عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

�ص 06

� 51إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا امل�ستجد و 69حالة �شفاء

«�صحة» تعالج طفلة تبلغ من العمر � 6أ�سابيع
كانت تعاين من ان�سداد الأمعاء الدقيقة

•• �أبوظبي-وام

مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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عربي ودويل

�ص 09

متا�شياً مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء 185,406
فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  51حالة �إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة  742,278حالة(.التفا�صيل
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�أخبار الإمارات

معركة الطعون ت ُه ّدد بتفجري
»
«
االنتخابات الرئا�سية الليبية
�ص 17

الفجر الريا�ضي

ماراثون اليوم الوطني لرحلة الهجن للأجانب
ين�سج حكاية الت�سامح على �أر�ض اخلري

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

 28صفحة -الثمن درهمان

www.alfajrnews.ae

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

من�صور بن حممد ي�شهد ختام الدورة
العا�شرة من حملة «دمي لوطني»

•• دبي-وام

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س وزراء رو�سيا االحتادية (وام)

�شهد �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،رئي�س
اللجنة العليا لإدارة الأزم��ات وال�ك��وارث بدبي نائب رئي�س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة دب��ي ال�صحية الأك��ادمي �ي��ة ..فعاليات خ�ت��ام الدورة
العا�شرة م��ن حملة "دمي لوطني" ،يف مقر �إك�سبو  2020دبي،
وذلك تزامناً مع احتفاالت الدولة بعيد االحت��اد اخلم�سني .وكانت
ح�م�ل��ة "دمي لوطني" ان�ط�ل�ق��ت يف دورت �ه��ا الأوىل ع ��ام ،2012
برعاية �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،وكان �سموه �أول املتربعني بالدم
حلظة �إطالق احلملة ،ما �أ�سهم يف جناحها ،وت�شجيع �أفراد املجتمع
على امل�شاركة فيها ،حيث جنحت احلملة يف جمع � 44أل��ف و348
وح��دة دم على م��دار � 10سنوات ،من خ�لال  706حمالت �شملت
م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،وتنفذ احلملة ب�شراكة ا�سرتاتيجية بني
�صحيفة "الإمارات اليوم" ،وخدمة "الأمني" ،وهيئة ال�صحة بدبي.
(التفا�صيل �ص)4

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الهندي (وام)

حممد بن زايد يبحث ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية
االحتادية
سيا
�
رو
وزراء
رئي�س
ستقبل
�
ي
شد
�
را
بن
حممد
الهندي جوانب التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين
التقى رئي�سي �سريالنكا ونيجرييا يف �إك�سبو

•• دبي-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" �أم�س معايل ميخائيل مي�شو�ستني،
رئي�س وزراء جمهورية رو�سيا االحت��ادي��ة ال�صديقة،
ورح��ب �سموه يف
وذل��ك يف مقر �إك�سبو  2020دب��يّ .
م�ستهل اللقاء مبعايل ميخائيل مي�شو�ستني والوفد
املرافق.على �صعيد �آخر التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" � ،أم�س فخامة
غ��وت��اب��اي��ا راج��اب��اك���س��ا ،رئ�ي����س ج�م�ه��وري��ة �سريالنكا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة اال� �ش�تراك �ي��ة يف ج�ن��اح�ه��ا يف �إك�سبو
 2020دبي ،كما التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،خالل زيارته جلناح اجلمهورية
النيجريية يف �إك�سبو  2020دب��ي ،فخامة الرئي�س
حممد بخاري ،رئي�س جمهورية نيجرييا االحتادية،
حيث تناول اللقاء مناق�شة كافة املو�ضوعات التي من
�ش�أنها تنمية وتطوير ال�ع�لاق��ات م��ع نيجرييا ومد
(التفا�صيل
ج�سور التعاون ال� �ف ��اع ��ل.

•• �أبوظبي -وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة �أم�س يف ق�صر ال�شاطئ  ..معايل الدكتور
�سوبرامنيام جاي �شانكار وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمهورية الهند ال�صديقة.
ورح��ب �سموه خ�لال ال�ل�ق��اء ب��زي��ارة وزي��ر ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة ال�ه�ن��دي ..ال ��ذي نقل �إىل �سموه تهاين

�إك�سبو  2020دبي يحتفي ب�أ�صحاب الهمم

•• دبي-وام

دول��ة ناريندرا م��ودي رئي�س وزراء جمهورية الهند
مبنا�سبة احتفاالت دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي
ومتنياته للدولة و�شعبها مزيدا من التقدم واالزدهار
وللعالقات ب�ين البلدين دوام التطور واالرتقاء.
وفيما حمله �سموه حتياته �إىل رئي�س وزراء الهند
ومتنياته لبلده و�شعبه ال�صديق مزيدا من التطور
والنماء  ..معربا عن �شكره وتقديره لدولة رئي�س
ال ��وزراء ن��اري�ن��درا م��ودي مل�شاركته التهاين ب�أفراح
(التفا�صيل �ص) 3
الإمارات الوطنية.

احتفى �إك�سبو  2020دبي ،ب�أ�صحاب الهمم �أم�س الأول بالتزامن مع
انعقاد "اليوم الدويل للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة" ،وذلك عرب فعاليات
ومناق�شات رئي�سة �أقيمت يف جناح نيكز�س ،لبحث عدد من الق�ضايا
مثل �ضمان الو�صول ال�شامل،والتعليم ،والعمل الالئق ،واالبتكار
والتقنية ،والريا�ضة للأ�شخا�ص من �أ�صحاب الهمم.
�شارك فى الفعالية معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية
املتخ�ص�صة حتت عنوان "�صياغة
املجتمع حيث انطلقت الفعالية
ّ

يف املنتدى الثامن بداكار

طبول احلرب تقرع على حدود رو�سيا و�أوكرانيا

بايدن يعزز ال�ضغط على مو�سكو قبل لقاء بوتني الدول الأفريقية جتازف مبحا�سبة ال�صني!...
•• عوا�صم-وكاالت

قبل �أيام من حمادثاته مع نظريه
ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،عزز
ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن
�ضغوطه على مو�سكو م�ؤكدا �أنه
يعد مبادرات للدفاع عن �أوكرانيا
�إذا تعر�ضت لغزو.
وب �ع��دم��ا �أك � ��د ان ��ه ع �ل��ى ات�صال
دائم مع حلفاء الواليات املتحدة
والأوك� ��ران � �ي�ي��ن ،ق� ��ال الرئي�س
الأمريكي يف البيت الأبي�ض �إنني
�أع��د ما �سي�صبح ،على ما �أعتقد
جمموعة مبادرات �ستكون الأكمل
والأف �� �ض��ل لي�صري م��ن ال�صعب
جدا جدا على بوتني �أن يفعل ما
يخ�شى النا�س �أنه يفعله.
ومل يذكر ب��اي��دن ال��ذي ك��ان يرد
على �س�ؤال طرح بعد خطابه حول
االقت�صاد� ،أي تفا�صيل �إ�ضافية.
ومل يكن يوم اجلمعة هادئا على
احل� ��دود ال��رو� �س �ي��ة الأوكرانية،
على الأقل وفق ما �أعلنته كييف،
�إذ ق ��ال ��ت �إن ق � ��وات االح� �ت�ل�ال
ال��رو��س��ي اخ�ترق��ت وق��ف �إطالق
النار  6مرات يف هذا اليوم.
وه� ��ذه اخل� ��روق �أو اال�شتباكات
لي�ست بجديد ،فهي حت��دث بني

احلدود الرو�سية الأوكرانية ت�شهد ا�ضطراباً كبريا و�سط ترقب ل�صدام حمتمل
احلني والآخر� ،أما الأمر الأخطر لكن الكرملني ينفي ذل��ك نفيا و�أ�ضاف ريزنيكوف �أمام الربملان:
خمابراتنا حتلل كافة الت�صورات
ال � ��ذي ي �ح��ذر م �ن��ه ك� �ث�ي�رون هو مطلقا.
ح��دوث ح��رب �شاملة ب�ين رو�سيا واجل� �م� �ع ��ة ،ق� ��ال وزي � ��ر ال ��دف ��اع مب��ا فيها الأ� �س��و�أ .ت�شري �إىل �أن
و�أوكرانيا ،خا�صة يف ظل التوتر الأوك��راين �أوليك�سي ريزنيكوف ،احتمال ت�صعيد وا�سع النطاق من
الأ�شد بني البلدين منذ �سنوات.
�إن مو�سكو ح�شدت �أكرث من  94جانب رو�سيا قائم .الوقت الأكرث
وي��رك��ز ال �غ��رب و�أوك��ران �ي��ا حاليا �أل��ف جندي بالقرب من احلدود ترجيحا� ...سيكون بحلول نهاية
ع� �ل ��ى م � ��ا ي � �ق� ��ول �إن � �ه � ��ا ح�شود الأوكرانية ،مرجحا �أنها ت�ستعد يناير ،وفق رويرتز.
ع���س�ك��ري��ة رو� �س �ي��ة ��ض�خ�م��ة على ل�شن هجوم ع�سكري وا�س النطاق ويف ال�سياق ذات��ه ،نقلت �صحيفة
احلدود بغية غزو الدولة اجلارة ،يف نهاية يناير املا�ضي.
وا� �ش �ن �ط��ن ب��و� �س��ت ع ��ن �أج� �ه ��زة

امل�خ��اب��رات الأم�يرك�ي��ة وج��دت �أن
ال�ك��رم�ل�ين يخطط ل�شن هجوم
متعدد اجلبهات على �أوكرانيا،
العام املقبل .وبخالف التقديرات
الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،ت� ��رى امل �خ ��اب ��رات
الأم�ي�رك �ي��ة �أن رو� �س �ي��ا ح�شدت
فقط نحو � 70أل��ف جندي على
احلدود ،لكنها تتوقع زيادة ت�صل
�إىل � 175ألفا.
ويف امل� �ق ��اب ��ل ،ت �ق��ول رو� �س �ي��ا �إن
�أوك��ران �ي��ا حت���ش��د ق ��وات �ضخمة
على حدود منطقة دونبا�س.
ل�ك��ن امل��راق�ب�ين يختلفون ب�ش�أن
ال �ن��واي��ا احل�ق�ي�ق�ي��ة للكرملني،
ف��ال �ب �ع ����ض ي �ع �ت�بر �أن الرئي�س
ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��وت ��ن ح �� �س��م �أم� ��ره
ب�ش�أن الغزو ،بينما يعترب �آخرون
�أن الأم��ر يتعلق ب�أ�سباب داخلية
م�ث��ل � �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن ق�ضية
امل �ع��ار� �ض��ة �أل �ي �ك �� �س��ي نافالني،
وخارجية تت�صل باختبار ت�صميم
ال��رئ�ي����س الأوك � ��راين ،فالدميري
زيلين�سكي والغرب .ويرى طرف
ث��ال��ث �أن م��و��س�ك��و ق��د تنخرط
يف عملية ع�سكرية حم ��دودة يف
دونبا�س ،التي تقول مو�سكو �إن
كييف تخطط لتطهري عرقي يف
املنطقة.

ع�شرات القتلى يف هجوم �إرهابي و�سط مايل
•• باماكو�-أ ف ب

ا�ستنفار يف كل م�ست�شفيات اوروبا

تظل اللقاحات الركيزة الأ�سا�سية للحماية

�إغالق احلدود لن يوقف انت�شار متح ّور �أوميكرون!...
•• الفجر �-أنتوين زوي -ترجمة خرية ال�شيباين

�أثار اكت�شاف املتح ّور  B.1.1.529من �سار�س-كوف ،-2الذي �أطلق
عليه "�أوميكرون" من قبل منظمة ال�صحة العاملية ،قلقًا عامل ًيا ،وو�ضع
الكوكب يف حالة ت�أهب ق�صوى ب�شكل عام .وال�سبب وجيه� :أعلنت منظمة
ال�صحة العاملية� ،أنه "متح ّور مقلق" لأن بروتني �سبايك به جمموعة
وا�سعة من الطفرات ،مما يثري خم��اوف من �أنّ اللقاحات والعالجات
احلالية �ستثبت �أنها �أقل فعالية يف مكافحته( .التفا�صيل �ص)11

ُق�ت��ل � 30شخ�صا على االق��ل يف
هجوم نفذه م�سلحون يعتقد �أنهم
�إرهابيون وا�ستهدف عربة نقل يف
منطقة غوبتي امل�ضطربة و�سط
م ��ايل ،ع�ل��ى م��ا �أف� ��اد م�س�ؤولون
حمليون وكالة فران�س بر�س.
وق � ��ال امل� ��� �س� ��ؤول ��ون �إن ال ��رك ��اب
�أُم�ط��روا بالر�صا�ص ومت �إحراق
العربة يف هجوم نفذه �إرهابيون
قرب بلدة باندياغارا اجلمعة.
و�أ�ضاف امل�س�ؤولون طالبني عدم
الك�شف عن هويتهم �إن �سلطات
ال��والي��ة �أر�سلت ق��وات �أمنية �إىل
املكان الذي وقع فيه الهجوم.
و�أك� � ��د م �� �س ��ؤول يف باندياغارا
ح�صيلة القتلى ومن بينهم ن�ساء
و�أطفال كما قال.
ومل ت� �ت�ب�ن ال � �ه � �ج� ��وم �أي من
املجموعات امل�سلحة العديدة التي
تن�شط يف الدولة الواقعة بغرب
�إفريقيا.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

وع � � � � ��دت ال� � ��� � �ص �ي��ن ،ال� ��� �ش ��ري ��ك
االق �ت �� �ص��ادي ال��رئ �ي �� �س��ي للقارة
ال�سمراء ،مبنح لقاحات و�إعفاءات
ج�م��رك�ي��ة ل �ل��دول الأف��ري �ق �ي��ة يف
القمة امل�شرتكة يف داك ��ار ...لكن
الأفارقة ينتقدون ب�شكل متزايد.
ت� �غ�ي�رت ال � �ن �ب�رة جت � ��اه ب �ك�ي�ن يف
�إف��ري �ق �ي��ا .ه��ذا م��ا ��ش�ع��ر ب��ه حتى
ر�ؤ�ساء دول القارة الأقل خ�ضوعا
للقوة العظمى ال�صينية ،مع انها
ال�شريك التجاري الأول ،والدائن
الأك� �ث��ر �أه �م �ي��ة يف ال �ع��دي��د من
البلدان الأفريقية.
لقد ت�س ّنى للم�س�ؤولني ال�صينيني
�إدراك ذل � � ��ك ،ي ��وم ��ي الإث� �ن�ي�ن
والثالثاء ،يف داكار خالل املنتدى
ال�ث��ام��ن ح ��ول ال �ت �ع��اون ال�صيني
الأفريقي.
�أك��د البيان اخلتامي لالجتماع،
على مبد�أ "�صني واحدة" العزيز
على بكني �ضد ت��اي��وان .واتفقت

�أوميكرون ينت�شر يف �أ�سرتاليا ..ومريكل حتث الأملان على التطعيم
•• عوا�صم-وكاالت

حثت امل�ست�شارة الأملانية �آجنيال مريكل ،التي �أو�شكت
واليتها على االنتهاء ،الأملان �أم�س ال�سبت على تلقي
التطعيمات ال��واق�ي��ة م��ن كوفيد -19لي�ساعدوا يف
تغيري م�سار موجة رابعة من الإ�صابات جتتاح بقوة
�أجزاء من البالد.
وق ��ال ��ت م�ي�رك��ل ن �ح��ن يف م��وق��ف خ �ط�ير ج � ��دا .يف
بع�ض الأج��زاء من البالد ال ميكن و�صف الأم��ر �إال
ب��امل��أ��س��اوي :وح��دات عناية م��رك��زة مكتظة ومر�ضى
بحالة �سيئة يتعني نقلهم جوا عرب �أملانيا للح�صول
على العناية التي يحتاجونها.

م��اك��رون ي���زور ال�سعودية
يف �إط���ار جولته اخلليجية
•• الريا�ض-وكاالت

قوات �شرطة لتعزيز الأمن يف املنطقة امل�ستهدفة بالهجوم
ت���س�ع��ى م� ��ايل ج ��اه ��دة الحتواء �إىل ب��ورك �ي �ن��ا ف��ا� �س��و والنيجر
مت��رد ان��دل��ع �أ�سا�سا يف مناطقها املجاورتني .وا�صبح و�سط مايل
ال �� �ش �م��ال �ي��ة يف  2012و�أودى ب� � � ��ؤرة م ��ن الأع � �ن� ��ف ل� �ل� �ن ��زاع يف
م � � � ��ذاك ب � � � � ��آالف الع�سكريني منطقة ال�ساحل حيث كثريا ما
تقع عمليات قتل �إتنية وهجمات
واملدنيني.
ورغ� � ��م ان �ت �� �ش ��ار �آالف اجل �ن ��ود ت�ستهدف القوات احلكومية.
ال �ف��رن �� �س �ي�ين وع �ن��ا� �ص��ر الأمم وف �� �ش��ل ان �ق�ل�اب ع���س�ك��ري العام
امل �ت �ح��دة ،ات���س�ع��ت رق �ع��ة النزاع املا�ضي ،جاء يف �أعقاب تظاهرات
ل �ت �� �ش �م��ل و�� �س ��ط م � ��ايل و� �ص��وال حا�شدة تنديدا ب�أعمال العنف ،يف

الديون كانت هاج�س امل�شاركني يف املنتدى الثامن
ال��دول الأفريقية على �أن م�صري �شي جني بينغ بالرحلة �إىل داكار.
ه��ون��غ ك��ون��غ �أو ال�ت�ب��ت �أو �أقلية ومن خالل م�ؤمتر عرب الفيديو،
الأوي� �غ ��ور� � ،ش ��أن �صيني داخلي .تعهّد مبليار لقاح ل�ت��دارك ت� ّأخر
يف امل �ق��اب��ل ،وع� ��دت ه ��ذه الأخ�ي�ر حملة التطعيم يف �أفريقيا .وي�أتي
ب��دع��م �إف��ري�ق�ي��ا دون �أن تفر�ض هذا الإعالن يف الوقت الذي جتد
عليها من��وذج��ا .وم��ع ذل ��ك ،ف�إن ف�ي��ه ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا وجريانها
ه��ذا البيان النهائي "اخلانع" ال �أنف�سهم منبوذين من قبل الدول
يقول كل �شيء .وف ّيا حلذره منذ ب �ع��د ظ �ه��ور م �ت �ح �وّر اوميكرون
ب��داي��ة ال ��وب ��اء ،مل ي�ق��م الرئي�س ال��ذي ي��ر ّج الكوكب(.التفا�صيل

ا��س�ت�ق�ب��ل ويل ال�ع�ه��د ال�سعودي
الأمري حممد بن �سلمان الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون الذي
و�صل �إىل جدة� ،أم�س ال�سبت.
وك��ان يف ا�ستقبال م��اك��رون لدى
و�صوله مطار امللك عبدالعزيز
ب �ج��دة ،الأم �ي�ر ،خ��ال��د الفي�صل،
م� ��� �س� �ت� ��� �ش ��ار خ� � � � ��ادم احل� ��رم�ي��ن
ال �� �ش��ري �ف�ين �أم�ي��ر م�ن�ط�ق��ة مكة
املكرمة.

و�أ��ض��اف��ت م�يرك��ل يف ت�سجيل ه��و الأخ�ي�ر ب�ين �أكرث
م��ن  660م��دون��ة �صوتية (ب��ودك��ا��س��ت) �سجلتها يف
من�صبها قبل ت�سليمه �إىل �أوالف �شولت�س من احلزب
ال��دمي �ق��راط��ي اال� �ش�ت�راك��ي الأ� �س �ب��وع امل�ق�ب��ل لذلك
�أنا�شدكم جمددا ب�شكل عاجل :تعاملوا مع الفريو�س
اخلبيث بجدية.
و�أردفت قائلة اح�صلوا على التطعيم .ال يهم �إن كانت
جرعة �أوىل �أم تن�شيطية .كل لقاح ي�ساعد.
واف ��ق امل �� �س ��ؤول��ون الأمل � ��ان ي ��وم اخل�م�ي����س ع�ل��ى منع
دخول من مل يتلقوا التطعيم �إىل جميع املتاجر عدا
ال���ض��روري منها مثل متاجر البقالة وال�صيدليات
واملخابز ،كما قرروا ال�سعي جلعل التطعيم �إلزاميا.

الربهان :لن �أتر�شح لرئا�سة ال�سودان

•• اخلرطوم-وكاالت

قال رئي�س جمل�س ال�سيادة االنتقايل يف ال�سودان الفريق �أول ركن عبد
الفتاح الربهان :لن �أتر�شح للرئا�سة حتى لو ُطلب مني ذلك .مهمتي
تنتهي بانتهاء الفرتة االنتقالية .و�أو�ضح الربهان يف مقابلة� ،أن �أبرز
م��ا يعمل عليه ح��ال�ي�اً ه��و ت�شكيل هيئة عليا ل�لان�ت�خ��اب��ات ،م�ضيفاً:
ال نريد ا�ستبدال �أح��د من القوى ال�سيا�سية ،بل نريد �إف�ساح املجال
للجميع .وق��ال �إن رف��ع حالة ال�ط��وارئ يف ال���س��ودان مرتبط باجتماع
مع احلكومة والتن�سيق مع جمل�س الأم��ن وال��دف��اع .واعترب الربهان
�أن االتفاق ال�سيا�سي الأخري مع رئي�س احلكومة عبداهلل حمدوك كان
بداية حقيقية للفرتة االنتقالية يف البالد ..مل يتم �إجناز الكثري من
مهام الفرتة االنتقالية من قبل قوى �سيا�سية .ور�أى �أن البع�ض يريد �أن
يجعل من املكون الع�سكري �شماعة لف�شل الكثريين ،م�ؤكداً �أن الو�ضع
االنقالبي ال ينطبق على �إجراءاتنا ..ولكنها عملية ت�صحيح.
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عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
وفد من �شرطة �أبوظبي يزور مهرجان ق�صر احل�صن
حممد بن زايد يتلقى ات�صاال هاتفيا من
�أك��دت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي عن اعتزازها الكبري � 51إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد و 69حالة �شفاء رئي�س �إ�سرائيل للتهنئة بعيد االحتاد الـ50

•• �أبوظبي-الفجر

02

باملوروث الثقايف والرتاثي يف ق�صر احل�صن ب�أبوظبي .
وق ��ال ال �ل��واء ��س��امل ��ش��اه�ين النعيمي م��دي��ر ق�ط��اع امل ��وارد
الب�شرية خالل زيارته ووف��د من القطاع ملهرجان احل�صن
ال�سنوي  2021ان زيارتنا م�صدر فخر كبري لنا  ،ملا يعك�سه
احل�صن م��ن ت��اري��خ دول��ة الإم ��ارات الغني ب��امل��وروث الثقايف
العريق وامل�صاحب للثقافة املعا�صرة الإبداعية واملبتكرة.
و�أ�ضاف التم�سنا من خالل جولتنا يف �أرجاء الق�صر العودة
�إىل رحاب املا�ضي وا�ستك�شاف �إرث �أجدادنا الذي ن�ستند عليه
يف تطلعاتنا نحو امل�ستقبل.

•• �أبوظبي-وام

متا�شياً م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت
ال��وزارة عن �إج��راء  185,406فحو�صات جديدة خالل ال�ساعات الـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات
الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج� ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  51حالة �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
 742,278حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وف��اة يف
الأرب ��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,148حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  69حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  737,255حالة.

•• �أبوظبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ات�صا ًال هاتفياً من فخامة يت�سحاق هرت�سوغ،
رئي�س دول��ة �إ��س��رائ�ي��ل ،هن�أ �سموه خالله مبنا�سبة اح�ت�ف��االت دول��ة الإم ��ارات
بيوبيلها الذهبي "عيد احتادها الـ  .. "50معرباً عن متنياته للدولة و�شعبها
مزيداً من التقدم واالزدهار وللعالقات بني البلدين دوام التطور واالرتقاء .من
جانبه �أعرب �سموه عن �شكره وتقديره للرئي�س الإ�سرائيلي ملا �أبداه من م�شاعر
طيبة جت��اه دول��ة الإم ��ارات و�شعبها بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية ..متمنياً
للعالقات الثنائية مزيداً من التعاون والتقدم ملا فيه خري البلدين واملنطقة.

بحث معه �سبل تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين

حممد بن را�شد ي�ستقبل رئي�س وزراء رو�سيا االحتادية
•• دبي-وام

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي "رعاه اهلل"
�أم�س معايل ميخائيل مي�شو�ستني،
رئ �ي ����س وزراء ج �م �ه��وري��ة رو�سيا
االحتادية ال�صديقة ،وذلك يف مقر
ورحب �سموه
�إك�سبو  2020دبيّ .
يف م�ستهل ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح�ضره
��س�م��و ال���ش�ي��خ م �ك �ت��وم ب ��ن حممد
ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب حاكم
دب��ي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر امل��ال �ي��ة ،مب �ع��ايل ميخائيل
مي�شو�ستني والوفد املرافق ،م�شيداً
بعمق العالقات بني البلدين وما
ت�شهده من تطور م�ستمر بف�ضل
القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل"،
وفخامة فالدميري بوتني ،رئي�س
رو�سيا االحتادية ،ويف �ضوء تطابق
ال��ر�ؤى بني البلدين ح��ول �أهمية
تر�سيخ ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
التي طاملا جمعتهما واملرتكزة على
�أ�س�س متينة من امل�صالح امل�شرتكة
واالح �ت�رام وال�ت�ق��دي��ر املتبادلني.
وت� � �ن � ��اول ال � �ل � �ق ��اء ب� �ح ��ث جممل
الق�ضايا الإقليمية والدولية حمل

االه �ت �م ��ام امل �� �ش�ت�رك ،ومقومات
حفظ الأم��ن واال�ستقرار و�إر�ساء
�أ�س�س ال�سالم ،وال��دور املهم الذي
ت�ضطلع به رو�سيا يف هذا املجال،
وك ��ذل ��ك �أب � ��رز امل �� �س �ت �ج��دات التي
ت�شهدها املنطقة والعامل ،ال�سيما
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د اجل� �ه ��ود الدولية
امل �ب��ذول��ة لت�سريع وت�ي�رة التعايف
العاملي من تبعات جائحة كوفيد-
 19واكت�شاف الفر�ص التي مت ّكن
�شعوب ال�ع��امل ،خا�صة املجتمعات
الأق� � ��ل ح �ظ �اً م ��ن ال �ت �ن �م �ي��ة ،من

تخطي هذه املرحلة اال�ستثنائية.
وب �ح��ث اجل ��ان �ب ��ان خ �ل�ال اللقاء
� �س �ب��ل دف� ��ع ال� �ع�ل�اق ��ات الثنائية
املتنامية �إىل الأم� ��ام مب��ا يواكب
ت �ط �ل �ع��ات ال �� �ش �ع �ب�ين ال�صديقني
�إىل امل �� �س �ت �ق �ب ��ل ،ح� �ي ��ث تطرق
ال �ن �ق��ا���ش �إىل ا� �س �ت �ع��را���ض �سبل
تعزيز التعاون الب ّناء يف خمتلف
القطاعات احليوية ،انطالقاً من
الرغبة امل�شرتكة يف تر�سيخ دعائم
ال�شراكة القوية والتاريخية بني
البلدين ،مبا يتمتع به اجلانبان

م ��ن �إم� �ك ��ان ��ات ت �ع ��زز م ��ن فر�ص
تو�سيع دائرة التعاون ،مع االتفاق
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ت ��وف�ي�ر امل ��زي ��د من
الفر�ص �إىل القطاع اخلا�ص ملنح
زخم جديد لل�شراكة االقت�صادية
املزدهرة بني اجلانبني ،مع وجود
�أكرث من � 4000شركة رو�سية يف
دول��ة الإم ��ارات .و�أع��رب اجلانبان
ع��ن ت�ف��ا�ؤل�ه�م��ا ال�ك�ب�ير مب�ستقبل
ال�شراكة بني البلدين ال�سيما على
ال�صعيد االقت�صادي انطالقاً من
�إط� ��ار ال �ت �ع��اون اجل��دي��د ال ��ذي مت

االتفاق عليه م�ؤخراً بني البلدين
وي�ضم  12قطاعاً حيوياً ي�شمل:
ال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار ،والطاقة،
وال�صناعة واالب�ت�ك��ار ،واخلدمات
امل��ال �ي��ة وامل �� �ص��رف �ي��ة واجل� �م ��ارك،
والأمن الغذائي والزراعة ،والتعليم
وال �ن �ق��ل ،وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت �� �ص��االت والإع�ل��ام والثقافة
وال���س�ي��اح��ة وال��ري��ا� �ض��ة ،وحماية
ال�ب�ي�ئ��ة و�إدارة امل � ��وارد الطبيعة،
واالق �ت �� �ص��اد ال� ��دائ� ��ري ،وال� �ث ��ورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،والف�ضاء.

