جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ينظم خمترب
«�صناع امل�ستقبل :لتطوير الن�سخة الثانية من خارطة امل�ستقبل»

�ص 06

خدمات ا�ستثنائية يقدمها

�إ�سعاف دبي يف �إك�سبو 2020

•• �أبوظبي  -وام:

ناق�ش خمترب امل�ستقبل ال��ذي نظمه جمل�س حممد ب��ن زاي��د لأج�ي��ال امل�ستقبل،
كمحطة تالية لتطوير الن�سخة الثانية من خارطة امل�ستقبل بح�ضور � 100شاب
من �صناع امل�ستقبل ومب�شاركة �أربعة وزراء من حكومة دولة الإمارات� ،ست ق�ضايا
حيوية للتو�صل �إىل �أف�ك��ار مبتكرة ت�سهم يف �صياغة خطط و�أه ��داف اللأعوام
اخلم�سني املقبلة ،ومب��ا ي�سهم يف حتقيق ال��ر�ؤي��ة املئوية لدولة الإم��ارات وتعزيز
ريادتها العاملية يف جميع القطاعات.
��ش��ارك يف املخترب ال��ذي نظم م��ؤخ��را معايل ح�سني ب��ن �إب��راه�ي��م احل�م��ادي وزير
الرتبية والتعليم ومعايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل الدكتور
�أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وم�ع��ايل عهود بنت خلفان ال��روم��ي وزي��رة دول��ة للتطوير
احلكومي وامل�ستقبل.
(التفا�صيل �ص)3
مواقــيت ال�صالة الفجر05:13 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�ص 09

عربي ودويل

نيويورك تاميز :هكذا
د ّمر الف�ساد لبنان

�ص 16

الفجر الريا�ضي

ختام رائع للن�سخة العربية

12:09
03:20
05:46
07:02
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والدولية من حماربي الإمارات
«

 36صفحة -الثمن درهمان

»

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

يف ظل النهج غري املقبول من قبل بع�ض امل�س�ؤولني اللبنانيني جتاه اململكة

الإمارات ت�سحب دبلوما�سييها
من لبنان ت�ضامنا مع ال�سعودية

ال�سعودية ال�شقيقة يف ظل النهج غري املقبول من
•• �أبوظبي-وام:
قبل بع�ض امل�س�ؤولني اللبنانيني جتاه اململكة ..و�أ�شار
�أع �ل �ن��ت دول ��ة الإم � � ��ارات ��س�ح��ب دب�ل��وم��ا��س�ي�ي�ه��ا من �إىل ا�ستمرارية العمل يف الق�سم القن�صلي ومركز
اجلمهورية اللبنانية.
الت�أ�شريات يف بعثة الدولة لدى بريوت خالل الفرتة
وقال معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة �إن قرار احلالية .كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من
�سحب الدبلوما�سيني جاء ت�ضامناً مع اململكة العربية ال�سفر �إىل جمهورية لبنان.

ر�ؤ�ساء حكومات �سابقون يف لبنان يدعون قرداحي لال�ستقالة

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س الوزراء امل�صري (وام)

ا�ستقبل رئي�س الوزراء امل�صري يف مقر �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد ي�ؤكد عمق الروابط
والعالقات الأخوية بني الإمارات وم�صر

و رحب �سموه بال�ضيف و الوفد املرافق له م�ؤكداً عمق
•• دبي -وام:
الروابط و العالقات الأخوية املتميزة التي جتمع دولة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل الإم��ارات بجمهورية م�صر العربية ال�شقيقة و التي
مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء متنى لها �سموه حكوم ًة و�شعباً مزيداً من التقدم و
حاكم دبي رعاه اهلل معايل الدكتور م�صطفى مدبويل ،االزدهار على خمتلف امل�سارات التنموية.
رئي�س الوزراء امل�صري يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
(التفا�صيل �ص)2

احلريري :حزب اهلل ُي�شهر العداء للعرب

•• بريوت-وكاالت:

ق ��ال رئ�ي����س ال� � ��وزراء اللبناين
ال�سابق �سعد احلريري� ،إن حزب
اهلل امل��دع��وم م��ن �إي ��ران يتحمل
م�س�ؤولية ال�شقاق الدبلوما�سي
ب�ين ل�ب�ن��ان ودول خليجية من
بينها ال�سعودية.
وق � ��ال احل ��ري ��ري يف تغريدة:
امل �� �س ��ؤول �ي��ة �أو ًال و�أخ �ي� �راً تقع
يف ه ��ذا امل �ج��ال ع�ل��ى ح ��زب اهلل
الذي ي�شهر العداء للعرب ودول
اخلليج العربي.

�إىل ذل ��ك ،دع��ت جم�م��وع��ة من
ر�ؤ��س��اء وزراء لبنان ال�سابقني،
ال���س�ب��ت ،وزي ��ر الإع �ل��ام جورج
ق� ��رداح� ��ي ل�ل�ا� �س �ت �ق��ال��ة ،على
خلفية ت�صريحاته التي �أثارت
�أزم � � ��ة م� ��ع ال �� �س �ع ��ودي ��ة ودول
خليجية �أخرى.
وقال ر�ؤ�ساء احلكومة ال�سابقني،
ف�ؤاد ال�سنيورة ،و�سعد احلريري،
ومت��ام ��س�لام ،يف ب�ي��ان� ،إن �آراء
ق � ��رداح � ��ي � �ض ��رب ��ة للعالقات
الأخ� ��وي� ��ة وامل �� �ص��ال��ح العربية
امل �� �ش�ترك��ة ال �ت��ي ت��رب��ط لبنان

�صححنا امل�سار ومل نقم ب�إنقالب
الربهانّ :

ب��ال��دول العربية ،وحت��دي��دا مع
دول جمل�س التعاون اخلليجي.
واجلمعة ،طلب رئي�س الوزراء
ال�ل�ب�ن��اين ،جنيب ميقاتي ،من
ق � ��رداح � ��ي ،ت �ق ��دي ��ر امل�صلحة
الوطنية واتخاذ القرار املنا�سب
لإع ��ادة �إ� �ص�لاح ع�لاق��ات لبنان
العربية.
وام�س ال�سبت ،ا�ستدعت الكويت
��س�ف�يره��ا م��ن ل�ب�ن��ان للت�شاور،
وط�ل�ب��ت م��ن ال�ق��ائ��م بالأعمال
اللبناين م�غ��ادرة ال�ب�لاد خالل
� 48ساعة.

حممد بن را�شد يلبي رغبة طفلة
يف التقاط �صورة معه يف �إك�سبو

•• دبي-الفجر:

لبى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل رغبة طفلة يف
التقاط �صورة مع �سموه يف �إك�سبو  2020دبي  ..وعلق �سموه على
ال�صورة يف تغريدة على ح�سابه ال�شخ�صي يف (تويرت) قائال� :أجمل
لقاء �شخ�صي يل يف �إك�سبو حتى الآن.

�شكري :التواجد الأجنبي ي�ؤثر على اال�ستقرار الإقليمي

كوبي�ش :نعد خطة الن�سحاب
مظاهرات حا�شدة يف اخلرطوم ..وقطع الإنرتنت و�إغالق ج�سور
املرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
•• اخلرطوم-وكاالت:

يف ال ��وق ��ت ال� ��ذي ان �ط �ل �ق��ت بعدد
م��ن م ��دن ال�ع��ا��ص�م��ة ال�سودانية
اخلرطوم� ،أم�س ال�سبت ،احتجاجات
راف�ضة ل�ل�إج��راءات التي ق��ام بها
ق��ائ��د اجلي�ش ال���س��وداين ،الفريق
ع� �ب ��د ال� �ف� �ت ��اح ال �ب��ره � ��ان ،وحله
ملجل�سي ال�سيادة وال��وزراء وفر�ض
ال� �ط ��وارئ� ،أف� ��اد م���ص��ادر متعددة
ب��ان �ق �ط��اع خ ��دم ��ات االت� ��� �ص ��االت
والإنرتنت يف ال�سودان.
و�أظ � �ه� ��رت � �ص ��ور وم �ق��اط��ع بثها
ن��ا� �ش �ط��ون ،جت �م �ع��ات ملتظاهرين
مبناطق جنوب اخلرطوم كجربة
والكالكلة واحل�م��اداب وال�شجرة،
ف�ي�م��ا �أك ��د ��ش�ه��ود ع �ي��ان انطالقة
مواكب �أخ��رى مبدينة �أم درمان،
ا�ستعدادا لـ(املليونية).
ونفى الربهان� ،أن تكون القرارات
التي اتخذها قبل �أيام ،والتي �شملت
ح��ل جمل�سي ال���س�ي��ادة واحلكومة
احل��اك �م�ي�ن ل �ل �ف�ترة االنتقالية،
مبثابة ان�ق�لاب ع�سكري ،معترباً
�أنها ت�صحيح للم�سار.
وق ��ال ال�ب�ره��ان� ،إن م��ن ي�ظ��ن �أن
هذا انقالباً فهو غري �صادق ،لأننا
م ��وج ��ودون ب��ال���س�ل�ط��ة ،و�إذا كان

�سودانيون يتظاهرون مطالبني بحكم مدين
ه �ن��اك ان �ق�ل�اب ك�ن��ا ل�ن�ت�غ�ير نحن �أك �ت��وب��ر م �� �س��ارات ال �ت �ظ��اه��رات يف
�أي �� �ض��ا ،ول �ك��ن م��ا ح ��دث ت�صحيح م� ��دن ال �ع��ا� �ص �م��ة ال� �ث�ل�اث ،حيث
� �س �ت �ت �ج��ه ت � �ظ ��اه ��رات اخل ��رط ��وم
للم�سار والعملية االنتقالية.
وك� � � ��ان جت� �م ��ع امل� �ه� �ن� �ي�ي�ن وق � ��وى �إىل � �ش ��ارع امل �ط ��ار ف�ي�م��ا �ستتجه
احل ��ري ��ة وال �ت �غ �ي�ي�ر ،ف �� �ض�ل ً�ا عن مواكب مدينة �أم درم��ان �إىل مقر
ن �ق��اب��ات ع ��دة دع ��ت �إىل امل�شاركة ال�ب�رمل ��ان ،ب�ي�ن�م��ا ��س�ت�ك��ون املحطة
يف ال �ت �ظ��اه��رات ،ع�ب�ر من�شورات الو�سطى ،وجهة تظاهرات مدينة
على مواقع التوا�صل ،كما حددت اخل� ��رط� ��وم ب � �ح ��ري .ك �م��ا خطت
ال �غ��رف��ة امل ��رك ��زي ��ة مل �ل �ي��ون �ي��ة  30بع�ض ال�ك�ت��اب��ات على اجل ��دران يف

(ا ف ب)
اخل ��رط ��وم داع �ي��ة �إىل امل�شاركة،
ب �ع��د �أي � ��ام م��ن ال ��دع ��وة لإ�ضراب
وع �� �ص �ي��ان � �ش��ام��ل يف العا�صمة
ال���س��ودان�ي��ة�.أم��ا ال�شعار الأ�سا�سي
ل �ه��ذه ال �ت �ظ��اه��رات ال� ��ذي انت�شر
ب�ي�ن ال �� �س��ودان �ي�ين ع�ل��ى في�سبوك
وت��وي�تر فهو ال��ردة م�ستحيلة ،يف
�إ�شارة �إىل العودة للوراء ،وملا قبل
االنتفا�ضة التي ا�ستمرت �شهورا

وانتهت ب�إ�سقاط الرئي�س ال�سابق
ع �م��ر ال �ب �� �ش�ير يف ن �ي �� �س��ان �أبريل
 2019وت�شكيل �سلطة انتقالية
من املدنيني والع�سكريني منوطة
بها �إدارة ��ش��ؤون ال�ب�لاد �إىل حني
ت�سليم احلكم �إىل حكومة منتخبة
دميقراطيا عام .2023
�إىل ذل � � ��ك ،ي �� �ص��ر النا�شطون
وال��داع��ون �إىل ه��ذا التحرك على
�أن تكون املواكب �سلم ّية.
يف امل�ق��اب��ل� ،أف� ��ادت م���ص��ادر بقطع
االت�صاالت والإنرتنت يف العا�صمة،
ف�ضال ع��ن �إغ�ل�اق ك��اف��ة اجل�سور
با�ستثناء .2
يذكر �أن قائد اجلي�ش ال�سوداين
كان �أعلن يوم االثنني املا�ضي (25
�أك �ت��وب��ر) ح��ل احل�ك��وم��ة واملجل�س
ال���س�ي��ادي ،وتعليق العمل ببع�ض
بنود الوثيقة الد�ستورية.
ف �ي �م��ا اع �ت �ق �ل��ت ال� �ق ��وات الأمنية
ع � ��دداً م ��ن ال � � ��وزراء وامل�س�ؤولني
احلكوميني ،ف�ضال ع��ن قياديني
يف �أح ��زاب ع��دة ويف ق��وى احلرية
والتغيري �أي�ضا.
�أت��ى ذل��ك ،بعد �أ�سابيع من التوتر
ب�ي�ن امل� �ك ��ون ال �ع �� �س �ك��ري وامل� ��دين
ال���ش��ري�ك�ين يف احل �ك��م االنتقايل
بالبالد ،منذ عزل الب�شري.

•• عوا�صم-وكاالت:

جدد وزير اخلارجية امل�صري �سامح �شكري ،الت�أكيد
ع �ل��ى م��وق��ف ب �ل�اده ال ��داع ��ي خل� ��روج ك��اف��ة القوات
الأجنبية ف�ضال عن املرتزقة واملقاتلني الأجانب من
ليبيا.
و�شدد �شكري خالل ا�ستقباله مبعوث الأمم املتحدة
اخلا�ص �إىل ليبيا يان كوبيت�ش ،ال�سبت ،على الأهمية
البالغة التي توليها م�صر لهذا امللف ملا ميثله هذا
التواجد الأجنبي من تهديد وا�ضح لل�سيادة الليبية
على �سائر ترابها الوطني� ،إ�ضافة �إىل ت�أثريه املبا�شر
على �أمن دول اجلوار الليبي واال�ستقرار الإقليمي.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م اخل��ارج �ي��ة امل���ص��ري��ة ال�سفري
�أحمد حافظ� ،إن �شكري �أك��د خالل على �ضرورة �أن
تف�ضي �أي حتركات دولية يف ه��ذا ال�ش�أن �إىل خروج
كافة �أ�شكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبال ا�ستثناء
�أو تفرقة ،ف�ضال عن �أهمية تن�سيق اجلهود من �أجل
ات�خ��اذ م��وق��ف حا�سم جت��اه ا��س�ت�م��رار ان�ت�ه��اك بع�ض
الأطراف حلظر توريد ال�سالح �إىل ليبيا.
�إىل ذل��ك ،ق��ال املبعوث اخل��ا���ص ل�ل�أمم املتحدة �إىل
ليبيا ورئي�س بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،يان

كوبي�ش �أم�س ال�سبت� ،إن اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
( )5+5ب ��ذل ��ت ج� �ه ��ودا ح �ث �ي �ث��ة م ��ن �أج � ��ل تنفيذ
ات�ف��اق وق��ف �إط�ل�اق ال�ن��ار ،م�شريا �إىل �أن االجتماع
واالجتماعات وامل�شاورات التي �ستعقبه لي�ست �سوى
اخل� �ط ��وات الأوىل يف ط��ري��ق �إع� � ��داد خ �ط��ة تنفيذ
ملمو�سة الن�سحاب جميع املرتزقة واملقاتلني الأجانب
والقوات الأجنبية من ليبيا.
ونقلت البعثة الأمم �ي��ة ع��ن كوبي�ش ق��ول��ه يف كلمة
خالل اجلل�سة االفتتاحية الجتماع اللجنة امل�شرتكة
يف القاهرة �إن جهود اللجنة جاءت بغية تنفيذ اتفاق
وقف �إط�لاق النار ب��دءا من احلفاظ على ا�ستمراره
وفتح املجال اجل��وي وتبادل املحتجزين وب��ذل جهد
م���ش�ترك ل�ت��أم�ين ال�ن�ه��ر ال���ص�ن��اع��ي وف �ت��ح الطريق
ال�ساحلي.
و�أ��ض��اف �أن اللجنة �أر��س��ت الأ��س��ا���س لعملية ال�سالم
والعملية ال�سيا�سية يف ليبيا ،الفتا �إىل �أن اجتماع
اليوم واالجتماعات وامل�شاورات التي �ستعقبه لي�ست
�سوى اخلطوات الأوىل يف طريق �إع��داد خطة تنفيذ
ملمو�سة الن�سحاب جميع املرتزقة واملقاتلني الأجانب
والقوات الأجنبية من ليبيا ،وهو الأمر الهام �أي�ضا يف
�ضوء االنتخابات الربملانية والرئا�سية القادمة.

�إ�سرائيل تق�صف خمازن �أ�سلحة
مللي�شيات حزب اهلل و�إيران يف �سوريا

اجلي�ش اليمني يكبد احلوثيني خ�سائر فادحة يف م�أرب

•• عوا�صم-وكاالت:

املبعوث الأمريكي :ت�صعيد احلوثي مب�أرب فاقم الو�ضع الإن�ساين
•• اليمن-وكاالت:

العمل تاج القيم يف ال�صني

من خالل درا�سة م�سح القيم العاملية

بعيدا عن املنظور جيو�سيا�سي :فيم يفكر ال�صينيون؟

•• الفجر �-أوليفييه غاالند –ترجمة خرية ال�شيباين

عندما تتحدث و�سائل الإع�ل�ام �أو النقاد عن ال�صني ،ف�إنهم ع��ادة ما
يفعلون ذلك من منظور جيو�سيا�سي من خالل النظر �إىل �إمرباطورية
الو�سط ككيان متما�سك تقوده م�صاحله اال�سرتاتيجية ،ومت�سكه قب�ضة
زعيمه احلديدية.
يف واقع الأمر ،ال يُقال �سوى القليل عن ال�صينيني �أنف�سهم وما يفكرون
فيه� .صحيح �أنه مع فر�ض الرقابة على الأ�صوات املخالفة يف ال�صني.
(التفا�صيل �ص)11

تكبدت ميلي�شيات احل��وث��ي خ�لال ال���س��اع��ات املا�ضية
خ���س��ائ��ر ف��ادح��ة ع�ل��ى خمتلف ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال جنوب
حمافظة م�أرب.
فقد �أع�ل��ن اجلي�ش اليمني يف ب�ي��ان �أم����س ال�سبت �أن
امليلي�شيات تكبدت خ�سائر فادحة يف العتاد والأرواح بعد
ا�شتباكات اندلعت فجرا.
ك�م��ا �أو� �ض��ح امل��رك��ز الإع�ل�ام ��ي ل�ل�ج�ي����ش �أن املقاومة
ال�شعبية وق��وات اجلي�ش �أف�شلت هجمات لالنقالبيني
على جبهات القتال جنوب م�أرب.
كما ك�سرت هجوماً للحوثيني يف جبهة الك�سارة غرب
م�أرب ،ما �أدى �إىل مقتل و�إ�صابة الع�شرات من عنا�صر
امليلي�شيات وتدمري �آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
�سيا�سيا ،اعترب املبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ
�أن ت�صعيد احلوثيني يف حمافظة م��أرب فاقم معاناة
اليمنيني.
وقال خالل لقاء جمعه مع ممثلي عدة منظمات غري
حكومية عاملة يف اليمن ،ملناق�شة التحديات العديدة
التي يواجهها العاملون يف املجال الإن�ساين مع ا�ستمرار
منو االحتياجات يف البالد�" :إن الت�صعيد احلوثي يف

م�أرب لي�س جمرد عقبة �أمام ال�سالم� ،إمنا ي�ؤدي �أي�ضا
�إىل تفاقم الو�ضع الإن���س��اين ال��ذي ب��ات بالفعل على
حافة الهاوية".
ت�أتي تلك الت�صريحات فيما توا�صل امليلي�شيات احلوثية
ق�صف املدنيني يف املحافظة اال�سرتاتيجية ،ال �سيما يف
منطقة جوبة.
وك��ان��ت احلكومة اليمنية �أك��دت �أن امليلي�شيا توا�صل
ق�صف منازل ال�سكان مبديرية جوبة مبختلف �أنواع
الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة وال�صواريخ البالي�ستية
والطائرات امل�سرية ب�شكل ممنهج ومتعمد لإيقاع �أكرب
قدر من ال�ضحايا.
كما �أو�ضح وزير االعالم معمر الإرياين �أن مئات الأ�سر
م��ن �أب�ن��اء اجل��وب��ة وال�ن��ازح�ين ا��ض�ط��روا للنزوح خارج
املديرية نتيجة الت�صعيد الع�سكري احلوثي وا�ستهداف
التجمعات ال�سكنية.
�إىل ذلك ،طالب املجتمع الدويل والأمم املتحدة والدول
دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأم��ن واملبعوثني الأممي
والأمريكي ،ب�إدانة ووقف هذه الأعمال االنتقامية التي
تطال املدنيني الأبرياء وت�شكل جرائم حرب وجرائم
�ضد الإن�سانية ،وجترمي ومالحقة امل�س�ؤولني عنها من
قيادات وعنا�صر امللي�شيا باعتبارهم جمرمي حرب.

رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون يرف�ض منح املزيد من الرتاخي�ص لل�صيادين الفرن�سيني

معركة فرن�سا �-إجنلرتا:

ّ
ملف ال�صيد� ،أكرب بكثري من جمرد ق�صة �سمك!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

غري را�ضية عن تراخي�ص ال�صيد القليلة املمنوحة من بريطانيا ،اتخذت
فرن�سا �إج��راءات انتقامية ،خماطرة بالت�صعيد الدبلوما�سي .ومع ذلك،
ميثل القطاع �أقل من  0.1باملائة من اقت�صاد كل دولة.
حجز قارب بريطاين ،وتغرمي �آخر ،وتهديدات �شاملة  ..يف جمال ال�صيد،
تغرق باري�س ولندن يف مياه م�ضطربة ،غا�ضبة من الرتاخي�ص القليلة
امل�م�ن��وح��ة لل�صيادين الفرن�سيني م�ن��ذ ال�بري�ك���س�ي��ت ،ق ��ررت ال�سلطات
الفرن�سية ،يف � 27أكتوبر ،و�ضع تهديداتها مو�ضع التنفيذ واتخاذ �إجراءات
انتقامية �ضد اململكة املتحدة .وق��ال وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون الأوروبية،
كليمان ب��ون ،على �شبكة �سي �إن نيوز� :أف�تر���ض �أننا لوحنا بالتهديدات
وحافظنا على احلوار .الآن ،يجب �أن نتحدث لغة القوة لأن هذه احلكومة
(التفا�صيل �ص)10
الربيطانية ،للأ�سف ،ال تفهم �إال ذلك.

�أف��ادت و�سائل �إع�لام تابعة للنظام
ال �� �س��وري ب � ��أن ق���ص�ف�اً �صاروخياً
�إ��س��رائ�ي�ل�ي�اً ا�ستهدف ري��ف دم�شق
ال�سبت ،ما �أدى �إىل �إ�صابة جنديني
م��ن جي�ش ال�ن�ظ��ام ب�ج��روح ووقوع
بع�ض اخل�سائر املادية.
ك �م��ا ق ��ال م �� �ص��در ع �� �س �ك��ري تابع
للنظام �إن �إ�سرائيل �أطلقت ر�شقة
� �ص��واري��خ �أر� ��ض �أر� ��ض م�ستهدفة
ب�ع����ض ال �ن �ق��اط يف ري ��ف دم�شق.
و�أو�� �ض ��ح �أن و� �س��ائ��ط دف ��اع جي�ش
النظام اجل��وي ت�صدت لل�صواريخ
و�أ�سقطت بع�ضها.
ووف��ق فران�س بر�س� ،سمع �أ�صوات
ان �ف �ج��ارات متتالية ب �ف��ارق زمني
ق���ص�ير يف دم �� �ش��ق ،ع�ل�م�اً �أن ��ه من
النادر �أن ت�ستهدف �إ�سرائيل مواقع
يف �سوريا خالل �ساعات النهار.
�إىل ذلك دمّر الق�صف الإ�سرائيلي،
بح�سب امل��ر��ص��د ال���س��وري حلقوق
الإن� ��� �س ��ان ،م �� �س �ت��ودع��ات �أ�سلحة
وذخ � ��ائ � ��ر حل� � ��زب اهلل اللبناين
وامل�ي�ل�ي���ش�ي��ات ال �ت��اب �ع��ة لإي � ��ران يف
منطقتي قد�سيا والدميا�س.
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�أخبـار الإمـارات

Sunday

�أعلنت �شفاء  111حالة جديدة من كورونا

ال�صحة جتري  297,441فح�صا ك�شفت عن � 88إ�صابة
تقدمي  23,958جرعة من لقاح كوفيد 19-خالل ال�ساعات الـ� 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا م��ع خ�ط��ة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االكت�شاف املبكر وح�صر احل ��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد  19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
الوزارة عن �إجراء  297,441فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث 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  88حالة �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
 739,824حالة .كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل

�أي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  2,136حالة .كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  111حالة جديدة
مل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  734,014حالة.
من جهة اخرى �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 23,958

جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جم�م��وع اجل��رع��ات ال�ت��ي مت تقدميها حتى ام����س  21,100,512جرعة
ومعدل توزيع اللقاح  213.34جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة 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

ا�ستقبل رئي�س الوزراء امل�صري يف مقر �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد ي�ؤكد عمق الروابط والعالقات الأخوية بني الإمارات وم�صر
رئي�س الوزراء امل�صري ي�شيد بالنجاح الكبري الذي حققته دبي ودولة الإمارات يف تنظيم �إك�سبو 2020

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل معايل
الدكتور م�صطفى مدبويل ،رئي�س الوزراء امل�صري يف مقر �إك�سبو
 2020دبي.
ورحب �سموه بال�ضيف و الوفد املرافق له م�ؤكداً عمق الروابط و
العالقات الأخوية املتميزة التي جتمع دولة الإمارات بجمهورية
م�صر العربية ال�شقيقة والتي متنى لها �سموه حكوم ًة و�شعباً
مزيداً من التقدم و االزدهار على خمتلف امل�سارات التنموية.
وهن�أ �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  ..رئي�س
الوزراء امل�صري باليوم الوطني جلمهورية م�صر العربية والتي
�ستبد�أ االحتفال به من جناحها يف �إك�سبو  2020دبي املُقام يف
منطقة الفر�ص ،ويعر�ض ملحة عن تاريخها العريق و �إجنازاتها
احلالية ور�ؤي�ت�ه��ا للم�ستقبل ،وت�ف��رد ال�شخ�صية امل�صرية على
م��ر الع�صور مب��ا تتمتع ب��ه م�صر م��ن مكانة وثقل يف حميطها

الإقليمي وعلى امل�ستوى العاملي.
مت خالل اللقاء ،الذي ح�ضره �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،و �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
املالية و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي
للطريان امل��دين الرئي�س الأعلى والرئي�س التنفيذي ملجموعة
طريان الإمارات ،رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو
ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وعدد من الوزراء
وامل�س�ؤولني ،بحث �آف��اق التعاون بني الإم ��ارات وم�صر وتطوير
العالقات الثنائية على خمتلف امل�ستويات ويف �شتى املجاالت ،مبا
يعك�س عمق الروابط الرا�سخة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني،
ويف �ضوء ر�ؤي��ة م�شرتكة �ضمن م�سارات جديدة للتعاون املثمر
الذي يتنا�سب مع مكانة البلدين الإقليمية والدولية.
م��ن جانبه �أك��د م�ع��ايل رئي�س ال ��وزراء امل�صري عمق العالقات
الوثيقة التي تربط البلدين ال�شقيقني والعمل على تطويرها
�ضمن خمتلف القطاعات ،م�شيداً بالنجاح الكبري الذي حققته

دبي ودولة الإمارات يف تنظيم �إك�سبو  2020دبي ،ومدى احلفاوة
الذي ا�ستقبل بها الوفد امل�صري امل�شارك يف املعر�ض ،الفتاً �إىل �أن
م�شاركة بالده يف هذه الن�سخة من املعر�ض هي الأك�بر مل�صر يف
�إك�سبو على مدار تاريخه ،نظراً لتنظيم هذه الدورة من احلدث
العاملي على �أر���ض دول��ة الإم��ارات ال�شقيقة التي تربطها مب�صر
عالقات �أخوية ومميزة.
ويتميز جناح جمهورية م�صر العربية يف معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ،وامل ُ�ق��ام يف منطقة الفر�ص ،بت�صميمه املبتكر ال��ذي يربز
ت��اري��خ وح���ض��ارة م�صر امل�م�ت��دة لآالف ال�سنني م ��رورا بالتطور
الهائل الذي حققته يف الع�صر احلديث ..ومينح اجلناح الزائر
فر�صة ا�ستثنائية ال�ستك�شاف الإجن��ازات املا�ضية واحلالية من
خالل جولة رقمية وجتربة ثالثية الأبعاد لل�سفر عرب �آلة الزمن
�إىل تاريخ م�صر القدمي يف رحلة افرتا�ضية عرب التلي�سكوب يف
جولة م�صورة لأب��رز الأماكن التاريخية يف م�صر ،م��روراً بواقع
م�صر اليوم ،ثم ينتقل به �إىل ما �ستكون عليه م�صر يف امل�ستقبل
القريب.

بح�ضور نهيان بن مبارك

رئي�س الوزراء امل�صري ي�شهد احتفال بالده بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

اح�ت�ف��ى �إك���س�ب��و  2020دب��ي باليوم
الوطني جلمهورية م�صر العربية،
وذل� � ��ك ب �ح �� �ض��ور م� �ع ��ايل ال��دك �ت��ور
م�صطفى م��دب��ويل ،رئ�ي����س ال ��وزراء
امل���ص��ري ،وم �ع��ايل ال�شيخ ن�ه�ي��ان بن
م �ب ��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزي� ��ر الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش امل �ف��و���ض ال �ع��ام لإك�سبو
 2020دبي.
وب ��د�أ االح�ت�ف��ال مب��را��س��م رف��ع العلم
يف �ساحة الو�صل ،وع��زف الن�شيدين
الوطنيني ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة وجمهورية م�صر العربية.
وا� �س �ت �ه��ل م �ع��ايل ال���ش�ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ،االح�ت�ف��ال بكلمة
رح � ��ب خ�ل�ال� �ه ��ا مب� �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور
م���ص�ط�ف��ى م��دب��ويل رئ�ي����س ال� ��وزراء
امل���ص��ري وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،معرباً
عن امتنانه مل�شاركة م�صر يف �إك�سبو
 2020دب��ي ،كامتداد مل�شاركتها يف
احل��دث ال ��دويل منذ انطالقته عام
 1851يف لندن ،مما يعك�س العمق
ال �ت ��اري �خ ��ي ال� �ط ��وي ��ل للم�شاركات
امل�صرية يف خمتلف الأحداث العاملية،
جت���س�ي��دا للبعد احل �� �ض��اري العريق
وال �ت��اري��خ ال �ط��وي��ل ال ��ذي ت�ت�م�ت��ع به
م�صر ،م�ؤكداً �أهمية وج��ود م�صر يف
�إك�سبو  2020دب��ي احل��دث العاملي
املهم.
وعرب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل ن�ه�ي��ان ع��ن ف�خ��ر دول ��ة الإم� ��ارات
با�ست�ضافة �إك�سبو  ،2020بالتزامن
م ��ع االح� �ت� �ف ��ال ب��ال �ي��وب �ي��ل الذهبي
للدولة ،وعن �سعادته بالفر�صة التي
�سمحت بالرتحيب ب�شركاء النجاح
م��ن خمتلف دول ال�ع��امل على �أر�ض

• نهيان بن مبارك  :اجلناح امل�صري يعرب عن ح�ضارة وتاريخ م�صر ونظرتها للم�ستقبل
• رئي�س الوزراء امل�صري يهنئ قيادة و�شعب الإمارات مبنا�سبة اليوبيل الذهبي للدولة
الإم � � ��ارات ال �ت��ي حت�ت���ض��ن م��ا يفوق
 200ج�ن���س�ي��ة ي�ق�ي�م��ون ويعملون
وي �ب��دع��ون م �ع �اً ،م ��ن �أج� ��ل رفاهية
وت �ق��دم اجل �م �ي��ع ،م� ��ؤك ��دا �أن جميع
�سكان الدولة يعي�شون جنبا �إىل جنب،
وفق القواعد التي تعتز بها الإمارات،
وال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال �ت �ع��اون واالح �ت�رام
املتبادل ،معربا عن �سعادته بالتعاون
م ��ع ج �م �ي��ع الأ�� �ش� �ق ��اء والأ�� �ص ��دق ��اء
لتحقيق م�ستقبل م�شرق للجميع.
و�أك��د معاليه �أن م�صر تقدم جناحاً
يج�سد �شعار �إك�سبو  " 2020توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل ،معرباً عن
�إع �ج��اب��ه ال���ش��دي��د مب�ح�ت��وى اجلناح
ال �ث�ري ال� ��ذي ي �ع��د �أب �ل��غ ت�ع�ب�ير عن
ح �� �ض��ارة م���ص��ر ال�ع��ري�ق��ة وتاريخها
ومكانتها ونظرتها للم�ستقبل ،الفتاً

�إىل �أن اجل�ن��اح يفتح الآف ��اق حلقبة
جديدة من الفر�ص ،ت�أ�س�س مل�ستقبل
مزدهر يف ال�سياحة والبنية التحتية
وال �ت �ع �ل �ي��م وغ�ي�ره ��ا ال �ك �ث�ي�ر .ولفت
معاليه يف الوقت ذاته �إىل �أن اجلناح
امل�صري يطرح العديد من املبادرات
وامل� ��� �ش ��اري ��ع ال �ع �م�ل�اق��ة يف خمتلف
القطاعات ،مثل املنطقة االقت�صادية
يف ق �ن��اة ال���س��وي����س وم ��دن امل�ستقبل
وال �� �س �ي��اح��ة وال� �ط ��اق ��ة والثقافة،
وغ�ي�ره��ا م��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي تعد
جم ��ا ًال ل�ل�ت�ع��اون وال �ب �ن��اء يف العامل،
وه��و ما ير�سخ �صورة م�صر كموطن
للفر�ص واالزدهار.
و�أ�شار معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان خ�لال كلمته �إىل �أن قيمة
اال� �س �ت �ث �م��ارات الإم ��ارات �ي ��ة يف م�صر

بلغت ن�ح��و  7م �ل �ي��ارات دوالر ،وهي
خري دليل على التعاون اخل�لاق بني
البلدين .
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال م� �ع ��ايل م�صطفى
م��دب��ويل � " :إك���س�ب��و  2020دبي،
ه ��و ح ��دث ا� �س �ت �ث �ن��ائ��ي ي�ن�ع�ق��د لأول
م��رة يف دول��ة عربية �شقيقة تربطنا
م�ع�ه��ا ع�لاق��ات وث�ي�ق��ة وا�ستثنائية،
ف�ض ً
ال عن �أن املعر�ض يقام بعد فرتة
��ص�ع�ب��ة ��ش�ه��ده��ا ال �ع��امل وه ��ي فرتة
كوفيد ".-19وهن�أ مدبويل ،قيادة
و��ش�ع��ب الإم � ��ارات مبنا�سبة اليوبيل
الذهبي للدولة ،معرباً عن متنياته
با�ستمرار التقدم والرقي والنجاح لها
ول�شعبها.
وق��ال معاليه " :من �ساحة الو�صل
ال�ت��ي نحتفل فيها ب�ي��وم�ن��ا الوطني

نود التعبري عن �شكرنا ملكتب �إك�سبو
ال� ��دويل وم���س��اه�م�ت��ه يف �إخ � ��راج هذا
احلدث الهام ب�شكل م�شرف ".
و�أ� �ض��اف " �أن �شعار �إك�سبو 2020
دب��ي ،يعرب بعمق عن تكاثف اجلهود
على امل�ستويات املحلية والإقليمية
وال � ��دول � �ي � ��ة ،مل ��واج� �ه ��ة التحديات
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ب���ش��ري��ة  ..وت��اب��ع ":
لقد وه��ب اهلل ،ت�ع��اىل ،الب�شر العقل
لتمكينهم م��ن تطويع امل ��وارد لبناء
احل � �� � �ض� ��ارات ،ويف ظ ��ل التحديات
ال�ت��ي ن��واج�ه�ه��ا ،ب��ات علينا االهتمام
بتطويع امل��وارد لتوفري حياة كرمية
للأجيال احلالية وامل�ستقبلية ".ونوه
م��دب��ويل �إىل �أن��ه منذ ب��دء ترتيبات
احل��دث ال��دويل ،حر�صت م�صر على

�أن تكون م�شاركتها مميزة من كافة
اجل ��وان ��ب�� ،س�ع�ي�اً ل�ل�ظ�ه��ور بال�شكل
ال ��ذي ي�ل�ي��ق ب�ه��ا وب�ث�ق�ل�ه��ا الإقليمي
والعاملي ،وتاريخها يف ال�شرق الأو�سط
و�إف��ري �ق��ا ،ك�م��ا ح��ر��ص�ن��ا ع�ل��ى ابتكار
ج� �ن ��اح م �ت �ن ��وع ي �� �س �ت �ه��دف خمتلف
اهتمامات الب�شرية ".و�أ�شار� ،إىل �أن
اجلناح امل�صري ال��ذي يحمل �شعار "
�إرث متكني امل�ستقبل" ،ي�برز تكامل
م�صر م��ع ال�ع��امل لتحقيق م�ستقبل
�أف�ضل ،من خ�لال امل�ب��ادرات امل�صرية
وقدراتها اال�ستثمارية وما متلكه من
م�ن��اط��ق اق�ت���ص��ادي��ة ،خ��ا��ص� ًة املنطقة
االق�ت���ص��ادي��ة لقناة ال�سوي�س واملدن
اجل��دي��دة وال�تروي��ج مل�صر باعتبارها
وجهة �سياحية �إقليمية بارزة.
ول �ف��ت م ��دب ��ويل� ،إىل �أن الر�سالة

امل�صرية تتناول ما حققته اجلمهورية
اليوم من تقدم على كافة املجاالت،
وعملها على حتقيق م�ستقبل م�ستدام
لكافة الأج �ي��ال املقبلة ،وم��ن �ساحة
الو�صل التي تعد داللة �صريحة للقاء
احل �� �ض ��ارات ،دع ��ا زوار احل� ��دث �إىل
زيارة �أرك��ان اجلناح املختلفة وعددها
 14رك�ن�اً ،كما دعاهم للم�شاركة يف
خمتلف الفعاليات ال�ت��ي تعقد على
هام�شه.
وا�ستعر�ض رئي�س ال��وزراء امل�صري،
حمتويات جناح بالده ،و�أبرزها تابوت
الكاهن امل�صري"ب�سماتيك" ،الذي
اك���ش�ت��ف م� ��ؤخ ��راً يف م�ن�ط�ق��ة �سقارة
امل �� �ص��ري��ة ،ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر���ض امل�شاريع
التي تعر�ض يف اجلناح ومنها امل�شاريع
العمالقة للبنية التحتية وال�صناعات

امل�ت�ط��ورة وال�ن�ق��ل وال�ط��رق��ات واملدن
اجلديدة والطاقة املتجددة وغريها،
الف� �ت� �اً �إىل � �س �ع��ي م �� �ص��ر للو�صول
�إىل التنمية امل�ستدامة ورف��ع جودة
احلياة من خالل االهتمام بال�صحة
وال�ت�ع�ل�ي��م ومت �ك�ين امل � ��ر�أة وت�شجيع
ال�شباب واالهتمام بذوي الهمم.
وت �ط ��رق م �ع��ال �ي��ه� ،إىل اجلمهورية
اجل��دي��دة ال �ت��ي �أع �ل��ن ع�ن�ه��ا فخامة
عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�س اجلمهورية
امل�صرية ،التي ت�ستهدف تلبية تطلعات
املواطنني نحو م�ستقبل �أف�ضل ،يعزز
مكانة م�صر ال�سيا�سية واالقت�صادية
�إق �ل �ي �م �ي �اً ودول � �ي � �اً ،ك �م��ا ت �ط��رق �إىل
مبادرات ا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية
وم�شروع "حياة" كرمية" الهادف �إىل
تنمية الريف امل�صري وغريها.
وي�ست�ضيف ج �ن��اح م���ص��ر �أك�ث�ر من
 90ن��دوة وحلقة عمل خالل فرتة
انعقاد �إك�سبو  ،2020لإلقاء ال�ضوء
على ا�سرتاتيجيات احلكومة امل�صرية
وم�شاريعها الرئي�سية للعقد املقبل،
كما �سينظم ث�لاث منتديات �أعمال
ح� ��ول ق �ن��اة ال �� �س��وي ����س ،والعا�صمة
الإداري � ��ة اجل��دي��دة ،و اال��س�ت�ث�م��ار يف
م�صر .و�س ُتقام فعاليات �شهرية يف
اجل �ن��اح ،ال��س�ت�ع��را���ض ال�ف��ن امل�صري
احلديث واملعا�صر ،وفنون املو�سيقى
وال��رق ����ص وغ�ي�ره��ا م��ن الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك ع��ر���ض لأداء
�أورك�سرتا القاهرة ال�سيمفوين يومَي
 21و 22نوفمرب .كما �سي�ست�ضيف
مركز دبي للمعار�ض� ،إك�سبو 2020
دبي ،معار�ض خمتلفة ومنها معر�ض
تراثنا ،الذي يربِز جمال امل�صنوعات
ال �ي��دوي��ة احل��رف�ي��ة م��ن ك��اف��ة �أنحاء
اجلمهورية.
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جمل�س العمل اللبناين يف �أبوظبي يدين ب�شدة ت�صريحات ر�ؤ�ساء جمال�س الأعمال اللبنانيون يف دول التعاون يدينون ب�شدة
ت�صريحات وزير �إعالم لبنان �ضد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
وزير �إعالم لبنان �ضد حتالف دعم ال�شرعية
•• �أبوظبي-وام:

�أدان جمل�س العمل اللبناين يف �أبوظبي ب�شدة الت�صريحات التي �أدىل بها
وزي��ر الإع�ل�ام اللبناين �ضد حتالف دع��م ال�شرعية ال��ذي تقوده اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف اليمن .وقال املجل�س يف بيان له �أم�س� :إن
ال�شعب اللبناين الذي ي�ؤمن بالعالقات التاريخية مع دول جمل�س التعاون
اخلليجي ال ميكن �أن يقبل ب�أن يتحول لبنان �إىل منرب للتهجم �أو الإ�ساءة
للدول ال�شقيقة �أو التدخل يف �سيا�ساتها اخلارجية و التي لطاملا كانت

عونا للبنان و�شعبه على مر ال�سنني" .و �أ�ضاف  :من هنا جندد و ن�ؤكد
رف�ضنا القاطع ال�ستمرار هذا النهج و نطالب امل�س�ؤولني يف لبنان باتخاذ
كل من �ش�أنه �إعادة لبنان �إىل حا�ضنته العربية و متتني العالقات اللبنانية
 اخلليجية و�إعادتها �إىل �سابق عهدها .وقال املجل�س يف ختام بيانه �:إنناكجالية لبنانية يف الإمارات نعترب �أنف�سنا من ن�سيج هذا املجتمع  ..نعي�ش
بني �أهلنا و �إخواننا يف وئام ووفاق �شركاء مت�ضامنني و لن ن�سمح لقلة ب�أن
تعكر عالقاتنا الأخوية �أو ت�سيء �إليهم  ..و الذين مل نر منهم �إال كل خري
وت�ضامن يف ال�سراء و ال�ضراء.

•• �أبوظبي-وام:

�أدان ر�ؤ��س��اء جمال�س الأع�م��ال و امل��دراء التنفيذيون اللبنانيون يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شدة الت�صريحات التي �أدىل بها
وزي��ر الإع�ل�ام اللبناين �ضد حتالف دع��م ال�شرعية ال��ذي تقوده اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف اليمن ..راف�ضني �أي جت��اوز بحق دول
اخلليج العربية ال�شقيقة  .و��ش��دد ر�ؤ� �س��اء جمال�س الأع �م��ال و املدراء
التنفيذيون اللبنانيون يف دول التعاون يف بيان لهم اليوم على رف�ضهم
�أن يتحول لبنان �إىل منرب للتهجم �أو الإ�ساءة للدول ال�شقيقة �أو �أن يكون

م�صدرا لتهريب ممنوعات �إليها �أو تهديد �أمنها و اخ�تراق �سيادتها .و
قال ر�ؤ�ساء جمال�س الأعمال  " :من هنا جندد و ن�ؤكد رف�ضنا القاطع
ال�ستمرار هذا النهج و نطالب القيادة اللبنانية باتخاذ كل ما يلزم من
�إج��راءات لإع��ادة لبنان �إىل موقعه الطبيعي وحا�ضنته العربية و �إعادة
العالقات اللبنانية -اخلليجية �إىل �سابق عهدها  ..و�إننا كجاليات لبنانية
يف هذه الدول مل نر من تلك الدول ال�شقيقة �إال اخلري و الت�ضامن مع
بالدنا "  ..منوهني بحكمة دول اخلليج العربية و �شعوبها التي متيز بني
�سواد ال�شعب اللبناين الذي يكن كل املودة لهذه الدول و قياداتها و�شعوبها
و بني من يحاول التطاول و الإ�ساءة.
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جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل ينظم خمترب (�صناع امل�ستقبل) لتطوير الن�سخة الثانية من خارطة امل�ستقبل
•• �أبوظبي  -وام:

ناق�ش "خمترب امل�ستقبل" الذي نظمه جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل،
كمحطة تالية لتطوير الن�سخة الثانية من "خارطة امل�ستقبل" بح�ضور 100
�شاب من �صناع امل�ستقبل ومب�شاركة �أرب�ع��ة وزراء من حكومة دول��ة الإم��ارات،
�ست ق�ضايا حيوية للتو�صل �إىل �أفكار مبتكرة ت�سهم يف �صياغة خطط و�أهداف
اللأعوام اخلم�سني املقبلة ،ومبا ي�سهم يف حتقيق الر�ؤية املئوية لدولة الإمارات
وتعزيز ريادتها العاملية يف جميع القطاعات.
�شارك يف املخترب الذي نظم م�ؤخرا معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير
الرتبية والتعليم ومعايل عبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد ومعايل الدكتور
�أحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة لريادة الأعمال وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة ومعايل عهود بنت خلفان الرومي وزي��رة دول��ة للتطوير
احلكومي وامل�ستقبل.
كما �شارك يف املخترب �سعادة حممد خليفة النعيمي ،مدير مكتب �ش�ؤون التعليم
يف ديوان ويل عهد �أبوظبي.
ح��ددت الن�سخة الثانية من خريطة امل�ستقبل �ستة مو�ضوعات رئي�سة للبحث،
ه��ي�� :س��د ف�ج��وة امل �ه��ارات ب�ين اجل��ام�ع��ة وم�ك��ان ال�ع�م��ل ،وال��وظ��ائ��ف يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،واملخاوف املتعلقة باال�ستدامة ،وتعزيز
العقليات الريادية لدى ال�شباب الإماراتيني ،واكت�ساب مهارات التعاون الالزمة
لفتح �آف��اق الب�ت�ك��ارات ث��وري��ة� ،أو م��ا يعرف ا�صطالحاً ب�ـ /االب�ت�ك��ار اجلذري،/
ووظائف امل�ستقبل عند تقاطع التكنولوجيا الرقمية والثقافة ،وت�أثري و�سائل
التوا�صل االجتماعي على ال�صحة النف�سية.
و�شهد املخترب نقا�شاً تفاعلياً �أج��اب خالله �أ�صحاب املعايل ال��وزراء عن �أ�سئلة
"�صناع امل�ستقبل" كما �ساهموا يف تقدمي امل�شورة لهم حول املهارات التي ينبغي
لهم الرتكيز عليها ،واملعارف املحددة التي ينبغي لهم اكت�سابها وتعزيزها؛ من
�أجل متابعة امل�سار الوظيفي الذي اختاروه.
وحت��دث م�ع��ايل ح�سني ب��ن �إب��راه�ي��م احل �م��ادي وزي��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم خالل
املخترب ،عن �سبل �سد فجوة املهارات بني اجلامعة ومكان العمل .وحدد نوعني
من امل�ه��ارات التي يحتاجها ال�شباب والتي ينبغي لهم الرتكيز عليها ،وهما:
املهارات ال�صعبة ومهارات الكمبيوتر.
و�أكد معاليه فاعلية املهارات ال�صعبة ،مثل :معرفة القراءة والكتابة باللغتني
العربية والإجنليزية ،يف متكني ال�شباب من التوا�صل والتحليل بكفاءة عالية،
وحَ َّث امل�شاركني ال�شباب على تطوير مهارات الكمبيوتر لديهم ،و�أن يكونوا �أكرث
مرونة وابتكاراً ،و�أن يحر�صوا على موا�صلة التعلم يف عامل �سريع التطور.

وقال �إنه بالإ�ضافة �إىل املهارات الأ�سا�سية والكفاءات ،يحتاج �شبابنا �إىل معرفة
كيفية التطور ومواكبة بيئتهم املتغرية ،حيث يتطلب ذل��ك توافر جمموعة
من ال�صفات ال�شخ�صية ،يف مقدمتها املرونة والقدرة على التكيف وهي مهارة
حا�سمة للغاية لقادة امل�ستقبل من �أج��ل حتقيق اال�ستدامة واالزده��ار يف عامل
�سريع التغري ،بجانب حاجتهم �أي�ضاً �إىل امتالك القدرات اخلا�صة يف التفكري
النقدي وحل امل�شكالت ب�شكل خالق.
وذكر معاليه� ،أنه لكي يكون الفرد مبدعاً ومتفرداً ،ي�ستلزم ذلك التعلم امل�ستمر
ورفع املهارات و�أال يقت�صر التعليم على اكت�ساب املعرفة فقط ،بل �أي�ضاً اكت�ساب
املهارات واالرتقاء امل�ستمر فيها �أمران �ضروريان لقادة امل�ستقبل لتحقيق النجاح
والنمو امل�ستمرين.
و�أو�ضح �أن التكنولوجيا مكنت املتعلمني من التغلب على قيود الزمان واملكان،
واك�ت���س��اب امل�ع��رف��ة وامل� �ه ��ارات ب���س�ه��ول��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تخ�صي�صها لتنا�سب
احتياجاتهم وظ��روف�ه��م ،م���ش�يراً �إىل �أن��ه بجانب التكنولوجيا تعد املهارات
االجتماعية والعاطفية مهمة � ً
أي�ضا ،لإقامة �شراكات فاعلة وتلقي الدعم ،لذا
ف�إن التعاون ومهارات االت�صال يعدان �أم ًرا �أ�سا�س ًيا و�ضرورياً.
ومن جانبه� ،أو�ضح معايل عبد اهلل بن طوق املري ،وزير االقت�صاد� ،سُ بل ا�ستخدام
ال�شباب ملهارات التعاون ل�ضمان /االبتكار اجل��ذري  ،م�شرياً �إىل �ضرورة تنقل
القادة بني عقليتني �أو منهجني يف التفكري ،الأوىل :عقلية امل�ؤ�س�س ،والثانية:
عقلية املدير التنفيذي؛ �إذ يتمتع امل�ؤ�س�س بعقلية ال��ر�ؤي��ة ال�شاملة للم�شهد،
ويتطلع دائماً �إىل امل�ستقبل .بينما ينظر الرئي�س التنفيذي �إىل الإ�سرتاتيجية
وخطوط الإنتاج وحت�سني العمليات.
و�أو�ضح معاليه للم�شاركني ال�شباب �أنه من �أجل امل�شاركة يف الإبداع كقادة ،يجب
عليهم �أن يكونوا قادرين على تطوير ر�ؤيتهم بطرق خمتلفة ،وتعزيز عقلية
النمو .كما �أكد على �أهمية ر�أ�س املال االجتماعي باعتباره �أحد الأ�صول املهمة،
م�شرياً �إىل �أن متو�سط ال�شبكة االجتماعية اجليدة يبلغ من � 25-20شخ�صاً
حيث ميكنهم النظر يف الأفكار و�إجناز الأمور.
وق��ال معايل وزي��ر االقت�صادُ " :ت َع ُّد املرونة والقدرة على التكيف من ال�سمات
الأ�سا�سية ل�ضمان ال��و��ص��ول �إىل �آف ��اق ج��دي��دة م��ن املعرفة واالب�ت�ك��ار والنمو
االق�ت���ص��ادي امل���س�ت��دام .وم��ن �أه��م ال��درو���س امل���س�ت�ف��ادة م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا �أن
االقت�صادات التي تعك�س م�ؤ�س�ساتها و�سيا�ساتها و�أ�سواقها املرونة والتنوع كانت
الأك�ثر جناحاً يف مواجهة التحديات التي �أحدثها ال��وب��اء لت�سريع االنتعا�ش
وا�ستعادة النمو".
ومن ناحيته ،تناول معايل الدكتور �أحمد بالهول الفال�سي ،وزير الدولة لريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،املهارات واملنهجيات يف ريادة الأعمال،

نادي تراث الإمارات ينظم ملتقى �سهيل البحري التا�سع
•• ابوظبي-الفجر:

نظم مركز �أبوظبي ال�شبابي التابع
ل�ن��ادي ت��راث الإم ��ارات �أم����س الأول
اجل �م �ع��ة ف �ع��ال �ي��ات م�ل�ت�ق��ى �سهيل
ال �ب �ح��ري ال�ت��ا��س��ع يف م�ق��ر النادي
يف ال�ب�ط�ين مب���ش��ارك��ة ال�ع��دي��د من
الطالب املنت�سبني للنادي.
ت�ع��رف ال �ط�لاب خ�لال م�شاركتهم
يف امللتقى �إىل �أه��م مالمح الرتاث
ال�ب�ح��ري و� �ش��ارك��وا يف �سل�سلة من
الن�شاطات الثقافية والفنية وور�ش
ال�ع�م��ل ال �ت��ي رك� ��زت ع�ل��ى �أ�ساليب
ال�صيد التي ك��ان يتبعها الأج ��داد،
و�أنواع وم�سميات الأ�سماك املحلية،
وط ��ري �ق ��ة مت �ل �ي��ح الأ�� �س� �م ��اك بعد
�صيدها لتخزينها لفرتات طويلة،
وجتربة الغو�ص على الل�ؤل�ؤ وتعرفة
امل�شاركني على الأدوات امل�ستخدمة
لفلق املحار وم�سمياتها وغريها من
املهن التقليدية املرتبطة بالرتاث
البحري.
و�أكد �أحمد مر�شد الرميثي ،مدير
م��رك��ز اب��وظ �ب��ي ال���ش�ب��اب��ي ،املن�سق
ال� �ع ��ام ل�ل�م�ل�ت�ق��ى �أن ن � ��ادي ت ��راث
الإم � � � ��ارات ي �ح��ر���ص ع �ل��ى تر�سيخ
ال �ت�راث الإم ��ارات ��ي ل��دى الأجيال
اجل��دي��دة وتعريفهم ب��امل�ن��اخ الذي
عا�ش فيه الآباء والأجداد وذلك عرب توا�صل دائم ومعرفة برتاث �آبائهم ال �ع��ام ع�ل��ى ف�ع��ال�ي��ات امللتقى ب�أنها
جتربة تعليمية وتراثية ،تعمل على
جم�م��وع��ة م��ن الأن���ش�ط��ة والور�ش و�أجدادهم.
التثقيفية الهادفة ،كي يبقوا على و�أ�شار بدر حممد احل�سني امل�شرف ا�ستك�شاف الأدوات البحرية التي

و�سلط ال�ضوء على نهج دولة الإمارات يف تطوير كل منهما.
وق��ال معاليه�" :إنه ينبغي غر�س عقلية ري��ادة الأع�م��ال يف �سن مبكرة للغاية،
م�ضيفاً �أنه بينما تركز معظم املناهج الدرا�سية على مهارات العمل ،ف�إن عقلية
ريادة الأعمال هي ن�شاط يُكت�سب خارج �صفوف الدرا�سة .وم َّيز معاليه بني نوعني
من العقليات ،هما :التفكري والتنفيذ؛ حيث ميكن لل�شخ�ص �أن ي�أتي بفكرة رائعة
ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ فهنالك حاجة �إىل �شخ�ص خمتلف .وك�شف
معاليه �أي�ضاً عن ثالث مهارات �ضرورية للنمو وحتقيق النتائج ،هي :اجلر�أة
واملثابرة يف مواجهة املواقف ال�صعبة ،والقدرة على التك ّيف ،واحلنكة والقدرة
على فعل املزيد مبوارد �أقل".
وق��ال م�ع��ايل وزي��ر ال��دول��ة ل��ري��ادة الأع �م��ال وامل���ش��اري��ع ال�صغرية واملتو�سطة:
"يلعب تعليم ريادة الأعمال دوراً حيوياً يف دعم تطلعات الإمارات �إىل �أن ت�صبح
مركزاً لالبتكار ،ونحن ن�سعى جاهدين �إىل تعزيز ثقاف ٍة �أكادميية قوية يف دولة
الإمارات ،حيث يُلهم التفكري الإبداعي ويُرعى .ونعتقد �أن ال�شباب الإماراتيني
قادرون على �إ�ضافة �أبعاد جديدة جلهود التنويع االقت�صادي للدولة ورحلة النمو
امل�ستدام؛ من خالل ا�ستك�شاف ريادة الأعمال ا�ستناداً �إىل التطورات التكنولوجية
وقطاعات امل�ستقبل .ومتا�شياً مع الأجندة الوطنية لبناء القدرات وتعزيز املهارات
وا�صل وزارة االقت�صاد �إطالق مبادرات وبرامج
واال�ستثمار يف طاقة ال�شبابُ ،ت ِ
م�صممة خ�صو�صاً لإعداد �شبابنا ليكونوا يف ال�صدارة لقيادة رحلة النمو يف دولة
الإمارات" .و�أ�ضاف معاليه�" :إن وترية التنمية التي حققتها دولة �شابة ن�سبياً،
مثل الإمارات العربية املتحدة ،ت�ستغرق عقوداً �أو �أكرث لتحقيقها يف دول �أخرى.
ون�سعى لإعداد ال�شباب الإماراتيني للو�صول �إىل امل�سرح العاملي ،و�إثبات �أن �أ�س�س
االقت�صاد الإماراتي مبنية على ركائز العلم واملعرفة واالبتكار واال�ستدامة� .إن
مثل هذه املنتديات تقدم م�ساهمات كبرية يف جهودنا يف هذا ال�صدد".
من جانبها� ،أو�ضحت معايل عهود بنت خلفان الرومي ،وزيرة الدولة للتطوير
احلكومي وامل�ستقبل� ،سب َل ا�ستخدام مهارات االت�صال لتعزيز التعاون .وحددت
معاليها خم�سة اجتاهات حتويلية من �ش�أنها �أن حتدث ثور ًة يف حياتنا؛ يتمثل
االجتاه الأول يف التحول الرقمي ،الذي �سيفر�ض جاهزية اللوائح وال�سيا�سات
رقمياً ،ومن َث ّم يجعل من املهارات الرقمية �أمراً �ضرورياً ال غنى عنه .واالجتاه
ال�ث��اين يتمثل يف الأمت �ت��ة ،وال�ت��ي �س ُتوجِ د طلبًا على م �ه��ارات مثل التعاطف
وامل��رون��ة وح��ل امل�شكالت املع ّقدة والتفكري النقدي والتعاون .ويتمثل االجتاه
الثالث يف القوى العاملة عند الطلب ،والتي تزداد �شعبيتها بني �أجيال امل�ستقبل،
التي �ستتطلب �سيا�سات خم�ص�صة ،مثل ت�أ�شرية الرتحال العاملية� ،أو عمليات
و�إج��راءات م�صرفية �أ�سهل .ويتمثل االجتاه الرابع يف التحول عن مكان العمل
والعمل عن بعد ،يليه �صقل املهارات و�إع��ادة �صقلها ،مما ي�ستدعي تغيري نظام

التعليم والتدريب.
كما �أكدت معايل وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل� ،أن حكومة دولة
الإم��ارات بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،تعول كثرياً على ال�شباب
و�أ�صحاب العقول واملبتكرين للم�شاركة الفاعلة يف ت�صميم وبناء امل�ستقبل.
و�أ� �ش��ادت عهود ال��روم��ي مب �ب��ادرات جمل�س حممد ب��ن زاي��د لأج�ي��ال امل�ستقبل،
الهادفة لرتجمة ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،القائمة على متكني اجليل اجلديد
من امل�شاركة الفاعلة يف بناء امل�ستقبل وت�شكيل معامله وتوجهاته.
وقالت �إن العامل ي�شهد جملة من املتغريات املت�سارعة مدفوعة بخم�سة توجهات
حتويلية ،ت�شمل التحول الرقمي ،والأمتتة ،وتغري مفهوم القوة العاملة ،وتغري
بيئة العمل والعمل عن بعد ،وبناء املهارات و�إع��ادة بنائها ،م�شرية �إىل �أن هذه
التوجهات متثل ركائز �أ�سا�سية يف �صياغة اخلارطة اجلديدة للم�ستقبل ،ويف دعم
تنفيذ املبادئ الع�شرة لدولة الإم��ارات يف الأع��وام اخلم�سني املقبلة ،التي تركز
على اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري ،وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي
للدولة مبا ير�سخ ريادتها اقت�صاديا وتنموياً.
وقال �سعادة حممد خليفة النعيمي ،مدير مكتب �ش�ؤون التعليم يف ديوان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي�" :إن الثابت الوحيد ه��و التغيري ،وه��ذه ه��ي ال�ق��اع��دة العلمية
واملعرفية التي رمبا مل تكن وا�ضحة فيما �سبق كما هو احلال يف ع�صرنا احلايل،
خ�صو�صاً يف ظل التقدم التكنولوجي ال�سريع والثورة ال�صناعية الرابعة ويف
املرحلة احلالية ،مرحلة التعايف من جائحة كوفيد –  .19ومع �أخذ ذلك بعني
االعتبار نعلم على وجه اليقني �أن الطرق القدمية مل تعد جمدية .وهناك حاجة
�إىل نهج جديد متاماً �إذا �أردنا �إن�شاء حلول مبتكرة قادرة على مواجهة حتديات
الغد .كما يجب نقل مهارات وقدرات جديدة �إىل ال�شباب يف الإمارات لتمكينهم
من تويل زمام القيادة يف عامل ي�شهد تغريات وتعقيدات ب�شكل متزايد".
و�أ��ض��اف �سعادته" :يلعب ال�شباب دوراً مركزياً يف جميع اخلطط امل�ستقبلية،
ول�ط��امل��ا و�ضعت ق�ي��ادة دول��ة الإم� ��ارات ال�شباب يف قلب جميع �إ�سرتاتيجيات
التنمية .وي�شكل جمل�س حممد ب��ن زاي��د لأج �ي��ال امل�ستقبل املن�صة املثالية
ال�ستك�شاف �أفكارهم وتطلعاتهم للم�ستقبل ،وتوجيههم ومتكينهم من حتويلها
�إىل م�شاريع ملمو�سة ،من �ش�أنها �أن تدعم خطط الإمارات الطموحة على مدى
الأع��وام اخلم�سني املقبلة" .يذكر �أن جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل
وخمترباته يطرحان حتديات �أم��ام امل�شاركني ال�شباب؛ لو�ضع �أه��داف وخطط
ل�ل�أع��وام اخلم�سني ال�ق��ادم��ة ،م�ستوحاة م��ن �سجل النجاح يف دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة.

