�سالح قوتها الناعمة:

�ص 09

الهند :ولكن ،من يريد
جلد كوكب بوليوود؟

الأر�شيف الوطني يطلق كتاب زايد ومعجزة
ال�سعديات يف “ال�شارقة للكتاب”2021

•• الفجر -خرية ال�شيباين

�ص 13

يثري اعتقال جنل �أح��د جنوم بوليوود ،يف ق�ضية تهريب خم��درات مزعومة ،ال�شكوك
حول حرب �أيديولوجية �ضد �صناعة ال�سينما الهندية القوية.
بعد خم�سة وع�شرين يومًا خلف الق�ضبان� ،أُطلق �سراح �آريان خان بكفالة يوم اخلمي�س،
� 28أكتوبر .والده� ،شاروخان ،ن�صف �إله ال�سينما الهندية ،ا�ستقبل اخلرب بـ “دموع
الفرح” ،بح�سب حمامي ال�شاب البالغ من العمر  23عامًا .طيلة ثالثة �أ�سابيع ،كل
الهند كانت معلقة على م�صري �آريان خان ،مل يفوت الإعالم �أي فتات من هذا امل�سل�سل،
ودقيقة بدقيقة� ،سرد معركة النجم الهندي املحبوب لإخراج ابنه من ال�سجن.
يف � 2أكتوبر� ،ألقي القب�ض على �آري��ان خان �أمام كامريات التلفزيون بعد اقتحام لواء
املخدرات �سفينة �سياحية قبالة مومباي .ولئن مل يتم العثور على �أي مادة غري م�شروعة
(التفا�صيل �ص)14
بحوزته ،اتهمته ال�شرطة بالتورط يف تهريب املخدرات.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:18 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل

هكذا يكرّ�س �شي جني بينغ
نف�سه على �أنه ماو اجلديد!...
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الأبي�ض يُوا�صل تدريباته
ا�ستعدادا ملواجهة كوريا اجلنوبية
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�أخبار الإمارات

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ب�شار الأ�سد ي�ستقبل عبداهلل
بن زايد يف دم�شق

•• دم�شق-وام:

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء يف �إك�سبو  2020دبي (وام)

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع ويل عهد البحرين (وام)

�أكدا �أهمية العمل امل�شرتك من �أجل تعزيز �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار والتعاون يف املنطقة

برئا�سة حممد بن را�شد  ..وخالل اجتماعه يف �إك�سبو دبي 2020

جمل�س الوزراء يعتمد ترخي�ص اختبار تقنيات املركبات حممد بن زايد وويل عهد البحرين يبحثان
ذاتية القيادة يف الإمارات من خالل خمترب الت�شريعات العالقات الأخوية والق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك
•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل �أن دول��ة الإم ��ارات م�ستمرة يف تطوير
املنظومة الت�شريعية والتنظيمية يف خمتلف القطاعات

احليوية ،لتعزيز دولة الإمارات كمركز عاملي لتوظيف
التكنولوجيا احل��دي�ث��ة يف خ��دم��ة وتنمية املجتمع،
وتر�سيخ �إ�سهاماتها ك�أحد �أك�بر خمتربات التجارب
احل�ك��وم�ي��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف ال �ع ��امل ،وت��وف�ي�ر البيئة
املنا�سبة لتطوير تقنيات امل�ستقبل وتوظيفها لت�سهيل
(التفا�صيل �ص)2
ورفع جودة حياة النا�س.

•• �أبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب ��و ظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة م��ع �أخ�ي��ه �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س

جمل�س ال � ��وزراء يف مملكة ال�ب�ح��ري��ن ال�شقيقة،
العالقات الأخوية التاريخية التي جتمع البلدين
ال�شقيقني و��س�ب��ل ت�ع��زي��زه��ا وتنميتها مب��ا يعود
باخلري والنماء على �شعبيهما� ،إ�ضافة �إىل الق�ضايا
وامل��و��ض��وع��ات الإقليمية وال��دول�ي��ة ذات االهتمام
(التفا�صيل �ص)2
امل�شرتك.

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ب�شار الأ� �س��د رئي�س اجل�م�ه��وري��ة العربية
ال���س��وري��ة ال�شقيقة �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل يف دم�شق.
ج��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء  -ال ��ذي ع�ق��د بح�ضور م�ع��ايل ال��دك�ت��ور في�صل
املقداد وزير اخلارجية واملغرتبني يف �سوريا ومعايل من�صور ف�ضل اهلل
عزام وزير �ش�ؤون رئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية ومعايل خليفة
�شاهني املرر وزير دولة ومعايل علي حممد بن حماد ال�شام�سي رئي�س
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أم��ن املنافذ  -بحث
العالقات الثنائية بني دول��ة الإم��ارات و�سوريا و�أهمية ه��ذه الزيارة
يف تعزيزها وتنمية التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت مبا يخدم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني( .التفا�صيل �ص)5

�إك�سبو  2020دبي ي�شهد �إطالق
التحالف العاملي للت�سامح وقمة الأديان

•• �أبوظبي-وام:

حر�صت وزارة الت�سامح والتعاي�ش على �أن يحمل املهرجان الوطني للت�سامح
والتعاي�ش لهذا العام ال�صبغة العاملية من خ�لال ا�ست�ضافة �شخ�صيات
دولية بارزة يف جماالت الفكر واالجتماع والأديان واملر�أة وال�شباب ،لطرح
ر�ؤيتهم العاملية حول خمتلف الق�ضايا الإن�سانية التي تركز عليها الوزارة
واملتعلقة ببلورة ت�صور عاملي �شامل حول الق�ضايا الإن�سانية كالت�سامح
والتعاي�ش والأخوة الإن�سانية وقبول الآخر ،وذلك من خالل م�شاركتهم
(التفا�صيل �ص)7
يف الفعاليات الرئي�سية للمهرجان.

االحتاد الإفريقي يحذر :فر�صة �إنهاء ال�صراع �ضئيلة

�آبي �أحمد :نواجه جتمعا يهدف لتدمري �إثيوبيا و�سلبها احلرية
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء الإثيوبي �آبي �أحمد علي ،خالل خطاب
له �أمام ح�شد للتربع لدعم اجلي�ش الفيدرايل ،الثالثاء� ،إن
بالده تواجه جتمعا من الأعداء يحاولون تدمريها و�سلب
حرية �شعبها.
و�أ� �ض��اف رئ�ي����س ال � ��وزراء الإث �ي��وب��ي �أن ال�ت�روي��ج النهيار
العا�صمة �أدي�س �أبابا وه��روب امل�س�ؤولني �إىل دول اجلوار
وم�غ��ادرة ال�سفارات والبعثات الأجنبية تهدف �إىل �إثارة
حالة من الذعر.
وذك��ر �آب��ي �أحمد �أن �إثيوبيا ال ت��زال ملتزمة ب�إحراز تقدم
بالرغم من العقبات التي تواجهها.
و�أكد رئي�س الوزراء الإثيوبي خالل تغريدة له على ح�سابه
يف تويرت �إن �أدي�س �أبابا على ا�ستعداد للعمل ب�شكل بناء مع
الأ�صدقاء يف مواجهة التحديات املاثلة وحتقيق الأهداف
الإمنائية يف رحلة الإ�صالحات التي بد�أت.
ويف وق��ت �سابق� ،أك��د املبعوث الأم�يرك��ي اخل��ا���ص جيفري
فيلتمان على قلق ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ب��ال��غ م��ن ت�صعيد

ال�صراع وخطر العنف بني الطوائف يف �إثيوبيا ،م�شجعا
ج�م�ي��ع الأط � ��راف ع�ل��ى االن� �خ ��راط يف ح ��وار ب �� �ش ��أن وقف
الأعمال العدائية.
وذك��ر بيان للخارجية الأم�يرك�ي��ة �أن فيلتمان �سافر �إىل
�أدي����س �أب��اب��ا خ�لال الفرتة من � 4إىل  7نوفمرب ،والتقى
برئي�س الوزراء �آبي �أحمد علي ،ونائب رئي�س الوزراء وزير
اخلارجية دمييكي ميكونني ح�سن ووزي��ر الدفاع �أبراهام
بيالي ووزير املالية �أحمد �شايد.
كما التقى مع املمثل الأعلى لالحتاد الإفريقي الرئي�س
النيجريي ال�سابق �أولو�سيغون �أوبا�سانغو ورئي�س مفو�ضية
االحتاد الإفريقي مو�سى فقي حممد ووكيل الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة م��ارت��ن غريفيث و�شركاء دول�ي�ين �آخرين
وقادة حكوميني.
والحقا �سافر فيلتمان من � 7إىل  8نوفمرب �إىل العا�صمة
الكينية نريوبي ،حيث ت�شاور مع الرئي�س كينياتا وغريه
من القادة ال�سيا�سيني ب�ش�أن ال�صراع يف �إثيوبيا ،قبل �أن
يعود جمدد يف  8نوفمرب �إىل �أدي�س �أبابا مرة �أخرى.
وخ�ت��م ب�ي��ان اخل��ارج �ي��ة الأم�يرك �ي��ة �أن ال��والي��ات املتحدة

�ستوا�صل العمل مع ال�شركاء الدوليني ملعاجلة الأزم��ة يف
�إثيوبيا ،مبا يف ذل��ك من خ�لال العمل مع الأمم املتحدة
واالحت ��اد الإف��ري�ق��ي وال���ش��رك��اء وامل�ؤ�س�سات الأخ ��رى ذات
ال�صلة.
من جانبه� ،أ�شار االحتاد الإفريقي �إىل �أنه ال توجد فر�صة
ك�ب�يرة لإن �ه��اء ال�ق�ت��ال يف �إث�ي��وب�ي��ا ،يف ح�ين ح ��ذرت الأمم
املتحدة من �أن خطر انزالق �إثيوبيا يف حرب �أهلية وا�سعة
النطاق حقيقي للغاية.
وقدم كل من مبعوث االحت��اد الإفريقي للقرن الإفريقي
ومن�سقة ال���ش��وون ال�سيا�سية ب ��الأمم امل�ت�ح��دة روزم ��اري
ديكارلو �إحاطة ملجل�س الأمن الدويل.
وق��ال �أوبا�سانغو متحدثا م��ن �إثيوبيا �إن��ه بحلول نهاية
الأ��س�ب��وع“ :ن�أمل يف التو�صل �إىل برنامج يو�ضح” كيف
ميكنهم ال�سماح بو�صول امل�ساعدات الإن�سانية وان�سحاب
للقوات ير�ضي جميع الأطراف.
وت�شري تقديرات الأمم املتحدة �إىل �أن � 400ألف �شخ�ص يف
منطقة تيغراي ب�شمال �إثيوبيا يعي�شون يف ظروف �شبيهة
باملجاعة بعد عام من احلرب.

فرن�سا تتهم بيالرو�سيا بزعزعة ا�ستقرار �أوروبا

•• باري�س-وكاالت:

الجئون يف خميم على احلدود بني بيالرو�سيا وبولندا (رويرتز)

اتهمت فرن�سا بيالرو�سيا ،ال�ث�لاث��اء ،بال�سعي لزعزعة
ا�ستقرار االحتاد الأوروبي مع ا�ستمرار تدفق املهاجرين.
ويتهم االحت ��اد الأوروب� ��ي رئي�س بيالرو�سبا �ألك�سندر
لوكا�شنكو بتدبري م��وج��ة م��ن امل�ه��اج��ري��ن والالجئني،
معظمهم من ال�شرق الأو��س��ط ،ودفعهم ملحاولة دخول
االحت ��اد الأوروب � ��ي ،ردًا ع�ل��ى ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي فر�ضتها
ب��روك �� �س��ل ع �ل��ى ب �ل�اده يف �أع� �ق ��اب ح�م�ل��ة ق �م��ع وح�شية
ا�ستهدفت املعار�ضة ،فيما ينفي الرئي�س البيالرو�سي
ذلك.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ح� ��ذرت ب �ي�لارو� �س �ي��ا ب��ول �ن��دا م��ن القيام

مقتل م�سلح ي�ضع حزام ًا نا�سف ًا �شمايل بغداد

با�ستفزازات على احلدود امل�شرتكة.
ويف وق��ت �سابق� ،أع�ل��ن الكرملني �أن رئي�س بيالرو�سيا
ون�ظ�يره ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت��ن ،حليفه الرئي�سي،
حتدثا هاتفيا وبحثا التوتر على احلدود بني بيالرو�سيا
وب��ول�ن��دا .وق��ال الكرملني يف بيان �إن الرئي�سني تبادال
وجهات النظر حول و�ضع الالجئني فيما يحت�شد مئات
املهاجرين على احلدود و�سط ال�صقيع ،يف و�ضع اتهمت
وار�سو مين�سك بتدبريه.
و�أعلنت وار�سو ،االثنني ،و�صول � 3إىل � 4آالف مهاجر
�إىل ح��دوده��ا م��ع بيالرو�سيا ،التي ت�شهد منذ ال�صيف
�أزم��ة مهاجرين ،وت�صدت ملحاولة جماعية للعبور �إىل
�أرا�ضيها.

انت�شار وا�سع للجي�ش العراقي بعد حماولة اغتيال الكاظمي
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت قيادة عمليات بغداد �أم�س الثالثاء ،مقتل م�سلح ي�ضع حزاما
ًنا�سفاً يف الطارمية� ،شمال بغداد.
وقالت القيادة يف بيان� ،إن قوة م�شرتكة من ا�ستخبارات لواء  59فرقة
امل�شاة ال�ساد�سة ومفرزة من الأمن الوطني ،وفوج احل�شد ال�شعبي ،متكنت
من قتل �إرهابي ي�ضع حزاماً نا�سفاً ،يف منطقة الطارمية� ،شمايل بغداد،
بعد متابعة ور�صد حتركاته.
�إىل ذل��ك� ،أن�ه��ت ق��وات اجلي�ش ال�ع��راق��ي عملية انت�شار وا��س�ع��ة داخل
العا�صمة بغداد ،الثالثاء ،عقب حماولة االغتيال الفا�شلة التي تعر�ض
لها رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي.
وبح�سب م�صادر �سيا�سية ،ف�إن �إنهاء عملية االنت�شار جاء عقب اجتماع
الإط ��ار التن�سيقي ل�ل�ق��وى ال�شيعية برئي�سي ال� ��وزراء واجلمهورية،
بالإ�ضافة �إىل رئي�س جمل�س الق�ضاء.

و�أف�ضى االجتماع �إىل اتفاق تهدئة وع��دم ت�صعيد يف املرحلة الراهنة
بني خمتلف الأط��راف .وجنا م�صطفى الكاظمي من حماولة اغتيال
بوا�سطة طائرات م�سرية مفخخة ا�ستهدفت منزله يف �ساعة مبكرة من
�صباح الأحد ،يف واقعة هزت املنطقة.
ويف وق��ت �سابق ،ذك��ر ل��واء يف اجلي�ش العراقي �أن التحقيق م�ستمر يف
الهجوم الذي ا�ستهدف رئي�س الوزراء.
و�أ�ضاف �أن الطائرتني امل�سريتني امل�ستخدمتني يف الهجوم �أقلعتا من
مناطق �شرق العا�صمة ،حيث تتمتع ميلي�شيات مدعومة م��ن �إيران
بنفوذ وا�سع.
واع �ت�بر م��راق�ب��ون ال�ه�ج��وم ت�صعيدا ك�ب�يرا و��س��ط ت��وت��ر �أث� ��اره رف�ض
امليلي�شيات املدعومة من �إيران قبول نتائج االنتخابات الربملانية ،التي
عقدت ال�شهر املا�ضي.
وعربت دول عدة ومنظمات عن �إدانتها ملحاولة اغتيال الكاظمي ،مبدية
دعمها للعراق يف الت�صدي للإرهابيني.

احتجاجات على قرار

وفاة مواطن خالل املواجهات الليلية

و�صول وحدات من اجلي�ش لت�أمني امل�ؤ�س�سات يف مدينة عقارب
•• الفجر  -تون�س

و��ص�ل��ت وح ��دات ع�سكرية �إىل م��دي�ن��ة ع �ق��ارب ،من
حم��اف�ظ��ة �صفاق�س ،ل�ت��أم�ين امل��ؤ��س���س��ات العمومية
ال�ك��ائ�ن��ة ب��امل��دي�ن��ة وذل ��ك ب�ع��د ح ��رق م��رك��ز احلر�س
الوطني وان�سحاب قوات الأمن من و�سط املدينة.
وكان ف�ؤاد ل�شهب رئي�س بلدية عقارب ،قد �أكد جتدد
املواجهات بني حمتجني واع��وان االم��ن م�شريا اىل
ان��ه مت ح��رق مقر م��رك��ز احل��ر���س الوطني بالكامل
وان�سحاب قوات االمن.
واو��ض��ح ل�شهب يف مداخلة اذاع�ي��ة ان عملية حرق

امل��رك��ز مت��ت اث ��ر ان���س�ح��اب اع� ��وان االم ��ن وان ذلك
م ّكن عددا من ال�شباب املحتجني من حرقه وبعرثة
الوثائق داخله واتالفها وحرقها.
و�أعلن االحتاد املحلي لل�شغل بعقارب �أم�س الثالثاء،
الإ��ض��راب العام يف القطاعني العام واخلا�ص كامل
اليوم الأربعاء.
وقال االحتاد املحلي لل�شغل بعقارب يف بيان �إن املدينة
تعي�ش منذ الإثنني مواجهات دامية بني قوات الأمن
املدججة بكل �أن��واع الأ�سلحة والأه ��ايل العزل على
خلفية قرار �إعادة فتح امل�صب وال�شروع يف تنفيذه يف
�ساعة مت�أخرة من الليل( .التفا�صيل �ص)10

االحت��اد الأوروب���ي يبحث
�أزمةال�سودانالإثننياملقبل

•• بروك�سيل-وكاالت:

�إ�سرائيل:لنن�سمحب�أ�سلحة
تخل بالتوازن يف املنطقة
•• القد�س-وكاالت:

حذر وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني
غانت�س ،الثالثاء ،من �أن تل �أبيب
ل��ن ت�سمح ب��وج��ود �أ��س�ل�ح��ة خملة
بالتوازن التي من �ش�أنها �أن ت�ضر
بالتفوق الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف املنطقة
م��ن قبل ح��زب اهلل �أو �أذرع �إيران
املختلفة يف املنطقة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال اف �ت �ت��اح م�صنع
رف��ائ �ي��ل ل �ل �� �ص �ن��اع��ات الدفاعية
املتقدمة يف �شلومي .من جهته ،قال
رئي�س �أرك��ان اجلي�ش الإ�سرائيلي
�أفيف كوخايف� ،إنه يف العام املا�ضي
وا��ص�ل�ن��ا ال�ع�م��ل ��ض��د �أع��دائ �ن��ا عن
طريق حمالت وعمليات �سرية يف
جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط.

توين موري�سون �ساهمت يف فوز اجلمهوري

معركة �شر�سة يف الف�ضاء التعليمي

اجلمهوريون ،توين موري�سون واحلرب الثقافية!

•• الفجر -هيلني في�سيري –ترجمة خرية ال�شيباين

�إذا فاز اجلمهوري غلني يونغكني مبن�صب حاكم والية فرجينيا ،فيمكنه
�أن ي�شكر توين موري�سون .لقد وج��دت احلائزة على جائزة نوبل للآداب
نف�سها ،عن غري ق�صد ،يف قلب جدل �ضخم .يونغكني ،اخلبري املايل ال�سابق
وامللياردير ،ركز مبهارة حملته على التعليم ،م�ستغال �إحباطات املحافظني
من �أولياء الطالب ،الغا�ضبني من �إغالق املدار�س ب�سبب الوباء ،وفر�ض
الكمامات ،والتدابري ل�صالح املتحولني جن�سياً واملثليني ،واملكانة التي
(التفا�صيل �ص)15
حتتلها امل�س�ألة العن�صرية يف التدري�س.

ي�ب�ح��ث وزراء خ��ارج �ي��ة االحت ��اد
الأوروب� � � � ��ي �أزم � � ��ة ال� ��� �س ��ودان يف
بروك�سل ،االثنني املقبل.
ويف ال���ش��أن ال �� �س��وداين� ،أ�صدرت
حمكمة اخل��رط��وم حكمها �ضد
� �� 4ش ��رك ��ات ات� ��� �ص ��االت عاملة
يف ال �� �س��ودان و�أل��زم �ت �ه��ا ب�إعادة
خ��دم��ات الإن�ت�رن��ت ب�ع��د انقطاع
دام  15يوما.
وج� ��اء ه ��ذا احل �ك��م �إث� ��ر �شكوى
ق���ض��ائ�ي��ة ت �ق��دم��ت ب �ه��ا جمعية
حماية امل�ستهلك �أك��دت خاللها
ت�ضرر م�صالح امل��واط�ن�ين جراء
انقطاع االت���ص��االت بعد �أحداث
� 25أكتوبر املا�ضي.
وقال حمامون �سودانيون :ك�سبنا
دع��وى �ضد ��ش��رك��ات االت�صاالت
لإرغ ��ام� �ه ��ا ع �ل��ى �إرج� � ��اع خدمة
الإنرتنت ،و�إذا مل ترجع اخلدمة
ال� �ث�ل�اث ��اء� � ،س �ن �ت �ق��دم بعري�ضة
الأرب �ع ��اء للقب�ض ع�ل��ى مديري
�شركات االت�صاالت.
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�أخبـار الإمـارات

Wednesday

برئا�سة حممد بن را�شد  ..وخالل اجتماعه يف �إك�سبو دبي 2020

جمل�س الوزراء يعتمد ترخي�ص اختبار تقنيات املركبات ذاتية القيادة يف الإمارات من خالل خمترب الت�شريعات
حممد بن را�شد:

•• دبي -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي "رعاه اهلل" �أن دولة الإم��ارات م�ستمرة
يف تطوير املنظومة الت�شريعية والتنظيمية يف
خمتلف القطاعات احليوية ،لتعزيز دولة الإمارات
كمركز عاملي لتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف
خدمة وتنمية املجتمع ،وتر�سيخ �إ�سهاماتها ك�أحد
�أكرب خمتربات التجارب احلكومية امل�ستقبلية يف
ال�ع��امل ،وتوفري البيئة املنا�سبة لتطوير تقنيات
امل�ستقبل وتوظيفها لت�سهيل ورف��ع ج��ودة حياة
النا�س.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت��ر�ؤ���س ��س�م��وه اج�ت�م��اع جمل�س
الوزراء والذي عقد يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي،
بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب حاكم دب��ي ،نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الداخلية ،حيث مت �ضمن �أج�ن��دة االجتماع
اعتماد عدد من املبادرات والت�شريعات الهادفة �إىل
موا�صلة م�سرية تطوير العمل احلكومي وتعزيز
املكانة الريادية للدولة يف خمتلف القطاعات ،وجاء
على ر�أ�سها اعتماد خمترب الت�شريعات يف الأمانة
العامة ملجل�س الوزراء ترخي�ص ا�ستخدام وجتريب
ا�ستخدام املركبات ذاتية القيادة يف الدولة.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را�شد..
" ت��ر�أ��س��ت اج�ت�م��اع�اً ملجل�س ال� ��وزراء يف �إك�سبو
دب��ي  2020اعتمدنا خ�لال��ه الطلب امل�ق��دم من
وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية
لل�سيارات على طرق دولة الإم��ارات ،ورفع تقرير

• دولة الإمارات �ستكون الدولة الأوىل يف ال�شرق الأو�سط والثانية عاملي ًا التي تخترب ال�سيارات ذاتية القيادة
ً
و�سالمة وجودة
يف �شوارعها ..وهدفنا �أن يكون هذا النوع من ال�سيارات �أكرث �أمان ًا
• كما اعتمدنا اليوم �شروط منح الإقامة للأجنبي املتقاعد .حيث ميكن للمتقاعدين �إكمال �إقامتهم معنا يف دولة الإمارات ..نرحب باجلميع يف بلدنا
للمجل�س العتمادها ب�شكل دائم م�ستقب ً
ال يف حال
اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة".
كما قال �سموه " ..دولة الإم��ارات �ستكون الدولة
الأوىل يف ال���ش��رق الأو� �س��ط وال�ث��ان�ي��ة ع��امل�ي�اً التي
ت�خ�ت�بر ال �� �س �ي��ارات ذات �ي��ة ال �ق �ي��ادة يف �شوارعها.
وهدفنا �أن يكون ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�سيارات �أكرث
�أم ��ان� �اً و� �س�لام � ًة وج � ��ودة .ون�ن�ت�ظ��ر ت�ق��ري��ر وزارة
الداخلية بالتن�سيق مع مكتب الذكاء اال�صطناعي
لنتائج االختبارات التخاذ القرار املنا�سب".
 ترخي�ص املركبات ذاتية القيادة..وتف�صي ً
ال اعتمد جمل�س ال ��وزراء خ�لال جل�سته
م�ن��ح ترخي�ص م ��ؤق��ت للمركبات ذات �ي��ة القيادة،
وذل��ك م��ن خ�لال خمترب الت�شريعات يف الأمانة
العامة ملجل�س ال��وزراء ،حيث ي�أتي القرار يف �ضوء
اجل �ه��ود احل�ك��وم�ي��ة امل���س�ت�م��رة ل�ت�ط��وي��ر قوانني
و�ضوابط توظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة
الأف� ��راد وتنمية خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ،م��ع �ضمان
�أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات الأم � ��ان يف ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،وتوفري

كما اعتمد جمل�س ال��وزراء خ�لال جل�سته تعديل
�شروط و�ضوابط منح الإقامة للأجنبي املتقاعد،
مبا يعزز من موقع الدولة كوطن ثانٍ للأفراد من
خمتلف اجلن�سيات والثقافات ،حيث قال �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د " ك�م��ا اعتمدنا
ال�ي��وم ��ش��روط منح الإق��ام��ة للأجنبي املتقاعد.
حيث ميكن للمتقاعدين �إك �م��ال �إق��ام�ت�ه��م معنا
يف دول��ة الإم� ��ارات  ..ن��رح��ب باجلميع يف بلدنا"
كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد"
واع�ت�م��دن��ا ال �ي��وم ��ض�م��ن جل�سة جم�ل����س ال� ��وزراء
�سيا�سة ال�صناديق اخلا�صة يف احلكومة االحتادية
حيث ميكن للم�ؤ�س�سات احلكومية وف��ق �ضوابط
ومعايري �إن�شاء �صناديق متويلية تخدم براجمهم
التنموية .وال�ه��دف رف��ع انتاجية وم��رون��ة العمل
احلكومي لتحقيق نتائج �أف�ضل للجمهور".

والتي ت�ستهدف تطوير م�صادر متويلية جديدة
للربامج التنموية مب��ا ي�سهم يف رف��ع االنتاجية
لأداء اجلهات احلكومية ،حيث تت�ضمن ال�سيا�سة
�أ��س����س احل��وك�م��ة وامل�ع��اي�ير والإج � ��راءات املطلوب
ات�ب��اع�ه��ا م��ن ق�ب��ل ك��اف��ة اجل �ه��ات االحت��ادي��ة عند
�إن�شاء وت�شغيل ال�صناديق اخلا�صة.

البيئة الآمنة لتطوير تقنيات امل�ستقبل وت�سريع
عملية تطويرها ،ومبا يعزز املكانة الرائدة لدولة
الإمارات ،وير�سخ �إ�سهاماتها ك�أحد �أكرب خمتربات
التجارب احلكومية امل�ستقبلية يف العامل.
وكانت وزارة الداخلية بال�شراكة مع مكتب الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ت�ق��دم��ت بطلب لرتخي�ص اختبار
تقنيات القيادة الذاتية ،حيث �سيتم و�ضع �ضوابط
 �إ�صدار رخ�صة جتريبية مل�شروع ال�صكوكحمددة وب�إ�شراف جمموعة من اجلهات احلكومية
الك�سرية..
 كل يف جمال اخت�صا�صه  -لتجربة هذه التقنياتكما اعتمد املجل�س املوافقة على �إ��ص��دار رخ�صة
يف الدولة واختبارها ،لغر�ض الوقوف على �إمكانية
جت��ري�ب�ي��ة مل �� �ش��روع ال �� �ص �ك��وك ال�ك���س��ري��ة وال ��ذي
تطبيقها ب�شكل دائم ورفع التو�صية ملجل�س الوزراء
�ست�شرف عليه هيئة الأوراق املالية وال�سلع ،يف
بالت�شريعات الواجب ا�ستحداثها وتعديلها لتمكني
ا�ستخدام هذه التقنيات م�ستقب ً
خ �ط��وة م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�ع��زي��ز تناف�سية ال��دول��ة يف
ال يف الدولة.
امل ��ؤ� �ش��رات امل��ال�ي��ة وامل�صرفية وتر�سيخ مكانتها
و��س�ت�ك��ون دول ��ة االم � ��ارات ه��ي ال��دول��ة الأوىل يف
الرائدة يف جمال التكنولوجيا املالية املتطورة.
ال�شرق الأو�سط والثانية عاملياً يف اختبار تطبيق
ويندرج �إ�صدار الرخ�صة التجريبية �ضمن اجلهود
ه��ذه التقنيات اخلا�صة باملركبات ذات�ي��ة القيادة،
ح�ي��ث �سيتم خ�ل�ال امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة اخ�ت�ب��ار هذه � -سيا�سة �إن�شاء ال�صناديق اخلا�صة يف احلكومة احلكومية املتوا�صلة لدعم القطاع املايل يف الدولة
ورف��ده بالتقنيات احلديثة والأط ��ر الت�شريعية
الأنظمة �ضمن ع��دد م��ن امل��راح��ل املختلفة ،ومبا االحتادية..
ي�ضمن �سالمة وجودة هذه الأنظمة على الأفراد وتف�صي ً
ال ،اعتمد جمل�س ال��وزراء �سيا�سة �إن�شاء املتطورة ،مبا ي�سهل تبني منتجات وحلول مالية
ال �� �ص �ن��ادي��ق اخل��ا� �ص��ة يف احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة ،مبتكرة تلبي متطلبات امل�ستثمرين وفق �أف�ضل
والطرق.

املعايري العاملية وال�ضوابط ،وي�ضمن م�صداقية
املعامالت املالية و�سريتها خالل خمتلف املراحل،
حيث تعتمد تقنية ال�صكوك الك�سرية على جتزئة
ال�صكوك ب�شكل رقمي �إىل ح�ص�ص �صغرية.
يذكر �أن دول��ة الإم ��ارات تت�صدر منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف تواجد �أكرب عدد من
ال�شركات العاملة يف جمال التكنولوجيا املالية.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،اعتمد املجل�س �ضمن �أجندته
ت��وح�ي��د اخل��دم��ات ال�صحية الأ��س��ا��س�ي��ة املقدمة
للمر�أة واملولود يف الدولة ،والتي ت�ستهدف توفري
�أف�ضل اخلدمات ال�صحية لهما ،ورف��ع تناف�سية
دولة الإم��ارات يف جمال الرعاية ال�صحية ،فيما
ا��س�ت�ع��ر���ض امل�ج�ل����س ت��و��ص�ي��ات امل�ج�ل����س الوطني
االحت ��ادي يف ��ش��أن م��و��ض��وع "التالحم الأ�سري
ودوره يف حتقيق �أه� ��داف التنمية االجتماعية
امل�ستدامة" ،وم��و��ض��وع "اخلدمات امل�ق��دم��ة من
�شركات االت�صاالت".
ويف ال�ش�ؤون الت�شريعية ،اعتمد جمل�س الوزراء
تعديل قراره ب�ش�أن �سيا�سة تو�سيم القيم الغذائية
ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ،وال �ت��ي ت �ل��زم امل��زودي��ن يف الإم� ��ارات
ب��و��ض��ع ب�ي��ان��ات مم�ي��زة وب�سيطة ت��دل اجلمهور
على الأغذية ال�صحية مما يعزز احلياة ال�صحية
وجودة حياتهم.
كما اعتمد املجل�س احل�ساب اخلتامي عن ال�سنة
املالية املنتهية يف  2020لكل من الهيئة االحتادية
لل�ضرائب والهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماعية وم�ؤ�س�سة الإم��ارات العقارية ،واطلع
املجل�س على تقرير ب�ش�أن م�شاركة وزارة املالية
يف جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن  ،2021وع�ل��ى �صعيد
العالقات الدولية� ،صادق املجل�س على عدد من
اتفاقيات التعاون مع عدد من الدول.

�أكدا �أهمية العمل امل�شرتك من �أجل تعزيز �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار والتعاون يف املنطقة

حممد بن زايد وويل عهد البحرين يبحثان العالقات الأخوية والق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك
•• �أبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أب��و ظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة مع �أخيه �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سلمان ب��ن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � ��وزراء يف مم �ل �ك��ة البحرين
ال�شقيقة ،ال�ع�لاق��ات الأخ��وي��ة التاريخية التي
جت �م��ع ال �ب �ل��دي��ن ال���ش�ق�ي�ق�ين و� �س �ب��ل تعزيزها
وتنميتها مبا يعود باخلري والنماء على �شعبيهما،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال�ق���ض��اي��ا وامل��و� �ض��وع��ات الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
جاء ذلك خالل املحادثات الر�سمية التي جرت
�أم�س يف ق�صر الوطن ب�أبوظبي.
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان يف بداية اللقاء ب�سمو ويل عهد البحرين
وال��وف��د امل��راف��ق ب�ين �أه�ل��ه يف ب�ل��ده ال�ث��اين دولة
الإم��ارات ،وحمله �أطيب حتياته و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "
حفظه اهلل " � ..إىل �صاحب اجلاللة امللك حمد
ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��اه��ل مم�ل�ك��ة البحرين
ال�شقيقة ،وخال�ص التمنيات للبحرين و�شعبها
ال�شقيق مبزيد من التنمية واالزدهار.
فيما نقل �صاحب ال�سمو الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة خالل اللقاء ،حتيات �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة� ،إىل �أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
ال��دول��ة "حفظه اهلل" ،و�أخ �ي��ه ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبو
ظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة..
ومتنياته ل�سموهما م��وف��ور ال�صحة والعافية،
ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.
وا�ستعر�ض اجلانبان م�سارات التعاون يف املجاالت
االقت�صادية واال�ستثمارية والتجارية والتنموية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة وغ�ي�ره��ا ،وف��ر���ص ت��و��س�ي��ع �آفاقها
على خمتلف امل�ستويات ..و��ش��ددا على احلر�ص
امل���ش�ترك ل��دف��ع ال�ع�لاق��ات الثنائية �إىل الأمام
خالل الفرتة املقبلة ،وحتقيق نقالت نوعية فيها
مبا يخدم التنمية والتقدم يف البلدين وي�سهم يف
بناء م�ستقبل مزدهر ل�شعبيهما.
ك �م��ا ب �ح��ث اجل ��ان �ب ��ان امل �� �س �ت �ج��دات اخلليجية
وال �ع��رب �ي��ة وجم �م��ل ال �ت �ط ��ورات وامل �ل �ف��ات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،وتبادال وجهات
النظر ب�ش�أنها.
و�أك��د �سموهما �أهمية العمل امل�شرتك من �أجل
تعزيز �أ��س����س ال���س�لام واال��س�ت�ق��رار وال�ت�ع��اون يف
املنطقة مبا يعود باخلري والنماء على �شعوبها.
ك�م��ا ت �ن��اول ال�ل�ق��اء ت �ع��اون ال�ب�ل��دي��ن وجهودهما
امل�شرتكة للت�صدي جلائحة " كورونا " والتقليل
من �آثارها واحتواء تداعياتها.
وت�ط��رق اجل��ان�ب��ان كذلك �إىل معر�ض " �إك�سبو
 2020دب ��ي " ال ��ذي يحت�ضن ج��وان��ب من
ح���ض��ارات ال �ع��امل وث�ق��اف��ات �شعوبه وتقاليدها

بجانب �أبرز احللول واالبتكارات والتجارب التي
تعر�ضها ال��دول امل�شاركة يف جماالت اال�ستدامة
مبا ي�سهم يف �صناعة م�ستقبل �أف�ضل للمجتمعات.
وتناول اللقاء امل�شاركة املتميزة ململكة البحرين
يف امل�ع��ر���ض ،و�أهميتها يف التعبري ع��ن ثقافتها
وح�ضارتها ور�ؤيتها للم�ستقبل امل�شرق ل�شعبها.
و�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان �أن ال �ع�لاق��ات الإم��ارات �ي��ة  -البحرينية
متكنت ،بف�ضل الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان وجاللة امللك
حمد بن عي�سى ،من مواكبة تطلعات ال�شعبني
ال���ش�ق�ي�ق�ين ل �ل �ت �ع��اون وال �ت �ك��ام��ل ع �ل��ى خمتلف
امل�ستويات ،وجت�سيد ما يربط بينهما من و�شائج
القربى و�أوا� �ص��ر الأخ ��وة يف ب��رام��ج وم�شروعات
ت�صب يف م�صلحة التنمية والنه�ضة والتقدم يف
البلدين.
وقال �سموه �إن ما يجمع مملكة البحرين ودولة
الإم � ��ارات ت��اري��خ ط��وي��ل ،م���ش�يراً ��س�م��وه �إىل �أن
ال�ع�لاق��ات ب�ين ال ��دول ت�ك��ون ع�لاق��ات ر�سمية ..
لكن عالقاتنا مع البحرين خا�صة � ،أثبتت نف�سها
من خالل التحديات التي �صادفتها قبل االحتاد
وبعد االحت��اد ..وعرب �سموه عن تقديره ملواقف
مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ال��دائ �م��ة م��ع دول ��ة الإم� ��ارات
وعملهما م�ع�اً م��ن �أج��ل اال��س�ت�ق��رار وال���س�لام يف
املنطقة والعامل.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و امل�ل�ك��ي الأمري
��س�ل�م��ان ب��ن ح�م��د �آل خ�ل�ي�ف��ة � ..أن امل�ستويات
املتقدمة للعالقات املتميزة التي جتمع مملكة
ال �ب �ح��ري��ن ودول � ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
ال�شقيقة ت�شهد منواً م�ستمراً على جميع ال�صعد
مبا يعود باخلري والنفع على البلدين و�شعبيهما
ال���ش�ق�ي�ق�ين ،م �ن��و ًه��ا مب��ا حت �ظ��ى ب��ه العالقات
الثنائية من اهتمام ودع��م من �صاحب اجلاللة
امل�ل��ك حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ع��اه��ل مملكة

البحرين و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظهما اهلل.
وق��ال �سموه �إن لدولة الإم��ارات ال�شقيقة مكانة
خا�صة يف قلب كل مواطن بحريني ،وهذه املكانة
جت�سد �أزه ��ى م�ع��اين الأخ ��وة احل�ق��ة ال�ت��ي مت ّيز
العالقات الثنائية ،وجت�سد عمق �أوا�صر املحبة
والإخاء بني بلدينا و�أبنائهما الأ�شقاء كما �أكدت
عليه امل��واق��ف امل���ش�ترك��ة ط ��وال ت��اري�خ�ن��ا املمتد
ريا على نهج الآباء والأجداد وامتدادًا لأجيال
�س ً
امل�ستقبل ب�إذن اهلل.
ونوه �سموه ب�أهمية البناء على ما حتقق والدفع
ب�أوجه التعاون يف جميع جماالتها نحو م�سارات
�أكرث تكام ً
ال ،معربا �سموه عن اعتزازه مبا يجمع
البلدين من رواب��ط عميقة را�سخة ت�ستند �إىل
تاريخ ممتد قائم على �أوا�صر متينة من الأخوة
..م�شرياً �إىل �أن التعاون امل�شرتك بني البلدين
ال�شقيقني تعززه االتفاقيات ومذكرات التفاهم
امل�شرتكة والزيارات املتبادلة يف جميع املجاالت.
كما نوه �سموه بدور املغفور لهما ،ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان وال�شيخ عي�سى بن �سلمان ،يف
تعزيز العالقات الثنائية وو�ضع الأ�س�س والركائز
املتينة لها ،ما جعل منها منوذجا يحتذى على
�صعيد العالقات بني الأ�شقاء.
و�سجل �صاحب ال�سمو ويل عهد البحرين كلمة
يف �سجل كبار الزوار اخلا�ص بق�صر الوطن� ،أعرب
خاللها عن �شكره وتقديره حلفاوة اال�ستقبال
ال��ذي حظي ب��ه وال��وف��د امل��راف��ق ،متمنياً مزيداً
من النمو والتقدم لعالقات الأخوة والتعاون بني
البلدين مبا يحقق م�صاحلهما امل�شرتكة ،ودوام
اخلري والرفعة واالزدهار للدولة .و�أقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان م�أدبة
غداء تكرمياً ل�ضيف البالد والوفد املرافق.
ح�ضر اللقاء وامل�أدبة ..الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و�سمو
ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
و� �س �ع��ادة ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان ب��ن ح �م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان �سفري ال��دول��ة ل��دى مملكة البحرين
وال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان
م��دي��ر تنفيذي مكتب � �ش ��ؤون �أ��س��ر ال���ش�ه��داء يف
دي� ��وان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي وال���ش�ي��خ حم�م��د بن
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
مطارات �أبوظبي.
ك�م��ا ح �� �ض��ر ..م �ع��ايل ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن حممد
ال�ع��وي����س وزي ��ر ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع وزير
ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي االحت� ��ادي
وم�ع��ايل �سهيل ب��ن حممد ف��رج ف��ار���س املزروعي
وزي��ر الطاقة والبنية التحتية ومعايل الدكتور
� �س �ل �ط��ان ب ��ن �أح� �م ��د اجل ��اب ��ر وزي � ��ر ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق ��دم ��ة ال �ع �� �ض��و املنتدب
و"الرئي�س التنفيذي ل�شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية " �أدنوك " وجمموعة �شركاتها ومعايل
عبداهلل بن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�صاد ومعايل
الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير
املوارد الب�شرية والتوطني ومعايل الدكتور ثاين
بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية
ومعايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري وزي��رة دولة
للتكنولوجيا املتقدمة و��س�ع��ادة حممد مبارك
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة
�سعيد حمد الظاهري الرئي�س التنفيذي ل�سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و�سعادة الدكتور حممد
الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة دولة
الإم��ارات و�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س
جمل�س الإدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة
موانئ دبي العاملية.
ك �م��ا ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل�صاحب

ال�سمو ويل عهد البحرين ال��ذي �ضم � ..سعادة
عبداللطيف ال��زي��اين وزي��ر خارجية البحرين
و� �س �ع��ادة ال���ش�ي��خ ��س�ل�م��ان ب��ن خليفة �آل خليفة
وزي��ر املالية واالقت�صاد الوطني و�سعادة ال�سيد
جميل بن حممد حميدان وزير العمل والتنمية
االجتماعية و�سعادة ال�سيد كمال بن �أحمد حممد
وزي��ر امل��وا��ص�لات واالت���ص��االت و��س�ع��ادة ال�سيدة
ف��ائ�ق��ة ��ص��ال��ح وزي� ��رة ال���ص�ح��ة و� �س �ع��ادة ال�سيد
زايد بن را�شد الزياين وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة وعدد من كبار امل�س�ؤولني البحرينني.
وك��ان �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
يف مملكة البحرين ال�شقيقة قد و�صل �إىل البالد
ام�س يف زيارة ر�سمية �إىل الدولة.
وك��ان يف ا�ستقباله ل��دى و�صوله مطار الرئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة .
وجرت ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية يف ق�صر
الوطن يف �أبوظبي ،حيث عزف ال�سالم الوطني
ململكة البحرين.
وك��ان يف ا�ستقبال ويل عهد البحرين  ..الفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية و �سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي
ال�ت�ن�ف�ي��ذي و� �س �م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان و��س�ع��ادة ال�شيخ �سلطان بن
ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان �سفري ال��دول��ة لدى
مملكة البحرين وال�شيخ خليفة بن طحنون بن
حممد �آل نهيان م��دي��ر تنفيذي مكتب �ش�ؤون
�أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي وال�شيخ
حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان رئي�س

جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي.
كما كان يف ا�ستقبال �سموه  ..معايل عبدالرحمن
ب ��ن حم �م��د ال �ع��وي ����س وزي � ��ر ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
املجتمع وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني
االحت��ادي ومعايل �سهيل بن حممد ف��رج فار�س
امل ��زروع ��ي وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة و
معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب
و"الرئي�س التنفيذي ل�شركة ب�ترول �أب��و ظبي
الوطنية " �أدنوك " وجمموعة �شركاتها و معايل
عبداهلل بن ط��وق امل��ري وزي��ر االقت�صاد ومعايل
الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان العور وزير
املوارد الب�شرية والتوطني ومعايل الدكتور ثاين
بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية
ومعايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري وزي��رة دولة
للتكنولوجيا املتقدمة و��س�ع��ادة حممد مبارك
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي و�سعادة
�سعيد حمد الظاهري الرئي�س التنفيذي ل�سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية و�سعادة الدكتور حممد
الكويتي رئي�س الأمن ال�سيرباين حلكومة دولة
الإم��ارات و�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س
جمل�س الإدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي ملجموعة
موانئ دبي العاملية.
يرافق �صاحب ال�سمو ويل عهد البحرين وفد
رفيع امل�ستوى �ضم � ..سعادة عبداللطيف الزياين
وزير خارجية البحرين و�سعادة ال�شيخ �سلمان بن
خليفة �آل خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني
و�سعادة ال�سيد جميل بن حممد حميدان وزير
العمل والتنمية االجتماعية و�سعادة ال�سيد كمال
بن �أحمد حممد وزي��ر املوا�صالت واالت�صاالت
و� �س �ع��ادة ال���س�ي��دة ف��ائ�ق��ة ��ص��ال��ح وزي ��رة ال�صحة
و� �س �ع��ادة ال���س�ي��د زاي ��د ب��ن را� �ش��د ال��زي��اين وزير
ال�صناعة وال�ت�ج��ارة وال�سياحة وع��دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني البحرينني.
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�أخبـار الإمـارات

�شراكة ا�سرتاتيجية بني مورو ومعهد بحوث النظم البيئية Esri

•• دبي-وام:

وقع مركز البيانات للحلول املتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية" الذراع
الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع معهد بحوث النظم البيئية "
 " ESRIوهي املزود العاملي لربجميات الأنظمة املعلوماتية اجلغرافية املعتمدة
على تطبيقات الويب وتطبيقات �إدارة قاعدة البيانات اجلغرافية.
و ّقع املذكرة حممد بن �سليمان الرئي�س التنفيذي لـ�شركة مورو وحممد عي�سى
املدير الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا يف �شركة " . "Esri
وكجزء من االتفاقية �ستم ِّكن م��ورو متعامليها من احل�صول على برامج نظم
املعلومات وتطبيقات �إدارة قواعد البيانات اجلغرافية  ،بالإ�ضافة �إىل ذلك تخ ّول
االتفاقية �شركة م��ورو ا�ستخدام العالمة التجارية �أو عالمات خدمات معينة
تابعة ملعهد "  " Esriواال�ستفادة من �شبكة ال�شركاء العامليني للمعهد.

ال�صحة تعلن تقدمي  29,026جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  29,026جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س  21,402,503جرعات ومعدل
توزيع اللقاح  216.40جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد
يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد."-19
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ال�صحة جتري  285,711فح�صا ك�شفت عن � 72إ�صابة
جديدة و 90حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
••�أبوظبي  -وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
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 عن �إج��راء  285,711فح�صا جديدا
خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  72حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  740,572حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,142حالة.
 و�أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  90حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  735,074حالة.

03

حممد بن زايد و�سلمان بن حمد ي�شهدان مرا�سم تبادل مذكرات تفاهم بني البلدين
•• �أبوظبي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س وزراء مملكة البحرين ال�شقيقة مرا�سم
تبادل عدد من مذكرات التفاهم بني البلدين مبا يحقق تطلعاتهما �إىل مزيد
من التنمية واالزدهار يف البلدين.
و�شملت مذكرات التفاهم.
م��ذك��رة تفاهم يف جم��ال التعليم ال�ع��ايل ،تبادلتها معايل ��س��ارة بنت يو�سف
الأمريي وزيرة الدولة للتكنولوجيا املتقدمة مع �سعادة الدكتور عبداللطيف
بن را�شد ال��زي��اين وزي��ر اخلارجية البحريني ،وم��ذك��رة الربنامج التنفيذي
للتعاون يف جمال الرتبية والتعليم للأعوام - 2023 - 2922 - 2021
تبادلتها معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة الدولة للتكنولوجيا املتقدمة

مع �سعادة الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير اخلارجية البحريني،
وم��ذك��رة تفاهم يف جم��االت العمل وتنمية امل ��وارد الب�شرية ،تبادلها معايل
الدكتور عبد الرحمن بن عبد املنان العور وزي��ر امل��وارد الب�شرية والتوطني
م��ع ��س�ع��ادة جميل ب��ن حم�م��د ح�م�ي��دان وزي ��ر ال�ع�م��ل والتنمية االجتماعية
البحريني ،وم��ذك��رة تفاهم للتعاون يف امل �ج��االت ال�صحية ،تبادلها معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع م��ع �سعادة
فائقة بنت �سعيد ال�صالح وزيرة ال�صحة يف مملكة البحرين ،ومذكرة تفاهم
ب���ش��أن ال�ت�ع��اون يف جم��ال ال�ت�ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ،تبادلها م�ع��ايل عبد اهلل بن
طوق امل��ري وزي��ر االقت�صاد مع �سعادة زاي��د بن را�شد الزياين وزي��ر ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة البحريني ،ومذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون واال�ستثمار يف
جماالت ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة مع �سعادة زايد بن را�شد
الزياين وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة البحريني ،و�إعالن دولة االمارات

العربية املتحدة ك�شريك ملركز خدمات ال�شحن البحرية  -اجلوية العاملي يف
البحرين ،تبادله معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة
الدولية مع �سعادة زايد بن را�شد الزياين وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
البحريني ،ومذكرة تفاهم يف جمال النقل واملوا�صالت ،تبادلها معايل �سهيل
بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مع �سعادة كمال
بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت البحريني ،ومذكرة تفاهم ب�ش�أن
التغري املناخي والتعاون البيئي ،تبادلها معايل الدكتور �سلطان �أحمد بن
اجلابر املبعوث اخلا�ص لدولة الإمارات للتغري املناخي و�سعادة الدكتور حممد
بن مبارك بن دينة الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأع�ل��ى للبيئة البحريني،
ومذكرة تفاهم بني �شركة �أدنوك و�شركة تطوير للبرتول يف البحرين ،تبادلها
معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" مع �سعادة حممد بن مبارك بن دينة
الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة ،ومذكرة تفاهم بني �شركة �أدنوك

وال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز يف البحرين ،تبادلها معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبوظبي
الوطنية "�أدنوك" مع �سعادة حممد بن مبارك بن دينة الرئي�س التنفيذي
للمجل�س الأعلى للبيئة ،ومذكرة تفاهم بني �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
وبور�صة البحرين ،تبادلها �سعادة �سعيد حمد الظاهري الرئي�س التنفيذي
ل�سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية مع �سعادة ال�شيخ خليفة �إبراهيم �آل خليفة
الرئي�س التنفيذي لبور�صة البحرين ،ومذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الأمن
ال�سيرباين ،تبادلها �سعادة الدكتور حممد حمد الكويتي رئي�س جمل�س الأمن
ال�سيرباين مع �سعادة ال�شيخ �سلمان بن حممد �آل خليفة الرئي�س التنفيذي
للمركز ال��وط�ن��ي ل�ل�أم��ن ال���س�ي�براين البحريني ،وم��ذك��رة تفاهم ب�ين دبي
اللوج�ستية العاملية " "DLWووزارة امل��وا��ص�لات واالت���ص��االت يف مملكة
البحرين ،تبادلها �سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س جمل�س �إدارة موانئ دبي
مع معايل كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت البحريني.

يف بيان م�شرتك ب�ش�أن تر�سيخ الت�آخى وتطوير التعاون الثنائي

دولة الإمارات ومملكة البحرين ي�ؤكدان �أهمية تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت كافة
•• �أبوظبي-وام:

�صدر بيان م�شرتك بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة ومملكة البحرين
مبنا�سبة زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
عهد البحرين رئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين �إىل الدولة فيما يلي
ن�صه..
�إن حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة وحكومة مملكة البحرين  ،ت�أ�سي�ساً
على عالقة الرتابط التي جتمع ال�شعبني ،وامل�صالح امل�شرتكة والطويلة التي
تربط البلدين� ،آخذين يف االعتبار الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة املر�سخة يف
النظام الأ�سا�سي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ومبنا�سبة الزيارة الر�سمية ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبملكة البحرين �إىل الإمارات
العربية املتحدة ،حيث التقى ب�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة بدولة
الإمارات العربية املتحدة ،وعم ً
ال باالتفاقيات ومذكرات التفاهم املوقعة بني
البلدين ،وبنا ًء على الإرث امل�شرتك للعالقات الثنائية الرا�سخة القائمة،
مت االتفاق على و�ضع �إطار لرت�سيخ وتطوير التعاون الثنائي مما �سيمكن
الإمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين من تعزيز تعاونهما يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك ،مبا يف ذل��ك على �سبيل املثال ال احل�صر جماالت
التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي والأمني واالقت�صاد والتجارة وال�سياحة
وال�شراكة بني الأعمال التجارية والتكنولوجيا املتقدمة والطاقة والنقل
واملوا�صالت والتعليم  ،ويف جماالت العمل ومتنية املوارد الب�شرية ،و�أي�ضا
ب�ش�أن التغري املناخي وال�صحة.
الأهداف امل�شرتكة..
يتفق كال البلدين ب�أن تعزيز التعاون الثنائي يف املجاالت املذكورة من �ش�أنه
�أن يحقق منافع متبادلة للم�صالح والأهداف امل�شرتكة للبلدين ،و�سيعمل
كل طرف على ت�شجيع ال��وزارات والهيئات احلكومية على التوا�صل فيما
بينهم لتطوير �أهداف التعاون وبرجمته يف م�شاريع م�شرتكة.
التعاون ال�سيا�سي والدبلوما�سي..
يحر�ص كال البلدين على تعزيز احلوار ال�سيا�سي وامل�شاورات الدبلوما�سية،
من خالل زيادة م�ستوى الزيارات رفيعة امل�ستوى الدبلوما�سية ،ومن خالل
حتديد �أولويات وجداول �أعمال ثنائية م�شرتكة ،وبلورة املواقف امل�شرتكة
على �صعيد العمل ال�سيا�سي الثنائي وال��دويل ،بالإ�ضافة �إىل التعاون يف

• البلدان ي�ؤكدان احلر�ص تعزيز احلوار ال�سيا�سي وامل�شاورات الدبلوما�سية
• ت�سهيل اجلهود الرامية �إىل تعزيز ال�سلم الدويل ومكافحة اجلرمية الدولية والتطرف
والإرهاب ،والعمل امل�شرتك على تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
جمال الت�أهيل الدبلوما�سي بني الأكادمييات الدبلوما�سية ،كما �سيتم تعزيز
العمل القن�صلي عرب �إن�شاء جلنة قن�صلية بني البلدين.
وي�ؤكد البلدان ت�أكيد التزامهما مببادئ االمم املتحدة ،و�سوف ي�ستك�شفان
ف��ر���ص ال�ت�ع��اون يف املنظمات ال��دول�ي��ة امل�ت�ع��ددة الأط ��راف لتعزيز وتقوية
التعاون مبا يف ذلك تعزيز قيم الت�سامح ومبادئ حقوق الإن�سان.
ويحر�ص كال البلدين العمل م ًعا على ت�سهيل اجلهود الرامية �إىل تعزيز
ال�سلم ال��دويل ومكافحة اجلرمية الدولية والتطرف والإرهاب،والعمل
امل�شرتك على تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة "."SDGs
التعاون يف جمال الأمن ال�سيرباين..
يحر�ص كال البلدين على تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجال الأمني مبا
ي�سهم يف تطوير املنظومة الأمنية من خ�لال تبادل اخل�برات والتجارب
و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،مب��ا يف ذل��ك ال�ت�ع��اون يف جم��ال الأمن
ال�سيرباين .حيث �ستعمل اجل�ه��ات املخت�صة يف ك�لا البلدين على تبادل
اخلربات يف جمال الأمن ال�سيرباين.
التعاون يف جمال االقت�صاد والطاقة والتجارة واال�ستثمار املبا�شر
وال�شراكات بني القطاعات..
يحر�ص كال البلدين علي تعزيز العالقات االقت�صادية القائمة ودفعها
لآفاق �أرحب والعمل على �إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة �أكرث متكينًا
للأعمال التجارية من �أجل �إعطاء دفعة كبرية لتدفق التجارة واال�ستثمار
على مدى ال�سنوات املقبلة ،والعمل على �إن�شاء �صندوق ا�ستثماري م�شرتك
لال�ستثمار يف الفر�ص وامل�شاريع الواعدة يف كال البلدين وخارجهما.
�ستعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية ذات العالقة يف البلدين على تعزيز العالقة
االقت�صادية بني البلدين عرب �إن�شاء مركز للم�ستثمر الإماراتي يف البحرين
لت�سهيل وت�سريع �إج��راءات امل�ستثمرين الإماراتيينللأعمال التجارية يف
البحرين ،بالإ�ضافة �إىل رب��ط ال�سجالت التجارية يف البلدين لل�سماح
لل�شركات امل�سجلة يف الإمارت ملمار�سة الأن�شطة التجارية يف البحرين.

