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حترك ع�سكري رو�سي فوق بيالرو�سيا و�سط اأزمة املهاجرين
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من �لعوملة �إىل تفّتت �لعامل:
اجلغرافيا ال�سيا�سية للقرن احلادي والع�سرين!

•• الفجر -اأنطوان دي تارليه –ترجمة خرية ال�شيباين

اإن القرن احل��ادي والع�سرين ي�سري على قدم و�ساق، ولكن �سيكون من 
املجازفة حتديد اآفاقه على املدى املتو�سط والطويل. 

اإجابات، يحاول جان  بقدر ما يقدم  الأ�سئلة  العديد من  يف بحث يثري 
للأمم  ال�سابق  العام  الأم��ن  م�ساعد  امل��وؤل��ف،  املغامرة.  جيهينو  م��اري 
املتحدة، وال�ستاذ يف جامعة كولومبيا يف نيويورك، يف موقع جيد لقيا�س 

تغريرّ العامل، وا�ستخل�س النتائج اللزمة.
اأدرك جان ماري جينو لأول مرة الأخطاء اجلوهرية جلميع املراقبن، 
مبن فيهم هو نف�سه، يف تف�سري اأحداث عام 1989. وقد اأعطى ال�سقوط 
عن  خاطًئا  انطباًعا  الباردة،  احلرب  ونهاية  ال�سوفياتية  للكتلة  املذهل 
وانفتح  ال��ع��امل،  يف  الليربالية  الدميقراطية  انت�سرت  للغرب:  الأم��ن 
وحتى  ال�سلطوية،  للأنظمة  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  وازده���ار  �سلم  ع�سر 
العمى  ه��ذا  تغا�سى  وق��د  و�سلمي.  تعددي  نظام  نحو  بالتطور  ال�سن، 
الحتاد  انهيار  ع��ن  الناجمة  الرئي�سية  ال�سدمات  ع��ن  امل�����س��وؤول،  غ��ري 
احلملة  خلل  ال�سينية  احلكومة  وجهته  الذي  والتحذير  ال�سوفياتي، 

الدموية على احتجاج تيان اآن من.
)التفا�سيل �س13(

»�أفر�ح �خلم�سني« يف مو�قع خمتلفة من �إمار�ت �لدولة

حممد بن را�سد وحممد بن زايد و�سعود بن �سقر وال�سيوخ ي�سهدون زفــاف حمدان بن حممد بن زايد و150 عري�ســا من اأبنـاء الوطن 
ال�سيخ خليفة بن حمدان بن حممد  اآل نهيان على كرمية  زاي��د  حممد بن 
الوطن  اأبناء  150 عري�سا من  نهيان )ال�سيخة فاخرة(.. بجانب زفاف  اآل 
وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع وتزامناً مع احتفالت الدولة باليوم 

الوطني اخلم�سن للدولة )اليوبيل الذهبي للحتاد(. )التفا�سيل �س2(

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة - يف مواقع خمتلفة من اإمارات الدولة وعرب دائرة تلفزيونية- 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  زف��اف  مبنا�سبة  اأقيمت  التي  اجلماعية  الأع��را���س 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سهد �ساحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:18            
الظهر.......    12:10  
الع�رص........   03:16   
املغرب.....   05:40  
الع�صاء......   06:57

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

املواجهة بن ال�سن والوليات املتحدة لن توؤدي اىل حرب

مهاجرون يتلقون م�ساعدات اإن�سانية من ال�سليب الأحمر البيلرو�سي قرب احلدود البولندية. )رويرتز(

�سحكة كامل تزعج الكثريين

القيادة الأمريكية باإفريقيا: 
بليبيا  ال�سيا�سي  ندعم احلل 

•• عوا�شم-وكاالت:

الأربعاء،  ال��ل��ي��ب��ي،  الإع����لم  ن��ق��ل 
عن القيادة الأمريكية يف اإفريقيا 
)اأفريكوم( دعمها للحل ال�سيا�سي 
القوات  يف ليبيا وان�سحاب جميع 
الأجانب  وامل��ق��ات��ل��ن  الأج��ن��ب��ي��ة 
كخطوة رئي�سية نحو ال�ستقرار.

جهود  توؤيد  اإنها  اأفريكوم  وقالت 
للم�ساعدة  الأمريكية  اخلارجية 
النتخابات  اإج�������راء  ���س��م��ان  يف 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��ربمل��ان��ي��ة ي���وم 24 

دي�سمرب كانون الأول املقبل.
واأ����س���اف���ت ن��وا���س��ل ال��ع��م��ل على 
تنظيمي  عنا�سر  ق���درة  اإ���س��ع��اف 
داع�����س وال��ق��اع��دة يف ب��لد املغرب 

الإ�سلمي.. يف ليبيا.
التنظيمات  اأن خطر هذه  واأكدت 
ل ي�سكل تهديدا للأمن الإقليمي 
ف��ح�����س��ب، واإمن������ا ع��ل��ى ال���ولي���ات 

املتحدة واأوروبا.
الرئي�سان  ات��ف��ق  ي���وم���ن،  وق��ب��ل 
امل�����س��ري وال��ف��رن�����س��ي ع��ل��ى دعم 

امل�سار ال�سيا�سي القائم يف ليبيا.

حممد بن زايد: ح�سول العا�سمة على لقب »مدينة الدراجات 
الهوائيــة« تقديـر عاملي جديد ي�سـاف اإىل اإجنازات الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زا�سيد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال 
مدينة  لقب  على  اأبوظبي  العا�سمة  ح�سول  اإن  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اإجن��ازات دولة الإمارات  اإىل  عاملياً جديدا ي�ساف  الدراجات الهوائية يعد تقديراً 

الريا�سية ويف خمتلف املجالت.. معرباً عن �سعادته بهذا الإجناز .
الريا�سة يف  تعزيز   ، املهمة  اأولوياتنا  اإح��دى  اأن   - املنا�سبة  بهذه   - �سموه  واأ�ساف 
على  ت�ساعد  التي  التحتية  والبنية  والبيئة  الظروف  توفري  خلل  من  جمتمعنا 
اأفراد  م��ن  ف��رد  ك��ل  ل��دى  ي��وم��ي��اً  روت��ي��ن��اً  ت�سبح  حتى  واآم����ان  ب�سهولة  ممار�ستها 

املجتمع.
الدراجات  رك��وب  ريا�سة  حمبي  وجميع  الإجن��از  ه��ذا  على  القائمن  �سموه  وهناأ 
الهوائية يف الدولة .. والذي ي�سهم يف تعزيز مكانة دولة الإمارات يف هذه الريا�سة 

وخمتلف اأنواع الريا�سات.
)التفا�سيل �س3(

�ص 07

�ص 16

�ص 19

اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
ال�شيخ زايد تعلن عن جدول فعالياته

اأخبار الإمارات

تقرير اأمريكي: زملاي خليل زاده 
رجل طالبان يف البيت الأبي�ص

عربي ودويل

اإ�شبانيا حتت ال�شغط 
والربتغال تعّول على رونالدو 

الفجر الريا�شي

اخلميس   11  نوفمبر    2021  م -  6 ربيع اآلخر  1443 العدد  13389    
Thursday     11   November   2021   -  Issue No   13389

•• عوا�شم-وكاالت:

البولندي  ال����وزراء  رئي�س  ات��ه��م 
الأربعاء  مورافيت�سكي  ماتيو�س 
دولة  اإره��اب  بيلرو�س مبمار�سة 
يف اأزمة املهاجرين غري امل�سبوقة 
ع��ل��ى ح����دود ب��ول��ن��دا ال��ع�����س��و يف 

الحتاد الأوروبي.
ه������ذا ون���ق���ل���ت وك����ال����ة الإع�������لم 
الرو�سية عن وزارة الدفاع قولها 
ا�سرتاتيجيتن  ق���اذف���ت���ن  اإن 
رو���س��ي��ت��ن ن��ف��ذت��ا ط��ل��ع��ات فوق 
و�سط  الأرب�����ع�����اء،  ب���ي���لرو����س���ي���ا، 
مين�سك  ب���ن  ال���ت���وت���ر  ت�����س��اع��د 
املهاجرين  اأزم���ة  ب�ساأن  ووار���س��و 

على احلدود بينهما.
قاذفتن من  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
قامتا  اإم3  تي.يو22-  ط����راز 
ب����دوري����ات يف امل���ج���ال اجل����وي يف 
اخ���ت���ب���ار ن���ظ���ام ال����دف����اع اجل����وي 
امل�سرتك بن بيلرو�سيا ورو�سيا. 
من ناحية اأخرى، األقى الكرملن، 
الأرب����ع����اء، ب��ال��ل��وم ع��ل��ى الحت���اد 
الأوروبي يف اأزمة املهاجرين على 
احلدود بن بيلرو�سيا وبولندا، 
التم�سك  يف  تقاع�س  اإن���ه  ق��ائ��ل 

خلنق  وي�سعى  الإن�سانية،  بقيمه 
بيلرو�سيا بخططه لإغلق جزء 

من احلدود.
الكرملن  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اإف�������ادة  ب��ي�����س��ك��وف يف  دم����ي����رتي 
كارثة  اأن  الوا�سح  من  �سحفية: 
�سوء  يف  الأف���ق  يف  تلوح  اإن�سانية 
اإظهار  ع��ن  الأوروب����ي����ن  اإح���ج���ام 

التزامهم بقيمهم الأوروبية.
وو����س���ف ت��ع��ل��ي��ق رئ��ي�����س ال�����وزراء 
موراو�سكي،  م��ات��ي��وز  ال��ب��ول��ن��دي 
م�سوؤول  غ���ري  ب���اأن���ه  ال���ث���لث���اء، 
وغ��ري مقبول مت��ام��ا، ال��ذي قال 
املدبر  العقل  اإن مو�سكو هي  فيه 

للأزمة.
حليف  اأق���������وى  ه�����ي  وم���و����س���ك���و 

دعمها  و����س���اع���د  ل���ب���ي���لرو����س���ي���ا، 
لوكا�سينكو  األ��ك�����س��ن��در  للرئي�س 
الحتجاجات  م��ن  ال��ن��ج��اة  ع��ل��ى 
احل����ا�����س����دة ����س���د ح���ك���م���ه ال���ع���ام 
متنازع  ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  امل��ا���س��ي 
واعتربت  ه����ذا  ن��ت��ائ��ج��ه��ا.  ع��ل��ى 
ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سة 
با�سليه  مي�سيل  الإن�سان  حلقوق 

املهاجرين  اأزم������ة  اأن  الأرب����ع����اء 
بن  احل���دود  على  امل�سبوقة  غ��ري 
مقبولة،  وبيلرو�س غري  بولندا 
يق�سي  األ  ���س��رورة  على  م��وؤك��دة 
عالقن  اأخ����رى  ليلة  ال��لج��ئ��ون 

بن البلدين.
اأطالب  ب��ي��ان  يف  با�سليه  وق��ال��ت 
ب��ات��خ��اذ خطوات  امل��ع��ن��ي��ة  ال����دول 
فورية لوقف الت�سعيد وحل هذا 

الو�سع غري املقبول.
واو�سحت با�سليه اأنه لأمر مريع 
ك���ب���رية من  اأع�������داد  ت���ت���واج���د  اأن 
املهاجرين واللجئن ل يزالون 
م���رتوك���ن يف و����س���ع ي��ائ�����س مع 
درجات حرارة تقارب ال�سفر على 

احلدود بن بيلرو�س وبولندا.
اأ�سابيع  منذ  الأوروب���ي���ون  ويتهم 
األك�سندر  البيلرو�سي  الرئي�س 
التوتر  ب���ت���اأج���ي���ج  ل���وك���ا����س���ن���ك���و 
م����ن خ�����لل اإ������س�����دار ت���اأ����س���ريات 
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن واإح�������س���اره���م اإىل 
للعقوبات  ان���ت���ق���ام���ا  احل���������دود 
الأوروب�����ي�����ة ال���ت���ي ف��ر���س��ت على 
معار�سة  ح���رك���ة  ل��ق��م��ع��ه  ب���ل���ده 
ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة يف 

.2020

•• بروك�شل-رويرتز:

 اأفادت مقتطفات من م�سودة اطلعت عليها رويرتز اأن من املقرر اأن يحذر م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية يف 
الحتاد الأوروبي جوزيب بوريل الحتاد بخ�سو�س �سرورة املوافقة على عقيدة طموحة كاأ�سا�س للعمل 

الع�سكري امل�سرتك يف اخلارج، ت�سمل قوة حل اأزمات ميكن ن�سرها.
و�سيقدم بوريل لزملئه املفو�سن الأوروبين امل�سودة الأوىل لهذه البو�سلة الإ�سرتاتيجية التي تعترب 
اأقرب �سيء ميكن اأن ميتلكه الحتاد الأوروبي لعقيدة ع�سكرية، كما اأنها ت�سبه املفهوم ال�سرتاتيجي حللف 

�سمال الأطل�سي الذي يحدد اأهداف احللف.
ووفقا مل�سودة متهيدية، �سيقول م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية بالحتاد الأوروبي اأوروبا يف خطر.

و�سي�سدد على اأن حلف �سمال الأطل�سي الذي تقوده الوليات املتحدة يبقى م�سوؤول ب�سكل اأ�سا�سي عن الدفاع 
امل�سرتك عن اأوروبا.

ورغم اأن لدى الدول الأوروبية جنودا مدربن تدريبا عاليا وقوات اإلكرتونية وبحرية وجوية، 
وامل�ساعدة  للتدريب  الأوروب��ي  27 جي�سا، ومهام الحت��اد  للموارد عرب  ازدواج  فاإنه يحدث 

متوا�سعة يف احلجم.
متلكها  التي  وال�سيطرة  والقيادية  اللوج�ستية  ال��ق��درات  الأع�����س��اء  ال���دول  ينق�س  كما 

الوليات املتحدة، كذلك ل ميكنها جماراتها يف جمع املعلومات ال�ستخباراتية.
املفككة  ال��دول  اإىل  ي�سريون  دبلوما�سين  لكن  �سريا،  املنف�سل  التهديد  تقييم  ويعترب 
على حدود اأوروبا كمناطق يحتاج الحتاد الأوروب��ي اإىل اإر�سال قوات حفظ �سلم لها 

اأو اإجلء مواطنن.
الق�سية يوم الثنن بهدف  الأوروب��ي  و�سيبحث وزراء اخلارجية والدفاع يف الحتاد 

التفاق على وثيقة �سيا�سية نهائية يف مار�س اآذار.
ويرى الحتاد الأوروبي اأنه ميكن اأن يكون حليفا اأكرث فائدة للوليات املتحدة اإذا طور 

قدرات ع�سكرية قائمة بذاتها.

اأوروبا يف خطر.. بوريل يقرتح عقيدة ع�سكرية لالحتاد الأوروبي 

�أمامها فر�سة لتغت�سل مبياه نهر �ل�سني
الوليات املتحدة: تدحرج 

كمال هاري�س، اأيقونة التنوع
•• الفجر –خرية ال�شيباين

حما�س البدايات الذي اأثارته نائب الرئي�س اأف�سح املجال خليبة الأمل. ولعلرّ 
قدومها اإىل باري�س، يف الفرتة من 9 اإىل 12 نوفمرب اجلاري، ميكن اأن ي�سمح 
لها با�ستعادة األقها واإ�سكات النقاد..لكن، من هي كامال هاري�س احلقيقية؟ ل 
�سك اأنها �سخ�س ينخره �سراع داخلي. كل �سباح، تبداأ نائب رئي�س الوليات 
املتحدة يومها وهي تعلم اأنها ميكن اأن تنهيه يف املكتب البي�ساوي اإذا حدث اأي 

مكروه لبايدن، اأكرب رئي�س �سنرّا يف التاريخ الأمريكي.  )التفا�سيل �س15(

موظفو الأمم املتحدة باإثيوبيا 
يف ماأزق و�سط ت�ساعد الأزمة

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

اطلعت  اأنها  روي��رتز  وكالة  ذك��رت 
على ر�سالة بريد اإلكرتوين خا�سة 
بالأمم املتحدة، الأربعاء، تظهر اأن 
اأكرث  اعتقلت  الإثيوبية  ال�سلطات 
ل�سالح  يعملون  �سائقا   70 م��ن 

املنظمة.
ال�سائقن  ان���ت���م���اء  ي��ت�����س��ح  ومل 

العرقي على الفور.
الإن�سان  حقوق  مفو�سية  وك��ان��ت 
الإثيوبية قالت، الأحد، اإنها تلقت 
العديد من التقارير ب�ساأن القب�س 
ع��ل��ى امل��ن��ت��م��ن ل��ع��رق ت��ي��غ��راي يف 

العا�سمة.
املتحدث  تولو  ليجي�سي  ي��رد  ومل 
ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة الإث���ي���وب���ي���ة ول 
دي��ن��ام ف��ت��ي امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة 
طلبات  ع����ل����ى  ب����ع����د  اخل�����ارج�����ي�����ة 

للتعقيب.
اأعلنت،  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك���ان���ت 
الثلثاء، عن اعتقال 16 �سخ�سا 
على الأقل من موظفيها املحلين 
يف العا�سمة الإثيوبية اأدي�س اأبابا.

احلكومة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
الإثيوبية اإنهم اعتقلوا مل�ساركتهم 
الإره��اب، تبعا حلالة الطوارئ  يف 
اجل��دي��دة م��ع ت�ساعد احل���رب يف 

البلد.

تهريب  يك�سف  دويل  تــقــريــر 
اإيران اأ�سلحة لل�سومال عرب اليمن

•• عوا�شم-وكاالت:

ملكافحة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ب���ادرة  ق��ال��ت 
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
قدمتها  اأ���س��ل��ح��ة  اإن  ال��وط��ن��ي��ة، 
اإي������ران حل��ل��ف��ائ��ه��ا احل��وث��ي��ن يف 
اليمن يجري تهريبها عرب خليج 
عدن اإىل ال�سومال، حيث يحارب 
مقاتلو حركة ال�سباب املرتبطون 
بتنظيم القاعدة حكومة �سعيفة 

ومنق�سمة.
واأ���س��اف��ت امل���ب���ادرة وه���ي منظمة 
اأن  ج����ن����ي����ف،  م����ق����ره����ا  ب���ح���ث���ي���ة 
من  بيانات  اإىل  ا�ستند  تقريرها 
�سلح  ق��ط��ع��ة   400 م���ن  اأك�����رث 
موقعا   13 يف  ت��وث��ي��ق��ه��ا  ج����رى 
ب���اأن���ح���اء ال�����س��وم��ال ع��ل��ى مدى 
ثمانية اأ�سهر وخمزونات من 13 

قاربا اعرت�ستها �سفن ع�سكرية.
وهذه اأول درا�سة من نوعها ُتعلن 
من  الأ�سلحة  تهريب  حجم  ع��ن 
ال��ي��م��ن اإىل ال���دول���ة ال��واق��ع��ة يف 

القرن الإفريقي.

�لدولة تتقدم بطلب ال�ست�سافة موؤمتر COP28 يف 2023
حممد بن را�سد وحممد بن زايد: الإمارات �ستكون 
جاهزة لأكرب موؤمتر عاملي حول ق�سايا املناخ والبيئة

•• دبي-اأبوظبي-الفجر:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
دبي رعاه اهلل قدرة دولة المارات العربية املتحدة 
 2023 يف   COP28 م���وؤمت���ر  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
يف  ال�سخ�سي  �سموه  ح�ساب  على  تغريدة  يف  وق��ال 
)تويرت(: دولة الإمارات تقدمت بطلب ل�ست�سافة 
موؤمتر  اأك����رب   ..2023 يف   COP28 م���وؤمت���ر 
عاملي لروؤ�ساء الدول وحكوماتها حول ق�سايا املناخ 
ونتطلع  ال���دول  م��ن  الكثري  طلبنا  اأي���دت  والبيئة، 
اليومن  امل�ست�سيفة خلل  الدولة  اختيار  لإعلن 
القادمن .. الإمارات �ستكون جاهزة للحدث العاملي 

حال فوزها بال�ست�سافة.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  جانبه  م��ن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د 
ع��ل��ى ح�ساب  ت��غ��ري��دة  يف  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

�سموه ال�سخ�سي يف )تويرت(:
الدولة  اخ��ت��ي��ار  �سيتم  ال��ق��ادم��ن  ال��ي��وم��ن  خ���لل 
عام  يف   COP28 امل����ن����اخ  مل����وؤمت����ر  امل�����س��ت�����س��ي��ف��ة 
بلد الفر�س والتعاون والعمل  الإمارات   ..2023
الإيجابي، ونحن جاهزون ل�ست�سافة اأكرب موؤمتر 
وجتمع دويل لإيجاد حلول للتحديات املناخية التي 

يواجهها كوكب الأر�س.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد و�سعود بن �سقر وال�سيوخ ي�سهدون زفــاف حمدان بن حممد بن زايد و150 عري�ســا من اأبنـاء الوطن 
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»�أفر�ح �خلم�سني« يف مو�قع خمتلفة من �إمار�ت �لدولة

حممد بن را�سد وحممد بن زايد و�سعود بن �سقر وال�سيوخ 
ي�سهدون زفاف حمدان بن حممد بن زايد و150 عري�سا من اأبناء الوطن 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
ال��وزراء حاكم دبي )رع��اه اهلل( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  رئي�س جمل�س 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة - يف مواقع خمتلفة من اإمارات الدولة وعرب دائرة تلفزيونية- 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  زف���اف  مبنا�سبة  اأقيمت  ال��ت��ي  اجلماعية  الأع��را���س 
حممد بن زايد اآل نهيان على كرمية ال�سيخ خليفة بن حمدان بن حممد اآل 
نهيان )ال�سيخة فاخرة(.. بجانب زفاف 150 عري�سا من اأبناء الوطن وذلك 
بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع وتزامناً مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 

اخلم�سن للدولة )اليوبيل الذهبي للحتاد(.
اإمارات  وبقية  اأبوظبي  يف  اخلم�سن(  )اأف���راح  اجلماعية  الأع��را���س  �سهد  كما 
الدولة كل من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

ال�سيخ  نهيان و�سمو  اآل  زاي��د  زاي��د بن حممد بن  ال�سيخ  اأبوظبي و�سمو  عهد 
اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س  للمعرفة و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 

دبي الريا�سي بجانب عدد من ال�سيوخ والوزراء وامل�سوؤولن.
حياة  لهم  متمنن  املنا�سبة  بهذه  وذويهم  وعائلتهم  العر�سان  �سموهم  وهناأ 

�سعيدة وهانئة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تهاين  العر�سان  اإىل  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  نقل  كما 
ال��دول��ة )ح��ف��ظ��ه اهلل( ومت��ن��ي��ات��ه لأبنائه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
املواطنن ال�سعادة والتوفيق يف بناء اأ�سر متما�سكة قائمة على املودة والرحمة 
الأ�سرية  ال��رواب��ط  توثيق  اأه��م��ي��ة  على  ال��ع��ر���س��ان  �سموهم  وح��ث  وال��ت��ف��اه��م. 
للأ�سرة  ملا  الأ�سيلة  الإماراتية  والقيم  العادات  على  واملحافظة  والجتماعية 
اأن  �سموهم  واأك��د  ومتا�سكه.  اأرك��ان��ه  وتر�سيخ  املجتمع  بناء  يف  رئي�س  دور  من 
ومتما�سكة  م�ستقرة  اأ�سر  لبناء  ال�سباب  ت�سجيع  على  حري�سة  الدولة  قيادة 
اإىل  م�سريين  لهم..  ال�سعادة  اأ�سباب  وك��ل  الكرمي  العي�س  متطلبات  وتوفري 
مبادرة  ال��دول��ة  الأع��را���س اجلماعية يف خمتلف مناطق  ه��ذه  اإق��ام��ة مثل  اأن 

جمل�س الوزراء وزير املالية و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة و�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآل نهيان ممثل احلاكم  ال�سيخ طحنون بن حممد  يف منطقة الظفرة و�سمو 
يف منطقة العن و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ �سعيد 
بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 
والإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن 
الوطني و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  و�سمو  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي��ر 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو  الهمم  العليا لأ�سحاب  زايد  اإدارة موؤ�س�سة 
خالد  ال�سيخ  و�سمو  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
اأبوظبي  رئي�س مكتب  التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�سو  اآل  زاي��د  بن حممد بن 
اآل نهيان رئي�س ديوان ويل  التنفيذي و�سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد 

اإطار الهتمام والدعم اللذين توليهما القيادة ل�سباب الوطن  طيبة تاأتي يف 
وتكوين الأ�سرة الإماراتية امل�ستقرة التي توؤ�س�س ملجتمع قوي البنيان حمافظ 
على قيمه الأ�سيلة وتقاليده. من جانبهم اأعرب العر�سان عن بالغ �سعادتهم 
وتقديرهم مل�ساركة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ حفل زفافهم والذي يعرب عن نهج 
وم�ساركتهم  الوطن  اأبناء  مع  التوا�سل  على  وحر�سها  الأ�سيل  الدولة  قيادة 

اأفراحهم ومنا�سباتهم الجتماعية �سرياً على خطى القادة املوؤ�س�سن.
والأهازيج  واللوحات  الإماراتية  ال�سعبية  الفنون  من  عرو�س  احلفل  وتخلل 
الإج����راءات  اإط���ار  ب��ع��د( يف  العر�س اجلماعي )ع��ن  وي��اأت��ي تنظيم  ال��رتاث��ي��ة. 
الحرتازية الهادفة اإىل مكافحة جائحة )كوفيد19-(، للو�سول اإىل مرحلة 
اإم��ارات الدولة مع  التعايف. وقد مت ربط مواقع احتفال العر�سان يف خمتلف 
اإمارة   : التالية  املواقع  �سملت  نقل مبا�سرة( حيث  )دائ��رة  بع�سها من خلل 
اأبوظبي يف ق�سر احل�سن، واإم��ارة دبي يف منطقة ال�سندغة الرتاثية، واإمارة 
ال�سارقة يف منطقة قلب ال�سارقة، واإمارة عجمان يف متحف عجمان، واإمارة اأم 
القيوين يف ح�سن فلج املعل، واإمارة راأ�س اخليمة يف جمل�س البيت املتوحد يف 

اجلزيرة احلمرا، واإمارة الفجرية يف قرية الرتاث.
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•• دبي-وام:

يف  امل��ت��درب��ن  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  ات�سالت" ب��ت��خ��ري��ج  "اأكادميية  اح��ت��ف��ل��ت 
برناجمها التدريبي �سمارت اآي "SmartEye" للحلول والتقنيات الرقمية 
املتطورة والأمن الإلكرتوين بالتعاون مع "مكتب نائب رئي�س ال�س�رطة والأمن 

العام يف دبي" و"جمعية الإمارات لرعاية املوهوبن".
خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  مب�ساركة  افرتا�سي  حفل  خ��لل  التخريج  مت 
اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  دبي  العام يف  والأم��ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  متيم 
الإمارات لرعاية املوهوبن و�سعادة عبد اهلل ها�سم بني حماد الرئي�س التنفيذي 
ل�  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ق��اي��دي  ع��ل��ي  القاب�سة" وال��دك��ت��ور  ل��ل��خ��دم��ات  ل�"ات�سالت 
اإبراهيم الأحمد النائب الأول للرئي�س  "اأكادميية ات�سالت" و�سعادة عبد اهلل 

لقطاع املوؤ�س�سات احلكومية يف "ات�سالت" ونخبة من امل�سوؤولن مب�ساركة 10 
من اخلريجن الذين ينتمون جلهات حكومية خمتلفة. وقال معايل الفريق 
�ساحي خلفان متيم " ي�سعدنا اأن ن�سهد تخريج الدفعة الثانية من الربنامج 
ات�سالت‘  ’اأكادميية  م��ع  بالتعاون   ‘SmartEye’ اآي  �سمارت  التدريبي 
ان�سجاما  امل��رج��وة  ل���لأه���داف  م��وا���س��ل��ة جن��اح��ه وحتقيقه  ال��ربن��ام��ج  ل��ي��وؤك��د 
التقنيات  ومواكبة  الرقمي  التحول  متكن  يف  الر�سيدة  القيادة  اأه���داف  م��ع 
لتطوير  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف  ال��ع��م��ل.  ل�����س��وق  امل��ت��غ��رية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  امل�ستقبلية 
املوهوبن الإماراتين ويرتكز على اأحدث احللول والتقنيات الرقمية املتطورة 
لبناء قادة امل�ستقبل وا�ستكمال ريادة الدولة على ال�سعيد الرقمي يف املنطقة". 
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل ها�سم بني حماد " نعتز بتخريج الدفعة الثانية 
من الربنامج التدريبي �سمارت اآي ’SmartEye‘ الذي نهدف من خلله 

للم�ساهمة الفعالة يف متكن الكفاءات الوطنية باأحدث املعارف والتقنيات التي 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  العمل  من  متكنهم 
ويعتمد  وعامليا.  اإقليميا  املرموقة  ومكانتها  ال��ري��ادي  دوره��ا  وتعزيز  املتحدة 
الربنامج على اخلربة الوا�سعة ل�’اأكادميية ات�سالت‘ من خلل اأحدث املناهج 
’ات�سالت‘ على  املبتكرة والو�سائل التعليمية احلديثة مبا ين�سجم مع حر�س 
دعم املواهب الوطنية وتاأمن م�ساركتها املتوا�سلة يف م�سرية التحول الرقمي 
التي  امل��ب��ادرة مع ح��زم م�ساريع اخلم�سن  ه��ذه  " تتما�سى  واأ���س��اف  بالدولة". 
الإماراتية  للكوادر  ناف�س  برنامج  وخا�سة  موؤخرا  الم��ارات  حكومة  اأطلقتها 
جيل  وبناء  املواطنن  لدى  التناف�سية  الكفاءة  ورف��ع  تطوير  اإىل  ي�سعى  ال��ذي 
�سعادة  قال  العالية". من جانبه  التناف�سية  ذات  املوهوبة  الكفاءات  جديد من 
اللواء وليد املناعي مدير الإدارة العامة للتطوير والبتكار املحلي والحتادي 

التعاون  ه��ذا  " يعك�س  دب���ي..  يف  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  مبكتب 
املتوا�سل بن ات�سالت و�سرطة دبي من مدى اأهمية توحيد اجلهود يف خمتلف 
اأ�س�س  عرب  الدولة  اأبناء  من  امل�ستقبل  اأجيال  يف  لل�ستثمار  �سعيا  القطاعات 
تعليمية مبتكرة ت�ساهم يف تطوير معارفهم وتزودهم باأحدث العلوم واخلربات 
الإلكرتوين". وق��ال عبد اهلل  املتطورة والأم��ن  الرقمية  التقنيات  يف جم��الت 
 " "ات�سالت"..  املوؤ�س�سات احلكومية يف  الأحمد النائب الأول للرئي�س لقطاع 
حتر�س ’ات�سالت‘ على امل�ساهمة ب�سكل دائم يف تطوير الكوادر الإماراتية لتكون 
على اأهبة ال�ستعداد ملواجهة املتطلبات املتغرية لأ�سواق العمل مبا ين�سجم مع 
ا�سرتاتيجيتها املتمثلة يف ’قيادة امل�ستقبل الرقمي لتمكن املجتمعات‘. ونثمن 
دور معايل الفريق �ساحي خلفان متيم يف دعم اأبناء الدولة وم�ساعدتهم على 

تكوين املهارات املطلوبة خلل مرحلة التحول الرقمي".

تخريج الدفعة الثانية من برنامج اأكادميية ات�سالت التدريبي للحلول والتقنيات الرقمية

حممد بن زايد : ح�سول العا�سمة على لقب مدينة الدراجات الهوائية تقدير عاملي جديد ي�ساف اإىل اإجنازات الإمارات
•• اأبوظبي -وام: 

قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
لقب  على  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  ح�سول  اإن  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
"مدينة الدراجات الهوائية" يعد تقديراً عاملياً جديدا ي�ساف اإىل اإجنازات 
بهذا  �سعادته  عن  امل��ج��الت.. معرباً  الريا�سية ويف خمتلف  الإم���ارات  دول��ة 

الإجناز . واأ�ساف �سموه - بهذه املنا�سبة - اأن اإحدى اأولوياتنا املهمة ، تعزيز 
التحتية  والبنية  والبيئة  الظروف  الريا�سة يف جمتمعنا من خلل توفري 
يومياً لدى  التي ت�ساعد على ممار�ستها ب�سهولة واآمان حتى ت�سبح روتيناً 

كل فرد من اأفراد املجتمع.
اآل نهيان رئي�س جمل�س  وهناأ �سموه - بح�سور �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية رئي�س 

جمل�س اأبوظبي الريا�سي و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
املجتمع ع�سو  تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي  الدكتور مغري خمي�س  ومعايل 
التنفيذي لإمارة  املجل�س  اأمن عام  التنفيذي و�سعادة �سيف غبا�س  املجل�س 
اأبوظبي - القائمن على هذا الإجناز وجميع حمبي ريا�سة ركوب الدراجات 
الهوائية يف الدولة .. وال��ذي ي�سهم يف تعزيز مكانة دولة الإم��ارات يف هذه 

الريا�سة وخمتلف اأنواع الريا�سات.
يذكر اأن اأبوظبي تعد املدينة ال� 20 التي جاءت �سمن اأبرز الوجهات العاملية 
يف ريا�سة الدراجات الهوائية احلا�سلة على هذا اللقب العاملي .. فيما ياأتي 
اأبوظبي هذا اللقب .. تاأكيدا على  منح الحتاد الدويل للدراجات الهوائية 
اإتاحة فر�س ممار�سة هذه  التزامها طويل الأجل با�سرتاتيجية الحتاد يف 

الريا�سية للجميع وتقديراً لدورها يف هذا املجال.

الإمارات تر�سل اإمدادات طبية عاجلة اإىل �سرياليون
•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإمارات طائرة حتمل 
على متنها 16 طناً من الإمدادات 
جمهورية  اإىل  ال��ع��اج��ل��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
حدة  م��ن  للتخفيف  ���س��ريال��ي��ون، 
التي  الإن�سانية  الكارثة  تداعيات 
فريتاون،  العا�سمة  لها  تعر�ست 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ان��ف��ج��ار يف حمطة 
وق����ود، وال����ذي اأ���س��ف��ر ع��ن �سقوط 
ع�سرات القتلى والإ�سابات بحروق 

ال����ق����ي����ام ب�����دوره�����ا يف م���ث���ل ه���ذه 
الظروف ال�ستثنائية.

وت�سعى دول��ة الإم����ارات دائ��م��ا اإىل 
ال�سقيقة  ل���ل���دول  ال���ع���ون  ي���د  م���د 
الظروف  هذه  مثل  يف  وال�سديقة 
والتعاون  الت�سامن  تتطلب  والتي 
يعك�س  امل�ستويات، حيث  كافة  على 
هذا الدعم اجلهود املتوا�سلة التي 
تقوم بها دول��ة الإم��ارات يف توفري 
للتخفيف  الأ�سا�سية  الحتياجات 
عن كاهل املت�سررين ب�سبب الآثار 

الن�ساء  م����ن  اأغ���ل���ب���ه���م  �����س����دي����دة، 
والأطفال.

واأع���رب���ت دول����ة الإم�������ارات يف هذا 
حكومة  مع  ت�سامنها  عن  ال�سدد 
و���س��ع��ب ���س��ريال��ي��ون ال�����س��دي��ق يف 
هذه الظروف ال�ستثنائية، موؤكدة 
تعزيز  يف  امل�ساهمة  على  حر�سها 
العا�سمة  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ق����درة 
الرعاية  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ف���ري���ت���اون 
للم�سابن،  ال�����لزم�����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
وم�����س��اع��دة الأط���ق���م ال��ط��ب��ي��ة على 

ال�سلبية التي تخلفها الكوارث.
دول����ة  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  وجت������در 
مليون   143 ق���دم���ت  الإم��������ارات 
وامل�ساريع  اجل��ه��ود  ل��دع��م  دره����م، 
واخلريية  والإن�����س��ان��ي��ة  التنموية 
اأ�سا�سية  قطاعات   9 م��ن  اأك���رث  يف 
ي��اأت��ي يف مقدمتها  ���س��ريال��ي��ون،  يف 
اإن�ساء  مت  ح��ي��ث  ال�����س��ح��ة،  ق��ط��اع 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  م�ست�سفى 
امل����ي����داين يف ب������ورت ل���وك���و ال����ذي 
لعلج  �سرير   100 على  يحتوي 

يف  كوفيد19-  بجائحة  امل�سابن 
�سرياليون، جمهزا بجميع املعدات 
 7 واإر�سال نحو  الطبية والأدوي��ة، 
الطبية  امل�����س��ت��ل��زم��ات  م���ن  اأط���ن���ان 
ال��ع��اج��ل��ة مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة. كما 
الكهرباء  ���س��ب��ك��ة  ب��ت��ع��زي��ز  ق���ام���ت 
يف  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ال��ع��ا���س��م��ة ف���ري���ت���اون، ف�����س��ل عن 
العملية  ل���دع���م  م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف ع������دد م�����ن م���دن 

�سرياليون.

وفد من �سفارة العراق لدى الدولة يطلع على جهود الإمارات يف متكني املراأة
•• اأبوظبي-وام:

ال�سويدي،  ن�����ورة  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث��ت 
الن�سائي  للحتاد  العامة  الأمينة 
العام اأم�س مبقر الحتاد الن�سائي 
العام، مع وفد من �سفارة جمهورية 
العراق لدى الدولة �سم الدكتورة 
الوزير  عبداحل�سن  ها�سم  اأروى 
�سو�سن  وامل�������س���ت�������س���ارة  امل���ف���و����س، 
اإب��راه��ي��م م�����س��وؤول��ة الق�سم  م��وف��ق 
علقات  ت��ع��زي��ز  �سبل  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
ملف  يخدم  مبا  الثنائية  التعاون 

دعم ومتكن املراأة.
ال�سويدي،  ن���ورة  ���س��ع��ادة  ورح��ب��ت 
ب���ال���وف���د م���ع���رب���ة ع����ن اع���ت���زازه���ا 
ومتنياتها  ال���ك���رمي���ة  ب����ال����زي����ارة 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، ولعل 
من �سمنها اإطلق ال�سرتاتيجية 
الوطنية لتمكن وريادة املراأة عام 
-2015 حتديثها  ومت   2002
توفر  على  عملت  التي   ،2021
للموؤ�س�سات  م��رج��ع��ي  ع��م��ل  اإط����ار 
واملحلية  الحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
وم����وؤ�����س���������س����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
اإط������لق  وال����ق����ط����اع اخل�����ا������س يف 

املبادرات الداعمة للمراأة.
الحتاد  جهود  على  الوفد  واطلع 
ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام ب��ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم 
اأجندة املراأة وال�سلم والأمن على 
اأ�سفرت  بعدما  ال��ع��امل��ي،  امل�ستوى 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اإط����لق  ع��ن 

الكرمية يف تاأ�سي�س جمعية نه�سة 
املراأة الظبيانية عام 1973، الذي 
ك��ان لها ال���دور ال��ب��ارز يف حماربة 
جهود  توحيد  مت  اأن  اإىل  الأم��ي��ة، 
اجل���م���ع���ي���ات حت����ت نطاق  ج��م��ي��ع 
 1975 ال��ن�����س��ائ��ي ع����ام  الحت������اد 
العام بقيادة �سموها، لدعم م�سرية 
املجالت،  ك��اف��ة  يف  امل�����راأة  مت��ك��ن 
وذل������ك ب��ف�����س��ل دع�����م امل���غ���ف���ور له 
اآل نهيان،  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
"طيب اهلل ثراه"، الذي اآمن بدور 

املراأة املحوري يف املجتمع.
م�ساهمات  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت���ط���رق 
بداية  العام منذ  الن�سائي  الحتاد 
تاأ�سي�سه يف توفري الفر�س املتاحة 
ل���ل���م���راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف ال����دول����ة، 

الإم������ارات يف  ال��ت��ي حققتها دول���ة 
ملف دعم ومتكن امل��راأة يف جميع 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال����ري����ا�����س����ي����ة 
وبالأخ�س يف جمال الف�ساء الذي 
بانطلق  ت��اري��خ��ي  اإجن�����از  ���س��ه��د 
الفعالة  وامل�����س��ارك��ة  الأم���ل  م�سبار 
وال��ذي جتلت  الإم��ارات��ي��ة،  للمراأة 
ال�سيخة  ����س���م���و  ج����ه����ود  خ����لل����ه 
امل�ستمرة  م���ب���ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
على مدار العقود املا�سية بتحقيق 
ابنة الإمارات هذه املكانة امل�سرفة 
والهند�سية  التقنية  امل��ج��الت  يف 
اأثمرت عن دخول  التي  والعلمية، 
ا�سم  يحمل  ال���ذي  الأم����ل  م�سبار 
وت���وق���ي���ع وب�����س��م��ة ���س��م��وه��ا اإىل 

الثاين،  بلدهن  يف  �سعيدة  باإقامة 
التعاون  اآف��اق  بتطوير  وترحيبها 
تنمية  مب�سرية  ال��دف��ع  �سبيل  يف   ،
ومناء املراأة ملراتب متقدمة بكافة 

املجالت والقطاعات.
وت��ع��رف��ت ال���وف���د امل�����س��ي��ف خلل 
التاريخية  الأدوار  ع��ل��ى  ال���زي���ارة 
ال�سيخة  ����س���م���و  ق���دم���ت���ه���ا  ال����ت����ي 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الإحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة،  ل���لأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأ�سرية "اأم الإمارات"، واإجنازات 
���س��م��وه��ا ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، يف جمال 
بالأ�سرة  واله��ت��م��ام  امل���راأة  متكن 
والطفل، لت�ساهم مبادرات �سموها 

حول املراأة والأمن وال�سلم والذي 
"مبادرة  ا���س��م  لح��ق��ا  عليه  اأط��ل��ق 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو 
لتمكن املراأة يف ال�سلم والأمن"، 
اإىل جانب اإطلق اخلطة الوطنية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ال�سادر   1325 ال��ق��رار  لتنفيذ 
للأمم  التابع  الأم���ن  جمل�س  ع��ن 
امل��ت��ح��دة، وم���ن ث��م ت��د���س��ن مركز 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م�����ب�����ارك ل���ل���م���راأة 
مبادرة  �سمن  والأم����ن،  وال�����س��لم 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو 
وكذلك  والأم��ن،  وال�سلم  للمراأة 
اإطلق املوقع الإلكرتوين اخلا�س 

مببادرة �سموها.
النجاحات  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت���ط���رق 

ال�سناعات  مركز  اإن�ساء  من  ابتداأً 
 ،1978 ع����ام  ال���ي���دوي���ة  ل��ل��ح��رف 
الذي يعترب اأول مركز متخ�س�س 
ب��ال��دول��ة يف جم���ال احل��ف��اظ على 
اأكادميية  لإن�ساء  و�سوًل  ال��رتاث، 
لبناء  الإم����ارات����ي����ات،  احل���رف���ي���ات 
الن�سائية  الوطنية  الكوادر  قدرات 
املتخ�س�سة يف ال�سناعات احلرفية 
باحلرف  والرت����ق����اء  وال���رتاث���ي���ة، 
وال�سناعات اليدوية ذات اجلدوى 
عن�سراً  وج��ع��ل��ه��ا  الق���ت�������س���ادي���ة 

اقت�سادياً موؤثراً.
الحت������اد  دور  ا����س���ت���ع���را����س  ومت 
اإجن��ازات��ه يف  واأه��م  العام  الن�سائي 
جمال دعم ومتكن امل��راأة، بف�سل 
دع����م ورع����اي����ة وت���وج���ي���ه���ات �سمو 

كفاءة  بكل  الأحمر  الكوكب  م��دار 
واق���ت���دار. م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب وفد 
���س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق لدى 
مبا  ال�سديد  اأعجابه  عن  ال��دول��ة، 
نوعية  اإجن�����ازات  م��ن  عليه  اط��ل��ع 
حققتها دول��ة الإم���ارات يف جمال 
الفريد  وت����ط����وره  امل�������راأة  مت��ك��ن 
والذي قدم منوذجاً ملهماً واأ�سبح 
عاملياً،  به  يحتذى  ومثاًل  مرجعاً 
ب��ف�����س��ل ال���دع���م ال���لحم���دود من 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
العراق  جمهورية  حر�س  م��وؤك��داً 
العلقات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال����دائ����م 
ال�سقيقن  البلدين  بن  الثنائية 
نحو مزيد من الزده��ار والتطور 

يف جمال دعم ومتكن املراأة.

وزارة ال�سحة تعتمد معايري التتبع العاملية يف جمال املنتجات ال�سحية
•• دبي - وام: 

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  وق���ع���ت 
املنظمة  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
مبعايري  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
����س���ل�������س���ل���ة ال�����ت�����وري�����د اخل���ا����س���ة 
ب��ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة مل��ن��ع دخول 
وزيادة  املزيفة  ال�سحية  املنتجات 
�سلمة املر�سى والمتثال للوائح 
وتعزيز ماأمونية املنتجات الطبية 
وال�سيدلنية حيث توفر معايري 
يف  ومعتمدة  موحدة  اآلية  التتبع 
قطاع الرعاية ال�سحية والأنظمة 
بيانات  �سفافية  ل�سمان  الداعمة 

كل منتج دوائي.
ومبوجب التفاقية توؤكد الوزارة 
التتبع  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
واملنتجات  الأدوي����ة  على  العاملية 

الرائدة عاملياً يف مكافحة  ال��دول 
وعملت  ال�������دوائ�������ي  ال����ت����زي����ي����ف 
الدولية  املنظمات  مع  بالتن�سيق 
الأدوية  وج���ودة  �سلمة  ل�سمان 
اأعلى  ووف��ق  وامل�سدرة  امل�ستوردة 
ال��ع��امل��ي��ة وي���اأت���ي توقيع  امل��ع��اي��ري 
ري��ادة دولة  هذه التفاقية لتعزز 

ال�سيدلنية  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ت��ت��ب��ع 
والطبية من امل�سنع اإىل التوزيع 
- �سي�ساهم يف مواءمة "تطمن" 
لهيئات  ال�����س��ح��ي��ة  ال���ل���وائ���ح  م���ع 
الإع���ت���م���اد ال��دول��ي��ة ح��ي��ث تن�س 
للمعيار  امل��ن�����س��ة  اع���ت���م���اد  ع���ل���ى 
يعزز  م��ا  الأدوي�����ة  لتتبع  ال��ع��امل��ي 
ل�سل�سلة  وامل��وث��وق��ي��ة  ال�����س��لم��ة 
ت�����وري�����د الأدوي�����������ة وي�������س���اه���م يف 
البيني  ال���رب���ط  ق��اب��ل��ي��ة  حت�����س��ن 
ال�سفافية  م�����س��ت��وي��ات  وت���ع���زي���ز 
يف ج��م��ي��ع امل���ن���ت���ج���ات ال���دوائ���ي���ة 
املرتبطة  وامل���واف���ق���ات  وح��رك��ت��ه��ا 
جلميع  ال��ت��وري��د  وم�ستويات  بها 
املعتمدة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ومتكن م�سنعي الأدوية و�سركات 
ال����ت����وزي����ع وم����ق����دم����ي ال���رع���اي���ة 
ال�سحية من اتباع الربوتوكولت 

التتبع  الطبية من خلل من�سة 
الذكية واملبتكرة "تطمن" وذلك 
ال�سريطية  ال��رم��وز  ب��اإ���س��ت��خ��دام 
املت�سل�سلة القيا�سية "GS1" ما 
ي�ساعد على اإجراء م�سح املنتجات 
ال���دوائ���ي���ة ب���ق���ارئ ال���ب���ارك���ود يف 
وامل�ست�سفيات  ال�������س���ي���دل���ي���ات 
وحت��دي��د الأدوي������ة امل��زي��ف��ة حيث 
للجهات  ت��ط��م��ن  م��ن�����س��ة  ت��وف��ر 
املعنية يف �سل�سلة التوريد اإمكانية 
ت��ت��ب��ع ح��رك��ة الأدوي������ة ك��م��ا تتيح 
التحقق  اإمكانية  املجتمع  لأف��راد 
من الأدوي��ة با�ستخدام تطبيقات 

الهواتف الذكية.
اأحمد  ع����ب����داهلل  ����س���ع���ادة  وق�������ال 
امل�����س��اع��د لقطاع  ال��وك��ي��ل  اأه�����ل��ي 
اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة ب��الن��اب��ة يف 
الوزارة اإن دولة الإمارات تعد من 

الإم����ارات يف ه��ذا امل��ج��ال م�سرياً 
اجل�����ودة  اأن���ظ���م���ة  ب���ن���اء  اأن  اإىل 
وال�سحية  العلجية  وال�سلمة 
العاملية  املعايري  وف��ق  وال��دوائ��ي��ة 
الإ�سرتاتيجية  الأه��������داف  م���ن 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ل���وزارة 
ال�سلمة  ت��ع��زي��ز  ي��ع��د  ول���ذل���ك 
الدوائية جزء اأ�سا�سي من اأهداف 
اإىل احلفاظ  التي ت�سعى  ال��وزارة 
بالدولة  امل��ر���س��ى  ���س��لم��ة  ع��ل��ى 

وتعزيز وقاية املجتمع.
العجمي  ع��ل��ي  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
يف  الرقمية  ال�سحة  اإدارة  مدير 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
والذي  التفاقية  ه��ذه  توقيع  اأن 
جاء بالتزامن مع اإطلق املرحلة 
 - "تطمن"  من�سة  م��ن  الأوىل 
اإح��دى م��ب��ادرات ال���وزارة املبتكرة 

احلا�سمة  ال�����س��لم��ة  واإج�������راءات 
ل�سمان ماأمونية الدواء و�سلمة 

املر�سى.
اأ�����س����ار رام�����ي حبال  م���ن ج��ان��ب��ه 
للمنظمة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
�سل�سلة  ملعايري  العاملية  املنظمة 
بالرعاية  اخل���ا����س���ة  ال����ت����وري����د 
ال�سحية اإىل اأهمية هذه اخلطوة 
وزارة  م���ع  ال�������س���راك���ة  ت��ع��زي��ز  يف 
ال�سحة ووقاية املجتمع لتحقيق 
الرعاية  الكامل يف جمال  التتبع 
امل���ذك���رة  اأن  م�����وؤك�����داً  ال�����س��ح��ي��ة 
م�ستويات  ت��ع��زي��ز  يف  ���س��ت�����س��اه��م 
واملوثوقية  وال�����س��لم��ة  الأم������ن 
اخلا�سة  ال����ت����وري����د  ل�����س��ل�����س��ل��ة 
من  واحل���د  ال��دوائ��ي��ة  باملنتجات 
املطابقة  امل��زي��ف��ة وغ���ري  الأدوي�����ة 

للموا�سفات.

اقت�سادية راأ�س اخليمة تعزز مهارات 
فنون �سناعة املحتوى الإعالمي

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

مهارات  �سقل  اإط���ار  يف 
وتزويدهم  امل���وظ���ف���ن 
القيا�س  ب���اأ����س���ا����س���ي���ات 
احلديثة  وال���ت���ح���ل���ي���ل 
املحتوى  ����س���ن���اع���ة  يف 
دائرة  نظمت  ال��رق��م��ي، 
الإقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ور�سة  اخليمة  راأ����س  يف 

موظفي  م�ستهدفًة  والقيا�س،  بالتحليل  والتفاعل  املحتوى  �سناعة  اأ�سرار 
العيان،  عبيد  عائ�سة  واأك���دت  اخليمة.  راأ����س  اإم���ارة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
مدير مكتب الت�سال املوؤ�س�سي باأن تنظيم هذه الور�سة جاء �سمن �سل�سلة 
ا�ستخدام  وكيفية  املوؤ�س�سية،  ال�سمعة  تعزيز  خطة  يف  املقررة  الور�س  من 
و�سائل التوا�سل الجتماعي واأدوات القيا�س والتحليل بها يف بناء ال�سمعة 
املوؤ�س�سية. واأكدت العيان على اأهمية تعزيز املهارات والتطور امل�ستمر ملواكبة 
العامل الرقمي، و�سمان ال�ستفادة الق�سوى من خلل معرفة احتياجات 
التوا�سل  و�سائل  ع��رب  والتفاعل  والقيا�س  التحليل  اأدوات  ع��رب  املتعامل 

الجتماعي با�ستخدام اأحدث املهارات والتقنيات الرقمية. 
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اأخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة تو�سح عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة 

اخلا�سة مبرافق املياه والكهرباء اإذا ترتب على ذلك تعطيل املرفق
•• اأبوظبي-وام: 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  ح�ساباتها  على  ام�س  ن�سرتها  تغريدة  خلل  من  للدولة  العامة  النيابة  اأو�سحت 
عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة اخلا�سة مبرافق املياه والكهرباء اإذا ترتب على ذلك تعطيل املرفق. واأ�سارت النيابة 
العامة اإىل اأنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الحتادي ، يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على ع�سر �سنوات 
كل من اأحدث عمداً ك�سراً اأو اإتلفاً اأو نحو ذلك يف الآلت اأو الأنابيب اأو الأجهزة اخلا�سة مبرفق املياه اأو الكهرباء 

اأو الغاز اأو البرتول، اأو غريها من املرافق العامة اإذا كان من �ساأن ذلك تعطيل املرفق.
وياأتي ن�سر هذه املعلومات يف اإطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بن اأفراد املجتمع، 

ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر ثقافة القانون كاأ�سلوب حياة.

ال�سحة جتري 278،127 فح�سا ك�سفت عن 75 اإ�سابة و99 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة
••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر 
وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطن لهم وعزلهم .. اأعلنت الوزارة عن 
اإجراء 278،127 فح�سا جديدا خلل ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل 
واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات 
خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة   75 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على 
وجميعها حالت م�ستقرة وتخ�سع للرعاية ال�سحية اللزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 740،647 
اأي حالة وفاة خلل الأربع والع�سرين �ساعة املا�سية،  حالة.    واأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،142 حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 99 حالة جديدة مل�سابن بفريو�س 
منذ  اللزمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأعرا�س  من  التام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد  كورونا 

دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 735،173 حالة.

م�سوؤولون دوليون ي�سيدون بجهود الإمارات يف جمال التغيري املناخي 

 : COP26 يف كلمة �لدولة خالل موؤمتر �الأطر�ف

الإمارات تدعو اإىل العمل املناخي ال�سامل كفر�سة للنمو القت�سادي 

•• غال�شكو-وام:

الإم���ارات على حماية  دول��ة  عملت 
اإطار  ويف   ، تاأ�سي�سها  منذ  البيئة 
العقود  خ��لل  حر�ست  النهج  ه��ذا 
امل�ساركة  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة  ال��ث��لث��ة 
يف ج��ه��ود م��واج��ه��ة حت���دي التغري 
امل��ن��اخ��ي ح��ت��ى ب��ات��ت ب��ف�����س��ل روؤى 
الر�سيدة  ق���ي���ادت���ه���ا  وت���وج���ي���ه���ات 
منوذجاً رائداً عاملياً عرب ما اتخذته 
م��ن خ��ط��وات ج���ادة يف ال��ع��دي��د من 
القطاعات وتبنيها ملبادرات وحلول 
جميعاً  ع���ربه���ا  ت�����س��ع��ى  اب���ت���ك���اري���ة 
اأف�سل  م�ستقبل  اإيجاد  �سمان  اإىل 

للأجيال احلالية واملقبلة.
ال�����دورة اجلديدة  اأع���م���ال  وخ����لل 
يف  الأط����������راف  دول  م����وؤمت����ر  م����ن 
املتحدة  التفاقية الإطارية للأمم 
ب�ساأن املناخ "كوب 26" واملنعقد يف 
اأعرب  املتحدة..  باململكة  غل�سكو 
ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ن ال��دول��ي��ن يف 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح��ات خ��ا���س��ة 
تقديرهم  ع���ن  وام"   " الإم��������ارات 
جل��ه��ود الإم����ارات يف جم��ال العمل 

الإمارات  ا�ست�سافة  طلب  دعم  اإىل 
لفتا   ..  "COP28" للموؤمتر 
دعمها  اأع��ل��ن��ت  الإم�������ارات  اأن  اإىل 
للموؤمتر  م�����س��ر  ا���س��ت�����س��اف��ة  مل��ل��ف 
قوة  ي��ع��ك�����س  وه������ذا   COP27
البلدين  ت���رب���ط  ال���ت���ي  ال���ع���لق���ات 
يف  احل��دث��ن  ه���ذا  تنظيم  ويعك�س 
وا�سحة  ر���س��ال��ة  متتالين  ع��ام��ن 
اأهداف البلدين يف جمال  لتحقيق 
اأن  اإىل  امل��ن��اخ��ي.. م�����س��ريا  ال��ت��غ��ري 
الإمارات رائدة يف جمال ال�ستدامة 
�سديقة  مدينة  اإق��ام��ة  تبنت  حيث 
التي  م�����س��در  م��دي��ن��ة  وه���ي  للبيئة 
الطاقة  اأن��واع  كافة  فيها  ت�ستخدم 
املتجددة. من جهته قال حممد بن 
يحيا الكاتب العام يف قطاع التنمية 
امل�ستدامة يف وزارة الإنتقال الطاقي 
باململكة  امل�������س���ت���دام���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
املغربية : " اإن دولة الإمارات رائدة 
ونحن  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف 
بالعمل  �سعداء  املغربية  اململكة  يف 
التغيري  جم��ال  يف  جنب  اإىل  جنبا 
املناخي ولدينا اآفاق واعدة للتعاون 
الإم����ارات لل�ستفاد من  دول���ة  م��ع 

ال�سناعات  دعم  اإىل  تهدف  �ساملة 
امل���ح���ل���ي���ة م��ن��خ��ف�����س��ة ال����ك����رب����ون، 
واإع���لن زي���ادة ه��دف زراع���ة غابات 
�سجرة  م��ل��ي��ون   100 اإىل  ال���ق���رم 
الكثري  وغ��ريه��ا   ،2030 ب��ح��ل��ول 
م���ن امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت��ع��م��ل عليها 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
القطاع  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  وامل��ح��ل��ي��ة 
ريت�سيل  م��ع��ايل  وق��ال��ت  اخل���ا����س. 
جمهورية  خارجية  وزي��رة  اأوم��ام��و 
" اأب����ارك ل��دول��ة الإم����ارات  كينيا : 
على هذه الإجن��ازات ومنها اإطلق 
م���ب���ادرة الب��ت��ك��ار ال���زراع���ي خلل 

املا�سية،  العقود  املناخي على مدار 
م�سيدين باإعلنها التاأييد والتعهد 
ال��ت��ي مت  بالعديد م��ن الل��ت��زام��ات 
الإعلن عنها خلل املوؤمتر ومنها 
الطبيعة"،  جت���اه  ال���ق���ادة  "تعهد 
والذي يلزم املجتمع الدويل باتخاذ 
اخلطوات اللزمة لتحقيق التنمية 
امل�ستدامة وو�سع الطبيعة والتنوع 
التعايف  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
وزارة  اإع�����لن  و   ،2030 ب��ح��ل��ول 
خارطة  التحتية  والبنية  الطاقة 
ط��ري��ق حت��ق��ي��ق ال���ري���ادة يف جمال 
ال��ه��ي��دروج��ن وه���ي خ��ط��ة وطنية 

ل���زي���ادة   "COP26" م����وؤمت����ر 
ذكية  زراع��ي��ة  اأنظمة  يف  ال�ستثمار 
مناخيا والرتكيز على الإنتاجية يف 
التحديات  ملواجهة  ال��زراع��ة  قطاع 
امل��ن��اخ��ي .. لف��ت��ة اإىل  ال��ت��غ��ي��ري  يف 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  تعمل  الإم������ارات  اأن 
لتنفيذ  الأفريقية  ال��دول  خمتلف 
هذه املبادرة". واأكد �سعادة الدكتور 
يف  اأول  وكيل  مهينه  حممد  اأحمد 
املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة 
اأن  يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  جهود  تدعم  م�سر 
اإ�سافة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  يف جم���ال 

•• جال�شجو -وام:

ال��دك��ت��ور �سلطان بن  وج��ه م��ع��ايل 
ال�سناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 
اخل��ا���س ل��دول��ة الإم�����ارات للتغري 
دولة  م��ن  دع���وة مفتوحة  امل��ن��اخ��ي 
الإمارات اإىل العامل للتعاون بهدف 
من  للحد  م�ستدامة  حلول  اإيجاد 
تداعيات تغري املناخ وحتقيق النمو 
القت�سادي والجتماعي امل�ستدام.