يف �إطار موا�صلته جمع الأر�شيفات التاريخية وحفظها

الأر�شيف الوطني يت�سلم الأر�شيف التاريخي من وزارة العدل
•• ابوظبي-الفجر:

مي ��ا ،بطريقة
ك��ان��ت ت���س�ت�خ��دم ق ��د ً
فيها الكثري م��ن الت�شويق واملتعة،
وت���س�ل��ط ال���ض��وء ع�ل��ى ال�ع��دي��د من
املهن الإماراتية التي حتكي تاريخ
الآباء والأجداد.
و�أ� �ض��اف ل�ق��د �أب ��دى امل �� �ش��ارك��ون يف
امللتقى حما�ساً وتفاع ً
ال مع الأن�شطة
التي تعرفوا من خاللها �إىل الكثري
م��ن امل�ع�ل��وم��ات ال�تراث�ي��ة البحرية
وك��ل م��ا يتعلق ب �ه��ذه ال�ب�ي�ئ��ة التي
متثل �أح��د �أرك��ان البيئات القدمية
والتي حتفل
ب ��اه �ت �م ��ام ب� ��ال� ��غ ،ف �ه ��ي ت �ع�ب�ر عن
�أهمية البحر يف حياة �أبناء الدولة
ومدى ارتباطهم بال�صيد ورحالت
الغو�ص.

ق��ام الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي با�ستالم
ال��وث��ائ��ق ال �ت��اري �خ �ي��ة امل �ه �م��ة من
�أر��ش�ي��ف وزارة ال �ع��دل .ويحتفظ
�أر�شيف الوزارة الرثي بالت�شريعات
والعالقات واالتفاقيات الق�ضائية
ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� � ��دول� � ��ة الإم � � � � � ��ارات
العربية املتحدة منذ قيامها عام
1971م.
وب � �ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ق � ��ال �سعادة
ع �ب��د اهلل م��اج��د �آل ع �ل��ي املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�أر� �ش �ي��ف الوطني:
ي��وا��ص��ل الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي جمع
ذاك� � � ��رة ال� ��وط� ��ن ل� �ك ��ي يحفظها
ك��ام�ل��ة يف امل �ك��ان امل�ن��ا��س��ب لتبقى
عمراً �أط��ول ،و�إذ ي�ستلم الأر�شيف
الوطني جزءاً كبرياً من الأر�شيف
ال�ت��اري�خ��ي ل � ��وزارة ال �ع��دل؛ ف�إنه
ي�ثري بذلك الر�صيد الأر�شيفي
للدولة ،والذي يحتاجه الباحثون
واملهتمون بتاريخ دولة الإمارات.
ومن جهة �أخرى �سيظل الأر�شيف
ال� �ت ��اري� �خ ��ي ال � � ��ذي ي �ح �ت �ف��ظ به
الأر� � �ش � �ي� ��ف ال ��وط� �ن ��ي ال ��ذخ�ي�رة
الثقافية ل�ل�أج�ي��ال ي�ستقي منها
احلكمة والعربة.

و�أعرب عن �سعادته بهذه اخلطوة
امل �ه �م��ة ،م �� �ش �ي��داً ب � � ��وزارة العدل
ع �ل��ى ح���س��ن ت�ن���س�ي�ق�ه��ا وتعاونها
املثمر ،والذي يزيد العالقات مع
الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي متانة مل��ا فيه
م�صلحة الوطن.
واع �ت�ب�ر � �س �ع��ادت��ه ه ��ذه اخلطوة
امل� �م� �ي ��زة ب � ��اك � ��ورة ث� �م ��ار م ��ذك ��رة
ال�ت�ف��اه��م ال �ت��ي ّ
مت ت��وق�ي�ع�ه��ا بني
الأر�شيف الوطني ووزارة العدل يف
بدايات العام اجلاري.
و�أ�شاد �سعادة خالد نا�صر الري�سي

م �� �س �ت �� �ش��ار وزي � ��ر ال� �ع ��دل رئي�س
اللجنة امل�شرتكة لتنظيم الوثائق
والأر�شيف يف وزارة العدل ،باجلهود
ال�ك�ب�يرة ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا الأر�شيف
الوطني من �أجل حفظ الأر�شيف
التاريخي لدولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ،م�ث�م�ن�اً ج �ه��ود �أع�ضاء
اللجنة امل�شرتكة وفريق الأر�شيف
الوطني يف �إجناز هذه املرحلة من
الأر��ش�ف��ة .و�أ� �ش��ار �سعادته �إىل �أن
الوثائق التاريخية ل��وزارة العدل
حتمل معلومات مهمة على �صعيد

الأف � ��راد وامل ��ؤ� �س �� �س��ات� ،إىل جانب
تاريخ ال��وزارة وت�أ�سي�سها على يد
امل �غ �ف��ور ل��ه -ب� � ��إذن اهلل  -ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ث��راه ،الذي كان مهتماً كثرياً
بتوفري الق�ضاء العادل ،وتطوير
دُو ِر الق�ضاء يف الدولة ،وا�ستحداث
ال � �ق� ��وان �ي�ن مل� �ك ��اف� �ح ��ة اجل ��رمي ��ة
ب�أ�شكالها ،حيث �سيجد الباحثون
يف هذا الوثائق م�صدراً ثرياً لهذه
امل�سرية الطيبة ولتاريخ الق�ضاء
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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ميثاء ال�شام�سي ت�ستعر�ض جهود الدولة يف جمال متكني املر�أة اقت�صاديا خالل قمة عاملية يف ل�شبونة
•• �أبوظبي-وام:

04

�شاركت معايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل ال�شام�سي وزيرة دولة يف الدورة
الـ  31من القمة العاملية للمر�أة التي انطلقت يف العا�صمة الربتغالية
ل�شبونة يوم � 28أكتوبر اجلاري واختتمت �أم�س حتت �شعار "املر�أة و حتول
االقت�صاد"  .ح�ضر القمة العاملية للمر�أة �سعادة خالد �أحمد اجلرمن
القائم بالأعمال يف �سفارة الدولة يف ل�شبونة �إىل جانب �أكرث من 500
�شخ�صية ن�سائية من  45دولة بينهن رئي�سات دول ونواب ر�ؤ�ساء حكومات
و وزيرات وممثالت لهيئات و�شركات ومنظمات حكومية وغري حكومية .
ت�ه��دف فعاليات القمة �إىل فتح ال���س��وق العاملية �أم ��ام الن�ساء يف جمال

الأعمال التجاري وتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات بني الدول خا�صة
خالل جائحة كورونا �إ�ضافة �إىل ت�سريع متكني امل��ر�أة اقت�صاديا و�إيجاد
احللول لتذليل ال�صعاب التي من املمكن �أن تواجهها خا�صة ال�سيدات ذوات
االحتياجات اخلا�صة و احلد من العنف �ضد الن�ساء و الفتيات �إىل جانب
ت�سليط ال�ضوء على التغيري املناخي والفر�ص املتاحة ل�سيدات االعمال
خللق �أ�سواق عمل �صديقه للبيئة وعقد �شراكات مع ال�سوق الربتغايل
و�أهمية ا�شراك ال�شباب يف العملية التنموية.
و ا�ستعر�ضت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي خالل كلمتها يف الطاولة
ال��وزاري��ة امل�ستديرة جهود ال��دول��ة يف جم��ال متكني امل��ر�أة اقت�صادياً من
خ�لال �سن الت�شريعات وال�ق��وان�ين الداعمة لها وخلق ثقافة م�ؤ�س�سية

لتعزيز ال�ت��وازن ب�ين اجلن�سني يف بيئة العمل م��ن خ�لال �إن�شاء جمل�س
الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.
و نقلت حتيات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ��س��ري��ة " �أم االمارات" و متنياتها للقمة النجاح والتوفيق
م ��ؤك��دة �أن م�شاركة امل ��ر�أة يف النه�ضة التنموية وحتقيق ال �ت��وازن بني
اجلن�سني على ر�أ���س �أولويات �سموها و حر�صها على متابعة حتقيق هذا
الهدف وامل�ساهمة يف توفري كل ما ي�سهم يف فتح �آفاق العمل دون ا�ستثناء
�أمام املر�أة وتطلعاتها ورعاية �إبداعاتها مع دعم حتقيق امل�ساواة والتوازن
بني اجلن�سني.

و �أ�شارت معاليها اىل �إعتماد جمل�س الوزراء عام  2018م�شروع القانون
ب�ش�أن امل�ساواة يف الأج��ور والرواتب بني اجلن�سني ل�ضمان حماية حقوق
املر�أة ودعم دورها مبا يتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية لتمكني املر�أة
للأعوام  2021-2015والتي �أطلقتها �سمو ال�شيخة فاطمة بالإ�ضافة
�إىل اط�لاق �سموها ع��ددا من امل�ب��ادرات واحلمالت على م�ستوى الدولة
مب�ج��االت االب ��داع واالب�ت�ك��ار وامل�ع��رف��ة وم�ستقبل ري ��ادة االع �م��ال يف ظل
االقت�صاد الرقمي والذكاء اال�صطناعي وت�شجيع االبتكار.
و يف ختام كلمتها تطرقت معايل الدكتورة ميثاء ال�شام�سي �إىل بع�ض
النتائج التي تبني تطور ن�سبة م�شاركة املر�أة يف الأن�شطة االقت�صادية ويف
جمال الأ�سواق املالية والقطاع ال�صناعي يف الدولة.

الإمارات تكثف جهودها يف جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�إخ�ضاع مرتكبيها لعقوبات رادعة

دعم �إماراتي قوي للجهود العاملية يف مكافحة جرائم الأموال التزاما مبعايري جمموعة العمل املايل الدويل FATF
• امل�ست�شار �إ�سماعيل علي مدين :توحيد �أدوار اجلهات احلكومية املخت�صة وتعزيز التعاون بينها يدعم جهود الدولة يف الت�صدي جلرائم الأموال
• في�صل بن �سليطني :حماية اقت�صاد دبي من اجلرائم االقت�صادية تعزز ثقة امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية العاملية الكربى يف بيئتها الآمنة
•• دبي  -وام:

�أكد �سعادة امل�ست�شار �إ�سماعيل مدين،
امل �ح��ام��ي ال �ع��ام الأول ،رئ�ي����س نيابة
الأم� ��وال ال�ع��ام��ة� ،أن النيابة العامة
ت ��وا�� �ص ��ل ج� �ه ��وده ��ا احل �ث �ي �ث��ة فيما
يتعلق مبلف اال�سرتاتيجية الوطنية
مل ��واج� �ه ��ة ج� ��رائ� ��م غ �� �س��ل الأم� � � ��وال
وم �ك��اف �ح��ة مت��وي��ل االره� � ��اب ونظام
م �ك��اف �ح��ة اجل ��رائ ��م امل��ال �ي��ة يف دول ��ة
االمارات العربية املتحدة ودعم جهود
الدولة يف الت�صدي لهذه اجلرائم عن
طريق توحيد �أدوار اجلهات احلكومية
املخت�صة ،وتعزيز التعاون فيما بينها.
و�أو�� �ض ��ح ��س�ع��ادت��ه �أن امل �� �ش��رع �أعطى
� �س �ل �ط��ة وا�� �ض� �ح ��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة العامة
و�شركائها ذوي االخت�صا�ص كاملحاكم
والأجهزة ال�شرطية وامل�صرف املركزي
واجل �م��ارك ووح ��دة املعلومات املالية
وامل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��واج�ه��ه جرائم
غ �� �س��ل االم� � � ��وال وم �ك��اف �ح��ة متويل
االره� � � ��اب ،وج� �ه ��ات �إن � �ف ��اذ القانون
الأخ� � ��رى يف ت �ل �ق��ي ال �ب�ل�اغ��ات حول
املمار�سات املالية امل�شبوهة ،و�إ�صدار
ال �ق��رارات ،وتتبع الأم ��وال و�ضبطها
ويف م��راق �ب��ة احل �� �س��اب��ات البنكية،
وال � � � ��دور ال� � ��ذي ت� �ق ��وم ب� ��ه املحكمة
اجلزائية يف احلكم باجلزاءات املقيدة
ل �ل �ح��ري��ة وامل � �� � �ص� ��ادرات وال� �غ ��رام ��ات
للأموال املتح�صلة من تلك اجلرائم،
وغريها من ال�سلطات وال�صالحيات
القانونية التي انبثقت منها �إجراءات
داعمة �ساعدت يف الك�شف عن اجلرائم
ومرتكبيها دون الإخالل بالت�شريعات
النافذة يف الدولة.
م��ن ج��ان �ب��ه� ،أك ��د � �س �ع��ادة ف�ي���ص��ل بن
�سليطني ،املدير التنفيذي ملركز دبي
للأمن االقت�صادي �أن اجلهود املبذولة
وال �ت �ن �� �س �ي��ق امل �� �ش�ت�رك م ��ع اجلهات

ذات االخت�صا�ص يف جم��ال مكافحة
اجلرائم االقت�صادية وحماية �أموال
ومكت�سبات �إم ��ارة دب��ي ب�شكل خا�ص
ودولة الإم��ارات العربية املتحدة على
وج��ه ال�ع�م��وم ،م��ن ه��ذه النوعية من
اجلرائم ما هي �إال جت�سيد لاللتزام
بتوجيهات القيادة الر�شيدة بالدولة
مل ��واج� �ه ��ة ج� ��رائ� ��م غ �� �س��ل الأم� � � ��وال
وم�ك��اف�ح��ة مت��وي��ل الإره � ��اب ،وك�شف
وردع امل�م��ار��س��ات املالية غ�ير ال�سوية
واملجرمة التي يتم ارتكابها على �أر�ض
الدولة� ،أو حتى يف ا�ستخدام �أرا�ضيها
كطريق لعبور �أو نقل الأموال الناجتة
عن �أي ن�شاط �إجرامي.
و�أ� �ش��ار اب��ن �سليطني �إىل دع��م دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل�ستمر
ل �ل �ج �ه��ود ال �ع��امل �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة ملواجهة
ج ��رائ ��م غ���س��ل الأم � � ��وال و مكافحة
متويل الإرهاب ،التزاما منها مبعايري
جمموعة العمل املايل الدويل "فاتف
  ،" FATFحيث ات�خ��ذت الدولةخالل ال�سنوات املا�ضية خطوات مهمة
لو�ضع الإط ��ار القانوين ال��ذي يكفل
ل �ه��ا حت�ق�ي��ق ه ��ذا ال� �ه ��دف ،وحتديد
امل�سارات امل�ؤ�س�سية لتطبيق الإجراءات
والتدابري التي من �ش�أنها �أن ت�سهم
يف مواجهة غ�سل الأم ��وال ومكافحة
متويل الإره��اب  ..مو�ضحا �أن �إن�شاء
مركز دب��ي ل�ل�أم��ن االق�ت���ص��ادي ،جاء
ل�ي�ك��ون خ��ط ال��دف��اع الأول يف �إم ��ارة
دب��ي حل�م��اي��ة اق�ت���ص��اده��ا م��ن الآف ��ات
واجل��رائ��م االقت�صادية والعمل على
احلد منها مبا يف�ضي �إىل تعزيز ثقة
امل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء العامل
يف بيئة دبي الآمنة وي�شجع امل�ؤ�س�سات
املالية العاملية على اتخاذ دبي مركزا
لأعمالهم.
و دع� ��ا � �س �ع��ادت��ه ج �م �ي��ع امل�ؤ�س�سات
ال �ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة و�أف� � ��راد املجتمع

وزارة العدل تنفذ زيارات تفتي�شية للت�صدي
للمخاطر املرتبطة باجلرائم املالية
•• �أبوظبي-وام:

ن�ف��ذ ق�سم م��واج�ه��ة غ�سل الأم� ��وال وم�ك��اف�ح��ة مت��وي��ل الإره� ��اب يف وزارة
العدل زيارات ميدانية تفتي�شية وا�سعة على "�أ�صحاب الأعمال واملهن غري
املالية املحددة" للت�أكد من امتثالهم بالت�سجيل يف الأنظمة احلكومية
املعتمدة ملواجهة غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل الإره ��اب والتنظيمات
غري امل�شروعة واتباعهم �إج��راءات العناية الواجبة التي متكنهم من رفع
تقارير الأن�شطة امل�شبوهة وذلك يف �إطار جهود دولة الإمارات يف الت�صدي
للمخاطر املرتبطة باجلرائم املالية.
و �أ��س�ف��رت ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة التفتي�شية ع��ن خمالفة ع��دد م��ن مكاتب
املحاماة لعدم اتباعها �إجراءات الت�سجيل والتدابري الالزمة ملواجهة غ�سل
الأم��وال حيث مت خمالفة  41مكتبا للمحاماة و ر�صد  108خمالفات
تقدر بقيمة مليون و � 450أل��ف دره��م ملخالفتها  7بنود م��ن الالئحة
التنفيذية للمر�سوم ب�ق��ان��ون رق��م  20ل�سنة  2018يف ��ش��أن مواجهة
جرائم غ�سل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غري امل�شروعة وقرار
جمل�س الوزراء رقم  16ل�سنة  2021ب�ش�أن القائمة املوحدة للمخالفات
والغرامات الإداري��ة التي توقع على املخالفني لإج��راءات مواجهة غ�سل
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب اخلا�ضعني لرقابة وزارة العدل ووزارة
االقت�صاد.
و �أك��د امل�ست�شار عبداهلل �أحمد جا�سم الرا�شد رئي�س ق�سم مواجهة غ�سل
الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ب��وزارة العدل �أن ال��وزارة عقدت خالل
عام � 2021أكرث عن  4ور�ش عمل توعوية بالتعاون مع املكتب التنفيذي
للجنة ال�سلع وامل� ��واد اخل��ا��ض�ع��ة ل��رق��اب��ة اال� �س �ت�يراد وال�ت���ص��دي��ر ووحدة
املعلومات املالية و�سوق �أبوظبي العاملي لرفع م�ستوى الوعي لدى قطاع
املحاماة ح�ضرها من مكاتب املحاماة ل�سنة  2021عدد  2757مقارنة
بـ  1014ح�ضروا يف عام  2020مما يدل على وج��ود اهتمام كبري من
قبل قطاع املحامني ،وامتثالهم لت�شريعات غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب.
و�أو�ضح �أنه يجوز التظلم على املخالفات خالل الفرتة القانونية املحددة
بـ  15يوماً من تاريخ الإ�شعار باملخالفة وفقاً لقرار جمل�س ال��وزراء رقم
 /16/ل�سنة  2021م�شريا اىل �أن ق�سم مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة
متويل الإرهاب بوزارة العدل يوفر من خالل املوقع الإلكرتوين الر�سمي
كافة املعلومات وال�ق��وان�ين والتعاميم بالإ�ضافة �إىل رواب��ط �إلكرتونية
وفيديوهات تو�ضيحية ،والإر� �ش��ادات اخلا�صة بالت�سجيل ب�ش�أن �إجراءات
غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.

�إىل اال� �ش�تراك يف مكافحة املخاطر
الناجمة عن الأفعال ال�ضارة بالأمن
االق�ت���ص��ادي ال�ت��ي رمب��ا يتعر�ض لها
امل���س�ت�ث�م��رون �أو امل���س�ت�ه�ل�ك��ون �أو �أية
�أم��وال ومكت�سبات تعود �إىل الإمارة،
وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ج �م �ي��ع القنوات
امل �ت��اح��ة ل ��دى الأج� �ه ��زة وال�سلطات
املخت�صة يف الإم��ارة ومنها مركز دبي
للأمن االقت�صادي.
ويف �إط��ار اجلهود احلثيثة التي تقوم
ب�ه��ا ك��اف��ة الأج� �ه ��زة امل�ع�ن�ي��ة يف دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ملكافحة
جرائم املال ،متت �إدانة موظف �سابق
يف �أحد بنوك �إمارة دبي باختال�س ما
يزيد على  5.23مليون درهم عائدة
ل�شركات تطوير عقاري كانت مودعة
لدى البنك ،باالتفاق وم�ساعدة زوجته
املتهمة الثانية و �أمر �سعادة امل�ست�شار
ع�صام عي�سى احلميدان النائب العام
لإم��ارة دب��ي ،عقب �إمت��ام التحقيقات،
ب ��إق��ام��ة ال��دع��وى اجل��زائ �ي��ة عليهما
و�إحالتهما �إىل املحكمة اجلزائية التي
�أ� �ص ��درت ح�ك�م�ه��ا ب ��الإدان ��ة واحلب�س
مل��دة خم�س �سنوات غيابيا ورد نف�س
املبلغ الذي مت اختال�سه ،والإبعاد عن
الدولة.
ويف واق �ع��ة �أخ� � ��رى� ،أدان� � ��ت املحكمة
اجل��زائ �ي��ة يف دب ��ي م�ت�ه�م��ا ق ��دم �إىل
ال� ��دول� ��ة ع�ب�ر م �ط ��ار دب� ��ي ال � ��دويل،
بتهمة �إخ �ف��اء �أم ��وال ب�ح��وزت��ه ،حيث
�أ�� � �ص � ��درت ح �ك �م �ه��ا ب �ت �غ��رمي��ه مبلغ
� 100أل��ف دره ��م ،وم���ص��ادرة املبلغ
امل�ضبوط بحوزته بالعمالت املختلفة
وت �ع��ادل قيمته مليونا و� 108آالف
و 484درهما ،وذلك عمال بالقانون
االحت � ��ادي رق ��م  20ل���س�ن��ة 2018
ال�صادر من م�صرف الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة امل ��رك ��زي ال� ��ذي ح ��دد احلد
الأع�ل��ى امل�سموح ب��ه ب�ح��وزة القادمني

�إىل الدولة �أو املغادرين لأرا�ضيها دون
�إف�صاح.
و يف واق �ع��ة �أخ � ��رى ،ق���ض��ت املحكمة
بحب�س املتهم الأول �سنتني و املتهم
الثاين ملدة �ستة �أ�شهر والغرامة املالية
لكل منهما بقيمة � 300أل��ف درهم
و�إبعادهما ع��ن ال��دول��ة و�إدان ��ة �شركة
امل�ت�ه��م ال �ث��اين ب�صفتها ال�شخ�صية
االع �ت �ب��اري��ة ب �غ��رام��ة م��ال �ي��ة قدرها
م �ل �ي��ون دره � ��م ،وم �� �ص ��ادرة الأم � ��وال
املحجوزة وت�صل قيمتها �إىل ثمانية
ماليني و� 783ألفا و 577درهما.
و �أو� �ض��ح ��س�ع��ادة امل�ست�شار �إ�سماعيل
م��دين �أن امل�ت�ه�م�ين ارت �ك �ب��وا جرمية
غ�سل الأم��وال ب�أن حولوا متح�صالت
مالية عبارة عن مبلغ ثالثة ماليني
و� 290ألف دوالر �أمريكي من ح�ساب
�شركة املتهم الأول لدى �أحد البنوك
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة �إىل
ح �� �س��اب امل�ت�ه�م��ة ال �ث��ال �ث��ة ل ��دى �أح��د
ال �ب �ن��وك يف ال ��دول ��ة وال �ن ��اجت ��ة من
جرمية االحتيال على �شركة ال�شاكية
يف ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة االمريكية
وذل��ك بق�صد �إخ�ف��اء ومت��وي��ه حقيقة
املتح�صالت وم�صدرها غري امل�شروع..
كما ارت�ك��ب املتهم الأول م��ع �آخرين
ح�سني النية يعملون لدى �أحد مكاتب
حم��ام��اة اال� �س �ت �� �ش��ارات ال�ق��ان��ون�ي��ة يف
الدولة جرمية غ�سل الأم��وال ،وذلك
ب� ��أن ح ��ول امل�ت�ه��م الأول متح�صالت
م��ال �ي��ة مب �ب �ل��غ � 685أل� �ف ��ا و500
دوالر �أمريكي من ح�ساب �شركته �إىل
ح�ساب مكتب املحاماة واال�ست�شارات
القانونية لدى �أحد البنوك يف الدولة
والناجتة من جرمية االحتيال على
�شركة ال�شاكية يف ال��والي��ات املتحدة
االمريكية وذلك بق�صد �إخفاء ومتويه
حقيقة املتح�صالت وم�صدرها غري
امل�شروع.

و يف ق�ضية �أخرى ،تورط فيها ثالثة
م�ت�ه�م�ين� ،أ�� �ص ��درت امل�ح�ك�م��ة حكمها
مبعاقبة امل�ت�ه��م الأول باحلب�س ملدة
خم�س ��س�ن��وات و�إب �ع��اده ع��ن الدولة،
ومبعاقبة املتهم الثاين باحلب�س ملدة
ث�ل�اث ��س�ن��وات و�إب� �ع ��اده ع��ن الدولة،
ك�م��ا ق�ضت املحكمة مب���ص��ادرة مبلغ
خم�سة م�لاي�ين و� 500أل ��ف درهم،
املودع يف ح�ساب املتهم الثاين ،وكذلك
م �ب �ل��غ  1.5م �ل �ي��ون دره � ��م بح�ساب
املتهم ال�ث��اين �أي���ض��ا واملتحفظ عليه
م ��ن ق �ب��ل ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وتغرمي
امل�ت�ه�م�ين االث �ن�ين مبلغ  53مليونا
و� 476أل�ف��ا و 23دره�م��ا قيمة املال
حم ��ل اجل ��رمي ��ة وت �غ ��رمي ال�شركات
االع�ت�ب��اري��ة ال �ث�لاث مبلغ � 10آالف
درهم لكل �شركة عن تهمتي االحتيال
وخيانة الأمانة وتهمة غ�سل االموال
وال�ت��زوي��ر يف حم��رر غ�ير ر�سمي �إثر
تعر�ض املجني عليه لتلك اجلرائم
من املتهمني ،وذلك ب�أن قام املتهمون
الثالثة باالحتيال واال�ستيالء على
م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة ق��دره��ا م �ل �ي��ون درهم
وال�ع��ائ��دة �إىل املجني عليه و�شركته،
وذل��ك باال�ستعانة بطريقة احتيالية
ب ��أن ا�ستغلوا علم املجني عليه ب�ش�أن
م�ه�ن�ت��ه الأ� �س��ا� �س �ي��ة ك�م��دق��ق ح�سابي
وك��ون��ه م��دي��را و مطلعا ع�ل��ى جميع
الأر�صدة املالية لل�شركة التي ي�شرتك
يف ملكيتها مع �آخرين وتقوم مبوجب
الرخ�صة التجارية ال�صادرة لها من
دائ � ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة بدبي
با�ستئجار ع��دد " "23مكتب و�إعادة
ت ��أج�ي�ره��ا .وزع ��م �أح ��د امل�ت�ه�م�ين �أن
� �ش��رك �ت �ه��م حت �ق��ق �أرب� ��اح� ��ا يف ح ��دود
� 500أل��ف دره��م �سنويا من خالل
ح �ق��وق اال��س�ت�ث�م��ار يف �إع � ��ادة ت�أجري
ت�ل��ك امل �ك��ات��ب ،وق ��د ع��ر���ض املتهمون
الثالثة علي املجني عليه �شراء تلك

ال�شركة مع احلقوق لال�ستثمار مببلغ
مليون و� 300ألف درهم ،وعزز ذلك
ب�أن �سلمه �أحد املتهمني املحرر املزور
لبيان قيمة تلك الأرباح املتوقعة و�أنها
يف ازدي��اد يف الأع��وام التي تليها ومن
ث��م �إغ��رائ��ه ع�ل��ى امل��واف�ق��ة بالبيع له
مببلغ مليون دره��م الأم��ر ال��ذي كان
من �ش�أنه خداع املجني عليه و�شركته
وحمله على ت�سليم تلك امل�ب��ال��غ �إيل
املتهمني الثالثة عرب  6دفعات منها
ثالث دفعات بقيمة � 425ألف درهم
نقدا وحتويل املبالغ الباقية وقدرها
� 575ألف درهم بناء على طلبهم عن
طريق ح��واالت من ح�ساب �شركة �إىل
ح�ساب م�ؤ�س�سة حيث �أنه هو املفو�ض
ب��ال�ت��وق�ي��ع ع�ل�ي��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و املبني
بالأوراق.
كما ارت�ك��ب املتهمون ال�ث�لاث��ة امل�شار
�إل�ي�ه��م ج��رم خ�ي��ان��ة الأم��ان��ة م��ع ذات
امل �ج �ن��ي ع�ل�ي��ه ب � ��أن اخ �ت �ل �� �س��وا مبالغ
م��ال�ي��ة وق ��دره ��ا � 982أل �ف��ا و752
دره �م��ا ،وال �ع��ائ��دة �إىل امل�ج�ن��ي عليه
و��ش��رك�ت��ه وال �ت��ي �سلمت �إل�ي�ه�م��ا على
�سبيل الوكالة ،وال�ستعمالها يف منفعة
املجني عليه ب��أن ا�ستغل املتهم الأول
رغ�ب��ة املجني عليه يف تغيري الأثاث
ل�ع��دد  23مكتبا م�ستثمرة م��ن قبل
ال �� �ش��رك��ة وامل �� �ش�ت�راة م �ن��ه وه ��ي ذات
املكاتب اخلا�صة بالواقعة االجرامية
وب ��أن املتهم الثالث �شريك يف ملكية
ال�شركة وع��ر��ض��وا على املجني عليه
ت ��أث �ي��ث امل �ك��ات��ب امل ��ذك ��ورة م��ن خالل
تلك ال�شركة الأخ�ي�رة مببالغ مالية
وق��دره��ا مليون و� 227أل�ف��ا و500
دره � ��م ،وط �ل �ب��وا م �ن��ه دف �ع��ة مقدمة
مبقدار  80%والبالغة بذلك املبلغ
امل�شار اليه وحتويلها لهم �إىل ح�ساب
ت �ل��ك ال �� �ش��رك��ة ال � ��ذي ي ��دي ��ره املتهم
الثالث ال�ستخدامه يف ت�صنيع و�شحن

الأث��اث ل�صاحله �إىل الدولة ومن ثم
االختفاء والهروب �إ��ض��رارا ب�صاحبي
احلق عليها.
وارتكب �أي�ضا كل من املتهمني الثالثة
امل���ش��ار �إل�ي�ه��م ج��رمي��ة اح�ت�ي��ال �أخرى
ع �ل��ى ذات امل �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه وذل � ��ك ب� ��أن
تو�صلوا �إىل اال�ستيالء لأنف�سهم على
مبالغ مالية وق��دره��ا �سبعة ماليني
و� 153أل�ف��ا و 690ي��ورو م��ا يعادل
 34مليونا و� 337ألفا و 712درهما
وال�ع��ائ��دة �إىل املجني عليه و�شركته
و�شركة �أخرى �أجنبية �شريكة معهما
يف العمليات ال�ت�ج��اري��ة امل���ش�ترك��ة يف
ال��دول��ة وذل ��ك ب��اال��س�ت�ع��ان��ة بطريقة
احتيالية ب�أن ا�ستغل بحث املجني عليه
و�شركته على قطعة �أر�ض ل�شرائها يف
بناء فندق �أو �شقق فندقية وعر�ضوا
ع�ل�ي��ه خ��رائ��ط وخم �ط �ط��ات لقطعة
�أر�� ��ض يف م�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج التجاري
�صاحلة لإقامة ذلك امل�شروع وقاموا
ب�أخذه �إىل مكان وج��ود تلك القطعة
مل�ع��اي�ن�ت�ه��ا وزع� �م ��وا ل ��ه ع �ل��ى خالف
احل�ق�ي�ق��ة ب ��أن��ه و� �س �ي��ط م��ن مالكها
ل�ب�ي�ع�ه��ا و�أن الأخ�ي��ر ي��رغ��ب ببيعها
مببلغ  67مليونا و� 475ألفا و430
دره�م��ا و�سيوافق على التخفي�ض يف
قيمتها �إىل مبلغ  58مليونا و337
�أل �ف��ا و 745دره �م��ا م��ا ي �ع��ادل 12
مليونا و� 153أل�ف��ا و 690ي��ورو يف
حالة الدفع نقدا و طلب منه �إر�سال
املبالغ ال��واردة من �شريكهم امل�ستثمر
املعني يف الدولة الأجنبية �إىل ح�ساب
��ش��رك�ت��ه ب��ال �ي��ورو حل�ي�ن ف�ت��ح ح�ساب

عقاري خم�ص�ص لذلك امل�شروع الأمر
الذي كان من �ش�أنه خداع املجني عليه
و��ش��رك�ت��ه وح�م�ل��ه ع�ل��ى �إع �ط��اء الأمر
لإر�سال ذلك املبلغ وال��ذي ب��دوره قام
بتحويل مبلغ  12مليونا و� 153ألفا
و 690يورو عن طريق حوالة واحدة
م��ن ح�ساب �شركته ال�ستخدامها يف
� �ش��راء ت�ل��ك ال�ق�ط�ع��ة ،وق ��ام املتهمون
بتحويل مبلغ  5000/يوروفقط
�إىل ح�ساب ال�ضمان اخلا�ص ب�شركة
امل �ج �ن��ي ع �ل �ي��ه وم� ��ن ث ��م اال�ستيالء
على بقية تلك املبالغ وحتويلها �إىل
ح�سابات ل�صاحلهم ،ومن ثم اختفاء
امل �ت �ه��م الأول وق � ��ام امل �ت �ه �م��ون بعد
تنفيذ تلك اجل��رائ��م بغ�سل الأم��وال
بعدما اكت�سبوها وحازوها عن طريق
اجل ��رائ ��م امل�ب�ي�ن��ة االح �ت �ي��ال وخيانة
الأم��ان��ة م��ن خ�لال �إج ��راء حتويالت
�إىل ح�سابات م�ؤ�س�سات ثم نقل جزء
من تلك املبالغ ل�صاحلهما بوا�سطة
ع � ��دة � �ش �ي �ك��ات خم �ت �ل �ف��ة �إم� � ��ا با�سم
�أ�شخا�ص جمهولني �أو كانت حمررة
ب��ا� �س��م امل �ت �ه��م الأول ال �ه ��ارب بق�صد
�إخفاء ومتويه م�صدرها غري امل�شروع
وكذلك لإخفاء طريقة الت�صرف فيها
و حركتها بالإ�ضافة �إىل غ�سل جزء
من تلك الأموال عن طريق ا�ستخدام
احل�سابات ال�شخ�صية وذل��ك ب�إيداع
بع�ض ال�شيكات و�إع��ادة حتويل املبالغ
�إىل ح�ساب �أحد املتهمني و�سحب بقية
املبالغ واال�ستيالء عليها وا�ستخدام
ج� ��زء م �ن �ه��ا يف �� �ش ��راء ق �ط �ع��ة �أر�� ��ض
ل�صاحله مع علمه بذلك.

جمل�س �ضاحية اخلالدية ي�ست�ضيف يف مقره دورة �أهلية ل�شهادة قيادة و�سيلة بحرية �صغرية
•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إط ��ار ت �ع��اون جمل�س �ضاحية اخل��ال��دي��ة م��ع هيئة البيئة
واملحميات الطبيعية ووزارة الطاقة والبنية التحتية ا�ست�ضاف
جمل�س ال�ضاحية يف م�ق��ره يف مدينة ال���ش��ارق��ة دورة �أهلية
ل�شهادة قيادة و�سيلة بحرية �صغرية.
وت�أتي الدورة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الوزارة بهدف
ت�أهيل امل�شاركني ومنحهم رخ�صة ق�ي��ادة وب��دون ر��س��وم على
ال�صيادين .
ح�ضر ال��دورة من جمل�س �ضاحية اخلالدية كال من خلفان

�سعيد املري رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية وحممد را�شد بن
جر�ش نائب رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية وعلي حمد بن
�سيفان ع�ضو جمل�س �ضاحية اخلالدية ومطر غامن ال�سويدي
ع�ضو جمل�س �ضاحية اخلالدية ومن هيئة البيئة واملحميات
الطبيعية عبدالعزيز ال�سويدي مدير ادارة اال�ستدامة البحرية
ومعاونيه �سامل املطوع وعبداهلل الغفلي.
وحظيت الدورة مب�شاركة �أكرث من  80منت�سبا يف مقر املجل�س
وه��دف��ت �إىل ت�لاق��ي اجل�ه��ود ب�ين الهيئة وال� ��وزارة يف العمل
على تعزيز اج��راءات االمن وال�سالمة والتقليل من احلوادث
البحرية واحل�ف��اء على البيئة البحرية والتوعية القانونية

ب�ش�أن ت�شغيل هذه القوارب وح�صول امل�شارك يف ال��دورة على
رخ�صة قيادة قارب وب�شكل جماين دعماً لل�صيادين
ويف ختام ال��دورة ت�سلم رئي�س جمل�س �ضاحية اخلالدية من
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية �شهادة تقدير ودرع تذكاريا
تقديرا جلهود املجل�س يف ا�ست�ضافة الدورة.
و�أب � ��دى رئ�ي����س امل�ج�ل����س � �س �ع��ادة خ�ل�ف��ان �سعيد امل ��ري ال�شكر
والتقدير للهيئة ورئي�ستها �سعادة هنا �سيف ال�سويدي وللوزارة
على جهودها يف طرح هذه الدورة وعنايتها ب�ش�ؤون ال�صيادين
م�ؤكدا دعم لكافة اجلهود الرامية �إىل خدمة ال�صيادين وكافة
�أفراد املجتمع

�ضمن برنامج قائد اليوم الذي يهدف �إىل تطوير كفاءات موظفي حكومة �أبوظبي

�أكادميية �أبوظبي ت�سلط ال�ضوء على االبتكار يف �أبوظبي �ضمن فعالية Magic in the UAE
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت �أكادميية �أبوظبي احلكومية،
املن�صة احلكومية ال��رائ��دة لتطوير
الكفاءات الب�شرية يف �إم��ارة �أبوظبي،
والتابعة ل��دائ��رة الإ��س�ن��اد احلكومي،
رح �ل��ة مم �ي��زة م��ن االب �ت �ك��ار بعنوان
(،)Magic in the UAE
وال� � ��ذي �أق� �ي ��م يف �إم� ��ارت� ��ي �أبوظبي
ودب� � ��ي ،وذل � ��ك مب �� �ش��ارك��ة منت�سبي
ال��دف�ع��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب��رن��ام��ج "قائد
اليوم" ال � ��ذي ي �ه ��دف �إىل تطوير
كفاءات موظفي حكومة �أبوظبي.
وق � ��د � �ش �ه ��دت ال �ف �ع��ال �ي��ة م�شاركة
متحدثني م��ن ��ش��رك��ة "بي ت��ي ا�س"
و�أ� �س�تروالب ،وه��اي�برل��وب ،وم�ؤ�س�سة
دب � ��ي ل �ل �م �� �س �ت �ق �ب��ل ،وم ��ا�� �س�ت�رك ��ارد،
وان�ف�ي�ن�ي�ت��ي دي ل��وم �ي�ير ،و�شركات
�أخ � � � ��رى ،ح �ي��ث ن��اق ����ش املتحدثون
جم�م��وع��ة متنوعة م��ن املو�ضوعات،
مب� ��ا يف ذل� � ��ك االب � �ت � �ك� ��ار ،وامل� ��رون� ��ة

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة ،وال � �ف� ��ن ،وات� �خ ��اذ
القرارات املبنية على البيانات ،وبناء
امل�ستقبل.
ومن جانبها ،قالت �سعادة �سمية عبد
ال �ع��زي��ز احل��و��س�ن��ي ع�م�ي��د �أكادميية
�أبوظبي احلكومية" :تلتزم �أكادميية
�أبوظبي احلكومية مبوا�صلة التطوير
املهني جلميع املنت�سبني يف براجمها
ومتكينهم من النجاح� ،إذ �أن الكفاءات
ال�ب���ش��ري��ة ه��ي �أه ��م م ��واردن ��ا ،ونحن
ن�سعى دائ ًما لدعم الكفاءات املتميزة
التي حتت�ضنها �إمارة �أبوظبي".
و�أ�ضافت احلو�سني" :نوا�صل العمل
مع �شركائنا لتطوير جتارب تعليمية
غنية وتفاعلية ،حيث �سعينا خالل
عملية و�ضع املفاهيم لهذه الفعالية
�إىل �إن�شاء رحلة تعليمية م��ن �ش�أنها
ت�شجيع الإب��داع واالبتكار ،ف�ض ً
ال عن
ت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى �أب� ��رز اجلهات
واخلرباء يف القطاع الإبداعي".
وقالت احلو�سني" :ي�سرنا �أن ن�شهد

�شغف امل���ش��ارك�ين وتطلعهم لتطوير
قدراتهم القيادية والإبداعية خالل
هذه الفعالية ،ونحن نتطلع �إىل ر�ؤية
م�ستقبلهم وم�ساهماتهم امل�ستمرة يف

التنمية امل�ستدامة لدولة الإمارات" .توجيهات القيادة الر�شيدة الرامية
وجت ��در الإ� �ش ��ارة �إىل �أن ��ه مت �إطالق �إىل بناء اقت�صاد تناف�سي مبني على
ب ��رن ��ام ��ج "قائد اليوم" يف يناير املعرفة يف ال��دول��ة ،حيث مت ت�صميم
 ،2019وذل � ��ك مب ��ا ي �ت �م��ا� �ش��ى مع الربنامج لتنمية مهارات اجليل القادم

م��ن م��وظ�ف��ي احل�ك��وم��ة وال �ت ��أك��د من
جاهزيتهم لتحقيق خطط التنمية
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة لل��إم��ارة ،وذل��ك من
خ�لال �إت��اح��ة الفر�صة لهم للو�صول
�إىل �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات التنفيذية
وال�ت��دري�ب�ي��ة يف ال �ع��امل .وق ��د ح�صد
الربنامج جائزة جمموعة "براندون
هول" املرموقة �ضمن الفئة الذهبية
لعام  ،2020وجاء ذلك ت�أكيداً على
كونه واحداً من �أكرث برامج التدريب
القيادية �إبداعاً على م�ستوى العامل.
وق � ��د �أط� �ل� �ق ��ت �أك ��ادمي � �ي ��ة �أبوظبي
احل�ك��وم�ي��ة �أك�ث�ر م��ن  13برناجمً ا
وم� � �ب � ��ادرة ت ��وف ��ر ف ��ر� ً��ص ��ا تعليمية
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،وال� �ت ��ي ت��دع��م تطوير
م �ه��ارات وك �ف��اءات اجل�ي��ل ال �ق��ادم من
ق � ��ادة امل���س�ت�ق�ب��ل يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة ،وذلك يف �إطار التزام
الأكادميية بتعزيز ودعم عملية التعلم
امل�ستمر على �صعيد �إم ��ارة �أبوظبي
والدولة.
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ثقافة ال�شارقة تطلق مهرجان مراك�ش لل�شعر العربي
•• مراك�ش-وام:

حتت رعاية امللك حممد ال�ساد�س عاهل اململكة املغربية و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم
ال�شارقة انطلقت م�ساء �أم�س الأول مبراك�ش املغربية فعاليات الدورة الثالثة
ملهرجان مراك�ش لل�شعر العربي الذي تنظمه دار ال�شعر مبراك�ش بح�ضور
�سعادة عبداهلل بن حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة بال�شارقة و ال�سيد
عبدالإله عفيفي الكاتب العام ل��وزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل قطاع
الثقافة و�سعادة الع�صري �سعيد �أحمد الظاهري �سفري الدولة لدى اململكة
املغربية و حممد �إبراهيم الق�صري مدير �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بالدائرة
�إىل جانب ح�ضور جماهريي من ال�شعراء و االعالميني و حمبي ال�شعر.

ب��د�أ احلفل ب�إفتتاح معر�ض خم�س �سنوات من جتربة دار ال�شعر مبراك�ش
وت�ضمن �صورا من الفعاليات واملهرجانات التي نظمتها دار ال�شعر باال�ضافة
عر�ض �إ�صدارات دائرة الثقافة ودار ال�شعر يف جمال الأدب و ال�شعر تال ذلك
عر�ض �شريط فيديو يوثق �أه��م اللحظات خلم�س �سنوات من جتربة دار
ال�شعر .و�أع��رب الكاتب العام ب��وزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل باململكة
املغربية ال�سيد عبدالإله عفيفي يف كلمته عن ال�شكر والتقدير ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة على مبادرة �سموه الرائدة يف �إن�شاء بيوت لل�شعر بالوطن
العربي ملا يف ذلك من تعزيز للعمل الثقايف العربي امل�شرتك وما يحف به
دار ال�شعر مبراك�ش �إ�سوة ب�شقيقتها دار ال�شعر بتطوان من مو�صول العناية
وك��رمي ال��رع��اي��ة وه��ي جهود تواكبها وزارة ال�شباب والثقافة والتوا�صل

باململكة املغربية و دائ��رة الثقافة بال�شارقة بالدعم وامل��واك�ب��ة الالزمني
م�سجلة خم�س �سنوات من العطاء املتوا�صل على �صعيد مدينة مراك�ش وعلى
�صعيد خمتلف مدن ومناطق اململكة التي ا�ست�ضافت �أن�شطتها مع ما رافق
هذه الأن�شطة و الربامج الغنية من �إ�شراك وا�سع لعدد مهم من الأ�سماء
ال�شعرية والنقدية والفكرية والفنية املرموقة ذك��ورا و�إن��اث��ا من خمتلف
الأجيال والتجارب ال�شعرية وهي جهود حممودة مكنت دار ال�شعر مبراك�ش
م��ن �أن جت��د لها موقعا ه��ام��ا ومتميزا �ضمن �شبكة امل�ؤ�س�سات الثقافية
املتخ�ص�صة ذات الإ�شعاع املتميز .من جانبه قال �سعادة عبداهلل بن حممد
العوي�س " يعود مهرجان ال�شعر يف مراك�ش جمدداً ليوا�صل حاالت الإبداع
و الألق وليجتمع �شعراء املغرب مرة �أخرى لت�ضيء معانيهم ليايل مراك�ش
ولتعطر قوافيهم بواكري ال�صباح يف �سانح ٍة ظل ينتظرها ع�شاق الكلمة

واحلرف" .و�أ�ضاف العوي�س لقد �سعت دار ال�شعر مبراك�ش خالل �أعوامها
اخلم�سة املا�ضية لإعطاء ال�شعر وال�شعراء احل�ضور الالئق لديوان العرب
من خالل عديد الأم�سيات ال�شعرية وامللتقيات الثقافية والفنية املتنوعة
ذات �صلة بال�شعر وها هي اليوم جتمعنا حتت ظاللها الوارفة قادمني �إليها
بكل �شوقٍ وتوق لننهل من معني الأدب العربي الزاخر بالتاريخ و احل�ضارة.
ثم قدمت الطفلة املوهوبة هبة مكاوي معزوفات مو�سيقية على �آلة القانون
بعد ذلك مت تكرمي كل من ال�شاعرة ثريا جمدولني و ال�شاعرة احل�سانية
فرحة منت احل�سن و ال�شاعر و الباحث و الإعالمي الأمازيغي عمر�أمارير
و الفنان و الزجال عبدالعزيز م��والي الطاهر اال�صبهاين كما مت تكرمي
الفائزين يف م�سابقتي "�أح�سن ق�صيدة" و "النقد ال�شعري" لل�شعراء و
النقاد و الباحثني ال�شباب.
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حاكم ال�شارقة يفتتح املعر�ض الفني الوجه الآخر لل�صمت لهراير �سركي�سيان
•• ال�شارقة -وام:

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �صباح �أم�س املعر�ض الفني "الوجه الآخر
لل�صمت" لهراير �سركي�سيان وذل��ك يف املباين الفنية مل�ؤ�س�سة ال�شارقة
للفنون يف منطقة املريجة بال�شارقة.
يعد املعر�ض الذي تنظمه م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون بالتعاون مع غالريي
بونييه كون�ستال يف �ستوكهومل ،ومتحف بونيفاننت يف ما�سرتيخت-
هولندا� ،أول معر�ض ا�ستق�صائي للفنان هراير �سركي�سيان وي�ستمر حتى
 30يناير .2022
و جتول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف �أروقة املعر�ض وا�ستمع �إىل �شرح
من الفنان هراير �سركي�سيان حول �أعماله التي �أنتجها خالل اخلم�س
ع�شرة �سنة املا�ضية والتي ت�أخذ الزائر يف رحلة م�صورة �إىل �ساحات حلب
والالذقية ودم�شق ،وعرب ال�سماء فوق تدمر واملناظر الطبيعية للمناطق

املغطاة بالثلوج يف �أرمينيا املعا�صرة.
ي�ضم املعر�ض �أع�م��اال ح��ول ت��واري��خ ال ��زوال وع�م��ارة العنف و�إمكانيات
الو�سيط الفوتوغرايف ،ويرتكز على تكليفني رئي�سيني هما عمل تركيبي
ف��وت��وغ��رايف ب�ع�ن��وان «��ش��وه��د �آخ��ر م��رة»  2021-2018بتكليف من
م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون و«تفاحة �صغرية»  2022-2021بتكليف من
بونيفاننت.
و يت�ضمن املعر�ض �أي�ضا جمموعة وا�سعة من �أعمال الفنان الرئي�سة منذ
 ،2006مبا يف ذلك «غري منته» و«بني بني» و«�ساحات الإعدام» ،و«رحلة
الطريان الأخرية».
و خطى �سركي�سيان يف ع��امل الت�صوير ع�بر ب��واب��ة ا�ستوديو الت�صوير
اخل��ا���ص ب��وال��ده «ل��ون احل�ل��م» يف دم�شق ث��م �سافر �إىل هولندا لدرا�سة
الفنون الب�صرية حيث وا�صل الت�صوير الفوتوغرايف التناظري متخذا
منه و�سيطا رئي�سا ،وخمتربا لإمكانياته من خالل �سعيه ال��د�ؤوب نحو
ا�ستجالء ال�سرديات غري املرئية املاثلة يف ال�صراعات العالقة.

وتطورت ال�صور الفوتوغرافية التي �أنتجها �سركي�سيان با�ستخدام كامريا
ذات �إطار كبري ،ووا�صل �إنتاجها على امتداد حياته ،جم�سدة ان�شغاله بدور
"ال�صدفة" يف التقاط �سرديات متوارية ،كما �أنه منقب �آثار وقا�ص يف �آن
معا� ،إ�ضافة لعمله على توظيف الأ�ساليب الفوتوغرافية يف ا�ستح�ضار
امل�ن��اظ��ر ال�ت��ي تك�شف ال�ن�ق��اب ع��ن ال���ص��دم��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ح�ي��ث تعتمد
�أع�م��ال��ه على ال��ذاك��رة ال�ف��ردي��ة واجلمعية ،وتخو�ض يف الق�ص�ص التي
تعجز ال�سجالت وامل�صادر الر�سمية عن روايتها ،مبا يتيح للمتفرج عرب
م�شاهد م�صممة وم�صاغة التفكري يف اجلوانب ال�شكلية لل�صورة ،وتقييم
احتماالت ما هو كامن حتت �سطحها.
و ت�ســـــتقطب مــــــــ�ؤ�س�سة ال�شـــــارقة للفنون طيفا وا�سعا م��ن الفنون
املعا�صرة والربامج الثقافية ،لتفعيل احلراك الفني ،وت�سعى �إىل حتفيز
الطاقـــــــات الإبــــــداعية ،و�إنـــــتاج الفنون الب�صرية املغايرة وامل�أخوذة
بهاج�س البحث والتجــــــريب والتفـــــرد ،وفـــــتح �أبـــــواب احلـــــوار مع كـــــافة
الهويات الثقافية واحل�ضارية ،ومبا يعك�س ثراء البيئة املحلية وتعدديتها

الثقافية.
و تنظم م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة للفنون جمموعة م��ن امل �ب��ادرات والربامج
الأ�سا�سية مثل "بينايل ال�شارقة" و"لقاء مار�س" وب��رن��ام��ج "الفنان
املقيم" ،و"الربنامج التعليمي" ،و"برنامج الإنتاج" واملعار�ض والبحوث
والإ�صدارات بالإ�ضافة �إىل جمموعة من املقتنيات املتنامية.
و تركز الربامج العامة والتعليمية للم�ؤ�س�سة كذلك على تر�سيخ الدور
الأ�سا�سي ال��ذي تلعبه الفنون يف حياة املجتمع ،وذل��ك من خالل تعزيز
التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.
ح�ضر افتتاح املعر�ض �إىل جانب �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ..كل من
ال�شيخة ح��ور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون،
وال�شيخة ن��وار بنت �أح�م��د القا�سمي مدير م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون،
ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع،
وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�شريفات وال�ضيافة ،ومنال عطايا
مدير عام هيئة ال�شارقة للمتاحف وعدد من الفنانني.