ح�ضر ال�ل�ق��اء �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
رئ �ي ����س جم �ل ����س دب� ��ي ل�ل��إع�ل�ام،
و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان
امل ��دين ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى لطريان
الإمارات واملجموعة رئي�س اللجنة
العليا لإك�سبو  2020دبي ،و�سمو
ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ،رئ �ي ����س جم�ل����س دبي
لأم��ن املنافذ احل��دودي��ة ،ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان،

وزير الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض
العام لإك�سبو  2020دب��ي وعدد
م��ن ال � ��وزراء وامل �� �س ��ؤول�ي�ن .وتعد
دولة الإمارات �أكرب �شريك جتاري
خ�ل�ي�ج��ي ل��رو��س�ي��ا بن�سبة 55%
م��ن �إج� �م ��ايل ال �ت �ج��ارة الرو�سية
اخلليجية ،وبلغت قيمة التبادل
ال � �ت � �ج� ��اري غ �ي��ر ال� �ن� �ف� �ط ��ي بني
الإمارات ورو�سيا االحتادية خالل
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام 2021
ن�ح��و  2م�ل�ي��ار دوالر ،بنمو كبري
جت� ��اوزت ن�سبته  80%مقارنة

مع الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
كما تعد دول��ة الإم� ��ارات الوجهة
الأوىل ع ��رب� �ي� �اً لال�ستثمارات
ال��رو� �س �ي��ة ،بن�سبة ت�ن��اه��ز 90%
من �إجمايل ا�ستثمارات رو�سيا يف
ال ��دول العربية ،كما تعترب دولة
الإم ��ارات �أك�بر م�ستثمر عربي يف
رو�سيا ،وت�سهم ب�أكرث من 80%
من �إجمايل اال�ستثمارات العربية
فيها ،و ُتقدر اال�ستثمارات الأجنبية
املتبادلة بني الإمارات ورو�سيا نحو
 1.8مليار دوالر.

حممد بن را�شد يلتقي رئي�سي �سريالنكا ونيجرييا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،
�أم�س فخامة غوتابايا راجاباك�سا،
رئ� �ي� �� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة �سريالنكا
ال��دمي �ق��راط �ي��ة اال� �ش�ت�راك �ي��ة يف
جناحها يف �إك�سبو  2020دبي،
ح �ي��ث �أع � ��رب � �س �م��وه ع ��ن حر�ص
دولة الإمارات على تو�سيع وتنويع
ق ��اع ��دة ع�ل�اق��ات �ه��ا امل �ت �م �ي��زة مع
جميع ال��دول ال�صديقة القائمة
ع �ل��ى م� �ب ��ادئ ال �ث �ق��ة واالح �ت ��رام
املتبادل والتعاون امل�شرتك الذي
يخدم ال�شعوب وتطلعاتها.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ه� � �ن� � ��أ ال ��رئ� �ي� �� ��س
ال�سريالنكي �صاحب ال�سمو نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي" ،رعاه اهلل"،
ب�ع�ي��د االحت� ��اد اخل�م���س�ين لدولة
الإم ��ارات ،م��ؤك��داً فخامته املكانة
امل �ت �م �ي��زة ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات على
امل���س�ت��وي�ين الإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل،

وما متتلكه من �إمكانيات وفر�ص
�� �ض� �م ��ن خم� �ت� �ل ��ف ال � �ق � �ط ��اع ��ات،
وح��ر���ص ق�ي��ادت�ه��ا احل�ك�ي�م��ة على
ت�ف�ع�ي��ل � �ش��راك��ات م�ت�ن��وع��ة بينها
وب�ي�ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل تقوم
على �أ��س����س را��س�خ��ة م��ن التفاهم
والتعاون امل�شرتك.
وخ�ل�ال زي��ارت��ه جل�ن��اح جمهورية

� �س ��ري�ل�ان �ك ��ا ،امل � �ق� ��ام يف منطقة
ال � �ف� ��ر�� ��ص� ،أط � �ل � ��ع �� �س� �م ��وه على
اجلهود والتطورات التي حتققها
�سريالنكا يف خمتلف القطاعات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
والتقنية ،بالإ�ضافة �إىل املجاالت
الثقافية ،كما تعرف �سموه على
القطاعات اخلدمية التي يعر�ضها

اجل� �ن ��اح ويف م �ق��دم �ت �ه��ا قطاعي
ت�ق�ن�ي��ة االت �� �ص��االت واملعلومات،
وال �� �س �ي��اح �ي��ة� ،إىل ج��ان��ب جهود
الأبحاث والتطوير يف �سريالنكا،
وما يروج له اجلناح من منتجات
م �ب �ت �ك��رة وخ � ��دم � ��ات اب� �ت� �ك ��اري ��ة،
وال � �ت� ��ي ت �ن �� �س �ج��م ج �م �ي �ع �ه��ا مع
ال�تراث الثقايف الغني جلمهورية

�سريالنكا مبا تت�سم به من تنوع
مناخي و�سياحي.
كما التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م ��د ب� ��ن را� � �ش� ��د �آل مكتوم،
خ�لال زي��ارت��ه جلناح اجلمهورية
ال �ن �ي �ج�يري��ة يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب � ��ي ،ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي ����س حممد
بخاري ،رئي�س جمهورية نيجرييا

االحت� ��ادي� ��ة ،ح �ي��ث ت �ن��اول اللقاء
مناق�شة كافة املو�ضوعات التي من
�ش�أنها تنمية وتطوير العالقات
مع نيجرييا ومد ج�سور التعاون
الفاعل مع هذا البلد ال�صديق مبا
يعود بالنفع واخلري على البلدين
و�شعبيهما ال�صديقني.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه �أع� � � � ��رب ال ��رئ �ي �� ��س

النيجريي عن �سعادته بزيارة دولة
الإمارات ،م�ؤكدا حر�ص بالده على
تطوير تعاونها امل�شرتك مع دولة
الإم��ارات يف خمتلف املجاالت مبا
يدعم جهود التنمية يف البلدين،
م�شرياً �إىل العالقات املتميزة التي
جتمع البلدين يف ظل امتالكهما
ل�ل�ع��دي��د م��ن امل �ق��وم��ات والفر�ص

ال��واع��دة ع�ل��ى ال���ص�ع��د التجارية
واال�ستثمارية وال�صناعية وغريها
من القطاعات التي تهم البلدين
وتخدم م�صاحلهما املتبادلة.
وا�ستمع �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي" ،رعاه اهلل" ،خالل
زيارته جلناح جمهورية نيجرييا
االحت � ��ادي � ��ة يف �إك �� �س �ب��و 2020
دب ��ي� ،إىل ��ش��رح ح��ول ال�صناعات
الإبداعية والتاريخ الثقايف املتنوع
للواليات النيجريية املتعددة ،وما
ينعم به هذا البلد من قيم التنوع
وال�ث�راء الثقايف ،وم��ا ميتلكه من
موارد طبيعية وحما�صيل زراعية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ��ص�ن��اع��ات وم�شاريع
م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة .راف� ��ق ��س�م��وه خالل
ال ��زي ��ارة� ،سمو ال���ش�ي��خ �أح �م��د بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
جم �ل ����س دب� ��ي ل�ل ��إع�ل��ام ،و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم،
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم.

قمة القيادات العاملية ت�ستعر�ض دور العمل التطوعي يف التعايف امل�ستدام من كورونا
•• �أبوظبي-وام

بحثت قمة القيادات التطوعية العاملية التي عقدت �أم�س يف مركز �أدنوك
للأعمال يف �أبوظبي بتنظيم من "م�ؤ�س�سة الإمارات" و"الرابطة الدولية
للجهود التطوعية" وبرعاية دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي ..دور العمل
التطوعي يف حتقيق التعايف امل�ستدام من جائحة "كوفيد  "19 -و�أهميته
خالل فرتة اجلائحة وما بعدها.
وناق�شت القمة العاملية التي عقدت حتت �شعار "دور ريادة العمل التطوعي:
التعامل مع جائحة كوفيد -19وبناء خطة تعايف م�ستدامة" الدور الفاعل
للمتطوعني يف تعزيز �أوا�صر التعاون يف املجتمعات.
وتزامناً مع االحتفاالت بعيد االحت��اد اخلم�سني احتفت القمة �أي�ضاً كما
بالذكرى ال�سنوية الـ  50لت�أ�سي�س "الرابطة الدولية للجهود التطوعية"

ك�شبكة عاملية جتمع حتت مظلتها جمموعة منظمات غري ربحية و�شركات
ومراكز تطوع وطنية وق��ادة العمل التطوعي على م�ستوى العامل الذين
ميثلون  50دولة حول العامل.
وقال معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة الإم��ارات " ..لطاملا كانت وما ت��زال دول��ة الإمارات
ومنذ ت�أ�سي�سها قدوة يحتذى بها عاملياً يف جمال العمل الإن�ساين وهو النهج
الذي كر�سه الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" و�سارت عليه قيادتنا الر�شيدة من خالل ن�شر ثقافة اخلري والإيثار
والت�سامح والتطوع والعمل الإن�ساين وم�ساعدة جميع �شعوب العامل" م�شريا
�إىل التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدويل عرب تقدمي امل�ساعدات الالزمة
ملكافحة جائحة كوفيد –  19يف خمتلف �أنحاء العامل.
من جانبه قال معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائ��رة تنمية

املجتمع يف �أبوظبي� ..إن "قوة العمل التطوعي التي طاملا �آمنا بت�أثريها
تعر�ضت لأق ��وى اخ�ت�ب��ار �أث �ن��اء جائحة ك��ورون��ا وق��د جنحنا يف مواجهتها
والت�صدي لها وذل��ك بف�ضل اجلهد ال��ذي ا�ستثمرناه يف �إع��داد املتطوعني
الذين �شاركوا يف احلمالت التوعوية والطبية الكربى التي نفذتها الدولة
م��ن خ�لال اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خ�لال الأزم ��ات التي
ت�أ�س�ست خالل �أزمة كوفيد."-19
و�أ�ضاف معاليه " متكن متطوعونا من لعب دور حموري يف م�ساعدة اجلهات
احلكومية وم�ساندة خط الدفاع الأول يف الت�صدي للجائحة حتى بتنا اليوم
من �أوائل الدول التي �سيطرت على الوباء".
وقال " �شكلت قمة القيادات التطوعية العاملية من�صة رائدة لتبادل اخلربات
وم�ع��اجل��ة ال�ت�ح��دي��ات ومناق�شة �أه ��م ال��درو���س امل�ستفادة خ�لال اجلائحة
وهو ما �سينعك�س على تعزيز دور جميع الأف��راد والفئات يف تطوير مرونة

جمتمعاتنا".
من جانبها �أكدت نيكول �سرييلو املدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود
التطوعية� ..أن القمة �ست�سهم يف و�ضع جهود العمل التطوعي على الأجندة
العاملية.
وقالت " واجهنا خ�لال العامني املا�ضيني جائحة كورونا وم��ا زلنا ونحن
ال�ي��وم هنا ملناق�شة كيف ميكن للعمل التطوعي اال�ستجابة للوباء وبناء
تعاف م�ستدام وكذلك جناحنا يف مكافحة انت�شار الوباء والدرو�س املكت�سبة
ٍ
ملواجهة �أي��ة حتديات قد نتعر�ض لها يف امل�ستقبل" .و�أ�ضافت " يف الوقت
ال��ذي تبد�أ فيه ال��دول يف جميع �أنحاء العامل التكيف مع الو�ضع اجلديد
ملا بعد الكوفيد -19جنتمع �سوياً يف �أبوظبي لدرا�سة كيف �سيكت�سب العمل
التطوعي �أهمية خا�صة م�ستقب ً
ال يف الوقت ال��ذي نتكاتف فيه مع بع�ضنا
البع�ض لتوفري حلول مبتكرة للق�ضايا املتعلقة بالأزمات العاملية".
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دائرة تنمية املجتمع  ..جهود رائدة لتعزيز منظومة العمل التطوعي يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام

حتتفي دائ��رة تنمية املجتمع يف �أبوظبي باليوم العاملي للتطوع الذي
�أقرته الأمم املتحدة يف اخلام�س من دي�سمرب من كل عام بالرتكيز على
مفهوم التطوع وجهوده ودوره يف تعزيز قدرة املجتمعات على مواجهة
التحديات مبختلف �أ�شكالها �إ�ضافة �إىل ايجاد بيئة تطوعية كف�ؤة وفعالة
تهدف اىل تفعيل منظومة العمل التطوعي يف الإم��ارة من خالل ن�شر
الوعي والت�شجيع على امل�شاركة من قبل كافة �شرائح املجتمع مبختلف
�أطيافهم �ضمن معايري مهنية ثابتة يف بيئة �آمنة.
وق��ال ��س�ع��ادة حممد ه�لال البلو�شي امل��دي��ر التنفيذي ملكتب ال�ش�ؤون
الإ�سرتاتيجية يف دائ��رة تنمية املجتمع � ..إن تنظيم البيئة التطوعية

�ضمن �إطار منظم يعزز امل�شاركة املجتمعية يف الإمارة للم�ساهمة ب�شكل
فعال يف متكني �أفراد املجتمع وامل�ؤ�س�سات خللق جمتمع ن�شط وم�س�ؤول
ومب��ا ي�ع��زز التما�سك وال�ت�لاح��م املجتمعي ويعك�س توجيهات القيادة
الر�شيدة التي ت�ؤمن ب�أهمية العمل التطوعي كونه راف��داً �أ�سا�سياً من
روافد تنمية املجتمع والنهو�ض مبكانته.
و�أ�ضاف �إن دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي تويل العمل التطوعي �أهمية
خا�صة حيث �أطلقت الدائرة �سيا�سة العمل التطوعي العام املا�ضي ويف
�سبتمرب املا�ضي �أعلنا ع��ن ب��دء ترخي�ص املتطوعني لتنظيم ممار�سة
العمل التطوعي يف �إمارة �أبوظبي.
و�أ�شار �إىل �أنه بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الإمارات وهيئة امل�ساهمات املجتمعية
"معاً" ن�ستقطب املتطوعني عرب من�صة "متطوعني� .إمارات" والتي

تعر�ض الفر�ص التطوعية وتتيح ل�ل�أف��راد احل�صول على الرتخي�ص
الالزم ملمار�سة العمل التطوعي حتت مظلة الأنظمة وال�سيا�سات ال �سيما
و�أن خدمة ترخي�ص املتطوعني ت�أتي امتداداً للجهود التنظيمية التي
تبذلها الدائرة لتحقيق الغايات امل�ستهدفة من العمل التطوعي.
و�أك ��د البلو�شي �أن ال��دائ��رة حت��ر���ص على ت��وف�ير البيئة املمكنة لدعم
الأعمال التطوعية جلميع فئات املجتمع من املواطنني واملقيمني ممن
ي�ساهموا يف دفع م�سرية التنمية يف �إم��ارة �أبوظبي الفتاً �إىل �أن من�صة
"متطوعني� .إمارات" ت�سهم يف حفظ احلقوق وحتديد الواجبات لكافة
امل�ت�ط��وع�ين م��ن الأف� ��راد وال �ف��رق التطوعية واجل �ه��ات ال�ت��ي ت��رغ��ب يف
ا�ستقطاب املتطوعني.
وتوفر �إم��ارة �أبوظبي ت�سع جم��االت للتطوع وهي " التطوع التقليدي،

والتطوع لل�ش�ؤون االجتماعية ،والتطوع يف حاالت الطوارئ ،والتطوع يف
الفعاليات ،والتطوع االفرتا�ضي ،والتطوع للزائرين ،والتطوع امل�ؤ�س�سي،
والتطوع التخ�ص�صي ،والتطوع يف اخلارج".
وتت�ضمن �سيا�سة العمل التطوعي ثالثة �أن��واع من الرتاخي�ص ،وهي:
ترخي�ص م�ت�ط��وع ،وال ��ذي يتم �إ� �ص��داره ل�ل�أف��راد ال��راغ�ب�ين بالتطوع،
وترخي�ص الفريق التطوعي ،ال��ذي يعد ترخي�صاً جديداً يتم �إ�صداره
ملجموعة تت�ألف م��ن � 5أف��راد ف��أك�ثر م��ن الراغبني يف ممار�سة العمل
التطوعي ب��دون �شرط التبعية جلهة �أو م�ؤ�س�سة� ،إىل جانب ترخي�ص
اجلهات التي ت�ستعني باملتطوعني ،وال��ذي ي�صدر للجهات االعتبارية
�سواء من القطاع العام �أو القطاع اخلا�ص �أو القطاع الثالث -والتيترغب ب�إ�شراك املتطوعني يف عملياتها �أو براجمها.
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حممد بن زايد يبحث ووزير خارجية الهند جوانب التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين
ورحب �سموه خالل اللقاء بزيارة وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الهندي ..الذي
•• �أبوظبي -وام
نقل �إىل �سموه تهاين دولة ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي مبنا�سبة احتفاالت دول��ة الإم ��ارات بيوبيلها الذهبي ومتنياته للدولة
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س يف ق�صر ال�شاطئ  ..معايل و�شعبها مزيدا من التقدم واالزدهار وللعالقات بني البلدين دوام التطور
الدكتور �سوبرامنيام جاي �شانكار وزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف جمهورية واالرتقاء.
الهند ال�صديقة.
وفيما حمله �سموه حتياته �إىل رئي�س وزراء الهند ومتنياته لبلده و�شعبه

ال�صديق مزيدا من التطور والنماء  ..معربا عن �شكره وتقديره لدولة
رئي�س الوزراء ناريندرا مودي مل�شاركته التهاين ب�أفراح الإمارات الوطنية.
وبحث �سموه ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية يف الهند  ..جوانب التعاون والعمل
امل�شرتك الذي ير�سخ ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني دولة الإمارات جمهورية
الهند ويحقق م�صاحلهما امل�شرتكة وتطلعات �شعبيهما ال�صديقني.
كما تبادل �سموه والوزير ال�ضيف ..وجهات النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا

والتطورات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال ��دويل و�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
وال�شيخ حممد بن حمد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي
وم�ع��ايل علي ب��ن حماد ال�شام�سي نائب الأم�ي�ن ال�ع��ام للمجل�س الأعلى
للأمن الوطني.

ويل عهد دبي ي�ستقبل خالد بن حممد بن زايد

•• دبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة دبي� ..سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي� ،أم�س يف ا�سرتاحته بند ال�شبا يف دبي .وا�ستعر�ض اللقاء عددا من
الق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن وم�سرية التنمية احل�ضارية التي ت�شهدها الدولة �ضمن خمتلف
القطاعات يف ظل الر�ؤية ال�سديدة للقيادة الر�شيدة ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"  ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى
ملجموعة طريان الإمارات ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم.

بتوجيهات حمدان بن حممد

�إعفاء امل�ست�أجرين يف منطقة القوز الإبداعية من الإيجار ملدة عامني
•• دبي-وام

يف �إط��ار ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،الرامية �إىل تر�سيخ مكانة
دب��ي على ال�ساحة الثقافية ال��دول�ي��ة ،وجعلها عا�صم ًة لالقت�صاد الإبداعي
وج��ه �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
العاملي بحلول ع��ام ّ ،2025
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،ب�إعفاء امل�ست�أجرين الذين
يقومون بتجديد عقاراتهم �أو �إع��ادة بنائها �ضمن اال�ستخدامات التي تخدم
منطقة القوز الإبداعية ،من الإيجارات لفرتات ت�صل �إىل عامني ،وذلك �ضمن
خطة الـ" 100يوم" للم�شروع الهادف �إىل حتويل املنطقة �إىل جممع �إبداعي
�شامل ومتكامل ي�ستقطب املواهب واملبدعني من جميع �أنحاء العامل .وت�شكل
ه��ذه اخلطوة �إجن��ازاً جديداً لتحقيق م�ستهدفات اخلطة اخلا�صة مب�شروع
تطوير منطقة القوز الإبداعية "خطة الـ 100يوم" التي �أطلقتها اللجنة

العليا لتطوير امل�شروع برئا�سة �سمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،رئي�سة هيئة الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة" ع�ضو جمل�س
دبي ،وت�شرف على تنفيذها .وحددت هذه اخلطة ال�شاملة �أولويات عمل الفرق
لتطوير املنطقة ،وو�ضعت �أه��داف �اً وم��ؤ��ش��رات لها لتغطية حم��وريّ البنية
التحتية ودعم املبدعني .وقد ت�ضمنت اخلطة جمموعة من الأه��داف ،منها
البدء يف �إع��داد املخطط العام لتنفيذ امل�شروع ،الذي يت�ضمن ت�صميم احليز
العمراين مبا يلبي احتياجات التنمية املطلوبة للأن�شطة واال�ستثمار والأفراد،
�إىل جانب الر�ؤية ال�شاملة وعنا�صر برنامج التنمية الأويل ،و�إج��راء درا�سة
مقارنة عن مناطق م�شابهة جتمع بني العي�ش والعمل وامل�ساحات الإبداعية
العامة ،وتطوير منوذج لتوزيع اال�ستخدامات املختلفة يف ذات املنطقة ،وحتديد
الن�شاطات ذات ال�صلة بقطاع ال�صناعات الإبداعية والت�صاريح ال�لازم��ة يف
منطقة القوز الإبداعية.
ويف حمور دعم املبدعني ،فقد مت �إطالق "رحلة املبدع" �ضمن من�صة "ا�ستثمر

انطالق �أعمال قمة القيادات التطوعية العاملية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام

انطلقت �أم�س �أعمال قمة القيادات التطوعية العاملية
التي تقام يف �أبوظبي حت��ت ع�ن��وان "دور ري��ادة العمل
التطوعي :التعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعايف
م�ستدامة" وت�ست�ضيفها م�ؤ�س�سة الإم��ارات والرابطة
ال��دول �ي��ة للجهود ال�ت�ط��وع�ي��ة .وت�شكل ال�ق�م��ة من�صة
رائدة ل�صناع القرار وممثلي املنظمات الوطنية للعمل
التطوعي ال�ق��ادم�ين م��ن �أك�ث�ر م��ن 50دولة ملناق�شة
اال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للعمل التطوعي.
وت�ستقطب القمة نخبة رائدة من املتحدثني الدوليني

الذين �سيعملون على م�شاركة �آرائهم وتطلعاتهم حول
االب�ت�ك��ار و اال�ستجابة جلائحة كوفيد -19امل�ستجد
وخلق بيئة متكينية للتطوع ومو�ضوع "العمل التطوعي
وجائحة كوفيد :"-19درو�س الت�أهب ملواجهة الكوارث
وغريها من املو�ضوعات واجلل�سات احلوارية والنقا�شات
واالجتماعات اجلانبية.
وت�ع�ت�بر "قمة ال �ق �ي��ادات ال�ت�ط��وع�ي��ة العاملية" حجر
الأ� �س��ا���س للنقا�شات ح��ول م�ستقبل العمل التطوعي
والتي �ستتوج بتنظيم "امل�ؤمتر العاملي للتطوع" والذي
�سيقام حتت رعاية الرابطة الدولية للعمل التطوعي
وت�ست�ضيفه م�ؤ�س�سة الإمارات عام  2022يف �أبوظبي.

يف دبي" ،وي�أتي امل�شروع كخطوة حيوية نحو تي�سري ممار�سة الأعمال التجارية
للمواهب الإبداعية ،وتوفري بيئة مرنة ت�سهم يف دعم ت�أ�سي�س املواهب مل�شاريعهم
يف �إم��ارة دب��ي ،وذل��ك عرب وجهة واح��دة ويف غ�ضون دقائق م�ع��دودة ،و�إطالق
ا�سرتاتيجية ت�سويقية متكاملة ال�ستقطاب املواهب ون�شر الوعي حملياً وعاملياً
حول املنطقة� ،إىل جانب دعم تغيري ا�ستخدامات الأرا�ضي ال�صناعية يف املنطقة
�إىل الأغرا�ض الإبداعية ،ف�ض ً
ال عن توفري جمموعة من احلوافز التي تدعم
املبدعني يف �إن�شاء وتطوير �أعمالهم.
وعلى م�ستوى التنقل املرن� ،شملت اخلطة �إطالق خدمة نقل الزوار من حمطة
م�ترو ال�صفا �إىل منطقة ال�ق��وز الإب��داع�ي��ة م��ن خ�لال خ��ط ح��اف�لات بطابع
خا�ص يتنا�سب مع املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ت�صاميم خا�صة لالفتات
الإر�شادية ،كذلك طرح وتر�سية �أعمال اخلدمات اال�ست�شارية لعنا�صر تكامل
املوا�صالت والتنقل املرن يف منطقة القوز الإبداعية ،والتي �ستت�ضمن تطوير
و�سائل التنقل الفردية احلديثة وج�سراً للم�شاة بطابع جمايل خا�ص وم�سارات

للم�شاة والدراجات الهوائية وم�ساحات لإقامة الفعاليات وغريها من عنا�صر
تكامل املوا�صالت ،كما �شملت اخلطة التوا�صل والتحفيز لأ�صحاب الأرا�ضي يف
املنطقة لتوفري وحدات ل�صالح الفئات امل�ستهدفة .وتفتح "دبي للثقافة" الباب
�أمام �أفراد املجتمع الإبداعي للم�شاركة ب�أفكارهم و�إبداعاتهم من خالل تقدمي
ت�صاميم من �ش�أنها �أن ت�ضفي مل�سات جمالية وفنية جديدة على املظهر العام
للمنطقة .و�ضمن �آخر م�ستجدات الفيزا الثقافية طويلة الأم��د للمبدعني،
منحت "دبي للثقافة حتى الآن �" 4500شهادة مبدع وموهوب" ملبدعني
وفنانني من خمتلف اجلن�سيات ،وذل��ك يف �إط��ار خطة التو�سع يف منح الفيزا
الثقافية طويلة الأمد ،الأوىل من نوعها يف العامل ،لال�ستفادة من �إ�سهامات
املبدعني و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف املجالني الفكري واملعريف يف رف��د امل�شهد
الثقايف املزدهر يف �إم��ارة دبي ،والإ�سهام يف االقت�صاد الثقايف ومن ثم م�سرية
التنمية ،ومب��ا ين�سجم �أي�ضاً م��ع م�شروع تطوير منطقة ال�ق��وز الإبداعية،
وجذب واحت�ضان �أبرز الطاقات واملواهب الإبداعية العربية والعاملية.
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ال�شارقة تختتم احتفاالتها بعيد
االحتاد اخلم�سني

•• ال�شارقة-وام

04

اختتمت م�ساء �أم�س الأول �إحتفاالت �إمارة ال�شارقة بعيد الإحتاد اخلم�سني للدولة التي �شهدتها
مدن الإم��ارة ب�أم�سية غنائية �أقيمت يف م�سرح املجاز �شارك فيها الفنان ح�سني اجل�سمي وعدد
من النجوم ال�شباب في�صل اجلا�سم و�أملا�س وحممد املنهايل بح�ضور جماهريي كبري ذهب ريعها
ل�صالح "القلب الكبري" امل�ؤ�س�سة الإن�سان ّية العاملية املعنية مب�ساعدة الالجئني واملحتاجني يف
جميع �أنحاء العامل .وهن�أ الفنانون امل�شاركون يف الأم�سية القيادة الر�شيدة وال�شعب الإماراتي
واملقيمني على �أر���ض دول��ة الت�سامح مب��رور خم�سني عاماً على قيام الإحت��اد وحتقيق الإمارات
تقدماً وتطوراً وازدهاراً �إجنازات عاملية يف �شتى امليادين.

