
تعليق الرحالت القادمة من دول اإفريقيا اجلنوبية 

املتحورة اأوميكرون ت�ستنفر املزيد من دول العامل

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

بقيمة اإجمالية بلغت 10 مليارات درهم 

تنفيذا لتوجيهات خليفة بن زايد .. حممد بن زايد
 ياأمر ب�سرف حزمة املنافع ال�سكنية الثالثة لهذا العام

م�ست�سار الكاظمي: اأدلة واأفالم 
و�سور �ستك�سف عن حماولة اغتياله

•• بغداد-وكاالت

فيما ال تزال التفا�صيل عن حماولة 
العراقي  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة  اغ��ت��ي��ال 
الكتمان،  ط��ي  الكاظمي  م�صطفى 
م�صرق  ال�صيا�صي،  م�صت�صاره  اأك���د 
عبا�س، اأن لدى القوى االأمنية اأدلة 
اأنها  اإىل  الفتا  امل�صاألة،  حول  دامغة 
ذلك  يف  مب��ا  ق��ري��ب��ا  عنها  �صتك�صف 

�صور ومقاطع م�صورة.
على  ح�صابه  على  تغريدة  يف  وق��ال 
القادمة..  االأيام  ال�صبت  تويرت ليل 
احلقائق  بع�س  ع��ن  الك�صف  �صيتم 
واالأفالم وال�صور واالأدلة عن عملية 

اال�صتهداف الغادرة التي نفذها االإرهابيون �صد رئي�س وزراء جمهورية 
العراق م�صطفى الكاظمي. كما اأ�صاف لن ننتبه اإىل حماوالت الت�صليل، 

كما ناأ�صف ملن يتاأثر بها غافاًل.. فاحلقيقة ال متوت.
اأتى ذلك بعد اأن طالب زعيم التيار ال�صدري، مقتدى ال�صدر، يف وقت 
�صابق بالك�صف عن التحقيقات املتعلقة با�صتهداف منزل رئي�س احلكومة. 
اإذا مل يتم الك�صف عن  اأي�صا:  وقال يف تغريدة على ح�صابه على تويرت 

هذه التحقيقات فقد ن�صطر لك�صفها م�صتقبال.

   

جت�شيدًا لتوجيهات حممد بن را�شد
حكومة االإمارات تطلق ال�سوق االفرتا�سي لواجهات 
الربجميات لتقدمي خدمات رقمية عرب قنوات متعددة

•• دبي -وام:

اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  لتوجيهات �صاحب  جت�صيدا 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل، بتقدمي اأف�صل اخلدمات احلكومية عاملياً، اأطلقت حكومة 
دولة االإمارات »ال�صوق االفرتا�صي لواجهات الربجميات«، الذي 
احلكومية  االأنظمة  لربط   APIs الربجميات  واج��ه��ات  يوفر 
ت�صهل  موؤمتته  ب�صورة  اخلا�س  القطاع  وتطبيقات  اأنظمة  مع 
الرقمية  وابتكار احللول واخلدمات  التطبيقات  عملية تطوير 
واملطورين  املربجمني  قبل  امل�صافة من  القيمة  ذات  املرتابطة 
اخلدمات  ت�صميم  ذلك  يف  مبا  اخلا�س،  القطاع  يف  واملبتكرين 
وتب�صيط  االأع��م��ال  الأمتتة  قنواتهم  عرب  وتقدميها  احلكومية 

االإجراءات وت�صهيل حياة النا�س.               )التفا�صيل �س5(

دبي االأوىل عربيا واخلام�سة عامليا يف معيار التفاعل 
الثقايف �سمن موؤ�سر املدن العاملية القوية 2021

•• دبي-وام:

ت��ق��دم��ت اإم�����ارة دب���ي يف اإجن����از ع��امل��ي ج��دي��د يف امل��ج��ال الثقايف 
عربيا  االأول  باملركز  احتفاظها  م��ع  عامليا  اخلام�س  امل��رك��ز  اإىل 
معهد  عن  ال�صادر   2021 القوية  العاملية  امل��دن  موؤ�صر  �صمن 
اال�صرتاتيجيات احل�صرية - موؤ�ص�صة موري ميموريال اليابانية، 
وذلك يف معيار التفاعل الثقايف، الذي ير�صد اأداء املدن من حيث 
الريادة، واجلذب ال�صياحي، وعدد املن�صاآت الثقافية وتوفر و�صائل 

راحة الزائرين والقدرة على التوا�صل.   )التفا�صيل �س34(

ازدحام يف مطار جوهان�صبورج بعد تعليق العديد من الدول الرحالت القادمة من جنوب افريقيا
هذه  ع���ن  امل���ع���ل���وم���ات  اإن  ب���ي���ان  يف 
امل���ت���ح���ورة اجل����دي����دة جت��ع��ل اأك���ر 
ينتهي  ل��ن  ال��وب��اء  ه��ذا  اأن  و�صوحا 
م�صتوى  ع���ل���ى  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب������دون 
العامل، داعيا اإىل تقدمي مزيد من 

اللقاحات اإىل الدول الفقرية.
يف اأوروبا اأعلنت ال�صلطات ال�صحية 
اإ�صابة   61 عن  ال�صبت  الهولندية 
موؤكدة بكوفيد19- بني م�صافرين 
ق����دم����وا ع���ل���ى م����ن رح���ل���ت���ني من 

لها. و�صتطبق رو�صيا قرارا مماثال 
بدءا  وا�صبانيا  االأح���د  م��ن  اعتبارا 

من الثالثاء.
اإ�صابة واحدة باأوميكرون  و�صجلت 
يف هونغ كونغ واثنتان يف ا�صرائيل 
لدى �صخ�صني عائدين من مالوي 

وبوت�صوانا.
واأو���ص��ى االحت��اد االأوروب���ي بتعليق 
جميع الرحالت من جنوب اإفريقيا 
اأخرى يف املنطقة بينما  و�صت دول 
بينها  ع��رب��ي��ة  دول  ع����دة  اأع���ل���ن���ت 
حدودها  �صتغلق  اأن��ه��ا  ال�����ص��ع��ودي��ة 

اأمام امل�صافرين من املنطقة.
والتو�صيات  القرارات  هذه  واثارت 

ا�صتياء جنوب اإفريقيا.
ال�صّحة ج��و فاهال يف  وق��ال وزي��ر 
اإّن  اجلمعة  م�صاء  �صحايف  موؤمتر 
ال��ف��ع��ل غ���ري م����رّبرة.  ب��ع�����س ردود 
يبحثون عن  القادة  بع�س  واأ�صاف 

كب�س فداء حلّل م�صكلة عاملّية.
اإفريقيا  ج���ن���وب  رئ��ي�����س  وحت�����ّدث 
�صرييل رامافوزا مع رئي�س الوزراء 
جون�صون  ب���وري�������س  ال���ربي���ط���اين 
التي  ال��ت��ح��ّدي��ات  وناق�صا  اجلمعة 

تفر�صها املتحّورة اجلديدة.
ومل ي�صبق الأّي متحّورة جديدة اأن 
القلق حول  القدر من  ه��ذا  اأث���ارت 

العامل، منذ ظهور املتحّورة دلتا.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

و���ص��ط خم���اوف م��ن ان��ت�����ص��ار وا�صع 
اأعلنت  »اأوم���ي���ك���رون«،  ل��ل��م��ت��ح��ورة 
القادمة  دول عدة تعليق الرحالت 
حيث  اجلنوبية  اإفريقيا  دول  م��ن 
اجلديدة  امل���ت���ح���ورة  ه����ذه  ر����ص���دت 
تعتربها  ال��ت��ي  ك���ورون���ا  ل��ف��ريو���س 

منظمة ال�صحة العاملية مقلقة.
�صمالية  اأم����ريك����ي����ة  دول  ف���ب���ع���د 
واأوروبية وعربية، اأغلقت ا�صرتاليا 
اأمام  ال���ربازي���ل، ح���دوده���ا  وق��ب��ل��ه��ا 
ال����ق����ادم����ني م�����ن ج����ن����وب ال����ق����ارة 

االإفريقية.
وحظرت اأ�صرتاليا الرحالت اجلوية 
من 9 دول يف جنوب اإفريقيا. وقال 
اإن غري  ال�صحة غريغ هانت  وزي��ر 
جنوب  زاروا  ال��ذي��ن  االأ���ص��رتال��ي��ني 
اأخرى  ودول  وزمي��ب��اب��وي  اإفريقيا 
�صيمنعون  املا�صيني  االأ�صبوعني  يف 
اأي���������ص����ا م�����ن دخ�������ول اأ�����ص����رتال����ي����ا. 
واملقيمون  امل��واط��ن��ون  و�صيخ�صع 
الدول  ه��ذه  م��ن  ي�صافرون  ال��ذي��ن 

حلجر �صحي ملدة 14 يوما.
املراقبة  وكالة  اأو�صت  جهتها،  من 
بيان  يف  ال����ربازي����ل����ي����ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
اجلوية  الرحالت  بتعليق  اجلمعة 
اإفريقيا اجلنوبية  من �صت دول يف 

الذي ميكن  الوبائي  للتاأثري  نظرا 
على  اجلديدة  املتحورة  حتدثه  اأن 

الو�صع العاملي.
املتحدة  ك��ن��دا وال���والي���ات  واأع��ل��ن��ت 
اإفريقيا  منع دخول م�صافرين من 
بينما  اأرا���ص��ي��ه��م��ا،  اإىل  اجل��ن��وب��ي��ة 
فر�س  مع  القيود  اليابان  �صت�صدد 
القادمني  على  اأي���ام  لع�صرة  حجر 

من هذه املنطقة.
وقال الرئي�س االأمريكي جو بايدن 

اإىل  حتتاج  لكنها  اإفريقيا،  جنوب 
اإذا  ما  ملعرفة  الفحو�س  مزيد من 
اجلديدة  باملتحورة  م�صابني  كانوا 

اأوميكرون.
اأوروبا  اإ���ص��اب��ة واح���دة يف  ور���ص��دت 

باملتحورة يف بلجيكا.
بينها  ع���دة  اأوروب���ي���ة  دول  ح��ظ��رت 
واإيطاليا  وف���رن�������ص���ا  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
من  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  و�صوي�صرا 
املجاورة  وال����دول  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 

•• الفجر -تون�س

ط��ال��ب امل��ر���ص��د ال��وط��ن��ي للدفاع 
عن مدنية الدولة بالق�صاء على 
االإره������اب م���ن ج�����ذوره يف اأق���رب 
ت�صديد  باالإ�صراع يف  وذلك  وقت، 
بوؤر  م��ن  العائدين  على  املراقبة 
التوّتر وحما�صبة امل�صوؤولني على 
وبغلق  وت���اأط���ريه���م  ت�����ص��ف��ريه��م 
التي  التكفريية  املوؤ�ص�صات  كافة 
البالد  يف  الظالمي  الفكر  ت��ب��ّث 
ة  اأن��ظ��ار احل��ك��وم��ة، وخا�صّ حت��ت 
منها فرع تون�س لالحتاد العاملي 
لعلماء امل�صلمني، املُ�صّنف اإرهابّيا 

يف عديد دول العامل. 
اأم�س  ب���ي���ان  يف  امل���ر����ص���د  واأك�������د 
ُي�صّمى  م��ا  غلق  ���ص��رورة  ال�صبت، 
واملدار�س  اخل��ريّي��ة  باجلمعّيات 
اخلارجة  ال��ع�����ص��وائ��ي��ة  ال��ق��راآن��ي��ة 

ع����ن ال�������ص���ي���ط���رة ال���ت���ي ت������زرع يف 
املُتزّمت  ال��ف��ك��ر  ���ص��ب��اب��ن��ا  ع���ق���ول 
واملبادئ املنافية للقوانني املدنّية 

التون�صّية.
للدفاع  الوطني  املر�صد  واعترب 

•• طهران-وكاالت:

اإيرانية  حقوقية  منظمة  ك�صفت 
3 حم����ت����ج����ني يف  م����ق����ت����ل  ع�������ن 
اإيران،  و�صط  اأ�صفهان،  حمافظة 
واعتقال الع�صرات خالل ما يعرف 
ت�صهدها  التي  امل��ي��اه  باحتجاجات 
مناطق وا�صعة جنوب غرب وو�صط 

البالد.
االإن�صان  ح��ق��وق  منظمة  وق��ال��ت 
 3 اإن  ال���������ص����ب����ت،  االإي�������ران�������ي�������ة، 
الطب  اإىل  ن���ق���ل���وا  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
اأ�صفهان،  مب��ح��اف��ظ��ة  ال�����ص��رع��ي 
 120 ن��ح��و  ت��وق��ي��ف  اإىل  م�����ص��رية 
جامعة  ق����ال����ت  ف���ي���م���ا  ���ا،  ����ص���خ�������صً
م�صابني  اإن  احلكومية  اأ�صفهان 

اثنني حالتهم خطرة.
وت�����ص��ه��د ع���دة م���دن ج��ن��وب غرب 
وا�صعة  احتجاجات  اإي���ران  وو�صط 
اتهامات  و�صط  امل��ي��اه،  نق�س  �صد 
اإىل  ونقلها  ب�صرقتها  للم�صوؤولني 
مدن اأخرى من اأجل رفد م�صاريع 

يعود بع�صها للحر�س الثوري.

 واعترب حمللون اأن القمع املتزايد 
نواة  �صيجعلها  اإي����ران  مل��ظ��اه��رات 
لالحتجاجات  �صبيهة  الأح�����داث 
يف  البالد  �صهدتها  التي  الوا�صعة 
 2018 ويناير   2017 دي�صمرب 
جراء تدهور االأو�صاع االقت�صادية 
التي اأوقعت ع�صرات القتلى ومئات 
اأي�صا  ب��داأت  اأنها  املعتقلني خا�صة 

باحتجاجات �صد نق�س املياه.
ج�����ه�����ارحم�����ال  حم�����اف�����ظ�����ة  ويف 
وبختياري، تتوا�صل االحتجاجات  
اع��رتا���ص��ا ع��ل��ى اأزم����ة امل��ي��اه التي 
بنقل  ال�صلطات  قيام  م��ع  تتفاقم 

املياه اإىل املحافظات االأخرى.
اأكرب  ثالث  اأ�صفهان،  �صهدت  كما 
مدينة يف اإي��ران، احتجاجات على 
رود،  زاي��ن��ده  نهر  يف  امل��ي��اه  نق�س 
اأكرب نهر يف املنطقة والذي يواجه 

جفافا يهدد ال�صكان املحليني.
وتعاين اإيران من م�صكلة اجلفاف 
منذ حوايل 30 عاما، لكنه تفاقم 
خالل العقد املا�صي، وفقا ملنظمة 
لالأمم  التابعة  والزراعة  االأغذية 

االأر�صاد  منظمة  وتقول  املتحدة. 
يقدر  م���ا  اإن  االإي���ران���ي���ة  اجل���وي���ة 
تواجه  ال��ب��الد  م��ن   97% بنحو 

االآن م�صتوى معينا من اجلفاف.
اإي�صنا  اأن����ب����اء  وك����ال����ة  وب��ح�����ص��ب 
احلكومية، جتمع املئات اأمام مكتب 
حاكم املدنية؛ احتجاجا على عدم 
امل�صوؤولني بوعودهم، مبا يف  وفاء 
ذل���ك ع���دم اك��ت��م��ال م�����ص��روع نقل 
امل�صمم،  ب���روج���ني  ب���ن  يف  امل���ي���اه 
املحافظة  ���ص��ك��ان  ن�����ص��ف  ل��ت��زوي��د 
ب���امل���ي���اه، اح��ت��ج��اج��ات م���ن اأه����ايل 

املحافظة.
�صيا�صات  �صد  املتظاهرون  وهتف 
قائلني  املائية،  وم�صاريعه  النظام 
املوت ملافيا املياه، و هنا جهارحمال، 
واأخ��ذ املياه حم��ال!، يف اإ�صارة اإىل 
فيما  ال��ث��وري.  احل��ر���س  م�صاريع 
و���ص��ف وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة االإي���راين 
اأحمد وحيدي املحتجني يف جهار 
معادية،  بفرق  وبختياري  حم��ال 
وق��ال اإن اأع���داء اإي���ران ال ميكنهم 

ا�صتغالل ق�صية املياه.

البيان  الدولة يف ذات  عن مدنية 
بال�صالح  االع���ت���داء  حم���اول���ة  ان 
االأبي�س على اأع��وان االأم��ن، التي 

اأقدم عليها اإرهابي ُم�صّنف.
)التفا�صيل �س11(

مواقــيت ال�صالة
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االرهابي ي�صري يف ال�صارع الرئي�صي بالعا�صمة التون�صية

اجلي�س االوكراين يف حالة ا�صتنفار
باإيران تتفاقم  املياه  واحتجاجات  معتقال..  و120  قتلى   3

بعد حماولة الهجوم على وزارة الداخلية:

تون�س: املطالبة بالق�ساء على االإرهاب من جذوره

تغيريات كبرية يف ال�سودان
 تطال اجلي�س واالأجهزة االأمنية

•• اخلرطوم-وكاالت:

�صهد ال�صودان اأم�س ال�صبت تغيريات كبرية، طالت القوات االأمنية بح�صب ما اأفادت 
م�صادر للعربية- احلدث. كما اأو�صحت املعلومات اأن التغيريات طالت قوات اجلي�س 
واملخابرات، الفتة اإىل اأنه مت اعفاء مدير اال�صتخبارات الع�صكرية يف اجلي�س يا�صر 

عثمان، ومدير جهاز االأمن، جمال عبد املجيد.
يف حني رجحت امل�صادر اأن يعفى اأي�صا مدير ال�صرطة ونائبه من من�صبيهما.

وكانت قد اأطلقت ال�صلطات ال�صودانية �صراح دفعة جديدة من املعتقلني، �صمت فائز 
ال�صليك امل�صت�صار االإعالمي ال�صابق لرئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك، ووايل �صنار 
ال�صابق املاحي �صليمان، والقيادي بتجمع املهنيني حممد ناجي االأ�صم، والنا�صط 

املجتمع ناظم �صراج، والقيادي بحزب املوؤمتر ال�صوداين �صالح نور الدين.
وكان اإطالق �صراح جميع املعتقلني الذين األقي القب�س عليهم يف اأعقاب اإجراءات 
اجلي�س يف 25 اأكتوبر املا�صي، من بني اأبرز مطالب املظاهرات االأخرية يف ال�صودان، 

ف�صال عن القوى الغربية. 

�ص 02

�ص 13

�ص 18

بتوجيهات حممد بن زايد.. الهالل الأحمر يفتتح 
جممعني �سكنيني مبرافقهما اخلدمية يف اإقليم زجنبار

اأخبار الإمارات

هكذا �سحبت التعبئة الدولية 
الب�ساط من حتت اأقدام بكني

عربي ودويل

برعاية من�سور بن زايد .. انطالق 
“كاأ�ص اليوم الوطني للقدرة”

الفجر الريا�سي
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•• اأبوظبي-وام:

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
اأمر  اهلل«،  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
�صكنية  ق���رو����س  ب�����ص��رف  اأب���وظ���ب���ي، 
واإعفاء  وم�����ص��اك��ن  ���ص��ك��ن��ي��ة  واأرا���������سٍ 
ذوي  م��ن  ومتقاعدين  متوفني  اأ���ص��ر 
الدخل املحدود من �صداد م�صتحقات 
اإجمالية  بقيمة  ال�صكنية  ال��ق��رو���س 
بلغت 10 مليارات درهم ا�صتفاد منها 
10،032 مواطنا ومواطنة يف اإمارة 
اأبوظبي. ياأتي اعتماد احلزمة الثالثة 
من املنافع ال�صكنية واالإعفاءات لهذا 
ال��ع��ام ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��االت الدولة 
وذل����ك   ،50 ال������  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
انطالقاً من حر�س القيادة احلكيمة 
االجتماعي  اال���ص��ت��ق��رار  �صمان  على 
واحلياة  املعي�صة  م�صتويات  وت��ع��زي��ز 
دورهم  وتعزيز  للمواطنني  الكرمية 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف���ع  يف  االإ���ص��ه��ام  يف 

املجتمع. كما ج��اءت ه��ذه احلزمة  يف 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان �صمن 
برنامج اأبوظبي للم�صرعات التنموية 

م���واف���ق���ات  وم�������ص���اع���ف���ة   21 غ�������داً 
وذلك  للمواطنني  ال�صكنية  القرو�س 
الوطني  باليوم  احتفاالت  مع  تزامناً 

ال�50.

اليمني  للجي�س  ت��ق��دم 
ع��ل��ى ع���دة ج��ب��ه��ات.. 
وامليلي�سيات تفخخ م�سجدًا

•• اليمن-وكاالت:

ج���دد حت��ال��ف دع���م ال�����ص��رع��ي��ة يف 
اليمن اأم�س، �صرباته على مواقع 
امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات يف حم��اف��ظ��ة م����اأرب، 
م�صجال 10 غارات خالل ال� 24 
بيان  واأو���ص��ح يف  االأخ����رية.  �صاعة 
اآليات   7 دم��رت  اال�صتهدافات  اأن 
قتيال   60 اأوق��ع��ت  كما  ع�صكرية، 

بني �صفوف احلوثيني.
امل�صرتكة  ال���ق���وات  وا���ص��ل��ت  فيما 
ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ق��دم��ه��ا امل����ي����داين يف 
م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف م���ن ال���ب���الد، ال 
العدين  ف��رع  م��دي��ري��ات  يف  �صيما 
غرب حمافظة اإب و�صط انهيارات 
احلوثية  للميلي�صيا  م��ت�����ص��ارع��ة 
وف�������رار ق����ي����ادات وم�������ص���رف���ني مع 

عائالتهم نحو العا�صمة �صنعاء.
امل�صرتكة  ال����ق����وات  ت�����ص��ت��م��ر  ك��م��ا 
ب��ال��ت��ق��دم غ����رب ت��ع��ز ن��ح��و مركز 
ب��ع��د حترير  م���دي���ري���ة »م��ق��ب��ن��ة« 
م�صاحات وا�صعة منها، وال�صيطرة 
�صمري  ع����زل����ة  يف  م���ن���اط���ق  ع���ل���ى 
جلبل  م���وازي���ة  جبلية  و���ص��ال���ص��ل 

مرياب.
جنوب  ح��ي�����س  م���دي���ري���ة  يف  اأم������ا 
احلديدة، اأبطلت الفرق الهند�صية 
يف  نا�صفة  ع��ب��وات  مفعول  اأبطلت 
احلوثيون  و�صعها  امل�صاجد  اأح��د 
ال�صتهداف امل�صلني غرب املدينة.

الغزو يف اأوائل العام املقبل:
هل حقا يجب اأن نخ�سى

 هجوما رو�سّيا على اأوكرانيا؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

حتركات القوات الرو�صية بالقرب من احلدود االأوكرانية تثري ال�صكوك جمددا 
يف نوايا �صيد الكرملني... لكن الهجوم املحتمل �صيكون حمفوًفا باملخاطر.

بعد �صتة اأ�صهر من الهدوء الن�صبي، ت�صاعد التوتر مرة اأخرى بدرجة كبرية 
جديدة  حتركات  اأعقاب  يف  وذل��ك  االأخ���رية،  االأ�صابيع  يف  ومو�صكو  كييف  بني 
للقوات الرو�صية بالقرب من احلدود ال�صرقية الأوكرانيا املجاورة. وقال وزير 
اإىل  نوفمرب، على هام�س رحلة   20 بلينكني يف  اأنتوين  االأمريكي  اخلارجية 
لرو�صيا  العادية  غري  الع�صكرية  االأن�صطة  ب�صاأن  جدية  خماوف  لدينا  داك��ار: 

على احلدود مع اأوكرانيا.
ناقو�س  بو�صت،  وا�صنطن  �صحيفة  دقت  اأكتوبر،   30 يف  اأ�صابيع،  ثالثة  وقبل 
اخلطر بالك�صف عن قلق بع�س امل�صوؤولني االأمريكيني من مقاطع فيديو تظهر 
قطارات وقوافل ع�صكرية رو�صية حتمل كميات كبرية من املعدات الع�صكرية، 

منها دبابات و�صواريخ يف جنوب وغرب رو�صيا.          )التفا�صيل �س15(

عام اخلم�شني ي�شهد اإطالق اأ�شخم م�شروع ملواءمة القوانني مع متطلبات احلياة والعمل 

خليفة بن زايد يعتمد اأكرب تغيريات ت�سريعية يف تاريخ الدولة 
بتحديث اأكرث من 40 قانونا لدعم املنظومة االقت�سادية واملجتمعية

•• اأبوظبي-وام: 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اع��ت��م��د 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اأ����ص���خ���م  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
الت�صريعات  ل��ت��ط��وي��ر  م�������ص���روع 
وال��ق��وان��ني االحت��ادي��ة يف الدولة 
البيئة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف  وذل�������ك 
االقت�صادية والبنية اال�صتثمارية 
باالإ�صافة  الدولة،  يف  والتجارية 
اأمن وا�صتقرار املجتمع،  اىل دعم 
وحفظ حقوق االأفراد واملوؤ�ص�صات 
على حد �صواء، يف حزمة متكاملة 
من القوانني وتعديالتها تواكب 

نه�صة وتطلعات الدولة.
تاأتي التغيريات يف عام اخلم�صني 
قانونا   40 م���ن  اأك�����ر  ل��ت�����ص��م��ل 
وت���ه���دف ح��ك��وم��ة االإم�������ارات من 
اإج�������راء  اإىل  ال���ت���ع���دي���الت  ه�����ذه 
ت��غ��ي��ريات ق��ان��ون��ي��ة ن��وع��ي��ة، مبا 
قيادتها  روؤي���������ة  م�����ع  ي���ت���ن���ا����ص���ب 
يف  ويلبي  جمتمعها،  وط��م��وح��ات 
قطاعات  تطلعات  نف�صه  ال��وق��ت 
مكانة  ويعزز  ومتنوعة،  حمورية 
الدولة وتناف�صيتها وموقعها على 

خارطة امل�صتقبل.
بنية  تطوير  التعديالت  تت�صمن 
ت�����ص��ري��ع��ي��ة ت�����ص��م��ل ق���وان���ني ذات 
اال�صتثمارية  بالقطاعات  عالقة 

وقوانني  وال�صناعية،  والتجارية 
وتنظيم  ال���ت���ج���اري���ة،  ال�������ص���رك���ات 
وحماية امللكية ال�صناعية، وحقوق 

املوؤلف.   )التفا�صيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

ال�سعبة الربملانية االإماراتية ت�سارك يف اجتماعني تن�سيقيني على هام�س اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل مبدريد

واالأخبار امل�صللة.
واأك������دت امل��ج��م��وع��ة اأه��م��ي��ة تبني 
م����وق����ف م����وح����د ح�������ول ال���ب���ن���ود 
الطارئة من املجموعة اال�صالمية 
واإمكانية  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا/  /ت��رك��ي��ا- 
اخلروج براأي توافقي ي�صمن فوز 

جدول  ع��ل��ى  امل��ع��رو���ص��ة  الق�صايا 
اأعمال اجتماعات االحتاد و البنود 
ال��ط��ارئ��ة امل��ع��رو���ص��ة ع��ل��ى جدول 
اع���م���ال اجل��م��ع��ي��ة وامل���ق���دم���ة من 
اإندوني�صيا حول الو�صع االإن�صاين 
من  املقدم  البند  و  للفل�صطينيني 

تعقد  اأن  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ص���ريا 
اجتماعا  اأو  م���وؤمت���را  امل��ج��م��وع��ة 
الهجرة،  م��و���ص��وع  ح����ول  خ��ا���ص��ا 
املهاجرين  اأغ����ل����ب  اأن  و  ���ص��ي��م��ا 
اآ�صيا  االإ���ص��الم��ي��ة يف  ال����دول  م��ن 
واأف���ري���ق���ي���ا، االأم������ر ال�����ذي حظي 

التن�صيقي  االجتماع  خالل  جرى 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة االإ����ص���الم���ي���ة ال���ذي 
رئي�س  م����ع����ايل  ب���رئ���ا����ص���ة  ع���ق���د 
الكبري  ال���رتك���ي  االأم������ة  جم��ل�����س 
مناق�صة  �صنطوب  مطفى  معايل 
مواقف الربملانات االأع�صاء ب�صاأن 

املقرتح املقدم من املجموعة.
ب���دوره اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور علي 
املجموعة  تبني  اأه��م��ي��ة  النعيمي 
للبند الذي �صيحظى بالنجاح مع 
اأه��م��ي��ة م��و���ص��وع الهجرة  م��راع��اة 
امل���ق���دم م���ن ال���ربمل���ان���ات االأخ����رى 

" اأملانيا و التفيا وهولندا وبولندا 
و  بالب�صر  االجت���ار  وق��ف  "حول 
االإن�صان،  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات  وق��ف 
"املك�صيك  م����ن  امل����ق����دم  وال���ب���ن���د 
العمل  " ح���ول  ورو���ص��ي��ا وت��رك��ي��ا 
الكراهية  خ��ط��اب  ملكافحة  ���ص��وي��ا 

•• مدريد -وام:

الربملانية  ال�����ص��ع��ب��ة  وف����د  ����ص���ارك 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  االإم����ارات����ي����ة 
االحتادي برئا�صة معايل الدكتور 
رئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي  را������ص�����د  ع���ل���ي 
جم���م���وع���ة ال�����ص��ع��ب��ة يف االحت�����اد 
االجتماعني  ال��دويل يف  الربملاين 
للمجموعتني  ال���ت���ن�������ص���ي���ق���ي���ني 
اللذين  واالآ���ص��ي��وي��ة  االإ���ص��الم��ي��ة 
اجلمعية  اجتماعات  �صمن  عقدا 
العامة ال�143 لالحتاد و الدورة 
التي  احل��اك��م  للمجل�س  ال�208 
يف  االإ�صباين  الربملان  ي�صت�صيفها 
مدريد خالل الفرتة من 25 اإىل 

اجلاري. نوفمرب   30
من  ك��ل  �صعادة  ال�صعبة  وف��د  �صم 
�صارة حممد فلكناز، ومروان عبيد 
املهريي ومرية �صلطان ال�صويدي 
وعفراء  الوطني،  املجل�س  اأع�صاء 
العام  االأم������ني  ال��ب�����ص��ط��ي  را����ص���د 

امل�صاعد لالت�صال الربملاين.

باإ�صادة امل�صاركني يف االجتماع.
امل�����ص��ارك��ون ����ص���رورة تبني  اأك����د  و 
امل����ج����م����وع����ة مل����ق����رتح واح��������د مع 
اإمكانية دمج املقرتحني املقدمني 
اإن��دون��ي�����ص��ي��ا وت��رك��ي��ا يف بند  م���ن 

واحد.
املجموعة  اع���ت���م���دت  ذل�����ك  اإىل 
االجتماع  ب���داي���ة  يف  االآ����ص���ي���وي���ة 
جدول االأعمال املعرو�س من قبل 
االأمانة العامة للجمعية الربملانية 
ا�صتعر�س  ذل���ك  ب��ع��د  االآ���ص��ي��وي��ة، 
تقريرا حول  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني 
اجلمعية  اأعمال  وخمرجات  عمل 
الربملانية االآ�صيوية خالل الفرتة 

املا�صية.
البنود  االج���ت���م���اع  وا����ص���ت���ع���ر����س 
ال��ط��ارئ��ة امل��ق��رتح��ة ع��ل��ى جدول 
لالحتاد،  العامة  اجلمعية  اأعمال 
ملوقف  املجموعة  تبني  و���ص��رورة 
املقدمة  ال���ب���ن���ود  ح������ول  م����وح����د 
ال��ربمل��ان��ات االأع�����ص��اء يف اجلمعية 

تركيا- اإندوني�صيا ورو�صيا.

�سرطة اأبوظبي تعقد جمل�سًا يف اليوم الدويل للق�ساء على العنف �سد املراأة
••  اأبوظبي-الفجر:

عرب  اف��رتا���ص��ي��اً  جمل�صاً  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  ع��ق��دت 
للق�صاء  ال��دويل  اليوم  مبنا�صبة  املرئي  االت�صال 
على العنف �صد املراأة ركزت فيه على حقوق املراأة 

التي كفلها الد�صتور املحلي والدويل والعاملي.
بن  حممد  بنت  �صما  الدكتورة  ال�صيخة  وحتدثت 
خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صات ال�صيخ 
حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية عن 
والت�صريعات والد�صتور يف  ال�صيا�صات واالتفاقيات 
دولة االإمارات العربية املتحدة الذي   كفل للمراأة 
كل احلقوق واأقر مبداأ امل�صاواة بينها وبني الرجل 
مبا يتنا�صب وطبيعتها ون�س على حقها يف التعليم 
و�صغل الوظائف واحل�صول على املزايا االجتماعية 

وال�صحية و�صغل الوظائف احلكومية.
وذك����رت اأن رع��اي��ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة اأ���ص��ه��م��ت يف 

و�صول وت�صدر دولة االإمارات لعدد من املوؤ�صرات 
قيادياً  ومتكينها  امل�����راأة  ح��ق��وق  دع���م  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

وبرملانياً.
اجلابري  حم��م��د  �صيخة  االأ���ص��ت��اذة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
الكاتبة والباحثة وامل�صت�صار االإعالمي يف موؤ�ص�صة 
و�صائل  يف  امل�����راأة  ���ص��د  ال��ع��ن��ف  االأ���ص��ري��ة  التنمية 
االإع����الم وال�����ص��ا���ص��ات امل��رئ��ي��ة وت��ع��دده��ا وممار�صة 
وتاأطريها  نف�صها  امل�����راأة  م��ن  امل�����راأة  ���ص��د  ال��ع��ن��ف 
وتهمي�صها وح�صرها يف ال�صورة النمطية ال�صلبية 
يف االأعمال الدرامية والتي التعك�س دورها ك�صريكة 
يف التنمية.  وتطرقت للعنف الذي يبث يف بع�س 
و�صائل التوا�صل االجتماعي واملمار�صات على املراأة 
يعد عنف  فهو  بر�صاها  ك��ان  ان  امل��ال حتى  جللب 
�صد املراأة موؤكدة اأهمية وجود منظومة اخالقية 
دور  اإظهار  يف  ت�صهم  وقواعد   و�صيا�صات  اعالمية 

املراأة احلقيقي. 

فرع  م��دي��ر  املطرو�صي  علي  �صعيد  النقيب  وق���ال 
النف�صي واالجتماعي بق�صم دعم ال�صحايا  الدعم 
ب�صرطة  االج��ت��م��اع��ي  ال���دع���م  اإدارة  يف  واالإي�������واء 
اأبوظبي لقد �صهدنا وعياً متزايداً بحقوق املراأة يف 
التي كفلتها  والواجبات  االإم��ارات بف�صل احلقوق 
ملوؤ�ص�صات  تاأ�صي�صها  ع��ن  ف�صال  ل��ل��م��راأة  ال��دول��ة 
تخت�س بحماية املراأة واملحافظة عليها من جميع 

اأ�صكال العنف.
�صيا�صات  اأبوظبي على تنفيذ  واأكد حر�س �صرطة 
املراأة  ومتكني  دع��م  يف  الر�صيدة  والقيادة  ال��دول��ة 
واملحافظة على حقوقها من خالل اإدارات �صرطية 
م�صرياً  امل���راأة  حقوق  على  للمحافظة  خ�ص�صتها 
الدعم  مراكز  ا�صتحدثت  اأبوظبي  �صرطة  اأن  اإىل 
االجتماعي يف اإمارة اأبوظبي يف اأبوظبي والظفرة 
اال�صتجابة  و�صرعة  امل���راأة  ق�صايا  ملعاجلة  والعني 
مبارك  م��وزة  االأ�صتاذة  واأو�صحت  بها.  واالهتمام 

اأكادميية  يف  االجتماعية  االخت�صا�صية  القبي�صي 
�صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية واالأمنية ب�صرطة 
اأبوظبي دور املراأة وجهودها يف كل جماالت العمل 
واحرتافيتها ومواجهتها للتحديات ودورها خارج 
املنزل ويف العمل وداخله وتعزيزها للكيان االأ�صري 
احقيتها  اأثبت  الزوجية  احلياة  اإدارة  يف  وجناحها 
الر�صيدة.  وقيادتها  االإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ما  يف 
امل��راأة حملة  اأن الق�صاء على العنف �صد  واأ�صافت 
ي��ق��وده��ا ال��ع��امل و���ص��ادق��ت عليها دول���ة االإم����ارات 
املراأة  متكن  وم��واث��ي��ق  ب��ت��داب��ري  امل��ت��ح��دة  العربية 

وتقدم لها الدعم الكامل واحلقوق.
البدواوي  �صيف  اأول عائ�صة  امل�صاعد  املجل�س  اأدار   
انعقاد  اأن  مو�صحة  االأم���ن���ي،  االإع����الم  اإدارة  م��ن 
اأبوظبي  �صرطة  جهود  �صمن  ي��اأت��ي  املجل�س  ه��ذا 
منظومة  لرت�صيخ  املتكاملة  ال�صاملة  وخططها 

حقوق تعلي من �صاأن املراأة.

االأهرام العربى ت�سدر عددا خا�سا مبنا�سبة مرور 50 عاما على تاأ�سي�س دولة االإمارات
•• القاهرة -وام:

ال�صبت مبنا�صبة عيد  اأم�س  العربى" ع��ددا خا�صا  " االأه��رام  اأ�صدرت جملة 
العربية  االإم���ارات  تاأ�صي�س دول��ة  االحت��اد اخلم�صني وم��رور ن�صف قرن على 
رئ��ي�����س حت��ري��ر جملة  الك�صكى  ج��م��ال  ال�صحفى  ال��ك��ات��ب  اأ���ص��اد  و  امل��ت��ح��دة. 
"االأهرام العربى" يف افتتاحية العدد الذي حمل عنوان "ن�صف قرن بتوقيع 

ال�صيخ زايد.. م�صر واالإمارات عالقات اإ�صرتاتيجية ".
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  جتمع  التي  التاريخية  العالقات  مبتانة   .
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�صى  والتي  العربية  م�صر  وجمهورية 

�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه منذ قيام دولة االحتاد يف الثاين من دي�صمرب 
من العام 1971 .

و ا�صتعر�س ن�صف قرن م�صى على تاأ�صي�س دولة االإم��ارات و ب�صمة املوؤ�ص�س 
التى ال تزال حا�صرة بقوة فى عقل و وجدان العامل العربى، والتاريخ احلافل 

باالأحداث امل�صيئة بني م�صر االإمارات قيادة و�صعبا.
ما  على  ال�صوء  األقت  التى  املو�صوعات  من  ع���دد  اإىل  املج������لة  تط�������رقت  و 
املتحدة من تقدم وجناح خالل م�صرية  العربية  االإم��ارات  اإليه دولة  و�صلت 
املوؤ�ص�صني و القيادة الر�صيدة للدولة التي  االحتاد وا�صتعر�صت تاريخ االآباء 
ت�صتلهم م�صريتها من "حكيم العرب" ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، رحمه 

اهلل.
والوثيقة  االإن�صانية  واالأخ���وة  الت�صامح  م�صرية  على  ال�صوء  املجلة  واأل��ق��ت 
التى مت توقيعها يف هذا ال�صاأن و اأ�صبحت مبثابة د�صتور للتفاهم والتعاي�س 
امل�صرتك منوهة مبتانة االقت�صاد االإماراتى الذى يعد االأكر تنوعا و ثراء 
اأ�ص�س  و ر�صخت  الدولة  التى طالت جميع موؤ�ص�صات  الرقمنة  و  املنطقة  فى 

التقدم وال�صعود اإىل الف�صاء.
ملا  حا�صرا  ب���ارزا  عن�صرا  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  كانت  املو�صوعات،  ه��ذه  و�صط  و 
وكذلك  املجاالت  من  العديد  فى  ورا�صخة  مرموقة  مكانة  من  اإليه  و�صلت 

ال�صينما االإماراتية التي ت�صري بخطى ثابتة نحو العاملية.

بتوجيهات حممد بن زايد.. الهالل االأحمر يفتتح جممعني �سكنيني مبرافقهما اخلدمية يف اإقليم زجنبار
•• زجنبار-وام:

افتتحت "هيئة الهالل االأحمر االإماراتي" م�صروع جممع اأبوظبي ال�صكني 
و م�صروع جممع دبي ال�صكني يف منطقة ناجنوي و جزيرة مببا التابعتني 
الإقليم زجنبار يف جمهورية تنزانيا االحتادية بتوجيهات من �صاحب ال�صمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  متابعة  و  امل�صلحة  للقوات 

احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.
و  التعليمية  و  ال�صحية  مبرافقها  م���زودة  م�صكنا   60 امل�����ص��روع��ان  ي�صم 
ي�صتفيد  البيئة  واإ�صحاح  الكهرباء  و  املياه  خدمات  جانب  اإىل  االجتماعية 

منها اأكر من 220 األف �صخ�س من �صكان املناطق املحيطة.
بوفد  ات�صاال هاتفيا  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان  �صمو  اأج��رى  و قد 
االحتادية  تنزانيا  جمهورية  يف  حاليا  امل��وج��ود  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل 
الفتتاح امل�صروعني و اطماأن �صموه على االأو�صاع االإن�صانية يف اإقليم زجنبار 
ب�صورة عامة واطلع على م�صاريع الهيئة التنموية التي مت افتتاحها خالل 

زيارة الوفد احلالية.
و وجه �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، الوفد بتعزيز ا�صتجابة الهيئة 
االإن�صانية والتنموية يف زجنبار، وتقدمي كل ما من �صاأنه اأن ي�صاهم يف رفع 

املعاناة وحت�صني احلياة هناك.
التنموية  و  االإن�صانية  للجهود  امتدادا  تاأتي  امل�صاريع  اإن هذه  �صموه  قال  و 
التي ت�صطلع بها دولة االمارات وقيادتها الر�صيدة على ال�صاحة االإن�صانية 
يف جمهورية تنزانيا االحتادية ب�صورة عامة واإقليم زجنبار ب�صفة خا�صة، 

انطالقا من التزامها ال�صادق جتاه ال�صرائح امل�صتهدفة هناك.

و اأكد �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن دولة االمارات لن تدخر و�صعا 
التنموية يف زجنبار وحت�صني جودة اخلدمات  االحتياجات  تلبية  �صبيل  يف 
ال�صرورية يف النواحي ال�صحية والتعليمية واالجتماعية خا�صة يف املناطق 
مبادرات  اأن  على  م�صددا  احليوية..  امل��ب��ادرات  من  النوع  لهذا  حتتاج  التي 
الهيئة يف هذا ال�صدد تعزز نهج الدولة و ا�صرتاتيجيتها يف ا�صتدامة العطاء 
من خالل تبني امل�صاريع التي حتقق نه�صة �صاملة يف املجتمعات ال�صعيفة 

واالأقل حظا من خدمات التنمية واالإعمار.
زجنبار  اإق��ل��ي��م  رئي�س  مويني  علي  ح�صني  ال��دك��ت��ور  االف��ت��ت��اح  حفل  ح�صر 
يف ج��م��ه��وري��ة ت��ن��زان��ي��ا االحت���ادي���ة و ���ص��ع��ادة خليفة ع��ب��د ال��رح��م��ن حممد 
االحتادية  تنزانيا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري  امل��رزوق��ي  عبدالرحمن 
و�صعادة عبد اهلل اجلنيبي نائب االأمني العام لقطاع الت�صويق وتنمية املوارد 
امل�صوؤولون يف احلكومة  الوفد و  رئي�س وفد هيئة الهالل االأحمر واأع�صاء 

التنزانية.
و �صهد االفتتاح الذي ت�صمن العديد من الفقرات الفنية واملو�صيقية ح�صور 

�صعبي كبري من قبل اأهايل املنطقة و امل�صتفيدين من امل�صروع.
اأ�صاد الدكتور ح�صني علي مويني رئي�س اإقليم زجنبار بالدور الريادي و  و 
االإن�صاين الكبري الذي تقوم به دولة االمارات ومدها ليد العون وامل�صاعدة 

للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.
اأبوظبي ال�صكني يف  اأع��رب مويني عقب جولة قام بها يف م�صروع جممع  و 
دولة  تقدمه  ملا  �صكرها  و  ب��الده  تقدير  عن  الزجنبارية  ناجنوي  منطقة 
وم�����ص��روع��ات حيوية يف  ان�صانية  خ��دم��ات  م��ن  ال��ت��ن��زاين  لل�صعب  االم����ارات 
الفئات  الكبري يف تخفيف معاناة  االأث��ر  له  ك��ان  ال��ذي  و  خمتلف مناطقها 

امل�صتفيدة.

و�صتبقي  كانت  اأنها  تثبت جم��ددا  اخلم�صني  عامها  االم���ارات يف  اإن  ق��ال  و 
اأرج��اء املعمورة وتقدم  عونا للمحتاج و يدا بي�صاء تن�صر اخلري واملحبة يف 
االحمر  الهالل  اإىل  و  و�صعبا  حكومة  االم���ارات  دول��ة  اإىل  اجلزيل  بال�صكر 
االإماراتي على اجلهود الكبرية و اخلدمات االإن�صانية والتنموية التي يقوم 
بها يف �صبيل تقدمي يد العون و امل�صاعدة للفئات املحتاجة يف عموم تنزانيا.. 
مو�صحا اأن ذلك يعد منوذجا �صاطعا لكل من يريد اأن يحذو حذو الهالل 

االأحمر االإماراتي يف �صعيه نحو تي�صري حياة املحتاجني.
من جانبه قال �صعادة خليفة عبد الرحمن املرزوقي اإن دولة االمارات ومنذ 
اأى  ال�صقيقة وال�صديقة دون  قيامها تبذل ق�صارى جهدها مل�صاندة الدول 
اعتبار لدين اأو عرق اأو لغة اإميانا منها باأهمية العمل االإن�صاين يف املجتمعات 
املحتاجة.. مو�صحا اأن ذلك يعد اأحد اأولويات ا�صرتاتيجية دولة االمارات 
املجتمعات  جت��اه  االن�صاين  واجبها  على  تاأكيدا  و  ال��دول  مع  عالقاتها  يف 

املحتاجة و حر�صا من قيادتها الر�صيدة على الوقوف مع كل حمتاج.
الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  �صعادة  واأك��د 
التنموية  امل�����ص��اري��ع  اأن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�صريح  يف  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر 
والدولية،  االإقليمية  ال�صاحتني  على  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  تنفذها  التي 
بتوجيهات القيادة الر�صيدة ومتابعة �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، 
تعزز نهج االإمارات يف احلد من تداعيات الكوارث واالأزمات الطبيعية على 
حياة ال�صعوب ال�صقيقة وال�صديقة، وت�صهم يف دعم جهود التنمية واالإعمار 
يف املناطق املت�صررة وتعمل على عودة احلياة اإىل طبيعتها يف تلك املناطق، 

ومتكني �صكانها من ا�صتعادة ن�صاطهم وحيويتهم من جديد.
املا�صية  الفرتة  الهيئة خالل  :" عملت  االأحمر  الهالل  اأمني عام  واأ�صاف 
متكاملة  ا�صرتاتيجية  �صمن  والتنموية  االإن�صانية  براجمها  تكثيف  على 

تهدف اإىل اإقامة امل�صاريع التي حتقق اال�صتدامة يف العطاء و تفي باأغرا�س 
القطاعات احليوية خا�صة  الب�صرية واالجتماعية من خالل دعم  التنمية 
من  وغريها  البيئة  واإ�صحاح  املياه  وخدمات  والتعليم  وال�صحة  االإ�صكان 
يف  احتياجا  االأك���ر  املناطق  يف  ال�صكان  يحتاجها  التي  االأخ���رى  اجل��وان��ب 

الدول ال�صقيقة وال�صديقة".
من ناحيته قال �صعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي نائب االأمني العام لقطاع 
الت�صويق وتنمية املوارد يف هيئة الهالل االأحمر اإن امل�صروع الذي مت افتتاحه 
اليوم يدخل �صمن نطاق مبادرات الهيئة التنموية واالإن�صانية يف جمهورية 

تنزانيا االحتادية.
اأن هيئة الهالل االأحمر يف دولة االإم��ارات حتر�س على  اأو�صح اجلنيبي  و 
م�صريا  العامل  اأن��ح��اء  يف  واالغ��اث��ي  االن�صاين  العمل  اأ�صكال  جميع  تقدمي 
اإىل اأن ذلك ياأتي يف اإطار نهج الهيئة الثابت القائم على تقدمي امل�صاعدات 

االن�صانية لكل حمتاج و تلبية جميع متطلبات ال�صعوب املحتاجة.
يذكر اأن امل�صروعني اللذين مت افتتاحهما اليوم يف زجنبار ت�صمنا 60 وحدة 
�صكنية كل وحدة مكونة من ثالث غرف و�صالة و مطبخ و حمامات اإ�صافة 
اإىل مركزين �صحيني لالأمومة والطفولة و عيادتي اأ�صنان و عيادات خارجية 
و مدر�صتني منوذجيتني كل مدر�صة مكونة من 7 ف�صول و خمترب ومبنى 
ل�  يت�صعان  والن�صاء  للرجال  اإىل م�صجدين  اإ�صافة  اأخ��رى  ل��الإدارة ومرافق 
700 م�صل مع مرافقهما اخلدمية عالوة على اأن كل جممع ي�صم اأي�صا 
4 خزانات مياه حتتوي على 80،000 لرت من املياه ومت تزويد امل�صروعني 

ب�صبكة �صرف �صحي متكاملة و ربطهما ب�صبكة الكهرباء املحلية.
ويحتوي كل جممع اأي�صا على 15 حمال جتاريا مت توزيعها لت�صكل دعما و 

م�صدر دخل لالأ�صر املحتاجة.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة جتري 294,480 فح�سا ك�سفت عن 68 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

كورونا امل�ستجد و98 حالة �سفاء وعدم ت�سجيل اأي حالة وفاة
•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�صيا 
امل�صابة  احل���االت  وح�صر  املبكر  االكت�صاف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�صات 
بفريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد19-" واملخالطني لهم وعزلهم .. اأعلنت 
 24 294،480 فح�صا ج��دي��دا خ��الل ال�����ص��اع��ات ال���  اإج����راء  ال����وزارة ع��ن 
تقنيات  واأح��دث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية 

الفح�س الطبي.
نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة  يف  والفح�س  التق�صي  اإج�����راءات  تكثيف    و�صاهم 
اإ�صابة جديدة  حالة   68 عن  الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات 

بفريو�س كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�صتقرة 
وتخ�صع للرعاية ال�صحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�صجلة 

حالة.  741،858
يف  وف��اة  حالة  اأي  ت�صجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت    كما 
الدولة  يف  ال��وف��ي��ات  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  املا�صية،  �صاعة  والع�صرين  االأرب���ع 

حالة.  2،145
كورونا  بفريو�س  مل�صابني  جديدة  حالة   98 �صفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
تلقيها  بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها  "كوفيد19-"  امل�صتجد 
جمموع  يكون  وبذلك  امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية 

حاالت ال�صفاء 736،699 حالة.

�سندوق تكافل �سحة دبي يتلقى دعما ماليا من جمموعة الر�ستماين
•• دبي -وام:

ت�����ص��ل��م��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ب���دب���ي دع���م���اً م����ادي����اً ق��دم��ت��ه "جمموعة 
ال��دف��اع االأول وذل��ك م��ن خ��الل �صندوق  الر�صتماين" الأف���راد خ��ط 

التكافل االجتماعي ملوظفي الهيئة"ميناك".
ويف هذا االإطار التقى �صعادة عو�س �صغري الكتبي املدير العام لهيئة 
الر�صتماين  وجن��الء  الر�صتماين  وف��اء  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ال  ال�صحة 
بن  �صامل  بح�صور  الهيئة  مقر  يف  املجموعة  اإدارة  جمل�س  ع�صوتي 

الحج مدير مكتب �صندوق ال�صحة يف الهيئة.
املجتمعية  مب�صوؤولياتها  املجموعة  م��ن  ال��ت��زام��اً  ال��دع��م  ه��ذا  ي��اأت��ي 
امل�����ص��رتك��ة وحت���دي���داً جت���اه ال���ك���وادر ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ج��د وم��ث��اب��رة يف 

اخلطوط االأمامية ويف القطاعات احليوية امل�صاندة.
يقوم  ال���ذي  اال�صتثنائي  ل��ل��دور  تقديرها  ع��ن  املجموعة  اأع��رب��ت  و 
اأداء  يف  واإخال�صهم  وتفانيهم  بدبي  ال�صحة  هيئة  يف  العاملون  به 

م�صوؤولياتهم.
الر�صتماين"من  اإن" جم��م��وع��ة  ب��ن الح���ج  ���ص��امل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
وال  واالج��ت��م��اع��ي  التنموي  العمل  يف  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
تدخر و�صعاً يف دعم جهود هيئة ال�صحة بدبي الفتاً اإىل اأن املجموعة 
واأن  الهيئة  نفذتها  وبرامج  ملبادرات  مبا�صراً  دعماً  قدمت  واأن  �صبق 
"ميناك" تعك�س احل�س رفيع امل�صتوى  خطوة دعم �صندوق التكافل 
الهيئة وتقديرها  الر�صتماين جتاه موظفي  الذي حتمله جمموعة 

جلهودهم املبذولة يف �صبيل خدمة املجتمع.

عام اخلم�شني ي�شهد اإطالق اأ�شخم م�شروع ملواءمة القوانني مع متطلبات احلياة والعمل وامل�شتجدات التقنية والتكنولوجية

خليفة بن زايد يعتمد اأكرب تغيريات ت�سريعية يف تاريخ الدولة بتحديث اأكرث من 40 قانونا لدعم املنظومة االقت�سادية واملجتمعية يف الدولة خالل 2021

•• اأبوظبي-وام: 

"حفظه  اآل نهيان رئي�س الدولة  اعتمد �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل" اأ�صخم م�صروع لتطوير الت�صريعات و القوانني االحتادية يف الدولة وذلك 
الدولة،  يف  والتجارية  اال�صتثمارية  والبنية  االقت�صادية  البيئة  تعزيز  بهدف 
اأمن وا�صتقرار املجتمع، وحفظ حقوق االأف��راد واملوؤ�ص�صات  باالإ�صافة اىل دعم 
نه�صة  ت��واك��ب  وتعديالتها  القوانني  م��ن  متكاملة  حزمة  يف  ���ص��واء،  ح��د  على 

وتطلعات الدولة.
تاأتي التغيريات يف عام اخلم�صني لت�صمل اأكر من 40 قانونا وتهدف حكومة 
االإمارات من هذه التعديالت اإىل اإجراء تغيريات قانونية نوعية، مبا يتنا�صب 
مع روؤية قيادتها وطموحات جمتمعها، ويلبي يف الوقت نف�صه تطلعات قطاعات 
خارطة  على  وموقعها  وتناف�صيتها  ال��دول��ة  مكانة  ويعزز  ومتنوعة،  حمورية 

امل�صتقبل.
تت�صمن التعديالت تطوير بنية ت�صريعية ت�صمل قوانني ذات عالقة بالقطاعات 
وتنظيم  التجارية،  ال�صركات  وق��وان��ني  وال�صناعية،  والتجارية  اال�صتثمارية 
وال�صجل  التجارية،  وال��ع��الم��ات  امل��وؤل��ف،  وح��ق��وق  ال�صناعية،  امللكية  وحماية 
التجاري، واملعامالت االإلكرتونية وخدمات الثقة، والتخ�صيم، وقانون دخول 
واإقامة االأجانب وقانون القواعد العامة املوحدة للعمل باالإ�صافة اإىل القوانني 
وقانون  والعقوبات،  قانون اجلرائم  اأف��راده مثل  واأم��ن  باملجتمع  العالقة  ذات 
واملوؤثرات  املخدرة  امل��واد  ومكافحة  االإلكرتونية  واجلرائم  ال�صائعات  مكافحة 

العقلية.

تعديالت تواكب امل�شتجدات واملمار�شات حول العامل .
و جاءت التغيريات الت�صريعية اجلديدة بعد تن�صيق احتادي حملي، ومن خالل 
وحملية،  احت��ادي��ة  جهة   50 م��ن  وخ��ب��ريا  متخ�ص�صا   540 ت�صم  عمل  ف��رق 
 100 من  اأك��ر  مع  الت�صاور  اإىل  باالإ�صافة  املا�صية،  اأ�صهر   5 ال���  م��دار  وعلى 
العامل،  يف  املمار�صات  اأف�صل  مواكبة  بهدف  وذل��ك  اخلا�س،  القطاع  يف  �صركة 
لت�صهيل  والتقنيات احلديثة، و�صوال  التكنولوجيا  امل�صتجدات يف جمال  واآخر 
اآل��ي��ة ات��خ��اذ ال��ق��رار، ومت��ك��ني ك��اف��ة االأط����راف املعنية يف  االإج�����راءات، وت�صريع 

القانون.

املعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة .
تهدف التعديالت على قانون املعامالت االإلكرتونية وخدمات الثقة اإىل تعزيز 
الثقة لدى االأفراد واملوؤ�ص�صات ومواكبة التطور التكنولوجي وت�صجيع التحول 
الثقة"  وخ��دم��ات  االإل��ك��رتون��ي��ة  "املعامالت  ق��ان��ون  وي��رف��ع  ال�صامل،  الرقمي 
القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوما بتقنيات حديثة واآمنة، وذا 
التوقيع  قبول  مب�صتوى  الرقمي  التوقيع  قبول  ليتم  كاملة،  قانونية  حجية 
املوؤ�ص�صات  يف  امل��ع��ام��الت  الإمت���ام  ال�صخ�صي  احل�صور  ع��ن  يغني  مب��ا  ال��ي��دوي، 
والبنوك واملحاكم، �صواء من داخل الدولة اأو من خارجها. ليتمكن االأ�صخا�س 
املتواجدون داخل وخارج الدولة من اإمتام خمتلف معامالتهم احلكومية من 
عقود اأو اتفاقيات وغريها من املعامالت با�صتخدام التوقيع الرقمي، �صريطة 
اأن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة ملعايري 

الدولة.
و يعزز قانون املعامالت االإلكرتونية وخدمات الثقة ت�صهيل عمليات الرتخي�س 
من  الكثري  ليتيح  الرقمية،  املعامالت  تدعم  ج��دي��دة  خ��دم��ات  على  املعتمدة 
ال����زواج واالأح�����وال ال�صخ�صية  امل��دن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة مثل م��ع��ام��الت  امل��ع��ام��الت 
والبيع  وال�صراء  كاال�صتئجار  العقارية  واملعامالت  العدل  الكاتب  ومعامالت 
وتعديل العقود، ف�صال عن زيادة فعالية االإج��راءات الق�صائية وحل النزاعات 
اأو االحتفاظ  اإن�صائها  اأو  امل�صتندات  اأو تقدمي  اإيداع  املدنية والتجارية، وقبول 
اأو املوافقات  اأو الرتاخي�س  بها يف �صكل �صجالت اإلكرتونية، واإ�صدار االأذونات 
�صكل  اأخ��رى يف  اأي مدفوعات  اأو  الر�صوم  وقبول  اإلكرتونية،  �صجالت  �صكل  يف 
اإلكرتوين، وطرح العطاءات وا�صتالم املناق�صات املتعلقة بامل�صرتيات احلكومية 

اإلكرتونيا.

امللكية ال�شناعية .
امللكية  تنظيم وح��م��اي��ة  ق��ان��ون  ال��ت��ع��دي��ل عليها  ال��ت��ي ج���رى  ال��ق��وان��ني  وم���ن 
ركنا  باعتبارها  الدولة،  يف  الفكرية  امللكية  مناخ  تطوير  اأج��ل  من  ال�صناعية، 
ما  خالل  من  واحل�صاري،  واالجتماعي  االقت�صادي  التقدم  لتحقيق  اأ�صا�صيا 
ابتكارات  وحماية  لالإن�صان،  االإبداعي  الفكر  لنتاج  قانونية  حماية  من  توفره 

واخرتاعات االأفراد وال�صركات، وبالتايل حتفيز منو االقت�صاد.
و ر كزت التعديالت على ا�صتحداث جماالت جديدة للحماية وحتقيق عوامل 
ال�صرعة واملرونة والفعالية يف عمليات الفح�س ال�صكلي واملو�صوعي واإجراءات 
براءات  ت�صمل  وال��ت��ي  ال�صناعية،  امللكية  طلبات  جلميع  الت�صجيل  وخ��دم��ات 
االخرتاع، و�صهادات املنفعة، والر�صوم البيانية، والت�صاميم ال�صناعية، والدوائر 
املتكاملة Integrated Circuits والتي لها اأهمية يف حتفيز االبتكارات 

واالخرتاعات االإلكرتونية وحمايتها، وحماية املعلومات غري املف�صح عنها.
نتيجة  ل�صدور  امل�صتغرقة  امل��دة  اخت�صار  على  اجل��دي��دة  االإج����راءات  رك��زت  و 
الفح�س اخلا�س برباءات االخرتاع اإىل 6 اأ�صهر ابتداء من ا�صتالمها الطلب، 
ملكاتب  ممار�صات   5 اأف�صل  م��ع  يتوافق  مب��ا  ال�صابق،  يف  �صهرا   42 ب���  مقارنة 

براءات االخرتاع االأبرز يف العامل.
املنفعة  �صهادات  اأو  ال���رباءات  ع��دد  زي��ادة  يف  امل�صاهمة  هدفها  التعديالت  ه��ذه 
االإجرائية للح�صول  الطلبات وتقليل اخلطوات  املمنوحة عرب �صمان حتويل 
على النتيجة دون احلاجة اإىل اإعادة التقدمي كما هو الو�صع يف القانون ال�صابق، 
وتق�صيم الطلبات وا�صتعادتها، لتوفري بيئة مرنة الإدارة وتنفيذ عملية ا�صتقبال 
الطلبات وفح�صها وت�صجيلها ومنحها. وهدفها الرئي�صي هو ت�صهيل االإجراءات 
وزيادة ثقة املخرتعني يف بيئة االأعمال يف الدولة وت�صجعيهم على االبتكار مبا 
االقت�صاد،  م�صلحة  فيه  ملا  االبتكار  جمال  يف  اال�صتثمارات  جلب  على  ي�صاعد 

وا�صتحداث م�صار �صريع لطلبات براءات االخرتاع.

حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة .
اأي�صا  تعديالت  الذي جرت عليه  املجاورة،  املوؤلف واحلقوق  قانون حقوق  اأما 
بهدف تعزيز اآليات احلماية للم�صنفات الفكرية والنتاج االإبداعي يف خمتلف 
والفني  الفكري  واالإنتاج  االإبداعية  ال�صناعات  اال�صتثمار يف  املجاالت وحتفيز 
املن�صورة  امل�صنفات  بن�صخ  للجهات  ي�صمح  املطورة  بن�صخته  فاأ�صبح  واالإبداعي، 
الهمم  واأ���ص��ح��اب  للمكفوفني  ال��و���ص��ول  ت�صمن  ب��ط��رق  واإت��اح��ت��ه��ا  وت��وزي��ع��ه��ا 
امل�صنفات  تلك  ق��راءة  من  متكينهم  بهدف  االإب�صار،  يف  حتديات  لديهم  ممن 
واملطبوعات دون احلاجة اإىل اأخذ موافقة �صاحب احلق، النا�صر اأو املوؤلف، مع 

و�صع املعايري وال�صوابط الالزمة مما يعزز فر�س م�صاركة هذه الفئة يف احلياة 
الثقافية للمجتمع واال�صتمتاع بالفنون، وتعترب الدولة من اأوائل الدول التي 
على  التظلمات  يف  للنظر  جلنة  ا�صتحداث  جانب  اإىل  اال�صتثناء..  هذا  اأعطت 
املوؤلف وقبل رفعها للمحكمة، بهدف  املتعلقة بحقوق  قرارات وزارة االقت�صاد 
ت�صريع اإجراءات التقا�صي خالل فرتة وجيزة وحماية املوؤلف من اأي تعد على 

حقوقه.

العالمات التجارية .
يعد قانون العالمات التجارية من القوانني التي جرى عليها التعديل، ومن 
اأبرز التعديالت عليه التو�صع يف جمال نطاق حماية العالمات التجارية لت�صمل 
حماية العالمات غري التقليدية منها العالمات ثالثية االأبعاد، والهولوغرام، 
وعالمات ال�صوت كالنغمات املو�صيقية املرتبطة بال�صركة والتي متيز منتجاتها، 
التجارية،  العالمة  اأو  لل�صركة  مميزة  رائحة  ابتكار  مثل  الرائحة  وعالمات 
�صناعة  جمال  يف  العاملية  التطورات  ملواكبة  وذل��ك  العطور،  بذلك  يق�صد  وال 

العالمات التجارية.
اجلغرافية  االأ�صماء  بت�صجيل  يعنى  جديد  جمال  اإ�صافة  التحديثات  ت�صمل  و 
باأ�صماء مناطق جغرافية  ا�صمها  التي يرتبط  التجارية وللمنتجات  للعالمات 
اأو دول اأو مدن حمددة وتكون م�صهورة باإنتاج هذا املنتج، وذلك لتعزيز مكانة 
التمور  منتجات  مثل  بها  تتميز  التي  واملنتجات  اخل��دم��ات  ترويج  يف  ال��دول��ة 

واملحا�صيل الزراعية.
اإلغاء �صرط وجود الرخ�صة التجارية لل�صماح بت�صجيل  اأي�صا  ومن التغيريات 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  الطبيعيني  االأ���ص��خ��ا���س  ب��اإم��ك��ان  واأ���ص��ب��ح  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ع��الم��ة 
االع��ت��ب��اري��ني /ال�����ص��رك��ات/ ت�صجيل وح��م��اي��ة ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة، وه���ذا من 
املبتكرة لعمليات  االأفكار  واأ�صحاب  واملوهوبني  للمبدعني  اإعطاء مرونة  �صاأنه 
الت�صجيل قبل ت�صجيل ال�صركة.. كما �صملت التعديالت اإعطاء فر�صة الأ�صحاب 
ال�صركات ال�صغرية والنا�صئة بحماية موؤقته حلماية عالمة منتجاتهم خالل 

م�صاركاتهم يف املعار�س.

ال�شجل التجاري .
ال��ت��ج��اري.. ومن  ال�صجل  ق��ان��ون  التعديل  عليها  ج��رى  التي  ال��ق��وان��ني  م��ن  و 
ب�صالحيات  اإم����ارة  ك��ل  يف  املحلية  ال�صلطات  اح��ت��ف��اظ  ال��ت��ع��دي��الت  ه��ذه  اأب���رز 
البيانات  ور�صد  القيد  اأعمال  ي�صمل  مبا  واإدارت��ه��ا  التجارية  �صجالتها  اإن�صاء 

وتغيريها.
ال�صركات  ت�صجيل  لي�صمل  ال��ق��ان��ون  لتطبيق  اأو���ص��ح  ن��ط��اق  حت��دي��د  مت  ك��م��ا 
اأو مهنية  �صركات  �صواء كانت جتارية  اأ�صكالها  االقت�صادية بجميع  واملوؤ�ص�صات 
مثل مكاتب املحاماة واملحا�صبني وغريها، ل�صمان �صمولية البيانات الواردة يف 

ال�صجل التجاري جلميع املن�صاآت االقت�صادية يف الدولة.
باجلهة  املخت�صة  ال�صلطة  ب�صكله اجلديد  القانون  ال�صفافية، عرف  ل�صمان  و 
الرتاخي�س  ب��اإ���ص��دار  املخت�صة  احل���رة  امل��ن��اط��ق  و�صلطات  املحلية  احلكومية 
لالأن�صطة االقت�صادية، والتي ت�صمل االأن�صطة التجارية وال�صناعية وال�صياحية 
ل�صمان  الدولة  يف  املرخ�صة  االقت�صادية  االأن�صطة  من  وغريها  واالإعالمية 

ر�صد بيانات جميع املن�صاآت االقت�صادية يف الدولة مبا ي�صمل مناطقها احلرة.
كما عرف القانون ب�صكله اجلديد ال�صجل االقت�صادي، وهو قاعدة بيانات يتم 
اإن�صاوؤها لدى وزارة االقت�صاد تت�صمن بيانات ال�صجل التجاري والتي تزود بها 
من ال�صلطة املخت�صة، باالإ�صافة اإىل بيانات اأخرى حتدد يف الالئحة التنفيذية 
للقانون، لتعزيز قاعدة بياناتها مبعلومات ت�صهم يف عقد درا�صات اأكر �صمولية 
االقت�صادية  التوجهات  ور�صم  ال��ق��رارات  اتخاذ  عملية  يدعم  مما  لالقت�صاد، 

االأمثل يف الدولة.
و لن يرتتب على اإن�صاء ال�صجل االقت�صادي والقيد فيه اأية اإجراءات اإ�صافية 
على املتعاملني، حيث اأن ال�صركات �صت�صتمر يف قيد بياناتها يف ال�صجل التجاري 
االقت�صاد  وزارة  ب��ني  ال��رب��ط  عملية  �صيفعل  ول��ك��ن��ه  ح��ال��ي��ا،  مطبق  ه��و  ك��م��ا 

وال�صلطات املحلية ليتم القيد ب�صكل تلقائي يف ال�صجل االقت�صادي.
كما وجه القانون الوزارة وال�صلطة املخت�صة با�صتكمال اإجراءات الربط االآين 
البيانات  تبادل  اأمتتة  ي�صمن  ما  االقت�صادي  وال�صجل  التجاري  ال�صجل  بني 
العمل  ب�صكله اجلديد  القانون  ف��وري، وميهد  ب�صكل  ال�صجلني وحتديثها  بني 
ال�صركات من خالل رقم مرجعي موحد، بدال  م�صتقبال على توحيد تعريف 

من الو�صع احلايل.

قانون التخ�شيم وحوالة الذمم املدينة .
يف  اال�صتمرار  بهدف  املدينة  ال��ذمم  وح��وال��ة  التخ�صيم  ق��ان��ون  ا�صتحداث  مت 
ورفدها  الدولة،  يف  واملالية  االقت�صادية  للقطاعات  الت�صريعية  البيئة  تطوير 
املتطلبات  تلبية  على  قدرتها  وتعزيز  تناف�صيتها  ل��زي��ادة  ال��الزم��ة  باملقومات 
احلالية وامل�صتقبلية، ومبا يدعم موقع دولة االإمارات كوجهة اقت�صادية رائدة 

على ال�صعيدين االإقليمي والعاملي.
ال�صغرية  امل�صاريع  متكن  التي  ال�صهلة  التمويل  و�صائل  م��ن  التخ�صيم  يعد 
التي  االأح���وال  يف  خا�صة  لها،  ال��الزم  التمويل  على  احل�صول  من  واملتو�صطة 
ي�صعب عليها احل�صول على التمويل باالعتماد على اأدوات قرو�س تقليدية.. 
حيث ميكن لل�صركات ا�صتعمال ما لها من حقوق مالية ح�صب ما هو م�صجل 
الدفع/  الغري موؤجلة  دي��ون على  لها من  /اأي ما  الدائنة  دفاتر ح�صاباتها  يف 
وذلك من خالل بيع تلك احلقوق اأو تقدميها ك�صمان اإىل "�صركة مرخ�صة" 
للح�صول على متويل منها.. وهنا تقوم "ال�صركة املرخ�صة" بتقدمي التمويل 
للم�صروع، ويكون "املقابل" هو قيمة تلك احل�صابات الغري حم�صلة خم�صوما 
حمل  املرخ�صة  ال�صركة  وحتل  اخلدمة..  ور�صوم  الفائدة  �صعر  يعادل  ما  منه 

امل�صروع كدائن جديد وفق االأحكام القانونية التي ي�صمنها القانون.
و ي�صهم القانون يف تنويع اأدوات التمويل املتاحة للمن�صاآت االقت�صادية، ال�صيما 
املالية من خالل منحها القدرة  ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة ورفع كفاءتها 
على زيادة ال�صيولة النقدية، وتقليل خماطر ت�صوية املطالبات املالية، ما يعود 
مايل  كت�صريع  نوعية  باأهمية  التخ�صيم  يت�صم  و  االأع��م��ال.  بيئة  على  بالنفع 
معني بتقنني االآليات التي ت�صمح بزيادة التدفقات النقدية لل�صركات ال�صغرية 
النفقات  وتخفي�س  حت�صيلها،  يف  امل�صكوك  الديون  ن�صبة  وتقليل  واملتو�صطة، 

الت�صغيلية وتوفري �صبل النمو.

ال�شركات التجارية.
و �صهد قانون ال�صركات التجارية مراجعة جذرية مت االإعالن عنها يف اأغ�صط�س 
2020، حيث مت اإدخال تعديل جوهري على اأحكامه �صمح مبوجبه بالتملك 
االأجنبي احلر يف كافة القطاعات االقت�صادية بن�صبة %100، با�صتثناء عدد 

من االأن�صطة االقت�صادية املحدودة ذات االأثر اال�صرتاتيجي.

اأ�صكال جديدة  ا�صتحداث  القانون من خالل  اأجريت تعديالت جديدة على  و 
لل�صركات التجارية ذات التنظيم اخلا�س تت�صمن ال�صركات ذات الغر�س اخلا�س 
 /SPAC/ االن��دم��اج  اأو  اال�صتحواذ  لغر�س  املوؤ�ص�صة  وال�صركات   /SPV/
وتنظيم عملها  القانونية اجلديدة  االأ�صكال  بهذه  قانوين خا�س  اإطار  وو�صع 
بيئة  على  وم��ردوده��ا  منوها  وتعزيز  االقت�صادية  وج��دواه��ا  فعاليتها  و�صمان 
اأغرا�س  لعدة   SPV الغر�س اخلا�س  ذات  ال�صركات  توؤ�ص�س  االأعمال.. حيث 
اأهمها ف�صل االلتزامات واالأ�صول املرتبطة بعملية متويل معينة عن التزامات 
عمليات  يف  االأ�صا�س  يف  وت�صتخدم  ورع��اه��ا،  اأ�ص�ص�صها  ال��ذي  ال�صخ�س  واأ���ص��ول 
املرتبط  املخاطر  ون��ق��ل  ال�صندات  واإ���ص��دار  وال��ت��وري��ق  واالق��رتا���س  االئ��ت��م��ان 

بعمليات التاأمني واإعادة التاأمني وامل�صتقات.
و�صملت التعديالت على القانون ت�صهيل �صروط و�صوابط حتول ال�صركات اإىل 
�صركات م�صاهمة عامة، مبا ي�صمن جناح حتولها وا�صتدامة تطورها ومنوها، 
النظام  يف  امل��ح��ددة  للقيمة  وفقا  لل�صهم  االإ�صمية  القيمة  حتديد  ع��ن  ف�صال 
االأ�صا�صي لل�صركة و�صوابط جتزئة القيمة االأ�صمية الأ�صهمها، وا�صتحداث مواد 

تعني بتق�صيم ال�صركات وحتديد اأنواع التق�صيم واآليته.
كما مت اإدخال اأحكام معدلة فيما يخ�س ن�صبة م�صاهمة املوؤ�ص�صني يف راأ�س املال 
بالن�صبة لل�صركات امل�صاهمة العامة، واآليات الطرح العام يف اأ�صواق املال وفئات 
ا�صرتاط  اإلغاء  مت  حيث  االأع�صاء  وجن�صية  االإدارة  جمال�س  وت�صكيل  االأ�صهم، 
جن�صية اأع�صاء جمل�س االإدارة وترك القرار للم�صاهمني والنظام االأ�صا�صي يف 
لل�صركات،  القانونية  االأ�صكال  بني  التحويل  و�صهولة  املجل�س،  اأع�صاء  انتخاب 
�صركات  اإىل  بالتحول  بالدولة  املرخ�صة  االأجنبية  ال�صركات  لفروع  وال�صماح 

جتارية حتمل جن�صية دولة االإمارات.
ومنح القانون اخت�صا�صات اأو�صع لل�صلطات املحلية الإنفاذ اأحكامه بالتن�صيق مع 

وزارة االقت�صاد.

قانون التعليم العايل.
يهدف القانون اإىل تنظيم ترخي�س موؤ�ص�صات التعليم العايل بكافة اأنواعها يف 
الدولة واعتماد براجمها و�صمان احلوكمة واالإدارة الفاعلة ملوؤ�ص�صات التعليم 
العايل، واالرتقاء بجودة التعليم العايل يف الدولة وتناف�صيته، وت�صجيع البحث 

العلمي يف املوؤ�ص�صات التعليمية.
و ت�صري اأحكامه على كافة موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الدولة، با�صتثناء تلك 
العاملة يف املناطق احلرة، وكذلك على كافة مراحل التعليم العايل بدءا من 
الدبلوم والدبلوم العايل، والبكالوريو�س، ودبلوم الدرا�صات العليا، واملاج�صتري 

والدكتوراة.
املوؤ�ص�صي  الرتخي�س  اخت�صا�صات  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  القانون  اأ�صند  و 
اأنواعها  بجميع  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  ال��رباجم��ي  واالع��ت��م��اد 
وجودة  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اأداء  وتقييم  وتخ�ص�صاتها،  وم�صتوياتها 
خمرجاتها التعليمية وت�صنيفها والرقابة الدورية عليها، وتطوير ودعم اأن�صطة 
واجلهات  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  مع  بالتن�صيق  ال��دول��ة  يف  العلمي  البحث 
املوؤ�ص�صي  الرتخي�س  واإلغاء  �صحب  اخت�صا�صات  وكذلك  واخلا�صة،  احلكومية 
واالعتماد الرباجمي ووقف موؤ�ص�صة التعليم العايل وتوقيع اجلزاءات االإدارية 

االأخرى عليها، واتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ على حقوق الطلبة.
متطلبات  ا�صتيفاء  ال��دول��ة  يف  ع��ال  تعليم  موؤ�ص�صة  الإن�صاء  القانون  وا���ص��رتط 
ومبناها  العايل  التعليم  موؤ�ص�صة  موقع  يكون  واأن  املخت�صة  املحلية  ال�صلطات 
ال�صحة  ل�صروط  وم�صتوفية  التعليمية  العملية  ملمار�صة  منا�صبة  ومرافقها 
وموا�صفات االأمن وال�صالمة وغريها من اال�صرتاطات وال�صوابط للرتخي�س 

املوؤ�ص�صي من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
و حظر القانون على موؤ�ص�صة التعليم العايل الرتويج اأو االإعالن عن اأي برنامج 
االعتماد  على  احل�صول  قبل  فيه،  ال��درا���ص��ة  ب��دء  اأو  الطلبة  قبول  اأو  درا���ص��ي 
الرباجمي من وزارة الرتبية والتعليم، والتي تقوم مبنح االعتماد الرباجمي 
العايل مبعايري و�صروط  التعليم  التزام موؤ�ص�صة  �صامل ملدى  تقييم  بناء على 

االعتماد الرباجمي التي ت�صعها.

اجلرائم والعقوبات .
يعيد القانون تنظيم قانون "اجلرائم والعقوبات"، والذي يدخل حيز التنفيذ 
والغرامة  القانون باحلب�س  يعاقب  املقبل، حيث  يناير  الثاين من  اعتبارا من 
اأو باإحدى العقوبتني كل من مار�س ن�صاطا متعلقا بامل�صروبات الكحولية دون 
يف  الكحولية  امل�صروبات  تعاطى  اأو  الرتخي�س  ل�صروط  باملخالفة  اأو  ترخي�س 
غري االأماكن امل�صرح بها واأحدث �صغبا اأو اأقلق الراحة العامة اأو قدم اأو باع اإىل 

�صخ�س دون ال� 21 عاما م�صروبات كحولية.
و ين�س على اأن الدعوى اجلزائية يف جرائم االختال�س واالإ�صرار باملال العام ال 
تنق�صي مب�صي املدة، وي�صدد عقوبة من ي�صكل تهديدا لالأمن العام اأو ل�صالمة 

االأ�صخا�س اأو االأموال.
ويعاقب القانون بال�صجن املوؤبد ملن واقع اأنثى بغري ر�صاها، واحلب�س والغرامة 
اإح��دى العقوبتني، كل من هتك عر�س  اأو  اآالف درهم  التي ال تقل عن ع�صرة 
اأنثى، وتكون العقوبة ال�صجن مدة ال تقل عن /5/  �صخ�س اآخر رجال كان اأم 
خم�س �صنوات وال تزيد على /20/ ع�صرين �صنة اإذا كان الفعل اأو ال�صروع فيه 

م�صحوبا بالقوة اأو بالتهديد.
كما حدد القانون اأن الدعوى اجلزائية ال تقام يف حاالت مواقعة �صخ�س اآخر 
رجال كان اأم اأنثى اأمت 18 عاما /فما فوق/ وكان بر�صا الطرفني اإال بناء على 

�صكوى من الزوج اأو الويل.
وللزوج اأو الويل التنازل عن ال�صكوى، ويرتتب على التنازل انق�صاء الدعوى 
اأ�صهر  �صتة  تقل عن  املحددة مبدة ال  تنفيذ عقوبة احلب�س  وقف  اأو  اجلزائية 
يولدون  الذين  االأط��ف��ال  حقوق  حماية  على  القانون  �صدد  و  الطرفني.  لكال 
الن�س على عقوبة احلب�س مدة  ال���زواج وذل��ك من خ��الل  خ��ارج نطاق عالقة 
ا�صتخراج  امل��ول��ود وع��دم  االإق���رار ببنوة الطفل  اإىل عامني يف ح��ال ع��دم  ت�صل 
االأوراق الثبوتية له.. كما مت الت�صديد يف العقوبات يف كافة اجلرائم وخا�صة 
ك��ان ال  اأو  18 عاما،  اأق��ل من  املجني عليه  �صن  ك��ان  اإذا  العر�س  جرائم هتك 
يعتد باإرادته الأي �صبب كان. و من اأهم االأحكام التي ا�صتحدثها قانون اجلرائم 
والعقوبات �صريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جرمية القتل العمد التي 

تقع على اأحد مواطني الدولة اأو �صارك يف هذه اجلرمية.

مكافحة ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية .
اأوائل  من  ويعد   ،2022 يناير  من  الثاين  يف  التنفيذ  حيز  القانون  �صيدخل 
ال��ت��ي تتم ع��ن طريق  اأو اجل��رائ��م  ال��ت��ي جت��رم االأف��ع��ال  ال��ق��وان��ني يف املنطقة 
ا�صتخدام تقنية املعلومات، وذلك نظرا خلطورتها وما يرتتب عليها من اإ�صرار 

مب�صالح الدولة وباأجهزتها احلكومية.

يهدف القانون اإىل حماية املجتمع واملواقع والبيانات احلكومية من اجلرائم 
وحياتهم  االأ�صخا�س  خ�صو�صية  وحماية  املعلومات،  تقنية  بوا�صطة  تتم  التي 
و�صائل  طريق  عن  واالحتيال  الن�صب  وجرائم  ال�صائعات  ومكافحة  اخلا�صة 
تقنية املعلومات، كما يحدد القانون نطاق االعتداء على اخل�صو�صية با�صتخدام 
و�صائل تقنية املعلومات �صواء على �صخ�س اأو على احلرمة اخلا�صة اأو العائلية 

لالأفراد من غري ر�صا ويف غري االأحوال امل�صرح بها قانونا.
و يجرم كل من اخرتق موقعا اإلكرتونيا اأو نظام معلومات اإلكرتونيا اأو �صبكة 
اأو  اأو و�صيلة تقنية معلومات، بق�صد احل�صول على بيانات حكومية  معلومات 
يعاقب  كما  اقت�صادية،  اأو  جتارية،  اأو  مالية،  مبن�صاأة  خا�صة  �صرية  معلومات 
وخا�صة  واخلدمات  لل�صلع  املظلل  والرتويج  االإلكرتوين  الت�صول  جرائم  على 

املنتجات الطبية املقلدة اأو غري املرخ�صة با�صتخدام و�صائل تقنية.
كما يجرم تداول اأو اإعادة تداول االإ�صاعات الكاذبة اأو املغر�صة التي من �صاأنها 
اإحلاق �صرر بامل�صلحة العامة اأو باالقت�صاد الوطني اأو بالنظام العام اأو بال�صحة 
العامة، وجترمي اإتالف البيانات اأو تعطيل الربامج والبيانات واملعلومات على 

اأي نظام معلوماتي بدون مربر قانوين.
اأو  امل��ع��دات  اأو  االأج��ه��زة  م��ن  امل�صتخرجة  اأو  امل�صتمدة  االأدل���ة  ال��ق��ان��ون  و مينح 
احلا�صب  برامج  اأو  املعلوماتي  النظام  اأو  االإلكرتونية  الدعامات  اأو  الو�صائط 
االإثبات  يف  املادية  اجلنائية  االأدل��ة  حجية  املعلومات  لتقنية  و�صيلة  اأي  من  اأو 

اجلنائي.
اأن تقبل الت�صالح مع املتهم يف  اأو النيابة العامة  اأجاز القانون للمحكمة  وقد 
اأي جرمية من  اأجاز عند احلكم باالإدانة يف  بع�س اجلرائم االإلكرتونية، كما 
اجلرائم املن�صو�س عليها بالقانون اأن تاأمر بو�صع املحكوم عليه حتت االإ�صراف 
اأو املراقبة االإلكرتونية اأو حرمانه من ا�صتخدام اأي �صبكة معلوماتية، اأو نظام 
املوقع  اإغ��الق  اأو  تاأهيل  اأو  للعالج  و�صعه يف مركز  اأو  االإل��ك��رتوين،  املعلومات 

املخالف اأو حجب املوقع االإلكرتوين املخالف.
حماية البيانات ال�صخ�صية .

ي�صكل قانون حماية البيانات ال�صخ�صية اإطارا متكامال ل�صمان �صرية املعلومات 
وحماية خ�صو�صية اأفراد املجتمع عرب توفري احلوكمة ال�صليمة الإدارة البيانات 
للتعامل  العامة  االأط���ر  القانون  يحدد  حيث  االأم��ث��ل،  النحو  على  وحمايتها 
البيانات  تلك  كيفية جمع  باالأفراد، وحتديد  املتعلقة  ال�صخ�صية  البيانات  مع 
ل�صمان  ت��ط��ورا  واأك��ره��ا  الو�صائل  اأف�صل  وا�صتخدام  وتخزينها  ومعاجلتها 
والتي  املعنية،  االأط���راف  كافة  وواج��ب��ات  حقوق  حتديد  على  ع��الوة  حمايتها، 

ياأتي يف مقدمتها اأفراد املجتمع.
اأو جزء  �صواء كلها  ال�صخ�صية،  البيانات  القانون على معاجلة  اأحكام  و ت�صري 
واآيل  تلقائي  ب�صكل  تعمل  التي  االإلكرتونية  االأنظمة  و�صائل  طريق  عن  منها 
وذلك داخل اأو خارج الدولة، ويحظر معاجلة البيانات ال�صخ�صية دون موافقة 
املعاجلة  تكون  اأن  �صمنها  من  التي  احل��االت  بع�س  با�صتثناء  وذل��ك  �صاحبها، 
بالبيانات  مرتبطة  املعاجلة  تكون  اأن  اأو  العامة،  امل�صلحة  حلماية  �صرورية 
ال�صخ�صية التي اأ�صبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من �صاحب البيانات، اأو 
اأن تكون املعاجلة �صرورية الإقامة اأي من اإجراءات املطالبة باحلقوق والدعاوى 

القانونية اأو الدفاع عنها اأو تتعلق باالإجراءات الق�صائية اأو االأمنية.
العامة  وااللتزامات  ال�صخ�صية  البيانات  معاجلة  �صوابط  القانون  حدد  كما 
بحكم  االأف���راد  عن  �صخ�صية  بيانات  لديها  تتوفر  التي  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات 
يف  والتزاماتها  ال�صخ�صية  البيانات  معاجلة  جمال  يف  العاملة  وتلك  ن�صاطها 
واالإجراءات  وخ�صو�صيتها  �صريتها  على  واحلفاظ  ال�صخ�صية  البيانات  تاأمني 
والتدابري املتوفرة لديها ل�صمان عدم اخرتاق البيانات اأو اإتالفها اأو تغيريها 
واحلاالت  ال�صخ�صية  البيانات  انتهاك  عن  االإب���الغ  واإج����راءات  بها،  العبث  اأو 
البيانات واأدواره.. وكذلك حقوق �صاحب  التي تتطلب تعيني م�صوؤول حماية 
والقرارات  املعلومات  على  مقابل  اأي  دون  احل�صول  يف  ال�صخ�صية  البيانات 
التي تتخذ بناء على معاجلة بياناته ال�صخ�صية واحلاالت التي يحق ل�صاحب 
التي يحق  الدقيقة واحلاالت  ال�صخ�صية غري  بياناته  البيانات طلب ت�صحيح 
نقل  �صوابط  القانون  وح��دد  ال�صخ�صية.  بياناته  معاجلة  اإيقاف  اأو  تقييد  له 

وم�صاركة البيانات ال�صخ�صية عرب احلدود الأغرا�س املعاجلة.

مكتب الإمارات للبيانات .
ياأتي قانون اإن�صاء مكتب االإمارات للبيانات يف �صوء اجلهود احلكومية الهادفة 
التعامل  ال�صخ�صية خالل كافة مراحل  الكاملة للبيانات  اإىل �صمان احلماية 

معها.
ويخت�س املكتب الذي �صيتبع جمل�س الوزراء مبجموعة كبرية من املهام التي 
املتعلقة  والت�صريعات  واال�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  واإع���داد  اق���رتاح  تت�صمن 
بالرقابة  االأ�ص�س واملعايري اخلا�صة  البيانات، واقرتاح واعتماد  ب�صوؤون حماية 
واعتماد  واإع��داد  البيانات،  املنظمة حلماية  الت�صريعات االحتادية  على تطبيق 
واإ�صدار  البيانات،  بحماية  املتعلقة  والتظلمات  بال�صكاوى  اخلا�صة  االأنظمة 

االأدلة والتعليمات الالزمة لتطبيق ت�صريعات حماية البيانات.
االحتادية  الت�صريعات  تطبيق  على  الرقابة  عمليات  بتنفيذ  املكتب  يخت�س  و 
مدى  م��ن  للتاأكد  ال��الزم��ة  التحقيقات  واإج����راء  ال��ب��ي��ان��ات،  حلماية  املنظمة 
املتعلقة  والتظلمات  ال�صكاوى  تلقي  اإىل  باالإ�صافة  الت�صريعات،  لهذه  االمتثال 
بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة اجلهات املخت�صة، ون�صر الوعي حول 
اأحكام ومتطلبات حماية البيانات من خالل تنظيم املوؤمترات والندوات وور�س 

العمل وغريها.

مكافحة  وقانون  والعقوبات  اجلرائم  وقانون  التخ�سيم  وقانون  الثقة  وخدمات  االإلكرتونية  املعامالت  وقانون  التجارية  ال�سركات  وقانون  التجارية  والعالمات  املوؤلف  وحقوق  ال�سناعية  امللكية  ت�سمل  •  القوانني 
ال�سائعات واجلرائم االإلكرتونية وقانون تنظيم عالقات العمل وقانون دخول واإقامة االأجانب وقانون القواعد العامة املوحدة للعمل يف دولة االإمارات وقوانني البيانات ال�سخ�سية ومكتب البيانات وغريها
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اأخبـار الإمـارات

جامعة خليفة تطلق اأول م�شروع لل�شيارات ذاتية القيادة يف حرمها اجلامعي يف اأبوظبي

حامد بن زايد ي�سهد اإطالق اأول م�سروع ملركبة ذاتية القيادة يف الدولة .. وتوقيع اتفاقية ت�سغيل مركز اإبتيك ب� 170 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي الإمارة  املجل�س  اآل نهيان ع�صو  زايد  ال�صيخ حامد بن  �صهد �صمو 
اإطالق  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي 
"مركبة جامعة خليفة ذاتية القيادة" وهي املركبة االأوىل من نوعها يف دولة 
لنقل  راكبا   12 ب�صعة  ل�صائق  احلاجة  دون  ت�صغيلها  والتي ميكن  االإم���ارات 
الطلبة واأع�صاء الهيئتني االأكادميية واالإدارية داخل حرم اجلامعة يف �صا�س 

النخل.
كما �صهد �صموه توقيع اتفاقية ت�صغيل مركز االإمارات لالبتكار يف االت�صاالت 
كل  وق��ع��ه��ا  دره���م  م��ل��ي��ون   170 "اإبتيك" بقيمة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الربيطانية  تي"  "بي  وجمموعة  ات�صاالت  وموؤ�ص�صة  خليفة  جامعة  م��ن 
االت�صاالت  تنظيم  هيئة  اإىل  "اإبتيك" اإ�صافة  ملركز  املوؤ�ص�صة  اجلهات  وهي 

واحلكومة الرقمية يف الدولة.
الدولة يف جم��ال تطوير  االأوىل يف  ت�صبح جامعة خليفة   .. امل��ب��ادرة  وبهذا 
البيئات  ال��ق��ي��ادة يف  وال��ق��ادرة على  ال��ق��ي��ادة يف ح��رم اجلامعة  ذات��ي��ة  مركبة 
اخلارجية املختلفة، االأمر الذي اأ�صهم يف توفري و�صيلة تنقل ذكية وم�صتدامة 

يف اجلامعة وتعزيز مبادرات التطوير امل�صتدامة يف دولة االإمارات.
الطاقة  على  تعمل  بكونها  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة  خليفة  جامعة  مركبة  وتتميز 
ناحية  م��ن  االإم�����ارات  دول���ة  يف  نوعها  م��ن  االأوىل  وه��ي  ك��ام��ال  الكهربائية 
اإمكانية ت�صغيلها �صمن حركة مرورية خمتلطة نظرا لقدرتها على القيادة 

الذاتية على الطرق مع ال�صيارات واملركبات االأخرى.
من�صة  النقل  جمال  يف  واملبتكرة  للبيئة  بالن�صبة  االآمنة  املبادرة  هذه  وتعد 
جامعة  مركز  يف  والباحثني  االأكادميية  الهيئة  الأع�صاء  والتطوير  للبحث 
خليفة للروبوتات واالأنظمة ذاتية التحكم والذي ي�صم 50 باحثاً ومرافق 
خمتربات حديثة ومتقدمة ويوفر بيئة فاعلة ومتعددة التخ�ص�صات الإجراء 

البحوث واالبتكارات املتعلقة بالروبوتات واملركبات ذاتية التحكم.
وبهذه املنا�صبة .. قال �صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان اإن مبادرة ت�صغيل 
املركبة ذاتية القيادة يف حرم جامعة خليفة - يف منطقة �صا�س النخل - جت�صد 
حر�س اجلامعة على حتقيق روؤية اأبوظبي 2030 يف دعم اقت�صاد املعرفة 
واالإ�صهام  والتطوير،  للبحث  العاملية  الوجهات  قائمة  على  اأبوظبي  وو�صع 

يف تطوير املعرفة وراأ���س املال الب�صري يف هذا املجال .. وهناأ �صموه اأع�صاء 
الهيئة االأكادميية وطلبة الهند�صة الذين قاموا بهذا االإجناز املتميز الذي 

نفخر باأن ن�صهده يف جامعة وطنية يف الدولة.
الزيارة طالب برنامج  اآل نهيان خالل  زايد  ال�صيخ حامد بن  والتقى �صمو 
النخبة املنخرطني يف اخلدمة الوطنية الذين عر�صوا م�صاريعهم الهند�صية 
يف جماالت الذكاء اال�صطناعي والروبوتات واأنظمة املعلومات واالت�صاالت 
بح�صور العميد الركن عبيد علي املن�صوري، مدير االإعالم واالت�صال املوؤ�ص�صي 
يف هيئة اخلدمة الوطنية .. كما تعرف �صموه على امل�صاريع البحثية املرتبطة 
باملركبة ذاتية القيادة واأخذ �صورة جماعية مع املجندين. وقام �صمو ال�صيخ 
حامد بن زايد اآل نهيان عقب اإطالق املركبة ذاتية القيادة بجولة با�صتخدام 
املركبة بني مباين حرم جامعة خليفة .. فيما رافق �صموه يف جولته اأع�صاء 
جمل�س اأمناء جامعة خليفة كل من �صعادة �صامل را�صد النعيمي رئي�س جمل�س 
اإدارة �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة " و�صعادة �صامل بطي �صامل 
القبي�صي املدير العام لوكالة االإمارات للف�صاء و�صعادة حميد ال�صمري نائب 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة والرئي�س التنفيذي لل�صوؤون املوؤ�ص�صية واملوارد 
الب�صرية يف �صركة مبادلة لال�صتثمار والدكتور عارف �صلطان احلمادي نائب 

الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة.
ي�صم غرفة عمليات  الذي  التحكم  ذاتية  املركبات  �صموه خمترب  تفقد  كما 
واإدارتها والتي  املركبة  اإىل كيفية عمل  التحكم حيث تعرف  للمركبة ذاتية 
جوانب  وت��ع��زي��ز  امل��رك��ب��ة  اإدارة  على  ت�صاعد  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  االأن��ظ��م��ة  ت�صمل 
االأمن وال�صالمة ومراقبة �صري حركتها واال�صتفادة منها لتحقيق االبتكار 
والتطوير اإ�صافة اإىل اخلطط امل�صتقبلية التي تت�صمن م�صروعاً يلبي جميع 
خ�صائ�س  اإىل  �صموه  وتعرف  �صائق.  دون  املركبة  لقيادة  الالزمة  ال�صروط 
التحكم  ذاتية  املركبة  يف  واالأم��ن  ال�صالمة  بنظام  يتعلق  ما  خا�صة  املركبة 
 .. وغ��ريه��ا  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  �صبكة  ون��ظ��ام  التتبع  تقنيات  ت�صمل  وال��ت��ي 
اأ�صتاذ  �صينيفريانتي،  الكمال  الدكتور  من  كل  قدمه  �صرح  اإىل  ا�صتمع  فيما 
ذاتية  الروبوتات  الأنظمة  امليكانيكية ومدير مركز جامعة خليفة  الهند�صة 
التحكم والدكتور جورج مانويل مرياندا ديا�س، اأ�صتاذ الهند�صة الكهربائية 
بخ�صائ�س  القيادة  ذاتية  خليفة  جامعة  مركبة  ومتتاز  الكمبيوتر.  وعلوم 
متكنها من الك�صف عن املعوقات املحتملة وجتنبها بف�صل اأجهزة اال�صت�صعار 

"جي بي  وكامريات ا�صتك�صاف ال�صوء وحتديد املدى ونظام حتديد املواقع 
َزت  ُجهِّ فيما   .. الق�صور  وقيا�س  اال�صت�صعار  اأج��ه��زة  بيانات  ووح���دات  اإ�س" 
خالل  الناجتة  البيانات  اللتقاط  متنها  على  فاي"  "واي  ب�صبكة  املركبة 
يف  وف��اع��ل  اآم��ن  ب�صكل  الذاتية  القيادة  على  قدرتها  اإىل  اإ�صافة  العمليات 
وامل�صرتكة  املنعزلة  كالطرق  ذات حركات مرورية متفاوتة  البيئات  خمتلف 
مع امل�صاة والدراجات الهوائية والطرق التي ت�صهد حركة �صيارات ب�صرعات 

بطيئة اإ�صافة للظروف اجلوية املتقلبة.
ع��دد من  ال��زي��ارة على  اآل نهيان خ��الل  زاي��د  ال�صيخ حامد بن  �صمو  واطلع 
باإ�صراف  النخبة  برنامج  ط��الب  مب�صاركة  اجلامعة  يف  االبتكارية  امل�صاريع 
االأ�صتاذ  امل�صكري،  فهد  الدكتور  وهم،  االأكادميية  الهيئة  اأع�صاء  من  ثالثة 
االأ�صتاذ  خوجني  ماجد  وال��دك��ت��ور  والف�صاء  ال��ط��ريان  هند�صة  يف  امل�صاعد 
حمد  والدكتور  الكمبيوتر  وهند�صة  الكهربائية  الهند�صة  ق�صم  يف  امل�صاعد 
خليفة.  جامعة  يف  امليكانيكية  الهند�صة  ق�صم  يف  امل�����ص��ارك  االأ���ص��ت��اذ  ك��رك��ي 
و�صملت امل�صاريع املعرو�صة "الروبوت ذاتي التحكم" �صممه طلبة اجلامعة 
فئة  يف  االأول  باملركز  الروبوت  فاز  حيث  خوجني،  ماجد  الدكتور  باإ�صراف 
 2021 الروبوتات االأر�صية خالل حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة 
طلبة  ت�صميم  م��ن  التحكم  ذات��ي��ة  طيار  دون  لطائرة  اآخ��ر  م�صروع  بجانب 
اجلامعة وباإ�صراف الدكتور حمد الكركي والتي فازت باملركز الثاين يف فئة 
 ،2021 القيادة  ذات��ي  للتنقل  العاملي  دب��ي  حت��دي  يف  طيار  دون  الطائرات 
ذاتية  وهو م�صروع طائرة مرنة  النخبة،  لفريق  االأول  النموذج  اإىل  اإ�صافة 
الدكتور  باإ�صراف  النخبة  فريق  من  الطلبة  من  جمموعة  طورته  التحكم 

يحيى الزويري، االأ�صتاذ امل�صارك يف ق�صم هند�صة الطريان والف�صاء.
كما اطلع �صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان على جمموعة من م�صاريع 
مركز االإمارات لالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت "اإبتيك" حتت 

اإ�صراف الدكتور نواف املو�صى، مدير مركز " اإبتيك" بالوكالة.
املركز  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  "اإبتيك"  مركز  ت�صغيل  اتفاقية  توقيع  ح�صر 
وهم .. �صعادة الدكتور حممد اإبراهيم املعال وكيل وزارة ال�صوؤون االأكادميية 
عام  مدير  وتلي،  تيم  والدكتور  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العايل  للتعليم 
ق�صم  رئي�س  اأحمد،  �صيد  تي" و�صالح  "بي  موؤ�ص�صة  يف  التطبيقية  البحوث 
اخلدمات الرقمية وق�صم خربة العمالء التكنولوجية يف موؤ�ص�صة ات�صاالت 

جامعة  يف  والتطوير  للبحوث  اأول  رئي�س  نائب  جريفيث  �صتيف  والدكتور 
خليفة.

وقال �صالح �صيد اأحمد يو�صف نائب رئي�س املن�صة الرقمية وجتربة العمالء 
يف "ات�صاالت" : نحن يف "ات�صاالت" �صعداء بتقدمي الدعم اإىل مركز االإمارات 
وبال�صكل   "  EBTIC " واالت�����ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  لالبتكار 
الذي ميكنه من القيام بدوره يف قيادة تكنولوجيا االأنظمة الذكية املتقدمة 
واملبتكرة للجيل التايل من ال�صبكات، وتوفري خدمات وتطبيقات تكنولوجيا 
.. وكونه م�صغاًل  ال�صبكات  التايل من  املمكن للجيل  املعلومات واالت�صاالت 
رائداً ل�صبكة اجليل اخلام�س " 5G " توا�صل "ات�صاالت" العمل على تبني 
اأحدث التقنيات واحللول الرقمية واإطالقها ومبا ي�صهم يف حتقيق روؤيتها 
ومن  املجتمعات  لتمكني  الرقمي  امل�صتقبل  قيادة  يف  املتمثلة  االإ�صرتاتيجية 
هنا تتطلع "ات�صاالت" اإىل تعزيز عالقاتها مع مركز االإمارات لالبتكار يف 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت، ومبا ي�صهم يف حتقيق التنمية، ولعب دور 

اأكرب يف احلياة الرقمية للباحثني وامل�صتهلكني وال�صركات.
م��ن جانبه ق��ال ب��ول اأوب��ري��ن م��دي��ر االأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة واخل��دم��ات االأمنية 
ي�صرنا   : تي"  "بي  موؤ�ص�صة  يف  التطبيقية  البحوث  يف  البحثية  والعمليات 
العمليات،  من  الثالثة  مرحلته  يف  "اإبتيك"  مركز  مع  ال�صراكات  موا�صلة 
�صركائنا  م��ع  امل�صرتكة  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  امل��رك��ز جناحه يف  اأث��ب��ت  حيث 

ات�صاالت وجامعة خليفة.
ال�صرق  االأم��د مع منطقة  التزام طويل  "بي تي" لديها  واأ�صاف : موؤ�ص�صة 
االأو�صط وي�صعدنا موا�صلة هذا االلتزام الإثراء القدرات يف البحوث واالبتكار 
تطورا  �صت�صهد  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  �صنوات  للخم�س  نتطلع  كما   .. املنطقة  يف 

ملحوظاً يف مركز اإبتيك.
وي�صهم مركز "اإبتيك" منذ عام 2009 يف دفع عجلة االبتكار يف االأنظمة 
بفئة   2021 ع��ام  يونيو  �صهر  خ��الل  امل��رك��ز  ف��از  حيث  واملتقدمة،  الذكية 
م�صروعه  لالأمتتة" عن  ا�صتخدام  واأف�صل  ال�صحابية  لالأمتتة  اأداة  "اأف�صل 
التي عقدت يف  املرموقة  امل�صابقة  خ��الل  اإل"،  بي  اإ���س  "حلول  ط��وره  ال��ذي 
2021" وي�صهد  االآل��ة  وتعلم  اال�صطناعي  الذكاء  "جائزة  املتحدة  اململكة 
مع  بالتعاون  نا�صئة  ل�صركة  حتويله  عملية  احل��ايل  الوقت  يف  االبتكار  هذا 

مركز خليفة لالبتكار.

االأر�سيف الوطني االإماراتي واالأر�سيف احلكومي الرو�سي يبحثان تقوية ج�سور التعاون وتبادل اخلربات
•• ابوظبي-الفجر:

اجتماعاً  الوطني  االأر���ص��ي��ف  عقد 
االأر�صيف  ن��ظ��ريه  م��ع  اف��رتا���ص��ي��اً 
احل��ك��وم��ي ال��رو���ص��ي، ع��رب من�صة 
�صبل  اجل��ان��ب��ان  ف��ي��ه  ب��ح��ث  زووم، 
ومهامها،  جهة  ك��ل  ودور  التعاون 
وكيفية تعزيز العالقات امل�صتقبلية، 
وزيارة وفد من االأر�صيف الرو�صي 

اإىل دولة االإمارات قريباً.
�����ص����ع����ادة عبد  اف���ت���ت���ح االج����ت����م����اع 
العام  امل���دي���ر  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د  اهلل 
بكلمة  باالإنابة  الوطني  لالأر�صيف 
اأع�������رب ف��ي��ه��ا ع����ن ت��ط��ل��ع��ات��ه اإىل 
تبادل اخلربات واملعرفة يف جمال 
وتبادل  واالأر���ص��ف��ة،  الوثائق  اإدارة 
ق��رب على  ع��ن  للتعرف  ال���زي���ارات 
امل���م���ار����ص���ات واالآل����ي����ات امل��ت��ب��ع��ة يف 

جمال  يف  املتخ�ص�صة  االأك��ادمي��ي��ة 
الوثائق واالأر�صفة.

من جانبها �صكرت ال�صيدة الري�صا 
الك�صندروف نائب رئي�س االأر�صيف 
احلكومي لرو�صيا االحتادية مدير 
عام االأر�صيف الوطني على دعوته 
االأر�صيف الرو�صي لزيارة االإمارات، 
وعربت عن رغبتها بالتعرف اأكر 
االإماراتي،  الوطني  االأر�صيف  على 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة  واأك�����دت 

والتباحث يف ق�صايا االأر�صفة.
االأر�صيف  اأن  الك�صندروف  واأك���دت 
احل���ك���وم���ي ال���رو����ص���ي ي�����ص��ع��ى اإىل 
حفظ الوثائق االأر�صيفية لالأجيال 
جلمهور  واإت����اح����ت����ه����ا  ال����ق����ادم����ة، 
ثم  عليها،  ل��الط��الع  امل�صتفيدين 
قدمت عر�صاً عّرفت فيه باالأر�صيف 
يحتوي  اأن��ه  اإىل  م�صرية  الرو�صي، 

اأهمها ان�صمام املكتبة الوطنية اإىل 
االأر�صيف الوطني.

و�صكر فيها �صعادة الدكتور حممد 
اأحمد اجلابر �صفري دولة االإمارات 
ونائبه  االحت����ادي����ة،  رو���ص��ي��ا  ل���دى 
�صعادة حمد احلب�صي على التن�صيق 
املثمر،  اأج����ل ه���ذا االج��ت��م��اع  م���ن 
موؤكداً اأهمية توقيع مذكرة تفاهم 

بني االأر�صيفني ال�صديقني.
ال�������ص���ي���د حمد  ب����ع����د ذل�������ك ق�������دم 
االأر�صيفات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��ريي 
عر�صاً  ال���وط���ن���ي  االأر�����ص����ي����ف  يف 
الوطني  ب���االأر����ص���ي���ف  ف��ي��ه  ع�����ّرف 
ودوره  واأه��داف��ه،  وروؤي��ت��ه  ور�صالته 
االأر�صيفات  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�صوء  على  احلكومية  اجل��ه��ات  يف 
مواد القانون االحتادي رقم 7لعام 
التنفيذية،  والئ���ح���ت���ه   2008

االأر�صيفية  املقتنيات  واإدارة  تنظيم 
واأ������ص�����ال�����ي�����ب ح����ف����ظ ال�������ص���ج���الت 
الطويل  امل����دى  ع��ل��ى  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
للمحافظة  امل�صتخدمة  والتقنيات 

عليها واإتاحتها.
االأر�صيف  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
ال���وط���ن���ي االإم������ارات������ي ي�����ص��ه��د يف 
عديدة  ت��ط��ورات  الراهنة  املرحلة 

وحت����دث ع��ن ال����دور ال����ذي يوؤديه 
م���رك���ز احل���ف���ظ وال���رتم���ي���م على 
وترميمها،  الوثائق  حفظ  �صعيد 
الرقمي  االأر����ص���ي���ف  اأه��م��ي��ة  وع����ن 
وحمتوياته،  ال���ع���رب���ي  ل��ل��خ��ل��ي��ج 
وال��ت��ع��اون ب��ني االأر���ص��ي��ف الوطني 
تاأهيل  يف  ال�������ص���ورب���ون  وج���ام���ع���ة 
ال����درا�����ص����ات  ويف  االأر�����ص����ي����ف����ي����ني، 

االأر�صيفات  مع  بالتعاون  ين�صرها 
املوؤ�ص�صات  وم�����ع  ال���ف���ي���درال���ي���ة، 
ولديه  واالأك�����ادمي�����ي�����ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
م�������ص���روع ح�����ايل ي��ع��م��ل ف���ي���ه على 
بوثائق  خ��ا���ص��ة  م��ن�����ص��ة  ت�����ص��ك��ي��ل 
احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. ونوهت 
احلكومي  االأر�صيف  مبنى  اأن  اإىل 
الرو�صي الكبري يحتوي على قاعة 
للمطالعة، وعلى قاعة للمعار�س، 
ول��ك��ن رغ���م ك��رب ح��ج��م امل��ب��ن��ى اإال 

تاريخي،  �صجل  ماليني  �صبع  على 
تاريخية  ح��ك��وم��ي��ة  وث���ائ���ق  وع��ل��ى 
تعود اإىل القرن التا�صع ع�صر، واأن 
ال��ق��ان��ون رق���م 125 ال�����ص��ادر عن 
الذي ينظم عمل  العدل هو  وزارة 
االأر���ص��ي��ف ال��رو���ص��ي ال���ذي يوا�صل 
وقد  حمتوياته،  رقمنة  يف  جهوده 

اأجنز منها اأكر من 90%.
اأن  اإىل  ال���ك�������ص���ن���دروف  واأ������ص�����ارت 
ل���الأر����ص���ي���ف ال���رو����ص���ي اإ�����ص����دارات 

باملقتنيات  �صاقت  م�صتودعاته  اأن 
مبنى  بناء  ب�صدد  وه��م  الوثائقية 

جديد لالأر�صيف احلكومي.
ح�����ص��ر االج����ت����م����اع ����ص���ع���ادة حمد 
احل��ب�����ص��ي ن��ائ��ب ���ص��ف��ري االإم������ارات 
لدى رو�صيا االحتادية، وعدد كبري 
من امل�صوؤولني يف كل من: االأر�صيف 
واالأر�صيف  االإم����ارات����ي،  ال��وط��ن��ي 
وال�صفارة  ال���رو����ص���ي،  احل���ك���وم���ي 

االإماراتية يف رو�صيا االحتادية. 

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )9520/2021(
املنذرة/ عقارات بن �صوقات - رخ�صة جتارية رقم )230980(

�صد / املنذر اإليها االويل : لني للنظارات �س ذ م م - رخ�صة رقم 528370
ب�صفتها : امل�صتاأجرة 

املنذر اليه الثاين : وليد حممود يو�صف علي خليفة ب�صفته : حمرر ال�صيكات
47،400 درهم  فان املنذرة تتوجه بهذا االإنذار للمنذر اليهما ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 
�صبعة واربعون الف واربعمائة درهم ، واذا مل تلتزم املنذر اليها بال�صداد خالل خم�صة ايام من 
اأداء الإلزام  اأمر  ت�صجيل دعوى  املنذرة اىل  �صوف ت�صطر  واإال  االإن��ذار  ا�صتالمكم هذا  تاريخ 
ف�س  مبركز  القانونية  االج���راءات  اأت��خ��اذ  اىل  امل��ن��ذرة  ت�صطر  و�صوف  بال�صداد  اليها  املنذر 
املنازعات االيجارية وطلب �صداد اي مبالغ مرت�صده يف ذمتها املنذر اليهما ومل يطالب بها 
قانونيا ويحمل املنذر اإليهما كافة امل�صوؤولية القانونية مع حتميل املنذراليه كافة ما يرتتب 

على ذلك من ر�صوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9504(

املنذر : فندق ذا ليال
املنذر اإليها : منال �صفيق حميده عو�س

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 64000 درهم 
)�صتة واربعون الف درهما( قيمة ال�صيك رقم 100020 امل�صتحق 
اال�صالمي خالل  دبي  بنك  وامل�صحوب على   2021/5/1 بتاريخ 
ثمانية اأيام من تاريخ اإعالنكم بهذا االإنذار ويف حال خمالفة املنذر 
اليها ذلك، �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات القانونية 

املقرره حلفظ حقوق موكلنا
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 70197
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9417(

املنذرة : �صنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر اإليهم :1- القافلة للو�صاطة العقارية

االأقامة حمل  جمهول   - ال�صياح  �صامل  مطر  ابراهيم   -2
فاأن املنذرة تر�صل هذا االنذار العديل للمنذر اليهم ل�صداد القيمة االيجارية من تاريخ 
عقد  ح�صب  عليهم  املرتتبة  الغرامات  ايل  باال�صافة  تاريخة  وحتي   2021/7/10
30 يوما من تاريخة.. واإال  االيجار باال�صافة ايل الر �صوم وامل�صاريف وذلك يف خالل 
ف�صوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�صبة الإخالء العني 
وكافة  وامل�ص�اريف  الر�ص�وم  كافة  مع  التام  االخ��الء  االيجار حتي  ب��دالت  و�صداد  املوؤجرة 
الغرامات املرتتبة عليهم ح�ص�ب عقد االيجار ومطالبتهم بالتعوي�س املنا�صب عما فاتها 

من ك�صب وماحلقها من خ�صارة حتى تاريخ االخالء التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9505(

املنذر: فندق ذا ليال
عو�س حميده  �صفيق  املنذر اإليهم : 1/منال 

خلف ح�صنني  عبداملنعم  2/اجمد 
دره����م ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه��م ب�������ص���رورة ����ص���داد م��ب��ل��غ وق����دره 
امل�صتحقه  درهما(  وخم�صمائة  الفا  و�صتة  )اربعمائة   406500
ويف  االإن���ذار  بهذا  اإعالنكم  تاريخ  اي��ام من  ثمانية  خ��الل  بذمتكم 
كافة  املنذر التخاذ  ي�صطر  �صوف  ذل��ك،  اليها  املنذر  حال خمالفة 

االإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
رقم املحرر : 241654/1/2021

املنذر / �صركة م�صتقبل االخ�صاب للتجارة ذ.م.م 
وميثلها/�صانكاتيل �صوندار ا�صواران

املنذر اليه / راجي�س كومار كري�صنا - جمهول حمل االإقامة
فاأن املنذر مبوجب هذا االإنذار ينبه على املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 
األف درهم و�صبعمائة و�صتون  األف درهم )مائتان واثنان و�صبعون   272،760
درهم( وامل�صحوب ب�صيك على بنك اال�صتثمار - رقم ال�صيك 004404 املرت�صد 
اأيام من تاريخ الن�صر واال �صي�صطر  بذمتهم ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�صة 
املنذر اىل اللجوء للق�صاء للمطالبة بحقوقه املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه من 
تاريخ االمتناع حتى ال�صداد وحتميل املنذر اليه كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمنذر.

اإعــــــــــــالن 

70197
العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2021/21078 (

املنذر :  بنك ابوظبي التجاري  �س م ع. 
املنذر اإليه: كالفياليل بابا�صني بيبو .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )105،860.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل 
على  التنفيذية  االإج����راءات  التخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإال  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
اك�س  جي  )لكز�س  ن��وع  من  ال�صارقة(   /1/ خ�صو�صي   /  4759  ( رق��م  ال�صيارة 
واملمولة   _ ل��وؤل��وؤي(  )ابي�س  ل��ون   _  )2017( موديل   ) اأ�صتي�صن   _  460

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197 العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم ) 2021/21076 (
املنذره: �صما للتمويل م�صاهمة خا�صة )حاليا( �صركة احليل اوريك�س للتمويل 

م�صاهمة خا�صة)�صابقا(  . 
املنذر اإليها : غلمان لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م.