ذل��ك يف كلمة دول��ة الإمارات  ج��اء 
الدورة  اأم���ام  معاليه  األ��ق��اه��ا  التي 
موؤمتر  م��ن  والع�سرين  ال�ساد�سة 
املنعقدة   COP26 الأط�������راف 
يف  نقل  والتي  جل�سكو،  يف  حاليا 
وحكومة  ق���ي���ادة  ب��داي��ت��ه��ا حت��ي��ات 
اإىل  الإم���������������ارات  دول���������ة  و�����س����ع����ب 
الدولة  اأن  م��و���س��ح��ا  امل�����س��ارك��ن، 
ت�سري على نهج مد ج�سور التعاون 
وال����ت����وا�����س����ل وب����ن����اء ال�������س���راك���ات 
النوعية، كما هو وا�سح من خلل 
 2020 اإك�سبو  معر�س  ا�ست�سافة 
العقول  ت��ت��وا���س��ل  ح��ي��ث  دب����ي  يف 
معاليه  اأع��رب  و  امل�ستقبل.  ل�سنع 
عن ال�سكر والتقدير ملجموعة دول 

احلد  يف  ك���ب���ري  دور  ل����ه  ���س��ي��ك��ون 
والتكيف  املناخي  التغري  اآث��ار  من 
�سرورة  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف  م��ع��ه��ا، 
لدعم  ا�ستثمارية  منظومة  خلق 
انعقاد  وخ����لل  امل�����س��ت��دام.  ال��ن��م��و 
 ،"COP26" الأط���راف  موؤمتر 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  اأعلنت 
والوكالة الدولية لطاقة املتجددة 
اأب��وظ��ب��ي، عن  /اآي��ري��ن��ا/، ومقرها 
عملية  ت�����س��ري��ع  م��ن�����س��ة  اإط�������لق 
وهي  امل��ت��ج��ددة،  للطاقة  ال��ت��ح��ول 
مت��وي��ل ع��امل��ي ج��دي��د ي��ه��دف اإىل 
ت�سريع وترية التحول اإىل الطاقة 
النامية.  ال���ب���ل���دان  يف  امل���ت���ج���ددة 
وت��ع��ه��دت دول���ة الإم�����ارات بتقدمي 
خلل  م��ن  دولر  م��ل��ي��ون   400
"�سندوق اأبوظبي للتنمية" لدعم 
املن�سة يف جمع متويل ل يقل عن 

مليار دولر باملجمل.
و�سهد املوؤمتر الإعلن ر�سميا عن 
الزراعي  "البتكار  مبادرة  اإط��لق 
للمناخ"، وهي مبادرة عاملية كربى 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  تقودها 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات 
اأخ��������رى.  دول��������ة   30 مب�������س���ارك���ة 
ال��ت��ي ت�سل قيمة  امل���ب���ادرة،  ت��ه��دف 

ال����وال����د  اأر������س�����ى  " ل���ق���د   : وق�������ال 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س، 
اآل نهيان /طيب اهلل ثراه/ مبادئ 
القطاعات..  جميع  يف  ال�ستدامة 
اأ�سا�سيا  و كانت هذه املبادئ ممكنا 
جلهود الإمارات يف جمالت حماية 
الطاقة،  م�����س��ادر  وت��ن��وي��ع  البيئة، 
للحد  ال��ه��ادف��ة  ال�سيا�سات  وو���س��ع 
من تداعيات تغري املناخ" مو�سحا 
اأن هذه التداعيات العابرة للحدود 
ت���وؤث���ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�����دول، �سواء 
متقدمة  ك��ب��رية،  اأو  �سغرية  كانت 
اأكد  و  ف��ق��رية.  اأو  غنية  نامية،  اأو 
الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  اأن  معاليه 
العمل  ح����ول  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
املناخي تتمثل يف اأنه ميثل فر�سة 
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  للنمو 
جهود  معاليه  وت��ن��اول  امل�����س��ت��دام. 
دول�����ة الإم���������ارات يف جم����ال احلد 
م��ن ت��داع��ي��ات ت��غ��ري امل��ن��اخ موؤكدا 
�سرورة تبني نهج �سامل يف العمل 
الحتياجات  وم����راع����اة  امل���ن���اخ���ي 
املختلفة جلميع الدول، واأن ل يتم 
واحد على اجلميع.  فر�س منوذج 
الإم�����ارات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
ال���ت���ح���ول يف قطاع  ع�����س��ر  دخ���ل���ت 

اأيدت  التي  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�سيا 
ا�ست�سافة  الإم������ارات  دول����ة  ط��ل��ب 
ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة وال��ع�����س��ري��ن من 
COP28 يف  م��وؤمت��ر الأط����راف 
فخورون   " وق����ال:   ،2023 ع���ام 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى ت��اأي��ي��د جمموعة 
دول اآ�سيا واملحيط الهادئ، لطلبنا 
يف   COP28 موؤمتر  ا�ست�سافة 
اأ�سكر  اأن  ه��ن��ا  واأود   ،2023 ع���ام 
جميع ال�سركاء والأ�سدقاء الذين 
دع���م���وا ط��ل��ب��ن��ا.. ون��ت��ط��ل��ع خلل 
الأي���ام  يف  ونقا�ساتنا  اجتماعاتنا 
دعمكم  على  احل�سول  اإىل  املقبلة 
قبل  من  ال�ست�سافة  هذه  وتاأكيد 
الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة لت��ف��اق��ي��ة الأمم 
امل���ت���ح���دة الإط�����اري�����ة ب�������س���اأن تغري 
للرتحيب  ج��اه��زون  ونحن  امل��ن��اخ، 
معا  ل��ن��ع��م��ل   2023 ع���ام  ب��ك��م يف 
اإيجاد حلول عملية، وحتقيق  على 
تقدم جوهري يف العمل املناخي". 
الدولة  خربة  معاليه  ا�ستعر�س  و 
يف جمال العمل املناخي واإمكاناتها 
واأهم  اأك��رب  ل�ست�سافة  وق��درات��ه��ا 
ح�����دث ع���امل���ي ح�����ول ت���غ���ري امل���ن���اخ، 
واأو�سح اأن التنمية امل�ستدامة جزء 
الإمارات  دول��ة  نهج  م��ن  يتجزاأ  ل 

ب��ه��ذا اخل�سو�س:  وق���ال  ال��ط��اق��ة، 
كفر�سة  التحول  هذا  اإىل  "ننظر 
م�������س���ارات جديدة  ع��ل��ى  ل��ل��رتك��ي��ز 
نحو امل�ستقبل و نرى اأن ال�ستثمار 
الكربون،  منخف�سة  احل���ل���ول  يف 
يحقق الزدهار القت�سادي.. وقد 
اأكتوبر  الإم�����ارات يف  اأع��ل��ن��ت دول���ة 
ا�سرتاتيجية  م��ب��ادرة  ع��ن  امل��ا���س��ي 
املناخي  احل���ي���اد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��ا 
وتتما�سى   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
امل��ب��ادرة م��ع نظرة القيادة يف  ه��ذه 
دولة الإم��ارات، وتواكب طموحات 
عاما  للخم�سن  ال��دول��ة  وم��ب��ادئ 
امل���ق���ب���ل���ة.. وت����ق����دم ه�����ذه امل����ب����ادرة 
دع�������وة م���ف���ت���وح���ة م����ن الإم���������ارات 
والتعاون  ل��ل�����س��راك��ة  ال���ع���امل،  اإىل 
خلق  مع  م�ستدامة،  حلول  لإيجاد 
و  القت�سادي".  للنمو  حم��ف��زات 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  اأو���س��ح معاليه 
لع�سوية  ان��ت��خ��اب��ه��ا  ع��ن��د  ت��ع��ه��دت 
 –  2022 جمل�س الأم��ن للفرتة 
املناخي  العمل  يكون  باأن   2023
اأولوية رئي�سية لها.. واأكد اأن وفاء 
بتوفري  بتعهدها  املتقدمة  ال��دول 
دعم  اأجل  من  دولر  مليار   100
النامية  البلدان  يف  املناخي  العمل 

ال��ت��وق��ع��ات خ���لل اخل��م�����س �سنوات 
اإرادة  ع��ل��ى  دل���ي���ل  وه�����ذا  امل��ا���س��ي��ة 
وعزمية دول��ة الإم���ارات للعمل مع 
التحديات  ملواجهة  ال��دول  خمتلف 
والبتكار  ال��ت�����س��ري��ع��ات  خ���لل  م��ن 
والتي بدورها اأدت اإىل تنوع م�سادر 
اأن الإم����ارات  اإىل  ال��ط��اق��ة.. لف��ت��ة 
ع���ازم���ة ع��ل��ى ال����س���ت���م���رار يف هذا 
ابتكارات  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  امل���ج���ال 

جديدة ملواجهة التغيري املناخي .
الأمن  مكمونيجل  جوزيف  وق��ال 

خ��ربة الإم����ارات يف جم��ال الطاقة 
ال�سم�سية  وال����ط����اق����ة  امل����ت����ج����ددة 
جمال  يف  مهمة  موا�سيع  وه��ن��اك 
ليعك�س  امل��ن��اخ��ي  والتغيري  البيئة 
البلدين يف هذا  ب��ن  ال��ت��ع��اون  ق��وة 
مواريف  ���س��ارة  واأع���رب���ت  املجال". 
رئي�س وحدة البيئة والتغري املناخي 
مبديرية ال�ستدامة والتكنولوجيا 
يف ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة عن 
التي  امل�ستدامة  بامل�ساريع  اإعجابها 
تنفذها دولة الإمارات والتي فاقت 

 : للطاقة  ال���دويل  للمنتدى  ال��ع��ام 
فعال  ب�سكل  الإم���ارات  دول��ة  ت�سعى 
للطاقة  ال���ت���دري���ج���ي  ل���لن���ت���ق���ال 
التكنولوجيا  وا�ستغلل  امل�ستدامة 
يف الطاقة النظيفة يف ظل الطلب 
امل���ت���زاي���د ع��ل��ى ال���وق���ود وي��ج��ب اأن 
النظيفة  للطاقة  الإن��ت��ق��ال  ي��ك��ون 
التكنولوجيا  طريق  ع��ن  ب�سل�سة 
..م��ن��وه��ا ب��ال��ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي الذي 
ت�سهده الإم��ارات يف جمال احللول 

لتحديات التغري املناخي.

���س��ت��ع��م��ل دول�����ة الإم���������ارات على  و 
امليثان  جم����ال  يف  اأدائ����ه����ا  ت��ع��زي��ز 
�سديد  الأ�سا�س  اإىل هذا  بال�ستناد 
الن��خ��ف��ا���س م��ن ك��ث��اف��ة امل��ي��ث��ان يف 

قطاع الطاقة.
اأعلنت دول��ة الإم���ارات، ممثلة  كما 
التحتية،  والبنية  الطاقة  ب���وزارة 
عن خريطة طريق حتقيق الريادة 
ال����ه����ي����دروج����ن، وه���ي  يف جم������ال 
خ��ط��ة وط��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة ت��ه��دف اإىل 
منخف�سة  املحلية  ال�سناعات  دعم 
وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق  ال���ك���رب���ون، 
مكانة  وت���ع���زي���ز  امل���ن���اخ���ي  احل���ي���اد 
للهيدروجن.  ك��م�����س��در  ال���دول���ة 
و مت��ت��ل��ك دول�����ة الإم��������ارات خربة 
العمل  يف  متميزا  و�سجل  عملية 
اإن�ساء  على  ي�ساعدها  مما  املناخي 
جميع  تت�سمن  ف��ع��ال��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
نطاق  لتو�سيع  ال��لزم��ة  العنا�سر 
البتكار يف هذا املجال، مبا يف ذلك 
والتطوير،  وال��ب��ح��ث  امل����ال،  راأ�����س 
وت�سغيل  وت��ن��ف��ي��ذ  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

4 مليارات  اإىل  التزاماتها الأولية 
على  ال��ع��م��ل  ت�����س��ري��ع  اإىل  دولر، 
غ��ذائ��ي��ة وزراعية  اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر 
الأع���وام  م��دى  على  مناخيا  ذك��ي��ة 
اخلم�س املقبلة. وتعهدت الإمارات 
با�ستثمار اإ�سايف قيمته مليار دولر 
التي تركز  املبادرة  كجزء من هذه 
زراعية  اأنظمة  ابتكار  ت�سريع  على 
وغذائية تدعم العمل املناخي. كما 
ان�سمت دولة الإمارات اإىل التعهد 
مكانتها  على  بناء  للميثان  العاملي 
ك��واح��دة م��ن اأق���ل ال����دول اإطلقا 
العامل.  يف  امليثان  غ��از  لنبعاثات 
املا�سية،  اخلم�سة  العقود  خلل  و 
جن��ح��ت ال���دول���ة يف خ��ف�����س حجم 
قطاع  يف  امل�ستعل  الطبيعي  ال��غ��از 
تتجاوز  ب��ن�����س��ب��ة  امل��ح��ل��ي  ال��ط��اق��ة 
قطاع  ميتلك  وب����دوره،   ..90%
الإمارات  دول��ة  يف  الهيدروكربون 
ال��ي��وم واح���دا م��ن اأدن���ى م�ستويات 
العامل  يف  امليثان  انبعاثات  كثافة 
 .0،01% ت���ت���ج���اوز  ل  ب��ن�����س��ب��ة 

الدولة  وا���س��ت��ث��م��رت  امل�������س���اري���ع.. 
اأكرث من 17 مليار دولر اأمريكي 
يف  النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  يف 
الإمارات  دولة  تركز  و  ق��ارات.   6
تطوير  ال��ت��ق��دم يف  ت�����س��ري��ع  ع��ل��ى 
النظيفة  وال���ت���ق���ن���ي���ات  احل����ل����ول 
نطاق  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  ال���ق���اب���ل���ة 
كفاءة  وا�����س����ع، وحت�����س��ن  جت�����اري 
اإدارة امل��وارد، والتقدم نحو حتقيق 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي. ومتتلك 
دول���ة الإم������ارات ح��ال��ي��ا ث��لث��ا من 
ال�سم�سية  الطاقة  حم��ط��ات  اأك���رب 
التكلفة  كفاءة من حيث  واأك��رثه��ا 
اأول دول���ة يف  اأن��ه��ا  ال��ع��امل، كما  يف 
التقاط  ت��ق��ن��ي��ة  ت��ط��ب��ق  امل��ن��ط��ق��ة 
على  الكربون  وتخزين  وا�ستخدام 
نطاق �سناعي وا�سع، واأول دولة يف 
النووية  الطاقة  اأ�سافت  املنطقة 
وهي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ���س��ب��ك��ت��ه��ا  اإىل 
اأنواع  ا�ستك�ساف  اإىل  �سباقة  كذلك 
اجلديدة من الطاقة اخلالية من 

النبعاثات مثل الهيدروجن.

ال�سحة تعلن تقدمي 26،974 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال�ساعات الــ24 املا�سية

•• اأبوظبي-وام: 

 26،974 ت��ق��دمي  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
 24 ال����  ال�����س��اع��ات  "كوفيد19-" خ���لل  ل��ق��اح  ج��رع��ة م��ن 
تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�سية 
اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل  جرعة   21،429،477 اأم�����س  حتى 
216.67 جرعة لكل 100 �سخ�س. ياأتي ذلك متا�سيا مع 
خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد19- و�سعيا اإىل الو�سول 
اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف 

تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على الفريو�س.

وقدراتها  واإمكاناتها  املناخي  العمل  يف  الدولة  خربة  ي�ستعر�س  املناخي  للتغري  الإمارات  لدولة  اخلا�س  • املبعوث 
ل�ست�سافة اأكرب واأهم حدث عاملي حول تغري املناخ

2023 عام  يف   COP28 ملوؤمتر  الإمارات  ا�ست�سافة  تاأكيد  اإىل  نتطلع  اجلابر:   • �سلطان 
والتقدم النمو  معدلت  خف�س  ولي�س  النبعاثات،  خف�س  هو  هدفنا  اأن  نتذكر  اأن  املهم  •  من 

خالل م�ساركتها يف COP26.. الإمارات تعلن تاأييدها لأجندة �سيا�سة العمل للتحول اإىل الأغذية والزراعة امل�ستدامة 
•• غال�شكو -وام:

املهريي  ح��ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي  معايل  اأعلنت 
الإمارات  دولة  تاأييد  والبيئة عن  املناخي  التغري  وزيرة 
والزراعة  الأغذية  اإىل  للتحول  العمل  �سيا�سة  لأجندة 
امل�ستدامة، والتي حتدد امل�سارات والإجراءات التي ميكن 
ال��ق��ط��اع��ن احل��ك��وم��ي واخلا�س  ال��ف��اع��ل��ة يف  ل��ل��ج��ه��ات 
اتخاذها وتوظيفها لدعم الزراعة.. وذلك خلل فعالية 
الزراعة  نحو  ال��ت��ح��ول  "ت�سريع  ح��ول  امل�ستوى  رفيعة 
عقدت  وال��ت��ي  والطبيعة"  وامل���ن���اخ  للب�سر  امل�����س��ت��دام��ة 
الأطراف  دول  موؤمتر  يف  الطبيعة  ي��وم  فعاليات  �سمن 

.COP26
ومتثل الأجندة اإطار عمل م�سرتك مت تطويره من قبل 
 Just " ال��دويل، ومبادرة  COP26، والبنك  رئا�سة 
عاملية جتمع  مبادرة  Rural Transition" وهي 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن  يف  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
لدعم وتعزيز مبداأ احللول العادلة واملن�سفة لتحديات 
ال��ن��ظ��م ال��غ��ذائ��ي��ة. وق���ال���ت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
املهريي : " اإن العمل ب�سكل فردي ل يكفي على الإطلق 

وتاأكيداً  ال�ستدامة،  بتحقيق  امل�سرتك  هدفنا  لتحقيق 
على القيمة والفاعلية التي تلعبها ال�سراكات الدولية يف 
اأجندة  الإم��ارات  اأي��دت دولة  الق�ساء على اجلوع عاملياً، 
�سيا�سة العمل للتحول اإىل الأغذية والزراعة امل�ستدامة 
الأجندة  ق���درة  م��ن  ثقة  على  ون��ح��ن  عليها،  و���س��ادق��ت 
نحو  ال���دويل  املجتمع  يحتاجه  �سامل  حت��ول  دع��م  على 

الزراعة امل�ستدامة عرب �سيا�سات وا�ستثمارات منا�سبة." 
الأطراف  متعددة  العاملية  اجل��ه��ود  على  فعال  وكمثال 
وبالأخ�س  القطاعات  كافة  م�ساهمة  وتقود  تعزز  التي 
القطاع الزراعي يف العمل املناخي، �سلطت معايل مرمي 
املهريي ال�سوء على مبادرة "البتكار الزراعي للمناخ – 
AIM4C"، والتي مت اإطلقها ر�سمياً �سمن فعاليات 

ت�ستهدف  اأمريكية  اإماراتية  �سراكة  عرب   ،COP26
الزراعي  ال��ق��ط��اع  يف  ال�ستثمار  وت���رية  وت�سريع  زي���ادة 
والبحث  الغذائية  النظم  يف  والب��ت��ك��ار  مناخياً  ال��ذك��ي 

والتطوير خلل ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
الغذاء،  اإن��ت��اج  ال��زراع��ة يف  اأهمية  الأج��ن��دة على  وت��وؤك��د 
وتوفري �سبل العي�س ملليارات الب�سر على م�ستوى العامل، 
نف�سه،  الوقت  ويف  القت�سادية،  التنمية  يف  وامل�ساهمة 
تلفت النتباه اإىل كون الزراعة ثاين اأكرب امل�ساهمن يف 
انبعاثات الحتبا�س احلراري بعد قطاع الطاقة، وال�سبب 
النظم  يقو�س  ما  البيولوجي،  التنوع  لفقد  الرئي�سي 
واملجتمعات  للمزارعن  ه��ام  حت��دي  وي�سكل  الغذائية 

والقت�سادات عاملياً.
امل�ستدامة،  ل��ل��زراع��ة  ���س��ام��ًل  ت��ع��ري��ف��اً  الأج���ن���دة  وت��ق��دم 
اتخاذها،  ال���واج���ب  والإج�������راءات  ب��اخل��ط��وات  وت��و���س��ي 
وحتدد امل�سارات واخليارات التي ت�ساعد �سانعي القرار، 
ال�سيا�سات، و�سبل  ب�ساأن  امل�ستمر  وتقرتح قنوات للحوار 
بناًء على اللتزامات واملبادرات  الأق��ران  التعاون، ودعم 
ال�سيا�سات  تخ�سي�س  اإع���ادة  اأ�سباب  وتو�سح   ، احلالية 

العامة.

الإمارات لل�سيا�سات ينظم ملتقى اأبوظبي 
ال�سرتاتيجي الثامن 13 نوفمرب

•• اأبوظبي-وام: 

الثامن"  اأبوظبي ال�سرتاتيجي  "ملتقى  الإم��ارات لل�سيا�سات  ُينظم مركز 
15 نوفمرب اجل��اري، مب�ساركة نخبة من �سانعي  13 اإىل  يف الفرتة من 
اأنحاء  من  املتخ�س�سن  والباحثن  ال�سرتاتيجين  واخل��رباء  ال�سيا�سات 
بن  اأن��ور  الدكتور  فيه معايل  الرئي�سة  الكلمة  وُيلقي  العامل،  خمتلفة من 

حممد قرقا�س امل�ست�سار الدبلوما�سي ل�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة.
ما  حقبة  يف  والإقليمية  ال��دول��ي��ة  البيئتن  على  ال��ع��ام  ه��ذا  امللتقى  يركز 
"كوفيد19-". وقالت الدكتورة ابت�سام الكتبي، رئي�سة مركز  بعد جائحة 
انح�سار  بعد  لوجه  العام وجها  يعقد هذا  امللتقى  اإن  لل�سيا�سات،  الإم��ارات 
وباء "كوفيد19-" وَبْدء عودة احلياة اإىل طبيعتها.. وذكرت اأن امللتقى مثل 
كل عام يهدف اإىل بلورة فْهم للتحولت العاملية والإقليمية التي توؤثر يف 
حياتنا وم�ستقبلنا، ُمو�سحًة اأن دورة هذا العام �سُتويل اأهميًة خا�سة لبحث 
العامل  على  خطرها  يف  َت��ف��وق  اأ�سبحت  التي  التقليدية  غ��ري  التهديدات 

واملنطقة التهديدات التقليدية.
واأ�سافت الكتبي اأنه مبنا�سبة احتفال دولة الإمارات بعامها اخلم�سن، فاإن 
روؤية  ذات  اإقليمية  كقوة  الإم��ارات  دور  تناق�س  ي�سم جل�سة خا�سة  امللتقى 

عاملية، ي�سارك فيها معايل خليفة �ساهن املرر وزير دولة .
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-وام:

"دير املدينة، قرية فناين  اأم�س معر�س  افتتحت هيئة ال�سارقة للمتاحف 
ال�سارقة  متحف  ينظمه  ال���ذي  املنطقة،  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  الفراعنة"، 
م�ستهدفاً   ،2022 اأغ�سط�س   31 حتى  ي�ستمر  و  للهيئة،  التابع  ل��لآث��ار 

ب�سكل رئي�سي الأطفال وطلبة املدار�س والعائلت.
بتورينو  امل�سري  املتحف  مع  بالتعاون  ينظم  ال��ذي  املعر�س  افتتاح  �سهد 
الإيطالية، �سعادة منال عطايا مدير عام هيئة ال�سارقة للمتاحف، و الدكتور 

زكي اأ�سلن، مدير املكتب الإقليمي ملنظمة اإيكروم يف اإمارة ال�سارقة.
ويك�سف املعر�س الذي ي�سكل الثمرة الوىل ملذكرة تعاون بن هيئة ال�سارقة 
للمتاحف وامل��ت��ح��ف امل�����س��ري ب��ت��وري��ن الإي��ط��ال��ي��ة، ع��ن ت��اري��خ ق��ري��ة "دير 
800 من العمال والبنائن والفنانن،  لنحو  املدينة"، التي كانت م�سكناً 
الذين عملوا يف املدافن امللكية يف اأحد الأودي��ة قرب وادي امللوك، ال�سهري 

بجبال طيبة مب�سر عام 1500 قبل امليلد.

وي�ستعر�س احلدث الذي ي�ستهدف الأطفال من عمر 4 �سنوات فما فوق، 
تفا�سيل اكت�ساف القرية، التي هجرها اأهلها لتبقى من�سيًة قرابة 3000 
الإيطايل  قبل  م��ن  �سخمة  رملية  كثبان  حت��ت  اكت�سافها  مت  حتى  ع���ام، 

"اإرن�ستو �سياباريللي".
الفراعنة" من  فناين  قرية  املدينة،  "دير  معر�س  خلو  من  الرغم  وعلى 
ُتعر�س يف املتحف  القرية، والتي  الك�سف عنها يف  التي مت  القطع الأثرية 
ال��زوار الأط��ف��ال وذويهم  اإر���س��ال  اأن��ه �سيتمكن من  اإل   ، امل�سري يف تورينو 
املدينة،  دي��ر  ق�سة  لهم  ت�سرد  تفاعلية  بيئة  �سمن  ال��زم��ن،  ع��رب  رحلة  يف 
وتفا�سيل حياة امل�سرين القدماء، مبا فيها اأزيائهم ولغتهم الهريوغليفية، 
كما ي�سلط ال�سوء على علم الآثار وبعثات التنقيب التي اأدت اإىل اكت�ساف 

القرية البالغ عمرها نحو 3400 عام.

امل�ستوحاة من  التفاعلية  الأن�سطة  الأطفال عرب جمموعة من  و�سيتمكن 
القطع  لبع�س  مقلدة  ن�سخ  تركيب  اإع���ادة  م��ن  املدينة،  دي��ر  يف  املكت�سفات 
الهريغليفية  الن�سو�س  بع�س  وكتابة  القرية،  يف  اكت�سفت  التي  الأث��ري��ة 
با�ستخدام ال�سا�سات التي تعمل باللم�س يف ركن الكتابة امل�سرية القدمية، 
ثم  كتابتها،  امل�ستخدم يف  ال��ربدي  الرئي�سية، وورق  للطلع على رموزها 
التحول اىل فراعنة من خلل املراآة ال�سحرية، قبل اأن تتاح لهم الفر�سة 
اأثرياً يف  اأن ي�سبحوا علماء اآثار يعملون يف منوذج للتنقيب يحاكي موقعاً 

قرية دير املدينة.
نحن  للمتاحف:  ال�سارقة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  عطايا،  م��ن��ال  �سعادة  وق��ال��ت 
من  جمهورنا  مل�ساعدة  ن��وع��ه،  م��ن  الأول  املعر�س  ه��ذا  بتنظيم  ف��خ��ورون 
ال�سغار على ا�ستك�ساف احل�سارة امل�سرية القدمية الغنية، والتعرف على 

ال�سغار  على  ي�سهل  مو�سوًعا  لي�س  الآث���ار  علم  اأن  ون���درك  الآث����ار..  علم 
اإع��ادة التفكري يف كيفية  الو�سول اىل معلوماته بي�سر، لذلك ومن خلل 
على  مل�ساعدتهم  الغامرة،  التفاعلية  البيئة  هذه  اأن�ساأنا  الأطفال،  اإ�سراك 

تقدير التجربة وفهمها ب�سكل اأف�سل.
اإيطاليا،  يف  امل�����س��ري  املتحف  م��دي��ر  غريكو  كري�ستيان  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
بالتعاون مع هيئة ال�سارقة للمتاحف، ممثلة مبتحف ال�سارقة للآثار، لفتاً 
امل�سري  التاريخ  الط��لع على  يتيح للأطفال وعائلتهم  املعر�س  اأن  اإىل 
القدمي، واأبرز الأزياء امل�سرية القدمية بالإ�سافة اإىل التعرف على اأدوات 

عامل الآثار.
املعر�س  هام�س  على  افرتا�سية  ن��دوة  املقبل،  الإثنن  ي��وم  الهيئة  وتنظم 
ت�ست�سيف خللها ثلثة خرباء  ُمكت�سفة"،  املدينة: ق�س�س  "دير  بعنوان 
من اإيطاليا ودولة الإمارات العربية املتحدة وم�سر، للحديث عن التجربة 
الأثرية يف دير املدينة، واأهمية حماية الرتاث الثقايف، ودور علم امل�سريات 

يف املتاحف والتعليم اليوم.

•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جمل�س  امل��ج��ل�����س 
را�سد  ب����ن  ح��م��ي��د  م��وؤ���س�����س��ة  اأم����ن����اء 
ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة اج��ت��م��اع جمل�س 
ديوان  يف  عقد  ال���ذي  املوؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
العديد  اعتماد  .. ومت خلله  احلاكم 
ومنها  وامل����ق����رتح����ات  امل�����ب�����ادرات  م����ن 
مقرتح الهيكل التنظيمي ملركز حميد 
القراآن  خل��دم��ات  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
الب�سرية  امل������وارد  و���س��ي��ا���س��ة  ال���ك���رمي 
التدقيق  وم��ي��ث��اق  امل��ال��ي��ة  وال��لئ��ح��ة 
ال�سيخ  الج��ت��م��اع  ح�����س��ر  ال���داخ���ل���ي. 
اأحمد بن حميد النعيمي نائب رئي�س 
عبدالعزيز  وال�سيخ  الأم��ن��اء  جمل�س 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي وال�����س��ي��خ را�سد 
الدكتور  و�سعادة  النعيمي  حميد  ب��ن 
و�سعادة  الأن�������س���اري  حم��م��د  ع��ب��داهلل 
وال�سيخة  ال�سام�سي  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 
عام  مدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د 
اخلريية. ورحب �سمو ال�سيخ عمار بن 

الجتماع  م�ستهل  يف  النعيمي  حميد 
باحل�سور واأ�ساد بجهودهم وحر�سهم 
بالأ�سرة  دورهم للرتقاء  تفعيل  على 
اإم���ارة  يف  وامل���ع���وزة  املتعففة  امل��واط��ن��ة 
وتلبية  ال��ه��م��م  واأ����س���ح���اب  ع��ج��م��ان 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م����ن ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 
والبحث  لها  الكرمية  احلياة  وتوفري 
يف الق�سايا واملعوقات التي تواجه هذه 

الفئة واإيجاد احللول املنا�سبة لها.

على  املجل�س  واأع�ساء  رئي�س  و�سدق 
والتذكري  ال�سابق  الجتماع  حم�سر 
مبا ورد به ومنها الدليل ال�سرت�سادي 
جميع  وتنفيذ  املوؤ�س�سة  اأوق��اف  لإدارة 
ال�سادرة بخ�سو�س م�سروع  القرارات 
ال�سيخة  وا�ستعر�ست  الأيتام.  متكن 
ع��زة بنت ع��ب��داهلل النعيمي ع��ددا من 
وامل�ساريع  وامل���و����س���وع���ات  امل�����ب�����ادرات 
وم����ا مت اإجن������ازه م��ن��ه��ا واأه�����م خطط 

العمل  واآليات  تنفيذها  املزمع  العمل 
بالتعاون  املنفذة  امل�ستقبلية والربامج 
املحلية  احلكومية  اجلهات  جميع  مع 

على م�ستوى اإمارة عجمان.
نبذة خمت�سرة  اإىل  وا�ستمع احل�سور 
اأبرز  ع��ن  النعيمي  ع��زة  ال�سيخة  م��ن 
ال���ت���ع���دي���لت ع���ل���ى ���س��ي��ا���س��ة امل�������وارد 
الب�سرية على اأن يبداأ تطبيق ال�سيا�سة 
واأبرز   2022 يناير  اأول  من  اعتبار 

التعديلت على اللئحة املالية حيث 
اعتماد  م�ستفي�سة  مناق�سة  بعد  مت 
العديد  كما عر�ست  التعديلت،  تلك 
م�ستجدات  واآخ�����ر  امل���و����س���وع���ات  م���ن 
�ساأنها دعم  التي من  الإن�ساين  العمل 
للأ�سر  والإن�سانية  اخلريية  اجلهود 

املواطنة املتعففة واملعوزة.
وقدمت عر�سا مف�سل حول "مبادرة 
على  ال��ق��ادرة  غ��ري  " للفئات  م�ساكن 

والتي  الإ�سكان  مبالغ  فروقات  �سداد 
امل����ايل  ال����دع����م  ت����وف����ري  اإىل  ت����ه����دف 
يف  املتعرثين  عجمان  اإم���ارة  ملواطني 
اأو  للم�ساكن  امل��ال��ي��ة  ال��دف��ع��ات  ���س��داد 
�سركاء  مع  بالتعاون  اخلدمات  ر�سوم 
الأ�سري  ال���س��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز  امل��ب��ادرة 
الإ�سكان  وامل�ساهمة يف توفري خدمات 
عهد  ويل  ���س��م��و  ووج������ه  امل�������س���ت���دام. 
دعم  بتقدمي  املجل�س  رئي�س  عجمان 

مايل بقيمة مليون و 500 األف درهم 
واملتعرثين  ال��دخ��ل  حم���دودة  للأ�سر 

مالياً �سمن "مبادرة م�ساكن".
حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وواف���ق 
اإق��ام��ة عر�س  الج��ت��م��اع على  يف ختام 
تزامنا  دي�سمرب  �سهر  خ��لل  جماعي 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  مع 
عري�سا   50 مب�������س���ارك���ة  اخل��م�����س��ن 
ودعمهم ماليا.. ووجه �سموه بتقدمي 

مليون درهم للعر�سان امل�ساركن دعما 
لل�سباب املقبلن على الزواج.

ون����اق���������س امل���ج���ل�������س اأه��������م ال���ف���ر����س 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة م����ن ت���ط���وي���ر اأوق������اف 
مع  بالتعاون  امل�ستغلة  غ��ري  املوؤ�س�سة 
�سركاء املوؤ�س�سة وعر�س البع�س الآخر 
يف م����زاد دائ����رة الأرا����س���ي والأم����لك 
اأو �سراء  وال�ستفادة من املبلغ يف بناء 

اأوقاف جديد.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل ���س��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن ���س��ال��ح حم��م��د ب��ن جمرن 
�سباح  ال��دف��اع  ب���وزارة  امل�سرتكة  العمليات  قائد  العامري 
ب��ي��ل��ت��ون رئ��ي�����س العمليات  اأم�������س مب��ك��ت��ب��ه ال��ف��ري��ق ق��ري��ق 
فينامور  ه��اي��دي  ���س��ع��ادة  بح�سور  الأ���س��رتال��ي��ة  امل�سرتكة 

�سفرية كومنولث اأ�سرتاليا لدى الدولة.
الأ�سرتالية  امل�سرتكة  العمليات  برئي�س  العامري  رحب  و 
و ا���س��ت��ع��ر���س م��ع��ه ع��لق��ات ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م��ة ب��ن دولة 

الإمارات العربية املتحدة و اأ�سرتاليا و �سبل تعزيزها وما 
ت�سهده من تطور على خمتلف الأ�سعدة خا�سة ما يتعلق 
منها بالتن�سيق الع�سكري والتعاون الدفاعي بن البلدين 
رئي�س  و  امل�����س��رتك��ة  العمليات  ق��ائ��د  ب��ح��ث  و  ال�����س��دي��ق��ن. 
العمليات امل�سرتكة ال�سرتالية خلل اللقاء اأي�سا علقات 
دولة  بن  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  وجوانب  ال�سداقة 
و  ال�سوؤون  واأ�سرتاليا خا�سة يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
املجالت الدفاعية و الع�سكرية وتناول عددا من الق�سايا 

واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

•• اأبوظبي - وام: 

ا�ستقبل �سعادة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي 
ال�سوؤون  و  ال��دف��اع  ل�سيا�سات  التنفيذية  الإدراة  رئي�س 
ال�سرتاتيجية بوزارة الدفاع �سباح اأم�س مبكتبه الفريق 

قريق بيلتون رئي�س العمليات امل�سرتكة ال�سرتالية.
التنفيذية  الإدراة  رئ��ي�����س  رح����ب  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  ويف 
بال�سيف  ال�سرتاتيجية  ال�سوؤون  و  ال��دف��اع  ل�سيا�سات 

وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وال���ذي اأع���رب ع��ن �سكره وتقديره 
للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلده خلل عملية 

اإجلء الرعايا الأ�سرتالين من اأفغان�ستان.
الدفاعي  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��لل  مت 
و  تعزيزها  �سبل  و  ال�سديقن  البلدين  ب��ن  الثنائي 
ذات  املو�سوعات  م��ن  ع��دد  ب�ساأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل 

الهتمام امل�سرتك.
ح�سر اللقاء عدد من �سباط وزارة الدفاع.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء موؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية

قائد العمليات امل�سرتكة ي�ستقبل رئي�س 
العمليات امل�سرتكة الأ�سرتالية

رئي�س الإدارة التنفيذية ل�سيا�سات الدفاع وال�سوؤون 
ال�سرتاتيجية ي�ستقبل رئي�س العمليات امل�سرتكة الأ�سرتالية

•• عمان-وام:

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
ال��������دويل يف ع����م����ان م����ع����ايل اأمي����ن 
ال�سفدي نائب رئي�س ال��وزراء وزير 
اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن يف 
اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة.
ب���ح���ث �سبل  ال���ل���ق���اء  ج�����رى خ�����لل 
التعاون  اآف��������اق  وت���ع���زي���ز  ت���ط���وي���ر 
امل�سرتك بن دولة الإمارات واململكة 
كافة  باملجالت  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
يف ظل ما يجمع البلدين ال�سقيقن 
ا�سرتاتيجية  اأخ���وي���ة  ع��لق��ات  م��ن 

وتاريخية را�سخة.
ال�سيخ عبداهلل بن زايد  اأكد �سمو  و 
ال�سفدي  اأمي���ن  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
تعزيز  ع��ل��ى  امل�������س���رتك  ح��ر���س��ه��م��ا 
البلدين  ب���ن  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
ال�����س��ق��ي��ق��ن يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
والقت�سادية  ال�ستثمارية  ومنها 

وال�سياحية والثقافية والدفاعية.
خمرجات  اجل���ان���ب���ان  ا���س��ت��ع��ر���س  و 
ال��ذي جمع �ساحب اجلللة  اللقاء 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��ن احل�سن 
الها�سمية  الأردن���ي���ة  اململكة  ع��اه��ل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و  ال�سقيقة 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
املا�سي  م���اي���و  ع���م���ان  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
وذل��ك يف اإط��ار احلر�س على تعزيز 
اأوا���س��ر ال��ع��لق��ات الأخ��وي��ة يف ظل 
دع��م ورع��اي��ة م��ن ق��ي��ادت��ي البلدين 

ال�سقيقن.
و بحث �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
ال�سفدي  اأمي���ن  وم��ع��ايل  نهيان  اآل 
ذات  الإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع���ددا 
اأهمية  واأك������دا  امل�����س��رتك  اله��ت��م��ام 
ب�ساأنها  والتن�سيق  التعاون  ا�ستمرار 
اأجل  من  البلدين  جهود  وموا�سلة 
جت�����اوز ال���ت���ح���دي���ات امل�����س��رتك��ة مبا 
ي�سهم يف حتقيق الأمن وال�ستقرار 

الق�سايا  وخ�����دم�����ة  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
العربية.

و تقدم �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل 
اأمين  معايل  اإىل  بالتهنئة  ال���دويل 
املئوية  الذكرى  مبنا�سبة  ال�سفدي 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  لتاأ�سي�س 

ال�سقيقة.
بالتهنئة  معاليه  ت��ق��دم  جانبه  م��ن 
اإىل �سموه مبنا�سبة اليوبيل الذهبي 
تنظيم  وجن�����اح  الإم���������ارات  ل���دول���ة 

الدولة لإك�سبو 2020 دبي.
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
دولة  اأن  ال��ل��ق��اء  خ����لل  ن��ه��ي��ان  اآل 

الإمارات واململكة الأردنية الها�سمية 
اأخوية  بعلقات  ترتبطان  ال�سقيقة 
را�سخة وعميقة م�سريا اإىل احلر�س 
التعاون  اآف���اق  تعزيز  على  امل�ستمر 
امل�سرتك بن البلدين ال�سقيقن يف 
اإن  �سموه  اأ�ساف  و  كافة..  املجالت 
دولة الإمارات تثمن الدور الرئي�س 
العربي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  يف  للمملكة 
امل�سرتك وحتقيق الأمن وال�ستقرار 

باملنطقة.
م�����ن ج����ان����ب����ه اأك��������د م����ع����ايل اأمي�����ن 
بالعلقات  اململكة  اعتزاز  ال�سفدي 
العربية  الإم��ارات  دولة  املتميزة مع 
املواقف  م��ث��م��ن��ا  ال�����س��ق��ي��ق��ة  امل��ت��ح��دة 

ووقوفها  ل��ل��دول��ة  الثابتة  الأخ��وي��ة 
دعمها  وت��ق��دمي  اململكة  ج��ان��ب  اإىل 
امل�ستمر جلهودها لتجاوز التحديات 

املواطنن  ورع��اي��ت��ه��ا  الق��ت�����س��ادي��ة 
الأردنين املقيمن بها.

�ساهن  خليفة  معايل  اللقاء  ح�سر 

امل��رر وزي��ر دول��ة و�سعادة اأحمد على 
حممد البلو�سي �سفري الدولة لدى 

اململكة الأردنية الها�سمية.

•• عمان-وام:

احل�سن  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلللة  �ساحب  ا�ستقبل 
ال�سيخ  �سمو  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل 
الدويل  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  زايد  عبداهلل بن 

يف العا�سمة الأردنية عمان.
بن  الرا�سخة  الأخ��وي��ة  العلقات  بحث  اللقاء  خ��لل  ج��رى 
و�سبل  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردن��ي��ة  واململكة  الإم���ارات  دول��ة 
التعاون  اأطر  وتنمية  وتطوير  امل�ستويات  كافة  على  تعزيزها 

امل�سرتك يف خمتلف املجالت.
ونقل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف م�ستهل اللقاء 

اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حتيات  جلللته 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

ومتنياتهم للأردن ال�سقيق مزيدا من التقدم والنماء.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ج��لل��ة امل��ل��ك ���س��م��وه حت��ي��ات��ه اإىل �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اآل مكتوم نائب  اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دب��ي رع���اه اهلل  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، متمنيا لدولة 
الإمارات دوام التقدم والزدهار.

واأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى عمق 
ال��ع��لق��ات الأخ���وي���ة ب��ن دول���ة الإم�����ارات وامل��م��ل��ك��ة الأردنية 
تعزيزها  ع��ل��ى  واحل���ر����س  وق��ي��ادت��ه��م��ا  ال�سقيقة  ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
املجالت كافة مبا يحقق  امل�سرتك يف  التعاون  اآف��اق  وتطوير 
على  ب��اخل��ري  وي��ع��ود  ال�سقيقن  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح 

�سعبيهما.
و�سعادة  دول��ة  وزي��ر  امل��رر  �ساهن  اللقاء معايل خليفة  ح�سر 
اأح��م��د ع��ل��ى حم��م��د ال��ب��ل��و���س��ي ���س��ف��ري ال���دول���ة ل���دى اململكة 

الأردنية الها�سمية.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية الأردن يف عمان

ملك الأردن ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

هيئة ال�سارقة للمتاحف تفتتح معر�س دير املدينة قرية فناين الفراعنة

توقيع 3 اإ�سدارات اإ�سرتاتيجية 
جديدة يف ال�سارقة الدويل للكتاب 

•• ال�شارقة -وام:

املقامة حاليا  للكتاب  الدويل  ال�سارقة  �سهدت الن�سخة ال� 40 من معر�س 
�سل�سلة  �سمن  جديدة  كتب  لثلثة  توقيع  حفل  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يف 
و  املتقدمة  وال��درا���س��ات  للأبحاث  امل�ستقبل  مركز  تتبع  امل�ستقبل"  "كتب 

مقره اإمارة اأبوظبي.
و�سملت الكتب املوقعة كتاب "ُمع�سلت اأفريقيا: النتقال املتعرث.. الإرهاب.. 
التدخل اخلارجي" ملوؤلفه الدكتور حمدي عبدالرحمن ح�سن اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية والدرا�سات الأفريقية بجامعة زايد و كتاب "تفاعلت �سراعية.. 
الدويل" من  الأم��ن  بيئة  التهديدات يف ظل حت��ولت  اإدارة  اإ�سرتاتيجيات 
حترير الدكتور �سادي عبدالوهاب من�سور رئي�س وحدة الدرا�سات الأمنية 
والتكنولوجية  القت�سادية  امللمح  "اجلائحة..  وكتاب  امل�ستقبل  مبركز 
اجلديدة يف عامل ما بعد كورونا" من حترير الأ�ستاذ م�سطفى ربيع رئي�س 

برنامج املوؤ�سرات وحتليل البيانات مبركز امل�ستقبل.
وا�ستعر�س موؤلفو وحمررو الكتب الثلثة اأبرز ما ورد يف كتبهم حيث اأكد 
الدكتور حمدي عبدالرحمن ح�سن وجود جمموعة من التحديات امللحة 
التي تواجهها الدول الأفريقية ت�سكل عائقاً اأمام حتقيق التنمية امل�ستدامة 
التفاعلت  اأن  الدكتور �سادي عبدالوهاب من�سور  اأكد  .. فيما  اأفريقيا  يف 
ال�سراعية مل تعد تقت�سر على احلرب وحدها بل متتد لت�سمل طيفاً وا�سعاً 
من ال�سيا�سات ..بينما اأ�سار م�سطفى ربيع اإىل اأن جائحة فريو�س كورونا 
امل�ستجد تركت اآثاراً عميقة على العامل بحيث ميكن القول اإن عامل ما بعد 

اجلائحة لي�س كما قبلها .
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اأخبـار الإمـارات

 •• العني-الفجر: 

ن�سيبة،  اأن��������ور  زك�����ي  م���ع���ايل  م  ك������ررّ
ال�سمو  ل�ساحب  ال��ث��ق��ايف  امل�ست�سار 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ال���دول���ة-  رئ��ي�����س 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  جلامعة 
موظفي  من  جمموعة  اليوم  �سباح 
�ساركوا  ال��ذي��ن  وال��ط��ل��ب��ة  اجل��ام��ع��ة 
للتقنية  جيتك�س  معر�س  ة  من�سرّ يف 

الذي اأقيم موؤخراً يف دبي.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال م��ع��ايل زكي 
األتقي  اأن  اليوم  "ُي�سعدين  ن�سيبة: 
وطلبة  موظفي  م��ن  ُمتميرّزة  ُنخبة 
�ساهموا يف  الذين  الإم���ارات  جامعة 
خلل  اجلامعة  مكانة  ورف��ع  تعزيز 
معر�س  يف  م�����وؤخ�����راً  ُم�����س��ارك��ت��ه��م 

جيتك�س للتقنية بدبي".
واأ�ساف: "نفتخر باأن تنظيم واإعداد 
العربية  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  من�سة 
ُيعدرّ  ال��ذي  املعر�س  ه��ذا  يف  املتحدة 
منطقة  يف  للتقنية  م��ع��ر���س  اأك����رب 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
اإعجاب  ع��ل��ى  ح����از  اآ����س���ي���ا،  وج���ن���وب 
نتم  متكرّ ح��ي��ث  اجل���م���ي���ع.  وت���ق���دي���ر 
بالإمكانيات  اجل��م��ي��ع  ت��ع��ري��ف  م��ن 
لكافة  �����س��ة  املُ��ت��خ�����سرّ الح���رتاف���ي���ة 
ال���ع���ام���ل���ن يف ج���ام���ع���ة الإم���������ارات، 
��ز يف تقدمي  ال��ت��م��يرّ وق��درت��ه��م ع��ل��ى 
املجالت اخلدمية  كافة  الأف�سل يف 

والعلمية والعملية، 
واكد بقوله "اأننا نعمل كاأ�سرة واحدة. 
لها هوية جماعية واأهدافاً ُم�سرتكة 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ب���ح���ث واخل����دم����ة. 
باأن متيرّزكم  وكونوا على ثقة دائمة 
تعزيز  يف  البارزة  وُم�ساهماتكم  هذا 
اجل��ام��ع��ة كمجتمع  م��ك��ان��ة  واإب������راز 
ك��اف��ة ج��وان��ب��ه، �ستكون  ُم��ت��ك��ام��ل يف 
واأ�ساد  واإعجاب.  تقدير  حملرّ  دائماً 

طلبة  ب��ج��ه��ود  ن�سيبة  زك���ي  م��ع��ايل 
���س��ارك��وا مب�ساريع  ال��ذي��ن  اجل��ام��ع��ة 
بالقول:  امل��ع��ر���س  خ���لل  ��زة  ُم��ت��م��يرّ
اأجياًل  مُتثرّلون  اأنكم  فخراً  "يكفينا 
نابغة نهلت العلم واملعرفة من �سرحٍّ 
علمي رائد يحر�س على توفري كافة 

لتزويدكم  وامل��ادي��ة  الب�سرية  امل���وارد 
العاملية،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ع��اي��ري  ب���اأرق���ى 
التي  والتخ�س�سات  الربامج  وط��رح 
تلبي طموحات الراغبن يف موا�سلة 
العمل  �سوق  ورفد  العايل،  تعليمهم 
التعليم،  واأرق���ى خم��رج��ات  ب��اأح��دث 

التي تواكب ركب التطور احل�ساري 
يف  م�ساريعكم  اأب��رزت  لقد  املت�سارع. 
هذا املعر�س الكبري البنية الرقمية 
واخلدمات الذكية وتقنية املعلومات 
بها  تتمترّع  التي  رة  واملتطورّ احلديثة 
دورها  تعزيز  و�ساهمت يف  اجلامعة، 

ل الرقمي.  الرائد يف جمال التحورّ
بالقول:  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه  واخ��ت��ت��م 
على  ت��اأك��ي��داً  ال��ي��وم  لقاوؤنا  ل  "ُي�سكرّ
الإم��ارات �ستوا�سل دائماً  اأن جامعة 
تطوير  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�سابرّة  والعقول  الإبداعية  املواهب 
و�سائل  ك���اف���ة  وت����ق����دمي  املُ���ب���ت���ك���رة، 
م�سريتهم  لدفع  الأك��ادمي��ي  الدعم 
بهم  والو�سول  واملهنية،  التعليمية 
اجلامعات  ب��ن  ال��ري��ادة  اإىل  ومعهم 
اأُ�س�س  على  وعاملياً  واإقليمياً  حملياً 
يواكب  ع�������س���رٍي  ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ت��ي��ن��ة 
عاماً  اخلم�سن  يف  الإم���ارات  طموح 

املقبلة".

•• العني-الفجر:   

لعطائك  ����س���ك���راً  ف���ري���ق  اح��ت��ف��ى 
ال���ت���ط���وع���ي مب��ن��ا���س��ب��ة م������رور 6 
����س���ن���وات ع���ل���ى ت��اأ���س��ي�����س��ه وذل����ك 
 " بكم  " حمظوظن  �سعار  حت��ت 
�سامل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  بح�سور   ،
الرئي�س   ، ال��ع��ام��ري  رك��ا���س  ب��ن 
لعطائك  �سكراً  لفريق  الفخري 
اأمري  الرحمن  و�سيف  التطوعي 
لعطائك  ���س��ك��راً  ف��ري��ق  رئ��ي�����س   ،
ال��ت��ط��وع��ي واأع�������س���اء ال���ف���ري���ق ، 
اجلهات  م�������س���وؤويل  ع����ن  ف�������س���ًل 
امل�ساركة يف دعم واإجن��اح املبادرات 

املجتمعية.  
اجلهات  ت���ك���رمي  احل���ف���ل  و���س��ه��د 
ال����ربام����ج  ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ت���ع���اون���ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال��������دور الإي���ج���اب���ي 
اإث��راء القيم  ال��ذي ت�سطلع به يف 
املبادرات  خ���لل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتقدير  بالهتمام  حظيت  التي 
يف  لأهميتها  املجتمع  اأف����راد  م��ن 
واعتباره  ال��ت��ط��وع  ث��ق��اف��ة  غ��ر���س 
هدفاً لعك�س ال�سورة امل�سرفة عن 
الت�سارك يف الفعاليات التي متثل 
الرامية  املعطيات  لكل  الأ���س��ا���س 

خلدمة املجتمع.
ومت تكرمي موؤ�س�سة دبي خلدمات 
الإ�سعاف ، وثيقة الولء والنتماء 

، �سبكة روؤية الإم��ارات الإعلمية 
 ، الريا�سي  الثقايف  امل���دام  ن��ادي   ،
اخلريية  الإمي����ان  م��ن��ار  موؤ�س�سة 
، م���وؤ����س�������س���ة ت����راح����م اخل����ريي����ة ، 
، �سرطة  دب���ي  ك�����س��اف��ة  م��ف��و���س��ي��ة 
اأهايل  ، جمعية  دب��ي  ، بلدية  دب��ي 
الفجرية  جمعية   ، الإع��اق��ة  ذوي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ودائ����رة 
والعمل  الإ����س���لم���ي���ة  ال���������س����وؤون 
ك��م��ا مت تكرمي   ، ب��دب��ي  اخل����ريي 
" حقيبتي  م��ب��ادرة  امل�����س��ارك��ن يف 

املدر�سية عون لهم ". 
بن  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  وق���ال 

املبادرات  اإن   ، ال��ع��ام��ري  رك��ا���س 
ف��ري��ق �سكراً  ب��ه��ا  ا���س��ط��ل��ع  ال��ت��ي 
لعطائك التطوعي تعك�س قيمتها 
واأهميتها لتعزيز اجلهود الرامية 
مبا  التطوعي  اجلانب  ل�ستدامة 
يعزز الأدوار املهمة التي يقوم بها 
جميع املتطوعن خلدمة املجتمع 
�سكراً  ف���ري���ق  اأن  اإىل  م�������س���رياً   ،
لعطائك ي�ستمد دوره من قناعته 
ال��را���س��خ��ة ب��اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
خلدمة  املطلوبة  امل��ب��ادرات  تعزيز 

املجتمع واإ�سعاد اأفراده. 
اأمري  ال��رح��م��ن  اأك���د �سيف  ب���دوره 

لعطائك  ���س��ك��راً  ف��ري��ق  رئ��ي�����س   ،
ال�ست  ال�����س��ن��وات  اأن  ال��ت��ط��وع��ي 
امل���ا����س���ي���ة ح���ف���ل���ت ب���ال���ك���ث���ري من 
الكثري من  اأر���س��ت  التي  امل��ب��ادرات 
ال��ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع��ي��ة و���س��اه��م��ت يف 
باأهمية  ال���روؤي���ة اخل��ا���س��ة  ت��ع��زي��ز 
ت���اأك���ي���د  ال����ت����ط����وع����ي يف  ال����ع����م����ل 
املجتمع  خل��دم��ة  ال��ك��ب��رية  قيمته 
الإيجابي  ال��ت��ع��اون  اإىل  م�����س��رياً   ،
مع املوؤ�س�سات املجتمعية يف تنفيذ 
امل��خ��ت��ل��ف��ة مب����ا يخدم  ال����ربام����ج 
م�����س��رية ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي خلل 

ال�سنوات املقبلة.  