�سلطان القا�سمي يزور املعر�ض الفني حروف م�شرقة للفنان حممد مندي
عنها ب�أ�سلوبه الفني اخلا�ص.
•• ال�شارقة  -وام:
وجت��ول �صاحب ال�سمو حاكم ال�شرقة يف �أروق��ة املعر�ض م�ستمعاً �إىل �شرح
زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
واف من الفنان حممد مندي حول الأعمال املعرو�ضة و�أبرز داللتها الفنية
ٍ
م�شرقة"،
الأعلى حاكم ال�شارقة� ،صباح �أم�س ال�سبت املعر�ض الفني "حروف
التي عك�ست ر�ؤيته وا�ستلهامه من املقوالت واملنا�سبات الوطنية وغريها.
للفنان الت�شكيلي واخل �ط��اط الإم��ارات��ي حممد م�ن��دي ،وذل��ك يف متحف وينقل املعر�ض م�سرية مندي العلمية والعملية والتي قاد خاللها �شغفه يف
ال�شارقة للخط.
اخلط والفن من خالل تدري�سه للخط وتنفيذ عدد من الأعمال ال�شاهدة
وك��ان يف ا�ستقبال �سموه ل��دى زي��ارت��ه ك��ل م��ن ال�شيخة ح��ور بنت �سلطان على اجن��ازات��ه ومنها ت�صميم ن�صو�ص ال�غ�لاف اخل��ارج��ي جل��واز ال�سفر
القا�سمي رئ�ي����س م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ف�ن��ون ،وال�شيخة ن ��وار ب�ن��ت �أحمد الإماراتي ،وكتابة مرا�سالت و�شعارات وق�صائد املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
القا�سمي مدير م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون ،ومعايل عبدالرحمن بن حممد زايد بن �سلطان �آل نهيان.
العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع ،وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة و�سعى م�ن��دي خ�لال م�سريته لتطوير م�ه��ارت��ه يف اخل��ط وتعلمه �أف�ضل
الت�شريفات وال�ضيافة ،ومنال عطايا مدير عام هيئة ال�شارقة للمتاحف.
املهارات على �أيدي العديد من اخلطاطني امل�شهورين حيث التحق بالعديد
بالفنان
ويحتفي امل�ع��ر���ض ال��ذي ي�ستمر حتى ال �ـ  4م��ن دي�سمرب امل�ق�ب��ل،
من املدار�س واملعاهد املخت�صة مثل مدر�سة حت�سني اخلطوط العربية يف
الإم��ارات��ي حممد م�ن��دي و�أع�م��ال��ه الإب��داع�ي��ة ال�ت��ي ا�ستوحاها م��ن البيئة ال�ق��اه��رة �سنة 1975م وال �ت��ي ح�صل فيها على الأول يف ال�ترت�ي��ب على
الإماراتية بني املا�ضي واحلا�ضر ،ومقوالت ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور م�ستوى جمهورية م�صر العربية يف �شهادة الدبلوم ،ويف ا�سطنبول تعلم
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،التي عرب مندي على �أيدي �أمهر اخلطاطني مثل ال�شيخ ح�سن جلبي واخلطاط ف�ؤاد

با�شار تلميذي .وي�ضم املعر�ض جمموعة من الأعمال التي �شارك بها حممد
مندي مثل العمالت الورقية واملعدنية وامل�سكوكات ،بالإ�ضافة �إىل �شهادات
ال�شكر والتقدير ،واملطبوعات التي �شارك فيها كالكتب واملجالت ،و�صوره مع
عدد من ال�شيوخ والقادة وذكريات تعلمه وم�شاركاته يف املعار�ض.
كما ي�ضم املعر�ض لوحة فنية بعنوان زايد القائد با�ستخدام خط الديواين،
وحتمل حكم وم�ق��والت لل�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه،
بالإ�ضافة �إىل لوحة بعنوان "الثقافة" �صممت بخط الرقعة وت�ضمنت
جمموعة م��ن �أق ��وال �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
القا�سمي.
ور�سم مندي لوحة على القما�ش حتت عنوان "�إكليل ال�شارقة" ،م�ستخدماً
�إىل جانب خط الديواين �ألوان �أكريليك ،و�أي�ضاً لوحة على القما�ش حتمل
نق�ش "�إن االحتاد يعي�ش يف قلبي" ،ف�ض ً
ال عن  41ت�صميماً خمتلفاً لكلمة
ال�شارقة ،التي تظهر بخطوط و�أ�شكال �إبداعية الفتة ،والعديد من اللوحات
التي ا�ستمد �أفكارها من البيئة الإماراتية.
وي�شهد املعر�ض طيلة فرتة انعقاده برامج وفعاليات م�صاحبة ،تت�ضمن لقا ًء

افرتا�ضيا مبا�شرا مع الفنان حممد مندي بعنوان جماليات فن الزخرفة،
كما ت�شهد الفعاليات ور��ش��ا ح��ول اخل��ط ال��دي��واين ،وال��زخ��رف��ة ،وت�صميم
ال�شعار اخلا�ص ،وفن التحبري.
ي�شار �إىل �أن حممد مندي ال��ذى ولد يف عام  ،1953ب��د�أ م�سريته الفنية
وتعلم اخلط العربي منذ مطلع العام  ،1975حيث كان منذ ال�صبا مولعاً
و�شغوفاً بت�صاميم اللوحات الإعالنية و�أغلفة الكتب واملجالت والكتيبات،
بالإ�ضافة �إىل �شغفه باخلط العربي واملواد والأدوات امل�ستخدمة يف كتابته،
وقد جتلت �أعماله الفنية من خالل تنوع امل��واد والتقنيات و�أ�سلوب اخلط
الفريد واملميز الذي يربز ال�سمات الثقافية والفنية والرتاثية للدولة.
وينظم متحف ال�شارقة للخط يف كل عام معار�ض خلطاطني وفنانني من
خمتلف �أنحاء العامل ،حيث ي�أتي معر�ض هذا العام ا�ستكما ًال للمعار�ض التي
يقدمها� ،إىل جانب حزمة من الفعاليات امل�صاحبة التي �أدرجتها الهيئة
�ضمن خطة متكاملة للربنامج م��ع اخل�ط��اط ،تنطوي على تقدمي ور�ش
العمل عرب برامج رقمية ،يف خطوة تهدف �إىل تعميم الفائدة على �أكرب عدد
ممكن من الأفراد.

خمترب بلومبريغ املايل يف جامعة الإمارات يقدم تدري ًبا على مهارات التداول املايل للطالب وال�صناعة واملجتمع
•• العني  -الفجر

زار م� �ع ��ايل زك � ��ي �أن � � ��ور ن�سيبة،
امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو
رئي�س ال��دول��ة -الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة،
خم�ت�بر ب�ل��وم�ب�يرغ امل ��ايل يف كلية
الإدارة واالقت�صاد.
ّ
مت جت �ه �ي��ز خم� �ت�ب�ر بلومبريغ
امل��ايل بـ  20حمطة من ّ
حمطات
ب�ل��وم�ب�يرج ال �ت��ي ت��وف��ر الو�صول
�إىل الأدوات وامل �ن �� �ص��ات وامل � ��وارد
امل �� �س �ت �خ ��دم ��ة دول� � � ًي � ��ا م � ��ن قبل
احل�ك��وم��ات وال�ب�ن��وك وامل�ؤ�س�سات
املالية ال��رائ��دة .كما يتيح املخترب
للم�ستخدمني التع ّرف على �آليات
التداول املايل ،وتطبيق الأفكار يف
�سوق الأوراق املالية ،وفهم �أ�س�س

قرارات اال�ستثمار احلكيمة.
ُت�سهم بلومبريغ ،وهي �شركة عاملية
للخدمات الإخبارية والإعالمية
واملعلومات املالية ومقرها مدينة
ن� �ي ��وي ��ورك ،ب �ن �� �س �ب��ة  75%من
مت��وي��ل �إن���ش��اء املخترب وت�شغيله.
كما ت�سهم �شركة �أدن��وك بالن�سبة
املتبقية البالغة  25%حتى عام
.2023
و�أع � ��رب م �ع��ايل زك ��ي ن���س�ي�ب��ة عن
ت�ق��دي��ره العميق ل�شركاء جامعة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف هذا
امل���ش��روع وق ��ال" :ي�شكل تعاونهم
ونهجا مبتك ًرا �أ�صي ً
ال
�شراكة فريدة ً
ل �ت �ع��زي��ز جت��رب��ة ت �ع �ل��م الطالب.
ك� �م ��ا ي �ت �ي��ح جل ��ام� �ع ��ة الإم � � � ��ارات
ا�ست�ضافة ندوات ودورات تدريبية
ح ��ول ال �ت ��داول والأ�� �س ��واق املالية

للمتخ�ص�صني واملجتمع الأو�سع.
كما يتيح خمترب بلومبريغ املايل
للطلبة �صقل مهاراتهم ومواهبهم
يف ال�ت��داول امل��ايل ال��ذي من �ش�أنه
�أن ي�ساهم ب�شكل �أكرب يف توظيفهم
يف ��س��وق ال�ع�م��ل .ي�سعدين ب�شكل
خ��ا���ص �أن �أرى البيئة التعاونية
يف خم� �ت�ب�ر ب� �ل ��وم� �ب�ي�رغ امل � � ��ايل.
يجمع ه��ذا التعاون �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب واملتخ�ص�صني
يف ال�صناعة م ًعا ال�ستك�شاف �أفكار
ال�ب�ح��ث وحت��دي��د ف��ر���ص االبتكار
وريادة الأعمال ".
وم ��ن ج��ان �ب��ه �أو� �ض ��ح ع�م�ي��د كلية
الإدارة واالق �ت �� �ص ��اد يف جامعة
الإم��ارات الأ�ستاذ الدكتور حممد
ما�ضيّ " :
مت �إدراج املخترب يف مناهج
ب��رام��ج البكالوريو�س والدرا�سات

العليا .وه��و ي�ساعد الطالب على
فهم �أ� �س��واق امل��ال العاملية ويربط
بني التعلم يف الف�صول الدرا�سية
وممار�سة الأع�م��ال التجارية من
خالل التطبيقات املالية الواقعية
وطرق التدري�س املبتكرة مما يتيح
للطالب فر�صة تطوير املهارات
ال�ل�ازم ��ة ل �ل��وظ��ائ��ف يف القطاع
املايل .يح�صل الطالب على �شهادة
بلومبريغ يف مفاهيم ال�سوق التي
��س�ت���س��اع��ده��م ع �ل��ى ال �ت �ن��اف ����س يف
�سوق العمل والدخول �إىل القوى
ال�ع��ام�ل��ة بثقة " .و�أ� �ش��ار �إىل �أنه
حتى الآن �أكمل  131طال ًبا من
جامعة الإم��ارات العربية املتحدة
ه��ذه ال��دورة التدريبية التفاعلية
من خالل التعلم الإلكرتوين.
و�أ�� � � �ش � � ��اد م � �ع� ��ايل زك � � ��ي ن�سيبة

ب ��الإجن ��ازات ال �ت��ي حققها طالب
جامعة الإم� ��ارات يف امل�ج��ال املايل
يف �أول حتدي بلومبريج الإماراتي
للتداول .وقد �شاركت ت�سعة فرق
م ��ن ج��ام �ع��ة الإم� � � � ��ارات يف حتدٍ
ا�ستمر على مدار �ستة �أ�سابيع مع
 34ف��ري� ًق��ا م��ن ث�م��اين جامعات
�إماراتية �أخ��رى ،وفاز فريق واحد
م��ن ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات باجلائزة
الأوىل .وق ��ال م�ع��ال�ي��ه“ :نتقدم
بال�شكر اجلزيل �إىل �شركة �أدنوك
على توفريها تدري ًبا ملدة �أ�سبوعني
له�ؤالء الفائزين يف حتدي �أدنوك
ل�ل�ت��داول ال�ع��امل��ي .ك�م��ا �أمت �ن��ى كل
التوفيق ل�ف��رق جامعة الإم ��ارات
الأربعة الذين �سي�شاركون الآن يف
حتدي التداول الدويل بلومبريج
لأول مرة ".

و�أ�� � �ش � ��ار ع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة �إىل �أن
"خمترب ب�ل��وم�ب�يرغ امل ��ايل �ش ّكل
ع��ام�ل ً�ا ُم �� �س��اع��داً �أ� �س��ا� �س �ي �اً خالل
ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د 19حيث مت ّكن
الطالب من الو�صول �إىل حمطات

بلومبريج من بيوتهم ،مما مكنهم
م��ن امل���ش��ارك��ة يف م�شاريع واقعية
عند الدرا�سة عن بُعد " .و�أك��د �أن
"خمترب بلومبريغ املايل يُع ّزز من
مكانة جامعة الإم� ��ارات ك�شريك

رائ��د يف التعليم ال�ع��ايل والبحث،
وي �� �س �ه��م يف حت �ق �ي��ق ر�ؤي� � ��ة دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة يف �إيجاد
ق ��وة ع��ام �ل��ة ق��ائ �م��ة ع �ل��ى املعرفة
وقادرة على املناف�سة عامل ًيا".
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ا�ست�شاري ال�شارقة يطالب بتوطني القطاع اخلا�ص وتعزيز الر�ضا الوظيفي
•• ال�شارقة -وام:

طالب املجل�س اال�ست�شاري لإمارة ال�شارقة بالإ�ستفادة من برنامج " ناف�س "
الذي �أطلقته القيادة الر�شيدة على م�ستوى الدولة ل�سد الفجوة الهيكلية يف
�سوق العمل و تعزيز دور الكفاءات الوطنية ومتكينها من مواكبة الطموحات
امل�ستقبلة للدولة وت�سريع التوطني النوعي يف القطاعات احليوية .جاء
ذلك خالل �أعمال اجلل�سة الثانية التي عقدها املجل�س �ضمن �أعماله لدور
االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي الثالث م��ن الف�صل الت�شريعي العا�شر ام����س قبل الأول
مبقره برئا�سة �سعادة علي ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س اال�ست�شاري.
وت�ن��اول��ت م��داخ�لات �أع���ض��اء املجل�س �أراء ت�ساند دائ��رة امل ��وارد الب�شرية يف
حكومة ال�شارقة من �إ�ستيعاب �أك�بر قدر من املواطنني يف �سوق العمل من
خ�لال عقد ال��دوام اجلزئي و�إي�ج��اد من�صة لعر�ض م��ؤه�لات الباحثني عن

06

عمل امام جهات القطاع احلكومي واخلا�ص ف�ضال عن موا�صلة �سيا�ساتها يف
تعزيز الر�ضا الوظيفي وحتقيق فر�ص متكافئة لكافة املتقدمني للوظائف
املتاحة وحوكمة النظم  .وقدم  25ع�ضوا الع�شرات من الأ�سئلة واملقرتحات
والتو�صيات والتي تتالقى مع �أعمال دائرة املوارد الب�شرية يف ت�أهيل الباحثني
عن عمل يف املجاالت التي تلبي �إحتياجات �سوق العمل مبختلف حتدياته
ومتغرياته و ال�سعي امل�ستمر لتوفري فر�ص عمل للمواطنني وفقا مل�ؤهالتهم
وق��درات�ه��م .ح�ضر وق��ائ��ع اجلل�سة الدكتور ط��ارق �سلطان ب��ن خ��ادم رئي�س
دائ��رة امل��وارد الب�شرية وعبداهلل �سامل امل�شوي مدير دائ��رة امل��وارد الب�شرية
وعبداهلل �إبراهيم الزعابي م�ست�شار �إداري مدير �شئون الأفرع وهيثم خالد
�شهيل القحطاين م�ست�شار قانوين وندى ح�سن جعفر الرئي�سي خبري �إداري
وجواهر عبدالعزيز املدفع خبري �إداري وماجد حمد املري مدير �إدارة �ش�ؤون
الباحثني عن عمل .و �أ�شاد الدكتور طارق �سلطان بن خادم يف كلمته بدعم

�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة للدائرة وحر�صه على توفري �سبل العي�ش الكرمي
وت�أمني الوظائف لكافة املواطنني م�شريا ىل حر�ص الدائرة على بذل كافة
جهودها لت�أهيل الباحثني عن عمل وتوفري خمتلف الوظائف يف القطاعني
احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص .وق��ال �إن �صاحب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة و��ض��ع عند
�إن�شائه دائ��رة امل��وارد الب�شرية �إ�سرتاتيجية وا�ضحة و�أه��داف حمددة ميكن
تلخي�صها يف �أربع نقاط هامة هي :تنمية املوارد الب�شرية من خالل التدريب
والت�أهيل وتطوير الأداء الوظيفي ومتكني الكوادر الوطنية يف القطاعني
العام واخلا�ص وتر�شيد الإنفاق احلكومي وقد كان �سموه وما زال موجهاً
ومتابعاً لأداء دائ��رة امل ��وارد الب�شرية ل�ضمان حتقيق الأه ��داف املو�ضوعة
ويويل �إهتماماً كبرياً بالدرا�سات التي تقوم بها الدائرة ويوجه بتنفيذ نتائج
تلك الدرا�سات والتي حتقق ال�سعادة املجتمعية والأ�سرية من خالل �إيجاد

الب�سمة على وجوه �أبناء �إمارتنا .وثمن بن خادم دعم �سمو ال�شيخ �سلطان بن
حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي
الكبري لكافة �أعمال الدائرة وتوفري كافة الإمكانات التي تعمل على حتقيق
�أه��داف�ه��ا خ��دم��ة لأبنائنا وبناتنا املوظفني �أو الباحثني ع��ن ع�م��ل .بعدها
تداخل �أع�ضاء املجل�س يف طرح مداخالتهم التي مت�س اخت�صا�صات الدائرة
و منها ن�سبة ما حققته الدائرة يف عمليات االحالل بدوائر وهيئات حكومة
ال�شارقة خالل العامني الأخريين يف ظل قرار �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
ب�إحالل الوظائف بن�سبة  30باملائة و �أهمية التحول الألكرتوين يف العديد
من خدمات دائرة املوارد الب�شرية و معاجلة الدائرة ملن فقدوا وظائفهم يف
القطاع اخلا�ص جراء اجلائحة و الإجراءات املتبعة لإختيار وتعيني املواطنني
�إىل جانب ر�ؤية الدائرة من خالل طرحها لربامج ت�أهيل املواطنني و�أهمية
الر�ضا الوظيفي ور�ضا املتعاملني .

حممد ال�شرقي ي�شهد احتفاالت الداخلية بالفجرية ويهنئ �سيف بن زايد باليوبيل الذهبي

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حمد ب��ن حممد ال�شرقي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م الفجرية
� �ش �ه��د � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
ي��راف�ق��ه �سمو ال�شيخ م�ك�ت��وم بن
حمد ال���ش��رق��ي ،اح�ت�ف��االت وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ب��ال �ي��وب �ي��ل الذهبي
�ضمن اح�ت�ف��االت دول��ة الإم ��ارات
ب��ال�ع��ام اخل�م���س�ين ،ال �ت��ي �أقيمت
على كورني�ش الفجرية ،وانطلقت
الفعاليات من الفجرية كمحط ٍة
�أوىل مرو ًرا بباقي الإمارات.
وهن�أ �سمو ويل العهد �سمو ال�شيخ
��س�ي��ف ب��ن زاي ��د ال ن�ه�ي��ان نائب
رئ �ي ����س جم �ل ����س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية بهذا احلدث مثمنا دور
الوزارة يف حتقيق االمن واالمان
وم�شيدا بجهود �ضباطها و�صف
ال���ض�ب��اط واالف � ��راد يف تكاتفهم
وع�م�ل�ه��م ال��دائ��م ل�ت�ع��زي��ز حلمة
املجتمع  .وع�ّب�رّ �سمو ويل عهد
ال� �ف� �ج�ي�رة ع� ��ن م� �ع ��اين الفخر
تتج�سد يف هذه
واالع �ت��زاز ال�ت��ي
ّ
املنا�سبة الوطنية العظيمة ،م�ؤكدًا

�أن العام اخلم�سني لدولة الإمارات
هو حمطة تتويج لأ�صالة املا�ضي
و ُر�ؤى امل�ستقبل ،واالحتفاء مبا مت
حتقيقه م��ن مكت�سبات تاريخية
وح�ضارية لدولة الإمارات خالل
خم�سة ع �ق��ود ،اب �ت ��دا ًء م��ن قيام
االحت��اد بر�ؤية وجهود امل�ؤ�س�سني
اً
وا�ستكمال
الأوائ ��ل رحمهم اهلل،
مل�سرية الوطن وتر�سيخً ا لنه�ضته
ال�شاملة ب�ق�ي��ادة ح�ك��ام الإم ��ارات
ج �م �ي � ًع��ا ح �ف �ظ �ه��م اهلل .و�أ�� �ش ��اد

�سم ّوه مب�ستوى التنظيم والأداء
ال� � ��ذي ب � ��رز م ��ن خ �ل��ال فقرات
االحتفال ،والعرو�ض التي �أدّتها
وح��دات وزارة الداخلية وقيادات
ال �� �ش��رط��ة يف ال� ��دول� ��ة وفرقها
ال�ع���س�ك��ري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وج�سدت
ال �ق��درات ال�ع��ال�ي��ة ،والإمكانيات
التقنية والب�شرية ال�ت��ي حتظى
بها ال� ��وزارة ،مب��ا ي�ع��زز دوره ��ا يف
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى �أم � ��ن وا�ستقرار
ال��وط��ن ،و��ص��ون احت��اد الإم ��ارات

ومقدّراته الثمينة.
ح�ضر االحتفال ،ال�شيخ �سيف بن
ح�م��د ب��ن �سيف ال���ش��رق��ي رئي�س
هيئة املنطقة احل��رة بالفجرية،
وال �� �ش �ي��خ امل �ه �ن��د���س حم �م��د بن
ح�م��د ب��ن ��س�ي��ف ال���ش��رق��ي مدير
عام دائ��رة احلكومة االلكرتونية
ب��ال�ف�ج�يرة ،وال�شيخ ع�ب��داهلل بن
حمد بن �سيف ال�شرقي  ،وال�شيخ
حممد بن �صالح ال�شرقي وال�شيخ
�سلطان بن �صالح ال�شرقي وال�شيخ

�أحمد بن حمد بن �سيف ال�شرقي،
وال�شيخ حمد بن �صالح ال�شرقي،
و� �س �ع��ادة � �س��امل ال��زح �م��ي مدير
مكتب �سمو ويل العهد و�سعادة
الفريق املتقاعد �سيف ال�شعفار
و�سعادة الفريق املتقاعد حممد
خمي�س اجلنيبي وال�ل��واء الركن
خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة
الداخلية.
كما ح�ضر احلفل معايل الفريق
حم �م��د خ�ل�ي�ف��ه امل� ��ري ق��ائ��د عام

� �ش ��رط ��ة دب � ��ي وال� � �ل � ��واء ال�شيخ
را��ش��د ب��ن �أح�م��د امل�ع�لا ق��ائ��د عام
�شرطة �أم القيوين وال�ل��واء ثاين
بطي ال�شام�سي مدير �أكادميية
�سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية
والأمنية ب�شرطة �أبوظبي واللواء
�أح � �م� ��د حم� �م ��د رف� �ي ��ع م�ساعد
القائد العام ل�شرطة دبي ل�ش�ؤون
الإدارة وعدد من �ضباط وزارتي
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع وع � ��دد من
املدراء وامل�س�ؤولني يف الفجرية.

وبد�أ االحتفال بكلمة �سعادة اللواء
حممد بن غامن الكعبي قائد عام
�شرطة الفجرية ،م��ؤ ّك�دًا حر�ص
وزارة الداخلية على تر�سيخ القيم
الوطن ّية واملعاين الوحدوية عرب
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف م� �ب ��ادرات الدولة
ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال�ي��وب�ي��ل الذهبي،
وح��ر��ص�ه��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز دوره ��ا يف
م�سرية التنمية ال�شاملة لالرتقاء
بقطاع العمل ال�شرطي يف الدولة.
ثم ب��دء العر�ض الع�سكري الذي

امتد على �شارع كورني�ش الفجرية
مل�سافة كيلومرتين ،و�شارك فيه
�أف� ��راد م��ن جميع ف�صائل وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وف��رق �ه��ا ووحداتها
التنظيمية والأمنية� ،إىل جانب
الآليات الع�سكرية وفرق ال�شرطة
واملدار�س الع�سكرية بالدولة.
وق� ��دم ف��ري��ق ف��ر� �س��ان الإم� � ��ارات
ل�لا��س�ت�ع��را��ض��ات اجل��وي��ة التابع
للقوات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجلوي
ً
عر�ضا ملونًا يف �سماء الفجرية،
يف م���ش�ه��دٍ وط �ن��ي م�ب�ه��ر �شهده
جمهور وا�سع .
ك � �م� ��ا ا�� �س� �ت� �ع ��ر�� �ض ��ت ط � ��ائ � ��رات
الهليوكوبرت الع�سكرية علم دولة
الإم��ارات ،و�شعار وزارة الداخلية
واليوبيل الذهبي للدولة يف ختام
االحتفالية.
وح �� �ض��ر االح �ت �ف ��ال يف من�صات
ال� �ع ��ر� ��ض اجل� �م ��اه�ي�ري ��ة جموع
غ � �ف �ي�رة م � ��ن خم �ت �ل ��ف ال �ف �ئ ��ات
العمرية واجلن�سيات م��ن داخل
�إم � � � � ��ارة ال � �ف � �ج �ي�رة وخ ��ارج � �ه ��ا،
وت� �ف ��اع� �ل ��وا م �ع ��ه ع �ب�ر �شا�شات
ع��ر���ض رئ �ي �� �س �ي��ة مت و� �ض �ع �ه��ا يف
م �ك��ان االح �ت �ف��ال ع�ل��ى كورني�ش
الفجرية.

ق�ضاء �أبوظبي تناق�ش معايري التمييز
بني �سبب الدعوى و�أ�سا�سها القانوين

•• �أبوظبي-وام:

الرئي�س املوريتاين يلتقي �شخبوط بن نهيان ويبحثان امللفات الإقليمية ذات االهتمام امل�شرتك
جرى خالل اللقاء بحث عدد من امللفات الإقليمية ذات
•• نواك�شوط-وام:
االهتمام امل�شرتك� ،إىل جانب تعزيز التعاون يف املجاالت
ا�ستقبل ف�خ��ام��ة حم�م��د ول��د ال�شيخ ال �غ��زواين رئي�س اال�ستثمارية واالقت�صادية.
اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة امل��وري�ت��ان�ي��ة ال�شقيقة معايل ونقل معايل ال�شيخ �شخبوط ب��ن نهيان خ�لال اللقاء
ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير دولة وذلك يف حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
العا�صمة نواك�شوط.
رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ

حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..لفخامة الرئي�س
املوريتاين .و ثمن اجلانبان م�ستوى العالقات الثنائية
ال �ت��ي جت �م��ع ب�ي�ن دول� ��ة الإم � � ��ارات وم��وري �ت��ان �ي��ا و�أك� ��دا

احلر�ص على متتينها �إىل جانب اال�ستعداد للمزيد من
التعاون امل�ستقبلي .على �صعيد مت�صل زار معايل ال�شيخ
�شخبوط بن نهيان الأكادميية الدبلوما�سية املوريتانية
حيث ا�ستقبله معايل �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد ،وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون ال��دويل واملوريتانيني يف
اخلارج وبحثا عددا من امللفات ذات االهتمام امل�شرتك.

نظمت دائ��رة الق�ضاء يف �أبوظبي م��ائ��دة م�ستديرة ع�بر تقنية االت�صال
املرئي بعنوان "معايري التمييز بني �سبب الدعوى و�أ�سا�سها القانوين"
ملناق�شة الأط ��ر القانونية ح��ول �أ��س�ب��اب ال��دع��اوى وم��دى ت��أث�ير ذل��ك يف
حتديد الر�سوم الق�ضائية وحجية احلكم اجلنائي على الدعوى املدنية
و�أثر حتديد ال�سبب على االخت�صا�ص الق�ضائي بني املحاكم املختلفة وذلك
بالتعاون مع �شبكة املعاهد الق�ضائية العربية .تناولت املائدة امل�ستديرة التي
ح�ضرها عدد من الق�ضاة والقانونيني العرب � ..أهمية �ضبط امل�صطلحات
القانونية وو�ضع تعريف دقيق وتفرقة ا�صطالحية بني ما ي�سمى �سبب
الدعوى و�أ�سا�سها القانوين ال�صحيح ومو�ضوع الدعوى وحملها ل�ضمان
التمييز بني امل�صطلح وما يت�شابه معه من �أنظمة وتعريفات �أخ��رى من
�سبب االلتزام وحمل ومو�ضوع الدعوى .و �أ�شار امل�شاركون �إىل �أن �سبب
الدعوى هو الواقعة التي ي�ستند �إليها اخل�صم للمطالبة بحقة �أو مبو�ضوع
دع��واه مع بيان ذلك من خالل تطبيقات عملية ق�ضائية لأحكام املحاكم
االبتدائية واال�ستئناف والنق�ض مو�ضحني حدود امل�شاركة القانونية بني
القا�ضي واخل�صوم وحدود تكييف الدعوى املرتبط بوقائعها و�أنه �إذا كان
�سبب الدعوى ملكا للخ�صوم ف��إن تكيفها يكون من حق القا�ضي �إال �أنه
مقيد بالوقائع التي �أثارها الأطراف .و ربطت املائدة امل�ستديرة بني �أهداف
م�ب��ادئ اخلم�سني وال��ر�ؤي��ة الطموحة ل��دول��ة الإم� ��ارات للخم�سني عاما
القادمة ،والهادفة اىل حتقيق الريادة والتميز يف خمتلف املجاالت ،وت�أثري
ذل��ك على تطوير اخل��دم��ات الق�ضائية ،وذل��ك من خ�لال ر�ؤي��ة تطبيقية
مقارنة بني الأنظمة الق�ضائية العربية والأوروبية والدولية.

خدمات ا�ستثنائية يقدمها �إ�سعاف دبي يف �إك�سبو2020

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6526/2021/60:امر اداء

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
م��و��ض��وع ال��دع��وى  :امل�ط��ال�ب��ة ب��ا��ص��دار االم ��ر ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي� ��ؤدي للمدعي مبلغا وقدره
( )500.000.00خم�سمائة الف درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .
املدعي:حممد كيخا للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:عنوانها:امارة دبي  -ديره  -بناية الرا�س  -مكتب  12وتتخذ حمل اقامة خمتار حلاجات هذه
الدعوى مكتب وكيلها القانوين دار البيان للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -عنوانه:دبي  -ديرة برج
امل�صرف 2102
املطلوب �إعالنه  -1 :ح�سينى فخر الدين مال فخر الدين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية ب �ت��اري��خ - 2021/10/7:ال��زام املدعي عليه ب��ان ي�ؤدي
ملدعية مبلغا وقدره ( )500.000.00خم�سمائة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك يف 2020/11/10:وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول االمر بالنفاذ املعجل ال مربر
له لذا ق�ضت برف�ضه .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  118/2020/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/25:عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )369882درهم �شامال
للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:علي بن ح�سني بن �صالح الطويرقي
عنوانه :يعلن على وكيله القانوين/مكتب املحامي حممد اللنجاوي  -امارة ال�شارقة  -النهدة � -شارع االحتاد  -جانب ان�صار مول  -برج حممد
املال  -الطابق الرابع  -مكتب رقم  - 406هاتف - 05561556:وميثله:حممد احمد علي احمد اللنجاوي
املطلوب �إعالنه  :با�سيفيك فنت�شرز ليمتد
عنوانه :االمارات  -امارة دبي  -املركز التجاري االوىل  -دبي alawadhi.advocates@hotmail.com - 0504998097 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار �شقة �سكنية حتت االن�شاء  -املنطقة اخلليج التجاري
 رقم االر�ض  - 149امل�ساحة  93مرت مربع  -رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى برج با�سفيك  -رقم الوحدة  - 706التقييم 735204.72:درهميباع العلى عطاء  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

•• دبي-وام:

ت �ق��دم م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي خل ��دم ��ات الإ�سعاف
خ��دم��ات تخ�ص�صية ا�ستثنائية يف �إك�سبو
 2020دبي من خالل خدماتها الإ�سعافية
التي تقدم بحرفية عالية م��ن قبل الكادر
ال �ط �ب��ي وامل���س�ع�ف�ين امل�ن�ت���ش��ري��ن يف جميع
قطاعات احل��دث و التي �شهدت ارتفاعا يف
ع��دد زوار امل�ع��ر���ض وا�ستقباله م�ئ��ات �آالف
الزور خالل �شهره الأول.
وتتواجد "دبي للخدمات الأ�سعاف" دائما
يف الفعاليات و املنا�سبات الكبرية التي يتم
تنظيمها على �أر�ض دبي و�أثبتت ريادتها يف
تقدمي خ��دم��ات ط��ب ال �ط��وارئ و الإ�سعاف
خالل �إك�سبو وحر�صت ب�شكل م�ستمر على
اب� ��راز ال �� �ص��ورة امل���ش��رف��ة ل�ع�م��ل امل���س�ع��ف يف
االمارات.
وم��ع االع �ل�ان ع��ن ا�ست�ضافة دب��ي �إك�سبو
 2020و�ضعت امل�ؤ�س�سة خطة ا�سرتاتيجية
ت �ت��واف��ق م��ع ر�ؤي� ��ة احل �ك��وم��ة ال��ر� �ش �ي��دة يف
تقدمي خدمات نوعية تتنا�سب مع احلدث
اال�ستثنائي يليق مبكانة الإم ��ارات �شملت
و� �ض��ع خ�ط��ط تنفيذية ي�ت��م تطبيقها من
خ�ل�ال ف��ري��ق ع �م��ل ي���ض��م ك� �ف ��اءات �إداري � ��ة
وتخ�ص�صية وف�ن�ي��ة م ��ؤه �ل��ة ي�ع�م�ل��ون بكل
ح��رف �ي��ة ع �ل��ى ت �ق ��دمي خ ��دم ��ات �إ�سعافية
متخ�ص�صة قادرة على التعامل مع الأحداث
الكبرية و الطوارئ املفاجئة.
وت � �ت� ��م ع� �م� �ل� �ي ��ات الإ�� � �س� � �ع � ��اف يف �إك�سبو
 2020بالتعاون والتن�سيق مع ال�شركاء
اال�سرتاتيجني لإ�سعاف دبي لتقدمي خدمات
نوعية ومميزة غري م�سبوقة و العمل كفريق

واح��د معهم وذل��ك من خ�لال التن�سيق مع
�شرطة دبي وهيئة ال�صحة يف دبي والإدارة
العامة للدفاع املدين وم�ست�شفيات القطاع
اخل��ا���ص ال�ستقبال امل��ر��ض��ى القريبني من
احلدث ل�سرعة تقدمي العالج الالزم.
ومنذ �أول يوم النطالقة �إك�سبو بد�أ �إ�سعاف
دب��ي ت��وظ�ي��ف جميع �إم�ك��ان�ي��ات��ه وطواقمه
الطبية الإ�سعافية خلدمة ال��زوار بتغطية
القطاعات ال�ستة للمعر�ض منها اال�ستدامة
و ال �ت �ن �ق��ل وال �ف��ر���ص ب��الإ� �ض��اف��ة منطقة
اليوبييل و الو�صل والفر�سان التي مت فيها
توزيع  20نقطة ا�سعافية عبارة عن عيادات
م�صغرة ي�تراوح عدد امل�سعفني املتواجدين
يف كل نقطة من � 3إىل  4م�سعفني يقدمون
خ��دم��ات �إ��س�ع��اف�ي��ة متخ�ص�صة م��ع حتديد
�أربع دقائق حدا �أق�صى ا�ستجابة للبالغات
املقدمة بطلب اال�سعاف .
وان �ط�لاق��ا م��ن �إه �ت �م��ام امل��ؤ��س���س��ة بتوفري
اخلدمات لكل زوار �إك�سبو باختالف لغاتهم
ا�ستقطبت ع��ددا كبريا من املتطوعني من
خمتلف اجلن�سيات لتوفري م�سعفني بكافة
اللغات و�أخ�ضعتهم لدورات تدريبية مكثفة
ل �ت �ع��زي��ز م �ه��ارات �ه��م وق ��درات �ه ��م يف العمل
الإ�سعايف .
وت �ع��رف��ت وك��ال��ة �أن �ب��اء االم � ��ارات يف جولة
لها باملقر الرئي�سي لإ�سعاف دبي يف �إك�سبو
ونقاط الإ�سعاف املوزعة على �أهم االمكانيات
والطواقم الإ�سعافية التي وظفتها امل�ؤ�س�سة
خلدمة زوار �إك�سبو.
وقدم نا�صر ابراهيم املن�صور فني طب طارئ
متقدم يف م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف -
�شرحا مف�صال عن الآل�ي��ات امل�ستخدمة يف

عملية الإ��س�ع��اف و �آل�ي��ة العمل املنفذة من
ق�ب��ل ط��اق��م ال�ع�م��ل  ..م��و��ض�ح��ا �أن الكادر
الطبي ي�ضم  164م�سعفا خمت�صا �إ�ضافة
�إىل  40متطوعا مت تدريبهم يف امل�ؤ�س�سة
خلدمة زوار املعر�ض يتواجدون على مدار
�ساعات العمل.
وح��ول �آل�ي��ة عمل امل�سعف ق��ال املن�صور �إن
عمل امل�سعفني يبد�أ من حلظة تلقى البالغ
عن وجود �إ�صابة من غرفة العمليات ومن
ثم يتم حتديد طريقة التعامل مع البالغ
وحتريك الآلية التي تتنا�سب مع نوع ومكان
طلب اخلدمة.
و�أ�ضاف نا�صر املن�صور �إن �إ�سعاف دبي وفرت
يف �إك���س�ب��و � � 7س �ي��ارات �إ� �س �ع��اف ح��دي�ث��ة مت
جتهيزها ب��أح��دث امل�ع��دات الطبية ك�أجهزة
ال�ت�ن�ف����س اال��ص�ط�ن��اع��ي و�أج �ه ��زة ال�صدمة
الكهربائية و�سيارتني مبوا�صفات خا�صة
لكبار ال�شخ�صيات تتمركز قرب من�صة كبار
ال�شخ�صيات �إ��ض��اف��ة �إىل مركبات الغولف
امل ��زودة ب�ن�ق��االت ت�ستخدم داخ��ل �إك�سبو يف
الأماكن التي ي�صعب على مركبات الإ�سعاف
الدخول �إليها ومن ثم يتم نقل املري�ض �أو
امل�صاب �إىل �أق��رب نقطة ا�سعافية لتقدمي
الرعاية الطبية الالزمة له .
ولفت املن�صور �إىل توفر  6دراجات كهربائية
لال�ستجابة ال�سريعة للبالغات الطارئة طاقم �آل�ي��ات الإ��س�ع��اف املخ�ص�صة لإك�سبو للتعامل مع املواقف التابعة لإك�سبو خلدمة
والأم��اك��ن ال�ضيقة م��زودة بجميع املعدات للتعامل م��ع الأع �ط��ال الفنية ال�ت��ي ميكن اجل�م��اه�ير م��ن وق ��ت ال��و� �ص��ول ح�ت��ى وقت
الطبية ال�لازم��ة للتدخل الطبي م��ا قبل �أن تتعر�ض لها الآليات املتواجدة يف جميع املغادرة .
امل�ست�شفى �إ��ض��اف��ة �إىل م�ست�شفى ميداين نقاط الإ�سعاف وذل��ك لتوفري الوقت على ويتنقل امل�سعفون و امل�سعفات يف �أرجاء �إك�سبو
متنقل "حافلة �إ�سعاف" و وحدة دعم ميداين الكادر املوجود يف املعر�ض وتقدمي خدمات ب��دراج��ات�ه��م خ�لال ��س��اع��ات العمل لتقدمي
امل�ساعدة ل�ل��زوار يف حالة الطلب وت�سخري
جمهزة للدعم والإ�سناد وور�شة طبية متنقلة �إ�سعاف �أف�ضل تتنا�سب مع كل الظروف.
�إىل ج��ان��ب ور� �ش��ة فح�ص متنقلة خلدمة و�أو� � �ض� ��ح �أن � ��ه مت ت ��وف�ي�ر  6م�ستجيبات �إمكانياتهم للتعامل مع احلاالت الطارئة .
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حاكم ر�أ�س اخليمة يح�ضر احتفال
الت�شيك بيومها الوطني

•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ح�ضر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة،
م�ساء �أم�س االول حفل اال�ستقبال الذي �أقامه �سعادة بريي �سالفيك �سفري جمهورية الت�شيك لدى
الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده ،وذلك يف منتجع هيلتون �شاطئ ر�أ�س اخليمة.
و�أعرب �سموه عن متنياته جلمهورية الت�شيك بدوام التقدم واالزدهار.
و�أ�شاد �سعادة �سفري الت�شيك يف كلمة له خالل احلفل بجهود القيادة الر�شيدة بالدولة فى تطور
وازدهار دولة الإم��ارات ،وبعالقات التعاون الوثيق بني البلدين ال�صديقني ،م�ؤكداً حر�ص بالده
على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات يف خمتلف املجاالت.
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�ضمن ندوة عاملية نظمها مركزا تريندز ومو�شيه ديان بعنوان :االتفاق الإبراهيمي

م�شاركون :الثقافة والإعالم والتعاون التنموي والتكنولوجي ُتع�ضد اتفاقات ال�سالم والت�سامح يف ال�شرق الأو�سط
•• ابوظبي-الفجر:

اح �ت �ف��ا ًء مب���ض��ي ع��ام ع�ل��ى توقيع
االت� �ف ��اق الإب��راه �ي �م��ي ب�ي�ن دول ��ة
الإم � � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة وامل� �ت� �ح ��دة
ودول��ة �إ�سرائيل ،ويف �إط��ار �سل�سلة
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال�ع�ل�م�ي��ة واملعرفية،
ن �ظ��م "مركز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�ست�شارات" ،ب��ال �ت �ع��اون مع
"مركز م��و��ش�ي��ه دي ��ان لدرا�سات
ال �� �ش ��رق الأو� � �س � ��ط و�أفريقيا"،
ال �ت��اب��ع جل��ام �ع��ة ت��ل �أب �ي ��ب ،ندوة
ع��امل�ي��ة ح�م�ل��ت ع �ن ��وان" :االتفاق
الإب� ��راه � �ي � �م� ��ي ..ف ��ر� ��ص تعزيز
ال �ت �ع��اون وال�ت���س��ام��ح وال�ت�ن�م�ي��ة يف
املنطقة" ،وذل��ك الأرب �ع��اء املا�ضي
يف ق��اع��ة راي ��ا وج��وزي��ف جاغلوم
بجامعة تل �أبيب.
و�� �ش ��ارك ��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "االحتاد"
ك���ش��ري��ك �إع�ل�ام��ي وا�سرتاتيجي
مل��رك��ز "تريندز" يف ال �ن��دوة ،التي
جاءت دعماً ال�ستحقاقات ال�سالم؛
و��ش�م�ل��ت ث�ل�اث ج�ل���س��ات نقا�شية
ه � ��ي" :دور ال �ث �ق��اف��ة يف تعزيز
ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح واحلوار" ،و"دور
الإعالم يف تعزيز ال�سالم والأخوة
الإن�سانية" ،و"�آفاق ال�ت�ع��اون يف
التنمية والتكنولوجيا".
و�أك � ��د امل �� �ش��ارك��ون يف ال� �ن ��دوة �أن
ات � �ف ��اق ��ات ال� ��� �س�ل�ام ب�ي��ن ال � ��دول
العربية و�إ�سرائيل ت�ؤ�س�س ل�شرق
�أو�سط جديد ،خالٍ من ال�صراعات
وال �ن��زاع��ات ال �ت��ي ال ت �خ��دم �سوى
ق� ��وى ال �ت �ط��رف والإره � � � ��اب ،كما
ي��دع��م ال �ت �ع��اون ت�ط�ل�ع��ات �شعوب
امل�ن�ط�ق��ة يف الأم� ��ن و�إ� �ش��اع��ة قيم
ال �ت �� �س��ام��ح وال �ع �ي ����ش امل�شرتك،
مو�ضحني �أن ال�ث�ق��اف��ة والإع�ل�ام
والتعاون التنموي والتكنولوجي
ُت�ع���ض��د ات �ف��اق��ات ال �� �س�لام وتعزز
االزدهار والتنمية.
���س��ع��ادة حم��م��د �آل خ��اج��ة:
التنمية ال ميكن �أن تتحقق �إال
يف ظل �سالم م�ستدام
واف �ت �ت��ح �أع � �م ��ال ال � �ن ��دوة �سعادة
حممد حم�م��ود �آل خ��اج��ة� ،سفري
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
لدى �إ�سرائيل ،حيث �ألقى الكلمة
الرئي�سية ل�ل�ن��دوة ،و�أك��د فيها �أن
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
ت��ؤم��ن �إمي��ان �اً را��س�خ�اً ب ��أن حتقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة واالزده � � ��ار وال �ت �ق��دم ال
ميكن �أن يتم �إال يف ظ��ل ال�سالم
امل���س�ت��دام ،ال ��ذي يبني ال�ث�ق��ة بني
�شعوب املنطقة ،وال �سيما ال�شباب
م �ن �ه��م ،وي� ��ؤ�� �س� �� ��س ل� �ق ��اع ��دة من
التفاهم الب ّناء وامل�صالح امل�شرتكة
ال �ت��ي ت�ق�ن��ع الأط� � ��راف ك��اف��ة ب�أن
ال�ع�ي����ش امل���ش�ترك ي �خ��دم م�صالح
اجلميع.
و�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة حم�م��د �آل خاجة
�أن ات �ف ��اق ال �� �س�ل�ام الإبراهيمي
يت�سق مع ر�ؤية الإم��ارات وقيادتها
لتحقيق الت�سامح والتعاي�ش بني
ال��دول وال�شعوب؛ ف�أحد �أولويات
الإمارات يتمثل يف تو�سيع جمتمع

ال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ،م���ض�ي�ف�اً �أن
ال��و� �ص��ول �إىل امل���س�ت�ق�ب��ل امل�شرق
ال� � ��ذي ت �ن �� �ش��ده � �ش �ع��وب املنطقة
يتطلب ت�ضافر اجلهود لتحقيقه
بالرتكيز على ا�ستثمار الفر�ص
الإي �ج��اب �ي��ة� ،إىل ج��ان��ب الرتكيز
على التعاون الثنائي بني الإمارات
و�إ� �س��رائ �ي��ل ال �ق��ائ��م ع�ل��ى الإب� ��داع
واالبتكار يف �إطار الإميان بتعددية
الثقافة التي تعود ب�شكل �إيجابي
على املجتمعات.
وت �ق��دم � �س �ع��ادة حم�م��د �آل خاجة
ب��ال���ش�ك��ر �إىل م��رك��زي "تريندز"
و"مو�شيه ديان" ع�ل��ى ع�ق��د هذه
الندوة التي تعك�س فهماً جيداً ملا
يجب �أن تقوم به مراكز البحوث
يف تعزيز قيم الت�سامح والتعاون
بني الدول ،فبناء ال�سالم وحتقيق
االزده � � ��ار وال��رف��اه �ي��ة واملكا�سب
امل �� �ش�ت�رك ��ة ب �ح ��اج ��ة �إىل تعزيز
الثقافة الداعمة لهذه القيم.
د .حم��م��د ال��ع��ل��ي :االت��ف��اق
الإبراهيمي ر�سم مالمح جديدة
مل�ستقبل ال�شرق الأو�سط
بدوره ،قال الدكتور حممد عبداهلل
العلي ،الرئي�س التنفيذي لـ "مركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات"،
يف الكلمة الرتحيبية للندوة� ،إن
م�شاركة فريق "تريندز" يف رحاب
ج��ام�ع��ة ت��ل �أب �ي��ب جت�سيد وا�ضح
لثمار االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي الذي
ر� �س ��م م�ل�ام ��ح ج ��دي ��دة مل�ستقبل
�شرق �أو�سط �أكرث رغبة يف حتقيق
ال�سالم واال�ستقرار عرب التعاون
واحلوار الب ّناء.
وذك��ر �أن ه��ذه ال �ن��دوة ت�ه��دف �إىل
ب �ن��اء � �س�ل�ام م �� �س �ت��دام ق��ائ��م على
�أ�س�س قوية من التفاهم والتعاي�ش
امل�شرتك و�ضمان احلقوق امل�شروعة
للأطراف كلها ،م�ضيفاً �أن االتفاق
الإبراهيمي ميثل واح��داً من �أهم
ال�ت�ح��والت ال�ت��ي �شهدتها منطقة
ال�شرق الأو�سط منذ عقود ،حيث
ي�ؤ�س�س لعهد جديد م��ن التعاون
الب ّناء والأمن والتنمية واالزدهار.
ون � � � ّوه ب� � ��أن ت�ن�ظ�ي��م ه� ��ذه الندوة
بال�شراكة مع "مركز مو�شيه ديان"
ي�أتي انطالقاً من قناعة "تريندز"
ب�ضرورة �أن ت�ضطلع مراكز الفكر
والدرا�سات بدورها املهم يف �إر�ساء
مُثل ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش
بني خمتلف ال�شعوب والثقافات،
ب��اع �ت �ب��اره��ا الأ�� �س ��ا� ��س يف حتقيق
ال�سالم واالزده��ار يف هذه املنطقة
وال �ع��امل ،ودع ��م اجل �ه��ود الرامية

�إىل تر�سيخ �أ�س�س ال�سالم.
و�أو��ض��ح الدكتور حممد العلي �أن
هناك عوامل عدة مثل :الثقافة،
والإع �ل�ام ،وامل�صالح االقت�صادية
امل �� �ش�ت�رك��ة ،ت �ل �ع��ب �أدواراً مهمة
ل�ضمان حتقيق ال�سالم امل�ستدام،
وو�ضع قواعد �صلبة حتميه من �أي
ه��زات ،فالعمل على التقريب بني
الثقافات وتعزيز احل��وار الثقايف
واحل�ضاري ال��ذي ي�ساعد يف فهم
كل ط��رف لثقافة الطرف الآخر،
وي�خ�ل��ق �أج � ��واء م��ن ق �ب��ول الآخ ��ر
والتعاي�ش معه ،وبالتايل يعزز من
فر�ص ال�سالم.
عوزي رابي :االرتقاء بال�سالم
يحتاج �إىل �إح��داث تغيري يف
ثقافة ال�شعوب وفكرها
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أك � ��د الربوفي�سور
ع��وزي راب��ي ،مدير مركز مو�شيه
دي ��ان ل��درا� �س��ات ال���ش��رق الأو�سط
و�أف��ري �ق �ي��ا� ،أن ��ه ي�ج��ب �أن تتجاوز
ال�شعوب العالقات بني احلكومات
لت�صل �إىل عالقات قوية ت�ستطيع
االرتقاء بال�سالم يف منطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،ف�م��ن امل �ه��م �أن يحدث
تغيري يف ثقافة ال�شعوب وفكرها،
كما علينا �أن نبني ج�سوراً �أف�ضل
ل�ل�ت��وا��ص��ل وال �ت �ع��اون والت�سامح
والتعاي�ش.
و�أو�� �ض ��ح �أن ال �ت �� �س��ام��ح واح�ت��رام
الآخر ومواجهة التطرف ،خا�صة
م��ن ِق�ب��ل ه ��ؤالء ال��ذي��ن يت�سببون
يف اال�ضطرابات لإ�سرائيل ودولة
الإمارات ،كلها �أمور مهمة لتحقيق
ال�سالم بني البلدين ،م�ضيفاً �أن
التعليم يلعب دوراً كبرياً يف ن�شر
ثقافة احلوار واحرتام الآخر.
و�أ�� �ض ��اف ع ��وزي راب ��ي �أن الندوة
متثل خطوة مهمة �إىل الأم��ام يف
اجت��اه �إق��ام��ة �سل�سلة م��ن التعاون
امل�ستقبلي ،بينما يلعب الدكتور
حم�م��د ال�ع�ل��ي وم��رك��ز "تريندز"
دوراً فعا ًال يف تعزيز حوار ال�سالم
يف املنطقة.
م��ي��ل��ي��ت ����ش���ام�ي�ر :امل����ب����ادرات
الإم��ارات��ي��ة  -الإ�سرائيلية
تبلورت �إىل تعاون فعال ون�شط
�إىل ذل � ��ك ،ق ��ال ��ت الربوفي�سور
م�ي�ل�ي��ت � �ش��ام�ير ،ن��ائ �ب��ة الرئي�س
ل �ل �� �ش ��ؤون الأك ��ادمي� �ي ��ة الدولية
بجامعة تل �أبيب� ،إن هناك الكثري
من القوا�سم امل�شرتكة بني مركز
"تريندز" وجامعة تل �أبيب ،حيث
حتر�ص امل�ؤ�س�ستان بطبيعتهما على

بلدية احلمرية تنال لقب م�ؤ�س�سة مراعية ل�سن تقديرا جلهودها يف االلتزام باال�شرتاطات واملعايري
•• ال�شارقة-الفجر:

نالت بلدية احلمرية تكرميا خا�صا من دائ��رة اخلدمات
االجتماعية بحكومة ال�شارقة على �إثر فوزها �ضمن خم�سة
جهات بلقب م�ؤ�س�سة مراعية لل�سن يف ظ��ل ا�ستيفائها
لكافة املتطلبات واال�شرتاطات واملعايري اخلا�صة للفوز
باللقب.
وق ��ام مكتب ال���ش��ارق��ة م��راع�ي��ة لل�سن وال �ت��اب��ع للدائرة
بتكرمي بلدية احلمرية يف منا�سبة نظمها يف �إطار �أعمال
الدورة الثانية للمبادرة واحلر�ص على تكامل اجلهود بني
كافة اجلهات ال�ستيفاء اال�شرتاطات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات
امل��راع�ي��ة لل�سن  .و�أب ��دى م�ب��ارك را��ش��د ال�شام�سي مدير
ب�ل��دي��ة احل�م��ري��ة اع �ت��زاز ال�ب�ل��دي��ة وك��اف��ة ك��وارده��ا بهذا
الإجناز الذي تفخر به يف دعم كافة اجلهود والتوجيهات
يف �إم��ارة ال�شارقة لتطبيق املعايري اخلا�صة با�شرتاطات
امل�ؤ�س�سات املراعية لل�سن يف �إطار تبني ممار�سات عاملية يف
ما يخ�ص كبار ال�سن وتطبيقها يف �إمارة ال�شارقة.
و�أو�ضح ب�أن البلدية اجتهت �إىل ت�شكيل فرق العمل للعمل
على تطبيق املعايري واال�شرتاطات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات
املراعية لل�سن و التي تركز على ثالثة حم��اور رئي�سية

متثلت يف الت�صميم الإن�شائي للمبنى وحيويته والت�سهيالت
واخلدمات املميزة والتمكني والدمج وامل�شاركة م�شريا �إىل
�أن بلدية احلمرية مل تتوانى يف ت�سخري كافة طاقاتها
وج �ه��وده��ا يف �إط� ��ار ال �ت��زام �ه��ا امل�ج�ت�م�ع��ي يف ت�ل�ب�ي��ة تلك
املتطلبات والعمل على مواكبة الأع�م��ال لتكون البلدية
�ضمن هذه الكوكبة التي حتقق هذا الفوز بلقب امل�ؤ�س�سات
املراعية لل�سن .
و�أف��اد مبارك را�شد ال�شام�سي ب�أن بلدية احلمرية �أخذت
على عاتقها العمل بتوجيهات ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة بهدف دعم كافة توجهات �إم��ارة ال�شارقة
يف تقدمي �أرقى اخلدمات ومتكني كبار ال�سن من خمتلف
خ��دم��ات البلدية وال�ت��ي تتعزز لتوجهات �سمو ال�شيخه
جواهر بنت حممد القا�سمي قرينة �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف االهتمام
الدائم ب�أفراد الأ�سرة ومتا�شيا مع توجيهات �سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد نائب
احلاكم رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة يف تقدمي
�أرق ��ى اخل��دم��ات و�إي�ل��اء ��ش��ري�ح��ة ك�ب��ار ال���س��ن االهتمام
وتذليل كافة خدمات البلدية املتاحة لهم .

