ت�ستفيد منها �آالف الأ�سر النازحة واملت�ضررة يف عدد من الأقاليم

�ص 03

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات �إغاثية
للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا

مذكرة تفاهم بني الإمارات وباك�ستان لتعزيز
التعاون يف العمل املناخي وحماية البيئة

•• �أدي�س �أبابا-وام:

�ص 10

ق��دم��ت دول��ة الإم� ��ارات ع�بر ذرع�ه��ا الإن���س��اين هيئة ال�ه�لال الأح �م��ر الإماراتي،
م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا ،ت�ضمنت  50طنا
من املواد الغذائية والطرود ال�صحية واملكمالت الغذائية للأطفال ،ت�ستفيد منها
�آالف الأ�سر النازحة واملت�ضررة يف عدد من الأقاليم.
ومت حتريك هذه ال�شحنة من امل�ساعدات بناء على مقت�ضيات الظروف التي تعي�شها
الأ��س��ر االثيوبية املت�ضررة من الأح ��داث التي ت�شهدها ب�لاده��م ،خا�صة الن�ساء
والأطفال لذلك مت تخ�صي�ص جانب كبري منها لتوفري احتياجاتهم الراهنة وتلبية
م�ستلزماتهم ال�ضرورية .و�أكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام
لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي� ،أن دولة الإمارات ظلت على الدوام بجانب ال�شعب
(التفا�صيل �ص)3
الأثيوبي ،داعمة وم�ؤازرة لق�ضاياه الإن�سانية.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:17 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

بذكرى احتجاجات الوقود� ..إيران
تطارد قادة «االنتفا�ضة البي�ضاء»
�ص 17

الفجر الريا�ضي

�صافرة �إماراتية لإدارة مباريات ت�صفيات
ك�أ�س العامل والأندية الآ�سيوية لل�سيدات

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 32صفحة -الثمن درهمان
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

و�صلت بالطرود الغذائية �إىل �أكرث من � 362ألف م�ستفيد

حملة  100مليون وجبة توزع �أكرث
من  10.8مليون وجبة داخل الإمارات

•• دبي-وام:

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي (وام)

قلد الربوفي�سور كالو�س �شواب و�شاح �سموه يف �إك�سبو 2020دبي

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س جزر القمر (وام)

ا�ستقبل ويل عهد لوك�سمبورغ والرئي�س التنفيذي للمنتدى االقت�صادي العاملي

حممد بن را�شد يلتقي م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي حممد بن زايد يبحث مع رئي�س جزر القمر جماالت
وي�ؤكد على تر�سيخ حوار عاملي حقيقي مل�ستقبل �أف�ضل للجميع التعاون وعدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• دبي-وام:

ال�ت�ق��ى ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب��ي رع ��اه اهلل ،ال�بروف�ي���س��ور ك�لاو���س �شواب
م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي ،يف مقر
�إك�سبو  2020دبي.
و�أك ��د �سموه �أن التطلع �إىل امل�ستقبل والعمل على

�صياغة م���س��ارات��ه وت��وج�ه��ات��ه ميثل ال��رك�ي��زة الأهم
ل��ر�ؤى دول��ة الإم� ��ارات ،و�سعيها ال��دائ��م ل�ضمان غد
�أف�ضل للأجيال القادمة يف الدولة واملنطقة والعامل.
وق � ��ال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ..ج�م�ي��ع احل �ك��وم��ات ت���ش�ترك يف حتمل
م�س�ؤولية امل�ستقبل ومن�صات مثل املنتدى االقت�صادي
العاملي و�إك�سبو ميثالن الآليات املنا�سبة للنقا�ش حول
(التفا�صيل �ص)2
م�ستقبل الب�شرية.

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ام����س ..فخامة غ��زايل عثماين
رئي�س جمهورية ج��زر القمر ال��ذي يقوم بزيارة
عمل �إىل الدولة.
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة ام ����س الأم �ي�ر غ �ي��وم ويل عهد
دوقية لوك�سمبورغ الذي يزور البالد حالياً.
م��ن جهة �أخ��رى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل���س�ل�ح��ة ،الربوفي�سور
ك�ل�او���س � �ش��واب ،امل ��ؤ� �س ����س وال��رئ �ي ����س التنفيذي
للمنتدى االقت�صادي العاملي( .التفا�صيل �ص)2

توقعات بت�أخر مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة العراقية

�أجنزت حملة  100مليون وجبة ،الأكرب من نوعها باملنطقة لإطعام
الطعام يف �أكرث من  30دولة �ضمن العامل العربي و�أفريقيا و�آ�سيا
و�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية ،توزيع ما يعادل  10,868,400وجبة
غذائية يف خمتلف املناطق داخ��ل دول��ة الإم��ارات بالتعاون مع بنك
الإمارات للطعام.
وا�ستفاد من جهود حملة  100مليون وجبة ،التي تنظمها مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية� 362,280 ،شخ�صاً داخل الدولة؛
ب��واق��ع  182,916م�ستفيداً م��ن الأ��س��ر املتعففة ،و179,364
(التفا�صيل
م�ستفيداً من الأف��راد ذوي الدخل امل �ح��دود.
�ص)3

«حملة مدى»  50يوما لإنقاذ حياة
 5ماليني �شخ�ص تنجز ن�صف مهمتها

•• �أبوظبي  -وام:

�أع�ل�ن��ت حملة م��دى ع��ن و�صولها �إىل منت�صف حملتها  50يوماً

لإنقاذ حياة  5ماليني �شخ�ص والتي تهدف جلمع التربعات من
�أجل الق�ضاء على اثنني من الأمرا�ض املدارية املهملة وهما مر�ض
العمى النهري وداء الفيالريات اللمفي وقد متكنت املبادرة حتى الآن
من جمع مبالغ تكفي لتغيري حياة ثالثة ماليني �شخ�ص.
و�ضمن ج�ه��ود احلملة ال�ت��ي ت�ستمر خم�سني ي��وم�اً تعاونت كربى
امل�ؤ�س�سات وال�شركات البارزة يف الإمارات معاً لتن�ضم �إىل جهود جمع

الأمن اللبناين مينع التحركات حول ال�سفارات العربية والأجنبية

م�س�ؤولون :عمالء �إيران وراء حماولة اغتيال الكاظمي اجلامعة العربية :ق�ضية لبنان وعالقته باخلليج مهمة
•• بغداد-وكاالت:

ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ال �ت��وت��رات التي
� �ش �ه��دت �ه��ا ال� �ب�ل�اد خ �ل��ال الأي � ��ام
امل��ا��ض�ي��ة ،ال�سيما جلهة ا�ستمرار
بع�ض ال�ف���ص��ائ��ل امل��وال�ي��ة لإي ��ران
ب��رف �� �ض �ه��ا ن� �ت ��ائ ��ج االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،وا� �س �ت �ه��داف منزل
رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي،
ال ي��زال احلديث وامل�ساعي جارية
يف ال �ك��وال �ي ����س م ��ن �أج� ��ل ت�شكيل
احلكومة املقبلة.
ويف هذا ال�سياق ،اعترب ح�سن ناظم
امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م جم�ل����س ال� ��وزراء
�أن ع �ق��د ج�ل���س��ة جم�ل����س النواب
وت�شكيل احلكومة قد يحتاج �إىل
بع�ض الوقت.
كما �أ��ض��اف يف ت�صريحات لوكالة
الأنباء الر�سمية االثنني �أن عملية
االن �ت �خ ��اب ��ات مت� ��ت� ،أم � ��ا الأم � ��ور
الأخ� ��رى ف�ل�ه��ا م�ه��ل د��س�ت��وري��ة يف
ال �ت �ف��او���ض وال� �ط� �ع ��ون وت�شكيل
احلكومة وبدء �أعمال الربملان.
�إىل ذل ��ك� ،أك ��د �أن ت�ل��ك العملية
ج ��اري ��ة وق � ��د حت� �ت ��اج �إىل بع�ض
الوقت لن�سج تفاهمات بني القوى

حميدتي:قراراتالربهانجاءت
لت�صحيح م�سار الثورة ال�سودانية

•• اخلرطوم-وكاالت:

ق ��ال ق��ائ��د ق ��وات ال��دع��م ال�سريع
ال���س��ودان�ي��ة حم�م��د ح �م��دان دقلو،
امل�ع��روف با�سم حميدتي ،يف كلمة
م�سجلة �إن ق ��رارات ق��ائ��د اجلي�ش
ع� �ب ��د ال � �ف � �ت ��اح ال �ب��ره � ��ان ج � ��اءت
لت�صحيح م�سار ثورة ال�شعب.
و�أ� �ض��اف حميدتي ن�ك��رر التزامنا
بالتحول الدميقراطي وا�ستكمال
م���س�يرة االن �ت �ق��ال واحل �ف��اظ على
�أمن البالد.
وك� ��ان ال�ب�ره ��ان ق ��د �أك� ��د يف وقت
� �س��اب��ق ال � �ت ��زام ال � �ق ��وات امل�سلحة
ال �ت��ام بـ”التحول الدميقراطي
وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ح�م��اي��ة مكت�سبات
الثورة ال�سودانية وحتقيق تطلعات
ال �� �ش �ع ��ب ،ب �ي �ن �م��ا �أك � � ��د وف � ��د من
اجلامعة العربية ح��ل باخلرطوم
�أهمية اعتماد احلوار.
و�أ�شاد الربهان بالدور الكبري الذي
ت�ضطلع به جامعة الدول العربية
ل��دع��م واجن ��اح ال�ف�ترة االنتقالية
واالهتمام بق�ضايا ال�سودان.

انت�شار �أمني كثيف يف العا�صمة بغداد (رويرتز)
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وه � ��ذا �أم � ��ر طبيعي رئي�س ال��وزراء العراقي ،م�صطفى م�سلحة مدعومة م��ن �إي ��ران عن
وم ��أل ��وف ب� ��دءاً م��ن ال�ط�ع��ون �إىل الكاظمي ،الأح ��د ،نفذته جماعة التعليق على الهجوم واجلهة التي
التفاهمات ال�سيا�سية و�صو ًال �إىل م�سلحة مدعومة من �إيران.
نفذته.
الربملان وت�شكيل احلكومة.
وق ��ال ��ت امل� ��� �ص ��ادر ل � ��روي �ت��رز� ،إن وجن � ��ا ال� �ك ��اظ� �م ��ي م� ��ن حم ��اول ��ة
من جهة اخرى ،نقلت رويرتز عن ال �ط��ائ��رات امل �� �س�يرة واملتفجرات اغتيال بوا�سطة  3طائرات م�سيرّ ة
م�س�ؤولني �أمنيني وم�صادر و�صفتها امل���س�ت�خ��دم��ة يف ال �ه �ج��وم �إيرانية مفخخة ا�ستهدفت منزله يف �ساعة
باملقربة من اجلماعات امل�سلحة يف ال�صنع.
مبكرة من �صباح الأحد.
العراق� ،إن الهجوم الذي ا�ستهدف و�أح� �ج ��م م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م جماعة وت�ع�ه��د رئ�ي����س ال� ��وزراء العراقي،

احلكومة تنفي �أي تقدّ م للمتمردين �أو تهديد للعا�صمة

قائد جي�ش حترير �أورومو :قواتنا قرب �أدي�س �أبابا

•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

�أع� �ل ��ن ق ��ائ ��د م ��ا ي �� �س �م��ى جي�ش
حت��ري��ر �أوروم � � ��و امل �ت �ح��ال��ف مع
جبهة حترير تيغراي� ،أن قواته
بالقرب من العا�صمة الإثيوبية
�أدي�س �أبابا وت�ستعد لهجوم �آخر،
متوقعاً �أن تنتهي احل��رب قريباً
جدًا بانت�صارهم.
وح ��ذر ج��ال م ��ارو  ،ق��ائ��د جي�ش
حت��ري��ر �أوروم� ��و ،رئي�س ال ��وزراء
الإث� �ي ��وب ��ي �آب � ��ي �أح� �م ��د م ��ن �أن
امل �ق��ات �ل�ي�ن امل� ��وال�ي��ن للحكومة
ين�شقون ،م�شرياً �إىل �أن�ه��م على
و�شك حتقيق الن�صر.
كما� ،أ�ضاف �أن احلكومة حتاول
فقط ك�سب الوقت ،وهم يحاولون
�إث��ارة ح��رب �أهلية يف ه��ذا البلد،
لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال.
وكان متمردو �إقليم تيغراي نفوا
احتمال ح�صول حمام د ّم يف �أدي�س
�أبابا يف حال دخلوا �إليها لإ�سقاط

�شاب �إثيوبي يغطي نف�سه بعلم بالده خالل م�سرية م�ؤيدة للجي�ش الوطني
احل�ك��وم��ة ،م��ؤك��دي��ن �أن هدفهم الأمريكية ال�سبت دبلوما�سييها
لي�س ال�سيطرة على العا�صمة و�أن غري الأ�سا�سيني مبغادرة �إثيوبيا.
�سكانها ال يعار�ضونهم ب�شدة.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ن�ف��ت احل �ك��وم��ة �أي
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،دع � ��ت دول عدة ت� �ق� �دّم ل �ل �م �ت �م��ردي��ن �أو تهديد
رع��اي��اه��ا �إىل م �غ��ادرة �إث�ي��وب�ي��ا يف للعا�صمة� .إال �أن �ه��ا �أع�ل�ن��ت حال
وقت ي�شهد النزاع بني املتمردين ال�ط��وارئ وطلبت �سلطات �أدي�س
وال� �ق ��وات احل �ك��وم �ي��ة يف �شمال �أبابا من ال�سكان تنظيم �أنف�سهم
البالد ت�صعيداً .و�أمرت احلكومة للدفاع عن املدينة.

مبالحقة من تورطوا يف حماولة
اغ �ت �ي��ال��ه ،ق��ائ�ل�ا �إن م��ن �ضلعوا
يف العملية م�ع��روف��ون و�سيجري
ك�شفهم.
وق� � ��ال ال �ك��اظ �م��ي خ �ل��ال جل�سة
ا�ستثنائية ملجل�س الوزراء العراقي،
�إن ي��د العدالة �ست�صل �أي�ضا �إىل
ق �ت �ل��ة ال �ع �ق �ي��د ن�ب�را� ��س ف ��رم ��ان،
�ضابط ج�ه��از امل�خ��اب��رات الوطني
العراقي ،الذي اغتالته امليلي�شيات
يف يونيو املا�ضي.
و��ص��رح الكاظمي خ�لال اجلل�سة
ت �ع��ر���ض م �ن��زيل ال �ل �ي �ل��ة املا�ضية
العتداء عرب ا�ستهدافه بطائرات
رية وجهت �إليه ب�شكل مبا�شر،
م�س ّ
وه� � ��ذا ال �ع �م��ل اجل � �ب ��ان ال يليق
ب��ال���ش�ج�ع��ان ،وال ي �ع�ّبررّ ع��ن �إرادة
العراقيني.
و�أ�� �ض ��اف ال �ك��اظ �م��ي :ب �ل��دن��ا مير
ب�ت�ح��دي��ات ع��دي��دة ل�ي���س��ت وليدة
ال �ي��وم وال ن �ت��اج ه ��ذه احلكومة،
ومتكنا من تفكيك وح��ل الأزمات
االقت�صادية وال�صحية ،وجتاوزنا
�أزم� � � ��ة ان� �ه� �ي ��ار �أ�� �س� �ع ��ار النفط،
وال�سيا�سات اخلاطئة للحكومات
ال�سابقة.

•• بريوت-وكاالت:

ك�شفت م�صادر �أمنية لبنانية �أن قوات الأمني �ستمنع
�أي حت��رك غ�ير مرخ�ص ح��ول ال�سفارات الأجنبية
والعربية يف لبنان بكل الو�سائل املتاحة ،حفاظاً على
الأمن واال�ستقرار.
ونفت امل�صادر ل�صحيفة اجلمهورية اللبنانية �أم�س
االث�ن�ين ،علمها ب ��أي ح��راك يهدد �أم��ن ه��ذه املراكز
الدبلوما�سية.
وق��ال��ت ال�صحيفة :يف ظ��ل احل ��راك الدبلوما�سي
العربي الح�ت��واء ت��رددات الأزم��ة الدبلوما�سية بني
ل�ب�ن��ان وال ��دول اخلليجية ،ع ��ززت امل��راج��ع الأمنية
ال�ت��داب�ير الأم�ن�ي��ة ح��ول بع�ض ال���س�ف��ارات العربية
واخلليجية حتديداً ،بالتعاون مع �أجهزة الأمن.
و�أو��ض�ح��ت �أن ذل��ك ج��اء تعقيباً على ال��رواي��ات عن
تهديدات طالت عدداً من هذه ال�سفارات.
�إىل ذلك ،اعترب الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول
العربية ،ح�سام زكي� ،أن ق�ضية لبنان وعالقته بدول
اخلليج لي�ست م�س�ألة ب�سيطة ،و�أب�ع��د من تو�صيف
وزير ملا يح�صل يف اليمن.
وقال يف ت�صريحات� ،أم�س االثنني ،من بريوت التي
ي��زوره��ا ب�ه��دف ال���س�ع��ي �إىل ت��رم�ي��م ال �ع�لاق��ات بني

ل�ب�ن��ان وال� ��دول اخلليجية ال �ت��ي �سحبت �سفراءها
خالل الفرتة املا�ضية ،عقب �إدانتها للمواقف التي
تطلق م��ن ق�ب��ل م���س��ؤول�ين يف احل�ك��وم��ة اللبنانية،
ه��ذا موقــــف متكامــــل من الو�ضع يف البالد ،وهذا
ما دانتــــــه ال�سـعودية ،ال�ســــــيما �أن مثـل تلك املواقف
ت�خ��رج ع��ن ال �ق��رارات العربية يف م��ا يتعلق بال�ش�أن
اليمني.
�إال �أن زكــــــــي �أملــــح يف ال��وق��ت عينــــــه �إىل �إمكانية
التو�صل �إىل مدخل حلل الأزم��ة الدبلوما�سـية بني
لبنان اخلليـــج ،م�شـــــريا �إىل ثقب يف اجل��دار ميكن
العبور منه ،بح�سب ما نقلت وكالة رويرتز.
فيما ق��ال ميقاتي خ�لال لقائه االثنني مع الأمني
العام امل�ساعد �إن لبنان حري�ص على ع��ودة عالقاته
الطبيعية مع ال�سعودية ودول اخلليج.
كما ج��دد ال�ت��زام ال�ب�لاد بكل ق��رارات جامعة الدول
العربية جت��اه الأزم ��ة اليمنية ،املنطلقة م��ن قرار
جمل�س الأم��ن ال��دويل وامل �ب��ادرة اخلليجية ،ومبد�أ
احلوار بني الأطراف املعنية.
ي��ذك��ر �أن زك��ي ب ��د�أ زي ��ارة �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة اللبنانية
للقاء كبار امل�س�ؤولني يف حماولة للبحث عن خمرج
ل�ل��أزم ��ات ،ال �ت��ي ت�شهدها ال �ب�ل�اد ،ال��س�ي�م��ا الأزم ��ة
الأخرية مع دول اخلليج.

هجوم م�سلح على �شرطي
بفرن�سا..وحتييداملهاجم

•• باري�س-وكاالت

الدفاعات ال�سعودية تدمر م�سرية
مفخخة �أطلقت نحو خمي�س م�شيط
•• اليمن-وكاالت:

�أع � �ل ��ن حت ��ال ��ف دع � ��م ال�شرعية
يف ال �ي �م ��ن� ،أم� �� ��س االث � �ن �ي�ن� ،أن
ال ��دف ��اع ��ات اجل ��وي ��ة ال�سعودية
دم��رت م�سرية مفخخة �أطلقتها
ميلي�شيات احلوثي باجتاه خمي�س
م�شيط.
ي ��ذك ��ر �أن ال� ��دف� ��اع� ��ات اجل ��وي ��ة
ال�سعودية كانت اعرت�ضت ودمرت
ال�سبت ط��ائ��رة م���س�يرة مفخخة
�أطلقت نحو مطار �أبها الدويل.
وق� � ��ال ال �ت �ح ��ال ��ف :ن �ت �ع��ام��ل مع
م�صادر التهديد حلماية املدنيني
والأع �ي ��ان امل��دن�ي��ة م��ن الهجمات
العدائية.
ي�شار �إىل �أن��ه منذ ف�ترة توا�صل
ت� �ل ��ك امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات حم ��اوالت� �ه ��ا
ا�ستهداف �أعيان مدنية واقت�صادية
يف امل �م �ل �ك��ة ،يف حم � ��اوالت �أث� ��ارت
�إدان��ات ع��دة دول عربية وغربية،
� �ش��ددت ع�ل��ى وق��وف�ه��ا �إىل جانب
اململكة و�أم�ن�ه��ا� ،شاجبة هجمات
احلوثيني الإرهابية.

ا�ستعادة املهاجرين مهما كان الثمن

نزوح و�شيخوخة وتقل�ص الوالدات:

عندما تخلو �أر�ض بلغاريا من �سكانها!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

عالقة يف �أزمة �سيا�سية ،تفرغ البالد من قواها الن�شيطة ببطء ،وال يبدو
�أن هناك �شي ًئا مينع الهجرة اجلماعية .يف �سن اخلام�سة وال�سبعني ،ر�أى
بويان بي�شوف م�سقط ر�أ�سه ،على بعد  120كيلوم ً
رتا من �صوفيا ،تفرغ
من �سكانها .كانوا  700يف طفولته ،وهم ال يتعدون الآن الع�شرين فقط.
ال��رج��ل العجوز ذو ال��وج��ه اللطيف ه��و �شاهد على ع��امل يحت�ضر .عادت
الطبيعة �إىل الربية مرة �أخ��رى ،يتنهد وهو ينظر �إىل املناظر الطبيعية
للغابات ،كبار ال�سن ماتوا ،وال�شباب ذهبوا �إىل اخلارج .الهجرة اجلماعية،
�شيخوخة ال�سكان ،انخفا�ض يف معدل املواليد :هذا الكوكتيل املتفجر مينح
بلغاريا رقما قيا�سيا حمز ًنا ،وهو �أن تكون� ،إىل جانب جريانها يف البلقان،
واحدة من �أ�سرع بلدان العامل التي تفرغ من �سكانها .يف نهاية الثمانينات،
ك��ان ع��دد �سكانها  9م�لاي�ين م�ق��ارن��ة ب �ـ  7م�لاي�ين ال �ي��وم .وب�ح�ل��ول عام
� ،2050سينخف�ض عدد البلغار �إىل  5.4مليون ،وف ًقا للأمم املتحدة.
(التفا�صيل �ص)13

�أك ��د وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الفرن�سي
ج�ي�رال ��د دارم � ��ان � ��ان ،االث� �ن�ي�ن،
�إ�صابة �شرطي بهجوم يف مدينة
كان.
وق��ال دارم��ان��ان على ت��وي�تر� ،إن
�شرطيا �أ��ص�ي��ب ب�ع��د �أن تعر�ض
لهجوم بال�سالح يف ك��ان جنوب
فرن�سا.
و�أو� �ض��ح امل���س��ؤول الفرن�سي �أنه
“مت (حتييد) املهاجم ،ح�سبما
نقلت رويرتز.
وب�ّي�نّ ال��وزي��ر �أن ��ه ��س�ي��ذه��ب �إىل
م��وق��ع ال �ه �ج��وم يف وق� ��ت الحق
ال� � �ي � ��وم ،دون ذك � ��ر م ��زي ��د من
التفا�صيل.
ونقـــل تلفزيـــــون بــــي�.إف�.إم
ن�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�لا ع ��ن م �� �ص��در لل�شرطة،
ب�أن املهاجـــــم فتـــــح بـاب �ســـــيارة
�شرطة متوقفـــــة �أمــــــام مركز
ل �ل �� �ش��رط��ة ،وط� �ع ��ن �شــــرطيا
ب�سكني.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه ح � ��اول ب �ع��د ذلك
م �ه��اج �م��ة �� �ش ��رط ��ي ث � � ��ان ،لكن
��ش��رط�ي��ا ث��ال�ث��ا ك ��ان يف ال�سيارة
�أي�ضا� ،أطلق النار عليه ف�أ�صابه
بجروح خطرية.
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قلد الربوفي�سور كالو�س �شواب و�شاح �سموه

حممد بن را�شد يلتقي م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي يف �إك�سبو 2020دبي
نائب رئي�س الدولة:
• من �إك�سبو  2020دبي نحتفي بـ 50عام ًا على ت�أ�سي�س املنتدى االقت�صادي العاملي و�إجنازاته وبخم�سني عام ًا من ت�أ�سي�س دولة الإمارات ..نت�شارك ر�ؤية
واحدة هدفها حتفيز العقول وحتويل الأفكار �إىل خطط عمل ومبادرات تر�سم رحلتنا للم�ستقبل
• حممد بن را�شد :جميع احلكومات ت�شرتك يف حتمل م�س�ؤولية امل�ستقبل ومن�صات مثل املنتدى االقت�صادي العاملي و�إك�سبو ميثالن الآليات املنا�سبة للنقا�ش حول م�ستقبل الب�شرية
•• دبي-وام:

التقى �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 رع��اه اهلل  ،الربوفي�سور ك�لاو���س �شواب
م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي ،يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
و�أكد �سموه �أن التطلع �إىل امل�ستقبل والعمل على �صياغة م�ساراته وتوجهاته
ميثل الركيزة الأهم لر�ؤى دولة الإمارات ،و�سعيها الدائم ل�ضمان غد �أف�ضل
للأجيال القادمة يف الدولة واملنطقة والعامل.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ..جميع احلكومات

ت�شرتك يف حتمل م�س�ؤولية امل�ستقبل ومن�صات مثل املنتدى االقت�صادي
العاملي و�إك�سبو ميثالن الآليات املنا�سبة للنقا�ش حول م�ستقبل الب�شرية.
كما قال �سموه خالل ا�ستقباله م�ؤ�س�س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي..
من �إك�سبو  2020دبي نحتفي بـ 50عاماً على ت�أ�سي�س املنتدى االقت�صادي
العاملي و�إجن��ازات��ه وبـ 50عاماً من ت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات ..نت�شارك ر�ؤية
واحدة هدفها حتفيز العقول وحتويل الأفكار �إىل خطط عمل ومبادرات تر�سم
رحلتنا للم�ستقبل.
و�أ�ضاف �سموه� ..شراكتنا املمتدة لأك�ثر من عقدين تتزايد وهدفنا تر�سيخ
حوار عاملي حقيقي مل�ستقبل �أف�ضل للجميع.

وقلد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل اللقاء الربوفي�سور
ك�لاو���س ��ش��واب ،و��ش��اح حممد ب��ن را��ش��د ،يف تكرمي خا�ص لهذه ال�شخ�صية
الدولية البارزة ،لدوره الكبري يف قيادة املنتدى االقت�صادي العاملي على مدى
 50عاماً ،حقق خاللها املنتدى العديد من الإجنازات والنجاحات.
وا�ستعر�ض �سموه مع الربوفي�سور كالو�س �شواب حم��اور وموا�ضيع "حوار
التوجهات الكربى للم�ستقبل" و�سبل البناء على نتائج وخمرجات احلوار يف
تطوير خطة عمل وا�ضحة ميكن للحكومات اال�ستفادة منها ،والبناء عليها
لتعزيز قدرتها يف م�شاركة الركب العاملي يف رحلته �إىل امل�ستقبل ،ومواكبة
ال�ت�غ�يرات املت�سارعة التي يحملها التطور التكنولوجي وانعكا�ساتها على

القطاعات احليوية.
ي�أتي اللقاء يف �إط��ار زي��ارة الربوفي�سور كالو�س �شواب �إىل دول��ة الإمارات،
للم�شاركة يف حوار التوجهات الكربى للم�ستقبل الذي يعقد بال�شراكة بني
حكومة دولة الإمارات واملنتدى االقت�صادي العاملي ،يومي  11و 12نوفمرب
احل��ايل ،مب�شاركة وزراء وم�س�ؤولني �إم��ارات�ي�ين ،و 50م��ن نخبة املفكرين
واملتخ�ص�صني وعلماء امل�ستقبل ،بهدف م�شاركة ال��ر�ؤى والأف �ك��ار مل�ستقبل
القطاعات احليوية على امل��دى الطويل ،ويت�ضمن احل��وار جل�سات حوارية
تفاعلية ،وور���ش عمل تخ�ص�صية تغطي امل�ج��االت احليوية الأك�ثر ارتباطاً
باملجتمع.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س جزر القمر جماالت
التعاون وعدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س..
فخامة غزايل عثماين رئي�س جمهورية جزر القمر الذي
يقوم بزيارة عمل �إىل الدولة.
ورح��ب �سموه  -خالل اللقاء ال��ذي جرى يف جمل�س ق�صر
البحر  -بزيارة رئي�س جزر القمر متمنيا له طيب الإقامة
وزيارة موفقة �إىل الدولة.
وبحث اجلانبان خ�لال اللقاء جم��االت التعاون بني دولة
الإمارات وجمهورية جزر القمر وفر�ص تنميته يف خمتلف

اجلوانب االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية والتنموية
مبا ي�سهم يف فتح �آفاق جديدة �أ�شمل للتعاون امل�شرتك وما
يعود باخلري على �شعبيهما ال�صديقني .وتطرق اللقاء �إىل
عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية وتبادال وجهات النظر
ب�ش�أنها.
كما تناول �أهمية معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" الذي ي�ضم
بني �أروق�ت��ه �أح��دث �إجن��ازات العامل وابتكاراته يف جماالت
اال�ستدامة �إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على ثقافات ال�شعوب
وعاداتها وموروثاتها املتنوعة.
ح�ضر جمل�س ق�صر البحر� ..سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل
نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون

بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو
ال�شيخ �سعيد بن زايد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي و�سمو
ال�شيخ عي�سى بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل
نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية و�سمو ال�شيخ حامد بن
زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي و�سمو ال�شيخ خالد
بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا
لأ�صحاب الهمم و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل
نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي.

حممد بن زايد ي�ستقبل الرئي�س التنفيذي للمنتدى االقت�صادي العاملي
•• �أبوظبي-وام:

ا� �س �ت �ق �ب��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،الربوفي�سور كالو�س �شواب،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي للمنتدى
االقت�صادي العاملي.
وتناول اللقاء  -الذي جرى يف ق�صر
البحر � -أج�ن��دة املنتدى االقت�صادي
العاملي خالل الفرتة املقبلة �..إ�ضافة
�إىل معر�ض �إك�سبو  2020دبي ودوره
يف ت�ع�م�ي��ق ال �� �ش��راك��ات االقت�صادية
والتجارية واال�ستثمارية بني خمتلف
دول العامل ،وتعزيز التعاون يف �سبيل
التعايف العاملي من �آثار جائحة كورونا
�..إ� �ض��اف��ة �إىل ب �ن��اء ج���س��ور التفاهم ال �ت ��وج �ه ��ات ال� �ك�ب�رى للم�ستقبل"
والتعارف بني الثقافات واحل�ضارات .ال��ذي تنظمه حكومة دول��ة الإمارات
ك �م��ا ت �ط ��رق اجل ��ان� �ب ��ان �إىل "حوار ب��ال���ش��راك��ة م��ع امل�ن�ت��دى االقت�صادي

ال �ع��امل��ي ،ي��وم��ي  11و 12م��ن �شهر دول ال� �ع ��امل ،وت� �ن ��اوال �أه� ��م املحاور امل�ستقبل وو� �ض��ع احل �ل��ول امل�شرتكة حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ع�ضو ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن زايد �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل خلدون
ن��وف �م�بر اجل� � ��اري ،مب �� �ش��ارك��ة نخبة وامل��و��ض��وع��ات امل�ط��روح��ة على جدول لتحدياته.
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة �أبوظبي �آل ن�ه�ي��ان وال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن حمد خليفة امل�ب��ارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون
م��ن املفكرين واخل�ب�راء م��ن خمتلف �أع� �م ��ال ��ه ،و�أه �م �ي �ت��ه يف ا�ست�شراف ح�ضر ال�ل�ق��اء �سمو ال�شيخ خ��ال��د بن رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و�سمو بن طحنون �آل نهيان ،رئي�س جمل�س التنفيذية لإمارة �أبوظبي.

حممد بن زايد يبحث مع ويل عهد
لوك�سمبورغ عالقات ال�صداقة والتعاون
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س الأم�ي�ر غيوم ويل عهد دوقية
لوك�سمبورغ الذي يزور البالد حالياً.
ورح��ب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان خ�لال اللقاء الذي
جرى يف جمل�س ق�صر البحر بزيارة ويل عهد لوك�سمبورغ والوفد املرافق ..
متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق خالل زيارته �إىل الدولة.
وبحث �سموه وويل عهد لوك�سمبورغ  ..عالقات ال�صداقة وجوانب التعاون
خا�صة يف املجاالت اال�ستثمارية واالقت�صادية التي تخدم م�صاحلهما املتبادلة
وت�سهم يف فتح �آفاق جديدة للعمل امل�شرتك بني دولة الإمارات ولوك�سمبورغ.
كما تطرق اجلانبان �إىل عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم بلديهما
وتبادال وجهات النظر ب�ش�أنها.

وتناول اللقاء معر�ض �إك�سبو  2020دبي وزخم م�شاركاته املتنوعة وابتكارات
ال��دول يف طرحها حللول اال�ستدامة وق�ضاياها امللحة �إ�ضافة �إىل التعريف
بثقافات �شعوبها وتقاليدها وتاريخها.
ح�ضر جمل�س ق�صر البحر� ..سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�شيخ �سعيد بن زايد �آل نهيان ممثل حاكم
�أبوظبي و�سمو ال�شيخ عي�سى بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زاي��د بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية و�سمو ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي و�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان
م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي.
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ال�صحة ت�ستعر�ض مبادراتها الوطنية الرقمية يف فعاليات «الإمارات تربمج»
•• دبي-وام:

�شاركت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف فعاليات "الإمارات تربمج"
من خالل لقاء افرتا�ضي ح�ضره الأطباء وموظفي الرعاية ال�صحية
من الوزارة واجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة حيث ا�ستعر�ضت
املبادرات الوطنية املتعلقة بال�صحة الرقمية مثل رعـايتي وتطميـن
والربنامج االلكرتوين لل�صحة العامة " "SPHEREو�آلية العمل
والأهداف التي حتقق التوجهات احلكومية.
وت��أت��ي ه��ذه الفعالية مبنا�سبة ي��وم ال�برجم��ة ال��ذي وج��ه باعتماده
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" م��ن ك��ل ع��ام يوماً

للربجمة حتت �شعار "الإمارات تربمج" لالحتفاء ب�أهم الإجنازات
يف جم��االت ال�برجم��ة وامل �ب��ادرات الناجحة يف ا�ستقطاب وب�ن��اء جيل
جديد من املربجمني لتعزيز م�سرية الدولة نحو امل�ستقبل وحتقيق
م�ستهدفات مئوية الإمارات .2071
و�أ�شار علي العجمي مدير �إدارة ال�صحة الرقمية يف ال��وزارة �إىل �أن
الفعالية كانت فر�صة منا�سبة للتعريف ب�أهم �إجنازات وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع يف الربجمة وحتديداً يف املجال ال�صحي من خالل
توفري حلول وخ��دم��ات مبتكرة لتعزيز ال�صحة الرقمية بناء على
البنية التحتية التكنولوجية ال�ت��ي مت تطويرها ا�ستباقياً بهدف
توظيف التقنيات الذكية يف جم��ال رقمنة اخل��دم��ات ال�صحية وفق
�أرقى املمار�سات العاملية باالعتماد على الذكاء اال�صطناعي وذلك يف

�سياق حر�ص ال��وزارة على توظيف �أح��دث تقنيات الثورة ال�صناعية
الرابعة.
و�أو�ضح �أن مبادرة "رعايتي" متثل قاعدة موحدة لل�سجالت الطبية
ل�سكان الدولة الهادفة �إىل الربط بني املن�ش�آت ال�صحية احلكومية
واخلا�صة وتبادل البيانات الطبية وتعمل على تنفيذ مبادرة خدمة
مكتب امل�ط��ال�ب��ات االل�ك�ترون�ي��ة لتمكني ال�ت�ب��ادل ال�سل�س ملطالبات
الت�أمني بني مرافق الرعاية ال�صحية و�شركات الت�أمني.
ولفت �إىل مبادرة "تطمني" التي تهدف �إىل التتبع الذكي الإلكرتوين
ل�ل�أدوي��ة والإم ��دادات وامل�ع��دات الطبية امل�ستوردة من نقطة الإنتاج
�إىل اال�ستهالك عن طريق قيادة مركزية وبا�ستخدام رموز �شريطية
خا�صة ومت�سل�سلة وذلك للت�أكد من �صحة و�سالمة املنتج.

بدورها تناولت الدكتورة ندى املرزوقي مديرة �إدارة ال�صحة العامة
والوقاية يف ال��وزارة م�شروع الربنامج الإل�ك�تروين لل�صحة العامة
" "SPHEREكنظام متكامل للرت�صد املبكر والتق�صي ومتابعة
و�إدارة الأح ��داث ذات ال�ت��أث�ير على ال�صحة العامة لتعزيز ال�صحة
..ويعد هذا الربنامج �أحد �أهم امل�شاريع املتكاملة املرتكزة على �أحدث
التقنيات حيث �سيقوم ال�برن��ام��ج بتوثيق �أث��ر ال�ت��دخ�لات الوقائية
ال�صحية م��ن خ�لال تر�صد الأوب �ئ��ة واحل��د م��ن انت�شارها ومتابعة
التح�صينات بطرق فعالة و�سي�سهم يف �إيجاد لوحة بيانات حلظية على
م�ستوى الدولة واج��راء التحليل البياين الوبائي وح�ساب امل�ؤ�شرات
املتعلقة وا�ستخدامها التخاذ القرارات املبنية على الرباهني والأدلة
للحفاظ على ال�صحة العامة للمجتمع.
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و�صلت بالطرود الغذائية �إىل �أكرث من � 362ألف م�ستفيد يف خمتلف املناطق

حملة  100مليون وجبة توزع �أكرث من  10.8مليون وجبة داخل الإمارات
• احلملة التي تنظمها مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية و�صلت �إىل �أكرث من  30دولة
•  1060متطوع ًا �شاركوا �إىل جانب كوادر بنك الإمارات للطعام وبقية امل�ؤ�س�سات الداعمة لعمليات التوزيع
• داوود الهاجري :انطلقنا يف توزيع الدعم الغذائي حلملة  100مليون وجبة من ر�ؤية حممد بن را�شد ب�أن ال�شدائد تظهر معادن امل�ؤ�س�سات واملجتمعات
ً
• �سارة النعيمي :حملة  100مليون وجبة ت�شكل ا�ستجابة مبا�شرة ت�صل �إىل م�ستحقي الدعم الغذائي وحتقق ً
جمتمعيا �سوا ًء بالتربع �أو التطوّع يف جهود التوزيع
حراكا
•• دبي-وام:

�أجنزت "حملة  100مليون وجبة"،
الأك�ب�ر م��ن نوعها باملنطقة لإطعام
الطعام يف �أكرث من  30دولة �ضمن
ال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي و�أف��ري �ق �ي��ا و�آ�سيا
و�أوروب� ��ا و�أم��ري�ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،توزيع
م��ا ي �ع��ادل  10,868,400وجبة
غ��ذائ �ي��ة يف خم�ت�ل��ف امل �ن��اط��ق داخل
دول��ة الإم� ��ارات ب��ال�ت�ع��اون م��ع "بنك
الإمارات للطعام".
وا� �س �ت �ف��اد م��ن ج �ه��ود ح�م�ل��ة "100
مليون وجبة" ،التي تنظمها مبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
� 362,280شخ�صاً داخل الدولة؛
ب��واق��ع  182,916م���س�ت�ف�ي��داً من
الأ� � �س� ��ر امل �ت �ع �ف �ف��ة ،و179,364
م�ستفيداً م��ن الأف� ��راد ذوي الدخل

املحدود.
ووزع ��ت احلملة  120,760طرداً
غذائياً جمهزة مبواد غذائية �أ�سا�سية
م �ت �ن��وع��ة ي �ك �ف��ي ك � � ٌ�ل م �ن �ه��ا ثالثة
�أ��ش�خ��ا���ص ل�شهر ك��ام��ل ،ح�ي��ث يوفر
الطرد الغذائي الواحد ما يقارب 90
وجبة ،ويحتوي كل طرد غذائي على
الأرز ،والدقيق ،واحلم�ص ،والعد�س،
وال�سكر ،والزيت ،والتمر ،واحلليب.
واع �ت �م��د ب�ن��ك الإم� � ��ارات ل�ل�ط�ع��ام يف
عمليات التوزيع على  6ركائز للعمل
ه��ي ال �ن �م��وذج ال�ت���ش�غ�ي�ل��ي لعمليات
التوزيع ،وتنظيم املنتجات الغذائية،
وال�ت�ن���س�ي��ق م��ع امل ��وردي ��ن ،وحتديد
�آليات التو�صيل ،وحوكمة العمليات،
ومتويلها.
و�إىل جانب بنك الإم ��ارات للطعام،
ا�ستفادت احلملة م��ن جهود �شركاء

داع� �م�ي�ن م �ث��ل � �ش��رط��ة دب� ��ي وهيئة
ال �ط��رق وامل��وا� �ص�ل�ات ب��دب��ي ،وهيئة
ال�ه�لال الأح�م��ر الإم��ارات��ي ،وبلدية
ر�أ���س اخليمة� ،إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات
خ�ي�ري��ة يف ال ��دول ��ة م�ن�ه��ا م�ؤ�س�سة
حميد ب��ن را��ش��د النعيمي اخلريية،
وم ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ع��ود ب ��ن را� �ش ��د املعال
ل�ل��أع� �م ��ال اخل�ي�ري ��ة والإن�سانية،
وجمعية الفجرية اخلريية ،وجمعية
ال�شارقة اخلريية ،وم�ؤ�س�سة تراحم
اخلريية ،وم�ؤ�س�سة وطني الإمارات،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �شركاء التطوع مثل
جمعية اخلدمة النموذجية.
وقال �سعادة املهند�س داوود الهاجري،
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جم �ل ����س �أم � �ن ��اء بنك
الإم � � ��ارات ل�ل�ط�ع��ام �� :ش� ّك�ل��ت حملة
 100مليون وجبة احلملة الأكرب
يف املنطقة لتقدمي ال��دع��م الغذائي

منوذجاً يف العمل اخلريي والإن�ساين
ال�شامل ال��ذي ال مييز ب�ين ع��رق �أو
دي��ن �أو منطقة جغرافية بو�صولها
�إىل املحتاجني يف  30دولة ،و�سعدنا
ب� ��أن ن �ك��ون اجل �ه��ة امل �ن �ف��ذة لعمليات
توزيع الطرود الغذائية التي تقدمها
احل�م�ل��ة يف خم�ت�ل��ف �أن �ح ��اء الدولة
بالتعاون مع مبادرات حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ال�ع��امل�ي��ة ،اجل�ه��ة ّ
املنظمة
ل�ل�ح�م�ل��ة ،وبالتن�سيق م��ع ال�شركاء
م��ن امل�ؤ�س�سات اخل�يري��ة والإن�سانية
واملجتمعية يف مناطق الدولة.
و�أ�ضاف  :انطلقنا يف �إجن��از عمليات
توزيع الدعم الغذائي حلملة 100
مليون من ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،ب�أن ال�شدائد تظهر

معادن امل�ؤ�س�سات ومعادن املجتمعات،
وع �م �ل �ن��ا ب �ت��وج �ي �ه��ات ح� ��رم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم� ،سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم
بن جمعة �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س
�أمناء بنك الإمارات للطعام ،لتحقيق
الو�صول املبا�شر بالدعم الغذائي �إىل
الأف��راد والأ�سر املتعففة �أينما كانوا
وتقدمي مواد غذائية �أ�سا�سية قابلة
للتخزين واال�ستفادة منها لفرتات
مديدة لتحقيق ر�سالة التالحم بني
كافة فئات املجتمع.
ب��دوره��ا قالت �سارة النعيمي ،مدير
�إدارة يف مبادرات حممد بن را�شد �آل
مكتوم العاملية � :إجن��از حملة 100
م�ل�ي��ون وج �ب��ة م��ن م �ب ��ادرات حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم العاملية توزيع
�أك �ث�ر م��ن  10.8م�ل�ي��ون وج �ب��ة يف

خمتلف م�ن��اط��ق دول ��ة الإم � ��ارات مت
بكفاءة عالية بف�ضل التعاون مع بنك
الإم ��ارات للطعام ،ال��ذي �سبق له �أن
�شارك بدور �أ�سا�سي يف تنفيذ "حملة
 10ماليني وجبة" ،التي �أطلقتها
حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم� ،سمو ال�شيخة هند
بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم ،العام
املا�ضي لتحقيق الت�ضامن املجتمعي
مع الأف��راد والأ�سر املتعففة يف كافة
مناطق الدولة.
و�أ�ضافت  :مع ت�صاعد الرتكيز العاملي
على التعامل مع حتدي اجلوع وتعزيز
مفهوم الأمن الغذائي لي�شمل الفئات
الأق ��ل دخ�ل ً�ا والأ� �ش��د ح��اج��ة ،ت�شكل
حملة " 100مليون وجبة" ا�ستجابة
مبا�شرة ت�صل �إىل م�ستحقي الدعم
الغذائي يف املجتمعات التي ت�شملها،

وحتقق حراكاً جمتمعياً داعماً �سواء
ب��ال�ت�برع وامل���س��اه�م��ة �أو امل���ش��ارك��ة يف
جهود التوزيع ،كما يف تطوع 1,060
�شخ�صا من جمتمع الإمارات مل�ساندة
جهود توزيع الطرود الغذائية حلملة
 100مليون وجبة ،مبا �س ّرع �إجناز
عمليات التوزيع يف كل الإمارات.
وت �ت��اب��ع احل�م�ل��ة الأك�ب��ر م��ن نوعها
يف املنطقة لتقدمي ال��دع��م الغذائي
ع �م �ل �ي��ات �ه��ا لإجن � � ��از ت ��وزي ��ع الدعم
ال � �غ� ��ذائ� ��ي ال� � � ��ذي ت� � �ع � ��ادل قيمته
الإج �م��ال �ي��ة  216م �ل �ي��ون دره� ��م؛
جن�ح��ت احل�م�ل��ة يف ج�م�ع�ه��ا ب�ع��د �أن
جت � � ��اوزت ال� �ت�ب�رع ��ات وامل�ساهمات
�ضعف الهدف املعلن للحملة ،وذلك
عقب تدفق دعم الأف��راد وامل�ؤ�س�سات
ع�ل��ى احل�م�ل��ة خ�ل�ال ��ش�ه��ر رم�ضان
امل��ا� �ض��ي .وت �� �ش �م��ل احل �م �ل��ة دو ًال يف
�أرب��ع ق��ارات منها كو�سوفو وال�سودان
واليمن وتون�س والأردن وفل�سطني
ول�ب�ن��ان وم�صر وال �ع��راق والربازيل

و�سرياليون و�أن�غ��وال وغانا و�أوغندا
وكينيا وال�سنغال و�أثيوبيا وتنزانيا
وب � ��رون � ��دي وب� �ن�ي�ن وطاجيك�ستان
وق�ي�رغ� �ي ��ز�� �س� �ت ��ان وك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان
و�أوزبك�ستان وبنجالدي�ش وباك�ستان
والهند ونيبال.
وت �ن �� �ض��وي ح �م �ل��ة " 100مليون
وجبة" � �ض �م��ن حم� ��ور امل�ساعدات
الإن�سانية والإغ��اث �ي��ة؛ �أح��د املحاور
الرئي�سية اخلم�سة التي تن�شط فيها
م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
العاملية ،وت�سعى احلملة �إىل تقدمي
الدعم الغذائي للمحتاجني وتعزيز
م� �ع ��اين ال �ت �� �ض��ام��ن الإن� ��� �س ��اين مع
الأ� �ش��د ح��اج��ة ،مب��ا ي�شكل ا�ستجابة
عملية لتحدي اجلوع و�سوء التغذية،
وي�خ�ل��ق ح��راك �اً خ�يري �اً و��ش�ب�ك��ة دعم
وتعاون عاملية تقدم الدعم الغذائي
ل�ل�ف�ئ��ات امل �ح �ت��اج��ة ،وت �ك��ر���س ثقافة
العطاء والقيم الإن�سانية التي مت ّيز
جمتمع الإمارات.

