مفو�ضية انتخابات ليبيا� :إجراءات
تر�شح �سيف الإ�سالم القذايف �سليم

�ص 05

جامعة ال�سوربون �أبوظبي حتتفل بتخريج
الدفعة  12لطلبة البكالوريو�س واملاج�ستري

•• طرابل�س-وكاالت:

بعدما طالب مكتب املدعي الع�سكري العام يف ليبيا ،م�ساء �أم�س ،املفو�ضية العليا
لالنتخابات ب�إيقاف �سري �إجراءات تر�شح �سيف الإ�سالم القذايف ،جاء الرد.
فقد �أكد رئي�س املفو�ضية ،عماد ال�سايح ،يف ت�صريحات �صحافية� ،أم�س االثنني،
بح�سب ما نقلت و�سائل �إعالم حملية� ،أن كل �إجراءات تر�شح جنل القذايف �سليمة
من الناحية القانونية.
كما �أو�ضح �أنه لي�س من حق املدعي العام الع�سكري التدخل يف �ش�ؤون املفو�ضية.
�أت��ى هذا التو�ضيح ،بعد �أن وجه املدعي الع�سكري اللواء م�سعود �أرح��وم��ة� ،أم�س
وثيقة �إىل املفو�ضية طالبها ب�إيقاف �سري �إج���راءات تر�شح جنل ال��ق��ذايف وقائد
اجلي�ش خليفة حفرت للرئا�سة �إىل حني امتثالهما للتحقيق يف تهم م�سنودة �إليهما،
مُهدداً باتخاذ �إجراءات حمددة مل ترد املفو�ضية على طلبه .يذكر �أن جنل القذايف
كان قدم يف الرابع ع�شر من ال�شهر اجلاري �أوراق تر�شحه للرئا�سة بعد توا ٍر عن
الأنظار حلوايل ع�شر �سنوات� ،إذ ظهر حينها داخل مقر املفو�ضية يف مدينة �سبها.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:25 ........
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•• دبي -وام:

وقعت �أم�س كل من الإمارات العربية املتحدة ،واململكة الأردنية الها�شمية،
و�إ�سرائيل �إعالن نوايا يهدف �إىل تعزيز �إنتاج الكهرباء النظيفة وحتلية
املياه من خالل �إيجاد حلول عملية لتداعيات تغري املناخ وت�أثرياته على
�أمن الطاقة واملياه يف املنطقة.
وبح�ضور م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن �أح��م��د اجل��اب��ر ،وزي���ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة املبعوث اخلا�ص لدولة الإمارات للتغري املناخي،
وج��ون ك�يري ،املبعوث الرئا�سي الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون املناخ ،وقع
الإع�لان كل من معايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزيرة
التغري املناخي والبيئة وم��ع��ايل املهند�س حممد ال��ن ج��ار ،وزي��ر املياه
والري الأردين ،ومعايل كارين احلرار ،وزيرة الطاقة الإ�سرائيلية ،وذلك
يف جناح الإمارات يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي( .التفا�صيل �ص)2

جون كريي :الإمارات تبهر العامل بـمبادراتها التي
ت�ساهم يف تقدم الإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات

•• دبي-وام:

�أك��د ج��ون ك�يري املبعوث الرئا�سي الأمريكي اخلا�ص ل�ش�ؤون التغري
املناخي �أن دولة الإم��ارات د�أب��ت على �إبهار العامل مببادراتها اخلالقة
التي ت�ساهم يف تقدم الإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات الإن�سانية
العاملية .ج��اء ذل��ك يف �سياق �إ���ش��ادت��ه بفوز دول��ة الإم����ارات با�ست�ضافة
م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ
(التفا�صيل �ص)2
كوب  28يف العام .2023

•• مو�سكو-وكاالت:

وزير اخلارجية الرو�سي ونظريه اللبناين خالل م�ؤمترهما ال�صحفي عقب حمادثاتهما يف مو�سكو (ا ف ب)
�أن�����ه ب��ح��ث ك���ذل���ك م���ع نظريه وكانت وكالة الف�ضاء الرو�سية لبنان يف وقت ال�سلم.
ال���ل���ب���ن���اين �إم���ك���ان���ي���ة م�شاركة “رو�سكوزمو�س” قالت الأ�سبوع وت�����س��ب��ب االن���ف���ج���ار ،وه���و �أحد
���ش��رك��ات رو���س��ي��ة يف �إع�����ادة بناء امل���ا����ض���ي �إن��ه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا واف����ق����ت على �أك�بر االنفجارات غري النووية
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي دمرها ت��ق��دمي ال�����ص��ور مب��وج��ب طلب يف ال���ع���امل ،يف مقتل �أك�ث�ر من
م��ن الرئي�س اللبناين مي�شال � 215شخ�صا و�إ�صابة الألوف
االنفجار.
وت��دم�ير م�����س��اح��ات وا���س��ع��ة من
ومل ي���ذك���ر وزي������ر اخلارجية عون.
ال��رو���س��ي �أي ���ش��رك��ات ميكن �أن اجلدير بالذكر �أن انفجار مرف�أ العا�صمة اللبنانية ،وال يزال
بريوت كان �أ�سو�أ كارثة ي�شهدها التحقيق جاريا.
ت�شارك.

ترحيب دويل و�إقليمي باتفاق ال�سودان وحتذير من العنف
•• عوا�صم-وكاالت:

حمدوك يتعهد بعهد جديد من الدميقراطية وحرية التعبري وحق التظاهر ال�سلمي
هذا ورحبت جهات دولية و�إقليمية ناجحة يف ال�����س��ودان ،و���ض��رورة �أن
وع��رب��ي��ة ب���االت���ف���اق ال�����س��ي��ا���س��ي يف تلبي اخلطوات التالية طموحات
ال�����س��ودان ،القا�ضي ب���إع��ادة رئي�س ال�شعب ال�سوداين.
ال��������وزراء ع��ب��د اهلل ح���م���دوك �إىل كما طالب البيان بالإفراج الفوري
من�صبه.
عن جميع املعتقلني ال�سيا�سيني يف
وجاء الرتحيب باالتفاق ال�سيا�سي جميع انحاء البالد.
ال���������س����وداين م����ن دول الرتويكا م��ن ج��ان��ب��ه ،ع�بر وزي���ر اخلارجية
ال��ت��ي ت�����ض��م ال�ن�روي���ج وبريطانيا الأم��ي�رك����ي ان���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن عن
وال������والي������ات امل����ت����ح����دة ،واالحت������اد ترحيبه بالتقارير التي تفيد ب�أن
الأوروبي وكذلك �سوي�سرا وكندا.
حم��ادث��ات اخل��رط��وم ���س��ت���ؤدي �إىل
و�أكد بيان م�شرتك لهذه الأطراف �إط���ل��اق ����س���راح ج��م��ي��ع املعتقلني
دع����م ع��م��ل��ي��ة ان��ت��ق��ال دميقراطي وع�����ودة رئ��ي�����س ال�������وزراء ع��ب��د اهلل

ح��م��دوك �إىل من�صبه ورف��ع حالة
الطوارئ.
وح����ث ب��ل��ي��ن��ك��ن ج��م��ي��ع الأط������راف
على �إج����راء م��زي��د م��ن املحادثات
وم�ضاعفة اجل��ه��ود لإك��م��ال املهام
االنتقالية الرئي�سية جت��اه �إر�ساء
ق����ي����ادة دمي���ق���راط���ي���ة م���دن���ي���ة يف
ال�سودان.
ك��م��ا ج���دد بلينكن دع��وت��ه لقوات
الأمن �إىل االمتناع عن اال�ستخدام
امل���ف���رط ل��ل��ق��وة ���ض��د املتظاهرين
ال�سلميني.
ويف ردود الفعل �أي�ضا ،رحبت البعثة
ال��دول��ي��ة يف ال�������س���ودان باالتفاق،
داعية �شركاء االنتقال �إىل معاجلة
ال���ق�������ض���اي���ا ال���ع���ال���ق���ة ع���ل���ى وج���ه
ال�سرعة لإكمال االنتقال ال�سيا�سي
بطريقة �شاملة ،كما �شددت البعثة
يف بيان على �ضرورة حماية النظام
الد�ستوري للحفاظ على احلريات
الأ�سا�سية للعمل ال�سيا�سي ،وحرية
التعبري والتجمع ال�سلمي.
بدوره رحب الأمني العام جلامعة
ال��دول العربية �أحمد �أب��و الغيط،
ب��االت��ف��اق ال�سيا�سي ب�ين حمدوك
والربهان.

بيالرو�سيا  :ال نريد
مواجهة مع بولندا

•• عوا�صم-رويرتز:

ق��ال رئي�س بيالرو�سيا �ألك�سندر
لوكا�شينكو �أم�������س� ،إن ب��ل�اده ال
ت�سعى ملواجهة مع بولندا لكنها
تريد �أن ي�ستقبل االحتاد الأوروبي
�ألفي عالق على حدودها.
ونقلت وكالة �أنباء بيلتا الر�سمية
ع����ن ل��وك��ا���ش��ي��ن��ك��و �أن������ه ال يريد
الت�صعيد .وق���ال :نحتاج �إىل �أن
ن�صل �إىل ال��ب��ول��ن��دي�ين� ،إىل كل
بولندي ،و�أن نبني لهم �أننا ل�سنا
ه��م��ج��اً و�أن���ن���ا ال ن��ري��د املواجهة.
ل�سنا يف حاجة �إليها .لأننا نفهم
�أن��ن��ا �إذا ذه��ب��ن��ا ب��ع��ي��داً ف�لا ميكن
جتنب احلرب.
وي����ت����ه����م االحت������������اد الأوروب��������������ي
بيالرو�سيا با�ستقدام الآالف جواً
من ال�شرق الأو�سط ودفعهم �إىل
العبور �إىل �أرا�ضيه عرب بولندا،
ول���ي���ت���وان���ي���ا ،والت���ف���ي���ا رداً على
عقوبات �أوروبية .وتنفي مين�سك
افتعال الأزمة.
وقال رئي�س وزراء بولندا الأحد،
�إن �أزم����ة امل��ه��اج��ري��ن ع��ل��ى حدود
بيالرو�سيا ميكن �أن تكون مقدمة
«ل�شيء �أ�سو�أ» ،وقال حر�س احلدود
البولندي �إن بيالرو�سيا ال تزال
تنقل مهاجرين �إىل املنطقة.

ي�أمل يف ا�ستعادة متا�سكه ووحدته ال�سيا�سية

هل ما زال الناتو يف حالة موت �سريري؟

•• الفجر –خرية ال�شيباين

بينغ �شواي وقطتها يف �صورة جديدة غام�ضة امل�صدر

ظهرت يف �صور ر�سمية ببطولة تن�س

ال�صني :التفا�صيل الكاملة للغز
جنمة التن�س بينغ �شواي!

•• الفجر -اعداد خرية ال�شيباين

ظهرت جنمة التن�س ال�صينية بينغ �شواي �أخرياً ،وبدت مرتدية �سرتة
زرق���اء داك��ن��ة و���س��رواال �أبي�ض ،خ�لال ح��دث ريا�ضي �أق��ي��م يف العا�صمة
ال�صينية بكني ،ون�شر املوقع اخلا�ص بهذا احلدث �صوراً لها على موقع
“وي ت�شات” ،بح�سب ما نقلته وكاالت الأنباء( .التفا�صيل �ص)11

إ�صالحا
يقود احللف الأطل�سي �
ً
ل��ع��ق��ي��دت��ه وي�����أم����ل يف ا�ستعادة
التما�سك والوحدة ال�سيا�سية التي
افتقدها يف ال�سنوات الأخرية.
�أدى الإعالن �إىل زعزعة كوالي�س
مقر احللف الأطل�سي ال�ضخم يف
ب��روك�����س��ل .ال��ن��ات��و يف ح��ال��ة موت
�سريري� ،أك��د �إمي��ان��وي��ل ماكرون
على اع��م��دة ذي �إيكونيمي�ست يف
ال�سابع من نوفمرب  .2019من
ح��ي��ث اجل���وه���ر� ،أع�����رب الرئي�س
ال���ف���رن�������س���ي ع����ن �أ�����س����ف����ه لغياب
التفكري اال�سرتاتيجي والتما�سك
ال�سيا�سي داخل احللف ،يف �سياق
اخل���ل��اف ال�������ش���دي���د ب��ي�ن ال�����دول
الأع�ضاء.
بعد ذل��ك ب��ع��ام�ين� ،سعى الأمني
ال������ع������ام حل����ل����ف ال�����ن�����ات�����و ،ين�س
�ستولتنربغ ،اىل تكذيب كلمات
م�ست�أجر الإليزيه ،وحاول رئي�س

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ال�صحة جتري  231,122فح�صا

� 67إ�صابة جديدة بكورونا و 84حالة
�شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة

•• �أبوظبي-وام:

حمدوك :عدت ملن�صبي حفاظا على املكا�سب االقت�صادية

قال رئي�س ال��وزراء ال�سوداين عبد
اهلل ح���م���دوك� ،أم�����س االث���ن�ي�ن� ،إن
احلفاظ على املكا�سب االقت�صادية
ال����ت����ي حت���ق���ق���ت خ���ل��ال العامني
امل��ا���ض��ي�ين ،ك��ان م��ن ب�ين الأ�سباب
ال��ت��ي دف��ع��ت��ه ل��ل��ع��ودة �إىل من�صبه
مب��وج��ب ات��ف��اق م��ع اجل��ي�����ش ،بعد
نحو �شهر من عزله.
ويف م���ق���اب���ل���ة م����ع روي����ت����رز ،قال
ح���م���دوك :ن��ت��وق��ع �أن ي��ك��ون �أداء
ح���ك���وم���ة ال���ت���ك���ن���وق���راط ل����ه �أث����ر
�إي��ج��اب��ي ع��ل��ى الأداء االقت�صادي
ومعي�شة املواطنني.
و�أ���ض��اف �أن م��وازن��ة العام اجلديد
����س���ت���م�������ض���ي يف ن����ه����ج الإ�������ص���ل��اح
االقت�صادي وفتح �أبواب اال�ستثمار
يف ال�سودان.
و���ش��دد ع��ل��ى �أن ا���س��ت��ك��م��ال عملية
ال�سالم مع الف�صائل امل�سلحة من
بني �أولويات احلكومة ال�سودانية،
م�ضيفا :ملتزمون بالدميقراطية
واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى احل����ق����وق وم���ن
بينها حرية التعبري والتجمعات
ال�سلمية.

 32صفحة -الثمن درهمان

رو�سيا تر�سل للبنان �صورا بالأقمار ال�صناعية النفجار مرف�أ بريوت
ك�شف وزي��ر اخلارجية الرو�سي،
�سريغي الف��روف� ،أم�س االثنني،
�أن مو�سكو زودت ب�ي�روت ب�صور
التقطتها الأقمار ال�صناعية يوم
انفجار املرف�أ.
وق����ال الف�����روف ،ب��ع��د �أن �أج���رى
حم���ادث���ات م���ع ن��ظ�يره اللبناين
ع��ب��د اهلل ب���و ح��ب��ي��ب يف مو�سكو
االث��ن�ين� ،إن رو���س��ي��ا �أر���س��ل��ت �إىل
لبنان ���ص��ورا التقطتها الأقمار
ال�صناعية ملرف�أ بريوت قبل وبعد
االنفجار ال�ضخم الذي هزه يوم
الرابع من �أغ�سط�س .2020
و�أ���ض��اف الف��روف ،يف ت�صريحات
لل�صحفيني“ :بناء ع��ل��ى طلب
احلكومة اللبنانية� ،سلمنا اليوم
م����واد �أع��دت��ه��ا رو�سكوزمو�س..
�صورا بالأقمار ال�صناعية ،ون�أمل
�أن���ه���ا ���س��ت�����س��اع��د يف ال��ت��ح��ق��ي��ق يف
�أ���س��ب��اب ذل���ك احل�����ادث .الق�ضية
حتظى الآن باهتمام جاد جدا يف
لبنان ون�أمل �أن يت�سنى �إنها�ؤها”،
وفقا لرويرتز.
و�أو�ضح وزير اخلارجية الرو�سي

الفجر الريا�ضي

ال�شام�سي يحرز ذهبية “الرتاب”
يف بطولة الإمارات ال�شاملة للرماية

للم�ساعدة يف ك�شف �أ�سباب احلادث

من خالل �إعالن نوايا يف جمال اال�ستدامة

الإمارات والأردن و�إ�سرائيل تتعاون
للت�صــدي لتداعيــات تغيــر املنــاخ

عربي ودويل

بولندا� :أزمة احلدود “�أكرب”
حماولة لزعزعة ا�ستقرار �أوروبا
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�أخبار الإمارات

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و زيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال�����وزارة �إج����راء  231,122فح�صا ج��دي��دا خ�ل�ال ال�����س��اع��ات ال���ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات
الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي و الفح�ص و تو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  67حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة و جميعها حاالت
م�ستقرة و تخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة و بذلك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  741,500حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,144
حالة .و �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  84حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد -19وتعافيها ال��ت��ام م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  736,247حالة.
من جهة �أخرى �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي 16,364
جرعة من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,721,731جرعة
ومعدل توزيع اللقاح  219.62جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

يف عملية �أمنية ا�ستباقية

البحرين ت�ضبط �أ�سلحة ومتفجرات م�صدرها �إيران

•• املنامة-وكاالت:

�أعلنت البحرين� ،أم�س االثنني ،القب�ض على عنا�صر
خططت لعمليات �إرهابية ،و�ضبط �أ�سلحة ومتفجرات
م�صدرها �إيران.
وق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة البحرينية يف ت��غ��ري��دة على
ح�سابها الر�سمي يف تويرت :يف �إط��ار اجلهود الأمنية
حل��ف��ظ �أم�����ن ال���وط���ن ويف ع��م��ل��ي��ة �أم��ن��ي��ة ا�ستباقية
بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني ،املباحث والأدلة
اجل��ن��ائ��ي��ة ،القب�ض على عنا�صر �إره��اب��ي��ة �شرعت يف
التخطيط والإعداد لعمليات �إرهابية ت�ستهدف الأمن
وال�سلم الأهلي.
و�أ�ضافت� :ضبط �أ�سلحة ومتفجرات م�صدرها �إيران
ل���دى ت��ل��ك العنا�صر امل��رت��ب��ط��ة مب��ج��م��وع��ات �إرهابية
موجودة يف �إيران.

و�سبق للبحرين �أن جنحت يف �إح��ب��اط عمليات تقف
وراءها �إيران ،كانت ت�ستهدف �أمنها الوطني.
ف��ف��ي ي��ول��ي��و � ،2015أع��ل��ن��ت ال��داخ��ل��ي��ة البحرينية،
�إحباط حماولة لتهريب �أ�سلحة عن طريق اثنني من
مواطنيها على عالقة ب�إيران.
و�أف��ادت وقتها وزارة الداخلية ب�أن املحتجزين اعرتفا
با�ستالم ال�شحنة التي �شملت متفجرات و�أ�سلحة �آلية
وذخرية من �إيرانيني خارج املياه الإقليمية البحرينية.
وب ّينت الوزارة �أن �أحد املحتجزين تدرب يف مع�سكر تابع
للحر�س الثوري الإيراين عام .2013
ويف يونيو من ذات العام� ،صادرت البحرين متفجرات
ومواد ت�ستخدم يف �صنع القنابل كانت معدة لال�ستعمال
يف البالد وال�سعودية .وو�صفت البحرين وقتها العملية
ب�أنها حماولة �إيرانية ال�ستخدام احل��دود البحرينية
كقاعدة للهجوم على �أهداف يف املنطقة.

اال�ستخبارات الرو�سية تنفي
وجودخطةالجتياح�أوكرانيا

•• مو�سكو�-أ ف ب:

متثال لفران�سي�س جوزيف يف فيينا حيث دخلت النم�سا يف �إغالق تام( .ا ف ب)

غ�ضب و�صدامات يف �أوروبا
ب�سبب عودة التدابري ال�صحية

•• فيينا�-أ ف ب:

�صورة عائلية جميلة حتجب اخلالفات
الوزراء الرنويجي ال�سابق� ،إظهار لها �إىل ع��ام � ،2010أي قبل �أن
ذل���ك م���رة �أخ����رى خ�ل�ال خطاب ي��رت��ف��ع م�����س��ت��وى ال��ت��ه��دي��د الذي
�ألقاه يف برلني يوم اجلمعة.
متثله رو�سيا ،ب�ضم �شبه جزيرة
امل��ن��ظ��م��ة امل��ك��ون��ة م���ن  30دولة القرم وانف�صال دونبا�س يف �شرق
التي ير�أ�سها ،تعمل منذ �أكرث من �أوك���ران���ي���ا .وم���ن امل��ت��وق��ع �أن يتم
ع��ام لإع����ادة تعريف عقيدتها ...اع��ت��م��اد ال��وث��ي��ق��ة يف ق��م��ة مدريد
وق��د ح��ان ال��وق��ت لتحقيق ذلك :املقبلة يف يونيو .2022
ي��ع��ود �آخ����ر م��ف��ه��وم ا�سرتاتيجي
(التفا�صيل �ص)15

�أ�صبح الإغالق �سارياً منذ منت�صف ليل االثنني ر�سمياً يف النم�سا ،وهو
�إجراء جذري �أثار الغ�ضب يف الدولة الواقعة يف جبال الألب ،على غرار
بلجيكا وهولندا حيث �أدت �إعادة فر�ض تدابري للحد من انت�شار كوفيد-
� 19إىل وقوع �صدامات.
ا�ضحت فيينا من جديد مدينة ميتة� .أغلقت املتاجر واملطاعم و�أ�سواق
امليالد واحلفالت املو�سيقية ومراكز التجميل ،با�ستثناء املدار�س ،و�ساد
ال�صمت يف العا�صمة ويف �سائر البالد االثنني.
يف �أوروب��ا ،تعد النم�سا �أول دول��ة تعاود حجر �سكانها بالكامل ،منذ مت
توفري اللقاحات لل�سكان على نطاق وا�سع.
وف��ر���ض احل��ج��ر امل��ن��زيل على  8,9م�لاي�ين ن�سموي با�ستثناء حاالت
معينة مثل �شراء احلاجيات وممار�سة الريا�ضة وتلقي الرعاية الطبية.
كذلك ميكن الذهاب �إىل العمل وا�صطحاب الأطفال �إىل املدر�سة ،لكن
ال�سلطات دعت �إىل �إبقائهم يف املنزل.
وك���ان ه��ذا ال�سيناريو غ�ير وارد قبل ب�ضعة �أ���س��اب��ي��ع .وك���ان امل�ست�شار
املحافظ ال�سابق �سيبا�ستيان كورت�س �أعلن �أن الوباء «انتهى”»ومل يرغب
خلفه �ألك�سندر �شالنربغ ال��ذي توىل من�صبه يف �أكتوبر املا�ضي ،يف «�أن
يناق�ض هذه الر�سالة وتبنى لفرتة طويلة الوهم» ب�أن كل �شيء على ما
يرام ،على ما ذكر املحلل ال�سيا�سي توما�س هوفر لوكالة فران�س بر�س.
(التفا�صيل �ص)10

نفى جهاز اال�ستخبارات اخلارجية
ال����رو�����س����ي االث����ن��ي�ن االت���ه���ام���ات
ال���غ���رب���ي���ة مل��و���س��ك��و بالتخطيط
الجتياح �أوكرانيا.
و�أف������اد يف ب���ي���ان �أوردت�������ه وك����االت
�أنباء رو�سية ير�سم الأمريكيون
�صورة خميفة حل�شود الدبابات
ال���رو����س���ي���ة ال���ت���ي ���س��ت��ب��د�أ �سحق
مدن �أوكرانية ،قائلني �إن لديهم
م��ع��ل��وم��ات م��وث��وق��ة ب�����ش���أن نوايا
رو�سية من هذا النوع” ،م�ؤكدا �أن
هذه االتهامات باطلة متاما.
وك������ان ق����د ن������دّد ال���ن���اط���ق با�سم
ال��ك��رم��ل�ين ،دم���ي�ت�ري بي�سكوف
ب«ه�����س��ت�يري��ا» ت��ث�يره��ا الواليات
امل���ت���ح���دة ب�������ش����أن اج���ت���ي���اح رو�سي
حمتمل لأوكرانيا ،بعدما ا ّتهمت
دول غربية مو�سكو بح�شد قواتها
ق���رب ح����دود ال��ب��ل��د ال�سوفييتي
ال�سابق.
وت�أتي ت�صريحاته ،فيما د ّقت دول
غربية ناقو�س اخلطر ،الأ�سبوع
اجل�����اري ،ع��ل��ى خلفية ن�شاطات
رو�سيا الع�سكرية قرب �أوكرانيا،
بينما �أعربت وا�شنطن عن «قلق
ح���ق���ي���ق���ي» ح����ي����ال م����ا و�صفتها
ب��ن�����ش��اط��ات «غ�ي�ر ع���ادي���ة» .وقال
بي�سكوف للتلفزيون الر�سمي:
جت����ري �إث�������ارة ه����ذه اله�سترييا
ب�����ش��ك��ل م��ف��ت��ع��ل .ي��ت��ه��م��ن��ا الذين
ا�ستقدموا قواتهم امل�سلحة من
اخل������ارج ب��ن�����ش��اط ع�����س��ك��ري غري
عادي على �أرا�ضينا � -أي الواليات
املتحدة.
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انطالق �أ�سبوع البحرين الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي -وام:

02

انطلقت فعاليات �أ���س��ب��وع البحرين ال��وط��ن��ي يف "�إك�سبو  2020دب��ي "
وت�ستمر حتى  27نوفمرب اجل���اري وت�ضم ع��ددا م��ن �أن�شطة الأع��م��ال و
الثقافة ت�ستهدف زيادة الوعي مبا تزخر به اململكة من ثقافة غنية و بيئة
مواتية للأعمال.
و ذك��رت " هيئة البحرين للثقافة والآث���ار وجمل�س التنمية االقت�صادية
" بهذه املنا�سبة �أن فعاليات الأ�سبوع ا�ستهلت اليوم بفعالية التحدي
الرقمي التي نظمها بنك البحرين الوطني بال�شراكة مع خليج البحرين
للتكنولوجيا املالية ام�س وت�سعى �إىل تطوير القدرات الرقمية لل�شباب
البحريني وا�ستك�شاف خمتلف االجت��اه��ات التقنية النا�شئة ،فيما يقام

اليوم حدث دبلوما�سي رفيع امل�ستوى يحظى من خالله عدد من �سفراء
الدول من الأ�سواق العاملية الرئي�سية التي ترتبط مع البحرين بعالقات
جتارية واقت�صادية بفر�صة االطالع على الفر�ص اال�ستثمارية يف اململكة.
وي�ست�ضيف جمل�س التنمية االقت�صادية يوم غد الأربعاء منتدى بعنوان
"التطلع امل�ستقبلي :طريق ال�شرق الأو���س��ط �إىل االقت�صاد الرقمي"،
بال�شراكة مع "�إيكونومي�ست" ويناق�ش حوكمة البيانات ،والت�شريع  ،ودور
ر�أ�س املال الب�شري ،و�إن�شاء البيئة الداعمة للتقنيات النا�شئة.
يتحدث يف املنتدى عدد من اخل�براء الدوليني وامل�س�ؤولني يف البحرين،
من بينهم املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت،
وخالد �إبراهيم حميدان الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�صادية -
البحرين وال�شيخ عبد اهلل بن خليفة �آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة �شركة

البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية "بتلكو" و�أري��ان��ا هافينغتون
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة  Thrive Globalوماركو�س
�إي�ست الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا ب�شركة T Mobileاملدير التقني
ال�سابق يف مكتب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا ب�شركة "جوجل" وعبد
الواحد جناحي الرئي�س التنفيذي ل�شركة "بنفت باي".
ويركز منتدى "ا�ستثمر يف البحرين" ي��وم اخلمي�س املقبل على تعريف
امل�ستثمرين باملزايا التناف�سية للمملكة من خ�لال جل�ساته التي �ست�ضم
م�شاركة عدد من �أبرز م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص.
و ي�سلط املنتدى ال�ضوء على �سبل و�صول امل�ستثمرين �إىل �سوق منطقة
اخل��ل��ي��ج ال��ت��ي ي��ب��ل��غ حجمها  1.4ت��ري��ل��ي��ون دوالر �أم�ي�رك���ي  ..وم�سرية
االقت�صاد البحريني الأك�ثر تنوعا و ما يتمتع به من ازده��ار يف قطاعات

اخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وقطاعات ال�صناعة
واخل��دم��ات اللوج�ستية ،ودور بيئة الأع��م��ال الداعمة لنمو ال�شركات يف
البحرين �إىل جانب الت�شريعات املتقدمة واملواتية لالبتكار يف ظل ما �أعلنت
عنه البحرين م�ؤخرا من خطة للتعايف االقت�صادي من �ش�أنها تعزيز بيئة
الأعمال ومتهيد الطريق للنمو يف امل�ستقبل.
و يحظى ال��زوار طوال �أيام الأ�سبوع باالطالع على "طريق الل�ؤل�ؤ" الذي
يحكي ت��راث �صيد الل�ؤل�ؤ يف البحرين وذل��ك من خ�لال �إت��اح��ة الفر�صة
لهم للقيام مبعاينة ح�صرية والتجول عرب الطريق امل�صنف �ضمن مواقع
ال�ت�راث ال��ع��امل��ي لليون�سكو يف امل��ح��رق .ويحتفل ج��ن��اح البحرين باليوم
الوطني للمملكة يومي  25و 26نوفمرب من خالل التعريف مبا ت�ساهم
به يف ال�ساحة العاملية من خالل �شعبها ومعاملها و�أعمالها وابتكاراتها .

من خالل �إعالن نوايا يف جمال اال�ستدامة

الإمارات والأردن و�إ�سرائيل تتعاون للت�صدي لتداعيات تغري املناخ
الأردن ي�صدر طاقة نظيفة �إىل �إ�سرائيل يف �إطار برنامج االزدهار الأخ�ضر
 ..و يح�صل على مياه حمالة وفق برنامج االزدهار الأزرق
•• دبي -وام:

وق���ع���ت �أم�������س ك���ل م���ن الإم�������ارات
العربية املتحدة ،واململكة الأردنية
الها�شمية ،و�إ�سرائيل �إعالن نوايا
يهدف �إىل تعزيز �إن��ت��اج الكهرباء
النظيفة وحتلية املياه من خالل
�إي���ج���اد ح��ل��ول ع��م��ل��ي��ة لتداعيات
ت��غ�ير امل��ن��اخ وت���أث�يرات��ه ع��ل��ى �أمن
الطاقة واملياه يف املنطقة.
و بح�ضور معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر ،وزي��ر ال�صناعة
و التكنولوجيا املتقدمة املبعوث
اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم����ارات للتغري
امل��ن��اخ��ي ،وج����ون ك��ي�ري ،املبعوث
ال���رئ���ا����س���ي الأم����ري����ك����ي اخلا�ص
ل�����ش���ؤون امل��ن��اخ ،وق���ع الإع��ل�ان كل
م����ن م���ع���ايل م�����رمي ب���ن���ت حممد
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري
املناخي والبيئة ومعايل املهند�س
حممد النجار ،وزير املياه والري
الأردين ،وم��ع��ايل ك��اري��ن احلرار،
وزيرة الطاقة الإ�سرائيلية ،وذلك
يف ج���ن���اح الإم����������ارات يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي.
يت�ضمن �إع�ل�ان النوايا م�شروعا
واح���������دا م�����ؤل����ف����ا م�����ن حم���وري���ن
م��رت��ب��ط�ين م����ع ب��ع�����ض��ه��م��ا وهما
ب���رن���ام���ج "االزدهار الأخ�ضر"
ال������ذي ي�����ش��م��ل ت���ط���وي���ر حمطات
ط��اق��ة �شم�سية ك��ه��رو���ض��وئ��ي��ة يف

الأردن بقدرة �إنتاجية تبلغ 600
م��ي��ج��اواط ع��ل��ى �أن ي��ت��م ت�صدير
كامل �إن��ت��اج الطاقة النظيفة �إىل
�إ����س���رائ���ي���ل وب���رن���ام���ج "االزدهار
الأزرق" ال��ذي يهدف �إىل تطوير
م�شاريع حتلية مياه م�ستدامة يف
�إ�سرائيل لتزويد الأردن بحوايل
 200مليون مرت مكعب من املياه
املحالة ..ومن املقرر �أن يبد�أ العمل
يف درا�سات اجلدوى اخلا�صة بهذا
امل�شروع يف عام .2022
وتعليقا على الإع�ل�ان ،ق��ال �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل
�" :إن تغري امل��ن��اخ يفر�ض تبعات
�سلبية عديدة على دول وجمتمعات
منطقة ال�شرق الأو�سط  ..و فيما
ت�ستعد دولة الإم��ارات ال�ست�ضافة
م���ؤمت��ر امل��ن��اخ  ،COP28ي�ؤكد
ه���ذا الإع��ل��ان امل��ه��م ح��ر���ص دول
املنطقة على العمل معا من �أجل
ت��ع��زي��ز �أم���ن ال��ط��اق��ة و�أم����ن املياه
وب���ن���اء م�ستقبل �أك��ث�ر ا�ستدامة
للجميع".
و�أ�������ض������اف �����س����م����وه " :ن���ف���خ���ر يف
دول������ة الإم�����������ارات ب��امل�����س��اه��م��ة يف
�صياغة مبادرة جتمع بني الأردن
و�إ�سرائيل وت�سهم يف تعزيز �أمن
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه والأم�����ن املناخي
وامل�صالح امل�شرتكة لكال البلدين..
ومتثل ه��ذه اخلطوة �إح��دى ثمار

االت���ف���اق���ي���ات االب��راه��ي��م��ي��ة التي
تهدف �إىل تعزيز ال�سلم واال�ستقرار
واالزدهار على امل�ستوى الإقليمي،
وحت�سني الظروف املعي�شية وفتح
�آف�����اق م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة �أف�����ض��ل لكافة
�شعوب املنطقة".
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال م��ع��ايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر" :متا�شيا
مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة ،ي�ؤكد
ه��ذا الإع�لان �أهمية �إيجاد حلول
عملية وفر�ص للنمو االقت�صادي
م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي الذي
ي�ساهم يف تعزيز �أمن املوارد ..كما
ت�سهم هذه اخلطوة يف مد ج�سور
التعاون وتعزيز اال�ستقرار والنمو
ع��ل��ى م�ستوى امل��ن��ط��ق��ة ..وتفخر
دول��ة الإم����ارات بامل�شاركة يف هذه
املبادرة التي ت�سهم يف توفري املياه
العذبة للمملكة الأردنية الها�شمية
وكذلك ت�ساعد يف حتقيق �أهداف
دول���ة �إ���س��رائ��ي��ل يف جم��ال الطاقة
النظيفة".
و�أ����ض���اف" :متثل ه���ذه ال�شراكة
من����وذج����ا ل���ل���ت���ع���اون ال�������ش���ام���ل يف
جمال العمل املناخي ،فهي جتمع
ب�ين اجل��ه��ود ال�سيا�سية املثمرة،
واال�ستفادة من االبتكار ،والعمل
ب�����روح ال�����ش��راك��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق نتائج
عملية ت�ستفيد منها دول و�شعوب
املنطقة".
و�أ���ش��ار معاليه اىل �أن ا�ست�ضافة

دول�������ة الإم������������ارات مل�����ؤمت����ر امل���ن���اخ
 COP28يف عام  ،2023ت�ؤكد
حر�ص الدولة على تعزيز اجلهود
امل�شرتكة يف جمال العمل املناخي،
و�إي�����ج�����اد ح���ل���ول ت�����س��ه��م يف خلق
ف��ر���ص للنمو االق��ت�����ص��ادي ،ودفع
عجلة التنمية امل�ستدامة وحتقيق
اال�ستقرار واالزدهار.
و ق����ال م���ع���ايل امل��ه��ن��د���س حممد
ال����ن����ج����ار ،وزي��������ر امل�����ي�����اه وال������ري
الأردين" :لقد ���س��اه��م التغري
امل���ن���اخ���ي وت����دف����ق ال�ل�اج���ئ�ي�ن يف
تفاقم التحديات املائية بالأردن..
ل��ك��ن ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن فر�ص
ال���ت���ع���اون ع��ل��ى م�����س��ت��وى املنطقة
ال���ت���ي م����ن ����ش����أن���ه���ا امل�����س��اه��م��ة يف
تعزيز اال�ستدامة �ضمن القطاع..
و ت��ع��ت�بر حت��ل��ي��ة امل����ي����اه عن�صرا
�أ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجيتنا ال�شاملة
اخلا�صة با�ستدامة قطاع املياه..
و�إن���ن���ا ن��ت��ط��ل��ع دوم����ا ال�ستك�شاف
خمتلف ال�سبل الكفيلة بتعزيز
املوارد املائية ومنها احل�صول على
 200مليون مرت مكعب من املياه
املحالة يف اطار هذا االعالن".
و ق���ال���ت م���ع���ايل ك���اري���ن احل�����رار،
وزي���رة الطاقة الإ�سرائيلية" :ال
ت��ق��ت�����ص��ر �أه��م��ي��ة الإع���ل��ان ال���ذي
نوقعه اليوم وما ينطوي عليه من
فوائد ،على دولة �إ�سرائيل واململكة
الأردنية الها�شمية وح�سب لكنها

ت�شمل �أي�ضا املنطقة ب�أ�سرها ،كما
�أن���ه ميثل ر���س��ال��ة للعامل مفادها
�أن��ه على ال��دول التعاون وتوحيد
اجل��ه��ود م��ن �أج���ل مكافحة �أزمة
املناخ ..و�إنني �أثمن عاليا اجلهود
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي بذلها ���ش��رك��ا�ؤن��ا يف
الأردن ودولة الإم��ارات والواليات
املتحدة الأمريكية للتعاون معنا
م����ن �أج�������ل ت���ط���وي���ر ون�������ش���ر هذه
احل��ل��ول امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي مي��ك��ن �أن
ت�ساعد املنطقة يف مواجهة تبعات
التغري املناخي".
و�أ�ضافت معاليها" :مع اختالف
احتياجات وقدرات بلدينا ،ميكننا
حتقيق التكامل وم�ساعدة بع�ضنا
يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��ت��ح��دي��ات وذل���ك
ب��ات��ب��اع �أ���س��ال��ي��ب �أك��ث�ر ا�ستدامة
وك������ف������اءة و�����ص����دي����ق����ة للبيئة..

ف����الأردن ميتلك مناطق �شا�سعة
تت�سم بوفرة �أ�شعة ال�شم�س ،وهي
م���ق���وم���ات م��ث��ال��ي��ة ل��ن�����ش��ر حقول
�أل��واح الطاقة ال�شم�سية وتوظيف
حلول توليد الطاقة وتخزينها ،يف
املقابل متتلك �إ�سرائيل حمطات
حت��ل��ي��ة م���ي���اه مي���ك���ن �أن ت�ساعد
الأردن يف م��واج��ه��ة م�شكلة �شح
املياه لديها".
وقال املبعوث الرئا�سي الأمريكي
اخل����ا�����ص ل���ل���م���ن���اخ ج�����ون ك��ي�ري:
"تعترب منطقة ال�شرق الأو�سط
يف �صدارة املناطق املت�أثرة بتبعات
�أزم��ة املناخ ،وميكن لدول املنطقة
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��ح��دي من
خ��ل�ال ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون والعمل
امل�شرتك ..و جت�سد مبادرة اليوم
مثاال حيا على �أهمية التعاون وما

ميكن �أن يف�ضي �إل��ي��ه م��ن نتائج
ت�����س��ه��م يف ت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة حتول
ال��ط��اق��ة وات���خ���اذ �إج�������راءات �أكرث
مرونة ملواجهة �آث��ار تغري املناخ..
وت��ث��م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة عاليا
اخل����ط����وات ال�����ش��ج��اع��ة واجلهود
املبتكرة التي بذلتها الدول املوقعة
ل���ل���و����ص���ول �إىل ه�����ذا االع���ل���ان..
ونتطلع �إىل العمل مع الأطراف
املعنية ،وكذلك مع الدول الأخرى
يف امل���ن���ط���ق���ة وال�����ع�����امل م����ن �أج����ل
حتويل حتديات املناخ �إىل فر�ص
م���ن ���ش���أن��ه��ا ب��ن��اء م�ستقبل �أكرث
ازدهارا".
وحتتل اململكة الأردنية الها�شمية
املرتبة الثانية على م�ستوى العامل
ك�أكرث دول��ة تعاين من �شح املياه،
حيث تبلغ ح�صة ال��ف��رد ال�سنوية

م��ن امل����وارد امل��ت��ج��ددة للمياه 80
مرتا مكعبا فقط وهي �أقل بكثري
من الن�سبة املحددة بـ  500مرت
مكعب للفرد والتي تك�شف عن �شح
�شديد يف املياه.
و ت���ه���دف �إ����س���رائ���ي���ل �إىل توفري
 30%من احتياجاتها للطاقة
م����ن م�������ص���ادر م���ت���ج���ددة بحلول
ع��ام  ،2030ب��زي��ادة  17%عن
الهدف الذي حددته �سابقا ،حيث
تتطلع �إىل الو�صول لن�سبة �صفر
انبعاثات كربونية يف قطاع الطاقة
بحلول عام .2050
و�أ���ص��ب��ح ه��ذا الإع�ل�ان ممكنا بعد
توقيع معاهدة ال�سالم بني دولة
الإم���ارات و �إ�سرائيل يف �أغ�سط�س
املا�ضي و التي فتحت حقبة جديدة
من التعاون بني الدولتني.

االحتاد الن�سائي العام ينظم جل�سة �أخالقيات التعامل الرقمي يف جناح املر�أة ب�إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي -وام:

ن���ظ���م االحت��������اد ال���ن�������س���ائ���ي ال���ع���ام
ب���ال���ت���ع���اون م���ع وزارة الداخلية،
جل�سة حوارية بعنوان "�أخالقيات
التعامل الرقمي" ،يف جناح املر�أة
ب����إك�������س���ب���و  2020دب�������ي ،بهدف
ت�����س��ل��ي��ط ال���������ض����وء ع���ل���ى �أهمية
التعامل الإيجابي مع التكنولوجيا
احل����دي����ث����ة وو�����س����ائ����ل ال���ت���وا����ص���ل
املجتمعي ،ال�سيما يف ظل التطور
الكبري الذي ي�شهده املجال التقني
والتكنولوجي.
وت�������أت������ي ه�������ذه اجل���ل�������س���ة �ضمن
ب��رن��ام��ج "�أعريف حقوقك" الذي
مت �إط�ل�اق���ه ب��رع��اي��ة ك���رمي���ة من
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئ��ي�����س��ة االحت������اد ال��ن�����س��ائ��ي العام

رئي�سة املجل�س الأع��ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ���س��ري��ة "�أم االم�����ارات،
ويهدف �إىل تعزيز ثقافة امل��ر�أة يف
الت�شريع وال��ق��ان��ون ون�شر الوعي
واملعرفة باحلقوق والواجبات التي
كفلها د���س��ت��ور ال��دول��ة والقوانني
الوطنية واالت��ف��اق��ي��ات الإقليمية
وال��دول��ي��ة ،لتتمكن م��ن احل�صول
على حقوقها ،وااللتزام بالواجبات
املرتتبة عليها.
وق������دم اجل��ل�����س��ة ك����ل م����ن العقيد
الدكتور املهند�س �إبراهيم املياحي،
مدير �أدارة الأم��ن الرقمي بوزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ،وف��اط��م��ة �إب��راه��ي��م بو
ه������ارون ،م���دي���رة �إدارة القيادات
وال�����ق�����درات احل��ك��وم��ي��ة باملجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ح��ك��وم��ة �أم القيوين،

و�أدارت اجلل�سة املهند�سة مرمي
احل��م��ادي مهند�س �أم��ن معلومات
بوزارة الداخلية.
و�أك������������دت �����س����ع����ادة ن��������ورة خليفة
ال�سويدي ،الأمينة العامة لالحتاد
ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام� ،أن ت���واج���دن���ا يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي املميز
ال���ذي ت�ست�ضيفه دول���ة الإم����ارات،
وب��ال��ت��ح��دي��د يف ج���ن���اح امل�������ر�أة هو
ان��ع��ك��ا���س وا����ض���ح ع��ل��ى اهتمامنا
مب����ل����ف امل������������ر�أة وح����ر�����ص����ن����ا على
ا�ست�شراف احتياجاتها امل�ستقبلية،
�إ���ض��اف��ة اىل �سعينا ن��ح��و م�شاركة
العامل جتربتنا الرثية بالإجنازات
يف متكني امل�����ر�أة ..م�شرية �إىل �أن
االحتاد الن�سائي العام وبتوجيهات
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،
م�ستمر يف امل�����ض��ي ق��دم��اً يف ملف

مت��ك�ين امل������ر�أة الإم����ارات����ي����ة ،وبناء
قدراتها يف كافة املجاالت واالهتمام
بق�ضاياها و�ش�ؤونها ،والوقوف على
التحديات وامل�شاكل التي تواجهها
وم�������س���اع���دت���ه���ا يف ال����و�����ص����ول �إىل
الطريقة املثلي للتعامل مع هذه
امل�شكالت.
وحت��دث العقيد الدكتور املهند�س
�إب����راه����ي����م امل����ي����اح����ي ،ع����ن العامل
ال��واق��ع��ي وال��رق��م��ي واالفرتا�ضي
و���ش��رح معنى ك��ل م��ن��ه��م��ا� ،إ�ضافة
اىل التغريات التي مير بها العامل
ذات ال����وت��ي�رة امل��ت�����س��ارع��ة يف ظل
ع�صر احلوكمة الرقمية والذكاء
اال����ص���ط���ن���اع���ي وامل��������دن ال���ذك���ي���ة،
م�����ش��ددة ع��ل��ى ����ض���رورة ال���ت���زام كل
فرد يف املجتمع بالقيم الأخالقية
الرقمية لينعم اجلميع مبواطنة

جون كريي :الإمارات تبهر العامل بـمبادراتها التي
ت�ساهم يف تقدم الإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات
•• دبي-وام:

�أك��د ج��ون ك�يري املبعوث الرئا�سي الأم��ري��ك��ي اخل��ا���ص ل�ش�ؤون
التغري املناخي �أن دولة الإمارات د�أبت على �إبهار العامل مببادراتها
اخلالقة التي ت�ساهم يف تقدم الإن�سانية وترتقي بحياة املجتمعات
الإن�سانية العاملية.
جاء ذلك يف �سياق �إ�شادته بفوز دولة الإمارات با�ست�ضافة م�ؤمتر
الدول الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ
"كوب  "28يف العام  ،2023م�شريا �إىل �أن �أبوظبي كانت قد
ا�ست�ضافت احل��وار الإقليمي ب�ش�أن العمل املناخي بح�ضور دول
املنطقة التي تعد من بني ال��دول الأعلى �إنتاجا للنفط والغاز
يف ال��ع��امل ،لبحث حت��دي��ات التغري امل��ن��اخ��ي و���ض��رورة الت�صدي
لها وتوحيد اجلهود للحد من االنبعاثات الكربونية ومواجهة
االحتبا�س احل����راري .ويف جل�سة بعنوان " :COP 26كيف
نحول اخلطط �إىل واقع" التي �أداره���ا ج��ون دفتاريو�س �أ�ستاذ
�إدارة الأعمال يف جامعة نيويورك � -أبوظبي ..دعا كريي �شركات
النفط العاملية �إىل االن�ضمام �إىل مبادرات مكافحة التغري املناخي،
م�ؤكدا �أن عدم ت�ضافر اجلهود العاملية الآن ملواجهة التداعيات
ال�سلبية لالحتبا�س احلراري �سيكون له عواقب وخيمة لي�س على
االقت�صاد العاملي فح�سب بل على العامل �أجمع بعدما بد�أنا ن�شهد
بالفعل الآثار الكارثية لهذه الظاهرة ،من اندالع حرائق الغابات

والفي�ضانات التي �ضربت العديد من ال��دول وارت��ف��اع معدالت
الذوبان يف اجلليد القطبي واالرتفاع القيا�سي يف درجات حرارة
اجلو.
و�أعرب جون كريى عن ثقته ب�أنه يف حال التزمت كافة الأطراف
بتنفيذ ما مت االتفاق عليه يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للتغري املناخي
الذي انعقد م�ؤخرا يف غال�سكو ،ف�سيكون العامل قد بد�أ يف ال�سري
يف االجت��اه ال�صحيح ،م�شريا �إىل �أن  7%من ال�شركات العاملية
قد بد�أت بالفعل يف العمل على خف�ض انبعاثاتها الكربونية ،كما
�أن العديد من امل�ؤ�س�سات العاملية العاملة يف القطاع ال�صناعي
بد�أت بالفعل يف االلتزام بخف�ض ب�صمتها الكربونية ،منها 45
�شركة من الأك�بر عامليا ،كما �أن �أك�بر �شركة م�صنعة للأ�سمنت
يف العامل قد اجتهت �إىل �إنتاج الأ�سمنت الأخ�ضر وهناك بالفعل
�إقبال كبري عليه ،لي�س فقط لأنه �صديق للبيئة ولكن �أي�ضا لأنه
�أف�ضل من الأ�سمنت من حيث اجل��ودة ،كما �أن هناك تو�سعا يف
�إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر وهناك �أي�ضا حراك عاملي يف خمتلف
دول العامل ملواجهة االنبعاثات.
و�أع��رب كريي عن تطلعه �إىل ا�ستمرار اجلهود العاملية ملكافحة
االحتبا�س احلراري قبل انعقاد  COP27يف م�صر العام املقبل
و COP28يف دول���ة الإم�����ارات يف ال��ع��ام  2023م���ؤك��دا ب�أن
ال��ع��امل ي��ع��ول ك��ث�يرا ع��ل��ى ه���ذه اجل��ه��ود ل��وق��ف الآث����ار ال�سلبية
التي �أ�صبحنا نر�صدها يوميا يف خمتلف دول العامل.

رقمية �إيجابية ،مبا ي�ؤكد ما يتميز
ب���ه امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي م���ن قيم
ت�سامح وتعاي�ش وف�ضائل �إن�سانية
نبيلة.
وتطرقت فاطمة �إبراهيم بو هارون،
يف حديثها عن ال�سـيا�سة الوطـنية
جل����ودة احل��ي��اة ال��رق��م��ي��ة ،وجهود
دول����ة الإم�������ارات يف ه���ذا اجلانب،
حيث مت اعتماد م��ب��ادرات لتعزيز
ج��ودة احلياة الرقمية منها بوابة
�إل��ك�ترون��ي��ة ت�شتمل على حمتوى
ت��وع��وي ل��ب��ن��اء ال���ق���درات الرقمية
ل�����دى ال��ط��ل��ب��ة و�أول�����ي�����اء الأم������ور
واملعلمني ،و�أ�صحاب الهمم وكبار
امل��واط��ن�ين ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل منهج
ج�����ودة احل���ي���اة ال��رق��م��ي��ة ويهدف
�إىل �إدراج م��و���ض��وع��ات املواطنة
الرقمية يف املناهج الدرا�سية من

م��رح��ل��ة احل�����ض��ان��ة وح��ت��ى ال�صف
ال��ث��اين ع�����ش��ر� ،إىل ج��ان��ب �إط�ل�اق
م��ن�����ص��ة ���ص�� ّن��ف ل��ت��ق��ي��ي��م حمتوى
الألعاب الإلكرتونية وتتيح املن�صة

لأولياء الأمور التعرف �إىل الألعاب
الإلكرتونية وحمتواها وطبيعتها
و�إظ��ه��ار املخاطر التي قد حتتوي
عليها ،ما ي�ساعد ويل الأم��ر على

اخ��ت��ي��ار الأل��ع��اب الأن�����س��ب لأبنائه،
ف�����ض�ل ً
ا ع��ن ت�سليط ال�����ض��وء على
القـوانني والت�شريعات وال�سيا�سات
التي تخت�ص باجلانب الرقمي.

قمة �أبوظبي للمدينة الذكية تنطلق اليوم
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الثالثاء فعاليات ال��دورة الثانية من "قمة
�أب��وظ��ب��ي للمدينة الذكية" ال��ت��ي تعترب واح���دة م��ن �أهم
املن�صات الإقليمية املتخ�ص�صة يف ر�ؤية مدن امل�ستقبل حتت
رعاية دائ��رة البلديات والنقل يف �أبوظبي ومب�شاركة �أكرث
من  25جهة حكومية حملية واحتادية ،وح�ضور �أكرث من
 400من الإخت�صا�صني ،وامل�س�ؤولني ،ورواد القطاع ،وقادة
الفكر و�صناع القرار �إ�ضافة �إىل متحدثني دوليني ،ملناق�شة
�إطار عمل موحد يعزز من موقع �أبوظبي جهة رائدة عامليا
يف جمال امل��دن الذكية والذكاء الإ�صطناعي .ت�أتي القمة
التي تنعقد على م��دار يومني بفندق ك��ون��راد �أب��وظ��ب��ي -
�أب���راج االحت���اد ،بالتزامن م��ع ت�صنيف �أبوظبي ه��ذا العام
باملرتبة الأوىل للمدن الذكية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا وت�ستعر�ض �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات اخلا�صة
بتطوير املدن الذكية و�أهم التحديات التي تواجها عامليا .
ومن �ش�أن القمة �أن ت�سهم يف �إثراء معرفة امل�شاركني وو�ضع
خطط عمل ت�ساهم يف تنفيذ �أف�ضل احللول الذكية و تنمية
القدرات القيادية للمهند�سني الإماراتيني يف جمال الذكاء
الإ�صطناعي ،وو�ضع �إطار عمل للم�شاريع الرئي�سية القادمة
واملعايري والتقنيات وتقدمي احللول الفعالة وامل�ستدامة.
و تنطلق �أعمال القمة هذا العام ،حتت �شعار " ا�ست�شراف
مدن امل�ستقبل" متا�شيا مع اخلارطة اال�سرتاتيجية للدائرة
وا�سرتاتيجية الإمارات للذكاء اال�صطناعي  ،2031والتي

مت��ث��ل ال��ت��وج��ه اجل���دي���د ال����ذي �ستعتمد ع��ل��ي��ه اخلدمات
وال��ق��ط��اع��ات وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف الدولة.
وت�ستعر�ض القمة �أطر العمل واخلطط الطموحة للمدن
الذكية يف الإمارة و م�ستجدات التكنولوجيا يف هذا املجال
م��ن خ�لال ع��رو���ض واب��ت��ك��ارات القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص
�إ���ض��اف��ة �إىل �ضمان ت��وف�ير بنية حتتية عاملية املوا�صفات
ق���ادرة على دع��م اال�ستثمار يف التقنيات احل��دي��ث��ة �ضمن
�أع��م��ال وم�شاريع ال��ط��رق واحل��دائ��ق وامل��راف��ق الرتفيهية
والبنية التحتية.
و �أ�شارت اللجنة املنظمة لقمة �أبوظبي للمدينة الذكية �إىل
�أن ال��دورة الثانية ،التي تعقد وفق �أعلى املعايري ال�صحية
وتطبيق ال�����ش��روط اخل��ا���ص��ة ب�سالمة احل�����ض��ور� ،ستفتح
املجال نحو مواجهة احلاجة امللحة لتعزيز التعاون بني
اجل��ه��ات ال��ف��اع��ل��ة ،وت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى ���ض��رورة تركيز
ال�لاع��ب�ين ال��رئ��ي�����س��ي�ين يف ق��ط��اع امل����دن ال��ذك��ي��ة والذكاء
اال�صطناعي على االبتكار لر�سم مالمح م�ستقبل �أف�ضل
وم��زده��ر ،لإح��داث التغيري احلقيقي املطلوب يف ا�ستفادة
املجتمعات والأف���راد ،وتعزيز مكانة �إم��ارة �أبوظبي كجهة
ومدينة رائ���دة عامليا يف ا�ستثمار ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات .و ي�����ش��ارك يف ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة للقمة
جمموعة من جهات القطاع احلكومي ال��رائ��دة يف جمال
العمل احلكومي ور�سم مدن امل�ستقبل ،من �ضمنهم وزارة
التغري املناخي والبيئة ،ووزارة الطاقة والبنية التحتية،
ووزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،ووزارة الداخلية،

وه��ي��ئ��ة تنظيم االت�����ص��االت واحل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة ،ودائ���رة
البلديات والنقل يف �أبوظبي ،وبلدية مدينة �أبوظبي ،وهيئة
�أبوظبي للدفاع املدين ،ودائرة الطاقة يف �أبوظبي ،ودائرة
ال�صحة يف �أب��وظ��ب��ي ،وه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة ،و�شركة
�أب��وظ��ب��ي للتوزيع ،وهيئة ���س��وق �أب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ،ومركز
�أب��وظ��ب��ي للنقل امل��ت��ك��ام��ل ،و���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ،وجمموعة
م��وان��ئ �أب��وظ��ب��ي ،وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع�ين ،و���ش��رك��ة العني
للتوزيع ،وبلدية منطقة الظفرة ،وكل من �شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل /م�صدر ،/ومركز �أبوظبي لإدارة النفايات
/ت����دوي����ر ./و ت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة ال���رع���اة ال��رئ��ي�����س��ي�ين للقمة
�شركات عاملية م��ن بينها �شركة "بيانات" ،و"،"Cisco
و"هواوي  ،"Huawei -و"فور�سايت ،"Foresight-
و"�أوبربايندر  ،"UBERBINDER -و"�سرتميك�س
 ،"Streamaxوب���رجم���ي���ات "�إيه جي" ،و�شركتي"�إجنازات" و"حتالف" ،و�شركة "كون�سنت ،"Consent -
و���ش��رك��ة " "EE Consulting AGلال�ست�شارات،
وجمموعة " PTV Groupجدير بالذكر �أن قمة مدينة
�أبوظبي الذكية الأوىل يف عام � ،2019شهدت جناحا وا�سعا
بدعم مبا�شر من القيادة الر�شيدة ،مع م�شاركة متحدثني
من �أكرث من  20جهة حكومية ،وتفاعل  1000م�شارك،
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور � 60شخ�صية مرموقة ،و  100من
امل���دراء التنفيذيني و �صناع ال��ق��رار ،مع  50متحدثا من
اخلرباء و�أ�صحاب الر�ؤى التي ت�ؤثر على تطوير م�ستقبل
املدن الذكية.