الت�صدي للتحديات الرئي�سية التي
تواجه املجتمعات والعامل ب�أ�سره،
كما تلتزمان ببناء �شراكات دولية
ق��وي��ة وت�ع��زي��زه��ا ع�ل��ى امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
وذكرت �أنه من الوا�ضح �أن االتفاق
الإب��راه �ي �م��ي ا� �س �ت �ث��ار الف�ضول،
و� �س��رع��ان م��ا حت��ول��ت التطلعات
البناءة �إىل ات�صاالت بني الإمارات
و�إ�سرائيل ،وبد�أ عدد من املبادرات
ي�ت�ب�ل��ور ب��ال�ف�ع��ل �إىل ت �ع��اون فعال
ون�شط ،وك��ان��ت امل �ب��ادرة الأوىل يف
جم ��ال ب �ح��وث امل �ي��اه التطبيقية،
وي ��أم ��ل اجل��ان �ب��ان �أن ي � ��ؤدي هذا
التعاون �إىل �إن�شاء مركز لبحوث
املياه ،وتتعلق الثانية بخطط �إن�شاء
�أكادميية لبحوث ال�شيخوخة.
و�أ�ضافت" :ما يعزز �إمكانيات مثل
هذه امل�شروعات التعاونية البحثية
الطموحة ه��و حتويلها �إىل �إطار
�أو� �س��ع ي�ق��وم ع�ل��ى ال �ت �ب��ادل الب ّناء
للأفكار".
اجلل�سة الأوىل :دور الثقافة
يف تعزيز قيم الت�سامح واحلوار
وع �ق��ب ذل � ��ك ،ان �ط �ل �ق��ت جل�سات
ال �ن��دوة ،وح�م�ل��ت الأوىل عنوان:
"دور ال �ث �ق��اف��ة يف ت �ع��زي��ز قيم
ال �ت �� �س��ام��ح واحلوار" ،و�أداره� � � ��ا
ال�بروف�ي���س��ور ع��وزي راب ��ي ،مدير
م��رك��ز م��و��ش�ي��ه دي � ��ان ،وا�ستهلها
الباحث والكاتب الإماراتي حممد
خلفان ال�صوايف ،قائ ً
ال �إن املنطقة
ب �ق �ي��ادة دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة �� �ش� �ه ��دت ال� �ع ��دي ��د من
التطورات الثقافية التي �أدت �إىل
طرح ر�ؤي��ة جديدة يف فهم الآخر،
وبالتايل التخفيف من التوترات
الدينية والطائفية.
وذك � ��ر �أن االت � �ف� ��اق الإم � ��ارات � ��ي-
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ق� ��اد �إىل ع� ��دد من
ات�ف��اق��ات ال���س�لام م��ع دول عربية
�أخ ��رى ،و�سجلت م��رح�ل��ة جديدة
يف م �ن �ه��ج ت �ف �ك�ير � �ص �ن��اع ال �ق ��رار
ال���س�ي��ا��س��ي يف امل�ن�ط�ق��ة يف كيفية
معاجلة اخل�لاف��ات والأزم ��ات بني
دول امل �ن �ط �ق��ة ،وذل� ��ك م��ن خالل
اال�ستناد �إىل املقاربة الثقافية.
و�أو� �ض��ح �أن التحركات الإن�سانية
الإم� � ��ارات � � �ي� � ��ة اخل � ��ارج � �ي � ��ة تعد
مفتاحاً دبلوما�سياً ناجحاً خللق
ح ��وار ب�ين ال�سيا�سيني وبالتايل
حت���س�ين ال �ت �ف��اه��م ب�ي�ن ال�شعوب،
م��ن �أج��ل تطوير خطط التنمية
وتنويع االقت�صادات للو�صول �إىل
ال �ه��دف ال �ن �ه��ائ��ي وه� ��و :معاجلة

�أزم ��ات املنطقة ،وحتقيق العي�ش
امل�شرتك.
�إىل ذل��ك� ،أ��ش��ارت الدكتورة ليورا
هيندملان – ب��اف��ور ،م��دي��رة مركز
ال �ت �ح��ال��ف ل �ل��درا� �س��ات الإيرانية
ب �ج��ام �ع��ة ت ��ل �أب � �ي ��ب� ،إىل �أن � ��ه ال
توجد بني �إي��ران و�إ�سرائيل حدود
م �� �ش�ترك��ة ،ومل ي�خ����ض البلدان
حرباً بينهما ،وال توجد لأحدهما
م�ط��ال��ب يف �أرا� �ض ��ي الآخ � ��ر ،ومع
ذل ��ك ،خ��ا��ض��ت �إ� �س��رائ �ي��ل و�إي� ��ران
على م��ر ال�ع�ق��ود الأرب �ع��ة املا�ضية
"�صراعاً منخف�ض احلدة" ،ولكن
ترتبط العالقات بينهما ب�أحداث
ورواب � � � ��ط رئ �ي �� �س �ي��ة يف ال� �ت ��اري ��خ
اليهودي  -الإيراين.
وت��اب�ع��ت" :ميكن ل�ه��ذه الروابط
ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة �أن تكون
مب �ن��زل��ة َل � ِب �ن��ات م�ه�م��ة يف جتاوز
�شعبي
االنق�سامات املعا�صرة بني
ْ
ه��ذي��ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ع��ري �ق�ين على
خ �ل �ف �ي��ة م� � �ب � ��ادرات ث �ق��اف �ي��ة غري
ر�سمية".
اجلل�سة الثانية :دور الإع�لام يف
تعزيز ال�سالم والأخوة الإن�سانية
�أم��ا اجلل�سة الثانية م��ن الندوة،
ف� � �ج � ��اءت حت � ��ت ع � � �ن� � ��وان" :دور
الإع � � �ل� � ��ام يف ت � �ع� ��زي� ��ز ال� ��� �س�ل�ام
والأخ� � ��وة الإن�سانية" ،و�أدارت� �ه ��ا
ال��دك�ت��ورة ل�ي��ورا هيندملان-بافور،
مديرة مركز التحالف للدرا�سات
الإيرانية بجامعة تل �أبيب.
وا�ستهل �أع �م��ال اجلل�سة الأ�ستاذ
ح �م ��د ال �ك �ع �ب ��ي ،رئ �ي �� ��س حترير
�صحيفة "االحتاد" ،مو�ضحاً �أن
الإعالم كان وال يزال �سنداً وداعماً
خلطوات كربى اتخذتها الإمارات
جت��اه ال�ع��امل ،بهدف �صون ال�سلم
وب ��ث روح ال �ت �� �س��ام��ح واالنت�صار
لالعتدال والو�سطية.
و�أكد الكعبي �أن الإعالم مب�ؤ�س�ساته
ومن�صاته وك��وادره ي�ستطيع ن�شر
ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح وال �� �س�ل�ام ،مبد
ج�سور احلوار والتوا�صل مع الآخر
بتنوعاته الدينية والثقافية كلها،
وبث التوعية ،وتو�ضيح احلقائق،
وحت �� �ص�ي�ن ال �ن��ا� �ش �ئ��ة � �ض��د خطر
االن �غ�ل�اق وال �ت �ط��رف ،والتحرك
ب�إيجابية نحو تن�شئة �أجيال تدرك
معنى ال�سالم و�أهميته.
و��ش��دد على �أن الإع�ل�ام ق��ادر على
�سرد جت��ارب التوا�صل والتعاي�ش
واحل��وار الإن�ساين ،كما مبقدوره
ت�ن���ش�ئ��ة اجل �م��اه�ي�ر ع �ل��ى ثقافة
االنفتاح والتوا�صل الإن�ساين مع

الآخ� � ��ر ،وي���س�ت�ط�ي��ع غ��ر���س فكرة
(عامل واح��د) و(م�ستقبل �إن�ساين
م �� �ش�ترك) يف م�ق��ارب�ت��ه للق�ضايا
والتحديات العاملية �أي�ضاً.
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ن �ط��ع ليفنه،
رئي�س حترير �صحيفة "يديعوت
�أحرونوت"�" :أعتقد �أن و�سائل
الإع �ل��ام ل�ع�ب��ت دوراً حم��وري �اً يف
ت�سهيل اتفاق ال�سالم بني الإمارات
و�إ�سرائيل ،لأن ال�صحافة هي التي
مكنتني م��ن ك�ت��اب��ة م �ق��ال موجه
للجمهور يف الإمارات.
وذك� ��ر�" :أتاح ل�ن��ا ات �ف��اق ال�سالم
ف��ر� �ص��ة ل �ن �� �ش��ر �أخ � �ب� ��ار م�شجعة
ومتفائلة ،وقبل ع��ام ،كنا ال نزال
ن ��أم��ل �أن ي ��أت��ي ��ش�ع��ب الإم� � ��ارات
ل � ��زي � ��ارة ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� ��واق� ��ع
الطبيعية اجلميلة ،م�ضيفاً" :قبل
ع��ام ك��ان��ت ف�ك��رة وج��ود �إ�سرائيلي
يحت�سي فنجاناً من القهوة يف دبي
تبدو وك�أنها حلم بعيد املنال ،ولكن
الآن حتققت الأحالم".
ويف ال�سياق ذات��ه� ،أو��ض��ح الدكتور
نري بومز ،زميل باحث لدى مركز
م��و��ش�ي��ه دي� ��ان �أن � �س��وق الإع �ل�ام
احلديث �أ�صبح يت�سم مبزيد من
التعقيد يف ظ��ل ال�ظ�ه��ور ال�سريع
مل �ن �� �ص ��ات الإع� � �ل� ��ام وال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االج�ت�م��اع��ي اجل��دي��دة ،وب �ق��در ما
يتعلق الأم ��ر بال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط ،ال تزال من�صات تقليدية
فكرتي ال�سالم
وحديثة تناه�ض
ْ
والأخ � ��وة الإن���س��ان�ي��ة ،م�ضيفاً �أن
ال �ظ��واه��ر امل �ع��ا� �ص��رة للجماعات
الإرهابية املتطرفة ا�ستفادت من
ت�أثري و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�أ�ضاف" :يُفرت�ض �أن ن�ضع هذه
الأم �ث �ل��ة امل�ت�ط��رف��ة ن���ص��ب �أعيننا
ع�ن��د ال�ت���ص��دي للتحديات املاثلة
�أم��ام �ن��ا ،واملتمثلة يف كيفية بناء
زخم �إعالمي �إيجابي عرب املن�صات
املختلفة مب��ا ي�خ��دم م���ش��روع بناء
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط".
اجلل�سة الثالثة� :آفاق التعاون يف
جماالت التنمية والتكنولوجيا
بينما جاءت اجلل�سة الثالثة حتت
عنوان�" :آفاق التعاون يف جماالت

التنمية والتكنولوجيا" ،و�أدارها
الدكتور �ستيفن بالكويل ،امل�ست�شار
ال�ع�ل�م��ي ،م��دي��ر �إدارة الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف "تريندز".
وا� �س �ت �ه �ل��ت ال� �ي ��ازي ��ة احلو�سني،
مديرة �إدارة الإعالم يف "تريندز"،
�أع �م��ال اجل�ل���س��ة ال�ث��ال�ث��ة ،م�ؤكدة
�أن الإم � ��ارات و�إ��س��رائ�ي��ل رائدتان
يف جم��ال التكنولوجيا النظيفة
ال�ن��ا��ش�ئ��ة؛ ح�ي��ث ت �ت �ب��و�أ �إ�سرائيل
امل ��رك��ز ال �ث��اين م��ن ح �ي��ث �أح ��دث
ن �ت��ائ��ج م ��ؤ� �ش��ر االب �ت �ك ��ار العاملي
ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ن �ظ �ي �ف��ة ،بينما
ُت�ع�ت�بر الإم� � ��ارات رائ� ��دة ع��امل�ي�اً يف
جمال الطاقة املتجددة.
وذك��رت احلو�سني �أن��ه بالنظر �إىل
ت��واف��ر �آف� ��اق ال��رب��ط ب�ين �شبكات
ال �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وتطوير
�أ� �س��واق ال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي ،تنطوي
ال�شراكة بني الإم��ارات و�إ�سرائيل
ع�ل��ى �إم �ك��ان��ات ب �ن��اء � �ش��رق �أو�سط
�أكرث مراعاة لالعتبارات البيئية،
وت�ستند هذه ال�شراكة �إىل القدرات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ل � ��دى �إ�سرائيل
وامل� �ك ��ان ��ة امل ��رم ��وق ��ة ع��امل �ي �اً التي
بلغتها الإم ��ارات يف جم��ال احلياة
احل�ضرية امل�ستدامة.
وت��اب�ع��ت" :يف اع�ت�ق��ادي� ،سي�ساعد
االت� �ف ��اق الإب��راه �ي �م��ي يف تعزيز
ال �ت �ع��اون ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي والتنمية
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة ب �ي��ن الإم� � � � � ��ارات
و�إ�سرائيل ،والأهم من ذلك ،ميكن
لل�شراكة بني البلدين �أن ت�ضطلع
بدور كبري يف امل�ضي ُقدُماً بالتنمية
التكنولوجية امل�ستدامة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ب�أ�سرها".
ع� �ق ��ب ذل � � � ��ك ،ق� ��دم� ��ت ك�سينيا
� �س �ف �ي �ت �ل��وف��ا ،م � ��دي � ��رة ب ��رن ��ام ��ج
ال�ع�لاق��ات ب�ين �إ��س��رائ�ي��ل وال�شرق
الأو�� �س ��ط يف امل�ع�ه��د الإ�سرائيلي
لل�سيا�سات اخل��ارج�ي��ة الإقليمية
م��داخ�ل�ت�ه��ا يف اجل�ل���س��ة ،مو�ضحة
�أن العوامل امل�شرتكة التي ت�شكل
�أر�ضية للتعاون العلمي والأكادميي
ب�ي�ن الإم� � ��ارات و�إ� �س��رائ �ي��ل جتعل
ه � ��ذا ال� �ت� �ع ��اون ي �ك �ت �� �س��ب �أهمية
ا�سرتاتيجية كبرية للبلدين.
و� � �ش� ��ددت ع �ل��ى �أه �م �ي ��ة التعاون

الأكادميي وتطوير العالقات بني
امل��راك��ز البحثية وب��رام��ج التبادل
ون �ق ��ل امل� �ع ��رف ��ة ،ف �ه ��ذه ال�ب�رام ��ج
م�شروعات طويلة الأج��ل ي�شارك
ف �ي �ه��ا ال �� �ش �ب��اب وجت �م��ع اخل �ب�راء
والعلماء وت�ساعدهم على تبادل
الآراء والو�صول �إىل نتائج �أف�ضل.
و��ش��ارك يف اجلل�سة الثالثة �أي�ضاً
ال��دك�ت��ور ب��ول ري�ف�ل�ين ،زم�ي��ل �أول
يف مركز مو�شيه ديان ،الذي �سلط
ال�ضوء على �آفاق التعاون والتنمية
يف �أع� � �ق � ��اب ت ��وق� �ي ��ع االت� �ف ��اق ��ات
الإبراهيمية ،وحت��دث عن النظام
الإي �ك��ول��وج��ي و�أث � ��ر ال�ب�ي�ئ��ة على
ال�شركات يف الإمارات و�إ�سرائيل.
ون��وه ب ��أن م�ؤ�شر االب�ت�ك��ار العاملي
ي �� �ش�ير �إىل �أن الإم � � � ��ارات تتبو�أ
با�ستمرار مكانة �أعلى من �إ�سرائيل
م ��ن ح �ي��ث م ��ؤ� �س �� �س��ات �ه��ا وبناها
التحتية ،بينما تبلي �إ�سرائيل بالء
ح�سناً على �صعيد االبتكار والإنتاج
القائم على التكنولوجيا املتطورة،
م��ا يعني وج��ود �أوج ��ه تكامل بني
هذين االقت�صادين ميكن �أن ت�شكل
�أ�سا�ساً للتجارة واال�ستثمار.
�أفكار ور�ؤى قيمة
و�أ�سدلت اليازية احلو�سني ،مديرة
�إدارة الإع�ل�ام يف "مركز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات" ،ال�ستار
على جل�سات الندوة ،ملقية الكلمة
اخلتامية لـ "تريندز" التي �أكدت
فيها �أن الندوة حملت الكثري من
الأفكار والر�ؤى القيمة التي تخدم
وت ��دع ��م وت��ر� �س��خ �أ� �س ����س ال�سالم
امل �� �س �ت��دام ال � ��ذي ت �ن �� �ش��ده �شعوب
املنطقة.
و�أ��ش��ارت احلو�سني �إىل �أن الندوة
ح� �م� �ل ��ت ال � �ك � �ث �ي�ر م � ��ن الأف� � �ك � ��ار
والت�صورات التي ت�ستهدف تعزيز
دور ال �ث �ق��اف��ة واحل � � ��وار الثقايف
كمدخل لفهم ك��ل ط��رف للآخر،
كما ا�ستعر�ضت العديد من الآراء
ال� �ت ��ي ت � ��ؤك ��د حم ��وري ��ة الإع� �ل��ام
يف ال�ت���ص��دي خل �ط��اب الكراهية،
وال�ترك�ي��ز على ب�ن��اء �أج ��واء الثقة
واحل � � � ��وار وال� �ت ��وا�� �ص ��ل مبنظور
�إن�ساين.

خالل اجتماع جمع عالقات ال�شارقة والقن�صلية الفرن�سية

ال�شارقة تبحث تعزيز التعاون يف القطاعات الثقافية والتعليمية وال�سياحية مع باري�س
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل ال���ش�ي��خ ف��اه��م القا�سمي،
رئي�س دائ��رة العالقات احلكومية
يف ال�شارقة� ،سعادة ناتايل كينيدي،
القن�صل ال�ع��ام جلمهورية فرن�سا
يف دبي ،وبحث معها خالل اجتماع
عقد يف مقر الدائرة� ،آليات تعزيز
ال �ت �ع��اون يف ال �ق �ط��اع��ات الثقافية
والتعليمية وال�سياح ّية واالبتكار.
وناق�ش اجلانبان ،خالل االجتماع
ال��ذي ج��اء بح�ضور ال�شيخ ماجد
بن عبداهلل القا�سمي ،مدير دائرة
ال�ع�لاق��ات احلكومية يف ال�شارقة،
وم ��اري ل��و �شاليه ،نائبة القن�صل
ال �ع��ام جل�م�ه��وري��ة ف��رن���س��ا يف دبي،
ف��ر���ص ال �ت �ع��اون امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة بني
�إمارة ال�شارقة والعا�صمة الفرن�سية
ب��اري ����س ،ح�ي��ث ا��س�ت�ع��ر���ض ال�شيخ

فاهم القا�سمي امل�شاريع الثقافية
ال �ت��ي ت �ق��وده��ا م��ؤ��س���س��ات الإم� ��ارة
وت�ف�ت��ح م��ن خ�لال�ه��ا �أب��واب �ه��ا �أمام
ثقافات العامل ،ومنها التح�ضريات
اجل��اري��ة ح��ال�ي�اً لإن �ط�لاق معر�ض
ال���ش��ارق��ة ال ��دويل للكتاب بدورته
الأرب � �ع �ي�ن .وع� � � ّرف ال �� �ش �ي��خ فاهم
القا�سمي الوفد ال�ضيف باملتاحف
التي حتت�ضنها الإمارة والتي ت�ضم
ك �ن��وزاً �أث��ري��ة ت�ع��ود �إىل ح�ضارات
متعددة �شهدتها املنطقة العربية،
وتوقف عند �أبرز املواقع ال�سياحية
امل� �ت� �ن ��وع ��ة ال� �ت ��ي ت �� �ش �ت �م��ل عليها
الإمارة.
وق��ال ال�شيخ فاهم القا�سمي�" :إن
�إم ��ارة ال�شارقة ت�شهد من��واً نوعياً
يف القطاعات املعرفية واحليوية،
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م ��ع ت��و� �س��ع م�شاريع
ال �ع �م��ران وال �� �س �ي��اح��ة يف املناطق

ال�شرقية والو�سطى ،الأم��ر الذي
يفتح امل��زي��د م��ن فر�ص اال�ستثمار
والتعاون مع ال�شركاء من خمتلف
�أن �ح��اء العامل" .و�أ� �ض��اف ال�شيخ
ف��اه��م ال �ق��ا� �س �م��ي" :ميثل اللقاء
م��ع ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام للجمهورية
الفرن�سية فر�صة ملناق�شة تعزيز
جم � ��االت ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�شارقة
ون�ظ�يرت�ه��ا م��ن امل ��دن الفرن�سية،
وب�شكل خا�ص بعد تعايف جمتمعات
ال�ع��امل واق�ت���ص��ادات��ه م��ن تداعيات
اجلائحة التي �أثرت عليها م�ؤقتاً"،
م �� �ش�يراً �إىل �أن جم�ت�م�ع��ات اليوم
ب��أم����س احل��اج��ة ل�ل�ت�ع��اون لتحقيق
ط �م��وح��ات ال �� �ش �ع��وب يف ا�ستكمال
م�سرية التنمية ال�شاملة .بدورها،
�أك� � ��دت � �س �ع��ادة ن ��ات ��ايل كينيدي ،نتيجة للجهود امل�شرتكة من قبل التي جتمع �إم ��ارة ال�شارقة باملدن
القن�صل العام جلمهورية فرن�سا يف اجلانبني لتعزيز العالقات الثنائية الفرن�سية والتي �أثمرت العديد من
دبي� ،أن االجتماع مع الدائرة ي�أتي بينهما ،و�أك� ��دت م�ت��ان��ة العالقات ال�شراكات الفن ّية والثقافية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هانغوك�س للتجارة
العامة ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3976245:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �شمري ت�شوالكال �سليمان ت�شوالكال %15
تعديل ن�سب ال�شركاء
ها�شم �شريوفاالبيل حمزه �شريوفاالبيل من  %49اىل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جعفر �صادق كوما ناد حممد حاجي كوما ناد %17
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/اكزوتك كالر�س للمنتجات اجللدية-
فرع  1رخ�صة رقم CN 1664484-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*0.60اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اكزوتك كالر�س للمنتجات اجللدية  -فرع 1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالة تك�سا�س
رخ�صة رقم CN 1114180:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد عبداهلل �سلطان عبداهلل الظاهري
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/بلو روك لال�ستثمارات
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2337449:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ليلى عبداحلميد ابراهيم احلو�سني %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امنه ح�سن علي �صالح 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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

EXOTIC COLORS LEATHER PRODUCTS - BRANCH 1

�إىل /اكزوتك كالر�س للتجارة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ  -فرع

EXOTIC COLORS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C - BRANCH

تعديل عنوان  /من �أبوظبي املقطع مقطع  73640 2منتجع قرية الربى للتطوير ذ م م
�إىل العني النود وادي العني  202101587526 202101587526 1حكومة �أبوظبي
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع ال�شوكوالته  -بالتجزئة 4721014
تعديل ن�شاط  /حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية  -بالتجزئة 4771906
تعديل ن�شاط  /حذف بيع العطور  -بالتجزئة 4772007
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شكور
لتنظيف اال�سماك رخ�صة رقمCN 2923620:
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�/شادو
ارت للديكور رخ�صة رقمCN 1659558:
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/مغ�سلة لون�ش
رخ�صة رقم CN 3875131:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عيد حممد �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نتيف للمقاوالت وال�صيانة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110472 :
وامل�سجلة بتاريخ 2011/01/18 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 16 :
الورق و الورق املقوى و ال�سلع واال�صناف امل�صنوعة من الورق و الورق املقوى ،غري امل�شمولة يف فئات �أخرى،
املطبوعات ،لزوم جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية من ورق واقالم ونحوها ،الل�صوق بو�صفها
قرطا�سية والل�صوق املخ�ص�صة لال�ستعماالت املنزلية ،لوازم الفنانني ،االالت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب
(با�ستثناء اثاث املكاتب) ،لزوم ولوازم التدريب والتعليم (با�ستثناء اجهزة وجتهيزات التدريب والتعليم)،
مواد ال�صر والتغليف البال�ستيكية (غري امل�شمولة يف فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الروا�سم و .كلي�شهات
الطباعة  ،يف الفئة 16
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

�إعــــــــــالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110474 :
وامل�سجلة بتاريخ 2010/12/29 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36 :
خدمات التطوير العقاري وخدمات الو�ساطة املالية  .يف الفئة 36
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 4151289:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /نتيف للمقاوالت وال�صيانة العامة
NATEEF CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ا�سرتوبول للمقاوالت وال�صيانة العامة
ASTROPOL GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

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
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110479 :
وامل�سجلة بتاريخ 2011/07/13 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44 :
اخلدمات املبذولة يف جماالت لطب الب�شري  ،اخلدمات املبذولة يف جماالت الطب البيطري،
اخلدمات املبذولة يف جماالت االعتناء واالهتمام ب�صحة وجمال الكائنات الب�شرية واحليوانات ،
اخلدمات املبذولة يف جماالت الزراعية وزراعة الب�ساتني وزراعة احلراج ،يف الفئة 44
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اي ا�س اف جلمع
ونقل املياه رخ�صة رقم CN 3837503:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمدان عبداهلل �سامل فطيمه املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل حممد فطيمه املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
املودعة بالرقم  110476 :بتاريخ 2008/04/08:
وامل�سجلة بتاريخ 2011/07/13 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110475 :
وامل�سجلة بتاريخ 2011/01/18 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110473 :
وامل�سجلة بتاريخ 2011/01/18 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة�:ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةBloom :
بتاريخ 2008/04/08:
املودعة بالرقم 110478 :
وامل�سجلة بتاريخ 2011/07/13 :
ب�إ�سم� :ش .الوطنية القاب�ضة ذ م م
وعنوانة� :ص.ب ، 2310 .ابوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
خدمات الرتبية والتن�شئة ،خدمات توفري التدريب والتعليم ،خدمات الرتفيه وت�سلية النا�س،
خدمات �إحياء و تنظيم الن�شاطات الريا�ضية و الثقافية ،يف الفئة .41
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 37 :
خدمات ان�شاء املباين ،خدمات الرتميم او الت�صليح ،خدمات الرتكيب والتجميع ،يف الفئة 37
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14 :
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
خدمات الدعاية و الإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال التجارية  ،خدمات ت�سيري االعمال واال�شراف
عليها بالتفوي�ض ،خدمات االعمال والن�شاطات املكتبية و�أعمال ون�شاطات املكاتب ،يف الفئة 35
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
خدمات توفري الأطعمة و امل�شروبات غري الكحولية  ،خدمات توفري االقامة امل�ؤقتة ،يف الفئة 43
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/10/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/10/25:

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  298/2019/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى � :أوال  -:يلتم�س امل�ستدعى اعمال حكم املادة ( )26.25من القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني
يف امارة دبي ب�إ�صدار القرار ب�إيقاع احلجز التنفيذي على الوحدة العقارية االتى بيانها  :اجلهه /دبی ? نوع العقار � /أر�ض ? املنطقة/
نخله جمريا ? رقم االر���ض  ? 361م�ساحه العقار بالقدم املربع ?  )-6.714.84.86متهيدا لبيعها باملزاد العلني واملرهونة
للم�ستدعية وفاءا للمبلغ املنفذ قدره  14.697.484 :درهم (�أربعه ع�شر مليون و�ستمائه و�سبع وت�سعون �ألف و�أربعمائه و�أربع
وثمانون درهم مع الزامهم بالفائده القانونيه بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبه حتى ال�سداد التام .ثانيا -:اعالن امل�ستدعى
�ضده مبح�ضر احلجز والتكليف بالوفاء خالل مده  15حتت طائلة بيع العقار مو�ضوع الطلب .ثالثا  -:تذييل عقد الرهن بال�صيغة
التنفيذية .رابعا -:خماطبه دائرة االرا�ضي واالم�لاك لتثمني العقار .خام�سا  :ت�ضمني امل�ستدعى �ضده كافة الر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ:امالك للتمويل (�شركة م�ساهمة عامة)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -تالل الإمارات � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى
مركز اعمار لالعمال مبنى رقم  - 3الطابق االول  -وميثله :عبداللطيف حممد �أبوبكر احمد احلمادي
املطلوب �إعالنه � :شهاب احمد رم�ضان جمعه ابراهيم  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا  - 1فيال رقم 0504509291 - 2
 SHAHAB@ARJGROUP.COM - 043389933مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :حممد �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم املنفذ �ضده  :فار�س �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم
املنفذ �ضده  :ماريه �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم املنفذ �ضده  :غالية �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم
املنفذ �ضده  :عليه �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم املنفذ �ضده  :فاطمة �أحمد رم�ضان جمعه ابراهيم
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص
غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على
�أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من
بناء  -نخلة جمريا  -رقم االر�ض  - 361امل�ساحة  6714.84 :قدم مربع واملقدرة قيمتها بـــ ( )12000000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
البوم مارين �ش ذ م م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 360510 :بتاريخ 2021/09/27 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :البوم مارين �ش ذ م م.
العنوان� :ص .ب  ،30439دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ال��دع��اي��ة والإع� �ل��ان و�إدارة وت��وج �ي��ه الأع� �م ��ال وت�ف�ع�ي��ل ال�ن���ش��اط امل �ك �ت �ب��ي,.ت��روي��ج املبيعات
للآخرين,وكاالت اال�سترياد والت�صدير،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب يف
الفئة .35
الواقـعة بالفئة35 :
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :ن�ص ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة � EXTREMEأك���س�ترمي مكتوب داخ��ل مربع
م�ستطيل بخط �إجنليزي خا�ص مع احلرف � Xأك�س باللون الأخ�ضر بت�صميم خا�ص ،ويوجد
�أ�سفل الن�ص باجتاه اجلزء الأمي��ن من �أ�سفل �صندوق م�ستطيل مكتوب فيه by beyond
 the beachال�شاطئ بخط خا�ص ومت ت�صوير احلرف  Bب من الكلمة بعده بت�صميم خا�ص
�أخ�ضر ويتكرر نف�س الت�صميم �أ�سفله بخلفية �سوداء �أي�ضاً كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 31أكتوبر  2021العدد 13379

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
يل �شوكوال �ش.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل  /املالك
مروان حممد ح�سني البدوي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 359532 :بتاريخ 2021/19/15 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :يل �شوكوال �ش.ذ.م.م.
العنوان� :ص .ب  ،98967دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والنب الإ�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز ،البهارات ،بيتزا� ،شوكوالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،ب�سكويت ،كعك محُ َّ لَى،
كعك� ،سندوي�شات  ،بوظة (�أي�سكرمي) حلويات يف الفئة .30
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :كلمة  SNAKTIVEداخل �شكل �سدا�سي ب�إطار �أ�سود ،وال�شكل ال�سدا�سي
مر�سوم على ت�صميم دائري باللون الأخ�ضر و�إطار داخلي �أبي�ض ،ويوجد بالداخل خطوط كما
هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 278781 :بتاريخ 2017/08/28:
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�ســم :مروان حممد ح�سني البدوي.
العنوان :طرابل�س لبنان.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
عطور لأزالة الروائح الكريهة،عطور ،و م�ستح�ضرات جتميل يف الفئة .03
الواقـعة بالفئة03 :
و�صف العالمة :عبارة عن الكلمات الالتينية  WARDA BEAUTYكتبت ب�شكل كبري
وعري�ض و�أ�سفلها العبارة الالتينية  Love in Lifeكتبت بحجم �أ�صغر والعالمة ب�شكل مميز
باللون الأ�سود كما هو مو�ضح بال�شكل املرفق.
اال�شراطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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بريطانيا تر�سل لقاحات كورونا جديدة �إىل بلدان نامية ح�شد من املهاجرين يتحرك ببطء يف جنوب املك�سيك

•• روما-رويرتز

�سرت�سل بريطانيا  20مليون جرعة من اللقاحات امل�ضادة ملر�ض كوفيد 19-بحلول نهاية هذا
العام ،يف خطوة �سيبلغ رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون بقية قادة العامل �أنها �شديدة
الأهمية لت�سريع التعايف االقت�صادي بعد اجلائحة .ويجتمع قادة بلدان جمموعة الع�شرين
الأكرث ثراء يف العامل يف روما يف قمة ي�أمل جون�سون �أن حترز تقدما يف التو�صل �إىل التزامات
را�سخة بخف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري قبل حمادثات املناخ يف قمة الأمم املتحدة
(كوب  )26التي تعقد مبدينة جال�سجو يف ا�سكتلندا .وخالل اجتماع قادة جمموعة ال�سبع
لأكرب اقت�صادات عاملية هذا العام ،تعهدت بريطانيا مبنح ما ال يقل عن  100مليون جرعة من
اللقاحات يف �إطار هدف املجموعة لتوفري مليار جرعة ،وهي خطة قال منتقدوها �إنها �شديدة
البطء .وقالت بريطانيا يف بيان �إنها �سلمت ع�شرة ماليني جرعة من لقاح �أ�سرتازينيكا �إىل
�آلية كوفاك�س التي تهدف للتوزيع العادل للقاحات ،م�ضيفة �أنها �ست�سليم ع�شرة ماليني جرعة
�أخرى يف الأ�سابيع املقبلة لي�صل الإجمايل �إىل  30.6مليون يف .2021

•• وا�شنطن-وكاالت

دم��ر الف�ساد لبنان” ،عنوان
«كيف ّ
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ط � ��وي � ��ل يف �صحيفة
“نيويورك تاميز” ،ك�ت�ب�ت��ه رانيا
�أب��و زيد عن املح�سوبيات التي تنخر
م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،مبا فيها
م��رف��أ ب�ي�روت ال��ذي دم��ر يف انفجار
مروع يف الرابع من �آب (�أغ�سط�س).
وي ��روي ج ��ورج ع�ط�ي��ة ،رئ�ي����س هيئة
التفتي�ش امل��رك��زي اللبنانية ،خفايا
التدخالت ال�سيا�سية يف التعيينات
وي�ك���ش��ف �أول ��وي ��ة امل�ح���س��وب�ي��ات على
ال �ك �ف��اءة يف ال�ت��وظ�ي�ف��ات ال�ت��ي تثقل
الهيئات احلكومية.

•• مك�سيكو �سيتي-رويرتز

�سار نحو � 3000آالف �شخ�ص معظمهم مهاجرون
من �أمريكا الو�سطى ببطء على طريق �سريع بالقرب
م��ن ح��دود املك�سيك م��ع جواتيماال ي��وم �أم����س الأول
اجلمعة بعدما رف����ض بع�ضهم م �ب��ادرات م��ن �إدارات
الهجرة للتوقف مف�ضلني �أن يحاولوا اغتنام فر�صة
العي�ش يف ال�شمال .كان اجلمع الذي ي�ضم يف معظمه
ن�ساء و�أطفاال قد و�صل يف وقت �سابق من يوم اجلمعة
�إىل بلدة �أكاكوياجوا بعد �أن قطع  38كيلومرتا من
نقطة ت��وق��ف ��س��اب�ق��ة يف ب�ل��دة ب�ج�ن��وب املك�سيك تقع
وراء مدينة تابات�شوال حيث بد�أت الرحلة .وقال �أحد

متزعمي الرحلة ويدعى �إيرينيو موجيكا �إن معظم
املهاجرين يرف�ضون ما يطلق عليه عر�ض “الت�أ�شريات
الإن�سانية” مقابل �إنهاء رحلتهم .و�أ�ضاف �أن الغالبية
ال تثق يف م�س�ؤويل الهجرة ب�سبب حنثهم بالوعود من
قبل على حد قوله وحلدوث اعتقاالت وترحيالت.
وك��ان م��ن املفرت�ض �أن ت�سوي الت�أ�شريات الإن�سانية
الو�ضع القانوين للمهاجرين م�ؤقتا يف املك�سيك وتتيح
لهم يف الوقت نف�سه اال�ستفادة من اخلدمات العامة
مثل الرعاية ال�صحية وكذلك العمل.
ومل يت�ضح بعد �إن كانت ال�سلطات املك�سيكية �ست�سعى
لإي�ق��اف حركة ح�شد املهاجرين كما ح��دث يف حاالت
�سابقة.

نيويورك تاميز :هكذا د ّمر الف�ساد لبنان

ال حماكمات بعد
وتذكر ال�صحيفة ب�أنه بعد عام على
االن �ف �ج��ار ال �ه��ائ��ل يف م��رف ��أ بريوت
مل ي�ح��اك��م �أي م��ن امل �� �س ��ؤول�ين عن
ح��ادث جرى يف زمن ال�سلم وت�سبب
ب��دم��ار ال ��س��اب��ق ل��ه يف ت��اري��خ لبنان
امل�ضطرب .واملفارقة �أن امل�س�ؤولني
الأمنيني وال�سيا�سيني والق�ضائيني،
مب��ن ف�ي�ه��م ال��رئ�ي����س م�ي���ش��ال عون
ورئي�س الوزراء ال�سابق ح�سان دياب،
ك ��ان ��وا ع �ل��ى م �ع��رف��ة مب � ��ادة ن�ت�رات
الأمونيــوم املخزنة والقابلة لال�شتعال ومل يتخــــــذوا
�أي �إج��راءات لت�أمينها والت�أكد من �سالمتها .ورغم
التحقيق اجل�ن��ائ��ي اجل ��اري ،ال �أح��د يف لبنان يتوقع
حتقق العدالة ،لي�س لأنهم ال يثقون بالق�ضاء اللبناين
�أو باملحقق بل لأنهم يخ�شون من التدخل ال�سيا�سي يف
التحقيق .و�أ��ش��ارت “نيويورك تاميز” �إىل �أن مرف�أ
بريوت تابع للحكومة وامل�ؤ�س�سات الأمنية ب�صالحيات
م�ت��داخ�ل��ة ،ف�ه��و خ��ا��ض��ع ل��رق��اب��ة وزارة امل��ال�ي��ة ووزارة
الأ� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل ولهيئة “م�ؤقتة” ا�سمها
“اللجنة امل�ؤقتة لإدارة والإ�ستثمار يف مرف�أ بريوت”..
وال ت�صدر هذه الهيئة بيانات ر�سمية ويعني الزعماء
ال�سيا�سيون �أع���ض��اءه��ا .وي���ض��اف �إىل ه��ذا ع��دد من
اللجان وامل�ؤ�س�سات التابعة للوزارات والأجهزة الأمنية
والقوات اللبنانية امل�سلحة.
�سوء الإدارة
وق��ال��ت منظمة “هيومان راي�ت����س ووت�ش” “�إنه مت

ت�صميم بنية �إدارة امليناء من �أجل تقا�سم ال�سلطة بني
النخب ال�سيا�سية” مم��ا “زاد م��ن غمو�ض ال�صورة
و�سمح للف�ساد و�سوء الإدارة باالزدهار».
وك ��ان ان�ف�ج��ار ب�ي�روت واح� ��داً م��ن امل�ظ��اه��ر القبيحة
ل�ل�أخ �ط��اء ال �ت��ي واج �ه��ت ل�ب�ن��ان م�ن��ذ ن�ه��اي��ة احلرب
الأهلية يف .1990
وي�ك��اف��ح ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون ال �ي��وم ل�ل�ن�ج��اة م��ن �أ� �س��و�أ كارثة
اقت�صادية مت��ر على ال�ب�لاد منذ  150ع��ام�اً و�أطلق
عليها البنك الدويل �صفة “ك�ساد مق�صود” .وخ�سرت
العملة املحلية  90%من قيمتها وا�ستفاق اللبنانيون
عام  2019ليجدوا �أن ودائعهم حمظورة عليهم وال
ي�ستطيعون �سحبها من البنوك.
ونظرا للت�ضخم العايل جداً ،فقد زادت الأ�سعار بن�سبة
 550%وارتفعت معدالت البطالة و�أغلقت امل�صالح
التجارية �أبوابها وتنزف البالد طاقتها الب�شرية التي
تهرب �إىل اخلارج ،وزادت �ساعات انقطاع الكهرباء ومل
تعد الإنرتنت متوافرة �إال ب�شكل متقطع ،وهناك نق�ص

يف املواد الطبية والأدوية .ومتتد الطوابري ل�ساعات بل
و�أيام للح�صول على املواد الأ�سا�سية مثل اخلبز.
�أمراء حرب
وتلفت ال�صحيفة �إىل �أن جمموعة م��ن ال�سيا�سيني
ال��ذي��ن ك ��ان معظمهم �أم� ��راء ح ��رب ،ي��دف�ع��ون البلد
نحو الإف�لا���س .فحكومة املحا�ص�صة الطائفية التي
�أنهت احلرب الأهلية عام  1990ت�شبه �إىل حد كبري
احلكومة التي جلبتها الواليات املتحدة �إىل العراق ما
بعد .2003
وي�ع��رف عطية ذل��ك �أك�ث�ر م��ن �أي �شخ�ص �آخ��ر فهو
رئي�س هيئة مهمتها الرقابة على اخل��دم��ات العامة
والتمويل .لكن املفت�شني التابعني له ممنوعون من
مراقبة وتفتي�ش الكثري من امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة
وم�ن�ه��ا م��رف ��أ ب �ي�روت ،ف �ه��ذه خ �ط��وط ح�م��ر ال ميكن
لعطية جت��اوزه��ا م��ع �أن ��ه ي��ري��د حم��وه��ا .وق ��ال وهو
يعاين الرتميم يف بيت والدته“ :يجب �أال يكون هناك

�شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة ي�ت�ع��ام�لان مع
املال العام وال يخ�ضعان للرقابة”.
در���س عطية ( 44ع��ام�اً) وه��و والد
ل�ث�لاث��ة �أوالد ،ال �ق��ان��ون يف جامعة
القدي�س يو�سف ،وعمل قا�ضياً ملدة
 17عاماً يف ع��دد من املحاكم التي
ت �ت �ع��ام��ل م ��ع خ� ��رق ق ��واع ��د امل� ��رور
واخل�لاف��ات املدنية .وع��ام ،2017
ت �ل �ق��ى ات� ��� �ص ��ا ًال مل �ق��اب �ل��ة الرئي�س
ال� �ل� �ب� �ن ��اين ،وب � �ع ��د ذل � ��ك بخم�سة
�أع ��وام �أ�صبح رئي�ساً للهيئة .ودخل
م�ؤ�س�سة فو�ضوية وب��دون عدد كاف
م��ن امل��وظ�ف�ين وال تعتمد التوثيق
الرقمي.

 3مقت�شني
وبدون روابط بني الأجهزة الثمانية
للم�ؤ�س�سة ،مل يكن ه�ن��اك ��س��وى 3
مفت�شني يف م��راك��زه��م ،ث��م تقاعد
اثنان ومل يبق �إال عطية.
وال ي�ستطيع عطية توظيف �أو عزل
امل��وظ �ف�ي�ن ،ف �ه��ذه م �ي��زة للحكومة
وال �ن �خ ��ب ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال� �ت ��ي م�ل��أت
م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة ب��امل��وال�ي�ن لها.
وعندما �أر�سلت احلكومة قائمة �أ�سماء
عاملني مل تخرتهم هيئة التفتي�ش،
رف�ض التوقيع .وحقق �أول انت�صار له بعد �ستة �أ�شهر
عندما تراجعت احلكومة عن طلبها .وعندما طلب
موظفني جدداً و�صالحيات �أو�سع مل يح�صل على �أي
منهما .ومل يزد عدد املفت�شني عن الرقم الذي حدده
قانون  ،1959عندما كان عدد املوظفني يف اخلدمة
املدنية يتجاوز � 13ألف موظف �أما اليوم فهو � 10أي
لـ � 20ضعفاً عن ذلك الوقت.
ويعرف عطية �أن امل�ؤ�س�سة مليئة باملخربين واملعينني
من الأط��راف ال�سيا�سية ،و�أنه مت التخلي عن الكفاءة
مقابل الإن�ت�م��اء الطائفي لي�س يف هيئته فقط لكن
يف ك��ل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة .و�أ��ص�ب��ح ن�ظ��ام املحا�ص�صة
را�سخاً .وقد �سمح هذا النظام للنخب ال�سيا�سية بر�سم
اقطاعيات حافلة باملوالني لها داخل م�ؤ�س�سات الدولة.
ويرى عطية �أن عمله هو “مهمة” ال وظيفة .ويح�صل
على  6.7مليون لرية لبنانية 4.466 ،دوالرات قبل
ان�ه�ي��ار العملة وت���س��اوي الآن  340دوالراً ،ولي�ست
كافية لعائلة من خم�سة �أفراد.

�صحف عربية :ت�صريحات قرداحي تعيد التذكري بـ « ناكري املعروف»

•• عوا�صم-وكاالت

ا�ستدعت اململكة العربية ال�سعودية �أم�س الأول اجلمعة
�سفريها لدى بريوت و�أمهلت ال�سفري اللبناين لديها
� 48ساعة ملغادرة البالد ،فيما اتخذت مملكة البحرين
�إجراءات مماثلة يف �أحدث تداعيات للأزمة التي �سببتها
ت�صريحات وزير الإعالم اللبناين جورج قرداحي.
و�سلطت �صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س ال�سبت ،ال�ضوء
على الأزمة التي �سببتها هذه الت�صريحات وعلى امل�أزق
ال��ذي دائ�م��ا م��ا ت�ضع ميلي�شيا ح��زب اهلل ،لبنان فيه،
ب�سبب تغليبها م�صالح �إيران على م�صالح اللبنانيني.
�سيا�سات عدائية وقالت �صحيفة “عكاظ” ال�سعودية،
�إن “اململكة قيادة و�شعباً تكنان للبنان �أر��ض�اً و�شعباً،
مكانة ك�ب�يرة وب��ال�غ��ة الأه�م�ي��ة ،و�إن الإج � ��راءات التي
مت اتخاذها جتاه العالقات الدبلوما�سية ال ت�ستهدف
ال�شعب اللبناين بقدر ما ت�ستهدف �سيا�سات حكوماتهم
العدائية وغ�ير النزيهة ،التي ال تتفق ال م��ع مبادئ
الأخوة العربية وال ح�سن العالقات مع البلدان».
و�أ��ض��اف��ت ال�صحيفة “لطاملا وقفت اململكة م��ع لبنان
�سيا�سياً واقت�صادياً ،وحافظت على �أمنه و�سلمه الأهلي
واالجتماعي وجنبته ويالت احلروب واالقتتال� ،إال �أن
احلكومات اللبنانية ترد على هذا الإح�سان بالإ�ساءات
املتكررة ،وهو ما يعترب خطاً �أحمر بالن�سبة لل�سعودية
يف عالقاتها مع الدول العربية».
وتابعت �أن “الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة للبنان وحدها
•• بغداد-وكاالت

ت ��وا�� �ص ��ل م �ف��و� �ض �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال �ع��راق �ي��ة ،ع �م �ل �ي��ات ال �ع��د والفرز
ال � �ي� ��دوي ل �ل �م �ح �ط��ات امل� �ط� �ع ��ون يف
ن�ت��ائ�ج�ه��ا ،ف�ي�م��ا ت�ت�ج��ه الأم � ��ور �إىل
�إع�ل��ان م�ط��اب�ق�ت�ه��ا ل�ل�ن�ت��ائ��ج املعلنة
ب�شكل �إل�ك�تروين ،وه��و ما �أث��ار حنق
امل�ج�م��وع��ات امل���س�ل�ح��ة ال �ت��ي تعت�صم
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ب� �غ ��داد ،راف �� �ض��ة تلك
النتائج .واخلمي�س� ،أعلنت مفو�ضية
االن �ت �خ��اب��ات ،ان �ت �ه��اء ال �ع��د والفرز
ال � �ي ��دوي يف امل �ح �ط��ات ال �ت ��ي ُطعن
بنتائجها ،يف حمافظة بابل ،م�شرية
�إىل �أن النتائج ك��ان��ت متطابقة مع
الإلكرتوين وبن�سبة  100يف املئة.
وقال مدير مكتب بابل ،كفاح خ�ضري
ال�ع��ام��ري� :إن “نتائج ال�ع��د والفرز
ال�ي��دوي طابقت نتائج العد والفرز
الإل � �ك�ت��روين ب��ال�ن���س�ب��ة للمحطات
االن�ت�خ��اب�ي��ة امل �ط �ع��ون ب�ه��ا للدوائر
االنتخابية الأربع يف املحافظة بن�سبة
 100يف املئة».
و�أ��ض��اف �أن “عدد املحطات املطعون
فيها بلغت  170حمطة ،والتي مت
ال�ن�ظ��ر ب�ه��ا وف��ق الإج � ��راءات الفنية
وت ��وف ��ر الأدل� � ��ة وب �ت��و� �ص �ي��ة جمل�س

من يتحمل م�س�ؤولية بلوغ العالقات مع ال�سعودية �إىل
ه��ذا احل��د امل�ؤ�سف ال��ذي مل تكن لتلج�أ �إليه الريا�ض
ل ��وال ا� �س �ت �م��راء ال���س�ي��ا��س�ي�ين ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين م ��ن وزراء
وغريهم �إ�ساءاتهم املتعمدة جتاه اململكة» .وقالت“ :مل
تكن الإ�ساءات القادمة من لبنان باجتاه اململكة بالأمر
اجل��دي��د ،ح�ي��ث �أت ��ت م�سبقاً وط��وي�ل ً�ا م��ن ح ��زب اهلل
الإرهابي” ،م�شرية �إىل �أن احلكومة اللبنانية �صمتت
�أمام تكرار الإ�ساءات من وزراء احلكومة نف�سها ،وهو ما
يعني �أنها موقف ر�سمي من الدولة.
انهيار الدولة
ور�أى الكاتب يف �صحيفة “النهار” �إبراهيم حيدر� ،أنه
ال ميكن و�صف ما يجري يف لبنان �إال بال�سقوط وانهيار
الدولة وغياب معاملها ودمار م�ؤ�س�ساتها ،م�ضيفاً “ف�إذا
الت�أم جمل�س النواب للت�صديق على مواعيد االنتخابات
النيابية ،ال يعني ذل��ك �أن الأم��ور على ما ي��رام ،فيما
تتعطل احلكومة وامل�ؤ�س�سات وال ي�ستطيع النا�س تدبر
�أمورهم».
وقال“ :بالن�سبة �إىل قوى �سيا�سية وطائفية يتقدمها
حزب اهلل لي�س مهماً ع��ودة احلكومة �إىل اجتماعاتها
وحتمل م�س�ؤولياتها ،و�أي���ض�اً ال يقدم تقريب موعد
االنتخابات �أو ترحيلها وال ي�ؤخر يف �أجندته ال�سيا�سية
وم�شروعه ،فالبلد كله يف حالة فو�ضى وانهيار».
و�أ��ض��اف “الوقائع ت�شري يف غري مكان �إىل �أن احلياة
ال�سيا�سية يف لبنان مل تعد حتكمها معادالت وتوازنات

كر�ستها ال�صيغة اللبنانية تاريخياً ،فالرتكيبة انهارت
وتفككت مل�صلحة فائ�ض ال�ق��وة التي ميتلكها احلزب
فيما �سلخت املمار�سات ال�سيا�سية والتقاليد اجلديدة
والأع � ��راف ال�ت��ي تكر�ست ب��الأم��ر ال��واق��ع ،ل�ب�ن��ان من
انتمائه العربي وباتت هويته م�ش ّوهة ملحقة».
وت��اب��ع “هناك ق��وة �سيا�سية وطائفية ه��ي ح��زب اهلل
متتلك ف��ائ����ض ق��وة و�أك�ث�ر تنظيماً ول��دي�ه��ا م�شروع
ب��ام�ت��دادات �إقليمية ومبرجعية خ��ارج�ي��ة ،وت�ع�ّب�رّ عن
قوتها بو�ضوح وت�ستخدمها لتنفيذ �أجندتها و�أي�ضاً
يف �إط��ار ال�صراع الإقليمي ،وه��و ال يخفي ذل��ك ،هذه
القوة متكنت من تطويع غالبية املكونات والتمدد يف
بيئاتها ،يتبينّ من خالل املمار�سات �أن احلزب يمُ �سك
بكل مفا�صل ال��دول��ة وه��و الأق ��وى ويفر�ض م��ا يريد
مهجناً،
من طريق الهيمنة» .وقال �إن “لبنان بات بلداً ّ
�ساهمت ك��ل ق ��واه بتفكيك ال��دول��ة وت���ش��وي��ه ن�سيجه
االجتماعي .لي�س املو�ضوع الأم��ن واحل��روب الأهلية
و�سلخ
فقط� ،إمنا االنهيار االجتماعي والتفتت واجلوعُ ،
لبنان ع��ن ع��امل��ه ال�ع��رب��ي ،ويف ه��ذا يتحمل “احلزب”
امل�س�ؤولية الأوىل يف هذا الأم��ر ،بالعداوة التي ك ّر�سها
با�سم الإيرانيني».
اختطاف لبنان
ب ��دوره ر�أى ال�ك��ات��ب يف �صحيفة “العرب” احلبيب
الأ�سود� ،أن جورج قرداحي منوذج من فئة منت�شرة يف
املنطقة العربية تتحالف �ضمنيا م��ع �أع��داء العروبة

وت�ق��ف يف �صفهم ب��زع��م االن�ت�م��اء �إىل حم��ور املقاومة
الذي حتول �إىل ح�صان طروادة الخرتاق املنطقة.
وقال“ :مل يكن لبنان يف حاجة �إىل املزيد من الت�أكيد
على �أن��ه دول��ة خمتطفة م��ن قبل ح��زب اهلل وحلفائه
مم��ن ي��ري��دون ان �ت��زاع��ه م��ن ج� ��ذوره ال�ع��رب�ي��ة ليكون
جمرد عربة يف قطار الأطماع الفار�سية».
و�أ�ضاف “مت تر�شيح قرداحي ملن�صب وزير الإعالم من
قبل تيار امل��ردة بزعامة �سليمان فرجنية ،ووج��د ذلك
هوى لدى الرئي�س عون والتيار الوطني احلر ،وال�سيما
�أن قرداحي معروف بدورانه كمت�صوف يف حلقة حزب
اهلل ،وب��ان�ت�م��ائ��ه �إىل ال�ط�ي��ف امل�سيحي امل�ت�ح��ال��ف مع
القوى ال�شيعية املرتبطة عقائد ًيا و�سيا�سياً بامل�شروع
الفار�سي الإم�براط��وري التو�سعي ال��ذي ينا�صب دول
اخلليج ال�ع��داء» .وتابع “كثريون هم �أدعياء القومية
العربية الذين يدافعون عن احلوثيني ،وهم يف الأ�صل
يدافعون عن امل�شروع الإيراين ،وال يرون مانعاً من فتح
�أب��واب ونوافذ بلدانهم ال�ستقبال الغزاة الفر�س بزعم
االنخراط يف م�شروع املقاومة واملمانعة ،فيما يهاجمون
دول اخلليج العربي ،وعندما ت�ضيق ال�سبل بدولهم ال
جتد �إال تلك الدول لتمد لها يد العون وال�سند».
واختتم بالقول“ :قد يكون هناك من يحملون نف�س
قناعات قرداحي ،ولكن الثابت �أنهم لن يغريوا الواقع
ولن يحددوا مالمح امل�ستقبل ،رمبا ل�سبب واحد وهو
�أن ال��دول القوية ال تهتم بال�شعارات اجل��وف��اء ،ولغة
العقل هي التي �ستنت�صر على مدغدغي امل�شاعر».

االنتخابات العراقية ..تطابق النتائج «ي�صدم» امليلي�شيات

املفو�ضني ،حيث متت املبا�شرة بفتح
املحطات وعلى قاعة ال�شرف يف بناية
اجلندي املجهول».
و�أ�شار �إىل �أن “ن�سبة التطابق و�صلت
�إىل  100يف امل�ئ��ة جلميع املحطات
و دون وج ��ود �أي اخ�ت�لاف بالنتائج
الأولية املعلنة».
وه� ��ذه امل� ��رة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي تتطابق
فيها نتائج العد والفرز اليدوي مع
الإلكرتوين ،بعد ال�صناديق الـ ،140
التي �أعادت املفو�ضية ح�سابها ب�شكل
يدوي ،ب�سبب خلل يف �إي�صال نتائجها
�إل�ك�ترون�ي�اً ،ف�ض ًال ع��ن امل��رة الأوىل
ال �ت��ي �أج� ��رت ف�ي�ه��ا امل�ف��و��ض�ي��ة ،العد
والفرز لبع�ض املحطات ،ب�شكل يدوي
�ضمن �إجراءاتها لت�أكيد ال�شفافية.
ور�أى م��راق�ب��ون لل�ش�أن االنتخابي،
�أن تطابق النتائج يف كل م��رة ،ي�ؤكد
�صحة ما �أعلنته املفو�ضية من نتائج
�سابقة ،ب�شكل �إلكرتوين ،خا�صة و�أن
حمافظة بابل متثل �إحدى املحطات
التي تعتمد عليها املجموعات امل�سلحة
يف اعرتا�ضاتها ،ب�سبب خ�سارتها عدداً
من املقاعد فيها.

بدوره ،قال م�صدر مطلع يف مفو�ضية
االنتخابات �إن “عمليات العد والفرز
جارية على قدم و�ساق للمحطات التي
قرر جمل�س املفو�ضني �إعادتها ب�شكل
�إلكرتوين ،لكن لغاية الآن مل يح�صل
�أي ت�غ�ي�ير يف ال�ن�ت��ائ��ج ،ب���س�ب��ب هذه
ال�ط�ع��ون ،على ال��رغ��م م��ن ع��د وفرز
ال �ط �ع��ون امل�ت�ع�ل�ق��ة مب�ح��اف�ظ��ة بابل،

ف�ض ًال عن العد والفرز اليدوي الذي
�أج ��ري ��س��اب�ق�اً ،ل�ع���ش��رات املحطات».
و�أ�ضاف امل�صدر الذي رف�ض الك�شف
عن ا�سمه لـ”�سكاي نيوز عربية” �أن
“املعرت�ضني على النتائج مل يقدموا
�أدل ��ة ق� ّوي��ة ب���ش��أن ح�صول ت��زوي��ر �أو
تالعب ،بل كانت االعرتا�ضات ترتكز
على �أن املر�شحني مل يُ�صدقوا عدد

الأ� �ص��وات التي ح�صلوا عليها ،لكن
�أغلبهم اعرت�ض دون �أدلة قانونية� ،أو
ت�ؤكد ح�صول تزوير».
ولفت امل�صدر �إىل �أن “املفو�ضية تلقت
طعنني فقط من الفئة احلمراء ،وهو
الذي يتعلق بالتزوير ،ومت ح�سمهما،
يف حمافظة �صالح الدين».
وت�ل�ق��ت امل�ف��و��ض�ي��ة 1277 ،طعناً،
بنتائج االنتخابات ،قبلت  46منها،
و�أو� �ص��ت ب��رد  ،1231ف�ي�م��ا قررت
امل�ف��و��ض�ي��ة �إع � ��ادة ف ��رز ن�ت��ائ��ج 800
حمطة ،ب�شكل ي��دوي ،متوزعة على
ال�ب���ص��رة ،وب �غ��داد وامل�ث�ن��ى وذي قار،
و�أربيل ،و�صالح الدين ،وفق بيانات
ر�سمية.
ورف ����ض حت��ال��ف ال �ف �ت��ح ،ال ��ذي يعد
املظلة ال�سيا�سية للف�صائل امل�سلحة،
ق � �ب� ��ول ت� �ط ��اب ��ق ال� �ن� �ت ��ائ ��ج بن�سبة
 ،100%فيما اعترب ذل��ك ال يلبي
طموح املحتجني (�أن�صار املجموعات
امل�سلحة) .وقال النائب عن التحالف
خم �ت��ار امل ��و�� �س ��وي ،يف ت �� �ص��ري��ح له،
�إن “تطابق ن�ت��ائ��ج ال�ط�ع��ون بن�سبة
 100%ي��زي��د م��ن ال���ش�ك��وك حول

التزوير احلا�صل يف االنتخابات».
و�أ��ض��اف املو�سوي �أن “تطابق نتائج
الطعون يف�ضح امل�ؤامرة التي حيكت
�ضد �أب�ن��اء ال�شعب ال�ع��راق��ي ،ب�سرقة
�أ�صواتهم».
و�أ�شار �إىل �أن “العد والفرز اليدوي ال
يلبي مطالب االحتجاجات ال�شعبية
الراف�ضة للنتائج” ،م�ؤكداً �أنه “حتى
مع الذهاب �إىل العد والفرز اليدوي
ال�شامل فلن يتغري �أي �شيء».
كما �أع��رب م�ق��رب��ون ،وت��اب�ع��ون لتلك
امل �ج �م��وع��ات ،ع ��ن رف �� �ض �ه��م لنتائج
ال �ع ��د وال � �ف ��رز ال � �ي� ��دوي ،مهددين
بت�صعيد االحتجاجات قرب املنطقة
اخل�ضراء.
وي � � ��رى امل �ح �ل ��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ي ،وائ� ��ل
ال���ش�م��ري� ،أن “تطابق النتائج �أمر
حتمي ،ب�سبب اعتماد املفو�ضية على
العمليات التقنية والإل�ك�ترون�ي��ة يف
�إدارة العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وه��و ما
يقلل فر�ص اخلط�أ».
ور�أى ال���ش�م��ري يف تعليق لـ”�سكاي
نيوز عربية” �أن “�ضجة االعرتا�ضات
تتجه �إىل االن�ت�ه��اء ،ليقبل اجلميع
بالنتائج احلالية ،ما يعني االنتقال
�إىل م��رح �ل��ة امل �ف��او� �ض��ات لت�شكيل
احلكومة».