درهم   )86،559.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
نتيجة االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم )17865 / نقل عام/ دبي( من نوع )ميت�صوبي�صي كانرت _ 
بيك اب( موديل )2016( _ لون )اأبي�س(  _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 70197
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:4343/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�صر رقم 156

القانونية  والفائدة  اماراتي  دره��م   )415.291.55( ق��دره  مبلغ  برد  عليها  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
بواقع 5% من تاريخ ا�صتالم املدعي عليها االنذار بال�صداد يف 2020/9/29 والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة . 
املدعي:دورو فلجويرا ا�س ايه - فرع دبي - عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 

�صارع االأبراج - مبنى باي �صكوير 12 - �صقة 303
�س.ذ.م.م   الثقيلة  املعدات  وا�صتئجار  وتاأجري  لتجارة  انرتنا�صيونال  االر���س  حمرك   -1   : اإعالنه  املطلوب 

-  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليها برد مبلغ قدره )415.291.55( 
درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ا�صتالم املدعي عليها االنذار بال�صداد يف 2020/9/29 
والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم االحد  املوافق  2021/12/26  ال�صاعة 
08.30 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�صاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  جت�������ص���ي���دا 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س 
اخلدمات  اأف�����ص��ل  ب��ت��ق��دمي  اهلل"، 
حكومة  اأطلقت  ع��امل��ي��اً،  احلكومية 
دولة االإمارات "ال�صوق االفرتا�صي 
ال����ذي  الربجميات"،  ل���واج���ه���ات 
 APIs يوفر واجهات الربجميات
ل���رب���ط االأن���ظ���م���ة احل��ك��وم��ي��ة مع 
القطاع اخلا�س  اأنظمة وتطبيقات 
عملية  ت�����ص��ه��ل  م���وؤمت���ت���ه  ب�������ص���ورة 
تطوير التطبيقات وابتكار احللول 
املرتابطة  ال��رق��م��ي��ة  واخل����دم����ات 
قبل  م����ن  امل�������ص���اف���ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
واملبتكرين  واملطورين  املربجمني 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س، مب��ا يف ذلك  يف 
احلكومية  اخل�����دم�����ات  ت�����ص��م��ي��م 
وت��ق��دمي��ه��ا ع��رب ق��ن��وات��ه��م الأمتتة 
االأع�����م�����ال وت��ب�����ص��ي��ط االإج���������راءات 
وت�����ص��ه��ي��ل ح��ي��اة ال��ن��ا���س، م���ا ميثل 
الرقمي  للتعاون  ج��دي��داً  من��وذج��اً 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
ومنو  اال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  ي��ع��زز 
االق���ت�������ص���اد ال���رق���م���ي، م����ن خالل 
اخلدمات  بيانات  لتبادل  منظومة 
احلكومية  اجلهات  بني  واالأنظمة 

والقطاع اخلا�س.
ود�صنت حكومة دولة االإمارات اأول 
االفرتا�صي  ال�صوق  �صمن  �صراكة 
�صمت  ال����ربجم����ي����ات،  ل����واج����ه����ات 
الهيئة االحتادية لل�صرائب، وهيئة 
واحلكومة  االت���������ص����االت  ت��ن��ظ��ي��م 
"اأمازون"،  و����ص���رك���ة  ال���رق���م���ي���ة، 
خدمات  ربط  مبوجبها  يتم  والتي 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل�����ص��رائ��ب مع 
اأنظمة ال�صركة مبا ي�صهم يف اأمتتة 
ت�صجيل  عملية  وت�صريع  العمليات 
"اأمازون" يف  موقع  على  امل��وردي��ن 

دولة االمارات.
بالتعاون  ال�������ص���وق  اإط��������الق  ومت 
للخدمة  االإم��������ارات  ب��رن��ام��ج  ب���ني 
تنظيم  وهيئة  املتميزة  احلكومية 
الرقمية، يف  االت�صاالت واحلكومة 
اإط���ار م��ب��ادرات احل��ك��وم��ة لت�صريع 
التحول الرقمي يف الدولة، بح�صور 
الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل 
احلكومي  للتطوير  الدولة  وزي��رة 
وامل�����ص��ت��ق��ب��ل، و����ص���ع���ادة ال����ل����واء د. 
العام  املفت�س  الري�صي  نا�صر  اأحمد 
ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، و���ص��ع��ادة خالد 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  الب�صتاين  علي 
االحتادية لل�صرائب، و�صعادة ماجد 
امل�����ص��م��ار م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة تنظيم 
الرقمية،  واحل��ك��وم��ة  االت�����ص��االت 
اخلييلي  ���ص��ه��ي��ل  ال���ل���واء  و����ص���ع���ادة 
مدير عام الهيئة االحتادية للهوية 
واجلن�صية واجلمارك واأمن املنافذ، 
رئي�س  طليعة  ب��ن  حممد  و���ص��ع��ادة 
حكومة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
الدكتور  و���ص��ع��ادة  االإم�����ارات،  دول���ة 
العام  املدير  م�صاعد  النقبي  يا�صر 
احلكومية  وال����ق����درات  ل��ل��ق��ي��ادات 
ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ص��ة  مكتب  يف 
ب������وزارة ����ص���وؤون جم��ل�����س ال������وزراء، 
و���ص��ع��ادة ح��ن��ان اأه��ل��ي م��دي��ر املركز 
واالإح�صاء  للتناف�صية  االحت����ادي 
نائب  ب��االإن��اب��ة، ورون��ال��دو م�صحور 
ال�صرق  اأم����������ازون  ����ص���رك���ة  رئ���ي�������س 
واأكدت  اأفريقيا.  و�صمال  االأو���ص��ط 
ال�صوق  اأن  ال���روم���ي  ع��ه��ود  م��ع��ايل 
الربجميات  لواجهات  االفرتا�صي 
كمن�صة  احل���ك���وم���ة  دور  ي���رتج���م 
مع  وال�����ص��راك��ات  ال��ت��ع��اون  لتحفيز 

وتقدمي  ابتكار  يف  اخلا�س  القطاع 
متطورة  رقمية  حكومية  خ��دم��ات 
و�صريعة، ويعك�س توجهات احلكومة 
يف ت�����ص��ري��ع ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي يف 
اخل������دم������ات وحت����ق����ي����ق ال���ت���ك���ام���ل 
لتوفري  االأن���ظ���م���ة  يف  وال����رتاب����ط 
وفعالة  ���ص��ل�����ص��ة  م��ت��ع��ام��ل  جت���رب���ة 

و�صريعة ويف كل وقت ومكان.
للتطوير  ال���دول���ة  وزي�����رة  وق���ال���ت 
ال�صوق  اإن  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل  احل��ك��وم��ي 
املربجمني  مت���ك���ن  ب��ي��ئ��ة  ���ص��ي��وف��ر 
ومطوري التطبيقات من اال�صتفادة 
من واجهات الربجميات احلكومية، 
جديدة  وخ��دم��ات  ح��ل��ول  ابتكار  يف 
واإطالق �صركات نا�صئة ت�صتفيد من 
وتطوير  تقدمي  الواجهات يف  هذه 
مرتابطة  رقمية  حكومية  خدمات 
ال�����ص��رك��ات ورواد  و���ص��ل�����ص��ة، داع���ي���ة 
التطبيقات  وم����ط����وري  االأع����م����ال 
واملربجمني اإىل اال�صتفادة من هذه 
�صراكات  ع��رب  وتو�صيعها  امل���ب���ادرة 
جديدة مع اجلهات احلكومية مبا 
بالدولة.  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ي��ع��زز 
وقال �صعادة املهند�س ماجد �صلطان 
االفرتا�صي  "ال�صوق  اإن  امل�����ص��م��ار 
يعد  الربجميات"  ل�����واج�����ه�����ات 
خطوة متقدمة على طريق احلياة 
الرفاهية  حت��ق��ق  ال���ت���ي  ال��رق��م��ي��ة 
وال�������ص���ع���ادة ل��ل��ج��م��ي��ع م����ن خالل 
من  اال�صتباقية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري 
ويف  ال�صاعة  م��دار  وعلى  مكان  ك��ل 
بيئة ان�صيابية تت�صافر فيها جهود 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة 
خلدمة املتعاملني ..م�صريا اإىل اأن 
اليوم مل  التحول الرقمي يف عامل 
يعد مهمة احلكومات وحدها، واإمنا 
خمتلف  بني  و�صراكة  تعاون  ثمرة 
اإطالق  ف��اإن  هنا  وم��ن  القطاعات، 
لواجهات  االف���رتا����ص���ي  "ال�صوق 
مهمة  حمطة  يعد  الربجميات" 
الرقمية  احل���ك���وم���ة  ط���ري���ق  ع��ل��ى 
توقعات  ت���ل���ب���ي  ال����ت����ي  ال�������ص���ام���ل���ة 

امل��ت��ع��ام��ل��ني ال��رق��م��ي��ني، ون��ح��ن يف 
هذه  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �صنعمل  ال��ه��ي��ئ��ة 
اخلطوة من خالل دورن��ا للتمكني 
يف جم���ال ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، ولن 
مل�����ص��اع��دة اجلهات  اأي ج��ه��د  ن��دخ��ر 

احلكومية يف هذا ال�صياق.
علي  خ��ال��د  �صعادة  اأك���د  م��ن جهته، 
"ال�صوق  اإط�������الق  اأن  ال��ب�����ص��ت��اين 
االفرتا�صي لواجهات الربجميات" 
تعزيز  يف  م��ه��م��ة  خ���ط���وة  ي�����ص��ك��ل 
التي  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  م�����ص��رية 
االإم���ارات مبعدالت  دول��ة  تنتهجها 
القطاعات،  ج��م��ي��ع  يف  م��ت�����ص��ارع��ة 
ح��ي��ث مت��ت��ل��ك ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة رقمية 
ت���ع���د االأك�������ر ت����ط����وراً ل��ي�����س على 
ولكن  فح�صب  االإقليمي  امل�صتوى 
على امل�صتوى العاملي، وذلك بف�صل 
ال�صت�صراف  الر�صيدة  القيادة  روؤية 
امل�صتقبل با�صرتاتيجيات ومبادرات 
ملنظومة  امل�صتمر  للتطوير  تهدف 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي ل����رف����ع ج����ودة 
احلياة يف بيئة م�صتدامة، وتطوير 
اخل�����دم�����ات احل���ك���وم���ي���ة الإ����ص���ع���اد 
املجتمع واالرتقاء مب�صتوى رفاهية 
متكني  اإىل  ت���ه���دف  ك��م��ا  اأف���������راده، 
االب��ت��ك��ار وت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة بتوفري 
الوقت والتكلفة واجلهد مع �صمان 
ال��ف��وري��ة وزي�����ادة مرونة  امل��ع��اجل��ة 

االت�صال بني البيانات.
"ال�صوق  اأن من�صة  الب�صتاين  واأك��د 
االفرتا�صي لواجهات الربجميات" 
تطبيقات  ب���رجم���ة  واج����ه����ة  ع����رب 
 "API" احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 
�صت�صاهم يف تعزيز كفاءة اخلدمات 
احلكومية،  اجل��ه��ات  م��ن  امل��ق��دم��ة 
ال�صهولة  م����ن  امل����زي����د  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
االأداء،  يف  وال����ك����ف����اءة  وال�������ص���رع���ة 
االحتادية  الهيئة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
تاأ�صي�صها  منذ  حر�صت  لل�صرائب 
متطورة،  رقمية  بنية  توفري  على 
وتقدمي جميع خدماتها عرب نظام 
تعامالت  ب��ال  متكامل  اإل���ك���رتوين 

بتجربة  امل�صتمر  ل��الرت��ق��اء  ورق��ي��ة 
الهيئة على  عمالئها، كما حتر�س 
تعزيز �صراكاتها اال�صرتاتيجية مع 
القطاعني احلكومي واخلا�س، مبا 
االإمارات  دول��ة  مبادئ  مع  يتواكب 
عاماً  للخم�صني  امل��ت��ح��دة  العربية 
املنهجية  حم�����ددات  وم���ع  امل��ق��ب��ل��ة، 

اجلديدة للعمل احلكومي.
واأك��������د ����ص���ع���ادة ال�����ل�����واء ال���دك���ت���ور 
املفت�س  ال���ري�������ص���ي  ن���ا����ص���ر  اأح����م����د 
رئي�س  ال���داخ���ل���ي���ة،  ب�������وزارة  ال���ع���ام 
االأنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة 
بالوزارة،  الق�صائية  االإلكرتونية 
حر�س الوزارة على تطوير وتعزيز 
ال�صاعي  امل�صرتك  احلكومي  العمل 
توجهات  وفق  باخلدمات  لالرتقاء 
حكومة االإم��ارات ال�صاعية لتقدمي 
ب�������ص���ورة تعزز  اأف�������ص���ل اخل����دم����ات 
مكانة الدولة وموقعها املتقدم على 

�صلم التناف�صية الدولية.
ال�صوق  اإط����الق  اإن  ال��ري�����ص��ي  وق���ال 
االفرتا�صي لواجهات الربجميات، 
والتعاون  ال�����ص��راك��ة  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د 
وال�صركات  احلكومي  القطاع  ب��ني 
اجلهود  ك��اف��ة  وتن�صيق  االب��ت��ك��اري��ة 
اإج�������راءات  ت��ب�����ص��ي��ط  اإىل  ال���ه���ادف���ة 
االأعمال وتوحيد جتربة املتعاملني 
كواجهة رقمية متكاملة للخدمات، 
واأ�صاف اأن هذه املن�صة �صتعمل على 
ت�صهيل اإجراءات االأعمال والتجارة 
نقلة  مبثابة  و�صتكون  االإلكرتونية 
من  ج��دي��د  جيل  ب��ن��اء  نحو  نوعية 
خدمات امل�صتقبل، و�صت�صاهم ب�صكل 
ف��ع��ال يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة ال���دول���ة يف 
تقدمي اأف�صل اخلدمات احلكومية، 
واإط������������الق امل��������ب��������ادرات اخل����الق����ة 
وامل�صاريع املبتكرة التي تن�صجم مع 
واخلطط  وال��ت��وج��ه��ات  ال�صيا�صات 
الر�صيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
موؤكدا حر�س وزارة الداخلية على 
ال��ع��م��ل احلكومي  ت��ط��وي��ر وت��ع��زي��ز 
اأف�صل اخلدمات  امل�صرتك وتقدمي 

وريادة  احلياة  ج��ودة  تعزز  ب�صورة 
الدولة.

�صهيل اخلييلي  اللواء  �صعادة  واأك��د 
االإم�������������ارات  دول���������ة  ح����ك����وم����ة  اأن 
القيادة  روؤى  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
والتوجهات للخم�صني عاماً املقبلة، 
تقدمي  االأف�صل يف  الدولة  لت�صبح 
اخلدمات احلكومية وبهدف حتقيق 
هذه الروؤية تعمل الهيئة االحتادية 
للهوية واجلن�صية واجلمارك واأمن 
من  جمموعة  اإط���الق  على  املنافذ 
"من�صة  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا احل��ي��وي��ة 
لواجهات  االف����رتا�����ص����ي  ال�������ص���وق 
الربجميات"، مثل خدمات بطاقة 
ال��ه��وي��ة االإم���ارات���ي���ة ل��ك��اف��ة اأن����واع 
املتعاملني من مواطنني ومقيمني، 
ال�صفر  اإ���ص��اف��ة اىل خ��دم��ات ج���واز 
للمواطنني، وذلك الإتاحة الفر�صة 
اخلا�صة  وال�����ص��رك��ات  للمربجمني 
ل����ت����ق����دمي ه�������ذه اخل������دم������ات عرب 
من�صاتها وذلك لت�صهيل اإجراءاتها 
حكومية  خ��دم��ات  جتربة  وت��ق��دمي 
اأج����رت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  ���ص��ل�����ص��ة وق�����ال 
املتعاملني  راأي  ا�صتطالعات  درا�صة 
ال�صركاء  خم��ت��ل��ف  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ر�صم  ب���ه���دف  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ني، 
لتلبي  اخل��دم��ات  وت�صميم  م�����ص��ار 
املتعاملني  وتف�صيالت  احتياجات 
تقدمي  على  احل��ر���س  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اأعلى  وف�����ق  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ة 

املعايري العاملية.
ب���ن طليعة  ����ص���ع���ادة حم��م��د  واأك������د 
رئ���ي�������س اخل����دم����ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
اأن اإطالق  حكومة دول��ة االإم���ارات، 
لواجهات  االف����رتا�����ص����ي  ال�������ص���وق 
م��ب��ادرة م�صرتكة  ال��ربجم��ي��ات، يف 
للخدمة  االإم��������ارات  ب��رن��ام��ج  ب���ني 
تنظيم  وهيئة  املتميزة،  احلكومية 
الرقمية،  واحل��ك��وم��ة  االت�����ص��االت 
ي��ج�����ص��د ت���وج���ي���ه���اًت ق����ي����ادة دول����ة 
ت�صريع  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  االإم������ارات 
للحكومة،  ال����رق����م����ي  ال����ت����ح����ول 

ع��رب ت��ط��وي��ر اجل��ي��ل اجل��دي��د من 
الرقمية  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 

امل�صتقبلية.
وقال ابن طليعة اإن اإطالق ال�صوق 
االفرتا�صي لواجهات الربجميات، 
ميثل مبادرة هادفة لتعزيز التعاون 
وال�صراكات بني اجلهات احلكومية، 
اخلا�س،  والقطاع  احلكومة  وب��ني 
مرتابطة  رقمية  خدمات  لتقدمي 
�صهلة و�صريعة ومتوفرة للمتعامل 
على مدار ال�صاعة، وت�صهيل توفري 
ب�صكل  رقميا  واملعلومات  البيانات 
اآم���ن وم��وث��وق، وي��رتج��م توجهات 
بالرتكيز  االإم�����ارات  دول���ة  حكومة 
الفاعلة  ال�������ص���راك���ات  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  امل��ج��ت��م��ع  م����ع 
وامل����ب����ت����ك����ري����ن ل����ت����وف����ري خ����دم����ات 

متطورة.
االفرتا�صي  "ال�صوق  اأن  واأ���ص��اف 
�صي�صهل  الربجميات"  ل��واج��ه��ات 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل وال����رتاب����ط بني 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة، 
و����ص���ي���ع���م���ل ع���ل���ى ت����وف����ري واج���ه���ة 
 "APIs" احلكومية  الربجميات 
التطبيقات  وم���ط���وري  ل��ل�����ص��رك��ات 
وامل����������ربجم����������ني وامل�����ب�����ت�����ك�����ري�����ن، 
لتحفيزهم على م�صاركة احلكومة 
يف اب��ت��ك��ار خ��دم��ات م��ت��ط��ورة متثل 
اجل����ي����ل اجل����دي����د م����ن اخل����دم����ات 
ال��رق��م��ي��ة، مب���ا ي�صهم  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومي  العمل  ك��ف��اءة  تعزيز  يف 
وتقدمي خدمات فعالة ت�صهل رحلة 
معاملته  اإجن����از  وت�����ص��رع  امل��ت��ع��ام��ل 
اأي  ومتكنه من احل�صول عليها يف 

وقت اأو مكان.
واأ�����ص����اد حم��م��د ب���ن ط��ل��ي��ع��ة ب���دور 
هيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة 
ال���رق���م���ي���ة، وال���ه���ي���ئ���ة االحت����ادي����ة 
"اأمازون"  و����ص���رك���ة  ل���ل�������ص���رائ���ب 
ومبادرتهم الإطالق اأوىل ال�صراكات 
ال���������ص����وق االف����رتا�����ص����ي  اإط���������ار  يف 
كافة  داعياً  الربجميات،  لواجهات 

وموؤ�ص�صات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 
ال�����ص��وق يف  ال��ت��ي يتيحها  ال��ف��ر���س 
رق��م��ي��ة جديدة  خ���دم���ات  ت��ط��وي��ر 
تعزز بيئة االأعمال وترتقي بتجارب 
املتعاملني. من جهته، قال رونالدو 
م�صحور نائب رئي�س �صركة اأمازون 
اأفريقيا  و���ص��م��ال  االأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
ال�صركة  بكوننا  ف��خ��ورون  ن��ح��ن   :
التي  االإم���������ارات  دول�����ة  يف  االأوىل 
من�صة  م��ع  عملها  ن��ط��اق  ي��ت��ك��ام��ل 
لواجهات  االف���رتا����ص���ي  "ال�صوق 
تطبيقاً  ت��ع��د  ال��ت��ي  الربجميات"، 
حكومياً رائداً ير�ّصخ مكانة حكومة 
االبتكار  طليعة  يف  االإم����ارات  دول��ة 
على  الفكرية  وال��ق��ي��ادة  احلكومي 
هذا  اأن  م�صيفاً  العامل"،  م�صتوى 
التعاون يهدف اإىل متكني ال�صركات 
ت�صهيل  خ������الل  م����ن  وال���ب���ائ���ع���ني 
واحلكومية،  التجارية  االإج���راءات 
الرقمي  التحول  م�صرية  وت�صريع 
وقطاع  ال���ق���ط���اع���ات،  خم��ت��ل��ف  يف 
ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى وجه 
اإ���ص��اف��ة خا�صية  اخل�����ص��و���س ع��رب 
االن�صمام  ع��م��ل��ي��ات  اأمت���ت���ة  ت��دع��م 
 /Amazon.ae/ متجر  اإىل 
االإ�صافة  ه��ذه  اأم����ازون  وت��ط��رح   ..
االأدوات  حم��ف��ظ��ة  اإىل  اجل����دي����دة 
اخلا�صة  وال����ربام����ج  واخل����دم����ات 
برواد االأعمال واملطورين ومن�صئي 

املحتوى ومزودي خدمات التو�صيل 
وتكنولوجيا املعلومات.

"اأمازون"،  م��ع  ال�����ص��راك��ة  وت�����ص��ّك��ل 
اأوىل ثمار جناح ال�صوق االفرتا�صي 
ومتثل  ال����ربجم����ي����ات،  ل���واج���ه���ات 
اأمام  امل��ج��ال  تفتح  ان��ط��الق  نقطة 
اإطالق �صراكات جديدة، وتتيح هذه 
االأعمال  اإج���راءات  اأمتتة  ال�صراكة 
وت�����ص��ه��ي��ل جت���رب���ة ال��ب��ائ��ع��ني عرب 
موقع "اأمازون" يف دولة االإمارات، 
مب��ا ي��ع��زز م��زاول��ة اأع��م��ال التجارة 
وي�صهم  ال���دول���ة،  يف  االل��ك��رتون��ي��ة 
االقت�صاد  م�����ص��ت��ج��دات  م��واك��ب��ة  يف 
بني  والتكامل  بال�صراكة  الرقمي 
القطاع  ورواد  احلكومية،  اجلهات 

اخلا�س. 
ال�صمو  �صاحب  اأن  بالذكر،  جدير 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
اع���ت���م���د ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة االإم��������ارات 
للخدمات احلكومية خالل اجتماع 
 ،2021 ال��وزراء يف مار�س  ملجل�س 
وت��ت�����ص��م��ن م�����ب�����ادرات ت���رك���ز على 
رق��م��ي��ة متقدمة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 
لالرتقاء  م����وح����دة  م��ن�����ص��ة  ع����رب 
بتجربة املتعامل وت�صل اإليه يف اأي 
وتتبنى  ال�صاعة،  م��دار  وعلى  مكان 
تو�صيع ال�صراكات مع خمتلف فئات 

املجتمع.

جت�شيدًا لتوجيهات حممد بن را�شد باأن تكون حكومة الإمارات الأف�شل عامليًا يف تقدمي اخلدمات

حكومة االإمارات تطلق ال�سوق االفرتا�سي لواجهات الربجميات لتقدمي خدمات رقمية عرب قنوات متعددة

•• اأبوظبي -وام:

زار �صمو ال�صيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�صو املجل�س 
اأب��وظ��ب��ي التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س م��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
 - وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  ُتنظمه  ال���ذي  احل�صن"  "مهرجان 
اإىل  اجل���اري  نوفمرب   25 م��ن  ال��ف��رتة  وي�صتمر خ��الل  اأب��وظ��ب��ي 
تراثياً  رم���زاً  ُتعد  وال��ت��ي  احل�صن  منطقة  يف  املقبل  دي�صمرب   4

لالحتفاء بتاريخ ون�صاأة االإمارة.
اآل نهيان  كما زار املهرجان �صمو ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد 
رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و �صمو ال�صيخ زايد بن حممد بن 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة  وال�صيخ  نهيان  اآل  زاي��د 

عهد  ويل  دي���وان  يف  ال�صهداء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب  تنفيذي  م��دي��ر 
اأبوظبي وال�صيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�صيخ حممد 
الزيارة  خ��الل  �صمّوهم  التقى  و  نهيان.  اآل  مبارك  بن  نهيان  بن 
احلدث  هذا  دور  وا�صتعر�صوا  للمهرجان  املُنظمة  اللجنة  اأع�صاء 
زار  كما  وتعزيزه.  االإم���ارات  دول��ة  ت��راث  الثقايف يف احلفاظ على 
"يوم يف الق�صر" الذي ُيتيح للزوار فر�صة  �صمو ال�صيوخ معر�س 
االطالع على احلياة اليومية التي �صهدها الق�صر يف خم�صينيات 
و�صتينيات القرن املا�صي. يذكر اأن مهرجان احل�صن ُيعد عن�صراً 
وُي�صلط  ويحتفي  االإم���ارات  لدولة  الثقافية  االأج��ن��دة  يف  اأ�صا�صياً 
ال�صوء على تراثها الغني املتنوع ومنه احلرف اليدوية اإىل جانب 

االأن�صطة الفنية املعا�صرة يف اإمارة اأبوظبي.

خالد بن حممد بن زايد يزور مهرجان احل�سن

اللواء د.اأحمد نا�شر الري�شي�شعادة خالد علي الب�شتاين اللواء �شهيل اخلييلي�شعادة ماجد امل�شمار رونالدو م�شحور�شعادة حممد بن طليعةمعايل عهود بنت خلفان الرومي

اخلدمات  لتطوير  اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  اجلهات  بني  الرقمي  للتعاون  جديد  • منوذج 
• تد�شني اأول �شراكة يف اإطار ال�شوق بني الهيئة الحتادية لل�شرائب وهيئة تنظيم الت�شالت واحلكومة الرقمية و�شركة اأمازون

• ربط رقمي بني اجلهات احلكومية ومع القطاع اخلا�ص لت�شريع اإجناز اخلدمات وت�شهيل توفري البيانات رقميا ب�شكل اآمن وموثوق دون احلاجة لطلب املعلومات من املتعامل

�شهادة  املن�شوري  خالد  م�شيعد  نورة  ال�شيدة/  فقدت 
ا�شهم �شادرة عن )م�شرف ابوظبي ال�شالمي( بالرقم 

�شهما..  151 بعدد   10177205
فروع  من  فرع  لأقرب  ت�شليمها  يجدها  ممن  الرجاء   

م�شرف ابوظبي الإ�شالمي م�شكورا.

فقدان �سهادة اأ�سهم

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 684/2020/18 عقاري جزئي  
املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�صة رقم 200

الوحدة  بت�صليم  عليه  املدعى  اإل��زام  مع  بالتمليك ومالحقها  املنتهية  االإج��ارة  اإتفاقية  بف�صخ  املطالبه   : الدعوى  مو�صوع 
العقارية حمل االإجارة خالية من ال�صواغل اإىل امل�صرف املدعي وما يرتتب على ذلك من اآثار ، اأخ�صها الزام املدعى عليه 
ال�صكني  باملجمع  املالك  الرئي�صي واحتاد  للمطور  امل�صتحقة  ر�صوم اخلدمات  املرت�صدة يف ذمته مقابل  املبالغ  كافة  ب�صداد 
الكائن به الوحدة مو�صوع الدعوى ، والزامه ب�صداد ر�صوم الكهرباء واملياه اأو اأية ر�صوم اأخرى م�صتحقة عن الوحدة الأية 
جهة وذلك حتى تاريخ االإخالء التام والت�صليم الفعلي ، باالإ�صافة اإىل خماطبة دائرة االرا�صي واالمالك بدبي ملحو قيد 
االإجارة الوارد ب�صهادة امللكية. الزام املدعى عليه باأن يوؤدي اإىل امل�صرف املدعي مبلغ وقدره 1،582،211.4 درهم )مليون 
وخم�صمائة واثنان وثمانون األفاً ومائتان واأحد ع�صر درهما واأربعة فلو�س( وما ي�صتجد من مقابل بدل اإنتفاع بواقع مبلغ 
 %9 2020/6/17 وحتى االإخالء التام ، باالإ�صافة اإىل االأرباح التاأخريية بواقع  اإعتباراً من  �صنوياً  درهم   72،000

�صنوياً من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد.
املدعى : م�صرف االإم��ارات االإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( - عنوانه : اإمارة دبي بر دبي - مدينة دبي الطبية - مبنى 
مكاين   -  0557016552 رق��م  متحرك  ه��ات��ف   -  04/2227008  : رق��م  ه��ات��ف   - ال��ث��ال��ث  “16” ال��ط��اب��ق  رق��م 

)3135291835(  وميثله / عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي
املطلوب اإعالنه / 1- وقار جميل حممد جميل �صفته : مدعى عليه

م�صرف  ل�صالح/  اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2020-11-15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
االإمارات االإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ اتفاقية االإيجار املو�صوفة بالذمة واملنتهية بالتملك اخلا�صة بالوحدة 
حمل التداعي،  واإلزام املدعى عليه بت�صليم الوحدة العقارية حمل االتفاقية خالية من ال�صواغل، وخماطبة دائرة االأرا�صي 
واالأمالك ملحو القيد العقاري الوارد على الوحدة �صهادة امللكية.  ثانيا : باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعى مبلغ مقداره 
)157.326/01 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتي متام ال�صداد. ثالثا 
: باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعى بدل االنتفاع بالوحدة مبلغ مقداره )15.000 درهم( �صنويا عن فرتة حيازته 
للعقار من تاريخ �صدور هذا احلكم وحتي تاريخ تخليه عن وحدة التداعى وت�صليمها للمدعى.  رابعا: باإلزام املدعى عليه 
ب�صداد ر�صوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء عن الوحدة حمل التداعي وحتي تاريخ االإخالء والت�صليم الفعلي لها ورف�صت 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال  اتعاب  الف درهم مقابل  و  الر�صوم وامل�صاريف  واألزمته  ما عدا ذلك من طلبات 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن. �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ع���ظ���ي���م 
اح�������م�������دى، اف���غ���ان�������ص���ت���ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P01194921( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0554622700

فقدان جواز �سفر
زاك����ي����م   / امل������دع������و  ف����ق����د 
افغان�صتان   ، ع��ارف  حممد 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )P03339313( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0554622700

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / نور وىل خان 
افغان�صتان   ، ج��ول  �صاحب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )O2109216( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0554622700

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  �صهد 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
بعجمان  احل��رة  املناطق  هيئة  اإدارة 
م��را���ص��م ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م و 
اإن���ت���اج م�صرتك  ات��ف��اق��ي��ة  و  ت���ع���اون 
"�صنوات  بعنوان  تلفزيوين  مل�صل�صل 
القديرة  الفنانة  اجلري�س" بطولة 
عر�صه  �صيتم  ال��ذي  و  الفهد  حياة 
ال������ق������ادم بني  رم���������ص����ان  ����ص���ه���ر  يف 
ومدينة  ل���الإع���الم  دب����ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
ع��ج��م��ان االإع��الم��ي��ة احل����رة وذلك 
ب��ه��دف ت��رج��م��ة رغ��ب��ة اجل��ان��ب��ني يف 
جديدة  نوعية  اإن��ت��اج  وحتفيز  دع��م 
التلفزيونية  ال��درام��ا  االأع��م��ال  م��ن 
االإنتاج  انت�صار  يف  ت�صهم  التاريخية 
اخل��ل��ي��ج��ي االم����ارات����ي امل�����ص��رتك و 
للقنوات  ان���ت���اج���ه  ي��ت��م  م���ا  ت���وزي���ع 
الف�صائية حمليا وخليجيا وعربيا.

وق���ع ع��ق��د امل��ذك��رة واالت��ف��اق��ي��ة عن 
موؤ�ص�صة دبي لالإعالم �صعادة اأحمد 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�صوري  �صعيد 
ل��ق��ط��اع االإذاع��������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون يف 
املوؤ�ص�صة و من جانب مدينة عجمان 
االإع��الم��ي��ة احل���رة ���ص��ع��ادة حممود 
التنفيذي  امل��دي��ر  الها�صمي  خليل 
فور  �صركة  للمدينة بح�صور مدير 
برودك�صنز باعتبارها ال�صركة املنفذة 
االتفاقية  التلفزيوين يف  للم�صل�صل 
امل�صوؤولني وذلك بفندق  و عدد من 

عجمان �صراي.
ح��ر���س ال��ط��رف��ان مب��وج��ب املذكرة 
امل�صرتك  التعاون  على  االتفاقية  و 
وت��ع��زي��زه وت��ط��وي��ره وب�����ص��ك��ل فعال 
ذات  وال��ن�����ص��اط��ات  اجل��ه��ود  لتوحيد 
االه����ت����م����ام امل�������ص���رتك وف������ق اإط������ار 
ي���ت���واءم واخلطط  م��وؤ���ص�����ص��ي ومب���ا 
الطرفني  ل���ك���ال  االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
واال�صتفادة من االإمكانيات املتوفرة 
الب�صرية  ال�����ك�����وادر  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 

واالأجهزة الفنية والتقنية واخلربات 
لدى  الرتاكمية  والعملية  العلمية 

كل منهما.
ن�صت مذكرة التفاهم يف بنودها على 
املمكنة  ال��و���ص��ائ��ل  بجميع  ال��ت��ع��اون 
ال�صراكة  وت��ع��زي��ز  وت��ط��وي��ر  ل��دع��م 
املنبثقة  االأه���داف  لتحقيق  بينهما 
عن املذكرة واأن ي�صعى الطرفان اإىل 
النواحي  يف  بينهما  فيما  التن�صيق 
ال���ف���ن���ي���ة وال���ت���ق���ن���ي���ة واالإج����رائ����ي����ة 
ال�صيما خدمات الت�صويق والتطوير 
واملنتجات  واخل���دم���ات  االإع���الم���ي 
وم����د ج�صور  امل��ب��ت��ك��رة  االإع���الم���ي���ة 
من  التن�صيق  عملية  ودع��م  التعاون 
االهتمام  ذات  ال��ربام��ج  تنفيذ  اأج��ل 

امل�صرتك .
ت�������ص���م���ل جم��������االت ال�����ت�����ع�����اون بني 
الطرفني تبادل اخلربات واملعلومات 
اإمكانية  وبحث  املمار�صات  واأف�صل 
ال����ت����ع����اون يف جم�������االت اخل����دم����ات 
واملتنوعة  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  االإع��الم��ي��ة 
كال  مكانة  تعزيز  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
�صناعة  يف  وت�������ص���اه���م  ال���ط���رف���ني 
االأفكار  وتبني  امل�صتقبلي  االإع���الم 
االإبداعية املبتكرة فى جمال االإعالم 

واإمكانية التعاون يف جمال املن�صات 
بالرتويج  ت��ه��ت��م  ال��ت��ي  االإع��الم��ي��ة 
والعربية  املحلية  امل�����ص��ت��وي��ات  ع��ل��ى 
والدولية والتعاون يف جمال االإنتاج 
الفنية  اأن���واع���ه  ب�����ص��ت��ى  االإع���الم���ي 
وجماالت  واالجتماعية  والثقافية 
التلفزيوين  ال���ب���ث  واإع��������ادة  ال���ب���ث 
ت�����الئ�����م عمل  ال�����ت�����ي  وامل�����ن�����������ص�����اآت 
الأغرا�س  احلديثة  االأ�صتوديوهات 
االإع��الم��ي مبختلف مواده  االإن��ت��اج 
ال�صمعية والب�صرية والرقمية واأية 
جماالت اأو اأن�صطة اأخرى ت�صاهم يف 
للطرفني  العامة  االأه��داف  حتقيق 
املخت�صة  اجل��ه��ة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

لدى كل منهما .
واتفق اجلانبان من خالل ن�صو�س 
املذكرة على ت�صكيل جلنة م�صرتكة 
ت��اري��خ التوقيع  اأ���ص��ب��وع م��ن  خ���الل 
يناط بها تنفيذ جمموعة من املهام 
من بينها متابعة تطبيق بنود هذه 
اق���رتاح���ات  اأي  ت���ق���دمي  و  امل����ذك����رة 
والربامج  العملية  اخلطط  وو�صع 
الزمنية لتنفيذ املهام ور�صد وتقييم 
عقد  خ���الل  م���ن  االأداء  م���وؤ����ص���رات 
االجتماعات الدورية ورفع التقارير 

الدورية اإىل االإدارة العليا .
امل�صل�صل  ان��ت��اج  التفاقية  وبالن�صبة 
"�صنوات  ب����ع����ن����وان  ال���ت���ل���ف���زي���وين 
تنفيذه  �صيتم  ال���ذي  و  اجلري�س" 
برودك�صنز  "فور  ���ص��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن 
يف  ال���ث���اين  ال���ط���رف  " ب��اع��ت��ب��اره��ا 
مدينة  اإدارة  وحت�����ت  االت���ف���اق���ي���ة 
ع��ج��م��ان االع��الم��ي��ة احل����رة ن�صت 
الطرفني  ق���ي���ام  ع���ل���ى  االت���ف���اق���ي���ة 
ب���اإن���ت���اج���ه ان���ت���اج���اً م�������ص���رتك���اً وهو 
م���ن ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان��ة ح��ي��اة الفهد 
الكبار  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  وجم��م��وع��ة 
ليعر�س  ن��اب��ل�����ص��ي  وت��األ��ي��ف حم��م��د 
القادم  املبارك  رم�صان  �صهر  خالل 
على اأن يلتزم الطرف الثاين بالقيام 
وباالإ�صراف  امل�صل�صل  اإنتاج  بعمليات 
وتقدمي خارطة  منفذ  كمنتج  عليه 
اأ�صماء  ت��ت�����ص��م��ن  للم�صل�صل  ع��م��ل 
فريق العمل من املمثلني والفنيني 
ا�صتوديوهات  واخ��ت��ي��ار  وامل�����ص��ارك��ني 

ومواقع ت�صوير وتنفيذ امل�صل�صل .
و قال ال�صيخ عبد العزيز بن حميد 
اإن  التوقيع  مرا�صم  عقب  النعيمي 
االنتاج  وات��ف��اق��ي��ة  التفاهم  م��ذك��رة 
ودرا�صة  جهود  بعد  ج��اءت  امل�صرتك 

جميعها  االأط���راف  بني  م�صتفي�صة 
اأعمال درامية ذات  اأجل تقدمي  من 
م�صتوى عال حترتم عقلية امل�صاهد 
وذل���ك م��ن خ��الل اخ��ت��ي��ار ن�صو�س 
التي  الفنية  املعايري  عليها  تنطبق 
ي��ط��ال��ب ب��ه��ا امل�����ص��اه��د خ�����ص��و���ص��اً يف 
���ص��ه��ر رم�����ص��ان ال����ذي ي�����ص��ه��د اأكرب 
امل�صل�صالت  ا�صتقطاب  يف  مناف�صة 
الف�صائيات  خم��ت��ل��ف  ب��ني  اجل��ي��دة 

العربية .
"�صنوات  م�������ص���ل�������ص���ل  اأن  اأك��������د  و 
امل�صاهدين  ر�صا  �صينال  اجلري�س" 
خ��ا���ص��ة اأن����ه م�����ص��ل�����ص��ل ت��اري��خ��ي مت 
ق�ص�س  ع��ن  بعيدا  بعناية  اخ��ت��ي��اره 
اإىل  منوها   .. والرومان�صية  احل��ب 
يف  غابت  التاريخية  امل�صل�صالت  اأن 
ال�صا�صات  ع��ن  االأخ�����رية  ال�����ص��ن��وات 
و�صيتم عر�صه على قنوات موؤ�ص�صة 
دب��ي ل��الإع��الم وامل��ح��ط��ات اأخ���رى يف 

دول خليجية وعربية.
عجمان  م����دي����ن����ة  اأن  واأو���������ص��������ح 
االإع��الم��ي��ة احل����رة وب��ال��ت��ع��اون مع 
ومب�صاركة  ل��الإع��الم  دب��ي  موؤ�ص�صة 
�صركة فور برودك�صنز على ا�صتعداده 
م�صتقبال  اأخ��رى  م�صل�صالت  الإنتاج 

"�صنوات  م�صل�صل  اأن  اإىل  م�صرياً   ..
اجلري�س" يعترب اخلطوة االأوىل .. 
و قال : " �صنعمل على اإع��ادة اإمارة 
الدرامي  االن��ت��اج  لت�صدر  ع��ج��م��ان 
مثلما كانت يف الثمانييات من القرن 
الع�صرين حمطة الإنتاج امل�صل�صالت 

وملتقى الفنانني العرب".
و اأ�صاد ال�صيخ عبد العزيز بن حميد 
ال��ب��ن��اء و اجل��ه��ود املخل�صة  ب��ال��دور 
امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل م��وؤ���ص�����ص��ة دبي 
وم�صل�صالت  اأعمال  الإنتاج  لالإعالم 
ق�صايا  ت���ع���ال���ج  حم���ل���ي���ة  درام�����ي�����ة 
وت�صجع  وان�������ص���ان���ي���ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
االنخراط يف  على  املواطن  ال�صباب 
ا�صتمرار  م��وؤك��دا   .. االن��ت��اج  عملية 
ملزيد من  دبي  التعاون مع موؤ�ص�صة 

انتاج امل�صل�صالت الهادفة .
من جانبه اأعرب �صعادة اأحمد �صعيد 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املن�صوري 
موؤ�ص�صة  يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون  االإذاع������ة 
�صعادته واعتزازه  دبي لالإعالم عن 
عجمان  م���دي���ن���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
ال���و����ص���ول  االإع����الم����ي����ة احل�������رة و 
اأعمال  الإن��ت��اج  م�صرتك  ات��ف��اق  اإىل 
اإن هذا التفاهم  تلفزيونية .. وقال 

وروؤية  لدعم  تتويجا  والتعاون جاء 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة م���ن اأج����ل ن�صر 
ثقافة اإعالمية واأن تكون خمرجات 
هذه االتفاقية بوابة الأعمال درامية 
حمتوى  ذات  م�����ص��رتك��ة  ج����دي����دة 
�صا�صات  للعر�س على  متميز �صالح 

التلفزيون واملن�صات الرقمية .
لالإعالم  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اأك����د  و 
احلرة  االإعالمية  عجمان  ومدينة 
�صناعة  يف  م�����ص��رف  ت���اري���خ  ل��ه��م��ا 
ال��ت��ل��ف��زي��وين م���ا يعطي  امل���ح���ت���وى 
امل�صرية  ا���ص��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  م���وؤ����ص���را 
واالعالمي  الدرامي  العمل  وري��ادة 

يف دولة االمارات.
اإنه  املن�صوري  اأح��م��د  �صعادة  ق��ال  و 
بني  ط��وي��ل��ة  ����ص���راك���ة  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع 
اجلانبني لكل ما يخدم الطرفني .. 
مو�صحا اأن هذه اخلطوة تعترب اأول 
انتاج م�صرتك و�صتعقبه حركة انتاج 

اأعمال اأخرى يف امل�صتقبل القريب.
وح�صور  لت�صريف  بال�صكر  وت��ق��دم 
حميد  ب����ن  ع���ب���دال���ع���زي���ز  ال�������ص���ي���خ 
مذكرة  ع���ل���ى  ال���ت���وق���ي���ع  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال���ت���ف���اه���م واالت����ف����اق����ي����ة وج����ه����وده 
بني  التعاون  لهذا  للو�صول  ودعمه 

ال��ط��رف��ني م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه يف اأن 
يكون ذلك بداية خري للجانبني .

م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ���ص��ع��ادة حممود 
التنفيذي  امل��دي��ر  الها�صمي  خليل 
ملدينة عجمان االعالمية احلرة اإن 
التعاون مع موؤ�ص�صة دبي االعالمية 
خطوة مهمة بالن�صبة لنا من �صاأنها 
االعالمي  املحتوى  وتطوير  تعزيز 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ل�����ص��ن��اع��ة ودعم 
و خليجية من  اأعمال حملية  اإنتاج 
نوعي  عربي  حمتوى  تطوير  اأج��ل 
ير�صي جمهور امل�صاهدين و اأكد اأن 
االأعمال املتفق عليها بني اجلانبني 
�صت�صهم يف زيادة امل�صاريع االإنتاجية 
و تعزيز فر�س العمل داخل �صناعة 
وتطوير  ودع������م  امل���ح���ل���ي  االإن�����ت�����اج 
ب�صكل  واالقت�صاد  املحلية  امل��واه��ب 
بالتعاون  �صعادته  عن  واأع��رب  ع��ام. 
ما  و  االع��الم��ي��ة  دب��ي  موؤ�ص�صة  م��ع 
التنوع  فاعل يف حتقيق  دور  له من 
يف انتاج اأعمال درامية وقال اإن من 
�صاأن ذلك اأن يتيح لنا زيادة و تنويع 
عن  ف�صاًل  االأع��م��ال  م��ن  اإنتاجاتنا 
تعزيز بيئة االإنتاج يف دولة االإمارات 
خا�صة ومنطقة اخلليج ب�صكل عام.

•• دبي-وام: 

بن  �صلطان  بن  اأك��د معايل عبداهلل 
عواد النعيمي وزير العدل اأن اإك�صبو 
ي��ع��د احلدث  وال����ذي  دب���ي   2020
منطقة  يف  نوعه  من  االأول  العاملي 
وجنوب  اأفريقيا  و  االأو�صط  ال�صرق 
للجميع  واع���دة  فر�صاً  اأوج���د  اآ�صيا 

لتعزيز ال�صراكات.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه جلناح 

 2020 اإك�صبو  يف  املجر  جمهورية 
يف دبي تفقد خاللها والوفد املرافق 
الدكتور  امل�صت�صار  �صم  وال���ذي  ل��ه 
القائم  النقبي  بحبوح  علي  �صعيد 
قيادات  و  ال�������وزارة  وك��ي��ل  ب���اأع���م���ال 
ال�صلطة  م����ن  واأع���������ص����اء  ال���������وزارة 
ال��ق�����ص��ائ��ي��ة اأروق�������ة اجل���ن���اح ال���ذي 
ويتميز  "اليوبيل"  منطقة  يف  يقع 
مت  م��زدوج  خ�صبي  بهيكل  ت�صميمه 
البناء  تقنية  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ت�صييده 

تقليل  يف  ت�����ص��ه��م  وال����ت����ي  اجل������اف 
احلاجة اإىل املاء ب�صكل كبري تاأكيداً 
ي��رّوج لها  املبادئ املهمة التي  الأح��د 
مبداأ  وه����و  دب����ي   2020 اإك�����ص��ب��و 
البيئة.  على  واحل��ف��اظ  اال�صتدامة 
"جذور املياه  و يحمل اجلناح �صعار 
املجر  طبيعة  عن  تعبرياً  املجرية" 
اأكرب  �صاحبة  بكونها  ت�صتهر  التي 
عدد من ينابيع املياه احلارة يف قارة 
ينبوع  اأوروبا مبا يزيد على 1300 

يف  موزعة  ال�صاخنة  للمياه  طبيعي 
خمتلف اأنحائها.

التقنيات  خالل  من  معاليه  واطلع 
التفاعلية التي ي�صمها اجلناح على 
لينابيع  امل��خ��ت��ل��ف��ة  اال���ص��ت��خ��دام��ات 
املياه احلارة املنت�صرة يف ربوع املجر، 
تعزيز  يف  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  اأه��م��ه��ا  وم����ن 
ق���ط���اع ال�����ص��ي��اح��ة ال��ع��الج��ي��ة وما 
يتبعه من اإقامة املنتجعات ال�صحية 
اال�صت�صفاء  خ���دم���ات  ت���وف���ر  ال���ت���ي 

تلك  م��ن  املتدفقة  ال�صاخنة  باملياه 
اأعرب  ال��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف  الينابيع. 
م��ع��ايل ع���ب���داهلل ���ص��ل��ط��ان ب���ن عواد 
اعجابه  ال��ع��دل، عن  وزي��ر  النعيمي 
ب��ج��ن��اح ج��م��ه��وري��ة امل��ج��ر وق����ال :" 
هذه هي الغاية من معر�س اإك�صبو، 
االإن�صانية  واخلربات  املعارف  تبادل 
وت��وا���ص��ل ال��ع��ق��ول امل��ب��دع��ة م��ن كل 
م�صتقبل  �صناعة  اأج��ل  من  ال��ع��امل، 
كما  املقبلة،  لالأجيال  ومزهر  واعد 

هو �صعار هذا احلدث العاملي، الذي 
بوطننا  واالع��ت��زاز  بالفخر  ي�صعرنا 

هذا  على  احلكيمة  وقيادتنا  الغايل 
التنظيم الرائع والدقة املتناهية يف 

العمل مبا ي�صاهي بل ويتفوق على 
اأف�صل املمار�صات العاملية ".

•• اأبوظبي -وام:

اأدى �صتة ق�صاة جدد اليمني القانونية، اأمام �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، رئي�س دائرة الق�صاء 
يف اأبوظبي، يف ق�صر الوطن، مبنا�صبة بدء مزاولة مهامهم كاأع�صاء جدد يف 

ال�صلطة الق�صائية يف اإمارة اأبوظبي.
اليمني  اأداء  مرا�صم  خ��الل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  واأك���د 
القانونية، اأن تطوير املنظومة الق�صائية عرب تقدمي خدمات ذكية ومبتكرة 

 -  2021 الق�صاء  ل��دائ��رة  اجل��دي��دة  اال�صرتاتيجية  اخلطة  اأول��وي��ات  وف��ق 
ال�صمو  برئا�صة �صاحب  احلكيمة  القيادة  روؤية  مع  ان�صجاماً  ياأتي   ،2023
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، ويف ظل الدعم 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  امل�صتمر 
لتعزيز م�صرية تطوير  امل�صلحة، �صعياً  اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات 
القطاع العديل وتر�صيخ قيم �صيادة القانون، وريادة منظومة الق�صاء و�صمان 

جودة خدماتها وفاعليتها.
ووجه �صموه مبوا�صلة اجلهود ل�صمان كفاءة النظام الق�صائي واال�صتفادة من 

الذكاء  بتقنيات  املعززة  وال�صريعة  الذكية  التقني واعتماد اخلدمات  التطور 
�صموه  داعياً  الق�صائية،  للخدمات  ال�صامل  الو�صول  ل�صمان  اال�صطناعي 
تر�صيخ  ي�صهم يف  ال��دوؤوب مبا  العمل  اإىل  الق�صائية اجل��دد  ال�صلطة  اأع�صاء 

مبداأ �صيادة القانون ويعزز جهود احلفاظ على اأمن وا�صتقرار املجتمع.
ح�صر مرا�صم اأداء اليمني القانونية، �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد العربي، 
البلو�صي،  حممد  علي  امل�صت�صار  و�صعادة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الق�صاء  دائ���رة  وكيل 
اإدارة  اأبوظبي، وامل�صت�صار علي ال�صاعر الظاهري، مدير  النائب العام الإمارة 

التفتي�س الق�صائي.

عبد العزيز النعيمي ي�سهد توقيع اتفاقية اإنتاج تلفزيوين بني مدينة عجمان االإعالمية ودبي لالإعالم

زايد بن  من�سور  اأمام  القانونية  اليمني  يوؤدون  اأبوظبي  يف  جدد  ق�ساة   6

•• الفجرية-وام:

اخلم�صني  االحت���اد  عيد  الحتفاالت  الفجرية  اإم���ارة  " جلنة  نظمت 
احَلنية  و  البدية  مبنطقتي  الوطنية  املنا�صبة  بهذه  احتفاالتها   "
بالفجرية بح�صور ال�صيخ اأحمد بن حمد بن �صيف ال�صرقي وم�صاركة 

�صعبية وا�صعة �صمت اآالف املواطنني واملقيمني.
م�صاركة  ت�صمنت  خمتلفة  ع��رو���ص��ا  احَل��ن��ي��ة  منطقة  ���ص��ه��دت  ف��ق��د 
وقرية  تقليدية،  وح��رف��ا  �صعبية،  واأل��ع��اب��ا  الغنائية،  احلربية  لفرق 
تراثية احتوت على امل�صغوالت اليدوية الرتاثية واملاأكوالت ال�صعبية، 
لل�صيارات  وم��ع��ر���ص��ا  ل��ل�����ص��ق��ور  وم��ع��ر���ص��ا  ل��ل��ج��م��ه��ور،  وم�����ص��اب��ق��ات 

الكال�صيكية.

والفرق  احلربية  لفرقة  غنائية  فقرات  ُقدّمت  البدية  منطقة  يف  و 
وطنية  م�صرية  اإىل  باالإ�صافة  امل��دار���س،  لطلبة  وعرو�س  الع�صكرية 
مب�صاركة اأهايل املنطقة، وعرو�س للخّيالة ونهمات ال�صيادين فيما 
�صارك عدد من املوؤ�ص�صات وقوات االأمن بعر�س اآخر تقنياتها احلديثة 

اإ�صافة اإىل م�صاركة احلرفيني واالأ�صر املنتجة بعر�س اإنتاجاتهم.
و�صهدت االحتفاالت ح�صوًرا �صعبًيا وا�صًعا من االأهايل الذين عمهم 
ج�ّصدتها  وال��ت��ي  الغالية  املنا�صبة  ب��ه��ذه  الوطنية  وامل�����ص��اع��ر  ال��ف��رح 
�صورة معرّبة عن القيم الوطنية واملوروث االإماراتي االأ�صيل الأر�س 

االإمارات الطيبة.
ال�صخ�صيات  كبار  م��ن  ع��دد  واحلنية  البدية  يف  االح��ت��ف��االت  ح�صر 

وامل�صوؤولني ومدراء الدوائر واملوؤ�ص�صات يف الفجرية.

انطالق احتفاالت عيد االحتاد اخلم�سني يف البدية واحلنية مب�ساركة �سعبية وا�سعة    

وزير العدل يزور جناح جمهورية املجر 
يف اإك�سبو 2020 دبي

مدينة عجمان االإعالمية احلرة حتتفل باليوم الوطني 
•• عجمان-وام:

اأق��ام��ت م��دي��ن��ة ع��ج��م��ان االإع��الم��ي��ة احل���رة اح��ت��ف��اال ح��ا���ص��دا ب��ال��ي��وم الوطني 
الفعاليات  من  جمموعة  ت�صمن  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  اخلم�صني 

واالأن�صطة املتنوعة التي نظمتها املنطقة خ�صي�صا لهذه املنا�صبة.
اأقيم احلفل يف مبنى املدينة يف منطقة الزوراء بح�صور �صعادة حممود الها�صمي 
اال�صرتاتيجيني  وال�صركاء  احل��رة  االإعالمية  عجمان  ملدينة  التنفيذي  املدير 
وموظفي وموظفات املدينة. وعقب عزف ال�صالم الوطني للدولة رفع �صعادة 
حممود خليل الها�صمي يف كلمته اأ�صمى اآيات التهاين اإىل مقام �صاحب ال�صمو 
"حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�صيخ خليفة بن زايد 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  "رعاه اهلل" و�صاحب  حاكم دبي 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
العهود  اأولياء  و�صمو  االإم��ارات  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ 
ال��درب يف  على  ال�صري  موا�صلة  على  الر�صيدة  للقيادة  وال��والء  العهد  جم��دداً 
احلفاظ على املنجزات العظيمة التي �صطرتها جهود واإخال�س االآباء املوؤ�ص�صني 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  �صعب  اإن  الها�صمي  وق��ال  احلبيبة.  لدولتنا 
وجميع املقيمني على اأر�س هذا الوطن املبارك من حقه اأن يفخر باأن له قيادة 
حكيمة ت�صهر على اأمنه وراحته، وتوفر له �صبل العي�س الكرمي، داعياً اهلل عز 

وجل اأن يحفظ قيادتنا الكرمية ويهيئ لها �صبل اخلري وال�صداد.
كما �صهد االحتفال عددا من الفقرات املتنوعة والفعاليات واالأن�صطة الرتفيهية 
تراثية ومعر�صاً  واإج��راء �صحوبات على هدايا قيمة كما ت�صمن تنظيم قرية 
ملنتجات االأكل ال�صعبي باالإ�صافة اإىل عر�س بع�س احلرف وامل�صغوالت اليدوية 

االإماراتية القدمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

ب�����ن �صقر  ه���ي���ث���م  ال�������ص���ي���خ  ����ص���ه���د 
�صمو  مكتب  رئي�س  نائب  القا�صمي 
يف  االأول  اأم�������س  ك��ل��ب��اء  يف  احل���اك���م 
كلباء  ال�����ص��اط��ئ مب��دي��ن��ة  ح��دي��ق��ة 
ب��اإم��ارة ال�����ص��ارق��ة ال��ع��رو���س الفنية 
والرتفيهية اإحتفاال باليوم الوطني 

اخلم�صني.
ع��ر���ص��ا مبهرا  االح���ت���ف���ال  ت�����ص��م��ن 
ترفيهية  واأن�صطة  النارية  لالألعاب 
ب����ح����ري����ة وم�����������ص�����رية ل���ل�������ص���ي���ارات 
النادرة  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة  وال����دراج����ات 
الفنانني  م��ن  ل��ع��دد  غنائيا  وح��ف��ال 

االإماراتيني والعرب.
ال�����ذي ح�صره  االح���ت���ف���ال  وخ�����الل 
���ص��ع��ادة خ��ال��د امل��دف��ع رئ��ي�����س جلنة 
الوطني  اليوم  الحتفاالت  ال�صارقة 
عبداهلل  �صليمان  ال��دك��ت��ور  و���ص��ع��ادة 
البلدي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
مب��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء اأه������دى ن��خ��ب��ة من 
وال���ط���رب جماهري  ال�����ص��ع��ر  جن����وم 
االأغ���اين  م��ن  جم��م��وع��ة  املحتفلني 
اأُعدت ح�صريا مل�صاركة املدينة  التي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات التي  ف��رح��ت��ه��ا ���ص��م��ن 
الحتفاالت  ال�صارقة  جلنة  اأطلقتها 
كافة  يف  اخلم�صني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
وجهاتها  اأب�����رز  ويف  االإم������ارة  م���دن 

ال�صياحية والثقافية.
ح�صري  ����ص���وت���ي  ت�����ص��ج��ي��ل  وع�����رب 
الفنان  اأط���رب   .. كلباء  الحتفاالت 
امل��اج��د اجلمهور  را���ص��د  ال�����ص��ع��ودي 
التي  االإماراتي"  "هذا  ب��اأغ��ن��ي��ة 
نظمها ال�صاعر علي اخلوار واألقاها 
اأمام اجلمهور يف االحتفال وبدوره 
بلحاي  ط�������ارق  ال�������ص���اع���ر  اأه���������دى 
عي�صة  الفنان  �صجلهما  ق�صيدتني 
اأ�صيل  العراقية  والفنانة  املنهايل 

كلباء  الح��ت��ف��االت  خ�صي�صاً  هميم 
النقبي  م��رمي  ال�صاعرة  اأه���دت  كما 
اإح����داه����ا  اأدى  اأي�������ص���اً  ق�����ص��ي��دت��ني 
وفي�صل  ال�����ص��ع��ي��د  ف���اي���ز  ال��ف��ن��ان��ان 
الفنان  غ��ن��اه��ا  اجل��ا���ص��م واالأخ�����رى 
الفن  جن��وم  وتغنى  اجل��ا���ص��م.  وليد 
�صاركوا  الذين  والعرب  االإماراتيني 
يف االح��ت��ف��ال ب���اإجن���ازات االإم�����ارات 
واألقى  ال���ك���رام  ���ص��ي��وخ��ه��ا  و���ص��م��ائ��ل 
الرق�صات  خالل  ال�صعراء  من  عدد 

ق�صائد  احل��رب��ي��ة  لفرقة  ال�صعبية 
ل�صهداء  ال��وف��اء  قيم  اأب���رزت  وطنية 
الوطن واأبطال ال�صرف الذين رووا 
عن  ذوداً  ت��راب��ه  ال��زك��ي��ة  ب��دم��ائ��ه��م 

حماه وتعزيزاً الأمنه وا�صتقراره.
الوطني  باليوم  االحتفاالت  وكانت 
مب�صرية  اف���ت���ت���ح���ت  ق����د  ك���ل���ب���اء  يف 
النارية  وال������دراج������ات  ل���ل�������ص���ي���ارات 
ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة ال���ن���ادرة ال��ت��ي جابت 
اإليها  االأن��ظ��ار  ولفتت  املدينة  ط��رق 

جاب  كما  اجلمهور  اإع��ج��اب  ون��ال��ت 
���ص��ه��وات جيادهم  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ص��ان 
اأرجاء حديقة ال�صاطئ حاملني علم 
االإم���ارات. وق��دم ع��دد من الفنانني 
اأوبريت "اإرادة �صعب" وغنى الفنان 
فقراته  ���ص��م��ن  اجل���ا����ص���م  ف��ي�����ص��ل 
جمموعة من اأعماله الوطنية التي 
اأط��رب��ت اجل��م��ه��ور وع���ززت م�صاعر 
االأوبريت  وخاطب  بالوطن  الفخر 
االأجيال ال�صاعدة للتاأكيد على قيم 

االإحت��اد من خالل ق�صة حتكي عن 
اأن  ليك�صف  ال�صحراء  رم��ال  يف  كنز 
الكنز احلقيقي هو الن�صيد الوطني 
االإماراتي رمز االإحتاد الذي يجمع 

اإمارات الدولة و�صعبها.
"لكل  ب��ع��ب��ارة  واخ��ت��ت��م االأوب����ري����ت 
حكاية بداية ولكل بداية نهاية، اإال 
حكاية االإمارات ال تنتهي حكاية من 
حكاياتها اإال وتبداأ ق�صة جديدة من 

التطور والنهو�س واالزدهار".

كلباء  م���دي���ن���ة  اح���ت���ف���ال  وت�����ص��م��ن 
م�صاركة  اخلم�صني  الوطني  باليوم 
م��ن ه��ي��ئ��ة م��ت��اح��ف ال�����ص��ارق��ة التي 
على  "متاحف  م�����ب�����ادرة  اأط���ل���ق���ت 
ت�صم  حافلة  خ��الل  م��ن  الطريق" 
مناذج من االآثار والتحف للتعريف 
واالإمارات  ال�صارقة  وتاريخ  ب��رتاث 
باليوم  االإح����ت����ف����ال  خ�����ص�����س  ك���م���ا 
غرفة  نظمته  للر�صم  ركنا  الوطني 
كلباء  فرع  ال�صارقة  و�صناعة  جتارة 

اأن��ام��ل ال��ف��ن��ان��ني يف ر�صم  واأب���دع���ت 
املوؤ�ص�صني  واالآب������اء  ال�����ص��ي��وخ  ���ص��ور 

ب�صرعة وبراعة.
واأكد �صعادة الدكتور �صليمان عبداهلل 
اأن  الزعابي يف كلمته خالل احلفل 
50 عاماً من  دولة االإم��ارات اأمتت 
البناء والتطوير والعطاء واجلهود 
التي �صار قادة االإمارات من خاللها 
وهم  املوؤ�ص�صني  ال��ق��ادة  خطى  على 
والنهو�س  التنمية  على  يحر�صون 
بكل  م�صتقبله  وا�صت�صراف  بالوطن 
االإم�����ارات  لت�صل  وت��ب�����ص��ر  ب�����ص��رية 
اإىل املكانة العاملية امل�صتحقة وتبقى 

منبعا لالأمن والرخاء.
التي  االإحتفالية  فعالياتها  و�صمن 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  تنظمها 
اخل��م�����ص��ني ل���ل���دول���ة ن��ظ��م��ت جلنة 
ال�صارقة عرو�صاً متنوعة يف �صاحية 
الزبارة  ملنطقة  التابعة  ال�صبيحية 
جوياً  ع��ر���ص��اً  ت�صمنت  ب��خ��ورف��ك��ان 
فت  وعرو�صاً م�صرحية لالأطفال عرَّ
االإحت��اد وقيم  الرباعم على معاين 
ال����والء ل��ل��وط��ن ك��م��ا ���ص��ارك��ت فرقة 
احلربية  وف��رق��ة  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون 
اأقيمت  ال���ت���ي  ال�������ص���الت  ب���ع���رو����س 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  االح��ت��ف��ال  م�صرح  على 
امل�����ص��اب��ق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي جذبت 

اإليها اجلمهور والعائالت.