كما �ستعمل الهيئات الوطنية املخت�صة يف البلدين علي بحث اال�ستثمار
امل�شرتك يف جمال النفط والغاز والبرتوكيماويات ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة
�إمكانية ان�شاء �شركة ا�ستثمارية �إماراتية بحرينية م�شرتكة لال�ستثمار يف
مملكة البحرين.
يحر�ص اجلانبان على زيادة اال�ستثمارات املتبادلة وتو�سيع رقعةالتعاون،
ك�م��ا �أك ��دا ال�ت��زام�ه�م��ا بت�سهيل زي ��ادة ال �ت �ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية يف البلدين ،من خالل و�ضع �إط��ار ل�شراكة
�صناعية وا�ستثمارية م�شرتكة رفيعة امل�ستوى بني الأعمال كما يحر�ص
البلدان على �أهمية عودة قطاع الطريان ملا كان عليه قبل جائحة فايرو�س
كورونا عرب زيادة عدد الرحالت اجلوية بني البلدين.
�سي�سعى كال البلدين خللق فر�ص التعاون لت�سهيل تبادل �أف�ضل املمار�سات
وامل�ع��رف��ة االق�ت���ص��ادي��ة ،وت�ق��دمي ال��دع��م لبناء ال �ق��درات وت�ط��وي��ر اقت�صاد
م�ستدام قائم على االبتكار ،وتو�سيع نطاق الدعم التجاري املتبادل والتعاون
يف قطاع م�شاريع البنية التحتية.
ي�سلط كال البلدين ال�ضوء على �أهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ورقمنة القطاع ال�ع��ام وك��ذل��ك القطاع اخل��ا���ص ويحر�صان على التعاون
وتبادل �أف�ضل الأمثلة يف هذا املجال.
التعاون يف جمال التعليم والعلوم املتقدمة..
�أكد البلدان على �أهمية موا�صلة تعزيز التعاون املبا�شر يف املجاالت العلمية
والتعليمية املتعلقة بالتعليم ال�ع��ام وال�ع��ايل والبحث العلمي امل�شرتك،
ح�ي��ث �ستعمل م��ؤ��س���س��ات ال�ترب�ي��ة والتعليم يف ك�لا ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى تبادل
�أف�ضل اخل�برات واملمار�سات يف املجاالت العلمية املختلفةمن خالل تبادل
املعلومات حول الأنظمة التعليمية يف وتقييم الربامج الأكادميية واالعتماد
امل�ؤ�س�سي.
كما �ستعزز امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة التعاون يف جم��ال التدريب الأكادميي
م��ن خ�ل�ال ال�ت�ع��اون امل�ب��ا��ش��ر ب�ين اجل��ام�ع��ات مب��ا يف ذل��ك ت �ب��ادل الآراء يف
املناهج وطرق التدري�س والإ�شراف على الر�سائل العلمية وتبادل الزيارات

للأكادمييني بهدف تبادل اخل�برات املتخ�ص�صة يف هذا املجال .وانطالقاً
من �أهمية تبادل اخلربات يف جماالت العلوم املتقدمة �سيعمل البلدان على
التعاون يف هذا املجال مبا يف ذلك التعاون يف جمال التكنولوجيا وتطبيقات
الذكاء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة لتبادل اخلربات واملعلومات يف جمال �أن�شطة
الف�ضاء .التعاون يف جمال العمل والتوطني..
حر�صاً من البلدين على �أهمية التعاون الوثيق يف جمال العمل والقوى
العاملة والتوطني ،من خالل تطوير �شراكة م�ؤ�س�سية ت�سهم يف الو�صول
لنتائج عملية ،فقد اتفق الطرفان على تبادل اخلربات يف ممار�سات التوظيف
والتوطني وفقاً لأنظمة كال البلدين وت�شريعاتهما الوطنية ،وتنفيذ برامج
عمل م�شرتكة ت�سهم يف حتديد �آليات التعاون وتبادل التجارب امل�شرتكة.
التعاون يف جمال ال�سياحة..
رغب ًة من البلدين يف تعزيز التعاون لالرتقاء بالقطاع ال�سياحي بكافة
�أ�شكاله الثقافية والرتفيهية حتقيقاً للنمو والتدفق ال�سياحي ،ف�ستعمل
اجلهات املخت�صة يف كال البلدين على تبادل اخلربات والتجارب يف جمال
الت�سويق ال�سياحي من خالل و�ضع م�شاريع جذب م�شرتكة ،والتي ت�شمل
قطاع ال�ضيافة والطريان .و�سيعمل القطاع العام واخلا�ص يف كال البلدين
على تو�سيع ال�شراكات لتطوير القطاع ال�سياحي حتقيقاً للدور التكاملي
يف هذا املجال والتناف�س يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�شرتكة .التعاون يف
ال�ش�أن البيئي واملناخي..
وت��أك�ي��دا على �أه�م�ي��ة و��ض��ع احل�ل��ول امل�ستدامة مل��واج�ه��ة حت��دي��ات التغري
املناخي وتنفيذاً للمبادرات التي �أعلنت عنها دولة الإمارات العربية املتحدة
ومملكة البحرين يف هذا ال�ش�أن ،ف�إن البلدان يوا�صالن �سعيهما لتحقيق
التطلعات املن�شودة للو�صول �إىل احل�ي��اد ال�ك��رب��وين م��ن خ�لال املبادرات
والربامج املتنوعة وامل�شاريع املتطورة التي يتبناها البلدان �ضمن جهودهما
ملواكبة �أف�ضل املنظومات احلديثة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ودعم
االقت�صاد الأخ�ضر والطاقة البديلة.
التعاون ال�صحي..
يف ظل انت�شارجائحة فايرو�س كورونا� ،أكد البلدان التزامهما بتعزيز التعاون
الدويل ملواجهة اجلائحة من خالل تبادل �أف�ضل املمار�سات،بالإ�ضافة �إىل
التعاون العلمي وتوفري امل�ستلزمات الطبية الطارئة.
وي�ح��ر���ص ك�لا البلدين على تعزيز ال�ت�ع��اون يف جم��ال ال�ت�ع��اون ال�صحي
والطبي ،وزيادة الروابط بني ال�سلطات املخت�صة وامل�ست�شفيات واجلامعات
والكليات الطبية ،وزي��ادة التعاون يف ال��دورات والربامج ال�صحية ،وتعزيز
البحث والتطوير الطبي امل�شرتك.

مكتب البعثات الدرا�سية ينظم لقاء تعريفيا افرتا�ضيا بح�ضور  2688طالبا وطالبة
•• �أبوظبي-وام:

ّ
نظم مكتب البعثات الدرا�سية التابع ل�ـ��وزارة �ش�ؤون الرئا�سة" لقا ًء تعريف ًيا
افرتا�ض ًيا للطلبة املواطنني املُتم ّيزين علم ًيا يف ال�صف الثاين ع�شر ،با�ستخدام
تقنية االت�صال املرئي ،ح�ضره �أك�ثر من  2688طال ًبا وطالبة من املدار�س
احلكومية واخل��ا��ص��ة� ،إ��ض��اف� ًة �إىل طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية يف
�أبوظبي .ي�أتي اللقاء التعريفي يف �إطار جهود املكتب لتعريف الطلبة ب�شروط
"بعثة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة للطلبة املُتم ّيزين علم ًيا" وبرنامج املنح

الدرا�سية داخل الدولة و"منحة الأر�صاد اجلوية"� ،إ�ضاف ًة �إىل توعية الطلبة
مبُتط ّلبات وخطوات التقدمي للجامعات العاملية املُتم ّيزة داخل الدولة وخارجها،
والتح�ضري للدرا�سة يف تلك اجلامعات.
ت�ض ّمن اللقاء التعريفي االفرتا�ضي كلمة ترحيبية �ألقاها �سعادة حممد �سامل
الظاهري ،ع�ضو جمل�س �إدارة املكتب� ،أ ّكد خاللها اهتمام القيادة الر�شيدة بالعلم
والتعليم واحلر�ص على النهو�ض به وتعزيز دوره ومكانته ،واملُتابعة املُ�ستم ّرة
من �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة لـ"مكتب البعثات الدرا�سية" ،واهتمام �سموه ورعايته للطلبة

املُتم ّيزين ،ودع��ا الظاهري الطالب �إىل بذل املزيد من اجلهد لتحقيق �أعلى
الدرجات العلمية ،مبا يعود باخلري على الوطن وم�سريته التنموية .مت خالل
اللقاء عر�ض فيل ًما وثائق ًيا ح��ول ر�ؤي��ة املكتب ور�سالته و�إجن��ازات��ه و�أهدافه،
وتقدمي نبذة تعريفية حول البعثات الدرا�سية املُقدّمة من املكتب و�أهدافها
املوجهة
ومزاياها و�شروط احل�صول عليها ،وجمموعة من الن�صائح والإر�شادات ّ
�إىل الطلبة مل�ساعدتهم يف حتقيق التم ّيز الأكادميي ،وح ّثهم على بذل اجلهد
املُ�ضاعف من �أجل حتقيق الدرجات العليا يف امتحان الثانوية العامة؛ للح�صول
على ه��ذه البعثة امل��رم��وق��ة .و� �ش��ارك يف ال�ل�ق��اء ممُ � ّث��ل ع��ن �إدارة االمتحانات

الوطنية بـ"وزارة الرتبية والتعليم" لتقدمي نبذة ع��ن اختبار "الإم�سات"
و�آليات ومواعيد الت�سجيل والتح�ضري لالمتحان .ح�ضر اللقاء ال�س ّيد جمعة
الرميثي ،مدير مكتب البعثات الدرا�سية� ،إىل جانب ممُ ّثلني عن �إدارات املكتب،
نْ
الهيئتي الإداري��ة والتدري�سية ،ومُر�شدي الطلبة مبدار�س �أبوظبي
و�أع�ضاء
و�أول�ي��اء �أم��ور الطلبة .اجلدير بالذكر �أن مواعيد الت�سجيل لـ"بعثة �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة للطلبة املُتم ّيزين علم ًيا" للدرا�سة خارج وداخل الدولة،
بد�أت يوم � 10أكتوبر  2021وت�ستمر حتى  20نوفمرب  ،2021وذلك عرب
املوقع الإلكرتوين لـ"مكتب البعثات الدرا�سية" .www.sco.ae
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حمدان بن زايد يعزي فرج بن حمودة
الظاهري يف وفاة �أخيه وابنه

•• �أبوظبي-وام:

ق��دم �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة واج��ب العزاء �إىل ف��رج بن حمودة
الظاهري يف وفاة �أخيه غامن وابنه علي وذلك يف منزل العائلة ب�أبوظبي.
و �أعرب �سموه عن �صادق تعازيه لأ�سرة وذوي الفقيدين داعيا اهلل العلي القدير �أن يتغمدهما بوا�سع رحمته و�أن
ي�سكنهما ف�سيح جناته ويلهم �أهلهما وذويهما ال�صرب وال�سلوان .قدم العزاء �إىل جانب �سموه  ..ال�شيخ حممد بن
حمدان بن زايد �آل نهيان و�سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة
عي�سى حمد بو�شهاب م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.

04

خالل زيارة �شملت مكتب الذكاء اال�صطناعي وخمترب امل�ستقبل وباملود و�أكادميية الإعالم اجلديدة

�سيف بن زايد و�أحمد بن طحنون ي�شيدان ب�إجنازات جمندي اخلدمة الوطنية يف تطوير امل�شاريع امل�ستقبلية
•• دبي -وام:

�أ��ش��اد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل نهيان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية
واللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد
بن طحنون بن حممد �آل نهيان
رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة اخل��دم��ة الوطنية
واالحتياطية ،ب�إجنازات املجندين
امل �� �ش��ارك�ين يف ب��رن��ام��ج تدريبي
�شامل لتطوير امل�شاريع القائمة
ع �ل��ى ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة
و�أدوات الذكاء اال�صطناعي ،الذي
ينظمه الربنامج الوطني للذكاء
اال�صطناعي بال�شراكة مع هيئة
اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
ج ��اء ذل� ��ك ،خ�ل�ال زي � ��ارة �سموه
وال �� �ش �ي��خ �أح� �م ��د ب ��ن طحنون،
�إىل مكتب ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف ح �ك��وم��ة دول� ��ة الإم� � � ��ارات ،يف
م�ق��ره ب ��أب��راج الإم � ��ارات يف دبي،
ب� �ح� ��� �ض ��ور م � �ع� ��ايل حم� �م ��د بن
ع�ب��داهلل ال�ق��رق��اوي وزي��ر �ش�ؤون
جمل�س الوزراء  ،حيث اطلعا من
معايل عمر ب��ن �سلطان العلماء
وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي
واالق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وتطبيقات
ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د  ،ع�ل��ى املبادرات

ال� �ت ��ي ي� �ق ��وده ��ا م �ك �ت��ب ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي ،وع�ل��ى م�ستجدات
عمل منت�سبي اخلدمة الوطنية
واالحتياطية الذين مت اختيارهم
من ذوي املهارات التقنية للعمل
ع �ل��ى م �� �ش ��روع م �ت �ك��ام��ل ،يقوم
ع� �ل ��ى ح � �ل ��ول و�أدوات ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي.
كما زار �سموه �أكادميية الإعالم
اجلديد يف مقرها ب�أبراج الإمارات
يف دبي ،امل�ؤ�س�سة الأكادميية التي

ت���س�ت�ه��دف ت ��أه �ي��ل وب �ن��اء ق ��درات
ك ��وادر م��ؤه�ل��ة يف ق�ط��اع الإعالم
الرقمي الذي ي�شهد منواً �سريعاً
�إقليمياً وعاملياً.،
حيث اط�ل��ع �سموه على خمتلف
م��راف��ق الأك��ادمي �ي��ة وا�ستعر�ض
�أه��م الربامج وامل�ساقات العلمية
التي تقدمها الأكادميية يف جمال
الإع �ل��ام ال��رق �م��ي ،باال�ستعانة
مبجموعة من اخل�برات العاملية
ال �ت �خ �� �ص �� �ص �ي��ة م ��ن �أك ��ادمي �ي�ي�ن

وخ� �ب ��راء ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �أه ��م
ال� ��� �ش ��رك ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة يف جم ��ال
الإعالم اجلديد.
و�أك��د الفريق �سمو ال�شيخ �سيف
بن زايد �آل نهيان �أهمية املبادرات
وامل� ��� �ش ��اري ��ع ال��وط �ن �ي��ة الهادفة
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف ال �� �ش �ب��اب وبناء
ق��درات �ه��م وت��زوي��ده��م مبهارات
امل�ستقبل ،مب��ا يج�سد توجهات
دول��ة الإم ��ارات يف وثيقة املبادئ
الع�شرة للخم�سني اجلديدة التي

تركز على بناء الإن�سان ومتكينه
ب ��امل � �ه ��ارات وامل� � �ع � ��ارف ال�ل�ازم ��ة
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ال �ف��اع �ل��ة يف قيادة
امل�ستقبل.
وقال �سموه �إن القيادة الر�شيدة
ت �ع � ّول على دور ال�شباب عموماً
وجم � �ن� ��دي اخل� ��دم� ��ة الوطنية
واالحتياطية خ�صو�صاً ،يف دعم
حتقيق الأه��داف الإ�سرتاتيجية
ال �ت��ي ت �ت �ب �ن��اه��ا دول � ��ة الإم � � ��ارات
للمرحلة امل�ق�ب�ل��ة ،ان�ط�لاق�اً من

�إمي ��ان ال�ق�ي��ادة ب� ��أن ال���ش�ب��اب هم
حم� ��رك ال �ت �ن �م �ي��ة واالقت�صاد،
والقوة الفاعلة يف �إحداث التغيري
الذي ن�سعى �إليه.
و�أ�� �ش ��اد ��س�م��وه  -خ�ل�ال الزيارة
ال �ت��ي ��ش�م�ل��ت خم �ت�بر امل�ستقبل
 ب��امل���ش��روع املبتكر ال��ذي طورهجمندو اخل��دم��ة الوطنية ،على
م� ��دى ع� ��ام ك ��ام ��ل ،وت� �ع ��رف من
املجندين الذين �أجن��زوا م�شروع
اخلرائط البحرية ،على تفا�صيل

م �� �ش��روع �ه��م و�أه� �م� �ي� �ت ��ه لدولة
الإم � ��ارات ،و�أث �ن��ى على �أفكارهم
وم �ه��ارات �ه��م وع��زم �ه��م يف �إجن ��از
امل�شروع وحتويله �إىل واقع.
يف ال�سياق ذاته ،زار الفريق �سمو
ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان،
واللواء الركن طيار ال�شيخ �أحمد
بن طحنون بن حممد �آل نهيان،
مقر م�ؤ�س�سة "باملود" يف �أبراج
الإم��ارات بدبي ،حيث تعرفا من
فريق العمل على امل�شاريع التي

يتم العمل عليها حالياً ،ومنهجية
عمل امل�ؤ�س�سة التي تعد الأوىل من
نوعها يف املنطقة واملتخ�ص�صة يف
جمال ري��ادة وت�صميم امل�ستقبل،
من خالل تقدمي حلول مبتكرة
وم���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ل �ت �ح��دي��ات التي
ت��واج�ه�ه��ا امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واخل��ا��ص��ة يف امل�ج��االت اخلدمية
والتنموية والتقنية يف الدولة،
وت� �ف� �ع� �ي ��ل �آل� � � �ي � � ��ات ال � �ع � �م� ��ل يف
ال�ق�ط��اع�ين احل�ك��وم��ي واخلا�ص
لت�سريع الإجنازات.
وتعد "باملود" التي مت ت�أ�سي�سها
�ضمن �شراكة بني دولة الإمارات
وم�ؤ�س�سة "�آي دي �إي �أو" العاملية
لال�ست�شارات والت�صميم املبتكر،
م��ن �أك�ب�ر امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��امل�ي��ة يف
جم��ال ت�صميم املفاهيم املبدعة
وت �ط��وي��ر ال �ع��دي��د م��ن املنتجات
واخل � ��دم � ��ات واب� �ت� �ك ��ار احل� �ل ��ول
التقنية.
وجت�سد امل�ؤ�س�سة ،ال�شراكة بني
ّ
القطاعني احلكومي واخلا�ص،
وامل �ب �ت �ك��ري��ن ل �ت �ط��وي��ر احللول
للتحديات الكربى ،بهدف تطبيق
الأف � �ك� ��ار وت��وظ �ي �ف �ه��ا يف خدمة
امل�ج�ت�م�ع��ات ،وت�صميم م�ستقبل
�أف�ضل للأجيال القادمة.

�شخبوط بن نهيان �آل نهيان  :الدبلوما�سية الإماراتية مت�ضي بخطى واثقة وثابتة م�سرت�شدة بر�ؤية قيادتها الثاقبة
•• �أبوظبي -وام:

�أك��د معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر دول��ة �أن
موقع متقد ٍم على ال�ساحة العاملية هو بف�ضل
ما حتتله الإم��ارات اليوم من ٍ
حكمة قائدنا امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" فما
�أبداه من م�صداقية يف تعامله مع الدول ،ويف مواقفه الدولية امل�ؤثرة ،وما
قدمه من دعم �إن�ساين وتنموي ملختلف ال�شعوب ،كله قد جعل دولة الإمارات
حتظى باالعرتاف بدو ٍر قوي وتتب�ؤ مكان ًة م�شرفة.
وقال معاليه يف مقال بعنوان " م�ستقبل الدبلوما�سية الإماراتية ،كيف تراه؟"
موقع
" ..يجب علينا ك�إماراتيني �أن نتيقن ب�أن ما حتتله بالدنا اليوم من ٍ
متقد ٍم على ال�ساحة العاملية هو بف�ضل حكمة قائدنا امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" .فما �أبداه من م�صداقية يف تعامله
مع الدول ،ويف مواقفه الدولية امل�ؤثرة ،وما قدمه من دعم �إن�ساين وتنموي
ملختلف ال�شعوب ،كله قد جعل دولة الإمارات حتظى باالعرتاف بدو ٍر قوي
وتتب�ؤ مكان ًة م�شرفة .عك�س الراحل زايد �سماته ال�شخ�صية يف القيم واملبادئ

التي تبنتها دولة الإمارات يف �سيا�ستها اخلارجية ،والتي �أ�صبحت وما تزال
متمثل ًة حتى اليوم ،يف ممار�ساتنا الدبلوما�سية وجهودنا اخلارجية ومواقفنا
الدولية� .إذن ،فقد نهلت الدبلوما�سية الإماراتية يف خمتلف مراحلها من
حكمة القائد امل�ؤ�س�س ال��ذي �أر�سى ركائزها ،وما زال��ت ت�شق طريقها حتى
اليوم م�سرت�شد ًة بنهجه الإن�ساين اخلي".
بخطى واثقة
و�أ�ضاف " وكعهدها امل�ألوف ،مت�ضي الدبلوما�سية الإماراتية
ً
وثابتة ،م�سرت�شدة بر�ؤية قيادتها الثاقبة ،نحو م�ستقبل �سيكون ،مب�شيئة
اهلل ،مليئاً باملزيد من الإجن��ازات التاريخية ،واملكا�سب الوطنية ،وخدمة
امل�صالح الإن�سانية .وها هي م�سرية العمل اخلارجي ُت�ستكمل اليوم بقيادة
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان – وزير اخلارجية والتعاون الدويل،
الذي ال ين�أى ب�أي جهدٍ مطلوب ،لتكون دولة الإمارات يف مقدمة الدول يف
ال�ساحة الدولية".
وقال " من ينظر �إىل حال دبلوما�سيتنا اليوم يت�أكد له �أمران� ،أولهما �أنها
دبلوما�سية ن�شطة وفعالة حققت الكثري من الإجنازات امل�شرفة ،والأمر الآخر
هو �أنها دبلوما�سية حرك ّية ومرنة تتفاعل مع متغريات الع�صر وحتوالته

وتواكبها با�ستمرار .وتزخر الدبلوما�سية الإماراتية بالأمثلة الوافرة على
جناحاتها ،ك��دوره��ا مث ً
ال يف �إجن��اح ا�ست�ضافة ب�لادن��ا ل�ع��د ٍد م��ن الأحداث
والفعاليات ال�ضخمة كمعر�ض �إك�سبو العاملي ،ومقار املنظمات الدولية املهمة
كالوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�إيرينا" .وم�ؤخراً،انتخبت دولة الإمارات
لع�ضوية جمل�س الأمن الدويل للفرتة  ،2023 2022-ما ي�ضيف �إجنازاً
�آخر �إىل �سجلها احلافل ،ويثبت عزمها على اال�ستمرار بالتفاعل الإيجابي
مع الق�ضايا الدولية ،فخالل � 50سن ًة م�ضت ،عززت دولة الإمارات ر�ؤيتها
ك�صانع لل�سالم و�سا ٍع له ،وكمحط ٍة للأمل ومُ�صدِّر ٍة له .وهي بذلك
لنف�سها
ٍ
تخطو خطواتها الواثقة ال�ستكمال م�سريتها امل�شرفة نحو � 50سنة مقبلة
�ستكون مليئ ًة هي الأخرى بال�سالم والأمل ب�إذن اهلل".
و�أ�ضاف معاليه " ما نقوم به اليوم من جهو ٍد هدفه الأول والأ�سا�سي هو
�ضمان وت�أمني م�ستقبلٍ �أف�ضل� ،آمنٍ ومزدهرٍ ،للأجيال القادمة ،وذلك عرب
اال�ستمرار واملثابرة يف البناء على ما �أ�س�سه ال�شيخ زايد "رحمه اهلل"� .سيكون
هدفنا ،عرب حمور ال�سيا�سية اخلارجية ،حتقيق ر�ؤي��ة الدولة الهادفة لأن
تكون �ضمن الأف�ضل بالعامل يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية .و�ستعمل

موقع �أف�ضل يف خمتلف
دبلوما�سيتنا الإماراتية جاهد ًة ل�ضمان �أن نكون يف ٍ
امل�ج��االت ،حيث نطمح لنمتلك اقت�صاداً �أق��وى ،وجمتمعنا �أك�ثر متا�سكاً،
و�سنحر�ص على اال�ستمرار يف بناء اجل�سور التي بناها زاي��د م��ع �أع�ضاء
املجتمع الدويل� .سن�سعى كذلك �إىل التفاعل الإيجابي مع الق�ضايا العاملية،
مبا ي�شمل من �ضمن م�سائل �أخرى ،ق�ضايا ال�سالم واال�ستقرار ،ومكافحة
ال�ت�ط��رف والإره � ��اب ،وال�ت�ق��دم االق�ت���ص��ادي ،وال�ت�ن�م�ي��ة ،وال�ت�غ�ير املناخي،
والتكنولوجيا ،واالبتكار ،والرعاية ال�صحية ،والتعليم ،والثقافة ،وتعزيز
الت�سامح ،ومتكني املر�أة ،و�صو ًال �إىل اال�ستجابة الإن�سانية و�سواها".
و�أو�ضح معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير دولة يف
اخلتام �أن م�ستقبل الدبلوما�سية الإماراتية ال ميكن ت�صوره من دون الدور
الف ّعال لل�شباب والأجيال اجلديدة ،بفكرهم النيرّ  ،وعزميتهم الطاحمة،
وعملهم ال��د�ؤوب ،نحو ما ي�سهم يف تعزيز مكانة بالدهم ودوره��ا الإيجابي
�ضمن املجتمع ال��دويل .م�ستقبل الدبلوما�سية الإم��ارات�ي��ة �سيتحدث عن
نف�سه بنف�سه من خالل ما �سينجزه رجال الدبلوما�سية الإماراتية ون�سا�ؤها،
الذين �سي�ؤكدون كفاءتهم ويثبتون جدارتهم يف قهر امل�ستحيل.

الإحاطة الإعالمية لـ«كوفيد  : »19 -حتديث بروتوكول عودة ال�صالة يف امل�ساجد وامل�صليات
•• �أبوظبي -وام:

�أعلن الدكتور �سيف الظاهري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث خالل الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات
ح��ول ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد كوفيد  ..19 -حت��دي��ث ب��روت��وك��ول عودة
ال�صالة يف امل�ساجد وامل�صليات وذلك بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف.
و�أو� �ض��ح �أن ال�بروت��وك��ول امل�ح��دث ي�شمل فتح م�صليات ال�ط��رق اخلارجية
و�أم��اك��ن الو�ضوء ودورات امل�ي��اه وم�صليات الن�ساء منوها لكافة العاملني
بامل�ساجد وامل�صليات بطباعة ول�صق الإر�شادات التوعوية يف �أماكن الو�ضوء
بالإجراءات االحرتازية بعدة لغات تت�ضمن العربية واالجنليزية والأوردو.
وذكر �أن الربوتوكول يت�ضمن فتح �أحوا�ض الو�ضوء بطريقة ترك حو�ض
مغلق بني احلو�ض واحلو�ض الآخر و�إعادة توفري املحارم الورقية من خالل
الأج�ه��زة الإلكرتونية لتزويد امل�ح��ارم لتجنب االت�صال املبا�شر يف �أماكن
الو�ضوء وامل�ساجد.
و�أ�ضاف كما يت�ضمن الربوتوكول وج��وب تنظيف وتطهري وتعقيم �أماكن
ال��و��ض��وء ودورات امل�ي��اه قبل ك��ل ��ص�لاة وب�شكل دوري م��ع تطبيق التباعد
اجل�سدي بني امل�صلني �إىل مرت ون�صف املرت".

و�أ��ش��ار �إىل �أن �أن��ه �سيتم غلق امل�ساجد مبا�شرة بعد ال�صالة وع��دم ال�سماح
باجللو�س واالعتكاف مع االلتزام بكافة الإج��راءات االحرتازية والوقائية
املعمول بها م�سبقاً.
وقال �إنه بالن�سبة ال�ستخدام دورات املياه التابعة للم�ساجد وامل�صليات فعلى
الإدارة �أن توفر عمال نظافة طوال الوقت كما يجب توفري �أدوات التعقيم
عند خمارج �أماكن الو�ضوء وعلى جميع امل�صلني تعقيم اليدين بعد الو�ضوء
ويتم توفري �إر�شادات خا�صة يف �أماكن الو�ضوء بطريقة الو�ضوء ال�سل�سلة
وخا�صة امل�ضم�ضة وا�ستن�شاق املاء بطريقة �صحية بالإ�ضافة �إىل �إزالة جميع
الأحذية اخلا�صة بالو�ضوء �أو بدورة املياه.
و�أو��ض��ح �أن��ه وفقا للربوتوكول ف�إنه على عامل النظافة تنظيف وتطهري
وتعقيم �أماكن الو�ضوء ودورات املياه بعد انتهاء امل�صلي من الو�ضوء �أو دورة
املياه قبل ا�ستخدام امل�صلي الآخر.
و�أ�شار �إىل �أن هناك عددا من الأدوار وامل�س�ؤوليات املنوطة يف هذا الربوتوكول
م��ن اجل�ه��ات املعنية لر�صد �أي��ة جت ��اوزات �أو خم��ال�ف��ات م��ن رواد امل�ساجد
وامل�صليات بالإ�ضافة �إىل التن�سيق م��ع �شركة النظافة والتعقيم لأماكن
الو�ضوء ودورات املياه قبل كل �صالة ب�إ�شراف ومتابعة �إدارة حمطات الوقود
و�أئمة امل�ساجد.
و�أك��د �أهمية التن�سيق مع اجلهات املخت�صة من البلديات املحلية وغريها

العتماد �آلية و�أدوات مواد التعقيم مواعيدها.
وق��ال �إن ال�بروت��وك��ول يت�ضمن قيام الأئ�م��ة وع�م��ال النظافة ب��أخ��ذ اللقاح
والفح�ص الدوري  PCRكل  14يوما مع اعتماد تطبيق احل�صن بجانب
الإف�صاح عند ال�شعور ب�أعرا�ض تنف�سية �أو حمى وجتنب احل�ضور للم�سجد.
و�أكد الدكتور �سيف الظاهري املتحدث الر�سمي عن الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث� ..أن دولة الإمارات التزال يف م�سارها ال�صحيح
نحو التعايف وذلك بف�ضل اجلهود امل�ضنية واملبذولة من قبل كافة امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة التي تعمل بتوافق وتناغم ل�ضمان الو�صول �إىل التعايف
التام من اجلائحة ال�صحية.
وق��ال �إن "هذا النهج التي تتبعه حكومة دول��ة الإم��ارات يهدف �إىل ت�أمني
حياة كرمية وم�ستقبل �آمن لكل من يعي�ش على �أر�ض الإمارات مهما كانت
الظروف التي متر بنا ف�إننا نثق بالر�ؤية احلكيمة النابعة عن الفكر النري
لقيادتنا الر�شيدة".
و�أ�شار �إىل �أن القطاع ال�صحي يوا�صل جهوده بهدف الو�صول �إىل املناعة
املجتمعية من خالل توفري اللقاحات للفئات امل�ؤهلة لأخذ التطعيم حيث
و�صلت ن�سبة احلا�صلني على اجل��رع��ة الأوىل م��ن �إج �م��ايل ال�سكان �إىل
 98.66يف املائة يف حني �أن ن�سبة متلقي جرعتي لقاح  88.57يف املائة
من �إجمايل ال�سكان.

بهدف الـت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية واحلث على اتباع �أف�ضل املمار�سات

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حملة تفتي�شية على مراكز التجميل و�صالونات احلالقة
•• �أبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي التابعة ل��دائ��رة البلديات والنقل حملة
تفتي�شية على مراكز التجميل ،و�صالونات احلالقة الرجالية ،و�صالونات
الأطفال والنوادي ال�صحية ،وذل��ك بهدف الت�أكد من تطبيقها املعايري
ال�صحية واال�شرتاطات العامة املتعلقة مبمار�سة هذه املهنة ،وذلك �ضمن
�إطار حر�ص البلدية على حماية �صحة �أفراد املجتمع.
و�أك��دت البلدية �أن احلملة �شملت جميع املناطق الواقعة �ضمن جزيرة
�أبوظبي ،حيث ا�ستهدفت متابعة مراكز التجميل وال�صالونات ،ومعرفة

م��دى ال�ت��زام�ه��ا بتطبيق اال� �ش�تراط��ات ال�صحية ،والتفتي�ش ب��دق��ة ملنع
ا�ستخدام املواد الغري مرخ�صة والتي ميكن �أن تت�سبب ب�أ�ضرار �صحية على
رواد مراكز التجميل وال�صالونات ،وكذلك حر�صت احلملة على معاينة
مواد وم�ستح�ضرات التجميل التي لي�س لديها بطاقة تعريفية �أو منتهية
ال�صالحية بهدف وقاية �أف��راد املجتمع من الأمرا�ض ،ومراقبة الأدوات
واملواد امل�ستخدمة ،كما ا�شتملت احلملة التدقيق على العامالت والعاملني
يف ه��ذه امل��راك��ز والت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات ال�صحية واحل��ث على
ارت��داء ال��زي املوحد املخ�ص�ص للعامالت ،والت�أكيد على �ضرورة حتقيق
م�ستوى راق ب�ش�أن نظافة ال�صالونات ،ومراكز التجميل والنوادي ،واحلد

من تقدمي اخلدمة ب�شكل غري �صحي يف �أث�ن��اء �أوق��ات ازدح��ام الزبائن،
بالإ�ضافة �إىل الت�أكد من االلتزام التام بالإجراءات االحرتازية اخلا�صة
مبكافحة كوفيد .19
و�أك��دت البلدية ا�ستمرارها يف تنفيذ احلمالت التثقيفية للعاملني يف
��ص��ال��ون��ات احل�لاق��ة وم��راك��ز التجميل وال �ن��وادي و��ص��ال��ون��ات احلالقة
اخل��ا��ص��ة ب��الأط�ف��ال لن�شر التوعية ب�ين العاملني وتعريفهم ب�ضرورة
تطبيق الإر�شادات والقوانني مبا يحافظ على �سالمتهم و�سالمة �أفراد
املجتمع ،و�إل��زام�ه��م باحلفاظ على نظافة من�ش�آتهم وتوفري املتطلبات
الأ�سا�سية لل�سالمة العامة.

و�أ�ضاف " �إننا نفتخر بامل�ؤ�شرات والأرقام التي و�صلنا �إليها فالإجناز املحقق
كان بف�ضل جمتمع دولة الإمارات ومدى ثقته با�سرتاتيجية القطاع ال�صحي
ل�ضمان املناعة املجتمعية لكافة �سكان الدولة" .و�أكد �أن القطاع ال�صحي يف
الدولة وبالتن�سيق والتعاون امل�ستمرين مع كافة اجلهات املعنية يقوم بتقييم
ودرا�سة الو�ضع الوبائي للدول التي تنت�شر بها املتحورات املكت�شفة حديثاً
م�شريا �إىل �أهمية اتخاذ كافة الإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية و�أهمية
احل�صول على اجلرعات الداعمة من اللقاحات املعتمدة يف الدولة وخا�صة
للفئة التي ترغب بال�سفر يف الفرتة املقبلة حر�صاُ على �صحتكم و�سالمتكم.
كما �أكد �أن الدور املجتمعي خالل املرحلة الراهنة �أ�سا�سي ل�ضمان العودة �إىل
احلياة الطبيعية اجلديدة م�شيدا بجهود جمتمع دولة الإمارات يف املرحلة
املا�ضية ومدى التزامه بكافة القرارات ال�صادرة من اجلهات املعنية.
و�أو��ض��ح �أن امل�س�ؤولية تقع على عاتق اجلميع وحت��دي��داً عند احلديث عن
احلفاظ على مكت�سبات الدولة ومنجزاتها وما مت حتقيقه خالل العامني
املا�ضيني.
وق��ال� :إن�ن��ا نهيب بجمهورنا ال�ك��رمي االل�ت��زام بكافة الإج ��راءات الوقائية
واالح�ترازي��ة يف ظل االنفتاح التدريجي ومو�سم الفعاليات واالحتفاالت
الر�سمية" م�ؤكدا �أن احلفاظ على �سالمتهم و�صحتهم �أولوية ق�صوى لدى
قيادتنا الر�شيدة.
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ب�شار الأ�سد ي�ستقبل عبداهلل بن زايد يف دم�شق
•• دم�شق-وام:

ا�ستقبل فخامة الرئي�س ب�شار الأ��س��د رئي�س اجلمهورية العربية
ال�سورية ال�شقيقة �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل يف دم�شق .جرى خالل اللقاء  -الذي
ع�ق��د ب�ح���ض��ور م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ف�ي���ص��ل امل �ق��داد وزي ��ر اخلارجية
واملغرتبني يف �سوريا ومعايل من�صور ف�ضل اهلل ع��زام وزي��ر �ش�ؤون
رئا�سة اجلمهورية العربية ال�سورية ومعايل خليفة �شاهني املرر وزير
دولة ومعايل علي حممد بن حماد ال�شام�سي رئي�س الهيئة االحتادية
للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ  -بحث العالقات الثنائية
بني دولة الإمارات و�سوريا و�أهمية هذه الزيارة يف تعزيزها وتنمية
التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة

للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني .وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء
تطورات الأو��ض��اع يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�سوريا �إ�ضافة �إىل
عدد من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .ونقل
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان لفخامته خالل اللقاء حتيات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ومتنياتهم للجمهورية العربية ال�سورية ال�شقيقة
اال�ستقرار والتقدم واالزدهار .من جانبه حمل فخامة الرئي�س ب�شار
الأ�سد� ..سموه حتياته �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي (رع��اه اهلل) و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنياته
لدولة الإمارات املزيد من التطور واالزدهار والرخاء .و�أكد فخامة
الرئي�س ب�شار الأ�سد رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية ال�شقيقة
على العالقات الأخوية الوثيقة التي تربط بني البلدين ال�شقيقني
م�شيدا باملواقف املو�ضوعية التي تتخذها دولة الإمارات .من جانبه
�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء حر�ص دولة
الإم��ارات على �أمن وا�ستقرار ووح��دة �سوريا ال�شقيقة ودعمها لكل
اجلهود املبذولة لإنهاء الأزمة ال�سورية وتر�سيخ دعائم اال�ستقرار
بالبالد وتلبية تطلعات ال�شعب ال�سوري ال�شقيق يف التنمية والتطور
والرخاء.

رئي�س قرب�ص ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• قرب�ص  -ليما�سول -وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س ن�ي�ك��و���س ان��ا��س�ت��ا��س�ي��ادي����س رئي�س
جمهورية قرب�ص �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل يف ليما�سول وذلك بح�ضور معايل
نيكو�س خري�ستودوليدي�س وزير خارجية قرب�ص.
جرى خالل اللقاء بحث عالقات ال�صداقة والتعاون امل�شرتك
بني دولة الإمارات وجمهورية قرب�ص و�سبل تعزيزها وتنميتها
يف املجاالت كافة.
ونقل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان لفخامته خالل
اللقاء حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان

رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ومتنيات �سموهم جلمهورية قرب�ص ال�صديقة املزيد
من التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل فخامة الرئي�س نيكو�س انا�ستا�سيادي�س �سموه
حتياته �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
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نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومتنياته لدولة الإمارات املزيد من التطور واالزدهار.
كما بحث اجلانبان الأو�ضاع يف �شرق املتو�سط و�أهمية تعزيز
الأم��ن واال��س�ت�ق��رار باملنطقة وا�ستعر�ضا ع��ددا م��ن الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك بالإ�ضافة �إىل م�ستجدات الأو�ضاع على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان  -خ�لال اللقاء
 على قوة ومتانة العالقات الإماراتية القرب�صية ..م�ؤكداتطلع دولة الإمارات �إىل تعزيزها وتنمية التعاون امل�شرتك يف
املجاالت كافة مبا يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود باخلري
على �شعبيهما.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية قرب�ص
•• قرب�ص  -ليما�سول  -وام:

ال �ت �ق��ى � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وزي ��ر
اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل يف ليما�سول م�ع��ايل نيكو�س
خري�ستودوليدي�س وزير خارجية جمهورية قرب�ص.
ج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن دولة
الإمارات وجمهورية قرب�ص و�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين يف خم �ت �ل��ف امل� �ج ��االت ومنها
االقت�صادية وال�ت�ج��اري��ة مب��ا يحقق م�صاحلهما امل�شرتكة

ويعود باخلري على �شعبيهما.
وا�ستعر�ض �سموه ومعايل وزير اخلارجية القرب�صي عددا
من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ومنها الأو�ضاع يف �شرق
املتو�سط كما بحثا امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.
و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان على العالقات
الثنائية املتميزة بني دولة الإمارات وقرب�ص واحلر�ص على
تطوير �آفاق التعاون امل�شرتك وتعزيزه يف املجاالت كافة مبا
ي�صب يف م�صلحة البلدين وال�شعبني ال�صديقني.

وتناول اجلانبان �أي�ضا خالل اللقاء دور �إك�سبو  2020دبي
ال��ذي تنظمه دول��ة الإم ��ارات مب�شاركة نحو  192دول��ة يف
تعزيز التعاون وا�ستك�شاف فر�ص واعدة لل�شراكات الدولية
مبا ي�سهم يف دع��م اجلهود العاملية املبذولة لتحفيز النمو
االقت�صادي العاملي امل�ستدام.
و�أ� �ش��اد �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان مب�شاركة
قرب�ص يف هذا احلدث العاملي البارز الذي ي�سهم يف تعزيز
جماالت التعاون الثنائي وال�شراكة بني البلدين يف خمتلف
القطاعات.

برعاية عبد اهلل بن زايد  ..م�ؤمتر جتديد اخلطاب الديني يبحث �إعالء مبادئ االعتدال وتعزيز الأخوة الإن�سانية
•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ عبد اهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل  ..ب��د�أت �أم�س �أعمال م�ؤمتر جتديد اخلطاب الديني
ال��ذي تنظمه جامعة حممد بن زاي��د للعلوم الإن�سانية يف �أبوظبي على
مدار يومني .وي�شارك يف امل�ؤمتر الذي يعقد برئا�سة معايل ال�شيخ عبد
اهلل ب��ن ب� ّي��ه رئي�س جمل�س الإم� ��ارات ل�ل�إف�ت��اء ال�شرعي رئي�س املجل�س
العلمي الأعلى جلامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية عدد من العلماء
واخلرباء من داخل الدولة وخارجها.
ويتناول امل�ؤمتر ع��ددا من املحاور التي تعنى بتجديد اخلطاب الديني
و�إع�ل�اء م�ب��ادئ االع �ت��دال وال��و��س�ط�ي��ة ،وت�ع��زي��ز قيم الأخ ��وة الإن�سانية
والت�سامح والتعاي�ش التي تتبناها دولة الإمارات كمنهج لن�شر روح املحبة
وال�سالم ،وجت�سد ر�ؤية قيادتها الر�شيدة يف حتقيق مبادئ العي�ش امل�شرتك
بني ال�شعوب ونبذ العنف والكراهية.
ورحب معايل ال�شيخ عبد اهلل بن ب ّيه يف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية
للم�ؤمتر بامل�شاركني من داخل الدولة وخارجها .وقال " ن�أمل �أن يكون
امل�ؤمتر فاحتة م�شاريع طموحة يف البحث امل�ؤ�صل من �أجل بث مفردات
ال�سلم والت�سامح والأخوة الإن�سانية يف قامو�س احلياة" ..م�شريا �إىل �أن
جتديد اخل�ط��اب الديني يعتمد على ا�ستعادة م�ضمونه القيمي الذي
�أ�صابه �ضمور �شديد يف العقود الأخ�ي�رة وو�صل ما انف�صل من عالقة
الدين بالقيم لذلك البد من خطاب يجدد القيم يف النفو�س ويعزز روح
الرحمة واملحبة والت�ضامن لتتنزل �سكينة على القلوب.
و�أك��د �أن القيم روح الدين ولغته الكونية و�سبيل عودته الر�شيدة �إىل
الفاعلية ومب�ضامينه القيمة ميكن خلطابنا الديني اجلديد �أن ي�ستعيد
دوره يف �إر�شاد العامل واقرتاح احللول.

و�أ�ضاف " نحن جميعا مدعون لهذه املهمة اجلليلة مهمة جتديد اخلطاب
الديني من خالل انتاج رواية جديدة للدين ت�ستعيد بها الأمة فاعليتها
يف ال�ع��امل ولي�س على هام�شه �أو مواجهته فهو دع��وة �إىل ب�ن��اء �إن�سان
جديد فخور ب�أ�صالته ومتفاعل مع ع�صره وي�ستطيع بكفاءته الروحية
واخللقية والنف�سية والعلمية املناف�سة يف ميدان احلياة واالنخراط يف
العامل اجلديد بتحدياته وجمهوالته" .وقال �إن اخلطاب الديني الذي
نرنو �إليه يت�صف باالن�ضباط واالنفتاح والت�سامح لأن��ه خطاب منبثق
عن ا�ستيعاب كامل ال�تراث وا�ستثمار االمكانيات املتاحة فيه ،ولكونه
يقوم على منهج املواءمات احل�ضارية والتحالف بني القيم والتوازن بني
الكليات ،وهو اي�ضا يقبل االختالف ويت�سع ملختلف وجهات النظر والآراء
وهو خطاب مت�صالح ال يكفر ويتوخى م�صالح النا�س ويراعي �ضعفهم
ويعلي قيمة الإن�سان.
كما خاطب امل�ؤمتر معايل الدكتور حمدان م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س
�أم�ن��اء جامعة حممد ب��ن زاي��د للعلوم الإن�سانية ،م�شيدا ب��دور القيادة
الر�شيدة يف دع��م م�سرية اجلامعة .وتوجه بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة الذي ت�شرفت اجلامعة بحمل ا�سمه .و�أثنى على رعاية
�سمو ال�شيخ عبد اهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان لفعاليات امل��ؤمت��ر ونقل �شكر
وتقدير �سموه للم�شاركني يف امل�ؤمتر من داخل الدولة وخارجها .وقال "
نحمد اهلل اننا يف دولة بناها زايد اخلري ويرعاها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" دولة يعلي �صرحها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي" رع��اه اهلل" ويحفظ �أمنها واميانها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
االعلى للقوات امل�سلحة وبف�ضل هذه القيادة ور�ؤيتها ال�سديدة �أ�صبحت

الإمارات بحق وحقيقة وطن ال�سالم والت�سامح والأخوة الإن�سانية حيث
تعي�ش على �أر�ضها �أكرث من  200جن�سية ب�أمن و�أمان وان�سجام تام".
و�أ�ضاف املزروعي �إن مواقف الإم��ارات الأ�صيلة جتاه الآخرين جعلتها
تت�صدر دول العامل يف منح امل�ساعدات الإن�سانية دون النظر جلن�س �أو لون
�أو عرق �أو �أي اعتبارات غري �إن�سانية م�شريا �إىل �أن ا�ست�ضافة الدولة
لإك�سبو  2020يج�سد الثقة التي حتظى بها من اجلميع.
وا�ستعر�ض معاليه يف كلمته كيف ك��ان ح��ال الأم��ة قبل الإ��س�لام وكيف
�أ�صبح حالها بعد الر�سالة املحمدية التي ب��د�أت بخطاب من امل��وىل عز
وج��ل لنبيه ال�ك��رمي .وق��ال " م��ا احوجنا ه��ذه الأي ��ام �إىل خ�ط��اب ديني
ينطلق من وحدة الأ�صل الب�شري ويجمع الكلمة ويوحد ال�صف ويحقن
ال��دم��اء ويوا�سي ال�ضعفاء ويعمر الأوط��ان ويعزز االنتماء وال��والء لها
حتى تنمو وتزدهر جمتمعاتنا" .ودعا املزروعي الذين يتاجرون با�سم
الدين �إىل الكف عن العبث بالدين وب ��أرواح و�أم��وال النا�س م�شريا �إىل
�أنه قد اكت�شف اجلميع حقيقتهم وزيف دعوتهم وبارت ب�ضاعتهم ..كما
دعا ال�شباب �إىل �أن ينتبهوا �إىل دعاة التكفري والت�ضليل وان ي�ستقوا �أمور
دينهم من الثقاة من العلماء والأئ�م��ة وال��دع��اة .من جانبه �أك��د معايل
الدكتور حممد خمتار جمعة وزير الأوقاف يف جمهورية م�صر العربية
�أن الأ�صل يف الإ�سالم هو ال�سالم والتعاي�ش ال�سلمي بني الب�شر ،وال �إكراه
يف الدين وال قتل على املعتقد وال متييز بني �أبناء الوطن الواحد على
�أ�سا�س الدين واللون واجلن�س والعرق واللغة والقبيلة� ،إمنا هي حقوق
وواجبات على نحو ما ر�سخته وثيقة املدينة املنورة من �أ�س�س التعاي�ش بني
�أهل املدينة جميعا .وقال " �إننا ن�ؤكد من خالل هذا املنرب ب�أن التعاي�ش
الذي نن�شده ال يعني التنازل عن ثوابتنا ال�شرعية ب�أي �صورة من ال�صور
�أو النيل من الأدي��ان ،كما ان التجديد ال يعني التبديد" ..الفتا �إىل �أن
هناك �أمران �أ�ضرا باخلطاب الديني واملجتمعات امل�سلمة على حد �سواء،

هما اجلهل واملتاجرة بالدين ،م�شريا �إىل �أن اجلهل يجب مداواته بالعلم
واملتاجرة حتتاج �إىل ك�شف �أ�صحابها وما يت�صفون به من عمالة وتك�سب
بالدين .و�أ��ض��اف " عك�ست جماعات التطرف القواعد العامة فجعلت
التحرمي �أ�صال واحلل ا�ستثناء ،غري مدركني �أنهم يعقدون على النا�س
�أمور حياتهم ،مع �أن الأ�صل يف الأمور االباحة و�أن التحرمي ال يثبت �إال
بالدليل ،واالباحة ال حتتاج �إىل دليل كونها الأ�صل والتحرمي هو الذي
يحتاج �إىل دليل كونه اال�ستثناء" .من جانبه �أ�شاد ف�ضيلة ال�شيخ كامل
�سميع اهلل مفتي جمهورية ترت�ستان بتنظيم جامعة حممد ب��ن زايد
للعلوم الإن�سانية لهذا امل�ؤمتر واختيار ه��ذا املو�ضوع احليوي للتداول
حوله .وقال " لي�س من امل�ستغرب �أن يقام هذا امل�ؤمتر يف الإم��ارات التي
تدعو دائما للت�سامح والتعاي�ش ون�شر قيم الأخوة الإن�سانية" .و�أ�ضاف �إن
ترت�ستان تعترب من �أف�ضل البالد التي جت�سد منى الت�سامح والتعاي�ش
على �أر�ض الواقع حيث تعي�ش  170قومية يف �سالم ووئام حتى �أ�صبحت
منوذجا للتعاي�ش يف العامل .وقال �إن للإ�سالم يف ترت�ستان جذور عميقة
وت�ستمد بالدنا قيم الت�سامح من الرتاث الترتي الذي كان ميثل منوذجا
يحتذى يف التعاي�ش الديني.
�إىل ذلك �أكد �سعادة ال�شيخ را�شد الهاجري رئي�س الأوقاف ال�سنية مبملكة
البحرين يف كلمته �أن اخلطاب الديني املعتدل من �أهم الروافد التي تعنى
ببناء الفرد واملجتمع ،وهو ال�سبب الرئي�سي يف حفظ و�صيانة الأفراد
واملجتمعات من االنحرافات الفكرية والعقائدية.
وقال �إن اخلطاب الديني املعتدل �ضرورة ملحة ومطلب متجدد ،لذلك
ت�شرفنا بامل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر الذي يناق�ش هذاى املو�ضوع احليوي.
وقامت الإدارة العليا جلامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية يف ختام
اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر بتكرمي امل�شاركني من العلماء واخلرباء
وال�ضيوف.

�سلطان الرميثي :الر�سالة البابوية «كلنا �أخوة» تقدم ت�صورا متكامال عن مفهوم الأخوة الإن�سانية

•• �أبوظبي-وام:

�أك ��د ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان الرميثي،
الأم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل �ج �ل ����س حكماء
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 1717268ب ��ا�� �س ��م /
اح�م��د ��س��امل اح�م��د ابوبكر
ال �� �س �ق �ط��ري � �� ،ص ��ادرة من
� �ش��رك��ة ا�� �س� �م ��اك وع ��دده ��ا
� 1800سهما  ،وعلى من
ي �ج��ده��ا االت �� �ص��ال بالرقم
0506263466

امل���س�ل�م�ين ،ع���ض��و ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل�ل�أخ��وة الإن�سانية �أن منطلقات
ال�ع�ق��ل الإ� �س�لام��ي اجل�م�ع��ي تقوم
على التعارف ،وعلى التعاون على

الرب والتقوى ،وتعد هذه منهجية
�صلبة لالنطالق احل�ضاري الذي
يتجاوز حواجز التفرقة ،مو�ضحا
�أن العالقة بني الإ�سالم وامل�سيحية

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /حم�م��د ايوب
ع� �ب ��دال ��رح� �ي ��م  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )AA1192603يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و � � /س �ي��د را�شد
� � �ش � ��اه ج � �ه � ��ان  ،ب ��اك �� �س �ت ��ان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )9843731يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ق��ام��ت ع�ل��ى ه��ذه امل�ن�ه�ج�ي��ة ،وهي
ع�ل�اق��ة ق��دمي��ة م �ت �ج ��ددة ،متتد
بجذورها �إىل عهد النبوة.
جاء ذلك خالل م�شاركة الدكتور
�سلطان الرميثي ،ام�س يف امل�ؤمتر
املنعقد مبنا�سبة ال��ذك��رى الأوىل
لإط�ل�اق الر�سالة البابوية "كلنا
�إخوة" ال� � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه منظمة
احل���ض��ارة الكاثوليكية ،وجامعة
جورجتاون ،بالعا�صمة الإيطالية،
روم� � ��ا .وق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور �سلطان
ال��رم�ي�ث��ي �إن احل� ��وار الإ�سالمي
امل�سيحي نتجت عنه مبادئ مذهلة
للمواطنة والعي�ش امل�شرتك بني
�أت �ب��اع ال��دي��ان �ت�ين ،وحت��ول��ت هذه
املبادئ �إىل ممار�سات وتاريخ طويل
م��ن التعاي�ش ،ي��ؤك��د عليه التنوع
وال�ث�راء الديني وال�ث�ق��ايف الكبري
ال ��ذي يعي�شه ال �ع��امل الإ�سالمي،
وكانت هذه املنهجية من التعارف
حا�ضرة � ً
أي�ضا على �صعيد العالقات
بني ال�شرق والغرب.
و�أ� �ض��اف �إن ر��س��ال��ة ق��دا��س��ة البابا
فرن�سي�س "كلنا �إخوة" ،حتمل ر�ؤية
تطبيقية ملفهوم الأخوة الإن�سانية،
فقد �شخ�ص قدا�سته من خاللها
ت�شخي�صا دقيقًا
الواقع الإن�ساين
ً
م��ن زواي ��ا و�أب �ع��اد م�ت�ع��ددة مل يتم

التطرق �إليها من قبل ذلك ،بهذا
الت�صور الإن�ساين ،لي�صل بالقارئ
يف النهاية �إىل ت�صور متكامل عن
مفهوم الأخ��وة الإن�سانية و�آليات
حتقيقها .و�أك��د ال��دك�ت��ور �سلطان
ال��رم�ي�ث��ي �أن الأح� ��داث والأزم ��ات
امل �ت �ت��ال �ي��ة ت� ��ؤك ��د احل ��اج ��ة امللحة
لل��أخ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة ،ل��ذل��ك ف�إن
جم�ل����س ح �ك �م��اء امل���س�ل�م�ين تبنى
العديد من الربامج الهادفة لرفع
الوعي ب�أهمية الأخ��وة الإن�سانية،
وبد�أ مبخاطبة الإعالم ومد ج�سور
التعاون مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
من خالل عقد التجمع الإعالمي
العربي ،و�إطالق مدونة الع�شرين
للعمل الإعالمي من �أجل الأخوة
الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ،ث� ��م ع� �ق ��د م� ��ؤمت ��ر
"�إعالميون �ضد الكراهية" ،الذي
دع� ��ا ل�ت���ش�ك�ي��ل ائ� �ت�ل�اف �إعالمي
عربي يهدف لتعزيز قيم الأخوة
الإن�سانية.
و�أو��ض��ح ب�صفته ع�ضوا يف اللجنة
العليا للأخوة الإن�سانية �أن اللجنة
�ستطلق يف الفرتة القادمة املزيد
م ��ن امل �� �ش��اري��ع؛ ل�ت�ح�ق�ي��ق مبادئ
وثيقة الأخوة الإن�سانية التي تعد
ال�سبيل الوحيد لتحقيق ال�سالم
لكل الب�شر دون ا�ستثناء.