09
عوا�صم
القاهرة
ا��س�ت���ض��اف م�ق��ر الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة جل��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة �أعمال
االجتماع التح�ضريي الأول للم�ؤمتر الدويل “دور الإعالم يف تعزيز
ال�سالم امل�ستدام “ امل��زم��ع عقده يومي  16و 17مايو ، 2022
ب�إحدى العوا�صم االوروبية  ،وذلك مبنا�سبة االحتفال باليوم العاملي
للعي�ش معا يف �سالم  .وقالت الوزير مفو�ض �سامية بيرب�س مدير
ادارة ر�صد ومتابعة الأزمات بجامعة الدول العربية ان امل�ؤمتر يتم
تنظيمه بالتعاون والتن�سيق بني اجلامعة العربية وكل من املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم ومنظمة اليون�سكو.
و�أ�ضافت بيرب�س �أن االجتماع التح�ضريي الأول للم�ؤمتر ي�أتي �ضمن
�سل�سلة اجتماعات مقبلة ،مو�ضحة �أن االجتماع �شهد ا�ستعرا�ض
الورقة املفاهيمية اخلا�صة بامل�ؤمتر والتي �أعدتها الأمانة العامة  ،اىل
جانب بحث برنامج امل�ؤمتر وامل�شاركني يف جل�ساته حيث �سي�شارك فيه
اعالميون من خمتلف الدول العربية اىل جانب نظرائهم الدوليني
 ،باال�ضافة مل�شاركة ع��دد من اخل�براء واالك��ادمي�ي�ين املتخ�ص�صني
مب�ج��ال االع�ل�ام ومم�ث�ل��و وك ��االت الأن �ب��اء ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة اىل
ج��ان��ب م�شاركة ممثلي املنظمات االقليمية وال��دول�ي��ة وع��دد من
منظمات املجتمع املدين  .ولفتت �إىل �أن االجتماع التح�ضريي �شهد
ا�ستعرا�ض اجلوانب اللوجي�ستية والتنظيمية اخلا�صة بامل�ؤمتر مبا
يف ذلك التغطية عرب و�سائل الإعالم املتنوعة .

اوتاوا
طلبت احلكومة الكندية من حمكمة اال�ستئناف الفيدرالية يف البالد
�إل�غ��اء حكم تاريخي مبنح تعوي�ضات مبليارات ال ��دوالرات لأطفال
من ال�سكان الأ�صليني انتزعوا من عائالتهم ،م�ؤكدة �أنها تف�ضل
التو�صل �إىل اتفاق تفاو�ضي بد ًال من ذلك .و�أم��رت حمكمة حقوق
الإن�سان الكندية يف � 2019أوت��اوا بدفع تعوي�ضات بقيمة �أربعني
�ألف دوالر كندي لكل طفل من �آالف �أطفال ال�شعوب الأ�صلية الذين
ُ�سحبوا من �أهاليهم وو�ضعوا يف نظام رعاية الطفولة بعد .2006
و�صدّق على القرار ال�شهر املا�ضي .وقالت ال�سلطات الكندية اجلمعة
ُ
�إن التعوي�ضات �أ�سا�سية جدًا وعبرّ ت عن تف�ضيلها ت�سوية التفا�صيل
كجزء من اتفاق تفاو�ضي .وقال الوزير الكندي للعالقات بني التاج
وال�سكان الأ�صليني مارك ميلر يف تغريدة “�سنع ّو�ض على الأ�شخا�ص
الذين طالتهم �سيا�سات خدمة الطفولة والأ�سرة لت�صحيح �أخطاء
املا�ضي و�إر�ساء الأ�سا�س مل�ستقبل �أكرث عد ًال و�أقوى لأطفال ال�سكان
الأ�صليني و�أ�سرهم وجماعاتهم».
و�أ�ضاف �أن “الرتكيز �سيكون على التو�صل �إىل اتفاق خارج املحكمة
وعلى طاولة املفاو�ضات» .و�أع��رب ع��دد من ممثلي �أطفال ال�سكان
الأ�صليني عن �أ�سفهم .لكن بح�سب �أوت��اوا ،قبلت جمموعتان منها
جمعية ال�سكان الأ�صليني ب ��أن حت��اول التو�صل م��ع ال�سلطات �إىل
اتفاق بحلول نهاية كانون الأول/دي�سمرب.

روما
دع��ا رئي�س ال� ��وزراء ال�ه�ن��دي ن��اري�ن��درا م��ودي �أم����س ال�سبت البابا
فران�سي�س لزيارة بالده ،يف بادرة ودية جتاه الزعيم الروحي لـ1,3
مليار كاثوليكي من زعيم دولة تقطنها غالبية هندو�سية.
وكتب مودي على ح�سابه على تويرت بعد لقاء البابا “كان اللقاء وديا
للغاية مع البابا فرن�سي�س� .أتيحت يل الفر�صة ملناق�شة العديد من
املوا�ضيع معه ودعوته � ً
أي�ضا لزيارة الهند».
ا�ستقبل رئ�ي����س ال � ��وزراء ال�ه�ن��دي ال ��ذي ُت�ت�ه��م ح�ك��وم�ت��ه القومية
الهندو�سية بانتظام با�ضطهاد الأقليات الدينية ،يف الفاتيكان من
قبل جمموعة م��ن احل��ر���س ال�سوي�سري .وق��ال الفاتيكان يف بيان
مقت�ضب �إن لقاء البابا مع ناريندرا مودي متحور على “العالقات
الودية” بني الهند والكر�سي الر�سويل.
يف ر�سالة ُن�شرت �أم�س الأول اجلمعة ع�شية و�صول رئي�س الوزراء
الهندي �إىل الفاتيكان ،وجه املجل�س احل�بري للحوار بني الأديان
“لأ�صدقائه ال�ه�ن��دو���س الأع� ��زاء (� )...أح��ر التحيات” مبنا�سبة
عيد الأن��وار الديني الهندو�سي ال��ذي يقام مطلع ت�شرين الثاين-
نوفمرب.
وكانت جل�سة ال�سبت �أول لقاء بني البابا وناريندرا مودي .وقال وزير
اخلارجية الهندي هار�ش ف��اردان �شرينغال قبل يومني� ،إن اللقاء
“مهم للغاية».

عقوبات �أمريكية على برنامج
طهران للطائرات امل�سيرّ ة

•• وا�شنطن�-أ ف ب

فر�ضت وزارة اخلزانة الأمريكية عقوبات على برنامج �إي��ران للطائرات
امل�سيرّ ة ،ل ُتك ّثف بذلك ال�ضغط على طهران قبيل �إعادة �إطالق املفاو�ضات
ب�ش�أن برناجمها النووي .و�أفادت الوزارة ب�أنّ قوات احلر�س الثوري الإيراين
ز ّودت ح��زب اهلل اللبناين وح��رك��ة حما�س واحل��وث�ي�ين و�إث�ي��وب�ي��ا طائرات
م�سيرّ ة ا�س ُتخدمت ملهاجمة القوات الأمريكية واملالحة الدولية يف منطقة
اخلليج .وطالت هذه العقوبات �أي�ضا اجلرنال �سعيد �أغاجاين الذي ي�شرف
على قيادة الطائرات امل�سيرّ ة وامل��درج على قائمة �سوداء �أمريكية �أخرى،
وك��ذل��ك اجل�ن�رال عبد اهلل حم��راب��ي وه��و م���س��ؤول كبري �آخ��ر يف احلر�س
الثوري الإيراين .ومت جتميد �أ�صولهما يف الواليات املتحدة و�سيمنعان من
الو�صول �إىل النظام املايل الأمريكي.
و�أورد بيان للخزانة الأمريكية �أن فيلق القد�س امل�س�ؤول عن العمليات
اخل��ارج�ي��ة للحر�س ال�ث��وري الإي ��راين “ا�ستخدم ط��ائ��رات م�سيرّ ة فتاكة
و�ساعد يف انت�شارها بني جماعات مدعومة من �إيران” مبا فيها حزب اهلل
اللبناين وحركة حما�س الفل�سطينية واحلوثيني اليمنيني “وكذلك يف
�إثيوبيا حيث تتفاقم الأزمة وتهدد بزعزعة ا�ستقرار املنطقة ب�أ�سرها».
و�أ�ضاف البيان �أن “طائرات م�سيرّ ة فتاكة ا�ستخدمت يف هجمات ا�ستهدفت
�سفنا دولية وجنودا �أمريكيني».
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بايدن يبذل جهودا لتجاوز الأزمة مع فرن�سا
•• الفاتيكان�-أ ف ب

�أك�ثر الرئي�س الأم�يرك��ي جو بايدن من ب��ادرات امل��ودّة حيال
ن�ظ�يره الفرن�سي يف حم��اول��ة ل�ت�ج��اوز اخل�ل�اف ال�ن��اج��م عن
ق�ض ّية الغ ّوا�صات الأ�سرتال ّية ،فيما ك��ان �إميانويل ماكرون
�أك�ث�ر حت� ّف� ً�ظ��ا ،م�ت�ح� ّد ًث��ا ع��ن “بدء م���س��ار ال�ث�ق��ة» .ومل ي� ُأل
بايدن جهدًا حيال ماكرون الذي ا�ستقبله يف فيال بونابرت،
مق ّر ال�سفارة الفرن�س ّية يف الفاتيكان ،مع م�صافحات متك ّررة
وب�سمات عري�ضة وت�شديد على “مودّته الكبرية” لفرن�سا
“�أقدم حليف للواليات املتحدة».
وا��س�ت�م� ّر ال�ل�ق��اء ال�ث�ن��ائ��ي ال ��ذي ان���ض� ّم �إل �ي��ه وف ��دا البلدين

10

الح� ًق��ا� ،ساعة ون�صف �ساعة تقري ًبا .وق��ال ب��اي��دن “ما قمنا
ب��ه مل يكن مالئ ًما ومل يكن على ق��در كبري م��ن اللياقة”،
يف �أو�ضح �إق��رار �أمريكي بالندم ب�ش�أن �إع�لان �شراكة دفاع ّية
مع �أ�سرتاليا واململكة املتحدة فاج�أ فرن�سا .من جهته ،قال
ماكرون “�أو�ضحنا ما ينبغي تو�ضيحه” ب�ش�أن هذا التحالف
يف املحيطني الهادي والهندي الذي ك ّلف فرن�سا عقدًا �ضخ ًما
لبيع �أ�سرتاليا غ ّوا�صات متط ّورة .و�أ�ضاف الرئي�س الفرن�سي
“ينبغي الآن ال�ت�ط� ّل��ع �إىل امل�ستقبل” ال ��ذي ي�شتمل على
ق��رارات م�شرتكة “ملمو�سة جدًا تدعم التح ّركات واملبادرات
امل�شرتكة” ح��ول املناخ وال��دف��اع واالبتكار .و�أ ّك��د ماكرون �أنّ
على البلدين � ً
أي�ضا “توفري تو�ضيحات �ضرور ّية حول ال�سيادة

والدفاع الأورو ّب َيني» .ويريد ماكرون احل�صول من وا�شنطن
على مباركة �صريحة جلهود فرن�سا لبناء منظومة دفاع ّية
�أوروب �ي��ة فعل ّية .وك��ان��ت ال��والي��ات املتحدة �أب��دت ف�ت��و ًرا حيال
خ�صو�صا �أ ّنها تقود حلف �شمال الأطل�سي .و�شدّد
هذه الفكرة،
ً
الرئي�س الأم�يرك��ي على �أنّ فرن�سا “�شريك بالغ الأه ّمية”
لبالده .وتريد باري�س � ً
أي�ضا ،دع ًما �أك�بر يف عمل ّيات التدخّ ل
الع�سكري الهادفة �إىل مكافحة اجلهاد ّيني يف منطقة ال�ساحل.
وقد �أ�شاد ماكرون ب�أوىل الإج��راءات امللمو�سة التي اعتمدتها
الواليات املتحدة على الأر�ض .وتابع الرئي�س الفرن�سي “الثقة
مثل احل� ّ�ب :الأق��وال ج ّيدة ،والرباهني �أف�ضل» .وقال بايدن
ملاكرون ،يف ت�صريح مفاجئ �إىل ح ّد ما“ ،كان لديّ انطباع ب�أنّ

معركة فرن�سا �-إجنلرتا:

ّ
ملف ال�صيد� ،أكرب بكثري من جمرد ق�صة �سمك!...

لكل حكومة �صراعها الداخلي وعليها �أن تقدم تعهدات حازمة على امل�ستوى الدويل

•• الفجر – خرية ال�شيباين

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

الغوا�صات النووية الفرن�سية يف كندا...؟

غ�ي�ر را���ض��ي��ة عن
ت��راخ��ي�����ص ال�صيد
القليلة املمنوحة
م�����ن ب���ري���ط���ان���ي���ا،
ات����خ����ذت ف��رن�����س��ا
�إجراءات انتقامية،
خماطرة بالت�صعيد
الدبلوما�سي .ومع
ذل��ك ،ميثل القطاع
�أقل من  0.1باملائة
م����ن اق���ت�������ص���اد كل
دولة ...

•• نورمان لي�سرت

حتليل اخباري

فرن�سا ت�صعد لهجتها

حجز قارب بريطاين ،وتغرمي �آخر،
وت �ه��دي��دات ��ش��ام�ل��ة  ...يف جمال
ال�صيد ،تغرق باري�س ولندن يف مياه
م�ضطربة .غا�ضبة من الرتاخي�ص
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �م �ن��وح��ة لل�صيادين
ال �ف��رن �� �س �ي�ين م �ن��ذ الربيك�سيت،
قررت ال�سلطات الفرن�سية ،يف 27
�أك�ت��وب��ر ،و��ض��ع تهديداتها مو�ضع
التنفيذ واتخاذ �إج��راءات انتقامية
��ض��د اململكة امل�ت�ح��دة .وق ��ال وزير
الدولة لل�ش�ؤون الأوروبية ،كليمان
ب� ��ون ،ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ة � �س��ي �إن نيوز:
�أف�تر���ض �أن�ن��ا لوحنا بالتهديدات
وحافظنا على احل��وار .الآن ،يجب
�أن ن �ت �ح��دث ل �غ��ة ال �ق��وة لأن هذه
احلكومة الربيطانية ،للأ�سف ،ال
تفهم �إال ذلك.
مواجهة �سيا�سية ورمزية
اعتبا ًرا من الثالثاء املقبل� ،ستزيد
فرن�سا م��ن �ضوابطها اجلمركية
مع �إجنلرتا و�ستمنع ب�شكل خا�ص
ال�صيادين الربيطانيني من ال ّر�س ّو
ع�ل��ى ��س��واح�ل�ه��ا ل�ب�ي��ع منتجاتهم.
وي�شرح دبلوما�سي فرن�سي ان املياه
الربيطانية مليئة بالأ�سماك ،لكن
ال�بري�ط��ان�ي�ين ي�ستهلكون القليل
ج � �دًا م �ن �ه��ا .ل ��ذا ف � ��إن �صياديهم
يعتمدون على مبيعاتهم يف القارة.
وم��ن خ�ل�ال منعهم م��ن الو�صول
�إىل ال���س��وق ال��داخ�ل�ي��ة الأوروبية،
ف�إننا جنرب احلكومة الربيطانية
على الرد ب�سرعة وبقوة.
ك � ��ان ال� � ��رد ال�ب�ري� �ط ��اين �سري ًعا
بالفعل :م�ساء اخلمي�س ،ا�ستدعت
رئي�سة الدبلوما�سية الربيطانية،
ليز ت��رو���س ،ال�سفري الفرن�سي يف
ل �ن��دن ل�ت��و��ض�ي��ح ال �ن ����ص .وتعترب
ح � �ك� ��وم� ��ة ب � ��وري� � �� � ��س ج ��ون� ��� �س ��ون
الإجراءات الفرن�سية غري متنا�سبة
وغري مربرة” ،وتقول �إنها ت�أ�سف
“للغة امل��واج�ه��ة ال�ت��ي ت�ستخدمها
احل �ك��وم��ة ال�ف��رن���س�ي��ة با�ستمرار
ب�ش�أن هذه الق�ضية.
منذ دخول الربيك�سيت حيز التنفيذ
يف  1ي�ن��اي��ر� ،أ��ص�ب��ح ال�صيد نقطة
اخل�ل��اف ال��رئ�ي���س�ي��ة ب�ي�ن باري�س
ول �ن��دن .وم��ع ذل��ك ،ميثل القطاع
 0.06باملائة فقط من االقت�صاد
ال �ف ��رن �� �س ��ي ،و 0.1ب ��امل ��ائ ��ة من

فرن�سا قد �أُبلِغت م�سبقًا ب�أنّ عقد (الغ ّوا�صات الذي �أبرمته مع
�أ�سرتاليا) لن يت ّم� .أمام اهلل� ،أ�ؤ ّكد لكم �أ ّنني مل �أكن �أعلم ب�أ ّنكم
مل تكونوا” على دراية بذلك.
و�ستنخرط فرن�سا والواليات املتحدة يف “�شراكة ثنائ ّية حول
الطاقة النظيفة” بحلول نهاية ه��ذا ال�ع��ام ،وف��ق ما ج��اء يف
بيان م�شرتك بعد لقاء الرئي�سني.
كما ترغب “فرن�سا والواليات املتحدة يف تعزيز تعاونهما يف
م�سائل الف�ضاء” ،ح�سب البيان.
ويف ما يتع ّلق ببناء دفاع �أوروبي ،ف�إنّ “الواليات املتحدة ُتدرك
�أه� ّم�ي��ة وج��ود دف��اع �أوروب ��ي �أق��وى و�أك�ث�ر عمالن ّية” ويكون
“مكمال حللف �شمال الأطل�سي” ،ا�ستنادًا �إىل البيان.

رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون يرف�ض منح املزيد من الرتاخي�ص لل�صيادين الفرن�سيني

امل����واج����ه����ة
���س��ي��ا���س��ي��ة
ق�����ب�����ل ك���ل
��������ش�������يء،
وال�������ص���ي���د
ل�����ه ق��ي��م��ة
رم������زي������ة

ملف مهم على مكتب وزي��رة ال��دف��اع اجلديدة
�أنيتا �أناند� .أطلقت �أوت��اوا ال�صيف املا�ضي درا�سة
ل�شراء غوا�صات دوري��ة .فرن�سا يف طريقها للفوز
بهذا العقد ،وي�أمل �إميانويل ماكرون يف مقابلة
جا�سنت ت��رودو ب�ش�أن ه��ذه امل�س�ألة بحلول نهاية
العام.
يبحث الفرن�سيون عن م�شرتين لغوا�صاتهم
بعد رف�ض �أ�سرتاليا ،التي ق��ررت عدم �شراء 12
غ��وا��ص��ة فرن�سية ،مف�ضلة ال�غ��وا��ص��ات النووية
الأمريكية.
وت��ري��د البحرية الكندية ا�ستبدال غوا�صاتها
الأرب� ��ع ال�ت��ي مت � �ش��را�ؤه��ا م��ن ال�بري�ط��ان�ي�ين عام
 1999حت ��ت ق� �ي ��ادة ج� ��ان ك��ري �ت �ي��ان� .أعطانا
الربيطانيون حطامًا ،بالكاد حطامًا عائ ًما كان
ي���ص��د�أ يف الأح��وا���ض اجل��اف��ة م�ن��ذ ع��ام ،1993
ومل ترغب باك�ستان والربتغال و�شيلي يف اقتنائه.
دفعنا للربيطانيني  750مليون دوالر ،ليتك ّلفوا
يف النهاية م��ا يقرب م��ن  4مليارات دوالر ،رغم
�أن�ه��م �أم���ض��وا وق� ًت��ا يف احل��و���ض اجل��اف �أك�ثر مما
ق�ضوا يف البحر.
هل ت�شرتي �أوتاوا الفرن�سية؟
ا��ش�ت�ع�ل��ت ال �ن�ي�ران يف �إح� ��دى ه ��ذه الغوا�صات
القدمية يف رحلتها الأوىل عرب املحيط الأطل�سي
عام  ،2004مما �أ�سفر عن قتيل و�إ�صابة العديد
من �أفراد الطاقم .مل يعد للمياه اال عام .2015
وقال ع�ضو برملاين بريطاين� ،إن كندا قد خدعت
وي �ج��ب �أن ت�ط��ال��ب ب��ا� �س�ترداد �أم��وال �ه��ا .مل تتم
حما�سبة �أح��د على ه��ذا ال���ش��راء الغبي وامل�ضلل
ب�شكل كارثي.
و�إذا كانت تريد حقًا امتالك �أ�سطول غوا�صات
ي��دخ��ل اخل��دم��ة ب�سرعة ،ف ��إن فرن�سا ه��ي اخليار

الأف �� �ض��ل ل �ك �ن��دا .و��س�ي�ك��ون ب�ي��ع ال �غ��وا� �ص��ات اىل
ك �ن��دا ردا ق��ا��س�ي��ا م��ن ال�ف��رن���س�ي�ين للأمريكيني
والإجنليز.
وي�ق�دّر اخل�ب�راء �أن باري�س �ستكون ق��ادرة على
ت�سليم الغوا�صات �إىل كندا قبل � 10سنوات من
مناف�سيها املحتملني ،حيث تقدم �أحدث جيل من
الغوا�صات ال�صامتة ،والتي �سبق متويل تطويرها
ب�شكل كبري من قبل الأ��س�ترال�ي�ين ...ن��زاع��ات يف
املنظور.
غوا�صات نووية :هل �سيتجر�أ ترودو؟
مي �ك��ن �أن ت���س�ت�ف�ي��د ك �ي �ب �ي��ك م ��ن ال �ع ��ائ ��دات
االقت�صادية ملثل هذا العقد .و�ستكون الغوا�صات
ال�ف��رن���س�ي��ة جم �ه��زة مب �ع ��دات جل�ع�ل�ه��ا مطابقة
ملوا�صفات البحرية الكندية.
ك �م��ا ف �ع �ل��وا م��ع الأ� �س�ت�رال �ي�ي�ن ،ه��ل مي �ك��ن �أن
ت�ق��دم فرن�سا غ��وا��ص��ات تعمل بالطاقة النووية
�إىل �أوت��اوا؟ �سبق عام  ،1988ان نظرت كندا يف
احل�صول على غوا�صات فرن�سية تعمل بالطاقة
النووية من ط��راز روب��ي للقيام بدوريات يف مياه
القطب ال�شمايل.
ولإقناع �أوتاوا ب�شراء غوا�صاتهم ،كان الفرن�سيون
قد فكروا يف تزويدها بـ “معول جليد” حتى ميكن
ن�شرها ب�سهولة �أكرب يف البحار القطبية.
مت �إ� �س �ق��اط امل �� �ش��روع ،ال ��ذي واج ��ه ال�ك�ث�ير من
املعار�ضة .كانت و�سائل الإع�ل�ام واجلمهور غري
مرتاحني لكلمة “نووي” وتكاليف اال�ستحواذ
الباهظة .والأهم من ذلك� ،أخربت وا�شنطن وزير
دفاعنا �آن��ذاك بريين بيتي� ،أن برنامج غوا�صات
نووية كندية “عدمي اجلدوى بل وحتى مزعج».
فقط الواليات املتحدة وفرن�سا واململكة املتحدة
وال�صني ورو�سيا والهند وقريبا �أ�سرتاليا ،متتلك
غوا�صات تعمل بالطاقة النووية.

ترجمة خرية ال�شيباين

* كاتب �صحفي ،وم�ؤلف كتب الأف�ضل مبيعا منها “الكتاب الأ�سود لكندا الإجنليزية”،
و”حتقيقات حول الأجهزة ال�سرية و”�أ�سرار خيار كندا” ،و”ق�ضية جريار بول”
و”�سجني يف بانكوك” “�سرية ذاتية .

جعل بوري�س جون�سون اال�شتباك مع فرن�سا دعامة الئتالفه امل�ؤيد للربيك�سيت
هل تتحول زيارة ماكرون �إىل غال�سكو ،اليوم الأحد� ،إىل معركة جتار �أ�سماك؟ قوات تيجراي ت�سيطر على بلدة ا�سرتاتيجية يف �أمهرة
•• �أدي�س �أبابا-رويرتز

االقت�صاد الربيطاين .ان املواجهة
�سيا�سية قبل كل �شيء ،وال�صيد له
قيمة رمزية ،تعتقد كاثرين �سارة
ب��ارن��ارد� ،أ�ستاذة القانون الأوروبي
يف ك��ام�بري��دج ،يف اململكة املتحدة،
بوري�س جون�سون يف حملة دائمة،
وع �ل��ى اجل��ان��ب ال�ف��رن���س��ي تقرتب
االنتخابات الرئا�سية ب�سرعة ،ولكل
حكومة �صراعها الداخلي ويجب �أن
تقدم تعهدات حازمة على امل�ستوى
الدويل .
يف مناطق ال�صيد امل�ت�ن��ازع عليها،
تلك التي تبعد  12-6مي ً
ال عن
ال �� �س��واح��ل ال�بري �ط��ان �ي��ة واجل� ��زر
الأجن� �ل ��و-ن ��ورم ��ان ،م�ن�ح��ت لندن
م��ا ي��زي��د قلي ً
ال ع��ن  210رخ�صة
نهائية ،بينما تطلب باري�س 244
رخ�صة �أخرى.
نقطة اخل�ل�اف؟ تطلب ال�سلطات
الربيطانية من القوارب الفرن�سية
�إثبا ًتا على �أنها كانت ت�صطاد لأكرث
من ثالث �سنوات يف هذه املياه ،لكن

ال�ق��وارب ال�صغرية غال ًبا ال متلك
املعدات املنا�سبة لت�سجيل رحالتها.
الآن ،ي� �ب ��دو �أن امل� �ف ��او�� �ض ��ات قد
توقفت .من جهتي ،توقف احلوار
مع امل�س�ؤولني الربيطانيني ،ي�شري
النائب الفرن�سي بيري كارلي�سكيند،
رئي�س جلنة م�صايد الأ��س�م��اك يف
ال�ب�رمل��ان الأوروب � � ��ي .ه��م اي���ض��ا ال
ي�ف�ه�م��ون ��س�ب��ب رف ����ض حكومتهم
للرتاخي�ص .التقيت م��رة واحدة
بوزير م�صايد الأ�سماك يف اململكة
املتحدة ،لكنه من الوا�ضح �أنه لي�س
ال�شخ�ص ال��ذي يتخذ القرارات يف
هذا املجال .
ال�صيد ،توتر �أوروبي
لذلك تتجه كل الأنظار �إىل بوري�س
ج��ون���س��ون ،ال ��ذي ج�ع��ل اال�شتباك
مع فرن�سا دعامة الئتالفه امل�ؤيد
ل �ل�ب�ري �ك �� �س �ي��ت .يف م� ��اي� ��و ،دفعت
مظاهرة قام بها �صيادون فرن�سيون
ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن ج�ي�ر�� �س ��ي ،رئي�س

ال� � ��وزراء ال�ب�ري �ط��اين �إىل �إر�سال
�سفينتني ع�سكريتني ل�ل��دف��اع عن
اجل��زي��رة الأجن �ل��و-ن��ورم��ان ،رغم
اخل�ط��ر امل �ح��دود ع�ل��ى مواطنيها.
اللجوء لل�سالح هذا مت خالل فرتة
االنتخابات ،ولكن يف اليوم التايل
� �س��اد ال� �ه ��دوء ب��ال �ك��ام��ل ،تالحظ
كاثرين �سارة ب��ارن��ارد ،من جامعة
ك ��ام�ب�ري ��دج� ،إن م �� �س ��أل��ة ال�صيد
ت���س��اع��د ع �ل��ى اال� �س �ت �ع��را���ض و�شو
الكبري ،الذي غال ًبا ما يقلب املان�ش
اىل �ساحة لهو للأطفال.
طاملا كانت اململكة املتحدة جز ًء من
االحت��اد الأوروب ��ي مل يكن ال�صيد
م��و� �ض��وع ن� ��زاع م ��ع ب��اري ����س ،لكن
الربيك�سيت ي�ث�ير م���س��أل��ة تقا�سم
املياه ،وه��و �أم��ر بالغ الأهمية على
امل�ستوى الأوروب � ��ي .ع��ام ،1972
رف �� �ض��ت ال�ن�روي ��ج االن �� �ض �م��ام �إىل
أ�سا�سا
االحت ��اد الأوروب� � ��ي ،وذل ��ك � ً
لرف�ضها ا�ستقبال ق��وارب جريانها
يف مياهها املليئة بالأ�سماك .ولهذا

ال�سبب نف�سه ،مل تفكر �أي�سلندا �أبدًا
يف االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي،
وغ��ري �ن�ل�ان��د ،رغ ��م ك��ون �ه��ا �أر� ً��ض ��ا
دمناركية ،اختارت مغادرة االحتاد
ع � ��ام  1985م� ��ن �أج� � ��ل حماية
وتبجيل �صياديها.
ح�ت��ى ق�ب��ل دخ ��ول ال �ع �ق��وب��ات حيز
التنفيذ ،ح��ذر ق�صر الإل�ي��زي��ه من
�أن جمموعة ثانية من الإجراءات
االنتقامية قيد الإع� ��داد ،يف حال
رف����ض الربيطانيني �أي تنازالت.
ال ت�ستبعد فرن�سا تقلي�ص �إمدادات
ال�ك�ه��رب��اء جل��زر الأجنلو-نورمان
وحتى اململكة املتحدة ،التي ي�أتي
 40باملائة من طاقتها من القارة.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ق��د ت�ك��ون زيارة
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون �إىل غال�سكو،
ال �ي��وم الأح � ��د ،يف ااف �ت �ت��اح ال ��دورة
 26مل�ؤمتر املناخ ،عا�صفة وتتحول
ب���س��رع��ة ك �ب�يرة �إىل م�ع��رك��ة جتار
ال�سمك.
عن الك�سربي�س

نا�شيونال �إنرت�ست� :إيران ا�ستنفدت الذرائع لعدم العودة �إىل فيينا
•• وا�شنطن-وكاالت

�صرح املبعوث الأمريكي اخلا�ص لل�ش�ؤون الإي��ران�ي��ة روبرت
مايل ب�أن �صرب الواليات املتحدة نفد يف ما يتعلق بعودة طهران
�إىل املفاو�ضات النووية ،لكنها تدر�س “خيارات �أخرى».
وعقب و�صول الرئي�س جو بايدن للرئا�سة الأمريكية يف 21
يناير (ك��ان��ون ال �ث��اين) ،ق��ررت ال��والي��ات املتحدة ال�ع��ودة �إىل
االت�ف��اق ال�ن��ووي لعام  2015ال��ذي يقاي�ض رف��ع العقوبات
بقيود على قدرة �إيران على تخ�صيب الأورانيوم.
ومع ذلك ،ف�إنه يف الوقت الذي تقول �إيران علناً �أنها ملتزمة
البقاء يف الإتفاق ،ف�إنها طلبت بع�ض الإجراءات الت�صاحلية من
الواليات املتحدة ،بينها الرفع غري امل�شروط لبع�ض العقوبات،

قبل �أن توافق على تقدمي �أي تنازالت من جانبها .وقد رف�ض
الديبلوما�سيون الأمريكيون هذا الطلب ،بينما مل تفلح �ست
جوالت من املفاو�ضات يف فيينا حتى الآن يف ك�سر امل�أزق .وعلى
رغم �أن الواليات املتحدة رف�ضت حتديد مهلة للتو�صل �إىل
�إتفاق ،ف�إن مايل حذر من �أن الوقت ينفد .كما �أنه �أعرب �أمام
�صحافيني عن �إحباطه حيال نفاد “الأ�سباب الر�سمية” لدى
احلكومة الإيرانية للم�ضي يف ت�أخري املفاو�ضات.
وق��ال “�إننا يف مرحلة حرجة على �صعيد جهود �إحياء خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة” .لكنه �إ�ستدرك ب��أن النافذة �أمام
الديبلوما�سية “لن تغلق �أبداً” ،حتى يف حال رف�ضت �إيران
رف�ضاً قاطعاً العودة �إىل الإتفاق.
ويف ال��وق��ت ال ��ذي ت��وا��ص��ل �إدارة ب��اي��دن ال��دف��ع ن�ح��و معاودة

املفاو�ضات بهدف العودة �إىل االتفاق النووي ،ف�إن التوافق حول
خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة غري متوافر يف الكونغر�س.
ولفت حمرر ال�ش�ؤون الدولية يف موقع “نا�شيونال �إنرت�ست”
الأمريكي تريفور فيل�سيث �إىل �أن الكثري من اجلمهوريني
يوا�صلون توجيه االنتقاد العلني لالتفاق وجل�ه��ود معاودة
الإن�ضمام �إليه ،م�شريين �إىل �أن القيود الزمنية التي يفر�ضها
�ستنتهي يف غ�ضون م��دة ت�ت�راوح ب�ين ع�شرة �أع ��وام وخم�سة
ع�شرعاماً� ،ستكون �إي��ران بعدها حرة يف موا�صلة التخ�صيب
بال ح��دود .وكانت �إدارة الرئي�س اجلمهوري ال�سابق دونالد
ترامب قد ان�سحبت من االتفاق عام  ،2018مل�صلحة حملة
“ال�ضغط الأق�صى” من العقوبات ،مما �أدى �إىل حتلل �إيران
من التزامها االتفاق.

قالت ق��وات املتمردين يف �إقليم تيجراي الإثيوبي
�أم � �� ��س ال �� �س �ب��ت �إن � �ه ��ا � �س �ي �ط��رت ع �ل��ى ب� �ل ��دة د�سي
اال�سرتاتيجية يف �إقليم �أمهرة ال��ذي �سعى ع�شرات
الآالف من �أبناء عرقية الأم�ه��رة للجوء �إليه هربا
من ت�صاعد القتال.
وقال جيتا�شو ر�ضا املتحدث با�سم اجلبهة ال�شعبية
ل �ت �ح��ري��ر ت �ي �ج��راي ل ��روي�ت�رز ع�ب�ر ه��ات��ف مت�صل
بالقمر ال�صناعي من مكان غري معلوم �إن املقاتلني
�أخرجوا قوات احلكومة من د�سي ويتجهون �إىل بلدة
كومبولت�شا.
و�أ�ضاف �أن قوات تيجراي �أ�سرت العديد من اجلنود
الإثيوبيني.
ومل ي��رد ليجي�سي ت��ول��و امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م احلكومة
الإثيوبية على طلب التعقيب ،ومل يت�سن لرويرتز
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت��ي �أع �ل �ن �ت �ه��ا اجلبهة
ال�شعبية.

وقال مدير مدر�سة يف د�سي �إنه ر�أى جنودا �إثيوبيني
يرتاجعون من البلدة �صباح اليوم باجتاه كومبولت�شا
و�إن الكهرباء منقطعة عن البلدة منذ �أم�س.
وذك��ر �شخ�ص �آخ��ر م��ن �سكان د��س��ي �أن ال�ب�ل��دة بال
كهرباء و�أن اجلي�ش االحت��ادي تركها .وقال االثنان
�إنهما �سمعا �أن مقاتلني من تيجراي يف البلدة لكن
مل ي�شاهداهم.
ومت � ّث��ل ال�سيطرة على د��س��ي مك�سبا ا�سرتاتيجيا
ملقاتلي تيجراي يف مواجهة قوات احلكومة املركزية
التي حتاول �إخراجهم من �أمهرة.
ود�سي بلدة كربى على بعد حوايل  385كيلومرتا
من العا�صمة �أدي�س �أبابا ،وهي �أق�صى بقعة يف جنوب
�أم�ه��رة ت�صل �إليها ق��وات اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيجراي منذ دخلت الإقليم يف يوليو متوز.
وت �ف �ج��رت احل� ��رب ق �ب��ل ع ��ام ت �ق��ري �ب��ا ب�ي�ن القوات
االحتادية وقوات اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيجراي.
ولقي الآالف م�صرعهم وا�ضطر �أكرث من مليونني
لرتك ديارهم.
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من خالل درا�سة م�سح القيم العاملية

بعيدا عن املنظور جيو�سيا�سي :فيم يفكر ال�صينيون...؟
•• الفجر �-أوليفييه غاالند
ترجمة خرية ال�شيباين
عندما تتحدث و�سائل الإعالم �أو النقاد عن ال�صني،
ف�إنهم عادة ما يفعلون ذلك من منظور جيو�سيا�سي
من خ�لال النظر �إىل �إمرباطورية الو�سط ككيان

متما�سك تقوده م�صاحله اال�سرتاتيجية ،ومت�سكه
قب�ضة زعيمه احلديدية.
يف واقع الأمر ،ال ُيقال �سوى القليل عن ال�صينيني
�أنف�سهم وم��ا يفكرون فيه� .صحيح �أن��ه مع فر�ض
الرقابة على الأ�صوات املخالفة يف ال�صني ،قد ُيعتقد
�أن��ه م��ن غ�ير امل��ج��دي التحقيق يف �أح�شاء وقلوب

�سكانها ،والنتيجة على الأرجح هي نتيجة مطابقة
مطلقا ،بدافع التلقني �أو اخل��وف .وم��ع ذل��ك ،فقد
�أجريت درا�سة دولية كربى ،م�سح القيم العاملية ،عام
 2018يف ال�صني ،وتقدم هذه الورقة بع�ض نتائجها
البارزة.
من الوا�ضح �أن ال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه :هل

ميكننا الوثوق بالنتائج؟ مثل هذه الدرا�سة التي
�أجريت يف ال�صني ال ميكن �إج��را�ؤه��ا دون موافقة
ال�سلطات ،كما هو مذكور يف موا�صفات التحقيق .ومت
�إجراء امل�سح امليداين بوا�سطة فريق �صيني ،ويف هذه
احلالة مركز �أبحاث الر�أي العام ،يف جامعة �شنغهاي
جياو تونغ “.»1
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العمل تاج القيم يف ال�صني

كما حر�ص امل�سح ال��ذي �أج��ري يف
ال �� �ص�ين ،ع �ل��ى ت �ف��ادي ط ��رح �أ�سئلة
“ح�سا�سة �سيا�سياً” �أو “غري ذات
��ص�ل��ة يف ال���س�ي��اق ال�صيني” .على
�سبيل امل�ث��ال ،مل ُي�ط��رح ��س��ؤال حول
دور منظمة العفو الدولية لأنه ،وف ًقا
لتقرير منهجية امل�سح“ ،قلة قليلة
م��ن النا�س يف ال�صني ي�سمعون عن
منظمة العفو الدولية” .وباملثل ،مت
حذف �سل�سلة من الأ�سئلة حول مدى
انت�شار الف�ساد يف خمتلف الهيئات
يف ال� �ب�ل�اد لأن� �ه ��ا ح���س��ا��س��ة للغاية
م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وكذلك
الأ�سئلة املتعلقة بالتوجه ال�سيا�سي
�أو ال�ت���ص��وي��ت (مب ��ا �أن ��ه “ال توجد
انتخابات تعددية يف ال�صني»).
م��ن ال��وا� �ض��ح �أن ��ه مي�ك��ن التعبري
ع��ن اال��س��ف ل�ه��ذه ال��رق��اب��ة الذاتية،
ل�ك��ن ل�ه��ا �أي �� ً��ض��ا م �ي��زة .م��ن ناحية،
ك��ان م��ن ال���ص�ع��ب ب�لا ��ش��ك ترجمة
الأ�سئلة “احل�سا�سة �سيا�سياً” ،ولكن
خ�صو�صا مبا انه مت حذفها ،وافقت
ال�سلطات ع�ل��ى التحقيق و�إجرائه
م ��ن ق �ب��ل م �ع �ه��د �أب � �ح� ��اث �صيني،
ومي �ك��ن االع �ت �ق��اد �أن امل�ستجوبني
كانوا مرتاحني ن�سبيًا للم�شاركة يف
اال�ستطالع .وبالنظر اىل �أن معظم
الأ�سئلة التي متت الإجابة عليها ال
�صلة لها بال�سيا�سة ،فيمكن افرتا�ض
�أن الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستجوابهم
�أجابوا عليها ب�صدق .ورغم كل هذا،
ف ��إن ه��ذه الإج��اب��ات ادت �إىل نتائج
مثرية لالهتمام ،ومده�شة يف بع�ض
الأحيان.
ومب��ا ان�ن��ي ل�ست متخ�ص�صً ا على
الإط�ل��اق يف ال���ص�ين �أو �آ� �س �ي��ا ،ف�أنا
� �س ��أك �ت �ف��ي يف ه ��ذه ال ��ورق ��ة بعر�ض
و�صفي بحت .وم��ع ذل��ك فهو مليء
ب��ال��درو���س .اخ�ترت مقارنة النتائج
ال�صينية مع نتائج دولتني غربيتني،
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أمل��ان�ي��ا (مل تكن
فرن�سا ج��ز ًء من موجة اال�ستطالع
ه��ذه) ودول��ة �آ�سيوية �أخ ��رى ،كوريا
اجلنوبية( .كان من املثري لالهتمام
م �ق ��ارن ��ة ن �ت��ائ��ج ال �� �ص�ي�ن م ��ع تلك
امل��وج��ودة يف جارتها الهندية ،لكنها
مل تكن جز ًء من عينة هذه املوجة).
الإميان بالعمل والعلم
�إحدى النتائج الأوىل التي ظهرت،
وال�ت��ي مل تكن مفاجئة للغاية ،هي
االنخراط القوي لل�صينيني يف قيمة
العمل 83 .باملائة منهم يوافقون
(ك�ل� ًي��ا �أو ب��الأح��رى) ع�ل��ى ف�ك��رة �أن
“العمل واج � ��ب جت� ��اه املجتمع”،
وي � �ق ��ول  25ب ��امل ��ائ ��ة م �ن �ه��م �إنهم
“يتفقون متامًا” مع هذا الت�أكيد.
احلما�س للعمل �أق��ل ق��وة ب�ين �أكرب

اميان �شديد بالعلم والتكنولوجيا

يوافق ال�صينيون ب�أغلبية �ساحقة على حق احلكومة يف املراقبة بالفيديو ،وبالأغلبية ال�ساحقة على احلق يف التحكم يف ات�صاالت الإنرتنت
عال
يتميز ال�صينيون مب�ستوى ٍ
ً
جدا من الثقة التلقائية بالآخرين
مناف�سيهم الأم��ري�ك��ان 59 :باملائة
يوافقون كليًا �أو �إىل ح��د م��ا ،و14
ب��امل��ائ��ة ي��واف �ق��ون ب �� �ش��دة .وم ��ن بني
بلداننا الأربعة ،اقرتب الأمل��ان فقط
م��ن ال��درج��ة ال�صينية ( 75باملائة
و 18باملائة).
الإجابات على �س�ؤال اخر يف نف�س
االجتاه :ال�صينيون هم �إىل حد بعيد
الأكرث ترددًا يف قبول فكرة �أنه يجب
تقليل �أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل يف امل�ستقبل.
�إنهم يرف�ضون ه��ذا املنظور مرتني
�أك�ث�ر م��ن الأم��ري�ك�ي�ين ( 61باملائة
مقبل  30فا�صل  5باملائة).
و�إذا ك� ��ان ال �� �ص �ي �ن �ي��ون ي�ؤمنون
بالعمل ،ف�إنهم ي�ؤمنون ب�شدة � ً
أي�ضا
بقيمة العلم والتكنولوجيا لتح�سني
حياتهم .عندما �سئلوا عما �إذا كان
“العلم والتكنولوجيا يجعالن حياتنا
�أك�ث�ر �صحة و�أ��س�ه��ل و�أك�ث�ر راحة”،
واف��ق  42باملائة ب�شدة ،مقابل 21
باملائة فقط من الأمريكيني ،و18
ب��امل��ائ��ة م��ن الأمل � ��ان و 3ب��امل��ائ��ة من
الكوريني .و�إذ يحققون هذا ،فذلك
�أي��ً��ض��ا لأن��ه ال ي��وج��د يف ال�صني �أي
ت ��داخ ��ل ب�ي�ن ال �ع �ل��م وال ��دي ��ن ،على
ريا
�أ�سا�س �أن الأخري يلعب دورًا �صغ ً
على ما يبدو “ ، ”2وم��ن الوا�ضح
�أن هذا بعيد كل البعد عن كونه هو
احل ��ال يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،حيث
واف ��ق  34ب��امل��ائ��ة م��ن امل�ستجوبني
ع�ل��ى االق�ت��راح ال �ت��ايل“ :كلما كان
ه�ن��اك تعار�ض ب�ين العلم وال��دي��ن ،
يفوز الدين دائمًا” ( 5باملائة من
ال�صينيني).
واثق ،مع امل�ساواة،
ولكنه غري مت�سامح
فيما يتعلق بقيم امل�ساواة واحلرية
التي ،يف �س�ؤال كال�سيكي ،يُطلب من
امل�ستجوبني الإ�شارة �إىل ما يف�ضلون،
ي�ؤيد ال�صينيون ب�شكل كبري امل�ساواة،
على عك�س �سكان البلدان الأخرى:

 66ب��امل��ائ��ة منهم يف�ضلونها على
احلرية .مقابل  21باملائة فقط من
الأمريكيني ،و 33باملائة من الأملان،
و 35باملائة من الكوريني .نالحظ،
مع ذلك� ،أن هذه الرغبة يف امل�ساواة
ال تنطبق على العالقات بني الرجال
وال�ن���س��اء :ال ت��زال ن�سبة عالية من
ال�صينيني مقتنعة ب�ت�ف��وق الذكور
( 50ب��امل��ائ��ة ،ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل املثال،
يعتقدون �أن الرجال ي�صنعون قادة
�سيا�سيني �أف�ضل من الن�ساء).
من الناحية االقت�صادية� ،صحيح
�أن ال�صني �أ�صبحت من �أكرث الدول
غري املتكافئة يف العامل ،الأمر الذي
مي �ك��ن �أن ي �غ��ذي ال �� �ش �ع��ور بالظلم
والرغبة يف التحرك نحو املزيد من
امل�ساواة؛ لكنها � ً
أي�ضا واحدة من �أقل
البلدان حرية يف العامل دون �أن يثري
هذا على ما يبدو طلبًا لالنفتاح بني
ال�سكان.

عالوة على ذلك ،يوافق ال�صينيون
ب�أغلبية �ساحقة على حق احلكومة
يف امل��راق �ب��ة ب��ال�ف�ي��دي��و ،وبالأغلبية
ال �� �س��اح �ق��ة ع �ل��ى احل� ��ق يف التحكم
يف ات �� �ص��االت الإن�ت�رن ��ت ،ويف �أغلب
الأح� � �ي � ��ان ،ح �ت��ى اجل� �م ��ع املنهجي
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات ع��ن الأ� �ش �خ��ا���ص .ويف
هاتني النقطتني الأخريتني ،تبتعد
بو�ضوح �شديد عن البلدان الثالثة
الأخرى التي ترف�ض بو�ضوح �شديد
ح��ق احل�ك��وم��ات يف م��راق�ب��ة �سكانها
عن كثب .وميكن للمرء بالطبع �أن
ي�ت���س��اءل ع��ن ��ص��دق الإج ��اب ��ات على
هذه الأ�سئلة يف بلد �شمويل ي�ستخدم
ب�شكل منهجي و�سائل املراقبة هذه.
ومع ذل��ك� ،إذا كانت الإج��اب��ات قد
ام�لاه��ا رد فعل ام�ت�ث��ايل خ��و ًف��ا من
ال���س�ل�ط��ات ،ف�م��ن املحتمل �أال يكون
ه�ن��اك ف��رق يف الن�سبة امل�ئ��وي��ة التي
ن��راه��ا ب�ين قبول املراقبة بالفيديو
( 82باملائة) وتلك ،الأق��ل و�ضوحا،
امل��راق �ب��ة امل�ن�ه�ج�ي��ة ل�ل��أف ��راد (53
باملائة).
وتظهر ه��ذه الإج��اب��ات على الأقل
�أن��ه ردًا على ا�ستبيان جمهول ،ف�إن
معظم ال�صينيني لي�سوا م�ستعدين

للمخاطرة بالتعبري عن ر�أي نقدي
�أو� ،إذا ك ��ان ه �ن��اك � �ص��دق �أك �ث�ر يف
الإج ��اب ��ات ،ان االه �ت �م��ام باحلريات
امل��دن�ي��ة ي��أت��ي ب�ع�ي�دًا ج �دًا يف ترتيب
قيمهم ،حتى وان كانت �أقلية كبرية
ال تزال تبدو ح�سا�سة جتاهها (47
ب��امل��ائ��ة م��ن ال�صينيني ال يعرتفون
ب�ح��ق ال�سلطات يف ج�م��ع املعلومات
عن الأ�شخا�ص دون علمهم).
يتميز ال�صينيون � ً
أي�ضا مب�ستوى
ع � ��الٍ ج � � �دًا م ��ن ال �ث �ق��ة التلقائية
ب��الآخ��ري��ن 64 :باملائة يقولون �إنه
ميكن الوثوق مبعظم النا�س (بد ًال
م��ن ت��وخ��ي احل ��ذر يف ال�ت�ع��ام��ل مع
الآخرين) ،مقارنة بـ  37باملائة فقط
م��ن الأم��ري�ك�ي�ين ،و 46ب��امل��ائ��ة من
الأمل ��ان ،و 32باملائة م��ن الكوريني.
ولكن يبدو �أن ه��ذه الثقة العفوية
ت�ستند يف الواقع �إىل اختيار جذري
للعالقات االجتماعية املقبولة ،واىل
ت���س��ام��ح �ضعيف ج��دا جت��اه مالمح
الأ�شخا�ص الذين يقدمون خا�صية
م�ن�ح��رف��ة �إىل ح��د م��ا �أو بب�ساطة
خمتلفة عن عامة ال�سكان.
ويف � � �س � ��ؤال ك�لا� �س �ي �ك��ي �آخ � ��ر يف
الدرا�سات اال�ستق�صائية حول القيم،

�شعب متجان�س يف جممل قيمه

ي�ؤيد ال�صينيون ب�شكل كبري امل�ساواة،
على عكــ�س �ســكان البلدان الأخــرى
يُ�س�أل النا�س عن �أنواع اجلريان الذين
ال ي��ري��دون �ه��م :م��دم�ن��و امل �خ ��درات،
�أن��ا���س من ع��رق �آخ��ر ،عمال �أجانب،
�أ�شخا�ص يعانون من الإيدز ،مثليون
ج�ن���س�ي�اً ،م�ت�ع��اط��و ال �ك �ح��ول بكرثة،
�أزواج غري متزوجني يعي�شون حتت
�سقف واحد وما �إىل ذلك .ومن بني
الفئات الت�سع التي مت اال�ست�شهاد بها
كجريان حمتملني ،ذكر  46باملائة
من ال�صينيني �أن خم�سة على الأقل
ج�ي�ران غ�ير م��رغ��وب ف�ي�ه��م؛ وهذا
ه��و احل ��ال �أي��ً��ض��ا ل �ـ  29ب��امل��ائ��ة من
الكوريني ،ولكن  5باملائة فقط من
الأمريكيني ،و 2باملائة من الأملان.
ان الفجوة كبرية ،ويبدو �أنها تظهر
�صي ًنا �شديدة املحافظة مقارنة مبا
ه��ي عليه املجتمعات الغربية اليوم
ح�ي��ث ي�ت��م االع �ت��راف ب��احل��ق يف �أن
ت�ك��ون خمتل ًفا كتعبري ع��ن احلرية
ال�شخ�صية.