•• العني - الفجر

اأ�سار معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س اإىل ما 
قاله �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
اإطار روؤية  اأن دولتنا وهلل احلمد، ت�سري يف  القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، من 
تنموية �ساملة، ل تر�سى اإل بال�سدارة، وتهتم بامل�ستقبل، كما تهتم باحلا�سر، 
وتخو�س غمار املناف�سة، يف م�سمار التنمية، بكل ثقة، اعتماداً على التخطيط 
اأهم  اأنها  على  املواطنة،  الب�سرية  الكوادر  اإىل  والنظر  املعرفة،  واإنتاج  ال�سليم، 

ثروات الوطن.
وقال معاليه: اإن هذه الروؤية احلكيمة ، ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد ، 
للمبادئ التي حتكم م�سرية الوطن ، اإمنا تقدم ب�سكٍل جيد ، و�سفاً مهماً ، ملنهج 
يتاألف من ثلثة  ال��ذي  املنهج  – ه��ذا  التحديات  التعامل مع كل  الإم���ارات يف 
وم�ستقبل  حلا�سر   ، الوا�سحة  ال��روؤي��ة  هو   : الأول  العن�سر   ، اأ�سا�سية  عنا�سر 
، وهي  الوطني  العمل  ، وت�سكل موجهات  العليا  اأهدافها  والتي حتدد   ، الدولة 
روؤية تدعمها قيادة حكيمة ، و�سعب معطاء ، العن�سر الثاين : هو قدرات الإن�سان 
اأبناء وبنات الإم��ارات ، وجتعلهم قادرين  ، والقيم واخل�سائ�س التي يتزود بها 
على الأداء املتميز ، والإجناز املتوا�سل ، اأما العن�سر الثالث : فهو املناخ العام يف 
املجتمع ، الذي يحتفي بالقيم الإن�سانية ، وي�سجع على الريادة واملبادرة ، ويدفع 

اإىل التعلم امل�ستمر ، والتاأقلم مع كافة حتديات احلا�سر ، وتطورات امل�ستقبل .
اأعمال الت�سامح اخلام�س  جاء ذلك خلل الكلمة امل�سجلة ملعاليه خلل افتتاح 
الذي نظمته دار زايد للثقافة الإ�سلمية اليوم عرب من�ساتها يف مواقع التوا�سل 
" 50 عاماً من الت�سامح والن�سانية" مب�ساركة نخبة من  الجتماعي، بعنوان 

الباحثن والأكادميين املخت�سن يف جمالت الت�سامح والعمل الإن�ساين.
اخلام�س،  الت�سامح  منتدى  اإن  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  وقال معايل 
ميثل اعتزاز كبري، مب�سرية الإمارات الناجحة، منذ اأن تاأ�س�ست يف عام 1971، 
بل وما ميثله ذلك اأي�ساً، من ثقٍة كاملة، بقادتنا، و�سعبنا، وبقدراتنا، على حتقيق 
اتخاذ احلا�سر،  على  والت�سميم،  العزم  على  ق��وي،  دليٍل  الوطن، ومن  اأه��داف 
اأ�سا�ساً للنطلق الناجح نحو امل�ستقبل، كي تظل الإمارات دائماً، وهي بعون اهلل، 

النموذج العاملي املرموق، يف الأداء والإجناز.
الإمارات  منهج  درا���س��ة  على  الرتكيز  اإىل  املنتدى  ه��ذا  منرب  من  معاليه  ودع��ا 
كل  تقوية  كيفية  وعلى   ، وامل�ستقبل  احلا�سر  حتديات  مع  التعامل  يف   ، املتميز 
عن�سر من عنا�سره الثلثة، موؤكداً اإن منهج الإمارات يف العمل خلل اخلم�سن 
، وقال :  ، بنجاح  امل�ستقبل  لبناء  اأ�سا�ساً  املا�سية، �سوف ي�ستمر بعون اهلل،  عاماً 
اإنني اآمل اأن توافقوين، على اأن هذا املنهج الر�سيد، هو م�سدر قوة كربى للدولة 
، يف �سبيل رفعة  ، وي��وؤدي اإىل تعبئة جهود جميع عنا�سر املجتمع ، للعمل معاً 

الوطن ، و�سعادة الإن�سان ، وتقدم الدولة يف كافة املجالت، بل اإنني اأقول لكم، اإن 
الروؤية الوا�سحة حلا�سر وم�ستقبل الدولة ، والعمل املخل�س على تنمية قدرات 
الإن�سان الإماراتي ، واللتزام بالقيم الإن�سانية التي يحر�س عليها، بالإ�سافة 
اإىل توافر املناخ الوطني، الذي ي�سجع على العطاء والتميز يف كل املجالت، هي 
عنا�سر اأ�سا�سية ، ت�سمن لدولتنا العزيزة ، دائماً ، اأن تكون يف املقدمة والطليعة 

بن دول العامل اأجمع .
الأهمية  الناجحة موؤكداً  الإم��ارات  اإىل جتربة  بالإ�سارة  واختتم معاليه كلمته 
ال��ق�����س��وى ل��ب��ن��اء الإن�����س��ان، وت���زوي���ده ب��ال��ق��درة ع��ل��ى ف��ه��م واح�����رتام الثقافات 
واحل�سارات املختلفة، وذلك يف اإطار من الت�سامح والأخوة الإن�سانية، والبتعاد 
هذا  يف  الوطنية،  لهويته  وا�سح  فهم  لديه  يكون  واأن  والت�سدد،  التع�سب  عن 
اإن  ال��وط��ن.  ت�سكيل م�سرية  احل��ي��وي يف  ل���دوره  ك��ام��ل،  واإدراك  املتغري،  ال��ع��امل 
اإمن���ا ت��وؤك��د ع��ل��ى تنمية ق���درة الإن�����س��ان ، يف   ، ال��ن��اج��ح��ة يف الإم�����ارات  جتربتنا 
، لتعميق دور  اأداة مهمة  اأن يكون  احلفاظ على تقاليد وت��راث املجتمع ، وعلى 
 – العامل كله  ، يف  ال�سلم واحل��وار والرخاء  ، يف تنمية مبادئ  الدولة  ومكانة 
اإن جتربتنا الناجحة يف الإم��ارات ، اإمنا توؤكد على اأهمية اأن يتكاتف اجلميع ، 
 ، امل�ستقبل  اأجيال  ، يف تن�سئة  وق��دوة  ، منوذجاً  اأن يكون الوطن دائماً  اأجل  من 
 ، دائماً  الوطن  – اأن يكون  املجتمع  الكامل، يف م�سرية  الإ�سهام  ومتكينهم من 
منوذجاً وقدوة ، يف تنمية القيم واملبادئ الإن�سانية ، التي ي�سرتك فيها الب�سر 
، يف كل مكان – منوذجاً وقدوة ، يف الحتفاء بهذه القيم الإن�سانية ، واتخاذها 
اأجمع  ، ولبناء علقاتها الطيبة، مع دول العامل  للقوة الناعمة للدولة  اأ�سا�ساً 
جمل�س  رئي�س  الفلحي  عتيق  حممد  الدكتور  �سعادة  املنتدى  اأعمال  ح�سر   .
اإدارة دار زايد للثقافة ال�سلمية و�سعادة �سرار بالهول الفل�سي ع�سو املجل�س 
الوطني الحتادي، مدير عام موؤ�س�سة وطني الإمارات و�سعادة الدكتور حممد 
مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف و �سعادة حممد 
جلل الري�سي مدير عام وكالة اأنباء الإم��ارات و اأع�ساء جمل�س اإدارة دار زايد 
القطاع  يف  العموم  م��دراء  و  ال�سعادة،  و  املعايل  اأ�سحاب  و  الإ�سلمية  للثقافة 

الجتماعي يف اأبوظبي.
حماور  اأربعة  تناول  و  عبدالكرمي،  حممد  الإعلمي  املنتدى  يف  احلديث  اأدار 
حتدثت عن الت�سامح و الإن�سانية اإرث م�سرتك و دور العمل الإن�ساين يف تعزيز 
يف  التنمية  حم��ور  الت�سامح  و  الن�سان  عن  احلديث  جانب  اإىل  الت�سامح  قيم 

المارات و ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ظل ا�ستدامة الت�سامح.
واأكدت �سعادة الدكتورة ن�سال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة 
منوذجاً  متثل  الإم���ارات  دول��ة  اأن  للمنتدى  الفتتاحية  كلمتها  يف  الإ�سلمية، 
والإن�ساين  ال��ث��ق��ايف  والن��ف��ت��اح  والت�سامح  للتعاي�س  رائ��ع��اً  واإن�����س��ان��ي��اً  ح�سارياً 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ب���اإذن اهلل تعاىل  ل��ه  املغفور  ك��ان  واحل�����س��اري، فقد 

تاأ�سي�س  على  والإن�سانية  الإ�سلمية  بفطرته  يعمل   - ث��راه  اهلل  -طيب  نهيان 
كل  يف  والت�سامح  اجلميع  واحت�سان  اخلري  حب  هي  الأ�سا�سية  مفرداته  وطن 
قيادة  ل��دى  اأ�سا�سياً  جوهراً  غ��دا  النهج  وه��ذا  والقريب..  البعيد  مع  الظروف 
الإمارات اليوم، ور�سالة توؤكد عليها من خلل املبادرات وامل�ساعدات واللقاءات 

املحلية والدولية.
حتت  العام  لهذا  اخلام�سة  دورت��ه  يف  الت�سامح  منتدى  اأن  الطنيجي  واأو�سحت 
عنوان )خم�سون عاًما من الت�سامح والإن�سانية( ياأتي ان�سجاًما مع ا�ستعدادات 
دولة الإمارات العربية املتحدة للحتفال بيوبيلها الذهبي يف الذكرى اخلم�سن 
للدولة  م�سرًفا  حًيا  منوذجاً  قيامها   منذ  ولة  الدرّ لت  �سكرّ حيث  ��اد،  الحترّ لقيام 
احل�سارية، وترجمًة متكاملًة لفل�سفة التعاي�س ال�سلمي والت�سامح بن الب�سر، 
م�ستلهمة هذه القيم من الثقافة الإ�سلمية، وفكر القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- والآباء املوؤ�س�سن.
م�سرتك  اإن�ساين  ك��اإرث  احل�ساري  واحل��وار  الت�سامح  قيم  تعميق  اإىل  ويهدف 
وتقدمي النموذج الإماراتي كمثال عاملي للت�سامح والتعاي�س يف الذكرى اخلم�سن 
للحتاد بالإ�سافة اإىل تعزيز العمل الإن�ساين ملا له من دور اأ�سا�سي يف تر�سيخ 
قيم الت�سامح، كذلك اإبراز دور الت�سامح يف حتقيق التنمية يف خمتلف املجالت 
امل�ستقبلية  الفر�س  ا�ست�سراف  اأهمية  على  املنتدى  ه��ذا  خ��لل  م��ن  والتاأكيد 

ل�سمان ا�ستدامة الت�سامح وتقبل التعدد الثقايف.
واأ�سارت الطنيجي اإىل اأن الدار تختتم �سل�سلة منتديات الت�سامح �سمن خطتها 
حتقيًقا  اخلام�س  الت�سامح  منتدى  باإطلق  2016-2021؛  ال�سرتاتيجية 
للهدف الإ�سرتاتيجي "ا�ستدامة الت�سامح وتقبل التعدد الثقايف" لإظهار دولة 

الإمارات العربية املتحدة كمثال عاملي للت�سامح والعمل الإن�ساين.
وعن "الت�سامح والإن�سانية اإرث م�سرتك" قال معايل زكي اأنور ن�سيبة امل�ست�سار 
الثقايف ل�سمو رئي�س الدولة – الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة 
اأن دور املوروث القيمي يف العمل الإن�ساين امل�ستمد من الآباء املوؤ�س�سن ي�سكل 
اإن�ساين وثيق، يجمعه امل�سري امل�سرتك يف  اأفراد املجتمع الإماراتي ترابط  بن 
ظل م�سرية الحتاد، طوال اخلم�سن عاماً، مما جعل من دولة الإمارات و�سعبها 
والقائمة على قيم  الثابتة،  الإن�سانية  واإ�سادة دولية على مبادئها  حمل تقدير 

العطاء واملحبة والت�سامح.
وتطرق معاليه اإىل اأن قيم الت�سامح �ساأن ان�ساين م�سرتك وحتدث عن جتربة 
الإمارات الرائدة ودور املوروث القيمي يف تاأ�سيل املنظومة الإماراتية للت�سامح، 

كما حتدث عن الت�سامح والإن�سانية خلل م�سرية الحتاد اخلم�سينية.
وعن "ا�ست�سراف امل�ستقبل يف ظل ا�ستدامة الت�سامح" اأكدرّ معايل الدكتور علي 
الت�سامح �سرورة  اأن  امل�سلمة  للمجتمعات  العاملي  املجل�س  رئي�س  النعيمي  را�سد 
و لي�س ترف، هو لي�س اختيار، هو فري�سة �سرعية وواجب اإن�ساين، م�سرياً اإىل 

انتقاًل  و  املجتمع، بدءاً من الفراد واملوؤ�س�سات  املختلفة لكافة مكونات  الأدوار 
اإىل امل�ساهمات املجتمعية املختلفة التي تعزز قيم الت�سامح و العطاء و الوئام من 
خلل ت�ساركها و تعاونها يف خمتلفة املبادرات و الأعمال الإن�سانية، مما ي�سهم يف 
الرتقاء باملجتمع و توطيد علقاته ببع�سه، حتقيقاً للتلحم  و ا�ستدامة العمل 

الإن�ساين �سمن اأطر موؤ�س�سية ُمنظمة، و خطط تنموية م�ستدامة.
ومظهر  ل��لإم��ارات  ق��وة  م�سدر  يعترب  الثقايف  التنوع  اأن  على  معاليه  م��وؤك��دا 
ح�ساري، يوجب على املوؤ�س�سات اأن تتبنى مبادئ اخلم�سن القادمة يف �سلوكياتها 
ومعاملتها واأن تبني منظومة من خلل اخلم�سن املا�سية حتدد خ�سو�سية 

الن�سان واملجتمع الماراتي م�ستقبل.
وعن "دور العمل الن�ساين يف تعزيز قيم الت�سامح" قال �سعادة �سلطان حممد 
اخلارجية  ب��وزارة  الدولية  التنمية  ل�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ال�سام�سي 
منذ  امل�ساعدات  وتقدمي  والت�سامح  العطاء  مرحلة  ترتبط  ال��دويل:  والتعاون 
ن�ساأة دولة المارات العربية املتحدة يف 1971م، م�سرياً اإىل اأن املغفور له ال�سيخ 
ابوظبي للتنمية يف  – اأ�س�س �سندوق  – رحمه اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان 
15-7-1971، قبل قيام الحتاد باأ�سهر وهذا الأمر يوؤكد على البعد التنموي 

والإن�ساين للقيادة الر�سيدة والآباء املوؤ�س�سن لن�سر مبداأ التنمية والت�سامح.
م�سيفاً اأنه بعد ذلك مت اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات الإن�سانية ففي كل عقد من 
الزمن تطور فيه قطاع امل�ساعدات حيث اأن�ساأت الإم��ارات هيئة الهلل الأحمر 
والإن�سانية  اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  وموؤ�س�سة  الإم��ارات��ي 
وموؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�سانية بالإ�سافة اىل العديد من 
املوؤ�س�سات العامة اإىل اأن اأ�سبحت الإمارات ت�سم اأكرث من 45 موؤ�س�سة اإماراتية 

م�ساركة يف جمال امل�ساعدات التنموية والإن�سانية.
موؤكداً اأنه مت اإ�سافة هذا البند �سمن مبادئ اخلم�سن حيث جاء املبداأ التا�سع 
لين�س على اأن امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية لدولة الإمارات هي جزء ل يتجزاأ 
من م�سريتها والتزامها الأخلقي جتاه ال�سعوب الأقل حظاً. موؤكداً معاليه اأن 
امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية تهدف دائماً اإىل تعزيز ال�سلم والزدهار العاملي 
الإم���ارات  م�ساعدات  و�سلت  حيث  الأخ���رى  ال�سعوب  م��ع  قوية  ع��لق��ات  وب��ن��اء 
امل�ساعد مبوؤ�س�سة  العام  الأم��ن  العطر  �سعيد  �سعادة  دول��ة. وحت��دث   195 اإىل 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية عن "دور العمل الإن�ساين يف تعزيز 
قيم الت�سامح" وقال: يف دولة الإمارات العربية املتحدة يعترب الت�سامح والعمل 
الإن�ساين قرينان ووجهان لعملة واحدة. وقد كان من اأهم املمار�سات التي اأر�ساها 
املوؤ�س�سون الأوائل رحمهم اهلل قيمة العطاء والكرم والت�سامح خلل اخلم�سون 
اأ�سبح فيها  اإىل مرحلة  الإم��ارات قد و�سلت  اأن  واأ�ساف: ندرك  املا�سية.  عاماً 
الإن�ساين  العمل  وثقافة  العمل احلكومي  يتجزاأ من  ل  الإن�ساين جزءا  العمل 

التي تربط بن قيمة الت�سامح والعمل الإن�ساين.

بح�سور �سامل بن ركا�س �لعامريزكي ن�سيبة ُيكّرم امل�ساركني يف من�سة جامعة الإمارات يف معر�س جيتك�س

»�سكرا لعطائك« حتتفي ب�سنوات التاأ�سي�س وتكرم �سركاء النجاح

نهيان بن مبارك يفتتح منتدى الت�سامح اخلام�س حتت �سعار »50 عامًا من الت�سامح والإن�سانية«

•• ال�شارقة - وام: 

الأمن  " حتديات  ندوة  ال�سارقة يف  ل�سرطة  العامة  القيادة  �ساركت 
الأمانة  القانون يف  اإح��رتام  ثقافة  ال�سيرباين" التي نظمها مكتب 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �سمو  ملكتب  ال��ع��ام��ة 

مب�ساركة ذوي الإخت�سا�س ب�سرطة ال�سارقة.
وا���س��ت��ه��دف��ت ال���ن���دوة ت���ب���ادل اخل�����ربات امل��ع��رف��ي��ة يف جم���ال الأم���ن 
ال�سيرباين باإعتباره واحداً من املخاطر الأمنية التي ت�سكل تهديداً 
املعلوماتية  ال��ث��ورة  ظ��ل  يف  �سيما  ل  وامل��وؤ���س�����س��ات  املجتمع  لأف����راد 
خماطر  من  بذلك  يرتبط  وم��ا  القطاعات  خمتلف  ي�سهدها  التي 
الأ�سول  ت��ه��دي��د  يف  املعلوماتية  لل�سبكة  الآم����ن  غ��ري  ال���س��ت��خ��دام 
الوعي  ت��ع��زي��ز  ����س���رورة  م��ا يقت�سي  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وه���و  وال��ب��ي��ان��ات 

 بال�ستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية على اختلف و�سائلها.
مثل �سرطة ال�سارقة يف الندوة التي ت�سمنت ثلثة حماور "الإدمان 
الإلكرتوين، والتنمر الإلكرتوين، واجلرائم الإلكرتونية" كل من 
جمال�س  ���س��وؤون  ق�سم  رئي�س  اخل��ي��ال  خلفان  الرحمن  عبد  امل��ق��دم 
ق�سم  رئي�س  طليعة  بن  �سلطان  وال��رائ��د  ال�سارقة  ب�سرطة  الأح��ي��اء 
ب�سرطة  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة  يف  املنظمة  اجل��رمي��ة 
الدعم  ف��رع  م��دي��ر  ال�سعدي  �سالح  طليعة  اأول  ال�����س��ارق��ة  وامل����لزم 
النف�سي والجتماعي ل�سحايا اجلرمية واأدار جل�ساتها النقيب اأحمد 
حمد احلمادي من اإدارة الإعلم والعلقات العامة ب�سرطة ال�سارقة. 
وا�ستهلت وقائع الندوة امللزم اأول طليعة �سالح ال�سعدي باحلديث 
عن الآثار النف�سية للإدمان الإلكرتوين وما يحمله من تاأثري �سلبي 
بعد اأن اأ�سبحت التقنية جزءا من حياتنا اليومية واأهمية دور اأولياء 

الأمور يف الت�سدي لهذا الإدمان م�سريًة اإىل اأهمية متابعة ومراقبة 
املحتوى الذي ي�ساهده الأبناء وعدم العتماد على و�سائل التنقنية 

يف كافة الأوقات ل�سيما يف اأوقات الرتفية والتجمعات العائلية.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��ق��دم ع��ب��دال��رح��م��ن خ��ل��ف��ان اخل��ي��ال م��ظ��اه��ر التنمر 
اأ�ساليبه وما يحمله من اأ�سرار ج�سدية ونف�سية  الإلكرتوين واأبرز 
اإىل العقوبات القانونية التي تت�سمنها الت�سريعات موؤكًدا  متطرقاً 
الو�سائل  مرتكبه  لإ���س��ت��خ��دام  ن��ظ��راً  الإل���ك���رتوين  التنمر  خ��ط��ورة 

الإلكرتونية بطرق متعددة وعدائية مع قدرته على اإخفاء هويته.
ويف املحور الأخري للندوة حتدث الرائد �سلطان بن طليعة  عن اأ�سكال 
اجلرائم الإلكرتونية ودوافع ارتكابها وارتباط الألعاب الإلكرتونية 
ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجل��رمي��ة ودور ال��رق��اب��ة الأب��وي��ة يف مواجهة هذه 

اجلرائم وطرق احلماية منها.

�سرطة ال�سارقة ت�سارك يف الندوة املعرفية حتديات الأمن ال�سيرباين
•• اأبوظبي - وام:

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة الإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم عن 
الأملنيوم  علب  جلمع  ال�سنوية  احلملة  رعايتها 
للبيئة  الإم�����ارات  عمل  جمموعة  تنظمها  ال��ت��ي 
وذلك بهدف تعزيز مبداأ ال�ستدامة ون�سر الوعي 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع.. و���س��ج��ع��ت يف ه���ذا ال�سدد  ب��ن 
خ�س�ست  و  احلملة  يف  امل�ساركة  على  موظفيها 
حاويات جلمعها مبقر ال�سركة. وقال عبدالنا�سر 
"ي�سرنا   : لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  كلبان،  بن 
منذ  احل��م��ل��ة  ل��ه��ذه  الرئي�سي  ال��راع��ي  ن��ك��ون  اأن 
ن��ظ��م��ت��ه��ا جم��م��وع��ة عمل  ال���ت���ي  و   2011 ع����ام 

الإمارات للبيئة جلمع علب الأملنيوم امل�ستخدمة 
اأنحاء الدولة.. و يعترب الأملنيوم من  يف خمتلف 
ما  كبري  ب�سكل  ال��ت��دوي��ر  لإع���ادة  القابلة  امل��ع��ادن 
بناء جمتمعات  ت�ساهم يف  التي  امل��واد  يجعله من 
اأك�����رث ا����س���ت���دام���ة، وع�����دم احل���ر����س ع��ل��ى اإع�����ادة 
تدويرها تعترب خ�سارة كبرية لهذه املوارد". كما 
�سارك موظفو �سركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم 
يف حملة "�سجرة يف املجتمع جذورها توحدنا" و 
باأهمية  الوعي  التي مت ت�سميمها لرفع م�ستوى 
امل�ساركون  ومت��ك��ن  املختلفة  امل���واد  ت��دوي��ر  اإع����ادة 
الورق  م��ن  غ���رام  كيلو   660 جمع  م��ن  خللها 

و140 كيلو غراما من علب احلرب.

الإمارات لالأملنيوم راعيا للحملة ال�سنوية جلمع علب الأملنيوم



اخلميس   11  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13389  
Thursday     11   November   2021   -  Issue No   13389

07

اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م الأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي ب�����وزارة 
الرتبية  ووزارة  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون 
بتكرمي  خ���ا����س���اً  ح���ف���ًل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
افرتا�سيا  "كترّاب اخلم�سن"  طلبة 
مب��ق��ر م��ع��ر���س ال�����س��ارق��ة ال����دويل 
عرفاناً  وذل������ك  للكتاب2021، 
بجهود الطلبة الذين ا�ستطاعوا اأن 
ي�ست�سرفوا امل�ستقبل يف ن�سف القرن 
القادم، واأن يعربوا يف حمتواها عن 
اإدراكهم ووعيهم؛ وانتمائهم للوطن 

وولئهم لقيادته احلكيمة.  
اخلم�سن"  "كترّاب  مبادرة  واأثمرت 
50 ق�سة ُجمعت يف كتاب مترّ اإعداده 
الوطني  الأر����س���ي���ف  يف  وط��ب��اع��ت��ه 
الق�س�سية  "املجموعة  ب���ع���ن���وان: 
هذه  وت����ع����درّ  اخلم�سن"،  ���اب  ل���ك���ترّ
للجهود  حقيقيًة  ث��م��اراً  الق�س�س 
التي بذلها الطلبة بتوجيه ومتابعة 
ووزارة  ال���وط���ن���ي  الأر�����س����ي����ف  م����ن 

الرتبية والتعليم.  
احتفاء  األ���ق���اه���ا  ال���ت���ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 

ال�سيد  ق����ال  امل���ك���رم���ن؛  ب��ال��ط��ل��ب��ة 
اإدارة  م����دي����ر  امل�����رزوق�����ي  ف����رح����ان 
يف  واملجتمعي  املوؤ�س�سي  ال��ت��وا���س��ل 
اأطلقنا  ل��ق��د  ال��وط��ن��ي:  الأر����س���ي���ف 
يف  اخلم�سن"  "كترّاب  م�����ب�����ادرة 
بالتزامن  امل���در����س���ي���ة،  الأو������س�����اط 
للخم�سن،  ال����س���ت���ع���داد  ع�����ام  م����ع 
خم�سن  لك��ت�����س��اف  ن��ت��ط��ل��ع  وك���ن���ا 
الكتابة  جم���ال  يف  م��وه��وب��اً  ك��ات��ب��اً 
عام  ه����ذا؛  ع��ام��ن��ا  ويف  الق�س�سية، 
اخلم�سن نحتفي بنخبة من اأبنائنا 
املوهوبن الذين يتجلى يف اإبداعهم 
الرثاء املعريف وحب الوطن والولء 

لقيادتنا الر�سيدة.  
املبادرة  اأط��ل��ق��ت  وح���امل���ا  واأ�����س����اف: 
الدولة،  م��دار���س  على  تعميمها  مت 
للم�ساركة  امل��ر���س��ح��ة  ال��ف��ئ��ة  وك��ان��ت 
اأعمارهم  ت�����رتاوح  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك 
ع�سرة،  وال��ت��ا���س��ع��ة  ال��ع��ا���س��رة  ب���ن 
عرب  ���س��ج��ل  اأن  امل����ف����اج����اأة  وك����ان����ت 
ال��راب��ط الإل��ك��رتوين ح��وايل 880 
 300 مقابلة  متت  وطالبة،  طالباً 
 85 بقي  الت�سفيات،  وبعد  منهم، 

للم�ساركة  خمولن  وطالبة  طالباً 
باملبادرة، ومت اختيار اأجمل خم�سن 
جهود  يوثق  كتاب  يف  �سدرت  ق�سة 
اأبنائنا الطلبة وقيمة هذه املبادرة.  

التوا�سل  اإدارة  م����دي����ر  �����ن  وث�����مرّ
وزارة  ج��ه��ود  واملجتمعي  املوؤ�س�سي 
تن�سيقهم  وُح�سن  والتعليم  الرتبية 
الوطني لإجن��اح هذه  الأر�سيف  مع 
املبادرة، وهناأ الطلبة املكرمن واأكد 
اأن ثمار جهودهم تدعو للفخر وهي 
والرافد  للوطن  احلقيقية  ال��رثوة 
الأ�سا�سي مل�سرية التنمية امل�ستدامة، 
وهي تب�سر بجيل قادر على موا�سلة 
الوطنية  امل�سوؤولية  وحمِل  امل�سرية، 
رات الوطن ومكت�سباته  وحفظ مقدرّ

يف اخلم�سن عاماً القادمة.
ف��اط��م��ة يون�س  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
وجودة  الإر���س��اد  اإدارة  مديرة  كلبت 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب�����وزارة  احل��ي��اة 
ال���ت���ي مت  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادرة  اإن   :
اإطلقها ا�ست�سرافاً للخم�سن عاماً 
املقبلة ترتقي باحل�سرّ الوطني لدى 
الطلبة وتعزز يف نفو�سهم قيم الولء 

والنتماء للوطن وقيادته الر�سيدة، 
وتو�سع الأفق الذهني لديهم لأنهم 
كانوا اأمام جتربة الكتابة الوطنية، 
املعربة  روؤيتهم  بكلماتهم  وج�سدوا 
م�سرية  يف  املقبلة  ع��ام��اً  للخم�سن 
واملعرفة  والعلم  التطور  ا�ستدامة 
بالعطاء  ���س��ام��خ  ل��وط��ن  والزده�����ار 
والقيم واملبادرات وا�ستنها�س الهمم 

للبناء الوطني.
الطلبة  ارت��ف��اع ع��دد  اأن  واأو���س��ح��ت 
امل�ساركة  يف  رغبتهم  اأب����دوا  ال��ذي��ن 
ال�ساحلة،  امل���واط���ن���ة  ق��ي��م  ي���وؤك���د 
الوطن،  ب��ه��ذا  وال��ف��خ��ر  والن��ت��م��اء 
وال���رغ���ب���ة ال��ق��وي��ة يف ال��ك��ت��اب��ة عن 
م�ستقبل الوطن بح�س وطني عاٍل، 
والأ�سلوب الأدبي املعرب عن الروؤية 
املتميزة جليل الغد الذي ي�سعى اإىل 
ال�سطلع مب�سوؤولياته وواجباته يف 
البناء الوطني وامل�ساهمة يف م�سرية 
م�ستلهماً  والفخر،  واملجد  العطاء 
التي  الر�سيدة  القيادة  من  ال��روؤي��ة 
غر�ست فيهم قيم املواطنة ال�ساحلة 

والتميز والبتكار.

اأنها  واأك��دت الدكتورة فاطمة كلبت 
يف  فائزين  امل�ساركن  جميع  تعترب 
مناف�سة  يف  ك��ان��وا  لأن��ه��م  امل�سابقة 
حبهم  ع�����ن  ل���ل���ت���ع���ب���ري  ح���ق���ي���ق���ي���ة 
وع�سقهم للوطن وقيادته الر�سيدة، 
بالكتابة  ذل����ك  ع���ن  ع�����ربوا  ح��ي��ث 
الوطنية  امل����ع����اين  ع����ن  امل���ت���م���ي���زة 
رحاب  يف  مب�ستقبلهم  وت��ف��اوؤل��ه��م 

العلم والتطور واملعرفة.
الرتبية  وزارة  حر�س  اإىل  واأ���س��ارت 
وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل����ب����ادرات 
ال��ق��ي��م والهوية  اإع����لء  ت��ع��زز  ال��ت��ي 
الوطنية والتن�سئة ال�سليمة لأجيال 
الطلبة،  نفو�س  وتر�سيخها يف  الغد 
وال�����ت�����ع�����اون م�����ع ج���م���ي���ع اجل���ه���ات 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة، م��ع��رب��ة عن 
ال���ت���ق���دي���ر وال�������س���ك���ر اإىل  خ���ال�������س 
الأر�سيف الوطني على هذا التعاون 
م�سلحة  يف  ي�سب  ال��ذي  الإيجابي 

الوطن.
اأح�����م�����د عبد  ال����ط����ال����ب  وحت��������دث 

ال���رح���م���ن ب�����اوزي�����ر، ب����الإن����اب����ة عن 
اعتزازه  ف��اأب��دى  املكرمن؛  الطلبة 
وفخره بالفوز بهذه اجلائزة، و�سكر 
الرتبية  ووزارة  الوطني  الأر�سيف 
متابعة  يف  جهودهما  على  والتعليم 
الطلبة حتى ا�ستطاعوا اأن يرتجموا 
عذبة  بق�س�س  الوطنية  م�ساعرهم 
وج���ذاب���ة، وع��اه��د اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اأن 
يكون فوزهم يف هذه املبادرة مقدمة 
لإب����داع����ات ق���ادم���ة، وه���ن���اأ زم����لءه 
الطلبة  ج��م��ه��ور  وح����ثرّ  امل��ك��رم��ن، 
هذه  م��ث��ل  م��ن  ي�ستفيدوا  اأن  ع��ل��ى 
امل��ب��ادرات ال��ت��ي تخلد اأ���س��م��اءه��م يف 

�سجل املبدعن. 
امل���ك���رم���ن  ال����ط����ل����ب����ة  اأن  ُي�������ذك�������ُر 
تابعوا  ق��د  امل���ب���ادرة  وامل�����س��ارك��ن يف 
تقنيات  ع���رب  اف���رتا����س���ي���اً  احل���ف���ل 
على  ح��ر���س��اً  التفاعلية  ال��ت��وا���س��ل 
ت��ط��ب��ي��ق ال����ت����داب����ري والإج�����������راءات 
على  املحافظة  وبهدف  الحرتازية 

�سحة اجلميع.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان 
الفعاليات  ج���دول  ع��ن  زاي���د  ال�سيخ 
املهرجان  ف���رتة  خ���لل  وال��ن�����س��اط��ات 
امل��م��ت��دة م���ن 18 ن��وف��م��رب اجل����اري 
يقام  وال��ذي  املقبل،  اأبريل   1 وحتى 
حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
وبتوجيهات  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة 
م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، 
ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.
وت��ت�����س��م��ن ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة من 
الفعاليات الرتفيهية  اآلف  املهرجان 
املهرجان  ي�سم  ح��ي��ث  والتثقيفية؛ 
وم�سارح  ع��امل��ي��اً،  ���س��ع��ب��ي��اً  ح��ي��اً   21
اأكرث  فلكلورية، وي�ستقطب  وعرو�ساً 
وع���ار����س  م�������س���ارك   22500 م����ن 
م��ن ح���ول ال���ع���امل، وي��ق��ي��م اأك���رث من 
4500 فعالية ثقافية عاملية، واأكرث 
من 650 عر�ساً وفعالية جماهريية 
من  اأك������رث  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ك������ربى، 
ُتنمي  للأطفال  عمل  ور���س��ة   130

اإبداعهم،  اآف����اق  وُت��و���س��ع  م��واه��ب��ه��م، 
وقائية  اح���رتازي���ة  اإج������راءات  و���س��ط 
و�سحية دقيقة بالتعاون مع اجلهات 

امل�سوؤولة.
موعد  على  امل��ه��رج��ان  زوار  و�سيكون 
م��ع معر�س  ع��ام اخلم�سن  يف ج��ن��اح 
ي�ستعر�س  ن���وع���ه  م����ن  ف���ري���د  ف���ن���ي 
رح��ل��ة الإم����ارات خ��لل ال��� 50 عاماً 
امل��ا���س��ي��ة، وُي�����س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى دور 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان، "رحمه اهلل"، يف بناء الإن�سان 
وامل��ج��ت��م��ع، وروؤي���ت���ه ال��ث��اق��ب��ة يف بناء 

م�ستقبل م�سرق لدولة الإمارات.
اأجنحة ومعار�س  وخ�س�س املهرجان 
كربى واأحياء �سعبية لإب��راز ح�سارة 
دول��ة الإم��ارات وجوانب متعددة من 
والتي  ال�سعبي  وم��وروث��ه��ا  ثقافتها 
واأ�سواق  واأه��ازي��ج  فعاليات  تت�سمن 
احلرف  ع��ن  ح��ي��ة  وع���رو����س  �سعبية 
التقليدية  وال�����س��ن��اع��ات  ال���ق���دمي���ة 

الأجنحة  تت�سمن  كما  الإم��ارات��ي��ة، 
ع��رو���س��اً ت��ف��اع��ل��ي��ة وور�����س ع��م��ل عن 
والرثوة  املحلية  ال��زراع��ي��ة  املنتجات 
املغفور  ودور  ال��دول��ة،  يف  احليوانية 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
"طيب اهلل ثراه"، يف تطوير اأ�ساليب 
ُمتكاملة  منظومة  وتاأ�سي�س  الزراعة 

يف قطاع الرثوة احليوانية.
الإم����ارات  ح�����س��ارة  اأج��ن��ح��ة  وت�ستمل 
ال�سيخ  ���س��م��و  ل�����س��ب��اق��ات  ع��ل��ى ج��ن��اح 
اآل نهيان، وعرو�س  من�سور بن زايد 
ح�سدتها  ال���ت���ي  الأل�����ق�����اب  مل�������س���رية 
اأف�������س���ل م��ط��اي��ا ه��ج��ن ال���رئ���ا����س���ة يف 
لريا�سة  عر�س  مع  الهجن،  �سباقات 
ال�����س��ق��ارة واأدوات����ه����ا وجم��م��وع��ة من 
ال�سقور املُُميزة، بالإ�سافة اإىل عر�س 

للتقاليد املتعلقة بال�سلوقي.
من  �سعبية  اأح��ي��اء  امل��ه��رج��ان  وي�سم 
خم��ت��ل��ف ال�����دول واحل�������س���ارات حول 
م��ن��ه��ا جوانب  ك���ل  ت��ع��ك�����س  ال����ع����امل، 

خمتلفة من هذه الثقافات، كالرتاث 
واملنتجات  والأ��������س�������واق  امل����ع����م����اري 
يتوزع  حيث  التقليدية،  والأه���ازي���ج 
احلرفيون يف اأحياء كل دولة لينقلوا 
����س���ورة ح��ي��ة ل��ه��ذه احل�������س���ارات من 
وتفاعلية  ح��ي��ة  ع��م��ل  ور������س  خ����لل 
املنتجات  خ���لل���ه���ا  م����ن  ي�����س��ن��ع��ون 
ُتقدم  كما  الثقافات،  لهذه  التقليدية 
التي  املهرجان  م�سارح  خمتلف  على 
العاملية،  ال�سعبية  الأح��ي��اء  يف  ت��ت��وزع 
للفلكلور  م��ت��ن��وع��ة  ي��وم��ي��ة  ع���رو����س 
ملختلف  ال�سعبية  والأه��ازي��ج  العاملي 

الدول واحل�سارات.
النافورة  ل�����زواره  امل��ه��رج��ان  وي���ق���دم 
الإمارات،  دول��ة  الأوىل من نوعها يف 
املناطق جذباً  اأكرث  �ستكون من  التي 
وعرو�س  العاملية  بفعالياتها  ل��ل��زوار 
الليزر اليومية وعرو�س الهولوجرام 
من  ي�ساحبها  وم��ا  الأب���ع���اد،  ثلثية 

اأنغام مو�سيقية.

وي�سارك منتجع الفر�سان الريا�سي، 
ريا�سية  ب���ف���ع���ال���ي���ات  م�������رة،  لأول 
باحلما�س  م��ل��ي��ئ��ة  مم��ت��ع��ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
من  العمرية  الفئات  جميع  تنا�سب 
والرماية،  وال��ف��رو���س��ي��ة،  ال��ك��ارت��ي��ن��ج، 
وال��ق��و���س وال�����س��ه��م، وري��ا���س��ة القفز 
ب��احل��ب��ال ل��لأط��ف��ال وح��ب��ل الن���زلق 
وجت�����رب�����ة ال�����ق�����ي�����ادة الف����رتا�����س����ي����ة 
الت�سلق  والطائرات وجدار  لل�سيارات 
التي  الفعاليات  من  الكثري  وغريها 

تنتظر زوار املهرجان.
وي���خ�������س�������س امل����ه����رج����ان ل���لأط���ف���ال 
تثقيفية،  تعليمية  ترفيهية  منطقة 
والأن�س�طة  ب��ال��ع��رو���س  لي�ستقبلهم 
الغنية  واحلركية  واملو�سيقية  الفنية 
ب��ال��ث��ق��اف��ة وامل������رح ب������دءاً م���ن عر�س 
�سريك الأطفال والعرو�س ال�سوئية 
اخلفة  وعرو�س  واحلكواتي  والليزر 
والأبطال  الأمرية  وعر�س  والتمويه 
والكاريوكي  ال���ب���ال���ون���ات  وع���رو����س 

وال��ر���س��م ع��ل��ى ال���وج���ه وغ���ريه���ا من 
الفعاليات.

وينتظر زوار املهرجان عامل من املتعة 
الألعاب  مدينة  يف  اليومي  والرتفيه 
ملختلف  منا�سبة  لتكون  التي �سممت 
جمموعة  وت�����س��م  ال���ع���ائ���ل���ة،  اأف�������راد 
ك��ب��رية م��ن الأل���ع���اب وامل��رك��ب��ات مثل 
ال�سفينة الدوارة، الأفعوانية، واأخرى 
اأك��رث ت�سويقاً واإث���ارة، حيث روع��ي يف 
معايري  اأع��ل��ى  وجتهيزها  ت�سميمها 

الأمن وال�سلمة.
املغامرات  مل��ح��ب��ي  امل��ه��رج��ان  وي���وف���ر 
للتعرف  ف��ري��دة  ف��ر���س��ة  وال��ت�����س��وي��ق 
اأف�������س���ل ال���ط���رق لإع�������ادة بناء  ع��ل��ى 
وجتديدها،  الكل�سيكية  ال�����س��ي��ارات 
وت��زوي��د حم��رك��ات ال�����س��ي��ارات، و�سط 

اأجواء اآمنة مليئة باملتعة والإثارة.
عرو�سا  ل������زواره  امل���ه���رج���ان  وي���ق���دم 
العربية  اخل����ي����ول  جل���م���ال  مم���ي���زة 
الأ����س���ي���ل���ة ال���ت���ي حت���م���ل م���دل���ولت 

عميقة يف التاريخ العربي وُتعُد رمزاً 
للأ�سالة واجلمال.

ال������زوار ب��ف��ر���س��ة مميزة  و���س��ي��ح��ظ��ى 
الرتاثية  املو�سيقى  ع��رو���س  ملتابعة 
الفرقة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اأجنحة  الع�سكرية التي جتوب يومياً 
عرو�س  املهرجان  وي��ق��دم  امل��ه��رج��ان. 
الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة امل��ذه��ل��ة ال��ت��ي تقام 
منطقة  �سماء  لتزين  جمعة  ي��وم  كل 
اأنغام املو�سيقى وعرو�س  الوثبة على 
ال��ن��اف��ورة وال��ل��ي��زر وك��ذل��ك عرو�س 
اخلا�سة  ال�سخمة  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب 
ب��اح��ت��ف��الت ال���ي���وم ال��وط��ن��ي وراأ������س 

ال�سنة امليلدية.
ومينح املهرجان زواره اآلف الفر�س 
��م��ة، ع���رب الكثري  ل��ل��ف��وز ب��ج��وائ��ز ق��يرّ
اليومية،  وال�سحوبات  امل�سابقات  من 
ال�سيخ  �سمو  "�سباقات  �سحوبات  مثل 

من�سور بن زايد اآل نهيان".
يومياً  ال����ت����ذوق  ع�����س��اق  و���س��ي��ح��ظ��ى 

متميزة  جمموعة  يف  رائعة  بتجارب 
املتنقلة  الطعام  املطاعم وعربات  من 
ال���ت���ي ت�����س��م��ل م��ط��اب��خ م��ت��ن��وع��ة من 
وتنا�سب  ال����ع����امل  اأن�����ح�����اء  خم��ت��ل��ف 
اأكرث من خم�سن  جميع الأذواق مع 
والكبار،  لل�سغار  ل��ل��ذواق��ة  مطعما 
بتجربة  املهرجان  زوار  �سيحظى  كما 
الدراجات  ل��ع�����س��اق  ج��ري��ئ��ة  م��غ��ام��رة 
ريا�سين  مب�ساركة  وذل���ك  ال��ن��اري��ة، 
ريا�سية  ع���رو����س  ل��ت��ق��دمي  ب���ارزي���ن 

مميزة ومثرية تخطف الأب�سار.
و�سيكون زوار املهرجان على موعد مع 
الزهور"  "حديقة  يف  ف��ري��دة  جتربة 
الزوار وعائلتهم فر�سة  التي متنح 
ت�����س��مرّ جمموعة  اأم���اك���ن  يف  ال��ت��ن��زه 
ال�سهرية  والهياكل  املباين  من  رائعة 

ة بالورود والزهور. املك�سورّ
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح���ر����س���ت 
العديد  تخ�سي�س  على  للمهرجان 
اأبرزها  من  للأطفال  الفعاليات  من 
التي  الكرتونية  العرو�س الرتفيهية 
منطقة  يف  ماجد"  "قناة  ت��ق��ي��م��ه��ا 
ت�ستقبل  ك���م���ا  ل����ذل����ك،  خم�����س�����س��ة 
ت�سم  ال��ت��ي  كار"  "كريزي  منطقة 
����س���ي���ارات ���س��غ��رية، الأط����ف����ال �سمن 
ال��ف��رح وامل��ت��ع��ة والبهجة  اأج����واء م��ن 

املُُميزة.

عاملية ثقافية  فعالية   4500 من  و�أكرث  م�سارك   22500

اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ال�سيخ زايد تعلن عن جدول فعالياته

•• اأبوظبي-وام:

املجتمعية" لتكون اجلهة  ال�سحة  "منوذج  اأبوظبي  ال�سحة يف  دائرة  تتبنى 
التي  العامل  م�ستوى  على  والثانية  املنطقة  يف  الأوىل  التنظيمية  ال�سحية 
تتبنى هذا النموذج الرقمي املبتكر للك�سف املبكر عن اأمرا�س القلب والأوعية 
بالتعاون  وذلك  املجتمع  اأف��راد  بن  منها  الوقاية  وتعزيز  واإدارتها  الدموية 
مع �سركة الأدوية ال�سوي�سرية "نوفارتي�س" ويف اإطار �سعي الدائرة امل�ستمر 

لرت�سيخ مكانة الإمارة كوجهة عاملية للرعاية ال�سحية وحا�سنة للبتكار.
وي�����س��ه��م ال��ن��م��وذج ال��رق��م��ي يف ت��ع��زي��ز الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة م��ن اأمرا�س 
الإمارة  �سكان  بن  الإ�سابة  معدلت  من  واحل��د  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
وم�ساعفاتها، من خلل توفري بيانات متكن املخت�سن يف الرعاية ال�سحية 

من تقدمي التو�سيات والربامج الوقائية اللزمة للمر�سى.
الأمرا�س  اإدارة  يف  العامة  ال�سحة  مفاهيم  تطبيق  اإىل  النموذج  وي�ستند 
املزمنة، من خلل نهج �سامل قائم على حتليل البيانات، ي�سهم يف التعرف 
ب�سكل ا�ستباقي على الأفراد الأكرث عر�سة خلطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية وتقدمي حلول فعالة من �ساأنها حت�سن حالتهم ال�سحية، 
لتعزيز  اللزمة  والإج��راءات  الفعالة  والأدوات  ال�سبل  النموذج  حيث يحدد 
اإدارة التكاليف الإجمالية للعلج. اإىل جانب ذلك، تلعب  نتائج املر�سى مع 
املعلومات التي يتم جمعها دوراً اأ�سا�سياً يف حتديد الثغرات يف رعاية املر�سى 
وو�سع احللول املنا�سبة لها، الأمر الذي �سي�سهم يف تطوير خطط علجية 

قابلة للتنفيذ للمر�سى ب�سكل فردي اأو �سمن جمموعات حمددة.
"نوفارتي�س"  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية  اأبوظبي،  يف  ال�سحة  دائ��رة  ووقعت 
دائرة  رئي�س  حامد  اآل  حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  معايل  م��ن  ك��ل  بح�سور 
ال�سرق  ملنطقة  الإقليمي  املدير  �سروكنفوك�س،  وج��ورج  اأبوظبي  يف  ال�سحة 
الدكتور  �سعادة  م��ن  ك��ل  التفاقية  ووق��ع  نوفارت�س.  يف  واأفريقيا  الأو���س��ط 
جمال حممد الكعبي وكيل دائرة ال�سحة اأبوظبي وحممد عز الدين، املدير 
الإقليمي ملنطقة اخلليج يف �سركة "نوفارت�س". وتهدف التفاقية اإىل تعزيز 

الأبحاث  عجلة  لدفع  وا�ستثمارها  اجلهود  وتوحيد  امل�سرتك  التعاون  �سبل 
القلب  اأم��را���س  ملكافحة  والتنظيمية  الرقمية  التحتية  والبنية  والتعليم 
يف  ي�ساعد  ال���ذي  املجتمعية  ال�سحة  برنامج  وتطوير  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة 
حتقيق هذه الأهداف. كما يركز التعاون على ال�ستفادة من اأحدث البتكارات 
والتقنيات يف جمالت التكنولوجيا وعلوم احلياة واحللول الرقمية وتبنيها 
يف القطاع ال�سحي يف الإم��ارة ل�سمان �سحة و�سلمة اأفراد املجتمع. وقال 
قيادتنا  وتوجيهات  بدعم  " نوا�سل  ح��ام��د..  اآل  حممد  بن  عبداهلل  معايل 
الر�سيدة، جهودنا الرامية لبناء علقات تعاون مثمرة ووطيدة مع خمتلف 
الرعاية  منظومة  ك��ف��اءة  لتعزيز  وذل��ك  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  �سركائنا 
و�سلمة جمتمعنا حيث مت�سي  واحلفاظ على �سحة  الإم��ارة  ال�سحية يف 
دائرة ال�سحة بخطى ا�ستباقية وواثقة نحو تبني اأحدث البتكارات املتطورة 
وتعزيز ال�سراكات والتعاون حملياً وعاملياً مبا ي�سهم يف حتقيق الهدف املتمثل 

يف تر�سيخ مكانة الإمارة كوجهة عاملية للرعاية ال�سحية وحا�سنة للبتكار 
القلب  اأم��را���س  وُتعد  ال�سحية".  للرعاية  اأف�سل  م�ستقبل  ملمح  ور�سم 
والأوعية الدموية جمموعة من ال�سطرابات التي ت�سيب القلب والأوعية 
الوعائية  الدماغية  والأم��را���س  التاجية  القلب  اأم��را���س  وت�سمل  الدموية 
اأرباع  ث��لث��ة  م��ن  اأك���رث  وُي��ع��زى  وغ��ريه��ا  املحيطية  ال�سريانية  والأم���را����س 
الوفيات الناجمة عن الإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية اإىل النوبات 
القلبية وال�سكتات الدماغية، فيما يعترب ثلث هذه الوفيات �سابق لأوانه لدى 
الأفراد الذين تقل اأعمارهم عن 70 عاماً. وقال حممد عز الدين.. " تعد 
امل�ست�سفى  ودخول  للوفاة  رئي�سياً  م�سبباً  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س 
وتدين جودة احلياة لدى املر�سى لذلك حر�ست موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 
اأبوظبي على و�سعها على  يف دولة الإم��ارات ويف مقدمتها دائرة ال�سحة يف 
راأ�س قائمة اأولوياتها، حيث ت�ستمر الدائرة يف اإيجاد اأ�ساليب جديدة لعك�س 
وترية زيادة الإ�سابات املتعلقة بالأمرا�س القلبية الوعائية، حيث يعد منوذج 
ال�سحة املجتمعية مبثابة حتالف لقوى الرعاية ال�سحية لتوفري نهج �سامل 

ونقلة نوعية يف اإدارة اأمرا�س القلبوالأوعية الدموية يف الدولة".

• جناح عام �خلم�سني .. ي�ستعر�س رحلة �الإمار�ت خالل ن�سف قرن 
�سعبية تربز ح�سارة �الإمار�ت وموروثها �ل�سعبي و�أجنحة تعر�س ح�سار�ت �لعامل • �أحياء 

• مناطق ترفيهية و�ساحات لالحتفاالت.. وفعاليات ريا�سية وثقافية منوعة

•• العني-الفجر: 

العامل  الإم�������ارات  ���س��ارك��ت ج��ام��ع��ة 
للعلوم  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الح���ت���ف���ال 
الذي  والتنمية،  ال�����س��لم  اأج���ل  م��ن 
 10 يف  اليون�سكو  منظمة  اعتمدته 
نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام، لإب���راز الدور 
ال�سلم  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��ع��ل��وم  ال���ه���ام 
�سلمية  وتاأمن جُمتمعات  والتنمية 
�سرورة  على  وال��ت��اأك��ي��د  ُم�ستدامة، 
اأو�سع  نطاق  على  اجلمهور  اإ���س��راك 
يف النقا�سات حول الق�سايا العلمية 
ن���ظ���راً لأه���م���ي���ة وم���ك���ان���ة ال��ع��ل��م يف 

حياتنا اليومية.
الدكتور  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
اجليوفيزياء  اأ����س���ت���اذ  ب���ك���ر،  ح���ي���در 
اجليولوجيا  ق�����س��م  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة- 
الإم���ارات:  جامعة  يف  العلوم  بكلية 
الإم��������ارات  ج���ام���ع���ة  يف  "ُي�سعدنا 
التي  الح��ت��ف��الت  ه��ذه  يف  املُ�ساركة 
ز ال��وع��ي ال��ع��ام ب���دور ال��ع��ل��م يف  ُت��ع��زرّ
املجتمعات وتعزيز الت�سامن املحلي 
اأج��ل العلوم امل�سرتكة  وال��دويل من 
ب���ن ال���ب���ل���دان، وجت���دي���د الل���ت���زام 
العلوم  با�ستخدام  وال���دويل  املحلي 
ل�����س��ال��ح امل��ج��ت��م��ع��ات، اإ����س���اف���ة اإىل 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  الن��ت��ب��اه  لفت 
املناطق يف  بع�س  العلم يف  يواجهها 
احل�سول على الدعم اللزم ويعمل 
الفاعلة  اجلهات  جميع  تعبئة  على 
من م�سوؤولن حكومين اإىل و�سائل 
امل����دار�����س،  ت���لم���ي���ذ  اإىل  الإع��������لم 
وت�سليط ال�سوء على بع�س اجلوانب 
املمكنة  واحللول  الرئي�سية  العلمية 
والتكنولوجيا  العلوم  توفرها  التي 
العاملية  التحديات  لبع�س  والبتكار 
جمتمعات  تواجهها  التي  الرئي�سية 

اليوم."

اليوم  بهذا  الحتفال  "اإن  واأو���س��ح: 
القيادة  دع����م  ي���وؤك���د  الإم��������ارات  يف 
العلم  ل������دور  امل�����س��ت��م��ر  ال���ر����س���ي���دة 
والعلماء يف حتقيق ال�سلم والرخاء، 
وُي�سلط ال�سوء على اأهمية العلم يف 
حتقيق ال�ستقرار وخدمة الب�سرية 
كافة  يف  احل��ي��اة  بنوعية  والرت���ق���اء 

املجالت.  
قائًل:  ت�سريحه  حيدر  د.  واختتم 
يف  احلكومة  �سيا�سة  مع  "ومتا�سياً 
وت�سامناً  والعلماء،  العلم  ت�سجيع 
"بناء   2021 ع�������ام  �����س����ع����ار  م�����ع 
الذي  للمناخ"  ج��اه��زة  جُم��ت��م��ع��ات 
ي���اأت���ي يف ال���وق���ت ال����ذي ي�����س��ه��د فيه 
ال��ع��امل حت���ولت و ت��غ��ريات مناخية 
ت���ه���دي���دات خ���ط���رية حلياة  ت�����س��ب��ب 
امللين من الب�سر، حتر�س جامعة 
البحث  ت�����س��ج��ي��ع  ع���ل���ى  الإم����������ارات 
خلدمة  وت�سهيله  العلمي  والإبتكار 
امل��ج��الت، حيث  املجتمع يف خمتلف 
ور�سات عمل وحلقات  بتنظيم  تقوم 
موؤمترات  وعقد  تخ�س�سية  درا�سية 
مناق�سة  خ���لل���ه���ا  ������ت  مترّ ع���امل���ي���ة، 
حقن  وعمليات  املناخية  التغيريات 
الكاربون لأهمية  اأوك�سيد  غاز ثاين 

املو�سوع من اأجل بيئة اأف�سل".

و��ست�سر�ف �مل�ستقبل   �لوطن  حب  يف  ق�سة   50

الأر�سيف الوطني والرتبية والتعليم يحتفيان باملكرمني يف مبادرة كّتاب اخلم�سني  

�سحة اأبوظبي الأوىل يف املنطقة والثانية عامليا يف تبني منوذج ال�سحة املجتمعية

جامعة الإمارات حتتفل باليوم العاملي 
للعلوم من اأجل ال�سالم والتنمية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للجودة 
ال��ع��ام اخلمي�س  ال����ذي ي�����س��ادف ه���ذا 
الإمارات  دولة  حتتفي  نوفمرب،   11
التي  احل���ك���وم���ي  ال���ت���م���ي���ز  مب�������س���رية 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأطلقها �ساحب 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
من   1994 ع���ام   ، اهلل"  "رعاه  دب���ي 
خ����لل ب���رن���ام���ج دب����ي ل���ل���ج���ودة، وما 
ت��ل ذل��ك خ��لل اأك���رث م��ن 27 عاماً 
فيها  حت��ول  مت�سارعة،  ت��ط��ورات  م��ن 
اإىل  �سموه  وتوجيهات  ب���روؤى  التميز 
حمور لثقافة العمل املوؤ�س�سي يف دولة 
الإمارات، وهدف اأ�سا�سي تعمل اجلهات 
ومنظومة  حتقيقه،  على  احلكومية 
الهوية  اإماراتية  التطور  دائمة  مرنة 
امل�سرية  هذه  وخ��لل  امل�ستوى.  عاملية 
���س��ه��دت دول���ة الإم������ارات ت��ط��وي��ر عدة 
برامج للتميز احلكومي التي اعتمدت 
ع���وام���ل رئ��ي�����س��ي��ة، وم��ن��ظ��وم��ة عمل 
التميز  ثقافة  ن�سر  يف  اأ�سهمت  مرنة 
اإحدى  الدولة، واإطلق  على م�ستوى 
اأرف������ع ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز وال���ت���ي حتمل 
ا���س��م ج��ائ��زة حممد ب��ن را���س��د للأداء 
نت على مدى  احلكومي املتميز، ومتكرّ
من  اأك����رث  ت��ك��رمي  م��ن  ���س��ن��وات   10
م��ن اجل��ه��ات احلكومية  ف��ائ��زاً   280
الحت����ادي����ة، وت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 

اأدوارهم عرب 5 دورات تقييمية.
واأك�������د م���ع���ايل حم���م���د ب����ن ع���ب���د اهلل 
القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
دبي  جلائزة  ومن�سق  عام  اأمن  "اأول 
للجودة، واأول اأمن عام لربنامج دبي 
فكر  اأن  املتميز"..  احلكومي  ل���لأداء 
وفل�سفة القيادة التي يتبناها �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
"رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 

عرب  ال��ت��م��ي��ز  حتقيق  ع��ل��ى  ق���ام  اهلل"، 
تعزيز م�ستويات جودة الأداء، لرت�سيخ 
ومنهجية  م��ت��ط��ورة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
التجارب  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
والإبداع املتوا�سل، والتطوير ال�سامل 
احلكومية  اجل���ه���ات  يف  ي���ب���داأ  ال�����ذي 
واقعية  وت����ط����ورات  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق 
التغيري  حت��ق��ي��ق  ه��دف��ه��ا  وم��ل��م��و���س��ة 

الإيجابي يف خدمة املجتمع.
اإن دول����ة الإم�����ارات   .. وق����ال م��ع��ال��ي��ه 
الذي  للجودة  العاملي  باليوم  حتتفي 
نوفمرب،   11 ي��وم  العام  ه��ذا  ي�سادف 
التي متتد  التميز احلكومي  مب�سرية 
اأ�سبحت  وال��ت��ي  ع��ام��ا،   30 نحو  منذ 
ل��ل��ح��ك��وم��ات ومنوذجاً  اإل���ه���ام  م�����س��در 
ي��وؤ���س�����س ل��ب��ن��اء اجل��ي��ل التايل  م���رن���اً 
تنه�س  التي  امل�ستقبل،  حكومات  من 
الإيجابي  دوره���ا  ل  وتفعرّ باملجتمعات 
للم�ساركة يف عملية التطور احلكومي، 
الأداء  وج���ودة  التميز  اأن  اإىل  م�سريا 
وطنية  ق��ي��م��ة  مي���ث���لن  احل���ك���وم���ي، 
اأ�سا�سية ر�سختها قيادة دولة الإمارات 

لتعزيز حياة الإن�سان.
واأ�ساف وزير �سوؤون جمل�س الوزراء.. 
خت  ر�سرّ الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  اإن 
ل�ستدامة  ع���امل���ي���اً  م����رك����زاً  م��وق��ع��ه��ا 
خلل  م��ن  الأداء،  وت��ع��زي��ز  ال��ت��ط��وي��ر 
ا�ست�سراف  م��ن  ��ن��ه��ا  مت��كرّ اأ���س�����س  تبني 
املال  راأ����س  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  امل�ستقبل، 
احلكومية،  ال��ق��درات  وب��ن��اء  الب�سري 

وت��ع��زي��ز اجل��اه��زي��ة وال���س��ت��ب��اق��ي��ة يف 
خمتلف املجالت احليوية.

ال��ت��م��ي��ز يف دولة  م�����س��رية  وان��ط��ل��ق��ت 
27 عاما،  اأك���رث م��ن  الإم������ارات م��ن��ذ 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
جائزة  م���ن  ب����دءا  اهلل"،  "رعاه  دب����ي 
عام  �سموه  اأطلقها  التي  للجودة  دب��ي 
برامج  ذل��ك  بعد  ل��ت��ت��واىل   ،1994
املحلي  امل�ستوى  على  واجل��ودة  التميز 
التميز  ث��ق��اف��ة  ت��ب��ن��ي  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
احلكومي،  بالعمل  ل��لرت��ق��اء  اأ���س��ا���س��ا 
ال�سيخ  ب��رن��ام��ج  اإن�����س��اء  اإىل  و����س���ول 
خليفة للتميز احلكومي عام 2009.

