تغيريات كبرية يف ال�سودان
تطال اجلي�ش والأجهزة الأمنية

�ص 02

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

•• اخلرطوم-وكاالت:

�شهد ال�سودان �أم�س ال�سبت تغيريات كبرية ،طالت القوات الأمنية بح�سب ما �أفادت
م�صادر للعربية -احلدث .كما �أو�ضحت املعلومات �أن التغيريات طالت قوات اجلي�ش
واملخابرات ،الفتة �إىل �أنه مت اعفاء مدير اال�ستخبارات الع�سكرية يف اجلي�ش يا�سر
عثمان ،ومدير جهاز الأمن ،جمال عبد املجيد.
يف حني رجحت امل�صادر �أن يعفى �أي�ضا مدير ال�شرطة ونائبه من من�صبيهما.
وكانت قد �أطلقت ال�سلطات ال�سودانية �سراح دفعة جديدة من املعتقلني� ،ضمت فائز
ال�سليك امل�ست�شار الإعالمي ال�سابق لرئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك ،ووايل �سنار
ال�سابق املاحي �سليمان ،والقيادي بتجمع املهنيني حممد ناجي الأ�صم ،والنا�شط
املجتمع ناظم �سراج ،والقيادي بحزب امل�ؤمتر ال�سوداين �صالح نور الدين.
وكان �إطالق �سراح جميع املعتقلني الذين �ألقي القب�ض عليهم يف �أعقاب �إجراءات
اجلي�ش يف � 25أكتوبر املا�ضي ،من بني �أبرز مطالب املظاهرات الأخرية يف ال�سودان،
ف�ضال عن القوى الغربية.
مواقــيت ال�صالة
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عام اخلم�سني ي�شهد �إطالق �أ�ضخم م�شروع ملواءمة القوانني مع متطلبات احلياة والعمل

�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 13

هكذا �سحبت التعبئة الدولية
الب�ساط من حتت �أقدام بكني
�ص 18

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الفجر الريا�ضي

برعاية من�صور بن زايد  ..انطالق
“ك�أ�س اليوم الوطني للقدرة”
 36صفحة -الثمن درهمان

بقيمة �إجمالية بلغت  10مليارات درهم

خليفة بن زايد يعتمد �أكرب تغيريات ت�شريعية يف تاريخ الدولة تنفيذا لتوجيهات خليفة بن زايد  ..حممد بن زايد
بتحديث �أكرث من  40قانونا لدعم املنظومة االقت�صادية واملجتمعية ي�أمر ب�صرف حزمة املنافع ال�سكنية الثالثة لهذا العام

•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي-وام:

اع �ت �م��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال � ��دول � ��ة ح �ف �ظ��ه اهلل �أ� �ض �خ��م
م �� �ش��روع ل �ت �ط��وي��ر الت�شريعات
وال�ق��وان�ين االحت��ادي��ة يف الدولة
وذل � � ��ك ب� �ه ��دف ت� �ع ��زي ��ز البيئة
االقت�صادية والبنية اال�ستثمارية
والتجارية يف الدولة ،بالإ�ضافة
اىل دعم �أمن وا�ستقرار املجتمع،
وحفظ حقوق الأفراد وامل�ؤ�س�سات
على حد �سواء ،يف حزمة متكاملة
من القوانني وتعديالتها تواكب
نه�ضة وتطلعات الدولة.
ت�أتي التغيريات يف عام اخلم�سني
ل�ت���ش�م��ل �أك�ث��ر م ��ن  40قانونا
وت �ه��دف ح �ك��وم��ة الإم � � ��ارات من
ه � ��ذه ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات �إىل �إج� � ��راء
ت �غ �ي�يرات ق��ان��ون �ي��ة ن��وع �ي��ة ،مبا
ي �ت �ن��ا� �س��ب م� ��ع ر�ؤي� � � ��ة قيادتها
وط�م��وح��ات جمتمعها ،ويلبي يف
ال��وق��ت نف�سه تطلعات قطاعات
حمورية ومتنوعة ،ويعزز مكانة
الدولة وتناف�سيتها وموقعها على

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ خ�ل�ي�ف��ة ب��ن زاي� ��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة «ح �ف �ظ��ه اهلل»� ،أمر
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
رئ �ي ����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة
�أب��وظ �ب��ي ،ب �� �ص��رف ق��رو���ض �سكنية
و�أرا� � �ٍ ��ض ��س�ك�ن�ي��ة وم �� �س��اك��ن و�إعفاء
�أ��س��ر متوفني ومتقاعدين م��ن ذوي
الدخل املحدود من �سداد م�ستحقات
ال�ق��رو���ض ال�سكنية بقيمة �إجمالية
بلغت  10مليارات درهم ا�ستفاد منها
 10,032مواطنا ومواطنة يف �إمارة
�أبوظبي .ي�أتي اعتماد احلزمة الثالثة
من املنافع ال�سكنية والإعفاءات لهذا
ال�ع��ام ت��زام�ن�اً م��ع اح�ت�ف��االت الدولة
ب ��ال� �ي ��وم ال ��وط� �ن ��ي ال� � �ـ  ،50وذل ��ك
انطالقاً من حر�ص القيادة احلكيمة
على �ضمان اال��س�ت�ق��رار االجتماعي
وت�ع��زي��ز م�ستويات املعي�شة واحلياة
الكرمية للمواطنني وتعزيز دورهم
يف الإ� �س �ه��ام يف دف ��ع ع�ج�ل��ة التنمية

خارطة امل�ستقبل.
تت�ضمن التعديالت تطوير بنية
ت���ش��ري�ع�ي��ة ت���ش�م��ل ق ��وان�ي�ن ذات
عالقة بالقطاعات اال�ستثمارية

والتجارية وال�صناعية ،وقوانني
ال �� �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ،وتنظيم
وحماية امللكية ال�صناعية ،وحقوق
امل�ؤلف( .التفا�صيل �ص)3

ازدحام يف مطار جوهان�سبورج بعد تعليق العديد من الدول الرحالت القادمة من جنوب افريقيا
نظرا للت�أثري الوبائي الذي ميكن يف ب �ي��ان �إن امل �ع �ل��وم��ات ع ��ن هذه جنوب �إفريقيا ،لكنها حتتاج �إىل
�أن حتدثه املتحورة اجلديدة على امل �ت �ح��ورة اجل ��دي ��دة جت �ع��ل �أك�ث�ر مزيد من الفحو�ص ملعرفة ما �إذا
الو�ضع العاملي.
و�ضوحا �أن ه��ذا ال��وب��اء ل��ن ينتهي كانوا م�صابني باملتحورة اجلديدة
و�أع�ل�ن��ت ك�ن��دا وال��والي��ات املتحدة ب� � ��دون ال �ت �ط �ع �ي��م ع �ل��ى م�ستوى �أوميكرون.
منع دخول م�سافرين من �إفريقيا العامل ،داعيا �إىل تقدمي مزيد من ور��ص��دت �إ��ص��اب��ة واح��دة يف �أوروبا
اجل�ن��وب�ي��ة �إىل �أرا� �ض �ي �ه �م��ا ،بينما اللقاحات �إىل الدول الفقرية.
باملتحورة يف بلجيكا.
�ست�شدد اليابان القيود مع فر�ض يف �أوروبا �أعلنت ال�سلطات ال�صحية ح�ظ��رت دول �أوروب �ي ��ة ع��دة بينها
حجر لع�شرة �أي ��ام على القادمني الهولندية ال�سبت عن � 61إ�صابة ب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن �� �س��ا و�إيطاليا
م�ؤكدة بكوفيد -19بني م�سافرين و�سوي�سرا ال��رح�لات اجل��وي��ة من
من هذه املنطقة.
وقال الرئي�س الأمريكي جو بايدن ق ��دم ��وا ع �ل��ى م�ت�ن رح �ل �ت�ي�ن من ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا وال ��دول املجاورة

م�ست�شار الكاظمي� :أدلة و�أفالم
و�صور �ستك�شف عن حماولة اغتياله

يف املجتمع .كما ج��اءت ه��ذه احلزمة
ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �ضمن
برنامج �أبوظبي للم�سرعات التنموية

•• بغداد-وكاالت

فيما ال تزال التفا�صيل عن حماولة
اغ�ت�ي��ال رئ�ي����س احل�ك��وم��ة العراقي
م�صطفى الكاظمي ط��ي الكتمان،
�أك ��د م�ست�شاره ال�سيا�سي ،م�شرق
عبا�س� ،أن لدى القوى الأمنية �أدلة
دامغة حول امل�س�ألة ،الفتا �إىل �أنها
�ستك�شف عنها ق��ري�ب��ا مب��ا يف ذلك
�صور ومقاطع م�صورة.
وق��ال يف تغريدة على ح�سابه على
تويرت ليل ال�سبت الأيام القادمة..
�سيتم الك�شف ع��ن بع�ض احلقائق
والأفالم وال�صور والأدلة عن عملية
اال�ستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون �ضد رئي�س وزراء جمهورية
العراق م�صطفى الكاظمي .كما �أ�ضاف لن ننتبه �إىل حماوالت الت�ضليل،
كما ن�أ�سف ملن يت�أثر بها غاف ً
ال ..فاحلقيقة ال متوت.
�أتى ذلك بعد �أن طالب زعيم التيار ال�صدري ،مقتدى ال�صدر ،يف وقت
�سابق بالك�شف عن التحقيقات املتعلقة با�ستهداف منزل رئي�س احلكومة.
وقال يف تغريدة على ح�سابه على تويرت �أي�ضا� :إذا مل يتم الك�شف عن
هذه التحقيقات فقد ن�ضطر لك�شفها م�ستقبال.

لها .و�ستطبق رو�سيا قرارا مماثال
اعتبارا م��ن الأح��د وا�سبانيا بدءا
من الثالثاء.
و�سجلت �إ�صابة واحدة ب�أوميكرون
يف هونغ كونغ واثنتان يف ا�سرائيل
لدى �شخ�صني عائدين من مالوي
وبوت�سوانا.
و�أو��ص��ى االحت��اد الأوروب��ي بتعليق
جميع الرحالت من جنوب �إفريقيا
و�ست دول �أخرى يف املنطقة بينما
�أع �ل �ن��ت ع� ��دة دول ع��رب �ي��ة بينها
ال���س�ع��ودي��ة �أن �ه��ا �ستغلق حدودها
�أمام امل�سافرين من املنطقة.
واثارت هذه القرارات والتو�صيات
ا�ستياء جنوب �إفريقيا.
وق��ال وزي��ر ال�صحّ ة ج��و فاهال يف
م�ؤمتر �صحايف م�ساء اجلمعة �إ ّن
ررة.
ب�ع����ض ردود ال�ف�ع��ل غ�ي�ر م�ب� ّ
و�أ�ضاف بع�ض القادة يبحثون عن
كب�ش فداء حل ّل م�شكلة عامل ّية.
وحت� � �دّث رئ �ي ����س ج �ن��وب �إفريقيا
�سرييل رامافوزا مع رئي�س الوزراء
ال�ب�ري� �ط ��اين ب��وري ����س جون�سون
اجلمعة وناق�شا ال�ت�ح� ّدي��ات التي
تفر�ضها املتحوّرة اجلديدة.
ومل ي�سبق لأيّ متحوّرة جديدة �أن
�أث��ارت ه��ذا القدر من القلق حول
العامل ،منذ ظهور املتحوّرة دلتا.

 3قتلى و 120معتقال ..واحتجاجات املياه تتفاقم ب�إيران

•• طهران-وكاالت:

ك�شفت منظمة حقوقية �إيرانية
ع � � ��ن م � �ق � �ت� ��ل  3حم � �ت � �ج �ي�ن يف
حمافظة �أ�صفهان ،و�سط �إيران،
واعتقال الع�شرات خالل ما يعرف
باحتجاجات امل�ي��اه التي ت�شهدها
مناطق وا�سعة جنوب غرب وو�سط
البالد.
وق��ال��ت منظمة ح �ق��وق الإن�سان
الإي � � ��ران � � �ي � � ��ة ،ال � �� � �س � �ب ��ت� ،إن 3
م �ت �ظ��اه��ري��ن ن �ق �ل��وا �إىل الطب
ال �� �ش��رع��ي مب�ح��اف�ظ��ة �أ�صفهان،
م���ش�يرة �إىل ت��وق�ي��ف ن�ح��و 120
� �ش �خ �� ً��ص��ا ،ف �ي �م��ا ق ��ال ��ت جامعة
�أ�صفهان احلكومية �إن م�صابني
اثنني حالتهم خطرة.
وت���ش�ه��د ع ��دة م ��دن ج �ن��وب غرب
وو�سط �إي��ران احتجاجات وا�سعة
�ضد نق�ص امل�ي��اه ،و�سط اتهامات
للم�س�ؤولني ب�سرقتها ونقلها �إىل
مدن �أخرى من �أجل رفد م�شاريع
يعود بع�ضها للحر�س الثوري.

واعترب حمللون �أن القمع املتزايد
مل�ظ��اه��رات �إي ��ران �سيجعلها نواة
لأح � ��داث �شبيهة لالحتجاجات
الوا�سعة التي �شهدتها البالد يف
دي�سمرب  2017ويناير 2018
جراء تدهور الأو�ضاع االقت�صادية
التي �أوقعت ع�شرات القتلى ومئات
املعتقلني خا�صة �أنها ب��د�أت �أي�ضا
باحتجاجات �ضد نق�ص املياه.
ويف حم� ��اف � �ظ� ��ة ج � �ه� ��ارحم� ��ال
وبختياري ،تتوا�صل االحتجاجات
اع�ترا� �ض��ا ع�ل��ى �أزم ��ة امل �ي��اه التي
تتفاقم م��ع قيام ال�سلطات بنقل
املياه �إىل املحافظات الأخرى.
كما �شهدت �أ�صفهان ،ثالث �أكرب
مدينة يف �إي��ران ،احتجاجات على
نق�ص امل�ي��اه يف نهر زاي �ن��ده رود،
�أكرب نهر يف املنطقة والذي يواجه
جفافا يهدد ال�سكان املحليني.
وتعاين �إيران من م�شكلة اجلفاف
منذ حوايل  30عاما ،لكنه تفاقم
خالل العقد املا�ضي ،وفقا ملنظمة
الأغذية والزراعة التابعة للأمم

حكومة الإمارات تطلق ال�سوق االفرتا�ضي لواجهات
الربجميات لتقدمي خدمات رقمية عرب قنوات متعددة

•• دبي -وام:

جت�سيدا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه
اهلل ،بتقدمي �أف�ضل اخلدمات احلكومية عاملياً� ،أطلقت حكومة
دولة الإمارات «ال�سوق االفرتا�ضي لواجهات الربجميات» ،الذي
يوفر واج�ه��ات الربجميات  APIsلربط الأنظمة احلكومية
مع �أنظمة وتطبيقات القطاع اخلا�ص ب�صورة م�ؤمتته ت�سهل
عملية تطوير التطبيقات وابتكار احللول واخلدمات الرقمية
املرتابطة ذات القيمة امل�ضافة من قبل املربجمني واملطورين
واملبتكرين يف القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك ت�صميم اخلدمات
احلكومية وتقدميها عرب قنواتهم لأمتتة الأع�م��ال وتب�سيط
(التفا�صيل �ص)5
الإجراءات وت�سهيل حياة النا�س.

•• دبي-وام:

املتحورة �أوميكرون ت�ستنفر املزيد من دول العامل
و��س��ط خم ��اوف م��ن ان�ت���ش��ار وا�سع
ل�ل�م�ت�ح��ورة «�أوم� �ي� �ك ��رون»� ،أعلنت
دول عدة تعليق الرحالت القادمة
م��ن دول �إفريقيا اجلنوبية حيث
ر� �ص��دت ه ��ذه امل �ت �ح��ورة اجلديدة
ل �ف�يرو���س ك��ورون��ا ال �ت��ي تعتربها
منظمة ال�صحة العاملية مقلقة.
ف �ب �ع��د دول �أم�ي�رك� �ي ��ة �شمالية
و�أوروبية وعربية� ،أغلقت ا�سرتاليا
وق�ب�ل�ه��ا ال�ب�رازي ��ل ،ح��دوده��ا �أمام
ال � �ق� ��ادم �ي�ن م� ��ن ج � �ن ��وب ال � �ق ��ارة
الإفريقية.
وحظرت �أ�سرتاليا الرحالت اجلوية
من  9دول يف جنوب �إفريقيا .وقال
وزي��ر ال�صحة غريغ هانت �إن غري
الأ��س�ترال�ي�ين ال��ذي��ن زاروا جنوب
�إفريقيا وزمي�ب��اب��وي ودول �أخرى
يف الأ�سبوعني املا�ضيني �سيمنعون
�أي� ��� �ض ��ا م� ��ن دخ � � ��ول �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا.
و�سيخ�ضع امل��واط �ن��ون واملقيمون
ال��ذي��ن ي�سافرون م��ن ه��ذه الدول
حلجر �صحي ملدة  14يوما.
من جهتها� ،أو�صت وكالة املراقبة
ال �� �ص �ح �ي��ة ال�ب�رازي� �ل� �ي ��ة يف بيان
اجلمعة بتعليق الرحالت اجلوية
من �ست دول يف �إفريقيا اجلنوبية

جت�سيد ًا لتوجيهات حممد بن را�شد

دبي الأوىل عربيا واخلام�سة عامليا يف معيار التفاعل
الثقايف �ضمن م�ؤ�شر املدن العاملية القوية 2021

تعليق الرحالت القادمة من دول �إفريقيا اجلنوبية

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

املتحدة .وتقول منظمة الأر�صاد
اجل��وي��ة الإي��ران �ي��ة �إن م��ا يقدر
بنحو  97%م��ن ال�ب�لاد تواجه
الآن م�ستوى معينا من اجلفاف.
وب �ح �� �س��ب وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء �إي�سنا
احلكومية ،جتمع املئات �أمام مكتب
حاكم املدنية؛ احتجاجا على عدم
وفاء امل�س�ؤولني بوعودهم ،مبا يف
ذل ��ك ع ��دم اك �ت �م��ال م �� �ش��روع نقل
امل �ي ��اه يف ب ��ن ب ��روج�ي�ن امل�صمم،
ل �ت��زوي��د ن���ص��ف ��س�ك��ان املحافظة
ب��امل �ي��اه ،اح �ت �ج��اج��ات م��ن �أه ��ايل
املحافظة.
وهتف املتظاهرون �ضد �سيا�سات
النظام وم�شاريعه املائية ،قائلني
املوت ملافيا املياه ،و هنا جهارحمال،
و�أخ��ذ املياه حم��ال! ،يف �إ�شارة �إىل
م�شاريع احل��ر���س ال �ث��وري .فيما
و��ص��ف وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الإي ��راين
�أحمد وحيدي املحتجني يف جهار
حم��ال وبختياري بفرق معادية،
وق��ال �إن �أع��داء �إي��ران ال ميكنهم
ا�ستغالل ق�ضية املياه.

غ � � ��داً  21وم �� �ض��اع �ف��ة م ��واف �ق ��ات
القرو�ض ال�سكنية للمواطنني وذلك
تزامناً مع احتفاالت باليوم الوطني
الـ.50

ت�ق��دم��ت �إم� ��ارة دب��ي يف �إجن ��از ع��امل��ي ج��دي��د يف امل �ج��ال الثقايف
�إىل امل��رك��ز اخلام�س عامليا م��ع احتفاظها باملركز الأول عربيا
�ضمن م�ؤ�شر امل��دن العاملية القوية  2021ال�صادر عن معهد
اال�سرتاتيجيات احل�ضرية  -م�ؤ�س�سة موري ميموريال اليابانية،
وذلك يف معيار التفاعل الثقايف ،الذي ير�صد �أداء املدن من حيث
الريادة ،واجلذب ال�سياحي ،وعدد املن�ش�آت الثقافية وتوفر و�سائل
راحة الزائرين والقدرة على التوا�صل( .التفا�صيل �ص)34

بعد حماولة الهجوم على وزارة الداخلية:

تون�س :املطالبة بالق�ضاء على الإرهاب من جذوره
•• الفجر -تون�س

ط��ال��ب امل��ر��ص��د ال��وط�ن��ي للدفاع
عن مدنية الدولة بالق�ضاء على
الإره� � ��اب م��ن ج� ��ذوره يف �أق ��رب
وقت ،وذلك بالإ�سراع يف ت�شديد
املراقبة على العائدين م��ن ب�ؤر
التو ّتر وحما�سبة امل�س�ؤولني على
ت���س�ف�يره��م وت ��أط�ي�ره ��م وبغلق
كافة امل�ؤ�س�سات التكفريية التي
ت�ب��ثّ الفكر الظالمي يف البالد
وخا�صة
حت��ت �أن �ظ��ار احل�ك��وم��ة،
ّ
منها فرع تون�س لالحتاد العاملي
لعلماء امل�سلمني ،املُ�ص ّنف �إرهاب ّيا
يف عديد دول العامل.
و�أك � � ��د امل ��ر� �ص ��د يف ب� �ي ��ان �أم�س
ال�سبت�� ،ض��رورة غلق م��ا يُ�س ّمى
باجلمع ّيات اخل�ير ّي��ة واملدار�س
ال�ق��ر�آن�ي��ة ال�ع���ش��وائ�ي��ة اخلارجة

االرهابي ي�سري يف ال�شارع الرئي�سي بالعا�صمة التون�سية
ع ��ن ال �� �س �ي �ط��رة ال� �ت ��ي ت� � ��زرع يف عن مدنية الدولة يف ذات البيان
تزمت ان حم��اول��ة االع� �ت ��داء بال�سالح
ع �ق��ول ��ش�ب��اب�ن��ا ال �ف �ك��ر امل ُ ّ
واملبادئ املنافية للقوانني املدن ّية الأبي�ض على �أع��وان الأم��ن ،التي
�أقدم عليها �إرهابي مُ�ص ّنف.
التون�س ّية.
(التفا�صيل �ص)11
واعترب املر�صد الوطني للدفاع

ت��ق��دم للجي�ش اليمني
ع��ل��ى ع���دة ج��ب��ه��ات..
ً
م�سجدا
وامليلي�شيات تفخخ
•• اليمن-وكاالت:

اجلي�ش االوكراين يف حالة ا�ستنفار

الغزو يف �أوائل العام املقبل:

هل حقا يجب �أن نخ�شى
هجوما رو�س ّيا على �أوكرانيا؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

حتركات القوات الرو�سية بالقرب من احلدود الأوكرانية تثري ال�شكوك جمددا
يف نوايا �سيد الكرملني ...لكن الهجوم املحتمل �سيكون حمفو ًفا باملخاطر.
بعد �ستة �أ�شهر من الهدوء الن�سبي ،ت�صاعد التوتر مرة �أخرى بدرجة كبرية
بني كييف ومو�سكو يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة ،وذل��ك يف �أعقاب حتركات جديدة
للقوات الرو�سية بالقرب من احلدود ال�شرقية لأوكرانيا املجاورة .وقال وزير
اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني يف  20نوفمرب ،على هام�ش رحلة �إىل
داك��ار :لدينا خماوف جدية ب�ش�أن الأن�شطة الع�سكرية غري العادية لرو�سيا
على احلدود مع �أوكرانيا.
وقبل ثالثة �أ�سابيع ،يف � 30أكتوبر ،دقت �صحيفة وا�شنطن بو�ست ،ناقو�س
اخلطر بالك�شف عن قلق بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني من مقاطع فيديو تظهر
قطارات وقوافل ع�سكرية رو�سية حتمل كميات كبرية من املعدات الع�سكرية،
منها دبابات و�صواريخ يف جنوب وغرب رو�سيا( .التفا�صيل �ص)15

ج ��دد حت��ال��ف دع ��م ال���ش��رع�ي��ة يف
اليمن �أم�س� ،ضرباته على مواقع
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات يف حم��اف�ظ��ة م� ��أرب،
م�سجال  10غارات خالل الـ 24
�ساعة الأخ�ي�رة .و�أو� �ض��ح يف بيان
�أن اال�ستهدافات دم��رت � 7آليات
ع�سكرية ،كما �أوق�ع��ت  60قتيال
بني �صفوف احلوثيني.
فيما وا��ص�ل��ت ال �ق��وات امل�شرتكة
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�ل�اد ،ال
�سيما يف م��دي��ري��ات ف��رع العدين
غرب حمافظة �إب و�سط انهيارات
م�ت���س��ارع��ة للميلي�شيا احلوثية
وف� � ��رار ق � �ي ��ادات وم �� �ش��رف�ي�ن مع
عائالتهم نحو العا�صمة �صنعاء.
ك �م��ا ت���س�ت�م��ر ال� �ق ��وات امل�شرتكة
ب��ال �ت �ق��دم غ ��رب ت �ع��ز ن �ح��و مركز
م��دي��ري��ة «م �ق �ب �ن��ة» ب �ع��د حترير
م�ساحات وا�سعة منها ،وال�سيطرة
ع �ل��ى م �ن��اط��ق يف ع ��زل ��ة �شمري
و��س�لا��س��ل جبلية م��وازي��ة جلبل
مرياب.
�أم � ��ا يف م��دي��ري��ة ح �ي ����س جنوب
احلديدة� ،أبطلت الفرق الهند�سية
�أبطلت مفعول ع�ب��وات نا�سفة يف
�أح��د امل�ساجد و�ضعها احلوثيون
ال�ستهداف امل�صلني غرب املدينة.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

الأهرام العربى ت�صدر عددا خا�صا مبنا�سبة مرور  50عاما على ت�أ�سي�س دولة الإمارات
•• القاهرة -وام:

02

�أ�صدرت جملة " الأه��رام العربى" ع��ددا خا�صا �أم�س ال�سبت مبنا�سبة عيد
االحت��اد اخلم�سني وم��رور ن�صف قرن على ت�أ�سي�س دول��ة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة .و �أ� �ش��اد ال�ك��ات��ب ال�صحفى ج�م��ال الك�شكى رئ�ي����س حت��ري��ر جملة
"الأهرام العربى" يف افتتاحية العدد الذي حمل عنوان "ن�صف قرن بتوقيع
ال�شيخ زايد ..م�صر والإمارات عالقات �إ�سرتاتيجية ".
 .مبتانة العالقات التاريخية التي جتمع دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
وجمهورية م�صر العربية والتي �أر�سى دعائمها املغفور له ال�شيخ زاي��د بن

�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه منذ قيام دولة االحتاد يف الثاين من دي�سمرب
من العام . 1971
و ا�ستعر�ض ن�صف قرن م�ضى على ت�أ�سي�س دولة الإم��ارات و ب�صمة امل�ؤ�س�س
التى ال تزال حا�ضرة بقوة فى عقل و وجدان العامل العربى ،والتاريخ احلافل
بالأحداث امل�ضيئة بني م�صر الإمارات قيادة و�شعبا.
و تطـــــــرقت املجــــــلة �إىل عـــدد من املو�ضوعات التى �ألقت ال�ضوء على ما
و�صلت �إليه دولة الإم��ارات العربية املتحدة من تقدم وجناح خالل م�سرية
االحتاد وا�ستعر�ضت تاريخ الآباء امل�ؤ�س�سني و القيادة الر�شيدة للدولة التي
ت�ستلهم م�سريتها من "حكيم العرب" ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه

اهلل.
و�أل�ق��ت املجلة ال�ضوء على م�سرية الت�سامح والأخ ��وة الإن�سانية والوثيقة
التى مت توقيعها يف هذا ال�ش�أن و �أ�صبحت مبثابة د�ستور للتفاهم والتعاي�ش
امل�شرتك منوهة مبتانة االقت�صاد الإماراتى الذى يعد الأكرث تنوعا و ثراء
فى املنطقة و الرقمنة التى طالت جميع م�ؤ�س�سات الدولة و ر�سخت �أ�س�س
التقدم وال�صعود �إىل الف�ضاء.
و و�سط ه��ذه املو�ضوعات ،كانت امل ��ر�أة الإم��ارات�ي��ة عن�صرا ب��ارزا حا�ضرا ملا
و�صلت �إليه من مكانة مرموقة ورا�سخة فى العديد من املجاالت وكذلك
ال�سينما الإماراتية التي ت�سري بخطى ثابتة نحو العاملية.

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

افتتحت "هيئة الهالل الأحمر الإماراتي" م�شروع جممع �أبوظبي ال�سكني
و م�شروع جممع دبي ال�سكني يف منطقة ناجنوي و جزيرة مببا التابعتني
لإقليم زجنبار يف جمهورية تنزانيا االحتادية بتوجيهات من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة و متابعة �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
ي�ضم امل���ش��روع��ان  60م�سكنا م ��زودة مبرافقها ال�صحية و التعليمية و
االجتماعية �إىل جانب خدمات املياه و الكهرباء و�إ�صحاح البيئة ي�ستفيد
منها �أكرث من � 220ألف �شخ�ص من �سكان املناطق املحيطة.
و قد �أج��رى �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ،ات�صاال هاتفيا بوفد
الهالل الأح�م��ر الإم��ارات��ي امل��وج��ود حاليا يف جمهورية تنزانيا االحتادية
الفتتاح امل�شروعني و اطم�أن �سموه على الأو�ضاع الإن�سانية يف �إقليم زجنبار
ب�صورة عامة واطلع على م�شاريع الهيئة التنموية التي مت افتتاحها خالل
زيارة الوفد احلالية.
و وجه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،الوفد بتعزيز ا�ستجابة الهيئة
الإن�سانية والتنموية يف زجنبار ،وتقدمي كل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف رفع
املعاناة وحت�سني احلياة هناك.
و قال �سموه �إن هذه امل�شاريع ت�أتي امتدادا للجهود الإن�سانية و التنموية
التي ت�ضطلع بها دولة االمارات وقيادتها الر�شيدة على ال�ساحة الإن�سانية
يف جمهورية تنزانيا االحتادية ب�صورة عامة و�إقليم زجنبار ب�صفة خا�صة،
انطالقا من التزامها ال�صادق جتاه ال�شرائح امل�ستهدفة هناك.

و �أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان �أن دولة االمارات لن تدخر و�سعا
يف �سبيل تلبية االحتياجات التنموية يف زجنبار وحت�سني جودة اخلدمات
ال�ضرورية يف النواحي ال�صحية والتعليمية واالجتماعية خا�صة يف املناطق
التي حتتاج لهذا النوع من امل�ب��ادرات احليوية ..م�شددا على �أن مبادرات
الهيئة يف هذا ال�صدد تعزز نهج الدولة و ا�سرتاتيجيتها يف ا�ستدامة العطاء
من خالل تبني امل�شاريع التي حتقق نه�ضة �شاملة يف املجتمعات ال�ضعيفة
والأقل حظا من خدمات التنمية والإعمار.
ح�ضر حفل االف�ت�ت��اح ال��دك�ت��ور ح�سني علي مويني رئي�س �إق�ل�ي��م زجنبار
يف ج�م�ه��وري��ة ت�ن��زان�ي��ا االحت��ادي��ة و ��س�ع��ادة خليفة ع�ب��د ال��رح�م��ن حممد
عبدالرحمن امل��رزوق��ي �سفري ال��دول��ة ل��دى جمهورية تنزانيا االحتادية
و�سعادة عبد اهلل اجلنيبي نائب الأمني العام لقطاع الت�سويق وتنمية املوارد
رئي�س وفد هيئة الهالل الأحمر و�أع�ضاء الوفد و امل�س�ؤولون يف احلكومة
التنزانية.
و �شهد االفتتاح الذي ت�ضمن العديد من الفقرات الفنية واملو�سيقية ح�ضور
�شعبي كبري من قبل �أهايل املنطقة و امل�ستفيدين من امل�شروع.
و �أ�شاد الدكتور ح�سني علي مويني رئي�س �إقليم زجنبار بالدور الريادي و
الإن�ساين الكبري الذي تقوم به دولة االمارات ومدها ليد العون وامل�ساعدة
للمحتاجني يف جميع �أنحاء العامل.
و �أع��رب مويني عقب جولة قام بها يف م�شروع جممع �أبوظبي ال�سكني يف
منطقة ناجنوي الزجنبارية عن تقدير ب�لاده و �شكرها ملا تقدمه دولة
االم ��ارات لل�شعب ال�ت�ن��زاين م��ن خ��دم��ات ان�سانية وم���ش��روع��ات حيوية يف
خمتلف مناطقها و ال��ذي ك��ان له الأث��ر الكبري يف تخفيف معاناة الفئات
امل�ستفيدة.

و ق��ال �إن االم ��ارات يف عامها اخلم�سني تثبت جم��ددا �أنها كانت و�ستبقي
عونا للمحتاج و يدا بي�ضاء تن�شر اخلري واملحبة يف �أرج��اء املعمورة وتقدم
بال�شكر اجلزيل �إىل دول��ة االم��ارات حكومة و�شعبا و �إىل الهالل االحمر
الإماراتي على اجلهود الكبرية و اخلدمات الإن�سانية والتنموية التي يقوم
بها يف �سبيل تقدمي يد العون و امل�ساعدة للفئات املحتاجة يف عموم تنزانيا..
مو�ضحا �أن ذلك يعد منوذجا �ساطعا لكل من يريد �أن يحذو حذو الهالل
الأحمر الإماراتي يف �سعيه نحو تي�سري حياة املحتاجني.
من جانبه قال �سعادة خليفة عبد الرحمن املرزوقي �إن دولة االمارات ومنذ
قيامها تبذل ق�صارى جهدها مل�ساندة الدول ال�شقيقة وال�صديقة دون �أى
اعتبار لدين �أو عرق �أو لغة �إميانا منها ب�أهمية العمل الإن�ساين يف املجتمعات
املحتاجة ..مو�ضحا �أن ذلك يعد �أحد �أولويات ا�سرتاتيجية دولة االمارات
يف عالقاتها مع ال��دول و ت�أكيدا على واجبها االن�ساين جت��اه املجتمعات
املحتاجة و حر�صا من قيادتها الر�شيدة على الوقوف مع كل حمتاج.
و�أك��د �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأم�ين العام لهيئة الهالل
الأح �م��ر الإم ��ارات ��ي يف ت�صريح ل��ه ب�ه��ذه املنا�سبة �أن امل���ش��اري��ع التنموية
التي تنفذها هيئة الهالل الأح�م��ر على ال�ساحتني الإقليمية والدولية،
بتوجيهات القيادة الر�شيدة ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
تعزز نهج الإمارات يف احلد من تداعيات الكوارث والأزمات الطبيعية على
حياة ال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة ،وت�سهم يف دعم جهود التنمية والإعمار
يف املناطق املت�ضررة وتعمل على عودة احلياة �إىل طبيعتها يف تلك املناطق،
ومتكني �سكانها من ا�ستعادة ن�شاطهم وحيويتهم من جديد.
و�أ�ضاف �أمني عام الهالل الأحمر  ":عملت الهيئة خالل الفرتة املا�ضية
على تكثيف براجمها الإن�سانية والتنموية �ضمن ا�سرتاتيجية متكاملة

تهدف �إىل �إقامة امل�شاريع التي حتقق اال�ستدامة يف العطاء و تفي ب�أغرا�ض
التنمية الب�شرية واالجتماعية من خالل دعم القطاعات احليوية خا�صة
الإ�سكان وال�صحة والتعليم وخدمات املياه و�إ�صحاح البيئة وغريها من
اجل��وان��ب الأخ ��رى التي يحتاجها ال�سكان يف املناطق الأك�ث�ر احتياجا يف
الدول ال�شقيقة وال�صديقة".
من ناحيته قال �سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي نائب الأمني العام لقطاع
الت�سويق وتنمية املوارد يف هيئة الهالل الأحمر �إن امل�شروع الذي مت افتتاحه
اليوم يدخل �ضمن نطاق مبادرات الهيئة التنموية والإن�سانية يف جمهورية
تنزانيا االحتادية.
و �أو�ضح اجلنيبي �أن هيئة الهالل الأحمر يف دولة الإم��ارات حتر�ص على
تقدمي جميع �أ�شكال العمل االن�ساين واالغ��اث��ي يف �أن�ح��اء العامل م�شريا
�إىل �أن ذلك ي�أتي يف �إطار نهج الهيئة الثابت القائم على تقدمي امل�ساعدات
االن�سانية لكل حمتاج و تلبية جميع متطلبات ال�شعوب املحتاجة.
يذكر �أن امل�شروعني اللذين مت افتتاحهما اليوم يف زجنبار ت�ضمنا  60وحدة
�سكنية كل وحدة مكونة من ثالث غرف و�صالة و مطبخ و حمامات �إ�ضافة
�إىل مركزين �صحيني للأمومة والطفولة و عيادتي �أ�سنان و عيادات خارجية
و مدر�ستني منوذجيتني كل مدر�سة مكونة من  7ف�صول و خمترب ومبنى
ل�ل�إدارة ومرافق �أخ��رى �إ�ضافة �إىل م�سجدين للرجال والن�ساء يت�سعان لـ
 700م�صل مع مرافقهما اخلدمية عالوة على �أن كل جممع ي�ضم �أي�ضا
 4خزانات مياه حتتوي على  80,000لرت من املياه ومت تزويد امل�شروعني
ب�شبكة �صرف �صحي متكاملة و ربطهما ب�شبكة الكهرباء املحلية.
ويحتوي كل جممع �أي�ضا على  15حمال جتاريا مت توزيعها لت�شكل دعما و
م�صدر دخل للأ�سر املحتاجة.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعني تن�سيقيني على هام�ش اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل مبدريد
•• مدريد -وام:

� �ش��ارك وف ��د ال���ش�ع�ب��ة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ل�م�ج�ل����س الوطني
االحتادي برئا�سة معايل الدكتور
ع� �ل ��ي را� � �ش� ��د ال �ن �ع �ي �م��ي رئي�س
جم �م��وع��ة ال �� �ش �ع �ب��ة يف االحت� ��اد
الربملاين ال��دويل يف االجتماعني
ال �ت �ن �� �س �ي �ق �ي�ي�ن للمجموعتني
الإ� �س�لام �ي��ة والآ� �س �ي��وي��ة اللذين
عقدا �ضمن اجتماعات اجلمعية
العامة الـ 143لالحتاد و الدورة
الـ 208للمجل�س احل��اك��م التي
ي�ست�ضيفها الربملان الإ�سباين يف
مدريد خالل الفرتة من � 25إىل
 30نوفمرب اجلاري.
�ضم وف��د ال�شعبة �سعادة ك��ل من
�سارة حممد فلكناز ،ومروان عبيد
املهريي ومرية �سلطان ال�سويدي
�أع�ضاء املجل�س الوطني ،وعفراء
را�� �ش ��د ال �ب �� �س �ط��ي الأم� �ي��ن العام
امل�ساعد لالت�صال الربملاين.

جرى خالل االجتماع التن�سيقي
ل�ل�م�ج�م��وع��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال ��ذي
ع� �ق ��د ب ��رئ ��ا�� �س ��ة م � �ع ��ايل رئي�س
جم �ل ����س الأم � ��ة ال�ت�رك ��ي الكبري
معايل مطفى �شنطوب مناق�شة
مواقف الربملانات الأع�ضاء ب�ش�أن

الق�ضايا امل�ع��رو��ض��ة ع�ل��ى جدول
�أعمال اجتماعات االحتاد و البنود
ال �ط��ارئ��ة امل�ع��رو��ض��ة ع�ل��ى جدول
اع �م ��ال اجل�م�ع�ي��ة وامل �ق��دم��ة من
�إندوني�سيا حول الو�ضع الإن�ساين
للفل�سطينيني و البند املقدم من

" �أملانيا و التفيا وهولندا وبولندا
"حول وق��ف االجت ��ار بالب�شر و
وق��ف ان�ت�ه��اك��ات ح�ق��وق الإن�سان،
وال �ب �ن ��د امل� �ق ��دم م ��ن "املك�سيك
ورو� �س �ي��ا وت��رك �ي��ا " ح ��ول العمل
��س��وي��ا ملكافحة خ�ط��اب الكراهية

والأخبار امل�ضللة.
و�أك � ��دت امل�ج�م��وع��ة �أه �م �ي��ة تبني
م� ��وق� ��ف م� ��وح� ��د ح� � ��ول ال� �ب� �ن ��ود
الطارئة من املجموعة اال�سالمية
/ت��رك�ي��ا� -إن��دون�ي���س�ي��ا /و�إمكانية
اخلروج بر�أي توافقي ي�ضمن فوز

املقرتح املقدم من املجموعة.
ب ��دوره �أك��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي
النعيمي �أه�م�ي��ة تبني املجموعة
للبند الذي �سيحظى بالنجاح مع
م��راع��اة �أه�م�ي��ة م��و��ض��وع الهجرة
امل �ق��دم م��ن ال�ب�رمل��ان��ات الأخ� ��رى

�شرطة �أبوظبي تعقد جمل�س ًا يف اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
•• �أبوظبي-الفجر:

ع�ق��دت �شرطة �أب��وظ�ب��ي جمل�ساً اف�ترا��ض�ي�اً عرب
االت�صال املرئي مبنا�سبة اليوم ال��دويل للق�ضاء
على العنف �ضد املر�أة ركزت فيه على حقوق املر�أة
التي كفلها الد�ستور املحلي والدويل والعاملي.
وحتدثت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن
خالد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سات ال�شيخ
حممد بن خالد �آل نهيان الثقافية والتعليمية عن
ال�سيا�سات واالتفاقيات والت�شريعات والد�ستور يف
دولة الإمارات العربية املتحدة الذي كفل للمر�أة
كل احلقوق و�أقر مبد�أ امل�ساواة بينها وبني الرجل
مبا يتنا�سب وطبيعتها ون�ص على حقها يف التعليم
و�شغل الوظائف واحل�صول على املزايا االجتماعية
وال�صحية و�شغل الوظائف احلكومية.
وذك ��رت �أن رع��اي��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة �أ��س�ه�م��ت يف

و�صول وت�صدر دولة الإمارات لعدد من امل�ؤ�شرات
ال�ع��امل�ي��ة يف دع��م ح �ق��وق امل� ��ر�أة ومتكينها قيادياً
وبرملانياً.
وا��س�ت�ع��ر��ض��ت الأ� �س �ت��اذة �شيخة حم�م��د اجلابري
الكاتبة والباحثة وامل�ست�شار الإعالمي يف م�ؤ�س�سة
التنمية الأ� �س��ري��ة ال�ع�ن��ف ��ض��د امل� ��ر�أة يف و�سائل
الإع �ل�ام وال���ش��ا��ش��ات امل��رئ�ي��ة وت�ع��دده��ا وممار�سة
ال�ع�ن��ف ��ض��د امل� ��ر�أة م��ن امل� ��ر�أة نف�سها وت�أطريها
وتهمي�شها وح�صرها يف ال�صورة النمطية ال�سلبية
يف الأعمال الدرامية والتي التعك�س دورها ك�شريكة
يف التنمية .وتطرقت للعنف الذي يبث يف بع�ض
و�سائل التوا�صل االجتماعي واملمار�سات على املر�أة
جللب امل��ال حتى ان ك��ان بر�ضاها فهو يعد عنف
�ضد املر�أة م�ؤكدة �أهمية وجود منظومة اخالقية
اعالمية و�سيا�سات وقواعد ت�سهم يف �إظهار دور
املر�أة احلقيقي.

وق��ال النقيب �سعيد علي املطرو�شي م��دي��ر فرع
الدعم النف�سي واالجتماعي بق�سم دعم ال�ضحايا
والإي� � ��واء يف �إدارة ال��دع��م االج �ت �م��اع��ي ب�شرطة
�أبوظبي لقد �شهدنا وعياً متزايداً بحقوق املر�أة يف
الإم��ارات بف�ضل احلقوق والواجبات التي كفلتها
ال��دول��ة ل �ل �م��ر�أة ف�ضال ع��ن ت�أ�سي�سها مل�ؤ�س�سات
تخت�ص بحماية املر�أة واملحافظة عليها من جميع
�أ�شكال العنف.
و�أكد حر�ص �شرطة �أبوظبي على تنفيذ �سيا�سات
ال��دول��ة والقيادة الر�شيدة يف دع��م ومتكني املر�أة
واملحافظة على حقوقها من خالل �إدارات �شرطية
خ�ص�صتها للمحافظة على حقوق امل ��ر�أة م�شرياً
�إىل �أن �شرطة �أبوظبي ا�ستحدثت مراكز الدعم
االجتماعي يف �إمارة �أبوظبي يف �أبوظبي والظفرة
والعني ملعاجلة ق�ضايا امل��ر�أة و�سرعة اال�ستجابة
واالهتمام بها .و�أو�ضحت الأ�ستاذة م��وزة مبارك

القبي�سي االخت�صا�صية االجتماعية يف �أكادميية
�سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية ب�شرطة
�أبوظبي دور املر�أة وجهودها يف كل جماالت العمل
واحرتافيتها ومواجهتها للتحديات ودورها خارج
املنزل ويف العمل وداخله وتعزيزها للكيان الأ�سري
وجناحها يف �إدارة احلياة الزوجية �أثبت احقيتها
يف ما تقدمه دول��ة الإم ��ارات وقيادتها الر�شيدة.
و�أ�ضافت �أن الق�ضاء على العنف �ضد امل��ر�أة حملة
ي�ق��وده��ا ال �ع��امل و��ص��ادق��ت عليها دول ��ة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ب�ت��داب�ير وم��واث�ي��ق متكن املر�أة
وتقدم لها الدعم الكامل واحلقوق.
�أدار املجل�س امل�ساعد �أول عائ�شة �سيف البدواوي
م��ن �إدارة الإع �ل�ام الأم �ن��ي ،مو�ضحة �أن انعقاد
ه��ذا املجل�س ي��أت��ي �ضمن جهود �شرطة �أبوظبي
وخططها ال�شاملة املتكاملة لرت�سيخ منظومة
حقوق تعلي من �ش�أن املر�أة.

م �� �ش�ي�را �إىل �أه� �م� �ي ��ة �أن تعقد
امل�ج�م��وع��ة م ��ؤمت��را �أو اجتماعا
خ��ا� �ص��ا ح ��ول م��و� �ض��وع الهجرة،
� �س �ي �م��ا و �أن �أغ� �ل ��ب املهاجرين
م��ن ال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة يف �آ�سيا
و�أف ��ري �ق �ي ��ا ،الأم � ��ر ال � ��ذي حظي

ب�إ�شادة امل�شاركني يف االجتماع.
و �أك ��د امل �� �ش��ارك��ون � �ض��رورة تبني
امل� �ج� �م ��وع ��ة مل � �ق �ت�رح واح� � � ��د مع
�إمكانية دمج املقرتحني املقدمني
م��ن �إن��دون �ي �� �س �ي��ا وت��رك �ي��ا يف بند
واحد.
�إىل ذل � ��ك اع� �ت� �م ��دت املجموعة
الآ� �س �ي��وي��ة يف ب ��داي ��ة االجتماع
جدول الأعمال املعرو�ض من قبل
الأمانة العامة للجمعية الربملانية
الآ� �س �ي��وي��ة ،ب�ع��د ذل��ك ا�ستعر�ض
�أم�ين ع��ام اجلمعية تقريرا حول
عمل وخمرجات �أعمال اجلمعية
الربملانية الآ�سيوية خالل الفرتة
املا�ضية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض االج� �ت� �م ��اع البنود
ال �ط��ارئ��ة امل �ق�ترح��ة ع�ل��ى جدول
�أعمال اجلمعية العامة لالحتاد،
و� �ض��رورة تبني املجموعة ملوقف
م ��وح ��د ح � ��ول ال� �ب� �ن ��ود املقدمة
ال�برمل��ان��ات الأع���ض��اء يف اجلمعية
تركيا� -إندوني�سيا ورو�سيا.
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�أخبـار الإمـارات
ال�صحة جتري  294,480فح�صا ك�شفت عن � 68إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد و 98حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "-19واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت
ال� ��وزارة ع��ن �إج ��راء  294,480فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات
الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج� ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  68حالة �إ�صابة جديدة

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة
 741,858حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وف��اة يف
الأرب ��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,145حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  98حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد "-19وتعافيها ال�ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  736,699حالة.
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�صندوق تكافل �صحة دبي يتلقى دعما ماليا من جمموعة الر�ستماين
•• دبي -وام:

ت���س�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
الر�ستماين" لأف��راد خ��ط ال��دف��اع الأول وذل��ك م��ن خ�لال �صندوق
التكافل االجتماعي ملوظفي الهيئة"ميناك".
ويف هذا الإطار التقى �سعادة عو�ض �صغري الكتبي املدير العام لهيئة
ال�صحة ك�لا م��ن ال��دك�ت��ورة وف��اء الر�ستماين وجن�لاء الر�ستماين
ع�ضوتي جمل�س �إدارة املجموعة يف مقر الهيئة بح�ضور �سامل بن
الحج مدير مكتب �صندوق ال�صحة يف الهيئة.
ي��أت��ي ه��ذا ال��دع��م ال�ت��زام�اً م��ن املجموعة مب�س�ؤولياتها املجتمعية
امل���ش�ترك��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 الأمامية ويف القطاعات احليوية امل�ساندة.
و �أع��رب��ت املجموعة ع��ن تقديرها ل�ل��دور اال�ستثنائي ال��ذي يقوم
به العاملون يف هيئة ال�صحة بدبي وتفانيهم و�إخال�صهم يف �أداء
م�س�ؤولياتهم.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال � �س��امل ب��ن الح��ج �إن" جم�م��وع��ة الر�ستماين"من
امل�ؤ�س�سات الوطنية ال��رائ��دة يف العمل التنموي واالج�ت�م��اع��ي وال
تدخر و�سعاً يف دعم جهود هيئة ال�صحة بدبي الفتاً �إىل �أن املجموعة
�سبق و�أن قدمت دعماً مبا�شراً ملبادرات وبرامج نفذتها الهيئة و�أن
خطوة دعم �صندوق التكافل "ميناك" تعك�س احل�س رفيع امل�ستوى
الذي حتمله جمموعة الر�ستماين جتاه موظفي الهيئة وتقديرها
جلهودهم املبذولة يف �سبيل خدمة املجتمع.
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خليفة بن زايد يعتمد �أكرب تغيريات ت�شريعية يف تاريخ الدولة بتحديث �أكرث من  40قانونا لدعم املنظومة االقت�صادية واملجتمعية يف الدولة خالل 2021
• القوانني ت�شمل امللكية ال�صناعية وحقوق امل�ؤلف والعالمات التجارية وقانون ال�شركات التجارية وقانون املعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة وقانون التخ�صيم وقانون اجلرائم والعقوبات وقانون مكافحة
ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية وقانون تنظيم عالقات العمل وقانون دخول و�إقامة الأجانب وقانون القواعد العامة املوحدة للعمل يف دولة الإمارات وقوانني البيانات ال�شخ�صية ومكتب البيانات وغريها
•• �أبوظبي-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" �أ�ضخم م�شروع لتطوير الت�شريعات و القوانني االحتادية يف الدولة وذلك
بهدف تعزيز البيئة االقت�صادية والبنية اال�ستثمارية والتجارية يف الدولة،
بالإ�ضافة اىل دعم �أمن وا�ستقرار املجتمع ،وحفظ حقوق الأف��راد وامل�ؤ�س�سات
على ح��د ��س��واء ،يف حزمة متكاملة م��ن القوانني وتعديالتها ت��واك��ب نه�ضة
وتطلعات الدولة.
ت�أتي التغيريات يف عام اخلم�سني لت�شمل �أكرث من  40قانونا وتهدف حكومة
الإمارات من هذه التعديالت �إىل �إجراء تغيريات قانونية نوعية ،مبا يتنا�سب
مع ر�ؤية قيادتها وطموحات جمتمعها ،ويلبي يف الوقت نف�سه تطلعات قطاعات
حمورية ومتنوعة ،ويعزز مكانة ال��دول��ة وتناف�سيتها وموقعها على خارطة
امل�ستقبل.
تت�ضمن التعديالت تطوير بنية ت�شريعية ت�شمل قوانني ذات عالقة بالقطاعات
اال�ستثمارية والتجارية وال�صناعية ،وق��وان�ين ال�شركات التجارية ،وتنظيم
وحماية امللكية ال�صناعية ،وح�ق��وق امل��ؤل��ف ،وال�ع�لام��ات التجارية ،وال�سجل
التجاري ،واملعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة ،والتخ�صيم ،وقانون دخول
و�إقامة الأجانب وقانون القواعد العامة املوحدة للعمل بالإ�ضافة �إىل القوانني
ذات العالقة باملجتمع و�أم��ن �أف��راده مثل قانون اجلرائم والعقوبات ،وقانون
مكافحة ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية ومكافحة امل��واد املخدرة وامل�ؤثرات
العقلية.
تعديالت تواكب امل�ستجدات واملمار�سات حول العامل .
و جاءت التغيريات الت�شريعية اجلديدة بعد تن�سيق احتادي حملي ،ومن خالل
ف��رق عمل ت�ضم  540متخ�ص�صا وخ�ب�يرا م��ن  50جهة احت��ادي��ة وحملية،
وعلى م��دار ال�ـ � 5أ�شهر املا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل الت�شاور مع �أك�ثر من 100
�شركة يف القطاع اخلا�ص ،وذل��ك بهدف مواكبة �أف�ضل املمار�سات يف العامل،
و�آخر امل�ستجدات يف جمال التكنولوجيا والتقنيات احلديثة ،و�صوال لت�سهيل
الإج� ��راءات ،وت�سريع �آل�ي��ة ات�خ��اذ ال �ق��رار ،ومت�ك�ين ك��اف��ة الأط ��راف املعنية يف
القانون.
املعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة .
تهدف التعديالت على قانون املعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة �إىل تعزيز
الثقة لدى الأفراد وامل�ؤ�س�سات ومواكبة التطور التكنولوجي وت�شجيع التحول
الرقمي ال�شامل ،وي��رف��ع ق��ان��ون "املعامالت الإل�ك�ترون�ي��ة وخ��دم��ات الثقة"
القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوما بتقنيات حديثة و�آمنة ،وذا
حجية قانونية كاملة ،ليتم قبول التوقيع الرقمي مب�ستوى قبول التوقيع
ال �ي��دوي ،مب��ا يغني ع��ن احل�ضور ال�شخ�صي لإمت��ام امل�ع��ام�لات يف امل�ؤ�س�سات
والبنوك واملحاكم� ،سواء من داخل الدولة �أو من خارجها .ليتمكن الأ�شخا�ص
املتواجدون داخل وخارج الدولة من �إمتام خمتلف معامالتهم احلكومية من
عقود �أو اتفاقيات وغريها من املعامالت با�ستخدام التوقيع الرقمي� ،شريطة
�أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة ملعايري
الدولة.
و يعزز قانون املعامالت الإلكرتونية وخدمات الثقة ت�سهيل عمليات الرتخي�ص
املعتمدة على خ��دم��ات ج��دي��دة تدعم املعامالت الرقمية ،ليتيح الكثري من
امل�ع��ام�لات امل��دن�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة مثل م�ع��ام�لات ال ��زواج والأح� ��وال ال�شخ�صية
ومعامالت الكاتب العدل واملعامالت العقارية كاال�ستئجار وال�شراء والبيع
وتعديل العقود ،ف�ضال عن زيادة فعالية الإج��راءات الق�ضائية وحل النزاعات
املدنية والتجارية ،وقبول �إيداع �أو تقدمي امل�ستندات �أو �إن�شائها �أو االحتفاظ
بها يف �شكل �سجالت �إلكرتونية ،و�إ�صدار الأذونات �أو الرتاخي�ص �أو املوافقات
يف �شكل �سجالت �إلكرتونية ،وقبول الر�سوم �أو �أي مدفوعات �أخ��رى يف �شكل
�إلكرتوين ،وطرح العطاءات وا�ستالم املناق�صات املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية
�إلكرتونيا.
امللكية ال�صناعية .
وم��ن ال �ق��وان�ين ال�ت��ي ج��رى ال�ت�ع��دي��ل عليها ق��ان��ون تنظيم وح�م��اي��ة امللكية
ال�صناعية ،من �أج��ل تطوير مناخ امللكية الفكرية يف الدولة ،باعتبارها ركنا
�أ�سا�سيا لتحقيق التقدم االقت�صادي واالجتماعي واحل�ضاري ،من خالل ما
توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإن�سان ،وحماية ابتكارات
واخرتاعات الأفراد وال�شركات ،وبالتايل حتفيز منو االقت�صاد.
و ر كزت التعديالت على ا�ستحداث جماالت جديدة للحماية وحتقيق عوامل
ال�سرعة واملرونة والفعالية يف عمليات الفح�ص ال�شكلي واملو�ضوعي و�إجراءات
وخ��دم��ات الت�سجيل جلميع طلبات امللكية ال�صناعية ،وال�ت��ي ت�شمل براءات
االخرتاع ،و�شهادات املنفعة ،والر�سوم البيانية ،والت�صاميم ال�صناعية ،والدوائر
املتكاملة  Integrated Circuitsوالتي لها �أهمية يف حتفيز االبتكارات
واالخرتاعات الإلكرتونية وحمايتها ،وحماية املعلومات غري املف�صح عنها.
و رك��زت الإج� ��راءات اجل��دي��دة على اخت�صار امل��دة امل�ستغرقة ل�صدور نتيجة
الفح�ص اخلا�ص برباءات االخرتاع �إىل � 6أ�شهر ابتداء من ا�ستالمها الطلب،
مقارنة ب�ـ � 42شهرا يف ال�سابق ،مب��ا يتوافق م��ع �أف�ضل  5ممار�سات ملكاتب
براءات االخرتاع الأبرز يف العامل.
ه��ذه التعديالت هدفها امل�ساهمة يف زي��ادة ع��دد ال�ب�راءات �أو �شهادات املنفعة
املمنوحة عرب �ضمان حتويل الطلبات وتقليل اخلطوات الإجرائية للح�صول
على النتيجة دون احلاجة �إىل �إعادة التقدمي كما هو الو�ضع يف القانون ال�سابق،
وتق�سيم الطلبات وا�ستعادتها ،لتوفري بيئة مرنة لإدارة وتنفيذ عملية ا�ستقبال
الطلبات وفح�صها وت�سجيلها ومنحها .وهدفها الرئي�سي هو ت�سهيل الإجراءات
وزيادة ثقة املخرتعني يف بيئة الأعمال يف الدولة وت�شجعيهم على االبتكار مبا
ي�ساعد على جلب اال�ستثمارات يف جمال االبتكار ملا فيه م�صلحة االقت�صاد،
وا�ستحداث م�سار �سريع لطلبات براءات االخرتاع.
حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة .
�أما قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة ،الذي جرت عليه تعديالت �أي�ضا
بهدف تعزيز �آليات احلماية للم�صنفات الفكرية والنتاج الإبداعي يف خمتلف
املجاالت وحتفيز اال�ستثمار يف ال�صناعات الإبداعية والإنتاج الفكري والفني
والإبداعي ،ف�أ�صبح بن�سخته املطورة ي�سمح للجهات بن�سخ امل�صنفات املن�شورة
وت��وزي�ع�ه��ا و�إت��اح�ت�ه��ا ب�ط��رق ت�ضمن ال��و��ص��ول للمكفوفني و�أ��ص�ح��اب الهمم
ممن لديهم حتديات يف الإب�صار ،بهدف متكينهم من ق��راءة تلك امل�صنفات
واملطبوعات دون احلاجة �إىل �أخذ موافقة �صاحب احلق ،النا�شر �أو امل�ؤلف ،مع