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

�أخبـار الإمـارات

23 November 2021 - Issue No 13399

Tuesday

موارد عجمان تفتح باب الت�سجيل بالربنامج الت�أهيلي للباحثني عن عمل
ال��ق��ط��اع��ات م�ستقب ً
ال ،م�شرية �إىل ح��ر���ص ال��دائ��رة على و���ض��ع الآليات
واال�سرتاتيجيات الكفيلة بتنمية امل���وارد الب�شرية وااله��ت��م��ام بالكوادر
الوطنية ال��ت��ي تعد م��ن �أه���م امل��ح��اور يف ر�ؤي���ة عجمان ور�ؤي����ة الإم����ارات
اال�سرتاتيجية و التي من �ش�أنها دعم التنمية الب�شرية يف الإمارة و تطوير
القدرات و املهارات و الكفاءات للباحثني عن عمل وت�أهيلها ل�سوق العمل
من خالل الربامج التدريبية.
و�أو�ضحت �أن برنامج التدريب الت�أهيلي ال��ذي �سيعقد بنظام التدريب
عن بعد خالل الفرتة من  22 6-دي�سمرب املقبل يت�ضمن ت�سعة حماور
رئي�سية بواقع � 30ساعة تدريبية ،و ي�شتمل على دورات تدريبية حول:

•• عجمان-وام:

فتحت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة عجمان باب الت�سجيل يف الربنامج
التدريبي لت�أهيل الباحثني عن عمل ،الذي �سينطلق يف  6دي�سمرب املقبل
ع��ن بعد ع�بر برنامج االت�����ص��ال امل��رئ��ي حلملة جميع امل���ؤه�لات العلمية
امل�سجلني يف من�صة ك��وادر .و�أك��دت �صفية املحرزي مديرة �إدارة التدريب
و التطوير بالدائرة � ،أن الربنامج الت�أهيلي يعد فر�صة هامة للخريجني
والباحثني عن عمل لال�ستفادة من الدورات يف جماالت الأعمال واملهارات
والتطوير الوظيفي  ،والإر����ش���ادات املهنية لتويل ال��وظ��ائ��ف يف خمتلف

مهارات االت�صال و التوا�صل  ،والنجاح يف مكان العمل ،واالبتكار و االبداع
يف بيئة العمل ،والذكاء العاطفي ،ومهارات امل�ستقبل الرقمي ،و �أ�سا�سيات
التنمية ال�شخ�صية ،و كتابة ال�سرية الذاتية ،ومهارات املقابالت ،واملقابالت
التجريبية ،و خدمة العمالء والأعمال املهنية مت�ضمناً مهارات التوا�صل
االجتماعي ،و مهارات خدمة العمالء� ،إىل جانب خدمة العمالء والأعمال
املهنية  ،و التوا�صل على نطاق العمل ،و تعيني مهارات التوا�صل وخدمة
العمالء .و �أ�شارت �إىل �أن الباحث عن عمل �سيح�صل بعد اجتياز الربنامج
التدريبي على �شهادة معتمدة من دائ��رة امل��وارد الب�شرية ،كما �ستوا�صل
الدائرة يف تنفيذ �سل�سلة من الربامج الت�أهيلية خالل العام املقبل �سيتم

الإع�ل�ان عنها ع�بر ال��ق��ن��وات املخ�ص�صة .ودع���ت امل��ح��رزي الباحثني عن
عمل ،من حملة جميع امل�ؤهالت العلمية امل�سجلني يف من�صة كوادر باملوقع
الر�سمي لدائرة املوارد الب�شرية للت�سجيل يف الربامج الت�أهيلية من خالل
راب��ط الت�سجيل امل��درج يف �صفحات التوا�صل االجتماعي ل��دائ��رة املوارد
الب�شرية .ي�أتي �إطالق الربنامج الت�أهيلي بناء على مذكرة التفاهم التي
�أبرمتها الدائرة مع م�ؤ�س�سة التعليم لأج��ل التوظيف يف �أكتوبر املا�ضي
التي تهدف �إىل ت�أهيل الباحثني عن عمل و تطوير قدراتهم وتعزيز ادماج
املواطنني يف �سوق العمل ،مبا يتما�شى مع التوجه اال�سرتاتيجي لإمارة
عجمان ،و تبادل اخلربات واملمار�سات يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية.

03
مكتوم بن حممد وحامد بن زايد وعدد من الوزراء يبحثون تعزيز التعاون مع نائب وزير اخلزانة الأمريكي

•• �أبوظبي  -وام:

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير املالية ،و�سمو ال�شيخ
ح��ام��د ب��ن زاي���د �آل نهيان ع�ضو
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
الع�ضو املنتدب جلهاز �أبوظبي
لال�ستثمار  ،بوايل �أدييمو نائب
وزير اخلزانة الأمريكي يف �إطار
اجلهود املبذولة لتعزيز التعاون

يف القطاعات املالية واالقت�صادية
وال��ت��ج��اري��ة ب�ين دول���ة الإم����ارات
والواليات املتحدة الأمريكية.
كما التقى ن��ائ��ب وزي���ر اخلزانة
الأمريكي �أي�ضا مبعايل الدكتور
�أنور بن حممد قرقا�ش امل�ست�شار
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ل�����ص��اح��ب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة ،ومعايل عبداهلل
ب���ن ���س��ل��ط��ان ب���ن ع����واد النعيمي
وزي��ر العدل ،ومعايل حممد بن
ه����ادي احل�����س��ي��ن��ي وزي����ر الدولة
لل�ش�ؤون املالية ،ومعايل الدكتور

ث���اين ب��ن �أح��م��د ال���زي���ودي وزير
دولة للتجارة اخلارجية ،ومعايل
خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى حمافظ
م�������ص���رف الإم�������������ارات العربية
املتحدة املركزي.
و�سلط اجلانب الإماراتي خالل
اللقاء ال�ضوء على التقدم الذي
�أحرزته الدولة يف تعزيز منظومة
مواجهة اجلرائم املالية ،ال�سيما
م�����ن خ���ل��ال ا����س���ت���ع���را����ض �آخ�����ر
م�ستجدات تنفيذ اال�سرتاتيجية
الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال

ومتويل الإرهاب.
و�أ��������ش�������اد اجل�����ان�����ب الإم�������ارات�������ي
بامل�ستوى ال�شراكة الرفيع بني
دولة الإمارات والواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة يف م��ك��اف��ح��ة جرائم
غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب،
ال ���س��ي��م��ا ب���ع���د ان����ع����ق����اد ور����ش���ة
ال��ع��م��ل الإم���ارات���ي���ة الأمريكية
الربيطانية حول مواجهة غ�سل
الأم����وال ومت��وي��ل الإره����اب على
م����دار ي��وم��ي  26و� 27أكتوبر
املا�ضي يف مقر املكتب التنفيذي

ملواجهة غ�سل الأم���وال ومتويل
الإرهاب ب�أبوظبي.
وق��دم اجل��ان��ب الإم��ارات��ي خالل
الور�شة عر�ضاً ح��ول تقدم �سري
العمل فيما يتعلق بخطة العمل
الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال
ومتويل الإره��اب ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستعرا�ض �أه��م الإجن���ازات التي
حتققت يف الفرتة ال�سابقة و�أبرز
اخلطط امل�ستقبلية.
ك���م���ا ن���اق�������ش امل�������ش���ارك���ون �أي�ضا
الأ���ص��ول االف�ترا���ض��ي��ة و�صناعة

مكتوم بن حممد ي�ستقبل وزير االقت�صاد واملالية الفرن�سي
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية� ،صباح ام�س معايل برونو لومري،
وزير االقت�صاد واملالية الفرن�سي يف مبنى القادة مبقر �إك�سبو  2020دبي.
وت��ن��اول اللقاء تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية بني البلدين ،يف
�ضوء ال�شراكة اال�سرتاتيجية القائمة بني دولة الإم��ارات وفرن�سا ،و�سبل
تطوير هذه ال�شراكة على خمتلف امل�ستويات ويف �شتى املجاالت مبا يعود
بالنفع على ال�شعبني ال�صديقني .من جانبه� ،أ�شاد الوزير الفرن�سي مبا
حققته دول��ة الإم����ارات م��ن �إجن���ازات �ضمن خمتلف القطاعات مب��ا يعزز
مكانتها �إقليمياً ودولياً ،م�شيداً معاليه بالنجاح الكبري الذي حققته دبي يف
ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،واجلهود الكبرية التي بذلت لتقدمي
ن�سخة ا�ستثنائية من احلدث العاملي الذي يجمع �أفكار ور�ؤى العامل نحو
م�ستقبل �أف�ضل للجميع .ح�ضر اللقاء معايل حممد بن هادي احل�سيني،
وزير دولة لل�ش�ؤون املالية ،ومعايل عبد اهلل بن طوق املري ،وزير االقت�صاد،
و�سعادة يون�س اخلوري ،وكيل وزارة املالية.

كليفالند كلينك �أبوظبي يح�صد  3جوائز من جمعية القلب الأمريكية
•• �أبوظبي-وام:

ك ّرمت جمعية القلب الأمريكية �أطباء يف م�ست�شفى "كليفالند
كلينك �أبوظبي" ب��ث�لاث ج��وائ��ز م��رم��وق��ة ت��ق��دي��راً للجهود
اال�ستثنائية ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا خ�لال ال��ع��ام امل��ا���ض��ي  ،وذل���ك بعد
ت��ق��دمي الأط���ب���اء ملخ�صات ���ش��رح��وا فيها احل����االت ال�صحية
احلرجة التي مت التعامل معها بكل كفاءة من جانب الفريق
متعدد التخ�ص�صات يف امل�ست�شفى .مت ت��ك��رمي �أط��ب��اء معهد
القلب والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك
�أبوظبي" على هام�ش فعاليات اجلل�سات العلمية جلمعية
القلب الأمريكية للعام  2021بجائزتني ذهبية وبرونزية
•• دبي-وام:

�أطلقت "جمعية دار الرب" حملة �إن�سانية وا�سعة النطاق متتد
مبادراتها الإن�سانية النوعية �إىل  3قارات وتغطي الإمارات و
 11دولة حول العامل حتت �شعار "حملة اخلم�سني اخلريية"
احتفاء بـ"عام اخلم�سني" و وتعزيزا للم�سار احل�ضاري لدولة
الإم����ارات على م��دار  50عاما م�ضت و � 50أخ���رى قادمة
تت�أهب الدولة و�أبنا�ؤها خلو�ضها يف طريق التقدم والبناء
والتنمية واال�ستدامة واالبتكار والإبداع.
وت�ستهدف احلملة الإن�سانية الوطنية  -التي ت�صل قيمتها
الإجمالية �إىل  10ماليني درهم � -أعمال اخلري والإح�سان
وم�شاريع التنمية وال��ب��ن��اء داخ���ل الإم����ارات وخ��ارج��ه��ا عرب

�إىل جانب جائزة "بول دوديل وايت للباحثني الدوليني".
وق����ال ال��دك��ت��ور ي���زن اجل���اب���ري �أخ�����ص��ائ��ي ج���راح���ة ال��ق��ل��ب يف
م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" وامل����ؤل���ف الرئي�سي
للحالة ال�سريرية احلائزة على اجلائزة الذهبية �إن ملخ�ص
احلالة ال�سريرية الذي قدمناه للجمعية وح�صدنا على �إثره
اجل��ائ��زة الذهبية ي�شكل جت�سيداً على روح العمل اجلماعي
ال��ت��ي تتمتع ب��ه��ا ال��ف��رق م��ت��ع��ددة التخ�ص�صات يف م�ست�شفى
"كليفالند كلينك �أبوظبي" عند تعاملها مع احلاالت ال�صحية
املختلفة للمر�ضى الذين يزورون امل�ست�شفى كل يوم �إن التفاين
والإخال�ص �إ�ضافة �إىل امل�ستوى العايل من التن�سيق بني �أع�ضاء
الفريق كانت ال�سر وراء جناحه يف �إنقاذ حياة الأم وجنينها.

وم��ن جانبه ذك��ر الدكتور يو�سف مانال باحث يف طب القلب
يف م�ست�شفى "كليفالند كلينك �أبوظبي" وامل���ؤل��ف الرئي�سي
مللخ�ص احل��ال��ة احل��ائ��ز على اجل��ائ��زة ال�برون��زي��ة ان��ه بف�ضل
الت�صوير عايل اجلودة واملهارات العالية لفريق الرعاية متعدد
التخ�ص�صات الذي �أ�شرف على حالة املري�ضة متكن �أخ�صائيو
القلب يف امل�ست�شفى م��ن ت�شخي�ص وع�لاج اجللطة الدموية
العابرة التي كانت تعاين منها املري�ضة ب�سرعة وكفاءة.
وح�����ص��ل ف��ري��ق ال��رع��اي��ة ال�صحية يف م�ست�شفى "كليفالند
كلينك �أبوظبي" �أي�ضاً على جائزة "بول دوديل وايت للباحثني
ال��دول��ي�ين وال��ت��ي تمُ نح مل�ؤلفي الأب��ح��اث وامللخ�صات الطبية
املتميزة.

ال������ذه������ب وامل��������ع��������ادن الثمينة
ك����ج����زء م����ن اجل����ه����ود املبذولة
ملعاجلة املخاطر يف العديد من
القطاعات.
وت����ت����ع����اون الإم�����������ارات العربية
امل����ت����ح����دة ب�������ش���ك���ل م���ب���ا����ش���ر مع
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة الأمريكية
ملواجهة غ�سل الأم���وال ومتويل
الإره��اب ومتويل �أ�سلحة الدمار
ال�شامل وغ�يره��ا م��ن الأن�شطة
غري امل�شروعة.
وق���د تبنت دول���ة الإم������ارات ،من

وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق مبادرة
اجليل اجلديد من املباين احلكومية الذكية
••�أبوظبي-وام:

�أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة اجليل
اجل��دي��د ال��راب��ع م��ن امل��ب��اين احلكومية ال���ذي يعترب
الأول م��ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة ،ح��ي��ث ي��ح��وي النموذج
اجل��دي��د من�صة ذك��ي��ة تفاعلية مبتكرة تعتمد على
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي ومم��ك��ن��ات ال���ث���ورة ال�صناعية
الرابعة.
وعن �أهمية املبادرة� ،أكد �سعادة املهند�س ح�سن حممد
جمعة املن�صوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية
ل�ش�ؤون البنية التحتية والنقل �أن اجليل اجلديد من
املباين احلكومية تدعم ا�سرتاتيجية الدولة للثورة
ال�صناعية الرابعة واالقت�صاد الرقمي واملدن الذكية
التفاعلية � ،إذ يوفر اجليل الرابع من املباين احلكومية
جمموعة من الأنظمة الذكية واملبتكرة� ،ضمن بيئة
�آمنة ت�سخر التكنولوجيا والذكاء اال�صطناعي خلدمة
املتعاملني م��ع ه��ذه امل��ب��اين على خمتلف �أ�شكالها /
التعليمية ،ال�صحية ،االمنية ،اال�ستثمارية./
و�أ�ضاف املن�صوري ان وزارة الطاقة والبنية التحتية
تتبنى حلوال مبتكرة ملواجهة التحديات امل�ستقبلية
املرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإ�سكان
احلكومي والنقل ت�ستند يف جمملها �إىل ر�ؤية طموحة
ت�ست�شرف امل�ستقبل و ُت��ر� ّ��س��خ ثقافة التميز كمحور
رئي�س للعمل احل��ك��وم��ي املن�شود �إىل ج��ان��ب تطوير
اخل��ط��ط وامل�����ش��اري��ع والأف����ك����ار ال���ق���ادرة ع��ل��ى التنب�ؤ
بالتحديات ومواجهتها ب����أدوات مبتكرة الأم��ر الذي

دار الرب تطلق حملة اخلم�سني اخلريية بقيمة  10ماليني درهم

جمع التربعات والدعم .و�أكد �سعادة عبد اهلل علي بن زايد
الفال�سي ع�ضو جمل�س الإدارة �أم�ين ال�سر يف جمعية دار
الرب �أن احلملة الفريدة من نوعها ت�شكل ا�ستجابة وطنية
�صادقة وفاعلة للم�شروع الوطني املتوا�صل منذ  50عاما
واملتجه �إىل امل�ستقبل بثقة عالية وخطى ثابتة م�ستندة �إىل
العلم والعمل اجلاد ومتثل ترجمة مبا�شرة لر�ؤية وتوجيهات
قيادتنا الر�شيدة ال��ت��ي �أطلقت "عام اخلم�سني" للإعداد
للتحول الفاعل وامل�����س��ت��دام يف "اخلم�سني القادمة" وبناء

امل�ستقبل ودعم �إجنازات الدولة وتعزيز مكت�سبات الوطن.
و�أو�ضح �أن احلملة اخلريية املو�سعة تطرح باقة من امل�شاريع
اخلريية وامل��ب��ادرات الإن�سانية املتنوعة والرثية التي تعود
باخلري والنفع والإ�ستدامة على الوطن واملجتمع وال�صالح
العام وت�صب حتديدا يف خدمة الإن�سان واملحتاجني وذوي
ال��دخ��ل امل��ح��دود ح��ول ال��ع��امل ع�بر جمع التربعات والدعم
يف �سبيل م�ساعدة ال�شرائح الإجتماعية ال�ضعيفة واملحتاجة
خا�صة الأ�سر املتعففة والأ�سر املنتجة والغارمني بالتعاون مع

جمموعة من الهيئات واجلهات من �شركاء اجلمعية داخل
الإمارات وخارجها.
من جانبه �أ�شار ال�سيد ه�شام علي الها�شمي نائب الرئي�س
التنفيذي يف جمعية دار الرب �إىل �أن امل�شاريع التي ت�شتمل
عليها حملة اخلم�سني اخل�يري��ة ت�ضم  5م�شاريع خريية
�إن�سانية حمورية هي م�شاريع ال�سالل الغذائية وال�شجرة
املثمرة وبناء املنازل ومتليك الأك�شاك التجارية والغارمني
"تفريج كربة �سجناء" .الفتا �إىل �أن احلملة وم�شاريعها

دبي حتتفل باليوم الوطني الـ  50مبجموعة من الفعاليات الرتفيهية والعرو�ض الرتويجية
•• دبي-وام:

ت�ستعد �إم��ارة دبي لالحتفال باليوم الوطني
ال����ـ  50ل��ل��دول��ة ل��ت��ق��دم ل�����س��ك��ان��ه��ا وزواره�����ا
العديد من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية
واحل��ف�لات املو�سيقية �إىل ج��ان��ب العرو�ض
الرتويجية وذل��ك خ�لال الفرتة املمتدة من
 2وحتى  11دي�سمرب املقبل وذل��ك �ضمن
الأج�����واء الإح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي تعي�شها الدولة
مبنا�سبة ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي ع��ل��ى ت�أ�سي�سها.
وت�����س��ل��ط االح���ت���ف���االت  -ال���ت���ي ت���ت���زام���ن مع
عطلة ن��ه��اي��ة �أ���س��ب��وع ط��وي��ل��ة ..ال�����ض��وء على
�أف�����ض��ل م���ا ت��ق��دم��ه دب���ي م���ع الإ�ستعرا�ضات
الوطنية والفعاليات الرتفيهية العاملية يف
عدد من �أ�شهر مناطق اجل��ذب والوجهات يف
املدينة .وقال �أحمد اخلاجة املدير التنفيذي
مل���ؤ���س�����س��ة دب���ي ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة" ..
ت��ع��ك�����س اح��ت��ف��االت ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي لدولة
الإم����ارات النه�ضة وال��ت��ق��دم والإب��ت��ك��ار الذي
�شهدته دولتنا احلبيبة على م��دار  50عاما
وتخليدا لهذه ال��ذك��رى �ستكون االحتفاالت
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ه���ذا ال��ع��ام مم��ي��زة وفريدة.
وكما هو احل��ال ف���إن اليوم الوطني يعد �أحد
�أب����رز و�أه����م الأح������داث ع��ل��ى ج����دول فعاليات
دب��ي .ونتطلع للرتحيب ب�ضيوفنا من داخل
ال����دول����ة وخ���ارج���ه���ا ل�لاح��ت��ف��ال م��ع��ن��ا بهذه

خ���ل��ال ال����ت����ع����اون ال����وث����ي����ق مع
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة� ،سل�سلة من
الإج���������راءات امل��ل��م��و���س��ة ملعاجلة
�أوج������ه ال��ق�����ص��ور ال���ت���ي حددتها
جمموعة العمل املايل.
وت��ع��د ه���ذه امل�����س���أل��ة ذات �أهمية
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات
وال���ن���ظ���ام امل�����ايل ال������دويل ،حيث
تعمل الدولة بن�شاط على زيادة
تعزيز �إطارها لالمتثال للمعايري
الدولية ملكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب وانت�شار �أ�سلحة

املنا�سبة الوطنية ال�سعيدة وذلك مبا نقدمه
من فعاليات و�أن�شطة متنوعة بالإ�ضافة �إىل
العرو�ض الرتويجية ..ويلقي اليوم الوطني
يف ه���ذا ال��ع��ام الإ���س��ت��ث��ن��ائ��ي ال���ذي ن�شهد فيه
تنظيم معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ال�ضوء
على الإجنازات الهائلة التي حققتها الإمارات
خالل خم�سة عقود م�ضت ويب�شر باملزيد من
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي �ستحققها دول��ت��ن��ا احلبيبة
م�ستقبال" .وت�����ض��م جم��م��وع��ة الفعاليات
والأن�شطة التي ميكن للجمهور اال�ستمتاع بها
يف دبي �ضمن االحتفاالت باليوم الوطني الـ
 " 50كانتني ال�شاطئ برعاية ات�صاالت" التي

�ستقام خ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن  25ن��وف��م�بر �إىل
 11دي�سمرب لتقدم  17يوماً من امل�أكوالت
ال�شهية والعرو�ض الفنية املبا�شرة والأن�شطة
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ل�ل��أط���ف���ال م���ن ج��م��ي��ع الأع���م���ار
و"حفالت  " MBCال��ت��ي ت�ستمر يومني
ويحييها نخبة م��ن امل��ط��رب�ين م��ن الإم����ارات
ومنطقة ال�شرق الأو�سط و"عرو�ض الألعاب
النارية" التي �ست�ضئ �سماء دبي ملدة يومني
حيث ميكن ل�سكان املدينة وزواره���ا التوجه
�إىل "ذي بوينت" و"فندق �أتالنت�س النخلة"
و"جزيرة بلوواترز" و"كانتني ال�شاطئ
برعاية ات�صاالت" على �شاطئ جمريا خلف

"�سن�ست مول" و"ال م�ير "و"برج العرب"
مل�����ش��اه��دة ع���رو����ض الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة املذهلة
يومي  2و 3دي�سمرب يف ال�ساعة  8و8:30
و 9م�����س��اءً .وتت�ضمن الإح��ت��ف��االت جمموعة
من "العرو�ض الرتاثية" حيث ت�ستعد فرق
"العيالة" و"احلربية" لتقدمي عرو�ضها
الرتاثية يف خمتلف �أن��ح��اء دب��ي ب���دءاً م��ن 2
وحتى  11دي�سمرب ..فيما ميكن ل�سكان دبي
وزواره���ا م�شاهدة ه��ذه العرو�ض املبا�شرة يف
ك��ل م��ن "مم�شى اخلوانيج" و"�سيتي �سنرت
مردف" و"دبي مول" و"�سيتي ووك" و"نخيل
مول" و"دبي ف�ستيفال �سيتي مول" و"كانتني

الدمار ال�شامل.
وق����د ���ض��اع��ف��ت دول�����ة الإم�������ارات
خ��ل�ال الأ����ش���ه���ر الأخ����ي���رة ،من
م�شاركتها مع ال��والي��ات املتحدة
يف الق�ضايا الرئي�سية ملواجهة
غ�سل الأم��وال ومتويل الإرهاب،
م���ن خ��ل�ال �إق����ام����ة ور������ش عمل
وف���ع���ال���ي���ات م��ت��ع��ل��ق��ة بالعمالت
امل�������ش���ف���رة واجل�����رمي�����ة ومتويل
الإره���اب والأ���ص��ول االفرتا�ضية
وان����ت����ه����اك����ات ح����ق����وق الإن���������س����ان
والف�ساد.

ال�شاطئ برعاية ات�صاالت" .كما تقدم مراكز
الت�سوق ووجهات التجزئة يف دبي مثل "دبي
مول" و"نخيل مول" و"�سيتي �سنرت مردف"
و"�سيتي �سنرت ديرة" و"مول الإمارات" و"دبي
�آوت��ل��ي��ت مول" تخفي�ضات ت��ت�راوح ب�ين 50
و 70باملائة على منتجات خمتارة حتى 13
دي�سمرب مبنا�سبة ال��ي��وم الوطني اخلم�سني
بالإ�ضافة �إىل عرو�ض امل���أك��والت وامل�شروبات
وع����رو�����ض ال���ف���ن���ادق وال���ع���رو����ض اخلارجية
وغريها .و�سيتم تطبيق التباعد الإجتماعي
جلمهور هذه الفعاليات حيث ت�شكل ال�سالمة
�أولوية ق�صوى حتى يف �أوقات االحتفاالت.

ميكن الإمارات من حجز مكانة رئي�سية على اخلريطة
التناف�سية العاملية بحلول العام  2071ومبا يخدم
ال�سكان ويحقق ال�سعادة وجودة احلياة.
وي�ضم اجليل اجلديد من املباين احلكومية ،من�صة
ذكية تفاعلية تعتمد على الذكاء اال�صطناعي و�إعطاء
التنبيهات التلقائية يف املن�صة �إىل ال�شخ�ص امل�س�ؤول،
من خالل نظام التعرف على ال�سلوك ومنها الفرح،
ال�سلوك العدواين ،جتاوز �أ�سورة املبنى ....الخ  ،ونظام
الأمان الذكي وذلك بالتعرف على املتعاملني مبجرد
دخولهم املبنى و�إعطائهم �أولوية حجز ال��دور ب�شكل
تلقائي� ،إ�ضافة �إىل نظام البيئة الآم��ن الذكي الذي
يعمل ع��ل��ى التنبيه التلقائي الرت��ف��اع درج���ة حرارة
ال�شخ�ص ،وعدم التباعد االجتماعي يف فرتة الوباء.
كما ي�شمل نظام التتبع الذكي وح�صر �أماكن تواجد
الأ�شخا�ص على مدار الوقت يف املبنى  ،ونظام احل�ضور
الذكي وح�صر عدد النا�س على مدار ال�ساعة ،ونظام
ذك��ي لفتح الأب���واب للأ�شخا�ص امل��خ��ول لهم بدخول
القاعات مبجرد وقوفهم امام البوابات ،ونظام القاعة
الرقمية حيث تقوم ال�شا�شة يف القاعة بعك�س جميع
امل��ح��ت��وى �إىل ب��رام��ج النقل املبا�شر  ،ن��ظ��ام اال�ضاءة
الذكي حيث تتكيف اال�ضاءة مع �أ�شعة ال�شم�س� ،إ�ضافة
�إىل نظام االن��ذار التلقائي لتعطل التكييف وحتويله
�إىل امل�صنع مبا�شرة ،وجميع ذل��ك �ضمن بيئة �أمنة
وذك��ي��ة ت�سخر ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ذك���اء اال�صطناعي
خلدمة جميع املباين احلكومية التعليمية ،ال�صحية،
االمنية ،اال�ستثمارية.

الإن�سانية اخلم�سة حتظى بدعم عدد من �شركاء اجلمعية يف
القطاع احلكومي واخلا�ص.
وب�ين �أن "دار الرب" تفتح �أب��واب اخل�ير والتربع والإح�سان
والدعم ل�صالح احلملة عرب  7قنوات رئي�سية هي احل�سابات
البنكية اخلا�صة بها واملوقع الإلكرتوين التابع لها ومركز
خدمة املتعاملني مبقرها الرئي�س وفروعها يف دب��ي ور�أ�س
اخل��ي��م��ة ومم��ث��ل��ي��ه��ا مب��خ��ت��ل��ف �إم��������ارات ال����دول����ة وال���راب���ط
الإل��ك�تروين املخ�ص�ص للتربع للحملة وب��رام��ج التوا�صل
الإجتماعي والتربع عن طريق ال�شركاء والر�سائل الن�صية
الق�صرية م�شددا على �أن فل�سفة اجلمعية ور�ؤيتها يف عمل
اخلري وم�شاريعها الإن�سانية تن�صب على تر�سيخ اال�ستدامة
والإنتاجية يف العمل اخلريي والإن�ساين.
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مبنا�سبة عام اخلم�سني ..اجلامعة القا�سمية ت�ستعر�ض �إجنازات املر�أة الإماراتية منذ الت�أ�سي�س
•• ال�شارقة  -وام:

نظمت اجلامعة القا�سمية يف ال�شارقة ن��دوة حتت عنوان "�إجنازات املر�أة
الإماراتية يف عام اخلم�سني" لت�سلط ال�ضوء على جناح وكفاح املر�أة الإماراتية
وما حققته من مكانة و�إجنازات يف عام اخلم�سني.
قدمت الندوة  -التي �أقيمت على م�سرح اجلامعة � ..سعادة الدكتورة خولة عبد
الرحمن املال� ،أمني عام املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة ،ع�ضو جمل�س �أمناء
اجلامعة القا�سمية بح�ضور جمع من �أ�ساتذة اجلامعة و�إدارييها وطلبتها.
وتدرجت املال يف العديد من املنا�صب ،وتقلدت مهاما وطنية خمتلفة  ،ومن

بينها كانت �أول امر�أة كرئي�سة للمجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة وواكبت
م�سرية م�شرفة من مراحل متكني املر�أة الإماراتية وجناحاتها.
وتوجهت الدكتورة خولة املال بال�شكر للجامعة القا�سمية على اال�ست�ضافة،
وهن�أت قيادة و�شعب الإمارات مبنا�سبة قرب حلول ذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ..و�أكدت �أن االم��ارات وبدعم قيادتها خطت
خطوات وا�سعة ومدرو�سة يف متكني املر�أة يف خمتلف جميع املجاالت  ،لت�شهد
الإم��ارات ويف كافة القطاعات احل�ضور واملكانة وامل�ساهمة يف كل زاوي��ة من
زواي��اه��ا ويف ك��ل رك��ن م��ن �إب���داع ومتيز وم��وق��ع خلدمة وطنها وجمتمعها
و�أ�سرتها وذاتها.

وحتدثت عن دور امل��ر�أة الإماراتية يف بناء الأ���س��رة لتكون �أ�سا�سا اجتماعيا
و�أخ�لاق��ي��ا متكامال ،ف�ضال ع��ن م�ساهماتها يف ب��ن��اء ال��دول��ة امل��ع��ا���ص��رة يف
املجاالت كافة ،مقدمة مقارنة متوازية بني تطور الأجيال حتى �أ�صبحت
�أمنوذجا خريا وذلك مبا �أولته الدولة من رعاية �أبوية للمجتمع بكل فئاته
انطالقا من �أخالق الدين الإ�سالمي وانتماء للوطن الغايل وحمافظة على
القيم الأ�سرية.
و�أو�ضحت �أن املر�أة الإماراتية تبو�أت مواقع ريادية يف كل املجاالت االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية والعلمية واملعرفية وغريها �ضاربة �أروع الأمثلة
على تلك الإجنازات الناجحة ،الفتة �إىل �أن دورها املعا�صر هو ا�ستكمال لدور

املر�أة قبل ت�أ�سي�س الدولة.
�أدارت ال��دك��ت��ورة خولة امل�لا ح���وارا مفتوحا م��ع طلبة اجلامعة القا�سمية
وقدمت العديد من الإجابات الوافية عن مكانة امل��ر�أة وو�صولها �إىل �أعلى
املراكز القيادية يف الدولة ولفتت يف ثنايا تعقيبها على الأ�سئلة املقدمة لها
من طلبة اجلامعة �إىل �أهمية تتبع الطلبة ملثل تلك الإجن���ازات والنماذج
الوطنية امل�شرفة ليكونوا على �أثرها �سفراء للعلم والأخالق والقيم مثلهم
الأعلى م�ؤ�س�س اجلامعة ورئي�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الذي يويل اجلامعة كل
رعاية واهتمام متوا�صلني خلدمة �أنف�سهم و�أوطانهم.

04

جامعة خليفة و �شركة دا�سو للطريان توقعان
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

•• �أبوظبي-وام:

وق�����ع�����ت ج����ام����ع����ة خ���ل���ي���ف���ة للعلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع
���ش��رك��ة "دا�سو" ال����رائ����دة ع��امل��ي��ا يف
جم��ال ال��ط�يران تهدف �إىل التعاون
الأك��ادمي��ي يف جمال تطوير التعليم
و ال���ب���ح���وث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ط�ي�ران يف
دولة الإم��ارات باال�ستعانة باخلربات
ال�صناعية والتكنولوجيات املتقدمة.
وقع مذكرة التفاهم الدكتور عارف
���س��ل��ط��ان احل����م����ادي ن���ائ���ب الرئي�س
التنفيذي يف جامعة خليفة وفيليب

ب�يرن نائب الرئي�س التنفيذي على
امل�ستوى الدويل ل�شركة دا�سو والذي
ح�ضر نيابة عن �إري��ك ترابري رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة دا�سو للطريان.
و�سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون
باملجاالت التي ت�شمل توفري الدعم
والرعاية للطلبة وتطوير الربامج
الأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة التعاونية
�إ�ضافة �إىل تطوير وب��ن��اء القدرات.
و ت�ساهم م��ذك��رة التفاهم يف تعزيز
ال����دور ال���ري���ادي للجامعة يف بع�ض
القطاعات الهامة كقطاع الطريان

والف�ضاء و�أنظمة الدفاع �إ�ضافة �إىل
دور مركز �أبحاث وابتكار الطريان يف
جامعة خليفة الذي يدعم االبتكار يف
جميع هذه املجاالت.
و ق������ال ال����دك����ت����ور ع�������ارف �سلطان
احلمادي" :يعك�س التعاون مع �شركة
دا�سو ال�شركة الفرن�سية الرائدة عامليا
يف جمال الطريان جهودنا الدولية يف
ت�أ�سي�س ال�شراكات مع �أه��م ال�شركاء
من جميع �أنحاء العامل ال�ستقطاب
ال��ع��ق��ول واخل��ب�رات املتميزة للدولة
 ..ك��م��ا يعك�س حر�صنا ال��ك��ب�ير على
تطوير ر�أ���س املال الب�شري املحلي يف

املجاالت اال�سرتاتيجية".
و �أ���ض��اف � " :ستحقق ه��ذه ال�شراكة
�أي�ضا الفائدة لباحثينا وعلمائنا من
خ�ل�ال ا���س��ت��ك�����ش��اف الآف�����اق اجلديدة
يف القطاع ال�صناعي و �ست�ساهم يف
زي�����ادة م�����س��ت��وى امل��ع��رف��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف
ه��ذا القطاع احليوي �إ�ضافة �إىل ما
�ستتيحه ل��ن��ا �إم��ك��ان��ي��ة رف���د الدولة
وامل��ن��ط��ق��ة ب��احل��ل��ول التكنولوجية
امل��ب��ت��ك��رة وال���ق���وى ال��ب�����ش��ري��ة املدربة
وال���ق���ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة التحديات
ال���ت���ي ي��ق��ت�����ض��ي��ه��ا ق���ط���اع ال���ط�ي�ران
والف�ضاء".

م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال �إري��������ك ت����راب��ي�ر:
"يحر�ص طريان دا�سو الذي يعترب
ال�شريك املعتمد لدولة الإمارات منذ
�أكرث من � 45سنة على تطوير ر�أ�س
امل���ال الب�شري يف ال��دول��ة م��ن خالل
ت��ط��وي��ر ال����ق����درات امل��ح��ل��ي��ة وتعزيز
خليفة.
امل��ع��رف��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات واملعرفة وت�ؤكد مذكرة التفاهم �إ�صرارنا على الهامة".
ال�صناعية".
م�شاركة خرباتنا مع جامعة خليفة و على �صعيد املبادرات الأخرى ت�سعى و تعترب م��ذك��رة التفاهم التي تعزز
و�أ�ضاف " :تعك�س منتجاتنا خرباتنا م���ن خ��ل�ال ت���زوي���د ال��ط��ل��ب��ة ب�أعلى دا�سو للطريان �إىل متويل الربامج اال���س��ت��ف��ادة م��ن امل���ه���ارات واخل��ب�رات
يف ال���ب���ح���ث و ال���ت���ط���وي���ر يف جمال معايري التعليم �ضمن نطاق امل�شاريع البحثية التعاونية التي �سرتكز على املتميزة التي �صنعتها اجلامعة خطوة
�أن��ظ��م��ة ال���ط�ي�ران وامل��ت��م��ث��ل��ة بحلول ال���ط���م���وح���ة ال���ت���ي ط����وره����ا القطاع امل����واد ال��ذك��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة امل�ستخدمة �أوىل يف جمال تطوير التكنولوجيات
االبتكار �إ�ضافة للمنهجيات العملية ال�صناعي يف دول���ة الإم�����ارات والتي يف تطبيقات ال��ط�يران وال��ت��ي �سيتم اجل����دي����دة ال���ت���ي ت���خ���دم الطائرات
والديناميكية يف جم���االت التعاون ت���خ���دم ال��ق��ط��اع��ات اال�سرتاتيجية �إج��را�ؤه��ا ب�شكل م�شرتك يف جامعة م�ستقبال.

جامعة الإمارات العربية املتحدة تكرم �أع�ضاء هيئة نيويورك �أبوظبي تطلق �سل�سلة من الفعاليات
التدري�س الذين ن�شروا � ً
أبحاثا ذات قيمة عاملية الت�أثري
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني للدولة

•• العني  -الفجر

ك��رم��ت ج��ام��ع��ة الإم�����ارات العربية
امل��ت��ح��دة �أع�����ض��اء ه��ي��ئ��ة التدري�س
ال��ذي��ن ُن�����ش��رت �أب��ح��اث��ه��م العلمية
يف املجالت الأكادميية ال��رائ��دة يف
العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال م��ع��ايل زك��ي �أنور
ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف لرئي�س
ال��دول��ة والرئي�س الأع��ل��ى جلامعة
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ،يف
م���ع���ر����ض ت���ق���دمي ال���ت���ه���اين لهم:
"جناحكم ي���دل ع��ل��ى مت��ي��ز بيئتنا
البحثية واهتمام اجلامعة بالبحث
ال��ع��ل��م��ي ال���ع���امل���ي .ت��ك��ر���س جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة جهودها
لإنتاج البحوث واملمار�سات املبتكرة
ال���ت���ي ل���ه���ا ت�����أث��ي�ر ع����امل����ي .وبهذه
الطريقة ،تخدم جامعة الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ر�ؤي������ة الدولة
ل��ت��ط��وي��ر اق��ت�����ص��ادن��ا ال��ق��ائ��م على
امل��ع��رف��ة ،وخ��ل��ق رفاهية جمتمعية
م�ستدامة ،وحتقيق دور عاملي رائد
يف جميع املجاالت الإن�سانية ".
وو�ضع معاليه جن��اح �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف �سياق تاريخ وم�ستقبل
ال�����دول�����ة وق���������ال�" :إن جناحكم
م�������ص���در ف���خ���ر ك���ب�ي�ر للجامعة
وي�ؤكد قناعة ال�شيخ زاي��د ب�أهمية
�إن�����ش��اء ج��ام��ع��ة الإم������ارات العربية

•• �أبوظبي-وام:

امل��ت��ح��دة يف وق����ت م��ب��ك��ر ج����دًا من
ت��اري��خ دول��ت��ن��ا .ق���ال ال�شيخ زايد:
"العلم م���ورد �سن�ستخدمه لبناء
امل�ستقبل" .تعترب �إجنازاتكم � ً
أي�ضا
�أ�سا�سية يف ا�ستعداداتنا لل�سنوات
اخلم�سني القادمة .تو�ضح املبادئ
ال��ت��ي و���ض��ع��ت��ه��ا ق��ي��ادت��ن��ا احلكيمة
ل���ت���وج���ي���ه���ن���ا �إىل امل�������س���ت���ق���ب���ل �أن
اجلامعة لها دور حيوي يف التنمية
ال���وط���ن���ي���ة .ت��ع��م��ل اجل���ام���ع���ة على
تطوير القدرات الب�شرية ،وتو�سع
ح���دود امل��ع��رف��ة واخل�ب�رة العملية.
وتعمل جامعة الإم�����ارات العربية
امل���ت���ح���دة ع���ل���ى ت���ط���وي���ر الرقمنة
وال����ذك����اء اال���ص��ط��ن��اع��ي والتطور
التكنولوجي " .و�أ���ض��اف" :اليوم،

ي���ج���ب �أن ُي���ع���د ال��ت��ع��ل��ي��م �أبنائنا
وب��ن��ات��ن��ا مل��واج��ه��ة م�ستقبل يكون
فيه التغيري وال��ت��ح��دي الوجودي
عامل ًيا على نطاق وا�سع .هذا يعني
�أن امل���دار����س واجل��ام��ع��ات واملعاهد
امل��ه��ن��ي��ة وم���راك���ز ال��ب��ح��ث والتعلم
م���دى احل���ي���اة �أ���ص��ب��ح��ت �ضرورية
ب�شكل م��ت��زاي��د .ي��ج��ب �أال يتوقف
�شبابنا �أب��دًا عن التعلم �أو االبتكار
�أو االخ�ت�راع وفقًا لأعلى املعايري.
يجب �أن يحققوا نتائج ذات قيمة
على امل�ستوى ال��ع��امل��ي ،مت��ا ًم��ا كما
�أن��ت��ج��ت��م م��ن�����ش��ورات �أك��ادمي��ي��ة ذات
ت�أثري عاملي ".
و�أو����ض���ح الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أحمد
م������راد ،ال���ن���ائ���ب امل�������ش���ارك للبحث

العملي يف جامعة الإمارات العربية
امل���ت���ح���دة �أن "�إنتاجية وج�����ودة
جامعة الإم����ارات العربية املتحدة
قد حت�سنت ب�شكل ملحوظ خالل
ال���ع���ام�ي�ن امل���ا����ض���ي�ي�ن .ب���ل���غ العدد
الإجمايل للمن�شورات ح�سب قاعدة
ب���ي���ان���ات ���س��ك��وب�����س ل���ع���ام 2020
ح��وايل  .1540ويف عام ،2021
من املتوقع �أن يتجاوز ه��ذا العدد
 1900من�شورا .تلتزم اجلامعة
ب���ت���وف�ي�ر ال���ب���ي���ئ���ة وامل�����������وارد التي
يحتاجها �أع�����ض��اء هيئة التدري�س
لتلبية توقعات ا�سرتاتيجية البحث
واالبتكار لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة وامل�ساهمة يف املجاالت ذات
الأولوية الوطنية ".

�أط�����ل�����ق�����ت ج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك
�أب��وظ��ب��ي �سل�سلة م��ن الفعاليات
االف��ت��را������ض�����ي�����ة واحل���������ض����وري����ة
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني
ل����ل����دول����ة .ت�������ش���م���ل الفعاليات
االفرتا�ضية واحل�ضورية فعالية
"املندو�س الإماراتي" بالإ�ضافة
�إىل م������ؤمت�����ر اجل����ام����ع����ة ال�����ذي
انطلق �أم�����س بالتعاون م��ع جلنة
�أك�����س��ف��ورد ل��ل��د���س��ت��ور ومب�شاركة
معايل زكي �أن��ور ن�سيبة امل�ست�شار
ال��ث��ق��ايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة والرئي�س الأعلى جلامعة
الإم���ارات العربية املتحدة وكبار
امل�س�ؤولني والأكادمييني وخرباء
ال���ق���ان���ون ع��ل��ى امل�����س��ت��وى املحلي
والعاملي  ،كما ي�شارك يف امل�ؤمتر
���س��ع��ادة امل�����س��ت�����ش��ار ع��ل��ي ال�شاعر
ال��ظ��اه��ري مدير �إدارة التفتي�ش
ال���ق�������ض���ائ���ي وج��������ون �سك�ستون
ال����رئ����ي���������س ال����ف����خ����ري جلامعة
ن��ي��وي��ورك وج���ون ك��وك��ل�ين �أ�ستاذ
ال��درا���س��ات الدينية وال��ق��ان��ون يف
جامعة نيويورك �أبوظبي وديني�س
غ��ال��ي��غ��ان الأ����س���ت���اذ ال��ف��خ��ري يف
ج��ام��ع��ة �أك�����س��ف��ورد وم��دي��ر جلنة

�أك�����س��ف��ورد ل��ل��د���س��ت��ور والدكتورة
مونيكا ماغيار وال�سيدة فراوكه
ه�يرد ب��اي امل���ؤرخ��ة وال��ب��اح��ث��ة يف
تاريخ الإم���ارات العربية املتحدة
ويو�سف �أدراي الأ�ستاذ يف جامعة
ح��ي��ف��ا .وي��ن��ظ��م م��رك��ز ال��ف��ن��ون يف
جامعة نيويورك �أبوظبي �أم�سية
"حكاية" بعد غد يف حدث ثقايف
اف�ترا���ض��ي ي�شارك فيه ع��دد من
ال�����ش��ع��راء وامل��و���س��ي��ق��ي�ين احتفاال
ب����ال����ذك����رى اخل���م�������س�ي�ن للدولة
وي�����س��ل��ط ال�������ض���وء ع���ل���ى التنوع
الثقايف للدولة.
وتنطلق فعاليات �أم�سية "حكاية"
ب��ح��وار ب�ين ن��ائ��ب رئي�س جامعة
ن����ي����وي����ورك �أب����وظ����ب����ي مارييت
وي�����س�ترم��ان وم���ع���ايل زك����ي �أن����ور
ن�سيبة الذي �سيقدم عر�ضا حول
تاريخ ال��دول��ة وعمله مع املغفور
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل
نهيان "طيب اهلل ثراه".
ويف �إط���������ار ت����وج����ه����ات جامعة
ن���ي���وي���ورك �أب���وظ���ب���ي والتزامها
ب��دع��م امل�شهد ال��ف��ن��ي امل��زده��ر يف
ال���دول���ة وت�����ش��ج��ي��ع��ه ي��ن��ظ��م رواق
الفن يف اجلامعة باال�شرتاك مع
غ��ال�يري معهد ال�شرق الأو�سط
ل���ل���ف���ن���ون ب�����ال�����والي�����ات املتحدة

جامعة ال�شارقة تطلق حملة (يدا بيد نحو حرم جامعي م�ستدام)
•• ال�شارقة-وام:

�أطلق مكتب اال�ستدامة بجامعة
ال�شارقة حملة "يداً بيد نحو حرم
ج��ام��ع��ي م�ستدام" ال��ت��ي تهدف
�إىل ت�ضمني ث��ق��اف��ة اال�ستدامة
���ض��م��ن جم��ت��م��ع اجل��ام��ع��ة ون�شر
الوعي ب�أهم ممار�سات اال�ستدامة
م��ن خ�لال الفعاليات والأن�شطة
واملبادرات املتنوعة بهدف �إ�شراك
�أف�����راد جمتمع ج��ام��ع��ة ال�شارقة
م��ن طلبة و�أع�����ض��اء هيئة �إداري���ة
وفنية و�أكادميية يف تطوير ثقافة
وممار�سات اال�ستدامة .
���ش��ه��د �إط���ل��اق احل��م��ل��ة الدكتور
ح��م��ي��د جم�����ول ال��ن��ع��ي��م��ي مدير
جامعة ال�شارقة وع��دد م��ن نواب
امل��دي��ر ،وع��م��داء الكليات ومدراء
املراكز واملعاهد و�أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية.
و ا�ستهل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اللقاء
كلمته ب�شكر مكتب اال�ستدامة
على اجل��ه��ود املبذولة وم��ا حققه ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ت�صنيف  STARSال����ت����اب����ع جلمعية كما القى الدكتور معمر بالطيب كلمة ح��ول �أداء جامعة ال�شارقة مدير مكتب اال�ستدامة ،نبذه عن
من �إجنازات متميزة يف اال�ستدامة ال���ف���ئ���ة ال��ف�����ض��ي��ة يف ن���ظ���ام تتبع حت�����س�ين اال���س��ت��دام��ة يف التعليم ن���ائ���ب م���دي���ر اجل���ام���ع���ة ل�ش�ؤون امل��ت��م��ي��ز يف جم����ال اال�ستدامة .احلملة وهدفها ،وما تت�ضمنه من
وال���ت���ي ت��وج��ت م����ؤخ���راً بح�صول اال�ستدامة والتقييم والت�صنيف العايل . AASHE
البحث العلمي والدرا�سات العليا ث��م ق��دم ال��دك��ت��ور ع��م��اد ال�سيوف مبادرات وبرامج �أن�شطة توعوية.

الأم���ري���ك���ي���ة م���ع���ر����ض "ما بني
ال�����س��م��اء والأر�������ض :ف��ن معا�صر
م��ن الإمارات" ���ض��م��ن فعاليات
االح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى اخلم�سني
لقيام الدولة وذلك خالل الفرتة
م��ن  3دي�����س��م�بر امل��ق��ب��ل �إىل 31
مار�س .2022
وقالت مارييت وي�سرتمان نائب
رئي�س جامعة نيويورك �أبوظبي:
ن���ت���ط���ل���ع �إىل �إح�����ي�����اء ال����ذك����رى
اخل��م�����س�ين ل���ق���ي���ام ال����دول����ة من
خالل برنامج حافل بالفعاليات
والأح�������داث ذات ال�����ص��ل��ة بتاريخ
ه���ذه ال���دول���ة و���ص��ع��وده��ا بف�ضل
�إجنازاتها الفريدة من نوعها.
و�أ����ض���اف���ت �إن���ن���ا ن��ح��ت��ف��ل بالتنوع
الثقايف يف دول��ة الإم���ارات وبروح
الإب�������داع وال���ت���ف���ا�ؤل وبالتزامها
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت�������س���ام���ح وت��ت��ردد
�����ص����دى ه������ذه ال���ق���ي���م ب���ع���م���ق يف
جامعة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي التي
اح���ت���ف���ل���ت م�������ؤخ������را ب����ال����ذك����رى
العا�شرة على ت�أ�سي�سها حيث مل
ي��ك��ن ح��ل��م��ن��ا ب��ب��ن��اء م��رك��ز عاملي
للتميز الأك��ادمي��ي يف ه��ذا املوقع
املميز ممكنا لوال الر�ؤية الثاقبة
التي يتمتع بها قادة هذه الدولة
وال��دع��م ال���ذي تلقيناه ونتطلع
�إىل اخلم�سني ع��ام��ا املقبلة من
�إجن���ازات دول��ة الإم���ارات العربية
امل����ت����ح����دة وج����ام����ع����ة ن���ي���وي���ورك
�أبوظبي� ،آملني مبوا�صلة امل�سرية
نحو �أهدافنا.
ويف �إط���ار الفعاليات االحتفالية
ي��ط��ل��ق امل���رك���ز ال��ع��رب��ي لدرا�سة

ال�����ف�����ن يف ج����ام����ع����ة ن����ي����وي����ورك
�أب��وظ��ب��ي "املورد" �أوىل عرو�ضه
ب�����إ�����ش����راف ال��ق��ي��م��ة ال��ف��ن��ي��ة مي
الدباغ الأ�ستاذة امل�ساعدة لأبحاث
املجتمع وال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة يف
جامعة نيويورك �أبوظبي ويقام
خ���ل���ال ال�����ف��ت��رة م�����ن دي�سمرب
�إىل ���ش��ه��ر م���اي���و  .2022كما
يطلق "عكا�سة" �أر�شيف ال�صور
الفوتوغرافية التابع ملركز املورد
مب��ن��ا���س��ب��ة ال����ذك����رى اخلم�سني
لقيام ال��دول��ة جمموعة جديدة
تت�ضمن من حوايل � 700صورة
منها �إحدى ع�شرة �صورة جديدة
ت�شكل �إ���ض��اف��ة قيمة ملجموعات
الأر�شيف.
وينظم ق�سم الن�شاطات الريا�ضية
يف ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك �أبوظبي
م�������س�ي�رة ال������دراج������ات ال�سنوية
ب��ع��ن��وان "نحو اخل��م�����س�ين عاما
املقبلة" ي����وم  15دي�����س��م�بر يف
ج���زي���رة احل���دي���ري���ات ب�أبوظبي.
وت���ت�������ض���م���ن ف����ع����ال����ي����ات جامعة
نيويورك �أبوظبي لعام اخلم�سني
�إطالق موقع �إلكرتوين خم�ص�ص
ل�ل�أب��ح��اث ال��ت��ي ينفذها �أ�ساتذة
اجل��ام��ع��ة ح����ول امل��وا���ض��ي��ع التي
تركز على دولة الإمارات العربية
املتحدة ،كما يحتوي املوقع على
مقطع م�صور ل�شهادات عدد من
طالب اجلامعة من �أبناء الدولة
كما �ستزدان اجلامعة ب�ألوان علم
ال���دول���ة خ�ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن 24
نوفمرب اجل��اري �إىل  2دي�سمرب
املقبل.
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وزارة الرتبية والتعليم تنظم الأ�سبوع الوطني اخلام�س للوقاية من التنمر  20نوفمرب
•• دبي-وام:

تنظم وزارة ال�ترب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجل�س الأع��ل��ى للأمومة
والطفولة ،الأ�سبوع الوطني اخلام�س للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�سية
 ،بعنوان "كلماتك ترتك �أثراً " وحتت �شعار "معاً نزدهر" مب�شاركة  28جهة
احتادية وحملية وذلك خالل الفرتة من � 20إىل  26نوفمرب احلايل.
ي���أت��ي ذل��ك �ضمن احلملة الوطنية التوعوية للوقاية م��ن التنمر برعاية
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت م��ب��ارك رئي�سة االحت���اد الن�سائي ال��ع��ام رئي�سة
املجل�س الأع��ل��ى ل�ل�أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة الرئي�سة الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية "�أم الإمارات" .وت�ستهدف احلملة الطلبة "ذكور� -إناث" ،و�أولياء
الأم���ور  ،والإداري��ي�ن  ،واملعلمني وجميع العاملني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية

وذل��ك للتوعية بطرق الوقاية والعالج من التنمر اللفظي وال��ذي يحدث مع معلمي املواد .كما تت�ضمن احلملة الإعالمية للوقاية من التنمر لهذا
وجهاً لوجه �أو الكرتونياً مع الطلبة بنظام التعلم املبا�شر �أو االفرتا�ضي العام انتاج  3فيديوهات لق�ص�ص واقعية مع طلبة تعر�ضوا للتنمر بعنوان
� ،إىل جانب تدريب العاملني يف امل�ؤ�س�سات التعليمية على �أف�ضل الأ�ساليب "�أخربنا ق�صتك"  ،حيث تهدف املبادرة لتبادل اخلربات بني الطلبة ليتعرف
�ضحية التنمر على ا�سرتاتيجيات ج��دي��دة للتعامل م��ع املتنمر وطريقة
الرتبوية للتعامل مع التنمر اللفظي.
كما تهدف احلملة لت�سليط ال�ضوء على �أث��ر الكلمة الطيبة يف الآخرين اجتيازه للحالة النف�سية ال�سيئة التي يعي�شها جراء التنمر حتى يت�أكد ب�أنه
للتقليل من التنمر اللفظي �ضمن الهدف اال�سرتاتيجي ل���وزارة الرتبية لي�س وحده من يتعر�ض له  ،كما مت انتاج وت�صوير فيديو غنائي لت�شجيع
والتعليم يف �ضمان بيئات تعليمية �آمنة ومنوذجية وداعمة وحمفزة للتعلم الطلبة على مواجهة التنمر والت�صدي له وفق الأ�ساليب العلمية املعتمدة.
وتقدمت �سعادة الدكتورة �آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي ،وكيلة ال��وزارة امل�ساعد
وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ويت�ضمن �أ�سبوع احلملة الوطنية للوقاية من التنمر  27 ،ور�شة عمل لقطاع الرعاية وبناء القدرات  ،بوافر ال�شكر وعظيم التقدير واالمتنان �إىل
اف�ترا���ض��ي��ة خم�ص�صة لأول���ي���اء الأم�����ور � ،إىل ج��ان��ب ور�����ش ع��م��ل للطلبة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك " �أم الإمارات " ملا تبذله من جهود كبرية
من املر�شدين الأكادمييني واملهنيني والإخ�صائيني االجتماعيني بالتعاون وملمو�سة وعظيمة يف �سبيل االهتمام بالأ�سرة وا�ستقرارها وتكامل �أدوارها

�إمياناً من �سموها ب�أهمية التنمية ال�شاملة و�أن الإن�سان هو الرثوة احلقيقية
للوطن .وقالت �سعادتها �إن دعم �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الكبري
للعاملني يف احلقل الرتبوي وتعزيز جودة التعليم وتبنيها الربامج الرامية
للحد من التنمر والوقاية منه كان له �أبلغ الأث��ر يف احلد من التنمر بني
الطلبة وتعزيز القيم الإن�سانية الأ�صيلة التي ت�أ�س�ست عليها دولتنا احلبيبة
وتر�سخت يف نفو�س �أبنائها.
و�أ�ضافت �إن وزارة الرتبية والتعليم تتبنى العديد من ال�برام��ج الهادفة
واملثمرة للوقاية والعالج من التنمر يف �سياق املنهج الدرا�سي ،واالهتمام
ب��ال��و���س��ائ��ل احل��دي��ث��ة واال���س��ت��ع��ان��ة ب��ه��ا يف ال��وق��اي��ة م��ن التنمر م��ث��ل �إع���داد
الفيديوهات املبتكرة وتعليم الأط��ف��ال الثقة بالنف�س وامل��رون��ة وتطوير
املهارات وتر�سيخ القيم وروح الت�سامح والت�شجيع والتحفيز للطلبة.

حتت رعاية عبداهلل بن زايد

05

جامعة ال�سوربون �أبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة  12لطلبة البكالوريو�س واملاج�ستري

• زكي ن�سيبة  :دعم حممد بن زايد وراء جناح جامعة ال�سوربون �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان ،وزي��ر اخلارجية
والتعاون الدويل ،احتفلت جامعة ال�سوربون �أبوظبي م�ساء ام�س بتخريج
الدفعة الثانية ع�شر من طلبة اجلامعة .
و���ض�� ّم��ت ال��دف��ع��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام  200ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن حملة درجتي
البكالوريو�س واملاج�ستري يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية .
ح�ضر حفل التخريج الذي اقيم يف فندق �سانت ريجي�س ال�سعديات ك ً
ال
من معايل زكي �أن��ور ن�سييبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة  -رئي�س جمل�س �أمناء جامعة ال�سوربون �أبوظبي ،والربوفي�سور
�آالن تالون ،ع�ضو جمل�س الأمناء -جامعة ال�سوربون �أبوظبي  ,وعميد
كلية العلوم الإن�سانية يف جامعة ال�سوربون يف باري�س .والربوفي�سورة
�سيلفيا ���س�يران��و ،م��دي��رة جامعة ال�����س��ورب��ون �أب��وظ��ب��ي وع���دد م��ن كبار
امل�����س���ؤول�ين و�أع�����ض��اء الهيئة الأك��ادمي��ي��ة والإداري������ة وذوي اخلريجني
واخلريجات.
ويف كلمة ل��ه خ�لال حفل التخريج ،ت��ق��دّم معايل زك��ي ن�سيبة بخال�ص
االمتنان والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي  ,نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .الذي يوا�صل

تقدمي الدعم ال�سخي جلامعة ال�سوربون �أبوظبي �إمياناً منه ب�أن التعليم
والثقافة هما الدعامة الأ�سا�سية للنمو االقت�صادي ورفاهية املجتمع،
كما توجه بال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان،
وزير اخلارجية والتعاون الدويل على رعايته الكرمية حلفل التخريج.
وقال" :يتزامن احتفالنا هذا العام مع الذكرى اخلام�سة ع�شرة لت�أ�سي�س
جامعة ال�سوربون �أب��وظ��ب��ي .يف ه��ذا ال��وق��ت �أ�صبحت م�ؤ�س�سة ثقافية
وتعليمية مهمة ومميزة .مما يعزز تقدم �أبوظبي نحو حتقيق هدفها
املتمثل يف حتقيق مكانة رائدة يف املجاالت الأكادميية والعلمية والثقافية.
وت��ق��دّم اجل��ام��ع��ة ب��رام��ج متميزة وف��ري��دة م��ن نوعها يف جمموعة من
التخ�ص�صات ،وتهيئ الطالب ملتطلبات التوظيف ومتكينهم من ريادة
التغيري مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة الإم��ارات العربية املتحدة ملئوية الدولة
يف عام ."2071
و�أ�ضاف قائال �" :أثبتت جامعة ال�سوربون �أبوظبي خالل جائحة كوفيد
 ،-19قدرتها املميزة على حتويل التحديات �إىل فر�ص عرب خلق بيئة
اف�ترا���ض��ي��ة �ضمنت اال���س��ت��م��راري��ة للطالب والأك��ادمي��ي�ين واملوظفني.
وبف�ضل ك ّ��ل ه��ذه اجل��ه��ود ،ميكننا ال��ي��وم االحتفال بالتخرج يف الوقت
املحدد لطالبنا ،الذين باتوا ميتلكون جميعاً مهارات ومعارف متخ�ص�صة
وم�ستعدون للعمل كمبدعني ورجال �أعمال ورواد".