جائزة حمدان بن را�شد الطبية تعقد
ندوة حول �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
•• دبي  -وام:

عقدت جائزة ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم
الطبية ن��دوة علمية �إف�ترا��ض�ي��ة ح��ول �أم��را���ض اجلهاز
اله�ضمي هي الثالثة �ضمن �سل�سلة الندوات الإفرتا�ضية
التي تنظمهابح�ضور 300م�شارك من اخلرباء والأطباء
املخت�صني حول العامل.
وحت��دث يف ال�ن��دوة الدكتور �سانفورد ماركويتز الأ�ستاذ
بجامعة "كي�س وي���س�ترن ري��زي��رف "بالواليات املتحدة
الأم��ري�ك�ي��ة وال �ف��ائ��ز ب�ج��ائ��زة ح �م��دان ل�ل�ب�ح��وث الطبية
املتميزة عن �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي .. 2016-2015

و�أدارها الدكتور عدنان �أبوحمور رئي�س مركز "ميد رايز"
الطبي ع�ضو جمل�س �إدارة مدينة دبي الطبية.
و��س�ل��ط ال��دك�ت��ور م��ارك��وي�ت��ز ال���ض��وء خ�ل�ال ال �ن��دوة على
الك�شف ال�ق��ائ��م ع�ل��ى امل ��ؤ� �ش��رات احل�ي��وي��ة والبيولوجية
بدون ا�ستخدام املنظار للوقاية من �سرطان املريء الغدي
وغريها من التفا�صيل الطبية والبحثية ذات العالقة.
و�ستقام الندوة الإفرتا�ضية الرابعة �ضمن �سل�سة الندوات
التي تنظمها اجلائزة يوم  14دي�سمرب املقبل و�سيقدمها
الربوفي�سور فريدريك كابالن احلائز على جائزة حمدان
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ال�ك�برى لأم��را���ض اجل�ه��از الع�ضلي
الهيكلي . 2018 2017-
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ال�صحة تطلق مبادرة ريا�ضية ملوظفي اجلهات احلكومية �ضمن �أن�شطة حتدي دبي للياقة
•• دبي  -وام:

06

�أط �ل �ق��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة امل �ج �ت �م��ع م� �ب ��ادرة ا�� �ش�ت�راك جماين
ل �ك��اف��ة م��وظ �ف��ي اجل �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة مل ��دة ��ش�ه��ر ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ن ��ادي
" "GymNationللياقة البدنية �ضمن �أن�شطة وفعاليات مبادرة
"معكم حلياة ن�شطة وكجزء من م�شاركتها يف " حتدي دبي للياقة
 " 2021حيث مت تعميم هذه املبادرة على اجلهات من خالل املن�صات
الر�سمية.
وتقدم املبادرة ع��ددا من الأن�شطة التوعوية والإبداعية التي تعزز من
اللياقة امل�ؤ�س�سية ملوظفي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وذلك من خالل
طرح �أن�شطة تفاعلية وم�سابقات مثل تفعيل غرفة التحدي والتي ت�شمل

جمموعة من التحديات التي حتث املوظفني على احلركة مثل "لعبة
ابحث عن الكنز" و�ألعاب الطيبني وتقدمي فقرات نادي "معكم" الريا�ضي
و"�صفارة التنبيه" خالل �ساعات الدوام لت�شجيع املوظفني على احلركة
�أثناء �ساعات العمل �إىل جانب �إطالق مبادرة "االجتماع ال�صحي" والتي
ت�شجع املوظفني على االجتماع وقوفا وجميع هذه املبادرات ت�ساهم يف
جعل بيئات العمل �أكرث �صحية و�إنتاجية للموظفني.
وت�شمل م�شاركة ال��وزارة  3فعاليات جمتمعية يف كل من واجهة املجاز
املائية بال�شارقة واحلديقة الريا�ضية بعجمان ويف الفجرية وتت�ضمن
ح��وارات وفقرات ريا�ضية مع مدربني متخ�ص�صني يف الن�شاط البدين
وتقدمي فحو�صات كتلة اجل�سم وم�سابقات وحتديات تفاعلية وجوائز
ور�سائل توعوية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.

ويف �إط��ار امل�شاركة املجتمعية ون�شر املعلومات ال�صحية والتوعوية عن
�أهمية تبني منط حياة ن�شط ب�شكل مبتكر مت تخ�صي�ص من�صة الوزراة
لإ�ست�ضافة باقة متنوعة من الأن�شطة التوعوية للأطفال وعائالتهم
وجلميع رواد الفعالية حول �أهمية العادات ال�صحية والغذائية والتعريف
ب��ال�ت�م��اري��ن ال��ري��ا��ض�ي��ة الب�سيطة ال �ت��ي مي�ك��ن مم��ار��س�ت�ه��ا يف خمتلف
الأماكن.
و�أ�شار �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع
ال�صحة العامة �إىل حر�ص الوزارة على دعم جميع املبادرات التي حتفز
على ممار�سة الن�شاط البدين الفتا �إىل �أن فعالية "حتدي دبي للياقة"
تعترب مبادرة متميزة تعزز اجلهود ال�شاملة يف هذا الإطار.
و�أو�ضح �أن الوزارة �أطلقت حزمة من الفعاليات التي ت�ستهدف املوظفني

واملجتمع ب�شكل ع��ام بهدف الت�شجيع على تبني �أمن��اط حياة �صحية
مرتبطة بالغذاء ال�صحي والن�شاط البدين مبا يتواكب مع م�ؤ�شرات
الأجندة الوطنية اخلا�صة بخف�ض معدالت الإ�صابة بالأمرا�ض وال�سمنة
وتدعم �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة والتي ت�شجع على
�أ�سلوب حياة �صحي ون�شط.
بدورها �أو�ضحت نوف خمي�س �آل علي نائبة مدير �إدارة تعزيز ال�صحة
�أن الوزارة لديها برنامج حافل بالفعاليات التي تتزامن مع "حتدي دبي
للياقة" حيث توفر �أن�شطة خا�صة للموظفني لت�شجيعهم على امل�شاركة
يف التحدي وت�شمل جيم "معكم" الريا�ضي وال��ذي يت�ضمن ح�ص�ص
للأن�شطة البدنية وغرفة التحدي حلث املوظفني على احلركة و�أن�شطة
حركية وخ�صومات من نوادي ريا�ضية.

رئي�س جمهورية القمر املتحدة لـ(وام) :عالقاتنا مع الإمارات تاريخية وتزداد ر�سوخا

العالقات بني جمهورية القمر املتحدة والإمارات ت�شهد تقدما وتتجه �إىل �آفاق �أو�سع يف خمتلف املجاالت
•• دبي -وام:

�أك��د فخامة عثمان غ��زايل رئي�س
ج �م �ه��وري��ة ال �ق �م��ر امل� �ت� �ح ��دة �أن
دول��ة الإم ��ارات وب�ل�اده تربطهما
ع�لاق��ات ت��اري�خ�ي��ة ا�سرتاتيجية
تزداد ر�سوخا وتطورا على ال�صعد
ك��اف��ة م��دع��وم��ة ب ��أوا� �ص��ر الأخ ��وة
ب�ي�ن ق �ي��ادت��ي و� �ش �ع �ب��ي البلدين
ال�صديقني .وق��ال يف ح��وار خا�ص
مع وكالة �أنباء الإمارات "وام" �إن
ال �ع�لاق��ات ب�ين ج�م�ه��وري��ة القمر
املتحدة والإم� ��ارات ت�شهد تقدما
ملمو�سا و تتجه �إىل �آف��اق �أو�سع
يف خم �ت �ل��ف امل � �ج ��االت مب ��ا يعود
باخلري على البلدين و�شعبيهما.
ونحن �سعداء بهذه العالقات التي
مت�ضي �إىل م�ستويات ا�سرتاتيجية
م�ه�م��ة .وح� ��ول ط�ب�ي�ع��ة امل�شاريع
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة امل ��زم ��ع طرحها
لال�ستثمار يف ج�م�ه��وري��ة القمر
املتحدة ..قال فخامته �إننا عربنا
ع��ن رغبتنا ب ��أن تكون ب�لادن��ا من
ب�ين ال ��دول النا�شئة ب�ح�ل��ول عام
 2030ويف ه��ذا الإط ��ار عقدنا
"م�ؤمتر املانحني" يف العا�صمة
ال�ف��رن���س�ي��ة ب��اري ����س ع ��ام 2019
مب�شاركة فاعلة ل��دول��ة الإمارات

• م�ؤمتر املانحني الذي عقد يف باري�س ج�سد م�شاركة الإمارات الفاعلة ومل�سنا �شراكاتها احلقيقية
• الإمارات مبا متتلكه من �إمكانات وخربات ميكنها م�ساعدة بالدنا يف جذب امل�ستثمرين من حول العامل
• �إك�سبو  2020ي�شكل من�صة عاملية ل�صياغة م�ستقبل �أكرث ازدهارا من خالل العمل الدويل امل�شرتك
• نتطلع لتعزيز فر�ص التعاون بني بالدنا والإمارات يف جمال ال�سياحة
• ن�شكر الإمارات وقيادتها الر�شيدة على م�ساعدتنا يف مواجهة جائحة كورونا
ح �ي ��ث � �س �ع��دن��ا ب� �ه ��ذه امل�شاركة
ومل�سنا وجود الإم��ارات و�شراكاتها
احلقيقية لنا.
و�أ� �ض��اف  :ان دول��ة الإم� ��ارات مبا
مت�ت�ل�ك��ه م ��ن �إم� �ك ��ان ��ات وخ �ب�رات
ميكنها م�ساعدة ب�لادن��ا يف جذب
امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن م ��ن ح� ��ول العامل
�إىل جمهورية جز القمر املتحدة
ح �ي��ث ح ��ددن ��ا �أه � � ��داف رئي�سية
وو�ضعنا خارطة طريق للم�شاريع
اال�سرتاتيجية ونعمل على تقدمي
هذه امل�شاريع �إىل جميع �شركائنا
ل �ي ��أت��وا وي���س�ت�ث�م��روا يف بالدنا..
م�شريا �إىل �أن مورونى تعتمد على
الواردات بينما لديها القدرة على

ت��وف�ير ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة يف
قطاعات حيوية ال �سيما ال�سياحة
وال� � ��زراع� � ��ة و�إن� � �ت � ��اج املحا�صيل
الدائمة.
وق � � � ��ال �إن ج� �م� �ه ��وري ��ة القمر
امل �ت �ح��دة ت�ع�ي����ش يف � �س�لام و�أم ��ان
وا� �س �ت �ق��رار وال� ��ذي م��ن � �ش ��أن��ه �أن
ي��وف��ر ف��ر� �ص��ة ل �ت �ع��زي��ز التعاون
ب�ين ب�لادن��ا والإم� � ��ارات يف جمال
ال�سياحة وجعل ال�سائحني الذين
ي � � ��زورون الإم� � � ��ارات ي��رغ �ب��ون يف
زي��ارة جمهورية ج��زر القمر قبل
�أن يعودوا �إىل �أوروب��ا �أو الواليات
املتحدة.
وح � ��ول دع� ��م الإم� � � ��ارات للجهود

الدولية يف مواجهة تداعيات �أزمة
كورونا و انعكا�سات هذا الدعم على
بالده ..قال فخامة عثمان غزايل
لقد �ساعدتنا دولة الإمارات كثريا
يف ال �ت �� �ص��دي ل �ت��داع �ي��ات جائحة
"كورونا" وق��ال بهذا اخل�صو�ص
"يف الأوق� ��ات ال�صعبة ن�ستطيع
�أن ن �ع��رف الأخ � � ��وة احلقيقيون
والأ�صدقاء احلقيقيون".
و�أ�شار �إىل �أن جمهورية جزر القمر
املتحدة ا�ستطاعت �أن حتقق تقدما
يف مواجهة جائحة "كورونا" وكان
الأم��ر هينا بالن�سبة لها مقارنة
ب� ��دول �أخ � ��رى ح �ي��ث مت�ك�ن��ت من
مواجهة اجلائحة والتعاي�ش معها

كون ال �أحد يعلم متى �ستنتهي.
وق � ��ال ف �خ��ام��ة ع �ث �م��ان غ � ��زايل:
الإمارات منحتنا � 600ألف جرعة
لقاح "كرونا" وح�صلنا من ال�صني
ع �ل��ى � 600أل� ��ف ج��رع��ة �أخ ��رى
ف�أ�صبح لدينا مليون و 200الف
جرعة وهو ما ي�سمح لنا بتطعيم
 % 60من ال�شعب ..وم��ن هنا
ونيابة ع��ن �شعب جمهورية جزر
ال �ق �م��ر امل �ت �ح��دة �أت� �ق ��دم بال�شكر
وال � �ع � ��رف � ��ان ل � ��دول � ��ة الإم � � � � ��ارات
وقيادتها الر�شيدة على م�ساعدتنا
يف م��واج �ه��ة ج��ائ �ح��ة "كورونا"
وحت�صني املجتمع القمري.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه م��ع �إع �ط��اء ال�شعب

ج��رع��ات ال�ل�ق��اح �أ��ص�ب�ح��ت الأم ��ور
�أ�سهل والنتائج مقبولة وابتعدنا
ع� ��ن ك ��ون �ه ��ا م� ��أ�� �س ��اة ح �ي ��ث ب ��ات
م��ن ال�ي���س�ير علينا اق �ن��اع النا�س
بالذهاب لأخذ التطعيم ..م�شريا
�إىل �أن بالده بحاجة لـ � 400ألف
ج��رع��ة م��ن ل�ق��اح ف��اي��زر لتطعيم
الأطفال �ضد فريو�س "كورونا".
وح ��ول ج�ه��ود الإم � ��ارات لتحقيق
احلياد الكربوين بحلول 2050
وم�ب��ادرات�ه��ا على م�ستوى العامل
ل��دف��ع اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة يف هذا
ال� ��� �ش� ��أن� ..أ�� �ش ��اد ف �خ��ام��ة عثمان
غ � � ��زايل مب� � �ب � ��ادرة الإم� � � � � ��ارات يف
حتقيق احلياد الكربوين و قال :

انها خطوة رائدة ت�سهم يف حتقيق
التنمية امل���س�ت��دام��ة ونتطلع �إىل
اال�ستفادة من اخلربات الإماراتية
يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات الكربونية
ك��ون�ه��ا م��ن ال� ��دول ال���س�ب��اق��ة هذا
املجال .و�أ��ض��اف �أن��ه ب�إمكان دولة
الإم��ارات م�ساعدة جمهورية جزر
القمر خلف�ض ن�سب االنبعاثات
الكربونية و �صوال لتحقيق احلياد
ال �ك��رب��وين ك��ون�ه��ا م �ث��اال يحتذى
عامليا يف �إط�لاق امل�ب��ادرات الهادف
يف خف�ض االن�ب�ع��اث��ات واحلفاظ
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة وحت �ق �ي��ق �أه� � ��داف
التنمية امل���س�ت��دام��ة ..م ��ؤك��دا �أن
خ �ف ����ض االن �ب �ع��اث��ات الكربونية
وحت�ق�ي��ق احل �ي��اد ال �ك��رب��وين على
ر�أ�� � � ��س الأول � � ��وي � � ��ات يف جم� ��االت
التعاون مع دولة الإمارات.
وح ��ول م���ش��ارك��ة ج�م�ه��وري��ة جزر
القمر يف �إك�سبو  2020دب��ي ..

قال فخامة عثمان غزايل �إن �إك�سبو
 2020دبي ي�شكل من�صة عاملية
ل�صياغة م�ستقبل �أك�ث�ر ازده ��ارا
م��ن خ�لال تعزيز العمل الدويل
امل �� �ش�ترك وم��واج �ه��ة التحديات
ال �ع��امل �ي��ة احل��ال �ي��ة وامل�ستقبلية
ب�أفكار �إبداعية ومبتكرة من �أجل
الإن�سانية جمعاء وه��و م��ا ت�صبو
الإم ��ارات �إىل حتقيقه من خالل
ه��ذا التجمع ال�ع��امل��ي امل�ب�ه��ر على
�أر�ض الإمارات.
و�أ�شاد رئي�س جمهورية جزر القمر
املتحدة بجهود الإمارات والقائمني
على تنظيم �إك�سبو  2020دبي
وال� ��ذي ي�شكل ان�ط�لاق��ة جديدة
ال�ستعادة الن�شاط العاملي ملا بعد
جائحة "كورونا" م�شريا �إىل �أن
م�شاركة ب�لاده يف �إك�سبو 2020
دب� � ��ي جت� ��� �س ��د ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
اال�سرتاتيجية مع دولة الإمارات.

القمر املتحدة حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

احتفلت جمهورية القمر املتحدة
�أم����س الأول بيومها ال��وط�ن��ي يف
�إك�سبو  ،2020بح�ضور فخامة
ال��رئ �ي ����س غ� ��زايل ع �ث �م��ان رئي�س
اجل� �م� �ه ��وري ��ة ،وم� �ع ��ايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض العام
لإك�سبو  2020دبي.
وق� ��ال ف �خ��ام��ة غ� ��زايل ع �ث �م��ان :
نحن �سعداء لأن دول��ة الإم ��ارات
م�ستعدة للعمل معنا ،ونرغب من
هذا التعاون �أن ت�ساعدنا الإمارات
يف تغيري ال�صناعة لدينا .م�ؤكدا
�أن ال�ب�ل��دي��ن تربطهما عالقات
رحب
�أخوية وطيدة" .من جهته ّ
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان ،بفخامة الرئي�س غزايل
ع�ث�م��ان ،م ��ؤك��داً ع�م��ق العالقات
وال �ت �ع��اون ب�ي�ن الإم � � ��ارات وجزر
القمر.
وقال معاليه  " :لقد ا�ستخدمت
جمهورية القمر املتحدة من�صة

�إك �� �س �ب��و  2020دب � ��ي لعر�ض
الفر�ص الهائلة التي تقدمها يف
قطاع االقت�صاد الأزرق ،وتبادل
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف احلفاظ
على املحيطات وح�م��اي��ة البيئة،
ف�ضال عن الت�أكيد على احلاجة
�إىل ج�ه��ود ع��امل�ي��ة للحفاظ على

ال �ب �ي �ئ��ة .ك �م��ا �أن م �� �ش��ارك��ة جزر
ال� �ق� �م ��ر ت �� �س �ل��ط ال � �� � �ض ��وء على
�أولوياتها ومواردها االقت�صادية،
باعتبارها واح��دة من امل�صدرين
الرئي�سيني للقرنقل وخال�صات
العطور والفانيليا".
و �أ�� �ض ��اف م �ع��ال �ي��ه" :فخورون

ب��ال�ع�لاق��ات الثنائية بيننا وبني
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ق� �م ��ر امل� �ت� �ح ��دة،
واخل � � � � �ط� � � � ��وات امل� � �ل� � �ح � ��وظ � ��ة يف
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة بني
ب�ل��دي�ن��ا .نتطلع �إىل ال�ب�ن��اء على
ال �� �ش��راك��ات ال �ق��ائ �م��ة م��ن خالل
�إك�سبو  2020وما بعده ،ف� ً
ضال

ع� ��ن ب � ��ذل امل� ��زي� ��د م� ��ن اجل� �ه ��ود
امل�شرتكة التي تعود بالنفع على
دولتينا وتدعم التنمية فيهما".
ت�ضمن االح�ت�ف��ال جمموعة من
الأن�شطة الثقافية والرتفيهية،
�ضمت عرو�ض �أداء حية ،و�أطعمة
تقليدية يف كل من �ساحة الو�صل،
وجناح الدولة ،و�أماكن �أخرى يف
�أرج� ��اء امل��وق��ع .وي�ق��ع ج�ن��اح جزر
ال � ُق � ُم��ر يف م�ن�ط�ق��ة اال�ستدامة،
ويتما�شى �أرخبيل �شرق �أفريقيا
الربكاين مع مو�ضوع اال�ستدامة
ال�ف��رع��ي .ومي�ك��ن ل�ل��زوار معرفة
امل��زي��د ع��ن ح�ي��وان��ات ج��زر القُمر
ونباتاتها ،ور�ؤية احلياة البحرية
مثل �سمكة �سيلكانث النادرة ،مع
العرو�ض حتت املاء امل�صنوعة من
البال�ستيك املُعاد تدويره .وهناك
�أي�ضا فر�صة لتجربة زهرة يالنغ
ي�لان��غ العطرية /ح�ي��ث �أن جزر
ال� ُق� ُم��ر ه��ي �أك�ب�ر ال ��دول املنتجة
للزيوت العطرية امل�ستخرجة من
ال��زه��ور يف ال �ع��امل وامل�ستخدمة
يف �صناعة العطور� ،/إ�ضافة �إىل

ال �ك��ائ �ن��ات امل �ت �ن��وع��ة والفانيال.
وال� ��زوار �أي���ض��ا م��دع��وون لتمني
�أم �ن �ي��ة و�إل � �ق� ��اء خ� ��امت يف فوهة
الربكان امل�شتعل يف جبل كارتاال،
على خطى ملكة �سب�أ.
وحتت �شعار "زهرة تتفتح" ،يعيد
اجلناح تعريف العامل ب�سحر جزر
ال ُق ُمر ،بدءا من الزواج الكبري يف
بانغوي ونزهة على طول حديقة
معطرة من التوابل ،و�صوال �إىل

ت�سليط ال�ضوء على التزام الدولة
ا ُ
جلزرية مب�ستقبل م�ستدام.
ومتثل الأيام الوطنية والفخرية
يف �إك�سبو  2020دب��ي منا�سبات
ل�لاح �ت �ف��ال ب �ك��ل م��ن امل�شاركني
ال��دول �ي�ين ال��ذي��ن ي��زي��د عددهم
ع �ل��ى  200م �� �ش��ارك ،وت�سليط
ال�ضوء على ثقافاتهم و�إجنازاتهم
وع��ر���ض �أجنحتهم وبراجمهم.
وت �� �ض��م ك ��ل م �ن �ه��ا م��را� �س��م رفع

العلم على من�صة الأمم يف �ساحة
ال��و� �ص��ل ،ي�ت�ب�ع�ه��ا �إل� �ق ��اء كلمات
وعرو�ض ثقافية.
وي��دع��و " �إك�سبو  2020دب��ي "
ال ��زوار م��ن جميع �أن �ح��اء العامل
لن�صنع م�ع�اً ع��امل�اً ج��دي��داً وذلك
حتى  31مار�س  ،2022خالل
�ستة �أ�شهر من االحتفال بالنبوغ
ال �ب �� �ش��ري ،واالب� �ت� �ك ��ار ،والتقدم
والثقافة.

نهيان بن مبارك :الإمارات والهند تربطهما عالقات تاريخية را�سخة
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
والتعاي�ش يف ق�صره �أم�س �سعادة
ب ��اف ��ان ك ��اب ��ور � �س �ف�ير جمهورية
الهند ال�صديقة مبنا�سبة انتهاء
ف�ت�رة عمله ��س�ف�يرا ل �ب�لاده لدى
الدولة.

ويف ب��داي��ة ال �ل �ق��اء رح ��ب معاليه
ب �� �س �ع��ادة � �س �ف�ير ال �ه �ن��د م� ��ؤك ��دا
�أن الإم � � ��ارات وال �ه �ن��د تربطهما
عالقات تاريخية را�سخة مرتكزة
�إىل رواب ��ط وثيقة ومتينة تزداد
�صالبة بدعم ورعاية من قيادتي
ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين مب��ا يحقق
تطلعات �شعبيهما �إىل مزيد من
التقدم والتطور.

•• دبي -وام:

يقام يف دبي من  13حتى  15دي�سمري املقبل "�أ�سبوع الإمارات
البحري" ال ��ذي ي�ع�ق��د حت��ت رع��اي��ة وزارة ال�ط��اق��ة والبنية
التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وي�ستقطب م�شاركة
ودعم عدد كبري املعنيني يف القطاع البحري ممن �أ�سهموا يف
من��و ال�ق�ط��اع ال�ب�ح��ري يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط� .سيجمع
الأ�سبوع ال��ذي تنظمه "�سيرتيد ماريتامي" التابعة ل�شركة
"�إنفورما ماركت�س" الأ� �س��واق البحرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط حتت مظلة واحدة من خالل فعاليات ت�ضم �أ�صحاب
ال�سفن واملوردين و�أبرز �صناع القرار.
ومن �أبرز فعاليات اال�سبوع "م�ؤمتر ومعر�ض �سيرتيد ال�شرق
الأو� �س��ط للقطاع البحري" و"جوائز �سيرتيد البحرية يف
ال�شرق الأو��س��ط و�شبه ال�ق��ارة الهندية و�إفريقيا" و"ملتقى
ال�ق�ي��ادات البحرية" و"منتدى ال �ق��ادة البحريني" ومبادرة
"اكت�شف القطاع البحري".
وميثل تنظيم "�أ�سبوع الإمارات البحري" خالل �إك�سبو 2020

و�أ�� �ش ��اد م�ع��ال�ي��ه ب �ج �ه��ود ال�سفري
و�إ��س�ه��ام��ات��ه املتميزة خ�لال فرتة
عمله �سفريا لبالده لدى الدولة
يف ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون وت ��وط �ي ��د
ال �ع�لاق��ات ال��وث�ي�ق��ة ال �ت��ي تربط
ال�ب�ل��دي��ن وال���ش�ع�ب�ين ال�صديقني
متمنيا له دوام النجاح والتوفيق
يف مهمته امل�ستقبلية م�ؤكدا على
�أه �م �ي��ة م��وا� �ص �ل��ة اجل �ه��ود لدفع

العالقات الثنائية قدما لتعزيز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف خمتلف
املجاالت.
من جانبه �أعرب �سفري الهند عن
خ��ال����ص ام�ت�ن��ان��ه و� �ش �ك��ره لدولة
الإمارات قيادة و�شعبا على ما حظي
ب��ه م��ن ح���س��ن ا��س�ت�ق�ب��ال وتعاون
ودع ��م ع�ل��ى ك��اف��ة ال�صعد والذي
�أ� �س �ه��م ب � ��دوره يف �إجن � ��اح مهمته

خ�لال ف�ترة عمله �سفريا لبالده
ل� ��دى ال� ��دول� ��ة ..م �� �ش �ي��دا بر�ؤية
الإم��ارات اال�ست�شرافية وجهودها
يف تعزيز التعاون ال��دويل ا�ستنادا
�إىل م �ب��ادئ ال �� �س�لام والت�سامح
والتعاي�ش والت�ضامن الإن�ساين
بني بني الب�شر مبا ينعك�س �إيجابا
ع�ل��ى ح�ي��اة امل�ج�ت�م�ع��ات وال�شعوب
ويحقق االزدهار العاملي.

�أ�سبوع الإمارات البحري ي�ستقطب م�شاركة وا�سعة

دبي �أحد �أهم الفعاليات التي �ستدعم منو القطاع البحري ال
�سيما و�أن��ه ينظم بالتزامن م��ع انتخابات املنظمة البحرية
الدولية التي �ستجري خالل تلك الفرتة.
وق��ال ال�شيخ نا�صر ماجد القا�سمي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع
تنظيم البنية التحتية والنقل يف وزارة الطاقة والبنية التحتية
�إن القطاع البحري �شهد على م�ستوى العامل حتديات غري
م�سبوقة ب�سبب جائحة كوفيد  .-19وبالرغم من ذلك فقد
جتاوزنا هذه املرحلة وبد�أنا مرحلة التعايف .وعلى الرغم من
اجلائحة بلغت قيمة التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العام
املا�ضي  532,774مليون دوالر ومن املتوقع �أن ينمو الناجت
املحلي الإجمايل للدولة بن�سبة  2.1يف املائة هذا العام وبن�سبة
 4.2يف املائة يف  2022ح�سب تقديرات البنك املركزي لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،وم��ن دون �شك� ،سي�سهم القطاع
البحري ب�شكل كبري يف حتقيق هذه الن�سبة .وتلعب املبادرات

التي يتم �إط�لاق�ه��ا للقطاع البحري مثل "�أ�سبوع الإم ��ارات
رئي�سا يف ا�ستدامة هذا النمو �إ�ضافة �إىل دعم
البحري" دو ًرا ً
م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�ص .ومتا�ش ًيا مع مبادئ
"م�شاريع اخلم�سني" �سي�سهم الأ�سبوع و�سل�سلة الفعاليات التي
تتزامن مع حدثني رئي�سيني يف خلق اقت�صاد بحري حيوي يف
دولة الإمارات متتد نتائجه الإيجابية لت�شمل منطقة ال�شرق
الأو�سط ككل.
م��ن جهته ق��ال ال�شيخ �سعيد ب��ن �أح�م��د ب��ن خليفة �آل مكتوم
امل��دي��ر التنفيذي ل�سلطة مدينة دب��ي امل�لاح�ي��ة �إن��ه يف �إطار
ر�ؤيتنا الطموحة املتمثلة يف خلق قطاع بحري متجدد و�آمن
وق��ادر على تلبية متطلبات التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
يف دب ��ي ف ��إن �ن��ا ن �ه��دف �إىل ب �ن��اء ت �ع��اون ف �ع��ال م��ع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة وخمتلف اجلهات املعنية ل�ضمان النمو
امل�ستدام للقطاع على جميع امل�ستويات ،و�ست�ساعدنا �شراكتنا

اال�سرتاتيجية م��ع �أ��س�ب��وع الإم� ��ارات ال�ب�ح��ري على التعرف
�إىل ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا املعنيني يف ال�ق�ط��اع البحري
�إ�ضافة �إىل م�ساعدتنا على تقييم لوائحنا احلالية و�صياغة
�سيا�سات ج��دي��دة م��ع الأخ��ذ يف االعتبار �أف�ضل املمار�سات يف
جمال ال�سالمة والعمليات البحرية .يعد "م�ؤمتر ومعر�ض
�سيرتيد ال�شرق الأو�سط للقطاع البحري" ال��ذي يقام حتت
ريا
مظلة "�أ�سبوع الإم��ارات البحري" من �أكرث الفعاليات ت�أث ً
يف القطاع البحري و�سي�سهم يف تعزيز التحول ال��ذي ي�شهده
القطاع ال �سيما يف جمال التحول الرقمي فعلى مدى ال�سنوات
املا�ضية �أ�سهمت اجلائحة يف ت�سريع التحول الرقمي ومن بني
امل�ؤ�س�سات التي قادت هذا التحول :موانئ دبي العاملية وموانئ
�أبوظبي من خالل حلولها الذكية مثل "بوابة املقطع" ونظام
"بوك�س باي" وبرنامج "زودياك" وغريها من مبادرات رائدة.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ن��ورة الظاهري،رئي�س القطاع الرقمي –

جمموعة موانئ �أبوظبي والرئي�س التنفيذي لبوابة املقطع
ان ب��واب��ة املقطع حر�صت منذ ت�أ�سي�سها على �إح ��داث حتول
ملمو�س يف منظومة التجارة واخلدمات اللوج�ستية يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي م��ن خ�لال تطوير وتبني �أح ��دث احل�ل��ول الرقمية
املتكاملة .و�أ�سهمت االبتكارات التي قدمناها يف حت�سني جتربة
امل�ستخدمني على امتداد �سل�سلة التوريد وتوفري خدمات تعزز
�سرعة �إجن��از املعامالت وحتقق وف��ورات مالية  .و�أ�ضافت ان
بوابة املقطع جنحت �إىل اليوم يف �إجناز �أكرث من  50مليون
معاملة رقمية  30يف املائة منها خالل فرتة جائحة /كوفيد-
 /19وعلى الرغم من التحديات التي فر�ضتها اجلائحة �إال
�أننا متكنا من مواكبة التطورات املت�سارعة التي �شهدها القطاع
كما ك��ان للبنى التحتية امل�ت�ط��ورة ال�ت��ي ا�ستثمرت جمموعة
موانئ �أبوظبي يف بنائها وحتديثها با�ستمرار �أك�بر الأث��ر يف
مرونتنا وقدرتنا على اال�ستجابة ب�سرعة للظروف الطارئة
وغ�ير امل�سبوقة التي �سادت خ�لال ف�ترة اجلائحة ما �أت��اح لنا
حماية �سل�سلة التوريد و�ضمان ا�ستمرارية تدفق الب�ضائع
الأ�سا�سية.
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�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي-وام:

ناق�ش امل�شاركون يف م�ؤمتر جمل�س التمري�ض ال��دويل ال��ذي ا�ست�ضافته
�أبوظبي على مدار � 3أي��ام العديد من �أوراق العمل ونتائج الأبحاث التي
تهم قطاع التمري�ض ومن �أبرزها �إن�شاء نظام رعاية لل�شيخوخة ال�صحية
وقوة التكنولوجيا لتحويل التمري�ض واال�ستثمار فيه.
وا�ستعر�ض اخل�براء واملخت�صون امل�شاركون يف امل�ؤمتر  -الذي ا�ست�ضافته
�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" بالتعاون مع جمعية التمري�ض
الإماراتية وبال�شراكة مع جمل�س التمري�ض الدويل  -توجه منظمة الأمم
املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية لتوفري الرعاية عالية امل�ستوى للم�سنني
يف جميع �أنحاء العامل ،و�إعالن الأمم املتحدة �أن تكون الفرتة من 2021
  2030عقداً لل�شيخوخة ال�صحية.ورك��ز امل���ش��ارك��ون يف امل ��ؤمت��ر وال�ب��ال��غ ع��دده��م نحو  5,000م���ش��ارك من
مم��ر��ض��ات ومم��ر��ض�ين وخ�ب�راء و�صانعي �سيا�سات م��ن  120دول��ة على
تطوير مهنة التمري�ض لت�ضطلع ب��دور حم��وري يف حتقيق �شيخوخة
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م�ؤمتر جمل�س التمري�ض يناق�ش �إن�شاء نظام رعاية لل�شيخوخة ال�صحية
�صحية عرب �إن�شاء نظام رعاية �صحية متميز ميكن املتقدمني يف العمر من
القيام بالأعمال الأ�سا�سية التي يحتاجونها ،وي�ساعدهم للعي�ش يف بيئات
تدعم وحتافظ على القدرة الذاتية.
و�أكدت عائ�شة املهري رئي�سة جمعية التمري�ض الإماراتية واملدير التنفيذي
للتمري�ض يف �شركة "�صحة" �أهمية ا�ست�ضافة �أبوظبي لفعاليات م�ؤمتر
جمل�س التمري�ض الدويل لعام  2021والذي يعد حدثاً مهماً ر�سخ مكانة
العا�صمة الإم��ارات�ي��ة لأن تكون م��رك��زاً حيوياً للقاء جمتمع التمري�ض
العاملي.
وقالت �إن امل�ؤمتر �سلط ال�ضوء على التن�سيق املتميز والتعاون بني املمر�ضات
يف جميع �أنحاء العامل �إىل جانب �إب��راز خربات دولة الإم��ارات وابتكاراتها
الرائدة يف قطاع التمري�ض.

بدوره قال هوارد كوتون الرئي�س التنفيذي ملجل�س التمري�ض الدويل �إن
املمر�ضات هن الركيزة الأ�سا�سية لبناء قطاع �صحي ق��وي وفعال ومرن
وامل�ساهمة بدور حا�سم يف دعم وم�ساندة املر�ضى طوال رحلة عالجهم.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر �ساهم يف تعزيز مكانة املمر�ضات كقادة عامليني يف جمال
الرعاية ال�صحية ومتكن من �إي�صال �صوت جمتمع التمري�ض وت�شجيع
املزيد من املواطنني على ا�ستك�شاف مهنة التمري�ض وبدء م�سريتهم املهنية
يف هذا املجال املهم.
من جهتها قالت �أنيت كينيدي رئي�سة م�ؤمتر جمل�س التمري�ض الدويل :
ج�سد امل�ؤمتر هذا العام الوحدة العاملية ملجتمع التمري�ض بعدما �س ّلطت
" ّ
جائحة كورونا ال�ضوء على دور املمر�ضات ب�شكل مل ي�سبق له مثيل م�سبقاً
و�أ ّك ��دت �أهميته يف رع��اي��ة املري�ض ورح�ل��ة تعافيه .وم��ن خ�لال املناق�شات

Wednesday

الهادفة لأحدث الأبحاث والتوجهات والأولويات يف مهنة التمري�ض متكنا
م��ن فهم م��ا �سيحمله م�ستقبل قطاع الرعاية ال�صحية يف ع��امل م��ا بعد
كوفيد -19لنوا�صل جهود بناء م�ستقبل �أف�ضل من خالل اال�ستثمار
يف ممر�ضاتنا ".
و�شملت ن�سخة ه��ذا العام من م�ؤمتر جمل�س التمري�ض برناجماً علمياً
�شام ً
ال مع خطابات مهمة من �أبرز القادة العامليني و�صانعي ال�سيا�سات مبا
يف ذلك بان كي مون الأم�ين العام ال�سابق للأمم املتحدة وهيلني كالرك
رئي�سة ال��وزراء ال�سابقة يف نيوزيلندا والرئي�س امل�شارك للفريق امل�ستقل
للت�أهب ملواجهة الأوب�ئ��ة و�سمو الأم�ي�رة منى احل�سني راعية التمري�ض
والقبالة يف �إقليم �شرق املتو�سط مبنظمة ال�صحة العاملية ولورين �أندروود
ممر�ضة م�سجلة وع�ضو يف الكونغر�س الأمريكي وعائ�شة املهري رئي�سة
جمعية التمري�ض الإم��ارات �ي��ة وامل��دي��ر التنفيذي للتمري�ض يف �شركة
"�صحة".
ويعد م�ؤمتر جمل�س التمري�ض الدويل الذي �أقيم حتت �شعار "التمري�ض
حول العامل" �أحد �أكرب الفعاليات اخلا�صة مبهنة التمري�ض لهذا العام.

قيادات عاملية و�إماراتية ت�ضيء �أن�شطة املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش
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�إك�سبو  2020دبي ي�شهد �إطالق التحالف العاملي للت�سامح وقمة الأديان
•• �أبوظبي-وام:

حر�صت وزارة الت�سامح والتعاي�ش على
�أن يحمل املهرجان الوطني للت�سامح
والتعاي�ش لهذا العام ال�صبغة العاملية
من خالل ا�ست�ضافة �شخ�صيات دولية
ب ��ارزة يف جم ��االت ال�ف�ك��ر واالجتماع
والأدي � � ��ان وامل� � ��ر�أة وال �� �ش �ب��اب ،لطرح
ر�ؤيتهم العاملية حول خمتلف الق�ضايا
الإن�سانية ال�ت��ي ت��رك��ز عليها الوزارة
واملتعلقة ببلورة ت�صور عاملي �شامل
ح��ول الق�ضايا الإن�سانية كالت�سامح
والتعاي�ش والأخ��وة الإن�سانية وقبول
الآخر ،وذلك من خالل م�شاركتهم يف
الفعاليات الرئي�سية للمهرجان ،والتي
ت�ضم التحالف ال��دويل للت�سامح ،و
القمة العاملية امل�شرتكة بني الأديان،
والتي تنعقد حتت �شعار "نحو عامل
مرتاحم من خالل الت�سامح والتفاهم
ب�ين الأدي ��ان� ،إ��ض��اف��ة ك��اف��ة الأن�شطة
التي ي�ضم املهرجان هذا العامل.
و�أكدت �سعادة عفراء ال�صابري املدير
ال�ع��ام ب ��وزارة الت�سامح والتعاي�ش �أن
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش
ه ��ذا ال �ع��امل ينطلق ب�ق�ي��م الت�سامح
الإماراتية �إىل العاملية ،ويت�شارك مع
العامل �أهم التجارب املتميزة يف تعزيز
قيم وثقافة الت�سامح وق�ب��ول الآخر
واح�ترام االختالف ،وتعزيز التعاون
ومواجهة التع�صب ��س��واء ك��ان لدين
�أو جن�س �أو ل��ون �أو ثقافة ،م��ن �أجل
جمتمع عاملي �أك�ثر �سعادة ،يعي�ش يف
�سالم و�أمن.

وق� ��ال� ��ت ال� ��� �ص ��اب ��ري �إن امل� �ه ��رج ��ان
��س�ي�ن�ط�ل��ق يف �إك �� �س �ب��و  2020دبي
ع �ل��ى م ��دى �أ� �س �ب��وع ك��ام��ل ،م��ن 14
وح �ت��ى  20ن��وف�م�بر احل� ��ايل ،بينما
ت �ب��د�أ ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ع��امل�ي��ة الرئي�سية
للمهرجان يف  16من نوفمرب الذي
ي��واف��ق ال�ي��وم العاملي للت�سامح ،حيث
يطلق معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش،
مبادرة "التحالف العاملي للت�سامح"،
مب�شاركة �أك�ثر من  40قامة عاملية،
م��ن خمتلف دول ال �ع��امل ،بالإ�ضافة
�إىل ممثلي ال ��دول امل�شاركة ب�إك�سبو
 2020دب��ي ،وه��و حتالف يدعو �إىل
ت�ك�ث�ي��ف اجل �ه ��ود ال��دول �ي��ة م ��ن اجل
ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح ل ��دى كافة
الأمم وال�شعوب ،ويتبع ه��ذه املبادرة
 ال�ت��ي ت�ع��د ه��دي��ة االم � ��ارات للعامليف ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للت�سامح  ،-القمة
العاملية امل�شرتكة ل�ل�أدي��ان ،من �أجل
ح � ��وار ي �ع �م��ه ال �ت�راح� ��م والتعاطف
وامل��رون��ة التي تعزز القيم الإن�سانية
لدى اجلميع ،باعتبار �أن هذه القيم
ه��ي ح �ج��ر ال ��زاوي ��ة ل �ك��اف��ة الأدي � ��ان،
م ��ؤك ��دة �أن ال�ق�م��ة ال �ت��ي ي�ل�ق��ي فيها
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك الكلمة
االفتتاحية ،تركز على الو�صول �إىل
تفاهم م�شرتك م��ن �أج��ل ع��امل اكرث
ت �� �س��احم��ا و� �س�ل�ام��ا و�أم� �ن ��ا ،ول� ��ذا مل
ت�ستثن �أحدا على الإطالق ،حتى يقدم
اجلميع �أطروحتهم من �أجل الو�صول
�إىل م�شرتكات بيننا جميعا ،يتم البناء
عليها وتعزيزها ملواجهة كافة ا�شكال

ال�ع�ن��ف وال�ت�ط��رف وال�ت�ع���ص��ب ،الذي
ي�ؤثر على حياة الب�شر وم�ستقبلهم يف
كل مكان على هذا الكوكب.
وي �ت �ح ��دث �إىل امل� �ه ��رج ��ان الوطني
ل�ل�ت���س��ام��ح وال �ت �ع��اي ����ش ع �ق��ب �إط�ل�اق
ال�ت�ح��ال��ف ال� ��دويل ل�ل�ت���س��ام��ح معايل
م�ي�غ�ي��ل �أن �خ �ي��ل م��ورات �ي �ن��و���س املمثل
ال �� �س��ام��ي ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة لتحالف
احل � �� � �ض� ��ارات ،وك� �ي ��ل الأم� �ي ��ن العام
للأمم املتحدة واملمثل ال�سامي للأمم
امل �ت �ح��دة ل�ت�ح��ال��ف احل �� �ض ��ارات منذ
يناير  2019حتى الآن ،ويف فرباير
 ،2020مت تعيينه م��ن قبل الأمني
ال�ع��ام ل�ل�أمم املتحدة كنقطة ات�صال
ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة ل��ر� �ص��د ومكافحة
م�ع��اداة ال�سامية وتعزيز اال�ستجابة
على م�ستوى املنظومة ..ع��ن �أهمية
�أن ي ��ؤم��ن ال �ع��امل ب��دول��ه وحكوماته
و�شعوبه ب�أهمية التعددية باعتبارها
ث� ��راء ل�ل�ف�ك��ر الإن �� �س ��اين واحل�ضارة
الإن�سانية ،و�أن ي�ؤمن اجلميع �أي�ضا

ب�أننا كب�شر خلقنا على ه��ذا الكوكب
م ��ن ن �ف ����س واح� � ��دة ول � ��ذا فجميعنا
�أخ� ��وة يف الإن���س��ان�ي��ة ب���ص��رف النظر
ع��ن ان �ت �م��اءات �ن��ا ال�ق��وم�ي��ة والدينية
والثقافية وال�ع��رق�ي��ة ،و�أن التعددية
والأخ��وة هما الطريق الأمثل لتجاوز
ك��اف��ة �أ��ش�ك��ال اخل�لاف��ات وال�صراعات
ال�ق��ائ�م��ة ،وال�ب�ح��ث ع��ن ال �ت �ع��اون من
�أجل م�ستقبل �أف�ضل.
وك��ر���س م �ع��ايل م��ورات �ي �ن��و���س حياته
املهنية وال�سيا�سية للعالقات الدولية
وال �ت �ع��اون الإمن ��ائ ��ي ،خ��ا��ص��ة عندما
ك ��ان ي���ش�غ��ل م�ن���ص��ب وزي� ��ر ال�ش�ؤون
اخل ��ارج �ي ��ة وال� �ت� �ع ��اون يف احلكومة
الإ�سبانية من � 2004إىل .2010
�أث� �ن ��اء ف�ت�رة ع�م�ل��ه ك��وزي��ر لل�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة ،وعندما ت��ر�أ��س��ت �إ�سبانيا
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة يف
 ،2004وتولت رئا�سة منظمة الأمن
وال�ت�ع��اون يف �أوروب ��ا وجمل�س �أوروب ��ا
وجم �ل ����س االحت � ��اد الأوروب � � � ��ي ،جنح
ال�سيد موراتينو�س خالل تلك الفرتة
يف ت�ع��زي��ز ت�ط�ب�ي��ق م �ع��اه��دة ل�شبونة
وم �ع��اه��دة ع �م��ل االحت � ��اد الأوروب� � ��ي،
وغريها من امل�شاريع املهمة.
وتتحدث �سعادة مارينا �سرييني نائبة
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل
الإيطايل والتي عملت يف الربملان يف
جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والأوروبية
وكذلك يف جلنة الأمن الربملانية� ،إىل
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش،
ح ��ول الأ� �س��ال �ي��ب وال �ط ��رق املتنوعة
لتعزيز الأخ��وة الإن�سانية ل��دى كافة

الأمم وال�شعوب وذلك من خالل خلق
م�ن��اخ دويل ي�سمح ب��ال�ت�ع��اون العاملي
يف خمتلف امل �ج��االت وتعميق ثقافة
احلوار بني الأديان من �أجل م�ستقبل
�أف�ضل للإن�سانية .كما تتناول نائبة
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل
الإيطايل �أهمية دعم خمتلف اجلهود
الدولية املبذولة يف هذا االجتاه �سواء
كان ذلك من خالل الدول �أو الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات ،على �أ�سا�س من التوا�صل
الإن�ساين القائم على االحرتام املتبادل
والتعاطف واملرونة ،مع الرتكيز على
م��واج�ه��ة التع�صب وال�ت�ط��رف مهما
ك ��ان م �� �ص��دره .ف �ي �م��ا ت �ت �ن��اول كلمة
ف���ض�ي�ل��ة ال��دك �ت��ور حم �م��د الدويني
وك �ي��ل الأزه � ��ر ال �� �ش��ري��ف �إىل القمة
العاملية امل�شرتكة ل�ل�أدي��ان ،العالقة
بني الإميان والإن�سانية ،مع �إ�شارة �إىل
مبادئ وثيقة الأخ��وة الإن�سانية التي
وقعها �شيخ الأزه ��ر وب��اب��ا الفاتيكان
يف �أب��و ظبي ي��وم  4ف�براي��ر ،2019
وفتحت الأبواب لتنظم العالقات بني
�أت�ب��اع الأدي ��ان والعقائد ،مب��ا ي�ضمن
ال�ك��رام��ة الإن�سانية وال يق�ضي على
ال�ه��وي��ات ،و�أن ال�ع��امل حاليا يف �أم�س
احلاجة �إىل مبادرات حقيقية وجهود
� �ص��ادق��ة مل��واج �ه��ة ال �ت �ط��رف الديني
والفكري ،ال��ذي يهدد العالقات بني
الأمم ويغذي نظريات ال�صراع.
وتت�ضمن وث�ي�ق��ة الأخ ��وة الإن�سانية
قيما نبيلة ن�صت عليها ال�شرائع كافة،
فحثت على �إف�شاء ال�سالم ،واتخاذه
منهجا حياتيا ،ودعت �إىل �إع�لاء قيم

ال�ت�ع��ارف والعي�ش امل���ش�ترك ،و�أكدت
ح��ق الإن �� �س��ان يف احل��ري��ة امل�س�ؤولة،
�سواء يف العقيدة �أو الفكر �أو التعبري
�أو املمار�سة ،و�أر�ست �آداب التعامل يف
ظ��ل التعددية واالخ �ت�لاف يف الدين
وال� �ل ��ون واجل �ن ����س وال� �ع ��رق واللغة،
مو�ضحا �أن هذه الوثيقة نادت ب�إقامة
العدل املبني على الرحمة ،وباحلوار
وال �ت �ف��اه��م ون �� �ش��ر ث �ق��اف��ة الت�سامح
وق �ب��ول الآخ� ��ر ،وه ��ي جميعا مبادئ
ت��وف��ر ل�ل�ب���ش��ر ك ��ل م �ق��وم��ات احلياة
ال �ك��رمي��ة ،وت �� �ص��ل الإن �� �س��ان �ي��ة بهذه
القيم النبيلة �إىل كل خري وجميعها
ي�ؤدي �إىل القيم الإن�سانية احلقيقية
التي ي�سعى �إليها اجلميع.
م��ن ج��ان�ب��ه ي�ت��وج��ه احل��اخ��ام ديفيد
روزي� � ��ن� ،إىل ال �ق �م��ة ب �� �س ��ؤال حيوي
ه��و :مل ��اذا ُي�ع��د ال�ت�ف��اه��م ب�ين الأدي ��ان
م� �ه� � ًم ��ا؟ ل� �ي� �ق ��دم �إج � ��اب � ��ات تتناول
وج� �ه ��ة ن � �ظ ��ره ،ول �ب �ي �ق��ي الت�سا�ؤل
م �ط��روح��ا ع�ل��ى اجل �م �ي��ع .واحلاخام
دي �ف �ي��د روزي� � ��ن ح��ا� �ص��ل ع �ل��ى و�سام
القدي�س غريغوريو�س الكبري وو�سام
االم�ب�راط ��وري ��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة برتبة
ق��ائ��د ،وه ��و امل��دي��ر ال � ��دويل ل�ش�ؤون
�أت �ب��اع الأدي � ��ان يف ال�ل�ج�ن��ة اليهودية
الأمريكية .ويتحدث قدا�سة �سوامي
ب��راه �م��اف �ي �ه��اردا���س ال��زع �ي��م الديني
ملندير باب�س الهندو�سي � -أبوظبي �إىل
القمة العاملية ل�ل�أدي��ان ،ح��ول �أهمية
مت�ك�ين ال�ت��وا��ص��ل ال�ع��امل��ي م��ن خالل
احل��وار والتفاهم بني الأدي��ان ،ودوره
يف ت �ع��زي��ز ال �ق �ي��م الإن �� �س��ان �ي��ة ،ودعم

ال�سالم والأمن الدوليني ،وح�ضر عدة
م�ؤمترات من �أجل ال�سالم والتعددية
والت�سامح� .ألقى الكلمة االفتتاحية
يف امل�ؤمتر العاملي للأخوة الإن�سانية،
�أب��و ظبي ،الإم��ارات العربية املتحدة،
وال��ذي �ألقى كلمته اخلتامية قدا�سة
البابا فران�سي�س .ح�ضر امل�ؤمتر �أكرث
م��ن  700زع �ي��م دي �ن��ي م��ن خمتلف
�أنحاء العامل ،من جانبه يطرح الإمام
يحيى �سريجيو ي��اه��ي باالفت�شيني،
رئي�س الطائفة الإ�سالمية الإيطالية،
و��س�ف�ير م��رك��ز الإي���س�ي���س�ك��و للحوار
احل�ضاري �أحد �أهم الق�ضايا احليوية
على مائدة القمة ،وهو �أهمية �إيجاد
م���س��اح��ات ل�ل�ع�لاق��ات امل���ش�ترك��ة بني
الأديان ،كما يطرح ال�سردية ال�سلمية
لل��إ� �س�ل�ام وي �ح �ي��ى � �س�يرج �ي��و ياهي
ب��االف �ت �� �ش �ي �ن��ي ه ��و رئ �ي ����س الطائفة
الإ�سالمية الإيطالية التي تعد �إحدى
املنظمات الرئي�سية للتمثيل امل�ؤ�س�سي
لل��إ� �س�ل�ام يف �إي �ط��ال �ي��ا� ،إ� �ض��اف��ة �إىل

وظيفة التدريب الالهوتي وامل�سكونية
وال�ت�ع�ل�ي��م ب�ين ال�ث�ق��اف��ات يف الغرب.
وي�شغل يحيى ع�ضوية جمل�س وزير
الداخلية الإي�ط��ايل ب�ش�أن العالقات
مع الإ�سالم منذ  .2005عالوة على
ذلك ،ي�شغل ع�ضوية املجل�س الأوروبي
للقادة الدينيني .فيما يطرح ال�سيد
� �س��وري �ن��در ��س�ي�ن��غ ك��ان��ده��اري رئي�س
جم �ل ����س �إدارة م �ع �ب��د ج � ��ورو ناناك
درب��ار لل�سيخ بدبي ،جتربة الإمارات
كمنارة للت�سامح والتفاهم واحلوار
ب�ين الأدي� ��ان .ول��د ال�سيد كاندهاري
يف عام  1948يف الهند ،تلقى تعليمه
يف الهند وتخرج مبرتبة ال�شرف من
كلية ل��وي��اال ،حيث ك��ان رئي�س احتاد
الطالب ،مت تكرميه باحل�صول على
جوائز خريجي كلية لوياال العامليني
بالهند لعام  ،2018ويف عام ،1976
�أتى ال�سيد كاندهاري �إىل دبي لتنمية
الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة العائلية و�أ�س�س
جمموعة الدبوي.

حممد بن هادي احل�سيني يزور اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو  2020دبي جناح اململكة املتحدة يف �إك�سبو  2020يركز
على دور الإبداع يف معاجلة حتديات الع�صر

•• دبي -وام:

زار م� � �ع � ��ايل حم � �م� ��د ب� � ��ن ه� � ��ادي
احل �� �س �ي �ن��ي ،وزي � ��ر دول � ��ة لل�ش�ؤون
امل ��ال �ي ��ة ،ج �ن��اح ج �م �ه��وري��ة فرن�سا
يف م �ن �ط �ق��ة "التنقل" مبعر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي ،وال��ذي يحمل
��ش�ع��ار "ال�ضوء م���ص��در الإلهام".
ّ
واطلع معاليه على �أب��رز االبتكارات
والإب � � ��داع � � ��ات ال� �ت ��ي ي�ستعر�ضها
اجل � �ن� ��اح يف جم � ��ال التكنولوجيا
والعلوم والفنون والتعليم وغريها،
�إ� �ض��اف��ة �إىل امل � �ب ��ادرات والأن�شطة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
واالجتماعية التي تعك�س دور فرن�سا دول��ة بهدف تعزيز عملية التوا�صل يخدم الب�شرية على النحو الأمثل.
يف ق� �ي ��ادة ح ��رك ��ة ال �ت �ن��وي��ر و�صنع الإن�ساين وعر�ض �أح��دث املبتكرات و�أ�ضاف احل�سيني �أن املعر�ض ي�ش ّكل
م�ستقبل الب�شرية .و�أك��د معاليه  -يف �شتى ف��روع العلوم بهدف ت�سريع م ��رح� �ل ��ة حم� ��وري� ��ة م �ه �م��ة �ضمن
خالل الزيارة  -على �أهمية معر�ض وت�ي�رة ال�ت�ق��دم الإن �� �س��اين و�صياغة اجلهود العاملية الرامية �إىل تعزيز
�إك�سبو  2020دبي كملتقى ح�ضاري ر�ؤية م�شرتكة للتعامل مع الظروف العالقات والروابط يف كافة املجاالت
عاملي تتواجد فيه �أك�ثر م��ن  190وامل�ستجدات الراهنة وامل�ستقبلية مبا وال�ق�ط��اع��ات ،وه��و م��ا يعد انعكا�ساً

•• دبي-وام:

ل�ل��دور احل���ض��اري والإن���س��اين الذي
ت�ل�ت��زم ب��ه دول ��ة الإم � ��ارات وقيادتها
ال��ر��ش�ي��دة ب �ه��دف الإ� �س �ه��ام الفاعل
وامل� ��ؤث ��ر يف ر� �س��م م�ستقبل م�شرق
تنعم فيه ال��دول وال�شعوب باخلري
والرخاء واالزدهار.