على هام�ش فعاليات COP26

الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع باك�ستان لتعزيز التعاون يف العمل املناخي وحماية البيئة
•• غال�سكو  -اململكة املتحدة-وام:

وقعت دول��ة الإم ��ارات م��ذك��رة تفاهم
م ��ع ج �م �ه��وري��ة ب��اك �� �س �ت��ان لتعزيز
التعاون والعمل امل�شرتك يف خمتلف
جم��االت التغري امل�ن��اخ��ي واحل��د من
م���س�ب�ب��ات��ه وال �ت �ك �ي��ف م ��ع تداعياته
وتعزيز حماية البيئة واحلفاظ عليها
مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ال�ق��وان�ين الوطنية،
وذلك على هام�ش امل�شاركة يف �أعمال
م��ؤمت��ر دول الأط ��راف يف االتفاقية
الإط � ��اري � ��ة ل �ل �م �ن��اخ  COP26يف
غال�سكو باململكة املتحدة.
وق ��ع ع ��ن ح �ك��وم��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات،
م� �ع ��ايل م � ��رمي ب �ن��ت حم �م��د �سعيد
ح��ارب املهريي وزي��رة التغري املناخي
والبيئة ،وعن احلكومة الباك�ستانية
معايل مالك �أمني �أ�سلم وزير التغري
املناخي امل�ساعد اخلا�ص لرئي�س وزراء
جمهورية باك�ستان.
تهدف املذكرة �إىل تعزيز التعاون بني
البلدين يف جم��االت البيئة والتغري
املناخي ،والطاقة املتجددة ،والزراعة

ال��ذك �ي��ة م �ن��اخ �ي �اً ،و�إدارة اجلفاف،
والتثقيف البيئي ،وتعزيز القدرات
امل�ؤ�س�سية.
وق ��ال ��ت م �ع ��ايل م� ��رمي ب �ن��ت حممد
امل �ه�يري �إن دول ��ة الإم � ��ارات ،بف�ضل
ال��ر�ؤي��ة احلكيمة لقيادتها ،حتر�ص
ع �ل��ى م ��د ج �� �س��ور ال �ت �ع ��اون ال� ��دويل
وال �ع �م��ل امل �� �ش�ت�رك ل �ت �ع��زي��ز ق� ��درات
م��واج�ه��ة ك��اف��ة ال�ت�ح��دي��ات ،ك�أولوية

ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة � �ض �م��ن توجهاتها
امل�ستقبلية.
و�أ�ضافت ان الإمارات ترتبط بعالقات
وث �ي �ق��ة م��ع ج �م �ه��وري��ة ب��اك���س�ت��ان يف
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ج� ��االت كالتعليم
وال�صحة وال�ط��اق��ة وت�ط��وي��ر البنية
التحتية والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي والبيئة،
وت � ��أت� ��ي م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م لتعزيز
م�ستوى ال�ت�ع��اون يف م��ا يخ�ص رفع

ق � � ��درات ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة واحل� �ف ��اظ
ع�ل��ى م ��وارده ��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وتنوعها
البيولوجي ،ومواجهة حتدي التغري
املناخي والعمل على خف�ض م�سبباته
وزي ��ادة ق��درات كافة القطاعات على
التكيف مع تداعياته.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م �ع��ايل م��ال��ك �أمني
�أ� �س �ل ��م� � :س �ع��داء ل �ل �غ��اي��ة مبوا�صلة
م���س�يرة ت�ع��اون�ن��ا م��ع دول ��ة الإم� ��ارات

ال �ت��ي ت��رب�ط�ن��ا ب�ه��ا ع�ل�اق��ات وثيقة،
ونطمح م��ن خ�لال م��ذك��رة التفاهم
�إىل تعزيز جهودنا يف حماية نظمنا
البيئية الربية والبحرية ،ومواجهة
حت ��دي ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ع�ب�ر تعزيز
ج �ه��ود احل ��د م��ن م���س�ب�ب��ات��ه وتعزيز
قدرات التكيف مع تداعياته.
و�أ� �ض��اف� :سنعمل ع�بر امل��ذك��رة على
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ت �ج��ارب والنماذج

الناجحة يف جماالت الزراعة الذكية
م �ن��اخ �ي �اً ،ون �� �ش��ر وا� �س �ت �خ��دام حلول
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ،وزي� ��ادة االهتمام
مبنظومة البحث العلمي ،لن�ضمن
معاً �إيجاد م�ستقبل �أف�ضل للأجيال
احلالية واملقبلة.
ومبوجب املذكرة �ستتعاون الإمارات
وباك�ستان يف تطوير وتو�سيع املبادرات
احل��ال �ي��ة ال� �س �ت �ع��ادة ال �ن �ظ��ام البيئي

وتعزيز �أه��داف " َع ْقد الأمم املتحدة
ال� �س �ت �ع��ادة ال �ن �ظ��ام الإيكولوجي"،
واع�ت�م��اد مم��ار��س��ات ال��زراع��ة الذكية
م�ن��اخ�ي�اً وح �ل��ول ال �ط��اق��ة املتجددة،
وتطوير خطط �إدارة اجلفاف ،وتعزيز
ال �� �س �ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال�صحراوية،
وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة م�شرتكة
ل �ت ��أه �ي��ل امل�ت�خ���ص���ص�ين يف جم ��االت
ال�ب�ي�ئ��ة وال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي ،و�إط �ل�اق

مبادرات للحفاظ على النظام البيئي
البحري ومبادرات الكربون الأزرق.
كما �سيتم العمل مبوجبها على تعزيز
تبادل املعرفة واخلربات بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وتنفيذ الأفكار وامل�شاريع
امل�ب�ت�ك��رة م��ن الأو� �س��اط الأكادميية،
والتعاون يف �إجراء البحوث البيئية.
وب �ح �� �س��ب م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م� ،سيتم
ال �ع �م��ل ع �ل��ى حت �ق �ي��ق م�ستهدفات
التعاون عرب جمموعة من الإجراءات
ت�شمل ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات واخل�ب�رات
وال��درا� �س��ات وامل�ن���ش��ورات يف جماالت
التعاون امل�ستهدفة ،وتبادل الزيارات
ب�ي�ن امل�خ�ت���ص�ين مل�ن��اق���ش��ة اجلوانب
الفنية املتعلقة بتبني ممار�سات ذكية
مناخياً �أو تقنيات عدمية االنبعاثات،
وال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن امل� ��راك� ��ز والهيئات
املتخ�ص�صة يف جماالت �أبحاث البيئة
والتغري املناخي ،والتعاون امل�شرتك
م��ع امل�ن�ظ�م��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة والدولية
امل �ع �ن �ي��ة ب �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة لتنفيذ
االتفاقيات البيئية مبا يخدم م�صالح
الطرفني.

ت�ستفيد منها �آالف الأ�سر النازحة واملت�ضررة يف عدد من الأقاليم

الهالل الأحمر يقدم م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا-وام:

قدمت دولة الإمارات عرب ذرعها الإن�ساين هيئة الهالل الأحمر الإماراتي،
م�ساعدات �إغاثية للمت�أثرين من الأو�ضاع الإن�سانية يف �أثيوبيا ،ت�ضمنت 50
طنا من امل��واد الغذائية والطرود ال�صحية واملكمالت الغذائية للأطفال،
ت�ستفيد منها �آالف الأ�سر النازحة واملت�ضررة يف عدد من الأقاليم.
ومت حتريك هذه ال�شحنة من امل�ساعدات بناء على مقت�ضيات الظروف التي

تعي�شها الأ�سر االثيوبية املت�ضررة من الأحداث التي ت�شهدها بالدهم ،خا�صة
الن�ساء والأطفال لذلك مت تخ�صي�ص جانب كبري منها لتوفري احتياجاتهم
الراهنة وتلبية م�ستلزماتهم ال�ضرورية.
و�أك��د �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأم�ي�ن ال�ع��ام لهيئة الهالل
الأح �م��ر الإم��ارات��ي� ،أن دول��ة الإم� ��ارات ظلت على ال ��دوام بجانب ال�شعب
الأثيوبي ،داعمة وم�ؤازرة لق�ضاياه الإن�سانية ،وم�ساندة لأ�صحاب احلاجات
وال�شرائح ال�ضعيفة ،وقال �إن هيئة الهالل الأحمر تويل براجمها املوجهة

لل�ساحة الأثيوبية اهتماما كبريا ،وتعمل دائما لتعزيز وجودها هناك التزاما
مب�س�ؤوليتها الإن�سانية جتاه ال�شعب الأثيوبي ،والعمل على حت�سني ظروف
املت�أثرين من الكوارث وتقدمي العون لهم.
و�أ�شار �إىل �أن الهيئة عززت ا�ستجابتها الإن�سانية والتنموية ل�صالح الأ�شقاء
يف �أثيوبيا خالل ال�سنوات الأخ�يرة ،و�أجن��زت الكثري من امل�شاريع التنموية
وال�برام��ج الإن���س��ان�ي��ة ،ال�ت��ي ت��دع��م ق��درة ال�شعب الأث�ي��وب��ي على مواجهة
كوارث الطبيعة ال�صعبة ،الفتا �إىل �أن الهيئة على توا�صل دائم مع ال�ساحة

الإثيوبية ،وت�ساهم يف اجلهود الإن�سانية املبذولة للتخفيف من وط�أة املعاناة
الناجمة عن تداعيات الأو�ضاع الإن�سانية هناك.
و�أكد الفالحي �أن الهيئة لن تدخر و�سعا يف �سبيل تقدمي كل ما من �ش�أنه
�أن يحد من تفاقم الأو�ضاع الإن�سانية للمت�أثرين والنازحني ب�صورة خا�صة،
وقال � :إن طائرات الإغاثة الإن�سانية �سوف ت�ستمر من قبل الهيئة حر�صا
على �إي�صال االحتياجات ال�ضرورية للمت�أثرين بال�سرعة التي تتطلبها
ظروفهم.
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التعليم يت�صدر موا�ضيع الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي 2021
•• دبي-الفجر:

04

يت�صدر الإع��داد للكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دب��ي  2021افرتا�ضياً
�أولويات وجمريات العمل يف جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون ،وال��ذي حظي
برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي بدبي يف الفرتة من ( )20-18نوفمرب
.2021
�صرحت بذلك ال��دك�ت��ورة منال ج�ع��رور رئي�س الكونغر�س ورئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية وقالت :تف�صلنا �أيام قليلة عن هذا احلدث الهام ،نعمل ليل
نهار على الرتتيبات والعرو�ض التقدميية وقد انتهينا بف�ضل اهلل من و�ضع
الأجندة.
و�أ�ضافت :يت�صدر حمور التعليم املوا�ضيع املطروحة يف الكونغر�س ،فما بني

بحث وتطبيق وت�شريع يكفل حقهم يف التعليم ت�أتي ق�ص�ص النجاح لتثبت
للعامل �أن�ه��م و�صلوا كما و�صل �أق��ران�ه��م ،و�أن�ه��م متكنوا م��ن ال��و��ص��ول �إىل
م�ستويات متقدمة يف التعليم.
وقالت الأ�ستاذة :نوال �آل نا�صر نائب رئي�س الكونغر�س ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة :يف كل ي��وم من �أي��ام الكونغر�س الثالث تكتنز املن�صة االفرتا�ضية
موا�ضيع متنوعة يقدمها �أكادمييون وخمت�صون و�أهايل ت�سلط ال�ضوء على
�أف�ضل املمار�سات التعليمية و�سيكون هناك تبادل كبري للخربات و�ستتيح
خا�صية الدرد�شة يف الكونغر�س للم�شاركني التفاعل والتوا�صل واال�ستفادة
من كل ما �سيتم تقدميه يف الكونغر�س.
ومن �ضمن املوا�ضيع املطروحة يف الكونغر�س مو�ضوع بعنون " فر�ص مت�ساوية
يف التعليم" تقدمها ال�سيدة كري�س لينج �أم من �سنغافورة تتحدث عن رحلة
التحديات التي واجهتها يف تعليم ابنتها وكيف قادها ال�شغف واالهتمام �إىل

اخلا�صة وتنفيذ الربامج املتعددة التي ت�سهم يف تطوير اخلدمات املقدمة
لذوي متالزمة داون� -إىل مو�ضوع " زي��ادة م�شاركة الأطفال والأف��راد من
ذوي متالزمة داون يف تطبيق �سيا�سة احلماية با�ستخدام منهجية القراءة
املب�سطة" و�أثر ا�ستخدام هذه املنهجية يف زيادة م�شاركة ذوي متالزمة داون
يف تطبيق �سيا�سة احلماية ،وا�ستعرا�ض بع�ض التجارب العاملية يف املجال وهي
ممار�سة عملية تقدم �آلية حتديد امل�شاكل املتعلقة مب�شاركة الأطفال والأفراد
م��ن ذوي متالزمة داون يف احلماية واال�ستقاللية واالع�ت�م��اد على الذات
ومدى مالئمة منهجية القراءة املب�سطة يف معاجلة تلك امل�شاكل.
هذا ومن �ضمن املحاور التي �سيتطرق لها الكونغر�س ال�صحة ،التوظيف،
امل�ستوى املعي�شي الالئق ،احلماية االجتماعية ،االعرتاف القانوين ،امل�شاركة
يف احلياة العامة واحلياة امل�ستقلة بالإ�ضافة �إىل الدمج املجتمعي والثقايف
وامل�شاركات الريا�ضية وغريها.

�إمتام الدرا�سة الثانوية وااللتحاق مبعهد تقني يف جمال الأعمال واخلدمات،
و�أكدت على �أهمية منح ذوي متالزمة داون فر�ص مت�ساوية يف التعليم
ويف ال�سياق ذاته تقدم اخلبرية �أماندا كوربي من ا�سرتاليا ذات الباع الطويل
يف قطاع التعليم وم��ؤل�ف��ة للعديد م��ن امل ��وارد التي تركز على تعليم ذوي
متالزمة داون والتعليم الدامج مو�ضوعاً بعنوان " �إعادة النظر يف دور املعلم
امل�ساعد يف دعم ذوي متالزمة داون املدجمني يف الف�صول الدرا�سية " تتناول
فيه �أهمية املعلم امل�ساعد يف دعم ذوي متالزمة داون معززاً بنتائج الأبحاث
على امل�ستوى الدويل والفرق الذي يحدثه وجودهم والتو�صيات املبنية على
الأدلة والرباهني و�أف�ضل ال�سبل لتعزيز النتائج الإيجابية للطلبة من ذوي
متالزمة داون على ال�صعيدين الأكادميي واالجتماعي.
�أما الأ�ستاذة نهال الع�شي نائب املدير التنفيذي ومديرة امل�شاريع يف جمعية
احل��ق يف احل �ي��اة يف فل�سطني ،ف�ق��د ت�ط��رق��ت �إىل ت�ط��وي��ر م�ن��اه��ج الرتبية

تر�أ�س االجتماع الثاين ملجل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية يف مقر �إك�سبو  2020دبي

من�صور بن حممد :بر�ؤية حممد بن را�شد ..تعزيز الإمكانيات الأمنية يف املنافذ احلدودية لرت�سيخ �أمن و�أمان املجتمع
تطوير منفذ حتّا الربي كنقطه عبور حيوية �سواء للم�سافرين �أو لعمليات ال�شحن الربي
•• دبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي
لأم��ن املنافذ احل��دودي��ة� ،أن ا�سرتاتيجية املجل�س وخططه التنفيذية ت�سري
وفق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،لتعزيز �إمكانيات الإمارة الأمنية يف
حتقيق �أعلى م�ستويات الكفاءة يف حماية املنافذ احلدودية ،واالرتقاء بالقدرات
املهنية والتقنية للفرق القائمة على �أمن املنافذ ،وت�أكيد �أعلى درجات جاهزيتها
للتعامل مع خمتلف �أ�شكال املخاطر والتحديات ،مبا يُ�سهِم يف حتقيق الأمن
والأمان للمُجتمع .جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم االجتماع الثاين للمجل�س وال��ذي عُقد �صباح �أم�س يف مقر
"�إك�سبو  2020دبي" و�ضمن من�صة  50|71حلكومة امل�ستقبل ،بح�ضور
�سعادة الفريق حممد امل��ري ،نائب رئي�س املجل�س ،وال�شيخ �سعيد بن �أحمد �آل
مكتوم ،و�سعادة اللواء عبيد مهري بن �سرور ،و�سعادة اللواء �أحمد حممد بن
ثاين ،و�سعادة جمال احلاي ،و�سعادة �إبراهيم ح�سني �أهلي ،و�سعادة د .عبداهلل
بو �سناد ،و�سعادة حممد اللنجاوي ،و�أمني عام املجل�س �سعادة عمر علي �سامل
العديدي.
ونوّه �سمو رئي�س جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية خالل االجتماع باجلهود

يف املحاور املُرت ِبطة ب�أمن املنافذ احلدودية ،واالرتقاء بالأداء و�صو ًال �إىل �أعلى
م�ستوياته ،و�ضمان تناف�سية الإم��ارة يف هذا املجال على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل .وناق�ش االجتماع عدداً من املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال،
ومت اعتماد جمموعة من القرارات تنفيذاً لتوجيهات �سمو رئي�س املجل�س خالل
اجلوالت امليدانية التي قام بها خالل الأ�سابيع املا�ضية و�شملت عددا من املنافذ
احل��دودي��ة ل�ل�إم��ارة ،وم��ن �أهمها م�شروع تطوير منفذ حتا ال�بري ملا له من
�أهمية كونه نقطة عبور حيوية �سواء للم�سافرين �أو لعمليات ال�شحن الربي،
وت�شكيل جلنة تنظيم وت�أمني املالحة البحرية يف �إمارة دبي ،لتقوم مبراجعه
ودرا�سة �ش�ؤون القطاع البحري يف الإمارة من الناحية الت�شغيلية واالقت�صادية
والبيئية ،وكذلك ت�شكيل فريق اال�سرتاتيجية وامل�ؤ�شرات وتكليفه مبراجعه
امل�سائل اال�سرتاتيجية ورف��ع الت�صورات املنا�سبة ب�ش�أنها .جدير بالذكر �أن
جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية هو اجلهة املعنية بر�سم ال�سيا�سة العامة
واخلطط اال�سرتاتيجية لإم��ارة دبي يف �ش�أن املنافذ احلدودية بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية املحلية واالحتادية ،وتقدمي الر�أي وامل�شورة حلكومة دبي ب�ش�أن
�أمن املنافذ احلدودية ،و�إعداد ا�سرتاتيجية �شاملة يف هذا ال�ش�أن ،ور�سم ال�سيا�سة
العامة لها ،والتي يُراعى فيها �أهداف وخ�صو�صية كل منفذ حدودي ،واقرتاح
التو�صيات الالزمة لدعمها وتطويرها ،وكذلك الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة
احلثيثة التي تبذلها الدوائر احلكومية واجلهات املعنية املمثلة يف املجل�س ،ودوره املنافذ احلدودية على امل�ستويني املحلي واالحت��ادي ،وتبادل املعارف واخلربات العامة واخلطط اال�سرتاتيجية املعتمدة لأمن املنافذ احلدودية مبا يتواءم مع
يف رفع مُ�ستوى التن�سيق والتعاون بني اجلهات احلكومية املعنية بالإ�شراف على والتجارب واملمار�سات فيما بينها ،تعزيزاً لتنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للإمارة التوجهات العامة على م�ستوى الدولة.

�إك�سبو دبي ..رحلة من مهد الب�شرية �إىل ال�سفر ب�سرعة الر�صا�صة
•• �أبوظبي-وام:

توفر جتربة زي��ارة �إك�سبو  2020دبي فر�صة غري اعتيادية جنح من خاللها
احلدث يف الدمج بني ما�ض الب�شرية وم�ستقبلها يف موقع واقع ،حيث تلتقي يف
�أجنحته القطع الأثرية امل�صنفة ككنوز ب�شرية ك�أقدم هيكل عظمي يعود لأكرث
من  3.2مليون عام و�أقدم �أبجدية عرفتها الب�شرية مع القطار الر�صا�صة الذي
تزيد �سرعته على  350كم يف ال�ساعة ومن��اذج ال��زراع��ة الثالثية ،وكب�سوالت
النقل فائقة ال�سرعة .وتر�سم العديد من املظاهر املرتبطة بالإرث الإن�ساين يف
جماالت البناء والفنون والأطعمة ال�شعبية لوحة �إن�سانية �ضاربة يف الأ�صالة
ال تبتعد �سوى ب�أمتار ب�سيطة عن ال�شاطئ االفرتا�ضي ،وجم�سم �أبراج الطاقة
وال�سيارات الهيدروجينية ذاتية القيادة ،يف لوحة قل ما جتتمع يف مكان واحد.
ويعر�ض اجلناح الإثيوبي ن�سخة مطابقة لأق��دم هيكل عظمي للب�شر ت�سمى

"لو�سي" يقدر عمره بـ  3.2مليون عام ،وقد �أعاد هذا االكت�شاف يف �شمال �شرق
�إثيوبيا عام  1974كتابة تاريخ تطور الإن�سان يف �إ�شارة �إىل �أن املنطقة م�ؤهلة
حلمل لقب "مهد الب�شرية" ،فيما ي�ستدعي اجلناح امل�صري احل�ضارة الفرعونية
التي يعود عمرها لأكرث من � 7آالف �سنة حيث يعر�ض اجلناح تابوتا فرعونيا
حقيقيا يعود للكاهن امل�صري القدمي "ب�سماتيك" والقناع الذهبي للملك "توت
عنخ �آمون" والعديد من القطع الأثرية التي ت�صنف ككنوز ب�شرية.
من جهته يعر�ض اجلناح ال�سوري ن�سخة طبق الأ�صل عن �أبجدية "�أوغاريت"،
املتفق على �أنها �أول �أبجدية يف التاريخ تعود حلوايل العام  1400قبل امليالد،
�إ�ضافة لأقدم تدوين مو�سيقي مكت�شف يف العامل.
ويعر�ض اجلناح الإي�ط��ايل ن�سخة ثالثية الأب�ع��اد ملنحوتة "ديفيد" لـ"مايكل
�أجنلو" انتجت با�ستخدام واحدة من �أكرب الطابعات الثالثية الأبعاد يف العامل،
كما يت�سنى للزوار �أي�ضا م�شاهدة عر�ض حي مبا�شر ل�صنع ج�سر "الإنكا" القدمي

يف جناح بريو ،و�صفحات رقمية ملخطوطات "متبكتو" القدمية يف جناح مايل.
وك�شف جناح الفاتيكان عن ثالث خمطوطات تاريخية يزيد عمرها على 500
�سنة ،وتخرج لأول م��رة من مكتبة الفاتيكان لتظهر للعامل يف خ�لال املحفل
ال ��دويل �إك�سبو  2020دب��ي وت�ضم رزن��ام��ة "غريغورية" مت ا�ستخدامها يف
حتديد التقومي امليالدي ،ورقتني ترجعان �إىل بيت احلكمة يف بغداد ،وتكمن
�أهميتها يف ال�ب�ق��اء بعد ت��دم�ير م��در��س��ة بيت احلكمة م��ن قبل امل�غ��ول يف عام
 ،1258وحرق كل املخطوطات والكتب� ،إ�ضافة �إىل خمطوطة �أزاحت ال�ستار
عن الأرقام العربية التي ت�ستخدم كرموز للتعبري عن الأعداد.
يف اجل��ان��ب الآخ��ر مل ي�ت��وان �إك�سبو  2020دب��ي ع��ن ت��أدي��ة مهمته ك��أح��د �أهم
من�صات الك�شف عن االخ�تراع��ات واالبتكارات يف العامل ،حيث مت الك�شف عن
عدد االخرتاعات خالل ال�شهر الأول من احلدث العاملي والتي بلغت نحو 26
اخ�تراع�اً ا�ست�شرف بها �إك�سبو  2020دب��ي م�ستقبل الب�شرية يف العديد من

الق�ضايا والقطاعات.
وت�ضمنت االخ�تراع��ات املعلن عنها  3اخ�تراع��ات �أمل��ان�ي��ة ،لت�صنيع امل�ضخات
املائية ،وم�ب�ردات الطاقة ال�شم�سية ،وط��ائ��رة كهربائية نفاثة ذات�ي��ة القيادة،
و 3اخرتاعات �إيطالية� ،شملت �ساعة ذرية ،و�آلة حفر ف�ضائية ،وم��راوح تغيري
االجتاه ،و 3اخرتاعات �صينية ،ت�ضمنت �سيارة منوذجية ذاتية القيادة ،ونظام
«ب�ي��دو» للمالحة ع�بر الأق�م��ار ال�صناعية ،وق�ط��ار «الر�صا�صة» وال��ذي ي�سري
ب�سرعة  350كيلومرتاً يف ال�ساعة .و�سجل احل��دث  3اخ�تراع��ات �إماراتية،
ت�ضمنت بيوت املدن امل�ستدامة ،وقطار يعمل بالهواء امل�ضغوط ،وجتربة زراعة
ال�صحراء با�ستخدام املياه املاحلة وف�ضالت الأ�سماك ،واخرتاعان �أوكرانيان،
�إنتاج قمح «النانو» الذكي ،و�سيارة كهربائية الأ�سرع يف العامل ،واخرتاع ت�شيكي،
نظام «�ساور» لإنتاج املاء من الهواء ،واخرتاع بريطاين« ،روبوت» لتعليم مهند�سي
امل�ستقبل ،واخرتاع كيني ،حتلية مياه ال�شرب با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.

زايد للدرا�سات ينظم جل�سة حوارية يف ال�شارقة للكتاب
•• ال�شارقة -الفجر:

ن� �ظ ��م م ��رك ��ز زاي � � ��د ل� �ل ��درا�� �س ��ات
وال �ب �ح��وث ال �ت��اب��ع ل� �ن ��ادي ت ��راث
الإم� � � ��ارات م �� �س��اء الأح � ��د جل�سة
حوارية يف املقهى الثقايف ملعر�ض
ال�شارقة ال ��دويل للكتاب بعنوان

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل��دع��و �� /س�ي��د حممد
ب � ��اك � ��ا خ � �ي� ��ل  ،ب ��اك� ��� �س� �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )0156153يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

"الرتاث ال �� �ش �ع �ب��ي مرجعية
حية و�إب� ��داع ال ين�ضب" حتدثت
ف�ي�ه��ا ال�ك��ات�ب��ة وال��روائ �ي��ة �أ�سماء
ال��زرع��وين رئي�سة جمل�س �أمناء
ملتقى الإم��ارات للإبداع ،و�أدارها
ب��در الأم�ي��ري امل��دي��ر الإداري يف
مركز زايد للدرا�سات والبحوث.
وج��اءت اجلل�سة �ضمن الربنامج
امل �� �ص ��اح ��ب جل� �ن ��اح ن� � ��ادي ت� ��راث
الإم� � ��ارات يف م���ش��ارك�ت��ه بالدورة
الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل
ل� �ل� �ك� �ت ��اب ال� � � ��ذي ت �ن �ظ �م��ه هيئة
ال�شارقة للكتاب يف الفرتة من 3
وحتى  13نوفمرب مبركز �إك�سبو
ال���ش��ارق��ة حت��ت ��ش�ع��ار "هنا ..لك
كتاب".
واب� � �ت � ��درت ال � ��زرع � ��وين حديثها
مبقولة املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت �شهادة اال�سهم رقم
 10205208ب��ا� �س��م /
حممد نا�صر عبيد حميد
امل � � ��زروع � � ��ى � � � �ص � � ��ادرة من
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
وعددها � 198سهما وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0503313823

ف � �ق� ��دت � � �ش � �ه� ��ادة اال�� �س� �ه ��م
رق ��م  1150471با�سم
 /حم � �م ��د ن ��ا� � �ص ��ر عبيد
ح �م �ي��د امل� ��زروع� ��ى �� �ص ��ادرة
من �شركة ال��واح��ة وعددها
� 3511سهما وع�ل��ى من
ي �ج��ده��ا االت �� �ص��ال بالرقم
0503313823

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و � � /ش �ه�ي�ر
اح� �م ��د ان �� �ش �ي�ل�اث  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )S5281171يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ع� �ب ��دال� �ق ��ادر
حم� �م ��د ع� �ب ��دال� �ق ��ادر ح �� �س��ن ،
م���ص��ر اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز �سفره
رق � � ��م ()A18943434
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة امل �� �ص��ري��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

"ما�ضينا يعانق حا�ضرنا" مبينة
�أن ت ��راث الإم � ��ارات ظ��ل متوارثاً
جي ً
ال بعد جيل رغم الو�صول �إىل
الف�ضاء �إال �أن ال�تراث ظل جزءاً
مهماً من ال�شخ�صية الإماراتية،
م�شيدة باالهتمام الكبري بالرتاث
يف كل �إمارات الدولة.
و�أ� �ش ��ارت ال��زرع��وين �إىل �أن حلم
املغفور له ال�شيخ زايد "طيب اهلل
ثراه" ب��أن ت�صل امل��ر�أة الإماراتية
�إىل مراتب عالية قد حتقق ،حيث

و�صلت امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة �إىل كل
مكان ،و�أ�ضافت�" :أنا و�صلت حتى
�ساوباولو لكن بعباءتي ،وعندما
�س�ألني �أح��ده��م �إىل الآن تلب�سني
العباءة؟ قلت له عباءتي يعانقها
الكربياء".
و� �ش��ددت ع�ل��ى �أن ال �ه��وي��ة لي�ست
ف�ق��ط يف ل�ب����س ال �ع �ب��اءة م �ث� ً
لا بل
ت �ت �م �ث��ل يف اح�ت�رام� �ن ��ا لعاداتنا
وتقاليدنا و�أخ�لاق�ن��ا ،و�أ�ضافت:
"يف ك��ل حما�ضراتي يف املدار�س
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ول�ل�ج�ي��ل اجل��دي��د دائ� �م� �اً �أق� ��ول:
لتمثل الوطن يجب �أن تكون �أنت
الوطن".
و�أوردت ال ��زرع ��وين ع ��دة �أمثال
ل �ت��وظ �ي��ف ال � �ت ��راث الإم � ��ارات � ��ي
يف الإب � � ��داع ال �� �ش �ع��ري وال ��روائ ��ي
وامل �� �س��رح��ي وال �ت �� �ش �ك �ي �ل��ي ،لعدد
م ��ن امل �ب��دع�ين م�ن�ه��م الت�شكيلي
ع�ب��د ال��رح �ي��م � �س��امل ،وامل�سرحي
ج �م��ال م �ط��ر ،وال ��روائ� �ي ��ة مرمي
جمعة ،والروائي علي �أبوالري�ش،

وغ�ي�ره ��م ،م� ��ؤك ��دة ع �ل��ى �أهمية
ت �ن��اول امل �ب��دع ل�تراث��ه يف �أعماله،
وقالت �إن الآخ��ر متعط�ش ملعرفة
ه��ذا ال�تراث ،و�ضربت مث ً
ال بفوز
الروائية جوخة احلارثي بجائزة
البوكر.
كما حتدثت عن تناولها للرتاث يف
رواياتها وق�ص�صها ال�سيما جتربة
الكتابة لليافعني عن ال�شيخ زايد
ب��اع �ت �م��اد الأ�� �س� �ل ��وب الق�ص�صي،
ودع� ��ت �إىل ال �ك �ت��اب��ة ل�ل�ط�ف��ل عن
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الت�سامح عطفاً على �أن الإمارات
هي ال��دول��ة الوحيدة التي لديها
وزارة ل �ل �ت �� �س��ام��ح ،ك �م��ا �أ�� �ش ��ارت
ال��زرع��وين �إىل �أه�م�ي��ة امل�ؤ�س�سات
الرتاثية مثل نادي تراث الإمارات
ومعهد ال�شارقة ل�ل�تراث م�شيدة
بدورها يف تعريف اجليل اجلديد
ع �ل��ى ت� ��راث� ��ه .و�أث � � � ��ارت اجلل�سة
ع� ��دداً م��ن الأ� �س �ئ �ل��ة واملقرتحات
ح ��ول ع�لاق��ة الأج� �ي ��ال اجلديدة
بالرتاث و�ضرورة تقدميه �إليهم

بطريقة حتفزهم على معرفته،
وج��اءت امل��داخ�لات لت�ؤكد �أهمية
رب��ط الأج �ي��ال احلديثة بالرتاث
ومعرفة الطرق املنا�سبة لتحقيق
ه � ��ذا ال � �ه� ��دف .ح �� �ض��ر اجلل�سة
ع� ��دد م ��ن م��وظ �ف��ي م ��رك ��ز زاي ��د
للدرا�سات والبحوث التابع لنادي
تراث الإم��ارات ،وعدد من الكتاب
واملثقفني والأكادمييني من الدول
العربية ودول اخل�ل�ي��ج ،وجمهور
معر�ض الكتاب.
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Court of Appeal
Appeal Case Claim Statement Declaration
In Appeal of commercial execution No. Appeal of commercial- 104/2021/324
Judged at Summary and execution department No. 89
Appeal of commercial execution subject Appealing the verdict issued in Case No.
3122 of 2020 Commercial, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Star Group LLC
Address UAE, Emirate of Dubai, Port Saeed, Deira, Dubai, Airport Road, Business
Point Building, Flat No. M09, behind Nissan Motors Showroom
Represented by Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
To be notified Taher Jebraeil Babapour Kalkhoran
Address To be notified on email info@omalc.ae
Mission No. 266302/2021
Notice SubjectYou are required to attend in the Court on Wednesday 15-12-2021
at 05:30 PM in Remote Litigation Chamber that can be reached by Dubai Courts
website- Public Services- Sessions Agenda to hear the appeal mentioned above
Notification Channel. Email
Issued By Thaniya Salim Al Flasi

Dubai Courts of First Instance Notification No. 184744/2021
)Notification by Publication (Grievance
In the Lawsuit No. 71/2021/93, Civil Grievance
To be Considered before: Circuit of Grievance and Urgent Matters No. 190
Lawsuit Sub. A Grievance against the Decision issued in the Lawsuit No. 41/2021,
by applying Civil Precautionary Custody and the obligation to pay the fees and
expenses.
The Grievant Hassan Deira Fadih
Address UAE, Emirate of Sharjah, Al Khan, Sharjah, Al Taawun St., Bawadi 2,
Apartment No. 16- Apartment No. 1606
Represented by Ahmed Ali Ibrahim Al Amiri
To be Notified: 1. Asgar Yousaf, in his capacity as: the Respondent
Subject matter of the Notification: The Grievance above-mentioned has been filed
against you, the subject matter of which is a grievance against the decision issued
in the Case No. 41/2021, a civil precautionary custody, and the fees and expenses. A
Hearing was set for this on Sunday, 14/11/2021 at 08:30 am in the remote litigation
hall, and you have to submit your memorandums or documents to the Court at least
three days before the Hearing. In the event of your failure, the Judgment will be as if
in presence of the Respondent.
Prepared by: Aisha Ahmed Taher

Court of Appeal
)Notice by Publication (Appeal
In the Appeal No. 387/2021/97- Commercial Grievance Appeal
Deliberated in the Summary Matters and Execution Circuit- Appeal No. 89
The Subject matter: Appealing the Judgment issued in Lawsuit No. 2021/52,
Commercial Grievance in addition to fees, expenses and Attorney fees.
The Petitioner: AL BUSHRA METALIC PRODUCT COATING LLC.
By Power of Attorney: Abdullah Ahmad Ahmad Ghonaim Al-Shahy
Address: United Arab of Emirates, Sharjah, Industrial Area 15- Maliha Road
The Notified Party:
1- Cheruvakkat Murali Krishnan in its capacity as the Respondent
The Notice subject matter:
The Petitioner appeal the Judgment issued in Lawsuit No. 52/2021, Commercial
Grievance, dated 21/04/2021
The hearing on Wednesday dated 15/12/2021 at 05:30 PM was set for the Judgment
in the litigation room remotely so that you shall assign to present personally or by an
attorney. In event of non-presence, the Court will rule in absentia.
Prepared by: Thania Salem Alfalasy
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حاكم �أم القيوين وويل عهده يقدمان واجب
العزاء يف وفاة زوجة عبداهلل بن �أحمد الغرير
•• دبي  -وام:

قدم �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين و�سمو ال�شيخ را�شد بن
�سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين� ،صباح �أم�س ،واجب العزاء يف وفاة املغفور لها ب��إذن اهلل عفرا بنت
عي�سى بن ثاين زوجة عبداهلل بن �أحمد الغرير .
و�أعرب �سموهما  -خالل زيارتهما جمل�س العزاء مبنطقة احلمرية يف دبي  -عن خال�ص عزائهما وموا�ساتهما
لزوج الفقيدة و�أجنالها وذويها ..داع�ين اهلل العلي القدير �أن يتغمدها بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهلها وذويها
ال�صرب وال�سلوان .كما ق�دّم واج��ب العزاء ال�شيخ �سيف بن را�شد املعال رئي�س دائ��رة التنمية االقت�صادية ب�أم
القيوين وال�شيخ عبداهلل بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة املالية ب�أم القيوين و�سعادة را�شد حممد �أحمد
مدير الت�شريفات بالديوان الأمريي ب�أم القيوين.

05

حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قن�صل عام الواليات املتحدة الأمريكية
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ���س اخليمة ،بق�صر �سموه يف مدينة �صقر بن حممد� ،أم�س� ،سعادة
ميجان جريجوني�س ،القن�صل العام للواليات املتحدة الأمريكية يف دبي ،التي
قدمت لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمها مهام عملها اجلديد ،وذلك بح�ضور
ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمي رئي�س دائرة اخلدمات العامة.
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،بالقن�صل الأمريكي ،متمنياً لها
التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عملها ،مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات ال�صداقة
بني البلدين على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات التعاون التي تربط دولة الإم��ارات والواليات املتحدة
الأمريكية ،والتي من �ش�أنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء لل�شعبني.
من جانبها ،ع�ّب�رّ ت �سعادة ميجان جريجوني�س عن بالغ �شكرها وتقديرها
ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة على ك��رم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال،
مثنية على العالقات اال�سرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

نهيان بن مبارك ي�شهد تخريج طلبة كليات التقنية يف �إك�سبو 2020
•• دبي  -وام:

�شهد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
امل�ف��و���ض ال�ع��ام لإك�سبو  2020دبي
وال��رئ�ي����س امل��ؤ��س����س ل�ك�ل�ي��ات التقنية
ال �ع �ل �ي��ا �أم� �� ��س ح �ف��ل ت �خ��ري��ج طلبة
االمتياز من الكليات والبالغ عددهم
 118خريجا وخريجة من �إجمايل
 3848ميثلون دفعة العام 2021
"�صناع امل�ستقبل".
ح�ضر حفل التخريج  -الذي �أقيم يف
�إك�سبو  2020دبي  -معايل الدكتور
�أح� �م ��د ب ��ن ع� �ب ��داهلل ح �م �ي��د بالهول
الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال
وامل� ��� �ش ��اري ��ع ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة
رئي�س جممع كليات التقنية العليا
و� �س �ع��ادة ال�بروف�ي���س��ور عبداللطيف
ال�شام�سي مدير جممع كليات التقنية
ال�ع�ل�ي��ا وع ��دد م��ن ك�ب��ار ال�شخ�صيات
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن و�أع � �� � �ض ��اء الهيئتني
التدري�سية والإداري� ��ة و�أول �ي��اء �أمور
اخلريجني.
و�أك��د معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان �أن �أب�ن��اء الوطن هم رهانه
احل�ق�ي�ق��ي وط��اق�ت��ه للتنمية والبناء
و�أم �ل ��ه ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل ،م �� �ش�يرا �إىل �أن
ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة ل��دول��ة الإم � ��ارات
ت�ؤكد دائما على �أهمية بناء الإن�سان
ومتكينه من العلوم واملعارف واملهارات
لي�ساهم يف حتقيق الإجن� ��ازات فهذا
نهجنا الوطني وقوتنا املحركة التي

نناف�س بها العامل.
وعرب معاليه عن �سعادته باالحتفال
بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليات
التقنية العليا املتميزين من "�صناع
امل�ستقبل" يف �إك�سبو  2020لنعزز
م ��ن خ�ل�ال ��ه � �ش �ع��ار احل � ��دث العاملي
"توا�صل ال�ع�ق��ول و�صنع امل�ستقبل"
فهذه العقول هي التي �ستبني بالدها
وت�ساهم بعلمها وعملها يف ب�ن��اء غد
�أف�ضل لأجيال امل�ستقبل كما ويتزامن
تخرجهم مع احتفال الدولة بيوبيلها
الذهبي ففي ه��ذا ال�ع��ام اال�ستثنائي
نت�شارك مع العامل الإجنازات وننطلق
للغد حمملني ب��الآم��ال والطموحات
م��ؤك��دي��ن �أن�ن��ا بلد ي�ح��ول التحديات
�إىل �إجنازات.
وق � ��ال م �ع��ال �ي��ه �إن ك �ل �ي��ات التقنية

ال�ع�ل�ي��ا �ستبقى ��ص��رح��ا علميا رائ��دا
ن�ع�ت��ز ب��ه وب ��إجن ��ازات ��ه ع�ل��ى م�ستوى
�إع��داد الكفاءات التي تتمتع باملهارات
ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة واالح�ت��راف � �ي� ��ة ورف� ��د
ق �ط��اع��ات ال�ع�م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ه��ا على
م ��دار  33ع��ام��ا م��ن م�سريتها وفق
االح� �ت� �ي ��اج ��ات وامل � �ت � �غ �ي�رات ونفخر
بخريجيها الذين ينتجون ويبدعون
ويثبتون ق��درات�ه��م يف �شتى املجاالت
احل �ي ��وي ��ة ويف خم �ت �ل��ف الإجن� � � ��ازات
ال��وط �ن �ي��ة .م ��ن ج��ان �ب��ه ع�ب�ر معايل
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ب��ن ع �ب��داهلل حميد
ب��ال �ه��ول ال �ف�ل�ا� �س��ي يف ك �ل �م��ة با�سم
جمل�س �أمناء كليات التقنية العليا عن
�سعادته بت�شريف معايل ال�شيخ نهيان
ب��ن م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ح�ف��ل تخريج
طلبة االم�ت�ي��از دف�ع��ة ال�ع��ام ،2021

م ��ؤك��دا �أن معاليه الرئي�س امل�ؤ�س�س
للكليات ويحر�ص �سنويا على م�شاركة
اخلريجني فرحة تخرجهم وانطالق
رحلتهم خلدمة الوطن .و�أ�شاد معاليه
ب�إقامة حفل تخريج طلبة االمتياز يف
�إك�سبو  2020ه��ذا احل��دث العاملي
ال��رائ��د ال ��ذي يج�سد �إرادة وعزمية
وريادة دولة الإمارات خا�صة بعد عودة
احلياة �إىل طبيعتها يف بالدنا احلبيبة
بف�ضل جهود قيادتنا احلكيمة.
وق��ال  :نتقدم بهذه املنا�سبة ب�أ�سمى
�آي � ��ات ال �� �ش �ك��ر وال �ع ��رف ��ان �إىل مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي

"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إخ��وان �ه��م �أ��ص�ح��اب ال�سمو
ال �� �ش �ي��وخ �أع� ��� �ض ��اء امل �ج �ل ����س الأع �ل ��ى
ل�لاحت��اد ح�ك��ام الإم� ��ارات على ك��ل ما
ب��ذل��وه م��ن ج�ه��د لأج ��ل ت�ع��زي��ز �أمن
و�سالمة وا�ستقرار ال��وط��ن ولدعهم
ال�ل�احم��دود ل�ك�ل�ي��ات التقنية العليا
مما قادها لتحقيق ر�سالتها ال�سامية
يف �إع��داد ال�ك��وادر الوطنية ومتكينها
بكل ك�ف��اءة م��ن امل�ستقبل .و�أ� �ض��اف :
جن�ت�م��ع ال �ي��وم ح�ي��ث ي�ج�ت�م��ع العامل
ع�ل��ى �أر�� ��ض الإم� � ��ارات ل �ن ��زداد فخرا
ب�شبابنا و�إجن � ��ازات ب�لادن��ا ف�إك�سبو
 2020ي�ق��ام حت��ت ��ش�ع��ار "توا�صل
ال�ع�ق��ول  ..و�صنع امل�ستقبل" ونحن

لتبادل �أف�ضل املمار�سات وامل�شاريع البحثية امل�شرتكة

جامعة زايد توقع �شراكة �أكادميية مع جامعة حيفا
•• �أبو ظبي-الفجر:

وقعت معايل نورة بنت حممد الكعبي،
وزيرة الثقافة وال�شباب ،رئي�سة جامعة
زايد و�سعادة رون روبن رئي�س جامعة
ح�ي�ف��ا ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون م ��ؤخ��راً
لت�شكيل �شراكة �أكادميية يف امل�شاريع
التي تعزز من م�ستوى البحث العملي
وال�ت�ع�ل�ي��م وب �ن��اء امل� �ه ��ارات وال �ق��درات
ال �ت��ي حت��اك��ي متطلبات � �س��وق العمل
يف امل�ستقبل ،ومت ذلك بح�ضور �سعادة
حممد �آل خاجه �سفري دولة الإمارات
العربية املتحدة لدى �إ�سرائيل ،و�سعادة
�أمري حايك �سفري �إ�سرائيل لدى دولة
الإمارات.
و�أك � ��دت م �ع��ايل ن� ��ورة ال�ك�ع�ب��ي خالل
اللقاء والذي مت افرتا�ضيا عرب �شبكة
االنرتنت ب��أن ال�شراكة بني اجلانبني
�ستوفر فر�صً ا وم�ستقبال واع��د لكال
الطرفني ،وكما �أنها �ستدعم توجّ هات
دول � ��ة الإم� � � ��ارات يف ت��وظ �ي��ف العلوم
امل �ت �ق��دم��ة ل �ت �ط��وي��ر واب� �ت� �ك ��ار حلول
للتحديات امل�ستقبلية وخدمة املجتمع،
وذلك نظ ًرا لتفوق نظريتها ومتيزها
يف خمتلف امل�ج��االت التقنية .قائلة:
"�سن�ضمن م��ن خ�ل�ال ه ��ذا التعاون

املثمر تبادل �أف�ضل اخلربات واملمار�سات
وامل�شاريع البحثية املرتبطة مبخرجات
ال �ع �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا احلديثة،
وك ��ذل ��ك يف جم� � ��االت �إدارة امل� � ��وارد
والأم� ��ن امل��ائ��ي وال �غ��ذائ��ي ،بالإ�ضافة
�إىل جم ��االت ح�م��اي��ة البيئة واحلياة
البحرية ،وغريها من امل�ج��االت التي
�ستعود بالنفع على اجلانبني والعامل
ب�أ�سره".
و�أ�� �ش ��ارت م�ع��ال�ي�ه��ا �إىل ��س�ع��ي جامعة
زاي ��د امل���س�ت�م��ر ل�ل�ت�ع��اون م��ع جامعات

ع��ري�ق��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل بهدف
مت �ك�ين ال �ط �ل �ب��ة م ��ن احل �� �ص��ول على
�أع �ل��ى م�ستويات اجل ��ودة يف التعليم،
واال�ستفادة ب�شكل متبادل من اخلربات
امل �� �ش�ت�رك��ة وال �ت �ف ��اع�ل�ات الثقافية.
وق��ال��ت� " :إن ج��ام�ع��ة زاي ��د �ستحقق
�شراكة ا�سرتاتيجية �سنجني ثمارها
يف ال�سنوات املقبلة ،حيث نتطلع ب�أن
نكون جامعة امل�ستقبل لن�ساهم وب�شكل
م �ب��ا� �ش��ر وف� � ّع ��ال يف حت �ق �ي��ق "مئوية
الإمارات  ،"2071من خالل الرتكيز

على العلوم والتكنولوجيا املُتقدّمة،
وال�ف���ض��اء واالب �ت �ك��ار ،ال�ع�ل��وم الطبية
وال�صحية ،ف�ض ًال عن حتويل اجلامعة
�إىل بيئة حا�ضنة للموهوبني يف جمال
ري � ��ادة الأع � �م ��ال ع�ب�ر ت �ع��زي��ز مراكز
البحث العلمي يف اجل��ام�ع��ة ،وتعزيز
ري��ادت �ه��ا ل�ت�ك��ون ب�ي�ئ��ة ج��اذب��ة للطلبة
والأك��ادمي �ي�ي�ن وال�ب��اح�ث�ين م��ن كافة
�أرج��اء العامل ،واجلامعة الأوىل التي
حتت�ضن ع�ل�م��اء وب��اح�ث�ين موهوبني
ومُتميّزين حملياً وعاملياً".

وم��ن جهته �أك��د �سعادة ال��دك�ت��ور رون
روب ��ن رئ�ي����س ج��ام�ع��ة ح�ي�ف��ا ،ب ��أن��ه ويف
�أعقاب العديد من التحديات امل�شرتكة
ال�ت��ي ت��واج�ه�ن��ا �أه�م�ه��ا حت��دي��ات �أزمة
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي والأ�� �ض ��رار ال �ت��ي قد
ت�سببها هذه التحديات على م�ستقبلنا
ج�م�ي�ع��ا� ،أع �ت�ب�ر ب � ��أن ه ��ذا ال �ن��وع من
ال�ت�ع��اون الأك��ادمي��ي ه��و و�سيلة جيدة
ل �ت �ف �ع �ي��ل م �� �س �ت��وى ال �ب �ح��ث العلمي
ب�ين اجل��ان�ب�ين للحفاظ ع�ل��ى كوكبنا
جميعاً".
ي�سعى ال�ط��رف��ان ومب��وج��ب االتفاقية
�إىل تبادل �أف�ضل املمار�سات الأكادميية،
كما اتفقا على �إقامة م�شاريع بحثية
م���ش�ترك��ة ،وك��ذل��ك ت�ن�ظ�ي��م فعاليات
ون� ��دوات وم� ��ؤمت ��رات م�ت�ب��ادل��ة خالل
الأع ��وام الأك��ادمي�ي��ة املقبلة .وت�ستند
ات�ف��اق�ي��ة ال�ت�ع��اون وال �ت��ي مت توقيعها
بح�ضور �أع�ضاء الهيئتني الأكادميية
والإداري � � � ��ة م ��ن ك�ل�ا ال �ط��رف�ي�ن� ،إىل
�أح��د الأه��داف العديدة ال�سرتاتيجية
حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة،
والتي تهدف �إىل �إقامة �شراكات فعالة
ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأك ��ادمي �ي ��ة لتنفيذ
الأه ��داف الرئي�سية املتعلقة بتطوير
املهارات وتنمية املجتمع.