ويف ختام كلمته تقدّم معايل زكي ن�سيبة بالتهنئة �إىل الطلبة اخلريجني
و�إىل ك ّ��ل من عمل بجدٍ لتحفيز جناحهم وتعزيزه ،و�أ���ض��اف�" :أمتنى
�أن ُيحقّق اخلريجون �أحالمهم وطموحاتهم ،و�أن ُي�ساهموا يف م�سرية
التقدّم للوطن يف اخلم�سني �سنة القادمة .فتاريخ جامعة ال�سوربون
الطويل يف التم ّيز الأكادميي و ّفر لها �إطاراً لتكون واحدة من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ال��رائ��دة يف الإم���ارات عرب برامج ابتكارية ُملهمة التي
تواكب ُمتط ّلبات الثورة ال�صناعية الرابعة والذكاء اال�صطناعي ،لت�أهيل
خريجني حري�صني على الريادة يف مخُ تلف املجاالت".
من جانبه هن�أ الربوفي�سور �آالن تالون ،ع�ضو جمل�س الأمناء وعميد
كلية العلوم الإن�سانية يف جامعة ال�سوربون الطلبة اخلريجني على هذا
النجاح الأكادميي يف ّ
ظل الظروف ال�صعبة التي فر�ضتها جائحة كورونا،
ُمث ّمناً جهود �أع�ضاء هيئة التدري�س التي �ساهمت يف ا�ستمرار العملية
التعليمية واحلفاظ على جودة التعليم.
وق��ال�" :أثبتت جامعة ال�سوربون �أبوظبي قدرتها على ال�صمود خالل
الفرتة املا�ضية ،وتتط ّلع ُقدماً ملوا�صلة ا�سرتاتيجيتها الرامية �إىل دعم
الربامج احلالية والعمل على م�شاريع جديدة لتطوير ه��ذه امل�ؤ�س�سة
العظيمة وخا�صة يف جم��ال درا���س��ات الدكتوراه والبحث العلمي وذلك
تعاوناً مع امل�ؤ�س�سة التعليمية يف باري�س".

واختتم الربوفي�سور �آالن كلمته ب��ال��ق��ول�" :إن دع��م وتطوير البحث
العلمي ه��و �أول��وي��ة �ستمكّننا بكل ت�أكيد م��ن تغطية جم��االت معرفية
عديدة .ولعل بع�ضكم �سي�شارك يف هذه العملية التنموية وذلك يف حال
رغبتكم يف العمل يف املجال الأكادميي� .إن ح�صولكم على هذه الدرجة
العلمية لي�ست النهاية ،بل هي البداية".
من جانبها قالت الربوفي�سورة �سيلفيا �سريانو ،مديرة جامعة ال�سوربون
�أب���وظ���ب���ي" :اليوم ن��ح��ت��ف��ل ب��ث��م��ار ج��ه��ود وجن����اح ال��ط��ل��ب��ة اخلريجني
واخلريجات.
وا�ضافت "�أنا فخورة حقا مبا حققوه  ,وي�سعدين �أن �أ�شاركهم هذه اللحظة
التي ال تن�سى .اليوم� ،سين�ضم الطلبة ملجتمع خريجي وخريجات جامعة
ال�سوربون �أبوظبي املكون من  2000طالب وطالبة طبقوا مهاراتهم
ومعارفهم التي اكت�سبوها يف اجلامعة لي�صبحوا �صناع التغيري الإيجابي
وقادة نعتز بهم.
و�أختتمت ت�صريحها قائلة " لقد �أث��ب��ت ه��ذا اجليل ب���أن��ه جيل الإرادة
القوية و�أنا �أتطلع لأن �أ�شهد ازدهار خريجي جامعة ال�سوربون �أبوظبي
يف حياتهم املهنية وحتقيقهم جلميع �أمانيهم وطموحاتهم".
وقام معايل زكي انور ن�سيبة والربوفي�سور �آالن تالون بت�سليم �شهادات
التخرج للطلبة والطالبات .

مكتب عالقات خريجي جامعة دبي يجمع �أكرث
من  1.5مليون درهم للأعمال اخلريية
•• دبي -الفجر:

�أعلنت جامعة دبي �أن مكتب عالقات
اخلريجني يف اجلامعة بالتعاون مع
جم��ل�����س �إدارة راب���ط���ة اخلريجني
�إ���س��ت��ط��اع �أن يجمع �أك�ث�ر م��ن 1.5
م��ل��ي��ون دره���م ع��ل��ى م���دار ال�سنوات
الثالث املا�ضية من خالل احلمالت
اخلريية ال�سنوية كجزء من برنامج
���ص��ن��دوق امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة خلريجي
و�أ���ص��دق��اء اجل��ام��ع��ة ،و�أن����ه مت منح
ع��ائ��دات احلمالت اخل�يري��ة ،والتي
مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا حت���ت رع���اي���ة جمعية

ب���ي���ت اخل���ي��ر ،ل��ل��ط��ل��ب��ة يف مرحلة
البكالوريو�س واخل��ري��ج�ين الذين
ي���واج���ه���ون حت����دي����ات م���ال���ي���ة وفقا
لتو�صيات اجلامعة ووفقا ل�شروط
و�إج�������راءات امل�����س��اع��دة امل��ال��ي��ة لبيت
اخلري.
وت��وج��ه ال��دك��ت��ور عي�سى الب�ستكي
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دب����ي ب��ال�����ش��ك��ر �إىل
جميع املتربعني مل�ساهمتهم ودعمهم
الكبري لطلبة اجلامعة و�أثنى على
مكتب عالقات اخلريجني لتفانيه
يف م�ساعدة الطالب الذين يعانون
من �أزمات وحتديات مادية كانت قد

تعيق ا�ستكمال تعليمهم يف املرحلة
اجلامعية.
وخ�������ص ب��ال�����ش��ك��ر �أع�������ض���اء جمل�س
�إدارة رابطة اخلريجني واجلمعيات
اخل�يري��ة ال�شريكة ال��ذي��ن �ساعدوا
الربنامج و�ساهموا يف جناحه.
و�أ�������ض������اف �أن ال���ع���م���ل التطوعي
واخلريي والذي ي�أتي هذا التربع يف
�إط��اره يزيد من قدرة الإن�سان على
التفاعل وال��ت��وا���ص��ل م��ع الآخرين،
كما ينمي احل�س االجتماعي لدى
ال���ف���رد امل��ت��ط��وع ،وي�����س��اه��م يف جعل
املجتمع �أك�ثر اطمئناناً و�أك�ثر ثقة

ب���أب��ن��ائ��ه ،وي��ح��د م��ن ال��ن��زع��ة املادية
لدى �أفراده.
وق��ال��ت �آم��ن��ة امل�����رزاق ،م��دي��ر مركز
ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر الوظيفي
وم���ك���ت���ب ع��ل�اق����ات اخل���ري���ج�ي�ن يف
اجل��ام��ع��ة� ،إن امل��ك��ت��ب مت��ك��ن بف�ضل
هذه احلمالت اخلريية والتربعات
وخريجا
م��ن م�ساعدة  50ط��ال�� ًب��ا
ً
مب��ب��ل��غ �إج���م���ايل ق����دره � 596ألف
درهم خالل الفرتة الأكادميية بني
يناير  2019و�سبتمرب .2021
و�أ����ش���ارت �إىل �أن اجل��ه��ات املتربعة
ت�ضمنت هيئات وم�ؤ�س�سات و�شركات

من القطاعني احلكومي واخلا�ص،
فاعلي اخلري ،وخريجني بالإ�ضافة
�إىل جمعيات خ�يري��ة �شريكة منها
م�ؤ�س�سة �آل مكتوم اخلريية ،جمعية
دب����ي اخل�ي�ري���ة ،ج��م��ع��ي��ة دار ال�ب�ر،
وج���م���ع���ي���ة ب���ي���ت اخل���ي��ر ،وغريهم
الكثري.
ولفتت �إىل �أن املكتب �أطلق برنامج
خريجي و�أ�صدقاء اجلامعة للمنح
الدرا�سية يف عام  2013بالتعاون
مع جمل�س رابطة اخلريجني وتبنى
�سل�سلة من مبادرات جمع التربعات
الناجحة ،بهدف ت�شجيع اخلريجني

وامل��ق��ب��ل�ين ع��ل��ى الأع���م���ال اخلريية
وحثهم على اال�ستمرار يف م�ساعدة
الطلبة من �أجل ا�ستكمال تعليمهم
الأكادميي.
وب����دوره����م ت���ق���دم ط��ل��ب��ة اجلامعة
الذين تلقوا دعماً مادياً ال�ستكمال
درا�ستهم بخال�ص ال�شكر والتقدير
�إىل امل��ك��ت��ب ع��ل��ى ج���ه���وده ودعمه
املتوا�صل وع��ل��ى م�ساندتهم خالل
الأوق��ات الع�صيبة ،م�شريين �إىل �أن
هذا الدعم �أزاح عن كاهلهم الأعباء
وال��ق��ي��ود امل��ال��ي��ة و���ش��ج��ع زمالئهم
املتع�سرين على طلب امل�ساعدة من

معهد دبي الق�ضائي ي�سلم �شهادات الدفعة الأوىل من برنامج تدريب املدربني املعتمد دوليا
•• دبي-وام:

�سلم معهد دبي الق�ضائي  15قا�ضيا
�شهادات الدفعة الأوىل من برنامج
"تدريب املدربني" امل��ع��ت��م��د دوليا
الذي �أطلقه املعهد خ�صي�صا لق�ضاة
حماكم دب��ي وذل��ك يف �إط���ار التعاون
ب�ي�ن امل���ؤ���س�����س��ت�ين ل��ت��ق��دمي تدريب
ق�ضائي متميز.
ح�ضر حفل ت�سليم ال�شهادات الذي
�أق��ي��م يف حم��اك��م دب��ي ���س��ع��ادة طار�ش
عيد املن�صوري مدير عام حماكم دبي
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة يف املعهد
و���س��ع��ادة ال��ق��ا���ض��ي ال��دك��ت��ورة ابت�سام
ال�����ب�����دواوي م���دي���ر ع����ام م��ع��ه��د دبي
الق�ضائي �إىل جانب ال�سادة الق�ضاة
امل�شاركني يف الربنامج.
ومت خ��ل�ال احل���ف���ل ت���ك���رمي ال�سادة
ال��ق�����ض��اة ح��ي��ث م��ن��ح امل�������ش���ارك���ون يف
ال�ب�رن���ام���ج ����ش���ه���ادة م������درب معتمد

م��ن الأك��ادمي��ي��ة ال��دول��ي��ة للتدريب
واال���س��ت�����ش��ارات �إ���ض��اف��ة �إىل رخ�صة
للتدريب وذل��ك بعد �أن متكنوا من
�إك���م���ال امل��ت��ط��ل��ب��ات امل���ح���ددة م�سبقا
بنجاح.
وق��ال �سعادة ط��ار���ش عيد املن�صوري
" ن��ف��خ��ر ب���ال���ت���ع���اون امل�����س��ت��م��ر بني

حم��اك��م دب��ي ومعهد دب��ي الق�ضائي
ال�سيما و�أنه يحقق با�ستمرار �أهدافه
امل��ن�����ش��ودة ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على
ك���وادرن���ا ورف����ع م�ستوياتهم املهنية
با�ستمرار مبا يف ذلك الن�سخة الأوىل
م��ن ه���ذا ال�برن��ام��ج ال����ذي �أ���س��ه��م يف
تعزيز كفاءات  15قا�ضيا ونحن على

يقني ت��ام م��ن �أن ه����ؤالء اخلريجني
�سي�سهمون بدور فاعل يف نقل املعرفة
ب���ال���ت���واف���ق م����ع ت���وج���ي���ه���ات قيادتنا
ال��ر���ش��ي��دة ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف العن�صر
الب�شري".
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ابت�سام البدواوي
�إن ه����ذا ال�ب�رن���ام���ج ي����أت���ي يف �سياق

عالقات التعاون والتن�سيق القائمة
ب�ين معهد دب���ي الق�ضائي وحماكم
دبي ومبا ين�سجم مع ر�ؤيتنا يف تعزيز
االح�تراف��ي��ة ب�شكل م�ستمر ويف هذا
الإط��ار نفخر بتحقيق �أح��د �أهدافنا
وحت����دي����دا دع����م ال���ك���ف���اءات امل�ؤهلة
ح���ر����ص���ا م���ن���ا ع���ل���ى ت���وف�ي�ر خدمات

متميزة ترقى ب�سمعتنا امل�ؤ�س�سية من
خالل ر�ضا متعاملينا وتعزيز مكانتنا
ويف هذه املنا�سبة نتقدم بالتهنئة �إىل
ال�سادة الق�ضاة اجن��ازه��م متطلبات
هذا الربنامج �آملني ر�ؤية املزيد من
الربامج املهنية يف امل�ستقبل بالتعاون
مع �شركائنا اال�سرتاتيجيني.
وي��ت��م��ث��ل ال���ه���دف ال���ع���ام م���ن تنظيم
ه����ذا ال�ب�رن���ام���ج يف ت��ن��م��ي��ة املعارف
واالجت����اه����ات وامل����ه����ارات واخل��ب��رات
الأ���س��ا���س��ي��ة للمنت�سبني ،ومتكينهم
م�����ن ال����ق����ي����ام ب���ع���م���ل���ي���ات ال���ت���دري���ب
ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة و�إط�ل�اع���ه���م على
ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال���ت���دري���ب الفعال
ومتكن الربنامج �أي�ضا م��ن حتقيق
العديد من الأه���داف الأخ���رى ومن
�أه��م��ه��ا تعريف امل�����ش��ارك�ين باملفاهيم
الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ة التدريبية
وت��و���ض��ي��ح �أ���س�����س وم���ب���ادئ التدريب
و�شروط جناح العملية التدريبية.

فريق امل�ساعدة املالية يف اجلامعة
ال���ذي يخ�ص�ص الأم�����وال املنا�سبة
لهم طوال ال�سنوات الأكادميية.
وقدمت �إحدى اخلريجات نيابة عن
اجلميع �شكرها وامتنانها للجامعة
ملنحها منحة درا�سية �ساعدتها على
م��ت��اب��ع��ة درا���س��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��رغ��م من
حتدياتها املالية ،كما دع��ت الطلبة
احل��ال��ي�ين واجل����دد املتع�سرين ب�أال

ي�ت�رددوا يف طلب ال��دع��م م��ن �أ�سرة
جامعة دبي.
و�أ�ضافت كنت �أواجه �صعوبات مالية
كانت قد متنعني من حتقيق �أهدايف
التعليمية وت�ؤخر خطتي للتخرج يف
الوقت املنا�سب .كل احلب والتقدير
لأ�سرة اجلامعة التي �أوفت بوعودها
ودع����م����ت����ن����ي يف م�����راح�����ل حياتي
الت�أ�سي�سية.
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ماجد بن �سعود املعال يكرم خريجي برنامج االر�شاد ال�سياحي النيابة العامة للدولة تو�ضح �أحكام اخلدمة املجتمعية
•• �أم القيوين-وام:

كرم ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة ال�سياحة والآثار
يف �أم القيوين  21من خريجي برنامج الإر�شاد ال�سياحي.
ح�ضر التكرمي جا�سم الب�ستكي نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
للمر�شدين ال�سياحيني.
و�أك��د ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال �أن �إط�لاق ه��ذا الربنامج
يف ن�سخته الأوىل يعد فر�صة حتفيزية لل�شباب الإم��ارات��ي م��ن خالل
توفري فر�ص عمل يف هذا القطاع وتعزيز ثقافة الإر�شاد ال�سياحي وجعل
ال�سياحة خ��ي��اراً مهنيا �أم��ام��ه��م ل�لارت��ق��اء بالتجربة ال�سياحية ب�أعني
�إماراتية �أ�صيلة.

06

و�أق��ي��م الربنامج مل��دة � 4أي���ام متوا�صلة بالتعاون م��ع جمعية الإم���ارات
للمر�شدين ال�سياحيني وت�ضمن ور�ش تدريبية وجوالت ميدانية تعليمية
م��ن �أج���ل ت��دري��ب م��واط��ن��ي ال���دول���ة وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م يف جم���ال فن
الإر�شاد ال�سياحي و�إثراء ر�صيدهم املعريف بتاريخ الإمارة و�أبرز املقومات
ال�سياحية والثقافية ومناطق اجل���ذب ال�سياحي يف قطاعات الثقافة
والبيئة والرتفيه بالإمارة ،وذلك لت�أهيلهم للح�صول على رخ�صة مهنة
الإر���ش��اد ال�سياحي .ويعد برنامج الإر���ش��اد ال�سياحي �أح��د �أب��رز الربامج
اال�سرتاتيجية التي حر�صت الدائرة على تفعليها لتعزيز �أهمية مهنة
الإر�شاد ال�سياحي ودور املر�شد ال�سياحي كونه نقطة التوا�صل الأول مع
ال�سائحني ل�ضمان توفري جتارب �سياحية متميزة لهم و�إتاحة الفر�صة
لديهم بالتعرف على الثقافة والقيم الإماراتية.

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خ�لال م��ادة فيلمية ن�شرتها �أم�س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي �أحكام اخلدمة املجتمعية.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا لقانون العقوبات ف�إن اخلدمة املجتمعية
هي �إل��زام املحكوم عليه ب���أن ي���ؤدي �أح��د �أعمال اخلدمة املجتمعية التي ي�صدر
بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء ،وذلك يف �إحدى امل�ؤ�س�سات �أو املن�ش�آت التي
ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الداخلية واملوارد
الب�شرية والتوطني� ،أو بقرار من رئي�س اجلهة الق�ضائية املحلية.
وال يكون احلكم باخلدمة املجتمعية �إال يف مواد اجلنح ،وذلك بديال عن عقوبة
احلب�س ال��ذي ال تزيد مدته عن �ستة ا�شهر �أو الغرامة  ،وعلى �أال تزيد مدة
اخلدمة املجتمعية على ثالثة ا�شهر.

ويتم تنفيذ اخلدمة املجتمعية يف اجلهة �أو اجلهات التي يختارها النائب العام
�أو من يفو�ضه  ،وبالتن�سيق مع تلك اجلهة �أو اجلهات  ،وحتت �إ�شراف النيابة
العامة .حيث ترفع اجلهة التي يتم تنفيذ اخل��دم��ة املجتمعية فيها تقريرا
مف�صال عن �أداء املحكوم عليه و�سلوكه وان�ضباطه ومدى التزامه ب�أداء اخلدمة
املكلف بها �إىل النيابة العامة .و�إذا �أخل املحكوم عليه مبقت�ضيات تنفيذ اخلدمة
املجتمعية  ،فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة �أن تقرر تطبيق عقوبة
احلب�س ملدة مماثلة ملدة اخلدمة املجتمعية �أو �إكمال ما تبقى منها ،وللنيابة
العامة ت�أجيل تنفيذ اخلدمة املجتمعية �إذا كان لذلك مقت�ضى ،على �أن يتم
اتخاذ التدابري الكفيلة ب�ضمان ه��ذا التنفيذ .وي���أت��ي ن�شر ه��ذه املعلومات يف
�إط���ار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني
�أفراد املجتمع ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة
القانون ك�أ�سلوب حياة.

مالية املجل�س الوطني ت�ستكمل مناق�شة م�شروعي قانونني ب�ش�أن اعتماد
احل�ساب اخلتامي ل�سنة  2020وامليزانية العامة لالحتاد 2022
•• دبي -وام:

جلنة الوطني االحتادي تناق�ش �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب مع ممثلي احلكومة
•• دبي -وام:

ناق�شت جلنة ���ش���ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإع��ل�ام يف
املجل�س الوطني االحت���ادي خ�لال اجتماعها ال���ذي عقدته مبقر الأمانة
العامة للمجل�س يف دبي �أم�س برئا�سة �سعادة نا�صر حممد اليماحي رئي�س
اللجنة ،مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب مع ممثلي احلكومة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من� :سارة حممد فلكناز مقررة
اللجنة ،و�شذى �سعيد النقبي ،والدكتورة �شيخة عبيــد الطنيجي ،وعفــراء
بخيــت العليلـي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.

وح�ضر من وزارة الثقافة وال�شباب �سعادة علي �سيف ال�شعايل الوكيل امل�ساعد
لقطاع ال�ت�راث وال��ف��ن��ون ،وع���دد م��ن م��دي��ري وموظفي خمتلف قطاعات
الوزارة.
و�أو�ضح �سعادة نا�صر حممد اليماحي رئي�س اللجنة �أنه مت خالل االجتماع مع
ممثلي وزارة الثقافة وال�شباب ا�ستعرا�ض ومناق�شة املالحظات واملقرتحات
والتحديات التي خرجت بها اللجنة من احللقات النقا�شية االفرتا�ضية
الثالث التي نظمتها يف �إط��ار خطة عملها ملناق�شة املو�ضوع العام وتتعلق
بتنمية القطاع الثقايف والفني يف الدولة ،ودور املراكز ال�شبابية يف حتقيق
ر�ؤية الإمارات  ،2071والإعالم الوطني ،الفتا �إىل �أن ممثلي الوزارة ردوا

ب�شكل واف على جميع ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات �أع�ضاء اللجنة ،ومت �صياغة
عدد من مالحظات ومقرتحات امل�شاركني يف احللقات النقا�شية كتو�صيات
متهيدا لإدراجها يف تقرير اللجنة النهائي ب�ش�أن املو�ضوع.
وتناق�ش اللجنة مو�ضوع �سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب �ضمن عدة حماور
رئي�سية تتعلق با�سرتاتيجية ال��وزارة يف تعزيز الهوية واالنتماء الوطني،
وتطوير قطاعات ال�صناعات الثقافية والإبداعية مبا يحقق �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،ودور ال���وزارة يف �إن�شاء ودع��م املراكز ال�شبابية وتطوير قدرات
وم��واه��ب ال�شباب لتحقيق م�ستهدفات ر�ؤي���ة  ،2071وج��ه��ود ال���وزارة يف
تطوير املنظومة الإعالمية الوطنية مبا يحقق ر�ؤية .2071

ا�ستكملت جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية للمجل�س الوطني
االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته �أم�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س
بدبي ،برئا�سة �سعادة �سعيد را�شد العابدي رئي�س اللجنة ،مناق�شة م�شروع
قانون احت��ادي يف �ش�أن اعتماد احل�ساب اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�سابات
اخلتامية للجهات امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة املالية املنتهية يف -12-2020
 ،31وم�شروع قانون احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة
املالية  ،2022وذلك بح�ضور ممثلي وزارة املالية.
مت خ�لال االجتماع ا�ستكمال مناق�شة بنود م�شروعي القانونني االحتاديني
املتعلقة ب�إيرادات وخمرجات ميزانية احل�سابات اخلتامية للجهات االحتادية
خا�صة يف �ش�أن احلوكمة و�إعادة �ضبط امليزانية العامة وفقاً لأولويات اجلهات
االحتادية لتلبية احتياجات املجتمع ،كما مت تبادل الآراء حول املالحظات التي
خرجت بها اللجنة خالل مناق�شتها لبنود امل�شروعني القانونيني.
ووجهت اللجنة ب�إعداد تقريرها حول م�شروع قانون احت��ادي يف �ش�أن اعتماد
احل�ساب اخلتامي امل��وح��د ل�لاحت��اد واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة
امللحقة ع��ن ال�سنة امل��ال��ي��ة املنتهية يف  ،31-12-2020وم�����ش��روع قانون
احتادي يف �ش�أن ربط امليزانية العامة لالحتاد عن ال�سنة املالية  ،2022متهيداً
العتماده ورفعه �إىل املجل�س ملناق�شته .ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة
كل من :مــروان عبيـد املهيــري مقرر اللجنة ،والدكتور طارق حميـد الطايـر،
وعائ�شـة ر�ضـا البي ــرق ،و�أ�سامة �أحمد ال�شعفار ،ومرية �سلطان ال�سويدي �أع�ضاء
املجل�س الوطني االحت��ادي .كما ح�ضرها وفد من وزارة املالية برئا�سة �سعادة
يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعات
االحتاد الربملاين الدويل مبدريد غدا
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك ال�شعبة الربملانية للمجل�س
ال��وط��ن��ي االحت������ادي يف اجتماعات
اجلمعية العامة الـ 143لالحتاد
الربملاين الدويل و ال��دورة الـ208
ل��ل��م��ج��ل�����س احل����اك����م و اجتماعات
اللجنة التنفيذية واللجان الدائمة
وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة ال���ت���ي ي�ست�ضيفها
الربملان الإ�سباين يف مدريد خالل
ال��ف�ترة م��ن � 24إىل  30نوفمرب
اجلاري.

ي�����ض��م ال����وف����د جم���م���وع���ة ال�شعبة
ال�برمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة يف االحت���اد
ال�ب�رمل���اين ال����دويل ب��رئ��ا���س��ة معايل
الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س
امل��ج��م��وع��ة ،و���س��ع��ادة ك���ل م���ن �سارة
حم���م���د ف���ل���ك���ن���از ،وم����������روان عبيد
امل��ه�يري وم�ي�رة �سلطان ال�سويدي
�أع�������ض���اء امل��ج��ل�����س وع����ف����راء را�شد
ال��ب�����س��ط��ي الأم���ي��ن ال���ع���ام امل�ساعد
لالت�صال الربملاين باملجل�س.
وي�����ش��ارك وف���د ال�����ش��ع��ب��ة الربملانية
يف اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة التنفيذية

ل��ل��احت�����اد ،وال���ل���ج���ن���ة التنفيذية
للجمعية العامة ،واللجنة الدائمة
للتنمية امل�ستدامة ،واللجنة الدائمة
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وح���ق���وق الإن�سان،
وجمعية الأمناء العامني للربملانات
الوطنية ،واللجنة الدائمة لل�سلم
والأم���ن ال��دول��ي�ين ،ومكتب الن�ساء
ال�برمل��ان��ي��ات واج��ت��م��اع��ات املجموعة
ال���ف���رع���ي���ة مل���ن���ت���دى ال��ب�رمل����ان����ي����ات،
ومنتدى الربملانيني ال�شباب التابع
ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال���دويل و ور�ش
عمل حول تغري املناخ و احلوار بني

الأديان و الدميقراطية.
و تناق�ش االج��ت��م��اع��ات التحديات
امل��ع��ا���ص��رة ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وتزايد
اال���س��ت��ق��ط��اب وان��ت�����ش��ار املعلومات
امل�����ض��ل��ل��ة ع��ب�ر و����س���ائ���ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي و م��ا مي��ك��ن �أن تفعله
الربملانات ملعاجلة هذه امل�شاكل.
و م����ن امل����ق����رر �أن جت��ت��م��ع هيئات
االحت�����اد ال�ب�رمل���اين ال�����دويل مب���ا يف
ذلك جمل�س �إدارة االحتاد الربملاين
ال�������دويل وال����ل����ج����ان ال����دائ����م����ة �إىل
جانب انطالق منتدى الربملانيات

وم��ن��ت��دى ال��ن��واب ال�����ش��ب��اب و �سيتم
خ�ل�ال���ه���ا م���ن���اق�������ش���ة ال����ع����دي����د من
امل��و���ض��وع��ات �أه��م��ه��ا م�����ش��روع قرار
ب�ش�أن الت�شريعات يف جميع �أنحاء
العامل ملكافحة اال�ستغالل اجلن�سي
ل�ل�أط��ف��ال واالع����ت����داء ع��ل��ي��ه��م عرب
الإنرتنت.
و�سيتم �إط��ل�اق ال�شبكة الربملانية
حل��رك��ة ع���دم االن��ح��ي��از ال��ت��ي متثل الربملاين الدويل واعتمادها للفرتة ال���دويل يف امل��ج��االت التي ميكن �أن وت�شمل ال��ع��م��ل ب�����ش���أن ت��غ�ير املناخ،
يكون لها �أكرب ت�أثري فيها �إذ حتدد وال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق الإن�سان
 120دول������ة ،ر���س��م��ي��ا يف جمعية .2026-2022
م����دري����د ع���ل���ى �أن ي���ت���م ال���ن���ظ���ر يف ت���ه���دف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة اجلديدة اال�سرتاتيجية �أول���وي���ات ال�سيا�سة وامل�����س��اواة ب�ين اجلن�سني ،وال�سالم
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة ج����دي����دة ل�ل�احت���اد �إىل �إع���ادة تركيز االحت��اد الربملاين التالية لل�سنوات اخلم�س القادمة والأمن ،والتنمية امل�ستدامة.

�شرطة �أبوظبي تنظم ملتقى
الطفولة يف تلك االبت�سامة
•• �أبوظبي-وام:

نظمت �إدارة رعاية الأح���داث بقطاع �أم��ن املجتمع يف �شرطة �أبوظبي ملتقى
توعوي بعنوان "الطفولة يف تلك االبت�سامة" تعزيزاً لأهمية دور الطفل يف
املجتمع  ،وتزامناً مع يوم الطفل العاملي ال��ذي ي�صادف  20نوفمرب من كل
عام حيث متت مناق�شة �أهمية تعرف الأ�سر على قانون ودمية وجوانب الرعاية
النف�سية والرتبوية للطفل والإجراءات املتبعة مبركز وزارة الداخلية حلماية
الطفل لتعزيز �سالمته و�أمنه  .و�أكد العقيد بهيان حمد بهيان العامري مدير
�إدارة رعاية الأحداث بالإنابة ب�أن الطفل احلدث من �أولوياتنا  ،ون�سعى دائما
اىل توفري الرعاية النف�سية واالجتماعية والأ�سرية له.
�شارك يف امللتقى امل�س�شارة النف�سية هند �سامل البدواوي ووكيل نيابة عائ�شة
�أحمد الكعبي من نيابة الأ�سرة والطفل ب�أبوظبي  ،والأ�ستاذة فاطمة حامد
الرا�شدي من مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل وعدد من املخت�صني بقطاع
�أمن املجتمع يف �شرطة �أبوظبي .

�شرطة ر�أ�س اخليمة تدعو �إىل الإلتزام بقواعد ال�سري مبنا�سبة اليوم العاملي ل�ضحايا حوادث الطرق

وقال العميد �أحمد �سعيد النقبي مدير �إدارة املرور والدوريات ب�شرطة ر�أ�س
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
اخليمة خالل افتتاحية املعر�ض املروري امل�صغر مبركز منار مول التجاري
دع��ت �إدارة امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة ر�أ���س اخليمة ال�سائقني وم�ستخدمي مب�شاركة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني � -شركة �ساعد للأنظمة املرورية واداة
الطرق �إىل الإلتزام بقوانني وقواعد ال�سري واملرور تعزيزاً ل�سالمتهم على ال�شرطة املجتمعية وال�شرطة ال�سياحية ومركز منار التجاري� ..إن دولة
الطرق واحلد من احل��وادث املرورية وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي ل�ضحايا االم���ارات �أول���ت ال�سالمة امل��روري��ة اهتماماً ك��ب�يراً ا�ست�شعاراً منها ب�أهمية
حوادث الطرق.
املحافظة على القوى الب�شرية واملوارد االقت�صادية للدولة والتي بدونها ال

ن�ستطيع النهو�ض والتقدم ومواكبة عملية التطور.
و�أو�ضح العميد النقبي �أن الهدف من االحتفال بهذه املنا�سبة هو ن�شر الوعي
امل���روري ب�أهمية ال��ت��ع��اون لتعزيز الإج�����راءات القائمة للحد م��ن احلوادث
املرورية والتوعية مبعايري ال�سالمة املرورية والت�أكيد على �ضرورة ت�ضافر
اجلهود واحلد من احلوادث املرورية.
ودع��ا ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق اىل �ضرورة االلتزام ب�أنظمة قوانني

ال�����س�ير وامل�����رور وت��ع��زي��ز ال�����س�لام��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات م��ث��ل ال��ت��ق��ي��د بال�سرعة
القانونية وجتنب ا�ستخدام الهاتف �أثناء القيادة وترك م�سافة كافية �أثناء
القيادة مو�ضحا �أن تطبيق قواعد ال�سالمة املرورية يعد تكرمياً ل�ضحايا
ح���وادث امل����رور .ق��ام العميد النقبي ي��راف��ق��ه ع��دد م��ن �ضباط �إدارة املرور
والدوريات بزيارة م�صابي احلوادث املرورية يف م�ست�شفى �صقر لالطمئنان
على �صحتهم.
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انطالق احتفاالت الفجرية باليوم الوطني  26نوفمرب
•• الفجرية-وام:

�أعلنت جلنة �إمارة الفجرية املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني الـ 50لدولة
الإم����ارات تنظيم احتفاالت وطنية ت�ستمر على م��دى �أي���ام وت�شمل جميع
مناطق الإمارة ،مب�شاركة �شعبية وا�سعة النطاق.
تتنوع االحتفاالت والفعاليات التي مت توزيعها يف نوعها و�أماكنها لت�شمل
مدينتي ال��ف��ج�يرة ودب���ا ال��ف��ج�يرة وامل��ن��اط��ق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��م��ا ،ب��ه��دف حتقيق
م�شاركة جمتمعية وا�سعة يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية.
وك�شفت اللجنة املنظمة �أن احتفال مدينة الفجرية يف  2دي�سمرب �سيقام
على امل�سرح الرئي�سي على كورني�ش الفجرية ويت�ضمن �أربع حفالت غنائية
يقدمها كل من الفنان فايز ال�سعيد ،والفنانة رحمة ريا�ض ،والفنان هزاع
الرئي�سي ،والفنان ه��زاع ال�ضنحاين �إ�ضافة �إىل �ألعاب نارية وف��رق �شعبية

وم�����س�يرة ب��ح��ري��ة .ويف  3دي�����س��م�بر ،ي��ق��ام اح��ت��ف��ال يف م��دي��ن��ة دب���ا الفجرية
ً
عرو�ضا للفرق ال�شعبية والرتاثية ،وم�سرية بحرية ،و�ألعابا ناريّة،
ويت�ضمن
بالإ�ضافة �إىل ثالث حفالت غنائية تقام على امل�سرح الرئي�سي يف منطقة
الفقيت ،وي�شارك فيها عدد من الفنانني الغنائيني يف الوطن العربي وهم
الفنان عبداهلل باخلري ،والفنانة �شم�س الكويتية ،والفنان خالد حممد.
وح��ر���ص��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة الح��ت��ف��االت �إم�����ارة ال��ف��ج�يرة ب��ال��ي��وم الوطني
الـ 50على �إقامة الفعاليات الوطنية يف جميع مناطق الإم��ارة يف املجال�س
املجتمعية ،لإتاحة الفر�صة جلميع الأفرد للم�شاركة واال�ستمتاع بالأن�شطة
املختلفة التي ُتربز مباهج االحتفال باليوم الوطني الغايل.
ويتنوع ال�برن��ام��ج االح��ت��ف��ايل لي�شمل ع��رو���ض الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة ،ومعر�ضا
لل�سيارات الكال�سيكية ،وعرو�ضا �شعبية وفلكلورية ،وم�سابقات ،وعرو�ضا
للخ ّيالة ،و�أم�سيات �شعرية .

فمن املقرر �أن ت�شهد منطقة البدية يوم  26نوفمرب اجلاري عرو�ضا للفرق
احلربية و عرو�ض مدار�س و م�سرية وطنية و قرية تراثية وعرو�ضا للخيالة
و نهمات ال�صيادين فيما ت�شهد منطقة احلنية يف اليوم نف�سه عرو�ضا لفرق
احلربية و�ألعابا �شعبية وحرفا تقليدية وقرية تراثية وم�سابقات وعرو�ضا.
وت�شهد منطقة م�سايف يوم  29نوفمرب عرو�ضا للفرق ال�شعبية و عرو�ضا
تراثية و حرفا تقليدية و م�سرية وطنية مع �إطالق  50منطاد يحمل علم
الإمارات .وت�شهد منطقة الطويني يوم �أول دي�سمرب م�سرية وطنية وعرو�ضا
لفرق احلربية والفرق الع�سكرية ومعر�ضا لل�سيارات الكال�سيكية و برزة
�شعرية و م�سرحية وتقام مبنطقة الطيبة يف اليوم نف�سه قرية تراثية �إىل
جانب بيت املطوع و معر�ض تراثي و م�سابقات و �أم�سية �شعرية على �أن ت�شهد
منطقة �أوحلة م�سرية وطنية وعرو�ضا للفرق ال�شعبية وم�سابقات وعرو�ض
مدار�س وقرية تراثية .وتقام مبنطقة حبحب يوم  2دي�سمرب برزة �شعرية

وع��رو���ض للفرق احلربية و�إ���ض��اءة مبتكرة و معر�ض �صور و �أل��ع��اب نارية
يف حني ت�شهد منطقة وادي ال�سدر احتفاال يف اليوم نف�سه ي�شمل م�سرية
يوم االحت��اد و معر�ض حرفيات ن�سائية وعرو�ضا لفرق �شعبية و م�سابقات
للمدار�س و برزة �شعرية .و ت�شهد منطقة احلالة يف  2دي�سمرب �أي�ضا عرو�ض
فلكلور �شعبي و حفال تراثيا و جمل�س كبار املواطنني و م�سرية وطنية.
فيما حتت�ضن مدينة دبا الفجرية يوم  3دي�سمرب املقبل احتفاال غنائيا و
�ألعابا نارية وفقرات لفرق �شعبية و م�سرية بحرية على �أن ت�شهد منطقة
ال�سيجي يف اليوم نف�سه م�سرية وطنية ومعر�ضا للأ�سر املنتجة ومو�سيقى
ال�شرطة وعرو�ضا لفرق �شعبية وعرو�ض خيل .يف حني تقام مبنطقة /وم/
يوم  3دي�سمرب عرو�ض لفرق �شعبية ومعر�ض �صور وعرو�ض مدار�س وبرزة
�شعرية على �أن ت�شهد منطقة قدفع و مربح يوم  3دي�سمرب عرو�ضا للفلكلور
ال�شعبي و حفال تراثيا و جمل�سا لكبار املواطنني وم�سرية وطنية.
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وزارة الدفاع ت�ست�ضيف ور�شة عمل حول ال�شراكة يف العمليات الع�سكرية
•• �أبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدفاع �أم�س فى �أبوظبي بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ور�شة عمل حول ال�شراكة يف العمليات الع�سكرية التي ت�ستمر لغاية
 24نوفمرب احل���ايل ،مب�شاركة �أك�ث�ر من 30م�����س���ؤو ًال م��ن ك��ب��ار ال�ضباط
الع�سكريني من  24دولة.
وت��ه��دف ال��ور���ش��ة �إىل ت��ب��ادل اخل��ب�رات وامل��ع��رف��ة ب�ين ال�����ض��ب��اط الع�سكريني
والعاملني يف املجال الإن�ساين واخل�ب�راء الأك��ادمي��ي�ين على م�ستوى العامل،
ب�ش�أن ممار�سات تهدف �إىل تعزيز حماية املدنيني والأع��ي��ان املدنية وتقييد
و�سائل و�أ�ساليب القتال يف العمليات الع�سكرية �أثناء النزاعات امل�سلحة.
وت�أتي هذه الفعالية بعد ثالث �سنوات من انعقاد ور�شة عمل كبار ال�ضباط
حول القواعد الدولية التي حتكم العمليات الع�سكرية  SWIRMOوذلك

لأول مرة يف املنطقة حيث متت يف العا�صمة �أبوظبي بالتعاون بني وزارة الدفاع
واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
و�ستناق�ش ور�شة العمل موا�ضيع مثل تطبيق القانون ال��دويل الإن�ساين يف
العمليات الع�سكرية ومهمة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر و�أهميتها ودورها
يف النزاعات امل�سلحة.
وبينت وزارة الدفاع� ،أن ور�شة عمل ال�شراكة يف العمليات الع�سكرية امل�شرتكة
ت���زود امل�����ش��ارك�ين ب�����الأدوات وامل���ه���ارات ال�لازم��ة لتحديد ال���درو����س امل�ستفادة
بالإ�ضافة �إىل الفر�ص والتحديات الناجمة عن تعزيز ال�شراكة يف اجلانب
العملياتي للقانون الدويل الإن�ساين.
وق���ال العميد ال��رك��ن احل��ق��وق��ي ���س��امل جمعه را���ش��د ال��ك��ع��ب��ي ،رئ��ي�����س الإدارة
التنفيذية للق�ضاء الع�سكري يف وزارة الدفاع "�إن منهج دولة الإمارات لعربية
املتحدة الإن�ساين �أ�س�س له حكيم الإن�سانية املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان

�آل نهيان -طيب اهلل ثراه -م�ؤ�س�س الدولة منذ ن�ش�أتها لت�صبح مدر�سة �إن�سانية
وال��ت��ي ي�ستكمل م�سريتها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة -حفظه اهلل -وو�ضع لها الأطر القيمة التي نبعت منها الأفكار
الإن�سانية ،والتي تقوم على مبادئ حماية املدنيني وحماية ال�ضعفاء و�إغاثة
امللهوف ومد يد العون وامل�ساعدة �إىل كل حمتاج دون متييز ودون النظر �إىل
الدين �أو العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو االنتماء ال�سيا�سي يف النزاعات امل�سلحة.
وا�شار اىل ما توليه دولة الإمارات العربية املتحدة من �أهمية خا�صة للقانون
ال��دويل الإن�ساين وحر�صها على االن�ضمام ملعظم االتفاقيات الدولية التي
تنظم م�سائل القانون ال��دويل الإن�ساين وكل هذا ي�أتي يف �إط��ار دعم الدولة
للتعريف ون�شر القانون الدويل الإن�ساين معربا عن تقريه للدور الكبري الذي
تقوم به اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر التي �أخذت على عاتقها مهمة ن�شر
وتطبيق �أحكام القانون الدويل الإن�ساين.

بدورها اعربت كلري دالتون ،رئي�سة بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف
الدولة عن �شكرها لوزارة الدفاع الإماراتية علي ا�ست�ضافة هذا احلدث املهم
والذي هو جزء من عالقتهم اال�سرتاتيجية مع دولة الإمارات العربية املتحدة
ويتما�شى مع الطموح امل�شرتك يف احلوار الإقليمي حول الق�ضايا الإن�سانية
الهامة وموا�ضيع القانون الدويل الإن�ساين.
اجلدير بالذكر �أن اللجنة الدولية لل�صليب الأح��م��ر �أطلقت م��ب��ادرة عاملية
حول عالقات الدعم يف النزاعات امل�سلحة حيث تعمل مع ال�ضباط الع�سكريني
وغريهم من اجلهات الفاعلة لتحديد التدابري العملية لتعزيز حماية املدنيني،
حيث تعمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مع عدد من اجلهات الفاعلة على
ال�صعيد ال��دويل لفهم ال�سيا�سات واملمار�سات والتحديات العملياتية املعنية
بدعم العالقات� ،إذ ميكن لهذه اجلهات اال�ستفادة من ت�أثريها على بع�ضها
البع�ض لتعزيز االمتثال واالحرتام للقانون الدويل الإن�ساين.

مبنا�سبة عام اخلم�سني ..زايد العليا لأ�صحاب الهمم ت�سجل �أربع ًا
من �أ�شجار الغاف املعمرة يف قاعدة بيانات هيئة البيئة
•• �أبوظبي-وام:

احتفت م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم بت�سجيل وتوثيق �أعمار �أرب��ع من
�أ�شجار الغاف املوجودة داخل وحدة الت�أهيل الزراعي التابعة للم�ؤ�س�سة مبنطقة
بني ي��ا���س ،يف ق��اع��دة بيانات هيئة البيئة يف �أب��وظ��ب��ي التي ق��درت �أع��م��ار هذه
الأ�شجار مبا يزيد على اخلم�سني عاما لكل �شجرة.
جاء ذلك يف �إطار االحتفال بعام اخلم�سني واحتفاء باملحافظة على �شجرة الغاف
ال�شجرة الوطنية لدولة الإمارات والتي تعترب من الرموز الثقافية التي �أوىل
لها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"اهتماما كبريا.
التوثيق والت�سجيل �شمل ال�شجرة رقم  0101من قبل هيئة البيئة يف �أبوظبي،
وال�شجرة رقم  0102من قبل دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي ،وال�شجرة رقم
 0103من قبل م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ،وال�شجرة رقم 0104
من قبل وزيرة التكامل االجتماعي يف موري�شيو�س.
ح�ضر ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت مب��ق��ر وح���دة ال��ت���أه��ي��ل ال���زراع���ي ب��ال��ت��زام��ن مع
االحتفاالت الوطنية باليوبيل الذهبي لقيام دول��ة االحت��اد ال�شاخمة ،معايل
الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي ،و�سعادة
عبداهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم
و�أحمد الها�شمي ،املدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي الربي
والبحري بهيئة البيئة يف �أبوظبي ،ولفيف من القيادات بامل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل
خم�سة من �أ�صحاب الهمم الذين عا�صروا تد�شني املغفور له ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان للمركز يف القرن املا�ضي ،وجرى �إحلاقهم بوظائف يف املركز
ب�أوامر من املغفور له.
و���ش��ارك��ت معايل فظيلة جيوا دورو  ،وزي���رة التكامل االجتماعي والت�ضامن
الإج��ت��م��اع��ي والت�ضامن ال��وط��ن��ي ون��ائ��ب رئي�س ال����وزراء ال�سابق بجمهورية
مور�شيو�س يف توثيق �أ�شجار الغاف من خ�لال قيامها بتثبيت لوحة التوثيق
 0104على �شجرة من الأربع �شجرات على هام�ش زيارتها ملقر وحدة الت�أهيل
الزراعي التابعة مل�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم مبنطقة بني يا�س.
وقال معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي " تعترب �شجرة الغاف من الأ�شجار
الوطنية الأ�صيلة يف الدولة وتعد رم��زا لل�صمود يف ال�صحراء ،كما �أنها قيمة
ثقافية كبرية يف دولة الإمارات وتقرتن بهوية الدولة وتراثها ،فقد �أوىل املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" �شجرة الغاف �أهمية بالغة،
و�أ���ص��در قوانني وتعليمات مبنع قطعها يف جميع �أن��ح��اء ال��دول��ة ،حيث لديها
مكانة مميزة عند �أف��راد املجتمع واملواطنني ب�شكل خا�ص ال�سيما �أنها �شهدت

التحوالت التاريخية يف الإم��ارات و�أه��م االجتماعات واللقاءات ،واتخذت حتت
ظاللها �أ�صعب القرارات املهمة يف �سبيل ارتقاء بالوطن وتوريثه للأبناء.
و�أ�ضاف معاليه� ،إن االحتفاء بتوثيق �أربع من �أ�شجار الغاف املعمرة تعد خطوة
مهمة يف منا�سبة ا�ستثنائية ت�شهد احتفاالت �أب��ن��اء الوطن باليوبيل الذهبي
ومبرور  50عاما من النجاح واالزدهار والتنمية ،م�ؤكدا �أن العهد م�ستمر عرب
التعاون والتكاتف بني جميع امل�ؤ�س�سات والأف��راد يف الدولة ،من �أجل املحافظة
على �شجرة الغاف وعلى كل �أ�شجارنا املحلية والتي تعترب �إرث ورم��ز وهوية
تعك�س الإ�صرار والعزمية على التنوع والتعاي�ش بني �أفراد املجتمع.
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد
العليا لأ�صحاب الهمم " �إننا نفخر يف امل�ؤ�س�سة بامتالكنا عددا من �أ�شجار الغاف
املعمرة التي تكت�سب �أهمية بيئية واجتماعية مبقر وح��دة الت�أهيل الزراعي
التابعة للم�ؤ�س�سة مبنطقة بني يا�س ،واليوم جنحنا من خ�لال التوا�صل مع
هيئة البيئة يف �أبوظبي بعمل تقييم لتحديد �أعمارها و�شمل ذل��ك ع��دد �أربع
�أ���ش��ج��ار معمرة بحالة ج��ي��دة .حيث تعمل الهيئة على �إع����داد ل��وح��ات ترقيم
للأ�شجار �سيتم تركيبها عليها بعد ت�سجيلها �ضمن قاعدة البيانات اخلا�صة
بالهيئة .وخالل عملية التقييم فقد مت تقدير �أعمار هذه الأ�شجار مبا ال يقل
عن  /50/عاما لكل �شجرة".
و�أ���ض��اف �أن���ه م��ن منطلق حر�صنا على حماية �أ���ش��ج��ار البيئة املحلية املعمرة
التي ارتبطت ب�إن�سان الإم��ارات منذ القدم  ،ومن �أهمها �شجرة الغاف� ،أقيمت
االحتفالية ب�أ�شجار الغاف التي تعد �شاهدا على �إجن��ازات وتوجهات املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وي�سرنا االع�لان عن هذا
التوثيق متوافقا مع اختيار الأمانة العامة التفاقية الأمم املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ دول��ة الإم���ارات ال�ست�ضافة م�ؤمتر الأط���راف ""COP28
عام  ،2023خا�صة �أن هذا االختيار يتزامن مع ا�ستعدادنا لالحتفال باليوبيل
الذهبي لدولة الإمارات.
و�أ���ش��ار �سعادة عبد اهلل احلميدان �إىل حر�ص امل�ؤ�س�سة على م�شاركة �أ�صحاب
الهمم الذين عا�صروا تد�شني املعفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان للمركز
الزراعي يف القرن املا�ضي ،وجرى �إحلاقهم بوظائف يف املركز ب�أوامر من املغفور
له ،م�ؤكدا ان االميان الرا�سخ للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف
دمج ومتكني �أ�صحاب الهمم من خالل توظيفهم ليكونوا فاعلني ومنتجني يف
تنمية الدولة والأهم كانت نظرته ان يبد�أ حياته االجتماعية و�إمكانية الزواج
وتكوين اال�سرة .و�أو�ضح �أن ا�شجار الغاف املوجودة باملركز �شاهد على اهتمام
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان وحبه العميق للطبيعة ،وحر�صه

ال�شديد على حماية البيئة واحل��ف��اظ عليها ،وم��ن �ضمن �أعماله اخل��ال��دة –
كحاكم لأبوظبي – ت�شجيعه ودعمه للزراعة ،والتو�سع يف ن�شر الرقعة اخل�ضراء
لكبح جماح ظاهرة الت�صحر .وقال " وحدة الت�أهيل الزراعي بامل�ؤ�س�سة ،الأوىل
من نوعها يف العامل الذي يجري فيها توظيف قدرات �أ�صحاب الهمم با�ستخدام
النظم الزراعية احلديثة بهدف تدريبهم على �أ�صول ومهارات املهن الزراعية
و�إك�سابهم ا�ستقاللية مهنية متكنهم من العي�ش واالعتماد على النف�س ،وقد
�أن�ش�أت كمركز زراع��ي العام  1994وبتوجيهات �سامية من املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ثم انتقلت تبعيته �إىل م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب
الهمم العام  ."2004وقالت �سعادة الدكتورة �شيخة �سامل الظاهري ،الأمني
العام للهيئة البيئة يف �أبوظبي تعترب �شجرة الغاف من الرموز الثقافية والإرث
الوطني لدولة الإمارات� ،إذ متتلك قدرة عجيبة على الت�أقلم املثايل مع البيئة
ال�صحراوية القاحلة للدولة ،وهي من الأ�شجار دائمة اخل�ضرة ،ومتتاز بقدرتها
على مقاومة اجلفاف ،يف ظل ندرة هطول الأمطار .ولأ�شجار الغاف ا�ستخدامات
وفوائد طبية عديدة وفوائد �أخرى تت�ضمن ا�ستخدام �أجزاء منها للغذاء ،والبناء
وزيادة خ�صوبة الرتبة .و�أ�ضافت " حتظى �أ�شجار الغاف مبكانة خا�صة يف الرتاث
الإم��ارات��ي .وق��د �أوىل املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" اهتماما كبريا ل�شجر الغاف وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة ،قمنا
يف هيئة البيئة بو�ضع تدابري من �أجل حماية هذه الأ�شجار الوطنية واحلفاظ
عليها ،حيث مت زراعة ما يقرب من  6ماليني �شجرة منه يف الغابات يف �إمارة
�أبوظبي والتي �أ�صبحت ت�شكل ما ن�سبته  31%من جممل اال�شجار املزروعة يف
الغابات هذا بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل ما يقرب من  54000من �أ�شجار الغاف
التي تعي�ش يف بيئاتها الطبيعية يف الأجزاء ال�شرقية من الإمارة مع وجود عدد
قليل منها يف الربع اخلايل .كما �أطلقت الهيئة م�ؤخرا م�شروعا طموحا ينفذ
لأول مرة يهدف �إىل �إح�صاء وترقيم الأ�شجار املحلية املعمرة واملهددة يف البيئات
واملوائل الطبيعية املنت�شرة على م�ساحة �إمارة �أبوظبي مبا فيها �أ�شجار الغاف".
و�أو�ضحت �أن �أ�شجار الغاف التي مت ت�سجليها يف وحدة الت�أهيل الزراعي التابعة
مل�ؤ�س�سة زاي��د العليا لأ�صحاب الهمم مبنطقة بني ي��ا���س ،وال��ت��ي ق��در بعمرها
ب�أكرث من  50عاما ،لها �أهمية خا�صة فبالرغم من الأحوال اجلوية والبيئية
القا�سية ظلت هذه الأ�شجار �صامدة على مدى �سنني طويلة لت�أكد على مكانة
هذه ال�شجرة يف حياة الإماراتيني الذين يتقنون كل �شيء عن تفا�صيل حياتها،
ب��دءا من منو بذرتها وتفتح �أزه��اره��ا ،وحتى مراحل منوها املت�أخرة التي قد
ت�صل لأكرث من  200عام .فالإمارات والغافة ال ينف�صالن بعدما �أ�صبحت يف
�شموخها رمزا وطنيا ملا لها من ارتباط وثيق بحياة الآباء والأجداد.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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م�صرف الإمارات املركزي ي�صدر م�سكوكة
حتمل ا�سم وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف الإم��ارات املركزي،
�أ�صدر امل�صرف املركزي م�سكوكة تذكارية من الف�ضة مبنا�سبة "عام اخلم�سني"
حتمل ا�سم وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،بقيمة  500درهم.
وي�أتي �إ�صدار امل�سكوكة التذكارية �ضمن فعاليات االحتفاء باليوبيل الذهبي
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،حيث يُج�سد مواكبة وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
مل�سرية الدولة احلافلة بالإجنازات واملبادرات الريادية بف�ضل توجيهات القيادة
الر�شيدة و�سعيها ال��دائ��م لبناء اقت�صاد مزدهر يحقق �أعلى درج��ات الرخاء
والرفاه لكافة �سكان دول��ة الإم���ارات .وت��زن امل�سكوكة اجلديدة  250غراماً،
و�سيحمل الوجه الأمامي ر�سماً ل�صورة ق�صر الوطن حماطاً بتاريخي 1971
–  2021وا�سم وزارة �ش�ؤون الرئا�سة باللغتني العربية والإجنليزية و�شعار
الدولة بينما �سيت�ضمن الوجه اخللفي �شعار عام اخلم�سني والقيمة الإ�سمية
وال��ت��ي تبلغ  500دره���م ،حم��اط��اً با�سم م�صرف الإم����ارات العربية املتحدة
املركزي باللغتني العربية والإجنليزية .علماً ب�أن امل�سكوكة التذكارية لن تكون
متاحة للبيع يف املقر الرئي�سي للم�صرف املركزي وفروعه.

�سوق دبي الدويل للمحتوى الإعالمي
ي�ست�ضيف � 55شركة من  20دولة
•• دبي  -وام:

تنطلق يف دبي غدا فعاليات �سوق دبي الدويل للمحتوى الإعالمي" DICM
" يف دورته الرابعة  ،الذي ي�أتي يف وقت تزدهر فيه �صناعة املحتوى الإعالمي
والتلفزيوين مع وجود ثورة تناف�سية بني �صناع املحتوى ومزودي اخلدمات يف
املنطقة والعامل .ت�ست�ضيف ال��دورة الرابعة من �سوق دبي ال��دويل للمحتوى
الإع�لام��ي �أك�ث�ر م��ن � 55شركة متثل م��ا ي��ق��ارب ال 20دول���ة وم��ن �أهمها:
 Roskinoالرو�سية و NIPAالكورية ال�شمالية و  ICEXالإ�سبانية
و  ICCEال�ترك��ي��ة .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��ع��دي��د م��ن امل�شاركني م��ن القطاعات
املختلفة .و ت�أتي �أهمية هذا امللتقى يف �سرعة انت�شاره وت�أقلمه مع الأحداث التي
حدثت خالل العامني ال�سابقني حيث �شهد العامل �إغالقاً تاماً �أجرب العائالت
والأفراد على ق�ضاء وقتاً �أطول يف منازلهم و�إم�ضاء وقتهم يف م�شاهدة خدمات
البث عرب الإنرتنت مثل  Netflixو Amazon Primeو Huluو
�شاهد و  Watch itوغريها حيث �ساهم هذا الإقبال على �إنتاج حمتوى
عايل اجلودة من قبل مزودي اخلدمات مما �أدى �إىل توافد الأجيال اجلديدة
لزيارة هذه املن�صات ب�شكل يومي.
ونظراً للطلب الكبري من قبل العامل على هذه الأن��واع اجلديدة من مزودي
اخلدمة واملحتوى يعمل  DICMعلى �أن يكون امل�صدر الأ�سا�سي للح�صول
على �أف�����ض��ل م�ستجدات ال��ق��ط��اع حيث ي��رح��ب امللتقى باملتخ�ص�صني يف هذا
املجال ويزودهم مبن�صة تفاعلية ت�ساعدهم على التوا�صل مع �أف�ضل الأ�سماء
الإعالمية �آخذين بعني الإعتبار �أعلى معايري ال�سالمة.
و يوفر امللتقى �سوقاً خم�ص�صاً ل�شراء املواد الإعالمية وبيعها والتوا�صل ومتويل
وتوزيع املحتوى الإعالمي من جميع الفئات مثل التلفيزيون والأفالم واملواد
الإلكرتونية مما يجعله ال�صرح املثايل لتو�سيع جمال �شراء املواد الإعالمية
حيث تتوفر خدمات احلجز امل�سبق جلميع امل�شاركني.
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

وزير االقت�صاد الفرن�سي لـ(وام) :االنطالقة املتميزة لـ (�إك�سبو  2020دبي) جناح كبري لدولة الإمارات
•• دبي -وام:

08

ق��ال معايل برينو لومري وزي��ر االقت�صاد و املالية و الإنعا�ش
الفرن�سي �إن االنطالقة املتميزة لـ" �إك�سبو  2020دبي " جناح
كبري لدولة الإمارات و قيادتها و ملدينة دبي م�ؤكدا �أن الإمارات
�أثبتت قدرتها على تنظيم �إك�سبو  2020ب��دءا م��ن ر�ؤيتها
اخلا�صة باملو�ضوعات م��رورا بالعدد الكبري للدول امل�شاركة و
التنظيم و�صوال �إىل تطوير البنية التحتية وخطط ما بعد
انتهاء احل��دث العاملي  .وق��ال معاليه يف ح��وار مع وكالة �أنباء
الإمارات (وام) مبنا�سبة زيارته الأوىل جلناح فرن�سا يف �إك�سبو
 2020دبي  :هذا جناح كبري لدولة الإم��ارات و ملدينة دبي
نحن يف اجلمهورية الفرن�سية فخورون بوجود جناح لنا يف هذا

احلدث العاملي الناجح" .و�أ�ضاف  :جناحنا يحتل املرتبة الثالثة
يف ع��دد ال��زي��ارات يف �إك�سبو وال���زوار م��ن اجلن�سية الفرن�سية
يحتلون املرتبة الثالثة �أي�ضا على �صعيد ع��دد ال��زي��ارات �إىل
هذا املعر�ض  ..وهذا دليل كبري على متانة العالقات املتميزة
التي جتمع فرن�سا مع دولة الإم��ارات العربية املتحدة و دليل
�أي�ضا على متانة العالقات التي جتمع ال�شعبني ال�صديقني.
وبخ�صو�ص زيارته �إىل جناح فرن�سا و ما يعر�ضه قال معايل
برونو لومري :من خالل جناحنا يف �إك�سبو ن�سعى �إىل �إي�صال
ر�سالة مهمة ل��زوار اجلناح و زوار املعر�ض تتعلق بجهودنا يف
مواجهة التغريات املناخية  ..الب��د �أن نعمل من �أج��ل تغيري
ا�سرتاتيجيتنا يف جمال الطاقة و �أن نبحث عن م�صادر جديدة
لها .و�أ���ض��اف معاليه  :خ�لال ال��زي��ارات املتكررة �إىل الإمارات

ن�سعى لفتح �أجواء جديدة للتعاون بني بلدينا يف جمال الطاقة
املتجددة والهيدروجني لأنهما طاقة امل�ستقبل" ..و�أكد �أن لديه
قناعة كبرية ب�أن التعاون بني الإم��ارات و فرن�سا �سيكون �أكرث
مما هو عليه الآن حني ي�شمل جمال الطاقات املتجددة .وقال
 :ن�سعى لأن ي�سري التعاون بيننا يف هذا املجال ليكون خطوة
مهمة يف جهودنا امل�شرتكة ملواجهة التغريات املناخية يف العامل.
و عرب الوزير الفرن�سي عن �سعادة بالده للم�ستوى الذي بلغته
العالقات الثنائية الفرن�سية الإماراتية يف كل املجاالت وو�صفها
ب�أنها متميزة و منوذجية" .و �أ�ضاف  :فرن�سا و الإم��ارات مثل
باقي دول العامل تتعافيان من تبعات �أزمة كوفيد  " 19م�ؤكدا
�سعي بالده لفتح �أج��واء جديدة �أمام التعاون االقت�صادي بني
البلدين وهذا هو هدف زيارتي احلالية.