ا�ست�ضاف جناح اململكة املتحدة يف �إك�سبو  2020دبي �أم�س وعلى مدى
� 5أي��ام جل�سات خا�صة حت��ت ع�ن��وان االبتكار مل�ستقبل م�شرتك يناق�ش
فيها �شخ�صيات بارزة من علماء الفن والت�صميم والإعالم بع�ض الق�ضايا
املهمة منها " كيف ميكن ت�سخري الإب��داع لت�أمني م�ستقبل كل من الب�شر
والكوكب؟" و" كيف ميكن رعاية املواهب الإبداعية والإبداع ب�شكل �أف�ضل
" وغريها .وت�شمل الأن�شطة قمة حول م�ستقبل الإبداع حيث يلقي نايجل
هادل�ستون وزي��ر الريا�ضة وال�سياحة وال�تراث واملجتمع امل��دين يف اململكة
املتحدة كلمة رئي�سية حول كيفية تكيف ال�صناعات الإبداعية مع امل�شهد
املتغري وكيف ميكن للمملكة املتحدة �إح ��داث التغيري امل�ستدام والتقدم
الثقايف للعامل .وي�ست�ضيف جناح اململكة املتحدة جم�سما للفنانة والنحاتة
الربيطانية لنيكوال �أنتوين التي ك�شفت النقاب �أم�س عن اكتماله .
وق��ال��ت لينكوال �أن�ت��وين  -يف ت�صريح لوكالة �أن�ب��اء الإم� ��ارات "وام" � -إن
املنحوتة التي عملت عليها مت �إجنازها خالل وقت ق�صري جدا حيث بد�أت
التح�ضري لها ملدة �شهر كامل وبد�أت العمل عليها يف �أواخر �سبتمرب املا�ضي

كليات التقنية حتتفل بتخريج  531من طلبة الإعالم التطبيقي والرتبية يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي  -وام:

احتفلت كليات التقنية العليا بتخريج
 531خريجا وخريجة من برناجمي
الإعالم التطبيقي والرتبية من دفعة
ال�ع��ام �" 2021صناع امل�ستقبل" يف
�إك�سبو  2020دب��ي وذل��ك بح�ضور
م �ع��ايل ج�م�ي�ل��ة ب �ن��ت � �س��امل م�صبح
املهريي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعليم
ال �ع��ام رئ�ي����س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
الإم � ��ارات للتعليم امل��در��س��ي و�سعادة
الربوفي�سور عبداللطيف ال�شام�سي
م��دي��ر جم�م��ع ك�ل�ي��ات التقنية العليا
وع��دد م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين و�أع�ضاء
ال�ه�ي�ئ�ت�ين ال�ت��دري���س�ي��ة والإداري � � ��ة و
�أولياء �أمور اخلريجني.
وت�ق��دم��ت م �ع��ايل جميلة ب�ن��ت �سامل
م�صبح املهريي بالتهنئة �إىل الطلبة
اخل��ري �ج�ي�ن م�ت�م�ن�ي��ة ل �ه��م التوفيق
وال �ن �ج ��اح داع� �ي ��ة ال �ط �ل �ب��ة ملوا�صلة
ب ��ذل اجل� �ه ��ود ل�ي�رت �ق��وا يف جم ��االت
تخ�ص�صهم وتو�سيع مداركهم ليقودوا
م�ستقبال امل �ج��االت ال�ت��ي ان�ت�ه��وا من
درا�ستها.
وحثت معاليها الطلبة على ا�ستكمال
م�سريتهم نحو الريادة و�أن يكون هذا

ال�ن�ج��اح ح��اف��زا وب��داي��ة �أوىل للمزيد
من العطاء واالب��داع وخدمة الوطن
ب��اع �ت �ب��ار ا� �س �ت��دام��ة ت �ط ��ور ال ��دول ��ة
واحل �ف��اظ ع�ل��ى مكت�سباتها �سيكون
على عاتقهم يف امل�ستقبل.
و�أك��دت �أن املعرفة لها دور �أ�سا�سي يف
حياتهم بعد الآن �إذ �سينعك�س عليهم
يف م�سريتهم العملية كونها مفتاح
التميز يف �سوق العمل م�ؤكدة معاليها

ان م�سرية املعرفة ال تتوقف مبجرد
االن�ت�ه��اء م��ن م��رح�ل��ة درا��س�ي��ة م��ا بل
تختلف �أ�شكالها وطرق اكت�سابها.
و�أع��رب��ت معاليها بهذه املنا�سبة عن
�شكرها لإدارة الكليات وللعاملني فيها
لتقدميهم �أف�ضل اخلربات التعليمية
ومنح طلبتهم الأ�س�س العلمية الكفيلة
ليكونوا مناف�سني عند خو�ضهم غمار
�أ�سواق العمل.

وعرب �سعادة الربوفي�سور عبداللطيف
ال���ش��ام���س��ي يف ك�ل�م��ة ب��ا� �س��م جمل�س
�أمناء الكليات عن �سعادتهم بح�ضور
م�ع��ايل جميلة امل �ه�يري وزي ��رة دولة
ل���ش��ؤون التعليم ال�ع��ام حفل تخريج
طلبة ب��رن��اجم��ي الإع�ل�ام التطبيقي
والرتبية دفعة ال�ع��ام  2021مهنئا
احل�ضور بهذه املنا�سبة.
و�أ�شار اىل حر�ص الكليات على �إقامة

ح �ف��ل ال �ت �خ��ري��ج يف �إك �� �س �ب��و 2020
دبي هذا احلدث العاملي الرائد الذي
يج�سد �إرادة وع��زمي��ة وري� ��ادة دولة
الإمارات خا�صة بعد عودة احلياة اىل
طبيعتها يف ب�لادن��ا احلبيبة بف�ضل
جهود قيادتنا احلكيمة.
وت � �ق� ��دم ال�ب�روف� �ي� ��� �س ��ور ال�شام�سي
ب��أ��س�م��ى �آي ��ات ال���ش�ك��ر وال �ع��رف��ان اىل
ق� �ي ��ادة ال ��دول ��ة ال��ر� �ش �ي��دة ع �ل��ى كل

م� ��ا ب � ��ذل م� ��ن ج� �ه ��د لأج � � ��ل تعزيز
�أم � ��ن و� �س�ل�ام��ة وا� �س �ت �ق ��رار الوطن
وللدعم ال�لاحم��دود لكليات التقنية
العليا مم��ا ق��اده��ا لتحقيق ر�سالتها
ال�سامية يف �إع ��داد ال �ك��وادر الوطنية
ومتكينها بكل ك�ف��اءة م��ن امل�ستقبل.
و�أع�ل��ن ال�بروف���س��ور ال�شام�سي با�سم
جمل�س �أم �ن��اء كليات التقنية العليا
تخريج  531خريجا وخريجة من
طلبة ب��رن��اجم��ي الإع�ل�ام التطبيقي
والرتبية دفعة العام  2021البالغ
ع��دده��م  3848خريجيا وخريجة
وال ��ذي ��ن �أك �م �ل ��وا درا� �س �ت �ه��م بنجاح
وح�صلوا على �شهاداتهم اجلامعية
بجدارة وا�ستحقاق .وعرب اخلريجون
يف كلمتهم ع��ن �سعادتهم وامتنانهم
ل �ك �ل �ي��ات ال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا حلر�صها
ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م ح� �ف ��ل ت �خ ��رج �ه ��م يف
�إك�سبو 2020دب��ي ليبقى ذك��رى ال
تن�سى وع��زي��زة على قلوبهم وثمنوا
جهود كل من �ساهم يف دعم جناحهم
وتفوقهم .وقامت معايل جميلة بنت
�سامل م�صبح املهريي يرافقها �سعادة
الربوفي�سور عبداللطيف ال�شام�سي
بت�سليم �شهادات التخرج للخريجني
و�أخذ ال�صورة التذكارية معهم.

واكتملت خالل ثمانية �أيام فقط.
و�أو�ضحت �أن املنحوتة التي مت ت�صميمها على �شكل �ساعة زجاجية تلفت
االنتباه �إىل الق�ضايا املتعلقة بالبيئة واال�ستدامة من خالل التوا�صل مع
املحادثات عرب الإنرتنت يف  COP26والتي متثل نقطة حتول يف العمل
العاملي ب�ش�أن �أزمة املناخ.
و�أ�شارت �إىل �أن عر�ض املنحوتة يف جناح اململكة املتحدة �سي�ستمر ملدة خم�سة
�أي��ام بجانب جمموعة م��ن امل��واه��ب م��ن خمتلف ال�صناعات الإب��داع�ي��ة يف
اململكة املتحدة وال��ذي يهدف �إىل ا�ستك�شاف كيف ميكن للإبداع معاجلة
بع�ض التحديات الرئي�سية يف ع�صرنا احلايل.
وقالت � " :أركز من خالل عملي على الروايات والذاكرة و�أقوم ب�إن�شاء عامل
من الذكريات والروايات ويتخذ عملي �شكلني منحوتات ن�صية �أو ر�سومات
ذات طبقات ورك��زت م��ؤخ��را على املنحوتات امل�صنوعة من ال�ف��والذ املقاوم
لل�صد�أ �أو املنحوتات الورقية املحرتقة يدويا والر�سومات مع اال�سقاط
اخلفيف و�أق��وم بقطع املعادن بالليزر واحل��رارة الن�شاء ن�ص كما تت�ضمن
الأع�م��ال الأخ��رى �أواين زجاجية �أق��وم بتعليق منحوتات الن�ص احلركي
فيها" .

مركز جمعة املاجد ي�ستعر�ض
جهوده يف جمع وحفظ املخطوطات
•• دبي-وام:

نظم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي �ضمن فعاليات برناجمه الثقايف
جل�سة حوارية بعنوان "حكايات جمع املخطوطات" على هام�ش معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب وتناولت الدور الذي يقوم به املركز على مدى ربع قرن يف جمع
وحفظ الرتاث املخطوط يف العديد من دول العامل العربي والإ�سالمي� .شارك
يف اجلل�سة احل��واري��ة الدكتور ب�سام داغ�ستاين رئي�س ق�سم احلفظ واملعاجلة
والرتميم يف املركز والدكتور عز الدين بن زغيبة رئي�س ق�سم الدرا�سات والن�شر
وال�ش�ؤون اخلارجية .بد�أ الدكتور ب�سام داغ�ستاين حديثه عن دولة مايل والدور
الذي لعبه املركز يف حفظ تراث خمطوطات متبكتو من ال�ضياع الذي تعر�ضت
له بعد االنقالب الع�سكري يف عام  2012حيث قام املركز مب�ساعدة امل�س�ؤولني
عن تلك املخطوطات يف نقلها �إىل العا�صمة باماكو التي كانت �آمنة يف ذلك
الوقت وبعد ذلك جرى االتفاق على توقيع اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سات دولية
تعنى بحفظ الرتاث ونتج عنها افتتاح �أكرب خمترب ت�صوير رقمي للمخطوطات
يف غرب �إفريقيا حيث يهدف هذا املخترب �إىل ت�صوير جميع خمطوطات متبكتو
التي بلغت � 400ألف خمطوطة .وحتدث الدكتور عز الدين بن زغيبة عن دور
مركز جمعة املاجد للرتاث يف حفظ خمطوطات الهند قائال  :اتبعنا طريقة
امل�سح ال�شامل جلميع واليات الهند انطالقا من �آخر نقطة يف جنوب والية تامل
نادو حتى �آخر نقطة يف ك�شمري وذلك من خالل زيارتنا لأكرث من  100مدينة
وقرية �ضمت بني جنباتها عددا كبريا من املكتبات اجلامعية واملكتبات العامة
واخلا�صة ومراكز بحث خمتلفة باحثني عما �أودع بها من خمطوطات ونوادر
املطبوعات الهندية ومل نغط �إىل الآن �سوى  40%من امل�ساحة اجلغرافية
املخطط لها وما زلنا منذ ب��د�أ عملنا يف الهند عام � 2003إىل يومنا هذا يف
العمل على جمع وحفظ تلك املخطوطات.
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جامعة ال�شارقة تعزز تعاونها مع كا�شف �أطل�س الإمارات للخدمات ال�صحية ت�ستقطب عددا من الأطباء الإ�ست�شاريني يف تخ�ص�صات طبية حيوية
•• ال�شارقة -وام:

08

وقعت جامعة ال�شارقة املذكرة التنفيذية التفاقية التعاون امل�شرتك
ملجموعة �أطل�س الإم��ارات العربية املتحدة ،التي ت�ضم ثالث جامعات
بقيادة جامعة ال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل جامعة الإمارات العربية املتحدة،
وجامعة نيويورك �أبوظبي وتهدف �إىل التعاون مع املنظمة الأوروبية
للأبحاث النووية  CERNيف جنيف ب�سوي�سرا وقعها ع��ن جامعة
ال�شارقة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة.
و تهدف جمموعة �أطل�س الإم��ارات العربية املتحدة من خالل مذكرة
التعاون �إىل تركيز جهودها املتعلقة بالربنامج العلمي لتجربة �أطل�س
الرائدة يف فيزياء اجل�سيمات وتن�ص االتفاقية على العمل على حتليل

ال�ب�ي��ان��ات امل�سجلة م��ن ت���ص��ادم��ات امل���س��رع الكبري للبحث ع��ن فيزياء
جديدة يف الطاقات العليا بالإ�ضافة �إىل ذل��ك يقوم الفريق البحثي
بتطوير و�صيانة الربجميات واملعلوماتية ذات ال�صلة يف حت�سني نوعية
املعطيات امل��رك��زي��ة والعمل على ب�ن��اء من��اذج فيزيائية ج��دي��دة ت�سمح
بتف�سري الظواهر اجلديدة يف الطبيعة الدمج واملطابقة  ،كما يطمح
ال�ف��ري��ق البحثي �أي���ض��ا للم�ساهمة يف تطوير اخل��وارزم �ي��ات املتغرية
اخلوا�ص لتحليل البيانات امل�سجلة يف املراحل القادمة كما حتدد مذكرة
التفاهم �شروط التعاون بني اجلامعات الثالث املكونة ملجموعة �أطل�س
الإمارات وبني املنظمة الأوروبية للأبحاث النووية  CERNيف جنيف
ب�سوي�سرا يف خطة التطوير للكا�شف �أطل�س بالإ�ضافة �إىل حتديد �أ�سماء
املن�سقني و�آلية العمل بني اجلهات خالل الفرتة املقبلة.

•• دبي-وام:

ك�شفت م�ؤ�س�سة الإم��ارات للخدمات ال�صحية عن ج��دول الأط�ب��اء الزائرين
مل�ست�شفياتها يف ��ش�ه��ر ن��وف�م�بر اجل� ��اري وال� ��ذي ي���ض��م ن�خ�ب��ة م��ن الأطباء
الإ�ست�شاريني.
وت�شمل جماالت خربات الأطباء �أمرا�ض القلب التداخلية والعالج الطبيعي
والت�أهيل وطب الأجنة وطب حديثي الوالد و�أمرا�ض الأنف والأذن واحلنجرة
وجراحة العظام للكتف والركبة والطب النف�سي للبالغني والطب النف�سي
ل�ل�أط �ف��ال وال�ي��اف�ع�ين و�أم ��را� ��ض ال �غ��دد ال���ص�م��اء وال�ت�خ��دي��ر وع�ل�اج الأمل
واجلراحة العامة وجراحة جدار البطن وجراحة ال�سمنة وجراحة امل�سالك
البولية واجلراحة الروبوتية لأمرا�ض الن�ساء.

وي�ستفيد من خدمات الأط�ب��اء الزائرين ل�شهر نوفمرب املر�ضى املراجعني
يف ع��دة م�ست�شفيات تابعة للم�ؤ�س�سة ومنها م�ست�شفى القا�سمي والقا�سمي
للن�ساء والوالدة والأطفال وخورفكان وكلباء ومركز العالج الطبيعي والطب
الريا�ضي بال�شارقة وم�ست�شفى �صقر يف ر�أ���س اخليمة وم�ست�شفى الفجرية
وم�ست�شفى الأمل لل�صحة النف�سية بدبي.
و�أكدت الدكتورة نور املهريي مديرة مكتب الأطباء الزائرين حر�ص امل�ؤ�س�سة
على تطوير اخلدمات العالجية ومواكبة التطورات على ال�ساحة الطبية من
خالل ا�ستقطاب �أهم الكفاءات العاملية يف التخ�ص�صات الطبية احليوية وذلك
لتوفري طرق عالجية متقدمة للمر�ضى بالإ�ضافة �إىل �إثراء خربات الكوادر
الطبية والإ�ستفادة من اخلربات العاملية مبا يتوافق مع ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ال�شاملة واملتكاملة مبعايري عاملية.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

حلكومة ال�شارقة ،حول نتائج �أداء اجلهات احلكومية امل�شاركة
•• ال�شارقة -وام:
يف من�صة الإع�ل�ام ال��ذك��ي ،ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل تنظيم وتوحيد
ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن حممد ب��ن �سلطان القا�سمي العمل الإعالمي للدوائر واجلهات احلكومية يف الإمارة.
ويل عهد ون��ائ��ب ح��اك��م ال���ش��ارق��ة رئي�س املجل�س التنفيذي ،وت���ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر ن�ت��ائ��ج �أداء اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف عدد
�صباح �أم�س الثالثاء وبح�ضور �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد م��ن امل��ؤ��ش��رات م��ن حيث امل��واد الإع�لام�ي��ة املن�شورة ،وامللفات
بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة  ،اجتماع املجل�س املحملة ،والر�صد للتغطيات الإعالمية يف ال�صحف وامل�ؤ�س�سات
التنفيذي لإمارة ال�شارقة ،وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
الإعالمية املحلية والإقليمية والعاملية.
ناق�ش املجل�س خالل اجتماعه عدداً من املو�ضوعات احلكومية كما ت�ضمن التقرير خطط تطوير من�صة الإع�ل�ام الذكي،
املدرجة على جدول �أعماله ،واتخذ حيالها القرارات التي ت�صب بتوفري امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات الإع�لام �ي��ة ،وت�ط��وي��ر التفاعل
يف م�صلحة الإمارة ،وتوفري خدمات حكومية رائدة للمواطنني الإع�لام��ي ب�ين اجل�ه��ات احلكومية وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام املحلية
والقاطنني على �أر�ضها.
وال�ع��امل�ي��ة ،مب��ا يعك�س النه�ضة احل���ض��اري��ة ال�شاملة ملختلف
واط �ل��ع املجل�س ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر امل �ق��دم م��ن امل�ك�ت��ب الإعالمي املجاالت يف �إمارة ال�شارقة.

وناق�ش املجل�س تو�صيات الدورة العا�شرة من املنتدى الدويل
ل�لات �� �ص��ال احل �ك��وم��ي 2021م ،وال � ��ذي ع �ق��د حت ��ت �شعار
"درو�س املا�ضي  ،،تطلعات امل�ستقبل" ،و�شملت التو�صيات
ع��دداً من املجاالت احليوية مثل الإع�لام والتعليم والثقافة
والتكنولوجيا وغريها من املجاالت التي ت�ؤثر ب�شكل فاعل على
االت�صال احلكومي يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة
ب�شكل عام ويف �إمارة ال�شارقة ب�شكل خا�ص.
ووج��ه املجل�س بالعمل مع كافة الدوائر والهيئات احلكومية
لتنفيذ ال�ت��و��ص�ي��ات اجل��دي��دة ،ول�ت�ع��زي��ز ت��و��ص�ي��ات ال� ��دورات
ال�سابقة ،م�شيداً ب��دور املكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة
يف تنفيذ الربامج والأن�شطة التي ت�سهم يف تطوير االت�صال
احلكومي يف �إمارة ال�شارقة.

�شما بنت حممد تزور جامعة مان�ش�سرت
•• العني-وام:

زارت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان جامعة مان�ش�سرت
التي تعد واحدة من �أهم اجلامعات الربيطانية.
والتقت ال�شيخة �شما بنت حممد بن خالد خ�لال ال��زي��ارة ال�سيدة هيلني
لو�ستي م���س��ؤول��ة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة باجلامعة وال���س�ي��دة دي��ان��ا كروكول
من ق�سم العالقات الدولية باجلامعة اللتني عربتا عن تقديرهما لهذه
الزيارة ونقال نيابة عن رئا�سة اجلامعة التقدير جلهودها يف جمال التعليم
واملعرفة والثقافة.
وجتولت ال�شيخة �شما داخل اجلامعة وتعرفت على تاريخ اجلامعة والدور
الذي تقدمته يف خدمة املعرفة والعلم من خالل الكليات املختلفة واملنتمني

لها من �أع�ضاء هيئة التدري�س والطالب والأبحاث العلمية حيث �أن 83%
من الأبحاث يف اجلامعة مت ت�صنيفها على �إنها �أبحاث رائدة عامليا.
وتعرفت على الأبحاث التي ترتبط باال�ستدامة واملناخ وخا�صة �أن جامعة
مان�ش�سرت لها �إ�سهاماتها مع الأمم املتحدة يف هذا املجال.
وقدمت ال�شيخة الدكتورة �شما بنت حممد بن خالد جتربتها يف اال�ستدامة
من خالل امل�ب��ادرات البيئية التي �أطلقتها يف م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن
خالد �آل نهيان بالتعاون مع وزارة التغري املناخي والبيئة والتي ركزت على
�إع��ادة التدوير ال�صحي للنفايات والتوعية على الفرز بداية من املنازل
م�شرية �إىل التجربة الإماراتية يف جمال اال�ستدامة البيئية.
كما تعرفت على الدور املجتمعي الذي تقوم به اجلامعة يف خدمة املجتمع
الربيطاين من خالل الأن�شطة املختلفة الثقافية والفنية واملجتمعية.

كما زارت مكتبة اجلامعة وتعرفت على اخل��دم��ات التي تقدمها للطلبة
والأ�ساتذة يف جمال البحث العلمي وكان لها بع�ض اللقاءات مع الطالب
املتواجدين باملكتبة التي دارت حول قيمة املعرفة يف القراءة يف خدمة رفع
امل�ستوى العلمي والتعليمي للطالب يف مرحلة اجلامعة.
وعقدت ال�شيخة �شما اجتماعا مع الربوفي�سور دانييل جورج نائب الرئي�س
امل�ساعد للتعليم املدمج واملرن وال�سيد ديل كوبر مدير التطوير وعالقات
اخلريجني بالإنابة وتناول �أه��م الآليات التي تتبعها اجلامعة يف العملية
التعليمية وال �ت��ي ت���س��اه��م ب�شكل ك�ب�ير يف ت �ق��دمي من ��اذج م��ن الباحثني
املتميزين.
و�أ�شارت ال�شيخة الدكتورة �شما �إىل جتربتها يف التدري�س يف اجلامعة من
خالل عملها ك�أ�ستاذ زائر بكلية التقنية العليا.

وحتدثت عن جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي و�أهميتها يف خدمة
التطور والعلم لي�س يف الإمارات فقط بل ويف العامل كله.
ومت بحث التعاون امل�شرتك بني جامعة مان�ش�سرت وبني م�ؤ�س�سات ال�شيخ
حممد ب��ن خ��ال��د �آل نهيان يف جم��االت متعددة ومت و��ض��ع ت�صور للبنود
التي يحتويها التعاون من �أج��ل حتقيق تبادل معريف للتجارب املجتمعية
وامل�ع��رف�ي��ة والعلمية ي�ساهم يف ن�ق��ل خ�ب�رات ج��دي��دة ت�ساهم يف التنمية
امل�ستدامة يف املجتمع الإماراتي.
ثم زارت �سموها متحف مان�ش�سرت الذي يتبع جامعة مان�ش�سرت الذي يعد
واح��دا من �أك�بر متاحف التاريخ الطبيعي يف �إجنلرتا ومن الأق�سام التي
متيز بها املتحف ق�سم به حيوانات حية نادرة يتم توفري بيئة منا�سبة لها
للحياة داخل املتحف.

�صقر غبا�ش يبحث مع �سفراء رو�سيا وباك�ستان وت�شيلي وليتوانيا �سبل تعزيز التعاون الربملاين
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحت��ادي يف مقر
املجل�س ب�أبوظبي ك�لا على ح��دة �سعادة تيمور زاب�ي�روف �سفري رو�سيا
االحتادية و�سعادة �أف�ضال حممود �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
و�سعادة جورج دكرت �سفري جمهورية ت�شيلي و�سعادة يوراته رامو�سكينه
القائمة ب�أعمال �سفري جمهورية ليتوانيا ..بح�ضور �سعادة الدكتور عمر

النعيمي الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي و�سعادة عفراء الب�سطي
الأمني العام امل�ساعد لالت�صال الربملاين باملجل�س.
ومت خالل اللقاءات بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية يف �شتى
امل �ج��االت ال �سيما تفعيل ال�ت�ع��اون وال �ع�لاق��ات ال�برمل��ان�ي��ة ب�ين املجل�س
الوطني االحت��ادي واملجال�س الربملانية يف هذه ال��دول ،مع الت�أكيد على
�أهمية تبادل ال��زي��ارات واخل�برات الربملانية وتعزيز التن�سيق والت�شاور
حيال خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني دولة الإم��ارات وهذه

الدول.
و�أكد معايل �صقر غبا�ش على �أهمية االرتقاء بالعمل الربملاين �إىل م�ستوى
التحديات امل�ستقبلية وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات الربملانية عرب الدبلوما�سية
الربملانية ،كما مت تبادل وجهات النظر حول جممل التطورات الإقليمية
والدولية خ�صو�صا تطورات الأو�ضاع يف ال�شرق الأو�سط.
كما ا�ستعر�ض معاليه �إطالق حكومة االم��ارات مل�شاريع اخلم�سني وذلك
مبنا�سبة مرور خم�سني عام على قيام احتاد دولة االم��ارات ،م�ؤكدا على

انها تعد حزمة �ضخمة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الوطنية ،حيث تهدف
هذه امل�شاريع �إىل الت�أ�سي�س ملرحلة جديدة من النمو الداخلي واخلارجي
للدولة ،وتر�سيخ مكانتها الإقليمية والعاملية .كما �أعرب معاليه عن �شكر
وتقدير املجل�س الوطني االحتادي مل�شاركة دولهم يف �إك�سبو  2020دبي،
ومب��ا ميثله من ر�سالة �سالم وت�سامح وحمبة من الإم��ارات �إىل العامل
�أجمع ،عنوانها العمل معاً ملواجهة التحديات امل�ستقبلية وو�ضع احللول
القائمة على االبتكار والإبداع للحفاظ على الكوكب.

عرث على � 349ألف درهم

مركز �شرطة نايف يكرم �آ�سيوي ًا لأمانته
•• دبي-الفجر:

بتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة امل��ري ،القائد
ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دب ��ي ،وم�ت��اب�ع��ة ال �ل��واء خ�ب�ير خ�ل�ي��ل �إبراهيم
املن�صوري ،م�ساعد القائد ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،كرم العميد
الدكتور ط��ارق حممد ن��ور تهلك ،مدير مركز �شرطة نايف،
ال�سيد حممد كفيل الدين عبد الغني� ،آ�سيوي اجلن�سية ،وذلك
لت�سليمه املركز مبلغ مايل قدره � 349ألف درهم و 500ريال

�سعودي ،عرث عليها يف منطقة اخت�صا�ص املركز.
وقدم العميد طارق تهلك ،خالل التكرمي الذي ح�ضره العقيد
عمر عا�شور ،نائب مدير املركز� ،شهادة �شكر وتقدير وهدية
رمزية ملحمد كفيل الدين عبد الغني ،وذلك لأمانته وحر�صه
على رد الأمانات لأ�صحابها ،م�ؤكداً �أن هذا التكرمي ي�أتي يف
�إطار تفعيل دور ال�شراكة املجتمعية بني �شرطة دبي واجلمهور،
وبث اخل�صال احلميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من �أجل
ب�سط الأم��ن والأم��ان يف رب��وع الوطن ،م�شيداً بالدور الكبري

ال��ذي يقوم به �أف��راد املجتمع وم�ساهمتهم الفاعلة باالرتقاء
ب�سمعة الدولة عرب تعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية.
وتقدم العميد طارق تهلك بال�شكر والتقدير �إىل حممد كفيل
الدين عبد الغني حل�سن �أمانته وتعاونه وت�سليمه املبلغ �إىل
�شرطة دبي.
ومن جانبه �أعرب حممد كفيل الدين عبد الغني عن �سعادته
بالتكرمي ،م�ؤكداً �أنه حافز له وللجميع ب�أهمية احلر�ص على
الأمانة و�إعادتها لأ�صحابها.

ديوان املحا�سبة ي�ست�ضيف فريق اال�ستعرا�ض
احلكومي التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
•• �أبوظبي  -وام:

افتتح معايل الدكتور حارب العميمي
رئي�س ديوان املحا�سبة رئي�س م�ؤمتر
ال ��دول الأط ��راف يف اتفاقية الأمم
امل �ت �ح��دة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �� �س��اد �أعمال
فريق اال�ستعرا�ض احلكومي الذي
ي�شرف على تنفيذ ال ��دورة الثانية
من عملية ا�ستعرا�ض تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وذلك
للف�صل ال �ث��اين "املنع االج � ��راءات

الوقائية" وال� �ف� ��� �ص ��ل اخلام�س
"ا�سرتداد املوجودات".
و�أكد معاليه �أن عملية اال�ستعرا�ض
ت�ه��دف �إىل تقييم م���س�ت��وى توافق
الت�شريعات الوطنية مع متطلبات
اتفاقية مكافحة الف�ساد والوقوف
ع�ل��ى �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات ب���ش��أن منع
وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد وم ��دى �صالبة
وف�ع��ال�ي��ة الإج � ��راءات ال�ت��ي تطبقها
ال� ��دول ل�ل�ح��د م��ن ان�ت���ش��ار الف�ساد
واحل� � � ��د م � ��ن �أ�� � � �ض � � ��راره يف �إط� � ��ار

االتفاقية الأممية والتي تعد مبثابة
�إط ��ار دويل ي�ق��دم جمموعة �شاملة
م��ن امل�ع��اي�ير وال �ت��داب�ير والقواعد
وامل �ب��اديء التي ميكن ل��دول العامل
الأخ� ��ذ ب�ه��ا وال �ت �ع��اون يف تطبيقها
بغية مكافحة الف�ساد بكافة �أ�شكاله
واحل ��د م��ن �أ� �ض ��راره يف القطاعني
العام واخلا�ص.
و�أ� �ض��اف معاليه �إن دول��ة االم ��ارات
ت�ضع ق�ضية مكافحة الف�ساد يف �أعلى
قائمة �أولوياتها الوطنية وتعمل على

تعزيز كافة التدابري الالزمة لتعزيز
النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سـيادة
القـانون يف الإدارة العامة من خالل
ت �ع��زي �ـ��ز ف �ع��ال �ي��ة ت �ق��دمي اخلدمات
العامة وو�ضع تدابري ونظم لت�سهيل
الإب �ل�اغ ع��ن امل�م��ار��س��ات ال�ت��ي ت�ضر
ب��امل��ال ال�ع��ام وتعزيـز ال�ن��زاه�ـ��ة علـى
نطـاق نظم العدالة اجلنائية وتعزيز
التدابري الرامية �إىل منع الف�ساد يف
عمليات التعاقدات احلكوميه و�إدارة
الأم��وال العامة .و�أ�شار معاليه �إىل

�أن دي��وان املحا�سبه يكر�س ب�صفته
ال�سلطة املركزية لتنفيذ االتفاقية
وم ��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون م��ع اجلهات
املخت�صة على م��واءم��ة الت�شريعات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ع متطلبات
االتفاقية الأم��ر ال��ذي يتجلى معه
اه �ت �م��ام ال ��دول ��ه ال �ب��ال��غ ب�ضرورة
احلد من انت�شار الف�ساد ومكافحته امل � ��ال ال� �ع ��ام ومب� ��ا ي���ض�م��ن حتقيق الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ت�سعى
م��ن خ�لال تبني �أف���ض��ل املمار�سات �أه� ��داف وخ�ط��ط التنمية الوطنية من خ�لال م�ؤمتر ال��دول الأطراف
يف تطوير �أدوات التحكم امل�ؤ�س�سي امل���س�ت��دام��ة .ول�ف��ت معاليه �إىل �أن يف االتفاقية اىل حتقق تنفيذ فعال
وتفعيل �آليات ونظم �إدارة وا�ستخدام ك��اف��ة ال ��دول الأط � ��راف يف اتفاقية وك � ��فء مل �ت �ط �ل �ب��ات االت �ف��اق �ي��ة على

امل�ستويني الإق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل من
منطلق �إميانها ب��أن ظاهرة الف�ساد
تعد وب��ا ًء �ضاراً يعمل على تقوي�ض
�سيادة القانون.
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ال�شيخة �شيخة بنت �سيف ُتك ّرم �سفراء حتقيق �أمنية للنوايا احل�سنة
•• �أبوظبي-الفجر:

ك� ّرم��ت �سمو ال�شيخة �شيخة بنت �سيف ب��ن حممد �آل
ن�ه�ي��ان ،ال��رئ�ي����س ال�ف�خ��ري مل��ؤ��س���س��ة "حتقيق �أمنية"
للنوايا احل�سنة  -ن��دى الرئي�سي� ،سامل احلقي ،علي
خ�صيف وميثـــــاء �إب��راه �ي��م� ،سعيد امل�ع�م��ري ،عبداهلل
ال�شحي الذين �ساهموا يف دع��م ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
الإن�سانية النبيلة ،وذلك يف ق�صر �سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة.
و�أ�شادت �سمو ال�شيخة �شيخة باجلهود الكبرية واملُتم ّيزة

التي بذلها ال�سفراء ،وق ّوة ت�أثريهم على و�سائل التوا�صل على �أر��ض�ه��ا ،الفتة �إىل �أن م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"،
ّ
�ستظل
االجتماعي لدعم �أع�م��ال م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية على وبدعم الأي��ادي البي�ضاء يف جمتمع الإم ��ارات،
وم�ساهمتهم يف حتقيق �أمنيات على ال��دوام احل�ضن املفتوح لتحقيق �أمنيات الأطفال
مدار ال�سنوات املا�ضيةُ ،
ُ
ّ
العديد من الأطفال املر�ضى ،م�ؤكدة على �أن �أر�ض زايد امل�صابني ب�أمرا�ض خطرية ُتهدّد حياتهم داخل الدولة
ّ
�ستظل نبعاً للعطاء وح�صادها �شباب يع�شقون وخارجها ،و�أن الإمارات كانت و�ستظل �إىل الأبد الأر�ض
اخل�ير
الطيبة التي تن�شر ب��ذور املحبة وال�سعادة والأم ��ل يف
اخلري وم ّد يد العون دون تو ّق ٍع لأي ُمقابل.
و�أو�ضحت ال�شيخة �شيخة �أن تكاتف جميع �أفراد املجتمع نفو�س اجلميع.
واجتماع كلمتهم على ُمفردة العطاء والبذلُ ،يربز �أمام ح�ضر حفل التكرمي و �أع�ضاء جمل�س الأمناء �أع�ضاء
ال�ن��ا���س يف ك��اف��ة �أرج ��اء ال�ع��امل قيم الت�سامح والإخ ��وة امل �ج �ل ����س اال� �س �ت �� �ش��اري  ،و ه ��اين ال��زب �ي��دي الرئي�س
وامل �ح �ب��ة وال �ع �ط��اء ال �ت��ي حتت�ضنها �أر�� ��ض الإم� � ��ارات ،التنفيذي مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" �إ�ضافة �إىل اجلهاز
تر�سخ يف قلوب �أبنائها واملقيمني الإداري للم�ؤ�س�سة.
وح��ب الوطن ال��ذي ّ

•• ابوظبي-الفجر:

�أط �ل��ق الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي �أحدث
�إ� � � �ص� � ��دارات� � ��ه (زاي� � � � ��د وم� �ع� �ج ��زة
ال�سعديات) يف من�صته التي ي�شارك
ب�ه��ا يف م�ع��ر���ض ال���ش��ارق��ة الدويل
ل �ل �ك �ت��اب ،وي �ك �� �ش��ف ال� �ك� �ت ��اب عن
عبقرية ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان – طيب اهلل ثراه -يف جمال
ال��زراع��ة ،ح�ين حت��دى امل�ستحيل،
وجن � ��ح م� ��� �ش ��روع زراع � � ��ة جزيرة
ال�سعديات يف عام 1968م.
وي��أت��ي ه��ذا الكتاب �ضمن �سل�سلة
�إ��ص��دارات الأر�شيف الوطني التي
يوثق فيها ذاكرة الإمارات احلافلة
ب��الإجن��ازات التي �سطرها الباين
وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد الذي ارتقى
ب��الإم��ارات و�أبنائها حتى �أ�ضحت
منوذجاً للدولة الع�صرية يف ظل
قيادتها الر�شيدة.
وي �ت �ن��اول ك �ت��اب (زاي� ��د ومعجزة
ال�سعديات) جهود ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه
 يف الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضيامل��احل��ة يف ج��زي��رة ال���س�ع��دي��ات ملّا
ك��ان حاكماً لأبوظبي .حيث منح
يف ع ��ام � 1967أم � � ��وا ًال لبع�ض
العلماء من جامعة �أري��زون��ا لبناء
من�ش�آت للطاقة وامل��اء وال�غ��ذاء يف
اجلزيرة؛ للبدء يف الزراعة و�إنتاج
اخل�ضروات الطازجة ،وا�ستخدام
التقنيات احل��دي�ث��ة يف ال ��ريَّ  ،ويف
توليد الطاقة الكهربائية ،وحتلية
م �ي��اه ال �ب �ح��ر .وق ��د ل �ق� َّ�ي م�شروع
ا� �س �ت �� �ص�لاح �أرا� � �ض� ��ي ال�سعديات

ي�سلط الأ�ضواء على عبقرية ال�شيخ زايد يف جمال الزراعة ،ويوثق تفا�صيل م�شروع ال�سعديات يف 1968

الأر�شيف الوطني يطلق كتاب زايد ومعجزة ال�سعديات يف «ال�شارقة للكتاب»2021
اهتماماً ع��امل�ي�اً و ُك�ت��ب عنه بلغات
خمتلفة يف ال�ع��دي��د م��ن املجالت
العلمية والكتب.
بد�أ الكتاب بالقول اخلالد للباين
وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب اهلل ثراه� ":أعطني
زراعة� ..أعطك ح�ضارة" .ثم جاءت
املقدمة التي كتبها �سعادة الدكتور
عبد اهلل حممد الري�سي مدير عام
الأر�شيف الوطني؛ م�ؤكداً فيها �أن
ال�شيخ زاي��د قد دعا مدير حمطة

الأبحاث يف جامعة �أريزونا لإنتاج
اخل �� �ض��راوات ال �ط��ازج��ة يف بيوت
بال�ستيكية ذات بيئة م��راق�ب��ة يف
�أب��وظ�ب��ي ،ومت اختيار ال�سعديات،
ويع ّد ه��ذا امل�شروع ال��ذي �أُن�شئ يف
خريف  1968من �أقدم امل�شاريع
الأم��ري �ك �ي��ة يف �أب��وظ �ب��ي ،ويف عام
 1070ن�صب "مركز الأبحاث
ل�ل�أرا��ض��ي القاحلة" ل��وح��ة بارزة
ل � � ��زوار اجل� ��زي� ��رة حت �م��ل ر�سالة
رائعة مفادها �أن هذا املركز "�أُن�شئ

ل�شعب �أبوظبي" مبنحة قدمها
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
جلامعة �أريزونا.
ويتابع �سعادته يف مقدمة الكتاب:
�إن م�شروع ال�سعديات من امل�شاريع
الكثرية التي بد�أها ونفذها ال�شيخ
زاي � ��د ،م �ث �ب �ت �اً ق ��درت ��ه ع �ل��ى جعل
امل�ستحيل ممكناً ،ومن يت�أمل ذلك
امل �� �ش��روع ي ��درك �أن ��ه ك ��ان معجزة
حقيقية.
ي �ع � ّرف ال�ك�ت��اب ب��امل ��ؤل��ف الدكتور

م �ي�رل ج �ن �� �س��ن ،وه ��و م ��ن علماء
ال� ��زراع� ��ة ال� �ب ��ارزي ��ن يف �أمريكا،
وب�ع��دئ��ذ ج ��اءت امل�ق��دم��ة بعنوان:
"ال�سعديات م�ع�ج��زة يف جزيرة
�أب ��وظ �ب ��ي ال�صحراوية" وفيها
تفا�صيل ق�صة م�شروع ال�سعديات.
وت �ت��واىل ف���ص��ول ال�ك�ت��اب ال�سبعة
كالتايل :ن�ش�أة ال��زراع��ة يف البيئة
امل��راق �ب��ة :ال�ط��اق��ة وامل ��اء والغذاء
للمجتمعات ال���ص�ح��راوي��ة ،وفيه
ي� �ت� �ط ��رق ال � �ك � �ت� ��اب �إىل خمترب

البحوث البيئية ،وتطوير البيت
البال�سيتكي ،وال�ن�ت��ائ��ج امل�شجعة
ل �ت �ج��ارب ال�ب���س�ت�ن��ة .ويف الف�صل
ال �ث��اين :ال��زراع��ة يف الإم � ��ارات يف
�أواخ��ر �ستينيات القرن الع�شرين،
�سلط الكتاب ال�ضوء على الأ�سواق
يف �أب��وظ �ب��ي ،واخل �� �ض��راوات التي
كانت تباع فيها يف تلك احلقبة من
الزمن.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ال��ث ال� ��ذي جاء
بعنوان" :بدء نقل التكنولوجيا"،

ا��س�ت�ع��اد امل ��ؤل��ف تفا�صيل الزيارة
الأوىل التي قام بها ك��ارل هودجز
م��دي��ر خم�ت�بر ال �ب �ح��وث البيئية
�إىل اجلزيرة ،وما وجده فيها من
ظروف قا�سية ،ثم يذكر املتدربني
ال�ث�لاث��ة ال��ذي��ن اخ�ت��اره��م ال�شيخ
زايد ملرافقة مدير امل�شروع الدكتور
راي � �ل� ��ي يف رح� �ل ��ة ف � ��وق القطب
ال�شمايل �إىل ت��و��س��ان ،وه��م :عبد
اهلل �سعيد ك��دا���س ،وح�م��د مر�شد
ت ��ام ��ن ،وحم� �م ��د جم � ��رن �سيف،
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وي�ق��دم تفا�صيل ع��ن مبنى البيت
البال�ستيكي وبيئته ،ووحدات �إنتاج
الطاقة واملاء ...وغريها.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال� ��راب� ��ع" :البحث
ي�ق��دم احل��ل لتحديات الب�ستنة"،
ي��و� �ض��ح ال �ك �ت��اب ك �ي��ف مت اختيار
�أ��ص�ن��اف اخل �� �ض��راوات ،ويعددها.
وي�برز الف�صل اخلام�س" :ح�صاد
وفري" ما �أ�سفر عنه امل�شروع .ويف
الف�صل ال�ساد�س" :دبلوما�سيون
ب� � ��ارزون ،وزوار ،وجتارب" يبني
�أن م���ش��روع ال���س�ع��دي��ات ق��د جذب
العديد من الدبلوما�سيني والزوار
م��ن الإم� ��ارات ،وم��ن خمتلف دول
العامل.
وال�ف���ص��ل الأخ�ي��ر ك ��ان بعنوان:
الأث��ر ال��دائ��م ،يو�ضح �أن م�شروع
ال�سعديات ك��ان له ت��أث�يره يف منو
�أبوظبي والإمارات ،وقد �أ�سفر عن
التحاق عدد من الطالب بجامعة
�أري � ��زون � ��ا ،وك � ��ان امل �� �ش ��روع بداية
لتقنيات �أخذت تتطور.
�أث ��رى ال�ك�ت��اب امل�ع�ل��وم��ات القيمة
التي �ضمها بعدد كبري من ال�صور
ال�ت��اري�خ�ي��ة� ،أب��رزه��ا ��ص��ور الباين
وامل�ؤ�س�س – طيب اهلل ث��راه -وهو
يتابع خ�ط��وات امل���ش��روع ومراحل
تطوره.
الكتاب :زايد ومعجزة ال�سعديات
النا�شر :الأر�شيف الوطني،
�أبوظبي� 163 ،صفحة (قطع
كبري)
ت�أليف :الدكتور مريل جن�سن
ترجمة :الأر�شيف الوطني

خطوة نحو امل�ستقبل لـم�شروع الطرق الذكية مبدينة العني:

جامعة الإمارات تتبنى رقمنة املدن الذكية بتقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة
•• العني-الفجر:

�أط �ل ��ق م��رك��ز الإم� � � ��ارات لأبحاث
التنقل ال�ت��اب��ع جل��ام�ع��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة م��ؤخ��راً م�شروع
"الطرق ال ��ذك� �ي ��ة " وبتمويل
م�شرتك من �صندوق الوطن ،حيث
�سيمهد هذا امل�شروع عملية حتويل
ط��رق احل ��رم اجل��ام�ع��ي �إىل طرق
ذكية ت�ستطيع التحدث والتفاعل
واتخاذ القرارات ملرتادي الطريق.
و�أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور م�ن�ظ��ور خ ��ان ،
رئ�ي����س جم�م��وع��ة �أب �ح��اث التنقل
ال��ذك��ي ذات��ي ال�ق�ي��ادة ECMR
م��دي��ر م �� �ش��روع ال� �ط ��رق الذكية
يف ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات "ميثل حرم
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات امل�ج�ه��ز ب�أحدث
م��راف��ق البنية التحتية والطرق
،ب �ي �ئ��ة ح �� �ض��ري��ة م �ع �ق��دة ت�سمح

ب��إن���ش��اء ح ��االت ومن ��اذج ا�ستخدام
ل �ل �ق �ي��ادة ال ��ذات� �ي ��ة م ��ن امل�ستوى
اخلام�س .م�شرياً �إىل دور �أ�صحاب
امل�صلحة امل�ن��ا��س�ب�ين م�ث��ل مزودي
امل� �ع ��دات  ،وال �� �س �ل �ط��ات واجلهات
 ،وم���ص�ن�ع��ي امل� �ع ��دات الأ� �ص �ل �ي��ة ،
و�شركات  ، MNOوما �إىل ذلك
يف ج �ع��ل ال� �ط ��رق ذك� �ي ��ة ،حتقيقاً
لأع�ل��ى م�ستويات التحكم الذاتي
ل �ل �م��رك �ب��ات .وق� ��ال " �إن م�شروع
الطرق الذكية �سيجعل من جامعة
الإم��ارات مرك ًزا لل�صناعة ومن�صة
متخ�ص�صة ل�ل�ج�ه��ات والأو� �س ��اط
الأكادميية والباحثني".
ال�شراكات الذكية لقيادة امل�ستقبل
ا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور م�ن�ظ��ور خان
ال�ن�م��اذج الأول �ي��ة مل�ك��ون��ات احللول
مل� �ب ��ادرة ال �ط ��رق ال��ذك �ي��ة  ،والتي

ت�ضمنت � ً
أي�ضا تقنيات من SICK
 FZEو  DELLو  BENQو
 ، Cohda Wirelessو�أ�ضاف
�أن "بع�ض رواد ال�صناعة العامليني
امل�ع�ن�ي�ين ��س�ي�ك��ون��ون ق��ري � ًب��ا ج ��زءًا
م ��ن ال �ن �� �ش��اط وت �ط ��وي ��ر م� �ب ��ادرة
ال �ط��رق ال��ذك �ي��ة والأن �� �ش �ط��ة ذات
ال���ص�ل��ة .ح�ي��ث ق ��اد ال��دك �ت��ور خان
م�شاريع مماثلة يف �أملانيا واالحتاد
الأوروب ��ي .و�أك��د �أن املركز �سيكون
مفتوحا ل��دم��ج ��ش��رك��اء �إقليميني
ً
ودول�ي�ين �آخ��ري��ن يف ه��ذا الن�شاط،
حيث �سيكون هذا امل�شروع �أحد �أبرز
الأحداث على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل.
احل������رم اجل���ام���ع���ي ال���ذك���ي
للمركبات ذاتية القيادة
و�أكد على �أن امل�شروع ي�شكل خطوة

مهمة يف م�سرية املركز التي بد�أها
لتطوير البنية التحتية الالزمة
ال�ستخدام املركبات ذاتية القيادة،
ح�ي��ث ب��ا��ش��ر امل��رك��ز يف وق��ت �سابق
من هذا العام وبالتعاون مع �شركة
"بيانات" لر�سم اخلرائط وامل�ساحة
والبيانات اجليومكانية ،والتابعة
ملجموعة " "42الرائدة يف جمال
الذكاء اال�صطناعي ،تنفيذ عملية
ال�ت���ش�غ�ي��ل ال�ت�ج��ري�ب��ي للمركبات
ذات �ي ��ة ال �ق �ي��ادة ل�ن�ق��ل ال ��رك ��اب يف
�أبوظبي .كما �أطلق يف وقت �سابق
ن �ظ��ام ت�خ�ط�ي��ط ومن ��ذج ��ة النقل
اال��س�ترات�ي�ج��ي ()STEAM+
وهو نظام متقدم متعدد الو�سائط
للتنب�ؤ مبعدالت الطلب على النقل
ح �ي��ث ي���س�ت�خ��دم ت �ق �ن �ي��ات الذكاء
اال�صطناعي وحتليالت البيانات
ال�ضخمة ل��دع��م ات �خ��اذ القرارات

وتوجيه عملية التخطيط و�إعداد
اخل� �ط ��ط ال �� �ش �م��ول �ي��ة املتكاملة
ل�ل ��إم� ��ارة مب ��ا ي �� �س �ه��م يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة.
ت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ق��ن��ي��ات ال��ث��ورة
ال�صناعية الرابعة
و�أ�شار �إىل �أن "حتليل البيانات �أمر
ب��ال��غ الأه �م �ي��ة مل�ث��ل ه��ذه اجلهود،
وحت�ظ��ى ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات مبيزة
ا�ست�ضافة م��رك��ز �أب �ح��اث رائ ��د يف
حت �ل �ي�ل�ات ال �ب �ي��ان��ات ال�ضخمة،
ونعمل على جمع وتقدمي البيانات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ل �م �� �ص��ال��ح امل�شرتكة
ووجهات النظر املتعددة يف جمال
ال �ن �ق��ل ،وال �ت��ي ت���ش�م��ل تطبيقات
ال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،والأم � ��ن
ال�سيرباين ،و�سيا�سات وممار�سات
الأع �م��ال ،والت�صنيع والهند�سة،

وال���ش��ؤون القانونية وال�سيا�سية،
وال �� �ص �ح��ة وال� ��� �س�ل�ام ��ة ،خلدمة
اح�ت�ي��اج��ات ال���ش��رك��اء يف ال�صناعة
وامل �ج �ت �م ��ع ،ويف �أو� � �س� ��ع جم ��االت
الن�شاط الب�شري.
وق � ��د ا� �س �ت �ع��ر���ض ال ��دك� �ت ��ور خان
ال�ن�م��اذج الأول �ي��ة مل�ك��ون��ات احللول
مل� �ب ��ادرة ال �ط ��رق ال��ذك �ي��ة  ،والتي
ت�ضمنت � ً
أي�ضا تقنيات من SICK
 FZEو  DELLو BENQ
و  Cohda Wirelessو
 ، Prideوك��ذل��ك التطبيقات
وال�ن�م��اذج الأول �ي��ة للحلول مب��ا يف
ذل��ك" :الربج الذكي"  ،حيث مت
جت �ه �ي��ز ال �ب��رج مب� �ع ��دات للك�شف
ع ��ن الأ�� �ش� �ي ��اء وحت �ل �ي��ل الن�شاط
ووح� � � � � � ��دات  OBUوال� �ب� �ن� �ي ��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �ح��و� �س �ب��ة ،وم ��راك ��ز
البيانات حيث مت جتميع البيانات

خالل فعاليات معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب

ً
مت�ضمنا حكايات تبث روح التفا�ؤل والأمل باملر�ضى
�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان تطلق كتاب الناجون
• الكتاب يحتوي ق�ص�ص ًا واقعية وملهمة لـ  15ناج من مر�ض ال�سرطان
• الق�ص�ص جت�سد معاين الإرادة الإن�سانية التي تتمثل يف حتدي املر�ض واالنت�صار عليه
• الكتاب ي�سلط ال�ضوء على �أهمية دعم اجلوانب املعنوية لدى مر�ضى ال�سرطان والناجني منه
•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلقت جمعية �أ��ص��دق��اء مر�ضى ال�سرطان،
املعنية بن�شر وتعزيز الوعي ب�سرطان الثدي
و�أهمية الك�شف عنه ،كتاباً بعنوان "الناجون"
خ�لال فعاليات ال��دورة الأرب�ع�ين من معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،التي تنظمها هيئة
ال�شارقة للكتاب ،حتت �شعار "هنا ..لك كتاب"،
وت�ستمر لغاية  13نوفمرب اجلاري ،ومت توقيع
ال�ك�ت��اب ال�ي��وم الإث �ن�ين ( 8نوفمرب اجلاري)
بح�ضور فريق عمل اجلمعية وال�ن��اج��ون من
امل��ر���ض (�أب �ط��ال ال�ك�ت��اب) .ويت�ضمن الكتاب،
ال ��ذي �أع��دت��ه اجلمعية حت��ت �إ� �ش��راف املكتب
ال�ث�ق��ايف يف امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة ،ق�ص�صاً واقعية وملهمة لـ  15ناج
م��ن م��ر���ض ال �� �س��رط��ان ،جت���س��د �أروع معاين
الإرادة الإن �� �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل يف حتدي
امل��ر���ض واالن�ت���ص��ار عليه ،كما ي�شمل الكتاب
جتربة موظفة من اجلمعية مع دعم مر�ضى
ال�سرطان معنوياً.

ويوجه الكتاب من خالل هذه الق�ص�ص ر�سائل
منا�صرة وتوعية ودعم للناجني من ال�سرطان،
كما ي�سلط ال�ضوء على �أهمية دعم اجلوانب
املعنوية لدى مر�ضى ال�سرطان والناجني منه
ومدى ت�أثري هذا الدعم على م�سرية عالجهم
وت�سريع ال��و��ص��ول �إىل مرحلة ال�ت�ع��ايف ،وبث
روح الأمل والتفا�ؤل وتعزيز الإيجابية ملر�ضى
ال�سرطان الذين ال زالوا حتت العالج.
ثمرة �إجنازات من العطاء والعمل املتوا�صل
وق��ال��ت ��س�ع��ادة �سو�سن جعفر رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان" :يعد
ال�ك�ت��اب ث�م��رة �إجن � ��ازات م��ن ال�ع�ط��اء والعمل
املتوا�صل جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان
حتققت على م��دى  22ع��ام�اً برعاية قرينة
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي الرئي�س الفخري
امل�ؤ�س�س جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان،
��س�ف�يرة االحت ��اد ال ��دويل مل�ك��اف�ح��ة ال�سرطان
للإعالن العاملي لل�سرطان ،و�سفرية االحتاد

الدويل ملكافحة ال�سرطان ل�سرطانات الأطفال،
وراع �ي��ة امل�ن�ت��دى ال�ع��امل��ي لتحالف االمرا�ض
غ�ي�ر املعدية" .واع � �ت �ب�رت � �س �ع��ادة �سو�سن
جعفر الكتاب مبثابة ملتقى للناجني لتبادل
اخل�برات واال�ستفادة من التجارب التي مروا
بها والتحديات التي تغلبوا عليها� ،إىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على دور املجتمع والأ�شخا�ص
امل�ؤثرين ب�شكل �إيجابي وهادف يف حياة ه�ؤالء
الناجني و�أ�سرهم� ،آمله �أن ميد الكتاب مر�ضى
ال �� �س��رط��ان ال ��ذي ��ن ال ي ��زال ��ون حت ��ت العالج
ب��الأم��ل والإرادة لتخطي �صعوبات مرحلة ا
لعالج والو�صول �إىل التعايف بكل �إيجابية.
من��وذج للتعاون والتكامل بني م�ؤ�س�سات
الإمارة
ب��دوره��ا �أك ��دت ��س�ع��ادة ��ص��احل��ة غ��اب����ش رئي�س
املكتب الثقايف والإع�لام��ي يف املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة� ،أن هذا الكتاب يعد
منوذجاً للتعاون والتكامل بني امل�ؤ�س�سات التي
تعمل حتت رعاية وتوجيهات قرينة �صاحب

بالرعاية واالهتمام وب�أعلى م�ستويات الأداء".

ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر
بنت حممد القا�سمي ،م�شرية �إىل �أن��ه يحمل
ق�ص�صاً �إن�سانية تبث روح الأم ��ل والإ�صرار قوة الإرادة يف تخطى ال�صعوبات
على جت��اوز املحن التي ي�صاب بها الإن�سان .م��ن ج�ه�ت�ه��ا� ،أو� �ض �ح��ت ح��وري��ة �أح �م��د مدير
و�أ�ضافت�" :أ�سعدنا هذا التعاون مع م�ؤ�س�سة � �ش ��ؤون امل��ر��ض��ى يف جمعية �أ� �ص��دق��اء مر�ضى
عريقة يف خدمة امل�صابني بال�سرطان ،وهي ال�سرطان �أن كتاب "الناجون" ي�سطر �أجمل
جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان التي ن�ش�أت معاين الأمل وي�صور مدى �أهمية قوة الإرادة
يف ال�شارقة لت�ؤدي دوراً مهماً يف التوعية باتخاذ يف تخطى ال�صعوبات ،و�أ�ضافت" :يف م�ضمون
التدابري التي حتمي من هذا املر�ض وهو دور كل ق�صة يف الكتاب درو�س وعرب ن�ستفاد منها
وقائي ،ف� ً
ضال عن العالج النف�سي واجل�سدي جميعاً ،فما �أجمل حلظة االنت�صار على املر�ض
الذي تدعم به املري�ض حتى ي�شعر ب�أنه حماط والعودة للحياة من جديد بكل �شغف".

ملوفري احللول يف البنية التحتية
ال�سحابية اململوكة للم�شروع ،عرب
تطبيقات مركز التنقل والتحكم يف
جامعة الإم ��ارات  ،حيث مت �إن�شاء
ه��ذه ال �ن �م��اذج الأول �ي��ة م��ن خالل
ال�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق م��ع ��ش��رك��اء مثل
م��ؤ��س���س��ة ال�ع�ين ال�ف�ن�ي��ة  ،ب��راي��د ،
ديل  ،بينكيو  ،كوهدا الال�سلكية ،
و�سيك العاملية.
واجل � ��دي � ��ر ب ��ال ��ذك ��ر م� ��ن خ�ل�ال
جم�م��وع��ة �أب �ح��اث التنقل املت�صل

وذات� �ي ��ة احل ��رك ��ة  .ECMRيف
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ي�ق��ود الدكتور
خ ��ان م �� �ش��اري��ع مم��اث �ل��ة يف �أملانيا
واالحت� ��اد الأوروب� � ��ي يف امل �� �ش��روع ،
و�ست�صبح ط��رق جامعة الإم ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة ذك�ي��ة م��ن خالل
ن���ش��ر الأب � ��راج ال��ذك �ي��ة ،و�ست�صبح
� �س �ي��ارات اجل��ول��ف ذات �ي��ة القيادة
ل�ي�ك��ون احل��رم اجل��ام�ع��ي منوذجاً
فريداً من نوعه يف دولة الإمارات
ومدينة العني.