جمعت �أكرث من � 44ألف وحدة دم خالل � 10سنوات

من�صور بن حممد ي�شهد ختام الدورة العا�شرة من حملة «دمي لوطني»
•• دبي-وام

��ش�ه��د ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ م �ن �� �ص��ور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لإدارة الأزم � ��ات
وال� � �ك � ��وارث ب ��دب ��ي ن ��ائ ��ب رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي ال�صحية
الأكادميية ..فعاليات ختام الدورة
العا�شرة من حملة "دمي لوطني"،
يف مقر �إك�سبو  2020دبي ،وذلك
تزامناً مع احتفاالت الدولة بعيد
االحت ��اد اخلم�سني .وك��ان��ت حملة
"دمي لوطني" انطلقت يف دورتها
الأوىل ع � ��ام  ،2012برعاية
��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ويل عهد
دب ��ي رئ �ي ����س امل�ج�ل����س التنفيذي،
وك��ان �سموه �أول املتربعني بالدم
حلظة �إطالق احلملة ،ما �أ�سهم يف
جناحها ،وت�شجيع �أف��راد املجتمع
على امل�شاركة فيها ،حيث جنحت
احلملة يف جمع � 44أل��ف و348
وح��دة دم على م��دار � 10سنوات،
م��ن خ�لال  706ح�م�لات �شملت
م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،وتنفذ
احل �م �ل��ة ب �� �ش��راك��ة ا�سرتاتيجية

ب�ين �صحيفة "الإمارات اليوم"،
وخدمة "الأمني" ،وهيئة ال�صحة
ب ��دب ��ي .ويف ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،قال
� �س �ع ��ادة ع ��و� ��ض � �ص �غ�ير الكتبي،
مدير ع��ام هيئة ال�صحة بدبي �إن
ح��ر���ص �سمو ال�شيخ من�صور بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،على
ح �� �ض��ور خ �ت��ام ال� � ��دورة العا�شرة

حلملة "دمي لوطني" ،ومباركة
�سموه نتائجها لهذه ال��دورة ،من
�ش�أنه دف��ع احلملة لتحقيق املزيد
م��ن �أه��داف�ه��ا الطبية والإن�سانية
النبيلة يف املرحلة املقبلة.
و�أك� ��د ال�ك�ت�ب��ي �أن م�ت��اب�ع��ة �سموه
احلثيثة لكل خطوات حملة "دمي
لوطني" مي �ن��ح �أف � � ��راد املجتمع

ح � ��اف � ��زاً م� �ه� �م� �اً ل� �ل� �ت�ب�رع ب ��ال ��دم،
مو�ضحاً �أن الدورة العا�شرة �شهدت
�إق�ب��ا ًال الفتاً من جانب املتربعني
ب� ��إج� �م ��ايل �أك �ث��ر م ��ن 16730
متربعاً ،باملقارنة بالعام ،2020
ال � ��ذي ت �ق��دم ل �ل �ت�برع ب ��ال ��دم فيه
حوايل  4750متربعاً.
و�أ�ضاف " تنامي �أع��داد املتربعني

عاماً تلو الآخ��ر ،منذ �أن انطلقت
احلملة يف ال�ع��ام  ،2012يعك�س
عمق القيم الإن�سانية التي يتميز
ب �ه��ا جم �ت �م��ع الإم � � � � ��ارات ،والتي
ح�م�ل��ت امل �ت�برع�ين ع�ل��ى امل�شاركة
يف ه ��ذا ال�ع�م��ل الإن �� �س��اين ،الذي
ميثل قمة الإي�ث��ار ،من �أج��ل �إنقاذ
ح�ي��اة �إن�سان "،معرباً ع��ن تقدير
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ب��ال��غ وع�م�ي��ق امتنانها
للمتربعني ب��ال��دم مل��ا ي �ب��دوه من
وعي وتعاون ي�سهم يف �إنقاذ حياة
الآخرين ويعرب عن مدى التالحم
املجتمعي الذي طاملا كان من �أهم
مميزات دولة الإمارات".
وث � ّم��ن م��دي��ر ع ��ام ه�ي�ئ��ة ال�صحة
ب��دب��ي ال� ��دور ال�ك�ب�ير ال ��ذي تقوم
ب��ه اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة امل�شاركة
يف تنظيم حملة "دمي لوطني"،
م ��ؤك��داً �أن جميعها ي�سهم ب�شكل
مبا�شر يف جن��اح احلملة ،متمنياً
ا� �س �ت �م ��رار ال� �ت� �ع ��اون امل �ث �م��ر بني
خمتلف اجلهات ،ملوا�صلة حتقيق
احلملة لأهدافها.
وتهدف حملة "دمي لوطني" �إىل
ن�شر الوعي وثقافة التربع بالدم
كعمل �إن�ساين ووطني ،وا�ستقطاب

متربعني للمرة الأوىل لتو�سيع
ق��اع��دة امل�ت�برع�ين ب��ال��دم يف �إمارة
دب��ي ودع��م ق��اع��دة ب�ي��ان��ات الهيئة
يف ح � ��االت ال � �ط� ��وارئ والأزم � � ��ات
واحل��اج��ة اىل متربعني ب�أ�صناف
دم ن� ��ادرة  ،ك��ذل��ك ال�ترك �ي��ز على
ال �ف �ئ��ة ال �ع �م��ري��ة � -30 18سنة
"فئة ال�شباب" جلعل التربع بالدم
جزء من �أ�سلوب احلياة ال�صحية،
وت���ش�ج�ي��ع اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
�إمارة دبي لدعم التربع بالدم من
خالل امل�شاركة يف حمالت التربع
بالدم .وك�شفت هيئة ال�صحة بدبي

ع��ن ت �ن��ام��ي �أع � ��داد امل �� �ش��ارك�ين يف
حملة دمي لوطني خالل الدورات
ال�ع���ش��ر ،ح�ي��ث ج�م�ع��ت احل�م�ل��ة يف
دورت �ه��ا الأوىل  418وح ��دة دم،
ارتفعت لت�صل �إىل � 16ألفا و731
وح� ��دة خ�ل�ال ال� � ��دورة العا�شرة،
كذلك �شهدت عدد احلمالت منواً
ح �ي��ث ب� � ��د�أت ب� �ث�ل�اث ح� �م�ل�ات يف
دورت �ه��ا الأوىل لت�صل �إىل 488
حملة خالل العام اجلاري.
وح�سب �إح �� �ص��اءات "�صحة دبي"
ارت � �ف� ��ع ع � ��دد امل� �ت�ب�رع�ي�ن للمرة
الأوىل يف احلملة ،من  29%من

�إج�م��ايل املتربعني خ�لال الدورة
الأوىل لي�صل �إىل  66.7%من
املتربعني خالل ال��دورة العا�شرة،
الأم��ر ال��ذي يعك�س تنامي الوعي
املجتمعي حول ثقافة التربع بالدم
 .وارتفعت ن�سبة املتربعني من فئة
ال�شباب من  12.7%من �إجمايل
امل�ت�برع�ين خ�لال ال ��دورة الأوىل،
ل �ت �� �ص��ل �إىل  23.63%خالل
الدورة العا�شرة ،كذلك ارتفع عدد
اجل �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
احلملة  32جهة مقارنة بثالثة
جهات فقط يف الدورة الأوىل.

الطاير  :ثقافة التطوع مت�أ�صلة يف املجتمع الإماراتي �أمينة الطاير  :التطوع ر�سالة و�أمانة و�إرث �إماراتي عريق
•• دبي-وام

ق ��ال م �ع��ايل �سعيد حم�م��د ال�ط��اي��ر ال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دب��ي� ..إن هيئة كهرباء ومياه دبي تبنت منذ البداية
ا�سرتاتيجيات وا�ضحة للم�س�ؤولية املجتمعية امل�ؤ�س�سية وو�ضعت �إطار
عمل متكامل يتوافق مع �أف�ضل املمار�سات والت�شريعات والقوانني املحلية
والدولية لتعزيز �سعادة كافة �أف��راد املجتمع اميانا منها ب�ضرورة �إحداث
ت�أثري م�ستدام من خالل تقدمي الدعم ورد اجلميل للمجتمع ب�شكل عام.
و�أ�ضاف معاليه " تهتدي الهيئة بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" لإع�لاء التطوع والتالحم املجتمعي كقيمة �إن�سانية نبيلة واملثابرة
على املبادئ ال�سامية التي ت�أ�س�ست عليها دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
القائمة على العطاء والتعا�ضد ويف عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات
ندخل اخلم�سني �سنة املقبلة مت�سلحني بالإجنازات العاملية التي مت حتقيقها
وبطاقات �أبنائنا وثقافة التطوع املت�أ�صلة يف املجتمع الإم��ارات��ي ونهجنا
احل�ضاري املنطلق من ثوابت ومرتكزات ال��دول��ة من �أج��ل خري الب�شرية
جمعاء".

وقال " تهدف الهيئة �إىل حتقيق التوازن بني متطلبات التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية وفق �إط��ار وا�ضح للعمل امل�ؤ�س�سي املتكامل خلدمة
املجتمع .وت�سعى �إىل �أن تكون من �أكرب امل�ساهمني يف دعم املنظومة املتكاملة
وامل�ستدامة للعمل التطوعي يف دولة الإمارات و�إمارة دبي من خالل �إطالق
ورعاية ع��دد من امل�ب��ادرات الإن�سانية والتطوعية ال��رائ��دة لدعم املنظومة
املتكاملة وامل�ستدامة للعمل التطوعي يف الدولة".
و�أ��ض��اف معايل الطاير " يف �إط��ار م�س�ؤوليتها املجتمعية �أطلقت الهيئة
 352مبادرة جمتمعية بني عامي  2013و  2020وفاق عدد ال�ساعات
التطوعية ملوظفي الهيئة خالل هذه الفرتة � 145,634ساعة ولت�شجيع
موظفينا على العمل التطوعي �أطلقنا برنامج التطوع الداخلي "�أتطوع"
عرب تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكرتوين مبا يتوافق مع متطلبات
برنامج دبي للتم ّيز احلكومي ..وح�صل  80من موظفي الهيئة يف العام
 2020على "دبلوم هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل التطوعي" بالتعاون
مع جامعة �أميتي يف دبي ..ويهدف الربنامج �إىل تعزيز قدرات املنت�سبني يف
خمتلف جوانب العمل التطوعي وت�أهيلهم لإدارة الربامج التطوعية حملياً
وعاملياً �إ�ضافة �إىل �إعدادهم ليكونوا مدربني �ضمن برنامج الهيئة لتدريب
القيادات التطوعية".

•• دبي-وام

�أك��دت ال�شيخة �أمينة بنت حميد الطاير رئي�سة جمعية النه�ضة الن�سائية
رئي�سة جمل�س الإدارة �أن التطوع ثقافة متجذرة يف نفو�س جمتمع دولتنا
الغالية ومن�سجما مع قيمه الإ�سالمية الو�سيطة الفا�ضلة كما �إن دولة
الإمارات حتر�ص على التطوع باعتباره منهج حياتي �إن�ساين خال�ص وتاريخ
عريق متجذر يف ف�ضاءات التطوع لأننا جمتمع متعاطف ومت�آزر.
وقالت " نحن نحتفي بيوم التطوع العاملي الب��د لنا �أن نثمن جهود �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم
الإمارات" لدعمها الالحمدود لثقافة التطوع وت�شجيع القطاعات الن�سائية
باالنخراط يف منظومة العمل التطوعي خدمة للمجتمع املحلي والأ�سرة
والطفولة والأمومة باعتبار �أن التطوع الإن�ساين يعد من بوابات متكني
املر�أة يف �أداء ر�سالتها احل�ضارية.
وهن�أت ال�شيخة �أمينة الطاير " �أم اجلود" �سمو ال�شيخة هند بنت مكتوم
بن جمعة �آل مكتوم حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
مثمنة دور �سموها الريادي يف م�ساندة وت�شجيع العمل التطوعي خدمة
للطفولة والأ�سرة والأيتام خا�صة ورعاياتها املتوا�صلة يف ف�ضاءات خدمة

وت�أ�صيل قيم العمل والأداء والن�شاط التطوعي يقينا منا ب�أن التطوع رافد
من روافد الهوية الوطنية.
و�أ�ضافت " �إننا يف جمعية النه�ضة الن�سائية بدبي ممثلة يف كافة فروعها
ومراكزها و�إداراتها ب�صفة عامة و�إدارة التطوع ب�صفة خا�صة ن�سعى جميعاً
على ن�شر ثقافة التطوع بتجرد ويقف جمل�س �إدارة اجلمعية على ر�أ�س
منظومة التطوع يف اجلمعية داعمني وم�ساندين ومعززين دعم منهجيات
ومفردات العمل التطوعي ال�سيما و�أن التطوع �أ�ضحى ركيزة �أ�سا�سية يف بناء
املجتمع ون�شر التما�سك االجتماعي بني املواطنني".
ولفت �إىل �أن العمل التطوعي ممار�سة قدمية جديدة يف �إماراتنا احلبيبة
ارتبطت ارتباطا تاما بكل معاين اخل�ير والعمل ال�صالح ول��ذل��ك ونحن
نحتفل باليوم العاملي للتطوع نتطلع من كافة امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية
واالحتادية والقطاع اخلا�ص وجمعيات النفع العام �إىل تعزيز وزيادة قنوات
ومبادرات العمل التطوعي اخلال�ص وتر�سيخ ثقافة التطوع يف كل الربامج
الأ�سرية من خالل �إ�شراك امل��ر�أة والفتيات وال�شباب والأطفال يف الأعمال
التطوعية باعتبار �أن التطوع ر�سالة �إن�سانية خال�صة و�أن �إ��ش��راك املر�أة
باعتبارها روح املكان ومكان الروح وباعتبارها الأم والأبنة والأخت ال�سيما
و�أن امل�شاركة يف منظومة التطوع ر�سالة قيمة و�أم��ان��ة عظيمة يجب �أن
ي�ؤديها اجلميع بتجرد و�شفافية.

�أ�ستاذ بجامعة الإمارات يح�صل
على الع�ضوية ال�شرفية بجامعة
ميت�شيغان الأمريكية
•• العني –الفجر :

اجلامعة القا�سمية تكرم امل�ؤ�س�سات احلكومية والإعالمية التي �شاركت بالتدريب امليداين لطلبة كلية االت�صال
•• ال�شارقة –الفجر:

كرمت اجلامعة القا�سمية �شركاءها اال�سرتاتيجيني من
خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات الإعالمية ،التي
قامت بالتدريب امليداين لطلبة االت�صال على خمتلف
الفنون الإعالمية ملدة ف�صل درا�سي كامل.
ج��اء ذل��ك ال�ت�ك��رمي خ�ل�ال احل�ف��ل ال ��ذي نظمته كلية
االت�صال باجلامعة بح�ضور �سعادة الأ�ستاذ الدكتور عواد
اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة القا�سمية وعمداء
الكليات وعدد كبري من ر�ؤ�ساء ومديري وممثلي اجلهات
التي قدمت التدريب امليداين للطلبة.
و�أ� �ش��اد �سعادة الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور ع��واد اخل�ل��ف  ،بجهود
خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات ال �ت��ي ��س��اه�م��ت ب �ت��دري��ب ط�ل�ب��ة كلية
االت�صال ،و�إتاحة خرباتها املهنية مبا �ساعد يف اكت�ساب
الطلبة للمهارات العملية الأ�سا�سية لاللتحاق ب�سوق
العمل ،م�شرياً �إىل حر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة على دع��م طلبة اجلامعة وتدريبهم ليكونوا
متمكنني يف خمتلف تخ�ص�صاتهم النظرية والعملية
وي�ت��اب��ع ��س�م��وه ب��اه�ت�م��ام اال� �س �ت �ف��ادة ال��واق�ع�ي��ة لأبنائه
ومعاي�شتهم لبيئات العمل والتي تنعك�س على مهاراتهم

ت��دري�ب�ي��ة �أ��س�ه�م��ت يف ت�ع��زي��ز �سبل ال �ت �ع��اون وال�شراكة ليح�صدوا ثمرة اجلمع بني الدرا�سة النظرية واخلربات
الإعالمية ليكونوا خري �سفراء للجامعة ب�أوطانهم .
وثمن اخللف دور امل�ؤ�س�سات احلكومية والإعالمية يف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن اجل��ام �ع��ة ال�ق��ا��س�م�ي��ة وخمتلف العملية.
ا�ستقبال طلبة كلية االت�صال ،وم��ا قدموه من برامج امل�ؤ�س�سات وتنمية مهارات كوادر امل�ستقبل من الإعالميني و�أ�شار ا .د ه�شام عبا�س عميد كلية االت�صال �إىل �أن جودة
خمرجات الربامج التدريبية التي ح�صل عليها الطلبة
تعك�س متيز اجل�ه��ات التي قامت بالتدريب وحر�صها
ال�شديد على �إم ��داد الطلبة مبختلف م �ه��ارات العمل
الإعالمي �سواء الإذاعة والتلفزيون �أو الإعالم الرقمي
وفنون الإعالن والعالقات العامة واالت�صال احلكومي
لت�أهيل خريج مبدع ميتلك مهارات العمل بروح الفريق
الواحد بكفاءة ومتيز.
وف��ى نهاية احل�ف��ل ق��ام ��س�ع��ادة الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عواد
اخللف يرافقه الأ�ستاذ الدكتور :ه�شام عبا�س عميد كلية
االت�صال بتكرمي اجلهات امل�ساهمة يف تدريب طلبة كلية
االت�صال ،و�شملت املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة وهيئة
ال�شارقة للإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة واملكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة ومدينة
ال�شارقة ل�ل�إع�لام (�شم�س) ومعهد ال�شارقة للرتاث
ودار اخلليج لل�صحافة و�إدارة العالقات العامة والإعالم
و�شرطة دبي �إدارة العالقات العامة و�إذاعة الو�سطى من
الزيد و�صحيفة البيان وبلدية عجمان بجانب تكرمي
�إدارة اخلدمات باجلامعة القا�سمية .

منح املجل�س اال�ست�شاري لعلوم الأر�ض وق�سم العلوم اجليولوجية والبيئية
بكلية العلوم والأدب بجامعة ميت�شيغان الغربية يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي م��راد النائب امل�شارك للبحث
ال �ع �ل �م��ي ب �ج��ام �ع��ة الإم� � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة الع�ضوية
ال�شرفية للمجل�س اال�ست�شاري
لعلوم الأر���ض وذل��ك يف الثاين
من دي�سمرب .2021
جدير بالذكر الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد مراد حا�صل على �شهادة
املاج�ستري يف ع�ل��وم الأر� ��ض يف
دي�سمرب 2000والدكتوراة يف
ع�ل��وم اجليولوجيا -تخ�ص�ص
ج �ي��ول��وج �ي��ا امل� �ي ��اه يف �إب ��ري ��ل
 2004من جامعة ميت�شغان
ال �غ��رب �ي��ة� ،أي �� �ض �اً ح��ا��ص��ل على
ج��ائ��زة ال�ب��اح��ث ال�ع��امل لطلبة
الدرا�سات العليا يف عام  2003والذي متنح لطلبة الدرا�سات العليا يف
جامعة ميت�شيغان الغربية .كما منحه ق�سم العلوم اجليولوجية والبيئية
يف جامعة ميت�شيغان الغربية جائزة اخلريج املتميز يف عام  2017وذلك
لتميزه الأكادميي والبحثي منذ تخرجه من اجلامعة.
وقد �صوت املجل�س اال�ست�شاري لعلوم الأر���ض على منح الدكتور �أحمد
م ��راد ه��ذه الع�ضوية وذل ��ك ت�ق��دي��راً جل �ه��وده يف دع��م الق�سم العلمي
واجلامعة ككل ،وال�ت��زام��ه نحو حتقيق ر�ؤي��ة و�أه ��داف الق�سم العلمي
باجلامعة.
وعرب الدكتور �أحمد مراد ب�أنه "فخور ك�إماراتي و�سعيد بهذه الع�ضوية
والتي جاءت يف الثاين من دي�سمرب ونحن نحتفل بعيد االحتاد اخلم�سني،
ونحتفل ب�إجنازاتنا اال�ستثنائية يف دولة الإمارات العربية املتحدة".
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 25جهة حكومية وخا�صة ت�شارك يف الن�سخة الأوىل من مهرجان فعاليات ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام

تنظم "فعاليات ال�شارقة"  -امل�ب��ادرة التابعة للمكتب الإع�لام��ي حلكومة
ال�شارقة واملن�صة التي جتمع كافة فعاليات �إمارة ال�شارقة على الإنرتنت..
الن�سخة الأوىل م��ن "مهرجان ف�ع��ال�ي��ات ال�شارقة" حت��ت ��ش�ع��ار "ت�شرق
بفعالياتها" وذلك يومي  10و 11دي�سمرب احلايل يف م�سرح املجاز فاحتة
بذلك الباب �أمام اجلمهور من خمتلف الفئات العمرية للح�ضور وامل�شاركة
يف برنامج حافل من الفعاليات الرتفيهية والفنية والإبداعية التي جتمع
بني الريا�ضة واملو�سيقى والغناء وامل�سابقات والألعاب والفقرات الرتاثية
وال�شعبية وغريها.

وتقام فعاليات املهرجان الذي يعد الأول من نوعه مب�شاركة �أكرث من 25
هيئة وم�ؤ�س�سة حكومية وخا�صة يف الإم��ارة من  4ع�صرا حتى  11م�ساء
يف ي��وم��ه الأول فيما ت�ق��ام يف ال�ي��وم ال�ث��اين م��ن  2ظ�ه��را حتى  10م�ساء
م�ست�ضيفا �إىل جانب العرو�ض والأن�شطة وامل�سابقات �سل�سلة ور���ش عمل
تدريبية و�أم�سيات �شعرية وعرو�ض راق�صة و�أخرى ا�ستعرا�ضية �إىل جانب
�سحوبات على ج��وائ��ز قيمة ي��دخ��ل فيها تلقائيا ك��ل م��ن ي�سجل حل�ضور
فعاليات املهرجان.
وي�شهد اليوم الأول من املهرجان الإعالن عن �أجندة الفعاليات التي تنظمها
م�ؤ�س�سات وهيئات �إمارة ال�شارقة يف العام املقبل  2022يف خمتلف املجاالت
الثقافية واالقت�صادية والعلمية والرتاثية والريا�ضية والفنية والرتفيهية.

وميثل املهرجان دعوة للم�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف الإمارة لاللتقاء �أم��ام اجلمهور من كافة الفئات �أج�ن��دة فعاليات العام  2022ونوفر من
وت�ق��دمي �أن�شطتها للجمهور وي�ستهدف اي�ج��اد رواب��ط ت�ع��اون ج��دي��دة بني خالله �أن�شطة متنوعة وجاذبة للعائالت و�أفراد املجتمع".
اجل�ه��ات امل�شاركة م��ع بع�ضها كما يتيح �أمامها تو�سيع جمهور فعالياتها و�أ� �ض��اف " ن�سعى �إىل �أن ي�ك��ون امل�ه��رج��ان فر�صة للتوا�صل واال�ستك�شاف
وامل�ساهمة يف تقدمي ال��وج��ه احل���ض��اري لإم ��ارة ال�شارقة وتعزيز مكانتها �سواء للمجتمع �أو للجهات امل�شاركة باعتباره من�صة جتمع خمتلف الهيئات
وامل�ؤ�س�سات يف ال�شارقة باجلمهور من الإم��ارة وال��دول��ة ككل بهدف ايجاد
ال�سياحية وبيئة جاذبة لل�سكن واال�ستثمار.
وق��ال �سعادة ط��ارق ع�لاي مدير ع��ام املكتب الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة " املزيد من الروابط بني املجتمع و�أن�شطة كافة اجلهات احلكومية يف الإمارة
حتفل �أن�شطة �إم ��ارة ال�شارقة ك��ل ع��ام بقائمة م��ن الفعاليات التي تعك�س وميثل املهرجان قيمة م�ضافة للجهات امل�شاركة ومن�صة للتعريف ب�أن�شطتها
احل��راك التنموي ال�شامل يف الإم��ارة على كافة امل�ستويات جت�سيدا لر�ؤى وفتح جماالت للتعاون امل�ستقبلي فيما بينها".
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو ومي �ك��ن ل �ل��راغ �ب�ين ب��امل �� �ش��ارك��ة ال�ت���س�ج�ي��ل ع�ب�ر ال ��راب ��ط ال� �ت ��ايل :ت�شرق
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ونطلق بهذا املهرجان الأول من نوعه واملفتوح بفعالياتها.
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عمار النعيمي يفتتح متحف م�صفوت
•• عجمان-وام

�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س
التنفيذي باالهتمام الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات
بالرتاث والآث��ار والهوية الوطنية واحلفاظ على املحتوى الرتاثي ون�شره
على �أو�سع نطاق داخليا وخارجيا.
كما ا�شاد مبا يوليه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم عجمان من اهتمام كبري ومقدر بكل �أن��واع و�ألوان
الرتاث من خالل ان�شاء املتاحف وتنظم الكثري من الفعاليات الرتاثية يف
الإم��ارة التي ت�شكل منارات تاريخية وثقافية حيث ال تخطئ العني املعامل
الرتاثية ال�ب��ارزة يف عجمان والتي �أب��رزه��ا متحف عجمان وال�ي��وم متحف
م�صفوت ودائماً ما يوجه �سموه ب�ضرورة االهتمام بالرتاث والآثار .
جاء ذلك لدى افتتاح �سموه متحف م�صفوت بح�ضور ال�شيخ عبدالعزيز بن
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وعدد من امل�س�ؤولني والذي
يحكي ق�صة مدينة م�صفوت عرب رحلة من الزمن متتد خالل خم�سة االف
عام من الع�صر قبل التاريخ اىل مدينة م�صفوت احلديثة مرورابالع�صر
احلجري وال�برون��زي واحل��دي��دي ثم ف�ترة مابعد امليالد ودخ��ول اال�سالم
ومت تا�سي�سها من قبل قبيلة النعيمي واهتمام املغفور له ال�شيخ را�شد بن
حميد النعيمي وت�أ�سي�س اخلدمات اال�سا�سية واالهتمام بالزراعة واحلياة
االجتماعية اىل ان ت�أ�س�ست دول��ة االم ��ارات لتبد�أ حقبة ج��دي��دة واهتمام
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د النعيمي ح��اك��م ع�ج�م��ان بكافة
القطاعات .
وي��أت��ي افتتاح املتحف اي�ضا تزامنا م��ع اح�ت�ف��االت دول��ة الإم ��ارات بعيدها
اخلم�سني حيث ت�سعى دائ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان من خالله �إىل
�صون الرتاث واحلفاظ عليه ونقل هذا املوروث الوطني من جيل �إىل �آخر
باعتباره �أح��د �أه��م رواف��د الهوية الإم��ارات�ي��ة عرب ترميم وتطويرمتاحف
عجمان ومرافقها الرتاثية واحلفاظ عليها.

وقال �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي �إن �إمارات الدولة املختلفة تهتم
باقامة العديد من املتاحف حفاظا على ت��راث الآب��اء والأج ��داد وت�أ�صي ً
ال
حلياة الأجيال النا�شئة بتزويدها بثقافة الأجيال ال�سالفة.
واع ��رب ع��ن �سعادته وال�شعور ببالغ الفخر وه��و يفتتح متحف م�صفوت
وذلك بف�ضل التوجيهات ال�سامية والدعم امل�ستمر من �صاحب ال�سمو حاكم
عجمان الذي يتفانى دوما يف خدمة الإرث الثقايف واملبادرات الرتاثية على
م�ستوى �إمارة.
و�أ��ض��اف �سموه �أن متحف م�صفوت يقدم جتربة فريدة بتنوع �أطيافه يف
جميع جوانب الرتاث يف منطقة م�صفوت  ..وتوجه بال�شكر واالمتنان �إىل
فريق العمل الذي قام باال�شراف وتنفيذ املتحف وتنظيم وت�صميم القاعات
التي ت�ضم املقتنيات وال�صور وعلى جمهوداتهم املبذولة البحث والتوثيق
الذي تطلب جمهوداً كبرياً ووقتاً غري ب�سيط.
واكد �سموه �أن متحف م�صفوت يعد معلما تاريخيا يف قلب مدينة م�صفوت
ويج�سد جمموعة من احلقب التاريخية وحياة الآب��اء والأج��داد والتاريخ
الغني ملدينة م�صفوت ويقدم من خالله جمموعات من ال�صور واملقتنيات
واالث��ار املكت�شفة وعرو�ضا �صممت خ�صي�صا تعنى بتاريخ املنطقة ب�شكل
يرثي ثقافة الأجيال القادمة مبكانة و�أ�صالة تراثنا املجيد.
وك��ان��ت مرا�سم افتتاح املتحف ق��د ب��د�أت ب��و �صول �سموه بجولة يف قاعات
املتحف البالغ عددها  12قاعة وما ت�ضمه و�شاهد املقتنيات وال�صورالتي
حتاكي تراث منطقة م�صفوت الإماراتي وتاريخ الآباء والأجداد.
و�أ�ستمع �سموه واحل�ضور �إىل �شرح واف من القائمني على املتحف حول
ت�صميم وع��ر���ض املقتنيات ال�تراث�ي��ة وال��وث��ائ��ق وامل�خ�ط��وط��ات التاريخية
وال�صور التي يحتويها والتي تعك�س �أ�صالة حياة الآب��اء واالج��داد و�شملت
تلك ال�ق��اع��ات ق��اع��ة تتحدث ع��ن ق�صة مدينة م�صفوت وق��اع��ة البدايات
القدمية واخرى لل�صور واحلياة يف القدم كما �ضم املتحف �صورا لتا�سي�س
ام ��ارة ع�ج�م��ان واال� �س��رة احل��اك�م��ة والتعليم وامل �ه��ن واحل �ي��اة االجتماعية
والزراعة وغريها .