يف جناح فزعة ب�إك�سبو  2020دبي � ..شرطة
ال�شارقة تناق�ش خطتها اال�سرتاتيجية للعام 2022
•• ال�شارقة  -وام:

�أكد العميد عارف هديب مدير �إدارة الإعالم والعالقات
العامة يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة �أن �إ�سرتاتيجية
القيادة تركز على الإرتقاء مبعايري العمل الإ�سرتاتيجي
وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي والو�صول به لتحقيق الإجنازات
على �أعلى امل�ستويات .ج��اء ذل��ك خ�لال الإجتماع الذي
عُقد �أم�س يف جناح فزعة ب�إك�سبو  2020دبي بح�ضور
املقدم حممد بطي الهاجري نائب مدير �إدارة الإعالم
والعالقات العامة ور�ؤ�ساء الأق�سام ومدارء الأفرع ملناق�شة

خططها الإ�سرتاتيجية  .2022 2021-وا�ستعر�ض
الإجتماع ن��ق��اط ال���ق���وة ون���ق���اط ال��ت��ح�����س�ين والفر�ص
والتحديات وط��رح الق�ضايا الإ�سرتاتيجية واملبادرات
التابعة لإدارة الإع�لام والعالقات العامة للعام القادم
التي �ست�سهم يف دع��م الأه���داف الإ�سرتاتيجية وتعزيز
ج���ودة احل��ي��اة .و�أ���ش��اد م��دي��ر �إدارة الإع��ل�ام والعالقات
العامة بجهود ال�ضباط وموظفي الإدارة ملا حققوه من
نتائج متميزة ت�سهم يف حتقيق�أهداف القيادة املن�سجمة
مع ر�ؤية وزارة الداخلية الرامية �إىل تعزيز جودة احلياة
الأمنية ملجتمع الإمارات.

املركز الوطني للت�أهيل يبحث تطوير خدمات الطب النف�سي ال�شرعي يف �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أط��ل��ق امل��رك��ز الوطني للت�أهيل �أم�س
م�������ش���روع "تطوير خ����دم����ات الطب
النف�سي ال�شرعي" يف �أبوظبي بالتعاون
مع جمموعة من ال���وزارات والدوائر
وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة يف ال����دول����ة
وب��ال�����ش��راك��ة م��ع اخل���دم���ات ال�صحية
ال��ع��م��وم��ي��ة جل��ن��وب ل��ن��دن ومقاطعة
مود�سلي ،وال��ت��ي تعترب م��رك��زاً رائداً
يف جمال عالج الطب النف�سي و�إجراء
البحوث يف اململكة املتحدة.
وب��ح�����ض��ور ����س���ع���ادة ب���ات���ري���ك م����ودي،
�سفري اململكة املتحدة ل��دى الدولة؛
نظم امل��رك��ز يف مقره ب�أبوظبي �أم�س
الإث��ن�ين ،ور�شة عمل مو�سعة �سلطت
ال�ضوء على خ��دم��ات الطب النف�سي
ال�شرعي ع��امل��ي��ا؛ وال��ت��ي ت��ع��رف ب�أنها
خدمات تقييم وع�لاج ودع��م للأفراد
الذين يعانون من ا�ضطرابات عقلية
والتي ترتبط ب�سلوك �إجرامي متكرر،
ولي�ست بال�ضرورة �أن تكون ال�سبب يف

ذلك.
وه��دف��ت �إىل تعريف اجل��ه��ات املعنية
ب���امل�������ش���روع وع���ر����ض م���راح���ل العمل
ال����ت����ي مت �إجن�����ازه�����ا وخ����ط����ة العمل
للمراحل التالية� ،إ���ض��اف��ة �إىل طلب
ال��ر�أي وامل�شورة من اجلهات املخت�صة
التي تتطلب طبيعة عملها اليومية
التعامل مع اجلانحني الذين يعانون
م��ن ا���ض��ط��راب��ات نف�سية �أو اجلهات
التي تقوم بتنظيم وت��ق��دمي الق�ضاء
اجل���ن���ائ���ي واخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة ذات
ال�صلة� ،إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على
دور املعنيني يف م��ن��ح ف��ري��ق امل�شروع
ال�����ص�لاح��ي��ة ل��ل��و���ص��ول �إىل البيانات
املطلوبة ل�ضمان اخلروج بخطة عمل
تنا�سب احتياجات �إمارة �أبوظبي.
وتقدم هذه اخلدمات �إىل اجلانحني
الذين يعانون من ا�ضطرابات عقلية
والذين يحتاجون للعالج يف من�ش�آت
الطب النف�سي ،والأفراد الذين يعانون
من �أمرا�ض عقلية واملتهمني بجرائم
ال��ع��ن��ف واجل���ن�������س ،وك���ذل���ك الأف������راد

ال���ذي���ن ث��ب��ت��ت ب��راءت��ه��م ن��ت��ي��ج��ة عدم
�أهليتهم للمثول �أم��ام املحكمة ب�سبب
م��ر���ض ع��ق��ل��ي� ،إىل ج��ان��ب ال�سجناء
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �أم��را���ض عقلية.
كما يح�صل على تلك اخلدمات كذلك
املر�ضى امل�صابون ب�أمرا�ض عقلية ممن
ل��دي��ه��م ���س��واب��ق ال�����س��ل��وك الإجرامي،
وامل��ر���ض��ى امل�صابون ب���أم��را���ض عقلية
ومي���� ّث����ل����ون خ���ط���ر م����ت����زاي����د للقيام
ب�أعمال عنف ج�سيمة والذين �إم��ا مت

الإف����راج عنهم م��ن املن�ش�آت العقابية
والإ�صالحية �أو املر�ضى املراجعني يف
م�ست�شفيات الأم��را���ض العقلية .ويف
كلمة �ألقاها يف م�ستهل الور�شة ،توجه
���س��ع��ادة �أ.د ح��م��د ع���ب���داهلل الغافري
م��دي��ر ع��ام امل��رك��ز ال��وط��ن��ي للت�أهيل؛
بال�شكر اجل��زي��ل �إىل ك��ل م��ن �سعادة
ب��ات��ري��ك م���ودي ال�سفري الربيطاين
ل���دى دول���ة الإم������ارات والربوفي�سور
توما�س ف��اه��ي خبري ال��ط��ب النف�سي

ال�����ش��رع��ي ب��ك��ل��ي��ة "كينغز" يف لندن،
وف��ري��ق العمل مب�ؤ�س�سة "مود�سلي"
يف اململكة املتحدة ،على هذه ال�شراكة
الفريدة يف هذا امل�شروع املهم.
"ن�ؤمن يف امل��رك��ز الوطني للت�أهيل
ب���أه��م��ي��ة حت�����س�ين ال�����ص��ح��ة النف�سية
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ،وي��ع��د ه���ذا ال���ق���اء خطوة
�أوىل جت����اه ت���ق���دمي خ���دم���ات الطب
النف�سي ال�شرعي يف �إم���ارة �أبوظبي،
���س��ع��ي��اً ل��ت��زوي��د خم��ت��ل��ف ال�����ش��رك��اء يف
�أب���وظ���ب���ي ب��خ��ط��ة وا����ض���ح���ة وقابلة
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت���ه���دف ل���ت���ق���دمي خدمات
ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي ال�����ش��رع��ي مب�ستوى
عاملي ملن هم يف �أم�س احلاجة �إليها.
ونهدف �إىل تطوير جمموعة خدمات
م��ت��ط��ورة لتلبية اح��ت��ي��اج��ات املجتمع
ب�شكل �أف�ضل وذل��ك م��ن خ�لال اتباع
�أحدث الطرق العلمية  ،متابعاً" :بعد
�سنوات من الدرا�سات العلمية الدولية
واخلربات ال�سريرية ،ندرك جيداً �أن
املر�ض العقلي احل��اد ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل ال���ع���ن���ف ،وغ���ال���ب���اً �إىل اجلرائم

امل���أ���س��اوي��ة ال��ت��ي ب��ال��ت��ايل ���س��ت���ؤدي �إىل
ع��واق��ب ���ض��ارة ل��ي�����س ف��ق��ط بالن�سبة
للجاين ،ولكن لأ�سرته واملجتمع.
و�أردف ���س��ع��ادت��ه ق��ائ�ل ً
ا" :لذلك� ،إن
م�س�ؤوليتنا امل�����ش�ترك��ة ه��ي التو�صل
�إىل حلول من املمكن �أن حتدث فرقاً
داخل جمتمعنا ،فالوعي املجتمعي هو
املفتاح ،وال��ي��وم يقع التزامنا العميق
لي�س فقط ب��دع��م ال���ر�ؤى احلكومية
فح�سب ،ب��ل يف امل�ساعدة على خدمة
احتياجات املجتمع الإم��ارات��ي ب�شكل
�أف�ضل ،من خالل رعاية م�شاريع قد
تغري احلياة للأف�ضل ،كهذا امل�شروع".
وع��ن��د اك��ت��م��ال��ه� ،سيعزز ه��ذا امل�شروع
من قدرة الإمارة على تقدمي خدمات
ال��ط��ب ال��ن��ف�����س��ي ال�����ش��رع��ي مب�ستوى
عاملي يف �إمارة �أبوظبي ،وذلك ا�ستناداً
�إىل ت��ع��زي��ز خ��ب�رات املتخ�ص�صني يف
الطب النف�سي يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
ذات ال���ع�ل�اق���ة .وت�����ش�ير الدرا�سات
العلمية امل��رج��ع��ي��ة ل��ه��ذا امل�����ش��روع �أن
اال�ضطراب النف�سي احل��اد قد يدفع

ب�صاحبه الرتكاب اجلرائم ،حيث بينت
الدرا�سات التي �أج��ري��ت على مر�ضى
يعانون من مر�ض انف�صام ال�شخ�صية
وا�ضطرابات ثنائي القطب وغريها
من اال�ضطرابات النف�سية الكربى �أن
لديهم زيادة يف ال�سلوكيات الإجرامية
والتي عادة ما تظهر كنتيجة لأعرا�ض
اال�ضطرابات العقلية.
وي��ت�����ض��م��ن امل�������ش���روع ث�ل�اث���ة مراحل
رئي�سية تبد�أ بجمع البيانات لتحليل
اح���ت���ي���اج الإم����������ارة خل����دم����ات الطب
النف�سي ال�شرعي ،و�سيتم بناء عليها
تطوير خطة عمل لتقدمي اخلدمات
ومن�����وذج ال���رع���اي���ة امل��ن��ا���س��ب وكذلك
امل����وا�����ص����ف����ات وامل����ع����اي��ي�ر املطلوبة.
و�سيتم خ�لال املرحلة الثالثة �إعداد

درا���س��ة ا�سرتاتيجية ل��ل��خ��روج ب�إطار
ا�سرتاتيجي متكامل خلدمات الطب
النف�سي يف �إمارة �أبوظبي.
���ش��ارك يف ال��ور���ش��ة م�����س���ؤول��ون رفيعو
امل�ستوى وخرباء متخ�ص�صون من عدد
من اجلهات احلكومية املعنية كوزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ،ووزارة ال�����ص��ح��ة ووقاية
امل��ج��ت��م��ع ،ووزارة ال���دف���اع والقيادة
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ،والقيادة
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي ،ودائ�����رة
ال�صحة – �أبوظبي ،ومركز �أبوظبي
للتوعية القانونية واملجتمعية ،ودائرة
الق�ضاء � -أبوظبي ،وم�ست�شفى زايد
الع�سكري ،و�شركة "�صحة" ومدينة
ال�����ش��ي��خ خليفة ال��ط��ب��ي��ة ،وم�ست�شفى
العني.

هيئة النقل – عجمان والقيادة العامة ل�شرطة عجمان تنظمان ور�شة تدريبية ل�سائقي املوا�صالت العامة

•• عجمان-الفجر:

نظمت هيئة النقل يف عجمان بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة
ع��ج��م��ان ور���ش��ة ت��دري��ب��ي��ة ت�ستهدف ���س��ائ��ق��ي امل��وا���ص�لات العامة
العاملني لدى الهيئة وت�سعى اىل رفع م�ستوى كفاءة ال�سائقني
للتعامل مع احلدث العاملي الأبرز اك�سبو  ،2020وذلك يف �إطار
حتقيق الأه����داف اال�سرتاتيجية امل�����ش�ترك��ة ،وت��ط��وي��ر منظومة
التدريب املتخ�ص�ص واالرتقاء به نحو م�ستويات نوعية جديدة
حتقق تطلعات الهيئة وت�سهم يف رفد العملية التنموية ال�شاملة
يف جمال النقل .حيث �أو�ضحت ال�سيدة ر�شا ال�شام�سي " املدير

ال��ع��ام ب��ال��ن��دب� ،أن الهيئة حري�صة على دع��م ع�لاق��ات ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع اجلهات الأمنية املحلية و االحت��ادي��ة وذلك
يف �سبيل حتقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية امل�شرتكة ومن �ضمنها
ت�أهيل �سائقني �أكفاء ي�ساهمون يف حتقيق ر�ؤية الإمارة وخططها
اال�سرتاتيج ّية ،واالل��ت��زام بالقيادة الآم��ن��ة على ال ّ��ط��رق ،م�ؤكد ًة
�أن هيئة النقل يف عجمان �ستوا�صل جهودها املبذولة يف تطوير
وتعزيز هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية م�ستقب ً
ال لت�شمل جماالت
�أو���س��ع ،وت�سهم يف ط��رح م��ب��ادرات وم�شاريع نوعية ومبتكرة مبا
يواكب توجُّ هات و�أهداف الطرفني.
و�أو����ض���ح امل��ه��ن��د���س ���س��ام��ي اجل�ل�اف " امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة

امل��وا���ص�لات ال��ع��ام��ة وال�تراخ��ي�����ص " �أن ال��ور���ش��ة ك��ان يف مقدمة
�أولوياتها ن�شر املعرفة عن كيفية التعامل مع اجلمهور يف حال
وج���ود اي ط���ارئ او مالحظة اي ت�صرفات م��ري��ب��ة حيث كانت
الور�شة ترتكز على �إطار تطوير مهارات ال�سائقني الذين يخدمون
قطاع النقل العام يف الإمارة ب�شكل عام  ،و خدمة اك�سبو 2020
ب�شكل خا�ص  .و�أ���ش��ار املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة ب���أن التدريب
امل�ستمر وعقد مثل هذه الور�شات ت�سهم ب�شكل فعال يف رفع كفاءة
ال�سائقني و �ضمان الو�صول اىل �سعادة املتعاملني كما تقوم على
تعزيز م�ستويات ال��ت��دري��ب على ب��روت��وك��والت ال��ق��ي��ادة ،وتعليم
الإجراءات الآمنة يف القيادة �أثناء خمتلف الظروف.

حماكم مركز دبي املايل العاملي تنجح يف حتويل عملياتها
الداخلية وخدمات العمالء �إىل معامالت رقمية 100
•• دبى-وام:

�أع���ل���ن���ت حم���اك���م م���رك���ز دب�����ي امل����ايل
العاملي جناحها يف حتويل عملياتها
الداخلية وخدماتها املوجهة للعمالء
�إىل م����ع����ام��ل�ات رق���م���ي���ة بالكامل
 ?100تنفيذا لـ "ا�سرتاتيجية دبي
للمعامالت الالورقية" التي �أطلقها
�سمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم يف عام  2018حيث
����س���رع���ت حم���اك���م م���رك���ز دب�����ي امل����ايل
ال��ع��امل��ي دم��ج خدماتها �ضمن بنيتها
التحتية الرقمية الوا�سعة.
وكانت حماكم مركز دبي املايل العاملي
ق���د �أع��ل��ن��ت يف ن��ف�����س �أ���س��ب��وع �إط�ل�اق
اال�سرتاتيجية الالورقية يف فرباير
 2018ع��ن م��ب��ادرة التقا�ضي بال
ورق ،ع���ن ط��ري��ق اع��ت��م��اد �أول نظام
ل��ل��إي����داع الإل����ك��ت�روين ل��ل��م��ح��اك��م يف
امل��ن��ط��ق��ة ح��ي��ث ت�����س��م��ح التكنولوجيا
الآم����ن����ة وامل�������س���ت���ن���دة �إىل احلو�سبة
ال�سحابية بتحميل م�ستندات الق�ضايا
م���ن �أي م���ك���ان يف ال���ع���امل م���ا ميكن
الق�ضاة واملحامني وموظفي املحاكم
من الو�صول �إىل معلومات الق�ضايا
مبختلف تن�سيقاتها وم�شاركتها مع

امل�ستخدمني الآخرين.
وك��ج��زء م��ن ال��ت��زام حكومة الإم���ارات
بالتوظيف الفعال للتقنيات املتقدمة
وامل��ن�����ص��ات ال��رق��م��ي��ة مل��وا���ص��ل��ة تقدمي
اخلدمات �إىل اجلمهور ،بادرت حماكم
مركز دب��ي امل��ايل العاملي با�ستحداث
وت��ن��ف��ي��ذ م��ن�����ص��ات رق���م���ي���ة خمتلفة
للمحافظة على االت�صال مع العمالء
وامل���راج���ع�ي�ن ط�����وال ف��ت�رة اجلائحة
ح��ي��ث م���ددت خا�صية االت�����ص��ال عرب
الفيديو لت�شمل طلبات رفع الدعاوى
وجل�سات اال�ستماع� ،إ�ضافة �إىل �إ�صدار
الأح��ك��ام ليتمكن م�ستخدمو املحاكم
م��ن ال��و���ص��ول �إىل جميع "اخلدمات ال�سابقني واحلاليني الو�صول لل�سجل
االفرتا�ضي من �أي مكان حول العامل
الإلكرتونية" ال�شاملة عن بعد.
ويف ع�����ام  2020ط������ورت املحاكم عرب ربطهم مبكاملة فيديو مع موظف
خ��ا���ص��ي��ة �إج��������راء م���ك���امل���ات الفيديو ال�سجل يف دبي .ومن بني العديد من
ع��ب�ر الإن��ت��رن�����ت ل���رب���ط املتعاملني التقنيات التي قامت حماكم مركز دبي
م���ع خ���دم���ة ت�����س��ج��ي��ل ال��و���ص��اي��ا عرب املايل العاملي بتبنيها لزيادة الو�صول
الهواتف الذكية والأج��ه��زة اللوحية �إىل اخلدمات نظام الرفع الإلكرتوين
واحل����وا�����س����ي����ب وي���ت���ي���ح ه�����ذا اخليار للدعاوى والذي كان الأول من نوعه
�إىل ج����ان����ب ال�������س���ج���ل االف�ت�را����ض���ي يف املنطقة عند طرحه يف عام 2009
للأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف اخلارج �إىل ج��ان��ب ق��اع��ة امل��ح��ك��م��ة املتكاملة
�إمكانية �إن�شاء وت�سجيل و�صية لدى رقميا م��ع �أح���دث نظم �إدارة املحاكم
حم���اك���م م���رك���ز دب�����ي امل������ايل العاملي الإلكرتونية يف عام .2017
بحيث ميكن للم�ستثمرين واملقيمني كما �ساعدت امل��ب��ادرات اخلا�صة حتت

�إط����ار "حماكم امل�ستقبل" ع��ل��ى دفع
�أن�شطة البحث وال��ت��ط��وي��ر املتقدمة
يف حم��اك��م م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي
وت��وح��ي��د ج��ه��ود الأف�����راد وامل�ؤ�س�سات
يف و���ض��ع ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة و�إط��ل�اق
تكنولوجيا امل��ح��اك��م ك��امل��ب��ادرات التي
تعمل بتقنية "بلوكت�شني" والربامج
ال���ت���ي ت���دع���م ال����ذك����اء اال�صطناعي
وال���ب��رام������ج امل�������س���ت���ن���دة �إىل حلول
احلو�سبة ال�سحابية.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��ق��ا���ض��ي ع��م��ر املهريي
مدير حماكم مركز دبي املايل العاملي:
منذ ن�ش�أتها كانت حماكم مركز دبي
املايل العاملي رائدة يف طريقة تقدمي
خدماتها من خالل و�ضع التكنولوجيا
والبنية التحتية الرقمية يف �صميم
عملياتها و�سنوا�صل م�سريتنا نحو
التحول الرقمي لتزويد م�ستخدمينا
ب�أكرث الأدوات تقدما و�ضمان الأمن
ال����ق����ان����وين يف ع�������ص���ر اال�����ض����ط����راب
التكنولوجي ويف عام � 2022سنطلق
املرحلة الثانية من مبادرتنا ملخترب
ت��ق��ن��ي��ات امل���ح���اك���م وق�����د مت �إن�������ش���ا�ؤه
و�إطالق هذه املبادرة الأوىل من نوعها
يف العامل جلعل دبي املدينة الرائدة يف
جم���ال ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة اخلا�صة

باملحاكم وكيفية الو�صول �إىل العدالة
على �أف�ضل وج��ه وم��ن خ�لال اجلمع
بني البنية التحتية الرقمية احلديثة
واملرنة والتميز الق�ضائي واخلدمي
ن�سعى لو�ضع معيار ج��دي��دة لتعزيز
العدالة لل�شركات العاملية .ويف مايو
� 2021أ���ض��اف��ت حم��اك��م م��رك��ز دبي
امل�����ايل ال���ع���امل���ي ال��ل��م�����س��ات النهائية
لرت�سيخ مكانتها كمحكمة ال ورقية
ب��ال��ك��ام��ل م���ن خ�ل�ال احل�����ص��ول على
حل اخلتم الرقمي "�إيثاق" لتمكني
امل�����ص��ادق��ة ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى امل�ستندات
ودع���م مبادرتها ال�لاورق��ي��ة وه��و حل
ق��ائ��م ع��ل��ى من�صة ال��ه��وي��ة الرقمية
ال��وط��ن��ي��ة الآم���ن���ة ل���دول���ة الإم������ارات
العربية املتحدة ./UAE PASS/
ومع اعتماد " �إيثاق" �أ�صبحت حماكم
مركز دب��ي امل��ايل العاملي �أول كيان يف
دبي يعتمد على هذا احلل الالورقي
بالكامل لتمكني توقيع وثائق املحاكم
و�إ�صدارها وامل�صادقة عليها �إلكرتونيا
كما يتكامل "�إيثاق" �أي�ضا مع من�صة
ال��ه��وي��ة ال��رق��م��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة الآمنة
ل���دول���ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة
بالتعاون مع دبي الذكية لتوفري حل
���ش��ام��ل ي��ج��م��ع ب�ين اخل��ت��م والتوقيع

الإل�����ك��ت��روين ا����س���ت���ن���ادا �إىل هويات
�شخ�صية ميكن التحقق منها رقميا.
و�سيعزز اخلتم الإل��ك�تروين من �أمن
و���س�لام��ة ال��ت��وث��ي��ق وم���ن���ع التالعب
ب���ال���وث���ائ���ق ال��ر���س��م��ي��ة الأم�������ر ال����ذي
�سيمكن امل�ستخدمني من التحقق من
�صحة �أي م�ستند قانوين رقميا عرب
املوقع الإلكرتوين ملحاكم مركز دبي
املايل العاملي.
ك��م��ا ان�����س��ج��م ال��ت��ح��ول ال�����س��ري��ع �إىل
جل�سات اال�ستماع الرقمية بالكامل
يف عام  2020مع توجيهات �صاحب
ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د �آل
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل
ب��ع��ق��د  ?80م���ن ج��ل�����س��ات التقا�ضي
افرتا�ضيا ب�شكل دائم قبل نهاية عام
 .2021ويف ع���ام  2021ح�صلت
حم���اك���م م���رك���ز دب�����ي امل������ايل العاملي
ع��ل��ى ث��ل�اث ج���وائ���ز رائ�����دة يف جمال
التطبيقات التكنولوجية لدعم بنيتها
التحتية ال��رق��م��ي��ة وت�ضمنت جائزة
�أف�����ض��ل م���ب���ادرة مل�����ص��ادق��ة امل�ستندات
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ب��ل��وك��ت�����ش�ين و�أف�ضل
م��ب��ادرة �إب��داع��ي��ة ل��ه��ذا ال��ع��ام و�أف�ضل
جتربة حكومية رقمية.

جمموعة ات�صاالت تطلق عرو�ض اجلمعة اخل�ضراء
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت جمموعة ات�صاالت عرو�ض اجلمعة اخل�ضراء ال�سنوية على باقة
وا�سعة من الأجهزة والإك�س�سوارات ،وبن�سبة خ�صومات عالية ت�صل �إىل
 70باملائة.
وت�شمل ع��رو���ض اجلمعة اخل�ضراء على قائمة طويلة م��ن ال�صفقات
واخل�����ص��وم��ات على �أج��ه��زة ال��ه��وات��ف املتحركة ،والتلفزيونات الذكية
وخدمات احلياة املنزلية الذكية ،و ت�ستمر حتى  30نوفمرب اجلاري،
عرب متاجر البيع بالتجزئة التابعة ل ـ "ات�صاالت" ،كما ميكن �أي�ضاً �إجراء
عمليات ال�����ش��راء ع�بر تطبيق  My Etisalatوامل��وق��ع الإلكرتوين
.www.etisalat.ae
و ميكن للعمالء اال���س��ت��ف��ادة م��ن خ�صم ي�صل �إىل  70يف امل��ائ��ة على
الإك�س�سوارات ،وخ�صومات ت�صل �إىل  45يف املائة على �أجهزة الهواتف
ال��ذك��ي��ة؛ وخ�����ص��وم��ات ت�صل �إىل  ?20ع��ل��ى خ��دم��ات احل��ي��اة املنزلية
الذكية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حلقة جديدة من حلقات �صراعات جماعة الإخوان الإرهابية
•• عوا�صم-وكاالت

و�صلت ادوات النزاع االخواين اىل التهديدات والهروب على خلفية ال�صراع
املحتدم بني حممود ح�سني املقيم يف �إ�سطنبول مع عدد كبري من قيادات ما
ي�سمى جمل�س ال�شورى العام ،و�إبراهيم منري ال��ذي يقيم يف لندن وهو ما
يك�شف طبيعة و�أخالق الإرهابية حتى يف اختالف عنا�صرها فيما بينهم.
وك�شف م�صدر م�صري مطلع هروب الع�شرات من عنا�صر تنظيم الإخوان
الإره��اب��ي من حاملي اجلن�سية امل�صرية خ��ارج تركيا خ�لال الأي���ام القليلة
املا�ضية ،لأ�سباب �سيا�سية و�أمنية.
ويف ت�صريح لـ”�سكاي ن��ي��وز عربية”� ،أو���ض��ح امل�صدر الأم��ن��ي امل�����ص��ري� ،أن
نحو  90عن�صراً م��ن جماعة الإخ���وان الإره��اب��ي��ة ،غ���ادروا تركيا ،بع�ضهم
رفقة �أ�سرته� ،إىل دول خمتلفة يف �شرق �آ�سيا فيما ذكر م�صدر �آخ��ر مطلع،

�أن العنا�صر الهاربة قد تلقوا تهديدات من جانب قيادات اجلماعة املقيمني
يف تركيا .وق��ال امل�صدر لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن الو�ضع العام جلماعة
الإخ���وان ،خا�صة املجموعة املقيمة يف تركيا ب��ات “كارثياً” ،م�شرياً �إىل �أن
ال�صراعات الداخلية ع�صفت بتما�سك التنظيم يف اخل��ارج وعمقت �أزمته،
وزادت من حدة الت�ضييق املفرو�ضة عليه �أمنياً و�سيا�سياً.
و�أ�شار امل�صدر �أي�ضا �إىل �أن مئات العنا�صر من قيادات ال�صف الثالث والرابع
من الإخ���وان يرغبون مبغادرة تركيا خ�شية التهديدات املتالحقة ،خا�صة
بالتزامن م��ع ت�سريبات م�ستمرة ح��ول نية �أن��ق��رة ت�سليم بع�ض املطلوبني
للقاهرة يف �إطار تفاهمات م�شرتكة.
وت��ق��در م�����ص��ادر مطلعة ،ع��دد �أع�����ض��اء التنظيم ال��ه��ارب�ين م��ن م�صر هناك
بنحو � 20ألفا ،منهم  500قيادي بارز يف التنظيم الدويل وكوادر �إعالمية
و�سيا�سية ،ومن ميكنهم التحرك خارج البالد ال يتجاوز .1%

وتابعت امل�صادر �أن ال�سفر من تركيا �إىل �أي دولة �أوروبية �أو مالذ �آمن يتطلب
احل�صول على ت�أ�شرية ،وج��واز �سفر �ساري و�صالح لل�سفر ،وفيزا عمل �أو
درا�سة ولي�ست �سياحية ،وجميعها �شروط ال تتوافر لدى الغالبية العظمي
منهم خا�صة ال�شباب الذين يعي�شون يف ظروف معي�شية �صعبهم وبع�ضهم
يت�سول قوت يومه.
وي��رج��ح الباحث امل�صري املخت�ص ب��الإ���س�لام ال�سيا�سي ط���ارق �أب���و ال�سعد،
مغادرة �أعداد كبرية من العنا�صر الإخوانية للأرا�ضي الرتكية خالل الأ�شهر
املا�ضية ،خا�صة يف ظل املباحثات بني القاهرة و�أنقرة.
و�أو�ضح �أب��و ال�سعد يف ت�صريح لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن كندا كانت وجهة
مف�ضلة لقيادات التنظيم الذين غادروا تركيا خالل ال�شهور املا�ضية� ،أبرزهم،
جمال ح�شمت ع�ضو جمل�س �شورى اجلماعة ،والقيادي حممد ال�شهاوي،
والقيادي �سعيد ح�سن الذي تويف يف كندا قبل نحو �شهرين.

و�أ�شار �أبو ال�سعد �إىل �أن عدد من قيادات ال�صفي الثاين �أو القيادات الو�سطى
داخل التنظيم مت حتديد �إقامتهم داخل �أنقرة وا�سطنبول ،منذ فرتة طويلة
و�أبلغتهم احلكومة �أن الإجراء وقائي ولي�س �أمني.
ورجح �أبو ال�سعد �أن تكون كندا هي الوجهة الأب��رز لقيادات التنظيم خالل
الفرتة املقبلة ل�سببني ،الأول هو حماولة الإخوان التواجد يف حميط جغرايف
قريب من الإدارة الأمريكية اجلديدة التي تدعم �إىل حد ما ،والثاين؛ هو
�سهولة احل�صول على �إقامة وت�أ�شرية الدخول.
وفيما يتعلق بحاملي اجلن�سية الرتكية يقول �أب��و ال�سعد �أن تركيا جمدت
منحها لنحو � 50شخ�ص ومن املتوقع �أن تعلن �سحبها من عدد من قيادات
التنظيم وفق �أ�سباب قانونية ،حتى ال تكون ملزمة ببقائهم على �أرا�ضيها،
م�شريا �إىل �أن تركيا هي من بادرت بطرح ت�سليم قيادات الإخوان املتواجدين
على �إرا�ضيها يف �إطار حر�صها للتوافق مع م�صر.

نا�شيونال �إنرت�ست :على بايدن ت�شجيع عبا�س على التنحي

•• وا�شنطن-وكاالت

بعد تعزيز الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ل�صالحياته رغم
احلاجة �إىل اختيار خلف له ،قالت
ال��ك��ات��ب��ة �إي��ن��ي��ا ك��ري��ف�ين� ،إن على
وا�شنطن �أن ت�ستخدم انخراطها
مع الفل�سطينيني ،لت�شجيع عبا�س
على �إعداد من يخلفه.
وب��ع��د ت����أخ�ي�ر دام خ��م�����س��ة �أ�شهر،
ث��� ّب���ت جم��ل�����س ال�������ش���ي���وخ توما�س
ن��ي��د���س ���س��ف�يراً ل��ل��والي��ات املتحدة
يف �إ���س��رائ��ي��ل ،وع��م��ل نيد�س نائباً
رئ���ي�������س���ي���اً ل����ه����ي��ل�اري كلينتون
ع��ن��دم��ا ك��ان��ت وزي����رة للخارجية،
وه���و م��ن امل��خ�����ض��رم�ين يف احلزب
الدميقراطي.
وعندما ي�صل �إىل القد�س ،تقول
الكاتبة يف مقال مبجلة “نا�شونال
•• عوا�صم-وكاالت

ح����� ّذر وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم�ي�رك���ي
�أن��ت��وين بلينكن املجموعة الرو�سية
“فاغرن” من ّ
التدخل يف مايل ،حيث
دعا �إىل انتقال للحكم املدين .وقال
بلينكن ،يف ت�صريحات على هام�ش
زي��ارت��ه �إىل ال�����س��ن��غ��ال� ،إن الواليات
امل��ت��ح��دة ت�ساهم يف ج��ه��ود م��ع مايل
وال�شركاء لدعم اال�ستقرار يف البلد
الإفريقي ال��ذي يعي�ش حالة حرب.
و�أ����ض���اف “وال مي��ك��ن��ن��ي �أن �أ�ضيف
���س��وى �أن����ه ���س��ي��ك��ون م��ن امل���ؤ���س��ف �أن
ينخرط عنا�صر خارجية قد جتعل
الأمور �أكرث �صعوبة وتعقيدا ،و�أفكر
ع��ل��ى وج����ه اخل�����ص��و���ص مبجموعة
’فاغرن‘« .و�أردف بلينكن �أن��ه اتفق
م��ع م�����س���ؤول�ين �سنغاليني م��ن �أجل
ال�ضغط على مايل للإيفاء بتعهدها
جلهة االنتقال �إىل الدميوقراطية،
م����ؤك���دا �أن ب��ل�اده ���س��ت��ق��دم مميزات
مقابل حترك من هذا النوع .و�أ�شار

�إنرت�ست” �إن ن��ي��د���س �سيواجه
ط��ائ��ف��ة وا����س���ع���ة م���ن التحديات،
ب��ي��ن��ه��ا اح��ت��م��ال ان��ف��ج��ار ال�سلطة
الفل�سطينية من الداخل� ،إذا غادر
حم��م��ود ع��ب��ا���س ،امل�����س��ن واملري�ض
وغري ال�شعبي ،امل�شهد دون اختيار
خلف.
ول��ت��ف��ادي �أزم�����ة خ�ل�اف���ة ،وجتنب
ال�����س��ي��ن��اري��و الأ������س�����و�أ امل��ت��ث��م��ل يف
اح���ت���م���ال ان����ق��ل�اب م����ن حما�س،
ف�����إن ع��ل��ى ن��ي��د���س وب��ق��ي��ة �أع�ضاء
جمل�س الأم����ن ال��ق��وم��ي للرئي�س
ج��و ب���اي���دن ،ال��ت��ع��ل��م م��ن جناحات
�إدارة الرئي�س ال�سابق جورج دبليو
بو�ش ،واملطالبة ب���أن ميهد عبا�س
الأر�ضية خلالفة �آمنة.
وعود بالإ�صالح
و�سيبلغ عبا�س ،الذي يعترب مدخناً
�شرهاً الـ 86هذا ال�شهر .وانتخب
ب���غ���ال���ب���ي���ة ����س���اح���ق���ة يف ،2005
م����ع وع������ود ب�����إلإ�����ص��ل�اح وال����ت����زام
بال�شفافية ،و�أم�ضى  16عاماً يف
ال�سلطة ،علماً �أن��ه انتخب لوالية
من �أربعة �أعوام.
وت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ط�لاع��ات ال������ر�أي �أن
ث��ل�اث����ة �أرب����������اع الفل�سطينيني،

يعتقدون �أن عليه التنحي.
وق����ب����ي����ل �إج�������رائ�������ه ف����ح����و�����ص����اً يف
م�ست�شفى بالتيمور يف ،2018
راج���ع ع��ب��ا���س عملية اخل�لاف��ة يف
ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ،ل ُيبقي
ال�������س���ل���ط���ة ب���ع���ي���دة ع�����ن متناول
حما�س.
ومتحورت التغيريات حول القانون
الأ���س��ا���س��ي ال���ذي يعترب �أق���رب �إىل
د�ستور لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
وين�ص القانون الأ�سا�سي يف �صيغته
الأ���ص��ل��ي��ة ،ع��ل��ى �أن����ه �إذا ا�ستقال
ع��ب��ا���س �أو ت���ويف ،يف من�صبه ،ف�إن
قيادة احلكومة تذهب �إىل رئي�س
املجل�س الت�شريعي ،وه��و من�صب
يتواله الآن نا�شط من حما�س ،ملدة
 60يوماً حتى �إجراء �إنتخابات.
وع����و�����ض ذل������ك ،ق�����رر ع���ب���ا����س �أن
منظمة ال��ت��ح��ري��ر الفل�سطينية،
ال��ت��ي ال ت�����ض��م ح��م��ا���س� ،ستختار
خلفه ،م�ستبعداً احلركة من هذا
ال�������دور .ث���م ح���ل ع��ب��ا���س املجل�س
ال��ت�����ش��ري��ع��ي يف  ،2018وع����زز
الق�ضاء ب��امل��وال�ين ل��ه يف ،2019
معززاً بذلك �سلطته التنفيذية.
وبرتكيز ال�صالحيات التنفيذية
بني يديه ،رفع عبا�س خماطر �أزمة

�إذا عجز فج�أة عن ممار�سة مهامه.
وف� ً
ضال عن ذلك ،مل يخرت عبا�س
خ��ل��ف��ا م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر �أو
حركة فتح التي يتزعمها.
وه����ن����اك ح���ف���ن���ة م����ن املر�شحني
املحتملني .لكن عبا�س مل يرقِ �أياً
منهم ،ما ي�شرع الباب على �صراع
�شر�س على ال�سلطة ،عقب رحيله.
عنف
ويف غ��ي��اب زع��ي��م م��ث��ل��ه ،ف�����إن من
امل��ح��ت��م��ل �أن ت�����ش��ن ح��م��ا���س حملة
عنف لال�ستيالء على ال�سلطة يف
ال�ضفة الغربية بعد رحيل عبا�س،
ع��ل��ى غ�����رار م���ا ف��ع��ل��ت يف غ����زة يف
.2007
وح��ت��ى ل��و ُنظمت ان��ت��خ��اب��ات ،ف�إن
الف�ساد ال�سائد واالنتهاكات التي
�شهدها عهد عبا�س� ،أديا �إىل و�ضع
من املحتمل �أن ت�صل فيه حما�س
�إىل ال�سلطة عرب االنتخابات.
ووف��������ق ا����س���ت���ط�ل�اع يف �سبتمرب
(�أيلول) املا�ضي� ،ستحقق حما�س،
ف��������وزاً ك���ا����س���ح���اً يف الإن���ت���خ���اب���ات
الفل�سطينية.
�إن هذا الو�ضع يبدو مي�ؤو�ساً منه،
ل��ك��ن ج�����ورج دب���ل���ي���و .ب���و����ش واج���ه

م�أزقاً مماث ً
ال يف �آخر �سنوات يا�سر
عرفات.
فبف�ضل متتعه ب��ك��اري��زم��ا خا�صة
وق������درة ع��ل��ى الإل����ه����ام والتعبئة،
ونظراً الحتكاره مقدرات ال�سلطة،
�أم�سك ع��رف��ات ب���أل��ق��اب ومنا�صب
كثرية يف القيادة الفل�سطينية.
ويف خ��ط��ة ال�����س�لام ال��ت��ي وقعها،
ا����ش�ت�رط ب���و����ش ق��ب��ل االن���خ���راط
الأم��ري��ك��ي فيها� ،أن يقدم عرفات
ت��ن��ازالت �سلفاً .وك��ان ه��ذا م�صدر
القوة الأ�سا�سي يف اخلطة.
وك�������ان ب����و�����ش م���ل���ت���زم���اً ب������إدخ�����ال
�إ�صالحات تدريجية ،و�ضغط على
عرفات من �أج��ل تغيريات ت�ضمن
انتقا ًال لل�سلطة.
وحققت ا�سرتاتيجية بو�ش جناحاً،
ف���ف���ي ���� ،2002س���ن���ت ال�سلطة
الفل�سطينية ال��ق��ان��ون الأ�سا�سي،
و�أن�������ش����أت حم��ك��م��ة ال���ع���دل العليا،
وع��ي��ن��ت ع��ب��ا���س ،ال���ذي ك���ان وقتها
�إ�صالحياً ينبذ الإرهاب ،يف من�صب
رئي�س الوزراء الذي ا�ستحدث.
ا�ستقاللية عن عرفات
وع��ن��دم��ا ك���ان رئ��ي�����س��اً ل���ل���وزراء ،مل
ينجح عبا�س يف نهاية امل��ط��اف يف

�أمريكا حتذر من فاغرن ..وفرن�سا تغري ا�سرتاتيجيتها يف مايل
بلينكن �إىل �أن��ه ف��ور و�صول حكومة
منتخبة دميوقراطيا �إىل ال�سلطة،
���س��ي��ك��ون امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل م�ستعدا
لدعم مايل .من ناحية �أخرى قررت
فرن�سا تغيري ا�سرتاتيجية التواجد
الع�سكري يف مايل ،من خالل �إر�سال
دوريات ا�ستطالعية من فرقة امل�شاة
“دراغون” التابعة للجي�ش الفرن�سي
�إىل مناطق �شمال �شرقي مايل.
وك�������ش���ف���ت م�������ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ملوقع
“�سكاي ن��ي��وز عربية” ،ع��ن خروج
دوري����ة م��ك��ون��ة م��ن  30ج��ن��دي��ا من
ف��رق��ة “دراغون” ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ع��رب��ات م���درع���ة� ،إىل و���س��ط مدينة
“غاو” ،وذل���ك ب��ه��دف اال�ستطالع
وتقدمي الدعم الأمني لل�سكان.
و�أو�����ض����ح����ت امل���������ص����ادر �أن اجل���ول���ة
ا����س���ت���م���رت لأك���ث��ر م����ن � 3ساعات،
حت��دث خاللها اجلنود الفرن�سيون

�إىل �سكان املدينة،
ال��ت��ي ت�شهد �أكرب
ت�����واج�����د للقوات
ال����ف����رن���������س����ي����ة يف
م��ن��ط��ق��ة ال�ساحل
الغربي لأفريقيا،
وال������ت������ي ت�ستعد
ب��اري�����س لإخالئها
ق���������ب���������ل م�����ط�����ل�����ع
 ،2022ب���ع���د
�إخ����ل���اء قاعدتي
“كيدال وت�ساليت
ومتبكتو” يف
�������ش������م������ال ال������ب���ل��اد
وت�سليمها �إىل اجلي�ش املايل ،يف �إطار
�إنهاء عملية “برخان” الع�سكرية.
وت����ق����ول م����دي����رة امل����رك����ز الفرن�سي
للبحوث وحتليل ال�سيا�سات الدولية
ع��ق��ي��ل��ة دب��ي�����ش��ي ،يف ت�����ص��ري��ح ملوقع

“�سكاي ن���ي���وز
عربية”� ،إن�����ه
ع��ل��ى ال��رغ��م من
احل��������دي��������ث ع���ن
ت��خ��ف��ي��ف فرن�سا
م����ن ت��دخ��ل��ه��ا يف
منطقة ال�ساحل
ب���������ص����ف����ة ع����ام����ة
وم�������ايل ب�صورة
خ���ا����ص���ة� ،إال �أن
ق�����وة “برخان”
ما زالت تعمل يف
منطقة ال�ساحل،
وحم��ارب��ة الإرهاب
هو الهدف الأ�سا�سي لها ،وم��ا زالت
تقوم به.
و�أ�ضافت عقيلة �أن باري�س م�ستمرة يف
ذلك �إىل حني الق�ضاء على الإرهاب
وت�سليم الدور لقوات دول ال�ساحل يف

حال �أ�صبح لديها القدرة على القيام
بهذا ال���دور ،دون �إ�سناد من القوات
الفرن�سية ه��ن��اك ..وه���ذا �أي�ضا من
�أهداف فرن�سا ان تكون دول ال�ساحل
م�ستقرة وتنعم بالأمن.
وكانت العالقة بني باري�س وباماكو
ق��د ت��وت��رت ب�شكل كبري بعد �إعالن
فرن�سا يف يونيو املا�ضي عن عزمها
�إن��ه��اء عملية “برخان” الع�سكرية،
واالن��دم��اج مع ال�شركاء الأوروبيني
يف عملية “تاكوبا” ملحاربة الإرهاب
يف منطقة ال�ساحل ،و�إخالء قواعدها
ال����ث��ل�اث يف �أق�������ص���ى ����ش���م���ال م���ايل
لرتكيز قواتها قرب احل��دود مع كل
من النيجر وبوركينا فا�سو ..وتن�ص
خطة فرن�سا على خف�ض عدد قواتها
من خم�سة �آالف ع�سكري حالياً �إىل
ن��ح��و � 2500إىل  3000بحلول
ع���ام  .2023وزادت ح���دة التوتر

عوا�صم
القاهرة

تثبيت ا�ستقالليته ع��ن عرفات،
ال����ذي ك��م��ن ل��ه ع��ن��د ك��ل مفرتق،
وا���س��ت��ق��ال ع��ب��ا���س ب��ع��د �أ���ش��ه��ر من
تعيينه.
وم��ع ذل��ك ،مل ترتكب �إدارة بو�ش
خ��ط���أً ب��دع��م عبا�س ،وا�ستمرت يف
ت����أي���ي���ده رغ����م حم������اوالت عرفات
تقوي�ضه.
وعزز عبا�س موقعه بجدارة وحاز
على ت�أييد الناخبني الفل�سطينيني،
ما ق��اده يف النهاية �إىل فوز كا�سح
عقب وفاة عرفات.
وحتى الآن ،ال تعترب �إدارة بايدن
ح����ا�����ض����رة ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د م�س�ألة
اخلالفة يف ال�سلطة الفل�سطينية.
ويف �ضوء تعزيز عبا�س ل�صالحياته
وغ���ي���اب وري������ث ،ف������إن االن���خ���راط
الأم�يرك��ي ،يجب �أن ي��وظ��ف مثل
رافعة لت�شجيعه على �إعداد خلفه.
بني فرن�سا ومايل مع خطاب رئي�س
وزراء الأخ�يرة �شوغل كوكاال مايغا،
�أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
والذي اتهم فيه فرن�سا بالتخلي عن
ب�لاده يف منت�صف الطريق بقرارها
�سحب قوة “برخان” ،م�برراً بذلك
بحث ب�لاده ع��ن “�شركاء �آخرين”،
م��ن بينهم ���ش��رك��ات خا�صة رو�سية.
و�أو�����ض����ح رئ��ي�����س ال�������وزراء امل�����ايل �أن
ال��و���ض��ع اجل��دي��د ال���ذي ن�����ش���أ ب�سبب
انتهاء “برخان” ،و�ضع م��ايل �أمام
�أمر واقع ويُعر�ضها ملا ي�شبه التخلي
يف م��ن��ت�����ص��ف ال���ط���ري���ق ،وي���ق���ود �إىل
ا���س��ت��ك�����ش��اف ال�����س��ب��ل وال��و���س��ائ��ل لكي
ن�ضمن على نحو �أف�ضل الأم���ن مع
���ش��رك��اء �آخ���ري���ن ،مل���لء ال���ف���راغ الذي
�سين�ش�أ حتما عن �إغالق بع�ض مواقع
“برخان” يف �شمال مايل  -يف �إ�شارة
�إىل ع��ن��ا���ص��ر “فاغرن” ،منتقدا
�إع�لان باري�س ال��ق��رار ب�شكل �أحادي
م��ن دون تن�سيق ث�لاث��ي م��ع الأمم
املتحدة وحكومة باماكو.

�صحف عربية :اتفاق احلمدوك والربهان ...هل بلغ ال�سودان بر الأمان؟
•• عوا�صم-وكاالت

ع��رف��ت الأزم���ة ال�سودانية اخلانقة
خامتتها ،بعد �إع�ل�ان االت��ف��اق بني
قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان
ورئي�س احلكومة املعزول ،والتفاهم
على برنامج �سيا�سي جديد ،ما �أ�شاع
�آم���ا ًال يف خ��روج ال�����س��ودان م��ن امل�أزق
ال�����ذي ت����رد ف��ي��ه م��ن��ذ � 25أكتوبر
ت�شرين الأول املا�ضي.ووف��ق �صحف عربية �أم�س االثنني،
ف���إن االت��ف��اق املفاجئ ب�ين الربهان
وح����م����دوك ،مل ي��ن��ج��ح م���ع ذل����ك يف
تبديد اخل��وف ،وال�شك ،خا�ص ًة يف ظل رف�ض قطاع
من ال�سودانيني و�إ���ص��رار على �إط�لاق م�سار �سيا�سي
جديد ،بعيد عن الع�سكريني.
م�ؤ�شرات �إيجابية
يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” ،قال عيدرو�س عبد
العزيز� ،إن االتفاق اجلديد ب�شر مب�ؤ�شرات �إيجابية
عديدة منها “عودة الوثيقة الد�ستورية �إىل احلياة”،
و”�إطالق ����س���راح ج��م��ي��ع امل��ع��ت��ق��ل�ين ال�سيا�سيني”،
و”تكوين جلنة حتقيق يف �أحداث قتل املتظاهرين».
و�أ���ض��اف �أن �إط�ل�اق ي��د ح��م��دوك “لت�شكيل حكومة
م��دن��ي��ة م��ن ت��ك��ن��وق��راط م�ستقلني ،دون ت��دخ��ل من
املكون الع�سكري ،تعد نقطة �إيجابية ،كما �أ َّن االتفاق
على تكوين املجل�س الت�شريعي من  40%من �شباب
ال��ث��ورة ه��و �ضمانة ج��دي��دة ل��ث��ورة دي�سمرب-كانون
الأول وم�ساراتها املختلفة ،وقد يكون مبعث طم�أنينة
لل�شارع امل�شتعل».
ومع ذلك ف�شل االتفاق يف احل�صول على �إجماع كامل،
وو�صفته بع�ض ال��ق��وى ال�سيا�سية وف��ق ال�صحيفة
باخليانة ،وم��رف��و���ض جملة وتف�صي ً
ال ،رغ��م ت�أكيد
رئي�س ال��وزراء �أنه من �أجل “حقن دماء ال�سودانيني

و�سيكون ح�صناً للفرتة االنتقالية».
رف�ض ال�شارع
ويف م���وق���ع “اندبندنت عربية”
توقع �أ�ستاذ االقت�صاد ال�سيا�سي يف
اجلامعات ال�سودانية احل��اج حمد،
�أن يكون “رد فعل ال�شارع ال�سوداين
ع��ن��ي��ف��اً ع��ل��ى ه����ذا االتفاق” رغم
االح�ترام الكبري ل�شخ�ص عبد اهلل
ح��م��دوك ،م�ضيفاً “الآن مطلوب
من حمدوك �إعادة التوازن للوثيقة
الد�ستورية من خالل بناء امل�ؤ�س�سات
الوطنية وا�ستمالتها».
ويف ال�سياق ذات���ه ،ي��رى �أ���س��ت��اذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة �أفريقيا العاملية يف اخلرطوم حممد خليفة
�صديق�“ ،أن االتفاق �سي�شهد منذ بداياته م�صاعب

وحتديات كبرية بالنظر �إىل رف�ض
قطاعات ال�شباب التي تقود احلراك
االحتجاجي” م�شدداً على �ضرورة
“خماطبة ه�ؤالء ال�شباب واجللو�س
م��ع��ه��م حل���ل �إ���ش��ك��ال��ي��ات��ه��م يف هذا
االت��ف��اق وا�ستيعاب ر�ؤيتهم حتى ال
ت�ستمر االح��ت��ج��اج��ات ب��ه��ذا ال�شكل
املتوا�صل».
ويف املقابل ،يعتقد الكاتب ال�سوداين
�شم�س الدين �ضو البيت� ،أن االتفاق
ال�سيا�سي “ال يعبرّ على الإطالق عن
تطلعات ال�شارع وال�شعب ال�سوداين
التاريخية واحلا�ضرة” ،مو�ضحاً
“ح�سب متابعتي لل�شارع ال�سوداين ،ف�إنه لن يقبل �أي
ت�سوية ،غري �إزالة املكون الع�سكري من احلكم».
�آخر النفق
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وم�������ن ج���ان���ب���ه���ا ق�����ال�����ت �صحيفة
“العرب”� ،إن ع��ودة حمدوك بعثت
جملة م��ن الر�سائل التي ت���ؤك��د �أن
الطرفني ا�ستفادا من درو�س النفق
الذي دخلته الأزمة منذ جتميد عدد
مهم من بنود الوثيقة الد�ستورية
لإدارة املرحلة االنتقالية.
وي������رى م���راق���ب���ون �أن “الربهان
وح����م����دوك خ���رج���ا ب�����ص��ي��غ��ة توحي
ب����أن “ال غ��ال��ب وال مغلوب” ،بني
الرجلني ومن ورائهما مع�سكريهما،
اجلي�ش من جهة ،واملجتمع املدين
من جهة ثانية.
وق��ال املحلل ال�����س��وداين حممد تور�شني لل�صحيفة،
�إن “اجلي�ش ا���س��ت��ط��اع مت���ري���ر اجل�����زء الأك��ب��ر من
�أفكاره لإدارة املرحلة االنتقالية ب�إبعاد بع�ض القوى
ال�سيا�سية عن مركز �صنع القرار” و�أن “الو�صول �إىل
االتفاق ال�سيا�سي بهذه الكيفية ي�شي ب�أن الكثري من
الت�صريحات التي �صدرت عن قوى خارجية حتدثت
عن دعم التحول الدميقراطي مل تكن �صادقة متاماً،
و�أن��ه��ا ه��دف��ت ل��ل��و���ص��ول �إىل ال��ت��ه��دئ��ة ل�ضمان عدم
تفكك ال�سودان يف ظل حرب �أهلية م�شتعلة يف اجلارة
�إثيوبيا».
و�أو�����ض����ح امل��ت��ح��دث �أن “القوى ال���دول���ي���ة الفاعلة
�أ���ص��رت على �أن يكون ح��م��دوك على ر�أ����س احلكومة
اجل���دي���دة ب��اع��ت��ب��اره �شخ�صية حم��وري��ة يف املعادلة
ال�سيا�سية حالياً� ،إىل جانب �أن��ه ي�شكل �صمام �أمان
مل�صالح ع��دة ق��وى �إقليمية ودول��ي��ة ،وي�شكل وجوده
�ضماناً ال�ستمرار ال��دع��م الغربي لل�سودان ،وه��و ما
دفع الربهان �إىل القبول به بعد �أن وجدت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية نف�سها دون غطاء اقت�صادي ي�ساعدها على
جتاوز املرحلة املقبلة ،مبا يقو�ض قدرتها على �ضبط
ال�شارع الحقاً».