خالل  .. COP26الإمارات تعلن عن زيادة هدف زراعة
�أ�شجار القرم من  30مليون �إىل  100مليون بحلول 2030

•• غال�سكو-وام:

عززت دولة الإم��ارات طموحها لتو�سيع غطاء غابات القرم املانغروف من
خالل زي��ادة هدف زراع��ة �أ�شجار القرم من  30مليون  -التي �أُعلن عنها
�سابقاً �ضمن التقرير الثاين للم�ساهمات املحددة وطنياً وفقاً التفاق باري�س
للمناخ � -إىل  100مليون �شجرة بحلول  ،2030وتعزز ه��ذه اخلطوة
مكانتها الرائدة عاملياً يف االعتماد على احللول امل�ستندة �إىل الطبيعة يف
مواجهة حتدي التغري املناخي .و�أعلنت معايل مرمي بنت حممد �سعيد
ح��ارب املهريي وزي��رة التغري املناخي والبيئة عن الهدف اجلديد خالل
م�شاركتها يف احل��وار ال��وزاري رفيع امل�ستوى ب�ش�أن �إج ��راءات التكيف مع
تداعيات التغري املناخي ،ال��ذي عقد بالتزامن مع يوم التكيف واخل�سارة
والأ�ضرار يف م�ؤمتر دول الأط��راف يف االتفاقية الإطارية للأمم املتحدة
ب�ش�أن املناخ ال�ساد�س والع�شرين –  – COP26املقام يف غال�سكو باململكة
املتحدة .وق��ال��ت معاليها " :حتر�ص دول��ة الإم ��ارات على اال�ستفادة من
احللول امل�ستندة �إىل الطبيعة للتخفيف من �آثار التغري املناخي والتكيف
معها ،و�أفخر اليوم بالإعالن عن اخلطوة اجلديدة والتي �ستعزز بدورها
النظم البيئية للكربون الأزرق عرب رف��ع ه��دف زراع��ة �أ�شجار القرم �إىل
 100مليون �شجرة بحلول  ."2030و�أ�ضافت " :نهدف �إىل العمل عن
كثب م��ع املنظمات غ�ير احلكومية وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص لتحقيق �أهدافنا
واالل�ت��زام باحلفاظ على ا�ستدامة غابات القرم .".وتلعب غابات القرم
دوراً مهماً يف حماية �سواحل دول��ة الإم��ارات من ارتفاع م�ستويات �سطح
البحر ،والعوا�صف ال�شديدة ،وتوفري املوائل الطبيعية للتنوع البيولوجي،
كما �أنها تعمل ك�أحوا�ض طبيعية للكربون ،ومتثل الإمارات موطناً لـ 60
مليون �شجرة ق��رم ،ومت�ت��د ه��ذه ال�غ��اب��ات على م�ساحة ت�صل �إىل 183
كيلومرتاً مربعاً ،وتلتقط  43,000طن من ثاين �أك�سيد الكربون �سنوياً،
ومع �إ�ضافة  100مليون �شجرة من �أ�شجار القرم� ،سي�صل �إجمايل م�ساحة
غابات القرم �إىل  483كيلو م�تراً مربعاً ،و�ست�ساهم بدورها يف التقاط
 115,000طن – تقريباً � -سنوياً من ثاين �أك�سيد الكربون.
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فرن�سا تن�صح بعدم �إعطاء لقاح موديرنا ملن هم دون  30عام ًا
•• باري�س�-أ ف ب

10

لل�صحة يف فرن�سا بعدم �إع�ط��اء لقاح موديرنا
ن�صحت الهيئة العليا
ّ
امل�ضا ّد لكوفيد 19-ملن هم دون  30عاماً ،يف توجيه �أ�صدرته بعدما
�أظهرت درا�سة فرن�سية كبرية �أنّ اللقاحات العاملة بتقنية احلم�ض
ال�ن��ووي الريبي املر�سال تزيد قلي ً
ال خطر الإ�صابة بالتهابَي ع�ضلة
القلب وغالف القلب (التامور) لدى ال�شباب.
وج��رت الدرا�سة التي �أ�شرفت عليها م�ؤ�س�سة “�إيبي-فار” للدرا�سات
والبحوث التي جتمع وكالة الأدوي��ة “�آ �إن �إ�س �إم” و�صندوق الت�أمني
ال�صحي الوطني الفرن�سيني ،على �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم بني 12
و 50عاما �أدخلوا م�ست�شفيات يف فرن�سا ب�سبب التهاب ع�ضلة القلب �أو

غالف القلب بني � 15أيار/مايو و� 31آب�/أغ�سط�س.
وكما �أو�ضحت تقارير اليقظة الدوائية ،ت�ؤكد نتائج الدرا�سة الفرن�سية
لقاحي فايزر وموديرنا يزيدان من خطر ح��دوث هذين املر�ضني
�أنّ َ
يف غ�ضون �سبعة �أي��ام بعد تلقّي ال ّلقاح .ومتت مقارنة كل حالة ب10
�أ�شخا�ص من ال�سن واجلن�س ومناطق الإقامة نف�سها ،لكن مل يعانوا
التهابا يف ع�ضلة القلب .كذلك ،متت مقارنة حاالت اال�ست�شفاء ب�سبب
التهاب ع�ضلة القلب �أو التهاب التامور بني امللقحني وغري امللقحني يف
حاالت �أخرى مماثلة.
وبدت حاالت اال�ست�شفاء �أكرث و�ضوحا لدى الرجال الذين تقل �أعمارهم
عن  30عاما ،خ�صو�صا بعد اجلرعة الثانية من موديرنا .وبالتايل ف�إن
التح�صني بهذا الأخري �سبب  132حالة من التهاب ع�ضلة القلب لكل

مليون جرعة مت �إعطا�ؤها.
ولدى الن�ساء دون �سن الثالثني� ،أ�صاب التهاب ع�ضلة القلب الناجت عن
اجلرعة الثانية من موديرنا نحو  37لكل مليون جرعة.
�أم��ا بالن�سبة �إىل خطر الإ�صابة بالتهاب غالف القلب ،فهو بدا �أكرث
و�ضوحا بعد �إع�ط��اء لقاح موديرنا ملن هم دون �سن ال ،30خ�صو�صا
بعد اجلرعة الثانية التي ت�سببت يف حدوث قرابة  18حالة لكل مليون
جرعة لدى ال�شباب.
مل يتم الإب�ل�اغ ع��ن �أي ح��ال��ة وف��اة ب�ين الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن نقلوا �إىل
امل�ست�شفى ب�سبب هذه احلاالت �أُثناء �إكمالهم التلقيح.
وقال مدير “�إيبي-فار” حممود زريق لوكالة فران�س بر�س“ ،عندما
ن ��وازن ب�ين فعالية ال�ل�ق��اح��ات �ضد الأ��ش�ك��ال احل ��ادة م��ن كوفيد19-

(امل �ق��درة بنحو  )% 90وه��ذه الأخ �ط��ار امل��وج��ودة لكن ال �ن��ادرة ،ومع
التط ّور الإيجابي ،ال ن�شكك يف فائدة اللقاحات».
لل�صحة يف فرن�سا
وعلى �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ن�صحت الهيئة العليا
ّ
بعدم ا�ستخدام لقاح موديرنا ملن هم دون �سن الثالثني.
وقالت الهيئة �إ ّنها “تو�صي ،لل�س ّكان الذين تق ّل �أعمارهم عن  30عاماً
وحاملا يكون ذلك متاحاً ،با�ستخدام لقاح فايزر� ،سواء �أكان تلقيحاً �أولياً
�أو مع ّززاً».
و�أ�ضافت �أ ّنها باملقابل تو�صي “ب�أنّ لقاح موديرنا الذي تبدو فعاليته
التلقيحية �أف�ضل قلي ً
ال ،ميكن �أن يُعطى ملن تزيد �أعمارهم عن 30
عاماً” يف جرعتيه الأوليني كما يف جرعة ثالثة مع ّززة ب�شرط �أن يكون
عيار اجلرعة الثالثة ن�صف عيار اجلرعة الأوىل.

•• الفجر -تون�س
و���ص��ل��ت وح����دات
ع�������س���ك���ري���ة �إىل
مدينة ع��ق��ارب ،من
حمافظة �صفاق�س،
ل��ت���أم�ين امل�ؤ�س�سات
العمومية الكائنة
باملدينة وذل��ك بعد
حرق مركز احلر�س
ال��وط��ن��ي وان�سحاب
ق������وات الأم�������ن من
و�سط املدينة.

ا�ضراب عام اليوم

و�صول اجلي�ش اىل املنطقة

وفاة مواطن خالل املواجهات الليلية

عقارب :و�صول وحدات من اجلي�ش لت�أمني امل�ؤ�س�سات

احتجاجات يف عقارب على قرار �إعادة فتح م�صب ف�ضالت ،والأمن يتدخل با�ستعمال الغاز امل�سيل للدموع

وك��ان ف ��ؤاد ل�شهب رئي�س بلدية
ع�ق��ارب ،ق��د �أك��د جت��دد املواجهات
ب�ي�ن حم �ت �ج�ين و�أع � � � ��وان الأم � ��ن
م �� �ش�يرا �إىل �أن � ��ه مت ح� ��رق مقر
م��رك��ز احل��ر���س ال��وط�ن��ي بالكامل
وان�سحاب قوات الأمن.
و�أو�ضح ل�شهب يف مداخلة اذاعية
ان عملية ح��رق امل��رك��ز مت��ت �إثر
ان�سحاب �أع ��وان الأم ��ن و�أن ذلك
م ّكن ع��ددا من ال�شباب املحتجني
من حرقه وبعرثة الوثائق داخله
و�إتالفها وحرقها.
�إ�ضراب عام
و�أع �ل��ن االحت ��اد امل�ح�ل��ي لل�شغل
بعقارب �أم�س الثالثاء ،الإ�ضراب
العام يف القطاعني العام واخلا�ص
كامل اليوم الأربعاء.
وق� ��ال االحت� ��اد امل �ح �ل��ي لل�شغل
بعقارب يف بيان ‘’�إن املدينة تعي�ش
منذ االثنني مواجهات دامية بني
ق��وات الأم��ن املدججة بكل �أنواع
الأ� �س �ل �ح��ة والأه � ��ايل ال �ع��زل على
خ�ل�ف�ي��ة ق� ��رار �إع � ��ادة ف �ت��ح امل�صب
وال� ��� �ش ��روع يف ت �ن �ف �ي��ذه يف �ساعة
مت�أخرة من الليل رغم القرارات
ال� ��� �ص ��ادرة يف �� �ش� ��أن ��ه م ��ن طرف
ال�ق���ض��اء مم��ا �أدى �إىل ا�ست�شهاد
ال�شاب عبد ال ��رزاق الأ��ش�ه��ب �إثر
�إ� �ص��اب �ت��ه امل �ب��ا� �ش��رة ب�ق��ذي�ف��ة غاز
م�سيل ل�ل��دم��وع خ�لاف��ا مل��ا ورد يف
بيان وزارة الداخلية .
وات �ه��م االحت ��اد امل�ح�ل��ي لل�شغل
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ب �ـ ‘’املغالطة’’
وق��ال �إن ‘’بالغ وزارة الداخلية
•• باري�س-وكاالت

ت���ض�م��ن م �غ��ال �ط��ات ت��دع��ي وف ��اة
ال���ش��اب يف منزله’’ ،م���ش�يرا �إىل
�أن ‘’التدخل الأم� ��ن و� �ص��ل �إىل
ح ��د ال �ت��دخ��ل ب��ال��ر���ش والبنادق
وا� �س �ت �ه��داف امل���س�ت���ش�ف��ى املحلي
وحماولة اقتحامه .
و�أ ّكد �أن ‘’املدينة حما�صرة وحتت
ال�ق���ص��ف امل �ت��وا� �ص��ل للمواطنني
ال� �ع ��زل امل �ط��ال �ب�ين ب�ع�ي����ش كرمي
وبيئة نظيفة’’ ،وفق ن�ص البيان.
ون ��دد االحت� ��اد امل�ح�ل��ي لل�شغل
ب�ع�ق��ارب مب��ا ي�ح��دث باملدينة من
تدخل �أمني و�صفه بـ ‘’الوح�شي’’

وال � ��ذي ‘’مل ي���س�ت�ث�ن��ي الأطفال
والن�ساء واملرفق العام’’ ،حممال
‘’وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة م�س�ؤولية
االعتداء على ال�شاب عبد الرزاق
الأ�شهب والبالغات الت�ضليلية’’،
وفق البيان.
وطالب بالرفع الفوري للح�صار
الأم� �ن ��ي امل �� �ض��روب ع �ل��ى املدينة
وتفعيل ال�ق��رار الق�ضائي بالغلق
ال �ن �ه��ائ��ي ل �ل �م �� �ص��ب م ��ع �ضمان
ح �ق��وق ال���ش�غ��ال�ين وف �ت��ح حتقيق
ج ��دي ل �ل��وق��وف ع �ل��ى مالب�سات
جرمية القتـــــل العمد وحما�سبة

مرتكبيها ،بح�سب البيان.
كما �أعلن االحتاد املحلي لل�شغل
بعقارب ،ي��وم الإ��ض��راب ي��وم حداد
ع�ل��ى �شهيد ع �ق��ارب ع�ب��د ال ��رزاق
اال� �ش �ه��ب ،م�ع��رب��ا ع��ن ا�ستعداده
وجاهزيته للت�صعيد ب�شتى الطرق
ال �ن �� �ض��ال �ي��ة ال���س�ل�م�ي��ة يف �صورة
ت��وا� �ص��ل ال��و� �ض��ع احل � ��ايل وع ��دم
�إيجاد حل جذري للم�شكل البيئي
باملنطقة.

بحث حتقيقي
وت���ش�ه��د م��دي �ن��ة ع �ق��ارب حالة

احتقان �إثر قرار �إعادة فتح م�صب
ف���ض�لات منطقة “القنة” رغم
قرار غلقه.
وك��ان��ت اجل �ه��ة ق��د ��ش�ه��دت م�ساء
االث � � �ن �ي ��ن وف� � � � ��اة �� � �ش � ��اب ي ��وج ��د
اخ � �ت�ل��اف ح� � ��ول �أ�� �س� �ب ��اب� �ه ��ا بني
امل �ح �ت �ج�ين وال� ��رواي� ��ة الر�سمية
ل ��وزارة الداخليـــة ال�ت��ي �أك ��دت يف
ب�لاغ �صادر عنها �أن حالة ال�شاب
ال���ص�ح�ي��ة ت�ع�ك��رت مب�ن��زل��ه الذي
ق��ال��ت �إن��ه يبعد  6كلم ع��ن مكان
االح �ت �ج��اج بينما ي ��ؤك��د ع��دد من
�أق � � ��ارب امل� �ت ��ويف �أن � ��ه ك� ��ان �ضمن

املحتجني و�أن��ه �أ�صيب باالختناق
نتيجة الغاز امل�سيل للدموع الذي
ا�ستعمله اع� ��وان االم ��ن لتفريق
املحتجني.
وتــــم ن�ق��ل امل�ع�ن��ي �إىل الدائرة
ال�صحية بعقـــــارب �إال �أن ��ه تويف

احتجاجات على قرار
رغـــــــم حماولة �إ�سعافه من قبل
الإط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ار ال�ط�ب��ي ،وف��ق امل�صدر
ذاته.
و�أذن� � ��ت ال�ن�ي��اب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة العمومية
باملحكمة االبتدائية �صفاق�س 2
بفتح بحث حتقيقي حول ظروف

ان�سحاب قوات الأمن بعد حرق مركز احلر�س الوطني بالكامل ّ
وجتدد االحتجاجات
عبري مو�سي تدعو �إىل
حل الربملان و�إجراء انتخابات ّ
مبكرة
•• الفجر -تون�س
دع��ت رئي�سة احل��زب ال��د��س�ت��وري احلر
عبري مو�سي ب�ضرورة املرور �إىل انتخابات
مبكرة يف الآجال الد�ستورية ،معربة عن
قبولها مب�س�ألة حل الربل�شمان .و�أعربت
مو�سي خالل ندوة بخ�صو�ص تنقية املناخ
االنتخابي من الف�ساد ،عن رف�ضها للأمر
 117املت�ضمن للإجراءات اال�ستثنائية،
معلنة عدم قبول احلزب من حيث ال�شكل
للحوار الذي �أعلنه رئي�س الدولة “عرب
املن�صات” با�ستعمال ال�شباب .و�صرحت

ب�أن احللول اجلوهرية ال ميكن �أن تتخذ
يف الظروف اال�ستثنائية ،وال ميكن �إال �أن
تكون يف ظروف م�ستقرة.
وط��ال�ب��ت م��و��س��ي ب��ال�ت��و��ض�ي��ح الفوري
ل�ل��ر�ؤي��ة خا�صة م��ع العنف امل�ست�شري يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية والف�شل االجتماعي
وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي و�أي �� �ض ��ا ع �ل��ى م�ستوى
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة .وقالت �إن تون�س
ف��ا��ش�ل��ة ح��ال �ي��ا ع �ل��ى م���س�ت��وى ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة ،خ��ا��ص��ة و�أن الدبلوما�سية
االق�ت���ص��ادي��ة م�شلولة وه��و م��ا جت�ل��ى يف
الأزمة ال�سيا�سية بني اجلزائر واملغرب.

مو�سي يف ندوة �صحفية

ال�صراع يف �إثيوبيا ...خيارات �آبي �أحمد تت�ضاءل ب�سرعة

ر�أت جملة “جون �أفريك” الفرن�سية
�أن رئي�س الوزراء الإثيوبي �آبي �أحمد
يواجه خيارات حمدودة يف مواجهة ت�صعيد القتال �ضد اجلبهة ال�شعبية
لتحرير �إق�ل�ي��م ت�ي�غ��راي ،بينما يت�صاعد قلق دول اجل ��وار م��ن تداعيات
ال �� �ص��راع .رئ�ي����س ال� ��وزراء “قد ي�ست�سلم حل��رب ا��س�ت�ن��زاف ،ل�ك��ن اجلي�ش
الإثيوبي عانى من عدة هزائم ،ال �سيما يف الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية ،وهو
حمبطوعن قدرة �آبي �أحمد على حتويل املوقف ل�صاحله يف مواجهة �أخطر
موقف على الإط�لاق منذ توليه من�صبه يف �أبريل (ني�سان)  ،2018ر�أت
املجلة �أن “خيارات �آبي �أحمد تت�ضاءل ب�سرعة».
وق��ال��ت امل�ج�ل��ة �إن رئ�ي����س ال� ��وزراء “قد ي�ست�سلم حلرب
ا�ستنزاف ،لكن اجلي�ش الإثيوبي عانى من عدة هزائم ،ال
�سيما يف الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية ،وهو حمبط».
ورغ� ��م ه�ج�م��ات�ه��ا الأخ �ي ��رة وال �� �ض��رب��ات اجل ��وي ��ة التي
ا��س�ت�ه��دف��ت ميكيلي ،ع��ا��ص�م��ة �إق�ل�ي��م ت �ي �غ��راي ،اكت�سبت
ق��وات جبهة التحرير ال�شعبية لتحرير تيغراي مزيدا
من الأرا�ضي يف منطقتي عفار و�أمهرا ،ما �سمح بتو�سيع
جغرايف لل�صراع مع تداعيات قد ت�ستمر لعقود.
وقالت املجلة �إن املتمردين باتوا ي�ستعدون بالفعل للمرحلة
االنتقالية ما بعد �آبي �أحمد الذي قد يحاول ح�سب املجلة
التو�صل �إىل اتفاق مع خ�صومه ،خا�ص ًة �أن الأمور تدور
حول حرب لن يكون فيها غالب وال مغلوب ،حيث �أدينت
جميع الأط��راف بانتهاك حقوق الإن�سان وجرائم حرب
حمتملة ،وفقاً حتقيق للأمم املتحدة �أخرياً.
و�أ�ضافت “حتى �إن مل يكن م�ستبعداً �أن ينجح �آبي �أحمد
يف �إنقاذ �سلطته ،ف�إن اتفاقية ال�سالم �ستتيح له� ،إذا لزم
الأمر ،التفاو�ض على رحيله وخطوط انتقال منا�سب».

و�أو�ضحت �أن قادة تيغراي �أ�صروا على �أن هدفهم املبا�شر هو رفع احل�صار
على منطقتهم ،لكن �أه��داف�ه��م طويلة امل��دى غ�ير وا��ض�ح��ة ،خ��ا��ص� ًة مع
اق�تراب �إع�لان ت�شكيل حتالف للمتمردين حتت م�سمى اجلبهة املتحدة
للقوات الفدرالية الإثيوبية.
وه� ّز ت�صعيد ال�صراع ،ال��ذي �أودى بحياة الآالف و�شرد املاليني ،بالفعل
�شرق �أفريقيا ،يف �سياق مت ّيز بالتطورات يف ال�سودان املجاور وبوباء كورونا.

و�أ� � �ش� ��ارت امل �ج �ل��ة �إىل ق �ل��ق االحت ��اد
الأف��ري �ق��ي وال��دع��وات امل�ت�ك��ررة �إىل
اج �ت �م��اع زع �م��اء امل �ن �ط �ق��ة ،ملناق�شة
الأزم� � ��ة الإث �ي��وب �ي��ة ،وال ��دع ��وة �إىل

احلوار بني الأطراف املتحاربة هناك.
ورغ��م �أن ال�صراع م�ستمر منذ �أك�ثر من ع��ام ،ف��إن “جريان �إثيوبيا ظلوا
حتى الآن مت�أخرين ن�سبياً عن اال�ستجابة ،رغم الأزمة الإن�سانية املتفاقمة
ب�سرعة ،وخطر مزيد من اال�ضطراب يف املنطقة” وفق املجلة.
ويف حني وجد ع�شرات الآالف من الذين ف ّروا من القتال يف تيغراي ،مالذاً
يف ال�سودان ،ف�إن امتداد ال�صراع جنوباً نحو �أدي�س �أبابا ،قد ي�ؤدي �إىل تدفق
الالجئني �إىل بلدان �أخ��رى ،على غرار نريوبي عا�صمة
كينيا التي ت�شرتك يف حدود بطول  861كيلومرتاً مع
�إثيوبيا.
ً
وح� � ّذرت املجلة قائلة �إن “احلرب يف �إثيوبيا ق��د تكون
املرجح
لها تداعيات �إقليمية �أخ��رى خطرية ،حيث من ّ
�أن ي�ؤدي ال�سقوط املحتمل لآبي �أحمد� ،إىل نهاية اتفاق
ال�سالم اجلديد مع �إريرتيا».
كما ر�أت �أن العالقات مع مقدي�شو قد تتغري ،حيث يواجه
ال��رئ�ي����س حم�م��د ع �ب��داهلل حم�م��د �أزم � ��ات م �ت �ع��ددة .ويف
الأ�شهر املا�ضية ،عمل الرئي�س ال�صومايل عن كثب مع
�أدي�س �أبابا و�أ�سمرا ،مبا يف ذلك على تيغراي ،على �أمل
تقليل اعتماد بالده على نريوبي.
وق��اوم��ت �إدارة �آب ��ي �أح �م��د ح�ت��ى الآن ��ض�غ��وط املجتمع
الدويل ودعوات احلوار.
و��س��أل��ت امل�ج�ل��ة “هل مي�ك��ن لرئي�س ال� ��وزراء الإثيوبي
�أن ُي�خ� ّف��ف م��واق�ف��ه ،م��ع ت���ض��ا�ؤل ف��ر���ص جن��اح املبعوث
الأمريكي اخلا�ص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان يف
الو�صول �إىل وقف لإطالق النار؟».

وم�ل�اب �� �س ��ات وف � ��اة ال �� �ش ��اب عبد
الرزاق الأ�شهب.
وق ��ال ال �ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي با�سم
حم��اك��م �صفاق�س ال�ق��ا��ض��ي مراد
ال�ت�رك��ي �أم ����س ال �ث�ل�اث��اء �أن� ��ه مت
�إي� ��داع ج�ث��ة ال�ه��ال��ك ق�سم الطب
ال �� �ش��رع��ي ب��امل���س�ت���ش�ف��ى اجلامعي
احلبيب بورقيبة ملعرفة الأ�سباب
الكامنة وراء الوفاة.
وك��ان ع��دد من �أه��ايل معتمدية
عقارب قد خرجوا م�ساء االثنني،
�إىل ال�شوارع ،احتجاجا على قرار
وزارة ال�ب�ي�ئ��ة �إع � ��ادة ف�ت��ح امل�صب
املراقب “القنة” بهذه املعتمدية،
“باعتباره م��رف �ق��ا عموميا”،
وب� �غ ��اي ��ة “احلد م� ��ن املخاطر
ال�صحية والبيئية واالقت�صادية
باملحافظة” ،ك �م��ا ج ��اء يف بالغ
�صادر عن الوزارة.
وك ��ان ��ت ع ��دي ��د امل� ��� �ص ��ادر التي
كانت يف مكان احلادثة والقريبة
من ال�شاب املتو ّفى �أ ّك��دت اختناق
ال�ضحية ب��ال�غ��از امل�سيل للدموع
مم��ا �أدّى �إىل وفاته يف حني نفت
ّ
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة االم��ر واعتربت
ان الوفاة ناجتة عن توعّك �صحي
ط � ��ارئ ف � ��ارق ال �� �ش��اب ع �ل��ى �إث ��ره
احلياة.

جلنة برملانية ت�ستدعي م�ست�شارين لرتامب

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أ�صدرت جلنة برملانية حتقق يف الدور الذي لعبه دونالد ترامب يف هجوم �أن�صاره
على مبنى الكابيتول ،مقر الكونغر�س ،يف ال�ساد�س م��ن ك��ان��ون الثاين/يناير،
مذكرات ا�ستدعاء بحق م�ست�شارين للرئي�س الأمريكي ال�سابق تتهمهم بالت�آمر
لتغيري نتيجة االنتخابات الرئا�سية .واجتمع عدد من م�ست�شاري ترامب يف �إحدى
غرف فندق “ويالرد �إنرتكونتيننتال” الفخم يف وا�شنطن التي مت حتويلها �آنذاك
�إىل ما ي�شبه مركز قيادة عمليات ،وذلك �أثناء الهجوم على الكونغر�س يف وقت كان
�أع�ضا�ؤه ي�صادقون على فوز جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سية.
وا�ستدعت اللجنة خ�صو�صً ا املحامي ج��ون �إي�ستمان ال��ذي يُعتقد �أن��ه �شارك يف
اجتماع “غرفة العمليات” هذه ع�شية الهجوم يف اخلام�س من كانون الثاين/
يناير ،و�ألقى كلمة �أثناء جتمّع قرب البيت الأبي�ض قبيل الهجوم.
و�أر�سل �إي�ستمان بعد ذلك بريدًا �إلكرتونيًا ملحامي نائب الرئي�س مايك بن�س �أثناء
اقتحام الكابيتول م�ؤكدًا �أن ذلك ح�صل “ل َ
أنك � َ
أنت وموكلك مل تفعال ما كان يلزم
لل�سماح بن�شر ذلك على العلن» .وقالت اللجنة لإي�ستمان يف مذكرة ا�ستدعائه �إن
و�شهادتك على �صلة مبا�شرة بتحقيق اللجنة� ،إذ يبدو � َ
َ
َ
أنك َ
لعبت دورًا
“وثائقك
�أ�سا�سيًا يف �إخطار الرئي�س ترامب ب�أن نائب الرئي�س بن�س ميكنه حتديد الناخبني
الذين يتم الأخذ بهم يف  6كانون الثاين/يناير» .وجّ ه �إي�ستمان مذكرة لرتامب
يدعي فيها �أن بن�س لديه �صالحية رف�ض نتائج االنتخابات يف بع�ض الواليات،
ما �سيحرم الدميوقراطي بايدن من الفوز .وا�ستدعت اللجنة � ً
أي�ضا �أف��رادًا من
فريق حملة ترامب االنتخابية ت�ؤكد اللجنة �أنهم �ساهموا يف الرتويج لفكرة �أن
االنتخابات “�سُ رقت” ،وهو ما ادع��اه ترامب ب��دون �أي �أ�سا�س .ومن بني ه�ؤالء
الأ�شخا�ص قائد �شرطة نيويورك ال�سابق برنارد كرييك وم�ست�شار حملة ترامب
االنتخابية جاي�سون ميلر اللذين يُعتقد � ً
أي�ضا �أنهما �شاركا يف اجتماع اخلام�س
من كانون الثاين/يناير.
كذلك ا�ستدعت اللجنة امل�ست�شار ال�سابق للأمن القومي يف عهد ترامب ،مايك
فلني� ،إ�ضافة �إىل مدير حملته وليام �ستيبني.
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برلني تطالب ب�إجراءات لوقف تدفق املهاجرين من بيالرو�س
•• برلني�-أ ف ب

طالبت �أملانيا املفو�ضية الأوروب�ي��ة بـ”�أخذ �إجراءات” للح ّد من
ت��د ّف��ق املهاجرين م��ن ب�ي�لارو���س �إىل جارتها بولندا الع�ضو يف
االتحّ اد الأوروبي .وقال وزير الداخلية الأملاين هور�ست �سيهوفر
ل�صحيفة بيلد �إ ّن تد ّفق املهاجرين م�شكلة “ال ت�ستطيع بولندا �أو
�أملانيا التعامل معها مبفردهما».
و�أ�ضاف “يجب �أن ن�ساعد احلكومة البولندية على ت�أمني حدودها
اخلارجية .يف الواقع هذا الأمر ينبغي �أن يكون من مهام املفو�ضية
الأوروبية ،و�أنا �أطالبها الآن ب�أخذ �إجراءات».
ووجّ ه الوزير الأملاين نداءه هذا بعد �أن �أعلنت بولندا �أ ّنها �صدّت
حم��اول��ة ق��ام ب�ه��ا م�ئ��ات امل�ه��اج��ري��ن ل�ع�ب��ور ح��دوده��ا ب�شكل غري

•• عوا�صم-وكاالت

قانوين من بيالرو�س ،حم ّذرة يف الوقت نف�سه من �أ ّن �آالفاً غريهم
يحت�شدون بالقرب من هذه احلدود التي ُتعترب جزءاً من احلدود
اخل��ارج�ي��ة ل�لاتحّ ��اد الأوروب � ��ي .وك��ان امل�ت�ح�دّث با�سم احلكومة
البولندية بيوتر مولر وجّ ه حتذيراً �شديد اللهجة �إذ قال يف وقت
�سابق �أم�س الأول االثنني “نخ�شى ح�صول ت�صعيد لهذا النوع من
الأعمال على احلدود البولندية يف امل�ستقبل القريب و�أن يكون ذا
طبيعة م�س ّلحة».
ّ
و�أ ّك��د الوزير الأمل��اين �أن بالده ت�ؤيّد قرار جارتها بناء جدار على
حدودها مع بيالرو�سيا .وق��ال “ال ميكننا انتقادها على حماية
احلدود اخلارجية لالحتاد الأوروبي».
و�أ�ضاف “لي�س با�ستخدام الأ�سلحة النارية بالطبع ،ولكن بو�سائل
�أخ��رى متاحة» .وي ّتهم االحت��اد الأوروب ��ي الرئي�س البيالرو�سي

الك�سندر لوكا�شنكو بتن�سيق و�صول ه��ذه املوجة من املهاجرين
وال�لاج�ئ�ين �إىل اجل��ان��ب ال�شرقي م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي وذلك
ر ّداً على العقوبات الأوروبية التي فر�ضت على بالده بعد القمع
الوح�شي الذي مار�سه نظامه بح ّق املعار�ضة.
و�شهدت �أملانيا زيادة حادّة يف �أعداد املهاجرين الآتني من بيالرو�س
عرب جارتها بولندا .ويف ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر بلغ ع��دد ه�ؤالء
املهاجرين حوايل � 5000شخ�ص ،وفقاً لل�سلطات الأملانية.
وردّت برلني على هذه املوجة من الهجرة بت�شديد الرقابة على
احلدود ون�شر املزيد من عنا�صر ال�شرطة.
وق��ال �ستيفان ماير ،امل�س�ؤول الكبري يف وزارة الداخلية الأملانية
ل�صحيفة بيلد �إ ّن��ه “ميكن لأملانيا �أن تر�سل ب�سرعة كبرية قوات
�شرطة مل�ساعدة بولندا �إذا ما رغبت الأخرية يف ذلك».

�صحف عربية :لبنان ...طائرة خمطوفة من حزب اهلل

اهلل وال متلك احلكومة �أن تتخطاه
�أو تتجاوز خطوطه احلمراء.
ون �ق �ل ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة ع� ��ن م�صادر
ديبلوما�سية �أن “من بديهيات حل
الأزم ��ة اللبنانية العربية �أن يبادر
لبنان نف�سه نحو اتخاذ اخلطوة الأوىل جتاه �أ�شقائه
�إذا ك��ان راغ �ب �اً ف�ع�ل ً
ا يف ت��رت�ي��ب ال�ع�لاق��ات جمدداً”،
م�ضيف ًة �أن امل �� �س ��ؤول ال�ع��رب��ي “�سمع م��ن الر�ؤ�ساء
ال �ث�لاث��ة ح��ر��ص�ه��م ال���ص��ري��ح ع�ل��ى ح��ل اخل �ل�اف مع
ال�سعودية ودول اخلليج ،وت�أكيدهم �أنهم على دراية
باملخرج الالزم لتطويق اخلالف ،لكن تطبيقه ال يزال
متعذراً حتت وط��أة اعرتا�ض حزب اهلل على ا�ستقالة
قرداحي».

عادت الأزم��ة اللبنانية �إىل الواجهة
م ��ن ج ��دي ��د ،ب �ع��د ت �ع��دد حم� ��اوالت
الو�ساطة بني بريوت ودول اخلليج،
ك��ان �آخ��ره��ا حم��اول��ة جامعة ال ��دول العربية تقريب
وجهات نظر اجلانبني.
ووف�ق�اً ل�صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س الثالثاء ،يعتقد
الأم�ين العام امل�ساعد جلامعة ال��دول العربية ح�سام
زكي� ،أن ا�ستقالة وزير الإعالم اللبناين جورج قرداحي
ك��ان��ت كفيلة ب�ح��ل الأزم� ��ة يف ب��داي�ت�ه��ا ،ول�ك�ن��ه اختار
الت�صعيد ب��رف����ض االن���س�ح��اب م��دع��وم �اً ب�ح��زب اهلل،
وبفريق من ال�سلطة يبحث عن املواجهة املفتعلة.
ُثقب يف الباب
يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط� ،أكد ح�سام زكي �أن اجلامعة
ال تريد ا�ستمرار الو�ضع احلايل بني لبنان من جهة،
وال�سعودية وعدد من دول اخلليج من جهة �أخرى.
ورداً ع�ل��ى � �س ��ؤال ع��ن ا�ستقالة وزي ��ر الإع �ل�ام جورج
ق��رداح��ي ،ق��ال“ :هذا وا� �ض��ح ،اجلميع يعلم �أن هذا
الأم��ر كان ميكن �أن يحل املو�ضوع منذ البداية ،الآن
ح�صلت ت�ط��ورات وت�صريحات و�أخ��ذت الأزم��ة منحى
�آخر ،ن�أمل �أن يجد اجلميع لديه احل�س الوطني الكايف
ليتعامل مع هذه الأزمة مبا يليق بها من �أهمية».
وعن احلوار مع ال�سعودية ،لتجاوز الأزمة الراهنة ،قال
زكي �إن “احلوار قائم دائماً ،كان هناك حوار قبل هذه
ال��زي��ارة على م�ستوى الأم�ين العام ،ووجدنا حقيقة،
مثلما ق��ال �أح��د الأ��ص��دق��اء ،ثقباً يف الباب نحاول �أن
منر منه ،فال ب�أ�س ،نحاول �أن منر منه� ،إن �شاء اهلل
ن�ستطيع جتاوز هذه الأزمة».
�أقل من الو�ساطة
من جهتها قالت �صحيفة القب�س الكويتية� ،إن زيارة
زكي �إىل بريوت ،لي�ست و�ساطة ،ولكنها تعك�س الإ�صرار
ال �ع��رب��ي وال � ��دويل ع�ل��ى ت�ط��وي��ق م���ض��اع�ف��ات الأزم ��ة
•• كاين�-أ ف ب

�أ�صدرت حمكمة اجلنايات يف كاين
يف غرب فرن�سا عقوبة ال�سجن ملدّة
 15عاماً بحقّ الكاهن اللبناين
من�صور لبكي بعدما �أدانته غيابياً
بتهم اغت�صاب �أطفال واالعتداء
عليهم جن�سياً.
و�أدان ��ت املحكمة الكاهن املاروين
البالغ م��ن العمر  81ع��ام�اً بعد
�ساعتني من امل��داوالت .ومبوجب
ا ُ
�سي�سجل
حل �ك��م ال �� �ص��ادر ب�ح� ّق��ه
ّ
ا�سمه يف قائمة مرتكبي اجلرائم
اجلن�سية .ويقيم لبكي يف لبنان،
ومل يح�ضر جل�سة حماكمته ،وفق
ما �أف��اد �صحايف يف وكالة فران�س
بر�س.
وك ��ان ��ت م ��ذك ��رة ت��وق �ي��ف دولية
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وتداعياتها الكارثية على لبنان ،والو�ضع الداخلي فيه
بعد �أن بلغ من�سوب املخاوف الأمنية �أُ ُوجه.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن زكي ،نقل �إىل الر�ؤ�ساء الثالثة
الذين التقاهم� ،ضرورة �إقالة قرداحي ،بعد �أن رف�ض
اال�ستقالة.
ون�ق�ل��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ع��ن امل�ح�ل��ل ال���س�ي��ا��س��ي اللبناين
�سيمون �أبوفا�ضل� ،أن حت��رك وف��د اجلامعة العربية
هو حت ُّرك طبيعي ،لكنه مت�أخر ملعاجلة �أزمة تتخطى
النطاق العربي ،وتبد�أ بالعالقات الإيرانية الأمريكية،
وم�ل��ف امل�ف��او��ض��ات ال�ن��ووي��ة وت��داع�ي��ات��ه على ال�ساحة
ال��داخ�ل�ي��ة اللبنانية” م�ع�ت�براً �أن “انفجار الأزم ��ة
الدبلوما�سية بني ال�سعودية ولبنان هو �أحد تداعيات
هذا النزاع ،وجوهر الأزمة يتخطى ت�صريح قرداحي،
وهو م�سار تراكمي بد�أ مبواقف رئا�سة اجلمهورية �إىل

حكومة ميقاتي اخلارجة عن �أي غطاء عربي وانتهاء
بحزب اهلل».
نقطة البداية واخلطوط احلمراء
�أم��ا �صحيفة ن��داء الوطن اللبنانية ،فاعتربت زيارة
م��وف��د جامعة ال��دول العربية �إىل ب�ي�روت ،ن�ق�ل ً
ا عن
م�صادر للزيارة� ،إىل �أنها مبثابة “زيارة خاطفة لطائرة
خمطوفة ال حول وال قوة لقبطانها يف حتديد وجهة
�سريها” ،مو�ضح ًة �أن “كل جمريات النقا�شات اللبنانية
مع املوفد العربي بينت بامللمو�س وجود �إجماع رئا�سي
على �ضرورة ا�ستقالة الوزير جورج قرداحي ،باعتبارها
نقطة البداية نحو تطويق ذيول الأزم��ة مع الريا�ض
ودول اخلليج العربي ،غري �أن القرار النهائي بالإفراج
عن ورقة اال�ستقالة من عدمه يبقى ح�صراً بيد حزب

حزب اهلل وورقتي بيطار وقرداحي
�أم ��ا م��وق��ع م�ي��دل �إ��س�ي��ت �أون�ل�اي��ن ،ف��اع�ت�بر �أن حزب
اهلل ال �ل �ب �ن��اين ،م���ص��ر ع �ل��ى ال�ت���ص�ع�ي��د ،ورف ����ض حل
الأزم ��ة ،اللبنانية الداخلية �أو ًال ،والأزم ��ة اللبنانية
العربية ثانياً برف�ض “املقرتح ال��ذي يق�ضي بعودة
وزراء الثنائي ال�شيعي ح��زب اهلل و�أم��ل وحلفائه �إىل
اجتماعات احلكومة ،معلناً �أن ال�ع��ودة لالجتماعات
مرتبطة بعزل املحقق العديل يف ق�ضية انفجار مرف�أ
بريوت طارق بيطار».
و�إىل جانب ق�ضية املحقق العديل ،مت�سك احلزب �أي�ضاً
برف�ض ا�ستقالة �أو �إقالة وزير الإعالم اللبناين جورج
قرداحي “للت�أزمي يف الق�ضيتني ق�ضية انفجار املرف�أ
بالدفع نحو ع��زل ط��ارق بيطار ،وق�ضية الأزم ��ة مع
دول اخلليج بتوفري حزام دعم لقرداحي الذي يرف�ض
اال�ستقالة كما االعتذار».
و�أو�ضح املوقع �أن حزب اهلل يرف�ض حل الأزم��ة “لأنه
من �أك�بر امل�ستفيدين من الو�ضع الراهن ال��ذي عزز
ن �ف��وذه ون �ف��وذ �إي� ��ران ،وي��ري��د �أن متل��أ �إي ��ران الفراغ
ال�ع��رب��ي يف ل�ب�ن��ان بينما ت�سعى ق��وى �سيا�سية �سنية
وم�سيحية لإع��ادة البلد للح�ضن العربي وع��دم ترك
ال�ساحة اللبنانية فري�سة للنفوذ الإيراين».

الق�ضاء الفرن�سي يحكم على كاهن لبناين بال�سجن ً 15
عاما

� �ص��درت ب �ح��قّ ال �ك��اه��ن اللبناين
يف ن�ي���س��ان�/أب��ري��ل  ،2016لكنّ
بريوت رف�ضت ت�سليمه.
وك ��ان امل � ّدع��ي ال �ع��ام ب��ا��س�ك��ال �شو
ال��ذي طلب عقوبة ال�سجن 15
عاماً للمتّهم قال يف مرافعته �إنّ
لبكي “مل يتو ّقف �أبداً عن ت�شويه
�سمعة امل� ّدع�ي��ات ،وذه��ب �إىل ح ّد
اتهامهنّ باجلنون».
و�أ� � �ض� ��اف �أنّ ال �ك��اه��ن “مار�س
�أي���ض�اً �ضغوطاً ،مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،على بع�ض ال�ضحايا �أو
عائالتهم” ،مع ّل ً
ال العقوبة التي
طلب �إنزالها باملتّهم بـ”خطورة”
اجلرائم امل�سندة �إليه.

ّ
م�ستهل اجلل�سة ق��ال املدّعي
ويف
العام �إنّ “التحقيق ك��ان طوي ً
ال،
ط��وي�ل ً
ا ج��داً .مل يتجاوب ال�سيد
ً
ل�ب�ك��ي ب �ت��ات �ا م ��ع ط �ل �ب��ات قا�ضي
التحقيق ،مدّعياً �أنّ لديه م�شاكل
�صحية مل ن�ت�م� ّك��ن م��ن التحقّق
منها».
وكان الق�ضاء الكن�سي يف الفاتيكان
دان يف  2012م �ن �� �ص��ور لبكي
بالتّهم ذاتها .ويف  ،2013تقدّم
ع��دد م��ن �ضحاياه ب�شكوى �أمام
الق�ضاء الفرن�سي .لكنّ العديد
من اال ّتهامات التي �ساقها ه�ؤالء
�ض ّد الكاهن اللبناين والتي تعود
وق��ائ�ع�ه��ا �إىل ت�سعينيات القرن

املا�ضي� ،سقطت بالتقادم.
و�أ�� ّ�س����س لبكي و�أدار ب�ين 1991
و 1998م� ��رك� ��زاً ال�ست�ضافة
�أط� �ف ��ال ل�ب�ن��ان�ي�ين �أي� �ت ��ام ب�سبب
حرب لبنان يف دوف��ر ال دليفراند
(كالفادو�س) قرب كاين يف غرب
ّ
ا�ستغل
فرن�سا .وا ُّتهم الكاهن ب�أنّه
جن�سياً عدداً من الفتيات يف املركز
واعتدى عليهن يف تلك الفرتة.
ول� ��وح� ��ق ل �ب �ك��ي �أم� � � ��ام الق�ضاء
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ب �ت �ه��م االغ �ت �� �ص ��اب
واالع � �ت� ��داء ج�ن���س�ي�اً ع �ل��ى ثالث
ف�ت�ي��ات ،ل�ك��نّ واح ��دة منهن فقط
ا ّت �خ��ذت �صفة ال�ط��رف امل��دين يف
الق�ضية .وقالت حمامية الطرف

امل � � ��دين � � �ص� ��والجن دوم � �ي� ��ك �إنّ
“الفتاتني الأخ��ري�ين �شقيقتان،
وتلقيتا تهديدات عدّة يف لبنان».
ويف مرافعتها �شدّدت املحامية على
“تداعيات” ما ارتكبه املتّهم بحقّ
��ض�ح��اي��اه ،م ��ؤ ّك��دة �أنّ “�إحداهنّ
ح ��اول ��ت م � ��رات ع� � �دّة االنتحار،
و�أخرى عانت من فقدان ال�شهية
ال �ع �� �ص��اب��ي واالك � �ت � �ئ� ��اب ،بينما
ا� �ض �ط��رت ث��ال �ث��ة لأن ت�ع�ي����ش يف
امل �ن �ف��ى وا ُّت �ه �م��ت ب��اجل �ن��ون ،و ّ
مت
ف �� �ص��ل ��ش�ق�ي�ق�ت�ين ع ��ن بع�ضهما
البع�ض».
وقالت �سيلي�ست عقيقي ،وهي ابنة
�أخت من�صور لبكي ،التي �سبق �أن

ادّعت عليه بتهمة التح ّر�ش جن�سياً
بها هي �أي�ضاً� ،إنّ “الإدانة �ست�ش ّكل
اعرتافاً برباءة ال�ضحايا� .إنّه �أمر
�أ�سا�سي اللتئام اجلروح ،خ�صو�صاً
�أنّه ال يبدي �أيّ ندم ،ويقدّم نف�سه
على �أنّه �ضحية م�ؤامرة».
وق ��دِ م ��ت ع�ق�ي�ق��ي م ��ن ال ��والي ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة اىل ف ��رن� ��� �س ��ا لتديل
ب�شهادتها .ونفى لبكي با�ستمرار
اال ّتهامات املوجهة اليه.
وخ �ل��ال اجل �ل �� �س��ة ط �ل �ب��ت وكيلة
ال � ��دف � ��اع ع� ��ن امل� � ّت� �ه ��م املحامية
ف�ل��وران����س رول ال�ب��راءة ملو ّكلها،
م���ش�يرة ب��اخل���ص��و���ص �إىل “املئة
�شخ�ص الذين ّ
مت اال�ستماع �إليهم
�أث �ن��اء التحقيق وال��ذي��ن قدّموا
�شهادات �إيجابية للغاية” ب�ش�أن
املتّهم.

الإطار التن�سيقي يدعو �إىل �إيقاف الت�صعيد الإعالمي

حماولة اغتيال الكاظمي ..هل ت�ؤثر على نتائج انتخابات العراق؟
•• بغداد-وكاالت

ج ��اءت حم��اول��ة االغ �ت �ي��ال ال�ف��ا��ش�ل��ة ال �ت��ي مت ��ت ،عرب
الهجوم ب�ط��ائ��رات م�سرية على منزل رئي�س الوزراء
ال �ع��راق��ي م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي يف امل�ن�ط�ق��ة اخل�ضراء
بالعا�صمة العراقية بغداد ،لتزيد من احتقان الأجواء
ال�سيا�سية امل�شحونة يف البالد ،على وقع اعرتا�ض بع�ض
اجلهات اخلا�سرة يف االنتخابات الربملانية الأخرية على
نتائجها والتلويح بالقوة لرف�ضها.
وي��رى مراقبون �أن �أح��د �أه��م �أه��داف حماولة اغتيال
الكاظمي ،هو الت�أثري يف جمريات عمل املفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات العراقية ،التي تعكف حتى الآن
رغم مرور نحو �شهر على �إجراء االنتخابات على درا�سة
الطعون وال�شكاوى املقدمة لها والتحقيق فيها ،والعد
اليدوي يف املحطات امل�شمولة بالطعون ،متهيدا لإعالن
النتائج النهائية .وي���ش�يرون �إىل �أن اجل�ه��ات املنفذة
للهجوم الإره��اب��ي ،ال��ذي �أح��دث ردود فعل م�ستنكرة
وا��س�ع��ة ع��رب�ي��ا ودول �ي��ا ،ت�سعى ل�ل��دف��ع ب��اجت��اه �إح ��داث
تغيريات يف نتائج االنتخابات العراقية ل�صالح القوى
املرتاجعة انتخابيا .وتعليقا على ذلك يقول ع�ضو املكتب
الإع�لام��ي للمفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف
العراق عماد جميل يف حوار مع “�سكاي نيوز عربية”:
“رغم ال�ضغوطات ال�سيا�سية الهائلة على املفو�ضية،
لكنها ما�ضية يف عملها و�إج��راءات �ه��ا وف��ق القانون،
وق��د �أكملنا يف ه��ذا ال�سياق عملية العد وال�ف��رز على
خلفية مالحق الطعون املقدمة لنا ،بواقع  88ملحق
فيما يقارب  2017حمطة انتخابية م�شمولة �ضمن
تلك املالحق ،ونحن ننتظر ق��رارات الهيئة الق�ضائية
التي �سرنفع لها كافة الطعون واملالحق والتحقيقات
فيها ،حيث �ستبت نهائيا فيها ،وتكون قراراتها ملزمة
للمفو�ضية وملقدمي الطعون وال�شكاوى».
وي�ضيف امل�س�ؤول يف مفو�ضية االنتخابات العراقية:

“نحن كمفو�ضية عليا م�ستقلة نعمل �ضمن القانون
ونتلقى الطعون وال�شكاوى يف نتائج االنتخابات وفقه،
وال نت�أثر ب�أية �ضغوطات �أو حماوالت ابتزاز».
من جانبه يقول مدير مركز التفكري ال�سيا�سي �إح�سان
ال�شمري يف لقاء مع “�سكاي نيوز عربية”“ :عملية
اال� �س �ت �ه��داف ع�ب�ر حم��اول��ة اغ �ت �ي��ال رئ �ي ����س ال � ��وزراء
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي ،ه��ي ب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال لإح� ��داث
الفو�ضى واالرت�ب��اك و�إل�غ��اء نتائج االنتخابات ،وقطع
الطريق �أمام ت�شكيل حكومة جديدة».
وتابع“ :لذلك فالر�سالة التي �أريد �إي�صالها هي �أبعد
م��ن �شخ�ص رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ع��راق��ي ،وه��ي موجهة
ف���ض�لا ع��ن احل �ك��وم��ة ورئ�ي���س�ه��ا ،للمفو�ضية العليا
لالنتخابات ال�ت��ي �أب ��دت متا�سكا ك�ب�يرا ج��دا يف وجه

ال�ضغوط ال�سيا�سية وجن�ح��ت يف ع��دم ال��ر��ض��وخ لها،
والر�سالة مفادها ب��أن املفو�ضية قد ت�ستهدف يف حال
بقاء النتائج على حالها ،و�أنها لي�ست مبن�أى عن ذلك».
ويرى ال�شمري �أن “ثمة ر�سالة لبقية القوى ال�سيا�سية
العراقية وخا�صة تلك الفائزة منها يف االنتخابات ،من
�أنه يجب عليها عدم امل�ضي بعيدا عن التوافق ال�سيا�سي،
ال��ذي يتيح للجماعات اخل��ا��س��رة امل���ش��ارك��ة يف القرار
ال�سيا�سي ،واحل�صول تاليا على ح�صانات جراء ذلك».
هذا و�أتت حماولة االغتيال بعد يومني من ال�صدامات
العنيفة التي ح�صلت بني ال�ق��وات الأمنية العراقية،
وامل�ح�ت�ج�ين امل�ع�تر��ض�ين ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات من
�أن�صار ما ي�سمى بالإطار التن�سيقي بالقرب من املنطقة
اخل���ض��راء ال���ش��دي��دة التح�صني ،وال�ت��ي ت�ضم الكثري

من املقار احلكومية العراقية ،والعديد من البعثات
الدبلوما�سية ،و�سط بغداد .وكان املئات من منا�صري
احل�شد ال�شعبي ،وهو حتالف ف�صائل م�سلحة موالية
لإي��ران ،قد نظموا قبل �أك�ثر من �أ�سبوعني اعت�صاما
مفتوحا قرب املنطقة اخل�ضراء ،حيث يقع �أي�ضا مقر
املفو�ضية العليا لالنتخابات ،احتجاجا على ما اعتربوه
“تزويرا” �شاب االنتخابات الت�شريعية املبكرة .وبعدما
كان القوة الثانية يف الربملان ال�سابق مع  48مقعدا،
ح��از حت��ال��ف الفتح املمثل للح�شد ال�شعبي على 15
مقعدا فقط يف انتخابات العا�شر من �أكتوبر ،بح�سب
النتائج الأولية .من جهة �أخرى ،دعا الإطار التن�سيقي
يف العراق ،بح�ضور ر�ؤ�ساء اجلمهورية وجمل�س الوزراء
وجمل�س الق�ضاء� ،إىل خف�ض التوتر و�إيقاف الت�صعيد
الإعالمي على خلفية نتائج االنتخابات الأخرية.
وتو�صل الإطار التن�سيقي العراقي عقب اجتماع له ليلة
الثالثاء� ،إىل �ضرورة “خف�ض التوتر و�إيقاف الت�صعيد
الإع�لام��ي من جميع الأط��راف و�إزال��ة جميع مظاهر
اال�ستفزاز يف ال�شارع والذهاب نحو تهدئة املخاوف لدى
النا�س وبعث ر�سائل اطمئنان لأبناء ال�شعب العراقي».
و�أكد بيان �صادر عن الإط��ار التن�سيقي يف العراق على
�أهمية “البحث ع��ن معاجلات قانونية لأزم ��ة نتائج
االن�ت�خ��اب��ات غ�ير املو�ضوعية تعيد جلميع الأط ��راف
ال �ث �ق��ة ب��ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت��ي اه �ت ��زت بدرجة
كبرية” ،كما دعا �إىل “اجتماع وطني لبحث �إمكانية
�إيجاد حلول لهذه الأزم��ة امل�ستع�صية» .و�أدان البيان
“جرمية ا�ستهداف املتظاهرين” ،و�شدد على “�إكمال
التحقيقات الق�ضائية املتعلقة بها وحما�سبة املتورطني
بهذه اجلرمية» .و�أعرب على رف�ضه و�إدانته لـ”جرمية
ا�ستهداف منزل رئي�س ال��وزراء (م�صطفى الكاظمي)،
و�إكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني
خمت�ص ملعرفة كل حيثيات اجلرمية وتقدمي امل�س�ؤولني
عنها للق�ضاء».

عوا�صم
اخلرطوم
�أمرت حمكمة �سودانية �أم�س الثالثاء ب�إعادة ت�شغيل �شبكة �إنرتنت
املقطوعة يف ال�ب�لاد منذ ان�ق�لاب ق��ائ��د اجلي�ش ال�ف��ري��ق �أول عبد
الفتاح الربهان على �شركائه املدنيني يف  25ت�شرين الأول-اكتوبر،
بح�سب ما قال �أحد املحامني لفران�س بر�س .ولكن ال يزال ال ميكن
الو�صول اىل �شبكة انرتنت يف ال�سودان بعيد ظهر �أم�س الثالثاء.
و�أق��ام ال��دع��وى جمموعة من املحامني وجمعية حماية امل�ستهلك
ال�سودانية ،بح�سب �أحد ه��ؤالء املحامني عبد العظيم ح�سن .و�أكد
�أن “املحكمة ال�ع��ام��ة يف اخل��رط��وم �أم ��رت ب�ع��ودة خ��دم��ة االنرتنت
ف��ورا» .وانقطع االنرتنت على نطاق وا�سع يف ال�سودان منذ �أعلن
الربهان ح ّل م�ؤ�س�سات احلكم االنتقايل و�أوقف رئي�س الوزراء عبد
اهلل حمدوك والعديد من ال��وزراء وال�سيا�سيني .ولكن املعار�ضني
لالنقالب جل ��ؤوا اىل �أ�ساليب تقليدية فدعوا اىل ع�صيان مدين
من خالل الر�سائل الق�صرية (�أ�س �أم �أ�س) او من خالل من�شورات
ُت��وزع على املنازل  .ومت قطع خدمة الهاتف كذلك يف ال�سودان يف
بع�ض الأوقات وخ�صو�صا �أثناء التظاهرات احلا�شدة التي نظمت �ضد
االنقالب يف  30ت�شرين الأول/اكتوبر .ووعد الفريق الربهان غداة
انقالبه بعودة خدمة االنرتنت “تدريجيا” بعد �أن اتهم ال�شبكة
العنكبوتية ب�أنها �آلة ل�صنع “الفتنة».
مو�سكو
�أعلن الكرملني �أم�س الثالثاء �أن رئي�س بيالرو�س �ألك�سندر لوكا�شنكو
ونظريه الرو�سي فالدميري بوتني ،حليفه الرئي�سي ،حتدثا هاتفيا
وبحثا التوتر على احلدود بني بيالرو�س وبولندا .وقال الكرملني
يف بيان �إن الرئي�سني “تبادال وجهات النظر حول و�ضع الالجئني”
فيما يحت�شد مئات املهاجرين على احلدود و�سط ال�صقيع ،يف و�ضع
اتهمت وار��س��و مين�سك ب�ت��دب�يره .و�أع�ل�ن��ت وار��س��و االث�ن�ين و�صول
ثالثة �إىل �أربعة �آالف مهاجر �إىل حدودها مع بيالرو�س التي ت�شهد
منذ ال�صيف �أزمة مهاجرين ،وت�صدت ملحاولة جماعية للعبور �إىل
�أرا��ض�ي�ه��ا .وك�ت��ب رئي�س ال ��وزراء البولندي ماتو�ش مورافيت�سكي
يف تغريدة الثالثاء “لن نر�ضخ للتخويف و�سندافع ع��ن ال�سالم
يف �أوروب ��ا مع �شركائنا من احللف الأطل�سي واالحت��اد الأوروب ��ي».
ويتهم االحت��اد الأوروب ��ي لوكا�شنكو بتدبري موجة من املهاجرين
والالجئني ،معظمهم من ال�شرق الأو�سط ،ودفعهم ملحاولة دخول
االحت��اد الأوروب ��ي ،ردًا على العقوبات التي فر�ضتها بروك�سل على
ب�ل�اده يف �أع�ق��اب حملة قمع وح�شية ا�ستهدفت امل�ع��ار��ض��ة .وينفي
الرئي�س البيالرو�سي ذلك.
باري�س
�شدّد وزير اخلارجية الفرن�سي جان ايف لودريان �أم�س الثالثاء ،يف
ات�صال مع نظريه االي��راين ح�سني �أمري عبداللهيان ،على �ضرورة
“العودة ال�سريعة” الحرتام االتفاق النووي االيراين.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الفرن�سية �آن كلري لوجاندر
�إن ل��ودري��ان “ر ّكز على �أهمية و��ض��رورة ا�ستئناف امل�ح��ادث��ات التي
�أوقفتها اي��ران يف  20حزيران/يونيو بهدف العودة ال�سريعة �إىل
االتفاق النووي االيراين».
وتوقفت املفاو�ضات ب�ين ط�ه��ران وال�ق��وى العظمى منذ ح��زي��ران/
يونيو لإع��ادة �إط�لاق اتفاق عام  2015التاريخي الذي حد ب�شكل
ك�ب�ير م��ن ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي الإي� ��راين م�ق��اب��ل تخفيف العقوبات
االقت�صادية على البالد.
وي�صل املفاو�ض الإي ��راين علي ب��اق��ري �إىل باري�س الثالثاء للقاء
املدير العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية فيليب اريرا يف زيادة تندرج
يف �إط��ار جهود �إنقاذ االتفاق اخلا�ص بالربنامج النووي الإيراين
ال��ذي ُت�ست�أنف املحادثات ب�ش�أنه يف  29ت�شرين الثاين/نوفمرب يف
فيينا .و�أ�ضافت لوجاندر “ولفت الوزير � ً
أي�ضا �إىل �أهمية التعاون
االيراين الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف �إطار اجتماع
جمل�س حكام الوكالة” يف �أ�سبوع  22ت�شرين الثاين/نوفمرب.