بع�ض الت�سامح مع العنف
اخلا�ص ،و�إدانة العنف العام
يدين ال�صينيون العنف اخلا�ص،
داخل دائرة الأ�سرة ،ب�أغلبية �ساحقة،
ول �ك��ن ب�ن���س��ب �أق ��ل ب�ك�ث�ير م��ن تلك
امل ��وج ��ودة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أو
�أمل��ان �ي��ا .م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،يف هذه
ال �ن �ق �ط��ة ي �ق�ت�رب ال �� �ص �ي �ن �ي��ون من
ال�ك��وري�ين .على �سبيل امل�ث��ال ،يقول
 80ب��امل��ائ��ة م��ن ال���ص�ي�ن�ي�ين �أن ��ه ال
مي �ك��ن �أب � � �دًا ت�ب�ري��ر � �ض��رب زوجته
(تتموقع يف املرتبة  1على مقيا�س
م��ن  ،)10ول�ك��ن ه��ذا يعني �أن 20
باملائة ميكن �أن يجدوا� ،إىل حد ما،
تربي ًرا ملثل ه��ذه احلركة .وه��ذا هو
احل��ال بالن�سبة ل�ـ  11باملائة فقط
م��ن الأم��ري�ك�ي�ين (جمتمع معروف
ب��ال �ع �ن��ف) و�أق � ��ل م��ن  5ب��امل��ائ��ة من
الأملان.
�إن الت�سامح م��ع ��ض��رب الأطفال
�أع�ل��ى بكثري يف ال�صني 60 :باملائة
م��ن ال�صينيني ميكنهم �أن يجدوا،
ب��درج��ات م�ت�ف��اوت��ة ،بع�ض امل�ب�ررات
( 28ب��امل��ائ��ة م��ن الأم��ري�ك�ي�ين23 ،
ب��امل��ائ��ة م��ن الأمل ��ان ،لكن  54باملائة
من الكوريني).
من ناحية �أخرى ،يُدان العنف �ضد
الأ�شخا�ص الآخرين ب�شدة يف ال�صني
�أك �ث��ر م �ن��ه يف ال� ��والي� ��ات املتحدة:
ثالثة �أرباع ال�صينيني ال يجدون �أي
مربر �أبدًا ،مقارنة بـ  57باملائة من
الأمريكيني� .أما “العنف ال�سيا�سي”
فيعتربه  80باملائة من ال�صينيني
غري مربر �إطالقا ،مقابل  61باملائة
فقط من الأمريكيني.
القومية
ال�صينيون فخورون ببلدهم (93
ب��امل��ائ��ة) .وه� ��ذا ه��و ال �� �ش �ع��ور الذي
ي�ت�ق��ا��س�م��ه ��س�ك��ان ال �ب �ل��دان الثالثة
الأخ��رى ،ولكن بدرجة �أق��ل �إىل حد
ما ( 79باملائة يف الواليات املتحدة،

الكربياء وااللتزام الوطني جتاه البلد ،والإميان بالعمل والتكنولوجيا ،والتما�سك االجتماعي

روح قومية ال تناف�س

تخرتق الواليات
املتحدة انق�سامات
�أي��دي��ول��وج��ي��ة
رمب��ا ت�ضعفها يف
املناف�سة العاملية
م������ع ال�������ص�ي�ن

جمتمع حمافظ رغم كل املتغريات داخله

 82ب��امل��ائ��ة يف �أمل��ان �ي��ا 81 ،باملائة
يف ك ��وري ��ا) .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك،
فيما يتعلق ب���س��ؤال �أك�ث�ر التزاما،
ح��ول حقيقة كونه م�ستعدًا �أو غري
م�ستعد للقتال من �أجل بالده ،فمن
الوا�ضح �أن التزام ال�صينيني �أقوى:
 90باملائة يقولون �إنهم م�ستعدون
ل�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك ،م�ق��اب��ل  61باملائة
فقط من الأمريكيني ،و 53باملائة
من الأملان.
�س�أترك عددًا من الأ�سئلة الأخرى
ج��ان� ًب��ا ،خ��ا��ص��ة فيما يتعلق بالقيم
االقت�صادية التي كانت الفروق فيها
�صغرية جدًا.
من الوا�ضح �أن هذه نظرة موجزة
�إىل ح ��د م ��ا وال مي �ك �ن �ه��ا االدع � ��اء
ب��ا��س�ت�خ�لا���ص ا� �س �ت �ن �ت��اج��ات معينة
ح� ��ول امل �ج �ت �م��ع ال �� �ص �ي �ن��ي .وميكن
�أن ي���س��اور امل��رء دائ � ًم��ا �شكوك حول
م���ص��داق�ي��ة حتقيق ي�ت��م �إج � ��را�ؤه يف
ب �ل��د ي� �ح ��رم م��واط �ن �ي��ه م ��ن حرية
التعبري .ومع ذلك ،رغم التحفظات،
�إذا جت �ل��ى ان �ط �ب��اع ،ف �ه��و ان �ن��ا امام
جم �ت �م��ع م �ت �ج��ان ����س �إىل ح� ��د م ��ا،
وي�ب��دو يف تناغم م��ع الأه ��داف التي
يعلنها ق��ادت��ه :ال�ك�بري��اء وااللتزام
ال ��وط� �ن ��ي جت � ��اه ب � �ل� ��ده ،والإمي� � � ��ان
بالعمل والتكنولوجيا ،والتما�سك
االجتماعي ،حتى لو كان بدوره ي�أتي
ع�ل��ى ح���س��اب نق�ص احل��ري��ات الذي
ي �ب��دو م �ق �ب��و ًال .م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى،
ي�ب��دو �أن ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ،وخا�صة
الواليات املتحدة ،تخرتقها العديد
م ��ن االن �ق �� �س��ام��ات الأيديولوجية
�أو ال �ق �ي��م ،ال �ت��ي رمب ��ا ت���ض�ع�ف�ه��ا يف
املناف�سة ال�ع��امل�ي��ة م��ع ال���ص�ين .لكن
ه ��ذا ه��و ال �ث �م��ن ال� ��ذي ي �ج��ب دفعه
مقابل الدميقراطية.
«»1مت �إجراء امل�سح مبا�شرة يف
 50منطقة عينة “التق�سيم ح�سب
م�ستوى التح�ضر والتنمية”مع عينة
�شخ�صا مت اختيارهم
من 3036
ً
عن طريق �سحب ع�شوائي.
كان معدل اال�ستجابة للم�سح
 62باملائة .وميكن العثور على
جميع املعلومات حول اال�ستطالع
على موقع الويب https://
.worldvaluessurvey.org
« »2يع ّرف  16باملائة فقط من
ال�صينيني �أنف�سهم على �أنهم “�أ�شخا�ص
متدينون”  ،مقارنة بـ  59باملائة من
الأمريكيني  ،و  50باملائة من الأملان
 ،ولكن  16باملائة فقط من الكوريني
� ً
أي�ضا.
*عامل اجتماع ،مدير الأبحاث يف
املركز القومي للبحث العلمي
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لندن تهدد بتعزيز عمليات تفتي�ش �سفن ال�صيد الأوروبية
•• لندن�-أ ف ب

هددت لندن بتعزيز عمليات تفتي�ش �سفن ال�صيد الأوروبية يف املياه الربيطانية
ردا على �إج ��راءات انتقامية �أعلنتها فرن�سا يف غمرة اخل�لاف ح��ول رخ�ص
ال�صيد يف مرحلة ما بعد بريك�ست .وقال متحدث با�سم احلكومة الربيطانية
يف بيان �إن الأخرية “تعتزم �إطالق �آلية لت�سوية اخلالفات ن�ص عليها االتفاق
التجاري مل��ا بعد بريك�ست” ،وي�شمل ذل��ك “تنفيذ عمليات تفتي�ش دقيقة
تتناول ن�شاطات ال�صيد البحري لالحتاد الأوروبي يف املياه الإقليمية للمملكة
املتحدة» .وتتبادل باري�س ولندن االتهامات بانتهاك االتفاق التجاري ملا بعد
بريك�ست والذي مت التو�صل �إليه نهاية العام الفائت ،جلهة رخ�ص ال�صيد يف
املياه الربيطانية .وت�أخذ فرن�سا على بريطانيا �أنها منحت عددا حمدودا من
هذه الرخ�ص ل�سفنها ،وهددت باتخاذ �إجراءات انتقامية اعتبارا من الثالثاء

املقبل وت�شديد عمليات املراقبة ومنع ال�سفن الربيطانية من الر�سو يف املوانئ
الفرن�سية .وقال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �إ ّن “�صدقيّة” بريطانيا
على ّ
املحك يف ما يتع ّلق بالنزاعات ما بعد بريك�ست ،جلهة تراخي�ص ال�صيد
وبروتوكول �إيرلندا ال�شمالية ،وذلك يف مقابلة مع �صحيفة فاينن�شال تاميز
ُن�شرت م�ساء اجلمعة.
و�أ ّكد الرئي�س الفرن�سي �أ ّنه لي�س هناك “ا�ستفزاز” وال “تو ّتر” ب�ش�أن م�س�ألة
حقوق ال�صيد ،ولكن “علينا احرتام بع�ضنا البع�ض” و”احرتام الكلمة التي
�أُعطِ يت” يف هذا الإط��ار .واعترب ماكرون �أ ّن ما يح�صل “اختبار ل�صدقيّة”
رئي�س الوزراء الربيطاين وحكومته ،قائ ًال �إ ّنه واثق من “ح�سن نيّة” اململكة
امل ّتحدة .ويبدو �أن بع�ض �أع�ضاء االحت��اد الأوروب��ي يتخذون موق ًفا ح��ذرًا يف
مواجهة هذا النزاع� ،إذ دعت احلكومة الأملانية كال اجلانبني �إىل التفاو�ض.
و��س��ط ه��ذه الأج � ��واء ،يلتقي م��اك��رون رئ�ي����س ال� ��وزراء ال�بري�ط��اين بوري�س

جون�سون نهاية الأ�سبوع يف روما على هام�ش قمة جمموعة الع�شرين ،وفق
داونينغ �سرتيت .وقال جون�سون ل�صحافيني خالل توجهه �إىل روما “�سنفعل
ما هو �ضروري للدفاع عن امل�صالح الربيطانية .فرن�سا هي �أحد �أف�ضل و�أقدم
و�أق��رب حلفائنا و�أ�صدقائنا و�شركائنا ،والروابط التي توحدنا �أق��وى بكثري
من اال�ضطرابات احلالية التي ت�شهدها عالقتنا» .يف لندن ،ا�ستدعيت �سفرية
فرن�سا لدى اململكة املتحدة كاثرين كولونا اجلمعة ،يف �إج��راء نادر جدا بني
الدولتني احلليفتني .وغ��ادرت ال�سفرية بال �أي تعليق بعد مقابلة يف وزارة
اخلارجية ا�ستمرت  20دقيقة.
و�أعربت وزيرة اخلارجية وندي مورتن “عن خيبة �أملها من لهجة املواجهة
التي ت�ستخدمها احلكومة الفرن�سية با�ستمرار والتي ال جتعل حل املوقف
�أك�ثر �سهولة” وفق التقرير الربيطاين .وحتذير لندن �أبلغه وزي��ر الدولة
ال�بري �ط��اين امل�ك�ل��ف بريك�ست دي�ف�ي��د ف��رو��س��ت �إىل ن��ائ��ب رئ�ي����س املفو�ضية

الربازيل حتولت اىل مقربة مفتوحة

•• الفجر –خرية ال�شيباين
رغم االتهامات الالذعة ل�سوء �إدارته لـ كوفيد ،ف�إن
للرئي�س حليف ثمني :املدعي العام ،ال�شخ�ص الوحيد
املخول باتهامه .وحده ميكنه رفع دعوى جنائية
�ضد رئي�س الدولة .وه��ذه مفارقة ،لأن �أوغو�ستو
�أرا���س ،املدعي العام الربازيلي املثري للجدل ،يعترب
� ً
أي�ضا “درع” جايري بول�سونارو الذي يفرت�ض �أن دور
املدعي العام يتمثل يف مراقبة �أفعاله .بعد �سلخه
من قبل جلنة حتقيق تابعة ملجل�س ال�شيوخ لإدارته
الكارثية لأزم���ة كوفيد ،19-ا�س ُتهدف الرئي�س
الربازيلي بالتقرير النهائي للجنة املذكورة (الذي
مت اعتماده م�ساء الثالثاء ،يف برازيليا) والذي
“يقرتح” الئحة اتهام بت�سع نقاط.
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة ،يواجه
ب��ول���س��ون��ارو عقوبة بال�سجن من
ع�شرين �إىل �أرب�ع�ين ع��ا ًم��اُ .ي ّتهم
زعيم اليمني املتطرف ب�أنه ترك
الفريو�س ينت�شر ،على �أمل حتقيق
م �ن��اع��ة ج �م��اع �ي��ة “بالعدوى”؛
وت� ��أخ�ي�ر احل �� �ص��ول ع �ل��ى اللقاح
ل�صالح ع�ل�اج م �ع��روف ب ��أن��ه غري
فعال مع هيدروك�سي كلوروكوين؛
ولت�شجيعه الربازيليني على عدم
اح�ترام الإج��راءات ال�صحية التي
ت �ن �ف��ذه��ا م ��دن ووالي� � ��ات البالد،
م �ث��ل احل �ج��ر ال �� �ص �ح��ي وارت� � ��داء
الكمامات .وقد �أدى هذا ال�سلوك
يف ال�ن�ه��اي��ة� ،إىل زي� ��ادة اخل�سائر
ال�ب���ش��ري��ة ال��ره�ي�ب��ة ب �ـ � 125ألف
ح��ال��ة وف � ��اة ،وال� �ت ��ي و� �ص �ل��ت �إىل
�أك�ث�ر م��ن � 605آالف ح��ال��ة وفاة
من �أ�صل  22مليون حالة عدوى
م�سجلة ر�سم ًيا.
�سلوك قد يقوده � ً
أي�ضا للمحا�سبة
�أم � ��ام ال �ع��دال��ة ال ��دول� �ي ��ة� .سيتم
ال�ل�ج��وء اىل ه��ذه االخ�ي�رة بتهمة
ارتكاب “جرائم �ضد الإن�سانية”
ب�سبب ال��رف����ض ال��رئ��ا��س��ي الأويل
لتقدمي امل�ساعدة ملجتمعات الهنود
الأم��ري�ك�ي�ين ،واجل�م��ود احلكومي

يف م��واج�ه��ة نق�ص الأك���س�ج�ين يف
ماناو�س ،الذي �أودى يف بداية العام
بحياة �أرواح الع�شرات من مر�ضى
كوفيد .لكن يف املمار�سة العملية،
ميكن لبول�سونارو االعتماد على
�أن�ط��ون�ي��و �أوغ��و��س�ت��و ب��ران��داو دي
�أرا�س ،يدعى �أوغو�ستو �أرا�س63 ،
عامًا ،الذي يفوز بدعمه.
يف � �س �ب �ت �م�بر  ،2019ت ��وىل
املدعي العام رئا�سة �أحد اهم اليات
ال�سلطة امل�ضادة يف الدميقراطية
الربازيلية ال�شابة .وج��رت العادة
منذ ع��ام � ،2003أن يتم اختيار
ال �ن��ائ��ب ال� �ع ��ام م ��ن ب�ي�ن �أع�ضاء
النيابة الثالثة ال��ذي��ن يُختارون
م � ��ن ق � �ب� ��ل �أق� � ��ران � � �ه� � ��م .ج ��اي�ي�ر
بول�سونارو ،خرج عن هذه القاعدة
غري املكتوبة ،التي �أن�ش�أها �سلفه،
الرئي�س ل��وال“ .ال �أري��د راديكاليا
م��ن �أن �� �ص��ار ال�ب�ي�ئ��ة ��س�ي�ع� ّل��ق �أقل
طريق �سريعة� ،شخ�ص يدافع عن
توافه مثل نظرية اجلندر” ،ب ّرر
حينها الع�سكري ال�سابق.
ورغ � ��م ك ��ل ه � ��ذا ،ف� � ��إن �أن�صار
بول�سونارو يتذمرون ...لأن قلب
�أرا���س ،كما يقولون ،على الي�سار،
وهذا يعني �أ�سو�أ خط�أ يف عيونهم.

الأوروبية مارو�س �سيفكوفيت�ش .والتقى الرجالن اجلمعة يف لندن وعر�ضا
م��دى تقدم املفاو�ضات ح��ول نقطة �ساخنة �أخ��رى بني لندن وبروك�سل هي
بروتوكول الإجراءات اجلمركية ملرحلة ما بعد بريك�ست يف ما يتعلق ب�إيرلندا
ال�شمالية التي ال تزال يف ال�سوق املوحدة واالحتاد اجلمركي الأوروبي.
و�أورد املتحدث با�سم احلكومة الربيطانية �أن املحادثات جرت هذا الأ�سبوع يف
�إطار “روح بناءة” ،لكنه �أ�شار �إىل ا�ستمرار وجود تباينات “مهمة” ،خ�صو�صا
على �صعيد دور حمكمة العدل الأوروبية يف ت�سوية اخلالفات .ومن املق ّرر �أن
تتوا�صل املحادثات الأ�سبوع املقبل يف بروك�سل.
كانت فرن�سا �أعلنت �أنها �ستمنع قوارب ال�صيد الربيطانية من �إفراغ حموالتها
يف املوانئ الفرن�سية ،و�أنها �ست�شدد �إج��راءات التفتي�ش اجلمركية لل�شاحنات
�إن مل يح�صل ال�صيادون الفرن�سيون على مزيد من الرخ�ص لل�صيد يف املياه
الربيطانية.
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جايري بول�سونارو يهنئ النائب العام على تعيينه يف الق�صر الرئا�سي

الربازيل ملعب ا�ستثنائي لكوفيد:19-

�أوغو�ستو �أرا�س ،املدعي العام الذي يحمي بول�سونارو

ّ
يتوقف رفع احل�صانة الرئا�سية يف النهاية على الربملان ،حيث ال يزال الرئي�س يحتفظ بحلفائه يف «الو�سط»
�أن�صار بول�سونارو يتذمرون لأن
قلب �أرا�س ،كما يقولون ،على الي�سار
�أمل يجر�ؤ على االقتبا�س عل ًنا ،عام
 ،2016جملة �شهرية ُن�سبت خط�أً
�إىل ت�شي جيفارا“ :عليك �أن تكون
�صلبا ول�ك��ن دون �أن تفقد رقتك
وحنانك”؟ ،ع�ل��اوة ع �ل��ى ذل ��ك،
�ألي�س وال��ده ،روك��ي �أرا���س ،ع�ض ًوا
��س��اب� ًق��ا يف ح ��زب ال �ع �م��ال بزعامة
ريا� ،أمل ينكر �آرا�س كونه
لوال؟ �أخ ً
ي�ؤيد “عالج” املثليني جن�س ًيا� ،أو
حتى معار�ضة االع�ت�راف بو�ضع
“الأ�سرة” ل�ل�أط �ف��ال املولودين
م ��ن زي� �ج ��ات ب�ي�ن �أ� �ش �خ��ا���ص من

م���ن���ذ ب���داي���ة
ال��وب��اء ،رف�ض
امل��دع��ي العام
ات�����ه�����ام�����ات
مماثلة لتلك
التي �صاغتها
جل��ن��ة جمل�س
ال�����������ش�����ي�����وخ

برازيليون ينتظرون دورهم للتلقيح

نف�س اجلن�س -وه�م��ا مو�ضوعان
عزيزان على الإجنيليني ،امل�ؤيدون
املخل�صون للرئي�س؟
بعد عامني من توليه من�صبه،
�أ�صبحت �إدارت��ه هد ًفا للعديد من
ال �� �ش �ك��اوى ج� ��راء “ا�صطفافه”
وت��واف �ق��ه م��ع م���ص��ال��ح احلكومة.
“�أوغ�ستو �أرا�س ي�ستهزئ بر�سالته
ب�شكل �صارخ ،حتى يف الوقت الذي
ن��واج��ه فيه ت ��آك�ًلااً م�ؤ�س�س ًيا غري
م�سبوق م��ع بول�سونارو” ،تدين
امل �ح��ام �ي��ة ج��ول �ي��ان��ا ف �ي�ي�را دو� ��س

� �س��ان �ت��و���س ،ع �� �ض��و جل �ن��ة �آرن� �� ��س،
وه ��ي جم�م��وع��ة م��ن احلقوقيني
وامل�ث�ق�ف�ين ال��ذي��ن ق��ام��وا ب�إحدى
ال�شكاوى املرفوعة ��ض��ده ،و�إدانة
“طموحاته ال�سيا�سية” :يتوىل
ال��رئ�ي����س تعيني �أع �� �ض��اء املحكمة
ال �ع �ل �ي��ا  ...ح �ي��ث ي �� �س �ع��ى �أرا� � ��س
للح�صول على مقعد.
«ميكن لبول�سونارو
�أن ينام جيدا »...
تتهمه جمموعة �آرن�س من حيث

رئي�س جمل�س النواب �آرثر لريا من دروع الرئي�س

يتوىل الرئي�س تعيني �أع�ضاء املحكمة
العليا ،وي�سعى �أرا�س للح�صول على مقعد
اجل��وه��ر ،ب ��أن��ه ي�ك�ت�ف��ي بالفرجة
ام ��ام ت �ه��دي��دات ب��ول���س��ون��ارو �ضد
الدميقراطية� ،أو حتى بتربيرها
ب��ا� �س��م “حرية التفكري”� .شك
�آخ ��ر� :سي�ستخدم �آرا� ��س مناورات
الت�أخري لإخراج الرئي�س �أو وزرائه
من امل ��أزق“ .لي�س لأنني �أت�صرف
بتك ّتم ميكن اتهامي بالإغفال”،
هذا ما يدافع عنه ال�شخ�ص املعني،
ال��ذي جدد له جمل�س ال�شيوخ ،يف
�أغ�سط�س املا�ضي ،لوالية جديدة
مدتها �سنتان.

م���ث���ل امل���دع���ي
ال���ع���ام ،رئي�س
ال�����ب����رمل����������ان
����ش���خ�������ص���ي���ة
رئ���ي�������س���ي���ة يف
منظومة الدفاع
عن بول�سونارو
و���ص�� ّد م ّتهميه

�أك�ثر من �أي وق��ت م�ضى ،ي�ضع
تقرير التحقيق (“القوي واملوثق
جيدًا” ،وف��ق ال�ع��دي��د م��ن رجال
القانون) املدعي العام يف مواجهة
احل��ائ��ط .وق ��د وع ��د ه ��ذا االخري
بفح�ص اال�ستنتاجات يف غ�ضون
ثالثني يومًا.
ي�شار اىل ان��ه منذ ب��داي��ة الوباء،
رف����ض امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ع��دي��د من
االت �ه ��ام ��ات امل �م��اث �ل��ة ل�ت�ل��ك التي
�صاغتها جل�ن��ة جمل�س ال�شيوخ.
وحتى يت�سنى جترمي بول�سونارو،
يقول �أرا���س ،مدّعيا �أنه و ّيف لن�ص
ال�ق��ان��ون� ،سيكون م��ن ال�ضروري
�إثبات �أن رئي�س الدولة ت�س ّبب يف
ال��وب��اء يف ال�برازي��ل ،الن الت�س ّبب
يف ا�ستفحاله لن يكون �سبباً كافياً
لالتهام....
وب ��اف�ت�را� ��ض �أن امل ��دع ��ي العام
ي�ق��رر ت��وج�ي��ه االت �ه��ام �إىل جايري
ب��ول���س��ون��ارو ،ف� ��إن رف��ع احل�صانة
ال��رئ��ا��س�ي��ة ��س�ي�ت��و ّق��ف يف النهاية
ع� �ل ��ى ال �ب��رمل � ��ان ،ح� �ي ��ث ال ي� ��زال
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ب�رازي � �ل� ��ي يحتفظ
بحلفائه يف “الو�سط” (الو�سط
ال � �ك � �ب �ي�ر) ،وه � ��م جم� �م ��وع ��ة من
�أحزاب اليمني الزبونية ،امل�ستعدة
دائ� � ًم ��ا اىل حت �ق �ي��ق ع ��ائ ��دات من
دعمها للحكومات القائمة �شرط
متكينها من الت�أثري على خيارات
امل�ي��زان�ي��ة .بالن�سبة ل�ع��ام 2020
وح ��ده� ،أج ��از الرئي�س تخ�صي�ص

ن�شطاء يعلقون مناديل بي�ضاء حتية ل�ضحايا كوفيد �أمام مقر الكونغر�س

ما يعادل  2.7مليار يورو� ،أو 15
باملائة من الإنفاق العام -وهو رقم
قيا�سي -ملناطق ن��واب الو�سط...
و�أح� � ��د ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات ال � �ب� ��ارزة يف
ه��ذه املجموعة هو رئي�س جمل�س
النواب �آرثر لريا.
مثل املدعي العام ،فهو �شخ�صية
رئي�سية يف منظومة ال��دف��اع عن
ب��ول �� �س��ون��ارو ،وه ��و م �� �س ��ؤول عن
�ص ّد م ّتهميه� .إن رئي�س “كامارا
دو���س ديبوتادو�س” هو يف الواقع
ال���ش�خ����ص ال��وح �ي��د امل �خ � َّول ببدء
�أو ع��دم اتخاذ �إج��راء لعزل رئي�س
ال� � ��دول� � ��ة ،ال� � � ��ذي ت �ت �ه �م��ه جلنة
التحقيق التابعة ملجل�س ال�شيوخ
بارتكاب “جرائم م�س�ؤولية” ،مثل
“ النيل من ال�صحة العامة».
وم��ع ذل ��ك ،ح�ت��ى الآن ،يجل�س
�آرث ��ر ل�يرا على  139طلب عزل
ي �� �س �ت �ه��دف ج��اي�ي�ر بول�سونارو.
“قبل ع��ام فقط على االنتخابات
العامة ،يبدو �أن امل�ساءلة �أمر بعيد
االحتمال ،كما يت�صور �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية كالوديو كوتو ،فتعبئة
ال�ن��واب ال��ذي��ن �سيخو�ض العديد
م �ن �ه��م م �ع ��رك ��ة والي� � ��ة ج ��دي ��دة،
��س�ي�ك��ون �أم � � ًرا �صع ًبا” ،وت�ضيف
امل �ح��ام �ي��ة ج��ول �ي��ان��ا ف �ي�ي�را دو� ��س
��س��ان�ت��و���س“ :ميكن لبول�سونارو
�أن يطمئن ،لكن الربازيليني ،يف
املقابل ،ال».
عن الك�سربي�س
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الق�ضاء الأرجنتيني ي�ستدعي جمددا ماكري
•• بوينو�س اير�س�-أ ف ب

14

ا�ستدعى الق�ضاء الأرجنتيني الرئي�س ال�سابق ماوري�سيو
م��اك��ري م��رة �أخ ��رى ل �ل��إدالء ب���ش�ه��ادة يف ق�ضية اتهامات
بعمليات جت�س�س من قبل �أجهزة اال�ستخبارات على عائالت
عدد من �ضحايا الغوا�صة “�سان خوان” التي �أدى غرقها
�إىل مقتل � 44شخ�صا يف  .2017وا��س�ت��دع��ى القا�ضي
م��ارت��ن ب��اف��ا الرئي�س ال�سابق ( )2019-2015ليمثل
الأرب �ع��اء الثالث م��ن ت�شرين الثاين/نوفمرب بعدما رفع
خلفه �ألربتو فرنانديز مبوجب مر�سوم ،ال�سرية عن ق�ضايا
اال�ستخبارات املتعلقة ب�سلفه.
وه ��ذه ه��ي امل ��رة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي ي�ت��م ا��س�ت��دع��اء م��اك��ري منذ

على �أ�سر �أفراد الطاقم .وفقدت الغوا�صة يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  2017يف جنوب املحيط الأطل�سي على بعد 400
كيلومرت ع��ن �ساحل باتاغونيا .وح��دد موقعها على عمق
 900مرت بعد �سنة على اختفائها ،لكن مل يتم تعوميها
خالفا لرغبة عائالت �أفراد طاقمها.
وتقول البحرية �إن الغوا�صة التي يعود تاريخ �إنتاجها �إىل
 1983انفجرت ب�سبب �أعطال فنية.
وق��ام��ت ال�ع��ائ�لات ح�ي�ن��ذاك بحملة مكثفة ملعرفة م�صري
الغوا�صة .وقد �أكدت �أنها خ�ضعت لعمليات تن�صت وترهيب.
ويف �إط ��ار التحقيق نف�سه ،ب ��د�أت �إج � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة �ضد
رئي�سني �سابقني ل�لا��س�ت�خ�ب��ارات ه�م��ا غو�ستافو �أريبا�س
و�سيلفيا جمدالين.

•• مو�سكو-وام:

�سجلت رو�سيا ارتفاعا قيا�سيا و زيادة غري م�سبوقة جديدة يف عدد الإ�صابات الناجمة
عن فريو�س “ كورونا” خ�لال ال�ساعات ال�ـ  24املا�ضية بواقع � 40251/إ�صابة
جديدة  ، /مقابل � 39849/إ�صابة /يوم �أم�س الأول ،ما ميثل �أعلى ح�صيلة يومية
منذ بداية اجلائحة يف  2مار�س  .2020وق��ال مركز العمليات الرو�سي اخلا�ص
مبكافحة الفريو�س وبح�سب وكالة “انرت فاك�س” للأنباء �إنه مت ر�صد 1160 /
حالة وفاة /جديدة خالل �آخر � 24ساعة مقارنة بيوم �أم�س االول  1163 /حالة وفاة
 /وبذلك ي�صبح �إجمايل عدد اال�صابات ثمانية ماليني و� 472ألفا و�797إ�صابة ،
منها� 237ألفا و 380حالة وفاة ومتاثل  28909مري�ضا لل�شفاء منذ �أم�س االول،
ليبلغ �إجمايل عدد املتعافني �سبعة ماليني و� 331ألفا و � 424شخ�صا ،باال�ضافة
اىل اجراء حتى �أم�س �أكرث من  208.4مليون فح�ص خمتربي لت�شخي�ص الإ�صابات
بـ”كوفيد� 742 ،”19-ألفا منها خالل �آخر � 24ساعة.

على �إدارة بايدن �إعادة �إدخال اخلوف يف نفو�س الإيرانيني

•• وا�شنطن-وكاالت

�ش ّبه الأك��ادمي��ي املتميز يف معهد
وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق الأدنى
دني�س رو���س خطة ب��اي��دن لإحياء
االتفاق النووي باخلطة الع�سكرية
التي تكون متكاملة نظرياً قبل �أن
يتبني ف�شلها ميدانياً عند مواجهة
العدو.
كتب رو�س يف “فورين بولي�سي”
�أن الإدارة احل��ال�ي��ة �أرادت �إع ��ادة
ب ��رن ��ام ��ج �إي� � � ��ران ال � �ن� ��ووي “�إىل
ال�صندوق” ق �ب��ل �أن تتفاو�ض
الح � �ق � �اً ب� ��� �ش� ��أن ات � �ف� ��اق “�أقوى
و�أطول” .لقد تطلبت خطة بايدن
م��واف�ق��ة الإي��ران �ي�ين .لكن ه�ؤالء
�أظهروا �أنهم ال يريدون م�شاركة
البيت الأبي�ض يف خططه .عو�ضاً
ع��ن ذل��ك ،جعلوا م��ن برناجمهم
ال� �ن ��ووي ت �ه��دي��داً �أك�ب��ر و�أث� � ��اروا
�أ�سئلة عما �إذا ك��ان هنالك جواب
ديبلوما�سي على ذلك التهديد.
مل مي �ن��ع الإي ��ران� �ي ��ون املفت�شني
الأمميني من �إمكانية الو�صول �إىل
بيانات امل��راق�ب��ة ح��ول ن�شاطاتهم
التخ�صيبية وح�سب ،ب��ل اتخذوا
�أي �� �ض �اً خ� �ط ��وات مل ت �ك��ن م�ب�ررة
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �غ��اي��ات املدنية:
تخ�صيب ال �ي��وران �ي��وم �إىل ن�سبة
 60%و�إنتاج معدن اليورانيوم.
و�أع �ل��ن الإي��ران �ي��ون �أن ت�صرفهم
كان رداً على �أعمال التخريب التي
ط��ال��ت من�ش�آتهم يف نطنز وكرج،
والتي �شنها الإ�سرائيليون بح�سب
ت�ق��اري��ر .لكن االدع ��اء بالتخريب
كان جمرد ذريعة التخاذ حتركات
مل يكن لها �أي عالقة باال�ستخدام
ال�سلمي للقوة النووية.
ع �ل ��م رو�� � ��س ح �ي�ن ك � ��ان م � ��ؤخ� ��راً
يف �إ� �س��رائ �ي��ل �أن م �� �س ��ؤويل �إدارة
ب ��اي ��دن �أب� �ل� �غ ��وا الإ�سرائيليني
ب��وج��ود “�ضغط جيد على �إيران
و�ضغط �سيئ” ،قائلني �إن �أعمال
التخريب يف نطنز وك��رج ت�صنف

�أوائل ت�شرين الأول�/أكتوبر يف �إطار الق�ضية نف�سها .ومثل
م��اك��ري ( 62ع��ام��ا) اخل�م�ي����س �أم ��ام ق��ا���ض يف دولوري�س
( 200كيلومرت جنوب بوينو�س �آير�س) لكن اجلل�سة علقت
بطلب من حماميه .وق��ال املحامي �إن املحكمة “ال متلك
�صالحية رف��ع ال�سرية عن املعلومات ليتمكن ماكري من
الإدالء ب�شهادته» .ومل يلب ماكري الذي يرى يف ا�ستدعائه
“ا�ضطهادا �سيا�سيا” ،دعوة القا�ضي وال الطلبني ال�سابقني
ملثوله �أمام الق�ضاء الأول لأنه كان يف اخلارج والثاين لأنه
طلب تنحية القا�ضي بافا ،لكن طلبه رف�ض .بعد التحقيق،
�أمام القا�ضي ع�شرة �أيام ليقرر ما �إذا كان �سيالحقه �أم ال.
وي��رى القا�ضي بافا �أن رئي�س ال��دول��ة يف ذل��ك الوقت كان
“على علم تام” باملراقبة التي تقوم بها �أجهزة اال�ستخبارات

رو�سيا ت�سجل �أعلى ح�صيلة �إ�صابات بـ «كورونا» منذ بداية اجلائحة

«فورين بولي�سي» :ال جناح لبايدن مع �إيران بدون تلويح جدي باحلرب
يف خ��ان��ة ال�ضغط ال�سيئ مب��ا �أن
الإي ��ران � �ي �ي�ن ان� �ت� �ه ��زوا الفر�صة
لتخ�صيب اليورانيوم �إىل م�ستوى
ق��ري��ب م��ن ذاك ال� ��ذي تقت�ضيه
الغايات الع�سكرية ولإنتاج معدن
اليورانيوم الهادف ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل ب �ن��اء ل��ب ال�ق�ن�ب�ل��ة النووية.
بح�سب رو�س ،يغفل هذا الربهان
ال� �ن� �ق� �ط ��ة اجل � ��وه � ��ري � ��ة� .أدرك
الإيرانيون �أهمية هذه اخلطوات
ومل ي�ك��ون��وا خ��ائ�ف�ين� ،إذ توقعوا
رد فعل �ضعيفاً ب��احل��د الأق�صى،
�أك��ان من الواليات املتحدة �أو من
الأع �� �ض��اء الآخ��ري��ن يف جمموعة
 .1+5وكانوا حمقني.
ي���ص��ف رو� ��س ف �ق��دان الإيرانيني
اخل� � � � � � ��وف ح� � � �ي � � ��ال اخل� � � �ط � � ��وات
ال�ت���ص�ع�ي��دي��ة ب �� �ش ��أن برناجمهم
ال�ن��ووي باخلطري .فهو ق��د ينتج
�سوء تقدير من اجلانب الإيراين
ح��ول �إم�ك��ان�ي��ة �أن ت��رد وا�شنطن
ع �� �س �ك��ري �اً ع �ل �ي �ه��ا يف امل�ستقبل،
وه� ��ذا م ��ا ي�ج�ع��ل حت�ق�ي��ق نتيجة
دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة �أق ��ل اح �ت �م��ا ًال .من
دون �أن يفهم الإيرانيون �أن امل�سار
ال� ��ذي ي���س�ل�ك��ون��ه خ �ط�ير عليهم،
�ستزداد احتماالت ا�ستخدام القوة.
ب��ال�ت��أك�ي��د� ،إن الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين هم
�أك�ث��ر ن��زع��ة ال� �س �ت �ه��داف البنية
التحتية النووية لإيران ،مبا �أنهم
ي �ن �ظ��رون �إىل ال �ت �ه��دي��د النووي
الإيراين على �أنه تهديد وجودي،
ويرون �أن �إيران تقرتب من نقطة
التحول �إىل دولة ع�سكرية نووية
يف التوقيت الذي ينا�سبها.
�إذا �أرادت الواليات املتحدة تخفيف
خم ��اط ��ر ان� � ��دالع ن � ��زاع و�إع� �ط ��اء
ف��ر� �ص��ة ل �ن �ج��اح الديبلوما�سية

ف �� �س �ي �ك��ون ع� �ل ��ى �إدارة ب ��اي ��دن
�إع � ��ادة �إدخ � ��ال اخل ��وف يف نفو�س
الإيرانيني من �أي رد فعل �أمريكي
وف��ر���ض ال���ض�غ��ط ب�ف��اع�ل�ي��ة �أكرب
بكثري .وه��ذا من �ش�أنه �أن يقل�ص
ت �� �ص��ور الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ي�ن حلاجة
ال �ت �ح��رك ب �� �ص��ورة م���س�ت�ق�ل��ة .يف
هذا ال�سياق� ،ستحتاج الإدارة �إىل
دم��ج وتن�سيق ع��دد من اخلطوات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والديبلوما�سية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة واال�ستخبارية
والع�سكرية.من الناحية ال�سيا�سية
وال��دي�ب�ل��وم��ا��س�ي��ة� ،سيتعني على
وا� �ش �ن �ط��ن ال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى عزل
�إيران .مبا �أن القادة الإيرانيني ال
ي�شبهون �أنف�سهم بكوريا ال�شمالية،

تعد العزلة مهمة .لتحقيق ذلك،
ينبغي ع�ل��ى الأم��ري �ك �ي�ين �إظهار
اجلدية يف الديبلوما�سية والعمل
م ��ع الآخ ��ري ��ن ح �ت��ى وه ��ي ت�ؤكد
�أن ل�ف���ش��ل ه ��ذه الديبلوما�سية
ت��داع�ي��ات على �إي ��ران .ال�سيا�سات
والت�صاريح التهديدية ج��زء من
املزيج .ي�شري رو�س �إىل �أن ال�صني
�أك�بر م�ستورد للنفط وه��ي تريد
� �ش��رق �أو� �س ��ط م���س�ت�ق��راً .وامل�سار
ال �ن��ووي احل ��ايل لإي ��ران حتديداً
يخاطر بزعزعة املنطقة .الرو�س
والأوروب�ي��ون ال يريدون �أي�ضاً �أن
حت�صل �إيران على ال�سالح النووي
ويفهمون خماطر النزاع ال�شامل
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ل��و وا�صلت

�إي� ��ران م���س��اره��ا .ي ��درك الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �أن��ه لو
�ضربت �إ��س��رائ�ي��ل �إي ��ران ف�سيقوم
ح��زب اهلل وامليلي�شيات ال�شيعية
يف �� �س ��وري ��ا ب� ��ال� ��رد ع �ل �ي �ه��ا عرب
�إط�ل�اق ع�شرات �آالف ال�صواريخ
وامل �� �س�ّيررّات .بالنظر �إىل الوجود
ال��رو� �س��ي يف � �س��وري��ا� ،آخ ��ر م��ا قد
يرغب به بوتني هو �إي�ج��اد نف�سه
و�سط نزاع كهذا.
م ��ا ي ��رب ��ط جم �م��وع��ة  1+5هو
ال��رغ�ب��ة يف ت�ف��ادي ح�صول �إيران
ع �ل��ى �أ� �س �ل �ح��ة ن ��ووي ��ة واالعتقاد
ب�ضرورة ا�ستخدام الديبلوما�سية
لتحقيق هذا الهدف .بهذا املعنى،
م��ن املهم �إظ�ه��ار ال�ت��زام وا�شنطن

بالديبلوما�سية لكن �أي�ضاً �إظهار
م��ا �سيهدد موا�صلة ا�ستخدامها
وم��ا �سيهدد �إي��ران لو ا�ستمرت يف
طريقها احل��ايل .يتطلب التوازن
�إب� �ل� ��اغ �إي� � � � ��ران ب ��اخل� �ط ��ر ال� ��ذي
�ستواجهه ،لكن من دون تهمي�ش
الآخ ��ري ��ن .ل�ي����س ك��اف�ي�اً احلديث
ع��ن درا� �س��ة خ �ي��ارات �أخ ��رى ،وهو
حديث �أ�صبح روتينياً .على �إدارة
ب��اي��دن ،وب��ال��رغ��م م��ن ت�شديدها
على التزامها بالديبلوما�سية� ،أن
تقول لإيران �إنها تخاطر بخ�سارة
بنيتها التحتية النووية بالكامل
�إذا �أف�شلت امل�سار الديبلوما�سي.
حت�ت��اج �إدارة ب��اي��دن �إىل م�شاركة
خططها م��ع ال� ��دول الأخ � ��رى يف

جم�م��وع��ة  .1+5ك��ذل��ك ،ينبغي
عليها �إق��ران �سيا�ستها التهديدية
بانفتاح �إن�ساين على �إي��ران داعية
الأوروب �ي�ي�ن و�آخ��ري��ن لالن�ضمام
�إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف تقدمي
اللقاحات �ضد ك��ورون��ا وامل�ساعدة
على الت�صدي مل�شاكل �إيران احلادة
يف املياه والتي �ست�صبح �أ�شد ب�سبب
�سوء الإدارة والتغري املناخي� .إذا
رف�ض املر�شد الإيراين الأعلى علي
خامنئي ه��ذا ال�ع��ر���ض ،وه��و �أمر
مرجح ،ف�سي�ساهم يف عزلة الدولة
خارجياً ويف زيادة الإحباط داخلياً.
يف حني يجب على وا�شنطن عدم
رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن �إي� ��ران ،يبقى
�أن ب�إمكان بايدن تقدمي �إعفاءات
ملجموعة م��ن ال��دول ك��ي ت�شرتي
ال �ن �ف��ط الإي � � � ��راين �أو �إمكانية
الو�صول �إىل بع�ض �أ�صول �إيران
امل�ج�م��دة يف اخل ��ارج .ي��رب��ط رو�س
هذه اخلطوات ب�إقدام �إي��ران على
وقف التخ�صيب بن�سبة �أعلى من
 3.67%والقبول ب�شحن كميات
اليورانيوم املخ�صب بن�سب �أعلى
من ذلك �إىل اخلارج ،ووقف �إنتاج
معدن ال�ي��وران�ي��وم و�إن �ه��اء عرقلة
املفت�شني الأمميني.
ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع���س�ك��ري ،ينبغي
على وا�شنطن ا�ستخدام القيادة
امل� ��رك� ��زي� ��ة ل �ت �ن �ظ �ي��م ت ��دري� �ب ��ات
م���ش�ترك��ة م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل وال ��دول
العربية مبا فيها دم��ج الدفاعات
� �ض��د ه �ج �م��ات � �ص��واري��خ الكروز
وال�صواريخ البال�ستية وا�ستخدام
الو�سائل الإلكرتونية والأ�سلحة
ال�سيبريانية لإ�سقاط ال�صواريخ
وحم� ��اك� ��اة ال� � ��رد ع �ل ��ى ال � � ��زوارق
ال �� �ص �غ�ي�رة .وب �� �ص �ف �ت��ه م�س�ؤو ًال

�سابقاً يف منا�صب ع��دة مرتبطة
بالأمن القومي الأمريكي ،يكتب
رو���س عن �إدراك��ه ب��أن �إي��ران تويل
اه �ت �م��ام �اً ع��ن ك �ث��ب بالتدريبات
الأمريكية .وينبغي على القوات
اجلوية الأمريكية �إظهار انت�شارها
الوا�سع ب�شكل اعتيادي غري رمزي،
عرب الدفع بقاذفات بي� 52-أت�ش
�إىل املنطقة .يحتاج بايدن �أي�ضاً
�إىل �إلغاء الفكرة الإيرانية القائلة
�إن وا�شنطن لن تتحرك ع�سكرياً
و�إن �ه��ا �ستمنع �إ��س��رائ�ي��ل م��ن فعل
ذل��ك� .إن �إع�ط��اء �إ��س��رائ�ي��ل قنابل
م��ن ط ��راز “ما�سيف �أوردنان�س
بينيرتايتور” ال �ت��ي تبلغ زنتها
�أك�ثر من  13طناً وال�ق��ادرة على
اخ� �ت��راق ال �ت �ح �� �ص �ي �ن��ات و�أع� �م ��اق
اجل �ب��ال ق�ب��ل �أن تنفجر ه��و �أحد
اخل�ي��ارات� .ستحتاج �إ�سرائيل �إىل
ا�ستئجار قاذفات بي 2-ال�ستخدام
تلك القنابل ،لكن ر�سالة وا�شنطن
م ��ن اال� �س �ت �ع��داد ل �ت��وف�يره��ا �إىل
�إ�سرائيل �ستكون وا�ضحة بالن�سبة
�إىل الإيرانيني :الواليات املتحدة
ت�ع�ط��ي الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين الو�سائل
مل�ه��اج�م��ة م�ن���ش��أة ف ��وردو الواقعة
داخل �أحد اجلبال ،وهي م�ستعدة
لدعم ا�ستخدامها �إذا كانت هذه
ه ��ي اخل� �ط ��وة ال��وح �ي��دة ل�ضرب
الربنامج النووي لإيران.
ي �� �ش��دد رو� � ��س ع �ل��ى �أن � ��ه يف حال
ك��ان��ت وا��ش�ن�ط��ن راغ �ب��ة بتقلي�ص
احتماالت ا�ستخدام القوة و�ضرب
ب ��رن ��ام ��ج �إي � � ��ران ال � �ن� ��ووي ،فمن
ال�ضروري �إعادة تفعيل الردع .على
ق��ادة �إي��ران االقتناع ب��أن الواليات
امل �ت �ح��دة �أو �إ� �س��رائ �ي��ل �ستتحرك
ع �� �س �ك��ري �اً ل �ت��دم�ي�ر ا�ستثمارها
ال�ه��ائ��ل يف ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي �إذا
وا�صلوا م�سارهم احلايل ورف�ضوا
نتيجة املفاو�ضات .لي�ست هذه املرة
الأوىل التي يكون فيها التهديد
اجلدي با�ستخدام القوة �ضرورياً
لتجنب ا�ستخدامها.

تظاهرات يف غال�سكو مع قرب انعقاد م�ؤمتر كوب 26حكومة �شاملة ..طالبان بني االعرتاف الدويل والتما�سك الداخلي
•• غال�سكو�-أ ف ب

ت�ستع ّد مدينة غال�سكو اال�سكتلندية ال�ستقبال ق��ادة من ح��ول العامل
مبنا�سبة انعقاد م�ؤمتر الأطراف “كوب ”26احلا�سم لتحديد م�صري
كوكب الأر�ض فيما تتواىل تظاهرات النا�شطني املدافعني عن املناخ.
حتت رذاذ املطر ،يطلق نا�شطون �أمريكيون قنابل دخانية لتوجيه ر�سالة
�إىل �أكرث من مئة رئي�س دولة وحكومة ينتظر ح�ضورهم للم�شاركة يف
“كوب  ”26اعتبا ًرا من الأحد .وتزداد االحتجاجات مع و�صول املندوبني
الذين يح�ضرون امل�ؤمتر يف غال�سكو على وقع ال�سعي �إىل العودة �إىل
احلياة الطبيعية بعد الإغ�لاق ال��ذي ُفر�ض ب�سبب وب��اء كوفيد.19-
وتقول ايزابيل باركلي التي ان�ضمت �إىل املتظاهرين يف �ساحة جورج
�سكوير يف و�سط غال�سكو “�أنا فخورة جدًا ب�أن كوب ٌتقام يف غال�سكو”.
ور�أت باركلي يف هذه ال�ساحة على مر ال�سنوات نيل�سون مانديال يتوىل
الكالم وجت ّمعات ال تحُ �صى للمطالبة با�ستقالل ا�سكتلندا وتظاهرات
حل��رك��ة “بالك الي�ف��ز ماتر” (ح �ي��اة ال���س��ود م�ه�م��ة) .و�ست�شكل هذه
ال�ساحة يف الأ�سبوعني املقبلني ملتقى لنا�شطي املناخ ال��ذي قد ي�صل
عددهم �إىل مئة �ألف يف تظاهرة حا�شدة يف  5ت�شرين الثاين/نوفمرب
بح�سب ت�ق��دي��رات امل�ن� ّ�ظ�م�ين .وت�ضيف ب��ارك�ل��ي “نحن بحاجة لنكون
ايجابيني ونتذ ّكر �أنّنا جميعا ق��ادرون على القيام ب�شيء ما� .أكل حلوم
�أق� ّ�ل� ،شراء بال�ستيك �أق��ل» .وهطلت �أمطار غزيرة غامرة �شوارع عدة
يف و�سط املدينة وك�أنها تذكري ب�أن تهديد املناخ موجود فعلاً  .و�ضربت
ال�شرطة يف �إجراء احرتازي ،طوقا �أمنيا وا�س ًعا حول “�سكوتي�ش كامب�س
�إيفينت” الذي �سي�ست�ضيف احل��دث ،بالقرب من �ضفة نهر كاليد ،ما
يعرقل حياة ال�سكان اليومية.

ويخ�شى البع�ض �أن ي�ؤدي احلدث �إىل ارتفاع يف عدد الإ�صابات بكوفيد-
 .19وت��رى �أ�ستاذة ال�صحة العامة يف جامعة ادن�برة ديفي �سريدهار
وه��ي ع�ضو املجموعة املكلفة بتقدمي امل�شورة للحكومة اال�سكتلندية
ب�ش�أن كوفيد� ،19-أن م�ؤمتر الأطراف ُيعقد يف �أ�سو�أ الفرتات ،عل ًما �أنه
�سي�ست�ضيف � 25ألف مندوب من  200بلد.
وقد يت�سبب يف فورة وبائية جديدة وعودة القيود هذا ال�شتاء.
وغ � � ّردت ق��ائ�ل� ًة “قد �أك ��ون خمطئة (و�أمت �ن��ى ذلك)” ول �ك��ن “حد ًثا
جماهري ًيا (مع �أ�شخا�ص ي�أتون ويذهبون) يف ّ
ظل ّ
تف�شي فريو�س ُمعدٍ
�سي�ؤدي �إىل زيادة الإ�صابات” .وقالت �إن تفاقم تف�شي الوباء “�سي�ؤثر
على اخلدمات ال�صحية” و”�سيتطلب قيودًا جديدة».
ويتوقع �شون كلريكن ( 60عا ًما) الذي يقطن يف غال�سكو وهو ينظر
�إىل املتظاهرين الأمريكيني الذين رموا القنابل الدخانية ،الأ�سو�أ.
�صريحا� ،أظن �أن “كوب � ”26ستف�شل” و�إن املنظمني
ويقول” لأكون
ً
ي�ت�ع�دّون على احل�ي��اة اليومية لل�سكان وي�ع��زل��ون ال ��زوار ع��ن امل�شاكل
االجتماعية احلقيقية للمدينة .وي�ضيف “لدينا م�شردون يف �شوارعنا،
لدينا الكثري من الأ�شخا�ص يعي�شون يف م�ساكن موقتة وفنادق ونزل.
�إنهم يعي�شون يف من�ش�آت ال تتوافر فيها املعايري” املطلوبة.
وتابع “� اّإل �أن البلدية تريد �أن تخفي امل�شردين والفقراء عن عيون
مندوبي امل�ؤمتر»� .أما بالن�سبة للمتظاهرين يف �ساحة جورج �سكويرز،
ينبغي �أال تف�شل قمة غال�سكو .ويقول ّ
منظم التظاهرة �أن��درو نازدين
( 33ع��ا ًم��ا) “نتيجة كوب 26يف غال�سكو ه��ي م�س�ألة حياة �أو موت
ل�سكان العامل» و�أكد “على قادة العامل ك ّله �أن يتح ّركوا” .ويرى �أن �أمام
ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات فر�صة ذهبية للتح ّرك و�سيكون املتظاهرون
حا�ضرين لتذكريهم بهذه الر�سالة “ب�صوت عال ووا�ضح».

•• كابول-وكاالت

جدد البيان اخلتامي الجتماع وزراء
خ ��ارج �ي ��ة دول ج � ��وار �أفغان�ستان،
ال ��دع ��وة ل�ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة �أفغانية
�شاملة ،والعمل على مواجهة تنظيم
“داع�ش” الإرهابي.
وعقد االجتماع الثاين لوزراء خارجية
دول ج� ��وار �أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،يف طهران
الأرب� �ع ��اء امل��ا� �ض��ي ،مب���ش��ارك��ة ال ��دول
ال���س��ت امل� �ج ��اورة لأف �غ��ان �� �س �ت��ان ،وهي
�إيران وال�صني وباك�ستان و�أوزبك�ستان
وطاجيك�ستان وتركمان�ستان� ،إ�ضافة
�إىل رو�سيا.
وقال البيان �إن وزراء خارجية الدول
امل �� �ش��ارك��ة يف االج �ت �م��اع � �ش ��ددوا على
�ضرورة وجود حكومة وطنية مب�شاركة
جميع املجموعات العرقية باعتباره
احلل الوحيد مل�شاكل �أفغان�ستان .ودعا
امل���ش��ارك��ون يف ال�ب�ي��ان امل �� �ش�ترك� ،إىل
حل اخل�لاف بني الأف�غ��ان من خالل
احل��وار ،كما دع��ا وزراء خارجية دول
ج��وار �أفغان�ستان ،طالبان �إىل الوفاء
بالتزاماتها جت��اه املجتمع ال��دويل وع��دم ال�سماح بتهديد دول اجل��وار من
�أرا�ضي �أفغان�ستان .وت�شكيل حكومة مو�سعة من مكونات املجتمع الأفغاين
يعد �أه��م التو�صيات ال��دول�ي��ة م��ن اج��ل االع�ت�راف بحكومة ط��ال�ب��ان ،ويف
�سبتمرب املا�ضي ط��ال��ب م��دي��ر ��ش��ؤون �آ�سيا واملحيط ال�ه��ادئ يف املفو�ضية
الأوروب �ي ��ة ،ج��ون��ار وي�ج��ان��دن ،بت�شكيل “حكومة جامعة” يف �أفغان�ستان
واحرتام حقوق االن�سان ،وقال �إن العالقات الر�سمية مع طالبان لن تتحقق
�إال �إذا ا�ستوفت احلركة �شروطا حمددة .كما قال متحدث با�سم اخلارجية
الأمريكية� ،إن وا�شنطن �سوف ت�ضغط على طالبان الح�ترام حقوق جميع
الأف�غ��ان مبن فيهم الن�ساء والفتيات وت�شكل حكومة �شاملة تتمتع بدعم
وا�سع .وكان االجتماع الأول الذي عقد يف العا�صمة الباك�ستانية �إ�سالم �أباد
يف � 8سبتمرب اaملا�ضي� ،شدد على ت�شكيل حكومة وحدة وطنية يف �أفغان�ستان
ت�ضم جميع مكونات ال�شعب الأفغاين من �أجل االعرتاف الدويل بحكومة
طالبان .وعقب اجتماع �إ�سالم �آباد� ،أعلنت احلركة عن عدة تعيينات جديدة،
ل�ضم عددا من مكونات املجتمع الأفغاين يف احلكومة ،لكن املر�أة الأفغانية
غابت عن تعيينات احلركة وجاء �إعالن طالبان بعد يوم من لقاء املبعوثني
ال�صينيني والرو�س والباك�ستانيني مع رئي�س حكومة طالبان ،املال ح�سن
�أخوند ،للمطالبة بحكم �أكرث �شمولية ،وك�شفت قائمة املعينني اجلدد عن
ا�ستجابة طفيفة من قبل حركة طالبان للنداءات الدولية بحكومة وحدة
وطنية ت�ضم مكونات املجتمع الأف�غ��اين ،فمعظم املعينني اجل��دد �إم��ا لي�س
لديهم انتماء �سابق للمجموعة �أو لي�سوا �أع�ضاء بارزين فيها.
وت�ضم حكومة طالبان بعد �إع�ل�ان � 22سبتمرب  4طاجيك ،واث�ن�ين من
الأوزبك ،وتركماين واحد ،وواحد من الهزارة ،وواحد من عرقية نور�ستاين
(جمموعة عرقية موطنها مقاطعة نور�ستان) ،وواحدا من الأ�صول العربية،
من �إج�م��ايل  53ع�ضوا .وتعد ه��ذه احلكومة املو�سعة ب��ادرة �صغرية نحو

ت�ضمني الأقليات العرقية ،على الرغم من �أنها ال ت��زال خا�ضعة ل�سيطرة
الب�شتون ،فقد مت تعيني حاجي نور الدين عزيزي ،وهو من والية بنج�شري،
وزيراً للتجارة ،وحاجي حممد عظیم �سلطان زاده نائباً لوزارة التجارة ،وهو
من الأوزبك� ،إ�ضافة �إىل تعيني قلندر عباد ،وزيراً لل�صحة بالوكالة ،وحممد
ح�سن غياثي ،وهو من �أقلية الهزارة ال�شيعية ،نائبا لوزير ال�صحة ،ومن
غريهم ممن لي�س لهم �صلة ر�سمية باحلركة ن��زار حممد م�ؤمتن ،رئي�س
اللجنة الأوملبية الوطنية ،وجنيب اهلل ،رئي�س الطاقة الذرية.
و�أ�ضافت النا�شطة الأفغانية �أن ال�سمعة ال�سيئة لطالبان ،الناجتة من حكمها
االول لأفغان�ستان ،زادت القلق واخلوف على م�ستوى العامل بعد �سيطرتها
على احلكم يف عدة حماور ،من �ضمنها انتهاك حقوق االقليات والعرقيات،
و�أي�ضا انتهاك حقوق املر�أة ،ما ادى ايل عدم االعرتاف لها حتى الآن .ولفتت
�إىل �أن هناك ع��دة ��ش��روط وق�ي��ود على احل��رك��ة للح�صول على االعرتاف
الدويل ،منها :ت�شكيل حكومة �شاملة جلميع املكونات املجتمع الأفغاين من
العرقيات املختلفة ،وحفظ حقوق املر�أة.
وتابعت حكمت �أن احلركة حاولت يف تعيينات � 22سبتمرب الو�صول �إىل
م�ستوى معني من التوازن العرقي والقبلي يف جميع التعيينات ،ولكن حتى
الأن مل تنجح يف تخطي عقيدتها املت�شددة جتاه امل��ر�أة فغابت عن تعيينات
احل��رك��ة .و�أ��ض��اف��ت �أن ق��رار طالبان بعدم عر�ض �أي منا�صب وزاري��ة على
الن�ساء �ضربة �أخرى للأمل ،ويبدو �أن التعيينات الأخ�يرة ت�شري �إىل درجة
معينة من الرباغماتية التي تتبعها احلركة .و�أو�ضحت النا�شطة الأفغانية
�أن العديد من اال�سماء مت اختيارها من خلفية عرقية او قبائلية ،ومع ذلك
ال ت��زال احلكومة ب�شتونية ،ف��وج��ود � 8أ�شخا�ص م��ن العرقيات االخرى،
من بني  53ع�ضوا ،تعترب ن�سبة �ضئيلة على م�ستوى كل احلكومة ،وهذه
التعيينات جاءت فقط لكي تظهر احلركة ان حكومتها �شاملة غري حم�صورة
على العرقية الب�شتونية لي�س �أكرث.
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�سعيد بن �صقر القا�سمي يتوج �أبطال ن�صف ماراثون كلباء
•• ال�شارقة-وام:

توج ال�شيخ �سعيد بن �صقر القا�سمي نائب رئي�س مكتب �سمو احلاكم مبدينة
خورفكان الفائزين ب�سباق ن�صف ماراثون كلباء الذي �أقيم مب�شاركة ""800
من اجلن�سني و نظمه جمل�س ال�شارقة الريا�ضي بالتعاون مع �شركة القدرة
للخدمات الريا�ضية وع��دد من اجلهات الأخ��رى �ضمن �سل�سلة الفعاليات
املجتمعية للمجل�س.
�شهد حفل اخل�ت��ام �سعادة عي�سى ه�لال احل��زام��ي رئي�س جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي و �سعيد علي العاجل اخلبري الريا�ضي و�سعادة �سعيد بن خلفان
املزروعي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي �إحتاد كلباء الريا�ضي الثقايف ويا�سر
عمر الدوخي مدير �إدارة الفعاليات الريا�ضية واملجتمعية .

وعلى �صعيد النتائج و يف �سباق " 21،1كلم" لفئة املواطنني رج��ال حل
خليفة النعيمي �أوال و�سعود الزعابي ثانيا و �سلطان �أحمد ثالثا  ..و يف فئة
املواطنات ح�صلت م��وزة الغفلي على املركز الأول و م��رمي ال�شام�سي على
املركز الثاين و رقية املرزوقي على املركز الثالث .
ويف الفئة املفتوحة رج��ال ح�صل �سمري جوهر على املركز الأول و خليفة
النعيمي على املركز الثاين و ابراهيم �سليماين على املركز الثالث �أم��ا يف
الفئة املفتوحة لل�سيدات فقد ح�صلت �إميليا �سكولوبوفيت�ش على املركز
الثاين وج��اءت جيليان كالرك يف املركز الثاين ولطيفة ال�صاروخ يف املركز
الثالث.
و يف �سباق " 10كلم" للفئة املفتوحة للرجال توج عماد الغ�ساين باملركز الأول
تاله نوح كوي�ش ثانيا و �سليم الرا�شدي يف املركز الثالث ويف الفئة املفتوحة
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لل�سيدات ح�صلت غابرييال فاتو على املركز الأول و ايفانكا ميدفيديك على الفعالية م�شريا �إىل �أن املجل�س يحر�ص على تنويع الفعاليات لتو�سيع دائرة
امل�شاركة لت�شمل �أكرب عدد من فئات املجتمع و�شرائحه وتقدم بال�شكر لفريق
املركز الثاين و لونا �أبو عي�شة على املركز الثالث.
و يف �سباق فئة "5كلم" للفئة املفتوحة للرجال توج ديني�س �أونوجنوا باملركز العمل واجلهات الداعمة وامل�شاركة وهى املجل�س التنفيذي حلكومة ال�شارقة
الأول تاله ا�سحق بياروهانغا وح�صل ت�شارلز روتيت�ش على املركز الثالث والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وهيئة ال�شارقة للطرق واملوا�صالت وهيئة
ويف الفئة املفتوحة لل�سيدات ح�صلت �صويف تايلور على املركز الأول وحلت الإمناء التجاري وال�سياحي بال�شارقة وهيئة ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون
ون ��ادي �إحت ��اد ك�ل�ب��اء ال��ري��ا��ض��ي ال�ث�ق��ايف و��ش��رك��ة بيئة وف��ري��ق �أ��س�ع��د �شعب
ريت�شلني كوارتريو على املركز الثاين و جينا عمر على املركز الثالث .
و يف �سباق فئة "2،5كلم" للفئة املفتوحة للرجال توج حمد املرزوقي باملركز التطوعي وبرنامج �ساند التطوعي .
الأول و عبد اهلل املهريي باملركز الثاين وحل ناجي عبيد النعيمي يف املركز و �أو�ضح يا�سر عمر الدوخي �أن النجاح ال��ذي حققته الفعالية �سيعزز من
الثالث ويف الفئة املفتوحة لل�سيدات ح�صلت �شوق البلو�شي على املركز الأول ثقافة ممار�سة الريا�ضة و�سي�شجع على �إقامة ن�سخ �أخرى لل�سباق يف خمتلف
مدن الإمارة مبا ي�سهم يف الرتويج لل�سياحة الريا�ضية مبعامل الإمارة ون�شر
تلتها هانا �أورترن وح�صلت نوف البلو�شي على املركز الثالث.
و �أثنى �سعادة عي�سى ه�لال احلزامي على ق��وة املناف�سة يف ال�سباق وجناح ثقافة الريا�ضة.