رحب الربملان العربي بتو�صل �أطراف املرحلة االنتقالية يف جمهورية
ال�سودان �إىل اتفاق �سيا�سي �شامل وقعه كل من الفريق �أول عبد
الفتاح الربهان رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل والدكتور عبد اهلل
حمدوك رئي�س جمل�س الوزراء االنتقايل يف ال�سودان.
و�أكد الربملان العربي  -يف بيان �أ�صدره �أم�س� -أن هذه اخلطوة تر�سخ
ملرحلة جديدة على طريق �إر�ساء دعائم الأمن والوحدة واال�ستقرار
امل�ستدام يف ال�سودان وحماية مقدرات �شعبه ومكت�سباته ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وحتقيق تطلعاته يف التنمية و االزدهار.
و �أ�شاد الربملان العربي ،باحلكمة وامل�س�ؤولية التي حتلت بها الأطراف
ال�سودانية للتو�صل �إىل توافق ح��ول �إجن��اح الفرتة االنتقالية مبا
يخدم م�صالح ال�����س��ودان العليا معربا يف ال��وق��ت ذات��ه ع��ن ثقته يف
قدرة ال�شعب ال�سوداين على جتاوز املرحلة الراهنة ،يف ظل التوافق
الد�ستوري والقانوين وال�سيا�سي الذي يحكم الفرتة االنتقالية.
بروك�سل
قال املعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة االنتخابية �إن عدد الدول
التي تنزلق نحو اال�ستبداد يتزايد يف حني ارتفع عدد الدميقراطيات
الرا�سخة املهددة �إىل م�ستوى مل يبلغه من قبل قط.
وعزا املعهد وهو منظمة دولية على م�ستوى احلكومات تتخذ من
ا�ستوكهومل مقرا يف تقريره ذلك االجتاه �إىل ال�سيا�سات ال�شعبوية،
وا�ستخدام قيود جائحة كوفيد 19-لإ�سكات املنتقدين ،ونزوع دول
لتقليد ال�سلوك املناه�ض للدميقراطية الذي تنتهجه دول �أخرى،
وا�ستخدام الت�ضليل الإعالمي لتق�سيم املجتمعات .وقال املعهد يف
درا�سته لعام  2021عن حالة الدميقراطية اعتمادا على بيانات
مت جمعها منذ “ 1975تعاين دول �أك�ثر من ذي قبل من ’ت�آكل
الدميقراطية‘«.
وقال �إن “عدد الدول التي تعاين من ’تراجع دميقراطي‘ مل يكن
بهذا االرت��ف��اع قط” ،يف �إ���ش��ارة �إىل االن��ح��دار يف جم��االت من بينها
ال�ضوابط املفرو�ضة على احلكومة وا�ستقالل الق�ضاء بالإ�ضافة �إىل
حرية الإعالم وحقوق الإن�سان.
و�أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ال��ت��ي ا���س��ت��وىل فيها مقاتلو ط��ال��ب��ان ع��ل��ى احل��ك��م يف
�أغ�سط�س �آب بعد ان�سحاب القوات الدولية ،هي �أب��رز احل��االت هذا
ال��ع��ام ،يف ح�ين �أن االن��ق�لاب ال���ذي �شهدته م��ي��امن��ار يف الأول من
فرباير �شباط ك��ان انهيارا لدميقراطية ه�شة .وم��ن بني الأمثلة
الأخ��رى م��ايل ،التي �شهدت انقالبني منذ  ،2020وتون�س ،حيث
حل الرئي�س الربملان وفر�ض �سلطات الطوارئ.
و���ش��ه��دت دمي��ق��راط��ي��ات ك�ب�رى م��ث��ل ال�ب�رازي���ل وال���والي���ات املتحدة
ت�شكيك ر�ؤ����س���اء يف �صحة ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ،فيما ���ش��ه��دت الهند
مالحقة ق�ضائية ملجموعات من الأف���راد الذين انتقدوا �سيا�سات
احل��ك��وم��ة .وك��ان��ت امل��ج��ر وب��ول��ن��دا و�سلوفينيا و�صربيا ه��ي الدول
الأوروبية الأكرث تراجعا يف الدميقراطية .و�شهدت تركيا واحدا من
�أكرب الرتاجعات بني عامي  2010و.2020
�سيدين
قال رئي�س ال��وزراء الأ���س�ترايل �سكوت موري�سون �أم�س االثنني �إن
�أ�سرتاليا �ست�سمح ب��دخ��ول حاملي الت�أ�شريات امل�ؤهلني ال��ذي��ن مت
تلقوا التطعيم بالكامل للبالد اعتبارا من �أول دي�سمرب كانون الأول
دون التقدم بطلب �إعفاء �سفر� ،إذ تتخذ البالد مزيدا من اخلطوات
نحو ا�ستئناف ال�سفر الدويل.
وقال موري�سون �إن �أ�سرتاليا �سرتحب �أي�ضا باملواطنني الذين تلقوا
التطعيم م��ن اليابان وك��وري��ا اجلنوبية اعتبارا م��ن ب��داي��ة ال�شهر
املقبل.
فتحت �أكرب مدن �أ�سرتاليا �سيدين وملبورن حدودهما للم�سافرين
الدوليني اعتبارا من �أول نوفمرب ت�شرين الثاين ،غري �أن تخفيف
قواعد الدخول مل ي�ستفد منه �سوى املواطنني العائدين واملقيمني
الدائمني.

نتنياهو يواجه �شاهد �إثبات رئي�سيا يف املحكمة

•• القد�س-رويرتز

م ُثل رئي�س ال���وزراء الإ�سرائيلي ال�سابق بنيامني نتنياهو �أم���ام حمكمة
االثنني ملواجهة �شاهد �إثبات رئي�سيا يف حماكمته بتهمة الف�ساد.
و�أك��د نتنياهو ،ال��ذي �شغل من�صب رئي�س ال���وزراء مل��دة  12عاما حتى
يونيو ح��زي��ران ،ب��راءت��ه م��ن تهم الر�شوة وخيانة الثقة واالح��ت��ي��ال يف
الق�ضايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة لأباطرة و�سائل
الإعالم مقابـ ــل تغطيــة �صحفي ـ ــة �إيجابية وتلقيه هدايا بينها �سيجار
وخمور.
وابت�سم نتنياهو ،زعيم املعار�ضة حاليا ،حتت كمامته ال�����س��وداء ،لدى
دخوله قاعة حمكمة القد�س اجلزئية ل�سماع �شهادة املتحدث ال�سابق
با�سمه وامل�ست�شار املقرب نري حيفت�س ،وهو واحد من جمموعة �صغرية
من امل�ساعدين ال�سابقني حتول �إىل �شاهد ل�صالح الدولة �ضد �أول رئي�س
وزراء يف البالد يتم اتهامه جنائيا �أثناء �شغله من�صبه.
وق���ال حيفت�س للمحكمة “الوقت ال���ذي ي��ه��دره نتنياهو على و�سائل
الإع�لام ال يقل عن الوقت الذي يخ�ص�صه للم�سائل الأمنية مبا فيها
�أمور قد يعتربها املراقب من اخلارج بال �أدنى قدر من الأهمية».
ونتنياهو ( 72عاما) غري ملزم بح�ضور جل�سات اال�ستماع وقد ُمثل �أمام
املحكمة مرات قليلة.
ومل يدل ب�أي ت�صريحات لل�صحفيني ،بينما كان جمموعة من �أن�صاره
يرددون �شعارات يف اخلارج ي�صل �صداها �إىل قاعة املحكمة ويف مواجهتهم
جمموعة �صغرية من املتظاهرين املناه�ضني لنتنياهو.
وحماكمة نتنياهو ق�ضية مثرية لالنق�سام ،ف�أن�صاره يعتربونها ا�ستهدافا
من الي�سار لزعيم مييني يحظى بال�شعبية ،يف حني ي�شيد منتقدوه بها
باعتبارها انت�صارا للقانون على ف�ساد احلكومة اخلطري ال��ذي �أدخل
�إ�سرائيل يف ا�ضطرابات �سيا�سية ملدة عامني.
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رئي�س الفلبني يدين ت�صاعد التوتر يف بحر ال�صني
•• بكني�-أ ف ب

10

�أدان الرئي�س الفلبيني رودري��غ��و دوت�يرت��ي �أم�����س االثنني
احلادث الأخري يف بحر ال�صني اجلنوبي املتنازع عليه عندما
قامت �سفن خفر ال�سواحل ال�صينية باطالق مدافع مائية
على قوارب فلبينية الثالثاء.
وقال دوتريتي خالل اجتماع رابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا
وال�صني “نحن ن�أ�سف للحدث الأخري يف جزيرة �أيوجنني
املرجانية ون�شاهد بقلق كبري ت��ط��ورات �أخ���رى مماثلة”،
م�ستخدماً اال�سم الفلبيني جلزيرة �سيكوند توما�س.
و�أ�ضاف “�أن هذا ال يخدم العالقات بني بلدينا و�شراكتنا”

يف ال��ق��م��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي نظمها ال��رئ��ي�����س ال�صيني �شي
جينبينغ الذي تعهد �أن بالده “ال ت�سعى مطلقاً �إىل الهيمنة
ولن ترهب ال�صغار بالت�أكيد».
وتطالب ال�صني باجلزء الأكرب من هذا البحر الذي يعترب
مم ًرا �أ�سا�س ًيا للتجارة البحرية الدولية �إذ مت ّر عربه �سنوياً
ب�ضائع برتيليونات ال��دوالرات .وتطالب بروناي وماليزيا
والفلبني وتايوان وفيتنام باملنطقة �أي�ضا.
وتتجاهل بكني ُحكماً �أ�صدرته حمكمة دولية يف 2016
وخل�صت فيه �إىل �أنّ الطموحات ال�صينية التاريخية يف هذا
البحر ال �أ�سا�س لها.
ت�صاعد ال��ت��وت��ر يف ب��ح��ر ال�����ص�ين اجل��ن��وب��ي ال��غ��ن��ي باملوارد

ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي ع��ن��دم��ا �أط��ل��ق��ت ���س��ف��ن خ��ف��ر ال�سواحل
ال�صينية خراطيم املياه على قوارب تقل امدادات �إىل جزيرة
�سيكوند توما�س املرجانية يف جزر �سرباتلي املتنازع عليها
بني البلدين.
�أعربت مانيال عن ا�ستيائها من احل��ادث ،لكن بكني قالت
�إن ال��ق��وارب الفيليبينية دخ��ل��ت مياهها “بدون موافقة
ال�صني».
وات��ت ت�صريحات دوتريتي �شديدة اللهجة على غري عادة
حيال بكني �إذ انه ح�سن منذ ت�سلمه ال�سلطة يف العام 2016
عالقة بالده بال�صني وعزز تعاونها االقت�صادي معها.
من جانبه ،دعا جينيينغ خالل القمة �إىل “احلفاظ ب�شكل

وزير :الأملان �أمام «التلقيح �أو التعايف �أو الوفاة» بنهاية ال�شتاء

ت�صاعد الغ�ضب يف �أوروبا ب�سبب عودة التدابري ال�صحية
•• فيينا�-أ ف ب

�أ�صبح الإغالق �سارياً منذ منت�صف
ليل االثنني ر�سمياً يف النم�سا ،وهو
�إج�������راء ج�����ذري �أث������ار ال��غ�����ض��ب يف
ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف ج��ب��ال الألب،
على غ��رار بلجيكا وهولندا حيث
�أدت �إع�����ادة ف��ر���ض ت���داب�ي�ر للحد
من انت�شار كوفيد� 19-إىل وقوع
�صدامات.
�أ���ض��ح��ت فيينا م��ن ج��دي��د مدينة
م��ي��ت��ة� .أغ��ل��ق��ت امل��ت��اج��ر واملطاعم
و�أ���������س��������واق امل������ي���ل��اد واحل�����ف��ل��ات
امل��و���س��ي��ق��ي��ة وم����راك����ز التجميل،
با�ستثناء امل��دار���س ،و�ساد ال�صمت
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ويف ���س��ائ��ر البالد
االثنني.
يف �أوروب����ا ،تعد النم�سا �أول دولة
تعاود حجر �سكانها بالكامل ،منذ
مت توفري اللقاحات لل�سكان على
نطاق وا�سع.
وفر�ض احلجر املنزيل على 8,9
ماليني ن�سموي با�ستثناء حاالت
م��ع��ي��ن��ة م���ث���ل �����ش����راء احلاجيات
وممار�سة الريا�ضة وتلقي الرعاية
الطبية .كذلك ميكن الذهاب �إىل
العمل وا���ص��ط��ح��اب الأط��ف��ال �إىل
املدر�سة ،لكن ال�سلطات دع��ت �إىل
�إبقائهم يف املنزل.
وك����ان ه���ذا ال�����س��ي��ن��اري��و غ�ي�ر وارد
قبل ب�ضعة �أ�سابيع .وكان امل�ست�شار
امل���ح���اف���ظ ال�������س���اب���ق �سيبا�ستيان
كورت�س �أعلن �أن الوباء “انتهى”،
على الأقل بالن�سبة للملقحني.
ومل ي����رغ����ب خ���ل���ف���ه �أل���ك�������س���ن���در
���ش��ال��ن�برغ ال���ذي ت���وىل من�صبه يف
ت�شرين الأول �-أكتوبر املا�ضي ،يف
“�أن يناق�ض هذه الر�سالة وتبنى
ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة الوهم” ب�����أن كل
���ش��يء ع��ل��ى م��ا ي����رام ،ع��ل��ى م��ا ذكر
امل��ح��ل��ل ال�سيا�سي ت��وم��ا���س هوفر
لوكالة فران�س بر�س.
و�أم���ام ارت��ف��اع ع��دد اال���ص��اب��ات �إىل
م�ستويات غري م�سبوقة منذ بداية
انت�شار الوباء ،ا�ستهدف يف البداية
غري املُلقحني ومنعهم من دخول
الأماكن العامة ،ثم فر�ض عليهم
قيوداً على اخل��روج من منازلهم.
و�أ�����ش����ار �إىل �أن ن�����س��ب��ة التطعيم
“منخف�ضة ب�������ش���ك���ل خمجل”
( 66%يف م���ق���اب���ل  75%يف
فرن�سا على �سبيل املثال.
وا�ضطر بعد ذلك �إىل اتخاذ هذه
التدابري “اجلذرية” التي كانت
م�ستبعدة يف البداية .فبالإ�ضافة

�إىل ه��ذا احلجر املقرر لغاية 13
ك��ان��ون الأول/دي�����س��م�بر� ،سي�صبح
تطعيم ال�سكان البالغني �إلزامياً
اع���ت���ب���اراً م���ن الأول م���ن ���ش��ب��اط/
ف�براي��ر  ،2022وه���و م��ا �أقرته
دول قليلة يف العامل حتى الآن.
وندد هوفر بال”فو�ضى حقيقية”
منتقدا “عدم وجود خطة وا�ضحة
للحكومة” .ق������ال �أن����دري����ا�����س
�شنايدر ،وهو خبري اقت�صادي يبلغ
من العمر  31عامًا التقته وكالة
ف��ران�����س ب��ر���س يف �أح����د ال�شوارع
ال��ت��ج��اري��ة يف ف��ي��ي��ن��ا ب��ع��د �إع��ل�ان
احلكومة اجلمعة“ ،كنت �آم��ل �أال
ن�صل �إىل هذا احلد ،خ�صو�صا الآن
بعد �أن ح�صلنا على اللقاح� .إنه �أمر
م�أ�سوي».
وك��ان��ت ردة ال��ف��ع��ل ���س��ري��ع��ة ،حيث

مطالب لبايدن من �أجل التنازل
عن امللكية الفكرية للقاحات كوفيد

•• وا�شنطن-وكاالت

حثت  15جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان الرئي�س الأمريكي جو بايدن
على االنخراط �شخ�صيا يف معركة طويلة الأمد التخاذ قرار يف منظمة التجارة
العاملية يق�ضي بتنازل �شركات الأدوية عن امللكية الفكرية للقاحات كوفيد،19-
قائلة �إن قيادته لهذه اجلهود “�ضرورة �أخالقية» .وقالت منظمة العفو الدولية
وهيومن رايت�س ووت�ش و�أوك�سفام وبابليك �سيتيزن و 11جماعة �أخرى يف ر�سالة
�إىل بايدن �إن هناك حاجة ما�سة �إىل تنازل طارئ عن ملكية اللقاحات ملكافحة
اجلائحة ،م�شرية �إىل �أن �أق��ل من  7%من �سكان البلدان منخف�ضة الدخل
تلقوا اجلرعة الأوىل من اللقاحات .وتويف �أكرث من  5.4مليون �شخ�ص ب�سبب
وباء كوفيد ،19-الناجم عن فريو�س كورونا ،يف �أنحاء العامل منذ ر�صد �أوىل
احلاالت يف مدينة ووهان ،يف ال�صني ،يف دي�سمرب  .2019وخالفا ملوقف �سابق
للواليات املتحدة ،عرب بايدين عن دعمه للتنازل عن حقوق امللكية الفكرية يف
مايو املا�ضي ،يف خطوة فاج�أت بع�ض احللفاء ،لكن دون حتقيق �أي تقدم يذكر
منذ ذلك احلني ،وفقا لرويرتز .وال تزال هناك معار�ضة يف االحت��اد الأوروبي
وبريطانيا و�سوي�سرا لهذه اخلطوة بحجة �أن مثل هذه التنازالت قد تت�سبب
يف تقوي�ض جهود ا�ستغرقت �سنوات يف اال�ستثمار والبحث .ودعا البيت الأبي�ض
ال�شهر املا�ضي جميع �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية �إىل دعم التنازل امل�ؤقت يف
الوقت الذي ت�ضغط فيه املديرة العامة ملنظمة التجارة العاملية نغوزي �أوكونغو
�إيوياال من �أجل التو�صل �إىل اتفاق يف امل�ؤمتر الوزاري للمنظمة يف جنيف الذي
�سيعقد يف الفرتة من  30نوفمرب ت�شرين الثاين �إىل  3دي�سمرب املقبل .وقالت
اجلماعات احلقوقية يف ر�سالتها التي اطلعت روي�ت�رز على ن�سخة منها �إنها
“ت�شعر بخيبة �أمل كبرية” �إزاء ف�شل �إدارة بايدن يف فعل املزيد ل�ضمان التو�صل
�إىل اتفاق ب�ش�أن ن�ص التنازل منذ البيان القوي لبايدن يف مايو .وحثت اجلماعات
بايدن على تكثيف جهوده ال�شخ�صية وقيادة العامل �إىل التو�صل �إىل اتفاق جاد
ب�ش�أن هذه الق�ضية .وقالت �إن القيام بذلك �سي�ساعد يف �إنهاء اجلائحة وا�ستعادة
مكانة الواليات املتحدة حول العامل.

ت���ظ���اه���ر ال�����س��ب��ت ن���ح���و � 40أل����ف
�شخ�ص منددين “بالديكتاتورية”،
تلبية لدعوة اطلقها حزب اليمني
امل���ت���ط���رف ،ب��ي��ن��م��ا ك����ان ع����دد من
النم�سويني يحت�سون �آخ���ر ك�أ�س
ن��ب��ي��ذ �أو ي��ت�����س��وق��ون ق��ب��ل �إغ��ل�اق
املتاجر.
وح�������ذر وزي�������ر ال����داخ����ل����ي����ة ك�����ارل
نهامر الأح���د م��ن ان��ه �إىل جانب
“املواطنني القلقني” يوجد
�آخ�����رون “يتطرفون” .االثنني،
يف لينز (�شمال) ،ح�شدت م�سرية
�أخرى �آالف املتظاهرين.
يف �أوروب���ا التي �صارت م��رة �أخرى
ب�������ؤرة ال����وب����اء ،ب��ع��د ارت����ف����اع عدد
اال����ص���اب���ات ،ع���اد ف��ر���ض التدابري
والتعبري عن اال�ستياء.
ول��ل��ي��ل��ة ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى ال����ت����وايل،
•• لومي�-أ ف ب

مل ي��ر داف��ي��د �أدج���ي �أ���ش��ق��اءه الثالثة
ال���ذي���ن مي�����ض��ون ع��ق��وب��ات يف �سجن
ل�����وم�����ي ،م����ن����ذ ح�����ظ�����رت احل���ك���وم���ة
التوغولية زيارات ال�سجناء قبل 18
�شهرا حلماية ال��ن��زالء م��ن الإ�صابة
بكوفيد.19-
وه��ذا احلظر ال�����س��اري منذ ني�سان/
�أب���ري���ل  2020ح���رم ع���ائ�ل�ات مثل
عائلة �أدج���ي يف ه��ذا البلد ال�صغري
الواقع يف غرب �إفريقيا ،من االت�صال
ب���أق��ارب��ه��م امل�����س��ج��ون�ين م���ا �أدى �إىل
تعميق املخاوف ب�ش�أن رفاههم.
وروى ه��ذا الوكيل ال��ت��ج��اري البالغ
 60عاما لوكالة فران�س بر�س “�أنا
حمطم وم�صدوم لأنني ال �أعرف ما
هو و�ضع �أ�شقائي».
وك��ان وزي��ر العدل بيو�س �أغبيتومي
�أع��ل��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي �أن ك��ل زي����ارات
ال�سجون �ستمنع حتى �إ�شعار �آخر ،مع
منح ا�ستثناءات فقط على �أ�سا�س كل
حالة بحالتها .لكن بالن�سبة �إىل كرث
من مواطني توغو ،يبدو احلظر الآن
غري متنا�سب �إىل حد كبري نظرا �إىل
ح�صيلة فريو�س كوفيد يف البالد.
فقد �سجّ لت توغو � 26167إ�صابة
بكوفيد 19-م��ن بينها  243وفاة
فقط منذ ب��دء ال��وب��اء ،رغ��م �أن هذه
الأرقام منخف�ضة على الأرجح ب�سبب

اندلعت اال���ض��ط��راب��ات يف هولندا
الأح��د� .أطلق املتظاهرون الألعاب
النارية و�أحل��ق��وا �أ���ض��راراً ج�سيمة
يف �إن�����ش��ي��ده ،ب��ال��ق��رب م��ن احلدود
الأملانية ،ويف غرونينغن وليوفاردن
يف ال�شمال وتيلبورغ يف اجلنوب.
ل��ك��ن ه����ذه ال���ت���ظ���اه���رات الأخ��ي��رة
كانت �أق��ل ح��دة من �أعمال العنف
التي اندلعت يف روت���ردام اجلمعة
ويف اله�������اي ال�������س���ب���ت .ب���ل���غ ع���دد
التوقيفات على م��دى ثالثة �أيام
م��ن االح��ت��ج��اج��ات  ،145بح�سب
ال�شرطة وو�سائل الإعالم املحلية.
�أثارت احلكومة الغ�ضب مع فر�ض
�إغالق جزئي يت�ضمن �سل�سلة من
ال���ت���داب�ي�ر ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي تتعلق
خ�صو�صا ب��ق��ط��اع امل��ط��اع��م والتي
ينبغي �أن تغلق �أبوابها عند ال�ساعة

الثامنة م�ساءً .وتنوي كذلك منع
الأ����ش���خ���ا����ص غ�ي�ر امل��ل��ق��ح�ين من
دخ����ول �أم���اك���ن م��ع��ي��ن��ة ل��ل��ح��د من
انتقال العدوى.
يف ب��روك�����س��ل �أي�����ض��ا��� ،ش��اب��ت الأحد
���ص��دام��ات جت��م��ع��ا ���ض��م ن��ح��و 35
�أل����ف م��ت��ظ��اه��ر راف�������ض للتدابري
اجلديدة ،وفقا لل�شرطة.
�أع����ل����ن����ت ب��ل��ج��ي��ك��ا ت���ع���م���ي���م و�ضع
الكمامة وتنوي كذلك جعل العمل
ع��ن ُب��ع��د �إل��زام�� ًي��ا للوظائف التي
ت�سمح بذلك من �أجل وقف انت�شار
الوباء يف البالد.
يف غ���وادل���وب �إح����دى اجلزيرتني
ال��رئ��ي�����س��ي��ت�ين يف ج�����زر الأنتيل
ال��ف��رن�����س��ي��ة ،حت���ول���ت تظاهرات
م���ع���ار����ض���ي ال�������ش���ه���ادة ال�صحية
والتطعيم الإج��ب��اري للعاملني يف
جمال الرعاية ال�صحية �إىل �أزمة
���ض��خ��م��ة .وو���ص��ل��ت ت��ع��زي��زات من
ال�شرطة بعدما عمت اعمال العنف
ل��ي��ل ال�����س��ب��ت �إىل الأح����د تخللتها
�أعمال نهب وحرق.
ويف ك��ي��ن��ي��ا ،ف���ر����ض���ت ال�سلطات
ال�����ش��ه��ادة ال�صحية ل��ل��و���ص��ول �إىل
امل��راف��ق ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل امل�شرتك
والأم��اك��ن العامة مثل املتنزهات
ال���وط���ن���ي���ة ف�����ض�لا ع����ن احل���ان���ات
واملطاعم .و�سي�صبح ال��ق��رار �سارا
اع��ت��ب��ارا م���ن  21ك���ان���ون الأول/
دي�سمرب.
ويف امل��ق��اب��ل ،اعلنت رئي�سة وزراء
نيوزيلندا جا�سيندا �آرديرن االثنني
�أن بالدها �سرتفع االغ�لاق الذي
دام ث�لاث��ة �أ���ش��ه��ر ون�����ص��ف ال�شهر
يف �أوك�لان��د �أك�ب�ر م��دن ال��ب�لاد يف
م��ط��ل��ع ك����ان����ون الأول/دي�������س���م�ب�ر
ب��اع��ت��م��اد ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة جديدة
ملكافحة فريو�س كورونا.
ق���ال���ت �آردي�������رن �إن�����ه اع���ت���ب���اراً من
ال�������س���اع���ة  23,59يف  2كانون
الأول/دي�سمرب� ،ستتبنى نيوزيلندا
ا�ستجابة ج��دي��دة لكوفيد تهدف
�إىل احتواء املتحورة دلتا بد ًال من
حماولة الق�ضاء عليها متاماً.
وق���ال���ت ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين “احلقيقة
امل����رة ه���ي �أن دل��ت��ا م���وج���ودة ولن
تختفي».
�إىل ذل������ك ،ح������ ّذر وزي������ر ال�صحة
الأمل��اين ين�س �سبان من �أن معظم
�سكان �أملانيا �سيكونون �إما “تلقوا
ال��ل��ق��اح��ات �أو ت��ع��اف��وا �أو توفوا”
ج����� ّراء ك��وف��ي��د يف غ�����ض��ون ب�ضعة
�أ���ش��ه��ر ،يف �إط����ار دع��وت��ه للإقبال
على اللقاحات.

م�شرتك على ا�ستقرار بحر ال�صني اجلنوبي وجعله بحر
�سالم و�صداقة وتعاون».
اجلمعة ،ح��ذرت وا�شنطن بكني م��ن �أن �أي اع��ت��داء م�سلح
�سيجربها على الرد مبوجب معاهدة دفاعية بني الواليات
املتحدة والفيليبني.
كذلك ،دعا االحتاد الأوروبي “جميع الأطراف �إىل احرتام
حرية املالحة والتحليق يف بحر ال�صني اجلنوبي».
قال وزير الدفاع الفلبيني دلفني لورينزانا �إن �سفن الإمداد
�ست�ست�أنف مهمتها �إىل جزيرة �سيكوند توما�س املرجانية
بعدما قدم �سفري ال�صني لدى مانيال ت�أكيدات ب�أنه لن يتم
�إعاقة عملها.

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

الدميوغرافيا ،الكابو�س الياباين!...
•• ريت�شارد التندري�س

م��ن ال�سهل حتديد القلق :تفتقر اليابان �إىل
ال��ب�����ش��ر ...ه��ذا الأ���س��ب��وع ،ق��دم��ت احل��ك��وم��ة كحل
ال�سماح لبع�ض العمال الأجانب بالبقاء �إىل �أجل
غ�ير م�سمى .ولي�س م���ؤك��دا م��ن �أن ه��ذا القرار
ريا.
�سيحدث فار ًقا كب ً
تهرم اليابان ب�سرعة .يف الواقع ،ت�سجل الدولة
�أرقاما قيا�سية خمتلفة يف هذا املجال والتي غال ًبا
م��ا ت��ك��ون م��و���ض��ع ح�سد م��ن بقية ال��ع��امل .فهذا
هو املكان ال��ذي جند فيه �أك�بر املع ّمرين ،ومعدّل
احلياة املتوقع -عند  81.3عامًا للرجال و85.7
عامًا للن�ساء -يتجاوز �أف�ضل االرق��ام يف �أي مكان
�آخر على هذا الكوكب.
الوجه الآخر للعملة متعدد الأوجه .هناك عدد
متزايد من كبار ال�سن ،ولكن هناك � ً
أي�ضا عدد �أقل
و�أقل من ال�شباب .وملا هذه الفئة الأخ�يرة تت�أخر
يف الزواج وتعمل �أكرث ،فان معدل اخل�صوبة �آخذ
يف االنخفا�ض :الن�ساء اليابانيات ينجنب عددًا �أقل
من الأطفال.
�شباب �أقل ،مداخيل �أقل
ال����دول����ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ت��خ��ت��ن��ق .ي�����س��ت��م��ر الإن���ف���اق
ع��ل��ى ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة وامل��ع��ا���ش��ات التقاعدية
للمتقاعدين يف ارتفاع ،يف حني �أن املداخيل ،ويف
�أح�سن الأحوال ،راكدة :يعمل عدد �أقل من النا�س،
وبالتايل يتم جمع �ضرائب �أقل لتمويل الربامج
االجتماعية.
وخل�صت درا�سة �إىل �أن �سن التقاعد يجب رفعه
�إىل  77لهذه القوة العاملة الن�شطة للحفاظ على
رعاية ودخل املتقاعدين عند امل�ستويات احلالية.
وعند النظر ع��ن ق��رب ،يبدو الطريق م�سدود
ب�شكل حمكم .مع �شيخوخة ال�سكان ،ف�إن الوفيات
تفوق� ،سنة بعد �أخرى ،عدد املواليد .مبعنى �آخر،
يتقل�ص عدد اليابانيني �أكرث ف�أكرث .ويف غ�ضون
 20عامًا� ،سينخف�ض عدد �سكان اليابان مبقدار
مليون �شخ�ص �سنو ًيا.
يابانيون �أقل
ه���ذا االجت����اه ي�سري ع��ل��ى ق���دم و����س���اق .يف العام
امل��ا���ض��ي ،خ�����س��رت ال��ي��اب��ان �أك��ث�ر م���ن � 480ألف
�شخ�ص ،وه��و �أك�بر انخفا�ض منذ ع��ام .2013
والأك�ثر � ً
إحباطا ،هو �أن الذين تقل �أعمارهم عن
 14عامًا ميثلون  11باملائة فقط من ال�سكان،
وهو �أدن��ى رقم مل يُ�سجل مطلقًا .باخت�صار ،هذا
ال يب�شر باخلري للجيل القادم.

ولأ�سباب ثقافية خمتلفة ،مل يكن فتح الأبواب
�أمام املهاجرين �أحد احللول التي مت النظر فيها
بجدية .مت تخفيف القواعد قبل ب�ضع �سنوات،
مما �سمح للأجانب الذين ميكنهم االن�ضمام �إىل
القطاعات التي تعاين من نق�ص ح��اد يف القوى
العاملة -يف الت�صنيع ،على �سبيل امل��ث��ال� ،أو يف
ال�صيانة -للعمل يف اليابان مدة خم�س �سنوات ،وال
يوم ا�ضايف ،وال �سبيل لل ّم �شمل الأ�سرة.
لكن �آخر تعداد يُظهر �أن الواقع الدميغرايف ال
يتح�سن .فج�أة ،تفكر احلكومة اليابانية يف �إجراء
يُنظر �إل��ي��ه على �أن���ه �إج���راء ج���ذري على اجلانب
الآخ��ر من املحيط الهادئ :تقدمي و�ضع الإقامة
الدائمة للعمال يف هذه القطاعات بعد � 10سنوات
من الإقامة يف اليابان.
وت��خ�����ش��ى امل��ع��ار���ض��ة امل��ح��اف��ظ��ة م���ن “تهجني”
ال�شعب الياباين ،وتتعهد مبحاربة ه��ذا الإجراء
يف كل منرب ممكن .الأف�ضل �أن يت�صرفوا ب�سرعة؛
فباملعدل الذي ت�سري فيه الأمور ،لن يكون هناك
�أحد ،يف يوم من الأيام ،لي�ستمع �إليهم.

اليابان
• باملعدل احلايل البالغ  128مليون ن�سمة عام
� ، 2017سينخف�ض عدد �سكان اليابان �إىل �أقل
من  53مليو ًنا بحلول نهاية القرن.
�إيطاليا
• مع وج��ود واح��د من كل �أرب��ع��ة �إيطاليني فوق
�سن  65عامًا  ،من املرجح �أن ينخف�ض عدد �سكان
البالد من  61مليو ًنا عام � 2017إىل  28مليو ًنا
عام .2100
ال�صني
• ح��ت��ى ل���و مت ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا  ،ف����إن���ه ���س��ي��ك��ون لـ
“�سيا�سة الطفل الواحد” ت���أث�يره��ا على املدى
الطويل يف خف�ض ع��دد �سكان ال�صني �إىل 732
مليون بعد �أن بلغ ذروته عند  1.4مليار.
الربازيل
• مع انخفا�ض معدل اخل�صوبة �إىل  1.7طفل
ل��ك��ل ام������ر�أة م���ن  6.3ع����ام  ، 1960مي��ك��ن �أن
ينخف�ض ع��دد �سكان ال�برازي��ل من  211مليو ًنا
�إىل  164مليو ًنا بحلول نهاية القرن.
نيجرييا
• امل�شكلة هي عك�س ذلك� :سيت�ضاعف عدد �سكان
ن��ي��ج�يري��ا �أك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة �أ���ض��ع��اف ب��ح��ل��ول عام
 2100لي�صل �إىل  791مليون ن�سمة.

نق�ص الفحو�ص .يف بداية الوباء يف
كانون االول/دي�سمرب  ،2019حظر
ع���دد م��ن ال����دول ال���زي���ارات حلماية
امل�������س���ج���ون�ي�ن ،خ���وف���ا م����ن االنت�شار
ال�����س��ري��ع ل��ل��وب��اء ب�ين املحتجزين يف
زن���زان���ات م��ك��ت��ظ��ة .ل��ك��ن معظم تلك
البلدان رفعت احلظر.
وقال القا�ضي �أميي �أدي مدير منظمة

ترجمة خرية ال�شيباين

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

حظر زيارات ال�سجون يف توغو ب�سبب كوفيد
العفو الدولية يف توغو “املحتجزون
ف��ئ��ة خ��ا���ص��ة م��ن الأ���ش��خ��ا���ص الذين
ي�ستحق عزلهم ت�ضامنا ودعما نف�سيا
من �أ�سرهم” .كذلك ،اعترب رئي�س
جمعية ���ض��ح��اي��ا ال��ت��ع��ذي��ب يف توغو
(�أ�سفيتو) ك��او �أت�����ش��ويل �أن “الوقت
حان لإعادة فتح ال�سجون (للزيارات)
لتوفري بع�ض ال��راح��ة للم�سجونني

خم�سة حتديات دميغرافية
كبرية بحلول عام 2100

و�أهاليهم” .يف توغو ،كما هي احلال
يف ع����دد م���ن ال���ب���ل���دان الإفريقية،
ت��ع��ت�بر ال���زي���ارات ���ض��روري��ة للعديد
من ال�سجناء لأنها ت�سمح لأقاربهم
ب�إح�ضار الطعام واملالب�س والأدوية.
ويُح�ضر بع�ض الأقارب يومياً وجبات
الطعام لأحبائهم املحتجزين يف ظل
نظام �سجون يعاين نق�صا يف التمويل

يف توغو .وق��ال �أب��و بكر �أميدو الذي
لديه �ستة �أقارب حمتجزين يف �سجن
لومي املدين �أوقفوا عقب احتجاجات
املعار�ضة الكربى يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر “ 2017ال �أعرف ما �إذا كان
�أقاربي مر�ضى».
و�أ����ض���اف �أن ال����زي����ارات ق��ب��ل احلظر
�أت��اح��ت ل��ه “رفع معنوياتهم قليال

م��ن خ�لال �إح�����ض��ار الطعام وال���دواء
ب��ان��ت��ظ��ام» .ويحكم ف��ور غنا�سينغبي
توغو منذ العام  2005حني توىل
ال�سلطة ب��ع��د وف����اة وال����ده اجلرنال
غنا�سينغبي �إيادميا الذي حكم توغو
ملدة  38عاما.
وي��ن��ط��ب��ق ح���ظ���ر زي��������ارات ال�سجون
�أي�ضا على املنظمات غري احلكومية
واجل��م��ع��ي��ات ال���ت���ي ت���ق���دم امل�ساعدة
للمحتجزين.
ل���ك���ن ب��ح�����س��ب ع���ل���ي ال�������س���ه���ام ال����ذي
يدير برناجما ملراقبة ال�سجون ف�إن
“�أهايل ب��ع�����ض ال�����س��ج��ن��اء يطلبون
منا ت�سليم ط��رود لأحبائهم نعطيها
مل�س�ؤويل �إدارة ال�سجن� ،إذ ال ميكننا
التوا�صل مع املوقوفني».
وي�صر مدير �إدارة ال�سجون يف توغو
على �أن من ال�سابق لأوانه �إعادة فتح
ال�سجون للزوار ب�سبب خم��اوف من
انت�شار كوفيد.
ور�أى �أك��ي��ب��و �إدري�����س��و �أن “ال�سجن
بيئة مغلقة وكان من املهم للحكومة
ح��م��اي��ة ال�����س��ج��ن��اء وم���ن���ع االنت�شار
ال�سريع للفريو�س يف �سجوننا».
و�أ�����ش����ار �إىل �أن “معظم ال�سجناء
وامل���وظ���ف�ي�ن ت��ل��ق��وا ال���ل���ق���اح .ك��م��ا �أن
امل���وق���وف�ي�ن اجل�����دد ال���ذي���ن �سجّ لوا
�أخريا تلقوا اللقاح».
ولفت �إىل �أن احلكومة ت��ق��دّم وجبة
�إ�ضافية لل�سجناء بغية م�ساعدتهم.
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ظهرت يف �صور ر�سمية ببطولة تن�س

ال�صني :التفا�صيل الكاملة للغز جنمة التن�س بينغ �شواي!...
•• الفجر �-إعداد خرية ال�شيباين
ظهرت جنمة التن�س ال�صينية بينغ �شواي �أخري ًا ،وبدت مرتدية
�سرتة زرقاء داكنة و�سرواال �أبي�ض ،خالل حدث ريا�ضي �أقيم يف
العا�صمة ال�صينية بكني ،ون�شر املوقع اخلا�ص بهذا احلدث �صور ًا
لها على موقع “وي ت�شات” ،بح�سب ما نقلته وك��االت الأنباء.

ويظهر مقطع فيديو للحدث ،بينغ و�سط جمموعة من ال�ضيوف،
يف حني يظهرها �آخ��ر ،وهي توقع للأطفال يف امللعب نف�سه على
ما يبدو قبل التقاط �صور معهم .وهذا �أول ظهور علني لها منذ
اختفائها ،ظهور مل يبدد �شكوك املتابعني واملعنيني بالق�ضية ،ومل
يجب على كل الأ�سئلة التي طرحها هذا االختفاء “الق�سري”
من وجهة نظر الكثريين ،و�شغل �أو�ساط التن�س بل ودوال عظمى.

ظهور ر�آه البع�ض حماولة لاللتفاف على ال�ضغط الدويل املتزايد
ومناورة من ال�سلطات ال�صينية ل�سحب الب�ساط.

البداية ...ها�شتاغ
البداية كانت بها�شتاغ “�أين هي بينغ �شواي؟” ها�شتاغ عك�س
وجوده على و�سائل التوا�صل االجتماعي حجم الف�ضيحة العاملية.

اتهمت بطلة التن�س ال�صينية ،بينغ �شواي ،وهي جنمة يف بالدها،
نائب �سابق لرئي�س ال��وزراء ال�صيني ،وم�س�ؤول كبري يف احلزب،
باغت�صابها يف  4نوفمرب .وقد اختفت منذ ذلك احلني ،مما �أثار
ردود فعل غا�ضبة يف اخلارج اكت�سبت زخما والتزال� ،إىل درجة
انه �أ�صبح مو�ضوعً ا حمرجً ا جدا ل�صورة احلكومة ال�صينية ،قبل
�أ�سابيع قليلة من دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف بكني.
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حتليل اخباري
ال�ل�اع���ب���ة ال�����س��اب��ق��ة امل�صنفة
الأوىل عامل ًيا يف الزوجي ،والبالغة
م��ن العمر  35ع��ا ًم��ا ،مل ي�صدر
عنها �أي خرب �أو تظهر علنًا منذ
 2نوفمرب .يف ذلك اليوم ،ن�شرت
ريا على و�سيلة التوا�صل
ً
ن�صا ق�ص ً
االجتماعي ال�صينية ويبو ،متهمة
نائب رئي�س الوزراء ال�سابق ت�شانغ
ق���او ىل ب���إج��ب��اره��ا ع��ل��ى ممار�سة
اجلن�س قبل ثالث �سنوات “ .كنت
جد خائفة ،بعد ظهر ذلك اليوم،
رف�ضت يف ال��ب��داي��ة ،ومل �أ�ستطع
التوقف عن البكاء ،كتبت ،فري�سة
ل��ل��خ��وف واالرت����ب����اك ،ا�ست�سلمت
ومار�سنا اجلن�س« .
ويف تف�صيل دينء ب�شكل خا�ص،
ت�ضيف� ،أن زوج��ة امل�����س���ؤول كانت
على علم ب��الأم��ر و “وقفت تقوم
باحلرا�سة يف اخلارج” .وتو�ضح
بينغ ���ش��واي �إن��ه��ا �أ���ص��ب��ح��ت فيما
بعد ع�شيقة الزعيم ال�سابق ،حتى
ان��دل��ع خ�ل�اف بينهما .وت�ضيف
ال�لاع��ب��ة �أن��ه��ا ال مت��ل��ك �أي دليل
ي���دع���م ادع����اءه����ا“ .كنت تخ�شى
دائ��� ًم���ا �أن �أخ��ف��ي ج��ه��از ت�سجيل،
ك��ت��ب��ت خم��اط��ب��ة ت�����ش��ان��غ ق���او يل،
����س���وف ت��ن��ك��ر ذل����ك ب��ال��ت���أك��ي��د بل
�ستذهب �إىل حد مهاجمتي« .
املتقاعد الآن ،ت�شانغ قاو يل75 ،
عا ًما ،ك��ان من ع��ام  2012حتى
بداية عام  2018ع�ض ًوا دائ ًما يف
املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�شيوعي
ال�صيني .وعلى ه��ذا النحو ،كان
�أحد �أقوى �سبعة رجال يف ال�صني.
وق��ب��ل �أن ي�����ص��ب��ح ن��ائ��ب��ا لرئي�س
جم��ل�����س ال����دول����ة ،ك����ان �سكرتري
احلزب ملقاطعة �شاندونغ الواقعة
على ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي
للبالد ثم بلدية تياجنني.
ه���ذه االع�ت�راف���ات امل��دم��رة هي
الأوىل ال����ت����ي ت�������س���ت���ه���دف كبار
م���������س�����ؤويل احل��������زب ال�شيوعي
ال�����ص��ي��ن��ي م��ن��ذ ب��داي��ة ح��رك��ة مي
ت��و العاملية �ضد العنف اجلن�سي
املمار�س على الن�ساء .وقد �سلطت
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال�����س��ل��وك الفظيع
لكبار قادة احلزب.
ي����وم الأرب�����ع�����اء  17نوفمرب،
ت�سببت ر���س��ال��ة ب��ري��د �إلكرتوين
من�سوبة �إىل بينغ �شواي يف مزيد
م���ن االرت���ب���اك ب�����ش���أن م�صريها.
“املعلومات اخل����ا�����ص����ة بتهمة
االع���ت���داء اجلن�سي ك��اذب��ة ،ت�ؤكد
الالعبة يف ت��دوي��ن��ة� ،أن���ا ل�ست يف
ع�����داد امل��ف��ق��ودي��ن وال يف خطر.
كنت �أرت���اح ببيتي ،ك��ل �شيء على
م���ا ي������رام ...و���ش��ك��را م���رة �أخ���رى
على �س�ؤالكم عني” ،يقول الن�ص،
الذي مت عر�ضه لفرتة وجيزة يف
ذلك امل�ساء على تلفزيون الدولة،
تلفزيون ال�صني املركزي.
لكن الكلمات باللغة الإجنليزية
يف املن�شور م�شبوهة ،و�أث��ارت على
ال���ف���ور ���ش��ك��و ًك��ا يف اخل������ارج حول
م�����ص��دره��ا .ف��ه��ذه الق�ضية قابلة
ل�لان��ف��ج��ار بالن�سبة ل��ب��ك�ين وكل
احليل م�شروعة ملحا�صرتها .يف
ال���واق���ع ،ال ي��وج��د دل��ي��ل ع��ل��ى �أن
ه����ذا امل��ن�����ش��ور ك��ت��ب��ت��ه ف��ع�لا بينغ
���ش��واي ،حتى �أن الر�سالة حجزت
بعد ع�شرين دقيقة من بثها ،لكن
توفر وقت كاف لآالف ال�صينيني
لقراءتها ون�شر لقطة �شا�شة منها،
والتي بدورها خ�ضعت للمنع على
الفور.
ويبدو �أن هناك عنا�صر �أخرى
ت�شري �إىل �أن ال��ر���س��ال��ة املن�سوبة
�إىل ال�ل�اع���ب���ة م���زي���ف���ة .الح���ظ
م�����س��ت��خ��دم��و ت���وي�ت�ر �أن امل�ؤ�شر
ك��ان مرئ ًيا يف ر�سالة بثتها �شبكة
ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص�ين ال��ع��امل��ي��ة يعيد
ن�سخ الربيد الإلكرتوين املن�سوب
�إىل بينغ ���ش��واي ،مم��ا ي�شري �إىل
لقطة �شا�شة م�شكوك فيها.
وق���د ���س��ب��ق ان ب��ث��ت ن��ف�����س قناة
�شبكة تلفزيون ال�صني العاملية،
اعرتافات ق�سرية مل�شتبه بهم على
و�سائل الإع�لام ال�صينية العامة.
وقد ُ�سحبت رخ�صتها الربيطانية
يف �أوائ���ل ع��ام  2021لإ�صدارها
“اعرتا ًفا” من�سو ًبا �إىل مواطن
بريطاين اعتقل يف ال�صني ،بيرت
همفري.
ثم ع��ادت �شبكة تلفزيون ال�صني
ال��ع��امل��ي��ة �إىل ف��رن�����س��ا ح��ي��ث وافق
املجل�س الأعلى لل�سمعي والب�صري

قيل انها يف بيتها تن�شد الراحة
ع��ل��ى م��ن��ح��ه��ا الإذن ب��ال��ب��ث من
الأرا���ض��ي الفرن�سية ،م��ع حتديد
�أنها �ستكون “يقظة” فيما يتعلق
باحرتام القناة ال�صينية للقواعد
وي�صر عنوان �آخر من ال�صحافة
الأخ��ل��اق�����ي�����ة امل���رت���ب���ط���ة بن�شر
احل���ك���وم���ي���ة��� :ص��ح��ي��ف��ة غلوبال
املعلومات.
«ت���������ص����ري����ح����ات ب���ي���ن���غ �����ش����واي ت����امي����ز ذات ال���ن���زع���ة القومية
الأخ���ي��رة ،ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��ا و�سائل املت�شددة ،عرب رئي�س حتريرها هو
الإع���ل���ام ال���ع���ام���ة ،ال ي��ن��ب��غ��ي �أن �شي ج�ين ،على ان لديه “ ت�أكيد
ت�ؤخذ كم�س ّلمة”� ،صرح وليام ين م��ن م�����ص��ادري اخلا�صة ان :هذه
من الرابطة ال�صينية للمدافعني ال�صور ه��ي بالفعل لبينغ �شواي
ع����ن ح���ق���وق الإن���������س����ان يف بيان .يف ه���ذه اللحظة ب���ال���ذات .خالل
فللحكومة ال�صينية تاريخ طويل الأي������ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة ،بقيت
يف االعتقال التع�سفي للأ�شخا�ص يف امل��ن��زل ب��ح��ري��ة ومل ت��رغ��ب يف
امل����ت����ورط��ي�ن يف ق�������ض���اي���ا مثرية ال��ت��ع��ر���ض ل��ل��إزع����اج ...و�ستظهر
ل��ل��ج��دل ،وم��ن��ع��ه��م م���ن التحدث للعلن وت�شارك يف بع�ض الأن�شطة
ب��ح��ري��ة و�إج���ب���اره���م ع��ل��ى الإدالء قري ًبا».
بت�صريحات عامة ،والأمر مرتوك
«م�ستاءة وم�صدومة»
للحكومة ال�صينية لإث��ب��ات �أنها
ورغ��م جهود الرقابة ال�صينية،
لي�ست قيد االحتجاز« .
يف ���ص��ب��اح ي���وم ال�����س��ب��ت املوافق �إال �أن اتهام بينغ �شواي ُن�شر على
 20ن��وف��م�بر ،وام�����ام االحتجاج ت��وي�تر ،املحظور يف ال�صني .مما
ال��دويل ،عملية ات�صالية جديدة ���س��م��ح ب���ان ي��ت��ل��ق��ى ���ص��دى عامليا.
م��ن �سلطات ب��ك�ين .ن�شر مرا�سل ومن خالل ها�شتاغ “اين هي بينغ
�شبكة ت��ل��ف��زي��ون ال�����ص�ين العاملية �شواي”� ،أعرب كبار العبي التن�س
���ش�ين ���ش��ي��وي ث�ل�اث ���ص��ور لبينغ عن قلقهم ب�ش�أن م�صريها .وقالت
�شواي على تويرت .تظهر �إحدى اليابانية نعومي �أو�ساكا امل�صنفة
ال��ل��ق��ط��ات ال�لاع��ب��ة مبت�سمة مع الأوىل عامليا �سابقا� ،إنها “�صدمت
ق��ط��ة ب�ي�ن ذراع���ي���ه���ا ف��ي��م��ا يبدو م��ن املوقف” .نف�س ال��ب��ي��ان من
�أن���ه منزلها .وتظهر يف اخللفية �أف�����ض��ل الع���ب يف دورة الرجال،
دم��ى ناعمة وك���أ���س وع��ل��م �صيني نوفاك ديوكوفيت�ش“ :ب�صراحة،
�إن اختفاءها �صدمة« .
واعتمادات.
م�����ن ن���اح���ي���ة �أخ�����������رى ،قالت
وت��ظ��ه��ر ���ص��ورة �أخ�����رى� ،صورة
���ش��خ�����ص��ي��ة ل����ـ ب���ي���ن���غ �����ش����واي مع ����س�ي�ري���ن���ا وي����ل����ي����ام����ز ،امل�صنفة
�شخ�صية كونغ فو باندا ،وهو فيلم الأوىل ال�سابقة� ،إن��ه��ا “م�ستاءة
ر�سوم متحركة للأطفال .ويظهر وم�صدومة” ،م�ضيفة �أن “هذا
يف اخللفية �إط��ار مع �صورة ويني ي��ح��ت��اج �إىل حت��ق��ي��ق وال ينبغي
�أن نبقى �صامتني” .م��ن جهته
ذا بوه.
واكد املرا�سل باللغة الإجنليزية� ،أعلن الأمل��اين �ألك�سندر زفرييف،
�إن ال�����ص��ور مت ن�شرها لأول مرة امل�صنف  3عامليا حاليا “�أمتنى
ب�شكل خا�ص من قبل الالعبة على
وي ���ش��ات ،وه��ي �شبكة اجتماعية
حتظى ب�شعبية كبرية يف ال�صني،
لتتمنى ملتابعيها “عطلة نهاية
�أ�سبوع �سعيدة».

بينغ �شواي وقطتها يف �صورة جديدة غام�ضة امل�صدر

يطالب بع�ض �أ�شهر العبي التن�س يف العامل الك�شف عن احلقيقة
�أن يتم العثور عليها قريبا ،لأننا
ال ن��ت��ح��دث ع���ن م���ب���اراة ت��ن�����س �أو
م�سابقة ه��ن��ا ،لكننا نتحدث عن
حياة �إن�سان».
اكت�سبت الق�ضية �أهمية �أكرب
ي���وم اجل��م��ع��ة .وه��ك��ذا ق���ال احتاد
ال��ت��ن�����س ال��ن�����س��ائ��ي �إن������ه م�ستعد
لالن�سحاب من جميع املباريات يف
ال�صني �إذا مل ت�سلط بكني ال�ضوء
ع��ل��ى الأم������ر“ .نحن حري�صون
متا ًما على التنحي عن هذا العمل
ومواجهة �أي تعقيدات قد تن�ش�أ”،
����ص��� ّرح ���س��ت��ي��ف ���س��ي��م��ون ،رئي�س
احت��اد الع��ب��ات التن�س املحرتفات
ل�شبكة �سي ان ان ،لأنه من امل�ؤكد
�أن ه���ذه الق�ضية ت��ت��ج��اوز نطاق
البزن�س ،يجب احرتام املر�أة وعدم
حجزها».
ه���ذا الأرب����ع����اء 17 ،نوفمرب،
�أع���رب �ستيف �سيمون نف�سه عن
����ش���ك���وك���ه ح������ول ����ص���ح���ة ال�ب�ري���د
الإل����ك��ت�روين امل��ن�����س��وب �إىل بينغ
����ش���واي“ :من ال�����ص��ع��ب بالن�سبة
يل �أن �أ���ص��دق �أن بينغ �شواي هي
كاتبة ه��ذا ال�بري��د الإلكرتوين،
و�أن �أ�صدق ما هو مكتوب”.
ال م�ستق ً
ل��ذل��ك ط��ل��ب “دلي ً
ال
وقاب ً
ال للتحقق” من �أن الالعبة
يف �أمان .وقال “حاولت عدة مرات
التوا�صل معها عرب و�سائل ات�صال
خم��ت��ل��ف��ة ،ول���ك���ن دون جدوى”،
م��ط��ال��ب��ا ب��ال�����س��م��اح ل���ـ ب��ن��غ �شواي
“بالتعبري عن نف�سها بحرية ،دون
�إكراه �أو ترهيب من �أي نوع».
اجلمعة 19 ،نوفمرب ،ت�ضاعفت
ردود الفعل الغا�ضبة .وبدورها،

دع���ت الأمم امل��ت��ح��دة �إىل �إثبات
�أن بطلة التن�س يف حالة جيدة.
“�سيكون من املهم �أن يتوفر دليل
على مكان وجودها ومعرفة ما �إذا
كانت بخري.
و�إن���ن���ا ن��ح��ث ع��ل��ى �إج�����راء حتقيق
�����ش����ف����اف يف م�����زاع�����م االع�����ت�����داء
اجلن�سي” ،ق��ال��ت ليز ثرو�سيل،
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م م��ك��ت��ب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان.
وب��ع��د ���س��اع��ات ق��ل��ي��ل��ة� ،أعربت
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ع���ن “قلقها
العميق” ،وق���ال م��ت��ح��دث با�سم
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض �إن �إدارة بايدن
ط���ل���ب���ت ب������دوره������ا م�����ن ال�صني
“تقدمي دل���ي���ل م�����س��ت��ق��ل وقابل
للتحقق” ب�ش�أن م�صري الالعبة
ال�صينية.
كما �أع��رب��ت فرن�سا ع��ن قلقها،
وج�������اء يف ب����ي����ان �����ص����ادر ع����ن كي
دور����س���ي���ه “ن�شعر ب��ال��ق��ل��ق �إزاء
ن��ق�����ص امل���ع���ل���وم���ات ب�������ش����أن و�ضع
العبة التن�س بينغ ���ش��واي ،الأمر
ال��ذي يثري قلق املجتمع الدويل
والأو�ساط الريا�ضية».
ويف ع����امل ال��ت��ن�����س الفرن�سي،
ي�ستمر �سماع العديد من الأ�صوات
على �شبكات التوا�صل االجتماعي
ب�ين ال�لاع��ب��ات وال�لاع��ب�ين ،مثل
نيكوال مايو وبيري ه��وغ هربرت.
ف��ف��ي �أع���ق���اب ت���أه��ل��ه��م��ا �إىل دور
الأرب��ع��ة يف م��ا���س�ترز ت��وري��ن��و يوم
اجلمعة� ،أع���اد الفرن�سيان ت�أكيد
التزامهما امام ال�صحافة.
وب�����دع�����م م�����ن ����ش���ري���ك���ه ،ق���ال
م��اي��و �إن���ه م�صمم ع��ل��ى مقاطعة

البطوالت ال�صينية يف امل�ستقبل
�إذا مل يتم �ضمان �سالمة الالعبة
وت�سليط الأ�ضواء على ادعاءاتها.
“�شخ�صيا ،ل���ن �أل���ع���ب �إذا ظل
ال��و���ض��ع ع��ل��ى م���ا ه���و ع��ل��ي��ه ،لكن
ي��ج��ب �أن ن��ت��ح��د� ،آم����ل �أن يكون
قرارا جماعيا لأننا على امل�ستوى
ال����ف����ردي ال ن�����س��ت��ط��ي��ع �أن نفعل
الكثري” ،معربا ع��ن �أم��ل��ه يف �أن
يحذو زمالءه حذوه.
ويف ذات ال�سياق� ،أ�شاد برد فعل
���س��ت��ي��ف ����س���ي���م���ون ،رئ���ي�������س احت����اد
العبات التن�س املحرتفات .واثقًا
م���ن �أن احت����اد ال��ت��ن�����س املحرتف
�سيكون جاهزًا لفعل ال�شيء نف�سه،
لكنه مل ي��ق��دم ن��ق��اط ا�ستح�سان
جلميع الهيئات.
وك��ان يف مرمى �سهامه ،اللجنة
الأومل�����ب�����ي�����ة ال����دول����ي����ة واالحت�������اد
الدويل للتن�س“ .اللجنة الأوملبية
الدولية مل تفعل �أي �شيء حتى
الآن ”...“ .م��ن امل��ح��رج �أن��ه��ا ال
تتحدث ،يجب �أن تقول �شي ًئا قبل
�أ�شهر قليلة من الألعاب الأوملبية
ال�شتوية يف ال�صني.
مل ي��ق��ل رئ��ي�����س االحت�����اد ال���دويل
للتن�س دي���ف ه��اج��رت��ي �أي �شيء
� ً
أي�ضا ،ون�أمل �أن يفعل قري ًبا مثل
�ستيف �سيمون« .
م���ن ال��وا���ض��ح �أن ردود الفعل
يف اخل�������ارج ع���ل���ى ه�����ذه الق�ضية
تخ�ضع ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى ال�شبكات
االجتماعية ال�صينية وكذلك يف
و�سائل الإعالم.
وم����رة �أخ�����رى ي���وم اجل��م��ع��ة� ،أي
ب��ح��ث ع��ن ح�����س��اب احت����اد العبات

بكني تواجه احتجاجا عامليا بعد «اختفاء» بينغ �شواي

بعد مطالبات بالك�شف عن م�صريها..
ن�شر �صور لالعبة ال�صينية بينغ �شواي

العبة التن�س ال�صينية بينغ �شواي اختفت عن االنظار

�صورة اخرى ن�شرت تطرح ا�سئلة
ال��ت��ن�����س ال��ر���س��م��ي ل���ن ي���ق���ود �إىل اع��ت��ذاري ...ا�ستميحكم ع��ذرا “،
�أي ����ش���يء ،ومل ي��ع��د ا����س���م بينغ ن�شرت حينها على من�صة ويبو.
موجودًا على ويبو ،اال ان ق ّلة من
مقاطعة دبلوما�سية
ال�صينيني مت��ك��ن��وا م��ن االطالع
لأوملبياد بكني
على تعليقات نوفاك ديوكوفيت�ش
ف�ضيحة بينغ ���ش��واي ت���أت��ي يف
و���س�يري��ن��ا وي��ل��ي��ام��ز .و�أج����اب �أحد
م�ستخدمي الإن�ت�رن���ت�“ :شك ًرا ت��وق��ي��ت ���س��يء بالن�سبة لل�صني،
ح�����ي�����ث ي������ق���ت��رب م������وع������د دورة
لتناولكم املو�ضوع».
الأل����ع����اب الأومل���ب���ي���ة ال�����ش��ت��وي��ة يف
ف�ب�راي���ر يف ب��ك�ين ،ب��ي��ن��م��ا تتزايد
حاالت “االختفاء” امل�ؤقتة
ان “االختفاء” الغام�ض لـ بينغ ال����دع����وات ل��ل��م��ق��اط��ع��ة يف العامل
�شواي يذ ّكر ب�آخرين يف ال�صني .ال��غ��رب��ي .اع��ت��اد ال��ن��ظ��ام ال�صيني
يف ب��داي��ة �شهر �سبتمرب� ،سبق ان على ا�ستخدام الأل��ع��اب الأوملبية
اخ��ت��ف��ت ف��ي��ك��ي ت�����ش��او (املعروفة ال���س��ت��ع��ادة ���ص��ورت��ه ع��ل��ى ال�ساحة
�أي ً
�����ض��ا ب��ا���س��م ت�����ش��او وي)� ،إحدى الدولية وكذلك لتغذية امل�شاعر
�أ�شهر املمثالت ال�صينيات ،التي القومية لل�شعب ال�صيني .وقالت
�أ�صبحت منتجة و�سيدة �أعمال ،اللجنة الأوملبية الدولية اخلمي�س
ق����ب����ل �أن ت���ظ���ه���ر جم���������ددا بعد �إنها تف�ضل عدم التعليق على هذه
ع�����ش��ري��ن ي��و ًم��ا ع��ل��ى �شبكة ويبو ال��ق�����ض��اي��ا“ .تبينّ ل��ن��ا التجربة
�أن الدبلوما�سية ال�صامتة توفر
االجتماعية.
نف�س ال�شيء ينطبق على جاك غال ًبا �أف�ضل فر�صة لإي��ج��اد حل
م���ا ،ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اخ��ب ل�شركة مل�����س��ائ��ل م���ن ه����ذا النوع” ،قال
علي بابا .كان امللياردير يف مرمى متحدث با�سمها.
يف امل���ق���اب���ل� ،أ�����ش����ار ج���و بايدن
ن�يران بكني منذ انتقادات علنية
وج��ه��ه��ا يف �أك��ت��وب��ر � 2020ضد اخل���م���ي�������س� ،إىل �أن��������ه ي���ف���ك���ر يف
املنظم ال�صيني .منذ ذلك احلني ،املقاطعة الدبلوما�سية لأوملبياد
بالكاد �شوهد جاك ما يف الأماكن ب��ك�ين .وق����ال لل�صحفيني “هذا
ال��ع��ام��ة .ووف����ق ���ص��ح��ي��ف��ة �ساوث �شيء نفكر فيه”.
�شينا مورنينغ ،اململوكة ل�شركة
وت��ع��ن��ي امل��ق��اط��ع��ة الدبلوما�سية
علي بابا ،زار جاك ما �أوروبا لأول �إر�سال الدولة العبيها للم�شاركة
مرة منذ عام يف منت�صف �أكتوبر يف الأل����ع����اب دون �أن ي�صحبهم
م��ن �أج���ل �سل�سلة م��ن اجتماعات �أي ���س��ي��ا���س��ي .يف ال���ي���وم ن��ف�����س��ه ،
عمل.
ك�شف جيم بانك�س ،ع�ضو احلزب
وحتى �أقدم من ذلك ،يف خريف اجل���م���ه���وري ون���ائ���ب �إن���دي���ان���ا يف
ع���ام  ،2019غ��اب��ت اخ���ب���ار فان جم��ل�����س ال���ن���واب الأم���ري���ك���ي� ،أنه
بينغ بينغ ،املمثلة الأعلى �أجرا يف
وجه ر�سالة �إىل بايدن يطلب منه
ّ
ذلك الوقت يف ال�صني ،لأكرث من التدخل لدى ال�سلطات ال�صينية
ثالثة �أ�شهر ،قبل �أن يتم العثور لإلقاء ال�ضوء على هذه الق�ضية.
عليها يف “منتجع” بالقرب من وحتذيرهم من �أن هذه الف�ضيحة
بكني .وكانت املمثلة البالغة من ق��د ي��ك��ون ل��ه��ا ت���أث�ير �سلبي على
العمر  39عاما واملتهمة بالتهرب �أوملبياد بكني يف فرباير.
ال�ضريبي قد �أع��رب��ت عن �أ�سفها
فهل ان م�صري الألعاب الأوملبية
وقدمت “اعتذارها”“ .لقد خنت ال�������ش���ت���وي���ة ،واخل�������وف م����ن ف�شل
ب���ل���دي وت���وق���ع���ات امل��ج��ت��م��ع وحب الهدف من تنظيمها ،يف�سر ت�سارع
املعجبني ب���ي� ...أرج���و �أن تقبلوا هذا الزخم من الت�سريبات �صورا
وف��ي��دي��وه��ات ،وع ّ���ج���ل ب��ف��ك ا�سر
العبة التن�س ال�صينية؟ الإجابة
ل����ن ت���ت����أخ���ر ع���ل���ى ال���ظ���ه���ور الن
ال�ضغط ي�شتد ،وحجم اخل�سارة،
���ص��ورة وح�����ض��ورا ك��ب�يراً بالن�سبة
لبكني.

 دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية التي�ستحت�ضنها بكني يف فرباير على كر�سي ّ
هزاز

الالعبة عند ظهورها يف دورة التن�س
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ن�شاط
لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3806436: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�شم�ش
للخ�ضار والفواكه
رخ�صة رقم CN 2134540: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مكتب
ال�صادق للخدمات
رخ�صة رقم CN 1002287: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2991668:باال�سم التجاري�:سمارت اك�سي�س
للنقليات واملقاوالت العامة 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

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة الفاز لال�صباغ ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � ,شارع حمدان � ,شرق  - 13ق - 19
املالك خليل حممد �شريف حممد عقيل الفوالذي  -مكتب 101
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1049079 :

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم او�سوم
رخ�صة رقم CN 2139711:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل خمي�س عبداهلل بن ال�شيخ الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد ح�سن امل�سعود الزعابي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطبخ
ومطعم رومان�سية مندي
رخ�صة رقم CN 1021989: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مزرعة الو�سام
للدواجن رخ�صة رقم CN 1999366:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عمار احمد �صالح ح�سني املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل م�صبح الكتبي
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)

�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 2021/11/17:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150025899:تاريخ التعديل2021/11/21:
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

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ويرلد وايد لهدم املباين ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3793474:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد جا�سم حممد ابراهيم ايوب من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد جا�سم حممد ابراهيم ايوب من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف  2017لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

2017 REPRESENTATION OF COMPANIES - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ويرلد وايد لهدم املباين ذ.م.م
WORLD WIDE BUILDING DEMOLITION L.L.C

�إىل /ويرلد وايد لهدم املباين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WORLD WORLD WIDE BUILDING DEMOLITION- 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

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كال�سي روز
للمنا�سبات واحلفالت
رخ�صة رقم CN 3673932:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد حممد �سامل حممد العلوي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلمى �سامل مبارك باحلوي�صل اجلابري
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)

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/عبداهلل �شاهني النعيمي لتوريد العمالة
رخ�صة رقم CN 1721036:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /عبداهلل �شاهني النعيمي لتوريد العمالة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/فر�ست يل كيك للحلويات
تعديل �إ�سم جتاري من /فر�ست يل كيك للحلويات و الزهور

ABDULLA SHAHIN ALNUAIMI MANPOWER SUPPLY

FIRST LEE CAKE SWEETS AND FLOWERS

�إىل /عبداهلل �شاهني النعيمي للنظافة العامة
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ( واجهات ) املباين 8129001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات مكاتب التو�سط يف توظيف العمالة 7810001
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

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ت�سيورة
خلدمات التموين
رخ�صة رقم CN 2904867: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

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

ABDULLA SHAHIN ALNUAIMI GENERAL CLEANING

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/تونتي
ايت للديكور واملفرو�شات
رخ�صة رقم CN 2909730: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

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

و الزهور رخ�صة رقم CN 2319229:قد تقدموا الينا بطلب

�إىل /فر�ست يل كايف للحلويات و الزهور
FIRST LEE CAFE SWEETS AND FLOWERS

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  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/هاي �سكاي لتاجري ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2031971:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد احمد حممد على %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جالل احمد جاد %33
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود حممد حممدعلى عبدالنعيم %34
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حممد على را�شد الكلباين
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2.50*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /هاي �سكاي لتاجري ال�سيارات
HIGH SKY CARS RENTAL

�إىل  /هاي �سكاي لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م

HIGH SKY CARS RENTAL L.L.C 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  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/نيو موديل ملعدات املطابخ
رخ�صة رقم CN 2953075:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /نيو موديل ملعدات املطابخ
NEW MODEL KITCHEN EQUIPMENT

�إىل /نيو موديل ملعدات املطابخ ذ.م.م
NEW MODEL KITCHEN EQUIPMENT 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)

دولة االمارات العربية املتحدة
وزارة الطاقة والبنية والتحتية
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص�لات (ق���ط���اع النقل
البحري) بان /يونيك يخت � -شركة ال�شخ�ص الواحد
ذ.م.م ق��د ت��ق��دم ب��ط��ل��ب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة
بياناتها بعد وهي:
�إ�سم ال�سفينة

رقم الت�سجيل ال�سابق

يونيك 40

--

اكواتور

217900

العلم ال�سابق

-AbuDhabi - UAE

على كل من له اع�ترا���ض على ت�سجيل ه��ذه ال�سفينة
م��راج��ع��ة مكتب ت�سجيل ال�سفن يف الإدارة البحرية
خالل مدة اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.
�إدارة �ش�ؤون النقل البحري

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ام ام اي مارين اجننريينج �ش ذ م م  -فرع
�أبوظبي  1رخ�صة رقم CN 2081378:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماريو�س ايكونوميدي�س بن جورجيو�س من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماريو�س ايكونوميدي�س بن جورجيو�س من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ماجد جمعه ثانى املهريى
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ام ام اي مارين اجننريينج �ش ذ م م  -فرع �أبو ظبي 1
MME MARINE ENGINEERING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1
�إىل /ام ام اي مارين اجننريينج �ش ذ م م  -فرع �أبو ظبي 1
MME MARINE ENGINEERING LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

تعديل ن�شاط  /حذف اعمال جتفيف االرا�ضي 4312002
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  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/املحطة للتجارة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1036833:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عو�ض �سعيد حممد من�شر الرا�شدى %52.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد على مطر املزروعى %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وينجون ىل %37.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عو�ض �سعيد حممد من�شر الرا�شدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف وينجون ىل
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  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ايفن بويلد للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2849070:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سفيان حممد حممد الزعبى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سفيان حممد حممد الزعبى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فهد مرزوق �سربان �سويد املهريي
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايفن بويلد للمقاوالت العامة ذ.م.م
EVEN BUILD GENERAL CONTRACTING L.L.C

�إىل /ايفن بويلد للمقاوالت العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EVEN BUILD GENERAL CONTRACTING - 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)

الثالثاء  23نوفمبر  2021م  -العـدد 13399

عربي ودويل

•• كراكا�س�-أ ف ب

حقّق مع�سكر الرئي�س نيكوال�س م���ادورو ال��ذي مل يعرتف ج��زء من
املجتمع الدويل ب�إعادة انتخابه رئي�سا لفنزويال العام  ،2018ن�صرا
�ساحقا يف االنتخابات املحلية الأحد ،حيث فاز بـ 20من �أ�صل  23من
منا�صب احلكام وبرئا�سة بلدية كراكا�س .ورح��ب م��ادورو على الفور
بالفوز قائال “ن�صر جميل ج��اء نتيجة العمل الد�ؤوب” متحدثا يف
التلفزيون عن “نتائج �ساحقة» .و�أ�شار التلفزيون احلكومي �إىل “فوز
تاريخي للثورة” الت�شافية .و�شاركت املعار�ضة املنق�سمة للمرة الأوىل
يف اق�ت�راع منذ  2017بعدما ك��ان��ت قاطعت يف ال�سابق االنتخابات
الرئا�سية والت�شريعية .ورغم خطبها املتمحورة على الوحدة واحلوار،
مل تنجح يف توحيد لوائحها االنتخابية .وف���ازت املعار�ضة يف ثالث
واليات هي جزيرة نويفا �إ�سبارتا وكوخيدي�س وخ�صو�صا والية �سوليا
النفطية الأكرث تعدادا لل�سكان فيما تعترب عا�صمتها ماراكايبو ثاين
مدن البالد .قال اخلبري ال�سيا�سي لوي�س في�سينتي ليون �إن “اخلريطة
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فوز �ساحق ملع�سكر مادورو يف االنتخابات املحلية

يف الغالب ح��م��راء (ل��ون ال�سلطة) كما ك��ان متوقعا” م�شرياً �إىل �أن
“االنق�سام امل�ؤ�سف وال�سخيف للمعار�ضة” كلفها “انت�صارا موعودا”
يف والية الرا .وبلغت ن�سبة امل�شاركة  % 41,8من �أ�صل  8,1ماليني
ناخب يف هذا البلد البالغ عدد �سكانه  30مليون ن�سمة والغارق ب�أزمة
اقت�صادية غري م�سبوقة وت�ضخم جامح ،بح�سب النتائج التي �أعلنها
املجل�س االنتخابي الوطني م�ساء الأحد .قبل االعالن عن النتائج �أعرب
املعار�ض هرنيكيه كابريلي�س املر�شح �إىل االنتخابات الرئا�سية مرتني،
ع��ن حتفظات معتربا �أن �إغ�ل�اق مكاتب االق��ت�راع يف �ساعة مت�أخرة
قد يكون �أدى �إىل عمليات تزوير .وكتب يف تغريدة “مادورو وحزبه
ي���أم��ران املجل�س الوطني لالنتخابات ب��ع��دم �إغ�ل�اق م��راك��ز االقرتاع
بعد توقف و�صول الناخبني هم �سي�ضعون �أ�صواتا غري موجودة” يف
الأ�سا�س .ار�سل االحت��اد الأوروب��ي بعثة انتخابية هي الأوىل منذ 15

ع��امً��ا .و�ستقدم البعثة تقريرا �أول��ي��ا عن االنتخابات الثالثاء .و�أكد
وزي��ر الدفاع فالدميري بادرينو يف بيان متلفز م�ساء الأح��د �أن اليوم
مر يف “�سالم»ُ .قتل �شخ�ص بعيار ن��اري بالقرب من مركز اق�تراع يف
�سان فران�سي�سكو (غرب) .ووعد وزير الداخلية بفتح حتقيق م�ؤكدًا �أن
احلادث ال عالقة له باالنتخابات .وعالوة على النتائج ،يعترب االقرتاع
هاماً لأن��ه ي�شكل نقطة ارتكاز لكل من ال�سلطة التي ت�سعى �إىل رفع
العقوبات التي تثقل كاهل البالد وملعار�ضة ت�سعى �إىل �إعادة بناء نف�سها
قبل االنتخابات الرئا�سية العام .2024
وتخ�ضع فنزويال لعقوبات اقت�صادية تفر�ضها خ�صو�صا الواليات
املتحدة ال��ت��ي ت��ري��د الإط��اح��ة مب����ادورو ،وه��ي ت��ري��د ك��راك��ا���س تخفيف
وط�أتها و�أن تكون هذه االنتخابات دلي ً
ال على �شرعيتها .ت�سعى كراكا�س
التي مت جتميد جزء من �أ�صولها يف اخلارج �إىل “رفع العقوبات جزئياً

Tuesday

على الأق����ل ،ال �سيما تلك املفرو�ضة على النفط” ،بح�سب اخلبري
اال�ست�شاري �أو�سوالدو رامريي�س .وق��دّم م��ادورو تنازالت عدة لإعطاء
�ضمانات للمجمتع ال���دويل م��ع �إ���ص�لاح املجل�س االنتخابي الوطني
لي�شرك امل��ع��ار���ض��ة فيه ودع���وة بعثات م��راق��ب��ة م��ن االحت���اد الأوروب����ي
�أو م�ؤ�س�سة كارتر .قررت املعار�ضة املنق�سمة ،من جانبها ،امل�شاركة يف
االن��ت��خ��اب��ات ،علما �أن��ه��ا قاطعت االنتخابات الرئا�سية ال��ع��ام 2018
والنيابية العام .2020على �أم��ل �أن متنحها زخماً �إيجابياً متهيداً
لالقرتاع الرئا�سي العام  ..2024وقال زعيم املعار�ضة خوان غوايدو
الذي تعرتف حواىل خم�سني دولة به كرئي�س بالوكالة“ ،من امل�ؤكد �أن
مادورو �سيفوز ،لكنه كان و�سيظل غري �شرعي».
وق��ال �أح��د املعار�ضني قبل االق�ت�راع “�إن  2021ي��ب��د�أ يف الأول من
كانون الثاين/يناير  ”2022و�أ�سف لوجود انق�سام.
و�أ�شار متخ�ص�ص يف االنتخابات ينتمي �إىل املعار�ضة “ال �إمكان للتزوير
مع �آالت الت�صويت ( )...لكن ميكن �أن يح�صل �إكراه ور�شوة وعدم تكاف�ؤ
على �صعيد الو�صول �إىل و�سائل الإعالم».

13

•• �صوفيا�-أ ف ب

ب���ع���د �أ����س���ب���وع ع���ل���ى االنتخابات
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،ي�����ص��وت الناخبون
ال���ب���ل���غ���ار الأح��������د يف انتخابات
ي��ف�تر���ض �أن تف�ضي �إىل جتديد
ثقتهم يف الرئي�س احلايل رومني
رادي������ف ال�����ذي �أ����ص���ب���ح �شخ�صية
حمورية يف حركة مكافحة الف�ساد
يف �أفقر بلد يف االحتاد الأوروبي.
وي��ج��ري االق��ت�راع يف �أوج موجة
ح�����ادة م���ن وب�����اء كوفيد 19-يف
ب��ل��د ت��ل��ق��ى اق���ل م���ن  25يف املئة
م��ن �سكانه ال��ب��ال��غ ع��دده��م 6,9
م��ل�اي��ي�ن ن�����س��م��ة ل���ق���اح���ا كامال
وي�سجل واح����دا م��ن �أك�ب�ر �أع���داد
الوفيات يف العامل.
ويف ه��ذه اجلمهورية الربملانية،
ت��ق��وم احل��ك��وم��ة ب��ر���س��م ال�سيا�سة
وال يتمتع ال��رئ��ي�����س ���س��وى بدور
فخري �أ�سا�سا.
ل��ك��ن روم����ان رادي����ف ( 58عاما)
ال��������ذي ك������ان ح����دي����ث ال���ع���ه���د يف
ال�سيا�سة عندما فاز يف انتخابات
� ،2016أع���ط���ى امل��ن�����ص��ب ُبعدا
ج���دي���دا وف���ر����ض ن��ف�����س��ه ع��ل��ى مر
ال�������س���ن�ي�ن ك�����ش��خ�����ص��ي��ة ال ميكن
جتاوزها يف اللعبة ال�سيا�سية.

وي�أمل هذا الطيار احلربي ال�سابق
والقائد ال�سابق للقوات امل�سلحة
ال��ذي ف��از ب��ف��ارق كبري يف الدورة
الأوىل بح�صوله على  49يف املئة
من الأ�صوات ،يف �أن يكمل مهمته
يف “التغيري” �إذا �أعيد انتخابه.
و����ص���ي���ف  ،2020وق�����ف ب�شكل
وا�ضح بجانب املتظاهرين الذين
طالبوا با�ستقالة رئي�س الوزراء
املحافظ بويكو بوري�سوف .وقد
خ��رج اجل�نرال ال��ذي ال يعرب عن
م��واق��ف ع���ادة� ،إىل احل�شد رافعا
قب�ضته و�سط ترحيب املتظاهرين
من خمتلف التيارات ال�سيا�سية.
وبعد انتخابات الرابع من ني�سان-
�أب���ري���ل ال��ت��ي �أف�����ض��ت �إىل طريق
م�سدود ،وج��د رادي���ف نف�سه مرة
�أخرى حتت الأ�ضواء.
وقد اختار وجوهاً جديدة لت�شكيل
احل��ك��وم��ة امل��وق��ت��ة ال��ت��ي اكت�سبت
�شعبية وا�سعة لك�شفها ممار�سات
ف�ساد يف عهد بوري�سوف.
ف���از وزي����ران م��ن ه���ذا ال��ف��ري��ق يف
االق�ت�راع الت�شريعي قبل �أ�سبوع
ع��ل��ى ر�أ�������س ح����زب ج���دي���د يحمل
ا���س��م “لنوا�صل التغيري” وبد�أ
على ال��ف��ور امل�����ش��اورات ال�سيا�سية
للخروج م��ن �أزم���ة غ�ير م�سبوقة

من النزوح اجلماعي �إىل الف�ساد ..ومن الألبان �إىل الورود

بلغاريا تنتخب رئي�سها على طريق التغيري
منذ نهاية النظام ال�شيوعي.
و�أ�������ش������اد رئ���ي�������س ال�����دول�����ة بهذه
النتيجة ،معترباً �أنها دليل على
�أن “املجتمع يريد ك�سر الف�ساد
والتع�سف».
و�أك�������د �أن������ه ب�����ات ع���ل���ى الأح�������زاب
الربملانية �إجناز “املهمة احلتمية
امل���ت���م���ث���ل���ة يف ت�������ش���ك���ي���ل حكومة
�إ�صالحية واجتماعية ومكافحة
الف�ساد».
وي�شيد كرث بالدور احلا�سم الذي
ل��ع��ب��ه رادي������ف يف ���س��ق��وط بويكو
ب��وري�����س��وف ب��ع��د ع��ق��د م��ن توليه
ال�سلطة ،بينما يتهمه معار�ضوه
بتجاوز �صالحياته.
ك����م����ا ي���ت���ه���م���ه رئ����ي���������س ال�����دول�����ة
اال����ش�ت�راك���ي ال�����س��اب��ق جيورجي
ب���ارف���ان���وف ب “االنحياز” �إىل
طرف دون �آخر.
وقال خ�صمه يف الدورة الثانية من
االق��ت�راع يف م��ن��اظ��رة تلفزيونية
هذا الأ�سبوع �إن “دور الرئي�س هو

توحيد الأمة ولي�س تق�سيمها».
وت��ر���ش��ح ع��م��ي��د ج��ام��ع��ة �صوفيا
�أن��ا���س��ت��ا���س غ�يردج��ي��ك��وف (58
عا ًما) بدعم من احلزب املحافظ
الذي يقوده بوري�سوف.
ومي���ك���ن���ه االع����ت����م����اد ع���ل���ى ح���زب
الأقلية الرتكية “حركة احلقوق
واحلريات” الذي يح�صد �أ�صوات
الأقلية امل�سلمة التي ت�شكل 13
يف امل��ئ��ة م���ن ال�����س��ك��ان يف بلغاريا
وع�����ش��رات الآالف م���ن مزدوجي
اجلن�سية يعي�شون يف تركيا.
ومن النزوح اجلماعي �إىل الف�ساد،
وم���ن الأل���ب���ان �إىل ال�����ورود ،يف ما
ي�أتي خم�س نقاط يجب معرفتها
عن بلغاريا ال��دول��ة الواقعة على
ح�����دود �أوروب�������ا ال�����ش��رق��ي��ة والتي
ت�شهد انتخابات رئا�سية :
ه���اج���ر ال��ب��ل��غ��ار ب�����ش��ك��ل جماعي
ب���ع���د االن���ت���ق���ال الدميوقراطي
ع���ام  ،1989يف ح��رك��ة ات�سعت
م��ع ان�ضمام ال��ب�لاد �إىل االحتاد

الأوروبي يف .2007
وك�����ان ع����دد ال�����س��ك��ان ي��ب��ل��غ نحو
ت�سعة ماليني ن�سمة عند �سقوط
ال�شيوعية ،و�أ�صبح  6,95ماليني
فقط يف  2019م��ا يجعلها بني
ال��دول الأوىل التي ت�شهد هجرة
كبرية لل�سكان.
وم��ع نق�ص اليد العاملة وهجرة
الأدم���غ���ة ،م��ا زال���ت ب��ل��غ��اري��ا حتى
هذا اليوم �أفقر دولة بني �أع�ضاء
االحت����اد الأوروب������ي وال��ب��ل��د الذي
ي�شهد �أك�ب�ر ت��ف��اوت اجتماعي يف
التكتل .وه��ي ت�أمل يف االن�ضمام
�إىل م���ن���ط���ق���ة ال������ي������ورو بحلول
.2024
ويبلغ متو�سط الأج��ور يف بلغاريا
 750يورو يف ال�شهر �أي ن�صف ما
هو عليه يف �أوروبا.
ال���ف�������س���اد ه����و امل�����ش��ك��ل��ة ال���ك�ب�رى
الأخ����رى ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا بلغاريا
ال��ت��ي ت���أت��ي يف �أ���س��ف��ل الئ��ح��ة دول
االحت���اد الأوروب����ي يف ه��ذا املجال

بح�سب املنظمة غ�ير احلكومية
“ال�شفافية الدولية” .ومن
ال���ط���ب �إىل ال��ت��ع��ل��ي��م والق�ضاء
وال�������ش���رط���ة ،ت�����س��م��م ال���ر����ش���اوى
والأم��وال القذرة احلياة اليومية
للبلغار الذين ي�شعرون باال�ستياء
م��ن االم��ت��ي��ازات ال��ت��ي تتمتع بها
ط��ب��ق��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة ت��ع��ي�����ش ب��ب��ذخ يف
كثري من الأحيان.
ودفعت معلومات عن �شراء �شقق
مببالغ هائلة وبناء منازل ب�أموال
�أوروب��ي��ة ور���ش��اوى وغ�يره��ا �آالف
امل���ت���ظ���اه���ري���ن �إىل اخل�������روج �إىل
ال�شوارع يف �صيف .2020
يف تلك ال�سنة ،ك�شفت احلكومة
امل����وق����ت����ة ال����ع����دي����د م�����ن ق�ضايا
اختال�س �أموال عامة.
ي���ل���ت���ف���ت ال���ب���ل���غ���ار �إىل مو�سكو
يف �أغ����ل����ب الأح������ي������ان .وه�����م من
ال�سالف وامل�سيحيني الأرثوذك�س
مثل ال��رو���س وي�ستخدم البلدان
الأب����ج����دي����ة ال�����س�يري��ل��ي��ة .وه����ذا

ال��ت��ق��ارب ال��ث��ق��ايف ت���ع���ززه رواب���ط
ت��اري��خ��ي��ة �إذ �إن رو����س���ي���ا ح���ررت
ب��ل��غ��اري��ا م���ن خ��م�����س��ة ق�����رون من
احلكم العثماين يف .1878
وب��ق��ي��ت �أق��ل��ي��ة م�����س��ل��م��ة (ح����وايل
 13يف املئة من ال�سكان) من تلك
احلقبة رغ��م حم���اوالت لدجمها
ق�����س��را يف ع��ه��د ال�����ش��ي��وع��ي��ة .وهي
ممثلة بحزب �سيا�سي هو “حركة
احلقوق واحلريات».
ت��ت���أل��ف ه���ذه الأق��ل��ي��ة م��ن �أت���راك
وب��وم��اك (�أح��ف��اد البلغار الذين
اع��ت��ن��ق��وا الإ����س�ل�ام خ�ل�ال العهد
ال���ع���ث���م���ان���ي���ة) وج�������زء م����ن غجر
الروما.
وتقيم �صوفيا عالقات مميزة مع
رو�سيا ينظر �إليها �أغلب ال�سكان
البلغار ب�شكل �إيجابي.
وي��ت�رج����م ه�����ذا ال���ت���ق���ارب �أي�ضا
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى رو���س��ي��ا يف قطاع
ال���ط���اق���ة ،امل�������وروث م���ن االحت����اد
ال�سوفياتي ال���ذي ك��ان��ت بلغاريا
تدور يف فلكه.
ورغ��������م اع��ت��را������ض�����ات ال�����والي�����ات
امل����ت����ح����دة ،م������ددت ����ص���وف���ي���ا خط
�أن��اب��ي��ب “ترك �سرتمي” الذي
ينقل الغاز الرو�سي �إىل �أرا�ضيها.
ي�ؤكد ه��ذا البلد اجلبلي �إىل حد

كبري ،اعتزازه ب�أنه موطن الألبان
مع �أن تركيا تعترب نف�سها كذلك.
واكت�شف باحث بلغاري هو �ستامني
غ��ري��غ��وروف يف  1905بكترييا
“الكتوبا�سيلو�س بولغاريكو�س”
ال�ضرورية يف تخمري احلليب.
وم�������ص���در ل��ف��خ��ر الآخ�������ر ه����و �أن
بلغاريا ه��ي واح���دة م��ن املنتجني
ال��رئ��ي�����س��ي�ين مل��ج��م��وع��ة متنوعة
م��ن “الوردة الدم�شقية” التي
ال مي��ك��ن اال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��ا لكبار
منتجي العطور يف العامل.
وهي �أي�ضا مهد احل�ضارة الرتاق ّية
(الأل�����ف ال���راب���ع ق��ب��ل امل��ي�لاد �إىل
ال���ق���رن ال��ث��ال��ث امل����ي��ل�ادي) التي
ا�شتهرت ب�إنتاج �أ�شياء ذهبية.
�أبقى التقومي الأرثوذك�سي على
ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ق��ال��ي��د الوثنية
الأ�صل املوروثة من حقبة ما قبل
امل�سيحية يف ب��ل��غ��اري��ا ال��ت��ي ظهر
ا�سمها للمرة الأوىل يف .681
يف نهاية ال�شتاء ،يتنكر ال�سكان
ب����أزي���اء وح��و���ش وي��ق��وم��ون بطرد
الأرواح ال�شريرة.
ويف ح����زي����ران-ي����ون����ي����و ،ي��������ؤدون
رق�صة للتطهري (ني�ستينار�ستفو)
ح��ف��اة ف���وق ج��م��ر ���س��اخ��ن يف عيد
القدي�سني ق�سطنطني وهيلينا.

�أ�سرتاليا توقع اتفاقية الغوا�صات مع وا�شنطن ولندن
•• �سيدين�-أ ف ب

با�شرت �أ���س�ترال��ي��ا �أم�����س االث��ن�ين ر�سميا تنفيذ برنامج مثري للجدل للتزوّد
بغوا�صات تعمل بالدفع ال��ن��ووي يف �إط���ار حتالف دف��اع��ي جديد م��ع بريطانيا
وال��والي��ات املتحدة .وو ّق���ع وزي��ر ال��دف��اع بيرت دات���ون اتفاقية م��ع دبلوما�سيني
بريطانيني و�أمريكيني ت�سمح بتبادل “املعلومات حول الدفع النووي البحري”
بني البلدان الثالثة.
وهذه �أول اتفاقية توقع وتن�شر ،منذ �إعالن الدول الثالث يف �أيلول�/سبتمرب عن
حتالفها الدفاعي اجلديد امل�سمى “اوكو�س” للتعامل مع التوترات اال�سرتاتيجية
املتزايدة بني الواليات املتحدة وال�صني يف املحيط الهادئ .وترافق هذا التحالف

مع �إلغاء �أ�سرتاليا عقدا �ضخما ل�شراء  12غوا�صة فرن�سية ذات دفع تقليدي
بقيمة  90مليار دوالر �أ�سرتايل ( 55مليار يورو) ،ما �سبب نزاعا متوا�صال بني
باري�س وكانبريا .وقال داتون بعد توقيع االتفاقية يف كانبريا االثنني مع القائم
بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان واملفو�ضة الربيطانية العليا يف �أ�سرتاليا
فيكتوريا تريدل� ،إن االتفاقية �ست�ساعد �أ�سرتاليا على ا�ستكمال درا�س ٍة مدّتها
� 18شهرا ب�ش�أن اال�ستحواذ على غوا�صات.
وق��ال دات��ون يف بيان “من خالل امكانية الو�صول �إىل املعلومات التي توفرها
هذه االتفاقية ،واخلربة على عقود (التي ميتلكها) �شركا�ؤنا يف اململكة املتحدة
وال��والي��ات املتحدة يف جم��ال الغوا�صات التي تعمل بالطاقة النووية� ،ستكون
�أ�سرتاليا � ً
أي�ضا قادرة على �أن تدير هذه التكنولوجيا ب�شكل م�س�ؤول وموثوق”.

بولندا� :أزمة احلدود «�أكرب» حماولة لزعزعة ا�ستقرار �أوروبا
•• وار�سو�-أ ف ب

و���ص��ف رئ��ي�����س ال�����وزراء البولندي
م��ات��ي��و���ش م��وراف��ي��ت�����س��ك��ي �أم�س
الأح��������د �أزم��������ة امل���ه���اج���ري���ن على
احل��دود البيالرو�سية-البولندية
ال���ت���ي ت�����ش��ك��ل احل������دود ال�شرقية
ل�لاحت��اد الأوروب�����ي ،ب���أن��ه��ا “�أكرب
حماولة لزعزعة ا�ستقرار �أوروبا”
منذ احلرب الباردة.

و�أ�ضاف مورافيت�سكي على تويرت
�أن الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر
“لوكا�شنكو ���ش��ن ح���رب���ا هجينة
����ض���د االحت��������اد الأوروب�������������ي .هذه
�أك�ب�ر حم��اول��ة ل��زع��زع��ة ا�ستقرار
�أوروب�����ا م��ن��ذ  30عاما” ،م�ؤكدا
�أن “بولندا لن تلج�أ �إىل االبتزاز
و�ستبذل ق�صارى جهدها للدفاع
عن حدود االحتاد الأوروبي».
ويف وق����ت الح����ق ���س��ي��ل��ت��ق��ي رئي�س

احلكومة البولندية ن��ظ��راءه من
دول البلطيق ،بلدان منها تقعان
ع��ل��ى ح����دود ب���ي�ل�ارو����س ،ملناق�شة
الأزمة ،قبل زيارة عوا�صم �أوروبية
�أخرى هذا الأ�سبوع.
وي ّتهم ال��غ��رب ب��ي�لارو���س بافتعال
الأزم����ة ع�بر ا���س��ت��ق��دام مهاجرين
معظمهم م���ن ال�����ش��رق الأو�سط،
ون��ق��ل��ه��م �إىل احل������دود ب���ن���اء على
وعود بت�سهيل عبورهم �إىل االحتاد

الأوروبي.
ون����ف����ت ب�����ي��ل��ارو������س االت����ه����ام����ات
وانتقدت االحتاد الأوروبي لرف�ضه
ا�ستقبال املهاجرين.
و�أف���������اد ال���رئ���ي�������س البيالرو�سي
�ألك�سندر لوكا�شنكو �شبكة “بي بي
�سي” اجلمعة ب�أنه “من املحتمل
جدا” �أن تكون ق ّواته قد �ساعدت
ال���ن���ا����س يف ال���ع���ب���ور �إىل االحت�����اد
الأوروب���������ي ،ل��ك��ن��ه ن��ف��ى �أن تكون

مين�سك ر ّتبت العملية.
وق�������ال “نحن �����س��ل�اف ،ولدينا
قلوب ،قواتنا تعلم �أن املهاجرين
م��ت��وج��ه��ون �إىل �أمل����ان����ي����ا ...رمبا
�ساعدهم �أحد ما».
ورغ�����م وج�����ود م����ؤ����ش���رات ع��ل��ى �أن
الأزم�������ة ت�ت�راج���ع ق��ل��ي�لا ،حتدث
حر�س احل��دود البولنديون �أم�س
الأح��������د ع����ن حم��������اوالت ج���دي���دة
ل���ل���ع���ب���ور ،خ�����ص��و���ص��ا م����ن جانب
“جمموعة �شديدة العدوانية من
مئة” مهاجر.
وق������ال وزي������ر ال����دف����اع البولندي
م���اري���و����ش ب�لا���ش��ت�����ش��اك ال�سبت
�إن ب��ي�لارو���س غ��ّي�ررّ ت تكتيكها يف
التعامل مع الأزمة احلدودية بني
توجه جمموعات
البلدين فباتت ّ
تجّ
�أ�صغر من املهاجرين با اه عدة
ن��ق��اط ع��ل��ى ط���ول ح����دود االحت���اد
الأوروبي ال�شرقية.
وت����خ����ل����ى امل������ه������اج������رون ع������ن كل
مم���ت���ل���ك���ات���ه���م يف ب���ل���دان���ه���م الأم
للتوجه
و�أنفقوا �آالف ال���دوالرات
ّ
�إىل بيالرو�س بت�أ�شريات �سياحية،
عازمني على الو�صول �إىل االحتاد
الأوروب�����ي .وذك���رت و���س��ائ��ل �إعالم
ب��ول��ن��دي��ة �أن  11م��ه��اج��را على
الأق������ل ل���ق���وا ح��ت��ف��ه��م م��ن��ذ ب����د�أت
الأزمة خالل ال�صيف.

مييني وي�ساري يت�صدران االنتخابات الرئا�سية يف ت�شيلي
•• �سانتياغو�-أ ف ب

ت�صدّر ّ
املر�شح اليميني املتط ّرف خو�سيه �أنطونيو كا�ست
ّ
واملر�شح الي�ساري غابرييل بوريك اجلولة الأوىل من
االنتخابات الرئا�س ّية الأح���د يف ت�شيلي ،ح�سب نتائج
جزئ ّية ت�شمل  49,6%من الأ�صوات �أعلنتها ال�سلطات
االنتخاب ّية.
وح�صل كا�ست ،النائب ال�سابق واملحامي ،على 28,6%
من الأ�صوات ،تاله النائب الي�ساري والزعيم الطالبي
ال�سابق غابرييل ب��وري��ك ال��ذي ح�صل على 24,4%
م��ن الأ����ص���وات ،وف�� ًق��ا للنتائج ال��ت��ي �أعلنتها ال�سلطات
االن��ت��خ��اب��ي��ة .و�أدىل ال��ت�����ش��ي��ل�� ّي��ون ب���أ���ص��وات��ه��م الأح����د
النتخاب رئي�س جديد للبالد بعد عامني على انتفا�ضة
اجتماع ّية غري م�سبوقة �ض ّد التفاوت االجتماعي ويف
خ�ض ّم عمل ّية �صياغة د�ستور جديد.
وك���ان الرئي�س امل��ح��اف��ظ املنتهية والي��ت��ه �سيبا�ستيان
بينيريا �أ ّول �شخ�صية عامّة ُتديل ب�صوتها ،يف مدر�سة
بحي ال�س كوندي�س الراقي يف �سانتياغو.
ّ
وق��ال الرئي�س ( 71عامًا) ال��ذي مل ي ُكن با�ستطاعته
ّ
الرت�شح لإع��ادة انتخابه“ ،ك ّل
بعد والي َتني رئا�س ّي َتني
الآراء مهمة .تعالوا و�ص ّوتوا” م�ضيفاً “نحن قادرون
على ح ّل خالفاتنا �سلم ًيا ،فلن�ص ّوت».
ودع�����ي  15م��ل��ي��ون ن���اخ���ب �إىل االخ���ت���ي���ار ب�ي�ن �سبعة
ّ
مر�شحني خلالفة بينيريا ،و�إىل �إعادة انتخاب جمل�س
ال��ن�� ّواب و 27من �أ�صل  43ع�ض ًوا يف جمل�س ال�شيوخ
واملجال�س الإقليم ّية .و�أغلقت مراكز االق�تراع ال�ساعة

 18,00ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي ( 21,00ت غ) .وقبل
ظهور النتائج الأوىل ،ب ّينت ا�ستطالعات ال��ر�أي تقدّم
املر�شحني كا�ست وب��وري��ك ،وه��م��ا قطبان متعار�ضان
َ
ومن خارج حتالفات اليمني وي�سار الو�سط التي حكمت
ال��ب�لاد م��ن��ذ ن��ه��اي��ة دي��ك��ت��ات��وري��ة �أوغ��و���س��ت��و بينو�شيه
(.)1990-1973
بوريك ( 35عاماً) زعيم طالبي �سابق ّ
ومر�شح التحالف
خ�صو�صا ال�شيوعيني.
الي�ساري الذي ي�ض ّم
ً
�أ ّم�����ا ك��ا���س��ت ( 55ع���ام���اً) ف��ه��و حم�����ا ٍم وزع���ي���م حلزب
اجل��م��ه��وري اليميني امل��ت��ط��رف ال���ذي ُي��ع�� ّول على عدم
�شعب ّية احلكومة املنتهية واليتها.
كما يتناف�س وزيران �سابقان هما يا�سنا بروفو�ست (51
ع��ام��ا) وه��ي �سناتورة م��ن ي�سار الو�سط و�سيبا�ستيان
�سيت�شل ( 44عاما) ممثل اليمني يف ال�سلطة.
قال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �سانتياغو ،را�ؤول
�إلغويتا ،لوكالة فران�س بر�س �إن “الذين مل يكونوا
قط مر�شحني �أ�ضحوا الآن من الأوفر حظا” .و�أ�ضاف
“�إنها االنتخابات الأخ�يرة للدورة القدمية وميكن �أن
تكون نتيجتها خمتلفة عما �شهدنا حتى الآن».
ي�صعب التكهّن بنتيجة الدورة الثانية من االنتخابات
يف  19كانون الأ ّول/دي�سمرب ،مع وجود عدد كبري من
املرتدّدين وارتفاع يف عدد الإ�صابات بكوفيد .19-وث ّمة
�شكوك ك��ذل��ك يف م�شاركة ال�شباب ال��ذي��ن خ��رج��وا يف
تظاهرات حا�شدة منذ انتفا�ضة عام  2019للمطالبة
مبزيد من العدالة االجتماعية ،لك ّنهم يعبرّ ون بانتظام
عن عدم اكرتاثهم ملقرتحات ّ
املر�شحني.
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/معجنات ق�صر
ال�شوق ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1172345:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
هاين حمي الدين عبداملجيد حممد من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمي الدين عبداملجيد حممد
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:حممد مع�ضد احلمريي للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة �أبوظبي غرب  - 1-59ق  - 8مكتب 1402
مبنى جمموعة البادي للتجارة واال�ستثمار ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2713089 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/10:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150025143:
 تاريخ التعديل2021/11/22:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/
جرافيتي للريا�ضات
رخ�صة رقم CN 2592644: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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3861702:باال�سم التجاري:ام  45خلدمات
التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/م�ؤ�س�سة مطبخ اجلوهرة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مطعم انديان باي
نات�شر رخ�صة رقم CN 1521646:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة جمال عبيد حممد العاجل ال�شحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة برافني كومار برا�سانا كومار �شيرتادورجا %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مادهورميا راو كاالكورى
تعديل وكيل خدمات  /حذف جمال عبيد حممد العاجل ال�شحى
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/را�س احلكمة
للمنتجات اال�سمنتيه واجلب�س
رخ�صة رقم CN 4139518:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلمى �سهيل زايد �سويد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف العنود علي �سامل الزحمي الكعبي
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 دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/جي دي
جي لال�ست�شارات امل�صرفية
رخ�صة رقم CN 3954992:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ال�شعبي رخ�صة رقم CN 1130903:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة مطبخ اجلوهرة ال�شعبي
AL JOUHAR TRADITIOANAL KITCHEN EST

�إىل /مطعم ومطبخ اجلوهرة ال�شعبي
AL JAWHARA KITCHEN AND RESTAURANT

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش م ك  -دجاج كنتاكي  -مدينة زايد  -املنطقة الغربية � -أبو ظبي
رخ�صة رقم CN 1368600:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش.م.ك  /بيتزاهت  -فرع مدينة زايد  -املنطقة الغربية � -أبو ظبي
رخ�صة رقم CN 1368601:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/يونايتد لتجارة قطع غيار
املعدات و االليات الثقيلة
رخ�صة رقم CN 1427292:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /يونايتد لتجارة قطع غيار املعدات و االليات
الثقيلة

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية  /دجاج كنتاكي  -مدينة زايد -
املنطقة الغربية

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية بيتزاهت  -فرع مدينة زايد -
املنطقة الغربية

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ليفيتي لتجارة معدات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2547797:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اتول اودام فاالبيل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اتول اودام فاالبيل من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل احمد عبداهلل البلو�شى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ليفيتي لتجارة معدات ذ.م.م

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

KUWAIT FOOD CO / KENTUCKY FRIED CHICKEN - MADINAT ZAYED - WESTERN REGION

�إىل  /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 34

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

KUWAIT FOOD CO / PIZZA HUT -MADINAT ZAYED - WESTERN REGION

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 35

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU - DHABI 34

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 35

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)

�إعــــــــــالن

UNITED HEAVY MACHINERY SPARE PARTS TRADING

اىل /كيه ات�ش اف اوتوموتيف للتجارة
K H F AUTOMOTIVE TRADING

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

LIVITY EQUIPMENT TRADING L.L.C

�إىل /ليفيتي لتجارة معدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LIVITY EQUIPMENT TRADING 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)
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تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/النوح العقارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3686974:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جندت حممد كيخيا من � % 44إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة با�سل حممد كيخيا %46
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جندت كيخيا %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حبيب احمد حبيب اخلاجه
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /النوح العقارية ذ.م.م
AL NOAH REAL ESTATE L.L.C
�إىل  /النوح العقارية ذ.م.م
AL NOAH REAL ESTATE 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)

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا -
�ش.م.ك -بيتزاهت -مدينة �شخبوط -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 2205581:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش م ك  -تي جي �أي  -فرايديز -الوحدة مول  -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 1408413:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش م ك  -دجاج كنتاكى-حديقة املطار
رخ�صة رقم CN 1000106:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية  -امريكانا � -ش.م.ك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية امريكانا � -ش.م.ك -بيتزاهت-
مدينة �شخبوط -ابوظبي

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية/دجاج كنتاكى-حديقة املطار

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 31

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 28

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
KUWAIT FOOD CO -AMERICANA

KUWAIT FOOD CO -AMERICANA-PIZZAHOT-SHAKHBOT CITY-ABU DHABI

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 36

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 36

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

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA
KUWAIT FOOD CO

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

KUWAIT FOOD COMPANY - ABU DHABI BRANCH - BRANCH

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH - OF ABU DHABI 31

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 28

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)

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

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

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

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا)
�ش م ك  -دجاج كنتاكي  -ابوظبي
رخ�صة رقم CN 1137496:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية  /دجاج كنتاكي  -ابوظبي

KUWAIT FOOD COMPANY - KENTUCKY - ABU DHABI

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  - 4فرع �أبو ظبي 33

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC 4 - BRANCH OF ABU DHABI 33

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)
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Tuesday

الأمم املتحدة حتذر من انهيار النظام امل�صريف الأفغاين
•• الأمم املتحدة-رويرتز

حثت الأمم املتحدة �أم�����س االث��ن�ين على ات��خ��اذ �إج���راء عاجل لدعم
بنوك �أفغان�ستان ،حمذرة من �أن ارتفاع عدد العمالء غري القادرين
على ت�سديد قرو�ضهم وانخفا�ض الودائع و�أزم��ة ال�سيولة النقدية
ميكن �أن تت�سبب يف انهيار النظام املايل يف غ�ضون �شهور.
وقال برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف تقرير من ثالث �صفحات
بخ�صو�ص نظام �أفغان�ستان امل�صريف واملايل ،اطلعت عليه رويرتز� ،إن
التكلفة االقت�صادية النهيار نظام م�صريف ،وما يرتتب على ذلك من
ت�أثري اجتماعي �سلبي�“ ،ستكون ج�سيمة».
و�أدى االن�سحاب املباغت ملعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد ا�ستيالء

ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ال�سلطة يف � 15أغ�سط�س �آب م��ن احلكومة
الأفغانية املدعومة م��ن ال��غ��رب �إىل انهيار االقت�صاد ،الأم���ر الذي
فر�ض �ضغطا �شديدا على النظام امل�صريف الذي و�ضع حدودا �أ�سبوعية
لل�سحب من �أجل وقف ال�سحب ال�سريع للودائع.
وذكر التقرير الدويل “�أنظمة الدفع املايل وامل�صريف يف �أفغان�ستان
يف حالة فو�ضى .يجب حل م�شكلة موجة �سحب الودائع امل�صرفية
�سريعا من �أجل حت�سني القدرة الإنتاجية املحدودة لأفغان�ستان ومنع
النظام امل�صريف من االنهيار».
وم�س�ألة �إيجاد و�سيلة لتفادي االنهيار تتعقد ب�سبب العقوبات الدولية
واملنفردة املفرو�ضة على قادة طالبان.
وق��ال عبد اهلل ال���دردري مدير برنامج الأمم املتحدة الإمن��ائ��ي يف

الأمني العام وعقيدة جديدة للحلف

•• الفجر –خرية ال�شيباين
إ�صالحا لعقيدته وي�أمل
يقود احللف الأطل�سي �
ً
يف ا�ستعادة التما�سك وال��وح��دة ال�سيا�سية التي
افتقدها يف ال�سنوات الأخرية.
�أدى الإع�لان �إىل زعزعة كوالي�س مقر احللف
الأطل�سي ال�ضخم يف بروك�سل .الناتو يف حالة
“موت �سريري”� ،أكد �إميانويل ماكرون على اعمدة
ذي �إيكونيمي�ست يف ال�سابع من نوفمرب  .2019من
حيث اجلوهر� ،أعرب الرئي�س الفرن�سي عن �أ�سفه
لغياب التفكري اال�سرتاتيجي والتما�سك ال�سيا�سي
داخل احللف ،يف �سياق اخلالف ال�شديد بني الدول
الأع�ضاء.
ب�����ع�����د ذل�����ك
ب���ع���ام�ي�ن� ،سعى
الأم�����ي����ن ال����ع����ام
حل���ل���ف الناتو،
ي��ن�����س ���س��ت��ول��ت��ن�برغ ،اىل تكذيب
ك���ل���م���ات م�������س���ت����أج���ر الإل����ي����زي����ه،
وح��اول رئي�س ال��وزراء الرنويجي
ال�سابق� ،إظ��ه��ار ذل��ك م��رة �أخرى
خالل خطاب �ألقاه يف برلني يوم
اجلمعة.
املنظمة امل��ك��ون��ة م��ن  30دولة
التي ير�أ�سها ،تعمل منذ �أكرث من
ع���ام لإع����ادة ت��ع��ري��ف عقيدتها...
وق��د ح��ان ال��وق��ت لتحقيق ذلك:
يعود �آخر “مفهوم ا�سرتاتيجي”
لها �إىل ع��ام � ،2010أي قبل �أن

يرتفع م�ستوى
ال��ت��ه��دي��د الذي
مت��ث��ل��ه رو�سيا،
ب�������������ض������م �����ش����ب����ه
جزيرة القرم وانف�صال دونبا�س
يف �شرق �أوكرانيا .ومن املتوقع �أن
يتم اعتماد الوثيقة يف قمة مدريد
املقبلة يف يونيو .2022
عندما �صاغ �إميانويل ماكرون،
ع��ام  ،2019انتقاداته القا�سية،
كانت تركيا قد �شنت للتو عملية
ع�سكرية جديدة وا�سعة النطاق يف

حتليل اخباري

�أفغان�ستان لرويرتز “نحتاج لإيجاد و�سيلة للت�أكد من �أننا ال ندعم
طالبان بدعمنا للقطاع امل�صريف”.
و�أ�ضاف “نحن يف و�ضع �صعب يتطلب منا التفكري يف كل اخليارات
املحتملة ،ويتعني علينا التفكري خارج ال�صندوق .فما كان غري وارد
قبل ثالثة �أ�شهر قد ي�صبح ممكنا الآن».
وك��ان النظام امل�صريف الأفغاين �ضعيفا بالفعل قبل و�صول طالبان
�إىل ال�سلطة .لكن منذ ذلك احلني ن�ضبت م�ساعدات التنمية كما �أن
مليارات الدوالرات من الأر�صدة الأفغانية ُجمدت يف اخلارج ،وتكافح
الأمم املتحدة ووكاالت امل�ساعدات حاليا للح�صول على �سيولة نقدية
كافية يف البالد.
ت�شمل م��ق�ترح��ات ب��رن��ام��ج الأمم امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي لإن��ق��اذ النظام

امل�صريف خطة ت�أمني على الودائع و�إجراءات ل�ضمان ال�سيولة الكافية
لالحتياجات ق�صرية ومتو�سطة الأجل �إ�ضافة �إىل �ضمانات االئتمان
وخيارات ت�أجيل �سداد القرو�ض.
وقال الربنامج يف تقريره “التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املالية الدولية،
ذات اخلربة الوا�سعة بالنظام املايل الأفغاين� ،سيكون حا�سما لهذه
العملية” ،يف �إ�شارة للبنك الدويل و�صندوق النقد الدويل.
ومنذ ا�ستيالء طالبان على ال�سلطة ،ح��ذرت الأمم املتحدة مرارا
من �أن اقت�صاد �أفغان�ستان على �شفا االنهيار وهو ما �سيفجر �أزمة
الجئني.
وقال الربنامج الإمنائي �إنه �إذا ف�شل النظام امل�صريف فقد ت�ستغرق
عملية �إعادة بنائه ع�شرات ال�سنني.

�صورة عائلية جميلة حتجب اخلالفات

ي�أمل يف ا�ستعادة متا�سكه ووحدته ال�سيا�سية

هل ما زال الناتو يف حالة «موت �سريري»...؟

يطالب الأمريكيون بو�ضع التهديدات الرو�سية وال�صينية يف امل�ستوى نف�سه
ال تريد عديد الدول االوروبية �إعادة
توجيه الناتو نحو املحيطني الهندي والهادي
�سوريا �ضد القوات الكردية ،رغم
�أن��ه��ا ك��ان��ت حليفة ل��ل��غ��رب .وكان
الرئي�س دونالد ترامب ي�ص ّعد من
نوباته �ضد �شركائه الأوروبيني
واملنظمة نف�سها -التي يعترب انه
“عفا عليها الزمن” عندما كان
مر�شحا.
ً
بعد عامني� ،أعطت هزمية دونالد
ترامب جرعة �أك�سجني للمنظمة
امل��وج��ودة يف غرفة الإن��ع��ا���ش .قام
ال�ساكن اجلديد للبيت الأبي�ض،
جو بايدن ،بتبديد بع�ض جوانب
الغمو�ض التي الت�صقت ب�سلفه،
�������ش�ي�را �إىل �أن ب���ن���د امل��������ادة 5
م ً
(ال����دف����اع اجل���م���اع���ي لأي ع�ضو
“مقد�سا” .تنف�ست
ُيهاجم) يظل
ً

الدول الأع�ضاء املتاخمة لرو�سيا
(�إ����س���ت���ون���ي���ا والت���ف���ي���ا وليتوانيا
وبولندا) ال�صعداء .وهكذا متكن
احل��ل��ف م��ن �إب����راز ع���ودة االلتزام
الأم��ري��ك��ي ب�صورة عائلية خالل
ق���م���ة ب���روك�������س���ل يف  14يونيو.
ويومها ،تلقى الأم�ين العام ين�س
���س��ت��ول��ت��ن�برغ ،ال�����ض��وء الأخ�ضر
ال��������ذي ك������ان ي���ن���ت���ظ���ره لتقدمي
و�إط�ل�اق وثيقة �إ���ص�لاح املنظمة،
امل�سماة “�أجندة الناتو .»2030
خطر املناف�سة
مع االحتاد الأوروبي
يف االنتظار ،جت��ري املفاو�ضات
ع���ل���ى ق�����دم و������س�����اق .وم�����ن �أك��ث�ر

النقاط ح�سا�سية :ال�صني�“ .أحد
الأ���س��ئ��ل��ة امل��ط��روح��ة ه���و معرفة
�إىل �أي مدى �سريتقي هذا البلد
�إىل ق���م���ة �أج�����ن�����دة التحالف”،
ي��و���ض��ح �إدوارد ���س��ي��م��ون ،الباحث
يف م���ع���ه���د ال����ع��ل�اق����ات ال���دول���ي���ة
واال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة .يف الإع���ل��ان
امل�����ش�ترك ال���ذي مت تبنيه يف 14
يونيو ،مت تقدمي طموحات بكني
على �أنها “حتد منهجي و�شامل
للنظام العاملي».
يطالب الأمريكيون ،يف خ�ضم
انعطافهم اىل منطقة املحيطني
ال�����ه�����ن�����دي وال���������ه���������ادي ،ب���و����ض���ع
ال��ت��ه��دي��دات الرو�سية وال�صينية
يف امل�ستوى نف�سه  .لكن العديد

من املتوقع �أن يتم اعتماد وثيقة العقيدة
اجلديــدة يف قمــة مدريــد يونيـو 2022
من الدول الأوروبية ،منها فرن�سا
و�أملانيا ،مرتددة�“ .إنهم ال يريدون
�إعادة توجيه الناتو نحو املحيطني
ال��ه��ن��دي والهادي” ،ي��ذ ّك��ر �إيلي
بريو ،الباحث يف جامعة بروك�سل
احلرة.
م������أزق �آخ����ر مي��ك��ن �أن يقو�ض
الوحدة اجلميلة التي �سعى �إليها
�ستولتنربغ :املناف�سة مع االحتاد
الأوروبي.
ف����ه����ذا االخ����ي���ر ،ي���ع���ي���د تعريف
ت��وج��ه��ات��ه الأم���ن���ي���ة والدفاعية
يف وث���ي���ق���ة ت�����س��م��ى “البو�صلة
اال�سرتاتيجية” .ويرى �إيلي بريو
ان “الناتو واالحت�����اد الأوروب�����ي
يعمالن م ًعا ب�شكل جيد ،لكن قد

ي��ك��ون ه��ن��اك ت��داخ��ل يف ال�سيا�سة
ال�صناعية».
وكجزء من �أجندة � ،2030أطلق
احللف ر�سم ًيا ،يف �أكتوبر� ،صندوق
ال��ن��ات��و مب��ل��ي��ار ي���ورو لال�ستثمار
يف التقنيات امل��ت��ط��ورة .لكن هذا
امل��ك��ان ي�شغله م��ن ق��ب��ل �صندوق
ال��دف��اع الأوروب������ي�“ ...سيتطلب
الأمر الكثري من التعاون لتقليل
ح���االت التكرار” ،ي��ق��ول تيريي
ت����اردي ،م��دي��ر ق�سم الأب���ح���اث يف
كلية الدفاع بحلف الناتو ومقرها
روما.
وق��د يكون الأم��ر �أك�ثر �صعوبة
لأن االن�����س��ي��اب��ي��ة ال ت������زال غري
���ش��ائ��ع��ة ب�ي�ن ����ش���رك���اء ال���ن���ات���و .فـ

االفتقار �إىل احلوار ال�سيا�سي مل يختف ،كما يت�ضح من الطريقة التي مت بها �إبرام ميثاق �أوكو�س

�إميانويل ماكرون  ،يف مقر منظمة حلف �شمال الأطل�سي
•• وا�شنطن-بغداد-وكاالت

ك�شف وزير الثقافة وال�سياحة والآث��ار العراقي ،ح�سن ناظم ،عن قيام الواليات
املتحدة ب�إ�صدار قانونا مينع ويجرم الإجتار بالآثار العراقية.
و�أ�شاد الوزير العراقي بالدعم الذي تلقته بغداد من وا�شنطن وبالأخ�ص وزارتي
العدل واخلارجية الأمريكيتني مبواجهة عمليات التهريب وال�سرقة للآثار
واملقتنيات العراقية.
يف ال�سياق ،يقول الدكتور العراقي حممد عا�صم �شن�شل� ،إن التاريخ والرتاث
العراقي تعر�ض عقب عام  2003مع االحتالل الأمريكي لأكرب عملية �سطو
وتدمري على مدى الأربع عقود الأخرية.
وتعر�ض العراق لعملية �سرقة وتدمري ملقتنياته الأثرية عقب �سقوط بغداد عام
 ،2003وهنا �شن�شل ،خ�لال حديثه لـ”�سكاي نيوز” عربية� ،أن��ه عقب دخول
القوات الأمريكية للعا�صمة العراقية نا�شد العاملني باملتحف العراقي “بغداد”
بحماية الأثار من ال�سرقة.
و�أو�ضح �أن اال�ستجابة الأمريكية ج��اءت بعد م��رور � 4أي��ام من النهب وال�سرقة
والتدمري للمتحف ومقتنياته التي ت�صل �إىل ما يقرب من � 40ألف قطعه داخل

15
19
19

هل يدخل احللف يف مناف�سة مع االحتاد الأوروبي؟

�آثار العراق املنهوبة� ..أمريكا تتعهد بالإعادة واحلماية

امل��خ��ازن ،وم��ا يقرب م��ن � 20أل��ف قطعة �أث��ري��ة معرو�ضة داخ��ل �أروق���ة املتحف
�آن��ذاك .و�أ�ضاف �أن القوات الأمريكية قامت بعد ذلك مب�صادرة عدد كبري من
القطع الأث��ري��ة امل��وج��ودة باملتحف وخم��ازن��ه ،بخالف م�صادرة طابقيني �أ�سفل
البنك املركزي العراقي كان يتم فيهم تخزين القطع الأثرية النادرة والتي حتمل
مدلوالت تاريخية عظيمة ،ومتثل جمموعة من احل�ضارات العراقية كال�سومرية
والبابلية والأ�شورية.
و�أكد �أنه يف تلك الفرتة تورطت بع�ض دول اجلوار يف مترير امل�سروقات من الآثار
العراقية عرب �أرا�ضيها عن طريق ا�ستئجار املرتزقة املتخ�ص�صة يف عمليات نهب
الأثار وتدمري التاريخ.
و�أ���ض��اف �شن�شل� ،أن تلك العمليات التي ت��ورط��ت فيها تلك ال���دول ك��ان هدفها
الأ�سا�سي لي�س ال�سرقة فح�سب بل حمو تاريخ العراق وتدمريه وحرمان الأجيال
القادمة من معرفة تاريخهم وح�ضارتهم التي متتد لأكرث من  7500عاما.
و�أك��د �أن��ه عقب �سقوط بغداد مت دخ��ول تلك املجموعات عرب تركيا و�إي��ران بعد

“االفتقار �إىل احل���وار ال�سيا�سي
الذي ا�ستنكره �إميانويل ماكرون
يف ذي �إيكونيمي�ست مل يختف،
كما ات�ضح من الطريقة التي مت
بها �إب��رام ميثاق اوكو�س” ،ي�شري
�إدوارد �سيمون.
لقد مت ا�شعار فرن�سا يف اللحظة
الأخرية من ن�سف عقد الغوا�صات
مع �أ�سرتاليا ،وذلك بف�ضل حتالف
ع�سكري جديد ،خلف ظهرها ،بني
ك��ان��ب�يرا ووا���ش��ن��ط��ن ول��ن��دن� .أما
تركيا ،فهي توا�صل قيادة مبادرات
ت�ضعف متا�سك التحالف .تدر�س
�أن����ق����رة الآن ال���ت���ع���اون يف جمال
ال�صناعة ال��دف��اع��ي��ة م��ع رو�سيا،
وال��ت��ي تعترب التهديد الأول من
قبل منظمة الأطل�سي.
رغ���م ا�ستيقاظه ،يبقى الناتو
قريبا من الغيبوبة.
عن الك�سربي�س

تدريبهم للقيام بتلك املهام التخريبية واملحو املنظم للتاريخ وللح�ضارة ،بخالف
القيام يف بع�ض الأحيان بعمليات تنقيب.
و�أ�شار �إىل �أن العراق حتتوي الكثري من الأث��ار التي مل يتم اكت�شافها حتى الأن
نتيجة احل��روب التي تعر�ضت لها البالد وتوقف عمليات التنقيب احلكومية،
الأمر الذي �سمح ملافيا الأثار والتخريب من الظهور والن�شاط يف العراق ب�شكل
كبري.
وهنا �أو�ضح اللواء �شن�شل �أن الأثار العراقية تعر�ضت لل�سرقة والتخريب والنهب
عن طريق  3حماور م�شبوهة.
يف تلك النقطة ،ق��ال �شن�شل� ،إن عملية االن��ف�لات الأم��ن��ي يف ال��ع��راق والوعكات
ال�سيا�سية التي تعر�ض لها �سمحت بت�شكيل ع�صابات من الداخل العراقي ل�سرقة
الأثار بدون الدراية بقيمتها ،وبيعها يف الداخل من ثم تهريبها للخارج.
وهنا �أكد اللواء العراقي� ،أن هناك مرتزقة مت تدريبهم ب�شكل اح�ترايف ل�سرقة
الأثار العراقية وتدمري البع�ض الأخر حل�ساب �إيران.