م�سرية  ب���داي���ة   1994 ع����ام  و���س��ه��د 
دبي  ب��اإط��لق جائزة  واجل���ودة  التميز 
للجودة، ومن ثم اإطلق برنامج دبي 
للأداء احلكومي املتميز عام 1997، 
للمتياز  خليفة  ال�سيخ  ج��ائ��زة  تلته 
اأعلنت   2004 عام  1999، ويف  عام 
اإط��لق برنامج  راأ���س اخليمة  حكومة 
فيما  احلكومي،  للتميز  �سقر  ال�سيخ 
مت اإط�����لق ج���ائ���زة اأب���وظ���ب���ي ل����لأداء 
احلكومي املتميز عام 2007، ولحقا 
برنامج  اإط�����لق  مت   2008 ع���ام  يف 

عجمان للتميز.
جائزة  اإط�����لق  مت   2009 ع���ام  ويف 
املتميز  احل��ك��وم��ي  ل�����لأداء  الإم������ارات 
التي توا�سلت 3 دورات خلل الأعوام 

ثم  ومن   ،2014  ،2012  ،2010
وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
"حفظه  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد 
ا�سم  ب��ت��غ��ي��ري   2015 ع���ام  يف  اهلل"، 
بن  حم��م��د  ج���ائ���زة  لت�سبح  اجل���ائ���زة 

را�سد للأداء احلكومي املتميز.
برنامج  اإط�����لق  مت  ذات�����ه  ال���ع���ام  ويف 
ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي لي�سكل 
مرجعية حكومية موحدة يف جمالت 
ال�ساملة،  واجل����ودة  وال���ري���ادة  التميز 
احلكومي  التميز  منظومة  واإط���لق 
التميز  مل�سرية  وا�ستمرارا  الإماراتية، 
اأم  حكومة  اأطلقت  ال�ساملة،  واجل��ودة 
القيوين عام 2019 جائزة �سعود بن 

را�سد املعل للأداء احلكومي املتميز.
ويف عام 2015 اأطلق �ساحب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
منظومة التميز احلكومي الإماراتية 
اأهم  على  ت�سميمها  يف  العتماد  ومت 
احلكومي  التطوير  وم��ب��ادرات  برامج 
يف  وتطبيقها  تبنيها  مت  التي  العاملية 
حكومة دولة الإمارات، لت�سكل امتدادا 
الدولة  بها  م��رت  التي  التميز  لرحلة 
للحكومات  ع���امل���ي���ا  م���رج���ع���ا  وت����ك����ون 

ال�ساعية للريادة يف العمل احلكومي.
2017 اعتماد منظومة  و�سهد العام 
 9 التميز احل��ك��وم��ي الإم��ارات��ي��ة م��ن 
لت�سبح  متخ�س�سة  دول��ي��ة  منظمات 
ال���ق���ط���اع  يف  ل���ل���ت���م���ي���ز  من��������وذج  اأول 
احل��ك��وم��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل، ما 

تبنيها  اإىل  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  دف���ع 
مع  يتكيف  م��رن��ا  من��وذج��ا  باعتبارها 
خمتلف احلكومات واحتياجاتها، كما 
اجلهات  كافة  يف  املنظومة  تطبيق  مت 
احل��ك��وم��ي��ة الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
املنظمات  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ل��ت  ال����دول����ة. 
املنظومة  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  ال���دول���ي���ة 
الأوروبية،  اجل���ودة  منظمة  م��ن  ك��ل 
املنظمة  ل��ل��ج��ودة،  الآ���س��ي��وي��ة  املنظمة 
جوران  موؤ�س�سة  للجودة،  الأ�سرتالية 
امل��وؤ���س�����س��ة الأوروب���ي���ة لإدارة  ال��ع��امل��ي��ة، 
اجلودة، والأكادميية الدولية للجودة، 
واجل���م���ع���ي���ة الأم����ري����ك����ي����ة ل���ل���ج���ودة، 
الآ�سيوية للجودة، وجامعة  والرابطة 

ميامي.
حكومة  اأعلنت   ،2020 اأك��ت��وب��ر  ويف 
دولة الإمارات اإطلق مرحلة جديدة 
التميز احلكومي، تت�سمن  يف م�سرية 
حت����دي����ث وت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة عمل 
م��ت��ك��ام��ل��ة ب���روؤي���ة ا���س��ت�����س��راف��ي��ة تركز 
وتتبنى  املميزة  والقيمة  النتائج  على 
ا�ستباقية ومرنة، تعزز  منهجية عمل 
وقدرتها  احلكومية  اجلهات  جاهزية 
وا�ستخدام  املتغريات  ا�ست�سراف  على 
مناذج  وتبني  املتقدمة  التكنولوجيا 
ومبتكرة  ج����دي����دة  ح���ك���وم���ي���ة  ع���م���ل 
يف  حكومية  خ��دم��ات  اأف�سل  وت��ق��دمي 
ال����ع����امل، م���ن خ����لل ث���لث���ة حم����اور، 
التميز  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���وي���ر  ت�����س��م��ل 
التميز،  ق��ي��ادات  احل��ك��وم��ي، ومن����وذج 

واملواهب  ال���ق���دوة،  امل��وظ��ف  ومن����وذج 
التمكن  ع���ل���ى  وت����رك����ز  امل����ح����رتف����ة، 
والتكامل،  ال�سراكات  وتعزيز  الذاتي، 
وتر�سيخ روح الفريق الواحد، وتتبنى 
نوعه  م��ن  الأول  ه��و  مبتكراً  من��وذج��اً 

عاملياً يف التقييم عن بعد.
الدولية،  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  واإ����س���اف���ة 
التميز  منظومة  ع��دة  حكومات  تبنت 
الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي مت ت��ط��وي��ره��ا مبا 
حكومة  ك��ل  خ�سو�سية  م��ع  يتنا�سب 
وبناء  متميزا،  طابعا  ومينحها  منها، 
حتتفي  ج����وائ����ز  اإط��������لق  مت  ع��ل��ي��ه��ا 
ب����اجل����ه����ود احل���ك���وم���ي���ة وامل������ب������ادرات 
اأهمها  العمل،  اإىل رفع كفاءة  الهادفة 
التي  احلكومي  للتميز  م�سر  ج��ائ��زة 
اأحد  وت�����س��ك��ل   ،2018 ع���ام  اأط��ل��ق��ت 
ال�سراكة  اإط��ار  الرئي�سية يف  امل��ب��ادرات 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ن ح��ك��وم��ة دول���ة 
الإمارات وجمهورية م�سر العربية يف 

التحديث احلكومي.
و�سهدت جائزة م�سر يف دورتها الثانية 
اإق���ب���اًل ن��وع��ي��اً ع��ل��ى ال��رت���س��ح للفئات 
ال�19 املوؤ�س�سة والفردية، والتي تلقت 
اآلف طلب تر�سيح، عمل   3 اأكرث من 
ومقيماً،  حمكماً   140 تقييمها  على 
وبلغ اإجمايل عدد �ساعات عملهم 90 
األ���ف ���س��اع��ة، م��ق��ارن��ة م��ع 15 فئة مت 
الإعلن عنها يف الدورة الأوىل والتي 
تر�سح،  األ���ف���ي ط��ل��ب  ت��ل��ق��ت خ��لل��ه��ا 
مقيمن   110 ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  يف  ����س���ارك 

عملهم  �ساعات  ع��دد  وبلغ  وحمكمن، 
�ساعة. األف   50

وحتتفي دولة الإم��ارات بالتزامن مع 
اليوم العاملي للجودة، مب�سرية التميز 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  احل��ك��وم��ي 
لت�سدير  م���ت���ف���رداً  ع���امل���ي���اً  م���رج���ع���اً 
اجلودة والفعالية يف الأداء، والتطوير 
ال�سامل وحت�سن الكفاءة والإنتاجية، 
بتوقيع اتفاقيات �سراكة ا�سرتاتيجية 
دول يف   9 التحديث احلكومي مع  يف 
م�سر  جمهورية  ت�سمل  ق���ارات،  اأرب���ع 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  واململكة  العربية 
وال�سودان،  اأوزب��ك�����س��ت��ان،  وج��م��ه��وري��ة 
وال�سنغال،  وك��و���س��ت��اري��ك��ا،  وال���ع���راق، 

واليونان، وكولومبيا.
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  توقيع  ومت 
مع احلكومة الكولومبية حتت مظلة 
نقطة  دبي" لت�سكل   2020 "اإك�سبو 
ان��ط��لق ل�����س��راك��ات م��ع��رف��ي��ة جديدة 
وبداية  ال��لت��ي��ن��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا  ق����ارة  يف 
املتطورة  واخل����ربات  ال��ت��ج��ارب  لنقل 
ومن���وذج عمل دول��ة الإم����ارات املتقدم 

اإىل خمتلف قارات العامل.
من  الإم����ارات  دول���ة  حكومة  ومتكنت 
ابتكار منوذج �سامل للتميز احلكومي 
م�ستدامة،  اأ���س�����س  على  ت��ط��وي��ره  يتم 
ليواكب املتغريات ويرقى اإىل م�ستوى 
التطلعات بالو�سول اإىل اأف�سل املراتب 
وينعك�س  املوؤ�س�سي،  التميز  يف  العاملية 
هذا التطور الدائم على جائزة حممد 

ل����لأداء احل��ك��وم��ي املتميز،  ب��ن را���س��د 
للتجارب  ت���ك���رمي  اأرف�����ع  مت��ث��ل  ال���ت���ي 
واملمار�سات والأف��راد الأك��رث متيزاً يف 

العمل احلكومي.
و����س���ه���دت اجل����ائ����زة خ�����لل دورات����ه����ا 
التقييمية التي بداأت منذ عام 2010 
واإ���س��اف��ة مفاهيم  ع���دي���دة،  ت���ط���ورات 
وقيم جديدة للعمل احلكومي، وفئات 
رافقت التقدم امللحوظ حلكومة دولة 
الإمارات واعتمادها مبادئ اجلاهزية 
للم�ستقبل،  وال����س���ت���ع���داد  وامل����رون����ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  وت���ع���زي���ز 

العامل.
وت�سم جائزة حممد بن را�سد للأداء 
ال�ساد�سة  دورتها  يف  املتميز  احلكومي 
فئة،   17 املوؤ�س�سية  اجل��وائ��ز  �سمن 
و12 فئة �سمن اأو�سمة رئي�س جمل�س 
التقييم  عمليات  تنفيذ  ومت  ال���وزراء، 
بن�سبة  بعد"  "عن  اف��رتا���س��ي��اً  ف��ي��ه��ا 
اإطلق  منذ  الأوىل  للمرة   100%
التميز  منظومة  اأن  ي��ذك��ر،  اجل��ائ��زة. 
الإم��ارات��ي��ة متثل منوذجا  احل��ك��وم��ي 
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق يف خمتلف  وق���اب���ًل  م���رن���اً 
التميز  لتعزيز  ال�ساعية  احل��ك��وم��ات 
امل��وؤ���س�����س��ي، م���ن خ���لل م���ا ت��ت��م��ت��ع به 
احتياجات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق����درة  م���ن 
وخ�سو�سيات عمل احلكومات، وتبنيها 
وحماورها  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��م��ل  اآل���ي���ة  يف 

واأدوات التقييم التي ت�ستخدمها.
وحتتفي دولة الإمارات باليوم العاملي 
للجودة مع دول العامل، الذي ي�سادف 
ثاين خمي�س من نوفمرب من كل عام، 
اجلودة  باأهمية  الوعي  تعزيز  بهدف 
املوؤ�س�سي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا 
الكفاءة،  م�����س��ت��وى  رف���ع  ت�سمل  ال��ت��ي 
واأثرها املبا�سر على النمو القت�سادي 
م��ن��ظ��م��ة الأمم  والزده����������ار، وك���ان���ت 
امل��ت��ح��دة اأع��ل��ن��ت ه���ذا ال��ي��وم م��ن��ذ عام 
ب���اجل���ودة وزي���ادة  ل��لح��ت��ف��اء   1990

الوعي باأهميتها حول العامل.

•• دبي -وام: 

مدار  وعلى  اخلمي�س  اليوم  تنطلق 
التوجهات  "حوار  فعاليات  يومن 
تنظمه  ال��ذي  للم�ستقبل"  الكربى 
حكومة دولة الإمارات بال�سراكة مع 
املنتدى القت�سادي العاملي، يجتمع 
والعقول  امل��ف��ك��ري��ن  ن��خ��ب��ة  خ��لل��ه 
العامل  ح��ول  امل�ستقبل  وم�ست�سريف 

والتعاون  والأفكار  ال��روؤى  ل�سياغة 
يف ت�سكيل اأهم التوجهات امل�ستقبلية 
الأكرث  القطاعات  يف  امل��دى  طويلة 
ر�سم  الإن�����س��ان، ويف  بحياة  ارت��ب��اط��اً 
م��رون��ة و�سموًل  اأك��رث  روؤي���ة  معامل 

وا�ستدامة مل�ستقبل الب�سرية.
واأك�����د م��ع��ايل حم��م��د ب���ن ع��ب��د اهلل 
�����س����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
اأن تنظيم ح��وار التوجهات  ال��وزراء 
دول�����ة  ل���ل���م�������س���ت���ق���ب���ل يف  ال�����ك�����ربى 
قيادة  ح���ر����س  ي��ع��ك�����س  الإم����������ارات، 
العاملية  الريادة  تعزيز  على  الدولة 
الفاعلة  وم�����س��ارك��ت��ه��ا  ل�����لإم�����ارات 
امل�ستقبلية  امل�������س���ارات  حت���دي���د  يف 
قيادة  واأن  احل���ي���وي���ة،  ل��ل��ق��ط��اع��ات 
را�سخاً  ف��ك��راً  تبنت  الإم����ارات  دول���ة 
التوا�سل  ع��ل��ى  ي��ق��وم  تاأ�سيها  م��ن��ذ 
واحل�����وار، وق���ال م��ع��ال��ي��ه.. " قيادة 
ونهجاً  فكراً  تتبنى  الإم���ارات  دول��ة 
وا���س��ح��اً م��ن��ذ ق��ي��ام الحت�����اد يقوم 

واحلوار  ال��ت��ع��اون  ج�سور  بناء  على 
خلري  ال�سراكات  وتعزيز  الإيجابي 

وم�ستقبل الإن�سانية".
اأن احل��وار يرتجم  اأك��د معاليه  كما 
دائمة  وال��ت��ع��اون  ال�����س��راك��ة  م�سرية 
حكومة  ب����ن  وال���ت���و����س���ع  ال���ت���ط���ور 
القت�سادي  وامل���ن���ت���دى  الإم��������ارات 
تطابق  ع����ل����ى  وي����ب����ن����ي  ال�����ع�����امل�����ي، 
امل�سرتكة  وال����������روؤى  ال���ت���وج���ه���ات 

مل�ستقبل م�سرية التنمية العاملية.
التي  ال�ستثنائية  بال�سراكة  واأ�ساد 
الإم���ارات  ب��ن حكومة دول��ة  جتمع 
واملنتدى القت�سادي العاملي، والتي 
مت��ك��ن م���ن خ��لل��ه��ا اجل��ان��ب��ان من 
بن  البناء  للتعاون  من��وذج  تر�سيخ 
ال����دول وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، وقال 
م�سرية  ي��رتج��م  " احل����وار  معاليه 
والتو�سع  ال��ت��ط��ور  دائ��م��ة  ال�����س��راك��ة 
بن حكومة دولة الإمارات واملنتدى 
الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي ومت��ث��ل هذه 

متميزاً  منوذجاً  الرا�سخة  ال�سراكة 
احلكومات  ب���ن  ال���ب���ن���اء  ل��ل��ت��ع��اون 

واملنظمات الدولية".
واأ�ساف معايل وزير �سوؤون جمل�س 

ال�����وزراء اأن ق��ي��ادة دول����ة الإم�����ارات 
للم�ستقبل  توجهاتها  �سمن  تتبنى 
�سراكات  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  روؤي������ة 
وال�سمول،  بالتعاون  تت�سم  تنموية 

هدفها النهو�س بالإن�سان وحت�سن 
حياة املجتمعات، والتاأ�سي�س مل�ستقبل 
اأن  القادمة موؤكدا  اأف�سل للأجيال 
حكومة الإمارات ت�ستهدف اخلروج 

وامللتقيات  ل��ل��ح��وارات  ج��دي��د  بفكر 
وحتويل خمرجاتها ملبادرات.

املفكرين  ك��ب��ار   " معاليه  واأ����س���اف 
ل�سياغة  ي���ج���ت���م���ع���ون  ال���ع���امل���ي���ن 
للم�ستقبل  ال����ك����ربى  ال���ت���وج���ه���ات 
وم���ن���اق�������س���ة حت����دي����ات����ه وال����ه����دف 
والأفكار  احل��وار  خمرجات  حتويل 
ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ط��رح��ه��ا ���س��م��ن كتاب 
والتوجهات  امل�����س��ارات  يحدد  �سامل 
املدى.الهدف  ط��وي��ل��ة  امل�ستقبلية 
واملجتمعات  احل����ك����وم����ات  مت���ك���ن 
م�ستقبل  وحت�������س���ن  ب���ال���ن���ه���و����س 

الأجيال القادمة".
الكربى  ال��ت��وج��ه��ات  ح���وار  وي�سهد 
مكثفة  عمل  ور���س  عقد  للم�ستقبل 
 5 ع���ل���ى  الأول  ي���وم���ه���ا  يف  ت����رك����ز 
فيما  رئي�سية،  م�ستقبلية  قطاعات 
ت�سكيل  ال���ث���اين  ي��وم��ه��ا  يف  ت��ب��ح��ث 
املدى  بعيدة  رئي�سية  توجهات   10
للم�ستقبل، كما تنظم حكومة دولة 

احلوار،  فعاليات  �سمن  الإم�����ارات 
ج��ل�����س��ة ي���������س����ارك ف���ي���ه���ا ع������دد من 
الوزراء يف حكومة الإمارات تتناول 
تطلعات وروؤى احلكومة للخم�سن 
القطاعات  املقبلة يف عدد من  عاماً 

احليوية.
"التوجهات  ح������وار  يف  وي���������س����ارك 
من  ع�����دد  للم�ستقبل"  ال����ك����ربى 
امل�سوؤولن يف دولة الإمارات، ونخبة 
من كبار املفكرين العاملين واخلرباء 
وامل��ت��خ�����س�����س��ن، يف جم����الت علوم 
وم�ستقبل  وال���وراث���ة،  امل�ستقبليات 
والقت�ساد  وال���ف�������س���اء،  ال�����س��ح��ة، 
والتغري  والبيئة  وامل��دن،  والأعمال، 
فيما  وغ��ريه��ا،  واملجتمع،  امل��ن��اخ��ي، 
احلوارات  خم��رج��ات  حتويل  �سيتم 
�سيطرحها  ال��ت��ي  امللهمة  والأف���ك���ار 
واملتخ�س�سون،  واخل��رباء  املفكرون 
اإىل كتاب �سامل بعنوان "التوجهات 

الكربى للم�ستقبل".

يف �ليوم �لعاملي للجودة

 27 عامًا من التميز احلكومي الإماراتي بقيادة حممد بن را�سد 

بال�سر�كة بني حكومة �الإمار�ت و�ملنتدى �القت�سادي �لعاملي.. حو�ر �لتوجهات �لكربى للم�ستقبل ينطلق �ليوم

كبار املفكرين العامليني واخلرباء واملتخ�س�سني يجتمعون يف الإمارات ل�سياغة التوجهات الكربى يف العامل
 حممد �لقرقاوي: قيادة دولة �الإمار�ت تتبنى فكرً� ونهجًا و��سحًا منذ قيام �الحتاد يقوم على بناء ج�سور �لتعاون و�حلو�ر �الإيجابي وتعزيز �ل�سر�كات خلري وم�ستقبل �الإن�سانية

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
راأ���س اخليمة،  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي، ع�سو 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
بن  اأحمد  وال�سيخ  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل  القا�سمي 
ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س دائ����رة اخلدمات  ب��ن �سقر  ���س��ع��ود 
العامة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد ام�س، 
امل��زروع��ي وزير  ف��ار���س  ب��ن حممد ف��رج  معايل �سهيل 

التحتية، و معايل عبداهلل بن مهري  الطاقة والبنية 
الكتبي وزير �سوؤون املجل�س الأعلى للحتاد.

واطلع �سموه من معاليهما على عدد من املو�سوعات 
الق�سايا  وكذلك  التحتية،  والبنية  بالطاقة  املتعلقة 
وم�سرية  والوطنية  الحت��ادي��ة  بال�سوؤون  ال�سلة  ذات 
الر�سيدة  القيادة  ظ��ل  يف  ال�ساملة  التنموية  ال��دول��ة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة، حفظه اهلل، والتي اأ�سهمت يف حتقيق الزدهار 
والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء ل�سعب الإمارات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وزيري الطاقة 
والبنية التحتية و�سوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد

حممد �لقرقاوي.. 
�الأد�ء قيمة وطنية ر�سختها قيادة دولة �الإمار�ت لتعزيز حياة �الإن�سان وجودة  �حلكومي  • �لتميز 

• �لفل�سفة �لقيادية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �أر�ست منهجية متطورة هدفها �لتغيري �الإيجابي يف خدمة �ملجتمع
�الإمار�تي م�سدر �إلهام للحكومات يوؤ�س�س للجيل �لتايل من حكومات �مل�ستقبل �حلكومي  �لتميز  • منوذج 

فقد املدعو / حممد حفيظ 
حم���م���د ع��ق��ي��ل ال���رح���م���ن ، 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
 )2367643S(  رق�������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0508834602

فقدان جواز �سفر

افتخار  �سمري   / امل��دع��و  فقد 
باك�ستان   ، اح���م���د  اف���ت���خ���ار 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )BC1571352(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �سفر
ال�������س���ي���د/ ج���ا����س���م حممد  ف���ق���د 
ا�سهم  ���س��ه��ادة  ال��درم��ك��ي  �سلطان 
�سادرة من �سركة منازل العقارية 
MANAZEL رقم ال�سهادة 
ا�سهم  ب���ع���دد   89249748
من  ع��ل��ى  ال���رج���اء   269382
ال�سركة   اىل  ارج���اع���ه���ا  ي��ج��ده��ا 
الرقم  على  الإت�سال  او  املذكورة 

0506215999

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
فقدت 3 �سهادات ا�سهم منازل العقارية 

با�سم / احمد �سهيل حممد عبداهلل املهريي 
عدد �ال�سهم  رقم �ل�سهادة 

102376400,000
10523614,436

89107080518,045
وعلى من يجدها الت�سال بالرقم 0508282727 

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
فقدت 3 �سهادات ا�سهم بنك اأبوظبي الأول    

با�سم / توفيق فريوز هلل الظاهري 
عدد �ال�سهم  رقم �ل�سهادة 

5348280
8566220

1095430
وعلى من يجدها الت�سال بالرقم 0501299989 

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
منازل  �سركة  من  �سادرة  �أ�سهم  �سهاد�ت  فقدت 
�لعلوي  نا�سر  علي  نا�سر  علي  با�سم/  �لعقارية 
رقم �ل�سهادة 103132 عدد �ال�سهم 300,000 
 ورقم �ل�سهادة 1059648 عدد �ال�سهم 10827 ,
�لرقم  على  �الإت�سال  �لرجاء  عليها  يعرث  فمن 

�لتايل : 0506624888 
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جامعة ولونغونغ بدبي ت�ستعر�س خربتها التعليمية يف اإك�سبو 2020 دبي بال�سراكة مع جناح اأ�سرتاليا
•• دبي-وام:

برامج  ع��رب  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  دب��ي  يف  ولونغونغ  جامعة  ت�سارك 
تعليمية رئي�سية بال�سراكة مع جناح اأ�سرتاليا.

 2020 اإك�سبو  يعقد  املقبل،  دي�سمرب  اإىل  نوفمرب  من  الفرتة  وخ��لل 
خرباء  يديرها  متنوعة  موا�سيع  حول  مركزة  وحمادثات  جل�سات  دبي 
من قطاع التعليم، وتتناول مو�سوعات مثل العوائق التعليمية والبتكار 
"توا�سل  دب��ي   2020 اإك�سبو  مو�سوع  مع  ومتا�سياً  العمل.  وم�ستقبل 
يف  ولونغونغ  جامعة  من  اأكادمييون  ي�سارك  امل�ستقبل"،  و�سنع  العقول 
يرثي  ما  اأ�سهر،  �ستة  امل�ستمر  احل��دث  ف��رتة  ط��وال  الرئي�سية  اجلل�سات 
الأن�سطة يف جناح اأ�سرتاليا ويوفر ل� 150 طالباً جامعياً فر�سة امل�ساركة 
الربوفي�سور  وق��ال  العاملي.  احل��دث  خ��لل  التدريب  فر�س  من  بعديد 

حممد �سامل، رئي�س جامعة ولونغونغ يف دبي " من خلل الدعم املتميز 
من اجلناح الأ�سرتايل، ي�سعدنا اأن ُيظهر فريقنا من الأكادميين وقادة 
يف  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  بناء  يف  وامل�ساهمة  بالتعليم  اجلامعة  ال��ت��زام  الفكر 
املفكرين  املا�سي  يف  العاملية  اإك�سبو  معار�س  جمعت  ولطاملا  الإم����ارات 
بروح  معاً  للعمل  والقطاعات  ال���دول  خمتلف  م��ن  الرئي�سين  وال��ق��ادة 
املجتمع والتعاون والإبداع وهو ما �ساعد على حلرّ بع�س اأكرث امل�سكلت 
التاريخي  احل��دث  هذا  يف  بامل�ساركة  فخورون  ونحن  العامل.  يف  اإحلاحاً 
من خلل تقدمي فر�س تدريب لطلبنا يف مثل هذا احلدث ال�سخم، 
العمل  لبيئة  ال���س��ت��ع��داد  على  وم�ساعدتهم  املهنية  مهاراتهم  وتعزيز 
البنية  مرافق  مدير  برييز،  با�سكال  الربوفي�سور  وي�سارك  احلقيقية". 
التحتية الذكية يف اجلامعة، والدكتورة مي الربات�سي، العميد امل�سارك 
للجامعة والأ�ستاذة امل�ساركة يف كلية الهند�سة وعلوم املعلومات، يف حلقة 

نقا�س حول م�ستقبل اإزالة الكربون من و�سائل النقل يف املدن الذكية.
حتى   14 م��ن  ي�ستمر  ال���ذي  وال�����س��م��ول  الت�سامح  اأ���س��ب��وع  م��ن  وك��ج��زء 
والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية  رئي�س  يقدم  احلايل،  نوفمرب   20
الدكتور فرا�س حمزة، حما�سرة  دبي،  وال�سحة يف جامعة ولونغونغ يف 
جمتمعات  بناء  يف  ذل��ك  ودور  م�سرتك،  فهم  تكوين  كيفية  ح��ول  عامة 
اأكرث ت�ساحماً و�سمولية من خلل العلقات مع و�سائل الإعلم ورواية 
يف  املقامة  الأن�سطة  يف  كبري  ب�سكل  اأي�ساً  اجلامعة  وت�سارك  الق�س�س. 
جناح اأ�سرتاليا، حيث ي�سارك الربوفي�سور جوردان وال�س، مدير معهد 
اأبحاث البوليمر الذكي، والدكتور �سربل طوق، مدير البحوث التنفيذية 
يف مركز ARC للتميز يف علوم املواد الكهربائية، والدكتور عمر اأ�سغر، 
الأ�ستاذ امل�ساعد للهند�سة امليكانيكية يف اجلامعة.. يف العر�س التو�سيحي 
الذي  للأج�سام"  اأع�ساء  طباعة  الأبعاد:  ثلثية  احليوية  "الطباعة 

الطباعة  واأهمية  الإن�سان،  �سحة  تواجه  التي  التحديات  اأك��رب  يتناول 
من  حتد  اأن  �ساأنها  من  ومثرية  جديدة  ك���اأداة  الأب��ع��اد  ثلثية  احليوية 
"اخلمي�س  فعاليات  �سل�سلة  م��ن  ك��ج��زء  الأع�����س��اء.  زرع  ان��ت��ظ��ار  ق��وائ��م 
التكنولوجي" يف اإك�سبو 2020 دبي، يناق�س الربوفي�سور وال�س اأي�ساً 
العديد من التقنيات امل�ستقبلية كما �سي�ساعد الطلب على تكوين فهم 

اأف�سل لعلوم احلياة اجلزيئية القائمة على التج�سيد املرئي.
اأ�سرتاليا" التي تقام يف اجلناح  "يوم  اأي�ساً يف فعالية  وت�سارك اجلامعة 
2022 مب�����س��ارك��ة م�����س��وؤول��ن ح��ك��وم��ي��ن وكبار  ي��ن��اي��ر  الأ����س���رتايل يف 
ورئي�س  ه���رييل،  دي��ف��ي��د  الأ����س���رتايل  ال��ع��ام  احل��اك��م  م��ث��ل  ال�سخ�سيات 
العام  وامل��دي��ر  ديفيد�سون،  باتري�سيا  الربوفي�سورة  ولونغونغ  جامعة 
التنفيذي للمجموعة وماري�سا  للم�ساريع العاملية يف اجلامعة والرئي�س 

ما�سرتوياين، الذين �سياأتون اإىل دبي للحتفال بهذه املنا�سبة.

�سقر غبا�س يزور اأجنحة ال�سعودية والكويت والبحرين وقطر وايرلندا يف اإك�سبو 2020 دبي

�لعور يزور جناح �سري�ليون يف �إك�سبو 2020 دبي

الإمارات و�سرياليون توقعان مذكرة تفاهم يف جمال القوى العاملة
�لدولة �إىل  �لقادمني  للعمال  �لتعاقدي  �لعمل  دورة  �إد�رة  يف  �لبلدين  بني  �لتعاون  • تعزيز 

كليات التقنية حتتفل بتخريج 902 من طلبة برنامج البتكار وريادة الأعمال يف اإك�سبو 2020

•• دبي -وام:

اإك�سبو  معر�س  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �سقر  معايل  زار 
يطرحه  ملا  العامل  م�ستوى  على  وح�ساري  ثقايف  حدث  اأهم  دبي   2020

من روؤى طموحة مل�ستقبل اأكرث ازدهارا قائم على الإبداع والبتكار.
و�سملت الزيارة تفقد اأجنحة عدد من الدول ال�سقيقة وال�سديقة امل�ساركة 
وهي: اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر 

وجمهورية ايرلندا.
الوطني  املجل�س  اأع�����س��اء  مب��راف��ق��ة  ال��زي��ارة  غبا�س  �سقر  م��ع��ايل  وا�ستهل 
الحتادي بتفقد جناح اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة ثاين اأكرب الأجنحة 
يف اإك�سبو 2020 دبي الواقع يف منطقة "الفر�س" وكان يف ا�ستقبال معاليه 
لدى  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  الدخيل  اهلل  عبد  بن  تركي  �سعادة 

الدولة .
واطلع معاليه خلل الزيارة على روؤية اململكة العربية ال�سعودية للم�ستقبل 

احليوي  املجتمع  ت�سمل  رئي�سية  ركائز  اأرب��ع  �سمن  الطموحة  وم�ساريعها 
والطبيعة والرتاث والفر�س ال�ستثمارية اإ�سافة اإىل ما يج�سده اجلناح من 
تاريخ اململكة العريق وما حباها اهلل به من مناطق طبيعية خلبة بجانب 

م�ساحات للطاقة وال�ستدامة.
و�ساهد معاليه خلل الزيارة رحلة اإبداعية ل�ستك�ساف ال�سعودية والفر�س 
امل�ستدامة  والتنمية  والبتكار  القت�ساد  جم��الت  يف  للعامل  تقدمها  التي 
2030. كما اطلع معاليه على املعر�س الفني  حتت مظلة روؤية ال�سعودية 
الأوجه  متعددة  مرتا   30 بقطر  عملقة  كرة  من  يتكون  الذي  "روؤية" 
اإىل جوهر الثقافة  باأر�سية تفاعلية تاأخذ الزائر يف رحلة ب�سرية و�سمعية 

ال�سعودية.
"ال�ستدامة"  املقام يف منطقة  ال�سقيقة  كما زار معاليه جناح دولة الكويت 
"كويت  �سعار  حتت  املقام  اجلناح  ي�سمه  ال��ذي  املتميز  املحتوى  على  واطلع 
يف  الكويت  جهود  ي�ستعر�س  لل�ستدامة" وال��ذي  جديدة  فر�س  ج��دي��دة.. 
"كويت  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً  وال���س��ت��دام��ة،  البيئي  احل��ف��اظ  مفاهيم  تر�سيخ 

ال��روؤي��ة وذلك  ل��ه��ذه  2035" حيث ج��اء مبنى اجل��ن��اح م��رتج��م��اً  ج��دي��دة 
التوجه مع ت�سييده با�ستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير . و�ساهد معاليه 
خلل الزيارة ال�سا�سة البانوراميه ال�سخمة التي تت�سدر اجلناح ويتم من 
خللها ا�ستعرا�س حمطات مهمة يف تاريخ دولة الكويت ال�سقيقة وا�ستمع 
اإىل �سرح حول امل�ساركة الكويتية املتميزة وجوانب مهمة من احلياة الثقافية 

والإبداعية الكويتية وم�ستقبلها الواعد.
منطقة  يف  الواقع  ال�سقيقة  البحرين  مملكة  جناح  على  معاليه  اطلع  كما 
"الفر�س" والتعرف اإىل جوانب مهمة من تراثها من خلل ا�ستعرا�س مهن 
تقليدية مثل �سناعات الن�سيج اإ�سافة اإىل علقة اململكة بالبحر من خلل 
ي�سكل  والذي  اللوؤلوؤ  �سيد  مع  البحرين  تاريخ  اإىل  اللوؤلوؤ" اإ�سافة  "م�سار 

اأحد امللمح املهمة لرتاث اململكة ومنطقة اخلليج العربي ب�سورة عامة.
و�ساهد معاليه الت�سميم الهند�سي الإبداعي للجناح البحريني الذي يعك�س 
روح امل�ستقبل وي�سعى اإك�سبو2020 دبي لر�سم ملحمه مع اجتماع الطاقات 

املبدعة من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل.

اطلع على مكونات اجلناح  ال�سقيقة حيث  دولة قطر  زار معاليه جناح  كما 
املقام يف منطقة الفر�س الذي يحمل �سعار "امل�ستقبل الآن" وتلقي من خلله 
ال�سوء على الإجنازات املتحققة يف �سوء "الروؤية الوطنية 2030" لدولة 
العامل  ا�ست�سافتها لكاأ�س  اإب��راز  قطر وما تت�سمنه من م�ساريع ف�سل عن 
لكرة القدم يف العام 2022 . واطلع معاليه على اأبرز الأهداف التي ت�سعى 
اأهمها  وم��ن  دب��ي  اإك�سبو  يف  م�ساركتها  خ��لل  من  حتقيقها  اإىل  قطر  دول��ة 
اإلقاء ال�سوء على تنوع القت�ساد القطري والتعريف مبناخها ال�ستثماري 

اإ�سافة اإىل التعرف اإىل املكنون الثقايف وارتباطه باحلا�سر وامل�ستقبل.
كما زار معاليه جناح جمهورية اإيرلندا واطلع على حمتويات اجلناح الذي 
املتوا�سلة  الفنية  ع��رو���س��ه  بف�سل  لل�سيوف  ملهمة  وج��ه��ة  ليكون  �سمم 
وندواته واأن�سطته وبراجمه اليومية احلافلة حتت عنوان " ا�ستمدوا الإلهام 
"اخليال  ه��ي  اأ�سا�سية  موا�سيع  اأرب��ع��ة  ح��ول  تتمحور  اإيرلندا" وال��ت��ي  م��ن 
العامل  غريت  اأيرلندية  و�سخ�سيات  ورواد  الأيرلندية  والعلوم  الأيرلندي 

وايرلندا .

•• دبي - وام:

وقعت دولة الإم��ارات وجمهورية �سرياليون مذكرة تفاهم يف جمال القوى 
العاملة ت�ستهدف حت�سن اإدارة دورة العمل التعاقدي للعمال القادمن من 

�سرياليون للعمل يف الدولة.
املوارد  وزي��ر  العور  عبداملنان  بن  عبدالرحمن  الدكتور  معايل  املذكرة  وقع 
الب�سرية والتوطن و�سعادة ر�سيد �سي�ساي �سفري جمهورية �سرياليون لدى 

الدولة وذلك يف معر�س اإك�سبو 2020 دبي.
امل�ساعدة  العمالة  جم��ال  يف  ثنائي  ت��ع��اون  ب��روت��وك��ول  اجل��ان��ب��ان  وق��ع  كما 
كملحق ملذكرة التفاهم لت�سهيل اإجراءات قبول وا�ستقدام العمالة امل�ساعدة 

اخلدمة  عمال  قانون  لأحكام  طبقاً  وتوظيفهم  الدولة  اإىل  �سرياليون  من 
امل�ساعدة، ووفقاً للت�سريعات واللوائح بجمهورية �سرياليون.

واأكد اجلانبان اأن مذكرة التفاهم تاأتي يف اإطار حر�س البلدين ال�سديقن 
على تعزيز علقات التعاون وتطوير ال�سراكة املوؤ�س�سية لتح�سن اإدارة دورة 

العمل التعاقدي لعمال �سرياليون يف دولة الإمارات.
املعلومات  وت���ب���ادل  التكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
والتوظيف  وال�سفافية،  القانون  ملبادئ  وفقاً  العمالة  جمال  يف  والدرا�سات 
املتعلقة  والأحكام  الت�سريعات  تعزيز  عن  ف�سل  املتبادلة  وامل�سلحة  العادل 
ال�ستقدام اخلا�سة، وذلك  وتنظيم عمل مكاتب  بالب�سر  الإجت��ار  مبكافحة 
وليتهما  نطاق  يف  و�سفافة  ع��ادل��ة  ا�ستقدام  مم��ار���س��ات  تطبيق  نحو  �سعيا 

الق�سائية و�سمان المتثال لأحكام و�سيادة القانون من قبل جميع الأطراف 
ال�سالعن يف عملية ا�ستقدام وتوظيف العمال ال�سرياليونين للعمل بدولة 
الإم��ارات. كما اتفق اجلانبان على التعاون يف املجالت ذات العلقة بتنمية 
املوارد الب�سرية وتنفيذ برامج التوعية القانونية للعمال قبل املغادرة وبعد 

الو�سول اإىل دولة الإمارات.
الإم���ارات  اإىل  �سرياليون  م��ن  العمالة  ا�ستقدام  اإج����راءات  امل��ذك��رة  وح���ددت 
وفقا لآلية حمددة ت�سمن �سفافية التعاقد يف كافة مراحله ومبا يتفق مع 
القوانن واللوائح واملبادئ التوجيهية املعمول بها لدى البلدين ل �سيما من 
حيث ح�سول العامل قبل مغادرته بلده على عر�س عمل تف�سيلي يتطابق يف 

كافة بنوده مع عقد العمل الذي يوقع عليه عند و�سوله اإىل الدولة.

الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وكيل  ال�سويدي  �سيف  �سعادة  امل��ذك��رة  توقيع  ح�سر 
والتوطن ل�سوؤون املوارد الب�سرية وعبد اهلل النعيمي وكيل الوزارة امل�ساعد 

للت�سال والعلقات الدولية وعدد من امل�سوؤولن من اجلانبن.
من جهة اأخرى، اأ�ساد معايل الدكتور عبد الرحمن العور بجناح �سرياليون 
ر�سيد  �سعادة  يرافقه  للجناح  زي��ارت��ه  خ��لل  وذل��ك  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف 

�سي�ساي.
"بداية جديدة"  �سعار  الذي يحمل  �سرح حول اجلناح  اإىل  وا�ستمع معاليه 
الطبيعية  مب���وارده  الغني  البلد  ه��ذا  اإىل  رحلة  يف  ال���زوار  ي�سطحب  حيث 
والفر�س  وتقاليده  بعاداته  والتعريف  الثقايف  ومبوروثه  اأفريقيا  غرب  يف 

ال�ستثمارية املتعددة يف �سرياليون.

•• دبي - وام:

برنامج  و خريجة من  902 خريج  بتخريج  العليا  التقنية  كليات  احتفلت 
البتكار و ريادة الأعمال دفعة العام 2021 "�سناع امل�ستقبل" وذلك بح�سور 
معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية و�سعادة 
الربوفي�سور عبداللطيف ال�سام�سي مدير جممع كليات التقنية العليا و عدد 
اأمور  اأولياء  و  والإداري��ة  التدري�سية  الهيئتن  واأع�ساء  امل�سوؤولن  كبار  من 

اخلريجن.
�سعادته  ع��ن  ال��زي��ودي  اأح��م��د  ب��ن  ث��اين  الدكتور  ع��رب معايل  املنا�سبة  بهذه 
تتج�سد  الذين  الوطن  وفتيات  �سباب  من  العليا  التقنية  كليات  بخريجي 
فيهم القيم والأهداف والطموحات والآمال م�سريا اإىل اأن تخرجهم اليوم 
الوقت  ذات  فهو يف  لهم  ما ميثله من فخر  بقدر   2020 اإك�سبو  موقع  يف 
حافز لهم ليبتكروا ويبدعوا ويكونوا جزءا من الجناز والتنمية للخم�سن 

عاما القادمة.
طموحة  م�ستقبلية  وم�����س��اري��ع  خطط  لديها  ال��دول��ة  اإن  معاليه  واأ���س��اف 
النمو القت�سادي والأب��واب مفتوحة  لت�سجيع ودعم ريادة الأعمال وتعزيز 
اأمام ال�سباب لإثبات ذاتهم يف هذا املجال �سواء على امل�ستوى الوظيفي اأو على 
م�ستوى تاأ�سي�س م�ساريعهم ال�سغرية واملتو�سطة و�سط ت�سجيع ودعم كبريين 
عن  معربا  الدولة  تفوق  على  واحلفاظ  للتناف�سية  احلقيقي  الرهان  فهم 
اأمله يف اأن يراهم جميعا موؤثرين ومبدعن يف �سناعة م�ستقبلهم وم�ستقبل 
بلدهم. و ثمن جهود كليات التقنية العليا هذه املوؤ�س�سة العريقة التي تتمتع 
رفد  الفاعل يف  لدورها  العمل  ب�سمعة طيبة وعلقات وطيدة مع قطاعات 
العاملية  واملتغريات  التطورات  يواكب  الإماراتية مبا  بالكفاءات  العمل  �سوق 

ويتما�سى مع روؤى القيادة ال�ست�سرافية متمنيا التوفيق والنجاح للجميع.
و يف كلمة با�سم جمل�س اأمناء كليات التقنية العليا عرب �سعادة الربوفي�سور 
بح�سور  �سعادتهم  عن  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف 

معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي حلفل تخرج طلبة برنامج "البتكار 
اليوم وهناأ  ال�سباب  ت�ستقطب  التي  الهامة  الربامج  الأعمال" اأحد  ري��ادة  و 
لأول  الكليات  حتتفل  حيث  العام  هذا  ال�ستثنائية  املنا�سبة  بهذه  احل�سور 
اآلف   4 نحو  ع��دده��م  والبالغ   2021 ال��ع��ام  دفعة  خريجيها  بجميع  م��رة 
خريج وخريجة يف مكان واحد يف اإك�سبو 2020 دبي ليكون ذكرى ل تن�سى 
للخريجن وحافزا لهم كون هذا احلدث العاملي الرائد يج�سد اإرادة وعزمية 
وريادة دولة الإمارات خا�سة بعد عودة احلياة اإىل طبيعتها يف بلدنا احلبيبة 

بف�سل جهود قيادتنا احلكيمة.
وتقدم باأ�سمى اآيات ال�سكر و العرفان اإىل القيادة احلكيمة على كل ما بذلوه 
لكليات  ولدعهم  ال��وط��ن  وا���س��ت��ق��رار  و�سلمة  اأم���ن  تعزيز  لأج���ل  جهد  م��ن 
التقنية العليا ما قادها لتحقيق ر�سالتها ال�سامية يف اإعداد الكوادر الوطنية 

ومتكينها بكل كفاءة من امل�ستقبل.
وذكر اأن خريجي الكليات اليوم مت اإعدادهم بكل جاهزية للم�ستقبل معربا 

 85 اأي ما يعادل   2021 العام  3250 من خريجي دفعة  ب��اأن  عن فخره 
�سهادات  الأك��ادمي��ي��ة  تخرجهم  �سهادة  جانب  اإىل  يحملون  منهم  امل��ائ��ة  يف 
احرتافية متخ�س�سة معتمدة عامليا واأن 221 من خريجينا اأي ما يعادل 6 
يف املائة من هذه الدفعة جنحوا يف تاأ�سي�س �سركاتهم النا�سئة اخلا�سة عرب 
املناطق القت�سادية الإبداعية احلرة يف الكليات .. وقال : " هاهم خريجونا 
كما وعدنا قيادتنا احلكيمة ..قادة يف تخ�س�ساتهم ..حمرتفن يف مهاراتهم 

.. رواد اأعمال ب�سركاتهم .. متحم�سن خلدمة بلدهم".
عقب ذلك .. اأعلن �سعادة الربوفي�سور عبداللطيف ال�سام�سي با�سم جمل�س 
برنامج  م��ن  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج   902 تخريج  العليا  التقنية  كليات  اأم��ن��اء 
�سمن  خريجا   252 مقابل  خريجة   650 منهم  الأعمال  وري��ادة  البتكار 
من  وخريجة  خريجا   3848 عددهم  اإجمايل  البالغ   2021 العام  دفعة 
على  وح�سلوا  بنجاح  درا�ستهم  اأكملوا  والذين  الأكادميية  الربامج  خمتلف 

�سهاداتهم اجلامعية بجدارة وا�ستحقاق.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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اأخبـار الإمـارات
را�سد النعيمي يفتتح م�سجدا 

جديدا يف عجمان 
•• عجمان -الفجر:

الأحد  يوم  والتخطيط يف عجمان،  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي،  را�سد بن حميد  ال�سيخ  افتتح 
املوافق 7-11-2021 بح�سور ال�سيخ ماجد بن �سعيد النعيمي، رئي�س الديوان الأمريي لإمارة 
عجمان، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سلمية والأوقاف يف عجمان، 
جامع عبد اهلل بن خلفان ال�سام�سي الذي ي�ستع لنحو 900 م�سٍل وم�سلية، وقد اأدى اجلميع مع 
امل�سلن، �سلة املغرب يف امل�سجد اجلديد. ويقع اجلامع الذي بني وفق اأحدث املوا�سفات واملعايري 
بالطراز احلديث خلف نادي عجمان، وقد زودته الهيئة بكامل اخلدمات مراعية اجلودة وتطبيق 
اأعلى املعايري املتبعة يف امل�ساجد من حيث الإنارة والتكييف وجودة ال�سوت، وملحق بامل�سجد م�سلى 

للن�ساء، واملرافق التي تخدم امل�سلن، اإ�سافة اإىل �سكن الإمام واملوؤذن.

�سيف بن حممد ونهيان بن مبارك يعزيان 
فرج بن حمودة بوفاة اأخيه وجنله

•• اأبوظبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�سامح والتعاي�س واجب العزاء ام�س اإىل فرج بن حمودة الظاهري بوفاة اأخيه غامن وابنه 

علي وذلك يف منزل العائلة باأبوظبي.
اأعرب �سمو ال�سيخ �سيف بن حممد و معاىل ال�سيخ نهيان بن مبارك عن �سادق تعازيهما  و 
لأ�سرة وذوي الفقيدين .. �سائلن اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته واأن ي�سكنهما 

ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلهما وذويهما ال�سرب وال�سلوان.
كما قدم واجب العزاء معايل اأحمد جمعة الزعابي م�ست�سار رئي�س الدولة .

مب�ساركة م�سوؤولني وخرب�ء من جهات حملية و�حتادية

منتدى �سالمة الطفل ينطلق بدورته الثانية يف 17 نوفمرب حتت �سعار ن�سون براءتهم

•• ال�شارقة-الفجر:

برعاية قرينة �ساحب ال�سمو حاكم 
ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
ل�����س��وؤون الأ����س���رة، تنطلق  الأع���ل���ى 
فعاليات  اجل���اري  نوفمرب   17 يف 
الدورة الثانية من منتدى �سلمة 
الطفل، الذي تنظمه اإدارة �سلمة 
حتت  للمجل�س،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ط��ف��ل، 
مركز  يف  براءتهم"،  "ن�سون  �سعار 
واملوؤمترات،  للمنا�سبات  اجل��واه��ر 
وي��ت��ن��اول امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت�سنف 
الأطفال،  ل����رباءة  الإ����س���اءة  �سمن 
امل�سرتكة  امل�������س���وؤول���ي���ات  وحت���دي���د 
واآل������ي������ات ت����وف����ري اأق���������س����ى ح����دود 

احلماية لهم.
جل�ستن  امل����ن����ت����دى  وي���ت�������س���م���ن 

اأو  تكن معروفة  الإ���س��اءات مل  من 
�سائدة من قبل، ما ي�ستوجب املزيد 
اأج�����ل حتديدها  م���ن  ال��ع��م��ل  م���ن 
منها،  اأطفالنا  وقاية  �سبل  وبحث 
اأن  اإىل  املنتدى  خ��لل  ون�سعى من 
ت��ك��ون ح��م��اي��ة الأط���ف���ال �ساملة يف 
والواقعي،  الف���رتا����س���ي  ال��ع��امل��ن 
الوعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأي�����س��اً  ون�سعى 
الفئات  ج��م��ي��ع  ل�����دى  امل��ج��ت��م��ع��ي 
واليافعن،  الأطفال  فئة  وحتديداً 
ال  ومتكينهم من امل�ساركة ب�سكل فعرّ

يف الق�سايا التي تعنيهم". 

�سالمة  �إد�رة  مدير  �ليافعي,  هنادي 
�لطفل: ن�سعى من خالل �ملنتدى �إىل 
يف  �ساملة  �الأطفال  حماية  تكون  �أن 

�لعاملني �الفرت��سي و�لو�قعي
اليافعي،  ���س��ال��ح  ه���ن���ادي  وق���ال���ت 
مدير اإدارة �سلمة الطفل: "ن�سعى 
اإىل اأن يكون املنتدى من�سة جتمع 
وامل�سوؤولن  واملخت�سن  اخل���رباء 
الحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  يف 
الأطفال،  بحماية  املعنية  واملحلية 
اأ���س��ا���س��ي يف هذه  مل��ن��اق�����س��ة حم����ور 
"ن�سون  ال�سعار  يلخ�سها  ال���دورة، 

فيهما  ي�����������س�����ارك  رئ����ي���������س����ت����ن، 
م���ن جهات  م�������س���وؤول���ون وخ������رباء 
احت����ادي����ة وحم���ل���ي���ة، وي���ه���دف اإىل 
منها  ي�ستفيد  بتو�سيات  اخل���روج 
املعنية  واجل����ه����ات  ال����ق����رار  ���س��ن��اع 
وذلك  وح��ق��وق��ه،  الطفل  ب�سلمة 
دول���ة  وروؤى  ل��ت��وج��ه��ات  ت���رج���م���ًة 
الرامية  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ال�ستقرار  اأ����س�������س  ت��ر���س��ي��خ  اإىل 
املوؤ�س�سات  دور  وتفعيل  الجتماعي 
جلميع  والرعاية  الدعم  توفري  يف 

الفئات. 

براءتهم" من خلل الرتكيز على 
التي  والنتهاكات  الإ�ساءات  جانب 
يتعر�س لها الطفل، ومعاجلة اأثرها 
والجتماعي".  والنف�سي  اجل�سدي 
واأ�سافت: "حماية الطفل ووقايته 
ونتائجها  الإ����س���اءات  خمتلف  م��ن 
م�سوؤولية  والجتماعية  النف�سية 
ي�������س���رتك ف���ي���ه���ا اأول������ي������اء الأم�������ور 
الر�سمية  واجل�����ه�����ات  وامل���ج���ت���م���ع 
املعنية، حيث تغريت اأمناط احلياة 
وات�سعت اأ�سكال التوا�سل يف العامل 
اأنواع جديدة  الفرتا�سي وظهرت 

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية ومكتب البعثات الدرا�سية يوّقعان مذكرة تفاهم   

�سرطة عجمان تكرم دوريات مرورية حققت 30 ثانية يف ال�ستجابة للبالغات الهامة

•• دبي-الفجر:

 اأع���ل���ن���ت ج���ام���ع���ة حم���م���د ب����ن را�����س����د للطب 
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ع��ن  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
لوزارة  التابع  ال��درا���س��ي��ة  البعثات  مكتب  م��ع 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة ب�����س��اأن م��ن��ح م���زاي���ا لطلبة 
مكتب البعثات الدرا�سية، اإ�سافة اىل جمالت 
التعاون املتمثلة يف تنظيم ور�س عمل ودورات 

تدريبية متخ�س�سة.  
�سمو  لتوجيهات  جت�����س��ي��داً  الت��ف��اق��ي��ة  وت��اأت��ي 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ 
الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 
وتطوير  الرت��ق��اء مب�ستوى اخلريجن  ح��ول 
املعايري  اأرق�����ى  وف����َق  م��ه��ارات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م 

العاملية.
لطلبة  �سيت�سنى  الت��ف��اق��ي��ة،  ه���ذه  ومب��وج��ب 
اجلامعة من الإماراتين واملقيمن املتميزين 
يف الدولة فر�سة احل�سول على املنح الدرا�سية 

بح�سب ا�ستيفائهم لل�سروط املُحددة.
الرميثي  عتيق  جمعة  ال�سيد  التفاقية  ��ع  وقرّ
مدير مكتب البعثات الدرا�سية ، وعن اجلامعة 

مديرها الدكتور عامر اأحمد �سريف.
وقال الدكتور عامر �سريف اإن اجلامعة تتطلع 
وزارة  مع  �سراكتها  من  ال�ستفادة  اإىل  ُق��دم��اً 
�سوؤون الرئا�سة، عرب املنح الدرا�سية التي تفتح 
الطلبة، م�سيفاً  اأم��ام  واع��دة  م�ستقبلية  اآفاقاً 
اأن مذكرة التفاهم �سُت�ساهم بفاعلية يف تاأهيل 
خريجي اخت�سا�س الرعاية ال�سحية لتطوير 

ال��ع��لج��ي��ة يف  الطبية واخل���دم���ات  امل��ن��ظ��وم��ة 
التي  املتميزة  املكانة  يتما�سى مع  الدولة، مبا 

حتظى بها الإمارات اإقليميا ودوليا يف القطاع 
ال�سحي.

•• عجمان - وام: 

كرم �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل 
���س��رط��ة ع��ج��م��ان دوري���ات  النعيمي ق��ائ��د ع���ام 
تقديرا  امل��روروال��دوري��ات،  اإدارة  من  م��روري��ة 
جلهودهم يف حتقيق معدل زمن ا�ستجابة بلغ 
البلغات  موقع  اإىل  الو�سول  يف  ثانية   30
زمن  ل�سرعة  الوطني  املوؤ�سر  لتعزيز  الهامة، 

ال�ستجابة للحالت الطارئة.
و�سلَرّم �سعادة قائد عام �سرطة عجمان �سهادات 
التكرمي واملكافاآت التحفيزية لكل من ال�سرطي 
حممد  وال�سرطي  رحمة،  عو�س  حممد  اأول 
النا�سري،  علي  ح�سن  وال�سرطي  اآدم،  متوكل 
وال�����س��رط��ي ي��ا���س��ن ع��م��ري، وال�����س��رط��ي مراد 

حممد البلو�سي.
مبادرة  �سمن  ي��اأت��ي  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  اأن  واأك����د 
واأن  القيادة  م��ن  املعتمدة  ال�ستجابة  اأب��ط��ال 
اأدائهم واإخل�سهم وتفانيهم يف العمل و�سرعة 
امل�ساعدة  وتقدمي  البلغ  موقع  اإىل  الو�سول 
لطالبيها مقدر من قبل القيادة، ويعزز الأمان 
القاطنن  �سلمة  �سمان  وي��دع��م  الم���ارة  يف 
اهلل  عبد  �سيف  امل��ق��دم  اأك���د  جانبه  م��ن  فيها. 
اأن  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  الفل�سي 
�سرطة عجمان تويل اهتماماً كبرياً يف حتقيق 
م��وؤ���س��ر ���س��رع��ة زم���ن ال���س��ت��ج��اب��ة، م��ن خلل 
التقنية،  ال��ع��امل��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق 
والهتمام مبوظفي الدوريات املرورية م�سرياً 
وحتفيز  لت�سجيع  ج��اء  التكرمي  ه��ذا  اأن  اإىل 

ت��رت��ب��ط م��ه��ام��ه��م مبوؤ�سر  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ن 
زمن ال�ستجابة، لتحقيق التناف�س بن اأفراد 

اإىل دعم  اأدى  اأم����ان، م��ا  ال���دوري���ات ودوري����ات 
حتقيق موؤ�سر �سرعة زمن ال�ستجابة.

�سلطان اجلابر ورئي�س وزراء اليونان يبحثان فر�س جديدة للتعاون امل�سرتك

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف اجتماع دويل لتحديد هوية �سحايا الكوارث

مكتب �سوؤون املواطنني بحكومة عجمان يطلق مبادرة 
»�سحتك غالية علينا« بالتعاون مع م�ست�سفى ثومبي

•• اأثينا -وام:

اأحمد اجلابر وزير  التقى معايل الدكتور �سلطان بن 
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة .. معايل كريياكو�س 

ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء اليونان يف اأثينا.

ال��ي��ون��اين حت��ي��ات قيادة  ون��ق��ل م��ع��ال��ي��ه اإىل اجل��ان��ب 
وحكومة دولة الإمارات.

اآخر م�ستجدات العلقات  ال��وزراء   وناق�س مع رئي�س 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، وب��ح��ث��ا اإي��ج��اد فر�س 

جديدة للتعاون امل�سرتك.

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي يف اج��ت��م��اع امل��ج��م��وع��ة الدولية  ���س��ارك��ت ���س��رط��ة 
املر�سدة لتحديد هوية �سحايا الكوارث الذي اختتم اأم�س 
الأول وا�ستمر يومن يف املقر الرئي�سي للمنظمة ال�سرطية 
الفرن�سية  ل��ي��ون  مبدينة  ل��لإن��رتب��ول  ال��دول��ي��ة  اجلنائية 
وعقد افرتا�سيا. وقال العقيد اأحمد نا�سر الكندي مدير 
اإن  امل��رك��زي��ة  العمليات  ب��ق��ط��اع  وال���ك���وارث  الأزم�����ات  اإدارة 
م�ساركة �سرطة اأبوظبي يف الجتماع ب�سفتها ع�سوا ميثل 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ، و نهدف من خللها اإىل 

هوية  حتديد  منظومة  ح��ول  واخل���ربات  املعلومات  تبادل 
امل�ساركة يف  على  القيادة  موؤكًدا حر�س   ، الكوارث  �سحايا 
يف  العاملية  اخلربات  من  وال�ستفادة  الدولية  الجتماعات 
ا�ستعر�س  جهته  من  وال�سرطية.  الأمنية  امل��ج��الت  كافة 
الرائد عادل حممد اآل علي، مدير مكتب �سوؤون ال�سحايا 
باإدارة الأزمات والكوارث يف قطاع العمليات املركزية، خلل 
الإج����راءات  اأب��وظ��ب��ي يف تطوير  �سرطة  ج��ه��ود  الج��ت��م��اع 
وال��ت��دري��ب �سمن منظومة  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ع��م��ل  وم��ف��اه��ي��م 
حتديد هوية �سحايا الكوارث والنتائج الإيجابية املتحققة 

وتوقعاتها للم�ستقبل وفق خطط ومنهجيات دقيقة.

•• عجمان -وام:

مبادرة  بحكومة عجمان  املواطنن  �سوؤون  اأطلق مكتب 
حتت �سعار"�سحتك غالية علينا" بالتعاون مع م�ست�سفى 
ثومبي و ملدة خم�سن يوما. تاأتي هذه املبادرة يف اإطار 
اح��ت��ف��الت دول���ة الإم������ارات ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ومرور 
مكتب  م��ب��ادرات  و�سمن  تاأ�سي�سها  على  عاما  خم�سن 
�سوؤون املواطنن و�سعيه الدائم لتقدمي املبادرات التي من 
�ساأنها دعم �سحة مواطني عجمان عمل مببداأ الوقاية 
خري من العلج للحفاظ على �سحة الفرد واملجتمع يف 
و  املجتمعية.  احلماية  لتحقيق  م�ستدامة  �سحية  بيئة 
مكتب  بن  تعاون  اتفاقية  توقيع  ج��رى  ال�ساأن  ه��ذا  يف 
ثومبي  م�ست�سفى  و  عجمان  بحكومة  املواطنن  �سوؤون 
للمكتب  التنفيذي  املدير  املعمري  مرمي  �سعادة  وقعها 

و الدكتور ع�سام �سليمان مدير امل�ست�سفى وذلك مبقر 
املكتب وذلك �سعيا لتقدمي اخلدمات ال�سحية الكاملة 
"�سحتك  �سعار  حتت  بعجمان  للمواطنن  للم�ست�سفى 
غالية علينا". تهدف املبادرة اإىل الطمئنان على �سحة 
املواطنن من خلل نتيجة التحاليل والك�سف املبدئي 
األف  ل��ع��دد  جم��ان��ا  ث��وم��ب��ي  مب�ست�سفيات  �سيتم  ال���ذي 
بواقع  اإم��ارة عجمان  مواطن من حاملي خل�سة قيد 
/فردين/ من 500 اأ�سرة وما زاد عن ذلك يتم بخ�سم 
املتوفرة  ل��ل��ب��اق��ات  امل��ع��ل��ن  ال�����س��ع��ر  وف���ق   50% ن�سبته 
وتنطلق  يوما   50 مل��دة  امل��ب��ادرة  ت�ستمر  امل�ست�سفى.  يف 
 31 اجلمعة  ي��وم  وتنتهي  اخلمي�س  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا 
املبادرة  الت�سجيل  يف  للراغبن  وميكن  القادم  دي�سمرب 
بالدخول اإىل الرابط املرفق يف �سفحة املكتب الرئي�سية 
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عربي ودويل

اأعلنت ال�سلطات الرتكية �سباح اأم�س الأربعاء جناة 21 �سخ�سا من 
انهيار مبنى الثلثاء يف ملطية يف �سرق تركيا، مو�سحة اأن احلادث 
�سليمان  ال��رتك��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  وك��ت��ب  قتلى.  �سقوط  ي�سبب  مل 
�سويلو على تويرت �سباح الأربعاء “عمليات البحث والإنقاذ يف مبنى 

ملطية املنهار انتهت. احلمد هلل مل تقع اإ�سابات«.
قبل ذلك بوقت ق�سري، تفقد نائب وزير الداخلية الرتكي اإ�سماعيل 
جاتاكلي املوقع. وقال لل�سحافين اأن 13 �سخ�سا انت�سلوا اأحياء من 
حتت الأنقا�س من قبل رجال الإنقاذ بينما متكن ثمانية اآخرون من 
اإن  بارو�س  اأيدين  ملطية  مقاطعة  حاكم  وق��ال  اأنف�سهم.  تخلي�س 
اإنقاذهم كانوا ما زالوا يف امل�ست�سفى  اأ�سخا�س من الذين مت  خم�سة 
بارو�س  لي�سوا يف حالة اخلطر. وكان  الأربعاء، لكنهم  الثلثاء  ليل 
من  انت�سالهم  مت  الذين  الأ�سخا�س  من  اثنن  اأن  ذل��ك  قبل  �سرح 

حتت الأنقا�س ُنقل اإىل امل�ست�سفى وو�سعا يف العناية املركزة.
ال�ساعة  قبيل  ح�سل  ال��ذي  احل��ادث  وقائع  مراقبة  كامريا  و�سجلت 

17،00 )02،00 ت غ( يف �سارع مزدحم يف و�سط ملطية.
ويظهر يف الت�سجيل مبنى اثناء انهياره فجاأة و�سحابة �سخمة من 
الغبار تنبعث منه. وتنطلق �سيارة كانت متوقفة و�سط �سجة كبرية 
�ساهد  وق��ال  الأنقا�س.  حتت  العالقن  مل�ساعدة  امل��ارة  يندفع  بينما 
املبنى.  انهيار  قبل  “فرقعة”  �سمع  اإن��ه  ترك”  “خرب  لقناة  عيان 

وا�ساف اأن ذلك “كان اأ�سبه بيوم القيامة«.