من مواليد الإمارات ولعب مع فريق الرديف يف نادي اجلزيرة

الكابنت �أحمد �سالم ين�ضم لنادي ليغاني�س
الإ�سباين لكرة القدم
ان� ��� �ض ��م ال� �ك ��اب�ت�ن �أح � �م� ��د �سالم
�أب� ��و� � �ش � �ه� ��اب ل� � �ن � ��ادي ليغاني�س
اال�� �س� �ب ��اين ل� �ك ��رة ال� �ق ��دم ومقره
مدريد ،بعد �أن خا�ض جت��ارب مع
النادي منذ �أغ�سط�س � -آب املا�ضي،
ح �ي��ث ا� �س �ت �ك �م��ل ن � ��ادي ليغاني�س
م�ؤخرا عمليات ت�سجيل الالعب يف
�صفوفه ويف احتاد الكرة اال�سباين
ال��ذي ق��ام ب��دوره مبخاطبة احتاد
ال� �ك ��رة االم � ��ارات � ��ي ال � ��ذي ب� ��دوره
واف� ��ق ع �ل��ى ت���س�ج�ي�ل��ه يف االحت ��اد
اال�سباين.
والكابنت احمد �سالم من مواليد
ال��دول��ة  15م��اي��و -اي��ار ،2000
ويلعب "ظهري �أي�سر" ،و�سبق وان
لعب مع نادي فريق الرديف لكرة

ال �ق��دم يف ن� ��ادي اجل ��زي ��رة "فخر
ابوظبي" يف امل��و� �س��م - 2018
 ،2019ث ��م ان �ت �ق��ل اىل فريق
ن��ادي ال�ف�لاح ال��ذي ت��أه��ل لدوري
الدرجة االوىل يف املو�سم 2019-
.2020
و�أعرب الالعب احمد عن �سعادته
ب� �ه ��ذا االن� ��� �ض� �م ��ام ال� � ��ذي ي�شكل
ل ��ه م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ب��ال �ل �ع��ب يف
االندية اال�سبانية موجها ال�شكر
اىل امل�س�ؤولني يف ن��ادي ليغاني�س
وامل��درب�ين في�صل ��ش�ح��ادة ،و كوتا
اي� �ت ��و ،و ق �ي�ي�رم��و ق ��اث ��اب ��و ،واىل
م ��درب ��ه اخل ��ا� ��ص ف ��را� ��س خليل،
كما وج��ه ال�شكر اىل احت��اد الكره
االماراتي ،واىل نادي الفالح على

التعاون يف عملية االنتقال للعب
يف �أ�سبانيا .وبد�أت م�سرية الكابنت
اح �م��د ال �ك��روي��ة يف ع�م��ر الثامنة
عندما ان�ضم اىل فريق الكرامة يف
ابوظبي ثم فريق النادي الفرن�سي
يف اب��وظ�ب��ي وف��ري��ق ال ليغا دو يف

دبي لعدة �سنوات ،كما لعب خالل
�أ� �ش �ه��ر ال���ص�ي��ف ط� ��وال ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة م��ع ع��دد م��ن االن��دي��ة يف
ا�سبانيا ويف ال�سويد ،حيث �شارك
يف بطولة الفيفا حت��ت عمر 14
عاما يف ال�سويد قبل � 8سنوات.

كايت بيت�ش جاهز ال�ست�ضافة منتخبات العامل يف �شاطئية القارات «الثالثاء القادم»
كثفت اللجنة املنظمة اال�ستعدادات
الن �ط�لاق م�ن��اف���س��ات ب�ط��ول��ة ك�أ�س
ال � �ق ��ارات ل �ك��رة ال �ق ��دم ال�شاطئية
التي تقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ
م�ن���ص��ور ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي،
وي�ن�ظ�م�ه��ا جم�ل����س دب ��ي الريا�ضي
للعام العا�شر على التوايل بالتعاون
م ��ع جل �ن��ة ك ��رة ال �ق ��دم ال�شاطئية
باالحتاد الدويل لكرة القدم ،وتقام
مناف�ساتها على �شاطئ كايت بيت�ش
مب�ن�ط�ق��ة �أم ��س�ق�ي��م خ�ل�ال الفرتة
م��ن � 02إىل  06نوفمرب 2021
مب�شاركة ثمانية منتخبات ميثلون
خمتلف قارات العامل.
اكتمل ت�شييد ا�ستاد البطولة الذي
�سي�ست�ضيف  20من �أقوى مباريات
ك ��رة ال �ق��دم ال���ش��اط�ئ�ي��ة ع�ل��ى مدار
خم�سة �أي ��ام ،ويت�سع اال�ستاد لنحو
 1500م���ش�ج��ع ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
غرف تبديل املالب�س وغرف احلكام
وم �ن��دوب��ي االحت � ��اد ال � ��دويل لكرة
القدم ،ومالعب تدريبات املنتخبات
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ال� �ب� �ط ��ول ��ة ،وق ��ري ��ة
اجلمهور ،وع�ق��دت اللجنة املنظمة
ع��دة اجتماعات يف الأي ��ام املا�ضية،
مت خاللها مناق�شة �آخر امل�ستجدات
اخل ��ا�� �ص ��ة ب��اخل �ط��ط الرتويجية
والت�سويقية للبطولة ،ومناق�شة

• بدء و�صول املنتخبات والوفود امل�شاركة يف البطولة
ا�ستعدادا للبطولة
• تدريبات مكثفة ملنتخبنا الوطني
ً
• الدخول جما ًنا للجمهور طوال �أيام البطولة

برنامج الفعاليات امل�صاحبة التي
�ستقام طوال �أيام البطولة.
وب��د�أت املنتخبات والوفود امل�شاركة
يف الو�صول �إىل �أر���ض ال��دول��ة منذ
ف�ج��ر ال �ي��وم الأح� ��د ،وك ��ان منتخب
ال �ب��اراغ��واي ق��د و� �ص��ل �أول �أم�س،
وي�ستعد منتخبنا الوطني خلو�ض
املناف�سات البطولة ب��روح معنوية �إ� �ص��اب��ة �أك�ث��ر م ��ن ن���ص��ف الفريق �إك �� �س �ب��و  2020دب� � ��ي ،و�ستمثل
م��رت�ف�ع��ة ل�ت�ق��دمي �أداء ع� ��الٍ  ،حيث بالفريو�س وخروجهم من البطولة ،البطولة فر�صة للمنتخبات امل�شاركة
خ��ا���ض امل�ن�ت�خ��ب ت��دري �ب��ات مكثفة وخا�ض املنتخب م�ساء �أم�س مباراة فيها ليتمكنوا من زيارة مقر �إك�سبو
خ�ل�ال الآون � ��ة الأخ �ي��رة ا�ستعدادًا ودية غري ر�سمية �أقيمت على ملعب  2020دبي واال�ستمتاع بالفعاليات
للبطولة ،وي�سعى املنتخب للتعوي�ض البطولة م��ع منتخب الباراغواي التي تقام فيه ب�شكل يومي و� ً
أي�ضا
ع�م��ا ح��دث خ�ل�ال م�ن��اف���س��ات ك�أ�س �أول الوا�صلني.
زيارة �أجنحة دولهم ب�إك�سبو.
ً
ريا و�� �س� �ي� �ك ��ون ال� � ��دخ� � ��ول للجمهور
ال �ع��امل ل �ك��رة ال �ق��دم ال���ش��اط�ئ�ي��ة يف وت�ك�ت���س��ب ال �ب �ط��ول��ة مت �ي �زا كب ً
رو�سيا بعد ان�سحاب املنتخب ب�سبب كونها تقام بالتزامن م��ع فعاليات باملجان ط��وال �أي��ام البطولة ملتابعة

ق ّلل نادي ال�سد القطري من احتماالت رحيل مدربه ت�شايف يف وقت قريب �إىل
نادي بر�شلونة الإ�سباين للحلول بدال من الهولندي رونالد كومان املقال ل�سوء
النتائج ،م�ؤ ّكدا انه "مر ّكز ب�شكل كامل" على ناديه احلايل.
غ ّرد بطل قطر "تفاع ً
ال مع ما هو متداول يف االيام ال�سابقة ت�ؤكد �إدارة #ال�سد
ان ت�شايف مرتبط بعقد ميتد ملو�سمني مع النادي وهو يف قمة تركيزه خلو�ض
مباريات الفريق القادمة للحفاظ على �صدارة الدوري و اللقب".
ويقود ت�شايف ( 41عاماً) فريقه ال�سبت يف مباراة �ضد الأهلي �ضمن الدوري
القطري لكرة القدم.
ويُع ّد الع��ب الو�سط ال�سابق من �أب��رز املر�شحني خلالفة كومان ،بعد البداية
ال�سيئة لرب�شلونة هذا املو�سم.

امل �ن��اف �� �س��ات ال �ق ��وي ��ة واال�ستمتاع
بالفعاليات الرتفيهية التي تقام يف
قرية البطولة التي �ستفتح �أبوابها
للجمهور يوم  02نوفمرب وتت�ضمن
العديد م��ن الفعاليات الرتفيهية
ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��ر اجل �م �ه��ور م��ن بينها
�أل �ع��اب الأط� �ف ��ال وع��رب��ات الطعام
(ف��ود تراك�س) وغريها الكثري من

الفعاليات الرتفيهية.
وتبد�أ مناف�سات البطولة يف ال�ساعة
ال��راب�ع��ة وال��رب��ع م�ساء ال�ث�لاث��اء 2
ن��وف�م�بر  2021ح�ي��ث ت �ق��ام �أرب ��ع
م�ب��اري��ات يف ال �ي��وم الأول ،ويد�شن
م �ن �ت �خ �ب��ا ال �ب�رت � �غ� ��ال وال�سنغال
م�ن��اف���س��ات ال �ب �ط��ول��ة ،ك �م��ا يواجه
م �ن �ت �خ �ب �ن��ا ال ��وط� �ن ��ي يف ال�ساعة

ال�سد متم�سك بت�شايف
ّ
يحتل املركز التا�سع يف الليغا وقدّم بداية كارثية يف دوري �أبطال �أوروبا.و�أقر
رئي�س بر�شلونة جوان البورتا اجلمعة انه يرغب يف يوم من الأيام خالل واليته
التعاقد مع ت�شايف لتدريب فريقه "لكن ثمة احتماالت �أخرى" للتعاقد مع
مدرب جديد.
قال البورتا العائد لرئا�سة النادي الكاتالوين "قلتها عندما ذهب �إىل قطر ،ان
ت�شايف �سيدرب بر�شلونة يف يوم من الأيام ،يف الواقع �أحب �أن يحدث ذلك خالل

رئا�ستي ،لكن ال �أعلم متى"
.ون�ش�أ ت�شايف يف �صفوف بر�شلونة منذ �صغره وحمل �ألوانه يف  17مو�سماً يف
�أكرث من  750مباراة ،قبل الذهاب �إىل قطر عام .2015بعد حمل �ألوان ال�سد
كالعب ملدة �أربعة موا�سم� ،أ�شرف على تدريبه وق��اده �إىل لقب ال��دوري املو�سم
املا�ضي ولقب ك�أ�س الأمري يف �آخر �سنتني.
وكان موقع ال�سد ،نقل عن ت�شايف اخلمي�س قبل مواجهة الأهلي ،تعليقاً على ما

اخل��ام���س��ة وال��رب��ع يف م �ب��اراة قوية
مع منتخب �إ�سبانيا ،ويلعب منتخب
رو� �س �ي��ا ب �ط��ل ال� �ع ��امل م ��ع نظريه
الياباين يف ال�ساعة ال�سابعة �إال ربع،
فيما ويواجه منتخب �إيران ،الفائز
بك�أ�س البطولة ثالث مرات وحامل
لقب الن�سخة التا�سعة من البطولة،
م�ن�ت�خ��ب ال� �ب ��اراغ ��واي يف ال�ساعة
الثامنة م�ساء.
وت�ستمر املناف�سات يوم الأربعاء 03
نوفمرب حيث يلتقي منتخب �إ�سبانيا
م��ع م�ن�ت�خ��ب ال���س�ن�غ��ال يف ال�ساعة
ال��راب �ع��ة ع �� �ص � ًرا ،وي�ل�ت�ق��ي منتخب
الإم ��ارات م��ع منتخب ال�برت�غ��ال يف
ال�ساعة اخلام�سة والربع ،كما يلتقي

م�ن�ت�خ��ب ال �ب��اراغ��واي م��ع منتخب
رو�سيا يف ال�ساعة ال�سابعة �إال ربع،
ويلتقي منتخب �إي��ران مع منتخب
اليابان يف ال�ساعة الثامنة م�ساء.
وتنتهي ت�صفيات دور املجموعات
امل ��ؤه �ل��ة �إىل م�ن��اف���س��ات دور ن�صف
ال �ن �ه��ائ��ي يف ث��ال��ث �أي � ��ام البطولة
ي ��وم اخل�م�ي����س  04ن��وف�م�بر حيث
يلتقي منتخب اليابان مع منتخب
ال� � �ب � ��اراغ � ��واي ،وي �ل �ت �ق��ي منتخب
ال�ب�رت �غ��ال م ��ع م�ن�ت�خ��ب �إ�سبانيا،
وي �ل �ت �ق��ي م �ن �ت �خ��ب ال �� �س �ن �غ��ال مع
م�ن�ت�خ��ب الإم � � � ��ارات ،ف �ي �م��ا يلتقي
منتخب رو�سيا مع منتخب �إيران،
وت �ن �ط �ل��ق م �ن��اف �� �س��ات دور ن�صف
النهائي يف ال�ساعة ال��راب�ع��ة م�ساء
ي��وم اجلمعة  05نوفمرب ،على �أن
ت�ق��ام م �ب��اراة حت��دي��د امل��رك��ز الثالث
والرابع واملباراة النهائية يوم ال�سبت
 06نوفمرب 2019
و��س�ت�ق��ام م�ب��اري��ات ال�ب�ط��ول��ة بنظام
الدوري من دور واحد على �أن يت�أهل
�صاحبا املركزين الأول والثاين من
ك��ل جم �م��وع��ة �إىل م��رح �ل��ة ن�صف
ال�ن�ه��ائ��ي ال�ت��ي تلعب ب�ن�ظ��ام خروج
املهزوم ليت�أهل الفائزان �إىل املباراة
النهائية ،ويتناف�س اخلا�سران على
امل �ي��دال �ي��ات ال�ب�رون ��زي ��ة يف مباراة
حتديد املركزين الثالث والرابع.

اعتربها "�أقاويل �صحفية مثارة يف الفرتة احلالية حول مغادرته الفريق"�" :أنا
حاليا اركز يف عملي مع ال�سد ،ال �أ�ستطيع احلديث عن �أي �شيئ �آخر".وا�ستلم
�سريجي بارجوان تدريب الفريق االول ب�شكل موقت بانتظار تعيني مدرب ب�شكل
ر�سمي ،و�سي�شرف على الفريق اقله يف مباراتني �ضد االفي�س ال�سبت يف الدوري
املحلي و�ضد دينامو كييف االوكراين يف دوري �أبطال �أوروبا الثالثاء املقبل.
وك�شف البورتا ب��أن جمل�س �إدارة النادي ق��ام باقالة كومان من من�صبه "لأن
االمور مل تعد حتتمل" ولأن الفريق "مل يكن يف الطريق لتحقيق الأهداف وهي
احراز االلقاب" .تابع "على الأرجح ،كان يتعينّ علينا �إقالة كومان يف وقت �سابق
و�أنا حتمل م�س�ؤولية ذلك .اعتقدنا ب�أنه يف حاجة اىل دعمنا يف مرحلة ما لكننا
كنا نهوي تباعا".
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«بح�ضور حملي وعاملي مميز»

ختام رائع للن�سخة العربية والدولية من «حماربي الإمارات»

•• �أبوظبي – رم�ضان عطا

اختتمت  ،بطولة «حماربي الإمارات»
للفنون القتالية املختلطة ن�سختها
ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة (، )24( )23
والتي �أقيمت ب�صالة �أرينا جوجيت�سو
يف ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي ،و�� �ش ��ارك يف
الن�سخة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يوم
اخل �م �ي ����س امل ��ا� �ض ��ي  22م �ق ��ات�ل ً�ا ،
خ��ا� �ض��وا  11ن� � ��ز ً
اال ق ��وي � �اً ،جت ��اوب
معها اجلمهور لت�ؤكد ا�ستمرارها يف
التطور وح�صد النجاحات.
وح �� �ض��ر ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة وت ��وج
الفائزين ،ال�شيخ زايد بن خليفة بن
�سلطان �آل نهيان ،وال�شيخ عبداهلل بن
مكتوم بن را�شد �آل مكتوم ،وعبداملنعم
الها�شمي رئي�س االحتادين الإماراتي
والآ�سيوي للجوجيت�سو النائب الأول
لرئي�س االحتاد الدويل ،الفائزون يف
بطولة "حماربي الإمارات".
وك�م��ا ح�ضر امل�ن��اف���س��ات الربيطاين
كريث ب��راون رئي�س االحت��اد الدويل
للفنون القتالية املختلطة ، ، ،وبا�سل
ال�شاعر رئي�س االحتاد العربي للمواي
تاي والكيك بوك�سنغ ،وطارق املهريي
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي الحت ��اد الإم � ��ارات
للمواي تاي والكيك بوك�سنغ �أمني عام
االحتاد العربي ع�ضو املكتب التنفيذي
لالحتاد الدويل ،واالمريكي خافيري
مينديز مدرب البطل املعتزل حبيب
نور حممدوف.
وت� ��وج ع�ب��دامل�ن�ع��م ال�ه��ا��ش�م��ي املقاتل
الإم � ��ارات � ��ي ه � ��ادي ع �م��ر احل�سيني
الفائز يف وزن الذبابة وال��ذي خطف
الأ�� �ض ��واء خ�ل�ال ال �ن��زال ب � ��أداء رائع
حمققا ف ��وزه ال�ث��ال��ث ع�ل��ى التوايل،
كما �شارك يف تتويج الفائزين كل من
ف ��ؤاد دروي����ش رئي�س اللجنة املنظمة
للبطولة ،ومن�صور الظاهري ع�ضو
احتاد اجلوجيت�سو .و�شهدت البطولة
فوز اللبناين يو�سف غرايري بالنزال
ال��رئ �ي �� �س��ي ع �ل��ى م�ن��اف���س��ه العراقي
ح�سني ��س��امل يف وزن الري�شة بقرار
احل� �ك ��ام ،وجن �ح��ت ال �ت��ون �� �س �ي��ة منى
ف�ت��وح��ي يف حتقيق �أول انت�صاراتها
بالتغلب ع�ل��ى الأردن �ي��ة لينا فيا�ض
بقرار احلكام.
ب��دوره �أك��د ف��ؤاد دروي�ش �أن احل�ضور

ف�ؤاد دروي�ش
• البطولة باتت من�صة �أ�سا�سية يف امل�شهد العاملي يف ريا�ضة الفنون القتالية
• لأول مرة يتم نقل �أحداث البطولة على تلفزيون فايت باث يو اف �سي الذي ي�صل �أكرث من  100بلد
• خافيري مينديز� :أبوظبي ت�سري بقوة يف طريق الريادة يف عامل الفنون القتالية املختلطة
• حبيب نورحممدوف  :ح�ضرت مل�ؤازرة وتقدمي الدعم ملقاتلي فريقي ،فهذه الليلة مهمة بالن�سبة لنا
• هادي احل�سيني  :التطور من بطولة �إىل �أخرى وطموحي اال�ستمرار على طريق االنت�صارات
املميز الذي �شهدته الن�سخة العربية
ملحاربي الإم��ارات من قبل امل�س�ؤولني
وال� ��� �ض� �ي ��وف م� ��ن خ� � ��ارج الإم � � � ��ارات
يج�سد ثقة اجلميع يف البطولة ويف
قدرتها على تعزيز وتطوير ريا�ضة
الفنون القتالية املختلطة يف املنطقة
وال�ع��امل .وق��ال دروي����ش " :حماربي
الإم��ارات �صارت حمط الأنظار لعدد
من املهتمني يف هذه الريا�ضة ،ولأول
م��رة يتم نقل اح��داث البطولة على
تلفزيون فايت باث يو اف �سي الذي
ي�صل اكرث من  100بلد ،وهذا دليل
ع�ل��ى ال �ن �ج��اح واالن �ت �� �ش��ار واالهتمام
الذي حتظى به .
و�أك ��د دروي ����ش ان الن�سخة العربية
ت ��دع ��م امل �ن �� �ص��ة �إب � � � ��راز املقاتلني
الإماراتني خا�صة �أن �أبوظبي عا�صمة
اجلوجيت�سو الفتا اىل الفوز الثالث

ال��ذي حققه ه��ادي احل�سيني  ،ذاكرا ال �ع��رب �ي��ة ك��ان��ت رائ �ع��ة واحرتافية،
�أن��ه م�شروع بطل ق��ادم ،وم�شريا اىل ا�ستمتعت مب���ش��اه��دت�ه��ا لأن �ه��ا كانت
�أهمية ا�ستغالل جميع فر�ص النجاح ذات ج��ودة عالية يف م�ه��ارات الفنون
ال �ق �ت��ال �ي��ة واع �ت �ق��د �أن اجل �م �ه��ور يف
يف �أبوظبي.
امل ��درج ��ات وع �ل��ى ال���ش��ا��ش��ة ا�ستمتع
ال��ن��زاالت يف الن�سخة العربية �أي�ضا .و�أ�شاد بالبطل الإماراتي هادي
احل�سيني م ��ؤك��داً ان��ه م��ن املقاتلني
كانت رائعة واحرتافية
م��ن جانبه �أ� �ش��اد الأم��ري�ك��ي خافيري ال�ق��ادم�ين ب�ق��وة و�سيكون ل��ه ��ش��أن يف
مينديز مدرب البطل املعتزل العاملي اللعبة .
ح �ب �ي ��ب ن � ��ور حم � �م� ��دوف ببطولة
حماربي الإم��ارات وتطورها ال�سريع امل�شاركة يف الن�سخة الدولية ويف
وب��ال �ن �� �س �خ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،م �ع �ت�ب�را �أن يو اف �سي
�أبوظبي ت�سري بقوة يف طريق الريادة ب ��دوره �أه ��دى ه��ادي احل�سيني لقب
يف ع��امل الفنون القتالية املختلطة ،وزن ال��ذب��اب��ة م��ن ب �ط��ول��ة حماربي
ووج��ه خافري ال�شكر اىل عبد املنعم الإمارات �إىل القيادة الر�شيدة،
ال �ه��ا� �ش �م��ي رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا و�أع� ��رب ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��ال��دع��م الذي
ي�ح�ظ��ى ب��ه م��ن اجل �م �ه��ور والإع�ل��ام
للبطولة على هذه املن�صة العاملية .
و�أ� � �ض� ��اف " :ال � �ن ��زاالت يف الن�سخة وم���س��ؤويل حم��ارب��ي الإم� ��ارات ومن

��س�ع��ادة ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ه��ا��ش�م��ي مبينا
�أن ح���ض��وره ل�ل�ن��زال ح �ف��زه لتقدمي
الأف�ضل وح�صد الفوز.
و�أكد احل�سيني �أنه يتطور من بطولة
�إىل �أخ ��رى و�أن طموحه اال�ستمرار
على طريق االنت�صارات و�صوال �إىل
حتقيق ح��زام البطولة ،وامل�شاركة يف
الن�سخة الدولية ويف يو اف �سي.
البطولة الدولية جتذب �أنظار
العامل
�أم ��ا ال�ب�ط��ول��ة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي �أقيمت
اجلمعة املا�ضي فقد جنح الربازيلي
فني�سيو�س دي �أول�ي�ف�يرا بطل وزن
ال��دي��ك يف امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ل�ق�ب��ه يف
ال�ن���س�خ��ة  24م��ن دول �ي��ة "حماربي
الإمارات" للفنون القتالية املختلطة،
وت ��وج ع�ب��د امل�ن�ع��م ال�ه��ا��ش�م��ي رئي�س

االحت ��ادي ��ن الإم � ��ارات � ��ي والآ�سيوي
النائب الأول لرئي�س االحتاد الدويل،
الربازيلي فين�سيو�س دي �أوليفيريا
ب��ال �ل �ق��ب ب �ع��د ف � ��وزه ع �ل��ى مناف�سه
��س�ي�ل�ف���س�تر ت���ش�ي�ب�ف�م�ب��و ع ��ن طريق
الإخ�ضاع يف اجلولة الأوىل.
وك �م��ا ت ��وج الأردين ع �ل��ي القي�سي،
بلقب البطولة يف وزن الري�شة ،بعد
�أن مت�ك��ن م��ن ال �ف��وز ع�ل��ى مناف�سه
ال�ك��وري دي جيوم يل بعد  5جوالت
م��ن ال�ق�ت��ال ال���ض��اري مت�ك��ن خاللها
من الفوز بقرار احلكام يف نزال قوي
ومثري.
وح�ضر مناف�سات البطولة الدولية
ال�شيخ زاي��د ب��ن خليفة ب��ن �سلطان،
وال �� �ش �ي ��خ ع � �ب� ��داهلل ب� ��ن م �ك �ت ��وم بن
را�شد �آل مكتوم ،وع��دد من ال�سفراء
وامل�س�ؤولني عن اللعبة يف العامل.

كما �شهدت البطولة ح�ضورا مميزا
مل�شاهري اللعبة يف ال�ع��امل يف العامل
يف مقدمتهم البطل العاملي املعتزل
حبيب ن��ور حم�م��دوف ،والربيطاين
كريث ب��راون رئي�س االحت��اد الدويل
للفنون القتالية املختلطة ،واملقاتل
ال� ��� �س ��وي ��دي ح � �م � ��زات �شيماييف،
و�أنطونيو نوغيريا ،و املدرب خافيري
مينديز.
و��ش�ه��دت البطولة �إق��ام��ة  13نز ً
اال
مب�شاركة  26مقاتال من  19دولة
م��ن خم�ت�ل��ف ق� ��ارات ال �ع��امل ،ونظرا
لأن�ه��ا �أك�ب�ر و�أه ��م بطولة يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ل�ل�ف�ن��ون القتالية
املختلطة ،ومن �أهم جناحات البطولة
�أن�ه��ا �أ�صبحت ج��اذب��ة لكل م�س�ؤويل
الفنون القتالية يف العامل بالإ�ضافة
للإعالم املهتم باللعبة

�أبوظبي وراء عاملية البطولة
م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د ف � � ��ؤاد دروي� �� ��ش �أن
ال�ن�ج��اح والإ� �ش��ادة واحل���ض��ور العاملي
يف ب �ط��ول��ة حم��ارب��ي الإم � � ��ارات 24
يح�سب اىل العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ،وما
تقدمه ال�ق�ي��ادة الر�شيدة للريا�ضة،
م�شرياً اىل �أن البطولة باتت من�صة
�أ�سا�سية يف امل�شهد العاملي يف ريا�ضة
ال �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة ،و�أن احل�ضور
امل�م�ي��ز وم �� �ش��اه��دة احل ��دث يف 100
دول��ة ع�بر �شا�شة "فايت با�س ي��و ايف
�سي" وابوظبي الريا�ضية ي�ؤكد على
تطورها ومكانتها.
وهن�أ دروي�ش الربازيلي دي �أوليفريا
والأردين علي القي�سي بالفوز بلقب
البطولة م�ؤكدا �أن النزالت على حزام
وزن الديك والري�شة كانت على قدر
التوقعات.
" حم��ارب��ي الإم������ارات من�صة
جاذبة
من جهته �أثنى البطل العايل حبيب
نورحممدوف على بطولة" حماربي
الإمارات" والتطور ال��ذي ت�شهده يف
ك��ل ن�سخة ،م�شرياً �إىل �أن البطولة
�أ�صبحت من�صة عربية وعاملية ملقاتلي
الفنون القتالية من كل قارات العامل
ب��اع�ت�ب��اره��ا من�صة لتطوير و�إظهار
ال�ق��درات يف رحلة تطور املقاتل نحو
�آفاق العاملية .كما توجه بال�شكر اىل
�أب��وظ�ب��ي و للقائمني على البطولة
يف مقدمتهم ع�ب��دامل�ن�ع��م الها�شمي،
على ما يقدمونه لن�شر وتعزيز مكان
الفنون القتالية بهذه املن�صة املميزة.
و�أك�م��ل حم�م��دوف" :ح�ضرت مل�ؤازرة
وت� �ق ��دمي ال ��دع ��م مل �ق��ات �ل��ي فريقي،
فهذه الليلة مهمة بالن�سبة لنا وقد
ق��دم��وا م� ��ردوداً م�ت�م�ي��زاً و�أن ��ا �سعيد
مب�ستوياتهم ،وتنتظرنا مناف�سات يف
يو اف �سي ابوظبي".
و� �ش �ه��دت ال �ب �ط��ول��ة ف ��وز اث �ن�ي�ن من
املقاتلني ال�ع��رب حيث ف��از العراقي
علي ط��ال��ب على ال�برازي�ل��ي فيكتور
نونيز بقرار احلكام وكما فاز ال�سوري
طارق �سليمان على الكندي بي بوالر
ال�ستبعاد الأخ�ير ب�سبب �ضربة غري
قانونية.
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اليابانية داتي تن�صح مواطنتها املتوترة �أو�ساكا
قالت العبة التن�س اليابانية املعتزلة كيميكو داتي امل�صنفة الرابعة
عاملياً �سابقاً �إنها تدرك حجم املعاناة التي تتعر�ض لها مواطنتها
نعومي �أو��س��اك��ا لكنها ن�صحت الأخ�ي�رة ب���ض��رورة التو�صل �إىل
طريقة للتعامل مع ال�ضغوط التي يتعر�ض لها جنوم اللعبة.
وخالل بطولة �أمريكا املفتوحة يف ال�شهر املا�ضي قالت �أو�ساكا
( 24ع��ام�اً) �إنها �ستبتعد لبع�ض الوقت عن مناف�سات التن�س
للرتكيز على االهتمام ب�صحتها النف�سية واملعنوية بعد هزميتها
يف الدور الثالث �أمام ليلى فرنانديز.
وحاولت �أو�ساكا امل�صنفة الأوىل عاملياً �سابقاً ا�ستعادة �سابق ت�ألقها
بعد ان�سحابها من بطولة فرن�سا املفتوحة يف مايو (�أيار) املا�ضي
بعد خالفات مع م�س�ؤويل البطولة حول امل�ؤمترات ال�صحافية

والتي قالت عنها �أو�ساكا �إنها ت�ؤثر �سلباً عليها.
وقالت داتي التي و�صلت لقبل النهائي يف ثالث بطوالت كربى
يف ت�سعينات القرن املا�ضي يف ت�صريحات �صحافية�" :أنا و�أو�ساكا
لدينا �شيء م�شرتك ..وهو التقدم �سريعاً جداً يف قائمة الت�صنيف
الدولية دون اال�ستعداد فعلياً ملا يعنيه ويتطلبه ذلك".
و�أ��ض��اف��ت دات��ي" :ح�سب طبيعتها فهي ت��أخ��ذ ك��ل �شيء ب�صدق
وبجدية ت��ام��ة ،وه��ذا ي��زي��د م��ن حجم امل�شكالت ال�ت��ي تتعر�ض
لها".
و�أ�شارت داتي �إىل �أن طبيعة و�شخ�صية �أو�ساكا كان لها ت�أثري على
�أ�سلوب تعاملها مع الإعالم.
و�أردف��ت دات��ي قائلة�" :أعتقد �أنها تتعامل مع الأ�سئلة بطريقة

خمتلفة وبجدية �شديدة للغاية ،من املمكن التعامل مع الإعالم
بطرق عديدة ..ميكن قول كل �شيء لهم �أو بع�ض ال�شيء �أو ال
��ش��يء� ،أف�تر���ض �أن �أو��س��اك��ا تتعامل م��ع التزاماتها الإعالمية
بجدية تفوق احلد املطلوب".
وتابعت" :ورمبا هي تعتقد �أنها ال متلك �إجابات جلميع الأ�سئلة
ومن ثم تتعر�ض لل�ضغوط نتيجة لذلك".
وكانت داتي �أعلنت اعتزالها مناف�سات التن�س يف  1996قبل �أن
تعود عن هذا القرار يف  2008وت�ستمر يف املناف�سات طوال ت�سع
�سنوات �أخرى.
و�أ�� �ش ��ارت دات ��ي �إىل �أن ج�م�ي��ع الع �ب��ي والع �ب��ات ال���ص��ف الأول
يتعر�ضون ملثل هذه ال�ضغوط.

Sunday

تعليق «ديربي» هولندي ب�سبب �أعمال �شغب
تقرر تعليق "ديربي" دوري الدرجة الثانية الهولندي بني �آم يف يف ما�سرتيخت ورودا كريكراده ،يف
الدقيقة الـ 42ب�سبب حوادث خمتلفة ا�ستدعت دخول �شرطة مكافحة ال�شغب للملعب.
يف الدقائق الأوىل من املباراة طلب امل�س�ؤولون من امل�شجعني عرب مكربات ال�صوت التوقف عن �إلقاء
�أكواب جعة بال�ستيكية على الالعبني ،والحقاً تبادل امل�شجعون �إطالق ال�شماريخ التي �سقط بع�ضها
يف امللعب.
وقرر احلكم وقف اللقاء و�أر�سل الالعبني لغرف خلع املالب�س ،بينما كانت قوات الأمن اخلا�صة يف
امللعب حتاول وقف م�شجعي ما�سرتيخت الذين اقتحموا امللعب من �أجل الو�صول ملدرجات جماهري
رودا مما �أ�سفر عن وقوع ا�شتباكات.
وا�ستدعى الأمر دخول �شرطة مكافحة ال�شغب للملعب ،لتقرر ال�سلطات بعدها �إخالء امللعب وتعليق
املباراة نهائيا بينما كانت النتيجة .0-0
وقد وافق مدربا الفريقني على قرار تعليق املباراة.
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الأوملبياد اخلا�ص يختتم بنجاح م�شاركته
تكرمي « 5جنوم» لأ�صغر العبة يف
يف ملتقى الفلوربول املوحد بال�شارقة
برعاية �سامل بن ركا�ض العامري

•• �أبوظبي-وام:

اختتم الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص الإم��ارات��ي �أم����س املحطة الثالثة والأخ�ي�رة من
ملتقى ريا�ضة الفلوربول يف �إمارة ال�شارقة ،والتي ا�ست�ضافها نادي الثقة
للمعاقني بدعم من احتاد االمارات للريا�ضات ال�شتوية عرب توفري احلكام
واخلرباء الفنيني �إىل جانب ال�شركاء املوحدين لالعبي الأوملبياد اخلا�ص
الإماراتي.
كان ملتقى الفلوربول املوحد الذي نظمه الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي قد
�شهد جولتني �سابقتني �أقيمتا يف العني ودبي ،ليفوق �إجمايل امل�شاركني يف
امللتقيات الثالثة  110العبني والعبات ،و 30مدربا وفنيا من خمتلف
�أندية ومراكز �أ�صحاب الهمم يف الدولة .ي�أتي ملتقى الفلوربول املوحد
يف �إط��ار تكثيف ا�ستعدادات �أبطال ريا�ضة الفلوربول للأوملبياد اخلا�ص
الإم��ارات��ي للمناف�سة يف الأل �ع��اب العاملية ال�شتوية ك��ازان  2022والتي
تنطلق يف يناير  ،2023بعد ت�أهل فريق ال�سيدات بفوزه باملركز الأول يف
الك�أ�س الإقليمية الأوىل بالقاهرة يف نهاية عام .2019
و بهذه املنا�سبة قالت �سعادة م��وزة الأك��رف ال�سويدي وكيلة وزارة تنمية
املجتمع يف كلمتها خ�لال زيارتها للملتقى� ":سعدنا اليوم بلقاء �أبنائنا
وبناتنا الالعبني من االوملبياد اخلا�ص االماراتي و�شهدنا تدريباتهم يف
ريا�ضة الفلوربول والتي تعترب من الريا�ضات اجلديدة يف قطاع ريا�ضة
�أ�صحاب الهمم من ذوي االعاقة الذهنية ،ونثمن الدور الكبري للريا�ضة
والأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يف متكني �أ�صحاب الهمم جمتمعيا من خالل
ت�سليط ال�ضوء على قدراتهم الالحمدودة ..و نحن مبتابعة معايل ح�صة
بنت عي�سى بو حميد وزي��رة تنمية املجتمع ن�ؤمن ب�أهمية تنويع جماالت
متكني ا�صحاب الهمم جمتمعيا من خ�لال امل�ح��اور اال�سرتاتيجية التي
تن�ص على متكينهم من احل�صول على احلقوق الأ�سا�سية واخلدمات التى
ت�ضمن اجلودة واال�ستدامة لتحقيق ال�سعادة".
و�أ�ضافت  " :نرحب مب�شاركة منتخب الأوملبياد اخلا�ص الكويتي يف هذا
امللتقى التدريبي يف بلدهم الثاين ..ونفخر ب�أن ن�ساهم يف دولة االمارات
بن�شر املعرفة الريا�ضية يف قطاع ا�صحاب الهمم على م�ستوى الوطن
العربي".
وق��ال �سعادة ط�لال الها�شمي امل��دي��ر الوطني مل�ؤ�س�سة الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص
الإماراتي�" :سعداء بنجاح ملتقى الفلوربول املوحد الذي نظمناه ،و�سعداء
ب��الأداء الرائع لريا�ضيينا و احلما�س الذي غلف كل املباريات ،مبا يعك�س
ال�ق�ب��ول ال�ك�ب�ير ال ��ذي حت�ظ��ى ب��ه ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة احل��دي�ث��ة ع�ل��ى جمتمع

الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص يف منطقتنا ..كما ي�ؤكد ملتقى الفلوربول مبحطاته
الثالث �أن تدريبات منتخباتنا ت�سري بخطى ثابتة و �أنهم يف �أف�ضل حاالتهم
وعلى ا�ستعداد ل��دورة الأل�ع��اب العاملية ال�شتوية مبدنية ك��ازان الرو�سية،
والتي ي�شارك الوفد الإماراتي فيها بثالث ريا�ضات هي الفلوربول ،والتزلج
اال�ستعرا�ضي ،وتزلج اخرتاق ال�ضاحية ب�أكرث من  18العبا والعبة ".
و �أ��ض��اف" :جاءت امل�شاركة املميزة لفريق الفلوربول للأوملبياد اخلا�ص
الكويتي يف ال�شارقة لتحقق ه��دف م��ذك��رة التفاهم امل��وق�ع��ة بيننا وبني
الأوملبياد اخلا�ص الكويتي لتعزيز �أوا�صر التعاون بني الطرفني ،فالعمل
امل�شرتك بني م�ؤ�س�سات الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص وا�ست�ضافة فعاليات ريا�ضية
متنوعة �أم��ر م��ن �ش�أنه �أن ي�ثري حياة الريا�ضيني م��ن �أ�صحاب الهمم،
ويدعم جهود دجمهم كما �أن امل�شاركة الكويتية بداية لعودة امل�شاركات
الدولية والإقليمية ".
من ناحيته ق��ال هامل القبي�سي نائب رئي�س احت��اد االم��ارات للريا�ضات
ال�شتوية�" :سي�ستمر تعاوننا م��ع م�ؤ�س�سة الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص الإماراتي
لدعم �أ�صحاب الهمم ا�ستعدادا لكازان  2022وتهدف مثل هذه امللتقيات
الريا�ضية اىل �إعداد فريق �إماراتي قادر على حتقيق الإجنازات ،وقد مل�سنا
بالفعل ذلك �أثناء تدريب الالعبني والإ�شراف على ت�أهيلهم فنيا ،فهم حقا
�أبطال ننتظر منهم الكثري من امليداليات ،كما حدث يف الألعاب العاملية عام
."2019
و ح�ضرت �سعادة م��وزة االك��رف ال�سويدي  -وكيل وزارة تنمية املجتمع
جولة ال�شارقة التي تناف�س فيها  30العبا والعبة من الأوملبياد اخلا�ص
االماراتي ميثلون � 3أندية رئي�سية هي نادي الثقة للمعاقني ،ونادى ر�أ�س
اخليمة لأ�صحاب الهمم ،ونادى خورفكان للمعاقني .و بد�أ اللقاء بح�صة
تدريبية مفتوحة جلميع الالعبني م��ن الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص م��ع �أقرانهم
من ال�شركاء املوحدين حيث جرت تدريبات موحدة على عدد من املهارات
الأ�سا�سية اخلا�صة بريا�ضة الفلوربول ،ف�ضال عن عدد من املباريات بني
الفرق امل�شاركة.
ويف �سياق مت�صل مت تنظيم دورة تدريبية ملدربي وحكام الفلوربول خالل
ال�ف�ترة م��ن � 27إىل � 29أك�ت��وب��ر اجل ��اري ،وذل��ك بالتعاون م��ع الرئا�سة
الإقليمية للأوملبياد اخلا�ص االماراتي ،ب�إ�شراف املحا�ضر واملدير الفني
لريا�ضة الفلوربول بالأوملبياد اخلا�ص ال��دويل �ستني هومان ال��ذي قدم
برناجما نظريا وعمليا على مدار الثالث �أيام مب�شاركة  25مدربا ومدربة
من �أندية ومراكز �أ�صحاب الهمم يف الدولة وبع�ض املدربني امل�شاركني من
اخلارج وحتديدا من دولة الكويت واململكة العربية ال�سعودية.

بطولة الدولة الخرتاق ال�ضاحية

•• العني -الفجر:

ك ًرم فريق "�شكراً لعطائك " التطوعي  ،هيام حممد العبة نادي الإمارات
لألعاب القوى و�أ�صغر م�شاركة بني  270العباً والعبة يف بطولة الدولة
الفردية الخرتاق ال�ضاحية التي نظمها احتاد الإمارات لألعاب القوى �أخرياً
 ،وذلك على هام�ش م�سرية الأمل الوردي التي �أقيمت يف احلديقة القر�آنية يف
منطقة اخلوانيج برعاية ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري  ،الرئي�س
الفخري لفريق �شكراً لعطائك.
و�شارك يف تكرمي الالعبة هيام حممد � ،سيف الرحمن �أمري  ،رئي�س جمل�س
�إدارة �شكراً لعطائك واحلكم ال��دويل املونديايل الأوملبي لكرة اليد النقيب
عمر زبري املرزوقي � ،إىل جانب �إياد �سليمان و الدكتور بول بارباهار و�شانفاز
ياهوب  ،حيث مت تقدمي هدايا ت�شجيعية من احلا�ضرين  ،كما حر�ص املرزوقي
على تكرمي هادي كرمي مدرب فريق الإمارات لألعاب القوى وامل�شرفة فاطمة
جبار.
وقال ال�شيخ الدكتور �سامل بن ركا�ض العامري � ،إن مبادرة تكرمي الالعبة
هيام حممد جت�سد قيم و�أه ��داف فريق " �شكراً لعطائك" يف التفاعل مع

كافة املعطيات التي تعك�س ال�صورة امل�شرفة يف االهتمام باملواهب من الذكور
والإن��اث واحلر�ص على كل ما يعزز ال�صورة امل�شرفة للوطن و�إع�لاء راياته
يف املحافل القارية والدولية  ،م�شرياً �إىل اجلهود التي ي�ضطلع بها احتاد
الإم��ارات لألعاب القوى بقيادة الدكتور حممد عبداهلل املر  ،رئي�س جمل�س
�إدارة االحتاد يف تطوير اللعبة واالهتمام باملواهب لتحقيق امل�صلحة العامة
للتطور الريا�ضي املن�شود.
و�أ��ش��اد �سيف الرحمن �أم�ير بامل�ستوى املتطور ال��ذي �أظهرته الالعبة هيام
حممد يف بطولة الدولة الفردية لألعاب القوى وق��ال �إن التكرمي مبادرة
�إيجابية تهدف لتعزيز الثقة يف الالعبة هيام حتى مت�ضي يف م�شوار الت�ألق
وحتقيق الإجنازات امل�شرفة با�سم الوطن يف امل�سابقات اخلارجية.
ب��دوره و�صف عمر زبري املرزوقي اجلهود التي ي�ضطلع بها احت��اد الإمارات
لألعاب القوى ب�أنها ت�صب يف م�صلحة التطور املن�شود يف ريا�ضة " �أم الألعاب"
خا�صة االهتمام بتعزيز املواهب  ،م�شرياً �إىل الدور الإيجابي الذي ي�ضطلع به
الدكتور حممد عبداهلل املر يف توجيه االهتمام بتوفري جميع املعطيات التي
ت��ؤدي �إىل حتقيق التطلعات املرجوة بوجود املواهب املتميزة من الالعبني
والالعبات لقيادة �أم الألعاب �إىل املح�صلة الذهبية يف امل�سابقات اخلارجية.

�سان جرمان يقلب الطاولة على ليل بف�ضل دي ماريا
بغياب هدافه كيليان مبابي ومب�شاركة جزئية للنجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي ،كاد باري�س �سان جرمان �أن يتلقى هزمية ثالثة توالياً �أمام �ضيفه
ليل حامل اللقب �إال �أن اجلناح الأرجنتيني �أنخل دي ماريا قلب الطاولة
على ال�ضيوف و�أهدى فريقه الفوز  1-2يف الوقت القاتل يف افتتاح املرحلة
الثانية ع�شرة من الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
ورغ��م معاناته ه��ذا املو�سم نتيجة خ�سارة بع�ض جنومه وج�ه��ود مدربه
كري�ستوف غالتييه الذي قاده للقب الأول له منذ  ،2011بدا ليل
اجلمعة قادراً على العودة من "بارك دي برين�س" منت�صراً كما
فعل يف املرحلة  31م��ن املو�سم املا�ضي (�1-صفر) بعدما
�أنهى ال�شوط الأول متقدماً بهدف الكندي املت�ألق جوناثان
ديفيد.
لكن دي ماريا قال كلمته يف ال�شوط الثاين بتمريره كرة هدف
التعادل لقائده الربازيلي ماركينيو�س ثم بخطفه هدف الفوز يف
الدقيقة  ،88ليف�شل ليل يف تكرار �سيناريو املواجهة الأخرية
ب�ين الفريقني يف الأول م��ن �آب�/أغ���س�ط����س يف الك�أ�س
ال�سوبر املحلية (ك�أ�س الأبطال �1-صفر).
وب� ��د�أ مي�سي ال �ل �ق��اء �أ��س��ا��س�ي�اً ب�ع��دم��ا حام
ال �� �ش��ك ح��ول��ه ب���س�ب��ب �آالم ع�ضلية
�أج�ب�رت ��ه � �ص �ب��اح اخل �م �ي ����س على
خو�ض ح�صة تدريبية منف�ص ً
ال
ع��ن زم�لائ��ه "ك�إجراء احرتازي"
وف ��ق م��ا �أع �ل �ن��ه م��واط �ن��ه امل ��درب
ماوري�سيو بوكيتينو الذي �أ�ضاف
�أن ال�لاع��ب "�شعر ب��ان��زع��اج يف
الع�ضالت" م ��ن دون حتديد
مكان الأمل.
وع � ��ان � ��ى "الربغوث" من
م���ش��اك��ل ج���س��دي��ة م�ن��ذ بداية
امل��و� �س��م ب�ع��د و� �ص��ول��ه يف �آب/
�أغ�سط�س الفائت من بر�شلونة
الإ�سباين ،مبا فيها �إ�صابة يف
الركبة حرمته من مباراتني
يف �أيلول�/سبتمرب.
وبعدما �أنهى فريقه ال�شوط
الأول متخلفاً ،ق��ام بوكيتينو
با�ستبدال مي�سي يف بداية ال�شوط
ال �ث��اين ك ��اج ��راء اح� �ت��رازي ،لي�ستمر
بحث �أف�ضل العب يف العامل �ست مرات
عن باكورة �أهدافه يف الدوري الفرن�سي
ب�ع��دم��ا ��س� ّ�ج��ل ث�لاث��ة يف دوري �أبطال

�أوروبا.
وم��ن جهة ل�ي��ل ،ف�ضل ج��و��س�لان غورفينيك �أن يلعب ب��ال�ترك��ي بوراك
ولعب مي�سي يف خط املقدمة بجانب مواطنه دي ماريا والربازيلي نيمار ،يلماز يف خط املقدمة اىل جانب ديفيد ،وذلك على ح�ساب مواطنه يو�سف
فيما غاب مبابي ب�سبب املر�ض وا�ستفاد العب الو�سط الهولندي جورجينيو يازجي.
فينالدوم من �إ�صابة الإيطايل ماركو فرياتي ليلعب �أ�سا�سياً لأول مرة يف ودخل �سان جرمان اللقاء وهو مت�صدر بفارق �سبع نقاط عن لن�س الثاين
الدوري منذ � 22أيلول�/سبتمرب.
وو�سعه موقتاً اىل  10نقاط بانتظار مباراة الأخ�ير ال�صعبة ال�سبت يف
وغ��اب املغربي �أ�شرف حكيمي بداعي االيقاف بعد ط��رده يف
�ضيافة ل�ي��ون ،فيما وا��ص��ل ليل معاناته باكتفائه بنقطة يف
التعادل �ضد مر�سيليا الأ�سبوع الفائت،
املراحل الثالث الأخرية ،ليبقى عا�شراً موقتاً بر
ف�ي�م��ا ��ش�ه��دت الت�شكيلة م�شاركة
�صيد  15نقطة وبفارق  16من فريق
الإ� �س �ب��اين خ ��وان ب��رن��ات �أ�سا�سياً
العا�صمة.
لأول م��رة م�ن��ذ �أيلول�/سبتمرب
ورغ ��م م�ع��ان��ات��ه ه ��ذا امل��و� �س��م� ،أظهر
 2020بعد معاناته من �إ�صابة
ل �ي��ل �أن � ��ه ل ��ن ي �ك��ون ل �ق �م��ة �سائغة
خطرية يف الركبة �أبعدته
�أم��ام ن��ادي العا�صمة ،فهدد مرماه
ع��ن امل�لاع��ب لأكرث
م �ن��ذ ال��دق �ي �ق��ة الأوىل ع�ب�ر يلماز
من غام.
ال ��ذي �أج�ب�ر احلار�س

الإيطايل جانلويجي دوناروما على الت�ألق النقاذ فريقه.
ثم جعل رج��ال بوكيتينو يف موقف �صعب حني تقدم عليهم يف الدقيقة
 31بهدف ثامن هذا املو�سم جلوناثان ديفيد الذي و�صلته الكرة من
يلماز بعد جمهود فردي للرتكي وتالعبه باملدافع الأملاين ثيو كيهرر ،فما
كان على الكندي �سوى �أن ي�سدد يف ال�شباك من دون عناء ،لي�سجل �أهداف
فريقه ال�ستة الأخرية يف اجناز مل يحققه �سوى العبني �سابقاً مع الفريق
وهما فرينان ديفالمينك عام  1957وبرنار بورو عام  1986بح�سب
"�أوبتا" لالح�صاءات.
ً
وحاول نادي العا�صمة تدارك املوقف وكان قريبا من �إدراك التعادل
قبل ا�سرتاحة ال�شوطني عرب دي ماريا بعد متريرة من فينالدوم،
لكن ال��زاوي��ة كانت �صعبة ومل جتد الكرة طريقها اىل ال�شباك
( .)40ومبا �أنه لي�س يف قمة جاهزيته ،قرر بوكيتينو ا�ستبدال
مي�سي يف بداية ال�شوط الثاين مبواطنه ماورو �إيكاردي الذي كاد
�أن ي�ستهل م�شاركته وليل يف املقدمة بهدفني لوال ت�ألق دوناروما
بوجه ديفيد وتدخل بري�سنيل كيمبيمبي �أمام يلماز (.)47
ورد �صاحب الأر���ض بفر�صة لنيمار لكن الربازيلي
�سدد بني يدي احلار�س الكرواتي �إيفو غربيت�ش
( ،)55ثم انتقل اخلطر اىل اجلهة املقابلة
ح�ين ل�ع��ب ي�ل�م��از ك��رة �ساقطة خمادعة
على اجلهة اليمنى ت�ألق دوناروما يف
�إب�ع��اده��ا ،فو�صلت اىل الربتغايل
ريناتو �سان�شيز فح�ضرها
ل��دي �ف �ي��د ال� ��ذي �أطلقها
ف��وق العار�ضة رغ��م �أنه
ك��ان يف م��وق��ع منا�سب
للت�سجيل (.)57
ورغ ��م ال�ت�ب��دي�لات التي
�أج��راه��ا بوكيتينو والفر�ص
ال�ت��ي �أت�ي�ح��ت ل�ن��ادي العا�صمة
عرب نيمار ودي ماريا وماركينيو�س
و�إي�ك��اردي ،بقيت النتيجة على حالها
ق�ب��ل �أن ي ��أت��ي ال �ف��رج يف ال��دق�ي�ق��ة 74
عرب القائد ماركينيو�س الذي تلقف الكرة
مبا�شرة يف �سقف ال�شباك بعد جمهود على اجلهة
الي�سرى ومتريرة عر�ضية متقنة من دي ماريا.
وك��ان �سان ج��رم��ان قريباً م��ن خطف ه��دف ال�ف��وز ل��و �أح�سن
�إي�ك��اردي ا�ستغالل متريرة على طبق من ف�ضة لنيمار ،لكنه
�سدد بجوار القائم الأمين (� ،)85إال �أن دي ماريا عو�ض هذه
الفر�صة و�أه��دى فريقه النقاط الثالث بعد متريرة متقنة
من نيمار (.)88
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ختام مثري لبطولة الإمارات الوطنية جلمال اخليل العربية

احلربي :البطولة حققت كل �أهدافها ..وال�شفافية والعدالة على ر�أ�س �أولوياتنا
•• �أبوظبي-وام:

�شهد ختام بطولة الإمارات الوطنية
جل �م��ال اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة ،2021
مناف�سات مثرية �أم�س نظرا لتقارب
م�ستويات اخليل امل�شاركة ،وتقا�سمت
امل ��راب ��ط �أل� �ق ��اب ال �ب �ط��والت ال�ستة
وبلغت ن�سبة ال�ف��وز للمالك 47%
م � ��ن ج �م �ل ��ة  204م� ��� �ش ��ارك�ي�ن يف
املناف�سات.
و�أق ��ام ��ت ال �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي ا�ستمرت
على م��دار � 4أي��ام بال�صالة الكربى
لأكادميية بوذيب ،جمعية الإمارات
للخيول العربية ،حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية الإم ��ارات للخيول العربية،
وب ��إ� �ش��راف مبا�شر م��ن ال�شيخ زايد
بن حمد بن حمدان �آل نهيان نائب

رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،رئي�س
اللجنة العليا للبطولة.
وا� �س �ت �ه �ل��ت امل� �ه ��رة "ع  .ج  .كيه"
خل��ال��د ال�ع�م�يري امل�ن��اف���س��ات بالفوز
بذهبية املهرات ،تاركة املركز الثاين
والف�ضية للمهرة "هلهولة الهواجر"
لعليان �سعيد الهاجري ،فيما اكتفت
باللقب ال�ب�رون��زي "ع  .ج  .العال"
ملربط عجمان.
وت �� �ص��درت "دي راما" مل��رب��ط دبي،
ب�ط��ول��ة امل �ه��رات ع�م��ر ��س�ن��ة ،وتوجت
باللقب الذهبي ،فيما ح�صلت "�أم .
زد  .رفيقة" خلليفة عبداهلل النعيمي،
على الف�ضية ،ونالت الربونز "ع  .ج
�.سنيم" ملربط عجمان.
و تو�شحت"ب�سندر تيمو�شايلو"
مل��رب��ط ع�ج�م��ان ،ب��ذه�ب�ي��ة الأفرا�س،
وحلت و�صيفة ونالت الف�ضية "�سحر
اجلمال" لأح � �م ��د حم �م��د �شليك
ال�شميلي ،فيما ج��اءت ثالثة ونالت

ال�برون��زي��ة "الأريام خلود" ملربط
الأريام.
و �أح��رز "جي  .ا���س  .تروي" ملربط
اجل��واه��ر ال�ل�ق��ب ال��ذه�ب��ي للأمهار
ع �م��ر � �س �ن��ة ،وح �� �ص��ل ع �ل��ى اللقب
الف�ضي" ،اف  .دي  .رافال" ملربط
الفالح ،اما الربونز فكان من ن�صيب
"فالح الهواجر" ل�ل��دك�ت��ور غامن
الهاجري.
و ح���ص��د "دي هدار" مل�ح�م��د �أمني
امل �ح ��ام �ي ��د ،ذه � ��ب الأم� � �ه � ��ار ،تاركا
ال��و� �ص��اف��ة وال �ل �ق��ب ال�ف���ض��ي للمهر
"الأريام اليا�سات" لل�شيخ يا�س بن
حمدان بن زايد بن �سلطان �آل نهيان،
وح�صل على اللقب ال�برون��زي "�آي
.ال �.آر  .حتدي" ملحمد يو�سف علي
الر�شيد.
و �أخ �ت �ت �م��ت ال �ب �ط��ول��ة مبناف�سات
الفحول التي اقتن�ص لقبها الذهبي
"ج قرق�شان" ملربط ال�ب�يرق ،تاله

يف الو�صافة ونال الف�ضة "مهاب بي
.ات����ش .ام" لطالل حميد امل�سكري،
وح�صل على اللقب ال�برون��زي "دي
جاري" ملربط اجلواهر.
من جانبه �أك��د �سعادة حممد �أحمد
احلربي املدير العام جلمعية الإمارات
للخيول العربية �أن هذه الن�سخة من
ال �ب �ط��ول��ة ال��وط �ن �ي��ة ح�ق�ق��ت جناحا
ك �ب�ي�را ب�ف���ض��ل ال��دع��م الالحمدود
من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان و ملتابعة والإ�شراف من ال�شيخ
زاي��د بن حمد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية.
وق ��ال احلربي ":اجلمعية حتر�ص
دائ �م��ا ع�ل��ى حتقيق م �ب��د�أ ال�شفافية
والعدالة يف البطوالت التي تنظمها
باعرتاف كل امل�شاركني  ،خا�صة فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ح�ك�ي��م ،وم ��ن �أج ��ل ذلك
ق��ام��ت يف ه��ذه ال�ب�ط��ول��ة ب��اخ�ت�ي��ار 9
ح �ك��ام م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل مع

االل�ت��زام مب�ب��د�أ ا�ستبعاد �أع�ل��ى و�أقل
نتيجة ،لتحقيق املزيد من ال�شفافية
وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع.
و �أ�شار احلربي �إىل �أن �إقامة البطولة
يف �صالة �أكادميية بوذيب ا�ستهدف
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ع��ام��ل ال��وق��ت حيث
�أن درج��ة احل��رارة يف ه��ذه الفرتة ال
ت�سمح ب�إقامة املناف�سات يف امليادين
اخلارجية وق��ال �إن البطولة �شهدت
تو�سعا يف فئات اجلوائز الت�شجيعية
ل �ل �م��واط �ن�ين يف خم �ت �ل��ف امل �ج ��االت
ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات � �س �م��و ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان وب�إ�شراف
ال �� �ش �ي��خ زاي � ��د ب ��ن ح �م��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س �إدارة اجلمعة
و مت ت �خ �� �ص �ي ����ص ج ��وائ ��ز للمالك
والعار�ضني ،و�إ�ضافة جائزة لأول مرة
لل�سيدات من مالكات اخليل ت�شجيعا
لهن لال�ستمرار يف هذا الن�شاط.
و�أ� � � �ض� � ��اف � �� " :س� �ع ��دن ��ا بح�ضور

ج ��ورازل ��وف ال��س�ي�ن��ا رئ�ي����س املنظمة
الأوروب� � � �ي � � ��ة ل �ل �خ �ي��ول ال �ع ��رب �ي ��ة "
االيكاهو" مل �ن��اف �� �س��ات البطولة،
وب�شهادته عنها باعتبارها منوذجا
يحتذى يف التنظيم االحرتايف والدقة
يف املمار�سات ،والتفاعل اجلماهريي
املثري ،ف�ضال عن ا�شادته بجهود دولة
االمارات و�أجهزتها املعنية يف التعامل

م ��ع اجل ��ائ� �ح ��ة ،وال� �ت ��ي ك ��ان ��ت مثار
�إع�ج��اب املنظمات الدولية و�ساهمت
يف العودة ال�سريعة للحياة الطبيعية
ب�شكل تدريجي".
وق ��ال �إن ال�ب�ط��ول��ة حققت �أهدافها
يف دع��م امل�لاك وامل��رب�ين والعار�ضني
وتوفري �أف�ضل بيئة تناف�سية حمفزة
ل �ه��م ،ت��وف��ر ل �ه��م ال ��داف ��ع لتطوير

�أدائ �ه ��م وال�ت��و��س��ع يف ت��وف�ير �أف�ضل
امل� �م ��ار�� �س ��ات واخل � ��دم � ��ات للخيول
ال�ع��رب�ي��ة ،مب��ا ينعك�س ع�ل��ى تو�سيع
مظلة الدعم والرعاية لكل املهتمني
بهذه الريا�ضة الرتاثية العزيزة على
نفو�سنا جميعا ،التي اهتم بها الآباء
والأجداد ،واعتربتها القيادة الر�شيدة
جزءا من الهوية الوطنية".