و�أ�ضاف �أن الكثري من تلك الع�صابات املحرتفة مت ر�صدها بالفعل والقب�ض على
عددا منهم ،ولكن بعد �أن مت بالت�أكيد �سرقة العديد من الأثار.
وهنا �أ���ش��ار �إىل دخ��ول ع��ددا م��ن الع�صابات التي تنتمي للقاعدة عقب �سقوط
العا�صمة بغداد ل�سرقة الأثار من �أحل توفري الأموال ل�شراء الأ�سلحة.
و�أك���د �أن جميع تلك ال��ط��رق امل�شبوهة كانت تتم �أم���ام ال��ق��وات الأم�يرك��ي��ة التي
�ساعدت ب�شكل كبري يف تدمري احل�ضارة العراقية يف تلك الفرتة ،على حد قوله.
وح��ول القانون الأم�يرك��ي� ،أ�شاد بتلك اخلطوة ،مطالبا ب�أهمية وف��اء وا�شنطن
بوعودها حول ا�ستعادة ما تبقى من �آثار عراقية مهربة ،بخالف تدريب كوادر
عراقية متخ�ص�صة يف حماية الآثار.
يذكر �أنه مت ا�ستعادة نحو � 17ألف قطعة �أثرية �أثناء زيارة رئي�س الوزراء العراقي
م�صطفى الكاظمي �إىل �أمريكا مع وفد حكومي يف يوليو املا�ضي ،وهذه القطع
على الأغلب كانت �ألواح طينية مكتوبة بامل�سمارية وتعد فريدة من نوعها.
وا�سرتداد تلك القطع جاء نتيجة جهد متوا�صل من فريق من وزارة هيئة الآثار
وال�تراث ووزارة اخلارجية وال�سفارة العراقية يف وا�شنطن ،ف�ضال عن الدعم
الذي ح�صل عليه العراق من وزارت��ي العدل واخلارجية الأمريكيتني مبواجهة
عمليات التهريب وال�سرقة ب�إ�صدار قانون مينع ويجرم االجتار بالآثار العراقية.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001920جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001488جتاري (جزئي)

يف الدعوى رقم � ADACAPCIADM2021 /0000051إداري
بالن�شر

�إىل املحكوم عليه � :شركة اجلبال خل�ضراء ملواد البناء � -ش ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة جنوم ال�صجعة ل�صناعة املقطورات �ش ذ م م احمد �سلطان �سامل عجيل الكتبي -
اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 6177950.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :علي حممد علي ح�سني ال مندو�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 865888.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد ج�سري �إ�سماعيل منايات امينايل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0001122جتاري (جزئي)

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -احمد ح�سن حممد عبداجلليل احلمادي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001810جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اي�سار بروكيو رمينت اوفري�سيز م م ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2020 /0003674جتاري (كلي)

�إىل املحكوم عليه  :احمد ح�سن حممد عبداجلليل احلمادي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2226263درهم ،
بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  5%من تاريخ املطالبة القانونية وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :اي�سار بروكيو رمينت اوفري �سيز  -م م ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ اي ام ا�س اجننريينج (بي تي واي) ليمتد
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2050319درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عفاف �إبراهيم احلمادي

حمكمة التنفيذ املدنية

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :حممد ج�سري ا�سماعيل منايات امينايل
العنوان  :الإمارات العربية املتحدة � -إمارة عجمان منطقة الكرامة �شارع الكورني�ش بالقرب من �سوبر ماركت
املنامة بناية رقم � B01/505شقة  F-5رقم هاتف متحرك  0567024396هاتف ار�ضي 043944764
بريد الكرتوين � NIBHU8@GMAIL..COM :ص ب 49912
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع) يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 102085.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

امل�ست�أنف �ضده � - 4 :شركة بي�ست كوربوري�شن
عنوانه  :اخر عنوان معلوم لها بدولة الإمارات العربية املتحدة  -دبي منطقة جبل علي دبي ور�شة
رقم  BZ4دوار �شارع  - 13رقم املكتب  04-883534فاك�س رقم  04-8833789بالقرب
من ني�سان ميدل اي�ست  -الرمز الربيدي  - 17835ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف �صبحي
غ�سان الغ�صني �صبحي غ�سان الغ�صني امل�ست�أنف  :م�ؤ�س�سة ايالبكو للتجهيزات االلكرتونية ملالكها
غ�سان �صبحي الغ�صني قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر  ،يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000051-
 ADACAPCIADM2021املحكمة الإ�ستئنافية املدنية � -إداري
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة �أبوظبي الإحتادية الإ�ستئنافية بوزارة العدل
يوم االثنني املوافق  2021/12/6ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة
عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم الرخ�صة 68792 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

اال�سم التجاري  :ب�صرى ملقاوالت ال�صيانة العامة  /ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :ب�صرى ملقاوالت ال�صيانة العامة
 /ذ م م � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون
ال�شركات االحتادي رقم ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته مرخ�صة يف دائرة التنمية
االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رقم ( )68792وقد قرر ال�شركاء
حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
جمال لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين امل��ذك��ورة اع�لاه خ�لال م��دة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
العنوان التايل  :امارة عجمان  ،هاتف � ، 067447771 :ص.ب 125 :

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة الفجرية الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -سليمان حممد �سعيد �سليمان النعيمي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  FUCEXCIPOR2021 /0000612جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  -املنفذ �ضده � /سليمان حممد �سعيد �سليمان النعيمي  -اجلن�سية  :الإمارات
العنوان  :حمل الإقامة جمهول
حيث انه بتاريخ  2021/6/13قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 919704.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008691مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -موزه خلفان فار�س على الكتبي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0001849مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �صيفي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001812جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ابراهيم حممد احمد حممد القحطاين
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0001809جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :موزه خلفان فار�س على الكتبي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ الرباق لت�أجري ال�سيارات
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  28549درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ماجد عبداملجيد عبدالرحمن �صيفي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  244732درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ابراهيم حممد احمد حممد القحطاين
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1219903درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه  :زاهر خان دروی�ش
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة (يوجد حتري) و الرقم املوحد 095173494
بناء على طلب املدعي حممود حممد من�صور حممد – م�صري اجلن�سية
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها  :حتويل املخالفات ال�صادرة �إىل ملف املدعى عليه وخماطبة موا�صالت ال�شارقة
لتنفيذ ذلك او �سدادها من قبله و هي ( 39370درهم و قابل للزياده) ونقل ملكية ال�سيارة
الزام املدعى عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة
�إعالن املدعى عليه باجلل�سة والئحة االدعاء.
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية يف متام
ال�ساعة  8.30مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034354
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جيجو دا�س جيورج  ،اجلن�سية الهند يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيدة /بريتى انتوين �سيمون،
اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (امليزان االبي�ض ملقاوالت العزل) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )534038ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية ،
تعديالت اخرى :تنازل �صاحب رخ�صة الخر  ،تغيري وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034594
تنازل /بيع

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد :عبدالرحمن احمد حممد املال  ،اجلن�سية  -الإمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حافظ حممد بالل
حممود  -اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماة (مغ�سلة دبلومات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )212627ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية .تعديالت
اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ،تنازل �صاحب الرخ�صة
الخر .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إىل  :حممد عمران  -هندي اجلن�سية  -موظف �سابق لدى املدعى عليه الأول عمران
جمهول حمل الإقامة  :ب�إر�شاد املدعي.
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /برير بن مرت�ضى بن عبد الر�ضا  nullالعنوان  /حمل الإقامة  :مكتب حممود ح�سني للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية � -إمارة دبي  -بر دبي  -اخلليج التجاري  -بناء باي �سكوير رقم  – 12مكتب رقم - 303/304
�صندوق بريد  – 233066هاتف  - 0097144228410فاك�س  - 0097144217511 -بريد رقم الهاتف :
 nullقد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة  -اعالن ن�شرا باللغتان العربي و االجنبي
�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما ب�أن ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره  943.200درهم (ت�سعمائة
وثالث و�أربعون �ألف ومائتي درهم) �إجمايل املبالغ املختل�سة ب�سببهما ,بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية بواقع ()%12
حتى تاريخ ال�سداد �إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهما ب�أن ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 500,000
درهم (خم�سمائة �ألف درهم) تعوي�ض عن الأ�ضرار واخل�سائر املادية والأدبية التي حلقت به من جراء فعل املدعى عليهما
 ,بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية بواقع ( )%12حتى تاريخ ال�سداد  ،لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة الدائرة
املدنية والتجارية اجلزئية اخلام�سة حمكمة ال�شارقه الإحتادية �صباح يوم الثالثاء املوافق  2021/12/09ال�ساعة
 08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة
�ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة ال�شارقة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  / SHCFICICOM2019/ M0001606جتاري (كلي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9373

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9376

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034457
تنازل /بيع

املنذر  :عبداهلل عبدالرحمن قا�سم
املنذر �إليهم  /1:فاوننت هيلز خلدمات اال�شراف االداري للعقارات �ش ذ م م
 /2دهولیبودی راجا�سیخار دی راما راو
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��م ب�����ض��رورة ���س��داد م��ب��ل��غ وق����دره  450000درهم
(ارب��ع��م��ائ��ة وخم�سون ال��ف دره��م��ا) قيمة ال�شيك رق��م  000335امل�ستحق
بتاريخ  2021/9/15وامل�سحوب على بنك امل�شرق والفائدة القانونية بواقع
 %5خالل خم�سة ايام من تاريخ �إعالنكم بهذا الإنذار ويف حال خمالفة املنذر
اليهم ذل��ك� ،سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإج����راءات القانونية املقرره
حلفظ حقوق موكلنا

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /من�صور حممد االبراهيم  ،اجلن�سية � :سوري يرغب يف التنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عبدالرحمن تاج حممد  ،اجلن�سية  :باك�ستان
يف الرخ�صة امل�سماة (من�صور حممد ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )773155ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر  ،تغري اال�سم التجاري  -تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0022431

املخطـر  :حممد ح�سن حممد عبداهلل املازمي � -إماراتي اجلن�سية
و يحمل بطاقة هوية رقم ( )784198181947254ب�صـفتـه �شـريك و مدير يف الرخ�صة املذكورة �أدناه،
العنوان  :ال�شارقة  -الرحمانية  - 9هاتف رقم ،)0506363352( :
املخطـر �إليهما  -1 :هيرنيت�ش وال�نر  -اجلن�سية النم�سا و يحمل ال��رق��م امل��وح��د ( ، )167979797هاتف
رقم .2 - )0527881052(:ويلیبالد �سابو�سيك  -اجلن�سية النم�سا ويحمل الرقم املوحد (،)62680167
هاتف رق��م  ،)0527881052 (:العنـوان  :ال�شارقة  -مويلح  -خلف داخ��ل املدينة اجلامعية  -مكتب رقم
 - GF-2ملك الربكة لال�ستثمار ذ م م
مو�ضوع الإخطار  :ا�ستدعاء املخطـر �إليهما �إىل دائرة التنمية االقت�صادية ،
الوقـائـع  :حيث �إن املخطر �إليهمـا �شركاء يف الرخ�صة امل�سماه (انرتجيو االم���ارات لتكنولوجيا البيئة ذ م م)
واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة برقم (،)562022
حيث �أن املخطر يرغب يف �إخراج املخطر �إليهما من الرخ�صة لغيابهما مما �سبب له ا�ضرار ج�سيمة والدخول يف
غرامات و خمالفات قانونية ،وعليـه يعلن املخطر املخطر �إليهما ب�ضرورة احل�ضور اىل دائرة التنمية االقت�صادية
خالل خم�سة ايام من ا�ستالم االخطار للتوقيع على الأوراق الالزمة لإخراجهما من الرخ�صة واال �سيتم اتخاذ
الإجراءات القانونية لذلك - ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا ،

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034137
تنازل /بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع :بانني ال�سيد/عمر ابراهيم عبداهلل رفيع الهرمودي -
اماراتي اجلن�سية �أرغ��ب يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%50إىل ال�سيد/
ع��ب��داهلل اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل دع��ي��ف�����س امل��ه�يري  -ام���ارات���ي اجل��ن�����س��ي��ة .لت�صبح ن�سبته
( ، )%100يف الرخ�صة با�سم ((�سند خلدمات رجل االعمل)) والتي ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رق��م ( - )773535تغيري ال�شكل القانوين من �شركة
اع��م��ال مهنية اىل ف��ردي��ة ان�سحاب �شريك و���ش��رك��اء .وعمالبن�ص امل���ادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االع�لان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008331مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه� :شوجات على ف�ضل معبود
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه � /شوجات على ف�ضل معبود  -باك�ستاين اجلن�سية،
تطالب فيها بالتايل  :اوال  -:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن املدعى عليه.
ثانيا � -إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )11862.00أحد ع�شر �ألفا وثمامنائة واثنان و�ستون درهم  ،والفائدة
القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
ثالثا  -الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/13أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -
مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/21م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر  :حممد نبيل عبد اجلواد حممد
بوكالة احلقوق الدوليه حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املنذر �إليه  :تيمور حممد ي�سلم مبارك امل�شجري
(املو�ضوع)
مبوجـب هـذا التكليـف يـهيـب املنـذر باملنذر �إليـة ب�سـرعة �سداد املبلغ املرت�صـد بـذمتكم
والبـالـغ ق��ـ��دره  310.000/دره��ـ��م (ثالثمائة وع�شـرة �آالف دره��ـ��م) ،بالإ�ضـافة الـى
الفائـدة القانونيـة بواقـع  12%مـن تـاريخ اال�ستحقاق احلا�صـل فـي 05/06/2018
وحتـى ال�سـداد التـام وذل��ـ��ك ل�صـالـح املنـذر مـع تـ�ضـمينكم العطـل وال�����ض��رر والر�سـوم
وامل�صـاريف .وذلـك فـي مـوعـد �أق�صـاه  7ايـام مـن تاريخ االعالن باجلريده الر�سميه و�إال
ف�إننـا �سـنكون م�ضطرين التخاذ كافة الإج���راءات القانونية الالزمـة حيالكم ال�سرتداد
كافة حقوق املنذر.

حمكمة التنفيذ املدنية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034561
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة /ن�سيمة حممد اقبال زوجة يون�س كوجنو  ،اجلن�سية
 :الهند ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
حممد اقبال يون�س كوجنو  ،اجلن�سية الهند يف الرخ�صة (طيبة لتجارة اال�صباغ) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )561899ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية  ،تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب رخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بحل وت�صفية

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034219
تنازل /بيع
ليكن معلومـا للجميع بانني  /روين بـاروا برا�سانتا ب��اروا ،يحمل بطاقة هوية رقم
 78419872949517بنغالدي�ش اجلن�سية  ،ارغ���ب يف ال��ب��ي��ع وال��ت��ن��ازل عن
ك��ام��ل ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه (ور���ش��ة م��وج البحر لت�صليح
كهرباء ومكيفات ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب��ام��ارة ال�شارقة حتت رق��م 612927
ايل /جونى ب��ـ��اروا برا�شانتا ب���اروا ،بنغالدي�شي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم
 ،784198510517539وعمال بن�ص املادة ( )14فقرة رقم ( )5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن
للعلم و انه �سوف يتم الت�صديق على الإجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا
الإعالن فمن لديه �أي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور
لإتباع الإجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13399بتاريخ 2021/11/23
فريجو كوربوريت � -ش م ح
فريجو كوربوريت � -ش م ح � -شركة حملية (�ش م ح)( ،رخ�صة رقم  )4023والكائنة يف مكتب واحة دبي لل�سيلكون دبي
 دولة االمارات العربية املتحدة ،ميلكها ال�سيد �أندريا برناردي وال�سيد فابريزيو دي بينيديتو مرخ�صة مع �سلطة واحةدبي لل�سييكون ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة � -سلطة املنطقة احلرة الدولية ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة ،ترغب
هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س االدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ
/11اكتوبر  2021/ب�ش�أن حل وت�صفية ال�شركة .وفقا لذلك تطلب ال�شركة من الدائنني وممن لديه اي مطالبات يف
مواجهتها �أن يتقدم مبطالبتة خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل ملكتب م�صفى ال�شركة
على العنوان التاىل مكتب فرحات و�شركاه �ص  .ب  4647دبي – االمارات العربية املتحدة هاتف 042500251 :
ال�سيدة  /منال  ،بريد الكرتوين  mali@farahatco.comلن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء
املهلة املذكورة.
مكتب فرحات و�شركاه
مكتب فرحات و�شركاه  -امل�صفي القانوين ل�شركة فريجو كوربوريت � -ش م ح
�صندوق بريد  ، 4647دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تليفون +971-4-2662801
هاتف متحرك +971-50-6466748
الربيد االلكرتوينmali@farahatco.com :
ال يجوز النظر يف املطالبات امل�ستلمة بعد انتهاء فرتة الإخطار البالغة  45يومًا
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مارفيك يعلن قائمة منتخبنا الوطني لك�أ�س العرب 2021
•• دبي-الفجر:

�أعلن املدير الفني ملنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك
عن القائمة النهائية للأبي�ض للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س العرب FIFA
 2021املقررة يف العا�صمة القطرية الدوحة للفرتة من  30نوفمرب �إىل
 18دي�سمرب مب�شاركة  16منتخباً عربياً مت توزيعها على  4جمموعات
 ،حيث �سيلعب منتخبنا يف املجموعة الثانية �إىل جانب منتخبات تون�س ،
�سوريا وموريتانيا .
و�ضمت القائمة النهائية للأبي�ض  23العباً ح�سب الئحة البطولة وهم
 :علي خ�صيف  ،خالد عي�سى  ،حممد ال�شام�سي  ،بندر الأحبابي  ،حممد

برغ�ش  ،عبدالعزيز هيكل � ،شاهني عبدالرحمن  ،حممد العطا�س  ،وليد
عبا�س  ،مهند �سامل  ،حممود خمي�س  ،ماجد را�شد  ،علي �ساملني  ،عبداهلل
رم�ضان  ،عبداهلل حمد � ،إ�سماعيل مطر  ،طحنون الزعابي  ،حممد جمعة
 ،خليل احل��م��ادي  ،كايو كانيدو  ،علي �صالح  ،علي مبخوت و�سبي�ستيان
تيغايل  .و�سيبد�أ الأبي�ض جتمعه يف دبي يوم بعد الأربعاء و�سي�ؤدي ح�صتني
تدريبيتني قبل ال�سفر �إىل الدوحة يوم اجلمعة .
ويفتتح منتخبنا م�شواره يف البطولة مبواجهة منتخب �سوريا ي��وم 30
نوفمرب يف �ستاد را����س ب��وع��ب��ود  ،فيما ي��واج��ه يف امل��ب��اراة الثانية منتخب
موريتانيا يوم  3دي�سمرب على ذات امللعب على �أن يختتم مواجهاته بدور
املجموعات بلقاء منتخب تون�س يوم  6دي�سمرب با�ستاد الثمامة .

17
19
19

«�أبوظبي الريا�ضي» يفتح باب التطوع لبطولة العامل لل�سباحة واملهرجان العاملي للألعاب املائية
•• �أبوظبي-وام:

�أع��ل��ن جمل�س �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي
عن فتح ب��اب التطوع وامل�شاركة يف
دعم العمليات التنظيمية ملناف�سات
ب��ط��ول��ة ال��ع��امل لل�سباحة 2021
للم�سافات الق�صرية  25/مرتاً/
ومهرجان �أبوظبي العاملي للألعاب
امل��ائ��ي��ة ،اللذين يقامان يف الفرتة
من � 15إىل  21دي�سمرب املقبل يف
جزيرة يا�س.
ودع����ا جم��ل�����س �أب��وظ��ب��ي الريا�ضي
ال���راغ���ب�ي�ن ب���ال���ت���ط���وع مم����ن تبلغ
�أع����م����اره����م ��� 16س��ن��ة ف���م���ا ف����وق،
للت�سجيل وخ��و���ض فر�ص التطوع
ال���ت���ي ال ت��ت��ط��ل��ب خ����ي����ارات توافر
خ�برات �سابقة ،من �أج��ل احل�صول
ع����ل����ى ف����ر�����ص����ة ت�����ق�����دمي ال����دع����م
للحدث ال��ري��ا���ض��ي امل��رم��وق ،حيث

ت�شمل الأدوار التطوعية املتاحة
م�����س��اع��دة ال��ري��ا���ض��ي�ين واملنظمني
�أث��ن��اء تنظيم مناف�سات املهرجان
وال���ب���ط���ول���ة ،وال���ع���م���ل ع��ل��ى تلبية
احتياجات و���س��ائ��ل الإع��ل�ام �ضمن
املركز الإعالمي ،والقيام بالأعمال
الالزمة يف موقع احلدث ،وغريها
من الأعمال املتنوعة.
ومي������ك������ن ل����ل����م����ت����ط����وع��ي�ن طلب
ال�ت�ر����ش���ح ل��ل��م�����ش��ارك��ة ع���ن طريق
برنامج املتطوعني التابع ملجل�س
�أب����وظ����ب����ي ال���ري���ا����ض���ي ،وبرنامج
امل�����ار������ش�����ال الإم��������ارات��������ي ،واحت������اد
الإم��������ارات ل��ل�����س��ب��اح��ة ،بالإ�ضافة
�إىل �أن���دي���ة ال�����س��ب��اح��ة ،ك��م��ا ميكن
ل��ل��راغ��ب�ين ب��االن�����ض��م��ام �إىل فريق
ال��ت��ط��وع ت�سجيل اه��ت��م��ام��ه��م عرب
امل����وق����ع الإل������ك���ت��روين www. :وت�����ش��ه��د ب��ط��ول��ة ال��ع��امل لل�سباحة م�شاركة �أكرث من  1000ريا�ضي
. volunteers.ae
للم�سافات الق�صرية  25/مرتاً /م���ن  180دول�����ة ل��ل��ت��ن��اف�����س على

الأن������واع الأرب���ع���ة :وه���ي ال�سباحة
احلرة وال�صدر والظهر والفرا�شة،
�إىل جانب ال�سباق ال��ف��ردي املتنوع
وال���ت���ت���اب���ع .وت����ق����ام امل���ن���اف�������س���ات يف
االحت����اد �آري��ن��ا ال��ت��ي �ستتحول �إىل
وجهة مائية ال�ست�ضافة احلدث.
كما يكت�سب املتطوعون الراغبون
بامل�شاركة مزيداً من اخل�برات من
خ��ل�ال ت���ق���دمي ال���دع���م ال���ل��ازم يف
مهرجان �أبوظبي العاملي للألعاب
امل��ائ��ي��ة ،ال���ذي ي��ق��ام ب��ال��ت��زام��ن مع
بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات
الق�صرية  25/م�ت�راً /يف جزيرة
ي��ا���س ،وتت�ضمن �أج��ن��دة املهرجان
فعاليات ريا�ضية ه��ي :الت�صفيات
الت�أهيلية لبطولة العامل للغط�س
ال��ع��ايل ،وب��ط��ول��ة ال��ع��امل للغط�س
م���دار � 6أي����ام �ضمن  44م�سابقة ل��ل��ف��رق ،و���س��ب��اق ال��ت��ت��اب��ع يف املياه
ل���ل���رج���ال وال�������س���ي���دات يف خمتلف امل���ف���ت���وح���ة 1500×4/مرت،/

ون��ه��ائ��ي��ات م���اراث���ون ك���أ���س العامل
لل�سباحة يف املياه املفتوحة مل�سافة
 10ك���م ،و�إىل ج��ان��ب دوره����م يف
ت��ق��دمي ال���دع���م مل��ن��اف�����س��ات بطولة
ال����ع����امل وامل�����ه�����رج�����ان� ،سي�شارك
امل���ت���ط���وع���ون يف دع������م الأن�شطة
والفعاليات امل�صاحبة للحدث.
وق��ال �سعادة ع��ارف حمد العواين،
الأم���ي���ن ال����ع����ام مل��ج��ل�����س �أبوظبي
الريا�ضي" :ي�سعدنا �أن ن�ست�ضيف
م���ن ج��دي��د ح���دث���اً دول���ي���اً ب�����ارزاً يف
�أب��وظ��ب��ي ،ون��رح��ب مب�شاركة �أكرث
من  1000ريا�ضي يف جزيرة يا�س
خ�لال �شهر دي�سمرب ال��ق��ادم ،ويعد
احل����دث ف��ر���ص��ة م��ه��م��ة لي�شاركنا
املتطوعون فر�ص تنظيم فعاليات
ع��امل��ي��ة ب��ه��ذا احل��ج��م واال�ستفادة
من اخل�برات التنظيمية يف حفاوة
ال�ترح��ي��ب بال�ضيوف و�إب�����راز قيم

املجتمع الإم��ارات��ي الأ�صيل للعامل
�أجمع".
و�أ�����ض����اف" :نفخر ب���ال���دور البارز
ل��ل��م��ت��ط��وع�ين يف ك���اف���ة الأن�شطة
وال����ف����ع����ال����ي����ات ال���ري���ا����ض���ي���ة التي
يقيمها جمل�س �أبوظبي الريا�ضي،
و���س��وف يكون تواجدهم يف تنظيم
بطولة العامل لل�سباحة ومهرجان
�أب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ل�ل�أل��ع��اب املائية
حمطة مهمة يف م�شوارهم لتنمية
م���ه���ارات���ه���م ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وتعزيز
ف��ر���ص و�آف�����اق ال��ت��ع��اون وم�ساعدة
ال��ري��ا���ض��ي�ين وال���وف���ود ال��ع��امل��ي��ة يف
احل������دث والأن�������ش���ط���ة الفعاليات
امل�صاحبة ،ما ميثل ب�صمة جديدة
يف م�����س�يرة ال��ت��ع��اون وال��ت��ط��وع من
�أج��ل م�ساعدتنا يف حتقيق النجاح
ل��ل��ح��دث ال��ع��امل��ي ال�����ذي حتت�ضنه
�أبوظبي للمرة الأوىل".

دبي لأ�صحاب الهمم ي�سيطر على �ألقاب بطولة الأ�ساتذة للبولينج لل�صم والبكم
•• �أبوظبي-وام:

اخ����ت����ت����م����ت م����ن����اف���������س����ات ب���ط���ول���ة
الأ�����س����ات����ذة ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج ع��ل��ى �صالة
خليفة الدولية التي �أقامتها جلنة
الإم���ارات لأ�صحاب الهمم من فئة
لل�صم والبكم �ضمن �أجندة املو�سم
الريا�ضي .2022 - 2021
و�أ�سفرت النتائج عن ح�صول العب
ن��ادي دب��ي ح�سني �أحمد على املركز
الأول بعد متكنه من حتقيق 213
نقطة ،بفارق  22نقطة عن �صاحب
امل��رك��ز ال��ث��اين الع���ب نف�س النادي
ط�����ارق ���ش��ه��اب م������راد ،ال�����ذي �أح����رز
 191ن��ق��ط��ة ،ك��م��ا ج���اء يف املركز
الثالث الالعب مطر الرميثي من  184نقطة.
نادي العني لأ�صحاب الهمم بر�صيد وج��������اءت ن���ت���ائ���ج ال��ت�رت����ي����ب ال���ع���ام

ال��ه��م��م ع��ل��ى ����ص���دارة ال�ترت��ي��ب يف
جميع امل�سابقات ا�ستحق النادي �أن
يفوز بلقب ال��ن��ادي الفائز ب�أف�ضل
نتائج على مدار بطوالت البولينج.
ك��م��ا ج����اء الع����ب ن�����ادي دب����ي وليد
حممد �أرجمند يف �صدارة الالعبني
ال��ذي��ن حققوا �أع��ل��ى النتائج حيث
�أحرز  279نقطة.
وعلى هام�ش م�سابقات الأ�ساتذة مت
تكرمي الفرق احلا�صلة علي املراكز
ال��ث�لاث الأوىل يف بطولة خما�سي
ال��ب��ول��ي��ن��ج وال���ت���ي �أق��ي��م��ت يف وقت
�سابق ،حيث جاء الرتتيب بح�صول
ف��ري��ق ن���ادي دب���ي لأ���ص��ح��اب الهمم
على املركز الأول ،ثم العني يف املركز
لالعبني للمو�سم احل��ايل بح�صول �أمين �سامل املقبايل على املركز الأول الو�صافة ط��ارق �شهاب م��راد العب وح���ل يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث زم��ي��ل��ه��م يف  4549نقطة.
الثاين ،ثم نادي �أبوظبي لأ�صحاب
الع���ب ن���ادي دب���ي لأ���ص��ح��اب الهمم ب��ر���ص��ي��د  4920ن��ق��ط��ة ،وج����اء يف ن���ادي دب��ي �أي�����ض��ا بر�صيد  ،4643ال��ن��ادي على ح�سن اجل��اب��ر بر�صيد وبح�صول العبي نادي دبي لأ�صحاب الهمم يف املركز الثالث.

الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي وجلنة الري�شة الطائرة
يطلقان ا�سرتاتيجية �إعداد املنتخب لـ «برلني »2023
•• �أبوظبي-وام:

وق���ع الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����ص الإم���ارات���ي
وجل��ن��ة الإم������ارات للري�شة الطائرة
�أم�����س الأول ا�سرتاتيجية م�شرتكة
لإع��داد الالعبني للم�شاركة يف دورة
الألعاب العاملية ال�صيفية للأوملبياد
اخلا�ص برلني  2023وهي الأوىل
من نوعها على م�ستوى العامل التي
تتم ب�ين �إح���دى م�ؤ�س�سات الأوملبياد
اخلا�ص واحتاد ريا�ضي وطني.
ح�����ض��ر ال��ت��وق��ي��ع مم��ث��ل��و الأوملبياد
اخل���ا����ص ال�����دويل واالحت�����اد ال���دويل
ل���ل���ري�������ش���ة ال����ط����ائ����رة "،"BWF
وع��دد م��ن العبي الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص
وال�شركاء املوحدين ،و�أعقب التوقيع
لعب مباراة ودية بني الطرفني.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال امل���ؤمت��ر ال�صحفي
وم����را�����س����م ال���ت���وق���ي���ع ال���ت���ي مت����ت يف
م��ق��ر جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي ،ووقع
االت��ف��اق��ي��ة ���س��ع��ادة ط�ل�ال الها�شمي
امل��دي��ر ال��وط��ن��ي ل�ل�أومل��ب��ي��اد اخلا�ص

الإم������ارات������ي وغ��������ازي امل������دين ممثل
جمل�س دب��ي الريا�ضي ،رئي�س جلنة
الإم������ارات للري�شة ال��ط��ائ��رة ونائب
رئي�س اللجنة الت�شريعية يف االحتاد
الآ�سيوي للري�شة الطائرة.
وت����رك����ز اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة اجل���دي���دة
امل��وق��ع��ة ب�ي�ن اجل��ان��ب�ين ع��ل��ى �أربعة
حم��������اور رئ���ي�������س���ي���ة ه�����ي التنمية،

والفعاليات ،وال�شراكات ،واالت�صاالت،
و�سيتم تنفيذها مب�ساعدة ال�شركاء
الإق��ل��ي��م��ي�ين وال��وط��ن��ي�ين ،وذل����ك يف
�إطار اال�سرتاتيجية العاملية لتطوير
ال��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة امل��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا بني
االومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ال���دويل واالحتاد
ال���دويل للري�شة ال��ط��ائ��رة ،وتنفيذاً
خل��ط��ط الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص الدويل

لإب��رام �شراكات فعالة مع االحتادات
وال���ه���ي���ئ���ات ال���ري���ا����ض���ي���ة الوطنية
واالقليمية والدولية املختلفة تنطلق
م����ن الإم������������ارات ،وت�����س��ع��ى لتطوير
م�����س��ت��وى الع��ب��ي الأومل���ب���ي���اد اخلا�ص
وتعزيز قدراتهم على امل�شاركة.
وق��ال �سعادة ط�لال الها�شمي املدير
الوطني للأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
" ي�سعى الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
لإبرام االتفاقيات ذات الأثر الإيجابي
على العبينا ،فالتعهد امل��وق��ع اليوم
مع جلنة الإم��ارات للري�شة الطائرة
�سيزيد من التعاون الثنائي القائم
ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ف��ع��ل وال�����ذي ي��ع��زز هدفنا
لدعم فئة �أ�صحاب الهمم فيما ن�سعى
�إل���ي���ه ،خ��ا���ص��ة �أن ال��ري�����ش��ة الطائرة
واحدة من �أجنح التجارب الريا�ضية
للدمج على م�ستوى دول��ة الإمارات
والعامل".
و�أ�ضاف " نطمح �أن ي�ؤدي االتفاق �إىل
زي���ادة �شعبية الري�شة الطائرة على
�صعيد م�سابقات الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص

الإماراتي ،و�أن يكون حافزاً لإطالق
املزيد من الربامج التطويرية التي
���س��ت��ع��د الع��ب��ي��ن��ا م���ن ذوي الإع���اق���ة
الذهنية والنمائية للم�شاركة يف دورة
الألعاب العاملية ال�صيفية للأوملبياد
اخل����ا�����ص يف ب���رل�ي�ن  .2023و�أن
تكون الإم���ارات �أوىل حمطات �إبرام
ات���ف���اق���ي���ات ب��ي�ن �إح�������دى م�ؤ�س�سات
الأوملبياد اخلا�ص مع �أحد االحتادات
الريا�ضية الوطنية ،وذلك ما يعك�س
مكانة الإمارات عامل ًيا كدولة رائدة يف
متكني �أ�صحاب الهمم".
ورح�������ب غ�������ازي امل�������دين ب����وف����ود من
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���ص ال���دويل واالحتاد
الدويل للري�شة الطائرة وقال " من
دواعي �سرورنا �أن يكون جمل�س دبي
الريا�ضي ه��و املن�صة التي حتت�ضن
م��ث��ل ه����ذه االت���ف���اق���ي���ات امل��ه��م��ة بني
الأومل��ب��ي��اد اخلا�ص الإم��ارات��ي وجلنة
الإمارات للري�شة الطائرة التي نطمح
�أن حت��ق��ق م���ن خ�لال��ه��ا امل���زي���د من
متكني هذه الفئة املهمة من املجتمع

و�إعطائهم الفر�صة لإبراز مواهبهم،
و�أن ت��ك��ون خ��ط��وة ل��دم��ج الالعبني
من �أ�صحاب الهمم يف الريا�ضة مع
�أقرانهم ملا لها من �أثر �إيجابي كبري
عليهم يف تعزيز عالقاتهم الإن�سانية
وامل�ساهمة يف ت�شجيعهم على ممار�سة
الريا�ضة وانتهاجها ك�أ�سلوب حياة
�صحية ون�شيطة ،فممار�سة الريا�ضة
هي حق �أ�سا�سي للجميع .ويحر�ص
امل���ج���ل�������س دائ����� ًم�����ا ع���ل���ى دع�����م جهود
الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي وتقدمي
ك���اف���ة ���س��ب��ل ال���دع���م ال��ل�ازم����ة ،كما

وف��ر املجل�س يف مقره مكاتب لعمل
منت�سبي الأوملبياد اخلا�ص لت�سهيل
�إجن���از �أع��م��ال��ه��م ول��ق��اءات��ه��م وتنفيذ
براجمهم".
و����ش���ه���د ال�������س���ب���ت امل����ا�����ض����ي ،اجتماع
وف��ود من الأوملبياد اخلا�ص الدويل
واالحت���اد ال���دويل للري�شة الطائرة،
�إىل جانب ممثلي الأوملبياد اخلا�ص
االم��ارات��ي ،وجلنة االم���ارات للري�شة
الطائرة لبحث ودرا�سة عمل �أنظمة
ج��دي��دة مل�سابقات للري�شة الطائرة،
ب���ه���دف ت��ط��وي��ره��ا وت��و���س��ي��ع قاعدة

العبيها ،ولتقدمي م�سابقات تتميز
ب��امل��ن��اف�����س��ة وال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة خالل
الألعاب العاملية يف برلني .2023
ون�������ش���ر االحت��������اد ال��������دويل للري�شة
ال��ط��ائ��رة " "BWFب��ال��ت��ع��اون مع
الأوملبياد اخلا�ص ال��دويل "،"SOI
ويف وقت �سابق هذا العام ،ا�سرتاتيجية
تطوير عاملية لتنمية الري�شة الطائرة
و�إتاحة الفر�ص املت�ساوية للأ�شخا�ص
من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية
للم�شاركة يف جميع فعالياتها من
بطوالت و�أن�شطة ترويجية.

 42دولة ت�ؤكد م�شاركتها يف بطولة �أبو ظبي جراند �سالم للجودو
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت  42دولة م�شاركتها يف بطولة
�أبو ظبي " اخلم�سني" جراند �سالم
للجودو لعام  ،2021التي ينظمها
احت��اد الإم��ارات للم�صارعة واجلودو
برعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم���ارة �أب��و ظبي ،اعتبارا من �صباح
ي������وم اجل���م���ع���ة امل���ق���ب���ل وح����ت����ى ي���وم
الأح��د املوافق  28نوفمرب ب�صالة «
جوجيت�سو �أرينا » يف �أبوظبي.

و�ضمت قائمة امل�شاركة بعد �إغالق
ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل يف ���س��اع��ة مت�أخرة
م���ن م�����س��اء �أم�������س 234 ،الع��ب��ا من
 42دولة على �ضوء ت�أكيد امل�شاركة
وح����ج����وزات ال���ف���ن���ادق مم���ا ي�ؤهلهم
حل�ضور ق��رع��ة البطولة امل��ق��رر لها
ع�صر اخلمي�س املقبل بفندق الوحدة
م��ل��ي��ن��ي��وم يف �أب���وظ���ب���ي ع��ب�ر تقنية
الفيديو مب�شاركة ممثلي املنتخبات
املعتمدة.
و�شملت قائمة الدول امل�شاركة  3دول
عربية ممثلة يف منتخبات الإمارات،

واململكة العربية ال�سعودية واململكة
امل��غ��رب��ي��ة ،ب��ج��ان��ب م��ن��ت��خ��ب اليابان
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب وم��ن��ت��خ��ب��ات ك���ل من
ا���س�ترال��ي��ا  ،وب��ل��ج��ي��ك��ا  ،وال�ب�رازي���ل،
وك���ن���دا ،وت�����ش��ي��ل��ي ،وال�����ص�ين تايبيه،
وك��ول��وم��ب��ي��ا ،وج��م��ه��وري��ة الت�شيك،
وال����دمن����ارك  ،وف��ن��ل��ن��دا  ،وفرن�سا،
وج���ورج���ي���ا  ،و�أمل����ان����ي����ا ،وبريطانيا
 ،وامل���ج���ر  ،واي���رل���ن���دا ،و�إ�سرائيل،
وايطاليا  ،وقرغيز�ستان ،ولتوانيا،
وم��ن��غ��ول��ي��ا ،وه���ول���ن���دا ،وب��اك�����س��ت��ان ،
وب��ول��ن��دا ،وال�برت��غ��ال ،ومولدوفيا،

وروم�����ان�����ي�����ا ،ورو�����س����ي����ا االحت�����ادي�����ة،
وال�����س��ن��غ��ال ،و���ص��رب��ي��ا ،و�سلوفاكيا،
و�سلوفينيا ،وال�سويد ،وطاجيك�ستان،
وتركيا  ،و�أوكرانيا ،والواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أوزبك�ستان.
م��ن جانب �آخ��ر  -ب���د�أت م�ساء �أم�س
ب�������ص���ال���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م�����ب�����ارك يف
�أبوظبي تدريبات منتخبنا الوطني
ال�شاب امل�شارك يف مناف�سات البطولة
و����ض���م���ت ق��ائ��م��ت��ه  10الع���ب�ي�ن هم
خ��ل��ي��ف��ة احل���و����س���ن���ي ال������ذي ي�شارك
يف م��ن��اف�����س��ات وزن حت��ت  73كجم،

وع��ل��ي ح�سن ال��درم��ك��ي يف وزن فوق
 100كجم�،إ�ضافة �إىل  8العبني
�صاعدين حتت � 20سنة يف خمتلف
الأوزان ه��م �أح��م��د جا�سم الثمريي،
وع���ل���ي ال���ي���م���اح���ي ،و�أح����م����د في�صل
ال��ن��ق��ب��ي  ،و���س��ع��ي��د خ��م��ي�����س النقبي،
وم�صبح ال�شام�سي ،وعي�سى البدري،
وح��ارب عبد الرحمن جمعة ،ورا�شد
احلو�سني ،ب�إ�شراف امل��درب الياباين
�أ�شيدا كوكي .
و�أ�شاد ماريو�س فايزر رئي�س االحتاد
ال�����دويل ل��ل��ج��ودو ب��ا���س��ت�����ض��اف��ة دولة

الإم������ارات خل��ت��ام ب��ط��والت اجلراند
�سالم للجودو لعام  2021م�ؤكدا
ثقته يف احت��اد الإم����ارات للم�صارعة
واجل��������ودو ب���رئ���ا����س���ة ����س���ع���ادة حممد
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي ل��ت��وف�ير كافة
متطلبات النجاح ا�ستثمارا للخربات
املرتاكمة لكادر االحت��اد واملتطوعني
ال��ذي��ن �ساهموا يف �إجن���اح البطوالت
املا�ضية التي نالت ذهبية التميز.
ل��ل��ج��ودو يف ال��ت�����ض��ام��ن والتما�سك االحتفالية يف �أبوظبي جراند �سالم
و�أ�ضاف ":الإم���ارات دائما متلك كل خ�لال ف�ترة جائحة ك��ورون��ا  ،لت�أتي ا�ستمرارا مل�سار التحدي والتناف�س،
قدرات التنظيم املبهر لكافة االحداث ،ج��ول��ة �أب����و ظ��ب��ي م��ت��زام��ن��ة م��ع عده ال��ذي �شهدناه يف طوكيو و�سي�ستمر
ل���ق���د جن���ح���ن���ا يف االحت��������اد ال������دويل منا�سبات يف �إمارات ال�سالم ،لتتجدد للو�صول الوملبياد باري�س ."2024
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ال�شام�سي يحرز ذهبية «الرتاب» يف بطولة الإمارات ال�شاملة للرماية
•• العني -وام:

حقق ال��رام��ي �سيف ال�شام�سي املركز الأول و امليدالية الذهبية يف
بطولة رماية الأطباق من احلفرة " الرتاب" �ضمن مناف�سات بطولة
الإم���ارات ال�شاملة التي �أقيمت على ميادين ن��ادي العني للفرو�سية
والرماية واجلولف �ضمن خطة ن�شاط املو�سم الحتاد الرماية.
جمع ال�شام�سي يف النهائي  40طبقا بينما ك��ان قد حقق يف الدور
الت�أهيلي  113طبقا ،و جاء الرامي الواعد وليد العرياين يف املركز

18

الثاين وا�ستحق امليدالية الف�ضية بعد �أداء متميز يف الدور الت�أهيلي
بواقع � 110/أطباق  /والنهائيات  38/طبقا. /
و جاء ثالثا الرامي الأوملبي ظاهر العرياين و نال امليدالية الربونزية
بعد �أن حل يف الت�أهيلي رابعا بر�صيد � 108أطباق وحقق يف النهائيات
 32طبقا.
�أما حمد بن جمرن الذي ت�صدر الدور الت�أهيلي بر�صيد  114طبقا
فقد جاء يف النهائيات خام�سا بر�صيد  26طبقا بعد �أن ظهرت عليه
ع�لام��ات الإج��ه��اد وتبعه يف امل��رك��ز ال�ساد�س �أح��م��د يحيى احلمادي

وحقق يف النهائيات  17طبقا.
و �شهدت البطولة م�شاركة ال�شيخ حممد بن دملوك �آل مكتوم للمرة
الأوىل وال����ذي �سي�شكل �إ���ض��اف��ة ج��دي��دة ملنتخب رم��اي��ة ال��ت�راب يف
امل�ستقبل القريب.
جتدر الإ�شارة �إىل م�شاركة الرامي املخ�ضرم عمر الور�شو بعد طول
غياب بينما غ��اب ع��ن امل�شاركة ه��ذه امل��رة ال��رام��ي امل��وه��وب عبد اهلل
بوهليبه ب�سبب �سفره خارج البالد قبل البطولة.
و الطريف �أن���ه مل يتمكن �أي رام م��ن حتقيق العالمة الكاملة يف

اجل����والت اخل��م�����س �أي  25م��ن  25طبقا وه���ي ظ��اه��رة ت�ستدعي
البحث.
وعلى �صعيد النا�شئني فقد حقق امل��رك��ز الأول وا�ستحق امليدالية
الذهبية ال��رام��ي ال�صاعد حممد �سعيد ب��ن ح��م وجمع  84طبقا،
بعد مناف�سة قوية مع �صاحب املركز الثاين وامليدالية الف�ضية �أحمد
قحطان النعيمي وحقق  83طبقا لي�ؤكد ابن حم �أحقيته يف املناف�سة
على جائزة حممد بن را�شد للإبداع الريا�ضي ،وحل علي فواز علي
ثالثا ونال امليدالية الربونزية.

وجه ال�شكر والعرفان �إىل حمدان بن حممد

احتاد الريا�ضات اجلوية ي�شيد بنجاح جولة دبي لـ «هايك وفالي» املثرية
•• دبي-الفجر

وج���ه احت����اد الإم������ارات للريا�ضات
اجلوية �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
�إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي على دعمه
ورع���اي���ت���ه ال��ك��رمي��ة ل��ب��ط��ول��ة دبي
ال��دول��ي��ة الأوىل ل��ل��ه��اي��ك وفالي
وال���ت���ي ت���ق���ام لأول م����رة بال�شرق
الأو�سط .
وق��ال ن�صر حموده النيادي رئي�س
احت���اد �إل��ل��ري��ا���ض��ات اجل��وي��ة �" :إن
ال��ب��ط��ول��ة احل��ال��ي��ة ت���ق���ام برعاية
ودع��م �سيدي �سمو ال�شيخ حمدان

ول��وال ه��ذا الدعم ما ك��ان لالحتاد
�أن ي�ستمر و�أن ي��ف��ي بالتزاماته
ال���دول���ي���ة وي�����س��ت�����ض��ي��ف م��ث��ل هذه
الأحداث العاملية .
وق��ال النيادي �:إن تزامن بطولتنا
م��ع اك�سبو  2020ومعر�ض دبي
ال�������دويل ل���ل���ط�ي�ران ���س��اه��م يف �أن
تتحول البطولة �إىل ح��دث عاملي
م�������دوي واحل����م����د هلل ي�������ش���ارك يف
امل��ن��اف�����س��ات  25ط���ي���ارا م����ن �أ�شد
�أب��ط��ال ال��ع��امل �إب��ه��اراً حيث حتتاج
اللعبة لياقة بدنية عالية ومهرة
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل الإقالع والتحليق والهبوط .
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي وك�شف النيادي النقاب عن وجود
ف�سموه يقدم لنا دعما ال حدود له منتخب ل�ل�إم��ارات يف ه��ذه اللعبة

و�سي�شارك يف البطوالت املقبلة بعد
�أن يخ�ضع ملع�سكر �إع�����دادي عايل
امل�ستوى .
وح������ول م��ن��اف�����س��ات �أوىل ج����والت
ال���ب���ط���ول���ة "جولة دبي" والتي
���ش��ه��ده��ا ف���ن���دق ���ش��اط��ىء العنوان
ق��ال يو�سف احل��م��ادي نائب رئي�س
االحت������اد م���دي���ر ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للبطولة "بداية ن�شكر �سمو ال�شيخ
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
التنيذي لإتاحة �سموه الفر�صة لنا
ال�ست�ضافة ه��ذه البطولة ليطلع
�ضيوف الدويل على �شواطىء دبي
ال�ساحرة .

و�أ�ضاف � :إن اجلولة الأوىل تركت
انطباعا جيدا جدا لدى اجلمهور
وامل�شاركني بف�ضل املناف�سات القوية
وامل���ك���ان ال�����س��اح��ر ال����ذي ي��ت��م��ت��ع به
موقع فندق �شاطىء العنوان الذي
�شيدته �إعمار ب�أدواره الـ 77ليكون
عنوانا لدبي .
وق��������ال احل������م������ادي �:إن ال���ط���ي���ار
ال��ن��م�����س��اوي ت��وم��ي ف���ان ب��ري�����ش فاز
باجلولة الأوىل وا�ستحق الذهبية
فيما ح��ل ثانيا ال��ط��ي��ار الفرن�سي
ت����اجن����وي اي���ج���ي ون������ال امليدالية �إىل �أن اجلولة الثانية �ستقام اليوم �شاطىء العنوان "�إن الفندق يفخر
الف�ضية واح��ت��ل الطيار الإيطايل ال����ث��ل�اث����اء ب���ج���ب���ل ج���ي�������س ب����ر�أ�����س با�ست�ضافة �أول ب��ط��ول��ة �إماراتية
�آرون اوروغاتي املركز الثالث ونال اخليمة  .وقالت النم�ساوية ماريان دول��ي��ة للهايك وال��ف�لاي وخا�صة
امليدالية الربونزية و�أ�شار احلمادي ف���ي���ت���زج�ي�رال���د م����دي����رع����ام فندق على امل�سبح امل��وج��ود على ال�سطح

وال��ذي يبلغ ارتفاعه 293.906
م ً
��ت��را وه����و �أع���ل���ى ح���م���ام �سباحة
خ���ارج���ي يف ال���ع���امل  -وه����و موقع
مثايل ملثل هذه امل�سابقة الفريدة".

مربط يحافظ على �صدارته التاريخية و «دي �سراج» يحمل م�شعل جودة الإنتاج
•• دبي-الفجر

ل��ف��ت م��رب��ط دب���ي ل��ل��خ��ي��ول العربية
�أنظار جمتمع اخليل العربي خالل
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����ش��ارق��ة كلباء
ل��ل��ج��واد ال��ع��رب��ي يف ن�سخته الثالثة
التي اختتمت نهاية الأ�سبوع يف �أجواء
احتفالية تقا�سمت ب��ط��والت��ه��ا عدد
م��ن امل���راب���ط ال��وط��ن��ي��ة م��ن خمتلف
امل�����س��ت��وي��ات ،بعد �أن ك��ان��ت الأ�شواط
امل���ؤه��ل��ة للنهائيات �أط����وارا تناف�سية
مثرية .و�سجل مربط دب��ي ح�ضوره
ال��ب��ط��ويل امل��ع��ت��اد م��ن ح��ي��ث الألقاب
وق��وة الإنتاج ال��ذي ق��اده يف املهرجان
الفحل العاملي دي �سراج الذي �أكد �أنه
حامل م�شعل الإن��ت��اج اجل��دي��د ،على
طريق الإجن���ازات الإنتاجية العاملية
لفحل الإنتاج العاملي املعا�صر �إف �إيه
�إل ر�شيم.
وم��ن الفحل دي �سراج متكن مربط
دب���ي م��ن ن��ي��ل ث�ل�اث م��ي��دال��ي��ات من
ك���ل امل���ع���ادن ال��ن��ف��ي�����س��ة؛ ف��ق��د توجت
املهرة دي لني بذهبية املهرات بعمر
ال��ث�لاث ���س��ن��وات ،وت��وج��ت امل��ه��رة دي
رمية بف�ضية املهرات بعمر ال�سنتني،
وت��وج��ت امل��ه��رة دي تيماء بربونزية
املهرات بعمر ال�سنة ،لي�ؤكد دي �سراج
�أن��ه �صاحب نتائج جيدة للمعادالت

اجل���ي���دة ال��ت��ي ي�صنعها م��رب��ط دبي
يف م�شروعه الإنتاجي املحلي� ،أ�سوة
بالأيقونة الإنتاجية العاملية اجلارف
�إف �إي����ه �إل ر���ش��ي��م .وال��ف��ح�لان معا
اليزال متاحني للت�شبية �أمام مرابط
ال���ع���امل ،والي�����زال الإق���ب���ال متزايدا
وم��وازي��ا للنتائج البطولية املتواترة
للخيول املنتجة م��ن الفحلني .كما
الي�����زال م��رب��ط دب����ي م��ل��ت��زم��ا بدعم
امل�����راب�����ط ال���وط���ن���ي���ة ب�������ش���ب���وات من
الفحلني يف ك��ل ال��ب��ط��والت و�آخرها
ب���ط���ول���ة ال�������ش���ارق���ة ك���ل���ب���اء للجواد
العربي.
ثبات ر�شيم
�إف �إي����ه �إل ر���ش��ي��م ال����ذي الي�����ش��ق له
غبار يف كل منا�سبة يظل ثابتا على
م�����س��ار اجل�����ودة ،وك����ان وف��ي��ا للعطاء
الإنتاجي يف بطولة ال�شارقة كلباء؛
ف��ق��د م��ن��ح ع����ددا م���ن امل���راب���ط متعة
التميز يف ميدان التناف�س والتتويج،
حيث نالت املهرة نقوة الزبري ذهبية
املهرات بعمر الثالث �سنوات ل�صالح
ال�شيخ حممد ب��ن �سعود القا�سمي،
ونالت ظبية الب�ستان ف�ضية املهرات
ل�صالح مربط الب�ستان ،ونال �س�.س.
حمجوب ف�ضية املهور بعمر الثالث
�سنوات ل�صالح �سلطان اليحيائي .كما

�سجل �أحد �أعمدة الإنتاج ملربط دبي
الفحل دي م�شاري ح�ضوره الإنتاجي
املتميز مبنح ال�شيخ عبداهلل بن ماجد
القا�سمي ذهبية املهور بعمر الثالث
�سنوات التي نالها املهر �إ�.س�.صالح.
ذاكرة البداية
والزال�������������ت م�����رب�����ط دب�������ي يحتفظ
ب��ال�����ص��دارة القيا�سية ع��ل��ى امل�ستوى
ال���ع���ددي والإن���ت���اج���ي ل��ل��ب��ط��والت يف
م���ه���رج���ان ال�����ش��ارق��ة ك��ل��ب��اء للجواد
ال��ع��رب��ي .ف��ف��ي الن�سخة الأوىل من
املهرجان �أكد �أ�سطورة الإنتاج العاملي
املعا�صر الفحل �إف �إيه �إل ر�شيم �أنه

املفتاح ال�سحري لإنتاج اخليل البطلة
والإ���ص��ط��ف��اف م��ع ال�����ص��ف��وة منها يف
ميدان التناف�س والتتويج .فقد �سجل
ح�ضوره الإنتاجي الهادر من خالل
عدد كبري من اخليول املتوجة منها
احلائزة على املراكز الثالث لبطولة
امل���ه���ور ب��ع��م��ر ���� 3س���ن���وات وه����ي دي
�صامد ودي بارق ودي جربان .ومنها
امل���ه���ر ���ش��ام��خ ال���ب���داي���ر احل���ائ���ز على
برونزية املهور بعمر ال�سنة ،واملهرة
دي الهدة احلائزة على ف�ضية املهرات
ب��ع��م��ر ال�����س��ن��ة ،وم��ن��ه��ا امل��ه��رة جميلة
البداير احلائزة على ذهبية املهرات
ب��ع��م��ر ال�����س��ن��ت�ين ،وم��ع��ه��ا و�صيفتها

ب��ارع��ة الهواجر ورديفتهما امل��ه��رة "
�إف �إي��ه �أم بنت الر�شيم" ،بالإ�ضافة
�إىل املهرة دي نواهل التي نالت ف�ضية
املهرات بعمر الثالث �سنوات.
�صدارة متجددة
ويف الن�سخة ال��ث��ان��ي��ة م��ن مهرجان
ال�شارقة كلباء للجواد العربي ،متكن
�أب��ن��اء الأ���س��ط��ورة اجل��دي��دة للإنتاج
العاملي املعا�صر من ح�صد � 6ألقاب،
ف�ضال ع��ن امل��ي��دال��ي��ة الذهبية التي
ن��ال��ه��ا اب��ن��ه ���ص��اح��ب ال��ل��ق��ب امل����زدوج
ل��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ال��ف��ح��ل دي �سراج،
وامل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة ل��ل��م��ه��رة “دي

فنانة” وامليدالية الربونزية للمهرة
"دي �سماحة" ،ل��ي��ظ��ل حمتفظا
بقيادته الإن��ت��اج��ي��ة لأب��ط��ال بطولة
كلباء يف ن�سختها الأوىل التي ح�صد
منها �أبنا�ؤه  8ميداليات من خمتلف
�أنواع املعادن النفي�سة .وتوزعت �ألقاب
اخليل البطلة من الفحل �إف �إيه �إل
ر�شيم بني عدد من الأبطال اجلدد،
تقدمتهم يف ب��ط��ول��ة امل���ه���رات بعمر
ال�����س��ن��ة "�آر اي����ه ك��ي��ه عنود" ونالت
الف�ضة ،واملهرة "دي مودي" بف�ضية
امل����ه����رات ب��ع��م��ر ���� 3س���ن���وات .وامتد
العطاء الإنتاجي للفحل ر�شيم من
خالل ابنه البطل العاملي املزدوج دي
���س��راج م��ع ذه��ب��ي��ة امل��ه��ر "دي �شرار"
يف ب��ط��ول��ة الأم����ه����ار ب��ع��م��ر ال�سنة،
وب��رون��زي��ة للمهر "الأريام ح�شيم"،
وف�ضية املهور بعمر ال�سنتني مع املهر
"طحان غالب" ،وف�ضية املهر"ا�س
ج��ي �ساري" يف بطولة امل��ه��ور بعمر
الثالث �سنوات ،وبرونزية املهر "�إي
ا�س زين" يف البطولة نف�سها .