الذي  ال�سابق فران�سوا هولند  الفرن�سي  ال�سرتاكي  الرئي�س  ميثل 
الإرهابية،  الهجمات  م��ن  �سل�سلة  اخلم�س  ولي��ت��ه  ���س��ن��وات  �سهدت 
على من�سة ال�سهود يف حمكمة اجلنايات يف باري�س �سمن حماكمة 
هجمات 13 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2015. ومن املقرر اأن يديل 
اخلا�سة  اجلنايات  حمكمة  اأم��ام  باإفادته  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�س 
يف باري�س حيث جتري حماكمة املتهمن بالهجمات الإرهابية التي 
 13 يف  فرن�سا  فرن�سا  واأرع��ب��ت  �سخ�سا   130 مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
الدولة من  رئي�س  وكان هولند،   .2015 الثاين/نوفمرب  ت�سرين 
2017، يح�سر مباراة ودية بن فرن�سا واأملانيا م�ساء  اإىل   2012
باري�س حن  �سان دوين يف �سواحي  فرن�سا يف  اليوم يف ملعب  ذل��ك 
ب��داي��ة ليلة رع���ب. وعقب  ��ل��ت  اأح��زم��ة نا�سفة م��ثرّ ان��ت��ح��اري��ون  ��ر  ف��جرّ
اأفراد  ذ  نفرّ قتيل،  خلفت  التي  دوين  �سان  يف  الثلثة  الن��ف��ج��ارات 
اآخرون من املجموعة الإرهابية جمزرة يف �سرفات مقاه باري�سية ويف 
الأول  النفجار  ومنذ  باري�س.  �سرق  باتاكلن يف  قاعة احلفلت يف 
اأمام ال�ستاد، مت تهريب فران�سوا هولند من قبل جهاز الأمن التابع 
اإىل  باري�س، حتدث  زال��ت م�ستمرة يف  الهجمات ما  له. وفيما كانت 
الفرن�سين عرب التلفزيون وال�سدمة وا�سحة على وجهه قائل “اإنه 
خلل  واأعلن  الع��ت��داء  بعد  باتاكلن  اإىل  توجه  ثم  مرعب”.  اأم��ر 

الليل حالة الطوارئ يف البلد.

ة الرئي�س اجلورجي ال�سابق  طالبت وا�سنطن تبلي�سي بحماية �سحرّ
وزعيم املعار�سة ميخائيل �ساكا�سفيلي امل�سجون واملُ�سرب عن الطعام 
اأنرّه  وتاأكيده  ال�سجن  م�ست�سفى  اإىل  نقله  غ��داة  وذل��ك  اأ�سابيع،  منذ 

انيه ويخ�سى على حياته. �س لل�سرب على اأيدي �سجرّ تعررّ
وقال املتحدث با�سم الدبلوما�سية الأمريكية نيد براي�س لل�سحافين 
“نح�سرّ حكومة جورجيا على اترّخاذ خطوات فورية ل�سمان تاأمن 

ة العقلية والحتياجات الطبرّية ل�ساكا�سفيلي«. ال�سحرّ
معاملة  ع��ل��ى  اجل���ورج���ي���ة  احل��ك��وم��ة  ح�����سرّ  “�سنوا�سل  واأ�����س����اف 
�ساكا�سفيلي ب�سكل لئق وبكرامة، وفقاً للمعايري الدولية وللقانون 

اجلورجي«.
ث الأمريكي على اأنرّ تبلي�سي ملزمة “بحماية املوقوفن  د املتحدرّ و�سدرّ
وتقدمي  النف�سية،  املعاملة  �سوء  ذل��ك  يف  مبا  معاملة،  �سوء  اأي  من 
واأتت هذه املطالبة الأمريكية غداة اإعلن  الرعاية املنا�سبة لهم”. 
�س لل�سرب على  �ساكا�سفيلي اإثر نقله اإىل م�ست�سفى ال�سجن اأنرّه تعررّ

انيه ويخ�سى على حياته. اأيدي �سجرّ
اأهانوين،  “لقد  حم��ام��ي��ه  اإىل  ر���س��ال��ة  يف  ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  وق����ال 
داً  موؤكرّ الأر�س من �سعري”،  وين على  و�سربوين على رقبتي، و�سدرّ

اأنرّ “الهدف” من نقله اإىل م�ست�سفى ال�سجن هو “قتلي«.

عوا�شم

انقره

باري�ص

وا�شنطن

 الأمم املتحدة تتجاهل 
طالبان وت�سدد مرتبات اأفغان 

•• الأمم املتحدة-رويرتز

وزعت الأمم املتحدة مرتبات على حوايل 23500 موظف بقطاع ال�سحة 
املا�سي  ال�سهر  خلل  دولر  ملين  ثمانية  قرابة  قيمتها  بلغت  الأفغاين 
متجاوزة بذلك وزارة ال�سحة التي تديرها حركة طالبان يف اختبار ل�سخ 
تعاون  فقد  اأفغان�ستان.  يف  امل��رتدي  القت�ساد  ب�سدة  اإليها  يحتاج  �سيولة 
يف  العاملة  العاملي  ال�سندوق  ومنظمة  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  برنامج 
اأوقف  البنك الدويل ميوله حتى  امل�ساعدات ال�سحية لإحياء برنامج كان 
م�ساعداته عندما اأطاحت طالبان باحلكومة الأفغانية املدعومة من الغرب 
يف اأغ�سط�س اآب. وتكافح الأمم املتحدة ل�سخ اأموال يف اأفغان�ستان للم�ساعدة 
دون  واحليلولة  املجاعة  �سفا  على  مللين  اإن�سانية  م�ساعدات  تو�سيل  يف 
ويناراجا  كاين  وقالت  والتعليمية.  ال�سحية  واخلدمات  القت�ساد  انهيار 
املديرة الإقليمية لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف اآ�سيا واملحيط الهادي 
لرويرتز “ال�سندوق العاملي حتمل املخاطرة املالية وحتملنا نحن خماطر 
15 مليون دولر  التنفيذ ل�سرف هذه الدفعات«. وقدم ال�سندوق العاملي 
اإنفاق قدر كبري من  رف منها قرابة ثمانية ملين على املرتبات ومت  �سُ
وا�ستطاع  واإم���دادات.  �سرورية  واأدوي��ة  اأ�سا�سية  طبية  معدات  على  املتبقي 
الربنامج تدبري دخول الأموال اإىل البلد وتوزيع املرتبات على العاملن 

يف 31 اإقليما من اأقاليم اأفغان�ستان البالغ عددها 34 اإقليما.
 

القمة العربية باجلزائر.. هل �ستكون فر�سة لإ�سالح اجلامعة؟

عودة �سوريا للجامعة العربية.. موؤ�سرات ودلئل مللف الـ10 �سنوات

دي�سمرب 2021.. ليبيا ت�سهد حدثا ترتقبه منذ 52 عاما

اأثينا تّتهم اأنقرة »بتوجيه زورق مهاجرين اإىل املياه اليونانية �سوريا ت�سجل اأكرب عدد من �سحايا الألغام للعام 2020 
•• اأثينا-اأ ف ب

ًل مبهاجرين يبحر و�سط  ن�سرت �سرطة املرافئ اليونانية ت�سجيل فيديو يظهر زورقاً مطاطياً حممرّ
�سفينتن تابعتن خلفر ال�سواحل الرتكيرّة بينما كانتا “حتاولن توجيهه اإىل املياه اليونانية” قبالة 

. جزيرة لي�سبو�سرّ
لة باملهاجرين بالإبحار من �سواحلها  وتترّهم اليونان جارتها تركيا بانتظام باأنرّها ت�سمح لقوارب حممرّ
دت فيها اأنقرة بوقف  لنقلهم اإىل املياه اليونانية، يف انتهاك لتفاقية اآذار/مار�س 2016 التي تعهرّ
اأوروب��ا مقابل ح�سولها على م�ساعدات مالية من الحتاد  اإىل  اأرا�سيها  ال�سرعية من  الهجرة غري 
الأوربي. وقال خفر ال�سواحل اليونانية يف بيان اإنرّ الفيديو ُيظهر “�سفن خفر ال�سواحل الرتكية وهي 
تقوم مبناورات خطرة لتوجيه الزورق اإىل املياه اليونانية” قبالة جزيرة لي�سبو�س بهدف “اإدخاله 

ب�سكل غري قانوين” اإىل اليونان. ونادراً ما ين�سر خفر ال�سواحل اليونانية مثل هذه ال�سور.
ونقل البيان عن وزير البحرية اليوناين ياني�س بلكيوتاكي�س قوله اإنرّ “تركيا ت�سرفت، مرة اأخرى، 

اد الأوروبي«. ك�”دولة قر�سان “ يف بحر اإيجه، منتهكة التزاماتها جتاه الحترّ

اأو تاأكيد، خلل الفرتة املعنية، ا�ستخدام الألغام امل�سادة  توثيق 
للأفراد من قبل القوات احلكومية ال�سورية اأو القوات الرو�سية 
واأ�ساف  �سوريا«.  يف  امل�سرتكة  الع�سكرية  العمليات  يف  امل�ساركة 
�سوريا  يف  احلكومية  غ��ري  امل�سلحة  اجلماعات  اأن  امل��رج��ح  “من 
ا�ستمرت يف ا�ستخدام الألغام الأر�سية، كما يف ال�سنوات ال�سابقة، 
الأرا����س���ي اخل��ا���س��ع��ة ل�سيطرة  اإىل  امل���ح���دود...  ال��و���س��ول  ل��ك��ن 
تاأكيد  ال�سعب  م��ن  جعل  احلكومية  غ��ري  امل�سلحة  اجل��م��اع��ات 

ح�سول ا�ستخدام جديد للألغام«.
���س��ارت اتفاقية حظر الأل��غ��ام ج���زءا م��ن ال��ق��ان��ون ال���دويل منذ 
 .164 ال��ي��وم  ال���دول الأع�����س��اء فيها  1999 ويبلغ ع��دد  ال��ع��ام 
تنفجر عن طريق  التي  الأر�سية  الألغام  ا�ستخدام  وهي حتظر 
ال�سنع  اليدوية  املتفجرة  الأج��ه��زة  وكذلك  الب�سري،  الت�سال 

ل عند وجود �سخ�س اأو قربه اأو عند امللم�سة. التي تفعرّ
وبح�سب املر�سد، ا�ستخدمت دولة واحدة فقط هي بورما، وهي 
غري موقعة التفاق، الألغام امل�سادة للأفراد خلل الفرتة التي 
وثقها التقرير منذ منت�سف 2020 اإىل ت�سرين الأول-اأكتوبر 

.2021
وخلل الفرتة نف�سها، ا�ستخدمت جماعات م�سلحة غري حكومية 
الألغام امل�سادة للأفراد يف �ستة بلدان على الأقل هي اأفغان�ستان 

وكولومبيا والهند وبورما ونيجرييا وباك�ستان.
ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل، �سجل العام 2020 على م�ستوى 
العامل عددا كبريا جدا من �سحايا الألغام، بع�سها يدوي ال�سنع، 
اأخ��رى من  ومتفجرات  عنقودية  ذخائر  اإىل خملفات  بالإ�سافة 

خملفات احلرب، وفقا للتقرير.

 •• جنيف-اأ ف ب

الألغام  ���س��ح��اي��ا  م��ن  ع���دد  اأك���رب  الأوىل  ل��ل��م��رة  ���س��وري��ا  �سجلت 
الأر�سية العام املا�سي، متقدمة على اأفغان�ستان، بح�سب التقرير 
ال�سنوي ملر�سد الألغام الأر�سية، وهو حتالف من املنظمات غري 

احلكومية، ال�سادر اأم�س الأربعاء.
ومنذ اأن بداأ مر�سد الألغام الر�سد يف العام 1999، مت توثيق 
اأكرب عدد من ال�سحايا العام املا�سي يف �سوريا “2729 قتيل 

وهي بلد غري موقع على معاهدة حظر الألغام. وم�سابا”، 
حتى الآن، كانت اأفغان�ستان وكولومبيا، الدولتان املوقعتان على 

املعاهدة، حتتلن �سدارة الرتتيب.
“يتم  اأن��ه مل  �سوريا  م��ا يخ�س  ت��ق��ري��ره، يف  املر�سد يف  واأو���س��ح 

•• اجلزائر-وكاالت

خلل كلمة األقاها الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون 
الدبلوما�سية  البعثات  لروؤ�ساء  ن��دوة  اأول  افتتاح  اأثناء 
والقن�سلية اجلزائرية يف ق�سر الأمم، اعترب اأن انعقاد 
لإ�سلح  “فر�سة  ب���لده  ال��ق��ادم��ة يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��م��ة 

جامعة الدول«.
انعقادها  املقرر  القمة  اأن  اجل��زائ��ري  الرئي�س  واأو���س��ح 
اإ�سلح اجلامعة العربية مبا  يف مار�س املقبل �ستبحث 

يتما�سى وروؤيتنا للعمل العربي امل�سرتك.

تقلي�س حدة �خلالفات
اأن اجلامعة العربية حملت على مدار  ويوؤكد اخلرباء 
70 عاما )تاأ�س�ست يف 22 مار�س 1954(، العديد من 
م�ساريع الإ�سلح التي كانت ت�سطدم دائما بالعراقيل 

وال�سعوبات.
زغل�س  م�سطفى  اجل��زائ��ري  الدبلوما�سي  ويلحظ 
اأ�سوار  داخ��ل  عملوا  الذين  الدبلوما�سين  من  كغريه 
اجلامعة  حققتها  التي  الأه����داف  هناك  اأن  اجل��ام��ع��ة، 

تبقى ب�سيطة رغم وجود نوايا الإ�سلح املعلنة دائماً.
عمل  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع  زغ��ل���س  وق���ال 
الأمر  ويتعلق  اأ�سا�سن،  باأمرين  اجلامعة ظل مرهون 
خلف  حولها  يوجد  ل  التي  الكربى  بالق�سايا  الأول 
الدول  وعلقة  الفل�سطينية  كالق�سية  عميق،  حقيقي 
العربية بالدول الإفريقية وم�ساألة حماربة التنظيمات 

الإرهابية مبختلف األوانها.
ال�سابق  امل�ست�سار  يتعلق ح�سب  فهو  الثاين  الرهان  اأما 
حدة  بتقلي�س  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ج��ام��ع��ة  يف  ل��ل��ج��زائ��ر 
انعقاد  م��وع��د  عند  حالها  على  اإب��ق��اءه��ا  اأو  اخل��لف��ات 

القمة بالنظر للدولة التي حتت�سن القمة.
انتظارها  ط��ال  التي  اجل��زائ��ر  قمة  وي��اأت��ي موعد عقد 
2020، هذه  اأك��ت��وب��ر   31 يف  م��ربجم��ة  ك��ان��ت  بعدما 
املرة يف وقت ح�سا�س جداً متر به العلقات بن الدول 

•• عوا�شم-وكاالت

جاء اإعلن اجلزائر عن ا�ست�سافتها للقمة العربية يف 
ال�ساغر  �سوريا  مقعد  ملف  فتح  ليعيد  املقبل،  مار�س 
منذ 10 �سنوات باجلامعة العربية، خا�سة مع مواقف 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��داع��ي��ة ل��ع��ودة دم�سق 

للمنظمة الإقليمية.
وعلرّق وزراء اخلارجية العرب يف اجتماع طارئ عقدوه 
2011، ع�سوية �سوريا يف  اأواخ��ر نوفمرب  يف القاهرة 

اجلامعة العربية، اإثر اندلع الأزمة يف البلد.
لكن املرحلة احلالية يف �سوريا على امل�ستويات الأمنية 
والقت�سادية وال�سيا�سية جتاوزت الظروف التي برزت 
راأ�سها  ال��دول على  العديد من  دف��ع  2011، مما  ع��ام 
تبني عودة  اإىل  وال��ع��راق  والأردن  واجل��زائ��ر  الإم����ارات 

�سوريا اإىل مقعدها ال�ساغر منذ عقد.
وكانت اجلزائر على راأ�س املتحفظن على قرار جتميد 
الرئا�سة  ع�سوية �سوريا، وبعد تويل عبد املجيد تبون 

دافع عن عودة �سوريا اإىل جامعة الدول العربية.
�سوريا  اإن  تبون  قال   ،2020 عام  متلفزة  مقابلة  ويف 
“ت�ستحق العودة اإىل جامعة الدول العربية، لأنها وفية 
الدول  اأع��رق  من  وهي  لها،  موؤ�س�سة  اأنها  كما  ملبادئها، 

العربية«.
املا�سي، قال وزير اخلارجية اجلزائري،  اأغ�سط�س  ويف 
يف  اأ�سا�سي  مو�سوع  ه��ي  �سوريا  اإن  لعمامرة،  رم��ط��ان 

حت�سريات القمة العربية املقبلة.
م��ق��ع��ده��ا يف اجلامعة  ع��ل��ى  ���س��وري��ا  ج��ل��و���س  اأن  واأك�����د 
ال�سمل  مل  عملية  يف  متقدمة  خطوة  �سيكون  العربية 

وجتاوز ال�سعوبات الداخلية.
واأ�ساف اأن “هناك من يعتقد اأن عودة �سوريا للجامعة 
العربية اأمر اإيجابي، واجلزائر مع هذا الراأي، وهناك 

قرارات جادة بعيدا عن لغة ال�سجب والتنديد«.
هو  العربية  ال���دول  جامعة  اإ���س��لح  اأن  بو�سامة  واأك���د 
ت�سبيب  اإىل  اأول  ويحتاج  م�ستحيل،  وغ��ري  ممكن  اأم��ر 
املوؤ�س�سة  داخ��ل  اإ���س��لح��ات عميقة  واإح���داث  ال��ك��ف��اءات 

وتغيري النظام الداخلي والقوانن التنظيمية.
يف  العربية  القمة  عقد  ف���اإن  مطلعة  م�����س��ادر  وح�سب 
اآخ��ذ بعن الع��ت��ب��ار ع��ودة �سوريا ع��رب الباب  اجل��زائ��ر 
ال��رئ��ي�����س��ي جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ك��اأح��د ال�سروط 
اإط���ار م�سعى  وه���ذا يف  لعقد قمة ج��ام��ع��ة،  الأ���س��ا���س��ي��ة 

اجلزائر لإ�سلح اجلامعة العربية.
وقد �سبق واأن حتدث وزير اخلارجية اجلزائري رمطان 
لعمامرة يف الأمر قائل اإن جلو�س �سوريا على مقعدها 
يف اجلامعة العربية �سيكون خطوة متقدمة يف عملية 

مل ال�سمل وجتاوز ال�سعوبات الداخلية.
اأن  اأم��ن خربي على  الأ�سبق  ال�سفري اجل��زائ��ري  واأك��د 

زغل�س  وياأمل  واملغرب،  اجلزائر  بن  خا�سة  العربية 
األ تاأثر التوترات على �سري القمة، لكنه يف ذات الوقت 

ل يرى معجزة �ستتحقق خلل قمة اجلزائر.

�لقر�ر�ت بدال من �ل�سجب و�لتنديد
م��ن ج��ه��ت��ه، ي���رى ال�����س��ف��ري اجل���زائ���ري الأ���س��ب��ق كمال 
اأن اخل���لف���ات وت��ب��اي��ن امل�����س��ال��ح ب��ن الدول  ب��و���س��ام��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ه��ي اأك����رب اأزم����ة ع��ان��ت م��ن��ه��ا ج��ام��ع��ة ال���دول 
حمطة  تكون  اأن  املفرو�س  م��ن  ك��ان  وق��ت  يف  العربية، 

للدفاع عن حقوق املواطن العربي.
ب��و���س��ام��ة ف���اإن ه��ن��اك م�ساعي ح��م��ي��دة حتاول  وح�����س��ب 
اأكرب خارج ن�س اخلطابات  منح اجلامعة دورا حقيقياً 

احلما�سية التي ظلت ت�سكل خمرجات القمم العربية.
“لقد حان  وقال بو�سامة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: 
�سكل  يف  والتعا�سد  الأخ����وة  م�ساعر  لتج�سيد  ال��وق��ت 

العودة ل�سغل املقعد«. وحول اآلية العودة، اأ�سار اإىل اأنها 
تتمثل يف اإقرار املجل�س الوزاري للجامعة م�سروع قرار 
يرفع من املندوبن ويو�سع اأمام القمة لإقراره وحتى 

الآن اإجرائيا مل يحدث.
املقبلة،  بالقمة  ل�سوريا  مندوب  ح�سور  اإمكانية  وع��ن 

قال اإن ذلك �سيحدث حال وجود “توافق عربي«.

ملفان بارز�ن
وخلل افتتاح اأول ندوة لروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية 
يومن،  قبل  الأمم،  ق�سر  يف  اجل��زائ��ري��ة،  والقن�سلية 
فر�سة  م���ار����س  “قمة  اإن  اجل����زائ����ري  ال��رئ��ي�����س  ق����ال 

ة  وحدرّ النق�سام  �ستزيد من  ال��ع��ودة  ه��ذه  اأن  ي��رى  من 
اخللفات«.

دعو�ت وزخم يت�ساعد
الأمن  قال  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  متلفزة  مقابلة  ويف 
هناك  اإن  الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  العربية  للجامعة  ال��ع��ام 
مقعدها  ل�سغل  �سوريا  ل��ع��ودة  تت�ساعد  عربية  دع���وات 

باجلامعة، وهذا كله ميثل بداية زخم.
واأو�سح اأبو الغيط اأن بع�س الدول العربية باتت تنفتح 
على �سوريا، م�سيفا: “لكن مل اأر�سد اأنا �سخ�سيا كاأمن 
عام اأي طلب ر�سمي اأو غري ر�سمي ب�ساأن بدء اإجراءات 

املبادئ  على  يركز  اجلامعة  لإ�سلح  اجلزائر  م�سروع 
باإخل�سها لتحالفاتها  الكربى، حيث ت�ستهر اجلزائر 
عربية”:  نيوز  “�سكاي  ملوقع  خربي  وق��ال  التاريخية. 
ال��ع��رب��ي عتبة  ال��ع��امل  م��ن��ح  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  “اجلزائر 
بهالة  تتمتع  وه��ي  ع��رب��ي،  ق��وم��ي  اأم���ن  لبناء  ج��دي��دة 
خا�سة على ال�ساحة الدولية اليوم، بالن�سبة ل�سيا�ستها 
طويلة  امل�سالح  على  احلفاظ  حت��اول  التي  اخلارجية 

الأمد للعامل العربي«.
العربي  العام  الراأي  وت�سطدم هذه التطورات مبوقف 
الذي ينظر اإىل اجلامعة كموؤ�س�سة عربية كبرية ف�سلت 
يف التعامل مع الأزمات الكربى التي ت�سهدها املنطقة 
عام 1945، وهو الأمر الذي يحتاج اإىل عمل اإعلمي 

كبري لتح�سن �سورة اجلامعة.

�لفر�سة �الأخرية ملبادرة �ل�سالم
والعراق  و���س��وري��ا  اليمن  يف  احل���رب  ك�سفت  وم���وؤخ���را، 
اأزم���ة �سد  ب��الإ���س��اف��ة اإىل  والأو����س���اع الأم��ن��ي��ة يف ليبيا 
النه�سة الكثري من امل�ساكل ونقاط اخللف التي اأدت 
كموؤ�س�سة  ووزن��ه��ا  العربية  اجل��ام��ع��ة  دور  ت��راج��ع  اإىل 

�سيا�سية عربية كربى.
يف ه��ذا ال�سدد اأك���د ال��وزي��ر اجل��زائ��ري الأ���س��ب��ق حمي 
العربية  ال�سعوب  ب��ن  الثقة  اأزم���ة  اأن  عميمور  ال��دي��ن 
ف�سل  مع   1948 نكبة  بعد  ب��داأت  العربية  واجلامعة 

اإقامة دولة فل�سطينية حقيقية.
اإىل  اليوم  يحتاج  اإ�سلح اجلامعة  اأن  واأو�سح عميمور 
حتقيق الن�سجام بن الدول الأع�ساء اأول وثم مناق�سة 
قمة  اعتبار  على  اخل���رباء  ويجمع  ال��ك��ربى.  الق�سايا 
اجل���زائ���ر ال��ف��ر���س��ة الأخ�����رية، ل���س��ت��ع��ادة زخ���م مبادرة 
الراحل  ال�سعودي  امللك  اأطلقها  التي  العربية،  ال�سلم 
عبد اهلل بن عبد العزيز عام 2002 بقمة بريوت التي 
املبادرة  و�سعت  حيث  الفل�سطينية،  بالق�سية  تتعلق 
ناحية  م��ن  العربية  ال���دول  حولها  تختلف  ل  �سروطا 

ال�سكل مقابل ال�سلم مع اإ�سرائيل.

اجلزائري  الرئي�س  واأو���س��ح  ال���دول«.  جامعة  لإ�سلح 
اللتزام  جتديد  اأولهما  ب��ارزي��ن  ملفن  �ستتناول  اأنها 
والثاين  الفل�سطينية،  الق�سية  العربي جتاه  اجلماعي 
العربية  ال���دول  جامعة  عمل  منظومة  اإ���س��لح  �سبل 
وزير  م�ساعد  ال��راه��ن��ة.  التحديات  مواجهة  اأج��ل  م��ن 
اإن  ق��ال  الأ���س��ب��ق، ح�سن ه��ري��دى،  اخل��ارج��ي��ة امل�سري 
تعليق ع�سوية �سوريا مل يكن قرارا �سائبا واآن الأوان 
واأ�ساف هريدي، يف ت�سريحات  لت�سحيح هذا اخلطاأ. 
يعترب  ���س��وري��ا  غ��ي��اب  اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�سكاي  مل��وق��ع 
ال��ع��رب��ي��ة وعودتها  ال����دول  ج��ام��ع��ة  ت��اأث��ري  م��ن  خ�سما 
�ست�سيف م�سداقية اأكرب. واأو�سح اأنه ل ي�سح اأن يكون 
هناك جهد عربي واإقليمي لإيجاد حل �سلمي للأزمة 
املواقف  ت��ك��ون  اأن  فيجب  دم�����س��ق،  غ��ي��اب  ال�����س��وري��ة يف 
منطقية ومت�سقة مع نف�سها “ل ن�ستطيع اأن ننفذ قرار 

جمل�س الأمن 2254 بدون م�ساركة �سورية«.

»تناق�س يجب �أن ينتهي«
بالأمم  ع�سواً  �سوريا  تكون  اأن  اأب��دا  ميكن  “ل  وتابع: 
املتحدة ويتم تعليق ع�سويتها باجلامعة العربية، هذا 

تناق�س يجب و�سع حد له بعودتها يف اأقرب وقت«.
وح����ول اإم��ك��ان��ي��ة ع��ودت��ه��ا ب��ال��ق��م��ة امل��ق��ب��ل��ة، ك�����س��ف عن 
حت���رك���ات دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وا���س��ع��ة مل��ج��م��وع��ة م���ن ال����دول 
تبادل  اأو  مبعوثن  باإيفاد  ���س��واء  ي�سمها،  مل  العربية، 
اإجماع  اأن يكون هناك  وناأمل  العرب  القادة  ر�سائل مع 

عربي لعودة �سوريا.
الت�سال  �سيتم  الت���ف���اق  مت  ح���ال  يف  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار 
ب��احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة وت��وج��ي��ه ال��دع��وة ل��ه��ا للح�سور 
وتعقد اجلل�سة ثم يتلو الأمن العام ما مت التفاق عليه 
�سوريا  م��ن��دوب  دع��وت��ه  يتم  ه��ذا  وب��ن��اء على  للت�سويت 

للم�ساركة و�سغل املقعد ال�ساغر منذ 2011.

احلكم الرئا�سي اجلديد بت�سكيل 
حلكومة  ال����رئ����ا�����س����ي  امل���ج���ل�������س 
املجل�س  رئي�س  واأ���س��ب��ح  ال��وف��اق، 
رئي�س  بعمل  القائم  ال�سراج  فايز 

الدولة حتى اأوائل 2021.
 ويف فرباير اختارت جلنة احلوار 
جديدا  رئا�سيا  جمل�سا  الوطني 
توىل  فيما  املنفي  حممد  ي��ق��وده 
رئا�سة  ال��دب��ي��ب��ة  احل��م��ي��د  ع��ب��د 

احلكومة.
النتخابات  من  الليبيون  وياأمل 
لبلدهم  ت��ر���س��م  اأن  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
نظاما رئا�سيا اأكرث و�سوحا، وله 
من  ميكنه  م��ا  ال�سلحيات  م��ن 
الدولة  موؤ�س�سات  توحيد  اإع���ادة 
ك��اجل��ي�����س وال�������س���رط���ة، واإج���ب���ار 
امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات ع��ل��ى ال��ت��خ��ل��ي عن 

�سلحها.

الحتجاجات  ان���دلع  حتى  امتد 
 ،2011 ال��داخ��ل��ي��ة يف  واحل����رب 
اأكتوبر من نف�س  القذايف  ومقتل 
ال�����س��ن��وات الع�سر  ال��ع��ام. وخ���لل 
انتخابات  ليبيا  �سهدت  التالية 
برملانية مرتن، الأوىل يف 2012 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اإ����س���راف  حت��ت 
الن��ت��ق��ايل ال��ذي ق��اد ال��ب��لد بعد 
م��ق��ت��ل ال����ق����ذايف، ومت��خ�����س عن 
النتخابات املوؤمتر الوطني العام 
)ال���ربمل���ان( وق���ام رئ��ي�����س املوؤمتر 

مبهام رئي�س الدولة.
جمل�س  انتخاب  مت   2014 ويف 
القيام  رئ��ي�����س��ه  وت�����وىل  ال����ن����واب 

باأعمال رئي�س الدولة اأي�سا.
وب���ع���د ات����ف����اق ال�������س���خ���ريات بن 
 ،2015 امل��ت�����س��ارع��ة  الأط������راف 
نحو  اخل�����ط�����وات  اأوىل  ح����دث����ت 

“ملك  و  الثورة”  “قائد  منها 
و”القائد   “ اإف���ري���ق���ي���ا  م���ل���وك 
احل����ك����ام  و”عميد  الأممي” 
على  واأط���ل���ق  وغ���ريه���ا،  العرب” 
ا�سم   1977 ع���ام  احل��ك��م  ن��ظ��ام 

اجلماهريية.
وات���خ���ذ ال���ق���ذايف يف ب����ادئ الأم���ر 
متاأثرا  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي  اخل���ط 
ب��ال��زع��ي��م امل�������س���ري ج���م���ال عبد 
ال��ن��ا���س��ر، وح����اول اإع����لن وحدة 
ع����دة م���ع تون�س  م�����رات  ع��رب��ي��ة 
وم�سر  واجل�������زائ�������ر  وامل������غ������رب 
حماولته  اأن  اإل  وال���������س����ودان، 
جميعها ف�سلت فحول هدفه من 

الدول العربية اإىل اإفريقيا.
“اجلماهريية”  اإع�����لن  ورغ����م 
انتخابات  ت�سهد  مل  ليبيا  اأن  اإل 
رئا�سية طوال عهد القذايف الذي 

الإ�سلم  و�سيف  الوطني  للجي�س 
وفتحي  ال�����ق�����ذايف  م���ع���م���ر  جن����ل 
ال�سابق  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  با�ساغا 
الوفاق وعبد احلميد  يف حكومة 

الدبيبة رئي�س الوزراء.
على  ليبيا  ح�سلت   ،1951 يف 
دولة  اإع��لن��ه��ا  ا���س��ت��ق��لل��ه��ا، ومت 
ب��رق��ة وح��ت��ى طرابل�س حتت  م��ن 
ا�سم اململكة الليبية املتحدة بنظام 
اإدري�س  واأً���س��ب��ح  د���س��ت��وري،  ملكي 
حتت  ملك  واأخ���ر  اأول  ال�سنو�سي 
زوال  ح��ت��ى  الأول،  اإدري�������س  ا���س��م 
نظام حكمه من خلل ما اأ�سماها 
الفاحت”  “ثورة  ال���ق���ذايف  م��ع��م��ر 
وه����ي ح���رك���ة ق���اده���ا ك���م���لزم يف 
27 ع��ام��ا عام  اجل��ي�����س وع���م���ره 

.1969
األقاب  ع���دة  نف�سه  ع��ل��ى  واأط���ل���ق 

انتخابات  جت��ري  حيث  دي�سمرب، 
الربملان يف يناير.

تر�سحها  واأعلنت �سخ�سيات عدة 
ليبيا  م���ن���دوب  م��ث��ل  ل��ل��رئ��ا���س��ة، 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  ال�������س���اب���ق 
تكتل  ورئي�س  الدبا�سي  اإبراهيم 
يف  ال�سابق  وال�سفري  ليبيا  اإحياء 
الناي�س وع�سو  ع��ارف  الإم���ارات 
ن�سية  ال�������س���لم  ع���ب���د  ال����ربمل����ان 
�سليمان  التجديد  ح��زب  ورئي�س 
الفنان  ج���ان���ب  اإىل  ال��ب��ي��و���س��ي 
ال��ك��وم��ي��دي ح���امت واآخ�����رون غري 

معروفن لدى الراأي العام.
اإليهم  حت������دث  خ�������رباء  وي�������رى 
عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  م���وق���ع 
اأن امل��ر���س��ح��ن الأك�����رث ح��ظ��ا مل 
يدخلوا ال�سباق ب�سكل ر�سمي مثل 
امل�سري خليفة حفرت القائد العام 

•• طرابل�س-وكاالت

امللكي  احل��ك��م  ن��ظ��ام  زوال  رغ����م 
ت�سهد  مل  ليبيا  اأن  اإل   1969
وقتها،  م���ن  رئ��ا���س��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات 
املنتظرة  الن��ت��خ��اب��ات  يك�سب  م��ا 
م���ذاق���ا خا�سا  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب 
البلد،  ت���اري���خ  يف  الأوىل  ك��ون��ه��ا 
اإ�سافة لأنها اأتت بعد 10 �سنوات 
من احلروب الداخلية التي قلبت 

املوازين.
العليا  امل��ف��و���س��ي��ة  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
اأول  ال�سايح  ع��م��اد  للنتخابات، 
باب  ف���ت���ح  الث����ن����ن  اأم���������س  اأول 
الرئا�سية  للنتخابات  الرت�سح 
والربملانية، على اأن ي�ستمر تلقي 
ال��ط��ل��ب��ات ل��ل��رئ��ا���س��ي��ة ح��ت��ى 22 
ن���وف���م���رب، ول��ل��ربمل��ان��ي��ة ح��ت��ى 7 
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�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
ال�سابق  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
قد تقدموا الينا بطلب  CN للتجارة رخ�سة رقم:1110986 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة يو�سف حممد كمال ابراهيم البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عائ�سه علي حمد �سامل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
خلدمات  ال�س�����ادة/ار�سال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطباعة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:3726040 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل مبارك خمي�س نا�سر املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف هادف �سعيد فلح �سعيد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
التفاوؤل  ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1932724 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة خالد مر�سل حممد عامر ال�سيعري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف مر�سل حممد عامر �سعيد ال�سيعري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:مقهى وكافيترييا ملتقى العرب ذ.م.م
مبارك  عبداهلل  حممد  بناية   - توام  منطقة   - ال�سركة:العن  عنوان 

ال�سام�سي
CN 1109828 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية وال�ست�سارات ال�سريبية   2
ذ.م.م ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/10/19 وذلك بناء على 
قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/11/10  - بالرقم:2150022401  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 

املعن خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبورت 

للرعاية ال�سحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2229766 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفي�س 

فاز هابيلي ل�ست�سارات املعدات الفنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4007137 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:بقالة فاين�سوي�س ذ.م.م
حمد  �سامل  �سعيد  ال�سيد  مبنى   0.26 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

واخرين
CN 3792200 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/11/4 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/10  - بالرقم:2150024423  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعن خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:انرتنا�سيونال برامي العقارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 32-0.2 مبنى ال�سيد احمد غامن علي هميله 

واخرين
CN 2268893 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعين ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/11/8 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150024744  
- تاريخ التعديل:2021/11/9

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة امل�سفي 
املعن خلل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.

 �إد�رة �لرت�خي�س �لتجارية

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
فود  جراند  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وخدمات التموين
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1265332 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبدالنا�سر اتيكودان عبداهلل اتيكودان  %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة رمي حممد على �سالح هلبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف رمي حممد على �سالح هلبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة ابو �سارق

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1076441 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

اإ�سافة �سعود احمد عبدالرحيم حممد املرزوقى  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سارق لئق احمد

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالرحمن عمر عبداهلل عمر بافرج

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اآيرتامي اإك�سربي�س لل�سحن

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:3774997 
تعديل مدير / اإ�سافة ن�سال ادم على م�سهل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ن�سال ادم على م�سهل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مياء على �سطيون �سيف الدرعى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ اآيرتامي اإك�سربي�س لل�سحن

AIRTIME EXPRESS CARGO
اإىل/ اآيرتامي اإك�سربي�س لل�سحن

  AIRTIME EXPRESS CARGO 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوام كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:4017732 
تعديل اإ�سم جتاري من/ اوام كافيه

OAM CAFE

اإىل/ بريفيو كافيه
  PREVIO CAFE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبام للتحف ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2806738 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سدام ح�سن حممد الن�ساد  %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وليد ح�سن حممد الن�ساد  %24
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة وليد ح�سن حممد الن�ساد  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل ح�سن الهادى الها�سمى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سدام ح�سن حممد الن�ساد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 2544376 بال�سم التجاري:اربيل للمعدات 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء   ، ذ.م.م  الطبية 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري:تو �ستار للمواد  رقم:2840100 
الرخ�سة واعادة  بالغاء طلب تعديل   ، الغذائية ذ.م.م 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاولت  اخليل  ال�س�����ادة/�سروج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة   رخ�سة رقم:1010461 
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل  اإ�سم جتاري من/ �سروج اخليل للمقاولت وال�سيانة العامة
اإىل/ بنيان احلا�سر للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

  BUNYAN AL HADIR GENRAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

دائره   66 ال�سناعيه  غياثي  الظفرة  منطقة  الظفرة  منطقة  من   / عنوان  تعديل 
اأبوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد  اإىل  البلديات والزراعه بلديه ابوظبي 

بن �سرق 12  202101750302  202101750302 اليازيه خالد �سامل خمي�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13389 بتاريخ 2021/11/11 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سرق العربي لل�ست�سارات الهند�سية

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:2114285 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد جا�سم اخللف الهزاع  %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداحلكيم عبود �سامل مبارك من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداحلكيم عبود �سامل مبارك من 100 % اإىل %51

تعديل لوحه الإعلن / اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�سرق العربي لل�ست�سارات الهند�سية
AL MASHREQ AL ARABI ENGINEERING CONSULTANCY

اإىل/ امل�سرق العربي لل�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م
AL  MASHREQ AL ARABI ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11 نوفمرب 2021 �لعدد 13389

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11 نوفمرب 2021 �لعدد 13389

منوذج �إعالن �لن�سر عن �لرتخي�س
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : �سابا و�سركاهم تي .ام. بي

ENTRECOTE CAFE DE PARIS :طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية
بتاريخ:2004/2/29 املودعة بالرقم : 59062 

وامل�سجلة بتاريخ : 59062
باإ�سم : فران�سوا فوياموز

وعنوانة : 6 �سارع �سيغي�سموند تالبريغ �سي ات�س 1201 جنيف �سوي�سرا
�سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات املطاعم وخدمات تزويد الطعام وال�سراب غري الكحويل خدمات توفري طواقم العمل

بخ�سو�س اخلدمات املذكورة
بيانات التعديل:

اإ�سم املرخ�س لة : �سركة مطعم �سي بوبيية ذ.م.م.
عنوانه : اجليمي ، مدينة العن، اإمارة اأبوظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة .

تاريخ الرتخي�س:2021/11/8
تاريخ التاأ�سري:2021/11/10

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11 نوفمرب 2021 �لعدد 13389
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عربي ودويل

غلف الكتاباملواجهة بن ال�سن والوليات املتحدة لن توؤدي اىل حرب
    واأدت هجمات احلادي ع�سر من 
التي  2001 واحل��روب  �سبتمرب 
تلتها، اإىل و�سع حد لهذا التفاوؤل 
ال�����ذي ك����ان م��ب��ن��ي��اً ع��ل��ى اأوه�����ام 
الباردة،  احلرب  نهاية  مع  فقط. 
وحلفائه  الغرب  متا�سك  تل�سى 
الأف���ارق���ة والآ���س��ي��وي��ن. ويف كل 
مكان �سهد متا�سك الدول، الذي 
يف  ي�ساهم  م���دى  اأي  اإىل  ن��ع��رف 
�سكًل  الدولية،  العلقات  تناغم 
م��ن اأ���س��ك��ال ال��ت��اآك��ل. اإن��ن��ا ن�سهد 
انت�سار الفردية، فرد يرف�س كل 

احلركات اجلماعية.
م�سلحته  اإىل  ي�����س��ع��ى  اإن�������ه     
تعد  ومل  ف����ق����ط،  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
التي  ت��ع��ن��ي��ه م���واق���ف الأح��������زاب 
الفقري  العمود  ذل��ك  م��ع  ت�سكل 
وتقدم  الغربية،  للدميقراطيات 
للناخبن  اجل��م��اع��ي��ة  امل�����س��اري��ع 
امل�������س���وؤول���ن ع����ن الخ���ت���ي���ار بن 
“ومبا  املختلفة:  هذه املقرتحات 
يوؤطر  ال���ذي  الفكري  الإط���ار  ان 
يعد  مل  انهار،  ال�سيا�سي  النقا�س 
الدميقراطيات  يف  ل��ل��ن��اخ��ب��ن 
اأ�سبح  وفجاأة،  ههم.  توجرّ بو�سلة 
امل�������س���رتك���ة جلميع  ال���ل���غ���ة  امل������ال 
رو�سيا  يف  ������س�����واء  ال�������س���ل���ط���ات، 

وال�سن، اأو يف الدول الغربية.

�نت�سار �لفرد
زه  للفردانية حتفرّ التقدم  ه��ذا     
ف�سل  يف  الرقمية.  ال��ث��ورة  ب��ق��وة 
اإىل  ج���وت���ن���ربج  “من  ب���ع���ن���وان 
املوؤلف  ي�ستح�سر  الإنرتنت”، 
اأع��م��ال ال�����س��ن��وات الأخ����رية التي 
احلا�سم  ال�سيا�سي  التاأثري  توؤكد 

لل�سبكات الجتماعية.
 ت�ستخدم هذه الأخ��رية البيانات 
امل���ق���دم���ة ل���ه���ا جم����اًن����ا م����ن قبل 
املواطنن لتحفيز �سغفهم ب�سكل 
الر�سائل  ك��ان��ت  وك��ل��م��ا  اأف�����س��ل. 
على  ح�سلت  اأك����رث،  ا���س��ت��ف��زازي��ة 
ر�����س����ا م�����س��ت��خ��دم��ي الإن����رتن����ت 

وقبولهم.
ت��ع��زي��ز الإجماع      وب��ع��ي��ًدا ع��ن 
تتعلق  لق�سايا  الأف�����راد  وتعبئة 
املن�سات  ت�سجع  ال��ع��ام،  بال�سالح 
املتطرفة،  امل����واق����ف  ال���رق���م���ي���ة 

خطوط  مع  متجان�س،  غري  ك��ًل 
غ��ري وا���س��ح��ة، وه��و م��ا يتناق�س 
م���ع ال��ع��م��ال��ق��ة الأم���ري���ك���ي���ن اأو 

ال�سينين.

دور �أوروبا
   وم��ع ذل���ك، يعتقد ج��ان ماري 
اأن  لأوروب�����ا  مي��ك��ن  اأن���ه  جيهينو، 
تنظيمها  ب��ف�����س��ل  ذات���ه���ا  ت���وؤك���د 
ت���ق���دم  األ  ب���������س����رط  امل�����ت�����ف�����رد، 
تاريخ  وحت���رتم  ك��ن��م��وذج  نف�سها 
امل��ج��ت��م��ع��ات ال��وط��ن��ي��ة الأخ�����رى 
اإن���ه يتخذ  اإف��ري��ق��ي��ا.  اأو  اآ���س��ي��ا  يف 
موقفا وا�سحا �سد م�سروع احتاد 
�سكل  مع  ن�سبيا  مركزي  اأوروب���ي 
وجهة  وم��ن  حكومة.  اأ�سكال  من 
ر اأنرّ  ن���ظ���ره، م���ن امل��ث��ال��ي��ة ت�����س��ورّ
الدول الأوروبية ميكن اأن توافق، 
ك���م���ا ك�����ان احل�������ال يف ال����ولي����ات 
جزء  ع��ن  التخلي  على  امل��ت��ح��دة، 
كبري من �سيادتها ل�سالح �سلطة 
نيابة  ال����ق����رار  لت����خ����اذ  خم���ول���ة 
ع���ن���ه���ا. وي�������س���دد ع���ل���ى اأن�������ه: “ل 
ينبغي للحتاد الأوروبي اأن يرى 
من  ف�سيف�ساء  وج����ود  ا���س��ت��م��رار 
الدول القومية على اأنه ف�سل بل 
على  وع��لم��ة  جناحه  على  دليل 

احلكمة. »
   امل���ن���اق�������س���ات الأخ���������رية داخ����ل 
التعدي على حقوق  اأوروب��ا حول 
تعتربه  ال�����ذي  وال������دور  ال������دول، 
الق�سائية  ال����ه����ي����ئ����ات  ب���ع�������س 
حذر  تن�سف  م�سيًئا،  الأوروب���ي���ة 
وم��ع ذلك،  م��اري جيهينو.  ج��ان 
ال��ت�����س��اوؤل ع��ن ق���درة الكل،  ميكن 
املتباينة،  بطبيعته  يعرتف  الذي 
ي�سعب  مواقف  عن  ال��دف��اع  على 
مواجهة  يف  وتعريفها  حتديدها 
دول -قارة مثل ال�سن والوليات 
العمالقة  م�����ع  اأو  امل�����ت�����ح�����دة، 
موارد  لديهم  ال��ذي��ن  الرقمين 

وثروة بلد كبري.
   يف ال��ن��ه��اي��ة، دع���وة ج���ان ماري 
التي  التعددية  اأج��ل  من  غيهينو 
من �ساأنها اأن تكون دواء لنت�سار 
واحد  ك��ل  “بجعل  ال����ذي  ال��ف��رد 
م��ن��ا م��رك��ز ال��ع��امل وي��ق��ذف��ن��ا بن 
جتد  والتع�سب”،  ال���ع���دم���ي���ة 

�سعوبة يف اأن تقنع.
امل��ح��ف��ز، الذي  ال��ك��ت��اب    ان ه���ذا 
ملوظف  ط���وي���ل���ة  خ�����ربة  ي���ه  ت���غ���ذرّ
دويل واجه ال�سراعات الرئي�سية 
من  قيمته  ي�ستمد  متداٍع،  لعامل 
اليوم،  املزعج  للواقع  ا�ستح�ساره 
اأك��رث م��ن الق��رتاح��ات، ال�سخية 
حكمة  اىل  ال��داع��ي��ة  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
اجلماعات ال�سيا�سية التي “يجب 
تعرتف  واأن  م��ت��ع��ددة،  ت��ظ��ل  اأن 
املتناف�سة”،  بال�سرعيات  بداخلها 
وهي مقرتحات ل حتظى بفر�سة 
على  احلكام  يتبناها  اأن  يف  تذكر 

جانبي الأطل�سي.
جان ماري جيهينو, “�لقرن 
�حلادي و�لع�سرون �الأول, من 
�لعوملة �إىل تفّتت �لعامل”, 
فالماريون, 2021

*�لرئي�س �ل�سابق لـ “وي�ست 
فر�ن�س ملتيميديا” و�الأ�ستاذ 
�ل�سابق يف كلية �ل�سحافة 
مبدر�سة �لعلوم �ل�سيا�سية 
بباري�س.

قراءة خاطئة ل�سقوط ال�سيوعية وانت�سار الليربالية

لوروبا دور تلعبه

احداث 11 �سبتمرب واحلروب التي تلتها انهت الوهم والتفاوؤل

الفاح�سة، وانت�سار  والت�سريحات 
والبغي�سة.   املنغلقة  املجتمعات 
 2016 ع��ام  ت��رام��ب  انتخاب  اإن 
هو خري مثال على هذه احلالة، 
الأن����ظ����م����ة  جن������اح������ات  ان  ك����م����ا 
ال�سلطوية يف اأوروبا واآ�سيا ت�سري 
اإىل نف�س الجتاه. ففي كل مكان، 
ق عنف اخلطاب الذي يعبرّئ  يتفورّ
حوار  على  الإن��رتن��ت  مت�سفحي 
“لقد  ال����زوال.  اإىل  مييل  �سلمي 
احلديثة  الدميقراطية  اأ�سبحت 
عملية، واآلة لختيار القادة، ومن 
الوا�سح اأن هذه الآلة تعمل ب�سكل 

�سيء للغاية«.

بني غافا و�ل�سني
م�����اري جيهينو  ج����ان  ي���ح���اول     
تقييم عواقب هذه ال�سطرابات 
اإنه  اجليو�سيا�سي.  امل�ستوى  على 
الدراماتيكي  اخليار  يت�ساءل عن 
ُي��ف��ر���س ع��ل��ى الغرب،  ال����ذي ق��د 
ب���ن غافا  ب��ال��ت��ح��ك��ي��م  امل���ط���ال���ب 
احلالتن،  ك��ل��ت��ا  يف  وال���������س����ن. 
مثل  �سركات  ق��وى،  ولدة  �سهدنا 
اأو دول، مثل  اأو في�سبوك،  غوغل 
ال�����س��ن، حت�����اول ال��ه��ي��م��ن��ة على 
احل�سري  التحكم  بف�سل  العامل 
كبري،  �سراع  هناك  البيانات.  يف 
خم���ت���ل���ف مت������اًم������ا ع������ن احل������رب 
ي���ل���وح يف الأف��������ق بن  ال������ب������اردة، 
و�سن،  اأمريكين  كلهم  عمالقة 
من  �سرا�سة  واأك���رث  بكثري  اأق���وى 
البائد.  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت�������اد 

املطلبية  ت��زداد  اإر�ساء جمهور  يف 
ع��ن��ده وب���ات اأق���ل ث��ق��ة يف طبقته 

ال�سيا�سية.
   وم��ع ذل���ك، ف���اإن ه��ذه ال�سورة 
ال��وا���س��ح��ة وامل��ت�����س��ائ��م��ة، ترتك 
ال���ق���ارئ ع��ل��ى ج���وع���ه. ي���ب���دو اأن 
جرفته  ق��د  جيهينو  م���اري  ج��ان 
ي�سفها،  ال���ت���ي  ال�����س����ط����راب����ات 
اجتاه  اإىل  جميعها  ت�سري  وال��ت��ي 
��ت وع���ن���ي���ف، خمتلف  ع����امل م��ف��ترّ
متاًما عن امل�سهد املتجمد لع�سر 
الهيمنة  وع�سر  ال��ب��اردة  احل��رب 
الأم���ري���ك���ي���ة. ل��ك��ن��ه ي����ح����اول، يف 
الكتاب،  م��ن  الأخ�����رية  ال��ف�����س��ول 
ر����س���م م�������س���ارات ت��غ��ي��ري لإن���ق���اذ 
الدميقراطية التقليدية املعر�سة 

للخطر.
    ويف مواجهة جتاوزات الوليات 
حًقا  ت���خ���رج  مل  ال���ت���ي  امل���ت���ح���دة 
التي  وال�سن  ت��رام��ب،  م��ن عهد 
القت�سادي  ال��ن��ج��اح  ب��ن  جت��م��ع 
على  اإح��ك��اًم��ا  الأك���رث  وال�سيطرة 
م��واط��ن��ي��ه��ا، ي��وؤم��ن امل��وؤل��ف بدور 
لأوروب����ا. اإن���ه ي��ع��رتف اأن��ه��ا تبدو 
كم�ستعمرة  ال��ن��واح��ي  ب��ع�����س  يف 
اأمريكية لأنها �سجينة التوجهات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة م���ا وراء 
تعززها  تاأثريات  وهي  الأطل�سي، 
ال��رق��م��ي��ة الكبرية  امل��ن�����س��ات  ق���وة 
دون  العجوز  ال��ق��ارة  يف  املنت�سرة 
يوؤكد  كما  حقيقية.  مناف�سة  اأي 
اأي�سا عدم قدرة اأوروبا على ر�سم 
حدودها من ال�سرق، مما يجعلها 

التعبري  بخجل  امل��وؤل��ف  وي��ح��اول 
عن رغبته يف اأن تخرج اأوروبا من 
بقوة  قيمها  وتدافع عن  خمولها 

اأكرب، دون اإقناع حقيقي.
   من غري املرجح اأن ي��وؤدي هذا 
والوليات  ال�سن  ب��ن  ال�����س��دام 

التمييز بن اجلغرافيا ال�سيا�سية 
يتل�سى.  ال��داخ��ل��ي��ة  وال�����س��ي��ا���س��ة 
ف��الإره��اب ي��اأت��ي يف اآن واح��د من 
ه���ن���ا، وتتعرثرّ  وم����ن  اآخ�����ر  م���ك���ان 
هذه  اأ�سعفتها  التي  احل��ك��وم��ات، 
مكان،  كل  من  الآتية  التهديدات 

عرفناها  كما  ح��رب  اإىل  املتحدة، 
املقابل،  يف  الع�سرين.  ال��ق��رن  يف 
منخف�سة  ال�����س��راع��ات  ت��ت��زاي��د 
احل�������دة وي���ت���وا����س���ل الإره����������اب. 
“ت�سللت  امل��وؤل��ف،  تعبري  وح�سب 

احلرب اإىل ال�سلم”. 

لهذا  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  وال���ن���ت���ي���ج���ة 
ت���ت���م���ث���ل يف احل���اج���ة  ال����و�����س����ع، 
الذين  ال�سكان  حلماية  املتزايدة 
الدولة  م��ط��ال��ب��ة  يف  ي�����س��ت��م��رون 
جمتمع  يف  ال��ع��ي�����س  وي�����ري�����دون 
فاإن  هنا،  املخاطر. من  خ��اٍل من 

�أدت هجمات �حلادي ع�سر من �سبتمرب و�حلروب �لتي تلتها, �إىل و�سع حد لتفاوؤل كان مبنيًا على �أوهام فقط
�أعطــى �ل�ســقوط �ملذهــل للكتلـة �ل�ســوفياتيـة ونهايــة �حلــرب �لبــاردة �نطباعــًا خاطًئــا عن �الأمـن للغــرب

ت�سجع املن�سات الرقمية املواقف املتطرفة والت�سريحات الفاح�سة وانت�سار املجتمعات املنغلقة والبغي�سة

من غري �ملرجح �أن يوؤدي �ل�سد�م بني �ل�سني و�لواليات �ملتحدة �إىل حرب كما عرفناها يف �لقرن �لع�سرين

من �لعوملة �إىل تفّتت �لعامل:

اجلغرافيا ال�سيا�سية للقرن احلادي والع�سرين...!
•• الفجر -اأنطوان دي تارليه 

ترجمة خرية ال�شيباين
   �إن �لقرن �حلادي و�لع�سرين ي�سري على قدم و�ساق, 
�ملدى  على  �آفاقه  حتديد  �ملجازفة  من  �سيكون  ولكن 
�ملتو�سط و�لطويل. يف بحث يثري �لعديد من �الأ�سئلة 

جيهينو  ماري  جان  يحاول  �إجابات,  يقدم  ما  بقدر 
�ملغامرة. �ملوؤلف, م�ساعد �الأمني �لعام �ل�سابق لالأمم 
�ملتحدة, و�الأ�ستاذ يف جامعة كولومبيا يف نيويورك, 
و��ستخال�س  �لــعــامل,  تغرّي  لقيا�س  جيد  موقع  يف 

�لنتائج �لالزمة.
�أوهام 1989

   �أدرك جان ماري جينو الأول مرة �الأخطاء �جلوهرية 
تف�سري  يف  نف�سه,  هو  فيهم  مبن  �ملر�قبني,  جلميع 
�ملذهل  �ل�سقوط  �أعطى  وقد   .1989 عام  �أحــد�ث 
�لباردة, �نطباًعا  �ل�سوفياتية ونهاية �حلرب  للكتلة 
�لدميقر�طية  �نت�سرت  للغرب:  �الأمــن  عن  خاطًئا 
�لليرب�لية يف �لعامل, و�نفتح ع�سر �سالم و�زدهار من 

�ل�سني,  وحتى  �ل�سلطوية,  لالأنظمة  ي�سمح  �أن  �ساأنه 
تغا�سى  وقــد  و�سلمي.  تعددي  نظام  نحو  بالتطور 
�لرئي�سية  �ل�سدمات  عن  �مل�سوؤول,  غري  �لعمى  هذ� 
و�لتحذير  �ل�سوفياتي,  �الحتاد  �نهيار  عن  �لناجمة 
�حلملة  ــالل  خ �ل�سينية  �حلكومة  وجهته  �لـــذي 

�لدموية على �حتجاج تيان �آن مني.

هناك �سراع كبري، خمتلف متاًما عن احلرب الباردة، يلوح يف الأفق



اخلميس   11  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13389  
Thursday     11   November   2021   -  Issue No   13389

14

عربي ودويل
جون�سون يحث مفاو�سي قمة املناخ على التو�سل اإىل اتفاق 

كوكبنا  اأج����ل  م��ن  لتتحد  ج��ان��ب��ا  اخل���لف���ات 
و�سعوبنا«. وو�سف القادة القمة باأنها حلظة 
احلكومات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ف��ق  اأن  ي��ت��ع��ن  حم��وري��ة 
جديدة  و�سائل  على  العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
دون  للحيلولة  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  خلف�س 
ارتفاع درجات احلرارة يف العامل ب�سكل كبري 

واحلد من اأ�سواأ اآثار لتغري املناخ.
و�سهدت املحادثات حتى الآن بيانات مهمة اإذا 
مت اإقرارها ف�سوف تقطع �سوطا طويل ولكن 
لي�س كافيا لق�سر ارتفاع درجات احلرارة عند 

1.5 درجة مئوية.
“نحن  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  واأ���س��اف رئي�س 

 •• جال�شجو-رويرتز

بوري�س  ال���ربي���ط���اين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ح���ث 
ما  ك��ل  ب��ذل  على  امل��ن��اخ  مفاو�سي  جون�سون 
يلزم من جهد للتو�سل اإىل اتفاق خلل قمة 
ب��ا���س��م كوب26  ت��ع��رف  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
واملنعقدة يف جل�سجو با�سكتلندا، وذلك قبل 
توجهه اإىل هناك للطلع على مدى التقدم 
ال���ذي مت اإح�����رازه. وق���ال ج��ون�����س��ون يف بيان 
الكثري  هناك  ي��زال  “ل  لندن  مغادرته  قبل 
اأي  الذي يتعن القيام به.. امل�ساألة اأكرب من 
بلد مب��ف��رده وح��ان ال��وق��ت ك��ي تنحي الدول 

بحاجة اإىل جتاوز كل املعوقات اإذا كنا �سنبقي 
)هدف( 1.5 درجة اأمام اأعيننا«.

ول تزال العديد من الق�سايا الرئي�سية دون 
الكوالي�س  خلف  اجل��اري��ة  املفاو�سات  يف  ح��ل 
املناخية  الأه���������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  ك��ي��ف��ي��ة  ب�������س���اأن 
اتفاقية  يف  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ن�����س��و���س  ال��ط��م��وح��ة 

باري�س لعام 2015.
وهو  مئوية،  درج��ة   1.5 اإن  العلماء  وي��ق��ول 
اأق�سى  ه��و  ب��اري�����س،  امل��ت��ف��ق عليه يف  ال��ه��دف 
ارتفاع  لتجنب  حتمله  الأر����س  ت�ستطيع  م��ا 
واجلفاف  ال�سديدة  احل��ر  موجات  يف  كارثي 

والعوا�سف والفي�سانات وف�ساد املحا�سيل.

 قا�سية اأمريكية ت�سمح بت�سليم الكونغر�س وثائق لرتامب
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  ال�سابق  للرئي�س  اأن�سار  اقتحام  ق يف ملب�سات  برملانية حتقرّ ي�سلرّم جلنة  باأن  الأبي�س  للبيت  فدرالية  قا�سية  �سمحت 
ترامب مبنى الكابيتول يف ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير، وثائق تتعلرّق بالدور املحتمل للملياردير اجلمهوري يف الهجوم، 
على الرغم من حماولت الرئي�س ال�سابق للإبقاء على �سريتها. وقالت القا�سية تانيا ت�ساتكان يف حكمها الذي ن�سرته و�سائل 
اإعلم اأمريكية اإنرّ “املحكمة تعترب اأنرّ امل�سلحة العامة تتطلب تاأييد - ولي�س اإعاقة - الإرادة امل�سرتكة لل�سلطتن الت�سريعية 
والتنفيذية بدرا�سة احلوادث التي اأدرّت اإىل ال�ساد�س من يناير«. وكان دونالد ترامب يرغب خ�سو�سا منع البيت الأبي�س من 
ت�سليم جلنة التحقيق النيابية التي ي�سيطر عليها الدميوقراطيون مئات الوثائق مبا يف ذلك قوائم باأ�سماء الأ�سخا�س الذين 
زاروه اأو اترّ�سلوا به يف 6 يناير. وت�سم الوثائق التي تزيد عن 770 �سفحة ملفات كبري موظفيه ال�سابق ال�سابق مارك ميدوز 
ن�سر  منع  يف  اأي�سا  ياأمل  ترامب  وكان  فيلبن.  باتريك  ال�سابق  م�ست�ساره  وم�ساعد  ميللر  �ستيفن  ال�سابق  م�ست�ساريه  وكبري 
ال�سحيفة اليومية للبيت الأبي�س التي ت�سم وقائع اأن�سطته ورحلته وموؤمتراته ال�سحافية ومكاملاته الهاتفية. ومن الوثائق 
الأخرى التي ل يريد الرئي�س ال�سابق اأن يطلع عليها الكونغر�س، مذكرات اإىل �سكرتريته ال�سحافية ال�سابقة كايلي ماكناين 

ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث 6 يناير، وم�سودة ن�س خطابه خلل جتمع “اأنقذوا اأمريكا” الذي �سبق الهجوم.