و�ضع املعايري وال�ضوابط الالزمة مما يعزز فر�ص م�شاركة هذه الفئة يف احلياة
الثقافية للمجتمع واال�ستمتاع بالفنون ،وتعترب الدولة من �أوائل الدول التي
�أعطت هذا اال�ستثناء� ..إىل جانب ا�ستحداث جلنة للنظر يف التظلمات على
قرارات وزارة االقت�صاد املتعلقة بحقوق امل�ؤلف وقبل رفعها للمحكمة ،بهدف
ت�سريع �إجراءات التقا�ضي خالل فرتة وجيزة وحماية امل�ؤلف من �أي تعد على
حقوقه.
العالمات التجارية .
يعد قانون العالمات التجارية من القوانني التي جرى عليها التعديل ،ومن
�أبرز التعديالت عليه التو�سع يف جمال نطاق حماية العالمات التجارية لت�شمل
حماية العالمات غري التقليدية منها العالمات ثالثية الأبعاد ،والهولوغرام،
وعالمات ال�صوت كالنغمات املو�سيقية املرتبطة بال�شركة والتي متيز منتجاتها،
وعالمات الرائحة مثل ابتكار رائحة مميزة لل�شركة �أو العالمة التجارية،
وال يق�صد بذلك العطور ،وذل��ك ملواكبة التطورات العاملية يف جمال �صناعة
العالمات التجارية.
و ت�شمل التحديثات �إ�ضافة جمال جديد يعنى بت�سجيل الأ�سماء اجلغرافية
للعالمات التجارية وللمنتجات التي يرتبط ا�سمها ب�أ�سماء مناطق جغرافية
�أو دول �أو مدن حمددة وتكون م�شهورة ب�إنتاج هذا املنتج ،وذلك لتعزيز مكانة
ال��دول��ة يف ترويج اخل��دم��ات واملنتجات التي تتميز بها مثل منتجات التمور
واملحا�صيل الزراعية.
ومن التغيريات �أي�ضا �إلغاء �شرط وجود الرخ�صة التجارية لل�سماح بت�سجيل
ال�ع�لام��ة ال �ت �ج��اري��ة ،و�أ� �ص �ب��ح ب ��إم �ك��ان الأ� �ش �خ��ا���ص الطبيعيني �إ� �ض��اف��ة �إىل
االع�ت�ب��اري�ين /ال���ش��رك��ات /ت�سجيل وح�م��اي��ة ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ،وه��ذا من
�ش�أنه �إعطاء مرونة للمبدعني واملوهوبني و�أ�صحاب الأفكار املبتكرة لعمليات
الت�سجيل قبل ت�سجيل ال�شركة ..كما �شملت التعديالت �إعطاء فر�صة لأ�صحاب
ال�شركات ال�صغرية والنا�شئة بحماية م�ؤقته حلماية عالمة منتجاتهم خالل
م�شاركاتهم يف املعار�ض.
ال�سجل التجاري .
و م��ن ال�ق��وان�ين التي ج��رى عليها التعديل ق��ان��ون ال�سجل ال�ت�ج��اري ..ومن
�أب ��رز ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات اح�ت�ف��اظ ال�سلطات املحلية يف ك��ل �إم ��ارة ب�صالحيات
�إن�شاء �سجالتها التجارية و�إدارت�ه��ا مبا ي�شمل �أعمال القيد ور�صد البيانات
وتغيريها.
ك�م��ا مت حت��دي��د ن�ط��اق �أو� �ض��ح لتطبيق ال�ق��ان��ون لي�شمل ت�سجيل ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية بجميع �أ�شكالها �سواء كانت جتارية �شركات �أو مهنية
مثل مكاتب املحاماة واملحا�سبني وغريها ،ل�ضمان �شمولية البيانات الواردة يف
ال�سجل التجاري جلميع املن�ش�آت االقت�صادية يف الدولة.
و ل�ضمان ال�شفافية ،عرف القانون ب�شكله اجلديد ال�سلطة املخت�صة باجلهة
احلكومية املحلية و�سلطات امل�ن��اط��ق احل��رة املخت�صة ب��إ��ص��دار الرتاخي�ص
للأن�شطة االقت�صادية ،والتي ت�شمل الأن�شطة التجارية وال�صناعية وال�سياحية
والإعالمية وغريها من الأن�شطة االقت�صادية املرخ�صة يف الدولة ل�ضمان
ر�صد بيانات جميع املن�ش�آت االقت�صادية يف الدولة مبا ي�شمل مناطقها احلرة.
كما عرف القانون ب�شكله اجلديد ال�سجل االقت�صادي ،وهو قاعدة بيانات يتم
�إن�شا�ؤها لدى وزارة االقت�صاد تت�ضمن بيانات ال�سجل التجاري والتي تزود بها
من ال�سلطة املخت�صة ،بالإ�ضافة �إىل بيانات �أخرى حتدد يف الالئحة التنفيذية
للقانون ،لتعزيز قاعدة بياناتها مبعلومات ت�سهم يف عقد درا�سات �أكرث �شمولية
لالقت�صاد ،مما يدعم عملية اتخاذ ال�ق��رارات ور�سم التوجهات االقت�صادية
الأمثل يف الدولة.
و لن يرتتب على �إن�شاء ال�سجل االقت�صادي والقيد فيه �أية �إجراءات �إ�ضافية
على املتعاملني ،حيث �أن ال�شركات �ست�ستمر يف قيد بياناتها يف ال�سجل التجاري
ك�م��ا ه��و مطبق ح��ال�ي��ا ،ول�ك�ن��ه �سيفعل عملية ال��رب��ط ب�ين وزارة االقت�صاد
وال�سلطات املحلية ليتم القيد ب�شكل تلقائي يف ال�سجل االقت�صادي.
كما وجه القانون الوزارة وال�سلطة املخت�صة با�ستكمال �إجراءات الربط الآين
بني ال�سجل التجاري وال�سجل االقت�صادي ما ي�ضمن �أمتتة تبادل البيانات
بني ال�سجلني وحتديثها ب�شكل ف��وري ،وميهد القانون ب�شكله اجلديد العمل
م�ستقبال على توحيد تعريف ال�شركات من خالل رقم مرجعي موحد ،بدال
من الو�ضع احلايل.
قانون التخ�صيم وحوالة الذمم املدينة .
مت ا�ستحداث ق��ان��ون التخ�صيم وح��وال��ة ال��ذمم املدينة بهدف اال�ستمرار يف
تطوير البيئة الت�شريعية للقطاعات االقت�صادية واملالية يف الدولة ،ورفدها
باملقومات ال�لازم��ة ل��زي��ادة تناف�سيتها وتعزيز قدرتها على تلبية املتطلبات
احلالية وامل�ستقبلية ،ومبا يدعم موقع دولة الإمارات كوجهة اقت�صادية رائدة
على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
يعد التخ�صيم م��ن و�سائل التمويل ال�سهلة التي متكن امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة من احل�صول على التمويل ال�لازم لها ،خا�صة يف الأح��وال التي
ي�صعب عليها احل�صول على التمويل باالعتماد على �أدوات قرو�ض تقليدية..
حيث ميكن لل�شركات ا�ستعمال ما لها من حقوق مالية ح�سب ما هو م�سجل
يف دفاتر ح�ساباتها الدائنة �/أي ما لها من دي��ون على الغري م�ؤجلة الدفع/
وذلك من خالل بيع تلك احلقوق �أو تقدميها ك�ضمان �إىل "�شركة مرخ�صة"
للح�صول على متويل منها ..وهنا تقوم "ال�شركة املرخ�صة" بتقدمي التمويل
للم�شروع ،ويكون "املقابل" هو قيمة تلك احل�سابات الغري حم�صلة خم�صوما
منه ما يعادل �سعر الفائدة ور�سوم اخلدمة ..وحتل ال�شركة املرخ�صة حمل
امل�شروع كدائن جديد وفق الأحكام القانونية التي ي�ضمنها القانون.
و ي�سهم القانون يف تنويع �أدوات التمويل املتاحة للمن�ش�آت االقت�صادية ،ال�سيما
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ورفع كفاءتها املالية من خالل منحها القدرة
على زيادة ال�سيولة النقدية ،وتقليل خماطر ت�سوية املطالبات املالية ،ما يعود
بالنفع على بيئة الأع�م��ال .و يت�سم التخ�صيم ب�أهمية نوعية كت�شريع مايل
معني بتقنني الآليات التي ت�سمح بزيادة التدفقات النقدية لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وتقليل ن�سبة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،وتخفي�ض النفقات
الت�شغيلية وتوفري �سبل النمو.
ال�شركات التجارية.
و �شهد قانون ال�شركات التجارية مراجعة جذرية مت الإعالن عنها يف �أغ�سط�س
 ،2020حيث مت �إدخال تعديل جوهري على �أحكامه �سمح مبوجبه بالتملك
الأجنبي احلر يف كافة القطاعات االقت�صادية بن�سبة  ،100%با�ستثناء عدد
من الأن�شطة االقت�صادية املحدودة ذات الأثر اال�سرتاتيجي.

و �أجريت تعديالت جديدة على القانون من خالل ا�ستحداث �أ�شكال جديدة
لل�شركات التجارية ذات التنظيم اخلا�ص تت�ضمن ال�شركات ذات الغر�ض اخلا�ص
 /SPV/وال�شركات امل�ؤ�س�سة لغر�ض اال�ستحواذ �أو االن��دم��اج /SPAC/
وو�ضع �إطار قانوين خا�ص بهذه الأ�شكال القانونية اجلديدة وتنظيم عملها
و�ضمان فعاليتها وج��دواه��ا االقت�صادية وتعزيز منوها وم��ردوده��ا على بيئة
الأعمال ..حيث ت�ؤ�س�س ال�شركات ذات الغر�ض اخلا�ص  SPVلعدة �أغرا�ض
�أهمها ف�صل االلتزامات والأ�صول املرتبطة بعملية متويل معينة عن التزامات
و�أ��ص��ول ال�شخ�ص ال��ذي �أ�س�س�سها ورع��اه��ا ،وت�ستخدم يف الأ�سا�س يف عمليات
االئ�ت�م��ان واالق�ترا���ض وال�ت��وري��ق و�إ� �ص��دار ال�سندات ون�ق��ل املخاطر املرتبط
بعمليات الت�أمني و�إعادة الت�أمني وامل�شتقات.
و�شملت التعديالت على القانون ت�سهيل �شروط و�ضوابط حتول ال�شركات �إىل
�شركات م�ساهمة عامة ،مبا ي�ضمن جناح حتولها وا�ستدامة تطورها ومنوها،
ف�ضال ع��ن حتديد القيمة الإ�سمية لل�سهم وفقا للقيمة امل�ح��ددة يف النظام
الأ�سا�سي لل�شركة و�ضوابط جتزئة القيمة الأ�سمية لأ�سهمها ،وا�ستحداث مواد
تعني بتق�سيم ال�شركات وحتديد �أنواع التق�سيم و�آليته.
كما مت �إدخال �أحكام معدلة فيما يخ�ص ن�سبة م�ساهمة امل�ؤ�س�سني يف ر�أ�س املال
بالن�سبة لل�شركات امل�ساهمة العامة ،و�آليات الطرح العام يف �أ�سواق املال وفئات
الأ�سهم ،وت�شكيل جمال�س الإدارة وجن�سية الأع�ضاء حيث مت �إلغاء ا�شرتاط
جن�سية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وترك القرار للم�ساهمني والنظام الأ�سا�سي يف
انتخاب �أع�ضاء املجل�س ،و�سهولة التحويل بني الأ�شكال القانونية لل�شركات،
وال�سماح لفروع ال�شركات الأجنبية املرخ�صة بالدولة بالتحول �إىل �شركات
جتارية حتمل جن�سية دولة الإمارات.
ومنح القانون اخت�صا�صات �أو�سع لل�سلطات املحلية لإنفاذ �أحكامه بالتن�سيق مع
وزارة االقت�صاد.
قانون التعليم العايل.
يهدف القانون �إىل تنظيم ترخي�ص م�ؤ�س�سات التعليم العايل بكافة �أنواعها يف
الدولة واعتماد براجمها و�ضمان احلوكمة والإدارة الفاعلة مل�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،واالرتقاء بجودة التعليم العايل يف الدولة وتناف�سيته ،وت�شجيع البحث
العلمي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
و ت�سري �أحكامه على كافة م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة ،با�ستثناء تلك
العاملة يف املناطق احلرة ،وكذلك على كافة مراحل التعليم العايل بدءا من
الدبلوم والدبلوم العايل ،والبكالوريو�س ،ودبلوم الدرا�سات العليا ،واملاج�ستري
والدكتوراة.
و �أ�سند القانون ل��وزارة الرتبية والتعليم اخت�صا�صات الرتخي�ص امل�ؤ�س�سي
واالع�ت�م��اد ال�براجم��ي مل�ؤ�س�سات التعليم ال�ع��ايل يف ال��دول��ة بجميع �أنواعها
وم�ستوياتها وتخ�ص�صاتها ،وتقييم �أداء م�ؤ�س�سات التعليم ال�ع��ايل وجودة
خمرجاتها التعليمية وت�صنيفها والرقابة الدورية عليها ،وتطوير ودعم �أن�شطة
البحث العلمي يف ال��دول��ة بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل واجلهات
احلكومية واخلا�صة ،وكذلك اخت�صا�صات �سحب و�إلغاء الرتخي�ص امل�ؤ�س�سي
واالعتماد الرباجمي ووقف م�ؤ�س�سة التعليم العايل وتوقيع اجلزاءات الإدارية
الأخرى عليها ،واتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ على حقوق الطلبة.
وا��ش�ترط القانون لإن�شاء م�ؤ�س�سة تعليم ع��ال يف ال��دول��ة ا�ستيفاء متطلبات
ال�سلطات املحلية املخت�صة و�أن يكون موقع م�ؤ�س�سة التعليم العايل ومبناها
ومرافقها منا�سبة ملمار�سة العملية التعليمية وم�ستوفية ل�شروط ال�صحة
وموا�صفات الأمن وال�سالمة وغريها من اال�شرتاطات وال�ضوابط للرتخي�ص
امل�ؤ�س�سي من قبل وزارة الرتبية والتعليم.
و حظر القانون على م�ؤ�س�سة التعليم العايل الرتويج �أو الإعالن عن �أي برنامج
درا��س��ي �أو قبول الطلبة �أو ب��دء ال��درا��س��ة فيه ،قبل احل�صول على االعتماد
الرباجمي من وزارة الرتبية والتعليم ،والتي تقوم مبنح االعتماد الرباجمي
بناء على تقييم �شامل ملدى التزام م�ؤ�س�سة التعليم العايل مبعايري و�شروط
االعتماد الرباجمي التي ت�ضعها.
اجلرائم والعقوبات .
يعيد القانون تنظيم قانون "اجلرائم والعقوبات" ،والذي يدخل حيز التنفيذ
اعتبارا من الثاين من يناير املقبل ،حيث يعاقب القانون باحلب�س والغرامة
�أو ب�إحدى العقوبتني كل من مار�س ن�شاطا متعلقا بامل�شروبات الكحولية دون
ترخي�ص �أو باملخالفة ل�شروط الرتخي�ص �أو تعاطى امل�شروبات الكحولية يف
غري الأماكن امل�صرح بها و�أحدث �شغبا �أو �أقلق الراحة العامة �أو قدم �أو باع �إىل
�شخ�ص دون الـ  21عاما م�شروبات كحولية.
و ين�ص على �أن الدعوى اجلزائية يف جرائم االختال�س والإ�ضرار باملال العام ال
تنق�ضي مب�ضي املدة ،وي�شدد عقوبة من ي�شكل تهديدا للأمن العام �أو ل�سالمة
الأ�شخا�ص �أو الأموال.
ويعاقب القانون بال�سجن امل�ؤبد ملن واقع �أنثى بغري ر�ضاها ،واحلب�س والغرامة
التي ال تقل عن ع�شرة �آالف درهم �أو �إح��دى العقوبتني ،كل من هتك عر�ض
�شخ�ص �آخر رجال كان �أم �أنثى ،وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن /5/
خم�س �سنوات وال تزيد على  /20/ع�شرين �سنة �إذا كان الفعل �أو ال�شروع فيه
م�صحوبا بالقوة �أو بالتهديد.
كما حدد القانون �أن الدعوى اجلزائية ال تقام يف حاالت مواقعة �شخ�ص �آخر
رجال كان �أم �أنثى �أمت  18عاما /فما فوق /وكان بر�ضا الطرفني �إال بناء على
�شكوى من الزوج �أو الويل.
وللزوج �أو الويل التنازل عن ال�شكوى ،ويرتتب على التنازل انق�ضاء الدعوى
اجلزائية �أو وقف تنفيذ عقوبة احلب�س املحددة مبدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر
لكال الطرفني .و �شدد القانون على حماية حقوق الأط�ف��ال الذين يولدون
خ��ارج نطاق عالقة ال��زواج وذل��ك من خ�لال الن�ص على عقوبة احلب�س مدة
ت�صل �إىل عامني يف ح��ال ع��دم الإق��رار ببنوة الطفل امل��ول��ود وع��دم ا�ستخراج
الأوراق الثبوتية له ..كما مت الت�شديد يف العقوبات يف كافة اجلرائم وخا�صة
جرائم هتك العر�ض �إذا ك��ان �سن املجني عليه �أق��ل من  18عاما� ،أو ك��ان ال
يعتد ب�إرادته لأي �سبب كان .و من �أهم الأحكام التي ا�ستحدثها قانون اجلرائم
والعقوبات �سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جرمية القتل العمد التي
تقع على �أحد مواطني الدولة �أو �شارك يف هذه اجلرمية.
مكافحة ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية .
�سيدخل القانون حيز التنفيذ يف الثاين من يناير  ،2022ويعد من �أوائل
ال�ق��وان�ين يف املنطقة ال�ت��ي جت��رم الأف �ع��ال �أو اجل��رائ��م ال�ت��ي تتم ع��ن طريق
ا�ستخدام تقنية املعلومات ،وذلك نظرا خلطورتها وما يرتتب عليها من �إ�ضرار
مب�صالح الدولة وب�أجهزتها احلكومية.

يهدف القانون �إىل حماية املجتمع واملواقع والبيانات احلكومية من اجلرائم
التي تتم بوا�سطة تقنية املعلومات ،وحماية خ�صو�صية الأ�شخا�ص وحياتهم
اخلا�صة ومكافحة ال�شائعات وجرائم الن�صب واالحتيال عن طريق و�سائل
تقنية املعلومات ،كما يحدد القانون نطاق االعتداء على اخل�صو�صية با�ستخدام
و�سائل تقنية املعلومات �سواء على �شخ�ص �أو على احلرمة اخلا�صة �أو العائلية
للأفراد من غري ر�ضا ويف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا.
و يجرم كل من اخرتق موقعا �إلكرتونيا �أو نظام معلومات �إلكرتونيا �أو �شبكة
معلومات �أو و�سيلة تقنية معلومات ،بق�صد احل�صول على بيانات حكومية �أو
معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية� ،أو جتارية� ،أو اقت�صادية ،كما يعاقب
على جرائم الت�سول الإلكرتوين والرتويج املظلل لل�سلع واخلدمات وخا�صة
املنتجات الطبية املقلدة �أو غري املرخ�صة با�ستخدام و�سائل تقنية.
كما يجرم تداول �أو �إعادة تداول الإ�شاعات الكاذبة �أو املغر�ضة التي من �ش�أنها
�إحلاق �ضرر بامل�صلحة العامة �أو باالقت�صاد الوطني �أو بالنظام العام �أو بال�صحة
العامة ،وجترمي �إتالف البيانات �أو تعطيل الربامج والبيانات واملعلومات على
�أي نظام معلوماتي بدون مربر قانوين.
و مينح ال�ق��ان��ون الأدل ��ة امل�ستمدة �أو امل�ستخرجة م��ن الأج�ه��زة �أو امل�ع��دات �أو
الو�سائط �أو الدعامات الإلكرتونية �أو النظام املعلوماتي �أو برامج احلا�سب
�أو من �أي و�سيلة لتقنية املعلومات حجية الأدل��ة اجلنائية املادية يف الإثبات
اجلنائي.
وقد �أجاز القانون للمحكمة �أو النيابة العامة �أن تقبل الت�صالح مع املتهم يف
بع�ض اجلرائم الإلكرتونية ،كما �أجاز عند احلكم بالإدانة يف �أي جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها بالقانون �أن ت�أمر بو�ضع املحكوم عليه حتت الإ�شراف
�أو املراقبة الإلكرتونية �أو حرمانه من ا�ستخدام �أي �شبكة معلوماتية� ،أو نظام
املعلومات الإل�ك�تروين� ،أو و�ضعه يف مركز للعالج �أو ت�أهيل �أو �إغ�لاق املوقع
املخالف �أو حجب املوقع الإلكرتوين املخالف.
حماية البيانات ال�شخ�صية .
ي�شكل قانون حماية البيانات ال�شخ�صية �إطارا متكامال ل�ضمان �سرية املعلومات
وحماية خ�صو�صية �أفراد املجتمع عرب توفري احلوكمة ال�سليمة لإدارة البيانات
وحمايتها على النحو الأم�ث��ل ،حيث يحدد القانون الأط��ر العامة للتعامل
مع البيانات ال�شخ�صية املتعلقة بالأفراد ،وحتديد كيفية جمع تلك البيانات
ومعاجلتها وتخزينها وا�ستخدام �أف�ضل الو�سائل و�أك�ثره��ا ت�ط��ورا ل�ضمان
حمايتها ،ع�لاوة على حتديد حقوق وواج�ب��ات كافة الأط��راف املعنية ،والتي
ي�أتي يف مقدمتها �أفراد املجتمع.
و ت�سري �أحكام القانون على معاجلة البيانات ال�شخ�صية� ،سواء كلها �أو جزء
منها عن طريق و�سائل الأنظمة الإلكرتونية التي تعمل ب�شكل تلقائي و�آيل
وذلك داخل �أو خارج الدولة ،ويحظر معاجلة البيانات ال�شخ�صية دون موافقة
�صاحبها ،وذل��ك با�ستثناء بع�ض احل��االت التي من �ضمنها �أن تكون املعاجلة
�ضرورية حلماية امل�صلحة العامة� ،أو �أن تكون املعاجلة مرتبطة بالبيانات
ال�شخ�صية التي �أ�صبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من �صاحب البيانات� ،أو
�أن تكون املعاجلة �ضرورية لإقامة �أي من �إجراءات املطالبة باحلقوق والدعاوى
القانونية �أو الدفاع عنها �أو تتعلق بالإجراءات الق�ضائية �أو الأمنية.
كما حدد القانون �ضوابط معاجلة البيانات ال�شخ�صية وااللتزامات العامة
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تتوفر لديها بيانات �شخ�صية عن الأف��راد بحكم
ن�شاطها وتلك العاملة يف جمال معاجلة البيانات ال�شخ�صية والتزاماتها يف
ت�أمني البيانات ال�شخ�صية واحلفاظ على �سريتها وخ�صو�صيتها والإجراءات
والتدابري املتوفرة لديها ل�ضمان عدم اخرتاق البيانات �أو �إتالفها �أو تغيريها
�أو العبث بها ،و�إج ��راءات الإب�ل�اغ عن انتهاك البيانات ال�شخ�صية واحلاالت
التي تتطلب تعيني م�س�ؤول حماية البيانات و�أدواره ..وكذلك حقوق �صاحب
البيانات ال�شخ�صية يف احل�صول دون �أي مقابل على املعلومات والقرارات
التي تتخذ بناء على معاجلة بياناته ال�شخ�صية واحلاالت التي يحق ل�صاحب
البيانات طلب ت�صحيح بياناته ال�شخ�صية غري الدقيقة واحلاالت التي يحق
له تقييد �أو �إيقاف معاجلة بياناته ال�شخ�صية .وح��دد القانون �ضوابط نقل
وم�شاركة البيانات ال�شخ�صية عرب احلدود لأغرا�ض املعاجلة.
مكتب الإمارات للبيانات .
ي�أتي قانون �إن�شاء مكتب الإمارات للبيانات يف �ضوء اجلهود احلكومية الهادفة
�إىل �ضمان احلماية الكاملة للبيانات ال�شخ�صية خالل كافة مراحل التعامل
معها.
ويخت�ص املكتب الذي �سيتبع جمل�س الوزراء مبجموعة كبرية من املهام التي
تت�ضمن اق�ت�راح و�إع ��داد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والت�شريعات املتعلقة
ب�ش�ؤون حماية البيانات ،واقرتاح واعتماد الأ�س�س واملعايري اخلا�صة بالرقابة
على تطبيق الت�شريعات االحتادية املنظمة حلماية البيانات ،و�إع��داد واعتماد
الأنظمة اخلا�صة بال�شكاوى والتظلمات املتعلقة بحماية البيانات ،و�إ�صدار
الأدلة والتعليمات الالزمة لتطبيق ت�شريعات حماية البيانات.
و يخت�ص املكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق الت�شريعات االحتادية
املنظمة حلماية ال�ب�ي��ان��ات ،و�إج� ��راء التحقيقات ال�لازم��ة للت�أكد م��ن مدى
االمتثال لهذه الت�شريعات ،بالإ�ضافة �إىل تلقي ال�شكاوى والتظلمات املتعلقة
بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة اجلهات املخت�صة ،ون�شر الوعي حول
�أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خالل تنظيم امل�ؤمترات والندوات وور�ش
العمل وغريها.
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جامعة خليفة تطلق �أول م�شروع لل�سيارات ذاتية القيادة يف حرمها اجلامعي يف �أبوظبي

حامد بن زايد ي�شهد �إطالق �أول م�شروع ملركبة ذاتية القيادة يف الدولة  ..وتوقيع اتفاقية ت�شغيل مركز �إبتيك بـ  170مليون درهم
•• �أبوظبي-وام:

�شهد �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي رئي�س جمل�س �أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �إطالق
"مركبة جامعة خليفة ذاتية القيادة" وهي املركبة الأوىل من نوعها يف دولة
الإم��ارات والتي ميكن ت�شغيلها دون احلاجة ل�سائق ب�سعة  12راكبا لنقل
الطلبة و�أع�ضاء الهيئتني الأكادميية والإدارية داخل حرم اجلامعة يف �سا�س
النخل.
كما �شهد �سموه توقيع اتفاقية ت�شغيل مركز الإمارات لالبتكار يف االت�صاالت
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات "�إبتيك" بقيمة  170م�ل�ي��ون دره ��م وق�ع�ه��ا كل
م��ن جامعة خليفة وم�ؤ�س�سة ات�صاالت وجمموعة "بي تي" الربيطانية
وهي اجلهات امل�ؤ�س�سة ملركز "�إبتيك" �إ�ضافة �إىل هيئة تنظيم االت�صاالت
واحلكومة الرقمية يف الدولة.
وبهذا امل�ب��ادرة  ..ت�صبح جامعة خليفة الأوىل يف الدولة يف جم��ال تطوير
مركبة ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة يف ح��رم اجلامعة وال �ق��ادرة على ال�ق�ي��ادة يف البيئات
اخلارجية املختلفة ،الأمر الذي �أ�سهم يف توفري و�سيلة تنقل ذكية وم�ستدامة
يف اجلامعة وتعزيز مبادرات التطوير امل�ستدامة يف دولة الإمارات.
وتتميز مركبة جامعة خليفة ذات�ي��ة ال�ق�ي��ادة بكونها تعمل على الطاقة
الكهربائية ك��ام�لا وه��ي الأوىل م��ن نوعها يف دول��ة الإم� ��ارات م��ن ناحية
�إمكانية ت�شغيلها �ضمن حركة مرورية خمتلطة نظرا لقدرتها على القيادة
الذاتية على الطرق مع ال�سيارات واملركبات الأخرى.
وتعد هذه املبادرة الآمنة بالن�سبة للبيئة واملبتكرة يف جمال النقل من�صة
للبحث والتطوير لأع�ضاء الهيئة الأكادميية والباحثني يف مركز جامعة
خليفة للروبوتات والأنظمة ذاتية التحكم والذي ي�ضم  50باحثاً ومرافق
خمتربات حديثة ومتقدمة ويوفر بيئة فاعلة ومتعددة التخ�ص�صات لإجراء
البحوث واالبتكارات املتعلقة بالروبوتات واملركبات ذاتية التحكم.
وبهذه املنا�سبة  ..قال �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان �إن مبادرة ت�شغيل
املركبة ذاتية القيادة يف حرم جامعة خليفة  -يف منطقة �سا�س النخل  -جت�سد
حر�ص اجلامعة على حتقيق ر�ؤية �أبوظبي  2030يف دعم اقت�صاد املعرفة
وو�ضع �أبوظبي على قائمة الوجهات العاملية للبحث والتطوير ،والإ�سهام

يف تطوير املعرفة ور�أ���س املال الب�شري يف هذا املجال  ..وهن�أ �سموه �أع�ضاء
الهيئة الأكادميية وطلبة الهند�سة الذين قاموا بهذا الإجناز املتميز الذي
نفخر ب�أن ن�شهده يف جامعة وطنية يف الدولة.
والتقى �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان خالل الزيارة طالب برنامج
النخبة املنخرطني يف اخلدمة الوطنية الذين عر�ضوا م�شاريعهم الهند�سية
يف جماالت الذكاء اال�صطناعي والروبوتات و�أنظمة املعلومات واالت�صاالت
بح�ضور العميد الركن عبيد علي املن�صوري ،مدير الإعالم واالت�صال امل�ؤ�س�سي
يف هيئة اخلدمة الوطنية  ..كما تعرف �سموه على امل�شاريع البحثية املرتبطة
باملركبة ذاتية القيادة و�أخذ �صورة جماعية مع املجندين .وقام �سمو ال�شيخ
حامد بن زايد �آل نهيان عقب �إطالق املركبة ذاتية القيادة بجولة با�ستخدام
املركبة بني مباين حرم جامعة خليفة  ..فيما رافق �سموه يف جولته �أع�ضاء
جمل�س �أمناء جامعة خليفة كل من �سعادة �سامل را�شد النعيمي رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة " و�سعادة �سامل بطي �سامل
القبي�سي املدير العام لوكالة الإمارات للف�ضاء و�سعادة حميد ال�شمري نائب
الرئي�س التنفيذي للمجموعة والرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون امل�ؤ�س�سية واملوارد
الب�شرية يف �شركة مبادلة لال�ستثمار والدكتور عارف �سلطان احلمادي نائب
الرئي�س التنفيذي يف جامعة خليفة.
كما تفقد �سموه خمترب املركبات ذاتية التحكم الذي ي�ضم غرفة عمليات
للمركبة ذاتية التحكم حيث تعرف �إىل كيفية عمل املركبة و�إدارتها والتي
ت�شمل الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي ت�ساعد على �إدارة امل��رك�ب��ة وت�ع��زي��ز جوانب
الأمن وال�سالمة ومراقبة �سري حركتها واال�ستفادة منها لتحقيق االبتكار
والتطوير �إ�ضافة �إىل اخلطط امل�ستقبلية التي تت�ضمن م�شروعاً يلبي جميع
ال�شروط الالزمة لقيادة املركبة دون �سائق .وتعرف �سموه �إىل خ�صائ�ص
املركبة خا�صة ما يتعلق بنظام ال�سالمة والأم��ن يف املركبة ذاتية التحكم
وال�ت��ي ت�شمل تقنيات التتبع ون�ظ��ام �شبكة ك��ام�يرات امل��راق�ب��ة وغ�يره��ا ..
فيما ا�ستمع �إىل �شرح قدمه كل من الدكتور الكمال �سينيفريانتي� ،أ�ستاذ
الهند�سة امليكانيكية ومدير مركز جامعة خليفة لأنظمة الروبوتات ذاتية
التحكم والدكتور جورج مانويل مرياندا ديا�س� ،أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية
وعلوم الكمبيوتر .ومتتاز مركبة جامعة خليفة ذاتية القيادة بخ�صائ�ص
متكنها من الك�شف عن املعوقات املحتملة وجتنبها بف�ضل �أجهزة اال�ست�شعار

وكامريات ا�ستك�شاف ال�ضوء وحتديد املدى ونظام حتديد املواقع "جي بي
�إ�س" ووح��دات بيانات �أج�ه��زة اال�ست�شعار وقيا�س الق�صور  ..فيما ُج ِّه َزت
املركبة ب�شبكة "واي فاي" على متنها اللتقاط البيانات الناجتة خالل
العمليات �إ�ضافة �إىل قدرتها على القيادة الذاتية ب�شكل �آم��ن وف��اع��ل يف
خمتلف البيئات ذات حركات مرورية متفاوتة كالطرق املنعزلة وامل�شرتكة
مع امل�شاة والدراجات الهوائية والطرق التي ت�شهد حركة �سيارات ب�سرعات
بطيئة �إ�ضافة للظروف اجلوية املتقلبة.
واطلع �سمو ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل نهيان خ�لال ال��زي��ارة على ع��دد من
امل�شاريع االبتكارية يف اجلامعة مب�شاركة ط�لاب برنامج النخبة ب�إ�شراف
ثالثة من �أع�ضاء الهيئة الأكادميية وهم ،الدكتور فهد امل�سكري ،الأ�ستاذ
امل�ساعد يف هند�سة ال�ط�يران والف�ضاء وال��دك�ت��ور ماجد خوجني الأ�ستاذ
امل�ساعد يف ق�سم الهند�سة الكهربائية وهند�سة الكمبيوتر والدكتور حمد
ك��رك��ي الأ��س�ت��اذ امل���ش��ارك يف ق�سم الهند�سة امليكانيكية يف جامعة خليفة.
و�شملت امل�شاريع املعرو�ضة "الروبوت ذاتي التحكم" �صممه طلبة اجلامعة
ب�إ�شراف الدكتور ماجد خوجني ،حيث فاز الروبوت باملركز الأول يف فئة
الروبوتات الأر�ضية خالل حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة 2021
بجانب م�شروع �آخ��ر لطائرة دون طيار ذات�ي��ة التحكم م��ن ت�صميم طلبة
اجلامعة وب�إ�شراف الدكتور حمد الكركي والتي فازت باملركز الثاين يف فئة
الطائرات دون طيار يف حت��دي دب��ي العاملي للتنقل ذات��ي القيادة ،2021
�إ�ضافة �إىل النموذج الأول لفريق النخبة ،وهو م�شروع طائرة مرنة ذاتية
التحكم طورته جمموعة من الطلبة من فريق النخبة ب�إ�شراف الدكتور
يحيى الزويري ،الأ�ستاذ امل�شارك يف ق�سم هند�سة الطريان والف�ضاء.
كما اطلع �سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان على جمموعة من م�شاريع
مركز الإمارات لالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت "�إبتيك" حتت
�إ�شراف الدكتور نواف املو�سى ،مدير مركز " �إبتيك" بالوكالة.
ح�ضر توقيع اتفاقية ت�شغيل مركز "�إبتيك" �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز
وهم � ..سعادة الدكتور حممد �إبراهيم املعال وكيل وزارة ال�ش�ؤون الأكادميية
للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم والدكتور تيم وتلي ،مدير عام
البحوث التطبيقية يف م�ؤ�س�سة "بي تي" و�صالح �سيد �أحمد ،رئي�س ق�سم
اخلدمات الرقمية وق�سم خربة العمالء التكنولوجية يف م�ؤ�س�سة ات�صاالت

والدكتور �ستيف جريفيث نائب رئي�س �أول للبحوث والتطوير يف جامعة
خليفة.
وقال �صالح �سيد �أحمد يو�سف نائب رئي�س املن�صة الرقمية وجتربة العمالء
يف "ات�صاالت"  :نحن يف "ات�صاالت" �سعداء بتقدمي الدعم �إىل مركز الإمارات
لالبتكار يف تكنولوجيا املعلومات واالت���ص��االت "  " EBTICوبال�شكل
الذي ميكنه من القيام بدوره يف قيادة تكنولوجيا الأنظمة الذكية املتقدمة
واملبتكرة للجيل التايل من ال�شبكات ،وتوفري خدمات وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت املمكن للجيل التايل من ال�شبكات  ..وكونه م�شغ ً
ال
رائداً ل�شبكة اجليل اخلام�س "  " 5Gتوا�صل "ات�صاالت" العمل على تبني
�أحدث التقنيات واحللول الرقمية و�إطالقها ومبا ي�سهم يف حتقيق ر�ؤيتها
الإ�سرتاتيجية املتمثلة يف قيادة امل�ستقبل الرقمي لتمكني املجتمعات ومن
هنا تتطلع "ات�صاالت" �إىل تعزيز عالقاتها مع مركز الإمارات لالبتكار يف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومبا ي�سهم يف حتقيق التنمية ،ولعب دور
�أكرب يف احلياة الرقمية للباحثني وامل�ستهلكني وال�شركات.
م��ن جانبه ق��ال ب��ول �أوب��ري��ن م��دي��ر الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة واخل��دم��ات الأمنية
والعمليات البحثية يف البحوث التطبيقية يف م�ؤ�س�سة "بي تي"  :ي�سرنا
موا�صلة ال�شراكات مع مركز "�إبتيك" يف مرحلته الثالثة من العمليات،
حيث �أث�ب��ت امل��رك��ز جناحه يف العديد م��ن امل �ب��ادرات امل�شرتكة م��ع �شركائنا
ات�صاالت وجامعة خليفة.
و�أ�ضاف  :م�ؤ�س�سة "بي تي" لديها التزام طويل الأم��د مع منطقة ال�شرق
الأو�سط وي�سعدنا موا�صلة هذا االلتزام لإثراء القدرات يف البحوث واالبتكار
يف املنطقة  ..كما نتطلع للخم�س �سنوات ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي �ست�شهد تطورا
ملحوظاً يف مركز �إبتيك.
وي�سهم مركز "�إبتيك" منذ عام  2009يف دفع عجلة االبتكار يف الأنظمة
الذكية واملتقدمة ،حيث ف��از امل��رك��ز خ�لال �شهر يونيو ع��ام  2021بفئة
"�أف�ضل �أداة للأمتتة ال�سحابية و�أف�ضل ا�ستخدام للأمتتة" عن م�شروعه
ال��ذي ط��وره "حلول �إ���س بي �إل" ،خ�لال امل�سابقة املرموقة التي عقدت يف
اململكة املتحدة "جائزة الذكاء اال�صطناعي وتعلم الآل��ة  "2021وي�شهد
هذا االبتكار يف الوقت احل��ايل عملية حتويله ل�شركة نا�شئة بالتعاون مع
مركز خليفة لالبتكار.

الأر�شيف الوطني الإماراتي والأر�شيف احلكومي الرو�سي يبحثان تقوية ج�سور التعاون وتبادل اخلربات
•• ابوظبي-الفجر:

عقد الأر��ش�ي��ف الوطني اجتماعاً
اف�ترا��ض�ي�اً م��ع ن�ظ�يره الأر�شيف
احل�ك��وم��ي ال��رو� �س��ي ،ع�بر من�صة
زووم ،ب�ح��ث ف�ي��ه اجل��ان �ب��ان �سبل
التعاون ودور ك��ل جهة ومهامها،
وكيفية تعزيز العالقات امل�ستقبلية،
وزيارة وفد من الأر�شيف الرو�سي
�إىل دولة الإمارات قريباً.
اف �ت �ت ��ح االج� �ت� �م ��اع �� �س� �ع ��ادة عبد
اهلل م��اج��د �آل ع�ل��ي امل��دي��ر العام
للأر�شيف الوطني بالإنابة بكلمة
�أع� � ��رب ف �ي �ه��ا ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات��ه �إىل
تبادل اخلربات واملعرفة يف جمال
�إدارة الوثائق والأر��ش�ف��ة ،وتبادل
ال��زي��ارات للتعرف ع��ن ق��رب على
امل �م��ار� �س��ات والآل � �ي� ��ات امل �ت �ب �ع��ة يف

تنظيم و�إدارة املقتنيات الأر�شيفية
و�أ� � �س� ��ال � �ي� ��ب ح� �ف ��ظ ال �� �س �ج�ل�ات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ع �ل��ى امل� ��دى الطويل
والتقنيات امل�ستخدمة للمحافظة
عليها و�إتاحتها.
و�أ� �ش��ار �سعادته �إىل �أن الأر�شيف
ال ��وط� �ن ��ي الإم� � ��ارات� � ��ي ي �� �ش �ه��د يف
املرحلة الراهنة ت�ط��ورات عديدة
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�أهمها ان�ضمام املكتبة الوطنية �إىل
الأر�شيف الوطني.
و�شكر فيها �سعادة الدكتور حممد
�أحمد اجلابر �سفري دولة الإمارات
ل ��دى رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة ،ونائبه
�سعادة حمد احلب�سي على التن�سيق
م��ن �أج� ��ل ه ��ذا االج �ت �م��اع املثمر،
م�ؤكداً �أهمية توقيع مذكرة تفاهم
بني الأر�شيفني ال�صديقني.
ب� �ع ��د ذل� � ��ك ق� � ��دم ال� ��� �س� �ي ��د حمد
امل�ط�يري م��دي��ر �إدارة الأر�شيفات
يف الأر� � �ش � �ي� ��ف ال ��وط� �ن ��ي عر�ضاً
ع � � ّرف ف �ي��ه ب��الأر� �ش �ي��ف الوطني
ور�سالته ور�ؤي�ت��ه و�أه��داف��ه ،ودوره
ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ت�ن�ظ�ي��م الأر�شيفات
يف اجل�ه��ات احلكومية على �ضوء
مواد القانون االحتادي رقم 7لعام
 2008والئ �ح �ت��ه التنفيذية،

وحت ��دث ع��ن ال� ��دور ال ��ذي ي�ؤديه
م ��رك ��ز احل �ف ��ظ وال�ت�رم� �ي ��م على
�صعيد حفظ الوثائق وترميمها،
وع ��ن �أه �م �ي��ة الأر� �ش �ي��ف الرقمي
ل �ل �خ �ل �ي��ج ال� �ع ��رب ��ي وحمتوياته،
وال�ت�ع��اون ب�ين الأر��ش�ي��ف الوطني
وج��ام �ع��ة ال �� �س��ورب��ون يف ت�أهيل
الأر�� �ش� �ي� �ف� �ي�ي�ن ،ويف ال ��درا�� �س ��ات
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املنذر :فندق ذا ليال
املنذر �إليهم /1 :منال �شفیق حمیده عو�ض
/2اجمد عبداملنعم ح�سنني خلف
دره� ��م ي �ن��ذر امل �ن��ذر امل �ن��ذر ال �ي �ه��م ب �� �ض��رورة � �س��داد م�ب�ل��غ وق ��دره
( 406500اربعمائة و�ستة الفا وخم�سمائة درهما) امل�ستحقه
بذمتكم خ�لال ثمانية اي��ام من تاريخ �إعالنكم بهذا الإن��ذار ويف
حال خمالفة املنذر اليها ذل��ك� ،سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة
الإجراءات القانونية املقرره حلفظ حقوق موكلنا.

املنذر  :فندق ذا ليال
املنذر �إليها  :منال �شفیق حمیده عو�ض
ينذر املنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  64000درهم
(�ستة واربعون الف درهما) قيمة ال�شيك رقم  100020امل�ستحق
بتاريخ  2021/5/1وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي خالل
ثمانية �أيام من تاريخ �إعالنكم بهذا الإنذار ويف حال خمالفة املنذر
اليها ذلك� ،سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات القانونية
املقرره حلفظ حقوق موكلنا

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/21076
املنذره� :سما للتمويل م�ساهمة خا�صة (حاليا) �شركة احليل اوريك�س للتمويل
م�ساهمة خا�صة(�سابقا).
املنذر �إليها  :غلمان لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة �ش.ذ.م.م.
تنذر امل�ن��ذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )86,559.00درهم
نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم ( / 17865نقل عام /دبي) من نوع (ميت�سوبي�شي كانرت _
بيك اب) موديل ( _ )2016لون (�أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

الكاتب العدل
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الأك��ادمي�ي��ة املتخ�ص�صة يف جمال
الوثائق والأر�شفة.
من جانبها �شكرت ال�سيدة الري�سا
الك�سندروف نائب رئي�س الأر�شيف
احلكومي لرو�سيا االحتادية مدير
عام الأر�شيف الوطني على دعوته
الأر�شيف الرو�سي لزيارة الإمارات،
وعربت عن رغبتها بالتعرف �أكرث
على الأر�شيف الوطني الإماراتي،
و�أك � ��دت �أه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون الثنائي
والتباحث يف ق�ضايا الأر�شفة.
و�أك��دت الك�سندروف �أن الأر�شيف
احل �ك��وم��ي ال��رو� �س��ي ي���س�ع��ى �إىل
حفظ الوثائق الأر�شيفية للأجيال
ال � �ق� ��ادم� ��ة ،و�إت ��اح� �ت� �ه ��ا جلمهور
امل�ستفيدين ل�لاط�لاع عليها ،ثم
قدمت عر�ضاً ع ّرفت فيه بالأر�شيف
الرو�سي ،م�شرية �إىل �أن��ه يحتوي

على �سبع ماليني �سجل تاريخي،
وع �ل��ى وث��ائ��ق ح�ك��وم�ي��ة تاريخية
تعود �إىل القرن التا�سع ع�شر ،و�أن
ال�ق��ان��ون رق��م  125ال���ص��ادر عن
وزارة العدل هو الذي ينظم عمل
الأر��ش�ي��ف ال��رو��س��ي ال��ذي يوا�صل
جهوده يف رقمنة حمتوياته ،وقد
�أجنز منها �أكرث من .90%
و�أ�� � �ش � ��ارت ال �ك �� �س �ن��دروف �إىل �أن
لل��أر� �ش �ي��ف ال��رو� �س��ي �إ� � �ص� ��دارات
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املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات.
املنذر �إليهم  -1:القافلة للو�ساطة العقارية
 -2ابراهيم مطر �سامل ال�صياح  -جمهول حمل الأقامة
ف�أن املنذرة تر�سل هذا االنذار العديل للمنذر اليهم ل�سداد القيمة االيجارية من تاریخ
 2021/7/10وحتي تاريخة باال�ضافة ايل الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد
االيجار باال�ضافة ايل الر �سوم وامل�صاريف وذلك يف خالل  30يوما من تاريخة ..و�إال
ف�سوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر اليهم كافة االجراءات القانونية املنا�سبة لإخالء العني
امل�ؤجرة و�سداد ب��دالت االيجار حتي االخ�لاء التام مع كافة الر�سـوم وامل�صـاريف وكافة
الغرامات املرتتبة عليهم ح�سـب عقد االيجار ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها
من ك�سب وماحلقها من خ�سارة حتى تاريخ االخالء التام.
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الكاتب العدل

حماكم دبي

�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/21078
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه :كالفياليل بابا�شني بيبو .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )105,860.00درهم نتيجة
الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذل��ك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج ��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 4759خ�صو�صي  /1/ال�شارقة) من ن��وع (لكز�س جي اك�س
� _ 460أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2017ل��ون (ابي�ض ل��ؤل��ؤي) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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املنذرة /عقارات بن �سوقات  -رخ�صة جتارية رقم ()230980
�ضد  /املنذر �إليها االويل  :لني للنظارات �ش ذ م م  -رخ�صة رقم 528370
ب�صفتها  :امل�ست�أجرة
املنذر اليه الثاين  :وليد حممود يو�سف علي خليفة ب�صفته  :حمرر ال�شيكات
فان املنذرة تتوجه بهذا الإنذار للمنذر اليهما ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  47,400درهم
�سبعة واربعون الف واربعمائة درهم  ،واذا مل تلتزم املنذر اليها بال�سداد خالل خم�سة ايام من
تاريخ ا�ستالمكم هذا الإن��ذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل ت�سجيل دعوى �أمر �أداء لإلزام
املنذر اليها بال�سداد و�سوف ت�ضطر امل�ن��ذرة اىل �أت�خ��اذ االج ��راءات القانونية مبركز ف�ض
املنازعات االيجارية وطلب �سداد اي مبالغ مرت�صده يف ذمتها املنذر اليهما ومل يطالب بها
قانونيا ويحمل املنذر �إليهما كافة امل�س�ؤولية القانونية مع حتميل املنذراليه كافة ما يرتتب
على ذلك من ر�سوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

�إعــــــــــــالن

حمكمة دبي االبتدائية
70197

ين�شرها بالتعاون مع الأر�شيفات
ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة ،وم � ��ع امل�ؤ�س�سات
ال �ع �ل �م �ي��ة والأك� ��ادمي � �ي� ��ة ،ولديه
م �� �ش��روع ح� ��ايل ي �ع �م��ل ف �ي��ه على
ت���ش�ك�ي��ل م�ن���ص��ة خ��ا� �ص��ة بوثائق
احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة .ونوهت
�إىل �أن مبنى الأر�شيف احلكومي
الرو�سي الكبري يحتوي على قاعة
للمطالعة ،وعلى قاعة للمعار�ض،
ول �ك��ن رغ ��م ك�بر ح�ج��م امل�ب�ن��ى �إال

�أن م�ستودعاته �ضاقت باملقتنيات
الوثائقية وه��م ب�صدد بناء مبنى
جديد للأر�شيف احلكومي.
ح �� �ض��ر االج� �ت� �م ��اع �� �س� �ع ��ادة حمد
احل�ب���س��ي ن��ائ��ب ��س�ف�ير الإم � ��ارات
لدى رو�سيا االحتادية ،وعدد كبري
من امل�س�ؤولني يف كل من :الأر�شيف
ال��وط �ن��ي الإم� ��ارات� ��ي ،والأر�شيف
احل �ك��وم��ي ال ��رو�� �س ��ي ،وال�سفارة
الإماراتية يف رو�سيا االحتادية.
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املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليها برد مبلغ ق��دره ( )415.291.55دره��م اماراتي والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ ا�ستالم املدعي عليها االنذار بال�سداد يف  2020/9/29والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .
املدعي:دورو فلجويرا ا�س ايه  -فرع دبي  -عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي -
�شارع الأبراج  -مبنى باي �سكوير � - 12شقة 303
املطلوب �إعالنه  -1 :حمرك االر���ض انرتنا�شيونال لتجارة وت�أجري وا�ستئجار املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م
 �صفته  :مدعي عليهمو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها برد مبلغ قدره ()415.291.55
درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ ا�ستالم املدعي عليها االنذار بال�سداد يف 2020/9/29
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/26ال�ساعة
� 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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رقم املحرر 241654/1/2021 :

املنذر � /شركة م�ستقبل االخ�شاب للتجارة ذ.م.م
وميثلها�/شانكاتیل �سوندار ا�سواران
املنذر اليه  /راجی�ش كومار كری�شنا  -جمهول حمل الإقامة
ف�أن املنذر مبوجب هذا الإنذار ينبه على املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره
� 272,760ألف درهم (مائتان واثنان و�سبعون �ألف درهم و�سبعمائة و�ستون
درهم) وامل�سحوب ب�شيك على بنك اال�ستثمار  -رقم ال�شيك  004404املرت�صد
بذمتهم ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ الن�شر واال �سي�ضطر
املنذر اىل اللجوء للق�ضاء للمطالبة بحقوقه املرت�صدة يف ذمة املنذر اليه من
تاريخ االمتناع حتى ال�سداد وحتميل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
واتعاب املحاماة مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر.
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خالد بن حممد بن زايد يزور مهرجان احل�صن
•• �أبوظبي -وام:

زار �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي رئ�ي����س م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي التنفيذي
"مهرجان احل�صن" ال��ذي ُتنظمه دائ��رة الثقافة وال�سياحة -
�أب��وظ�ب��ي وي�ستمر خ�لال ال�ف�ترة م��ن  25نوفمرب اجل ��اري �إىل
 4دي�سمرب املقبل يف منطقة احل�صن وال�ت��ي ُتعد رم��زاً تراثياً
لالحتفاء بتاريخ ون�ش�أة الإمارة.
كما زار املهرجان �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي و �سمو ال�شيخ زايد بن حممد بن
زاي��د �آل نهيان وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان

م��دي��ر تنفيذي مكتب ��ش��ؤون �أ��س��ر ال�شهداء يف دي��وان ويل عهد
�أبوظبي وال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان وال�شيخ حممد
بن نهيان بن مبارك �آل نهيان .و التقى �سموّهم خ�لال الزيارة
�أع�ضاء اللجنة املُنظمة للمهرجان وا�ستعر�ضوا دور هذا احلدث
الثقايف يف احلفاظ على ت��راث دول��ة الإم ��ارات وتعزيزه .كما زار
�سمو ال�شيوخ معر�ض "يوم يف الق�صر" الذي يُتيح للزوار فر�صة
االطالع على احلياة اليومية التي �شهدها الق�صر يف خم�سينيات
و�ستينيات القرن املا�ضي .يذكر �أن مهرجان احل�صن يُعد عن�صراً
�أ�سا�سياً يف الأج�ن��دة الثقافية لدولة الإم ��ارات ويحتفي ويُ�سلط
ال�ضوء على تراثها الغني املتنوع ومنه احلرف اليدوية �إىل جانب
الأن�شطة الفنية املعا�صرة يف �إمارة �أبوظبي.