•• اأبوظبي-الفجر:

دولة  يف  كازاخ�صتان  �صفارة  نظمت 
طاولة  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
م�������ص���ت���دي���رة مب���ن���ا����ص���ب���ة ال����ذك����رى 
جمهورية  ال����ص���ت���ق���الل  ال���ث���الث���ني 
كازاخ�صتان حتدث فيها �صعادة مديار 
كازاخ�صتان  ���ص��ف��ري  م��ي��ن��ي��ل��ب��ي��ك��وف 
لدى الدولة و�صعادة �صلطان املدفع 
بريد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
االإم��ارات و د. �صريف البا�صل مدير 

حترير جريدة الفجر. 
الدوائر  ال��ف��ع��ال��ي��ة مم��ث��ل��و  وح�����ص��ر 
املحلية  واجل���ه���ات  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

واخلرباء وو�صائل االإعالم.
����ص���ع���ادة م���دي���ار  اأك�������د  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
مينيلبيكوف اأن كازاخ�صتان جتاوزت 
على مدى ثالثة عقود اأهم مراحل 
ك��ان العقد  ال��دول��ة احل��دي��ث��ة حيث 
ف��رتة و�صع  اال���ص��ت��ق��الل  م��ن  االأول 
اأ���ص��ا���س ال���دول���ة احل��دي��ث��ة يف ذلك 
نور�صلطان  فخامة  بقيادة  ال��وق��ت، 
االأول  ال����رئ����ي���������س  ن�����ازارب�����اي�����ي�����ف 
جلمهورية كازاخ�صتان، زعيم االأمة، 
وت�صكيل  ال��دول��ة  رم���وز  اع��ت��م��اد  مت 

نظام ال�صلطة.
جوهرية  ت���غ���ي���ريات  ح���دث���ت  وق�����د 
وفقا  ال�����وط�����ن�����ي،  االق����ت���������ص����اد  يف 
املحلي  ال���ن���اجت  ل���الإح�������ص���اءات، من���ا 
االإج���م���ايل 17 م���رة وو���ص��ل حجم 
 100 اإىل  اخل����ارج����ي����ة  ال����ت����ج����ارة 
زادت  ك��م��ا  اأم���ري���ك���ي،  دوالر  م��ل��ي��ار 

االحتياطيات الدولية مبقدار 90.9 
كازاخ�صتان  وج��ذب��ت  دوالر،  مليار 
دوالر  م����ل����ي����ار   400 م�����ن  اأك��������ر 
املبا�صر.   االأج��ن��ب��ي  اال���ص��ت��ث��م��ار  م��ن 
االإ�صالحات  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  وج��ن��ب��ا 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق���ت�������ص���ادي���ة، اأول����ت 
ق��ي��ادة ك��ازاخ�����ص��ت��ان اه��ت��م��ام��ا كبريا 
بالتحديث الروحي. ويجري تنفيذ 

برامج الرتاث الثقايف.
اجلمهورية  ق���ي���ادة  اع��ت��م��دت  وق����د 
عددا من الوثائق املهمة مبا يف ذلك 
 2030  - ا�صرتاتيجية كازاخ�صتان 
ويف   .2050  - ك���ازاخ�������ص���ت���ان  و 
اال�صتقالل،  م��ن  االأوىل  ال�����ص��ن��وات 
الدول  م��ع  احل����دود  برت�صيم  قمنا 
اأرا����ص���ي البالد  امل���ج���اورة وت��ط��ه��ري 
النووية.  االأ���ص��ل��ح��ة  م���ن  ب��ال��ك��ام��ل 
مدينة  م��ن  ال��ب��الد  عا�صمة  ونقلت 
وبف�صل  ن��ور-���ص��ل��ط��ان،  اإىل  اأمل���ات���ي 
"Bolashak"-وتعني  برنامج 
اإط���الق���ه  مت  ال������ذي  "م�صتقبل" 
مببادرة من زعيم االأمة، بداأ ال�صباب 
املوؤ�ص�صات  اأف�����ص��ل  يف  ال��درا���ص��ة  يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال����ع����امل، ك���ذل���ك مت 
للرفاهية  الوطني  ال�صندوق  اإن�صاء 
مما �صمح لنا بالتغلب على االأزمات 

املختلفة.
الكربى يف  ل��الأح��داث  بالن�صبة  اأم��ا 
اأقيمت  ف��ق��د  اخل��ارج��ي��ة،  ال�صيا�صة 
العديد  م���ع  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  ع���الق���ات 
واأ�صبحت  االأج��ن��ب��ي��ة،  ال�����دول  م���ن 
املنظمات  يف  ع�����ص��وا  ك��ازاخ�����ص��ت��ان 

مبادرات  واأطلقنا  الرائدة،  الدولية 
دول���ي���ة م��ث��ل م���وؤمت���ر ق����ادة االأدي�����ان 
ال���ع���امل���ي���ة وال���ت���ق���ل���ي���دي���ة، وم���وؤمت���ر 
التفاعل وتدابري بناء الثقة يف اآ�صيا، 
وتراأ�صنا منظمة االأمن والتعاون يف 

اأوروبا. 
و���ص��ه��دت ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
كازاخ�صتان ودولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة ت���ط���ورا دي��ن��ام��ي��ك��ي��ا خالل 

هذه الفرتة.
وب����ف���������ص����ل ال������ل������ق������اءات ال���وث���ي���ق���ة 
وامل��ن��ت��ظ��م��ة ل��ق��ادة ال��ب��ل��دي��ن، و�صل 
واالقت�صادي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال��ت��ع��اون 
ال�صراكة  م��ن  متميز  م�صتوى  اإىل 
ونتيجة للزيارات الر�صمية لفخامة 
دولة  اإىل  ن��ازارب��اي��ي��ف  ن��ور���ص��ل��ط��ان 
املتحدة مت و�صع  العربية  االإم��ارات 
امل��ت��ني وال��ق��وي للعالقات  االأ���ص��ا���س 

الثنائية يف كافة املجاالت. 
قام   ،2020 ي��ن��اي��ر   28-27 يف 
توكاييف  ج��وم��ارت  ق��ا���ص��م  ف��خ��ام��ة 
رئي�س جمهورية كازاخ�صتان بزيارة 
االإم�����ارات  دول����ة  اإىل  اأوىل  ر���ص��م��ي��ة 
العربية املتحدة واأعطت هذه الزيارة 

دفعة قوية للتعاون امل�صرتك. 
ا�صقار  م���ع���ايل  زار  ال���ع���ام  ه����ذا  يف 
كازاخ�صتان  وزراء  رئ��ي�����س  م��ام��ني 
مار�س   15-13( م��رت��ني  ال��دول��ة 
دي�صمرب   1 ويف  اأكتوبر(.   10-9 و 
ي��ق��وم بزيارة  اأن  امل��ق��رر  امل��ق��ب��ل م��ن 
اليوم  يف  للم�صاركة  وذل���ك  اأخ����رى 
ال��وط��ن��ي ال��ك��ازاخ�����ص��ت��اين يف اإط����ار 

معر�س اإك�صبو. 
من  اأكتوبر  يف  اأن��ه  بالذكر  اجلدير 
العام اجلاري مت التوقيع على اإعالن 
الإن�صاء  احل��ك��وم��ت��ني  ب��ني  م�����ص��رتك 
االأمد  طويلة  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
ال�صناعات  يف  امل�����ص��اري��ع  ل��ت��ط��وي��ر 
بلغ  لالتفاقية  وفقا  االأول��وي��ة،  ذات 
طويلة  اال�صتثمارات  حجم  اإجمايل 
 6.5 اقت�صاد كازاخ�صتان  االأج��ل يف 

مليار دوالر اأمريكي.
وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
�صبتمرب  اإىل  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن 
580 مليون دوالر اأمريكي، بزيادة 
الفرتة  نف�س  يف  كانت  مما   52%
م���ن ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، وب��ل��غ��ت اأرق����ام 
 518 امل��ذك��ورة  للفرتة  ال�����ص��ادرات 
اأكر  وه���و  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  م��ل��ي��ون 

من  ال��ف��رتة  لنف�س   72% بن�صبة 
العام املا�صي.

اأن  اإىل  ال��ك��ازاخ��ي  ال�����ص��ف��ري  واأ����ص���ار 
دبي"   2020 "اإك�صبو  م��ع��ر���س 
اآف���������اق ج���دي���دة  ي�������ص���اه���م يف ف���ت���ح 
االقت�صادية  ال���ع���الق���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
واأ�صاف:  البلدين.   بني  والتجارية 
الثالثني  ب��ال��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  اإن 
والذكرى  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ال���ص��ت��ق��الل 
هذا  يف  الدولة  لتاأ�صي�س  اخلم�صني 
ال���ع���ام ي�����ص��ك��ل حل��ظ��ة ت��اري��خ��ي��ة يف 
البلدين،  وازده�����ار  تنمية  م�����ص��رية 
واأود اأن اأنتهز هذه الفر�صة الأتقدم 
بخال�س التهاين والتربيكات لقيادة 
الوطني  باليوم  و�صعبها  االإم����ارات 
التطور  م���ن  م����زي����داً  ل��ه��ا  م��ت��م��ن��ي��اً 

والتقدم واالزدهار. 

املدفع  �صلطان  �صعادة  ق��دم  ب���دوره، 
ب��ري��دي��ة م�����ص��رتك��ة �صدرت  ط��واب��ع 
اخلم�صني  ال������ذك������رى  مب���ن���ا����ص���ب���ة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  لتاأ�صي�س 
امل����ت����ح����دة وال�������ذك�������رى ال���ث���الث���ني 

ال�صتقالل جمهورية كازاخ�صتان.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم ال��دك��ت��ور �صريف 
با�صل عر�صاً موجزا عن كتاب )نور 
�صارك  ال���ذي  ن��زارب��اي��ي��ف(  �صلطان 
الفجر"  "دار  واأ���ص��درت��ه  اإع���داده  يف 
مليالد  الثمانني  ال��ذك��رى  مبنا�صبة 

الرئي�س االأول.
اأدبيا  عمال  يعد  ال��ك��ت��اب  اإن  وق���ال: 
مل�صرية  اأم��ي��ن��ا و���ص��ادق��اً  ، وت��اأري��خ��اً 
االأمة  وزع��ي��م  اال�صتثنائي،  ال��ق��ائ��د 
ال��ك��ازاخ�����ص��ان��ي��ة ن���ور ���ص��ل��ط��ان نزار 
الكتاب،  ي�صتعر�س  ح��ي��ث  ب��اي��ي��ف، 
وامل�صنية  واجلهود  ال�صاقة  الرحلة 
اجلبارة، التي بذلها الزعيم الكبري 
نزار باييف ، واالأفكار والروؤى التي 
وتعزيز  ال����دول����ة،  الإن�������ص���اء  ق��دم��ه��ا 

ا�صتقرارها،  وحتقيق ازدهارها . 
عديدة  بف�صول  الكتاب  حفل  وق��د 
تاريخية  م���راح���ل  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��ل��ت 
حياة  من  ع�صيبة،  ومواقف  مهمة، 
الكتاب  ح�صب  وت��درج  الزعيم،  ه��ذا 
منذ  لالأحداث  التاريخي  الت�صل�صل 
ط��ف��ول��ة زع��ي��م االأم�����ة ال��ك��ازاخ��ي��ة ، 
والن�صال  ال��ك��ف��اح  مب��رح��ل��ة  م����رورا 
يف ���ص��ب��اب��ه، وامل���ه���ن ال���ت���ي زاول���ه���ا ، 
يف  وتدرجه  تلقاها،  التي   والدرا�صة 
اعتالء املنا�صب، وح�صوله على ثقة 

���ص��واء يف حقبة   ، الكبرية  ال��ق��ي��ادات 
واأثناءها  ال�صابق  ال�صوفييتي  العهد 
طريقه  ل���ي�������ص���ق  ب����ع����ده����ا،   وف���ي���م���ا 
الوطني  م�صروعه  ويعلن  اخل��ا���س، 
م�صتقلة  دول�����ة  اإن�������ص���اء  يف  ال��ك��ب��ري 
اأي  عن  تامة  وا�صتقالية  �صيادة  ذات 

تبيعية  الأي قوة عظمى يف العامل .   
كما اأبرز الكتاب اجلوانب االإن�صانية 
الكبري،  الزعيم  ل��دى  ، واالإب��داع��ي��ة 
متخ�س  وال��ت��ي  ال�صلمية  وم��ب��ادءه 
اأن  ميكن  ق��رار  واأج���راأ  اأ�صجع  عنها 
العامل  م�صتوى  على  زعيم   يتخذه 
م��ن مراحل  اأع��ل��ن يف مرحلة  حيث 
ك��ف��اح��ه ع��زم��ه ع��ل��ى ت��دم��ري القوة 
بالده  متتلكها  كانت  التي  النووية 
ال�صوفييتي  االحت������اد  ب��ع��د  تفكك 
�صلمياً  وط��ن��اً  كازاخ�صتان  واإع��الن��ه 
خالياً من اأي لون من األوان اأ�صلحة 
الدمار ال�صامل، وكذلك وقف جميع 

التجارب  النووية يف بالده.
الكتاب تتبع حياة زعيم  اأن  واأ�صاف 
طفولته  م��ن��ذ  ال���ك���ازاخ���ي���ة  االأم������ة 
ل��ي��ف��رد ف�����ص��اًل ك��ام��ال ل��ن�����ص��اأة هذا 
ياأتي ف�صل  القائد اال�صتثنائي،  ثم 
اأ���ص��ول��ه ومنبته  اآخ���ر ال���ص��ت��ع��را���س 
وم�صقط راأ�س القائد الكازاخ�صتاين 
ومنزله، وذكرياته، وف�صل اآخر حول 

وف�صل   ، وال�صيا�صة  والعمل  احلياة 
يتناول م�صريته احلزبية يف احلزب 
ال�صيوعي  ال�صوفييتي، وف�صل جديد 
يتناول م�صرية ا�صتقالل كازخ�صتان 
ف�صل  ثم   ، �صيادة  ذات  كدولة  التام 
ج���دي���د ي������وؤرخ مل���وق���ف زع���ي���م االأم����ة 
الكازاخ�صانية من االأ�صحلة  النووية 
كازخ�صتان  باإعالن  احلكيم  وق��راره 
النووية،  االأ�صلحة  من  خالية  دول��ة 
العامل  امل��خ��ل�����ص��ة جل��ع��ل  وج���ه���وده 

خاليا من هذا ال�صالح الفتاك .  
اأي�صا على  اإن الكتاب ا�صتمل  وقال: 
العديد من الف�صول االأخ��رى التي 
التي مرت  الظروف  غطت خمتلف 
املواقف  وج��م��ي��ع  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ب��ه��ا 
التي تخ�س  وال��ق��رارات  وال��ظ��روف 

الدولة ومواطنيها.
العمل  ه�����ذا  اأن  اأك������د  اخل����ت����ام  ويف 
يقدم  ال  والتاريخي  االأدب��ي  والنتاج 
هو  بل  عابراً  وتاأريخاً  عادية  �صرية 
و�صيا�صية  اإن�����ص��ان��ي��ة  ل��ق��ام��ة  ت��وث��ي��ق 
مرموقة  وم��ك��ان��ة  ع��امل��ي  ث��ق��ل  ذات 
مرجعاً  و�صيكون   ، االإن�صانية  ل��دى 
حقيقيا وق�صة جناح ميكن للجميع 
والدرو�س  ال��ع��رب  منها  ي�صتلهم  اأن 
والطموحات  احللم  على  واالإ�صرار 

الكربى.

الإمارات حتتفل باليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ص دولة الحتاد .. وكازاخ�شتان حتتفل مبرور 30 عاًما على ال�شتقالل 

ال�سفري الكازاخ�ستاين يوؤكد اأن العالقات بني بالده واالإمارات منوذجية وت�سهد تطورا م�ستمرا

هيثم بن �سقر القا�سمي ي�سهد احتفاالت كلباء باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي يف احتفال كليات  �صاركت القيادة العامة ل�صرطة 
لدولة  اخلم�صني  الوطني  اليوم  مبنا�صبة  العليا  التقنية 
االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال����ذي اأق��ي��م مب��ب��ن��ى كليات 

التقنية للطالبات يف اأبوظبي.
�صهد احلفل م�صرية �صاركت فيها فرقة مو�صيقى ال�صرطة 
من  ال�صرطة  وفر�صان  العامة  والعالقات  املرا�صم  ب���اإدارة 

اإدارة الدوريات اخلا�صة بقطاع االأمن اجلنائي.
لطلبة  والتربيكات  التهاين  ال�صعبية  �صرطة  مركز  وقدم 
م�صرية  باجنازات  واأ�صاد  املنا�صبة  بهذه  الكليات  وطالبات 

االحتاد الظافرة يف املجاالت كافة.
اإدارة املرا�صم  و�صارك يف احلفل ق�صم املوروث ال�صرطي يف 
k9 ومديرية  االمني  التفتي�س  واإدارة  العامة  والعالقات 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ق�����ص��م امل��ت��اب��ع��ة وال��ف��ح�����س ال����دوري 
واأكادميية �صيف بن زايد للعلوم ال�صرطية واالمنية، وق�صم 

م�صرح اجلرمية عرب من�صات لتقدمي اخلدمات.
و اأ����ص���اد ال��ع��ق��ي��د ح��م��د ع��ب��داهلل ال��ن��ي��ادي م��دي��ر مديرية 
التي حققتها دولة االإمارات  العا�صمة باالجنازات  �صرطة 
مكانة  ع���ززت  وال��ت��ي  املا�صية  ع��ام��ا  اخلم�صني  م��دى  على 
العاملية يف جميع  واملتميزة على اخلارطة  الرائدة  الدولة 

املجاالت.

البلدين  احتفالت  مبنا�شبة  م�شرتكة  بريدية  طوابع  املدفع:  • �شلطان 
البا�شل: )كتاب نور �شلطان نزرباييف( يج�شد رحلة طويلة من العمل الوطني للزعيم الكازاخي �شريف  • د. 

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف احتفال كليات التقنية باليوم الوطني ال�50
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اأخبـار الإمـارات

•• العني – الفجر

رئي�س  وح�صور  برعاية  الثقايف  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�صيخ  مركز  نظم 
جمل�س االإدارة ال�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان امللتقى االفرتا�صي 
اليوم العاملي للق�صاء على  مع  تزامنا  العنف"  مواجهة  يف  وحتدياتها  "املراأة 
العنف �صد املراأة اأدارته االأ�صتاذة موزة ال�صومي  من جمعية ال�صيخ حممد بن 

خالد اآل نهيان الأجيال امل�صتقبل 
و�صاركت املتحدثات باأوراق عمل �صلطت ال�صوء على ما تواجهه املراأة يف العامل 
من  الرميثي  كدا�س  جمعة  عائ�صة  االأ�صتاذة  قدمت  فقد  وعنف،  ا�صطهاد  من 
االحتاد الن�صائي العام مو�صوعا عنوانه "جهود دولة االإمارات يف حماية املراأة" 
وقدمت د. ليلى �صوداح من جائزة االإمارات لل�صيدات ورقة بعنوان "ملاذا ُتعنف 
املراأة؟ وملاذا تقبل بذلك؟" كما عر�صت االأ�صتاذة موزة اأحمد م�صاري ال�صام�صي 
من الهيئة العامة لل�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف ورقة "هن املوؤن�صات الغاليات"، 
املتعاملني يف  اإ�صعاد  اإدارة  الظاهري من  �صلطان  عائ�صة  االأ�صتاذة  تناولت  فيما 

دائرة الق�صاء ورقة بعنوان "حماية حقوق املراأة وفقاً للقوانني االإماراتية".
وقد ا�صتهل امللتقى بكلمة ال�صيخة د. �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان جاء 
فيها: "يف هذا اليوم املميز والذي جنتمع يف ظل حوار تفاعلي ممتد حول املراأة، 
والتي متثل ن�صف الب�صرية وهي امل�صوؤولة عن البنية املعرفية والرتبوية لكل 
الب�صرية، فهي االأم التي حتت�صن الطفل �صنوات طفولته، تغذيه من معرفتها 

وثقافتها، وعملها، وتبنيه نف�صيا، واإن�صانيا. 

واأ�صافت اإن احلر�س على بناء املراأة نف�صيا ب�صورة �صوية، ميثل حجر اأ�صا�س يف 
بنية نف�صية �صوية لكل العامل، واأن تلك احلقيقة تغيب كثريا عن الكثري من 
املجتمعات والتي تتعامل مع املراأة بانتقا�س من قيمتها وقدرها ويتجلى هذا 

املفهوم ب�صورة كبرية حني تتعر�س املراأة للعنف.
وعرفت ال�صيخة �صما العنف فاأكدت على اأنه لي�س فقط العنف ال�صريح اجل�صدي 
اآثاره  اإدراك  ي�صهل  اجل�صدي  العنف  اأن  امل��راأة؛ مو�صحة  له  تتعر�س  قد  ال��ذي 
النف�صي  العنف  امل��راأة هو  له  تتعر�س  ال��ذي  االأخطر  العنف  ولكن  ومعاجلتها، 

والذي يتجلى ب�صورة عديدة وال ميكن اأن نغفل وجود بع�صه يف جمتمعنا.
وو�صحت بع�صا من اأ�صاليب العنف بحق املراأة مثل �صحب حق الفتاة يف اختيار 
م�صارها التعليمي، عدم اإعطائها حقها يف اختيار م�صارها العملي، تهديد الزوجة 
دائما بالطالق واالنف�صال، تعنيفها باالألفاظ والتقليل من منجزاتها وت�صفيه 
اآرائها، و�صريها متاأخرة بخطوة عن الرجل وغريها الكثري من ال�صلوكيات هي 

عنف رمزي ونف�صي ميار�صه املجتمع على املراأة
اأي�صا فبع�س الن�صاء متار�س عنفا نف�صيا  اأن املجتمع هو الرجل وامل��راأة  واأكدت 

ورمزيا �صد املراأة وبع�س االأمهات متار�س تلك ال�صلوكيات �صد بناتهن.
ويف االإ�صارة اإىل القوانني والت�صريعات التي و�صعتها القيادة الر�صيدة واأقرتها 
اإىل جانب املبادرات املجتمعية التي تقودها �صاحبة ال�صمو ال�صيخة فاطمة بنت 
مبارك - حفظها اهلل - لدعم املراأة والعمل على احلفاظ عليها واإعادة حقوقها 
العنف  من  امل�صاهدات  تلك  اأن  موؤكدة  الب�صري  التاريخ  عرب  منها  �صلبت  التي 
النف�صي والرمزي ال تكفيها القوانني والت�صريعات التي و�صعت   ولكي يكتمل 

نهتم  اأن  يجب  ما  وه��ذا  املجتمعي،  الوعي  من  الب��د  اجلهود  تلك  لكل  النجاح 
اأف��راد املجتمع التي  به خالل الفرتة القادمة وهو تغيري املفاهيم لدى بع�س 
املادية  اأ�صكاله  بكل  الفوقية ومتار�س عنفا  النظرة  تلك  للمراأة  تنظر  زالت  ما 

والنف�صية.
الوعي،  ه��ذا  دع��م  هو  دورك��م  ب��اأن  للح�صور  تو�صية  موجهة  كلمتها  واختتمت 
واأدعو كل امراأة اأن متار�س دورها احلقيقي يف التوعية ملجتمعها ال�صغري املتمثل 
اأوالده��ا وبناتها يف البيت  اأ�صرتها، واأن تبداأ بنف�صها وتراجع �صلوكياتها مع  يف 
فرمبا تكت�صفني باأنك متار�صني متييزا وعنفا نف�صيا ورمزيا بني االأوالد والبنات 
دون اإدراك ولتكن بدايتنا من اأنف�صنا لتقوية تيار الوعي من اأجل التخل�س من 

مظاهر العنف �صد املراأة.
اأهمية  على  للتاأكيد  واأمثلة؛  وتف�صيل  بعمق  املو�صوع  املتحدثات  تناولت  وقد 
ي��ق��ع على  ال����دور االأك����رب  امل����راأة واإب�����راز مكانتها يف ك��اف��ة االأدي�����ان واأن  ح��ق��وق 
امل�����ص��وؤول��ني يف ع��ق��د ور����س ع��م��ل ت��وع��وي��ة ل��ل��م��راأة، وت��ع��زي��ز ق��درات��ه��ا مبعرفة 
ا�صرتاتيجية حقوقها، والتعرف على القوانني واالآليات املمكنة حلمايتها عرب 
كمركز  الدولة  اإم��ارات  يف  املوزعة  املراكز  اإىل  بالرجوع  واال�صت�صارات  التوعية 
الدعم االجتماعي، وتو�صيح خطة حمالت التوعية يف �صياق حماية املراأة على 
امل�صتوى املحلي واالإقليمي والدويل بدعم م�صاركة املراأة يف جميع املجاالت مبا 

فيها قطاعات االأمن وال�صالمة .

•• راأ�س اخليمة -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة .. �صهد �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل 
احتفاالت  �صمن  الذهبي  باليوبيل  الداخلية  وزارة  احتفاء  اخليمة  راأ���س  عهد 

الدولة بعام اخلم�صني يف جزيرة املرجان براأ�س اخليمة.
ح�����ص��ر االح��ت��ف��ال ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ك��اي��د ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س دائ�����رة التنمية 
مدير  القا�صمي  خالد  بن  �صعود  بن  اأرحمه  وال�صيخ  اخليمة  براأ�س  االقت�صادية 
الق�صم االإعالمي ملكتب �صمو ويل عهد راأ�س اخليمة وال�صيخ الدكتور حممد بن 
لرئي�س  االأول  النائب  الرحومي  اأحمد  حمد  و�صعادة  القا�صمي  خالد  بن  �صعود 
املجل�س الوطني االحتادي و�صعادة ناعمة عبداهلل ال�صرهان النائب الثاين لرئي�س 
وزارة  وكيل  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  وال��ل��واء  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
اأع�صاء  من  وعدد  باالإمارة  احلكومية  بالدوائر  امل�صوؤولني  من  وعدد  الداخلية 
االإمارات  يف  العاملني  الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 
اإىل جانب ح�صور �صعبي كبري. كما ح�صر احلفل معايل الفريق عبداهلل خليفة 
املري القائد العام ل�صرطة دبي واللواء الركن �صعيد را�صد ال�صحي، قائد القوات 
الربية، واللواء �صامل علي مبارك ال�صام�صي وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد للموارد 
�صرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل  علي  واللواء  امل�صاندة،  واخلدمات 
واللواء خليفة حممد مبارك  بالدولة،  لل�صرطة  العامون  راأ�س اخليمة والقادة 
اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات يف �صرطة اأبوظبي، واللواء خليل اإبراهيم 
واللواء  اجلنائي،  البحث  ل�صوؤون  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  م�صاعد  املن�صوري 
الذهبي  اليوبيل  الحتفاالت  املنظمة  اللجنة  اأم��ان��ة  رئي�س  رفيع  حممد  اأحمد 
لوزارة الداخلية، واللواء املهند�س امل�صت�صار حممد �صيف الزفني م�صاعد القائد 

العام ل�صوؤون العمليات ب�صرطة دبي، واللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق 
واللواء  دبي،  �صرطة  والريادة يف  التميز  ل�صوؤون  العام  القائد  العبيديل م�صاعد 
واللواء  دبي،  ب�صرطة  املطارات  الأمن  العامة  االإدارة  بن الحج مدير  عتيق  علي 
االأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�صاعد القائد العام ل�صوؤون االأكادميية 
وقدم  وال��دف��اع.  الداخلية  وزارت���ي  وع��دد من �صباط  دب��ي  �صرطة  والتدريب يف 
�صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة عبارات 
التهاين والتربيكات اإىل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بهذه املنا�صبة التي تعك�س باكورة جناحات وزارة 
الداخلية على مدار خم�صة عقود عززت خاللها االأمن واالأمان يف ربوع الوطن 
وحافظت على �صالمة اأبنائه وكل من يقيم على اأر�صه وعلى مكت�صباته باإخال�س 

منت�صبيها من ال�صباط واالأفراد يف خمتلف مواقع العمل ال�صرطي واالأمني.
م�صاعر  يج�صد  الداخلية  ل���وزارة  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  اأن  �صموه  واأك���د 
الوزارة  ا�صتطاعت  التي  العظيمة  االإجن���ازات  واالع��ت��زاز يف ظل  الفخر  ومعاين 
باليوبيل  اإىل جنب مع االحتفال  حتقيقها خالل اخلم�صني عاما ما�صية جنبا 
يد  على  لتاأ�صي�صها  االأول  اليوم  منذ  ا�صتطاعت  التي  االم���ارات  لدولة  الذهبي 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" واإخوانه املوؤ�ص�صني 
واالزدهار  التقدم  طريق  يف  ومت�صارعة  ثابتة  بخطوات  ال�صري  االإم���ارات  حكام 
مكانتها  اإىل  الفتية  دول��ت��ن��ا  و�صلت  حتى  احل��ي��اة  مناحي  خمتلف  �صمل  ال���ذي 

املتميزة واملرموقة اليوم بني دول العامل اأجمع.
واأ�صاد �صموه بامل�صتوى الرفيع للتنظيم واالأداء لفقرات هذا احلفل الذي حظي 
والقيادات  وحداتها  مبختلف  الداخلية  وزارة  فيه  و�صاركت  ال��الزم  الدعم  بكل 
ما  يف  لرت�صم  املتطورة  واآلياتها  الع�صكرية  وفرقها  بالدولة  لل�صرطة  العامة 
بينها لوحة عك�صت القدرات واالإمكانيات الع�صكرية وال�صرطية لدولتنا احلبيبة 

وقدرتها على املحافظة على مكت�صبات الوطن و�صون احتاده العظيم.
اأو�صح اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س  من جهته 
50 عاما على  اخليمة يف كلمته اأن دولة االم��ارات التي حتتفل مبنا�صبة مرور 
تاأ�صي�صها على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه تقوم 

على قيم االإن�صانية واخلري والعطاء.
اإمارة راأ�س  اأن وزارة الداخلية حتتفل اليوم باليوبيل الذهبي لها يف  اإىل  واأ�صار 
اخليمة التي حققت اأعلى م�صتويات ال�صعور باالأمن واالأمان وجنحت يف احل�صول 
على لقب عا�صمة ال�صياحة االإقليمية اخلليجية للعام الثاين على التوايل، وقال 
: اإنه من دواعي الفخر واالعتزاز اأن تتزامن احتفاالتنا بهذه املنا�صبة التاريخية 
مع اعتماد منظمة االأمم املتحدة باالإجماع لليوم الوطني لدولة االإمارات املوافق 
العامل يف كل  للم�صتقبل حتتفي فيه كافة دول  عاملياً  الثاين من دي�صمرب يوماً 
عام مما ميثل �صهادة تقدير واعرتاف دويل بالدور احل�صاري واالإن�صاين وتاأثري 
وتنمويا  ح�صاريا  ومنوذجا  للم�صتقبل  كدولة  االإم���ارات  لدولة  الناعمة  القوة 

يحتذى به من كافة حكومات العامل.
وذكر قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة اأن حتقيق دولة االإمارات الإجناز متفرد على 
لياًل  ال�صكان  االأول يف جتوال  املركز  ال��دويل من خالل ح�صولها على  امل�صتوى 
مبفردهم، واملرتبة الثانية الأكر البلدان اأماناً على م�صتوى العامل، وفقاً لنتائج 
تقرير "جالوب - GALLUP" لالأمن والنظام لعام 2021، ف�صال عن فوز 
مر�صح دولة االإم��ارات برئا�صة اأكرب منظمة دولية لل�صرطة اجلنائية يف العامل 
املجتمع  ثقة  م��دى  تعك�س  اإجن���ازات  جمملها  يف  تعترب  االنرتبول"،  "منظمة 
م�صتويات  اأعلى  اأر�صه  على  تتج�صد  للجميع  االإم���ارات كوطن  دول��ة  ال��دويل يف 
االأمان، وتوؤكد على اأهمية دور العمل ال�صرطي يف حتقيق اأف�صل نتائج موؤ�صرات 
التناف�صية الدولية يف االأمن واالأمان حتت قيادة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 

زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
لقيادتنا  والعرفان  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  النعيمي  علي  اللواء  ورفع 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها  وعلى  الر�صيدة 
الدولة "حفظه اهلل"، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�صلحة و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي، ع�صو املجل�س االأعلى 
االأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  اخليمة،  راأ���س  حاكم 
االإمارات  دول��ة  �صعب  واإىل  ون��واب احلكام،  العهود،  اأولياء  واإىل  االإم���ارات،  حكام 

مواطنني ومقيمني.
وطنية  اأغ��ان  عر�س  ت�صمن  ت�صمنت  التي  الفعاليات  من  بحزمة  احلفل  وب��داأ 
الداخلية  وزارة  عن  فيلم  عر�س  اإىل  باالإ�صافة  نارية  دراج��ات  م�صرية  وتنظيم 
بو�صول  للحفل  الرئي�صية  الفعاليات  لتبداأ  للجمهور  ثقافية  م�صابقات  وفقرة 
واإزاحة  الوطن  لل�صالم  ال�صرطة  راأ���س اخليمة وعزف مو�صيقى  �صمو ويل عهد 

ال�صتار عن الن�صب التذكاري لليوبيل الذهبي.
امل�صاة  عر�س  ت��اله  باملنا�صبة  خا�س  اأوب��ري��ت  عر�س  على  االحتفالية  وا�صتملت 
الع�صكري  ال��ع��ر���س  ط��اب��ور  م���رور  ث��م  دب��ي  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  للقيادة  ال�صامتة 
مب�صاركة كافة القيادات ال�صرطية على م�صتوى الدولة م�صحوبا مبرور طائرات 
�صمو  وت�صليم  النارية  االألعاب  عرو�س  تنفيذ  يتم  اأن  قبل  واالآليات  الهليكوبرت 
ال�صيخ حممد بن �صعود القا�صمي هدية تذكارية من قبل قائد عام �صرطة راأ�س 
الكمني  لفيلم  نهاية احلفل مع عر�س  كان اجلمهور احلا�صر يف  فيما  اخليمة 
يف  ال�صرعية  ع��ن  دفاعهم  خ��الل  امل�صلحة  قواتنا  اأب��ن��اء  ب��ط��والت  يج�صد  ال���ذي 

اليمن.

برعاية وح�شور �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مركز ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان ينظم ملتقى 
»املراأة وحتدياتها يف مواجهة العنف«

حممد بن �سعود ي�سهد احتفالية اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية يف راأ�س اخليمة

•• اأبوظبي-وام :

تراأ�س معايل الفريق �صاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�صرطة واالأمن 
الدولة،  م�صتوى  على  امل��خ��درات  مكافحة  جمل�س  رئي�س  دب��ي،  يف  ال��ع��ام 
اجتماع املجل�س الثامن للعام اجلاري 2021، الذي عقد عرب االت�صال 
املرئي، بح�صور روؤ�صاء اللجان الوطنية العليا املنبثقة من املجل�س، وعدد 

من امل�صوؤولني ومديري مكافحة املخدرات بالدولة.
املخدرات  ملكافحة  الوطنية  اال�صرتاتيجية  اخلطة  توجه  املجل�س  ناق�س 
اال�صرتاتيجية  ال��دورة  اال�صرتاتيجي احلكومي يف  التوجه  بالتوافق مع 
القادمة، وو�صع الت�صورات الالزمة لتنفيذها وفق ما تقت�صيه حتديات 

واملبادرات  واملوؤ�صرات  امل�صتهدفات  وحتديث  القادمة،  املرحلة  وتطلعات 
وامل�صاريع االبتكارية. كما مت خالل االجتماع االطالع على نتائج مبادرة 
االإطار امل�صرتك الإدارة الرقابة على �صبط املخدرات خالل الربع الثالث 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري 2021 .. وت�����ص��رتك يف ه��ذه امل��ب��ادرة ك��ل م��ن وزارة 
الداخلية واجلمارك االحتادية وجهاز حماية املن�صاآت احليوية وال�صواحل 
عرب  امل��خ��درات  دخ��ول  ملنع  تن�صيقية  تكاملية  خطة  �صمن  تعمل  وال��ت��ي 

منافذ و�صواحل الدولة وفق موؤ�صرات اأداء وم�صتهدفات ا�صرتاتيجية.
واطلع املجل�س على نتائج فريق عمل توحيد قواعد بيانات فح�س املواد 
املخدرة يف املختربات اجلنائية للو�صول الأعلى درجات توحيد االإجراءات 

وال�صوابط واملعايري.

•• دبي - وام:

نظمت موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية احتفاال ب�" عيد االحتاد اخلم�صني " 
و�صط اأجواء وطنية ات�صمت مبعاين الوفاء واالإنتماء والوالء للقيادة الر�صيدة 
و م�صرية االحتاد التي اأر�صى دعائمها املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

اهلل ثراه" واالآباء املوؤ�ص�صون. "طيب 
ح�صر االحتفال الذي - اأقيم مبقر ديوان املوؤ�ص�صة بدبي - �صعادة الدكتور يو�صف 
حممد ال�صركال مدير عام موؤ�ص�صة االإمارات للخدمات ال�صحية وم دراء االإدارات 

و االأق�صام و موظفو املوؤ�ص�صة وعدد من املراجعني .
و تقدم يو�صف حممد ال�صركال يف كلمته خالل االإحتفال بالتهاين والتربيكات 
اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب 
ال�صمو حكام االإمارات واأولياء العهود ونوابهم مبنا�صبة عيد االحتاد اخلم�صني 
القيم  اأ�صمى  فيه  جتتمع  باأكمله  تاريخا  ميثل  الوطني  اليوم  اأن  اإىل  اأ�صار  و   .
مل�صروع وطني خال�س وجتربة  اأر�صت  التي  الوطنية يف جت�صيد مللحمة االحتاد 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ص�س  جهود  بف�صل  ح�صارية 
نهيان "طيب اهلل ثراه" واإخوانه االآباء املوؤ�ص�صني الذي اجتمعت اإرادتهم حتت 

راية واحدة �صكلت االأ�صا�س املتني لنه�صة دولة االإمارات وم�صريتها التنموية.
ت�صمنت احتفاالت املوؤ�ص�صة جمموعة وا�صعة من الفعاليات واالأن�صطة الوطنية 
قيادات  فيها  ���ص��ارك  الوطنية  اخلم�صني  م�صرية  تنظيم  بينها  م��ن  وال��رتاث��ي��ة 
لفقرة  عر�س  جانب  اإىل  اخليالة  لفرقة  عر�صا  و�صهدت  وموظفوها  املوؤ�ص�صة 

اليولة الرتاثية .

جمل�س مكافحة املخدرات يناق�س توجه اخلطة 
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات اجلديدة

االإمارات للخدمات ال�سحية حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم ) 2021/21082(
املنذر :  بنك اأبوظبي االأول )حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(   . 

املنذر اإليه :  �صري يومايال موتالو.
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )37،683.33( درهم نتيجة 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية ل�صرف 
رقم  ال�صيارة  على  املحكمة  امل��ودع يف خزينة  العلني   املباعة  باملزاد  لل�صيارة  املبلغ 
)37572 / خ�صو�صي /15/ اأبوظبي( من نوع )�صيفرلية تراك�س ال تي   _ 
اأ�صتي�صن( موديل )2015( _ لون )بني( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403

Sharjah Federal Court of Appeal
Case management office

Publication notice in Arabic/English
For the respondent to appear before the case management office

On Appeal No.: 1885/2021
at the request of the plaintiff: Adel and Tariq Othman Al-Amoudi
Appellee: I _CAPITAL L.L.C  
You are required to appear before the Case Management Office 
No. (1) of the Sharjah Court of Appeal- in person or through an 
authorized agent, and submit a reply memorandum to the claim with 
all documents attached to it, on Thursday, 5/12/2021 in the above-
mentioned case number - as an appellant.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1814/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/2110 مدين جزئي ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )626109.63( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : دبي اال�صالمية للتاأمني واعادة التاأمني )امان( �س.م.ع
ال�صعادة -  التجاري - دبي - �صارع �صارع  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:االمارات  - 

مبنى بري�صم تاور - �صقة 1901- وميثله:جا�صم �صامل م�صبح �صامل
املطلوب اإعالنه : 1- االمارات ملقاوالت الطرق حمرعني والذيب ذ.م.م - فرع دبي - �صفته 

: منفذ �صده
مو�صوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )626109.63( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

70392
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•• ال�شارقة -وام:

اأو���ص��ى م�����ص��وؤول��ون وع���دد م��ن اأ���ص��ح��اب االإخ��ت�����ص��ا���س يف ال��ق��ط��اع االإعالمي 
ب�صرورة تقنني ال�صبكات االإخبارية مبنح الرخ�س ملن ت�صتويف �صروط العمل 
تدريبية متخ�ص�صة  بها بربامج  العاملني  كفاءة  وتعزيز  الر�صني  االإعالمي 

مواكبة للتطورات التقنية وامل�صتجدات بالتعاون مع املوؤ�ص�صات املخت�صة.
اأم�س قبل  ال��ذي عقد  املتحدة  العربية  االإم���ارات  امللتقى االأول يف دول��ة  واأك��د 
حاكم  نائب  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  وح�صور  برعاية  االأول 
ال�صارقة رئي�س جمل�س ال�صارقة لالإعالم ونظمه املوقع االإخباري االلكرتوين 
تبني  اأهمية  ال�صارقة  حلكومة  االإع��الم��ي  للمكتب  التابع   "24 "ال�صارقة 
مواثيق مهنية واأخالقية خا�صة بال�صبكات االإخبارية تت�صمن قواعد منظمة 
لعملها واإلزام العاملني بال�صبكات االإخبارية بح�صور دورات تدريبية ت�صتهدف 
اأو احل�صول  تراخي�صها  املهنية وربط جتديد  اأدائهم ورفع كفاءاتهم  تطوير 

عليها با�صتيفاء الربامج التدريبية.
املوؤ�ص�صات  م�����ص��وؤويل  م��ن  العديد  ح�صره  ال���ذي  امللتقى  تو�صيات  وت�صمنت 
امل��ح��ل��ي��ة وال�����ص��ب��ك��ات االإخ���ب���اري���ة وط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات واأ�صحاب  االإع���الم���ي���ة 
ال�صبكات  االإع��الم على م�صتجدات قطاع  اإط��الع طلبة  االخت�صا�س واخل��ربة 
االإخبارية واإ�صراكهم يف الربامج التدريبية والفعاليات املتخ�ص�صة وا�صتحداث 

م�صاق اأكادميي متخ�ص�س مبنهجيات ال�صبكات االإخبارية.
لل�صبكات  ملزمة  ���ص��واب��ط  ق��ان��ون  ب��اإي��ج��اد  امللتقى  يف  امل�����ص��ارك��ون  اأو���ص��ى  كما 
لل�صبكات  رادع��ة  عقوبات  و�صع  على  املخت�صة  اجلهات  مع  والعمل  االإخبارية 

غري امللتزمة باأخالقيات الن�صر.
واأكد �صعادة طارق �صعيد عالي مدير عام املكتب االإعالمي حلكومة ال�صارقة 
حر�س املكتب على متابعة تو�صيات امللتقى وو�صع االآليات والربامج املنا�صبة 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  روؤى  م��ع  يتوافق  لتنفيذها مب��ا  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
املتحدة وتوجهاتها يف تطوير العمل االإعالمي على اختالف اأدواته ومنافذه.

واأ�صحاب  امل�����ص��وؤول��ني  م���ن  ال��ع��دي��د  ا���ص��ت��ق��ط��ب  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  اإىل  ون����وه 
انت�صارها  �صوء  يف  االإخبارية  ال�صبكات  وحتليل  ق��راءة  ي�صتهدف  االإخت�صا�س 
االلكرتوين  الن�صر  ملنظومة  االإعالمية  التطورات  تبني  اأهمية  اإىل  ..م�صريا 
اجلديد  اجليل  وتاأهيل  اجلمهور  اجت��اه��ات  يلبي  مب��ا  الع�صر  لغة  ومواكبة 
املن�صات  يف  للعمل  واإعدادهم  و�صقلهم  االإعالمية  مواهبهم  وتبني  والطلبة 

االلكرتونية االإخبارية.
واأكد �صعادة حممد جالل الري�صي مدير عام وكالة اأنباء االإمارات "وام" اأهمية 
امللتقى الذي يجمع املعنيني يف و�صائل االإعالم املختلفة وال�صبكات االإجبارية 
للعمل بيد واحدة لدعم املنظومة االإعالمية يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
واخلروج مببادرات تطويرية ..الفتا اإىل اأن امللتقى الذي ناق�س واقع ال�صبكات 
االإخبارية ي�صهم يف التعرف على جوانب اخللل والثغرات ل�صدها بتكامل عمل 
املوؤ�ص�صات الر�صمية وال�صبكات االإخبارية و�صواًل اإىل بناء �صبكات جديدة اأكر 
اإنت�صاراً بلغات خمتلفة و�صناعة حمتوى اإعالمي يتنا�صب مع التنوع الثقايف 

200 جن�صية على  اأك��ر من  االإم���ارات بوجود  دول��ة  ال��ذي حتت�صنه  الكبري 
اأر�صها.

ودعا الري�صي اإىل اإحتواء ال�صبكات االإخبارية من جانب املوؤ�ص�صات االإعالمية 
الت�صريعات  وتبني  لدعمها  تدريبية  ب��رام��ج  وتخ�صي�س  املعنية  واجل��ه��ات 
اإملام العاملني  اأهمية  القانونية التي تتنا�صب مع املحتوى االإخباري ..موؤكدا 
يف ال�صبكات االإخبارية باأخالقيات املهنة وان تكون اأولوية العمل بها الأ�صحاب 
ومن  االإع��الم��ي  امليدان  يف  العاملني  اأو  االإع��الم  خريجي  �صواء  االإخت�صا�س 

املهيئني للعمل يف القطاع.
ال�صبكات  دور  ناق�صت  "ملتقى ال�صبكات االإخبارية املحلية"  اأن جل�صات  يذكر 
واملحتوى  االأخ���ب���ار  �صناعة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا  وامل�صتقلة  ال��ف��ردي��ة  االإخ��ب��اري��ة 
االإعالمي وجرى بحث واقع وم�صتقبل ال�صبكات االإخبارية وفر�س التطوير 
املتاحة اأمامها لت�صهم بفعالية اأكرب يف دعم االأجندة الوطنية والق�صايا املحلية 

االأكر اأهمية.

ملتقى ال�سبكات االإخبارية املحلية يو�سي بتعزيز الكفاءة املهنية للعاملني يف القطاع

•• دبي-الفجر:

االإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احل��م��ادي  حممد  ا�صتقبل 
وفد جمعية ال�صحفيني العمانية، والذي �صم اأع�صاء جمل�س االإدارة وعدد من 
ال�صحفيني يف املوؤ�ص�صات ال�صحفية واالإعالمية ب�صلطنة عمان ال�صقيقة خالل 

زيارة الوفد ال�صحفي العماين الك�صبو2020.
واأكد حممد احلمادي على عمق العالقات اال�صرتاتيجية بني الدولتني ال�صقيتني 

االإمارات العربية املتحدة و�صلطنة عمان يف كافة املجاالت.
اك�صبو  العماين يف  بالوفد يف اجلناح  االإدارة، خالل لقائه  واأ�صاد رئي�س جمل�س 
وتك�صف  العمانية،  والعراقة  التاريخ  تعك�س  التي  وحمتوياته  اجلناح  مب�صتوى 

م�صاريع ال�صلطنة امل�صتقبلية والتقدم الذي تعي�صه ال�صلطنة. 

كما اأ�صاد احلمادي بالعالقات املتميزة التي تربط جمعية ال�صحفيني االماراتية 
يخدم  فيما  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ك��ب��ري  وال��ت��ع��اون  العمانية  ال�صحفيني  وجمعية 
ال�صحفيني يف البلدين. واأ�صاف رئي�س جمل�س االإدارة، نحن �صعداء بزيارة وفد 
املعر�س،  2020 وجلناح �صلطنة عمان يف  اك�صبو  العمانية ملعر�س  ال�صحفيني 
�صهدته  الذي  الهائل  التطور  ويعر�س  اال�صيلة  العمانية  احل�صارة  يربز  الذي 
منارة مبا يحتويه من عرو�س  املعر�س  ويعد  املا�صية،  الفرتة  ال�صلطنة خالل 
ال��ذي يعد مفخرة   2020 دبي  اك�صبو   الزائرين، ونلتقي يف معر�س  جلمهور 
قرابة  بعد  نلتقي  اأن  فر�صة  وكانت  العاملي،  امل�صتوى  على  املجل�س  دول  الأب��ن��اء 
العامني ب�صبب جائحة كورونا، واأكدنا على �صرورة عودة االن�صطة امل�صرتكة بني 
اجلمعيتني يف البلدين نظراً ملا لها من اأهمية بالغة وتوحيد الروؤى على امل�صتوى 
الثنائي لعدد من املو�صوعات العربية والعاملية وكذا جهود اجلمعيات ال�صحفية 

بدول جمل�س التعاون، لتكون قادرة على التاأثري اأي�صا يف 

امل�صهد ال�صحفي الدويل.
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اجل��ه��وري  حمد  ب��ن  ���ص��امل  ق��ال  جانبه  م��ن 
اجلمعيتني  بني  التعاون  �صبل  بحثنا  زيارتنا  مع  تزامنا  العمانية،  ال�صحفيني 
خاللهما  من  ميكن  التي  امل�صرتكة  االأن�صطة  اأوج��ه  بع�س  وحددنا  البلدين  يف 
لتفعيلها، حيث ُطرحت عدد من االأفكار وال��روؤى واملقرتحات حول  العمل معاً 
ذلك على اأن يقام خالل ال�صهور القريبة املقبلة، ومنها ا�صت�صافة �صلطنة عمان 
الذي  "الكوجنر�س"  لل�صحفيني  ال���دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  الجتماعات 
اأكر من  2022 بح�صور  4 يونيو لعام  31 مايو اىل  ت�صت�صيفه م�صقط بني 

دولة يف العامل.  150 من  �صحفية  قيادة   300

�صلطنة  ملا يحتويه جناح  الكبري  االع��ج��اب  اأب��دي احل�صور  اجل��ه��وري،  واأ���ص��اف 
عمان من املعرو�صات التي بدورها ت�صكل اأهمية ق�صوى وتعرف بتاريخ �صلطنة 
عمان واملنطقة، واإ�صتمع احل�صور اإىل �صرح واٍف من القائمني على اأروقة اجلناح 
والذي احتوي على خم�س مناطق متثل دورة حياة �صجرة اللبان وهي ال�صجرة 
ومركز  الفر�س  مركز  وك��ذل��ك  واال���ص��ت��خ��دام  وال��ت��ج��ارة  واحل�صاد  والنمو  االأم 
حمتوى  من  �صاهدته  مبا  �صعدت  زي��ارت��ه،  ختام  يف  احل��م��ادي  وق��ال  اال�صتثمار. 
�صلط  وال���ذي  اأي�صا،  لنا  مفخرة  نعتربه  ال��ذي  ال�صقيقة  عمان  �صلطنة  جلناح 
ال�صوء على تاريخ املنطقة واالأدوار التي اأدتها �صلطنة عمان يف القرون املا�صية 
والذي ميثل ارثا تاريخيا وح�صاريا �صاهمت يف تاريخ االن�صانية وهو مفخرة لكل 
العرب، وهذا يوؤكد اأن املنطقة لها دورا كبري يف ت�صكل احل�صارات املا�صية والذي 

علينا اأن تعتز به ونعمل على ابرازه للعامل.

ا�شتقبلهم رئي�ص جمعية ال�شحفيني الإماراتية

وفد ال�سحفيني العمانية يزور معر�س اإك�سبو 2020

•• ال�شارقة -وام:

اأقر املجل�س االإ�صت�صاري بال�صارقة م�صروع قانون تنظيم اأكادميية 
اأم�س قبل  التي عقدها  الرابعة  للتعليم خالل جل�صته  ال�صارقة 
من  الثالث  ال��ع��ادي  االنعقاد  ل��دور  اأعماله  �صمن  مبقره  االأول 
الف�صل الت�صريعي العا�صر برئا�صة �صعادة علي ميحد ال�صويدي 

رئي�س املجل�س.
ال�صارقة للتعليم  اأكادميية  اأهمية دور  واأكد املجل�س اال�صت�صاري 
وما �صتتواله من مهام واخت�صا�صات يف اإطار روؤية �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س االأعلى 
حتقيق  على  والعمل  للتعليم  دعمه  موا�صلة  يف  ال�صارقة  حاكم 

جودته من خالل اإن�صاء االأكادميية.
اأكادميية  تنظيم  ق��ان��ون  م�����ص��روع  مناق�صة  اجل��ل�����ص��ة  و���ص��ه��دت 
الها�صمي  يحيى  حمدثه  ال��دك��ت��ورة  بح�صور  للتعليم  ال�صارقة 
رئي�س هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س والدكتور من�صور حممد 
بن ن�صار رئي�س الدائرة القانونية حلكومة ال�صارقة وعلي اأحمد 
احلو�صني مدير هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س وامل�صت�صار �صالح 
الزعابي امل�صت�صار القانوين بالدائرة القانونية حلكومة ال�صارقة 

ال�صارقة  اأك��ادمي��ي��ة  يف  التعليم  م��دي��ر  كنرب  ه��ن��اده  وال��دك��ت��ورة 
للتعليم واملهند�س را�صد بو�صب�س مدير اإدارة تقنية املعلومات يف 
هيئة ال�صارقة للتعليم اخلا�س مدير م�صروع اأكادميية ال�صارقة 

للتعليم خالل املرحلة التاأ�صي�صية.
ال�صارقة  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  الها�صمي  حمدثه  ال��دك��ت��ورة  واأو���ص��ح��ت 
للتعليم �صتمثل مرحلة هامة من مراحل اإهتمام �صاحب ال�صمو 
حاكم ال�صارقة بالتعليم من خالل اإن�صاء اأكادميية تعنى يف اإطار 
للمعلمني  واالأكادميية  التعليمية  الربامج  بطرح  اإخت�صا�صاتها 

والكوادر الرتبوية.

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر م�سروع قانون تنظيم
 اأكادميية ال�سارقة للتعليم

Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Notice to the Respondent to be published

At the Lawsuit Management Office Sharjah Federal Court - Federal Civil Court of 
First Instance. In the Lawsuit No. SHCFICIPOR2021/0008431/Commercial (Partial)

To the defendant: Shami Restaurant
Unknown place of residence: Emirate of Sharjah - Nad Al Qassimia - Al Zahra Street - P.O. 
No.: 18126 - Telephone 050769077
At the request of the claimant, Trans Emirates Livestock Trading LLC, which is the current 
name of Emirates Livestock, Meat and Products Trading Company LLC, the previous name
It has brought a lawsuit against you and is asking you to:
1- Registering the lawsuit, appointing a session to consider it, and notifying the defendant of 
its date in accordance with the rules.
2- Judgment to obligate the defendant an amount of (75745.83) dirhams, and delay interest 
12% from the date of the claim until full payment.
3- The inclusion of the judgment for expedited enforcement of the free-lance under bail.
4- Obligating the defendant to pay all fees, expenses and attorney fees.
You are entrusted to attend the session 12/08/2021 before the lawsuit Management Office, 
Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance at 08:30 am - Office No. (Lawsuit Manager 
Office No. 5) personally or through an authorized agent, and submit a reply memorandum to 
the lawsuit accompanied by all documents within a period not exceeding ten days, and this is 
to consider the lawsuit number mentioned above as a defendant. Notice to the defendant by 
publication in both Arabic and English.
Judicial Services Office / Aisha Ali Muhammad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007810 civil (partial)

To the defendant: Adeel Ahmad Muhammad Arshad
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street, Sharjah Taxi Drivers residence building, Mobile No. 0588508744 
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC. You are assigned 
to attend the hearing on 15/12/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case 
Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, 
within a period not exceeding ten days from the date of publication in 
both Arabic and English language, in order to hear and examine the case 
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Izhar Ahmed Noor Muhammad 
Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2021/0001836-Civil (Partial)

To: The defendant: Izhar Ahmed Noor Muhammad 
Adress: Ajman - Nuaimiya St
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in 
favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the 
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that, and since the judgment 
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 1350
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this 
notification. In the event of failure to do so, the court will take the compulsory 
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Ahmad Talaat Abdelsadiq Mohamad
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Defendant's notification by publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - John Shema Payment 
Notification - in Case No. SHCEXCIREA2021/0002421- Civil (Partial)

To : The defendant: John Shema
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued 
against you in favor of the executing plaintiff, Sharjah Taxi L.L.C in the 
case mentioned above. Since the aforementioned Plaintiff has submitted a 
request to implement the aforementioned judgment, and paid the specified 
fee for that, and since the judgment required to be executed is as follows: 
The total amount including fees and expenses: 62891
Therefore, you are required to implement what was stated in the 
executive document referred to above within 15 days from the date of 
your announcement of this notification. In the event of failure to do so, 
the court will take the compulsory enforcement measures prescribed by 
law against you.
Judge/ Wael Ahmad Abdulla
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0007330 civil (partial)

To the defendant : Ayodele Olusegun Ige, Address: 9386027
We inform you that on 18/11/2021, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The judgement
The court ruled in my presence : Obligate the defendant to pay an amount 
of (Nineteen thousand four hundred fifty-six dirhams and fifty-one fils), 
and the legal interest at 5% from the date of the judicial claim until 
the date of full payment, provided that the interest does not exceed the 
original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment subject to appeal within the legal period -
Judge/ Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Notification by Publication

Case No. 6666/2021/60, Payment Order
Considered in: Payment Orders and Execution of Commercial Contracts No. 203.
Subject of the Case: Requesting the issuing of the payment order to obligate the 
Defendant to pay an amount of AED 500,000.00 and the interest at 9% from the due 
date until full payment and to pay fees and expenses.
Plaintiff : Marco Zacchei
Address : UAE - Emirate of Dubai - Raqat Al Buteen - Deira - Dubai - Al Maktoum 
Street - MMM Towers Building - Apartment 12.
Represented by: Nawal Salem Said Salem Batweeh
Notified Party:1- OZNL LEISURE SERVICES - FZE - Capacity : Defendant
Subject of the Notification: Requesting the issuing of the payment order, the Dubai 
Court of First Instance decided on 17/10/2021, to obligate the Defendant to pay the 
Plaintiff an amount of AED 500,000 (five hundred thousand) and the legal interest at 
5% from the due date of the cheque as of 01/01/2020, until full payment and to pay 
fees and expenses. You have the right to appeal this Order within 15 day from the day 
after this notification was published.
Prepared by: Faisal Youssef Al Bishr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Notification of Judgement by Publication

Case No. 3024/2021/16, Commercial - Partial
Considered in: Fourth Commercial Partial Circuit No. 14
Subject of the Case : Requesting to obligate the Defendant to pay an amount of AED 323,281.94 
(three hundred and twenty three thousand two hundred eighty-one dirhams and ninety-four fils), 
the legal interest at 9% from the date of claim until full payment, fees, expenses and attorney's fees. 
Plaintiff : PRODUCE EXCHANGE AUSTRALLA PTY. LTD
Address : Corresponding Address : UAE - Dubai Emirate - Raqat Al Buteen - Al Maktoum Street 
- MMM Towers Building - Office No. 1203 - Makani No. 3988197711. 
Represented by : Nawal Salem Said Salem Batweeh
Notified Parties: 1- SELECT STAR VEGETABLES & FRUIT TRADING L.L.C

Capacity: Defendant.
Subject of the Notification: We notify you that the Court ruled in its session that held on 05/10/2021 
as follows: - Obligating the Defendant to pay the Plaintiff an amount of AED 323,281.94 (three 
hundred and twenty three thousand two hundred eighty-one dirhams and ninety-four fils), and the 
legal interest at 5% annually from the date of claim as of 08/08/2021 until full payment.- Obligating 
the Defendant to pay fees and one thousand dirhams as attorney's fees in the above-mentioned 
case in favor of/ PARTY1_NAME&, and authorizing notification by publication. Judgement as 
in the presence, and appealable within thirty days from the day following the publication of this 
notification. Issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al 
Maktoum, Ruler of Dubai, and it was recited to us.
Prepared by: LATIFA MAJID JUMA AL-MAAI AL-MUHAIRI

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392Date 28/ 11/ 2021  Issue No : 13403
Published Notice - In Case No. 2737/2021/11 Partial Civil

Held in : First Case Management Department no 400
Subject matter of the case : Claim 1- to compel the defendants to jointly pay an amount (4,233,945 AED), to 
Plaintiff Fees Expenses, and attorney's fees and The interest is 5% from the date of the case until full payment. 
2- Obligating the first defendant to return the two cheques no 1- cheque undated no. 250 And drawn on the 
National Bank of Abu Dhabi Unspecified value and unspecified payee (blank cheque) 2-cheque undated no. 
000050 And drawn on the Mashreq Bank Classic Technologies Unspecified value and unspecified payee. 
Which were handed over to the first defendant on 29/07/2019 as a matter of trust and he did not return them 
unjustly. 3- Obligating the defendants to pay expenses and lawyer fees.
Plaintiff : Classic Fashion Apparel DMCC And Others
Her Addressee :Emirates Emirate of Dubai - Bur Dubai - Business Center DMCC - Jewelery Gemliks 
Building 3 First Floor - Unit No. 552
represented by : Saif Younis Muhammad Ismail Al Rifai
To be notified : 1- Reigns Vakil Rajan as a defendant 
2 Nabil Ibrahim Ibrahim Koti Ambalat Vetel Taz Atakayi as a defendant
Subject matter of the announcement : He was filing a case against you and its subject matter Claim 1- to 
compel the defendants to jointly pay an amount (4,233,945 AED), to Plaintiff Fees Expenses, and attorney's 
fees and The interest is 5% from the date of the case until full payment. 2- Obligating the first defendant 
to return the two cheques no (1- cheque undated no. 250 And drawn on the National Bank of Abu Dhabi 
Unspecified value and unspecified payee (blank cheque) 2 cheque undated no. 000050 And drawn on the 
Mashreq Bank Classic Technologies Unspecified value and unspecified payee. Which were handed over to 
the first defendant on 29/07/2019 as a matter of trust and he did not return them unjustly. 3- Obligating the 
defendants to pay expenses and lawyer fees.You are required to attend at the case management office on 
Sunday 05/12/2021 at 9:00am to 12:00pm in the remote litigation room and which can be accessed through 
the Dubai Courts website Public Services - Cases Hearings Schedules for hearing the above-mentioned case. 
Preparation /Al-Murr Ahmed Abdullah Khamis Al-Murr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن

ال��وق��ت ينفد...  ف���اإن  ���ص��يء،  ل��ئ��ن مل ي�صع ك��ل     
لي�س كل �صيء ورديا بالن�صبة جلو بايدن وحزبه. 
 42 بني  الرئي�س  عن  الر�صا  ن�صبة  تقّل�صت  لقد 
باملائة و45 باملائة منذ �صبتمرب، وت�صاءلت فر�س 
االحتفاظ بال�صيطرة على الكوجنر�س العام املقبل. 
وما يزيد الطني بلة، اأن بع�س ا�صتطالعات الراأي 
ت�صري اإىل اأن دونالد ترامب �صيفوز على بايدن اإذا 

اأجريت االنتخابات اليوم.
بالن�صبة  �صيء  ب�صكل  االأم���ور  ت�صري  باخت�صار،     
للدميقراطيني، واإذا كانت بع�س نك�صاتهم خارجة 
اإىل  ��ا  اأي�����صً ُي��ع��زى  ال�صقوط  ف���اإن  �صيطرتهم،  ع��ن 
حد كبري اإىل اأخطائهم، وهناك حاجة اإىل تغيري 
املتحدة  ال��والي��ات  لتجنيب  جانبهم،  من  االجت��اه 

والعامل ... عودة �صبح ترامب.

�شوء احلظ و�شوء النية
   اإن احلظ ال�صيئ الذي يعاين منه الدميقراطيون 
�صبيل  على  الطبيعي،  م��ن  مت��اًم��ا.  مفاجًئا  لي�س 
املثال، اأن تتقّل�س �صعبية الرئي�س قلياًل بعد ب�صعة 
اأ�صهر يف ال�صلطة، لكن انخفا�س بايدن يف معدالت 
الر�صا هو ثاين اأ�صواأ رقم منذ اخرتاع ا�صتطالعات 

الراأي، بعد ترامب.
��ا ت���وّق���ع خ�����ص��ائ��ر للحزب    وم���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأي�����صً
الن�صفية،  الت�صريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��رئ��ا���ص��ي 
اجلمهوريون  االأع�صاء  يدفع  اأن  ننتظر  كنا  لكن 
امل�صهد  مقابل  �صئياًل،  ثمًنا  ول��و  الكوجنر�س،  يف 

املحزن الذي يعر�صونه منذ ب�صعة اأ�صهر.
ي�صعون  اجلمهوريني  اأن  ا  اأي�صً امل��ف��ارق��ات  وم��ن     
االآن اإىل جني راأ�س مال �صيا�صي مع اأحدث موجات 
اتخاذ  طريق  يف  يقف  من  هم  بينما  كوفيد-19، 

اإجراءات اأكر فاعلية لكبح الفريو�س.
   �صيكون الدميقراطيون خمطئني، مع ذلك، يف 
تعليق م�صائبهم فقط، على �صّماعة �صوء احلظ اأو 

�صوء نية خ�صومهم.