للتنظيمات املتطرفة«.

وتر �ملظلومية
وح�����ول ���س��ب��ل ال����س���ت���ق���ط���اب، قال 
يف  ي��ع��م��ل  “التنظيم  اإن  زه������ران 
اأبرزها  امل��ل��ف ع��رب ع��دة �سبل  ه��ذا 
على  اللعب  ث��م  الدينية  الناحية 
املهم�سة  وال��ف��ئ��ات  املظلومية  وت��ر 
والأقليات التي تلقى غبنا يف بع�س 
الدول حتى ي�سبحوا لقمة �سائغة 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة وم���ن ثم 
الذئاب  من  الكثري  وخلق  تد�سن 
العامل  يف  لإط���لق���ه���ا  اجل����دي����دة 

لتنفيذ اأجندته الإرهابية«.

وم�����ث�����ال ع���ل���ى ذل������ك م������وؤخ������را يف 
يتجه  اإذ  اأفريقيا،  بقلب  موزمبيق 
ال��ذه��ب وغ��ريه��ا، ثم  نحو مناجم 
يتجه اإىل جمع ما ي�سبه ال�سرائب 
عليها  ي�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  م��ن 

جغرافيا«.
وذاك  ه���������ذا  “وبن  وت��������اب��������ع: 
اإىل  وب����الن����ت����ق����ال م�����ن الأر�����������س 
فاجتاه  الإل������ك������رتوين،  ال���ف�������س���اء 
داع�����س اإل��ي��ه��ا م��ث��ل ه���ذه الأمن���اط 
ومدى  قدراته  يعك�س  التمويل  يف 
���س��ب��ل جديدة  اب��ت��ك��ار  ت��ف��ك��ريه يف 
ت�سنها  ال��ت��ي  الت�سريعات  مل��ح��ارب��ة 
اللوج�ستي  ال��دع��م  ل��وق��ف  ال����دول 

واأ����س���اف زه����ران يف ح��دي��ث ملوقع 
اأن  عربية”،  ن�����ي�����وز  “�سكاي 
للتنظيمات  مت��ث��ل  “التمويلت 
الإرهابية مقومات البقاء على قيد 
احلياة. يف ال�سابق كانت تعتمد على 
وموؤ�س�سات  دول  قبل  م��ن  مت��وي��ل 
وما �سابه حينما انتقلت اإىل حمور 
على  تعتمد  اأ�سبحت  ال�ستقللية 
نف�سها ومن هنا كانت احلاجة اإىل 

تعدد م�سادر التمويل«.
“له  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأو�����س����ح 
يح�سل  التي  الو�سائل  من  الكثري 
وجدت  واأينما  منها،  متويله  على 
ه��ذه الأه���داف وج��ه قبلته نحوها 

•• عوا�شم-وكاالت

حذرت درا�سة حديثة من حتديات 
ت�ستغله  ال�����ذي  ال���رق���م���ي  ال���ع���امل 
اجل����م����اع����ات امل���ت���ط���رف���ة ل���رتوي���ج 
ال�سباب  وا����س���ت���ق���ط���اب  اأف����ك����اره����ا 
ع��م��ل��ي��ات��ه يف ظ���ل اجتاه  ومت���وي���ل 
عاملي لت�سديد الت�سريعات املكافحة 
للإرهاب. وبح�سب درا�سة ل�”املركز 
مكافحة  ل����درا�����س����ات  الأوروب�����������ي 
ف���اإن  اأمل���ان���ي���ا،  م���ق���ره  الإرهاب”، 
خماطر التنظيمات املتطرفة، على 
الأمن  وب�سمنها  ال����دويل  الأم����ن 
ت�ساعدت  قد  ال�سيرباين  الرقمي 
خلل ال�سنوات الأخ��رية، فلم تعد 
تقنيات الإرهاب ك�سابق عهدها، ما 
يف  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  اأن  يعني 
ال�سطناعي”  “الذكاء  مع  �سباق 
وحت���دي���ات ال��ع��امل ال��رق��م��ي الذي 
يف  امل��ت��ط��رف��ة،  اجل��م��اع��ات  ت�ستغله 
ع��امل رمب��ا غري منظور للمواطن 
املظلمة  ال�����س��ب��ك��ة  وه�����ي  ال����ع����ادي 

والعميقة.

��ستقطاب �ل�سباب
واأو�سحت اأن التنظيمات املتطرفة 
�سبكة  اأه����م����ي����ة  م���ب���ك���را  اأدرك����������ت 
التوا�سل  وم��ن�����س��ات  الإن����رتن����ت 
منفذا  واع���ت���ربت���ه���ا  الج���ت���م���اع���ي 
م�سروعها  وتنفيذ  لن�سر  م��اأم��ون��ا 

بف�سل  اإقرارها  بعد  الأيديولوجي 
عمل التنظيمات ال�سرية والتجنيد 
الأمنية  الهجمة  ظ��ل  يف  امل��ب��ا���س��ر 

الدولية والتنظيم الإقليمي.
واأدواته  الرقمي  العامل  اإن  وقالت 
املتطورة والآمنة عزز قدرة تنظيم 
داع�س الإرهابي على ترويج اأفكاره 
ال�سباب  وا���س��ت��ق��ط��اب  امل��ت��ط��رف��ة 
م������ن خمطط  ج���������زءا  ل����ي����ك����ون����وا 
“الذئاب املنفردة” ب�سهولة لتنفيذ 
غرفهم،  م��ن  الإره��اب��ي��ة  العمليات 
تطبيقات  ا���س��ت��خ��دام  م���ع  خ��ا���س��ة 
مثل  اأمنيا  مراقبة  غ��ري  و�سبكات 

تلغرام و”ديب ويب«.
وه�����و م����ا اأي����دت����ه درا�����س����ة اأع���ده���ا 
التكفريية  ال���ف���ت���اوى  “مر�سد 
ال���ت���اب���ع  املت�سددة”،  والآراء 
بعنوان  امل�����س��ري��ة  الإف����ت����اء  ل�����دار 
واأيديولوجيات  “ا�سرتاتيجيات 
الإره���اب���ي���ة يف جتنيد  اجل��م��اع��ات 
ال�سباب عرب الإنرتنت” بتاأكيدها 
ومن�سات  ومواقع  �سبكات  اأن  على 
متثل  الج����ت����م����اع����ي  ال����ت����وا�����س����ل 
جامعة اإلكرتونية لإعداد وجتنيد 
خ�سبة  واأداة  املنفردة”،  “الذئاب 

لن�سر اأفكارهم املتطرفة.
الإرهابية  اأن اجلماعات  واأو�سحت 
التوا�سل  م��واق��ع  بت�سنيف  ت��ق��وم 
حيث  امل��ن��ا���س��ب،  ا�ستخدامها  وف��ق 
ل�ستدراج  في�سبوك  ع��ل��ى  تن�سط 

يونيو 2018، خلل موؤمتر رفيع 
بقوله  الإره���اب،  ملكافحة  امل�ستوى 
ملكافحة  الأم��ام��ي��ة  “اخلطوط  اإن 
الإره��������اب ل��ي�����س��ت م����وج����ودة على 
ب�سكل  اأ�سبحت  بل  فقط،  الأر����س 
م���ت���زاي���د ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة الإن����رتن����ت، 
و�سائل  الإره����اب����ي����ون  ي�����س��ت��غ��ل  اإذ 
والر�سائل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الإلكرتونية  وال�����س��ب��ك��ة  امل�����س��ف��رة 
وجتنيد  ال��دع��اي��ة  لن�سر  امل��ظ��ل��م��ة 

الأع�ساء وتن�سيق الهجمات«.

�سبل �لتمويل
“البيتكوين  ع������ن������وان  وحت��������ت 
تنظيم  اأفتى  اجلهاد”،  و�سدقات 
التعامل  ب��ج��واز  الإره���اب���ي  داع�����س 
لت�سيري  ال���رق���م���ي���ة  ب���ال���ع���م���لت 
مواجهة  يف  الإره���اب���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه 
الأنظمة املالية العاملية التي تكافح 
للإرهاب.  اللوجي�ستي  الدعم  ملنع 
كما ت�سمنت املواقع املح�سوبة على 
تنظيم داع�س يف الإنرتنت اإعلنات 
الدفع  واإمكانية  لعملياته  للتربع 

عرب عملت اإلكرتونية.
“بعيدا  اأن���ه  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
الأوروبية  ال�ستخبارات  اأعن  عن 
و�سيطرة احلكومات يف دول العامل، 
مت��ك��ن��ت ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة 
وجمع  تامة  ب�سرية  التوا�سل  من 
التربعات املالية واإر�سال وا�ستقبال 

اأما  مبا�سرة،  غري  بطرق  ال�سباب 
الأخبار  لن�سر  في�ستخدم  ت��وي��رت، 
املتطرفة،  ل��لأف��ك��ار  ال��رتوي��ج��ي��ة 
وتليغرام للم�ساهمة يف ن�سر اأدبيات 
التنظيم وكتاباته وروابط تقاريره 
امل�سورة واملرئية، لرتويج جناحات 
يوتيوب  ي�ستغل  ح��ن  يف  م��زي��ف��ة، 
م����ن حتميل  م�����س��ارك��ي��ه  ل��ت��م��ك��ن 
الفيديوهات قبل احلذف، حيث اإن 
يتم  باملوقع  املراقبة اخلا�س  نظام 

بعد رفع الفيديوهات عليه.
وت���ب���ذل ال�����س��رك��ات امل�����س��وؤول��ة عن 
لإزالة  مكثفة  ج��ه��ودا  التطبيقات 
امل��ح��ت��وى امل��ت��ط��رف، وف��ق��د داع�س 
بالفعل العديد من �سفحاته على 
ت��وي��رت وت��ل��ي��غ��رام وف��ي�����س��ب��وك، يف 
الأوروبية  املفو�سية  م�ساعي  ظل 
لفر�س قوانن جديدة تدفع تلك 
للإنرتنت  اأخرى  و�سركات  املواقع 
لداع�س  املتطرف  املحتوى  لإزال���ة 
وغريها من التنظيمات املتطرفة، 
واإل واجهت غرامات، لكن رغم تلك 
الإج������راءات ال�����س��ارم��ة ب���ات الفكر 
ا�ستخدام  على  ي��راه��ن  ال��داع�����س��ى 
تطبيقات برامج “الليف ت�سات«.

كيف نحمي �أوالدنا 
من �لتطرف ؟

وهو ما اأك��ده الأم��ن العام للأمم 
يف  غوتريي�س،  اأنطونيو  امل��ت��ح��دة، 

الأم����وال يف م��ن��اخ اآم���ن وذل���ك عن 
ما  اأو  امل��ظ��ل��م  الإن����رتن����ت  ط���ري���ق 
وه���ي   Deep web ي�������س���م���ى 
املت�سفحات  على  تعتمد  ل  �سبكة 
حمتوى  من  تعر�س  التي  العادية 
الإنرتنت الق�سرة اخلارجية فقط، 
ي�سعب  معقدة  اأنظمة  ت�سخر  ب��ل 
ال�ستخباراتية  الأن���ظ���م���ة  ع��ل��ى 
�سابقة  ل��درا���س��ة  ووف���ق���ا  ت��ع��ق��ب��ه��ا. 
ق���ي���ادات داع�س  ل��ل��م��رك��ز، مت��ت��ل��ك 
قيمتها  ت��ب��ل��غ  ب��ي��ت��ك��وي��ن  ع���م���لت 
300 مليون دولر و�سط خماوف 
ت���زاي���د ح��ج��م ه����ذه العملت  م���ن 
موجات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  وا���س��ت��غ��لل��ه��ا 

جديدة من الهجمات الإرهابية.
ذلك  اأن  ع��ل��ى  ال���درا����س���ة  واأك�������دت 
م�����ن احل����ك����وم����ات على  ي���ت���ط���ل���ب 
جهودها  ت�سعيد  وط��ن��ي  م�ستوى 
التحديات اجلديدة  اإىل  والرتقاء 
اأ�سبح  ال���ذي  ال��رق��م��ي،  ال��ع��امل  يف 
تهديدا ل يقل عن تلك التهديدات 

على الأر�س.

�لبحث عن �لبقاء
املتخ�س�س  وال����ب����اح����ث  ال���ك���ات���ب 
ال�سيا�سي  الإ�����س����لم  ح���رك���ات  يف 
“اإن  ق�������ال  زه�����������ران،  م�������س���ط���ف���ى 
عام  ب�سكل  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات 
داأب����ت على  خ��ا���س  ب�سكل  وداع�����س 

تنوع م�سادر التمويل«.

»الإرهاب الرقمي«.. التمويل اخلفي لداع�س والتجنيد اجلديد

 »ح�سار« احلكومة الإثيوبية لإقليم تيغراي يعيق تقدمي امل�ساعدة 

بولندا توقف ع�سرات املهاجرين وتتهم بيالرو�س بتنظيم الأزمة 

•• نريوبي-اأ ف ب

رايت�س  ه��ي��وم��ن  منظمة  اع��ت��ربت 
ووت�س  اأم�س الأربعاء اأن “احل�سار 
احلكومة  تفر�سه  ال��ذي  الفعلي” 
الإثيوبية على اإقليم تيغراي مينع 
احل�سول  من  الغت�ساب  �سحايا 

على الرعاية ال�سحية امللئمة.
رايت�س  ه���ي���وم���ن  ت���ق���ري���ر  وي����ات����ي 
ووت�س بالتزامن مع اتهام منظمة 
يف  “اأمن�ستي”  ال���دول���ي���ة  ال��ع��ف��و 
دين  متمررّ الأرب���ع���اء  اأم�����س  تقرير 
من اإقليم تيغراي يف �سمال اأثيوبيا 
عليهن  والعتداء  ن�ساء  باغت�ساب 
املجاور  اأم��ه��رة  اإقليم  يف  بال�سرب 

يف اآب-اأغ�سط�س الفائت.
وات��ه��م��ت ه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�س 
بارتكاب  امل���ت���ح���ارب���ة  الأط����������راف 
وا�ستهداف  جن�سي  ع��ن��ف  اأع���م���ال 
ب�سكل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  من�ساآت 
متعمد، وقامت بتوثيق ال�سدمات 
عانى  ال��ت��ي  واجل�����س��دي��ة  النف�سية 
الذين  الغ��ت�����س��اب  �سحايا  منها 
تراوحت اأعمارهم بن �ست �سنوات 

وثمانن �سنة.
اإن  ووت�����س  رايت�س  هيومن  وق��ال��ت 
تفر�سه  ال���ذي  الفعلي  “احل�سار 
ت����ي����غ����راي منذ  ع���ل���ى  احل����ك����وم����ة 
ح���زي���ران-ي���ون���ي���و ي�����س��اع��ف من 
معاناة ال�سحايا” عرب حرمانهن 
والنف�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  م��ن 

العاجلة.
�سحايا  ف����اإن  ال��ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
الغت�ساب بحاجة اإىل العلج من 
ومن  جن�سيا  املنتقلة  الأم���را����س 
واإ�سابات الطعن  العظام  ك�سور يف 

وتوتر ما بعد ال�سدمة.

وقالت ني�سا فاريا، مديرة منا�سرة 
رايت�س  ه��ي��وم��ن  امل�����راأة يف  ح��ق��وق 
النزاع  ب��دء  ع��ام على  “بعد  ووت�س 
الناجيات  ف��اإن  تيغراي،  يف  املدمر 
م�������ن ال�����ع�����ن�����ف اجل�����ن�����������س�����ي- من 
الغت�ساب اجلماعي اإىل العبودية 
ما�سة  بحاجة  زل��ن  م��ا  اجلن�سية- 
ل���ل���رع���اي���ة ال�������س���ح���ي���ة وخ����دم����ات 

الدعم«.
ن�ساء  ت��ت��ع��ر���س  “مل  واأ�����س����اف����ت 
وفتيات تيغراي لنتهاكات مروعة 
نق�سا  اأي�سا  يواجهن  بل  فح�سب، 
يف ال��ط��ع��ام وال�������دواء وغ����ري ذلك 
م����ن اأ�����س����ك����ال ال����دع����م ال����ت����ي هن 
بناء  لإع���ادة  اإليها  احل��اج��ة  باأم�س 

حياتهن«.
ووف�����ق�����اً ل��ل��ت��ق��ري��ر ال���������س����ادر عن 

فن  تعررّ الن�سوة  ف���اإنرّ  “امن�ستي” 
للمعتدين  الإت��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى 
لهجتهم  خ�������لل  م������ن  ع���ل���ي���ه���ن 
هوها  وجرّ التي  العرقية  وال�ستائم 
منهم  ب��ع�����س��اً  اإنرّ  وق���ل���ن   ، اإل���ي���ه���نرّ
جبهة  اإىل  ب��ان��ت��م��ائ��ه��م  ح���وا  ����س���ررّ

حترير �سعب تيغراي.
ا�ستمعت  ام�����راأة   16 اأ���س��ل  وم���ن 
���م���ة احل���ق���وق���ي���ة ال���دول���ي���ة  امل���ن���ظرّ
دت 14 منهنرّ اأنرّهن  لإفاداتهن، اأكرّ
على  جماعي  لغت�ساب  �سن  تعررّ

اأيدي هوؤلء املقاتلن.
وم���ن ب���ن ه�����وؤلء ال��ن�����س��وة ال�14 
من  وتبلغ  غبياني�س  تدعى  ام��راأة 
بائعة  وت��ع��م��ل  ع���ام���اً   30 ال��ع��م��ر 
اأنرّها  اإف��ادت��ه��ا  ���دت يف  اأكرّ طعام وق��د 
اأمام طفليها  �ست للغت�ساب  تعررّ

اللذين يبلغان من العمر 9 و10 
�سنوات.

“لقد  قولها  عنها  التقرير  ونقل 
دين(  اغت�سبني ثلثة منهم )املتمررّ
بينما كان طفلي يبكيان ... فعلوا 
ما اأرادوا وغادروا. كما اعتدوا عليرّ 
وركلوين.  و�سفعوين   ... ج�سدياً 
بون بنادقهم اإيلرّ كما لو  كانوا ي�سورّ

.» اأنرّهم اأرادوا اإطلق النار عليرّ
ف��ت عن  ����دت ام����راأة ع��ررّ ب��دوره��ا اأكرّ
����ه����ا  ن��ف�����س��ه��ا ب���ا����س���م ه���ام���ي���لل اأنرّ
���س��ت ل��لغ��ت�����س��اب م���ن قبل  ت��ع��ررّ
حترير  جبهة  مقاتلي  م��ن  اأرب��ع��ة 

�سعب تيغراي.
وقالت اإنرّ “الرجل الذي اغت�سبني 
اإنرّ  يل  قال  لقد  رئي�سهم.  هو  اأوًل 
ذبحوا  الأم��ه��رة  حمري،  ‘الأمهرة 

الفدرالين  الدفاع  وجنود  �سعبنا، 
ميكننا  الآن  زوج���ت���ي.  اغ��ت�����س��ب��وا 

اغت�سابك كما نريد<«.
اأخرى  ام����راأة  ع��ن  التقرير  ون��ق��ل 
اغت�سبوها  مهاجميها  اإنرّ  قولها 
فعلتهم  م�����ن  ان����ت����ه����وا  وع����ن����دم����ا 
�سربوها باأعقاب بنادقهم و”ظلت 

فاقدة للوعي لأكرث من �ساعة«.
اأمهرة  اإقليم  يف  ال�سلطات  وتقول 
اإنرّ 71 امراأة اغُت�سنب خلل هذه 
الفرتة، لكنرّ وزارة العدل الأثيوبية 

د اأنرّ العدد هو 73 امراأة. توؤكرّ
ة  ونقل التقرير عن الأمينة العامرّ
اأغني�س  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و  مل��ن��ظ��م��ة 
“الأعمال  اإنرّ  ق���ول���ه���ا  ك����الم����ار 
اأمن�ستي  قتها  وثرّ التي  ال�سنيعة” 
وجرائم  ح����رب  ج���رائ���م  ل  “ت�سكرّ

حمتملة �سدرّ الإن�سانية«.
اإثيوبيا  �سمال  يف  ال��ن��زاع  ب��داأ  منذ 
ق��ب��ل ع���ام ���س��درت ت��ق��اري��ر عديدة 
عن انتهاكات ارتكبها بحقرّ املدنين 

مقاتلون من كل املع�سكرين.
بداأ النزاع امل�سلرّح يف �سمال اأثيوبيا 
ال����ث����اين/ن����وف����م����رب  ت�������س���ري���ن  يف 
رئي�س  اأر������س�����ل  ع���ن���دم���ا   2020
ال������وزراء اآب����ي اأح��م��د اجل��ي�����س اإىل 
تيغراي للإطاحة ب�سلطات الإقليم 
�سعب  حت��ري��ر  جبهة  م��ن  املنبثقة 
��ه��م��ه��ا مبهاجمة  اترّ ال��ت��ي  ت��ي��غ��راي 
للقوات  ت��اب��ع��ة  ع�����س��ك��ري��ة  ق���واع���د 

الفدرالية.
الوزراء  رئي�س  اأع��ل��ن  اأن  لبث  وم��ا 
الفائز بجائزة نوبل لل�سلم للعام 
نهاية  يف  ق��وات��ه  ان��ت�����س��ار   2019
 2020 الثاين-نوفمرب  ت�سرين 
ميكيلي  ع���ل���ى  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  ب���ع���د 

عا�سمة اإقليم تيغراي.

فايزر تطلب الرتخي�س 
جلرعة ثالثة 

•• نيويورك-اأ ف ب

فايزر/بايونتيك  حت��ال��ف  اأع���ل���ن 
ية  ال�سحرّ ال�سلطات  اإىل  م  ق���درّ ���ه  اأنرّ
الأم��ريك��ي��ة ط��ل��ب��اً ل��ل��رتخ��ي�����س له 
زة من  ب��اإع��ط��اء ج��رع��ة ثالثة م��ع��زرّ
اإىل  لكوفيد-19  امل�����س��ادرّ  ل��ق��اح��ه 
تزيد  ال����ذي����ن  ال���ب���ال���غ���ن  ج��م��ي��ع 

اأعمارهم عن 18 عاماً.
ت�سرين  ن�����س��ر يف  ال��ت��ح��ال��ف  وك����ان 
جتربة  ن���ت���ائ���ج  الأول/اأك������ت������وب������ر 
10 اآلف  اأج��ري��ت ع��ل��ى  ���س��ري��ري��ة 
اجلرعة  اأنرّ  واأظ�����ه�����رت  ���س��خ�����س 
بن�سبة  ��ال��ة  ف��عرّ لقاحه  م��ن  زة  امل��ع��زرّ
%95.6 يف الوقاية من الإ�سابة 

باأعرا�س املر�س.
وب���ن���اًء ع��ل��ى ه���ذه ال��درا���س��ة، طلب 
التحالف من اإدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية “اأف دي اإيه” الثلثاء 
ت���ع���دي���ل ت���رخ���ي�������س ال����س���ت���خ���دام 
ال���ط���ارئ امل��م��ن��وح ل��ل��ق��اح��ه وال���ذي 
اإع����ط����اء اجلرعة  ح���ال���ي���اً  ي��ح�����س��ر 
ال��ث��ال��ث��ة م��ن��ه ب��الأ���س��خ��ا���س الذين 
عاماً   65 ع���ن  اأع���م���اره���م  ت���زي���د 
ترتاوح  الذين  بالبالغن  وكذلك 
اإذا  عاماً  و64   18 بن  اأعمارهم 
الإ�سابة  يواجهون خطر  كانوا  ما 
املر�س  من  ة  احل��ادرّ الأ�سكال  باأحد 
الإ����س���اب���ة  خل���ط���ر  ����س���ن  م���ع���ررّ اأو 

بالفريو�س ب�سبب عملهم.
و���س��ب��ق ل�����دول ع���دي���دة اأخ�����رى اأن 
زة من  �سمحت باإعطاء جرعة معزرّ
لفريو�س  امل�����س��ادة  اللرّقاحات  اأح��د 
اأولئك  م��ن��اع��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ك����ورون����ا 
يبدو،  وال��ت��ي  تلقيحهم  مت  ال��ذي��ن 
اأنرّها  ال����درا�����س����ات،  ل��ب��ع�����س  وف���ق���اً 

تت�ساءل بعد ب�سعة اأ�سهر.

 اأملانيا تطلب فر�س عقوبات 
جديدة على بيالرو�س 

•• برلني-اأ ف ب

الأمل��اين هايكو  وزير اخلارجية  اأعلن 
ب��لده توؤيرّد  اأنرّ  اأم�س الأرب��ع��اء  ما�س  
على  جديدة  اأوروبية  عقوبات  فر�س 
مين�سك، مترّهماً الرئي�س البيلرو�سي 
���ه ير�سل  ب���اأنرّ ل��وك��ا���س��ي��ن��ك��و  األ��ك�����س��ن��در 
مع  ب������لده  ح������دود  اإىل  امل���ه���اج���ري���ن 
بولندا يف “ا�ستغلل عدمي ال�سمري” 

ل�سعفهم.
كلرّ  “�سنعاقب  ب��ي��ان  يف  م��ا���س  وق���ال 
املهاجرين  ت��ه��ري��ب  يف  ي�����س��ارك  م���ن 
اد  الحترّ اأنرّ  ��داً  م��وؤكرّ د”،  حمدرّ لهدف 
“متديد  ع���ل���ى  ���س��ي��ع��م��ل  الأوروب����������ي 

“يجب على  وت�سديد العقوبات املفرو�سة على نظام لوكا�سينكو«. واأ�ساف 
“ل ميكن  ��ه  اأنرّ على  داً  م�سدرّ اأنرّ ح�ساباته ل جُتدي”،  اأن يدرك  لوكا�سينكو 

اد الأوروبي«. ابتزاز الحترّ
ا�ستقدام  عرب  الأزم��ة  بتاأجيج  لوكا�سينكو  الأوروب��ي��ون  يترّهم  اأ�سابيع  ومنذ 
مهاجرين م��ن ال�سرق الأو���س��ط واإر���س��ال��ه��م اإىل ح��دود ب��لده م��ع ك��لرّ من 
الأوروبي،  ��اد  الحترّ يف  الأع�ساء  الثلث  ال��دول  وبولندا،  ولتفيا  ليتوانيا 
العقوبات  على  اً  ردرّ امل��ه��اج��ري��ن  ب��ه��وؤلء  التكترّل  لإغ����راق  منه  حم��اول��ة  يف 
ا�ستهدفت  اأعقاب حملة قمع وح�سية  التي فر�ستها بروك�سل على بله يف 
اأنف�سهم  اليائ�سن  املهاجرين  اآلف  وجد  والثلثاء   .2020 يف  املعار�سة 
عالقن يف طق�س جليدي على احلدود بن بيلرو�س وبولندا، الع�سو يف كلرّ 
من الحتاد الأوروبي وحلف �سمال الأطل�سي، يف اأزمة اترّهمت وار�سو كًل من 

احلكومة الرو�سية ونظام لوكا�سينكو باختلقها لتهديد الأمن الأوروبي.
مترّهماً  ع”،  “مرورّ باأنرّه  وو�سف ما�س ما يح�سل على احلدود البيلرو�سية 

امة ت�سعيد خطرية ل خمرج له منها«. لوكا�سينكو باإدارة “دورّ
اد الأوروبي م�ستعدرّ لفر�س عقوبات  ر الوزير الأملاين من اأنرّ الحترّ كما حذرّ
على الدول و�سركات الطريان ال�سالعة يف اإر�سال املهاجرين اإىل بيلرو�س.
لوكا�سينكو  اأن�سطة  يف  ي�سارك  ب��اأن  �سخ�س  لأيرّ  ال�سماح  ينبغي  “ل  وق��ال 
اأوروبي،  اد  كاحترّ “اأنرّنا،  من  راً  حم��ذرّ العقاب”،  من  يفلت  واأن  اللاإن�سانية 

ون ل�ستخل�س العرب هنا اأي�ساً«. م�ستعدرّ
اد الأوروبي اأنرّه يراقب بهذا ال�سدد الأو�ساع يف رو�سيا ويف 19  واأعلن الحترّ
دولة اأخرى هي جنوب اأفريقيا واجلزائر واأذربيجان و�ساحل العاج والهند 
واإيران وكازاخ�ستان وليبيا واملغرب ونيجرييا واأوزبك�ستان وقطر وال�سنغال 

وال�سومال و�سريلنكا و�سوريا وتون�س وفنزويل واليمن.

•• �شوكولكا-اأ ف ب

املهاجرين  �سنت حملة �سد  اأن��ه��ا  الأرب���ع���اء  اأم�����س  ب��ول��ن��دا   اأع��ل��ن��ت 
اأكرث من خم�سن  املحت�سدين على احلدود مع بيلرو�س واعتقلت 
منهم مع تزايد حماولت العبور، متهمة مين�سك ومو�سكو بتنظيم 
اآلف  واأرب��ع��ة  اآلف  اأوروب���ا. ويحت�سد بن ثلثة  بوابات  اأزم��ة على 
اأي��ام يف منطقة  الأو���س��ط منذ  ال�سرق  اأك���راد  مهاجر معظمهم من 
ال�سرقية للحتاد الأوروب���ي يف درج��ات حرارة  غابات على احل��دود 

متدنية ويواجهون قوات بولندية كبرية تت�سدى لهم.
األك�سندر  البيلرو�سي  الرئي�س  اأ�سابيع  منذ  الأوروب���ي���ون  ويتهم 
للمهاجرين  تاأ�سريات  اإ�سدار  التوتر من خلل  بتاأجيج  لوكا�سنكو 
فر�ست  التي  الأوروبية  للعقوبات  انتقاما  احلدود  اإىل  واإح�سارهم 
يف  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  بعد  معار�سة  ح��رك��ة  لقمعه  ب��ل��ده  على 
وذهبت بولندا اأبعد من ذلك بتحميلها الرئي�س الرو�سي   .2020
الأزمة.  م�سوؤولية عن  ملين�سك  الرئي�سي  بوتن احلليف  فلدميري 
“غري م�سوؤولة  ب��اأن��ه��ا  ن��ف��ى الت��ه��ام��ات وو���س��ف��ه��ا  ال��ك��رم��ل��ن  ل��ك��ن 
زيادة  عن  الأرب��ع��اء  البولندية  ال�سلطات  حتدثت  مقبولة«.  وغ��ري 

يف حماولت عبور احلدود واأ�سارت اإىل اأن بع�سها جنح من دون اأن 
حتدد العدد. وقال املتحدث با�سم ال�سرطة الإقليمية يف بودل�سكي 
توما�س كروبا لوكالة فران�س بر�س ، اإن اأكرث من 50 مهاجرا عربوا 

احلدود اعتقلوا ويجري البحث عن اآخرين.
ب��ا���س��م ح��ر���س احل����دود كاتارزينا  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت  ب��ودل���س��ك��ي،  يف 
زدان��وف��ي��ت�����س اإن ث��لث��ة اأ���س��خ��ا���س - رو���س��ي ول��ي��ت��واين و���س��وي��دي - 
قانوين”،  غ��ري  ع��ب��ور  “تنظيم  يف  م�����س��اع��دة  لتقدميهم  اع��ت��ق��ل��وا 
م�سيفة اأنهم قد يحكم عليهم بال�سجن ثماين �سنوات. و�سرح وزير 
لي�س  “الو�سع  اأن  للإذاعة  بل�ست�ساك  ماريو�س  البولندي  الدفاع 
الثنن،  احل��دود  عبور  حاولت  كبرية  جمموعة  اإن  وق��ال  هادئا”. 
احلدود  “مبهاجمة  ع��دة  �سغرية  جمموعات  ت��ق��وم  الأرب��ع��اء  لكن 
واأ�ساف اأن “حوايل 15  البولندية يف اأماكن عدة يف وقت واحد”. 
اأن  بل�ست�ساك  واأو�سح  البولندية.  احل��دود  يحمون  جندي”  األ��ف 
واأرفق  احل��دود.  عبور  على  لإجبارهم  املهاجرين  ترهب  بيلرو�س 
طلقة  يظهران  ق�سريين  فيديو  بت�سجيلي  تويرت  على  له  تغريدة 
اأطلقها رجل يرتدي بزة ع�سكرية من اجلانب البيلرو�سي.  نارية 
الرئي�س  اتهم  البولندي ماتو�س مورافيت�سكي  الوزراء  وكان رئي�س 

دخول  يحاولون  الذين  املهاجرين  موجة  “يرعى”  باأنه  الرو�سي 
بولندا من بيلرو�س، حمذرا من اأن هذا الهجوم “الهجن” يهدد 
بزعزعة ا�ستقرار الحتاد الأوروبي. ورد وزير اخلارجية البيلرو�سي 
فلدميري ماكي قائل خلل زيارة اإىل مو�سكو اإن الحتاد الأوروبي 
ت�سبب بهذه الأزمة ل�ستخدامها ذريعة لفر�س عقوبات جديدة على 
زيارة  خ��لل   ، رو�سيا  مع  م�سرتك”  فعل  “رد  اإىل  داعيا  مين�سك، 
ملو�سكو الأربعاء. من جهته، �سرح وزير اخلارجية الرو�سي اأن مين�سك 
ومو�سكو “عززتا تعاونهما ب�سكل فعال ملواجهة حملة �سد بيلرو�س 
ويف  الدولية«.  املنظمات  يف  الأوروبيون  وحلفاوؤها  وا�سنطن  ت�سنها 
بيان اتهم حر�س احلدود البيلرو�سي اجلنود البولندين بارتكاب 
النار  و”اإطلق  املهاجرين  �سد  الغاز”  وا�ستخدام  ج�سدي  “عنف 
فوق روؤو�سهم«. اأغلقت الطرق املوؤدية غلى املوقع اأمام ال�سحافين 
امل�ستقلن. لكن يف �سور ن�سرها البلدان، يظهر رجال ون�ساء واأطفال 
حتت خيم اأو على الأر�س حماولن احل�سول على بع�س الدفء من 

نار اأ�سرموها بينما تقرتب درجة احلرارة من �سفر مئوية.
ويثري هذا التوتر خماوف من حدوث مواجهة على احل��دود، على 

حدود الحتاد الأوروبي حيث ن�سر البلدان قوات م�سلحة.
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هاري�س  تتابع،  وا�سحن،  “لنكن   
���ب���ت الآم����������ال، ل���ك���ن ك�����ان هذا  خ���يرّ
اختارها  ب��اي��دن  ج��و  لأن  م��ت��وق��ع��ا، 
ل��ه��وي��ت��ه��ا، ولي�س  ����س���يء  ك���ل  ق��ب��ل 

ل�سفاتها ال�سيا�سية.«
و����س���ع �سعب  ب�����اك: يف  ف���ل����س     
التمهيدية  الن���ت���خ���اب���ات  خ�����لل 
اأعاد   ،2020 عام  للدميقراطين 
امل��ر���س��ح ت��ع��ب��ئ��ة ي�����س��ار احل����زب من 
خلل وعده باأنرّ “ورقته” الرئا�سية 
ن امراأة من اأقليرّة عرقية،  �ستت�سمرّ
وكانت كامال هاري�س. وبعد ت�سعة 
اأ�سهر من توليها املن�سب، اأ�سبحت 
�سابقيها  �سعبية  من  اأق��ل  �سعبيتها 
الأرب��ع��ة، مب��ا يف ذل��ك مايك بن�س، 

الذي مل يربز قط.
الدولية،  ال�سحافة  بها  حتتفي     
ولكن بدرجة اأقل يف بلدها، و�سلت 
ب��اري�����س على منت  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأم�س  الثانية،  الرئا�سية  الطائرة 
رحلتها  هي  وهذه  الثلثاء.  الأول 
اأمريكا  ب���ع���د  ال���ث���ال���ث���ة  ال���دول���ي���ة 
الو�سطى )املك�سيك وغواتيمال( يف 
يونيو املا�سي، وفيتنام يف اأغ�سط�س. 
و�ست�سارك يف “منتدى ال�سلم” يف 
التايل، يف  اليوم  11 نوفمرب، ويف 
موؤمتر حول ليبيا، حيث من املقرر 
دي�سمرب.  يف  الن��ت��خ��اب��ات  اإج������راء 
فر�ستان للقاء ع�سرين رئي�س دولة 
يف وقت واحد، على عك�س رحلتها 

ال�سابقة، لقاءات على انفراد.
ا: حفل يف املقربة     يف الربنامج اأي�سً
دو  )اأوت  �سورين�س  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
با�ستور  معهد  اإىل  وزي����ارة  ���س��ن(، 
ال�سابق  يف  وال��دت��ه��ا  عملت  -ح��ي��ث 
كباحثة يف �سرطان الثدي -ومقابلة 
خا�سة مع اإميانويل ماكرون، التي 
قد ت�ساعد على تدوير الزوايا بعد 

دف��اع��ي، وي��ب��دو اأن��ه��ا جت��د �سعوبة 
يف التعامل مع النتقادات واإدارتها، 
يقول جاكوب هيلربون. رمبا تكون 
ال�سيا�سية التي تنا�سب كاليفورنيا، 
ال�سيا�سية  ن���ل���ك  ل��ي�����س��ت  ل��ك��ن��ه��ا 
اجل��ام��ع��ة ل��ك��ل امل��وا���س��ف��ات، والتي 
يف  طبيعي  ب�سكل  نف�سها  ت��ف��ر���س 
اأن تدعم  وظيفتها، حيث يفرت�س 
الرئي�س ب�سكل مفيد، كما فعل جو 
بايدن مع باراك اأوباما، من خلل 
)اأوكرانيا،  الدولية  الق�سايا  اإدارة 
على �سبيل املثال( اأو من خلل بذل 
جهود جبرّارة يف مفاو�سات جمل�س 

ال�سيوخ«.
   يبقى �سوؤال: هل ان كمال هاري�س 
ال�سائد؟  ال��ن�����س��اء  ل���ك���ره  ���س��ح��ي��ة 
اأندرو  اأدنى �سك!”، يجيب  “بدون 
يف  ه��ان��رت  كلية  م��ن  بول�سكي  جيه 
قائًل:  يو�سح  وال���ذي  ن��ي��وي��ورك، 
“مل يتعر�س اأي نائب للرئي�س ملثل 
واملتعددة  ال�سر�سة  الهجمات  ه��ذه 
وو�سائل  ن���ي���وز  ف��وك�����س  ق���ن���اة  م���ن 
مع  الأخرى”.  املحافظة  الإع���لم 
وموهوبة،  ذك���ي���ة  م��ت��ح��دث��ة  ان���ه���ا 
وعلى الأقل موؤهلة للوظيفة اأكرث 
ال��ذي ل ي�ستحق الذكر مايك  من 
بن�س، احلاكم ال�سابق لولية ل ثقل 
لها، ولية اإنديانا. يقظة ومنتبهة 
كامال  تتمتع  وعطوفة،  وح�سا�سة 
تكون  اأن  ب�����س��ف��ات مي��ك��ن  ه��اري�����س 
الوقت”،  ي��ح��ن  ع��ن��دم��ا  م��ف��ي��دة 

ي�سر بول�سكي.
اآخرين،  اإىل جانب روؤ���س��اء دول      
ف�����اإن ه���روب���ه���ا ع��ل��ى ���س��ف��اف نهر 
الحوال،  كل  يف  لها،  يوفر  ال�سن 
وجه  جديد:  وجه  لتقدمي  فر�سة 

مر�سحة رئا�سية.
عن الك�سربي�س

“اأزمة الغوا�سات” الأخرية.

»فريق بايدن حذر 
من كاماال هاري�س«

   ي��ق��ول ك��ري�����س وي��ب��ل، اخل��ب��ري يف 
وا�سنطن،  يف  ال�سيا�سية  ال��ن��خ��ب��ة 
�����س ك��ت��اب��ه ال�������س���ادر م���وؤخ���ًرا  وك����ررّ
)ح���را����س ال���ب���واب���ات: ك��ي��ف يحدد 
اأرك����ان البيت الأب��ي�����س كل  روؤ���س��اء 
الرئا�سية.  املكاتب  لروؤ�ساء  رئا�سة( 
الذي  الأويل  اله��ت��م��ام  رغ��م  لأن���ه 
-مدعية  و�سريتها  �سورتها  اأثارته 
عامة �سابقة لولية كاليفورنيا، ثم 
اأربع  طيلة  ال��ولي��ة  ه��ذه  �سناتورة 
�سنوات -فاإن اأ�سلوب كامال هاري�س 

ل يحظى باإجماع.
بايدن  اأوًل، احل��وار بن حا�سية     
“م�ست�سارو  م���ت���وت���ر.  وه���اري�������س 
ك����ب����رية،  خ�������ربة  ذوو  ال����رئ����ي���������س، 
يعتربون م�ست�ساري نائب الرئي�س 
يعاملونهم على  وبالتايل ل  ه��واة، 
من  ب  م��ق��ررّ ي��ق��ول  امل�ساواة”،  ق��دم 
حترير  رئي�س  الأوىل.  املجموعة 
جاكوب  انرت�ست،  نا�سيونال  جملة 
“فريق  ي�����س��ت��ف��ي�����س:  ه���ي���ل���ربون، 
بايدن حذر من كامال هاري�س، مل 
كلماتها  “بايدن  فريق  ي�ستوعب” 
التمهيدية،  الن���ت���خ���اب���ات  خ����لل 

امللمو�سة  النتائج  وغياب  الفا�سل، 
يف امللفن الرئي�سين اللذين عهد 
مكافحة  ب���اي���دن:  ج��و  اإل��ي��ه��ا  بهما 
“املثلث  ب�����ل�����دان  م�����ن  ال����ه����ج����رة 
�سلفادور،  )هندورا�س،  ال�سمايل” 
غ�����وات�����ي�����م�����ال( وح����م����اي����ة ح���ق���وق 
الت�سويت للأقليات، والتي حتاول 
تقييدها  املحافظة  الوليات  بع�س 
من خلل مناورات قانونية. “اإنها 
ل ت�ستطيع فعل اأي �سيء، فاجلميع 
ميكن  ل  امل���ل���ف���ات  ه�����ذه  اأن  ي��ع��ل��م 
ملفات  خ��ا���س��ة  م��ن��ه��ا،  اخل���ل����س 
راجا،  ل  راي  يدافع  املهاجرين”، 

من جامعة ما�سات�سو�ست�س. 

هل هي �سحية
 معاد�ة �لن�ساء؟

اأن خطتها     ومما زاد الطن بلة، 
الت�سالية كارثية، على غرار تلك 
املقابلة ال�سهرية مع لي�سرت هولت. 
اإن بي  �ساألها ال�سحفي جنم �سبكة 
اإىل احلدود  ت��ذه��ب  مل���اذا مل  ���س��ي، 
اأزم��ة الهجرة، ردت نائب  يف خ�سم 
الوقاحة،  ي�����س��ب��ه  مب���ا  ال���رئ���ي�������س، 
اإىل  اأذه��ب  مل  “لكنني  وب�سخرية: 
بع�سبية  لت�سحك  ا!”،  اأي�سً اأوروبا 
م��رة اأخ���رى ...    »دائ��ًم��ا م��ا تكون 
موقف  يف  ال�سابقة  العامة  املدعية 

�سرامة يف الدارة تزعج املحيطن بها خطيبة ماهرة

�سحكة كامل تزعج الكثريين

مل يخرتها ملوا�سفاتها ال�سيا�سية كامال هاري�س يف طريقها اىل باري�س

 2016 ب���ن  ال�����س��ي��وخ  يف جم��ل�����س 
هاري�س  ك��ام��ال  ت��ع��اين  و2020، 
�سارمة  ك���م���دي���رة  ���س��م��ع��ت��ه��ا  م����ن 
��ة، وي��رج��ع ذل��ك ج��زئ��ًي��ا اإىل  وح��ديرّ

عندما اأ�سارت �سمنيا اإىل اأن “جو” 
للف�سل  م��ن��ا���س��را  امل��ا���س��ي  ك���ان يف 

العن�سري ».
   م�سكلة اأخ��رى: متاًما كما حدث 

اج���راه موقع  وف��ق حتقيق مف�سل 
بوليتيكو، يوؤكد هذا النطباع.

ه���ذه  اإىل  ي�������س���اف  اأن  مي���ك���ن     
التلفزيوين  الظهور  الخ��ت��للت، 

رئ��ي�����س��ة دي��وان��ه��ا ال�����س��ل��ط��وي��ة تينا 
“التغيري”  اأن  وي��ب��دو  ف��ل��ورن��وي. 
الكبري يف �سفوف موظفيها، حيث 
�سحي”  غ��ري  ع��م��ل  “مناخ  ي�����س��ود 

خـــطـــتـــهـــا 
التــ�ــســالــيــة 
وقد  كارثية، 
هاري�س  تكون 
كــره  �سحية 
ـــاء ـــس ـــ� ـــن ال
ـــد ـــائ ـــس ـــ� ال

تعاين نائب الرئي�س من �سمعتها كمديرة
 �سارمة وجدّية، ومن مناخ عمل غري �سحي

كان متوقعا �أن تخّيب هاري�س �الآمال, الأّن بايدن �ختارها قبل كل �سيء لهويتها, ولي�س ل�سفاتها �ل�سيا�سية

 اأ�سلوب كامال هاري�س ل يتمّتع بالإجماع، 
واحلــوار بينهــا وحا�ســية بايــدن متوتـر

  �أمامها فر�سة لتغت�سل مبياه نهر �ل�سني

الوليات املتحدة: تدحرج كمال هاري�س، اأيقونة التنوع
•• الفجر –خرية ال�شيباين

   حما�س �لبد�يات �لذي �أثارته نائب �لرئي�س �أف�سح 
يف  باري�س,  �إىل  قدومها  ولعّل  �الأمــل.  خليبة  �ملجال 
�لفرتة من 9 �إىل 12 نوفمرب �جلاري, ميكن �أن ي�سمح 

لها با�ستعادة �ألقها و�إ�سكات �لنقاد.

“�حلقيقية”؟ ال �سك     لكن, من هي كاماال هاري�س 
�أنها �سخ�س ينخره �سر�ع د�خلي.

�ملتحدة  �لــواليــات  رئي�س  نائب  تــبــد�أ  �سباح,  كــل   
يومها وهــــي تعلــــم �أنها ميكن �أن تنهيــــــه يف �ملكتب 
�أكرب  بايدن,  جلو  مكروه  �أي  حــدث  �إذ�  �لبي�ساوي 
بعيد  )�سيحتفل  �الأمريكي  �لتاريخ  يف  �سّنا  رئي�س 

ذلك,  ومع  نوفمرب(.   20 و�ل�سبعني  �لتا�سع  ميالده 
يف  �للحظة  لتلك  م�ستعدة  غري  �أنها  ا,  �أي�سً تعلم  فهي 

هذه �ملرحلة.
 10 6 مــن كــل  مــا يعتقده   ويف كــل �الأحــــو�ل, هــذ� 
بال�سبط  �أو  �ل�سيف,  هذ�  ُن�سر  مل�سح  وفًقا  �أمريكيني, 
�ال�ستطالع.   �سملهم  ــن  مم بــاملــائــة   63 ــن  م ـــرث  �أك

قد  بايدن,  �لرئي�س  ب�سعبية  �مل�سحوبة  و�سعبيتها, 
�ملحتال””  متالزمة  �سحية  تكون  »قد  تر�جعت.    
ذ�ك �الفتقار �إىل �لثقة بالنف�س �لذي ي�سبب �سعوًر� 
�لواليات  يف  �ملتخ�س�سة  تفرت�س  باخلد�ع”,  غريًبا 
�سحكها  يف�سر  ما  وهــو  كو�ست,  فر�ن�سو�ز  �ملتحدة 

�لع�سبي و�ملتكرر �لذي ُينتقد ب�سدة.

حتليل �خباري

اأمن�ستي تتهم متمردين من تيغراي باغت�ساب ن�ساء  •• نريوبي-اأ ف ب

دين  اترّهمت منظمة العفو الدولية “اأمن�ستي” يف تقرير اأم�س الأربعاء متمررّ
من اإقليم تيغراي يف �سمال اأثيوبيا باغت�ساب ن�ساء والعتداء عليهن بال�سرب 

يف اإقليم اأمهرة املجاور يف اآب/اأغ�سط�س الفائت.
�سن  مة احلقوقية اإنرّها جمعت �سهادات من 16 امراأة قلن اإنرّهن تعررّ وقالت املنظرّ
لنتهاكات على اأيدي مقاتلن من جبهة حترير �سعب تيغراي خلل عبورهم 
ووفقاً  اآب/اأغ�سط�س.  و21   12 بن  اأمهرة  اإقليم  يف  ميو�سا  نيفا�س  منطقة 
فن على الهوية الإتنية للمعتدين عليهن من خلل  للتقرير فاإنرّ الن�سوة تعررّ
حوا  ، وقلن اإنرّ بع�ساً منهم �سررّ هوها اإليهنرّ لهجتهم وال�ستائم العرقية التي وجرّ

بانتمائهم اإىل جبهة حترير �سعب تيغراي.
دت  اأكرّ لإفاداتهن،  الدولية  مة احلقوقية  املنظرّ ا�ستمعت  ام��راأة   16 اأ�سل  ومن 

�سن لغت�ساب جماعي على اأيدي هوؤلء املقاتلن. 14 منهنرّ اأنرّهن تعررّ

 30 العمر  ام��راأة تدعى غبياني�س وتبلغ من  ال�14  الن�سوة  ه��وؤلء  ومن بن 
اأمام  �ست للغت�ساب  اأنرّها تعررّ اإفادتها  دت يف  اأكرّ عاماً وتعمل بائعة طعام وقد 
طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 �سنوات. ونقل التقرير عنها قولها 
دين( بينما كان طفلي يبكيان )...( لقد  “لقد اغت�سبني ثلثة منهم )املتمررّ
اأرادوا وغادروا. كما اعتدوا عليرّ ج�سدياً و�سفعوين وركلوين. كانوا  فعلوا ما 

.» بون بنادقهم عليرّ كما لو اأنرّهم اأرادوا اإطلق النار عليرّ ي�سورّ
�ست للغت�ساب  فت عن نف�سها با�سم هاميلل اأنرّها تعررّ دت امراأة عررّ بدورها اأكرّ

من قبل اأربعة من مقاتلي جبهة حترير �سعب تيغراي.
وقالت اإنرّ “الرجل الذي اغت�سبني اأوًل هو رئي�سهم. لقد قال يل اإنرّ “الأمهرة 
زوجتي.  اغت�سبوا  الفدرالية  ال��دف��اع  وجنود  �سعبنا،  ذبحوا  الأم��ه��رة  حمري، 

ونقل التقرير عن امراأة اأخرى قولها اإنرّ  الآن ميكننا اغت�سابك كما نريد”. 
بنادقهم  باأعقاب  �سربوها  فعلتهم  من  انتهوا  وعندما  اغت�سبوها  مهاجميها 
د العديد من هوؤلء الن�سوة اأنرّ  و”ظللت فاقدة للوعي لأكرث من �ساعة«. واأكرّ
هواتف  اأو  جموهرات  اأو  طعاماً  منهن  نهبوا  عليهنرّ  اعتدوا  الذين  املقاتلن 
نيفا�س ميو�سا  مقابلة مع مدير م�ست�سفى  “اأمن�ستي”  اأج��رت  كما  نقوداً.  اأو 

وم�سوؤولن حملين واإقليمين بلغهم اأمر هذه اجلرائم.
ام��راأة اغُت�سنب خلل هذه الفرتة،   71 اإنرّ  اأمهرة  اإقليم  ال�سلطات يف  وتقول 

د اأنرّ العدد هو 73 امراأة. لكنرّ وزارة العدل الأثيوبية توؤكرّ
كالمارد  اأغني�س  الدولية  العفو  ملنظمة  ة  العامرّ الأمينة  عن  التقرير  ونقل 
حرب  جرائم  ل  “ت�سكرّ اأمن�ستي  قتها  وثرّ التي  ال�سنيعة”  “الأعمال  اإنرّ  قولها 

ر يف احلال احل�سول من جبهة حترير  وجرائم حمتملة �سدرّ الإن�سانية«. وتعذرّ
�سعب تيغراي على تعليق عن هذه الترّهامات. ومنذ بداأ النزاع يف �سمال اإثيوبيا 
ارتكبها بحقرّ املدنين مقاتلون  انتهاكات  قبل عام �سدرت تقارير عديدة عن 
الثاين/ ت�سرين  اأثيوبيا يف  �سمال  امل�سلرّح يف  النزاع  وب��داأ  املع�سكرين.  من كل 

تيغراي  اإىل  اأحمد اجلي�س  اآبي  ال��وزراء  رئي�س  اأر�سل  2020 عندما  نوفمرب 
التي  تيغراي  �سعب  حترير  جبهة  م��ن  املنبثقة  الإقليم  ب�سلطات  للإطاحة 

اترّهمها مبهاجمة قواعد ع�سكرية تابعة للقوات الفدرالية.
 2019 للعام  لل�سلم  نوبل  بجائزة  الفائز  ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  اأن  لبث  وما 
ميكيلي  على  �سيطرتها  بعد  الثاين/نوفمرب  ت�سرين  نهاية  يف  قواته  انت�سار 
عادوا  ت��ي��غ��راي  �سعب  حت��ري��ر  جبهة  مقاتلي  ل��ك��نرّ  ت��ي��غ��راي.  اإق��ل��ي��م  عا�سمة 
موا  اإقليمهم يف حزيران/يونيو، ثم تقدرّ اأرا�سي  الق�سم الأكرب من  وا�ستعادوا 
اأنرّهم حالياً  املتمردون  دون هوؤلء  ويوؤكرّ واأمهرة.  املجاورة يف عفر  املناطق  اإىل 

على ُبعد حوايل 300 كيلومرت فقط من العا�سمة اأدي�س اأبابا.
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ي�سعون لقيادة لبنان اإىل مغامرات بعزله عن حميطه العربي«.
الرئي�سين  ال�سنة  قادة  اأحد  �سوب  املا�سي،  الأول(  )ت�سرين  اأكتوبر   15 ويف 
ًثا بقوة �سد  يف �سمال لبنان اللواء اأ�سرف ريفي �سهامه نحو حزب اهلل، متحدرّ
زعيم  اإىل  بذلك  �سوته  و�سمرّ  لبنان.  على  اإملءاتها  فر�س  رغبة طهران يف 
معه،  التحالف  معلناً  جعجع،  �سمري  اللبنانية”  “القوات  امل�سيحي  احل��زب 
مو�سعة،  جبهة  اإط��ار  يف  “الحتاد  اإىل  ال�سيادية  وال��ق��وى  ال�سخ�سيات  داعيا 
ملواجهة قب�سة اإيران«. وقال التقرير: “ُت�سلط هذه املواقف املختلفة ال�سوء 
على ا�ستقطاب قوي يتفاقم يوماً بعد يوم على ال�ساحة اللبنانية، وتنتج عنه 

ديناميكية مزدوجة تتمحور حول رف�س تو�سع حر�س الثورة الإيرانين«.
الديناميكية الأوىل، على امل�ستوى ال�سني، فالقوى احلية يف املجتمع اأقل دعماً 
اإدارة  يف  روؤيته  فر�س  اإىل  ي�سعى  ال��ذي  املهيمن  اهلل  ح��زب  و�سلوك  لغطر�سة 

ال�سوؤون العامة، ويتبنى با�ستمرار موقفاً عدائياً جتاه ال�سعودية.

واأ�سار التقرير اإىل اأنه “يف الأيام املا�سية، ظهرت �سور كبرية ل�سمري جعجع 
يف  العاملة  الطبقة  اأح��ي��اء  يف  خا�سًة  لبنان،  �سمال  م��ن  معينة  قطاعات  يف 

طرابل�س” املنطقة ال�سنية الرئي�سية يف ال�سمال.
اأي�ساً تف�سري التعاطف ال�سني اإىل حد كبري بالعلقة  ووفًقا للتقرير، ميكن 
حد  اإىل  يذهب  البع�س  اأن  حتى  وال�سعودية.  اللبنانية  القوات  بن  الوثيقة 
تاأكيد اأن القادة ال�سعودين اليوم يعتربون القوات اللبنانية حليفهم الرئي�سي، 

وحماورهم يف لبنان، ل القيادة ال�سنية.
امل�ستقبل  تيار  تبناه رئي�س  الذي  الت�ساحلي  املوقف  اإىل  الأم��ر  التقرير  وعزا 

�سعد احلريري مع حزب اهلل، حتى الآن.
يف  �سديد  ا�ستياء  اأي�ساً  هناك  امل��زدوج��ة،  الديناميكية  ه��ذه  اإىل  وبالإ�سافة 

ال�سارع الدرزي من حزب اهلل، حتى لو مل ُيعرب عنه كثرياً، علناً.
وخل�س التقرير اإىل اأن لبنان “ي�سهد ظهور تيار عابر للطوائف قوي مل يعد 
يخ�سى التعبري عن التململ من ال�سلوك املهيمن للحزب، يف خ�سم مواجهة 
الدول  ومعظم  الأو���س��ط،  ال�سرق  اجل��دي��دة يف  الفار�سية  الإم��رباط��وري��ة  بن 

العربية«.

•• عوا�شم-وكاالت

اأ�سار موقع “موندافريك” اإىل تقارب لفت بن القوى ال�سنية وامل�سيحية يف 
لبنان لت�سكيل جبهة �سيا�سية مو�سعة لعزل حزب اهلل، واحلد من نفوذه، خا�سًة 
علقاته،  واإ�سعاف  العربي  حميطه  عن  لبنان،  ع��زل  احل��زب  حم��اولت  بعد 
بدول اخلليج العربي. واأ�ساف املوقع اأن لبنان، على غرار العراق، يواجه نف�س 
لفر�س  طهران  من  القريبة  والف�سائل  امليلي�سيات  تعتمدها  التي  الأ�ساليب 

اإملءاتها وتخريب اأي احتمال لظهور دولة مركزية م�ستقلة وذات �سيادة.
امل�سيحية  الأو�ساط  يتنامى يف  ا�ستياء �سديداً  اأن �سلوك حزب اهلل يثري  واأك��د 
اأن القوى  اللبناين، موؤكداً  ال�سنة وال�سارع  ال�سيا�سين  والدرزية، واأي�ساَ بن 
الرئي�سي،  امل�سيحي  احل��زب  من  علناً  وتقرتب  احل��زب،  �سد  تتحرك  ال�سنية 

القوات اللبنانية املعادي لنفوذ طهران.
ويف تعبري �سريح ل لب�س فيه عن الغ�سب املت�ساعد داخل الطائفة ال�سنية، 
اإ�سارة  يف  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  يف  ميقاتي،  جنيب  اللبناين  ال���وزراء  رئي�س  ن��دد 
والذين  متغطر�ساً،  موقفاً  يتبنون  “الذين  ب�  اهلل  ح��زب  �سلوك  اإىل  �سمنية 

وميكن تف�سري رد الفعل ال�سني القوي على خط احلزب املوايل لإيران بعاملن، 
الأول ال�سراع ال�سني ال�سيعي امل�ستوطن، الذي يعود اإىل عدة قرون، والذي ل 
يزال يتفاقم ب�سكل عام من ال�سرق الأو�سط اإىل اأفغان�ستان، حتت تاأثري تو�سع 
عرب  تاأ�سي�سها  طهران  نظام  يحاول  التي  اجلديدة،  الفار�سية  الإمرباطورية 

نقاط رئي�سية يف اليمن، والعراق، و�سوريا، ولبنان.
ال�سنية  الطائفة  التي لطاملا حافظت عليها  الوثيقة جداً  العلقات  والثاين، 
اللبنانية مع ال�سعودية، ما يف�سر رد الفعل القوي على احلملة امل�ستمرة التي 

يقودها حزب اهلل �سد اململكة.
مع  ال�سني  ال�سارع  يف  علنية  ظهر  ال��ذي  التعاطف  الثانية،  والديناميكية 
حزب القوات اللبنانية الذي ميثل الرتكيبة ال�سيادية الرئي�سية التي تعار�س 
القب�سة الإيرانية وموقف حزب اهلل املهيمن. كما يعك�س التحالف املعلن للواء 

اأ�سرف ريفي مع القوات اللبنانية، م�ساعر ال�سارع ال�سني يف هذا ال�سدد.

