إدمان ناغت�س الدجاج كيت ميدلتون تن�سى
�أم�ضت الطفلة الربيطانية جي�سيكا تومب�سون  11عاما من حياتها يف
وفوبيا حقيبتها مفتوحة!
تناول ناغت�س الدجاج فقط ،لكنها متكنت �أخريا من تخطي �إدمانها

�سلمى حايك عا�شت
يف بيت م�سكون
قالت النجمة العاملية�سلمى حاي 
ك
�إن �ه��ا ت�ع��ام�ل��ت م��ع م�شكلة غريبة
ع �ن��دم��ا ك ��ان ��ت ت �� �س �ك��ن يف لندن.
�إذ �إن �ه ��ا ع��ا� �ش��ت مب �ن��زل م�سكون
بالأ�شباح وقررت �أال ترتكه.
ويف ل �ق��اء م��ع امل��ذي�ع��ة الأمريكية
�إل�ين دي جينريي�س يف برناجمها
ال�شهري � ،Ellenأك ��دت "حايك"
�أن �ه ��ا �أح �� �ض��رت و� �س �ي��ط روح ��اين
للتعامل مع امل�شكلة ،وطلبت منه
ع��دم �إح���ض��ار ر�ؤو�� ��س دج ��اج ميتة
�أو �أي ح� �ي ��وان ��ات م �ي �ت��ة يف هذه
الطقو�س.
وتابعت" :الأمر �أ�صبح �أ�سو�أ خا�صة
�أنه �أخ�برين عن وجود � 20شبحا
يف املنزل� ،أنا مل �أ َر �أي �شبح �أو كائن
غريب ،ولكني �شعرت بوجودهم،
فمثال ك��ان البيانو ي�ع��زف وحده
والأ�ضواء تنطف�أ وحدها ،والأبواب
والنوافذ تفتح وتغلق مبفردها".

الطعام ،بعد �أن عاجلها الأطباء بالتنومي املغناطي�سي.
و�أفادت �صحيفة "دايلي ميل" الربيطانية ب�أن تومب�سون مل تتناول �سوى
ناغت�س الدجاج منذ كان عمرها � 18شهرا حني بد�أت ترف�ض تذوق �أنواع
جديدة من الطعام .ومل تكن ل��دى والدتها جوليا كاين �أدن��ى فكرة عن
ال�سبب وراء حالة الهلع والقلق التي كان يت�سبب بها الطعام البنتها.
ولكن بعد اال�ستعانة باخت�صا�صيني� ،شخ�صت �إ�صابة جي�سيكا با�ضطراب
تناول الطعام االجتنابي-املقيد.
والأ�شخا�ص امل�صابون بهذا اال�ضطراب يعانون من الفوبيا من ملم�س
بع�ض الأطعمة �أو رائحتها �أو �شكلها ب�صورة عامة ،ويرف�ضون تناولها.
وقد خ�ضعت جي�سيكا للمتابعة من قبل معالج بالتنومي املغنطي�سي ،فبات
ب�إمكانها �أن ت�ستمتع بتناول ع�شاء كامل من الأطعمة امل�شوية يف منزلها،
�إ�ضافة �إىل �أنواع كثرية من الفواكه واخل�ضار.
وقال املعالج" :عندما جاءت جي�سيكا �إىل عيادتي ،بدت بحالة �سيئة جدا،
وكانت تعاين من اخلمول والقلق" ،م�شريا �إىل �أن "حماولة دفع الأ�شخا�ص
الذين يعانون من هذا اال�ضطراب �إىل تناول الطعام �أ�شبه مبحاولة دفع
�شخ�ص يعاين من فوبيا العناكب �إىل حمل عنكبوت بيده .فهم ي�شعرون
بالهلع ال�شديد ملجرد التفكري بطعام جديد �أو غري �آمن".