جت�سيد ًا لتوجيهات حممد بن را�شد ب�أن تكون حكومة الإمارات الأف�ضل عاملي ًا يف تقدمي اخلدمات
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حكومة الإمارات تطلق ال�سوق االفرتا�ضي لواجهات الربجميات لتقدمي خدمات رقمية عرب قنوات متعددة

•• دبي -وام:

جت �� �س �ي ��دا ل� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل" ،ب�ت�ق��دمي �أف �� �ض��ل اخلدمات
احلكومية ع��امل�ي�اً� ،أطلقت حكومة
دولة الإمارات "ال�سوق االفرتا�ضي
ل ��واج� �ه ��ات الربجميات" ،ال ��ذي
يوفر واجهات الربجميات APIs
ل��رب��ط الأن �ظ �م ��ة احل �ك��وم �ي��ة مع
�أنظمة وتطبيقات القطاع اخلا�ص
ب �� �ص��ورة م ��ؤمت �ت��ه ت���س�ه��ل عملية
تطوير التطبيقات وابتكار احللول
واخل ��دم ��ات ال��رق �م �ي��ة املرتابطة
ذات ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة م ��ن قبل
املربجمني واملطورين واملبتكرين
يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ،مب��ا يف ذلك
ت �� �ص �م �ي��م اخل� ��دم� ��ات احلكومية
وت�ق��دمي�ه��ا ع�بر ق�ن��وات�ه��م لأمتتة
الأع � �م� ��ال وت �ب �� �س �ي��ط الإج� � � ��راءات
وت���س�ه�ي��ل ح �ي��اة ال �ن��ا���س ،م��ا ميثل
من��وذج�اً ج��دي��داً للتعاون الرقمي
بني القطاعني احلكومي واخلا�ص
ي�ع��زز ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية ومنو
االق �ت �� �ص��اد ال ��رق� �م ��ي ،م ��ن خالل
منظومة لتبادل بيانات اخلدمات
والأنظمة بني اجلهات احلكومية
والقطاع اخلا�ص.
ود�شنت حكومة دولة الإمارات �أول
�شراكة �ضمن ال�سوق االفرتا�ضي
ل ��واج� �ه ��ات ال �ب�رجم � �ي ��ات� ،ضمت
الهيئة االحتادية لل�ضرائب ،وهيئة
ت �ن �ظ �ي��م االت� ��� �ص ��االت واحلكومة
ال��رق �م �ي��ة ،و� �ش ��رك ��ة "�أمازون"،
والتي يتم مبوجبها ربط خدمات
ال�ه�ي�ئ��ة االحت��ادي��ة ل�ل���ض��رائ��ب مع
�أنظمة ال�شركة مبا ي�سهم يف �أمتتة
العمليات وت�سريع عملية ت�سجيل
امل��وردي��ن على موقع "�أمازون" يف
دولة االمارات.
ومت �إط� �ل ��اق ال� ��� �س ��وق بالتعاون
ب�ي�ن ب��رن��ام��ج الإم � � ��ارات للخدمة
احلكومية املتميزة وهيئة تنظيم
االت�صاالت واحلكومة الرقمية ،يف
�إط ��ار م �ب��ادرات احل�ك��وم��ة لت�سريع
التحول الرقمي يف الدولة ،بح�ضور
معايل عهود بنت خلفان الرومي
وزي��رة الدولة للتطوير احلكومي
وامل �� �س �ت �ق �ب��ل ،و�� �س� �ع ��ادة ال � �ل� ��واء د.
�أحمد نا�صر الري�سي املفت�ش العام
ل� ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،و� �س �ع��ادة خالد
علي الب�ستاين م��دي��ر ع��ام الهيئة
االحتادية لل�ضرائب ،و�سعادة ماجد
امل���س�م��ار م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة تنظيم
االت �� �ص��االت واحل �ك��وم��ة الرقمية،
و� �س �ع��ادة ال� �ل ��واء ��س�ه�ي��ل اخلييلي
مدير عام الهيئة االحتادية للهوية
واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ،
و��س�ع��ادة حممد ب��ن طليعة رئي�س
اخل ��دم ��ات احل�ك��وم�ي��ة يف حكومة
دول��ة الإم � ��ارات ،و��س�ع��ادة الدكتور
يا�سر النقبي م�ساعد املدير العام
ل �ل �ق �ي��ادات وال � �ق� ��درات احلكومية
يف مكتب رئ��ا��س��ة جمل�س ال ��وزراء
ب� � ��وزارة �� �ش� ��ؤون جم�ل����س ال� � ��وزراء،
و��س�ع��ادة ح�ن��ان �أه�ل��ي م��دي��ر املركز
االحت� ��ادي للتناف�سية والإح�صاء
ب��الإن��اب��ة ،ورون��ال��دو م�شحور نائب
رئ �ي ����س � �ش��رك��ة �أم � � � ��ازون ال�شرق
الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا .و�أكدت
م�ع��ايل ع�ه��ود ال��روم��ي �أن ال�سوق
االفرتا�ضي لواجهات الربجميات
ي�ت�رج ��م دور احل �ك��وم��ة كمن�صة
لتحفيز ال�ت�ع��اون وال���ش��راك��ات مع

• منوذج جديد للتعاون الرقمي بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�ص لتطوير اخلدمات
• تد�شني �أول �شراكة يف �إطار ال�سوق بني الهيئة االحتادية لل�ضرائب وهيئة تنظيم االت�صاالت واحلكومة الرقمية و�شركة �أمازون
• ربط رقمي بني اجلهات احلكومية ومع القطاع اخلا�ص لت�سريع �إجناز اخلدمات وت�سهيل توفري البيانات رقميا ب�شكل �آمن وموثوق دون احلاجة لطلب املعلومات من املتعامل

معايل عهود بنت خلفان الرومي

�سعادة خالد علي الب�ستاين

�سعادة ماجد امل�سمار

�سعادة حممد بن طليعة

اللواء د�.أحمد نا�صر الري�سي

اللواء �سهيل اخلييلي

رونالدو م�شحور

القطاع اخلا�ص يف ابتكار وتقدمي
خ��دم��ات حكومية رقمية متطورة
و�سريعة ،ويعك�س توجهات احلكومة
يف ت �� �س��ري��ع ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف
اخل� � ��دم� � ��ات وحت� �ق� �ي ��ق ال �ت �ك��ام��ل
وال �ت�راب� ��ط يف الأن �ظ �م ��ة لتوفري
جت��رب��ة م �ت �ع��ام��ل ��س�ل���س��ة وفعالة
و�سريعة ويف كل وقت ومكان.
وق��ال��ت وزي � ��رة ال ��دول ��ة للتطوير
احل �ك��وم��ي وامل���س�ت�ق�ب��ل �إن ال�سوق
� �س �ي��وف��ر ب �ي �ئ��ة مت �ك��ن املربجمني
ومطوري التطبيقات من اال�ستفادة
من واجهات الربجميات احلكومية،
يف ابتكار ح�ل��ول وخ��دم��ات جديدة
و�إطالق �شركات نا�شئة ت�ستفيد من
هذه الواجهات يف تقدمي وتطوير
خدمات حكومية رقمية مرتابطة
و��س�ل���س��ة ،داع �ي��ة ال �� �ش��رك��ات ورواد
الأع� �م ��ال وم� �ط ��وري التطبيقات
واملربجمني �إىل اال�ستفادة من هذه
امل �ب��ادرة وتو�سيعها ع�بر �شراكات
جديدة مع اجلهات احلكومية مبا
ي�ع��زز ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي بالدولة.
وقال �سعادة املهند�س ماجد �سلطان
امل���س�م��ار �إن "ال�سوق االفرتا�ضي
ل� ��واج � �ه� ��ات الربجميات" يعد
خطوة متقدمة على طريق احلياة
ال��رق �م �ي��ة ال �ت��ي حت �ق��ق الرفاهية
وال� ��� �س� �ع ��ادة ل �ل �ج �م �ي��ع م ��ن خالل
ت��وف�ير اخل��دم��ات اال�ستباقية من
ك��ل مكان وعلى م��دار ال�ساعة ويف
بيئة ان�سيابية تت�ضافر فيها جهود
اجل � �ه� ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة
خلدمة املتعاملني ..م�شريا �إىل �أن
التحول الرقمي يف عامل اليوم مل
يعد مهمة احلكومات وحدها ،و�إمنا
ثمرة تعاون و�شراكة بني خمتلف
القطاعات ،وم��ن هنا ف ��إن �إطالق
"ال�سوق االف�ت�را� �ض��ي لواجهات
الربجميات" يعد حمطة مهمة
ع �ل��ى ط��ري��ق احل �ك��وم��ة الرقمية
ال �� �ش��ام �ل��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ب��ي توقعات

امل�ت�ع��ام�ل�ين ال��رق �م �ي�ين ،ون �ح��ن يف
ال�ه�ي�ئ��ة �سنعمل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز هذه
اخلطوة من خالل دورن��ا للتمكني
يف جم ��ال ال�ت�ح��ول ال��رق �م��ي ،ولن
ن��دخ��ر �أي ج�ه��د مل���س��اع��دة اجلهات
احلكومية يف هذا ال�سياق.
م��ن جهته� ،أك��د �سعادة خ��ال��د علي
ال �ب �� �س �ت��اين �أن �إط �ل ��اق "ال�سوق
االفرتا�ضي لواجهات الربجميات"
ي �� �ش �ك��ل خ� �ط ��وة م �ه �م��ة يف تعزيز
م �� �س�يرة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي التي
تنتهجها دول��ة الإم��ارات مبعدالت
م�ت���س��ارع��ة يف ج�م�ي��ع القطاعات،
ح�ي��ث مت�ت�ل��ك ب�ن�ي��ة حت�ت�ي��ة رقمية
ت �ع��د الأك �ث ��ر ت � �ط� ��وراً ل �ي ����س على
امل�ستوى الإقليمي فح�سب ولكن
على امل�ستوى العاملي ،وذلك بف�ضل
ر�ؤية القيادة الر�شيدة ال�ست�شراف
امل�ستقبل با�سرتاتيجيات ومبادرات
تهدف للتطوير امل�ستمر ملنظومة
ال �ع �م��ل احل� �ك ��وم ��ي ل ��رف ��ع ج� ��ودة
احلياة يف بيئة م�ستدامة ،وتطوير
اخل � ��دم � ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة لإ�� �س� �ع ��اد
املجتمع واالرتقاء مب�ستوى رفاهية
�أف� � � ��راده ،ك �م��ا ت �ه��دف �إىل متكني
االب �ت �ك��ار وت�ع��زي��ز ال�ق�ي�م��ة بتوفري
الوقت والتكلفة واجلهد مع �ضمان
امل�ع��اجل��ة ال �ف��وري��ة وزي� ��ادة مرونة
االت�صال بني البيانات.
و�أك��د الب�ستاين �أن من�صة "ال�سوق
االفرتا�ضي لواجهات الربجميات"
ع�ب�ر واج� �ه ��ة ب ��رجم ��ة تطبيقات
اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة ""API
�ست�ساهم يف تعزيز كفاءة اخلدمات
امل�ق��دم��ة م��ن اجل �ه��ات احلكومية،
ل �ت �ح �ق �ي��ق امل ��زي ��د م ��ن ال�سهولة
وال �� �س��رع��ة وال� �ك� �ف ��اءة يف الأداء،
م���ش�يراً �إىل �أن الهيئة االحتادية
لل�ضرائب حر�صت منذ ت�أ�سي�سها
على توفري بنية رقمية متطورة،
وتقدمي جميع خدماتها عرب نظام
�إل �ك�ت�روين متكامل ب�لا تعامالت

ورق�ي��ة ل�لارت�ق��اء امل�ستمر بتجربة
عمالئها ،كما حتر�ص الهيئة على
تعزيز �شراكاتها اال�سرتاتيجية مع
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،مبا
يتواكب مع مبادئ دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة للخم�سني عاماً
امل�ق�ب�ل��ة ،وم ��ع حم� ��ددات املنهجية
اجلديدة للعمل احلكومي.
و�أك � � ��د �� �س� �ع ��ادة ال � �ل� ��واء ال ��دك �ت ��ور
�أح� �م ��د ن��ا� �ص��ر ال��ري �� �س��ي املفت�ش
ال �ع ��ام ب� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،رئي�س
اللجنة العليا لتطوير الأنظمة
الإلكرتونية الق�ضائية بالوزارة،
حر�ص الوزارة على تطوير وتعزيز
العمل احلكومي امل�شرتك ال�ساعي
لالرتقاء باخلدمات وفق توجهات
حكومة الإم��ارات ال�ساعية لتقدمي
�أف �� �ض��ل اخل ��دم ��ات ب �� �ص��ورة تعزز
مكانة الدولة وموقعها املتقدم على
�سلم التناف�سية الدولية.
وق ��ال ال��ري���س��ي �إن �إط�ل�اق ال�سوق
االفرتا�ضي لواجهات الربجميات،
ي ��ؤك��د �أه�م�ي��ة ال���ش��راك��ة والتعاون
ب�ين القطاع احلكومي وال�شركات
االب�ت�ك��اري��ة وتن�سيق ك��اف��ة اجلهود
ال �ه��ادف��ة �إىل ت�ب���س�ي��ط �إج� � ��راءات
الأعمال وتوحيد جتربة املتعاملني
كواجهة رقمية متكاملة للخدمات،
و�أ�ضاف �أن هذه املن�صة �ستعمل على
ت�سهيل �إجراءات الأعمال والتجارة
الإلكرتونية و�ستكون مبثابة نقلة
نوعية نحو ب�ن��اء جيل ج��دي��د من
خدمات امل�ستقبل ،و�ست�ساهم ب�شكل
ف �ع��ال يف حت�ق�ي��ق ر�ؤي ��ة ال��دول��ة يف
تقدمي �أف�ضل اخلدمات احلكومية،
و�إط � � �ل � ��اق امل � � � �ب � � ��ادرات اخل�ل�اق ��ة
وامل�شاريع املبتكرة التي تن�سجم مع
ال�سيا�سات وال�ت��وج�ه��ات واخلطط
ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا ق�ي��ادت�ن��ا الر�شيدة،
م�ؤكدا حر�ص وزارة الداخلية على
ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل احلكومي
امل�شرتك وتقدمي �أف�ضل اخلدمات

ب�صورة تعزز ج��ودة احلياة وريادة
الدولة.
و�أك��د �سعادة اللواء �سهيل اخلييلي
�أن ح � �ك ��وم ��ة دول � � � ��ة الإم� � � � � ��ارات
ت�ع�م��ل ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ر�ؤى القيادة
والتوجهات للخم�سني عاماً املقبلة،
لت�صبح الدولة الأف�ضل يف تقدمي
اخلدمات احلكومية وبهدف حتقيق
هذه الر�ؤية تعمل الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
املنافذ على �إط�ل�اق جمموعة من
خ��دم��ات�ه��ا احل�ي��وي��ة ع�بر "من�صة
ال �� �س ��وق االف�ت�را�� �ض ��ي لواجهات
الربجميات" ،مثل خدمات بطاقة
ال �ه��وي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ك��اف��ة �أن ��واع
املتعاملني من مواطنني ومقيمني،
�إ��ض��اف��ة اىل خ��دم��ات ج��واز ال�سفر
للمواطنني ،وذلك لإتاحة الفر�صة
للمربجمني وال���ش��رك��ات اخلا�صة
ل� �ت� �ق ��دمي ه� � ��ذه اخل� � ��دم� � ��ات عرب
من�صاتها وذلك لت�سهيل �إجراءاتها
وت�ق��دمي جتربة خ��دم��ات حكومية
��س�ل���س��ة وق � ��ال �إن ال �ه �ي �ئ��ة �أج� ��رت
درا�سة ا�ستطالعات ر�أي املتعاملني
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع خم�ت�ل��ف ال�شركاء
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي�ي�ن ،ب� �ه ��دف ر�سم
م���س��ار وت�صميم اخل��دم��ات لتلبي
احتياجات وتف�ضيالت املتعاملني
�إ��ض��اف��ة �إىل احل��ر���ص على تقدمي
اخل ��دم ��ة احل �ك��وم �ي��ة وف� ��ق �أعلى
املعايري العاملية.
و�أك � ��د � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن طليعة
رئ �ي ����س اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة يف
حكومة دول��ة الإم��ارات� ،أن �إطالق
ال �� �س ��وق االف�ت�را�� �ض ��ي لواجهات
ال�برجم�ي��ات ،يف م �ب��ادرة م�شرتكة
ب�ي�ن ب��رن��ام��ج الإم � � ��ارات للخدمة
احلكومية املتميزة ،وهيئة تنظيم
االت �� �ص��االت واحل �ك��وم��ة الرقمية،
ي �ج �� �س��د ت ��وج �ي �ه �اًت ق� �ي ��ادة دول ��ة
الإم � ��ارات ب��ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى ت�سريع
ال� �ت� �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي للحكومة،

ع�بر ت�ط��وي��ر اجل �ي��ل اجل��دي��د من
اخل� ��دم� ��ات احل �ك��وم �ي��ة الرقمية
امل�ستقبلية.
وقال ابن طليعة �إن �إطالق ال�سوق
االفرتا�ضي لواجهات الربجميات،
ميثل مبادرة هادفة لتعزيز التعاون
وال�شراكات بني اجلهات احلكومية،
وب�ين احلكومة والقطاع اخلا�ص،
لتقدمي خدمات رقمية مرتابطة
�سهلة و�سريعة ومتوفرة للمتعامل
على مدار ال�ساعة ،وت�سهيل توفري
البيانات واملعلومات رقميا ب�شكل
�آم��ن وم��وث��وق ،وي�ترج��م توجهات
حكومة دول��ة الإم� ��ارات بالرتكيز
ع �ل��ى ب� �ن ��اء ال� ��� �ش ��راك ��ات الفاعلة
م ��ع امل �ج �ت �م��ع وال� �ق� �ط ��اع اخلا�ص
وامل� �ب� �ت� �ك ��ري ��ن ل� �ت ��وف�ي�ر خ ��دم ��ات
متطورة.
و�أ� �ض��اف �أن "ال�سوق االفرتا�ضي
ل��واج �ه��ات الربجميات" �سي�سهل
حت�ق�ي��ق ال �ت �ك��ام��ل وال�ت�راب ��ط بني
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة واخل��ا� �ص��ة،
و� �س �ي �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت ��وف�ي�ر واج� �ه ��ة
الربجميات احلكومية ""APIs
ل�ل���ش��رك��ات وم �ط��وري التطبيقات
وامل � �ب� ��رجم � �ي� ��ن وامل� � �ب� � �ت� � �ك � ��ري � ��ن،
لتحفيزهم على م�شاركة 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
احل�ك��وم�ي��ة ال��رق �م �ي��ة ،مب��ا ي�سهم
يف تعزيز ك�ف��اءة العمل احلكومي
وتقدمي خدمات فعالة ت�سهل رحلة
امل�ت�ع��ام��ل وت���س��رع �إجن ��از معاملته
ومتكنه من احل�صول عليها يف �أي
وقت �أو مكان.
و�أ� � �ش� ��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
ل �ل �� �ض��رائ��ب و� �ش ��رك ��ة "�أمازون"
ومبادرتهم لإطالق �أوىل ال�شراكات
يف �إط� � � ��ار ال� ��� �س ��وق االف�ت�را�� �ض ��ي
لواجهات الربجميات ،داعياً كافة

اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة وم�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ل�لا��س�ت�ف��ادة من
ال�ف��ر���ص ال�ت��ي يتيحها ال���س��وق يف
ت �ط��وي��ر خ ��دم ��ات رق �م �ي��ة جديدة
تعزز بيئة الأعمال وترتقي بتجارب
املتعاملني .من جهته ،قال رونالدو
م�شحور نائب رئي�س �شركة �أمازون
ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
 :ن�ح��ن ف �خ��ورون بكوننا ال�شركة
الأوىل يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات التي
ي�ت�ك��ام��ل ن �ط��اق عملها م��ع من�صة
"ال�سوق االف�ت�را� �ض��ي لواجهات
الربجميات" ،ال�ت��ي ت�ع��د تطبيقاً
ير�سخ مكانة حكومة
حكومياً رائداً ّ
دول��ة الإم ��ارات يف طليعة االبتكار
احلكومي وال�ق�ي��ادة الفكرية على
م�ستوى العامل" ،م�ضيفاً �أن هذا
التعاون يهدف �إىل متكني ال�شركات
وال� �ب ��ائ� �ع�ي�ن م� ��ن خ �ل��ال ت�سهيل
الإج ��راءات التجارية واحلكومية،
وت�سريع م�سرية التحول الرقمي
يف خم �ت �ل��ف ال �ق �ط ��اع ��ات ،وقطاع
ال �ت �ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة ع�ل��ى وجه
اخل���ص��و���ص ع�بر �إ� �ض��اف��ة خا�صية
ت��دع��م �أمت �ت��ة ع�م�ل�ي��ات االن�ضمام
�إىل متجر /Amazon.ae/
 ..وت�ط��رح �أم� ��ازون ه��ذه الإ�ضافة
اجل ��دي ��دة �إىل حم�ف�ظ��ة الأدوات
واخل� ��دم� ��ات وال �ب�رام� ��ج اخلا�صة
برواد الأعمال واملطورين ومن�شئي

املحتوى ومزودي خدمات التو�صيل
وتكنولوجيا املعلومات.
وت���ش� ّك��ل ال���ش��راك��ة م��ع "�أمازون"،
�أوىل ثمار جناح ال�سوق االفرتا�ضي
ل ��واج� �ه ��ات ال�ب�رجم� �ي ��ات ،ومتثل
نقطة ان�ط�لاق تفتح امل�ج��ال �أمام
�إطالق �شراكات جديدة ،وتتيح هذه
ال�شراكة �أمتتة �إج ��راءات الأعمال
وت �� �س �ه �ي��ل جت��رب��ة ال �ب��ائ �ع�ين عرب
موقع "�أمازون" يف دولة الإمارات،
مب��ا ي�ع��زز م��زاول��ة �أع �م��ال التجارة
االل �ك�ترون �ي��ة يف ال��دول��ة ،وي�سهم
يف م��واك�ب��ة م���س�ت�ج��دات االقت�صاد
الرقمي بال�شراكة والتكامل بني
اجلهات احلكومية ،ورواد القطاع
اخلا�ص.
جدير بالذكر� ،أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"،
اع �ت �م��د ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الإم � � ��ارات
للخدمات احلكومية خالل اجتماع
ملجل�س ال��وزراء يف مار�س ،2021
وت �ت �� �ض �م��ن م � �ب� ��ادرات ت ��رك ��ز على
ت �ق��دمي خ��دم��ات رق�م�ي��ة متقدمة
ع�ب�ر م �ن �� �ص��ة م ��وح ��دة لالرتقاء
بتجربة املتعامل وت�صل �إليه يف �أي
مكان وعلى م��دار ال�ساعة ،وتتبنى
تو�سيع ال�شراكات مع خمتلف فئات
املجتمع.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /نور وىل خان
�صاحب ج��ول  ،افغان�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()O2109216
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554622700

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل � � ��دع � � ��و /ع� �ظ� �ي ��م
اح � � �م� � ��دى ،اف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()P01194921
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554622700

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /زاك � �ي� ��م
حممد ع��ارف  ،افغان�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()P03339313
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0554622700

فقدان �شهادة �أ�سهم
فقدت ال�سيدة /نورة م�سيعد خالد املن�صوري �شهادة
ا�سهم �صادرة عن (م�صرف ابوظبي اال�سالمي) بالرقم
 10177205بعدد � 151سهما..
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لأقرب فرع من فروع
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي م�شكورا.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13403بتاريخ 2021/11/28
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  684/2020/18عقاري جزئي

70197

املنظورة يف الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبه بف�سخ �إتفاقية الإج��ارة املنتهية بالتمليك ومالحقها مع �إل��زام املدعى عليه بت�سليم الوحدة
العقارية حمل الإجارة خالية من ال�شواغل �إىل امل�صرف املدعي وما يرتتب على ذلك من �آثار � ،أخ�صها الزام املدعى عليه
ب�سداد كافة املبالغ املرت�صدة يف ذمته مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة للمطور الرئي�سي واحتاد املالك باملجمع ال�سكني
الكائن به الوحدة مو�ضوع الدعوى  ،والزامه ب�سداد ر�سوم الكهرباء واملياه �أو �أية ر�سوم �أخرى م�ستحقة عن الوحدة لأية
جهة وذلك حتى تاريخ الإخالء التام والت�سليم الفعلي  ،بالإ�ضافة �إىل خماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك بدبي ملحو قيد
الإجارة الوارد ب�شهادة امللكية .الزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي �إىل امل�صرف املدعي مبلغ وقدره  1,582,211.4درهم (مليون
وخم�سمائة واثنان وثمانون �ألفاً ومائتان و�أحد ع�شر درهما و�أربعة فلو�س) وما ي�ستجد من مقابل بدل �إنتفاع بواقع مبلغ
 72,000درهم �سنوياً �إعتباراً من  2020/6/17وحتى الإخالء التام  ،بالإ�ضافة �إىل الأرباح الت�أخريية بواقع %9
�سنوياً من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
املدعى  :م�صرف الإم��ارات الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)  -عنوانه � :إمارة دبي بر دبي  -مدينة دبي الطبية  -مبنى
رق��م “ ”16ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث  -ه��ات��ف رق��م  - 04/2227008 :ه��ات��ف متحرك رق��م  - 0557016552مكاين
( )3135291835وميثله  /عبداحلمید عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 /وقار جميل حممد جميل �صفته  :مدعى عليه
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020-11-15يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة �أع�لاه ل�صالح /م�صرف
الإمارات الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) بف�سخ اتفاقية الإيجار املو�صوفة بالذمة واملنتهية بالتملك اخلا�صة بالوحدة
حمل التداعي ,و�إلزام املدعى عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل االتفاقية خالية من ال�شواغل ,وخماطبة دائرة الأرا�ضي
والأمالك ملحو القيد العقاري الوارد على الوحدة �شهادة امللكية .ثانيا  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعى مبلغ مقداره
( 157.326/01درهم) والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتي متام ال�سداد .ثالثا
 :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعى بدل االنتفاع بالوحدة مبلغ مقداره ( 15.000درهم) �سنويا عن فرتة حيازته
للعقار من تاريخ �صدور هذا احلكم وحتي تاريخ تخليه عن وحدة التداعى وت�سليمها للمدعى .رابعا :ب�إلزام املدعى عليه
ب�سداد ر�سوم اخلدمة وفواتري املاء والكهرباء عن الوحدة حمل التداعي وحتي تاريخ الإخالء والت�سليم الفعلي لها ورف�ضت
ما عدا ذلك من طلبات و�ألزمته الر�سوم وامل�صاريف و الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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انطالق احتفاالت عيد االحتاد اخلم�سني يف البدية واحلنية مب�شاركة �شعبية وا�سعة
•• الفجرية-وام:

نظمت " جلنة �إم ��ارة الفجرية الحتفاالت عيد االحت��اد اخلم�سني
" احتفاالتها بهذه املنا�سبة الوطنية مبنطقتي البدية و ا َ
حلنية
بالفجرية بح�ضور ال�شيخ �أحمد بن حمد بن �سيف ال�شرقي وم�شاركة
�شعبية وا�سعة �ضمت �آالف املواطنني واملقيمني.
ف�ق��د ��ش�ه��دت منطقة ا َ
حل�ن�ي��ة ع��رو��ض��ا خمتلفة ت�ضمنت م�شاركة
لفرق احلربية الغنائية ،و�أل�ع��اب��ا �شعبية ،وح��رف��ا تقليدية ،وقرية
تراثية احتوت على امل�شغوالت اليدوية الرتاثية وامل�أكوالت ال�شعبية،
وم���س��اب�ق��ات ل�ل�ج�م�ه��ور ،وم�ع��ر��ض��ا ل�ل���ص�ق��ور وم�ع��ر��ض��ا لل�سيارات
الكال�سيكية.

06

و يف منطقة البدية ُقدمّت فقرات غنائية لفرقة احلربية والفرق
الع�سكرية وعرو�ض لطلبة امل��دار���س ،بالإ�ضافة �إىل م�سرية وطنية
مب�شاركة �أهايل املنطقة ،وعرو�ض للخ ّيالة ونهمات ال�صيادين فيما
�شارك عدد من امل�ؤ�س�سات وقوات الأمن بعر�ض �آخر تقنياتها احلديثة
�إ�ضافة �إىل م�شاركة احلرفيني والأ�سر املنتجة بعر�ض �إنتاجاتهم.
و�شهدت االحتفاالت ح�ضو ًرا �شعب ًيا وا�س ًعا من الأهايل الذين عمهم
ج�سدتها
ال�ف��رح وامل���ش��اع��ر الوطنية ب�ه��ذه املنا�سبة الغالية وال�ت��ي ّ
�صورة معبرّ ة عن القيم الوطنية واملوروث الإماراتي الأ�صيل لأر�ض
الإمارات الطيبة.
ح�ضر االح�ت�ف��االت يف البدية واحلنية ع��دد م��ن كبار ال�شخ�صيات
وامل�س�ؤولني ومدراء الدوائر وامل�ؤ�س�سات يف الفجرية.

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

 6ق�ضاة جدد يف �أبوظبي ي�ؤدون اليمني القانونية �أمام من�صور بن زايد
•• �أبوظبي -وام:

�أدى �ستة ق�ضاة جدد اليمني القانونية� ،أمام �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة الق�ضاء
يف �أبوظبي ،يف ق�صر الوطن ،مبنا�سبة بدء مزاولة مهامهم ك�أع�ضاء جدد يف
ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة �أبوظبي.
و�أك��د �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان ،خ�لال مرا�سم �أداء اليمني
القانونية� ،أن تطوير املنظومة الق�ضائية عرب تقدمي خدمات ذكية ومبتكرة

وف��ق �أول��وي��ات اخلطة اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ل��دائ��رة الق�ضاء - 2021
 ،2023ي�أتي ان�سجاماً مع ر�ؤية القيادة احلكيمة برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ويف ظل الدعم
امل�ستمر م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ويل عهد
�أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،سعياً لتعزيز م�سرية تطوير
القطاع العديل وتر�سيخ قيم �سيادة القانون ،وريادة منظومة الق�ضاء و�ضمان
جودة خدماتها وفاعليتها.
ووجه �سموه مبوا�صلة اجلهود ل�ضمان كفاءة النظام الق�ضائي واال�ستفادة من

التطور التقني واعتماد اخلدمات الذكية وال�سريعة املعززة بتقنيات الذكاء
اال�صطناعي ل�ضمان الو�صول ال�شامل للخدمات الق�ضائية ،داعياً �سموه
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية اجل��دد �إىل العمل ال��د�ؤوب مبا ي�سهم يف تر�سيخ
مبد�أ �سيادة القانون ويعزز جهود احلفاظ على �أمن وا�ستقرار املجتمع.
ح�ضر مرا�سم �أداء اليمني القانونية� ،سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي،
وكيل دائ��رة الق�ضاء يف �أب��وظ�ب��ي ،و�سعادة امل�ست�شار علي حممد البلو�شي،
النائب العام لإمارة �أبوظبي ،وامل�ست�شار علي ال�شاعر الظاهري ،مدير �إدارة
التفتي�ش الق�ضائي.

�أق��ام��ت م��دي�ن��ة ع�ج�م��ان الإع�لام �ي��ة احل ��رة اح�ت�ف��اال ح��ا��ش��دا ب��ال�ي��وم الوطني
اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ت�ضمن جمموعة من الفعاليات
والأن�شطة املتنوعة التي نظمتها املنطقة خ�صي�صا لهذه املنا�سبة.
�أقيم احلفل يف مبنى املدينة يف منطقة الزوراء بح�ضور �سعادة حممود الها�شمي
املدير التنفيذي ملدينة عجمان الإعالمية احل��رة وال�شركاء اال�سرتاتيجيني
وموظفي وموظفات املدينة .وعقب عزف ال�سالم الوطني للدولة رفع �سعادة
حممود خليل الها�شمي يف كلمته �أ�سمى �آيات التهاين �إىل مقام �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإم��ارات و�سمو �أولياء العهود
جم��دداً العهد وال��والء للقيادة الر�شيدة على موا�صلة ال�سري على ال��درب يف
احلفاظ على املنجزات العظيمة التي �سطرتها جهود و�إخال�ص الآباء امل�ؤ�س�سني
لدولتنا احلبيبة .وق��ال الها�شمي �إن �شعب دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة
وجميع املقيمني على �أر�ض هذا الوطن املبارك من حقه �أن يفخر ب�أن له قيادة
حكيمة ت�سهر على �أمنه وراحته ،وتوفر له �سبل العي�ش الكرمي ،داعياً اهلل عز
وجل �أن يحفظ قيادتنا الكرمية ويهيئ لها �سبل اخلري وال�سداد.
كما �شهد االحتفال عددا من الفقرات املتنوعة والفعاليات والأن�شطة الرتفيهية
و�إج��راء �سحوبات على هدايا قيمة كما ت�ضمن تنظيم قرية تراثية ومعر�ضاً
ملنتجات الأكل ال�شعبي بالإ�ضافة �إىل عر�ض بع�ض احلرف وامل�شغوالت اليدوية
الإماراتية القدمية.

عبد العزيز النعيمي ي�شهد توقيع اتفاقية �إنتاج تلفزيوين بني مدينة عجمان الإعالمية ودبي للإعالم
•• عجمان-وام:

�شهد ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ي ،رئ �ي ����س دائ � ��رة التنمية
ال �� �س �ي��اح �ي��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة هيئة املناطق احل��رة بعجمان
م��را� �س��م ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م و
ت �ع��اون و ات�ف��اق�ي��ة �إن �ت ��اج م�شرتك
مل�سل�سل تلفزيوين بعنوان "�سنوات
اجلري�ش" بطولة الفنانة القديرة
حياة الفهد و ال��ذي �سيتم عر�ضه
يف � �ش �ه ��ر رم � �� � �ض ��ان ال� � �ق � ��ادم بني
م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي ل�ل��إع�ل�ام ومدينة
ع�ج�م��ان الإع�لام �ي��ة احل ��رة وذلك
ب�ه��دف ت��رج�م��ة رغ�ب��ة اجل��ان�ب�ين يف
دع��م وحتفيز �إن�ت��اج نوعية جديدة
م��ن الأع�م��ال ال��درام��ا التلفزيونية
التاريخية ت�سهم يف انت�شار الإنتاج
اخل�ل�ي�ج��ي االم� ��ارات� ��ي امل �� �ش�ترك و
ت ��وزي ��ع م ��ا ي �ت��م ان �ت��اج��ه للقنوات
الف�ضائية حمليا وخليجيا وعربيا.
وق��ع ع�ق��د امل��ذك��رة واالت�ف��اق�ي��ة عن
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم �سعادة �أحمد
�سعيد املن�صوري امل��دي��ر التنفيذي
ل �ق �ط��اع الإذاع� � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون يف
امل�ؤ�س�سة و من جانب مدينة عجمان
الإع�لام �ي��ة احل ��رة ��س�ع��ادة حممود
خليل الها�شمي امل��دي��ر التنفيذي
للمدينة بح�ضور مدير �شركة فور
برودك�شنز باعتبارها ال�شركة املنفذة
للم�سل�سل التلفزيوين يف االتفاقية
و عدد من امل�س�ؤولني وذلك بفندق
عجمان �سراي.
ح��ر���ص ال�ط��رف��ان مب��وج��ب املذكرة
و االتفاقية على التعاون امل�شرتك
وت �ع��زي��زه وت �ط��وي��ره وب���ش�ك��ل فعال
لتوحيد اجل�ه��ود وال�ن���ش��اط��ات ذات
االه� �ت� �م ��ام امل� ��� �ش�ت�رك وف � ��ق �إط � ��ار
م��ؤ��س���س��ي ومب ��ا ي �ت ��واءم واخلطط
الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ك�ل�ا الطرفني
واال�ستفادة من الإمكانيات املتوفرة
وامل �ت �م �ث �ل��ة يف ال � �ك� ��وادر الب�شرية

والأجهزة الفنية والتقنية واخلربات
العلمية والعملية الرتاكمية لدى
كل منهما.
ن�صت مذكرة التفاهم يف بنودها على
ال�ت�ع��اون بجميع ال��و��س��ائ��ل املمكنة
ل��دع��م وت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز ال�شراكة
بينهما لتحقيق الأه ��داف املنبثقة
عن املذكرة و�أن ي�سعى الطرفان �إىل
التن�سيق فيما بينهما يف النواحي
ال �ف �ن �ي��ة وال �ت �ق �ن �ي��ة والإج� ��رائ � �ي� ��ة
ال�سيما خدمات الت�سويق والتطوير
الإع�ل�ام ��ي واخل ��دم ��ات واملنتجات
الإع�ل�ام �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة وم ��د ج�سور
التعاون ودع��م عملية التن�سيق من
�أج��ل تنفيذ ال�برام��ج ذات االهتمام
امل�شرتك .
ت �� �ش �م��ل جم� � � ��االت ال � �ت � �ع� ��اون بني
الطرفني تبادل اخلربات واملعلومات
و�أف�ضل املمار�سات وبحث �إمكانية
ال� �ت� �ع ��اون يف جم� � ��االت اخل ��دم ��ات
الإع�لام �ي��ة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة واملتنوعة
ال�ت��ي م��ن �ش�أنها تعزيز مكانة كال
ال� �ط ��رف�ي�ن وت �� �س��اه��م يف �صناعة
الإع�ل�ام امل�ستقبلي وتبني الأفكار
الإبداعية املبتكرة فى جمال الإعالم

و�إمكانية التعاون يف جمال املن�صات
الإع�لام �ي��ة ال �ت��ي ت�ه�ت��م بالرتويج
ع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات املحلية والعربية
والدولية والتعاون يف جمال الإنتاج
الإع�ل�ام ��ي ب���ش�ت��ى �أن ��واع ��ه الفنية
والثقافية واالجتماعية وجماالت
ال �ب��ث و�إع � � ��ادة ال �ب��ث التلفزيوين
وامل � �ن � �� � �ش � ��آت ال � �ت� ��ي ت�ل��ائ� ��م عمل
الأ�ستوديوهات احلديثة لأغرا�ض
الإن�ت��اج الإع�لام��ي مبختلف مواده
ال�سمعية والب�صرية والرقمية و�أية
جماالت �أو �أن�شطة �أخرى ت�ساهم يف
حتقيق الأه��داف العامة للطرفني
وب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع اجل �ه��ة املخت�صة
لدى كل منهما .
واتفق اجلانبان من خالل ن�صو�ص
املذكرة على ت�شكيل جلنة م�شرتكة
خ�ل�ال �أ��س�ب��وع م��ن ت��اري��خ التوقيع
يناط بها تنفيذ جمموعة من املهام
من بينها متابعة تطبيق بنود هذه
امل ��ذك ��رة و ت �ق��دمي �أي اق�ت�راح ��ات
وو�ضع اخلطط العملية والربامج
الزمنية لتنفيذ املهام ور�صد وتقييم
م ��ؤ� �ش��رات الأداء م��ن خ�ل�ال عقد
االجتماعات الدورية ورفع التقارير

الدورية �إىل الإدارة العليا .
وبالن�سبة التفاقية ان�ت��اج امل�سل�سل
ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��وين ب� �ع� �ن ��وان "�سنوات
اجلري�ش" و ال ��ذي �سيتم تنفيذه
م��ن ق�ب��ل ��ش��رك��ة "فور برودك�شنز
" ب��اع�ت�ب��اره��ا ال �ط��رف ال �ث��اين يف
االت �ف ��اق �ي ��ة وحت� ��ت �إدارة مدينة
ع�ج�م��ان االع�لام �ي��ة احل ��رة ن�صت
االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى ق� �ي ��ام الطرفني
ب ��إن �ت��اج��ه ان� �ت ��اج� �اً م �� �ش�ت�رك �اً وهو
م��ن ب�ط��ول��ة ال�ف�ن��ان��ة ح �ي��اة الفهد
وجم �م��وع��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين الكبار
وت ��أل �ي��ف حم�م��د ن��اب�ل���س��ي ليعر�ض
خالل �شهر رم�ضان املبارك القادم
على �أن يلتزم الطرف الثاين بالقيام
بعمليات �إنتاج امل�سل�سل وبالإ�شراف
عليه كمنتج منفذ وتقدمي خارطة
ع�م��ل للم�سل�سل ت�ت���ض�م��ن �أ�سماء
فريق العمل من املمثلني والفنيني
وامل���ش��ارك�ين واخ�ت�ي��ار ا�ستوديوهات
ومواقع ت�صوير وتنفيذ امل�سل�سل .
و قال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد
النعيمي عقب مرا�سم التوقيع �إن
م��ذك��رة التفاهم وات�ف��اق�ي��ة االنتاج
امل�شرتك ج��اءت بعد جهود ودرا�سة

م�ستفي�ضة بني الأط��راف جميعها
من �أجل تقدمي �أعمال درامية ذات
م�ستوى عال حترتم عقلية امل�شاهد
وذل��ك م��ن خ�لال اخ�ت�ي��ار ن�صو�ص
تنطبق عليها املعايري الفنية التي
ي�ط��ال��ب ب�ه��ا امل���ش��اه��د خ���ص��و��ص�اً يف
��ش�ه��ر رم �� �ض��ان ال ��ذي ي���ش�ه��د �أكرب
مناف�سة يف ا�ستقطاب امل�سل�سالت
اجل �ي��دة ب�ين خم�ت�ل��ف الف�ضائيات
العربية .
و �أك� � � ��د �أن م �� �س �ل �� �س��ل "�سنوات
اجلري�ش" �سينال ر�ضا امل�شاهدين
خ��ا� �ص��ة �أن� ��ه م���س�ل���س��ل ت��اري �خ��ي مت
اخ�ت�ي��اره بعناية بعيدا ع��ن ق�ص�ص
احل��ب والرومان�سية  ..منوها �إىل
�أن امل�سل�سالت التاريخية غابت يف
ال���س�ن��وات الأخ �ي��رة ع��ن ال�شا�شات
و�سيتم عر�ضه على قنوات م�ؤ�س�سة
دب��ي ل�ل�إع�لام وامل�ح�ط��ات �أخ��رى يف
دول خليجية وعربية.
و�أو�� � � �ض � � ��ح �أن م ��دي � �ن ��ة عجمان
الإع�لام �ي��ة احل ��رة وب��ال �ت �ع��اون مع
م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام ومب�شاركة
�شركة فور برودك�شنز على ا�ستعداده
لإنتاج م�سل�سالت �أخ��رى م�ستقبال

 ..م�شرياً �إىل �أن م�سل�سل "�سنوات
اجلري�ش" يعترب اخلطوة الأوىل ..
و قال � " :سنعمل على �إع��ادة �إمارة
ع�ج�م��ان لت�صدر االن �ت��اج الدرامي
مثلما كانت يف الثمانييات من القرن
الع�شرين حمطة لإنتاج امل�سل�سالت
وملتقى الفنانني العرب".
و �أ�شاد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد
ب��ال��دور ال�ب�ن��اء و اجل�ه��ود املخل�صة
امل �ب��ذول��ة م ��ن ق �ب��ل م ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
للإعالم لإنتاج �أعمال وم�سل�سالت
درام � �ي � ��ة حم �ل �ي��ة ت �ع ��ال ��ج ق�ضايا
اج �ت �م��اع �ي��ة وان �� �س ��ان �ي ��ة وت�شجع
ال�شباب املواطن على االنخراط يف
عملية االن �ت��اج  ..م ��ؤك��دا ا�ستمرار
التعاون مع م�ؤ�س�سة دبي ملزيد من
انتاج امل�سل�سالت الهادفة .
من جانبه �أعرب �سعادة �أحمد �سعيد
املن�صوري املدير التنفيذي لقطاع
الإذاع � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون يف م�ؤ�س�سة
دبي للإعالم عن �سعادته واعتزازه
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م ��دي� �ن ��ة عجمان
الإع �ل�ام � �ي� ��ة احل� � ��رة و ال ��و� �ص ��ول
�إىل ات�ف��اق م�شرتك لإن �ت��اج �أعمال
تلفزيونية  ..وقال �إن هذا التفاهم

والتعاون جاء تتويجا لدعم ور�ؤية
ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة م��ن �أج� ��ل ن�شر
ثقافة �إعالمية و�أن تكون خمرجات
هذه االتفاقية بوابة لأعمال درامية
ج ��دي ��دة م �� �ش�ترك��ة ذات حمتوى
متميز �صالح للعر�ض على �شا�شات
التلفزيون واملن�صات الرقمية .
و �أك ��د �أن م��ؤ��س���س��ة دب ��ي للإعالم
ومدينة عجمان الإعالمية احلرة
ل �ه �م��ا ت ��اري ��خ م �� �ش��رف يف �صناعة
امل �ح �ت��وى ال �ت �ل �ف��زي��وين م ��ا يعطي
م ��ؤ� �ش ��را ع �ل��ى ا� �س �ت �ك �م��ال امل�سرية
وري��ادة العمل الدرامي واالعالمي
يف دولة االمارات.
و ق��ال �سعادة �أح�م��د املن�صوري �إنه
ي �ت �ط �ل��ع �إىل � �ش��راك��ة ط��وي �ل��ة بني
اجلانبني لكل ما يخدم الطرفني ..
مو�ضحا �أن هذه اخلطوة تعترب �أول
انتاج م�شرتك و�ستعقبه حركة انتاج
�أعمال �أخرى يف امل�ستقبل القريب.
وت�ق��دم بال�شكر لت�شريف وح�ضور
ال �� �ش �ي��خ ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ب� ��ن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ي ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى مذكرة
ال �ت �ف ��اه ��م واالت� �ف ��اق� �ي ��ة وج� �ه ��وده
ودعمه للو�صول لهذا التعاون بني

ال �ط��رف�ين م�ع��رب��ا ع��ن �أم �ل��ه يف �أن
يكون ذلك بداية خري للجانبني .
م ��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال � �س �ع��ادة حممود
خليل الها�شمي امل��دي��ر التنفيذي
ملدينة عجمان االعالمية احلرة �إن
التعاون مع م�ؤ�س�سة دبي االعالمية
خطوة مهمة بالن�سبة لنا من �ش�أنها
تعزيز وتطوير املحتوى االعالمي
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل���ص�ن��اع��ة ودعم
�إنتاج �أعمال حملية و خليجية من
�أج��ل تطوير حمتوى عربي نوعي
ير�ضي جمهور امل�شاهدين و �أكد �أن
الأعمال املتفق عليها بني اجلانبني
�ست�سهم يف زيادة امل�شاريع الإنتاجية
و تعزيز فر�ص العمل داخل �صناعة
الإن � �ت� ��اج امل �ح �ل��ي ودع � ��م وتطوير
امل��واه��ب املحلية واالقت�صاد ب�شكل
ع��ام .و�أع��رب عن �سعادته بالتعاون
م��ع م�ؤ�س�سة دب��ي االع�لام�ي��ة و ما
له من دور فاعل يف حتقيق التنوع
يف انتاج �أعمال درامية وقال �إن من
�ش�أن ذلك �أن يتيح لنا زيادة و تنويع
�إنتاجاتنا م��ن الأع�م��ال ف�ض ً
ال عن
تعزيز بيئة الإنتاج يف دولة الإمارات
خا�صة ومنطقة اخلليج ب�شكل عام.

وزير العدل يزور جناح جمهورية املجر
يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

�أك��د معايل عبداهلل بن �سلطان بن
عواد النعيمي وزير العدل �أن �إك�سبو
 2020دب��ي وال ��ذي ي�ع��د احلدث
العاملي الأول من نوعه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و �أفريقيا وجنوب
�آ�سيا �أوج��د فر�صاً واع��دة للجميع
لتعزيز ال�شراكات.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه جلناح

جمهورية املجر يف �إك�سبو 2020
يف دبي تفقد خاللها والوفد املرافق
ل��ه وال ��ذي �ضم امل�ست�شار الدكتور
�سعيد علي بحبوح النقبي القائم
ب ��أع �م��ال وك �ي��ل ال� � ��وزارة و قيادات
ال� � � ��وزارة و�أع� ��� �ض ��اء م ��ن ال�سلطة
ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة �أروق� � ��ة اجل� �ن ��اح ال ��ذي
يقع يف منطقة "اليوبيل" ويتميز
ت�صميمه بهيكل خ�شبي م��زدوج مت
ت�شييده ب��ا��س�ت�خ��دام تقنية البناء

اجل� � ��اف وال� �ت ��ي ت �� �س �ه��م يف تقليل
احلاجة �إىل املاء ب�شكل كبري ت�أكيداً
لأح��د املبادئ املهمة التي ي��ر ّوج لها
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي وه� ��و مبد�أ
اال�ستدامة واحل�ف��اظ على البيئة.
و يحمل اجلناح �شعار "جذور املياه
املجرية" تعبرياً عن طبيعة املجر
التي ت�شتهر بكونها �صاحبة �أكرب
عدد من ينابيع املياه احلارة يف قارة
�أوروبا مبا يزيد على  1300ينبوع

طبيعي للمياه ال�ساخنة موزعة يف
خمتلف �أنحائها.
واطلع معاليه من خالل التقنيات
التفاعلية التي ي�ضمها اجلناح على
اال� �س �ت �خ��دام��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة لينابيع
املياه احلارة املنت�شرة يف ربوع املجر،
وم ��ن �أه �م �ه��ا ت��وظ�ي�ف�ه��ا يف تعزيز
ق �ط��اع ال �� �س �ي��اح��ة ال �ع�لاج �ي��ة وما
يتبعه من �إقامة املنتجعات ال�صحية
ال �ت��ي ت��وف��ر خ ��دم ��ات اال�ست�شفاء

باملياه ال�ساخنة املتدفقة م��ن تلك
الينابيع .ويف خ�ت��ام ال��زي��ارة �أعرب
م �ع��ايل ع �ب��داهلل ��س�ل�ط��ان ب��ن عواد
النعيمي وزي��ر ال�ع��دل ،عن اعجابه
ب�ج�ن��اح ج�م�ه��وري��ة امل �ج��ر وق ��ال ":
هذه هي الغاية من معر�ض �إك�سبو،
تبادل املعارف واخلربات الإن�سانية
وت��وا��ص��ل ال�ع�ق��ول امل�ب��دع��ة م��ن كل
ال�ع��امل ،من �أج��ل �صناعة م�ستقبل هو �شعار هذا احلدث العاملي ،الذي الغايل وقيادتنا احلكيمة على هذا العمل مبا ي�ضاهي بل ويتفوق على
واعد ومزهر للأجيال املقبلة ،كما ي�شعرنا بالفخر واالع�ت��زاز بوطننا التنظيم الرائع والدقة املتناهية يف �أف�ضل املمار�سات العاملية ".
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�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف احتفال كليات التقنية باليوم الوطني الـ50
•• �أبوظبي-وام:

�شاركت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي يف احتفال كليات
التقنية العليا مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وال� ��ذي �أق �ي��م مب�ب�ن��ى كليات
التقنية للطالبات يف �أبوظبي.
�شهد احلفل م�سرية �شاركت فيها فرقة مو�سيقى ال�شرطة
ب ��إدارة املرا�سم والعالقات العامة وفر�سان ال�شرطة من
�إدارة الدوريات اخلا�صة بقطاع الأمن اجلنائي.
وقدم مركز �شرطة ال�شعبية التهاين والتربيكات لطلبة
وطالبات الكليات بهذه املنا�سبة و�أ�شاد باجنازات م�سرية

االحتاد الظافرة يف املجاالت كافة.
و�شارك يف احلفل ق�سم املوروث ال�شرطي يف �إدارة املرا�سم
والعالقات العامة و�إدارة التفتي�ش االمني  k9ومديرية
م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات ق���س��م امل �ت��اب �ع��ة وال �ف �ح ����ص ال� ��دوري
و�أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية واالمنية ،وق�سم
م�سرح اجلرمية عرب من�صات لتقدمي اخلدمات.
و �أ� �ش��اد ال�ع�ق�ي��د ح�م��د ع �ب��داهلل ال �ن �ي��ادي م��دي��ر مديرية
�شرطة العا�صمة باالجنازات التي حققتها دولة الإمارات
على م��دى اخلم�سني ع��ام��ا املا�ضية وال�ت��ي ع��ززت مكانة
الدولة الرائدة واملتميزة على اخلارطة العاملية يف جميع
املجاالت.

هيثم بن �صقر القا�سمي ي�شهد احتفاالت كلباء باليوم الوطني
•• ال�شارقة-وام:

� �ش �ه��د ال �� �ش �ي ��خ ه �ي �ث��م ب� ��ن �صقر
القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو
احل��اك��م يف ك �ل �ب��اء �أم ����س الأول يف
ح��دي �ق��ة ال �� �ش��اط��ئ مب��دي �ن��ة كلباء
ب ��إم��ارة ال���ش��ارق��ة ال�ع��رو���ض الفنية
والرتفيهية �إحتفاال باليوم الوطني
اخلم�سني.
ت���ض�م��ن االح �ت �ف��ال ع��ر� �ض��ا مبهرا
للألعاب النارية و�أن�شطة ترفيهية
ب � �ح� ��ري� ��ة وم � �� � �س�ي��رة ل� �ل� ��� �س� �ي ��ارات
وال ��دراج ��ات ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة النادرة
وح�ف�لا غنائيا ل�ع��دد م��ن الفنانني
الإماراتيني والعرب.
وخ�ل��ال االح �ت �ف��ال ال� ��ذي ح�ضره
� �س �ع��ادة خ��ال��د امل��دف��ع رئ�ي����س جلنة
ال�شارقة الحتفاالت اليوم الوطني
و��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �سليمان عبداهلل
ال��زع��اب��ي رئ�ي����س امل�ج�ل����س البلدي
مب��دي �ن��ة ك �ل �ب��اء �أه � ��دى ن�خ�ب��ة من
جن ��وم ال���ش�ع��ر وال� �ط ��رب جماهري
املحتفلني جم�م��وع��ة م��ن الأغ ��اين
التي �أُعدت ح�صريا مل�شاركة املدينة
ف��رح �ت �ه��ا ��ض�م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات التي
�أطلقتها جلنة ال�شارقة الحتفاالت
ال �ي��وم ال��وط�ن��ي اخلم�سني يف كافة
م ��دن الإم� � ��ارة ويف �أب� ��رز وجهاتها

ال�سياحية والثقافية.
وع�ب��ر ت �� �س �ج �ي��ل � �ص��وت��ي ح�صري
الحتفاالت كلباء � ..أط��رب الفنان
ال���س�ع��ودي را� �ش��د امل��اج��د اجلمهور
ب ��أغ �ن �ي��ة "هذا الإماراتي" التي
نظمها ال�شاعر علي اخلوار و�ألقاها
�أمام اجلمهور يف االحتفال وبدوره
�أه� � � ��دى ال� ��� �ش ��اع ��ر ط � � ��ارق بلحاي
ق�صيدتني �سجلهما الفنان عي�ضة
املنهايل والفنانة العراقية �أ�صيل

هميم خ�صي�صاً الح�ت�ف��االت كلباء
كما �أه��دت ال�شاعرة م��رمي النقبي
ق �� �ص �ي��دت�ين �أي� ��� �ض� �اً �أدى �إح ��داه ��ا
ال �ف �ن��ان��ان ف��اي��ز ال���س�ع�ي��د وفي�صل
اجل��ا��س��م والأخ � ��رى غ�ن��اه��ا الفنان
وليد اجل��ا��س��م .وتغنى جن��وم الفن
الإماراتيني والعرب الذين �شاركوا
يف االح �ت �ف��ال ب� ��إجن ��ازات الإم � ��ارات
و��ش�م��ائ��ل ��ش�ي��وخ�ه��ا ال �ك��رام و�ألقى
عدد من ال�شعراء خالل الرق�صات

ال�شعبية لفرقة احل��رب�ي��ة ق�صائد
وطنية �أب��رزت قيم ال��وف��اء ل�شهداء
الوطن و�أبطال ال�شرف الذين رووا
ب��دم��ائ�ه��م ال��زك�ي��ة ت��راب��ه ذوداً عن
حماه وتعزيزاً لأمنه وا�ستقراره.
وكانت االحتفاالت باليوم الوطني
يف ك �ل �ب��اء ق ��د اف �ت �ت �ح��ت مب�سرية
ل �ل �� �س �ي��ارات وال � ��دراج � ��ات النارية
ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ة ال� �ن ��ادرة ال �ت��ي جابت
ط��رق املدينة ولفتت الأن�ظ��ار �إليها

ون��ال��ت �إع�ج��اب اجلمهور كما جاب
ال �ف��ر� �س��ان ع�ل��ى � �ص �ه��وات جيادهم
�أرجاء حديقة ال�شاطئ حاملني علم
الإم ��ارات .وق��دم ع��دد من الفنانني
�أوبريت "�إرادة �شعب" وغنى الفنان
ف �ي �� �ص��ل اجل ��ا� �س ��م � �ض �م��ن فقراته
جمموعة من �أعماله الوطنية التي
�أط��رب��ت اجل�م�ه��ور وع ��ززت م�شاعر
الفخر بالوطن وخاطب الأوبريت
الأجيال ال�صاعدة للت�أكيد على قيم

الإحت��اد من خالل ق�صة حتكي عن
كنز يف رم��ال ال�صحراء ليك�شف �أن
الكنز احلقيقي هو الن�شيد الوطني
الإماراتي رمز الإحتاد الذي يجمع
�إمارات الدولة و�شعبها.
واخ �ت �ت��م الأوب� ��ري� ��ت ب �ع �ب��ارة "لكل
حكاية بداية ولكل بداية نهاية� ،إال
حكاية الإمارات ال تنتهي حكاية من
حكاياتها �إال وتبد�أ ق�صة جديدة من
التطور والنهو�ض واالزدهار".