اأخطاء يف الطريق
مع  التعامل  ك��ان  اإذا  م��ا  على  ال��ت��اري��خ  �صيحكم     
التي  ال�صفعات  ي��ربر  اأفغان�صتان  م��ن  االن�صحاب 

تعر�س لها بايدن، لكن ال بد من االع��رتاف باأنه 
ال�صيء  نف�س  وينطبق  عمليته.  �صيء  ب�صكل  �صّوق 
ا على النجاحات االأخرى التي حققتها اإدارته،  اأي�صً
جعل  يف  الدميقراطيني  بروباغندا  ف�صلت  والتي 

اجلمهور يدركها.
   لقد انتع�س الت�صغيل منذ يناير، لكن كان باإمكان 
اأن  اأف�صل  ب�صكل  تتوقع  اأن  وعليها،  ب��اي��دن،  اإدارة 
اأن  �صاأنه  من  ال�صلع  على  للطلب  القوي  ال�صغط 

يدفع الت�صخم الذي ن�صهده اليوم.
الدميقراطيني  اأن  اأك����ر،  امل���وؤك���د  م��ن  اإن����ه  ب��ل     
يعانون من انق�صامات داخلية ك�صفوها منذ بداية 
النقا�س حول م�صروع قانون االإ�صالح االجتماعي 

ال�صخم.
امل�صروع  الرتكيز على جميع عنا�صر هذا    فبدل 
العام،  ال��راأي  وا�صع من قبل  املدعومة على نطاق 
فاإن ال�صيء الوحيد الذي بقي يف ذاكرة الناخبني 

هو امل�صاحنات بني اأجنحة احلزب.

بع�ص الآمال
   وم��ع ذل��ك، ال ي��زال هناك ب�صي�س م��ن ال�صوء 
الدميقراطيني  اأن  ي��ب��دو  ال���ذي  ال��ن��ف��ق  ن��ه��اي��ة  يف 
االنتعا�س  اإخ��ف��اق��ات  �صت�صّحح  اأواًل،  دخ��ل��وه.  ق��د 
املحلية.  اخل��دم��ات  اج��ه��زة  ع��ودة  م��ع  االقت�صادي 
ومن املتوقع اأن يتم مترير م�صروع القانون الكبري 
الثاين لبايدن، و�صيكون اأمام الدميقراطيني عدة 
اأ�صهر لبيع اإجنازاتهم ال�صعبية يف البنية التحتية 
اأنهم  -بافرتا�س  االجتماعية  وال�صيا�صات  املادية 
تخل�صوا من الت�صمية ال�صاذة “الي�صار الراديكايل” 

التي ي�صر خ�صومهم على اإل�صاقها بهم.
ا، اأنه اإذا انتهى االأمر بالعديد    ويجب اأال نن�صى اأي�صً
اُتهم  التي  اخلطرية  اجلرائم  يف  التحقيقات  من 
حا�صيته  م��ن  وال��ع��دي��د  ت��رام��ب  دون��ال��د  بارتكابها 
مبنى  ع��ل��ى  العنيف  ال��ه��ج��وم  ق�صية  يف  )خ��ا���ص��ة 
لل�صخط،  املثري  �صباتها  م��ن  اخل���روج  الكابيتول( 
الو�صع االنتخابي اختالًفا كبرًيا يف  فقد يختلف 
ال�صكر يف  ي��وم عيد  ويف      .2022 خ��ري��ف ع��ام 
الدميقراطيني  على  �صيتعني  املتحدة،  ال��والي��ات 
االكتفاء بتقدمي ال�صكر للعناية االإلهية باأن االأمور 

لي�صت اأ�صواأ بالن�صبة لهم.
ترجمة خرية ال�صيباين

هزمية الدميقراطيني و�سبح ترامب 2.0...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية : مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية

 هولندا تر�سد 61 م�سابا بكوفيد قادمني من جنوب اأفريقيا 
•• اأم�شرتدام-رويرتز

كوفيد- مبر�س  م�صابا   61 ر�صدت  اأنها  هولندا  يف  ال�صحية  ال�صلطات  ذك��رت 
19 بني م�صافرين و�صلوا اإىل اأم�صرتدام على من رحلتني قادمتني من جنوب 
اأفريقيا . اأ�صافت اأنها بداأت اأم�س ال�صبت اإجراء املزيد من الفحو�صات ملعرفة اإن 
كان من بينهم م�صابون بال�صاللة اأوميكرون التي مت اكت�صافها يف االآونة االأخرية. 
وو�صل قرابة 600 م�صافر اإىل مطار �صخيبول يف اأم�صرتدام على من رحلتني 
خماوف  ب�صبب  �صاعات  مدى  على  لفحو�صات  خ�صغوا  ثم  اجلمعة،  االأول  اأم�س 
وقت  يف  الهولندية  ال�صحة  وزارة  واأعلنت  اجلديدة.  الفريو�س  ب�صاللة  متعلقة 
واأوقفت  كورونا.  بفريو�س  م�صافرا   61 اإ�صابة  اأثبتت  الفحو�س  اأن  اليوم  مبكر 
اأم�س  االأفريقية  القارة  الطريان من جنوب  الهولندية جميع رحالت  احلكومة 
االأول اجلمعة. وقرر وزير ال�صحة هوجو دي يوجن اإخ�صاع امل�صافرين الذين كانوا 

يف الطريق بالفعل اإىل هولندا لفحو�صات وحجر �صحي عند الو�صول.
 

ملا  لفرن�صا  ممتنون  “نحن  واأك��د  الفرن�صية«.  اال�صتخبارات 
معتربا اأنه “يف اليوم الذي يغادر  تفعله لتاأمني ال�صاحل”، 
فيه الفرن�صيون غاو )�صمال مايل(، �صتحل الفو�صى، و�صكان 
ك��ل مكان يف  “يف  وق��ال  اأي حال”.  ذل��ك على  غ��او يعرفون 
االإرهابيني، يكون ذلك  اإ�صعاف  ال�صاحل مُيكن فيه  منطقة 
تتزايد  وق��ت  يف  لفرن�صا  التاأييد  ه��ذا  وي��اأت��ي  ل��ن��ا«.  مك�صبا 
ومايل  النيجر  يف  الفرن�صي  الع�صكري  للوجود  االنتقادات 
وبوركينا فا�صو. ومنع متظاهرون يف االأيام املا�صية تقدم رتل 
لوج�صتي فرن�صي جاء من �صاحل العاج متجها اإىل النيجر، 
واغ��ادوغ��و حيث  العا�صمة  ديوال�صو )غ��رب( ثم يف  بوبو  يف 
ا�صطر االأمن البوركيني اإىل ا�صتخدام الغاز امل�صيل للدموع 
لتفريق املتظاهرين. واأكدت هيئة االأركان الفرن�صية اأن هذا 

•• نيامى-اأ ف ب

لفرن�صا،  “امتنانه”  بازوم عن  النيجر حممد  اأعرب رئي�س 
تتزايد  وق��ت  يف  ال�����ص��اح��ل،  دول  يف  “بت�صحياتها”  م�صيدا 

االنتقادات للوجود الع�صكري الفرن�صي يف هذه املنطقة.
“من  اأن  اإذاع��ة وتلفزيون النيجر  واأكد بازوم يف مقابلة مع 
االإرهاب،  اإىل جانبنا يف مكافحة  امللتزمة  الدول  بني جميع 

فرن�صا اليوم هي الدولة التي تقدم اأكرب الت�صحيات«.
وقال اإن الذين ينتقدون نظامه وفرن�صا “لي�س لديهم اأدنى 
منطقة  يف  اعتقالهم  مت  الذين  االإره��اب��ي��ني  ع��دد  عن  فكرة 
اأن ُيقدموا  ف��ا���ص��و( ق��ب��ل  ب��ورك��ي��ن��ا  ت�����ورودي )ب��ال��ق��رب م��ن 
اأجهزة  م��ع  ال��ت��ع��اون  “بف�صل  وه���ذا  �صيء”  اأي  ف��ع��ل  ع��ل��ى 

“الرتل املكون من �صتني �صاحنة ومئة ع�صكري فرن�صي غادر 
“رتال  لي�س  وه��و  غاو”،  ث��م  نيامي  اإىل  متوجها  اأب��ي��دج��ان 
التوا�صل  �صبكات  ع��ل��ى  اأ���ص��ي��ع  ك��م��ا  مل�صلحني  اأ���ص��ل��ح��ة  لنقل 
االجتماعي«. كما اأ�صاد الرئي�س بازوم بتدريب وجتهيز 12 
قبل  من  النيجريي  اجلي�س  يف  اخلا�صة  القوات  من  كتيبة 
اإن  وق��ال  وفرن�صا.  وكندا  واأملانيا  وبلجيكا  املتحدة  الواليات 
هذه القوات اخلا�صة �صتجعل من املمكن اإقامة “توازن قوى 

يف مواجهة عدونا«.
وباالإ�صافة اإىل هجمات بوكو حرام وتنظيم داع�س يف غرب 
للدفاع  م�صطرا  نف�صه  النيجر  ي��رى  )اإي�����ص��واب(،  اإفريقيا 
مرتبطة  متطرفة  جماعات  هجمات  مواجهة  يف  نف�صه  عن 

بالقاعدة.

رئي�س النيجر »ممنت« لفرن�سا يف دول منطقة ال�ساحل 

•• فرانكفورت-اأ ف ب

وبائية يف  اأعنف موجة  اأملانيا  تواجه 
وقت ت�صتعّد حكومة جديدة ال�صتالم 
الوفيات  عدد  تخّطى  فيما  ال�صلطة، 
األ���ف  ال�100  ف��ي��ه��ا  بكوفيد-19 

وفاة.
ا  �صخ�صً  100،119 وت�����������ويف 
بالفريو�س يف اأملانيا منذ بداية تف�صي 
اخلمي�س  اأعلنت  ح�صبما  اجل��ائ��ح��ة، 
اأ�صارت  التي  االأمل��ان��ي��ة  ال�صحة  هيئة 
والع�صرين  االأرب���ع  ال�صاعات  اأّن  اإىل 
وفاة   351 لوحدها  �صّجلت  الفائتة 
 24 البالد خالل  و�صّجلت  باملر�س. 
االإ�صابات  م��ن  قيا�صياً  ع���دداً  �صاعة 
 75،961 بلغ  بالفريو�س  اجلديدة 

اإ�صابة بح�صب هيئة ال�صحة.
االأوىل  االقت�صادية  ال��ق��وة  وتخ�صى 
بلوغ م�صت�صفياتها طاقتها  اأوروب��ا  يف 
اال�صتيعابية الق�صوى يف حال وا�صل 
الت�صاعدي  م�صاره  الوبائي  املنحى 

الراهن.
االأ�صبوعي  ال����ع����دوى  م���ع���ّدل  وب���ل���غ 
مئة  ل��ك��ل  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة   419،7

األف ن�صمة، وهو رقم قيا�صي.
ال����و�����ص����ع ����ص���ع���وب���ة على  وُي���������ص����ّك����ل 
االئ��ت��الف احل��ك��وم��ي اجل��دي��د الذي 
اع��ت��ب��اًرا من  ال��ب��الد  ق��ي��ادة  �صيتوىل 
ك��ان��ون االأول/دي�����ص��م��رب، بينما جنت 
للوباء  االأوىل  امل���وج���ات  م��ن  اأمل��ان��ي��ا 
االأوروبية  ال���دول  م��ن  اأف�صل  ب�صكل 
االأخرى. وُتعّد اأوروبا حاليا املنطقة 
اإذ جتاوز  ال��وب��اء  االأك��ر ت�صرًرا من 
فيها  بكوفيد-19  االإ���ص��اب��ات  ع���دد 
الوفيات  وع��دد  حالة  مليون  ال�2،5 

ال�30 األف يف االأ�صبوع االأخري.
تت�صاعد  ال���ع���دوى  وت���رية  ت���زال  وال 
معدالت  ذات  ال�����دول  يف  ��ا  خ�����ص��و���صً
املنخف�صة. وت�صبب فريو�س  التلقيح 
 5،16 يقّل عن  بوفاة ما ال  ك��ورون��ا 
اأواخر  مليون �صخ�س يف العامل منذ 
1،5 مليون منهم يف   ،2019 العام 
وكالة  اأج��رت��ه  تعداد  بح�صب  اأوروب���ا، 

اإىل م�صادر  ا���ص��ت��ن��اداً  ب��ر���س  ف��ران�����س 
العدوى  م���ع���ّدل  وت��خ��ّط��ى  ر���ص��م��ّي��ة. 
االأربعاء  االأوىل  ل��ل��م��رة  االأ���ص��ب��وع��ي 
األف  مئة  لكل  اإ�صابة  ال�400  عتبة 
واأع���ادت  اأي����ام.  �صبعة  خ��الل  �صخ�س 
م��ن��اط��ق اأمل���ان���ي���ة ع�����ّدة ف���ر����س قيود 
لوقف  م��ن��ه��ا  ����ص���ارم���ة يف حم���اول���ة 
امل��وج��ة ال��وب��ائ��ي��ة ال��راب��ع��ة واالأق����وى 
على االإطالق منذ ظهور الفريو�س. 
اأملانيا  �صكان  %69 من  وتلقى نحو 
اللقاح امل�صاد لكوفيد-19 بجرعتيه، 
وهي ن�صبة تلقيح باجلرعتني اأقّل من 
الّن�صب يف بلدان اأوروبية اأخرى مثل 

فرن�صا حيث و�صلت اإىل 75%.
وق�����������ال االأرب����������ع����������اء اال������ص�����رتاك�����ي 
�صولت�س  اأوالف  ال����دمي����وق����راط����ي 
الذي �صي�صبح م�صت�صاًرا اإن “الو�صع 
ما  ب��ك��ّل  “بالقيام  واع������ًدا  دقيق”، 
اأن  وي��ب��دو  ال���وب���اء.  مل��واج��ه��ة  يلزم” 

البيئة  اأن�صار  مع  اجلديد  االئتالف 
واحل���������زب ال����دمي����وق����راط����ي احل�����ر، 
العام،  االإغ��الق  فكرة  حالًيا  ي�صتبعد 
وتعميم  ال��ت��ل��ق��ي��ح  زي����ادة  م�����ص��ت��ه��دًف��ا 
و�صائل  يف  ال�صحية  ال�صهادة  تقدمي 
العام وو�صع قيود على حركة  النقل 
الدخول  من  مبنعهم  امللّقحني  غري 

اإىل اأماكن االأن�صطة الثقافية مثاًل.
واأ�صار �صولت�س اإىل اأن اأملانيا يجب اأن 
نطاق  “تو�صيع”  احتمال  “تدر�س” 
يف  حالًيا  املُطّبق  االإج��ب��اري  التلقيح 
���ص��ف��وف اجل��ي�����س وق��ري��ًب��ا يف مراكز 
�س  و�صُيخ�صّ ال�����ص��ح��ي��ة.  ال���رع���اي���ة 
الطبي  للطاقم  دوالر  م��ل��ي��ار  مبلغ 
حكومة  م��ّددت  االأرب��ع��اء  ومل�صاعديه. 
واليتها،  امل��ن��ت��ه��ي��ة  م���ريك���ل  اأن��غ��ي��ال 
لالأن�صطة  امل���م���ن���وح���ة  امل�������ص���اع���دات 
اأو  االإغ���الق  من  املت�صررة  التجارية 
وكذلك خطة  الدخل  االنخفا�س يف 

ال��ب��ط��ال��ة اجل���زئ���ي���ة، ح��ت��ى ن��ي�����ص��ان/
مكتب  وب��ح�����ص��ب   .2022 اأب����ري����ل 
منظمة ال�صحة العاملية االإقليمي يف 
كورونا  فريو�س  يت�صبب  قد  اأوروب���ا، 
القاّرة  اإ�صافية يف  وف��اة  األ��ف  ب�700 

بحلول الربيع املقبل.
العاملية  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وُت��ف�����ّص��ر 
اأوروب����ا رمبا  اأن امل��وج��ة ال��وب��ائ��ي��ة يف 
تكون نتيجة ت�صافر انت�صار متحورة 
منخف�صة  ت��ل��ق��ي��ح  وم����ع����دالت  دل���ت���ا 
امل�صادة  ال���ق���ي���ود  م����ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 

لتف�صي كوفيد-19.
االحتاد  �صكان  من   67،7% وتلقى 
االأوروبي جرعتني من اللقاح امل�صاد 
الفروقات  اأن  غ���ري  لكوفيد-19، 
وبح�صب  البلدين.  بني  وا�صعة  تبقى 
و�صلت  ال��ث��الث��اء،  الر�صمية  االأرق����ام 
ن�صبة امللقحني بالكامل يف بلغاريا اإىل 
24،2 % فقط، مقابل %86،7 يف 

ال��ربت��غ��ال. و���ص��ّدد امل��رك��ز االأوروب����ي 
ومكافحتها  االأم��را���س  م��ن  للوقاية 
على اّتخاذ تدابري “عاجلة” ملحاولة 

كبح املوجة الوبائية اجلديدة.
ال�صحة  ال��ع��ام ملنظمة  امل��دي��ر  واأ���ص��ار 
العاملية تيدرو�س اأدهانوم غيربي�صو�س 
املعدية  دلتا  متحورة  انت�صار  اأن  اإىل 
اللقاحات  ف��ع��ال��ي��ة  م���ن  خ��ّف��ف  ج����ًدا 
امل�صادة لكوفيد-19 بن�صبة 40%. 
وُو�صعت قيود اإ�صافية يف العديد من 
الدول مثل �صلوفاكيا واإيطاليا، فيما 
ت�صتعّد فرن�صا لالإعالن عن اإجراءات 
جديدة اخلمي�س، مبا يف ذلك “تعزيز 

اأهمية ال�صهادة ال�صحية«.
تف�صي  حماربة  ا�صرتاتيجيات  اأن  اإاّل 
احتجاجية  ح��رك��ات  ت��واج��ه  ال���وب���اء 
النم�صا  االأخ���رية يف  االأي���ام  جتّلت يف 
ال��ب��ع�����س منها  وت���خ���ّل���ل  وه���ول���ن���دا، 

اأعمال عنف.

100األف وفاة من كوفيد-19 يف اأملانيا منذ بدء اجلائحة 

•• عوا�شم-وكاالت

ي����ث����ري ت���ف�������ص���ي امل����ت����ح����ور اجل����دي����د 
امل�صتجد  ك������ورون������ا  ف�����ريو������س  م�����ن 
العامل،  حول  اخل��وف  “اأوميكرون” 
وحت����دي����دا يف اأوروب���������ا، ح��ي��ث ب����داأت 
اإجراءات  باتخاذ  ال��دول  من  العديد 
املتحور  و�����ص����ول  مل���ن���ع  اح������رتازي������ة 
اأنها  وخ�صو�صا  الأرا�صيها،  اجلديد 
تعاين اأ�صال من موجة وبائية حادة 

طيلة االأ�صابيع املا�صية.
وكان االحتاد االأوروبي قد فر�س، يف 
وقت �صابق من اجلمعة، حظرا موؤقتا 

على القادمني من جنوب اإفريقيا.
و����ص���ددت ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول حول 
ال���ع���امل م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اإىل 
ال���دول االآ���ص��ي��وي��ة، م��ن ق��ي��ود ال�صفر 
ر�صد  ب���ع���د  اجل���م���ع���ة  االأول  اأم���������س 
امل���ت���ح���ور، م���ن ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 

جنوب اإفريقيا.
تابعة  ا���ص��ت�����ص��اري��ة  و���ص��ن��ف��ت جل��ن��ة 
املتحور  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
اجل��دي��د، ب��اع��ت��ب��اره ف��ريو���ص��ا �صديد 
ال���ع���دوى م��ث��ريا ل��ل��ق��ل��ق. وي��ع��د هذا 
االإعالن ال�صادر عن منظمة ال�صحة 
اأول ت�صنيف  التابعة لالأمم املتحدة، 
الأحد  املنظمة  ب��ه  ت��ق��وم  �صهور  منذ 

متحورات كورونا على هذا النحو.
قال  االأوروب����ي����ة،  االأف���ع���ال  ردود  ويف 
�صبان:  ين�س  االأمل���اين،  ال�صحة  وزي��ر 
“اآخر ما نحتاجه هو ظهور متحور 
جديد من �صاأنه اأن ي�صبب املزيد من 
رئي�صة  قالت  جهتها  وم��ن  امل�صاكل«. 
مفو�صية االحتاد االأوروبي، اأور�صوال 
فون دير الين، اإن الرحالت اجلوية 
لدينا  يكون  حتى  تعليقها  “�صيتعني 
فهم وا�صح حول اخلطر الذي ميثله 
هذا املتحور، وينبغي على امل�صافرين 

احرتام  املنطقة  ه��ذه  من  العائدين 
قواعد احلجر ال�صحي ال�صارمة«.

���ص��رورة توخي احلذر  و���ص��ددت على 
وانت�صار  “ظهور  البالغ، حمذرة من 
م��ت��ح��ورات ف��ريو���س ك���ورون���ا مثرية 
اأك��رب، والتي قد تنت�صر  للقلق ب�صكل 
يف اأنحاء العامل خالل اأ�صهر قليلة«.

واأ�صبحت بلجيكا اأول دولة يف االحتاد 
االأوروبي تعلن عن حالة اإ�صابة بهذا 
ق���ال وزي����ر ال�صحة  امل��ت��ح��ور، ح��ي��ث 
البلجيكي فرانك فاندنربوك تعليقا 
ال  م��ري��ب،  متحور  “اإنه  ذل���ك:  على 

نعرف بعد مدى خطورته«.
ظهور  ت��اأث��ري  م���دى  ع��ل��ى  وللتعليق 
الوبائية  امل��وج��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��ور  ه���ذا 
العا�صفة  واالنق�صامات  االأوروب���ي���ة، 
ب��ب��ل��دان اأوروب������ا ح���ول اإع�����ادة فر�س 
امل�صددة،  والقيود  االغ��الق  �صيا�صات 
و�صط معار�صات �صعبية وا�صعة للعودة 
خلف،  �صفاء  ق��ال  ال�صيا�صات،  لتلك 
ال�صحفي والباحث املخت�س بتحليل 
االأزمات، واملقيم يف الرنويج، يف حوار 
عربية”:  ن��ي��وز  “�صكاي  م��وق��ع  م��ع 
حاد  ت��ب��اي��ن  احل����ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة  “ثمة 
للحد  االأوروب��ي��ة  ال��دول  �صيا�صات  يف 
م���ن ان��ت�����ص��ار اجل��ائ��ح��ة، ب��ظ��ل غياب 
موؤ�صر  وه���و  ب��ي��ن��ه��ا،  ف��ي��م��ا  التن�صيق 
داخل  ال��ت��واف��ق  ه�صا�صة  م���دى  ع��ل��ى 
اإجراءات  انعك�س على  ال��ذي  االحت��اد 
مكافحة كوفيد-19 خالل العامني 

املا�صيني«.
داخل  انق�صاما  ف��ر���س  التباين  ه��ذا 
ال��ك��ت��ل��ة االأوروب�����ي�����ة امل��ع��ت��م��دة على 
واح�����د، مبواجهة  اق��ت�����ص��اد  ���ص��ي��ا���ص��ة 
كال�صني  م����رك����زي����ة  اق���ت�������ص���ادي���ات 
�صرح خلف  امل��ت��ح��دة، كما  وال��والي��ات 
قائال: “اخلوف الرئي�صي يتمثل من 
تدهورا  يعني  ج��دي��د  اإغ���الق  اأي  اأن 

والتي  اأوروب����ا،  يف  احلالية  الوبائية 
املتحور  اكت�صاف  ع��ن  االإع���الن  ي��اأت��ي 
و�صرا�صة،  خطورة  ليزيدها  اجلديد 
امليالد  اأعياد  احتفاالت  واأن  �صيما  ال 
وراأ������س ال�����ص��ن��ة، يف ح���ال ع���دم و�صع 
�صوابط لها، �صت�صهم يف انت�صار وا�صع 
ل��ل��م��ر���س، وف����ق م���ا ي��ح��ذر اخل����رباء 
وزير  واأع���رب  ه��ذا  ال�صحة.  مب��ج��ال 
اأ�صفه  اإفريقيا عن  ال�صّحة يف جنوب 
اّتخذته  الذي  املرّبر”  “غري  للقرار 
وي��ت��م��ّث��ل بحظر  ع����ّدة  دول  اجل��م��ع��ة 
دخول م�صافرين من جنوب اإفريقيا 
متحّورة  اكت�صاف  بعد  اأرا�صيها  اإىل 
ج��دي��دة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا اأُطِلق 

عليها ا�صم اأوميكرون.
واأعلن العلماء اخلمي�س اأّنهم اكت�صفوا 
يف  كوفيد-19  م���ن  ج���دي���دا  ���ص��ك��ال 
يكون  اأن  ُي��ح��ت��م��ل  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
الطفرات.  وم��ت��ع��ّدد  ال��ع��دوى  �صديد 
اللقاحات �صّد هذه  وال تزال فعالّية 
منّظمة  عليها  اأطلقت  التي  املتحّورة 
ال�صّحة العاملّية ا�صم اأوميكرون، قيد 

الدر�س.
اإف��ري��ق��ي��ا اجلمعة  ج���ن���وب  ووج������دت 
عن  م��ت��زاي��د  ب�صكل  م��ع��زول��ة  نف�صها 
بقّية العامل. اإذ اأعلنت دول عّدة مثل 
فرن�صا والواليات املتحدة اأّنها �صُتعّلق 
اأو�صى  كما  معها.  اجلّوية  الرحالت 
ب��ت��ع��ل��ي��ق جميع  االحّت������اد االأوروب��������ي 
اإفريقيا  جنوب  واإىل  م��ن  ال��ّرح��الت 

و�صّت دول جماورة لها.
اإفريقي  وقال وزير ال�صّحة اجلنوب 
م��وؤمت��ر �صحايف عِقد  ف��اه��ال يف  ج��و 
غري  الفعل  ردود  “بع�س  اإّن  م�صاًء، 
القادة  “بع�س  واأ����ص���اف  مرّبرة”. 
يبحثون عن كب�س فداء حلّل م�صكلة 
اأّول من  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ك��ان��ت  ع��امل��ّي��ة«. 
اأعلن يف وقت متاأّخر اخلمي�س اإغالق 

ل��الق��ت�����ص��اد االأوروب������ي امل��ع��ت��م��د على 
حت�صيل ال�صرائب لتمويل املوازنات 
احلكومية وجتارة اخلدمات، وال�صلع 

و�صال�صل االإمداد الغذائي البينية«.
امل��خ��ت�����س يف حتليل  ال��ب��اح��ث  ول��ف��ت 
احلياة  “تعطيل  اأن  اإىل  االأزم������ات 
العامة لفرتات غري معلومة، ب�صبب 
متحورات  وظ��ه��ور  اجل��ائ��ح��ة  مت���دد 
ج���دي���دة، ي��ب��ق��ي االحت�����اد االأوروب������ي، 
اليقني،  وع��دم  ال��ت��ذب��ذب  م��ن  بحالة 

قد  العاملية،  ال�صحة  منظمة  وكانت 
دقت ناقو�س اخلطر حمذرة قبل اأيام 
انتقال ع��دوى كورونا  اأن وت��رية  من 
الوقت  يف  “مقلقة جدا”  اأوروب���ا  يف 
احل���ايل، مم��ا ق��د ي���وؤدي اإىل ت�صجيل 
اإ�صافية يف  وف��اة  مليون حالة  ن�صف 

القارة بحلول فرباير املقبل.
و����ص���ط حتذيرات  ذل����ك  ك���ل  وي����اأت����ي 
ال��ذي بات على  ال�صتاء  اأن ف�صل  من 
املوجة  ���ص��ي��ف��اق��م  وال������ذي  االأب��������واب، 

املناف�صة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  وي���ح���ط���م 
ك��م��ا ي��ره��ق اخل���زائ���ن ال��ع��ام��ة بدفع 
نتيجة  بطالة  كتعوي�صات  االأم���وال، 
تراجع قدرة ال�صركات على التوظيف 
واخل�صائر الفادحة التي منيت بها«.

عدم  “حالة  مو�صحا:  خلف  وت��اب��ع 
ال�صروخ  من  تعزز  االأوروب���ي  اليقني 
يكافح  اق��ت�����ص��اد  ب��ن��ي��ة  يف  ال��ع��م��ي��ق��ة 
والت�صغيل،  العمالة  نق�س  ملعاجلة 
التدفق  على  تعتمد  بالغالب  والتي 

الب�صري من دول �صرق اأوروبا، اأو من 
اإفريقيا وال�صرق االأو�صط، على �صكل 

موجات هجرة غري خمطط لها«.
واعترب خلف اأن و�صع دول على لوائح 
حظر ال�صفر يعد اأحد خطوط الدفاع 
اله�صة الإبقاء االقت�صادات االأوروبية 
مفتوحة مع عزلها عن اخلارج، وهي 
مهاجرين  تدفق  ملنع  اإ�صافية  حجة 
االأزمة  �صيا�صة  �صرعيني حتت غطاء 

اأو الطوارئ ال�صحية.

جنوب  من  امل�صافرين  اأم��ام  حدودها 
رئ��ي�����س جنوب  اإف���ري���ق���ي���ا. وحت������ّدث 
رئي�س  مع  رامافوزا  �صرييل  اإفريقيا 
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون 
التي  ال��ت��ح��ّدي��ات  و”ناق�صا  اجل��م��ع��ة 
تفر�صها املتحّورة اجلديدة لكوفيد-

مًعا  ال���ع���م���ل  وط�������رق  ع����امل����ًي����ا،   19
واإعادة  ال���دويل  ال�صفر  م��ع  للتعامل 
با�صم  وفق ما قال متحّدث  فتحه”، 
الأّي  ي�صبق  ومل  ���ص��رتي��ت.  داون��ي��ن��غ 
متحّورة جديدة اأن اأثارت هذا القدر 
ال��ع��امل، منذ ظهور  القلق ح��ول  من 

املتحّورة دلتا.
اأّن  اإف����ري����ق����ي����ا  ج����ن����وب  واع������ت������ربت 
التي  “ال�صارمة”  االإج�������������راءات 
ال��دول وتوؤّثر على  اّتخذها عدد من 
االقت�صاد وال�صياحة، مُيكن اأن تدفع 
البلدان اإىل عدم االإبالغ عن اكت�صاف 
خ�صية  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ّي��ة،  م���ت���ح���ّورات  اأّي 

التعّر�س الإجراءات عقابّية مماثلة.
وق���ال ع���امل ال��ف��ريو���ص��ات ت��ول��ي��و دي 
كّنا  الأن��ن��ا  اأح��ي��اًن��ا  “ُنعاَقب  اأول��ي��ف��ريا 

�صّفافني وَفَعلنا االأ�صياء ب�صرعة«.
ووف���ًق���ا ل���دي اأول���ي���ف���ريا، ف�����اإّن حظر 
املعنى  من  الكثري  له  “لي�س  ال�صفر 
مكافحة  يف  الِعلمّية”  الناحية  م��ن 
اأّن  اإىل  �س  املتخ�صّ واأ����ص���ار  ك��وف��ي��د. 
فر�صت  ك���ان���ت  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
حظًرا مماثال على ال�صني يف بداية 
االأمر  بها  ينتهي  اأن  قبل  اجلائحة، 
لُت�صبح البلد الذي ي�صّجل اأكرب عدد 

من االإ�صابات.
الدول  م��ن  ع���دد  ق����رارات  ع��ل��ى  ورًدا 
فر�س قيود على ال�صفر، قالت وزيرة 
ناليدي  اإف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  خ��ارج��ّي��ة 
ال��ف��وري هو  “قلقنا  بيان  ب��ان��دور يف 
القرار  ه��ذا  �صُيلحقه  ال��ذي  ��رر  ال�����صّ

بال�صناعات ال�صياحّية وال�صركات«.

جنوب اإفريقيا تاأ�شف لقرار عدة بلدان بتعليق الرحالت اإليها 

كيف تواجه اأوروبا متحور كورونا اجلديد »اأوميكرون«؟

عقوبات بحق املتظاهرين املناه�سني للتطعيم يف كندا 
•• اأوتاوا-اأ ف ب

املتظاهرين  �صد  العقوبات  ت�صديد  اإىل  الكندية  احلكومة  ت�صعى 
امل�صت�صفيات،  ي�صتهدفون  الذين  خ�صو�صا  للتطعيم،  املناه�صني 
وذلك بعد ارتفاع يف عدد حوادث امل�صايقات بحق مقدمي الرعاية 

ال�صحية منذ بداية اجلائحة.
االأول  اأم�س  �صحايف  موؤمتر  يف  الميتي  ديفيد  العدل  وزي��ر  وق��ال 
اجلمعة “ال ينبغي ترهيب اأي �صخ�س ب�صبب تقدميه اأو �صعيه اإىل 
احل�صول  من  اجلميع  يتمكن  اأن  ويجب  ال�صحية،  الرعاية  تلقي 

على الرعاية التي يحتاجون اإليها بال عوائق«.

وت�صمل التعديالت املقرتحة على قانون العقوبات الكندي، فر�س 
ترهيب  اإىل  ي�صعى  مل��ن  �صنوات  ع�صر  ال�صجن  اإىل  ت�صل  عقوبات 

مقدمي الرعاية اأو منع الو�صول اإىل من�صاأة �صحية.
ويف اإ�صارة اإىل بع�س التظاهرات يف حميط املراكز ال�صحية، حيث 
بات ممكنا تطعيم االأطفال اعتبارا من هذا االأ�صبوع يف كندا، اعترب 

الوزير الكندي اأن ذلك “�صلوك بغي�س وغري مقبول«.
ال�صعبة  العمل  اإىل تفاقم ظروف  اأدى  الوباء  اإن  وتقول احلكومة 
من  مقلقة  م�صتويات  يواجهون  الذين  ال�صحية  الرعاية  ملقدمي 

العنف والتهديدات بالعنف.
ت��رودو الق�صية م��رارا خ��الل حملة  ال���وزراء جا�صن  واأث���ار رئي�س 

هو  كان  عندما  املا�صي  اأيلول/�صبتمرب  يف  الت�صريعية  االنتخابات 
نف�صه هدًفا للمتظاهرين املعار�صني للقيود ال�صحية.

املخاوف  ��ا  اأي�����صً �صتعالج  اجل��دي��دة  االأح���ك���ام  اإن  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 
الطويلة االأمد للمهنيني ال�صحيني، خا�صة اأولئك الذين يقدمون 

خدمات االإجها�س.
ب�صحة  يتعلق   2021 ل��ع��ام  وط��ن��ي  مل�صح  االأول���ي���ة  للنتائج  وف��ًق��ا 
االأطباء اأجرته اجلمعية الطبية الكندية، قال ثالثة من كل اأربعة 

اأطباء اإنهم تعر�صوا “للرتهيب اأو امل�صايقة يف مكان العمل«.
الذكور.  نظرائهن  بكثري من  اأكر  تهديدات  واأبلغت طبيبات عن 

ومل يوافق الربملان بعد على م�صروع القانون هذا.
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النار يف و�صط كو�صوفو على حافلة  اأن م�صلحا فتح  ال�صرطة  اأعلنت 
تقل طالبا فقتل اثنني، هما طفل وطفلة، اإ�صافة اإىل ال�صائق.

وق���ال ا���ص��ك��ن��در دري�����ص��اي امل�����ص��وؤول ع��ن م�صت�صفى ق��ري��ب م��ن مكان 
الهجوم لتلفزيون اآر تي كاي احلكومي اإن طالبا يبلغ من العمر 14 

عاما اأ�صيب اأي�صا، لكن حاله م�صتقرة.
وبح�صب و�صائل اإعالم حملية، كان منفذ العملية ي�صع قناعا وم�صلحا 

ببندقية اآلية من طراز اإيه كاي 47. وال تزال دوافعه جمهولة.
اإىل  ال�صرطة  الهجوم ودعت  رئي�صة كو�صوفو فيوزا عثماين  واأدان��ت 
العثور على اجلناة يف اأ�صرع وقت وتقدميهم اإىل العدالة. وكتبت على 

في�صبوك “مهاجمة حافلة تقل طالبا هي �صفعة لالأمن والنظام«.
 

زار رئي�س ال��وزراء الكندي جا�صن ترودو غرب البالد الذي ت�صرر 
بفي�صانات كارثية، حمذرا من مزيد من اال�صطرابات املناخية بينما 

تتوقع املنطقة هطول اأمطار غزيرة يف االأيام املقبلة.
وزراء مقاطعة  رئي�س  ت��رودو يف موؤمتر �صحايف م�صرتك مع  وق��ال 
تكون  “لن  الفي�صانات  ه��ذه  اإن  ه��ورغ��ان  ج��ون  كولومبيا  بريتي�س 

االأزمة االأخرية التي مير بها الكنديون«.
موؤكدا  تواترا”،  اأكر  الق�صوى  الطق�س  “�صت�صبح حوادث  واأ�صاف 
الطويل”،  االأم����د  ع��ل��ى  امل��ن��اخ  ت��غ��ري  م�صاكل  ن��ع��ال��ج  اأن  “يجب  اأن���ه 
البنية  وجعل  الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  تقليل  عرب  خ�صو�صا 
�صربت  ال��ت��ي  ال��غ��زي��رة  االأم��ط��ار  وت�صببت  ���ص��الب��ة.  اأك���ر  التحتية 
جنوب غرب بريتي�س كولومبيا يف منت�صف ت�صرين الثاين/نوفمرب، 
بانهيارات اأر�صية وفي�صانات اأ�صفرت عن مقتل اأربعة اأ�صخا�س على 
االأقل وفقدان �صخ�س واحد وتدمري طرق وبنى حتتية. ومت اإجالء 

اآالف ال�صكان واإر�صال اجلي�س لتعزيز العمليات.
االأ�صهر  يف  ال��ه��ادئ  املحيط  �صاحل  على  الواقعة  املقاطعة  و�صهدت 
اأواخ��ر حزيران/ قيا�صية يف  ك��وارث متكررة وموجات حر  االأخ��رية 
يونيو اأودت بحياة اأكر من 500 �صخ�س، واأعقبتها حرائق كبرية.

وقال هورغان “نحن ندفع ثمن عواقب تغري املناخ، لي�س يف امل�صتقبل 
بل االآن”. واأ�صاف اأن “املياه غمرت مزارعنا وجرفت طرقنا واأغرقت 
واأم���رت حكومة  االأم���ط���ار«.  م��ن  م��زي��د  ه��ن��اك  و�صيكون  جمتمعاتنا 
كولومبيا الربيطانية اجلمعة باإغالق اأق�صام من ثالثة طرق �صريعة 

حت�صبا الأمطار غزيرة متوقعة يف االأيام املقبلة.
 

   اأّدى االرتفاع الكبري يف االإ�صابات بكوفيد اإىل اإرجاء املوؤمتر الوزاري 
يف  املقبل  االأ�صبوع  عقده  م��ق��ّرًرا  ك��ان  ال��ذي  العاملّية  التجارة  ملنّظمة 

جنيف من اأجل اإعادة اإحياء عمل املنّظمة.
اإّن  امل��ن��ّظ��م��ة، على ت��وي��رت  اأن��اب��ي��ل غ��ون��زال��ي�����س، نائبة م��دي��ر  وق��ال��ت 
موؤّكدة  اأّي��دوا القرار”،  “اأرجئ وجميع االأع�صاء  ال��وزاري  االجتماع 
اأدىل بها يف وقت �صابق م�صدر دبلوما�صي لوكالة  بذلك ت�صريحات 

فران�س بر�س.
ا اأن  وكان مفرت�صً واأ�صافت غونزالي�س “كان هذا القرار ال�صحيح”. 
ُي�صارك يف املوؤمتر 4 اآالف �صخ�س، من 30 ت�صرين الثاين-نوفمرب 

اإىل 3 كانون االأول-دي�صمرب.
ب��ادئ االأم��ر يف كازاخ�صتان  ال��وزاري مقّرًرا عقده  وك��ان هذا املوؤمتر 
االإ�صابات  اأوىل  ظهور  بعد  اأرج��ئ  لكّنه   ،2020 حزيران-يونيو  يف 

بكوفيد نهاية 2019.
االأخرية  االأ�صهر  خالل  للجائحة  الن�صبي  الرتاجع  من  فرتة  وبعد 
يف اأوروبا، قّررت منّظمة التجارة العاملّية عقد االجتماع الوزاري يف 
العامل،  ي�صهدها  التي  الفريو�س  من  اخلام�صة  املوجة  لكّن  جنيف. 

وظهور املتحّورة اجلديدة اأوميكرون، اأحبطا االآمال باإمكان عقده.
وقال م�صدر دبلوما�صي لوكالة فران�س بر�س “مّت للتّو تاأكيد اإرجاء” 
االجتماع، وذلك ُبعيد اإعالن �صوي�صرا فر�س اإجراءات على ال�صفر يف 

حماولة منها للتعامل مع ظهور املتحّورة اجلديدة.

عوا�شم

كو�سوفو

اأوتاوا

جنيف

اأمريكا: »كل اخليارات« مطروحة ب�ساأن اأوكرانيا 
•• وا�شنطن-رويرتز

كارين  واأورا�صيا  اأوروب��ا  ل�صوؤون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  م�صاعدة  قالت 
الرد على احل�صد  اإن كل اخليارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية  دونفريد 
واإن  اأوكرانيا  قرب احلدود مع  املعتاد”  “الكبري وغري  الرو�صي  الع�صكري 
م�صاورات  بعد  املقبلة  اخلطوة  ب�صاأن  ق��رارا  �صيتخذ  االأطل�صي  �صمال  حلف 
االأ�صبوع املقبل. واأ�صافت دونفريد لل�صحفيني يف اإفادة عرب الهاتف “كما 
العديد  ت�صمل  جعبة  وهناك  مطروحة  اخليارات  كل  تتوقعوا،  اأن  ميكنكم 
من اخليارات املتنوعة«. وقال الرئي�س االأمريكي جو بايدن اإنه قلق ب�صاأن 
الو�صع يف اأوكرانيا وكرر دعم وا�صنطن لوحدة اأرا�صي اأوكرانيا. واأ�صاف اأنه 
زيلين�صكي  فولودميري  االأوك��راين  مع نظرييه  االأرجح”  “على  �صيتحدث 
ال��وق��ت الذي  ب��وت��ني. وج���اءت ه��ذه الت�صريحات يف  وال��رو���ص��ي ف��الدمي��ري 
اأنتوين بلينكن اإىل التفيا وال�صويد  يتوجه فيه وزير اخلارجية االأمريكي 
االأ�صبوع املقبل حل�صور اجتماعات حلف االأطل�صي ومنظمة االأمن والتعاون 
العادي”  وغ��ري  “الكبري  مو�صكو  تعزيز  اإن  دون��ف��ري��د  وق��ال��ت  اأوروب����ا.  يف 

لقواتها �صيت�صدر جدول اأعمال قمة حلف االأطل�صي.
املقبلة  اخل��ط��وات  هي  ما  ليقرر  للحلف  االآن  يعود  “االأمر  قائلة  وتابعت 
بها  �صيقوم  زي���ارة  قبل  الت�صريحات  بتلك  واأدل���ت  اتخاذها”.  يريد  التي 
االأ�صبوع  وال�صويد  التفيا  اإىل  بلينكن  اأن��ت��وين  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر 
املقبل حل�صور اجتماعات حللف �صمال االأطل�صي ومنظمة االأمن والتعاون 
ملا يحدث على  تقييمنا  �صنتحدث عن  املقبل،  “االأ�صبوع  االأوروب��ي. وقالت 
اخليارات  ماهية  ب�صاأن  مناق�صات  و�صنبداأ  اأوكرانيا  مع  الرو�صية  احل��دود 

املطروحة وما يود حلف �صمال االأطل�صي القيام به ب�صكل جماعي«.
واأوكرانيا  االأطل�صي  �صمال  وحلف  املتحدة  الواليات  من  م�صوؤولون  واأث��ار 
اإنها حتركات غري معتادة  املا�صية مما قالوا  القليلة  االأ�صابيع  املخاوف يف 
اأن مو�صكو ت�صتعد ل�صن  اإىل  اأوكرانيا مبا قد ي�صري  للقوات الرو�صية قرب 

هجوم على جارتها وهو اتهام نفته رو�صيا وو�صفته باأنه ن�صر للخوف.

تفا�سيل »اخلطة امل�سرية« للتعامل مع متحور كورونا اجلديد

قتلى جراء اأعمال ال�سغب يف جزر �سليمان  3

بلومربغ: على بايدن اال�ستعداد لف�سل حمادثات فيينا
و�صغلت مئات من اأجهزة الطرد املركزي املتطورة املمنوعة مبوجب 
االتفاق، وخ�صبت اليورانيوم اإىل %60 ما يجعلها على بعد خطوة 
ا�صتخدامه  لها  تخول  التي  الن�صب  اإىل  اليورانيوم  تخ�صيب  من 
اأكرب  املواد االن�صطارية  اإي��ران خمزوناً من  لغايات ع�صكرية. وبنت 
بثمان مرات من امل�صموح به. و�صنعت طهران معدن اليورانيوم وهو 
مكون رئي�صي لالأ�صلحة النووية. واالأهم من كل ذلك ح�صب ال�صبكة 

نف�صها، اأنها قو�صت عمل املفت�صني االأممني.
يف املا�صي، كانت اإيران يف حاجة اإىل عام واحد الإنتاج ما يكفي من 
املواد لت�صنيع قنبلة نووية، ورمبا تقل�صت الفرتة االآن، اإىل حدود 
اإن �صحن املواد االن�صطارية اإىل خارج البالد واإغالق اأجهزة  �صهر. 

الطرد املركزي، لن يطيال اجلدول الزمني كثرياً وفق بلومبريغ.
التي  امل��ن�����ص��اآت  ت�صغيل  اإع����ادة  �صرعة الف��ت��ة يف  االإي��ران��ي��ون  واأظ��ه��ر 

االأحدث  الطرد  اأج��ه��زة  اأن  كما  طويلة،  لفرتة  العمل  عن  خرجت 
االإيرانيون  العلماء  اأ�صحى  بينما  فاعلية،  اأكر  حالياً،  امل�صتخدمة 

اأكر دراية اأي�صاً.
جوهرياً،  اأم��راً  جديد  اتفاق  الأي  �صرامة  االأك��ر  التنفيذ  �صيكون 
املفاو�صني  ل�صركائها  تو�صيحه  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  على  م��ا  وه���ذا 

االأوروبيني، والرو�س، وال�صينيني.
اال�صتخدام  اإطار  املركزي خارج  الطرد  اأجهزة  و�صع  اإىل  باالإ�صافة 
اأي  على  م�صددة  ملراقبة  اإي���ران  تخ�صع  اأن  يجب  م��وث��وق،  وب�صكل 
ن�صاطات ت�صلح حمتملة. لقد اأحبطت طهران جهوداً �صابقة للوكالة 
لتتفادى  كافية  مب�صاعدة  فقط  فوعدت  الذرية،  للطاقة  الدولية 
اإدانة ر�صمية، لكنها تركت يف الوقت نف�صه، اأ�صئلة كربى دون اإجابة.
تعاون  و�صركائها  وا�صنطن  طلب  ���ص��رورة  على  بلومبريغ  و���ص��ددت 

اإيران الكامل مع املحققني االأمميني قبل رفع العقوبات.
املادة  يف  ال���وارد  احلظر  تنفيذ  على  اأي�صاً  االإ���ص��رار  عليهم  ويجب 
“ت” من االتفاق النووي والتي تن�س على منع الن�صاطات النووية 
الع�صكرية، والتي قد تتطلب عمليات تفتي�س عند الطلب للمن�صاآت 

النووية املعلنة اأو امل�صبوهة. 
اأ�صارت بلومبريغ اإىل �صرورة اأن تكون اإدارة بايدن اأكر ت�صميماً على 
تنفيذ بنود االتفاق مما كانت عليه حتى االآن. اإن القادة االإيرانيني 
لن يوافقوا على �صروط مماثلة اإال اإذا واجهوا �صغطاً دولياً من�صقاً. 
والبيان امل�صرتك االأخري ال�صادر عن الواليات املتحدة، وبريطانيا، 
تعد  اإذا مل  “ت�صعيد خطري”  ح��ذر من  وال��ذي  واأمل��ان��ي��ا،  وفرن�صا، 
اإىل حتليق  بالن�صبة  واالأم��ر  ك��ان خطوة جيدة،  االتفاق  اإىل  اإي��ران 

قاذفة بي-1 يف املنطقة.

•• وا�شنطن-وكاالت

اأيام من انطالق اجلولة ال�صابعة من املحادثات غري املبا�صرة  قبل 
بني االأمريكيني واالإيرانيني يف فيينا الإحياء االتفاق النووي، دعت 
اإىل اال�صتعداد،  بايدن  االأمريكي جو  الرئي�س  اإدارة  �صبكة بلومربغ 

لرتك املحادثات ت�صطدم بالف�صل.
تذكر  اإىل  االأمريكيون  املفاو�صون  يحتاج  فيينا،  اإىل  التوجه  فقبل 
الهدف االأ�صا�صي من االتفاق النووي، اإبالغ العامل قبل فرتة زمنية 
كافية باأن اإيران مندفعة نحو ت�صنيع قنبلة نووية اإذا قررت ذلك. 
اأي نتيجة ال حتقق هذا الهدف. وانح�صب  وعلى املفاو�صني رف�س 
 ،2018 يف  ال��ن��ووي  االت��ف��اق  من  ترامب  دون��ال��د  ال�صابق  الرئي�س 
ومنذ ذلك احلني تعقد انتهاكات اإيران حماوالت اإحيائه، اإذ �صنعت 

•• القاهرة-وكاالت

وزارة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  ك�صف 
الغفار،  عبد  ح�صام  امل�صرية،  ال�صحة 
اإق��رار جمموعة من التدابري،  اأنه مت 

كورونا  ف��ريو���س  مب��ت��ح��ور  املتعلقة  ال��ت��ق��اري��ر  ���ص��وء  يف 
العاملية  ال�صحة  منظمة  عليه  اأطلقت  ال���ذي  اجل��دي��د، 
املبا�صر من  الطريان  “اأوميكرون«. وقررت م�صر وقف 
اجلديد  كورونا  متحور  ب�صبب   ، واإليها  اإفريقيا  جنوب 

“اأوميكرون«.    
“�صكاي  وق����ال ح�����ص��ام ع��ب��د ال��غ��ف��ار يف ت�����ص��ري��ح مل��وق��ع 
درجة  برفع  “وجهت  ال�صحة  وزارة  اإن  عربية”،  نيوز 
اال�صتعدادات الق�صوى باحلجر ال�صحي يف جميع املنافذ 
اجل��وي��ة وال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة مل�����ص��ر، م��ع رف���ع م�صتوى 
اإ�صابات  اأي���ة  م��ن  ل��ل��ب��الد  ال��ق��ادم��ني  خ��ل��و  م��ن  التحقق 

حمتملة، خ�صو�صا باملتحور اجلديد«.
كانت  امل�����ص��ري��ة  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
املنافذ،  خمتلف  يف  اأ���ص��اب��ي��ع  ق��ب��ل  تعميما  اأ����ص���درت  ق��د 
 ID NOW ب��اإل��غ��اء االخ��ت��ب��ار ال��ف��وري امل��ع��روف با�صم 
COVID-19 Test املعمول به مع الوافدين من دول 
ملوقع  ت�صريحاته  اأك��د يف  الغفار  ف��اإن عبد  دلتا،  املتحور 
�صاريا  زال  “ما  اأن هذا االختبار  “�صكاي نيوز عربية”، 
باملنافذ املختلفة، وهو �صمن االإجراءات املتخذة ملواجهة 

املتحور اجلديد«.
“تراقب عن كثب  اأن ال�صلطات امل�صرية،  كما �صدد على 
اإجراءات  وتتخذ  اأوميكرون،  املتحور  ب�صاأن  ين�صر  ما  كل 

حازمة ومتعددة للتعامل معه«. 
وكانت وزارة ال�صحة وال�صكان يف م�صر، قد اأ�صدرت بيانا 
االأولية  التقارير  “تتابع  اإنها  فيه  قالت  اجلمعة،  م�صاء 
الواردة من جنوب اإفريقيا ب�صاأن التزايد ال�صريع ملعدالت 
االإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، ال �صيما يف مقاطعة 
ارتباط هذا االرتفاع باحلاالت بوجود  غاوتينغ، ومدى 

حتور يف فريو�س كورونا امل�صتجد«.

اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ل���ل���وزارة  ال�����واردة  االأول���ي���ة  “االأنباء  اإن 
)نيت�صر(  مبجلة  نوفمرب   25 اخلمي�س  املن�صور  املقال 
للفريو�س   جديد  متحور  وج��ود  اإىل  ت�صري  املتخ�ص�صة، 
اإفريقيا  ج��ن��وب  يف  اك��ت�����ص��اف��ه  مت   ..)  B.1.1.529(
وب��ت�����ص��وان��ا، وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن الطفرات 

املوجودة يف متغريات اأخرى، مبا يف ذلك دلتا«.
اجلينوم  ت�صل�صل  بيانات  يف  ر�صدوا  “الباحثون  وتابع: 
امل��ت��غ��ري اأن����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأك����ر م��ن 30 ت��غ��ي��ريا على 
ال��ربوت��ني امل��رت��ف��ع )���ص��ب��اي��ك ب���روت���ني(، وه���و الربوتني 
الرئي�صي  الهدف  وهو  امل�صيفة،  باخلاليا  يلت�صق  الذي 

واأ�صاف البيان اأن “اللجان العلمية واخلرباء والباحثني 
بالوزارة واجلامعات ومراكز االأبحاث امل�صرية، يقومون 

بدرا�صة جميع البيانات االأولية املتعلقة بهذا التحور«.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  اأك��د  جانبه،  من 
القائم بعمل وزير ال�صحة وال�صكان، خالد عبد الغفار، 
ال�صحة  منظمة  مع  م�صتمر  توا�صل  على  “الوزارة  اأن 
تابع  خ��رباء  فريق  باجتماع  يتعلق  فيما  �صواء  العاملية، 
للمنظمة اجلمعة 26 نوفمرب، اأو ما يتو�صل اإليه خرباء 

املنظمة فيما يتعلق بالتحور اجلديد«.
وال�صكان،  ال�����ص��ح��ة  ل������وزارة  ال��ر���ص��م��ي  امل��ت��ح��دث  وق����ال 

مكلفني  جنديا   34 ن�صر  اجلمعة  امل��ج��اورة  اجل��دي��دة 
حفظ ال�صالم اأي�صا.

واأعرب الناطق با�صم اخلارجية ال�صينية ت�صاو ليجيان 
عن “قلق بالغ” على م�صالح بالده، داعيا حكومة جزر 

••  هونيارا-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال�����ص��رط��ة اأم�������س ال�����ص��ب��ت ال��ع��ث��ور داخ����ل مبنى 
حمرتق يف العا�صمة هونيارا على جثث ثالثة اأ�صخا�س 
جزر  ت�صهدها  التي  اال�صطرابات  ج��ّراء  حتفهم  الق��وا 

�صليمان.
ومّت العثور على اجلثث املتفّحمة داخل متجر يف احلّي 
ال�صيني يف هونيارا. وهي اأوىل احلاالت التي ُيبّلغ عنها 
بعد اأّيام من اأعمال ال�صغب. وقال عن�صر اأمني لوكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س اإّن����ه ع��ر ع��ل��ى اجل��ث��ث داخ����ل غرفتني 

حمرتقتني م�صاء اجلمعة.
االأ�صخا�س  وف��اة  اأ�صباب  حتديد  ملحاولة  حتقيق  وفتح 

الثالثة.
اأم�س  �صباح   العا�صمة  ���ص��وارع  الن�صبي  ال��ه��دوء  و���ص��اد 
�صببها  التي  االأ���ص��رار  تقييم  ال�صكان  وح���اول  ال�صبت، 
التنفيذ  ليلي حيز  ال�صغب. ودخل حظر جتول  مثريو 
بعد  �صليمان،  جزر  عا�صمة  هونيارا،  يف  اجلمعة  م�صاء 
ونهب  ح��رق مبان  �صهد  ال�صغب  اأع��م��ال  ثالث من  ي��وم 

متاجر وتوجيه تهديدات ملقر اإقامة رئي�س الوزراء.
البالد  و���ص��ل��وا  اأ���ص��رتال��ي��ون  وج��ن��ود  �صرطيون  و���ص��ارع 

ل��ت��وه��م، اإىل ال��ت��دخ��ل الإع����ادة ال��ن��ظ��ام وح��م��اي��ة بع�س 
املباين، و�صريوا دوريات يف �صوارع هونيارا.

ديفيد فوناغي يف  �صليمان  ال��ع��ام جل��زر  احل��اك��م  وق��ال 
بيان اجلمعة “�صيفر�س حظر جتول يوميا يف هونيارا 
�صباحا  ال�صاد�صة  ال�صاعة  اإىل   19،00 ال�صاعة  م��ن 
اعتبارا من 26 ت�صرين الثاين/نوفمرب اإىل حني رفع 

القرار«.
وقد هاجم اآالف االأ�صخا�س م�صلحني بفوؤو�س و�صكاكني 
اجلمعة احلي ال�صيني وو�صط االأعمال يف هذه املدينة.

مئات  تظاهر  عندما  االأرب��ع��اء  ال�صغب  اأع��م��ال  وب���داأت 
اأن  قبل  ال��وزراء  رئي�س  با�صتقالة  االأ�صخا�س مطالبني 
ت�صكنه  ال��ذي  هونيارا  يف  ال�صيني  احل��ي  اإىل  يتوجهوا 

80 األف ن�صمة.
وقال رئي�س وزراء االأرخبيل الواقع يف املحيط الهادي 
اأخرى  عظمى  ق��وى  “لالأ�صف  االأ���ص��رتايل  للتلفزيون 
ت�صجع على ما يح�صل. لن اأذكر اأ�صماء، �صاأتوقف عند 

هذا احلد، لكننا نعرف من هي هذه االأطراف«.
ليل  االأ�صرتالية  ال�صالم  حفظ  ق��وة  طالئع  وانت�صرت 
رئي�س  وجهه  ن��داء  على  �صاعات  بعد  اجلمعة  اخلمي�س 
غينيا  بابوا  واأعلنت  م�صاعدة.  على  للح�صول  ال���وزراء 

اأن هذا املتحور  ملناعة اجل�صم. ويبدو 
ينت�صر ب�صرعة عرب جنوب اإفريقيا«.

الرغم  “على  اإن����ه  ق��ائ��ال  وا���ص��ت��ط��رد 
من اأنه ما زال من املبكر جدا معرفة 
التهرب  املتحور على  مدى قدرة هذا 
من اال�صتجابات املناعية الناجمة عن اللقاحات، وما اإذا 
كانت �صدة املر�س الناجتة عنه اأكر اأو اأقل من املتغريات 
العلمية  اللجان  يف  والباحثني  اخل���رباء  ف��اإن  االأخ���رى، 
يقومون  االأب��ح��اث،  ومراكز  واجلامعات  ال�صحة  ب��وزارة 
ب���اإج���راء ج��م��ي��ع االأب���ح���اث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ذا ال�������ص���اأن. كما 
يقومون بدرا�صة قدرة هذا املتحور على االنت�صار عامليا«. 
وال�صكان،  ال�صحة  وزير  بعمل  القائم  اأن  املتحدث  واأك��د 
�صدد على “اإنهاء الدرا�صات املتعلقة بهذا ال�صاأن يف اأ�صرع 
وقت، متهيدا لعر�س النتائج على اللجنة العليا ملتابعة 
التخاذ  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  برئا�صة  ك��ورون��ا،  اأزم���ة 
االإجراءات االحرتازية الالزمة ل�صمان ماأمونية الو�صع 

ال�صحي يف م�صر«.
واأ�صار يف الوقت نف�صه اإىل اأن “منظمة ال�صحة العاملية 
عدة  �صت�صتغرق  اأن��ه��ا  اجل��م��ع��ة،  اجتماعها،  بعد  اأع��ل��ن��ت 
الن�صخة  على  اللقاحات  وفاعلية  تاأثري  ملعرفة  اأ�صابيع 
اجلديدة املتحورة من فريو�س كورونا، التي مت ر�صدها 
الوقت  يف  تعليق  لديها  لي�س  واأن��ه��ا  اإفريقيا،  جنوب  يف 
احلايل على قيود ال�صفر التي تفر�صها بع�س ال�صلطات 
امل��رت��ب��ط��ة بهذه  ال���ق���ارة االإف��ري��ق��ي��ة  ع��ل��ى دول ج��ن��وب 
ال�صاللة املتحورة«.  واأقرت ال�صلطات امل�صرية اإجراءات 
اإىل  للقادمني  كورونا  فريو�س  اختبارات  ب�صاأن  جديدة 
“دلتا”  �صالالت  فيها  التي ظهرت  ال��دول  اأرا�صيها من 
املتحورة. وكانت م�صر قد اأقرت يف مايو املا�صي االختبار 
 ID NOW COVID-19 با�صم  امل��ع��روف  ال��ف��وري 
وباك�صتان  وبنغالد�س  الهند  من  القادمني  على   Test
وبوتان وميامنار ونيبال و�صرييالنكا وفيتنام والربازيل 
واأم���ريك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، وه���ي ال����دول ال��ت��ي ظ��ه��رت فيها 

�صالالت متحورة من فريو�س كورونا.