ال��ق��وة الإنتاجية للفحلني العامليني
املتميزين دي �سراج و�إف �إيه �إل ر�شيم.
وق�����ال التوحيدي� ":إن مهرجان
ال�شارقة كلباء للجواد العربي ير�سخ
م��ك��ان��ت��ه ك��م��ح��ط��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة تربز
م�ستويات الإنتاج املحلي .ومربط دبي
�سجل ب�صماته الإنتاجية يف كل دورات
ال��ب��ط��ول��ة ،وم��ن��ح امل���راب���ط الوطنية
ال�شقيقة مكا�سب جيدة .كما ا�ستطاع
املنظمون للمهرجان �إخراجه ب�أبهى
�صورة يف كافة اجل��وان��ب التنظيمية
ان�سجمت م��ع الأج�����واء االحتفالية
للمرابط ال��ف��ائ��زة وللجمهور الذي
تفاعل بروح طيبة مع العرو�ض التي
�ضمت ع��ددا كبريا م��ن �أج��م��ل املهور
وامل���ه���رات امل��ت��ن��اف�����س��ة ،وال��ت��ي ترتجم
التوحيدي :ب�صمات �إنتاجية
�أع����رب امل��ه��ن��د���س حم��م��د التوحيدي م�ستوى الإنتاج املحلي املتقدم".
امل�شرف العام مدير ع��ام مربط دبي
ع��ن ���س��ع��ادت��ه مب��ا حت��ق��ق للمربط يف املرزوقي :تقا�سم التميز
امل���ه���رج���ان م���ن ن��ت��ائ��ج ج���ي���دة �أك����دت ب���دوره �أع���رب عبد ال��ع��زي��ز املرزوقي

امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رب���ط دب����ي عن
�سعادته بنتائج البطولة التي اعتربها
ذات م�����س��ت��وى تناف�سي ع���ال منحها
جن���اح���ا ج���دي���دا ي�����ض��اف مل���ا حققته
م��ن متيز يف ال��دورت�ين ال�سابقتني.
وقال املرزوقي ":مهرجان كلباء كان
ناجحا بكل املقايي�س ،وا�ستطاع �أن
ي��ق��دم جمموعة ج��دي��دة م��ن الإنتاج
الوطني اجليد .ومربط دبي كان له
الإ�سهام املنا�سب يف هذا النجاح ب�إبراز
م�ضمون �إنتاجي جيد ،ق��اده �أيقونة
الإنتاج العاملي املعا�صر الفحل �إف �إيه
�إل ر�شيم وابنه البطل العاملي احليوي
الفحل دي �سراج� .إنها �أ�سباب كافية
للتعبري عن فرحتنا بهذه الإجنازات
ال���ت���ي ن��ت��ق��ا���س��م م��ت��ع��ت��ه��ا ومتيزها
م���ع امل���راب���ط ال��وط��ن��ي��ة .والفحالن
اليزاالن متاحني للت�شبية �إىل جانب
املنتج املتميز ذي املوا�صفات الإنتاجية
اخلا�صة الفحل دي نائل".

املهرة «�أوملبي» تقتن�ص لقب ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف املغرب

•• الدار البي�ضاء-وام:

اقتن�صت املهرة " �أوملبي " لقب املحطة احلادية ع�شرة لك�أ�س
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة التي
�أقيمت يف م�ضمار �أن��ف��ا الرملي ب��ال��دار البي�ضاء �أم�����س الأول
الأح����د� ،ضمن �سل�سلة �سباقات الن�سخة الثامنة والع�شرين
للك�أ�س الغالية التي حققت جناحا كبريا يف �أوىل حمطاتها
العربية ،بعد ختام جوالتها الأوروبية والأمريكية.
وتقام �سل�سلة ال�سباقات برعاية �سامية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل " ودعم
���ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر ���ش���ؤون ال��رئ��ا���س��ة ،ب����أه���داف �إع��ل�اء ���ش���أن اخل��ي��ل العربي
الأ�صيل وتعزيز ح�ضوره يف م�شهد ال�سباقات العاملية ودعم
امل�ل�اك وامل��رب�ين لالهتمام ب��اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ،ت�أ�صيال لنهج
املغفور ل��ه ب����إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان

طيب اهلل ثراه.
ومتكنت املهرة "�أوملبي" املنحدرة من ن�سل " ب��داد  Xدارفينا
بنت دروي�ش" ،وتعود للمالك واملدرب عبداهلل بندراوي وحتت
ق��ي��ادة ال��ف��ار���س ع��زي��ز ب��اي��ود ،م��ن ح�سم لقب املحطة املغربية
لك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية التي �شهدت م�شاركة 18
خي ً
ال يف �سباق ال  2100م�ترا ،املخ�ص�ص للخيول من �سن
�أرب��ع �سنوات فما فوق ،و�شهد ال�سباق تناف�سا مثري ا خ�صو�صا
يف الأمتار الأخرية التي �أكدت قوة وعزم "�أوملبي" للظفر بلقب
الك�أ�س الغالية.
وجن���ح���ت ال��ب��ط��ل��ة م���ن ق��ط��ع م�����س��اف��ة ال�����س��ب��اق ب���زم���ن ق���دره
 2:24:51دق��ي��ق��ة ،وح��ل باملرتبة الثانية "نفي�سة جرين"
للمالك وامل��درب جمال باجو  ،وبقيادة قا�سم ف�ضول ،وجاء يف
املركز الثالث "نيفال" معمورة للمالك واملدرب نور الدين باجو
وحتت قيادة جواد خياط.
و�أ���ش��اد في�صل الرحماين امل�شرف ال��ع��ام على �سل�سلة �سباقات
ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة بنجاحات املحطة
املغربية من كافة اجلوانب .وتوجه بال�شكر والتقدير للجمعية

امللكية للفر�سان يف امل��غ��رب ،م���ؤك��دا �أن م��ا �شهده ال�سباق من
�إق��ب��ال كبريا للم�شاركة من قبل نخبة امل�لاك وامل��رب�ين والتي
بلغت حجمها  18خيال �إىل جانب القوة والتناف�س الكبري على
لقب الك�أ�س الغالية ،يرتجم املكانة والقيمة الكبرية للحدث يف
كافة دول العامل ،معربا عن �سروره مبوا�صلة رحلة النجاحات
والتفوق بعد اخلتام املبهر يف الدول الأوروبية و�أمريكا ،م�شريا
�إىل �أن حمطة املغرب متثل واحدة من �أهم املحطات يف الأجندة
ال�سنوية التي تدعم م�سرية البطولة ومتثل �إ�ضافة كبرية يف كل
عام .وقال" :توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة تقودنا للعاملية
بنوعية ال�سباقات واخ��ت��ي��ار �أه���م امل��ه��رج��ان��ات الكبرية يف دول
العامل ،وم�شاركة نخبة اخليل العربي ومالك ومربي اخليل،
الأمر الذي عزز مكانة �سباقاتنا يف الن�سخة الثامنة والع�شرين
وجعلها حتظى ب�أ�صداء وا�سعة من قبل امل�ضامري العاملية على
م��دار  11حمطة ،معربا عن فخره بهذه الإجن���ازات الكبرية
التي جت�سد املكانة املرموقة للك�أ�س الغالية و�أهميتها باعتبارها
من �أهم ال�سباقات الكال�سيكية يف العامل".
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بيتي�س ي�ستعيد توازنه باكت�ساح �إلت�شي بثالثية
ع��اد ري��ال بيتي�س ل��درب االنت�صارات يف "الليغا" بفوزه
الكبري خارج قواعده على �إلت�شي بثالثة �أه��داف نظيفة
يف اللقاء الذي �أقيم على ملعب مانويل مارتينيز فالريو
�ضمن اجلولة الـ 14ب��دوري ال��درج��ة الأوىل الإ�سباين
لكرة القدم.
�أنهى الفريق الأندل�سي املهمة "�إكلينيكيا" يف ال�شوط
الأول ،وحتديداً يف غ�ضون  15دقيقة.
وافتتح خوان ميجيل خيمينيز باب الت�سجيل يف الدقيقة
.12

ث��م �أ����ض���اف امل��ه��اج��م ال�برازي��ل��ي وي��ل��ي��ان ج��وزي��ه الهدف
الثاين من ركلة ج��زاء يف الدقيقة  ،24قبل �أن يختتم
النجم نبيل فقري الثالثية بعد ثالث دقائق من الهدف
الثاين.
ورغم �أن البيتي�س لعب منقو�صاً من العب منذ الدقيقة
 67بعد طرد هيكتور بيريين ببطاقة حمراء مبا�شرة� ،إال
�أنه حافظ على نظافة �شباكه حتى النهاية.
وا�ستعادت كتيبة الت�شيلي املخ�ضرم مانويل بيليجريني
ذاك����رة االن��ت�����ص��ارات ب��ع��د خ�����س��ارت�ين متتاليتني ،لريفع

ال��ف��ري��ق ر���ص��ي��ده �إىل  24ن��ق��ط��ة ي��ظ��ل ب��ه��ا يف املركز
اخلام�س.
بينما ا�ستقبل �إل��ت�����ش��ي خ�����س��ارت��ه ال��ث��ال��ث��ة خ�ل�ال �آخ���ر 5
مباريات ،ال�سابعة هذا املو�سم ،علما ب�أن الفريق مل يحقق
�أي انت�صار للجولة ال�ساد�سة على ال��ت��وايل ( 4هزائم
وتعادلني).
ويقبع �إلت�شي يف املركز الـ 18بر�صيد  11نقطة ،بفارق
الأه���داف خلف غرناطة ،ال��ذي خ�سر بهزمية ثقيلة يف
وقت �سابق �أمام جماهريه ( )4-1على يد ريال مدريد

�أحمد بن حممد ي�ستقبل نائب رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س اللجنة
الأوملبية الوطنية �صباح �أم�س يف مركز دب��ي امل��ايل العاملي� ،سعادة �أوتابيك
ع��م��روف ،ن��ائ��ب رئي�س املجل�س الأومل��ب��ي الآ���س��ي��وي ،حيث ا�ستعر�ض اللقاء
الآليات واخلطط التي ينفذها املجل�س لتعزيز احلركة الأوملبية على �صعيد
قارة �آ�سيا.

وناق�ش �سموه ونائب رئي�س املجل�س الأوملبي الآ�سيوي خالل اللقاء ،الذي
جاء على هام�ش تواجد الأخري يف دبي حل�ضور اجتماعات املجل�س الأوملبي
التي اختتمت �أعمالها �أم�س الأول مب�شاركة وفود وممثلي  45جلنة �أوملبية
�آ�سيوية� ،أب��رز التطورات على ال�ساحة الأوملبية واال�ستحقاقات الريا�ضية
املختلفة خالل املرحلة املقبلة.
وتعرف �سموه من ال�ضيف الزائر على ا�ستعدادات املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
لأجندة ال���دورات والأح���داث الريا�ضية الآ�سيوية ،ومنها الن�سخة التا�سعة

ع�شرة من دورة الألعاب الآ�سيوية يف هانغت�شو بال�صني ،والتي �ستقام خالل
�شهر �سبتمرب من العام  ،2022ودورة الألعاب الآ�سيوية الثالثة لل�شباب
املقررة يف "�شانتو" ال�صينية ،ودورة الألعاب الآ�سيوية الرابعة لل�شباب املقررة
بـ"ط�شقند" يف �أوزبك�ستان .2025
كما ا�ستعر�ض الطرفان قرارات اجتماع اجلمعية العمومية الـ  40للمجل�س
الأومل��ب��ي الآ���س��ي��وي ال��ذي �أق��ي��م ب��دب��ي ،و�شهد م�صادقة اجلمعية العمومية
للمجل�س على منح "الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية" ال�شقيقة حق
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ا�ست�ضافة دورة الألعاب الآ�سيوية الـ�سابعة لل�صاالت املغلقة والفنون القتالية
للعام  ،2025ومنح ح��ق ا�ست�ضافة الن�سخة اخلام�سة م��ن دورة الألعاب
الآ�سيوية لل�شباب � 2029إىل كمبوديا� ،إ�ضافة �إىل املوافقة على مقرتح تغيري
م�سمى جلنة املر�أة والريا�ضة باملجل�س �إىل جلنة امل�ساواة بني اجلن�سني.
ح�ضر اللقاء �سعادة حممد بن �سل ّيم� ،أم�ين عام اللجنة الأوملبية الوطنية،
واملهند�سة عزة بنت �سليمان ،الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية
للجنة ،وحممد بن دروي�ش ،املدير التنفيذي للجنة.

�أديليد ت�ست�ضيف بطولتني ا�ستعداد ًا ريال مدريد ينفرد يف ال�صدارة
لأ�سرتاليا املفتوحة
بالفوز على غرناطة
�أعلن رئي�س وزراء والية �ساوث �أ�سرتاليا �ستيفن مار�شال� ،أم�س
االثنني� ،أن �أديليد �ست�ست�ضيف بطولتني� ،أحدهما �أديليد الدولية،
ا���س��ت��ع��داداً لبطولة �أ�سرتاليا املفتوحة للتن�س يف يناير (كانون
الثاين) من العام القادم.
و�أقيمت �أديليد الدولية ،وه��ي بطولة للرجال وال�سيدات ،مرة
واح����دة يف ب��داي��ة  2020ق��ب��ل �أن تع�صف ج��ائ��ح��ة كوفيد-19
بجدول م�سابقات التن�س.
و�أقيمت كل البطوالت الإع��دادي��ة لأ�سرتاليا املفتوحة هذا العام
يف م��ل��ب��ورن ب����ارك ب��ع��د خ����روج ال�لاع��ب�ين م��ن احل��ج��ر ال�صحي،
لكن الفرتة التي ت�سبق بطولة العام القادم تبدو �أق��رب للو�ضع
الطبيعي.
وكتب مار�شال يف ح�سابه املوثق على تويرت�" :ست�ست�ضيف �أديليد

بع�ضاً م��ن �أب���رز جن��وم التن�س يف ال��ف�ترة ال��ت��ي ت�سبق �أ�سرتاليا
املفتوحة� ،ستقام بطولتان من بينهما �أديليد الدولية يف الفرتة
من  15-2يناير (كانون الثاين)".
ولن ي�سمح �سوى لالعبني املح�صنني �ضد كوفيد -19بامل�شاركة
يف �أ�سرتاليا املفتوحة دون اخل�ضوع �إىل حجر �صحي لكن املنظمني
�أكدوا يوم ال�سبت� ،أن �أي العب مل يح�صل على جرعتي اللقاح لن
ي�شارك يف البطولة.
ومل يعلن احت���ادا الالعبني وال�لاع��ب��ات بعد ع��ن �أي ب��ط��والت يف
مو�سم .2022
وق��ال��ت م�����ص��ادر يف احت���اد ال�لاع��ب�ين امل��ح�ترف�ين �إن ه��ن��اك �أربع
بطوالت �إعدادية �ستقام يف �أ�سرتاليا قبل �أوىل البطوالت الأربع
الكربى يف العام بالإ�ضافة �إىل ك�أ�س احتاد الالعبني املحرتفني

لفرق الرجال التي تقام يف �سيدين.
وا�ست�ضافت �سيدين الأدوار الإق�صائية يف الن�سخة الأوىل للبطولة
عام  2020بعد �إقامة مباريات دور املجموعات يف برزبني وبريث
لكن ن�سخة العام احلايل �أقيمت يف ملبورن فقط.
و�سيتم فتح بع�ض حدود الواليات ،التي �أغلقت للحد من انت�شار
ف�يرو���س ك���ورون���ا ،يف جميع �أن��ح��اء �أ���س�ترال��ي��ا م��ع ارت��ف��اع معدل
التطعيم ،لكن واليتي و�سرتن �أ�سرتاليا وكوينزالند �أبقتا على
قيود الدخول.
وب��ذل��ك ي�صبح م��ن امل�ستبعد �أن ت�ست�ضيف ب�يرث وب��رزب�ين �أي
مباريات يف يناير (كانون الثاين).
وق��ال االحت��اد الأ���س�ترايل للتن�س �إن اجل��دول الكامل للبطوالت
التي ت�سبق �أ�سرتاليا املفتوحة �سيعلن يف الأيام القليلة القادمة.

ف��از ري��ال مدريد  1-4خ��ارج �أر�ضه على غرناطة بعد
متريرتني حا�سمتني من توين كرو�س ،ليت�صدر دوري
الدرجة الأوىل الإ�سباين لكرة القدم.
وج��اء �أه���داف ري��ال بوا�سطة م��ارك��و �أ�سين�سيو ونات�شو
ف��رن��ان��دي��ز وف��ي��ن��ي�����س��ي��و���س ج��ون��ي��ور وف��ي��رالن مندي،
لي�صبح ر�صيد ريال  30نقطة من  13مباراة ،وبفارق
نقطة واحدة عن ريال �سو�سيداد �صاحب املركز الثاين،
ال��ذي تعادل بع�شرة العبني دون �أه���داف مع فالن�سيا،
لكنه خا�ض  14مباراة ،وي�أتي �إ�شبيلية ثالثاً وله 28
نقطة من  13مباراة.
وبد�أ فريق املدرب كارلو �أن�شيلوتي املباراة بقوة وتقدم

 0-2بعد  25دقيقة بهديف �أ�سين�سيو ونات�شو من
متريرتني من كرو�س.
لكن بعد دقائق قل�ص لوي�س �سواريز الفارق لغرناطة
بعد ت�سديدة �أب��دل��ت اجتاهها يف نات�شو وخدعت تيبو
ك��ورت��وا ح��ار���س ري���ال ال���ذي قفز على اجل��ان��ب الأي�سر
بينما ذهبت الكرة يف االجتاه الآخر.
وتلقى غرناطة �ضربة يف �إدراك التعادل حيث �سجل
فيني�سيو�س بعد اال�سرتاحة بقليل بعد جمهود جماعي
مب�شاركة كرمي بنزميا وكا�سيمريو.
وبعد طرد مونت�شو العب غرناطة ب�سبب خط�أ عنيف
�ضد فيني�سيو�س ،اختتم مندي �أهداف الفريق الزائر.

امتحان قاري لت�شايف مع بر�شلونة �أمام بنفيكا

منتخبنا ل�شباب الكرة يواجه الأردن
يف افتتاح م�شواره ببطولة غرب �آ�سيا

•• �أربيل  -وام:

يُد�شن منتخبنا الوطني لل�شباب مواليد  2003غداً
م�شاركته يف بطولة ايرثلينك الحت��اد غ��رب �آ�سيا الثانية
لل�شباب ،حني يواجه نظريه الأردين  ،على ا�ستاد فران�سوا
حريري يف مدينة �أربيل العراقية �ضمن مباريات املجموعة
الثانية .وت�سبق م��ب��اراة منتخبنا  ،امل��ب��اراة التي �ستجمع
منتخب �سوريا مع منتخب لبنان ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
 ،حل�ساب املجموعة ذاتها.
وا�ستعد منتخبنا ملواجهة الغد ب���أداء ح�صتني تدريبيتني
ع��ل��ى �أح����د امل�ل�اع���ب ال��ف��رع��ي��ة  ،ح��ر���ص خ�لال��ه��ا اجلهاز
الفني على ال��وق��وف على جاهزية املنتخب والالعبني ،
واال�ستقرار على الت�شكيلة الأ�سا�سية التي �سيدخل فيها
غداً مباراته االفتتاحية يف البطولة.
ً
وت�ضم قائمة �أبي�ض ال�شباب يف البطولة  23العبا  :حامد
حممد /ال��ع�ين� /صالح عي�سى /الظفرة /نبيل ف�يروز /
الفجرية /حممد اليماحي  ،عبداهلل خريي  ،علي حممد /
اجلزيرة /ح�سن عبداهلل  ،جمال ال�سعدي /الن�صر /عو�ض
حممد  ،من�صور �سعيد  ،من�صور �صالح /الوحدة /حممد
ف�ؤاد /الو�صل /حميد املهري  ،خمي�س �أحمد /بني يا�س/

م��رزوق را�شد /حتا� /سلطان ع��ادل /احت��اد كلباء� /أحمد
مال اهلل  ،خليفة خمي�س � ،سيف ياقوت  ،مو�سى عبداهلل
�/شباب الأهلي /نواف جا�سم � ،ضاري فهد  ،بدر �إبراهيم
/ال�شارقة. /
وك��ان��ت اللجنة املنظمة للبطولة ق��د ع��ق��دت ظهر �أم�س
االجتماع الفني اخلا�ص باملجموعة الثانية ُ ،
حيث تقرر �أن
يرتدي العبو منتخبنا الأبي�ض الكامل واملنتخب الأردين
الأحمر الكامل.
من ناحيته �أكد الإ�سباين فرانك �أورتيغا مدرب منتخبنا
الوطني لل�شباب جاهزية املنتخب خلو�ض مباراة الغد �أمام
منتخب الأردن  ،م�شرياً �أن املباراة يف غاية الأهمية كونها
الأوىل يف البطولة.
و�أك���د �أورت��ي��غ��ا يف امل���ؤمت��ر ال�صحفي التقدميي احرتامه
جلميع املنتخبات امل�شاركة ال��ت��ي ت�سعى للفوز باللقب ،
م�شريا �إىل �أن �أبي�ض ال�شباب ي�ضم يف �صفوفه عنا�صر
موهوبة ومت اعداده ب�صورة جيده للبطولة.
و�أ�ضاف �أورتيغا �أن البطولة فر�صة مثالية و�ست�شهد ندية
ك��ب�يرة وم��ن��اف�����س��ات ق��وي��ة ب�ين جميع املنتخبات امل�شاركة
 ،و�سعيها يف حتقيق ه���دف واح���د ه��و ال��و���ص��ول للمبارة
النهائية وح�صد اللقب كحق م�شروع للجميع.

يقف مدرب بر�شلونة اجلديد ت�شايف هرناندي�س �أمام �أول اختبار جدي يف مهمته الإنقاذية
للنادي الكاتالوين ،عندما ي�ستقبل بنفيكا الربتغايل الثالثاء يف اجلولة اخلام�سة قبل
الأخرية من دوري �أبطال �أوروبا يف كرة القدم.
قاد ت�شايف ،القادم من تدريب ال�س ّد القطري ،فريقه �إىل فوز �أول على �إ�سبانيول �1-صفر يف
الدوري املحلي الأحد ،لريتقي �إىل املركز ال�ساد�س يف الرتتيب ،بعد بداية مو�سم خميبة �أدت
�إىل �إقالة الهولندي رونالد كومان.
احتاج "بالوغرانا" �إىل ركلة جزاء من مهاجمه الهولندي ممفي�س ديباي وقائم �أنقذه يف
منا�سبتني يف ال�شوط الثاين ،حمققاً �أول فوز له يف الدوري يف خم�س مباريات.
وظهر بر�شلونة وك�أنه يحاول تطبيق نهج ت�شايف القادم قبل نحو �أ�سبوعني لينقذ الفريق من
كبوته الفنية ،فيما يرزح النادي حتت ديون كبرية �أدت �إىل تخليه عن �أ�سطورته الأرجنتيني
ليونيل مي�سي مطلع املو�سم لباري�س �سان جرمان الفرن�سي.
دفع ت�شايف بت�شكيلة عزّزها بالعبني يافعني ،فظهر �أمثال غايف و�إليا�س �أخوما�ش
واملغربي عبد ال�صمد الزلزويل والنم�سوي يو�سف دمري وريكي بوت�ش ونيكو
غون�سالي�س.
قال العب الو�سط التاريخي بعد الفوز على جاره اللدود "ال ميكننا جتاهل
مبادئنا ...يجب �أن نخاطر �أكرث".
لكن �أمام بنفيكا ،قد يكون ثمن املخاطرة باهظاً� ،إذ يتناف�س مع �ضيفه على
البطاقة الثانية يف املجموعة ملرافقة ب��اي��رن ميونيخ الأمل���اين ال��ذي �ضمن
ت�أهله.
بعد بداية خميبة �شهدت خ�سارته مرتني �أمام بايرن وبنفيكا بنتيجة واحدة
�صفر ،-3ع ّو�ض بر�شلونة جزئياً بفوزين على دينامو كييف الأوكراين
بنتيجة واح��دة �أي�ضاً �1-صفر ،ليحتل املركز الثاين بفارق
نقطتني عن بنفيكا الثالث.
وفيما تع ّر�ض بر�شلونة لل�ضغط يف نهاية مواجهته
الأخ�يرة مع �إ�سبانيول� ،شرح ت�شايف بع�ض مبادئه
التوجيهية "ال �أرى م�شكلة بدنية ،بل هي م�شكلة
لفهم اللعبة".
ت���اب���ع "يجب �أن ن���واج���ه اخل�������ص���م ،ن�سيطر
ون�����س��ت��ح��وذ ال���ك���رة .لي�ست م�شكلة ب��دن��ي��ة بل
كروية".
وي��ب��ت��ع��د ب��ر���ش��ل��ون��ة ب���ف���ارق  10ن��ق��اط عن
غ��رمي��ه ري����ال م���دري���د م��ت�����ص��در ال�����دوري،
لكن لديه  25مباراة حتى نهاية املو�سم
وحماولة ت�صحيح م�ساره.
�أ�ضاف ت�شايف "نحن هادئون بعد فوزنا
يف امل��ب��اراة الأوىل ،ه��ذا ال��ف��وز مينحنا
ال��ط��م���أن��ي��ن��ة وي��رف��ع م��ن معنوياتنا..
لكن الثالثاء معركة جديدة ،وال ميكننا
جتاهل مبادئنا .هذا نهائي جديد لنا".
ويف املجموعة عينهاّ ،
يحل بايرن ميونيخ على
دينامو كييف متذيل الرتتيب ،بعد �ضمان ت�أهله
�إىل دور الـ.16
ي��غ��ي��ب ع��ن ال��ف��ري��ق ال��ب��اف��اري يف رح��ل��ت��ه �إىل العا�صمة
الأوك���ران���ي���ة خ��م�����س��ة الع��ب�ين حم��ج��وري��ن ،ب��ي��ن��ه��م ي���وزوا
كيمي�ش ال��ذي �أ�شعل فتيل النقا�ش يف �أملانيا بعد رف�ضه
التطعيم ب�سبب "خماوف �شخ�صية".
وحجر كيمي�ش اجلمعة مرة ثانية هذا املو�سم بعد �أن كان
ُ
على ات�صال مع �شخ�ص �أ�صيب بفريو�س كورونا.
و�أ ّك��د بايرن الأح��د دخول العبيه غري امللقحني �سريج

غنابري ،جمال مو�سياال ،ال��ك��ام�يروين �إري���ك مك�سيم ت�شوبو-موتينغ والفرن�سي مايكل
كويزان�س �إىل احلجر .ويف ّ
ظل معمعة كورونا التي �أزعجت مدرب الفريق يوليان ناغل�سمان،
تع ّر�ض بايرن خل�سارة مفاجئة �أمام �أوغ�سبورغ  2-1اجلمعة يف الدوري املحلي ،حيث تقل�صت
�صدارته لنقطة واحدة �أمام بورو�سيا دورمتوند.
ورف�ض ناغل�سمان حتميل امل�س�ؤولية لغياب كيمي�ش الذي يتع ّر�ض النتقادات كبرية يف �أملانيا
ب�سبب رف�ضه التطعيم "هذا لي�س عذراً".
و�أ�شارت تقارير �صحافية �إىل نية بايرن يف ح�سم �أجور العبيه غري امللقحني ،علماً �أن راتب
كيمي�ش ال�سنوي ي�صل �إىل  20مليون يورو .ويعني احلجر ال�صحي ملدة �أ�سبوع تك ّبده خ�سائر
تبلغ حوايل  384الف يورو.
ويف املجموعة ال�ساد�سة ،ي�أمل مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي طي �صفحة بداية مو�سمه
املخيبة والتي �شهدت �إقالة مدربه الرنوجي �أويل غونار �سول�شاير الأح��د ،بعد
خ�سارة �أم��ام واتفورد املتوا�ضع � 4-1أنزلته �إىل املركز الثامن يف ترتيب
الـ"برميريليغ".
وا�ستلم العب الو�سط ال�سابق مايكل كاريك الإ�شراف على الفريق يف
مبارياته املقبلة "يف الوقت الذي يتطلع فيه النادي �إىل تعيني مدرب
موقت حتى نهاية املو�سم" .و�ستكون مواجهة "غوا�صات" فياريال
م�صريية لفريق "ال�شياطني احلمر" ال���ذي يتعني عليه جتنب
اخل�سارة ،قبل اجلولة االخ�يرة التي �ستكون مفتوحة على جميع
االحتماالت يف حال �سقوطه.
ويت�ساوى يونايتد يف ال�صدارة مع فياريال ب�سبع نقاط ،بفارق نقطتني
عن �أتاالنتا الإيطايل اجلاهز لالنق�ضا�ض على ثنائي ال�صدارة والذي
يحل على يونغ بويز ال�سوي�سري الأخري (.)3
وت��ن��ت��ظ��ر ي��ون��اي��ت��د م���ب���ارات���ان ق��وي��ت��ان �أي�����ض��ا يف
ال�����دوري امل��ح��ل��ي ،وحت���دي���داً ���ض��د ت�شل�سي
و�أر�سنال توالياً يف  28احلايل والثاين من
كانون االول/دي�سمرب املقبل.
ومل ي��ف��ز مان�ش�سرت ي��ون��اي��ت��د ،و�صيف
الدوري املحلي املو�سم املا�ضي� ،سوى 4
مرات يف �آخر  13مباراة يف خمتلف
امل�سابقات.
ويت�صارع ت�شل�سي الإنكليزي حامل
ال��ل��ق��ب م���ع ي��وف��ن��ت��و���س الإيطايل
ع��ل��ى ����ص���دارة امل��ج��م��وع��ة الثامنة،
مع �أف�ضلية للثاين الذي يت�صدر
ب�أربعة انت�صارات كاملة و�ضمن
الت�أهل مقابل ثالثة لت�شل�سي
الذي خ�سر ذهاباً �أمام "ال�سيدة
العجوز" ب���ه���دف فيديريكو
كييزا.
و�سي�ضمن الفريق اللندين بطاقة
الت�أهل الثانية بحال تعادله ،ب�صرف النظر
عن نتيجة املباراة الثانية بني زينيت الرو�سي ()3
وماملو ال�سويدي (�صفر).
ويف املجموعة ال�سابعة ،ي��دور ���ص��راع ق��وي على
ال��ت���أه��ل .ي��ح ّ��ل ري���د ب���ول ���س��ال��زب��ورغ النم�سوي
املت�صدر ( )7على ليل الفرن�سي الو�صيف (،)5
فيما يبحث �إ�شبيلية الإ���س��ب��اين الأخ�ي�ر ()3
عن ف��وزه الأول عندما ي�ستقبل فولف�سبورغ
الأملاين (.)5

نا�سا تطلق مهمة لإنقاذ الأر�ض من الت�صادمات املدمرة
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

قال م�س�ؤولون يف وكالة الف�ضاء الأمريكية� ،إن خطة "نا�سا" ل�ضرب كويكب مبركبة ف�ضائية� ،ستهدف �إىل توفري
ر�ؤية دقيقة حول كيفية احليلولة دون ت�صادم ال�صخور الف�ضائية املدمرة بالأر�ض.
وك�شفت مديرة علوم الكواكب يف وكالة "نا�سا" ،ل��وري غليز �أم�س الأول الأح��د �أن��ه ولأول م��رة� ،ستحاول مركبة
ف�ضائية يف اخلريف املقبل ،اال�صطدام بكويكب ،كتجربة لإظهار كيف ميكن �أن ينحرف مثل هذا اجل�سم الف�ضائي
�إذا كان متجها نحو الأر�ض.
و�أو�ضحت غليز�" :أ�شعر �أن��ه مبجرد االنتهاء من ه��ذا االختبار� ،سنح�صل على معلومات كثرية ،و�سنكون �أكرث
ا�ستعدادا يف امل�ستقبل للت�صدي للكويكبات اخلطرية".
و�ستبد�أ اخلطوة الأوىل من التجربة الثالثاء� ،إذ �ستطلق "�سبي�س �إك�س" املهمة " "DARTالتابعة لنا�سا ،من
قاعدة "فاندنربغ" للقوة الف�ضائية يف كاليفورنيا.
ونقلت وكالة "يو بي �آي" للأنباء عن عامل الف�ضاء بربنامج  ،DARTتوم �ستاتلر قوله" :العديد من احلقائق
ال ت��زال غ�ير معروفة ح��ول نتيجة االخ��ت��ب��ار ،لأن نا�سا لديها القليل م��ن املعرفة بتكوين الكويكب امل�ستهدف
(دميورفو�س) ،وهو بحجم ملعب كرة قدم".
و�ستحلق املهمة التي تقدّر تكلفتها بـ 330مليون دوالر لنظام الكويكبات "ديدميو�س" ،وهو عبارة عن ج�سمان
يدوران حول بع�ضهما البع�ض.
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ت�ست�أجر �سوبر ماركت خوف ًا من اجلراثيم �أثناء الت�سوق

بامل�شرحة ..يكت�شفون �أنه ال يزال حيا

ك�شفت ام���ر�أة �أمريكية �أن��ه��ا ت���ؤج��ر �سوبر م��ارك��ت كامل
�أثناء الت�سوق ،لتجنب اجلراثيم التي ميكن �أن يحملها
املت�سوقون الآخرون .و�أو�ضحت �إميا �أنها وزوجها ،لوكا�س،
ي���ؤج��ران ال�سوبر ماركت مل��دة �ساعة واح��دة يف الأ�سبوع،
حتى يتمكنا من ت�سوق م�شرتيات البقالة اخلا�صة بهما
ب�سالم .وين�شر الزوجان عن حياتهما وابنتهما الر�ضيعة
كريت على ح�سابهما يف تيك ت��وك ،حيث يتحدثان عن
�أ�سلوب حياتهما اخلايل من اجلراثيم .وال يقت�صر الأمر
على عدم ذه��اب الزوجني لق�ضاء عطلة �أو الذهاب �إىل
املطاعم �أو زيارة منازل الآخرين ،بل يرف�ضان الت�سوق يف
ال�سوبر ماركت مع املت�سوقني الآخرين ،بح�سب �صحيفة
ذا �صن الربيطانية .وقالت �إميا عن منط حياتهما "حتن
نذهب للت�سوق مثل �أي �شخ�ص �آخر ،نحن �أنا�س عاديون،
لكننا مي�سوري احلال ،ون�ستخدم ذلك ل�صاحلنا .نحن يف
الواقع ن�ؤجر حمل بقالة ملدة �ساعة ،يوم واحد يف الأ�سبوع
قبل افتتاحه" .و�أ�ضافت �إمي��ا "لقد دفعنا ملحل البقالة
لتعقيم كل �شيء ،وطلبنا �أن نكون الأ�شخا�ص الوحيدين
هناك للت�سوق ،حتى ال ن�ضطر �إىل التواجد للت�سوق مع
�أ�شخا�ص �آخرين م�صابني باجلراثيم" .وبالن�سبة للذين
يت�ساءلون عن تكلفة ت�أجري �سوبر ماركت كامل ،اعرتفت
�إمي���ا ب���أن��ه��ا ل��ن تفعل ذل��ك �إذا مل تكن مي�سورة احلال،
و�أو�ضحت "دعنا نقول فقط �أننا لن ن�ؤجر حمل بقالة
ل��و مل نكن �أغ��ن��ي��اء� ،إن���ه ب��اه الثمن للغاية" .و�أو�ضحت
�إمي���ا "�سيكون م��ن الأرخ�����ص يف ال��واق��ع ت���أج�ير ال�سوبر
ماركت بعد �إغالق �أبوابه يف امل�ساء ،لكن هذا ال يتنا�سب
م��ع جدولنا الزمني .ونحن ن�سمح ملوظف واح��د فقط
بالتواجد ،وعليه ارتداء بدلة وقاية كاملة وغطاء للوجه
طوال الوقت".

�شهدت الهند حادثة غريبة من نوعها� ،إذ تبني �أن رجال �أعلنت
وف��ات��ه ب��ع��د تعر�ضه حل���ادث م����روري ،ال ي���زال ع��ل��ى ق��ي��د احلياة
ويتنف�س لكنه يف حالة حرجة ،بعدما �أم�ضى ليلة يف غرفة باردة
ب�أحد امل�ست�شفيات .وك��ان �سريكي�ش كومار البالغ من العمر 45
عاما قد نقل �إىل عيادة خا�صة بعدما �صدمته دراجة نارية يف مراد
�أباد الواقعة �إىل ال�شرق من نيودلهي.
و�أع��ل��ن �أح���د الأط��ب��اء ل��دى و���ص��ول ك��وم��ار �إىل ال��ع��ي��ادة �أن���ه فارق
احلياة ،ثم ُنقل اجلمعة �إىل م�ست�شفى عام لت�شريح جثته.
و�أفاد املدير الطبي للم�ست�شفى راجندرا كومار يف ت�صريح لوكالة
"فران�س بر�س" الأحد �أن "طبيب الطوارئ فح�صه ،ومل يعرث على
�أي �أثر للحياة وبالتايل �أعلن وفاته".
و�أودع��ت اجلثة عندها غرفة ب��اردة حتى و�صلت الأ�سرة بعد �ست
���س��اع��ات .و�أ����ض���اف م��دي��ر امل�ست�شفى" :عندما ح�ضر ف��ري��ق من
ال�شرطة وعائلته لبدء الإج��راءات الإداري��ة لت�شريح اجلثة ،تبني
�أنه ال يزال حيا� ،إال �أنه دخل يف غيبوبة".
وعلق مدير امل�ست�شفى معتربا �أن ما ح�صل "معجزة" ،علما �أن
التحقيق ال يزال جاريا ملعرفة �سبب الت�شخي�ص اخلط�أ.

�شابة تلقى حتفها يف مكب للنفايات
ع�ثر ع��ام�لا ن��ظ��اف��ة يف ن��ي��وج��ر���س��ي الأم�يرك��ي��ة ،ع��ل��ى ج��ث��ة فتاة،
بينما كانا يفرغان �شاحنة مبكب للنفايات .و�أ�شارت التحقيقات
التي �أجرتها ال�سلطات� ،إىل �أن الفتاة التي عرث عليها� ،سقطت
من الطابق  ،11عرب �أنبوب رم��ي النفايات باملبنى ال��ذي تقطن
فيه وال��دت��ه��ا .و ّ
مت التعرف على هوية الفتاة جو�ستني غرو�س،
وهي طالبة جامعية ،بعد �أن �أبلغ عن فقدانها قبل يوم فقط من
�إيجادها .وح�سبما ذكرت وال��دة ال�ضحية فران�سواز غرو�س ،فقد
�أظهرت لقطات كامريات املراقبة يف البناء� ،أن ابنتها غادرت ال�شقة
م�ساء يوم  10نوفمرب ،والتقت برجل يف الطابق ال�سابع.
ووف����ق م���ا ذك����رت ���ص��ح��ي��ف��ة "الإندبندنت" ال�بري��ط��ان��ي��ة ،فقد
�أخ�بر زم�لاء جو�ستني يف ال�سكن والدتها ،ب�أنها ذهبت لتدخني
"املاريغوانا" يف �شقة الرجل الذي ظهر يف الت�سجيالت.
وظهرت جو�ستني يف ت�سجيالت �أخ��رى وه��ي تغادر �شقة الرجل،
وتتجه للطابق احل���ادي ع�شر ،ليكون ذل��ك �آخ��ر لقطة لها قبل
العثور عليها ميتة يف اليوم التايل .وت�شتبه والدة جو�ستني بوجود
�شبهة جنائية بالرغم من �أن التحقيقات الأولية لل�شرطة �أ�شارت
�إىل �أن احلادث مل يكن مفتعال.

يبني مركز ًا �صحي ًا ليعالج زوجته

بيع غيتار لإريك كالبتون بـ� 600ألف دوالر

بيع غيتار كان ميلكه �إري��ك كالبتون يف مقابل � 625أل��ف دوالر،
وهو �أعلى �سعر ُ�سجل خالل مزاد �أقيم اجلمعة وال�سبت على قطع
تخ�ص ع���دداً م��ن �أب���رز جن��وم مو�سيقى ال���روك وق��ارب��ت �إيراداته
ّ
خم�سة ماليني دوالر ،على ما �أعلنت دار "جوليانز" للمزادات.
لكنّ هذا الرقم �أدنى بكثري من املبلغ القيا�سي الذي حققه غيتار
عائد ملغني نريفانا كورت كوباين ا�ستخدمه الأخري خالل حفلة
"ام تي يف انبالغد" ال�شهرية �سنة  6( 1993ماليني دوالر يف
مزاد لدار "جوليانز" العام املا�ضي).
وقد �أثار �أ�سطورة الروك والبلوز �إريك كالبتون جدال منذ بداية
جائحة كوفيد -19من خالل مواقفه املناه�ضة للتلقيح ورف�ضه
تدابري الإغالق العام .ومن بني �آالالت الأخرى يف املزاد ،غيتار من
نوع "غيب�سون �إك�سبلورر" ا�ستخدمه العازف ذي �إيدج مع فرقة "يو
تو" �سنة  ،1976وقد بيع يف مقابل � 437ألفا و 500دوالر.

�سبوتيفاي ّ
تعدل بث الألبومات
نزوال عند طلب �أديل
باتت الأغنيات التي ي�ستمع �إليها
م�����ش�ترك��و اخل��دم��ة امل��دف��وع��ة من
"�سبوتيفاي" ُتلعب على التطبيق
ب���ح�������س���ب ت���رت���ي���ب���ه���ا الأ�����ص����ل����ي يف
الأل��ب��وم ،ن���زوال عند طلب املغنية
ال�بري��ط��ان��ي��ة �أدي������ل ال���ت���ي تنتقد
البث "الع�شوائي" ل�ل�أغ��اين عرب
خ���دم���ات ال���ب���ث ال��ت��دف��ق��ي .ومنذ
الأح����د� ،أ���ص��ب��ح اال���س��ت��م��اع �إىل �أي
�ألبوم لدى امل�شرتكني يف اخلدمة
املدفوعة من "�سبوتيفاي" يح�صل
وف��ق نظام عر�ض ت�سل�سلي ولي�س
ب��ط��ري��ق��ة اال����س���ت���م���اع الع�شوائي
(" "shuffleبالإنكليزية) التي
يُرمز �إليها ب�سهمني متقاطعني.
ورح��ب��ت �أدي���ل ال��ت��ي حتقق جناحا
كبريا مع �ألبومها اجلديد ""30
منذ طرحه اجلمعة ،بهذا التغيري.
وك��ت��ب��ت امل��غ��ن��ي��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة عرب
ت��وي�تر "كان ذل��ك طلبي الوحيد
يف ق��ط��اع��ن��ا امل��ت��غ�ير با�ستمرار"،
م�ضيفة "ال ن�صنع �أل��ب��وم��ات بكل
ه��ذه العناية والتفكري يف قائمة
الأغ��ن��ي��ات دون �سبب .الفن الذي
ن�����ص��ن��ع��ه ي�������روي ق�������ص���ة ويتعني
اال�ستماع �إىل ق�ص�صنا بالطريقة
ال��ت��ي �أردن���اه���ا��� .ش��ك��را �سبوتيفاي
لإ�صغائك".
وخ��ت��م��ت �أدي����ل تغريدتها برمزي
ك�أ�س م�شروب وقلب .وقد �أطلقت
�أديل على الألبوم عنوان " "30يف
�إ����ش���ارة �إىل ع��م��ره��ا ح�ين با�شرت
الإع�������داد ل���ه ق��ب��ل ث��ل�اث �سنوات،
وت���������روي ف���ي���ه خ�������ص���و����ص���ا ق�صة
ط�لاق��ه��ا وال��ت��ب��ع��ات ال��ت��ي �أحدثها
ذلك على حياة ابنها.
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كاريل بري�س �سعيدة بنيلها جائزة مغنية العام �ضمن جوائز جمعية مو�سيقى الريف ال�سنوية اخلام�سة واخلم�سني تيني�سي  ،الواليات املتحدة .رويرتز

روبوتات تنقل زبائن مطعم يف رحلة

يتنقل روبوت يف �أرجاء مطعم يف املو�صل يف �شمال العراق ،مقدّماً �أطباقا
متنوعة �إىل رواد املوقع بف�ضل تكنولوجيا ُط�� ّورت جزئيا يف ه��ذه املدينة
العراقية التي دفعت فاتورة باهظة ب�سبب احلرب .يرحب الروبوت الأبي�ض
ال و�سه ً
والأزرق ب�صوت �آيل ن�سائي ،بزبائن دخلوا املطعم ،قائال "�أه ً
ال بكم
على الطاولة الثالثة" و"�أمتنى �أن ت�ستمتعوا بوقتكم يف مطعمنا" .وي�ضيف
الإن�سان الآيل فيما تلمع عيناه ب�ضوء �أحمر "ال تن�سوا �أن تعطوا �آراءكم
حول فكرة املطعم وم�ستوى اخلدمة" .ويتنقل هذا الروبوت الذي ي�ضع
قبعة �سوداء على ر�أ�سه وو�شاحا �أنيقا حول عنقه ،ببطء على �سكة حديدية
ت�ؤمّ ن حركته على �أر�ضية ال�صالة املزدحمة بالزبائن .ويقول �صاحب املطعم
رامي عبد الرحمن ( 30عاما) �إن فكرة امل�شروع ن�ش�أت لديه خالل جائحة
كوفيد� -19إث��ر م�شاهدة مقاطع م�صورة تظهر روبوتات وموائد رقمية
تعمل باللم�س يف مطاعم يف الإمارات العربية املتحدة و�إ�سبانيا واليابان.
وما زالت �أج��زاء من مدينة املو�صل التي خ�ضعت ل�سيطرة تنظيم داع�ش
منذ �صيف  2014حتى نهاية  ،2017تعاين �أثار �سنوات احلرب.
لكن يف �إمكان �سكان املدينة االبتعاد عن هذه الأج��واء لفرتة وجيزة من
خالل تناول وجبة الع�شاء يف مطعم "وايت فوك�س".

تنجب طفلتني رغم �أنها ولدت دون رحم

متكنت �سيدة �أمريكية من حتقيق حلمها ب�أن ت�صبح �أماً و�أجنبت طفلتني
على الرغم من �أنها ولدت دون رحم .وطوال �سنوات مراهقتها� ،شاهدت
جينيفر دي��ن��ج��ل ( 33ع���ام���اً) جميع �صديقاتها وه���ن ي��واج��ه��ن ال���دورة
ال�شهرية ،وك��ان��ت متحم�سة الحتمال �أن تكون ه��ي التالية ،لكن ه��ذا مل
يحدث �أب��دًا ،ف�أخذتها والدتها �إىل الطبيب الذي مل ي�ستطع العثور على
عنق الرحم عند الفح�ص .و�أكدت االختبارات الإ�ضافية �أن جينيفر لي�س
لديها رحم ومت ت�شخي�ص �إ�صابتها مبتالزمة ماير-روكيتان�سكي-كو�سرت-
ه��اوزر ،وهي ا�ضطراب يعني �أنها ولدت بدون رحم ،ولن تكون قادرة على
�إجناب طفل ،ولكن حل�سن احلظ ،كان لديها مبي�ضني.
و قالت جينيفر �إنها �أ�صيبت بال�صدمة عند الت�شخي�ص ،لكن على الرغم
من �أن ذلك م�ستحيل طب ًيا � ،إال �أنها كانت ت�أمل دائ ًما يف �أن حتمل يومًا ما
وت�صبح �أماً .وب�شكل ال ي�صدق ،حتققت �أمنية جينيفر بف�ضل الطب احلديث،
ولديها الآن فتاتان �صغريتان تتمتعان ب�صحة جيدة بعد خ�ضوعها لعملية
زراعة رحم رائدة يف دي�سمرب (كانون الأول) .2016
وخ�ضعت جينيفر ل���دورة �أط��ف��ال الأن��اب��ي��ب التي نتج عنها خم�سة �أجنة.
ويف نوفمرب (ت�شرين الثاين) ،وج��دت العيادة متربعة حية تريد التربع
برحمها .ويف دي�سمرب (كانون الأول)  ،2016متت عملية الزرع يف عملية
جراحية ا�ستغرقت ت�سع �ساعات ،ويف يناير (كانون الثاين)  ، 2017اختربت
جينيفر �أول دورة �شهرية لها يف �سن .27

مزاد على �أثمن
خمطوطة لآين�شتاين
تطرح يف مزاد يقام الثالثاء بباري�س �إحدى
املخطوطات املمهدّة لنظرية الن�سبية العامة
لأل�ب�رت �آين�شتاين ،ق���دّرت قيمتها مب��ا بني
مليونني وثالثة ماليني يورو.
و�أو����ض���ح���ت دار "كري�ستيز" ال���ت���ي تنظم
امل��زاد حل�ساب دار "�أغوت" يف بيان �أن هذه
القطعة هي من دون �شك "�أثمن خمطوطة
لآين�شتاين تباع باملزاد" .والوثيقة هي عبارة
ع���ن خم��ط��وط��ة م����ؤ ّل���ف���ة م���ن � 54صفحة
كتبها الفيزيائي الأمل��اين ال�شهري �آين�شتاين
و���ش��ري��ك��ه و���ص��دي��ق��ه امل��ه��ن��د���س ال�سوي�سري
ميكيليه بي�سو ع��ام��ي  1913و ،1914يف
زي��وري��خ ب�سوي�سرا .و�أ���ض��اف��ت "كري�ستيز"
يف ب��ي��ان��ه��ا" :هذه امل��خ��ط��وط��ة و���ص��ل��ت �إلينا
ب�أعجوبة بف�ضل املهند�س ال�سوي�سري� ،إذ مل
يكن �آين�شتاين مهتما على الأرجح باحلفاظ
على ما هو وثيقة عمل يف نظره" ،ح�سبما
نقلت "فران�س بر�س".

�ضحى زوج �أ�سرتايل خمل�ص بكل �أمالكه يف �سبيل �إبقاء
زوج��ت��ه التي تعاين م��ن  30ورم���اً يف عظامها على قيد
احلياة �أطول فرتة ممكنة.
يعمل ديفيد جوريك 39 ،عاماً ،ملدة ت�صل �إىل � 60ساعة
يف الأ�سبوع يف �إدارة موقع بناء وي�ستعد لبيع �سيارته لدفع
ثمن ال��ع�لاج��ات الطبيعية ال��ت��ي ميكن �أن تطيل عمر
زوجته �إميا 35 ،عاماً ،والتي قيل لها �إن مر�ض ال�سرطان
الذي تعاين منه مقاوم للعالج الكيماوي.
وك��ان��ت �إمي��ا تغلبت على �سرطان ال��ث��دي لأول م��رة بعد
�أن مت ت�شخي�صها يف  2011وه���ي يف ع��م��ر اخلام�سة
والع�شرين ،ولكن بعد ا�ستئ�صال ثدييها ،بد�أت تعاين مرة
�أخرى من �أورام عديدة يف كافة �أنحاء ج�سدها وعظامها،
مما دفع الزوج لبيع معظم �أمالكه
و�إن���ف���اق ق��راب��ة � 100أل���ف دوالر ع��ل��ى ب��ن��اء م��رك��ز عالج
منزيل يف مر�آب منزله.
ونا�شد ديفيد املجتمع املحلي للح�صول على م�ساعدة
مالية عاجلة ال�ستكمال ع�لاج زوج��ت��ه ومنحها فر�صة
للحياة معه ومع �إبنيهما ميا ورايان.
وق���ال ديفيد ل�صحيفة دي��ل��ي ميل �أ���س�ترال��ي��ا� ،إن تكلفة
ع�لاج زوجته تزيد عن  1500دوالر يف الأ���س��ب��وع ،حيث
حتتاج �إىل ري القولون وحقن الفيتامينات الوريدية،
وحمامات ال�ساونا ،وا�ست�شارات لل�صحة العقلية ،وجل�سات
عالج �أخرى تكلف  400دوالر يف ال�ساعة.

تعود للتدري�س بعدما فقدت �أطرافها بف�ضل تقنية متطورة
مت��ك��ن��ت معلمة ب��ري��ط��ان��ي��ة م��ن ال���ع���ودة �إىل مهمة
التدري�س التي حتبها بعد �أن فقدت �أطرافها الأربعة
على �إثر �إ�صابتها بتعفن الدم.
وبعد م��رور عامني تقري ًبا على ا�ستدعاء عائلتها
للح�ضور وتوديعها يف امل�ست�شفى ،عادت كاث تريغينيا
( 47ع��ام��اً) للعمل يف التدري�س ،وبف�ضل ذراعيها
الآليني املذهلني ،باتت قادرة على �أن تفعل كل �شيء،
بدءًا من القيادة بنف�سها �إىل املدر�سة ،وحتى الكتابة
على ال�سبورة واخلروج ب�أن�شطة ريا�ضية ممتعة.
ومل ي��ك��ن ع��ل��ى ك���اث ف��ق��ط ت��ع��ل��م كيفية ا�ستخدام
م��ا ي�سمى ب��ـ  Hero Armsوال��ت��ي حت��ت��وي على
م�ست�شعرات ذكية ميكنها اكت�شاف �أ�صغر �إ�شارات
الع�ضالت وحتويلها �إىل ح��رك��ات ي��دوي��ة ،ب��ل كان
عليها � ً
أي�ضا �أن تعلم نف�سها امل�شي مرة �أخ��رى على
�أرج���ل �صناعية  -وك��ل ذل��ك �أث��ن��اء رع��اي��ة طفليها:
�آرون ( 12عاماً) ،و�إميلي البالغة من العمر ثماين
�سنوات.
وت��ق��ول ك���اث ال��ت��ي تعي�ش يف دات�����ش��ي��ت ،بريك�شاير

مع زوجها �ألفني ( 48عامًا) و�أطفالهما "�أعلم �أن
احل��ي��اة ال ميكن �أن ت��ك��ون �أب����دًا ه��ي نف�سها متامًا.
لكني �أرف�ض النظر �إىل الوراء .بعد �أن اقرتبت من
خ�سارة كل �شيء ،ف�أنا ممتنة للغاية لكوين على قيد
احلياة".
وبد�أت م�أ�ساة كاث خالل عطلة نهاية �أ�سبوع مرعبة
يف �أواخ��ر نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2019عندما
مزق �إنتان ناجت عن التهاب رئ��وي ج�سدها ،وعانت
من تعفن يف الدم ب�سبب رد فعل خطري جلهاز املناعة
الذي بد�أ يف �إتالف �أن�سجة اجل�سم و�أع�ضائه.
وخ�لال الأي���ام القليلة التالية ،مت حتذير الأ�سرة
لال�ستعداد للأ�سو�أ ،ومت تعيني م�ست�شار للأطفال
للم�ساعدة يف �إع��داده��م لفقدان وال��دت��ه��م ،وب�شكل
ال ي�صدق ،ج��اءت املعجزة يف ال��وق��ت املنا�سب لعيد
امليالد ،حيث تذكر �أح��د الأط��ب��اء قراءته عن عقار
�أثبت جناحه يف زيادة فعالية امل�ضادات احليوية ،ومت
ا�ستخدامه فقط على حفنة من املر�ضى .ولكن ،مع
عدم وجود ما تخ�سره ،مت �إعطاء العقار لكاث.

ثروة جينيفر لوبيز تفوق
ثروة بن �أفليك

منذ �إرتباطهما جمدداً ،وعالقة الفنانة العاملية جينيفر لوبيز وحبيبها املمثل
الأم�يرك��ي بن �أفليك حم��ط �إه��ت��م��ام امل��ت��اب��ع�ين ،ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون معرفة �أدق
التفا�صيل التي جتمعهما ،كما التي تفرق بينهما.
ومن املوا�ضيع التي ت�شغل بال اجلمهور ،الفارق بني ثروة االثنني ،خ�صو�صاً و�أن
جينيفر معروفة ب�إمتالكها ثروة هائلة ،ففي عام  2019وحده �إ�ستطاعت �إ�ضافة
 43مليون دوالر �إىل ح�سابها ،لت�صبح ثروتها اليوم وبح�سب جملة "فورب�س
العاملية" 400 ،مليون دوالر.
�أم���ا بالن�سبة ل�بن �أف��ل��ي��ك ،فيبلغ ���ص��ايف ث��روت��ه ال��ـ  130مليون دوالر ،وتتنوع
عائداته بني �أعماله يف التمثيل والإنتاج وامل�شاريع املختلفة ،ما يجعل الفارق بني
ثروتيهما حوايل الـ  300مليون دوالر.

بي.تي�.إ�س تفوز
بجائزة فنان العام
ف��������ازت ف����رق����ة ال�����ب�����وب ال���ك���وري���ة
اجلنوبية بي.تي�.إ�س بجائزة فنان
ال���ع���ام يف ح��ف��ل ج���وائ���ز املو�سيقى
الأمريكية الذي �أقيم يوم الأحد يف
لو�س �أجنلي�س ،وهي �أكرب جائزة يف
العامل تمُ نح بت�صويت اجلمهور.
وتغلبت بي.تي�.إ�س على مناف�سيها
�أري��ان��ا ج��ران��دي ودري���ك و�أوليفيا
رودري����ج����و وت���ي���ل���ور ���س��وي��ف��ت وذا
ويكند.
وك��ان��ت ب��ي.ت��ي�.إ���س و�سويفت من
ب�ين ال��ف��ائ��زي��ن الأوائ����ل يف احلفل
ال��ذي مت بثه على الهواء مبا�شرة
وقدمته مغنية الراب كاردي بي.
كما ف��ازت فرقة بي.تي�.إ�س بلقب
جمموعة البوب املف�ضلة.
وقال كيم نام-جون مغني بي.تي.
�إ���س "نحن فرقة �أوالد �صغار من
ك��وري��ا وح��دن��ا ح��ب املو�سيقى وكل
م��ا ن��ري��د ف��ع��ل��ه ه��و ن�����ش��ر امل�شاعر
الإيجابية".
وان�����ض��م��ت ب���ي.ت���ي�.إ����س �إىل فرقة
كولدبالي على امل�سرح لأداء �أغنية
"ماي يونيفر�س" (عاملي) يف عودة
لفريق البوب الكوري بعد اجلائحة
�إىل العرو�ض احلية .وكانت �أغنية
"برت" (زب����دة) ل��ب��ي.ت��ي�.إ���س قد
ت�صدرت قوائم بيلبورد للأغاين
الفردية يف ال��والي��ات املتحدة ملدة
� 10أ�سابيع هذا ال�صيف.
وك��ان��ت ���س��وي��ف��ت ال��ت��ي مل حت�ضر
حفل الأحد قد فازت العام املا�ضي
بلقب �أف�ضل فنان للمرة ال�ساد�سة
لت�سجل بذلك رقما قيا�سيا.