وا�شنطن تتحدث عن بارقة
�أمل ّ
حلل الأزمة الأثيوبية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت الواليات امل ّتحدة �أنّ مبعوثها �إىل منطقة القرن الأفريقي جيفري
فيلتمان عاد �إىل �أدي�س �أبابا بعد حمطة ق�صرية يف كينيا ،ال�ستكمال جهوده
الدبلوما�سية الرامية حل ّل النزاع يف �أثيوبيا ،معربة عن اعتقادها بوجود
للتو�صل حل ّل �سلمي عن طريق و�ساطة يقودها االتحّ اد
“نافذة �صغرية”
ّ
الأفريقي .وق��ال املتحدّث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س
لل�صحافيني “نعتقد �أ ّن ��ه ال ت��زال ه�ن��اك ن��اف��ذة �صغرية” لإح ��راز تقدّم
ع�بر جهود الو�ساطة التي يبذلها املمثل الأع�ل��ى ل�لاتحّ ��اد الأف��ري�ق��ي يف
منطقة القرن الأفريقي �أولو�سيغون �أوبا�ساجنو .و�أ�ضاف �أنّ الدبلوما�سية
الأمريكية جتري مباحثات مع احلكومة الأثيوبية ولكن كذلك “�أي�ضاً مع
للتو�صل �إىل ا ّتفاق على وقف لإطالق النار
جبهة حترير �شعب تيغراي”
ّ
بني الطرفني .من جهتها دعت ليندا توما�س غرينفيلد� ،سفرية الواليات
املتحدة لدى الأمم املتحدة ،خالل نقا�ش يف جمل�س الأم��ن ال��دويل حول
الأزم��ة الأثيوبية طريف النزاع �إىل االنخراط يف مفاو�ضات فورية بدون
�شروط م�سبقة للتو�صل التفاق على وقف لإطالق النار.
وقالت �إنّ الو�ضع يف �أثيوبيا “ال يتم ّثل بوجود الأخيار يف جانب والأ�شرار يف
اجلانب الآخر .لي�س هناك �سوى �ضحايا من كال اجلانبني».
و�أ� �ض��اف��ت خم��اط�ب��ة املتقاتلني م��ن ط��ريف ال �ن��زاع “�آن الأوان لأن تلقوا
�أ�سلحتكم .وا�سمحوا يل �أن �أك ّرر ذلك � -آن الأوان لأن تلقوا �أ�سلحتكم .هذه
احلرب الدائرة بني رجال غا�ضبني متحاربني والتي يروح �ضح ّيتها الن�ساء
والأط�ف��ال ،يجب �أن تتوقف» .وك��ان �أوبا�ساجنو �أ ّك��د خ�لال جل�سة للدول
للتو�صل �إىل اتفاق،
الأع�ضاء يف االتحّ ��اد الأفريقي االثنني وج��ود فر�صة
ّ
لكن هناك عقبات ك�برى .والتقى اوبا�ساجنو الأح��د زعيم جبهة حترير
�شعب تيغراي ديربيت�سيون جربميايكل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة �شقري
للخدمات العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1020502:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فاطمة �سامل حممد �سامل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل علي حاج عبداهلل غريب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طارق
بن زياد العاملية للتجهيزات املطبعية واملكتبيه  -فرع
رخ�صة رقم CN 1128103: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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ماريو دي �سي�سكو جلف للتجار العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  0.5وحدة �شركة م�سماك
العقارية ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2323417 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كاجوة لوجن
للتجميل واحلناء الطبيعي
رخ�صة رقم CN 2810150:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وبيع وتنازل
حذف �سعيد �سعد عاي�ض حزام القحطاين
تعديل وبيع وتنازل
ا�ضافة فاطمة فالح عائ�ض اخلزامني
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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�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 2021/11/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105034512:تاريخ التعديل2021/11/9:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اف�ضل و�سيلة لتجارة
االدوات الكهربائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1190295:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�سم ال�شريك
من يو�سف عثمان احمد
تعديل ا�سم ال�شريك
اىل/يو�سف احمد حممد اجلازى
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 ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اجنريينغ اند�سرتيال بروداكت�س للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح التجارية �ش  - 12ق  - 220مكتب  2املالك/
هادف عبيد ماجد ال�ضحاك املن�صوري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1195988 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/11/7:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105034896:
 تاريخ التعديل2021/11/9: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 دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نانو
للبيوت العقاريه
رخ�صة رقم CN 2825373:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمياك�س
خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم CN 2945614:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فنون الت�صميم
ل�ستائر رخ�صة رقم CN 1546120:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �سمري بوتيكادو بوالكال %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عي�سى عبداهلل عي�سى احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى عبداهلل عي�سى احلمادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة2005/
للهواتف املتحركة  -فرع
رخ�صة رقم CN 1026314-1:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ادفانتيج لقطع غيار
ال�سيارات امل�ستعملة
رخ�صة رقم CN 3775900:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ح�سن حممد ح�سن املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ريحانة القوع
رخ�صة رقم CN 1122141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل را�شد نا�صر عبيد الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حمد �سامل احلربوت اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديناميكية املحيط لتجارة و�صيانة ال�سفن
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1499050:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /وليد حممد نور خياطه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /وليد حممد نور خياطه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق ح�سن عبداهلل عمران ال�شام�سى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 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 /ديناميكية املحيط لتجارة و�صيانة ال�سفن ذ.م.م
OCEAN DYNAMICS FOR SHIPS TRADING AND MAINTENANCE L.L.C

�إىل /ديناميكية املحيط ل�صيانة املباين � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

OCEAN DYNAMICS BUILDINGS MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين ( 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح و�صيانة حمركات ال�سفن 3312002
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة ال�سفن والقوارب  -باجلملة 4659305
تعديل ن�شاط  /حذف تنجيد مقاعد ال�سفن والقوارب 3315003
تعديل ن�شاط  /حذف ا�سترياد 4610008
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
اك�سرتمي برجر كافيه
رخ�صة رقم CN 2201386: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)

�إعــــــــــالن

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املده�ش لتجارة الرخام وااجلرانيت
رخ�صة رقم CN 1089622:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /طاهره عبداهلل �صالح بن ثابت من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /طاهره عبداهلل �صالح بن ثابت من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عمار �صفوان حافظ %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ع�صام م�صطفى حافظ %25
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /املده�ش لتجارة الرخام وااجلرانيت
�إىل /املده�ش لتجارة الرخام واجلرانيت ذ.م.م
ALMUDHESH MARBLE & GRANITE TRADING 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  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دجنيتي خلدمات املكتبية
رخ�صة رقم CN 2565980:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /دجنيتي خلدمات املكتبية
DIGNITY OFFICE SERVICES

�إىل /فرانت الين خلدمات االعمال
FRONTLINE BUSINESS SERVICES

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اخلدمات الأدارية لرجال االعمال 8299004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متابعة املعامالت 8299003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية
0910018
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

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ال�سلوم للمقاوالت العامه  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شور�س للديكور
رخ�صة رقم CN 3951708:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمال ح�سن حممد ماجد العلى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد ح�سن حممد ماجد العلى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد ح�سن حممد ماجد العلى من � % 100إىل %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /شور�س للديكور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على �سامل على �صربان الربيكى

SHORES DECOR

رخ�صة رقم CN 1038860:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مازن ا�سعد �سلوم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد �سامل على �صربان الربيكى %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حم�سن �سامل على �صربان الربيكى %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد �سامل على �سامل الربيكى %11
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مازن ا�سعد �سلوم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل على �سامل �صربان الربيكى
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)

�إىل� /شور�س للديكور ذ.م.م
SHORES DECOR 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  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/باليت�س ميدل �إي�ست للتجارة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2686558:قد تقدموا الينا بطلب
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امل�سرية الطويلة نحو ال�سلطة املطلقة يف ال�صني

يكر�س �شي جني بينغ نف�سه على �أنه ماو اجلديد!...
هكذا ّ

•• الفجر –خرية ال�شيباين

يجر م�تره وثمانني بثقة ،يتكلم ب�صوت هادئ
ّ
ً
ومبهجا يف بداية
ا
ئ
داف
بينغ
جني
�شي
كان
ذكوري.
ً
واليته ،حتى �أنه �أطلق عليه املدونون لقب “ويني ذا
بوه” قبل �أن يتم حظر هذا امل�صطلح من ال�شبكات

امل�س من مقام
االجتماعية ال�صينية ،وك�أنه جرمية ّ
الرئي�س .خلف �أ�سطورة مبنية بذكاء لرئي�س
حديث ،م�شجع لكرة ال�سلة وكرة القدم ،قادر حتى
على ن��زع �سرتته �أو الدرد�شة املفتوحة مع طالب
�أمريكيني ،كما فعل يف رحلته �إىل الواليات املتحدة
ربيع عام  ،2012يتخفّى حيوا ًنا �سيا�س ًيا جدير ًا ب�أن

يكون الوريث ال�شرعي للأر�ستقراطية ال�شيوعية.
«�شي جني بينغ لي�س ث��ور ًي��ا ،ي�شرح ج��ون را�سل،
مدير مكتب ا�ستخبارات اقت�صادية يف بكني� ،إنه
رجل التوافق بني الف�صائل ال�سيا�سية املختلفة التي
تتقاتل من �أجل ال�سلطة .لقد و�صل �إىل هذا املن�صب
من خالل اتباع القواعد بحكمة ،و�إقامة حتالفات

ا�سرتاتيجية مع الف�صائل املختلفة� ،إنه ثمرة نظام
« .يبلغ من العمر  68عا ًما ،ولد �شي عام 1953
يف مقاطعة �شن�شي .در�س الهند�سة الكيميائية يف
جامعة ت�سينغهوا يف بكني .ر�سم ًيا ،ح�صل الح ًقا على
درجة الدكتوراة يف “النظرية املارك�سية” من نف�س
امل�ؤ�س�سة املرموقة.
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ه ��ذا ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���س�يرة الذاتية
ال��ر��س�م�ي��ة .وق ��ع ��ش��ي ج�ين بينغ
ب�شكل خا�ص يف قدر ال�سيا�سة يف
��س��ن م�ب�ك��رة ،ويج�سد “الأمراء
احلمر” �أب� �ن ��اء �أب� �ط ��ال الثورة
ال�شيوعية.
يف خ���ض��م ال� �ث ��ورة الثقافية،
جن ��ا م ��ن “الأ�شغال ال�شاقة”
م ��ن خ�ل�ال ت��ول �ي��ه رئ��ا� �س��ة ل ��واء
ليانغ ج�ي��اه ،يف مقاطعة �شن�شي
م�سقط ر�أ� �س��ه ،م�ه��د ال�شيوعية
ال�صينية .وم��ع ذل��ك ،فهو يزعم
�أن� ��ه ع �م��ل ك ��ادح ��ا م �ث��ل ماليني
ال���ص�ي�ن�ي�ين .وحت��دث �ن��ا الدعاية
ال��ر� �س �م �ي��ة ع ��ن رج ��ل ق� ��ادر على
“حمل �أكيا�س قمح تزن �أكرث من
 50كيلوغراماً على كيلومرتات
من املمرات اجلبلية دون تعب”.
ويف كل الأحوال ،احتفظ بذكرى
�سيئة من الثورة الثقافية ،ومن
ث ّم نوع من متالزمة ا�ستوكهومل
ال �ت��ي ��س�ت��دف��ع ال �� �ش��اب ��ش��ي جني
بينغ لي�سري على خطى ماو.
�أروع �سيا�سي �صيني
اخل �ف��اي��ا ال � �ن ��ادرة ل�شخ�صية
رج ��ل ال���ص�ين الأول ،ن��دي��ن بها
للدبلوما�سيني الأمريكيني .ففي
برقية م�ؤرخة يف نوفمرب 2009
وك�شفت عنها ويكيليك�س ،و�صف
امل���ص��در “الذي ك��ان ي�ع��رف �شي
جني بينغ جيدًا” رج ً
“طموحا
ال
ً
وواث� ًق��ا وم��ر ّك�زًا ب�شكل ا�ستثنائي
“ .”...لقد ظل ير�صد املن�صب
الأعلى ل�سنوات عديدة “”...على
عك�س العديد من ال�شباب الذين
ت��دارك��وا ال��وق��ت ال�ضائع باللهو
بعد الثورة الثقافية ،اختار �شي
البقاء على قيد احلياة يف احلمام
ال�سيا�سي العميق وبالتحول �إىل
�أحمر �أكرث من الأحمر ذاته».
يف م �� �ش �ه��د � �س �ي��ا� �س��ي مليء
ب��ال �ف��روق ال��دق �ي �ق��ة ،ي�ظ�ه��ر �شي

الربط بني ا�ستقرار املجتمع وهيمنة جهاز احلزب

فكر الرئي�س للمدار�س واجلامعات

�أ�صبح �شي جني بينغ ،امللقب ن�سج �شي �شبكة �سيا�سة طموحة
بـ«ويني ذا بوه»� ،سيا�س ًيا رهيبا حـول مو�ضـوع «احللـ ــم ال�صيني»

�إنه يج�سد «الأمراء احلمر»
�أبناء �أبطال الثورة ال�شيوعية

يعتقد �أن كبار النجوم قد ي�ضرون بوالء املعجبني ال�شباب للدولة واحلزب ول�شخ�صه
ج�ين بينغ كرجل جديد ن�سب ًيا.
ب ��ال �ت ��أك �ي ��د� ،أن� � ��ه ال ي� �غ ��رد مثل
ت��رام��ب �أو يرق�ص الفال�س مثل
الرئي�س ال�سابق جيانغ زميني مع
برناديت �شرياك عام  .1999يف
املقابل ،يبدو �أنه �أكرث ال�سيا�سيني
ال�صينيني روحا مرحة ومرونة،
ب �ع��د �أن ت � ��زوج خ��ا� �ص��ة يف زواج
ث��انٍ مطربة �شهرية ،بنغ ليوان،
وباملنا�سبة ه��ي �أي��ً��ض��ا ج�ن�رال يف
اجلي�ش ال�شعبي.
ت�صف الربقيات الأمريكية � ً
أي�ضا
رج ً
ال براغمات ًيا للغاية ،مدفو ًعا
مبزيج من الطموح و�إرادة البقاء.
�إن��ه يعتقد �أن احل��زب ال�شيوعي
هو مفتاح اال�ستقرار االجتماعي
يف ال�صني .ومنذ الأ�شهر الأوىل
م ��ن والي � �ت� ��ه ،ن �� �س��ج � �ش��ي �شبكة
�سيا�سة طموحة ح��ول مو�ضوع،
“احللم ال�صيني” ،والذي يهدف
�إىل جعل ال�صني �أول قوة عاملية
بحلول ع��ام  ،2049وه��و تاريخ
ال ��ذك ��رى امل �ئ��وي��ة للجمهورية
ال�شعبية.
«��س�ن��وا��ص��ل ال �ك �ف��اح م��ن �أجل
ق �� �ض �ي��ة اال�� �ش�ت�راك� �ي ��ة ب � ��أل� ��وان

ال���ص�ين ،وحتقيق حلم النه�ضة
العظيمة للأمة ال�صينية” ،وعد
ال �ن��واب يف اج�ت�م��اع ل�ل�برمل��ان عام
“ .2013من ال�صعب حتديد
حقيقة احل�ل��م ال���ص�ي�ن��ي ،ي�شرح
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية النك�سني
��ش�ي��ان��غ� ،أرى ث�لاث��ة ن���س��خ� :أو ًال
ا��س�ت�ع��ادة امل �ج��د امل��ا� �ض��ي لل�صني
وال��دول��ة ،ثم ذك��رى احللم الذي
اخ�ت�رق ال �ق��رون ب���ص�ين حديثة
وغنية وقوية ،رغبة �سكنت جميع
الأب � ��اط � ��رة .واخ �ي ��را� ،أن جنعل
ال�صينيني فخورين و�سعداء من
�أج� ��ل احل �ف��اظ ع �ل��ى اال�ستقرار
االج �ت �م��اع��ي� ...إن ��ه ح�ل��م العودة
�إىل الع�صر الذهبي � ...سواء كان
حقيق ًيا �أم �أ�سطور ًيا.
دليل جديد ،تطبيق
خم�ص�ص للرئي�س
وتعزيزاً لل�سيطرة على املجتمع،
يقدم الرئي�س نف�سه على �أنه “�أب
الأمة” .قب�ضة �شي ج�ين بينغ
اخلانقة على احل��زب ال�شيوعي،
يجب �أن ت�ضمن ل��ه ف�ترة ثالثة
كرئي�س للبالد.

�إن��ه اخلط ال�سويّ قبل “�إعادة
انتخاب” �شي جني بينغ .اجلل�سة
الكاملة للجنة املركزية للحزب
ال�شيوعي التي بد�أت �أم�س الأول
االث �ن�ين ،ه��ي �آخ��ر جت� ّم��ع للقادة
ال�صينيني قبل امل�ؤمتر الع�شرين
امل � �ق� ��رر ع� �ق ��ده ه � ��ذا اخل ��ري ��ف.
وخالل اجلل�سة الكاملة� ،سيتعلق
الأم � ��ر خ��ا� �ص��ة مب �� �س ��أل��ة تكوين
املكتب ال�سيا�سي املقبل ،وهو �أعلى
هيئة م�س�ؤولة عن تعيني الرئي�س
امل�ستقبلي.
يف ال�سلطة منذ ع�شر �سنوات،
ي �ف�تر���ض �أن ي�ت�ن�ح��ى � �ش��ي جني
ب �ي �ن��غ ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ،ل �ك �ن��ه غيرّ
الد�ستور لإل�غ��اء ح��د الفرتتني.
و�سيفعل رئي�س الدولة كل �شيء
للح�صول على فرتة والية ثالثة
على ر�أ�س �إمرباطورية الو�سط...
مل يحدث هذا منذ ماو.
م �ت �ح �� �ص � ًن��ا خ� �ل ��ف اجل � � ��دران
احل�م��راء يف ت�شونغنانهاي ،مقر
�إقامة القادة ال�صينيني بالقرب
من املدينة املحرمة ،ي�ستعد �شي
ج�ين ب�ي�ن��غ لإع� ��ادة ان�ت�خ��اب��ه من
خ�لال تكثيف ن�شر �أف �ك��اره �أكرث

من املعتاد بني ال�صينيني الذين
ت �ت�راوح �أع �م��اره��م ب�ين  7و77
عا ًما“ .كل ما �سيفعله من الآن
ف�صاعدًا �سيتم مع و�ضع م�ؤمتر
احل��زب يف االعتبار العام املقبل،
ي��و��ض��ح ري�ت���ش��ارد ماكجريجور،
مرا�سل فاينن�شال تاميز ال�سابق
يف بكني والباحث يف معهد لوي
يف ��س�ي��دين ،امل���س��أل��ة لي�ست غزو
ت ��اي ��وان �أو م��واج �ه��ة ال ��والي ��ات
املتحدة يف حد ذاتها ،ولكن العمل
م ��ع داف � ��ع خ �ف��ي وح� �ي ��د واليته
ال�ث��ال�ث��ة .وم�ث��ل �أي م��وع��د مهم،
ف�إن من عادات احلزب ال�شيوعي
“غ�سل الأرواح».
�شهدت بداية العام الدرا�سي هذا
العام و�صول كتاب مدر�سي جديد
يف احلقائب املدر�سية“ :فكر �شي
جني بينغ حول اال�شرتاكية ذات
اخل�صائ�ص ال�صينية م��ن �أجل
ع�صر جديد” .عنوان ف�ضفا�ض
ل �ن �� �ص��و���ص م��وج �ه��ة للأطفال
من �سن � 6سنوات ،متجد مزايا
جم�سمة
وف�ضائل “اجلد �شي”،
ّ
ب��ر� �س��وم��ات ب�سيطة وه ��و و�سط
الأطفال �أو الفقراء �أو الفالحني

يف الريف النائي يف ال�صني.
�إنها املرة الأوىل منذ ماو ت�سي
ت��ون��غ ال �ت��ي ي��دخ��ل ف�ي�ه��ا الفكر
الرئا�سي امل��دار���س .كما يت�ضمن
الربنامج اجلديد �شعارات عزيزة
ع �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��ام م �ث ��ل “ال �صني
جديدة بدون احلزب ال�شيوعي”،
�أو “حماية الأمن القومي واجب
على كل مواطن».
ول �ل �� �س �ي �ط��رة ب �� �ش �ك��ل �أف�ضل
على ال�شباب ،حظرت ال�سلطات
ال��درو���س اخل�صو�صية ،وق ّيدت
ال� ��واج � �ب� ��ات امل� �ن ��زل� �ي ��ة .يحظر
�أي��ً��ض��ا �أل�ع��اب الفيديو وت�صنيف
امل���ش��اه�ير ع�ل��ى الإن�ت�رن ��ت وفقًا
ل�شعبيتهم .مم�ن��وع��ون ،الرجال
امل �خ �ن �ث��ون ج� � �دًا ،وجن� ��وم البوب
ال��ذك��ور ال��ذي��ن ي���ض�ع��ون املكياج
و�شعرهم م�صبوغ ،الن كل هذا ال
يتوافق مع املثل العليا الذكورية
للنظام .لقد �أ�صبحت الأو�شام،
وبرامج تلفزيون ال��واق��ع ،وحتى
الأغ��اين التي ميكن ترديدها يف
الكاريوكي ،حتت الرقابة الآن.
و”يعتقد ��ش��ي ج�ي�ن ب�ي�ن��غ �أن
النجوم الكبار ميكن �أن ي�ضروا

ب �ط��ري �ق��ة م� ��ا ب� � ��والء املعجبني
ال� ��� �ش� �ب ��اب ،ل � �ل ��دول ��ة ول �ل �ح ��زب
ول �� �ش �خ �� �ص��ه ،ي �ع �ل��ق وي� �ل ��ي الم،
الأ� �س �ت��اذ يف ج��ام�ع��ة ه��ون��غ كونغ
ال�صينية� ،إنه يتبع ً
ً
حمافظا
خطا
للغاية وي��رى الثقافة ال�شعبية
ع �ل��ى �أن� �ه ��ا ع�ل�ام ��ة ع �ل��ى ت�سلل
الواليات املتحدة .ويريد الق�ضاء
على هذه املفاهيم الغربية لعبادة
جنوم ال�سينما يف ال�صني ،والعودة
�إىل م ��ا ي �� �س � ّم��ى باال�شرتاكية
الأ�صلية «.
متجيد الفكر الرئا�سي يف
تطبيق ودرو�س جامعية
تتناق�ض ه��ذه ال�ت�غ�ي�يرات مع
ع �ق��ود م��ن ال �ل �ي�برال �ي��ة ،عندما
احت�ضنت ال�صني يف الثمانينات
الر�أ�سمالية والنزعة اال�ستهالكية
والإنرتنت .انه “تراجع �سيا�سي
كبري ،ي�شرح جان بيري كابي�ستان،
�أ�� �س� �ت ��اذ ال� �ع� �ل ��وم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
اجل��ام �ع��ة امل �ع �م��دان �ي��ة يف هونغ
ك��ون��غ� ،أن��ه يتم ت�ق��دمي �شي على
�أن � ��ه الأب جل �م �ي��ع ال�صينيني،
و�إع� ��ادة ت�أ�سي�س ع�لاق��ة ماو ّية،

الثقافة ال�شعبية «عالمة على ت�سلل الواليات املتحدة» يف نظر �شي جني بينغ
�شاغله الرئي�سي� ،ضمان بقائه يف قلب احلزب ال�شيوعي ،و�أن يحتل املرتبة الثانية يف معبد احلزب ،بعد ماو

اهم اجتماع يف تاريخ احلزب ال�شيوعي ال�صيني

�شي ...ماو اجلديد

عبادة ال�شخ�صية يف كل الزوايا

وح�ت��ى �إم�ب�راط��وري��ة ،بال�سلطة
وال�سيا�سة” .وي���ض�ي��ف�“ :إننا
ن�شهد ال �ي��وم ع ��ودة �إىل ن��وع من
الطهورية الثورية التي تبدو من
ع�صر �آخ ��ر ،ول�ك��ن هدفها � ً
أي�ضا
�إع� ��داد ��ش��ي ج�ين بينغ للم�ؤمتر
املقبل».
ل�ق��د �أ��ص�ب��ح ال�ف�ك��ر الرئا�سي،
املن�صو�ص عليه الآن يف الد�ستور،
م��و� �ض��و ًع��ا يف ح��د ذات ��ه يف �أكرب
اجل��ام �ع��ات يف ال� �ب�ل�اد .تطبيق
ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول (“درا�سة �أمة
قوية”) يع ّلم فكر �شي جني بينغ
يف �إ� �ص��دار  .2.0وح�سب وكالة
�شينخوا الر�سمية ،التطبيق هو
� ً
أي�ضا الأك�ثر تنزيلاً يف ال�صني،
م �ت �ق��د ًم��ا ع �ل��ى دوي � ��ن ،الن�سخة
املحلية من تيك توك.
ويف �إط� ��ار �إن �� �ش��اء “االئتمان
االجتماعي” ،ن �ظ��ام ت�صنيف
امل��واط�ن�ين ال�صينينيُ ،ي �ق��ال �إن
االط �ل��اع امل�ن�ت�ظ��م ع �ل��ى الأفكار
الرئا�سية ي�سمح ب��زي��ادة نقاطه.
وب��ال �ت��ايل احل �� �ص��ول ع�ل��ى مزايا
م�ع�ي�ن��ة م �ث��ل �أ� �س �ع ��ار تفا�ضلية
ع �ل��ى و�� �س ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل ال� �ع ��ام �أو
�سهولة الو�صول �إىل االقرتا�ض
امل�صريف.
�إن “ال�شاغل الرئي�سي ل�شي
ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ه��و ال �ت ��أك��د م��ن �أنه
�سيبقى يف قلب احلزب ال�شيوعي
ال���ص�ي�ن��ي ،و�أن� ��ه ��س�ي�ك��ون الثاين
يف هيكل �آل�ه��ة احل ��زب ،بعد ماو
مبا�شرة ،يتابع ويلي الم ،طموحه
ال���ش�خ���ص��ي امل� �ف ��رط ،وتكري�سه
ل�ع�ب��ادة ال�شخ�صية ،ومزايداته،
�أك�سبته العديد من الأع��داء بني
كبار امل�س�ؤولني والكوادر” .لكن
يف ال��وق��ت احل � ��ايل ،ال ي �ب��دو �أن
�أح � �دًا ق� ��اد ًرا ع�ل��ى حجبه ومنعه
م ��ن �أن ي �ك��ون ال �� �س � ّي��د الوحيد
للإمرباطورية.
عن لو جورنال دي دميان�ش
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دعوة �إىل التظاهر تثري ا�ستياء احلكومة يف كوبا
•• هافانا�-أ ف ب

14

ت�شهد كوبا �صراعا غري م�سبوق بني احلكومة واملعار�ضة على خلفية
التوتر مع الواليات املتحدة� ،سيتجلى يف  15ت�شرين الثاين-نوفمرب،
التاريخ الذي يرتقبه البع�ض لالحتفال بعودة ال�سياح بعد رفع القيود
ال�صحية ،فيما يعتزم البع�ض الآخ��ر التظاهر فيه للمطالبة ب�إطالق
�سراح املعتقلني ال�سيا�سيني.
وجرى جتاذب بهذا ال�صدد بني الطرفني يف الأ�سابيع الأخرية �إذ بادرت
املعار�ضة يف بادئ الأمر �إىل طلب �إذن بالتظاهر يف  20ت�شرين الثاين/
نوفمرب يف �سبع من املحافظات الـ 12يف اجلزيرة ،ف�أعلنت احلكومة
ذلك اليوم يوم الدفاع الوطني ،ي�سبقه يومان من املناورات الع�سكرية.
ورد منظمو التظاهرة بتقريب م�شروعهم خم�سة �أي��ام ليتزامن مع

عودة تالميذ ال�صفوف االبتدائية �إىل املدر�سة و�إعادة فتح البالد �أمام
ال�سياحة بعد �إغالق فر�ضه وباء كوفيد.19-
عندها ردت ال�سلطات ال�شيوعية بحظر التظاهرة التهامها بال�سعي
لتغيري النظام بدعم من وا�شنطن ،و�ستقيم يف ذلك اليوم احتفاالت يف
الذكرى  205لت�أ�سي�س مدينة هافانا.
و�أعلن الرئي�س ميغيل دياز كانيل بحزم خماطبا النواب “لن يف�سد �أحد
علينا االحتفال!».
غري �أن ذل��ك لن يثني املعار�ضة ،و�أو�ضحت �سايلي غونزالي�س (30
عاما) التي تنظم االحتجاجات يف �سانتا كالرا بو�سط البلد ،متحدثة
لوكالة فران�س بر�س “نعترب هذا الرد غري قانوين ،وبالتايل يبدو لنا
من العدل �أن ن�ص ّر على تظاهرتنا».
وقالت �سايلي غونزالي�س التي متلك فندقا �صغريا يف هذه املدينة التي

النجم �شاروخان (ميني) مع زوجته جوري خان وابنه �آريان خان

•• الفجر -خرية ال�شيباين
ي��ث�ير اع��ت��ق��ال جن��ل �أح���د جن���وم ب��ول��ي��وود ،يف
ق�ضية تهريب خم��درات مزعومة ،ال�شكوك حول
حرب �أيديولوجية �ضد �صناعة ال�سينما الهندية
القوية.
بعد خم�سة وع�شرين ي��و ًم��ا خلف الق�ضبان،
�أُطلق �سراح �آريان خان بكفالة يوم اخلمي�س28 ،
�أكتوبر.
وال���ده��� ،ش��اروخ��ان ،ن�صف �إل��ه ال�سينما الهندية،
ا�ستقبل اخلرب بـ “دموع الفرح” ،بح�سب حمامي
ال�شاب البالغ من العمر  23عا ًما.
طيلة ثالثة �أ�سابيع ،كل الهند كانت
معلقة على م�صري �آري ��ان خ��ان ،مل
ي �ف��وت الإع �ل��ام �أي ف �ت��ات م��ن هذا
امل���س�ل���س��ل ،ودق �ي �ق��ة ب��دق �ي �ق��ة� ،سرد
م �ع��رك��ة ال �ن �ج��م ال �ه �ن��دي املحبوب
لإخراج ابنه من ال�سجن.
يف � 2أك�ت��وب��ر� ،أل�ق��ي القب�ض على
�آريان خان �أمام كامريات التلفزيون
بعد اقتحام ل��واء امل �خ��درات �سفينة
� �س �ي��اح �ي��ة ق �ب��ال��ة م ��وم �ب ��اي .ولئن
مل ي�ت��م ال�ع�ث��ور ع�ل��ى �أي م ��ادة غري
م�شروعة بحوزته ،اتهمته ال�شرطة
بالتورط يف تهريب املخدرات.
وراء الف�ضيحة �أ�سباب �سيا�سية
ودينية
��س��رع��ان م��ا حت��ول��ت الق�ضية �إىل
عا�صفة �سيا�سية .يف املعار�ضة ،ندد
ال �ن��ائ��ب ع��ن ح ��زب امل ��ؤمت ��ر �شا�شي
ث � ��ارور ،ب �ـ “مطاردة ال�ساحرات”
�ضد ��ش��اروخ��ان .الرئي�سة ال�سابقة
حلكومة ج��ام��و وك�شمري ،حمبوبة
م�ف�ت��ي ،ان �ت �ق��دت “حماكاة �ساخرة
للعدالة” ت���س�ت�ه��دف “امل�سلمني
لإ��ش�ب��اع ال��رغ�ب��ات ال�سادية لناخبي
ح��زب بهاراتيا جاناتا” ،القوميني
ال �ه �ن��دو���س يف احل �ك��م .ومل يرتدد
ب �ع ����ض امل �ع �ل �ق�ي�ن يف احل ��دي ��ث عن
“حت ّر�ش” ،وو�� �ص ��ف م ��ا ج� ��رى بـ
“الث�أر” من النجم �شاروخان.
لكن ملاذا مالحقة املمثل الأيقوين؟
ب ��أك�ثر م��ن م��ائ��ة فيلم يف ر�صيده،

يعترب �أ��ش�ه��ر م�سلم ه�ن��دي ،ومتتد
�شعبيته �إىل م��ا وراء ح ��دود �شبه
ال�ق��ارة الهندية�“ .شاروخان م�سلم
متزوج من هندو�سية ،و�آري ��ان خان
هو نتيجة هذا االحتاد املختلط الذي
ال ير�ضي املتطرفني الهندو�س ،يرى
ن�ي�لاجن��ان م��وخ��وب��اده�ي��اي ،م�ؤلف
عدة كتب عن القومية الهندو�سية.

بعد الإع�ل�ان
ع����ن �إط���ل��اق
������س�����راح اب���ن
�����ش����اروخ����ان،
تنف�س كوكب
ب�����ول�����ي�����وود
جم�����������������ددا
يف ان���ت���ظ���ار
ال���ق�������ض���ي���ة
ال����ت����ال����ي����ة؟

ت�ؤوي رفات ت�شي غيفارا� ،إنها تعتزم ال�سري يف خطى التظاهرات العفوية
ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي ه��زت اجل��زي��رة يف  11مت��وز/ي��ول�ي��و ع�ل��ى �صيحات
“حرية” و”نحن جائعون».
وبح�سب منظمة “كوباليك�س” غ�ير احلكومية ،مت اعتقال 1175
�شخ�صا خ�لال تلك التجمعات ،فيما قتل �شخ�ص و�أ�صيب الع�شرات
بجروح .وال يزال � 612شخ�صا معتقلني.
و�أك��دت �سايلي �أن التظاهر يف  15ت�شرين الثاين “واجب علينا جتاه
الذين تظاهروا يف  11متوز/يوليو وهم اليوم يف ال�سجن” ،حتى لو �أن
التحركات هذه املرة لن يكون لها وقع املفاج�أة.
وتتهم ال�سلطات �سايلي غونزالي�س والكاتب امل�سرحي يونيور غارثيا
( 39عاما) منظم التظاهرة يف هافنا ال��ذي �أن�ش�أ جمموعة النقا�ش
ال�سيا�سي “�أر�شيبيالغو” (الأرخبيل) على في�سبوك ،بتقا�ضي �أموال

�سالح قوتها الناعمة:

م��ن احل�ك��وم��ة الأم�يرك�ي��ة ب�ه��دف زع��زع��ة اال��س�ت�ق��رار يف ال �ب�لاد ،وهي
اتهامات ينفيانها ب�شدة.
وقالت �سايلي “جوابي هو �أن يفتحوا ب ّرادي” م�ؤكدة �أنه فارغ متاما
ب�سبب �أزمة املواد الغذائية يف اجلزيرة ،م�شرية �إىل �أن الأزمة االقت�صادية
هي من العوامل خلف الدعوة �إىل التظاهر.
غ�ير �أن الرئي�س دي��از كانيل ي�صر على �أن “دبلوما�سيني �أمريكيني
يجتمعون م��رارا مبنظمي مناه�ضي الثورة ،فيقدمون لهم توجيهات
ودافعا ودعما لوج�ستيا ،وميولون �أن�شطتهم بطريقة مبا�شرة وغري
مبا�شرة».
وا ُّت�ه��م يونيو غارثيا يف الن�شرات الإخ�ب��اري��ة بالتخطيط لـ”انقالب
ناعم” بعدما تلقى تدريبا يف اخلارج ،ا�ستنادا �إىل �إفادة طبيب قال �إنه
عميل للدولة الكوبية.

بوليوود يف مرمى النريان

الهند :ولكن ،من يريد جلد كوكب بوليوود...؟
�شكوك حول حرب �أيديولوجية �ضد �صناعة ال�سينما الهندية القوية

�ساهم النجم 55 ،عامًا ،بابت�سامته
التي ال ت�ق��اوم ب�شكل كبري يف جناح
ف�ي�ل��م “ا�سمي خان” ،وه ��و فيلم
�صدر عام  ،2010وتناول مو�ضوع
الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا .وي �ق��ول كافريي
ب��ام��زاي ،ك��ات��ب �صحفي متخ�ص�ص
يف ال���س�ي�ن�م��ا ال�ه�ن��دي��ة“ :لقد فعل
ذل� ��ك ف �ن �ي �اً ،ب �ط��ري �ق �ت��ه اخلا�صة،
يج�سد �شاروخان فل�سفة احلب بدل
الكراهية ،ورغم كونه م�سل ًما� ،إال �أنه
رمز علماين” .من الفيلم� ،سيبقى
ه �ن��اك ��س�ط��ر خ��ال��د“ :ا�سمي خان
ول�ست �إرهابياً».
على امل�ستوى ال�شخ�صي� ،شاروخان

ح� ��ذر يف م ��واق� �ف ��ه :ع� ��ام ،2015
بعد الإع ��دام ال�شنيع مل�سلم ي�شتبه
يف اح�ت�ف��اظ��ه بلحم ال�ب�ق��ر -حيوان
مقد�س يف الهند -يف ثالجته ،ح ّذر
املمثل م��ن التع�صب الديني ،الذي
“يهدد ب ��إع��ادة الهند �إىل الع�صور
املظلمة” .و�أث� � ��ار ت�ع�ل�ي�ق��ه غ�ضب
املتطرفني الذين اتهموه ب�أنه عميل
لباك�ستان ،ال�شقيق-العدو للهند.
بوليوود ،فيرتينة
للتنوع الهندي يف
مرمى نريان القومية
مبعدّل �إنتاج  2000فيلم �سنويًا،

ُتع ّد بوليوود �سالحً ا للقوة الناعمة
ال مثيل له.
مل ي�ف�ل��ت ه ��ذا ع��ن رئ�ي����س ال� ��وزراء
ن��اري �ن��درا م ��ودي� .أك�ت��وب��ر ،2019
ا� �س �ت �ق �ب��ل يف م �ن��زل��ه مم �ث �ل�ين عن
��ص�ن��اع��ة ال���س�ي�ن�م��ا ال �ه �ن��دي��ة ،منهم
�شاروخان.
وطلب رئي�س احلكومة من �ضيوفه
�أن ي�ضـــــعوا “�سـلطة الإب � ��داع يف
خ��دم��ة الوطن”� ...أم � ��ر مفتوح
للت�أويل.
«حتتفي بوليوود بالهند املتنوعة
وامل �ت �ع��ددة الأدي� � ��ان ال �ت��ي تتعار�ض
م� ��ع ال� �ف� �ك ��رة ال �ق��وم �ي��ة لل�سينما

معجبون و�أن�صار �شاروخان امام مقر �إقامته بعد �إطالق �سراح �آريان خان

ال � �ت ��ي مت �ت �ل �ك �ه��ا ه � ��ذه احل� �ك ��وم ��ة،
ي �ق��ول ن �ي�لاجن��ان موخوبادهياي،
و�� �ش ��اروخ ��ان �أح � ��د �أب� � ��رز املمثلني،
واحل �ق �ي �ق��ة ال�ب���س�ي�ط��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف
ع��دم دعمه علنـــًا احلكومة ،جتعله
هدفا”.
يف امل �ق��اب��ل ،ي�ع�ت�بر امل �ح �ل��ل ،يكاف�أ
املخل�صون.
على �سبيل امل�ث��ال ،املمثل �أك�شاي
ك� ��وم� ��ار ،امل � �ع� ��روف ب� ��أف�ل�ام ��ه ذات
ال��دالالت الوطنية ،ت�ش ّرف ب�إجراء
م �ق��اب �ل��ة م ��ع رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء عام
.2019
ومنذ و�صوله �إىل ال�سلطة قبل �سبع

كافري بامزاي :رغم كونه م�سل ًما ،يبقى �شاروخان رمزا علمان ّيا

احتفال املعجبني ب�إطالق �سراح جنل جنمهم

�سنوات ،مل يرد ناريندرا مودي �أبدًا
على �س�ؤال واحد من ال�صحفيني يف
م�ؤمتر �صحفي.
“ن�شهد حماولة تطويع بوليوود،
بحيث تتوافق مع ال�صورة التي تود
ه ��ذه احل�ك��وم��ة �إظ �ه��اره��ا للهند”،
يقول كافريي بامزاي.
ك��ان��ت ب��ول �ي��وود يف م��رم��ى نريان
ال �ق��وم �ي�ي�ن ال �ه �ن ��دو� ��س م �ن��ذ عدة
�سنوات .ع��ام � ،2015شعر م�شهور
�آخ��ر ،عامر خ��ان ،ال��ذي ال قرابة له
ب�ح��ام��ل ن�ف����س ال �ل �ق��ب ،ب��ال�ق�ل��ق من
ت��زاي��د التع�صب ال ��ذي ي �ع��اين منه
البلد.
وق�صفه العديد م��ن �أع�ضاء حزب
بهاراتيا جاناتا باالنتقادات قائلني

حت������ت������ف������ي
ب�����ول�����ي�����وود
ب�����ال�����ه�����ن�����د
امل����ت����ن����وع����ة
وامل����ت����ع����ددة
الأدي���ان التي
ت����ت����ع����ار�����ض
م����ع ال��ف��ك��رة
ال����ق����وم����ي����ة
ل���ل���ح���ك���وم���ة

رئي�س احلكومة ي�ستقبل جنوم القوة الناعمة

�إن ��ه ي�سعى لت�شويه �سمعة البالد.
يف العام املا�ضي ،بعد انتحار النجم
ال�صاعد �سو�سانت �سينغ راجبوت،
�أم���ض��ت امل�م�ث�ل��ة ري��ا ت�شاكرابورتي
قرابة ال�شهر يف ال�سجن ،بتهمة مدّه
ب��امل �خ��درات ،بينما خل�ص التحقيق
اىل االنتحار.
وي�ت��م ا��س�ت�ه��داف امل�ح�ت��وى � ً
أي�ضا،
مبا يف ذلك ما يتم بثه على من�صات
�سرتميينغ.
يف م��ار���س ،طلبت وك��ال��ة حكومية
م �� �س ��ؤول��ة ع��ن ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل من
نتفليك�س التوقف عن بث م�سل�سل
ب��وم �ب��اي ب�ي�غ��وم��ز ع �ل��ى �أ� �س��ا���س �أن
ال �ق��ا� �ص��ري��ن ي �ت��م ت���ص��وي��ره��م وهم
يتعاطون املخدرات.
يف ال�سابق ،واجهت �أمازون �إجراءات
قانونية ب�ش�أن م�سل�سلها ال�سيا�سي
الهندي تانداف.
اتهم �سيا�سيون من ح��زب بهاراتيا
ج ��ان ��ات ��ا ال �ف �ل��م ب �ت �� �ص��وي��ر الآل� �ه ��ة
ال�ه�ن��دو��س�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة م�ه�ي�ن��ة ،مما
�أج�ب�ر امل�خ��رج على االع �ت��ذار و�إزالة
امل�شاهد اخلالفية.
كما ق��ام ع�ضو يف ج�ن��اح ال�شباب يف
احلزب احلاكم بتعليق م�شهد تقبيل
ب�ين هندو�سية وم�سلم يف م�سل�سل
“الفتى املنا�سب».
ب�ع��د الإع�ل��ان ع��ن �إط �ل�اق �سراح
�آري ��ان خ��ان ،تن ّف�س كوكب بوليوود
مرة �أخرى.
ح�ت��ى الق�ضية ال�ت��ال�ي��ة؟ يف �أعمدة
�صحيفة انديان اك�سربي�س ،يت�ساءل
امل �ح �ل��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب ��رات ��اب بهانو
ميهتا:
“�إذا كان من املمكن �سحق النجوم
ب�ه��ذه ال�سهولة ،ف�م��اذا ع�ن��ا ،جمرد
ح� �ف� �ن ��ة م� � ��ن غ� � �ب � ��ار حت� � ��ت ح� � ��ذاء
الدولة؟».
عن الك�سربي�س
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�آالف يحتجون يف نيوزيلندا على قيود كورونا
•• ولنجتون-رويرتز

كثفت نيوزيلندا الإج ��راءات الأمنية عند برملانها �أم�س
الثالثاء مع احت�شاد الآالف لالحتجاج على القواعد التي
ُتلزم ال�سكان بتلقي اللقاح وكذلك على قرارات الإغالق
التي تفر�ضها احلكومة لل�سيطرة على جائحة فريو�س
كورونا.
و�أُغ�ل�ق��ت جميع م��داخ��ل ال�برمل��ان با�ستثناء مدخلني يف
�إج��راء �أمني غري م�سبوق ،مع خ��روج حمتجني �أغلبهم
ال ي�ضع كمامات يف م�سرية بو�سط ولنجتون واحت�شادهم
عند الربملان.

احلريات» .وواجهت نيوزيلندا �صعوبات بالغة هذا العام
يف مكافحة �ساللة دلتا املتحورة �شديدة ال�ع��دوى ،مما
دف��ع رئي�سة ال ��وزراء جا�سيندا �أردي ��رن �إىل التحول عن
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة احل��د م��ن تف�شي ال �ف�يرو���س ع�بر فر�ض
الإغ�ل��اق وال �ت��وج��ه ��ص��وب ال�ت�ع��اي����ش م��ع ال �ف�يرو���س مع
تكثيف عمليات التطعيم.
وق��ال��ت �أردي� ��رن ال�شهر امل��ا��ض��ي �إن��ه �سيكون ل��زام��ا على
امل��در��س�ين وال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�ط�ب��ي تلقي التطعيم
ك��ام�لا ،وه��و م��ا �أث ��ار ان�ت�ق��اد م��ن ي�ط��ال�ب��ون مب��زي��د من
احلريات و�إنهاء الإلزام بتلقي التطعيم .وقال حمتج �آخر
“عامِ لونا كب�شر».

وك��ان��ت املظاهرة �سلمية و�شوهد ك�ث�يرون وه��م يرفعون
الفتات حتمل كلمات مثل “احلرية” و”الأ�سرتاليون
ل�ي���س��وا ف �ئ��ران جتارب” ك �م��ا رددوا � �ش �ع��ارات تطالب
احل�ك��وم��ة ب��ال�تراج��ع ع��ن جعل التطعيم �إج�ب��اري��ا ورفع
القيود املفرو�ضة للحد من تف�شي الفريو�س.
و�أظ �ه��رت ال�لاف�ت��ات امل��رف��وع��ة دعما للرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب واتهامات لو�سائل الإع�لام ب�أنها
“زائفة” وكاذبة.
وقال متظاهر من �أمام الربملان “لن يجربين �أحد على
تلقي �شيئا ال �أري� ��ده� ...أط��ال��ب احلكومة ب��إع��ادت�ن��ا �إىل
ما كنا عليه ع��ام  ،2018هكذا بب�ساطة� .أري��د ا�ستعادة
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•• الفجر -هيلني في�سيري
–ترجمة خرية ال�شيباين
�إذا فاز اجلمهوري
غ����ل��ي�ن ي���ون���غ���ك�ي�ن
مب���ن�������ص���ب ح���اك���م
والي�����ة فرجينيا،
فيمكنه �أن ي�شكر
توين موري�سون .لقد
وجدت احلائزة على
جائزة نوبل للآداب
ن��ف�����س��ه��ا ،ع����ن غري
ق�صد ،يف قلب جدل
ي��ون �غ �ك�ي�ن ،اخل �ب�ي�ر امل � ��ايل ال�سابق
وامل� �ل� �ي ��اردي ��ر ،رك� ��ز مب� �ه ��ارة حملته
ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ،م���س�ت�غ�لا �إحباطات
امل �ح��اف �ظ�ين م ��ن �أول � �ي� ��اء ال �ط�ل�اب،
ال �غ��ا� �ض �ب�ي�ن م ��ن �إغ� �ل ��اق امل ��دار� ��س
ب�سبب ال ��وب ��اء ،وف��ر���ض الكمامات،
والتدابري ل�صالح املتحولني جن�سياً
واملثليني ،واملكانة التي حتتلها امل�س�ألة
العن�صرية يف التدري�س ...
يف �أحد �إعالناته ،ت�شرح لورا موريف،
وه ��ي ��س�ي��دة � �ش �ق��راء ،ك�ي��ف “انقلب
قلبها” عندما �شاهدت الكتاب الذي
ك��ان يُعطى البنها يف ال�سنة الأوىل.
“لقد ك ��ان حم �ت��واه ي�ف�ت�ق��ر للياقة
�أكرث مما ميكن �أن تتخيّلوا” ،قالت.
ال ��رواي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ،ه ��ي “حمبوبة”
للكاتبة توين موري�سون ،تروي ق�صة
ام��ر�أة ��س��وداء تقتل ابنتها ال�صغرية
حتى تنقذها من العبودية.
�ساعد ه��ذا الإع�ل�ان التلفزيوين،
ال��ذي انت�شر ب�سرعة ،يف دف��ع جلني
ي��ون�غ�ك�ين يف ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال � ��ر�أي.

توين موري�سون �ساهمت يف فوز اجلمهوري

وعد اجلمهوري بعدم تعليم الأطفال بعد الآن ر�ؤية كل �شيء من منظور عرقي و�إلغاء نظرية العرق النقدي
درجات للكتب املوجودة يف املكتبة بنا ًء
على ما �إذا كانت تقدم “وجهات نظر
متعددة” .وي �ت��م و� �ض��ع ال �ت��ي تقدم
م �ن �ظ��ورًا اح ��اد ّي ��ا ،وب��ال �ت��ايل يحتمل
�أن ت �ك��ون “م�سيئة” ،ع �ل��ى قائمة
�سوداء..
 .ف��ر� �ص��ة ��ض�ئ�ي�ل��ة� ،أن ت�ب�ق��ى رواي ��ة
حم�ب��وب��ة ع�ل��ى ال ��رف ��وف .ويف والية
وي���س�ك��ون���س��ن ،ي��دف��ع اجلمهوريون
لإق � � ��رار ق ��ان ��ون ي �ح �ظ��ر ا�ستخدام
يف ه��ذا احل�ج��م م��ن املناق�شات حول وم ��ا ه��و ال � ��دور ،ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل املثال،
ي �ت��م ت�ن���س�ي��ق اجل� �ه ��ود ومتويلها م �� �ص �ط �ل �ح ��ات يف امل � � ��دار� � � ��س مثل
العن�صرية .وي�ت��اب��ع ق��ائ�ل ًا“ :هناك ال��ذي يجب �أن نعطيه لكال�سيكيات ب�شكل ج�ي��د ل�ل�غ��اي��ة ،و�أ� �ص��درت عدة “التعددية الثقافية” ،والنظام
��ش�ع��ور ع��ام ب� ��أن ال�ب�ي����ض يتعر�ضون الأدب الأمريكي بالن�سبة �إىل �أعمال والي��ات قوانني حلظر نظرية العرق الأب � � � ��وي ،و “تفوق البي�ض” ،و
لهجوم ويجب علينا ،نحن الناخبني مرتبطة بتجربة ال�شباب ال�سود �أو النقدي ،ولتنظيم الطريقة التي يتم “الهيمنة.»...
بها التعامل مع امل�س�ألة العرقية يف
املهاجرين؟
البي�ض� ،أن نتفاعل ونتوىل الرد».
ك��ل ه��ذه املقايي�س ت��زع��ج مدر�سي
لي�ست ه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي
ل �ك��ن ه ��ذا ال �ه �ج��وم ال� ��ذي يقوده الف�صل .تك�سا�س ،على �سبيل املثال ،التاريخ ،على وجه اخل�صو�ص ،الذين
ي �ه��اج��م ف �ي �ه��ا امل �ح��اف �ظ��ون املناهج اجلمهوريون ال يهدف �إىل نقا�شات حتظر جميع التعليقات التي يحتمل يت�ساءلون عما �سيع ّلمونه .وميكن �أن
الدرا�سية ،لقد فعلوا ذلك مع داروين ت��رب��وي��ة ،ول� ��ه ه� ��دف واح � ��د فقط� :أن ت�خ�ل��ق ل��دى ال�ت�لام�ي��ذ “�شعورًا تكون هذه بداية فقط .هذا الأ�سبوع،
والتطور ،والرتبية اجلن�سية  ...ومع ت �ع �ب �ئ��ة ال� �ق ��اع ��دة م ��ن خ�ل��ال حرب باحلرج والذنب واملعاناة ”...ب�سبب بالإ�ضافة �إىل فوز جلني يونغكني ،فاز
ذل ��ك ،ي�ث�ير اجل ��دل احل ��ايل �أ�سئلة ثقافية قدمية ،وا�ستعادة الناخبني عرقهم.
العديد من �آباء التالميذ املحافظني
م�شروعة ح��ول �أف�ضل ال�سبل ل�شرح املعتدلني يف ال�ضواحي الذين �صوتوا
يف مقاطعة واحدة يف نف�س الوالية ،يف ع��دة والي��ات مبقاعد يف املجال�س
التاريخ �أو اختيار نوع الكتب للقراءة .جلو بايدن.
ي�ك��ون املعلمون م���س��ؤول�ين ع��ن منح املدر�سية.

معركة �شر�سة يف الف�ضاء التعليمي

اجلمهوريون ،توين موري�سون واحلرب الثقافية!...

على الأر�ضية الأيديولوجية ،ك�سب اجلمهوري جلني يونغكني ال�سباق يف فرجينيا
لي�ست يف مناهج املدار�س الثانوية ،ال
يف فرجينيا وال يف �أي مكان �آخ��ر يف
الواليات املتحدة ،انها �صرخة احل�شد
والتعبئة اجلديدة للمحافظني� .إنهم
ي��زع�م��ون �أن نظرية ال�ع��رق النقدي
التي �أ�صبحت م�صطلحً ا جرابا ي�سعكل �شيء للتنديد بتكوين املدر�سني يف
التنوع ،والتعليم “املغر�ض واملنحاز”
للحرب الأهلية -ق��د غ��زت الف�صول
ال��درا� �س �ي��ة ،و�أدجل � ��ت �أط�ف��ال�ه��م من
خالل تقدمي البي�ض كم�ضطهِدين
وال�سود ك�ضحايا.