�أث � ��ارت ال��دوق��ة ك�ي��ت م��دل �ت��ون زوجة
الأمري وليام اجلدل بني املتابعني ،بعد
�أن ن�سيت حقيبة يدها مفتوحة ،وظهر
كل ما حتمله بداخله.
ويف التفا�صيل ،وخالل ح�ضورها قمة
املناخ يف مدينة "غال�سكو" ب�أ�سكتلندا
قبل ع��دة �أي��ام ،ن�سيت �أن تغلق �سحاب
ح�ق�ي�ب�ت�ه��ا �أث� �ن ��اء � �س�يره��ا ع �ل��ى طول
ر�صيف القطار ،وظهر وا�ضحاً كل ما
كانت حتمله يف احلقيبة ،وه��ي عبارة
دو�سيه كبري وجهاز حا�سوب ،وتدوال
امل �ت��اب �ع��ون م�ق�ط��ع ال �ف �ي��دي��و اخلا�ص
ب��إط�لال�ت�ه��ا ه ��ذه ،وك�ث�رت التعليقات
امل��ازح��ة ،وق��ال �أح��ده��م�" :أعطتنا كيت
ميدلتون ملحة ن��ادرة عما يوجد داخل
حقيبة يدها".

خمتربات فلوريدا ...التعديل الوراثي هو الرهان لإنقاذ املرجان
ت �ت�ل�ألأ قطعة م��رج��ان ك��ال��ذه��ب داخ ��ل خم�ت�بر يف
ف�ل��وري��دا ،حيث ي�ح��اول علماء م�ساعدة ه��ذا النوع
على حماية نف�سه �ضد التغري املناخي باال�ستعانة
بعمليات تعديل وراث ��ي ،يف ره��ان �صعب التحقيق
لكنه �ضروري وفق اخلرباء.
ويحاول الباحثون معرفة ما �إذا كان �إنقاذ ال�شعب
املرجانية ممكناً من خالل زرع خاليا جذعية من
�أنواع خمتلفة منها تتمتع بقدرة �أكرب على مقاومة
�أرت �ف��اع درج��ات ح��رارة املحيطات وحتم�ضها الذي
ي�ضعف ال�شعب املرجانية.
وبالتايل ،يدفع القلق من االح�ترار املناخي ه�ؤالء
ال�ع�ل�م��اء �إىل حم��اول��ة ت�ع��دي��ل ك��ائ�ن��ات ح�ي��ة وراثياً
لتمكينها من البقاء.
و�أو�ضحت رئي�سة الفريق امل�س�ؤول عن هذه الدرا�سة
يف ج��ام�ع��ة م�ي��ام��ي ن�ي�ك��ي ت��راي �ل��ور ن��وي�ل��ز لوكالة
فران�س بر�س �أن "ال�شعب املرجانية تنفق ب�سرعة
مقلقة وه��ي غري ق��ادرة على حتمل �صدمة التغري
املناخي".

بطريق نادر ي�سافر باخلط�أ من �أنتاركتيكا �إىل نيوزيلندا زفاف باري�س هيلتون يف حفل �أ�سطوري

ع�ثر �سكان على "بطريق" ن��ادر يف �شواطئ نيوزيلندا ،على بعد
كيلومرت على الأق��ل م��ن موطنه الطبيعي ال��ذي يعي�ش فيه ح�صريا يف
�أنتاركتيكا ،يف حادثة هي الثالثة من نوعها.
ومت العثور على البطريق  ،Adélieالذي �أطلق عليه ال�سكان املحليون ا�سم
 ،Pinguوهو يبدو �ضائعا على ال�ساحل.
وقد �صادف هاري �سينغ وزوجته البطريق لأول مرة عندما كانا ي�سريان
ع �ل��ى ال �� �ش��اط��ئ يف ب�يردل�ي�ن�ج��ز ف �ل�ات ،وه ��ي م���س�ت��وط�ن��ة ج �ن��وب مدينة
كراي�ست�شري�ش ،وق��ال �سينغ" :اعتقدت يف البداية �أن��ه لعب ،ولكن فج�أة
حرك البطريق ر�أ�سه وعندها �أدركت �أنه حقيقي".
وقد ات�صل �سينغ برجال الإنقاذ ،لأنه كان قلقا من �أن البطريق مل يدخل
املاء ،مما يجعله هدفا للحيوانات املفرت�سة الأخرى التي جتوب ال�شاطئ.
وقال" :مل نكن نريد �أن ينتهي به الأمر يف معدة كلب �أو قطة".
و�أظهرت اختبارات الدم التي �أجريت على � Pinguأنه كان يعاين من نق�ص
طفيف يف الوزن واجلفاف .ومنذ ذلك احلني مت �إعطا�ؤه ال�سوائل وتغذيته
عرب �أنبوب تغذية .على يتم �إطالقه الحقا على �شاطئ �آمن يف �شبه جزيرة
بانك�س.