نحتفل ال �ي��وم ب�صناع امل�ستقبل من
خ��ري�ج��ي وخ��ري �ج��ات ك�ل�ي��ات التقنية
ال�ع�ل�ي��ا ،م��ؤك��دي��ن �أن الإن �� �س��ان يبقى
الأ�سا�س يف العمل والإجن��از والرهان
احلقيقي ل�ل��وط��ن .ويف خ�ت��ام كلمته
� ..أع �ل��ن م �ع��ايل ال��دك �ت��ور �أح �م��د بن
عبداهلل حميد بالهول الفال�سي با�سم
جمل�س �أم �ن��اء كليات التقنية العليا
تخريج  118خريجا وخريجة من
ط�ل�ب��ة االم �ت �ي��از م��ع م��رت�ب��ة ال�شرف
من بني خريجي دفعة العام 2021
ال� �ب ��ال ��غ ع� ��دده� ��م  3848خريجا
وخ��ري �ج��ة �أك �م �ل��وا درا� �س �ت �ه��م بنجاح
وح�صلوا على �شهاداتهم اجلامعية
بجدارة وا�ستحقاق.
وت� � ��وج� � ��ه � � �س � �ع � ��ادة ال �ب�روف � �ي � �� � �س ��ور
عبداللطيف ال�شام�سي مدير جممع

ك�ل�ي��ات التقنية العليا بالتهنئة �إىل
خريجي االمتياز دفعة العام 2021
"�صناع امل�ستقبل" ،م�ؤكدا �أنهم دفعة
ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة لأن �ه��ا ت�ت�خ��رج يف �إك�سبو
 2020ه��ذا احل��دث العاملي الرائد
ويف ظ��ل اح �ت �ف��ال ال ��دول ��ة بيوبيلها
ال ��ذه �ب ��ي .و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن الكليات
�أع ��دت� �ه ��م ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل خ�ي�ر �إع� � ��داد
وتنتظر �أن ينعك�س متيزهم يف �سوق
العمل ويكون كل منهم �إ�ضافة نوعية
وطاقة ا�ستثنائية يف التنمية والبناء.
وع �ب�ر اخل ��ري �ج ��ون يف ك�ل�م�ت�ه��م عن
�سعادتهم بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان حلفل تخرجهم
وال��ذي زاده��م فخرا ومتيزا م�ؤكدين
�أي���ض��ا ��س�ع��ادت�ه��م وام�ت�ن��ان�ه��م لكليات
التقنية العليا حلر�صها على تنظيم

ح�ف��ل ت�خ��رج�ه��م يف �إك���س�ب��و 2020
ليبقى ذك��رى ال تن�سى وع��زي��زة على
قلوبهم وثمنوا جهود كل من �ساهم يف
دعم جناحهم وتفوقهم.
و�أدى اخل� ��ري � �ج� ��ون ق �� �س��م ال� � ��والء
والإخال�ص للقيادة والوطن وعربوا
عن �شكرهم للقيادة الر�شيدة ودعمها
ال�ل�احم ��دود لأب �ن��ائ �ه��ا مم��ا ع ��زز من
ت�ف��وق�ه��م ال�ع�ل�م��ي واع ��دي ��ن بالعمل
والإخال�ص لرد جميل الوطن.
ويف اخل�ت��ام ق��ام معايل ال�شيخ نهيان
ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان ي��راف�ق��ه معايل
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ب��ن ع �ب��داهلل حميد
بالهول الفال�سي و�سعادة الربوفي�سور
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �� �ش��ام �� �س��ي بت�سليم
��ش�ه��ادات ال�ت�خ��رج للخريجني و�أخذ
ال�صور التذكارية معهم.

مكتبات ال�شارقة العامة تطلق مبادرات ثقافية يف معر�ض ال�شارقة للكتاب
•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت مكتبات ال�شارقة العامة خالل
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف ال�ن���س�خ��ة ال �ـ  40من
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب املقام
حاليا يف مركز �إك�سبو ال�شارقة عددا
من املبادرات الثقافية �ضمن ر�ؤيتها
ب��أن ت�صبح الوجهة الأمثل للو�صول
�إىل املعلومات واملعرفة ب�أي �شكل من
�أ��ش�ك��ال�ه��ا و�إث � ��راء ال�ت�ع�ل��م م��ن خالل
م�ساحتها الواقعية واالفرتا�ضية.
و قالت �إمي��ان بو�شليبي مدير �إدارة
مكتبات ال�شارقة يف ت�صريح خا�ص
لوكالة �أنباء الإم��ارات (وام) �إن من
�أبرز املبادرات التي مت �إطالقها �ضمن
فعاليات " ال�شارقة ال��دويل للكتاب
" مبادرة "م�ست�شار القراءة" و هي
الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا مل���س��اع��دة القراء
م ��ن خم �ت �ل��ف ال �ف �ئ��ات ع �ل��ى انتقاء
الكتب والإ�صدارات التي تتنا�سب مع
اهتماماتهم وتنمي لديهم ال�شغف
بالقراءة و كذلك االلتقاء مع نخبة
م ��ن امل �ب��دع�ي�ن وامل ��ؤل �ف�ي�ن م ��ن ذوي
اخل �ب��رة يف ع� ��امل ال �ك �ت��اب ح �ي��ث مت
اختيار  15كاتبا و كاتبة من مواطني
ال��دول��ة و الكتاب ال�ع��رب حيث القت
املبادرة �إقباال كبريا من اجلمهور .
و �أ��ش��ارت �إىل �أن امل�ب��ادرة الثانية هي
" ما بعد املائة " فمكتبات ال�شارقة
العامة بعد � 4أع��وام �ستكمل عامها
املائة ل��ذا نعمل من الآن على �إعداد

خ�ط��ة ع�م��ل "  100خ�ط��ة " تكون
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل�ل�م��ائ��ة ع ��ام املقبلة
ت�ت���ض�م��ن ت �ق ��دمي خ ��دم ��ات �شاملة
ومتنوعة لكافة فئات املجتمع تعمل
على حم��و الأم�ي��ة الرقمية وتقدمي
م�ع�ل��وم��ات �آم �ن��ة ب�شكل �صحيح من
م�صادرها الأ�صلية  ..الفتة �إىل �أن
فريق العمل حاليا يف مرحلة جتميع
الأفكار من خالل رغبات و تطلعات
ج�م�ه��ور م�ع��ر���ض ال �� �ش��ارق��ة ال ��دويل
للكتاب تعقبها تنظيم جل�سات ع�صف
ذهني و�صوال للعام . 2025
و لفتت �إىل �أن عمل املكتبات ي�سري
وف� ��ق ع� ��دد م ��ن امل � �ح ��اور الأول هو
امل �ح��ور الإج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ي�ب�رز دور
املكتبة يف الن�سيح املجتمعي و الثاين
هو املحور الفكري من خالل توفري
خم �ت �ل��ف �أن� � � ��واع ال �ك �ت��ب و م�صادر
املعلومات الإلكرتونية و الكتب التي

تعمل ب�ن�ظ��ام " ب��راي��ل " �إىل جانب
�إطالق " مكتبة املعرفة الذكية " كما
تت�ضمن حماور عمل املكتبات املحور
النف�سي م��ن خ�ل�ال ت��زوي��د املكتبات
مب�ت�خ���ص���ص�ين ن �ف �� �س �ي�ين و املحور
البدين الذي يراعي ال�صحة البدنية
من خالل الرتكيز على الكتب التي
ت �ت �ح��دث ع��ن ال��ري��ا� �ض��ة و �أم��را���ض
ال���س�م�ن��ة و غ�يره��ا مب�ع�ن��ي ت��وف�ير "
م�ك�ت�ب��ة ��ص�ح�ي��ة " و �أخ �ي��را املحور
ال�ب�ي�ئ��ي – م�ك�ت�ب��ة خ �� �ض��راء – من
خالل التقليل من ا�ستخدام الورق و
الب�صمة الكربونية و ا�ستخدام �أحبار
خ�ضراء .
و �أو�ضحت �شليبي �أن مكتبات ال�شارقة
العامة �ستكون من بني ح�ضور م�ؤمتر
امل�ك�ت�ب��ات ال ��ذي �سينطلق يف �إك�سبو
ال�شارقة يوم غد بهدف التعرف على
خ�ب�رات امل���ش��ارك�ين و الإط �ل��اع على
�أف�ضل املمار�سات للمكتبات العاملية
 ..م�شرية �إىل �أنه خالل فرتة جائحة
كوفيد  19 -فتحت مكتبات ال�شارقة
ال �ع��ام��ة ال�ع���ض��وي��ة ال��ذك �ي��ة للعامل
�أج�م��ع ومت ت�سجيل � 10آالف ع�ضو
ذك��ي م��ن  55دول��ة يطلعون على 6
م�لاي�ين وع� ��اء م �ع��ريف م��ا ب�ي�ن كتب
تقليدية و �إل�ك�ترون�ي��ة  ..الف�ت��ة �إىل
�أن املكتبات يوجد بها ما بني � 9إىل
 12م�صدرا �إلكرتونيا كل منها ي�ضم
مئات الآالف من املوا�ضيع و املقاالت
و الكتب و الر�سائل اجلامعية .
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�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف مهرجان بينك بولو اخلريي

•• �أبوظبي-وام:

06

�شاركت �شرطة �أبوظبي يف مهرجان "بينك بولو" اخلريي الذي ينظمه نادي غنتوت ل�سباق اخليل
والبولو برعاية �سمو ال�شيخ فالح بن زايد �آل نهيان رئي�س النادي.
واطلع ال�شيخ �سلطان بن فالح بن زايد �آل نهيان وال�شيخة عائ�شة بنت فالح بن زايد �آل نهيان على
�أه��داف دوري��ة الطفل وجهود فريق التوعية بق�سم العالقات العامة يف مديرية امل��رور والدوريات
بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي.
كما �شاركت يف الفعالية دورية ال�سعادة لن�شر الروح الإيجابية بني �أفراد املجتمع وقدمت �إدارة التفتي�ش
الأمني " "k9عرو�ضاً للكالب البولي�سية و�سط �إعجاب اجلمهور.
ويهدف املهرجان الذي يقام �سنوياً �إىل ن�شر التوعية وتثقيف �أفراد العائلة واملجتمع ب�سرطان الثدي،
ون�شر ر�سالة �صحية بالتعاون مع دائرة ال�صحة � -أبوظبي ،وت�ضمن العديد من الفقرات الريا�ضية
والرتفيهية ،واخلدمات ال�صحية والتي من بينها الفحو�ص الطبية.

(حملة مدى)  50يوما لإنقاذ حياة
 5ماليني �شخ�ص تنجز ن�صف مهمتها

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت حملة مدى عن و�صولها �إىل منت�صف حملتها
" 50يوماً لإن�ق��اذ حياة  5ماليني �شخ�ص" والتي
تهدف جلمع التربعات من �أج��ل الق�ضاء على اثنني
م��ن الأم ��را� ��ض امل��داري��ة املهملة وه�م��ا م��ر���ض العمى
النهري وداء الفيالريات اللمفي وقد متكنت املبادرة
حتى الآن من جمع مبالغ تكفي لتغيري حياة ثالثة
ماليني �شخ�ص.
و��ض�م��ن ج �ه��ود احل�م�ل��ة ال �ت��ي ت�ستمر خم�سني يوماً
تعاونت كربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات البارزة يف الإمارات
معاً لتن�ضم �إىل جهود جمع التربعات وتعزيز الوعي
وال�ت�ع��ري��ف باحلملة على ام �ت��داد خم�سني ي��وم�اً قبل
ال��و� �ص��ول �إىل اح �ت �ف��االت دول� ��ة الإم � � ��ارات باليوبيل
الذهبي وذلك عرب جمموعة من الأن�شطة والفعاليات
والعرو�ض الرتويجية.
وت�ضم قائمة ال�شركاء والعالمات التجارية امل�شاركة
ومنهم ال�شركاء امل�ؤ�س�سني للحملة جمموعة اللولو
العاملية ال�ت��ي ت�ق��دم ع��رو���ض ترويجية خا�صة جلمع
التربعات يف كافة فروعها بالدولة و�أدنوك التي قدمت
العديد من الفر�ص �ضمن تطبيق املكاف�آت اخلا�ص بها
�إ�ضافة �إىل �إط�لاق حملة داخلية بني املوظفني جلمع
ال�ت�برع��ات واالحت ��اد للطريان التي �ستمنح عمالءها
الفر�صة لدعم احلملة من خالل التربع بالأميال.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ي�ساهم �شركاء الت�سويق يف احلملة
حيث يدير بنك �أبوظبي التجاري التربعات ال�صغرية
عرب �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل اخلا�صة به وجمموعة
ريفويل التي تدعم احلملة من خالل �أق�سام ال�ساعات
والعناية بالنظر عرب جمموعة من املبادرات اخلا�صة
يف جميع فروعها بالدولة.
كما ت�ضمنت قائمة ال�شركاء الآخ��ري��ن ال��ذي��ن �أكدوا
ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��م باحلملة دب��ي ال�ع�ط��اء �أح ��د ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني للحملة والتي تعهدت بالتربع مببلغ
 50,000درهم �إماراتي ل�صالح حملة مدى.
وتدعو الهيئة �أفراد املجتمع للم�ساهمة يف املبادرة من
خ�لال زي ��ارة من�صتها جلمع ال�ت�برع��ات وال�ت��ي تتلقى
التربعات على مدار الأيام الـ  25القادمة.

وت�ضم قائمة ال�شركاء � ً
أي�ضا جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
ال�شريك ال��داع��م للحملة ال��ذي �سي�ساهم م��ن خالل
ال �ت�برع بن�سبة م�ئ��وي��ة م��ن ر� �س��وم ت�سجيل ك��ل عداء
للم�شاركة يف م��اراث��ون �أدن ��وك �أب��وظ�ب��ي � 2021إىل
جانب العرو�ض القائمة اىل نهاية احلملة والتي �ساهم
بها  11مقهى م�ستق ً
ال يف الإمارات.
ويخ�ص�ص ري��ع احل�م�ل��ة ال�ت��ي ت�ستمر مل��دة  50يوماً
ل�صالح �صندوق بلوغ امليل الأخري الذي يعمل من �أجل
الق�ضاء على هذين املر�ضني يف دول جنوب ال�صحراء
الكربى يف �أفريقيا.
ويعد �صندوق بلوغ امليل الأخ�ير من و�سائل م�ساعدة
امل�صابني بالأمرا�ض املدارية املهملة مثل كا�سيت�ش وهو
�صندوق مدته � 10سنوات وبقيمة  100مليون دوالر
�أطلقه ع��ام � 2017صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ا�ستمراراً لر�ؤية والتزام الأب امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "رحمه اهلل " جتاه
ال�ق���ض��اء ع�ل��ى الأم��را���ض امل�ع��دي��ة وي�ح�ظ��ى ال�صندوق
ب��دع��م جم �م��وع��ة م��ن امل �ن �ظ �م��ات م�ن�ه��ا م��ؤ��س���س��ة بيل
وميليندا جيت�س وم�ؤ�س�سة �إملا اخلريية.
ويقدم �صندوق بلوغ امليل الأخ�ير العالج الوقائي من
م��ر��ض� ّ�ي العمى ال�ن�ه��ري وداء ال�ف�ي�لاري��ات اللمفي يف
�أفريقيا و�سيتم ا�ستثمار التربعات م��ن �أج��ل حتديد
م�ن��اط��ق ان�ت���ش��ار ت�ل��ك الأم ��را� ��ض وب �ي��ان �أث ��ره ��ا على
امل�ج�ت�م�ع��ات ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل دع ��م ال �ب �ح��وث املخربية
والتعاون بني الدول يف هذا املجال.
كما تهدف احلملة التي ت�ستمر خم�سني يوماً جلمع
التربعات لدعم تلك الأن�شطة وامل�ساهمة يف حماية
م��ا ال ي �ق��ل ع��ن خ�م���س��ة م�لاي�ين ��ش�خ����ص م��ن هذين
املر�ضني.
وق��ال��ت ت ��اال ال��رحم��ي امل��دي��ر ال �ع��ام ب��الإن��اب��ة حلملة
م��دى�" :سعدنا للغاية مب�ستوى ال��دع��م ال��ذي تلقته
ه��ذه امل�ب��ادرات الهادفة من امل�ؤ�س�سات العديدة �ضمن
جمتمعنا ،لقد �أظهر �شركا�ؤنا والعالمات التجارية
امل�شاركة مدى عمق القيم الأ�صيلة التي كانت مبثانة
دليل بالن�سبة لدولتنا يف مد يد امل�ساعدة للمحتاجني
�سواء كانوا على مقربة منا �أو كانوا �أبعد من ذلك".

النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة
جرمية ازدراء الأديان
•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة من خالل تغريدة ن�شرتها
ام�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي جرمية
ازدراء االديان .
ونوهت النيابة العامة �إىل �أنه ،طبقا للمادة  4مِ ن املر�سوم
ب�ق��ان��ون احت ��ادي رق��م  2ل�سنة  2015يف ��ش��أن مكافحة
التمييز والكراهية ،انه يعد مرتكباً جلرمية �إزدراء الأديان
كل من �أتى �أي�اًّ من الأفعال الآتية  :التطاول على الذات
الإلهية �أو الطعن فيها �أو امل�سا�س بها ،والإ�ساءة �إىل �أي من
الأدي��ان �أو �إح��دى �شعائرها �أو مقد�ساتها �أو جتريحها �أو
التطاول عليها �أو ال�سخرية منها �أو امل�سا�س بها �أو الت�شوي�ش
على �إق��ام��ة ال�شعائر �أو االحتفاالت الدينية املرخ�صة �أو
تعطيلها بالعنف �أو التهديد ،والتعدي على �أي من الكتب
ال�سماوية بالتحريف �أو الإت�لاف �أو التدني�س �أو الإ�ساءة
ب ��أي �شكل م��ن الأ��ش�ك��ال ،وال�ت�ط��اول على �أح��د الأن�ب�ي��اء �أو
الر�سل �أو زوجاتهم �أو �آلهم �أو �صحابتهم �أو ال�سخرية منهم
�أو امل�سا�س بهم �أو الإ�ساءة �إليهم ،والتخريب �أو الإتالف �أو
الإ��س��اءة �أو التدني�س ل��دور العبادة وللمقابر وللقبور �أو

ملحقاتها �أو �أي من حمتوياتها.
و�أو�ضحت النيابة العامة �أن املادة  5مِ ن ذات املر�سوم بقانون
ن�صت على انه يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات
وبالغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال
تزيد على مليون دره��م �أو ب��إح��دى هاتني العقوبتني كل
من ارتكب فع ً
ال من الأفعال املن�صو�ص عليها يف البنود ،2
 5 ،3من املادة  4من هذا املر�سوم بقانون ب�إحدى طرق
التعبري �أو غريها من ال�صور الأخرى �أو با�ستخدام �أي من
الو�سائل  ..كما ن�صت نف�س املادة على �أنه يعاقب بال�سجن
م��دة ال تقل عن �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
خم�سمائة �ألف درهم وال تزيد على مليوين درهم كل من
ارتكب فع ً
ال من الأفعال املن�صو�ص عليها يف البندين ،1
 4من امل��ادة  4من هذا املر�سوم بقانون ،ب�إحدى طرق
التعبري �أو غريها من ال�صور الأخ��رى �أو با�ستخدام �أي
م��ن الو�سائل .وي��أت��ي ن�شر ه��ذه التغريدات القانونية يف
�إطار حر�ص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية
ب�ين ك��اف��ة �أف ��راد املجتمع ،ورف��ع م�ستوى وع��ي اجلمهور
بالقوانني مبا ي�سهم يف تخفي�ض ن�سبة املخالفات الناجمة
عن اجلهل بالقوانني.
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تعاون بني م�ؤ�س�سة حممد بن حم اخلريية وم�ؤ�س�سة «معانا لإنقاذ �إن�سان»
•• العني -الفجر

�أبرمت م�ؤ�س�سة حممد بن حم اخلريية ومقرها مدينة
العني و"م�ؤ�س�سة معانا لإنقاذ �إن�سان" امل�صرية ومقرها
ج�م�ه��وري��ة م���ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ات �ف��اق ت �ع��اون و� �ش��راك��ة يف
املجاالت اخلريية والإن�سانية .
وح�ضر توقيع االت�ف��اق�ي��ة ال�شيخ ال��دك�ت��ور حممد بن
م�سلم بن حم العامري رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
حممد بن حم اخلريية واملهند�س حممود وحيد رئي�س
"م�ؤ�س�سة معانا لإنقاذ �إن�سان" واحلا�صل على جائزة
"�صانع الأمل العربي" يف عام  2018وال�شيخ �سعيد
ب��ن حم�م��د ب��ن ح��م �إىل ج��ان��ب �أع �� �ض��اء جم�ل����س �إدارة

وت�ع��زي��ز جم ��االت ال �ت �ع��اون والتن�سيق ب�ين امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية واخلريية يف الداخل واخلارج من �أجل املزيد
من التميز والريادة يف العمل الإن�ساين ،و�إظهار �أكرب
ق��در م��ن الت�ضامن م��ع ال���ش��رائ��ح وال�ف�ئ��ات ال�ضعيفة
والأ�سر املتعففة .
من جانبه ثمن املهند�س حممود وحيد رئي�س "م�ؤ�س�سة
معانا لإنقاذ �إن�سان" اجلهود الإماراتية الإن�سانية الذي
ي�شهد العامل ب�أ�سره على �أياديها البي�ضاء وم�سهماتها
الإن�سانية التي طالت جميع بقاع العامل .
و�أ�ضاف "هذه اخلطوة مبا حتمل من م�ضامني قيمة
و�أهداف نبيلة ف�إنها ت�ضيف بعدا جديدا ونقلة نوعية يف
برامج و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة يف خمتلف املجاالت".

امل�ؤ�س�ستني .
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء  ،ا��س�ت�ع��ر���ض اجل��ان �ب��ان �أوج ��ه التعاون
وال�ت�ن���س�ي��ق امل �� �ش�ترك وال �ع �م��ل ��س��وي��ا ل�ب�ل��وغ الأه� ��داف
وال �غ��اي��ات ال �ت��ي ت �خ��دم الإن �� �س��ان والإن �� �س��ان �ي��ة ،وتبني
امل �ب��ادرات امل�شرتكة وتوحيد اجلهود خلدمة املجتمع،
�إىل ج��ان��ب ت �ب��ادل اخل�ب�رات وامل�ع�ل��وم��ات وال�ع�م��ل على
تطوير ا�سرتاتيجية عمل متكنهم من ن�شر �أهدافهم
و�أن�شطتهم الإن�سانية والتنموية .
و�أع ��رب ب��ن ح��م ع��ن ت��رح�ي��ب م�ؤ�س�سة حم�م��د ب��ن حم
اخل�يري��ة بهذا ال�ت�ع��اون ،مثمناً دوره��ا يف تعزيز القيم
واملبادرات الإن�سانية ،م�شريا �إىل �أن هذه ال�شراكة ت�أتي
�ضمن امل���س��اع��ي ال��رام�ي��ة لتوحيد اجل �ه��ود الإن�سانية

نظمته وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي بالتعاون مع جامعة الإمارات
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منتدى بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة اجلامعات يناق�ش م�ستقبل التنمية ال�سيا�سية يف اخلم�سني عام ًا القادمة

معايل زكي ن�سيبة
•• �أبوظبي-الفجر:

ن��اق���ش��ت ال� ��دورة ال�ع��ا��ش��رة ملنتدى
ب �ن ��اء ال ��وع ��ي ال �� �س �ي��ا� �س��ي لطلبة
اجل��ام �ع��ات ال � ��ذي ن�ظ�م�ت��ه وزارة
ال��دول��ة ل���ش��ؤون املجل�س الوطني
االحت � ��ادي ب��ال �ت �ع��اون م��ع جامعة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،حتت
رع��اي��ة م�ع��ايل زك��ي �أن ��ور ن�سيبة-
امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو
رئ�ي����س ال��دول��ة ،ال��رئ�ي����س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة،
م�ستقبل ال�ت�ن�م�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف
اخلم�سني عاماً القادمة ،وذلك من
خ�لال الرتكيز على ع��دة حماور،
حا�ضر فيها نخبة من املخت�صني
واخلرباء ،والذين �سلطوا خاللها
ال �� �ض��وء ع �ل��ى احل� �ي ��اة الربملانية
يف دول � ��ة الإم � � � ��ارات يف احلا�ضر
وامل�ستقبل ،وع�ل��ى دور ال�شباب يف
م�ستقبل التنمية ال�سيا�سية ،وعلى
تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى طلبة
اجلامعات.
وق ��ال م �ع��ايل زك��ي �أن ��ور ن�سيبة-
يف كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة للمنتدى:
"جاءت التعديالت الوزارية على
م ��دار ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة للت�أكيد
على �أن ال�شباب ه��م �صناع الأمل
وامل���س�ت�ق�ب��ل ع�ل��ى م ��دار اخلم�سني
ع��ام�اً القادمة و��ص��و ًال �إىل مئوية

د .احمد النجار

االحت� ��اد ،و�أن امل�ن��ا��ص��ب الوزارية
ل �ي �� �س��ت جم� ��رد �� �ش ��واغ ��ر ،ب ��ل هي
النقطة الرئي�سة التي تنطلق منها
�أف �ك��ار ال���ش�ب��اب حل�م��اي��ة منجزات
ال��وط��ن وال �ب �ن��اء عليها للو�صول
�إىل ال� ��ري� ��ادة ال �ع��امل �ي��ة ب�سواعد
وطنية �شابة ،حتر�ص على وطنها
وحت��اف��ظ ع�ل��ى م���س�يرت��ه ،وت�سهم
ب � ��إق� ��دام و� �ش �ج��اع��ة ع �ل��ى تقدمي
املقرتحات وامل �ب��ادرات التي تدعم
رحلته الريادية".
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ال �ي��ه�" :إن الطريق
ال�صحيح للعمل ال�سيا�سي يبد�أ
م��ن م�ق��اع��د ال��درا� �س��ة يف املدار�س
واجلامعات ،مع �شباب مت�سلحني
بالعلم واملعرفة واملواهب الإبداعية
واالبتكارية القائمة على احلقائق
والبحث العلمي يف �إط��ار من قيم
االن �ف �ت��اح وال �ت �ع��اي ����ش والت�سامح
واالع �ت��دال وق�ب��ول الآخ ��ر ،ونعلم
جميعاً �أن هذا العمل لي�س جمرد
اح�تراف �اً ملهنة ومم��ار��س��ة وظيفة،
ب��ل ه��و ال �ت��زام وع�ط��اء وت�ضحيات
ت �ل �ب �ي � ًة ل� �ن ��داء ال ��وط ��ن وخلدمة
مواطنيه".
ومن جانبه ،قال �سعادة طارق هالل
لوتاه -وكيل وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س الوطني االحتادي" :نقف
ال �ي��وم ع �ل��ى م��رح �ل��ة ج��دي��دة من
تعزيز بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة

اجل ��ام �ع ��ات م ��ع ان� �ط�ل�اق �أع �م��ال
الدورة العا�شرة من املنتدى ،الذي
متكن وعلى مدى عقد من الزمن
م��ن امل���س��اه�م��ة ال�ف��اع�ل��ة يف زي ��ادة
اه�ت�م��ام ال���ش�ب��اب بق�ضايا الوطن
وت �ن �م �ي��ة خ�ب�رات �ه ��م ومعارفهم،
مب��ا ي��دع��م م�سرية التمكني التي
تنتهجها دول��ة الإم��ارات لالرتقاء
بقدرات ال�شباب وت�أهيلهم ليكونوا
القوة التي تتحقق بها الطموحات
يف بلد ال يعرف امل�ستحيل".
و�أ�ضاف �سعادته" :يتزامن انعقاد
امل�ن�ت��دى ال �ي��وم م��ع حم�ط��ة مهمة
وملهمة لنا جميعاً ،وهي احتفاالت
دول��ة الإم� ��ارات بعامها اخلم�سني
وا� �س �ت �ع ��داده ��ا مل��وا� �ص �ل��ة م�سرية
الإجن � ��ازات يف اخل�م���س�ين املقبلة،
وال��و��ص��ول �إىل ر�ؤي�ت�ه��ا يف الريادة
يف جميع امل �ج��االت ،ال�ت��ي �سيكون
ال �� �ش �ب��اب ب �ق��درات �ه��م وطاقاتهم
ال ��رك� �ي ��زة الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف حتويل
تطلعات قيادة دول��ة الإم��ارات �إىل
واقع ملمو�س".
ويف ورق� ��ة ع �م��ل ق��دم �ه��ا �سعادته
بعنوان "ال�شباب وم�ستقبل التنمية
ال�سيا�سية" �أكد �أن احل�ضور املميز
لل�شباب يف م�سرية العمل الربملاين
لدولة الإمارات ي�أتي �ضمن الر�ؤية
اال�ستباقية واال�ست�شرافية لدولة
الإم � � � � ��ارات يف مت �ك�ي�ن ال�شباب،

�سعادة طارق هالل لوتاه

وتوفري جميع الإمكانات لت�أهيلهم
وت��زوي��ده��م ب��امل �ع��ارف واخل �ب�رات
ال�ت��ي متكنهم م��ن ت��ويل املنا�صب
ال�ق�ي��ادي��ة وحت�ق�ي��ق ال�ن�ج��اح فيها،
مو�ضحاً ب�أن دولة الإم��ارات ت�ؤمن
ب�أن ال�شباب هم الأقدر على معرفة
م�ت�ط�ل�ب��ات امل���س�ت�ق�ب��ل لأن �ه��م قادة
الغد ال�ق��ادري��ن على حتقيق ر�ؤية
الإمارات يف الريادة والتميز.
وقال �سعادته�" :سن�شهد وكنتيجة
ع �م �ل �ي��ة مل �� �س�ي�رة مت �ك�ي�ن ال�شباب
م� ��زي� ��داً م ��ن امل �� �ش ��ارك ��ة الفاعلة
لل�شباب يف العمل الربملاين ،والذي
ق��د يقود ب��دوره �إىل ح�ضور �أكرب
لل�شباب يف ال�ع�م��ل ال�برمل��اين لأن
ر�أي� �ه ��م و� �ص��وت �ه��م ��س�ي�ك��ون القوة
ال��رئ �ي �� �س��ة يف � �ص �ي��اغ��ة ال� �ق ��رارات
و�صناعة امل�ستقبل امل�شرق لدولة
الإمارات".
وقد �شهد املنتدى م�شاركة وا�سعة
م � ��ن ج� ��ان� ��ب ط� �ل� �ب ��ة اجل ��ام� �ع ��ات
وامل�ؤ�س�سات الأكادميية يف الدولة
كجامعة الإمارات العربية املتحدة
وجامعة زايد وكليات التقنية العليا
وجامعة عجمان وجامعة ال�شارقة
وك�ل�ي��ة رب ��دان وك�ل�ي��ة ال���ش��رط��ة يف
�أب��وظ �ب��ي و�أك��ادمي �ي��ة ��ش��رط��ة دبي
وغ�ي�ره ��ا .ك �م��ا مت خ �ل�ال �أعمال
ال��دورة احلالية للمنتدى �إطالق
وزارة ال ��دول ��ة امل�ج�ل����س الوطني

االحت � ��ادي ب��ال �ت �ع��اون م��ع جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة م�سابقة
بحثية تخ�ص�صية بني طلبة جامعة
الإمارات العربية املتحدة يف جمال
�إع��داد البحوث اخلا�صة بالتنمية
ال�سيا�سية؛ بهدف احل�صول على
الأفكار املبتكرة لل�شباب وتوظيفها
يف ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل واب �ت �ك��ار �آليات
و�أدوات ت�ؤ�س�س �إىل مرحلة جديدة
م ��ن م ��راح ��ل ال �ت �م �ي��ز يف العمل
الربملاين يف اخلم�سني عاماً املقبلة،
على �أن يتم الإعالن عن الفائزين
يف امل �� �س��اب �ق��ة وت �ك��رمي �ه��م خالل
فعاليات الدورة املقبلة للمنتدى يف
عام 2022م.
وق��د ا� �ش�ترك يف جل�سات املنتدى
التي �أدارها الدكتور �أحمد النجار-
م���س��اع��د ال�ع�م�ي��د ل �� �ش ��ؤون البحث
العلمي والدرا�سات العليا يف كلية
العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف
ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات�� ،س�ع��ادة عفراء
را� �ش ��د ال �ب �� �س �ط��ي -الأم �ي��ن العام
امل �� �س��اع��د ل�لات �� �ص��ال ال�ب�رمل ��اين يف
املجل�س الوطني االحت��ادي ،والتي
قدمت ورقة عمل بعنوان "احلياة
الربملانية -احلا�ضر وامل�ستقبل"،
والتي رك��زت على مكت�سبات دولة
الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة يف
اخلم�سني عاماً املا�ضية ،والتطلعات
يف ال�ع�م��ل ال�برمل��اين يف اخلم�سني

عاماً املقبلة .حيث تناولت الورقة
مظاهر احلياة الربملانية يف دولة
الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة قبل
قيام االحتاد وحتى وقتنا احلا�ضر،
ورك ��زت ع�ل��ى ال�ت�ع��ري��ف باملحطات
امل� �ه� �م ��ة يف احل � �ي� ��اة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة،
وه��ي� :آل�ي��ة حت��ول مظاهر احلياة
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة �إىل م ��ؤ� �س �� �س ��ة من
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال� ��دول� ��ة ت� ��� �ش ��ارك يف
ال�سلطة ،م��ن خ�لال د�ستور دولة
االحت��اد بت�أ�سي�س املجل�س الوطني
االحت��ادي يف �سنة 1972م ك�أبرز
�صورة مل�شاركة املواطنني يف �صنع
ال �ق��رارات ال�سيا�سية يف الدولة؛
و�أه � ��م الأح � � ��داث وال� �ت� �ط ��ورات يف
الوظائف الت�شريعية والرقابية،
ون �ق �ط��ة حت ��ول امل�ج�ل����س الوطني
االحتادي بعد خطاب التمكني �إىل
وقتنا احلا�ضر؛ وتوجهات املجل�س
ال��وط�ن��ي امل�ستقبلية ودور �أدوات ��ه
الرقابية والت�شريعية يف اخلم�سني
ع��ام �اً املقبلة ح�سب امل �ب��ادئ التي
تتبناها مئوية الإمارات 2071م.
ك�م��ا � �ش��ارك��ت يف ج�ل���س��ات املنتدى
�سعادة عفراء بخيت العليلي -ع�ضو
املجل�س الوطني االحت��ادي ،والتي
قدمت ورق��ة عمل بعنوان "مناذج
ع��ن رواد يف ال�ع�م��ل ال�ب�رمل ��اين يف
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
من فئة ال�شباب -ق�ص�ص جناح".

�سعادة عفراء بخيت العليلي

�سعادة عفراء الب�سطي

الطالبة علياء املزروعي

د .مرمي لوتاه

والتي تناولت فيها احلياة العلمية
والعملية ل�سعادتها قبل دخولها
احل �ي��اة ال�برمل��ان�ي��ة وخ�لال �ه��ا ،كما
قدمت ع��دداً م��ن الن�صائح املهمة
من خالل واقع جتربتها املميزة.
كذلك تناولت الورقة التي قدمتها
الأ��س�ت��اذة ال��دك�ت��ورة م��رمي لوتاه-
م��ن ق���س��م احل�ك��وم��ة وامل�ج�ت�م��ع يف
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة،
م��و� �ض��وع ال��وع��ي ال���س�ي��ا��س��ي لدى
ط �ل �ب��ة ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات يف ظل
ثنائية اخلطاب الر�سمي ومواقع
ال �ت��وا� �ص��ل .ح�ي��ث �سلطت ال�ضوء
على درا��س��ة ا�ستخدمت فيها �أداة
اال�ستبيان ال�ستطالع ر�أي عينة
من طالب كلية العلوم الإن�سانية
يف ج��ام �ع��ة الإم� � � � � ��ارات ،وحتليل
ن�ت��ائ��ج اال��س�ت�ط�لاع ل�ل��وق��وف على

م � ��دى ت� ��أث ��ر وع �ي �ه��م ال�سيا�سي
بحالة االزدواج �ي��ة وال�ت�ع��ددي��ة يف
اخل �ط��اب الإع�ل�ام��ي ال ��ذي تت�سم
به هذه املرحلة .ويف هذا ال�سياق،
حت��دث��ت ال �ط��ال �ب��ة ع �ل �ي��اء �سعيد
امل��زروع��ي -الطالبة بق�سم العلوم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ج��ام �ع��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة عن ر�ؤي��ة ال�شباب
للمبادئ اخلم�سني ،م��ع الرتكيز
ع �ل��ى ث�ل��اث م� �ب ��ادئ م ��ن امل �ب ��ادئ
اخلم�سني م��ن اجل��ان��ب ال�سيا�سي
وعلى نظرة ال�شباب ،كما تطرقت
�إىل ب �ي��ان دور امل�ج�ل����س الوطني
االحت��ادي واالخت�صا�صات واملهام
امل�ن��وط��ة ب��ه ،وب�خ��ا��ص��ة مهمته يف
جم��ال "الدبلوما�سية الربملانية"
ل��دع��م ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة لدولة
الإمارات.

ت�شجيع ًا لأفراد املجتمع مبدينتي حممد بن زايد و�شخبوط ومنطقة ربدان على ريا�ضة امل�شي

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم فعالية ريا�ضية توعوية عن ُبعد حتت عنوان «جنري ونعتني»
•• �أبوظبي -الفجر

تنظم بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات والنقل،
فعالية ريا�ضية توعوية عن بُعد حتت عنوان "جنري ونعتني"،
�ضمن مبادرة "ريا�ضة بال حدود" ،ت�ستهدف �أفراد املجتمع يف
ك��ل م��ن مدينة حممد ب��ن زاي��د ومدينة �شخبوط ومنطقة
رب��دان ،وذل��ك بالتعاون مع جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،مركز

كامربيدج للطب و�إع��ادة الت�أهيل،مركز �سنرت بوينت " دملا
مول�،سيليكور للجراحة والتجميل،مدر�سة �صري بني يا�س".
وتهدف الفعالية� ،إىل توعية �أف��راد املجتمع يف ه��ذه املناطق
ب�أهمية ممار�سة الريا�ضة ،وتعزيز التواجد البلدي ومعايري
جودة احلياة ،وكذلك تعزيز �سبل التوا�صل بني البلدية وكافة
�شرائح و�أفراد املجتمع.
وتت�ضمن الفعالية تنظيم ور��ش��ة توعوية للتعريف بفوائد

ممار�سة ريا�ضة امل�شي ل�صحة الفرد ،وتعريف �أف��راد املجتمع
على امل�سارات واملما�شي الريا�ضية التي حتر�ص بلدية مدينة
�أبوظبي على �إن�شائها يف كافة املناطق الواقعة �ضمن نطاقها
اجل �غ��رايف ،ب�ه��دف ال�ترف�ي��ه ع��ن �أف ��راد املجتمع وت�شجيعهم
على ممار�سة ريا�ضة امل�شي ،كما تت�ضمن الفعالية برناجماً
لت�شجيع الأهايل والطالب يف ممار�سة ريا�ضة امل�شي يف مم�شى
البلدية.

املخرتعون الإماراتية حت�صد  4اتفاقيات تفاهم وتعاون �أوربية تدعم االخرتاع مبادرة نعمل لإ�سعادكم لتحفيز العاملني يف مركز �سبيد لفح�ص وت�سجيل املركبات
•• ننبريغ -الفجر

•• عجمان -الفجر:

ح� ��� �ص ��دت ج �م �ع �ي��ة املخرتعني
الإم ��ارات � �ي ��ة �أم� �� ��س ت��وق �ي��ع �أرب� ��ع
ات�ف��اق�ي��ات ت�ف��اه��م وت �ع��اون �أوربية
داع� � �م � ��ة ل �ل��اخ �ت��راع واالب � �ت � �ك� ��ار
والإبداع .
ج� � ��اء ذل� � ��ك م� �ب ��ا�� �ش ��رة وترجمة
حل�صول اجلمعية على الع�ضوية
ال� �ك ��ام� �ل ��ة يف االحت� � � � ��اد ال� � ��دويل
للمخرتعني "ايفيا " .
� �ص��رح ب��ذل��ك امل �خ�ترع الإم ��ارات ��ي
�أحمد عبداهلل جمان رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية املخرتعني الإماراتية
رئي�س وفد اجلمعية يف اجتماعات
االحتاد الدويل للمخرتعني.
و� �ش �م �ل��ت االت� �ف ��اق� �ي ��ات ك �ل�ا من
اجل �م �ع �ي��ات الأورب � �ي ��ة والأملانية
والربتغالية والبو�سنة والهر�سك.
و�أو��ض��ح جم��ان  :لل�سمعة العاملية
امل�م�ي��زة ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ون�ه���ض�ت�ه��ا ال�ع���ص��ري��ة يف
�شتى املجاالت ومنها دعم االخرتاع
والإب� � ��داع واالب �ت �ك��ار ق��د �أ�سهمت
ك �ث�ي�را يف ق�ب��ول�ه��ا ع �� �ض��وا كامال
باالحتاد الدويل والإقبال الأوربي

�أطلق مركز �سبيد لفح�ص وت�سجيل
امل��رك �ب��ات م� �ب ��ادرة ب �ع �ن��وان نعمل
لإ��س�ع��ادك��م وذل��ك ت�ق��دي��راً جلهود
عمال مركز الفح�ص الفني ،نظرا
مل��ا ب��ذل��وه خ�لال ال�ف�ترة الأخرية،
ح�ي��ث ج ��اءت ه ��ذه امل �ب ��ادرة �ضمن
امل�ب��ادرات املجتمعية التي تتبناها
هيئة النقل -عجمان وتهدف اىل
تعزيز اجلهود الداعمة وحتقيقاً
ال�سرتاتيجية االمارة � ٢٠٢١ضمن
جمتمع �سعيد.
حيث حقق م��رك��ز �سبيد لفح�ص
املركبات يف الآونة االخرية ارتفاعاً
كبرياً يف م�ؤ�شر �سعادة املتعاملني
على اخلدمات املقدمة لهم ،وذلك
وف �ق��ا مل��ا حت��ر���ص ل��ه ال�ه�ي�ئ��ة من
تقدمي خدمات ري��ادي��ة ذات طابع
م �ت �ط��ور ،ذو ج� ��وده ع��ال �ي��ة تفوق
توقعات املتعاملني.
ح �ي��ث ق ��دم م��رك��ز ��س�ب�ي��د وجبات
غ ��داء ل�ك��اف��ة ال�ع��ام�ل�ين يف املركز
وب��ذل��ك ب�ح���ض��ور ك��ل م��ن ال�سيد

ع �ل��ى ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رات التعاون
ل �ل��وق��وف ع�ل��ى امل�ن�ج��ز الإم ��ارات ��ي
يف ه ��ذا امل �ج ��ال واال� �س �ت �ف��ادة من
ف��ر���ص ال�ت�ط��وي��ر واال� �س �ت �ث �م��ار يف
ق �ط��اع االخ� �ت��راع .وق ��ال املخرتع
الأملاين جوكهم بادر � :إين لفخور
ج��دا بان�ضمام الإم ��ارات لالحتاد
ال ��دويل و�إن ك��ان م�ت��أخ��را لت�أخر
�إ�شهار اجلمعية �إال �أننا نتابع بكثب

جهود �أبناء الإمارات واخرتاعاتهم
وم�شاركاتهم ال�سابقة باملعار�ض
الأمل ��ان� �ي ��ة والأورب� � �ي � ��ة والدولية
و�أ��س�ج��ل اع �ت��زازي ب��اب��ن الإم ��ارات
امل�خ�ترع �أح�م��د جم��ان ال��ذي يقود
ال �ي��وم م�ل�ح�م��ة حت�ف�ي��ز وت�شجيع
اجليل اجلديد على االخرتاع .
ف�ي�م��ا ق ��ال ال�بروف�ي���س��ور املخرتع
ال �ب��و� �س �ن��وي م�ل�ا ال ��دي ��ن كريك

 :ن�ه���ض��ة الإم � � ��ارات ال �ك��ل ي�شهد
ل� �ه ��ا ب��ال �� �ش �م��وخ وال � �ك� ��ل ي ��راق ��ب
ع ��ن ك �ث��ب اه �ت �م��ام��ات الإم � � ��ارات
باملخرتعني واملبدعني واالحتفاء
بهم وت�شجيعهم ويف ذل��ك خدمة
ل�ل�إن���س��ان�ي��ة ال �ت��ي �ست�ستفيد من
�إب��داع��ات �ه��م  ،وف �خ��ر للجميع �أن
نوقع مذكرات التعاون لال�ستفادة
من اخلربات الإماراتية املميزة.

را�شد عتيق مدير �إدارة اال�ستثمار
وال�سيد عمار ال�شاعر مدير مركز
�سبيد لفح�ص وت�سجيل املركبات.
وم� ��ن ج��ان �ب �ه��ا �أ� �ض ��اف ��ت ال�سيدة
ر�� �ش ��ا خ� �ل ��ف ال �� �ش��ام �� �س��ي امل ��دي ��ر
ال �ع��ام ب��ال �ن��دب ان �ن��ا ن���س�ع��ى دائما
ل�ت�ق��دمي الأف���ض��ل جل�م�ه��ورن��ا من
خ�لال ا�سرتاتيجياتنا الوا�ضحة
وت �ط��وي��رن��ا امل �� �س �ت �م��ر خلدماتنا

ل�ت�ت�ن��ا��س��ب م ��ع م �ت �غ�يرات احلياة
اليومية.
و�أ� �ض��اف ال�سيد را� �ش��د عتيق اننا
نحر�ص يف هيئة النقل على تقدير
جهود كافة العاملني ذلك لتحقيق
اال� �س �ت ��دام ��ة يف جم� ��ال الرعاية
ال� �ع� �م ��ال� �ي ��ة ل �� �ض �م ��ان حقوقهم
وواجباتهم ،من خ�لال حتفيزهم
امل�ستمر ورفع معنوياتهم لتحقيق

الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة.
ويف نهاية املبادرة �شكر العمال كل
من الهيئة و�إدارة مركز �سبيد ملا
ق��دم��وه م��ن دع��م نف�سي ومعنوي
ح �ي��ث ك� ��ان ل �ه��م ال� ��داف� ��ع للبذل
مزيد من اجلهد واالتقان بالعمل
م��واج�ه�ين ب��ذل��ك ك��ل ال�صعوبات
والعقبات التي واجهتهم يف الفرتة
الأخرية �ضمن جائحة كورونا.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ك�شختي
للخياطة واالقم�شة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2478766: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/كيوان
للأ�ست�شارات التقنية
رخ�صة رقم CN 3823693: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/كريتف
هاندز للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 2920104: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 امري
املعار�ض لل�سيارات
رخ�صة رقم CN 1004754:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مهدي حممد هادي مهدي االحبابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مرزوقه علي حممد االحبابي
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/
�سيجماتك للتجاره العامة
رخ�صة رقم CN 2527874: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/فايف ناين للو�ساطة
رخ�صة رقم CN 3002079:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خلفان حممد را�شد حممد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عفراء جابر نا�صر �سويدان املنهايل
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�/سركل جاردن
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3838905:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد جنم عبداهلل �سيار احلو�سني
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/جبل الهرم
للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3737589:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن احمد ح�سن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك
هامر لل�صيانة واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2323801: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 دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن /
ال�سادة �:سا�س االمارات للمنتجات اال�سمنتيه
رخ�صة رقم IN 1001203:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على جا�سم على القرطا�سى النعيمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد احمد �سرور الظاهرى
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر
يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء
هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قبقاب
للتجارة
رخ�صة رقم CN 4016519: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/تايكر ون للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3842359:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالرحمن احمد ح�سن عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:انظمة ال�شرق االو�سط ال�ست�شارات يف معدات احلا�سب
االيل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة الرمي  -الرمي طموح  0.1مبنى �شركة الطموح
لال�ستثمارات ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1332604 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بابا
جالو
رخ�صة رقم CN 2243382: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/ال�سيدة االوىل
لتجميل ال�سيدات
رخ�صة رقم CN 2545068:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبدالعزيز جمعه حممد احلاج الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد عتيق جمعه املهريي
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

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:اك�سرتمي ليجندز انرتنت كافيه � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  -مدينة حممد بن زايد �شرق
 0.12مبنى ال�سيد احمد يو�سف �سيف اهلل حممد
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2867188 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105033233:تاريخ التعديل2021/11/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �شوي�س تى كب
رخ�صة رقم CN 2307798:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا �شوي�س تى كب
CHOICE TEA CUP CAFETERIA

�إىل  /مطعم �سفاير

SAFAIR RESTAURANT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خمبز تنور 4781003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متوين باملواد الغذائية 5629001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إلغاء �إعالن �سابق

�إعــــــــــالن
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�إلغاء �إعالن �سابق

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/ا�سعد عبا�س و�شركاه (حما�سبون قانونيون)  -فرع
�أبوظبي  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/7:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105034842:تاريخ التعديل2021/11/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3757908:باال�سم التجاري:ايه �آي ام ام ا�س
لفح�ص و�صيانة معدات النفط والغاز ذ.م.م  ,بالغاء طلب
تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع 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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2056923:باال�سم التجاري�:صالون كال�سيك
مون لل�سيدات  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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/الوايف للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2315700:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
�ساجي ارميبور من  %48اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ليديا اوباكو درايا
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)
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جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للفيزياء الطبية
•• العني-الفجر:

��ش��ارك��ت جامعة الإم� ��ارات ال�ع��امل �أم����س احتفاله باليوم
ال�ع��امل��ي ل�ل�أ��ش� ّع��ة وال�ف�ي��زي��اء الطبية ،وال ��ذي ُي���ص��ادف 7
ن��وف�م�بر م��ن ك��ل ع ��ام وال� ��ذي ي��واف��ق ي ��وم م �ي�لاد العاملة
البولندية مدام ك��وري ،التي ا�شتهرت ب�أبحاثها يف جمال
الن�شاط الإ�شعاعي� ،إ�ضافة �إىل �إع�لان ّ
املنظمة الدولية
للفيزياءالطبية ع��ن تخ�صي�ص ه��ذا ال�ي��وم ليكون اليوم
ال��دويل لتوعية �أف��راد املجتمع ب�أهمية عمل الفيزيائيني
الطبيني ومهنتهم .وق��ال الدكتور ع��ادل ح�شي�ش� ،أ�ستاذ
ُم���ش��ارك الفيزياء الطبية ،ق�سم الفيزياء بكلية العلوم

يف جامعة الإم � ��ارات�" :شهدت ال�ف�ترة املا�ضية حتديات
م�ل�ح��وظ��ة لأن �ظ �م��ة ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف ج�م�ي��ع �أنحاء
ال�ع��امل .وك��ان الفيزيائيون الطبيون،كعاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية ،يف طليعة التعامل مع مر�ضى "كوفيد-
 ،"19ل��ذا الب��د لنا م��ن االع �ت�راف بف�ضلهم وتقدير
ج�ه��وده��م ،خا�صة و�أن العديد م��ن ال�ب�ل��دان ول�ل�أ��س��ف ال
تخ�ص�صني
تعرتف حتى الآن بالفيزيائيني الطبيني ك ُم ّ
يف الرعاية ال�صحية .ون�أمل �أن ُت�سهم الظروف احلالية
يف تعزيز ال��وع��ي املُجتمعي ب�أهمية ه��ذه املهنة يف جمال
الرعاية ال�صحية ،و�أن يكون الفيزيائي الطبي عن�صراً
�أ�سا�سياً ،لي�س فقط للم�ساعدة يف ت�شخي�ص وعالج العديد

من الأم��را���ض ،ولكن �أي�ضاً ل�ضمان ال�سالمة الإ�شعاعية
للمر�ضى واملهنيني واملوظفني" .و�أ��ض��اف" :بد�أت ق�صة
الفيزياء الطبية يف جامعة االمارات العربية املتحدة منذ
الثمانينات و�أ��ص�ب��ح خريجي ق�سم الفيزياء م��ن جامعة
تخ�ص�صني يف جمال الفيزياء الطبية ،ي�شغلون
االمارات امل ُ ّ
معظم وظائف الفيزيائيني الطبيني يف كل امل�ست�شفيات
وامل��راك��ز الطبية بالدولة حالياً ،وي�ساهمون يف احلفاظ
على اجلودة وحت�سينها و�سالمة وفاعلية التكلفة خلدمات
املوجهة للمري�ض.
الرعاية ال�صحية من خالل الأن�شطة ّ
كما �أنهم ُي�ش ّكلون اجلهة الأوىل امل�س�ؤولة عن احلماية من
الإ�شعاع للمر�ضى والعاملني يف جميع هذه امل�ؤ�س�سات".