�صليمان اإىل “اّتخاذ كل االإج��راءات ال�صرورية لتاأمني 
حماية الرعايا ال�صينيني واملوؤ�ص�صات ال�صينية«.

�صهدت جزر �صليمان توترات اإتنية متكررة واأعمال عنف 
منذ ا�صتقاللها عن بريطانيا يف 1978.

االرهابي ي�صري يف ال�صارع الرئي�صي بالعا�صمة التون�صية االرهابي بعد االيقاع به

•• الفجر -تون�س
ال��وط��ن��ي للدفاع  امل��ر���ص��د     ط��ال��ب 
على  “بالق�صاء  ال��دول��ة  مدنية  ع��ن 
االإره���اب م��ن ج���ذوره يف اأق���رب وقت، 
املراقبة  ت�صديد  يف  ب��االإ���ص��راع  وذل��ك 
التوّتر  ب������وؤر  م����ن  ال���ع���ائ���دي���ن  ع���ل���ى 
ت�صفريهم  امل�صوؤولني على  وحما�صبة 
املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  وب��غ��ل��ق  وت��اأط��ريه��م 
التكفريية التي تبّث الفكر الظالمي 
احلكومة،  اأن����ظ����ار  حت���ت  ال���ب���الد  يف 
ت��ون�����س لالحتاد  ف���رع  ��ة منها  وخ��ا���صّ
املُ�صّنف  امل�����ص��ل��م��ني،  ل��ع��ل��م��اء  ال��ع��امل��ي 

اإرهابّيا يف عديد دول العامل ». 
    واأكد املر�صد يف بيان اأم�س ال�صبت، 
باجلمعّيات  ُي�صّمى  ما  “غلق  �صرورة 
“القراآنية”  وامل��دار���س  “اخلريّية” 
ال�صيطرة  ع��ن  اخل��ارج��ة  الع�صوائية 
الفكر  �صبابنا  ع��ق��ول  يف  ت���زرع  ال��ت��ي 
للقوانني  املنافية  وامل��ب��ادئ  املُ��ت��زّم��ت 

املدنّية التون�صّية«.
   واع��ت��رب امل��ر���ص��د ال��وط��ن��ي للدفاع 

املعتدي  ف���ق���ام  امل���واط���ن���ني،  وب��ع�����س 
الفا�صلة  احل����واج����ز  ع���ل���ى  ب��ال��ق��ف��ز 
ب���ني مم���ّر امل��رتّج��ل��ني وم��ب��ن��ى وزارة 
حماولة  رغم  اأن��ه  م�صيفا  الداخلية، 
االأمن  اأع���وان  قبل  م��ن  ل��ه  الّت�صّدي 
واإلقاء  لال�صت�صالم  دع��وت��ه  وت��ك��رار 
م��ا ب��ي��دي��ه، وا���ص��ل امل��ع��ت��دي مواجهة 
كّل من يقرتب منه، م�صهرا �صالحه 
االب��ي�����س وم�����رّددا “يا ط��اغ��وت، اهلل 
مع موا�صلة اجلري  اأكرب، يا كّفار”، 
ميينا وي�صارا، ثّم باقرتابه نحو مبنى 
اأخرى،  م��ّرة  �صالحه  اأ�صهر  ال����وزارة، 
حماوال االعتداء على عون اأمن كان 
يف مواجهته، االأمر الذي ا�صطر هذا 
الّنار عليه ف�صقط  اإىل اإطالق  العون 
اأر�صا ومّتت ال�ّصيطرة عليه وجتريده 
للم�صت�صفى  ونقله  يحمله،  ك��ان  مّم��ا 
العمومية  النيابة  وعهدت  للعالج.   
ل��ل��ب��ح��ث يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال����وح����دة  اإىل 
ج��رائ��م االإره���اب واجل��رمي��ة املنّظمة 
الوطني،  ال���رّتاب  �صالمة  من  املا�ّصة 

بالبحث والتق�صي يف هذه الواقعة.

ع��ن م��دن��ي��ة ال���دول���ة يف ال��ب��ي��ان ذاته  
بال�صالح  االع����ت����داء  “حماولة  اأن 
االأب��ي�����س ع��ل��ى اأع�����وان االأم�����ن، التي 
�س17  ُم�صّنف  اإره��اب��ي  عليها  اأق���دم 
الطاغوت”،  ع��ل��ى  “الق�صاء  ق�����ص��د 
ُت��ق��ي��م ال��دل��ي��ل م����ّرة اأخ����رى ع��ل��ى اأن 
االإرهاب ما زال يرتع يف ربوعنا، واأنه 
بعملّيات  ي��ق��وم  اأن  وق��ت  اأي  يف  ق���ادر 
اأخ����رى اأخ��ط��ر واأ����ص���م���ل«.    وا�صاف 
“تزامنت  التي  االعتداء  حماولة  اأن 
�صكري  ال�����ص��ه��ي��دي��ن  حم���اك���م���ة  م����ع 
بلعيد وحممد الرباهمي ُيحّتم على 
النظر  ع��ن  ال��ك��ّف  ال��ق��ائ��م��ة  ال�صلطة 

ب��ورق��ي��ب��ة و�صط  احل��ب��ي��ب  ����ص���ارع  يف 
يف  تتمثل  تفا�صيلها  اأن  ال��ع��ا���ص��م��ة، 
اال�صتباه يف �صخ�س ملتح كان يحمل 
اأث��ار ريبة  حقيبة على كتفه، وهو ما 
اأع��وان االأم��ن الذين قاموا مبتابعته 
ث���ّم مبطالبته يف  ب�����ص��اأن��ه،  واالإ���ص��ع��ار 
بوثائق  باال�صتظهار  ث��ان��ي��ة  م��رح��ل��ة 
هوّيته، عمد اإىل فتح حقيبته وا�صتّل 
كبري  “�صّكينا”  و  “�صاقورا”  منها 
احل��ج��م وح���اول االع��ت��داء بهما على 
كّل من يقرتب منه.    وجاء يف البالغ 
اأي�صا اأنه مت ا�صتقدام احلماية املدنّية 
وم��ط��اردت��ه م��ن ق��ب��ل اأع�����وان االأم���ن 

اإىل االإره��اب كم�صكلة عابرة وثانوّية 
رغم  القائمة،  االأخ��رى  امل�صاكل  اأم��ام 
الّداخلّية  وزارة  وكانت  اأهمّيتها«.    
�صخ�صا  اأن  ذك�����رت  ق���د  ال��ت��ون�����ص��ي��ة، 
على  “االعتداء  اجل���م���ع���ة،  ح������اول 
بالقرب  ك��ان يف مواجهته  اأم��ن  ع��ون 
ب�����ص��ارع احلبيب  ال�������وزارة  م���ن م��ق��ر 
بورقيبة بالعا�صمة، ما ا�صطر العون 
واإ�صابته”،  عليه  ال��ّن��ار  اإط���الق  اإىل 
اأر�صا  �صقط  “املهاجم  اأن  م�صيفة 
مّما  عليه وجتريده  ال�ّصيطرة  ومّتت 
�صّيارة  بوا�صطة  ونقله  يحمله،  ك��ان 
لتلقي  للم�صت�صفى  املدنّية  احلماية 

ال��ع��الج ».    وبينت ال����وزارة، يف بالغ 
االأولية  “التحريات  اأن  اأ����ص���درت���ه، 
من  يبلغ  وال���ذي  امل��ه��اج��م،  اأن  اأثبتت 
ب���اخل���ارج  ����ص���ن���ة، در�������س   31 ال���ع���م���ر 
ل���دى  م�������ص���ن���ف  ت���ك���ف���ريي  وه������و   ،“
�صّيارة  م�صاحلها، وا�صتعمل يف تنّقله 
م�صتوى  على  ركنها  ق��د  ك��ان  ة  خا�صّ
عليوة”،  “باب  ال��ع��ا���ص��م��ة  م���دخ���ل 
لك�صف  “االأبحاث جارية  اأن  م�صيفة 

باقي مالب�صات الواقعة ».
   وعن مالب�صات الواقعة، ذكر البالغ 
واملعاينات  الّت�صجيالت  اإىل  ا�صتنادا 
جّدت  التي  باحلادثة  املتعّلقة  الفنّية 

بعد حماولة الهجوم على وزارة الداخلية:

تون�س: املطالبة بالق�ساء على االإرهاب من جذوره
تفا�شيل عملية �شارع احلبيب بورقيبة وهوّية منفذها
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الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نادي  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN امليني لل�صيارات رخ�صة رقم:2891049 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ن�صيم  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرب للنجارة واحلدادة امل�صلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2794418 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون 

ان ايه ايه لتجميل ال�صيدات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:4254173 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دقايق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التو�صيل وال�صحن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3738656 

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN عرو�س العني للتجميل رخ�صة رقم:1125413 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ذوق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN املذاق للوجبات اخلفيفة رخ�صة رقم:2751034 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
�صعيد  �صامل  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لت�صليح كهرباء ال�صيارات رخ�صة رقم:1020438 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة �صلطان ابراهيم علي �صلطان احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صعيد �صامل �صعيد �صامل الزيدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
للخدمات  �صوفتوير  ال�ص�����ادة/اك�صيجا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2778107 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

اإ�صافة رافى �صاندرا �صينغ جوال %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

اإ�صافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالرحمن �صيف عبدالرحمن اخل�صر ال�صويهى
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صرى هارى راو �صرييبورابو �صرييبورابو الك�صمانا راو
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�صاحنات  ال�ص�����ادة/طريق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للنقليات العامة رخ�صة رقم:1949342 
قد تقدموا الينا بطلب

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة عوي�صه عبيد حممد النعيمي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صيف مطر عبيد �صعيد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة ماغنوم للمقاوالت 

 CN االلكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقم:1092097 
قد تقدموا الينا بطلب
 تعديل ن�صب ال�صركاء 

 كوز هي بارامبيل �صاثيان �صاجيف من 30% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صرييل �صاجيف
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة اخلط االمامي  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للتجارة- فاتكو رخ�صة رقم:1028953 
تعديل وكيل خدمات 

 اإ�صافة عبداهلل �صيف علي املر الكعبي
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة �صيتيكاتيل كري�صنان رايف كومار %100
تعديل وكيل خدمات 

حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�صي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف �صيتيكاتيل كري�صنان رايف كومار
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/فليك�س لرتكيب النوافذ 

CN قد تقدموا الينا بطلب واالبواب ذ.م.م رخ�صة رقم:2927898 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة �صعيد عا�صور فرج �صهيل الرا�صدي %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

 اإ�صافة عالء حممد تي�صري علي املومني %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف جمال علي حممد علي �صالح
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

حذف عالء حممد تي�صري علي املومني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القاهرة ل�صوي اال�صماك 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطازجة رخ�صة رقم:1040091 

تعديل اإ�صم جتاري من/ القاهرة ل�صوي اال�صماك الطازجة

CAIRO FRESH FISH GRILLING

اإىل / في�س اون جريل

FISH ON GRILL RESTAURANT

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

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح 

بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 256336          بتاريخ:2016/07/10
امل�صجلة حتت رقم:                         بتاريخ: 2017/01/26

با�ص��م: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ 

�صعوط ؛ غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�صغ؛ ورق ال�صجائر ؛ مر�صحات ال�صجائر.
الواق�عة بالفئة: 34 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.

ا�صم املتنازل له: ال�صيد/ �صوداث راجويبري
مه�نته: التجارة.

عنوان وحمل اقامته: جوفري�صرتات 406 ، روتردام ، هولندا، 3011 اك�س.ام.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/11/18.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 22 / 11 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13403 بتاريخ 2021/11/28 الأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403

اإعــــــــــالن
املغربية  ال�ص�����ادة/روزالينا للحلويات  التنمية االقت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�صة رقم:2344848 
تعديل اإ�صم جتاري من/ روزالينا للحلويات املغربية ذ.م.م

ROZALINA ALMAGRBYA SWEET LLC

اإىل/ مطعم وحلويات روزالينا ذ م م
ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS LLC

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة مطعم  5610001
 تعديل ن�صاط / ا�صافة خدمات تو�صيل الطلبات  8299010

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
دايركت تو يو للتجارة العامة )فرع من �صنا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م(

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 365101        بتاريخ : 2021/11/21
تاريخ اإيداع االأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: دايركت تو يو للتجارة العامة )فرع من �صنا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م(
العنوان: �س. ب  242115، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة )االإ�صراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط لت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت 

حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09

و�صف العالمة: العالمة تتكون من ت�صميم مميز باللون الربتقايل بداخله احلرف d باللون االأبي�س وكتبت 
حتته الكلمات )DIRECT 2 U( كتبت باأحرف التينية اأ�صفلها خط اأفقي كما هو مو�صح بال�صكل املرفق.

اال�صراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
ماي تك لاللكرتونيات �س.ذ.م.م

بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 355650          بتاريخ: 2021/07/14
امل�صجلة حتت رقم:                         بتاريخ: 2021/10/03

با�ص��م: ماي تك لاللكرتونيات �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب 38047 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�صاحية واأجهزة واأدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�صينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�صرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�صارة واملراقبة (االإ�صراف) واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�صل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ 
ال�صوت اأو ال�صور، حامالت بيانات مغناطي�صية، اأقرا�س ت�صجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�صائط لت�صجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت ت�صجيل النقد، اآالت 

حا�صبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق.
الواق�عة بالفئة: 09 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: ماي تك لاللكرتونيات �س.ذ.م.م.

ا�صم املتنازل له: �صنا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 242115، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/11/18.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 22 / 11 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح 

بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 260271         بتاريخ: 2016/09/22
امل�صجلة حتت رقم:                         بتاريخ: 2017/05/28

با�ص��م: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ 

�صعوط ؛ غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�صغ؛ ورق ال�صجائر ؛ مر�صحات ال�صجائر.
الواق�عة بالفئة: 34 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.

ا�صم املتنازل له: ال�صيد/ �صوداث راجويبري
مه�نته: التجارة.

عنوان وحمل اقامته: جوفري�صرتات 406 ، روتردام ، هولندا، 3011 اك�س.ام.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/11/18.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 22 / 11 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح 

بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 260264         بتاريخ: 2016/09/22
امل�صجلة حتت رقم:                         بتاريخ: 2017/05/28

با�ص��م: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه: املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �صجائر ؛ �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ؛ �صيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ 

�صعوط ؛ غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�صغ؛ ورق ال�صجائر ؛ مر�صحات ال�صجائر.
الواق�عة بالفئة: 34 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: اإنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.

ا�صم املتنازل له: ال�صيد/ �صوداث راجويبري.
مه�نته: التجارة.

عنوان وحمل اقامته: جوفري�صرتات 406 ، روتردام ، هولندا، 3011 اك�س.ام.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/11/18.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 22 / 11 / 2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  28 نوفمرب 2021 العدد 13403
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عربي ودويل
بينغ �شواي بني جنمة تن�ص وغنيمة �شيا�شية:

هكذا �سحبت التعبئة الدولية الب�ساط من حتت اأقدام بكني
•• الفجر -ريت�شارد اأرزت –ترجمة خرية ال�شيباين

  معتادة على حالت الختفاء امل�شبوهة، مل تتوقع احلكومة 
ال�شينية، بالتاأكيد، الزلزال الذي �شيحدثه اإ�شكات لعبة 
“بينغ �شواي” يتم  لـ  اأن ما حدث  العادة،  التن�ص.    جرت 
الدولية  التن�ص  لعــبــة  ك�شفت  عليه.  والت�شرت  دفــنــه 

36 عاًما، تعّر�شها لالغت�شاب  ال�شينية، البالغة من العمر 
يف  الــبــارزة  ال�شخ�شيات  اإحــدى  يل،  قــاو  ت�شانغ  قبل  من 
ال�شيوعي ال�شيني، والتي كانت ع�شيقته.    ظهرت  احلزب 
هذه ال�شهادة يف 2 نوفمرب على موقع ويبو، املعادل ال�شيني 
قبل  دقيقة  ع�شرين  طيلة  الإنرتنت  على  وظلت  لتويرت، 
م�شتخدمي  املاليني من  لدى  كان  لكن  الرقابة.  اأن متحوها 

واإعــادة  الر�شالة  ل�شتيعاب  الوقت  ال�شينيني  الإنــرتنــت 
ن�شرها قبل اأن متحى ب�شكل منهجي من قبل �شلطة الإ�شراف. 
من جانبها، اأمرت ال�شرطة ال�شينية باإبعاد بينغ �شواي عن 
احلياة العامة واإبقائها قيد الإقامة اجلربية دون اإمكانية 
التوا�شل مع اأي �شخ�ص.    ا�شتهرت هذه الالعبة على وجه 
 2013 اخل�شو�ص بفوزها ببطولة وميبلدون الزوجي عام 

ا، بقيت على  ورولن جارو�ص عام 2014. وعام 2014 اأي�شً
الدور  اإىل  وو�شلت  اأ�شبوًعا،  ع�شرين  طيلة  الزوجي  راأ�ــص 
ن�شف النهائي يف فال�شينغ ميدوز. وهي حتتل الآن املرتبة 
من  ا�شمها  حمو  مت  ال�شني،  ويف  الــزوجــي.  يف  عامليا   189
باإمكانها  كان  الأحوال،  اأح�شن  ويف  م�شتقبلية،  مناف�شة  اأي 

الظهور بتكتم يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر.

ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  ان  غ���ري     
ي����وؤدي  اأن  ت��ت��وق��ع  مل  ب���ال���ت���اأك���ي���د، 
هذا  اإث��ارة  اإىل  �صواي  بينغ  اختفاء 
الدولية.  االف��ع��ال  ردود  م��ن  ال��ك��م 
اأواًل، من جانب العبي التن�س: لقد 
بالالعبة  منهم  ال��ك��ث��ريون  التقى 
ال�صينية يف م�صابقات حول العامل 
ع��ل��ى م����دار اخل��م�����ص��ة ع�����ص��ر عاًما 
اإىل  ويليامز  �صريينا  من  املا�صية. 
بكري�س  م�����رورا  اأو����ص���اك���ا،  ن��ع��وم��ي 
ديوكوفيت�س،  ون����وف����اك  اإي����ف����رت 
واأعرب العديد من الريا�صيني عن 

قلقهم من م�صري بينغ �صواي.
   كما عرّبت عدة دول عن موقفها 
يف ذات االجتاه. ففي فرن�صا، طلب 
وزير اخلارجية جان اإيف لودريان، 
على  “قادرة  �صواي  بينغ  تكون  اأن 
ويف  بحرية”.  نف�صها  عن  التعبري 
املفو�س  مكتب  دعا  املتحدة،  االأمم 
ال�صامي حلقوق االإن�صان اإىل اإجراء 
حتقيق “ب�صفافية كاملة يف مزاعم 
االعتداء اجلن�صي هذه”. باالإ�صافة 
اإىل ذلك، بداأت العديد من منظمات 
التن�س العاملية مناق�صة فكرة اإلغاء 

جميع امل�صابقات يف ال�صني.

يف مرمى العدالة ال�شينية
ال�����ص��ي��ن��ي على  ال���ن���ظ���ام     اع����ت����اد 
���ص��خ�����ص��ي��ات تخرج  ال��ت��ع��ت��ي��م ع��ل��ى 
ع��ن اخل���ط ال��ر���ص��م��ي ال���ذي حدده 
احل����زب ال�����ص��ي��وع��ي. ل��ك��ن مل ير 
اأي م��ن ح���االت االخ��ت��ف��اء االأخرية 
متتعت  ال��ت��ي  لتلك  مماثلة  تعبئة 
بها بينغ �صواي. يف اأكتوبر 2020، 
دولية  اح��ت��ج��اج��ات  ه��ن��اك  تكن  مل 
بعد  فجاأة  ما  ج��اك  اختفى  عندما 
ال�صلطات  ي��ن��ت��ق��د  خ���ط���اب  اإل����ق����اء 
املالية ال�صينية. وهو موؤ�ص�س علي 
القوية  ال�صينية  امل��ج��م��وع��ة  ب��اب��ا، 
بالعمالق  م��ق��ارن��ت��ه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
االأم��ري��ك��ي اأم������ازون، وال��ت��ي تقدم 
م��ن�����ص��ات ال���دف���ع ع���رب االإن���رتن���ت 
وم��ن�����ص��ات ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، وهي 

حمرك بحث للت�صوق.
   دي�صمرب 2020، فتحت االإدارة 
حتقيًقا  ال�صوق  لتنظيم  ال�صينية 
بابا.  علي  احتكار”  “ممار�صات  يف 
ما  ج��اك  ظهر   ،2021 يناير  ويف 
جمددا يف مقطع فيديو ُن�صر على 
لكن  االجتماعي،  التوا�صل  و�صائل 
يف اأب��ري��ل مت ت��غ��رمي ال�����ص��رك��ة مبا 
ان  دون  دوالر،  مليار   2.8 ي��ع��ادل 

�صكرت  الالعبة  اأن  ُذك��ر  ثم  �صاعة. 
“على  ال��دول��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
واأو�صحت  ب�صالمتها”،  اهتمامها 
يف  ج��ي��دة  وب�����ص��ح��ة  “باأمان  اأن���ه���ا 
ب��ي��ت��ه��ا واأن����ه����ا ت���رغ���ب يف اح�����رتام 

خ�صو�صيتها«.
    مثل هذه الت�صريحات لها ميزة 
تر�صي  اأن  مي���ك���ن  ف���ه���ي  ل���ب���ك���ني: 
اأن يكون  ي��خ�����ص��ون  ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك 
�صلبية  ع��واق��ب  ���ص��واي  بينغ  مل�صري 
ع���ل���ى �����ص����ورة االأل�����ع�����اب االأومل���ب���ي���ة 
من  بالقرب  �صتقام  التي  ال�صتوية 
املقابل،  املقبل. يف  بكني يف فرباير 
ال  للريا�صية  املهدئة  الكلمات  فاإن 
تطمئن اأولئك الذين ي�صتبهون يف 
مبمار�صة  ال�صينية  ال�صلطات  قيام 

�صغوط �صديدة عليها.
ان���ه من  االأو����ص���اط  بع�س  وراأت     
اللجنة  نقلت  املقابلة،  ه��ذه  خ��الل 
الدولة  “دعاية  الدولية  االأوملبية 
و�صكك �صتيف �صيمون،  ال�صينية”. 
التن�س  الع�����ب�����ات  احت�������اد  رئ���ي�������س 
املحرتفات، وهو احتاد يدير دورات 
ال��ت��ن�����س ال��ن�����ص��ائ��ي��ة امل���ح���رتف���ة، يف 
�صدق كل �صيء يظهر يف بكني عن 
فاإن  قوله،  وبح�صب  التن�س.  العبة 
الفيديوهات لي�صت كافية “الإثبات 
وتطالب  حرة”.  ���ص��واي  بينغ  اأن 
راب�����ط�����ة ال����الع����ب����ات امل���ح���رتف���ات 
للتحقق”  وقابل  م�صتقل  “بدليل 
باأنها باأمان، وتهدد ب�صحب م�صالح 
اجلمعية يف ال�صني اإذا مل يتم فعل 

�صيء.
   هل كانت بينغ �صواي تدرك مدى 
ردود الفعل التي كانت �صتثريها من 
خالل كتابتها ل�صهادتها على موقع 
اأعلنته  اأن م��ا  وي��ب��و؟ م��ن ال��وا���ص��ح 
يالئم الثقافة احلالية حلركة مي 
اأج��ربت��ه��ا ال�صلطات  ت���و. م��ن ه��ن��ا، 
بحيادية  ال��ت��ح��دث  على  ال�صينية 
التحدث  وع������دم  االإم�����ك�����ان،  ق�����در 
 2 اأدان��ت��ه يف  ع��ن االغت�صاب ال��ذي 
 19 ، يف  نوفمرب. يف الوقت نف�صه 
اأحد  ليجيان،  ت�صاو  حدد  نوفمرب، 
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدثني 
للقيادة  الدفاعي  اخلط  ال�صينية، 
على  اأن  “اأعتقد  بقوله:  ال�صينية، 
الت�صخيم  عن  يتوقف  اأن  البع�س 
لغايات  ال��ق�����ص��ي��ة  ل���ه���ذه  امل��ت��ع��ّم��د 
جعلها  حماولة  وخا�صة،  عدائية، 
اأما ت�صانغ قاو  ق�صية �صيا�صية”... 

يل، فلم ينب�س ببنت �صفة.

بينغ �صواي ، خالل مباراة يف وميبلدون اختفاء جاك ما مل ير كل هذه ال�صجة

ي�صتاأنف احلكم.
   يف نف�س الوقت، مت ت�صديد لوائح 
ال�صني  االإل��ك��رتون��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارة 
الثالث  ال��رب��ع  ويف  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل 
م���ن ه����ذا ال����ع����ام، ت���راج���ع���ت اأرب�����اح 
علي بابا بن�صبة 81 باملائة للفرتة 
املا�صي:  �صبتمرب  اإىل  ي��ول��ي��و  م��ن 
 77 اأو   28 م���ن  ان��خ��ف�����ص��ت  ف��ق��د 
ملياًرا اإىل 5.37 مليار يوان )اأي 

741.3 مليون يورو(.
املفرو�صة  ال��ع��ق��وب��ة  اأن  ���ص��ك  ال     
على علي بابا وموؤ�ص�صها، ُتظهر اأن 
اخ�صاع  ت��ري��د  ال�صينية  احلكومة 
ال�صركات الكربى ذات التكنولوجيا 
خماوفها  من  اأن  ويبدو  اجلديدة. 
االأخرى، منع عامل الرتفيه من اأن 
ي�صبح مهًما للغاية، وبالتايل، احلد 

من العبادة املتنامية للم�صاهري. 
   يف بداية �صهر اأغ�صط�س املا�صي، 
يف  �صهرية  ممثلة  وي  ت�صاو  ك��ان��ت 
ال�����ص��ني، وق���د ���ص��ط��ب ا���ص��م��ه��ا من 
وهي  االجتماعية،  ال�صبكات  جميع 
مليون   86 من  يقرب  ما  �صاحبة 
م�������ص���رتك ع���ل���ى وي����ب����و. واالأف�������الم 
التي �صورتها، مل تعد متاحة على 
يتم  مل  ور�صمًيا،  التنزيل،  من�صات 

تقدمي اأي تف�صري. 
من  البالغة  وي،  ت�صاو  وتعترب     
للغاية  ث���رّي���ة  ع���اًم���ا،   45 ال��ع��م��ر 
ومت���ت���ل���ك ح���ت���ى م����زرع����ة ع���ن���ب يف 
ف��رن�����ص��ا، ���ص��ات��و م��ون��ل��و، اأح���د انواع 
�صانت اميليون كرو. ومن املحتمل 
ا�صتوديوهات  يف  ا�صتثماراتها  اأن 

علي بابا لالأفالم عملت �صدها.
   فنان اآخر يف مرمى نريان العدالة 
اأغ�صط�س،  منذ  ح��ال��ي��ا:  ال�صينية 

وميبلدون.  بطولة  من  االن�صحاب 
غرامات  دف����ع  اىل  ا����ص���ط���رت  ث���م 
الدعم  لكن  ي���ورو.   8600 ت��ع��ادل 
ال��دويل الذي وّلدته ر�صالتها على 
كبرًيا.  رم��زًي��ا  ب��ع��ًدا  وي��ب��و، منحها 
تنظيم  ال�صيني  النظام  على  وك��ان 

تراجعه.
ق�صري،  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  ظ���ه���ر     
ي�����ص��ت��ح��ي��ل حت���دي���د ت���اري���خ���ه على 
االإنرتنت، يفرت�س اأنه مت ت�صويره 
بوا�صطة هاتف خلوي، وُيظهر بينغ 
متاًما.  وم���رت���اح���ة  ه���ادئ���ة  ����ص���واي 
باأي حال، االنطباع  اإنها ال تعطي، 
للتو  ت�صبب  ال��ذي  ال�صخ�س  باأنها 
يف زل����زال م��ن خ���الل ال��ك�����ص��ف عن 
جن�صي.  الع��ت��داء  �صحية  ك��ان  اأن���ه 
حمرتفني  ب��ري��ا���ص��ي��ني  حم���اط���ة 
اآخرين، واأمام �صل�صلة من االأطباق 
ملدرب  باهتمام  ت�صتمع  ال�صينية، 
جدول  عن  تامة  ب�صذاجة  يتحدث 
العام  “هذا  وي��خ��ربه��ا:  اأع��م��ال��ه��ا، 
اأخرًيا،  ال�صابق...  العام  مثل  لي�س 
للتدريب.  اأ����ص���ه���ر  ث���الث���ة  ل���دي���ك 
ب�صكل  ���ص��يء  ك��ل  تنظيم  و�صيتعني 

جيد اعتباًرا من 21 دي�صمرب«.

»دعاية الدولة ال�شينية«
اإ�صدار  ال��ل��ق��ط��ة، مت  ه���ذه  ب��ع��د     
بينغ  ���ص��ور تظهر  اأخ����رى:  وث��ائ��ق 
�صواي يف غرفتها، اأو مقطع فيديو 
حت�صر فيه م�صابقة لالعبي تن�س 
نوفمرب،   21 يف  ع��ن��دئ��ٍذ،  ���ص��ب��اب. 
العاملية،  الريا�صة  م�صوؤولو  اأج��رى 
اللجنة  رئي�س  ب��اخ،  توما�س  منهم 
فيديو  حمادثة  الدولية،  االأوملبية 
م���ع ب��ن��غ ����ص���واي ا���ص��ت��م��رت ن�صف 

متهما  ال�������ص���ج���ن،  يف  وو  ك���ري�������س 
م���ن ق��ب��ل ���ص��خ�����ص��ي��ة م���وؤث���رة على 
واغت�صابها،  بتخديرها  االنرتنت، 
وفعل نف�س ال�صيء مع حوايل 20 

امراأة اأخرى.
   مغني الراب هذا، من اأ�صل �صيني 
اإىل  ينتمي  كندية،  جن�صيته  ولكن 
ف��رق��ة اك�����ص��و، وه����ي ف��رق��ة فتيان 
ك���وري���ة ج��ن��وب��ي��ة ���ص��ي��ن��ي��ة حققت 
جن��اًح��ا ه��ائ��اًل ق��ب��ل ث���الث �صنوات 
يف ال�صني. وكتبت �صحيفة ال�صعب 
االأجنبية  “اجلن�صية  اأن  اليومية، 
لي�صت تعويذة، ومهما كانت �صهرة 
اأي  ف���اإن���ه���ا ال مت��ن��ح��ه  ال�����ص��خ�����س، 

ح�صانة«. 
   ولكن يف املقابل، يبدو اأنه ميكن 
واال�صكاالت  االآث����ار  بع�س  ت�صوية 
فان  املمثلة  اختفت  وه��ك��ذا  مالّيا. 
بدورها  ا�صتهرت  التي  بينغ،  بينغ 
الرجل  اأو  اك���������س-م����ان  ف��ي��ل��م  يف 
اأ�صهر  ث���الث���ة  ط��ي��ل��ة  احل����دي����دي، 
�صن  يف   .2018 ع������ام  ت���ق���ري���ًب���ا 
ال�����ص��اب��ع��ة وال���ث���الث���ني، ت���ورط���ت يف 
�صناعة  يف  �صريبي  ت��ه��رب  ق�صية 
ال�صينما، قبل ان يتم االإع��الن عن 
111 مليون  يعادل  انها دفعت ما 
وقد  ال�صريبية.  لل�صلطات  ي���ورو 
“لل�صلطات  االعتذار  على  حر�صت 

ال�صريبية” و “املجتمع«.

تراجع
   من الوا�صح اأن ق�صية بينغ �صواي 
تندرج يف فئة خمتلفة متاًما. اأواًل، 
على  نف�صها  التن�س  بطلة  حر�صت 
ت�صليط ال�صوء على ما حدث لها. 
اأو�صحت  وبيو،  على  من�صورها  ويف 

اللجنة  يف  ال�صبعة  االأع�����ص��اء  اأح��د 
اأعلى  ال�صيوعي،  للحزب  ال��دائ��م��ة 
وعلى  ال�����ص��ي��ن��ي��ة.  لل�صلطة  ه��ي��ئ��ة 
هذا النحو، فهو من حيث املبداأ، ال 
حوله  حتوم  وال  به،  امل�صا�س  ميكن 

�صكوك، ومثايل.
يف  ومتخ�ص�س  اقت�صاد،  خ��ّري��ج     
االإح�صاء والتخطيط، ان�صم ت�صانغ 
قاو يل اإىل احلزب ال�صيوعي يف �صن 
مقاطعة  يف  البداية  يف  عمل   .27
كانتون كموظف يف �صناعة النفط، 

ثم ارتقى يف املراتب احلزبية. 
   يف العقد االأول من القرن احلادي 
ك���ان ح��اك��م مقاطعة  وال��ع�����ص��ري��ن، 
�صكرتري  ي�صبح  اأن  قبل  �صاندونغ 
 .2007 ع��ام  تياجنني  احل���زب يف 
بكني،  م��ن  بالقرب  بحرية  مدينة 
مليون   14 ���ص��ك��ان��ه��ا  ع����دد  وي��ب��ل��غ 
تنمية  ت��ي��اجن��ني  ���ص��ه��دت  ن�����ص��م��ة، 

اقت�صادية هائلة.
اقت�صادية  منطقة  اأق��ام��ت  لقد     
خم�ص�صة للتكنولوجيات اجلديدة 
ومت�صلة بالعا�صمة يف ن�صف �صاعة 
ت�صانغ  وك��ان  ج��ي يف.  ت��ي  بوا�صطة 
ال�صارمة،  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  يل،  ق����او 
والتي ال جتيد االبت�صام، وال تنبعث 
منها جاذبية دون جوان، �صريكا يف 
ك��ل ه���ذه االجن�����ازات. وم���ا ك�صفته 
اإ�صافية  مل�صة  ي�صفي  ���ص��واي،  بينغ 

على �صورته.
   يف عامل التن�س ال��دويل، ال يبدو 
اأن بينغ �صواي رقيقة. عام 2018، 
قبل  م��ن  اأ���ص��ه��ر  ���ص��ت��ة  تعليقها  مت 
للتن�س، ملحاولتها  ال��دويل  االحت��اد 
اإج����ب����ار  خميفة”  “باأ�صاليب 
�صريكتها يف الزوجي الن�صائي على 

اأن��ه��ا م��ار���ص��ت اجل��ن�����س م��ع ت�صانغ 
قاو يل، الذي كان يبلغ من العمر 
68 عاًما يف ذلك الوقت، قبل �صبع 
�صنوات. ثم حدث ذلك مرة اأخرى 
بعد  ���ص��ن��وات  ث��الث  قبل  منزله  يف 
مباريات تن�س. ويف   كل مرة، تقول 
بينغ �صواي، كانت زوجة ت�صانغ قاو 
الغرفة  خارج”  حار�صة  “تقف  يل 
ال���ت���ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ال���ل���ق���اء. وح���دث 
امل�صهد مرة اأخرى، قبل اأ�صبوع من 
“كنت  ر�صالتها.  ���ص��واي  بنغ  كتابة 
خائفة جدا. بعد ظهر ذلك اليوم، 
اأ�صتطع  ومل  ال��ب��داي��ة،  يف  رف�����ص��ت 
التوقف عن البكاء. ملاذا عدت اإيل، 
واجربتني  ب��ي��ت��ك  اإىل  واأخ���ذت���ن���ي 
معك؟«،  اجل��ن�����س  مم���ار����ص���ة  ع��ل��ى 

ت�صانغ.  ال�����ص��ي��د  خم��اط��ب��ة  ك��ت��ب��ت 
اأن  دائًما  تخ�صى  “كنت  ولت�صيف: 
اأخفي جهاز ت�صجيل... �صوف تنكر 
ذلك بالتاأكيد واإال �صتذهب اإىل حد 

مهاجمتي ».
   ما تقوله هذه الر�صالة هو بالطبع 
الفا�صلة  ال�����ص��ورة  ع��ن  ج���ًدا  بعيد 
قيادة  ر�صمًيا  تقدمها  التي  مت��اًم��ا 
الدوائر  يف  ح��دث  ومهما  احل���زب. 
خا�صة  ال�صينية،  لل�صلطة  العليا 
يف عهد ماو ت�صي تونغ، مل يحدث 
ال�صني  ت���اري���خ ج��م��ه��وري��ة  ق���ط يف 
�صيني  �صيا�صي  ات��ه��م  اأن  ال�صعبية 
ع���ل���ن���ا ب���االغ���ت�������ص���اب ك���م���ا ح����دث، 
لت�صانغ قاو يل. وهذا االأخري، كان 
 ،2017 2012 اإىل عام  من عام 

ت�صانغ قاو يل يف ق�صر جمل�س ال�صعب ببكني

الفنان كري�س وو يف ال�صجن

هل �صقط توما�س باخ، رئي�س اللجنة االأوملبية الدولية يف فخ الدعاية ال�صينية؟

ال�شني تدعو اإىل التوقف عن تعّمد ت�شخيم 
الق�شية لغايات عدائية، وحماولة ت�شيي�شها

مل ترث اأي من حاالت االختفاء االأخرية 
تعبئة مماثلة لتلك التي متتعت بها بينغ 

ما قالته الر�شالة بعيد جًدا عن ال�شورة 
الفا�شلة متاًما التي تقدمها ر�شمًيا قيادة احلزب

مل يحدث قط يف تاريخ ال�شني ال�شعبية اأن اُتهم �شيا�شي �شيني علنا بالغت�شاب مثل ت�شانغ قاو يل

ت�سانغ قاو يل, �سخ�سية �سارمة, ال جتيد االبت�سام, وال تنبعث منها جاذبية دون جوان
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عربي ودويل

القوات  حتركات      
الرو�شية بالقرب من 
الأوكرانية  احلــدود 
ـــكـــوك  تــــثــــري الـــ�ـــش
نـــوايـــا  يف  جمــــــددا 
الــكــرمــلــني...  �شيد 
الهجوم املحتمل  لكن 
ــا  ــون حمــفــوًف ــك ــي ــش �

باملخاطر.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

»الغزو يف اأوائل العام املقبل«:

هل حقا يجب اأن نخ�سى هجوما رو�سّيا على اأوكرانيا...؟
اأحد التهديدات الرئي�شية يتعلق بال�شريط ال�شاحلي الأوكراين يف جنوب �شرق البالد

مر�سح �ساب لالنتخابات الليبية: املفاجاآت واردة
 اأبرز املر�شحني.. واأو�صح زهيو اأن وهج ال�صلطة هو من ي�صنع االأ�صماء 
االأوف��ر حظاً،  باعتبارها  الوقت احلايل  ال�صوء عليها يف  ت�صليط  التي يتم 
نظراً الأن من بينهم �صخ�صيات تتوىل اأو كانت تتوىل منا�صب داخل البالد، 

وبالتايل يتم ت�صليط ال�صوء اإعالمياً عليهم.
واأردف قائال “لكن االأمر ال يتعلق ب�صعبيتهم على االأر�س.. بل على العك�س 
قد تكون �صعبية هوؤالء اأقل من مر�صحني مغمورين يف ال�صباق االنتخابي.. 
التي  الالمعة  واالأ���ص��م��اء  اإليهم  ُي��روج  عمن  متاماً  خمتلف  ال�صارع  �صوت 

ت�صطادها و�صائل االإعالم«.
وعما يتمتع به بع�س املر�صحني من عالقات خارجية وا�صعة تعطي له دفعة 
زهيو  اأف��اد  بالثقة،  بع�صهم  يحظى  ماألوفة  كوجوه  االنتخابي  باملاراثون 
“اليوم جاء وقت الليبيني لكي يقولوا كلمتهم بعيداً عن اأي تاأثريات  باأن 
خارجية.. الليبيون يرف�صون التدخالت واالإمالءات اخلارجية.. لن يقبل 
اأو طرف ما  باأنه مر�صح لدولة  اأو يزعم  الليبيون مبر�صح رئا�صي يتفاخر 
ب�صكل مبا�صر مبن  �صيكون له عالقة  القادم  اإن ميزان االختيار  خارجي.. 
ومن  الوطنية  ال�صيادة  على  يحافظ  ومن  لليبيني  الوطنية  االإرادة  يعيد 

يتعامل مع العامل ب�صيء من الندية واالحرتام املتبادل دون تبعية«.

•• طرابل�س-وكاالت

باأن  االعتقاد  اإن  زهيو،  اأ�صعد  الليبية،  الرئا�صية  لالنتخابات  املر�صح  قال 
املناف�صة يف انتخابات 24 دي�صمرب املقبل حم�صورة بني �صخ�صيات بعينها 
وقد  “الواقع على االأر���س خمتلف”  اأن  متحدثاً عن  “اعتقاد خطاأ”،  هو 
يحمل مفاجاآت على خالف املتوقع. وحتدث اأ�صعد زهيو، يف الوقت نف�صه، 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ق���ادم،  اأي رئي�س  االأول��وي��ة على ط��اول��ة  امللفات ذات  اأب���رز  ع��ن 
تاأثري التفاعالت الدولية يف العملية االنتخابية. واأ�صعد زهيو من مواليد 
العا�صمة الليبية طرابل�س وحا�صل على بكالوريو�س يف القانون، ويبلغ من 
الليبية  االنتخابات  مر�صحي  اأ�صغر  اأح��د  يكون  وبذلك  عاماً،   36 العمر 

�صنا.
ما  اإىل  باالإ�صارة  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  ت�صريحاته  زهيو  وا�صتهل 
بني  م��ا  املا�صية،  �صنوات  الع�صر  طيلة  وا�صعة  معاناة  م��ن  ال�صباب  واج��ه��ه 
احلرب والنزوح والت�صحيات املختلفة التي قدموها “وبالتايل اأعتقد باأن 
اأ�صوات هذه الفئة املهمة �صتتوجه لدعم نظرائهم ال�صباب يف االنتخابات؛ 

باعتبار اأنهم ي�صعرون باآالمهم وت�صحياتهم«.
فح�صب،  لل�صباب  مر�صحاً  اليوم  نف�صي  اأق��دم  اأنني  يعني  ال  “هذا  وتابع:   
فنحن نقدم اأنف�صنا كم�صروع وطني لليبيني جميعهم وبكل فئاتهم.. م�صاألة 

كونك �صاب هي ميزة اإ�صافية لكونك ليبي تنتمي لهذا الوطن«.

امللفات  الرئا�صية عن  ال�صاب لالنتخابات  املر�صح  وحتدث  امللفات..  اأهم   
املرتزقة  ملف  اإىل  باالإ�صارة  ق��ادم��ة،  �صلطة  اأي  طاولة  على  االأول��وي��ة  ذات 
والقوات االأجنبية، مو�صحاً اأن تلك القوات جزء منها جاء باتفاق من خالل 
اأطراف حملية وجزء منها جاء بدون اأي اتفاق ر�صمي مربم مع اأي طرف، 

وقد اأغرقوا البلد يف م�صكالت ومتاهات يرف�صها اجلميع.
يف  ي�صعوا  اأن  منتخب  رئي�س  واأي  قادمة  �صلطة  اأي��ة  على  “ينبغي  وتابع: 
الليبية،  االأرا���ص��ي  من  واملرتزقة  االأجنبية  ال��ق��وات  كل  اإخ���راج  اأولوياتهم 
باإرادة  منتخب  ورئي�س  م��وح��دة  �صلطة  ليبيا  يف  �صيكون  اأن��ه  اعتبار  على 
قوات  لدينا  ق��وات خارجية..  اأي  لوجود  اأي مربر  يعد هناك  موحدة ومل 
ع�صكرية ميكن ترميمها وبناوؤها واإعادة توحيدها، ولدينا اأي�صاً قوات اأمنية 
و�صرطية ميكن لها املحافظة على اأمن املواطن بعد اأن يتم ا�صتعادة هيبتها 

وا�صتعادة اإم�صاكها بزمام االأمور«.
تعطيل  دع��وات  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  زهيو  وتطرق  النتخابات..  م�شري 
الدعوات؛  ه��ذه  وراء  نن�صاق  اأن  ينبغي  “ال  قائاًل:  االنتخابات،  تاأجيل  اأو 
تاأجيل  م�صاألة  وبالتايل  للغاية،  وخطرية  �صعبة  مبرحلة  متر  ليبيا  الأن 
االنتخابات اأو تعطيلها �صيعيدنا اإىل مربع اخلالف واالنق�صام الذي حدث 

ملربع  ال��ق��وى ترتب�س الإع��ادت��ن��ا  م��ن  ك��ث��رياً  اأن هناك  اأت��وق��ع   ..2014 يف 
القائمة  بال�صلطة  تعرتف  لن  اإنها  قالت  قوى  وهناك  واالنق�صام،  احل��رب 

بعد 24 دي�صمرب”.
اأنه  اإىل  باالإ�صارة  املر�صحني،  من  ع��دد  ا�صتبعاد  عن  باحلديث  تطرق  كما   
“كان من املفرت�س اأن تكون هذه االنتخابات هي انتخابات وطنية بامتياز، 
والت�صيي�س..  االإق�صاء  واالبتعاد عن  املا�صي  ال�صالم وطي �صفحة  �صعارها 
الذين  املر�صحني  اإخ��راج جمموعة من  االأ�صف على  �صديد  اأتاأ�صف  بالتايل 
االأمل..  بكثري من جرعات  ال�صيا�صية  العملية  ي��روا  اأن  املمكن  كانوا من 
مثالية،  ظ��روف  يف  ل�صنا  فنحن  عامة؛  اال�صرتاطات  تكون  اأن  اأمتنى  كنت 
نحن يف ظروف ا�صتثنائية، بالتايل كان من املفرت�س جتاوز هذه النقاط 
وترك املجال لكثري من ال�صخ�صيات للم�صاركة منهم �صيف االإ�صالم القذايف، 
فمن حق ه��وؤالء امل�صاهمة يف ت�صميد ج��راح الوطن واأن يكونوا ج��زءاً من 

منظومة احلل يف ليبيا«.
7 حماور  ب��رن��اجم��ه االن��ت��خ��اب��ي على  اإن���ه يبني  ق��ال زه��ي��و  ــاور..  حم  7
�صيادتها  وحتقيق  وا�صتقاللها  ليبيا  وح��دة  على  املحافظة  ه��ي  اأ�صا�صية؛ 
القانون  دول��ة  واإق��ام��ة  الوطنية،  امل�صاحلة  اإىل  اإ�صافة  هيبتها،  وا�صتعادة 
واملوؤ�ص�صات، وتوحيد املوؤ�ص�صة االأمنية والع�صكرية، والعمل على بناء اقت�صاد 
وطني متنوع، واإجناز م�صاريع البنية التحتية، واأخرياً بناء عالقات دولية 

متميزة، قائمة على االحرتام املتبادل.

الهدوء  م���ن  اأ����ص���ه���ر  ���ص��ت��ة  ب��ع��د     
الن�صبي، ت�صاعد التوتر مرة اأخرى 
بدرجة كبرية بني كييف ومو�صكو 
يف االأ���ص��اب��ي��ع االأخ������رية، وذل����ك يف 
اأع���ق���اب حت��رك��ات ج��دي��دة للقوات 
ال���رو����ص���ي���ة ب���ال���ق���رب م���ن احل����دود 

ال�صرقية الأوكرانيا املجاورة.
االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
نوفمرب،   20 يف  بلينكني  اأن��ت��وين 
داك�����ار:  اإىل  ه��ام�����س رح���ل���ة  ع��ل��ى 
ب�صاأن  ج���دي���ة  خم������اوف  “لدينا 
ال����ع���������ص����ك����ري����ة غري  االأن�����������ص�����ط�����ة 
مع  احل���دود  على  لرو�صيا  العادية 

اأوكرانيا«.  
اأ����ص���اب���ي���ع، يف 30    وق���ب���ل ث���الث���ة 
وا�صنطن  �صحيفة  دق���ت  اأك��ت��وب��ر، 
ن��اق��و���س اخل��ط��ر بالك�صف  ب��و���ص��ت، 
امل�صوؤولني  ب��ع�����س  “قلق”  ع����ن 
االأم��ري��ك��ي��ني م��ن م��ق��اط��ع فيديو 
وقوافل ع�صكرية  “قطارات  تظهر 
رو���ص��ي��ة حت��م��ل ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
دبابات  منها  الع�صكرية،  امل��ع��دات 
وغ����رب  ج����ن����وب  يف  و�صواريخ” 
رو����ص���ي���ا.     خم����اوف، ردد �صداها 
ال������ك������ورال االأوروب�������������ي االأ�����ص����ب����وع 
باري�س  ���ص��ج��ب��ت  ح���ي���ث  امل���ا����ص���ي، 
املناورات  ب��دوره��ا  ول��ن��دن  وب��رل��ني 
ال�صرقية  احل���دود  على  ال��رو���ص��ي��ة 
اأي����ن ت�����ص��ت��م��ر احلرب  الأوك���ران���ي���ا، 
لرو�صيا  املوالني  االنف�صاليني  مع 
منذ عام 2014. ويف نف�س العام، 
�صمت مو�صكو �صبه جزيرة القرم، 
رًدا ع��ل��ى ال���ث���ورة امل���وؤي���دة الأوروب����ا 

التي عا�صتها جارتها.

�شكوك حول
 نوايا بوتني

رو�صيا  ن��ف��ذت  اأن  �صبق  اأن���ه  م��ع     
النطاق  وا�صعة  ع�صكرية  م��ن��اورات 
-مما  امل��ا���ص��ي  ال��رب��ي��ع  املنطقة  يف 
حدوث  م��ن  خم����اوف  حينها  اأث����ار 
قائمة  ال�����ص��ك��وك  ت�����زال  -ال  غ����زو 

ب�صاأن نوايا فالدميري بوتني.
  يف مقال ُن�صر يوم االأحد املا�صي، 
بالتف�صيل،  بلومربج  وكالة  اأوردت 
����ص���ي���ن���اري���و ت�������ص���ورت���ه امل���خ���اب���رات 
االأم��ري��ك��ي��ة، وال����ذي مب��وج��ب��ه قد 
“يف غزو  ال��ك��رم��ل��ني  ���ص��ّي��د  ي��ف��ك��ر 
اأوائل العام املقبل” باالعتماد على 
يف  امل��وج��ودة  واملدفعية”  “القوات 

املوقع.
ال�صيناريو،  ه���ذا  ن�����ص��ر  وع�����ص��ي��ة     

   ل��ك��ن، ه���ل ت�����ص��ت��ح��ق ال��ل��ع��ب��ة كل 
احتمال  “اإن  ح���ًق���ا؟  ال��ع��ن��اء  ه���ذا 
فر�س عقوبات غربية جديدة، اإىل 
جانب احتمال وجود نزاع دائم مع 
اأوكرانيا ومواجهة �صعب معاد، من 
املرجح اأن يردعا رو�صيا عن القيام 
كما  الع�صكري.  العمل  ه��ذا  مبثل 
كبرية  يل  بالن�صبة  املخاطر  تبدو 
املحتملة”،  باملكا�صب  مقارنة  جدا 
ترى تاتيانا كا�صتويفا جان، مديرة 
املركز الرو�صي يف املعهد الفرن�صي 

للعالقات الدولية.

ال�شغط على اأوكرانيا
ل��ك��ارول جرميود  بالن�صبة  اأم���ا      
بوتر، موؤ�ص�صة مركز اأبحاث رو�صيا 
كل  قبل  يجب  ال�صرقية،  واأوروب����ا 

الدفاعية  امل��خ��اب��رات  رئي�س  ذه��ب 
االأوك����ران����ي����ة، ك��ريي��ل��و ب���ودان���وف، 
مع  مقابلة  يف   ، نف�صه  االجت���اه  يف 
من  م��ث��ريا  تاميز”،  “ميليرتي 
يناير  “نهاية  م��ع  هجوًما  جانبه 
�صيت�صمن من  اأو بداية فرباير”، 
“�صربات جوية  اأخ��رى  اأ�صياء  بني 

وعربات م�صفحة«.
    طبعا، اعرت�س اجلانب الرو�صي 
“انها  املعلومات.  ه��ذه  على  ب�صدة 
اإن  وم�صطنعة،  مفتعلة  ه�صترييا 
عرب  امل�صلحة  بقواتهم  اأت��وا  الذين 
االأمريكان،  اأي  االأطل�صي،  املحيط 
غري  ع�صكرية  باأن�صطة  يتهموننا 
انتف�س  اأرا�صينا”،  ع��ل��ى  ع��ادي��ة 
الكرملني دميرتي  با�صم  املتحدث 
بي�صكوف يف مقابلة على التلفزيون 

بني �صبه جزيرة القرم واملنطقتني 
واإ�صفاء  دون��ب��ا���س،  االنف�صاليتني 
ط���اب���ع ر����ص���م���ي ع���ل���ى ����ص���م هاتني 
فر�صة  ال  ذل���ك،  وم��ع  املنطقتني. 
ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  ي���ع���رتف  ان  يف 
واقع  الأم���ر  فر�صا  �صيظل  ب��ذل��ك. 
احل��ال يف منطقتي  كما هو  فقط، 
منذ  رو�صيا  �صمتها  التي  جورجيا 

 .« عام 2008 
   من جهته، ال يخفي املعني باالأمر 
املنطقة.  ل��ه��ذه  �صهيته  االأ���ص��ا���ص��ي 
بب�صاطة  كييف  قناعة:  ازداد  “اأنا 
دونبا�س”،  اإىل  ب��ح��اج��ة  ل��ي�����ص��ت 
ال��ك��رم��ل��ني يف مقال  ���ص��ّي��د  اع��ت��رب 
التاريخية”  “الوحدة  ح���ول  ل���ه 
واالأوك������راين،  ال��رو���ص��ي  لل�صعبني 

ُن�صرت يف يوليو املا�صي.

الرو�صي يوم االأحد. وباملثل، نددت 
“باملعلومات  الرو�صية  امل��خ��اب��رات 
من  ����ص���اخ���رة  متاما”،  ال���ك���اذب���ة 
جلحافل  امل����رع����ب����ة  “ال�صورة 
ال��رو���ص��ي��ة وه���ي ت�صتعد  ال��دب��اب��ات 

ل�صحق املدن االأوكرانية«.
�صيد  ع���ن���ه  ي���ب���ح���ث  ال�������ذي  م����ا     
الكرملني حًقا؟ “قد يكون الهدف 
من هذا االنت�صار الع�صكري ترهيب 
اأوكرانيا من اأجل دفعها اإىل تنفيذ 
تتهمها  حيث  مين�صك،  اتفاقيات 

رو�صيا باإف�صالها. 
لكن ال ميكن ا�صتبعاد رغبة رو�صية 
يف اإح�����راز ت��ق��دم ع��ل��ى امل���ي���دان من 
تقول  ع�صكري”،  ع���م���ل  خ�����الل 
ماري دومولني، دبلوما�صية �صابقة 
اأو�صع  اأوروب�������ا  ب��رن��ام��ج  وم���دي���رة 

للعالقات  االأوروب�������ي  امل��ج��ل�����س  يف 
اخلارجية.

مغامرة ع�شكرية 
عالية اخلطورة

هو  الع�صكري  اخل��ي��ار  ك��ان  واإذا     
الرو�صي،  ال��رئ��ي�����س  ف��ي��ه  يفكر  م��ا 
ك���م���ا ي��خ�����ص��ى ال����غ����رب، ف������اإن اأح����د 
�صيتعلق  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
ب��ال�����ص��ري��ط ال�����ص��اح��ل��ي االأوك�����راين 
ال���ب���الد. طريقة  ���ص��رق  يف ج��ن��وب 
ميناء  على  ال�صيطرة  م��ن  متكنه 
طرد  الوقت  نف�س  ويف  ماريوبول، 
اأو حتى  اآزوف،  بحر  اأوك��ران��ي��ا من 

من البحر االأ�صود. 
  وتوؤكد م��اري دوم��ول��ني، “ميكنه 
اأن ي�صعى اإىل خلق توا�صل اإقليمي 

املناورات  ه���ذه  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ���ص��يء 
جديدة  و�صيلة  اأنها  على  الرو�صية 
وتلخ�س  ك��ي��ي��ف.  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��غ��ط 
قائلة: “اإن اللعب على اخلوف من 
ر�صالة  ببعث  لرو�صيا  ي�صمح  غ��زو، 
االأوكرانية،  احلكومة  اإىل  حازمة 
الناتو  ت��ق��ارب��ه��ا م���ع  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي 
عمال معادًيا«.    يف يوليو املا�صي، 
ملحوظ  ب�صكل  ال��ب��الد  ان��خ��رط��ت 
احللف  م������ن������اورات  يف  ك�������ص���ري���ك 
االأطل�صي يف البحر االأ�صود، والتي 
جندي   2000 م��ن  اأك���ر  جمعت 

و30 �صفينة.
   عمليات، تثري غ�صب الكرملني. 
“فيما يتعلق بالبحر االأ�صود، فهذا 

يتجاوز بع�س احلدود.
 ال��ق��اذف��ات اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة تطري 
من  ك���ي���ل���وم���رًتا   20 ب���ع���د  ع���ل���ى 
نعلم،  ك���م���ا  وحت�����م�����ل،  ح������دودن������ا 
انتقد  اأ�صلحة يف غاية اخلطورة”، 
جمددا الرئي�س الرو�صي يف االآونة 
تخّط  اأي  م���ن  االأخ������رية، حم�����ذًرا 

“للخطوط احلمراء«.
  وال �صك اأن ت�صليم �صفينتي دورية 
املا�صي  الثالثاء  ي��وم  اأمريكيتني، 
االأوكرانية  البحرية  ال��ق��وات  اإىل 

لن ي�صاعد على حت�صني االأو�صاع.
عن لك�شربي�ص

مظليون رو�س خالل مترين ع�صكريماذا يريد �صيد الكرملني؟

املـــــــــنـــــــــاورات 
لعب  الرو�شية، 
ـــى اخلـــــوف  ـــل ع
ـــــة  ـــــل ـــــي ـــــش وو�
جديدة لل�شغط 
ــف ــي ــي ــــى ك عــــل

ت�سليم �سفينتني اأمريكيتني اإىل القوات البحرية االأوكرانية, لن ي�ساعد على حت�سني االأو�ساع

القوات الرو�صية والبيالرو�صية ت�صارك يف مناورة زاباد 2021 الع�صكرية يف منطقة بري�صت يف بيالرو�صيا اجلي�س االوكراين يف حالة ا�صتنفار

وا�سنطن تفتقر اإىل اإرادة �سيا�سية يف التعامل مع اإيران
وبعد قرٍن ون�صف قرن، و�صف االإجنليزي توما�س هوب�س يف رائعته “ليفياثان” 
الو�صائل الوحيدة التي ت�صمح ل�صلطة مركزية قوية بتدعيم النظام القانوين، 
الذي بدوره ي�صمن االأمن ال�صروري لكل جمتمع ناجح اأو كل جمموعة دول. 
كل هوؤالء الكتاب كانوا جديني. لكن اأياً منهم مل تكن له اأوهام عن الطبيعة 
الب�صرية اأو ممار�صة ال�صلطة. لقد عا�صوا الكثري من احلروب االأهلية والنزاعات 
الدولية املتوح�صة.  وهم على �صعيد فردي يقدرون ال�صالم واالن�صجام واملحبة 
االأخوية. لكنهم تعلموا من خالل التجربة القا�صية، اأن ال االأمل وال االأمنيات، 
ك��اف��ي��ان. قبل اأي����ام، ق��ال روب���رت م��ايل امل��ب��ع��وث االأم��ري��ك��ي اخل��ا���س بال�صوؤون 
موؤمتر  ن��ووي جديد، يف  اتفاق  على  التفاو�س  اإع��ادة  واملكلف مبلف  االإيرانية 
عن  ناجم  املنطقة،  تعانيها  التي  االخ��ت��الالت  من  الكثري  اإن  باملنامة،  احل��وار 
ا�صتبعاد اإيران من الهياكل االأمنية وال�صيا�صية االإقليمية. اإن هذا القول يعترب 
�صدى ملالحظات اأدىل بها �صيا�صيون من اإدارة الرئي�س االأمريكي ال�صابق باراك 

•• وا�شنطن-وكاالت

االأمريكية  العالقات  عن  نيوز”  “اآراب  ال�صري جون جينكينغز يف موقع  كتب 
االإيرانية، الفتاً اإل تقليد فن احلكم الرباغماتي، يف اأوروبا والواليات املتحدة، 
امليالد،  القرن اخلام�س قبل  اليوناين ثيو�صيد�س يف  امل��وؤرخ  ال��ذي حتدث عنه 
الذي �صكل تاأريخه للحرب بني اأثينا واأ�صربطة، م�صاألة حيوية لفهم املمار�صة 
االإكراهية للقوة. الفكرة القائلة اإن االإدارة االأمريكية التي اأو�صحت بجالء اأنها 
تريد التخلي عن نزاعات ال�صرق االأو�صط هي نف�صها التي تريد اإعادة اإيران اإىل 
القف�س، فكرة خيالية. وطهران تعلم ذلكومبوجب هذا التقليد، كان االأقوياء 
هدف  وك��ان  يعانوه.  اأن  يجب  ما  ال�صعفاء  يعاين  بينما  ي�صاوؤون  ما  يفعلون 

ثيو�صيد�س اإزالة كل وهم قائم على اأن العامل مكان لطيف.
نيكولو  األ��ف  ع�صر،  ال�صاد�س  القرن  واأوائ���ل  ع�صر،  اخلام�س  القرن  اأواخ��ر  ويف 
ميكيافللي، الذي تعرف على ال�صيا�صات القاتلة للدول املدن االإيطالية، كتاب 
بب�صاطة  اأو  والنجاح  االزده��ار  يريدون  الذين  كل  دليل  بات  ال��ذي  “االأمري” 

البقاء على قيد احلياة يف ع�صر ال�صك املتبادل، وا�صت�صراء وباء العنف.