وت �� �ض �م��ن اح �ت �ف��ال م��دي �ن��ة كلباء
باليوم الوطني اخلم�سني م�شاركة
م��ن ه�ي�ئ��ة م�ت��اح��ف ال���ش��ارق��ة التي
�أط� �ل� �ق ��ت م � �ب� ��ادرة "متاحف على
الطريق" م��ن خ�لال حافلة ت�ضم
مناذج من الآثار والتحف للتعريف
ب�تراث وتاريخ ال�شارقة والإمارات
ك �م��ا خ �� �ص ����ص الإح� �ت� �ف ��ال باليوم
الوطني ركنا للر�سم نظمته غرفة
جتارة و�صناعة ال�شارقة فرع كلباء
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و�أب��دع��ت �أن��ام��ل ال�ف�ن��ان�ين يف ر�سم
� �ص��ور ال���ش�ي��وخ والآب � ��اء امل�ؤ�س�سني
ب�سرعة وبراعة.
و�أكد �سعادة الدكتور �سليمان عبداهلل
الزعابي يف كلمته خالل احلفل �أن
دولة الإم��ارات �أمتت  50عاماً من
البناء والتطوير والعطاء واجلهود
التي �سار قادة الإمارات من خاللها
على خطى ال �ق��ادة امل�ؤ�س�سني وهم
يحر�صون على التنمية والنهو�ض
بالوطن وا�ست�شراف م�ستقبله بكل
ب���ص�يرة وت�ب���ص��ر لت�صل الإم� ��ارات
�إىل املكانة العاملية امل�ستحقة وتبقى
منبعا للأمن والرخاء.
و�ضمن فعالياتها الإحتفالية التي
تنظمها مبنا�سبة ال �ي��وم الوطني
اخل �م �� �س�ين ل �ل��دول��ة ن �ظ �م��ت جلنة
ال�شارقة عرو�ضاً متنوعة يف �ضاحية
ال�صبيحية التابعة ملنطقة الزبارة
ب�خ��ورف�ك��ان ت�ضمنت ع��ر��ض�اً جوياً
وعرو�ضاً م�سرحية للأطفال ع َّرفت
الرباعم على معاين الإحت��اد وقيم
ال ��والء ل�ل��وط��ن ك�م��ا ��ش��ارك��ت فرقة
ال�ف�ن��ون ال�شعبية وف��رق��ة احلربية
ب �ع��رو���ض ال �� �ش�ل�ات ال �ت ��ي �أقيمت
على م�سرح االح�ت�ف��ال �إ��ض��اف��ة �إىل
امل���س��اب�ق��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ت��ي جذبت
�إليها اجلمهور والعائالت.

الإمارات حتتفل باليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س دولة االحتاد  ..وكازاخ�ستان حتتفل مبرور  30عا ًما على اال�ستقالل

ال�سفري الكازاخ�ستاين ي�ؤكد �أن العالقات بني بالده والإمارات منوذجية وت�شهد تطورا م�ستمرا

• �سلطان املدفع :طوابع بريدية م�شرتكة مبنا�سبة احتفاالت البلدين
• د� .شريف البا�سل( :كتاب نور �سلطان نزرباييف) يج�سد رحلة طويلة من العمل الوطني للزعيم الكازاخي
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت �سفارة كازاخ�ستان يف دولة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة طاولة
م �� �س �ت ��دي ��رة مب �ن��ا� �س �ب��ة ال ��ذك ��رى
ال �ث�ل�اث�ي�ن ال� �س �ت �ق�ل�ال جمهورية
كازاخ�ستان حتدث فيها �سعادة مديار
م�ي�ن�ي�ل�ب�ي�ك��وف ��س�ف�ير كازاخ�ستان
لدى الدولة و�سعادة �سلطان املدفع
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بريد
الإم��ارات و د� .شريف البا�سل مدير
حترير جريدة الفجر.
وح���ض��ر ال�ف�ع��ال�ي��ة مم�ث�ل��و الدوائر
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة واجل� �ه ��ات املحلية
واخلرباء وو�سائل الإعالم.
ويف ك �ل �م �ت��ه �أك� � ��د �� �س� �ع ��ادة م ��دي ��ار
مينيلبيكوف �أن كازاخ�ستان جتاوزت
على مدى ثالثة عقود �أهم مراحل
ال��دول��ة احل��دي�ث��ة حيث ك��ان العقد
الأول م��ن اال��س�ت�ق�لال ف�ترة و�ضع
�أ� �س��ا���س ال ��دول ��ة احل��دي �ث��ة يف ذلك
ال��وق��ت ،بقيادة فخامة نور�سلطان
ن � ��ازارب � ��اي � �ي � ��ف ال ��رئ� �ي� �� ��س الأول
جلمهورية كازاخ�ستان ،زعيم الأمة،
مت اع�ت�م��اد رم ��وز ال��دول��ة وت�شكيل
نظام ال�سلطة.
وق� ��د ح ��دث ��ت ت �غ �ي�ي�رات جوهرية
يف االق � �ت � �� � �ص ��اد ال� ��وط � �ن� ��ي ،وفقا
لل��إح �� �ص��اءات ،من��ا ال �ن��اجت املحلي
الإج �م��ايل  17م��رة وو� �ص��ل حجم
ال� �ت� �ج ��ارة اخل ��ارج� �ي ��ة �إىل 100
م �ل �ي��ار دوالر �أم��ري �ك��ي ،ك �م��ا زادت

االحتياطياتالدوليةمبقدار90.9
مليار دوالر ،وج��ذب��ت كازاخ�ستان
�أك � �ث ��ر م � ��ن  400م� �ل� �ي ��ار دوالر
م��ن اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي املبا�شر.
وج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب م��ع الإ�صالحات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة� ،أول ��ت
ق �ي��ادة ك��ازاخ���س�ت��ان اه�ت�م��ام��ا كبريا
بالتحديث الروحي .ويجري تنفيذ
برامج الرتاث الثقايف.
وق ��د اع �ت �م��دت ق �ي��ادة اجلمهورية
عددا من الوثائق املهمة مبا يف ذلك
ا�سرتاتيجية كازاخ�ستان 2030 -
و ك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان  .2050 -ويف
ال���س�ن��وات الأوىل م��ن اال�ستقالل،
قمنا برت�سيم احل ��دود م��ع الدول
امل �ج��اورة وت�ط�ه�ير �أرا� �ض��ي البالد
ب��ال�ك��ام��ل م��ن الأ� �س �ل �ح��ة النووية.
ونقلت عا�صمة ال�ب�لاد م��ن مدينة
�أمل��ات��ي �إىل ن��ور��-س�ل�ط��ان ،وبف�ضل
برنامج "-"Bolashakوتعني
"م�ستقبل" ال � ��ذي مت �إط�ل�اق ��ه
مببادرة من زعيم الأمة ،بد�أ ال�شباب
يف ال��درا� �س��ة يف �أف�� �ض��ل امل�ؤ�س�سات
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف ال� �ع ��امل ،ك��ذل��ك مت
�إن�شاء ال�صندوق الوطني للرفاهية
مما �سمح لنا بالتغلب على الأزمات
املختلفة.
�أم��ا بالن�سبة ل�ل�أح��داث الكربى يف
ال�سيا�سة اخل��ارج �ي��ة ،ف�ق��د �أقيمت
ع�ل�اق��ات دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع العديد
م��ن ال� ��دول الأج �ن �ب �ي��ة ،و�أ�صبحت
ك��ازاخ �� �س �ت��ان ع �� �ض��وا يف املنظمات

الدولية الرائدة ،و�أطلقنا مبادرات
دول �ي��ة م�ث��ل م ��ؤمت��ر ق ��ادة الأدي� ��ان
ال �ع��امل �ي��ة وال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ،وم� ��ؤمت ��ر
التفاعل وتدابري بناء الثقة يف �آ�سيا،
وتر�أ�سنا منظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا.
و� �ش �ه��دت ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
كازاخ�ستان ودولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ت �ط��ورا دي�ن��ام�ي�ك�ي��ا خالل
هذه الفرتة.
وب� �ف� ��� �ض ��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
ال �ت �ع��اون ال���س�ي��ا��س��ي واالقت�صادي
�إىل م�ستوى متميز م��ن ال�شراكة
ونتيجة للزيارات الر�سمية لفخامة
ن��ور��س�ل�ط��ان ن��ازارب��اي�ي��ف �إىل دولة
الإم��ارات العربية املتحدة مت و�ضع
الأ��س��ا���س امل�ت�ين وال �ق��وي للعالقات
الثنائية يف كافة املجاالت.
يف  28-27ي �ن��اي��ر  ،2020قام
ف�خ��ام��ة ق��ا��س��م ج��وم��ارت توكاييف
رئي�س جمهورية كازاخ�ستان بزيارة
ر��س�م�ي��ة �أوىل �إىل دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة و�أعطت هذه الزيارة
دفعة قوية للتعاون امل�شرتك.
يف ه� ��ذا ال� �ع ��ام زار م �ع��ايل ا�سقار
م��ام�ين رئ�ي����س وزراء كازاخ�ستان
ال��دول��ة م��رت�ين ( 15-13مار�س
و � 10-9أكتوبر) .ويف  1دي�سمرب
امل�ق�ب��ل م��ن امل �ق��رر �أن ي�ق��وم بزيارة
�أخ ��رى وذل ��ك للم�شاركة يف اليوم
ال��وط �ن��ي ال �ك��ازاخ �� �س �ت��اين يف �إط ��ار

معر�ض �إك�سبو.
اجلدير بالذكر �أن��ه يف �أكتوبر من
العام اجلاري مت التوقيع على �إعالن
م���ش�ترك ب�ين احل�ك��وم�ت�ين لإن�شاء
�شراكة ا�سرتاتيجية طويلة الأمد
ل�ت�ط��وي��ر امل �� �ش��اري��ع يف ال�صناعات
ذات الأول��وي��ة ،وفقا لالتفاقية بلغ
�إجمايل حجم اال�ستثمارات طويلة
الأج��ل يف اقت�صاد كازاخ�ستان 6.5
مليار دوالر �أمريكي.
وب�ل��غ ح�ج��م ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بني
ال�ب�ل��دي��ن م��ن ي�ن��اي��ر �إىل �سبتمرب
 580مليون دوالر �أمريكي ،بزيادة
 52%مما كانت يف نف�س الفرتة
م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،وب �ل �غ��ت �أرق� ��ام
ال���ص��ادرات للفرتة امل��ذك��ورة 518
م�ل�ي��ون دوالر �أم��ري �ك��ي ،وه��و �أكرث

بن�سبة  72%لنف�س ال �ف�ترة من
العام املا�ضي.
و�أ� �ش��ار ال���س�ف�ير ال �ك��ازاخ��ي �إىل �أن
م �ع��ر���ض "�إك�سبو  2020دبي"
ي �� �س ��اه ��م يف ف� �ت ��ح �آف � � � ��اق ج ��دي ��دة
ل�ت�ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات االقت�صادية
والتجارية بني البلدين .و�أ�ضاف:
�إن االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى الثالثني
ال��س�ت�ق�لال ك��ازاخ���س�ت��ان والذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�س الدولة يف هذا
ال� �ع ��ام ي���ش�ك��ل حل �ظ��ة ت��اري �خ �ي��ة يف
م���س�يرة تنمية وازده � ��ار البلدين،
و�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم
بخال�ص التهاين والتربيكات لقيادة
الإم� ��ارات و�شعبها باليوم الوطني
م�ت�م�ن�ي�اً ل �ه��ا م ��زي ��داً م ��ن التطور
والتقدم واالزدهار.

ب ��دوره ،ق��دم �سعادة �سلطان املدفع
ط��واب��ع ب��ري��دي��ة م���ش�ترك��ة �صدرت
مب �ن��ا� �س �ب��ة ال � ��ذك � ��رى اخلم�سني
لت�أ�سي�س دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل � �ت � �ح� ��دة وال � � ��ذك � � ��رى ال� �ث�ل�اث�ي�ن
ال�ستقالل جمهورية كازاخ�ستان.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��دم ال��دك �ت��ور �شريف
با�سل عر�ضاً موجزا عن كتاب (نور
�سلطان ن��زارب��اي�ي��ف) ال ��ذي �شارك
يف �إع ��داده و�أ��ص��درت��ه "دار الفجر"
مبنا�سبة ال��ذك��رى الثمانني مليالد
الرئي�س الأول.
وق ��ال� :إن ال�ك�ت��اب يعد عمال �أدبيا
 ،وت ��أري �خ �اً �أم�ي�ن��ا و� �ص��ادق �اً مل�سرية
ال�ق��ائ��د اال�ستثنائي ،وزع�ي��م الأمة
ال�ك��ازاخ���س��ان�ي��ة ن ��ور ��س�ل�ط��ان نزار
ب��اي �ي��ف ،ح�ي��ث ي�ستعر�ض الكتاب،
الرحلة ال�شاقة وامل�ضنية واجلهود
اجلبارة ،التي بذلها الزعيم الكبري
نزار باييف  ،والأفكار والر�ؤى التي
ق��دم �ه��ا لإن �� �ش��اء ال ��دول ��ة ،وتعزيز
ا�ستقرارها،وحتقيق ازدهارها.
وق��د حفل الكتاب بف�صول عديدة
ا� �ش �ت �م �ل��ت ع �ل��ى م ��راح ��ل تاريخية
مهمة ،ومواقف ع�صيبة ،من حياة
ه��ذا الزعيم ،وت��درج الكتاب ح�سب
الت�سل�سل التاريخي للأحداث منذ
ط�ف��ول��ة زع �ي��م الأم� ��ة ال �ك��ازاخ �ي��ة ،
م ��رورا مب��رح�ل��ة ال�ك�ف��اح والن�ضال
يف � �ش �ب��اب��ه ،وامل �ه��ن ال �ت��ي زاول� �ه ��ا ،
والدرا�سة التي تلقاها ،وتدرجه يف
اعتالء املنا�صب ،وح�صوله على ثقة

ال�ق�ي��ادات الكبرية �� ،س��واء يف حقبة
العهد ال�سوفييتي ال�سابق و�أثناءها
وف� �ي� �م ��ا ب� �ع ��ده ��ا ،ل �ي �� �ش��ق طريقه
اخل��ا���ص ،ويعلن م�شروعه الوطني
ال �ك �ب�ير يف �إن �� �ش��اء دول� ��ة م�ستقلة
ذات �سيادة وا�ستقالية تامة عن �أي
تبيعيةلأي قوة عظمى يف العامل .
كما �أبرز الكتاب اجلوانب الإن�سانية
 ،والإب��داع�ي��ة ل��دى الزعيم الكبري،
وم �ب��ادءه ال�سلمية وال�ت��ي متخ�ض
عنها �أ�شجع و�أج ��ر�أ ق��رار ميكن �أن
يتخذه زعيم على م�ستوى العامل
حيث �أع�ل��ن يف مرحلة م��ن مراحل
ك�ف��اح��ه ع��زم��ه ع�ل��ى ت��دم�ير القوة
النووية التي كانت متتلكها بالده
ب �ع��د تفكك االحت � ��اد ال�سوفييتي
و�إع�لان��ه كازاخ�ستان وط�ن�اً �سلمياً
خالياً من �أي لون من �ألوان �أ�سلحة
الدمار ال�شامل ،وكذلك وقف جميع
التجاربالنووية يف بالده.
و�أ�ضاف �أن الكتاب تتبع حياة زعيم
الأم� � ��ة ال �ك��ازاخ �ي��ة م �ن��ذ طفولته
ل�ي�ف��رد ف���ص� ً
لا ك��ام�لا ل�ن���ش��أة هذا
القائد اال�ستثنائي ،ثم ي�أتي ف�صل
�آخ ��ر ال��س�ت�ع��را���ض �أ��ص��ول��ه ومنبته
وم�سقط ر�أ�س القائد الكازاخ�ستاين
ومنزله ،وذكرياته ،وف�صل �آخر حول

احلياة والعمل وال�سيا�سة  ،وف�صل
يتناول م�سريته احلزبية يف احلزب
ال�شيوعيال�سوفييتي ،وف�صل جديد
يتناول م�سرية ا�ستقالل كازخ�ستان
التام كدولة ذات �سيادة  ،ثم ف�صل
ج��دي��د ي� � ��ؤرخ مل��وق��ف زع �ي��م الأم ��ة
الكازاخ�سانية من الأ�سحلةالنووية
وق��راره احلكيم ب�إعالن كازخ�ستان
دول��ة خالية من الأ�سلحة النووية،
وج� �ه ��وده امل�خ�ل���ص��ة جل �ع��ل العامل
خاليا من هذا ال�سالح الفتاك.
وقال� :إن الكتاب ا�شتمل �أي�ضا على
العديد من الف�صول الأخ��رى التي
غطت خمتلف الظروف التي مرت
ب�ه��ا ك��ازاخ �� �س �ت��ان وج�م�ي��ع املواقف
وال�ظ��روف وال �ق��رارات التي تخ�ص
الدولة ومواطنيها.
ويف اخل� �ت ��ام �أك � ��د �أن ه� ��ذا العمل
والنتاج الأدب��ي والتاريخي ال يقدم
�سرية عادية وت�أريخاً عابراً بل هو
ت��وث�ي��ق ل�ق��ام��ة �إن���س��ان�ي��ة و�سيا�سية
ذات ث�ق��ل ع��امل��ي وم �ك��ان��ة مرموقة
ل��دى الإن�سانية  ،و�سيكون مرجعاً
حقيقيا وق�صة جناح ميكن للجميع
�أن ي�ستلهم منها ال�ع�بر والدرو�س
والإ�صرار على احللم والطموحات
الكربى.
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جمل�س مكافحة املخدرات يناق�ش توجه اخلطة
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات اجلديدة
•• �أبوظبي-وام :

تر�أ�س معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
ال�ع��ام يف دب��ي ،رئي�س جمل�س مكافحة امل�خ��درات على م�ستوى الدولة،
اجتماع املجل�س الثامن للعام اجلاري  ،2021الذي عقد عرب االت�صال
املرئي ،بح�ضور ر�ؤ�ساء اللجان الوطنية العليا املنبثقة من املجل�س ،وعدد
من امل�س�ؤولني ومديري مكافحة املخدرات بالدولة.
ناق�ش املجل�س توجه اخلطة اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة املخدرات
بالتوافق مع التوجه اال�سرتاتيجي احلكومي يف ال��دورة اال�سرتاتيجية
القادمة ،وو�ضع الت�صورات الالزمة لتنفيذها وفق ما تقت�ضيه حتديات

08

وتطلعات املرحلة القادمة ،وحتديث امل�ستهدفات وامل�ؤ�شرات واملبادرات
وامل�شاريع االبتكارية .كما مت خالل االجتماع االطالع على نتائج مبادرة
الإطار امل�شرتك لإدارة الرقابة على �ضبط املخدرات خالل الربع الثالث
م��ن ال�ع��ام اجل ��اري  .. 2021وت���ش�ترك يف ه��ذه امل �ب��ادرة ك��ل م��ن وزارة
الداخلية واجلمارك االحتادية وجهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل
وال�ت��ي تعمل �ضمن خطة تكاملية تن�سيقية ملنع دخ��ول امل �خ��درات عرب
منافذ و�سواحل الدولة وفق م�ؤ�شرات �أداء وم�ستهدفات ا�سرتاتيجية.
واطلع املجل�س على نتائج فريق عمل توحيد قواعد بيانات فح�ص املواد
املخدرة يف املختربات اجلنائية للو�صول لأعلى درجات توحيد الإجراءات
وال�ضوابط واملعايري.

الإمارات للخدمات ال�صحية حتتفل بعيد االحتاد اخلم�سني
•• دبي  -وام:

نظمت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية احتفاال بـ" عيد االحتاد اخلم�سني "
و�سط �أجواء وطنية ات�سمت مبعاين الوفاء والإنتماء والوالء للقيادة الر�شيدة
و م�سرية االحتاد التي �أر�سى دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" والآباء امل�ؤ�س�سون.
ح�ضر االحتفال الذي � -أقيم مبقر ديوان امل�ؤ�س�سة بدبي � -سعادة الدكتور يو�سف
حممد ال�سركال مدير عام م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات ال�صحية وم دراء الإدارات
و الأق�سام و موظفو امل�ؤ�س�سة وعدد من املراجعني .
و تقدم يو�سف حممد ال�سركال يف كلمته خالل الإحتفال بالتهاين والتربيكات
�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب
ال�سمو حكام الإمارات و�أولياء العهود ونوابهم مبنا�سبة عيد االحتاد اخلم�سني
 .و �أ�شار �إىل �أن اليوم الوطني ميثل تاريخا ب�أكمله جتتمع فيه �أ�سمى القيم
الوطنية يف جت�سيد مللحمة االحتاد التي �أر�ست مل�شروع وطني خال�ص وجتربة
ح�ضارية بف�ضل جهود م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه" و�إخوانه الآباء امل�ؤ�س�سني الذي اجتمعت �إرادتهم حتت
راية واحدة �شكلت الأ�سا�س املتني لنه�ضة دولة الإمارات وم�سريتها التنموية.
ت�ضمنت احتفاالت امل�ؤ�س�سة جمموعة وا�سعة من الفعاليات والأن�شطة الوطنية
وال�تراث�ي��ة م��ن بينها تنظيم م�سرية اخلم�سني الوطنية ��ش��ارك فيها قيادات
امل�ؤ�س�سة وموظفوها و�شهدت عر�ضا لفرقة اخليالة �إىل جانب عر�ض لفقرة
اليولة الرتاثية .

حممد بن �سعود ي�شهد احتفالية اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية يف ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة � ..شهد �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل
عهد ر�أ���س اخليمة احتفاء وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي �ضمن احتفاالت
الدولة بعام اخلم�سني يف جزيرة املرجان بر�أ�س اخليمة.
ح���ض��ر االح �ت �ف��ال ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن ك��اي��د ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س دائ� ��رة التنمية
االقت�صادية بر�أ�س اخليمة وال�شيخ �أرحمه بن �سعود بن خالد القا�سمي مدير
الق�سم الإعالمي ملكتب �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة وال�شيخ الدكتور حممد بن
�سعود بن خالد القا�سمي و�سعادة حمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س
املجل�س الوطني االحتادي و�سعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س
املجل�س الوطني االحت��ادي وال�ل��واء الركن خليفة ح��ارب اخلييلي وكيل وزارة
الداخلية وعدد من امل�س�ؤولني بالدوائر احلكومية بالإمارة وعدد من �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحت��ادي و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي العاملني يف الإمارات
�إىل جانب ح�ضور �شعبي كبري .كما ح�ضر احلفل معايل الفريق عبداهلل خليفة
املري القائد العام ل�شرطة دبي واللواء الركن �سعيد را�شد ال�شحي ،قائد القوات
الربية ،واللواء �سامل علي مبارك ال�شام�سي وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد للموارد
واخلدمات امل�ساندة ،واللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة
ر�أ�س اخليمة والقادة العامون لل�شرطة بالدولة ،واللواء خليفة حممد مبارك
اخلييلي مدير قطاع املالية واخلدمات يف �شرطة �أبوظبي ،واللواء خليل �إبراهيم
املن�صوري م�ساعد القائد العام ل�شرطة دبي ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،واللواء
�أحمد حممد رفيع رئي�س �أم��ان��ة اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوبيل الذهبي
لوزارة الداخلية ،واللواء املهند�س امل�ست�شار حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد

العام ل�ش�ؤون العمليات ب�شرطة دبي ،واللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق
العبيديل م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز والريادة يف �شرطة دبي ،واللواء
علي عتيق بن الحج مدير الإدارة العامة لأمن املطارات ب�شرطة دبي ،واللواء
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أحمد بن فهد م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية
والتدريب يف �شرطة دب��ي وع��دد من �ضباط وزارت��ي الداخلية وال��دف��اع .وقدم
�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة عبارات
التهاين والتربيكات �إىل الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية بهذه املنا�سبة التي تعك�س باكورة جناحات وزارة
الداخلية على مدار خم�سة عقود عززت خاللها الأمن والأمان يف ربوع الوطن
وحافظت على �سالمة �أبنائه وكل من يقيم على �أر�ضه وعلى مكت�سباته ب�إخال�ص
منت�سبيها من ال�ضباط والأفراد يف خمتلف مواقع العمل ال�شرطي والأمني.
و�أك��د �سموه �أن االحتفال باليوبيل الذهبي ل��وزارة الداخلية يج�سد م�شاعر
ومعاين الفخر واالع�ت��زاز يف ظل الإجن��ازات العظيمة التي ا�ستطاعت الوزارة
حتقيقها خالل اخلم�سني عاما ما�ضية جنبا �إىل جنب مع االحتفال باليوبيل
الذهبي لدولة االم��ارات التي ا�ستطاعت منذ اليوم الأول لت�أ�سي�سها على يد
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" و�إخوانه امل�ؤ�س�سني
حكام الإم��ارات ال�سري بخطوات ثابتة ومت�سارعة يف طريق التقدم واالزدهار
ال��ذي �شمل خمتلف مناحي احل�ي��اة حتى و�صلت دول�ت�ن��ا الفتية �إىل مكانتها
املتميزة واملرموقة اليوم بني دول العامل �أجمع.
و�أ�شاد �سموه بامل�ستوى الرفيع للتنظيم والأداء لفقرات هذا احلفل الذي حظي
بكل الدعم ال�لازم و�شاركت فيه وزارة الداخلية مبختلف وحداتها والقيادات
العامة لل�شرطة بالدولة وفرقها الع�سكرية و�آلياتها املتطورة لرت�سم يف ما
بينها لوحة عك�ست القدرات والإمكانيات الع�سكرية وال�شرطية لدولتنا احلبيبة

وقدرتها على املحافظة على مكت�سبات الوطن و�صون احتاده العظيم.
من جهته �أو�ضح اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة يف كلمته �أن دولة االم��ارات التي حتتفل مبنا�سبة مرور  50عاما على
ت�أ�سي�سها على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه تقوم
على قيم الإن�سانية واخلري والعطاء.
و�أ�شار �إىل �أن وزارة الداخلية حتتفل اليوم باليوبيل الذهبي لها يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة التي حققت �أعلى م�ستويات ال�شعور بالأمن والأمان وجنحت يف احل�صول
على لقب عا�صمة ال�سياحة الإقليمية اخلليجية للعام الثاين على التوايل ،وقال
� :إنه من دواعي الفخر واالعتزاز �أن تتزامن احتفاالتنا بهذه املنا�سبة التاريخية
مع اعتماد منظمة الأمم املتحدة بالإجماع لليوم الوطني لدولة الإمارات املوافق
الثاين من دي�سمرب يوماً عاملياً للم�ستقبل حتتفي فيه كافة دول العامل يف كل
عام مما ميثل �شهادة تقدير واعرتاف دويل بالدور احل�ضاري والإن�ساين وت�أثري
القوة الناعمة لدولة الإم��ارات كدولة للم�ستقبل ومنوذجا ح�ضاريا وتنمويا
يحتذى به من كافة حكومات العامل.
وذكر قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة �أن حتقيق دولة الإمارات لإجناز متفرد على
امل�ستوى ال��دويل من خالل ح�صولها على املركز الأول يف جتوال ال�سكان لي ً
ال
مبفردهم ،واملرتبة الثانية لأكرث البلدان �أماناً على م�ستوى العامل ،وفقاً لنتائج
تقرير "جالوب  "GALLUP -للأمن والنظام لعام  ،2021ف�ضال عن فوز
مر�شح دولة الإم��ارات برئا�سة �أكرب منظمة دولية لل�شرطة اجلنائية يف العامل
"منظمة االنرتبول" ،تعترب يف جمملها �إجن ��ازات تعك�س م��دى ثقة املجتمع
ال��دويل يف دول��ة الإم��ارات كوطن للجميع تتج�سد على �أر�ضه �أعلى م�ستويات
الأمان ،وت�ؤكد على �أهمية دور العمل ال�شرطي يف حتقيق �أف�ضل نتائج م�ؤ�شرات
التناف�سية الدولية يف الأمن والأمان حتت قيادة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن

برعاية وح�ضور �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان ينظم ملتقى
«املر�أة وحتدياتها يف مواجهة العنف»

زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
ورفع اللواء علي النعيمي �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات والعرفان لقيادتنا
الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة ،و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى
حكام الإم��ارات ،و�إىل �أولياء العهود ،ون��واب احلكام ،و�إىل �شعب دول��ة الإمارات
مواطنني ومقيمني.
وب��د�أ احلفل بحزمة من الفعاليات التي ت�ضمنت ت�ضمن عر�ض �أغ��ان وطنية
وتنظيم م�سرية دراج��ات نارية بالإ�ضافة �إىل عر�ض فيلم عن وزارة الداخلية
وفقرة م�سابقات ثقافية للجمهور لتبد�أ الفعاليات الرئي�سية للحفل بو�صول
�سمو ويل عهد ر�أ���س اخليمة وعزف مو�سيقى ال�شرطة لل�سالم الوطن و�إزاحة
ال�ستار عن الن�صب التذكاري لليوبيل الذهبي.
وا�شتملت االحتفالية على عر�ض �أوب��ري��ت خا�ص باملنا�سبة ت�لاه عر�ض امل�شاة
ال�صامتة للقيادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي ث��م م��رور ط��اب��ور ال�ع��ر���ض الع�سكري
مب�شاركة كافة القيادات ال�شرطية على م�ستوى الدولة م�صحوبا مبرور طائرات
الهليكوبرت والآليات قبل �أن يتم تنفيذ عرو�ض الألعاب النارية وت�سليم �سمو
ال�شيخ حممد بن �سعود القا�سمي هدية تذكارية من قبل قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة فيما كان اجلمهور احلا�ضر يف نهاية احلفل مع عر�ض لفيلم الكمني
ال��ذي يج�سد ب�ط��والت �أب�ن��اء قواتنا امل�سلحة خ�لال دفاعهم ع��ن ال�شرعية يف
اليمن.

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13403بتاريخ 2021/11/28
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1814/2021/208تنفيذ مدين

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/2110مدين جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )626109.63درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دبي اال�سالمية للت�أمني واعادة الت�أمني (امان) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع ال�سعادة -
مبنى بري�سم تاور � -شقة  -1901وميثله:جا�سم �سامل م�صبح �سامل
املطلوب �إعالنه  -1 :االمارات ملقاوالت الطرق حمرعني والذيب ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته
 :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )626109.63دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13403بتاريخ 2021/11/28

•• العني – الفجر

نظم مركز ال�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان الثقايف برعاية وح�ضور رئي�س
جمل�س الإدارة ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان امللتقى االفرتا�ضي
"املر�أة وحتدياتها يف مواجهة العنف" تزامنا مع اليوم العاملي للق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة �أدارته الأ�ستاذة موزة ال�شومي من جمعية ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان لأجيال امل�ستقبل
و�شاركت املتحدثات ب�أوراق عمل �سلطت ال�ضوء على ما تواجهه املر�أة يف العامل
من ا�ضطهاد وعنف ،فقد قدمت الأ�ستاذة عائ�شة جمعة كدا�س الرميثي من
االحتاد الن�سائي العام مو�ضوعا عنوانه "جهود دولة الإمارات يف حماية املر�أة"
وقدمت د .ليلى �سوداح من جائزة الإمارات لل�سيدات ورقة بعنوان "ملاذا ُتعنف
املر�أة؟ وملاذا تقبل بذلك؟" كما عر�ضت الأ�ستاذة موزة �أحمد م�شاري ال�شام�سي
من الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ورقة "هن امل�ؤن�سات الغاليات"،
فيما تناولت الأ�ستاذة عائ�شة �سلطان الظاهري من �إدارة �إ�سعاد املتعاملني يف
دائرة الق�ضاء ورقة بعنوان "حماية حقوق املر�أة وفقاً للقوانني الإماراتية".
وقد ا�ستهل امللتقى بكلمة ال�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان جاء
فيها" :يف هذا اليوم املميز والذي جنتمع يف ظل حوار تفاعلي ممتد حول املر�أة،
والتي متثل ن�صف الب�شرية وهي امل�س�ؤولة عن البنية املعرفية والرتبوية لكل
الب�شرية ،فهي الأم التي حتت�ضن الطفل �سنوات طفولته ،تغذيه من معرفتها
وثقافتها ،وعملها ،وتبنيه نف�سيا ،و�إن�سانيا.

و�أ�ضافت �إن احلر�ص على بناء املر�أة نف�سيا ب�صورة �سوية ،ميثل حجر �أ�سا�س يف
بنية نف�سية �سوية لكل العامل ،و�أن تلك احلقيقة تغيب كثريا عن الكثري من
املجتمعات والتي تتعامل مع املر�أة بانتقا�ص من قيمتها وقدرها ويتجلى هذا النجاح لكل تلك اجلهود الب��د من الوعي املجتمعي ،وه��ذا ما يجب �أن نهتم
به خالل الفرتة القادمة وهو تغيري املفاهيم لدى بع�ض �أف��راد املجتمع التي
املفهوم ب�صورة كبرية حني تتعر�ض املر�أة للعنف.
وعرفت ال�شيخة �شما العنف ف�أكدت على �أنه لي�س فقط العنف ال�صريح اجل�سدي ما زالت تنظر للمر�أة تلك النظرة الفوقية ومتار�س عنفا بكل �أ�شكاله املادية
ال��ذي قد تتعر�ض له امل��ر�أة؛ مو�ضحة �أن العنف اجل�سدي ي�سهل �إدراك �آثاره والنف�سية.
ومعاجلتها ،ولكن العنف الأخطر ال��ذي تتعر�ض له امل��ر�أة هو العنف النف�سي واختتمت كلمتها موجهة تو�صية للح�ضور ب��أن دورك��م هو دع��م ه��ذا الوعي،
و�أدعو كل امر�أة �أن متار�س دورها احلقيقي يف التوعية ملجتمعها ال�صغري املتمثل
والذي يتجلى ب�صورة عديدة وال ميكن �أن نغفل وجود بع�ضه يف جمتمعنا.
وو�ضحت بع�ضا من �أ�ساليب العنف بحق املر�أة مثل �سحب حق الفتاة يف اختيار يف �أ�سرتها ،و�أن تبد�أ بنف�سها وتراجع �سلوكياتها مع �أوالده��ا وبناتها يف البيت
م�سارها التعليمي ،عدم �إعطائها حقها يف اختيار م�سارها العملي ،تهديد الزوجة فرمبا تكت�شفني ب�أنك متار�سني متييزا وعنفا نف�سيا ورمزيا بني الأوالد والبنات
دائما بالطالق واالنف�صال ،تعنيفها بالألفاظ والتقليل من منجزاتها وت�سفيه دون �إدراك ولتكن بدايتنا من �أنف�سنا لتقوية تيار الوعي من �أجل التخل�ص من
�آرائها ،و�سريها مت�أخرة بخطوة عن الرجل وغريها الكثري من ال�سلوكيات هي مظاهر العنف �ضد املر�أة.
وقد تناولت املتحدثات املو�ضوع بعمق وتف�صيل و�أمثلة؛ للت�أكيد على �أهمية
عنف رمزي ونف�سي ميار�سه املجتمع على املر�أة
و�أكدت �أن املجتمع هو الرجل وامل��ر�أة �أي�ضا فبع�ض الن�ساء متار�س عنفا نف�سيا ح�ق��وق امل� ��ر�أة و�إب� ��راز مكانتها يف ك��اف��ة الأدي� ��ان و�أن ال ��دور الأك�ب�ر ي�ق��ع على
امل���س��ؤول�ين يف ع�ق��د ور� ��ش ع�م��ل ت��وع��وي��ة ل �ل �م��ر�أة ،وت�ع��زي��ز ق��درات �ه��ا مبعرفة
ورمزيا �ضد املر�أة وبع�ض الأمهات متار�س تلك ال�سلوكيات �ضد بناتهن.
ويف الإ�شارة �إىل القوانني والت�شريعات التي و�ضعتها القيادة الر�شيدة و�أقرتها ا�سرتاتيجية حقوقها ،والتعرف على القوانني والآليات املمكنة حلمايتها عرب
�إىل جانب املبادرات املجتمعية التي تقودها �صاحبة ال�سمو ال�شيخة فاطمة بنت التوعية واال�ست�شارات بالرجوع �إىل املراكز املوزعة يف �إم��ارات الدولة كمركز
مبارك  -حفظها اهلل  -لدعم املر�أة والعمل على احلفاظ عليها و�إعادة حقوقها الدعم االجتماعي ،وتو�ضيح خطة حمالت التوعية يف �سياق حماية املر�أة على
التي �سلبت منها عرب التاريخ الب�شري م�ؤكدة �أن تلك امل�شاهدات من العنف امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل بدعم م�شاركة املر�أة يف جميع املجاالت مبا
النف�سي والرمزي ال تكفيها القوانني والت�شريعات التي و�ضعت ولكي يكتمل فيها قطاعات الأمن وال�سالمة .
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( )2021/21082
املنذر  :بنك �أبوظبي الأول (حالياً ) بنك �أبوظبي الوطني (�سابقاً).
املنذر �إليه � :سري يومايال موتالو.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )37,683.33درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني امل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم
( / 37572خ�صو�صي � /15/أبوظبي) من نوع (�شيفرلية تراك�س ال تي _
�أ�ستي�شن) موديل ( _ )2015لون (بني) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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Date 28/ 11/ 2021 Issue No : 13403

70392

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 abovementioned case number - as an appellant.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman
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ا�ست�شاري ال�شارقة يقر م�شروع قانون تنظيم
�أكادميية ال�شارقة للتعليم

09

وال��دك �ت��ورة ه�ن��اده كنرب م��دي��ر التعليم يف �أك��ادمي�ي��ة ال�شارقة
للتعليم واملهند�س را�شد بو�شب�ص مدير �إدارة تقنية املعلومات يف
هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص مدير م�شروع �أكادميية ال�شارقة
.للتعليم خالل املرحلة الت�أ�سي�سية
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة حمدثه الها�شمي �أن �أك��ادمي�ي��ة ال�شارقة
للتعليم �ستمثل مرحلة هامة من مراحل �إهتمام �صاحب ال�سمو
حاكم ال�شارقة بالتعليم من خالل �إن�شاء �أكادميية تعنى يف �إطار
�إخت�صا�صاتها بطرح الربامج التعليمية والأكادميية للمعلمني
.والكوادر الرتبوية

ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة يف موا�صلة دعمه للتعليم والعمل على حتقيق
.جودته من خالل �إن�شاء الأكادميية
و��ش�ه��دت اجل�ل���س��ة مناق�شة م���ش��روع ق��ان��ون تنظيم �أكادميية
ال�شارقة للتعليم بح�ضور ال��دك�ت��ورة حمدثه يحيى الها�شمي
رئي�س هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص والدكتور من�صور حممد
بن ن�صار رئي�س الدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة وعلي �أحمد
احلو�سني مدير هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص وامل�ست�شار �صالح
الزعابي امل�ست�شار القانوين بالدائرة القانونية حلكومة ال�شارقة

:وام- •• ال�شارقة

�أقر املجل�س الإ�ست�شاري بال�شارقة م�شروع قانون تنظيم �أكادميية
ال�شارقة للتعليم خالل جل�سته الرابعة التي عقدها �أم�س قبل
الأول مبقره �ضمن �أعماله ل��دور االنعقاد ال�ع��ادي الثالث من
الف�صل الت�شريعي العا�شر برئا�سة �سعادة علي ميحد ال�سويدي
.رئي�س املجل�س
و�أكد املجل�س اال�ست�شاري �أهمية دور �أكادميية ال�شارقة للتعليم
وما �ستتواله من مهام واخت�صا�صات يف �إطار ر�ؤية �صاحب ال�سمو

ملتقى ال�شبكات الإخبارية املحلية يو�صي بتعزيز الكفاءة املهنية للعاملني يف القطاع
 جن�سية على200 الكبري ال��ذي حتت�ضنه دول��ة الإم ��ارات بوجود �أك�ثر من
.�أر�ضها
ودعا الري�سي �إىل �إحتواء ال�شبكات الإخبارية من جانب امل�ؤ�س�سات الإعالمية
واجل �ه��ات املعنية وتخ�صي�ص ب��رام��ج تدريبية لدعمها وتبني الت�شريعات
م�ؤكدا �أهمية �إملام العاملني.. القانونية التي تتنا�سب مع املحتوى الإخباري
يف ال�شبكات الإخبارية ب�أخالقيات املهنة وان تكون �أولوية العمل بها لأ�صحاب
الإخت�صا�ص �سواء خريجي الإع�لام �أو العاملني يف امليدان الإع�لام��ي ومن
.املهيئني للعمل يف القطاع
يذكر �أن جل�سات "ملتقى ال�شبكات الإخبارية املحلية" ناق�شت دور ال�شبكات
الإخ �ب��اري��ة ال�ف��ردي��ة وامل�ستقلة وت ��أث�يره��ا ع�ل��ى �صناعة الأخ �ب��ار واملحتوى
الإعالمي وجرى بحث واقع وم�ستقبل ال�شبكات الإخبارية وفر�ص التطوير
املتاحة �أمامها لت�سهم بفعالية �أكرب يف دعم الأجندة الوطنية والق�ضايا املحلية
.الأكرث �أهمية

ون ��وه �إىل �أن امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي ا��س�ت�ق�ط��ب ال �ع��دي��د م��ن امل �� �س ��ؤول�ين و�أ�صحاب
الإخت�صا�ص ي�ستهدف ق��راءة وحتليل ال�شبكات الإخبارية يف �ضوء انت�شارها
م�شريا �إىل �أهمية تبني التطورات الإعالمية ملنظومة الن�شر االلكرتوين..
ومواكبة لغة الع�صر مب��ا يلبي اجت��اه��ات اجلمهور وت�أهيل اجليل اجلديد
والطلبة وتبني مواهبهم الإعالمية و�صقلهم و�إعدادهم للعمل يف املن�صات
.االلكرتونية الإخبارية
و�أكد �سعادة حممد جالل الري�سي مدير عام وكالة �أنباء الإمارات "وام" �أهمية
امللتقى الذي يجمع املعنيني يف و�سائل الإعالم املختلفة وال�شبكات الإجبارية
للعمل بيد واحدة لدعم املنظومة الإعالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة
الفتا �إىل �أن امللتقى الذي ناق�ش واقع ال�شبكات.. واخلروج مببادرات تطويرية
الإخبارية ي�سهم يف التعرف على جوانب اخللل والثغرات ل�سدها بتكامل عمل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�شبكات الإخبارية و�صو ًال �إىل بناء �شبكات جديدة �أكرث
�إنت�شاراً بلغات خمتلفة و�صناعة حمتوى �إعالمي يتنا�سب مع التنوع الثقايف

.عليها با�ستيفاء الربامج التدريبية
وت�ضمنت تو�صيات امللتقى ال��ذي ح�ضره العديد م��ن م���س��ؤويل امل�ؤ�س�سات
الإع�ل�ام �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة وال���ش�ب�ك��ات الإخ �ب��اري��ة وط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ات و�أ�صحاب
االخت�صا�ص واخل�برة �إط�لاع طلبة الإع�لام على م�ستجدات قطاع ال�شبكات
الإخبارية و�إ�شراكهم يف الربامج التدريبية والفعاليات املتخ�ص�صة وا�ستحداث
.م�ساق �أكادميي متخ�ص�ص مبنهجيات ال�شبكات الإخبارية
كما �أو� �ص��ى امل���ش��ارك��ون يف امللتقى ب��إي�ج��اد ق��ان��ون ��ض��واب��ط ملزمة لل�شبكات
الإخبارية والعمل مع اجلهات املخت�صة على و�ضع عقوبات رادع��ة لل�شبكات
.غري امللتزمة ب�أخالقيات الن�شر
و�أكد �سعادة طارق �سعيد عالي مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة
حر�ص املكتب على متابعة تو�صيات امللتقى وو�ضع الآليات والربامج املنا�سبة
م��ع اجل�ه��ات املعنية لتنفيذها مب��ا يتوافق م��ع ر�ؤى دول��ة الإم ��ارات العربية
.املتحدة وتوجهاتها يف تطوير العمل الإعالمي على اختالف �أدواته ومنافذه

:وام- •• ال�شارقة

�أو� �ص��ى م���س��ؤول��ون وع ��دد م��ن �أ��ص�ح��اب الإخ�ت���ص��ا���ص يف ال�ق�ط��اع الإعالمي
ب�ضرورة تقنني ال�شبكات الإخبارية مبنح الرخ�ص ملن ت�ستويف �شروط العمل
الإعالمي الر�صني وتعزيز كفاءة العاملني بها بربامج تدريبية متخ�ص�صة
.مواكبة للتطورات التقنية وامل�ستجدات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات املخت�صة
و�أك��د امللتقى الأول يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ال��ذي عقد �أم�س قبل
الأول برعاية وح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة رئي�س جمل�س ال�شارقة للإعالم ونظمه املوقع الإخباري االلكرتوين
" التابع للمكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة �أهمية تبني24 "ال�شارقة
مواثيق مهنية و�أخالقية خا�صة بال�شبكات الإخبارية تت�ضمن قواعد منظمة
لعملها و�إلزام العاملني بال�شبكات الإخبارية بح�ضور دورات تدريبية ت�ستهدف
تطوير �أدائهم ورفع كفاءاتهم املهنية وربط جتديد تراخي�صها �أو احل�صول

ا�ستقبلهم رئي�س جمعية ال�صحفيني الإماراتية

2020 وفد ال�صحفيني العمانية يزور معر�ض �إك�سبو
 �أب��دي احل�ضور االع�ج��اب الكبري ملا يحتويه جناح �سلطنة،و�أ��ض��اف اجل�ه��وري
عمان من املعرو�ضات التي بدورها ت�شكل �أهمية ق�صوى وتعرف بتاريخ �سلطنة
واف من القائمني على �أروقة اجلناح
ٍ  و�إ�ستمع احل�ضور �إىل �شرح،عمان واملنطقة
والذي احتوي على خم�س مناطق متثل دورة حياة �شجرة اللبان وهي ال�شجرة
الأم والنمو واحل�صاد وال�ت�ج��ارة واال��س�ت�خ��دام وك��ذل��ك مركز الفر�ص ومركز
 �سعدت مبا �شاهدته من حمتوى، وق��ال احل�م��ادي يف ختام زي��ارت��ه.اال�ستثمار
 وال��ذي �سلط،جلناح �سلطنة عمان ال�شقيقة ال��ذي نعتربه مفخرة لنا �أي�ضا
ال�ضوء على تاريخ املنطقة والأدوار التي �أدتها �سلطنة عمان يف القرون املا�ضية
والذي ميثل ارثا تاريخيا وح�ضاريا �ساهمت يف تاريخ االن�سانية وهو مفخرة لكل
 وهذا ي�ؤكد �أن املنطقة لها دورا كبري يف ت�شكل احل�ضارات املا�ضية والذي،العرب
.علينا �أن تعتز به ونعمل على ابرازه للعامل

 لتكون قادرة على الت�أثري �أي�ضا يف،كما �أ�شاد احلمادي بالعالقات املتميزة التي تربط جمعية ال�صحفيني االماراتية بدول جمل�س التعاون
وجمعية ال�صحفيني العمانية وال �ت �ع��اون ال�ك�ب�ير ب�ين اجل��ان�ب�ين فيما يخدم
. نحن �سعداء بزيارة وفد امل�شهد ال�صحفي الدويل، و�أ�ضاف رئي�س جمل�س الإدارة.ال�صحفيني يف البلدين
 م��ن جانبه ق��ال ��س��امل ب��ن حمد اجل �ه��وري ن��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية، وجلناح �سلطنة عمان يف املعر�ض2020 ال�صحفيني العمانية ملعر�ض اك�سبو
 تزامنا مع زيارتنا بحثنا �سبل التعاون بني اجلمعيتني،الذي يربز احل�ضارة العمانية اال�صيلة ويعر�ض التطور الهائل الذي �شهدته ال�صحفيني العمانية
 ويعد املعر�ض منارة مبا يحتويه من عرو�ض يف البلدين وحددنا بع�ض �أوج��ه الأن�شطة امل�شرتكة التي ميكن من خاللهما،ال�سلطنة خالل الفرتة املا�ضية
 حيث ُطرحت عدد من الأفكار وال��ر�ؤى واملقرتحات حول، ال��ذي يعد مفخرة العمل معاً لتفعيلها2020  ونلتقي يف معر�ض اك�سبو دبي،جلمهور الزائرين
 ومنها ا�ست�ضافة �سلطنة عمان، وكانت فر�صة �أن نلتقي بعد قرابة ذلك على �أن يقام خالل ال�شهور القريبة املقبلة،لأب�ن��اء دول املجل�س على امل�ستوى العاملي
 و�أكدنا على �ضرورة عودة االن�شطة امل�شرتكة بني الجتماعات امل��ؤمت��ر ال�ع��ام ل�لاحت��اد ال��دويل لل�صحفيني "الكوجنر�س" الذي،العامني ب�سبب جائحة كورونا
 بح�ضور �أكرث من2022  يونيو لعام4  مايو اىل31 اجلمعيتني يف البلدين نظراً ملا لها من �أهمية بالغة وتوحيد الر�ؤى على امل�ستوى ت�ست�ضيفه م�سقط بني
. دولة يف العامل150  قيادة �صحفية من300 الثنائي لعدد من املو�ضوعات العربية والعاملية وكذا جهود اجلمعيات ال�صحفية
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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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522

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
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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

Date 28/ 11/ 2021 Issue No : 13403

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70522
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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
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:الفجر-•• دبي

ا�ستقبل حممد احل�م��ادي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني الإماراتية
 والذي �ضم �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعدد من،وفد جمعية ال�صحفيني العمانية
ال�صحفيني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية ب�سلطنة عمان ال�شقيقة خالل
.2020زيارة الوفد ال�صحفي العماين الك�سبو
و�أكد حممد احلمادي على عمق العالقات اال�سرتاتيجية بني الدولتني ال�شقيتني
.الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان يف كافة املجاالت
 خالل لقائه بالوفد يف اجلناح العماين يف اك�سبو،و�أ�شاد رئي�س جمل�س الإدارة
 وتك�شف،مب�ستوى اجلناح وحمتوياته التي تعك�س التاريخ والعراقة العمانية
.م�شاريع ال�سلطنة امل�ستقبلية والتقدم الذي تعي�شه ال�سلطنة
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70392

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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

70522
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United Arab Emirates
Ministry of Justice
70392

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
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هولندا تر�صد  61م�صابا بكوفيد قادمني من جنوب �أفريقيا

رئي�س النيجر «ممنت» لفرن�سا يف دول منطقة ال�ساحل
•• نيامى�-أ ف ب

�أعرب رئي�س النيجر حممد بازوم عن “امتنانه” لفرن�سا،
م�شيدا “بت�ضحياتها” يف دول ال���س��اح��ل ،يف وق��ت تتزايد
االنتقادات للوجود الع�سكري الفرن�سي يف هذه املنطقة.
و�أكد بازوم يف مقابلة مع �إذاع��ة وتلفزيون النيجر �أن “من
بني جميع الدول امللتزمة �إىل جانبنا يف مكافحة الإرهاب،
فرن�سا اليوم هي الدولة التي تقدم �أكرب الت�ضحيات».
وقال �إن الذين ينتقدون نظامه وفرن�سا “لي�س لديهم �أدنى
فكرة عن ع��دد الإره��اب�ي�ين الذين مت اعتقالهم يف منطقة
ت� ��ورودي (ب��ال �ق��رب م��ن ب��ورك�ي�ن��ا ف��ا��س��و) ق�ب��ل �أن يُقدموا
ع�ل��ى ف�ع��ل �أي �شيء” وه ��ذا “بف�ضل ال�ت�ع��اون م��ع �أجهزة

اال�ستخبارات الفرن�سية» .و�أك��د “نحن ممتنون لفرن�سا ملا
تفعله لت�أمني ال�ساحل” ،معتربا �أنه “يف اليوم الذي يغادر
فيه الفرن�سيون غاو (�شمال مايل)� ،ستحل الفو�ضى ،و�سكان
غ��او يعرفون ذل��ك على �أي حال” .وق��ال “يف ك��ل مكان يف
منطقة ال�ساحل يمُ كن فيه �إ�ضعاف الإرهابيني ،يكون ذلك
مك�سبا ل�ن��ا» .وي ��أت��ي ه��ذا الت�أييد لفرن�سا يف وق��ت تتزايد
االنتقادات للوجود الع�سكري الفرن�سي يف النيجر ومايل
وبوركينا فا�سو .ومنع متظاهرون يف الأيام املا�ضية تقدم رتل
لوج�ستي فرن�سي جاء من �ساحل العاج متجها �إىل النيجر،
يف بوبو ديوال�سو (غ��رب) ثم يف العا�صمة واغ��ادوغ��و حيث
ا�ضطر الأمن البوركيني �إىل ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع
لتفريق املتظاهرين .و�أكدت هيئة الأركان الفرن�سية �أن هذا

“الرتل املكون من �ستني �شاحنة ومئة ع�سكري فرن�سي غادر
�أب�ي��دج��ان متوجها �إىل نيامي ث��م غاو” ،وه��و لي�س “رتال
لنقل �أ��س�ل�ح��ة مل�سلحني ك�م��ا �أ��ش�ي��ع ع�ل��ى �شبكات التوا�صل
االجتماعي» .كما �أ�شاد الرئي�س بازوم بتدريب وجتهيز 12
كتيبة من القوات اخلا�صة يف اجلي�ش النيجريي من قبل
الواليات املتحدة وبلجيكا و�أملانيا وكندا وفرن�سا .وق��ال �إن
هذه القوات اخلا�صة �ستجعل من املمكن �إقامة “توازن قوى
يف مواجهة عدونا».
وبالإ�ضافة �إىل هجمات بوكو حرام وتنظيم داع�ش يف غرب
�إفريقيا (�إي���س��واب) ،ي��رى النيجر نف�سه م�ضطرا للدفاع
عن نف�سه يف مواجهة هجمات جماعات متطرفة مرتبطة
بالقاعدة.

10
�100ألف وفاة من كوفيد 19-يف �أملانيا منذ بدء اجلائحة
•• فرانكفورت�-أ ف ب

تواجه �أملانيا �أعنف موجة وبائية يف
وقت ت�ستع ّد حكومة جديدة ال�ستالم
ال�سلطة ،فيما ّ
تخطى عدد الوفيات
بكوفيد 19-ف�ي�ه��ا الـ� 100أل ��ف
وفاة.
وت� � � � ��ويف � 100,119شخ�صً ا
بالفريو�س يف �أملانيا منذ بداية تف�شي
اجل��ائ�ح��ة ،ح�سبما �أعلنت اخلمي�س
هيئة ال�صحة الأمل��ان�ي��ة التي �أ�شارت
�إىل �أ ّن ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين
الفائتة �سجّ لت لوحدها  351وفاة
باملر�ض .و�سجّ لت البالد خالل 24
�ساعة ع ��دداً قيا�سياً م��ن الإ�صابات
اجلديدة بالفريو�س بلغ 75,961
�إ�صابة بح�سب هيئة ال�صحة.
وتخ�شى ال�ق��وة االقت�صادية الأوىل
يف �أوروب��ا بلوغ م�ست�شفياتها طاقتها
اال�ستيعابية الق�صوى يف حال وا�صل
املنحى الوبائي م�ساره الت�صاعدي
الراهن.
وب �ل��غ م �ع �دّل ال� �ع ��دوى الأ�سبوعي
� 419,7إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة ل�ك��ل مئة
�ألف ن�سمة ،وهو رقم قيا�سي.
و ُي� ��� �ش� � ّك ��ل ال ��و�� �ض ��ع � �ص �ع��وب��ة على
االئ �ت�لاف احل�ك��وم��ي اجل��دي��د الذي
�سيتوىل ق �ي��ادة ال �ب�لاد اع �ت �ب��ارًا من
ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر ،بينما جنت
�أمل��ان �ي��ا م��ن امل��وج��ات الأوىل للوباء
ب�شكل �أف�ضل م��ن ال��دول الأوروبية
الأخرى .و ُتع ّد �أوروبا حاليا املنطقة
الأك�ثر ت�ضررًا من ال��وب��اء �إذ جتاوز
ع��دد الإ� �ص��اب��ات بكوفيد 19-فيها
الـ 2,5مليون حالة وع��دد الوفيات
الـ� 30ألف يف الأ�سبوع الأخري.
وال ت ��زال وت�ي�رة ال �ع��دوى تت�صاعد
خ���ص��و� ً��ص��ا يف ال � ��دول ذات معدالت
التلقيح املنخف�ضة .وت�سبب فريو�س
ك��ورون��ا بوفاة ما ال يق ّل عن 5,16
مليون �شخ�ص يف العامل منذ �أواخر
العام  1,5 ،2019مليون منهم يف
�أوروب ��ا ،بح�سب تعداد �أج��رت��ه وكالة

نافذة
م�شرعة

هزمية الدميقراطيني و�شبح ترامب !...2.0
•• بيري مارتن

ف��ران����س ب��ر���س ا��س�ت�ن��اداً �إىل م�صادر
ر��س�م� ّي��ة .وت �خ� ّ�ط��ى م �ع �دّل العدوى
الأ��س�ب��وع��ي ل�ل�م��رة الأوىل الأربعاء
عتبة الـ� 400إ�صابة لكل مئة �ألف
�شخ�ص خ�لال �سبعة �أي ��ام .و�أع ��ادت
م �ن��اط��ق �أمل��ان �ي��ة ع � �دّة ف��ر���ض قيود
� �ص��ارم��ة يف حم ��اول ��ة م �ن �ه��ا لوقف
امل��وج��ة ال��وب��ائ�ي��ة ال��راب�ع��ة والأق ��وى
على الإطالق منذ ظهور الفريو�س.
وتلقى نحو  69%من �سكان �أملانيا
اللقاح امل�ضاد لكوفيد 19-بجرعتيه،
وهي ن�سبة تلقيح باجلرعتني �أق ّل من
ال ّن�سب يف بلدان �أوروبية �أخرى مثل
فرن�سا حيث و�صلت �إىل .75%
وق � � � � ��ال الأرب � � � � �ع � � � ��اء اال�� � �ش �ت��راك � ��ي
ال ��دمي ��وق ��راط ��ي �أوالف �شولت�س
الذي �سي�صبح م�ست�شارًا �إن “الو�ضع
دقيق” ،واع� � �دًا “بالقيام ب �ك � ّل ما
يلزم” مل��واج�ه��ة ال��وب��اء .وي �ب��دو �أن

•• �أوتاوا�-أ ف ب

ت�سعى احلكومة الكندية �إىل ت�شديد العقوبات �ضد املتظاهرين
املناه�ضني للتطعيم ،خ�صو�صا الذين ي�ستهدفون امل�ست�شفيات،
وذلك بعد ارتفاع يف عدد حوادث امل�ضايقات بحق مقدمي الرعاية
ال�صحية منذ بداية اجلائحة.
وق��ال وزي��ر العدل ديفيد الميتي يف م�ؤمتر �صحايف �أم�س الأول
اجلمعة “ال ينبغي ترهيب �أي �شخ�ص ب�سبب تقدميه �أو �سعيه �إىل
تلقي الرعاية ال�صحية ،ويجب �أن يتمكن اجلميع من احل�صول
على الرعاية التي يحتاجون �إليها بال عوائق».