واختتم د .ع��ادل ح�شي�ش ت�صريحه ق��ائ� ً
لا" :نفتخر ب�أن
ق�سم الفيزياء بكلية العلوم يف جامعة الإم� ��ارات ح�صل
تخ�ص�ص الفيزياء
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ع�ل��ى اع�ت�م��اد ب��رن��ام��ج ّ
م��ن ق�ب��ل جل�ن��ة اع�ت�م��اد ال�ع�ل��وم التطبيقية والطبيعية
( )ANSACيف  ABETوهي وكالة اعتماد �أمريكية
م �ع�ترف ب�ه��ا يف اجل��ام �ع��ات امل��رم��وق��ة ال �ع��امل �ي��ة .ويهدف
برنامج الفيزياء بجامعة الإم��ارات �إىل تدريب وتخريج
متخ�ص�صني يف علوم الفيزياء تلبية الحتياجات القوى
العاملة يف امل �ج��االت الرئي�سية ذات االه�ت�م��ام الوطني.
كما يوفر بيئة تعليمية فعالة ومنتجة لإج��راء البحوث
الأ�سا�سية والتطبيقية".

�ضمن �سل�سلة تقارير معرفية وبال�شراكة مع مركز الفكر يف (ا�سرتاتيجي �آند)
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القمة العاملية للحكومات :تعزيز مرونة النظم ال�صحية لتمكني احلكومات من مواجهة التحديات امل�ستقبلية
• تعزيز التعاون بني احلكومات والقطاع ال�صحي وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية
• �إعادة ر�سم التوجهات اجلديدة وحتديد الأولويات لتعزيز مرونة النظم ال�صحية
• تطوير الأدوات الكفيلة بتعزيز جاهزية احلكومات وا�ستجابتها ال�سريعة ملواجهة التحديات وتوفري �أف�ضل خدمات الرعاية
•• دبي-وام:

�أك � � ��د ت� �ق ��ري ��ر ج ��دي ��د �أ�� �ص ��درت ��ه
م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات،
�ضمن �سل�سلة تقاريرها املعرفية،
�أهمية اتخاذ احلكومات واجلهات
ال�صحية يف العامل خطوات عاجلة
وف��اع �ل��ة ل �ت �ع��زي��ز م ��رون ��ة النظم
ال�صحية ،وتطوير الأدوات الكفيلة
ب �� �ض �م��ان ج ��اه ��زي ��ة احل� �ك ��وم ��ات
وا��س�ت�ج��اب�ت�ه��ا ال���س��ري�ع��ة ملواجهة
التحديات واملتغريات وا�ستعدادها
لتوفري �أف���ض��ل خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية.
وت �ط��رق ت �ق��ري��ر "تعزيز مرونة
ال �ن �ظ��م ال �� �ص �ح �ي��ة ..خ �ط��ة عمل
مقرتحة لل�سنوات الع�شر املقبلة"
الذي �أعدته م�ؤ�س�سة القمة العاملية
للحكومات ب��ال���ش��راك��ة م��ع مركز
الفكر التابع ل�شركة "ا�سرتاتيجي
�آند"� ،إىل افتقار العديد من نظم
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ح ��ول العامل
للمرونة واجل��اه��زي��ة يف مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ال �ط��ارئ��ة ،م��ا ك�شفته
جائحة فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد
"كوفيد –  "19وتبعاتها التي
متثلت يف �سرعة تف�شي الفريو�س
وموجاته املتتابعة التي اجتاحت
العامل.
وت� �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر امل �ف �ه��وم العام
مل��رون��ة املنظومة ال�صحية و�إطار
عمليات التقييم واملنهجية املتبعة
ل�ق�ي��ا���س م��دى امل��رون��ة و�أهميتها
لل�سنوات الع�شر املقبلة والإجراءات

ال��واج��ب ات �خ��اذه��ا لتحقيق هذه
امل��رون��ة والأط ��راف املعنية بذلك،
يف ظ��ل ال ��درو� ��س امل �� �س �ت �ف��ادة من
جائحة "كوفيد "-19والتغريات
اجلذرية يف �أ�ساليب و�أدوات العمل
احلكومي التي �أحدثتها اجلائحة
ما �أ�سهم يف �إعادة ر�سم التوجهات
واال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات وحت ��دي ��د
الأول� � ��وي� � ��ات يف ح� �ي ��اة ال�شعوب
واملجتمعات.
و�أك � ��د حم �م��د ي��و� �س��ف ال�شرهان
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة القمة
العاملية للحكومات� ،أن القمة تركز
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز اجل��اه��زي��ة واملرونة
يف احل �ك ��وم ��ات ،مل ��ا مت �ث�لان��ه من
عاملني �أ�سا�سيني يف تطوير اجليل
اجل��دي��د م��ن احل �ك��وم��ات القادرة
ع�ل��ى ا��س�ت�ب��اق ال �ت �غ�يرات العاملية
ومواجهة احل��االت الطارئة غري
املتوقعة ،مثل جائحة "كوفيد –
 ،"19التي ك�شف تباين م�ستويات
اال�ستجابة لها عامليا �أهمية تعزيز
جاهزية القطاع ال�صحي ملختلف
ال�سيناريوهات.
و�أ�شار �إىل �أن �سل�سلة التقارير التي
تطلقها القمة العاملية للحكومات
بالتعاون مع �شركائها مبنية على
درا� �س��ات علمية ور�ؤى ا�ستباقية
ل �ت �ح��دي��د ال� �ت ��وج� �ه ��ات العاملية
اجلديدة و�أولويات املرحلة املقبلة،
بناء على البيانات احلديثة لتعزيز
ج��اه��زي��ة احل�ك��وم��ات للم�ستقبل،
وع��امل ما بعد اجلائحة لالرتقاء
مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها

احل�ك��وم��ات ،و�إر� �س��اء من��وذج عاملي
م���س�ت�ق�ب�ل��ي يف ال �ع �م��ل احلكومي
ي �ق��وم ع�ل��ى حت���س�ين ح �ي��اة النا�س
وب� �ن ��اء م���س�ت�ق�ب��ل �أف� ��� �ض ��ل .ومن
جهته ق��ال ج��ان �شميتز هوب�ش،
ال�شريك يف �سرتاتيجي& ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط�" :ساهمت الأزم � � ��ات
ال�صحية ال�سابقة بت�سليط ال�ضوء
على املخاطر التي تواجهها �أنظمة
ال��رع��اي��ة ال�صحية ون�ق��اط �ضعف
ه� ��ذه الأن� �ظ� �م ��ة� ،إال �أن جائحة
كوفيد -19ج ��اءت لتك�شف عن
ال��واق��ع ال �ك��ارث��ي لأزم ��ة الرعاية
ال�صحية على نطاق عاملي وا�سع،
حيث مل تقت�صر تداعيات الأزمة
على �أنظمة الرعاية ال�صحية ،بل
طالت �أي�ضاً االقت�صادات العاملية
و��س�ب��ل العي�ش مل�ل�ي��ارات الب�شر".
و�أ�ضاف" :ينبغي على احلكومات
اال� � �س � �ت � �ف ��ادة م� ��ن ه� � ��ذه الأزم � � ��ة
ال�ستخال�ص الدرو�س والعرب من
�أجل تعزيز مرونة �أنظمة الرعاية
ال�صحية وقدرتها على اال�ستجابة

وا�ستدامتها ..وال �شك �أن اتخاذ
ال�ت��داب�ير املنا�سبة ال�ي��وم �سيكون
عام ً
ال حا�سماً يف �ضمان جاهزية
ال � � ��دول ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع حتديات
امل�ستقبل".
و�سلط التقرير ال�ضوء على قدرة
الدول على الوقاية من ال�صدمات
وال�ضغوط والتحديات ومراقبتها
واال��س�ت�ج��اب��ة ل�ه��ا وال�ت�ع��ايف منها،
ال�ت��ي ت�شكل امل�ف�ه��وم ال�ع��ام ملرونة
املنظومة ال�صحية والذي يتحقق
م ��ن خ�ل�ال ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بني
احل�ك��وم��ات واجل �ه��ات التنظيمية
ل �ل �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي وم�ؤ�س�سات
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف  3حماور
رئي�سية ه��ي التعر�ض للأخطار،
وامل� � ��ؤث � ��رات ال �� �س �ل �ب �ي��ة ،وق � ��درات
اال�ستجابة.
وت �ط ��رق ال �ت �ق��ري��ر �إىل الأهمية
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة مل��رون��ة املنظومة
ال���ص�ح�ي��ة ،وق��درت �ه��ا ع�ل��ى �ضمان
ال��وق��اي��ة م��ن الأخ� �ط ��ار الناجتة
ع� ��ن الأزم� � � � � ��ات ،وال� �ت� �ع ��ام ��ل مع

االحتياجات غري املتوقعة وحاالت
ال � �ط� ��وارئ� �� ،س ��واء ك��ان��ت ك� ��وارث
طبيعية �أو ب���ش��ري��ة� ،إ� �ض��اف��ة اىل
ت �ع��زي��ز الأم� � ��ن ع �ل��ى امل�ستويني
ال�شخ�صي واملجتمعي ،ودور نظم
الرعاية ال�صحية املرنة يف تعزيز
الن�شاط االقت�صادي للدول.
وت � �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر �إط� � ��ار تقييم
م��رون��ة املنظومة ال�صحية الذي
ي��رت �ب��ط ب �ت �ح��دي��د ن �ق ��اط القوة
وال �� �ض �ع��ف يف امل� �ح ��اور الثالثة،
"التعر�ض ل�ل�أخ�ط��ار ،وامل�ؤثرات
ال���س�ل�ب�ي��ة ،وق � ��درات اال�ستجابة،
وتقييم عوامل خمتلفة يف كل من
هذه املحاور.
و�أ�شار �إىل منهجية تقييم مرونة
امل�ن�ظ��وم��ة ال�صحية ال �ت��ي ت�شمل
ق ��درات اال��س�ت�ج��اب��ة ،والإمكانات
التي تتمتع بها منظومة الرعاية
ال�صحية وامل��وارد املتاحة للتعامل
م��ع �أزم ��ات ال�صحة ال�ع��ام��ة وهي
ال �ق ��درة ع�ل��ى ال��وق��اي��ة ،والقدرة
ع �ل ��ى امل� ��راق � �ب� ��ة ،وال� � �ق � ��درة على
اال�ستجابة ل�ل�ط��وارئ والأزم� ��ات،
والقدرة على التعايف� ،إ�ضافة �إىل
�أك�ث��ر م ��ن  200م ��ؤ� �ش��ر فرعي
تغطي خمتلف العوامل املرتبطة
باملنظومة ال�صحية.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر ج�م�ل��ة من
ال� �ت ��و�� �ص� �ي ��ات ل �ت �ح �ق �ي��ق امل ��رون ��ة
ال�صحية من حيث تقييم تعر�ضها
ل�ل�أخ �ط��ار الطبيعية والأخطار
ال � �ت ��ي ي �ت �� �س �ب��ب ب� �ه ��ا الإن � �� � �س� ��ان،
وحت ��دي ��د ال� �ع ��وام ��ل الأ�سا�سية

ال �ت��ي ق��د ت �ف��ر���ض � �ض �غ��وط �اً على
ن �ظ��ام ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة فيها،
و��س�ب��ل احل��د م��ن ن�ق��اط ال�ضعف
ال��رع��اي��ة ال�سريرية وال�سلوكية،
والأم��را���ض ال�شائعة ،والظروف
ال �ب �ي �ئ �ي ��ة وامل � �ه � �ن � �ي ��ة ،وال� �ف� �ئ ��ات
امل �ع��ر� �ض��ة ل �ل �خ �ط��ر ،وال � �ظ ��روف
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة من
خالل ا�سرتاتيجية مرنة وهادفة
وطويلة الأمد ،وبناء قدرة النظم
ال�صحية على تعزيز الوقاية من
خ�لال ال�ق�ي��ادة والإدارة ،والقوى
ال� �ع ��ام� �ل ��ة ،وامل� �ن� �ت� �ج ��ات الطبية
وال � �ل � �ق� ��اح� ��ات وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا،
وامل�ع�ل��وم��ات ال�صحية ،والتمويل
ال�صحي ،وتقدمي اخلدمات.
و�أ� �ش ��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل �آل �ي��ات بناء
ال�ق��درات على الر�صد م��ن خالل
م��راق �ب��ة الأم� ��را�� ��ض ،والإ�� �ش ��راف
ال�ب�ي�ط��ري ال�ق��ائ��م ع�ل��ى املخاطر،
والتحليالت التنب�ؤية ،ومراقبة
ال �ب �ي��ان��ات ال �� �ض �خ �م��ة ،والتعاون
ال � � � ��دويل وب� � �ن � ��اء ق ��درت � �ه ��ا على
اال�ستجابة ل�ل�ط��وارئ والأزم� ��ات،
وال �ق ��وان�ي�ن اال� �س �ت �ب��اق �ي��ة املرنة،
وهياكل �سريعة التكيف للحوكمة
واتخاذ القرارات ،وال�شراكات بني
ال �ق �ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخلا�ص
ومن � � � � ��اذج م � �� � �ش ��ارك ��ة امل � �خ ��اط ��ر،
و�� �ص� �ن ��ادي ��ق مت ��وي ��ل ال � �ط � ��وارئ،
واملوارد املالية املتوفرة.
وت �ط��رق ال�ت�ق��ري��ر �إىل الأط� ��راف
الرئي�سة املعنية بتح�سني مرونة
املنظومة ال�صحية وهي "احلكومة

واجل � �ه� ��ات احل �ك��وم �ي��ة ،واجلهة
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة بالقطاع
ال �� �ص �ح��ي ،وم ��ؤ� �س �� �س��ات الرعاية
ال�صحية" ،ومهام ه��ذه الأطراف
التي ت�شمل و�ضع اال�سرتاتيجيات
واخل �ط��ط وال �ل��وائ��ح ،واحلوكمة
وال �� �ش��راك��ات ،وال �ت �م��وي��ل ،و�إدارة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وامل� � � � ��وارد ،والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،والأدوي � � ��ة واللقاحات
والتكنولوجيا ،وحتديد الأولويات
الكفيلة بتعزيز مرونة املنظومة
ال �� �ص �ح �ي��ة وف �ع��ال �ي �ت �ه��ا يف حالة
وق��وع ال�ط��وارئ .اجلدير بالذكر،
�أن ال �ق �م��ة ال �ع��امل �ي��ة للحكومات
�أعلنت م��ؤخ��راً توقيع � 8شراكات
معرفية جديدة مع نخبة من �أبرز
ال�شركات اال�ست�شارية وامل�ؤ�س�سات
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة املتخ�ص�صة،
لإط�لاق �سل�سلة تقارير ودرا�سات
علمية مبنية على ر�ؤى ا�ستباقية
لتحديد �أهم التوجهات والفر�ص

اجلديدة لدعم احلكومات وتعزيز
جاهزيتها للم�ستقبل وعامل ما بعد
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
وت��رك��ز ال�ت�ق��اري��ر على ا�ست�شراف
م�ستقبل احلكومات حول العامل،
ودرا� � � �س� � ��ة ال � �ت � �ح� ��والت العاملية
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه العامل،
وحت��دي��د الأول ��وي ��ات ومتطلبات
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،وو�� �ض ��ع �آليات
ومنهجيات عمل جديدة بناء على
البيانات احلديثة لتمكني اجليل
القادم من احلكومات.
ومي �ك��ن االط �ل��اع ع �ل��ى الن�سخة
ال � �ك� ��ام � �ل� ��ة ل� �ت� �ق ��ري ��ر " ت �ع ��زي ��ز
م � ��رون � ��ة ال � �ن � �ظ� ��م ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة..
خ �ط��ة ع �م��ل م �ق�ترح��ة لل�سنوات
ال� �ع� ��� �ش ��ر املقبلة" ،م � ��ن خ�ل�ال
https://www.
ال � � ��راب � � ��ط:
worldgovernmentsummit.
org/ar/detailar/making- healthcare-sy stems-ar

ت�ؤكد �أن ظاهرة الإعالم احلديث عرب الإنرتنت ت�شكل حتدي ًا جدي ًا للمجتمعات

تريندز يحلل يف درا�سة جديدة ظاهرة ُم� ِّؤثري و�سائل التوا�صل االجتماعي
•• ابوظبي-الفجر:

�أ��ص��در مركز "تريندز" للبحوث
واال�ست�شارات درا�سة جديدة حتت
عنوان" :م�ؤثرو و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي  ...ر�ؤي� ��ة ن�ق��دي��ة يف
الظاهرة" ،ت ��ؤك��د ال��درا� �س��ة �أن
ال�ظ�ه��ور ال�ك�ث�ي��ف للجمهور على
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
واالن �ت �ق��ال م��ن ال �ع��امل احلقيقي
�إىل االف�ت�را�� �ض ��ي �أوج� � ��د حاجة
ملحة �إىل ا�ستبدال ق��ائ��د الر�أي
ال �ع��ام "الواقعي" ال �� �س��اب��ق مثل
و��س��ائ��ل الإع�ل��ام وال�ن�خ��ب بقائد
الر�أي العام "االفرتا�ضي" املتمثل
يف امل�ؤثرين.
وت��و��ض��ح �أن ه�ن��اك ق ��ادة ر�أي عام
اف�ت�را�� �ض� �ي�ي�ن وغ �ي��ر واق� �ع� �ي�ي�ن،

وه ��م م��ن ال��ذي��ن مل ي�ع�ي���ش��وا يف
ه ��ذا ال ��واق ��ع؛ م�ث��ل ال�شخ�صيات
الإل�ك�ترون�ي��ة وامل�ف�ك��ري��ن والقادة
وال ��رم ��وز ال��دي �ن �ي��ة وال�سيا�سية
ل � �ب � �ع � ��� ��ض ال � � �� � � �ش � � �ع� � ��وب ،ح� �ي ��ث
ي�ستح�ضرونهم ك��رم��وز ُت َتداول
�أفكارهم و�آرا�ؤهم يف تلك املن�صات
وي �� �س �ت �� �ش �ه��دون ب �ه��م م ��ن خالل
�إبقاء �أو ا�ستحداث ح�سابات تكرر
�أحاديثهم و�أقوالهم.
وت���ش�ير ال��درا� �س��ة �إىل �أن و�سائل
الإع �ل��ام ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ه��ي و�سائل
م� �ع ��رف ��ة م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة ُم�ل� َّ
اك� �ه ��ا
واجت��اه��ات �ه��ا ح �ت��ى مرجعياتها
ال�سيا�سية والفكرية ،ولكن املواقع
واحل�سابات عرب و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ل �ي ����س م ��ن ال�سهل
معرفة مرجعياتها� ،أو من يقوم

بتمويلها وم��ا ه��و حجم ت�أثريها
احلقيقي.
وذكرت الدرا�سة �أن ظاهرة الإعالم
احل ��دي ��ث ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت ت�شكل
حتدياً جدياً للمجتمعات؛ وذلك
لقدرة النفاذ �إىل جمهور عري�ض،
ومن �ضمنه الأطفال واملراهقون
ال��ذي��ن ق��د ي�ق�ع��ون ��ض�ح��اي��ا لهذا
الف�ضاء املفتوح ،كما �أن الإعالم
ت�أث َر بجائحة كورونا ،ويف الوقت
ن�ف���س��ه ا� �س �ت �ف��اد امل� ��ؤث ��رون وزادت
�أهميتهم وم��وارده��م وح�ضورهم
الدعائي.
وتبني الدرا�سة �أنه يف الوقت الذي
خلقت فيه التكنولوجيا الرقمية
احلديثة بيئة تفاعلية للم�ؤ�س�سة
الإعالمية مع جمهورها ،و�أتاحت
ال� �ق ��درة ع �ل��ى الإجن � � ��از ال�سريع

ل �ل �م �ح �ت ��وى الإع �ل ��ام� � ��ي ال � ��ذي
يجعلها يف حالة من التفاعل مع
�أ�صحاب القرار وقادة الر�أي العام،
لعب امل�ؤثرون من ُ�ص َّناع املحتوى
ال��دور نف�سه يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،ولكن ب�شكل �أو�سع.
وت�ؤكد �أنه مع تزايد امل�ستخدمني
وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن �أ�� �ص� �ب� �ح ��ت من�صات
ال �� �ش �ب �ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة �أر�ضية
خ���ص�ب��ة ل�ل�ت��وا��ص��ل اجلماهريي،
وتوظيف تقنيات تلك ال�شبكات،
مب ��ا ي���س�ه��م يف و� �ص ��ول الر�سالة
االت �� �ص��ال �ي��ة ب���ش�ك��ل م �ب��ا� �ش��ر �إىل
امل�ستخدمني ،ومبا يحقق �أغرا�ض
امل� ��ؤث ��ري ��ن يف و� �س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي يف اختيارهم للبيئة
االف�ت�را� �ض �ي��ة ك �م �� �س��رح ملمار�سة
�أن�شطتهم .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن

الهوية الثقافية للجيل اجلديد
من م�ستخدمي الإنرتنت والإعالم
الإل �ك�تروين خ��ارج �إط ��ار الإعالم
ال��ر� �س �م��ي ق ��د ت� �ب ��دو للباحثني
ب ��أن �ه��ا غ�ير وا� �ض �ح��ة ومت�شابكة،
ن�ظ��راً لتنوع �أه ��داف ومرجعيات
وث�ق��اف��ات وب�ي�ئ��ات امل ��ؤث��ري��ن؛ ف�إن
الواقع ي�شري بو�ضوح �إىل �أن جي ً
ال
جديداً �أخذ يفر�ض �أفكاره وي�س ّوق
حل �� �ض��وره يف ال ��واق ��ع الرقمي،
ح�سب الدرا�سة.
وت � �ق ��رر ال ��درا� � �س ��ة �أن م ��ا مييز
و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
ال � �ي� ��وم ه� ��و ت� �ن ��ام ��ي دور ال� �ف ��رد
(امل �� �س �ت �خ��دم) ل��و��س��ائ��ل االت�صال
الإل�ك�ترون�ي��ة ،وفاعلية الو�سائط
الإل�ك�ترون�ي��ة اجل��دي��دة يف انت�شار
ه��ذا ال�ن��وع اجل��دي��د م��ن الإع�ل�ام،

حيث �أت��اح��ت ه��ذه امل��واق��ع فر�صة
ل �ل �م �� �س �ت �خ��دم�ي�ن ل �ل �ت �ع �ب�ي�ر عن
�آرائهم و�إي�صال �أفكارهم ،وهذا ما
�أوجد �شخ�صيات م�ؤثرة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �إمكانيات

و�سائل الإعالم التقليدية تراجعت
يف التفاعل مع جماهريها ،تاركة
ال �� �س��اح��ة ل �ل �م ��ؤث��ري��ن يف و�سائل
التوا�صل االجتماعي لي�سلبوها
ج �م �ه��وره��ا� ،إذ ت�ت�ج��اه��ل و�سائل
الإع � �ل � ��ام ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ح ��اج ��ات

اجلمهور الذي تقدم له الر�سائل
الإع�ل�ام� �ي ��ة ،و�أن� �ه ��ا ال ت�ستطيع
�أن ت���ش�ب��ع ال ��دواف ��ع االت�صالية
ل�ك��ل �أف � ��راد اجل �م �ه��ور ن �ظ��راً �إىل
حم ��دودي ��ة �إم �ك��ان �ي��ات �ه��ا ،و�ضعف
م�ضامينها.

 27خبري ًا جديد ًا يف حماكم دبي ي�ؤدون اليمني القانونية �أمام جلنة �ش�ؤون اخلرباء مبحاكم دبي
•• دبي –الفجر:

��ش�ه��دت جل�ن��ة � �ش ��ؤون اخل�ب��راء يف
حم��اك��م دب��ي م��را��س��م �أداء اليمني
القانونية لعدد  27خبرياً جديداً
م �ق �ي��داً مب�ح��اك��م دب ��ي ،ح�ي��ث �أدى
اخل � �ب ��راء ال �ي �م�ي�ن �أم� � � ��ام �سعادة
ال�ق��ا��ض��ي خ��ال��د ع�ب�ي��د املن�صوري
رئ �ي ����س جل �ن��ة � � �ش � ��ؤون اخل �ب ��راء،
وبح�ضور ال�سيد حممد العبيديل
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع �إدارة
ال ��دع ��اوى وم��دي��ر �إدارة اخل�ب�راء
واملحكمني ،و�أع�ضاء جلنة �ش�ؤون
اخلرباء ،وعدد من املوظفني ب�إدارة
اخلرباء واملحكمني.
ح�ي��ث �أك ��د ��س�ع��ادة ال�ق��ا��ض��ي خالد
امل� �ن� ��� �ص ��وري ح ��ر� ��ص ال �ل �ج �ن��ة يف

م ��واك� �ب ��ة اجل � �ه ��ود ال� �ت ��ي تبذلها
القيادة الر�شيدة نحو بناء جمتمع
�آمن وق�ضاء عادل وناجز ،لتحقيق
ال� � ��ري� � ��ادة وال� �ت� �م� �ي ��ز يف القطاع
ال�ق���ض��ائ��ي ع �ل��ى ك��اف��ة الأ�صعدة،
وتر�سيخاً ملكانة �إمارة دبي الريادية
على اخلارطة القانونية والق�ضائية
العاملية ،من خ�لال تطوير �أعمال
اخلِ ربة �أمام اجلهات الق�ضائية يف
�إم��ارة دبي ..و�أ�شار �سعادة القا�ضي
خالد عبيد املن�صوري رئي�س جلنة
� �ش ��ؤون اخل�ب�راء مب�ح��اك��م دب��ي �أن
اللجنة تعمل على تنظيم �أعمال
اخلِ ربة �أمام اجلهات الق�ضائية يف
�إم��ارة دب��ي ،بهدف حتقيق العدالة
الناجِ زة ،يف �إط��ار ال�سعي لالرتقاء
بنظام اخلربة الذي ي�سهم بت�سريع

الف�صل بالق�ضايا املتعلقة ب�أمور واملحا�سبية وغريها من املوا�ضيع اخلِ ربة ومتكني اخلربات الوطنية ،مي�ك��ن للمحكمة اال��س�ت�غ�ن��اء عنها
فنية وتخ�ص�صية ،كالق�ضايا ذات ال �ت��ي ت ��رد �إىل حم��اك��م دب� ��ي� ،إىل ف ��اخل�ب�رة ال�ق���ض��ائ�ي��ة ت�ع�ت�بر من ب�أي حال من الأح��وال ،وخا�صة يف
اجل ��وان ��ب ال�ه�ن��د��س�ي��ة ،والطبية ،جانب زيادة كفاءة ممار�سي �أعمال ال��و��س��ائ��ل امل���س��اع��دة ل�ل�ق���ض��اء ،وال امل���س��ائ��ل الفنية ال�ت��ي ال ت�ستطيع
املحكمة �أن تديل بدلوها فيها� ،إال
باال�ستعانة ب�أهل اخلربة. ..
وم��ن جانبهم �أك��د اخل�براء اجلدد
�أن �ه��م � �س �ي ��ؤدون الأع� �م ��ال املوكلة
�إليهم بكل �صدق و�أمانة و�إخال�ص
 ،دون متييز �أو حماباة ،متقيدين
بالت�شريعات ال�سارية يف �إمارة دبي.
حيث �أدى اليمني القانونية من
ال �ف �ئ��ة احل �� �س��اب �ي��ة  ،خ ��ال ��د عبد
ال� � �ك � ��رمي حم� �م ��د ح� ��اج� ��ي ك ��رمي
البلوكي� ،أحمد عبد الرحيم �أحمد
حم �م��د الأن � �� � �ص ��اري� ،أح� �م ��د علي
حممد ح�سن احلمادي ،منى حميد
عبد اهلل ح�سن ال�صباح ،د .عبد اهلل

حممد عبد الغفور �أحمد العو�ضي،
�سعيد خليل عبد اهلل البناي ،حممد
مقبل عامر كده الكثريي.
ومن الفئة امل�صرفية ،حممد دملوك
حممد بن دمل��وك الفال�سي ،ماجد
ع �ب��د ال ��واح ��د ي��و� �س��ف امل ��رزوق ��ي،
ي��ون ����س ع �ل��ي حم �م��د ح���س��ن امل�ل�ا،
وم� ��ن ف �ئ��ة امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة ك ً
ال
من ،بركان خليفة عبد اهلل ح�سن
اخلليفة ،د .عبد ال��رح�م��ن ح�سن
حم�م��د ح���س��ن امل�ع�ي�ن��ي ،وم ��ن فئة
ال �ه �ن��د� �س��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة  ،حممد
ر�ضا دروي�ش �آل رحمة ،حميد عبد
اهلل ع� ��رب ،وم ��ن ف �ئ��ة الهند�سية
امل��دن �ي��ة � ،إمي� � ��ان � �س ��امل م�صبح
� �س��امل ،م��اج��د �أم�ي�ن حممد �أحمد
ال ��زرع ��وين ،زه�ي�ر ج��ان ع�ل��ي علي

بن ر�ضا ،يو�سف عبد القادر حممد
ع �ب��د اهلل امل �ل��ا ،ع �ب��د اهلل حممد
علي العلماء اخل��ال��دي .وم��ن فئة
الهند�سة امل�ع�م��اري��ة � ،أح�ل�ام علي
حم�م��د ع �ب��داهلل احل �م��ادي ،مرمي
�أن � ��ور �أح �م��د ع �ب��داهلل ال ��زرع ��وين،
وم��ن ف�ئ��ة الهند�سة الكيميائية ،
نا�صر �أحمد علي بخيت امل�صعبي،
وم��ن فئة امل��وارد الب�شرية  ،خالد
�أحمد حممد �سعيد الدوبي ،وليد
ع �ق �ي��ل حم �م��د ع� �ب ��داهلل الرفيع،
�أحمد عبداهلل �أحمد غ��امن املري،
�أم ��ا م��ن ف�ئ��ة الأح �ج��ار ال�ك��رمي��ة ،
�سامل حممد �إبراهيم حممد ،ومن
فئة الهند�سة االلكرتوميكانيكية
 ،غ � ��امن ج �م �ع��ة غ � ��امن بالقيزي
الفال�سي.
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�شكوى تتعلق مبراقبة «�إف بي �آي» مل�سجد يف �أمريكا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

تنظر املحكمة العليا يف ال��والي��ات املتحدة يف �شكوى قدّمها ثالثة
م�سلمني يتهمون ال�شرطة الفدرالية بو�ضعهم حتت املراقبة ب�سبب
دينهم بعد هجمات � 11أيلول�-سبتمرب .2001
و�أك��د ثالثة م��ن �سكان كاليفورنيا �أن مكتب التحقيقات الفدرايل
(�إف بي �آي) �أدخ��ل مخُ �ِب رِ ا �إىل عدد من امل�ساجد بني عامي 2006
و 2007جلمع معلومات عن امل�صلني.
وقال �أهيالن �أروالنانثام ،حمامي احتاد الدفاع عن احلريات املدنية
وال��داع��م ملقدّمي ال�شكوى� ،إن ذل��ك الرجل “الذي ك��ان لديه �سج ّل
�إج��رام��ي ،ق �دّم نف�سه على �أن��ه �شخ�ص اعتنق (الإ� �س�ل�ام) ومت�شوق

الكت�شاف جذوره اجلزائرية-الفرن�سية» .و�أ�ضاف املحامي �أن ال�شرطة
الفدرالية “طلبت منه �أن يجمع �أك�بر ق��در ممكن م��ن املعلومات”
حول امل�صلني ،من “�أرقام الهواتف �إىل عناوين الربيد الإلكرتوين،
ي�سجل املحادثات �سراً».
و�أن ّ
و�أ�ضاف �أروالنانثام “طلبت منه (ال�شرطة) التحري�ض على العنف،
لكنه �أث��ار خوف النا�س كثريا بتعليقاته حول التفجريات با�ستخدام
قنابل واجلهاد واحلروب يف العراق و�أفغان�ستان ،حتى �إنهم �أبلغوا عنه
ال�شرطة».
وبعد هذه احلادثة ،قرر الرجل ،وفقا للمحامي� ،أن يك�شف عن الأفعال
التي قام بها كمخرب ملكتب التحقيقات الفدرايل مدفوع الأجر.
�إثر ذلك ،رفع �إمام �أحد امل�ساجد واثنان من امل�صلني �شكوى �ضد مكتب

التحقيقات الفدرايل بتهمة التعدي على احلرية الدينية والتمييز.
وردّت وزارة العدل ب�أ ّنها بد�أت برنامج املراقبة هذا لأ�سباب مو�ضوع ّية
ولي�س لأن ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سلمون .وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق
ب��أ��س��رار ال��دول��ة م��ن �أج��ل �أن تتفادى الإدالء بتفا�صيل ع��ن امل�س�ألة،
وطلبت من املحاكم رف�ض ال�شكوى.
وقال �أروالنانثام �إن الق�ضية “يف غاية الأهمية” لأنها تتعلق مبعرفة
ما �إذا كان ب�إمكان احلكومة منع �أي �شكوى ُت َقدّم �ضد برامج املراقبة
اخلا�صة بها “حتى عندما تكون هناك اتهامات مربرة اىل حد كبري
بح�صول متييز ديني».
وم ��ن امل �ق��رر �أن ت���ص��در امل�ح�ك�م��ة ق ��راره ��ا ب�ح�ل��ول حزيران-يونيو
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رغم �إجراءاتها ال�صارمة ..كورونا يعود للتف�شي يف ال�صني
•• بكني-وكاالت

بعد �إج� ��راءات اح�ترازي��ة �صارمة
ل �ل �غ��اي��ة ،ط ��ال ��ت ل �ق��راب��ة عامني
كاملني� ،أعلنت ال�سلطات ال�صحية
ال�صينية ع��ن ع���ش��رات الإ�صابات
اجل��دي��دة ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ،ويف
ال �ع��دي��د م ��ن م �ق��اط �ع��ات البالد،
خا�صة �إق�ل�ي��م هيبي ال�ق��ري��ب من
العا�صمة بكني.
ي ��أت��ي ذل��ك ق�ب��ل ع��دة �أ��س��اب�ي��ع من
ا�ست�ضافة ال�صني ل��دورة الألعاب
الأوملبية ال�شتوية املتوقع �إجرا�ؤها
يف �أوائ ��ل ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،مم��ا يهدد
وي �� �ض �غ��ط ع �ل��ى اال�سرتاتيجية
ال�صينية القائمة على �إج ��راءات
ال �ع��زل احل��ازم��ة ،وت��ال�ي��ا �إمكانية
تف�شي ال �ف��اي��رو���س يف �أك�ب�ر دولة
ب��ال�ع��امل م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�سكان،
البالغ  1,4مليار ن�سمة.
جلنة ال�صحة الوطنية يف ال�صني
ح��ذرت يف بيان ر�سمي م��ن “حتدٍ
خطري” يواجه البالد يف ال�شهور
املقبلة .وجاء البيان بعد الإعالن
ع��ن � 74إ��ص��اب��ة ج��دي��دة يف اليوم
ال�سابق ،ويف مناطق خمتلفة من
ال� �ب�ل�اد ،مم ��ا ي��زي��د م ��ن �صعوبة
ال�سيطرة على الو�ضع اجلديد.
لكن امل�س�ؤولني ال�صينيني �أعلنوا
اال�� �س� �ت� �م ��رار يف اال�سرتاتيجية
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ل �ب�لاد يف مواجهة
ال � � ��وب � � ��اء ،ع �ب��ر االع � �ت � �م� ��اد على
الإج��راءات ال�صارمة ،ح�سبما قال
امل�س�ؤول يف جلنة ال�صحة الوطنية
ال�صينية “وو ليانغينو” خالل
م�ؤمتر �صحفي خا�ص.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ت �ل ��ك الإج� � � � ��راءات
�ست�ستمر ط� ��وال ف���ص�ل��ي ال�شتاء
والربيع املقبلني ،موجها انتقادات
وا�سعة للدول الكربى ،التي “مل
تلتزم ب�أية �إجراءات حازمة».
وك� ��ان� ��ت ال �� �ص�ي�ن ط� � ��وال الفرتة

امل��ا��ض�ي��ة ق��د ع��ان��ت م��ن ت�ب��اط��ؤ يف
م�ستويات التنمية االقت�صادية يف
البالد ،ب�سب تلك الإجراءات التي
اتخذتها ال�سلطات ملنع انت�شار وباء
كورونا.
وك��ان��ت ال���س�ل�ط��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة قد
�أغلقت ميناء حيويا مثل “نينغبو-
ت�شو�شان” ملدة �أ�سبوعني كاملني،
ف�ق��ط لإ� �ص��اب��ة ع��ام�ل�ين يف امليناء
ب��ال��وب��اء ،رغ��م االزدح � ��ام ال�شديد
للب�ضائع امل�ع��دة للت�صدير .و�أدت
مثل تلك الإج� ��راءات �إىل تراجع
ال �ن �م��و يف ال �ب�ل�اد �إىل م��ا دون 5
باملئة لأول مرة منذ �أعوام.
الإج� � � � � ��راءات ال �ت �ف �� �ص �ي �ل �ي��ة التي
�أع �ل �ن �ت �ه��ا ال �� �س �ل �ط��ات ال�صحية
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ،ك �م �ح��اول��ة لتطويق
احل��االت اجل��دي��دة يف ال�ب�لاد ،هي
احلجر التام على جميع امل�صابني
ب ��احل ��االت اجل ��دي ��دة� ،إىل جانب
�إجراء � 443ألف اختبار م�ستعجل

�أعلنت املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) فر�ض
عقوبات ف��ردي��ة على �أع���ض��اء املجل�س الع�سكري احل��اك��م يف مايل
ب�سبب �إرجاء االنتخابات ،وفق ما �أفاد م�س�ؤول يف املنظمة.
و��ص��رح رئي�س مفو�ضية �إي�ك��وا���س ال�ع��اج��ي ج��ان ك�ل��ود كا�سي برو
لوكالة فران�س بر�س يف ختام قمة ا�ستثنائية يف �أكرا عا�صمة غانا
�أن “كافة ال�سلطات االنتقالية �ستت�أثر بالعقوبات التي تدخل حيز
التنفيذ على الفور» .و�أ�شار امل�س�ؤول �إىل �أن العقوبات ت�شمل حظر
ال�سفر وجتميد �أ�صول الأع�ضاء املالية ،م�ضيفا �أنها تطاول �أي�ضا
�أفراد عائالتهم .و�أو�ضح �أن “مايل �أبلغت ر�سميا” الرئي�س احلايل
لإيكوا�س الغاين نانا �أكوفو �أدو ب�أنه ال ميكن �إج��راء االنتخابات
يف موعدها امل�ق��رر .وتابع كا�سي ب��رو �أن “املجموعة االقت�صادية

حملة اعتقاالت
وم� ��ع اق� �ت��راب ال ��ذك ��رى الثانية
الحتجاجات الوقود ،التي ت�صادف
منت�صف نوفمرب� ،صعدت الأجهزة
الأمنية م��ن حمالت االعتقال يف
�صفوف م��ن �أ�سمتهم ق��ادة حركة
“االنتفا�ضة البي�ضاء».
واجل� �م� �ع ��ة ،ق ��ال ��ت “قوات فيلق
الإمام احل�سن املجتبى” مبحافظة

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني ت�سجيل � 89إ�صابة م�ؤكدة جديدة
بفريو�س كورونا يف البالد يوم �أم�س الأول الأح��د ،مقارنة مع  74يف اليوم
ال�سابق .و�أفاد بيان من اللجنة ب�أن  65من الإ�صابات اجلديدة انتقلت �إليها
العدوى حمليا ،مقارنة مع  50يف اليوم ال�سابق .وبلغ عدد الإ�صابات اجلديدة
التي ال تظهر عليها �أعرا�ض  ،46مقارنة مع  35قبل يوم .وال ت�صنف ال�صني
تلك احلاالت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة .ومل ت�سجل �أي وفيات جديدة ،ليظل
عدد الوفيات ثابتا عند  .4636وحتى ال�سابع من نوفمرب ت�شرين الثاين،
�سجل بر ال�صني الرئي�سي � 97823إ�صابة م�ؤكدة بفريو�س كورونا.

نافذة
م�شرعة

متالزمة ّ
تعذب الدبلوما�سيني!...

•• �أكرا�-أ ف ب

�أع�ل�ن��ت ال���ش��رط��ة الإي��ران �ي��ة ،يوم
الأح ��د ،اع�ت�ق��ال  10عنا�صر من
قادة “االنتفا�ضة البي�ضاء” ،و�سط
خماوف ر�سمية تت�صاعد من خروج
م �ظ��اه��رات يف ال ��ذك ��رى الثانية
الح�ت�ج��اج��ات ال��وق��ود ال �ت��ي �أودت
بحياة ال�ع���ش��رات وت��وق�ي��ف املئات.
وح��رك��ة “االنتفا�ضة البي�ضاء”
هو ا�سم جلماعة معار�ضة ظهرت
م ��ؤخ ��را ع�ل��ى م�ن���ص��ات التوا�صل
االجتماعي ير�أ�سها �شخ�ص يدعى
“دكتور �سايان” وتدعو للخروج
يف اح �ت �ج��اج��ات م �ن��اوئ��ة للنظام
يف ال��ذك��رى الثانية الحتجاجات
ال� ��وق� ��ود م� ��ن � �س ��اح ��ة ال � �ث� ��ورة يف
العا�صمة طهران.
وظهر ا�سمها لأول مرة يف �سبتمرب
امل ��ا�� �ض ��ي ،ع �ن��دم��ا �أع �ل �ن ��ت وزارة
امل�خ��اب��رات الإي��ران�ي��ة اعتقال �أحد
قادتها وقالت �إن��ه يدعى “حممد
ح�سني بور».

•• بكني-رويرتز

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

يف جميع املناطق التي مت العثور
فيها على احلاالت اجلديدة ،مبا يف
ذلك بع�ض الأحياء من العا�صمة.
ك � �م ��ا �� �س� �ي� �ت ��م ن� ��� �ش ��ر ف� ��ري� ��ق من
“املُطهرين” االخت�صا�صيني،
م� ��ؤل ��ف م ��ن � 1108أ�شخا�ص،
لتعقيم ت��ام ل�ك��اف��ة امل�ن��اط��ق التي
�سجلت ح�ضورا للم�صابني خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني.
وت�ف���س�يرا لأ� �س �ب��اب ع ��ودة انت�شار
ال ��وب ��اء يف ال �� �ص�ين ،ب��ال��رغ��م من
الإج ��راءات االح�ترازي��ة ال�صارمة
التي اتخذتها ال�سلطات ال�صينية،
ي �� �ش��رح امل �� �ش��رف امل �ق �ي��م يف املركز
ال��وط �ن��ي ال �ط �ب��ي مب��دي �ن��ة بوخم
الأملانية ،الدكتور روين �سيمايل،
ذل��ك يف حديث مع موقع “�سكاي
نيوز عربية».
وق � � � � ��ال�“ :صحيح �أن جميع
الداخلني واخلارجني من ال�صني
ي �خ �� �ض �ع��ون ل �ف �ح��و� �ص��ات دقيقة،

وم��ع �إعطاء �أك�ثر من  2.4مليار
ج��رع��ة ل �ق��اح مل��واط �ن �ي �ه��ا� ،إال �أن
اال�ستثناءات ميكن لها �أن تخرتق
كال الإجراءين».
وا� �س �ت �ط��رد م��و��ض�ح��ا“ :بالن�سبة
للفح�ص امل�سبق الذي يحدد �إ�صابة
ال�شخ�ص م��ن عدمها ،ف ��إن ن�سبة
اخلط�أ فيه تتجاوز  0.1بالألف،
الأم ��ر نف�سه يتعلق بالأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ت�ل�ق��وا ح�ت��ى ج��رع�ت�ين من
ال �ل �ق��اح .وب �ج �م��ع اال�ستثنائيني،
ف ��إن ثمة �إم�ك��ان�ي��ة ب�سيطة لعودة
ال �ف ��اي ��رو� ��س �إىل ال �� �ص�ي�ن ،حيث
يغادرها ويزورها ع�شرات املاليني
من امل�سافرين خالل العام».
وكانت ال�صني الب�ؤرة التي �شهدت
ان��دالع وب��اء ك��ورون��ا يف �أواخ��ر عام
� ،2019إال �أن ال�سلطات ال�صينية
�أع �ل �ن��ت �أن جم �م��وع ال���ض�ح��اي��ا يف
البالد مل يتجاوز � 5000شخ�ص،
ق�ب��ل حم��ا��ص��رة ال �ف�يرو���س متاما

بعد �أ�شهر م��ن اكت�شافه ،بالرغم
م��ن الت�شكيك ب��الأرق��ام الر�سمية
التي كانت تعلنها ال�سلطات».
و�إمت� ��ام� ��ا ل �ل ��إج � ��راءات املتخذة،
�أعلنت ال�سلطات ال�صينية البدء
مبنح جرعات من اللقاح للأطفال
الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني 3
�إىل  11عاما ،وه��ي فعليا منحت
 3.53مليون جرعة طوال الأيام
اخلم�سة املا�ضية.
وقال اخلبري الطبي يف اللقاحات،
امل �� �ش ��رف ع �ل��ى واح � � ��دة م ��ن �أه ��م
مراكز املتابعة يف مدينة �شنهغاي
ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ت ��او ل �ي �ن��ا ،يف مقابلة
م��ع �صحيفة “غلوبال تاميز”،
الأح� ��د�“ :إن الأط �ف ��ال مي�ك��ن �أن
ي�صبحوا م�صادر عدوى يف املنازل،
وتطعيمهم ميكن �أن مينعهم من
حمل الفريو�س والت�سبب ب�إ�صابات
عنقودية ج��دي��دة ،مم��ا ي��دل على
�أهمية تلقيح الأطفال».

«�إيكوا�س» تفر�ض عقوبات على املجل�س الع�سكري يف مايل

•• طهران-وكاالت

ال�صني ت�سجل � 89إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا

لدول غرب �إفريقيا قررت معاقبة كل املتورطني يف الت�أخري” يف
تنظيم االنتخابات املقرر �إجرا�ؤها يف � 27شباط/فرباير 2022
يف م��ايل .وبح�سب البيان اخلتامي للقمة� ،ستتم درا�سة واقرتاح
عقوبات �إ�ضافية خ�لال القمة املقبلة يف ك��ان��ون الأول/دي�سمرب
“�إذا ا�ستمر الو�ضع” على م��ا ه��و عليه .وخ�ل�ال قمة ُع�ق��دت يف
� 16أيلول�/سبتمرب يف �أك��را ،طالبت املنظمة الإقليمية اجلي�ش
املايل بـ”االحرتام ال�صارم للجدول الزمني لالنتقال” نحو �إعادة
ال�سلطة ملدنيني منتخبني.
يف ن�ه��اي��ة ت�شرين الأول�/أك �ت ��وب ��ر�� ،ش��دد وف��د م��ن جمل�س الأمن
الدويل خالل زيارته مايل ،على �أهمية احرتام ال�سلطات الرزنامة
االنتخابية لل�سماح ب�إعادة ت�شكيل حكومة مدنية .وعلقت �إيكوا�س
ع�ضوية مايل يف املنظمة و�أوقفت التبادالت املالية والتجارية معها
بعد انقالب � 18آب�/أغ�سط�س  .2020ثم رفعت املجموعة تلك

العقوبات بعد �أن عينّ املجل�س الع�سكري بقيادة الكولونيل �أ�سيمي
غويتا رئي�سا ورئي�س وزراء مدنيني انتقاليني ،والتزم �إعادة ال�سلطة
�إىل مدنيني منتخبني يف غ�ضون فرتة �أق�صاها � 18شهرا.
لكن منذ ذلك احلني ،قاد غويتا انقالبا جديدا يف �أيار/مايو �أطاح
الرئي�س االنتقايل ب��اه ن��داو ورئي�س وزرائ��ه خمتار �أواين و ُن�صب
ال�ك��ول��ون�ي��ل رئي�سا للمرحلة االن�ت�ق��ال�ي��ة .ودف �ع��ت ت�ل��ك اخلطوة
املجموعة االقت�صادية ل��دول غرب �إفريقيا لتعليق ع�ضوية مايل
مرة �أخرى ،لكنها مل تتخذ عقوبات �إ�ضافية.
ويف  26ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر� ،أع�ل�ن��ت م ��ايل امل�م�ث��ل اخلا�ص
لإيكوا�س حميدو ذبويل “�شخ�صا غري مرغوب فيه” ،متهمة �إياه
بارتكاب “�أفعال تتعار�ض مع و�ضعه” .وكان بويل قد غادر البالد
غداة �إعالن القرار .ودان قادة املجموعة االقت�صادية لدول غرب
�إفريقيا الأحد “طرد” بويل.