نحو جبهة �سيا�سية �ُسنية م�سيحية يف لبنان لعزل حزب اهلل

•• القاهرة-وكاالت

قال خرباء ع�سكريون م�سريون، اإن 
اتفاق م�سر واإ�سرائيل على تعديل 
ي�ساهم  بينهما،  الأمنية  التفاقية 
امل�سري  اجلي�س  ق��درات  تعزيز  يف 
يف املنطقة احلدودية برفح، وغلق 
مم����رات ت�����س��ل��ل الإره���اب���ي���ن، مما 
الأمنية  القب�سة  اإحكام  ي�ساهم يف 

امل�سرية على هذه املنطقة.
اأع��ل��ن��ت ر�سميا  وك��ان��ت م�����س��ر ق��د 
اتفاقية  ب����ن����ود  ت���ع���دي���ل  اأم�����������س، 
دول��ي��ة اأم��ن��ي��ة م��ع اإ���س��رائ��ي��ل، مما 
للم�ستجدات  ط��ب��ًق��ا  الأم����ن  ي��ع��زز 

واملتغريات.
وقال املتحدث الع�سكري امل�سري: 
الع�سكرية  ال���ل���ج���ن���ة  “جنحت 
الجتماع  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  امل�����س��رتك��ة 
التن�سيقي مع اجلانب الإ�سرائيلي، 
الأمنية،  الت���ف���اق���ي���ة  ت��ع��دي��ل  يف 
ب��زي��ادة ع��دد ق��وات حر�س احلدود 
يف  احلدودية  باملنطقة  واإمكاناتها 

رفح«.
وقعها  دي��ف��ي��د  ك���ام���ب  وات���ف���اق���ي���ة 
ال����رئ����ي���������س امل�����������س�����ري ال�����راح�����ل 
اأن�����ور ال�������س���ادات ورئ��ي�����س ال�����وزراء 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي م��ن��اح��ي��م ب��ي��غ��ن يف 
يوما   12 اإث����ر   1978 �سبتمرب 
ال�سرية يف منتجع  املفاو�سات  من 

كامب ديفيد الأمريكي.

مك�سب �أمني
ال�ستطلع  ج��ه��از  رئي�س  واع��ت��رب 

   ميكن اأن نتخيل من كانوا اأهدافها 
املف�سلة: حتى لو مل تعلرّق اإليزابيث 
الثانية اأبًدا على علقاتها بروؤ�ساء 
وزرائ����ه����ا، ف��ن��ح��ن ن��ع��ل��م م���ن بع�س 
قلبها  يف  م��ك��ان  ل  اأن���ه  الت�سريبات 
وقحا  يعترب  ال���ذي  ه��ي��ث،  لإدوارد 
تات�سر  ومارغريت  للن�ساء،  وكارها 
وتوين  ال�����س��ل��ط��وي��ة،  ومم��ار���س��ت��ه��ا 
اأنه  اأب����ًدا  ل��ه  ال���ذي مل تغفر  ب��ل��ري، 
اأو جوردون  ها ب�ساأن وفاة ديانا،  هزرّ
الذي  واملتغطر�س،  املتعايل  ب��راون 
اإعطائها  ع���ل���ى  ي���ت���وق���ف  ل  ك�����ان 
ب��ان��ت��ظ��ام ...  درو����س���ا يف الأخ������لق 
ر���س��م ك��اري��ك��ات��وري، ت��ع��ب��ري، ب�سع 

ال�سياغات اخلا�سة، وها اأن الثنائي 
ظهور  على  وي�سحك  ي��ه��زاأ  امللكي 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ن ال���ربي���ط���ان���ي���ن، يف 

حميميرّة �سقتهما اخلا�سة.
   »لديها موهبة عظيمة كمقلدة”، 
هذا ما ك�سفته اأديليد دي كلريمون 
ت��ون��ري، م��دي��رة وج��ه��ة ن��ظ��ر، على 
راديو اأوروب������ا1 قب�����ل ب�سع �سنوات، 
اللهجات.  موهبة حقيقية يف نطق 
روؤ�س������اء  تقلي����د  على  ق��ادرة  اإنه������ا 
ال��������������دول وال�������وزراء ال���ذي���ن ج����اوؤوا 
اأن  ب��الإم��ك��ان  ك����ان  لروؤيته�������ا... 
تك������ون الفكاه�����ي واملقل�د الفرن�س���ي 
جيد  ب�س����كل  ك��ان��ت��ل��وب  ن��ي��ك��ول���س 

ال��لذع��ة يف ال�سحافة، وه��و ما مل 
اأ�سبحت  “هكذا  ب����ه.  ي��ه��ت��م  ي��ك��ن 
اأن  فقط  ع��ل��يرّ  ك��اري��ك��ات��وري��ا،  ر�سما 
تربيرا  لي�سيف  معه...”،  اأتعاي�س 

اللواء  ���س��اب��ًق��ا،  ال���ن���واب  مب��ج��ل�����س 
حمدي بخيت، فاأكد اأنه من الوارد 
وامللحق  التفاقيات  يف  التعديل 
ال��ع�����س��ك��ري��ة، وال����ذي ي��اأت��ي نتيجة 
وطبيعة  التهديدات  يف  متغريات 
الدولتن  ب���ن  الأم���ن���ي���ة  احل���ال���ة 

وال�ستقرار احلدودي بينهما.
ت�سريحات  يف  ب��خ��ي��ت  واأ������س�����اف 
اأنه خلل  ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
ال�سنوات املا�سية كان هناك �سررا 
ك��ب��ريا واق���ع ع��ل��ى الأم����ن القومي 
الإره����اب  اأع���م���ال  نتيجة  امل�����س��ري 
والت�سرب عرب احل��دود، ول��ذا كان 
تعديل  اإح�������داث  ال�������س���روري  م���ن 
ج���وه���ري يف ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة مبا 
ي��ع��زز م��ن ق���درات الأم���ن القومي 

للدولتن.
التي  ال��ت��ف��اه��م��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
منذ  واإ�سرائيل  م�سر  بن  تولدت 
التفاقية،  ه����ذه  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع 
تعطي الفر�سة لكل من الدولتن 
وت�سمح  الأخ�����������رى  يف  ت���ث���ق  اأن 
هذه  اأن  خا�سة  التعديلت  ب��ه��ذه 
واحدا  جانبا  توؤمن  ل  التعديلت 

بل اجلانبن.
امل�سري  الع�سكري  اخلبري  و�سدد 
اأن ال��ق�����س��اء ع��ل��ى الإره�����اب  ع��ل��ى 
�سيناء  يف  احل�������دودي  ب��ال�����س��ري��ط 
وجاء  للبلدين،  ك���ربى  ف��ائ��دة  ل��ه 
�سيطرة  بفر�س  لي�سمح  التعديل 
اجلي�س امل�سري على كافة املناطق 
لثغرات  ح����ًدا  وي�����س��ع  ���س��ي��ن��اء،  يف 

ت�سلل الإرهابين واختبائهم.

باأكادميية  وامل�����س��ت�����س��ار  الأ����س���ب���ق 
ن��ا���س��ر ال��ع�����س��ك��ري��ة، ال���ل���واء ن�سر 
“�سكاي  مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  ����س���امل، 
يعزز  الت��ف��اق  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
امل�سري  اجلي�س  قوات  تواجد  من 
يف  العالية،  ال��ك��ف��اءة  وذات  امل��درب��ة 
للحدود  املل�سقة  “ج”  املنطقة 
م���ع اجل���ان���ب الإ����س���رائ���ي���ل���ي، وهي 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي م���ن امل��ف��رت���س اأن 
تتواجد بها �سرطة مدنية باأ�سلحة 

خفيفة.
املنطقة  نوؤمن  “كنا  �سامل:  وق��ال 

بقوات  ل��ل��ح��دود  امل��ل���س��ق��ة  “ج” 
���س��رط��ة غ��ري حم����ددة ال���ع���دد، ويف 
وقت من الأوق��ات مت التفاق على 
اأن ن�سع يف �سمال �سيناء قدرا من 
املقابل  ويف  احل���دود،  ق��وات حر�س 
حمدودة  ق��وات  لها  اإ�سرائيل  ف��اإن 
احل����دود  ����س���رق  “د”  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ل��ك��ي ت�ساهي  م��ب��ا���س��رة،  ال��دول��ي��ة 

القوات امل�سرية«.
امل�سري  الع�سكري  اخل��ب��ري  واأك���د 
منه  يت�سلل  ك���ان  ج���زءا  ه��ن��اك  اأن 
ال�سنوات  خ������لل  الإره�����اب�����ي�����ون 

امل��ا���س��ي��ة، وك��ان��ت الت��ف��اق��ي��ة حتد 
التعامل  يف  اجل��ي�����س  ق�����درات  م���ن 
مع الو�سع، وبعد تعديل التفاقية 
ف���اإن ه��ذا ي��زي��د ب�سكل وا���س��ح من 
املنطقة  ع��ل��ى  الأم���ن���ي���ة  ال��ق��ب�����س��ة 
بناء  ب���ع���د  خ���ا����س���ة  احل�������دودي�������ة، 
والق�ساء  اجل���دي���دة  رف���ح  م��دي��ن��ة 
موجودة  كانت  التي  الأن��ف��اق  على 
ورفح  امل�سرية  رف��ح  مدينتي  ب��ن 

الفل�سطينية.
ق��درات قوات  اأن  و�سدد �سامل على 
القتالية  وكفاءتها  احل��دود  حر�س 

تتفوق كثريا عن عنا�سر ال�سرطة 
امل��دن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��واج��دة يف 
تلك املنطقة، وبالتايل هذا ي�ساهم 
مناطق  على  ال�سيطرة  اإح��ك��ام  يف 
الأمن  وفر�س  الإرهابين،  ت�سلل 
الأمني  ال��ه��دف  ويحقق  �سيناء  يف 
يف اإغلق منافذ ت�سلل الإرهابين 

من املنبع.

دحر �الإرهاب
وع�سو  ال��ع�����س��ك��ري  اخل���ب���ري  اأم�����ا 
القومي  والأم�������ن  ال����دف����اع  جل��ن��ة 

ج�������ًدا لتاأثيث �سباحكم...

»�سجّقتي �ل�سغرية«
   الفكاهة كاأداة لتخفيف ال�سغط، 
ال�سلوك:  قواعد  �سرامة  وتن�سيب 
ك���ان ه���ذا ه���و احل���ل ال����ذي فر�سه 
الأم������ري ف��ي��ل��ي��ب ب�����س��رع��ة، وال����ذي 
ي���ع���رف ك��ي��ف ُي���ف���رح امل��ل��ك��ة ك��م��ا ل 
الفراغ  ياأتي  اأح��د -وم��ن هنا  يفعل 
اأكرب.  بق�سوة  اليوم  به  ت�سعر  الذي 
العام،  ال�����راأي  ع��ن��ه��ا  ت��خ��ل��ى  “كلما 
يخذلها  اأو  مات�س”،  “باري  ت�سرح 
اأح���د اأف�����راد اأ���س��رت��ه��ا، وجت���رب على 
ع ال����دواء امل��ر وال��ق��ب��ول مب��ا ل  جت���ررّ

ي��ن��زع ف��ت��ي��ل خماوفها  ُي��ق��ب��ل، ك���ان 
و�سجنها بذكاء، مبزحة ب�سيطة، اأيا 
النوع  اأو من  رقيقة،  قا�سية،  كانت، 
ولي�ست  خ�سنة  دع��اب��ة  ال��ع�����س��ك��ري، 

لطيفة حًقا«... 
التي  زوج��ت��ه  لدغاته  تدخر     »مل 
ك��ان��ت ت��غ��ف��ر ل��ه ك��ل ���س��يء: عندما 
يزداد  ال��ث��ان��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث  وزن  ب���داأ 
يطلق  ك��ان  ال�ستن من عمرها،  يف 
تي ال�سغرية”،  عليها اأحياًنا “�سجقرّ
املجلة. وعندما جتمدت  تقول  كما 
ت�سريحة �سعرها البي�ساء بطريقة 
ل ت�سوبها �سائبة: “ �سغريتي راأ�س 

القرنبيط...«.

يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة، ح��ت��ى ل��و كان 
ث���وب ملك  ال��ظ��ه��ور يف  ذل���ك يعني 
اأك�سبه تعاطًفا  ائن ... وهذا  اخلطرّ
ك����ب����رًيا م����ن اجل���م���ه���ور وامل����ق����الت 

ال��دور غري  �س فيليب     هكذا تقمرّ
ج امللكة، حيث ي�ساعف  الر�سمي ملهررّ
اأو  عة  واملت�سررّ املرجتلة  امللحظات 
الأحيان  بع�س  امل�سبوهة يف  النكات 

 �سحايف اأمريكي يواجه 
ال�سجن مدى احلياة يف بورما 

•• رانغون-اأ ف ب

���ه���ت ال�����س��ل��ط��ات ال���ب���ورم���ي���ة اإىل  وجرّ
فن�سرت  داين  الأم���ريك���ي  ال�����س��ح��ايف 
تهمتي  اأ���س��ه��ر  ب�سعة  م��ن��ذ  امل��وق��وف 
الإرهاب والتحري�س على الع�سيان، 
ال���دف���اع عنه   اأف����اد وك��ي��ل  بح�سب م��ا 
بر�س،  فران�س  وكالة  الأرب��ع��اء  اأم�س 
تهمة  على  العقوبة  اأنرّ  اإىل  م�����س��رياً 
ال�سجن  اإىل  الإره��اب لوحدها ت�سل 
اونغ  زاو  ث��ان  املحامي  وق��ال  ��د.  امل��وؤبرّ
اأوقف  ال��ذي  فن�سرت  داين  موكله  اإن 
اث���ن���اء حم��اول��ت��ه م���غ���ادرة ال���ب���لد يف 
مبوجب  “تهمتن  يواجه  اأيار-مايو 
مكافحة  ق��ان��ون  م��ن  )اأ(   50 امل����ادة 
الرهاب واملادة 124 )اأ( من قانون 

العقوبات«.
وميكن اأن توؤدي اإدانة مبوجب قانون 
مكافحة الإرهاب اإىل عقوبة ال�سجن 
عاما(   37( فن�سرت  وك����ان  امل���وؤب���د. 
التحري�س  ب��ت��ه��م��ة  اأ���س��ا���س��ا  ُي��ح��اك��م 
على املعار�سة وتكوين جمعيات غري 
وهو  الهجرة.  قانون  قانونية وخرق 
حمتجز يف �سجن اإن�سن قرب بورما. 
وقال ثان زاو اأونغ اإن موكله “اأ�سبح 

نحيل جدا«.
“بخيبة  ي�سعر  فن�سرت  اأن  واأ���س��اف 
التي  اجل���دي���دة  ال��ت��ه��م  ب��ع��د  اأمل” 

وجهت اإليه الثلثاء.
وي����اأت����ي ذل�����ك ب���ع���د اأي�������ام م����ن لقاء 
ال�سابق  الأم����ريك����ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
واملفاو�س يف ق�سايا احتجاز الرهائن 
املجموعة  بزعيم  ريت�سارد�سون  بيل 
الع�سكرية احلاكمة من اأونغ هلينغ 

يف العا�سمة نايبيداو.

مريكل تطلب من بوتني 
التدخل حلل اأزمة الهجرة 

•• برلني-اأ ف ب

اأنغيل  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  طلبت 
الرو�سي  ال���رئ���ي�������س  م����ن  م���ريك���ل 
فلدميري بوتن “التحرك” �سد 
قبل  م���ن  امل��ه��اج��ري��ن  “ا�ستغلل 
النظام البيلرو�سي” على ما قال 
زايربت  �ستيفن  با�سمها  ال��ن��اط��ق 

اأم�س الأربعاء.
ويف ات�سال هاتفي، قالت امل�ست�سارة 
“ا�ستغلل  اإن  ولي��ت��ه��ا  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
احل����دود  ع��ل��ى  اأداة”  امل��ه��اج��ري��ن 
“اأمر غري  بولندا وبيلرو�س  بن 
تغريدة  يف  ورد  ك��م��ا  مقبول”، 

للناطق الر�سمي با�سم مريكل.
وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة المل����اين 
�سابق  وق��ت  اأع��ل��ن يف  م��ا���س  هايكو 
الأوروبي  الحت��اد  لفر�س  تاأييده 
بيلرو�س  ���س��د  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات 
متهما الرئي�س األك�سندر لوكا�سنكو 
باإر�سالهم  امل��ه��اج��ري��ن  با�ستغلل 

اإىل احلدود البولندية.
ويتجمع اآلف املهاجرين اليائ�سن 
يف ال�����ربد ال���ق���ار����س ع��ل��ى احل����دود 
فيما  وب����ول����ن����دا  ب����ي����لرو�����س  ب����ن 
وبيلرو�س  رو���س��ي��ا  وار����س���و  ��ه��م  ت��ترّ
ا�ستقرار  ل��زع��زع��ة  با�ستخدامهم 
الحت���اد الأوروب����ي. و اأم�����س الأول 
ال���ث���لث���اء، ات���ه���م رئ��ي�����س ال������وزراء 
مورافيت�سكي  ماتو�س  البولندي 
الرو�سي  ال��رئ��ي�����س  ���س��ري��ح  ب�سكل 

بالوقوف وراء اأزمة املهاجرين.

التقليدي:  غري  واأ�سلوبه  لأ�سالته 
ف�سن�سبح  احل���ذر،  نتوخى  ل  “اإذا 

جميًعا قطًعا يف متحف ...«
عن لوبو�ن

ما اأهمية تعديل »التفاقية الأمنية« يف مواجهة الإرهاب ب�سيناء؟

�لوجه �الآخر مللكة بريطانيا:

اإليزابيث الثانية: عرو�سها الكوميدية لالأمري فيليب فقط...!
تقلد �ليز�بيت برب�عة روؤ�ساء �لوزر�ء, وب�سكل �أعم, كل �ل�سيا�سيني �لذين يزعجونها

تتمتع امللكة مبوهبة حقيقية كمقلدة ولي�ست اآخر
 من يزرع البهجة حني تتخل�س من اأعباء التاج...

من  تقليد  خالل  من  و�لب�سمة  �لبهجة  تزرع  �أن  �مللكة 
�إدنربة,  حولها, خالل �سهر�ت خا�سة مع زوجها, دوق 

�ملعروف بكونه �أي�سا �سخ�سية مرحة.
   »يف �مل�ساء, كما ُيقال, وعندما متّل ثقل �لتاج و�أعباءه, 
�لهزيل  �مل�سار  بنف�سها  تبا�سر  مات�س”,  “باري  تروي 
تقلد  حيث  �سو”  وومن  “و�ن  عرو�س  لفيليب  وتقدم 
تتحّملهم,  ال  �لذين  �لــوزر�ء  روؤ�ساء  مرحة  برب�عة 

وب�سكل �أعم, كل �ل�سيا�سيني �لذين يزعجونها«.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

وجًها  “باري مات�س”     لقد �كت�سفنا هذ� �الأ�سبوع يف 
غري معروف مللكة �إجنلرت�: على عك�س �ل�سورة �لباردة 
�لتي عادة ما تفر�سها على نف�سها يف �الأماكن �لعامة, 
كانت ت�سمح لنف�سها ببع�س �لطر�فة و�لنكات مبجرد 
�لتي  �ملجلة,  ح�سب   ... عليها  �لق�سر  �أبــو�ب  �إغــالق 
�عتادت  �لثانية,  الإليز�بيث  كبري  بورتريه  خ�س�ست 

البت�سامة �سلحا ملقاومة ال�سغوط

تقرير اأمريكي: زملاي خليل زاده رجل طالبان يف البيت الأبي�س •• وا�شنطن-وكاالت

علق املحلل البارز يف موؤ�س�سة الدفاع 
عن الدميوقراطيات توما�س جو�سلن 
اخلا�س  الأمريكي  املوفد  ك��لم  على 

ال�سابق اإىل اأفغان�ستان زملاي خليل زاده الذي حمل فيه الرئي�س الأفغاين 
ال�سابق اأ�سرف غني م�سوؤولية ما و�سلت اإليه الأو�ساع يف اأفغان�ستان.

باحلرب  الفوز  على  طالبان  �ساعدت  زاده،  خلليل  اخل�سوع  ديبلوما�سية 
كتب جو�سلن يف موقع “ذا دي�سبات�س” اأن م�ساعدة ديبلوما�سية خليل زاده 
ال�سرت�سائية يف متهيد الطريق لنت�سار طالبان يجب اأن تكون وا�سحة 
اليوم، ومع ذلك، يحاول الديبلوما�سي ال�سابق الدفاع عن �سجله، وحججه 

الهادفة اإىل خدمة م�سلحته ال�سخ�سية، جمرد هراء، ح�سب الكاتب.

�حلافز �الأ�سا�سي
يف مقابلة مع �سبكة �سي بي اأ�س الأمريكية يف 24 اأكتوبر )ت�سرين الأول(، 
“ت�سوية  اإىل  التو�سل  يف  ف�سله  على  غني  ل��وم  ب��داي��ًة  زاده،  خليل  ح��اول 

�سيا�سية” مع طالبان.
ويرد جو�سلن بالإ�سارة اإىل اأن فرتة ولية غني كانت ف�سًل ل لب�س فيه، 
ولكن من غري املنطقي الدعاء اأن غني امتلك مفاتيح ال�سلم كما اأو�سح 

اأي م�سوؤول اأفغاين اآخر باإقناع مقاتلي احلركة بالتو�سل اإىل ت�سوية اأقل 
من اإعادة اإحياء حكومتهم الت�سلطية. من هنا، ت�ستند رواية خليل زاده اإىل 

فر�سية غري نزيهة على الإطلق.

فر�ست قتااًل الأجل �لتعادل
ادعى خليل زاده اأنه كان على وزارة اخلارجية اأن “ت�سغط على غني بقوة 

وكاأن الف�سل يف التو�سل اإىل ت�سوية تفاو�سية كان خطاأ كابول. اأكرب”، 
)�سباط(  29 فرباير  بن  القتال  على  الأفغان  املتحدة  الوليات  اأج��ربت 
2020، اأي حن ا�ست�سلم خليل زاده لطالبان يف الدوحة، و15 اأغ�سط�س 

)اآب( 2021، عندما ا�ستولت احلركة على البلد.
ع�سكري  ح��ل  هنالك  يكن  مل  اأن���ه  على  الإ���س��رار  وا�سنطن  وا���س��ل��ت  لقد 
للحرب، ملوحة بت�سوية �سيا�سية خيالية، حتى يف الوقت الذي كانت فيه 

طالبان والقاعدة، تقاتلن لتحقيق النت�سار.
تابع جو�سلن اأن ديبلوما�سية اخل�سوع خلليل زاده، �ساعدت طالبان على 
مفاو�سات  عن  بعيدين  كانوا  وممثليه  غني  ب��اأن  ��ر  وي��ذكرّ ب��احل��رب،  الفوز 

زاده. مل يكن لطالبان اأي اهتمام بت�سوية �سيا�سية. لقد بن قادة احلركة 
الإمارة  ي�سمونه  م��ا  اإح��ي��اء  لإع���ادة  “اجلهاد”  ي�سنون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  م���راراً 
يف  به  اأطيح  ال��ذي  نف�سه  التوتاليتاري  النظام  اأفغان�ستان،  يف  الإ�سلمية 
دام��ت ع�سرين  التي  الأ�سا�سي حلربها  ذل��ك احلافز  ك��ان   .2001 اأواخ��ر 

عاماً.

تنازل ميت
اإىل  الإ�سارة  طالبان  وك��ررت  النهائي،  ال�سيا�سي  هدفها  طالبان  تخِف  مل 
اأن وزارة  2020 مع الوليات املتحدة، علماً  نف�سها بهذا ال�سم يف اتفاق 
اخلارجية اأدخلت اإليه عبارة، تقول اإن وا�سنطن ل تعرتف بنظام طالبان.

الإ�سلمية  “الإمارة  ا�سم  على  الإ�سرار  يوقف طالبان عن  ذلك مل  لكن 
تنازًل  اأي ح��ال. كان ذلك  زاده التفاق على  ووق��ع خليل  اأفغان�ستان”،  يف 

قاتًل.
احلقيقة الب�سيطة هي اأنه مل تكن هناك ت�سوية �سيا�سية لتنفيذها. كانت 
طالبان تقاتل لتاأمن انت�سار كامل، و ل �سيناريو اآخر كان ي�سمح لغني اأو 

وب�سرف  احل���رك���ة.  م��ع  زاده  خ��ل��ي��ل 
النظر عن ذلك، اأذعنت حكومة غني 
�سراح  ب��اإط��لق  زاده  خليل  ل�سغوط 
ورغم  طالبان.  من  �سجن  اآلف   5
تطمينات طالبان باأنهم لن ي�ساركوا يف القتال، عاد بع�سهم ب�سكل فوري 

اإىل امليدان و�ساعدوا رفاقهم يف الإطاحة باحلكومة الأفغانية.
هذه  على  زاده  خليل  �سكر  والقاعدة  طالبان  باإمكان  اأن  جو�سلن  وي��رى 

الزيادة يف عدد القوات املقاتلة.

هزمية بطرق �أخرى �أي�سًا
وكما ذكرت �سوزانا جورج يف �سحيفة وا�سنطن بو�ست، �سرعت �سفقة خليل 
زاده، مع طالبان انهيار اجلي�س الأفغاين، والقوات الأمنية بطرق اأخرى 

اأي�ساً.
قو�س التفاق معنويات القوات الأفغانية عرب الإ�سارة اإىل اأن طالبان كانت 
كانت  اأخ��رى  كثرية  م�ساكل  اأن  جم��دداً  الكاتب  يوؤكد  ال�سلطة.  اإىل  تعود 

موجودة مثل الف�ساد والقيادة الأفغانية ال�سيئة وغريها.
امل�سلحن  مع  �سفقات  عقد  اأف��غ��ان  ق��ادة  ق��رر  زاده،  خليل  اتفاق  بعد  لكن 
تاأمن دفاع  الأفغان لف�سلهم يف  انتقاد  عو�س خ�سارة حرب كاملة. ميكن 

اأقوى، لكن هزميتهم كانت �سمن اإطار ديبلوما�سية خليل زاده.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام: 

يغلق اليوم اخلمي�س باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق اجلولة 
الثانية من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 43 قدما 
والذي ينظمه نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية ال�سبت 

القادم �سمن روزنامة املو�سم الريا�سي 2021 - 2022 .
ا�ستقبال  ب��داأ  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  وك��ان 
طلبات امل�ساركة عرب البوابة الإلكرتونية يوم اأول اأول اأم�س 
من  كبريا  اإق��ب��ال  الت�سجيل  عمليات  �سهدت  حيث  الث��ن��ن  
موعد  حتى  ال��ي��وم  يتوا�سل  اأن  وينتظر  وال��ن��واخ��ذة  امل���لك 
اإغلق باب الت�سجيل ومن ثم اإعلن قائمة القوارب امل�ساركة 

يف ال�سباق.
وح��ر���س ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يف اإطار 
بن  ا�ستبيان  اإج���راء  على  امل�ساركن  ر�سا  بقيا�س  اهتمامه 
ال��ن��واخ��ذة وامل����لك ل���س��ت��ج��لء راأي��ه��م ح���ول ���س��ب��اق اجلولة 
�سويا  والعمل  النقاط  كافة  على  ال��وق��وف  اأج��ل  م��ن  الأوىل 

لإجناح اجلولت املقبلة.
ويراقب نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية كافة التقارير 
البحرية  الن�سرة  ال��ري��اح  و���س��رع��ات  البحر  بحالة  اخلا�سة 
ال�سادرة عن املركز الوطني للإر�ساد واملتوقعة ليوم ال�سباق  
التطورات  بكافة  امل�ساركن  اإخطار  و�سيتم  ال�سبت   غٍد  بعد 
الو�سائط  ع���رب  ب��امل�����س��ارك��ة  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  وك���ذل���ك 

الإلكرتونية وخدمة الر�سائل الق�سرية "اأ�س ام اأ�س".
وكان النادي اأ�ساد بالتعاون الكبري الذي وجدته جلان النادي 
خلل مراحل �سباق اجلولة الأوىل الذي جرت اأحداثه يوم 
واللتزام  امل�ساركة  ال��ق��وارب  جميع  قبل  من  املا�سي  ال�سبت 
الكبري منها قبل وبعد واأثناء امل�ساركة يف ال�سباق الذي و�سلت 

م�سافته اإىل اأكرث من 13 ميل بحريا.
للقوارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  الأوىل  ���س��ب��اق اجل��ول��ة  اأن  ي��ذك��ر 
اأقيم  حيث  باهرا  جناحا  حقق  قدما   43 املحلية  ال�سراعية 
يف اأجواء مثالية واأ�سفرت نتائجه عن فوز القارب ال�سقي 96 
الثاين  املركز  12 على  اأطل�س  القارب  الأول وح�سل  باملركز 

بينما احتل القارب ح�سيم 153 املركز الثالث.

تنطلق اليوم  اخلمي�س 11 نوفمرب 
ال���ع���امل  ب���ط���ول���ة  ف���ع���ال���ي���ات  اوىل 
الدولة  ت�ست�سيفه  الذي  للكاراتيه 
مناف�ساته  وت���ق���ام  الأوىل  ل��ل��م��رة 
مب��ج��م��ع ح���م���دان ال��ري��ا���س��ي حتت 
رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 

جمل�س دبي الريا�سي.
العديدة  الفعاليات  اأوىل  و�ستكون   
ال��ب��ط��ول��ة دورة  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا  ال���ت���ي 
موفمبيك  ب��ف��ن��دق  ت��ق��ام  ل��ل��ح��ك��ام 

ال�ساعة  اع��ت��ب��ارا م��ن  دب���ي  غ��ران��د 
اأيام  ثلثة  ومل��دة  �سباحا  التا�سعة 
متتالية حيث �ستختتم يوم ال�سبت 
من  حكما   280 مب�ساركة  املقبل 
خمتلف الدول الأع�ساء يف الحتاد 
م�سوؤولو  فيها  و�سيحا�سر  ال��دويل 
جل��ن��ة احل��ك��ام يف الحت����اد ال���دويل 
ل�سمان اجلاهزية التامة للحكام يف 
التعديلت  اأح��دث  و�سرح  البطولة 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ك��ي��م ال����ذي يعد 
ركنا اأ�سا�سيا لإجناح البطولة، وقد 

البطولة  ف��ن��دق  يف  اأم�������س  ي���وم  مت 
ت�سجيل احلكام امل�ساركن يف الدورة 

واإبلغهم بربنامج الدورة.
تنظيم  اأي�����س��ا  البطولة  و�ست�سهد 
ب���امل���درب���ن  خ���ا����س���ة  ف���ن���ي���ة  دورة 
ت��ت�����س��م��ن��ه��ا اخ�����ت�����ب�����ارات مل����درب����ي 
الفردية  العرو�س  وه��ي  "الكاتا" 
بها  ت���ت���م���ي���ز  ال����ت����ي  واجل����م����اع����ي����ة 
حركاتها  اأج��م��ل  وتت�سمن  اللعبة 
القتال،  واأ�ساليب  ق�س�س  وت�سرح 
"الكوميتيه" وهي  وكذلك مدربي 

املناف�سات الفردية بن اللعبن يف 
البطولة  ت�سهد  وكذلك  "القتال"، 
مب�ساركة  الفنية  اللجنة  اج��ت��م��اع 
خ���رباء م��ن الحت����اد ال����دويل ومن 

احتاد الإمارات للعبة.
يوم  ق��ب��ل  ال��ب��ط��ول��ة  �ست�سهد  ك��م��ا 
اجتماع  مناف�ساتها  ان��ط��لق  م��ن 
الدويل  للحتاد  التنفيذي  املكتب 
 15 الث��ن��ن  ي��وم  للكاراتيه وذل��ك 
ن��وف��م��رب اجل����اري، وال����ذي �سيعقد 
انطونيو  ال������س�����ب�����اين  ب����رئ����ا�����س����ة 

الدويل  الحت���اد  رئي�س  ا�سبينو�س 
نا�سر  م  اللواء  وح�سور  للكاراتيه 
ال��رزاق ال��رزوق��ي نائب رئي�س  عبد 
الحتادين  رئي�س  ال��دويل  الحت��اد 

الآ�سيوي والماراتي للكاراتيه0
�ستكون  امل��ن��اف�����س��ات  ���س��ع��ي��د  وع��ل��ى 
�سباح  من  التا�سعة  يف  النطلقة 
ال�سالة  يف  ن���وف���م���رب   16 ي������وم 
الرئي�سية ملجمع حمدان الريا�سي 
ولعبة  لع��ب��ا   1054 مب�����س��ارك��ة 
بينها  م���ن  دول�����ة   117 مي��ث��ل��ون 

الإم����ارات  ه��ي:  عربية  دول���ة   15
والبحرين  وال��ك��وي��ت  وال�����س��ع��ودي��ة 
وم�سر  ع���م���ان  و���س��ل��ط��ن��ة  وق���ط���ر 
و�سوريا  ولبنان  والردن  وال��ع��راق 

وتون�س  واجل�����زائ�����ر  وف��ل�����س��ط��ن 
امل���ت���وق���ع تقدمي  وم�����ن  وامل�����غ�����رب. 
م�ستويات  ال����ع����رب  ال���ري���ا����س���ي���ن 
على  قيا�سا  البطولة  يف  متقدمة 

اأدائهم املميز واإجنازاتهم يف اأوملبياد 
اأ�سفر عن ح�سولهم  ال��ذي  طوكيو 
على ميداليات اأوملبية تاريخية لهم 

ولأوطانهم.

•• دبي-الفجر

"اأيفزا" رعايتها  بدبي  الدولية  احل��رة  املنطقة  �سلطة  ج��ددت 
ر���س��م��ي " لأن�����س��ط��ة ال��ب��ول��و ب��ن��ادي احل��ب��ت��ور للبولو  " ك����راع 
والفرو�سية لعام اآخر اعتبارا من العا�سر من نوفمرب اجلاري 
ويف مقدمة هذه الأن�سطة �سل�سلة بطولت كاأ�س دبي الذهبية 
ال�سري ون�ستون  وكاأ�س   2021 الوطني  العيد  وكاأ�س   2022
بت�سنيفاته  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  ودوري  ال�سنوي  ت�سر�سل 

املختلفة .
رجل  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  جانب  م��ن  العقد  بتوقيع  وق��ام 
الع���م���ال حم��م��د خ��ل��ف احل��ب��ت��ور ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة 
الذهبية  دبي  كاأ�س  بطولت  �سل�سلة  رئي�س  احلبتور  جمموعة 
ومن اجلانب مارتن جي بيدر�سون الرئي�س التنفيذي ل�سلطة 

املنطقة احلرة الدولية بدبي "ايفزا".
وتت�سمن الرعاية تنظيم "ايفزا" للعديد من فعاليات ال�سيافة 
اىل  بالنادى  البطولت  اثناء  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي  بفندق 

جانب الرعاية الرئي�سية للن�ساط .
"ايفزا"  رعاية  با�ستمرار  �سعادته  واأع��رب حممد احلبتور عن 
هذه  ان  اىل  منوها  التوايل  على  الثاين  للعام  البولو  لن�ساط 
و�سوف  الرعاية  ه��ذه  ان  كما  منا  وتقدير  اعتزاز  حمل  الثقة 
ترثي الن�ساط وت�سهم يف الرتويج للعبه لي�س بدولة المارات 
رعايتها  ب��ع��د  خ��ا���س��ة  كلها  املنطقة  �سعيد  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب 
للن�ساط املو�سم املا�سي وما حققته تلك الرعاية من جناحات 

رائعة برغم قيود جائحة كورونا .
ووجه احلبتور ال�سكر اىل "ايفزا" على حر�سها على موا�سلة 
امله يف  اع��رب عن  كما  كواجب جمتمعي  البولو  ورعاية  دعم 
حذو  ب��ال��دول��ة  القت�سادية  والكيانات  ال�سركات  باقي  حت��ذو 

ايفزا لت�سهم يف دعم ورعاية �سبابنا وريا�سيينا .
من جانبه اأكد مارتن جي بيدر�سون الرئي�س التنفيذي ل�سلطة 
احلرة  املنطقة  �سلطة  حر�س  "ايفزا"  بدبي  احل��رة  املنطقة  
الدولية على التفاعل املجتمعي من منطلق رد اجلميل لدبي 
هذه  يف  اله��م  ان  اىل  م�سريا  ال�سلطة  ن�ساط  احت�سنت  التي 

الرعاية ان مدينة دبي مدينة عاملية امل�ستوى للعي�س فيها وقد 
جنينا ثمار الرعاية يف العام املا�سي من خلل متابعة وتفاعل 
وامللوك وهي  النبلء  املحلين ويف اخل��ارج مع ريا�سة  علوؤنا 
وال�سركاء  ال�سيوف  لآلف  ثريا  م�سرحا  تعد  التي  الريا�سة 

�سمن �سبكتنا املنت�سرة يف اأرجاء املعمورة .
وق����ال م���ارت���ن : اإن���ن���ا ���س��ن��ق��دم ه���ذا امل��و���س��م ك���ل م���ا ه���و جديد 
اهمية  لنعك�س  امل��و���س��م  ط���وال  ال��ب��ط��ولت  و���س��ي��وف  ل�سيوفنا 
نبيل خا�سة  وهذا هدف  دبي  الريا�سية يف  للأحداث  رعايتنا 
ال��ت��ج��اري��ة يف  ب��واب��ات الأع���م���ال  اأق����وى  ت��ع��د م��ن  وان ال�سلطة 
العامل ، نقطة الت�سال الوحيدة اخلا�سة بك خلدمات تكوين 
واإدارة اأعمال املنطقة احلرة. توفر IFZA لل�سركات املحلية 
والدولية املن�سات والبنية التحتية واملوقع املثايل الذي يعمل 
امل��وق��ع اجل���غ���رايف ال���س��رتات��ي��ج��ي لدولة  ع��ل��ى حت�سن م��زاي��ا 
الإمارات العربية املتحدة والبنية التحتية ذات امل�ستوى العاملي 
والبيئة ال�سديقة للأعمال وال�سرائب كما توفر "اإيفزا"حزم 

ترخي�س اأعمال املنطقة احلرة التناف�سية .

اليوم..اإغالق الت�سجيل لثاين جولت 
القوارب ال�سراعية 43 قدما

�نطالق �ملناف�سات 16 نوفمرب مب�ساركة 1054 العبا والعبة 

دورة احلكام اأوىل فعاليات مونديال 
الكاراتيه اليوم

�أهمها �سل�سلة بطوالت كاأ�س دبي �لذهبية

»اأيفزا« يجدد رعايته لنادي »احلبتور« للبولو للعام الثاين على التوايل 

••  دبي-الفجر:  

للنا�سئن  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  خ�سر 
منتخب  اأم��������ام   2006 م���وال���ي���د 
املباراة  يف   ، لهدف  بهدفن  ال��ع��راق 
اأم�س  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الأوىل  ال���ودي���ة 
الأول على ا�ستاد طحنون بن حممد 
مع�سكره  �سمن  وذل���ك   ، ب��ال��ق��ط��ارة 
ال��داخ��ل��ي احل���ايل يف م��دي��ن��ة العن 
يف  للم�ساركة  ا���س��ت��ع��دادات��ه  اإط���ار  يف 
بطولة غرب اآ�سيا الثامنة للنا�سئن 
العربية  اململكة  �ست�ست�سيفها  التي 
ال�سعودية يف الفرتة من 5 اإىل 15 

دي�سمرب املقبل.
 �سجل هدف منتخبنا اللعب وليد 
مال اهلل.  ويلتقي املنتخبان جمدداً 
الودية  امل��ب��اراة  يف  اجلمعة  غ��ٍد  ي��وم 
على  م�ساء   4:40 ال�ساعة  الثانية 

امللعب ذاته.

اأبي�س النا�سئني يخ�سر جتربته الودية الأوىل اأمام العراق

•• دبي-الفجر:  

 - ال��ك��رة  احت���اد  اإدارة  ال��ب��دواوي ع�سو جمل�س  ���س��ارك علي حمد 
ع�سو جلنة احلكام يف الحتاد الآ�سيوي يف الجتماع الرابع للجنة 
الذي ُعقد اأم�س الأول عرب الت�سال املرئي برئا�سة دو زهاوكي ، 

ومب�ساركة اأع�ساء اللجنة.
 واأ�سادت جلنة احلكام خلل اجتماعها بالنجاحات الكبرية التي 
اآ�سيوين  بتعين حكام  الدويل  امل�ستوى  القارة على  حققها حكام 
ل��ق��ي��ادة ث���لث م��ب��اري��ات ن��ه��ائ��ي��ة م��ن��ذ �سهر اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي و 

القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  طموحات  يعك�س  ب�سكل   ، احلا�سر 
�سعيد  على  النجاح  ليحققوا  ال��ق��ارة  حكام  مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف 

البطولت العاملية.
النظام احلايل  انتقالية من  اعتماد فرتة  اللجنة على   و�سادقت 
لنتقاء احلكام اجلدد، والنتقال اإىل نظام التطوير اجلديد عرب 
اأكادميية احلكام يف الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اعتباراً من عام 
التطوير  من  املزيد  لتحقيق  جهودها  �سمن  وذل��ك   ،  2025

حلكام كرة القدم يف اآ�سيا.
الرامية للمحافظة على  الآ�سيوية  اأه��داف جلنة احلكام   و�سمن 

املكانة الرائدة للتحكيم الآ�سيوي على امل�ستوين القاري والدويل ، 
اأ�سافت عدد من املعايري اجلديدة لنتقاء حكام كرة القدم ، بحيث 
بالدرجة  التحكيم  يف  �سنوات  ث��لث  ع��ن  تقل  ل  خ��ربة  تت�سمن 
يتم  تقييم  نظام  ا�ستحداث  ، وكذلك  املحلي  ال��دوري  الأعلى من 
من خلله تقييم احلكام من قبل خرباء الحتاد الآ�سيوي لكرة 
القدم واخلرباء اخلارجين.  و�سيتم منح احلكام ال�ساعدين من 
من  الفر�سة  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  يف  احلكام  اأكادميية 
اأجل الو�سول اإىل اأحدث امل�سادر واأف�سل املمار�سات ، حتت اإ�سراف 

جمموعة من اأف�سل اخلرباء يف العامل.

علي حمد ُي�سارك يف اجتماع جلنة احلكام يف الحتاد الآ�سيوي
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•• ال�شارقة-وام:

جمل�س  رئي�س  احل��زام��ي  ه��لل  عي�سى  �سعادة  بحث 
نادي  اأ���س��ط��ورة  زانيتي  وخافيري  الريا�سي  ال�سارقة 
حالياً  الرئي�س  ونائب  ال�سابق  الإيطايل  اإنرت ميلن 
�سبل تعزيز التعاون الريا�سي بن النادي واملجل�س يف 
على  للنفتاح  اللعبن  ابتعاث  منها  ع��دة  جم��الت 
واخلربات  التجارب  وا�ستثمار  الحرتافية  التجارب 
للدعوة  تلبية  الزيارة  تاأتي   . النادي  بها  يتمتع  التي 
ل�سعادة احلزامي خلل  زانيتي  التي وجهها خافيري 
زار خللها  والتي  املا�سي  �سبتمرب  للدولة يف  زيارته 

عدداً من اأندية ال�سارقة.
احل��زام��ي لدى  ا�ستقبال  زان��ي��ت��ي يف  خ��اف��ي��ري  ك���ان  و 
زيارته النادي التي رافقه خللها �سعادة خليل غامن 
خورفكان  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احلمادي 

النادي  مرافق  على  زانيتي  واأطلعهم   .. القدم  لكرة 
وعلى بع�س جتاربه وخرباته يف جمال احرتاف كرة 

القدم.
���س��ع��ادة عي�سى ه��لل احل��زام��ي ع��ن �سعادته  واأع����رب 
ومرافق  م��ن�����س��اآت  م��ن  راآه  م�����س��ي��دا مب��ا   .. ب��ال��زي��ارة 
كاأحد  العريق  وتاريخه  النادي الحرتافية  وبتجربة 

اأهم واأ�سهر اأندية العامل.
ل��ل���س��ت��ف��ادة م���ن خربات  ي�����س��ع��ى  امل��ج��ل�����س  اإن  وق����ال 
على �سعيد  الريا�سة  دف��ع عجلة  العاملية يف  الأن��دي��ة 
الإنرت  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال�����س��ارق��ة  اأن��دي��ة 
لإع��داد اللعبن حتظى ب�سمعة كبرية و�سيتم بحث 
�سبل الإ�ستفادة منها اأ�سوة بتعاون اأكادمييات اأجاك�س 

الهولندي مع نادي ال�سارقة .
التعاون بن  تعزيز  �سبل  الزيارة بحث  كما مت خلل 

النادي الإيطايل ونادي خورفكان.

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سف جمل�س اأبوظبي الريا�سي اجلهة املنظمة ملاراثون اأدنوك 
الراعي  "اأدنوك"  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  و�سركة  اأبوظبي، 
العدائن  نخبة  من   4 ان�سمام  عن  العاملي  للحدث  الر�سمي 
املرتقب  العاملي  احل��دث  يف  م�ساركتهم  اأك��دوا  الذين  العاملين 

بن�سخته الثالثة التي تقام يف 26 نوفمرب اجلاري.
الريا�سين  من  الأوىل  املجموعة  عن  م��وؤخ��را  الإع���لن  وبعد 
العاملين امل�ساركن يف احلدث ين�سم اثنان من نخبة العدائن 
الفائز  كيبيغو،  ك��ي��ربوب  روب���ن  ي��ع��ود  ح��ي��ث  ال���رج���ال  ف��ئ��ة  يف 
مباراثون اأدنوك اأبوظبي 2019، للم�ساركة يف احلدث جمددا 
رقم  اأف�سل  على  والتفوق  لقبه،  عن  للدفاع  منه  حماولة  يف 
�سخ�سي خا�س به والذي يبلغ �ساعتن وثلث دقائق و خم�س 
العامل،  يف   20 املركز  الكيني  العداء  ويحتل  ثانية.  وخم�سن 
الثاين يف  املركز  اإح��راز  موؤخرا  التي حققها  اإجنازاته  وت�سمل 

ماراثون بوين�س اآير�س 2019 وماراثون ميلنو 2021.
الذي  ك��ريوي،  اأبيل  الكيني  ال��ع��داء  م�ساركة  احل��دث  ي�سهد  و 
يعد من اأبرز املناف�سن املر�سحن للظفر بلقب ماراثون اأدنوك 
اأبوظبي ويبلغ رقمه القيا�سي ال�سخ�سي �ساعتن وخم�س دقائق 
و4 ث��وان.. وك��ان ك��ريوي قد ف��از يف م��اراث��ون برلن 2009، 

وماراثون دايجو 2011، فيما اأحرز املركز الرابع يف ماراثون 
لندن 2018.

و بالن�سبة لنخبة العداءات اللواتي اأكدن م�ساركتهن يف احلدث، 
عن  ل��ت��داف��ع  الإم�����ارات  اإىل  كيبلغات  فيفيان  الكينية  ت��ع��ود 
لقبها بعدما �سبق لها اإحراز الفوز يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي 
2019. كانت كيبلغات قد توجت بالفوز يف ماراثون ميلنو 
ق�سارى  و�ستبذل   ،2018 اآير�س  بوين�س  وماراثون   2019
جهدها لتحطيم رقمها القيا�سي ال�سخ�سي الذي يبلغ �ساعتن 
اأي�سا  واثنتن وع�سرين دقيقة واإحدى ع�سرة ثانية. و تن�سم 
التي  ميجريتو،  األيمو  الأثيوبية  ال��ع��داءة  ال�سيدات  فئة  اإىل 
�سخ�سي  بزمن  العامل  م�ستوى  على   40 املركز  حاليا  حتتل 
قدره �ساعتان و اإحدى وع�سرون دقيقة وع�سر ثوان.. وت�سمل 
الأول يف  املركز  اإح���راز  ال�سباقات  ع��امل  اإجن���ازات ميجريتو يف 
2019 واملركز الثاين يف ماراثون فرانكفورت  ماراثون روما 

.2019
ال��ع��واين الأم���ن العام  ���س��ع��ادة ع���ارف حمد  و م��ن جهته ق��ال 
للن�سخة  حت�سرياتنا  تتوا�سل   " الريا�سي:  اأبوظبي  ملجل�س 
ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن   ، اأبوظبي  اأدن��وك  ماراثون  الثالثة من 
اأف�سل العدائن والعداءات على م�ستوى  م�ساركة نخبة ت�سم 
اأبوظبي للدفاع عن  اأدنوك  اأبطال ماراثون  العامل، ومع عودة 

�سي�سهم يف رفع  ال��ذي  الأم��ر   ،2021 ع��ام  ن�سخة  لقبيهما يف 
يعزز  ما  امل�ساركة،  النخبة  جمموعة  بن  التناف�سي  امل�ستوى 
من  واح���دا  باعتباره  احل��دث  بها  يتمتع  التي  العاملية  املكانة 
اأكرث ال�سباقات املرموقة من حيث ا�ستقطاب اأبرز الريا�سين، 
ال��ذي يجمع  العامل يف احل��دث  ونفخر مب�ساركة نخبة جن��وم 
اأبوظبي، كما نرحب بهم ونتمنى للجميع  كافة فئات جمتمع 

امل�ساركة الرثية واملميزة".
اأبوظبي  اأدن���وك  مل��اراث��ون  امل�ساحبة  الفعاليات  قرية  رحبت  و 
بامل�ساركن  "اأدنوك"  ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ق��ر  يف  امل��ع��ت��م��دة 
واجل��م��ه��ور وع���م���وم ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع مل���دة 3 اأي�����ام ق��ب��ل موعد 
25 نوفمرب.. و  اإىل   22 امل��اراث��ون، وذل��ك خ��لل الفرتة من 
�ستوفر لأفراد العائلة فر�سة امل�ساركة يف جمموعة متنوعة من 
موؤ�سر  تعزيز  اإط��ار  يف  العائلية،  والأن�سطة  املمتعة  الفعاليات 
جودة احلياة ومنط احلياة ال�سحية والرفاهية لأفراد جمتمع 

اأبوظبي.
كم،   10" املتنوعة  املجمتعية  ب�سباقاته  احل���دث  ي�ستقبل  و 
الذين  املجتمع  فئات  عموم  من  كم" امل�ساركن   2:5 كم،   5
م��ن جميع م�ستويات  �سنة   70 اإىل   6 م��ن  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
اللياقة البدنية، ويهدف اإىل تعزيز اأ�سلوب احلياة الن�سط ورفع 

م�ستوى اللياقة البدنية يف جمتمع اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام: 

بطولة  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  اجل��م��ع��ة  غ���دا  تنطلق 
الإمارات للموتو�سريف على كا�سر الأمواج يف العا�سمة اأبوظبي، 
حتت رعاية ال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س 
و�سط  وذلك  البحرية،  للريا�سات  اأبوظبي  نادي  اإدارة  جمل�س 

م�ساركة كبرية وح�سور عاملي متوقع.
و �سجل يف حتدي املوتو�سريف على مدار الأيام املا�سية قرابة 
20 مت�سابقا من الإمارات، والكويت، وم�سر، وفل�سطن، وكندا، 
و�سكل غالبية  والفلبن  والربازيل،  اإفريقيا،  وبلغاريا، وجنوب 
املناف�سة  ه��ذه  يف  الإم���ارات  يف  املقيمن  من  ح�سورا  امل�ساركن 
ذات �سيت  ريا�سة  بقوة كي تكون  ت�سق طريقها  التي  احلديثة 

كبري يف اأو�ساط ال�سباب.
 2019 الإم���ارات يف  البطولة يف  لهذه  الأول  ك��ان احل�سور  و 

اإح��دى جولت  اأبوظبي للمرة الأوىل  اإم��ارة  ا�ست�سافت  اأن  بعد 
بطولة العامل للموتو�سريف، واأ�سبحت هذه الريا�سة اأ�سا�سية 
لحقا �سمن اأجندة النادي بالتعاون مع بقية الأندية البحرية، 
الريا�سة  وحمبي  املت�سابقن  لدى  مثالية  اأج��واء  لها  و�سنعت 
امل�ستوى  على  لتت�ساعف  امل�ساركة  خ��ارط��ة  وات�سعت  البحرية 
الفرتة  يف  اأك��رث  امل�ساركة  ن�سبة  تزيد  اأن  املنتظر  وم��ن  املحلي 

املقبلة ل �سيما واأن هذه الريا�سة تلقى رواجا واإقبال كبريا.
اخلمي�س  اليوم  �سباح  البطولة  فعاليات  تبداأ  اأن  املقرر  من  و 
تفا�سيل  ل�سرح  للمت�سابقن  الإلزامي  التنويري  الجتماع  مع 
م�سار ال�سباق ونقاطه املختلفة، ثم فرتة التجارب احلرة لحقا 
لفئات ال�سباق ثم نتحول اإىل غد اجلمعة حيث بدء الت�سفيات 
وحتى  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  اعتبارا  فئة  بكل  اخلا�سة 
وتنق�سم  خمتلفة،  وت�سفيات  م��راح��ل  وع��ل��ى  ع�����س��را  ال��راب��ع��ة 

املناف�سة اإىل فئتن هي فئة املبتدئن وفئة املحرتفن.

العا�سمة  كا�سر  على  بال�سباق  اخلا�سة  امل�سار  مناف�سات  وتقام 
حيث مت و�سع بوابات الدخول واخلروج ب�سكل يتلءم وقدرات 
لوح املوتو�سريف واملت�سابق، وتختلف قوانن تلك امل�سابقة عن 
ال�سباقات العادية حيث اأن فئة املوتو�سريف هي الفئة الوحيدة 
بلم�س  للمت�سابقن  فيها  ي�سمح  التي  البحرية  ال�سباقات  يف 
البوابات الهوائية بدون اأي عقوبة ، حيث اأن ال�سماح بذلك ياأتي 

لكي يزيد من اإثارة وقوة ال�سباق.
يذكر اأن ال�سرعة الق�سوى للوح املوتو�سريف ت�سل اإىل 65 كيلو 
ح�سورا  الإماراتيون  املت�سابقون  �سجل  وقد   ، ال�ساعة  يف  مرتا 
قويا يف هذه الريا�سة حيث ظهر املت�سابق عبيد حممد الهاملي 
للمرة الأوىل يف بداية مو�سم 2020 ولحقا �سجل كل من علي 
الرميثي ورا�سد املهريي ح�سورا لفتا يف بطولت املوتو�سريف، 
امل�ستقبل  اأك��رث يف  تتاألق  الأ�سماء  ن�ساهد هذه  اأن  املنتظر  ومن 

وت�سجل ح�سورا اأكرب يف التحديات العاملية لهذه الريا�سة.

•• ال�شارقة -وام:

اأكد نادي احلمرية الريا�سي اكتمال ا�ستعداداته وجتهيزاته كافة لتنظيم 
ال�ساطئي  للتجديف  البطولة اخلليجية  الأوىل من  الن�سخة  وا�ست�سافة 
�ساطئ  على  ي��وم��ن  وت�ستمر  اجل���اري  نوفمرب   19 يف  �ستنطلق  وال��ت��ي 
احلمرية .. كما اأكد ت�سارع الأعمال لتنظيم البطولة العربية للتجديف 
�ساطئ  على  اأي���ام   3 ت�ستمر  وال��ت��ي  اجل���اري  نوفمرب   25 ي��وم  ال�ساطئي 

احلمرية .
جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده النادي اأم�س الأول يف مقره 
حيث مت التاأكيد على اأهمية احلدثن لدولة الإم��ارات ولإم��ارة ال�سارقة 
كل  على  النجاح  �سمانات  لتوفري  ال�سركاء  كافة  م��ع  امل�سرتك  والعمل 

ال�سعد .
وقال �سعادة عبدامللك جاين نائب رئي�س جمل�س ال�سارقة الريا�سي رئي�س 
برعاية  نفخر  ال�سحفي  املوؤمتر  خ��لل  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم للبطولتن 
كافة  اأن  مو�سحا   .. لهما  كبرية  واأه��م��ي��ة  ومكانة  لفتا  دعما  ي�سكل  م��ا 
الرتتيبات مت النتهاء منها والتح�سري لها بالتن�سيق بن احتاد الإمارات 

للإرتقاء  والعربية  اخلليجية  والإحت���ادات  احلديث  والتجديف  لل�سراع 
متتع  ظ��ل  يف  اللوج�ستية  الإم��ك��ان��ات  كافة  وت��وف��ري  التنظيمية  بالكفاءة 
�ساطئ احلمرية يف اإمارة ال�سارقة مبقومات مميزة متنح البطولة جناحا 
كبريا مع ا�ستقبال 15 منتخبا للم�ساركة يف اأحداث البطولة العربية و 6 

منتخبات للبطولة اخلليجية من الرجال وال�سيدات وكافة الفئات .
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  جمعة  ���س��ع��ادة  اأ���س��ار  ب���دوره 
وامل�سرف  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب  الريا�سي  الثقايف  احلمرية 
على البطولتن اإىل اأن تنظيم وا�ست�سافة احلدثن ياأتي تتويجا مل�سرية 
بالريا�سات  الإهتمام  الزمن يف  اأكرث من عقد من  النادي طوال  قطعها 
املائية وتاأهيل اللعبن الذين ي�سكلون اأع�ساء املنتخب الوطني وميثلون 
من�سمن  اللعبن  اأن  مو�سحا   .. اخلارجية  امل�ساركات  كافة  يف  الدولة 

حاليا ملع�سكر داخلي للإعداد للم�ساركة يف البطولتن .
من ناحيته اأكد عارف الهنجري رئي�س احتاد الإمارات لل�سراع والتجديف 
احلديث اأهمية البطولتن وما حتظيان به من م�ساركة لفتة هي الأكرب 
للم�ساركة  لعبيها  ت��اأه��ي��ل  على  ال���دول  ت�سابق  ظ��ل  يف  وع��رب��ي��ا  خليجيا 
املماثلة  الإحت���ادات  مع  متوا�سل  التن�سيق  اأن  مو�سحا   .. مناف�ساتها  يف 

اخلليجية والعربية لتقدمي ن�سخة مميزة من حيث املكانة والتنظيم .

عرب خالد را�سد مدير فريق �سيتي 
ال�ساعد حديثا لدوري الأوىل عن 
ث��ق��ت��ه يف حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج اأف�����س��ل يف 
الأوىل  دوري  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة 
الأخري  قبل  املركز  اأن��ه يحتل  رغم 

يف بطولة الدوري بر�سيد نقطة.
 وقال را�سد : لميكن مقارنة فريق 

�سيتي بفرق متمر�سة ومتلك خربة 
كبرية وتاأ�س�ست قبل ع�سرات ال�سنن 
، فريقنا �سعد لدوري الأوىل وهو 
لميلك خربة كافية ومن البديهي 
ليتعود  وق��ت  اإىل  بحاجة  يكون  اأن 
على البطولة اجلديدة خا�سة واأن 
نظام دوري الأوىل يختلف كليا عن 

ال�سهل  م��ن  لي�س   ، ال��ث��ان��ي��ة  دوري 
ب��ه��ذه اخل���ربة يف  ف��رق��ا  تناف�س  اأن 
ن�سعى  ذل��ك  م��ع  ول��ك��ن  مو�سم  اول 
جيد  ب�����س��ك��ل  ن��ف�����س��ن��ا  ت���ق���دمي  اىل 
، الم����ر يتطلب  ال��ف��رق  وجم�����اراة 
ل�سنا يف عجلة من  نحن  و  ال�سرب 
امرنا فالتوجه احلايل لبناء فريق 

هادئة  ن��ار  على  يقولون  كما  جيد 
، لت���وج���د ع��ج��ل��ة ول���س��غ��وط ويف 
الخري اللعبون لي�سوا مطالبن 

بال�سعود ول باملركز الول .
بقيادة  ال���ن���ادي  اإدارة   : واأ�����س����اف 
���س��ل��ط��ان ح����ارب ت��ق��وم ب��ع��م��ل كبري 
ومعنويا  م���ادي���ا  ال��ف��ري��ق  وت���دع���م 

وهي لديها م�سروع ريا�سي طموح 
املوؤ�س�سي  ب��ال��ع��م��ل  ت���وؤم���ن  ل��ك��ن��ه��ا 
خطوة خطوة و النتائج اىل حققها 
على  العمل  عن  تثنينا  لن  الفريق 
جتويد اأدائنا وال�ستمرار باحلما�س 
والهدف  اخلطة  ا�ستكمال  يف  ذات��ه 
املر�سوم وبالن�سبة للعبن فلدينا 

فيهم ثقة كبرية ونوؤمن بقدراتهم 
ومع  الأف�سل  ميلكون  اأنهم  ون��رى 
املباريات  خ���و����س  يف  ال����س���ت���م���رار 
الرتاكمية  اخل�������ربات  وام����ت����لك 

�ستتح�سن النتائج دون �سك.
حد  يف  ال��ف��ري��ق  م�ساركة  اأن  وذك���ر 
وفر�سة  كبريا  مك�سبا  تعترب  ذاتها 

واملقيمن  امل���واط���ن���ن  ل���لع���ب���ن 
دوري  ع����رب  ه���واي���ت���ه���م  مل���م���ار����س���ة 
ال�سي  ت��ن��اف�����س��ي��ة  وب��ط��ول��ة  م��ن��ظ��م 
اأكرث   وي��ط��وره��م  ي�سقلهم  ال����ذي 
وامل�������س���ارك���ة م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر تعد 
الأوىل  دوري  اإجن�����اح  يف  اإ���س��ه��ام��ا 
وزي���ادة الزخم والإث����ارة  جلهة  اأن 

زي���ادة ع��دد ال��ف��رق ت��ط��ور امل�ستوى 
وترثي املناف�سة.