اإي��ران. وكل  اأوباما، التي خدم فيها مايل، وتعرب عن احلاجة اإىل التكيف مع 
ذلك يو�صح غمو�س العامل املعا�صر، اإذ كيف حتولت الواليات املتحدة وحلفاءها 
الذين بنوا بنجاح النظام العاملي عقب احلرب العاملية الثانية بعد 1945، على 
اأ�صا�س اال�صتخدام احلازم للقوة �صد االأعداء واحلوافز لالأ�صدقاء، حتولوا اإىل 
وميكن العودة يف هذا االإطار اإىل الت�صعينات، والف�صل  وديعني بحلول 2004. 
الكامل لعملية اأو�صلو، واملاأزق يف ال�صومال، والرتدد االأمريكي االأويل، والعجز 
لكانت خطة  البلقان.  للحرب يف  وق��ف  االأوروب����ي، يف فر�س  ل��الإحت��اد  الكامل 
العمل ال�صاملة امل�صرتكة اتفاقاً منقو�صاً اإىل حد بعيد. اإنها يف االأ�صا�س قائمة 
15 عاماً يف االإجمايل، وكانت هناك مهل حمددة لعنا�صر  على �صراء الوقت 
خمتلفة. اإن الوقت عملة حتب اإيران اإنفاقها. ولديها الكثري منها. لكن ذلك 
اإذا حاولت  لي�س متوفراً. ومع ذلك، ثمة القليل من االأفكار عما ميكن فعله، 
اإيران  كانت  اإذا  ملعرفة  و�صيلة  توجد  وال  مل�صلحتها.  ال��وق��ت  �صتغالل  اإي���ران 

�صتواظب على طموحاتها التي مت�صكت بها منذ عقود، اأو اإذا كانت �صتقدم على 
نحٍو مفاجئ اأو تدريجي على اختبار ن�صختها من فوائد التكيف معها. كل �صيء 
امل�صرتكة،  ال�صاملة  العمل  ُوقعت خطة  اأن  ما  ذل��ك جم��رد متنيات.  ب��اأن  ينبئ 
حتى �صاعفت اإيران دعمها للحوثيني يف اليمن، وحلزب اهلل يف لبنان، و�صوريا، 
وميلي�صيات احل�صد ال�صعبي يف العراق، وتوا�صل العمل وتطوير اأجهزة التحكم 
قدرات  فعاًل  ط��ورت  اأن��ه��ا  كما  ولبنان.  ال��ع��راق  اإىل  وت�صدرها  �صواريخها  يف 
�صيربانية، وطائرات دون طيار، كما اأن النظام يوا�صل قمع �صعبه عندما يتجراأ 
على املطالبة مب�صتقبل يختلف عن الذي قرره لهم املر�صد االأعلى. �صحيح اأن 
امل�صوؤولني االأمريكيني، وبينهم مايل- يقولون اإن هناك خطة “ب” واأن وزير 
الدفاع االأمريكي لويد اأو�صن قال مل�صتمعيه يف املنامة، اإن الواليات املتحدة لن 
تتخلى عن التزاماتها يف املنطقة، لكن ماذا يعني ذلك فعلياً؟  اإن امل�صاألة لي�صت 
يف عدد القوات. اإنها االإرادة ال�صيا�صية. وال عالمة على اأن هذه االإرادة موجودة، 
اأنها  اأو�صحت بجالء  التي  االإدارة االأمريكية  اإن  القائلة  الفكرة  اإن  اإال نظرياً. 
تريد التخلي عن نزاعات ال�صرق االأو�صط هي نف�صها التي تريد اإعادة اإيران اإىل 

القف�س، فكرة خيالية. وطهران تعلم ذلك.
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الفجر الريا�ضي

العربية يف تون�ص  اخليل  لأ�شرة  احلدث  واأهداف  ر�شالة  بامتداد  نفخر  • اليبهوين: 
للكاأ�ص الغالية امل�شتدام  التطوير  ثمرة  اجلديدة  تون�ص  حمطة  • الرحماين: 

•• اأبوظبي-الفجر:

برعاية �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
م�صاء  ت��خ��ت��ت��م  اأب����وظ����ب����ي،  الإم��������ارة 
جوجيت�صو   « ب�صالة  االأح����د  ال��ي��وم 
الريا�صية  زاي�����د  مب��دي��ن��ة   » اأري���ن���ا 
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ب��ط��ول��ة اأب���وظ���ب���ي " 
للجائزة  �صالم  جراند   " اخلم�صني 
التي   2021 لعام  للجودو  الكربى 
نظمها  احت��اد االإم���ارات للم�صارعة 
واجل�������ودو، ب��دع��م م���ن جم��ل�����س اأبو 
االحتاد  وب��اإ���ص��راف  الريا�صي  ظبي 
وم�صاهمة  ورعاية  للجودو،  ال��دويل 
اأبوظبي  جمعية  من  مقدمة  ذهبية 
لل�صيارات  ح��م��ودة  ،وب���ن  التعاونية 
والرعاية  امل�������ص���ع���ود  وجم���م���وع���ة   ،
ال���ف�������ص���ي���ة م�����ن ط�������ريان اأب���وظ���ب���ي 
وغ��ريه��ا م��ن اجل��ه��ات ال��ت��ي قدمت 
ال���دع���م ال��ل��وج�����ص��ت��ي، م�����ص��اه��م��ة يف 
التي  الكربى  اجلائزة  بطولة  جناح 
ت���ق���ام يف 5 م����دن ك����ربي ت��ت��م��ث��ل يف 
باري�س الفرن�صية ،وطوكيو اليابانية 
ومو�صكو  اأذرب��ي��ج��ان  عا�صمة  وب��اك��و 
الرو�صية والتي تزامنت ا�صت�صافتها 
اأف��راح االإم���ارات باليوم الوطني  مع 
الذهبي  وال��ي��وب��ي��ل   ،2021 ل��ع��ام 

لتاأ�صي�س الدولة الذهبية.
�صدارة فرن�صية 

اخلتامية  اجل���ول���ة  ن������زاالت  وق���ب���ل 
ا�صتد يف مقدمة  ق��د  ال�����ص��راع  جن��د 
األقاب  ب��اآخ��ر  للفوز  ال��ع��ام  الرتتيب 
املقدمة  منتخبات  بني   2021 عام 
الفرن�صي  املنتخب  ت�����ص��در  اأن  ب��ع��د 
امل����ر�����ص����ح ل���ل���ق���ب ������ص�����دارة اجل���ول���ة 
العبته  ذهبية  بر�صيد  االفتتاحية 

املتميزة  الفائزة بف�صية دورة طوكيو 
اأم��ان��دي��ن ب��وك��ارد ب��ف��وزه��ا امل��ث��ري يف 
ختام مناف�صات وزن حتت 52 كجم 
الف�صية  الربيطانية  على  لل�صيدات 
م��ي��دال��ي��ة طوكيو  ع��ل��ى  واحل����ائ����زة 

موؤخرا جيلز ت�صيل�صي. 
املركز  ال���ربت���غ���ال  م��ن��ت��خ��ب  واح���ت���ل 
ال��ع��ام بر�صيد  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��اين يف 
ذهبية بفوز العبته املر�صحة ب�صجلها 
امل��ر���ص��ع ب��� 6 م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة يف 
االأرب��ع الكربى  الالعبة  البطوالت 
 57 حت��ت  وزن  يف  م��ون��ت��ريو  تيلما 
الفرن�صية  على  املثري  بفوزها  كجم 
الفائزة  ج��ن��ي��ت��و  ب��ري�����ص��ي��ال  ال��ق��وي��ة 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة االأومل��ب��ي��ة يف 
عام 2012 يف لندن.. ويعود ف�صل 
تقدم منتخب مولدوفا  ثالثا لالعبه 
فيريو ديني�س الفائز بالذهبية لوزن 

حتت 66 كجم بفوزه على الرو�صي 
املركز  ..ويف  مي�صريوف  اإ�صماعيل 
تايبيه  ال�صني  منتخب  الرابع جند 
وامل�صنف  ال��ر���ص��ي��ق  الع���ب���ه  ب���ف���وزه 
االأول عامليا والفائز بف�صية طوكيو 
م�صواره  اف��ت��ت��ح  ال�����ذي  ي���ون���غ  ي���ان���غ 
بالفوز على العب منتخبنا ال�صاعد 
اأحمد النقبي يف وزن حتت 60 كجم 
ونال ف�صية الوزن الرو�صي رم�صان 
اخلام�صة  الذهبية  ..اأم���ا  عبدااللة 
من  ف��ك��ان��ت  االأول  ال���ي���وم  خ��ت��ام  يف 
بفوز  اي���ط���ال���ي���ا  م��ن��ت��خ��ب  ن�����ص��ي��ب 
الالعبة الذهبية اأ�صونتا �صكوتو  يف 
48 كجم على الفرن�صية  وزن حتت 
 .. بوكلي  �صريين  املر�صحة  الف�صية 
ومن اأبرز النتائج العربية يف اجلولة 
�صمية  املغربية  احتالل  االفتتاحية 
العراوي املركز اخلام�س يف مناف�صات 

وزن 52 والتي كانت قريبة جدا من 
الفوز بربونزية الوزن .

ظهور الدرمكي وحارب يف الوزن 
الثقيل اليوم

اخلتامية  اجلولة  مباريات  ت�صتاأنف 
ظهر اليوم مبناف�صات الوزن الثقيل 
لل�صيدات لوزن حتت 78 وفوق 78 
ك��ج��م ول���ل���رج���ال ل������وزان حت���ت 90 
وف���وق   ، ك��ج��م   100 ك��ج��م وحت����ت 
اجلولة  تلك  وت�صهد  كجم   100
الدرمكي  ح�صن  علي  العبنا  ظهور 
بومالينني  ال��ف��ن��ل��ن��دي  م��واج��ه��ة  يف 
ي��ل��ع��ب ع��ب��د الرحمن  م���ارت���ي ف��ي��م��ا 
الكندي دي�صيني�س  حارب جمعة مع 
م�����ارك.. وي��ل��ع��ب يف ت�����ص��ف��ي��ات تلك 
ال�����ص��ع��ودي �صعود  امل��رح��ل��ة ال��الع��ب 
يواجه  (ال����ذي  ���ص��ن��ة   18( امل��ن��اع��ي 

�صيموني�صكو  امل��خ�����ص��رم  ال���روم���اين 
واختفت   .." ���ص��ن��ة  فالدوت"31 
امل�صاركة العربية يف وزن حتت 100 

كجم كحال وزن حتت 90 كجم .

يف  العربية  املنتخبات  نتائج 
اأبوظبي جراند �شالم للجودو

الثانية  اجلولة  مباريات  افتتاح  يف   
اأبوظبي  »اخل��م�����ص��ني«  ب��ط��ول��ة  م���ن 
جراند �صالم للجودو، التي ينظمها 
احت�����اد امل�������ص���ارع���ة واجل��������ودو، حتت 
زايد  ب��ن  ه���زاع  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
املقامة  اأبوظبي،  الإم���ارة  التنفيذي 
اأري��ن��ا« مبدينة  »ج��و جيت�صو  ب�صالة 
�صعيد  العبنا  خ�صر  الريا�صية  زاي��د 
خالل  م����ن  ع����ام����اً«   19« ال��ن��ق��ب��ي 
اأول م�����ص��ارك��ة دول��ي��ة ل���ه  يف ال���دور 

73 كجم،  ل����وزن حت��ت  ال��ت��م��ه��ي��دي 
عثمانوف  م���ال���دوف���ي���ا  ب��ط��ل  اأم������ام 
يحتل  وال�����ذي  ع���ام���اً«،   21« ع����ادل 
والذي  الت�صنيف  يف  ال�11  امل��رك��ز 
اجلورجي  االأول  امل�����ص��ن��ف  ي���واج���ه 
خليفة  ال��الع��ب  خ�صر  ك��م��ا  ال����ص���ا.. 
يف  م��ب��ارات��ه  احلو�صني"22�صنة" 
الالعب  اأم���ام  كجم   73 حت��ت  وزن 
����ص���ارخ���ان���وف حممد  ال���ط���اج���ي���ك���ي 
بهما  وحل����ق  �صنة"..   22" رح��ي��م 
ال���الع���ب م�����ص��ب��ح ال�����ص��ام�����ص��ي "20 
ر�صيد من اخلربة  دون  عاماً"، من 
ال�صلوفيني  اأمام  بخ�صارته  الدولية، 
عاماً"،   20" ج��و���س  مي�صيلو�صك 
ال����ذي ي��ح��ت��ل ال��رتت��ي��ب ال��ع��ا���ص��ر يف 

ترتيب املجموعة.
فاز  العربية  املنتخبات  نتائج  وم��ن   
مباراته  يف  �صليمان  حمد  ال�صعودي 

ال��ت��م��ه��ي��دي يف وزن حتت  ال����دور  يف 
بين�صيد  اال�صرتايل  على   كغم   73
قبل  ال���دور  يف  خ�صر  اأن���ه  ،اإال  جيك 
النهائي اأمام االأوزبكي طريف خكما 
ال�صعودي  الالعب  وخ�صر   .. تيلوح 
حممد عبداهلل من الكندي اأنطوان 
ال�صعودي  مواطنه  ..وخ�صر  بو�صارد 
حم���م���د احل����رب����ي اأم�������ام االأوزب����ك����ي 
توجيف اأر�صلونبيك.. وعلى م�صتوى 
�صارة  امل��غ��رب��ي��ة  خ�����ص��رت  ال�����ص��ي��دات 
احل��را���ص��ي م��ن االأ���ص��رتال��ي��ة ماييف 

كوغالن. 

الأجهزة الفنية بدويل اجلودو 
تبحث �شبل تطوير اللعبة

التابعة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
اجتماعا  للجودو  ال���دويل  ل��الحت��اد 
اجتماعات  )�صمنار(بقاعة  مو�صعا 

اجتماع  عقب  اأرينا"  "جوجيت�صو 
اأب�����و ظ��ب��ي اجلائزة  ب��ط��ول��ة  ق���رع���ة 
 ،  2021 ل���ع���ام  ل���ل���ج���ودو  ال���ك���ربى 
والفنيني  احل���ك���ام  ك��اف��ة  مب�����ص��ارك��ة 
اأحمد  ال�����دويل  ومب�����ص��ارك��ة ح��ك��م��ن��ا 
�صليمان البلو�صي والتي حا�صر فيها 
الدويل  االحت��اد  يف  الريا�صة  مدير 
بارتا  ف��الدمي��ري   ،)  IJF ل��ل��ج��ودو) 
من  م�صتفيدا  طويال  حت��دث  ال��ذي 
خربته كمدرب وطني يف جمهورية 
املرحلة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���ن  ال��ت�����ص��ي��ك 
جائحة  ظروف  جتاوز  بعد  القادمة 
املعايري  الأع��ل��ى  للو�صول  ال��ك��ورون��ا 
الفنية خالل الفرتة القادمة ،وقدم 
واملالحظات  االأف���ك���ار  بع�س  ب���ارت���ا  
تطور  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي 
احلكام  جلنة  بعمل  م�صيدا  اللعبة، 
والدقة  ب���االت�������ص���اق  ات�����ص��م��ت  ال���ت���ي 
والفهم  امل��ع��رف��ة  وت��ع��م��ي��ق  ال��ف��ن��ي��ة 
تنفيذه يف ظل  ودقة  اللعبة  لقانون 
اأمني  واأع����رب   .. امل�صتمر  التطوير 
عام جلنة احلكام تونينو عن �صكرهم 
كافه  رغبه  م��وؤك��دا   ، امل�صاركة  لتلك 
احلكام يف الو�صول بريا�صة اجلودو 

للطموحات املن�صودة .
اأرمني  واأ�صاف مدير جلنة احلكام  
حكام  كافة  على  ،ب��ان  باجدا�صاروف 
اللقاءات  ا�صتثمار مثل تلك  اجلودو 
ملزيد من الت�صاور لتطوير مهاراتهم 
اللحظات  واال�صتفادة من مثل هذه 
ثابت  م�صتوى  نحو  دائ��ًم��ا  والعمل   ،
ل��ل��ق��واع��د يف  ، م��ع تطبيق اجل��م��ي��ع 
الوقت نف�صه .. وقد مت طرح الكثري 
ال�صتقبال  ا���ص��ت��ع��دادا  االأف���ك���ار  م���ن 
مو�صم 2022 بروح جديدة واأفكار 

ثاقبة.

•• دبي-الفجر

اجلمعة  اأم�س  من  االأول  يف  انطلقت 
يف قاعة فندق اأوك�صيدينتال اجلداف 
االأوىل  اجل���ول���ة  جم���ري���ات  دب����ي  يف 
للرجال  الفردية  العرب  بطولة  من 
ي��ن��ظ��م��ه��ا احتاد  ال��ت��ي  وال�����ص��ي��دات و 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�صطرجن  االإم������ارات 
لل�صطرجن مب�صاركة  العربي  االحتاد 
66 العبا والعبة مبعدل  ل�  قيا�صية 
ميثلون  الع���ب���ة  و32  الع���ب���ا   34
حتى  يتناف�صون  عربية  دول���ة   19
الرابع من دي�صمرب املقبل على لقب 

البطولة .
الدكتور  �صعادة  اجل��ول��ة  افتتح  وق��د 
املعيني ورافقه حميد  �صرحان ح�صن 
البحريني  االحت�����اد  رئ��ي�����س  ي��و���ص��ف 
وامل�صرف الفني للبطولة وفوزي فتح 
اهلل رئي�س االحتاد الليبي لل�صطرجن 
العربية  وعدد من روؤ�صاء االحت��ادات 
ومتابعي  رّواد  م���ن  غ��ف��ري  وح�����ص��د 

ال�صطرجن يف الدولة .
االأمني  الهرمودي  عبداملجيد  واأثنى 
لل�صطرجن  االإم��ارات��ي  لالحتاد  العام 
ع���ل���ى ع���م���ل جل�����ان ال���ب���ط���ول���ة وعلى 
كافة  ت����وف����ري  يف  امل�����ب�����ذول  اجل����ه����د 
ال�صبل الظهار البطولة ب�صكل ممتاز 
م�صتلزمات  ك��ل  وت��وف��ري  وح�����ص��اري 
اأن  االأم��ن وال�صالمة لالعبني، واأك��د 
العربية  البطولة  من  الن�صخة  ه��ذه 
وال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت������اد االإم��������ارات  
االإيجابية  بظاللها  تلقي  لل�صطرجن 
والالعبات  ال��الع��ب��ني  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
ف���ر����ص���ة كبرية  ال����ع����رب ومت��ن��ح��ه��م 
للح�صول على االألقاب الدولية ب�صكل 
مبا�صر ، كما اأنها متنح فر�صة مميزة 
 ، الوطني  املنتخب  والعبات  لالعبي 

من  ق���در  اأق�����ص��ى  ت��وف��ري  وت�صتهدف 
للح�صول  تاأهيلهم  و  لهم  اال�صتفادة 
م�صتوى  ورفع  الدولية  االألقاب  على 
اخلربة  وزي�����ادة  ال����دويل  ت�صنيفهم 
من خالل االحتكاك مع العديد من 
امل�صاركني  الكبار  الدوليني  االأ�صاتذة 

يف البطولة .

اجلولة  نتائج   - الرجال  بطولة 
الأوىل

ال����ط����اوالت  ب����داي����ة ق���وي���ة ع���ل���ى  ويف 
على  االأول  امل�صنف  ا�صتهل  االأوىل 
الكبري  ال�����دويل  االأ����ص���ت���اذ  ال��ب��ط��ول��ة 
م�صواره  بلح�صني  ب���الل  اجل���زائ���ري 
على  ال���ف���وز  بتحقيقه  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
االأ�صتاذ االحتادي العراقي اأحمد علي 
االثاين  امل�صنف  تقا�صم  فيما   ، ليث 
االأ�صتاذ الدويل امل�صري حممد عزت 
االحتادي  االأ�صتاذ  مع  امل��ب��اراة  نقطة 

اللبناين في�صل خري اهلل ، ويف اللقاء 
االإم�����ارات�����ي اخل���ال�������س مت��ك��ن العب 
امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي االأ���ص��ت��اذ ال���دويل 
�صعيد اإ�صحاق من الفوز على مواطنه 
عثمان  االحت���ادي  االأ���ص��ت��اذ  املخ�صرم 
مو�صى  ، وعلى الطاولة الرابعة حقق 
التون�صي  ال��ك��ب��ري  ال�����دويل  االأ����ص���ت���اذ 
االأ�صتاذ  ع��ل��ى  ال���ف���وز  زع��ي��ب��ي  اأم����ري 
االحتادي ال�صوداين تاج ال�صر اأبو بكر 
، فيما تعادل العب منتخبنا الوطني 
ع��م��ران احلو�صني  ال����دويل  االأ���ص��ت��اذ 
اليا�س  املغربي االأ�صتاذ االحتادي  مع 

م�صلك .

بطولة ال�شيدات - نتائج اجلولة 
الأوىل

متكنت  ال�������ص���ي���دات  م��ن��اف�����ص��ات  ويف 
الدولية  االأ���ص��ت��اذة  االأوىل  امل�صنفة 
ال��ك��ب��رية امل�����ص��ري��ة وف����اء ���ص��روق من 

حت��ق��ي��ق ال���ف���وز ع��ل��ى ح�����ص��اب العبة 
ال��دول��ي��ة عائ�صة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
من  مفاجئة  ويف   ، املعيني  ���ص��رح��ان 
العيار الثقيل متكنت العبة املنتخب 
من  عي�صى  م��رمي  ال��دول��ي��ة  الوطني 
االأ�صتاذة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�صنفة  اإ���ص��ق��اط 
الدولية اجلزائرية �صابرينا االأطر�س 
نقطة  معها  لتتقا�صم  التعادل  فخ  يف 
الثالثة  ال���ط���اول���ة  وع���ل���ى   ، امل����ب����اراة 
الكبرية  ال��دول��ي��ة  االأ���ص��ت��اذة  حققت 
على  الفوز  مزيود  اأمينة  اجلزائرية 
االأ�صتاذة الدولية التون�صية �صفاء بن 
�صيد ، وعلى الطاولة الرابعة حققت 
اآية معتز الفوز على ح�صاب  امل�صرية 
 ، اأمني  التون�صية ميالدي  مناف�صتها 
ومتكنت االأ�صتاذة االحتادية االأردنية 
الفوز  حتقيق  م��ن  ال�صعيبي  ب�صرى 
اليزابيث  ال�����ص��ودان��ي��ة  ال��دول��ي��ة  على 

جنيب على الطاولة اخلام�صة .

•• اأبوظبي -وام:

 12 ال�  حتت�صن تون�س للمرة االأوىل اليوم مب�صمار ق�صر ال�صعيد املحطة 
�صمن �صل�صلة �صباقات كاأ�س �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة للخيول العربية 
العربية،  اجل��والت  ثانية  يف  وذل��ك  والع�صرين،  الثامنة  بن�صختها  االأ�صيلة 
عام  يف  الغالية  الكاأ�س  �صباقات  الأج��ن��دة  العام  ه��ذا  تون�س  ان�صمت  اأن  بعد 

اخلم�صني.
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  كرمية  برعاية  ال�صباقات  �صل�صلة  وتقام 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�صلحة، ومتابعة �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، الإعالء نهج املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، يف ت�صجيع ورعاية اخليل العربي االأ�صيل ورفعة 
الدولة  رئي�س  ك��اأ���س  �صباقات  �صل�صلة  تقام  ..ك��م��ا  ال��ع��امل  دول  بكافة  �صاأنه 
�صعادة  برئا�صة  املنظمة  العليا  اللجنة  باإ�صراف  االأ�صيلة،  العربية  للخيول 

مطر �صهيل اليبهوين، و�صعادة في�صل الرحماين م�صرف عام ال�صباقات.
2000 مرت  مل�صافة  االأوىل/  الذي يقام �صمن /الفئة  ال�صباق  وي�صارك يف 
يف  العربي  اخليل  م��راب��ط  نخبة  متثل  خيال   16 الرملية،  االأر���ص��ي��ة  على 
تون�س املعروفة بتقاليدها العريقة يف تربية اخليول التي جنحت يف �صناعة 
فوق،  فما  �صنوات   4 عمر  من  للخيول  وذل��ك  عاملياً،  تاألقوا  اأبطال  ق�ص�س 

و�صط م�صاركة اأف�صل ونخبة اخليول العربية.
وعراق،  /ال�����ص��راب،  هي  اخليول  من  مميزة  جمموعة  ال�صباق  يف  وي�صارك 
وازمري، وا�صتمارة، وجهاد العرب، وج�صور العرب، وجاهد، وجازم، ويعقوب، 
وكندي، وكنز البادية، وخدام، وق�صطلى، وقرنفل، وقي�صر دي فلقا�س، وكنز 

قرطاج/.
ل�صل�صلة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  اليبهوين  �صهيل  مطر  �صعادة  وق��ال 
بان�صمام  "�صعداء  االأ�صيلة:  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  كاأ�س  �صباقات 
والع�صرين،  ال��ث��ام��ن��ة  بن�صختها  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ك��اأ���س  ���ص��ب��اق��ات  الأج��ن��دة  ت��ون�����س 
وفخورون بامتداد ر�صالة واأهداف احلدث للمالك واملربني للخيل العربية 
العربي  اخل��ي��ل  واق��ت��ن��اء  برتبية  املهتمة  ال���دول  م��ن  تعترب  ال��ت��ي  تون�س  يف 

وت�صجع املالك على احلفاظ على م�صريته االأ�صيلة".
على  حري�صة  الغالية  الكاأ�س  �صباقات  ل�صل�صلة  املنظمة  "اللجنة  واأ���ص��اف: 
والعربية  العاملية  امل�صامري  كافة  وم�صاعفتها يف  النجاحات  م�صرية  تعزيز 
باأجندتها يف كل عام، وتخطط الإي�صال ر�صالة احلدث ومفاهيمه  املعتمدة 
لكافة مالك ومربي اخليل يف العامل، وترجمة اأهمية ومكانة اخليل العربية 
مبا يتما�صى مع دعم القيادة الر�صيدة لهذا املوروث االأ�صيل باعتباره ركنا 

اأ�صا�صيا من تراث االإمارات العريق".
من جانبه اأعرب �صعادة في�صل الرحماين م�صرف عام �صل�صلة �صباقات كاأ�س 
رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�صيلة عن ر�صاه الكبري ملا حتققه الكاأ�س 
الغالية من جناحات ومنجزات داعمة لتعزيز مكانة اخليل العربي يف كافة 
التي  والتقدم  التطوير  اأن كل خطط  موؤكدا  العربي،  والوطن  العامل  دول 
ت�صهدها كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية االأ�صيلة تعود للدعم الكبري 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  يقدمه  ال��ذي 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة، الذي يويل اأهمية كبرية لتقدمي الدعم وكافة 
مبكانة  يقف  ال��ذي  العربي  اخليل  اقتناء  وتربية  لرعاية  النجاح  مقومات 

مرموقة عامليا.
وتابع: "حمطة تون�س من املحطات اجلديدة التي ان�صمت الأجندة �صباقاتنا، 
يعد من  ال��ذي  التون�صي  امل�صهد  لها يف  اأول ظهور  ومتثل حمطة مهمة يف 
جت�صد  كما  االأبطال،  �صناعة  يف  القوي  احل�صور  و�صاحبة  املنتجة  البلدان 
مراحل التطوير امل�صتمرة من عام الآخر والتي ت�صرف عليها اللجنة العليا 
الثامنة والع�صرون ج�صدت منجزات ا�صافية  "الن�صخة  واأ�صاف:  املنظمة". 
مدى  وعك�صت  ك��ب��ري،  بنجاح  ال��ع��امل  دول  ط��اف��ت  ال��ت��ي  ال�صباقات  ل�صل�صلة 
التي  اجلديدة  والب�صمات  عام  كل  يف  الغالية  الكاأ�س  تقطعه  ال��ذي  التقدم 
ر�صالتها  وترجمة  اأهدافها،  نطاق  تو�صيع  اجل  املنظمة من  اللجنة  ت�صعها 
الرامية الإعالء اخليل العربي االأ�صيل عاملياً ودعم وحتفيز مالك ومربي 
املزيد  هناك  اأن  مبينا  الدولية،  ال�صباقات  يف  وامل�صاركة  لالهتمام  اخليل 
اللجنة  عنها  و�صتعلن  املقبلة  الن�صخة  �صت�صهدها  التي  املميزة  من اخلطط 
املنظمة يف وقت الحق، مبا يعزز املكانة واحل�صور القوي للكاأ�س الغالية يف 
ال�صباقات العاملية من خالل الوجود يف نخبة املهرجانات واأعرق امل�صامري 

بدول العامل".

برعاية هزاع بن زايد

ختام اأبوظبي »اخلم�سني« جراند �سالم للجائزة الكربى للجودو اليوم
فرن�شا يف ال�شدارة ومطاردة رباعية من اأجل اآخر األقاب املو�شم

بطولة العرب الفردية لل�شطرجن للرجال وال�شيدات 

مناف�سة قوّية ومفاجاآت يف اجلولة االأوىل
الهرمودي : البطولة العربية متنح فر�شة مميزة لالعبي ولعبات املنتخب الوطني

اليوم .. تون�س حتت�سن املحطة 12 من 
كاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

 �صارك 180 مت�صابقاً حمرتفاً من اأندية مدينة العني لركوب الدراجات 
االإمارات  الذي نظمته م�صت�صفى  الهوائية  الدراجات  �صباق  الهوائية يف 
مبنطقة  ال���دراج���ات  م�صمار  يف  ك��ي��ل��وم��رتاً   23 م�صافة  ع��ل��ى  ال����دويل 
البطني يف مدينة العني  بهدف ن�صر الوعي حول مر�س ال�صكري وطرق 
اخلم�صني  الوطني  بالعيد  االإم���ارات  احتفاالت  مع  تزامناً  منه  الوقاية 
وبالتعاون مع �صرطة اأبوظبي ونادي اأبوظبي للدراجات، وذلك بح�صور 
ال�صيخ الدكتور �صامل حممد بن ركا�س العامري ع�صو املجل�س الوطني 
لل�صرطان  االإم�����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  ���ص��اب��ق��اً  االحت����ادي 
والدكتور اأرون مينون الرئي�س التنفيذي مل�صت�صفى االإمارات الدويل يف 
الريا�صية  وم�صاركة  االأندية  امل�صت�صفى وعدد من ممثلي  واإدارة  العني 
مواطنني  م��ن  ال��درج��ات  �صباق  وه���واة  املجتمعية  الهيئات  م��ن  العديد 

ومقيمني.

واعترب ال�صيخ د. �صامل بن ركا�س يف كلمته  خالل احلفل اأن هذا ال�صباق 
ر�صالة  اإي�صال  اإىل  ويهدف  ال�صكري  مر�صى  مع  للت�صامن  تعبري  هو 
توعوية من خالل االأن�صطة الريا�صية للوقاية من االأمرا�س املرتبطة 
توجيهات  بف�صل  االإم��ارات  دولة  مبكانة  م�صيداً  البدين.  الن�صاط  بقلة 
الرعاية  �صعيد  على  عالية  ج��ودة  اأف�صل  حتقيق   يف  الر�صيدة  القيادة 
ال�صحي  النظام  خ��دم��ات  يف  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  وتطبيق  ال�صحية 
بتخفي�س  الوقائي  اجلانب  تر�صيخ  على  والعمل  الطبي  الكادر  وكفاية 

معدل اأمرا�س ال�صرطان واالأمرا�س االأخرى كال�صكري والقلب. 
 من جهته قال د. اأرون مينون اإن م�صت�صفى االإمارات الدويل تقوم بواجبها 
بخلق الوعي يف املجتمع للوقاية اأو تاأخر ظهور االأمرا�س املتعلقة بنمط 
احلياة واإن مبادرة تنظيم �صباق الدراجات الهوائية يف مدينة العني هو 

لت�صجيع وتثقيف النا�س حول اأهمية العي�س بحياة �صحية �صليمة.
مينون  اأرون  والدكتور  ركا�س  بن  �صامل  ال�صيخ  ق��ام  ال�صباق  ختام  ويف   

بتتويج الفائزين وتوزيع امليداليات اإ�صافة اإىل تكرمي الرعاة.

•• اأبوظبي –الفجر:

املجتمعية  الفعالية  املا�صي،  االثنني  يوم  االإماراتية،  املحرتفني  رابطة  اأطلقت 
الثانية، للحملة الرتويجية لدوري اأدنوك للمحرتفني، من خالل امل�صاركة يف 
الن�صخة الثالثة، من ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2021، وتاأتي هذه امل�صاركة، التي 
تنظمها الرابطة، �صمن اأجندة فعالياتها املجتمعية والت�صويقية املتوا�صلة، على 

مدار املو�صم، للرتويج مل�صابقات املحرتفني واالأندية امل�صاركة فيها.
للماراثون،  امل�صاحبة  الريا�صية  القرية  يف  اأقيم  ال��ذي  الرابطة،  جناح  و�صهد 

اأمام املقر الرئي�صي الأدنوك يف العا�صمة اأبوظبي، اإقبااًل وا�صعاً من الزوار، حيث 
ا�صتمتعوا بفعاليات واأن�صطة ريا�صية وترفيهية متنوعة.

وت�صمنت فعاليات القرية الريا�صية، التي فتحت اأبوابها على مدار الفرتة من 
اإىل 26 نوفمرب، ومّثل "جناح رابطة املحرتفني" جزءاً منها، العديد من   22
االأن�صطة التي تنا�صب جميع اأفراد العائلة، وامل�صاحبة ملاراثون اأدنوك اأبوظبي، 

احلدث العاملي واملجتمعي، الذي اأقيم يوم اجلمعة على كورني�س اأبوظبي.
و�صمت القرية الريا�صية اأجنحة للرعاة والداعمني للحدث العاملي، واحت�صنت 
املناطق  على  ع���الوة  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  وال��ت��م��اري��ن  البدنية  للياقة  ح�ص�س  تنظيم 

الرتفيهية لالأطفال، مع تواجد فرق مو�صيقية وعرو�س فنية.
وتهدف الرابطة، من خالل فعالياتها املجتمعية، اإىل تعزيز التوا�صل مع خمتلف 
حل�صور  وحتفيزهم  بامل�صابقات،  وتعريفهم  معهم،  والتفاعل  العمرية،  الفئات 
ال���زوار من كافة اجلن�صيات واالأع��م��ار يف فعاليات  اإ���ص��راك  يتم  امل��ب��اري��ات، حيث 
الرابطة، والعمل على ن�صر الوعي الريا�صي، والتثقيف ال�صحي، واأهمية ممار�صة 
وحيوية.  ن�صاطاً  اأك��ر  جمتمع  وبناء  ال�صحة،  على  للحفاظ  عموما،  الريا�صة 
كربى،  وجمتمعية  ريا�صية  تظاهرة  اجلمعة،  االأول  اأم�����س  اأب��وظ��ب��ي  و�صهدت 
باإقامة الن�صخة الثالثة من ماراثون اأدنوك اأبوظبي، مب�صاركة 12 األف مت�صابق، 

العّدائني  من  نخبة  ومب�صاركة  ال�صنية،  واالأع��م��ار  املجتمع  �صرائح  خمتلف  من 
اأبوظبي الريا�صي، برعاية  املحرتفني على م�صتوى العامل، وقد نظمه جمل�س 

�صركة برتول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك"، حتت �صعار "ارك�س يف اأبوظبي".
ال�صباقات  بجانب  كيلومرت،  2ر42  مل�صافة  متنوعة  �صباقات  امل��اراث��ون  و�صم 
ت�صجيع  بهدف  كيلومرت،  و5ر2  وخم�صة  ع�صرة  مل�صافات  امل�صاحبة  املجتمعية 
اأولوية  وجعلها  بها،  واالهتمام  الريا�صة  ممار�صة  على  اأبوظبي  جمتمع  فئات 
ومنط حياة يومية، وتثقيف املجتمع وتوعيته باأهمية ودور الريا�صة، وانعكا�صها 

االإيجابي على ال�صحة واللياقة البدنية.

•• فيجويرا- الربتغال -وام:

لزوارق  العامل  لبطولة  �صدارته  ال�صريعة  ل��ل��زوارق  اأبوظبي  فريق  وا�صل 
الفورموال1، بعد اأن متكن �صون تورنتي قائد زورق اأبوظبي 1 من احللول 
االول  اأم�����س  م�صاء  اأق��ي��م  ال��ذي  للجولة  االأول  ال�صباق  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  يف 
النقطة  اإىل  النتيجة  بهذه  لي�صل  الربتغالية،  فيجويرا  اجلمعة يف مدينة 

رقم 30 يف الرتتيب العام.
حل يف املركز االأول ال�صويدي جونا�س اآندر�صون كي يرفع ر�صيده اإىل 20 
نقطة يف املركز الرابع يف الرتتيب العام، وجاء يف املركز الثالث يف ال�صباق 
21 نقطة ت�صعه يف  اإىل  وال��ذي رفع ر�صيده  الفرن�صي بيرت مورين  زورق 
املركز الثالث يف الرتتيب العام، يف حني حل ثاين القمزي على زورق اأبوظبي 
يف املركز الثاين بالرتتيب العام حاليا  ترتيبه  لي�صبح  ال�صاد�س  املركز  2 يف 
وبر�صيد 25 نقطة. كان ال�صباق الذي ا�صتمر الأربعني دورة قد �صهد تاأخريا 
يف االإنطالقة االأوىل بع�س ال�صيء بعد تعر�س بع�س البوابات الهوائية يف 
املناف�صة  ال�صباق ت�صدر جونا�س  امل�صار للتحرك من م�صارها ومع انطالقة 
ال��دورة االأوىل و حافظ �صون تورنتي على مركزه يف الو�صافة لك�صب  منذ 

النقاط يف حني كانت انطالقة ثاين القمزي من املركز الثامن ومتكن من 
التقدم للمركز ال�صاد�س، مع مرور دورات ال�صباق املختلفة، و�صهدت املناف�صة 
تعطل وخروج زورق ال�صارقة 11 بقيادة �صامي �صيليو منذ الدورات االأوىل 
لل�صباق. و ينطلق ال�صباق الثاين واخلتامي للجولة نف�صها غدا االأحد و�صط 
والفائز   2022 مو�صم  بطل  ه��وي��ة  �صيحدد  اأن���ه  و  خا�صة  م��ث��رية،  اأج���واء 
الظهر  بعد  والن�صف  الثالثة  ال�صاعة  مت��ام  يف  ال�صباق  ينطلق  و  باللقب. 
اأن الفارق بني  بتوقيت الربتغال ال�صابعة والن�صف بتوقيت االإم��ارات حيث 
التجارب احلرة  املناف�صة غدا مع  �صاعات، وتبداأ   4 ال�صتاء هو  الدولتني يف 
نقاط ومن  اأو  ر�صمية  اأزمنة  اأي  فيها  التي ال حتت�صب  و  الباكر  ال�صباح  يف 
ويقام  واملو�صم،  اجلولة  اأبطال  تتويج  يجري  ثم  الحقا،  ال�صباق  ينطلق  ثم 
تختتم  اأخ��رى  دورة  اأربعني  و  1770 مرتا  يبلغ طوله  م�صار  ال�صباق على 
كبري  ب�صكل  املو�صم  لقب  على  املناف�صة  انح�صرت  و  ال�صباق.  تفا�صيل  معها 
وزورق  اآن��در���ص��ون،  ال�صويدي  زورق  وب��ني  و2   1 اأب��وظ��ب��ي  زوارق  ب��ني  ج��دا 
اأجل  من  االأربعة  ال��زوارق  بني  ومثرية  جدا  قوية  لتكون  الفرن�صي  مورين 
الظفر باللقب وي�صعى فريق اأبوظبي اإىل اأن يكون هذا اللقب هو الرابع له 
على التوايل يف البطولة والثامن يف تاريخ م�صاركاته منذ ت�صعينيات القرن 

املا�صي. من جهته اأكد �صامل الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي اأن ال�صباق 
االأخري غدا �صي�صهد املزيد من الندية للظفر بلقب املو�صم وقال : "املناف�صة 
املت�صابقني، وغدا �صيكون �صعبا  البطولة بني  الزجاجة يف  اإىل عنق  و�صلت 
للغاية ويف ظل الظروف احلالية من ال�صعب التكهن بهوية الفائز اأو طرح 
قويا  حتديا  ن�صاهد  كي  مفتوح  واملجال  االأوائ���ل،  اأ�صماء  حول  �صيناريوهات 
حول  و  امل�صار".  ع��رب  امل�صاركني  ب��ني  عالية  ل�صرعات  للو�صول  ومناف�صة 
االأف�صلية يف الفوز باللقب بني القمزي وتورنتي قال الرميثي : "نعمل معا 
كفريق واحد ونريد اأن ن�صجل اللقب با�صم االإم��ارات يف النهاية، وما يهمنا 
بالدرجة االأوىل هو رفع علم الدولة يف اآخر لوحة للمناف�صة، كال الزورقني 
يعمالن وفق ا�صرتاتيجية ومنهج مت و�صعه م�صبقا، من اأجل الظفر باملراكز 
االأف�صل وتقدمي التمثيل الريا�صي املثايل مل�صاركة وح�صور فريق اأبوظبي". 
األقابا عديدة لالإمارات يف هذا  اأبوظبي ح�صد  "فريق   : الرميثي  اأ�صاف  و 
املو�صم خا�صة يف بطولة العامل لزوارق الفورموال2، وبطولة العامل لزوارق 
ونريد  املائية،  للدراجات  العامل  وبطولة  �صاعة،   12 حت��دي  الفورموال2 
ويف  الفورموال1،  ل���زوارق  العامل  بطولة  خ��الل  من  التفوق  ه��ذا  نكمل  اأن 

االأ�صابيع املقبلة من خالل بطولة العامل لزوارق االإك�س كات".

بح�شور �شامل بن ركا�ص  

»م�ست�سفى االإمارات الدويل«  ينظم �سباق الدراجات الهوائية مب�ساركة 180 مت�سابقًا

رابطة املحرتفني ت�سارك يف فعاليات »ماراثون اأدنوك اأبوظبي 2021«

اأبوظبي لزوارق الفورموال 1 يحتفظ ب�سدارة الرتتيب العام بالربتغال .. وحلم التتويج يقرتب
اللندين  فريقه  اإن  اأرتيتا،  ميكيل  االإ�صباين  االإجنليزي،  اآر�صنال  م��درب  ق��ال 
القيا�صية  االنتقال  �صفقة  �صاحب  بيبي  نيكوال�س  مهاجمه  بيع  يف  يفكر  ال 
ال�صتوية املقبلة يف يناير )كانون  النادي خالل فرتة االنتقاالت  على م�صتوى 

الثاين(، رغم اأنه لي�س يف اأف�صل اأحواله.
وكان بيبي ان�صم اإىل اآر�صنال قادماً من ليل الفرن�صي يف 2019، مقابل مبلغ 
قدرته و�صائل اإعالم بنحو 72 مليون جنيه اإ�صرتليني )96.05 مليون دوالر(، 
يف  هدفاً   16 بر�صيد  املا�صي  املو�صم  يف  النادي  ه��دايف  قائمة  �صدارة  وتقا�صم 
جميع املناف�صات. لكن م�صتواه تراجع يف املو�صم احلايل واأحرز هدفاً وحيداً يف 
ت�صع مباريات لعبها يف جميع املناف�صات. ورداً على �صوؤال حول اأداء بيبي باملقارنة 
مع مبلغ التعاقد معه قال اأرتيتا اأم�س اجلمعة: "�صرنى خالل املوا�صم القليلة 
املقبلة مدى قدرته على حتقيق ما توقعناه منه، لكن هذه اإجابة �صعبة لي�س 
فقط بالن�صبة له بل بالن�صبة الأي العب". واأ�صاف اأرتيتا: "الربط بني االأداء 

والقيمة املادية اأمر يف غاية اخل�صو�صية" الأنه يتعلق بعدة جوانب خمتلفة.
وتراجعت م�صاركة بيبي ب�صبب تاألق اإميل �صميث رو وبوكايو �صكاكا هذا املو�صم 
وحتدثت تقارير اإعالمية عن قرب انتقاله يف يناير )كانون الثاين(، لكن اأرتيتا 

اأكد اأن ناديه ال يفكر يف بيع الالعب يف الوقت احلايل.

اأرتيتا: اآر�سنال ال يفكر يف بيع بيبي االآن
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بداأت �صربيا بقيادة امل�صنف اأول عاملياً نوفاك ديوكوفيت�س 
كرة  يف  للمنتخبات  ديفي�س  ك��اأ���س  نهائيات  يف  م�����ص��واره��ا 
الفردي  مبباراتي  الفوز  خ��الل  من  وذل��ك  بقوة،  امل�صرب 
التي  ال�صاد�صة  املجموعة  مناف�صات  �صمن  النم�صا  على 

ت�صت�صيفها االأخرية يف اإن�صربوك.
دو�صان  ع��ان��ى  حيث   2010 الأب��ط��ال  �صعبة  ب��داي��ة  وب��ع��د 
اليوفيت�س للفوز على جريالد ميلت�صر امل�صنف 287 عاملياً 
بثالث جمموعات 7-6 )7-5( و3-6 و7-5 يف �صاعتني 
ديني�س  يعِط  ومل  بقوة  ديوكوفيت�س  �صرب  دقيقة،  و42 
6-3 و2-6  بالفوز عليه  اأنفا�صه  نوفاك فر�صة اللتقاط 
يف 58 دقيقة، مانحاً بالده التقدم -2�صفر وبالتايل ح�صم 

املواجهة مع اأ�صحاب ال�صيافة.
ورغم اأن مباراة الزوجي بني فيليب كرايينوفيت�س ونيكوال 
ت�صاتيت�س من الناحية ال�صربية واأوليفر مارات�س وفيليب 
اأو�صفالد من اجلهة املقابلة، كانت هام�صية اإال اأن ال�صرب 
حافظوا على �صجلهم نظيفاً وح�صموها بثالث جمموعات 
املنتخب  املجموعة  وت�صم  و3-6.  و6-4   )4-7(  6-7
االأمل����اين امل��ح��روم م��ن خ��دم��ات جن��م��ه األ��ك�����ص��ن��در زفرييف 
بي"  ت��ي  "اأيه  بطولة  بلقب  م��وؤخ��راً  وامل��ت��وج  عاملياً  الثالث 
جمموعات  �صت  اىل  ال�18  املنتخبات  ووزع��ت  اخلتامية. 
الرو�صي  املنتخب  و�صيكون  من ثالثة منتخبات كل منها. 
من اأبرز املر�صحني للفوز باللقب للمرة الثالثة بعد 2002 
البطولة  و�صيف  مدفيديف  دانييل  وج��ود  مع  و2006، 
اخلتامية وحامل لقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة، 
 )18( كارات�صيف  اأ���ص��الن  )اخل��ام�����س(،  روبليف  واأن���دري 

وتلعب   .)29( خ��ات�����ص��ان��وف  وك������ارن 
رو�صيا التي ت�صارك حتت 

ا�صم االحت��اد الرو�صي 

لكرة امل�صرب من دون اأن حتمل علم البالد ب�صبب احلظر 
املمنهج،  التن�صط  ف�صيحة  خلفية  على  عليها  امل��ف��رو���س 
عنها  الغائب  اإ�صبانيا،  جانب  اىل  االأوىل  املجموعة  �صمن 
بداأت  وبعدما  واالإك�����وادور.  ن���ادال،  راف��اي��ل  املطلق  جنمها 
عن  ال��دف��اع  وحملة  االأوىل  املجموعة  مناف�صات  اإ�صبانيا 
 2020 ن�صخة  )األغيت   2019 اأحرزته عام  الذي  اللقب 
ب�صبب كورونا( بالفوز اجلمعة على االإك��وادور -2�صفر يف 
بو�صتا  كارينيو  وبابلو  لوبي�س  فيلي�صيانو  بف�صل  مدريد 
 3-6 ك��ريوز  روب��رت��و  على  ال��ف��ردي  مباراتي  يف  الفائزين 
 )5-7( و6-7  و3-6   7-5 غومي�س  واإمي��ي��ل��ي��و  و3-6 
االإكوادور.  مبواجهة  ال�صبت  م�صوارها  رو�صيا  تبداأ  توالياً، 
وافتتحت البطولة بن�صختها املعدلة الثانية اخلمي�س بفوز 
مناف�صات  �صمن  -3�صفر  م��دري��د  يف  ك��ن��دا  على  ال�صويد 
وفرن�صا  اأي�صاً،  كازاخ�صتان  ت�صم  التي  الثانية  املجموعة 
الثالثة  املجموعة  �صمن  اإن�صربوك  يف   1-2 ت�صيكيا  على 
اأ�صرتاليا -3�صفر يف  التي ت�صم بريطانيا، وكرواتيا على 
ورغم  املجر.  ت�صم  التي  الرابعة  املجموعة  �صمن  تورينو 
االإ�صابة،  ب�صبب  ع��امل��ي��اً  ال�����ص��اب��ع  برييتيني  م��ات��ي��و  غ��ي��اب 
املتحدة  الواليات  مع  مواجهتها  اجلمعة  اإيطاليا  ح�صمت 
يف تورينو �صمن مناف�صات املجموعة اخلام�صة، وذلك بعد 
على  �صونيغو  لورنت�صو  وتغلب  ال��ف��ردي.  مبباراتي  فوزها 
على  �صيرن  ويانيك   ،)4-7( و6-7   3-6 اأوبليكا  راي��ل��ي 
االأمريكيون  يحقق  اأن  قبل  و-6�صفر،   2-6 اإي�صرن  جون 
فوزاً �صرفياً بح�صمهم مباراة الزوجي بعد فوز راجيف رام 
وجاك �صوك على فابيو فونييني ولورنت�صو موزيتي 5-7 
)7-6( و6-2. وت�صم املجموعة املنتخب الكولومبي الذي 
يبداأ م�صواره ال�صبت �صد اإيطاليا. وُتقام النهائيات من 25 
ت�صرين الثاين-نوفمرب حّتى 5 كانون االأول-دي�صمرب، على 
اأن تتوزع املباريات بني ثالث مدن هي العا�صمة اال�صبانية 
اأب��واب مو�صدة بعد فر�س هذا  واإن�صربوك )خلف  مدريد 

اال�صبوع اإغالق �صامل ب�صبب اجلائحة(، وتورينو.
ويتاأهل اإىل ربع النهائي اأ�صحاب املركز االأول يف املجموعات 

ال�صت اىل جانب اأف�صل منتخبني يف املركز الثاين.
وتورينو  م��دري��د  على  النهائي  رب��ع  م��ب��اري��ات  وت���وزغ 
النهائي  ن�صف  م��ب��اري��ات  ت��ق��ام  فيما  واإن�������ص���ربوك، 
العا�صمة  يف  وال����ن����ه����ائ����ي 

االإ�صبانية.

•• دبي-الفجر:

العا�صمة  اإىل  االأول   اأم�����س  و���ص��ل��ت 
منتخبنا  ب��ع��ث��ة  ال���دوح���ة  ال��ق��ط��ري��ة 
وذلك   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأول  ال��وط��ن��ي 
العرب  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
FIFA 2021 التي تقام يف الفرتة 
دي�صمرب   18 اإىل  ن��وف��م��رب   30 م��ن 
مب�����ص��ارك��ة 16 م��ن��ت��خ��ب��اً ع���رب���ي���اً مت 
ويلعب  جم��م��وع��ات،   4 على  توزيعها 
الثانية  امل��ج��م��وع��ة  ���ص��م��ن  االأب��ي�����س 
�صوريا  تون�س،  منتخبات  ج��ان��ب  اإىل 
فور  امل��ن��ت��خ��ب  واأدى   . وم��وري��ت��ان��ي��ا 
االأول  م��ران��ه  ال���دوح���ة  اإىل  و���ص��ول��ه 
مب�����ص��ارك��ة ج��م��ي��ع ال��الع��ب��ني، وحتت 
اإ�صراف اجلهاز الفني بقيادة الهولندي 
فان مارفيك وطاقمه امل�صاعد، بعد اأن 
ق�صرياً  اأق��ام جتمعاً  قد  املنتخب  كان 
ملدة يومني بدبي، و�صيوا�صل االأبي�س 
حت�����ص��ريات��ه اجل����ادة خ���الل اليومني 
مرحلة  مل��ب��اري��ات  ا���ص��ت��ع��داداً  املقبلني 

املجموعات. 
وي��ب��داأ االأب��ي�����س م�����ص��واره يف مرحلة 
املجموعات مبواجهة نظريه ال�صوري 
يوم 30 نوفمرب يف �صتاد راأ�س بوعبود، 
منتخب  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  ويلتقي 
موريتانيا يوم 3 دي�صمرب املقبل على 
الثالثة  م��ب��ارات��ه  ويلعب  امللعب،  ذات 
دي�صمرب   6 ي��وم  تون�س  اأم��ام منتخب 

باإ�صتاد الثمامة.
وي��ن��اف�����س م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل��ح�����ص��ول على 
واح�������دة م����ن ب��ط��اق��ت��ي ال���ت���اأه���ل عن 
، حيث يحدد نظام  الثانية  املجموعة 
املركزين  ���ص��اح��ب��ي  ت���اأه���ل  ال��ب��ط��ول��ة 
اإىل  جمموعة  كل  من  والثاين  االأول 
مرحلة ربع النهائي التي تلعب بنظام 
10 و11 من  امل��ه��زوم، يومي  خ��روج 
ن�صف  مباراتا  وتقام  املقبل،  دمي�صرب 
ال�صهر،  نف�س  م��ن   15 ي��وم  النهائي 
فيما ي�صدل ال�صتار على البطولة يوم 
مباراتي  باإقامة  املقبل  دي�صمرب   18

والرابع   ال��ث��ال��ث  امل���رك���زي���ن  حت���دي���د 
ث���م م���ب���اراة ال��ت��ت��وي��ج. وك����ان اجلهاز 
العباً   23 اختار  قد  لالأبي�س  الفني 
ال��ب��ط��ول��ة هم:  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ه����ذه 
حممد  عي�صى،  خ��ال��د  خ�صيف،  علي 
حممد  االأح��ب��اب��ي،  ب��ن��در  ال�صام�صي، 
ب��رغ�����س، ع��ب��دال��ع��زي��ز ه��ي��ك��ل، �صاهني 
وليد  العطا�س،  حممد  عبدالرحمن، 
عبا�س، مهند �صامل، حممود خمي�س، 
م��اج��د را���ص��د، ع��ل��ي ���ص��امل��ني، عبداهلل 
اإ�صماعيل  ح��م��د،  ع��ب��داهلل  رم�����ص��ان، 
م���ط���ر، ط���ح���ن���ون ال����زع����اب����ي، حممد 
جمعة، خليل احلمادي، كايو كانيدو، 
علي �صالح، علي مبخوت و�صبي�صتيان 

تيغايل .

اللجنة املنظمة للبطولة ترحب 
باأع�شاء منتخبنا الوطني

عقدت بعثة املنتخب اليوم اجتماعاً مع 
م�صوؤويل االحتاد الدويل لكرة القدم 
ا�صتهلته  للبطولة،  املنظمة  واللجنة 
اللجنة املنظمة بالرتحيب مبنتخبنا 
مثمنًة م�صاركته يف البطولة، متمنيًة 
يف  امل�صاركة  املنتخبات  لكل  التوفيق 

هذا العر�س العربي الكبري.
كافة  مناق�صة  االج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
اجلوانب الفنية والتنظيمية اخلا�صة 
ب��ال��ب��ط��ول��ة، وت���ط���رق االج��ت��م��اع اإىل 
للبطولة،  ال��ت��ف�����ص��ي��ل��ي��ة  ال���الئ���ح���ة 
من  ال�����ص��ادرة  التعليمات  اإىل  اإ�صافة 
االحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة ال���ق���دم، وما 
 ،19 ب����ربوت����وك����ول ك���وف���ي���د  ي��ت��ع��ل��ق 
كافة  على  املنظمة  اللجنة  ردت  كما 
اال���ص��ت��ف�����ص��ارات ال��ت��ي مت ط��رح��ه��ا يف 

االجتماع.

وجل�شة  حتكيمية  حمــا�ــشــرة 
ت�شوير ر�شمية لنجوم الأبي�ص

حر�صت اللجنة املنظمة للبطولة على 
للمنتخبات  حتكيمية  ور����س  تنظيم 
امل�����ص��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث ح�صر 

تقنية  ع��ن  حما�صرة  املنتخب  العبو 
اإىل  بها،  اخلا�صة  واحل��االت  الفيديو 
اأجريت  التي  التعديالت  اآخ��ر  جانب 

على قانون كرة القدم. 
�����ص����ارك العبو  اأخ��������رى،  وم�����ن ج���ه���ة 
االأبي�س يف جل�صة الت�صوير الر�صمية، 
التي تقوم بتنفيذها اللجنة املنظمة، 
الالعبني  توفري �صور  بغر�س  وذلك 
ب�������ص���ك���ل م����وح����د ال����ص���ت���خ���دام���ه���ا يف 
ال�������ص���ا����ص���ات وامل���ن�������ص���ات االإع���الم���ي���ة 
اأث�����ن�����اء �صري  ب���ال���ب���ط���ول���ة  اخل���ا����ص���ة 

املباريات.

عــلــي �ــشــاملــني: حــريــ�ــشــون على 
تقدمي كل ما منلك

وعد علي �صاملني العب و�صط منتخبنا 
الوطني االأول، بتقدمي كل ما ميلك 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  يف  امل��ن��ت��خ��ب  خل���دم���ة 
العرب، موؤكداً اأنه وزمالءه حري�صون 
على بذل اأق�صى جهد من اأجل �صمعة 
املحفل  ه����ذا  يف  االإم����ارات����ي����ة  ال���ك���رة 
يف  يوفقوا  اأن  اآم���اًل  الكبري،  العربي 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج مت��ك��ن امل��ن��ت��خ��ب من 

موا�صلة م�صواره يف البطولة.
وقال: "�صنقاتل بقوة يف كل املباريات 
اإ�صعاد اجلماهري االإماراتية  من اأجل 
االأح���وال  ك��ل  يف  ت�صاندنا  ظلت  ال��ت��ي 
وب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج التي 

يحققها املنتخب". ولفت علي �صاملني 
كاأ�س  يف  امل��ن��ت��خ��ب  م�����ص��ارك��ة  اأن  اإىل 
يف  للمناف�صة  ج��ي��دة  ف��ر���ص��ة  ال��ع��رب، 
عالية،  فنية  قيمة  ذات  دولية  بطولة 
خا�صة واأنها تقام حتت مظلة االحتاد 
القدم، وت�صهد م�صاركة  الدويل لكرة 
وحتظى  ومتمر�صة،  قوية  منتخبات 
باهتمام جماهريي غري م�صبوق على 

امتداد الوطن العربي الكبري.
للبطولة  االأبي�س  حت�صريات  وح��ول 
اأو����ص���ح ع��ل��ي ���ص��امل��ني، اأن امل��ن��ت��خ��ب يف 
اأف�������ص���ل ح�����االت اجل���اه���زي���ة، يف ظل 
الت�صفيات  يف  امل�����ص��ت��م��رة  م�����ص��ارك��ات��ه 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  االآ�صيوية 
ال���ع���امل، م��ب��ي��ن��اً اأن ك��ل ال��الع��ب��ني يف 
امل�صاركة  و�صع بدين جيد من خالل 
اأن  ال�����دوري، م�صيفاً  يف  ف��رق��ه��م  م��ع 
اجلميع على اأهبة اال�صتعداد خلو�س 

مباريات البطولة.

ت�شم  البطولة  الأحبابي:  بندر 
نخبة املنتخبات العربية

اعترب بندر االأحبابي العب منتخبنا 
االأبي�س  م�����ص��ارك��ة  االأول،  ال��وط��ن��ي 
جيدة  فر�صة  ال��ع��رب��ي��ة،  البطولة  يف 
ل���الح���ت���ك���اك واك���ت�������ص���اب م���زي���د من 
اخل������ربات ال���دول���ي���ة، يف ظ���ل وج���ود 
نخبة املنتخبات العربية التي ت�صارك 

الفائدة  اأن  اإىل  م�صرياً  البطولة،  يف 
���ص��ت��ع��ود ع��ل��ى منتخبنا  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة 
ال����وط����ن����ي  ���ص��ت��ك��ون ك����ب����رية.  وق����ال 
امل�صاركة  املنتخبات  جميع  اإن  ب��ن��در 
وت�صعى  طموح  ولديها  الدافع  متلك 
البطولة  ه����ذه  يف  ب��ق��وة  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة 
يدخل  منتخبنا  اأن  م���وؤك���داً   ، امل��ه��م��ة 
فيها  ل��ل��ت��ق��دم  وه���و يطمح  ال��ب��ط��ول��ة 
متمنياً  مرحلة،  اأبعد  اإىل  والو�صول 
ال��الع��ب��ني يف  ال��ت��وف��ي��ق  ي��ح��ال��ف  اأن 

تقدمي م�صتوى يلبي التطلعات.
االأجواء  عن  االأحبابي  بندر  وحت��دث 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  امل��ن��ت��خ��ب،  اأروق�����ة  يف 
واإ�صرار  حما�س  كلهم  املنتخب  جنوم 
واأنهم  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ب��اري��ات  خل��و���س 
ي�����ص��ع��رون ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 
الفريق  ب�����روح  وي��ع��م��ل��ون  ع��ات��ق��ه��م، 
ت�صعد  نتائج  لتحقيق  �صعياً  ال��واح��د 
اأن  بندر  ومتنى  الريا�صية.   القاعدة 
ال��ب��ط��ول��ة فر�صة  امل�����ص��ارك��ة يف  ت��ك��ون 
لتحقيق النجاح، م�صيفاً اأن الالعبني 
البطولة،  ه�����ذه  اأه���م���ي���ة  ي�����درك�����ون 
وم�����ص��ت��ع��دون ل��ب��ذل ك���ل م���ا ميلكون 
لتحقيق نتائج مر�صية. وطماأن بندر 
االأبي�س  ا���ص��ت��ع��دادات  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
للبطولة قائاًل: "حت�صريات املنتخب 
الفني  واجل��ه��از  ف��رتة،  منذ  م�صتمرة 
ب��رن��اجم��ه م��ن خالل  ي��وا���ص��ل تنفيذ 
فرتات  خالل  والتجمعات  املع�صكرات 
الذي  التجمع  اآخرها  وك��ان  التوقف، 
الدوحة".  اإىل  املنتخب  و�صول  �صبق 
مع  امل���وج���ودة  "العنا�صر  واأ�����ص����اف: 
مباريات  يف  ت�����ص��ارك  ك��ل��ه��ا  امل��ن��ت��خ��ب 
ال�������دوري م���ع االأن����دي����ة وه�����ذا يرفع 
ويجعلهم  الالعبني،  جاهزية  معدل 
يتوافر  ك��م��ا  ب����دين مم��ي��ز،  و���ص��ع  يف 
من  الالعبني  بني  االن�صجام  عن�صر 
املنتخب  ق��ائ��م��ة  وج���وده���م يف  خ���الل 
كل  ينعك�س  اأن  اأمتنى  طويلة،  لفرتة 
هذا ب�صورة اإيجابية على اأداء املنتخب 

يف بطولة كاأ�س العرب".