و�أط �ل ��ع ��س�م��وه خ�ل�ال اجل��ول��ة ع�ل��ى امل� �ب ��ادرات اخل��ا� �ص��ة ب ��دائ ��رة التنمية
ال�سياحية يف عجمان وال��رام�ي��ة للمحافظة على ال�ت�راث الوطني والإرث
التاريخي ملدينة م�صفوت كونه جزءاً �أ�صي ً
ال من عملية التنمية االجتماعية
واالقت�صادية واحل�ضارية يف امارة عجمان  ..كذلك ا�ستمع ومرافقوه اىل
فكرة بناء متحف م�صفوت والذي اقيم حول �ساحة مربعة مفتوحة ويحتوي
على  12غرفة ت�شكل كل واحدة منها معر�ضا خا�صا مق�سماح�سب املو�ضوع
وتتيح للزائر الفر�صة للتعرف على تاريخ الإمارة وعائلتها احلاكمة وتقاليد
الأجداد واحلرف والأ�سلحة عرب ممر معاك�س لعقارب ال�ساعة ي�سرد الأحداث
الرئي�سية يف تاريخ م�صفوت �إ�ضاف ًة �إىل برجني ومتجر للهدايا التذكارية.
ح�ضر مرا�سم افتتاح املتحف ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ عبداهلل
بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة عبد الرحمن
حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط و�سعادة �صالح اجلزيري
مدير عام دائرة التنمية ال�سياحية و�سعادة يو�سف حممد النعيمي مدير عام
دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني .
وقال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية
يف عجمان �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم عجمان ي��ويل اهتماما كبريا باملتاحف واملناطق الأث��ري��ة يف
الإم��ارة كونها ت�شكل معامل تاريخية وثقافية على كافة الأ�صعدة وتظهر
بو�ضوح املعامل الرتاثية البارزة يف عجمان و�أهمها متحف م�صفوت الذي
يعد م�ن��ارة �شاخمة حلفظ ال�ت�راث و�إب� ��رازه لأجيالنا ال�ت��ي مل تع�ش تلك
احلقبة من الزمن.
و�أكد �أن املواقع الرتاثية متثل جزءا حموريا من تاريخ دولة الإمارات ب�شكل
ع��ام و�إم ��ارة عجمان ب�شكل خا�ص �إذ متثل ج�سرا يربط الأج�ي��ال احلالية
والقادمة بتاريخهم وثقافتهم الأ�صيلة  ..م�شرياً اىل �إن متحف م�صفوت
يج�سد تاريخ منطقة م�صفوت العريقة ومزاياها الثقافية الغنية.
وقال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد �إن دائ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان
حتر�ص على �إط�لاق العديد من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية بهدف

زي��ادة الوعي باملنتج ال�سياحي ال��ذي تقدمه الإم��ارة مبا ت�ضمه من مواقع
تراثية فريدة و�شواطئ خالبة وحمميات طبيعية وغريها لتوثيق الهوية
الوطنية والتعريف بها.
 م��ن جانبه �أك��د �سعادة �صالح حممد اجل��زي��ري مدير ع��ام دائ��رة التنمية
ال�سياحية يف عجمان على املكانة التاريخية العريقة التي حتظى بهامدينة
م�صفوت واهتمام القيادة بهذه املناطق الناب�ضة باحلياة الطبيعية واملواقع
الأثرية و�ضرورة الإ�ستثمار فيها مع احلفاظ على �أ�صالتها.
و�أ�شار اىل �أن �سياحة عجمان حتر�ص على النهو�ض بكافة العنا�صر اجلاذبة
لل�سياحة يف كافة مناطق الإم ��ارة وخا�ص ًة تلك التي تتميزبطابع تراثي
وبيئي منفرد.
و�أو�ضح اجلزيري �أن متحف م�صفوت يعد واح��دا من �أه��م مناطق اجلذب
الرئي�سية لل�سياح وال ��زوار يف عجمان التي تعمل ب�شكل كبري على تعزيز
جاذبية القطاع ال�سياحي يف الإم��ارة حيث ت�سعى �سياحة عجمان وفق ر�ؤية
وت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة على ا�ستقطاب امل��زي��د م��ن ال�سياح م��ن خ�لال تنفيذ
م�شاريع �سياحية وترفيهية متعددة وتنظيم فعاليات ثقافية وغريها من
الأن�شطة وذل��ك لتعزيز مكانة عجمان واملناطق التابعة لها على خريطة
ال�سياحة العاملية وت�سليط ال�ضوء على املواقع ال�سياحية البارزة التي ت�ضمها
الإمارة.
ويعترب متحف م�صفوت الأول من نوعه يف املنطقة الذي يركز على املحتوى
الرتاثي لإم��ارة عجمان وفقاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان للحفاظ على املوروث
الرتاثي اخلا�ص باملنطقة .وي�ضم املتحف جمموعة من مقتنيات الأ�سرة
احلاكمة يف عجمان وبع�ض ال�سكان املحليني وي�ستعر�ض طبيعة حياتهم
ومهامهم وي�س ّلط ال�ضوءعلى طبيعة احلياة يف املنطقة كما يحتوي على
مناذج من الآثار وال�صناعات التقليدية والتحف بالإ�ضافة �إىل �صور جت�سد
�أ�سلوب احلياة يف املا�ضي كل ذلك بهدف تعريف ال��زوار بطبيعة احلياة يف
املجتمع الإماراتي خالل الع�صور ال�سابقة.

عبد اهلل املري يرت�أ�س االجتماع الرابع للمجل�س الأمني
للتح�ضري ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

تر�أ�س معايل الفريق عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي ،رئي�س املجل�س الأمني
للتح�ضري ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020دب��ي ،االجتماع الرابع للمجل�س ،بح�ضور م�ساعدي
القائد العام ،و�أع�ضاء املجل�س ،وع��دد من م�س�ؤويل القطاعات الأمنية يف وزارة الداخلية
وال�شركاء اال�سرتاتيجيني وال�ضباط ،وذل��ك ل�لاط�لاع على امل�ستجدات اخلا�صة بت�أمني
احلدث.
واطلع معاليه على املو�ضوعات التي متت مناق�شتها يف االجتماعات املا�ضية والقرارات التي مت

تنفيذها وتلك قيد التنفيذ ،م�شيداً باجلهود املبذولة من خمتلف الفرق والتوا�صل والتعاون
املثمر ،والعمل �ضمن فريق واحد لإجناح احلدث العاملي.
وت�ضمن االجتماع عر�ضا ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي ح��ول ع��دد ال��زوار منذ افتتاح احلدث
العاملي ،وعر�ضاً لأمانة املجل�س حول اجلهود املبذولة من قبل كافة قيادات وزارة الداخلية،
والت�ضامن يف توفري العنا�صر الب�شرية للم�ساهمة يف ت�أمني احلدث.
ويف اخل�ت��ام ق��ام معايل الفريق ع�ب��داهلل خليفة امل��ري بتكرمي املتميزين ل�شهر �أكتوبر من
منت�سبي وزارة الداخلية من فرق ت�أمني احلدث ،م�شيداً بجهودهم يف الت�أمني وحر�صهم على
�أداء املهام املوكله لهم على �أكمل وجه وب�سرعة و�إتقان.

مب�شاركة  50م�شروع ًا وطني ًا لثقافات وفنون وم�أكوالت دول العامل

افتتاح �أ�ضخم موا�سم قرية املطاعم بر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة – الفجر:

ب� ��د�أ م �ه��رج��ان " ق��ري��ة امل �ط��اع��م "
ال��وج�ه��ة العائلية الأوىل والأب ��رز
ل �ل �م ��أك��والت وال �ث �ق��اف��ة والت�سوق
والرتفيه يف منطقة ميناء العرب
ب ��ر�أ� ��س اخل �ي �م��ة �أم �� ��س الأول  ،يف
الرتحيب ب�ضيوفه مع فتح �أبوابه
�إي ��ذان �اً ب��ان �ط�لا َق امل��و��س��م ال�ث��ال��ث ،
ح�ي��ث مي�ك��ن ل���ض�ي��وف��ه اال�ستمتاع
ب � ��أح� ��دث الإ� � �ض ��اف ��ات الرتفيهية
اجل��دي��دة  ،وت��ذوق �أ�شهى امل�أكوالت
ب �ط��رق ت �ق��دمي ج��دي��دة  ،وخو�ض
�أروع جتارب الت�سوق يف املنطقة .
وقام �سعادة حممد م�صبح النعيمي
رئ�ي����س جمل�س ادارة غ��رف��ة جتارة
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة ب ��إف �ت �ت��اح فعاليات
امل� �ه ��رج ��ان  ،وب �� �ص �ح �ب �ت��ه يو�سف
ا� �س �م��اع �ي��ل رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة العليا
مل��ؤ��س���س��ة ��س�ع��ود ب��ن ��ص�ق��ر لتنمية
م�شاريع ال�شباب  ،يو�سف البطران
رئ�ي����س جمل�س �إدارة و��ش��رك��ة كرة

القدم بنادي الإمارات ع�ضو املجل�س
ال��وط�ن��ي  ،حم�م��د ال�ط�ير الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي امل �ك �ل��ف ل�ـ���ش��رك��ة ر�أ� ��س
اخليمة العقارية  ،وم�س�ؤويل املكتب
االع�لام��ي حل�ك��وم��ة ر�أ� ��س اخليمة
 ، ،وهيئة تنمية ال�سياحة  ،ورامي
ج�ّل�اّ د الرئي�س التنفيذي ملجموعة

راك ��ز ،وحم �م��د ال���س�ب��ب م��دي��ر عام
الغرفة بالوكالة  ،ومدراء عدد من
الدوائر املحلية باالمارة .
ورح ��ب حم�م��د ال�ن�ع�ي�م��ي ب�ضيوف
امل � �ه� ��رج� ��ان يف م ��و�� �س ��م ج� ��دي� ��د لـ
"قرية املطاعم " بكامل جاهزيتها
وا�ستعداداتها ،متزامنة واحتفاالت

الدولة بـ " عيد االحت��اد اخلم�سني حر�صوا على امل�شاركة يف رعايته ،
"  ،داع�ي�اً اجلمهور الغفري الذي و�إجناحه وظهوره ب�صورة مُ�شرفة
ح�ضر م��ن ك��اف��ة �إم� ��ارات ال��دول��ة  ،تليق ب�إمارة ر�أ�س اخليمة .
ل�لا��س�ت�م�ت��اع م�ع�ن��ا م��ن ق �ل��ب عامل و�أك��د النعيمي على �أن ه��ذا املو�سم
الروائع مبهرجان " قرية املطاعم �سيكون �أح��د �أ�ضخم امل��وا��س��م  ،من
" بكل ما هو جديد ومم ّيز ،موجهاً ح�ي��ث امل �ح �ت��وى امل�ت�م�ي��ز واملفاهيم
ال�شكر لكافة رعاة املهرجان الذين اخل�ل�اق ��ة  ،ال� �ت ��ي � �س �ن �ب �ن��ي عليها

جن ��اح ��ات ج ��دي ��دة ون �� �ض �م��ن من ��واً
�أك�ب�ر يف امل���س�ت�ق�ب��ل  ،الف �ت �اً اىل ان
مهرجان " قرية املطاعم " اثبتت
�إمكاناتها وهويتها كعالمة رائدة
�إم ��ارات� �ي ��ة امل �ن �� �ش ��أ وال� � ��روح  ،وكلنا
ف �خ��ر مب���س��اه�م��ة ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات
وال ��رع ��اة  ،ب�شكل م ��ؤث��ر يف تعزيز

مكانة ر�أ���س اخليمة كوجهة عاملية
رائ��دة للرتفيه وال�سياحة  ،يف هذه
ال�سنة الغالية على قلوبنا جميعاً
والتي نحتفل فيها بعام اخلم�سني
وال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي ل �ق �ي��ام احت ��اد
دولتنا احلبيبة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ي��و��س��ف ا�سماعيل

رئي�س اللجنة العليا مل�ؤ�س�سة �سعود
ب��ن �صقر لتنمية م�شاريع ال�شباب
« ،لقد قمنا بالتعاون مع �شركائنا
م ��ن �أع �� �ض��اء م ��ؤ� �س �� �س��ة � �س �ع��ود بن
� �ص �ق��ر  ،لإث � � ��راء جت � ��ارب الت�سوق
وال �ط �ع��ام ال �ت��ي ت �ق��دم مب�ه��رج��ان "
قرية املطاعم " وعرو�ض الرتفيه
التي تقدمها خالل املو�سم الثالث ،
والذي ي�شهد تعاوننا مع جمموعة
من �أهم العالمات التجارية العاملية
 ،ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ال �ب �ن �ي��ة التحتية
واالرت�ق��اء بتجربة �ضيوف " قرية
املطاعم" � ،إىل م�ستويات و�آفاق
جديدة  ،ونحر�ص �أي�ضاً عاماً بعد
ع ��ام ع �ل��ى ت �ط��وي��ر امل �ع��اي�ير  ،التي
ن�ضعها واالهتمام ب�إ�ستقطاب املزيد
من ال�ضيوف �إىل الوجهة من داخل
الدولة وخارجها  ،وت�سخري الذكاء
اال�صطناعي يف الإدارة والبحوث
مم��ا ي�سهم يف �أن ي�صبح مهرجان
" قرية املطاعم " عالمة مميزة
لإمارة ر�أ�س اخليمة .
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وزارة التغري املناخي توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة الفرن�سية
•• دبي -وام

وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة ووزارة الزراعة والغذاء الفرن�سية ،مذكرة
تفاهم للتعاون يف تطوير منظومات غذائية م�ستدامة ومرنة بهدف تعزيز
الأم��ن الغذائي يف ك�لا البلدين ،وج��اء التوقيع على هام�ش زي��ارة فخامة
الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون �إىل الإمارات.
و ّق��ع االت�ف��اق�ي��ة م�ع��ايل م��رمي بنت حممد امل �ه�يري ،وزي ��رة التغري املناخي
والبيئة ،و�سعادة كزافييه �شاتيل� ،سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى الدولة،
يف معر�ض "�إك�سبو  2020دبي".
وق��ال��ت م �ع��ايل م ��رمي امل �ه�ي�ري " ..مي�ث��ل ت�ع��زي��ز الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي �أولوية
ا�سرتاتيجية لدولة الإم��ارات ،وت�سعى الوزارة �ضمن جهودها لتعزيز الأمن
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الغذائي �إىل مد ج�سور التعاون وال�شراكة مع اجلهات والهيئات املعنية يف جم��ال احل��د من ه��در الطعام والبحث والتطوير وتبادل املعرفة يف جمال
العديد من الدول .وت�أتي مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة والغذاء الفرن�سية تكنولوجيا الغذاء" .ومبوجب مذكرة التفاهم ،تتعاون ال��وزارت��ان لت�سهيل
متا�شياً مع جهودنا امل�ستمرة يف هذا املجال من خالل العمل متعدد الأطراف .التجارة الثنائية يف املنتجات الزراعية والغذائية وامل�ساهمة يف تطوير الإنتاج
كما �أن م�شاركة املعرفة و�أف�ضل املمار�سات بني البلدين اللذين يعتمدان على الزراعي امل�ستدام مع الرتكيز على االبتكار والتحول الزراعي امل�ستدام يف طرق
تبني االبتكار للتعامل مع التحديات� ،سي�ساعدنا على تطوير نظم غذائية الإنتاج .كما �ستتعاون الوزارتان يف خف�ض معدالت فقد وهدر الطعام ،والعمل
م�ستدامة وتلبية �أهدافنا للأمن الغذائي .ونتطلع قدماً �إىل التعاون مع على بناء ال�ق��درات وم�شاركة املعرفة واخل�ب�رات يف التكنولوجيا الغذائية
والزراعية .ولتحقيق تلك الأه��داف� ،سي�سعى الطرفان �إىل تعزيز ان�سيابية
نظرائنا يف فرن�سا لال�ستفادة من ثمرات هذه ال�شراكة".
من جانبه ق��ال �سعادة كزافييه �شاتيل " :ان��ه من دواع��ي ��س��روري �أن �أوقع ومرونة �سال�سل التوريد اخلا�صة باملنتجات الزراعية والغذائية الأ�سا�سية،
ه��ذه امل��ذك��رة التي تبني ا�ستعداد فرن�سا لدعم دول��ة الإم ��ارات يف �أهدافها كما �سيتم الرتكيز على تعزيز العالقات بني ال�شركات الزراعية والغذائية،
املتعلقة ب��الأم��ن الغذائي .ل��دى بلدينا الطموح يف تعزيز الإن�ت��اج الزراعي وامل�ستوردين ،واملوزعني يف كال البلدين وت�شجيعهم على ا�ستك�شاف فر�ص
املبتكر وامل�ستدام .تقدم مذكرة التفاهم هذه وجهات نظر م�شرتكة كبرية يف ال�شراكة وال�تروي��ج جلميع �أ�شكال التعاون املثمر ب�ين القطاعني اخلا�ص

واحلكومي.
و�سعياً �إىل حتفيز ريادة الأعمال يف القطاع الغذائي ،اتفقت الوزارتان على
تعزيز جاذبية البلدين لل�شركات النا�شئة يف القطاع الغذائي م��ن خالل
تبني االبتكار يف التعامل مع حتديات الأم��ن الغذائي والرتكيز على خلق
فر�ص الأعمال اجلاذبة ،واال�ستفادة من برامج حا�ضنات الأعمال واحلوافز
الأخرى لدعم تو�سع امل�شاريع .وتت�ضمن االتفاقية كذلك التنفيذ امل�شرتك
لربامج التدريب والبحث والتطوير يف الأمن الغذائي ،وم�شاركة الآراء حول
بروتوكوالت احلد من هدر الطعام ،وتعزيز الإنتاج الزراعي امل�ستدام وخا�صة
يف ما يتعلق بامل�ؤ�شرات اجلغرافية والزراعة الع�ضوية.
ومن املقرر �أن يعقد ممثلون عن الوزارتني اجتماعات دوري��ة ملراقبة مدى
التقدم املحرز يف املجاالت التي تغطيها االتفاقية.

مكتوم بن حممد ي�ستقبل رئي�س �سريالنكا يف مقر �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء وزير
امل��ال�ي��ة�� ،ص�ب��اح �أم ����س ال�سبت فخامة
غوتابايا راجاباك�سا ،رئي�س جمهورية
�سريالنكا الدميقراطية اال�شرتاكية
يف م�ق��ر �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،حيث
تناول اللقاء العالقات الثنائية بني
دول��ة الإم��ارات وجمهورية �سريالنكا
و�سبل تطويرها يف كافة املجاالت مبا
يحقق تطلعات الدولتني وال�شعبني
ال�صديقني .ورح��ب �سمو نائب حاكم
دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
املالية ،بح�ضور �سمو ال�شيخ �أحمد بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،رئي�س
جمل�س دب��ي ل�ل�إع�لام ،و�سمو ال�شيخ
من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
بالرئي�س ال�ضيف ،م�ؤكدا حر�ص دولة

الإم��ارات على توطيد �أوا�صر التعاون
م ��ع خم�ت�ل��ف ال �ب �ل��دان وال �� �ش �ع��وب يف
�شتى املجاالت االقت�صادية والثقافية
وال�سياحية وغ�يره��ا ،ومب��ا يتنا�سب

م��ع ع�لاق��ات ال�صداقة وال�ت�ع��اون بني
البلدين ،وتطلع اجلانبني �إىل دفع
م���س��ارات ال�شراكة ق��دم�اً �ضمن �شتى
القطاعات الرئي�سية.

من جهته هن�أ الرئي�س ال�سريالنكي،
دول��ة الإم��ارات مبنا�سبة عيد االحتاد
اخلم�سني ،م�ؤكداً حر�ص ب�لاده على
تطوير تعاونها مع دولة الإم��ارات يف

خمتلف امل �ج��االت ،مب��ا ي��دع��م جهود
التنمية امل�ستدامة ويلبي طموحات
ال�ب�ن��اء يف ال�ب�ل��دي��ن ،م�ث�م�ن�اً فخامته
حر�ص دولة الإمارات على مد ج�سور

ال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف ��ش�ع��وب العامل
وحر�ص قيادتها على دع��م العالقات
الثنائية وتطويرها مبا يخدم م�صالح
الدول وال�شعوب .ح�ضر اللقاء معايل

رمي الها�شمي ،وزي ��رة دول��ة ل�ش�ؤون
التعاون ال��دويل املدير العام لإك�سبو
 2020دب��ي ،وم�ع��ايل عبد اهلل بن
طوق امل��ري ،وزي��ر االقت�صاد ،ومعايل

�أح�م��د ب��ن علي ال�صايغ ،وزي��ر دولة،
و�سعادة �سلطان �أحمد بن �سليم ،رئي�س
جم�ل����س الإدارة ال��رئ�ي����س التنفيذي
ملجموعة موانئ دبي العاملية.

با�ستخدام تقنية املنظار اجلراحي للأطفال حديثي الوالدة

«�صحة» تعالج طفلة تبلغ من العمر � 6أ�سابيع كانت تعاين من ان�سداد الأمعاء الدقيقة
•• �أبوظبي-الفجر:

جن�ح��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للخدمات
ال���ص�ح�ي��ة "�صحة" يف ع�ل�اج طفلة
ح��دي�ث��ة ال� ��والدة تبلغ م��ن ال�ع�م��ر 6
�أ� �س��اب �ي��ع ك��ان��ت ت �ع��اين م��ن ان�سداد
الأم�ع��اء الدقيق ،و�سبب لها الإقياء
املتوا�صل ،وعدم متكنها من احل�صول
على الغذاء الالزم ،وعدم النوم.
ق� ��ال ال ��دك �ت ��ور م���ص�ط�ف��ى حم�شو،
ا� �س �ت �� �ش��اري ج ��راح ��ة الأط� � �ف � ��ال يف
م�ست�شفى ت��وام �أح��د من�ش�آت �شركة
"�صحة" �إن ال��ر��ض�ي�ع��ة "ن�صرة"
�أدخ �ل��ت �إىل ق�سم ال��رع��اي��ة امل�شددة
للأطفال حديثي الوالدة وهي تعاين
م��ن الإق �ي��اء امل�ت�ك��رر  ،وع��دم املقدرة
ع�ل��ى ال��ر��ض��اع��ة الطبيعية ،و�أج ��رت و�أ�ضاف �أنه بعد الت�شخي�ص والتعرف �صغرية ال تتجاوز  3ملم ،حيث مت
لها الفحو�ص املخربية والإ�شعاعية على احلالة قام الفريق الطبي املعالج الت�أكد من ان�سداد اجلزء الأول من
ال�ل�ازم ��ة؛ ف�ت�ب�ين �أن �ه ��ا ت �ع��اين من بالت�أكد من احلالة با�ستخدام تقنية الأم �ع��اء ال��دق�ي�ق��ة ،ح�ي��ث مت �إج ��راء
ان �� �س��داد ه���ض�م��ي ع �ل ��وي ،ي�ن�ج��م يف املنظار اجل��راح��ي للأطفال حديثي العالج الالزم ،وفتح االن�سداد بنجاح
الغالب عن ت�شوه والدي.
ال� � ��والدة ،وذل ��ك ب��ا��س�ت�خ��دام �أدوات تام ،بتدخل جراحي طفيف .و�أو�ضح

�أن ح��ال��ة ال��ر��ض�ع��ة حت���س�ن��ت ب�شكل
م�ل�ح��وظ� ،إذ ت��وق��ف ال �ق��يء امل�ستمر
الذي كانت تعاين منه ،وبد�أت تر�ضع
ب�شكل طبيعي ،ونامت كذلك ب�شكل
طبيعي .و�أ�شار �إىل �أنه مت ا�ستخدام

تقنيات التنظري ال��داخ�ل��ي ملعاجلة
الر�ضيعة ،با�ستخدام �أدوات جراحة
ذات حجم �صغري ،متكن اجلراحني
من عمل �شقوق ب�سيطة� ،إذ يحتوي
منظار البطن امل�ستخدم �أث�ن��اء هذا

الإج��راء على كامريا �ألياف ب�صرية
عالية الدقة ،وي�ستخدم اجلراح هذه
الكامريا  ،املو�صولة ب�شا�شة لر�ؤية
امل �ن �ط �ق��ة امل � ��راد ع�ل�اج �ه��ا ،وتوجيه
الأدوات امل���س�ت�خ��دم��ة �إل �ي �ه��ا ب�شكل

دقيق ومبا�شر .ومن جانبه قال والد
ال�ط�ف�ل��ة� ،إن ح��ال��ة طفلته حت�سنت
مبا�شرة بعد �إج ��راء ال�ع�لاج الالزم
لها يف م�ست�شفى ت��وام ،وخرجت بعد
يومني من �إجراء اجلراحة الب�سيطة

لها ،وتوقف القيء وا�صبحت تر�ضع
ب�شكل طبيعي .و�أع ��رب ع��ن ال�شكر
اجلزيل ل�شركة "�صحة" والعاملني
فيها ،خا�صة الفريق الطبي املعالج
يف م�ست�شفى توام ،الذي �أعاد الب�سمة
لطفلته ال��ر��ض�ي�ع��ة ،وال �ت��ي �شفيت
متاماً مما كانت تعاين منه ،و�أ�صبحت
�أمورها ب�شكل عام طبيعية .اجلدير
بالذكر �أن اجلراحة طفيفة التوغل
تتميز بفوائد عديدة ،منها �أن��ه يتم
�إج��راء ج��روح ب�سيطة ال ت�ترك �أثراً
يف اجل���س��م ،وال�ت�ع��ايف ال���س��ري��ع و�أمل
�أق��ل ،بالإ�ضافة لتقليل مدة الإقامة
يف امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى ،وان �خ �ف��ا���ض خطر
ح��دوث م�ضاعفات ،وتقليل فقدان
الدم ،وتقليل خطر العدوى وتقليل
�إ�صابة الأن�سجة� ،إذ يتم م��ن خالل
اجلراحة طفيفة التوغل عمل نقاط
دخول �صغرية من قبل املتخ�ص�صني
يف اجللد  ،ي�صل طولها �إىل ب�ضعة
ملليمرتات فقط.