•• ريت�شارد التندري�س

عموما .يف احلقيقة ،ما زلنا ال نعرف.

ت�صاحب الألغاز الب�شرية منذ فجر التاريخ .وال
ي��زال الكثري م��ن النا�س ي�شعرون بالذهول عند
الإعالن �أن “�سر الإميان عظيم” .يف �شبابي ،كنا
مفتونني بغمو�ض “مثلث برمودا” ،الذي مل يعد
يتحدث عنه �أحد .ويف هذه الأيام ،ي�ستيقظ النا�س
يف الليل ،منزعجني من لغز “متالزمة هافانا».
�إنها ظاهرة كاملة الأو�صاف هذه املتالزمة! كان
الدبلوما�سيون واجلوا�سي�س الأمريكيون املقيمون
يف العا�صمة الكوبية �أول من ا�شتكوا يف نهاية عام
 :2019طنني و�صرير يف الأذنني� ،صداع ن�صفي
م��ذه��ل ،ف�ق��دان ال �ت��وازن ،غ�ث�ي��ان“ ...ارجتاج دون
ارجتاج” ،كما َّ
�شخ�ص �أحد الأطباء.
ال�سلطات ال�ك��وب�ي��ة ،املتهمة ب��ا��س�ت�خ��دام �سالح
��س��ري �ضد زواره ��ا الأم��ري�ك�ي�ين� ،شجبت ب�سخط
هذه املزاعم ،و�أق�سمت �أنه ال عالقة لها باملو�ضوع.
ال تزال ال�شكوك قائمة ،ولكن منذئذ ظهرت هذه
امل �ت�لازم��ة يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،مب��ا يف ذلك
رو�سيا وال�صني.
وم��ع ذل��ك ،من اخلط�أ التم�سك فقط بخ�صوم
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة :فمنذ و��ص��ول ج��و ب��اي��دن �إىل
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض�� ،ش�ع��ر م��ا ي �ق��رب م��ن ع�شرين
دبلوما�سيا �أمريك ًيا بالأعرا�ض نف�سها يف فيينا،
ال�ع��ا��ص�م��ة ال�ن�م���س��اوي��ة ،وال �ت��ي -ك �م��ا ي�ع�ل��م قراء
رواي ��ات التج�س�س –كانت م�سرحا جلميع �أنواع
اخلدع طوال احلرب الباردة.

زيادة الرتدد
يف غ�ضون ذلك ،تت�ضاعف احلاالت .يف �أغ�سط�س
املا�ضي ،تعطلت رحلة نائب الرئي�س كاماال هاري�س
�إىل فيتنام ب�سبب “حادث �صحي غ�ير طبيعي”
حمتمل ،وه��ي العبارة البيزنطية امل�ستخدمة يف
وا�شنطن لو�صف عالمات متالزمة هافانا.
ك��ان نف�س الأم��ر يف �سبتمرب ،عندما زار مدير
وكالة املخابرات املركزية الهند ،ثم ال�شهر املا�ضي،
يف كولومبيا هذه املرة ،حيث ت�أثرت خم�س عائالت
مرتبطة بال�سفارة الأمريكية يف بوغوتا.
كما حت��دث م�س�ؤولون كنديون يف اخل��ارج عن
ا�ضطرابات مماثلة ،وانتقدوا �أوت��اوا لعدم �أخذها
الظاهرة على حممل اجلد مبا يكفي .ويف مواجهة
انتقادات مماثلة ،عينّ وزير اخلارجية الأمريكي
�أن �ت��وين بلينكني ،ي��وم اجل�م�ع��ة ،اث�ن�ين م��ن كبار
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين مل���س��اع��دة ال���ض�ح��اي��ا و “ت�سليط
ال�ضوء” على متالزمة غام�ضة.
لنتفق ع�ل��ى �أن ف��ري��ق بلينكني ��س�ي�ك��ون عليه
�إلقاء ال�ضوء على الكثري ،بني رد الفعل النف�سي
اجل�سدي الب�سيط للعمل يف اخل��ارج ،والهجمات
ال�صوتية التي تنظمها مو�سكو!

طاقة م�شعة �أم هجوم �صوتي؟
�إن الغمو�ض املحيط بهذه املتالزمة ال يكمن
فقط يف املظاهر الف�سيولوجية ،ال�ت��ي غال ًبا ما
تكون غام�ضة ،ولكن بالن�سبة ملن يعانون منها،
فهي حقيقية بال �شك .ويجد العلماء والع�سكريون
ال��ذي��ن ي�ب�ح�ث��ون ع��ن �أ� �ص��ل ه ��ذه اال�ضطرابات،
�صعوبة للتو�صل �إىل �إجابة مقنعة.
يف ال�ب��داي��ة ،جذبت فر�ضية ال�سالح ال�صوتي،
الذي طوره الكوبيون ،االنتباه ،قبل �أن يعتقد بد ًال
من ذلك �أن هذه الأمرا�ض كانت ب�سبب العواقب
غ�ير م�ت��وق�ع��ة ل�ن�ظ��ام جت�س�س ال��س�ت�ع��ادة بيانات
الهاتف اخللوي و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة.
ويف نهاية ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،خل�صت الأكادمييات
الوطنية اجل��ادة ج�دًا للعلوم والهند�سة والطب،
ال�ت��ي ا��س�ت�ن�ج��دت ب�ه��ا احل�ك��وم��ة الأم��ري �ك �ي��ة� ،إىل
�أنه من املحتمل �أن يكون وراء هذه اال�ضطرابات
جهاز تردد ال�سلكي ن�شط ،من عائلة امليكروفونات

�أعرا�ض “متالزمة هافانا»
• �صرير معدين يف الأذن�ين  ،يتبعه غال ًبا �ضعف
ال�سمع
• الدوار
• م�شاكل يف الر�ؤية
• �صعوبة يف الرتكيز
• �صداع ن�صفي
• غثيان
• �أرق
ال�ضحايا حتى الآن ...
•  200مبعوث �أمريكي  ،ن�صفهم مرتبط بوكالة
املخابرات املركزية  ،ون�صفهم م�شرتك بني وزارة
اخلارجية والبنتاغون
• �أكرث من ع�شرين دبلوما�سياً كندياً
�ساحات “اجلرمية»...
• �أو ًال  ،هافانا  ،كوبا  ،من عام 2016
• ثم  ،رو�سيا  ،جورجيا  ،بولندا  ،النم�سا  ،ال�صني
 ،تايوان  ،كولومبيا  ،قريغيز�ستان � ،أوزبك�ستان ،
اململكة املتحدة  ...وحتى حول البيت الأبي�ض

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

بذكرى احتجاجات الوقود� ..إيران تطارد قادة «االنتفا�ضة البي�ضاء»
ال �ب��رز ،غ ��رب ال �ع��ا� �ص �م��ة ،متكنت
خ�لال عملية نوعية م��ن اعتقال
ق��ادة حركة االنتفا�ضة البي�ضاء،
دون حتديد عددهم وال هويتهم.
و�أ�ضافت �أنهم “ كانوا يخططون
لزعزعة �أم��ن وا�ستقرار املحافظة
وب��اق��ي مناطق ال�ب�لاد ،وذل��ك من
خالل تنفيذ عمليات تخريبية”،
م ��ؤك��دا �أن “حتركات اجلماعات
املن�شقة تخ�ضع لرقابة كاملة من
قبل قوات احلر�س الثوري».
والأح� � ��د ،ق ��ال ن��ائ��ب ق��ائ��د قوات
الأم��ن يف �إي��ران ،حممد �أخالقي،
�أنه “مت اعتقال � 10أ�شخا�ص على
�صلة بحركة االنتفا�ضة البي�ضاء
وه��م م��دراء ين�شطون يف الف�ضاء
الإلكرتوين».
و�أو��ض��ح �أن��ه “منذ ب��داي��ة نوفمرب
اجل � ��اري�� ،ش�ه��دن��ا دع� ��وات عديدة
ع�ل��ى من�صات ال�ت��وا��ص��ل م��ن قبل
جم� �م ��وع ��ة ت �� �س �م��ى االنتفا�ضة
البي�ضاء ،تن�شر دعوات �إىل النا�س
للتجمع يف ال �� �ش��وارع وال�ساحات
الرئي�سية للمدن الإيرانية».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن “�أهم �أه ��داف هذه
املجموعة تعطيل النظام والأمن،
من خالل الدعوة �إىل االحتجاجات
يف ال�ساحات وال���ش��وارع الرئي�سية
باملدن الإي��ران�ي��ة ،وكتابة �شعارات

� 7113شخ�صا.
و�أق� ��ر م �� �س ��ؤول��ون �إي��ران �ي��ون ب�أن
ال�سلطات م�س�ؤولة عن قتل  80يف
املئة من �ضحايا احتجاجا نوفمرب
.2019
وق��ال��ت وزارة الداخلية �آن��ذاك �إن
ع ��دد ق�ت�ل��ى اح �ت �ج��اج��ات نوفمرب
ال �ت��ي ان��دل �ع��ت يف �أن� �ح ��اء �إي � ��ران
ب�سبب رف ��ع �أ� �س �ع��ار ال ��وق ��ود� ،أقل
من � 225شخ�صا ،لكن تقديرات
غري حكومية �أ�شارت �إىل �أن العدد
احلقيقي �أكرب بكثري.

ع �ل ��ى الأب � �ن � �ي ��ة واجل � � � � ��دران �ضد
النظام».
قلق ر�سمي
واخل �م �ي ����س امل ��ا�� �ض ��ي ،ق� ��ال وزي ��ر
الداخلية الإيراين� ،أحمد وحيدي،
�إن �أع� � ��داء �إي� � ��ران (مل ي�سمهم)

يخططون الحتجاجات يف نوفمرب
كما ح��دث يف  2019و�أن توقف
حم �ط��ات ال ��وق ��ود يف �إي � � ��ران هي
بداية خللق املظاهرات.
و�أو�� � �ض � ��ح وح � �ي� ��دي �أن الهجوم
ال�سيرباين الأخ�ير على حمطات
الوقود ،وقلق النا�س ب�ش�أن ق�ضية

البنزين ،من “تخطيط العدو».
وج � � � ��اءت ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات وح� �ي ��دي
بالتزامن مع ا�ضطرابات �شهدتها
حمطات البنزين يف جميع �أنحاء
�إي � ��ران ج ��راء ع�ط��ل ب��رجم��ي �أثر
على نظـــــــام الدفــــــع بالبطاقات
امل��دع��وم��ة و� �س��ط ح��ال��ة امتعا�ض

ترجمة خرية ال�شيباين

وا�سعة داخل البالد.
وان ��دل� �ع ��ت يف ن��وف �م�ب�ر 2019
اح�ت�ج��اج��ات يف نحو  700موقع
داخل �إيران ،بعدما رفعت ال�سلطات
�أ�سعار الوقود من دون �سابق �إنذار،
وا�ستمرت االحتجاجات � 10أيام
�ألقت فيها ال�سلطات القب�ض على

ثورة جياع قريبة
املحلل ال�سيا�سي الإي��راين� ،أحمد
ه��ا� �ش �م��ي ،ق � ��ال �إن� � ��ه ال � �ش��ك �أن
انتفا�ضة اجل �ي��اع متوقعة قريبا
ج � � ��راء ال� � �ظ � ��روف االقت�صادية
امل� �ت ��ده ��ورة ب��ال �ب�ل�اد ،خ��ا� �ص��ة �إذا
مل ت �� �ص��ل امل� �ف ��او�� �ض ��ات النووية
�إىل نتيجة ومل ت��رف��ع العقوبات
الدولية.
و�أ�ضاف ها�شمي ،وهو م�س�ؤول �سابق
ب��اخل��ارج�ي��ة الإي��ران �ي��ة ،لـ”�سكاي
ن� �ي ��وز عربية”� ،أن� � ��ه ال يتوقع
انتفا�ضة قوية بذكرى احتجاجات
الوقود ،م�ؤكدا �أن النظام الإيراين
�سيحاول م�سبقًا توقيف املنظمني
والقادة املحتملني لأي احتجاجات

وو�أده� ��ا ب��ال�ق�م��ع .و�أو� �ض��ح �أن �أي
انتفا�ضة وتغيري حقيقي �سي�أتي
من عرقيات غري فار�سية ،وخا�صة
من الأتراك الأذربيجانيني وعرب
الأه � ��واز ،م ��ؤك��دا ع�ل��ى �أن �ه��م قوى
امل�ع��ار��ض��ة ال��وح�ي��دة ال �ق��ادرة على
احل�شد وال�صمود بوجه النظام يف
�إي ��ران ،و”�أتوقع ر�ؤي��ة امل��زي��د من
االح�ت�ج��اج��ات املنظمة يف املناطق
العربية والأذربيجانية يف �إيران يف
امل�ستقبل القريب».
ف�ي�م��ا اع �ت�ب�ر �أن ال �ف��ر���س الذين
ي �� �ش �ك �ل��ون ح� � ��وايل ن �� �ص��ف �سكان
�إيران هم �أقل حما�سا للتدفق �إىل
ال���ش��وارع واالح�ت�ج��اج على النظام
يف �إيران.
ويف ي ��ول� �ي ��و امل � ��ا� � �ض � ��ي� ،شهدت
م��دي �ن��ة الأه � � � ��واز ،ج �ن��وب غربي
ال�ب�لاد ،م�ظ��اه��رات وا�سعة �سميت
بـ”احتجاجات املياه” �أوقعت قتلى
وج��رح��ى للمطالبة بتوفري املياه
وا�ستقالة امل�س�ؤولني يف احلكومات
امل�ح�ل�ي��ة ،ب�سبب � �س��وء �إدارة هذه
الأزمـــــــة ال�ت��ي تع�صف بالإقليم
ال��ذي ي�ســـــكنه ق��راب��ة  5ماليني
ن�سمة.
وت��رج��ع ن ��درة امل �ي��اه يف �إي ��ران �إىل
بع�ض العوامل املتعلقة بالطق�س،
مب��ا يف ذل��ك االنخفا�ض احل��اد يف
ه �ط��ول الأم �ط��ار ال ��ذي انخف�ض
بن�سبة تزيد على  40يف املئة عن
م�ستويات العام املا�ضي يف الأ�شهر
الأخرية.
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الأمم املتحدة ت�سجل «زيادة حادة» يف عدد من يواجهون املجاعة
•• نيويورك�-أ ف ب

قال برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة االثنني� ،إن
عدد الأ�شخا�ص على حافة املجاعة يف  43دولة ارتفع �إىل 45
مليونا ،مع ت�صاعد اجلوع احلاد يف �أنحاء العامل.
و�أو�ضح الربنامج �أن ارتفاع العدد من  42مليون �شخ�ص يف
وق��ت �سابق م��ن ال�ع��ام يعود �إىل ح��د كبري �إىل تقييم للأمن
ال �غ��ذائ��ي وج��د �أن  3م�لاي�ين �شخ�ص �إ��ض��اف�ي�ين يواجهون
جم��اع��ة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان .ون �ق��ل ب �ي��ان ل�ل�برن��ام��ج ع��ن مديره
التنفيذي ديفيد بي�سلي قوله �إن “ع�شرات املاليني من النا�س
على �شفا الهاوية .النزاعات وتغري املناخ وكورونا تزيد �أعداد
من يعانون اجلوع احلاد».

•• بغداد-وكاالت

و�أ�ضاف بعد رحلة �إىل �أفغان�ستان حيث يزيد برنامج الأغذية
العاملي م��ن دعمه لنحو  23مليون �شخ�ص “تظهر �أحدث
البيانات �أن هناك الآن �أكرث من  45مليون �شخ�ص ي�سريون
نحو حافة املجاعة» .و�أ�ضاف بي�سلي �أن “�أ�سعار الوقود ترتفع،
و�أ�سعار امل��واد الغذائية ترتفع ،والأ�سمدة �صارت �أغلى ،وكل
ذل��ك يغذي �أزم��ات جديدة مثل الأزم��ة التي تتك�شف الآن يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،وك��ذل��ك ح��االت ال �ط��وارئ الطويلة الأم ��د مثل
اليمن و�سوريا».
و�أو�ضح الربنامج الأممي �أن كلفة جتنب املجاعة على م�ستوى
العامل تبلغ الآن �سبعة مليارات دوالر ،مقارنة بـ 6.6مليار
دوالر يف وقت �سابق من العام ،حمذرا من �أن م�صادر التمويل
التقليدية جت ��اوزت طاقتها .و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ع��ائ�لات التي

تواجه انعدام الأمن الغذائي احلاد تجُ رب على “اتخاذ خيارات
مدمرة” مثل تزويج الأطفال مبكرا �أو �إخراجهم من املدر�سة
�أو �إطعامهم اجلراد �أو الأوراق الربية �أو ال�صبار.
و�أردف “يف غ�ضون ذلك ،ت�شري تقارير �إعالمية من �أفغان�ستان
�إىل �أن �أ�سرا �أجبرِ ت على بيع بناتها يف حماولة يائ�سة للبقاء
على قيد احل �ي��اة» .و�أ� �ض��اف �أن م��وج��ات اجل�ف��اف امل�ت�ع��ددة يف
�أفغان�ستان تزامنت مع االنهيار االقت�صادي ودفعت عائالت
�إىل حافة اجلوع ،يف حني ال يعرف نحو  12.4مليون �شخ�ص
يف �سوريا من �أي��ن �ست�أتي وجبتهم التالية ،وهو عدد مرتفع
�أكرث من �أي وقت خالل النزاع امل�ستمر منذ عقد.
و�أ�شارت الوكالة التي تتخذ روما مقرا� ،إىل زيادة اجلوع احلاد
يف �إثيوبيا وهايتي وال�صومال و�أنغوال وكينيا وبوروندي.
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�صرخة جديدة لأطباء ليبيا ب�إ�ضراب عام ومفتوح عن العمل

دخلت نقابة الأطباء يف ليبيا �صباح
�أم ����س الأول ،يف ح��ال��ة �إ� �ض��راب عام
وم�ف�ت��وح ع��ن ال�ع�م��ل ،يف ك��ل املرافق
ال���ص�ح�ي��ة وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات ،ح�ت��ى يتم
حتقيق مطالب الأطباء برفع رواتب
الأط �ب��اء والأط �ق��م الطبية امل�ساعدة
والعاملني يف القطاع ال�صحي.
وق��ال نقيب الأط �ب��اء الليبي حممد
ال �غ��وج لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،إن
ال�ه��دف الرئي�سي م��ن الإ� �ض��راب هو
رفع رواتب الأطباء والأطقم الطبية
امل �� �س ��اع ��دة وال �ع ��ام �ل�ي�ن يف القطاع
ال �� �ص �ح��ي ،ك �م��ا ج ��اء يف مطالباتنا
ال�سابقة ،والتي ا�ستم ّرت لعدة �سنوات
من دون جت��اوب من ال�سلطات ،رغم
ال�ت�ح��ذي��رات ال�ت��ي �أطلقتها النقابة
�أك �ث��ر م ��ن م� ��رة ق �ب��ل ال �ل �ج ��وء �إىل
الإ�ضراب.
الغوج �أ�شار �إىل �أن نقابة الأطباء يف
ليبيا ،توا�صلت لأول مرة مع رئي�س
احلكومة ،ومل يتم التو�صل �إىل حل
جذري للم�شكلة التي يعانيها القطاع
الطبي يف ليبيا منذ �سنوات ومت�س
�صحة املواطنني والأط �ب��اء على حد
�سواء.
وال يتوقف طلبات �أع�ضاء نقابة الأطباء عند املطالب
امل��ال�ي��ة ف�ق��ط ،ب��ل مت�ت��د �إىل امل�ط��ال�ب��ة ب��رف��ع م�ستوى
اخلدمات يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية التي تعاين من �أزمات
وال�ت��ي لها انعكا�س مبا�شر على �صحة امل��واط�ن�ين يف
ليبيا والأط�ب��اء وكافة �أب�ن��اء القطاع ال�صحي ،كما �أن
لهم مطلباً ال تنازل عنه وهو اعتبار من مات من �أفراد
لأطقم الطبية وامل�ساعدة ،نتيجة �إ�صابتهم بفريو�س
كورونا �شهداء واجب.
وك �� �ش��ف ال� �غ ��وج ع ��ن �أن ه �ن��اك ع� ��دد غ�ي�ر ق �ل �ي��ل من

امل�ست�شفيات تعاين انقطاعًا يف رواتب الأطباء منذ �أربع
و�أح�ي��ا ًن��ا خم�س �سنوات ،دون �أي حت��رك من احلكومة
حلل تلك الأزم��ة املتوا�صلة والتي ت ��ؤدي بكل لت�أكيد
ل�تردي م�ستوى اخل��دم��ات يف تلك امل�ست�شفيات ب�شكل
مبا�شر .وتابع“ :يهدف الإ�ضراب على �إجبار اجلهات
الت�شريعية والتنفيذية للتعامل بجدية مع مطالبنا،
لتمكيننا من رفع املعاناة عن القطاع ال�صحي ،خا�صة
يف املناطق النائية كاجلنوب ،التي يحتاج فيها املري�ض
�إىل قطع مئات الكيلومرتات لي�صل �إىل م�ست�شفيات
املدن الكربى للعالج».

وح ��ول احل� ��االت امل���س�ت�ث�ن��اة م��ن امل �� �ش��ارك��ة يف �إ�ضراب
الأطباء �أكد الغوج �أن حاالت الإ�سعاف والطوارئ و�إنقاذ
احلياة ،ال ت�شارك يف الإ��ض��راب للمحافظة على �أرواح
املواطنني �سيما و�أن الإ� �ض��راب يهدف يف امل�ق��ام الأول
احلفاظ على حياة النا�س والنظر �إىل الو�ضع ال�صحي
املرتدي يف ليبيا .واختمم الغوج حديثه بالت�شديد على
�أن ق�ط��اع ال�صحة �أ��ص�ب��ح قطاعا م�ن�ه��ارا ،ون��ري��د من
اجلهات امل�س�ؤولة �أن تلتفت �إىل مطالب واحتياجات
هذا القطاع املهم .ويف املنطقة اجلنوبية ،قالت حليمة
املاهري ،الناطقة با�سم مركز �سبها الطبي ،لـ”�سكاي

نيوز عربية”� ،إن م��دن اجل�ن��وب مل
ت�ل�ت��زم ب�شكل ك�ب�ير ب��الإ� �ض��راب عن
ال �ع �م��ل ويف ان �ت �ظ��ار ال �ت��وا� �ص��ل مع
النقابة الرئي�سية التي �صرحت �أكرث
من مرة على التوا�صل مع النقابات
ال �ف��رع �ي��ة وامل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات وامل ��راك ��ز
الطبية لالتفاق على �آلية التنفيذ،
ب�ي�ن�م��ا دخ �ل��ت ب��ال�ف�ع��ل ع ��دة م ��دة يف
الغرب حيز التنفيذ.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن العديد م��ن املراكز
ال�ط�ب�ي��ة وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات يف اجلنوب
الليبي يف حالة مرتدية وحتتاج �إىل
ع��دة �إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب�شكل ع��اج��ل يف
الأمر للحفاظ على حياة املواطنني،
والنظر �إىل احلاالت املادية للعاملني
يف القطاع الطبي ككل.
ويف �شهر يوينو املا�ضي دخلت نقابة
الأط �ب��اء ال�ل�ي�ب�ي��ة ،يف ح��ال��ة �إ�ضراب
اجل��زئ��ي ع��ن ال�ع�م��ل ،وق ��ررت حينها
ت�صعيد الإج��راءات ،و�أعلنت جلوئها
�إىل منظمة ال�صحة العاملية ومنظمة
ال�ي��ون�ي���س��ف وغ�ي�ره��ا م��ن املنظمات
الدولية املوجودة يف الدولة.
وعلى �إث��ر ذل��ك �صرح وزي��ر ال�صحة
الليبي علي ال��زن��ات��ي مل��وق��ع “�سكاي
ن�ي��وز عربية”� ،أن ال�ق�ط��اع ال�صحي
تعر�ض ل�ضغط كبري خالل ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة ،وزاد ه��ذا ال�ضغط ��س��وء ح��ال��ة االن�ق���س��ام يف
البالد ،والتفكك الهيكلي لقطاع ال�صحة وم�ؤ�س�ساته،
و�ضع �صعب،
الأم��ر ال��ذي و�ضع العاملني بالقطاع يف ٍ
خ�صو�صا ممن يتعاملون مبا�شرة مع متلقي اخلدمة
من مر�ضى ومرافقني.
و�أو��ض��ح �أن الأط�ب��اء تعر�ضوا �إىل �ضغوط وانتهاكات،
ورغم ذلك مل يت�أخروا عن العمل ،وقدموا ت�ضحيات
�أث�ن��اء تقدمي واجبهم املهني ،يف ال��وق��ت ال��ذي �أوقفت
خدمات يف م�ؤ�س�سات كثرية ،و�أن مطالبهم م�شروعة.

حماولة اغتيال الكاظمي...ر�سالة �إيرانية على جناح طائرة دون طيار
•• عوا�صم-وكاالت

�أدخ ��ل ا�ستهداف رئي�س احلكومة
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي ،وحماولة
اغتياله فجر �أم����س الأول الأحد
ال �ع��راق يف م�ن�ع��رج خ�ط�ير جديد،
و�أطلق على ما يبدو �شرارة مواجهة
ك��ان��ت م��ؤج�ل��ة ب�ين ال�ك��اظ�م��ي من
جهة وامليلي�شيات املوالية لإيران
م ��ن احل �� �ش��د ال �� �ش �ع �ب��ي ،ب� � ��د�أت يف
التفاقم بعد االنتخابات املا�ضية،
وخ�سارة �أحزاب طهران ،نفوذها يف
الربملان ،يف مقابل تنامي حظوظ
ال �ك��اظ �م��ي يف رئ ��ا� �س ��ة احلكومة
اجلديدة.
ووف��ق �صحف عربية �صادرة �أم�س
االثنني ،خ�سرت امليلي�شيات املوالية
لإي� � � ��ران يف ال� � �ع � ��راق ،ك ��ل فر�ص
قبولها يف احل�ك��وم��ة امل�ق�ب�ل��ة ،بعد
حماولة اغتيال الكاظمي التي �أتت
بعد �ساعات من تهديدات �صريحة
�أطلقتها ميلي�شيات موالية لإيران
يف العراق� ،ضد الكاظمي �شخ�صياً.

قال موقع “�إندبندنت عربية”� ،أن
حماولة االغتيال �أتت بعد �ساعات
م ��ن ت �ه��دي��د م�ي�ل�ي���ش�ي��ات موالية
لإي ��ران للكاظمي ،بعد �صدامات
بني القوات احلكومية ومنا�صرين
للف�صائل امل�سلحة خلفت عدداً من
القتلى واجلرحى.
وي �ب ��دو �أن ال�ت���ص�ع�ي��د الأخ �ي��ر يف
ال �ع��راق ،حم��اول��ة م��ن امليلي�شيات
املوالية لإيران ،لإف�شال املفاو�ضات
ع �ل��ى ت �� �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة،
بقيادة التيار ال���ص��دري الفائز يف
االنتخابات املا�ضية.
ويرى الباحث يف ال�ش�أن ال�سيا�سي
ه���ش��ام امل� � ��وزاين ،وف ��ق امل ��وق ��ع� ،أن
حم ��اول ��ة االغ� �ت� �ي ��ال ر� �س ��ال ��ة من
الأط � � ��راف امل���س�ل�ح��ة اخل��ا� �س��رة يف
االن�ت�خ��اب��ات �إىل الكتل ال�سيا�سية
م �ف��اده��ا �أن “معادلة ال �� �س�لاح ال
ت ��زال ال �ف��اع��ل الأك�ب��ر يف �صياغة
امل �� �ش �ه��د ال �� �س �ي��ا� �س��ي العراقي”،
وي���ش�ير امل � ��وزاين �إىل �أن م��ا �أث ��ار
امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات حم � � ��اوالت ال�صدر

“�إعادة ت�شكيل املحا�ص�صة ب�شكل
ي�ت�ف��ق م��ع خم��رج��ات االنتخابات
الأخرية ويق�صي القوى امل�سلحة”،
مبيناً �أن��ه �سبب جل��وء امليلي�شيات
�إىل “�أق�صى ال�ضغوط ال�ستعادة
�أدوارها ال�سيا�سية».
ويف موقع “احلرة” رجح الباحث
يف م� ��رك� ��ز “ت�شاثام هاو�س”
ري �ن��اد م �ن �� �ص��ور� ،أن ي �ك��ون هجوم
الأح ��د “مرتبطا بعملية ت�شكيل
احلكومة” ،و�أو� �ض��ح م�ن���ص��ور �أن
ال�ه�ج�م��ات ب��ال�ط��ائ��رات دون طيار
“باتت ا�سرتاتيجية �شائعة لإر�سال
ر� �س ��ائ ��ل حت ��ذي ��ري ��ة ،ه ��ي حتذير
ل �ل �ك��اظ �م��ي ل �ك��ن �أي� ��� �ض� �اً ملقتدى
ال�صدر” ال�ف��ائ��ز ب ��أك�بر ع��دد من
النواب ،وفق النتائج الأولية.
�أما رئي�س مركز التفكري ال�سيا�سي،
�إح�سان ال�شمري ،فريى �أن حماولة
اغ �ت �ي��ال رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء لي�ست
“ر�سالة حت��ذي��ر ،ب��ل ه��ي حماولة
ت�صفية �سيا�سية” ،وقال ال�شمري
�إن الأط � � � ��راف ال� �ت ��ي ت �ق��ف وراء

حماولة االغتيال “قد تكون على
علم ب ��أن الكاظمي ل��دي��ه حظوظ
وال���ص��در ق��د يعيد ط��رح ا�سمه”،
و�أن اال�� �س� �ت� �ه ��داف ه ��دف ��ه �إب� �ع ��اد
الكاظمي عن الرت�شح نهائياً.
ويتفق ال�ب��اح��ث ال�سيا�سي ،ب�سام
ال �ق��زوي �ن��ي ،م ��ع ال �� �ش �م��ري يف �أن
“عملية اال� �س �ت �ه ��داف الفا�شلة
ه��ي ر�سالة وا�ضحة ب ��أن ال يتوىل
ال �ك��اظ �م��ي والي� ��ة ث��ان �ي��ة ،الرجل
م � ��ؤم ��ن ب��ال �ع �م �ل �ي��ة الد�ستورية
والقانونية ومل يفر�ض نف�سه ومل
يدخل يف ح��زب خ�لال االنتخابات
الأخرية».
وي � ��ؤك ��د ال �ق��زوي �ن��ي يف ح ��دي ��ث لـ
“احلرة” �أن اال��س�ت�ه��داف يهدف
�إىل الت�أثري يف “طاولة املفاو�ضات”
لت�شكيل احلكومة.
وم� � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق� ��ال� ��ت �صحيفة
“العرب” �إن �إي ��ران بعد حماولة
االغ � �ت � �ي� ��ال ،وف� � ��ق م� �ق ��رب�ي�ن من
ال �ك��اظ �م��ي� � ،س �ع��ت ل �ل �ت �ن��دي��د بها
“لأنها ف�شلت” ف��ال�ط��ائ��رات دون

ط�ي��ار �إي��ران �ي��ة ،وامليلي�شيات التي
�أطلقتها �إيرانية ،و�أوام��ر التنفيذ
�إي��ران �ي��ة� ،أم��ا التنديد فهو نف�سه
“تقية” �إيرانية.
وي �ق ��ول م��راق �ب��ون �إن “حماولة
االغ �ت �ي��ال ال�ف��ا��ش�ل��ة ُي �ف�تر���ض �أن
ت�ضع حداً لبقاء ميلي�شيات احل�شد
ال�شعبي ،قوة م�سلحة �شاذة ،متار�س
ال� �ت� �ه ��دي ��دات وت ��رت �ك ��ب اجل ��رائ ��م
وتخدم �أجندات �إيران ،بينما تتلقى
�أموا ًال من احلكومة العراقية».
واع� �ت�ب�ر م �� �س ��ؤول �أم� �ن ��ي عراقي
رفيع �أن ا�ستهداف منزل الكاظمي
“مغامر ًة بكل ما تبقى من ر�صيد
متتلكه امليلي�شيات على �أمل تغيري
جمريات الأحداث التي جتري مبا
ال ي�صب يف �صاحلها».
وق � � � ��ال امل � � �� � � �س � � ��ؤول يف ت�صريح
لـ”العرب”� ،إن “امليلي�شيات
الوالئية وع��دد من ق��ادة الأحزاب
�أم��ام مفرتق ط��رق ،ف�إما �أن يكون
لهم م��وق��ع يف احل�ك��وم��ة اجلديدة
يحافظ على وجودهم �أو يف ّعلون

�سيناريوهات معدة م�سبقاً لإرباك
الو�ضع» .ورجح �أن يكون ال�سيناريو
احل ��وث ��ي �إح � � ��دى اخل� �ط ��ط التي
ت�ف�ك��ر ف�ي�ه��ا امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ال�شيعية
ل �ف��ر���ض الأم� � ��ر ال� ��واق� ��ع ،عندما
ت�ف�ق��د اخل �ي ��ارات الأخ� ��رى للبقاء
وال�سيطرة على الدولة.
وو� �ص��ف ب��رمل��اين ع��راق��ي ف��ائ��ز يف
االن �ت �خ��اب��ات الأخ �ي��رة ،ا�ستهداف
م�ن��زل ال�ك��اظ�م��ي ب��دالل��ة وا�ضحة
على �أن الف�صائل امل�سلحة م�ستعدة
ل �ل��و� �ص��ول �إىل �أق �� �ص ��ى ت�صعيد
مم �ك��ن يف ��س�ب�ي��ل احل �� �ص��ول على
الكرا�سي التي حرمها منها قانون
االنتخابات اجل��دي��د وق��وة تنظيم
القوى املناف�سة.
وع� �ب ��ر ال �ب ��رمل � � ��اين يف ت�صريح
لـ”العرب” عن اعتقاده ب�أن العراق
م �ق �ب��ل ع �ل��ى �� �ص ��دام ��ات م�سلحة
طرفها الأول احلكومة و”�سرايا
ال�سالم” للتيار ال�صدري ،وطرفها
الثاين الف�صائل امل�سلحة املدعومة
من �إيران.

االغتيال ال�سيا�سي يف العراق ..تاريخ دموي وعدم ا�ستقرار �سيا�سي
•• بغداد-وكاالت

ُتعيد حماولة االغتيال التي ا�ستهدفت رئي�س الوزراء
العراقي م�صطفى الكاظمي فجر �أم�س الأول الأحد
للأذهان تاريخاً من االغتياالت التي طالت ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية يف العراق ،بالذات منها تلك التي كانت ت�شغل
املن�صب ال�سيا�سي وال�سيادي الأول يف البالد.
فالعراق منذ ت�أ�سي�سه قبل قرابة قرن من الآن ،نادراً ما
�شهد مراحل من اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ،وكانت
حم��اوالت �أو عمليات االغتيال على �أ�سا�س �سيا�سي قد
جرت طوال مراحل الدولة العراقية ،وكان لكل منها
ت�أثرات �سيا�سية عميقة على �أو�ضاع العراق وم�ساراته
املُ�ستقبلية .م��ن ب�ين امل �ل��وك ال�ث�لاث��ة ال��ذي��ن حكموا
ال �ع��راق ( ،)1958-1921ف ��إن �أث �ن�ين منهم ذهبا
�ضحية عمليات اغتيال ،هُ ما امللك غ��ازي (،)1939
وامللك في�صل الثاين ( ،)1958و�إىل جانبهم الو�صي
على العر�ش الأم�ير عبد الإل��ه ،ال��ذي اغتيل يف العام
 ،1958وك��ان حاكماً وملكاً فعلياً على العراق خالل
الأعوام (.)1953-1939
ملك العراق الثاين غ��ازي الأول ُقتل يف ح��ادث �سيارة
غ��ام ����ض يف ال �ع ��ام  ،1939ل �ك��ن ال �ت �ك �ه �ن��ات الأك�ث�ر
مو�ضوعية ذهبت �إىل �أن �أجهزة االحتالل الربيطاين
للعراق هي من كانت تقف وراء ذلك .جنله امللك في�صل
الثاين ،وخاله الأم�ير عبد الإل��ه ،والع�شرات الآخرون
من �أب�ن��اء العائلة املالكة العراقية ،اغتيلوا جميعاً يف
�صباح تنفيذ ال�ضابط عبد ال�ك��رمي قا�سم النقالبه
ال�شهري يف  14يوليو من العام  ،1958يف احلادثة
التي عُرفت بـ”جمزرة ق�صر الرحاب».
الباحث يف التاريخ ال�سيا�سي للعراق �ساري عيا�ش بينّ ،
يف حديث مع �سكاي نيوز عربية ،دور ذلك احل��دث يف
ت��اري��خ ال �ع��راق امل�ع��ا��ص��ر “حادثة االغ�ت�ي��ال اجلماعي
لأفراد العائلة املالكة يف العراق ،والتمثيل بجثثهم مع

بقية القادة ال�سيا�سيني يف البالد ،مبا يف ذلك رئي�س
ال� ��وزراء الأ��س�ب��ق ن��وري ال�سعيد ،فتحت ط��اق��ة هائلة
للعنف ال�سيا�سي الأرع��ن يف البالد ،دون حماكمات �أو
�إنفاذ للقانون .ح ّول العنف املح�ض واملُطلق �إىل �أداة بني
القوى ال�سيا�سية».
ي�ضيف عيا�ش يف حديثه مع �سكاي نيوز عربية“ :لي�س
من خارج ال�سياق �أن يكون الزعيم عبد الكرمي قا�سم،
الذي نفذ هذه الفعلة بحق العائلة املالكة� ،إمنا تلقى
امل�صري نف�سه ،حينما انقلب عليه القوميون والبعثيون
يف العام  ،1963واغتالوه بطريقة وح�شية يف مبنى
الإذاع � ��ة ،م��ع ال�ع��دي��د م��ن �أع���ض��اء ُح�ك�م��ه .وم��ن �سوء

الأق��دار �أن منفذ عملية االغتيال بقا�سم هو �شخ�صية
كانت �شريكة له يف االنقالب وتنفيذ املجزرة بالعائلة
املالكة العراقية ،وهو ال�ضابط عبد ال�سالم عارف».
القوميون والبعثيون العراقيون الذين انقلبوا على ُحكم
عبد الكرمي قا�سم يف العام  ،1963دخلوا فيما بعد يف
مرحلة ت�صفيات متبادلة� ،إىل �أن متكن عبد ال�سالم
عارف من الإطاحة بالفريق البعثي من االنقالبيني.
لكن عارف �أي�ضاً ذهب �ضحية انفجار طائراته املروحية
يف العام  ،1966التي قالت التكهنات �إن �أع�ضاء من
اجلي�ش موالني حلزب البعث نفذوا العملية.
ع��اد ح��زب ال�ب�ع��ث �إىل ا ُ
حل �ك��م يف ال �ع��ام  ،1968عرب

انقالب �شهري قادوه بال�شراكة مع جناح من القوميني
ال�ع��رب .لكنه اُعترب انقالباً �أبي�ضاً ،لأن االنقالبيني
�سمحوا للرئي�س عبد ال��رح�م��ن ب��امل�غ��ادرة �إىل املنفى
وقتئذ .لكن الأم��ر مل يطل باالنقالبيني ،حيث عاد
البعثيون لالنقالب على �شركائهم القوميني بعد 13
ي��وم�اً فح�سب ،والح�ق��وا �أب��رز ق��ادة القوميني حتى يف
املنايف ،مثل عبد الرزاق النايف و�إبراهيم الداوود ،حيث
قتلوا الأول يف بريطانيا ،فيما بقي الأخري متوارياً عن
الأن�ظ��ار لعقود .يف مرحلة ُحكم ح��زب البعث املديدة
(� ،)2003-1968صار االغتيال ال�سيا�سي يمُ ار�س
ال�سلطة ال�ع��راق�ي��ة وتنظيمات املعار�ضة
ب�ين �أج �ه��زة ُ
ال�سيا�سية ،ح�سبما ي�شرح الباحث �ساري عيا�ش “تعر�ض
��ص��دام ح�سني نف�سه خ�لال ه��ذه ال�سنوات لأك�ثر من
حماولة اغتيال ،الكثري منها مل يُك�شف عنها لأ�سباب
�أمنية .لكنها جميعاً كانت من داخل بنية حزب البعث
والأجهزة الأمنية املرتبطة به .مثل حماولة االغتيال
الفا�شلة التي قادها ال�ضابطان �سطم غامن اجلبوري
ومُ�ضحي علي اجلبوري ،يف �صيف العام  ،1990والتي
ُع��رف��ت مبحاولة ع�شرية اجل�ب��ور لقلب نظام ا ُ
حلكم،
و�أدت لت�صفية املئات من �ضباط احلر�س اجلمهوري
فيما بعد ،بعد ف�شل حم��اول��ة االغ�ت�ي��ال .كذلك كانت
املحاولة التي قادها ال�ضباط الع�سكريون العراقيون
املن�سحبون من الكويت يف العام  ،1991وعلى ر�أ�سهم
ال�ضابط بارق احلاج حنطة».
ل�ك��ن ال��� ُ�س�ل�ط��ة ال�ع��راق�ي��ة وق�ت�ئ��ذ ق ��ادت ال�ع���ش��رات من
عمليات وحماوالت اغتيال املعار�ضني العراقيني ،مثل
اغ�ت�ي��ال م��ؤ��س����س ح��زب ال��دع��وة حم�م��د ب��اق��ر ال�صدر،
واغتياله للمرجع الديني حممد حممد �صادق ال�صدر،
والد زعيم التيار ال�صدري مُقتدى ال�صدر .كذلك متت
حماولة اغتيال زعيم احلزب الدميقراطي ال ُكرد�ستاين
املُ�ل�ا مُ�صطفى ال �ب��ارزاين يف ال�ع��ام  ،1971وغريها
الع�شرات من حماوالت االغتيال خارج العراق.

عوا�صم
بغداد
�أعلنت املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق يف بيان �أم�س
االثنني تطابق نتائج �إع��ادة ف��رز �أ��ص��وات �أك�ثر من � 4آالف حمطة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ،ب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن ال�ن�ظ��ر ب�ط�ع��ون ت�ق��دم��ت ب�ه��ا �أط ��راف
خا�سرة ،يف �إعالن ي�أتي بعد يوم من حماولة اغتيال رئي�س الوزراء.
ويبدو �أن �إع�لان املفو�ضية لن يغيرّ كثرياً يف النتائج الأولية فيما
تعي�ش البالد حالة من التوتر .و�أو�ضحت يف بيان �أنها “�ستعلن كافة
التفا�صيل يف قرارات الهيئة الق�ضائية لالنتخابات واعالن النتائج
النهائية بعد ذلك” ،دون �أن حتدد موعداً .ويقيم منا�صرون لف�صائل
موالية لإي��ران اعت�صاما �أم��ام بوابات املنطقة اخل�ضراء منذ نحو
ثالثة �أ�سابيع ،احتجاجاً على “تزوير” يقولون �إنه �شاب االنتخابات
الت�شريعية املبكرة ،ويطالبون بفرز كامل للأ�صوات.
و�سجل حتالف الفتح املمثل للح�شد ال�شعبي ،حتالف ف�صائل موالية
لإيران من�ضوية يف القوات احلكومية ،تراجعاً كبرياً بح�سب النتائج
الأولية .و�أو�ضحت املفو�ضية يف بيان �أن “اللجنة املركزية واللجان
ال�ساندة باالجراءات الالزمة لإنهاء ملف الطعون قد دققت جميع
�أوراق االقرتاع يف املحطات املطعون بها وكانت النتائج مطابقة».
وبح�سب املفو�ضية ف��إن �إجمايل املحطات التي �أعيد عدها وفرزها
يدويا بلغ .4324
مو�سكو
ناق�ش الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني “نزاعات �إقليمية” عرب
الهاتف مع مدير وكالة اال�ستخبارات املركزية الأمريكية (�سي �آي
�إيه) وليام برينز خالل زيارته �إىل رو�سيا الأ�سبوع املا�ضي ،وفق ما
�أف��اد الكرملني الإثنني .ووف��ق �سفارة الواليات املتحدة يف مو�سكو،
ف�إن زيارة برينز الذي كثريا ما يقدم على �أنه �أكرث الدبلوما�سيني
خربة يف بالده ،متت يف  2و 3ت�شرين الثاين نوفمرب بناء على طلب
الرئي�س جو بايدن .و�أوردت �شبكة “�سي ان ان” الأمريكية �أن رحلة
برينز �إىل مو�سكو هدفها “حتذير” رو�سيا من �أي تعزيز لقواتها
قرب احلدود مع �أوكرانيا ،وقد �أجرى على اثرها حمادثات هاتفية
مع رئي�س �أوكرانيا فولودميري زيلين�سكي .و�أع�ل��ن املتحدث با�سم
الرئا�سة الرو�سية دمييرتي بي�سكوف لل�صحافة الإثنني �أن “حمادثة
هاتفية” جرت بني فالدميري بوتني وويليام برينز يف �إطار الزيارة.
و�أ�ضاف �أنهما تناوال العالقات الثنائية والأزم��ة الدبلوما�سية بني
البلدين و”تبادال الآراء ح��ول ن��زاع��ات �إقليمية” ،دون �أن يك�شف
مزيدا من التفا�صيل.
وج��اءت زي��ارة رئي�س وكالة املخابرات املركزية الأمريكية ،التي مل
تعلن عنها وا�شنطن ،يف وقت ت�شهد العالقات بني رو�سيا والواليات
املتحدة توترا ب�سبب خالفات وا�سعة النطاق من بينها ال�ن��زاع يف
�أوكرانيا.

وا�شنطن
ان�ت�ق��د ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و ب��اي��دن االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س� ّي��ة يف
نيكاراغوا ،وا�صفا �إ ّي��اه��ا ب�أ ّنها “�صور ّية” ،بعد �أن �ضمن الرئي�س
دانيال �أورتيغا ف��وزه فيها بوالية رابعة متتالية �إث��ر اعتقال جميع
مناف�سيه .ويف بيان �أ�صدره البيت الأبي�ض ب�ش�أن “انتخابات نيكاراغوا
ال�صور ّية” ،قال بايدن �إنّ “ما د ّبره رئي�س نيكاراغوا دانيال �أورتيغا
وزوجته نائبة الرئي�س رو�ساريو موريو اليوم ،هو انتخابات م�سرح ّية
�إميائ ّية مل تكن ح ّرة وال نزيهة وبك ّل ت�أكيد غري دميوقراط ّية».
و�أ�شار �إىل �أنّ نظام �أورتيغا “ز ّور النتيجة قبل وقت طويل من يوم
االنتخابات” عرب �سجن � 39شخ�ص ّية معار�ضة ،مبا يف ذلك �سبعة من
ّ
املر�شحني للرئا�سة خالل الأ�شهر الأخرية ،و�أقدم �أي�ضا على “حظر
وج��ه بايدن انتقادات لزعيم نيكاراغوا
الأح ��زاب ال�سيا�سية» .كما ّ
لقمعه و”تخويفه” و��س��ائ��ل الإع�ل�ام امل�ستق ّلة وال�ق�ط��اع اخلا�ص
واملجتمع املدين .وقال الرئي�س الأمريكي �إنّ عائلة �أورتيغا وموريو
التي “ال حتظى ب�شعب ّية منذ ف�ترة طويلة ،وباتت حاليا من دون
تفوي�ض دميوقراطي ،حتكم نيكاراغوا الآن كالأوتوقراط ّيني» .ودعا
بايدن �أورتيغا �إىل “ا ّتخاذ خطوات فور ّية لإع��ادة الدميوقراط ّية”
والإف��راج عن “املعتقلني ظلما” ،م�شددا على �أنّ الواليات املتحدة
“�ست�ستخدم ك� ّل الأدوات الدبلوما�سية واالقت�صادية املتاحة لنا،
لدعم �شعب نيكاراغوا وحما�سبة حكومة �أورتيغا-موريو و�أولئك
الذين ي�سهّلون انتهاكاتها».