•• اأبوظبي -وام:

حت��ت رع��اي��ة وب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة من 
اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور  �صمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
قرية  د�صنت  الرئا�صة،  �صوؤون  وزي��ر 
بالوثبة،  للقدرة  العاملية  االإم����ارات 
 -  2021" م��و���ص��م  االأول  اأم�������س 
اليوم  "كاأ�س  ب�����ص��ب��اق   "  2022
120 كلم  الوطني للقدرة" مل�صافة 
وذل��ك مب�صاركة  اأرب��ع مراحل،  على 
اأب���رز ال��ف��ر���ص��ان وال��ف��ار���ص��ات الذين 
واأندية  اإ�صطبالت  خمتلف  ميثلون 

الفرو�صية بالدولة.
ال�صيخ  ���ص��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذا 
تزينت  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
للقدرة  ال��ع��امل��ي��ة  االإم��������ارات  ق���ري���ة 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  ب�����ص��ع��ار  ب��ال��وث��ب��ة، 
تر�صيخاً  وذل�������ك  دب�������ي،   2020
الذي  املتمّيز  العاملي  احل��دث  ملكانة 
مع  ت���زام���ن���اً  االإم�������ارات  ت�صت�صيفه 

احتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة.
اليوم  "كاأ�س  بتنظيم  القرية  وتقوم 
احت���اد  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  الوطني"، 

ر�صد  ومت  وال�������ص���ب���اق،  ال��ف��رو���ص��ي��ة 
للفائزين  م��غ��ري��ة  م��ال��ي��ة  ج���وائ���ز 
كاأ�س  ���ص��ب��اق  وي��ع��ت��رب  وامل���ت���وج���ني، 
البطوالت  اأه��م  من  الوطني،  اليوم 
باهتمام  وي��ح��ظ��ى  ال���روزن���ام���ة،  يف 
الفر�صان واملدربني الذين يتطلعون 
لو�صع ب�صماتهم يف �صجل البطولة، 
ن�صخة  تنظيم  ت��اأّج��ل  اأن  بعد  وذل��ك 
تاأخري انطالق  ب�صبب  املا�صي  العام 

املو�صم.
مدير  ال����ع����ام����ري  م�����ص��ل��م  وث����ّم����ن 
ع����ام ال���ق���ري���ة، رع���اي���ة ودع�����م �صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
تنظمها  ال��ت��ي  وال�����ص��ب��اق��ات  للقرية 
بجميع  م���رح���ب���اً  وت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا، 
اليوم  ك���اأ����س  ���ص��ب��اق  يف  امل�����ص��ارك��ني 
الوطني والذي يتزامن مع احتفاالت 

اليوبيل الذهبي لالإمارات.
القرية  ج��اه��زي��ة  ال���ع���ام���ري  واأك�����د 
باأق�صى  وعملها  ال�صباق  ال�صت�صافة 
جهد من اأجل توفري اأجواء تناف�صية 
اأف�صل  ليقدموا  للم�صاركني  مميزة 

ما لديهم من م�صتويات فنية.
اإج���راءات  اأم�����س االول  ومت��ت م�صاء 

الفح�س  وع��م��ل��ي��ات  ال��ف��ر���ص��ان  وزن 
ال����ب����ي����ط����ري ل����ل����خ����ي����ول الع����ت����م����اد 
م�����ص��ارك��ت��ه��ا، واأج���ري���ت ع��ق��ب ذلك، 
وذلك  ل��ل��خ��ي��ول،  خفيفة  ت��دري��ب��ات 
اأر�صية  ع��ل��ى  وال��ت��اأق��ل��م  للتن�صيط 
امل�صار، والتاأكد من متام اجلاهزية.

وو����ص���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع����ددا 
م��ن ال�����ص��واب��ط ال��ت��ي ي��ت��وج��ب على 
ال��ف��ر���ص��ان وامل���درب���ني االل���ت���زام بها، 
البوابة  ومنها عدم االزدح��ام داخ��ل 
بالدخول  وال�������ص���م���اح  ال��ب��ي��ط��ري��ة، 
العقوبة  وف��ر���س  فقط،  ل�صخ�صني 

اخليل،  تاأخري  يحاول  من  كل  على 
وع������دم ال�������ص���م���اح ل��ل��ط��اق��م امل���راف���ق 
ال����ب����واب����ة  م����دخ����ل  ب����ال����ت����واج����د يف 

البيطرية.
واأك�������د حم���م���د احل�������ص���رم���ي مدير 
الفعاليات اأنه مت توفري كل عنا�صر 

اأجل  من  والفني  اللوج�صتي  الدعم 
اأف�����ص��ل �صورة،  ال�����ص��ب��اق يف  اإخ�����راج 
م�صرياً اإىل اأن ال�صباق يحظى دائماً 

مب�صاركة نخبة الفر�صان والفار�صات 
بلقب  التتويج  اإىل  ي�صعون  ال��ذي��ن 
علينا  ع��زي��زة  منا�صبة  ا���ص��م  يحمل 

جميعا.
حتمل  الوثبة  ا�صطبالت  اأن  ي��ذك��ر 
الرقم القيا�صي يف معدالت الفوز يف 
والتي  /5 جن��وم/،  بر�صيد  ال�صباق 
ج����اءت ع���رب ال���ف���ار����س ع��ل��ي خلفان 
"كيوبيد" يف  اجلهوري على �صهوة 
عام 2007، وجاء الفوز ثاين عرب 
على  احلمادي  يو�صف  علي  الفار�س 

�صهوة "من�صورة" يف 2013.
وج���اء ال��ف��وز ال��ث��ال��ث وال���راب���ع عرب 
على  اجل��ه��وري  خلفان  علي  خليفة 
�صهوة "8 مينيت" يف عام 2015، 
عام  يف  جيت"  "ترا  ���ص��ه��وة  وع��ل��ى 
2016، فيما حقق الفوز اخلام�س 
�صوبيتا  ياميال  ديانا  الفار�صة  عرب 
يف  �صوفجني"  "تهاما  �صهوة  على 

عام 2017.
"اف3"  اإ�صطبالت  فر�صان  وي�صعى 
"�صوبر  ال����راب����ع  ال����ف����وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال����ي����وم  ك�����اأ������س  ب���ل���ق���ب  هاتريك" 
فر�صانها  ي��ح��م��ل  ح��ي��ث  ال���وط���ن���ي، 

لقب الن�صختني املا�صيتني، فقد توج 
اأحمد جابر احلربي  �صعيد  الفار�س 
بلقب  "الي�صا"  الفر�س  �صهوة  على 
الفار�س  2019، وجنح  ن�صخة عام 
احلربي يف حتقيق اللقب بعد قطع 
بزمن  لل�صباق  االإج��م��ال��ي��ة  امل�صافة 
�صاعة،   4:11:18 ق��دره  اإج��م��ايل 
كلم   28.65 بلغ  �صرعة  ومب��ع��دل 

يف ال�صاعة.
2018 فقد نالها  اأما ن�صخة العام 
ال��ف��ار���س ع��ب��داهلل غ��امن امل���ري على 
و�صجل  "�صلجر"،  اجل�����واد  ���ص��ه��وة 
 4:14:59 ق����دره  اإج���م���ايل  زم���ن 
�صاعة، ومبعدل �صرعة بلغ 28.23 
الفوز  �صجل  فيما  ال�صاعة،  يف  كلم 
على  امل�����ري  غ����امن  ع���ب���داهلل  االأول 

�صهوة "قوران العلم" يف 2014.
 3 ال�صلم  �صيح  ا�صطبالت  و�صجلت 
انت�صارات عرب الفر�صان علي حممد 
"�صودان" يف  ���ص��ه��وة  ع��ل��ى  امل��ه��ريي 
2008، وفاطمة جا�صم املري على 
 ،2011 يف  ميكر"  "توبل  ���ص��ه��وة 
وعلي ريا�س الكعبي عرب "تاكا" يف 

عام 2012.

�شباق يف حب الوطن يحتفي بعيد الإمارات الـ50

برعاية من�سور بن زايد .. انطالق »كاأ�س اليوم الوطني للقدرة«
 العامري : قرية الإمارات العاملية وّفرت اأجواء تناف�شية للم�شاركني 

ديوكوفيت�س و�سربيا يبداأان بقوة يف كاأ�س ديفي�س  االأبي�س يوؤدي تدريبه االأول بالدوحة ا�ستعدادًا لبطولة كاأ�س العرب

اأعرب جنم منتخب �صاحل العاج ال�صابق، ديديه دروغبا، عن رغبته يف 
عودة حممد �صالح مرة اأخرى اإىل ت�صل�صي ومغادرة ليفربول.

وقال دروغبا اإنه يتمنى روؤية �صالح يف �صفوف ت�صل�صي، وا�صفا تلك 
الرغبة باأنها "اأنانية".

واأبدى دروغبا اإعجابه بالدويل امل�صري قائال: "براأّي �صيظل �صالح 
اأف�صل الالعبني �صواء ا�صتمر مع ليفربول اأو ترك الفريق"، ح�صبما 

نقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية.

الذي  الفريق  عن  النظر  بغ�س  رائعا  اأداء  �صالح  "�صيقدم  واأ�صاف: 
�صيلعب ل�صاحله الأنه يفعل ما ينبغي عمله يف امللعب".

وما  االأه���داف،  و�صناعة  املرمى  يف  الت�صجيل  �صالح  "يجيد  وتابع: 
ينق�صه هو ثقة املدرب به ب�صكل اأكرب".

عام  يف  االإجنليزي  ليفربول  مع  �صالح  عقد  ينتهي  اأن  املقرر  وم��ن 
الالعب  عقد  لتجديد  "الردز"  ل��دى  نية  وج��ود  ورغ��م   ،2023
امل�صري، اإال اأن هناك خالفات بني الطرفني ب�صاأن االأجر االأ�صبوعي.

حث مدرب ليفربول االإجنليزي، يورغن كلوب، مهاجمه �صاديو ماين على 
يف  عليهم  وال���رد  ا�صتفزازه  املناف�صون  ي��ح��اول  عندما  اأع�صابه  يف  التحكم 

امللعب.
ودخل كلوب يف م�صادة مع مدرب اآر�صنال ميكل اأرتيتا، خالل فوز ليفربول 
4-0 االأ�صبوع املا�صي، بعد حماوالت من بدالء اآر�صنال لدفع احلكم التخاذ 

اإجراء �صد ماين، ب�صبب تدخل قوي يف الهواء �صد تاكيهريو توميا�صو.
ا�صتفزاز ماين،  ما يحاولون  املناف�س كثرياً  اإن العبي  االأمل��اين  امل��درب  وقال 
الذي �صجل ت�صعة اأهداف يف 17 مباراة مع ليفربول يف كافة امل�صابقات هذا 

املو�صم.
وقال كلوب لو�صائل اإعالم بريطانية: "هذا االأمر يحدث منذ فرتة طويلة، 
حتى عندما ال يكون وا�صحاً ملن خارج امللعب، ميكنك اأن ترى اأنه يف املباريات 

يذهبون له ال�صتفزازه".
حقاً  عدوانياً  �صاديو  جعل  هو  االأول  خمتلفان،  �صيئان  يوجد  "لكن  وتابع: 
العامل لالأندية عام  كاأ�س  اأم��ام فالمنغو يف نهائي  ذل��ك  امل��ب��اراة، وراأي��ن��ا  يف 

."2019
واأ�صاف: "اأراد رافينيا الذهاب له عندما ت�صبب لهم يف بع�س امل�صاكل عندما 
واجهنا بايرن ميونيخ يف دوري اأبطال اأوروبا 2019، كان ذلك وا�صحاً من 

الثانية االأوىل".
وقال كلوب اإنه حتدث مع ماين عن كيفية التعامل مع مثل هذه املواقف.

االإطالق،  ب�صهولة على  ينفعل فيه  يعد  االآن يف عمر مل  "�صاديو  واأ���ص��اف: 
لكننا جميعاً قد تفلت اأع�صابنا يف بع�س االأحيان لكن نتحكم يف ذلك ب�صكل 

اأف�صل واأحياناً اأقل".

دروغبا ي�سيد ب�سالح ويتمنى 
انتقاله اإىل هذا النادي

كلوب: ماين اأكرث الالعبني تعر�سًا لال�ستفزاز!



األحد   28  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13403  
Sunday     28   November   2021   -  Issue No   13403

19191919

جمتمع االمارات

تع جمهور اإك�سبو 2020 دبي اإيطاليا متمُ
 بفنون االأوبرا واملو�سيقى املتميزة

اأم��ت��ع��ت اإي��ط��ال��ي��ا يف ي��وم��ه��ا ال��وط��ن��ي ج��م��ه��ور اإك�����ص��ب��و 2020 دب���ي بحفل 
مو�صيقي راق، ُعزفت خالله مقطوعات متميزة من فنون املو�صيقى واالأوبرا 
ميلينيوم،  دبي  م�صرح  على  املا�صي   االأربعاء  يوم  احلفل  اأُقيم  االإيطالية. 
مغّني  م��ن  ع��دد  وم�صاركة  رينزيتي،  دون��ات��و  االإي��ط��ايل  املاي�صرتو  بقيادة 
�صاحرة، وذلك  اإيطالية  اأج��واء  املميزين يف  االإيطاليني  والعازفني  االأوب��را 

بالتزامن مع احتفال اإيطاليا بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 دبي.

بجامعة  اجل���ام���ع���ي���ة  احل����ي����اة  ق�����ص��م  ن���ظ���م    
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، ب��ال��ت��ع��اون مع 
ا مو�صيقًيا  النادي االإ�صباين- االإماراتي ، عر�صً
للتعريف بالفن والثقافة االإ�صبانية ، وذلك يف 
التوا�صل احل�صاري والثقايف بني  اإطار تعزيز 

ال�صعوب.
وق��دم��ت ف��رق��ة ال��ف��الم��ن��ك��و االإ���ص��ب��ان��ي��ة، على 
م�صرح جامعة االإمارات ، رق�صاتها الفنية التي 
اأبهرت احل�صور ،وهي فنون ذات جذور عميقة 

يف التاريخ العربي واالإ�صالمي،  
وي�صهم النادي يف تنظيم العديد من الفعاليات 
الهادفة   واملو�صيقية  الثقافية  االأن�صطة  مثل 
االإ�صبانية من خالل  باملو�صيقى  التعريف  اإىل 
وفقرات  املو�صيقية  املقطوعات  بع�س  تقدمي 
من الرق�س االأ�صباين الذي بات عالمة مميزة 
يف ال�صاحة الفنية ملا يتمتع به من اأداء وتناغم 
م��ن اجلامعة  ي�����ص��ارك فيها ط���الب  وان�����ص��ج��ام 

تدربوا على معزوفات مو�صيقية اإ�صبانية وتقدم الفرق االإ�صبانية عرو�صاً 
فلكلورية.

االإ���ص��ب��اين يف  ال��ن��ادي  ال�صمدي، م�صرف  ال��واح��د  الدكتور عبد  واأ���ص��ار   
2019،ي�صم  العام  يف  تاأ�ص�س  ال��ذي  النادي  اأن  اإىل   ، االإم���ارات  جامعة 
،يقوم  600 ع�صواً من طالب اجلامعة ومن خارج اجلامعة  اأكر من 
ال�صوء  ت�صليط  بهدف  العام،  م��دار  على  وفنية  ثقافية  فعاليات  بتنظم 
قيم  وتعزيز  لل�صعوب  احل�صاري  امل��وروث  على  والتعرف  الثقافات  على 
التوا�صل احل�صاري ،ال�صيما واأن دولة االإمارات تعترب يف مقدمة الدول 
التي تبنت نهج تعزيز الت�صامح والتوا�صل احل�صاري بني ال�صعوب واالأمم 
على خمتلف االأعراق واملعتقدات واجلن�صيات دومنا متييز، فالكل يعي�س 

على اأر�س االإمارات ب�صالم واأمان .
واأ�صار اإىل اأن النادي اإىل يتخذ من جامعة االإمارات مقراً له، وهو النادي 
اجلهات  م��ن  العديد  م��ع  بالتعاون  وي��ق��وم  اخلليج،  منطقة  يف  الوحيد 

لتنظيم االأن�صطة والفعاليات الثقافية والفنية يف �صتى املجاالت وتلقى 
اإقبااًل وت�صجيعاً.

الطالب االإماراتيون يف جامعة والية مي�سيغن االأمريكية يحتفلون باليوم الوطني اخلم�سني
نظم عدد من املبتعثني االإماراتيني يف جامعة والية مي�صيغن االأمريكية حفال يف حرم اجلامعة مبنا�صبة اليوم الوطني اخلم�صني لقيام دولة االإمارات العربية املتحدة وذلك و�صط ح�صور عدد من 
اأبناء الدولة املبتعثني والطالب العرب واالأجانب. وقام الطالب برفع عدد من اللوحات التي حتتوي �صور ملعامل تطور دولة االإمارات على مدار خم�صني عاما  اإ�صافة لرفع علم الدولة تعبريا عن 

اعتزازهم براية بالدهم التي رفعها االآباء املوؤ�ص�صني يف الثاين من دي�صمرب �صنة 1971 بقيادة املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

ووالءنا  انتمائنا  الأن  كنا  اأينما  الوطني  باليوم  نحتفل  اإننا  الهوين  بن عبدالرحمن  الطالب حممد  وقال 
للوطن حمفور يف قلوبنا، واأ�صاف باأن هذا العام يتزامن االحتفال مع ا�صت�صافة دولتنا لفعاليات معر�س 
الر�صيدة يف  الذي حققته بالدنا يف ظل قيادتنا  والتقدم  التطور  للعامل مدى  ليوؤكد   2020 اإك�صبو دبي 

كافة املجاالت.
ومن جهته قال الطالب من�صور عامر مكي اإن هذه الفعالية التي ننظمها اليوم تبني للح�صور وامل�صاركني 
املجاالت واالأ�صعدة وتو�صح كذلك ما تقدمه قيادتنا  كافة  دولتنا يف  الذي حققته  والتقدم  التطور  مدى 

الر�صيدة يف خدمة مواطني الدولة وكافة املقيمني على اأر�صها الغالية.
واأكد خالد عو�س النيادي باأن م�صاركتنا اليوم الحتفاالت دولتنا باليوم الوطني اخلم�صني تاأتي من حر�صنا 

على اأن نكون �صفراء خري وحمبة ون�صر ثقافتنا ونقل ما حققته بالدنا لي�صاهده العامل اأجمع.

االأكادميية االأوروبية للدرا�سات متنح علي 
االأن�ساري و�سامل الكعبي الدكتوراة الفخرية

 منحت االأكادميية االأوروبية للدرا�صات والتدريب الدكتوراة الفخرية اإىل امل�صت�صار 
اأحمد حممد �صيف االأن�صاري وامل�صت�صار الدكتور �صامل حمد �صرور  الدكتور علي 
مل�صريتهما  تقديراً  وذل��ك  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  مواطني  من  الكعبي 
االإن�صانية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  يف  التطوعية  وجلهودهما  واملهنية  االأك��ادمي��ي��ة 
واخلريية وال�صعي لن�صر ثقافة املحبة والت�صامح واالأخ��وة وال�صالم على ال�صعيد 
املحلي والدويل. ومت ذلك خالل االحتفال الذي اأقيم يف االأكادميية االأوروبية يف 
االأن�صاري والكعبي،  بلجيكا حيث عر�س فيلم توثيقي ت�صمن جوانب من �صرية 

ودورهما يف جمال العطاء االإن�صاين واملبادرات املجتمعية.

جامعة ال�سارقة تنظم املهرجان
 ال�سنوي الثاين لطالب ال�سكن

م��دي��ر جامعة  النعيمي،  ال��دك��ت��ور حميد جم���ول  االأ���ص��ت��اذ  رع��اي��ة  حت��ت 
تقيمها  التي  الريا�صية  الال�صفية  االأن�صطة  برنامج  و�صمن  ال�صارقة، 
الن�صاط  ق�صم  نظم  االأك��ادمي��ي،  العام  م��دار  على  الطالب  �صوؤون  عمادة 
الريا�صي بالتعاون مع اإدارة ال�صكن الطالبي املهرجان الريا�صي ال�صنوي 
اأر�س ملعب كرة  بال�صكن وذلك على  املقيمني  الثاين اخلا�س بالطالب 

القدم اخلارجي..
 ح��ي��ث حت��ر���س ع��م��ادة ����ص���وؤون ال��ط��الب ع��ل��ى تنظيم امل��ه��رج��ان �صنويا 
عن  والبعد  االمتحانات  وع��بء  الدرا�صة  �صغوط  من  التخفيف  بهدف 
الدرا�صة  الطالب بجانب  اإع��داد و�صقل �صخ�صية  واأي�ص����ا بهدف  االأه��ل، 
الطالب  اإك�����ص��اب  على  ع��ام��ة  ب�صفة  االأن�صطة  تعمل  حيث  االأك��ادمي��ي��ة، 
مهارات العمل بروح الفريق الواحد وا�صتثمار املواهب والطاقات ب�صورة 

اإيجابية.

�سورينام حتيي ذكرى مو�سيقارها  
�سنيدرز يف اإك�سبو 2020 دبي

اإك�صبو  يف  �صورينام  دول��ة  احتفل جناح 
بذكرى  ال��ث��الث��اء  ي���وم  دب���ي   2020
من  �صنيدرز  اإي��دي  ال��راح��ل  املو�صيقار 
خ�����الل ع���ر����س ق�����ص�����ص��ي اأق����ي����م على 
من�صة االأر�س مبوقع احلدث الدويل، 
م�صحوبة  ح��ي��ات��ه  ق�صة  ُروي����ت  ح��ي��ث 
بلوحات مو�صيقية حية. وقدم عازفون 
وم�����وؤدون حم��ل��ي��ون رواي����ة ق�����ص��رية يف 
املو�صيقار،  حياة  ق�صة  دقيقة عن   30
 1923 ع����ام����ي  ب�����ني  ع����ا�����س  ال��������ذي 
ع�صرات  ���ص��م  اإرث�����اً  وت����رك  و1990، 
امل��ق��ط��وع��ات امل��و���ص��ي��ق��ي��ة، ب��ي��ن��ه��ا  روح 
�صورينام  و ترنيمة عيد امليالد ، وهما 
امل��و���ص��ي��ق��ي��ة اخلالدة  امل��ق��ط��وع��ات  م��ن 
ال�صورينامي.  ال�����ص��ع��ب  وج�������دان  يف 
�صنيدرز  اإي����دي  دور  ���ص��اب  م���وؤد  ول��ع��ب 
اال�صتدامة،  منطقة  يف  احل�صور  اأم��ام 
املغنني  م��ن  جم��م��وع��ة  راف��ق��ت��ه  بينما 
اأعمال  اأب��رز  قدموا  الذين  والعازفني، 

و�سيلة اإك�سبو 2020 ييتح 50 
 لالحتفال باليوبيل الذهبي لالإمارات

50 عاما على قيام  50 و�صيلة لالحتفال مبرور  دبي   2020 اإك�صبو  يتيح 
امل��ت��ح��دة، وذل���ك على م���دار ف��رتة االح��ت��ف��ال بالعام  دول���ة االإم����ارات العربية 
اخلم�صني، حيث يزخر احلدث الدويل بالفعاليات وعنا�صر اجلذب والعرو�س 
االإماراتية التقليدية، واالأطعمة وامل�صروبات. وبدءا من اخلط العربي، مرورا 
ال��ب��دوي، وو���ص��وال اإىل ق�صة دبي  ال��ل��وؤل��وؤ ومن��ط احل��ي��اة  بالغو�س بحثا ع��ن 

واالأزياء التقليدية كالعباءات ومقاهي حليب االإبل، واالأطعمة املختلفة.

عرو�س مو�سيقية ورق�سات اإ�سبانية على م�سرح جامعة االإمارات

فندق �سرياتون مول االإمارات, دبي يحتفي باليوبيل 
الذهبي لدولة االإمارات بطيف وا�سع من العرو�س املميزة 

ال�سيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي
 يكرم الدكتور يو�سف �سراب

      كرم �صمو ال�صيخ �صامل بن عبدالرحمن القا�صمي مدير الديوان االأمريي يف ال�صارقة االأ�صبوع املا�صي، 
�صعادة الدكتور يو�صف حممد �صراب بفوزه بجائزة التطوع للعمل اخلريي واالإن�صاين يف االإمارات. وهي 
اجلائزة التي ترعاها جمعية االجتماعيني يف الدولة، ويقدمها املوؤ�ص�س للجائزة،رجل االأعمال املعروف 

املهند�س االأ�صتاذ فتحي عفانة. 
الفخري بجمعية  العربية، والع�صو  االأ�صرة  املهند�س فتحي عفانة، �صفري منظمة        وذلك بح�صور 
كبار  م��ن  وح�صد  العربية،  االأ���ص��رة  منظمة  رئي�س  ال��ب��ح  ج��م��ال  وال��دك��ت��ور  االإم�����ارات،  يف  االجتماعيني 

ال�صخ�صيات باالإمارات.
     تهنئة خا�صة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي واالإمارات ال�صمالية 

واألف مبارك.

احلناء  ن��ق�����س  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
االإم����ارات����ي ال���رائ���ع ط����وال فرتة 

االإقامة. 
الراغبني  ل�����ل�����زوار  مي���ك���ن  ك���م���ا 
ال�صعيدة  االإج����ازة  ه��ذه  باإم�صاء 
ب���ال���ق���ي���ام ب���االأن�������ص���ط���ة امل����ث����رية، 
احل�������������ص������ول ع�����ل�����ى ب���ط���اق���ت���ني 

والرعاية التي تقدمها .
وقال ال�صيخ م�صلم بن حم العامري: 
ياأتي افتتاح ح�صانة املتحدة اخلا�صة 
ب��ال��ع��ني �صمن  ال���ع���ام���رة  يف م��ن��ط��ق��ة 
بن  جمموعة  وب��رام��ج  وروؤى  خطط 
دائماً خلدمة  الرامية  املجتمعية  حم 
حثيث  ب�صكل  والعمل  املناطق،  �صكان 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز اخل�����دم�����ات امل����وج����ودة 

واأن�صطة  تعليمية  م��ه��ارات  االأط��ف��ال 
�صلوكيات  ال��ط��ف��ل  وت��ع��ل��ي��م  ه���ادف���ة، 
االعتماد على النف�س واتباع االأنظمة 
العربية  ال��ل��غ��ة  وت��ع��ل��ي��م  وال���ق���وان���ني، 
االإ�صالمية  وال��ث��ق��اف��ة  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
وال������رتاث االإم�����ارات�����ي وذل�����ك ب�����اإدارة 
واملربيات  التعليمية  ال��ك��وادر  اأف�صل 
ذوات اخلربة يف تربية الطفل . واأ�صار 

عرب  ف��ع��ال��ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  وحت��ق��ي��ق 
وحت�صني  التعليمية  امل��راف��ق  تطوير 

البنية االإن�صائية ب�صكل م�صتدام .
و من جانبه قال ال�صيخ �صامل بن م�صلم 
املتحدة على  : تعمل ح�صانة  بن حم 
لالأطفال   و�صحية  اآمنة  بيئة  توفري 
م�صلح  ط���ف���ل  ت��ن�����ص��ئ��ة  اإىل  وت����ه����دف 
بالعلم واملعرفة  باالإ�صافة اإىل اإك�صاب 

العام على مدار�س جمموعة  امل�صرف 
ب���ن ح���م االأ����ص���ت���اذ ن��ب��ي��ل ال���ف���ّرا : اأن 
منهج  ع��ل��ى  تعتمد  امل��ت��ح��دة  ح�صانة 
يغطي    EYFS ع���امل���ي  ب���ري���ط���اين 
الطفل  ل��دى  التطور  م��راح��ل  جميع 
.وت�صمل  ومم��ت��ع��ة  ���ص��ه��ل��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
�صاحات  على  اخلا�صة  املتحدة  رو�صة 
واأر�صيات  وداخ��ل��ي��ة  خ��ارج��ي��ة  األ��ع��اب 

اآمنة للعب االأطفال .
م�صلم  ال�صيخ  اأثنى  الزيارة  ختام  ويف 
ب��ن ح��م ع��ل��ى ج��ه��ود ال��ع��ام��ل��ني داخل 
رو����ص���ة االأط���ف���ال م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��م دوام 

التوفيق والنجاح .

ماجيك  ل�����دخ�����ول   جم���ان���ي���ت���ني 
ب��الن��ي��ت م���ع ك���ل ح��ج��ز اإق���ام���ة، 
باالإ�صافة اإىل خ�صم ح�صري على 
بطاقات  �صكي دبي  لكافة النزالء 
لهم  ليت�صنى  االأع��م��ار  من جميع 
مول  يقدمه  ما  باأبرز  اال�صتمتاع 

االإمارات االأيقوين. 

افتتح ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم 
اال�صت�صاري  املجل�س  ع�صو  العامري 
الوطني الإمارة اأبوظبي رئي�س جمل�س 
ح�صانة  ح����م  ب����ن  جم���م���وع���ة  اإدارة 
املتحدة اخلا�صة لالأطفال يف منطقة 
العامرة مبدينة العني ، وذلك �صمن 
املجتمعية  حم  بن  جمموعة  م�صاريع 
تعليمية  خدمات  بتوفري  تعنى  التي 
توفري  يف  ول��ل��م�����ص��اه��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وذلك  لالأطفال  واآم��ن��ة  �صحية  بيئة 
والو�صول  امل��ج��ت��م��ع  ل�����ص��رائ��ح  دع���م���اً 
اإل��ي��ه��م يف م��ن��اط��ق وج���وده���م، واحلد 
البع�س  يعانيها  كان  التي  امل�صقة  من 
ح�صر  االأطفال  ريا�س  اإىل  للو�صول 
حفل االفتتاح ال�صيخ اأحمد بن م�صلم 
بن حم املدير التنفيذي ملجموعة بن 
بن حم  م�صلم  بن  �صامل  ال�صيخ   ، حم 
مدير عام مدار�س جمموعة بن حم ، 
االأ�صتاذ نبيل الفّرا امل�صرف العام على 
مدار�س جمموعة بن حم ، واالأ�صتاذة 
احل�صانة  مديرة  ال�صامل  ح�صن  ر�صا 

وعدد من اأولياء االأمور.
داخل  تفقدية  ب��ج��ول��ة  ب��ن ح��م  وق���ام 
االأق�صام  على  واطلع  االأطفال  رو�صة 
امل����وج����ودة وت���ع���رف ع��ل��ى اآل���ي���ة عمل 
التعليم  وط������رق  وامل���ن���اه���ج  امل���ن�������ص���اأة 

االحتفاالت  ب����اق����رتاب  اح���ت���ف���اًء 
الوطنية باليوبيل الذهبي لدولة 
املتحدة، يدعو  العربية  االإم��ارات 
فندق ���ص��ريات��ون م��ول االإم����ارات، 
مبرور  ل��الح��ت��ف��ال  �صيوفه  دب���ي 
ع���ل���ى رح����ل����ة احت����اد  ع����اًم����ا   50
اإقامة يف  ال�صبع بحجز  االإم��ارات 
من�صاأته الفاخرة مقدًما لهم كل 

ما يلزم الإجازة ال تن�صى. 
حيث ميكن للعائالت واالأ�صدقاء 
االج��ت��م��اع م��ًع��ا ل��الح��ت��ف��ال بهذه 
االإماراتية  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
فندق  �صيافة  واخ��ت��ب��ار  ال��ع��زي��زة 
املتميزة  �صرياتون مول االإم��ارات 
اال�صتمتاع  ل���ه���م  ت��ت��ي��ح  وال����ت����ي 
االأن�صطة  م����ن  وا�����ص����ع  ب���ط���ي���ف 
االأ�صيلة  االإم���ارات���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
الرتاثية  الزاوية  تت�صمن  والتي 
العربية  احل��ل��وي��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

�شمن م�شاريع جمموعة بن حم املجتمعية

م�سلم بن حم يفتتح ح�سانة املتحدة اخلا�سة



يقتل والده النائم من اأجل 90 دوالرا
املرتبطة  واجل��رائ��م  االأمنية  احل���وادث  تزايد  من  مراقبون  ح��ذر 
الفئات  �صفوف  يف  �صيما  وال  ���ص��وري��ا،  يف  امل��خ��درة  امل���واد  بانت�صار 
ال�صورية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  وم���وؤخ���را،  ال�����ص��اب��ة.  ال��ع��م��ري��ة 
تفا�صيل جرمية قتل اأب على يد ابنه املدمن، بدافع �صرقة مبلغ 
زهيد يبلغ اأقل من 100 دوالر اأمريكي. وقالت الداخلية ال�صورية 
االأ�صد يف ريف  اإىل مركز �صرطة قرى  "وردت معلومات  بيان:  يف 
دم�صق بوقوع حالة وفاة �صخ�س ناجتة عن اأذية يف راأ�س ال�صخ�س 
الوفاة  اأن  تبني  التحقيق  خ��الل  "من  البيان:  واأ���ص��اف  املتويف". 
ناجتة عن طلق ناري بالراأ�س من جهة اخللف عن طريق بندقية 
�صيد ودارت ال�صبهات حول اأحد اأبناء املغدور املدعو )ع . ع(، خا�صة 
واأن���ه ك��ان م��ت��واج��دا �صمن امل��ن��زل اأث��ن��اء ف��رتة غ��ي��اب ب��اق��ي اأفراد 
 327 وق��دره  تفتي�س غرفته على مبلغ مايل  اأثناء  اأ�صرته. وعر 
وبالتحقيق معه ومواجهته  دم��اء.  اآث��ار  �صورية، حتمل  األ��ف لرية 
اأثناء  �صيد  ببندقية  وال���ده  قتل  على  ب��اإق��دام��ه  اع���رتف  ب��االأدل��ة 
اأداة  "مت التحرز على  نومه بدافع ال�صرقة". وتابع بيان ال��وزارة: 
االأ�صد  �صرطة قرى  التحقيق متكن مركز  اجلرمية. ومن خالل 
من ك�صف جمموعة من االأ�صخا�س يقومون برتويج وتعاطي مادة 
على  وع��ر  بع�صهم  على  القب�س  باإلقاء  وق��ام  امل��خ��در،  احل�صي�س 
نارية  ودراج��ة  امل��غ��دور،  بندقيتي �صيد غري مرخ�صتني يف منزل 

مهربة عائدة للجاين".

اكت�ساف مومياء عمرها 800 عام 
عر فريق من اخلرباء على مومياء يقدر عمرها بنحو 800 عام 
اأحد  قال  وذل��ك ح�صبما  االأو�صط لبريو  ال�صاحل  االأق��ل على  على 

علماء االآثار الذين �صاركوا يف التنقيب يوم اجلمعة.
ال�صاحل  بني  عا�صت  التي  احل�صارة  من  ل�صخ�س  املومياء  وكانت 
واجلبال يف ب��ريو. وق��ال عامل االآث��ار بيرت فان دال��ني لونا اإن��ه مت 

اكت�صاف املومياء يف منطقة ليما ومل يتم بعد حتديد جن�صها.
الرفات  اإن  �صان ماركو�س  وقال فان دالني لونا من جامعة والية 
ل�صخ�س عا�س يف منطقة جبال االأنديز العليا يف البالد. واأ�صاف 
اأنه مت العثور على املومياء داخل مقربة حتت االأر���س يف اأطراف 
مدينة ليما. وقال اإن املقربة كانت ت�صم اأي�صا قرابني ت�صمل قطعا 
مئات  ب��ريو  وت�صم  حجرية.  واأدوات  نباتات  وبقايا  اخل���زف  م��ن 
املواقع االأثرية من احل�صارات التي عا�صت قبل وبعد اإمرباطورية 
االإنكا التي هيمنت على اجلزء اجلنوبي من اأمريكا اجلنوبية قبل 

ت�صيلي. و�صط  اإىل  وكولومبيا  االإكوادور  جنوب  من  عام   500

ماعز يحطم الرقم القيا�سي يف مزاد 
حطم ماعز الرقم القيا�صي يف اأ�صرتاليا، وذلك بعدما بيع يف مزاد 
بقيمة 21 األف دوالر. واأقيم املزاد مبدينة كوبار غربي نيو �صاوث 
دوالر،  األ��ف   21 مقابل  "مراك�س"،  امل��اع��ز  بيع  �صهد  حيث  وي��ل��ز، 

بعدما كان ثمن اأغلى حيوان قبله ال يتجاوز 12 األف دوالر.
ونقلت �صحيفة "ذا غارديان" الربيطانية عن مالك املاعز، اأندرو 
اإنه  "ميثل ح�صويل على مراك�س �صفقة مميزة.  مو�صيلي قوله: 

لطيف ويتمتع بج�صد متنا�صق من حيث الع�صالت والدهون".
اأ�صعار املاعز الربي يف املزادات اإىل تراجع  واأرجع مو�صيلي ارتفاع 

اأعدادها، نتيجة لل�صيد اجلائر.
كذلك لفت مو�صيلي اإىل التكاليف املرتفعة التي تنفق على املاعز 
التي تربى يف احلظائر، حيث يتم اإطعامها علفا عايل اجلودة، كما 

تتم رعايتها يف اأماكن مغلقة يف حال �صوء االأحوال اجلوية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عا�سفة �سم�سية ت�سرب االأر�س يف هذا املوعد
تعد التوهجات ال�صم�صية من الظواهر الفلكية التي ميكن اأن ت�صبب عند وقوعها م�صكالت يف الطاقة الكهربائية 

على االأر�س. والتوهجات ال�صم�صية عبارة عن انفجارات هائلة من الطاقة املغناطي�صية التي تنبعث من ال�صم�س.
وال تنتقل جميع هذه التوهجات يف حال حدوثها اإىل االأر�س، اإال اأن وقوع ذلك ميكن اأن يت�صبب باأ�صرار كبرية على 

ال�صبكات الكهربائية.
ووفق مركز التنبوؤ بالطق�س الف�صائي االأمريكي، فاإن �صرعات بع�س هذه التوهجات ميكن اأن ترتاوح ما بني 250 

اإىل 3000 كيلو مرتا يف الثانية.
عا�صفة  ت�صرب  اأن  يتوقع  فاإنه  ويذر"،  "�صبي�س  علماء مبوقع  "مريور" الربيطانية عن  نقلت �صحيفة  وح�صبما 

�صم�صية االأر�س بني يومي ال�صبت واالأحد.
ويقي�س العلماء �صدة العوا�صف ال�صم�صية على "مقيا�س جي"، وت�صنف تلك العوا�صف من الدرجة "جي 1" على 
 "5 "جي  اأنها  على  امل�صّنفة  تلك  تكون  بينما  اال�صطناعية،  االأقمار  عمليات  يف  ب�صيطة  با�صطرابات  تت�صبب  اأنها 

خطرية، اإذ مبقدورها تعطيل خطوط الكهرباء واالت�صاالت.
وطماأن العلماء من اأن العا�صفة ال�صم�صية القادمة لن حتدث �صوى ا�صطرابا ب�صيطا، ولن يكون تاأثريها كبريا.

وحتدث العوا�صف ال�صم�صية على �صكل اندفاعات كبرية للبالزما على �صطح ال�صم�س، قد ت�صل قوتها ملا يعادل 20 
مليون انفجار نووي.
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عالج واعد للزهامير.. بخاخ اأنفي يقي من املر�س
تو�صل علماء بريطانيون موؤخرا، لعالج على �صكل بخاخ لالأنف، من �صاأنه 

اأن ي�صاعد يف وقف تقدم اأو االإ�صابة بالزهامير لدى امل�صابني باملر�س.
واأعلن م�صت�صفى "بريغهام"، اأنه �صيخترب اأول بخاخ لالأنف، خا�س مبر�س 
الزهامير. ووفق ما ذكرت �صحيفة "اإك�صربي�س" الربيطانية، فاإن التجربة 
االأولية �صت�صمل 16 �صخ�صا، يعانون من الزهامير، ترتاوح اأعمارهم بني 
60 و85 عاما. و�صيعطى امل�صاركون يف التجربة جرعتني من البخاخ، مرة 
املناعي  اجلهاز  حتفيز  اأن  التجربة  على  القائمون  ويعتقد  اأ�صبوع.  كل  يف 
اأميلويد" يف الدماغ، والتي ي�صك  "بيتا  اإزالة لويحات  اأن ي�صاعد يف  ميكن 

علماء بدورها ال�صلبي بالن�صبة للزهامير.
"بيتا  ل��وي��ح��ات  م��ن  التخل�س  ي��ت��م  اأن���ه يف ح���ال مل  اأب��ح��اث علمية  وت���رى 
نقاط  ليدمر  يرتاكم  فاإنه  الربوتني،  من  نوع  عن  عبارة  وهي  اأميلويد"، 
الت�صابك الع�صبي التي ت�صل بني اخلاليا، مما يوؤدي اإىل تدهور يف القدرات 
املعرفية. و�صري�س البخاخ دواء "بروتولني" مبا�صرة يف االأنف بهدف تن�صيط 

اخلاليا املناعية، بهدف اإزالة الرتابط بني اللويحات.

اإي�سلندا حتفر بركانا ال�ستك�ساف ال�سهارة 
فريوزية  زرق���اء  مب��ي��اه  املليئة  بفوهته  اإي�صلندا  يف  ك��راف��ال  ب��رك��ان  ي�صّكل 
وبالبخار الذي يت�صاعد منه خمتلطاً بالكربيت واملاء املوحل، اأحد عجائب 
اإىل  �صعياً  تنقيب،  م�صروع  دويل  حتالف  �صينفذ  وفيه  الطبيعية،  اجلزيرة 

اإن�صاء اأول مر�صد لل�صهارة حتت االأر�س يف العامل.
داخل  مبا�صرة  كيلومرتين  عمق  اإىل  و���ص��واًل  احل��ف��ر  عملية  و�صتح�صل 
الربكان الواقع يف �صمال �صرق اي�صلندا، يف م�صروع على طريقة املغامرات 
على  اأي�صاً  ينطوي  لكنه  ف��رين،  ج��ول  ال�صهري  الفرن�صي  للكاتب  العلمية 

اأهداف تتعلق بالطاقة.
دولة   11 يف  و�صركة  بحثية  موؤ�ص�صة   38 من  ومهند�صون  علماء  ويتوىل 
بينها الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�صا تنفيذ هذا امل�صروع الكبري الذي 
تبداأ  اأن  املقرر  ومن  دوالر،  مليون  تكلفته مبئة  وتقدر   2014 عام  اأطلق 

اعمال احلفر �صنة 2024.
تي(،  اإم  )كيه  ِبد"  ِت�صت  ماغما  ك��راف��ال   " ت�صمية  امل�صروع  على  واأطلقت 
اأن ال�صخور املن�صهرة  اإذ  ويهدف اإىل الو�صول اإىل جيب مليء بال�صهارة، 
ع��ل��ى ع��م��ق ك��ي��ل��وم��رتات حت��ت االأر�����س ال ت���زال جم��ه��ول��ة، خ��الف��اً للحمم 

الربكانية ال�صطحية التي اأجريت عليها درا�صات كثرية.
وعلم  للجيوفيزياء  االإي��ط��ايل  الوطني  املعهد  ال��رباك��ني يف  ع��امل  واأو���ص��ح 
الرباكني باولو بابايل امل�صارك يف امل�صروع لوكالة فران�س بر�س اأن "ما ِمن 
حتت  ���ص��ه��ارة  ق��ط  ن��ّر  "مل  م�صيفاً  االآن،  حتى  ال��ع��امل  كهذا" يف  مر�صد 
هاواي  حفر" يف  اأع��م��ال  اأث��ن��اء  عر�صية  م���رات  ث���الث  با�صتثناء  االأر������س، 

�ساعة ذكية تقي�س 
�سغط الدم 

ل�صاعة  م���ف���ه���وم  ه����ي   MedBot
ال�صحية  ال����ظ����روف  ت���راق���ب  ذك���ي���ة 
الدم،  �صغط  وتقي�س  للم�صتخدم، 
وت��خ��زن االأدوي�����ة واحل���ب���وب، وتقدم 
ت���ذك���ريات خ��ا���ص��ة ب��ال�����ص��ح��ة. وقام 
امل�صمم املعماري باتريخان بايالييف 
وهي   MedBot ���ص��اع��ة  بت�صميم 
وتخزن  ال�صحة  تراقب  ذكية  �صاعة 
عندما  امل�صتخدمني  وتذكر  االأدوي��ة 
يحني وقت تناول امل�صادات احليوية 
واحلبوب املختلفة. وعلى غرار �صاعة 
بت�صميم   MedBot ت��ت��م��ي��ز  اأب�����ل، 
حلجرة  كافية  م�صاحة  ي��رتك  اأن��ي��ق 
للم�صتخدمني  ميكن  حيث  تخزين 
واأدويتهم.  ب��اأق��را���ص��ه��م  االح��ت��ف��اظ 
الكاملة  ال���ع���ر����س  ���ص��ا���ص��ة  وت��ع��م��ل 
بحاالتهم  امل�صتخدمني  تنبيه  على 
ال�صحية، بدًءا من م�صتويات �صغط 
باالأدوية.  ال��ت��ذك��ريات  وح��ت��ى  ال���دم، 
امل�صمم  قام  العر�س،  �صا�صة  واأ�صفل 
تخزين  ب��ح��ج��رة  ال�����ص��اع��ة  بتجهيز 
ل���الأق���را����س ت�����ص��ت��خ��دم اآل���ي���ة ان���زالق 
احلجرة،  وداخ���ل  واالإغ����الق.  للفتح 
اأق�صام  ث��الث��ة  امل�صتخدمون  �صيجد 
وكب�صوالت  اأق��را���س  تخزين  ميكنها 
ب��اأح��ج��ام خم��ت��ل��ف��ة. ومي��ك��ن تعديل 
ا ح�صب الت�صميم،  �صوار املع�صم اأي�صً
اأو  بفك  للم�صتخدمني  ي�صمح  مم��ا 
اإحكام قب�صتهم حول املع�صم ح�صب 
الذكية  التكنولوجيا  وم��ع  احلاجة. 
املتكاملة التي تنبه امل�صتخدمني عند 
تناول اأدويتهم، وتقي�س �صغط الدم، 
اإىل  باالإ�صافة  التنبيهات،  وت�صبط 
تعد  للتعديل،  القابل  املع�صم  ح��زام 
للم�صتهلكني  مثالية   MedBot
موقع  بح�صب  ب��ال�����ص��ح��ة،  امل��ه��ت��م��ني 

يانكو ديزاين.

والدة دييغو ال�سغري 
�سقيق مارا و دونا

لالأ�صطورة  عا�صق  اأرجنتيني  رزق 
مارادونا  اأرم��ان��دو  دييغو  ال��راح��ل 
مبولود  اخلمي�س  اأم�����س  اأول  اأول 
"دييغو" يف  ا�صم  عليه  اأط��ل��ق  ذك��ر 
ذكرى وفاة بطل مونديال 1986، 
على اأن ين�صم اإىل املنزل يف غ�صون 
اللتني  �صقيقتيه  اإىل  قليلة  اأي����ام 
10 �صنوات وا�صميهما مارا  تبلغان 

ودونا.
"فران�س بر�س" عن والرت  ونقلت 
اإن��ه مل  روتوندو )39 عاماً( قوله 
يلتِق مبارادونا قط، لكنه اأر�صل له 
قبل 10 اأع���وام ���ص��ورة ت��واأم��ه من 
عالقة �صابقة، مو�صحاً اأن اختياره 

لال�صمني ي�صّكل تكرمياً له.
وكان مارادونا قد رّد باإر�صال �صورة 
له وهو يحمل �صورة مارا ودونا، ما 

دفع والرت لو�صمها على ظهره.
مذاك، حلم والرت باأن يرزق بطفل 
وت�صميته دييغو، مع �صقيقتيه مارا 
)و( دونا، وعندما حملت �صديقته 
ع�صاق  م��ن  اأي�����ص��اً  وه��ي  فيكتوريا، 
م�����ارادون�����ا، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن قلة 
اأن  ات��ف��ق��ا  ال��ق��دم،  ب��ك��رة  اهتمامها 
خ���الل عملية  م��ن  ال��ط��ف��ل  تنجب 
رحيل  ذك������رى  ي�����وم  يف  ق��ي�����ص��ري��ة 
اال����ص���ط���ورة. وب��ال��ف��ع��ل، ف��ق��د اأكد 
روتوندو م�صاء اخلمي�س اأن الطفل 
دييغو"  "احلبيب  اأمادو"  "دييغو 
ولد بالفعل يف فرتة ما بعد الظهر 
بوين�س  االأرجنتينية  العا�صمة  يف 
اآي����ر�����س. وه����و ط��ف��ل ج��م��ي��ل يزن 
4.05 كيلوغرامات وب�صحة جيدة 
اإىل  االأحد  و�صين�صم  والدته،  مثل 

�صقيقتيه يف منزل االأ�صرة.

جناة �سائق دراجة من 
حادث رهيب باأعجوبة

مواقع  رواد  ت��داول��ه  ف��ي��دي��و  مقطع  اأظ��ه��ر 
ال��ت��وا���ص��ل، جن���اة ���ص��ائ��ق دراج����ة ن��اري��ة من 
ب�صاحنة  ا���ص��ط��دام��ه  بعد  ب��اأع��ج��وب��ة،  امل���وت 
ث��ق��ي��ل��ة. وجن���ا ���ص��ائ��ق ال���دراج���ة ت�����ص��ن��غ، من 
باأنابيب  حم��م��ل��ة  ب�صاحنة  خ��ط��ري  ت�����ص��ادم 
املركبة  �صائق  جت��وز  بعدما  احل��ج��م،  كبرية 
تفادى  وبعدما  احلمراء.  ال�صوئية  االإ�صارة 
ال�صاحنة  ع��ج��الت  حت���ت  ال�����ص��ق��وط  ت�����ص��ن��غ 
الثقيلة  حمولتها  املركبة  اأفرغت  الكبرية، 
على الطريق، دون اأن ي�صاب �صائق الدراجة 
مبقاطعة  امل�������رور  ����ص���رط���ة  ووف������ق  ب��������اأذى. 
ج��ي��ج��ي��ان��غ ال�����ص��ي��ن��ي��ة، ف����اإن ���ص��ب��ب احل���ادث 
يعود اإىل عدم اتباع قوانني ال�صري، وجتاوز 
االإ�صارة احلمراء. وت�صبب انحراف ال�صاحنة 
االأنابيب  �صقوط  جانب  اإىل  مفاجئ  ب�صكل 
اإىل ت�صادمها مع مركبة كانت واقفة، االأمر 
على  نقل  ب��اإ���ص��اب��ات  لقائدها  ت�صبب  ال���ذي 

اإثرها اإىل امل�صت�صفى لتلقي العالج.

تقا�سي طبيب والدتها الأنه كان ال�سبب بوالدتها
طبيب  �صد  للمحكمة  �صكوى  بريطانية  ام����راأة  ق��دم��ت 
من  يكن  مل  التي  بوالدتها  ال�صبب  اأن��ه  مدعية  والدتها 
املفرت�س اأن حتدث. وتقا�صي اإيفي تومبي�س )20 عاماً( 
لوالدتها  العام  الطبيب  لينكولن�صاير،  �صكيغني�س،  من 
حلقت  ال��ت��ي  االأ���ص��رار  ع��ن  باملاليني  بتعوي�س  مطالبة 
بها، وقالت اإن والدتها مل تكن لتحدث لوال اخلطاأ الذي 
اإيفي وهي تعاين من مر�س  الطبيب. وول��دت  وقع فيه 
ال�صن�صنة امل�صقوقة، وهي حالة يف�صل فيها العمود الفقري 
ال���رح���م، مما  ال��ت��ط��ور يف  ال�����ص��وك��ي للجنني يف  واحل��ب��ل 
الفقري، مما جعلها تق�صي  العمود  يت�صبب يف فجوة يف 
بع�س اأيامها مو�صولة باالأنابيب على مدار 24 �صاعة يف 
اليوم. وعلى الرغم من حالتها، فقد �صقت اإيفي طريقها 
للعمل يف القفز اال�صتعرا�صي، والتناف�س �صد الدراجني 
املعاقني، باالإ�صافة اإىل الظهور يف برنامج ITV بعنوان 
"اإعاقات خفية: ما هي احلقيقة"، وفازت يف حدث خريي 
ميت�صل  فيليب  الدكتور  اإن  اإيفي  وتقول   .2018 عام  يف 
م�صوؤول عن احلمل اخلطاأ، بعد اأن ف�صل يف ن�صح والدتها، 
كارولني تومب�س، بتناول املكمالت احليوية قبل احلمل. 
وتوؤكد اإيفي اأن طبيب والدتها لو ن�صحها بتناول مكمالت 
حم�س الفوليك لتقليل فر�صة اإ�صابة جنينها بال�صن�صنة 
امل�صقوقة ملا كانت والدتها قد حملت ومل تكن قد ولدت يف 
االأ�صل. لكن الدكتور ميت�صل ينفي هذه االدعاءات قائاًل 

اإنه قدم لل�صيدة تومبي�س "ن�صيحة معقولة".

يبني ن�سخة من تاج حمل هدية لزوجته
بنى رجل اأعمال هندي ن�صخة طبق االأ�صل من تاج حمل، 
وهو رمز عاملي للحب االأبدي، يف بورهانبور بو�صط الهند، 
ال�صالم  اأج��ل  م��ن  اأي�صاً  لكن  لزوجته،  حّبه  ع��ن  تعبرياً 
"فران�س  لوكالة  ت�صوك�صي  براكا�س  اأن��ان��د  وق��ال  لبلده. 

بر�س": "نريد اأن نبعث بر�صالة �صالم ووئام ديني".
واحلب  حولنا،  الكراهية  م��ن  الكثري  "هناك  واأ���ص��اف: 

يحل كل م�صكالت احلياة، وتاج حمل هو رمز للحب".
املزخرف  االأب��ي�����س  ال��رخ��ام  م��ن  امل�صنوع  ال�صريح  ه��ذا 
باالأحجار الكرمية �صيد يف اأغرا بوالية اأوتار برادي�س بني 
عامي 1631 و1648 على يد االإمرباطور املغويل �صاه 

جاهان تكرمياً لذكرى زوجته املف�صلة ممتاز حمل.
احلياة  قيد  على  ت�صوك�صي  براكا�س  اأن��ان��د  زوج��ة  ولكن 
ن�صخة  وه��و  الق�صر،  ب��ن��اء  يف  راأي��ه��ا  اإب����داء  م��ن  ومتكنت 
 800 ع��ل��ى م�صافة  ي��ق��ع  ال���ذي  ت���اج حم��ل  م��ن  م�صغرة 
"زوجتي طلبت غرفة  كيلومرت منه. واأو�صح ت�صوك�صي: 

تاأمل فقط، اإنها امراأة روحانية".

م�سور يعرث على وح�س  بحري نادر
التقط �صائح على �صاطئ �صان دييغو بكاليفورنيا االأمريكية، 
عن طريق ال�صدفة، �صورا ل�صمكة نادرة تعي�س يف املحيط 
الهادي. واعتقد جاي بيلر ال�صمكة التي راآها على �صاطئ 
بالك مبنطقة توري باينز يف �صان دييغو، قنديل بحر، اإال 
التي تعي�س باملحيط  اأنه تفاجئ بكونها �صمكة كرة القدم 
اإع����الم حملية،  ل��و���ص��ائ��ل  ال���ه���ادي. وق���ال بيلر يف ح��دي��ث 
تقريبا.  ق��دم  ال�صمكة  ط��ول  وبلغ  ك��ب��ريا،  ك��ان  الكائن  اأن 
اأر كائنا حيا يبدو خميفا اإىل هذه الدرجة  "مل  واأ�صاف: 

رغم التقاطي للكثري من �صور الكائنات البحرية".

ليلة مر�سعة بالنجوم بافتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي
الثالثة  ال��دورة  االأول اجلمعة  اأم�س  انطلقت م�صاء  
ال��دويل، يف  ال�صينمائي  القاهرة  ملهرجان  واالأربعني 
الفن من  حفل مهيب ح�صره عدد كبري من جنوم 

م�صر والوطن العربي والعامل.
االأوبرا  ل��دار  الكبري  بامل�صرح  االفتتاح  حفل  واأق��ي��م 
ح�صور  بن�صبة  مقعد   1300 ي�صع  ال��ذي  امل�صرية، 
الوهاب،  عبد  منى  املذيعة  وقدمته  باملئة،   100

وتخللته فقرات مو�صيقية وترفيهية.
الدامي  عبد  اإينا�س  امل�صرية،  الثقافة  وزي��رة  وقالت 
الثالثة واالأربعني  الدورة  الليلة  "نفتتح  يف كلمتها: 
ملهرجان القاهرة ال�صينمائي الدويل. هذا املهرجان 
يتخطى �صعابا وحتديات  وا�صتمر  ُولد كبريا  الذي 
حتديثا  االأخ�����رية  دورات�����ه  يف  ي�صهد  اأن  ق��ب��ل  ج��م��ة، 
اأحقيته  ليوؤكد  �صبابا،  اأك��ر  اأع���اده  كبريا  وتطويرا 
الوحيد  ال��ع��رب��ي  امل��ه��رج��ان  لقب  على  احل�����ص��ول  يف 
�صمن مهرجانات الفئة اأ يف ت�صنيف االحتاد الدويل 

للمنتجني"، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
اال�صتعرا�صية  الفنانة  االفتتاح  يف  املهرجان  وك��رم 
نيللي )72 عاما( بجائزة الهرم الذهبي التقديرية 

احلافلة  الفنية  مل�صريتها  "تقديرا  العمر،  الإجن���از 
بالعديد من االأعمال املهمة".

"فاتن  بجائزة  العزيز  عبد  ك��رمي  املمثل  ك��رم  كما 
منى  املمثلة  زميلته  من  وت�صلمها  للتميز"،  حمامة 

زكي.
امل��وت خالل  غيبهم  الذين  للفنانني  وف��اء  مل�صة  ويف 
الراحلة  االأ�صماء  اأبرز  املهرجان  تذكر   ،2021 عام 
يف فيلم ق�صري، من بينهم ال�صيناري�صت وحيد حامد 
عزت  والفنانني  م��رزوق،  رم�صي�س  الت�صوير  ومدير 
واأح���م���د خليل و�صهري  ���ص��ع��ب��ان  وي��و���ص��ف  ال��ع��الي��ل��ي 

البابلي.
ويعر�س املهرجان املقام حتت اإ�صراف وزارة الثقافة 
وميتد حتى اخلام�س من دي�صمرب، 111 فيلما من 
63 دولة، منها 27 فيلما يف عر�صها العاملي االأول.
وت�صمل امل�صابقة الر�صمية 15 فيلما، من بينها فيلم 
نادين  للمخرجة  �صدام"  "اأبو  ه��و  وح��ي��د  م�صري 
اإ�صافة  دا���س،  خ��ان، وبطولة حممد مم��دوح واأحمد 
"بنات عبد الرحمن" من  اإىل فيلمني عربيني هما 

االأردن، و"غدوة" من تون�س.

املمثلة الأمريكية اأوكوافينا لدى و�شولها اإىل العر�ص العاملي الأول لفيلم Swan Song يف هوليوود ، كاليفورنيا. ا ف ب

جورجينا رودريغز خ�سعت لعملية جتميل اأنفها 
االأزي���اء  جورجينا  لعار�صة  ���ص��وراً  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  رواد  ت��داول 

رودريغز  تك�صف اإجراءها لعمليات جتميل قبل ال�صهرة.
وظهرت رودريغيز يف اإحدى ال�صور، وبدا �صكل اأنفها �صابقاً غري ما هو عليه 

اليوم.
متابعو رودريغز اإنهالوا بالتعليقات على ال�صور، م�صريين اإىل اأنهم مل يكونوا 

على علم بهذه العملية، اإال اأنهم اأكدوا اأن اجلمال يليق بها.
فيديو عرب  مقطع  موؤخراً  ن�صرت  قد  كانت  رودريغز  اأن  بالذكر،  اجلدير 

�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي، م�صتخدمة خا�صية 
"ال�صتوري"، وذلك اأثناء تواجدها يف جل�صة ت�صوير جديدة خ�صعت 

لها موؤخراً، حيث ظهرت وهي متازح اأحد االأ�صخا�س املوجودين يف 
الغرفة، اإىل جانب خ�صوعها جلل�صة الت�صوير حافية القدمني.