 12جائزة حملية وعربية وعاملية حت�صدها �إيفاد �شرطة دبي منذ

•• دبي-الفجر:

�أكد العميد الدكتور �صالح مراد ،مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية يف �شرطة
دبي� ،أن من�صة "�إيفاد" الذكية ،ومنذ تد�شينها من قبل �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،رئي�س املجل�س التنفيذي ،عام ،2017
جنحت يف االنت�شار عامليا وا�ستقطاب الطلبة من �شرطة دب��ي وخارجها على
م�ستوى الدولة ،بو�صفها من�صة تفاعلية تعليمية ذكية �أحدثت ت�أثريا فعاال بقوة
مبادراتها وحمتواها ال�ثري ،لتغدو منوذجاً رياديا تتطلع �إليه هيئات وجهات
حكومية وخا�صة لت�أهيل الدار�سني لديها.
وق��ال العميد �صالح م��راد "بتوجيهات معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري،
القائد العام ل�شرطة دب��ي ،ومتابعة �سعادة اللواء �أحمد حممد رفيع ،م�ساعد
القائد العام ل�ش�ؤون الإدارة ،فر�ضت من�صة "�إيفاد" الذكية نف�سها بقوة على
ال�ساحة التعليمية حمليا وعربيا وعامليا ،بتوظيفها الأمثل للتكنولوجيا خلدمة
التعليم والطلبة الدار�سني من منت�سبي �شرطة دبي ومن خمتلف اجلامعات
والكليات يف الدولة ،ومتكنت من ح�صد  12جائزة دولية ،وتقلد مراكز �أوىل
مبا حققته من فوائد عظمى للطلبة ،وهو ما نفخر ب�إجنازه بغ�ضون فرتة مل
تتجاوز الأربع �سنوات".
م�ستهدفات امل�شاركة

م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح امل �ق��دم ال��دك�ت��ور من�صور ال�ب�ل��و��ش��ي ،م��دي��ر �إدارة البعثات
واال�ستقطاب يف الإدارة العامة للموارد الب�شرية� ،أن من�صة "�إيفاد" الذكية،
ا�ستهدفت عرب م�شاركتها يف اجلوائز املحلية والدولية� ،إىل حتقيق الريادة يف
جمال خدمات املنح الدرا�سية ،واتخاذها فر�صة لالطالع على �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جمال وقطاعات املنح الدرا�سية واالبتعاث ،وعمل مقارنة مرجعية مع
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال خدمات املنح والبعثات الدرا�سية� ،إىل جانب
تعزيز التعاون والتن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملراكز التدريبية ،مبا
يلبي احتياجات �شرطة دبي من التخ�ص�صات الدرا�سية والربامج التدريبية التي
تخدم التوجهات اال�سرتاتيجية ل�شرطة دبي ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات واملراكز
العاملية ال�ت��ي تعنى بتقدمي خ��دم��ات االب�ت�ع��اث� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال��و��ص��ول لأف�ضل
العرو�ض التي تخدم الطلبة الدار�سني يف خمتلف دول العامل.
م�صنفات فكرية
و�أ� �ض��اف امل�ق��دم البلو�شي " �سجلنا من�صة "�إيفاد" ال��ذك�ي��ة كم�صنف فكري،
كذلك امل�ب��ادرات املنبثقة عن املن�صة و�أدلتها الإر��ش��ادي��ة ،كمبادرة الي��ف تب�س،
ونظام املتعاونني ،ودليل عدم املمانعة ،ودليل التدريب العملي ،ودليل الطلبة
املتعاونني".
و�أ�شار �إىل �أنهم �أجروا مقارنات مرجعية متبادلة مع جهات ودوائر عدة� ،أبرزها
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،وكلية الإمارات للطريان ،و�أدنوك ،وهيئة الطرق

واملوا�صالت بدبي ،وهيئة تنظيم االت�صاالت ،وهيئة ال�صحة بدبي ،والقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي ،وبلدية دبي ،وهيئة كهرباء ومياه دبي ،ووزارة �ش�ؤون
الرئا�سة ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وات�صاالت.
و�أكد املقدم البلو�شي� ،أن املن�صة جاءت انطالقا من �إميان القيادة العامة ل�شرطة
دب��ي ب�أهمية ت�أهيل وتدريب ال�ك��وادر الب�شرية لتنفيذ خطتها اال�سرتاتيجية،
وحتقيق �أهدافها بكفاءة ومهارة متميزة ،ومن هنا ،ت�أتي املن�صة لتمثل ج�سر
عبور للطلبة املبتعثني واملتدربني واملتعاونني نحو امل�ستقبل ،من خالل ما توفره
املن�صة من فر�صة للتعلم وتبادل املعلومات واخلربات.
 1146خريجا
م��ن جانبه� ،أك��د م�ل�ازم �أول را��ش��د ح�سني م��دي��ر م�شروع "�إيفاد"� ،أن املن�صة
الذكية ،تفاعلية �شاملة جامعة لكافة الطلبة الدار�سني من منت�سبي �شرطة
دب��ي وخمتلف طلبة اجل��ام�ع��ات يف ال��دول��ة ،ومتكنت م��ن انطالقها م��ن جذب
�أع��داد كبرية من الباحثني عن الفائدة والتعليم واملعرفة ،م�شرياً �إىل �أن عدد
طلبة اجلامعات املن�ضمني �إىل املن�صة بلغ � 11ألفا و 512طالباً ،يف حني بلغ
م�ستخدمي املن�صة � 31ألفا و� 703شخ�صاً ،وبلغ عدد الزوار � 181ألفا و994
زائراً ،وعدد اخلريجني  1146خريجا.
جوائز املن�صة
يُذكر �أن من�صة �إيفاد الذكية ح�صدت املركز الأول جائزة �أف�ضل من�صة للطلبة

املبتعثني على امل�ستوى العاملي ،وج��ائ��زة " "IDCال�شرق الأو��س��ط للمدينة
الذكية ،عن فئة التعليم الذكي لأف�ضل من�صة ذكية للطلبة الدار�سني على
امل�ستوى الإقليمي ،واملركز الأول يف جائزة املن�صة الذكية الأكرث �إبداعا ،واملركز
الأول يف جائزة �أفكار الإم��ارات عن فئة الإب��داع يف جم��ال الت�شجيع وامل�شاركة
ومتكني املواطنني ،واملركز الأول يف جائزة �أفكار الإم��ارات عن فئة الت�شجيع
ومتكني املواطنني عن فكرة الطلبة املتعاونني ،واملركز الثاين يف جائزة الأفكار
العربية ع��ن فئة �إ��س�ع��اد املتعاملني ،وج��ائ��زة �أف���ض��ل م �ب��ادرة مبتكرة للموارد
الب�شرية �ضمن جوائز بيئة العمل امل�ستقبلية ،وجائزة املوارد الب�شرية الرقمية،
�ضمن "جوائز امل��وارد الب�شرية يف القطاع احلكومي على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي للعام  ،" 2021وهي جائزة املوارد الب�شرية الأبرز يف املنطقة،
واملركز الأول يف جائزة ثقافة الأعمال يف اململكة املتحدة عن فئة �أف�ضل مبادرة يف
التحول الرقمي ،لتكون اجلهة الأمنية ال�شرطية الأوىل التي حتوز هذه اجلائزة
على م�ستوى الدولة ،متفوقة على مركز جال�سجو للعلوم ،فوك�سنت للعقارات
والت�سويق ،و�أبل بال�س الدولية ،ويوديل الدولية.
كما ح�صدت املن�صة املركز الأول يف جوائز الإب��داع الدولية عن فئة الإب��داع يف
اال�ستخدام املبتكر للتكنولوجيا ،واملركز الأول يف جوائز االبتكار الدولية عن فئة
اخلدمات واحللول ،والربونزية يف جائزة �أف�ضل فكرة مل تنتج بعد يف جوائز
القمة العاملية.
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اختتام معر�ض الرمي للأ�سر املنتجة يف مليحة
•• ال�شارقة-وام

اختتمت بلدية مليحة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة "�أم �أ�س �أم" معر�ض الرمي للأ�سر املنتجة يف �سوق اجلمعة يف مليحة الذي
�أ�ستمر  4ايام مت�ضمنا منتجات الأ�سر من املالب�س الن�سائية والعطور والبخور والهدايا وامل�شغوالت واحلرف اليدوية �إىل
جانب تقدمي عر�ض حي للم�أكوالت الإماراتية الرتاثية وعرو�ض وفقرات للفنون ال�شعبية و ترفيهية للأطفال .
وكان املعر�ض قد افتتحه م�صبح �سيف عو�ض الكتبي مدير بلدية مليحة مبرافقة رجل الأعمال عي�سى عبد اجلليل الفهيم
ومرمي �سيف م�صبح ال�شبلي املديرة العامة مل�ؤ�س�سة" �أم �أ�س �أم" بح�ضور جماهري من املواطنني واملقيمني.
وقال م�صبح �سيف عو�ض الكتبي ان تنظيم هذا املعر�ض جاء مبنا�سبة االحتفال بعيد الإحتاد اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة وب�ه��دف دع��م الأ��س��ر الإم��ارات�ي��ة املنتجة حيث ي�سهم املعر�ض يف ال�تروي��ج ملنتجاتهم املتنوعة وتعزيز
قدراتهم.
كما ت�ضمن املعر�ض تنظيم العديد من الور�ش �أهمها ور�ش لتعليم �صناعة العطور والبخور وور���ش امل�شغوالت اليدوية
امل�صنوعة من �سعف النخيل والق�ش وكذلك ور�شة تعليم نق�ش احلناء.

توحد البيانات ال�صحية مع اجلهات
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ّ
ال�صحية بالدولة يف من�صة «رعايتي»  -ال�سجل الوطني ال�صحي املوحد
�أع �ل �ن��ت "وزارة ال �� �ص �ح��ة ووق��اي��ة
املجتمع" انطالق من�صة "رعايتي"،
ال���س�ج��ل ال��وط �ن��ي ال���ص�ح��ي املوحد
بال�شراكة مع كل من دائ��رة ال�صحة
�أب� ��وظ � �ب� ��ي وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة الإم� � � � ��ارات
للخدمات ال�صحية ،وهيئة ال�صحة
بدبي وت�شكل ه��ذه ال�شراكة عالمة
ف��ارق��ة يف م�سرية من�صة "رعايتي"
املتمثلة يف الربط مع كل من "وريد
 نظام معلومات الرعاية ال�صحيةالإلكرتوين" لدى م�ؤ�س�سة الإمارات
للخدمات ال�صحية يف دبي والإمارات
ال�شمالية و"ناب�ض" �شبكة املعلومات
ال�صحية التابعة ل�ـ "هيئة ال�صحة
بدبي".،
وتعزز مبادرة الإطالق هذه الأهمية
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل���س�ج��ل الوطني
ال �� �ص �ح��ي امل� ��وح� ��د ال� �ت ��اب ��ع ل� � ��وزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع يف تكامل
ال�صحة الرقمية م��ن قبل القطاع
ال���ص�ح��ي ب��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ،وق��د ك��ان لكل من م�ؤ�س�سة
الإم��ارات للخدمات ال�صحية وهيئة
ال���ص�ح��ة ب��دب��ي وم� ��زودي اخلدمات
ال�ط�ب�ي��ة م��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص دوراً
حمورياً يف ه��ذه الرحلة حتى الآن.

ه��ذا وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن من�صة
"رعايتي" قد مت �إطالقها بتوجيهات
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي،
رعاه اهلل.
التحول الرقمي
و�أكد معايل عبد الرحمن بن حممد
ال �ع��وي ����س وزي � ��ر ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
امل �ج �ت �م��ع" :متكنت وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع م��ن �إط�ل�اق من�صة
رعايتي املنظومة املركزية متا�شيا مع
ا�سرتاتيجية دولة االم��ارات العربية
املتحدة يف تطوير القطاع ال�صحي،
ال� ��ذي م ��ن � �ش ��أن��ه حت���س�ين مراقبة
الأمرا�ض و�إدارة ال�صحة ال�سكانية،
م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ع��اون م ��ع م�ؤ�س�سة
االم��ارات للخدمات ال�صحية وهيئة
ال�صحة بدبي كمرحلة �أوىل ومن ثم
التعاون مع دائرة ال�صحة يف �أبوظبي
يف املرحلة الثانية" .و�أ�ضاف معاليه
�أن ال��رب��ط م��ع امل��زي��د م��ن �شركاء
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص ي ��دل ع�ل��ى �أهمية
من�صة "رعايتي" يف التحول الرقمي
للرعاية ال�صحية".

نظام موحد
و�أك ��د م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن حممد �آل
حامد ،رئي�س دائرة ال�صحة �أبوظبي
�أنه يف ظل توجيهات القيادة الر�شيدة
ور�ؤي �ت �ه��ا اال��س�ت�ب��اق�ي��ة من���ض��ي نحو
توفري منظومة رع��اي��ة �صحية ذات
م�ستوى عاملي وو�ضع الأ�س�س الهامة
ل�ن�ج��اح��ه ،مب��ا يف ذل��ك ن�ظ��ام رعاية
�صحية �إلكرتوين موحد للمر�ضى،
ف�ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ب�ن�ي��ة التحتية
املتطورة وال�ك�ف��اءات عاملية امل�ستوى
ال �ت��ي تتمتع ب�ه��ا ال��دول��ة وتوظيف
االبتكار والتحول الرقمي ،تتوحد
اجلهود وتتكامل لتوفري نظام رعاية
��ص�ح�ي��ة �إل � �ك �ت�روين م��وح��د يربط
ج�م�ي��ع م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة وي �� �س �ه��م يف
االرت �ق��اء ب�ت�ج��رب��ة امل��ر��ض��ى وتعزيز
ج��ودة وخم��رج��ات ال�ع�لاج .وبالتايل
موا�صلة تر�سيخ مكانة الدولة على
خ��ارط��ة ال��رع��اي��ة ال�صحية العاملية.
م �ع�براً ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب�ه��ذه ال�شراكة
التي �ستكون قاعدة �صلبة مل�ستقبل
ال �� �ص �ح��ة ال��رق �م �ي��ة ال � ��ذي �سيدفع
عجلة االقت�صاد قدماً وعن موا�صلة
الدعم امل�ستمر لهذه املبادرة وتوفري

اخل �ب��رات وال� �ت� �ج ��ارب امل�ك�ت���س�ب��ة يف "رعايتي" بالن�سبة للهيئة هي خطوة م�ست�شفيات �أبوظبي عرب من�صتها.
التطبيق الكامل.
هامة باجتاه الربط مع قاعدة بيانات
�أكرب من معلومات الرعاية ال�صحية انطالق مرحلة جديدة
منظومة مركزية
وال �ق��اع��دة امل�ع��رف�ي��ة ،مب��ا �سي�سهم يف ب � ��دوره ق ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور جمال
كما و��ص��رح ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد حت�سني قدرتنا على خ��دم��ة املر�ضى حممد الكعبي ،وكيل دائ��رة ال�صحة
�سليم العلماء ،وكيل وزارة ال�صحة وف � ��ق م �ع ��اي�ي�ر �أع � �ل� ��ى م� ��ن ال �ك �ف ��اءة �أب��وظ �ب��ي" :توا�صل �أب��وظ�ب��ي يف ظل
ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع "الرقي بالنظام وال��رع��اي��ة و��س�لام��ة امل��ري����ض ،كما �أن دع ��م وت��وج �ي �ه��ات ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
ال �� �ص �ح��ي يف دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ،من الربط مع "رعايتي" �سي�ضيف قيمة تر�سيخ مكانتها كنموذج عاملي يحتذى
خالل تقدمي خدمات �صحية �شاملة لـ "ناب�ض" مما �سيعود بالفائدة على ب��ه يف ت��وظ�ي��ف التكنولوجيا وقيادة
ومب �ع��اي�ير ع��امل�ي��ة ه��و م��ن �أولويات م�شهد الرعاية ال�صحية يف الإمارات التحول الرقمي الذكي للحفاظ على
ال ��وزارة متا�شيا م��ع ر�ؤي��ة احلكومة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،وجت� ��در الإ�� �ش ��ارة �صحة جميع �أف ��راد املجتمع وامل�ضي
الر�شيدة ،لذا ت�أتي املنظومة املركزية �إىل �أن من�صة "ناب�ض" مت �إطالقها ق ��دم� �اً ب� �ج ��ودة ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي يف
امل�ت�م�ث�ل��ة يف م�ن���ص��ة رع��اي �ت��ي كجزء ��ض�م��ن ال �ت��زام ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة بدبي ،الإم ��ارة ،حيث جنحنا خ�لال الفرتة
من جهود ال��وزارة املتوا�صلة ملواكبة وحر�صها ال�شديد على التحول الذكي املا�ضية يف حتقيق نقلة نوعية هامة
يف قطاع الرعاية ال�صحية ،من خالل
التحوالت يف نظم املعلومات ال�صحية مبنظومتها ال�صحية".
وت�أكيداً على ريادة الإمارات يف تبني وك �ج��زء م��ن امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ،عملت ربط كافة م�ست�شفيات الإمارة مبن�صة
االب �ت �ك��ارات والتكنولوجيا  ،ومتثل الوزارة على التن�سيق مع دائرة ال�صحة ملفي ،وها نحن ن�شهد اليوم انطالق
اخلدمة خطوة متقدمة ت�أخذ بقطاع يف �أبوظبي للربط وتبادل املعلومات مرحلة ج��دي��دة وخ�ط��وة مهمة نحو
ال��رع��اي��ة ال�صحية يف اجت ��اه �إن�شاء بني من�صة "رعايتي" ومن�صة "ملفي" االرت �ق ��اء ب�ت�ج��رب��ة م��ر��ض��ان��ا وتعزيز
ملف �صحي متكامل لكل مري�ض يف �أول من�صة مبتكرة لتبادل املعلومات م���س�ت��وي��ات ج ��ودة اخل��دم��ات املقدمة
دولة الإمارات.
ال�صحية على م�ستوى منطقة ال�شرق لهم من خالل العمل جنباً �إىل جنب
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وواحدة من م��ع وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة املجتمع
قاعدة بيانات �أكرب
�أ�سرع �أنظمة تبادل معلومات الرعاية لربط من�صة ملفي مبن�صة رعايتي
وم� ��ن ج �ه �ت��ه� � ،ص��رح � �س �ع��ادة عو�ض ال�صحية انت�شارًا على م�ستوى العامل ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى �إر� � �س� ��اء ق ��اع ��دة �أك�ب�ر
الكتبي املدير العام يف هيئة ال�صحة ح �ي��ث ح�ق�ق��ت اجن � ��ازا ب� � ��ار ًزا يف �أق ��ل للمعلومات ال�صحية املتعلقة باملر�ضى
ب��دب��ي ،ق��ائ� ً
لا�" :إن االن�ضمام ملن�صة م��ن � 3سنوات يف رب��ط  100%من على م�ستوى الدولة"

قائد �شرطة �أبوظبي يلتقي نائب مفو�ض ال�شرطة الأ�سرتالية
•• دبي-وام

التقى معايل اللواء ركن طيار فار�س
خ �ل��ف امل ��زروع ��ي ق��ائ��د ع ��ام �شرطة
�أب��وظ �ب��ي يف ج �ن��اح ف��زع��ة ب�إك�سبو
 2020دبي بريت بوينتينج نائب
امل �ف ��و� ��ض ب��ال �� �ش��رط��ة الفيدرالية
الأ��س�ترال�ي��ة بح�ضور �سعادة اللواء
م�ك�ت��وم ع�ل��ي ال���ش��ري�ف��ي م��دي��ر عام
�شرطة اب��وظ�ب��ي .ومت خ�لال اللقاء
ب �ح��ث ع� ��دد م ��ن امل ��و�� �ض ��وع ��ات ذات
االهتمام امل�شرتك يف جماالت العمل
ال�شرطي والأم�ن��ي وتعزيز التعاون
امل�ستقبلي بني اجلهتني.
ك �م��ا ح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ال� �ل ��واء حممد

�سهيل الرا�شدي مدير قطاع الأمن املن�صوري مدير مركز اال�سرتاتيجية فينامور �سفرية كومنولث �أ�سرتاليا
اجل�ن��ائ��ي وال�ع�ق�ي��د خ�ل�ف��ان عبداهلل والتطوير امل�ؤ�س�سي ،و�سعادة هايدي لدى الدولة.

مب�شاركة �سامل بن ركا�ض

اجلالية الهندية يف العني تنظم حملة للتربع بالدم يف العيد الوطني اخلم�سني
•• العني  -الفجر

�أق��ام مركز ك�يرال الثقايف الإ�سالمي
يف الإم� � ��ارات �أم ����س الأول ح �ف� ً
لا يف
بنك الدم املركزي يف العني مبنا�سبة
ال� �ي ��وم ال��وط �ن��ي اخل �م �� �س�ين تخلله
ح�م�ل��ة وا� �س �ع��ة ل�ل�ت�برع ب��وح��دات دم،
ل��دع��م و�إن �ق��اذ امل��ر��ض��ى وامل�صابني يف
امل�ست�شفيات ،بح�ضور ال�شيخ الدكتور
� � �س ��امل حم� �م ��د ب� ��ن رك� ��ا�� ��ض ع�ضو
امل�ج�ل����س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي �سابقا،
رئ�ي����س جمعية الإم � ��ارات لل�سرطان
والدكتور حمد �سيف النعيمي مدير
خ��دم��ات ب�ن��ك ال ��دم يف ال�ع�ين التابع
ل�شركة �أبو ظبي للخدمات ال�صحية
" �صحة" ،و�سيد �شهاب الدين رئي�س
املركز كريال الثقايف يف العني ونو�شاد
ع �ل��وي امل��دي��ر ال� �ع ��ام وحم �م��د عمر
مدير العالقات العامة يف جمموعة
ال�ل��ول��و� ،إىل ج��ان��ب ح�ضور ع��دد من
رجال الأعمال الهنود و�أبناء اجلالية

امل�ق�ي�م�ين يف ال �ع�ي�ن ،و� �ش �م��ل احلفل
كلمات وف �ق��رات و�أن��ا��ش�ي��د وطنية يف
حب الإمارات.
وقال ال�شيخ �سامل بن ركا�ض يف كلمته
خالل احلفل �إن هذه املبادرة تعد من
�صفات النبل وال�ع�ط��اء عند الأخوة
املقيمني من �أب�ن��اء اجلالية الهندية
مبنا�سبة اح�ت�ف��االت ال��وط��ن بالعام

اخلم�سني .م�ؤكداً �أن دول��ة الإمارات
كانت و�ستظل دائ�م�اً وط��ن التعاي�ش
وال�ت���س��ام��ح وال�ع�ي����ش ال �ك��رمي لكافة
ال���ش�ع��وب ع�ل��ى �أر� �ض �ه��ا .م �عب�راً عن
تقديره للمتربعني يف الدم من �أبناء
اجلالية الهندية وال��روح االن�سانية
لديهم ،م�شرياً �إىل �أن حمالت التربع
ب��ال��دم ه��ي م��ن امل �ب��ادرات الإن�سانية

واخل�يري��ة وال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ت��ي ترتك
ب�صمات وا�ضحة يف النفو�س ،وبالتايل
تعزز ثقافة التربع بالدم بني �أفراد
املجتمع.
بدوره �أ�شاد د .حمد النعيمي ب�إطالق
ه��ذه امل�ب��ادرة م��ن قبل �أب�ن��اء اجلالية
الهندية يف اليوم الوطني اخلم�سني
ل��دول��ة الإم� ��ارات ،الف�ت�اً �إىل �أن عدد
وح��دات ال��دم يف ه��ذه احلملة و�صلت
�إىل  140وح��دة م��ن ك��ل الف�صائل،
م ��ؤك��داً اال��س�ت�م��رار يف ال �ت �ع��اون مع
كافة امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية
و�أب �ن ��اء اجل��ال �ي��ات لت�شجيعهم على
التربع بالدم ،لإنقاذ حياة من يحتاج
�إىل قطرة دم من املر�ضى واحلاالت
ال���ص�ح�ي��ة ال�ع��اج�ل��ة وال �ط��ارئ��ة .كما
حت ��دث يف امل�ن��ا��س�ب��ة ع ��دد م��ن �أبناء
اجلالية الهندية ال��ذي��ن ع�ّب�رّ وا عن
�سعادتهم بامل�شاركة يف حملة التربع
ب ��ال ��دم يف ال �ع �ي��د ال ��وط �ن ��ي لدولة
الإمارات..

قيمة م�ضافة
فيما ق��ال ال��دك�ت��ور يو�سف ال�سركال
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � � ��ارات
للخدمات ال�صحية" ،تعد م�ؤ�س�سة
الإم� ��ارات للخدمات ال�صحية طرف
رئي�سي يف منظومة رعايتي حيث �إن
نظام "وريد" يزود املنظومة املركزية
ب � ��أك �ث�ر م ��ن  50%م ��ن البيانات
ال �� �ص �ح �ي��ة يف الإم � � � ��ارات ال�شمالية
م ��ن خ�ل��ال  17م���س�ت���ش�ف��ى و�أك�ث��ر
م ��ن  80م ��رك ��زا � �ص �ح �ي��ا ،ك �م��ا �أننا
ف�خ��ورون ب��أن نكون ج��زءاً من من�صة
"رعايتي" املتطورة التي �ست�ساعدنا
يف توفري جتربة فائقة م��ن الرعاية
ال�صحية للمر�ضى ،و�إن ان�ضمامنا
�إىل "رعايتي" ي�ع��د ق�ي�م��ة م�ضافة
ل�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن�ت��ائ��ج الإيجابية.
ه��ذه املنظومة هي منظومة معرفية
��ش��ام�ل��ة ل�ل��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة يف دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة مما يرفع
من م�ستوى جودة اخلدمات ال�صحية
وي �� �س��اع��د يف ال �ت �ح �ل �ي��ل اال�ستباقي
للخدمات امل�ستقبلية ".
قرار وزاري
وت �ع��د "رعايتي" ن �ظ��ام �اً متطوراً
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لتوثيق املعلومات والبيانات ال�صحية
وال�شخ�صية والإداري ��ة اخلا�صة بكل
��ش�خ����ص ي�ت�ل�ق��ى اخل��دم��ات ال�صحية
يف ملف خ��ا���ص ب��ه ،وي�ت��م ذل��ك ب�شكل
م� ��� �س� �ت ��دام و�آم� � � � ��ن ب � �ه� ��دف حتقيق
��س�لام��ة وج� ��ودة ال��رع��اي��ة ال�صحية،
وت���س�ه�ي��ل ا� �س �ت �خ��دام ت�ل��ك املعلومات
م ��ن م �ق��دم��ي اخل� ��دم� ��ات ال�صحية
وت�ن�ظ�ي��م ت�ب��ادل�ه��ا وف �ق �اً للت�شريعات
املعمول بها يف الدولة .وميكن ملتلقي
اخلدمات ال�صحية ا�ستخدام البوابة
االلكرتونية اخلا�صة بامللف ال�صحي
امل��وح��د ع�ن��د ت��وف��ره��ا .ك�م��ا ميكنهم
حت ��دي ��د اجل� �ه ��ات والأف � � � ��راد الذين
ميكنهم االط�ل�اع على امللف اخلا�ص
بهم ،وفقا للقرار الوزاري الذي �صدر
يف 16-نوفمرب 2021 -ب�ضرورة
�ضم املن�ش�آت ال�صحية املرخ�صة من
قبل ال� ��وزارة يف ن�ظ��ام امل�ل��ف ال�صحي
امل ��وح ��د خ �ل��ال � �س �ن��ة م ��ن �إ� � �ص� ��داره
وف�ق�اً لل�ضوابط واال��ش�تراط��ات التي
حتددها الوزارة.