ي� �ث�ي�ر ت �ف �� �ش��ي امل � �ت � �ح� ��ور اجل ��دي ��د
م� ��ن ف�ي��رو�� ��س ك � ��ورون � ��ا امل�ستجد
“�أوميكرون” اخل��وف حول العامل،
وحت ��دي ��دا يف �أوروب� � � ��ا ،ح �ي��ث ب ��د�أت
العديد من ال��دول باتخاذ �إجراءات
اح �ت��رازي � ��ة مل �ن ��ع و� � �ص� ��ول املتحور
اجلديد لأرا�ضيها ،وخ�صو�صا �أنها
تعاين �أ�صال من موجة وبائية حادة
طيلة الأ�سابيع املا�ضية.
وكان االحتاد الأوروبي قد فر�ض ،يف
وقت �سابق من اجلمعة ،حظرا م�ؤقتا
على القادمني من جنوب �إفريقيا.
و� �ش ��ددت ال �ع��دي��د م��ن ال� ��دول حول
ال �ع��امل م��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �إىل
ال��دول الآ��س�ي��وي��ة ،م��ن ق�ي��ود ال�سفر
�أم� �� ��س الأول اجل �م �ع��ة ب �ع��د ر�صد
امل �ت �ح ��ور ،م ��ن ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا يف
جنوب �إفريقيا.
و� �ص �ن �ف��ت جل �ن��ة ا� �س �ت �� �ش��اري��ة تابعة
مل�ن�ظ�م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة املتحور
اجل��دي��د ،ب��اع�ت�ب��اره ف�يرو��س��ا �شديد
ال �ع��دوى م �ث�يرا ل�ل�ق�ل��ق .وي �ع��د هذا
الإعالن ال�صادر عن منظمة ال�صحة
التابعة للأمم املتحدة� ،أول ت�صنيف
منذ �شهور ت�ق��وم ب��ه املنظمة لأحد
متحورات كورونا على هذا النحو.
ويف ردود الأف �ع��ال الأوروب� �ي ��ة ،قال
وزي��ر ال�صحة الأمل��اين ،ين�س �شبان:
“�آخر ما نحتاجه هو ظهور متحور
جديد من �ش�أنه �أن ي�سبب املزيد من
امل�شاكل» .وم��ن جهتها قالت رئي�سة
مفو�ضية االحتاد الأوروبي� ،أور�سوال
فون دير الين� ،إن الرحالت اجلوية
“�سيتعني تعليقها حتى يكون لدينا
فهم وا�ضح حول اخلطر الذي ميثله
هذا املتحور ،وينبغي على امل�سافرين

ذك��رت ال�سلطات ال�صحية يف هولندا �أنها ر�صدت  61م�صابا مبر�ض كوفيد-
 19بني م�سافرين و�صلوا �إىل �أم�سرتدام على منت رحلتني قادمتني من جنوب
�أفريقيا � .أ�ضافت �أنها بد�أت �أم�س ال�سبت �إجراء املزيد من الفحو�صات ملعرفة �إن
كان من بينهم م�صابون بال�ساللة �أوميكرون التي مت اكت�شافها يف الآونة الأخرية.
وو�صل قرابة  600م�سافر �إىل مطار �سخيبول يف �أم�سرتدام على منت رحلتني
�أم�س الأول اجلمعة ،ثم خ�ضغوا لفحو�صات على مدى �ساعات ب�سبب خماوف
متعلقة ب�ساللة الفريو�س اجلديدة .و�أعلنت وزارة ال�صحة الهولندية يف وقت
مبكر اليوم �أن الفحو�ص �أثبتت �إ�صابة  61م�سافرا بفريو�س كورونا .و�أوقفت
احلكومة الهولندية جميع رحالت الطريان من جنوب القارة الأفريقية �أم�س
الأول اجلمعة .وقرر وزير ال�صحة هوجو دي يوجن �إخ�ضاع امل�سافرين الذين كانوا
يف الطريق بالفعل �إىل هولندا لفحو�صات وحجر �صحي عند الو�صول.

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

االئتالف اجلديد مع �أن�صار البيئة
واحل� � � ��زب ال ��دمي ��وق ��راط ��ي احل� ��ر،
ي�ستبعد حاليًا فكرة الإغ�لاق العام،
م���س�ت�ه��د ًف��ا زي� ��ادة ال�ت�ل�ق�ي��ح وتعميم
تقدمي ال�شهادة ال�صحية يف و�سائل
النقل العام وو�ضع قيود على حركة
غري املل ّقحني مبنعهم من الدخول
�إىل �أماكن الأن�شطة الثقافية مثلاً .
و�أ�شار �شولت�س �إىل �أن �أملانيا يجب �أن
“تدر�س” احتمال “تو�سيع” نطاق
التلقيح الإج�ب��اري املُطبّق حاليًا يف
��ص�ف��وف اجل�ي����ش وق��ري� ًب��ا يف مراكز
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة .و�سيُخ�صّ �ص
مبلغ م�ل�ي��ار دوالر للطاقم الطبي
ومل�ساعديه .الأرب�ع��اء م�دّدت حكومة
�أن �غ �ي�لا م�ي�رك��ل امل�ن�ت�ه�ي��ة واليتها،
امل �� �س ��اع ��دات امل �م �ن��وح��ة للأن�شطة
التجارية املت�ضررة من الإغ�ل�اق �أو
االنخفا�ض يف الدخل وكذلك خطة

ال�ب�ط��ال��ة اجل��زئ �ي��ة ،ح�ت��ى ن�ي���س��ان/
�أب ��ري ��ل  .2022وب �ح �� �س��ب مكتب
منظمة ال�صحة العاملية الإقليمي يف
�أوروب ��ا ،قد يت�سبب فريو�س كورونا
بـ� 700أل��ف وف��اة �إ�ضافية يف القارّة
بحلول الربيع املقبل.
و ُت �ف ��� ّ�س��ر م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة العاملية
�أن امل��وج��ة ال��وب��ائ�ي��ة يف �أوروب� ��ا رمبا
تكون نتيجة ت�ضافر انت�شار متحورة
دل �ت��ا وم� �ع ��دالت ت�ل�ق�ي��ح منخف�ضة
وال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن ال �ق �ي��ود امل�ضادة
لتف�شي كوفيد.19-
وتلقى  67,7%من �سكان االحتاد
الأوروبي جرعتني من اللقاح امل�ضاد
لكوفيد ،19-غ�ي�ر �أن الفروقات
تبقى وا�سعة بني البلدين .وبح�سب
الأرق ��ام الر�سمية ال�ث�لاث��اء ،و�صلت
ن�سبة امللقحني بالكامل يف بلغاريا �إىل
 % 24,2فقط ،مقابل  86,7%يف

ال�برت �غ��ال .و� �ش �دّد امل��رك��ز الأوروب� ��ي
للوقاية م��ن الأم��را���ض ومكافحتها
على ا ّتخاذ تدابري “عاجلة” ملحاولة
كبح املوجة الوبائية اجلديدة.
و�أ� �ش��ار امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة ال�صحة
العاملية تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س
�إىل �أن انت�شار متحورة دلتا املعدية
ج� �دًا خ � ّف��ف م��ن ف�ع��ال�ي��ة اللقاحات
امل�ضادة لكوفيد 19-بن�سبة .40%
ووُ�ضعت قيود �إ�ضافية يف العديد من
الدول مثل �سلوفاكيا و�إيطاليا ،فيما
ت�ستع ّد فرن�سا للإعالن عن �إجراءات
جديدة اخلمي�س ،مبا يف ذلك “تعزيز
�أهمية ال�شهادة ال�صحية».
�إلاّ �أن ا�سرتاتيجيات حماربة تف�شي
ال��وب��اء ت��واج��ه ح��رك��ات احتجاجية
جت ّلت يف الأي��ام الأخ�ي�رة يف النم�سا
وه ��ول� �ن ��دا ،وت �خ � ّل��ل ال �ب �ع ����ض منها
�أعمال عنف.

عقوبات بحق املتظاهرين املناه�ضني للتطعيم يف كندا

•• عوا�صم-وكاالت

•• �أم�سرتدام-رويرتز

وت�شمل التعديالت املقرتحة على قانون العقوبات الكندي ،فر�ض
عقوبات ت�صل �إىل ال�سجن ع�شر �سنوات مل��ن ي�سعى �إىل ترهيب
مقدمي الرعاية �أو منع الو�صول �إىل من�ش�أة �صحية.
ويف �إ�شارة �إىل بع�ض التظاهرات يف حميط املراكز ال�صحية ،حيث
بات ممكنا تطعيم الأطفال اعتبارا من هذا الأ�سبوع يف كندا ،اعترب
الوزير الكندي �أن ذلك “�سلوك بغي�ض وغري مقبول».
وتقول احلكومة �إن الوباء �أدى �إىل تفاقم ظروف العمل ال�صعبة
ملقدمي الرعاية ال�صحية الذين يواجهون م�ستويات مقلقة من
العنف والتهديدات بالعنف.
و�أث��ار رئي�س ال��وزراء جا�سنت ت��رودو الق�ضية م��رارا خ�لال حملة

العائدين من ه��ذه املنطقة احرتام
قواعد احلجر ال�صحي ال�صارمة».
و��ش��ددت على ��ض��رورة توخي احلذر
البالغ ،حمذرة من “ظهور وانت�شار
م �ت �ح��ورات ف�يرو���س ك��ورون��ا مثرية
للقلق ب�شكل �أك�بر ،والتي قد تنت�شر
يف �أنحاء العامل خالل �أ�شهر قليلة».
و�أ�صبحت بلجيكا �أول دولة يف االحتاد
الأوروبي تعلن عن حالة �إ�صابة بهذا
امل �ت �ح��ور ،ح�ي��ث ق ��ال وزي ��ر ال�صحة
البلجيكي فرانك فاندنربوك تعليقا
على ذل��ك�“ :إنه متحور م��ري��ب ،ال
نعرف بعد مدى خطورته».
وللتعليق ع�ل��ى م��دى ت ��أث�ير ظهور
ه��ذا امل�ت�ح��ور ع�ل��ى امل��وج��ة الوبائية
الأوروب �ي��ة ،واالنق�سامات العا�صفة
ب �ب �ل��دان �أوروب � ��ا ح ��ول �إع � ��ادة فر�ض
�سيا�سات االغ�لاق والقيود امل�شددة،
و�سط معار�ضات �شعبية وا�سعة للعودة
لتلك ال�سيا�سات ،ق��ال �صفاء خلف،
ال�صحفي والباحث املخت�ص بتحليل
الأزمات ،واملقيم يف الرنويج ،يف حوار
م��ع م��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”:
“ثمة ب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال ت �ب��اي��ن حاد
يف �سيا�سات ال��دول الأوروب �ي��ة للحد
م��ن ان�ت���ش��ار اجل��ائ �ح��ة ،ب�ظ��ل غياب
التن�سيق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا ،وه��و م�ؤ�شر
ع�ل��ى م��دى ه�شا�شة ال�ت��واف��ق داخل
االحت��اد ال��ذي انعك�س على �إجراءات
مكافحة كوفيد 19-خالل العامني
املا�ضيني».
ه��ذا التباين ف��ر���ض انق�ساما داخل
ال �ك �ت �ل��ة الأوروب� � �ي � ��ة امل �ع �ت �م��دة على
��س�ي��ا��س��ة اق�ت���ص��اد واح� ��د ،مبواجهة
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ات م ��رك ��زي ��ة كال�صني
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،كما �شرح خلف
قائال“ :اخلوف الرئي�سي يتمثل من
�أن �أي �إغ�ل�اق ج��دي��د يعني تدهورا

االنتخابات الت�شريعية يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي عندما كان هو
نف�سه هد ًفا للمتظاهرين املعار�ضني للقيود ال�صحية.
ً
وق��ال��ت احل�ك��وم��ة �إن الأح �ك��ام اجل��دي��دة �ستعالج �أي����ض��ا املخاوف
الطويلة الأمد للمهنيني ال�صحيني ،خا�صة �أولئك الذين يقدمون
خدمات الإجها�ض.
وف� ًق��ا للنتائج الأول �ي��ة مل�سح وط�ن��ي ل�ع��ام  2021يتعلق ب�صحة
الأطباء �أجرته اجلمعية الطبية الكندية ،قال ثالثة من كل �أربعة
�أطباء �إنهم تعر�ضوا “للرتهيب �أو امل�ضايقة يف مكان العمل».
و�أبلغت طبيبات عن تهديدات �أكرث بكثري من نظرائهن الذكور.
ومل يوافق الربملان بعد على م�شروع القانون هذا.

ل�ئ��ن مل ي�ضع ك��ل � �ش��يء ،ف� ��إن ال��وق��ت ينفد...
لي�س كل �شيء ورديا بالن�سبة جلو بايدن وحزبه.
لقد تق ّل�صت ن�سبة الر�ضا عن الرئي�س بني 42
باملائة و 45باملائة منذ �سبتمرب ،وت�ضاءلت فر�ص
االحتفاظ بال�سيطرة على الكوجنر�س العام املقبل.
وما يزيد الطني بلة� ،أن بع�ض ا�ستطالعات الر�أي
ت�شري �إىل �أن دونالد ترامب �سيفوز على بايدن �إذا
�أجريت االنتخابات اليوم.
باخت�صار ،ت�سري الأم ��ور ب�شكل �سيء بالن�سبة
للدميقراطيني ،و�إذا كانت بع�ض نك�ساتهم خارجة
ع��ن �سيطرتهم ،ف ��إن ال�سقوط ُي�ع��زى �أي��ً��ض��ا �إىل
حد كبري �إىل �أخطائهم ،وهناك حاجة �إىل تغيري
االجت��اه من جانبهم ،لتجنيب ال��والي��ات املتحدة
والعامل  ...عودة �شبح ترامب.
�سوء احلظ و�سوء النية
�إن احلظ ال�سيئ الذي يعاين منه الدميقراطيون
لي�س مفاج ًئا مت��ا ًم��ا .م��ن الطبيعي ،على �سبيل
املثال� ،أن تتق ّل�ص �شعبية الرئي�س قلي ً
ال بعد ب�ضعة
�أ�شهر يف ال�سلطة ،لكن انخفا�ض بايدن يف معدالت
الر�ضا هو ثاين �أ�سو�أ رقم منذ اخرتاع ا�ستطالعات
الر�أي ،بعد ترامب.
وم ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أي �� ً��ض��ا ت��و ّق��ع خ���س��ائ��ر للحزب
ال��رئ��ا��س��ي يف االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية الن�صفية،
لكن كنا ننتظر �أن يدفع الأع�ضاء اجلمهوريون
يف الكوجنر�س ،ول��و ثم ًنا �ضئيلاً  ،مقابل امل�شهد
املحزن الذي يعر�ضونه منذ ب�ضعة �أ�شهر.
وم��ن امل�ف��ارق��ات � ً
أي�ضا �أن اجلمهوريني ي�سعون
الآن �إىل جني ر�أ�س مال �سيا�سي مع �أحدث موجات
كوفيد ،19-بينما هم من يقف يف طريق اتخاذ
�إجراءات �أكرث فاعلية لكبح الفريو�س.
�سيكون الدميقراطيون خمطئني ،مع ذلك ،يف
تعليق م�صائبهم فقط ،على �ش ّماعة �سوء احلظ �أو
�سوء نية خ�صومهم.
�أخطاء يف الطريق
�سيحكم ال�ت��اري��خ على م��ا �إذا ك��ان التعامل مع
االن�سحاب م��ن �أفغان�ستان ي�برر ال�صفعات التي

كيف تواجه �أوروبا متحور كورونا اجلديد «�أوميكرون»؟

ل�لاق�ت���ص��اد الأوروب � ��ي امل�ع�ت�م��د على
حت�صيل ال�ضرائب لتمويل املوازنات
احلكومية وجتارة اخلدمات ،وال�سلع
و�سال�سل الإمداد الغذائي البينية».
ول �ف��ت ال �ب��اح��ث امل�خ�ت����ص يف حتليل
الأزم� � ��ات �إىل �أن “تعطيل احلياة
العامة لفرتات غري معلومة ،ب�سبب
مت ��دد اجل��ائ�ح��ة وظ �ه��ور متحورات
ج��دي��دة ،ي�ب�ق��ي االحت� ��اد الأوروب � ��ي،
بحالة م��ن ال�ت��ذب��ذب وع��دم اليقني،

وي �ح �ط��م ال � �ق� ��درة ع �ل��ى املناف�سة
ك�م��ا ي��ره��ق اخل��زائ��ن ال�ع��ام��ة بدفع
الأم ��وال ،كتعوي�ضات بطالة نتيجة
تراجع قدرة ال�شركات على التوظيف
واخل�سائر الفادحة التي منيت بها».
وت��اب��ع خلف مو�ضحا“ :حالة عدم
اليقني الأوروب ��ي تعزز من ال�شروخ
ال�ع�م�ي�ق��ة يف ب�ن�ي��ة اق �ت �� �ص��اد يكافح
ملعاجلة نق�ص العمالة والت�شغيل،
والتي بالغالب تعتمد على التدفق

بع�ض الآمال
وم��ع ذل��ك ،ال ي��زال هناك ب�صي�ص م��ن ال�ضوء
يف ن�ه��اي��ة ال�ن�ف��ق ال ��ذي ي�ب��دو �أن الدميقراطيني
�ست�صحح �إخ�ف��اق��ات االنتعا�ش
ق��د دخ �ل��وه� .أو ًال،
ّ
االقت�صادي م��ع ع��ودة اج�ه��زة اخل��دم��ات املحلية.
ومن املتوقع �أن يتم مترير م�شروع القانون الكبري
الثاين لبايدن ،و�سيكون �أمام الدميقراطيني عدة
�أ�شهر لبيع �إجنازاتهم ال�شعبية يف البنية التحتية
املادية وال�سيا�سات االجتماعية -بافرتا�ض �أنهم
تخل�صوا من الت�سمية ال�شاذة “الي�سار الراديكايل”
التي ي�صر خ�صومهم على �إل�صاقها بهم.
ويجب �أال نن�سى � ً
أي�ضا� ،أنه �إذا انتهى الأمر بالعديد
من التحقيقات يف اجلرائم اخلطرية التي ا ُتهم
بارتكابها دون��ال��د ت��رام��ب وال�ع��دي��د م��ن حا�شيته
(خ��ا��ص��ة يف ق�ضية ال�ه�ج��وم العنيف ع�ل��ى مبنى
الكابيتول) اخل��روج م��ن �سباتها املثري لل�سخط،
ريا يف
فقد يختلف الو�ضع االنتخابي اختال ًفا كب ً
خ��ري��ف ع��ام  .2022ويف ي��وم عيد ال�شكر يف
ال��والي��ات املتحدة� ،سيتعني على الدميقراطيني
االكتفاء بتقدمي ال�شكر للعناية الإلهية ب�أن الأمور
لي�ست �أ�سو�أ بالن�سبة لهم.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  :مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

جنوب �إفريقيا ت�أ�سف لقرار عدة بلدان بتعليق الرحالت �إليها
الب�شري من دول �شرق �أوروبا� ،أو من
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،على �شكل
موجات هجرة غري خمطط لها».
واعترب خلف �أن و�ضع دول على لوائح
حظر ال�سفر يعد �أحد خطوط الدفاع
اله�شة لإبقاء االقت�صادات الأوروبية
مفتوحة مع عزلها عن اخلارج ،وهي
حجة �إ�ضافية ملنع تدفق مهاجرين
�شرعيني حتت غطاء �سيا�سة الأزمة
�أو الطوارئ ال�صحية.

تعر�ض لها بايدن ،لكن ال بد من االع�تراف ب�أنه
�س ّوق ب�شكل �سيء عمليته .وينطبق نف�س ال�شيء
� ً
أي�ضا على النجاحات الأخرى التي حققتها �إدارته،
والتي ف�شلت بروباغندا الدميقراطيني يف جعل
اجلمهور يدركها.
لقد انتع�ش الت�شغيل منذ يناير ،لكن كان ب�إمكان
�إدارة ب��اي��دن ،وعليها� ،أن تتوقع ب�شكل �أف�ضل �أن
ال�ضغط القوي للطلب على ال�سلع من �ش�أنه �أن
يدفع الت�ضخم الذي ن�شهده اليوم.
ب��ل �إن ��ه م��ن امل ��ؤك��د �أك �ث�ر� ،أن الدميقراطيني
يعانون من انق�سامات داخلية ك�شفوها منذ بداية
النقا�ش حول م�شروع قانون الإ�صالح االجتماعي
ال�ضخم.
فبدل الرتكيز على جميع عنا�صر هذا امل�شروع
املدعومة على نطاق وا�سع من قبل ال��ر�أي العام،
ف�إن ال�شيء الوحيد الذي بقي يف ذاكرة الناخبني
هو امل�شاحنات بني �أجنحة احلزب.

وكانت منظمة ال�صحة العاملية ،قد
دقت ناقو�س اخلطر حمذرة قبل �أيام
من �أن وت�يرة انتقال ع��دوى كورونا
يف �أوروب ��ا “مقلقة جدا” يف الوقت
احل��ايل ،مم��ا ق��د ي ��ؤدي �إىل ت�سجيل
ن�صف مليون حالة وف��اة �إ�ضافية يف
القارة بحلول فرباير املقبل.
وي� ��أت ��ي ك ��ل ذل ��ك و� �س��ط حتذيرات
من �أن ف�صل ال�شتاء ال��ذي بات على
الأب � � ��واب ،وال � ��ذي ��س�ي�ف��اق��م املوجة

الوبائية احلالية يف �أوروب� ��ا ،والتي
ي��أت��ي الإع�ل�ان ع��ن اكت�شاف املتحور
اجلديد ليزيدها خطورة و�شرا�سة،
ال �سيما و�أن احتفاالت �أعياد امليالد
ور�أ� � ��س ال���س�ن��ة ،يف ح ��ال ع ��دم و�ضع
�ضوابط لها� ،ست�سهم يف انت�شار وا�سع
ل�ل�م��ر���ض ،وف ��ق م��ا ي �ح��ذر اخل�ب�راء
مب�ج��ال ال�صحة .ه��ذا و�أع ��رب وزير
ال�صحّ ة يف جنوب �إفريقيا عن �أ�سفه
ربر” الذي ا ّتخذته
للقرار “غري امل ّ
اجل�م�ع��ة دول ع� �دّة وي�ت�م� ّث��ل بحظر
دخول م�سافرين من جنوب �إفريقيا
�إىل �أرا�ضيها بعد اكت�شاف متحوّرة
ج��دي��دة م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا �أُطلِق
عليها ا�سم �أوميكرون.
و�أعلن العلماء اخلمي�س �أ ّنهم اكت�شفوا
��ش�ك�لا ج��دي��دا م��ن كوفيد 19-يف
ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ُي�ح�ت�م��ل �أن يكون
�شديد ال�ع��دوى وم�ت�ع�دّد الطفرات.
وال تزال فعال ّية اللقاحات �ض ّد هذه
املتحوّرة التي �أطلقت عليها ّ
منظمة
ال�صحّ ة العامل ّية ا�سم �أوميكرون ،قيد
الدر�س.
ووج � ��دت ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا اجلمعة
نف�سها م�ع��زول��ة ب�شكل م�ت��زاي��د عن
بق ّية العامل� .إذ �أعلنت دول عدّة مثل
فرن�سا والواليات املتحدة �أ ّنها �س ُتع ّلق
الرحالت اجلوّية معها .كما �أو�صى
االتحّ � � ��اد الأوروب � � ��ي ب�ت�ع�ل�ي��ق جميع
ال� ّرح�لات م��ن و�إىل جنوب �إفريقيا
و�ستّ دول جماورة لها.
وقال وزير ال�صحّ ة اجلنوب �إفريقي
ج��و ف��اه�لا يف م��ؤمت��ر �صحايف عقِد
م�ساءً� ،إ ّن “بع�ض ردود الفعل غري
ربرة” .و�أ� �ض ��اف “بع�ض القادة
م ّ
يبحثون عن كب�ش فداء حل ّل م�شكلة
ع��امل � ّي��ة» .ك��ان��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا �أوّل من
�أعلن يف وقت مت� ّأخر اخلمي�س �إغالق

حدودها �أم��ام امل�سافرين من جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا .وحت � � �دّث رئ �ي ����س جنوب
�إفريقيا �سرييل رامافوزا مع رئي�س
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون
اجل�م�ع��ة و”ناق�شا ال�ت�ح� ّدي��ات التي
تفر�ضها املتحوّرة اجلديدة لكوفيد-
 19ع ��امل� � ًي ��ا ،وط� � ��رق ال �ع �م ��ل معًا
للتعامل م��ع ال�سفر ال��دويل و�إعادة
فتحه” ،وفق ما قال متحدّث با�سم
داون �ي �ن��غ ��س�تري��ت .ومل ي�سبق لأيّ
متحوّرة جديدة �أن �أثارت هذا القدر
من القلق ح��ول ال�ع��امل ،منذ ظهور
املتحوّرة دلتا.
واع� � �ت �ب��رت ج � �ن� ��وب �إف ��ري� �ق� �ي ��ا �أ ّن
الإج� � � � � ��راءات “ال�صارمة” التي
ا ّتخذها عدد من ال��دول وت�ؤ ّثر على
االقت�صاد وال�سياحة ،يمُ كن �أن تدفع
البلدان �إىل عدم الإبالغ عن اكت�شاف
�أيّ م �ت �ح �وّرات م���س�ت�ق�ب�ل� ّي��ة ،خ�شية
التع ّر�ض لإجراءات عقاب ّية مماثلة.
وق ��ال ع��امل ال�ف�يرو��س��ات ت��ول�ي��و دي
�أول�ي�ف�يرا “ ُنعا َقب �أح�ي��ا ًن��ا لأن�ن��ا ك ّنا
�ش ّفافني و َفعَلنا الأ�شياء ب�سرعة».
ووف � ًق��ا ل ��دي �أول �ي �ف�ي�را ،ف � ��إ ّن حظر
ال�سفر “لي�س له الكثري من املعنى
م��ن الناحية العِلم ّية” يف مكافحة
ك��وف�ي��د .و�أ� �ش��ار املتخ�صّ �ص �إىل �أ ّن
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ك ��ان ��ت فر�ضت
حظ ًرا مماثال على ال�صني يف بداية
اجلائحة ،قبل �أن ينتهي بها الأمر
ل ُت�صبح البلد الذي ي�سجّ ل �أكرب عدد
من الإ�صابات.
وردًا ع�ل��ى ق� ��رارات ع��دد م��ن الدول
فر�ض قيود على ال�سفر ،قالت وزيرة
خ��ارج � ّي��ة ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ناليدي
ب��ان��دور يف بيان “قلقنا ال�ف��وري هو
ال��ّ��ض��رر ال��ذي �سيُلحقه ه��ذا القرار
بال�صناعات ال�سياح ّية وال�شركات».
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بلومربغ :على بايدن اال�ستعداد لف�شل حمادثات فيينا
•• وا�شنطن-وكاالت

قبل �أيام من انطالق اجلولة ال�سابعة من املحادثات غري املبا�شرة
بني الأمريكيني والإيرانيني يف فيينا لإحياء االتفاق النووي ،دعت
�شبكة بلومربغ �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل اال�ستعداد،
لرتك املحادثات ت�صطدم بالف�شل.
فقبل التوجه �إىل فيينا ،يحتاج املفاو�ضون الأمريكيون �إىل تذكر
الهدف الأ�سا�سي من االتفاق النووي� ،إبالغ العامل قبل فرتة زمنية
كافية ب�أن �إيران مندفعة نحو ت�صنيع قنبلة نووية �إذا قررت ذلك.
وعلى املفاو�ضني رف�ض �أي نتيجة ال حتقق هذا الهدف .وانح�سب
الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب من االت�ف��اق ال�ن��ووي يف ،2018
ومنذ ذلك احلني تعقد انتهاكات �إيران حماوالت �إحيائه� ،إذ �صنعت

و�شغلت مئات من �أجهزة الطرد املركزي املتطورة املمنوعة مبوجب
االتفاق ،وخ�صبت اليورانيوم �إىل  60%ما يجعلها على بعد خطوة
من تخ�صيب اليورانيوم �إىل الن�سب التي تخول لها ا�ستخدامه
لغايات ع�سكرية .وبنت �إي��ران خمزوناً من املواد االن�شطارية �أكرب
بثمان مرات من امل�سموح به .و�صنعت طهران معدن اليورانيوم وهو
مكون رئي�سي للأ�سلحة النووية .والأهم من كل ذلك ح�سب ال�شبكة
نف�سها� ،أنها قو�ضت عمل املفت�شني الأممني.
يف املا�ضي ،كانت �إيران يف حاجة �إىل عام واحد لإنتاج ما يكفي من
املواد لت�صنيع قنبلة نووية ،ورمبا تقل�صت الفرتة الآن� ،إىل حدود
�شهر� .إن �شحن املواد االن�شطارية �إىل خارج البالد و�إغالق �أجهزة
الطرد املركزي ،لن يطيال اجلدول الزمني كثرياً وفق بلومبريغ.
و�أظ �ه��ر الإي��ران �ي��ون �سرعة الف�ت��ة يف �إع ��ادة ت�شغيل امل�ن���ش��آت التي

خرجت عن العمل لفرتة طويلة ،كما �أن �أج�ه��زة الطرد الأحدث
امل�ستخدمة حالياً� ،أكرث فاعلية ،بينما �أ�ضحى العلماء الإيرانيون
�أكرث دراية �أي�ضاً.
�سيكون التنفيذ الأك�ثر �صرامة لأي اتفاق جديد �أم��راً جوهرياً،
وه��ذا م��ا على ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تو�ضيحه ل�شركائها املفاو�ضني
الأوروبيني ،والرو�س ،وال�صينيني.
بالإ�ضافة �إىل و�ضع �أجهزة الطرد املركزي خارج �إطار اال�ستخدام
وب�شكل م��وث��وق ،يجب �أن تخ�ضع �إي ��ران ملراقبة م�شددة على �أي
ن�شاطات ت�سلح حمتملة .لقد �أحبطت طهران جهوداً �سابقة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فوعدت فقط مب�ساعدة كافية لتتفادى
�إدانة ر�سمية ،لكنها تركت يف الوقت نف�سه� ،أ�سئلة كربى دون �إجابة.
و��ش��ددت بلومبريغ على ��ض��رورة طلب وا�شنطن و�شركائها تعاون

�إيران الكامل مع املحققني الأمميني قبل رفع العقوبات.
ويجب عليهم الإ� �ص��رار �أي�ضاً على تنفيذ احلظر ال��وارد يف املادة
“ت” من االتفاق النووي والتي تن�ص على منع الن�شاطات النووية
الع�سكرية ،والتي قد تتطلب عمليات تفتي�ش عند الطلب للمن�ش�آت
النووية املعلنة �أو امل�شبوهة.
�أ�شارت بلومبريغ �إىل �ضرورة �أن تكون �إدارة بايدن �أكرث ت�صميماً على
تنفيذ بنود االتفاق مما كانت عليه حتى الآن� .إن القادة الإيرانيني
لن يوافقوا على �شروط مماثلة �إال �إذا واجهوا �ضغطاً دولياً من�سقاً.
والبيان امل�شرتك الأخري ال�صادر عن الواليات املتحدة ،وبريطانيا،
وفرن�سا ،و�أمل��ان�ي��ا ،وال��ذي ح��ذر من “ت�صعيد خطري” �إذا مل تعد
�إي��ران �إىل االتفاق ك��ان خطوة جيدة ،والأم��ر بالن�سبة �إىل حتليق
قاذفة بي 1-يف املنطقة.
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عوا�صم
كو�سوفو

االرهابي بعد االيقاع به

•• الفجر -تون�س
ط��ال��ب امل��ر� �ص��د ال��وط �ن��ي للدفاع
ع��ن مدنية ال��دول��ة “بالق�ضاء على
الإره ��اب م��ن ج��ذوره يف �أق��رب وقت،
وذل��ك ب��الإ��س��راع يف ت�شديد املراقبة
ع �ل��ى ال �ع��ائ��دي��ن م ��ن ب� � ��ؤر التو ّتر
وحما�سبة امل�س�ؤولني على ت�سفريهم
وت ��أط�يره��م وب�غ�ل��ق ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات
التكفريية التي ّ
تبث الفكر الظالمي
يف ال� �ب�ل�اد حت ��ت �أن� �ظ ��ار احلكومة،
وخ��ا�ّ��ص��ة منها ف��رع ت��ون����س لالحتاد
ال�ع��امل��ي ل�ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ،املُ�ص ّنف
�إرهابيّا يف عديد دول العامل «.
و�أكد املر�صد يف بيان �أم�س ال�سبت،
�ضرورة “غلق ما يُ�سمّى باجلمعيّات
“اخلرييّة” وامل��دار���س “القر�آنية”
الع�شوائية اخل��ارج��ة ع��ن ال�سيطرة
ال�ت��ي ت ��زرع يف ع�ق��ول �شبابنا الفكر
امل ُ�ت��ز ّم��ت وامل �ب��ادئ املنافية للقوانني
املدنيّة التون�سيّة».
واع �ت�بر امل��ر��ص��د ال��وط�ن��ي للدفاع
•• القاهرة-وكاالت

االرهابي ي�سري يف ال�شارع الرئي�سي بالعا�صمة التون�سية

بعد حماولة الهجوم على وزارة الداخلية:

تون�س :املطالبة بالق�ضاء على الإرهاب من جذوره

تفا�صيل عملية �شارع احلبيب بورقيبة وهويّة منفذها

ع��ن م��دن�ي��ة ال��دول��ة يف ال�ب�ي��ان ذاته
�أن “حماولة االع � �ت� ��داء بال�سالح
الأب �ي ����ض ع�ل��ى �أع � ��وان الأم � ��ن ،التي
�أق��دم عليها �إره��اب��ي مُ�ص ّنف �س17
ق���ص��د “الق�ضاء ع�ل��ى الطاغوت”،
ُت�ق�ي��م ال��دل �ي��ل م� � ّرة �أخ� ��رى ع�ل��ى �أن
الإرهاب ما زال يرتع يف ربوعنا ،و�أنه
ق��ادر يف �أي وق��ت �أن ي�ق��وم بعمليّات
�أخ ��رى �أخ �ط��ر و�أ� �ش �م��ل» .وا�ضاف
�أن حماولة االعتداء التي “تزامنت
م ��ع حم��اك �م��ة ال �� �ش �ه �ي��دي��ن �شكري
بلعيد وحممد الرباهمي يُح ّتم على
ال�سلطة ال�ق��ائ�م��ة ال �ك� ّ�ف ع��ن النظر

�إىل الإره��اب كم�شكلة عابرة وثانويّة
�أم��ام امل�شاكل الأخ��رى القائمة ،رغم
�أهميّتها» .وكانت وزارة الدّاخليّة
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ،ق ��د ذك� ��رت �أن �شخ�صا
ح � ��اول اجل �م �ع ��ة“ ،االعتداء على
ع��ون �أم��ن ك��ان يف مواجهته بالقرب
م��ن م �ق��ر ال � � ��وزارة ب �� �ش��ارع احلبيب
بورقيبة بالعا�صمة ،ما ا�ضطر العون
�إىل �إط�ل�اق ال � ّن��ار عليه و�إ�صابته”،
م�ضيفة �أن “املهاجم �سقط �أر�ضا
و ّ
ال�سيطرة عليه وجتريده ممّا
متت ّ
ك��ان يحمله ،ونقله بوا�سطة �سيّارة
احلماية املدنيّة للم�ست�شفى لتلقي

ال�ع�لاج « .وبينت ال ��وزارة ،يف بالغ
�أ� �ص��درت��ه� ،أن “التحريات الأولية
�أثبتت �أن امل�ه��اج��م ،وال��ذي يبلغ من
ال �ع �م��ر � � 31س �ن��ة ،در� � ��س ب ��اخل ��ارج
“ ،وه � ��و ت �ك �ف�ي�ري م �� �ص �ن��ف ل ��دى
م�صاحلها ،وا�ستعمل يف تن ّقله �سيّارة
خا�صة ك��ان ق��د ركنها على م�ستوى
ّ
م��دخ��ل ال �ع��ا� �ص �م��ة “باب عليوة”،
م�ضيفة �أن “الأبحاث جارية لك�شف
باقي مالب�سات الواقعة «.
وعن مالب�سات الواقعة ،ذكر البالغ
ا�ستنادا �إىل ال ّت�سجيالت واملعاينات
الفنيّة املتع ّلقة باحلادثة التي جدّت

يف � �ش ��ارع احل �ب �ي��ب ب��ورق �ي �ب��ة و�سط
ال�ع��ا��ص�م��ة� ،أن تفا�صيلها تتمثل يف
اال�شتباه يف �شخ�ص ملتح كان يحمل
حقيبة على كتفه ،وهو ما �أث��ار ريبة
�أع��وان الأم��ن الذين قاموا مبتابعته
والإ� �ش �ع��ار ب���ش��أن��ه ،ث � ّم مبطالبته يف
م��رح�ل��ة ث��ان�ي��ة باال�ستظهار بوثائق
هويّته ،عمد �إىل فتح حقيبته وا�ست ّل
منها “�شاقورا” و “�س ّكينا” كبري
احل�ج��م وح ��اول االع �ت��داء بهما على
ك ّل من يقرتب منه .وجاء يف البالغ
�أي�ضا �أنه مت ا�ستقدام احلماية املدنيّة
وم �ط��اردت��ه م��ن ق�ب��ل �أع � ��وان الأم ��ن

وب �ع ����ض امل ��واط �ن�ي�ن ،ف �ق��ام املعتدي
ب��ال �ق �ف��ز ع �ل��ى احل ��واج ��ز الفا�صلة
ب�ي�ن مم � ّر امل�ترجّ �ل�ين وم�ب�ن��ى وزارة
الداخلية ،م�ضيفا �أن��ه رغم حماولة
ال ّت�صدّي ل��ه م��ن قبل �أع ��وان الأمن
وت �ك��رار دع��وت��ه لال�ست�سالم و�إلقاء
م��ا ب�ي��دي��ه ،وا��ص��ل امل�ع�ت��دي مواجهة
ك ّل من يقرتب منه ،م�شهرا �سالحه
االب�ي����ض وم� ��ردّدا “يا ط��اغ��وت ،اهلل
�أكرب ،يا ك ّفار” ،مع موا�صلة اجلري
ميينا وي�سارا ،ث ّم باقرتابه نحو مبنى
ال ��وزارة� ،أ�شهر �سالحه م � ّرة �أخرى،
حماوال االعتداء على عون �أمن كان
يف مواجهته ،الأمر الذي ا�ضطر هذا
العون �إىل �إطالق ال ّنار عليه ف�سقط
�أر�ضا و ّ
ال�سيطرة عليه وجتريده
متت ّ
مم��ا ك��ان يحمله ،ونقله للم�ست�شفى
ّ
للعالج .وعهدت النيابة العمومية
�إىل ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ب�ح��ث يف
ج��رائ��م الإره ��اب واجل��رمي��ة ّ
املنظمة
املا�سة من �سالمة الّت�ررّ اب الوطني،
ّ
بالبحث والتق�صي يف هذه الواقعة.

تفا�صيل «اخلطة امل�صرية» للتعامل مع متحور كورونا اجلديد

ك�شف املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
ال�صحة امل�صرية ،ح�سام عبد الغفار،
�أنه مت �إق��رار جمموعة من التدابري،
يف ��ض��وء ال�ت�ق��اري��ر املتعلقة مب�ت�ح��ور ف�يرو���س كورونا
اجل��دي��د ،ال��ذي �أطلقت عليه منظمة ال�صحة العاملية
“�أوميكرون» .وقررت م�صر وقف الطريان املبا�شر من
جنوب �إفريقيا و�إليها  ،ب�سبب متحور كورونا اجلديد
“�أوميكرون».
وق� ��ال ح���س��ام ع�ب��د ال �غ �ف��ار يف ت���ص��ري��ح مل��وق��ع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إن وزارة ال�صحة “وجهت برفع درجة
اال�ستعدادات الق�صوى باحلجر ال�صحي يف جميع املنافذ
اجل��وي��ة وال�ب�ري��ة وال�ب�ح��ري��ة مل���ص��ر ،م��ع رف��ع م�ستوى
التحقق م��ن خ�ل��و ال�ق��ادم�ين ل�ل�ب�لاد م��ن �أي ��ة �إ�صابات
حمتملة ،خ�صو�صا باملتحور اجلديد».
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن وزارة ال���ص�ح��ة امل���ص��ري��ة كانت
ق��د �أ� �ص��درت تعميما ق�ب��ل �أ��س��اب�ي��ع يف خمتلف املنافذ،
ب��إل�غ��اء االخ�ت�ب��ار ال �ف��وري امل �ع��روف با�سم ID NOW
 COVID-19 Testاملعمول به مع الوافدين من دول
املتحور دلتا ،ف��إن عبد الغفار �أك��د يف ت�صريحاته ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن هذا االختبار “ما زال �ساريا
باملنافذ املختلفة ،وهو �ضمن الإجراءات املتخذة ملواجهة
املتحور اجلديد».
كما �شدد على �أن ال�سلطات امل�صرية“ ،تراقب عن كثب
كل ما ين�شر ب�ش�أن املتحور �أوميكرون ،وتتخذ �إجراءات
حازمة ومتعددة للتعامل معه».
وكانت وزارة ال�صحة وال�سكان يف م�صر ،قد �أ�صدرت بيانا
م�ساء اجلمعة ،قالت فيه �إنها “تتابع التقارير الأولية
الواردة من جنوب �إفريقيا ب�ش�أن التزايد ال�سريع ملعدالت
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،ال �سيما يف مقاطعة
غاوتينغ ،ومدى ارتباط هذا االرتفاع باحلاالت بوجود
حتور يف فريو�س كورونا امل�ستجد».

و�أ�ضاف البيان �أن “اللجان العلمية واخلرباء والباحثني
بالوزارة واجلامعات ومراكز الأبحاث امل�صرية ،يقومون
بدرا�سة جميع البيانات الأولية املتعلقة بهذا التحور».
من جانبه� ،أك��د وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي،
القائم بعمل وزير ال�صحة وال�سكان ،خالد عبد الغفار،
�أن “الوزارة على توا�صل م�ستمر مع منظمة ال�صحة
العاملية� ،سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خ�براء تابع
للمنظمة اجلمعة  26نوفمرب� ،أو ما يتو�صل �إليه خرباء
املنظمة فيما يتعلق بالتحور اجلديد».
وق ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر��س�م��ي ل � ��وزارة ال���ص�ح��ة وال�سكان،

�إن “الأنباء الأول �ي��ة ال � ��واردة ل �ل��وزارة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
املقال املن�شور اخلمي�س  25نوفمرب مبجلة (نيت�شر)
املتخ�ص�صة ،ت�شري �إىل وج��ود متحور جديد للفريو�س
( ..) B.1.1.529مت اك�ت���ش��اف��ه يف ج�ن��وب �إفريقيا
وب �ت �� �س��وان��ا ،وي �ح �ت��وي ع �ل��ى ع ��دد ك �ب�ير م��ن الطفرات
املوجودة يف متغريات �أخرى ،مبا يف ذلك دلتا».
وتابع“ :الباحثون ر�صدوا يف بيانات ت�سل�سل اجلينوم
امل�ت�غ�ير �أن ��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن  30ت�غ�ي�يرا على
ال�بروت�ين امل��رت�ف��ع (��س�ب��اي��ك ب��روت�ي�ن) ،وه��و الربوتني
الذي يلت�صق باخلاليا امل�ضيفة ،وهو الهدف الرئي�سي

 3قتلى جراء �أعمال ال�شغب يف جزر �سليمان
•• هونيارا�-أ ف ب

�أع �ل �ن��ت ال���ش��رط��ة �أم ����س ال���س�ب��ت ال �ع �ث��ور داخ ��ل مبنى
حمرتق يف العا�صمة هونيارا على جثث ثالثة �أ�شخا�ص
الق��وا حتفهم ج � ّراء اال�ضطرابات التي ت�شهدها جزر
�سليمان.
و ّ
احلي
مت العثور على اجلثث ّ
املتفحمة داخل متجر يف ّ
ال�صيني يف هونيارا .وهي �أوىل احلاالت التي يُب ّلغ عنها
بعد �أ ّيام من �أعمال ال�شغب .وقال عن�صر �أمني لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س �إ ّن� ��ه ع�ثر ع�ل��ى اجل �ث��ث داخ ��ل غرفتني
حمرتقتني م�ساء اجلمعة.
وفتح حتقيق ملحاولة حتديد �أ�سباب وف��اة الأ�شخا�ص
الثالثة.
و��س��اد ال�ه��دوء الن�سبي ��ش��وارع العا�صمة �صباح �أم�س
ال�سبت ،وح��اول ال�سكان تقييم الأ� �ض��رار التي �سببها
مثريو ال�شغب .ودخل حظر جتول ليلي حيز التنفيذ
م�ساء اجلمعة يف هونيارا ،عا�صمة جزر �سليمان ،بعد
ي��وم ثالث من �أع�م��ال ال�شغب �شهد ح��رق مبان ونهب
متاجر وتوجيه تهديدات ملقر �إقامة رئي�س الوزراء.
و� �س��ارع �شرطيون وج�ن��ود �أ��س�ترال�ي��ون و��ص�ل��وا البالد

ل�ت��وه��م� ،إىل ال�ت��دخ��ل لإع� ��ادة ال�ن�ظ��ام وح�م��اي��ة بع�ض
املباين ،و�سريوا دوريات يف �شوارع هونيارا.
وق��ال احل��اك��م ال�ع��ام جل��زر �سليمان ديفيد فوناغي يف
بيان اجلمعة “�سيفر�ض حظر جتول يوميا يف هونيارا
م��ن ال�ساعة � 19,00إىل ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا
اعتبارا من  26ت�شرين الثاين/نوفمرب �إىل حني رفع
القرار».
وقد هاجم �آالف الأ�شخا�ص م�سلحني بف�ؤو�س و�سكاكني
اجلمعة احلي ال�صيني وو�سط الأعمال يف هذه املدينة.
وب ��د�أت �أع�م��ال ال�شغب الأرب �ع��اء عندما تظاهر مئات
الأ�شخا�ص مطالبني با�ستقالة رئي�س ال��وزراء قبل �أن
يتوجهوا �إىل احل��ي ال�صيني يف هونيارا ال��ذي ت�سكنه
� 80ألف ن�سمة.
وقال رئي�س وزراء الأرخبيل الواقع يف املحيط الهادي
للتلفزيون الأ��س�ترايل “للأ�سف ق��وى عظمى �أخرى
ت�شجع على ما يح�صل .لن �أذكر �أ�سماء� ،س�أتوقف عند
هذا احلد ،لكننا نعرف من هي هذه الأطراف».
وانت�شرت طالئع ق��وة حفظ ال�سالم الأ�سرتالية ليل
اخلمي�س اجلمعة بعد �ساعات على ن��داء وجهه رئي�س
ال��وزراء للح�صول على م�ساعدة .و�أعلنت بابوا غينيا

اجل��دي��دة امل �ج��اورة اجلمعة ن�شر  34جنديا مكلفني
حفظ ال�سالم �أي�ضا.
و�أعرب الناطق با�سم اخلارجية ال�صينية ت�شاو ليجيان
عن “قلق بالغ” على م�صالح بالده ،داعيا حكومة جزر

ملناعة اجل�سم .ويبدو �أن هذا املتحور
ينت�شر ب�سرعة عرب جنوب �إفريقيا».
وا��س�ت�ط��رد ق��ائ�لا �إن ��ه “على الرغم
من �أنه ما زال من املبكر جدا معرفة
مدى قدرة هذا املتحور على التهرب
من اال�ستجابات املناعية الناجمة عن اللقاحات ،وما �إذا
كانت �شدة املر�ض الناجتة عنه �أكرث �أو �أقل من املتغريات
الأخ ��رى ،ف ��إن اخل�ب�راء والباحثني يف اللجان العلمية
ب��وزارة ال�صحة واجلامعات ومراكز الأب�ح��اث ،يقومون
ب� ��إج ��راء ج�م�ي��ع الأب� �ح ��اث امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا ال �� �ش ��أن .كما
يقومون بدرا�سة قدرة هذا املتحور على االنت�شار عامليا».
و�أك��د املتحدث �أن القائم بعمل وزير ال�صحة وال�سكان،
�شدد على “�إنهاء الدرا�سات املتعلقة بهذا ال�ش�أن يف �أ�سرع
وقت ،متهيدا لعر�ض النتائج على اللجنة العليا ملتابعة
�أزم��ة ك��ورون��ا ،برئا�سة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ،التخاذ
الإجراءات االحرتازية الالزمة ل�ضمان م�أمونية الو�ضع
ال�صحي يف م�صر».
و�أ�شار يف الوقت نف�سه �إىل �أن “منظمة ال�صحة العاملية
�أع�ل�ن��ت بعد اجتماعها ،اجل�م�ع��ة� ،أن�ه��ا �ست�ستغرق عدة
�أ�سابيع ملعرفة ت�أثري وفاعلية اللقاحات على الن�سخة
اجلديدة املتحورة من فريو�س كورونا ،التي مت ر�صدها
يف جنوب �إفريقيا ،و�أن�ه��ا لي�س لديها تعليق يف الوقت
احلايل على قيود ال�سفر التي تفر�ضها بع�ض ال�سلطات
ع �ل��ى دول ج �ن��وب ال �ق ��ارة الإف��ري �ق �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بهذه
ال�ساللة املتحورة» .و�أقرت ال�سلطات امل�صرية �إجراءات
جديدة ب�ش�أن اختبارات فريو�س كورونا للقادمني �إىل
�أرا�ضيها من ال��دول التي ظهرت فيها �سالالت “دلتا”
املتحورة .وكانت م�صر قد �أقرت يف مايو املا�ضي االختبار
ال �ف��وري امل �ع��روف با�سم ID NOW COVID-19
 Testعلى القادمني من الهند وبنغالد�ش وباك�ستان
وبوتان وميامنار ونيبال و�سرييالنكا وفيتنام والربازيل
و�أم�ي�رك ��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وه ��ي ال� ��دول ال �ت��ي ظ �ه��رت فيها
�سالالت متحورة من فريو�س كورونا.

�سليمان �إىل “ا ّتخاذ كل الإج��راءات ال�ضرورية لت�أمني
حماية الرعايا ال�صينيني وامل�ؤ�س�سات ال�صينية».
�شهدت جزر �سليمان توترات �إتنية متكررة و�أعمال عنف
منذ ا�ستقاللها عن بريطانيا يف .1978

�أعلنت ال�شرطة �أن م�سلحا فتح النار يف و�سط كو�سوفو على حافلة
تقل طالبا فقتل اثنني ،هما طفل وطفلة� ،إ�ضافة �إىل ال�سائق.
وق ��ال ا��س�ك�ن��در دري���ش��اي امل �� �س ��ؤول ع��ن م�ست�شفى ق��ري��ب م��ن مكان
الهجوم لتلفزيون �آر تي كاي احلكومي �إن طالبا يبلغ من العمر 14
عاما �أ�صيب �أي�ضا ،لكن حاله م�ستقرة.
وبح�سب و�سائل �إعالم حملية ،كان منفذ العملية ي�ضع قناعا وم�سلحا
ببندقية �آلية من طراز �إيه كاي  .47وال تزال دوافعه جمهولة.
و�أدان��ت رئي�سة كو�سوفو فيوزا عثماين الهجوم ودعت ال�شرطة �إىل
العثور على اجلناة يف �أ�سرع وقت وتقدميهم �إىل العدالة .وكتبت على
في�سبوك “مهاجمة حافلة تقل طالبا هي �صفعة للأمن والنظام».
�أوتاوا
زار رئي�س ال��وزراء الكندي جا�سنت ترودو غرب البالد الذي ت�ضرر
بفي�ضانات كارثية ،حمذرا من مزيد من اال�ضطرابات املناخية بينما
تتوقع املنطقة هطول �أمطار غزيرة يف الأيام املقبلة.
وق��ال ت��رودو يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع رئي�س وزراء مقاطعة
بريتي�ش كولومبيا ج��ون ه��ورغ��ان �إن ه��ذه الفي�ضانات “لن تكون
الأزمة الأخرية التي مير بها الكنديون».
و�أ�ضاف “�ست�صبح حوادث الطق�س الق�صوى �أكرث تواترا” ،م�ؤكدا
�أن ��ه “يجب �أن ن�ع��ال��ج م�شاكل ت�غ�ير امل �ن��اخ ع�ل��ى الأم ��د الطويل”،
خ�صو�صا عرب تقليل انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون وجعل البنية
التحتية �أك�ث�ر ��ص�لاب��ة .وت�سببت الأم �ط��ار ال�غ��زي��رة ال�ت��ي �ضربت
جنوب غرب بريتي�ش كولومبيا يف منت�صف ت�شرين الثاين/نوفمرب،
بانهيارات �أر�ضية وفي�ضانات �أ�سفرت عن مقتل �أربعة �أ�شخا�ص على
الأقل وفقدان �شخ�ص واحد وتدمري طرق وبنى حتتية .ومت �إجالء
�آالف ال�سكان و�إر�سال اجلي�ش لتعزيز العمليات.
و�شهدت املقاطعة الواقعة على �ساحل املحيط ال�ه��ادئ يف الأ�شهر
الأخ�يرة ك��وارث متكررة وموجات حر قيا�سية يف �أواخ��ر حزيران/
يونيو �أودت بحياة �أكرث من � 500شخ�ص ،و�أعقبتها حرائق كبرية.
وقال هورغان “نحن ندفع ثمن عواقب تغري املناخ ،لي�س يف امل�ستقبل
بل الآن” .و�أ�ضاف �أن “املياه غمرت مزارعنا وجرفت طرقنا و�أغرقت
جمتمعاتنا و�سيكون ه�ن��اك م��زي��د م��ن الأم �ط��ار» .و�أم ��رت حكومة
كولومبيا الربيطانية اجلمعة ب�إغالق �أق�سام من ثالثة طرق �سريعة
حت�سبا لأمطار غزيرة متوقعة يف الأيام املقبلة.

جنيف
�أدّى االرتفاع الكبري يف الإ�صابات بكوفيد �إىل �إرجاء امل�ؤمتر الوزاري
ّ
ملنظمة التجارة العامل ّية ال��ذي ك��ان م�ق� ّر ًرا عقده الأ�سبوع املقبل يف
ّ
جنيف من �أجل �إعادة �إحياء عمل املنظمة.
وق��ال��ت �أن��اب�ي��ل غ��ون��زال�ي����س ،نائبة م��دي��ر امل�ن� ّ�ظ�م��ة ،على ت��وي�تر �إنّ
االجتماع ال��وزاري “�أرجئ وجميع الأع�ضاء �أ ّي��دوا القرار” ،م�ؤ ّكدة
بذلك ت�صريحات �أدىل بها يف وقت �سابق م�صدر دبلوما�سي لوكالة
فران�س بر�س.
ً
مفرت�ضا �أن
و�أ�ضافت غونزالي�س “كان هذا القرار ال�صحيح” .وكان
يُ�شارك يف امل�ؤمتر � 4آالف �شخ�ص ،من  30ت�شرين الثاين-نوفمرب
�إىل  3كانون الأول-دي�سمرب.
وك��ان هذا امل�ؤمتر ال��وزاري مق ّر ًرا عقده ب��ادئ الأم��ر يف كازاخ�ستان
يف حزيران-يونيو  ،2020لك ّنه �أرج��ئ بعد ظهور �أوىل الإ�صابات
بكوفيد نهاية .2019
وبعد فرتة من الرتاجع الن�سبي للجائحة خالل الأ�شهر الأخرية
يف �أوروبا ،ق ّررت ّ
منظمة التجارة العامل ّية عقد االجتماع الوزاري يف
جنيف .لكنّ املوجة اخلام�سة من الفريو�س التي ي�شهدها العامل،
وظهور املتح ّورة اجلديدة �أوميكرون� ،أحبطا الآمال ب�إمكان عقده.
وقال م�صدر دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س “ ّ
مت للت ّو ت�أكيد �إرجاء”
االجتماع ،وذلك بُعيد �إعالن �سوي�سرا فر�ض �إجراءات على ال�سفر يف
حماولة منها للتعامل مع ظهور املتح ّورة اجلديدة.