»احلمرية الريا�سي« يوؤكد جاهزيته ل�ست�سافة البطولتني اخلليجية والعربية للتجديف ال�ساطئي

جتديد �لثقة باجلهاز �لفني و�لالعبني

خالد را�سد :�سيتي يبني فريقا وي�سعى لتحقيق نتائج جيدة

»ال�سارقة الريا�سي« واإنرتميالن 
الإيطايل يبحثان التعاون 

نخبة عدائي العامل يوؤكدون م�ساركتهم 
يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي

بطولة الإمارات للموتو�سريف تنطلق اجلمعة 
على كا�سر الأمواج يف اأبوظبي

•• ال�شارقة-وام: 

اأقيمت يف اإطار فعاليات معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب مرا�سم توقيع كتاب 
الريا�سة الباراملبية يف منطقة غرب اآ�سيا" ملوؤلفه الدكتور عبد الرزاق  "واقع 
اأحمد بني ر�سيد رئي�س جمل�س اإدارة نادي خورفكان للمعاقن، ع�سو جمل�س 
اإدارة اللجنة الباراملبية الإماراتية. ح�سر مرا�سم التوقيع لفيف من قيادات 
الريا�سة بالدولة على راأ�سهم �سعادة خالد عي�سى املدفع الأمن العام امل�ساعد 
للهيئة العامة للريا�سة، والذي اأعرب عن �سعادته بهذا الإ�سدار موؤكدا الدور 

الكبري الذي �سي�ساهم فيه للنهو�س باحلركة الباراملبية يف املنطقة.
و اأ�ساد املدفع بالدور الكبري للقياده الر�سيدة يف دعم احلركة الباراملبية الذي 
ال��دول الكربى يف جمال  الإم���ارات مل�ساف  الف�سل يف و�سول دول��ة  ك��ان له 
ريا�سات اأ�سحاب الهمم وثمن دور اللجنة الباراملبية الوطنية الإماراتية يف 

الرتقاء بالريا�سة والريا�سين يف خمتلف الألعاب.
الكتاب  الرئي�سية يف  ر�سيد:" املحاور  بني  اأحمد  ال��رزاق  الدكتور عبد  وقال 

تتناول التحديات التي تواجه دول منطقة غرب اآ�سيا فيما يخ�س الريا�سة 
الباراملبية و يفيد م�سمونه كل مهتم باأ�سحاب الهمم ب�سفة عامة، والريا�سة 
يناق�س  ال��ذي  اآ�سيا  غ��رب  نوعه يف منطقة  الأول من  ويعترب  ب�سفة خا�سة 
الهمم  اأ�سحاب  من  اأبناءنا  يفيد  اأن  واأمتنى  الباراملبية..  الريا�سة  جمالت 
ب�سفة خا�سة والريا�سين ب�سفة عامة على �سعيد اجلوانب الفنية يف ظل 
اآ�سيا هذه  الظروف ال�سعبة و التحديات الكبرية التي تواجه منطقة غرب 
املنطقة و ي�سع الكتاب يف الوقت نف�سه احللول والتو�سيات الفنية ملواجهة 
امل�ستقبلية  املنطقة. وعن اخلطط  الريا�سة يف تلك  التي تواجه  ال�سعوبات 
ملنطقة غرب اآ�سيا قال بني ر�سيد: "بالطبع تعر�س الكتاب لهذه النقطة يف 
ظل انعقاد اجلمعية العمومية للجنة الباراملبية ملنطقة غرب اآ�سيا بدورتها 
خللها  �ستجرى  والتي  ال��ق��ادم،  فرباير  �سهر  خ��لل  البحرين  يف  ال�ساد�سة 

اجتماع متهيدي  يكون هناك  و�سوف  الباراملبية،  اآ�سيا  انتخابات جلنة غرب 
�سيتم  كما  البحرين..  يف  املقبل  دي�سمرب  من  الأول  يف  العمومية  للجمعية 
تقدمت  والتي  الباراملبية  اآ�سيا  غرب  لبطولة  املنظمة  الدولة  عن  الإع��لن 
ل�ست�سافتها حتى الآن 3 دول وناأمل اأن تكون دولة الإمارات هي امل�ست�سيفة 
م�ستوى  على  الكتاب  ت��وزي��ع  خطة  ع��ن  و  الكبري".  الإقليمي  احل��دث  لهذا 
دولة الإمارات اأكد بني ر�سيد اأنه �سيتم توزيع الكتاب على الأندية الريا�سية 
تتعامل  التي  اإىل جميع اجلهات  اإ�سافة  اأوغريهم  الهمم  كانت لذوي  �سواء 
اأنه  ال��رزاق بني ر�سيد  اأ�سحاب الهمم. واأو�سح �سعادة الدكتور عبد  مع فئة 
يهدي اإ�سداره اجلديد اإىل القيادة الر�سيدة التي تدعم اأ�سحاب الهمم، ول 
تدخر جهدا يف �سبيل رعايتهم ب�سكل كامل، وتوفري البيئة املثالية لإدماجهم 
اإدارين  من  الإماراتية  الباراملبية  اللجنة  منت�سبي  جميع  واإىل  املجتمع،  يف 

للإحتاد  ال��ع��ام  الأم���ن  ال��دك��ت��ور م�سباح جعفر  واأع���رب  ولع��ب��ن.  وفنين 
اأنه  موؤكدا  الغني،  الإ���س��دار  بهذا  �سعادته  عن  اآ�سيا  غ��رب  ملنطقة  الباراملبي 
ميثل اإ�سافة ملكتبة اللجان الباراملبية الوطنية ملنطقة غرب اآ�سيا التي حتتاج 
اأ�ساد  و  الباراملبية..  الريا�سية  الإدارة  اأ�سلوب  عن  موثقة  ملعلومات  بالطبع 
مبحتويات الكتاب الذي تربز اأهميته يف تعر�سه للريا�سة الباراملبية وكيفية 
اإدارتها واأ�سلوب العمل مع اللجان الباراملبية الوطنية. وعن التحديات التي 
اإن  قال جعفر  الباراملبية  بالريا�سات  يتعلق  فيما  اآ�سيا  تواجه منطقة غرب 
هناك ظروفا ا�ستثنائية متر بها عدة دول وهي بحاجة ملن يعمل معها يدا بيد 
لدعم م�ساركتها يف األعاب غرب اآ�سيا الباراملبية على غرار دورة طوكيو الأخرية 
التي توفر فيها ن�ساب كامل من اثنتي ع�سرة دولة م�ساركة .. واأ�ساف اإنه من 
خلل �سندوق ت�سامن دول غرب اآ�سيا �سيتم دعم الدول للم�ساركة يف دورة 
األعاب غرب اآ�سيا الباراملبية بغ�س النظر عن اأعداد اللعبن امل�ساركن لأن 
12 دولة و  الأهم امل�ساركة والنخراط يف اأن�سطة الحتاد و اأن يكون هناك 

12 علما مرتفعا بحفل الفتتاح".

عبد الرزاق بني ر�سيد يوقع موؤلفه »واقع الريا�سة الباراملبية يف غرب اآ�سيا«  مبعر�س ال�سارقة للكتاب
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الفجر الريا�ضي

من  الأخ��رية  الن�سخة  و�سيف  اإ�سبانيا  منتخب  على  يتعنرّ 
اليونان  اأر���س  من  بالفوز  يعود  اأن  الأوروب��ي��ة  الأمم  دوري 
اليوم اخلمي�س لكي ياأمل بانتزاع البطاقة املوؤهلة مبا�سرة 

2022 عن املجموعة الثانية  اإىل مونديال قطر 
التي تت�سدرها ال�سويد بفارق نقطتن، علًما اأن 

الخرية حتل على جورجيا املغمورة يف اجلولة 
ما قبل الخرية من الت�سفيات القارية.

نهائيات  ب��ل��وغ  يف  منتخبان  جن��ح  الآن  وح��ت��ى 
21 ت�سرين  كاأ�س العامل املقررة يف قطر من 
الأول- ك���ان���ون   18 اىل  ال���ث���اين/ن���وف���م���رب 

دي�سمرب 2022 هما اأملانيا والدمنارك.
نقطة(   13( الإ���س��ب��اين  املنتخبان  جن��ح  واإذا 

وال�سويدي املت�سدر )15 نقطة( باخلروج 
املواجهة  ���س��ت��ك��ون  ف���ائ���زي���ن، 

احل���ا����س���م���ة ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
اجلولة  يف  اإ�سبيلية 

من  الخ��������������رية 
يف  الت�سفيات 

ت�سرين   14
ال������ث������اين/

ا حل�سم البطاقة  نوفمرب حيث يتعن على اإ�سبانيا الفوز اأي�سً
املبا�سرة ل�ساحلها.

حال  يف  ال�سويد  تاأهل  يعني  اإ�سبانيا  فوز  غري  نتيجة  اأي 
"ل روخا"  واك��ت��ف��اء  ف��وزه��ا على ج��ورج��ي��ا 

بخو�س امللحق.
ا  عرو�سً الإ���س��ب��اين  املنتخب  وح��ق��ق 
رائعة يف دوري المم الوروبية حيث 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اإي��ط��ال��ي��ا ب��ط��ل��ة اوروب����ا 
ن�سف  يف  امل��ا���س��ي  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
ب�سعوبة  ي�سقط  ان  ق��ب��ل  ال��ن��ه��ائ��ي، 
1-2 يف  ال��ف��رن�����س��ي  ن���ظ���ريه  اأم������ام 

النهائي بعد ان تقدم عليه.
لوي�س  روخا"  "ل  م����درب  وي��ع��ت��م��د 
اأن����ري����ك����ه ع���ل���ى م����زي����ج م�����ن اخل�����ربة 
املتمثلة مبدافع بر�سلونة جريارد 
الفريق  يف  وزم��ي��ل��ه  ب��ي��ك��ه 
ال����ك����ات����ال����وين لع����ب 
�سريجيو  ال��و���س��ط 
ب����و�����س����ك����ي����ت���������س، 
ب��الإ���س��اف��ة اىل 
ال�سبان  بع�س 
ال�������واع�������دي�������ن 
ثلثي  اأم���ث���ال 
ا  بر�سلونة اأي�سً
ب������دري وغ����ايف 
فاتي.  واأن�����س��و 
الأخري  اأن  اإل 
عن  ���س��ي��غ��ي��ب 
امل����واج����ه����ت����ن 
الخ�������ريت�������ن 
تعر�سه  ب���ع���د 
لإ�����������س����������اب����������ة 
م��������ب��������اراة  يف 
ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة 
الأ�سبوع  نهاية 
اأن  املتوقع  م��ن 
ب��ع��ده ل��ف��رتة عن 

امللعب.

مان�س�سرت  بقيادة جنم  الربتغايل  املنتخب  يريد  املقابل،  يف 
على  ه��داف  اأف�سل  رونالدو  كري�ستيانو  الإنكليزي  يونايتد 
ال�سعيد الدويل، العودة على القل بنقطة من دبلن عندما 

يواجه جمهورية اإيرلندا.
ال�سهر  اآخ��ر ظهور دويل له  وك��ان رونالدو �سجل ثلثية يف 
املا�سي عندما دك منتخب بلده �سباك لوك�سمبورغ ب�سدا�سية 
نظيفة لريفع خللها ر�سيده القيا�سي املطلق من الأهداف 
علًما   ،182 الرقم  الدولية  مباراته  115 يف  اإىل  الدولية 
اأنه اللعب الأوروبي الكرث م�ساركة على �سعيد املنتخبات 

الوطنية.
ويتخلف املنتخب الربتغايل بفارق نقطة واحدة عن نظريه 
ال�سربي مت�سدر املجموعة الغائب عن هذه اجلولة والذي 
تتبقى له مباراة واحدة �سيخو�سها �سد الربتغال بالذات يف 

اجلولة الخرية يف ل�سبونة.
اإيرلندا،  ال��ت��ع��ادل ���س��د  اأو  ال��ف��وز  ل��ل��ربت��غ��ال  ر  ُق����درّ ويف ح���ال 
اأر�سها  على  املرتقبة  امل��ب��اراة  يف  فقط  التعادل  اىل  �ستحتاج 
الأهداف  لفارق  نظًرا  املبا�سر  التاأهل  ل�سمان  �سربيا  �سد 

الذي ي�سب مل�سلحة ال�سيلي�ساو )12+ مقابل 8+(.
نقطة(   17( ال��ث��اين  امل��رك��ز  �ساحبة  ك��روات��ي��ا  على  ويتعن 
الثلث  امل��ب��اراة  بنقاط  ال��ع��ودة  الثامنة  املجموعة  يف  اأي�سا 
تلعب  ح��ن  يف  املتوا�سعة  مالطا  على  �سيفة  حت��ل  عندما 

رو�سيا املت�سدرة )19( مع قرب�س ال�سعيفة.
عندما  املجموعة  ه��ذه  يف  الم���ور  �ستح�سم  الرج���ح  وع��ل��ى 

ت�ست�سيف كرواتيا نظريتها رو�سيا يف اجلولة الخرية.
 2018 وكانت كرواتيا و�سيفة ن�سخة مونديال رو�سيا عام 
بلغت الدور الثاين من كاأ�س اأوروب��ا الخرية قبل ان تخ�سر 

اأمام اإ�سبانيا 3-5 بعد التمديد يف مباراة مثرية.
ل ك��روات��ي��ا ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن خم�����س��رم��ي��ه��ا وعلى  وت���ع���ورّ
ريال  األ��ع��اب  �سانع  مودريت�س  لوكا  ال��رم��ز  قائدها  راأ���س��ه��م 
ماتيو  النكليزي  ت�سل�سي  و�سط  ولع��ب  الإ���س��ب��اين  م��دري��د 

كوفات�سيت�س واإيفان برييت�سيت�س جناح اإنرت اليطايل.
م��ب��ا���س��رة اىل  ال��ت��اأه��ل  اأمل��ان��ي��ا  اأن �سمنت  وب��ع��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
بطاقة  لن��ت��زاع  حممومة  املناف�سة  ت��ب��دو  ق��ط��ر،  م��ون��دي��ال 
امل��ل��ح��ق يف امل��ج��م��وع��ة ال��ع��ا���س��رة ب��ن ث��لث��ة م��ن��ت��خ��ب��ات هي 
رومانيا )13 نقطة( ومقدونيا ال�سمالية واأرمينيا "كلهما 

مع 12 نقطة".
ويف هذه اجلولة تلتقي رومانيا مع �سيفتها اي�سلندا واأرمينيا 

على اأر�سها مع مقدونيا ال�سمالية.

•• اأبوظبي –الفجر:

زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  برعاية 
احل��اك��م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل 
الظفرة يقام رايل اأبوظبي ال�سحراوي 
يف ن�سخته الثلثن خلل الفرتة من 

5 – 11 نوفمرب احلايل.
مراحل  خم�س  م��ن  اأرب���ع  انتهاء  وم��ع 
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  ي�ستعد 
الثلثن  ال�سنوية  ن�سخته  ل�ستكمال 
عاملي  بطل  عن  ت�سفر  كبرية  بخامتة 

جديد.
و���س��ج��ل ن��ا���س��ر ال��ع��ط��ي��ة اأ����س���رع وقت 
البالغ  اأب���وظ���ب���ي  ط����ريان  م��رح��ل��ة  يف 
الرابع  ول��ل��ي��وم  ك��م   251 م�سافتها 
على التوايل مع ملحه ماتيو بوميل 
ليو�سع  ه��اي��ل��وك�����س،  ت��وي��وت��ا  ب�����س��ي��ارة 
بينه وبن  الإج��م��ايل  الزمني  ال��ف��ارق 
الفاريز  لو�سيو  الأرج��ن��ت��ن  ال�����س��ائ��ق 
وم��لح��ه الإ���س��ب��اين ارم��ان��د مونليون 
 23 ب�����س��ي��ارة ت��وي��وت��ا ه��اي��ل��وك�����س اإىل 

دقيقة و48 ثانية.
النهائية  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ف��وز  و�سيكون 
ال�سائقن  ل��ق��ب  ال��ع��ط��ي��ة  مل��ن��ح  ك��اف��ي��اً 
الأخري على الإطلق يف بطولة كاأ�س 
العامل للراليات ال�سحراوية الطويلة، 
رايل  "ورلد  اإىل بطولة  ترقيتها  قبل 

ريد" يف العام املقبل.
تكرار  جتنب  العطية  على  يجب  لكن 
عام  يف  الأخ�������ري  ال����ي����وم  يف  خ����روج����ه 
مفتوحاً  ال���ب���اب  ت����رك  اأو   ،2017
األفاريز،  اأم��ث��ال  اللقب  على  ملناف�سيه 
وال�����س��ع��ودي ي��زي��د ال��راج��ح��ي �ساحب 
امل����رك����ز ال����راب����ع ال������ذي ي��ت��خ��ل��ف عن 
17 دق��ي��ق��ة مع  ب�����س��اع��ة و  ال��ق��ط��ري 
تويوتا  ب�سيارة  اأور  الربيطاين مايكل 

هيلوك�س اأوفردرايف.
ولحق �سوء الطالع ال�سائق البولندي 
ياكوب برزيغون�سكي وم�ساعده الأملاين 

ت��ي��م��و ج��وت�����س��ال��ك، ال���ل���ذان اح��ت��ل يف 
املركز الثاين م�ساء اأم�س ب�سيارة ميني 
ب��اغ��ي، لتتل�سى  ج���ون ك��وب��ر ورك�����س 
من�سة  ع���ل���ى  ال�����وق�����وف  يف  اآم����ال����ه����م 
التتويج ب�سبب الأعطال امليكانيكية يف 

كثبان الظفرة واحتل املركز 12.
الفوز  يف  الإم���ارات  تطلعات  وارتفعت 
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  يف  بلقب 
الأهلي  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د  ح��ق��ق  ان  ب��ع��د 
الكواد  دراج���ات  فئة  يف  ك��ب��رياً  تقدماً 
مانويل  للأرجنتيني  ك��ارث��ي  ي���وم  يف 
اإماراتي  مت�سابق  و���س��ع��د  اأن���دوج���ار. 
املركز  اإىل  البلو�سي  اآخر وهو �سلطان 

ال�سابع يف فئة دراجات رال جي بي.
وقال حممد بن �سليم، رئي�س منظمة 
الإمارات لريا�سة ال�سيارات والدراجات 
النارية، ونائب رئي�س الحتاد الدويل 
يوماً  ك��ان  "لقد  للريا�سة  لل�سيارات 
الذي  ال��ن��وع  م��ث��رياً  للهتمام، وم��ن 
كافاأ  باعتباره  �سمعته  ال���رايل  اأع��ط��ى 
ع���رو����س امل��ت�����س��اب��ق��ن ال���ك���ب���رية، رغم 

�سعوبته البالغة يف بع�س الأحيان". 
ياكوب  ال���ب���ول���ن���دي  �����س����ارع  وب��ي��ن��م��ا 
برزيغون�سكي حتى النهاية بعد خ�سارة 
املرحلة  العطية  اأكمل  للوقت،  كبرية 
باأن نحتل  للغاية  �سعداء  "نحن  وقال 
ال�سدارة. غدا يوم اآخر، واإذا متكنا من 
من  �سيكون  الأخ���رية  باملرحلة  ال��ف��وز 
اإ�سافية  نقطة  على  احل�سول  اجليد 
نتعلم  اإننا  البطولة.  �سي�ساعد يف  مما 
اأم��ر جيد  ، وهو  �سيئاً جديداً  كل يوم 

يل وملاثيو وللم�ستقبل".
لو�سيو  الرجنتيني  ال�سائق  وان��ت��ق��ل 

ال���ث���اين وق����ال:  امل���رك���ز  األ���ف���اري���ز اإىل 
لدينا  وك��ان  �سعباً  كان  الأول  "اجلزء 
بع�س م�ساكل امللحة. ثم يف الع�سرين 
ك��م الأخ����رية ف��ق��دن��ا بع�س ال��ه��واء يف 
اإطاراتنا اخللفية مما اأدى اإىل اإبطائنا 
يف  �سيئة  مرحلة  لي�ست  لكنها  قليًل. 

النهاية".
ويف نهاية اليوم حل الأمريكي اأو�سنت 
غو�ستافو  امل�ساعد  والربازيلي  جونز 
جوجلمن يف املركز اخلام�س، وت�سدر 
4 على منت �سيارة كان  جمموعة تي 
– ام مافرييك، بينما ت�سدر ال�سعودي 
الرو�سي  م�ساعده  مع  ال�سيف  �سالح 
اإي��ج��ور اأوخ��وت��ي��ك��وف جمموعة ت��ي 3 
– ام مافرييك  ك��ان  على منت �سيارة 
اأخرى. ويف هذه الأثناء وا�سل مارتن 
بروكوب وفيكتور ت�سيتكا ب�سيارة فورد 
رابتوراآر اأ�س كرو�س كاونرتي الهيمنة 

على جمموعة �سيارات 2022.
ويف امل��ق��اب��ل، مل ي��ح��ال��ف احل���ظ بطل 
النارية  ل���ل���دراج���ات  اجل���دي���د  ال���ع���امل 
مرحلة  ب��اأي��ة  بالفوز  وال��ك��ر  ماتيا�س 
من  ال��ث��لث��ن  الن�سخة  م��راح��ل  م��ن 
ال��رغ��م من  ال����رايل ح��ت��ى الآن، ع��ل��ى 
اأف�����س��ل زم����ن للمرة  ت�����س��ج��ي��ل��ه ث����اين 
الرابعة على التوايل على منت دراجته 
ع �سدارته  اإىل 3  كيه تي اأم اإل اأنه و�سرّ
دقائق و 49.6 ثانية على الأ�سرتايل 

دانيال �ساندرز بدراجة جاز جاز.
الرابع:  اليوم  نهاية  يف  والكر  وق��ال 
رائعة للغاية. والتقيت  املرحلة  "كانت 
ب��دان��ي��ال ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل 100 كم 
و�سغطنا  �سويا  وقدنا  املرحلة،  داخ��ل 

الأ�سرع  اأك��ون  األ  اآم��ل  دراجتينا.  على 
اأفتتح امل�سار غداً يف  اأن  اأري��د  لأنني ل 
اأبذل  اأن  هي  ا�سرتاتيجيتي  الطليعة. 

ق�سارى جهدي ".
فان  اأدري���ان  الفرن�سي  ال���دراج  وتغلب 
بيفرين على الدراج النم�ساوي بفارق 
اأبو  ثانية ليفوز مبرحلة طريان   54
ظبي وم�سافتها 251،98 كم، وترك 
والكر خلفة بفارق 4 دقائق و 45.8 

ثانية.
ال�سجاعة  ل��دي��ه  دراج  اأي  ك���ان  واإذا 
اللزمة  امل��خ��اط��ر  ل��ت��ح��م��ل  ال��ك��اف��ي��ة 
اليوم  ال���ف���ج���وة يف  ه����ذه  م��ث��ل  ل��غ��ل��ق 
اأن يكون جنم ياماها  الأخ��ري، فيجب 
ادري�������ان ف����ان ب��ي��ف��ري��ن، ال�����ذي يقود 
دراجته مع لوحن معدنين والعديد 
من الرباغي يف كتفه وعظمة الرتقوة 
ت��ع��ر���س��ه حل����ادث يف رايل داك���ار  ب��ع��د 

العام املا�سي.
وع��اد اأدري���ان اإىل رايل داك��ار يف يناير 
ب��ع��د ال��ت��ف��ك��ري يف ال��ت��ق��اع��د، وك����ان يف 
يف  عطل  حطم  عندما  الثامن  املركز 
املحرك اأماله على بعد 150 كم فقط 

من النهاية.
مرحلة  نهاية  يف  بيفرين  ف��ان  وق���ال 
بالوقود،  ال��ت��زود  اإع���ادة  "قبل  ال��ي��وم: 
اأع��ت��ق��د اأن��ن��ي ك��ن��ت ���س��ري��ع��اً ح��ق��اً على 
بثقة.  اأتقدم  كنت  ذل��ك  وبعد  الرمال 
يكن  ومل  طويلة  امل�����س��ارات  كانت  لقد 
ال���ف���ر����س ل�سد  ال���ك���ث���ري م����ن  ه���ن���اك 
�سعوري  لأن  �سعيد  لكنني  ال��ف��ج��وة. 
امل�ستوى  اإىل  ع��اد  ال��دراج��ة  واأن���ا على 

الأعلى".

حقاً،  جمنونة  ريا�ستنا  "ان  واأ���س��اف 
يعرفها.  ل  ملن  �سرحها  ال�سعب  ومن 
مينحني  ب�سرعة  ال��دراج��ة  رك���وب  ان 
كبرية،  خماطرة  اإنها  كبرية.  م�ساعر 

لكنها جيدة جداً عندما تقوم بها ".
اأفريقي  زال اجل��ن��وب  م��ا  م��ن ج��ان��ب��ه 
ي���ه���ي���م���ن على  دو������س�����ريت�����ي  م����اي����ك����ل 
يت�سدر  ب��ي��ن��م��ا   ،2 رايل  جم��م��وع��ة 
ك��ات��ان��وف جمموعة  دان  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ا�س ا�س يف 3 بدراجة كيه تي اأم اإك�سا. 
التابعة  امل��روح��ي��ة  ال��ط��ائ��رات  وت��ل��ع��ب 
مرة  ح��ي��وي��اً  دوراً  اأب��وظ��ب��ي  ل��ط��ريان 
والإن��ق��اذ يف  البحث  اأخ���رى يف عملية 
ونقلت  ال�����س��ح��راوي.  اأب��وظ��ب��ي  رايل 
�سيبا�ستيان  الأمل���اين  ال���دراج  مروحية 
بوهلر اإىل م�ست�سفى مدينة زايد اأم�س 
�سقوطه  بعد  �ساقه  يف  اأ�سيب  عندما 

ب�سدة عن دراجته.
ال�سحراوي  اأب��وظ��ب��ي  رايل  وي��ح��ظ��ى 
بدعم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة 
للإمارات  امل�سلحة  وال��ق��وات  الظفرة، 
اأبوظبي  امل��ت��ح��دة، وجم��ل�����س  ال��ع��رب��ي��ة 
وحلبة  للتوزيع،  واأدن����وك  ال��ري��ا���س��ي، 
وطريان  يا�س،  وجزيرة  يا�س،  مر�سى 
اأبوظبي، والإ�سعاف الوطني، وتويوتا 
اأب��وظ��ب��ي، وبلدية  ال��ف��ط��ي��م، و���س��رط��ة 
الظفرة،  منطقة  وب��ل��دي��ة  اأب��وظ��ب��ي، 

ومياه العن، وتدوير. 

بعد  لل�سيار�ت  �لعام  �لرتتيب 
طري�ن  مرحلة  �لثالثة  �ملرحلة 

�أبوظبي
بوميل  ال��ع��ط��ي��ة/م��اث��ي��و  ن��ا���س��ر   1-

هايلوك�س  ت��وي��وت��ا  )ق����ط����ر/اأن����دورا( 
15:09:08.0

الفاريز/ارماند مونليون  لو�سيو   2-
)ارجنتن/ا�سبانيا( تويوتا هايلوك�س 

اوفردرايف 15:32:56.0
كروتوف/كون�ستانتن  ديني�س   3-
زي��ل��ت��وف )رو���س��ي��ا( ميني ج���ون كوبر 

ورك�س باجي 16:20:44.0   
اأور  م��اي��ك��ل  ال���راج���ح���ي/  ي��زي��د   4-
)�سعودية/بريطانيا( تويوتا هايلوك�س 

اوفردرايف    16:26:53.0
-5 اأو�سنت جونز/ جو�ستافو جوجلمن 
)الوليات املتحدة/برازيل( ( كن - اأم 

مافريك    16:37:49.0
 ( ل���وك���ا����س  ج���������وزال/  م����اري����ك   6-
– اأم مافريك  ك��ان  ار بي  بولندا( بي 

16:38:50.0
هالبرين/بريناردو  �سيبا�ستيان   7-
ج���راو )ارج��ن��ت��ن( ميني ج���ون كوبر 

ورك�س باغي  16:44:58.0
م������ريي������ام  ك��������ول��������ن/  ك�����ي�����������س   8-
ب��ول)ه��ول��ن��دا( ( ب��ي ار ب��ي ك��ان – اأم 

مافريك      16:56:48.0     

مارتون  ما�سيك  دوم��زال/  اآرون   9-
)بولندا( بي ار بي كان – اأم مافريك   

     16:59:29.0
-10 �سالح ال�سيف/ايغور اوختيكوف 
)�سعودية/رو�سيا( بي ار بي كان – اأم 

مافريك  17:06:50.0     
 

ــات  ــدر�ج ــل ــب �لـــعـــام ل ــي ــرتت �ل
�لر�بعة  �ملرحلة  بعد  �لنارية 

مرحلة طري�ن �أبوظبي
)النم�سا/  وال����ك����ر  م���ات���ي���ا����س   1-

كيه تي اأم  450  
15:05:20.4

)اأ�سرتاليا(  ����س���ان���درز  دان���ي���ي���ل   2-
جاز جاز 450  

15:09:10.0
)فرن�سا(  بيفرين  ف���ان  اأدري�����ان   3-

باماها 450  
15:10:06.2

)برتغال(  رودري��ج��ي��ز  ج��واك��ي��م   4-
هريو 450  

15:33:53.0
اأفريقيا(  )ج����ن����وب  م����ري  اآرون   5-

كيه تي اأم 450  
16:21:36.0

)بولندا(  داب��روف�����س��ك��ي  ك���ون���راد   6-
كيه تي اأم 450  

17:42:39.8
���س��ل��ط��ان ال��ب��ل��و���س��ي )الإم�������ارات(   7-

كيه تي اأم 450  
17:45:59.0

)بريطانيا(  م��اك��رباي��د  دي��ف��ي��د   8-
هو�سكفارنا 450  

18:01:50.0
)ال���ك���وي���ت(  ال�����س��ط��ي  ع����ب����داهلل   9-

كيه تي اأم 450  
19:59:56.8

)بريطانيا(  م��اب�����س  دي��ف��ي��د   10-
كيه تي اأم 450   

20:17:14.2

�أبــــوظــــبــــي  ر�يل  جـــــــــدول 
�ل�سحر�وي

امل������رح������ل������ة  نوفمرب     11
اخل���ام�������س���ة، ح��ل��ب��ة م���ر����س���ى ي���ا����س - 

كم  162.94

برعاية حمد�ن بن ز�يد ..

العطية يت�سدر املرحلة الرابعة من رايل اأبوظبي ال�سحراوي
�لنارية   �لدر�جات  فئة  يف  �سد�رته  يو�سع  • و�لكرن 

�لكو�د�س در�جات  يت�سدر  • �إمار�تي 

اإ�سبانيا حتت ال�سغط والربتغال تعّول على رونالدو 

الأرجنتن  منتخب  قائد  ���س��ارك 
طبيعية  ب�سورة  مي�سي،  ليونيل 
دون  اجل����م����اع����ي  ال�����ت�����دري�����ب  يف 
ال�����س��ع��ور ب�����اأي ���س��ك��وى م���ن اآلم 
ال���ت���ي لزمته  ال��ي�����س��رى  ال��رك��ب��ة 
خلل الأ�سابيع املا�سية، ليقرتب 
بذلك من الظهور اأمام اأوروغواي 
الت�سفيات  املقبل يف  ال�سبت  فجر 

املوؤهلة ملونديال 2022.
م�ساركة  اأي�����س��اً  ال��ت��دري��ب  و�سهد 
�سان  ب���اري�������س  ف���ري���ق  يف  زم���ي���ل���ه 
لياندرو  ال���ف���رن�������س���ي،  ج����ريم����ان 
باريدي�س، بعد اأن اأبعدته الإ�سابة 
عن  الأمامية  الع�سلة  يف  بتمزق 
)ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  م��ن��ذ  امل���لع���ب 
الآخر  هو  ليعزز  املا�سي،  الأول( 
م����ن ف���ر����س���ه يف امل�������س���ارك���ة اأم�����ام 

"ال�سيلي�ستي".
م��ن ج��ان��ب��ه، ي��ث��ق امل����درب ليونيل 
�سي�سارك  مي�سي  اأن  يف  �سكالوين 
اأم����ام اأوروغ������واي �سمن  اأ���س��ا���س��ي��اً 
عمر  م��������ن  ال�13  اجل��������ول��������ة 
اأي  يعر�س  مل  ولكنه  الت�سفيات، 
بديلة يف حالة عدم حلاقه  اأفكار 
اأن جنم  ي���ب���دو  ح��ي��ث  ب����امل����ب����اراة، 
يوفنتو�س الإيطايل، باولو ديبال، 
ب��دور مي�سي،  للقيام  الأق���رب  ه��و 
ل�سيما بتاألقه مع "البينكونريي" 

خلل الآونة الأخرية.
اآخ��ر مباراتن  ع��ن  وغ��اب مي�سي 
ل�"بي اإ�س جي" ب�سبب اآلم الركبة 
ال���ي�������س���رى ال���ت���ي لزم����ت����ه خلل 

ال�سهرين الأخريين.

"الألبي�سيلي�ستي"  و�����س����ي����زور 
نوفمرب  م��ن   12 يف  اأوروغ�������واي 
)ت�������س���ري���ن ال����ث����اين( اجل�������اري يف 
ت�سفيات  م����ن  ال�13  اجل����ول����ة 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة ملونديال 
يف  ي�����س��ت��ق��ب��ل  اأن  ق��ب��ل   ،2022

منتخب  نف�سه  ال�سهر  من  ال�16 
الربازيل.

ترتيب  ال�������ربازي�������ل  وت����ت���������س����در 
للمونديال  امل��وؤه��ل��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات 
يف  الأرج��ن��ت��ن  تليها  نقطة  ب�31 

الو�سافة ب�25 نقطة.

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : كلية ليوا للتكنولوجيا

L U BUSINESS REVIEW :طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية
بيانات الأولوية : بتاريخ :2021/11/2  املودعة بالرقم : 363589 

باإ�سم : كلية ليوا للتكنولوجيا
الإقت�سادية،  التنمية  بجانب  �سابقا(  مبارك  بنت  )فاطمة  دملا  �سارع  ب  يا�س  بني  برج   : املوطن 

 adam.albahti@ect.ac.ae : هاتف: 026266010 ، �سندوق الربيد: 41009 امييل
 �سورة �لعالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

و�سف العلمة : حريف L U وكلمتي Business Review ظاهرتن يف ال�سعار  
ال�سرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  11 نوفمرب 2021 �لعدد 13389

مي�سي ي�سارك 
ب�سورة 
طبيعية 

يف تدريب 
الأرجنتني



�سبط طبيب اأ�سنان مزيف 
حتارب م�سر خلل ال�سنوات الأخرية ظاهرة انتحال �سفة الأطباء 

من عدد من املواطنن الذين ل ميلكون رخ�سة ملزاولة املهنة.
الغربية  مبحافظة  ال�سحة  مبديرية  احلر  العلج  اإدارة  ومتكنت 
بانتحال  قيامه  بعد  امل�سهورين  الأط��ب��اء  اأح��د  �سبط  م��وؤخ��ًرا من 
على  بالك�سف  ويقوم  الكربى،  املحلة  مبدينة  اأ�سنان  طبيب  �سفة 
بها  ملحقة  غرفة  على  ��ا  اأي�����سً حتتوي  جمهزة  ع��ي��ادة  يف  املر�سى 

معمل خا�س.
ويقول وكيل وزارة ال�سحة مبحافظة الغربية عبد النا�سر حميدة 
املحافظة  القيادات يف  ة من عدد من  ت�سكيل جلنة مكربرّ "مت  اإن��ه 
يرتدد  للخدمة  مقدم  وج��ود  عن  معلومات،  وردت  اأن  بعد  وذل��ك 
ع��دم كونه  �سبهة  وت��وج��د حوله  امل��واط��ن��ن،  م��ن  ع��دد كبري  عليه 
حديثه  يف  حميدة  وت��اب��ع  املهنة".  م��زاول��ة  رخ�سة  يحمل  طبيًبا 
الإج���راءات،  تقنن  مت  اأن  "بعد  عربية":  نيوز  "�سكاي  موقع  مع 
املتهم  و�سبط  احل��ر،  العلج  اإدارة  مبعرفة  العيادة  ا�ستهداف  مت 
منتحل �سفة طبيب الأ�سنان، وعمل حم�سر اإثبات حالة بالواقعة 

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية".
اأن   واأق���ر ع��دد م��ن املر�سى ال��ذي��ن ك��ان��وا متواجدين يف ال��ع��ي��ادة، 
كاحل�سو  الطبية  الإج�����راءات  م��ن  بالعديد  ق��ام  امل��زي��ف  الطبيب 
واخللع والرتكيبات، بخلف الك�سف عليهم واإعطائهم الو�سفات 

)الرو�ستات( الطبية للعلج.

يطور عالجًا �سريعًا حلب ال�سباب 
بعد اأن �ساق ذرعاً بعلجات حب ال�سباب التي اأنفق عليها اأكرث من 
على  ي�ساعد  مده�ساً  منتجاً  اأ�سرتايل  �ساب  طور  دولر،  اآلف   10
اأ�سابيع  ال�سباب خلل  الب�سرة والتخل�س من حب  حت�سن �سحة 

قليلة.
تنظيف  على  يعمل  طبيعياً  منتجاً  ع��ام��اً(   26( بوتا  ريفر  ط��ور 
الأمعاء وي�ساعد على التخفيف من انت�سار حب ال�سباب والتهابات 

الب�سرة.
وبداأ ريفر عمله من املنزل مب�ساعدة زميلة فلد كو�سوفاك )26 
ا�سم  عليها  اأطلقا  جت��اري��ة  علمة  باإن�ساء  يقوما  اأن  قبل  ع��ام��اً(، 

"باراو".
يتاألف املنتج، من جمموعة من عبوات حتتوي على مكونات طبيعية 

قوية تدعم جهازي املناعة واله�سم وحت�سن ال�سحة العامة.
وحققت منتجات "باراو" جناًحا فورًيا عندما مت اإطلقها يف بداية 
الوباء يف مار�س 2020، وحققت مبيعات بقيمة 25000 دولر يف 
األف   350 بقيمة  اأرب��اح��اً  حتقق  اأن  قبل  الأوىل  الثلثة  الأ�سابيع 

دولر يف الأ�سهر اللحقة.
م�ساعدة  ب��دون  ممكناً  ليكون  يكن  مل  امللحوظ  النجاح  ه��ذا  لكن 
بع�س اأكرث املوؤثرين تاألقاً يف اإن�ستغرام يف اأ�سرتاليا، مما اأدى اإىل 

تلقي طلبات كثرية على املنتج.
بداأت الفكرة عندما جنح علج طبيعي يحتوي على من�سط ب�سيط 
ال�سيد بوتا  ال�سباب الذي عانى منه  لتعزيز الأمعاء، بتقليل حب 
علج  تطوير  باإمكانه  اأن��ه  اأدرك  وعندها  �سنوات.   10 من  لأك��رث 

�سريع حلب ال�سباب.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ساف اأ�سل الق�سف العنيف للقمر منذ 3.9 مليار �سنة
يف  وا�سًحا  يكن  مل  الق�سف  ه��ذا  م�سدر  لكن  �سنة،  مليار   3.9 قبل  الكويكبات  من  مكثف  لق�سف  القمر  تعر�س 

ال�سابق.
واخترب علماء الكواكب يف جامعة مون�سرت الأملانية هذه الفر�سيات با�ستخدام قيا�سات نظرية دقيقة للغاية لل�سخور 
القمرية، وتو�سلوا ل�ستنتاج اأن ق�سف القمر يعود اإىل التاأثريات امل�ستمرة للكويكبات التي خلفتها املرحلة الرئي�سية 
من تكوين الأر�س، وُن�سرت النتائج يف العدد احلايل من جملة "�ساين�س اأدفان�سي�س". و�سطح القمر مغطى بالعديد 
من احلفر التي تعود اإىل اآثار الكويكبات، وُتظهر حتديدات العمر على ال�سخور القمرية التي ت�سكلت خلل هذه 
التاأثريات تكتًل مفاجًئا يف اأعمار تبلغ حوايل 3.9 مليار �سنة قبل الوقت احلا�سر، اأو حوايل 500 مليون �سنة بعد 

.)LHB( ت�سكل القمر، واأدت هذه امللحظات اإىل نظرية الق�سف الثقيل املتاأخر للقمر اأو
لكن ما هو اأ�سل هذا الق�سف املتاأخر ومن اأين اأتت الكويكبات التي �سربت القمر؟

يناق�س العلماء احتمالن، الأول اأن هذه الأج�سام ميكن اأن متثل املواد املتبقية من املرحلة الرئي�سية لتكوين الأر�س 
التي �سربت القمر برتدد متناق�س با�ستمرار، وهناك فر�سية اأخرى مفادها اأنه منذ حوايل 3.9 مليار �سنة، اأدى 
عدم ال�ستقرار يف مدارات الكواكب الغازية العملقة اإىل زيادة حادة مفاجئة يف تاأثريات الكويكبات واملذنبات من 
 3.9 النظام ال�سم�سي اخلارجي. وفح�س علماء من مون�سرت، ال�سخور القمرية التي ت�سكلت خلل الق�سف قبل 

مليار �سنة، وحتتوي هذه ال�سخور على كريات معدنية �سغرية تتكون من مواد من الكويكبات.
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العلماء يكت�سفون ت�سونامي من موجات اجلاذبية يف الكون
اكت�سف فريق من العلماء اأكرب عدد على الإطلق من موجات اجلاذبية يف 
األغاز الكون  اأكرث  اأن ي�ساعد يف حل بع�س  الكون، وهو اكت�ساف ياأملون يف 
تعقيدا. وعندما اأحدث األربت اأين�ستاين ثورة يف فهمنا للجاذبية من خلل 
نظريته عن الن�سبية العامة يف عام 1915، قدم ظاهرة غريبة تعرف با�سم 
قوة  لي�ست  اجلاذبية  ف��اإن  الأمل���اين،  للفيزيائي  ووف��ق��ا  اجل��اذب��ي��ة.  م��وج��ات 
الكون  ن�سيج  ت�سوه  بالأحرى  ولكنها  اأك��رث،  اأو  جت��اذب متاما بن ج�سمن 
وقع  ريا�سياتها  اأن  من  الرغم  وعلى  رائ��دة،  النظرية  وكانت  )الزمكان(. 
الن�سبية  اختبار  يتمكنوا من  العلماء مل  اأن  اإل  ال��ورق،  التحقق منها على 

العامة لوجود موجات اجلاذبية حتى �ستة اأعوام م�ست.
يف   LIGO مرا�سد  با�ستخدام  العلماء  اكت�سف   ،2015 �سبتمرب   14 ويف 
الزمكان  يف  مت��وج��ات  م��رة  لأول  اإيطاليا،  يف   Virgoو املتحدة  ال��ولي��ات 

ناجمة عن اندماج اثنن من الثقوب ال�سوداء.
والثقوب ال�سوداء، التي تزن 36 و29 مرة اأكرث من ال�سم�س، على التوايل، 
ا�سطدمت ببع�سها البع�س ووقع الك�سف عن موجات ال�سدمة الناجتة عن 

ذلك بوا�سطة ليزر LIGO القوي من الأر�س.

الأمم املتحدة: جبال الوعود من اأجل املناخ تلُد فاأًرا 
يف  هام�سي  حت�سن  حتقيق  اإىل  للدول  اجل��دي��دة  املناخية  الل��ت��زام��ات  اأدت 
اإبطاء ظاهرة الحتبا�س احل��راري، وفق الأمم املتحدة  فر�س الب�سرية يف 
التي اأعربت عن اأ�سفها ودعت اإىل رفع الطموحات بحلول نهاية الدورة 26 

ملوؤمتر الأطراف ب�ساأن املناخ كوب26.
قبل موؤمتر غل�سكو للمناخ الذي بداأ يف 31 ت�سرين الأول/اأكتوبر وخلله، 
املدين  الطاولة، على  التزامات جديدة على  و�سعت حوايل ثلثن دولة 
حتقيق  التزمتا  اللتان  والهند  ال��ربازي��ل  �سيما  ول  الطويل،  اأو  الق�سري 
منها  كثرًيا  املراقبون  اعترب  تعهدات  وه��ي   .2070 ع��ام  الكربون  حيادية 

مهمة.
الثلثاء  قالت  اأن��در���س��ن  اإن��غ��ر  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  م��دي��رة  لكن 
ب�سراحة، نرى فيها اجلبل  اللتزامات اجلديدة،  اإىل هذه  ننظر  "عندما 

الذي ولد فاأراً".
ُن�سر  ال��ذي  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  ال�سنوي  املعياري  التقرير  تنباأ 
احرتار  بحدوث  الأط���راف  ملوؤمتر  والع�سرين  ال�ساد�سة  ال��دورة  ب��دء  قبيل 
2،7+ درجة مئوية مقارنًة  مبقدار  احلرارة  درجات  معه  "كارثي" ترتفع 
احلياد  وع��ود  مراعاة  مئوية مع  درج��ة   +2،2 اأو  ال�سناعة؛  قبل  ما  بع�سر 
الكربوين يف منت�سف القرن. لكن التوقعات التي مت حتديثها الثلثاء من 
غازات  انبعاثات  خف�س  اأه��داف  وتقِيرّم  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  قبل 
2030، ل تلحظ تغيرًيا  150 دول��ة يف ع��ام  الحتبا�س احل��راري حل��وايل 

حقيقًيا.

فرن�سا تعيد اإلزامية 
الكمامات يف املدار�س 
الفرن�سية   التعليم  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ثلثاء اإعادة العمل باإلزامية و�سع 
املرحلة  م��دار���س  ك��لرّ  يف  الكمامات 
البلد  اأن��ح��اء  �سائر  يف  البتدائية 
اع���ت���ب���اراً م���ن الث���ن���ن امل��ق��ب��ل، يف 
ي  تف�سرّ م��ن  اإىل احل��درّ  ق��رار يرمي 

فريو�س كورونا.
اإنرّه اعتباراً  وقالت ال��وزارة يف بيان 
كلرّ  �ستنتقل  امل��ق��ب��ل  الث���ن���ن  م���ن 
امل�ستوى  اإىل  ال���ب���لد  م��ق��اط��ع��ات 
ي  ال��ث��اين م��ن ال��ربوت��وك��ول ال�سحرّ
الكمامات  و���س��ع  ع���ودة  م��ع   )...(
املرحلة  تلمذة"  ك����لرّ  ق��ب��ل  م���ن 
البتدائية، بعدما كان هذا الإجراء 
باملقاطعات  اليوم  حترّى  حم�سوراً 
ل م�ستويات مرتفعة من  التي ت�سجرّ

العدوى بالفريو�س.
اأعلنت  الفرن�سية  احلكومة  وكانت 
العمل  ان��ت��ه��اء  اأيلول-�سبتمرب  يف 
ب���اإل���زام���ي���ة و����س���ع ال���ك���م���ام���ات يف 
م���دار����س امل��رح��ل��ة الب���ت���دائ���ي���ة يف 
م�ستويات  ��ل  ت�����س��جرّ ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
بفريو�س  ال��ع��دوى  م��ن  منخف�سة 

كورونا.
احلكومة  اأعلنت  املا�سي  والأ�سبوع 
الكمامات  و����س���ع  اإل����زام����ي����ة  اأنرّ 
البتدائية  امل��رح��ل��ة  م���دار����س  يف 
�ستنح�سر "يف املقاطعات التي عاد 
اإىل  الإ�سابة  ل  معدرّ للأ�سف  فيها 
ما فوق ال�50 اإ�سابة لكل 100 األف 
التعليم  وزارة  ق��رار  واأت��ى  ن�سمة". 
اإميانويل  ال��رئ��ي�����س  اإل���ق���اء  ب��ع��ي��د 
تناول  الأم���ة  اإىل  خطاباً  م��اك��رون 
البلد  ��ي يف  ال�����س��حرّ ال��و���س��ع  ف��ي��ه 
الإ�سابات  منحنى  ع����ودة  ظ���لرّ  يف 

بكورونا اإىل الرتفاع.

م�سربة اأ�سرار في�سبوك 
حتذر من خماطر ميتافري�س

اأعربت فران�سي�س هاوغن، املبلغة 
ع����ن خم����ال����ف����ات ف���ي�������س���ب���وك، عن 
"ميتافري�س"  تاأثري  من  خ�سيتها 
اإجبار عامل الواقع الفرتا�سي  يف 
الإف�ساح  على  الأف����راد  امل�ستقبلي 
معلوماتهم  م������ن  امل������زي������د  ع������ن 
ال�سخ�سية واإدمان موقع التوا�سل 
يف  جديدا  احتكارا  ال�سركة  ومنح 
مع  مقابلة  ويف  الإن���رتن���ت.  ع���امل 
ح�سورها  عقب  الأ�سو�سيتدبر�س، 
ع������ددا م����ن اجل���ل�������س���ات م����ع ن����واب 
ي�سعون  الذين  الأوروب���ي،  الربملان 
التوا�سل  ل�سركات  ق��واع��د  لو�سع 
رب  اإن  هاوغن  قالت  الجتماعي، 
الإعلن  اإىل  �سارع  ال�سابق  عملها 
عن ميتافري�س لأنه "اإذا مل تعجبك 
املحادثة".  تغيري  ح��اول  املحادثة، 
لدى  ي���ك���ون  اأن  "يجب  وق����ال����ت: 
في�سبوك خطة �سفافية مليتافري�س 
قبل البدء يف بناء كل هذه الأ�سياء، 
خلف  الختباء  ي�ستطيعون  لأنهم 
ارتكاب  يف  وي�����س��ت��م��رون  احل���ائ���ط، 
اأخطاء غري مق�سودة، وي�ستمرون 
الأولوية  ت��ع��ط��ي  اأ���س��ي��اء  ���س��ن��ع  يف 

لأرباحهم قبل الأمان".
الإنرتنت  من  نوع  هو  ميتافري�س 
يتم  الأق�������ل  ع���ل���ى  اأو  ال���ت���ف���اع���ل���ي، 

تقدميه يف �سورة ثلثية الأبعاد.
ال����رئ����ي���������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي م������ارك 
باأنه  ميتافري�س  و�سف  زوكربريغ 
"بيئة افرتا�سية" ميكنك الدخول 
اإليها - بدل من جمرد النظر اإليها 
على ال�سا�سة - واأعاد تركيز منوذج 
الواقع  ع��امل  على  ال�سركة  اأع��م��ال 
الفرتا�سي امل�ستقبلي، مبا يف ذلك 

اإعادة ت�سمية ال�سركة اإىل ميتا.

كورونا يهاجم
 4 اأ�سود نادرة

قال م�سوؤولون، اإن 4 اأ�سود اآ�سيوية نادرة تاأكدت 
للحياة  حممية  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ�سابتها 

الربية يف �سنغافورة.
وذكرت هيئة رعاية احليوان والطب البيطري 
اأ���س��ي��ب��ت على  اأن الأ����س���ود  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
لعاملن يف  تعر�سها  "عند  بالفريو�س  الأرج��ح 
جمموعة مانداي للحياة الربية الذين اأ�سيبوا 

بكوفيد19-".
اأفريقياً يف حديقة  واأ�سارت الهيئة اإىل اأن اأ�سداً 
منف�سل  ب�سكل  عليه  ظهرت  �سنغافورة  حيوان 
اإخ�ساعه  العط�س واخلمول، ومت  اأعرا�س مثل 
لختبار فريو�س كورونا مع ت�سعة اأ�سود اأخرى.

للحياة  م��ان��داي  جمموعة  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
للأ�سود  التام"  "ال�سفاء  ت��ت��وق��ع  اإن��ه��ا  ال��ربي��ة 
باأعرا�س  "ل ت�ساب  لأن احليوانات عادة  نظراً 

مر�سية خطرية" بعد اإ�سابتها بالفريو�س.

�سوارين للملكة ماري اأنطوانيت بـ8 ماليني دولر 
ماري  ال�سابقة  فرن�سا  ملكة  متلكهما  كانت  �سواران  بيع 
8 م��لي��ن دولر يف م����زاد لدار  ب��اأك��رث م��ن  اأن��ط��وان��ي��ت 
القطع  ع�����س��اق  اأم����ام  �ستتاح  فيما  ج��ن��ي��ف،  يف  كري�ستيز 
جموهرات  على  احل�����س��ول  حم��اول��ة  فر�سة  التاريخية 
مزاد  الأربعاء خلل  الرو�سية  الإمرباطورية  اإىل  عائدة 

لدار �سوذبيز.
وهذه اأول مرة ُيطرح فيها هذان ال�سواران العائدان اإىل 
زوجة لوي�س ال�ساد�س ع�سر واللذان ي�سمان ما جمموعه 

112 ما�سة، يف املزاد.
يف  امل��زاد  انطلق  على  دقائق  بعد خم�س  ال�سواران  وبيع 
ي��ق��رب من  م��ا  اأو  �سوي�سري  ف��رن��ك  م��لي��ن   6،2 مقابل 
 7( العمولة  احت�ساب  مع  �سوي�سري  فرنك  ملين   7،5
مليون يورو(، بينما كان اأعلى تقدير له 4 ملين فرنك 

�سوي�سري )8،3 ملين دولر(.
وقال مدير ق�سم احلليرّ لدى دار كري�ستيز راهول كاداكيا 
لوكالة فران�س بر�س "كان هناك مزايدون كرث )...( اأول 
مزايدة بلغت خم�سة ملين فرنك �سوي�سري، ما يوؤ�سر 
ال�ستحواذ على قطعة  اإىل حما�سة هواة اجلمع ملحاولة 
تاريخ حقيقية بقيت ملكا للعائلة نف�سها على مدى مئتي 

عام".
ال�ساد�س  لوي�س  مع  فرن�سا  من  الفرار  حماولتها  وقبل 
ع�����س��ر واأب���ن���ائ���ه ب��ع��د ال���ث���ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة، اأر���س��ل��ت ماري 
اإىل  نقلها  ق��ب��ل  ب��روك�����س��ل  اإىل  اأن��ط��وان��ي��ت جم��وه��رات��ه��ا 

اأقاربها يف النم�سا، موطنها الأ�سلي.

بعد ماأ�ساة هوليوود.. اقرتاح مثري من بطل الواقعة
املا�سي  ال�سهر  قتل  ال��ذي  بالدوين  األ��ي��ك  املمثل  اق��رتح 
على  يتدرب  ك��ان  �سينمائي  فيلم  ت�سوير  مديرة  عر�ساً 
م اإليه على اأن��ه غري م��وؤٍذ، اأن  اأح��د م�ساهده مب�سد�س ق��درّ
يكون عنا�سر �سرطة حا�سرين يف كل عمليات الت�سوير 

التي ت�ستخدم فيها الأ�سلحة النارية.
وراأى بالدوين يف من�سور كتبه على "تويرت" اأن "�سرطيا 
ي��دف��ع ف��ري��ق الإن��ت��اج اأج���ره يجب اأن ي��ك��ون م��وج��وداً يف 
موقع ت�سوير كل عمل �سينمائي تلفزيوين ُت�ستخَدم فيه 
التاأكد من  بغية  اأم ل،  كانت وهمية  �سواء  نارية،  اأ�سلحة 

اأنها اآمنة".
وكانت مديرة الت�سوير يف فيلم الو�سرتن "را�ست" هالينا 
هات�سينز اأ�سيبت يف 21 اأكتوبر املا�سي بعيار ناري اأطلقه 
يف  م�سهد  على  ن  يتمررّ ك��ان  فيما  م�سد�س  م��ن  بالدوين 

الفيلم.
مما  "بارد"،  اأن��ه  اف��رتا���س  على  ال�سلح  بالدوين  و�ُسلرّم 
اأنه غري م��وؤٍذ، لكنه كان يحوي  ال�سينمائية  يعني باللغة 

يف الواقع ر�سا�ساً حياً.
هانا  الت�سوير  موقع  يف  الأ�سلحة  على  امل�سرفة  واأك���دت 
غوتيرييز ريد اأنها مل تكن تعرف اأن امل�سد�س كان يحوي 
ر�سا�ساً حقيقياً، وهو اأمر حتظره نظرياً قواعد ت�سوير 

الأفلم ال�سارمة جداً. 

م�سر حتظر ا�سترياد مركبات التوك توك
قررت ال�سلطات امل�سرية، حظر ا�سترياد مركبات 
ت����وك وو����س���ع خ��ط��ة لإح�����لل مركبات  ال���ت���وك 
وال�سلمة  الأم���ن  حتقق  باأنها  و�سفتها  بديلة 

للمواطنن.
واأ�سدرت نيفن جامع، وزيرة التجارة وال�سناعة 
امل�سرية، القرار الوزاري رقم 533 ل�سنة 2021 
بوقف ا�سترياد املكونات الأ�سا�سية للمركبات ذات 
الثلث عجلت "التوك توك "، وت�سمل القاعدة 
وال�سا�سيه واملحرك، على اأن يبداأ العمل بالقرار 

من �سباح الغد.
اإطار  "ياأتي يف  ال��ق��رار  اإن ه��ذا  ال��وزي��رة  وق��ال��ت 
تنفيذ خطة الدولة الهادفة اإىل تطوير منظومة 
و�سائل النقل واإتاحة مركبات اآمنة للحفاظ على 

�سلمة املواطنن".
درا�سة  بعد  "جاء  ال��ق��رار  اأن  ج��ام��ع  واأو���س��ح��ت 
وي�ستهدف  املعنية  الأج��ه��زة  جميع  م��ن  متاأنية 

اآم��ن��ة وذلك  ن��ق��ل  ت���وك بو�سيلة  ال��ت��وك  اإح����لل 
باإحلل  اخل��ا���س��ة  الرئا�سية  ل��ل��م��ب��ادرة  تنفيذاً 
وب�سفة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة،  ب��ال��ط��اق��ة  للعمل  امل��رك��ب��ات 
خا�سة الغاز الطبيعي، حيث ت�ستهدف احلكومة 
التوك  عن  كبديل  ڤ��ان(  )ميني  �سيارات  اإت��اح��ة 

توك".
اأن  اإىل  ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة  واأ�����س����ارت وزي�����رة 
مركبات  اأو���س��اع  تقنن  اأي�ساً  ي�ستهدف  ال��ق��رار 
" التوك توك" املنت�سرة يف كافة املحافظات من 
تنطبق  التي  للمركبات  الرتاخي�س  منح  خلل 
جهات  من  املعتمدة  الفنية  ال�سرتاطات  عليها 
اآل��ي��ات متويلية  اإت��اح��ة  درا���س��ة  م��ع  الرتاخي�س، 
توك"  "التوك  م��رك��ب��ة  اإح�����لل  يف  ل��ل��راغ��ب��ن 
وذلك  الطبيعي  بالغاز  تعمل  ڤان  ميني  ب�سيارة 
حالياً  تنفيذها  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  غ����رار  ع��ل��ى 

لل�سيارات امللكي والأجرة وامليكروبا�س.

ماالال يو�سفز�ي �حلائزة على جائزة نوبل لل�سالم تقف بجانب زوجها �آ�سر يف �سورة ُن�سرت مع من�سور على مو�قع 
�لتو��سل �الجتماعي �أعلنت فيه زو�جها, يف برمنغهام , بريطانيا.   رويرتز

بيال حديد تفقد 
اأع�سابها وتنهار

اأثارت عار�سة الأزياء العاملية  بيل حديد  جدل كبريا بن�سرها �سور 
ب�سبب مواقع  النف�سية  باكية، كا�سفة عن م�ساكلها  لها ظهرت فيها 

التوا�سل الجتماعي.
"هذه كانت حياتي كل يوم لعدة  بالقول:  ال�سور  وعلرّقت بيل على 
�سخ�س  لأي  حقيقية..  لي�ست  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  �سنوات. 
يعاين، اأرجوكم تذكروا هذا. كلنا لدينا عيوب ويجب اأن نتقبلها بكل 
حب و�سدق". وكانت ن�سرت بيل حديد �سورة ل� خاي، ابنة �سقيقتها 
عرب  مالك،  زين  الأمريكي  والفنان  حديد،  جيجي  الأزي��اء  عار�سة 
مبنا�سبة  وذل��ك  الجتماعي،  التوا�سل  موقع  على  اخلا�س  ح�سابها 

عيد ميلدها الأول.