طرق دبي تنجز  % 50من م�شروع تطوير حمور ال�شيخ را�شد بن �سعيد
•• دبي-وام

�أعلنت هيئة الطرق واملوا�صالت عن
اجن ��از  50%م��ن م �� �ش��روع تطوير
حم��ور ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعيد الذي
مي�ت��د ع�ل��ى ط��ول � �ش��ارع ر�أ� ��س اخلور
من �شارع دبي ـ العني �إىل �شارع ال�شيخ
حممد بن زايد بطول  8كيلومرتات
وي�شمل تنفيذ عدد من اجل�سور بطول
�إجمايل  2كيلومرت.
وق� ��ال م �ع��ايل م �ط��ر حم �م��د الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
يف الهيئة �إن امل�شروع يت�ضمن تو�سعة
� �ش��ارع اخل ��ور م��ن ث�لاث��ة م���س��ارات يف
كل اجت��اه �إىل �أربعة م�سارات و�إن�شاء
ط��ري��ق خ��دم��ات ب�سعة م�سارين على
جانبي الطريق بهدف رف��ع م�ستوى
ال�سالمة املرورية وحت�سني ان�سيابية
حركة ال�سري وحل مناطق التداخالت
امل ��روري ��ة احل��ال �ي��ة وزي� � ��ادة الطاقة
اال�ستيعابية ل�شارع ر�أ���س اخل��ور �إىل
 10000مركبة يف ال�ساعة وتقليل
زمن الرحلة من  20دقيقة اىل قرابة
 7دقائق ويخدم امل�شروع العديد من
امل���ش��اري��ع التطويرية ال�ك�برى يقدر
ع��دد �سكانها بنحو � 650أل��ف ن�سمه
وت�شمل م�شاريع اخل�يران وخ��ور دبي
وم �ي ��دان ه ��وراي ��زون ورا�� ��س اخل ��ور ـ
الو�صل وجممع ند احلمر.
و�أ�� �ض ��اف �إن امل �� �ش��روع ي���ش�م��ل �أي�ضا
تطوير تقاطع ��ش��ارع ن��د احل�م��ر مع

�شارع ر�أ�س اخلور بهدف زيادة الطاقة
اال�ستيعابية للتقاطع �إىل 30000
مركبة يف ال�ساعة وذل��ك م��ن خالل
�إن���ش��اء ج�سر ب�سعة م���س��اري��ن بطول
 988م�ت�را ل�ت��وف�ير ح��رك��ة التفاف
ح ��رة �إىل ال�ي���س��ار ل�ل�ح��رك��ة املرورية
القادمة من �شارع ند احلمر باجتاه
�شارع ال�شيخ حممد بن زاي��د وان�شاء
ج���س��ر �آخ ��ر ب�سعة م���س��اري��ن وبطول
 115مرتا خلدمة احلركة املرورية
ال �ق��ادم��ة م��ن � �ش��ارع ن��د احل �م��ر �إىل
��ش��ارع ر�أ���س اخل��ور ب��اجت��اه ��ش��ارع دبي
ـ ال�ع�ين و�إن���ش��اء نفق ب�سعة م�سارين
وط� ��ول  368م�ت�را ل �ت��وف�ير حركة
االل�ت�ف��اف اىل اليمني للقادمني من
� �ش��ارع ر�أ� � ��س اخل� ��ور اىل م�ن�ط�ق��ة ند
احلمر �إىل جانب �أعمال التح�سينات
على التقاطع القائم حاليا وتو�سعة
حركات االلتفاف القائمة.
و�أو� �ض��ح م�ع��ايل امل��دي��ر ال�ع��ام ورئي�س

جمل�س املديرين �أن م�شروع تطوير
حم��ور ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن �سعيد يعد
�أحد �أكرب امل�شاريع التي تنفذها هيئة
الطرق واملوا�صالت وي�شمل م�ستقبال
تنفيذ معرب ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعيد
وه��و عبارة عن ج�سر يعرب خ��ور دبي
ي��رب��ط م�ن�ط�ق��ة اجل � ��داف يف بردبي
بالطريق الفا�صل بني م�شروع خور
دبي ودبي ف�ستيفال �سيتي م�شريا �إىل
�أن امل�شروع ق�سم �إىل عدة مراحل حيث
�أجن��زت الهيئة ال�ع��ام املا�ضي اجل�سر
امل ��ؤدي للمدخل الغربي لـ"خور دبي
ـ دب ��ي ك��ري��ك هاربر" ب���س�ع��ة ثالثة
م���س��ارات وط��ول  740م�ترا ويربط
اجل �� �س��ر احل��رك��ة امل ��روري ��ة القادمة
م ��ن �� �ش ��ارع دب� ��ي _ ال� �ع�ي�ن و�� �ش ��ارع
اخل�ي��ل وامل�ت�ج�ه��ة ��ش��رق��ا �إىل منطقة
"خور دب��ي _ دب��ي ك��ري��ك هاربر"
وتبلغ ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية للج�سر
 7500مركبة يف ال�ساعة باجتاه

ال ��دخ ��ول ك�م��ا ن �ف��ذت ال�ه�ي�ئ��ة طريق
جديد بطول  1.5كيلومرت ب�أربعة
م�سارات يف كل اجتاه و�إن�شاء مداخل
وخم ��ارج م��ن و�إىل امل�ن��اط��ق واملباين
امل�ن�ج��زة اجل��دي��دة لت�سهيل احلركة
املرورية القادمة �إليها من تقاطع ند
احلمر مع �شارع را�س اخلور و�ساهمت
��ش�ب�ك��ة ال �ط��رق واجل �� �س��ر اجل��دي��د يف
توفري حركة ان�سيابية مبا�شرة �إىل
ال��وح��دات ال�سكنية املنجزة حديثا يف
منطقة خ��ور دب��ي م��ن خ�لال ربطها
م��ع ال �ط��رق امل�ح�ي�ط��ة ك�م��ا مت تزويد
الطرق اجلديدة ب�شبكه �إن��ارة حديثة
مكونة من � 108أعمدة م�شريا �إىل
�أن العمل جار حاليا يف تنفيذ اجل�سر
ال��ذي �سي�ؤمن نقل احل��رك��ة املرورية
من م�شروع دبي كريك هاربور باجتاه
�شارع ر�أ���س اخل��ور بطول  640مرتا
وب�ط��اق��ة ا�ستيعابية ح��وايل 3100
�سيارة يف ال�ساعة.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دوميل
�ستار للنقليات العامة رخ�صة رقمCN 1891503:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون درمي اليت
لل�سيدات رخ�صة رقم CN 3782893:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة موزه �سعيد مرزوق حمد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميده دران حممد احمد البلو�شي
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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الب�صمة النقية للنقليات و
املقاوالت العامة� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3783185:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /الب�صمة النقية للنقليات و املقاوالت العامة� -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL BASM AL NAQIYA TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /ارتيري للنقليات و املقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ARTERE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/داكوتا للأمن
وال�سالمه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1224798:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة الرا جمال احمد ابوعد�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف دالل حممد �سليم
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مال�س
امل�سافر للم�أكوالت ال�شعبية
رخ�صة رقم CN 2896286: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/بر�ش الين لتجارة اللوحات
الفنية رخ�صة رقم CN 1334696:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف فهد حممد احمد حممد الهاجرى
�إىل  null 50000تعديل ر�أ�س املال  /من
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بر�ش الين لتجارة اللوحات الفنية

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

BRUSH LINE ART PAINTING TRADING

�إىل /بر�ش الين لتجارة اللوحات الفنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
BRUSH LINE ART PAINTING TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

ماكرون :فرن�سا تعمل لإقامة بعثة دبلوما�سية يف �أفغان�ستان
•• الدوحة�-أ ف ب

قال الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �أم�س
ال�سبت �إن ع��دة دول �أوروب�ي��ة تعمل على �إقامة
بعثة دبلوما�سية م�شرتكة يف �أفغان�ستان من
�ش�أنها �أن متكن �سفراءها من العودة �إىل هناك.
وت�سعى الدول الغربية لإيجاد �سبيل للتعامل مع
طالبان بعد �سيطرة احلركة على �أفغان�ستان يف
تقدم خاطف يف �أغ�سط�س �آب تزامن مع ا�ستكمال
ق��وات تقودها ال��والي��ات املتحدة ان�سحابها من
البالد .و�أغلقت الواليات املتحدة ودول غربية

�أخ ��رى ��س�ف��ارات�ه��ا و��س�ح�ب��ت دبلوما�سييها من
�أفغان�ستان بعد �سيطرة طالبان و�إعالنها حكومة
م��ؤق�ت��ة �أه ��م �أع �� �ض��ا�ؤه��ا ع�ل��ى ق��ائ�م��ة الواليات
املتحدة والأمم املتحدة للعقوبات.
وقال ماكرون لل�صحفيني يف العا�صمة القطرية
ال��دوح��ة ،ال�ت��ي ي��زوره��ا قبل التوجه �إىل جدة،
“نفكر يف تنظيم بني ع��دة بلدان �أوروبية...
موقع م�شرتك للعديد من الأوروبيني مبا يتيح
ل�سفرائنا التواجد».
وحتجم الواليات املتحدة ودول �أوروبية وغريها
ع��ن االع �ت�راف ر�سميا بحكومة ط��ال�ب��ان التي

ي�سيطر عليها الب�شتون ،ويتهمونها بالنكو�ص
ع��ن ت �ع�ه��دات �ه��ا ب�ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ��ش��ام�ل��ة من
الناحيتني ال�سيا�سية والعرقية وحفظ حقوق
املر�أة والأقليات.
وقال ماكرون “هذا نهج خمتلف عن االعرتاف
ال�سيا�سي �أو احل ��وار ال�سيا�سي م��ع طالبان...
�سيكون لدينا متثيل يف �أقرب وقت ممكن».
ويف �سياق منف�صل� ،أعلنت فرن�سا اجلمعة �أنها
قامت بعملية �إج�لاء من �أفغان�ستان مب�ساعدة
قطر ونقلت �أك�ثر من  ،300معظمهم �أفغان،
من هناك.
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كوريا اجلنوبية ت�سجل زيادة
قيا�سية يف وفيات و�إ�صابات كوفيد19 -

•• �سول-رويرتز

قالت املراكز الكورية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها �أم�س ال�سبت �إن كوريا اجلنوبية �سجلت زيادة قيا�سية
يف الإ�صابات والوفيات اليومية بكوفيد -19بلغت � 5352إ�صابة و 70وفاة ،بينما �أكدت ر�صد ت�سع حاالت
�إ�صابة �إجماال ب�ساللة �أوميكرون اجلديدة .و�أعلنت احلكومة �أم�س �إلزام رواد املطاعم ودور ال�سينما وغريها
من الأماكن العامة ب�إظهار ما يفيد بح�صولهم على تطعيم للوقاية من فريو�س كورونا .ويف مواجهة ال�ساللة
اجلديدة من الفريو�س� ،أعلنت ال�سلطات �أم�س �أن كوريا اجلنوبية �ست�شرتط �إخ�ضاع جميع امل�سافرين القادمني
�إليها حلجر �صحي مدته ع�شرة �أيام ،على �أن ت�سري تلك الإج��راءات ملدة �أ�سبوعني ،موقفة �إعفاء من احلجر
كانت قد منحته للحا�صلني على تطعيم كامل .وتكافح كوريا اجلنوبية �أ�سو�أ موجة �إ�صابات منذ يوليو متوز،
عندما كان عدد احلاالت اليومية �أقل من  .2000وجتاوز عدد الإ�صابات  5000للمرة الأوىل هذا الأ�سبوع،
فيما زاد ال�ضغط على نظام الرعاية ال�صحية.

«معركة الطعون» ُت ّ
هدد بتفجري االنتخابات الرئا�سية الليبية

�أب��و جناح ال��ذي يحتفظ بنفوذ قوي
عليه».

•• طرابل�س-وكاالت

قبل ثالثة �أ�سابيع من املوعد املقرر
لالنتخابات الرئا�سية الليبية ،ح ّذرت
جملة “جون �أفريك” الفرن�سية من
�أن ليبيا ُتواجه “خماطر االنفجار”
م ��ع ان� � ��دالع م� �ع ��ارك ق �� �ض��ائ �ي��ة بني
امل��ر�� ّ�ش �ح�ي�ن ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،م�شرية
ّ
الرت�شح حت � ّول �إىل “عملية
�إىل �أن
عدائية” بني املتناف�سني.
ور�أت امل �ج �ل��ة �أن� ��ه ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
�أن ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات تمُ � ّه��د الطريق
للدميقراطية التي ين�شدها الليبيون
م �ن��ذ � �س �ق��وط ن �ظ��ام م�ع�م��ر القذايف
ع��ام � ،2011إال �أن�ه��ا تف�سح املجال
�أي���ض�اً ل���ص��راع ج��دي��د ،حيث ا�شتدّت
االنق�سامات ،و�سادت الفو�ضى ب�شكل
كبري.
وا�ستعر�ضت املجلة ع��وام��ل ووقائع
ُت� �ه� �دّد ب �ح �� �ص��ول “انفجار داخلي
للم�سار االنتخابي برمته” ،م�شرية
�إىل �أن هذا اال�ستحقاق الدميقراطي
“�سي�ضيع بني مناورات رئي�س حكومة
ال� ��وح� ��دة ع �ب��د احل �م �ي��د الدبيبة،
وعرقلة ّ
تر�شح �سيف الإ�سالم القذايف ،وا�ستقالة رئي�س
بعثة الأمم املتحدة ،وت�صاعد التوترات على الأر�ض».
«ف�شل” مفو�ضية االنتخابات
و�ألقى امل�ست�شار والرئي�س ال�سابق للمفو�ضية الوطنية
العليا لالنتخابات عثمان قاجيجي م�س�ؤولية ما يح�صل
يرا �إىل �أنها
على املفو�ضية العليا لالنتخابات ،م���ش� ً
“ف�شلت يف و�ضع جدول زمني منا�سب لالنتخابات».
و�أ� �ض��اف قاجيجي“ :لقد �أ��ض��اع��ت املفو�ضية الكثري
م��ن ال��وق��ت ق�ب��ل �أن ت �ب��د�أ يف الإج� � ��راءات� ،إذ ال ميكن
ت�صور �أن يكون �أم��ام الناخبني �أ�سبوعان فقط ملعرفة
املر�شحني” .و�س�أل“ :ملاذا ُت ّ
نظم انتخابات رئا�سية الآن،
يف حني �أن املمثل املنتخب ال ميكن �أن ميثل �إال جزءًا
من البالد؟».

و�أو�ضح �أن “ليبيا منق�سمة بالكامل ،وال ميكن ّ
ملر�شحي
التوجه �شر ًقا ،والعك�س �صحيح .والأم��ر نف�سه
الغرب
ّ
ين�سحب ع�ل��ى ال�ن��اخ�ب�ين .ك��ان م��ن الأج� ��دى �أن يت ّم
الرتكيز على انتخابات برملانية ت�سمح بتجديد الربملان
ث ّم امل�ضي قدمًا».
عملية عدائية
ّ
الرت�شح لالنتخابات �إىل “عملية
ووفقًا للمجلة ،حت ّول
عدائية” بني املتناف�سني مع تقدمي طعون �ضد بع�ضهم
البع�ض ،فيما يُنتظر �أن ي�ت� ّم الإع�ل�ان ع��ن القائمة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ي ��وم  4دي���س�م�بر (ك��ان��ون الأول) احل ��ايل.
واعتربت �أن “تقدمي الطعون يف املناطق التابعة لكل
ّ
مر�شح �أ ّثر على م�صداقية العملية االنتخابية».
�إرباك جراء ّ
تر�شح الدبيبة
تر�شح الدبيبة امل�شهد االنتخابي �إربا ًكا ،لأنه وفقاً
وزاد ّ

للقواعد التي �أق ّرها منتدى احل��وار ال�سيا�سي الليبي
ب�ق�ي��ادة بعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف ليبيا“ ،ال يُ�سمح له
ّ
ين�ص قانون االنتخابات الذي �صاغه
بالرت�شح» .كما ّ
رئي�س الربملان الليبي عقيلة �صالح ،و�أقرته املفو�ضية
الوطنية العليا لالنتخابات ،على �أن ّ
املر�شحني يجب
�أن يكونوا قد تركوا منا�صبهم قبل ثالثة �أ�شهر من
االنتخابات .لكن الدبيبة كان يُطالب بتعديل قانون
االن�ت�خ��اب لي�س ف�ق��ط ب��إل�غ��اء امل ��ادة ال�ت��ي ك��ان��ت متنع
ت��ر��ش�ح��ه ،ب��ل لك�سب ال��وق��ت لتمديد امل��وع��د النهائي
للت�صويت .ك�م��ا �أن ��ه ي �ج��ادل ب ��أن��ه مل ي�ع��د يف من�صبه
ر�سمياً منذ �سحب ثقة ال�برمل��ان يف �سبتمرب (�أيلول)
املا�ضي.
وم��ع ذل��ك� ،أو�ضحت املجلة �أن الدبيبة “ال ي��زال على
ر�أ� ��س احل�ك��وم��ة يف ال��وق��ت احل ��ايل ،وي�ت�م�ت��ع ب�شعبية
كبرية ،لكنه قد يفكر يف ت�سليم ال�سلطة لنائبه رم�ضان

االنتخابات.

ا�ستقالة كوبيت�ش
وما يزيد من تعقيد امل�شهد ال�سيا�سي،
اال��س�ت�ق��ال��ة امل�ف��اج�ئ��ة ل��رئ�ي����س بعثة
الأمم املتحدة يف ليبيا يان كوبيت�ش،
يف  23نوفمرب (ت�شرين الثاين).
ويف ال �ي��وم ال �ت��ايل ال�ستقالته ،ر�سم
الدبلوما�سي ال�سلوفاكي ،يف تقريره
�إىل جمل�س الأم ��ن�“ ،صورة قامتة
ل�ل��و��ض��ع يف ل�ي�ب�ي��ا ،ق��ائ�ل ً�ا �إن ��ه “مع
ت �ق �دّم العملية تت�صاعد التوترات
ب���ش��أن �أه�ل�ي��ة بع�ض ك�ب��ار املر�شحني
للرئا�سة” ،م� ��� �ش�ي�راً �إىل وج� ��ود
“خماوف من مواجهة م�سلحة �أو
العودة �إىل اال�ستبداد».
و�إىل ج��ان��ب امل� �ن ��اورات ال�سيا�سية،
ر ّت � �ب� ��ت امل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات ن �ف �� �س �ه��ا على
الأر� � ��ض ،واق�ت�رب��ت كتيبة م�صراتة
 166امل��وال�ي��ة لفتحي با�شاغا من
ك �ت �ي �ب��ة ط � ��ارق ب ��ن زي � ��اد اخلا�ضعة
ل�سيطرة اللواء خليفة حفرت ،بهدف
االن�ت���ش��ار يف ج�ن��وب طرابل�س خالل

خماوف من ا�شتباكات قبلية
�أما يف اجلنوب ،ف��ر�أت املجلة �أن الو�ضع الأمني �أ�صبح
متوتراً للغاية منذ ح�صار قوات م�سلحة ملحكمة �سبها
مل�ن��ع ��س�ي��ف الإ� �س�ل�ام ال �ق��ذايف م��ن ت �ق��دمي ط�ع�ن��ه �ضد
ا�ستبعاده من ال�سباق الرئا�سي .كما اندلعت ا�شتباكات
قبلية جديدة يف ف��زان ،حيث كان التعاي�ش بني قبائل
ال �ق��ذاذف��ة و�أوالد �سليمان وال�ت�ب��و ��ص�ع�ب�اً ،ع�ل��ى غرار
اال�شتباكات القبلية التي حدثت يف انتخابات عامي
 2012و  .2014كما ح ّذرت املجلة من �أن ا�ستمرار
وجود املرتزقة الأجانب عامل �أمني مهم ،حيث ال تزال
ال�ق��وات الرتكية وامل��رت��زق��ة موجودين على الأرا�ضي
الليبية ،ويُقدّر عدد املرتزقة يف البالد بعدة �آالف.

فاينن�شال تاميز :مفاو�ضات فيينا النووية تتعامل مع واقع خمتلف عن اتفاق 2015

•• لندن-وكاالت

ك�ت��ب دي�ف�ي��د غ��اردن��ر يف �صحيفة
“فاينن�شال تاميز” الربيطانية،
�إن ��ه م��ع م �ع��اودة امل �ف��او� �ض��ات هذا
الأ� �س �ب��وع يف فيينا ب �ه��دف �إحياء
االت�ف��اق ال�ن��ووي م��ع �إي ��ران ،الذي
ان�سحب منه الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب قبل ثالثة
�أعوام ،يبدو �أن املحاولة للعودة �إىل
الو�ضع الذي كان �سائداً قبل ذلك،
من قبل الواليات املتحدة وخم�س
قوى عاملية �أخرى ،لن جتدي.
وق ��ال �إن االت �ف��اق املحت�ضر لعام
 ،2015وال� ��ذي ت��دع�م��ه ر�سمياً
ف��رن���س��ا و�أمل��ان �ي��ا وامل�م�ل�ك��ة املتحدة
وال� ��� �ص�ي�ن ورو�� �س� �ي ��ا وح� �ت ��ى بعد
االن�سحاب الأمريكي الآحادي ،بدا
ك�أنه على و�شك االنبعاث جمدداً

•• بريوت-وكاالت

قبل ال�صيف ،بعد �ست جوالت من
املحادثات يف فيينا.
وع �ل��ى رغ��م �أن �إي� ��ران والواليات
امل �ت �ح��دة ت�ت�ح��دث��ان م��ع بع�ضهما
بطريقة غري مبا�شرة عرب الدول
الأوروب� �ي ��ة امل��وق�ع��ة ع�ل��ى االتفاق،
ف�إنه ك��ان ثمة �أم��ل يف ع��ودة خطة
العمل ال�شاملة امل�شرتكة (اال�سم
ال��ر��س�م��ي ل�لات �ف��اق ال �ن ��ووي) �إىل
الطاولة .ولكن مل يكن يف �إمكان
ال�براغ �م��ات �ي�ين يف ط �ه��ران �إع ��ادة
ع� �ق ��ارب ال �� �س��اع��ة ال �ت ��ي حطمها
ت��رام��ب .وك ��ان ال�لاع�ب��ون اخلط�أ
ي� �ح� �ت� ��� �ش ��دون وراء امل � �� � �س� ��رح يف
ط �ه��ران .وخ�ل��ف �إب��راه�ي��م رئي�سي
القا�ضي املعروف ب�سجله الدموي،
الرباغماتي ح�سن روحاين كرئي�س
يف انتخابات ال�صيف .وعني رئي�سي
ح�سني �أم�ي�ر ع�ب��دال�ل�ه�ي��ان وزي ��راً

ل �ل �خ��ارج �ي��ة ،وه� ��و ديبلوما�سي
ق ��ري ��ب م� ��ن احل� ��ر�� ��س ال � �ث� ��وري،
خلفاً ملحمد ج��واد ظريف-الوجه
الناعم للديبلوما�سية الإيرانية
وال � � � ��ذي ه� �ن ��د� ��س م� ��ع روح � � ��اين،
االتفاق النووي .ومع ذلك ،بقيت
ال�سلطة املطلقة بني يدي القائد
الأع� �ل ��ى ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي ،وميليها
احل��ر���س ال �ث��وري ورج ��ال الق�ضاء
وامل�ؤ�س�سة الدينية غري املنتخبني،
امل �� �س ��ؤول�ين �أم��ام��ه ف �ق��ط .وهكذا
ف�إن �سبب ال�سيا�سة املت�شددة لي�س
االك�ت���س��اح ال��وا� �س��ع للمت�شددين،
و�إمنا خامنئي نف�سه ،الذي �أعطى
�إ�� �ش ��ارة امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االخ�ت��راق
ال��ذي حتقق يف ع��ام  .2015ويف
ال��واق��ع ،ي�شري امل���س��ؤول��ون الذين
ق��ادوا الديبلوما�سية �إىل االتفاق
عام � ،2015إىل �أن نقطة التحول

كانت عندما �أك��د البيت الأبي�ض
�أنه ال ي�سعى �إىل الإطاحة بالنظام
يف طهران.
وك ��ان ��ت ه �ن��اك �آم � ��ال ب � ��أن تعيني
ح�سني �أم�ي�ر ع�ب��دال�ل�ه�ي��ان وزي ��راً
للخارجية ،وهو رجل له امتدادات
ت�صل �إىل الدولة العميقة يف �إيران،
ب �خ�لاف ��س�ل�ف��ه ظ��ري��ف� ،ستجعل
م��ن ال �ع��ودة �إىل االت �ف��اق النووي،
�أك�ثر ج��دوى .وم��ع ذل��ك ،مل يكن
امل�ت���ش��ددون يرف�ضون فقط فكرة
م��زي��د م��ن االن �ف �ت��اح االقت�صادي
واالن��دم��اج م��ع ال�ع��امل .ب��ل �إنهم-
و�إيرانيني من خمتلف الأطياف-
ك��ان��وا ي�ع�ت�برون االت �ف��اق النووي،
خدعة .وحتى قبل �أن ميزق ترامب
االت �ف��اق وي�ع�ي��د ف��ر���ض العقوبات
بهدف �شل االقت�صاد الإيراين ،ف�إن
�إدارة الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما

فر�ضت �سل�سلة من العقوبات غري
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �ل��ف ال� �ن ��ووي ،جعلت
�إيران خارج نظام الدوالر ،وقطعت
�صلتها بالبنوك العاملية ،مما منع
التجارة والإ�ستثمارات.
وعر�ض كبري املفاو�ضني النووين
ع�ل��ي ب��اق��ري ك�ن��ي م��وق�ف��ه ب�شكل
ال ل�ب����س ف �ي��ه يف م �ق��ال ن �� �ش��ره يف
“فاينن�شال تاميز” الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي� .إذ ق ��ال �إن ��ه ي�ت�ع�ين على
الواليات املتحدة رفع كل العقوبات
االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي فر�ضتها بعد
االت�ف��اق ال�ن��ووي كمقدمة للعودة
�إىل �إت �ف��اق ان�سحبت �أم��ري�ك��ا منه
�آحادياً .وتقول طهران �إنها بقيت
م�ل�ت��زم��ة االت� �ف ��اق مل ��دة ��س�ن��ة بعد
االن�سحاب الأمريكي .وهكذا ،ف�إن
ال�ك��رة يف ملعب وا�شنطن قبل �أن
ت�ع��ود ل�لام�ت�ث��ال .وف��ر��ض��ت مئات

الإجراءات على �إيران بعد 2018
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ن���ش��اط الإي� � ��راين غري
ال �ن��ووي ،م�ث��ل ا��س�ت�خ��دام ال�شيعة
ال�ع��رب ك��وك�لاء لب�سط ال�ن�ف��وذ يف
ب�ل�اد ال �� �ش��ام واخل �ل �ي��ج ،وتطوير
ون�شر �صواريخ بالي�ستية وم�سريات
كتلك التي ا�ستخدمت يف الهجوم
على �شركة �أرام �ك��و ع��ام .2019
وا�ستمرت ه��ذه العقوبات يف ظل
رئا�سة جو ب��اي��دن� .إن احلديث يف
وا��ش�ن�ط��ن ع��ن رف��ع ال�ع�ق��وب��ات هو
مبثابة ج��زرة لت�شجيع �إي ��ران وال
تتطابق مع مطالب باقري كني.
واملطلب الإي ��راين ال�ث��اين املتمثل
يف �أن يكون االتفاق ملزماً لر�ؤ�ساء
�أم��ري�ك�ي�ين يف امل�ستقبل ،ال ميكن
حت�ق�ي�ق��ه ،ح�ت��ى ول ��و ك��ان��ت �إي ��ران
تتوق �إىل �ضمانة كهذه بعد عداء
طويل مع الواليات املتحدة.

لبنان ..تخ ّوف من و�صول «�أوميكرون» يف ظل و�ضع �صحي �صعب

يتخوف لبنان من و�صول متحور “�أوميكرون” �إىل
ال �ب�لاد ،يف ال��وق��ت ال��ذي ي�ع��اين فيه ال�ق�ط��اع ال�صحي
و�ضعا “ه�شا” للغاية ،و�سط توقعات ب�إغالق  15يف
املئة من امل�ست�شفيات اللبنانية بنهاية العام .2022
وتنهار خدمات اال�ست�شفاء يف لبنان ،يوما بعد الآخر،
نتيجة الأزمات االقت�صادية املتالحقة وهجرة الأطباء
واملمر�ضني و�إقفال �أق�سام �أ�سا�سية يف معظم امل�ست�شفيات
اللبنانية.
وك�شف نقيب امل�ست�شفيات اخلا�صة يف لبنان� ،سليمان
ه� ��ارون ،ملوقع”�سكاي ن �ي��وز ع��رب�ي��ة “� ،أن ��ه ال توجد
م�ؤ�شرات حتى الآن على موجة قوية لوباء كورونا ،على
غرار ما ح�صل يف العام املا�ضي.
و�أ�ضاف �أنه يف حال ح�صول تلك املوجة ،ف�إن امل�ست�شفيات
غري ق��ادرة على ا�ستيعابها لأن اجلهوزية مل تعد كما
كانت �سابقا ،ب�سبب �إقفال بع�ض الأق�سام.
و�أو�ضح ه��ارون “لقد ق ّل عدد املمر�ضني واملمر�ضات،
كما �أن بع�ض الأطباء هاجروا وهناك �صعوبات مادية
يف مواجهة ال��وب��اء ،ول��ن نكون �أم��ام اجلهوزية نف�سها
م�ث��ل ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،م��ن ن��اح�ي��ة ع��دد الأ� �س��رة القادرة
ع�ل��ى ا�ستيعاب الإ� �ص��اب��ات ،ف�ق��د �أق �ف��ل ع��دد ك�ب�ير من
امل�ست�شفيات �أق�سام كورونا” م�شريا �إىل �أن �إجراءات
تتخذ حاليا ال�ستباق �أي تف�ش للوباء.
تراجع اجلاهزية
وعن جهوزية املن�ش�آت ال�صحية ،قال مدير م�ست�شفى
طرابل�س احلكومي ،نا�صر ع��درة ،ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن قدرة امل�ست�شفيات يف لبنان لي�ست كما كانت
خالل العام املا�ضي ،ب�سب �إغالق �أق�سام كورونا يف عدد
كبري م��ن امل�ست�شفيات اخلا�صة بعد انخفا�ض ن�سبة
الإ�صابات يف �شهر مايو عام .2021

وبينّ عدرة “بالن�سبة للم�ست�شفيات احلكومية (القطاع
ال�صحي العام) فهي جاهزة على الرغم من كل الظروف
ال�صعبة وت�ستقبل اجلميع ،وهي يف حالة �إ�شغال �شبه
تام كما �أن هناك عددا كبريا من امل�ست�شفيات اخلا�صة
مل ت�ف�ت��ح �أق �� �س��ام م��واج�ه��ة وب ��اء ك��ورون��ا ح�ت��ى اليوم،
ب�سبب التكلفة املرتفعة �أو النق�ص يف �أع��داد الأطباء
واملمر�ضني».
وتابع“ :يعمل امل�ست�شفى احلكومي يف طرابل�س �شمال
لبنان� ،إىل جانب م�ست�شفيات �أخرى ،على زيادة قدرتها
اال�ستيعابية مل��ر��ض��ى ك��ورون��ا ،ويف �أق���ص��ى ح��د خالل

�أ�سبوع ،ا�ستعدادا للمرحلة املقبلة وتخوفا من و�صول
“�أوميكرون».
وجدد عدرة الدعوة للمواطنني �إىل �أخذ اللقاح ،خا�صة
�أن وزارة ال�صحة العامة تقوم بالعديد من الإجراءات
اجلديدة لت�سهيل تلقيح املواطنني ب�أ�سرع وقت ممكن.