و ُت�ظ�ه��ر التعبئة ب��و��ض��وح ق �وّة �آلة
امل �ع �ل��وم��ات امل���ض�ل�ل��ة للجمهوريني،
ل�ك�ن�ه��ا ت�ت�رج��م �أي �� ً��ض��ا ع ��دم ارتياح
ب�ع����ض الأول� �ي ��اء ال��ذي��ن ي��رغ�ب��ون يف
�إب ��داء �آرائ �ه��م وي �ج��دون �أن جمال�س
امل��دار���س تذهب بعيدًا با�سم التنوع.
بالن�سبة لأ��س�ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية
الري �ساباتو� ،إ ّن “انتقام البي�ض”
م ��ن م ��وج ��ة ال� �ت� �ظ ��اه ��رات الكبرية
العام املا�ضي لـ “حركة حياة ال�سود
مهمة” ،بعد وفاة جورج فلويد على
يد ق��وات ال�شرطة ،هو ال��ذي ت�سبّب

عنف داع�ش يهز ادعاءات طالبان عن الأمان

وخ �ل ��ال اج �ت �م ��اع ��ات ��ه ،وع � ��د بعدم
من ب�ي�ن�ه��م �أي�ضا
�شيء م��ن
�ان ،كب��ل ك ��ان
•• �إ�سالم اباد-رويرتز “تعليم � ط�
أطفالنا�الر�ب�ؤ�ي��ة
العرقم��ا يبدو مثل
ع�شوائية على
العرق”،ه�و��داف
�أ
إلغاء نظرية
زاوية
يف ال�شهر املا�ضي تلقت �أ�سرة مولوي
النقدي .ع��زة اهلل ال��ذي ق��ال��ت �أ��س��رت��ه �إن��ه مل
معروفون .كانت حركة
يكنغ�يله �
أعداء ��روف من
�ر امل� �ع
إ�سالمي�ذا امل �ج ��ال
عزة اهلل الع�ضو يف احلزب ال وه� �
يطرحانت�صارها جلب
قالت �إن
قد الآن،
طالبانحتى
تطبيق الأك��ادمي��ي
ب ��أف �غ��ان �� �س �ت��ان ر� �س��ال��ة ع�ب�ر البحث
أفغان�ستان ال�ت��ي �سقط
ابنكم ّن اال��س�
�رارأتيلفقط من
العن�صريةت�ق�ال ت�
الوات�ساب من هاتفه“ :ذبحنافكرة �أ
مولوي عزة .تعالوا ال�ستالم جثته».
أ�صلةيفيفا�شتباكات بني
القتلى
فيها �آالف
ولكنها مت�
املواقف الفردية،
ال�شرقي
املدعومة من الغرب
احلركة الوالقوات
أمريكية ،مما
ؤ�س�سات والقوانني
كان مقتله يف �إقليم ننكرهار امل�
 2001و 2021قبل
وهيمنةم��ي
وتفجرياتالتفاوتب�ي�ن ع��ا
البي�ض.
حلقة يف �سل�سلة اغتياالت يدمي
قو�ضت ادع ��اءات حركة طالبان �
و�سيطرتها على البالد.
انت�صارهاالتنوع؟
أنهابعيد جدا با�سم
يذهب
ج�ل�ب��ت لأف�غ��ان���س�ت��ان ق ��درا �أك�ب�ر من
النظريةمتدليتني من
هذه جلثتني
عن �أنأن�صورا
بغ�ض النظرغري �
الأم � ��ن ب �ع��د ح � ��روب م���س�ت�م��رة على حبل ظهرت على الإنرتنت من جالل
مدار  40عاما .وتنوع ال�ضحايا من اب��اد عا�صمة �إق�ل�ي��م ننكرهار يف يوم
م�س�ؤولني �أمنيني �سابقني باحلكومة واح��د الأ��س�ب��وع املا�ضي .و�أب�ل��غ �سكان
املعزولة �إىل �صحفيني ونا�شطني يف عن مقتل �أح��د رج��ال الدين وتداول
املجتمع املدين ورج��ال دين ومقاتلي ال�ن��ا���س مقطع ف�ي��دي��و ملجموعة من

حماكم دبي

تب�سط �إجراءات
�إدارة بايدن ّ
الهجرة لالجئني الأفغان

امل�سلحني وه��م يطلقون الر�صا�ص
على �سيارة فقتلوا ركابها فيما يبدو
وك��ان �أح��ده��م م��ن م���س��ؤويل طالبان
كما قال �صحفيون حمليون.
ومل ت���س�ت�ط��ع روي �ت��رز ال�ت�ح�ق��ق من
�صحة ال�صور ومقطع الفيديو من
م���ص��در م�ستقل .وي ��وم الأح� ��د ،قال
��س�ك��ان �إن ��ه مت ن�ق��ل ث�ل�اث ج�ث��ث �إىل
م�ست�شفى يف ج�لال اب��اد بعد انفجار
ع�ب��وة نا�سفة ا��س�ت�ه��دف��ت فيما يبدو
مقاتلني من طالبان يف �سيارة ن�صف
نقل.
ويف وق��ت الح��ق م��ن ذل��ك ال�ي��وم قتل
م���س�ل�ح��ون ج �ن��دي��ا ��س��اب�ق��ا باجلي�ش
الأف � �غ� ��اين �أم� � ��ام ب �ي �ت��ه واث� �ن�ي�ن من
�أ�صدقائه كانا يقفان على مقربة.

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية �أ ّن �إدارة الرئي�س جو بايدن ق ّررت تب�سيط
�إج ��راءات الهجرة لالجئني الأف�غ��ان حتى يتم ّكنوا من االن��دم��اج ب�شكل �أ��س��رع يف
املجتمع الأمريكي .و�أو�ضحت الوزارة يف بيان �أ ّن حوايل � 70ألف �أفغاين و�صلوا �إىل
الواليات املتحدة منذ ّ 30
متوز/يوليو حني بد�أت عملية “�أه ًال باحللفاء” لإجالء
ه�ؤالء الالجئني� ،سي�ستفيدون من الإج��راءات املب�سّ طة للح�صول على “البطاقة
اخل�ضراء” ،ت�صريح الإق��ام��ة الثمني يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وك��ذل��ك �أي���ض�اً على
خمتلف ت�صاريح العمل التي قد يحتاجون �إليها .و�أ�ضافت �أ ّنه مبوجب الإجراءات
املب�سّ طة �سيت ّم كذلك �إعفاء ه�ؤالء الالجئني من ر�سوم الت�سجيل ،وهي بادرة مهمّة
نظراً �إىل �أ ّن قيمة الر�سوم املختلفة التي يتعينّ على الالجئ دفعها للح�صول على
ت�صريح الإقامة لوحده ميكن �أن ت�صل �إىل �آالف الدوالرات .ونقل البيان عن وزير
الأمن الداخلي �أليخاندرو مايوركا�س قوله �إ ّنه “مبنحنا ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين
�أجليناهم �إجراءات مب�سّ طة و�إعفاءات من الر�سوم ،ف�إ ّننا نتيح فر�صاً �أمام حلفائنا
الأفغان ون�ساعدهم على �إعادة بناء حياتهم ب�شكل �أ�سرع يف بالدنا».

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 575/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�ضوع الدعوى  :يلتم�س البنك املدعي من املحكمة املوقرة احلكم مبا يلي:الزام املدعي عليهم جميعا االوىل والثانية
والثالثة وال��راب��ع واخلام�س بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم ب��ان ت ��ؤدوا له مبلغ وق��دره (� )6.784.991.27ستة ماليني
و�سبعمائة واربعة وثمانون الف وت�سعمائة وواحد وت�سعون درهم و�سبعة وع�شرون فل�س  -وبفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم جميعا االوىل والثانية والثالثة والرابع واخلام�س بالتكافل
والت�ضامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:بنك الفجرية الوطني  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -مبنى �شارع خالد بن الوليد  -بناء بنك الفجرية الوطني -
 - Abdullah-Abdalkarim@nbf.aeمكاين - 2908894348:وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن
املطلوب �إعالنه  -1 :بروجيكت�س بولك بايبنج م.م.ح � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها يلتم�س البنك املدعي من املحكمة املوقرة احلكم مبا يلي:الزام
املدعي عليهم جميعا االوىل والثانية والثالثة والرابع واخلام�س بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بان ت�ؤدوا له مبلغ وقدره
(� )6.784.991.27ستة ماليني و�سبعمائة واربعة وثمانون الف وت�سعمائة وواحد وت�سعون درهم و�سبعة وع�شرون فل�س -
وبفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد ت�ضمني املدعي عليهم جميعا االوىل والثانية
والثالثة والرابع واخلام�س بالتكافل والت�ضامن فيما بينهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2021/11/14ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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اعالن بالن�شر
 4095/2021/16جتاري جزئي
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اعالن بالن�شر
 2668/2021/11مدين جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :نورث لندن كوليجيات �سكول ميدل �إي�ست �ش.ذ.م.م منطقة حرة
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تلتم�س املدعية من املحكمة املوقرة اوال:قيد دعوى جتاري
وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املدعي عليها ب�صورة من �صحيفة الدعوى للرد عليها -
ثانيا:ويف املو�ضوع احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ()722.742.63
درهم �سبعمائة اثنان وع�شرون الف و�سبعمائة اثنان واربعون درهم وثالثة و�ستون فل�س  -مع
الفائدة القانونية بواقع  %9ابتداء من تاريخ اخر فاتورة يف 2020/8/31:وحتى متام ال�سداد -
ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/12/12ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

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

حكومة ر�أ�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إعالن ب�صحيفة طلبات معدلة بالن�شر
رقم الدعوى 2021/114:جتاري كلي
بناء على طلب مدعي/خالد علي �سعيد بن �ضاعن املهريي  -اجلن�سية/االمارات العربية املتحدة
اىل/مدعي عليه/العو�ضي ملقاوالت البناء  -اجلن�سية
حيث تقدمت �صحيفة طلبات معدلة اوال:بطالن عمل اخلبري يف تقريره التكميلي لعدم دعوة
اط��راف الدعوى لالجتماع وفق �صحيح القانون  -ثانيا:اعادة امل�أمورية للخبري ال�سابق ندبة
او ندب خبري �آخر  -ثالثا:احتياطيا ا�ستدعاء اخلبري بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ ( )30الف درهم
والتعوي�ض عن اال�ضرار التي حلقت املدعي نتيجة الت�أخري يف تنفيذ امل�شروع  -خام�سا:الزام
املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف.
وعليه ف�أنت مكلف باحل�ضور ام��ام حمكمة ر�أ���س اخليمة االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد عنك يف ال���س��اع��ة 10:00:امل ��واف ��ق 2021/11/14:وذل��ك ال�ستالم التقرير واالج��اب��ة على
الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او �أر�سال وكيل عنك
يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا.
�أمني �سر
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031648
تنازل /بيع

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�ساده:حممد هارون بن انام احلق  ,اجلن�سية بنغالدي�ش وال�سيدة�/سبينه يا�سيمن
انام احلق  ,اجلن�سية نغالدي�ش مبوجب حكم املحكمة ال�شرعية رقم 2021/7912:يرغب كال منهما بالبيع
والتنازل عن ن�سبة  %10من كامل ح�ص�صهم البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:خلفان �سامل خلفان خلف
احلمادي ,اجلن�سية االمارات العربية املتحدة ون�سبة  %45من كامل ح�ص�صهم البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
حممد عالء الدين حممد منري احمد  ,اجلن�سية بنغالدي�ش ون�سبة  45من كامل ح�ص�صهم البالغة %100
وذلك اىل ال�سيد/حممد عبدالرحيم حممد عبداملالك  ,اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة (م�ؤ�س�سة �سمنان لالدوات
الكهربائية وال�صحية) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  118322ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية
تعديالت اخرى:تغيري اال�سم التجاري من (م�ؤ�س�سة �سمنان لالدوات الكهربائية وال�صحية) اىل (م�ؤ�س�سة �سمنان
لالدوات الكهربائية وال�صحية ذ.م.م) تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذ.م.م
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 املذكور التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اعالن بالن�شر
 6913/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/كامل لل�صناعات �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بيج كرين للنقل العام �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )119541.95درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :آيات املدينة للخدمات الفنية والتنظيف
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سهيلة حممد �شريف ال�سيد الها�شمي
وميثله � :أمل ح�سن حممد حاجي كرم
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعبي عليه مببلغ وق��دره ( )4000درهم
وتعوي�ض بقيمة  1000درهم لالخالل ببنود العقد والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %9من تاريخ العقد وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق  2021/11/15ال�ساعة � 09:00صباحا يف مكتب ادارة
الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2021 /0002268أمر �أداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008135جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه :خمبز نيو جولدن فورك ذ.م.م  -نها�س عي�سى ماريات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:ال�شركة العمانية للزيوت النباتية وم�شتقاتها ذ.م.م
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 . 63430.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املدعي عليه  :بلدتيك للمقاوالت ذ.م.م
جمهول حمل االقامة:ال�شارقة املويلح التجارية خلف �شارع مليحة �شقة رقم  104الطابق 1
ملك بدرية م�صطفى حممد را�شد ال علي هاتف رقم 0566527636 - 0556862106
بناء على طلب املدعية:كلباء للمقاوالت الفنية :قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم
بـــ:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )30240درهم والزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات
واتعاب املحاماة � -شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون
االجراءات املدنية .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/8امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )2
�شخ�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 2021/11/7م

مكتب اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سني �أمني املال

األربعاء  10نوفمبر  2021م  -العـدد 13388

10 November 2021 - Issue No 13388

Wednesday

16
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الو�سيم
لزينة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1902923:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا كرك
�أفندي رخ�صة رقم CN 2410131:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل عبيد حممد جمعه املطرو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي مهدي علي م�سعود االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003046مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ايرل ج�سرت مينا كوديال
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -منطقة اجلرف  -بناية رقم � - 68148شقة رقم
 - 287رقم مكاين2158743201:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/11/11امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم � ) 8شخ�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 2021/10/31م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2582/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�ضوع الدعوى  :دعوى تعوي�ض عن اال�ضرار املادية واالدبية الناجتة عن الفعل ال�ضار مببلغ ()300.000.00
درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.
املدعي:فيندرا �سرينيفا�سو/هندي اجلن�سية (وال��د امل�ت��ويف) بالوفندرا �سرينيغا�س ف�ن��درا (ه�ن��دي اجلن�سية -
واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد �شرق  -مبنى �سيتي �أفنيو � -شقة مكتب
 - 707مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه � -1 :سنتو�ش بوتان فيال ايابان �سودهاكاران � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى تعوي�ض عن اال�ضرار املادية واالدبية الناجتة عن الفعل
ال�ضار مببلغ ( )300.000.00درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  -نود
اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �ضدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�ضور عرب برنامج
االت�صال املرئي تطبيق  BOTIMامام ادارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�شر على هاتف رقم00971502350991:
 املوافق 2021/11/14 :يوم االحد وذلك من ال�ساعة � 9:00ص ولغاية  12:30ظ او احل�ضور املرئي عن طريق مركزتقدمي اخلدمة املعتمد (الع�ضيد) لتقدمي جوابكم على �صحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية
 الئحة الدعوى  +حافظة م�ستندات ميكنكم االطالع عليها من خالل النظام االلكرتوين ملحاكم دبي لال�شرتاكيرجى التوا�صل على مركز االت�صال 043347777
رئي�س الق�سم

�إجتماع خربة

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
انذار عديل بالن�شر
رقم �إنذار ()9031/2021

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر فا�شن التجارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2882942:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوبر فا�شن التجارية ذ.م.م
SUPER FASHION TRADING L.L.C

�إىل /ان�شا �سوبر ماركت ذ.م.م

INSHA SUPER MARKET L.L.C
تعديل عنوان ACTUALUSAGE /من �إىل COMMERCIAL
تعديل عنوان ADMREGNUM /من �إىل PRP 89926
تعديل عنوان  COMMUNITY /من �إىل م 37
تعديل عنوان COMMUNITYNUMBER /من �إىل 312
تعديل عنوان  DIMENSIONDESCRIPTION /من �إىل NA
تعديل عنوان  DISTRICT /من �إىل امل�صفح
تعديل عنوان  DISTRICTNUMBER /من �إىل 7
تعديل عنوان  ESTIMATEDAREA /من �إىل 2529.76
تعديل عنوان  GIS_PLOT /من �إىل 148
تعديل عنوان  GIS_SECTOR /من �إىل M 37
تعديل عنوان  GIS_ZONE /من �إىل Musaffah
تعديل عنوان  LANDUSE /من �إىل ار�ض �صناعية
تعديل عنوان  MUNICIPALITY /من �إىل مدينة �أبو ظبي
تعديل عنوان  OWNERNAMEAR /من �إىل ال�سيد حممد احمد حم �سامل و اخرين
تعديل عنوان OWNERNAMEEN /من �إىل ال�سيد حممد احمد حم �سامل و اخرين
تعديل عنوان  PLOTADDRESS /من �إىل 148-0-312-7
تعديل عنوان  PLOTNUMBER /من �إىل 148
تعديل عنوان PROPERTYID /من �إىل 512219
تعديل عنوان  PROPERTYNAMEA /من �إىل �شركة امليعاد
تعديل عنوان  PROPERTYTYPEDESCR /من �إىل BUILDING
تعديل عنوان  PROPERTYUSAGETYPEDESCR /من �إىل COMMERCIAL /
INDUSTRIAL
تعديل عنوان  RENTALVALUE /من �إىل 60000
تعديل عنوان  RESERVEDTRADENAME /من �إىل �سوبر فا�شن التجارية ذ.م.م
تعديل عنوان  ROAD /من �إىل ~
تعديل عنوان ROADNUMBER /من �إىل 0
تعديل عنوان  TENANCYCONTRACTNUM /من �إىل 327824
تعديل عنوان  TENANCYDURATION /من �إىل 12
تعديل عنوان  TENANCYENDDATE /من �إىل 2020 /30/09
تعديل عنوان  TENANCYID /من �إىل 2601077
تعديل عنوان  TENANCYSTARTDATE /من �إىل 2019 /01/10
تعديل عنوان  TENANCYSTATUS /من �إىل ACTIVE

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

اىل املدعي عليه  :عبري حممد غلوم ح�سني البلو�شي

مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي  /بنك ابوظبي التجاري وكيال عنه /
بر�ستيج للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .و�أنه مت تكليفنا كخبريا م�صرفيا مبوجب احلكم
التمهيدي ال�صادر يف الدعوى �أعاله ف�إننا ندعوكم حل�ضور �إجتماع خربة مرئي بوا�سطة
برنامج زووم يوم الثالثاء القادم املوافق  2021/11/16يف متام ال�ساعة 12.30ظهرا
وعليه يرجى التواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد املحدد كما
يرجى تزويدنا قبل موعد الإجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد الإلكرتوين
للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى الإت�صال على الهاتف  0589323011هاتف
 042206244بريد الكرتوين intrafinance@intra.ae :
مكتب اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

الكاتب العدل

اعالن املدعى عليهم بالن�شر
حل�ضور اجتماع خربة هند�سية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
ال�سادة /مدر�سة االحتاد اخلا�صة  info@bsabh.comبوكالة  /الأ�ستاذ /خالد حممد �سعيد بوج�سيم
 -1جزيرة ال�شم�س للمقاوالت ذ م م info@sunislandcont.com
� -2أحمد حممد قناوي من�صور � -3 ،إح�سان �أحمد ح�سن فروتن
املو�ضوع  /اعالن املدعى عليهم بالن�شر حل�ضور (اجتماع خربة هند�سية يوم االربعاء املوافق
17/11/2021
الدعوى رقم  318 / 2021 / 733عقاري جزئي
باال�شــــــارة اىل قرار املحكمة ال�صادر يف  15/10/2021بندب اخلربة نود افادتكم بقرار اخلربة بعقد اجتماع
اخلربة عن بعد من خالل برنامج زوم وذلك وفق التاريخ التايل:
وما ورد فيه مع التكليف الوارد اىل اخلبري وفق احلكم التمهيدي وكذلك االت�صال لعقد االجتماع ن�ؤكد على
عقد اجتماع بح�ضور الطرفني ل�سماع الآراء والأقوال وكل ما يخ�ص النزاع القائم يف الدعوى
وذلك يوم الأربعاء املوافق  17/11/2021ال�ساعة � 10.30صباحا يف عرب برنامج زوم
لذا ن�ؤكد على ح�ضوركم االجتماع املحدد اعاله ..وال جمال للت�أجيل
مع وافر االحرتام والتقدير
املحكم واخلبريالهند�سی  /خالد عبد اهلل �شهيل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 10/ 11/ 2021 Issue No : 13388
No. of transaction MOJAU_2021_0020544
A Legal Notice of Payment
Name / Hamad Abdul Wahab Hassan Al-Qwadhi - Capacity / Claimant, Nationality / UAE - Type of ID / UAE
ID - ID number / 784197384608042 -Address / Al-Khan-2 Al Mawared
Name / Jaweed ahmed Petavi Sobhit Ali Khan - Capacity / Respondent, Nationality / Pakistan - Type of ID /
passport , ID number / AB348111 - Address / Sharjah
A Legal Notice of Payment of AED 100000 - A Legal Notice of Ordering Payment
Claimant: Al Taher for Iron and Aluminum Trading LLC - Its elected domicile / Al Hamd Advocates & Legal
Consultants Office located in Sharjah- Almugaz 3-Al Khan Street - Almawared Tower - second floor No.
204/06-5549449-Arshad-Mobile No. 0508652600.
Deputized by Lawyer/Hamad AlQwadhi
To -The respondent: Jaweed ahmed Petavi SobhitAli Khan - Pakistani nationality -Address/ Sharjah-Al-Senaeya 10Al-Hotaim Building for Scrap Iron & Aluminum Trading- Mobile No./0507502040-P.O. Box No./28871 Sharjah.
Subject: An Order for Payment of AED 100.000 , Whereas you owe to the notifying party an amount of
AED 100.000 (one hundred thousand dirhams) that has become mature and payable, the notified party has
executed a check against the above amount under check number 100005 dated 30/5/2014 for AED 100.000
drawn from the account of the notified party on Dubai Islamic Bank, whereas the claimant has submitted the
check for cashing, but it was bounced for non-existence of balance, the claimant requested the respondent
amicably to repay the outstanding amount mentioned above, but he procrastinated and refrained from payment
of the debt illegally. Therefore. the respondent is ordered hereby to pay the debt amount under this payment
order which is due in the amount of AED 100.000 within five days at most effective from to date, otherwise,
we shall be forced regretfully to take the legal action against you. For These Reasons, We hereby notify you
to pay the debt amount under this payment order which is due in the amount of AED 100.000 (one hundred
thousand dirhams) within five days at most effective from to date, otherwise, we shall be forced regretfully to
take the legal action against you.
Yours Sincerely.

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1272/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )1.460.203.68درهم مليون واربعمائة و�ستون الف ومائتان
وثالثة درهم وثمان و�ستون فل�س  -قيمة فرتة التخزين من  2019/10/31حتى  2021/3/30مع ماي�ستجد من ر�سوم بواقع
مبلغ ( )85.906.78درهم �شهريا وحتى تاريخ ا�ستالم املدعي عليها الوثائق واملحفوظات املخزنة لدى املدعية وذلك مع
الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي  :القلعة للمعلومات �ش.ذ.م.م
عنوانه  :امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -فندق الفريمونت  -الطابق  - 13مكتب رقم  - 1302رقم مكاين2719591105:
 هاتف رقم - 043586113:فاك�س رقم - 043586116:بريد الكرتوين - info@ablawfirm.ae:وميثله�:أمل عمري ال�سبيعياملطلوب �إعالنه  -1 :ارابتك لالن�شاءات �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/27:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
القلعة للمعلومات ���ش.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ( )1460203.68درهم ف�ضال عما ي�ستجد بواقع
( )85906.78درهم �شهريا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد وفوائده بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى
متام ال�سداد والزمتها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0031832
تنازل /بيع

�إعالن
حيث �أن ال�سيد :را��ش��د حممد را��ش��د خليفة الكتبي – ام��ارات��ي اجلن�سية ميلك ح�صة مب�ق��دار %51
الرخ�صة جتارية (خمترب ركن الذيد البيطري) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة
رقم ( )735467حيث ان ال�سيد :را�شد حممد را�شد خليفة الكتبي – اماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((خمترب ركن الذيد البيطري)) البالغة (� )%51إىل
ال�سيد  :نيل�سون منجاالن بول  -هندي اجلن�سية ،لت�صبح ح�صته  100%تغري الن�شاط من (خمترب
بيطري) اىل (ا��ص�ب��اغ م�ق��اوالت فئة خام�سة) تغيري اال��س��م ال�ت�ج��اري لل�شركة م��ن (خم�ت�بر رك��ن الذيد
البيطري) اىل (نور الو�شاحح ملقاوالت اال�صباغ) ،تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة اعمال مهنية) اىل
(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

الأربعاء  10نوفمرب  2021العدد 13388

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن بالن�شر باللغتني العربية

املنذرة /اخلدمات العقارية وميثلها �سعاده  /خليفة جمعة النابودة
رخ�صة جتارية رقم ()219355
�ضد  -املنذراليهما  -1 / -:جاتوي لتجميل ال�ساحات ذ.م.م  -رخ�صة جتارية ()769056
 -2غالم عمر جاتوي م�صري جاتوي  -باك�ستاين اجلن�سية
يتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما لإنذارها بالآتي:
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدرة = 42.010 /درهم مف�صلة على النحو التايل  34.100قيمة ال�شيكات املرجتة
�أرق ��ام ( )000007-000006-000004التي متثل قيمة ب��دل االي�ج��ار امل�ستحق ع��ن ال�ف�ترة من
 01/02/2021وحتى تاريخ  31/07/2021مبلغ وقدرة  7.910 =/درهم بدل االيجار من تاريخ
 01/08/2021وحتى  15/09/2021تاريخ ت�سليم امل�أجور وذلك خالل � 5أيام من تاريخ ا�ستالمكم
هذا االخطار مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل امل�أجور دون �سداد

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع اللحوم الطازجة  -بالتجزئة 4721004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأ�سماك و احليوانات البحرية الطازجة  -بالتجزئة 4721006
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جممع �إ�ستهالكي (�سوبرماركت) 4711002
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املالب�س الن�سائية اجلاهزة  -بالتجزئة 4771102
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املن�سوجات والأقم�شة  -بالتجزئة 4751001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأدوات و الأواين  -بالتجزئة 4759007
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الثالجات و الغ�ساالت و الأجهزة الكهربائية املنزلية  -بالتجزئة 4759013
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
املو�ضوع الدعوى  2021/536م�صارف جزئي  -حماكم دبي
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة اخلوارزمي القاب�ضة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1703938:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة على �سعيد �سلطان بن حرمل الظاهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جامعة �أبوظبي القاب�ضة ذ م م
ABU DHABI UNIVERSITY HOLDING .LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جمموعة املعارف �ش.ذ.م.م
THE KHOWLEDGE GROUP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ختام حممد حممود حرزاهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نعيم حممد م�صطفى الرا�ضى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة اخلوارزمي القاب�ضة ذ.م.م
AL KHAWARZMI HOLDING COMPANY L.L.C

�إىل /منا للتعليم � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NIMA EDUCATION 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)

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�سبية الأول
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
يف الدعوى رقم  2021/22منازعة مو�ضوعية التنفيذ التجاري

املعلن اليهم  /اخل�صم املدخل /
�شركة يوني�سون اجنينريينج �آند كون�سرتاك�شن برايفت ليمتد
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية يف الدعوى اعاله
فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق  2021/11/18وذلك يف متام ال�ساعة � 11:45صباحا
موعدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�سبية عن بعد من خ�لال تطبيق ()ZOOM
وميكنكم التوا�صل معنا  ،وذل��ك مبكتبنا الكائن يف دب��ي  -منطقة ال�ق��ره��ود ��ش��ارع ال�شيخ
را�شد بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم  709الطابق ال�سابع
هاتف رقم  04/2200272فاك�س رقم � 04/2200273ص ب رقم  - 446047دبي.
ل��ذا يطلب ح���ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون��ا حل���ض��ور االج�ت�م��اع امل��ذك��ور م��ع اح���ض��ار كافة
امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية
اخلبري املحا�سبي /عبدالرحمن كرم�ستجي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1302/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الرابعة رقم 198
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال���ش��راء من��وذج احلجز وامل��وق�ع��ة ب�ين امل��دع��ي وامل��دع��ي عليها االوىل
بتاريخ 2008/7/29:اخلا�صة بالوحدة العقارية مكتب رقم  301تاور (ب) يف امل�شروع امل�سمى (كوربريت تاور) ابراج بحريات
جمريا  -دبي الزام املدعي عليهما بالتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )298.342درهم مائتان وثمان وت�سعون الف
وثالثمائة واثنان واربعون درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد الزام املدعي عليهما
بذات ال�صفة بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:طاهر ب�شري بركة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�صقر للأعمال � -شقة مكتب  - 902بجوار
حمطة مرتو �أبراج االمارات  -وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنهما � -1 :أورا للتطوير العقاري � -2شيفيلد للعقارات �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع وال�شراء منوذج احلجز واملوقعة بني
املدعي واملدعي عليها االوىل بتاريخ 2008/7/29:اخلا�صة بالوحدة العقارية مكتب رقم  301تاور (ب) يف امل�شروع امل�سمى
(كوربريت تاور) ابراج بحريات جمريا  -دبي الزام املدعي عليهما بالتكافل بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )298.342درهم
مائتان وثمان وت�سعون الف وثالثمائة واثنان واربعون درهم  -والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى
متام ال�سداد الزام املدعي عليهما بذات ال�صفة بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2021/11/22ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13388بتاريخ 2021/11/10
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9076
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املنذر ه � :سماء للتمويل (م.خ) ( حاليا ) احليل اوريك�س للتمويل �سابقا (م خ )
املنذر �إليها  :بيفر جلف للمقاوالت �ش.ذ.م.م
تنذر املنذره املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )546,732.00درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط
ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ
الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�صاحلكم حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه -:
-1  -1ال�سياره رقم ( /53195خ�صو�صي /H/دبي) من نوع( _ 660SJ JLGرافعة �صيانة)_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -2ال�سياره رقم ( /58139خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -3ال�سياره رقم ( /62968خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -4ال�سياره رقم ( /61135خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -5ال�سياره رقم ( /62734خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -6ال�سياره رقم ( /63916خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -7ال�سياره رقم ( /57517خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -8ال�سياره رقم ( /57989خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -9ال�سياره رقم ( /54727خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -10ال�سياره رقم ( /53245خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -11ال�سياره رقم ( /53706خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -12ال�سياره رقم ( /57730خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)
 -13ال�سياره رقم ( /57716خ�صو�صي /H/دبي) من نوع(  _ 660SJ JLGرافعه �صيانة )_( موديل  _ 2017لون برتقايل بيج)

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
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ويل عهد الفجرية ي�ستقبل الفائز بربونزية العامل
لل�شطرجن للم�صنفني حتت  2000نقطة

النادي والالعب الفائز على الإجناز العاملي ،م�شيدا بجهودهم
•• الفجرية-وام:
ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن ح �م��د ال �� �ش��رق��ي ويل عهد يف امل�شاركة يف ال�ب�ط��والت ال��دول�ي��ة وحتقيق امل��راك��ز املتقدمة،
الفجرية ،يف مكتبه بالديوان الأمريي ،الع َبي منتخب الإمارات ومتمنيا لهم املزيد من النجاحات التي ت�ضاف �إىل �إجنازهم
ون ��ادي الفجرية لل�شطرجن وال�ث�ق��اف��ة ،حممد �سعيد اليليلي ال�شخ�صي ،وتعزز مكانة الفجرية يف جمال ريا�ضة ال�شطرجن
الفائز بربونزية العامل لل�شطرجن يف بطولة امل�صنفني حتت على م�ستوى ال�ع��امل .كما ب��ارك �سمو ويل عهد الفجرية فوز
 2000نقطة ،التي �أقيمت يف جزيرة رود�س باليونان �أكتوبر دولة الإمارات با�ست�ضافة بطولة العامل حلل م�سائل ال�شطرجن
امل��ا��ض��ي ،وال�لاع��ب خليفة خ��ال��د احلفيتي .وه � ّن ��أ �سموه �إدارة واجتماعات اجلمعية العمومية ل�لاحت��اد ال��دويل  2022يف
الفجرية ،م�ؤ ّكدًا على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن

حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بتقدمي
الدعم واملتابعة الالزمَني ل�ضمان جناح تنظيم البطولة وحتقيق
�أهدافها .بدورهم ،تقدّم الالعب الفائز و�إدارة النادي �إىل �سمو
ويل عهد الفجرية بال�شكر والتقدير على دعم �سم ّوه للريا�ضات
الذهنية ،وت�شجيعه امل�ستمر لأ�صحاب الإجن��ازات على حتقيق
املزيد من املراكز يف املناف�سات العاملية .ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل
الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية ،وحممد عبداهلل
الزعابي نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي ،و�إداريو النادي.

17
19
19

اللجنة املنظمة لبطولة �أبوظبي «اخلم�سني» للجودو تعتمد اجلدول الزمني
•• �أبوظبي-وام:

اع�ت�م��دت اللجنة املنظمة العليا
ل�ب�ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي "اخلم�سني"
ج � ��ران � ��د � � �س �ل�ام ل � �ل � �ج ��ودو لعام
 ، 2021وال�ت��ي ينظمها احتاد
الإم � � ��ارات ل�ل�م���ص��ارع��ة واجل� ��ودو
برعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
�آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي  ،خالل
ال �ف�ت�رة م��ن  -28 26نوفمرب
احلايل ب�صالة « جوجيت�سو �أرينا
» مبدينة زايد الريا�ضية ،اجلدول
الزمني للبطولة  ،يف اجتماعها
ع�ب�ر ت �ق �ن �ي��ة ال �ف �ي��دي��و برئا�سة
�سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي
رئي�س احتاد الإم��ارات للم�صارعة
واجلودو.
ويتزامن ا�ست�ضافة احلدث الذي
ت���ش��ارك فيه �أك�ث�ر م��ن  50دولة يوم الأربعاء املوافق  24نوفمرب وف� ��د االحت� � ��اد ال� � ��دويل للجودو وي�شهد ي��وم اخلمي�س  11/ 25جترى قرعة البطولة عرب تقنية وامل���ش��ارك��ات يف مناف�سات اجلولة
حول العامل مع احتفاالت الدولة احل� ��ايل ب �ب��دء ال�ت���س�ج�ي��ل للدول برئا�سة النم�ساوي ماريو�س فايزر الت�سجيل النهائي للم�شاركني يف الفيديو  Draw Online//االف �ت �ت��اح �ي��ة امل � �ح� ��ددة ل �ه��ا يوم
باليوم الوطني ويوبيلها الذهبي .الأع�ضاء فور و�صولها وانتظامها رئي�س االحت��اد  ،مع الت�أكيد على ت�صفيات البطولة ..وعند ال�ساعة  ،//وع �ن��د ال���س��اب�ع��ة م���س��اء تبد�أ اجل � �م � �ع� ��ة  11 / 26ل � �ل� ��وزن
ويبد�أ برنامج البطولة اعتبارا من ب�ف�ن��دق ال�ب�ط��ول��ة ،ويف مقدمتها �إجراء فح�ص  / PCR /حديث .ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ظ �ه��ر ال �ي��وم نف�سه �إج � � � ��راءات امل � �ي� ��زان للم�شاركني اخل �ف �ي��ف م ��ن اجل �ن �� �س�ي�ن ال ��ذي

وامل�سائية الدور النهائي والتتويج
 ..ويف م�ساء ال�ي��وم نف�سه جترى
ترتيبات امل �ي��زان ملناف�سات اليوم
التايل بفندق الإقامة .
وتقام مناف�سات الفرتة ال�صباحية
من اليوم التايل "ال�سبت" لأوزان
 81 ،73 ،70 ،63كجم  ،وتكون
ال�ن�ه��ائ�ي��ات وال �ت �ت��وي��ج يف الفرتة
امل �� �س��ائ �ي��ة  ،ث ��م امل � �ي� ��زان بفندق
الإق� ��ام� ��ة مل �ن��اف �� �س��ات ي� ��وم الأح� ��د
اخل �ت��ام��ي ل� �ل ��وزن ال �ث �ق �ي��ل ال ��ذي
ي�شتمل على �أوزان حتت  78كجم
،وف��وق ، 78حت��ت  90وف��وق 90
،وحت��ت  100وف��وق  100كجم
 .لتقام نزاالت الأدوار التمهيدية
يف ال�صباح ،و النهائية والتتويج
اعتبارا من اخلام�سة م�ساء  ،ثم
ت�ن�ت�ه��ي ال �ب �ط��ول��ة وت� �ب ��د�أ بعدها
ال ��وف ��ود يف امل� �غ ��ادرة ..ويت�ضمن
ي�شتمل على �أوزان  57 ،52 ،48ال�ب�رن ��ام ��ج ع � ��ددا م ��ن ال ��زي ��ارات
66 ، 60،كجم  ،والتي تقام على ال �� �س �ي��اح �ي��ة وال�ت�رف �ي �ه �ي��ة التي
ف�ت�رت�ي�ن  ،ح �ي��ث ت���ش�ه��د الفرتة �أعدتها اللجنة املنظمة مل�شاهدة
ال���ص�ب��اح�ي��ة الأدوار التمهيدية ،معامل الدولة.

فريق فيكتوري ي�شارك يف ثاين جوالت مونديال الدراجات املائية يف الكويت
•• دبي-وام:

ي�شارك فريق الفيكتوري للدراجات املائية يف جائزة الكويت الكربى للدراجات
املائية  -اجلولة الثانية من بطولة العامل  - 2021والتي ي�ست�ضيفها نادي
الريا�ضات البحرية الكويتي والتي تبد�أ غداً اخلمي�س وت�ستمر حتى يوم الأحد
املقبل.
وي�ضم وفد فريق الفيكتوري امل�شارك حممد �سيف املري مدير �إدارة الفيكتوري
بالإنابة واملت�سابقني بطلنا �سلمان يون�س العو�ضي الذي يقود دراجة /فيكتوري
 /7والبطل النم�ساوي كيفني رايترير على دراجة الفيكتوري رقم � 90إ�ضافة
�إىل الطاقم الفني للفريق.
وي�خ��و���ض ث�ن��ائ��ي ف��ري��ق ال�ف�ي�ك�ت��وري مناف�سات ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت ال �ك�برى ثاين
املحطات العاملية يف فئة واقف جي بي  1التي يت�صدرها جنم الفريق وحامل
اللقب العاملي لهذه الفئة عامي  2018و 2019النم�ساوي رايترير وذلك بعد
فوزه باملركز الأول يف اجلولة العاملية الأوىل والتي جرت �شهر �سبتمرب املا�ضي
يف مدينة اولبيا االيطالية.
ويدخل البطالن �سلمان وكيفني �أج��واء املناف�سات مبكرا من خالل �إجراءات
امل�شاركة التي تبد�أ �صباح اليوم الأربعاء بالت�سجيل وانعقاد امل�ؤمتر ال�صحفي
اخلا�ص باحلدث لتقدمي الأب�ط��ال امل�شاركني وذل��ك بح�ضور اللجنة املنظمة
وامل�سئولني  ..فيما �ستخ�ضع الفرق امل�شاركة الدراجات للتجهيز والتجارب من
�أجل االطمئنان على �أدائها قبل االنطالقة غداً اخلمي�س.

ووجه حممد املري مدير �إدارة الفيكتوري بالإنابة ال�شكر والتقدير �إىل جمل�س
�إدارة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية برئا�سة �أحمد �سعيد بن م�سحار
للإهتمام واملتابعة والت�شجيع الدائم  ..م�شريا �إىل �أن كافة التح�ضريات قد
اكتملت ملوا�صلة امل�شوار يف بطولة العامل للدراجات املائية .2021
وقال املري �إن املحطة الكويتية ت�أخذ �أهمية خا�صة كونها متثل مفرتق طرق
يف املناف�سة على اللقب يف فئة واق��ف جي بي  1التي يت�صدرها دراج الفريق
النم�ساوي كيفني رايترير على منت دراجة الفيكتوري رقم  90وي�شارك فيها
كذلك بطلنا ال�صاعد �سلمان يون�س العو�ضي الذي يقود دراجة /فيكتوري ./7
و�أو�ضح �أن الطاقم الفني وعقب نهاية اجلولة االفتتاحية يف �إيطاليا عكف على
�إعداد دراجتي الفريق ب�شكل �أمثل حيث �سيخو�ض الثنائي مناف�سات واقف جي
بي  1على منت �أف�ضل الدراجات التي مت تطويرها يف الفيكتوري لتكون على
�أهبة اال�ستعداد خلو�ض غمار اجلولة املرتقبة.
ويخو�ض كيفني رايترير و�سلمان العو�ضي مناف�سات واقف جي بي  1يف جائزة
الكويت الكربى للدراجات املائية التي تنطلق غداً اخلمي�س من خالل التجارب
ومن ثم �سباق حتديد �أف�ضل زمن ثم املرحلة الأوىل من ال�سباق الرئي�سي ومن
بعدها املرحلة الثانية يوم ال�سبت القادم فيما �ستجري املرحلة ثالثة يوم الأحد
املقبل .
ويحتل مت�سابق فيكتوري  90النم�ساوي كيفني رايترير �صدارة الرتتيب العام
ملناف�سات واقف جي بي  1بر�صيد  75نقطة  ..فيما يجئ مت�سابق فيكتوري
 7بطلنا �سلمان يون�س العو�ضي يف املركز ال�سابع بر�صيد  37نقطة.

يف بطولة غرب �آ�سيا الثامنة للنا�شئني

منتخبنا يواجه منتخبي �سوريا وفل�سطني
يومي  5و  7دي�سمرب
•• �أبوظبي-الفجر

ح��دد احت��اد غ��رب �آ��س�ي��ا ل�ك��رة ال�ق��دم م��واع�ي��د م�ب��اري��ات منتخبنا
امل�شارك يف بطولة غرب �آ�سيا الثامنة للنا�شئني حتت  15عاماً
 ،التي ت�ست�ضيفها اململكة العربية ال�سعودية يف الفرتة من � 5إىل
 13دي�سمرب املقبل  ،مب�شاركة  9منتخبات بد ًال من  10بعد
اعتذار منتخب الكويت عن امل�شاركة.

ويلعب منتخبنا �ضمن املجموعة الثانية التي ت�ضم �إىل جانبه
منتخبي ��س��وري��ا وفل�سطني  ،ويف امل�ج�م��وع��ة الأوىل منتخبات
ال�سعودية "امل�ست�ضيف"  ،ال�ع��راق ولبنان  ،واملجموعة الثالثة
منتخبات البحرين  ،اليمن والأردن.
ويفتتح منتخبنا م�شواره يف البطولة مبواجهة منتخب �سوريا
يوم  5دي�سمرب  ،ويلتقي منتخب فل�سطني يوم  7دي�سمرب يف ختام
دور املجموعات.

وتلعب مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد  ،ويت�أهل
�أ�صحاب املراكز الأوىل من كل جمموعة بالإ�ضافة لأف�ضل ثاين
�إىل ال��دور ن�صف النهائي  ،ويلتقي الفائزان يف امل�ب��اراة النهائية
للبطولة .وكان احتاد غرب �آ�سيا قد �أج��رى اليوم قرعة مُعدلة
للبطولة نتج عنها نقل منتخب اليمن من املجموعة الأوىل والتي
حتتوي على  4منتخبات � ،إىل املجموعة الثالثة لتت�ساوي عدد
املنتخبات بواقع  3منتخبات يف كل جمموعة .

حجر  5العبني يف �صفوف املنتخب الأملاين ب�سبب كورونا
�أعلن االحتاد الأملاين لكرة القدم �أم�س الثالثاء �أن خم�سة العبني
م��ن املنتخب الوطني يخ�ضعون للحجر ال�صحي بعد �أن ثبتت
�إ�صابة �أحدهم بفريو�س كورونا ،وذلك قبيل خو�ض "مان�شافات"
ال�ضامن ت�أهله �إىل مونديال قطر  2022اجلولتني االخريتني
من الت�صفيات االوروبية.
و�أف ��اد االحت ��اد املحلي للعبة �أ ّن ال�لاع��ب امل���ص��اب ك��ان ق��د تلقى
بالكامل اجلرعات امل�ضادة للفريو�س وال تظهر عليه �أعرا�ض يف
الوقت احلايل ،دون �أن يحدد هويته.
من ناحيتها� ،أكدت �صحيفة بيلد اليومية �أ ّن الالعب امل�صاب هو
مدافع بايرن ميونيخ نيكال�س زوله.
و�أ�ضاف االحتاد انه ُطلب من �أربعة العبني �آخرين حجر �أنف�سهم

بعدما ثبت انهم على ات�صال وثيق بالفرد امل�صاب ،على الرغم من
�أن نتائج االختبارات التي خ�ضعوا لها جاءت �سلبية.
قال �أوليفر بريهوف مدير الإحت��اد الأمل��اين "هذه الأخبار ،قبل
اجلولتني االخ�يرت�ين من الت�صفيات االوروب�ي��ة لنهائيات ك�أ�س
العامل ،هي مريرة للفريق التدريبي وللمان�شافت �أي�ضاً".
وتخو�ض �أملانيا مباراتيها �ضد لي�شتن�شتاين يف  11احلايل ومن
ثم �أرمينيا على �أر���ض الأخ�يرة بعدها بثالثة �أي��ام ،وهي �ضامنة
ت�أهلها اىل النهائيات.
وتت�صدر �أملانيا جمموعتها العا�شرة بـ 21نقطة بعد فوزها ب�سبع
م��ن مبارياتها ال�ث�م��اين ،متقدمة ب�ف��ارق  8نقاط على رومانيا
الثانية قبل جولتني على ختام الت�صفيات.

وتعاين �أملانيا من ارتفاع �أعداد امل�صابني بجائحة "كوفيد"-19
م��ؤخ��راً ،حيث �سجل معدل اال�صابات بالفريو�س ملدة �سبعة �أيام
رق ًما قيا�س ًيا جديدًا الثالثاء.
كما ت�سلط هذه امل�س�ألة ال�ضوء مرة جديدة على رف�ض جنم بايرن
ميونيخ ي��وزوا كيمي�ش تلقي اللقاح ،مع اال�سئلة التي تطرحها
�صحيفة بيلد ب�ش�أن عما يعنيه ه��ذا لالعب غ�ير املطعم .وكان
كيمي�ش الذي حمل �شارة قيادة "مان�شافات" يف الت�صفيات م�ؤخراً،
ق��د �أث ��ار ج��د ًال ح ��ادًا يف ال�ب�لاد ال�شهر املا�ضي عندما ك�شف �أنه
اختار عدم تلقي اللقاح ،ب�سبب "خماوف �شخ�صية" ،ما دفع وزير
الداخلية هور�ست �سيهوفر �إىل حثه على �إعادة التفكري يف موقفه
لأن "التطعيم هو ال�سالح الرئي�سي يف مكافحة الوباء".

«مبادلة العاملية للتن�س» تعلن م�شاركة البطل الرو�سي
�أندريه روبليف يف ن�سخة دي�سمرب املقبل
•• �أبوظبي  -وام:

ك�شفت فال�ش للرتفيه ،ال�شركة املالكة لبطولة مبادلة
العاملية للتن�س ،عن عودة البطل الرو�سي �أندري روبليف،
امل�ص ّنف اخلام�س ع��امل�ي�اً� ،إىل �أب��وظ�ب��ي للم�شاركة للمرة
الثالثة يف بطولة التن�س العاملية الرائدة يف منطقة اخلليج
العربي والتي ُتقام يف املركز الدويل للتن�س الدويل مبدينة
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي بني  16و 18دي�سمرب املقبل.
و�سجل النجم الرو�سي ،الذي قدم مو�سماً ناجحاً ،ح�ضوره
يف فعاليات البطولة للمرة الأوىل يف ع��ام  ،2017كما
��ش��ارك يف م�ب��اري��ات الن�سخة الثانية ع�شرة منها يف عام
 .2019وتنطلق مباريات البطولة املقبلة على مدار ثالثة
�أيام ،مب�شاركة خم�سة من �أف�ضل  15العبا م�صنفني على
م�ستوى العامل� ،إىل جانب �إميا رادوكانو ،الفائزة ببطولة
�أمريكا املفتوحة لل�سيدات وزميلتها البطلة الأوملبية بيلندا
بن�شيت�ش.
ك�م��ا ك�شفت ال���ش��رك��ة امل��ال�ك��ة ع��زم�ه��ا ا��س�ت�ق�ب��ال اجلمهور
بالطاقة اال�ستيعابية الكاملة لتلبية �شغف ع�شاق هذه
ال��ري��ا� �ض��ة ،وج ��اء ه ��ذا الإع �ل��ان ب�ع��د حت��دي��ث التدابري
املرتبطة بكوفيد -19واخلا�صة با�ست�ضافة الفعاليات،
مما �أتاح للم�شجعني فر�ص ًة مميز ًة لق�ضاء �أوقات م�شوقة
يف مو�سم الأعياد .و�أ�صبح ب�إمكان الزوار الدوليني ح�ضور
البطولة �شخ�صياً ،ال �سيما بعد قرار �أبوظبي برفع �إلزامية
احلجر ال�صحي للم�سافرين الدوليني املُطعمني بالكامل
�ضد كوفيد.-19
و ق��ال ج��ون ليكري�ش ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ل��دى فال�ش
ل �ل�ترف �ي��ه �إن ب �ط��ول��ة م �ب��ادل��ة ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�ت�ن����س ترتقي
مب�ستوياتها مع كل ن�سخة ،مع �سعينا املتوا�صل ال�ستقطاب

�أف�ضل الالعبني يف العامل للم�شاركة فيها منذ انطالقها
للمرة الأوىل يف عام  ، 2017ويرثي ان�ضمام �أندريه �إىل
البطولة املرتقبة نخبة امل�شاركني لت�شمل خم�سة العبني
م��ن ال�ط��راز العاملي ،كما �أن�ه��ا نعتزم الإع�ل�ان ع��ن �أ�سماء
ثالثة �أبطال �آخرين يف وقت قريب.
وجتدر الإ�شارة �إىل م�شاركة �أندريه عدة مرات يف بطولة
مبادلة العاملية للتن�س مع وجود عدد كبري من م�شجعيه
يف ال��دول��ة ،ل��ذا ت�شكل ع��ودت��ه خل��و���ض م�ب��اري��ات بح�ضور
اجل�م�ه��ور م�ب��ا��ش��ر ًة جت��رب � ًة م���ش��وق��ة مل�شجعي ال�ت�ن����س يف
الإمارات وخارجها.
و�أعرب النجم الرو�سي ذو الـ 24عاماً عن �سعادته بالعودة
�إىل �أبوظبي بعد الأداء الرائع الذي قدمه خالل املو�سم،
ح�ي��ث ح�ق��ق �أع �ل��ى ت�صنيفٍ يف م���س�يرت��ه ليح�صد املركز
اخل��ام����س ع��امل�ي�اً يف �سبتمرب ،وح�صد م�ي��دال�ي� ًة ذه�ب�ي� ًة يف
املناف�سات الزوجية املختلطة يف �أوملبياد طوكيو ،2020
كما فاز بلقب ك�أ�س رابطة حمرتيف التن�س يف روتردام ،وهو
لقبه الثامن خ�لال م�سريته املهنية� ،إىل جانب ت�سجيل
 47انت�صاراً يف املباريات الفردية.
وق��ال روبليف عن م�شاركته� :أ�شعر بال�سعادة للعودة �إىل
�أبوظبي جمدداً وخو�ض املناف�سات مبا�شر ًة �أمام اجلمهور
ال��ذي ي�شجع العبيه املف�ضلني ب�شغف ا�ستثنائي .وي�ش ّكل
ا�ستقبال م�لاع��ب البطولة للعدد الكامل م��ن اجلمهور
بداي ًة رائعة ملو�سم  .2022والتزاماً بالتوجيهات ال�صادرة
عن اجلهات ال�صحية احلكومية ،يتوجب على اجلمهور
�إبراز تطبيق احل�صن بلون حال ٍة �أخ�ضر ،مع نتيجة فح�ص
الك�شف عن فريو�س كوفيد -19ب�صالحية ال تزيد عن
� 96ساعة للتم ّكن من ح�ضور فعاليات البطولة على مدى
�أيامها الثالثة يف بيئ ٍة �صحية و�آمنة.
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عبد املنعم الها�شمي  :دعم «�أم الإمارات» للمر�أة الإماراتية وراء �إجنازات بطالت اجلوجيت�سو يف املونديال
•• �أبوظبي-وام:

18

�أكد �سعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س االحتادين الإماراتي والآ�سيوي النائب
الأول لرئي�س االحت��اد ال��دويل للجوجيت�سو �أن��ه فخور ب��إجن��ازات منتخب
الفتيات يف بطولة العامل للجوجيت�سو ،و�أن املر�أة الإماراتية حيثما تواجدت
�أبدعت يف كل املجاالت ،والف�ضل يف ذلك يعود يف الأ�سا�س لدعم ورعاية �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم
الإمارات" القدوة واملثل.
و�أكد الها�شمي �أن بنت الإمارات �أثبتت مبا ال يدع جماال لل�شك �أنها على قدر

التحدي يف بطولة العامل ،وقدمت م�ستوى فنيا لفت كل الأنظار ،ومتكنت
من ح�صد العديد من امليداليات عن جدارة وا�ستحقاق يف كل الفئات ،و�أن
بطالت الإم ��ارات �أ�صبحن حديث العامل يف مونديال اجلوجيت�سو الذي
ي�شهد م�شاركة وا�سعة من  65دولة حول العامل ،م�شريا �إىل �أن الالعبات
متيزن يف التعبري عن �أنف�سهن على الب�ساط �أم��ام املناف�سات من خمتلف
دول ال�ع��امل ،ومتكن من ح�صد امليداليات وا�سعاد اجلماهري وامل�س�ؤولني
والأ�سر".
وقال " �أ�شكر كل الالعبات ،والأ�سر لأنهم �شركاء النجاح ،و�أ�ؤكد �أن املهمة مل
تنته بعد ف�أمام اجلميع الن�سخة الثالثة ع�شرة من بطولة �أبوظبي العاملية
ملحرتيف اجلوجيت�سو ،الأ�سبوع املقبل ،واالبداع البد �أن ي�ستمر ،لرد اجلميل

للوطن ،و�صعود من�صات التتويج ،ف��الإم��ارات توفر �أف�ضل بيئة تناف�سية
يف ال�ع��امل ،و�أج ��ود ب��رام��ج الكت�شاف و�صقل وت��أه�ي��ل الأب �ط��ال والبطالت،
و�أه��م املدربني واخل�براء يف جمال التدريب والت�أهيل والربامج الغذائية،
واملع�سكرات الداخلية واخلارجية ،وامل�شاركات يف خمتلف البطوالت".
و�أ��ض��اف �سعادة عبداملنعم الها�شمي " ن�ستلهم ر�ؤيتنا يف احت��اد الإم��ارات
للجوجيت�سو من القيادة الر�شيدة ،وتعلمنا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
البحث عن املركز الأول ،ونحاول �أن نو�صل هذه القيم واملعاين �إىل �أجيالنا
اجلديدة ..ثقتنا يف العبينا والعباتنا بال حدود ،فقد �أثبتت التجربة �أن كل
دعم واهتمام يقدم لهم ي�ؤتى ثماره ،وي�صنع �إجنازات على كافة امل�ستويات،

ولن ندخر �أي جهد يف البحث عن املركز الأول عامليا ،فالإمارات ت�ستحق �أن
يكون لها موطئ قدم على قمة الريا�ضة العاملية ب�إحدى الريا�ضات".
وعما �إذا كان قد توقع الإجنازات الكربى التي حققتها الالعبات يف بطولة
العامل قال الها�شمي " ..زرت املنتخب �أكرث من مرة يف مع�سكر الإعداد قبل
البطولة ،وحتدثت مع الالعبات واجلهاز الفني ،وحر�صت على تو�صيل عدة
ر�سائل مهمة  ،وعندما نظرت �إىل وجوههن يف الزيارة الأخ�يرة ،كنت على
يقني ب��أن من�صة التتويج قريبة ،و�أن الالعبات �سيقدمن املطلوب منهن
و�أكرث ،بالتايل فلم تفاجئني النتائج ،لأنني على يقني ب�أن املر�أة الإماراتية
دائ�م��ا عند امل��وع��د ،ومت�ل��ك ك��ل م��ؤه�لات التميز ،و�إجن��ازات�ه��ا ب��ارزة يف كل
املجاالت".

حمدة ال�سويدي وعلياء العمادي يحملن الآمال الإماراتية

الكورية يومني وال�صينية يني تتقدمان املناف�سات على لقب الن�سخة الثالثة
بطولة «�آ�سيا واملحيط الهادي» جلولف هواة ال�سيدات يف �ضيافة �أبوظبي اليوم

•• �أبوظبي  -الفجر

ت �ن �ط �ل��ق ال� �ي ��وم يف ن � ��ادي �أبوظبي
للجولف ،مناف�سات بطولة "�آ�سيا
واملحيط الهادي" لهواة ال�سيدات،
ال� �ت ��ي حت ��ط ال� ��رح� ��ال يف ن�سختها
ال �ث��ال �ث��ة ل �ل �م��رة الأوىل ب�ضيافة
ال��دول��ة ،ومت�ت��د ح�ت��ى  13نوفمرب
اجلاري ،مب�شاركة  74العبة من 24
دولة ،تتقدمهن كوكبة من الالعبات
امل�صنفات� ،أبرزهن الكورية اجلنوبية
يومني هوانغ امل�صنفة رابعة عاملياً،
وال�صينية زي��اوي��ن ي�ين امل�صنفة يف
املركز ال�سابع على العامل.
حمدة ت�سدد �ضربة البداية
وت � �ع� ��ول الآم� � � � ��ال الإم � ��ارات� � �ي � ��ة يف

ال �ب �ط ��ول ��ة ،ع �ل��ى جن �م �ت��ا املنتخب والأ�سرتالية بليندا ماي.
ال��وط �ن��ي ل �ل �� �س �ي��دات ،ح �م��دة �سعيد
ال�سويدي وعلياء من�صور العمادي ،عودة النجمات
بجانب �أُثنني من الالعبات املقيمات وت �� �ش �ه��د ن �� �س �خ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ،بعودة
يف ال � ��دول � ��ة ،وه � ��ن م ��ن اجلن�سية ح��ام�لات لقبي الن�سختني الأوىل
الهندية ،مع كل من ناتايل جوبتا ،وال �ث��ان �ي��ة� ،إىل �أروق � � ��ة البطولة،
وه ��ن ال�ت��اي�لان��دي��ة �أث��اي��ا ثيتيكول
و�شريل �آالن.
و��س�ت�ق��وم العبتنا ح�م��دة ال�سويدي املتوجة بط ً
ال للن�سخة االفتتاحية
ب�ت���س��دي��دة ال���ض��رب��ة الأوىل �إيذاناً يف  ،2018واليابانية يوكا يا�سودا
بانطالق البطولة يف مت��ام ال�ساعة املدافعة عن لقب الن�سخة الأخرية
ال �� �س��اب �ع��ة وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح اليوم يف  ،2019والنجمة التايالندية
الأرب� � �ع � ��اء ،و�أوق� �ع� �ت� �ه ��ا ال �ق��رع��ة يف �أث��اي��ا ث�ي�ت�ي�ك��ول ت �ق��دم �أح ��د �أف�ضل
املجموعة التي ت�ضم الأندوني�سية م��وا��س�م�ه��ا ،وتعتلي ح��ال�ي�اً بر�صيد
�إليو�سا �أتينزا واليابانية ميكو يويتا 2944 ،نقطة ،الرتتيب ال�ع��ام يف
فيما تبد�أ علياء العمادي م�شوارها م��و� �س��م "ال�سباق �إىل ك��و��س�ت��ا ديل
ال�ساعة � 9,40صباحاً ،يف جمموعة �سول" ��ض�م��ن اجل ��ول ��ة الأوروب� �ي ��ة
ت�ضم ال�سنغافورية ليديا �سيتور�س لل�سيدات.