�أمريكا« :كل اخليارات» مطروحة ب�ش�أن �أوكرانيا

•• وا�شنطن-رويرتز

قالت م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي ل�ش�ؤون �أوروب��ا و�أورا�سيا كارين
دونفريد �إن كل اخليارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على احل�شد
الع�سكري الرو�سي “الكبري وغري املعتاد” قرب احلدود مع �أوكرانيا و�إن
حلف �شمال الأطل�سي �سيتخذ ق��رارا ب�ش�أن اخلطوة املقبلة بعد م�شاورات
الأ�سبوع املقبل .و�أ�ضافت دونفريد لل�صحفيني يف �إفادة عرب الهاتف “كما
ميكنكم �أن تتوقعوا ،كل اخليارات مطروحة وهناك جعبة ت�شمل العديد
من اخليارات املتنوعة» .وقال الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إنه قلق ب�ش�أن
الو�ضع يف �أوكرانيا وكرر دعم وا�شنطن لوحدة �أرا�ضي �أوكرانيا .و�أ�ضاف �أنه
�سيتحدث “على الأرجح” مع نظرييه الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي
وال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين .وج��اءت ه��ذه الت�صريحات يف ال��وق��ت الذي
يتوجه فيه وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن �إىل التفيا وال�سويد
الأ�سبوع املقبل حل�ضور اجتماعات حلف الأطل�سي ومنظمة الأمن والتعاون
يف �أوروب� ��ا .وق��ال��ت دون�ف��ري��د �إن تعزيز مو�سكو “الكبري وغ�ير العادي”
لقواتها �سيت�صدر جدول �أعمال قمة حلف الأطل�سي.
وتابعت قائلة “الأمر يعود الآن للحلف ليقرر ما هي اخل�ط��وات املقبلة
التي يريد اتخاذها” .و�أدل��ت بتلك الت�صريحات قبل زي��ارة �سيقوم بها
وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أن�ت��وين بلينكن �إىل التفيا وال�سويد الأ�سبوع
املقبل حل�ضور اجتماعات حللف �شمال الأطل�سي ومنظمة الأمن والتعاون
الأوروب��ي .وقالت “الأ�سبوع املقبل� ،سنتحدث عن تقييمنا ملا يحدث على
احل��دود الرو�سية مع �أوكرانيا و�سنبد�أ مناق�شات ب�ش�أن ماهية اخليارات
املطروحة وما يود حلف �شمال الأطل�سي القيام به ب�شكل جماعي».
و�أث��ار م�س�ؤولون من الواليات املتحدة وحلف �شمال الأطل�سي و�أوكرانيا
املخاوف يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية مما قالوا �إنها حتركات غري معتادة
للقوات الرو�سية قرب �أوكرانيا مبا قد ي�شري �إىل �أن مو�سكو ت�ستعد ل�شن
هجوم على جارتها وهو اتهام نفته رو�سيا وو�صفته ب�أنه ن�شر للخوف.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نادي
امليني لل�سيارات رخ�صة رقمCN 2891049:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فليك�س لرتكيب النوافذ
واالبواب ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2927898:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد عا�شور فرج �سهيل الرا�شدي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عالء حممد تي�سري علي املومني %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال علي حممد علي �صالح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عالء حممد تي�سري علي املومني
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زيرو
ناين للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 3023251:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة اخلط االمامي
للتجارة -فاتكو رخ�صة رقم CN 1028953:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
�إ�ضافة عبداهلل �سيف علي املر الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيتيكاتيل كري�شنان رايف كومار %100
تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيتيكاتيل كري�شنان رايف كومار
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سيجا �سوفتوير للخدمات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2778107:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة رافى �شاندرا �سينغ جوال %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبيد عبداهلل حممد العبيدىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سيف عبدالرحمن اخل�ضر ال�شويهى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سرى هارى راو �سرييبورابو �سرييبورابو الك�شمانا راو
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �سامل �سعيد
لت�صليح كهرباء ال�سيارات رخ�صة رقمCN 1020438:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سلطان ابراهيم علي �سلطان احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سامل �سعيد �سامل الزيدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القاهرة ل�شوي اال�سماك

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ن�سيم
الرب للنجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 2794418:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

الطازجة رخ�صة رقم CN 1040091:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /القاهرة ل�شوي اال�سماك الطازجة
CAIRO FRESH FISH GRILLING

�إىل  /في�ش اون جريل
FISH ON GRILL RESTAURANT

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ماغنوم للمقاوالت
االلكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�صة رقمCN 1092097:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
كوز هي بارامبيل �ساثيان �شاجيف من  %30اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شرييل �شاجيف
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذوق
املذاق للوجبات اخلفيفة رخ�صة رقمCN 2751034:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دقايق
خلدمات التو�صيل وال�شحن
رخ�صة رقم CN 3738656:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
ان ايه ايه لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 4254173:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد  28نوفمرب  2021العدد 13403
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
�إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

بتاريخ2016/07/10:
املودعة حتت رقم256336 :
بتاريخ2017/01/26 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه :املنطقة احلرة  ،عجمان  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
املنتجات :تبغ ؛ �أدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �سجائر ؛ �سيجاريلو (�سيجار رفيع) ؛ �سيجار ؛ والعات للمدخنني ؛
�سعوط ؛ غاليني التبغ ؛ �أكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�ضغ؛ ورق ال�سجائر ؛ مر�شحات ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
ا�سم املتنازل له :ال�سيد� /سوداث راجويبري
مهـنته :التجارة.
عنوان وحمل اقامته :جوفري�سرتات  ، 406روتردام  ،هولندا 3011 ،اك�س.ام.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/11/18 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 11 / 22 :
�إدارة العالمات التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روزالينا للحلويات املغربية
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2344848:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /روزالينا للحلويات املغربية ذ.م.م
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /ا�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز
عرو�س العني للتجميل رخ�صة رقمCN 1125413:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طريق ال�شاحنات
للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1949342:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عوي�شه عبيد حممد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف مطر عبيد �سعيد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ROZALINA ALMAGRBYA SWEET LLC

�إىل /مطعم وحلويات روزالينا ذ م م
ROZALINA RESTAURANT AND SWEETS LLC

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

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

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

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

الأحد  28نوفمرب  2021العدد 13403
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
دايركت تو يو للتجارة العامة (فرع من �شنا�ص للتجارة العامة �ش.ذ.م.م)
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
ماي تك لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
�إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 365101 :بتاريخ 2021/11/21 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :دايركت تو يو للتجارة العامة (فرع من �شنا�ص للتجارة العامة �ش.ذ.م.م)
العنوان� :ص .ب  ،242115دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
الواقـعة بالفئة09 :
و�صف العالمة :العالمة تتكون من ت�صميم مميز باللون الربتقايل بداخله احلرف  dباللون الأبي�ض وكتبت
حتته الكلمات ( )DIRECT 2 Uكتبت ب�أحرف التينية �أ�سفلها خط �أفقي كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ2021/07/14 :
املودعة حتت رقم355650 :
بتاريخ2021/10/03 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم :ماي تك لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب  ، 38047دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط لت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق.
الواقـعة بالفئة09 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة :ماي تك لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م.
ا�سم املتنازل له� :شنا�ص للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
مهـنته :ال�صناعة والتجارة.
عنوان وحمل اقامته� :ص.ب  ،242115دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/11/18 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 11 / 22 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 260271 :بتاريخ2016/09/22 :
بتاريخ2017/05/28 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه :املنطقة احلرة  ،عجمان  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
املنتجات :تبغ ؛ �أدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �سجائر ؛ �سيجاريلو (�سيجار رفيع) ؛ �سيجار ؛ والعات للمدخنني ؛
�سعوط ؛ غاليني التبغ ؛ �أكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�ضغ؛ ورق ال�سجائر ؛ مر�شحات ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
ا�سم املتنازل له :ال�سيد� /سوداث راجويبري
مهـنته :التجارة.
عنوان وحمل اقامته :جوفري�سرتات  ، 406روتردام  ،هولندا 3011 ،اك�س.ام.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/11/18 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 11 / 22 :
�إدارة العالمات التجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك
�إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح
بطلب �إنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 260264 :بتاريخ2016/09/22 :
بتاريخ2017/05/28 :
امل�سجلة حتت رقم:
با�ســم� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
وعنوانه :املنطقة احلرة  ،عجمان  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية ) ( – ) ( :
املنتجات :تبغ ؛ �أدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �سجائر ؛ �سيجاريلو (�سيجار رفيع) ؛ �سيجار ؛ والعات للمدخنني ؛
�سعوط ؛ غاليني التبغ ؛ �أكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�ضغ؛ ورق ال�سجائر ؛ مر�شحات ال�سجائر.
الواقـعة بالفئة34 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
ا�سم مالك العالمة� :إنرتكنتيننتل توباكو كومبني – م م ح.
ا�سم املتنازل له :ال�سيد� /سوداث راجويبري.
مهـنته :التجارة.
عنوان وحمل اقامته :جوفري�سرتات  ، 406روتردام  ،هولندا 3011 ،اك�س.ام.
تاريـخ انتـقال امللكية.2021/11/18 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 / 11 / 22 :
�إدارة العالمات التجارية
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بينغ �شواي بني جنمة تن�س وغنيمة �سيا�سية:

هكذا �سحبت التعبئة الدولية الب�ساط من حتت �أقدام بكني
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت –ترجمة خرية ال�شيباين
معتادة على حاالت االختفاء امل�شبوهة ،مل تتوقع احلكومة
ال�صينية ،بالت�أكيد ،الزلزال الذي �سيحدثه �إ�سكات العبة
التن�س .جرت العادة� ،أن ما حدث لـ “بينغ �شواي” يتم
دف��ن��ه والت�سرت عليه .ك�شفت الع��ب��ة التن�س الدولية

ال�صينية ،البالغة من العمر  36عامًا ،تع ّر�ضها لالغت�صاب
من قبل ت�شانغ ق��او يل� ،إح��دى ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة يف
احلزب ال�شيوعي ال�صيني ،والتي كانت ع�شيقته .ظهرت
هذه ال�شهادة يف  2نوفمرب على موقع ويبو ،املعادل ال�صيني
لتويرت ،وظلت على الإنرتنت طيلة ع�شرين دقيقة قبل
�أن متحوها الرقابة .لكن كان لدى املاليني من م�ستخدمي

الإن�ترن��ت ال�صينيني الوقت ال�ستيعاب الر�سالة و�إع��ادة
ن�شرها قبل �أن متحى ب�شكل منهجي من قبل �سلطة الإ�شراف.
من جانبها� ،أمرت ال�شرطة ال�صينية ب�إبعاد بينغ �شواي عن
احلياة العامة و�إبقائها قيد الإقامة اجلربية دون �إمكانية
التوا�صل مع �أي �شخ�ص .ا�شتهرت هذه الالعبة على وجه
اخل�صو�ص بفوزها ببطولة وميبلدون الزوجي عام 2013

وروالن جارو�س عام  .2014وعام ً � 2014
أي�ضا ،بقيت على
ر�أ���س الزوجي طيلة ع�شرين �أ�سبوعً ا ،وو�صلت �إىل الدور
ن�صف النهائي يف فال�شينغ ميدوز .وهي حتتل الآن املرتبة
 189عامليا يف ال��زوج��ي .ويف ال�صني ،مت حمو ا�سمها من
�أي مناف�سة م�ستقبلية ،ويف �أح�سن الأحوال ،كان ب�إمكانها
الظهور بتكتم يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر.
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اختفاء جاك ما مل يرث كل هذه ال�ضجة
غ�ي�ر ان ال �� �س �ل �ط��ات ال�صينية
ب��ال �ت ��أك �ي��د ،مل ت �ت��وق��ع �أن ي � ��ؤدي
اختفاء بينغ �شواي �إىل �إث��ارة هذا
ال�ك��م م��ن ردود االف �ع��ال الدولية.
�أو ًال ،من جانب العبي التن�س :لقد
التقى ال�ك�ث�يرون منهم بالالعبة
ال�صينية يف م�سابقات حول العامل
ع �ل��ى م� ��دار اخل�م���س��ة ع���ش��ر عامًا
املا�ضية .من �سريينا ويليامز �إىل
ن�ع��وم��ي �أو� �س��اك��ا ،م� ��رورا بكري�س
�إي � �ف ��رت ون ��وف ��اك ديوكوفيت�ش،
و�أعرب العديد من الريا�ضيني عن
قلقهم من م�صري بينغ �شواي.
كما عبرّ ت عدة دول عن موقفها
يف ذات االجتاه .ففي فرن�سا ،طلب
وزير اخلارجية جان �إيف لودريان،
�أن تكون بينغ �شواي “قادرة على
التعبري عن نف�سها بحرية” .ويف
الأمم املتحدة ،دعا مكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان �إىل �إجراء
حتقيق “ب�شفافية كاملة يف مزاعم
االعتداء اجلن�سي هذه” .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،بد�أت العديد من منظمات
التن�س العاملية مناق�شة فكرة �إلغاء
جميع امل�سابقات يف ال�صني.
يف مرمى العدالة ال�صينية
اع� �ت ��اد ال �ن �ظ��ام ال �� �ص �ي �ن��ي على
ال�ت�ع�ت�ي��م ع �ل��ى ��ش�خ���ص�ي��ات تخرج
ع��ن اخل��ط ال��ر��س�م��ي ال ��ذي حدده
احل� ��زب ال �� �ش �ي��وع��ي .ل �ك��ن مل يرث
�أي م��ن ح��االت االخ�ت�ف��اء الأخرية
تعبئة مماثلة لتلك ال�ت��ي متتعت
بها بينغ �شواي .يف �أكتوبر ،2020
مل تكن ه�ن��اك اح�ت�ج��اج��ات دولية
عندما اختفى ج��اك ما فج�أة بعد
�إل� �ق ��اء خ �ط��اب ي�ن�ت�ق��د ال�سلطات
املالية ال�صينية .وهو م�ؤ�س�س علي
ب��اب��ا ،امل�ج�م��وع��ة ال�صينية القوية
ال �ت��ي مي�ك��ن م�ق��ارن�ت�ه��ا بالعمالق
الأم��ري �ك��ي �أم� � ��ازون ،وال �ت��ي تقدم
م �ن �� �ص��ات ال ��دف ��ع ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت
وم�ن���ص��ات ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ،وهي
حمرك بحث للت�سوق.
دي�سمرب  ،2020فتحت الإدارة
ال�صينية لتنظيم ال�سوق حتقي ًقا
يف “ممار�سات احتكار” علي بابا.
ويف يناير  ،2021ظهر ج��اك ما
جمددا يف مقطع فيديو ُن�شر على
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،لكن
يف �أب��ري��ل مت ت�غ��رمي ال���ش��رك��ة مبا
ي�ع��ادل  2.8مليار دوالر ،دون ان

بينغ �شواي  ،خالل مباراة يف وميبلدون

مل يحدث قط يف تاريخ ال�صني ال�شعبية �أن ُاتهم �سيا�سي �صيني علنا باالغت�صاب مثل ت�شانغ قاو يل
ال�صني تدعو �إىل التوقف عن تع ّمد ت�ضخيم
الق�ضية لغايات عدائية ،وحماولة ت�سيي�سها

ي�ست�أنف احلكم.
يف نف�س الوقت ،مت ت�شديد لوائح
ال �ت �ج��ارة الإل �ك�ترون �ي��ة يف ال�صني
�إىل ح��د ك�ب�ير ،ويف ال��رب��ع الثالث
م ��ن ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ت��راج �ع��ت �أرب� ��اح
علي بابا بن�سبة  81باملائة للفرتة
م��ن ي��ول�ي��و �إىل �سبتمرب املا�ضي:
ف�ق��د ان�خ�ف���ض��ت م��ن � 28أو 77
مليا ًرا �إىل  5.37مليار يوان (�أي
 741.3مليون يورو).
ال ��ش��ك �أن ال�ع�ق��وب��ة املفرو�ضة
على علي بابا وم�ؤ�س�سهاُ ،تظهر �أن
احلكومة ال�صينية ت��ري��د اخ�ضاع
ال�شركات الكربى ذات التكنولوجيا
اجلديدة .ويبدو �أن من خماوفها
الأخرى ،منع عامل الرتفيه من �أن
ي�صبح مه ًما للغاية ،وبالتايل ،احلد
من العبادة املتنامية للم�شاهري.
يف بداية �شهر �أغ�سط�س املا�ضي،
ك��ان��ت ت�شاو وي ممثلة �شهرية يف
ال �� �ص�ين ،وق ��د ��ش�ط��ب ا��س�م�ه��ا من
جميع ال�شبكات االجتماعية ،وهي
�صاحبة ما يقرب من  86مليون
م �� �ش�ت�رك ع �ل��ى وي� �ب ��و .والأف �ل ��ام
التي �صورتها ،مل تعد متاحة على
من�صات التنزيل ،ور�سم ًيا ،مل يتم
تقدمي �أي تف�سري.
وتعترب ت�شاو وي ،البالغة من
ال �ع �م��ر  45ع ��ا ًم ��ا ،ث��ر ّي��ة للغاية
ومت �ت �ل��ك ح �ت��ى م ��زرع ��ة ع �ن��ب يف
ف��رن���س��ا�� ،ش��ات��و م��ون�ل��و� ،أح ��د انواع
�سانت اميليون كرو .ومن املحتمل
�أن ا�ستثماراتها يف ا�ستوديوهات
علي بابا للأفالم عملت �ضدها.
فنان �آخر يف مرمى نريان العدالة
ال�صينية ح��ال�ي��ا :منذ �أغ�سط�س،

ك��ري ����س وو يف ال �� �س �ج��ن ،متهما
م��ن ق �ب��ل ��ش�خ���ص�ي��ة م� ��ؤث ��رة على
االنرتنت ،بتخديرها واغت�صابها،
وفعل نف�س ال�شيء مع حوايل 20
امر�أة �أخرى.
مغني الراب هذا ،من �أ�صل �صيني
ولكن جن�سيته كندية ،ينتمي �إىل
ف��رق��ة اك �� �س��و ،وه ��ي ف��رق��ة فتيان
ك ��وري ��ة ج �ن��وب �ي��ة ��ص�ي�ن�ي��ة حققت
�اح��ا ه��ائ� ً
لا ق�ب��ل ث�ل�اث �سنوات
جن� ً
يف ال�صني .وكتبت �صحيفة ال�شعب
اليومية� ،أن “اجلن�سية الأجنبية
لي�ست تعويذة ،ومهما كانت �شهرة
ال �� �ش �خ ����ص ،ف ��إن �ه��ا ال مت�ن�ح��ه �أي
ح�صانة».
ولكن يف املقابل ،يبدو �أنه ميكن
ت�سوية بع�ض الآث ��ار واال�شكاالت
مال ّيا .وه�ك��ذا اختفت املمثلة فان
بينغ بينغ ،التي ا�شتهرت بدورها
يف ف �ي �ل��م اك� �� ��س-م ��ان �أو الرجل
احل� ��دي� ��دي ،ط �ي �ل��ة ث�ل�اث��ة �أ�شهر
ت �ق ��ري � ًب ��ا ع � ��ام  .2018يف �سن
ال���س��اب�ع��ة وال �ث�ل�اث�ي�ن ،ت��ورط��ت يف
ق�ضية ت�ه��رب �ضريبي يف �صناعة
ال�سينما ،قبل ان يتم الإع�لان عن
انها دفعت ما يعادل  111مليون
ي��ورو لل�سلطات ال�ضريبية .وقد
حر�صت على االعتذار “لل�سلطات
ال�ضريبية” و “املجتمع».
تراجع
من الوا�ضح �أن ق�ضية بينغ �شواي
تندرج يف فئة خمتلفة متامًا� .أو ًال،
حر�صت بطلة التن�س نف�سها على
ت�سليط ال�ضوء على ما حدث لها.
ويف من�شورها على وبيو� ،أو�ضحت

مل ترث �أي من حاالت االختفاء الأخرية
تعبئة مماثلة لتلك التي متتعت بها بينغ
�أن �ه��ا م��ار��س��ت اجل�ن����س م��ع ت�شانغ
قاو يل ،الذي كان يبلغ من العمر
 68عامًا يف ذلك الوقت ،قبل �سبع
�سنوات .ثم حدث ذلك مرة �أخرى
يف منزله قبل ث�لاث ��س�ن��وات بعد
مباريات تن�س .ويف كل مرة ،تقول
بينغ �شواي ،كانت زوجة ت�شانغ قاو
يل “تقف حار�سة خارج” الغرفة
ال �ت��ي ي �ت��م ف �ي �ه��ا ال �ل �ق��اء .وح ��دث
امل�شهد مرة �أخرى ،قبل �أ�سبوع من
كتابة بنغ ��ش��واي ر�سالتها“ .كنت
خائفة جدا .بعد ظهر ذلك اليوم،
رف���ض��ت يف ال �ب��داي��ة ،ومل �أ�ستطع
التوقف عن البكاء .ملاذا عدت �إيل،
و�أخ��ذت �ن��ي �إىل ب�ي�ت��ك واجربتني
ع �ل��ى مم��ار� �س��ة اجل �ن ����س معك؟»،

ك�ت�ب��ت خم��اط �ب��ة ال �� �س �ي��د ت�شانغ.
ولت�ضيف“ :كنت تخ�شى دائ ًما �أن
�أخفي جهاز ت�سجيل� ...سوف تنكر
ذلك بالت�أكيد و�إال �ستذهب �إىل حد
مهاجمتي «.
ما تقوله هذه الر�سالة هو بالطبع
بعيد ج �دًا ع��ن ال���ص��ورة الفا�ضلة
مت��ا ًم��ا التي تقدمها ر�سم ًيا قيادة
احل��زب .ومهما ح��دث يف الدوائر
العليا لل�سلطة ال�صينية ،خا�صة
يف عهد ماو ت�سي تونغ ،مل يحدث
ق��ط يف ت��اري��خ ج�م�ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية �أن ات�ه��م �سيا�سي �صيني
ع �ل �ن��ا ب ��االغ �ت �� �ص ��اب ك �م ��ا ح� ��دث،
لت�شانغ قاو يل .وهذا الأخري ،كان
من عام � 2012إىل عام ،2017

الفنان كري�س وو يف ال�سجن

ما قالته الر�سالة بعيد ًجدا عن ال�صورة
الفا�ضلة مت ًاما التي تقدمها ر�سم ًيا قيادة احلزب

�أح��د الأع���ض��اء ال�سبعة يف اللجنة
ال��دائ�م��ة للحزب ال�شيوعي� ،أعلى
ه�ي�ئ��ة لل�سلطة ال���ص�ي�ن�ي��ة .وعلى
هذا النحو ،فهو من حيث املبد�أ ،ال
ميكن امل�سا�س به ،وال حتوم حوله
�شكوك ،ومثايل.
خ� ّري��ج اقت�صاد ،ومتخ�ص�ص يف
الإح�صاء والتخطيط ،ان�ضم ت�شانغ
قاو يل �إىل احلزب ال�شيوعي يف �سن
 .27عمل يف البداية يف مقاطعة
كانتون كموظف يف �صناعة النفط،
ثم ارتقى يف املراتب احلزبية.
يف العقد الأول من القرن احلادي
وال�ع���ش��ري��ن ،ك ��ان ح��اك��م مقاطعة
�شاندونغ قبل �أن ي�صبح �سكرتري
احل��زب يف تياجنني ع��ام .2007
مدينة بحرية بالقرب م��ن بكني،
وي �ب �ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان�ه��ا  14مليون
ن �� �س �م��ة� � ،ش �ه��دت ت �ي��اجن�ين تنمية
اقت�صادية هائلة.
لقد �أق��ام��ت منطقة اقت�صادية
خم�ص�صة للتكنولوجيات اجلديدة
ومت�صلة بالعا�صمة يف ن�صف �ساعة
بوا�سطة ت��ي ج��ي يف .وك��ان ت�شانغ
ق ��او يل ،ال���ش�خ���ص�ي��ة ال�صارمة،
والتي ال جتيد االبت�سام ،وال تنبعث
منها جاذبية دون جوان� ،شريكا يف
ك��ل ه��ذه االجن � ��ازات .وم��ا ك�شفته
بينغ ��ش��واي ،ي�ضفي مل�سة �إ�ضافية
على �صورته.
يف عامل التن�س ال��دويل ،ال يبدو
�أن بينغ �شواي رقيقة .عام ،2018
مت تعليقها ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر م��ن قبل
االحت��اد ال��دويل للتن�س ،ملحاولتها
“ب�أ�ساليب خميفة” �إج � �ب� ��ار
�شريكتها يف الزوجي الن�سائي على

االن�سحاب من بطولة وميبلدون.
ث ��م ا� �ض �ط��رت اىل دف� ��ع غرامات
ت�ع��ادل  8600ي��ورو .لكن الدعم
ال��دويل الذي و ّلدته ر�سالتها على
ريا.
وي�ب��و ،منحها ب�ع�دًا رم��ز ًي��ا كب ً
وك��ان على النظام ال�صيني تنظيم
تراجعه.
ظ �ه��ر م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و ق�صري،
ي���س�ت�ح�ي��ل حت��دي��د ت��اري �خ��ه على
الإنرتنت ،يفرت�ض �أنه مت ت�صويره
بوا�سطة هاتف خلوي ،ويُظهر بينغ
� �ش��واي ه��ادئ��ة وم��رت��اح��ة متامًا.
�إنها ال تعطي ،ب�أي حال ،االنطباع
ب�أنها ال�شخ�ص ال��ذي ت�سبب للتو
يف زل ��زال م��ن خ�ل�ال ال�ك���ش��ف عن
�أن��ه ك��ان �ضحية الع �ت��داء جن�سي.
حم ��اط ��ة ب��ري��ا� �ض �ي�ين حمرتفني
�آخرين ،و�أمام �سل�سلة من الأطباق
ال�صينية ،ت�ستمع باهتمام ملدرب
يتحدث ب�سذاجة تامة عن جدول
�أع�م��ال�ه��ا ،وي�خ�بره��ا“ :هذا العام
ريا،
لي�س مثل العام ال�سابق� ...أخ ً
ل��دي��ك ث�ل�اث��ة �أ� �ش �ه��ر للتدريب.
و�سيتعني تنظيم ك��ل ��ش��يء ب�شكل
جيد اعتبا ًرا من  21دي�سمرب».
«دعاية الدولة ال�صينية»
ب�ع��د ه ��ذه ال�ل�ق�ط��ة ،مت �إ�صدار
وث��ائ��ق �أخ� ��رى�� :ص��ور تظهر بينغ
�شواي يف غرفتها� ،أو مقطع فيديو
حت�ضر فيه م�سابقة لالعبي تن�س
��ش�ب��اب .ع �ن��دئ��ذٍ  ،يف  21نوفمرب،
�أج��رى م�س�ؤولو الريا�ضة العاملية،
منهم توما�س ب��اخ ،رئي�س اللجنة
الأوملبية الدولية ،حمادثة فيديو
م ��ع ب �ن��غ �� �ش ��واي ا� �س �ت �م��رت ن�صف

ت�شانغ قاو يل� ،شخ�صية �صارمة ،ال جتيد االبت�سام ،وال تنبعث منها جاذبية دون جوان

هل �سقط توما�س باخ ،رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية يف فخ الدعاية ال�صينية؟

ت�شانغ قاو يل يف ق�صر جمل�س ال�شعب ببكني

�ساعة .ثم ُذك��ر �أن الالعبة �شكرت
اللجنة الأومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة “على
اهتمامها ب�سالمتها” ،و�أو�ضحت
�أن �ه��ا “ب�أمان وب���ص�ح��ة ج �ي��دة يف
ب �ي �ت �ه��ا و�أن � �ه ��ا ت ��رغ ��ب يف اح�ت��رام
خ�صو�صيتها».
مثل هذه الت�صريحات لها ميزة
ل �ب �ك�ي�ن :ف �ه��ي مي �ك��ن �أن تر�ضي
�أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�خ���ش��ون �أن يكون
مل�صري بينغ ��ش��واي ع��واق��ب �سلبية
ع �ل��ى �� �ص ��ورة الأل � �ع� ��اب الأومل �ب �ي��ة
ال�شتوية التي �ستقام بالقرب من
بكني يف فرباير املقبل .يف املقابل،
ف�إن الكلمات املهدئة للريا�ضية ال
تطمئن �أولئك الذين ي�شتبهون يف
قيام ال�سلطات ال�صينية مبمار�سة
�ضغوط �شديدة عليها.
ور�أت بع�ض الأو� �س ��اط ان��ه من
خ�لال ه��ذه املقابلة ،نقلت اللجنة
الأوملبية الدولية “دعاية الدولة
ال�صينية” .و�شكك �ستيف �سيمون،
رئ� �ي� �� ��س احت � � ��اد الع � �ب� ��ات التن�س
املحرتفات ،وهو احتاد يدير دورات
ال �ت �ن ����س ال�ن���س��ائ�ي��ة امل �ح�ت�رف��ة ،يف
�صدق كل �شيء يظهر يف بكني عن
العبة التن�س .وبح�سب قوله ،ف�إن
الفيديوهات لي�ست كافية “لإثبات
�أن بينغ � �ش��واي حرة” .وتطالب
راب � �ط� ��ة ال �ل�اع � �ب� ��ات امل� �ح�ت�رف ��ات
“بدليل م�ستقل وقابل للتحقق”
ب�أنها ب�أمان ،وتهدد ب�سحب م�صالح
اجلمعية يف ال�صني �إذا مل يتم فعل
�شيء.
هل كانت بينغ �شواي تدرك مدى
ردود الفعل التي كانت �ستثريها من
خالل كتابتها ل�شهادتها على موقع
وي�ب��و؟ م��ن ال��وا��ض��ح �أن م��ا �أعلنته
يالئم الثقافة احلالية حلركة مي
ت��و .م��ن ه�ن��ا� ،أج�برت�ه��ا ال�سلطات
ال�صينية على ال�ت�ح��دث بحيادية
ق� ��در الإم� � �ك � ��ان ،وع � ��دم التحدث
ع��ن االغت�صاب ال��ذي �أدان�ت��ه يف 2
نوفمرب .يف الوقت نف�سه  ،يف 19
نوفمرب ،حدد ت�شاو ليجيان� ،أحد
املتحدثني با�سم وزارة اخلارجية
ال�صينية ،اخلط الدفاعي للقيادة
ال�صينية ،بقوله�“ :أعتقد �أن على
البع�ض �أن يتوقف عن الت�ضخيم
امل �ت �ع � ّم��د ل �ه��ذه ال�ق���ض�ي��ة لغايات
عدائية ،وخا�صة ،حماولة جعلها
ق�ضية �سيا�سية”� ...أما ت�شانغ قاو
يل ،فلم ينب�س ببنت �شفة.
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وا�شنطن تفتقر �إىل �إرادة �سيا�سية يف التعامل مع �إيران

•• وا�شنطن-وكاالت

كتب ال�سري جون جينكينغز يف موقع “�آراب نيوز” عن العالقات الأمريكية
الإيرانية ،الفتاً �إل تقليد فن احلكم الرباغماتي ،يف �أوروبا والواليات املتحدة،
ال��ذي حتدث عنه امل��ؤرخ اليوناين ثيو�سيد�س يف القرن اخلام�س قبل امليالد،
الذي �شكل ت�أريخه للحرب بني �أثينا و�أ�سربطة ،م�س�ألة حيوية لفهم املمار�سة
الإكراهية للقوة .الفكرة القائلة �إن الإدارة الأمريكية التي �أو�ضحت بجالء �أنها
تريد التخلي عن نزاعات ال�شرق الأو�سط هي نف�سها التي تريد �إعادة �إيران �إىل
القف�ص ،فكرة خيالية .وطهران تعلم ذلكومبوجب هذا التقليد ،كان الأقوياء
يفعلون ما ي�شا�ؤون بينما يعاين ال�ضعفاء ما يجب �أن يعانوه .وك��ان هدف
ثيو�سيد�س �إزالة كل وهم قائم على �أن العامل مكان لطيف.
ويف �أواخ��ر القرن اخلام�س ع�شر ،و�أوائ��ل القرن ال�ساد�س ع�شر� ،أل��ف نيكولو
ميكيافللي ،الذي تعرف على ال�سيا�سات القاتلة للدول املدن الإيطالية ،كتاب
“الأمري” ال��ذي بات دليل كل الذين يريدون االزده��ار والنجاح �أو بب�ساطة
البقاء على قيد احلياة يف ع�صر ال�شك املتبادل ،وا�ست�شراء وباء العنف.

وبعد قرنٍ ون�صف قرن ،و�صف الإجنليزي توما�س هوب�س يف رائعته “ليفياثان”
الو�سائل الوحيدة التي ت�سمح ل�سلطة مركزية قوية بتدعيم النظام القانوين،
الذي بدوره ي�ضمن الأمن ال�ضروري لكل جمتمع ناجح �أو كل جمموعة دول.
كل ه�ؤالء الكتاب كانوا جديني .لكن �أياً منهم مل تكن له �أوهام عن الطبيعة
الب�شرية �أو ممار�سة ال�سلطة .لقد عا�شوا الكثري من احلروب الأهلية والنزاعات
الدولية املتوح�شة .وهم على �صعيد فردي يقدرون ال�سالم واالن�سجام واملحبة
الأخوية .لكنهم تعلموا من خالل التجربة القا�سية� ،أن ال الأمل وال الأمنيات،
ك��اف�ي��ان .قبل �أي ��ام ،ق��ال روب ��رت م��ايل امل�ب�ع��وث الأم��ري�ك��ي اخل��ا���ص بال�ش�ؤون
الإيرانية واملكلف مبلف �إع��ادة التفاو�ض على اتفاق ن��ووي جديد ،يف م�ؤمتر
احل��وار باملنامة� ،إن الكثري من االخ�ت�لاالت التي تعانيها املنطقة ،ناجم عن
ا�ستبعاد �إيران من الهياكل الأمنية وال�سيا�سية الإقليمية� .إن هذا القول يعترب
�صدى ملالحظات �أدىل بها �سيا�سيون من �إدارة الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك

�أوباما ،التي خدم فيها مايل ،وتعرب عن احلاجة �إىل التكيف مع �إي��ران .وكل
ذلك يو�ضح غمو�ض العامل املعا�صر� ،إذ كيف حتولت الواليات املتحدة وحلفاءها
الذين بنوا بنجاح النظام العاملي عقب احلرب العاملية الثانية بعد  ،1945على
�أ�سا�س اال�ستخدام احلازم للقوة �ضد الأعداء واحلوافز للأ�صدقاء ،حتولوا �إىل
وديعني بحلول  .2004وميكن العودة يف هذا الإطار �إىل الت�سعينات ،والف�شل
الكامل لعملية �أو�سلو ،وامل�أزق يف ال�صومال ،والرتدد الأمريكي الأويل ،والعجز
الكامل ل�ل�إحت��اد الأوروب ��ي ،يف فر�ض وق��ف للحرب يف البلقان .لكانت خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة اتفاقاً منقو�صاً �إىل حد بعيد� .إنها يف الأ�سا�س قائمة
على �شراء الوقت  15عاماً يف الإجمايل ،وكانت هناك مهل حمددة لعنا�صر
خمتلفة� .إن الوقت عملة حتب �إيران �إنفاقها .ولديها الكثري منها .لكن ذلك
لي�س متوفراً .ومع ذلك ،ثمة القليل من الأفكار عما ميكن فعله� ،إذا حاولت
�إي ��ران �ستغالل ال��وق��ت مل�صلحتها .وال توجد و�سيلة ملعرفة �إذا كانت �إيران

�ستواظب على طموحاتها التي مت�سكت بها منذ عقود� ،أو �إذا كانت �ستقدم على
نح ٍو مفاجئ �أو تدريجي على اختبار ن�سختها من فوائد التكيف معها .كل �شيء
ينبئ ب��أن ذل��ك جم��رد متنيات .ما �أن وُقعت خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة،
حتى �ضاعفت �إيران دعمها للحوثيني يف اليمن ،وحلزب اهلل يف لبنان ،و�سوريا،
وميلي�شيات احل�شد ال�شعبي يف العراق ،وتوا�صل العمل وتطوير �أجهزة التحكم
يف �صواريخها وت�صدرها �إىل ال�ع��راق ولبنان .كما �أن�ه��ا ط��ورت فع ًال قدرات
�سيربانية ،وطائرات دون طيار ،كما �أن النظام يوا�صل قمع �شعبه عندما يتجر�أ
على املطالبة مب�ستقبل يختلف عن الذي قرره لهم املر�شد الأعلى� .صحيح �أن
امل�س�ؤولني الأمريكيني ،وبينهم مايل -يقولون �إن هناك خطة “ب” و�أن وزير
الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت قال مل�ستمعيه يف املنامة� ،إن الواليات املتحدة لن
تتخلى عن التزاماتها يف املنطقة ،لكن ماذا يعني ذلك فعلياً؟ �إن امل�س�ألة لي�ست
يف عدد القوات� .إنها الإرادة ال�سيا�سية .وال عالمة على �أن هذه الإرادة موجودة،
�إال نظرياً� .إن الفكرة القائلة �إن الإدارة الأمريكية التي �أو�ضحت بجالء �أنها
تريد التخلي عن نزاعات ال�شرق الأو�سط هي نف�سها التي تريد �إعادة �إيران �إىل
القف�ص ،فكرة خيالية .وطهران تعلم ذلك.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
حتركات القوات
الرو�سية بالقرب من
احل��دود الأوكرانية
ت����ث��ي�ر ال�������ش���ك���وك
جم������ددا يف ن���واي���ا
�سيد ال��ك��رم��ل�ين...
لكن الهجوم املحتمل
���س��ي��ك��ون حم��ف��و ًف��ا
باملخاطر.

حتليل اخباري
ب �ع��د ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر م ��ن الهدوء
الن�سبي ،ت�صاعد التوتر مرة �أخرى
بدرجة كبرية بني كييف ومو�سكو
يف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي��رة ،وذل ��ك يف
�أع �ق��اب حت��رك��ات ج��دي��دة للقوات
ال��رو� �س �ي��ة ب��ال �ق��رب م ��ن احل ��دود
ال�شرقية لأوكرانيا املجاورة.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أن�ت��وين بلينكني يف  20نوفمرب،
ع �ل��ى ه��ام ����ش رح �ل ��ة �إىل داك � ��ار:
“لدينا خم � ��اوف ج ��دي ��ة ب�ش�أن
الأن � �� � �ش � �ط� ��ة ال� �ع� ��� �س� �ك ��ري ��ة غري
العادية لرو�سيا على احل��دود مع
�أوكرانيا».
وق �ب��ل ث�ل�اث��ة �أ� �س��اب �ي��ع ،يف 30
�أك �ت��وب��ر ،دق��ت �صحيفة وا�شنطن
ب��و��س��ت ،ن��اق��و���س اخل�ط��ر بالك�شف
ع ��ن “قلق” ب �ع ����ض امل�س�ؤولني
الأم��ري �ك �ي�ين م��ن م�ق��اط��ع فيديو
تظهر “قطارات وقوافل ع�سكرية
رو��س�ي��ة حت�م��ل ك�م�ي��ات ك�ب�يرة من
امل �ع��دات الع�سكرية ،منها دبابات
و�صواريخ” يف ج� �ن ��وب وغ� ��رب
رو� �س �ي��ا .خم ��اوف ،ردد �صداها
ال� � �ك � ��ورال الأوروب� � � � � ��ي الأ�� �س� �ب ��وع
امل ��ا�� �ض ��ي ،ح �ي��ث � �ش �ج �ب��ت باري�س
وب��رل�ين ول�ن��دن ب��دوره��ا املناورات
ال��رو��س�ي��ة على احل ��دود ال�شرقية
لأوك ��ران� �ي ��ا� ،أي� ��ن ت���س�ت�م��ر احلرب
مع االنف�صاليني املوالني لرو�سيا
منذ عام  .2014ويف نف�س العام،
�ضمت مو�سكو �شبه جزيرة القرم،
ردًا ع�ل��ى ال �ث��ورة امل ��ؤي��دة لأوروب ��ا
التي عا�شتها جارتها.

مظليون رو�س خالل مترين ع�سكري

ماذا يريد �سيد الكرملني؟

«الغزو يف �أوائل العام املقبل»:

هل حقا يجب �أن نخ�شى هجوما رو�س ّيا على �أوكرانيا...؟

�أحد التهديدات الرئي�سية يتعلق بال�شريط ال�ساحلي الأوكراين يف جنوب �شرق البالد

�شكوك حول
نوايا بوتني
م��ع �أن ��ه �سبق �أن ن�ف��ذت رو�سيا
م�ن��اورات ع�سكرية وا�سعة النطاق
يف املنطقة ال��رب�ي��ع امل��ا��ض��ي -مما
�أث� ��ار حينها خم ��اوف م��ن حدوث
غ ��زو -ال ت� ��زال ال �� �ش �ك��وك قائمة
ب�ش�أن نوايا فالدميري بوتني.
يف مقال ُن�شر يوم الأحد املا�ضي،
�أوردت وكالة بلومربج بالتف�صيل،
� �س �ي �ن��اري��و ت �� �ص��ورت��ه امل� �خ ��اب ��رات
الأم��ري �ك �ي��ة ،وال� ��ذي مب��وج�ب��ه قد
ي�ف�ك��ر � �س � ّي��د ال �ك��رم �ل�ين “يف غزو
�أوائل العام املقبل” باالعتماد على
“القوات واملدفعية” امل��وج��ودة يف
املوقع.
وع���ش�ي��ة ن���ش��ر ه ��ذا ال�سيناريو،

ذه��ب رئي�س امل�خ��اب��رات الدفاعية
الأوك ��ران� �ي ��ة ،ك�يري �ل��و ب ��ودان ��وف،
يف االجت��اه نف�سه  ،يف مقابلة مع
“ميليرتي تاميز” ،م �ث�يرا من
جانبه هجومًا م��ع “نهاية يناير
�أو بداية فرباير”� ،سيت�ضمن من
بني �أ�شياء �أخ��رى “�ضربات جوية
وعربات م�صفحة».
طبعا ،اعرت�ض اجلانب الرو�سي
ب�شدة على ه��ذه املعلومات“ .انها
ه�سترييا مفتعلة وم�صطنعة� ،إن
الذين �أت��وا بقواتهم امل�سلحة عرب
املحيط الأطل�سي� ،أي الأمريكان،
يتهموننا ب�أن�شطة ع�سكرية غري
ع��ادي��ة ع�ل��ى �أرا�ضينا” ،انتف�ض
املتحدث با�سم الكرملني دميرتي
بي�سكوف يف مقابلة على التلفزيون

الرو�سي يوم الأحد .وباملثل ،نددت
امل�خ��اب��رات الرو�سية “باملعلومات
ال� �ك ��اذب ��ة متاما”� � ،س ��اخ ��رة من
“ال�صورة امل ��رع � �ب ��ة جلحافل
ال��دب��اب��ات ال��رو��س�ي��ة وه��ي ت�ستعد
ل�سحق املدن الأوكرانية».
م� ��ا ال � � ��ذي ي �ب �ح��ث ع� �ن ��ه �سيد
الكرملني حقًا؟ “قد يكون الهدف
من هذا االنت�شار الع�سكري ترهيب
�أوكرانيا من �أجل دفعها �إىل تنفيذ
اتفاقيات مين�سك ،حيث تتهمها
رو�سيا ب�إف�شالها.
لكن ال ميكن ا�ستبعاد رغبة رو�سية
يف �إح� ��راز ت�ق��دم ع�ل��ى امل �ي��دان من
خ�ل��ال ع �م��ل ع�سكري” ،تقول
ماري دومولني ،دبلوما�سية �سابقة
وم ��دي ��رة ب��رن��ام��ج �أوروب � � ��ا �أو�سع

يف امل�ج�ل����س الأوروب � � ��ي للعالقات
اخلارجية.

مغامرة ع�سكرية
عالية اخلطورة
و�إذا ك��ان اخل�ي��ار الع�سكري هو
م��ا يفكر ف�ي��ه ال��رئ�ي����س الرو�سي،
ك �م��ا ي �خ �� �ش��ى ال � �غ ��رب ،ف� � ��إن �أح ��د
ال �ت �ه��دي��دات ال��رئ�ي���س�ي��ة �سيتعلق
ب��ال���ش��ري��ط ال���س��اح�ل��ي الأوك � ��راين
يف ج �ن��وب � �ش��رق ال �ب�ل�اد .طريقة
متكنه م��ن ال�سيطرة على ميناء
ماريوبول ،ويف نف�س الوقت طرد
�أوك��ران�ي��ا من بحر �آزوف� ،أو حتى
من البحر الأ�سود.
وت�ؤكد م��اري دوم��ول�ين“ ،ميكنه
�أن ي�سعى �إىل خلق توا�صل �إقليمي

بني �شبه جزيرة القرم واملنطقتني
االنف�صاليتني دون�ب��ا���س ،و�إ�ضفاء
ط ��اب ��ع ر� �س �م��ي ع �ل��ى � �ض��م هاتني
املنطقتني .وم��ع ذل��ك ،ال فر�صة
يف ان ي �ع�ت�رف امل �ج �ت �م��ع ال� ��دويل
ب��ذل��ك� .سيظل فر�ضا لأم��ر واقع
فقط ،كما هو احل��ال يف منطقتي
جورجيا التي �ضمتها رو�سيا منذ
عام .« 2008
من جهته ،ال يخفي املعني بالأمر
الأ��س��ا��س��ي �شهيته ل�ه��ذه املنطقة.
“�أنا ازداد قناعة :كييف بب�ساطة
ل�ي���س��ت ب �ح��اج��ة �إىل دونبا�س”،
اع �ت�بر ��س� ّي��د ال�ك��رم�ل�ين يف مقال
ل��ه ح ��ول “الوحدة التاريخية”
لل�شعبني ال��رو� �س��ي والأوك� � ��راين،
ُن�شرت يف يوليو املا�ضي.

ل �ك��ن ،ه��ل ت���س�ت�ح��ق ال�ل�ع�ب��ة كل
ه ��ذا ال �ع �ن��اء ح � ًق��ا؟ “�إن احتمال
فر�ض عقوبات غربية جديدة� ،إىل
جانب احتمال وجود نزاع دائم مع
�أوكرانيا ومواجهة �شعب معاد ،من
املرجح �أن يردعا رو�سيا عن القيام
مبثل ه��ذا العمل الع�سكري .كما
تبدو املخاطر بالن�سبة يل كبرية
جدا مقارنة باملكا�سب املحتملة”،
ترى تاتيانا كا�ستويفا جان ،مديرة
املركز الرو�سي يف املعهد الفرن�سي
للعالقات الدولية.
ال�ضغط على �أوكرانيا
�أم��ا بالن�سبة ل �ك��ارول جرميود
بوتر ،م�ؤ�س�سة مركز �أبحاث رو�سيا
و�أوروب ��ا ال�شرقية ،يجب قبل كل

ت�سليم �سفينتني �أمريكيتني �إىل القوات البحرية الأوكرانية ،لن ي�ساعد على حت�سني الأو�ضاع

اجلي�ش االوكراين يف حالة ا�ستنفار
•• طرابل�س-وكاالت

قال املر�شح لالنتخابات الرئا�سية الليبية� ،أ�سعد زهيو� ،إن االعتقاد ب�أن
املناف�سة يف انتخابات  24دي�سمرب املقبل حم�صورة بني �شخ�صيات بعينها
هو “اعتقاد خط�أ” ،متحدثاً عن �أن “الواقع على الأر���ض خمتلف” وقد
يحمل مفاج�آت على خالف املتوقع .وحتدث �أ�سعد زهيو ،يف الوقت نف�سه،
ع��ن �أب��رز امللفات ذات الأول��وي��ة على ط��اول��ة �أي رئي�س ق��ادم� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ت�أثري التفاعالت الدولية يف العملية االنتخابية .و�أ�سعد زهيو من مواليد
العا�صمة الليبية طرابل�س وحا�صل على بكالوريو�س يف القانون ،ويبلغ من
العمر  36عاماً ،وبذلك يكون �أح��د �أ�صغر مر�شحي االنتخابات الليبية
�سنا.
وا�ستهل زهيو ت�صريحاته ملوقع “�سكاي نيوز عربية” ،بالإ�شارة �إىل ما
واج�ه��ه ال�شباب م��ن معاناة وا�سعة طيلة الع�شر �سنوات املا�ضية ،م��ا بني
احلرب والنزوح والت�ضحيات املختلفة التي قدموها “وبالتايل �أعتقد ب�أن
�أ�صوات هذه الفئة املهمة �ستتوجه لدعم نظرائهم ال�شباب يف االنتخابات؛
باعتبار �أنهم ي�شعرون ب�آالمهم وت�ضحياتهم».
وتابع“ :هذا ال يعني �أنني �أق��دم نف�سي اليوم مر�شحاً لل�شباب فح�سب،
فنحن نقدم �أنف�سنا كم�شروع وطني لليبيني جميعهم وبكل فئاتهم ..م�س�ألة
كونك �شاب هي ميزة �إ�ضافية لكونك ليبي تنتمي لهذا الوطن».

امل���������ن���������اورات
الرو�سية ،لعب
ع���ل���ى اخل�����وف
وو������س�����ي�����ل�����ة
جديدة لل�ضغط
ع����ل����ى ك��ي��ي��ف

القوات الرو�سية والبيالرو�سية ت�شارك يف مناورة زاباد  2021الع�سكرية يف منطقة بري�ست يف بيالرو�سيا

مر�شح �شاب لالنتخابات الليبية :املفاج�آت واردة

�أبرز املر�شحني ..و�أو�ضح زهيو �أن وهج ال�سلطة هو من ي�صنع الأ�سماء
التي يتم ت�سليط ال�ضوء عليها يف الوقت احلايل باعتبارها الأوف��ر حظاً،
نظراً لأن من بينهم �شخ�صيات تتوىل �أو كانت تتوىل منا�صب داخل البالد،
وبالتايل يتم ت�سليط ال�ضوء �إعالمياً عليهم.
و�أردف قائال “لكن الأمر ال يتعلق ب�شعبيتهم على الأر�ض ..بل على العك�س
قد تكون �شعبية ه�ؤالء �أقل من مر�شحني مغمورين يف ال�سباق االنتخابي..
�صوت ال�شارع خمتلف متاماً عمن ُي��روج �إليهم والأ��س�م��اء الالمعة التي
ت�صطادها و�سائل الإعالم».
وعما يتمتع به بع�ض املر�شحني من عالقات خارجية وا�سعة تعطي له دفعة
باملاراثون االنتخابي كوجوه م�ألوفة يحظى بع�ضهم بالثقة� ،أف��اد زهيو
ب�أن “اليوم جاء وقت الليبيني لكي يقولوا كلمتهم بعيداً عن �أي ت�أثريات
خارجية ..الليبيون يرف�ضون التدخالت والإمالءات اخلارجية ..لن يقبل
الليبيون مبر�شح رئا�سي يتفاخر �أو يزعم ب�أنه مر�شح لدولة �أو طرف ما
خارجي� ..إن ميزان االختيار القادم �سيكون له عالقة ب�شكل مبا�شر مبن
يعيد الإرادة الوطنية لليبيني ومن يحافظ على ال�سيادة الوطنية ومن
يتعامل مع العامل ب�شيء من الندية واالحرتام املتبادل دون تبعية».