�شبح الكارثة
ويبدي املدير الطبي للم�ست�شفى اللبناين “اجلعيتاوي”
اجلامعي ،الطبيب ناجي �أبي را�شد ،خ�شيته من و�صول
“�أوميكرون” �إىل لبنان ق��ائ�لا“ :عداد ك��ورون��ا �إىل

Sunday

ارتفاع يوميا وثمة تخوف من و�صول �أوميكرون عرب
املطارات وهناك � 1500إ�صابة لغاية الأم�س القريب
بفريو�س كورونا ،وامل�شهد ال�صحي يف لبنان ال يطمئن
و�إذا دخلنا يف موجة جديدة �سيقع املحظور».
وي��رى �أب��ي را��ش��د �أن “هناك ا�ستهتارا كبريا بارتداء
الكمامات ،ونتخوف من انفالت الأم��ور ،خ�لال فرتة
الأعياد وحفالت نهاية العام ور�أ�س ال�سنة».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن”احلل ب��ال�ع��ودة �إىل تطبيق الإر�شادات
الوقائية والتباعد االجتماعي والكمامات مع الت�سريع
الفوري يف حملة التلقيح ،فاللقاحات متوفرة بكرثة
يف لبنان ،وم��ع ذل��ك ال تتجاوز ن�سبة م��ن �أخ��ذ اللقاح
الثلث ،وفيما يخ�ص �أخذ اللقاح هناك تراخ يف الأطراف
والقرى البعيدة وخارج املدن اللبنانية».
و�أردف “هناك ت�ط��ورات قد تكون �سيئة ورمب��ا تخرج
الأم��ور عن ال�سيطرة ،لذلك ،علينا الإ�سراع يف تنفيذ
حمالت التلقيح و�إق�ن��اع من مل يقتنع لغاية اللحظة
بجدوى اللقاح يف مقاومة الوباء القاتل».
وعلى �صعيد جهوزية الطواقم الطبية ،قال �أبي را�شد:
“ لقد �ضعفت قدرتنا على املواجهة باملقارنة مع العام
املا�ضي ،ب�سبب هجرة الأطباء واملمر�ضني وهناك �أق�سام
تعمل حاليا بثلث قدرتها وم�ست�شفيات �أخ��رى �أقفلت
�أبوابها».
وك�شف �أبي را�شد يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”،
عن وجود “بوادر للدخول يف موجة جديدة من الوباء،
وه��ذا �أم��ر خطري على املواطنني واملقيمني يف لبنان،
ون�أمل �أال ن�صل لذلك».
وخ�ت��م ح��دي�ث��ه ق��ائ�لا“ :من امل��ؤ��س��ف �أن ال�ع��دي��د من
امل��واط �ن�ين ي���ص��اب��ون ب��ال�ف�يرو���س وال ميكنهم �إج ��راء
الفح�ص املخربي ،ب�سبب الأزمة االقت�صادية ،وه�ؤالء
ال يحت�سبون �ضمن عداد وزارة ال�صحة” ،عازيا ال�سبب
�إىل “ارتفاع كلفة الفحو�صات والأزم ��ة االقت�صادية
التي يعي�شها املواطن اللبناين».
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عوا�صم
نيودلهي
ق��ال م�س�ؤولون حكوميون �إن الهند ر�صدت ثالث �إ�صابة باملتحور
�أوم�ي�ك��رون �أم����س ال�سبت يف ح�ين ي�ق�ترب ال�ع��دد الكلي للإ�صابات
مبر�ض كوفيد -19من  35مليونا.
وذكر م�س�ؤولون يف والية جوجارات بغرب البالد �أن امل�صاب بال�ساللة
اجلديدة من فريو�س كورونا رجل من �أ�صل هندي يبلغ من العمر
 72عاما كان يعي�ش يف زميبابوي منذ ع�شرات ال�سنني وعاد �إىل
الهند يف  28نوفمرب ت�شرين الثاين.
و�سجلت الهند � 8603إ�صابات جديدة مبر�ض كوفيد -19اليوم
ال�سبت لي�صل �إجمايل الإ�صابات �إىل  34.62مليون.
كما �سجلت البالد  415وف��اة جديدة لت�صل احل�صيلة الإجمالية
�إىل .470530
وطلب رئي�س ال��وزراء ناريندرا مودي ال�شهر املا�ضي من امل�س�ؤولني
الرتكيز على ال�ب�ل��دان امل�صنفة على �أن�ه��ا عالية اخل �ط��ورة ،بعدما
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن املتحور �أوميكرون “مثري للقلق».
�أم�سرتدام
قالت ال�سلطات ال�صحية الهولندية �أم�س ال�سبت �إن العدد النهائي
ملن ثبتت �إ�صابتهم مبتحور فريو�س كورونا اجلديد �أوميكرون ،من
بني رك��اب رحلتني قدمتا �إىل البالد من جنوب �أفريقيا الأ�سبوع
املا�ضي ،هو .18
وق��ال املعهد الهولندي لل�صحة يف بيان �أن��ه �أن�ه��ى فح�صه لركاب
الرحلتني .كانت الرحلتان قد �أقلعتا بالفعل يف  26نوفمرب ت�شرين
الثاين عندما فر�ضت احلكومة الهولندية قيودا جديدة على ال�سفر
ب�سبب خماوف من �أوميكرون.
وج� ��رى ع ��زل م ��ا ي��زي��د ع �ل��ى  600راك� ��ب ع �ل��ى م�ت�ن الرحلتني
و�إخ�ضاعهم لفحو�ص كوفيد ،-19ومت الت�أكد من �إ�صابة  61منهم
بفريو�س كورونا ،منهم  18بال�ساللة �أوميكرون.

باماكو
�أعلنت احلكومة ال�ت��ي يهيمن عليها اجلي�ش يف م��ايل ع��ن �إجراء
م�ؤمتر وطني من � 27إىل  30كانون الأول/دي�سمرب ،ميهد الطريق
�أمام انتخابات تعيد البلد �إىل احلكم املدين.
وي�سعى امل�ؤمتر الوطني لإعادة البناء �إىل “اال�ستجابة للطموحات
امل�شروعة لل�شعب املايل وبناء م�ستقبل �أف�ضل” ،وفق البيان ال�صادر
اجلمعة .ويكرر رئي�س احلكومة املوقتة �شوغويل كوكاال مايغا ،املعني
من املجل�س الع�سكري الذي توىل ال�سلطة يف �آب�/أغ�سط�س ،2020
ب�أن امل�ؤمتر الوطني وعددا �سل�سلة من امل�شاورات الأدنى م�ستوى التي
�ست�سبقه �ضرورية ل�ضمان عدم الطعن يف �أي انتخابات.
لكن جمموعة من الأح ��زاب ال�سيا�سية يف م��ايل �أعلنت يف ت�شرين
الثاين/نوفمرب ع��دم م�شاركتها .ي�ضم ه��ذا االئتالف ع��دة �أحزاب
وجتمعات ،بينها “التج ّمع من �أج��ل مايل” ال��ذي ا�س�سه الرئي�س
ال�سابق �إبراهيم ابوبكر كيتا ،ال��ذي �أطيح به يف � 18آب�/أغ�سط�س
 ،2020وحركة “يليما” (التغيري بلغة البمبارا) ،التي �أ�س�سها
رئي�س ال��وزراء ال�سابق مو�سى مارا� .أبلغت باماكو م�ؤخرا املجموعة
االقت�صادي لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) �أن مايل لن تتمكن من
تنظيم االنتخابات بحلول مهلة �شباط/فرباير  2022التي حددها
التكتل ،م�شرية �إىل انعدام �أمن خطري يف املنطقة.
وا�شنطن
ق��ال الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن �إن��ه �سيجري “نقا�شا طويال”
م��ع الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ب���ش��أن الأزم ��ة ب�ين رو�سيا
و�أوكرانيا ،و�إنه لن يقبل “خطوطا حمراء” من جانب رو�سيا.
و�أ�ضاف بايدن يف ت�صريحات لل�صحفيني لدى مغادرته �إىل منتجع
كامب ديفيد “نحن على دراية بتحركات رو�سيا منذ فرتة طويلة،
و�أتوقع �أننا �سنجري نقا�شا طويال مع بوتني».
وقال “�أنا ال �أقبل خطوطا حمراء من �أحد».
وقالت ال�سلطات الأوك��ران�ي��ة �إن رو�سيا ح�شدت �أك�ثر من � 94ألف
ج�ن��دي ب��ال�ق��رب م��ن احل ��دود الأوك��ران �ي��ة ،وذل��ك نقال ع��ن تقارير
للمخابرات ت�شري �إىل �أن مو�سكو رمبا ت�ستعد لهجوم ع�سكري وا�سع
النطاق يف نهاية يناير كانون الثاين.

�إ�سرائيل ت�ستعد حلرب �ضد �إيران ..ب�أ�سلحة دقيقة

•• القد�س-وكاالت

�أف��اد موقع �صحيفة “يديعوت �أحرونوت” �أن �إ�سرائيل مت�شائمة للغاية ب�ش�أن
نتائج امل�ح��ادث��ات النووية ب�ين ط�ه��ران وال�ق��وى العاملية ،و�أن الأم ��ور بالن�سبة
لإ�سرائيل تتجه �أكرث لإمكانية �ضرب �إيران.
وق��ال امل��وق��ع �إن “اجلي�ش الإ�سرائيلي ي�ضاعف ا�ستعداداته لإمكانية تنفيذ
�ضربة �ضد �إي��ران ،وي�أتي هذا ب�شكل �أ�سا�سي من خالل تدريبات ل�سالح اجلو
الإ�سرائيلي ومن خالل جمع املعلومات” ،كا�شفا �أن “اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون
التجهيز اجتمعت الأحد و�صادقت مببادرة وزير الدفاع الإ�سرائيلي بيني غانت�س
على �شراء  12مروحية ع�سكرية من طراز “�سوبر ي�سعور»  CH-53Kوعلى
�شراء خمزون �إ�ضايف للقبة احلديدية ،هذا بالإ�ضافة �إىل املخزون الذي �صادقت
عليه الواليات املتحدة قبل �أ�شهر وبلغ مليار دوالر» .و�أ�ضاف�“ :أجريت ات�صاالت
جديدة ل�شراء قنابل و�أ�سلحة دقيقة �سرية ل�سالح اجلو الإ�سرائيلي بكميات
كبرية” ،م�شرياً �إىل �أن��ه “مبوجب امللف الر�سمي ال��ذي �صنف �سري للغاية
حتت عنوان الدائرة الثالثة ،ف�إن التكلفة الإجمالية لكل هذه املقتنيات بلغت
خم�سة مليارات �شواقل (�أكرث من مليار دوالر)» .و�أكد �أن “اجلي�ش الإ�سرائيلي
مرتدد حيال كيفية مترير فكرة الهجوم للجمهور خ�صو�صاً مع حجم الأ�ضرار
الكبرية املتوقعة ،كما �أن هناك م�س�ؤولني ع�سكريني ينظرون �إىل �سيناريو
دخ��ول ح��زب اهلل اللبناين �إىل املعركة بعد الهجوم املتوقع ،لكنهم ال يعرفون
حجم قوة هجومهم” ،مبيناً �أن “هذا الأمر هو الذي دفع اجلي�ش ل�شراء املزيد
من ال�صواريخ االعرتا�ضية للقبة احلديدية» .وقال م�س�ؤولون ع�سكريون يف
هيئة الأرك��ان �إن “�إ�سرائيل تعلمت الدر�س ،وحتى لو جنحت الواليات املتحدة
بالتو�صل �إىل اتفاق جيد فلن تتباط�أ ا�ستعداداً لهجوم ع�سكري».
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ترقب حذر لنتائج االنتخابات الت�شريعية يف العراق
•• بغداد�-أ ف ب
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ت�شوب حالة ترقب حذر يف العراق بانتظار �إعالن النتائج النهائية
لالنتخابات الت�شريعية التي جرت يف العا�شر من ت�شرين الأول-
�أكتوبر  ،وقد ت�أخر �إ�صدار النتائج ب�سبب �ضغوط الأحزاب اخلا�سرة
املوالية لإيران التي �أقامت اعت�صاما مفتوحا و�سط بغداد احتجاجا
على النتائج الأول�ي��ة .وعلمت وكالة فران�س بر�س �أن النتائج قد
ت�صدر يف وق��ت الح��ق ال�ي��وم .وجت��ري خلف الكوالي�س مفاو�ضات
يف ظل خالفات بني مع�سكرين رئي�سيني ،حول ت�شكيلة احلكومة
املقبلة التي يجب �أن تنال ثقة جمل�س النواب.
بعد طول انتظار خالل الأ�سابيع املا�ضية� ،أعلنت املفو�ضية ال�سبت
االن�ت�ه��اء �إع ��ادة ع��د وف��رز ي��دوي ملئات �صناديق االق�ت�راع يف عموم

البالد ،ومت �إر�سال البيانات اىل هيئة ق�ضائية خمت�صة.
ويفرت�ض �أن تعلن املفو�ضية �أ�سماء الفائزين يف االنتخابات و�أن
تر�سلهم اىل املحكمة االحتادية للم�صادقة عليها .وقال رئي�س مركز
التفكري ال�سيا�سي �إح�سان ال�شمري لوكالة فران�س بر�س “املفو�ضية
تريد �أن تثبت �أن االنتخابات مل تكن م��زورة وكانت دقيقة وتريد
�إي�صال ر�سالة ب�أنها حت��اول الت�أكد من ع��دم وج��ود خ��روق��ات ،و�أن
الإج��راءات كانت دقيقة ومهنية» .ويعترب �أن�صار احل�شد ال�شعبي،
الف�صائل املوالية ب�أغلبها لإيران والتي �أدجمت بالقوات احلكومية،
االنتخابات م��زورة .ونظم ه��ؤالء اعت�صامات قرب مداخل املنطقة
اخل���ض��راء ال�شديدة التح�صني وال�ت��ي تقع فيها م�ق��رات حكومية
و�سفارات �أجنبية بينها �سفارة وا�شنطن ،وحاولوا اقتحامها بالقوة
لأكرث من مرة .وخ�سر حتالف الفتح ،املمثل الرئي�سي يف الربملان

لهذه الف�صائل ،قرابة ثلثي مقاعده ،وفقا للنتائج الأولية ،بعدما
ك��ان ي�شغل  48مقعدا يف ال�برمل��ان امل�ن�ح��ل .ووف�ق��ا ل�ه��ذه النتائج
الأولية التي قد ت�شهد تغرياً حم��دوداً وفقا لتقديرات املراقبني،
جنح التيار ال�صدري ال��ذي يتزعمه رج��ل الدين مقتدى ال�صدر
يف احل�صول على �أكرث من  70مقعداً من �أ�صل  329هو جمموع
مقاعد جمل�س ال �ن��واب .وحت��دث املحلل ال�سيا�سي ح�م��دي مالك
م��ن “معهد وا�شنطن” ل�سيا�سة ال�شرق الأدن ��ى ،ع��ن “�ضغط”
تتعر�ض له املفو�ضية والق�ضاء .و�أ�ضاف “�أ�صبحت امل�س�ألة ح�سا�سة
للغاية وميكن �أن ت�ؤدي حلدوث ت�صعيد ع�سكري يف العراق ،وهناك
م� ��داوالت ح��ول كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع ��ش�ك��اوى امليلي�شيات وبع�ض
الأطراف الأخرى» .يف ظروف كالتي يعي�شها العراق املتعدد الأديان
والأعراق ،ت�سري مفاو�ضات ت�شكيل احلكومة يف طريق طويل يتعني

�أفغان�ستان ...عام م�ضطرب وم�ستقبل جمهول

•• كابول�-أ ف ب

ق� �ل ��ة م� ��ن ال � � � ��دول �� �ش� �ه ��دت عاما
م �� �ض �ط��رب��ا م �ث ��ل ال � � ��ذي �شهدته
�أفغان�ستان �سنة  ،2021مع �إعادة
ط��ال �ب��ان ال �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى البالد
الغارقة يف �أزم��ة �إن�سانية متفاقمة
خ�صو�صا مع اقرتاب �شتاء قار�س.
�سيطرت حركة طالبان املتمردة على
ال �ب�لاد يف منت�صف �آب�/أغ�سط�س
ب�سرعة كبرية فاج�أت اجلميع ،حتى
احل��رك��ة نف�سها ل��درج��ة �أن الكثري
م��ن الأف �غ ��ان م��ا زال� ��وا يت�ساءلون
عما حدث بال�ضبط وعما �سيحمله
امل�ستقبل.
�ستطبع ذاكرة العامل لفرتة طويلة
مب�شاهد الأف�غ��ان الذين ي�سقطون
من �سماء كابول بعدما حاولوا عبثا
التم�سك ب ��آخ��ر ط��ائ��رات الإج�ل�اء
للفرار من النظام اجلديد والب�ؤ�س.
ب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ط ��ال� �ب ��ان ،يتمثل
التحدي الرئي�سي يف حتويل مترد
مقاتلني غري متعلمني مبعظمهم
�إىل �إدارة قادرة على قيادة بلد معقد
ومتنوع.
وب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل ال � �غ� ��رب ،بقيادة
الواليات املتحدة وحلفائها يف حلف
�شمال الأطل�سي ،ثمة خوف مزدوج،
م��ن ر�ؤي ��ة ال�ب�لاد تنزلق �أك�ث�ر �إىل
ب��راث��ن ال �ب ��ؤ���س م��ا ي��دف��ع ع�شرات
الآالف من الأفغان �إىل الفرار من
البالد ،و�أن تعود �أفغان�ستان مرتعا
جل �م��اع��ات �إره ��اب� �ي ��ة م �ث��ل تنظيم
القاعدة.
�أما بالن�سبة �إىل املواطنني� ،سيكون
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال� �غ ��ذاء وامل�سكن
وال �ع �م ��ل �أول � ��وي � ��ة ،ف �ي �م��ا تتحمل
الن�ساء خ�صو�صا وط ��أة ال�سيا�سات
االج �ت �م��اع �ي��ة ال�ق�م�ع�ي��ة لطالبان
وال �ت ��ي ك��ان��ت � �س��ائ��دة خ�ل�ال حكم
احلركة يف الت�سعينات.
وق ��ال ��ت امل �ح �ل �ل��ة ك��اي��ت ك �ل��ارك يف
تقرير ن�شرته �شبكة “�أفغان�ستان
�أنالي�ست�س نتوورك” �إن “عواقب
ت� �غ� �ي�ي�ر ال � �ن � �ظ� ��ام ك � ��ان � ��ت ف ��وري ��ة
وكارثية».
و�أو��ض�ح��ت �أن االنت�صار الع�سكري
�أت ��ى ��س��ري�ع��ا ج ��دا حل��رك��ة طالبان
“التي مل يكن لديها خطط لإدارة
البالد من دون م�ساعدة خارجية».
و�أو� �ض �ح��ت “عندما ك��ان��ت حركة
م �ت �م ��ردة ،ف��ر� �ض��ت � �ض��رائ��ب على

على الأح��زاب الرئي�سية التي متثل ال�شيعة التو�صل التفاق فيما
بينها للتو�صل اىل توافق ،بغ�ض النظر عن ن�سبة متثيل االحزاب يف
جمل�س النواب .وتتعار�ض مواقف ال�صدر حالياً مع دعوات الأطراف
املوالية لإيران التي ت�سعى ملوا�صلة العمل بت�شكيل حكومة ت�سوية.
وي��ردد ال�صدر دون كلل �أن تياره �سيختار رئي�س ال ��وزراء .ويدعو
لت�شكيل حكومة “�أغلبية” ممثلة ب��الأح��زاب التي ح�صلت على
�أعلى عدد من الأ��ص��وات .وب�شكل غري م�سبوق ،قد يتوجه ال�صدر
لت�شكيل حت��ال��ف غالبية داخ��ل ال�برمل��ان م��ن خ�لال حت��ال�ف��ات مع
�أط ��راف خ��ارج الت�شكيالت ال�شيعية ،وف��ق حمللني .وي���ش�يرون يف
هذا الإطار اىل احتمال ت�شكيل ائتالف مع رئي�س الربملان املنتهية
واليته حممد احللبو�سي واحلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين الذي
ير�أ�سه م�سعود بارزاين.

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

�أوميكرون ي�صرع �إدارة بايدن...؟
•• لوك الليربتي

�سكان املناطق التي ت�سيطر عليها،
وت��رك��ت اخل��دم��ات العامة يف �أيدي
احلكومة ومنظمات غري حكومية”
ممولة �إىل حد كبري عرب م�ساعدات
دولية.
و�أ�ضافت “هي الآن يف ال�سلطة...
على ر�أ�س دولة ذات دخل منخف�ض
ب�شكل ك�ب�ير ،فيما ي�ج��ب �أن تهتم
مب�ج�م��وع��ة ك��ام �ل��ة م ��ن ال�سكان”
ال��ذي��ن ي �ع �دّون ق��راب��ة  40مليون
ن���س�م��ة .ي�شكل ان�ه�ي��ار الإدارة من
�أكرب امل�شكالت التي تواجه طالبان.
نقل �أك�ث�ر م��ن � 120أل��ف �أفغاين
ج��وا من مطار كابول يف الأ�سابيع
الأخ� � �ي� ��رة ال� �ف ��و�� �ض ��وي ��ة للوجود
الأمريكي يف �أواخ��ر �آب�/أغ�سط�س.
وه ��م بغالبيتهم �أ��ش�خ��ا���ص عملوا
م��ع دول �أو �شركات �أجنبية لإدارة
مليارات ال��دوالرات من امل�ساعدات
ملدة  20عاما التي دعمت ميزانية
الدولة �إىل حد كبري.
الآن ،ال مي �ك��ن حل �ك��وم��ة طالبان
امل� �ح ��روم ��ة م� ��ن ه � ��ذه امل �� �س��اع��دة،
االعتماد �إال على مواردها اخلا�صة
وال �� �ض��رائ��ب وع ��ائ ��دات اجلمارك
خ�صو�صا.
وه � ��ي �أع� �ل� �ن ��ت يف ن �ه��اي��ة ت�شرين
الثاين/نوفمرب �أنها �ستدفع رواتب
امل��وظ �ف�ين احل�ك��وم�ي�ين ال��ذي��ن مل
يتلقوا �أي رات��ب منذ �أ��ش�ه��ر ،وهو
�أمر �أثبط عزمية كرث بينهم.

وقال ح�ضرة اهلل وهو موظف كبري
يف وزارة اخلارجية ف�ضل عدم ك�شف
ا�سمه الكامل “�أذهب �إىل املكتب كل
�صباح ،لكن ال يوجد �شيء �أفعله .يف
ال�سابق كنت �أتفاو�ض على اتفاقات
جت��اري��ة م��ع ال ��دول امل �ج��اورة .لكن
الآن لي�س ل��دي�ن��ا �أي ت�ع�ل�ي�م��ات ،ال
�أحد يعرف �شيئا».
يف ال�ك�ث�ير م��ن ال� � ��وزارات ،ق�ل��ة من
م �� �س ��ؤويل ط��ال �ب��ان ت �ع��رف طريقة
ا�ستخدام الكمبيوتر على ما يبدو.
وجت ��د ط��ال �ب��ان ��ص�ع��وب��ة يف �إقناع
الداخل واخل��ارج �أنها �ستكون �أكرث
ان �ف �ت��اح��ا مم ��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف ظل
حكمها ال�سابق بني عامي 1996
و 2001عندما ا�ضطهدت الن�ساء
وعاقبت معار�ضيها بق�سوة.
يف امل � � ��دن �أق� � �ل � ��ه ،مت� �ن ��ح احل ��رك ��ة
الإ� �س�لام �ي��ة م��زي��دا م��ن احلرية:
ف��ال �ن �� �س��اء ،ع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال ،مل
يعدن جمربات على ارتداء الربقع
�أو ح �� �ص��ول �ه��ن ع �ل��ى م ��راف ��ق ذكر
للخروج.
لكنها تعطي �إ� �ش��ارات �أخ ��رى �أكرث
�إث ��ارة للقلق :با�ستثناء اخلدمات
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة ،مل ت� �ع ��د امل ��وظ� �ف ��ات
احل �ك��وم �ي��ات �إىل امل �ك��ات��ب .كذلك
�أعلنت طالبان �إع��ادة فتح املدار�س
الإع � ��دادي � ��ة وال �ث ��ان ��وي ��ة للذكور،
م�ستثنية الإناث.
وتذ ّرعت طالبان بالقول “هذا من

ُج��رح �ستة �أ��ش�خ��ا���ص �إث��ر اق�ت�ح��ام متظاهرين �أك ��راد مقر منظمة حظر
الأ�سلحة الكيميائية يف اله��اي تلته مواجهات �أدت �أي�ضا �إىل توقيف 50
�شخ�صا ،ح�سبما �أعلنت ال�شرطة الهولندية.
وك��ان ع�شرات الأ�شخا�ص قد اخرتقوا التدابري الأمنية للمنظمة خالل
تظاهرة احتجاج على تركيا التي يتهمونها با�ستخدام �أ�سلحة كيميائية يف
�شمال العراق.
ومتكن البع�ض منهم من دخ��ول رده��ة املبنى قبل �أن تخرجهم ال�شرطة،
على ما ذكرت م�صادر دبلوما�سية ل�صحافيني يف وكالة فران�س بر�س ،فيما
نفذ �آخرون احتجاجا �صاخبا �أمام واجهة املبنى.
و�سحبت ال�شرطة املتظاهرين الواحد تلو الآخر ،وو�ضعتهم �أر�ضا وكبلتهم،
وفق مرا�سلي فران�س بر�س .واقتيد عدد منهم يف �شاحنات �صغرية ،و�آخرون
يف حافلة م�ست�أجرة على الأرجح.
وقطعت ع�شر �آليات لل�شرطة على الأقل الطريق �أمام مقر الهيئة الواقع
قبالة املقر الر�سمي لرئي�س ال��وزراء الهولندي م��ارك روت��ه ،كما ح�ضرت
عدة �سيارات �إ�سعاف ومروحية طبية �إىل املوقع.
وج��رح عن�صران من ال�شرطة و�أربعة متظاهرين عندما قام املتظاهرون
“باقتحام املبنى” ،وفق �شرطة الهاي.
وق��ال متحدث با�سم ال�شرطة لفران�س بر�س �إن “قرابة  50متظاهرا
اعتقلوا ونقلوا �إىل مركز لل�شرطة” م�ضيفا “نحن ب�صدد التحقيق يف
الأحداث التي وقعت بعد الظهر».
وعربت البعثة الربيطانية �إىل املنظمة عن “قلق عميق مل�شاهدة املتظاهرين
يقتحمون مقر املنظمة” و�شكرت ال�شرطة على “التدخل ال�سريع»
وقالت �إن �أي �أدل��ة على ا�ستخدام �أ�سلحة كيميائية “ينبغي �أن تقدم �إىل
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية من خالل القنوات املنا�سبة».
كما عربت كندا عن القلق وكتبت يف تغريدة “ن�أمل �أن يكون زمال�ؤنا يف
املنظمة بخري».
وتنفي تركيا �أن تكون ا�ستخدمت �أ�سلحة كيميائية يف نزاعها مع حزب
العمال الكرد�ستاين ال��ذي يقود حركة مت��رد �ضد ال��دول��ة الرتكية منذ
.1984
وت�شن القوات الرتكية بانتظام عمليات �ضد القواعد اخللفية حلزب العمال
الكرد�ستاين يف مناطق احلكم الذاتي الكردية يف �شمال العراق.
ويتهم حزب العمال الكرد�ستاين ومنظمات كردية يف �أوروب��ا منذ الأ�شهر
املا�ضية ،تركيا با�ستخدام �أ�سلحة كيميائية ومنها غاز �أع�صاب وغاز كربيت
اخلردل ،يف ع�شرات الهجمات يف �شمال العراق.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ تاريخ ،وحما�ضر ،ومعلق �سيا�سي كندي خمت�ص يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني.

غوتريي�ش يدعو ال�سودان �إىل احرتام الإعالم
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

دع��ا الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش يف
تقرير �أر�سِ ل �إىل جمل�س الأمن ،ال�سلطات ال�سودان ّية �إىل
“احرتام ح� ّري��ة التعبري وال�صحافة” يف بيئة ر�أى �أنها
ت�صبح “�أكرث ف��أك�ثر ع��دا ًء لل�صحاف ّيني» .وق��ال يف هذه
ال��وث�ي�ق��ة الف�صل ّية ال�ت��ي مل ُتن�شر ب�ع��د وح�صلت عليها
وك��ال��ة فران�س بر�س “�أك ّرر دع��وت��ي �إىل الإف ��راج الفوري
وغري امل�شروط عن جميع املعتقلني واملحتجزين تع�سفيا،
و�إىل وق��ف اعتقال زعماء ون�شطاء املعار�ضة ال�سيا�سية.
َم ��ن ُوج �ه��ت �إل �ي �ه��م ت �ه��م ،ي �ج��ب �أن ي �ح��اك �م��وا حماكمة

ع��ادل��ة» .و�أ��ض��اف “ال ي��زال م�ستقبل االنتقال ال�سوداين
غري م�ؤ ّكد” ،معتربا �أ ّن االنقالب الع�سكري قد “يعرقل
الإجن ��ازات امله ّمة التي حت ّققت على اجلبهتني الدول ّية
واالقت�صاديّة” ويحرم ال�سودان من تخفيف الدين ومن
امل�ساعدات التي “يحتاجها ب�شدّة» .وتابع “يجب على جميع
من�سقة للتفاو�ض من �أجل ح ّل فعّال
الأطراف بذل جهود ّ
للق�ضايا العالقة بطريقة �شاملة وبطريقة يراها ال�شعب
ال�سوداين و��ش��رك��ا�ؤه �شرع ّية» .ون �دّد غوتريي�ش بتقارير
ح��ول “ا�ستخدام ال �ق �وّات الأم�ن� ّي��ة والع�سكريّة الذخرية
احل ّية �ض ّد متظاهرين �سلم ّيني ما ت�سبّب يف �سقوط قتلى
وجرحى” ،م�شددا على �أ ّن “هذا غري مقبول».