فيما يلي  5و�ضعيات يوغا لتح�سني ج��ودة ال�شعر ،وفق
�صحيفة تاميز �أوف �إنديا.
و�ضعية اجل �م��ل :ارك ��ع ع�ل��ى الأر�� ��ض وات �خ��ذ الو�ضعية
املبينة يف ال�صورة ،مع ا�ستن�شاق وزف�ير واحل�ف��اظ على
هذا الو�ضع لثوان.
الكلب املنحني  :و�ضعية م�شابهة لو�ضعية الكلب مع
و�ضع الركبتني حتت الوركني ،والر�سغني حتت الكتفني.
مع �أخ��ذ نف�س وف��رد املرفقني والركبتني ،بالتوازي مع
رفع الوركني على �شكل  Vمعكو�س.
ال��وق��وف �إىل الأم � ��ام :ال��وق��وف امل�ستقيم م��ع مباعدة
ال �ق��دم�ي�ن ،وو� �ض��ع ال �ي��دي��ن ع �ل��ى اجل��ان �ب�ين والكتفني
م�سرتخيني ،ثم �سحب نف�س مع مد اليدين ف��وق الر�أ
وتوجيه �أطراف الأ�صابع �إىل ال�سقف ،قبل الزفري وثني
اجل�سم عند الوركني للأمام.
و�ضعية املا�س :الركوع مع و�ضع الركبتني م ًعا والقدمني
متباعدتني قلي ً
ال ،وراح��ة اليدين على الفخذين ،ثم
اجللو�س ل�سحب القدمني من الأرداف مع احلفاظ على
العمود الفقري م�ستقيماً.
و�ضعية الأرنب :الركوع مع و�ضع القدمني م ًعا ،ثم ثني
الر�أ�س حتى يلم�س الركبتني ،وتالم�س قمته الأر�ض.
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تزوجت �سيدة املجتمع الراقي الأمريكية باري�س هيلتون من �صديقها كارتر ري��وم بعد
عالقة �صداقة ا�ستمرت �سنتني ،فيما و�صفته ب�أنه "حفل زفاف �أ�سطوري حقيقي".
كانت هيلتون التي تبلغ من العمر  40عاما ُخطبت لرجل الأعمال ريوم ،وهو يف نف�س
عمرها ،يف فرباير املا�ضي.
ون�شرت باري�س هيلتون تفا�صيل حفل الزفاف الذي �أقيم يف لو�س �أجنلي�س اخلمي�س يف
مدونة قالت فيها �إنها ال ت�صدق �أنها �أخريا �أ�صبحت زوجة.
وكتبت "�أخريا �أق ِّبل �أمريي وتبد�أ �سعادتي الدائمة التي كنت �أحلم بها منذ �سنوات
طفولتي الباكرة".
وكتبت يف تغريدة على موقع تويرت عبارة "زوجة مدى احلياة" بجانب �صور
ف�ستان الزفاف امل�صنوع من الدانتيل من ت�صميم دار �أو�سكار دو ال رينتا.
ك��ان ب�ين امل��دع��وي��ن ال��ذي��ن ح���ض��روا احل�ف��ل يف �ضيعة عائلتها الفخمة كيم
كاردا�شيان ونيكول ريت�شي وبوال عبدول .و�أفاد موقع امل�شاهري (تي.
�إم.زد) �أن املغنية دميي لوفاتو قدمت عر�ضا يف احلفل ،الذي غريت
فيه هيلتون �أزياءها �أربع مرات.