اهداف م�ستقبلية
وت � �ع ��د ب� �ط ��ول ��ة "�آ�سيا واملحيط
الهادي" ال�ت��ي ينظمها احت��اد �آ�سيا
واملحيط الهادي بالتعاون مع نادي
اجل��ول��ف امللكي ال�ق��دمي "،"R&S

حم�ط��ة ه��ام��ة يف �أج �ن��دة الالعبات
ال �ه��اوي��ات ،لكونها ت�سمح لبطالت
املراكز الأوىل ،يف الت�أهل وللم�شاركة
ببطوالت عاملية ك�برى يف ،2022
بحجم بطولة " "AIGاملفتوحة
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ،و"�أمونديا �إيفيان"
�إح ��دى ال�ب�ط��والت اخلم�س الكربى
جل� ��ول� ��ف ال � �� � �س � �ي� ��دات يف ال � �ع� ��امل،
بالإ�ضافة �إىل احل�صول على بطاقة
دعوة للم�شاركة يف بطولة "�أوغو�ستا
الوطنية للهواة" التي جتري �سنوياً
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
طموح م�شروع
ومتثل بطولة "�أبوظبي" امل�شاركة
الأوىل ل�ل�ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة يومني
ه��وان��غ يف ب �ط��والت "�آ�سيا واملحيط

الهادي" ل �ه ��واة ال �� �س �ي��دات ،لكنها �أن �ه��ا مل ت�خ��رج ع��ن امل��راك��ز الع�شرة
تدرك جيداً الفر�صة املتاحة �أمامها ،الأوىل يف ال �ب �ط��والت ال �ـ  13التي
بعد مو�سم حافل لالعبة البالغة من خا�ضتها.
العمر  19ع��ام�اً ،جنحت خالله يف
اعتالء قائمة ت�صنيف العبات الهواة ال��زرع��وين  :ترحيب و�سعادة
يف ب�لاده��ا ،ج��راء ال�ف��وز ببطولتني ووعد لتعزيز الثقة
متتاليتني بني �شهري مار�س و�أبريل م��ن ج�ه�ت��ه رح ��ب ع� ��ادل الزرعوين
املا�ضيني ،واحللول يف املركز الرابع ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س االحت� � ��اد الإم� ��ارات� ��ي
ببطولة "كوريا املفتوحة لل�سيدات" .ل �ل �ج��ول��ف ،ب��ال�لاع �ب��ات امل�شاركات،
وق� � ��ال ال � ��زرع � ��وين يف ت�صريحات
�صحافية" :نرحب بجميع الالعبات
موهبة متفائلة
بدورها ،ت�ستند ال�صينية زياوين يني يف بلدهن الثاين الإم��ارات ،ونتمنى
يف ظهورها الأول يف بطولة "�أ�سيا لهن طيب الإق��ام��ة وت�ق��دمي الأداء
وامل �ح �ي��ط الهادي" احل��ال �ي��ة� ،إىل ال�لاف��ت ال��ذي ي�ضمن لهن حتقيق
موهبتها ال�ت��ي قادتها منذ عودتها طموحهن ،خا�صة �أن �أيام املناف�سات
�إىل امل �ن��اف �� �س��ات يف ه ��ذا ال� �ع ��ام� ،إىل ت �ق��ام ع �ل��ى م�لاع��ب ن� ��ادي �أبوظبي
ت�ق��دمي م�ستويات ق��وي��ة ،خ�صو�صاً ال��ذي ميتلك �أع�ل��ى املعايري العاملية

وي�ست�ضيف كل ع��ام بطوالت كربى
خا�صة بالالعبني املحرتفني و�ضمن
اجل ��والت الأوروب �ي��ة و"ال�سباق �إىل
دبي" ال �ت��ي ي �ن��اف ����س ع �ل��ى �ألقابها
�أف �� �ض��ل الع �ب��ي العامل" .و�أ�ضاف:
"�سعداء با�ست�ضافة احل��دث للمرة
الأوىل يف دول املنطقة ،يف ا�ست�ضافة
ت� ��ؤك ��د جم� � ��دداً ح �ج��م ال �ث �ق��ة التي
حتظى بها الإمارات ،يف قدرتها على
التنظيم الناجح لكربى الفعاليات
ال �ك�برى � �س��واء ال��ري��ا��ض�ي��ة م�ن�ه��ا �أو
غريها ،ونعد اجلميع بتقدمي ن�سخة
ا�ستثنائية يف بطولة تنتظرها جنمات
امل�ستقبل م��ن ال�لاع�ب��ات املوهوبات
على �صعيدي �آ�سيا واملحيط الهادي،
والتي �سبق لها �أن قادت العديد من
الالعبات �إىل بوابة النجومية".

ي�ؤدي مرانه الرئي�سي يف ملعب املباراة غد ًا

الأبي�ض يُوا�صل تدريباته ومارفيك يحث الالعبني على الظهور ب�شكل مميز
•• دبي-الفجر:

و��س��ط �أج� ��واء ب ��اردة ج ��داً ت�صل �إىل
 5درج��ات مئوية يُوا�صل منتخبنا
ال��وط�ن��ي الأول ل�ك��رة ال�ق��دم �سل�سلة
تدريباته اليومية يف مدينة غويانغ
ا��س�ت�ع��داداً للمواجهة املرتقبة �أمام
م�ن�ت�خ��ب ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة ي ��وم غد
اخلمي�س �ضمن اجل��ول��ة اخلام�سة
من الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إىل
نهائيات ك�أ�س العامل  2022حل�ساب
املجموعة الأوىل .
وي �ق��ود ال �ت��دري �ب��ات ال �ه��ول �ن��دي فان
م��ارف �ي��ك مب���ش��ارك��ة  25الع �ب �اً هم
 :ع�ل��ي خ�صيف  ،ع ��ادل احل��و��س�ن��ي ،
حم�م��د ال�شام�سي  ،خ��ال��د عي�سى ،
ب�ن��در الأح�ب��اب��ي  ،عبدالعزيز هيكل
 ،حم�م��د ال�ع�ط��ا���س  ،ول �ي��د ع�ب��ا���س ،
�أح�م��د را��ش��د  ،يو�سف ج��اب��ر  ،مهند
العنزي  ،حممد برغ�ش  ،علي �ساملني
 ،ماجد را�شد  ،يحيى نادر  ،عبداهلل
رم�ضان  ،حممد عبا�س � ،إ�سماعيل

مطر  ،طحنون الزعابي  ،علي �صالح وركز اجلهاز الفني خالل احل�ص�ص
 ،حممد جمعة عيد  ،ك��اي��و كانيدو ال �ت��دري �ب �ي��ة امل��ا� �ض �ي��ة ع �ل��ى طريقة
 ،خ �ل �ي��ل احل� �م ��ادي  ،ع �ل��ي مبخوت و�أ�سلوب اللعب الذي �سيتبعه خالل
و�سبي�ستيان تيغايل .
موقعة اخلمي�س التي تعد يف غاية

الأه �م �ي��ة ب��ال�ن���س�ب��ة مل�ن�ت�خ�ب�ن��ا الذي
ي���س�ع��ى ب��اخل��روج بنتيجة �إيجابية
للمحافظة على حظوظه يف املناف�سة
على �إح ��دى ال�ب�ط��اق��ات امل��ؤه�ل��ة �إىل

املونديال خا�صة و�أن الأبي�ض يحتل
املركز الرابع باملجموعة بر�صيد 3
ن�ق��اط م��ن ث�لاث��ة ت �ع��ادالت وخ�سارة
واحدة  ،كما عمد اجلهاز الفني على

جتهيز الالعبني من كافة النواحي الأ�سا�سية خا�صة يف ظل غياب �أكرث
النف�سية والبدنية والفنية .
من عن�صر بداعي الإ�صابة �أبرزهم
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر �أن ي �ج��ري مارفيك ماجد ح�سن و�شاهني عبدالرحمن
ب�ع����ض ال �ت �ع��دي�لات ع�ل��ى الت�شكيلة وخلفان مبارك  .و�سي�ؤدي الأبي�ض

مرانه الأ�سا�سي غداً يف ا�ستاد غويانغ
بعد �أن ت��درب خ�لال الأي ��ام املا�ضية
يف امل�ل�ع��ب ال�ف��رع��ي  ،وي���س�ب��ق املران
الأ��س��ا��س��ي �إق��ام��ة امل ��ؤمت��ر ال�صحفي
ال �ت �ق��دمي��ي ب �ح �� �ض��ور امل � � ��درب فان
م��ارف �ي��ك و�أح� � ��د ال�ل�اع �ب�ي�ن وذل ��ك
للحديث لو�سائل الإع�ل�ام ع��ن �آخر
التح�ضريات اخلا�صة باملباراة .
ك�م��ا �سيخ�ضع �أع���ض��اء البعثة غداً
�إىل ف� �ح ��و�� �ص ��ات  PCRطبقاً
ل�ل�بروت��وك��ول ال�صحي ال ��ذي ين�ص
على �إج��راء م�سحات قبل � 24ساعة
من موعد املباراة التي �ستقام يف متام
ال�ساعة الثامنة م�ساء بتوقيت كوريا
اجل�ن��وب�ي��ة "الثالثة ظ �ه��راً بتوقيت
الإم � ��ارات "  .م��ن جهته و��ص��ل �إىل
م��دي�ن��ة غ��وي��ان��غ �أم ����س الأول �سيف
ماجد املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة
احت��اد الإم ��ارات لكرة القدم يرافقه
عمر ي�برودي الأم�ين العام امل�ساعد
ل �ل �� �ش ��ؤون ال �ف �ن �ي��ة وذل � ��ك حل�ضور
املباراة .
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برعاية حمدان بن زايد ..

العطية يوا�صل �صدارته لرايل �أبوظبي ال�صحراوي
الدراج الأ�سرتايل �ساندرز ي�سجل �أ�سرع زمن يف مرحلة جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
••�أبوظبي –الفجر:

�أبوظبي ،وبلدية منطقة الظفرة ،ومياه العني ،وتدوير.

برعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة يقام رايل �أبوظبي ال�صحراوي يف ن�سخته الثالثني خالل الفرتة
من  11 – 5نوفمرب احلايل.
وا�صل القطري نا�صر العطية �صدارته لرايل �أبوظبي ال�صحراوي حيث
�سجل مع مالحه ماثيو بوميل ب�سيارة تويوتا هايلوك�س ثالثية �أ�سرع زمن
(هاتريك) يف املراحل الثالثة الأوىل من الرايل ،وما زال لقب ال�سائقني
يف متناول يده حيث و�سع الفارق الزمني بينه وبني �أقرب مناف�س له �إىل
 11دقيقة و 18ثانية.
ومع اقرتاب رايل �أبوظبي ال�صحراوي �إىل نهايته بعد مرحلتني ،ال �شك �أن
الن�صر لن ي�أتي ب�سهولة ،وهذا هو احلال �إىل حد كبري بعد املرحلة الثالثة
من خم�س مراحل يف الن�سخة الثالثني من رايل �أبوظبي ال�صحراوي.
ومع بقاء يومني و  414كم من املراحل ال�صحراوية املتبقية ،ال ميكن
للقطري �أن يفقد ال�سرعة �أو الرتكيز ،على الرغم متتعه بحالة ذهنية
جيدة يف مواجهة �أقرب مناف�سيه البولندي ياكوب برزيغون�سكي.
وق ��ال ال�ع�ط�ي��ة ب�ع��د �إك �م��ال امل��رح �ل��ة ال�ث��ال�ث��ة (م��رح �ل��ة جم�ل����س �أبوظبي
الريا�ضي) ،البالغ م�سافتها  293كم "�أنا �سعيد جدًا اليوم – فقد كانت
املالحة جيدة والت�ضاري�س رائعة مما جعلها ت�شبه ركوب الأمواج يف معظم
الأوق��ات .وقد �ضغطنا اليوم �أكرث بقليل .وكل يوم �سن�ضغط �أكرث قلي ً
ال،
وكل �شيء ي�سري على ما يرام" .
من جانبه قال ياكوب برزيغون�سكي الذي يقود �سيارة جون كوبر ورك�س
باغي مع مالحه تيمو جوت�شالك "مل يكن اليوم جيدًا بالن�سبة لنا لأننا مل
نتمكن من احل�صول على وترية جيدة ،وكان من اجليد �أننا انهينا املرحلة
ب�سالم .ان مثل هذا الأمر يحدث �أحيانًا ،لكن غدًا هو يوم �آخر .لننتظر
ونرى".
واحتفظ باملركز الثالث ال�سائق الأرجنتيني لو�سيو �ألفاريز ب�سيارته تويوتا
هيلوك�س �أوف��ردراي��ف .م��ن جهة �أخ��رى �أدى ك�سر عمود القيادة ب�سيارة
ال�سعودي يزيد الراجحي مع مالحه الربيطاين مايكل �أور �إىل تراجعهما
�إىل املركز ال�سابع.
وحل يف املركز اخلام�س البولنديان ماريك جوت�شال ولوكا�س ال�سكويك
ب�سيارة كان � -آم مافريك يف جمموعة فيا تي  ،4بينما ت�صدر ال�سعودي
�صالح ال�سيف مع زميله الرو�سي �إي�ج��ور �أوخوتيكوف ب�سيارة ك��ان � -آم
مافريك �أخرى جمموعة فيا تي .3
وجاء ال�سائق الإماراتي ال�شاب من�صور بالهلي يف املركز الثالث يف جمموعة
ف��ورم��وال  4والثامن يف ترتيب ال�سائقني م��ع مالحه مواطنه عبد اهلل
دخان ب�سيارة كان � -آم مافريك .ويوا�صل مارتن بروكوب وفيكتور ت�شيتكا
ب�سيارة فورد رابتور�آر �أ�س كرو�س كاونرتي الهيمنة على جمموعة �سيارات
.2022
وق ��ال حم�م��د ب��ن �سليم  ،رئ�ي����س منظمة الإم � ��ارات ل��ري��ا��ض��ة ال�سيارات
وال��دراج��ات النارية ،ونائب رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات للريا�ضة:
"كان �أول يومني متطلبني وفاقا التوقعات ،ولدينا الآن مرحلتني �أخريني

الرتتيب العام لل�سيارات بعد املرحلة الثالثة مرحلة جمل�س
�أبوظبي الريا�ضي
 1نا�صر العطية/ماثيو بوميل (ق �ط��ر�/أن��دورا) ت��وي��وت��ا هايلوك�س11:52:52.0
 2جاكوب برزيغون�سكي/تيمو جوت�شالك(بولندا�،أملانيا) ميني جونكوبر ورك�س باجي 12:04:10.0
 3لو�شيو الفاريز/ارماند مونليون (ارجنتني/ا�سبانيا) تويوتا هايلوك�ساوفردرايف 12:14:25.0
 4ديني�س كروتوف/كون�ستانتني زيلتوف (رو�سيا) ميني ج��ون كوبرورك�س باجي 12:57:24.0
 5م��اري��ك ج ��وزال /ل��وك��ا���س ( ب��ول�ن��دا) ب��ي ار ب��ي ك��ان – �أم مافريك12:58:25.0
� 6أو�سنت جونز /جو�ستافو جوجلمن (الواليات املتحدة/برازيل) ) كن -�أم مافريك 13:02:01.0
 7يزيد الراجحي /مايكل �أور (�سعودية/بريطانيا) تويوتا هايلوك�ساوفردرايف 13:02:48.0
 8من�صور بالهلي/عبداهلل دخان (الإمارات) بي ار بي كان – �أم مافريك13:09:45.0
� 9سيبا�ستيان هالبرين/بريناردو ج��راو (�أرجنتني) ميني جون كوبرورك�س باغي 13:12:10.0
 10كي�س كولني /مرييام بول(هولندا) ) بي ار بي كان – �أم مافريك13:17:33.0

لالختبار ،وال ميكن لأحد �أن ي�أخذ �أي �شيء ك�أمر م�سلم به".
و�شهدت املرحلة الثالثة بع�ض �أكرث املناف�سات الرائعة �شارك فيها �أف�ضل
الدراجني يف العامل على مر ال�سنني ،وما زال هناك مناف�سة �أخرى قادمة
هذه املرة ،مع فائز خمتلف يف كل مرحلة من املراحل الثالث الأوىل.
وبداية �سجل ال��دراج الأ�سرتايل دانيال �ساندرز ،بطل �أ�سرتاليا للراليات
ال�صحراوية مرتني� ،أ�سرع زم��ن اليوم بفارق دقيقتني و  44ثانية عن
بطل ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية للدراجات النارية (فيم) اجلديد
ماتيا�س والكرن ،ال��ذي تقل�ص تقدمه الإجمايل �إىل  57.6ثانية نتيجة
لذلك.
وب��د�أ �ساندرز ق�ي��ادة ال��دراج��ات النارية يف �سن الثامنة يف م��زرع��ة التفاح
العائلية ،ووقع اختيار فريق كيه تي �أم عليه عندما �سجلوه العام املا�ضي
�ضمن ال�ف��ري��ق .وك��ان رايل داك ��ار ه��ذا ال�ع��ام ه��و بدايته الثانية فقط يف
الراليات ،وقدم �أدا ًء مذه ً
ال وحل يف املركز الرابع.
وقال �ساندرز" :كنت يف حالة جيدة حقاً هذا ال�صباح وجتاوزت الدراجني
يف الطليعة قبل �إعادة التزود بالوقود .وكانت الدراجة بحالة جيدة .ومل
�أرتكب �أية �أخطاء يف املالحة .وقدنا دراجاتنا معاً لكننا مل ن�ضغط كثرياً
بعيداً عن بع�ضنا البع�ض ".
وقد تكون ق�سوة املو�سم الطويل تالحق والكرن ،الذي �سيحتاج �إىل ح�شد
كل قوته والرتكيز لتوجيه دراجته كيه تي �أم للفوز بلقبه الأول يف رايل
�أبوظبي ال�صحراوي للدراجات النارية .وقال" :كان يو ًما لطي ًفا �آخر يف
ال�صحراء  -كل �شيء �سار على ما ي��رام .املالحة كانت جيدة .لقد بد�أت
�أ�شعر بالتعب قلي ً
ال  ،لكن مل يتبق �سوى يومني �آخرين .نعم � ،أنا �سعيد
بكل �شيء حتى الآن ".
ويحتل الدراج الفرن�سي �أدريان فان بيفرين بدراجة ياماها املركز الثالث يف
الرتتيب العام للدراجات النارية ،بفارق  5دقائق و  39ثانية عن ال�صدارة،
فيما احتل الإماراتي �سلطان البلو�شي املركز الثامن على منت دراجه كيه
تي �إم ،بينما احتل الدراج الربيطاين ديف ماكربايد من دبي �أحد املراكز
الع�شرة الأوىل.

وعلى مدى الثالثني عاماً املا�ضية ،غالباً ما �سلط رايل �أبوظبي ال�صحراوي
ال�ضوء على املواهب النا�شئة ،ومن الوا�ضح فان ال�شاب البولندي كونراد
دابروف�سكي ،الذي يحتل املرتبة التا�سعة ،هو من يجب الرتكيز عليه.
ويف حني ان كل ما يحتاجه الدراج البولندي النا�شيء كونراد دابروف�سكي
ال��ذي يقود دراج��ة كيه تي �أم  450هو الو�صول �إىل نهاية رايل �أبوظبي
ال�صحراوي فقط ليتوج بط ً
ال للعامل للنا�شئني للدراجات النارية (فيم)،
ً
ف�إن هذا النجم ال�صاعد البالغ من العمر  20/19عاما يبدو �أنه م�صمم
لتحقيق اجنازات �أعظم.
وب � ��د�أ ك ��ون ��راد وه ��و جن��ل م��اري��ك داب��روف �� �س �ك��ي ب �ط��ل ال �ع��امل للراليات
ال�صحراوية ث�لاث م��رات التدريب على قياة ال��دراج��ات يف �سن الرابعة،
وناف�س يف �سباقات ال��دراج��ات النارية يف معظم �سنوات مراهقته ،وظهر
لأول مرة يف رايل �صحراوي يف املغرب يف عام  ،2019وذلك بعد يومني
فقط من ح�صوله على رخ�صة القيادة.
ومنذ ذلك احلني� ،أ�سفرت عرو�ضه النا�ضجة يف �سباق" �أفريكا �إيكو ري�س"
لعام  2020عن احراز نتيجة جيدة ،ويتوقع �أن يحرز مركزاً متقدماً بني
نخبة الدراجني يف رايل داكار هذا العام.
و��ش�ك�ل��ت م��رح�ل��ة جم�ل����س �أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا��ض��ي ه ��ذا ال �ع��ام ��س��اح��ة اختبار
للمناف�سني �إىل �أق�صى احل��دود ،ومكاف�أة لأولئك الذين ا�ستعدوا لتحدي
القيادة عرب دروب الكثبان الرملية ال�صعبة واملنحدرات احلادة ،واختتمت
املرحلة مب�سافة  10كم من ال�صعود والنزول.
وت���ص��در اجل�ن��وب �أف��ري�ق��ي مايكل دو��ش�يرت��ي ب��أك�ثر م��ن �ساعة جمموعة
رايل  ،2وتقدم ال��دراج الأرجنتيني مانويل ادوج��ار على ال��دراج االماراتي
عبد العزيز الأهلي يف الكواد�س ،والإ�سرائيليان روي بارتوف وجي بيتون
ب�سيارتي كان _ �أم مافريك اك�س  3يف جمموع فيا �أ�س �أ�س يف .3
ويحظى رايل �أبوظبي ال�صحراوي بدعم دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة ،والقوات امل�سلحة ل�ل�إم��ارات العربية املتحدة ،وجمل�س �أبوظبي
الريا�ضي ،و�أدن��وك للتوزيع ،وحلبة مر�سى يا�س ،وجزيرة يا�س ،وطريان
�أبوظبي ،والإ�سعاف الوطني ،وتويوتا الفطيم ،و�شرطة �أبوظبي ،وبلدية

الرتتيب العام للدراجات النارية بعد املرحلة الثالثة مرحلة
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي
 1ماتيا�س والكرن (النم�سا /كيه تي �أم 45010:54:24.4
 2دانييل �ساندرز (ا�سرتاليا) جاز جاز 10:55:22.0 450 3ادريان فان بيفرين (فرن�سا) باماها 11:00:04.2 450� 4أندرو �شورت (الواليات املتحدة) يامارها 12:18:43.4 450 5جواكيم رودريجيز (برتغال) هريو 12:20:53.0 450� 6سيبا�ستيان بوهلر (�أملانيا) هريو 12:33:44.0 450� 7آرون مري (جنوب �أفريقيا) كيه تي �أم 13:00:06.0 450� 8سلطان البلو�شي (الإمارات) كيه تي �أم 13:57:20.0 450 9كونراد دابروف�سكي (بولندا) كيه تي �أم 14:03:01.8 450 10ديفيد ماكربايد (بريطانيا) هو�سكفارنا 14:12:32.0 450جدول رايل �أبوظبي ال�صحراوي
 10نوفمرب املرحلة  ،4طريان �أبوظبي  251.98 -كم
 11نوفمرب املرحلة اخلام�سة ،حلبة مر�سى يا�س  162.94 -كم

الإ�صابة تبعد الكولومبي �إبراهيموفيت�ش �سعيد باالن�ضمام �إىل املنتخب ال�سويدي
فالكاو� 4أ�سابيع

�سيبتعد امل�ه��اج��م الكولومبي املخ�ضرم رادام �ي��ل فالكاو
عن املالعب من "ثالثة �إىل �أربعة �أ�سابيع" ب�سبب �إ�صابة
يف الفخذ �ستحرمه م��ن امل���ش��ارك��ة م��ع منتخب ب�ل�اده يف
ت�صفيات مونديال  ،2022وذلك بح�سب ما �أعلن فريقه
راي��و فايكانو الإ��س�ب��اين  .وق��ال فايكانو يف بيان "�أعلمنا
الطاقم الطبي ل��راي��و فايكانو ب ��أن الع��ب الفريق الأول
راداميل فالكاو يعاين من متزق يف الفخذ الأمين" ،كا�شفاً
ب ��أن امل��دة التي يحتاجها للتعايف ت�تراوح من "ثالثة اىل
�أربعة �أ�سابيع" .وا�ستعاد ابن الـ 35عاماً �شيئاً من م�ستواه
ال�سابق منذ �أن وقع ال�صيف املن�صرم مع فايكانو يف �صفقة
انتقال حر� ،إذ �سجل خم�سة �أهداف يف ثماين مباريات حتى
الآن ما �ساهم بتواجد فريقه اجلديد يف املركز ال�ساد�س يف
الدوري املحلي بعد  13مرحلة .و�أ�صيب فالكاو يف �أواخر

املباراة التي خ�سرها فريقه ال�سبت �أمام ريال مدريد 2-1
يف ال��دوري املحلي ،وذل��ك بعدما دخل كبديل يف الدقيقة
 .69و�ستحرم هذه الإ�صابة فالكاو من التواجد مع منتخب
بالده يف مباراتيه �ضد الربازيل اجلمعة ثم الباراغواي يف
 17احلايل �ضمن ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة اىل
مونديال قطر  .2022وحتتل كولومبيا حالياً املركز
الرابع الأخري امل�ؤهل مبا�شرة اىل النهائيات عن املجموعة
امل��وح��دة لأم�يرك��ا اجلنوبية بعد  12جولة .ورغ��م غياب
فالكاو ،ما زال املنتخب الكولومبي قوة ال ي�ستهان بها على
ال�صعيد الهجومي بوجود هدايف �أتاالنتا الإيطايل دوفان
زاب��ات��ا و�أي�ن�تراخ��ت فرانكفورت الأمل��اين راف��اي��ل �سانتو�س
ب��وري ،وم��ن خلفهما �صانع الأل�ع��اب خامي�س رودريغي�س
العائد اىل ت�شكيلة املنتخب بعد غيابه عنه لقرابة عام.

ليما يغيب عن مواجهتي كوريا
اجلنوبية ولبنان بداعي الإ�صابة
ت�أكد ر�سمياً غياب العب منتخبنا الوطني فابيو دي
ليما ع��ن مواجهتي ك��وري��ا اجلنوبية ولبنان بعد �أن
�أثبتت الفحو�صات الطبية التي �أجريت له �أم�س الأول
يف �أحد امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف مدينة غويانغ عن
�إ�صابته على م�ستوى الع�ضلة اخللفية وحاجته للعالج
والراحة  ،حيث �سيعود الالعب �إىل البالد ال�ستكمال
برناجمه العالجي مع ناديه الو�صل.

و�أب��دى الالعب حزنه ال�شديد لغيابه عن املباراتني
امل���ص�يري�ت�ين ل�ل�أب�ي����ض وال �ت��ي ك��ان يطمح للتواجد
وال�ل�ع��ب وامل���س��اه�م��ة م��ع زم�لائ��ه يف ت�غ�ي�ير ال�صورة
وحتقيق النتائج الإيجابية �إال �أن��ه �أك��د ثقته بقدرة
جميع زم�لائ��ه على الظهور مب�ستوى �إي�ج��اب��ي جداً
واخل ��روج بنتائج تلبي طموح اجلماهري الإماراتية
و ُتعيد املنتخب من جديد �إىل دائرة املناف�سة .

�أع��رب النجم املخ�ضرم زالت��ان �إبراهيموفيت�ش عن �سعادته لتمكنه "�أخرياً" من االن�ضمام اىل
املنتخب ال�سويدي ،وذلك للم�شاركة يف مباراتيه الأخريتني يف الت�صفيات الأوروبية امل�ؤهلة اىل
مونديال قطر .2022
وقال ابن الأربعني عاماً يف م�ؤمتر �صحايف "�إنه �شعور جيد .و�أخرياً!" ،يف �إ�شارة منه
اىل الإ�صابة التي تعر�ض لها قبيل نهائيات ك�أ�س �أوروبا ال�صيف املن�صرم ما حرمه
من امل�شاركة مع املنتخب.
وتلعب ال�سويد اخلمي�س �ضد جورجيا قبل �أن تختتم م�شوارها الأح��د �ضد
اخل�صم الأ�صعب على الإط�لاق يف املجموعة الثانية� ،أي �إ�سبانيا التي حتتل
املركز الثاين خلف املنتخب اال�سكندنايف بفارق نقطتني.
ويت�أهل اىل النهائيات مبا�شرة �أ�صحاب املركز الأول يف كل من املجموعات
الع�شر ،فيما تخو�ض املنتخبات الو�صيفة ملحقاً فا� ً
صال بينها مب�شاركة
منتخبني م�ؤهلني من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية املنتخبات الثالثة
الأخرى املت�أهلة عن القارة العجوز.
وكانت ال�سويد ت�أهلت اىل النهائيات الأخرية التي �أقيمت عام  2018يف
رو�سيا ،من خالل امللحق القاري بعدما �أق�صت �إيطاليا و�أبعدتها عن
ك�أ�س العامل للمرة الأوىل منذ .1958
و�ستكون املباراة اخلتامية املقررة يف �إ�شبيلية �ضد �إ�سبانيا
مف�صلية لتحديد �أي م��ن املنتخبني �سيخطف بطاقة
املجموعة.
و�أ� �ش ��ار م�ه��اج��م م �ي�لان الإي �ط ��ايل ال ��ذي م��ا زال يف
�أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة رغ ��م �أع ��وام ��ه الأربعني،
اىل �أن��ه �سيكون م�ت��وف��راً خلو�ض هاتني املباراتني
احل��ا��س�م�ت�ين ،ل�ك��ن م��ع "التوازن" يف م��ا يتعلق
بالفرتة التي �سيم�ضيها يف �أر�ض امللعب.
وق��ال ممازحاً "�أنا �أتقدم يف ال�سن وب��د�أت �أفهم
ج�سدي ب�شكل �أف�ضل� .أ�صبح متقدماً (ج�سده)
يف ال�سن حتى و�إن كان ر�أ�سي (تفكريه) �أ�صغر
�سناً و�أن��ا �أكرث جما ًال .هناك �أ�شياء جديدة كل
يوم".
وبعد غياب عن املنتخب لقرابة خم�سة �أعوام،
�أعلن "�إبرا" عودته يف �آذار-مار�س املا�ضي ،لكن
ه��ذه ال �ع��ودة اقت�صرت على م�ب��ارات�ين يف ت�صفيات
املونديال بعد تعر�ض الهداف التاريخي لبالده لإ�صابة
يف الركبة حرمته من التواجد مع املنتخب يف نهائيات ك�أ�س

�أوروبا.
وحتدث مهاجم ميالن عما مر به يف تلك الفرتة ،قائ ً
ال "كان الأمر �صعباً .كان �أحد الأ�شياء التي
كنت �أتطلع �إليها وافتقدت اللعب فيها .لكن كان علي �أن �أكون �صادقاً مع نف�سي .مل �أكن جاهزاً
 100باملئة".
وعانى �إبراهيموفيت�ش جم��دداً من م�شاكل بدنية �أبقته بعيداً عن املالعب حتى منت�صف
ت�شرين الأول�-أكتوبر ،لكن الرجل الذي �أطلق على نف�سه ا�سم "ملك" ال�سويد ،ميكنه الآن
اللعب مرة �أخرى حتت قيادة املدرب ياين �أندر�سون.
وقال عن توقعاته للمباراتني الأخريتني يف الت�صفيات "الكل يريد �أن يلعب ،لكني �أرى
�ضرورة لأن يكون لدي توازن يف وقت اللعب ب�سبب الإ�صابات التي �أتيت منها� .إذا وجدت
التوازن ال�صحيح ،يجب �أن �أكون قادراً على اللعب قدر الإمكان".
ولدى �س�ؤاله عن �إمكانية ابقائه على مقاعد البدالء �ضد �إ�سبانيا� ،أجاب ابن ماملو الذي
�سجل  62هدفاً يف  118مباراة بقمي�ص بالده ،ب�أن القرار للمدرب.
و�أ�ضاف "�أنا هنا لأين ع�ضو يف الفريق� .إذا كان ياين يريد مني �أن
�ألعب املباراتني ،ف�س�ألعبهما� .إذا �أراد مني �أن �ألعب واحدة
فقط ،ف�س�ألعب واحدة .يعتمد الأمر على ما يريده
ياين" .وا�ستعاد ال�سويدي ت�ألقه داخل امل�ستطيل
الأخ�ضر مع عودته اىل املالعب الإيطالية
يف م�ن�ت���ص��ف ت���ش��ري��ن الأول�-أك� �ت ��وب ��ر،
ب�ت���س�ج�ي�ل��ه ه��دف��ه ال � �ـ  150يف الـ
"�سريي �أ" خالل مباراة الفوز على
روما  1-2يف  30ت�شرين الأول-
�أكتوبر وال��ذي حمل �أي�ضاً الرقم
 400يف الدوريات التي خا�ضها يف
م�سرية طويلة تنقل خاللها بني
ال�سويد وهولندا وفرن�سا وانكلرتا
وا� �س �ب��ان �ي��ا واي �ط��ال �ي��ا وال ��والي ��ات
املتحدة.
وم�ن��ذ ت��راج�ع��ه ع��ن ق ��رار اعتزاله
يف �آذار-م � � � � ��ار� � � � � ��س ،ادرج ا� �س ��م
�إب��راه �ي �م��وف �ي �ت ����ش ث �ل��اث م ��رات
يف ال�ق��ائ�م��ة ال��دول �ي��ة ،ل�ك�ن��ه لعب
م �ب��ارات�ين ف�ق��ط م��ع "بالغولت"
�أم� ��ام ج��ورج �ي��ا وك��و� �س��وف��و �ضمن
ت�صفيات املونديال.

كويكب عمالق يقرتب من الأر�ض
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تفحيط بد ّبابة يغ�ضب العراقيني..
وال�سائق مطلوب للعقاب

متكنت فتاة �أمريكية تبلغ من العمر � 9سنوات فقط من
�إن�ق��اذ حياة �أ�سرتها التي تعر�ضت للت�سمم ب ��أول �أك�سيد
ال�ك��رب��ون ،عندما ا�ستخدمت وج��ه وال��ده��ا لفتح هاتفه
املحمول وه��و فاقد للوعي لطلب امل�ساعدة .وتعر�ضت
ع��ائ�ل��ة ال�ط�ف�ل��ة جيلني ب��ارب��و��س��ا للت�سمم ب � ��أول �أك�سيد
ال�ك��رب��ون يف منزلها ب��والي��ة ما�سات�شو�ست�س ،ف�أم�سكت
ب�ه��ات��ف وال��ده��ا لطلب امل���س��اع��دة ،لكنها مل تتمكن من
ذلك لأن الهاتف كانت مغلقاً ،ف�سارعت ال�ستخدام وجه
والدها لفتح الهاتف واالت�صال بالطوارىء .وعلى الرغم
من �أن والدها ك��ان فاقداً للوعي يف ذل��ك الوقت� ،إال �أن
ميزة التعرف على الوجوه �ساعدت جيلني على فتح هاتف
والدها وطلب امل�ساعدة .وعندما و�صلت عمال الطوارئ،
وجدوا �أن كمية �أول �أك�سيد الكربون داخل املنزل مت قيا�سها
ب�أكرث من  1000جزء يف املليون ،وهو ما يعترب م�ستوى
ق��ات��ل حمتمل .وا�ستيقظت وال ��دة جيلني يف امل�ست�شفى
م�شرية �إىل �أن ابنتها �أنقذت حياتها .وقالت والدة جايلني
"لقد �أن�ق��ذت حياتنا ،كانت ذكية ج�دًا يف التعامل مع
املوقف" .وك��ان��ت الطفلة وه��ي طالبة يف ال�صف الرابع
نائمة عندما �أيقظها �صوت طلب امل�ساعدة من والدها،
وك��ان ق��د �شهد ل�ت��وه ف�ق��دان زوج�ت��ه للوعي قبل فقدان
وع�ي��ه بعد ذل��ك ب��وق��ت ق�صري .و ُن�ق��ل خم�سة م��ن �أفراد
الأ�سرة ،من بينهم �شقيقة جايلني البالغة من العمر �سبع
�سنوات� ،إىل امل�ست�شفى ومتاثلوا لل�شفاء جمي ًعا.

�ضجت مواقع التوا�صل االجتماعي يف العراق ،بواقعة قيام منت�سب
يف القوات الأمنية ،بـ"التفحيط" مبدرعة ع�سكرية ،فيما �أ�صدرت
قيادة عمليات بغداد� ،أمراً مبعاقبة املت�سبب باحلادثة.
ويف التفا�صيل ،ق��ام عن�صر يف اجلي�ش ال�ع��راق��ي� ،أث�ن��اء االنت�شار
الأم �ن��ي ،املكثف ليلة ال�سبت ،بـ"التفحيط" ب��امل��درع��ة ال�ت��ي كان
ي�ستقلها ،يف �ساحة الن�سور ،و�سط العا�صمة بغداد ،حيث كان يدور
يف ال�شارع ،بطريقة ت�شبه �أ�صحاب ال�سيارات الريا�ضية ،وب�سرعة
الفتة .و�أث��ار املقطع املرئي الذي انت�شر على نطاق وا�سع ،غ�ضب
�سكان بغداد ،الذين عربوا عن ا�ستيائهم من عدم التزام املنت�سب
الأمني ،بواجبه ،وجلوئه �إىل مثل تلك ال�سلوكيات.
و�شهدت العا�صمة بغداد ،انت�شاراً �أمنياً مكثفاً ،يف ال�شوارع العامة،
وال �� �س��اح��ات ،حت���س�ب�اً ل �ل �ط��وارئ ،ع�ل��ى خلفية امل �ح��اول��ة الفا�شلة
الغ�ت�ي��ال رئي�س ال� ��وزراء م�صطفى ال�ك��اظ�م��ي .وط��ال��ب معلقون
وم�غ��ردون على املن�صات االجتماعية ،ب�ضرورة حما�سبة عن�صر
الأم ��ن ع�ل��ى ه��ذا ال���س�ل��وك ،وال�ت�ع�ه��د ب�ع��دم ت �ك��راره م��رة �أخ ��رى.
وجه
وقالت قيادة عمليات بغداد ،يف بيان لها� :إن قائد العمليات ّ
"بت�شكيل جمل�س حتقيقي بحق �سائق العجلة املدرعة الذي خالف
التوجيهات وال�ضبط الع�سكري خالل واجب االنت�شار الأمني يف
�شوارع وتقاطعات العا�صمة بغداد ،والذي مت تداوله على �صفحات
وم��واق��ع التوا�صل االجتماعي" .و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان� ،أن "منت�سبي
اجلي�ش ال�ع��راق��ي يتحلون ب�أعلى م�ستويات ال�ضبط الع�سكري
وااللتزام التام بالقيافة واملظهر اجليد خالل تنفيذهم للواجبات،
والذي يدل على عراقة هذا اجلي�ش".

مقتل �شخ�صني يف جرمية مروعة ب�إربد
�شهدت مدينة �إربد الأردنية ،جرمية طعن طالت رجال
واثنني من �أبنائه ،مما �أ�سفر عن مقتلهما ،فيما ُنقل الأب
�إىل امل�ست�شفى وه��و يف حالة حرجة .وق��ال م�صدر طبي
�إن م�ست�شفى الأمرية ب�سمة يف �إربد ،ا�ستقبل � 3أ�شخا�ص
تعر�ضوا للطعن ،هم �أب واثنني من �أبنائه ،ومت �إعالن
وفاة االبنني فيما �أُدخل الأب �إىل وحدة العناية املركزة،
وهو حالة خطرية .من جانبه� ،أو�ضح م�صدر �أمني �أنه
ورد ب�لاغ مل��دي��ري��ة �شرطة �إرب ��د ب��وق��وع م�شاجرة غربي
املدينة ،بني عدد من الأ�شخا�ص ،حيث تبني قيام �أحدهم
بطعن � 3أ��ش�خ��ا���ص ،ن�ت��ج عنها وف��ات�ين و�إ� �ص��اب��ة ثالث.
و�أ�ضاف �أن الأجهزة الأمنية حتركت للموقع ،ومت �ضبط
الفاعل وبحوزته الأداة احلادة ،و�إ�سعاف امل�صاب و�إخالء
الوفيات ،وفتح حتقيق بالواقعة.

زوجان يرفعان دعوى ب�سبب
�إبدال بوي�ضتهما املخ�صبة
قدم زوج��ان من لو�س �أجنلي�س �شكوى �ضد عيادة متخ�ص�صة يف
الإخ�صاب يف املخترب بعدما تبينّ �أن بوي�ضتهما املخ�صبة �أبدلت
ب�أخرى و�أن مولودهما هو تالياً من بوي�ضة لعائلة �أخرى.
فعندما ر�أى دافنا و�ألك�سندر كاردينايل مولودتهما للمرة الأوىل يف
�أيلول�/سبتمرب  ، 2019الحظا على الفور �أن لدى الفتاة ال�صغرية
ب�شرة و�شعراً �أغمق من بقية �أفراد الأ�سرة ،على ما روى حماموهما.
و�أو�ضح مكتب "بيفري وولف" للمحاماة �أن "االختبارات ب ّينت �أن
ال �صلة جينية بني �ألك�سندر ودافنا والطفلة التي رزقا بها ور ّبياها
منذ �أ�شهر ،بل هي الطفلة البيولوجية ل�شخ�صني غريبني متاماً".
و�أ�شارت الدعوى التي رفعت االثنني �إىل حمكمة يف لو�س �أجنلي�س
�أن جنني �ألك�سندر ودافنا �أب��دل بجنني ل�شخ�صني �آخرين نتيجة
�إهمال على ما يبدو� ،إذ كانت البوي�ضة التي زرعت يف رحم دافنا
غري تلك التي تربعت بها.
وبعد اكت�شاف ه��ذا اخل�ط��أ  ،ت�ع��ارف �ألك�سندر وداف�ن��ا والوالدان
الآخران ،وقرر كل من الزوجني �أن ي�ستعيد ح�ضانة طفله اجليني
 ،وهو تبادل �أعطته املحاكم ال�صفة الر�سمية.
�إال �أن اخلط�أ ترك �آثاراً وت�سبب مبعاناة  ،على ما �أكد �آل كاردينايل
يف دعواهما التي طالبا فيها بتعوي�ض عن عطل و�ضرر.
وقال �ألك�سندر كاردينايل "كان من املفرت�ض �أن تكون والدة ابنتنا
من �أ�سعد الأوق��ات يف حياتي .لكنني �شعرت بال�صدمة واالنزعاج
على الفور لأنني مل �أتعرف عليها".

حو�صر داخل كهف عميق ..وجرى �إنقاذه بـ� 240شخ�صا

املمثلة الأمريكية �إيفا لوجنوريا خالل ح�ضورها  LACMA Art + Film Galaيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

غري امللقحني �ضد كورونا ..املوت يطرق �أبوابكم  16مرة ترامب ي�ضرب طفال بكرة بي�سبول

هل انف�صلت فهرية �أفجان
عن بوراك �أوزيجفيت
ان� �ت� ��� �ش ��رت �أخ� � �ب � ��ار ع� �ل ��ى م ��واق ��ع
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي تفيد
بانف�صال املمثلة الرتكية فهرية
�أف�ج��ان عن املمثل الرتكي بوراك
�أوزيجفيت ،ف�سارعت فهرية على
نفي هذه الأخبار وتو�ضيحها.
وك��ان ت��داول رود مواقع التوا�صل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي �� � �ص � ��ورة �� �ص ��ادم ��ة
للنجمني الرتكيني فقد ظهر وهو
يقبلها ب�شغف بطريقة مبالغ فيها،
ما اعتقد املتابعون �أن��ه غري الئق
وال يجب عر�ضه للجمهور.
وكان قد انت�شر �سابقاً على �صفحات
م ��واق ��ع ال �ت ��وا� �ص ��ل االجتماعي
مقطع فيديو تظهر فيه فهرية
�أفجان وهي ترق�ص �أثناء تواجدها
يف حفل زفاف �صديقتها املقربة.
م� �ت ��اب� �ع ��و �أف � � �ج� � ��ان� ،أث� � �ن � ��وا على
�شخ�صيتها العفوية التي ظهرت
فيها ،خ�صو�صاً و�أن��ه يُعرف عنها
هدو�ؤها و�أناقتها �أثناء احلفالت،
�أو مرورها على ال�سجادة احلمراء
�أو �أم��ام الكامريات ،برفقة زوجها
املمثل الرتكي بوراك �أوزجفيت.

ذك ��رت والي ��ة ن�ي��و ��س��اوث��وي�ل��ز الأ��س�ترال�ي��ة يف ت�ق��ري��ر �أن الأ��ش�خ��ا���ص غري
امللقحني م��ن امل��رج��ح �أن ينتهي بهم امل�ط��اف �إىل دخ��ول وح��دات الرعاية
الفائقة �أو الوفاة ب�سبب فريو�س كورونا بزيادة  16مرة مقارنة ب�أقرانهم
من امللقحني .ي�أتي ذلك يف الوقت الذي حتث فيه ال�سلطات ال�سكان على
تلقي التطعيم مع بدء �أ�سرتاليا التعاي�ش مع فريو�س كورونا.
و�أظهرت البيانات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة يف نيو �ساوث ويلز يف وقت
مت�أخر من االثنني �أن  11باملئة فقط من بني  412ماتوا ب�سبب تف�شي دلتا
على مدى � 4أ�شهر حتى �أوائل �أكتوبر قد مت تطعيمهم ب�شكل كامل ،فيما
بلغ متو�سطعمر الذين توفوا  82عاما.
وتلقى ح��وايل  3باملئة فقط من الذين �أودع��وا وح��دات الرعاية الفائقة
جرعتني ،يف حني �أن �أكرث من  63باملئة من  61800حالة مت ت�سجيلها بني
 16يونيو و� 7أكتوبر مل حت�صل على اللقاح.
وقالت م�س�ؤولة ال�صحة يف نيو �ساوث ويلز كريي ت�شانت يف بيان" :ال�شباب
ال��ذي��ن ت�ل�ق��وا ج��رع�ت�ين م��ن ال�ل�ق��اح ع��ان��وا م��ن م �ع��دالت �إ��ص��اب��ة �أق ��ل ومل
ي�صابوا ب�أي مر�ض خطري تقريبا ،يف حني �أن الذين مل يتلقوا اللقاح يف
ه��ذه الفئة العمرية كانوا �أك�ثر عر�ضة للإ�صابة بكوفيد  19ويف حاجة
لدخول امل�ست�شفى" .وتتوافق نتائج التقرير مع البيانات الواردة من املراكز
الأمريكية ملكافحة الأم��را���ض والوقاية منها والتي قالت يف �سبتمرب �إن
الأف��راد الذين مل يح�صلوا على التطعيم �أكرث عر�ضة للوفاة بكوفيد 19
مبقدار  11مرة من الذين مت تطعيمهم ب�شكل كامل.

تطبيقات اخلرائط  ..البديل املريح لأدلة ال�سفر
�أ�صبح الهاتف الذكي من الأدوات التي ال غنى يف احلياة اليومية ملا يوفره
من وظائف مفيدة ،خا�صة �أثناء ال�سفر وال�سياحة حيث ميكن االعتماد
على تطبيقات اخلرائط للتعرف على �أق��رب مطعم بيتزا �أو التوجه �إىل
املعامل ال�سياحية املختلفة ،وبحيل ب�سيطة ميكن لتطبيقات اخلرائط مثل
غوغل � Mapsأن حتل حمل �أدلة ال�سفر والكتيبات ال�سياحية.
وي�شتمل تطبيق اخلرائط غوغل  Mapsعلى خرائط �شاملة ،حتى �أنه
ي�ضم الأزقة واحلارات ال�ضيقة ،وخرائط داخلية ملراكز الت�سوق واملطارات
ميكن الو�صول �إليها عن طريق وظيفة  ،Zoomبحيث يتمكن امل�ستخدم
من حتديد مكان متجر معني بكل دقة .وبالنقر على �أيقونة "ا�ستك�شاف"
يعر�ض التطبيق مقرتحات لزيارة املنطقة املحيطة ،من املطاعم واحلانات
وو��ص��وال �إىل املتاحف �أو مناطق التنزه والتجول ،كما يتمكن امل�ستخدم
ب�شريط البحث من التعرف على املعامل ال�سياحية ومعرفة �أوقات الذروة
فيها .وميكن اال�ستعانة بغوغل  Mapsللم�ساعدة يف الرجوع �إىل مكان
�صف ال�سيارة ،بالنقر على الدائرة الزرقاء لتحديد املوقع احلايل وتظهر

ن�شر م�ستخدمو مواقع التوا�صل االجتماعي مقطعا
م�صورا وثق الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب،
وهو ي�صيب طفال على ر�أ�سه بكرة بي�سبول دون عمد.
و�أظهر الفيديو يف بدايته ترامب جال�سا مع زوجته
ميالنيا خالل متابعتهما مباراة بي�سبول بني فريق
"�أتالنتا بريفز" و"هيو�سنت �أ�سرتو�س" يف �أتالنتا
بوالية جورجيا� ،ضمن بطولة العامل للبي�سيول التي
�أقيمت الأ�سبوع املا�ضي.
وب�ع��ده��ا ظ�ه��ر �صبي وه��و ي �ن��ادي ع�ل��ى ت��رام��ب حتى
ي�سلمه كرة بي�سبول ليهديه توقيعه عليها.
ولبى ترامب طلب ال�صبي حيث رمى هذا الأخري كرة
بي�سبول التي تلقفها الرئي�س ال�سابق مبهارة ،و�أخرب
حار�سه ال�شخ�صي ب�إح�ضار قلم ل��ه لكي ي��وق��ع على
ال�ك��رة ،لكن عندما رده��ا ترامب �إىل �صاحبها وقعت
على ر�أ�س طفل كان يقف بجواره.
ورج��ح موقع "تي �إم زد" الأمريكي �أن يبيع ال�صبي
الكرة التي حتمل توقيع دونالد ترامب ولن يحتفظ
بها ،م�شريا �إىل �أن الكرات الأ�صلية التي حتمل ا�سم
الرئي�س الأمريكي ال�سابق يرتاوح �سعرها من 2000
�إىل  3000دوالر.

جنحت فرق الإنقاذ وع�شرات املتطوعني يف �إخ��راج رجل
عالق داخل كهف �سحيق يف ويلز ،ملدة � 3أي��ام تقريبا ،يف
عملية �إنفاذ تعترب الأطول من نوعها يف تاريخ بريطانيا.
وذكرت �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية� ،أن الرجل ،وهو
يف الأرب�ع�ي�ن�ي��ات م��ن ع �م��ره ،ع�ل��ق داخ ��ل ك�ه��ف يف منتزه
منارات بريكون يف ويلز .ويعرف الكهف يف منتزه منارات
بريكون ب��أن��ه الأط ��ول يف بريطانيا� ،إذ ميتد لنحو 59
كيلومرتا ،ويتكون من ممرات يف جتويفات اجلبال ،مما
يجعله هدفا لكثري مما يعرفون بـ"رواد الكهوف" الذين
ي�ستك�شفون هذه الأماكن املظلمة.
و�أ�ضافت �أن � 240شخ�صا ،بينهم  8فرق �إنقاذ على الأقل،
�شارك يف انت�شال الرجل الذي �أ�صيب يف املكان.

ملاذا متيل الكالب بر�أ�سها عند التحدث �إليها؟
اكت�شف العلماء �أخ�ي�را ال�سبب ال��رائ��ع الذي
يجعل الكالب متيل بر�ؤو�سها �إىل جانب واحد
عند التحدث �إليها.
ويف درا�سة ن�شرت الأ�سبوع املا�ضي ،قال فريق
م ��ن ال �ع �ل �م��اء م ��ن ه �ن �غ��اري��ا �إن ه ��ذه العادة
ال�ساحرة ت�شري �إىل �أن كلبك ي�ستمع �إليك
باهتمام.
وهذا يعني �أنه على الرغم من �أن حركة الر�أ�س
الهزلية قد جتعلنا ن�شعر باالرتباك� ،إال �أنها يف
الواقع عالمة على زيادة االنتباه.
و�أجرى الفريق �سل�سلة من التجارب على 40
كلبا ق��ام فيها �أ�صحابها بتعليم حيواناتهم
الأليفة �أ�سماء �ألعاب جديدة.
وعلى وج��ه التحديد ،ق��ام��وا بتحليل حدوث
�إمالة الر�أ�س عندما طلب املعاجلون �شفهيا �أن
جتلب كالبهم لعبة معينة.

�إليكم موعد حفل زفاف
باري�س هيلتون

ن�شرت جنمة تلفزيون الواقعباري�س هيلتون �صوراً برفقة خطيبهاكارتر
ريوم ،معلنة �أن موعد زفافهما �سيكون خ�لال ثالثة �أي ��ام ،وذل��ك عرب
�صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
و�أكدت هيلتون �أنها مع خطيبها بد�أت تدرك معنى احلب احلقيقي ،وقالت
":حبي ،منذ �أن كنت طفلة �صغرية  ،كنت �أغني و�أ�ستمع �إىل �أغاين احلب
والآن ميكنني القول � ،أخ�يراً فهمت احلب غري امل�شروط ال��ذي حتدثنا
عنه يف بع�ض �أعظم ق�صائد احلب .حب لي�س من �أجل عر�ض فح�سب ،بل
هو حب دائم ومن�سق وخمل�ص ولطيف� ،أنت كل هذه الأ�شياء� .أنا ممتنة
للغاية لأنني �أكتب ق�صة حبنا معاً .الآن و�إىل الأبد  ،ميكنني الآن �أن �أ�شعر
بالن�صف الآخر من دقات قلبي".

وتكهن العلماء ب�أن �سالالت الكالب الأف�ضل
يف ت�ع�ل��م �أ� �س �م��اء الأ� �ش �ي��اء ،م�ث��ل ب ��وردر كويل
( ،)border colliesوهو من �ساللة الكالب
العاملة والرعي� ،ستميل ر�ؤو�سهم �أكرث.
و�أثبتت التجارب �أن التكهنات �صحيحة ،حيث
قام من يطلق عليهم "املتعلمون املوهوبون"
م��ن � �س�لاالت ال �ك�لاب امل���ش��ارك��ة يف الدرا�سة،
ب�إمالة ر�ؤو�سهم بن�سبة  43%من الوقت �أثناء
املهمة .وقامت الكالب الأخرى بهذه الإمياءة
بن�سبة  2%من الوقت.
ووفقا للعلماء من جامعة �إيوتفو�س لوراند يف
بوداب�ست ،ف�إن هذا دليل على �أن �إمالة الر�أ�س
ت�ساعد الكالب على تذكر املعلومات وفهمها.
و�إمالة الر�أ�س هي جمرد فطرة �سلوكية ت�شري
�إىل �أن�ه��م يقظون ا�ستجابة ل�صوتك� ،أو ما
ي�سميه العلماء "املحفزات ال�سمعية البارزة".

�أملانيا ..حالة جديدة
لإنفلونزا الطيور
ق��ال��ت ال �� �س �ل �ط��ات الأمل ��ان� �ي ��ة �إنها
ر�صدت تف�شيا لفريو�س �إنفلونزا
ال�ط�ي��ور (�إت�ش�5إن )1يف مزرعة
�أخرى ب�شمال �شرق البالد.
وق ��ال ��ت وزارة ال ��زراع ��ة والبيئة
�إن��ه ت��أك��د وج��ود امل��ر���ض يف مزرعة
�صغرية يف هوهنكريت�شن بوالية
مكلنبورج فوربومرن.
وتابعت �أن ه��ذه ثالث حالة تف�ش
يف الوالية.
وتنتقل �إنفلونزا الطيور عادة من
دولة �إىل �أخرى عن طريق الطيور
ال�ب�ري ��ة امل� �ه ��اج ��رة ،وه� ��ي تنت�شر
ب�شكل ��س��ري��ع يف �أوروب� ��ا مم��ا �أثار
خم ��اوف يف ق �ط��اع ال��دواج��ن بعد
تف�ش �سابق �أدى �إىل �إعدام ع�شرات
املاليني من الطيور وفر�ض قيود
على التجارة الدولية.
ور�� �ص ��دت �أمل��ان �ي��ا يف � 27أكتوبر
ت�شرين الأول املر�ض يف مزرعة �أوز
ب�شمال البالد.
وق��ال��ت امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�صحة
احل �ي��وان �أم����س الأول االث�ن�ين �إن
بولندا ر��ص��دت ف�يرو���س �إنفلونزا
ال� �ط� �ي ��ور (�إت�ش�5إن� )1سريع
ال�ع��دوى يف ع��دة م��زارع للدواجن
ي�صل �إج�م��ايل ع��دد الطيور فيها
�إىل نحو � 650ألفا.
وو�ضعت احلكومة الفرن�سية يوم
اجلمعة ال�ب�لاد بالكامل يف حالة
ت ��أه��ب ق���ص��وى مل��واج�ه��ة �إنفلونزا
ال �ط �ي��ور وم � ��ددت �إل ��زام ��ا ب�إبقاء
جميع الدواجن داخل احلظائر.