� �ش��يء ال�ن�ظ��ر �إىل ه ��ذه املناورات
الرو�سية على �أنها و�سيلة جديدة
ل�ل���ض�غ��ط ع �ل��ى ك �ي �ي��ف .وتلخ�ص
قائلة�“ :إن اللعب على اخلوف من
غ��زو ،ي�سمح لرو�سيا ببعث ر�سالة
حازمة �إىل احلكومة الأوكرانية،
ال �ت��ي ت�ع�ت�بر ت �ق��ارب �ه��ا م��ع الناتو
عمال معاد ًيا» .يف يوليو املا�ضي،
ان�خ��رط��ت ال�ب�لاد ب�شكل ملحوظ
ك �� �ش��ري��ك يف م � � �ن� � ��اورات احللف
الأطل�سي يف البحر الأ�سود ،والتي
جمعت �أك�ث�ر م��ن  2000جندي
و� 30سفينة.
عمليات ،تثري غ�ضب الكرملني.
“فيما يتعلق بالبحر الأ�سود ،فهذا
يتجاوز بع�ض احلدود.
ال �ق��اذف��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة تطري
ع �ل ��ى ب �ع ��د  20ك� �ي� �ل ��وم�ت ً�را من
ح � ��دودن � ��ا وحت � �م� ��ل ،ك� �م ��ا نعلم،
�أ�سلحة يف غاية اخلطورة” ،انتقد
جمددا الرئي�س الرو�سي يف الآونة
الأخ �ي��رة ،حم� ��ذ ًرا م��ن �أي ّ
تخط
“للخطوط احلمراء».
وال �شك �أن ت�سليم �سفينتي دورية
�أمريكيتني ،ي��وم الثالثاء املا�ضي
�إىل ال�ق��وات البحرية الأوكرانية
لن ي�ساعد على حت�سني الأو�ضاع.
عن الك�سربي�س

�أهم امللفات ..وحتدث املر�شح ال�شاب لالنتخابات الرئا�سية عن امللفات
ذات الأول��وي��ة على طاولة �أي �سلطة ق��ادم��ة ،بالإ�شارة �إىل ملف املرتزقة
والقوات الأجنبية ،مو�ضحاً �أن تلك القوات جزء منها جاء باتفاق من خالل
�أطراف حملية وجزء منها جاء بدون �أي اتفاق ر�سمي مربم مع �أي طرف،
وقد �أغرقوا البلد يف م�شكالت ومتاهات يرف�ضها اجلميع.
وتابع“ :ينبغي على �أي��ة �سلطة قادمة و�أي رئي�س منتخب �أن ي�ضعوا يف
�أولوياتهم �إخ��راج كل ال�ق��وات الأجنبية واملرتزقة من الأرا��ض��ي الليبية،
على اعتبار �أن��ه �سيكون يف ليبيا �سلطة م��وح��دة ورئي�س منتخب ب�إرادة
موحدة ومل يعد هناك �أي مربر لوجود �أي ق��وات خارجية ..لدينا قوات
ع�سكرية ميكن ترميمها وبنا�ؤها و�إعادة توحيدها ،ولدينا �أي�ضاً قوات �أمنية
و�شرطية ميكن لها املحافظة على �أمن املواطن بعد �أن يتم ا�ستعادة هيبتها
وا�ستعادة �إم�ساكها بزمام الأمور».
م�صري االنتخابات ..وتطرق زهيو يف الوقت نف�سه �إىل دع��وات تعطيل
�أو ت�أجيل االنتخابات ،قائ ً
ال“ :ال ينبغي �أن نن�ساق وراء ه��ذه الدعوات؛
لأن ليبيا متر مبرحلة �صعبة وخطرية للغاية ،وبالتايل م�س�ألة ت�أجيل
االنتخابات �أو تعطيلها �سيعيدنا �إىل مربع اخلالف واالنق�سام الذي حدث

يف � ..2014أت��وق��ع �أن هناك ك�ث�يراً م��ن ال�ق��وى ترتب�ص لإع��ادت�ن��ا ملربع
احل��رب واالنق�سام ،وهناك قوى قالت �إنها لن تعرتف بال�سلطة القائمة
بعد  24دي�سمرب”.
كما تطرق باحلديث عن ا�ستبعاد ع��دد من املر�شحني ،بالإ�شارة �إىل �أنه
“كان من املفرت�ض �أن تكون هذه االنتخابات هي انتخابات وطنية بامتياز،
�شعارها ال�سالم وطي �صفحة املا�ضي واالبتعاد عن الإق�صاء والت�سيي�س..
بالتايل �أت�أ�سف �شديد الأ�سف على �إخ��راج جمموعة من املر�شحني الذين
كانوا من املمكن �أن ي�ثروا العملية ال�سيا�سية بكثري من جرعات الأمل..
كنت �أمتنى �أن تكون اال�شرتاطات عامة؛ فنحن ل�سنا يف ظ��روف مثالية،
نحن يف ظروف ا�ستثنائية ،بالتايل كان من املفرت�ض جتاوز هذه النقاط
وترك املجال لكثري من ال�شخ�صيات للم�شاركة منهم �سيف الإ�سالم القذايف،
فمن حق ه��ؤالء امل�ساهمة يف ت�ضميد ج��راح الوطن و�أن يكونوا ج��زءاً من
منظومة احلل يف ليبيا».
 7حم��اور ..ق��ال زه�ي��و �إن��ه يبني ب��رن��اجم��ه االن�ت�خ��اب��ي على  7حماور
�أ�سا�سية؛ ه��ي املحافظة على وح��دة ليبيا وا�ستقاللها وحتقيق �سيادتها
وا�ستعادة هيبتها� ،إ�ضافة �إىل امل�صاحلة الوطنية ،و�إق��ام��ة دول��ة القانون
وامل�ؤ�س�سات ،وتوحيد امل�ؤ�س�سة الأمنية والع�سكرية ،والعمل على بناء اقت�صاد
وطني متنوع ،و�إجناز م�شاريع البنية التحتية ،و�أخرياً بناء عالقات دولية
متميزة ،قائمة على االحرتام املتبادل.
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برعاية هزاع بن زايد

ختام �أبوظبي «اخلم�سني» جراند �سالم للجائزة الكربى للجودو اليوم
فرن�سا يف ال�صدارة ومطاردة رباعية من �أجل �آخر �ألقاب املو�سم

•• �أبوظبي-الفجر:

برعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم � � ��ارة �أب ��وظ� �ب ��ي ،ت �خ �ت �ت��م م�ساء
ال �ي��وم الأح ��د ب�صالة « جوجيت�سو
�أري� �ن ��ا » مب��دي �ن��ة زاي� ��د الريا�ضية
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي "
اخلم�سني " جراند �سالم للجائزة
الكربى للجودو لعام  2021التي
نظمها احت��اد الإم��ارات للم�صارعة
واجل� � ��ودو ،ب��دع��م م��ن جم�ل����س �أبو
ظبي الريا�ضي وب��إ��ش��راف االحتاد
ال��دويل للجودو ،ورعاية وم�ساهمة
ذهبية مقدمة من جمعية �أبوظبي
التعاونية ،وب��ن ح�م��ودة لل�سيارات
 ،وجم �م��وع��ة امل �� �س �ع��ود والرعاية
ال �ف �� �ض �ي��ة م� ��ن ط� �ي ��ران �أب ��وظ� �ب ��ي
وغ�يره��ا م��ن اجل �ه��ات ال�ت��ي قدمت
ال ��دع ��م ال �ل��وج �� �س �ت��ي ،م���س��اه�م��ة يف
جناح بطولة اجلائزة الكربى التي
ت �ق��ام يف  5م ��دن ك�ب�ري ت�ت�م�ث��ل يف
باري�س الفرن�سية ،وطوكيو اليابانية
وب��اك��و عا�صمة �أذرب�ي�ج��ان ومو�سكو
الرو�سية والتي تزامنت ا�ست�ضافتها
مع �أف��راح الإم��ارات باليوم الوطني
ل �ع��ام  ،2021وال �ي��وب �ي��ل الذهبي
لت�أ�سي�س الدولة الذهبية.
�صدارة فرن�سية
وق �ب��ل ن � ��زاالت اجل ��ول ��ة اخلتامية
جن��د ال���ص��راع ق��د ا�شتد يف مقدمة
الرتتيب ال�ع��ام للفوز ب��آخ��ر �ألقاب
عام  2021بني منتخبات املقدمة
ب�ع��د �أن ت���ص��در املنتخب الفرن�سي
امل ��ر�� �ش ��ح ل �ل �ق��ب � � �ص � ��دارة اجل ��ول ��ة
االفتتاحية بر�صيد ذهبية العبته

املتميزة الفائزة بف�ضية دورة طوكيو
�أم��ان��دي��ن ب��وك��ارد ب�ف��وزه��ا امل�ث�ير يف
ختام مناف�سات وزن حتت  52كجم
لل�سيدات على الربيطانية الف�ضية
واحل ��ائ ��زة ع �ل��ى م �ي��دال �ي��ة طوكيو
م�ؤخرا جيلز ت�شيل�سي.
واح �ت��ل م�ن�ت�خ��ب ال�ب�رت �غ��ال املركز
ال �ث��اين يف ال�ترت�ي��ب ال �ع��ام بر�صيد
ذهبية بفوز العبته املر�شحة ب�سجلها
امل��ر� �ص��ع ب �ـ  6م�ي��دال�ي��ات ذه�ب�ي��ة يف
البطوالت الأرب��ع الكربى الالعبة
تيلما م��ون�ت�يرو يف وزن حت��ت 57
كجم بفوزها املثري على الفرن�سية
ال �ق��وي��ة ب��ري���س�ي�لا ج�ن�ي�ت��و الفائزة
ب��امل�ي��دال�ي��ة ال�برون��زي��ة الأومل �ب �ي��ة يف
عام  2012يف لندن ..ويعود ف�ضل
تقدم منتخب مولدوفا ثالثا لالعبه
فيريو ديني�س الفائز بالذهبية لوزن

حتت  66كجم بفوزه على الرو�سي
�إ�سماعيل مي�سريوف ..ويف املركز
الرابع جند منتخب ال�صني تايبيه
ب� �ف ��وزه الع �ب��ه ال��ر� �ش �ي��ق وامل�صنف
الأول عامليا والفائز بف�ضية طوكيو
ي��ان��غ ي��ون��غ ال� ��ذي اف �ت �ت��ح م�شواره
بالفوز على العب منتخبنا ال�صاعد
�أحمد النقبي يف وزن حتت  60كجم
ونال ف�ضية الوزن الرو�سي رم�ضان
عبدااللة �..أم��ا الذهبية اخلام�سة
يف خ �ت��ام ال �ي��وم الأول ف �ك��ان��ت من
ن �� �ص �ي��ب م �ن �ت �خ��ب اي �ط��ال �ي��ا بفوز
الالعبة الذهبية �أ�سونتا �سكوتو يف
وزن حتت  48كجم على الفرن�سية
الف�ضية املر�شحة �شريين بوكلي ..
ومن �أبرز النتائج العربية يف اجلولة
االفتتاحية احتالل املغربية �سمية
العراوي املركز اخلام�س يف مناف�سات

وزن  52والتي كانت قريبة جدا من ال��روم��اين امل�خ���ض��رم �سيموني�سكو
فالدوت"� � 31س �ن��ة " ..واختفت
الفوز بربونزية الوزن .
امل�شاركة العربية يف وزن حتت 100
ظهور الدرمكي وحارب يف الوزن كجم كحال وزن حتت  90كجم .
الثقيل اليوم
ت�ست�أنف مباريات اجلولة اخلتامية نتائج املنتخبات العربية يف
ظهر اليوم مبناف�سات الوزن الثقيل �أبوظبي جراند �سالم للجودو
لل�سيدات لوزن حتت  78وفوق  78يف افتتاح مباريات اجلولة الثانية
ك �ج��م ول �ل��رج��ال ل � ��وزان حت ��ت  90م��ن ب�ط��ول��ة «اخل �م �� �س�ين» �أبوظبي
ك �ج��م وحت ��ت  100ك �ج��م  ،وف ��وق جراند �سالم للجودو ،التي ينظمها
 100كجم وت�شهد تلك اجلولة احت� ��اد امل �� �ص��ارع��ة واجل � � ��ودو ،حتت
ظهور العبنا علي ح�سن الدرمكي رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ه ��زاع ب��ن زايد
يف م��واج�ه��ة ال�ف�ن�ل�ن��دي بومالينني �آل ن �ه �ي��ان ،ن��ائ��ب رئ �ي ����س املجل�س
م��ارت��ي ف�ي�م��ا ي�ل�ع��ب ع�ب��د الرحمن التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،املقامة
حارب جمعة مع الكندي دي�سيني�س ب�صالة «ج��و جيت�سو �أري�ن��ا» مبدينة
م � ��ارك ..وي�ل�ع��ب يف ت���ص�ف�ي��ات تلك زاي��د الريا�ضية خ�سر العبنا �سعيد
امل��رح�ل��ة ال�لاع��ب ال���س�ع��ودي �سعود ال �ن �ق �ب��ي « 19ع� ��ام � �اً» م ��ن خالل
امل �ن��اع��ي (�� 18س�ن��ة )ال� ��ذي يواجه �أول م���ش��ارك��ة دول �ي��ة ل ��ه يف ال ��دور

ال�ت�م�ه�ي��دي ل ��وزن حت��ت  73كجم،
�أم� � ��ام ب �ط��ل م��ال��دوف �ي��ا عثمانوف
ع ��ادل « 21ع ��ام� �اً» ،وال� ��ذي يحتل
امل��رك��ز الـ 11يف الت�صنيف والذي
ي��واج��ه امل���ص�ن��ف الأول اجلورجي
ال� �ش��ا ..ك�م��ا خ�سر ال�لاع��ب خليفة
احلو�سني"�22سنة" م �ب��ارات��ه يف
وزن حت��ت  73كجم �أم ��ام الالعب
ال �ط��اج �ي �ك��ي �� �س ��ارخ ��ان ��وف حممد
رح �ي��م "� 22سنة" ..وحل ��ق بهما
ال�ل�اع��ب م���ص�ب��ح ال���ش��ام���س��ي "20
عاماً" ،من دون ر�صيد من اخلربة
الدولية ،بخ�سارته �أمام ال�سلوفيني
مي�شيلو�سك ج��و���س " 20عاماً"،
ال ��ذي ي�ح�ت��ل ال�ترت �ي��ب ال�ع��ا��ش��ر يف
ترتيب املجموعة.
وم��ن نتائج املنتخبات العربية فاز
ال�سعودي حمد �سليمان يف مباراته

يف ال ��دور ال�ت�م�ه�ي��دي يف وزن حتت
 73كغم على اال�سرتايل بين�سيد
جيك �،إال �أن��ه خ�سر يف ال ��دور قبل
النهائي �أمام الأوزبكي طريف خكما
تيلوح  ..وخ�سر الالعب ال�سعودي
حممد عبداهلل من الكندي �أنطوان
بو�شارد ..وخ�سر مواطنه ال�سعودي
حم �م��د احل ��رب ��ي �أم� � ��ام الأوزب � �ك� ��ي
توجيف �أر�سلونبيك ..وعلى م�ستوى
ال �� �س �ي��دات خ �� �س��رت امل �غ��رب �ي��ة �سارة
احل��را��ش��ي م��ن الأ��س�ترال�ي��ة ماييف
كوغالن.
الأجهزة الفنية بدويل اجلودو
تبحث �سبل تطوير اللعبة
ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة التابعة
ل�لاحت��اد ال��دويل للجودو اجتماعا
مو�سعا (�سمنار)بقاعة اجتماعات

"جوجيت�سو �أرينا" عقب اجتماع
ق��رع��ة ب �ط��ول��ة �أب� ��و ظ �ب��ي اجلائزة
ال �ك�ب�رى ل �ل �ج��ودو ل �ع��ام ، 2021
مب���ش��ارك��ة ك��اف��ة احل �ك��ام والفنيني
ومب �� �ش��ارك��ة ح�ك�م�ن��ا ال� ��دويل �أحمد
�سليمان البلو�شي والتي حا�ضر فيها
مدير الريا�ضة يف االحت��اد الدويل
ل�ل�ج��ودو(  ،) IJFف�لادمي�ير بارتا
ال��ذي حت��دث طويال م�ستفيدا من
خربته كمدرب وطني يف جمهورية
ال �ت �� �ش �ي��ك ع ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات املرحلة
القادمة بعد جتاوز ظروف جائحة
ال�ك��ورون��ا للو�صول لأع�ل��ى املعايري
الفنية خالل الفرتة القادمة ،وقدم
ب��ارت��ا بع�ض الأف �ك��ار واملالحظات
التي من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تطور
اللعبة ،م�شيدا بعمل جلنة احلكام
ال �ت��ي ات �� �س �م��ت ب��االت �� �س��اق والدقة
ال�ف�ن�ي��ة وت�ع�م�ي��ق امل �ع��رف��ة والفهم
لقانون اللعبة ودقة تنفيذه يف ظل
التطوير امل�ستمر  ..و�أع ��رب �أمني
عام جلنة احلكام تونينو عن �شكرهم
لتلك امل�شاركة  ،م��ؤك��دا رغبه كافه
احلكام يف الو�صول بريا�ضة اجلودو
للطموحات املن�شودة .
و�أ�ضاف مدير جلنة احلكام �أرمني
باجدا�ساروف ،ب��ان على كافة حكام
اجلودو ا�ستثمار مثل تلك اللقاءات
ملزيد من الت�شاور لتطوير مهاراتهم
واال�ستفادة من مثل هذه اللحظات
 ،والعمل دائ� ًم��ا نحو م�ستوى ثابت
 ،م��ع تطبيق اجل�م�ي��ع ل�ل�ق��واع��د يف
الوقت نف�سه  ..وقد مت طرح الكثري
م��ن الأف� �ك ��ار ا� �س �ت �ع��دادا ال�ستقبال
مو�سم  2022بروح جديدة و�أفكار
ثاقبة.

اليوم  ..تون�س حتت�ضن املحطة  12من
مناف�سة قو ّ
أوىل
ل
ا
اجلولة
يف
آت
�
ومفاج
ة
ي
الهرمودي  :البطولة العربية متنح فر�صة مميزة لالعبي والعبات املنتخب الوطني ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
بطولة العرب الفردية لل�شطرجن للرجال وال�سيدات

• اليبهوين :نفخر بامتداد ر�سالة و�أهداف احلدث لأ�سرة اخليل العربية يف تون�س
• الرحماين :حمطة تون�س اجلديدة ثمرة التطوير امل�ستدام للك�أ�س الغالية

•• دبي-الفجر

انطلقت يف الأول من �أم�س اجلمعة
يف قاعة فندق �أوك�سيدينتال اجلداف
يف دب� ��ي جم ��ري ��ات اجل ��ول ��ة الأوىل
من بطولة العرب الفردية للرجال
وال �� �س �ي��دات و ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا احتاد
الإم � ��ارات لل�شطرجن ب��ال�ت�ع��اون مع
االحتاد العربي لل�شطرجن مب�شاركة
قيا�سية لـ  66العبا والعبة مبعدل
 34الع� �ب ��ا و 32الع� �ب ��ة ميثلون
 19دول��ة عربية يتناف�سون حتى
الرابع من دي�سمرب املقبل على لقب
البطولة .
وق��د افتتح اجل��ول��ة �سعادة الدكتور
�سرحان ح�سن املعيني ورافقه حميد
ي��و��س��ف رئ�ي����س االحت� ��اد البحريني
وامل�شرف الفني للبطولة وفوزي فتح
اهلل رئي�س االحتاد الليبي لل�شطرجن
وعدد من ر�ؤ�ساء االحت��ادات العربية
وح �� �ش��د غ �ف�ير م ��ن ر ّواد ومتابعي
ال�شطرجن يف الدولة .
و�أثنى عبداملجيد الهرمودي الأمني
العام لالحتاد الإم��ارات��ي لل�شطرجن
ع �ل��ى ع �م��ل جل� ��ان ال �ب �ط��ول��ة وعلى
اجل� �ه ��د امل � �ب � ��ذول يف ت ��وف�ي�ر كافة
ال�سبل الظهار البطولة ب�شكل ممتاز
وح �� �ض��اري وت��وف�ير ك��ل م�ستلزمات
الأم��ن وال�سالمة لالعبني ،و�أك��د �أن
ه��ذه الن�سخة من البطولة العربية
وال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا احت � ��اد الإم� � � ��ارات
لل�شطرجن تلقي بظاللها الإيجابية
ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال�لاع �ب�ين والالعبات
ال� �ع ��رب ومت �ن �ح �ه��م ف��ر� �ص��ة كبرية
للح�صول على الألقاب الدولية ب�شكل
مبا�شر  ،كما �أنها متنح فر�صة مميزة
لالعبي والعبات املنتخب الوطني ،

•• �أبوظبي -وام:

وت�ستهدف ت��وف�ير �أق���ص��ى ق��در من
اال�ستفادة لهم و ت�أهيلهم للح�صول
على الألقاب الدولية ورفع م�ستوى
ت�صنيفهم ال� ��دويل وزي � ��ادة اخلربة
من خالل االحتكاك مع العديد من
الأ�ساتذة الدوليني الكبار امل�شاركني
يف البطولة .

اللبناين في�صل خري اهلل  ،ويف اللقاء
الإم� ��ارات� ��ي اخل��ال ����ص مت �ك��ن العب
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي الأ� �س �ت��اذ ال ��دويل
�سعيد �إ�سحاق من الفوز على مواطنه
املخ�ضرم الأ��س�ت��اذ االحت ��ادي عثمان
مو�سى  ،وعلى الطاولة الرابعة حقق
الأ� �س �ت��اذ ال� ��دويل ال�ك�ب�ير التون�سي
�أم �ي�ر زع �ي �ب��ي ال �ف��وز ع �ل��ى الأ�ستاذ
االحتادي ال�سوداين تاج ال�سر �أبو بكر
 ،فيما تعادل العب منتخبنا الوطني
الأ� �س �ت��اذ ال ��دويل ع �م��ران احلو�سني
مع املغربي الأ�ستاذ االحتادي اليا�س
م�سلك .

بطولة الرجال  -نتائج اجلولة
الأوىل
ويف ب ��داي ��ة ق ��وي ��ة ع �ل��ى ال� �ط ��اوالت
الأوىل ا�ستهل امل�صنف الأول على
ال�ب�ط��ول��ة الأ� �س �ت��اذ ال� ��دويل الكبري
اجل��زائ��ري ب�ل�ال بلح�سني م�شواره
يف ال�ب�ط��ول��ة بتحقيقه ال �ف��وز على بطولة ال�سيدات  -نتائج اجلولة
الأ�ستاذ االحتادي العراقي �أحمد علي الأوىل
ليث  ،فيما تقا�سم امل�صنف االثاين ويف م �ن��اف �� �س��ات ال �� �س �ي��دات متكنت
الأ�ستاذ الدويل امل�صري حممد عزت امل�صنفة الأوىل الأ� �س �ت��اذة الدولية
نقطة امل�ب��اراة مع الأ�ستاذ االحتادي ال�ك�ب�يرة امل���ص��ري��ة وف ��اء � �ش��روق من

حت�ق�ي��ق ال �ف ��وز ع �ل��ى ح �� �س��اب العبة
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي ال��دول �ي��ة عائ�شة
��س��رح��ان املعيني  ،ويف مفاجئة من
العيار الثقيل متكنت العبة املنتخب
الوطني ال��دول�ي��ة م��رمي عي�سى من
�إ��س�ق��اط امل�صنفة ال�ث��ان�ي��ة الأ�ستاذة
الدولية اجلزائرية �صابرينا الأطر�ش
يف فخ التعادل لتتقا�سم معها نقطة
امل� �ب ��اراة  ،وع �ل��ى ال �ط��اول��ة الثالثة
حققت الأ� �س �ت��اذة ال��دول �ي��ة الكبرية
اجلزائرية �أمينة مزيود الفوز على
الأ�ستاذة الدولية التون�سية �صفاء بن
�سيد  ،وعلى الطاولة الرابعة حققت
امل�صرية �آية معتز الفوز على ح�ساب
مناف�ستها التون�سية ميالدي �أمني ،
ومتكنت الأ�ستاذة االحتادية الأردنية
ب�شرى ال�شعيبي م��ن حتقيق الفوز
على ال��دول�ي��ة ال���س��ودان�ي��ة اليزابيث
جنيب على الطاولة اخلام�سة .

حتت�ضن تون�س للمرة الأوىل اليوم مب�ضمار ق�صر ال�سعيد املحطة الـ 12
�ضمن �سل�سلة �سباقات ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية
الأ�صيلة بن�سختها الثامنة والع�شرين ،وذل��ك يف ثانية اجل��والت العربية،
بعد �أن ان�ضمت تون�س ه��ذا العام لأج�ن��دة �سباقات الك�أ�س الغالية يف عام
اخلم�سني.
وتقام �سل�سلة ال�سباقات برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة ،ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،لإعالء نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،يف ت�شجيع ورعاية اخليل العربي الأ�صيل ورفعة
�ش�أنه بكافة دول ال�ع��امل ..ك�م��ا تقام �سل�سلة �سباقات ك��أ���س رئي�س الدولة
للخيول العربية الأ�صيلة ،ب�إ�شراف اللجنة العليا املنظمة برئا�سة �سعادة
مطر �سهيل اليبهوين ،و�سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام ال�سباقات.
وي�شارك يف ال�سباق الذي يقام �ضمن /الفئة الأوىل /مل�سافة  2000مرت
على الأر��ض�ي��ة الرملية 16 ،خيال متثل نخبة م��راب��ط اخليل العربي يف
تون�س املعروفة بتقاليدها العريقة يف تربية اخليول التي جنحت يف �صناعة
ق�ص�ص �أبطال ت�ألقوا عاملياً ،وذل��ك للخيول من عمر � 4سنوات فما فوق،
و�سط م�شاركة �أف�ضل ونخبة اخليول العربية.
وي�شارك يف ال�سباق جمموعة مميزة من اخليول هي /ال���س��راب ،وعراق،
وازمري ،وا�ستمارة ،وجهاد العرب ،وج�سور العرب ،وجاهد ،وجازم ،ويعقوب،
وكندي ،وكنز البادية ،وخدام ،وق�سطلى ،وقرنفل ،وقي�صر دي فلقا�س ،وكنز
قرطاج./
وق��ال �سعادة مطر �سهيل اليبهوين رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�سل�سلة
�سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة�" :سعداء بان�ضمام
ت��ون����س لأج �ن��دة ��س�ب��اق��ات ال�ك��أ���س ال�غ��ال�ي��ة بن�سختها ال�ث��ام�ن��ة والع�شرين،
وفخورون بامتداد ر�سالة و�أهداف احلدث للمالك واملربني للخيل العربية
يف تون�س ال�ت��ي تعترب م��ن ال ��دول املهتمة برتبية واق�ت�ن��اء اخل�ي��ل العربي

وت�شجع املالك على احلفاظ على م�سريته الأ�صيلة".
و�أ��ض��اف" :اللجنة املنظمة ل�سل�سلة �سباقات الك�أ�س الغالية حري�صة على
تعزيز م�سرية النجاحات وم�ضاعفتها يف كافة امل�ضامري العاملية والعربية
املعتمدة ب�أجندتها يف كل عام ،وتخطط لإي�صال ر�سالة احلدث ومفاهيمه
لكافة مالك ومربي اخليل يف العامل ،وترجمة �أهمية ومكانة اخليل العربية
مبا يتما�شى مع دعم القيادة الر�شيدة لهذا املوروث الأ�صيل باعتباره ركنا
�أ�سا�سيا من تراث الإمارات العريق".
من جانبه �أعرب �سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام �سل�سلة �سباقات ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة عن ر�ضاه الكبري ملا حتققه الك�أ�س
الغالية من جناحات ومنجزات داعمة لتعزيز مكانة اخليل العربي يف كافة
دول العامل والوطن العربي ،م�ؤكدا �أن كل خطط التطوير والتقدم التي
ت�شهدها ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة تعود للدعم الكبري
ال��ذي يقدمه �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،الذي يويل �أهمية كبرية لتقدمي الدعم وكافة
مقومات النجاح لرعاية وتربية اقتناء اخليل العربي ال��ذي يقف مبكانة
مرموقة عامليا.
وتابع" :حمطة تون�س من املحطات اجلديدة التي ان�ضمت لأجندة �سباقاتنا،
ومتثل حمطة مهمة يف �أول ظهور لها يف امل�شهد التون�سي ال��ذي يعد من
البلدان املنتجة و�صاحبة احل�ضور القوي يف �صناعة الأبطال ،كما جت�سد
مراحل التطوير امل�ستمرة من عام لآخر والتي ت�شرف عليها اللجنة العليا
املنظمة" .و�أ�ضاف" :الن�سخة الثامنة والع�شرون ج�سدت منجزات ا�ضافية
ل�سل�سلة ال�سباقات ال�ت��ي ط��اف��ت دول ال�ع��امل بنجاح ك�ب�ير ،وعك�ست مدى
التقدم ال��ذي تقطعه الك�أ�س الغالية يف كل عام والب�صمات اجلديدة التي
ت�ضعها اللجنة املنظمة من اجل تو�سيع نطاق �أهدافها ،وترجمة ر�سالتها
الرامية لإعالء اخليل العربي الأ�صيل عاملياً ودعم وحتفيز مالك ومربي
اخليل لالهتمام وامل�شاركة يف ال�سباقات الدولية ،مبينا �أن هناك املزيد
من اخلطط املميزة التي �ست�شهدها الن�سخة املقبلة و�ستعلن عنها اللجنة
املنظمة يف وقت الحق ،مبا يعزز املكانة واحل�ضور القوي للك�أ�س الغالية يف
ال�سباقات العاملية من خالل الوجود يف نخبة املهرجانات و�أعرق امل�ضامري
بدول العامل".
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مت�سابقا
«م�ست�شفى الإمارات الدويل» ينظم �سباق الدراجات الهوائية مب�شاركة 180

•• العني  -الفجر

�شارك  180مت�سابقاً حمرتفاً من �أندية مدينة العني لركوب الدراجات
الهوائية يف �سباق الدراجات الهوائية الذي نظمته م�ست�شفى الإمارات
ال ��دويل ع�ل��ى م�سافة  23ك�ي�ل��وم�تراً يف م�ضمار ال��دراج��ات مبنطقة
البطني يف مدينة العني بهدف ن�شر الوعي حول مر�ض ال�سكري وطرق
الوقاية منه تزامناً مع احتفاالت الإم��ارات بالعيد الوطني اخلم�سني
وبالتعاون مع �شرطة �أبوظبي ونادي �أبوظبي للدراجات ،وذلك بح�ضور
ال�شيخ الدكتور �سامل حممد بن ركا�ض العامري ع�ضو املجل�س الوطني
االحت� ��ادي ��س��اب�ق�اً ورئ�ي����س جمل�س �إدارة جمعية الإم � ��ارات لل�سرطان
والدكتور �أرون مينون الرئي�س التنفيذي مل�ست�شفى الإمارات الدويل يف
العني و�إدارة امل�ست�شفى وعدد من ممثلي الأندية الريا�ضية وم�شاركة
العديد م��ن الهيئات املجتمعية وه��واة �سباق ال��درج��ات م��ن مواطنني
ومقيمني.

واعترب ال�شيخ د� .سامل بن ركا�ض يف كلمته خالل احلفل �أن هذا ال�سباق
هو تعبري للت�ضامن مع مر�ضى ال�سكري ويهدف �إىل �إي�صال ر�سالة
توعوية من خالل الأن�شطة الريا�ضية للوقاية من الأمرا�ض املرتبطة
بقلة الن�شاط البدين .م�شيداً مبكانة دولة الإم��ارات بف�ضل توجيهات
القيادة الر�شيدة يف حتقيق �أف�ضل ج��ودة عالية على �صعيد الرعاية
ال�صحية وتطبيق �أع�ل��ى املعايري العاملية يف خ��دم��ات النظام ال�صحي
وكفاية الكادر الطبي والعمل على تر�سيخ اجلانب الوقائي بتخفي�ض
معدل �أمرا�ض ال�سرطان والأمرا�ض الأخرى كال�سكري والقلب.
من جهته قال د� .أرون مينون �إن م�ست�شفى الإمارات الدويل تقوم بواجبها
بخلق الوعي يف املجتمع للوقاية �أو ت�أخر ظهور الأمرا�ض املتعلقة بنمط
احلياة و�إن مبادرة تنظيم �سباق الدراجات الهوائية يف مدينة العني هو
لت�شجيع وتثقيف النا�س حول �أهمية العي�ش بحياة �صحية �سليمة.
ويف ختام ال�سباق ق��ام ال�شيخ �سامل بن ركا�ض والدكتور �أرون مينون
بتتويج الفائزين وتوزيع امليداليات �إ�ضافة �إىل تكرمي الرعاة.

رابطة املحرتفني ت�شارك يف فعاليات «ماراثون �أدنوك �أبوظبي »2021

•• �أبوظبي –الفجر:

�أطلقت رابطة املحرتفني الإماراتية ،يوم االثنني املا�ضي ،الفعالية املجتمعية
الثانية ،للحملة الرتويجية لدوري �أدنوك للمحرتفني ،من خالل امل�شاركة يف
الن�سخة الثالثة ،من ماراثون �أدنوك �أبوظبي  ،2021وت�أتي هذه امل�شاركة ،التي
تنظمها الرابطة� ،ضمن �أجندة فعالياتها املجتمعية والت�سويقية املتوا�صلة ،على
مدار املو�سم ،للرتويج مل�سابقات املحرتفني والأندية امل�شاركة فيها.
و�شهد جناح الرابطة ،ال��ذي �أقيم يف القرية الريا�ضية امل�صاحبة للماراثون،

�أمام املقر الرئي�سي لأدنوك يف العا�صمة �أبوظبي� ،إقبا ًال وا�سعاً من الزوار ،حيث
ا�ستمتعوا بفعاليات و�أن�شطة ريا�ضية وترفيهية متنوعة.
وت�ضمنت فعاليات القرية الريا�ضية ،التي فتحت �أبوابها على مدار الفرتة من
� 22إىل  26نوفمرب ،وم ّثل "جناح رابطة املحرتفني" جزءاً منها ،العديد من
الأن�شطة التي تنا�سب جميع �أفراد العائلة ،وامل�صاحبة ملاراثون �أدنوك �أبوظبي،
احلدث العاملي واملجتمعي ،الذي �أقيم يوم اجلمعة على كورني�ش �أبوظبي.
و�ضمت القرية الريا�ضية �أجنحة للرعاة والداعمني للحدث العاملي ،واحت�ضنت
تنظيم ح�ص�ص للياقة البدنية وال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ع�ل�اوة على املناطق

الرتفيهية للأطفال ،مع تواجد فرق مو�سيقية وعرو�ض فنية.
وتهدف الرابطة ،من خالل فعالياتها املجتمعية� ،إىل تعزيز التوا�صل مع خمتلف
الفئات العمرية ،والتفاعل معهم ،وتعريفهم بامل�سابقات ،وحتفيزهم حل�ضور
امل�ب��اري��ات ،حيث يتم �إ��ش��راك ال��زوار من كافة اجلن�سيات والأع�م��ار يف فعاليات
الرابطة ،والعمل على ن�شر الوعي الريا�ضي ،والتثقيف ال�صحي ،و�أهمية ممار�سة
الريا�ضة عموما ،للحفاظ على ال�صحة ،وبناء جمتمع �أك�ثر ن�شاطاً وحيوية.
و�شهدت �أب��وظ�ب��ي �أم����س الأول اجلمعة ،تظاهرة ريا�ضية وجمتمعية كربى،
ب�إقامة الن�سخة الثالثة من ماراثون �أدنوك �أبوظبي ،مب�شاركة � 12ألف مت�سابق،

�أبوظبي لزوارق الفورموال  1يحتفظ ب�صدارة الرتتيب العام بالربتغال  ..وحلم التتويج يقرتب
•• فيجويرا -الربتغال -وام:

وا�صل فريق �أبوظبي ل�ل��زوارق ال�سريعة �صدارته لبطولة العامل لزوارق
الفورموال ،1بعد �أن متكن �شون تورنتي قائد زورق �أبوظبي  1من احللول
يف امل��رك��ز ال�ث��اين يف ال�سباق الأول للجولة ال��ذي �أق�ي��م م�ساء �أم����س االول
اجلمعة يف مدينة فيجويرا الربتغالية ،لي�صل بهذه النتيجة �إىل النقطة
رقم  30يف الرتتيب العام.
حل يف املركز الأول ال�سويدي جونا�س �آندر�سون كي يرفع ر�صيده �إىل 20
نقطة يف املركز الرابع يف الرتتيب العام ،وجاء يف املركز الثالث يف ال�سباق
زورق الفرن�سي بيرت مورين وال��ذي رفع ر�صيده �إىل  21نقطة ت�ضعه يف
املركز الثالث يف الرتتيب العام ،يف حني حل ثاين القمزي على زورق �أبوظبي
 2يف املركز ال�ساد�س لي�صبح ترتيبه يف املركز الثاين بالرتتيب العام حاليا
وبر�صيد  25نقطة .كان ال�سباق الذي ا�ستمر لأربعني دورة قد �شهد ت�أخريا
يف الإنطالقة الأوىل بع�ض ال�شيء بعد تعر�ض بع�ض البوابات الهوائية يف
امل�سار للتحرك من م�سارها ومع انطالقة ال�سباق ت�صدر جونا�س املناف�سة
منذ ال��دورة الأوىل و حافظ �شون تورنتي على مركزه يف الو�صافة لك�سب

النقاط يف حني كانت انطالقة ثاين القمزي من املركز الثامن ومتكن من
التقدم للمركز ال�ساد�س ،مع مرور دورات ال�سباق املختلفة ،و�شهدت املناف�سة
تعطل وخروج زورق ال�شارقة  11بقيادة �سامي �سيليو منذ الدورات الأوىل
لل�سباق .و ينطلق ال�سباق الثاين واخلتامي للجولة نف�سها غدا الأحد و�سط
�أج ��واء م�ث�يرة ،خا�صة و �أن��ه �سيحدد ه��وي��ة بطل مو�سم  2022والفائز
باللقب .و ينطلق ال�سباق يف مت��ام ال�ساعة الثالثة والن�صف بعد الظهر
بتوقيت الربتغال ال�سابعة والن�صف بتوقيت الإم��ارات حيث �أن الفارق بني
الدولتني يف ال�شتاء هو � 4ساعات ،وتبد�أ املناف�سة غدا مع التجارب احلرة
يف ال�صباح الباكر و التي ال حتت�سب فيها �أي �أزمنة ر�سمية �أو نقاط ومن
ثم ينطلق ال�سباق الحقا ،ثم يجري تتويج �أبطال اجلولة واملو�سم ،ويقام
ال�سباق على م�سار يبلغ طوله  1770مرتا و �أربعني دورة �أخ��رى تختتم
معها تفا�صيل ال�سباق .و انح�صرت املناف�سة على لقب املو�سم ب�شكل كبري
ج��دا ب�ين زوارق �أب��وظ�ب��ي  1و 2وب�ين زورق ال�سويدي �آن��در� �س��ون ،وزورق
مورين الفرن�سي لتكون قوية جدا ومثرية بني ال��زوارق الأربعة من �أجل
الظفر باللقب وي�سعى فريق �أبوظبي �إىل �أن يكون هذا اللقب هو الرابع له
على التوايل يف البطولة والثامن يف تاريخ م�شاركاته منذ ت�سعينيات القرن

املا�ضي .من جهته �أكد �سامل الرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي �أن ال�سباق
الأخري غدا �سي�شهد املزيد من الندية للظفر بلقب املو�سم وقال " :املناف�سة
و�صلت �إىل عنق الزجاجة يف البطولة بني املت�سابقني ،وغدا �سيكون �صعبا
للغاية ويف ظل الظروف احلالية من ال�صعب التكهن بهوية الفائز �أو طرح
�سيناريوهات حول �أ�سماء الأوائ��ل ،واملجال مفتوح كي ن�شاهد حتديا قويا
ومناف�سة للو�صول ل�سرعات عالية ب�ين امل�شاركني ع�بر امل�سار" .و حول
الأف�ضلية يف الفوز باللقب بني القمزي وتورنتي قال الرميثي " :نعمل معا
كفريق واحد ونريد �أن ن�سجل اللقب با�سم الإم��ارات يف النهاية ،وما يهمنا
بالدرجة الأوىل هو رفع علم الدولة يف �آخر لوحة للمناف�سة ،كال الزورقني
يعمالن وفق ا�سرتاتيجية ومنهج مت و�ضعه م�سبقا ،من �أجل الظفر باملراكز
الأف�ضل وتقدمي التمثيل الريا�ضي املثايل مل�شاركة وح�ضور فريق �أبوظبي".
و �أ�ضاف الرميثي " :فريق �أبوظبي ح�صد �ألقابا عديدة للإمارات يف هذا
املو�سم خا�صة يف بطولة العامل لزوارق الفورموال ،2وبطولة العامل لزوارق
الفورموال 2حت��دي � 12ساعة ،وبطولة العامل للدراجات املائية ،ونريد
�أن نكمل ه��ذا التفوق من خ�لال بطولة العامل ل��زوارق الفورموال ،1ويف
الأ�سابيع املقبلة من خالل بطولة العامل لزوارق الإك�س كات".

من خمتلف �شرائح املجتمع والأع�م��ار ال�سنية ،ومب�شاركة نخبة من العدّائني
املحرتفني على م�ستوى العامل ،وقد نظمه جمل�س �أبوظبي الريا�ضي ،برعاية
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" ،حتت �شعار "ارك�ض يف �أبوظبي".
و�ضم امل��اراث��ون �سباقات متنوعة مل�سافة 2ر 42كيلومرت ،بجانب ال�سباقات
املجتمعية امل�صاحبة مل�سافات ع�شرة وخم�سة و5ر 2كيلومرت ،بهدف ت�شجيع
فئات جمتمع �أبوظبي على ممار�سة الريا�ضة واالهتمام بها ،وجعلها �أولوية
ومنط حياة يومية ،وتثقيف املجتمع وتوعيته ب�أهمية ودور الريا�ضة ،وانعكا�سها
الإيجابي على ال�صحة واللياقة البدنية.

�أرتيتا� :آر�سنال ال يفكر يف بيع بيبي الآن
ق��ال م��درب �آر�سنال الإجنليزي ،الإ�سباين ميكيل �أرتيتا� ،إن فريقه اللندين
ال يفكر يف بيع مهاجمه نيكوال�س بيبي �صاحب �صفقة االنتقال القيا�سية
على م�ستوى النادي خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة يف يناير (كانون
الثاين) ،رغم �أنه لي�س يف �أف�ضل �أحواله.
وكان بيبي ان�ضم �إىل �آر�سنال قادماً من ليل الفرن�سي يف  ،2019مقابل مبلغ
قدرته و�سائل �إعالم بنحو  72مليون جنيه �إ�سرتليني ( 96.05مليون دوالر)،
وتقا�سم �صدارة قائمة ه��دايف النادي يف املو�سم املا�ضي بر�صيد  16هدفاً يف
جميع املناف�سات .لكن م�ستواه تراجع يف املو�سم احلايل و�أحرز هدفاً وحيداً يف
ت�سع مباريات لعبها يف جميع املناف�سات .ورداً على �س�ؤال حول �أداء بيبي باملقارنة
مع مبلغ التعاقد معه قال �أرتيتا �أم�س اجلمعة�" :سرنى خالل املوا�سم القليلة
املقبلة مدى قدرته على حتقيق ما توقعناه منه ،لكن هذه �إجابة �صعبة لي�س
فقط بالن�سبة له بل بالن�سبة لأي العب" .و�أ�ضاف �أرتيتا" :الربط بني الأداء
والقيمة املادية �أمر يف غاية اخل�صو�صية" لأنه يتعلق بعدة جوانب خمتلفة.
وتراجعت م�شاركة بيبي ب�سبب ت�ألق �إميل �سميث رو وبوكايو �سكاكا هذا املو�سم
وحتدثت تقارير �إعالمية عن قرب انتقاله يف يناير (كانون الثاين) ،لكن �أرتيتا
�أكد �أن ناديه ال يفكر يف بيع الالعب يف الوقت احلايل.
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دروغبا ي�شيد ب�صالح ويتمنى
انتقاله �إىل هذا النادي
18

�أعرب جنم منتخب �ساحل العاج ال�سابق ،ديديه دروغبا ،عن رغبته يف
عودة حممد �صالح مرة �أخرى �إىل ت�شل�سي ومغادرة ليفربول.
وقال دروغبا �إنه يتمنى ر�ؤية �صالح يف �صفوف ت�شل�سي ،وا�صفا تلك
الرغبة ب�أنها "�أنانية".
و�أبدى دروغبا �إعجابه بالدويل امل�صري قائال" :بر�أيّ �سيظل �صالح
�أف�ضل الالعبني �سواء ا�ستمر مع ليفربول �أو ترك الفريق" ،ح�سبما
نقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية.

و�أ�ضاف�" :سيقدم �صالح �أداء رائعا بغ�ض النظر عن الفريق الذي
�سيلعب ل�صاحله لأنه يفعل ما ينبغي عمله يف امللعب".
وتابع" :يجيد �صالح الت�سجيل يف املرمى و�صناعة الأه��داف ،وما
ينق�صه هو ثقة املدرب به ب�شكل �أكرب".
وم��ن املقرر �أن ينتهي عقد �صالح مع ليفربول الإجنليزي يف عام
 ،2023ورغ��م وج��ود نية ل��دى "الردز" لتجديد عقد الالعب
امل�صري� ،إال �أن هناك خالفات بني الطرفني ب�ش�أن الأجر الأ�سبوعي.

كلوب :ماين �أكرث الالعبني تعر�ض ًا لال�ستفزاز!
حث مدرب ليفربول الإجنليزي ،يورغن كلوب ،مهاجمه �ساديو ماين على
التحكم يف �أع�صابه عندما ي�ح��اول املناف�سون ا�ستفزازه وال��رد عليهم يف
امللعب.
ودخل كلوب يف م�شادة مع مدرب �آر�سنال ميكل �أرتيتا ،خالل فوز ليفربول
 0-4الأ�سبوع املا�ضي ،بعد حماوالت من بدالء �آر�سنال لدفع احلكم التخاذ
�إجراء �ضد ماين ،ب�سبب تدخل قوي يف الهواء �ضد تاكيهريو توميا�سو.
وقال امل��درب الأمل��اين �إن العبي املناف�س كثرياً ما يحاولون ا�ستفزاز ماين،
الذي �سجل ت�سعة �أهداف يف  17مباراة مع ليفربول يف كافة امل�سابقات هذا
املو�سم.
وقال كلوب لو�سائل �إعالم بريطانية" :هذا الأمر يحدث منذ فرتة طويلة،
حتى عندما ال يكون وا�ضحاً ملن خارج امللعب ،ميكنك �أن ترى �أنه يف املباريات

يذهبون له ال�ستفزازه".
وتابع" :لكن يوجد �شيئان خمتلفان ،الأول هو جعل �ساديو عدوانياً حقاً
يف امل�ب��اراة ،ور�أي�ن��ا ذل��ك �أم��ام فالمنغو يف نهائي ك�أ�س العامل للأندية عام
."2019
و�أ�ضاف�" :أراد رافينيا الذهاب له عندما ت�سبب لهم يف بع�ض امل�شاكل عندما
واجهنا بايرن ميونيخ يف دوري �أبطال �أوروبا  ،2019كان ذلك وا�ضحاً من
الثانية الأوىل".
وقال كلوب �إنه حتدث مع ماين عن كيفية التعامل مع مثل هذه املواقف.
و�أ��ض��اف�" :ساديو الآن يف عمر مل يعد ينفعل فيه ب�سهولة على الإطالق،
لكننا جميعاً قد تفلت �أع�صابنا يف بع�ض الأحيان لكن نتحكم يف ذلك ب�شكل
�أف�ضل و�أحياناً �أقل".

�سباق يف حب الوطن يحتفي بعيد الإمارات الـ50

برعاية من�صور بن زايد  ..انطالق «ك�أ�س اليوم الوطني للقدرة»
العامري  :قرية الإمارات العاملية و ّفرت �أجواء تناف�سية للم�شاركني
•• �أبوظبي -وام:

حت��ت رع��اي��ة وب��دع��م وم�ت��اب�ع��ة من
�سمو ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،د�شنت قرية
الإم ��ارات العاملية للقدرة بالوثبة،
�أم� �� ��س الأول م��و� �س��م "- 2021
 " 2022ب���س�ب��اق "ك�أ�س اليوم
الوطني للقدرة" مل�سافة  120كلم
على �أرب��ع مراحل ،وذل��ك مب�شاركة
�أب ��رز ال�ف��ر��س��ان وال�ف��ار��س��ات الذين
ميثلون خمتلف �إ�سطبالت و�أندية
الفرو�سية بالدولة.
وت�ن�ف�ي��ذا ل�ت��وج�ي�ه��ات ��س�م��و ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،تزينت
ق��ري��ة الإم� � � ��ارات ال �ع��امل �ي��ة للقدرة
ب��ال��وث �ب��ة ،ب���ش�ع��ار م �ع��ر���ض �إك�سبو
 2020دب � � ��ي ،وذل � � ��ك تر�سيخاً
ملكانة احل��دث العاملي املتم ّيز الذي
ت�ست�ضيفه الإم � � ��ارات ت��زام �ن �اً مع
احتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة.
وتقوم القرية بتنظيم "ك�أ�س اليوم
الوطني" ،ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع احت ��اد

ال �ف��رو� �س �ي��ة وال �� �س �ب��اق ،ومت ر�صد
ج ��وائ ��ز م��ال �ي��ة م �غ��ري��ة للفائزين
وامل� �ت ��وج�ي�ن ،وي �ع �ت�بر � �س �ب��اق ك�أ�س
اليوم الوطني ،من �أه��م البطوالت
يف ال ��روزن ��ام ��ة ،وي �ح �ظ��ى باهتمام
الفر�سان واملدربني الذين يتطلعون
لو�ضع ب�صماتهم يف �سجل البطولة،
وذل��ك بعد �أن ت�� ّأج��ل تنظيم ن�سخة
العام املا�ضي ب�سبب ت�أخري انطالق
املو�سم.
وث � � ّم� ��ن م �� �س �ل��م ال � �ع ��ام ��ري مدير
ع� ��ام ال �ق��ري��ة ،رع ��اي ��ة ودع � ��م �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
للقرية وال���س�ب��اق��ات ال�ت��ي تنظمها
وت �� �س �ت �� �ض �ي �ف �ه��ا ،م ��رح� �ب� �اً بجميع
امل �� �ش��ارك�ين يف � �س �ب��اق ك� ��أ� ��س اليوم
الوطني والذي يتزامن مع احتفاالت
اليوبيل الذهبي للإمارات.
و�أك � ��د ال �ع��ام��ري ج��اه��زي��ة القرية
ال�ست�ضافة ال�سباق وعملها ب�أق�صى
جهد من �أجل توفري �أجواء تناف�سية
مميزة للم�شاركني ليقدموا �أف�ضل
ما لديهم من م�ستويات فنية.
ومت��ت م�ساء �أم����س االول �إج ��راءات

وزن ال�ف��ر��س��ان وع�م�ل�ي��ات الفح�ص
ال � �ب � �ي � �ط ��ري ل� �ل� �خ� �ي ��ول الع� �ت� �م ��اد
م���ش��ارك�ت�ه��ا ،و�أج ��ري ��ت ع�ق��ب ذلك،
ت��دري �ب��ات خفيفة ل�ل�خ�ي��ول ،وذلك
للتن�شيط وال �ت ��أق �ل��م ع�ل��ى �أر�ضية
امل�سار ،والت�أكد من متام اجلاهزية.
وو� �ض �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ع ��ددا
م��ن ال���ض��واب��ط ال�ت��ي ي�ت��وج��ب على
ال�ف��ر��س��ان وامل��درب�ي�ن االل �ت��زام بها،
ومنها عدم االزدح��ام داخ��ل البوابة
ال �ب �ي �ط��ري��ة ،وال �� �س �م��اح بالدخول
ل�شخ�صني فقط ،وف��ر���ض العقوبة

مب�شاركة نخبة الفر�سان والفار�سات
ال��ذي��ن ي�سعون �إىل التتويج بلقب
يحمل ا��س��م منا�سبة ع��زي��زة علينا
جميعا.
ي��ذك��ر �أن ا�سطبالت الوثبة حتمل
الرقم القيا�سي يف معدالت الفوز يف
ال�سباق بر�صيد  5/جن��وم ،/والتي
ج� ��اءت ع�ب�ر ال �ف��ار���س ع �ل��ي خلفان
اجلهوري على �صهوة "كيوبيد" يف
عام  ،2007وجاء الفوز ثاين عرب
الفار�س علي يو�سف احلمادي على
�صهوة "من�صورة" يف .2013
وج ��اء ال �ف��وز ال�ث��ال��ث وال��راب��ع عرب
خليفة علي خلفان اجل�ه��وري على
�صهوة " 8مينيت" يف عام ،2015
وع �ل��ى ��ص�ه��وة "ترا جيت" يف عام
 ،2016فيما حقق الفوز اخلام�س
عرب الفار�سة ديانا ياميال �شوبيتا
على �صهوة "تهاما �سوفجني" يف
عام .2017
وي�سعى فر�سان �إ�سطبالت "اف"3
على كل من يحاول ت�أخري اخليل ،البيطرية.
الدعم اللوج�ستي والفني من �أجل ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ف ��وز ال� ��راب� ��ع "�سوبر
وع � ��دم ال �� �س �م��اح ل �ل �ط��اق��م امل ��راف ��ق و�أك� � ��د حم �م��د احل �� �ض��رم��ي مدير �إخ � ��راج ال���س�ب��اق يف �أف �� �ض��ل �صورة ،هاتريك" ب �ل �ق ��ب ك � ��أ� � ��س ال� �ي ��وم
ب ��ال� �ت ��واج ��د يف م� ��دخ� ��ل ال� �ب ��واب ��ة الفعاليات �أنه مت توفري كل عنا�صر م�شرياً �إىل �أن ال�سباق يحظى دائماً ال��وط �ن��ي ،ح �ي��ث ي�ح�م��ل فر�سانها

لقب الن�سختني املا�ضيتني ،فقد توج
الفار�س �سعيد �أحمد جابر احلربي
على �صهوة الفر�س "الي�شا" بلقب
ن�سخة عام  ،2019وجنح الفار�س
احلربي يف حتقيق اللقب بعد قطع
امل�سافة الإج�م��ال�ي��ة لل�سباق بزمن
�إج�م��ايل ق��دره � 4:11:18ساعة،
ومب�ع��دل �سرعة بلغ  28.65كلم
يف ال�ساعة.
�أما ن�سخة العام  2018فقد نالها
ال�ف��ار���س ع�ب��داهلل غ��امن امل��ري على
��ص�ه��وة اجل� ��واد "�سلجر" ،و�سجل
زم ��ن �إج �م ��ايل ق� ��دره 4:14:59
�ساعة ،ومبعدل �سرعة بلغ 28.23
كلم يف ال�ساعة ،فيما �سجل الفوز
الأول ع� �ب ��داهلل غ� ��امن امل � ��ري على
�صهوة "قوران العلم" يف .2014
و�سجلت ا�سطبالت �سيح ال�سلم 3
انت�صارات عرب الفر�سان علي حممد
امل �ه�يري ع�ل��ى ��ص�ه��وة "�سودان" يف
 ،2008وفاطمة جا�سم املري على
��ص�ه��وة "توبل ميكر" يف ،2011
وعلي ريا�ض الكعبي عرب "تاكا" يف
عام .2012

ً
ا�ستعدادا لبطولة ك�أ�س العرب ديوكوفيت�ش و�صربيا يبد�أان بقوة يف ك�أ�س ديفي�س
الأبي�ض ي�ؤدي تدريبه الأول بالدوحة

•• دبي-الفجر:

و��ص�ل��ت �أم ����س الأول �إىل العا�صمة
ال �ق �ط��ري��ة ال ��دوح ��ة ب�ع�ث��ة منتخبنا
ال��وط�ن��ي الأول ل�ك��رة ال�ق��دم  ،وذلك
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س العرب
 FIFA 2021التي تقام يف الفرتة
م��ن  30ن��وف�م�بر �إىل  18دي�سمرب
مب �� �ش��ارك��ة  16م�ن�ت�خ�ب�اً ع��رب �ي �اً مت
توزيعها على  4جم�م��وع��ات ،ويلعب
الأب �ي ����ض ��ض�م��ن امل�ج�م��وع��ة الثانية
�إىل ج��ان��ب منتخبات تون�س� ،سوريا
وم��وري �ت��ان �ي��ا  .و�أدى امل�ن�ت�خ��ب فور
و��ص��ول��ه �إىل ال��دوح��ة م��ران��ه الأول
مب���ش��ارك��ة ج�م�ي��ع ال�لاع �ب�ين ،وحتت
�إ�شراف اجلهاز الفني بقيادة الهولندي
فان مارفيك وطاقمه امل�ساعد ،بعد �أن
كان املنتخب قد �أق��ام جتمعاً ق�صرياً
ملدة يومني بدبي ،و�سيوا�صل الأبي�ض
حت���ض�يرات��ه اجل ��ادة خ�ل�ال اليومني
املقبلني ا��س�ت�ع��داداً مل�ب��اري��ات مرحلة
املجموعات.
وي �ب��د�أ الأب�ي����ض م���ش��واره يف مرحلة
املجموعات مبواجهة نظريه ال�سوري
يوم  30نوفمرب يف �ستاد ر�أ�س بوعبود،
ويلتقي يف امل �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة منتخب
موريتانيا يوم  3دي�سمرب املقبل على
ذات امللعب ،ويلعب م�ب��ارات��ه الثالثة
�أم��ام منتخب تون�س ي��وم  6دي�سمرب
ب�إ�ستاد 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� ��أه ��ل عن
املجموعة الثانية  ،حيث يحدد نظام
ال�ب�ط��ول��ة ت ��أه��ل ��ص��اح�ب��ي املركزين
الأول والثاين من كل جمموعة �إىل
مرحلة ربع النهائي التي تلعب بنظام
خ��روج امل�ه��زوم ،يومي  10و 11من
دمي�سرب املقبل ،وتقام مباراتا ن�صف
النهائي ي��وم  15م��ن نف�س ال�شهر،
فيما ي�سدل ال�ستار على البطولة يوم
 18دي�سمرب املقبل ب�إقامة مباراتي

حت��دي��د امل��رك��زي��ن ال �ث��ال��ث والرابع
ث��م م �ب ��اراة ال �ت �ت��وي��ج .وك ��ان اجلهاز
الفني للأبي�ض قد اختار  23العباً
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة هم:
علي خ�صيف ،خ��ال��د عي�سى ،حممد
ال�شام�سي ،ب�ن��در الأح �ب��اب��ي ،حممد
ب��رغ����ش ،ع�ب��دال�ع��زي��ز ه�ي�ك��ل� ،شاهني
عبدالرحمن ،حممد العطا�س ،وليد
عبا�س ،مهند �سامل ،حممود خمي�س،
م��اج��د را� �ش��د ،ع�ل��ي ��س��امل�ين ،عبداهلل
رم �� �ض��ان ،ع �ب��داهلل ح �م��د� ،إ�سماعيل
م �ط ��ر ،ط �ح �ن��ون ال ��زع ��اب ��ي ،حممد
جمعة ،خليل احلمادي ،كايو كانيدو،
علي �صالح ،علي مبخوت و�سبي�ستيان العبو املنتخب حما�ضرة ع��ن تقنية
تيغايل .
الفيديو واحل��االت اخلا�صة بها� ،إىل
جانب �آخ��ر التعديالت التي �أجريت
اللجنة املنظمة للبطولة ترحب على قانون كرة القدم.
ب�أع�ضاء منتخبنا الوطني
وم� ��ن ج �ه��ة �أخ � � ��رى� �� ،ش ��ارك العبو
عقدت بعثة املنتخب اليوم اجتماعاً مع الأبي�ض يف جل�سة الت�صوير الر�سمية،
م�س�ؤويل االحتاد الدويل لكرة القدم التي تقوم بتنفيذها اللجنة املنظمة،
واللجنة املنظمة للبطولة ،ا�ستهلته وذلك بغر�ض توفري �صور الالعبني
اللجنة املنظمة بالرتحيب مبنتخبنا ب �� �ش �ك��ل م� ��وح� ��د ال�� �س� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا يف
مثمن ًة م�شاركته يف البطولة ،متمني ًة ال �� �ش��ا� �ش��ات وامل �ن �� �ص��ات الإع�ل�ام �ي ��ة
التوفيق لكل املنتخبات امل�شاركة يف اخل ��ا�� �ص ��ة ب��ال �ب �ط��ول��ة �أث � �ن� ��اء �سري
هذا العر�س العربي الكبري.
املباريات.
ومت خ�لال االج�ت�م��اع مناق�شة كافة
اجلوانب الفنية والتنظيمية اخلا�صة ع��ل��ي ���س��امل�ين :ح��ري�����ص��ون على
ب��ال�ب�ط��ول��ة ،وت �ط��رق االج �ت �م��اع �إىل تقدمي كل ما منلك
ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ف �� �ص �ي �ل �ي��ة للبطولة ،وعد علي �ساملني العب و�سط منتخبنا
�إ�ضافة �إىل التعليمات ال���ص��ادرة من الوطني الأول ،بتقدمي كل ما ميلك
االحت � ��اد ال � ��دويل ل �ك��رة ال� �ق ��دم ،وما خل��دم��ة امل �ن �ت �خ��ب يف ب �ط��ول��ة ك�أ�س
ي �ت �ع �ل��ق ب�ب�روت ��وك ��ول ك��وف �ي��د  ،19العرب ،م�ؤكداً �أنه وزمالءه حري�صون
كما ردت اللجنة املنظمة على كافة على بذل �أق�صى جهد من �أجل �سمعة
اال� �س �ت �ف �� �س��ارات ال �ت��ي مت ط��رح�ه��ا يف ال� �ك ��رة الإم ��ارات� �ي ��ة يف ه� ��ذا املحفل
االجتماع.
العربي الكبري� ،آم�ل ً�ا �أن يوفقوا يف
حت�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج مت �ك��ن امل �ن �ت �خ��ب من
حم��ا���ض��رة حتكيمية وجل�سة موا�صلة م�شواره يف البطولة.
ت�صوير ر�سمية لنجوم الأبي�ض
وقال�" :سنقاتل بقوة يف كل املباريات
حر�صت اللجنة املنظمة للبطولة على من �أجل �إ�سعاد اجلماهري الإماراتية
تنظيم ور� ��ش حتكيمية للمنتخبات ال�ت��ي ظلت ت�ساندنا يف ك��ل الأح ��وال
امل���ش��ارك��ة يف ال�ب�ط��ول��ة ،ح�ي��ث ح�ضر وب �� �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج التي

يحققها املنتخب" .ولفت علي �ساملني
�إىل �أن م���ش��ارك��ة امل�ن�ت�خ��ب يف ك�أ�س
ال �ع��رب ،ف��ر��ص��ة ج�ي��دة للمناف�سة يف
بطولة دولية ذات قيمة فنية عالية،
خا�صة و�أنها تقام حتت مظلة االحتاد
الدويل لكرة القدم ،وت�شهد م�شاركة
منتخبات قوية ومتمر�سة ،وحتظى
باهتمام جماهريي غري م�سبوق على
امتداد الوطن العربي الكبري.
وح��ول حت�ضريات الأبي�ض للبطولة
�أو� �ض��ح ع�ل��ي ��س��امل�ين� ،أن امل�ن�ت�خ��ب يف
�أف �� �ض��ل ح � ��االت اجل ��اه ��زي ��ة ،يف ظل
م���ش��ارك��ات��ه امل���س�ت�م��رة يف الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل نهائيات ك�أ�س
ال �ع��امل ،م�ب�ي�ن�اً �أن ك��ل ال�لاع �ب�ين يف
و�ضع بدين جيد من خالل امل�شاركة
م��ع ف��رق�ه��م يف ال� ��دوري ،م�ضيفاً �أن
اجلميع على �أهبة اال�ستعداد خلو�ض
مباريات البطولة.
بندر الأحبابي :البطولة ت�ضم
نخبة املنتخبات العربية
اعترب بندر الأحبابي العب منتخبنا
ال��وط �ن��ي الأول ،م���ش��ارك��ة الأبي�ض
يف البطولة ال�ع��رب�ي��ة ،فر�صة جيدة
ل�ل�اح �ت �ك��اك واك �ت �� �س ��اب م ��زي ��د من
اخل� �ب��رات ال ��دول� �ي ��ة ،يف ظ ��ل وج ��ود
نخبة املنتخبات العربية التي ت�شارك

يف البطولة ،م�شرياً �إىل �أن الفائدة
ال�ف�ن�ي��ة ال �ت��ي ��س�ت�ع��ود ع�ل��ى منتخبنا
ال ��وط� �ن ��ي � �س �ت �ك��ون ك � �ب �ي�رة .وق ��ال
ب�ن��در �إن جميع املنتخبات امل�شاركة
متلك الدافع ولديها طموح وت�سعى
ل�ل�م�ن��اف���س��ة ب �ق��وة يف ه ��ذه البطولة
امل�ه�م��ة  ،م ��ؤك��داً �أن منتخبنا يدخل
ال�ب�ط��ول��ة وه��و يطمح ل�ل�ت�ق��دم فيها
والو�صول �إىل �أبعد مرحلة ،متمنياً
�أن ي �ح��ال��ف ال �ت��وف �ي��ق ال�لاع �ب�ين يف
تقدمي م�ستوى يلبي التطلعات.
وحت��دث بندر الأحبابي عن الأجواء
يف �أروق � ��ة امل�ن�ت�خ��ب ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
جنوم املنتخب كلهم حما�س و�إ�صرار
خل��و���ض م �ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة ،و�أنهم
ي �� �ش �ع��رون ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل �ل �ق��اة على
ع��ات �ق �ه��م ،وي �ع �م �ل��ون ب� ��روح الفريق
ال��واح��د �سعياً لتحقيق نتائج ت�سعد
القاعدة الريا�ضية .ومتنى بندر �أن
ت�ك��ون امل���ش��ارك��ة يف ال�ب�ط��ول��ة فر�صة
لتحقيق النجاح ،م�ضيفاً �أن الالعبني
ي� ��درك� ��ون �أه� �م� �ي ��ة ه � ��ذه البطولة،
وم �� �س �ت �ع��دون ل �ب��ذل ك��ل م��ا ميلكون
لتحقيق نتائج مر�ضية .وطم�أن بندر
اجل�م�ي��ع ع�ل��ى ا� �س �ت �ع��دادات الأبي�ض
للبطولة قائ ً
ال" :حت�ضريات املنتخب
م�ستمرة منذ ف�ترة ،واجل�ه��از الفني
ي��وا��ص��ل تنفيذ ب��رن��اجم��ه م��ن خالل
املع�سكرات والتجمعات خالل فرتات
التوقف ،وك��ان �آخرها التجمع الذي
�سبق و�صول املنتخب �إىل الدوحة".
و�أ�� �ض ��اف" :العنا�صر امل ��وج ��ودة مع
امل�ن�ت�خ��ب ك�ل�ه��ا ت �� �ش��ارك يف مباريات
ال� � ��دوري م ��ع الأن ��دي ��ة وه � ��ذا يرفع
معدل جاهزية الالعبني ،ويجعلهم
يف و� �ض��ع ب ��دين مم �ي��ز ،ك �م��ا يتوافر
عن�صر االن�سجام بني الالعبني من
خ�ل�ال وج��وده��م يف ق��ائ�م��ة املنتخب
لفرتة طويلة� ،أمتنى �أن ينعك�س كل
هذا ب�صورة �إيجابية على �أداء املنتخب
يف بطولة ك�أ�س العرب".