�أملانيا ّ
ت�سجل معدال قيا�سيا لإ�صابات كوفيد

•• برلني�-أ ف ب
امل�سجلة يف �أو�ساط كل مئة �ألف من
�أعلنت �أملانيا �أن معدل �إ�صابات كوفيد ّ
�سكانها يف الأي��ام ال�سبعة الأخ�يرة ارتفع �إىل � 201,1أم�س االثنني ،وهو
رقم قيا�سي منذ ظهر الوباء .ويتجاوز الرقم اجلديد الذي ن�شره معهد
روبرت كوخ �آخر معدل قيا�سي بلغ  197,6يف  22كانون الأول/دي�سمرب
 .2020وي�أتي الإع�لان يف وقت ا�ستقرت ن�سبة الأ�شخا�ص الذين تلقوا
لقاحات كوفيد يف البالد عند �أق��ل من  70يف املئة ،فيما دع��ا م�س�ؤولون
ال�سكان يف الأيام الأخرية �إىل تلقي التطعيم.
وقال رئي�س معهد روبرت كوخ لوثار فيلر الأربعاء “بالن�سبة لغري امللقحني،
فهناك خطر �شديد من احتمال �إ�صابتهم يف ال�شهور املقبلة».
ويف والي��ة �ساك�سونيا (��ش��رق) ،حيث معدل الإ��ص��اب��ات �أع�ل��ى مب� ّرت�ين من
املعدل الوطني �إذ يبلغ � ،491,3ستفر�ض ال�سلطات قيودا جديدة على
غري امللقّحني اعتبارا من االثنني.
و�س ُيمنع غري امللقحني من اجللو�س يف امل�ساحات املغلقة يف املطاعم واملقاهي
�أو ح�ضور منا�سبات يف هكذا �أماكن� ،إال �إذا �أثبتوا �أنهم تعافوا م�ؤخرا من
كوفيد .وتعد هذه القواعد الأكرث ت�شددا التي تفر�ض على غري املح�ص ّنني
يف �أمل��ان�ي��ا .و�سيعفى منها الأط �ف��ال والأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ال ميكنهم تلقي
اللقاحات لأ�سباب �صحية .وي�أتي ارتفاع عدد الإ�صابات يف �أملانيا يف وقت
تعي�ش حالة �ضبابية �سيا�سية يف �أعقاب انتخابات �أيلول�/سبتمرب العامة.
وا�ستبعدت �أحزاب االئتالف احلكومي املرتقب ت�شكيله بحلول مطلع كانون
الأول/دي�سمرب �إلزام ال�سكان بتلقي اللقاحات و�أكدت �أنها لن تفر�ض تدابري
�إغالق جديدة ،على الأقل بالن�سبة للملقّحني.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تا�ستي �سبون خلدمات التموينية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سي تايد الدارة
العقارات وال�صيانه العامه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3705894:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد حمبوب روح االحمد من � % 17إىل %40
تعديل ن�سب ال�شركاء
خالد م�صطفى غالم م�صطفى من � % 16إىل %9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تانوجا �شاموال
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

رخ�صة رقم CN 4014299:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تا�ستي �سبون خلدمات التموينية
TASTY SPOON CATERING SERVICES

�إىل /تا�ستي �سبون للخدمات التموينية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TASTY SPOON CATERING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماجي�ستك للإ�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل افغان لالع�شاب الطبيعية  -ذ م م

رخ�صة رقم CN 4014922:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 1135256:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد احمد على البار الها�شمى من �شريك �إىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /را�شد �سيف �سعيد را�شد الكعبى من �شريك �إىل مالك

تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد احمد على البار الها�شمى من � % 51إىل %100

تعديل ن�سب ال�شركاء  /را�شد �سيف �سعيد را�شد الكعبى من � % 51إىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالرحمن عبداهلل احمد ال�سقاف الها�شمى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�صغر خان حممد ر�سول

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل �إ�سم جتاري من /ماجي�ستك للإ�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م

تعديل �إ�سم جتاري من /حمل افغان لالع�شاب الطبيعية  -ذ م م

MAJESTIC ENGINEERING CONSULTANTS L.L.C

AFGHAN NATURAL HERBAL SHOP - LLC

�إىل /ماجي�ستك للإ�ست�شارات الهند�سية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /حمل افغان لالع�شاب الطبيعية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MAJESTIC ENGINEERING CONSULTANTS- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AFGHAN NATURAL HERBAL SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي

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

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خياط
منازف للمالب�س الرجالية
رخ�صة رقم CN 1370353: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/اوت
ثنك الدارة االعمال
رخ�صة رقم CN 2630258: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�/أجايل لال�ست�شارات والدرا�سات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايك�س بري�س لتوزيع الغاز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3678646:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد معظم اقبال خان ا�سلم خان من � % 25إىل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالقيوم بري %20
تعديل �إ�سم جتاري من /ايك�س بري�س لتوزيع الغاز ذ.م.م
EXPRESS GAS DISTRIBUTION L.L.C
�إىل  /فوجلينت خلدمات التنظيف ذ.م.م
FULGENT CLEANING SERVICES L.L.C
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حت�صيل الر�سوم والدفعيات 8291007
تعديل ن�شاط  /حذف مقاوالت بناء املرافق حلقول النفط والغاز 4100011
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

العدد  13387بتاريخ 2021/11/9

العدد  13387بتاريخ 2021/11/9

�إعــــــــــالن

العدد  13387بتاريخ 2021/11/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /طريق البحر ملواد البناء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1070284:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عبدالرحمن حممد عبدالكبري باقي�س احل�ضرمى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
عبدالرحمن حممد عبدالكبري باقي�س احل�ضرمى من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد بور على
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /طريق البحر ملواد البناء ذ.م.م
SEA ROAD BUILDING MATERIAL L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة : /ريد �ستار للهدايا  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 2171310 -1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*35اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من //ريد �ستار للهدايا  -فرع 1
RED STAR GIFTS - BRANCH 1

�إىل /ريد �ستار للهدايا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع

�إىل /طريق البحر ملواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

RED STAR GIFTS SOLE - PROPRIETORSHIP L.L.C. BRANCH

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)

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)

SEA ROAD BUILDING MATERIAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13387بتاريخ 2021/11/9
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  220/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن امل�ؤرخ  2015/1/12وذلك العقار كائن ب
(�إمارة دبي احلبيه اخلام�سة رقم االر�ض  43رقم البلدية  683-847رقم املبني � 40أ�سم املبني الرمث  23ال�شقة رقم
 106الطابق رقم )1متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�ستحق يف
ذمة املعرو�ض �ضدهما (املنفذ �ضدهما) يف حدود املبلغ الغري م�سدد من قيمة الرهن والبالغ مقداره 11.1,089,196
دره ��م ويف جميع الأح� ��وال  :ال ��زام املنفذ ��ض��ده (امل�ع��رو���ض ��ض��ده) ب��ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وم�ق��اب��ل ات�ع��اب املحاماة
طالب التنفيذ :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة ابوظبي  -البطني  -العني
وميثله  :خلفان غامن �سعيد خلفان الكعبي
املطلوب �إعالنه � :سامر رجب �سليم ال�سعد  -عنوانه  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم البلدية - 847
 - 683رقم املبنى  - 40 :ا�سم املبنى  :الرمث  - 23ال�شقة رقم  - 106الطابق رقم 0567786903 - 1
 samer@outlook.comمو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :متارا حلواين مونت�س.
�أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن %20
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن
يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار � :شقة
�سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى  - 40 :ا�سم املبنى  :الرمث  - 23رقم العقار
 - 106 :امل�ساحة  139,36 :مرت مربع التقييم ( )852,700/62درهم
مالحظات  -1 :يدفع املبلغ فورا ،

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اون تامي الدارة ال�شركات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2771289 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/7:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2150024610:تاريخ التعديل2021/11/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

الت�سويقية رخ�صة رقم CN 2544114:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أجايل لال�ست�شارات والدرا�سات الت�سويقية
AGILE CONSULTING AND MARKETING STUDIES

�إىل� /أجايل لال�ست�شارات والدرا�سات الت�سويقية �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AGILE CONSULTING AND MARKETING STUDIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13387بتاريخ 2021/11/9

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وايت ايجل للنقليات
رخ�صة رقم CN 1050029:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ح�سني علي عثمان خمي�س الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن �سامل حممد خمي�س احلو�سني
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)

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

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13387بتاريخ 2021/11/9
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 7141/2021/13:عمايل جزئي

الثالثاء  9نوفمرب  2021العدد 13387

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /بلو بريل للرخام
رخ�صة رقم CN 2768096:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بلو بريل للرخام

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثالثة رقم 25
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( )59413درهم وتذكرة
عوده مببلغ ( )2000درهم رقم ال�شكوى.MB216783348AE:
املدعي�:سايل حممد احمد متويل البدوي
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة ابوظبي  -مدينة العني �� -ش��ارع الكويتات  -رقم
البناية  - 5الدور االول � -شقة  - 15مقابل العني مول
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�سويح للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات
عمالية وق��دره��ا ( )59413دره ��م وت��ذك��رة ع ��وده مببلغ ( )2000دره ��م رقم
ال�شكوى - MB216783348AE:وح ��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 10.00ص 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.

BLUE PEARL MARBLE

�إىل /بلو بريل للرخام � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BLUE PEARL MARBLE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

رئي�س الق�سم

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13387بتاريخ 2021/11/9

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

United Arab Emirates
Ministry of Justice

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 9/ 11/ 2021 Issue No : 13387

Date 9/ 11/ 2021 Issue No : 13387

Date 9/ 11/ 2021 Issue No : 13387

Date 9/ 11/ 2021 Issue No : 13387

Court of Appeal
)Notice by Publication (Appeal
In the Appeal No. 387/2021/97- Commercial Grievance Appeal
Deliberated in the Summary Matters and Execution Circuit- Appeal No. 89
The Subject matter: Appealing the Judgment issued in Lawsuit No. 2021/52,
Commercial Grievance in addition to fees, expenses and Attorney fees.
The Petitioner: AL BUSHRA METALIC PRODUCT COATING LLC.
By Power of Attorney: Abdullah Ahmad Ahmad Ghonaim Al-Shahy Address:
United Arab of Emirates, Sharjah, Industrial Area 15- Maliha Road
The Notified Party: 1- Akhil Murali Cheruvakkat Muralikris in its capacity as
the Respondent
The Notice subject matter:
The Petitioner appeal the Judgment issued in Lawsuit No. 52/2021, Commercial
Grievance, dated 21/04/2021
The hearing on Wednesday dated 15/12/2021 at 05:30 PM was set for the Judgment
in the litigation room remotely so that you shall assign to present personally or by
an attorney. In event of non-presence, the Court will rule in absentia.
Prepared by : Thania Salem Alfalasy

Dubai Courts of First Instance
Published Notice
In Case No. 74/2021/39 Partial Real Estate
Held in: Department of aggregate Banks no 250
Subject matter of the case : Claim to compel the defendants to jointly pay an amount (62506398
AED), Fees Expenses, and attorney's fees and The interest is 5% from the date of the case until
full payment.
Plaintiff : Abu Dhabi Commercial Bank - Emirates Abu Dhabi - Emirate
Her Addressee: Electra Street Abu Dhabi Commercial Bank Building - Main Branch 16th
Floor
To be notified: 1- Rajesh Kumar Krishna as a defendant
Subject matter of the announcement:
He was filing a case against you and its subject matter Claim to compel the defendants to jointly
pay an amount (62506398 AED), Fees Expenses, and attorney's fees and the interest is 5% from
the date of the case until full payment.
A session was set for her on Tuesday 16/11/2021 at 11:00 am in the remote litigation room
BUILDING DESC& so, you are required to attend or represent you legally, and you must
submit what you have of memorandum or documents to the court at least three days before
the hearing.
Preparation Mona Ibrahim Kamal

)Case No. AJCAPCICOM2020/0000791/Commercial (Plenary
Notification by Publication and on the Court Notice Board
Appellee: Didas General Trading LLC
Address: Dubai Bur Dubai - Khalifa Tower - Tel. +971 4 4385238 Fax: +971 4
4385265
Kindly be informed that the Appellant, Mahdy Baqery Refsnjany (in his personal
capacity and in his capacity as a partner and Manager of Hill Gate Real Estate
Brokerage LLC), the Appellant, Hill Gate Real Estate Brokerage LLC (represented
by its Manager, Mahdy Baqery Refsnjany) has appealed the Judgment issued on
/_/ 2021 regarding the First Instance Case No. AJCAPCICOM2020/0000791 by
the Civil Court of Appeal – Commercial (Plenary).
Therefore, you or your representative shall attend before Ajman Federal Court,
Court House on……. corresponding to 21 December 2021, at 9:00 AM to submit
your evidences and arguments.
If you fail to be present or send a legal representative on time, then the Court will
consider the Case in your absence.
Legal Services Office
Maitha Al Nuaimi

)Case No. AJCAPCICOM2020/0000791/ Commercial (Plenary
Notification by Publication and on the Court Notice Board
Appellee: Pearl Corner General Trading LLC, represented by its Manager/ Mohamed
Hussein Mahdy Cremian Zadah
Address: Dubai Bur Dubai - Sheikh Zayed Road - Seba Tower 1 - Apartment (27) Office
No. (2703)- Tel. +971 50 6590195 - Makkani No. 1253374230
Kindly be informed that the Appellant, Mahdy Baqery Refsnjany (in his personal
capacity and in his capacity as a partner and Manager of Hill Gate Real Estate Brokerage
LLC), the Appellant, Hill Gate Real Estate Brokerage LLC (represented by its Manager,
Mahdy Baqery Refsnjany) has appealed the Judgment issued on_/_ / 2021 regarding
the First Instance Case No. AJCAPCICOM2020/0000791 by the Civil Court of Appeal
- Commercial (Plenary).
Therefore, you or your representative shall attend before Ajman Federal Court, Court
House on……… , corresponding to 21 December 2021, at 9:00 AM to submit your
evidences and arguments.
If you fail to be present or send a legal representative on time, then the Court will
consider the Case in your absence.
Legal Services Office
Maitha Al Nuaimi
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مقتل  4ع�سكريني يف كولومبيا يف كمني
•• بوغوتا�-أ ف

لقي �أربعة ع�سكريني م�صرعهم يف كولومبيا يف كمني
ن�سبه اجلي�ش �إىل “ع�صابة ديل غولفو”� ،أكرب تنظيم
متخ�ص�ص يف تهريب امل �خ��درات يف البلد .وال�ضحايا
كانوا “يتولون حماية �سكان �سانتا لو�سيا يف �إيتوانغو”
مب�ق��اط�ع��ة �أن�ت�ي��وك�ي��ا ��ش�م��ال غ��رب ك��ول��وم�ب�ي��ا ،وف��ق ما
قال عرب تويرت قائد القوات امل�سلحة يف تلك املنطقة
اجل�نرال جوفينال دي��از .وه��ذا ثالث هجوم على قوات
اجل�ي����ش خ�ل�ال �أ��س�ب��وع�ين خ�سر خ�لال�ه�م��ا �سبعة من

عنا�صره على الأق��ل ،بح�سب تقرير ر�سمي .وح�صلت
الهجمات الثالثة يف مقاطعة �أنتيوكيا ،منطقة نفوذ
داي��رو �أنطونيو �أو�سوغا املعروف با�سم �أوتونيل ،زعيم
“ع�صابة دي��ل غولفو” ال ��ذي �أوق ��ف يف  23ت�شرين
الأول�/أكتوبر.
وتعترب ال�سلطات �أن الهجمات جاءت انتقاما لتوقيف
�أك�بر �أب��اط��رة امل�خ��درات يف البلد .ومت �إن�شاء “ع�صابة
ديل غولفو” يف �أعقاب ت�سريح جماعات �شبه ع�سكرية
ميينية متطرفة ع��ام  .2006ووف��ق مركز الأبحاث
امل�ستقل “�إنديبار” ،ت�ضم هذه املنظمة حوايل 1600
عن�صر.

وتقدر ال�سلطات من جانبها �أن لديها  3800عن�صر،
مبا يف ذلك املتعاونني.
و ُقب�ض على �أوتونيل يف جبال �أنتيوكيا خ�لال عملية
وا�سعة �شارك فيها � 500شرطي .وح�سب وزارة الدفاع
الكولومبية ،ف�إن “ع�صابة ديل غولفو” م�س�ؤولة عن
 30باملئة من الكوكايني الذي يغادر كولومبيا كل عام،
�أي نحو  300طن.
وتعترب الأمم املتحدة كولومبيا �أكرب منتج للكوكايني
يف العامل .ومن املحتمل �أن ي�سلم �أوتونيل يف الأ�سابيع
املقبلة �إىل الواليات املتحدة ،املطلوب فيها لدى حماكم
يف ميامي ونيويورك بتهمة تهريب املخدرات.

“عادت الطبيعة �إىل الربية مرة
�أخ � � ��رى ،ي�ت�ن�ه��د وه� ��و ي �ن �ظ��ر �إىل
امل�ن��اظ��ر الطبيعية ل�ل�غ��اب��ات ،كبار
ال�سن م��ات��وا ،وال�شباب ذهبوا �إىل
اخلارج».
ال�ه�ج��رة اجل�م��اع�ي��ة� ،شيخوخة
ال� ��� �س� �ك ��ان ،ان �خ �ف ��ا� ��ض يف معدل
امل��وال�ي��د :ه��ذا الكوكتيل املتفجر
مينح بلغاريا رقما قيا�سيا حمز ًنا،
وهو �أن تكون� ،إىل جانب جريانها
يف البلقان ،واحدة من �أ�سرع بلدان
العامل التي تفرغ من �سكانها .يف
نهاية الثمانينات ،كان عدد �سكانها
 9م�لاي�ين م�ق��ارن��ة ب �ـ  7ماليني
ال � �ي� ��وم .وب �ح �ل ��ول ع� ��ام ،2050
�سينخف�ض عدد البلغار �إىل 5.4
مليون ،وفقًا للأمم املتحدة.
ت �ف �ق��د ب �ل �غ��اري��ا ق ��واه ��ا احلية
وال�ن���ش�ي�ط��ة ،وال��و� �ض��ع احل ��ايل ال
حت�سن الأمور .ت�أثرت
ي�ساعد على ّ
ب�شدة بـ كوفيد� 600( 19-ألف
م �� �ص��اب� 24 ،أل� ��ف ح��ال��ة وف� ��اة)،
ومت�ل��ك واح ��دا م��ن �أق ��ل معدالت
التطعيم يف �أوروبا ( 21باملائة).
ي�ع��ود ه��ذا ال��و��ض��ع ج��زئ� ًي��ا� ،إىل
�أزم ��ة احل�ك��م اخل�ط�يرة ال�ت��ي متر
بها البالد .االنتخابات الرئا�سية
والت�شريعية جتري يف  14نوفمرب
ال�ث��ال�ث��ة يف ع ��ام! وبينما حتاولالأحزاب املتناف�سة اجتذاب �أ�صوات
كبار ال�سن  2.1-مليون �شخ�ص،
وه��و ه��دف انتخابي كبري -يغادر
ال�شباب دولة يعتقدون �أنها ابتليت
بالف�ساد واملح�سوبية.

«ه �ن��ا ،وك ��أن �ن��ا يف �أمريكا!” ،يف
فندق كبري بالعا�صمة البلغارية،
ي�ت�ح��دث ك ��ادر جت ��اري ��ش��اب يبدو
وك��أن��ه “�شومان” �أم��ام الع�شرات
م ��ن اخل��ري �ج�ين اجل � ��دد .يف هذا
ال �ف �� �ض��اء ،ت �ق��وم ��ش��رك��ة �أمريكية
ب ��ان� �ت ��داب م��ر� �ش �ح�ي�ن للرحيل.
وظيفتهم امل�ستقبلية :بيع الكتب
التعليمية ،من الباب �إىل الباب ،يف
مدن تيني�سي.
على غ��رار العديد من ال�شركات
الأخ ��رى ،ت��أت��ي ه��ذه ال�شركة �إىل
� �ص��وف �ي��ا ل �ت��وظ �ي��ف ق� ��وى عاملة
مدربة جيدًا ومتعددة اللغات وغري
مكلفة .من جانبهم ،يحلم ه�ؤالء
اخلريجون ال�شباب باملغامرة�“ .أنا
متحم�سة ج� �دًا ،ت���ص��رخ �أليك�سيا
فات�شيفا ،البالغة من العمر 19
عامًا ،وقد علمت للتو �أنها واحدة
م� ��ن امل� �ح� �ظ ��وظ�ي�ن ،يف بلغاريا،
�إمكانية ان تتط ّور حمدودة ،بينما
يف �أمريكا ،كل �شيء ممكن« .
ال �ي��وم ،ه �ن��اك م�ل�ي��وين بلغاري
م �غ�ت�رب��ون -م� ��ا ي �ق��رب م ��ن ثلث
ال�سكان .مل��اذا ه��ذا النزيف؟ وفقًا
لعاملة االجتماع جينوفيفا بيرتوفا،
ن�ش�أت هذه احلركة يف الت�سعينات:
“حدث �أول ن� ��زوح ج �م��اع��ي بعد
�سقوط ال�شيوعية ،ثم تلتها موجات
�أخرى .عندما فتحت احلدود ،كان

�إخالء جامعات �أمريكية بعد حتذيرات من وجود قنابل

•• وا�شنطن-رويرتز

قالت ال�شرطة �إنه مل يعد هناك خطر يف ثالث جامعات بواليتي نيويورك ورود �أيالند الأمريكيتني و�إنه ميكن
ا�ستئناف الأن�شطة ب�شكل طبيعي فيها وذلك بعد تلقي كل منها تهديدات منف�صلة بوجود قنابل.
كانت عدة مبان قد �أخليت يف ُح ُرم جامعة كورنيل يف �إيثاكا بنيويورك وجامعة براون يف بروفيدن�س برود �أيالند
وجامعة كولومبيا بنيويورك بعد تلقي تهديدات عرب الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها.
وبعد �ساعات ،قالت ال�شرطة يف كل حرم جامعي منها �إن التهديدات لي�ست ذات م�صداقية.
وقالت جامعة كورنيل التي ت�ضم � 21ألف طالب على تويرت “�أمتت �سلطات �إنفاذ القانون عملية البحث يف حرم
�إيثاكا ،ومل يتم العثور على تهديدات ذات م�صداقية .ا�ستئناف جميع الأن�شطة كاملعتاد �آمن».
ومل يت�ضح ما �إذا كانت التهديدات مرتبطة ببع�ضها البع�ض.
وي��وم اجلمعة ،تلقت جامعة ييل يف نيو هافن بكونيتيكت تهديدات ب��وج��ود قنابل تبني الحقا �أن�ه��ا لي�ست ذات
م�صداقية.
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ا�ستعادة املهاجرين مهما كان الثمن

ا�ستقطاب كبار ال�سن يف انتخابات نوفمرب اجلاري

•• الفجر –خرية ال�شيباين
عالقة يف �أزمة �سيا�سية ،تفرغ البالد من قواها
الن�شيطة ببطء ،وال يبدو �أن هناك �شي ًئا مينع
الهجرة اجلماعية.
يف �سن اخلام�سة وال�سبعني ،ر�أى بويان بي�شوف
م�سقط ر�أ�سه ،على بعد  120كيلوم ً
رتا من �صوفيا،
تفرغ من �سكانها .كانوا  700يف طفولته ،وهم ال
يتعدون الآن الع�شرين فقط .الرجل العجوز ذو
الوجه اللطيف هو �شاهد على عامل يحت�ضر.
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نزوح و�شيخوخة وتقل�ص الوالدات:

عندما تخلو �أر�ض بلغاريا من �سكانها!...
�إذا مل يتغري �شيء بحلول عام  ،2040ف�إن ثلثي الأرا�ضي البلغارية �ست�صبح �صحاري دميوغرافية
أ�سا�سا لأ�سباب
الدافع وراء املغادرة � ً
�سيا�سية .لقد كان البلغار يحلمون
ب��ال��ذه��اب �إىل ال �غ��رب الكت�شاف
احل��ري��ة ،ولكن منذ دخ��ول البالد
�إىل االحتاد الأوروبي عام ،2007
ت�غ�يرت ال��دواف��ع .يبحث ال�شباب
ع ��ن ظ� ��روف م�ع�ي���ش�ي��ة �أف�ضل”.
يف بلغاريا� ،أف�ق��ر دول��ة يف االحتاد
الأوروب � � � � ��ي ،ي �ب �ل��غ احل� ��د الأدن � ��ى
للأجور  330يورو �شهر ًيا.

يف الآون � ��ة الأخ �ي ��رة ،ه� ��د�أ هذا
االجت � � ��اه ق� �ل� �ي�ل ً�ا .دف� �ع ��ت ف�ت�رات
احل�ج��ر ال�صحي ،وك��ذل��ك الأزمة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال� �ت ��ي �أث � � ��رت على
ال �ب �ل��دان امل �� �ض �ي �ف��ة ،ال �ب �ل �غ��ار �إىل
العودة �إىل دي��اره��م .غري ان هذا،
ال يكفي لعك�س االجتاه الأ�سا�سي.
ورغم �أن املدن الكبرية يف البالد ال
تزال جذابة� ،إال �أن الريف يتعر�ض
للإهمال ب�شكل متزايد .و�إذا مل

يتغري �شيء بحلول ع��ام ،2040
ف � ��إن ث�ل�ث��ي الأرا� � �ض� ��ي البلغارية
�ست�صبح ��ص�ح��اري دميوغرافية.
لكن كيف ال�سبيل �إىل الإ�صالح؟
“ال�سيا�سات ال�ع��ام��ة غ�ير فعالة،
ت�ستهجن م��اج��دال�ي�ن��ا كو�ستوفا
م��ن امل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي للإح�صاء،
�إذا ا�ستمرت االجت��اه��ات ،ف�سيكون
هناك املزيد واملزيد من كبار ال�سن
وت��داع �ي��ات خ �ط�يرة ع�ل��ى النظام

االجتماعي واملعا�شات التقاعدية».
اقت�صاد مزدهر
ويف م��واج �ه��ة ج �م��ود ال ��دول ��ة،
ي �ح��اول ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص �إيجاد
ح�ل��ول� .أن��دري��ه �أرن� ��ودوف و�إيفان
خ��ري �� �س �ت��وف ،جن �م��ا التلفزيون،
ي �ق��دم��ان ب ��راجم ��ا م �ن��ذ ع�شرين
ع ��ام� �اً ف � ّ�ج ��رت ن���س�ب��ة امل�شاهدة.
يف الأرب� �ع�ي�ن م��ن ال �ع �م��ر ،اختارا

�أن ي���ض�ع��ا ��ش�ه��رت�ه�م��ا يف خدمة
ق�ضية �أ��س��ا��س�ي��ة� :إع� ��ادة املواهب
�إىل ب �ل �غ��اري��ا .يف ال� �ع ��ام املا�ضي،
� ّأ�س�سا من�صة �إن�ترن��ت (“بلغاريا
تريدك”) .لت�شجيع املغرتبني
على العودة� .إنهما ي�ص ّوران جناح
رواد الأعمال املحليني ...بورتريه
م��ن ث�ل�اث �إىل خم�س دق��ائ��ق ،ثم
ين�شرونه على موقعهما .وي�ؤكد
�إي �ف��ان خ��ري���س�ت��وف“ :ت�سمح لنا
م �ق��اط��ع ال �ف �ي��دي��و ه ��ذه ب�إ�ضفاء
نظرة �أكرث �إيجابية على جمتمعنا،
نريد تغيري �صورة بلغاريا ،الو�ضع
هنا جيد �إىل حد م��ا ،مقارنة مبا
كان عليه قبل ع�شرين عامًا».
�إذا ك� ��ان م �ق��دم ال�ب�رام ��ج هذا

يف بلغاريا،
�أف��ق��ر دول��ة
يف االحت���اد
الأوروب�������ي،
ي��ب��ل��غ احل��د
الأدن��������������ى
حدث �أول نزوح جماعي بعد �سقوط للأجور330
ال�شيوعية ،ثم تلتها موجات �أخرى ي��ورو �شهر ًيا

الهجرة اجلماعية� ،شيخوخة ال�سكان ،انخفا�ض معدل املواليد ...كوكتيل متفجر

ال يزال اللجوء �إىل العمال الأجانب
غري مطروح على الأجندة ال�سيا�سية

كان عدد �سكانها  9ماليني مقارنة بـ  7ماليني اليوم ،وبحلول عام � ،2050سينخف�ض عدد البلغار �إىل  5.4مليون

مليونا بلغاري مغرتب

الوباء يف بلغاريا زاد الطينة بلة

نزوح يذهب بالقوى احلية البلغارية

م �ت �ف��ائ� ً
لا ،ف��ذل��ك لأن االقت�صاد
ال�ب�ل�غ��اري م��زده��ر .يف ح�ين كانت
البالد ت�سجل من ًوا �سنو ًيا فوق 3
باملائة قبل ال��وب��اء ،ف��إن التوقعات
ال��ر� �س �م �ي��ة ل �ع��ام  2021ه ��ي 4
ب��امل��ائ��ة حتى ل��و ا�ستمر الت�ضخم
يف االرت �ف��اع ،خا�صة ب�سبب �أ�سعار
الطاقة.
�إنرتنت ف ّعال ،وق��درة تناف�سية
يف ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات ذات القيمة
امل �� �ض��اف��ة ،ول �ك ��ن �أي� �� ً��ض ��ا� ،إج � ��ازة
الأم��وم��ة ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت�ستمر
ث�لاث �سنوات (ببع�ض ال�شروط)
 ...ه �ن ��اك ال �ع��دي��د م ��ن امل ��زاي ��ا،
ي��داف��ع م�ق� ّدم��ا ال�ب�رام��ج ،اللذان
ي�ق�ترح��ان �أي��ً��ض��ا ،على موقعهما،
رب ��ط ال���ص�ل��ة ب�ي�ن ال�ب��اح�ث�ين عن
عمل وامل�ؤ�س�سات .وه��ذه الأخرية
وه��ي جتد �صعوبة يف العثور على
ال�ي��د ال�ع��ام�ل��ة ،ت�ق��دم ال�ع��دي��د من
احلوافز :تذاكر ط�يران جمانية،
و�أ�شهر �إ�ضافية من الراتب ،الخ.
يف امل�ق��اب��ل ،ال ي��زال اللجوء �إىل
العمال الأج��ان��ب هام�ش ًيا“ .منذ
�أربع �أو خم�س �سنوات ،بد�أ جمتمع
الأعمال يف مناق�شة هذه الق�ضية،
لكن املو�ضوع ال يزال غري مطروح
على الأجندة ال�سيا�سية ،تالحظ
عاملة االجتماع جينوفيفا بيرتوفا،
امل �ج �ت �م��ع م �ن �غ �ل��ق �أم � � ��ام و� �ص��ول
الأج��ان��ب م��ن �أف��ري�ق�ي��ا �أو ال�شرق
الأو�سط.
ه� �ن ��اك ح ��اج ��ز ث� �ق ��ايف ال يح ّفز
ال �ه �ج ��رة االق �ت �� �ص��ادي��ة “ .على
عك�س �أملانيا ،التي تريد ا�ستخدام
ه��ذه ال��راف�ع��ة لتلبية احتياجاتها
من العمالة (� 400أل��ف �شخ�ص
�سنو ًيا) ،تعتمد بلغاريا فقط على
ق��واه��ا احلية والن�شيطة للخروج
م��ن ال�شتاء ال��دمي �غ��رايف ...رهان
حمفوف باملخاطر.
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�إيكونومي�ست :الرئي�س الأمريكي بايدن ينهار
•• وا�شنطن-وكاالت

ن�شرت جملة “�إيكونومي�ست” على غ�لاف ع��دده��ا الأخ�ي�ر ��ص��ورة الفتة
للرئي�س الأمريكي جو بايدن “يغرق” ،يف �إ��ش��ارة �إىل التدهور الكبري يف
�شعبيته ،وقالت �إن جو بايدن ينهار .فبعد ح�صوله على �أ�صوات �أكرث من �أي
مر�شح يف التاريخ ،يعاين بايدن تدهوراً يف �شعبيته.
وخ�سر الدميقراطيون للتو املنا�صب الثالثة الكربى يف والية فرجينيا ،التي
ف��از فيها بايدن بع�شر نقاط مئوية منذ ع��ام ،ما ينذر بال�سوء يف منت�صف
العام املقبل حيث من املحتمل �أن يخ�سر حزبه الغالبية يف الكونغر�س .وتقول
املجلة �إن الدميقراطيني م�شتتون ب�سبب امل�شاحنات فيما بينهم .يف وقت
�سابق من هذا العام �أقروا رزمة حوافز كبرية ،لكن بقية �أجندة بايدن ،مبا
فيها حزمة للبنية حتتية برتيليون دوالر �أمريكي وفاتورة �إنفاق اجتماعي

•• الفجر –خرية ال�شيباين
 ك�شف ال�صراع يف
ن���اغ���ورن���و ك���اراب���اخ
ع���ن غ��ي��اب النفوذ
الأمريكي والفرن�سي
يف امل���ن���ط���ق���ة .هل
مي�����ك�����ن ل����ل����ق����ادة
الأوروبيني والرئي�س
الأم����ري����ك����ي احل���د
م��ن �سيطرة رو�سيا
بتكثيف املفاو�ضات
الدبلوما�سية؟
 �سرييل بريت الأ�ستاذاملحا�ضر
يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف
باري�س ،و�أ�ستاذ للعلوم ال�سيا�سية
ال�سابق يف جامعة مو�سكو ،ي�سلط
ال�ضوء يف �أتالنتيكو عن زوايا هذا
امللف:
 *ك �� �ش��ف ال �� �ص��راع يف ناغورنو
كاراباخ الذي اندلع العام املا�ضي
ع��ن غياب ن�ف��وذ ال�ب�ي��ت الأبي�ض
والإل �ي��زي��ه ال �ك��ام��ل يف املنطقة.
لقد تردّدا يفاالنخراط يف عملية
ال��و��س��اط��ة ،وت��رك��ا الأم ��ر لرو�سيا
لتكون ق ّوة ال�سالم .كيف �سمحت
�أوروبا والواليات املتحدة للمنطقة
باالنزالق �إىل قب�ضةرو�سيا؟
 �سرييل بريت :لدى الأوروبيني
والأمريكيني �أ�سباب قوية لتح ّمل
م�س�ؤوليات كبرية يفمنطقة جنوب
القوقاز .ففي هذه املنطقة املكونة

بحوايل  1.7تريليون دوالر على مدى ع�شر �سنوات ،توقفت .و�إذا �أقرت ،فمن
�شبه امل�ؤكد �أن الت�شريع �سي�شمل املزيد من الأموال للبنية التحتية ،وائتماناً
�ضريبياً للأطفال للحد من الفقر ،وتخفي�ض كلفة الأدوية ،وائتماناً �ضريبياً
للطاقة النظيفة الذي �سي�شجع اال�ستثمار اخلا�ص .ومن املحتمل �أن ميول
هذا الإنفاق بتغيريات �ضريبية م�ؤذية ،لكن الناخبني قد ال يهتمون.
وت�ضيف املجلة �أن املعنويات قد ترتفع ال�سنة املقبلة� ،إذ �أن الإ�صابة بكورونا
تراجعت مبقدار الن�صف منذ �سبتمرب(�أيلول) .و�إذا انخف�ض معدل البطالة
�أك�ثر ،وخفت عوائق �سل�سلة التوريد ،وانح�سر الت�ضخم ف�ست�صبح احلياة
�أ�سهل على الذين ي�شعرون ب�أن الآفاق �ضدهم .ومع ذلك ،قد يكون ذلك �آخر
الأخبار ال�سارة لبايدن.
ويف ر�أي “�إيكونومي�ست” ف ��أن بع�ض م�شاكله ال ت��زال كامنة ،فال�سيا�سة
الأمريكية تخ�ضع لأمن��اط ت�شبه قوانني الفيزياء �أك�ثر من فر�ص �سباق

جو بايدن وفالدميري بوتني يف قمة جنيف  16يونيو 2021

اخليل .و�إحداها �أن حزب الرئي�س يخ�سر مقاعد يف منت�صف املدة .وفيما ال
يتقدم الدميقراطيون على خ�صومهم �إال ب�أربعة مقاعد يف جمل�س النواب،
من املحتمل �أن يكون م�صري غالبيتهم الف�شل .و�أيا كان ما يفعله بايدن ،ف�إن
املرحلة الت�شريعية لرئا�سته قد تف�سح املجال للمرحلة التنظيمية .ومع ذلك،
مع وجود �أغلبية حمافظة يف املحكمة العليا� ،سيجد فر�صة لإع��ادة ت�شكيل
البالد بقلمه وهاتفه املقفلني .وتلفت املجلة �إىل �أن �آفاق الدميقراطيني تبدو
�أكرث قتامة بعد ال�سنة املقبلة ،فرتاجع �شعبيتهم بني البي�ض غري املتعلمني
جامعياً ،يكلفهم م�ساحات كبرية من البالد خارج املدن وال�ضواحي.
وللفوز باملجمع االنتخابي وجمل�سي النواب وال�شيوخ ،يحتاجون �إىل ح�صة
م��ن الت�صويت الأويل .وي�ع�ت�بر ال�ف��وز يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف ،م��ع �إ�صالح
امل�ؤ�س�سات الوطنية ،والتقدم يف حل م�شاكل �أمريكا ،من ال�صحة العامة �إىل
امل�ن��اخ واحل��راك االجتماعي ،مهمة �سيا�سي يتمتع مب��واه��ب خ��ارق��ة .ولكن

اوروبا ا�ضاعت فر�صتها يف احلرب

�أرمينيا � /أذربيجان

هكذا ه ّم�شت رو�سيا دور فرن�سا و�أمريكا يف القوقاز

رغم ن�شاط ال�شبكة الدبلوما�سية الفرن�سية ،فقد �أ�ضاع الأوروبيونفر�صة لتعزيز ال�سالم يف حديقتهم اخللفية
اهتمام الفاعلني يف املنطقة بالوجود
الع�ســكري الغربــي يزدادانح�ســارا

كان على الغرب امل�شاركة ب�شكل �أكرب يف
وقف �إطالق النار بني�أرمينيا و�أذربيجان

ترى رو�سيا نف�سها م�ضطرة �إىل ا�ستعادة هذه املنطقة ال�ضروريةلنفوذها يف ال�شرق الأو�سط
م ��ن اجل �م �ه��وري��ات اال�شرتاكية
ال�سوفياتية ال�سابقة (جورجيا
و�أرم�ي�ن�ي��ا و�أذرب �ي �ج��ان)� ،سبق �أن
ط� ّوروا ا�ستثماراتهم االقت�صادية
والع�سكرية وال�سيا�سية واملالية
م�ن��ذ ن�ه��اي��ة االحت ��اد ال�سوفياتي
وا�ستقالل هذه الدول.
 ع� �ل ��ى ال �� �ص �ع �ي��د الع�سكري
وال���س�ي��ا��س��ي ،ت ��وىل الأمريكيون
وال�ف��رن���س�ي��ون رئ��ا� �س��ة جمموعة
مين�سك ال � �ت� ��ي ت �� �ش �ك �ل��ت حلل
النزاع بني �أرمينيا و�أذربيجان يف
 .1992-1991بالإ�ضافة �إىل
�أن العديد م��ن ال ��دول الأع�ضاء
يف االحت ��اد الأوروب � ��ي ،ه��ي طرف
يف ه��ذه املجموعة ،مثل ال�سويد

و�إيطاليا وه��ول �ن��دا والربتغال.
وق��د ك��ان على ال�غ��رب �أن ي�شارك
ب�شكل �أك�بر يف وقف �إط�لاق النار
و�إج� ��راءات �إع ��ادة ت��أم�ين ال�صراع
العام املا�ضي.
 وعلى امل�ستوى الإداري والقانوين،
�أطلق االحتاد الأوروبي منذ �أكرث
م ��ن ع �ق��د ،ب ��رام ��ج ت �ع ��اون ومنح
ل�ه��ذه ال ��دول ك�ج��زء م��ن �سيا�سة
ريا ،تطالب جورجيا،
اجلوار .و�أخ ً
وبدرجة �أقل ،الدولتان الأخريان
يف املنطقة ،تر�سيخهما يف الف�ضاء
ال�ث�ق��ايف الأوروب � ��ي وال �غ��رب��ي ،وال
�سيما من �أج ��ل ت�صفية املا�ضي
الإمربيايل الرو�سي يف املنطقة.
 وم��ع ذل ��ك ،ب�ع��د اال��س�ت�ث�م��ار يف

املنطقة خ�لال العقد الأول من
القرن احلادي والع�شرين ،انتفى
اهتمام الأم��ري �ك �ي�ين باملنطقة،
وق�صروا عملهم على �إث��ارة رغبة
ّ
حلف الناتو يف جورجيا دون �أن
يتمكنوا من تكري�سه.
 هذه هي الطريقة التي ا�ست�أنفت
بها رو�سيا –يف ح��دود -دوره��ا يف
املنطقة :فهي �إىل ج��ان��ب تركيا
م�س�ؤولة عن �ضمان وقف �إطالق
ال� �ن ��ار و�إج � � � ��راءات �إع� � ��ادة ت�أمني
منطقة ناغورنو ك��اراب��اخ املتنازع
عليها.
 � �س��رع��ان م ��ا مت م� ��لء ال �ف ��راغ
ال �ن �� �س �ب��ي ال� � ��ذي ت ��رك ��ه ال� �غ ��رب،
و�أك� ��دت م��و��س�ك��و ذات �ه��ا ع�ل��ى �أنها

الوحيدة ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى �إر� �س ��ال
وح ��دات ع�سكرية ل���ض�م��ان وقف
�إط� �ل� ��اق ال� � �ن � ��ار .ان ال� �ع�ل�اق ��ات
التقليديةالتي �أقيمت مع النخب
الأرم�ن�ي��ة والأذرب�ي�ج��ان�ي��ة قوية:
فهم يتحدثون ال��رو��س�ي��ة دائ ًما،
ويت�شكلون �أحيانًا يف مو�سكو يف
م�ؤ�س�سات مدنية �أو ع�سكرية.
 ورغم الن�شاط امللحوظ لل�شبكة
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ،فقد
�أ�ضاع الأوروب�ي��ون فر�صة لتعزيز
ال�سالم يف حديقتهم اخللفية.
 *ه ��ل ه �ن��اك رغ �ب��ة م��ن جانب
ال �ك��رم �ل�ي�ن يف �إع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ادة ت�أكيد
ه�ي�م�ن�ت��ه ع �ل��ى منطقة يعتربها
�إحدى مناطق نفوذه؟

وكيف يتجلى هذا؟
 ��س�يري��ل ب��ري��ت� :أع� ��اد االحت ��اد
ال��رو��س��ي ت��أك�ي��د دوره يف املنطقة
منذ عقد (احل��رب �ضد جورجيا
ع ��ام  )2008لأ� �س �ب��اب عديدة،
بع�ضها يف غاية الق ّوة.
 �أو ًال ،القوقاز ككل ذا م�صلحة
�أم �ن �ي��ة م �ب��ا� �ش��رة ل��رو� �س �ي��ا .على
اجل� ��ان� ��ب ال� ��� �ش� �م ��ايل“ ،رعايا”
االحت � � ��اد ال ��رو�� �س ��ي (�أرا�� �ض� �ي� �ه ��ا
الفدرالية) ،داغ�ستان ،ال�شي�شان،
�إل � ��خ .وت �ت��م م��راق�ب�ت�ه��ا ع��ن كثب
ب�سبب وجود احلركات االنف�صالية
واملتطرفة.
 ثان ًيا ،ترى رو�سيا �أن دوره��ا يف
القوقاز متنازع عليه لي�س فقط

تقرير� 38 :ألف عالق يف �أفغان�ستان ...ما املطلوب من �أمريكا؟
•• وا�شنطن-وكاالت

ت ��وج ��ه امل �� �س��اع��د ال �� �س��اب��ق لوزير
اخلارجية الأمريكي روبرت ت�شارلز
بر�سالة �إىل قرائه يف موقع “جمعية
املواطنني الأمريكيني النا�ضجني”
مفادها �أن هناك �أمراً ال �أحد يريد
�إخبارهم به.
وي�ستند الأم��ر �إىل ح��وار يومي مع
م���ص��ادر و��ص�ف�ه��ا ب ��ذات م�صداقية
و�إىل بيانات مبا�شرة من �أفغان�ستان،
وهو �أنه حتى �أواخر �أكتوبر -ت�شرين
الأول املا�ضي ،كان هناك ما ال يقل
عن � 38ألف �شخ�ص يف �أفغان�ستان
ل��دي�ه��م وث��ائ��ق ر�سمية � �ص��ادرة عن
الواليات املتحدة �أو عالقات تخول
لهم امل�غ��ادرة الفورية .وي�شمل هذا
الرقم �أمريكيني ،وحاملي بطاقة
خ � �� � �ض� ��راء ،وم ��وظ� �ف�ي�ن �سابقني
يف ال �� �س �ف��ارة الأم��ري �ك �ي��ة وحاملي
ت�أ�شريات الهجرة اخلا�صة.
من الوقائع ال�صعبة التي ي�سردها
ت �� �ش��ارل��ز رغ �ب��ة ه� � ��ؤالء يف مغادرة
ال�ب�لاد بعد �أن تلقوا وع ��وداً بعدم
التخلي عنهم .ويجد ه�ؤالء �أنف�سهم
يف خطر ،حيث يختبئون من حركة
طالبان.
وحني �س�أل الكاتب عن ن�سبة خطر
امل��وت ك��ان��ت الإج��اب��ة “.”100%
و�أ� �ض��اف �أن االن�ت�ه��اك��ات الفظيعة
حلقوق الإن�سان التي ترتكب ب�شكل

املجلة تلفت �إىل بايدن لي�س هو ذل��ك ال��رج��ل .لقد تعامل على نحو الفت
مع املحن ال�شخ�صية ،وح�سب معظم الروايات ،فهو لطيف والئق .ومع ذلك،
هناك �سبب جعل فوزه بالرئا�سة يتطلب �أكرث من  30عاما من املحاوالت،
وقد اختاره الناخبون الدميقراطيون لي�س لأنه ملهم ،ولكن �إىل حد كبري يف
�إجراء دفاعي لعرقلة بطل التقدميني ،بريين �ساندرز .خا�ض بايدن حملته
االنتخابية على �أ�سا�س كفاءته وو�سطيته وخربته يف ال�سيا�سة اخلارجية
ورف�ض الرتامبية .لكن االن�سحاب من �أفغان�ستان كان كارثة ،فقد جنح �إىل
الي�سار واحلروب الثقافية ت�شتعل ب�ضراوة.
كما �أن جهل الناخبني مبا تت�ضمنه م�شاريع قوانني البنية التحتية والإنفاق
االجتماعي ،هو جزئياً خط�أه .فقد انخف�ض الفقر عند فئات معينة مبقدار
الربع ،بف�ضل الت�شريع الذي �أقره الكونغر�س يف عهده ،ولكنه �سيكون خرباً
جديداً حتى بالن�سبة ملعظم الدميقراطيني.