و�أ� �ض��اف��ت "يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ،ينبغي �أن جن��رب كل
�شيء ونرى ما الذي ينجح" ،فيما ُيعقد يف غال�سكو
م�ؤمتر الأمم املتحدة "كوب  "26حول املناخ البالغ
الأهمية مل�ستقبل الب�شرية .
يندرج هذا امل�شروع �ضمن جمموعة مبادرات تدعمها
منظمة "ريفايف �أن��د ري�ستور" غري احلكومية يف
�سان فران�سي�سكو والتي ت��رى يف التعديل الوراثي
�أداة منا�سبة حل�ف��ظ �أن� ��واع احل �ي��وان��ات والنباتات
املهددة باالنقرا�ض.
فالكائنات احلية متكنت من اال�ستمرار عرب الأزمنة
بف�ضل تطورها �أو انتقالها �إىل �أماكن تتوافر فيها
موائل ودرجات حرارة �أكرث مالءمة لها� .أما اليوم،
فيت�سبب التغري املناخي يف ا�ضطراب البيئة ب�سرعة
كبرية ج��داً بحيث ال تكفي �آلية التكيف الطبيعي
هذه.
وتن ّبه ال�شريكة امل�ؤ�س�سة لـ "ريفايف �أن��د ري�ستور"
راين فيالن �إىل �أن الوقت ينفد .وت�ضيف "�سيتعني
علينا التدخل ،و�إال ف�سنخ�سر" هذه الأنواع.

بريتني �سبريز حرة �أخريا..
رفع و�صاية الـ 14عاما
�أن� �ه ��ت ق��ا� �ض �ي��ة يف م��دي �ن��ة لو�س
�أجن �ل��و���س ،ف�ت�رة ال��و� �ص��اي��ة التي
ك��ان��ت ت�سيطر ع�ل��ى ح �ي��اة مغنية
البوب بريتني �سبريز و�أموالها ملا
يقرب من  14عاما.
وتوج القرار رحلة مده�شة �شهدت
م �ط��ال �ب��ة � �س �ب�ي�رز ع �ل �ن��ا ب ��إن �ه��اء
ال��و� �ص��اي��ة ،وت��وظ �ي��ف حماميها
اخل � ��ا� � ��ص ،و�إب� � �ع � ��اد وال � ��ده � ��ا عن
ال���س�ل�ط��ة ،و�أخ �ي��را ال �ف��وز بحرية
ات �خ��اذ ق��رارات �ه��ا الطبية واملالية
وال�شخ�صية لأول م��رة م�ن��ذ عام
.2008
وق��ال��ت ال�ق��ا��ض�ي��ة ب��ري �ن��دا بيني:
"اعتبارا م��ن ال� �ي ��وم ،مت �إنهاء
الو�صاية على �شخ�ص وممتلكات
ب��ري�ت�ن��ي ج ��ان �سبريز" ،ح�سبما
نقلت "الأ�سو�شيتد بر�س".
و�ساد جو من االبتهاج خارج قاعة
املحكمة ،وهتف املعجبون و�صرخوا
بعد �إعالن القرار ،وغنوا ورق�صوا
على �أغنية �سبريز "�أقوى".
وغ � ��ردت � �س �ب�يرز ع �ل��ى ال �ف��ور عن
ال� �ق ��رار ق��ائ �ل��ة" :يا �إل� �ه ��ي� ،أحب
املعجبني كثريا� ،إنه جنون! �أعتقد
�أن�ن��ي �س�أبكي بقية ال �ي��وم! �أف�ضل
يوم على الإطالق".
وع� � ّل ��ق حم ��ام ��ي � �س �ب�ي�رز ،ماثيو
روزي � � � � �ن � � � � �غ� � � � ��ارت ،ل� �ل� �ج� �م ��اه�ي�ر
وال�صحفيني ق��ائ�لا �إن الق�ضية
"�ساعدت يف ت�سليط ال�ضوء على
الو�صاية من ال�ساحل �إىل ال�ساحل،
م��ن ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا �إىل نيويورك.
وق��د تطلب ذل��ك ق��درا هائال من
الب�صرية وال�شجاعة والنعمة".