بد�أت �صربيا بقيادة امل�صنف �أول عاملياً نوفاك ديوكوفيت�ش
م���ش��واره��ا يف نهائيات ك��أ���س ديفي�س للمنتخبات يف كرة
امل�ضرب بقوة ،وذل��ك من خ�لال الفوز مبباراتي الفردي
على النم�سا �ضمن مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة التي
ت�ست�ضيفها الأخرية يف �إن�سربوك.
وب�ع��د ب��داي��ة �صعبة لأب �ط��ال  2010حيث ع��ان��ى دو�شان
اليوفيت�ش للفوز على جريالد ميلت�سر امل�صنف  287عاملياً
بثالث جمموعات  )5-7( 6-7و 6-3و 5-7يف �ساعتني
يعط ديني�س
و 42دقيقة� ،ضرب ديوكوفيت�ش بقوة ومل ِ
نوفاك فر�صة اللتقاط �أنفا�سه بالفوز عليه  3-6و2-6
يف  58دقيقة ،مانحاً بالده التقدم �2-صفر وبالتايل ح�سم
املواجهة مع �أ�صحاب ال�ضيافة.
ورغم �أن مباراة الزوجي بني فيليب كرايينوفيت�ش ونيكوال
ت�شاتيت�ش من الناحية ال�صربية و�أوليفر مارات�ش وفيليب
�أو�سفالد من اجلهة املقابلة ،كانت هام�شية �إال �أن ال�صرب
حافظوا على �سجلهم نظيفاً وح�سموها بثالث جمموعات
 )4-7( 6-7و 6-4و .3-6وت�ضم املجموعة املنتخب
الأمل ��اين امل �ح��روم م��ن خ��دم��ات جن�م��ه �أل�ك���س�ن��در زفرييف
الثالث عاملياً وامل�ت��وج م��ؤخ��راً بلقب بطولة "�أيه ت��ي بي"
اخلتامية .ووزع��ت املنتخبات الـ 18اىل �ست جمموعات
من ثالثة منتخبات كل منها .و�سيكون املنتخب الرو�سي
من �أبرز املر�شحني للفوز باللقب للمرة الثالثة بعد 2002
و ،2006مع وج��ود دانييل مدفيديف و�صيف البطولة
اخلتامية وحامل لقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة،
و�أن ��دري روبليف (اخل��ام����س)� ،أ��ص�لان كارات�سيف ()18
وك � ��ارن خ��ات �� �ش��ان��وف ( .)29وتلعب
رو�سيا التي ت�شارك حتت
ا�سم االحت��اد الرو�سي

لكرة امل�ضرب من دون �أن حتمل علم البالد ب�سبب احلظر
امل�ف��رو���ض عليها على خلفية ف�ضيحة التن�شط املمنهج،
�ضمن املجموعة الأوىل اىل جانب �إ�سبانيا ،الغائب عنها
جنمها املطلق راف��اي��ل ن ��ادال ،والإك � ��وادور .وبعدما بد�أت
�إ�سبانيا مناف�سات املجموعة الأوىل وحملة ال��دف��اع عن
اللقب الذي �أحرزته عام �( 2019ألغيت ن�سخة 2020
ب�سبب كورونا) بالفوز اجلمعة على الإك��وادور �2-صفر يف
مدريد بف�ضل فيلي�سيانو لوبي�س وبابلو كارينيو بو�ستا
الفائزين يف مباراتي ال�ف��ردي على روب��رت��و ك�يروز 3-6
و 3-6و�إمي�ي�ل�ي��و غومي�س  7-5و 3-6و)5-7( 6-7
توالياً ،تبد�أ رو�سيا م�شوارها ال�سبت مبواجهة الإكوادور.
وافتتحت البطولة بن�سختها املعدلة الثانية اخلمي�س بفوز
ال�سويد على ك�ن��دا يف م��دري��د �3-صفر �ضمن مناف�سات
املجموعة الثانية التي ت�ضم كازاخ�ستان �أي�ضاً ،وفرن�سا
على ت�شيكيا  1-2يف �إن�سربوك �ضمن املجموعة الثالثة
التي ت�ضم بريطانيا ،وكرواتيا على �أ�سرتاليا �3-صفر يف
تورينو �ضمن املجموعة الرابعة التي ت�ضم املجر .ورغم
غ�ي��اب م��ات�ي��و برييتيني ال���س��اب��ع ع��امل�ي�اً ب�سبب الإ�صابة،
ح�سمت �إيطاليا اجلمعة مواجهتها مع الواليات املتحدة
يف تورينو �ضمن مناف�سات املجموعة اخلام�سة ،وذلك بعد
فوزها مبباراتي ال�ف��ردي .وتغلب لورنت�سو �سونيغو على
راي�ل��ي �أوبليكا  3-6و ،)4-7( 6-7ويانيك �سيرن على
جون �إي�سرن  2-6و�6-صفر ،قبل �أن يحقق الأمريكيون
فوزاً �شرفياً بح�سمهم مباراة الزوجي بعد فوز راجيف رام
وجاك �سوك على فابيو فونييني ولورنت�سو موزيتي 5-7
( )6-7و .2-6وت�ضم املجموعة املنتخب الكولومبي الذي
يبد�أ م�شواره ال�سبت �ضد �إيطاليا .و ُتقام النهائيات من 25
ت�شرين الثاين-نوفمرب ح ّتى  5كانون الأول-دي�سمرب ،على
�أن تتوزع املباريات بني ثالث مدن هي العا�صمة اال�سبانية
مدريد و�إن�سربوك (خلف �أب��واب مو�صدة بعد فر�ض هذا
اال�سبوع �إغالق �شامل ب�سبب اجلائحة) ،وتورينو.
ويت�أهل �إىل ربع النهائي �أ�صحاب املركز الأول يف املجموعات
ال�ست اىل جانب �أف�ضل منتخبني يف املركز الثاين.
وت ��وزغ م�ب��اري��ات رب��ع النهائي على م��دري��د وتورينو
و�إن �� �س�ب�روك ،فيما ت�ق��ام م�ب��اري��ات ن�صف النهائي
وال � �ن � �ه ��ائ ��ي يف العا�صمة
الإ�سبانية.
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ال�شيخ �سامل بن عبد الرحمن القا�سمي
يكرم الدكتور يو�سف �شراب

كرم �سمو ال�شيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي مدير الديوان الأمريي يف ال�شارقة الأ�سبوع املا�ضي,
�سعادة الدكتور يو�سف حممد �شراب بفوزه بجائزة التطوع للعمل اخلريي والإن�ساين يف الإمارات .وهي
اجلائزة التي ترعاها جمعية االجتماعيني يف الدولة ,ويقدمها امل�ؤ�س�س للجائزة,رجل الأعمال املعروف
املهند�س الأ�ستاذ فتحي عفانة.
وذلك بح�ضور املهند�س فتحي عفانة� ,سفري منظمة الأ�سرة العربية ,والع�ضو الفخري بجمعية
االجتماعيني يف الإم� ��ارات ,وال��دك�ت��ور ج�م��ال ال�ب��ح رئي�س منظمة الأ� �س��رة العربية ,وح�شد م��ن كبار
ال�شخ�صيات بالإمارات.
تهنئة خا�صة من الزميل الدكتور حممود علياء مدير مكتب جريدة الفجر بدبي والإمارات ال�شمالية
و�ألف مبارك.

افتتح ال�شيخ م�سلم بن �سامل بن حم
العامري ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
الوطني لإمارة �أبوظبي رئي�س جمل�س
�إدارة جم �م��وع��ة ب ��ن ح ��م ح�ضانة
املتحدة اخلا�صة للأطفال يف منطقة
العامرة مبدينة العني  ،وذلك �ضمن
م�شاريع جمموعة بن حم املجتمعية
التي تعنى بتوفري خدمات تعليمية
يف امل�ن�ط�ق��ة ول�ل�م���س��اه�م��ة يف توفري
بيئة �صحية و�آم�ن��ة للأطفال وذلك
دع �م �اً ل���ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع والو�صول
�إل�ي�ه��م يف م�ن��اط��ق وج��وده��م ،واحلد
من امل�شقة التي كان يعانيها البع�ض
للو�صول �إىل ريا�ض الأطفال ح�ضر
حفل االفتتاح ال�شيخ �أحمد بن م�سلم
بن حم املدير التنفيذي ملجموعة بن
حم  ،ال�شيخ �سامل بن م�سلم بن حم
مدير عام مدار�س جمموعة بن حم ،
الأ�ستاذ نبيل الف ّرا امل�شرف العام على
مدار�س جمموعة بن حم  ،والأ�ستاذة
ر�شا ح�سن ال�سامل مديرة احل�ضانة
وعدد من �أولياء الأمور.
وق ��ام ب��ن ح��م ب�ج��ول��ة تفقدية داخل
رو�ضة الأطفال واطلع على الأق�سام
امل ��وج ��ودة وت �ع ��رف ع �ل��ى �آل �ي ��ة عمل
امل �ن �� �ش ��أة وامل �ن ��اه ��ج وط � ��رق التعليم
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فندق �شرياتون مول الإمارات ،دبي يحتفي باليوبيل
الذهبي لدولة الإمارات بطيف وا�سع من العرو�ض املميزة

�ضمن م�شاريع جمموعة بن حم املجتمعية

م�سلم بن حم يفتتح ح�ضانة املتحدة اخلا�صة

والرعاية التي تقدمها .
وقال ال�شيخ م�سلم بن حم العامري:
ي�أتي افتتاح ح�ضانة املتحدة اخلا�صة
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ع��ام��رة ب��ال�ع�ين �ضمن
خطط ور�ؤى وب��رام��ج جمموعة بن
حم املجتمعية الرامية دائماً خلدمة
�سكان املناطق ،والعمل ب�شكل حثيث
ع �ل ��ى ت �ع ��زي ��ز اخل� ��دم� ��ات امل� ��وج� ��ودة

الأكادميية الأوروبية للدرا�سات متنح علي
الأن�صاري و�سامل الكعبي الدكتوراة الفخرية

منحت الأكادميية الأوروبية للدرا�سات والتدريب الدكتوراة الفخرية �إىل امل�ست�شار
الدكتور علي �أحمد حممد �سيف الأن�صاري وامل�ست�شار الدكتور �سامل حمد �سرور
الكعبي من مواطني دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ،وذل��ك تقديراً مل�سريتهما
الأك��ادمي�ي��ة واملهنية وجلهودهما التطوعية يف ع��دد م��ن اجلمعيات الإن�سانية
واخلريية وال�سعي لن�شر ثقافة املحبة والت�سامح والأخ��وة وال�سالم على ال�صعيد
املحلي والدويل .ومت ذلك خالل االحتفال الذي �أقيم يف الأكادميية الأوروبية يف
بلجيكا حيث عر�ض فيلم توثيقي ت�ضمن جوانب من �سرية الأن�صاري والكعبي،
ودورهما يف جمال العطاء الإن�ساين واملبادرات املجتمعية.

�إك�سبو  2020ييتح  50و�سيلة
لالحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

يتيح �إك�سبو  2020دبي  50و�سيلة لالحتفال مبرور  50عاما على قيام
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،وذل��ك على م��دار ف�ترة االح�ت�ف��ال بالعام
اخلم�سني ،حيث يزخر احلدث الدويل بالفعاليات وعنا�صر اجلذب والعرو�ض
الإماراتية التقليدية ،والأطعمة وامل�شروبات .وبدءا من اخلط العربي ،مرورا
بالغو�ص بحثا ع��ن ال�ل��ؤل��ؤ ومن��ط احل�ي��اة ال�ب��دوي ،وو��ص��وال �إىل ق�صة دبي
والأزياء التقليدية كالعباءات ومقاهي حليب الإبل ،والأطعمة املختلفة.

�إيطاليا مُتتع جمهور �إك�سبو  2020دبي
بفنون الأوبرا واملو�سيقى املتميزة

�أم�ت�ع��ت �إي�ط��ال�ي��ا يف ي��وم�ه��ا ال��وط�ن��ي ج�م�ه��ور �إك���س�ب��و  2020دب��ي بحفل
مو�سيقي راق ،عُزفت خالله مقطوعات متميزة من فنون املو�سيقى والأوبرا
الإيطالية� .أُقيم احلفل يوم الأربعاء املا�ضي على م�سرح دبي ميلينيوم،
بقيادة املاي�سرتو الإي �ط��ايل دون��ات��و رينزيتي ،وم�شاركة ع��دد م��ن مغ ّني
الأوب��را والعازفني الإيطاليني املميزين يف �أج��واء �إيطالية �ساحرة ،وذلك
بالتزامن مع احتفال �إيطاليا بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي.

وحت�ق�ي��ق ب�ي�ئ��ة تعليمية ف�ع��ال��ة عرب
تطوير امل��راف��ق التعليمية وحت�سني
البنية الإن�شائية ب�شكل م�ستدام .
و من جانبه قال ال�شيخ �سامل بن م�سلم
بن حم  :تعمل ح�ضانة املتحدة على
توفري بيئة �آمنة و�صحية للأطفال
وت� �ه ��دف �إىل ت�ن���ش�ئ��ة ط �ف��ل م�سلح
بالعلم واملعرفة بالإ�ضافة �إىل �إك�ساب

الأط �ف��ال م�ه��ارات تعليمية و�أن�شطة
ه ��ادف ��ة ،وت�ع�ل�ي��م ال �ط �ف��ل �سلوكيات
االعتماد على النف�س واتباع الأنظمة
وال �ق��وان�ي�ن ،وت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ��ة العربية
والإجن �ل �ي��زي��ة وال�ث�ق��اف��ة الإ�سالمية
وال �ت��راث الإم� ��ارات� ��ي وذل� ��ك ب� � ��إدارة
�أف�ضل ال�ك��وادر التعليمية واملربيات
ذوات اخلربة يف تربية الطفل  .و�أ�شار

امل�شرف العام على مدار�س جمموعة
ب��ن ح��م الأ� �س �ت��اذ ن�ب�ي��ل ال� �ف� � ّرا � :أن
ح�ضانة امل�ت�ح��دة تعتمد ع�ل��ى منهج
ب��ري �ط��اين ع��امل��ي  EYFSيغطي
جميع م��راح��ل التطور ل��دى الطفل
ب �ط��ري �ق��ة ��س�ه�ل��ة ومم �ت �ع��ة .وت�شمل
رو�ضة املتحدة اخلا�صة على �ساحات
�أل �ع��اب خ��ارج�ي��ة وداخ�ل�ي��ة و�أر�ضيات
�آمنة للعب الأطفال .
ويف ختام الزيارة �أثنى ال�شيخ م�سلم
ب��ن ح��م ع�ل��ى ج�ه��ود ال�ع��ام�ل�ين داخل
رو� �ض��ة الأط �ف ��ال م�ت�م�ن�ي�اً ل�ه��م دوام
التوفيق والنجاح .

اح �ت �ف��ا ًء ب ��اق�ت�راب االحتفاالت
الوطنية باليوبيل الذهبي لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،يدعو
فندق ��ش�يرات��ون م��ول الإم ��ارات،
دب��ي �ضيوفه ل�لاح�ت�ف��ال مبرور
 50ع� ��ا ًم� ��ا ع� �ل ��ى رح� �ل ��ة احت� ��اد
الإم��ارات ال�سبع بحجز �إقامة يف
من�ش�أته الفاخرة مقد ًما لهم كل
ما يلزم لإجازة ال تن�سى.
حيث ميكن للعائالت والأ�صدقاء
االج�ت�م��اع م� ًع��ا ل�لاح�ت�ف��ال بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة ال��وط �ن �ي��ة الإماراتية
ال�ع��زي��زة واخ�ت�ب��ار �ضيافة فندق
�شرياتون مول الإم��ارات املتميزة
وال � �ت ��ي ت �ت �ي��ح ل �ه��م اال�ستمتاع
ب �ط �ي��ف وا� � �س� ��ع م� ��ن الأن�شطة
ال�ث�ق��اف�ي��ة الإم ��ارات �ي ��ة الأ�صيلة
والتي تت�ضمن الزاوية الرتاثية
ال �ت��ي ت �ق��دم احل �ل��وي��ات العربية
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة �إىل ج��ان��ب �إمكانية

احل� ��� �ص ��ول ع �ل��ى ن �ق ����ش احلناء
الإم ��ارات ��ي ال��رائ��ع ط ��وال فرتة
الإقامة.
ك �م��ا مي �ك��ن ل � �ل� ��زوار الراغبني
ب�إم�ضاء ه��ذه الإج ��ازة ال�سعيدة
ب ��ال �ق �ي ��ام ب ��الأن �� �ش �ط ��ة امل� �ث�ي�رة،
احل� � ��� � �ص � ��ول ع� � �ل � ��ى ب� �ط ��اق� �ت�ي�ن

جم��ان �ي �ت�ي�ن ل� ��دخ� ��ول ماجيك
ب�لان �ي��ت م ��ع ك ��ل ح �ج��ز �إق ��ام ��ة،
بالإ�ضافة �إىل خ�صم ح�صري على
بطاقات �سكي دبي لكافة النزالء
من جميع الأع�م��ار ليت�سنى لهم
اال�ستمتاع ب�أبرز ما يقدمه مول
الإمارات الأيقوين.

�سورينام حتيي ذكرى مو�سيقارها
�سنيدرز يف �إك�سبو  2020دبي

الطالب الإماراتيون يف جامعة والية مي�شيغن الأمريكية يحتفلون باليوم الوطني اخلم�سني
نظم عدد من املبتعثني الإماراتيني يف جامعة والية مي�شيغن الأمريكية حفال يف حرم اجلامعة مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة وذلك و�سط ح�ضور عدد من
�أبناء الدولة املبتعثني والطالب العرب والأجانب .وقام الطالب برفع عدد من اللوحات التي حتتوي �صور ملعامل تطور دولة الإمارات على مدار خم�سني عاما �إ�ضافة لرفع علم الدولة تعبريا عن
اعتزازهم براية بالدهم التي رفعها الآباء امل�ؤ�س�سني يف الثاين من دي�سمرب �سنة  1971بقيادة املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
وقال الطالب حممد بن عبدالرحمن الهوين �إننا نحتفل باليوم الوطني �أينما كنا لأن انتمائنا ووالءنا
للوطن حمفور يف قلوبنا ،و�أ�ضاف ب�أن هذا العام يتزامن االحتفال مع ا�ست�ضافة دولتنا لفعاليات معر�ض
�إك�سبو دبي  2020لي�ؤكد للعامل مدى التطور والتقدم الذي حققته بالدنا يف ظل قيادتنا الر�شيدة يف
كافة املجاالت.
ومن جهته قال الطالب من�صور عامر مكي �إن هذه الفعالية التي ننظمها اليوم تبني للح�ضور وامل�شاركني
مدى التطور والتقدم الذي حققته دولتنا يف كافة املجاالت والأ�صعدة وتو�ضح كذلك ما تقدمه قيادتنا
الر�شيدة يف خدمة مواطني الدولة وكافة املقيمني على �أر�ضها الغالية.
و�أكد خالد عو�ض النيادي ب�أن م�شاركتنا اليوم الحتفاالت دولتنا باليوم الوطني اخلم�سني ت�أتي من حر�صنا
على �أن نكون �سفراء خري وحمبة ون�شر ثقافتنا ونقل ما حققته بالدنا لي�شاهده العامل �أجمع.

احتفل جناح دول��ة �سورينام يف �إك�سبو
 2020دب ��ي ي ��وم ال �ث�لاث��اء بذكرى
املو�سيقار ال��راح��ل �إي��دي �سنيدرز من
خ�ل��ال ع ��ر� ��ض ق���ص���ص��ي �أق� �ي ��م على
من�صة الأر�ض مبوقع احلدث الدويل،
ح�ي��ث رُوي ��ت ق�صة ح�ي��ات��ه م�صحوبة
بلوحات مو�سيقية حية .وقدم عازفون
وم � ��ؤدون حم�ل�ي��ون رواي ��ة ق���ص�يرة يف
 30دقيقة عن ق�صة حياة املو�سيقار،
ال � � ��ذي ع ��ا� ��ش ب�ي��ن ع ��ام ��ي 1923
و ،1990وت ��رك �إرث � �اً ��ض��م ع�شرات
امل �ق �ط��وع��ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة ،ب�ي�ن�ه��ا روح
�سورينام و ترنيمة عيد امليالد  ،وهما
م��ن امل�ق�ط��وع��ات امل��و��س�ي�ق�ي��ة اخلالدة
يف وج� � ��دان ال �� �ش �ع��ب ال�سورينامي.
ول�ع��ب م ��ؤد ��ش��اب دور �إي ��دي �سنيدرز
�أم��ام احل�ضور يف منطقة اال�ستدامة،
بينما راف�ق�ت��ه جم�م��وع��ة م��ن املغنني
والعازفني ،الذين قدموا �أب��رز �أعمال

عرو�ض مو�سيقية ورق�صات �إ�سبانية على م�سرح جامعة الإمارات
ن �ظ��م ق �� �س��م احل � �ي ��اة اجل��ام �ع �ي��ة بجامعة
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة  ،ب��ال �ت �ع��اون مع
النادي الإ�سباين -الإماراتي ً ،
عر�ضا مو�سيق ًيا
للتعريف بالفن والثقافة الإ�سبانية  ،وذلك يف
�إطار تعزيز التوا�صل احل�ضاري والثقايف بني
ال�شعوب.
وق��دم��ت ف��رق��ة ال�ف�لام�ن�ك��و الإ��س�ب��ان�ي��ة ،على
م�سرح جامعة الإمارات  ,رق�صاتها الفنية التي
�أبهرت احل�ضور ,وهي فنون ذات جذور عميقة
يف التاريخ العربي والإ�سالمي،
وي�سهم النادي يف تنظيم العديد من الفعاليات
مثل الأن�شطة الثقافية واملو�سيقية الهادفة
�إىل التعريف باملو�سيقى الإ�سبانية من خالل
تقدمي بع�ض املقطوعات املو�سيقية وفقرات
من الرق�ص الأ�سباين الذي بات عالمة مميزة
يف ال�ساحة الفنية ملا يتمتع به من �أداء وتناغم
وان���س�ج��ام ي���ش��ارك فيها ط�ل�اب م��ن اجلامعة
تدربوا على معزوفات مو�سيقية �إ�سبانية وتقدم الفرق الإ�سبانية عرو�ضاً
فلكلورية.
و�أ� �ش��ار الدكتور عبد ال��واح��د ال�صمدي ،م�شرف ال�ن��ادي الإ��س�ب��اين يف
جامعة الإم��ارات � ،إىل �أن النادي ال��ذي ت�أ�س�س يف العام ،2019ي�ضم
�أكرث من  600ع�ضواً من طالب اجلامعة ومن خارج اجلامعة ،يقوم
بتنظم فعاليات ثقافية وفنية على م��دار العام ،بهدف ت�سليط ال�ضوء
على الثقافات والتعرف على امل��وروث احل�ضاري لل�شعوب وتعزيز قيم
التوا�صل احل�ضاري ،ال�سيما و�أن دولة الإمارات تعترب يف مقدمة الدول
التي تبنت نهج تعزيز الت�سامح والتوا�صل احل�ضاري بني ال�شعوب والأمم
على خمتلف الأعراق واملعتقدات واجلن�سيات دومنا متييز ،فالكل يعي�ش
على �أر�ض الإمارات ب�سالم و�أمان .
و�أ�شار �إىل �أن النادي �إىل يتخذ من جامعة الإمارات مقراً له ،وهو النادي
الوحيد يف منطقة اخلليج ،وي�ق��وم بالتعاون م��ع العديد م��ن اجلهات

لتنظيم الأن�شطة والفعاليات الثقافية والفنية يف �شتى املجاالت وتلقى
�إقبا ًال وت�شجيعاً.

جامعة ال�شارقة تنظم املهرجان
ال�سنوي الثاين لطالب ال�سكن
حت��ت رع��اي��ة الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور حميد جم��ول النعيمي ،م��دي��ر جامعة
ال�شارقة ،و�ضمن برنامج الأن�شطة الال�صفية الريا�ضية التي تقيمها
عمادة �ش�ؤون الطالب على م��دار العام الأك��ادمي��ي ،نظم ق�سم الن�شاط
الريا�ضي بالتعاون مع �إدارة ال�سكن الطالبي املهرجان الريا�ضي ال�سنوي
الثاين اخلا�ص بالطالب املقيمني بال�سكن وذلك على �أر�ض ملعب كرة
القدم اخلارجي..
ح�ي��ث حت��ر���ص ع �م��ادة � �ش ��ؤون ال �ط�لاب ع�ل��ى تنظيم امل �ه��رج��ان �سنويا
بهدف التخفيف من �ضغوط الدرا�سة وع��بء االمتحانات والبعد عن
الأه��ل ،و�أي�ضــــا بهدف �إع��داد و�صقل �شخ�صية الطالب بجانب الدرا�سة
الأك��ادمي �ي��ة ،حيث تعمل الأن�شطة ب�صفة ع��ام��ة على �إك���س��اب الطالب
مهارات العمل بروح الفريق الواحد وا�ستثمار املواهب والطاقات ب�صورة
�إيجابية.

عا�صفة �شم�سية ت�ضرب الأر�ض يف هذا املوعد
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

تعد التوهجات ال�شم�سية من الظواهر الفلكية التي ميكن �أن ت�سبب عند وقوعها م�شكالت يف الطاقة الكهربائية
على الأر�ض .والتوهجات ال�شم�سية عبارة عن انفجارات هائلة من الطاقة املغناطي�سية التي تنبعث من ال�شم�س.
وال تنتقل جميع هذه التوهجات يف حال حدوثها �إىل الأر�ض� ،إال �أن وقوع ذلك ميكن �أن يت�سبب ب�أ�ضرار كبرية على
ال�شبكات الكهربائية.
ووفق مركز التنب�ؤ بالطق�س الف�ضائي الأمريكي ،ف�إن �سرعات بع�ض هذه التوهجات ميكن �أن ترتاوح ما بني 250
�إىل  3000كيلو مرتا يف الثانية.
وح�سبما نقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية عن علماء مبوقع "�سبي�س ويذر" ،ف�إنه يتوقع �أن ت�ضرب عا�صفة
�شم�سية الأر�ض بني يومي ال�سبت والأحد.
ويقي�س العلماء �شدة العوا�صف ال�شم�سية على "مقيا�س جي" ،وت�صنف تلك العوا�صف من الدرجة "جي  "1على
�أنها تت�سبب با�ضطرابات ب�سيطة يف عمليات الأقمار اال�صطناعية ،بينما تكون تلك امل�ص ّنفة على �أنها "جي "5
خطرية� ،إذ مبقدورها تعطيل خطوط الكهرباء واالت�صاالت.
وطم�أن العلماء من �أن العا�صفة ال�شم�سية القادمة لن حتدث �سوى ا�ضطرابا ب�سيطا ،ولن يكون ت�أثريها كبريا.
وحتدث العوا�صف ال�شم�سية على �شكل اندفاعات كبرية للبالزما على �سطح ال�شم�س ،قد ت�صل قوتها ملا يعادل 20
مليون انفجار نووي.
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تقا�ضي طبيب والدتها لأنه كان ال�سبب بوالدتها

يقتل والده النائم من �أجل  90دوالرا

ق��دم��ت ام ��ر�أة بريطانية �شكوى للمحكمة �ضد طبيب
والدتها مدعية �أن��ه ال�سبب بوالدتها التي مل يكن من
املفرت�ض �أن حتدث .وتقا�ضي �إيفي تومبي�س ( 20عاماً)
من �سكيغني�س ،لينكولن�شاير ،الطبيب العام لوالدتها
مطالبة بتعوي�ض باملاليني ع��ن الأ� �ض��رار ال�ت��ي حلقت
بها ،وقالت �إن والدتها مل تكن لتحدث لوال اخلط�أ الذي
وقع فيه الطبيب .وول��دت �إيفي وهي تعاين من مر�ض
ال�سن�سنة امل�شقوقة ،وهي حالة يف�شل فيها العمود الفقري
واحل �ب��ل ال���ش��وك��ي للجنني يف ال�ت�ط��ور يف ال��رح��م ،مما
يت�سبب يف فجوة يف العمود الفقري ،مما جعلها تق�ضي
بع�ض �أيامها مو�صولة بالأنابيب على مدار � 24ساعة يف
اليوم .وعلى الرغم من حالتها ،فقد �شقت �إيفي طريقها
للعمل يف القفز اال�ستعرا�ضي ،والتناف�س �ضد الدراجني
املعاقني ،بالإ�ضافة �إىل الظهور يف برنامج  ITVبعنوان
"�إعاقات خفية :ما هي احلقيقة" ،وفازت يف حدث خريي
يف عام  .2018وتقول �إيفي �إن الدكتور فيليب ميت�شل
م�س�ؤول عن احلمل اخلط�أ ،بعد �أن ف�شل يف ن�صح والدتها،
كارولني تومب�س ،بتناول املكمالت احليوية قبل احلمل.
وت�ؤكد �إيفي �أن طبيب والدتها لو ن�صحها بتناول مكمالت
حم�ض الفوليك لتقليل فر�صة �إ�صابة جنينها بال�سن�سنة
امل�شقوقة ملا كانت والدتها قد حملت ومل تكن قد ولدت يف
الأ�صل .لكن الدكتور ميت�شل ينفي هذه االدعاءات قائ ً
ال
�إنه قدم لل�سيدة تومبي�س "ن�صيحة معقولة".

ح��ذر مراقبون من تزايد احل��وادث الأمنية واجل��رائ��م املرتبطة
بانت�شار امل ��واد امل �خ��درة يف ��س��وري��ا ،وال �سيما يف �صفوف الفئات
ال�ع�م��ري��ة ال���ش��اب��ة .وم ��ؤخ��را� ،أع�ل�ن��ت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�سورية،
تفا�صيل جرمية قتل �أب على يد ابنه املدمن ،بدافع �سرقة مبلغ
زهيد يبلغ �أقل من  100دوالر �أمريكي .وقالت الداخلية ال�سورية
يف بيان" :وردت معلومات �إىل مركز �شرطة قرى الأ�سد يف ريف
دم�شق بوقوع حالة وفاة �شخ�ص ناجتة عن �أذية يف ر�أ�س ال�شخ�ص
املتويف" .و�أ��ض��اف البيان" :من خ�لال التحقيق تبني �أن الوفاة
ناجتة عن طلق ناري بالر�أ�س من جهة اخللف عن طريق بندقية
�صيد ودارت ال�شبهات حول �أحد �أبناء املغدور املدعو (ع  .ع) ،خا�صة
و�أن ��ه ك��ان م�ت��واج��دا �ضمن امل�ن��زل �أث �ن��اء ف�ترة غ�ي��اب ب��اق��ي �أفراد
�أ�سرته .وعرث �أثناء تفتي�ش غرفته على مبلغ مايل وق��دره 327
�أل��ف لرية �سورية ،حتمل �آث��ار دم��اء .وبالتحقيق معه ومواجهته
ب��الأدل��ة اع�ت�رف ب��إق��دام��ه على قتل وال ��ده ببندقية �صيد �أثناء
نومه بدافع ال�سرقة" .وتابع بيان ال��وزارة" :مت التحرز على �أداة
اجلرمية .ومن خالل التحقيق متكن مركز �شرطة قرى الأ�سد
من ك�شف جمموعة من الأ�شخا�ص يقومون برتويج وتعاطي مادة
احل�شي�ش امل�خ��در ،وق��ام ب�إلقاء القب�ض على بع�ضهم وع�ثر على
بندقيتي �صيد غري مرخ�صتني يف منزل امل�غ��دور ،ودراج��ة نارية
مهربة عائدة للجاين".

اكت�شاف مومياء عمرها  800عام

يبني ن�سخة من تاج حمل هدية لزوجته

عرث فريق من اخلرباء على مومياء يقدر عمرها بنحو  800عام
على الأق��ل على ال�ساحل الأو�سط لبريو وذل��ك ح�سبما قال �أحد
علماء الآثار الذين �شاركوا يف التنقيب يوم اجلمعة.
وكانت املومياء ل�شخ�ص من احل�ضارة التي عا�شت بني ال�ساحل
واجلبال يف ب�يرو .وق��ال عامل الآث��ار بيرت فان دال�ين لونا �إن��ه مت
اكت�شاف املومياء يف منطقة ليما ومل يتم بعد حتديد جن�سها.
وقال فان دالني لونا من جامعة والية �سان ماركو�س �إن الرفات
ل�شخ�ص عا�ش يف منطقة جبال الأنديز العليا يف البالد .و�أ�ضاف
�أنه مت العثور على املومياء داخل مقربة حتت الأر���ض يف �أطراف
مدينة ليما .وقال �إن املقربة كانت ت�ضم �أي�ضا قرابني ت�شمل قطعا
م��ن اخل��زف وبقايا نباتات و�أدوات حجرية .وت�ضم ب�يرو مئات
املواقع الأثرية من احل�ضارات التي عا�شت قبل وبعد �إمرباطورية
الإنكا التي هيمنت على اجلزء اجلنوبي من �أمريكا اجلنوبية قبل
 500عام من جنوب الإكوادور وكولومبيا �إىل و�سط ت�شيلي.

بنى رجل �أعمال هندي ن�سخة طبق الأ�صل من تاج حمل،
وهو رمز عاملي للحب الأبدي ،يف بورهانبور بو�سط الهند،
تعبرياً ع��ن ح ّبه لزوجته ،لكن �أي�ضاً م��ن �أج��ل ال�سالم
لبلده .وق��ال �أن��ان��د براكا�ش ت�شوك�سي لوكالة "فران�س
بر�س"" :نريد �أن نبعث بر�سالة �سالم ووئام ديني".
و�أ� �ض��اف" :هناك الكثري م��ن الكراهية حولنا ،واحلب
يحل كل م�شكالت احلياة ،وتاج حمل هو رمز للحب".
ه��ذا ال�ضريح امل�صنوع م��ن ال��رخ��ام الأب�ي����ض املزخرف
بالأحجار الكرمية �شيد يف �أغرا بوالية �أوتار برادي�ش بني
عامي  1631و 1648على يد الإمرباطور املغويل �شاه
جاهان تكرمياً لذكرى زوجته املف�ضلة ممتاز حمل.
ولكن زوج��ة �أن��ان��د براكا�ش ت�شوك�سي على قيد احلياة
ومتكنت م��ن �إب ��داء ر�أي �ه��ا يف ب�ن��اء الق�صر ،وه��و ن�سخة
م�صغرة م��ن ت��اج حم��ل ال ��ذي ي�ق��ع ع�ل��ى م�سافة 800
كيلومرت منه .و�أو�ضح ت�شوك�سي" :زوجتي طلبت غرفة
ت�أمل فقط� ،إنها امر�أة روحانية".

ماعز يحطم الرقم القيا�سي يف مزاد
حطم ماعز الرقم القيا�سي يف �أ�سرتاليا ،وذلك بعدما بيع يف مزاد
بقيمة � 21ألف دوالر .و�أقيم املزاد مبدينة كوبار غربي نيو �ساوث
وي�ل��ز ،حيث �شهد بيع امل��اع��ز "مراك�ش" ،مقابل � 21أل��ف دوالر،
بعدما كان ثمن �أغلى حيوان قبله ال يتجاوز � 12ألف دوالر.
ونقلت �صحيفة "ذا غارديان" الربيطانية عن مالك املاعز� ،أندرو
مو�سيلي قوله" :ميثل ح�صويل على مراك�ش �صفقة مميزة� .إنه
لطيف ويتمتع بج�سد متنا�سق من حيث الع�ضالت والدهون".
و�أرجع مو�سيلي ارتفاع �أ�سعار املاعز الربي يف املزادات �إىل تراجع
�أعدادها ،نتيجة لل�صيد اجلائر.
كذلك لفت مو�سيلي �إىل التكاليف املرتفعة التي تنفق على املاعز
التي تربى يف احلظائر ،حيث يتم �إطعامها علفا عايل اجلودة ،كما
تتم رعايتها يف �أماكن مغلقة يف حال �سوء الأحوال اجلوية.

م�صور يعرث على وح�ش بحري نادر

املمثلة الأمريكية �أوكوافينا لدى و�صولها �إىل العر�ض العاملي الأول لفيلم  Swan Songيف هوليوود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

�ساعة ذكية تقي�س عالج واعد للزهامير ..بخاخ �أنفي يقي من املر�ض جناة �سائق دراجة من
�ضغط الدم
تو�صل علماء بريطانيون م�ؤخرا ،لعالج على �شكل بخاخ للأنف ،من
باملر�ض�.ش�أنه حادث رهيب ب�أعجوبة
�أن ي�ساعد يف وقف تقدم �أو الإ�صابة بالزهامير لدى امل�صابني

 MedBotه ��ي م �ف �ه��وم ل�ساعة
ذك �ي��ة ت ��راق ��ب ال� �ظ ��روف ال�صحية
للم�ستخدم ،وتقي�س �ضغط الدم،
وت �خ��زن الأدوي� ��ة واحل �ب��وب ،وتقدم
ت��ذك�ي�رات خ��ا��ص��ة ب��ال���ص�ح��ة .وقام
امل�صمم املعماري باتريخان بايالييف
بت�صميم ��س��اع��ة  MedBotوهي
�ساعة ذكية تراقب ال�صحة وتخزن
الأدوي��ة وتذكر امل�ستخدمني عندما
يحني وقت تناول امل�ضادات احليوية
واحلبوب املختلفة .وعلى غرار �ساعة
�أب� ��ل ،ت�ت�م�ي��ز  MedBotبت�صميم
�أن�ي��ق ي�ترك م�ساحة كافية حلجرة
تخزين حيث ميكن للم�ستخدمني
االح�ت�ف��اظ ب��أق��را��ص�ه��م و�أدويتهم.
وت �ع �م��ل � �ش��ا� �ش��ة ال �ع��ر���ض الكاملة
على تنبيه امل�ستخدمني بحاالتهم
ال�صحية ،بدءًا من م�ستويات �ضغط
ال ��دم ،وح�ت��ى ال�ت��ذك�يرات بالأدوية.
و�أ�سفل �شا�شة العر�ض ،قام امل�صمم
بتجهيز ال���س��اع��ة ب�ح�ج��رة تخزين
لل��أق��را���ص ت���س�ت�خ��دم �آل �ي��ة ان ��زالق
للفتح والإغ�ل�اق .وداخ��ل احلجرة،
�سيجد امل�ستخدمون ث�لاث��ة �أق�سام
ميكنها تخزين �أق��را���ص وكب�سوالت
ب ��أح �ج��ام خم�ت�ل�ف��ة .ومي �ك��ن تعديل
�سوار املع�صم � ً
أي�ضا ح�سب الت�صميم،
مم��ا ي�سمح للم�ستخدمني بفك �أو
�إحكام قب�ضتهم حول املع�صم ح�سب
احلاجة .وم��ع التكنولوجيا الذكية
املتكاملة التي تنبه امل�ستخدمني عند
تناول �أدويتهم ،وتقي�س �ضغط الدم،
وت�ضبط التنبيهات ،بالإ�ضافة �إىل
ح��زام املع�صم القابل للتعديل ،تعد
 MedBotمثالية للم�ستهلكني
امل�ه�ت�م�ين ب��ال���ص�ح��ة ،بح�سب موقع
يانكو ديزاين.

Sunday

و�أعلن م�ست�شفى "بريغهام"� ،أنه �سيخترب �أول بخاخ للأنف ،خا�ص مبر�ض
الزهامير .ووفق ما ذكرت �صحيفة "�إك�سربي�س" الربيطانية ،ف�إن التجربة
الأولية �ست�شمل � 16شخ�صا ،يعانون من الزهامير ،ترتاوح �أعمارهم بني
 60و 85عاما .و�سيعطى امل�شاركون يف التجربة جرعتني من البخاخ ،مرة
يف كل �أ�سبوع .ويعتقد القائمون على التجربة �أن حتفيز اجلهاز املناعي
ميكن �أن ي�ساعد يف �إزالة لويحات "بيتا �أميلويد" يف الدماغ ،والتي ي�شك
علماء بدورها ال�سلبي بالن�سبة للزهامير.
وت ��رى �أب �ح��اث علمية �أن ��ه يف ح��ال مل ي�ت��م التخل�ص م��ن ل��وي�ح��ات "بيتا
�أميلويد" ،وهي عبارة عن نوع من الربوتني ،ف�إنه يرتاكم ليدمر نقاط
الت�شابك الع�صبي التي ت�صل بني اخلاليا ،مما ي�ؤدي �إىل تدهور يف القدرات
املعرفية .و�سري�ش البخاخ دواء "بروتولني" مبا�شرة يف الأنف بهدف تن�شيط
اخلاليا املناعية ،بهدف �إزالة الرتابط بني اللويحات.

�إي�سلندا حتفر بركانا ال�ستك�شاف ال�صهارة

ي�ش ّكل ب��رك��ان ك��راف�لا يف �إي�سلندا بفوهته املليئة مب�ي��اه زرق ��اء فريوزية
وبالبخار الذي يت�صاعد منه خمتلطاً بالكربيت واملاء املوحل� ،أحد عجائب
اجلزيرة الطبيعية ،وفيه �سينفذ حتالف دويل م�شروع تنقيب� ،سعياً �إىل
�إن�شاء �أول مر�صد لل�صهارة حتت الأر�ض يف العامل.
و�ستح�صل عملية احل�ف��ر و� �ص��و ًال �إىل عمق كيلومرتين مبا�شرة داخل
الربكان الواقع يف �شمال �شرق اي�سلندا ،يف م�شروع على طريقة املغامرات
العلمية للكاتب الفرن�سي ال�شهري ج��ول ف�يرن ،لكنه ينطوي �أي�ضاً على
�أهداف تتعلق بالطاقة.
ويتوىل علماء ومهند�سون من  38م�ؤ�س�سة بحثية و�شركة يف  11دولة
بينها الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا تنفيذ هذا امل�شروع الكبري الذي
�أطلق عام  2014وتقدر تكلفته مبئة مليون دوالر ،ومن املقرر �أن تبد�أ
اعمال احلفر �سنة .2024
و�أطلقت على امل�شروع ت�سمية " ك��راف�لا ماغما تِ�ست بِد" (كيه �إم تي)،
ويهدف �إىل الو�صول �إىل جيب مليء بال�صهارة� ،إذ �أن ال�صخور املن�صهرة
ع�ل��ى ع�م��ق ك�ي�ل��وم�ترات حت��ت الأر�� ��ض ال ت ��زال جم�ه��ول��ة ،خ�لاف �اً للحمم
الربكانية ال�سطحية التي �أجريت عليها درا�سات كثرية.
و�أو��ض��ح ع��امل ال�براك�ين يف املعهد الوطني الإي�ط��ايل للجيوفيزياء وعلم
الرباكني باولو بابايل امل�شارك يف امل�شروع لوكالة فران�س بر�س �أن "ما مِ ن
مر�صد كهذا" يف ال�ع��امل حتى الآن ،م�ضيفاً "مل ن � ّر ق��ط ��ص�ه��ارة حتت
الأر�� ��ض ،با�ستثناء ث�ل�اث م ��رات عر�ضية �أث �ن��اء �أع �م��ال حفر" يف هاواي

�أظ �ه��ر مقطع ف�ي��دي��و ت��داول��ه رواد مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل ،جن ��اة ��س��ائ��ق دراج� ��ة ن��اري��ة من
امل��وت ب��أع�ج��وب��ة ،بعد ا��ص�ط��دام��ه ب�شاحنة
ث�ق�ي�ل��ة .وجن ��ا ��س��ائ��ق ال ��دراج ��ة ت���ش�ن��غ ،من
ت���ص��ادم خ�ط�ير ب�شاحنة حم�م�ل��ة ب�أنابيب
كبرية احل�ج��م ،بعدما جت��وز �سائق املركبة
الإ�شارة ال�ضوئية احلمراء .وبعدما تفادى
ت���ش�ن��غ ال���س�ق��وط حت��ت ع �ج�لات ال�شاحنة
الكبرية� ،أفرغت املركبة حمولتها الثقيلة
على الطريق ،دون �أن ي�صاب �سائق الدراجة
ب � � � ��أذى .ووف � ��ق � �ش��رط��ة امل � � ��رور مبقاطعة
ج�ي�ج�ي��ان��غ ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ف � ��إن ��س�ب��ب احل ��ادث
يعود �إىل عدم اتباع قوانني ال�سري ،وجتاوز
الإ�شارة احلمراء .وت�سبب انحراف ال�شاحنة
ب�شكل مفاجئ �إىل جانب �سقوط الأنابيب
�إىل ت�صادمها مع مركبة كانت واقفة ،الأمر
ال��ذي ت�سبب لقائدها ب��إ��ص��اب��ات نقل على
�إثرها �إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج.

التقط �سائح على �شاطئ �سان دييغو بكاليفورنيا الأمريكية،
عن طريق ال�صدفة� ،صورا ل�سمكة نادرة تعي�ش يف املحيط
الهادي .واعتقد جاي بيلر ال�سمكة التي ر�آها على �شاطئ
بالك مبنطقة توري باينز يف �سان دييغو ،قنديل بحر� ،إال
�أنه تفاجئ بكونها �سمكة كرة القدم التي تعي�ش باملحيط
ال �ه��ادي .وق ��ال بيلر يف ح��دي��ث ل��و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية،
�أن الكائن ك��ان ك�ب�يرا ،وبلغ ط��ول ال�سمكة ق��دم تقريبا.
و�أ�ضاف" :مل �أر كائنا حيا يبدو خميفا �إىل هذه الدرجة
رغم التقاطي للكثري من �صور الكائنات البحرية".

ليلة مر�صعة بالنجوم بافتتاح مهرجان القاهرة ال�سينمائي
انطلقت م�ساء �أم�س الأول اجلمعة ال��دورة الثالثة
والأربعني ملهرجان القاهرة ال�سينمائي ال��دويل ،يف
حفل مهيب ح�ضره عدد كبري من جنوم الفن من
م�صر والوطن العربي والعامل.
و�أق�ي��م حفل االفتتاح بامل�سرح الكبري ل��دار الأوبرا
امل�صرية ،ال��ذي ي�سع  1300مقعد بن�سبة ح�ضور
 100باملئة ،وقدمته املذيعة منى عبد الوهاب،
وتخللته فقرات مو�سيقية وترفيهية.
وقالت وزي��رة الثقافة امل�صرية� ،إينا�س عبد الدامي
يف كلمتها" :نفتتح الليلة الدورة الثالثة والأربعني
ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل .هذا املهرجان
الذي ُولد كبريا وا�ستمر يتخطى �صعابا وحتديات
ج�م��ة ،ق�ب��ل �أن ي�شهد يف دورات� ��ه الأخ�ي��رة حتديثا
وتطويرا كبريا �أع��اده �أك�ثر �شبابا ،لي�ؤكد �أحقيته
يف احل���ص��ول على لقب امل�ه��رج��ان ال�ع��رب��ي الوحيد
�ضمن مهرجانات الفئة �أ يف ت�صنيف االحتاد الدويل
للمنتجني" ،وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وك��رم املهرجان يف االفتتاح الفنانة اال�ستعرا�ضية
نيللي ( 72عاما) بجائزة الهرم الذهبي التقديرية

جورجينا رودريغز خ�ضعت لعملية جتميل �أنفها

ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ��ص��وراً لعار�ضة الأزي��اء جورجينا
رودريغز تك�شف �إجراءها لعمليات جتميل قبل ال�شهرة.
وظهرت رودريغيز يف �إحدى ال�صور ،وبدا �شكل �أنفها �سابقاً غري ما هو عليه
اليوم.
متابعو رودريغز �إنهالوا بالتعليقات على ال�صور ،م�شريين �إىل �أنهم مل يكونوا
على علم بهذه العملية� ،إال �أنهم �أكدوا �أن اجلمال يليق بها.
اجلدير بالذكر� ،أن رودريغز كانت قد ن�شرت م�ؤخراً مقطع فيديو عرب
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،م�ستخدمة خا�صية
"ال�ستوري" ،وذلك �أثناء تواجدها يف جل�سة ت�صوير جديدة خ�ضعت
لها م�ؤخراً ،حيث ظهرت وهي متازح �أحد الأ�شخا�ص املوجودين يف
الغرفة� ،إىل جانب خ�ضوعها جلل�سة الت�صوير حافية القدمني.

لإجن��از العمر" ،تقديرا مل�سريتها الفنية احلافلة
بالعديد من الأعمال املهمة".
كما ك��رم املمثل ك��رمي عبد العزيز بجائزة "فاتن
حمامة للتميز" ،وت�سلمها من زميلته املمثلة منى
زكي.
ويف مل�سة وف��اء للفنانني الذين غيبهم امل��وت خالل
عام  ،2021تذكر املهرجان �أبرز الأ�سماء الراحلة
يف فيلم ق�صري ،من بينهم ال�سيناري�ست وحيد حامد
ومدير الت�صوير رم�سي�س م��رزوق ،والفنانني عزت
ال�ع�لاي�ل��ي وي��و��س��ف ��ش�ع�ب��ان و�أح �م��د خليل و�سهري
البابلي.
ويعر�ض املهرجان املقام حتت �إ�شراف وزارة الثقافة
وميتد حتى اخلام�س من دي�سمرب 111 ،فيلما من
 63دولة ،منها  27فيلما يف عر�ضها العاملي الأول.
وت�شمل امل�سابقة الر�سمية  15فيلما ،من بينها فيلم
م�صري وح�ي��د ه��و "�أبو �صدام" للمخرجة نادين
خ��ان ،وبطولة حممد مم��دوح و�أحمد دا���ش� ،إ�ضافة
�إىل فيلمني عربيني هما "بنات عبد الرحمن" من
الأردن ،و"غدوة" من تون�س.

والدة دييغو ال�صغري
�شقيق مارا و دونا
رزق �أرجنتيني عا�شق للأ�سطورة
ال��راح��ل دييغو �أرم��ان��دو مارادونا
�أول �أول �أم����س اخلمي�س مبولود
ذك��ر �أط�ل��ق عليه ا�سم "دييغو" يف
ذكرى وفاة بطل مونديال ،1986
على �أن ين�ضم �إىل املنزل يف غ�ضون
�أي ��ام قليلة �إىل �شقيقتيه اللتني
تبلغان � 10سنوات وا�سميهما مارا
ودونا.
ونقلت "فران�س بر�س" عن والرت
روتوندو ( 39عاماً) قوله �إن��ه مل
يلتقِ مبارادونا قط ،لكنه �أر�سل له
قبل � 10أع ��وام ��ص��ورة ت��و�أم��ه من
عالقة �سابقة ،مو�ضحاً �أن اختياره
لال�سمني ي�ش ّكل تكرمياً له.
وكان مارادونا قد ر ّد ب�إر�سال �صورة
له وهو يحمل �صورة مارا ودونا ،ما
دفع والرت لو�شمها على ظهره.
مذاك ،حلم والرت ب�أن يرزق بطفل
وت�سميته دييغو ،مع �شقيقتيه مارا
(و) دونا ،وعندما حملت �صديقته
فيكتوريا ،وه��ي �أي���ض�اً م��ن ع�شاق
م� ��ارادون� ��ا ،ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن قلة
اهتمامها ب�ك��رة ال �ق��دم ،ات�ف�ق��ا �أن
تنجب ال�ط�ف��ل م��ن خ�ل�ال عملية
ق �ي �� �ص��ري��ة يف ي� ��وم ذك � ��رى رحيل
اال� �س �ط��ورة .وب��ال �ف �ع��ل ،ف�ق��د �أكد
روتوندو م�ساء اخلمي�س �أن الطفل
"دييغو �أمادو" "احلبيب دييغو"
ولد بالفعل يف فرتة ما بعد الظهر
يف العا�صمة الأرجنتينية بوين�س
�آي� ��ر�� ��س .وه� ��و ط �ف��ل ج �م �ي��ل يزن
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مثل والدته ،و�سين�ضم الأحد �إىل
�شقيقتيه يف منزل الأ�سرة.