ي ��وم ��ي�� ،س�ب�ب�ه��ا ت �خ �ل��ي ال ��والي ��ات
املتحدة عن �أفغان�ستان.
وت ��وق ��ع ت �� �ش��ارل��ز ا� �س �ت �م ��رار هذه
الأحداث مع زيادة املهانة الأمريكية
وتوا�صل هذا امل�سار قبل �أن تعرتف
�إدارة ب ��اي ��دن ب��ال��رع��ب وتتحمل
امل�س�ؤولية وتخرجهم من هناك.
�إن �إن �ك��ار ه��ذه ال�ك��ارث��ة الإن�سانية
والتقليل من �أهميتها لن يجعلها
ت� �ن� �ت� �ه ��ي� .إن اجل �ب ��ن امل� �ت ��وا�� �ص ��ل
و�أن �� �ص��اف احل�ق��ائ��ق وامل ��راوغ ��ة لن
ت�صحح الأو� �ض��اع ،ح�سب الكاتب.
وي��رى ت�شارلز �أن وزارة اخلارجية
احل��ال�ي��ة تف�شل� ،إىل ج��ان��ب البيت
الأب�ي����ض ،ووزارة ال��دف��اع ،يف غياب
ال� �ت� ��� �ص ��رف ب �� �ش �ك��ل ا� �س �ت �ب��اق��ي يف
وق��ت ي�ف�تر���ض ف�ي��ه �أن امل�س�ؤولني
م�ب��ادري��ن وا�ستباقيني ومتحملني
مل�س�ؤولياتهم .وتقدم الكاتب ب�ستة
مقرتحات خلروج الواليات املتحدة
من م�أزقها احلايل.
يف ال�ب��داي��ة ،على وزارة اخلارجية
�أن تتفاو�ض للح�صول على حقوق
هبوط فورية للطائرات لنقل ه�ؤالء
بعد التدقيق يف و�ضعهم مع �ضمان
�أن تقبل ال��والي��ات املتحدة طلبات
اللجوء التي يتقدم بها �أي مواطنني
غ�ير �أم��ري �ك �ي�ين� ،أو غ�ير حاملني
للبطاقة اخل�ضراء بعد التدقيق.
ب�إمكان وزارة اخلارجية فعل ذلك.
ثانياً ،على وزارة اخلارجية فر�ض

�ضغوط ديبلوما�سية واقت�صادية
وم��ال �ي��ة و�أم �ن �ي��ة ع �ل��ى باك�ستان،
وت��رك �م��ان �� �س �ت��ان ،و�أوزب� �ك� ��� �س� �ت ��ان،
وط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان ل�ل���س�م��اح بدخول
الذين �أجلوا ب��راً مع �أوراق اعتماد
م�ن��ا��س�ب��ة �أو ت���ص��ري��ح م��ن الدولة
ب�ن��اء على توظيف �أم��ري�ك��ي �سابق،
�أو حملهم ت�أ�شريات هجرة خا�صة.
فقد �أغلقت باك�ستان معرب طورخم،
ويجب �إعادة فتحه ح�سب الكاتب.
ر�أى ت�شارلز �أن �إج�لاء الـ � 38ألفاً

ي �ح �ت��اج �إىل ت �ع��اون ط��ال �ب��ان التي
ت �ب �ح��ث ع ��ن م �ت �ن �ف ����س .ف �ه��ي على
�صراع يومي مع داع�ش-خرا�سان،
ول��دي�ه��ا �إم�ك��ان�ي��ة و� �ص��ول حمدودة
�إىل الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ،وامل�ساعدات
الإن �� �س��ان �ي��ة� ،أو ال�ت�ق�ن�ي��ة .وقريباً،
�ستجد احل��رك��ة نف�سها دون جتارة
ج��وي��ة مب��ا �أن �آالت �إزال� ��ة اجلليد
معطلة.
ومب � � ��ا �أن ط� ��ال � �ب� ��ان حت � �ت� ��اج �إىل
امل � �� � �س ��اع ��دات ال �ت �ق �ن �ي��ة وال � �غ� ��ذاء

والأدوي ��ة ،متلك ال��والي��ات املتحدة
ال �ن �ف��وذ ،وع �ل��ى وا��ش�ن�ط��ن القول:
“نحن �آتون لت�أمني املطار ،ونحتاج
�إىل م�ساعدتكم لإخ ��راج جميع الـ
� 38ألفاً ،و�إال �ستظلون عالقني”.
ع�بر ال�ع�م��ل م �ع �اً ،ي�ستطيع البيت
الأبي�ض ووزارتا اخلارجية والدفاع
فعل ذلك.
على باك�ستان ،وكل العامل املتح�ضر،
مع �ضغط من الناتو� ،أق�صى ال�شرق،
رو�� �س� �ي ��ا ،ال� �ت ��ي ت� �خ ��اف التطرف

الإ��س�لام��وي ،وال�صني ،التي تريد
ع�لاق��ات م�ستقبلية ع��امل �ي��ة ،،قول
ذل ��ك ب �� �ص��وت واح � ��د� .إذا �أطلقت
ه��ذه الأ��ص��وات بتناغم ف�ست�سمعها
طالبان ،ح�سب الكاتب.
م ��ن �أج� ��ل ت�ن�ظ�ي��م �إج �ل��اء منظم،
يجب ال�سماح للطائرات الأمريكية
ب��دخ��ول امل �ج��ال اجل ��وي الأفغاين.
ن �ت �ي �ج��ة ل� ��ذل� ��ك ،ع� �ل ��ى ال� ��والي� ��ات
املتحدة دع��م جهود الحقة تبذلها
�أفغان�ستان لت�أمني اتفاقيات جوية
لتحويل الإيرادات.
وال� �س�ترج��اع �آخ��ري��ن ع�ل��ى ارتباط
ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،ي�ج��ب �إطالق
جولة �أخ�يرة من �إ��ص��دار ت�أ�شريات
ال �ه �ج��رة اخل��ا� �ص��ة ب���ش�ك��ل �سريع
تعقبه عمليات �إجالء �أخرية.
وهنا �أي�ضاً يبدي ت�شارلز ثقته يف
قدرة وزارة اخلارجية على ذلك.
ي�ك��رر ال�ك��ات��ب خ�ت��ام�اً �أن اال�ستباق
�أف �� �ض��ل م ��ن �إن� �ك ��ار ه ��ذا االع �ت ��داء
ال ��ره� �ي ��ب ع� �ل ��ى ال � �ع� ��دال� ��ة وه� ��ذه
امل ��أ� �س��اة الإن �� �س��ان �ي��ة .م��ن الأف�ضل
حتمل م�س�ؤولية الأو��ض��اع احلالية
و�إ� �ص�لاح �ه��ا ع��و���ض ادع ��اء النجاح
حيث الف�شل .و�أ��ض��اف �أن الإخفاق
الأخ�ل�اق��ي ه�ن��ا ه��و �إخ �ف��اق بايدن،
ول��ن يختفي م��ن ن�ف���س��ه .وي�س�أل،
�إذا مل يكن ال��وق��ت ح��ال�ي�اً منا�سباً
حل �ت �م �ي��ة ال � �ق � �ي� ��ادة الأخ �ل�اق � �ي� ��ة
وال�سيا�سية ،فمتى يكون كذلك؟

من قبل الغرب ولكن ،خ�صو�صا
وب���ش�ك��ل �أع �م��ق ،م��ن ق�ب��ل القوى
املتو�سعة تركيا و�إيران وال�صني.
 لقد دعمت تركيا �أذربيجان بعدة
طرق يف �صراعها مع �أرمينيا ،كما
�أن �إيران املجاورة لهادور كبري يف
�ش�ؤون بحر قزوين� ،أم��ا بالن�سبة
لل�صني ،فهي تع ّبد طرق احلرير
ع�بر ال �ق��وق��از ،و�أقامت �شراكات
اق�ت���ص��ادي��ة ك �ب�يرة يف �أذربيجان
وجورجيا.
 ب �ع �ب��ارة �أخ� � ��رى ،ك� ��ان رد فعل
م��و� �س �ك��و ال � �ع� ��ام امل ��ا�� �ض ��ي �أك�ث��ر
ت��رك�ي�زًا على ال�ت��أث�يرات الرتكية
والإيرانية وال�صينية منه على
الوجود الغربي املرتاجع.
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 وج ��ود ع���س�ك��ري ،وا�ستثمارات
اق �ت �� �ص��ادي��ة ،وت �ط ��وي ��ر االحت� ��اد
االقت�صادي الأورا�سي ،ترىرو�سيا
نف�سها م�ضطرة �إىل ا�ستعادة هذه
املنطقة ال���ض��روري��ة ل�ن�ف��وذه��ا يف
ال�شرق الأو�سط.
 *ه ��ل م��ا زال مم�ك�ن��ا �أن مينع
ال� �غ ��رب � �س �ق��وط امل �ن �ط �ق��ة حتت
املظلة الرو�سية بت�صعيد لعبته
الدبلوما�سية؟
 �سرييل بريت :لقد فات الوقت
الآن ،خ ��ا�� �ص ��ة ع� �ل ��ى امل�ستوى
الع�سكري� .إن اه�ت�م��ام الفاعلني
يف امل�ن�ط�ق��ة ب��ال��وج��ود الع�سكري
الغربي ي��زداد انح�سارا وتق ّل�صا.
ف�ق��د �أدرك� ��ت ج��ورج �ي��ا ،املر�شحة
ال��وح �ي��دة ل�ع���ض��وي��ة ال �ن��ات��و� ،أن
ه ��ذا االح �ت �م��ال ل��ن ي �ك��ون �سوى
م �� �ص��در �إح � �ب ��اط� .أم� ��ا بالن�سبة
لال�ستثمارات االقت�صادية ،فهي
ال ت � � ��زال حم� � � ��دودة يف اجل ��ان ��ب
الأوروب��ي لأن االنقطاع الإقليمي
مع االحتاد و�صغر حجم الأ�سواق
املحلية ال ي�شجع .ومع ذلك ،ف�إن
االحتاد لديه الو�سائللإعادة بناء
نفوذه القانوين والإداري وبالتايل
ال�سيا�سي على املدى الطويل مع
�سيا�سةاجلوار.
 يعترب يف كثري من الأحيان بقعة
ع�م�ي��اء يف اجل�غ��راف�ي��ا ال�سيا�سية
الأوروب � � �ي� � ��ة�� ،س�ي���س�م��ح القوقاز
ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن ب �ت ��أك �ي��د �أنف�سهم
يف ه � ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ع �ل��ى مفرتق
ط��رق جميع ال�صفائح التكتونية
للجغرافيا ال�سيا�سية الأوروبية
الآ�سيوية.
عن �أتالنتيكو

املدعون الفرن�سيون يحققون
ب�ش�أن �إمرباطورية جوبتا

•• باري�س-رويرتز

نقلت �صحيفة فاينان�شال ت��امي��ز ع��ن مكتب امل��دع��ي ال�ع��ام يف ب��اري����س �أن
ال�سلطات الفرن�سية فتحت حتقيقا ب�ش�أن �إمرباطورية �أعمال �ساجنيف
جوبتا .وق��ال مكتب املدعي العام لل�صحيفة �إن��ه يحقق يف �أن�شطة جوبتا
بفرن�سا على خلفية مزاعم “�إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركات” و”غ�سل
�أموال».
وقالت فاينن�شال تاميز �إن التحقيق بد�أ يف يوليو متوز بعد �أن �أبلغ م�س�ؤولون
عن �أن�شطة م�شبوهة.
وقالت جمموعة جي�.إف.جي �إنها “لي�ست على علم ب�أي حتقيق من هذا
القبيل وتكذب �أي �إ�شارة �إىل ارتكاب خمالفات يف �أن�شطتها بفرن�سا».
و�أفادت فاينن�شال تاميز ب�أن م�س�ؤولني �أ�شاروا �إىل �صفقة جوبتا مع �شركة
جتارة ال�سلع الأ�سا�سية جلينكور للت�صدي ملحاولة ا�ستحواذ من قبل �شركة
اال�ستثمار املبا�شر الأمريكية �أمريكان �إند�سرتيال بارترنز.
وقالت جي�.إف.جي يف بيان “كان هناك اتفاق جتاري مع جلينكور ب�أ�سعار
ال�سوق للح�صول على متويل م�ستقر لل�شركة».
ونقل التقرير عن م�صادل مطلعة �أن امل�س�ؤولني �أبلغوا �أي�ضا عن ا�ستخدام
ج ��ي�.إف.ج ��ي  25م�ل�ي��ون ي ��ورو ( 28.89م�ل�ي��ون دوالر) م��ن م�صهر
دونكريك ل�سداد تكاليف التقا�ضي املرتبطة بخالف مع جمموعة التعدين
العاملية ريو تينتو.
ويف �أغ�سط�س �آب ،قالت جي�.إف.جي �إنها �سوت خالفا مع �شركة ريو تينتو
ب�ش�أن اال�ستحواذ على م�صهر دونكريك للأملنيوم يف .2018
ومل يت�سن التوا�صل يوم الأحد مع مكتب املدعي العام يف باري�س للتعليق.
كانت جي�.إف.جي تكافح لإعادة متويل �شبكة �أعمالها يف ال�صلب والأملنيوم
والطاقة التي تعاين �شحا يف ال�سيولة ،وذلك بعد �أن تقدمت �شركة متويل
�سال�سل الإمداد جرين�سيل بطلب لإعالن �إفال�سها يف مار�س �آذار.
ويف مايو �أيار ،فتح مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية يف بريطانيا
حتقيقا ب�ش�أن �إمرباطورية جوبتا يف قطاع ال�سلع الأ�سا�سية .وامتد التحقيق
�إىل �صالت املجموعة ب�شركة التمويل املنهارة جرين�سيل كابيتال.
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مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13387بتاريخ 2021/11/9
االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/12367
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
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تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/11/15لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جابي لتجارة االطارات �ش ذ م م  +حممد جابر بوياكل ماداتومل و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
8,000
اطارات مركبات
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13387بتاريخ 2021/11/9
اعالن بالن�شر
 6461/2021/60امر �أداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :بلو �سمارت للتجارة العامة (�سابقا) كيان انرتنا�شيونال للتجارة
العامة �ش.ذ.م.م (حاليا)  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:أم تي بي لتجارة االلكرتونيات ���ش.ذ.م.م (حاليا) �شركة كندورتيك
لتجارة االلكرتونيات ذ.م.م (�سابقا)
ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية ب�ت��اري��خ 2021/10/6:بالزام املطلوب �ضدها بان ت�ؤدي
للطالبة مبلغ ( )2046درهم فقط مبلغ وقدره (الفني و�ستة واربعني درهما) والفائدة
ب��واق��ع  %5م��ن ت��اري��خ املطالبة وح�ت��ى مت��ام ال���س��داد والزمتها امل���ص��روف��ات والر�سوم
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم
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�صافرة �إماراتية لإدارة مباريات ت�صفيات ك�أ�س
العامل والأندية الآ�سيوية لل�سيدات
•• دبي-الفجر:

بعد تكليفه من جلنة حكام الفيفا  ,غ��ادر �أم�س الأول �إىل
ال�ع��ا��ص�م��ة الفيتنامية ه��ان��وي ط��اق��م التحكيم الإماراتي
ال� ��دويل امل �ك��ون م��ن حم�م��د ع �ب��داهلل ح���س��ن (ح �ك��م �ساحة)
 ،وحم �م��د �أح �م��د ي��و��س��ف (م���س��اع��د �أول)  ،وح���س��ن املهري
(م�ساعد ثان)  ،وعادل النقبي (حكم رابع)  ،وعمار اجلنيبي
(حكم فيديو) لإدارة مباراة منتخبي فيتنام واليابان التي

ت �ق��ام ي ��وم ب�ع��د غ ��دٍ اخل�م�ي����س �� ،ض�م��ن م �ب��اري��ات املجموعة
الثانية يف الت�صفيات النهائية امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العامل
 .2022وعني االحت��اد ال��دويل طاقمنا ال��دويل املكون من
�أحمد الرا�شدي (م�ساعد �أول)  ،وعمر �آل علي (حكم رابع)
 ،وحم�م��د ع�ب��داهلل ح�سن (ح�ك��م فيديو)  ،وع�م��ار اجلنيبي
(حكم فيديو م�ساعد) �ضمن طاقم التحكيم ال��ذي �سيُدير
مباراة منتخبي فيتنام وال�سعودية يوم  16نوفمرب املقبل
يف هانوي .واختار االحتاد الآ�سيوي �أحمد يعقوب  ,امل�س�ؤول

الفني للمُق ّيمني واملحا�ضرين يف احتاد الإمارات لكرة القدم
 ،مُق ّيماً لأداء حكام م�ب��اراة منتخبي �أ�سرتاليا وال�سعودية
يف الت�صفيات النهائية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل واملقرر لها يوم
بعد غدٍ اخلمي�س يف مدينة �سيدين الإ�سرتالية .من جهة
�أخ��رى ,يُ�شارك احلكم ال��دويل عمر �آل علي (حكم فيديو)
�ضمن طاقم التحكيم املكلف ب�إدارة مباريات بطولة الأندية
الآ��س�ي��وي��ة ل�ل���س�ي��دات  2021يف الأردن  ،وال �ت��ي انطلقت
مناف�ساتها ي��وم �أم����س الأول وتختتم ي��وم الثالث ع�شر من
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اكتمال التعديالت على م�سار حلبة مر�سى يا�س ا�ستعدادا ل�سباق الفورموال 1يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ت�ستعر�ض �شركة �أب��وظ�ب��ي لإدارة
ري��ا��ض��ة ال���س�ي��ارات امل���س��ار اجلديد
حل �ل �ب��ة م��ر� �س��ى ي ��ا� ��س بفعاليات
متنوعة مت�ت��د ع�ل��ى م ��دار �أ�سبوع
وتت�ضمن فعاليات القيادة يف يا�س
التي تقام غدا الأربعاء ،وذلك بعد
اكتمال عمليات التعديل املو�سعة
على امل�سار ..فيما ت�ستعد احللبة
ال�ست�ضافة �سباق ج��ائ��زة االحتاد
ل�ل�ط�يران ال �ك�برى ل�ل�ف��ورم��وال 1
يف �أب��وظ�ب��ي يف ال�ف�ترة م��ن � 9إىل
 12دي���س�م�بر امل �ق �ب��ل .و�سيكون
� �س �ب��اق ج��ائ��زة االحت � ��اد للطريان
ال� �ك�ب�رى ل �ل �ف��ورم��وال �أول �سباق
ر�سمي دويل ي�سلط ال�ضوء عامل ًيا
على امل�سار اجلديد حيث يخو�ض
جن ��وم ع ��امل الفورموال ،1ومن
�ضمنهم لوي�س هاملتون وماك�س
ف�ير� �س �ت��اب��ن ،م�ن��اف���س��ات متقاربة
على امل�سار اجل��دي��د البالغ طوله
 5.28كم ،والذي يتميز مبعدل
�أع �ل��ى ل�ل���س��رع��ة وان���س�ي��اب�ي��ة �أكرث
يف ال �ق �ي��ادة ،ك�م��ا ي��وف��ر امل��زي��د من
ال�ف��ر���ص للتجاوز للت�سابق جن ًبا
�إىل جنب مقد ًما جرعة �إ�ضافية
م��ن الإث � ��ارة وال�ت���ش��وي��ق جلمهور
ريا�ضة �سباقات ال���س�ي��ارات .وقال
�سيف النعيمي ،الرئي�س التنفيذي

ب��الإن��اب��ة ل�شركة �أب��وظ �ب��ي لإدارة
ريا�ضة ال�سيارات" :هذه منا�سبة
تاريخية يف م�سرية حلبة مر�سى
يا�س ،فهذه �أول مرة يخ�ضع فيها
امل�سار لعمليات تعديل منذ انطالقة
حلبة مر�سى يا�س يف عام ،2009
ومنذ ذلك الوقت حققت �سيارات
الفورموال 1و�أ��س�ط��ول مركباتنا
تقد ًما هائلاً من ناحية الت�صميم
والأداء الريا�ضي ،وان�ط�لا ًق��ا من
التزامنا مبواكبة �أحدث التطورات
وتقدمي �أف�ضل التجارب ل�ضيوفنا
فقد حر�صنا على �أن يعك�س م�سار
احللبة هذا التطور ويقدم جتربة
حافلة باملتعة والت�شويق لل�سائقني
واملتابعني على حد �سواء".
و�أ�ضاف" :تعك�س التعديالت على
امل�سار الطبيعة التناف�سية جلميع
فعاليات ريا�ضة �سباق ال�سيارات
ال �ت��ي ت�ست�ضيفها ح�ل�ب��ة مر�سى وق�سم الفندق ،وتت�ضمن �أهداف
ي��ا���س ،ول �ك��ن م��ع اق �ت��راب موعد ال �ت �ع��دي�لات زي� ��ادة م �ع��دل �سرعة
� �س �ب��اق ج��ائ��زة االحت � ��اد للطريان ال �ق �ي��ادة ،و�إت��اح��ة ف��ر���ص �إ�ضافية
ال�ك�برى للفورموال 1يف �أبوظبي للت�سابق جن ًبا �إىل جنب ،وتوفري
ل � �ع� ��ام  ،2021ف � ��إن � �ن ��ا نتطلع مزيد من �إمكانيات التجاوز ،مبا
ق��د ًم��ا مل��ا يقدمه امل�سار بت�صميمه ي�ضفي جرعة �إ�ضافة من الت�شويق
اجلديد من مناف�سة و�أجواء �إثارة والإثارة �إىل �أجواء ال�سباقات �سواء
وح�م��ا���س يف ه��ذه البطولة" .ومت للمتابعني �أو ال�سائقني.
تنفيذ �أع �م��ال ال�ت�ع��دي��ل يف ثالث
مناطق على امل���س��ار ،ه��ي املنعطف /املنعطف ال�شمايل/
ال�شمايل ال�ضيق ،ومنطقة املر�سى ،تعد التعديالت يف منطقة املنعطف

ال�شمايل من الأه��م ،وت�شمل �إزالة
امل�ن�ع�ط�ف�ين  5و 6ق�ب��ل املنعطف
ال�شمايل ال�ضيق ،والذي مت تو�سيع
زاويته ،بالإ�ضافة �إىل م�ساره الذي
�أ��ص�ب��ح ع��ر��ض��ه  20م�ت�رًا ،وتتيح
ه��ذه التعديالت لل�سائقني دخول
املنعطف على �سرعات �أعلى ت�صل
�إىل  300ك��م��/س��ا ،واخل ��روج من
امل �ن �ع �ط��ف ن �ح��و امل �� �س��ار امل�ستقيم
ب �� �س��رع��ات �أع� �ل ��ى مم ��ا � �س �ب��ق ،مبا
مي �ك��ن ال �� �س��ائ �ق�ين م ��ن االق�ت��راب

م��ن بع�ضهم ال�ب�ع����ض �أك �ث�ر عند
دخول املنعطف واخلروج منه نحو
امل�سار امل�ستقيم ،ويزيد من فر�ص
التجاوز.
/م �ن �ع �ط ��ف امل� ��ر� � �س� ��ى /تت�ضمن
ال �ت �ع��دي�ل�ات يف م�ن�ط�ق��ة املر�سى
حت��وي �ل �ه��ا �إىل م �ن �ع �ط��ف جديد /ق�سم الفندق/
ف��ري��د ب�ع��ر���ض  18م�ت�را وزاوي ��ة ق� ��د ي � �ب ��دو ق �� �س��م ال� �ف� �ن ��دق على
متيحا ح��ال��ه عند ال�ن�ظ��رة الأوىل ،ولكن
م� �ي�ل�ان ن �ح ��و ال � ��داخ � ��ل،
ً
امل�ج��ال لل�سائقني خل��ول املنعطف التعديالت يف املنعطفات � 17إىل
ب�سرعات ت�صل �إىل  240كم�/سا 20 ،ت�شمل تو�سيع زاوية كل منها،

اجلولة الثانية لل�شراعية  43قدما يف
�شواطئ دبي ال�سبت
•• دبي –الفجر:

ينظم نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية �سباق اجلولة الثانية
واخلتامية من بطولة دبي للقوارب ال�شراعية املحلية  43قدما
يوم ال�سبت املقبل وذلك �ضمن فعاليات املو�سم الريا�ضي البحري
.2022-2021
و�أع�ل��ن ال�ن��ادي عن ب��دء الت�سجيل للم�شاركة يف ال�سباق املرتقب
يوم �أم�س االثنني عرب البوابة الإلكرتونية للنادي �أو باالت�صال
لتجديد الت�سجيل عرب االت�صال الهاتفي  ،حيث يتوقع �أن ي�ستمر

�إقبال واهتمام النواخذة وامل�لاك يف ظل اجلاهزية الكبرية التي
�أظهروها يف اجلولة االوىل والتعاون الالفت مع اللجان املنظمة
يف نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية .
وم��ن امل�ق��رر �أن ي�ستمر الت�سجيل للم�شاركة حتى ي��وم اخلمي�س
املقبل موعد �إغالق باب الت�سجيل و�إعالن قائمة القوارب امل�شاركة
التي �ستخو�ض ال�سباق املرتقب ،فيما يراقب النادي كافة التقارير
اخلا�صة بحالة البحر و��س��رع��ات ال��ري��اح املتوقعة ل�ي��وم ال�سباق
ال�سبت القادم و�سيتم �إخطار امل�شاركني بكافة التطورات وكذلك
التعليمات اخلا�صة بامل�شاركة.

وك��ان ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية قد �أ��ش��اد بالتعاون
الكبري الذي وجدته جلان النادي يف �سباق اجلولة الأوىل من قبل
جميع القوارب امل�شاركة وااللتزام الكبري منها قبل وبعد و�أثناء
امل�شاركة يف ال�سباق الذي و�صلت م�سافته �إىل �أكرث من  13ميال
بحريا .اجلدير بالذكر �أن �سباق اجلولة االوىل من بطولة دبي
للقوارب ال�شراعية املحلية  43قدما حقق جناحا ب��اه��را حيث
�إقيم يف �أجواء مثالية و�أ�سفرت نتائجه عن فوز القارب ال�شقي 96
باملركز الأول وح�صل القارب �أطل�س  12على املركز الثاين بينما
احتل القارب ح�شيم  153املركز الثالث.

وي��وف��ر منعطف امل��ر��س��ى اجلديد
يرا لل�سائقني مقارنة
حت��د ًي��ا م �ث� ً
بق�سم املر�سى ال�سابق امل�ك��ون من
م �ن �ع �ط �ف��ات م �ت �ت��ال �ي��ة منخف�ضة
ال�سرعة.

كان الهدف من ذلك �إتاحة املجال
لل�سائقني للحفاظ على امل�سافات
امل �ت �ق��ارب��ة ف�ي�م��ا ب �ي �ن �ه��م ،مقارن ًة
ب��ال�ت���ص�م�ي��م ال �� �س��اب��ق ح �ي��ث كانت
ال �� �س �ي��ارات ت�ت�ب��ع بع�ضها البع�ض
عن ق��رب قبيل الو�صول �إىل هذه
امل�ن�ط�ق��ة ل�ت�ع��ود ل�ل�ت�ب��اع��د جم ��ددًا
ت��دري�ج� ًي��ا خ�لال�ه��ا .وك��ان��ت زاوية
م �ي�ل�ان امل �ن �ع �ط �ف��ات ن �ح��و اخل ��ارج
امل�تراف �ق��ة ب��ال���س��رع��ات املنخف�ضة
الج�ت�ي��ازه��ا ت� ��ؤدى �إىل م�ستويات
عالية من انزالق الإطارات وزيادة
ن�سب ا�ستهالكها ودرجات حرارتها.
وك��ان �إج ��راء التعديالت حمدودًا
يف ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ن �ظ � ًرا لوجودها
حتت الفندق� ،إال �أن تو�سيع زاوية
امل �ن �ع �ط �ف��ات ي �� �س��اه��م يف التقليل
م��ن ان ��زالق الإط� ��ارات وي��زي��د من
ق� ��درة ال���س��ائ�ق�ين ع �ل��ى االق �ت�راب
�أك�ثر من مناف�سيهم ومطاردتهم
ع��ن ق ��رب ،وب��ال��رغ��م م��ن �صعوبة
تنفيذ مناورات التجاوز عند هذه
امل �ن �ط �ق��ة� ،إال �أن امل �ح��اف �ظ��ة على
تقارب امل�سافات ي�ساهم يف توفري
فر�ص ال�ت�ج��اوز يف مناطق �أخرى
من امل�سار.
ت� �ق ��دم ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات يف املناطق
ال �ث�لاث م��ن امل���س��ار �أث � � ًرا تراكم ًيا
خالل ال�سباق ،وت�ساهم يف �إ�ضفاء
م��زي��د م��ن احل�م��ا���س �إىل �أن�شطة

�سباقات ال�سيارات يف حلبة مر�سى
يا�س �سواء لل�سائقني �أو املتابعني،
وميكن لل�سائقني اختبار مهاراتهم
يف القيادة وم �ه��ارات املناف�سني يف
مناورات التجاوز.
وب� ��دوره ق��ال م ��ارك ه �ي��وز ،املدير
الإداري يف � �ش ��رك ��ة MRK1
ل�ل�ا�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات وال � �ت� ��ي �أوك � �ل� ��ت
بالإ�شراف على برنامج التعديالت
وع �م �ل �ي��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذ" :عملنا مع
� �ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي لإدارة ريا�ضة
ال�سيارات على التخطيط لربنامج
ال� �ت� �ع ��دي ��ل وال �� �ص �م �ي ��م اجل ��دي ��د
للم�سار لفرتة تقارب العام ،وتعد
حلبة مر�سى يا�س من �أكرث حلبات
الفورموال 1ت�ط��و ًرا م��ن الناحية
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ع ��امل � � ًي ��ا ،وت ��وف ��ر
الآن ل�ل�ج�م�ه��ور ع��ن ط��ري��ق هذه
ال�ت�ع��دي�لات م��زي �دًا م��ن الرتفيه
واحل� �م ��ا� ��س يف ج �م �ي��ع فعاليات
ال �� �س �ب��اق��ات امل �ت �ن��وع��ة ،بالإ�ضافة
�إىل جت��رب��ة متتع ال�سائقني على
امل�سار" .وميكن لع�شاق ال�سباقات
ال��راغ �ب�ين مب�ت��اب�ع��ة ��س�ب��اق جائزة
االحت � ��اد ل �ل �ط�يران للفورموال1
يف �أب��وظ �ب��ي ل �ع��ام  2021حجز
ت��ذاك��ره��م ع�ب�ر امل ��وق ��ع الر�سمي
حل �ل �ب��ة م��ر� �س��ى ي ��ا� ��س www.
yasmarinacircuit.
.com
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برعاية حمدان بن زايد ..

مناف�سة كال�سيكية يف مرحلة �أدنوك للتوزيع يف رايل �أبوظبي ال�صحراوي
بطل العامل والكرن يت�صدر الدراجات النارية والعطية يحافظ على طليعة ال�سيارات
•• �أبوظبي –الفجر:

ب��رع��اي��ة � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان بن
زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان مم �ث��ل احل ��اك ��م يف
منطقة الظفرة يقام رايل �أبوظبي
ال �� �ص �ح��راوي يف ن���س�خ�ت��ه الثالثني
خالل الفرتة من  11 – 5نوفمرب
احلايل.
انطلقت �صباح �أم�س �سيارات الرايل
و�سيارات الباغي والدراجات النارية
ودراج � ��ات ال �ك��واد���س ب��ال��دف��ع ب�أربع
عجالت الجتياز املرحلة الثانية من
رايل �أبوظبي ال�صحراوي "مرحلة
�أدن ��وك للتوزيع" وال�ب��ال��غ م�سافتها
 318ك��م ،وه��ي مرحلة من النوع
ال �ت��ي �صنعت �أ� �س��اط�ير ال ��رايل على
م � ��دار  30ع ��ام� �اً ب �ف �� �ض��ل كثبانها
العالية ودروبها الرملية ال�صعبة يف
منطقة الظفرة.
و� �ش �ه��دت امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة تراجع
ال� ��دراج ال�ب��وت���س��واين رو� ��س بران�ش
ال��ذي ت�صدر املرحلة الأوىل لتتبدد
�آم � ��ال � ��ه ب ��ال� �ف ��وز ب �� �ش �ك��ل ال ميكن
�إ�صالحه تقريباً ،ليتقدم بطل ك�أ�س
ال �ع��امل ل �ل��دراج��ات ال �ن��اري��ة (فيم)
اجل��دي��د م��ات�ي��ا���س وال �ك�نر لل�صدارة
ويعزز �آماله يف حتقيق فوزه الأول يف
رايل �أبوظبي ال�صحراوي للدراجات
النارية.
وو� �ص��ل ب��ران ����ش �إىل ن�ه��اي��ة املرحلة
الثانية �أدنوك للتوزيع البالغ طولها
 318ك��م ب�ع��د ت�ع��اف�ي��ه م��ن حادث
�شديد بدراجته ياماها على بعد 10
كيلومرتات من نهاية املرحلة.
و�أن�ه��ى رو���س بران�ش �أم����س يف املركز
الرابع ،بفارق  5دقائق و  36ثانية
خلف املت�صدر اجلديد والكرن ،وقال

"مع الكثري من الأ�ضرار التي حلقت
ب��ال��دراج��ة� ،أع �ت �ق��د �أن ال���س�ب��اق قد
انتهى بالن�سبة يل� .أن��ا �سعيد جداً
لكوين �ساملاً ".
واحتل ال��دراج الفرن�سي �أدري��ان فان
ب�ي�ف�يري��ن ع�ل��ى م�تن دراج ��ه ياماها
�أخ� ��رى امل��رك��ز ال �ث��اين خ�ل��ف والكرن
م�سج ً
ال ث��اين �أ�سرع زم��ن ك��ان كافيا
لإحراز املركز الثاين بفارق دقيقتني
و 38.8ثانية خلف الدراج النم�ساوي
والكرن.
وق��ال وال �ك�نر�" :أنا متعب للغاية -
الطق�س حار حقاً .كنت �أ�ضغط على
دراج�ت��ي بقوة يف �آخ��ر  100ك��م من
املرحلة ،حتى ال �أ�ضيع ال��وق��ت و�أدع
الدراجني الآخرين يلحقون بي".
وقادت بداية املرحلة ح�شد املت�سابقني
ب�سرعة نحو الكثبان الرملية التي
ت�ت�ط�ل��ب �أق �� �ص��ى ق ��در م��ن الرتكيز
واملهارة ،قبل �أن تتوجه نحو الدروب
ال �� �ص �ح��راوي��ة امل �ف �ت��وح��ة مم ��ا �أت� ��اح
لل�سائقني والدراجني القيادة بايقاع
منتظم ع�بر ال��ودي��ان والتعامل مع
التالل الرملية العر�ضية.
وب�ي�ن�م��ا ك ��ان امل�ت���س��اب�ق��ون يجتازون
الكثبان الرملية يف ال�ظ�ف��رة ،قامت
�شركة �أدن��وك للتوزيع ب�إعادة تزويد
مركباتهم بالوقود يف ح�صن �أرادة قبل
توجههم الجتاز امل�سارات الكال�سيكية
ال�صحراوية امل�ؤدية �إىل نهاية املرحلة
الثانية يف خميم الرايل.
وو� �ص��ل حم�م��د ب��ن ��س�ل�ي��م ،م�ؤ�س�س
ال� ��رايل ،ورئ�ي����س منظمة الإم� ��ارات
ل��ري��ا� �ض��ة ال� ��� �س� �ي ��ارات وال� ��دراج� ��ات
النارية ،ونائب رئي�س االحتاد الدويل
لل�سيارات للريا�ضة �إىل خميم الرايل
وق ��ال " مت�ي��ز ال� ��رايل ب��ال�ع��دي��د من

الظفرة ،والقوات امل�سلحة للإمارات
العربية امل�ت�ح��دة ،وجمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ،و�أدن��وك للتوزيع ،وحلبة
مر�سى يا�س ،وجزيرة يا�س ،وطريان
�أبوظبي ،والإ�سعاف الوطني ،وتويوتا
الفطيم ،و�شرطة �أب��وظ�ب��ي ،وبلدية
�أب��وظ �ب��ي ،وب�ل��دي��ة منطقة الظفرة،
ومياه العني ،وتدوير.

الأوج��ه ،وعلى الرغم من �أن��ه ميكن
�أن يكون جمزياً للمتناف�سني ب�شكل
ال ي�صدق� ،إال �أن هناك �أياماً ميكن �أن
يكون فيها �صعباً للغاية �أي�ضاً ،لكن
هذا عادل دائماً".
والحق �سوء الطالع ال�سائق االماراتي
يحيى بالهلي ال��ذي ي���ش��ارك للمرة
الثالثني برايل �أبوظبي ال�صحراوي
حيث توقف ب�سبب عطل يف حمرك
��س�ي��ارت��ه ب�ع��د اج�ت�ي��از  142ك��م من
م�سافة املرحلة الأوىل �أم�س الأول.
و�سيبقى يحيى لدعم جنله من�صور
ال��ذي احتل امل��رك��ز الثامن يف نهاية
املرحلة الثانية يف فئة فيا تي  4جنباً
�إىل جنب مع املواطن الإماراتي عبد
اهلل دخان ب�سيارة كان� -أم مافريك.
وق � ��ال ي �ح �ي��ى ب��ال �ه �ل��ي" :ما حدث
ب��الأم ����س يف بع�ض الأح �ي��ان يحدث
ف�ق��ط يف ال��رال �ي��ات .ل�ك�ن�ن��ي �سعيد.
�أن ��ا �سعيد لأن ه�ك��ذا ه��ي الراليات.

�إن ��ه ال ��رايل ال ��ذي �أح �ب��ه .وي�سعدين
�أن �أك ��ون ه�ن��ا م��ع جميع الأ�صدقاء
الذين تعرفت عليهم يف هذا الرايل.
�س�أ�ستمر يف مواجهة التحدي ل�سنوات
عديدة قادمة� .أما الآن �س�أبقى لأدعم
اب�ن��ي من�صور� .أري ��د �أن �أراه ي�صبح
بطل ذات يوم ".
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �إن ت��اري��خ حتدي
�أبوظبي ال�صحراوي املمتد على مدى
 30عاماً مليء بلحظات من الدراما
امل�شوقة وع��رو���ض امل �ه��ارة واملثابرة،
و�سرعان ما �أ�صبح كال�سيكياً يف حد
ذاته.
و��س�ج��ل ن��ا��ص��ر ال�ع�ط�ي��ة �أ� �س��رع وقت
للمرحلة لليوم الثاين على التوايل
�إىل ج��ان��ب م�لاح��ه ماتيو بوميل يف
�سيارة تويوتا هايلك�س ،حيث يتطلع
ل �ت �ح �ق �ي��ق ث ��ال ��ث جن� ��اح ل ��ه يف رايل
�أبوظبي ال�صحراوي ،بالإ�ضافة �إىل
لقب ال�سائقني لهذا العام يف بطولة

ك��أ���س ال�ع��امل للراليات ال�صحراوية
الطويلة.
وي� �ت� �ق ��دم ال� �ق� �ط ��ري ال �ع �ط �ي��ة على
ال �ب��ول �ن��دي ي ��اك ��وب برزيغون�سكي
وم�ساعده الأمل ��اين تيمو جوت�شالك
على م�تن ميني ج��ون ك��وب��ر ورك�س
ب��اغ��ي ب �ف��ارق  6دق��ائ��ق و  7ث� ��وانٍ ،
وي �ت �ق��دم �أي �� �ض��ا ع �ل��ى الأرجنتيني
ل��و��س�ي��و �أل �ف��اري��ز وال �� �س �ع��ودي يزيد
الراجحي ب�سيارتي تويوتا هايلوك�س
ب��أك�ثر م��ن  16دقيقة و  25دقيقة
على التوايل.
ويف ح�ين �أن ه��ذا ق��د ي�ب��دو مريحاً،
يعلم العطية م��ن جت��ارب��ه ال�سابقة
�أن ف�ق��دان ال�ترك�ي��ز ميكن �أن ي�ؤدي
ل�ل�تراج��ع ،وال ميكنه حتمل عواقب
اال�سرتخاء �أو التهاون يف الرتكيز.
ب �ع��د ان ح ��ل خ��ام �� �س��ا يف الرتتيب
ال� �ع ��ام ي �ت �� �ص��در الأم ��ري� �ك ��ي �أو�سنت
جونز ومالحه الربازيلي جو�ستافو

جوجلمني ب�سيارة كان – �أم مافرييك
جمموعة فيا تي  4التي ت�ضم خم�س
�سيارات يف املراكز الع�شرة الأوائل.
ويت�صدر الرو�سيان بافيل ليبيديف
وك�يري��ل �شوبني بافيل ب�سيارة كان
– �أم مافرييك جمموعة فيا تي ،3
بينما حقق الت�شيكي مارتن بروكوب
وفيكتور ت�شيتكا ب�سيارة فورد رابتور
ار ا�س كرو�س كاونرتي �صدارة وا�سعة
يف فئة �سيارات .2022
وحقق الأرجنتيني مانويل �أندوجار
��ص��دارة وا�سعة على الإم��ارات��ي عبد
العزيز الأه�ل��ي يف دراج��ات الكواد�س
ب�أربع عجالت.
وم��ا زال الإ�سرائيليان روي بارتوف
وج � ��اي ب �ي �ت��ون ب �� �س �ي��ارة ك� ��ان – �أم
مافرييك اك�س  3يحتالن ال�صدارة
يف جمموعة فيم ا�س ا�س يف .3
ويحظى رايل �أب��وظ�ب��ي ال�صحراوي
بدعم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة

الرتتيب ال��ع��ام لل�سيارات بعد
املرحلة الثانية �أدنوك للتوزيع
 1ن��ا��ص��ر العطية/ماثيو بوميل(ق� �ط ��ر�/أن ��دورا) ت��وي��وت��ا هايلوك�س
7:55:16.0
 2ج��اك��وب برزيغون�سكي/تيموجوت�شالك(بولندا�،أملانيا) ميني جون
كوبر ورك�س باجي 8:01:23.0
 3لو�شيو الفاريز/ارماند مونليون(ارجنتني/ا�سبانيا) تويوتا هايلوك�س
اوفردرايف 8:12:09.0
 4ي� ��زي� ��د ال � ��راج� � �ح � ��ي /مايكل�أور (� � �س � �ع� ��ودي� ��ة/ب� ��ري � �ط� ��ان � �ي� ��ا)
ت ��وي ��وت ��ا ه��اي �ل��وك ����س اوف � ��ردراي � ��ف
8:20:56.0
� 5أو� � �س �ت��ن ج� ��ون� ��ز /جو�ستافوجوجلمن (الواليات املتحدة/برازيل)
) كن � -أم مافريك 8:36:55.0
 6م� ��اري� ��ك ج � � � ��وزال /ل ��وك ��ا� ��س (بولندا) بي ار بي كان – �أم مافريك
8:39:17.0
 7يوجينيو �أمو�س/باولو �سي�شي(�إي �ط��ال �ي��ا) ) ب ��ي ار ب ��ي ك ��ان – �أم
مافريك 8:39:53.0
 8من�صور بالهلي/عبداهلل دخان(الإم � � � � ��ارات) ب ��ي ار ب ��ي ك� ��ان – �أم
مافريك 8:47:36.0
 9-ديني�س كروتوف/كون�ستانتني

زيلتوف (رو��س�ي��ا) ميني ج��ون كوبر
ورك�س باجي 8:48:56.0
 10ك� �ي� �� ��س ك� � ��ول� �ي��ن /م �ي�ري� ��امبول(هولندا) 8:54:27.0
الرتتيب العام للدراجات النارية
بعد امل��رح��ل��ة الثانية �أدن���وك
للتوزيع
 1ماتيا�س والكرن (النم�سا /كيهتي �أم 7:52:31.4 450
 2ادري ��ان ف��ان بيفرين (فرن�سا)باماها 450
7:55:10.2
 3دانييل �ساندرز (ا�سرتاليا) جازجاز 7:56:13.0 450
 4رو�س بران�ش (بت�سوانا) /ياماها7:58:07.4 450
 5ج��واك�ي��م رودري �ج �ي��ز (برتغال)هريو 8:16:27.0 450
� 6أندرو �شورت (الواليات املتحدة)يامارها 8:16:28.4 450
� 7سيبا�ستيان بوهلر (�أملانيا) هريو8:26:16.0 450
� 8آرون مري (جنوب �أفريقيا) كيهتي �أم 8:29:52.0 450
 3ك��ون��راد دابروف�سكي (بولندا)كيه تي �أم 9:28:59.8 450
 10حممد البلو�شي (الإم� ��ارات)كيه تي �أم 9:29:48.0 450
جدول رايل �أبوظبي ال�صحراوي
 9ن��وف �م�ب�ر امل ��رح �ل ��ة  ،3جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي  293.00 -كم
 10ن��وف�م�بر امل��رح�ل��ة  ،4طريان
�أبوظبي  251.98 -كم
 11ن��وف�م�بر امل��رح�ل��ة اخلام�سة،
حلبة مر�سى يا�س  162.94 -كم

ا�ستعدادا لبطولة العامل خالل نوفمرب اجلاري

اتفاقية تعاون بني احتاد الكاراتيه وم�ؤ�س�سة الإمارات
نا�صر عبد الرزاق :الإمارات قادرة على �إبهار العامل
•• دبي-الفجر:

وقع احتاد الكاراتيه ممثال برئي�سه
اللواء م نا�صر عبد الرزاق الرزوقي
نائب رئي�س االحتاد الدويل رئي�س
االحت ��اد الآ��س�ي��وي اتفاقية تعاون
م ��ع م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم� � � ��ارات يف �إط ��ار
ا� �س �ت �ع��دادات ال ��دول ��ة ال�ست�ضافة
بطولة ال�ع��امل ب�ـ “جممع حمدان
الريا�ضي" ب��دب��ي خ�ل�ال الفرتة
من  16اىل  21نوفمرب احلايل،
وخ�صو�صا يف جمال اال�ستفادة من
ج �ه��ود �أب �ن��اء ال��دول��ة م��ن ال�شباب
للعمل كمتطوعني يف البطولة.
ومت��ت مرا�سم توقيع االتفاقية يف
مقر جمل�س دب��ي الريا�ضي حيث
وقعها ال�ل��واء م نا�صر عبد الرزاق
ال� ��رزوق� ��ي وم �ه �ن��ا ع �ب �ي��د املهريي

امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ع �م �ل �ي��ات يف
م�ؤ�س�سة الإم��ارات بح�ضور �أع�ضاء
جم �ل ����س �إدارة احت � ��اد الكاراتيه
واللجنة املنظمة للبطولة.
وق��دم نا�صر عبد ال��رزاق يف بداية
امل ��ؤمت��ر ال���ش�ك��ر �إىل ��س�م��و ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي
ع �ل��ى دع� �م ��ه وت ��وف�ي�ر ك ��ل فر�ص
النجاح لهذا احل��دث العاملي الذي
ي�ق��ام يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
لأول م��رة ،كما �شكر معايل مطر
الطاير نائب رئي�س املجل�س و�سعيد
حارب الأمني العام للمجل�س ،و�أكد
�أن جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي حر�ص
ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر ك� ��ل ال� ��دع� ��م و�سبل
النجاح لتنظيم البطولة بال�شكل الإم� ��ارات وامل���س�ت��وى املتميز الذي
ال� ��ذي ي�ل�ي��ق ب��ا� �س��م وم �ك��ان��ة دول ��ة ب��ات �سمة مميزة جلميع الأحداث

ال ��دول ��ة اك �� �س �ب��و  2020وال� ��ذي
�أب �ه ��ر ال� �ع ��امل وع�ب�ر عبدالرزاق
ع��ن ف�خ��ره��م ب��ا��س�ت���ض��اف��ة بطولة
عاملية بهذا احلجم و�إب ��راز قدرات
�أب�ن��اء الإم ��ارات التنظيمية م�شيدا
ب ��دع ��م جم �ل ����س دب � ��ي الريا�ضي
ال �� �ش��ري��ك اال� �س�ترات �ي �ج��ي الحت ��اد
ال�ك��ارات�ي��ه ��س��واء يف ه��ذه البطولة
�أو كل البطوالت القارية والدولية
ال�سابقة الفتا �إىل م�شاركة �أكرث من
 142دول��ة يف هذا احل��دث الذي
ت�شهده املنطقة لأول م��رة ،وقال
�إن �شعب الإم� ��ارات حمبا لل�سالم
والتعاون مع جميع الأطياف بف�ضل
توجيهات القيادة الر�شيدة ولذلك
يتوقع �أن حتقق البطولة جناحات
وال�ب�ط��والت ال�ت��ي ت�ق��ام على �أر�ض و�أك� � ��د ع� �ب ��دال ��رزاق ح��ر���ص دول ��ة مميزة غري م�سبوقة و�إبهار العامل كبرية بو�صفها احلدث الأكرب بعد
الدولة ٠
الإم� � � � � ��ارات ع� �ل ��ى ت� �ق ��دمي ن�سخة يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت���س�ت���ض�ي��ف فيه الأومل�ب�ي��اد وتعليقا على االتفاقية

الأوملبية العمانية تناق�ش التح�ضريات للم�شاركة
بدورة الألعاب اخلليجية الريا�ضية يف الكويت
•• م�سقط -الفجر:

ناق�ش جمل�س �إدارة اللجنة الأومل�ب�ي��ة العمانية يف اجتماعه
الثالث لهذا ال�ع��ام برئا�سة ال�سيد خالد البو�سعيدي رئي�س
اللجنة ع��ددا م��ن املوا�ضيع املهمة ،وا�ستعر�ض عمل اللجان
امل�ساعدة كلجنة الريا�ضيني وجلنة �ش�ؤون املوظفني واللجنة
العمانية للريا�ضة واملجتمع الن�شط.
كما ا�ستعر�ض املجل�س الدعوة ال��واردة من �سمو ال�شيخ فهد

النا�صر ال�صباح رئي�س اللجنة الأوملبية الكويتية للم�شاركة يف
دورة الألعاب اخلليجية الريا�ضية الثالثة التي �ستقام بدولة
الكويت خالل الفرتة من  19 – 9يناير  ،2022حيث �أكدت
اللجنة �أنها �ست�شارك يف الدورة بت�سعة �ألعاب وذلك بعد �أن مت
التن�سيق مع االحتادات واللجان الريا�ضية التي �أبدت رغبتها
وا�ستعدادها للم�شاركة يف هذه الدورة .
واالل�ع��اب ه��ي� :ألعاب القوى ،ال�سباحة ،الرماية ،الكاراتيه،
التن�س الأر� �ض��ي ،ال��دراج��ات الهوائية ،ك��رة ال�ق��دم ،ك��رة اليد

والكرة الطائرة.
ويف �إطار الدعوة امل�ستلمة حل�ضور اجتماعات املكتب التنفيذي
ال���س��اد���س وال���س�ب�ع�ين للمجل�س الأومل �ب��ي الآ� �س �ي��وي وال ��دورة
الأربعني للجمعية العمومية للمجل�س الأوملبي الآ�سيوي يف 20
و 21نوفمرب اجلاري بدولة الإمارات العربية املتحدة  ،قررت
اللجنة الأوملبية العمانية امل�شاركة بوفد برئا�سة البو�سعيدي
رئي�س اللجنة ،وي�ضم ال�شيخ �سيف بن هالل احلو�سني نائب
رئي�س اللجنة وطه الك�شري الأمني العام.

ا��ش��اد ع�ب��دال��رزاق بتعاون م�ؤ�س�سة
الإم � ��ارات و��ش��راك�ت�ه��ا الحت ��اده من
�أجل �إجن��اح املونديال .ومن جانبه
�شكر مهنا عبيد امل�ه�يري جمل�س
دبي الريا�ضي واحتاد الكاراتيه على
هذه الثقة م�ؤكدا حر�ص امل�ؤ�س�سة
على بذل ق�صارى جهدهم لإجناح
البطولة وت�سخري جهود ال�شباب
املتطوعني لهذا العمل واملتوقع �أن
ي�صل عددهم �إىل  150من ال�شباب
وال�شابات امل�ؤهلني للعمل يف �أكرب
الأح� � � � ��داث ومي �ت �ل �ك��ون اخل �ب��رات
الالزمة ليكونوا �إ�ضافة مميزة لأي
ح��دث كما �أنهم يجيدون التحدث
ب�أكرث من لغة مما ي�ساهم يف �أداء
عملهم على النحو الأمثل ،م�شريا
�إىل امل �� �ش��ارك��ة ال �ف �ع��ال��ة مل�ؤ�س�سة
الإمارات يف �إك�سبو دبي .2020
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يفرط يف املركز الثاين و�سقوط مفاجىء لني�س
مر�سيليا ّ

ف ّرط مر�سيليا يف انتزاع املركز الثاين عندما �سقط يف فخ التعادل ال�سلبي
�أم��ام �ضيفه متز التا�سع ع�شر قبل الأخ�ير يف املرحلة الثالثة ع�شرة من
بطولة فرن�سا لكرة القدم ،يف حني مُني ني�س بخ�سارة مفاجئة على �أر�ضه
�أمام مونبلييه �صفر -1ليبقى ثالثاً.
يف املباراة االوىل ،ف�شل النادي اجلنوبي يف ا�ستغالل النق�ص العددي يف
�صفوف �ضيوفه الذين تلقوا �ضربة موجعة مطلع ال�شوط الثاين بطرد
مدافعهم الربازيلي جيمري�سون ب�سبب تدخل قوي بحق القائد دمييرتي
باييت (.)56
وتراجع مر�سيليا �إىل املركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واح��دة رفع بها
ر�صيده �إىل  23نقطة بفارق نقطة خلف لن�س الثاين ،وبفارق االهداف
خلف ني�س الثالث .ويت�صدر باري�س �سان جرمان الفائز على بوردو 2-3

ال�سبت ترتيب الفرق مع  34نقطة.
وه��و التعادل ال�ث��اين توالياً ملر�سيليا على �أر��ض��ه بعد اال ّول �أم��ام �ضيفه
الت�سيو  2-2اخلمي�س يف اجل��ول��ة ال��راب�ع��ة مل�سابقة ال ��دوري الأوروب ��ي
"يوروبا ليغ".
كما هو التعادل الثاين على التوايل ملتز متذيل القاع بعد االول مع �ضيفه
�سانت اتيان �صاحب املركز االخري يف املرحلة املا�ضية والذي �صعد للمركز
ال �ـ  19م��ا قبل الأخ�ي�ر م��ع  9نقاط بعدما قلب ت��أخ��ره �أم��ام كلريمون
�صفر -2حتى الدقيقة  77اىل فوز  ،2-3بينها هدفان يف الوقت بدل
ال�ضائع.
ورفع متز ر�صيده �إىل ثماين نقاط ،علماً ب�أنه حقق فوزاً واحداً فقط حتى
الآن هذا املو�سم مقابل خم�سة تعادالت و�سبع هزائم.