احلمادي بطال للمحرتفني مباراثون الدراجات املائية يف �أبوظبي واملهريي يحرز لقب الواقف
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان م�ست�شار
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية ،ومتابعة ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي� ،أ�سدل ال�ستار م�ساء �أم�س الأول
على اجلولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات املائية ،الذي �أقيم
على كورني�ش العا�صمة �أبوظبي مب�شاركة  43دراجة يف فئات البطولة
الثالث.
وح��ل يف امل��رك��ز الأول يف فئة واق��ف حم�ترف�ين يو�سف امل�ه�يري وثانيا

عمر عبد اهلل را�شد ،وثالثا �سلطان احلمادي ،فيما حل يف املركز الأول
يف فئة جال�س حمرتفني �سلطان احلمادي ،وثانيا يو�سف العبد الرزاق
من الكويت ،وثالثا خليفة بال�سالح ،ومتكن من ح�صد املركز الأول يف
فئة املخ�ضرمني يون�س العو�ضي ،وحل ثانيا �سلطان الرميثي ،وثالثا
�سيف بن فطي�س .و �سجل �سلطان احلمادي رقما متميزا بالفوز باملركز
الأول يف لقب فئة جال�س حمرتفني وحلوله ثالثا �أي�ضا يف فئة واقف
كي يكون �أول مت�سابق ي�سجل هذا الرقم القيا�سي يف فئتني من فئات
املاراثون .و بعد �أن �شارك احلمادي يف �سباق الفرتة ال�صباحية يف فئة
واقف ول�ساعة كاملة ،عاد للم�شاركة يف فئة جال�س التي �أقيمت يف الفرتة
امل�سائية ملدة �ساعة ون�صف يف الظهور الأول للماراثون باحللة اجلديدة

التي تتيح الفر�صة للمت�سابقني بالقوانني اجلديدة للم�شاركة يف �أكرث
من فئة ،وذلك باحل�ضور يف الفئات ال�صباحية عرب دراجة خمتلفة عن
الدراجة التي ي�شارك بها يف الفرتة امل�سائية .و �شهدت املناف�سة اخلا�صة
بفئة جال�س حمرتفني حتديا قويا يف الفرتة امل�سائية بني يو�سف عبد
الرزاق و�سلطان احلمادي ظل قائما حتى الدورة الأخرية و التي متكن
فيها احلمادي من الإنفراد بال�صدارة و�إنهاء الدورات الثماين يف �ساعة
وخم�س وثالثني دقيقة معلنا فوزه باملركز الأول يف �إحدى فئات املاراثون
القوية .و عرب نا�صر الظاهري م�شرف عام ال�سباق عن ر�ضاه التام عن
البطولة من ناحية الأج ��واء اخلا�صة باملناف�سة والتعاون الكبري من
جميع املت�سابقني امل�شاركني يف ال�سباق .وقال الظاهري " :قمنا بتطبيق

مهرجان كرنفايل «وردي» لبولو احلبتور

«ووريورز» يتفوق على «جنود بينك» وهي�سكث يفوز بالك�أ�س اخلريي
•• دبي-الفجر

حقق فريق هي�سكيث الفوز على
فريق �إناث الأ�سود ب�أربعة �أهداف
ون���ص��ف م�ق��اب��ل �أرب �ع��ة �أه� ��داف "
ف��ارق الت�صنيف " ليحقق فوزه
الثالث بالك�أ�س اخلريي لل�سيدات
ع�ل��ى ال �ت��وايل وال ��ذي �أق �ي��م على
م�لاع��ب ن��ادي ومنتجع احلبتور
ل �ل �ب��ول��و وال �ف��رو� �س �ي��ة بالتعاون
م ��ع م ��ؤ� �س �� �س��ة اجل�ل�ي�ل��ة وبر�ست
فريندز ال��رائ��دة يف زي��ادة الوعي
ب�أهمية الك�شف املبكر عن �سرطان

الثدي.
وجن ��ح امل �ه��رج��ان ال �ك��رن �ف��ايل يف
حتقيق ه��دف��ه م��ن خ�لال ر�سالة
اىل احل �� �ش��د ال �ك �ب�ير لل�سيدات
الالئي �شاركنت يف هذا املهرجان
الذي جاء مميزا هذا العام حيث
ت �� �ض �م��ن اىل ج ��ان ��ب امل �ب ��ارات�ي�ن
اال�ستعرا�ضيتني  ،منطقة نزهة
ذات ط��اب��ع وردي ح�ي��ث ا�ستمتع
ال�ضيوف بالألعاب ب�أ�سلوب نزهة
البولو  ،وقرية ت�سوق  ،وفحو�صات
جم��ان�ي��ة ل�ل�ث��دي م��ن �صحة دبي
 ،و�أن �� �ش �ط��ة جم��ان �ي��ة للأطفال

حماكم دبي

ال�صغار  ،وجوائز لأف�ضل املالب�س
لل�سيدات  ،وم�سابقات مع جوائز
قيمة والبحث عن الكنز.
وقد �أع��رب رجل الأعمال حممد
احلبتور ع��ن �سعادته مب��ا حققه
ال �ي��وم اخل�ي�ري م��ن ن�ت��ائ��ج وهي
ر�سالة جمتمعية هدفها التوعية
مب �خ��اط��ر � �س��رط��ان ال �ث��دي عند
ال�سيدات وتقدمي الدعم وامل�شورة
لهن  .وحول البداية القوية ملو�سم
البولو ابدى تفا�ؤله مبو�سم قوي
بعد ان قدم الالعبون املواطنون
ال���ص��اع��دون م�ستوى متميز من

االداء ي�ب���ش��ر مب�ستقبل م�شرق
ل �ل �ع �ب��ة  .ك� �م ��ا �أق� �ي� �م ��ت م� �ب ��اراة
�سبقت امل �ب��اراة الن�سائية جمعت
ب�ي�ن " ال�ن�خ�ب��ة " م��ن الالعبني
امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن ق��دم��وا مباراة
��ش�ب��ه "احرتافية" � �ش��ارك فيها
فريقني يقود االول منهما حممد
احلبتوروي�ضم رج��ا اب��و اجلبني
وحبتور احلبتور ورا�شد بن دري
فيما يقود الثاين طارق احلبتور
وي �� �ض��م خ��ال��د ال �ع �م��ران وخالد
ب��ن دري وحممد ب��ن دري  .وقاد
حم �م��د احل �ب �ت��ور ف��ري �ق��ه للفوز

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13379بتاريخ 2021/10/31

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6000/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/586جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره (� )4282740شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ال�شيخ حممد بن �سلطان بن �سرور الظاهري
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دب��ي � -شارع ام هرير  -مبنى الزمردة � -شقة
الرابع b 47
املطلوب �إعالنه  -1 :با�سم احمد خليل الباكر � -صفته  :منفذ �ضده
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/10/26:اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ()4282740
درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار  -1رقم االر�ض الفرعي  55/0الكائنة يف منطقة
الثنية االوىل  -2رقم االر�ض الفرعي  5/1الكائنة يف منطقة ام رمول  -3رقم االر�ض الفرعي 283/0
الكائنة يف منطقة عيال نا�صر  -4رقم القطعة الفرعي  325/0الكائنة يف منطقة نايف والعائدة لكم
بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  152من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13379بتاريخ 2021/10/31
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2699/2021/305:ا�ستئناف جتاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 320/2021:جتاري جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف�:سيامك من�صور كلبادي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى البنك العربي -
�شقة مكتب رقم 108-2ملك حممد �سعيد حارب  -وميثله:احمد علي ح�سني حممد ال�شعايل
املطلوب �إعالنهما  -1 :برنا �سيامك كلبادي  -2حميد ر�ضا علي جان �شجاعي � -صفتهما :
م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 320/2021:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/30ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

امل�ستحق على مناف�سه وبنتيجة
خ �م �� �س��ة �أه � � ��داف م �ق��اب��ل ثالثة
�أه � � ��داف ب �ع��د �أن ظ ��ل متقدما
باربعة �أه��داف دون رد حتى فرب
نهاية ال�شوط الثالث اال ان فريق
طارق احلبتور انتف�ض مع نهاية
ال���ش��وط ال�ث��ال��ث و� �ش��وط املباراة
الرابع ال��ذي ت�سيده ومل ي�سعفه
الوقت للفوز ويف ختام املهرجان
قامت د .مرمي املنهايل وفاطمة
احل � �م� ��ادي ب �ت �ك ��رمي الفريقني
وا� �ص �ح��اب االل� �ق ��اب والفائزات
حيث ف��از اخليل ماديل  ،ح�صان
�أكادميية احلبتور للبولو بجائزة
اف �� �ض��ل خ �ي��ل وت �ل �ق��ى الفائزون
هدايا من Black Hound
 Sportsو
Dubai
Biologique Recherche
و  ..The Bunch Boxكما
ا�ست�ضاف ال �ن��ادي م� ��زادًا خري ًيا
ل�صالح ��س��رط��ان ال �ث��دي و �شهد
امل� ��زاد �أع� �م ��ا ًال ف�ن�ي��ة ج�م�ي�ل��ة من
جمموعة Art Connects
 Womenال�ت��ي ت�برع��ت بها
 .Zee Arts Galleryكما
�شهد امل��زاد عر�ض تذكارات قيمة
يف لعبة البولو موقعة م��ن قبل
جنوم البولو مثل بابلو ماك دونو
 ،و  10حرا�س من ع�شرية برييز
 ،وف��اك��ون��دو � �س��وال  ،و�ألفريدو
كابيال .

ف�ك��رة ج��دي��دة و للمرة الأوىل ع�بر �سباق امل��اراث��ون وه��ي �إق��ام��ة �سباق
لفئتني يف الفرتة ال�صباحية لفئة الواقف حمرتفني وفئة املخ�ضرمني
ومن ثم �إقامة �سباق خا�ص بفئة جال�س حمرتفني يف الفرتة امل�سائية،
وعلى م�سارين خمتلفني متاما حيث كان امل�سار الأول يف اجلهة الداخلية
للكورني�ش ومتت �إ�ضافة جهة خارج جزيرة اللولو ويف منطقة الأمواج
للفئة امل�سائية وه��و ما ك��ان حتديا كبريا للمت�سابقني ،و�شهد ال�سباق
جناحا كبريا من الناحية الفنية ومل تكن هناك �أي جت��اوزات من جهة
املت�سابقني الذين �أظهروا وعيا كبريا بالقوانني يف امل�شاركة بكل الفئات،
ونريد تطبيق الفكرة نف�سها يف امل�ستقبل يف �سباقات امل��اراث��ون بعد �أن
�أثبتت جناحها".
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جمتمع االمارات

م�ست�شفى برجيل يطلق حملة برجيل باحللةّ
الوردية التوعوية حول �سرطان الثدي

م�ست�شفى برجيل  ،مرفق الرعاية ال�صحية اخلا�ص الذي يتم ّيز بتقدميه
خدمات رعاي ٍة �صحية متخ�ص�صة تغمرها مل�س ٌة �إن�سانية دافئةّ ،
نظم يوم
الثالثاء املا�ضي � 26أكتوبر ،و�ضمن حملة برجيل باحل ّلة الوردية جل�سة
حوا ٍر مفتوح ملناق�شة �أهمية الك�شف املبكر ل�سرطان الثدي والعالجات غري
اجلراحية له وط��رق التعامل مع مر�ضى �سرطان الثدي والناجني منه.
وك��ان م�ست�شفى برجيل �أطلق عرو�ضاً خا�صة ب�شهر التوعية ب�سرطان
الثدي ،من � 1إىل � 31أكتوبر  ،2021ت�شمل الت�صوير ال�شعاعي للثدي
 ُتطبق ال�شروط والأح�ك��ام -ج��رى بث حلقة النقا�ش هذه مبا�شر ًة عربالقنوات التلفزيونية ومواقع التوا�صل االجتماعي.

رح�ب��ت ال�ق��ري��ة ال�ع��امل�ي��ة� ،أح��د �أهم
ّ
امل� �ن� �ت ��زه ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة يف ال �ع��امل
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
وال �ت �� �س��وق وال�ت�رف �ي��ه يف املنطقة،
ب�أحدث �أفراد عائلتها خالل احلفل
الر�سمي للمو�سم  26ال��ذي �أقيم
يوم �أم�س الأول اجلمعة املوافق 29
�أكتوبر .وتطلق القرية العاملية ا�سم
الرحالة على جمموعة �شخ�صياتها
ّ

ورح ��ب �أوزك ��ا،
الأرب �ع��ة اجل��دي��دةّ .
ال �� �ص��دي��ق امل �ف ��ّ��ض��ل ل ��دى اجلميع،
ب�صديقيه وليف و زوي��ا فور حلظة
هبوطهم يف القرية العاملية من على
م�تن ال�سفينة الهوائية ال�ضخمة،
ح �ي��ث و� �ص �ل��و يف ال ��وق ��ت املنا�سب
ليقدموا العر�ض اجلديد �أ�سطورة
ال�صوجلان لأول م��رة على خ�شبة
امل �� �س��رح .ق � �دّم ول �ي��ف و�أ�� �ص ��دق ��ا�ؤه

�إيطاليا ت�ستعر�ض �أحدث التوجهات يف �صناعة اللياقة
البدنية وال�صحة يف معر�ض دبي للحياة الن�شطة

ق��ام��ت وك��ال��ة ال �ت �ج��ارة الإي �ط��ال �ي��ة  ITAب��ال �ت �ع��اون م ��ع ا�سو�سبورت
 Assosport https: www.assosport.itو�سفارة �إيطاليا يف دولة
الإم��ارات والقن�صلية العامة الإيطالية يف دب��ي ،بدعم جمموعة خمتارة
تتكون من � 12شركة �إيطالية للم�شاركة يف معر�ض دبي للحياة الن�شطة
 ،الذي اقيمت فعالياته (من � 28أكتوبر وحتى � 30أكتوبر  ،)2021يف
�أك�بر احتفالية خا�صة باللياقة ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،وهي
احدى �أكرب ال�صناعات �سريعة النمو يف العامل.

القرية العاملية تدعو �ضيوفها
الكت�شاف الروائع من حول العامل

انطلقت القرية العاملية� ،أحد �أكرب املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية
الأوىل للثقافة والت�سوق والرتفيه يف املنطقة ،يف مو�سمها ال�ساد�س والع�شرين
ال�ث�لاث��اء املا�ضي � 26أك�ت��وب��ر .وا�ستقبلت الوجهة �ضيوفها بعا�صفة م��ن نثارة
الورق امللون احتفا ًال ببداية املو�سم اجلديد ،وتعزيزاً لأجواء االحتفاالت وتفا�ؤ ًال
مبو�سم مليء ب�أجواء ترفيهية مميزة يف قلب عامل الروائع ،حيث ميكن ل�ضيوفها
ا�ستك�شاف الوجهات الرتفيهية اجل��دي��دة واال�ستمتاع ب�أوقاتهم وعي�ش جتارب
فريدة ومتميزة.

جمل�س �ضاحية ال�صبيحية يرفع معنويات املر�ضى املتعافني
باالطمئنان عليهم ليعودوا �إىل ممار�سة حياتهم

بادر جمل�س �ضاحية ال�صبيحية التابع لدائرة �ش�ؤون ال�ضواحي والقرى
بزيارة ع��دد من مواطني ال�ضاحية مبدينة خورفكان من الذين تعافوا
م�ؤخرا و�أجروا عمليات جراحية واطم�أن على �صحتهم .جاء ذلك يف �إطار
قيام املجل�س بعدد من املبادرات الرامية �إىل تعزيز التوا�صل والتفاعل مع
�أف��راد املجتمع وم��ن خ�لال براجمه الرامية �إىل تنمية �أوا��ص��ر التوا�صل
وااللتقاء مع الأ�سر والأهايل واالطمئنان على �ش�ؤونهم ال�صحية.
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مركز �إنتاج ي�شارك يف القرية
العاملية مبنتجات الأ�سر املنتجة

ي���ش��ارك م��رك��ز �إن �ت��اج ال�ت��اب��ع ل��دائ��رة اخلدمات
االجتماعية يف ال�شارقة الذي يُعنى بدعم الأ�سر
املنتجة ،يف القرية العاملية.
و�أف��ادت مرمي احلمادي مدير مركز �إنتاج ،ب�أن
كدعم لـ � 13أ�سرة من م�ستفيدي ال�ضمان االجتماعي واحلا�صلني على رخ�صة
هذه امل�شاركة ت�أتي
ٍ
اعتماد من دائرة التنمية االقت�صادية  ،لتوفري بوابة عاملية ملنتجاتهم  ،وفتح منافذ �شراء ت�ساهم يف
االرتقاء بجودة الت�سويق ل�صناعات �أيديهم ت�أتي م�شاركة الأ�سر املنتجة بالركن  102بجناح القرية
الإماراتية  ،ب�أربع باقات متنوعة يتم عر�ضها ،وهي باقة �إبداع التي ت�ضم املنتجات اليدوية  ،وباقة
�أناقة التي ت�ضم املالب�س املتنوعة للكبار وال�صغار واالك�س�سوارات ،وباقة �أطايب التي ت�ضم مطيبات
الطعام من البهارات ،وباقة مهرة مبنتجات تراثية.

ا�ستعدوا للمغامرات!

ّ
الرحالة و�صلوا �إىل القرية العاملية لالحتفال باملو�سم 26

ع ��ر� �ض �ه ��م ال� � ��رائ� � ��ع ،ال � � ��ذي تبلغ
م��دت��ه  27دق�ي�ق��ة� ،أم ��ام ال�ضيوف
لي�شعلوا احلما�س وينتهي العر�ض
و��س��ط ت�شجيع كبري وه�ت��اف��ات من
احل���ض��ور .ك�م��ا ت ��أ ّل��ق ول �ي��ف ،الذي

ي�ن�ت�م��ي ل���س�لال��ة ال ��ذئ ��ب العربي،
الرحال الذي ي�سافر
بكونه املغامر ّ
حول العامل برفقة �صديقته العزيزة
زوي� ��ا ،ال�ق�ط��ة ال �ت��ي ج��اب��ت العامل،
و�أوزكا ،حيوان الكوكا املحب للمرح.

كما فاج�أت ال�صقر �آية ،التي تتميز
بهيكلها امل���س�ت��وح��ى م��ن املحركات
البخارية ،احل�ضور ب�إطاللتها على
امل���س��رح ال��رئ�ي���س��ي ل�ل�ق��ري��ة العاملية
�أث �ن��اء ال �ع��ر���ض .ومي �ك��ن للح�ضور

Sunday

الآن اال� �س �ت �م �ت��اع مب �� �ش��اه��دة هذا
العر�ض املميز يف كل ليلة من املو�سم
ال�ساد�س والع�شرين ،با�ستثناء �أيام
الثالثاء .وقالت جاكي اللنبي ،املدير
التنفيذي للت�سويق والفعاليات يف

القرية العاملية :ميل�ؤنا احلما�س
الرحالة يف القرية
ونحن ن�ستقبل ّ
ً
العاملية ،ونحن �سعداء ج��دا مبدى
النجاح الكبري الذي حققه عر�ضهم
يج�سد ه�ؤالء
على امل�سرح الرئي�سيّ .
�رح��ال��ة جميع م��ا متثله القرية
ال� ّ
العاملية ،ولذا كان من ال�سهل عليهم
اخ�ت�ي��اره��ا لتكون منزلهم الدائم.
�إننا ،و�إنهم كذلك ،منتلك الف�ضول
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يف غريزتنا ال�ستك�شاف الروائع من
حول العامل ،ونت�شارك معهم �أي�ضاً
ب�ح��ب تقدميها �أم ��ام �ضيوفنا هنا
يف دبي  ،كما ي�سعى وليف لت�سليط
ال�ضوء وزيادة الوعي حول �ساللته
من الذئاب العربية ،التي انقر�ضت
يف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
وم �ه��ددة �أي �� �ض �اً ب��االن �ق��را���ض حول
املنطقة.

 New Balanceتفتتح ً
متجرا
ً
رئي�سيا ً
جديدا لها يف دبي مول

بدر حممد احلارثي� ...إماراتي ميتلك �شغف اقتناء ال�سيارات الريا�ضية والكال�سيكية النادرة

�أعرب ال�شاب الإماراتي بدر حممد احلارثي عن حر�صه يف اقتناء ال�سيارات الكال�سيكية والريا�ضية ،وذلك جراء �شغفه وهوايته يف جتميعها و ا�ستخدامها والتنقل بها ،مو�ضحاً �أن هذه الهواية
رغم حبه لها �إال �أنها مكلفة للغاية .وقد حا�صل احلارثي على �شهادة بكالوريو�س يف القانون من جامعة ال�شارقة  ،و وي�شغل من�صب رئي�س اللجنة الريا�ضية و الثقافية و االجتماعية لرابطة
خريجي جامعة ال�شارقة  ،و ويعترب خبرياً معتمداً يف �صياغه العقود و املذكرات القانونية � ،إال �أن �أبرز هواياته تتمثل يف اقتناء ال�سيارات الكال�سيكية و النادرة والريا�ضية .وبح�سب احلارثي،
ف�إنه ميتلك عدداً من انواع ال�سيارات مثل �سيارات كال�سيكية مت �شحنها من �أمريكا “كورفيت  ”1976و الند روفر
 ،1984و �سيارات ريا�ضية معدلة مر�سيد�س جي تي ا�س ايدي�شن ون  -و بي ام دبليو  M6مت رفع عدد �أح�صنتها و
تعديلها ل�سباقات الدراق يف حلبة مر�سى يا�س  ،و �سيارة كراي�سلر بالميوث  ،2002حيث لديه �آخر ن�سخة منها  ،وقد
مت �شحنها من امريكا ،و تعترب من �أندر ال�سيارات حيث �صنع منها � 3000سيارة بالعامل فقط  ،وميلك �آخر �سيارة
متبقية منها يف الوقت الراهن .ويقول احلارثي يف هذا ال�ش�أن� :إن هواية جمع ال�سيارات القدمية و النادرة  ،مكلفة
جدا من ناحية قطع الغيار و احلفاظ عليها� ،إذ مت �إن�شاء كراج مكيف بالكامل لتخزينها ،و املحافظة على حالتها
الأ�صلية  ،و يتم طلب قطع الغيار جميعها من اخلارج يف حال تبديل �أي قطع �أو ت�صليحها .وي�ضيف � :إن �سبب جمعها
� ،شغفي منذ الطفولة بامتالك �إحدى ال�سيارات القدمية نظراً لوجود ذكريات قدمية البي مع بع�ض ال�سيارات مثل
كورفيت و ترانز ام  ،يف حني اقتنيت �أول �سيارة يل يف � 2017سيارة كورفيت �ستينغري  1976بحالة امل�صنع من والية
وا�شنطن الأمريكية ،وجرى نقلها �إىل �إمارة �أبوظبي  ،و�شاركت من خاللها يف العديد من امل�سابقات منها كا�ستم �شو
 ، custom showو جلف كار فا�ستيفال كار �شو .Gulf car fastival

ت��دخ��ل ع�لام��ة New Balance

ال��رائ��دة عاملياً يف جم��ال الأحذية
واملالب�س الريا�ضية ع�صراً جديداً
يف تاريخها مع افتتاح �أ ّول متجر
رئ�ي���س��ي ل�ه��ا يف ال���ش��رق الأو�سط،
وب��ال �ت �ح��دي��د يف دب ��ي م ��ول ال��ذي
يُعترب �أكرب مركز ت�س ّوق يف العامل،
ير�سخ مكانتها يف ال�سوق لتكون
مما ّ
ع�لام��ة رائ� ��دة يف جم��ال املالب�س
ال �ي��وم �ي��ة وامل�ل�اب ����س الريا�ضية.
وق��د ا�ستوحي حفل االف�ت�ت��اح من
حملة ال�ع�لام��ة احل��ا��ض��ر ه��و ك ّل
ما منلك التي تروي حكاية التزام
 New Balanceبتعزيز احلركة
يف املنطقة وطرح �أف�ضل املنتجات
الريا�ضية اخلا�صة بالرك�ض مع
تقن ّيتيها احل��ائ��ز َت�ين على جوائز
 Fresh Foamو.FuelCell

دبي حتت�ضن جمموعة من عرو�ض الألعاب النارية الرائعة يف �إطار االحتفاالت مبهرجان الأ�ضواء ديوايل
تقدم دبي جمموعة من عرو�ض الألعاب النارية املذهلة التي تقام يف
خمتلف �أنحاء املدينة �ضمن احتفاالت دورة العام احلايل من مهرجان
الأ�ضواء ديوايل التي تنظمها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة ،حيث
يحتفل �سكان دبي وزوارها على حد �سواء بانطالق مو�سم الأعياد.
وميكن للمقيمني وال��زوار اال�ستمتاع ب�إطاللة مميزة للألعاب النارية
االفتتاحية لتحدي دبي للياقة البدنية ،والتي تتزامن مع االحتفال
مبهرجان ديوايل ،على �شاطئ جمريا خلف �صن �ست مول وقرية موانئ
دبي العاملية للياقة البدنية وكايت بيت�ش جمريا يوم اجلمعة � 29أكتوبر
ال�ساعة  8:30م�سا ًء.
ويعترب �شاطئ جمريا وجه ًة مثالية ملرتادي ال�شواطئ وع�شاق الريا�ضات
املائية خالل فرتة النهار ،وم�شاهدة عرو�ض الألعاب النارية الرائعة
ليال.
ومع افتتاح عجلة عني دبي الرتفيهية والأك�بر من نوعها يف العامل،
فقد �أ�صبحت جزيرة بلوواترز واحدة من �أكرث الوجهات جاذبية يف دبي.
وحتت�ضن اجل��زي��رة �أي�ضا عر�ضاً للألعاب النارية احتفا ًال مبهرجان
ديوايل يوم اخلمي�س  4نوفمرب ال�ساعة  8:30م�سا ًء مع �إطاللة مذهلة
على نخلة جمريا ومنطقة مر�سى دب��ي .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يقدم
مهرجان بلوواترز �سرتيت جمموعة من �أغاين ورق�صات بوليوود بدءاً

من يوم اخلمي�س  4نوفمرب وحتى ال�سبت  6نوفمرب .وي�ست�ضيف دبي
ف�ستيفال �سيتي مول عر�ضاً رائعاً للألعاب النارية يف موقعه املطل على
الواجهة املائية ف�ستيفال باي يوم اخلمي�س  4نوفمرب يف متام ال�ساعة
 9:30م�سا ًء .وميكن للزوار حجز مقاعدهم يف مطعمهم املف�ضل املطل
على ف�ستيفال باي واال�ستمتاع باحتفاالت مهرجان دي��وايل �أو ت�صفح
جمموعة رائعة من خيارات الطعام والت�سوق والرتفيه و�أن�شطة الرتفيه
العائلي يف �سوق رايب باي ذا باي.

مهرجان �أبوظبي يقدم العر�ض العاملي الأول
زيك زاك بالتعاون مع م�سرح الباليه الأمريكي

يقدم مهرجان �أب��وظ�ب��ي ،بالتعاون م��ع م�سرح
الباليه الأمريكي ،العر�ض العاملي الأول زيك
زاك على م�سرح ديفيد �إت�ش كوخ يف نيويورك
الأم��ري �ك �ي��ة ،خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 26إىل 31
�أكتوبر 2021؛ وذل��ك على �إيقاعات �أغنيات
النجم الأ�سطورة طوين بينيت.
وع�ّب�رّ ت �سعادة ه��دى �إب��راه�ي��م �أول �أول �أم�س
اخلمي�س ،م�ؤ�س�س جمموعة �أبوظبي للثقافة
وال �ف �ن��ون ،امل ��ؤ� �س ����س وامل ��دي ��ر ال�ف�ن��ي ملهرجان
�أب��وظ�ب��ي ،ع��ن ��س��روره��ا ب��ال�ت�ع��اون امل�ستمر مع
م�سرح الباليه الأم��ري�ك��ي ،معترب ًة �أنّ مهرجان
�أبوظبي ي�سهم عرب �شراكاته الدولية وعرو�ضه و�أعماله العاملية ،يف متكني
الفنون ،واالحتفاء بكبار املبدعني ،يف �إط��ار �إميانه مبركزية الفن ك�أداة
لتالقي ال�شعوب ،وكونه ج�سراً بني الثقافات واحل�ضارات ،وهو اليوم يقدّم
مع م�سرح الباليه الأمريكي ،عمل الإنتاج امل�شرتك اجلديد الذي يعر�ض
لأول مرة عاملياً ،من ت�صميم م�صممة الرق�ص ال�شهرية جي�سيكا النغ ب�إلهام
من مو�سيقى النجم الأ�سطورة طوين بينيت ،م�ؤكداً على دور الفنون يف
التعايف من اجلائحة ،والعودة �إىل احلياة الطبيعية.

اكت�شاف علمي مذهل يف باطن الكوكب
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

�سرى االعتقاد لفرتة طويلة ب�أن ُلب كوكب الأر�ض الذي نعي�ش عليه عبارة عن كرة �صلبة من احلديد ،فيما يوجد
حولها حميط �سائل ،لكن يبدو �أن امل�س�ألة مغايرة ،ورمبا �أكرث تعقيدا مما ت�صورنا.
وبح�سب �صحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية ،ف�إن عاملي زالزل من الواليات املتحدة واليابان �أ�شارا ،م�ؤخرا� ،إىل وجود
عدة طبقات من املعادن ال�صلبة وال�سائلة.
و�أ�شار الباحثون �إىل �أن بع�ض املعادن توجد يف املنت�صف بني االثنني؛ �أي بني طبقات املعادن ال�صلبة والأخرى
ال�سائلة.
ولي�س بو�سع �أي �إن�سان �أو �آلة النفاذ �إىل هذه الدرجة من العمق يف باطن كوكب الأر�ض ،لكن الباحث روث بوتلر
من جامعة هاواي الأمريكية ،وزميله �سيجي ت�سوبوب ،من معهد اليابان ملعلومات علوم الأر�ض والتكنولوجيا ،قاما
بدرا�سة كيفية انتقال ما يعرف بـ"موجات الق�ص" التي تنجم عن الزالزل.
و�أو�ضح الباحث الأمريكي �أن الزالزل التي حت�صل على الأر�ض تتيح للعلماء �أن يدر�سوا ما يوجد يف باطن الأر�ض
وما يح�صل فيه من تفاعالت.
وحتدث الباحث ،يف ت�صريح �صحفي ،عن وجود طبقات متوالية من املعادن ال�صلبة وال�سائلة� ،أو مواد ملتحمة من
حديد �أقرب �إىل اللزوجة ،وذلك يف �أعلى  240كيلومرتا من لب الأر�ض.
و�أردف �أن الدرا�سة احلديثة �سلطت ال�ضوء على تركيبة كوكب الأر�ض وتطوره� ،إ�ضافة �إىل �سجله احلراري.
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ل�ص ين�شر �صورته على في�سبوك ال�ضحية

زجاجة نبيذ نادرة قيمتها � 400ألف دوالر

واقعة غريبة من نوعها �شهدتها حمافظة �سوهاج جنوبي
م�صر ،حيث �سرق ل�ص هاتفا حمموال ،ثم �ص ّور نف�سه به
ون�شر �صورته على ح�ساب ال�ضحية مبن�صة "في�سبوك"،
مما قاد �أجهزة الأمن ل�ضبط اجلاين �سريعا.
الواقعة حدثت قبل يومني حينما غافل الل�ص تاجرا
ب��أح��د �أ� �س��واق ��س��وه��اج ث��م ��س��رق ه��ات�ف��ه ،وب�ع��ده��ا فوجئ
ال�ضحية ب��ال���س��ارق ي�ستخدم ح�سابه على "في�سبوك"
امل�سجل على الهاتف امل�سروق ،ون�شر الل�ص �صورة لوجهه
على احل���س��اب .و�أث� ��ارت ال���ص��ورة تعليقات ��س��اخ��رة على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث و�صف ال�سارق ب�أنه
"غبي منه فيه" على غرار الفيلم الكوميدي ال�شهري
للفنان امل�صري هاين رم��زي .وقالت �أجهزة الأم��ن �إنها
ك�شف مالب�سات احلادث باال�ستعانة بال�صورة ،وتو�صلت
لل�ص و�ألقت القب�ض عليه ،حيث اعرتف �أنه "�أثناء عبثه
بالهاتف �ص ّور نف�سه ون�شر �صورته عن طريق اخلط�أ على
ح�ساب في�سبوك اخلا�ص ب�صاحب الهاتف".
و�أو� �ض��ح م�صدر �أم�ن��ي مل��وق��ع "�سكاي ن�ي��وز عربية"� ،أن
ال�سارق �ضبط عندما عر�ض الهاتف للبيع ،ومبواجهته
اعرتف ب�سرقة الهاتف وكذا حافظة نقود تعود لل�ضحية
وبداخلها مبلغ م��ايل .و�أحيل املتهم للنيابة التي تولت
التحقيق ،وقررت حب�سه � 4أيام على ذمة الق�ضية.

زجاجة نبيذ فاخرة نادرة للغاية من نوع "�شاتو ديكيم" ،عمرها 215
�سنة ،كانت من بني  45زجاجة نبيذ �سرقها رجل وامر�أة يتحدثان

الإجنليزية من قبو مطعم فخم يف جنوب غربي �إ�سبانيا .وحدثت
ال�سرقة يف ال�ساعات الأوىل من يوم الأربعاء ،وفقا ملا ذكره خو�سيه
بولو� ،أحد مالكي "�أتريو" ،وهو جممع ي�ضم فندقا ومطعما حائزا
على جنمتني مي�شالن ،ي�ضم قبوا يحتوي على �أكرث من � 40ألف
زجاجة نبيذ يف مدينة كاثري�س الإ�سبانية ،التي تعد موقعا من
مواقع الرتاث العاملي .وقال بولو بعد �أن قرر الإعالن عن ال�سرقة
من خالل ر�سالة �إىل العمالء والأ�صدقاء" :لقد كانا حمرتفني..
كانا يعرفان بال�ضبط ماذا يفعالن" ،م�ضيفا �أن امل�شتبه بهما رجل
وام��ر�أة يتحدثان الإجنليزية ويعطيان املوظفني انطباعا ب�أنهما
زوجان راقيان ،قاما بت�سجيل الدخول �إىل الفندق وتناول الع�شاء
يف مطعمه .وقال بولو �إنهما طلبا من موظف مكتب اال�ستقبال
بالفندق �أن يقدم لهم املزيد من الطعام وعندما ذهب �إىل املطبخ،
تاركا �شا�شات كامريات املراقبة دون رقابة ،ت�سلل الرجل �إىل القبو
و�سرق زجاجات النبيذ.
وقام الزوجان بت�سجيل املغادرة يف ال�ساعات الأوىل من يوم الأربعاء،
ودفعا ببطاقة ائتمان وغادرا ب�أكيا�س مليئة بزجاجات النبيذ.

�سلوك غريب للنحل يف التعامل مع الأمرا�ض املعدية

توثق رحلتها مع ال�سرطان ب�صور واقعية يومية

ك�شفت درا�سة علمية حديثة عن �سلوك "غريب" ي�ستخدمه النحل
عند تعر�ض خليته لتهديد من الطفيليات .وح�سبما ذكرت الدرا�سة
التي �شارك فيها باحثون يف ال�سلوك من جامعة كاليفورنيا ،ف�إن
النحل يطبق مبد�أ التباعد االجتماعي عندما تتعر�ض للإ�صابة
بطفيليات مثل ال�سو�س ،وذلك لتقليل خطر انت�شار العدوى .ووفق
الدرا�سة التي ن�شرت نتائجها يف جملة  ،Science Advancesف�إن
التفاعل والتوا�صل بني اجلزء اخلارجي للخلية والق�سم الداخلي
منها ،ي�تراج��ع يف ح��ال ظ�ه��ور ع ��دوى ،الأم ��ر ال��ذي يحمي النحل
الأكرث �أهمية مثل امللكة وال�صغار .و�أ�شار الباحثون �إىل حدوث تبدّل
يف مواقع النحل داخل اخللية ردا على الإ�صابة بعدوى� ،إذ تتحرك
النحالت الأك�بر �سنا نحو الأط��راف ،بينما تنتقل امللكة والنحالت
احلا�ضنات للمركز .ونقلت �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية عن
امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة الدكتورة مي�شلينا بو�سيددو ،من جامعة
"�سا�ساري" يف �إيطاليا قولها�" :إن الزيادة امللحوظة يف التباعد
االجتماعي بني جمموعتي النحل داخ��ل نف�س امل�ستعمرة املوبوءة
بالطفيليات ميثل جانبا مثريا للده�شة لكيفية تطور النحل ملكافحة
م�سببات الأمرا�ض والطفيليات".

بكني ُتغلق دور ال�سينما الحتواء اجلائحة

�أم��رت �سلطات العا�صمة ال�صينية بكني ب�إغالق دور ال�سينما يف
حني ت�سجل البالد ارتفاعا يف الإ�صابات بكوفيد -19قبل �أقل من
مئة يوم من الألعاب الأوملبية ال�شتوية التي تنطلق يف الرابع من
�شباط/فرباير.
و�س ُت�صبح بكني التي ّ
نظمت الألعاب الأوملبية ال�صيفية العام 2008
�أ ّول مدينة يف العامل ت�ست�ضيف م�سابقات �ضمن الألعاب الأوملبية
ال�شتوية �أي�ضا.
يف هذا الإط��ار ،اعتمدت ال�سلطات �إج��راءات �صارمة للق�ضاء على
تف�شي وب��اء كوفيد -19يف ال�صني التي تع ّد حال ًيا �أق��ل من 300
�إ�صابة ،غري ان الفريو�س ال يزال متف�شيا يف ثلث الأقاليم ال�صينية
الثالثني تقريبا ،ومنها بكني.

�سر نقاء ب�شرة كيت
ميدلتون..خلطة �سهلة
ك�شفت ديبورا ميت�شيل خبرية
التجميل الربيطانية ال�شهرية
ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ت� �ن ��ي ب � �ج � �م� ��ال كيت
ميدلتون ع ��ن امل� �ك� � ّون ال�سري
ال ��ذي يكمن وراء ا� �ش��راق ب�شرة
دوقة كامربيدج.
ق ��د ي �ظ��ن ك� �ث�ي�رون ان� �ه ��ا تلج�أ
ملنتجات م��ن العالمات الفاخرة
للحفاظ على ب�شرة مثالية.
احل �ق �ي �ق��ة ان ك� �ي ��ت ميدلتون
ت�ستعني بخلطة متوفرة يف مطبخ
كل امر�أة ترتكز على ال�شوكوالته
وال�سكر اال��س�م��ر .ت�ق��وم الدوقة
ب �� �ش �ك��ل دوري ب �خ �ل��ط عجينة
ال�شوكوال على االرجح "نوتيال"
م ��ع ال �� �س �ك��ر اال� �س �م ��ر ومرطب
ال�شفاه لت�ؤلف قناعاً تطبقه على
وجهها ثم تزيله بحركات دائرية
بعد ان يجف ،تغ�سل ب�شرتها باملاء
الدافىء وال�صابون قبل تطبيق
كرمي مغذ.
وتعود فاعلية هذا القناع املق�شر
�إىل غ �ن ��اه ب �خ�لا� �ص��ة م�سحوق
الكاكاو املعروف بغناه بالعنا�صر
امل �� �ض��ادة ل�ل�أك���س��دة ال �ت��ي حتمي
الب�شرة من ال�شيخوخة املبكرة،
ك �م��ا ي �ح �ت��وي ع �ل��ى �أن� � ��زمي خام
ي� ��� �س ��اه ��م يف ت ��رم� �ي ��م اخل�ل�اي ��ا
وجتديد �شباب الب�شرة بالإ�ضافة
�إىل �أح �م��ا���ض ده�ن�ي��ة ت���س��اع��د يف
الت�آم اجلروح والندبات.

Sunday

دوللي بارتون تقدم ً
عر�ضا يف حفل وداعا ل�سرطان الثدي لعام  2021يف م�سرح  CMAيف قاعة م�شاهري مو�سيقى الريف يف نا�شفيل  ،تيني�سي .ا ف ب
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�ص ّرحت خبرية الأ�سلحة املعتمدة يف فيلم "را�ست" �أنها مل تكن بتاتا على
حي" يف امل�سدّ�س ال��ذي �أدّى �إىل مقتل م�ص ّورة
دراي��ة ب��وج��ود "ر�صا�ص ّ
�سينمائية خالل ت�صوير هذا العمل من بطولة �أليك بالدوين.
وما كانت تلك احلادثة لتقع" ،لوال �إدخال ذخائر ح ّية" يف امل�سدّ�س امل�ستخدم
يف موقع الت�صوير ،على ما قال حمامو هانا غوتيرييز ريد يف بيان تلقّت
وكالة فران�س بر�س ن�سخة منه ،نافني �أيّ م�س�ؤولية ملو ّكلتهم يف وفاة هالينا
هات�شينز الأ�سبوع املا�ضي يف والي��ة نيو مك�سيكو يف جنوب غرب الواليات
املتحدة .وهم �أ ّك��دوا �أن "لي�س لهانا �أدن��ى فكرة عن م�صدر هذه الذخائر
املتخ�ص�ص يف �أخبار امل�شاهري نقال عن
احل ّية" .وك�شف موقع ّ"ذي راب"
ّ
م�صادر مطلعة على جمريات الت�صوير �أن بع�ض �أع�ضاء الفريق العامل
على الفيلم ا�ستخدموا امل�سدّ�س لإط�لاق ر�صا�ص ح� ّ�ي على قوارير برية
قبل �ساعات من احلادثة .ويف مواقع ت�صوير الأفالم ،يكون خرباء ال�سالح
م�س�ؤولني عن الأ�سلحة امل�ستخدمة يف م�شاهد �إطالق النار ،وعليهم الت�أكد
با�ستمرار من �أنها ال ت�شكل خطرا على الفريق .كذلك ،يجب �أن ت�سحب
الأ�سلحة النارية من التدوال عندما ال تكون هناك حاجة �إليها .ومل تر هانا
غوتيرييز ريد ( 24عاما) "�أ ّيا كان يطلق ر�صا�صا ح ّيا من هذه الأ�سلحة.
وهي ما كانت لت�سمح بذلك" ،وفق ما جاء يف بيان مكتب املحاماة "جاي�سن
بولز" ،مع الت�أكيد على �أن "الأ�سلحة كانت حتفظ يف مكان �آمن مقفل ك ّل
ليلة وخالل اال�سرتاحات" .وك�شفت اخلبرية التي لي�س يف ر�صيدها �سوى
فيلم طويل واحد قبل "را�ست" �أنه "متتّ اال�ستعانة بخدماتها للإ�شراف
على موقعني يف �سياق ت�صوير هذا الفيلم ،ما �ص ّعب عملها".

املخدرات وراء توقيف فيتي واب
�أوقفت ال�شرطة الفدرالية مغني الراب الأمريكي فيتي واب يف نيويورك
بتهمة االجت��ار باملخدرات ،ال �سيما الهريويني ،على ما �أعلنت ال�سلطات
ووجهت حمكمة يف نيويورك االتهام �إىل الفنان البالغ
الق�ضائية املحليةّ .
من العمر  30عاما وا�سمه الأ�صلي وليام جونيور ماك�سويل الثاين ،ف�ضال
عن خم�سة �أ�شخا�ص �آخرين .وهم م ّتهمون بنقل وتوزيع وبيع �أكرث من مئة
كيلوغرام من املخدرات ،ال �سيما الهريويني والفنتانيل ،وهو خمدّر �أفيوين
�صناعي قويّ  ،يف منطقة لونغ �آيلند بالقرب من نيويورك ويف نيو جريزي
بني حزيران/يونيو  2019وحزيران/يونيو  ،2020وفق بيان وزارة العدل.
وخالل عمليات املداهمة� ،ضبطت قوى الأمن حواىل  1,5مليون دوالر نقدا
و 16كيلوغراما من الكوكايني وكيلوغرامني اثنني من الهريويني ،ف�ضال
عن عدّة حبوب فنتانيل و�أ�سلحة متعددة ،بح�سب البيان.
وقام عنا�صر من مكتب التحقيقات الفدرايل "اف بي �آي" بتوقيف الفنان
بعد ظهر اخلمي�س يف حميط ملعب الباي�سبول "�سيتي فيلد" يف منطقة

ك�شفت الفنانة امل�صرية �شريين ر�ضا ،عن �أ�سباب حتم�سها
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حكايات خمتلفة ،وهو من بطولة عدد كبري من النجوم.
وق��ال��ت �شريين ر��ض��ا يف ت�صريحات مل��وق��ع "�سكاي نيوز
عربية"" :رغم �أن دوري �صغري يف فيلم قمر � ،14إال �أنني
�أهتم ب��أن �أق��دم دورا م�ؤثرا وال يهمني م�ساحته ،كما �أن
الدور �صعب جدا ،حيث �أنني �أو�صل ر�سالة �إىل اجلمهور
من خالل تعبريات وجهي وهذا �أ�صعب من احلديث ،و�أنا
بطبعي �أحب خو�ض الأ�صعب".
وعن القبلة بينها وبني الفنان �أحمد الفي�شاوي التي �أثارت
اجلدل ب�شكل كبري ،بعد عر�ض الفيلم يف مهرجان اجلونة
ال�سينمائي الدويل� ،أ�شارت �شريين �إىل �أن القبلة كانت يف
�سياق العمل ولها معنى ،مو�ضحة �أن وظيفة الفنانني �أن
ميثلوا فئات خمتلفة من ال�شعب ،وكل ما يقدمونه على
ال�شا�شة موجود يف احلياة ،معربة عن ذلك قائلة" :ملاذا
تظهر الع�شوائيات ومتنع القبالت".
و�أ��ض��اف��ت �أن�ه��ا حت��ب �أن يرتبط ا�سمها بعمل فني يكون
من �أجل ت�سلية اجلمهور ،ولي�س من ال�ضروري �أن يقدم
ر�سالة ،فمن وجهة نظرها �أن الر�سالة هو �أن تخرج من
الفيلم و�أنت �سعيد فقط.

وثقت امر�أة �أمريكية تعمل كم�صورة� ،إ�صابتها ب�سرطان
ال�ث��دي وم��راح��ل ال�ع�لاج وك��ل م��ا عانته ،بال�صور ب�شكل
يومي.
يف دي�سمرب �� 2016ش�ع��رت �آن ��ا راث �ك��وف بكتلة يف �أحد
ث��دي�ي�ه��ا ،وب �ع��د �أ� �س��اب �ي��ع ق�ل�ي�ل��ة مت ت�شخي�ص �إ�صابتها
ب�سرطان الثدي ،وب��د�أت هي وزوجها على الفور بتوثيق
رحلتها مع ال�سرطان بال�صور ب�شكل يومي.
ق��رر ال��زوج��ان ال�ل��ذان يعمالن كم�صورين يف نيويورك،
التقاط �صور يومية لتجربتهما ،وكان هذا يعني التقاط
�صور ملختلف العالجات واحلياة املنزلية و التفاعالت مع
ابنهما جي�سي البالغ من العمر عامني.
وق��ال��ت �آن� ��ا وه ��ي يف الأ�� �ص ��ل م��ن ب � ��راغ� ،إن الت�صوير
الفوتوغرايف �ساعدها خالل الأوقات ال�صعبة التي مرت
بها ،على تقوية عزميتها و�إلهائها عن معاناتها.
و�أ�ضافت�" :شعرت دائ ًما �أن وجود الكامريا يف حقيبتي
مينحني منف ًذا �إبداع ًيا ،ويجعلني �أفكر بطريقة خمتلفة
وب�أ�شياء �أخرى"
ك�م��ا �أن الت�صوير ك��ان يعترب ��ش��ري��ان احل �ي��اة بالن�سبة
للزوج جوردان ،وخا�صة ب�أنه كان يكافح من �أجل العثور
على الدعم املايل لزوجته وعائلته .ووجد جوردان هذه
ال�ت�ج��رب��ة �صعبة ،لأن وال��دت��ه ك��ان��ت م�صابة ب�سرطان
ال�ث��دي عندما ك��ان يف �سن احل��ادي��ة ع�شرة فقط .وقال
جوردان متحدثاً عن جتربته " :عندما مت ت�شخي�ص �آنا
ب�سرطان الثدي� ،أ�صبت بال�صدمة ،لأن والدتي �أ�صيبت
بنف�س املر�ض و�أن��ا يف �سن �صغرية .وه��ذا جعلني �أعاين
من القلق ورمبا االكتئاب يف بع�ض الأحيان" و�أ�ضاف" :
بد�أت يف البحث على الإنرتنت عن حلول لقلقي ،ولكني
مل �أعرث على �شيء يخفف عني هذا القلق ال�شديد ،ومع
مرور الوقت �أ�صبح ت�صوير حالة زوجتي وتوثيقها ب�شكل
يومي عام ً
ال مهماً يف زوال القلق لدي"

الب�شر يتحدثون �إىل احليتان ..طفرة علمية قيد التطوير
�أطلق فريق من العلماء الدوليني م�ؤخرا،
م�شروعا قد يحدث طفرة ح��ال جناحه� ،إذ
يهدف �إىل ترجمة "اللغة" التي تتوا�صل
بها حيتان ال�ع�ن�بر ،وه��ي �أح��د �أ��ش�ه��ر �أنواع
احليتان يف العامل و�أك�بر احليتان املُ�س َننة،
لي�صبح مبقدور الب�شر "التحدث" �إىل هذه
احليوانات البحرية املهيبة.
ويعتمد امل�شروع الذي يطلق عليه "،"CETI
ع �ل��ى ت���س�خ�ير ق� ��وة ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
ل�ت�ف���س�ير �أ�� �ص ��وات ال �ن �ق��ر� ،أو "ال�شفرات"
التي ت�صدرها حيتان العنرب للتوا�صل مع
بع�ضها البع�ض.
وي�ستخدم ال�ب��اح�ث��ون ح�ق��ل ف��رع��ي للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ي��رك��ز ع �ل��ى م �ع��اجل��ة اللغة
الب�شرية املكتوبة واملنطوقة ،وال��ذي �سيتم
�إدخال  4مليارات رمز "كود" من رموز حوت
العنرب ،عليه.
تتمثل اخلطة يف جعل الذكاء اال�صطناعي

يربط كل �صوت ب�سياق حم��دد ،وه��و �إجناز
�سي�ستغرق خم�س �سنوات على الأق��ل ،وفقًا
للباحثني.
و�إذا حقق الفريق ه��ذه الأه ��داف ،ف�ستكون
اخل�ط��وة التالية ه��ي تطوير ون�شر روبوت
حمادثة تفاعلي ،ينخرط يف حوار مع حيتان
العنرب.
وقال قائد التعلم الآيل يف م�شروع "،"CETI
مايكل برون�شتاين ملجلة "هاكاي" املخت�صة
ب��الأخ �ب��ار ال�ع�ل�م�ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بال�سواحل
والكائنات البحرية والبيئة�" :إذا اكت�شفنا
�أن هناك ح�ضارة كاملة ،فرمبا �سينتج عنها
بع�ض التحول يف الطريقة التي نتعامل بها
مع بيئتنا ،ورمب��ا ينتج عن ذل��ك املزيد من
االحرتام للعامل احلي".
يذكر �أن ح��وت العنرب ميتلك دم��اغ��ا �أثقل
بخم�س م��رات م��ن دم��اغ الإن �� �س��ان ،ويعترب
دماغه �أي�ضا الأكرب على وجه الأر�ض.

بريين �سات تقتحم امل�سرح
�أثناء غناء زوجها

ن�شرت ال�صحافة الرتكية مقطع فيديو للنجمة الرتكية بريين �سات
تظهر تواجدها على م�سرح فولك�سواجن خ�لال غناء زوجها املغني
الرتكي كنان دوغلو �أغنية «� ، »Aşk ile Yapإذ ظهرت وهي ترق�ص
معه على امل�سرح و�سط تفاعل اجلمهور.
وكانت ن�شرت بريين �سات �صورا لها مع زوجها كنان دوغلو وبع�ض
�أ�صدقائهما ،وذلك خالل ح�ضورهم معر�ض ا�سطنبول للفن املعا�صر،
�إذ من املعروف �أن بريين حتب دائما الذهاب �إىل هذه الأماكن التي
ُتغدق فنا و�إبداعا .على �صعيد �آخر كان قد تداول رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي �صورة لـ بريين �سات  ،الأمر الذي �أثار �صدمة كبرية بني
اجلمهور� ،إال �أنها �صورة مفربكة لي�ست حقيقية ،وهناك من �صدّقها
ووجه لها الكثري من االنتقادات.
من اجلمهورّ ،

�سياح يزورون ال باملا
مل�شاهدة الربكان
ان �ت �ه��زت �أوجل � ��ا ري �ن��و� �س��و فر�صة
ع� �ط� �ل ��ة ع � �ي� ��د ك� � ��ل ال� �ق ��دي� ��� �س�ي�ن
للتوجه جلزيرة ال باملا الإ�سبانية
وم�شاهدة بركانها الثائر ..ومثلها
م�ث��ل ال��زائ��ري��ن الآخ ��ري ��ن� ،أرادت
�أن ت���س��اع��د �أه ��ل اجل��زي��رة الذين
دم� ��ر ال �ب�رك ��ان ب �ي��وت �ه��م و�أف�سد
حما�صيلهم.
ويحر�ص ال��زوار وال�سائحون على
م�ساعدة ال باملا م��ن خ�لال �إنفاق
املال لدعم اقت�صاد اجلزيرة.
ق��ال��ت ري�ن��و��س��و وه ��ي م��ن جزيرة
ف��ورت �ف �ن �ت��ورا ال �ق��ري �ب��ة "ميكننا
امل�ساعدة بطريقة م�سترتة بالقدوم
�إىل هنا مل�شاهدة الربكان الذي هو
��ش��يء ف��ري��د ،لكننا ن�ساهم �أي�ضا
ب ��إن �ف��اق امل ��ال ب��ال�ف�ن��ادق واملطاعم
وت�أجري ال�سيارات".
وق�ي��دت خطة ال �ط��وارئ اخلا�صة
ب� ��ال�ب��راك�ي��ن يف ج� � ��زر ال� �ك� �ن ��اري
(بيفولكا) التحرك على الطرق
القريبة من ال�برك��ان حتى ميكن
لفرق الأم��ن وال �ط��وارئ �أن تعمل
مع توافد الزائرين خ�لال عطلة
عيد كل القدي�سني.
ل �ك��ن خ �ط��ة ب �ي �ف��ول �ك��ا خ�ص�صت
خ��دم��ة ح ��اف�ل�ات جم��ان �ي��ة لنقل
النا�س ملنطقة ال�برك��ان مل�شاهدته
من م�سافة �آمنة.
وم �ن��ذ ب ��دء ث ��ورة ال�ب�رك��ان يف 19
��س�ب�ت�م�بر �أي � �ل� ��ول ،غ �ط��ت احلمم
قرابة  2200ف��دان من الأرا�ضي
ودم��رت نحو �ألفي مبنى والكثري
من زراعات املوز.
وا� �ض �ط��ر �أك �ث��ر م ��ن  7000من
ال�سكان للنزوح عن ديارهم.