و�أق � ّر م��درب مر�سيليا االرجنتيني خورخي �سامباويل بال�صعوبات التي
واج�ه�ه��ا فريقه بقوله "لقد وج��دن��ا �صعوبة ك�ب�يرة .بغ�ض النظر عن
النتيجة ،فان خو�ض العبي فريقي مباراة كل ثالثة �أيام منهك جداً".
ويف املباراة الثانية ،ف�شل ني�س يف ا�ستعادة املركز الثاين الذي كان خ�سره
موقتاً ل�صالح لن�س الفائز على تروا برباعية نظيفة اجلمعة ب�سقوطه على
�أر�ضه امام مونبلييه بهدف وحيد �سجله فلوران موليه يف الدقيقة .80
وا�صطدم ني�س الذي ي�شرف على تدريبه كري�ستوف غالتييه مدرب ليل
البطل املو�سم املا�ضي ،بدفاع �صلب فلم يتمكن العبوه من ايجاد ثغرة فيه
رغم حماوالته املتكررة قبل �أن يطلق موليه ر�صا�صة الرحمة قبل نهاية
املباراة بع�شر دقائق ملحقاً با�صحاب االر�ض اخل�سارة االوىل على ار�ضهم
هذا املو�سم .واحلق رين خ�سارة قا�سية بليون .1-4

و�صعد رين اىل املركز اخلام�س بر�صيد  22نقطة بعد احتفاظه ب�سجله
خالياً من الهزائم يف �آخر  7مباريات علماً �أنه بد�أ املو�سم ب�شكل خميب.
يف املقابل ،بقي ليون يف املركز ال�سابع مع  19نقطة .كانت امل�ب��اراة من
طرف واحد يف ال�شوط االول بدليل قيام رين بالت�سديد باجتاه املرمى 12
مرة بينها  8بني اخل�شبات الثالث و�سجل هدفاً بوا�سطة غايتان البورد يف
الدقيقة االخرية منه ،مقابل وال مرة لل�ضيوف .وعلى الرغم من ا�شراك
املدرب الهولندي بيرت بو�س للمهاجم اجلزائري ا�سالم �سليماين يف مطلع
ال�شوط الثاين فان االمور مل تتح�سن بالن�سبة اىل ليون ،ال بل بخالف
ذل��ك ازدادت ��س��وءا م��ع ا��ض��اف��ة ري��ن لثالثة �أه ��داف ج��دي��دة ع��ن طريق
هاماري ت��راوري ( )51و�أدري��ان تروفري ( 76و .)83ورد ليون بهدف
�شريف عرب الربازيلي لوكا�س باكيتا من ركلة جزاء �أواخر املباراة.

�أكد �أن اجلوجيت�سو جتاوز مفهوم الريا�ضة يف الإمارات و�أ�صبح ثقافة جمتمع وم�شروع وطن
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�سلطان النيادي  :الف�ضاء واجلوجيت�سو وجهان
لعملة واحدة وفخور باحلزام الأزرق
•• �أبوظبي -وام:

�أكد رائد الف�ضاء الإماراتي �سلطان النيادي �أن اجلوجيت�سو
جتاوز مفهوم الريا�ضة يف الإمارات و�أ�صبح ثقافة جمتمع
وم�شروع وطن لبناء �أجيال جديدة ،قوية قادرة على حتمل
م�س�ؤولية امل�ستقبل ،بف�ضل الدعم الكبري الذي تلقاه من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وقال النيادي  -يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات "وام"
 �إن اختيار هذه الريا�ضة للت�أثري الإيجابي على الأجيالاجلديدة كان موفق للغاية لإدخالها املدار�س ون�شرها على
�أو�سع نطاق ،م�شريا �إىل �أن احت��اد الإم��ارات للجوجيت�سو
برئا�سة �سعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س االحتاد الآ�سيوي
النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل مل يكتف بذلك فقط،
لكنه ن�ظ��م ال�ب�ط��والت داخ ��ل وخ ��ارج ال��دول��ة ،وا�ستقطب
�أف�ضل املدربني يف العامل ،و�أدخلها املناهج الدرا�سية ،وطبق
�أف�ضل الربامج الدولية يف اختيار و�صقل وت�أهيل الأبطال،

ما يعك�س الأ�سلوب العلمي املدرو�س يف العمل.
وع��ن ع�لاق��ة الف�ضاء باجلوجيت�سو م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ره ..
ق��ال ال�ن�ي��ادي  -ال��ذي م��ار���س ريا�ضة اجلوجيت�سو لفرتة
طويلة ،وو�صل فيها �إىل احلزام البنف�سجي ،و�شُ رف ب�إلقاء
كلمة الدولة املنظمة نيابة عن �سعادة عبداملنعم الها�شمي
يف الن�سخة ال�ـ  26من بطولة العامل للجوجيت�سو ،التي
انطلقت �أم�س يف �أبوظبي حتت رعاية �سمو ال�شيخ خالد
ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي  -الف�ضاء
واجلوجيت�سو وجهان لعملة واح��دة ،فالف�ضاء يحتاج �إىل
لياقة بدنية وتركيز وحتمل و�صرب ،وكلها �أمور موجودة يف
اجلوجيت�سو التي حتقق �أي�ضا التوافق الع�ضلي والذهني،
وتوفر الطاقة الإيجابية عند ممار�سيها ،كما �أنها متنح
مم��ار��س�ي�ه��ا ال�ث�ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،والإق � ��دام وال�ع�م��ل يف فريق،
وقد ا�ستفدت يف م�سريتي العلمية من ممار�ستي لريا�ضة
اجلوجيت�سو ،و�أف�ت�خ��ر ب��و��ص��ويل �إىل احل ��زام البنف�سجي
فيها.

وح��ول تنظيم الإم� ��ارات لبطولة ال�ع��امل مب�شاركة �أكرث
من  2000العب والعبة من  65دولة  ..قال النيادي :
الإم��ارات و�أبوظبي حتديدا �أ�صبحت عا�صمة اجلوجيت�سو
ال�ع��امل��ي ،تنظم �أ�ضخم ال�ب�ط��والت ،وت�ق��دم �أك�ب�ر اجلوائز،
وت�ست�ضيف مقرات االحتادين الدويل والآ�سيوي ،وتتبنى
�أف�ضل ممار�سات يف العامل يف �صناعة الأب�ط��ال ،وك��ل دول
ال�ع��امل ت��درك �أن الإم ��ارات رق��م �صعب يف ه��ذه الريا�ضة،
و�سبب رئي�سي من �أ�سباب تطورها يف العامل ب�أ�سره.
جدير بالذكر �أن �سلطان النيادي هو �أحد �أول رائدي ف�ضاء
�إم��ارات�ي�ين� ،ضمن برنامج الإم ��ارات ل��رواد الف�ضاء الذي
�أطلقه �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 يف عام
 2017بهدف ت��دري��ب و�إع ��داد فريق م��ن رواد الف�ضاء
الإم��ارات�ي�ين و�إر�سالهم �إىل الف�ضاء للقيام مبهام علمية
خمتلفة.

ريال �سو�سييداد ي�ستعيد ال�صدارة

فالن�سيا يقلب الطاولة على
�أتلتيكو بدوري �إ�سبانيا
ا�ستعاد ريال �سو�سييداد �صدارة الدوري الإ�سباين لكرة القدم
بفوزه على م�ضيفه �أو�سا�سونا �2-صفر يف مناف�سات املرحلة
الثالثة ع�شرة فيما ح�سم �إ�شبيلية ديربي الأندل�س ل�صاحله
بفوزه على بيتي�س �2-صفر ،وقلب فالن�سيا ت�أخره بهدفني �أمام
�ضيفه �أتلتيكو مدريد حامل اللقب �إىل تعادل قاتل .3-3
يف املباراة الأوىل� ،سجل �سو�سييداد هدفني مت�أخرين يف ال�شوط
الثاين عرب ميكيل مريينو ( )72والبلجيكي عدنان يانوزاي
يف الدقيقة  82من ركلة جزاء اثر خط�أ من مدافع �أو�سا�سونا
�أون ��اي غار�سيا داخ��ل املنطقة� ،أع ��اداه �إىل ال���ص��دارة بر�صيد
 28نقطة ومتقدماً بفارق نقطة عن و�صيفيه ريال مدريد
و�إ�شبيلية الفائز يف ختام الأم�سية يف ديربي الأندل�س على ريال
بيتي�س �2-صفر ،مع مباراة �أقل لهذين االخريين.
وحقق �سو�سييداد فوزه الثامن هذا املو�سم مقابل  4تعادالت
وهزمية كانت �أمام بر�شلونة  4-2يف املرحلة الأوىل ،وحافظ
ع�ل��ى �سل�سلة م��ن  16م �ب��اراة م��ن دون خ �� �س��ارة يف خمتلف
امل�سابقات ( 9انت�صارات مقابل  7تعادالت).
يف املقابل ،ح��ال تعادل �أتلتيكو دون تقدمه �أك�ثر يف الرتتيب
ليكتفي مرغماً باملركز الرابع مع  23نقطة ومباراة �أقل �أي�ضاً
ومت�أخراً بفارق  4نقاط عن قطب العا�صمة الثاين ريال،
ويحتل فالن�سيا امل��رك��ز العا�شر م��ع  ،17فيما جتمد ر�صيد
�أو�سا�سونا عند  19نقطة يف املركز ال�سابع.
على ملعب بينيتو فيامارين ،ح�سم �إ�شبيلية اللقاء ل�صاحله
بفوزه على م�ضيفه بيتي�س بهدفني �سجلهما يف ال�شوط الثاين
عرب مدافعه الأرجنتيني ماركو�س �أكونيا ( )55وبالنريان
ال���ص��دي�ق��ة بف�ضل ه�ي�ك�ت��ور ب�ي�ل�يري��ن ال ��ذي ح� � ّول ال �ك��رة عن
طريق اخلط�أ يف مرمى فريقه (.)81
وخ��ا���ض بيتي�س ال�ل�ق��اء بع�شرة الع�ب�ين منذ
ال��دق�ي�ق��ة  45ب�ع��د ط��رد الع��ب و�سطه
الأرجنتيني غيدو رودريغي�س.
وحقق رجال املدرب خولن
لوبيتيغي فوزهم
ال �ث��اين ت��وال �ي �اً يف
الدوري ،والرابع

يف املراحل اخلم�س االخرية مقابل تعادل واحد �أمام مايوركا
 1-1يف املرحلة احلادية ع�شرة.
يف املباراة الثالثة� ،سجل لأتلتيكو مهاجماه الأوروغوياين لوي�س
�سواري�س ( )35والفرن�سي �أنطوان غريزمان ( )58والبديل
املدافع الكرواتي �سيمي فر�ساليكو ( ،)61فيما �سجل لفالن�سيا
املونتينيغري �ستيفان �سافيت�ش عرب النريان ال�صديقة خط�أ يف
م��رم��ى فريقه ( )51وال�ب��دي��ل امل�ه��اج��م ه��وغ��و دورو هدفني
( 2+90و.)6+90
�أق ّر مدرب �أتلتيكو الأرجنتيني دييغو �سيميوين بارتكابه �أخطاء
ال "يف كرة القدم تدفع غالياً ثمن الأخطاء ..غالباً
تكتيكية قائ ً
ما يقوم املدرب باختيارات �صحيحة لكنه �أحيا ًنا يخطئ .واليوم
�أخط�أ امل��درب يف الدقائق الأخ�يرة ،ولن �أ�ستهدف �أي �شخ�ص
ب�سبب ال �ت �ع��ادل ،وال ي�ستحق �أي الع��ب ذل ��ك .يف ح��ال �أردن ��ا
توجيه انتقادات فردية ،فهي �ستكون موجهة للمدرب ولي�س
لالعب".
وف�شل "كول�شونريو�س" الذي مل يذق طعم اخل�سارة
يف مبارياته اخلم�س الأخرية يف الدوري ،يف
تعوي�ض خيبة خ���س��ارت��ه ال�ق��اري��ة �أمام
ليفربول االنكليزي �صفر -2يف اجلولة
ال��راب �ع��ة م��ن م���س��اب�ق��ة دوري �أبطال
�أوروبا.
ك�م��ا مل يتمكن م��ن ت �ك��رار ف ��وزه على
فريق "اخلفافي�ش" �إذ انتهى اللقاء
االخري

بينهما يف  24كانون الثاين/يناير املا�ضي بفوز رجال املدرب
�سيميوين  1-3يف عقر دارهم.
يف املقابل ،احتفلت جماهري ملعب مي�ستايا ب�شكل ه�ستريي
بانتزاع التعادل للمرة الثانية من مناف�سه بف�ضل هدفني يف
الوقت بدل ال�ضائع ،بعدما كان �شاهدوا �سيناريو مماث ً
ال �أمام
ريال مايوركا  2-2يف  23ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر املا�ضي.
بد�أت املباراة على وقع ا�صابة مدافع �أتلتيكو ،االنكليزي كريان
تريبييه يف كتفه الأي���س��ر وخ��روج��ه م��ن امل�ل�ع��ب يف الدقيقة
الثامنة ،ليحل فر�ساليكو بد ًال منه.
اع�ت�ق��د ال�ف��ري��ق ال�ضيف ان��ه ح�ق��ق اال��ص�ع��ب و�أح� ��رز النقاط
الثالث بت�سجيله ثالثية افتتحها �سواري�س يف الدقيقة 35
بعد لعبة م�شرتكة بني الفرن�سي غريزمان والأرجنتيني �أنخل
كوريا ،ليخدع الأوروغوياين الدويل احلار�س الهولندي يا�سرب
�سيلي�سن بت�سديدة بينية بقدمه الي�سرى ،م�سج ً
ال هدفه ال�سابع
يف "ال ليغا" ه��ذا امل��و��س��م .وم��ع ب��داي��ة ال���ش��وط ال�ث��اين عادل
فالن�سيا النتيجة بالنريان ال�صديقة بعدما ا�صطدمت كرة
حولها احل��ار���س ال�سلوفيني ي��ان �أوب�ل�اك مبدافعه
�سافيت�ش ومنه �إىل ال�شباك (.)50
مل يخفف هذا الهدف من عزمية �أتلتيكو الذي
ت��اب��ع �ضغطه ،ف�سجل ال�ث��اين ع�بر غريزمان
ب�ت���س��دي��دة م��ن  20م �ت�راً ع��ان �ق��ت ال�شباك
( ،)58ق�ب��ل �أن ي�ضيف ال�ب��دي��ل فر�ساليكو
الثالث اث��ر خط�أ من احل��ار���س �سيلي�سن الذي
مل يلتقط الكرة ،فتابعها املدافع يف ال�شباك ،ليعود
احل�ك��م �إىل تقنية "يف �آي��ه �آر" لت�أكيد ع��دم وجود
خمالفة (.)61
انتف�ض فالن�سيا وا�صاب العار�ضة بت�سديدة من املدافع
الدمناركي دانيال وا�س ،قبل �أن يبد�أ البديل دورو الذي
دخ��ل يف الدقيقة  85ب��د ًال م��ن ال�برت�غ��ايل هيلدر كو�ستا،
ا�ستعرا�ضه ف�سجل هدف تقلي�ص الفارق يف الدقيقة الثانية
من الوقت املحت�سب ب��دل ال�ضائع اث��ر متريرة عر�ضية
من القائد خو�سيه غايا ،قبل �أن يوجه ال�ضربة القا�ضية
ل�ضيفه بت�سجيله بعد  4دقائق هدف التعادل والثاين له
يف هذه املباراة بر�أ�سية هزت �شباك احلار�س �أوبالك.
ويف مباراة ثانية ،ا�ستعاد فياريال نغمة االنت�صارات بتغلبه
على �ضيفه خيتايف �1-صفر� ،سجله مانو تريغويرو�س يف
الدقيقة العا�شرة.
وهو الفوز الأول لفياريال يف الدوري بعد ثالث هزائم
وتعادل والثالث هذا املو�سم ،فرفع ر�صيده اىل 15
نقطة و�صعد اىل املركز الثاين ع�شر.
ويعود الفوز الأخري لفياريال يف الدوري �إىل الثالث
من ت�شرين الأ ّول�/أكتوبر املا�ضي عندما تغلب على
�ضيفه ريال بيتي�س بثنائية نظيفة.
يف املقابل ،عاد خيتايف اىل �سكة النتائج املخيبة ومُني
بخ�سارته التا�سعة ه��ذا املو�سم واالوىل بعد حتقيقه
لفوزه الأ ّول هذا املو�سم عندما كان تغلب على �ضيفه
ا�سبانيول  1-2يف املرحلة املا�ضية.
وجتمد ر�صيد خيتايف عند  6نقاط يف املركز االخري الذي
يتقا�سمه مع ليفانتي الذي كان خ�سر �أمام م�ضيفه ديبورتيفو
�أالفي�س  2-1ال�سبت.
وتعادل ريال مايوركا مع �ضيفه �إلت�شي .2-2

الأوملبية الأردنية تهنىء حمدان مبن�صب
نائب رئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة اليد
•• عمان-الفجر:

هن�أت اللجنة الأوملبية الأردنية الدكتور �ساري حمدان
النتخابه نائبا لرئي�س االحت��اد الأ�سيوي لكرة اليد يف
اجتماع اجلمعية العمومية التي عقدت عرب الإنرتنت.
ومت ت��ر��ش�ي��ح ح �م��دان ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة الأوملبية
الأردنية ،لهذا املن�صب القاري من قبل االحتاد الأردين
لكرة اليد.

وج��اء يف �صفحة اللجنة الأوملبية الأردن�ي��ة على موقع
في�سبوك :قدم الدكتور �ساري حمدان خدمات كبرية
لي�س فقط ل�ك��رة ال�ي��د ،ب��ل للريا�ضة الأردن �ي��ة ب�شكل
ع��ام ،ونحن نهنئه على انتخابه نائبا لرئي�س االحتاد
الآ�سيوي لكرة اليد.
ك�م��ا ه �ن ��أ رئ�ي����س االحت� ��اد الأردين د .ت�ي���س�ير املن�سي
بحمدان بهذا املن�صب ،واعتربه مك�سبا كبريا لكرة اليد
الأردنية.

رئي�س اللجنة الأوملبية العراقية
يبحث ملف مكافحة املن�شطات

•• بغداد -الفجر:

بحث رئي�س اللجنة الأومل�ب�ي��ة العراقية الأ��س�ت��اذ رعد
حمودي يف ملف مكافحة املن�شطات والعقاقري املحظورة
ريا�ضيا مع الدكتور حيدر رحيم ممثل العراق مبلف
مكافحة املن�شطات ،مدير ع��ام دائ��رة الطب الريا�ضي
بوزارة ال�شباب والريا�ضة.
وا��س�ت�م��ع ح �م��ودي لإي �ج��از ع��ر��ض��ه رح �ي��م ب���ص��دد �آخر
امل�ع�ت�م��دات ال��دول �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة امل�ن���ش�ط��ات ،وت�ل�ق��ى منه
الن�سخة الر�سمية املعتمدة من الئحة مكافحة املن�شطات
العراقية ،واملت�سقة ن�صو�صها بالكامل من مد ّونة جلنة
مكافحة املن�شطات الدولية للعام .2021

و �أو��ض��ح رحيم �أن ه��ذه امل��د ّون��ة يعاد النظر بفقراتها
مرة واحدة كل خم�سة �أعوام وذلك على وفق ما تفرزه
التجربة الأومل�ب�ي��ة العاملية م��ن خم��ال�ف��ات �أو �أ�ساليب
جديدة قد ت�ستلزم التغيري يف بنودها.
بدوره ،ثمن حمودي دور �ضيفه يف الت�صدي لأي خمالفات
قد يرتكبها الريا�ضيون العراقيون بهذا ال�صدد ،ودعا
جميع الريا�ضيني وجمال�س �إدارات االحتادات الوطنية
وجميع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية العراقية �إىل التعاون اجلاد
وال�ب� ّن��اء م��ن �أج��ل تنفيذ وت��ر��ص�ين م �ف��ردات الالئحة
العراقية ملكافحة املن�شطات ،واحرتام بنودها مبا ي�ضع
الأداء الريا�ضي العراقي باجلانب الأمني والبعيد عن
�آفة املن�شطات والعقاقري املحظورة.

كوتينيو �أول العب ي�صل �إىل مع�سكر الربازيل
ك ��ان الع ��ب و� �س��ط ب��ر��ش�ل��ون��ة ف�ي�ل�ي�ب��ي ك��وت�ي�ن�ي��و ،الذي
ا�ستدعاه املنتخب الربازيلي جم��دداً بعد غياب طويل،
�أول م��ن و��ص��ل �إىل مع�سكر منتخب "الكناري" قبل
م��واج�ه��ة كولومبيا �ضمن ت�صفيات �أم��ري�ك��ا اجلنوبية
ملونديال .2022
وك��ان كوتينيو هو الأول من بني  23العباً ا�ستدعاهم
منتخب "ال�سامبا" ملباراتني �أمام كولومبيا والأرجنتني،
يف الو�صول �إىل فندق بوملان جواروليو�س يف مدينة �ساو
ب��اول��و ،حيث يقام مع�سكر املنتخب الربازيلي يف الأيام
املقبلة ،بح�سب مقطع فيديو ن�شره االحت��اد الربازيلي
لكرة القدم.
وبالإ�ضافة �إىل العب بر�شلونة ،و�صل �إىل الفندق �أع�ضاء
اجل�ه��از الفني ب�ق�ي��ادة امل ��درب �أدي �ن��ور ل�ي��ون��اردو بات�شي
"تيتي".
وي�ن�ت�ظ��ر �أن ي���ص��ل �أغ �ل��ب م��ن مت ا� �س �ت��دع��ا�ؤه��م حينما
�سيجري ال�برازي�ل��ي �أول جل�ساته التدريبية ا�ستعداداً
مل �ب��اراة كولومبيا ي��وم اخلمي�س املقبل على ملعب نيو

كيميكا �أرينا يف �ساو باولو.
و�سيكون الفريق كام ً
ال اليوم الثالثاء ،مع و�صول باقي
الالعبني �إىل �ساو باولو.
وغاب كوتينيو ،الذي كان العباً �أ�سا�سياً بالن�سبة لتيتي،
عن منتخب "الكناري" منذ عدة �أ�شهر ب�سبب �إ�صابات
متتابعة ،لكنه ح�صل على فر�صة جديدة بف�ضل اتفاق
م�ن��ع م ��درب املنتخب م��ن ا��س�ت��دع��اء الع�ب�ين م��ن �أندية
ب��رازي�ل�ي��ة ،لأن�ه��م ي��واج�ه��ون م�ب��اري��ات حا�سمة يف الأيام
املقبلة يف الدوري املحلي.
وتت�صدر ال�برازي��ل ترتيب ت�صفيات �أم��ري�ك��ا اجلنوبية
امل�ؤهلة للمونديال عقب  10انت�صارات وتعادل واحدة
يف  11م �ب��اراة ،ب�ف��ارق  6ن�ق��اط كاملة ع��ن الأرجنتني
الو�صيف ،وباتت على بعد خطوات من �ضمان الت�أهل
ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س ال �ع��امل يف ق �ط��ر .وت���س�ت�ق�ب��ل الربازيل
كولومبيا يف  11من نوفمرب-ت�شرين الثاين اجلاري يف
�ساو باولو ،قبل �أن حتل �ضيفة على الأرجنتني يف مدينة
�سان خوان يف  16من ال�شهر نف�سه.

كويكب عمالق يقرتب من الأر�ض ..وهذه احتماالت �أ�ضراره

الثالثاء  9نوفمبر  2021م  -العـدد 13387

بانوراما

9 November 2021 - Issue No 13387

Tuesday

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ح��ذرت �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية من اق�تراب كويكب عمالق بحجم ب��رج "�إيفل" ،من الأر���ض ،ال�شهر
املقبل.
ووفق ال�صحيفة الربيطانية ،فقد �ص ّنفت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" الكويكب على �أنه "حمتمل اخلطورة".
ويبلغ حجم الكويكب امل�سمى " 4660نرييو�س" ،ثالثة �أ�ضعاف م�ساحة ملعب كرة قدم� ،إال �أنه يتوقع �أن مي ّر عرب
الأر�ض ب�سالم.
ووفق التوقعات اخلا�صة بـ"نا�سا" ،ف�إن موعد مرور الكويكب بالأر�ض �سيكون يوم  11دي�سمرب ،علما �أن امل�سافة
الفا�صلة بينهما �ستكون  3.9مليون كيلومرت� ،أي � 10أ�ضعاف امل�سافة بني الأر�ض والقمر.
ونقلت "ديلي �ستار" عن خبري يف جمال الف�ضاء قوله� ،إن طول الكويكب " 4660نرييو�س" هو  330مرتا ،ويدور
حول ال�شم�س مرة كل  664يوما.
جدير بالذكر �أن عاملة الفلك الأمريكية �إليانور هيلني ،كانت قد اكت�شفت الكويكب " 4660نرييو�س" يف عام ،1982
�أثناء عبوره يف م�سار الأر�ض.

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف4488300:
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

تنجو من االختطاف بف�ضل تيك توك

ُتن�شئ عائلة وعم ًال جتاري ًا ناجح ًا رغم �إ�صابتها بورم قاتل

قالت ال�شرطة يف والية كنتكي الأمريكية� ،إنه مت القب�ض
على م�شتبه به الختطافه فتاة تبلغ من العمر  16عاما
بعد �أن ا�ستخدمت �إ�شارة طوارئ باليد �شاهدتها على تيك
توك لتنبيه ال�سائقني الآخرين �إىل حمنتها.
اعتقل �ضباط �شرطة مقاطعة لوريل يف كنتكي ،جيم�س
ب��ري��ك ( 61ع��ام �اً) ،يف  4نوفمرب ،بعد تلقي مكاملة يوم
اخلمي�س ح��ول فتاة تبلغ من العمر  16عاماً يف �سيارته
تقوم ب ��إمي��اءات باليد معروفة على "تيك توك" والتي
متثل العنف املنزيل .و�أخربت الفتاة ال�شرطة الح ًقا� ،أنها
اختطفت من منزلها يف �أ�شفيل بوالية ن��ورث كارولينا،
وا��ص�ط�ح�ب�ه��ا اخل��اط��ف ب���س�ي��ارت��ه ق��اط �ع �اً والي ��ة �أوهايو
وتيني�سي وكنتكيَ .تظهر الإ�شارة التي ا�ستخدمتها الفتاة
على ح�سابات تيك توك متعددة ،مبا يف ذلك ح�ساب موقع
الأخبار "ناو ذي�س" ،حيث يتم رفع راحة اليد وو�ضع الإبهام
على اليد ثم و�ضع الأ�صابع فوق الإبهام و�شد قب�ضة اليد
بقوة .وقال م�أمور مقاطعة لوريل �إن �أحد ال�سائقني ات�صل
ب�ش�أن مراهقة يف �سيارة تويوتا ف�ضية ،قامت ب�إ�شارة تعرب
عن تعر�ضها ملحنة ،و�أنها بحاجة �إىل م�ساعدة.

تعاين ام��ر�أة �أ�سرتالية من حالة �صحية ناجمة عن ورم دماغي
�صغري احلجم ،جتعلها ت�شعر بالعط�ش رغم تناولها الكثري من
املاء يف اليوم.
على الرغم من �أن �صويف دويل ( 36عاماً) �أ�صيبت بورم دماغي
ت�سبب ب�شعورها بالعط�ش ب�شكل م�ستمر� ،إال �أن�ه��ا متكنت من
التغلب على هذه احلالة و�أ�س�ست عائلة وعم ً
ال جتارياً ناجحاً.
ك��ان��ت ال�سيدة دوي��ل تبلغ م��ن العمر  20ع��ام�اً فقط وتعي�ش يف
تايالند عندما بد�أت تعاين فج�أة من جفاف �شديد يف ج�سمها.
وبعدما عادت �إىل �أ�سرتاليا ،بد�أت ال�سيدة دويل ب�إجراء فحو�صات
لت�شخي�ص مر�ضها ،ولكن الأطباء مل يتمكنوا من حتديد ما تعاين
منه ملدة خم�سة �أ�سابيع.
ويف نهاية املطاف ك�شفت االختبارات عن ورم يف الغدة النخامية،
و�شخ�ص الأطباء حالتها مبر�ض ال�سكري الكاذب ،الذي يت�سبب يف
اختالل توازن ال�سوائل يف اجل�سم وال ي�سمح له باالحتفاظ باملاء.
ا�ضطرت ال�سيدة دويل �إىل مواجهة الواقع املفجع حلالتها بعد �أن
قيل لها �إنها قد ال تكون قادرة على �إجناب الأطفال و�ستعتمد على
العالج بالهرمونات البديلة.
كان ورمها بطول � 1سم فقط ،ولكنه كان ي�ؤثر على وظيفة الغدة
النخامية يف الدماغ امل�س�ؤولة عن �إفراز هرمونات اجل�سم.
وعلى الرغم من املخاوف حول عدم القدرة على الإجناب ،متكنت
ال�سيدة دويل من احلمل ب�شكل طبيعي.

بف�ضل لقاح كورونا� ..شابة تدخل نادي املليونريات
�أ�صبحت جوانا زو البالغة من العمر  25عاما ،مليونرية،
بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دوالر ،مقدمة
ت�شجع على تلقي لقاح كوفيد -19يف �أ�سرتاليا.
من حملة ّ
و�أعلن عن فوز جوانا �أم�س الأول الأح��د بجائزة مالية
مقدمة من حملة "مليون دوالر فاك�س" ،وقدرها مليون
دوالر .ونقلت �شبكة " 9نيوز" الأ��س�ترال�ي��ة ع��ن جوانا
قولها� ،إنها �ستخ�ص�ص جزء من املبلغ الذي ربحته لل ّم
�شمل عائلتها ،م�ضيفة�" :أريد �أن �أج�ل��ب عائلتي من
ال�صني للعي�ش معي يف �سيدين� .س�أقيم يف فندق فاخر
و�س�أ�شرتي بع�ض الهدايا لأ�سرتي ،و�أ�ستثمر الباقي كي
�أمت�ك��ن م��ن جني امل��زي��د يف امل�ستقبل ،و�أك��ون ق��ادرة على
م���س��اع��دة املحتاجني" .وع��ن ردة فعلها ع�ن��دم��ا علمت
بفوزها باجلائزة ،قالت ج��وان��ا" :مل �أ�ستطع ال��رد على
املكاملة التي وردت تب�شرين بالفوز لأين كنت يف العمل.
عاودت االت�صال بهم ،وعرفت اخلرب ال�سعيد".
ودخ��ل � 2744974أ��س�ترال�ي��ا ال�سحب للفوز باجلائزة
والتي �ساهمت برفع معدل التطعيم يف البالد من 78.5
�إىل  88.3يف املئة ،خالل �شهر �أكتوبر الفائت.

�صينية تدخل التاريخ من بوابة ال�سري يف الف�ضاء

�أ�صبحت وانغ يابينغ �أول ام��ر�أة �صينية تقوم بال�سري يف الف�ضاء،
كجزء من مهمة ت�ستغرق �ستة �أ�شهر �إىل حمطة الف�ضاء اخلا�صة
بالبالد.
وغ ��ادرت وان��غ وزميلها رائ��د الف�ضاء ت�شاي ت�شي ق��ان��غ الوحدة
الرئي�سية للمحطة م�ساء الأح��د ،وق�ضيا �أك�ثر من �ست �ساعات
يف اخل��ارج يف تركيب املعدات و�إج��راء االختبارات �إىل جانب ذراع
خدمة الروبوت باملحطة ،وفقا لوكالة الف�ضاء ال�صينية امل�أهولة
(�إ�س �إم �إ�س).
وقالت (�سي �إم �إ�س) على موقعها الإلكرتوين �إن الع�ضو الثالث يف
الطاقم ،يي غوانغفو� ،ساعد من داخل املحطة.
وت��وج�ه��ت وان ��غ ( 41ع��ام��ا) ،وت���ش��اي ( 55ع��ام��ا)� ،إىل حمطتي
الف�ضاء التجريبيتني ال�صينيتني ،وقام ت�شاي ب�أول عملية �سري يف
الف�ضاء يف ال�صني قبل  13عاما.
ي�شار �إىل �أن الثالثة هم الطاقم الثاين يف املحطة الدائمة ،ومن
املقرر �أن تكون املهمة التي بد�أت مع و�صولهم يف � 16أكتوبر �أطول
فرتة زمنية يف الف�ضاء حتى الآن لرواد الف�ضاء ال�صينيني ،وفق ما
ذكرت "الأ�سو�شيتد بر�س".
و�سيتم تو�صيل وح��دة "تيانخه" للمحطة العام املقبل بق�سمني
�آخرين هما مينغتيان ووينتيان.
و�ستزن املحطة املكتملة نحو  66طنا� ،أي �أ�صغر بكثري من حمطة
الف�ضاء الدولية ،التي �أطلقت �أول وحدة لها عام  1998وتزن نحو
 450طنا.
ومت التخطيط لثالث عمليات �سري يف الف�ضاء لرتكيب معدات
ا�ستعدادا لتو�سيع املحطة ،بينما �سيقوم الطاقم �أي�ضا بتقييم
ال�ظ��روف املعي�شية يف وح��دة "تيانخه" ،و�إج ��راء جت��ارب يف طب
الف�ضاء ،وجماالت �أخرى.

نقل دولفني �ضل طريقه �إىل مالذ �آمن

�أدا�سا خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Encantoيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا.ا ف ب

نهاية م�أ�ساوية ل�صياد  ..هرب من النحل فنه�شته البريانا �أم كلثوم تغني يف مو�سم الريا�ض

مرمي �أوزريل جته�ض جنينها
وتتوارى عن الأنظار
لي�ست املرة الأوىل التي تثري فيها
ال�ن�ج�م��ة ال�ترك �ي��ة م ��رمي �أوزريل
اجل��دل بني متابعيها ،خا�صة بعد
�أن ُك�شف �أم�س عن حادثة �إجها�ض
ت �ع ��ر� �ض ��ت ل� �ه ��ا �أدت لدخولها
م�ست�شفى �أم��را���ض عقلية ،حيث
عمدت الأخرية �إىل �إجها�ض طفلها
عندما �شاركت يف م�سل�سل "القرن
العظيم" مع خالد �أرغنت�ش ،مما
�أدى �إىل �إ�صابتها بانهيار ع�صبي
كبري وان�سحبت من امل�سل�سل دون
�أن ت �خ�بر �أي �أح� ��د الأم � ��ر ال��ذي
�سبب لها م�شاكل مع خالد ومنتج
امل�سل�سل.
عاد اليوم املنتج ليخرج عن �صمته
ب�ع��د ح ��وايل �� 10س�ن��وات ليك�شف
�أن��ه ال زال غا�ضباً من م��رمي على
ط��ري�ق��ة ان���س�ح��اب�ه��ا م��ن امل�سل�سل
رغ��م معرفته بظروفها ال�صعبة،
م�صرحاً ب�أن العديد من املقربني
تدخلوا من �أج��ل �إقناعه ب�إعادتها
لكنه رف�ض ،م�شرياً �إىل �أن لعمله
الأولوية دائماً.

لقي �صياد برازيلي م�صرعه ب�شكل م�أ�ساوي ،م�ؤخرا ،بعدما قفز �إىل مياه
�إح��دى ال�ب�ح�يرات� ،أم�لا يف النجاة م��ن �سرب نحل ،لكن نهاية ال تخطر
بالبال كانت يف انتظاره .وبح�سب �صحيفة "ديلي �ستار" ،ف�إن الرجل الذي
يبلغ من العمر  30عاما ،كان يف رحلة �صيد �إىل جانب اثنني من �أ�صدقائه،
عندما هجم �سرب نحل ،فخافوا من الل�سعات.
وقفز ال�صيادون الثالثة �إىل البحرية التي يكرث فيها �سمك "البريانا"،
لكن �أحدهم مل ي�ستطع اخلروج بعد ذلك.
وعندما قام غوا�صون خمت�صون با�ستخراج جثة ال�صياد ال�ضحية ،وجدوا
�أن �سمك "البريانا" قد التهم �أج��زاء من الوجه والأذن ومناطق �أخرى
من اجل�سم .ومت العثور على اجلثة ،وهي على بعد نحو � 4أمتار من �ضفة
ال�ب�ح�يرة ،ووق�ع��ت ه��ذه احل��ادث��ة امل��أ��س��اوي��ة يف منطقة "بريزيالنديا دي
مينا�س" الريفية .وتقع هذه املنطقة على بعد نحو  600ميل �شمال غربي
ريو دي جانريو ،فيما مل جتر الإ�شارة �إىل ا�سم ال�ضحية.
ومنحت ال�سلطات املحلية �إذنا للعائلة حتى تقوم بدفن جثمان ال�ضحية،
�إثر ا�ستبعاد �أي فر�ضية جنائية يف الوفاة .ومل يت�ضح ما �إذا كان ال�ضحية
قد غرق يف املياه من جراء مهاجمته من قبل �سمك "البريانا"� ،أم �إنه غرق
وفارق احلياة ثم قامت الأ�سماك ب�أكل �أجزاء من اجلثة .وت�شري البيانات،
�إىل �أن ع�ضات "البريانا" لي�ست �أم��را ج��دي��دا ،ففي الن�صف الأول من
�سنة  2007مت الإب�لاغ عن  200هجمة من قبل هذا ال�سمك ،يف بحرية
ا�صطناعية على مقربة من مدينة باملا�س ،و�سط الربازيل.

�شاعرة تنقل �أ�صوات الالجئني �إىل جال�سجو

حتمل ال�شاعرة ال�سودانية الأمريكية امتثال (�إمي��ي) حممود �إىل قادة
ال�ع��امل يف قمة امل�ن��اخ ب�إ�سكتلندا ر�سائل �أ� �ص��وات الجئني م��ن الروهينجا
حتدثت معهم يف بنجالدي�ش و�سوريني قابلتهم يف خميم بالأردن.
ف�أ�صواتهم هي نف�س �صرخات امل�شردين التي �سمعتها �إمي��ي ،والتي فازت
باملركز الأول يف بطولة ال�شعر الفردية العاملية ال�ك�برى ع��ام  2015يف
وا�شنطن ،يف طفولتها عندما هربت من دارفور .وقالت لرويرتز �إن مهمتها
"تتمثل فقط يف �إي�صال �أ�صوات الأ�شخا�ص الأكرث �ضعفا �إىل الأماكن التي
ال يوجد لنا متثيل فيها عادة" .وتتحدث �إميي يف ق�صيدتها "دي بلدنا"
التي �ستك�شف عنها يوم االثنني يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للمناخ كوب 26
بجال�سجو عن كيف ر�أت وهي يف احلادية ع�شرة من عمرها منزل جارتها
ينهار �أم��ام عينييها .وتتابع القول فيها �إن البالد كانت بالفعل يف حالة
ا�ضطراب ،والآن بد�أت الأر�ض يف التخل�ص منا �أي�ضا.
ب�صفتها الجئة و�سفرية نوايا ح�سنة للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،فقد حتدثت �إىل الالجئني �أمثالها يف جميع �أنحاء
العامل .وقد ر�أت الكثري من القوا�سم امل�شرتكة بينهم.

�أع�ل�ن��ت الهيئة ال�ع��ام��ة للرتفيه ال���س�ع��ودي��ة ،عن
عر�ض غنائي لــ"كوكب ال�شرق" �أم كلثوم ،وذلك
يف مو�سم الريا�ض  ،2021بتقنية "الهولوغرام".
وقالت الهيئة يف تغريدة على "تويرت"" :كوكب
ال �� �ش��رق �أم ك �ل �ث��وم ..ق��ري�ب��ا يف ب��ول �ي �ف��ارد ريا�ض
�سيتي".
ويف ال �ف �ي��دي��و ال�ت�روي �ج��ي ل�ل�ح�ف��ل ،ت �ت �ح��دث �أم
كلثوم قائلة" :احلب م�ش حلاجة واح��دة ،احلب
للوالدين ،احل��ب للعائلة ،حلقة مفرغة ،احلب
ل�ل��وط��ن ،احل��ب ل�ل�أ��ص��دق��اء ،احل��ب م�ش حلاجة
واحدة �أبدا".
وك��ان��ت هيئة ال�ترف�ي��ه ق��د ق��دم��ت خ�ل�ال الأي ��ام
املا�ضية ،حفال للفنان عبد احلليم حافظ بتقنية
"الهولوغرام" ،ح�ضره عدد كبري من اجلمهور
م��ن اجل��ال�ي��ات ال�ع��رب�ي��ة� ،ضمن ف�ع��ال�ي��ات مو�سم
ال��ري��ا���ض ال ��ذي ان�ط�ل��ق ي��وم � 20أك�ت��وب��ر املا�ضي
بحفل افتتاح ح�ضره �أكرث من � 750ألف �شخ�ص
يف منطقة بوليفارد ريا�ض �سيتي ،وتابعه املاليني
عرب البث املبا�شر يف عدد من القنوات التلفزيونية
واملواقع واحل�سابات الإلكرتونية.

يهز دولفني رمادي مهدد باالنقرا�ض زعانفه بوهن وهو
ممدد يف �شاحنة م�سرعة باجتاه مالذ �آمن يف باك�ستان،
بينما ي��ر���ش امل�ن�ق��ذون امل��اء عليه للحفاظ على رطوبة
جلده و�إنقاذه من براثن املوت.
�ضل دولفني نهر ال�سند الأع�م��ى الطريق من م ��أواه يف
املياه العذبة �إىل ممر مائي مزدحم ،مما ا�ضطر طاقم
الإن �ق��اذ �إىل رفعه يف �إقليم ال�سند ال��واق��ع جنوب �شرق
البالد بعدما حا�صروه ب�شباك.
والآن ي�ج��ب عليهم �أن ي�ب�ق��وه ع�ل��ى ق�ي��د احل �ي��اة بينما
ي�سرعون �إىل املالذ الآم��ن على بعد  82كيلومرتا حيث
ميكنهم �إطالق �سراحه.

�أبطال فيلم «�إيرتنلز» يت�صدرون �شباك التذاكر

ان �ت��زع ف�ي�ل��م "�إيرتنلز" ال� ��ذي ي���ش� ّك��ل �أح ��دث
�إنتاجات ا�ستوديوهات "مارفل" وتولت �إخراجه
ال�ف��ائ��زة ب�ج��ائ��زة الأو� �س �ك��ار كلويه ج��او �صدارة
�شباك التذاكر يف ال�صاالت الأمريكية ال�شمالية
يف الأ��س�ب��وع الأول الن�ط�لاق ع��رو��ض��ه ،بح�سب
�أرق ��ام �شركة "�إكزبيرت ريلي�شنز" املتخ�ص�صة
املن�شورة �أم�س الأول الأحد.
وحقق الفيلم الروائي الذي يتناول ق�صة فرقة
�أبطال خارقني ال يت�أثرون بالوقت �أر�سلتها قوة
عليا �إىل الأر�ض حلماية الب�شرية �إيرادات بلغت
 71مليون دوالر ب�ين ي��وم��ي اجلمعة والأح ��د،
على الرغم من الآراء النقدية املتباينة.
وي�ضم "�إيرتنلز" نخبة م��ن ال�ن�ج��وم� ،أبرزهم
املمثالت �أجنيلينا جويل و�سلمى حايك وجي ّما
ت �� �ش��ان وب �ط��ل م���س�ل���س��ل "غامي �أوف ثرونز"
ريت�شارد مادن.
�أما فيلم "دون" الذي ي�ضم هو الآخر كوكبة من
النجوم ،من �أمثال تيموتيه �شاالميه و�أو�سكار

�آي��زك وزي�ن��داي��ا وريبيكا فريغو�سن ،واملقتب�س
من رواي��ة فرنك هربرت ال�صادرة �سنة ،1965
فرتاجع �إىل املرتبة الثانية �إذ اكتفى يف �أ�سبوعه
ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال���ش��ا��ش��ات ال�ك�ب�يرة بتحقيق 7,6
ماليني دوالر ،مما يرفع جمموع �إيراداته منذ
طرحه �إىل  83,9مليون دوالر.
ق�صة عائلة �أترييدي�س
ويتمحور الفيلم على ّ
النافذة التي تعنى ب��إدارة كوكب تنتج فيه مادة
غام�ضة �أ�سا�سية لل�سفر بني النجوم.
وب�ق��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث م��ن ن�صيب فيلم جيم�س
ب��ون��د اجل��دي��د "نو ت��امي ت��و داي" م��ن بطولة
دانييل كريغ ،حمققاً �إيرادات بلغت  6,2ماليني
دوالر يف �أ�سبوع عر�ضه اخلام�س� ،أي �أن جمموع
مداخيله و�صل �إىل  143مليوناً منذ �إطالقه يف
ال�صاالت.
وتاله يف املرتبة الرابعة فيلم "فينوم :لت ذير
بي كارجن" من �إنتاج �شركة "�سوين" ،مع �إيرادات
بقيمة  4,5ماليني دوالر.

مبلغ قيا�سي لف�ستان �إميي واينهاو�س

ب�ي� َع الف�ستان ال��ذي ارت��دت��ه املغنية امي��ي واي�ن�ه��او���س خ�لال �آخ��ر حفلة لها �سنة  2011لقاء
� 243200أل��ف دوالر� ،أي �أك�ثر بـ 16م��رة من قيمته امل�ق�دّرة ،خ�لال م��زاد �أقيم يف كاليفورنيا
يف نهاية الأ�سبوع .وارت��دت واينهاو�س هذا الف�ستان الق�صري الأخ�ضر والأ�سود املط ّبع بنقو�ش
زهرية يف حفلتها املو�سيقية الأخ�يرة يف حزيران/يونيو  2011يف العا�صمة ال�صربية بلغراد.
وبعد �شهر من هذه احلفلة ،توفيت املغنية واملو�سيقية الربيطانية عن  27عاماً يف  23متوز/
يوليو  2011بفعل ا�ستهالك مفرط للكحول ،بعدما كانت يف حياتها تكافح للحد من �إدمان
الكحول واملخدرات .وكان هذا الف�ستان الأبرز والأغلى ثمناً �ضمن �أكرث من  800قطعة ُطرحت
يف املزاد بينها ف�ساتني و�سراويل طويلة و�أخرى ق�صرية و�أحذية ومالب�س داخلية ونظارات و�آالت
مو�سيقية وكتب وت�سجيالت ،كانت متلكها املغنية واملو�سيقية الربيطانية ،قرر والداها ميت�ش
وجاني�س بيعها .وبلغت املح�صلة الإجمالية للمزاد الذي نظمته دار "جوليانز �أوك�شنز"
ال�سبت والأحد نحو �أربعة ماليني دوالر.
وبيعت لقاء  204800دوالر حقيبة يد على �شكل قلب �صنعتها لواينهاو�س خ�صي�صا
دار "مو�سكينو" وحملتها املغنية خالل حفل "بريت �أووردز" �سنة .2007

ُمعاي�ش ..فيلم ير�صد زواج
م�صريني مب�سنات �أجنبيات
اختتمت ف�ع��ال�ي��ات م�ه��رج��ان �أيام
قرطاج ال�سينمائية �أول �أول �أم�س
ال �� �س �ب��ت ب �ع��دم��ا � �ش �ه��دت قاعاته
عرو�ض لعدد من الأفالم العربية
والأج � �ن � �ب � �ي� ��ة ،م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا فيلم
"مُعاي�ش" للمخرجة التون�سية
�إي �ن��ا���س م� ��رزوق ،ال ��ذي ُع��ر���ض يف
 3ق ��اع ��ات ب ��امل� �ه ��رج ��ان ال� � ��دويل،
ون��ال �إ�شادات وا�سعة بني املتابعني
والنقاد .وي�صور الفيلم الت�سجيلي
"مُعاي�ش"� ،أو بح�سب الت�سمية
الإجنليزية "My Mohamed
 "is differentع�ل�اق��ات زواج
مب��دي�ن��ة الأق �� �ص��ر ج�ن��وب��ي م�صر
جت�م��ع ��ش�ب��اب م���ص��ري�ين ب�سيدات
�أج �ن �ب �ي��ات م �� �س �ن��ات ،وه ��ي ق�ضية
اج�ت�م��اع�ي��ة ��ش��ائ�ك��ة ،وغ��ري �ب��ة عن
امل �ج �ت �م��ع امل� ��� �ص ��ري .ويف فيلمها
حت��اول املخرجة التون�سية �إينا�س
م��رزوق �سرب �أغ��وار ه��ذه الق�ضية
االجتماعية؛ �إذ تقول �إنها الحظت
هذه الق�ضية االجتماعية الغريبة
م �ن��ذ ب �� �ض��ع � �س �ن��وات ،ع �ن��د زي� ��ارة
مدينة الأق�صر ،ويف البداية كان
انطباعها �أن هذه زيجات جتمعها
امل�صالح؛ خا�صة �أنها كانت ترتبط
يف الأغ � �ل� ��ب مب �� �ش ��روع ��ات جتمع
الأزواج .وت���ض�ي��ف م� ��رزوق ملوقع
�سكاي نيوز عربية� ،أنها اكت�شفت
مع الوقت �أن هذه العالقات �أعمق
من كونها عالقات مادية حتكمها
امل�صالح؛ �إذ �أن كثري من ال�سيدات
الأج�ن�ب�ي��ات مل ُي�خ��دع��ن ،ولكنهن
اخ�ت�رن ح�ي��اة ج��دي��دة تكفل لهن
احلب والون�س.