انتخابات رئا�سية لعالج جروح الديكتاتورية وكوفيد يف غامبيا

اقتحام مقر منظمة حظر الكيميائي يف الهاي

•• الهاي�-أ ف ب

�أج��ل �سالمتهن” علما �أن اخلطر
الرئي�سي الذي كان يتهدد املدار�س
يف ال�سنوات الأخ�يرة ،وهو هجمات
ط��ال�ب��ان ،زال م��ع ا�ستيالئها على
ال�سلطة.
ويف ح�ي��ن �أق � �ل� ��ق ت �غ �ي�ي�ر النظام
الأف �غ��ان املتعلمني يف امل ��دن ،حمل
�إىل ال�ك�ث�ير م��ن امل�ن��اط��ق الريفية
املحافظة وامل ��ؤي��دة للمتمردين ما
كانت تنتظره منذ  20عاما� :إنهاء
الق�صف الغربي وال�سالم.
لكن فرتة الراحة مل ت�ستمر طويال،
�إذ �سرعان ما وجدت طالبان نف�سها
يف م��واج �ه��ة مت ��رد ت�ن�ظ�ي��م داع�ش
الدموي .
ل�ك��ن ال��و� �ض��ع االق �ت �� �ص��ادي للبالد
ال �ت��ي ت �ع��د واح � ��دة م��ن �أف �ق��ر دول
ال �ع��امل وال �غ��ارق��ة يف امل �ج �ه��ول مع
وق��ف امل���س��اع��دات ال��دول �ي��ة ،ه��و ما
� �س �ي �ح��دد م���س�ت�ق�ب�ل�ه��ا وم�ستقبل
الأف � �غ� ��ان امل� �ه ��ددي ��ن الآن ب� ��أزم ��ة
�إن�سانية كربى.
ت��دق امل�ن�ظ�م��ات الإن���س��ان�ي��ة ناقو�س
اخل � �ط ��ر .وب��ال �ن �� �س �ب��ة �إىل الأمم
املتحدة ،فهو �سباق مع ال��وق��ت :يف
بداية ال�شتاء القا�سي ،يواجه قرابة
 23مليون �أفغاين� ،أو  55يف املئة
من ال�سكان ،خطر املجاعة.
ب �ت��ويل ط��ال �ب��ان ال���س�ل�ط��ة “قتلت
الدجاجة التي تبي�ض ذهبا” وفقا
لكايت ك�ل�ارك ،لأن ال�ي��وم “دخلها

�أق ��ل بكثري” م��ن دخ ��ل احلكومة
ال�سابقة.
وت� �ب ��دو امل �ف��او� �ض��ات ب�ي�ن طالبان
وال � ��دول الأج �ن �ب �ي��ة لإع � ��ادة بع�ض
امل�ساعدات �صعبة وح�سا�سة.
تريد الدول املانحة جتنب التعامل
م ��ع ن �ظ ��ام م �ن �ب��وذ ع �ل��ى امل�ستوى
ال��دويل مل يعرتف به �أي بلد حتى
الآن .وتعتقد طالبان �أن انت�صارها
وا�ضح مبا يكفي لعدم ا�ضطرارها
لتقدمي تنازالت يف املقابل ،خ�صو�صا
يف ما يتعلق بحقوق املر�أة.
على امل�ستوى املحلي ،متكنت بع�ض
املنظمات غري احلكومية من جتاوز
�سلطات طالبان لتوزيع القليل من
امل �� �س��اع��دات ع�ل��ى م��ن ه��م يف �أم�س
احل��اج��ة �إل�ي�ه��ا .لكن على امل�ستوى
ال ��وط �ن ��ي ،ال مي �ك��ن ل �ط��ال �ب��ان �أن
ت�ع�ك����س �� �ص ��ورة ع ��ن ق� ��وة خا�ضعة
للخارج ،وهي م�صرة على ال�سيطرة
على كل امل�ساعدات ،وهو �أمر يقلق
الكثري من الدول املانحة.
ك ��ل ذل� ��ك ال ي ��دف ��ع �إىل التفا�ؤل
مب�ستقبل ه��ذا البلد ال��ذي دمرته
ح��رب م�ستمرة منذ �أك�ثر م��ن 40
عاما.
بالن�سبة �إىل كالرك ،ف�إن “الفوائد
االقت�صادية لل�سالم �ستبقى هام�شية
مقارنة بال�ضرر الناجم عن فقدان
امل�ساعدات اخلارجية والعزلة التي
تواجهها �أفغان�ستان الآن».

بينما ال ي��زال يعاين يف ت�صنيفات ا�ستطالعات
ال��ر�أي ،وغري مت�أكد من م�صري خطته البالغة 2
تريليون دوالر ،والتي �سي�ؤدي تبنيها �إىل تق�سيم
القوى الدميقراطية ،يواجه جو بايدن الآن عد ًوا
جديدًا :املتح ّور �أوميكرون.
ول�ئ��ن تع ّر�ض �سلفه الن�ت�ق��ادات �شديدة ب�سبب
�إدارت � ��ه ل �ـ كوفيد ،19-ف ��ان ال��رئ�ي����س ال�ساد�س
والأرب �ع�ين ي�ق��دم نف�سه على �أن��ه بطل التطعيم،
ووعد مبنح اخلرباء والعلوم مدخلاً متمي ًزا �إىل
املكتب البي�ضاوي.
يف نظر مواطنيه ،يدير جو بايدن الوباء جيدًا،
لكن ت�صنيف �شعبيته �آخ��ذ يف االنخفا�ض .ويُع ّد
تعامله م��ع كوفيد� 19-أح��د امل ��ؤ� �ش��رات القليلة
امل��ر��ض�ي��ة ،ح�ي��ث ي�ن�ه��ار م��ن ا��س�ت�ط�لاع �إىل اخر.
وي��أت��ي متح ّور �أوم�ي�ك��رون يف �أ��س��و�أ وق��ت بالن�سبة
للحزب الدميقراطي الذي يتهدّده خطر فقدان
ال�سيطرة على املجل�سني.
ولع ّلكم تدركون مثلي� ،أن و�صول متح ّور جديد
ق��د ي ��أت��ي ب ��أخ �ب��ار �سيئة ل�لاق�ت���ص��اد .ول��ن يكون
الرئي�س قادرا على االبتهاج لفرتة طويلة بانت�صار
خطته اخلا�صة بالبنية التحتية.
بالطبع ،ج��و ب��اي��دن لي�س م���س��ؤو ًال ع��ن و�صول
امل �ت �ح � ّور اجل ��دي ��د ،وق ��د ح� ��اول م � ��ؤخ � � ًرا تهدئة
مواطنيه من خالل االدعاء ب�أن  70باملائة منهم
يتمتعون الآن باحلماية الكافية .ويحتمل �أن يكون

لكلماته وق� ��رارات �إدارت� ��ه الأوىل بتقييد دخول
بع�ض امل�سافرين �إىل البالد ،ت�أثري حمدود فقط
ع�ل��ى م�ع�ن��وي��ات اجل�م�ي��ع ب�ع��د ع�شرين ��ش�ه� ًرا من
حماربة كوفيد.19-
و�أ��ش��ار موقع هيل� ،صباح الثالثاء� ،إىل �إعالن
الرئي�س االنت�صار على الفريو�س يف يوليو .وهو
جم�ب�ر الآن ع �ل��ى ال�ت�راج ��ع ،وال مي�ك�ن��ه تقدمي
ت�ق��دي��ر �سليم ل�ل��و��ض��ع ،وال ال�ت�ن�ب��ؤ ب��ال �ع��ودة �إىل
احل �ي��اة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ب���ش�ك��ل � �ص �ح �ي��ح ...ف�ل�ا �أحد
ي�ستطيع ذلك.
ً
و�سواء كان الرئي�س م�س�ؤوال عن الو�ضع �أم ال،
غال ًبا م��ا يوجه الناخبون �إحباطهم �أو غ�ضبهم
�إىل � �ش��اغ��ل ال �ب �ي��ت الأب� �ي� �� ��ض .وم� ��ن امل� ��ؤك ��د �أن
اجل�م�ه��وري�ين ،ال��ذي��ن ال ��ش��يء رائ ��ع يف حوزتهم
يقدمونه يف املقابل� ،سي�ستغلون هذا ال�سخط دون
ان يزعجهم �أن العديد من ممثليهم املنتخبني ،ما
زالوا يعار�ضون �إدارة �أف�ضل للتدابري ال�صحية� ،أو
�أنهم ال يتحدثون عن التطعيم �إال هم�سا.
يبدو م�ستقبل هذه الإدارة على املدى الق�صري
وامل �ت��و� �س��ط ق��ا ً
مت��ا ،وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر يف �أي اجتاه
�سينظر ،يجب على جو بايدن �أن يبحث ب�شدة عن
�أخبار جيدة.
وميكننا امل��راه�ن��ة ع�ل��ى �أن الأخ �ب��ار ال� ��واردة من
جنوب �إفريقيا تت�أكد ...وت�شري التحليالت املجز�أة
�إىل �أن �ضحايا �أوميكرون يعانون فقط من �أعرا�ض
خفيفة.

•• باجنول�-أ ف ب

يديل الناخبون يف غامبيا ب�أ�صواتهم
يف انتخابات حا�سمة لدميوقراطية
فتية ت�سعى للتغلب على ما�ضيها
ال��دي�ك�ت��ات��وري وت ��أث�ير كوفيد-19
على اقت�صاد اله�ش.
وف�ت�ح��ت م��راك��ز الت�صويت �أبوابها
ع�ن��د ال���س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة (بالتوقيت
امل�ح�ل��ي وت��وق �ي��ت غ��ري�ن�ت����ش) بينما
ت�شكلت طوابري طويلة قبل الفجر
ل �ل �ت �� �ص��وي��ت يف ب ��اجن ��ول واملناطق
املحيطة بها  ،ح�سبما �أ�شار �صحافيو
وكالة فران�س بر�س.
ويف �سوق ماجنايكوندا يف �ضواحي
ال �ع��ا� �ص �م��ة ا� �ص �ط ��ف ن �ح ��و 500
�شخ�ص ،وانتظروا ل�ساعات.
ويتناف�س �أداما بارو الرئي�س املنتهية
واليته مع خم�سة مر�شحني �آخرين،
جميعهم رج��ال على �أق��ل بقليل من
مليون ��ص��وت ،لتويل رئا�سة �أ�صغر
دول� ��ة يف ال� �ق ��ارة الإف��ري �ق �ي��ة وتعد
واحدة من �أفقر دول العامل ،لوالية
مدتها خم�س �سنوات.
وجت��ري االنتخابات يف دورة واحدة
ف �ق��ط .ومي �ك��ن �أن ُت �ع��رف النتائج
الأوىل يف وقت مبكر من الأحد.
وك � � ��ان �أدام � � � ��ا ب � � ��ارو وه � ��و متعهد
ع�ق��ارات يبلغ م��ن العمر ال�ي��وم 56
ع ��ام ��ا� � ،ض��رب ق �ب��ل خ�م����س �سنوات
كل التوقعات وف��از على الديكتاتور
يحيى جامع الذي �أم�ضى �أكرث من
ع���ش��ري��ن ع��ام��ا يف ال���س�ل�ط��ة �شهدت
فظائع ارتكبتها الدولة وعمال�ؤها
م��ن اغ �ت �ي��االت �إىل ح ��االت اختفاء

ق�سري وجرائم اغت�صاب وتعذيب.
ورف����ض ج��ام��ع ح�ي�ن��ذاك االعرتاف
بهزميته وا�ضطر يف نهاية املطاف
ملغادرة البالد �إىل غينيا اال�ستوائية
حتت �ضغط تدخل ع�سكري من قبل
دول غرب �إفريقيا.
وت�شهد غامبيا بذلك �أول انتخابات
مل ي �ت�ر� � �ش ��ح ج � ��ام � ��ع ف� �ي� �ه ��ا منذ
.1966
وت���ش�ك��ل �إم �ك��ان �ي��ة حم��ا��س�ب�ت��ه �أح��د
رهانني �أ�سا�سيني لالنتخابات� ،إىل
جانب الأزمة االقت�صادية.

ويتفق الغامبيون ال��ذي��ن قابلتهم
وك ��ال ��ة ف��ران ����س ب ��ر� ��س ع �ل��ى �أنهم
ا�ستعادوا حريتهم بعد �سنوات من
اخل ��وف وع �ل��ى � �ض ��رورة الت�صويت
لرت�سيخ دميوقراطية ه�شة.
وي�شدد �أدام��ا ب��ارو على �إجن��ازات��ه يف
�إع��ادة احلريات وبناء طرق و�أ�سواق
وت �ه ��دئ ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع املجتمع
الدويل .ويدعو حزبه �إىل “موا�صلة
التطورات غري امل�سبوقة».
�أه��م مناف�س ل��ه ه��و �أو��س��اي�ن��و دربو
( 73ع��ام��ا) وه ��و حم ��ا ٍم يف جمال

ح �ق��وق الإن� ��� �س ��ان ،ي �ت �ه��م الرئي�س
املنتهية واليته بـ”ف�شل ذريع” وعدم
االل �ت��زام ب�ك��ل ال�ت��زام��ات��ه للبقاء يف
ال�سلطة .وهو يدعو للتغيري.
وق��ال “�أ�ؤمن بذلك بالت�أكيد” ،ردا
على �س�ؤال لوكالة فران�س بر�س عما
�إذا كان حان الوقت بعد كان الرجل
ال�ث��اين يف ن�ظ��ام ج��ام��ع �أرب ��ع مرات،
ليتوىل الرئا�سة خلفا لبارو بعدما
كان وزيرا �أي�ضا.
وت ��راج ��ع ب� ��ارو ع��ن وع �ه��ده الأويل
ب��ال�ب�ق��اء يف من�صبه ل�ث�لاث �سنوات

ف �ق��ط خ �ل�ال ال �ف�ت�رة االنتقالية.
كما خفف م��ن ال�ت��زام��ات��ه ال�سابقة
لتحقيق ال�ع��دال��ة للم�س�ؤولني عن
اجلرائم يف عهد جامع.
وم� ��ا ح� ��دث ه ��و ال �ع �ك ����س مت��ام��ا �إذ
حت��ال��ف ح��زب��ه م��ع ح ��زب الرئي�س
امل�ستبد ال�سابق.
ويت�ساءل ال�ضحايا عما �إذا كان بارو
�سينفذ �إذا �أعيد انتخابه ،تو�صيات
جلنة التحقيق يف عهد جامع.
وق��د ق��دم��ت ل��ه اللجنة يف ت�شرين
ال �ث��اين/ن��وف �م�بر ت�ق��ري��ره��ا ليقرر

خ�لال مهلة �ستة �أ�شهر ،ه��و �أو من
يخلفه ع�ل��ى را� ��س ال �ب�لاد م��ا يجب
فعله بعد ذلك .ومن منفاه يوا�صل
ج��ام��ع ال�ت��أث�ير ع�ل��ى �سيا�سة بالده
ح�ي��ث م��ا زال ل��دي��ه ع��دد ك�ب�ير من
امل�ؤيدين .لكن العديد من الغامبيني
�أعربوا عن خم��اوف يف ق�ضايا �أكرث
�إحل ��اح ��ا .ف�ن�ح��و ن�صفهم يعي�شون
حتت خط الفقر يف بلد ت�ضرر ب�شدة
من انت�شار كورونا.
وق��ال��ت الطالبة وال�ن��ادل��ة خارياتو
ت � � � � ��وراي ( 23ع � ��ام � ��ا) يف � �س ��وق
م��اجن��اي�ك��ون��دا “من امل �ه��م ج ��دا �أن
ي�صوت املواطنون ويختاروا ال�شخ�ص
املنا�سب».
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أك � ��د ب��اب �ك��ر دي ��ال ��و �أن
ال�ت���ص��وي��ت “مهم ج��دا لأن �ن��ا نريد
التغيري” .و�أ� �ض ��اف �أن “الأوقات
�صعبة ج ��دا وال��و� �ض��ع االقت�صادي
��س��يء» .وبغ�ض النظر ع��ن الزراعة
وال �ت �ح��وي�لات امل��ال �ي��ة م��ن اخل ��ارج،
تعي�ش البالد ب�شواطئها املطلة على
امل �ح �ي��ط الأط �ل �� �س��ي ،ع �ل��ى عائدات
ال�سياحة التي جفت.
وبد�أ ال�سياح العودة .لكن العديد من
الوظائف اختفت.
وك � ��ان � ��ت غ ��ام� �ب� �ي ��ا �إح � � � ��دى نقاط
االن �ط�لاق الرئي�سية للمهاجرين
الذين ي�سعون للو�صول �إىل �أوروبا
عن طريق زوارق.
يعاين الغامبيون من ارتفاع �أ�سعار
امل��واد الأ�سا�سية مثل الأرز وال�سكر
والزيت ،ومن انقطاع املياه والتيار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،وع� ��دم ال��و� �ص��ول �إىل
الرعاية ال�صحية.
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اخلناق ي�ضيق على الإخوان ب�أوروبا« ..عدو التطرف» حاكم للنم�سا
•• عوا�صم-وكاالت

�صوتت الهيئة العليا حلزب “ال�شعب” احلاكم بالنم�سا �أم�س الأول اجلمعة
ل�صالح تعيني وزير الداخلية ،كارل نيهامر ،م�ست�شارا جديدا للبالد ،وهو ما
عده حمللون مبثابة �ضربة قا�صمة لتنظيم الإخ��وان كونه معروفا بعدائه
ال�شديد للتنظيمات املتطرفة.
نيهامر وزي��ر الداخلية ال�سابق ،املعروف عنه احل��زم وال�صرامة ،ينتظر �أن
يلتقي يف وقت الحق رئي�س النم�سا� ،ألك�سندر فان دير بلن ،لإنهاء �إجراءات
توليه احلكومة يف خطوة �إجرائية.
وعلى م��دار ع��ام�ين ،ت�شن النم�سا حملة قوية �ضد ال�ت�ط��رف ،ب��د�أت بحظر
رم��وز التنظيم وت�أ�سي�س مركز توثيق الإ�سالم ال�سيا�سي ،لتحليل ومراقبة
ور�صد �أن�شطتها يف الأرا�ضي النم�ساوية ،ثم فتح حتقيقات قانونية يف �أن�شطة

اجلماعة ومتويلها للإرهاب.
وي�أتي ذلك بينما تخو�ض الدول الأوروبية حربا �شر�سة �ضد الوجود الإخواين
على �أرا�ضيها ،ع�بر جمموعة م��ن القوانني والت�شريعات لتعزيز �إجراءات
مكافحة الإرهاب والتطرف.
ويف نوفمرب  ،2020قاد نيهامر �أكرب مداهمة يف تاريخ البالد طالت �أكرث
من  60موقعا على ارتباط بتنظيم الإخوان وحركة حما�س ،يف �أربع مناطق
خمتلفة وهي �سترييا وكارينثيا والنم�سا ال�سفلى وفيينا.
و�آن��ذاك ،قال �إن املداهمات كانت تهدف �إىل “قطع جذور الإ�سالم ال�سيا�سي،
ونعمل بكل قوتنا �ضد هذه املنظمات الإجرامية واملتطرفة والال�إن�سانية».
ويف جل�سة برملانية� ،أك��د وزي��ر الداخلية ال�سابق �أن املداهمات كانت مبثابة
�ضربة قا�صمة للإخوان وحما�س“ :حما�س جتلب الدم والإره��اب والإخوان
ميولونها».

�أث��ار اكت�شاف املتح ّور  B.1.1.529من �سار�س-
كوف ،-2ال��ذي �أطلق عليه “�أوميكرون” من قبل
منظمة ال�صحة العاملية ،قل ًقا عامل ًيا ،وو�ضع الكوكب
يف حالة ت�أهب ق�صوى ب�شكل عام .وال�سبب وجيه:
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية� ،أن���ه “متح ّور
مقلق” لأن بروتني �سبايك به جمموعة وا�سعة
من الطفرات ،مما يثري خم��اوف من �أنّ اللقاحات
والعالجات احلالية �ستثبت �أنها �أق��ل فعالية يف
مكافحته.
ورغم �أنه من ال�سابق لأوانه الت�أكد،
يبدو � ً
أي�ضا �أن �أوميكرون ق��ادر على
�إع ��ادة �إ��ص��اب��ة النا�س ب�سهولة �أكرب
من ال�سالالت الأخ��رى .وعلى غرار
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وك �ن��دا واململكة
املتحدة واالحتاد الأوروبي على وجه
اخل�صو�ص� ،أغلقت �أ�سرتاليا ودول
اخرى � ً
أي�ضا حدودها �أمام امل�سافرين
من عدة دول جنوب �إفريقية.
ويف ب �ع ����ض ال� �ب� �ل ��دان� ،سيحتاج
ال �ع��ائ��دون �إىل دي��اره��م م��ن جنوب
�إف ��ري �ق �ي ��ا �إىل ال �ب �ق ��اء يف احلجر
ال � �� � �ص � �ح ��ي ب� ��ال � �ف � �ن� ��دق و�إج � � � � � ��راء
االختبارات� .أما الذين عادوا ،خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني ،م��ن البلدان
ال�ت���س�ع��ة امل�ع�ن�ي��ة -ج �ن��وب �إفريقيا
ون��ام�ي�ب�ي��ا وزمي �ب��اب��وي وبوت�سوانا
ول �ي �� �س��وت��و و�إ� �س��وات �ي �ن��ي و�سي�شيل
ومالوي وموزمبيق �-سيتعني القيام
بحجر ذاتي.
ت�ك�م��ن امل���ش�ك�ل��ة يف �أن� ��ه مت اي�ضا
اك�ت���ش��اف �أوم �ي �ك��رون يف �أج� ��زاء من
ال �ع��امل غ�ير �إف��ري�ق�ي��ا ،مب��ا يف ذلك
اململكة امل�ت�ح��دة و�أمل��ان�ي��ا و�إ�سرائيل
وهونغ كونغ وبلجيكا .ل��ذا ،يف حني
�أن حظر ال�سفر يف ال��دول اجلنوب
�إف��ري�ق�ي��ة مي�ك��ن �أن يبطئ انت�شاره
وي ��وف ��ر ب �ع ����ض ال ��وق ��ت ،ف �م��ن غري
امل ��رج ��ح �أن ي �ك��ون ك��اف �ي �اً لإيقافه
متامًا.
وو�ضعت احلكومات املقاطعة هذه
القيود يف حماولة حلماية مواطنيها.
وم ��ع ذل� ��ك ،ي�ن�ب�غ��ي �أن ت �ك��ون هذه
التدابري م�صحوبة بت�سخري موارد
�إ�ضافية لدعم خطط الت�صدي التي
و�ضعتها البلدان اجلنوب �أفريقية
و�أماكن �أخرى.

متى مت الك�شف
عن �أوميكرون؟
مت حت��دي��د ه ��ذا امل �ت �ح �وّر يف 22
نوفمرب يف جنوب �إفريقيا ،من عينة
م�أخوذة من مري�ض يف  9نوفمرب.
وق��د ت�صرف علماء الفريو�سات يف
جنوب �إفريقيا ب�سرعة :حتدثوا �إىل
زمالئهم م��ن خ�لال �شبكة مراقبة
اجلينوم يف جنوب �إفريقيا ،وات�صلوا
ب �ح �ك��وم �ت �ه��م م ��ع �إح ��اط ��ة منظمة
ال�صحة العاملية ،يف  24نوفمرب.
وت �ت �م��ا� �ش��ى ه� ��ذه اخل � �ط ��وات مع
ال �ل��وائ��ح ال���ص�ح�ي��ة ال��دول �ي��ة ،التي
حتدد املبادئ التوجيهية التي يجب
ان تتح ّرك الدول وفقها يف مثل هذا
ال�سياق.
ال تزال الطريقة التي يت�صرف بها
ه��ذا املتحوّر اجلديد غري وا�ضحة،
و�أك��د بع�ض املتخ�ص�صني �أن معدل
من��و الإ� �ص��اب��ات ب ��أوم �ي �ك��رون ،الذي
يعك�س قابلية انتقاله ،قد يكون �أعلى
م��ن م�ع��دل من��و دل �ت��ا .ول�ئ��ن يتعني
�إث�ب��ات ذل��ك اوال ،ف��إن��ه �إذا �ص ّح هذا
التقييم� ،ستكون املعلومة مقلقة.
رد فعل يخالف تو�صيات
منظمة ال�صحة العاملية
�أ� �ص �ي��ب ال �ع �ل �م��اء وال�سيا�سيون
الأف ��ارق ��ة ب�خ�ي�ب��ة �أم� ��ل م��ن تنفيذ
احل �ظ��ر ،ال� ��ذي ي� ��رون �أن� ��ه رد فعل
“غريزي” م��ن جانب ال��دول التي
فر�ضته .ويقولون� ،إنه �ستنج ّر عنه
�آث � ��ارا ��س�ل�ب�ي��ة ك �ب�يرة ع�ل��ى اقت�صاد
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يظل التطعيم هو �أف�ضل طريقة ملكافحة كوفيد19 -

وزيرة خارجية جنوب �إفريقيا ناليدي باندور

•• الفجر �-أنتوين زوي -ترجمة خرية ال�شيباين

ويف � 28أكتوبر املا�ضي ،احت�ضنت النم�سا �أعمال منتدى فيينا ملكافحة الإ�سالم
ال�سيا�سي ،ال��ذي يهدف �إىل التبادل ال��دويل على امل�ستوى ال�سيا�سي واملهني
ح��ول الأيديولوجيات وال�شبكات والفاعلني و�أن�شطة الإ��س�لام ال�سيا�سي يف
�أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل كيفية مكافحتها.
ويف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك� ،أكد وزراء من  4دول �أوروبية هي النم�سا وفرن�سا
وبلجيكا والدمنارك ،حتويل منتدى فيينا �إىل من�صة دائمة ملكافحة الإ�سالم
ال�سيا�سي ب�أوروبا تعقد ب�شكل �سنوي.
وقالوا �آن��ذاك“ :نواجه حتديا قويا ،الإ�سالم ال�سيا�سي ميثل م�شكلة كبرية،
وحماربته تبد�أ مبواجهة حماوالت الف�صل وخلق املجتمعات املوازية ،ون�شر
التطرف».
جا�سم حممد ،رئي�س املركز الأوروب��ي لدرا�سات مكافحة الإره��اب والتطرف
(مقره �أملانيا) ،قال �إنه بدون �شك تعيني كارل نيهامر وزير الداخلية ال�سابق

حلكومة النم�سا �سيعمل على ت�ضييق �أكرث ل�سيا�سات الإ�سالم ال�سيا�سي ب�صفة
عامة والإخوان ب�صفة خا�صة .و�أ�ضاف جا�سم حممد ،يف حديث مع �سكاي نيوز
عربية� ،أن نيهامر كان وراء ت�شريع عدة قوانني �أ�صدرها الربملان النم�ساوي
�أحدثها ك��ان يف �شهر يوليو ت�شمل حزمة من الإج��راءات والت�شريعات تتيح
لوزارة الداخلية يف تتبع البيئة احلا�ضنة للتنظيمات املتطرفة وكذلك فر�ض
مراقب �أكرث لهم� ،إ�ضافة �إىل ت�شريعات ت�ضم جملة �إجراءات جديدة يف حماربة
خطاب الكراهية عرب الإنرتنت .و�أكد على �أن تعيني كارل بالن�سبة للإخوان
يعني “هناك �سيا�سات جديدة مرتقبة �ضد الإ�سالم ال�سيا�سي �ستكون �أكرث
�صرامة» .و�أو�ضح حممد �أن �أوروبا ب�شكل عام بد�أت تتخذ �سيا�سات �أكرث �ضد
اجلماعات املتطرفة وعلى ر�أ�سها الإخوان ،فخالل ال�سنوات الثالثة الأخرية
قامت �أوروبا مبراجعة �سيا�ساتها ،حيث كانت هناك ثغرات عدة اكت�شفتها عقب
موجات الإرهاب يف  2015و.2016

تظل اللقاحات الركيزة الأ�سا�سية للحماية

�إغالق احلدود لن يوقف انت�شار متح ّور �أوميكرون!...

تواجه البلدان النامية عقبات كبرية يف ت�أمني اتفاقيات امللكية الفكرية املتعلقة بتطوير لقاحات كوفيد و�إنتاجها

ُيعزى ا�ستمرار اجلائحة جزئ ًيا �إىل تغطية التطعيم غري املتكافئة يف �أجزاء كثرية من العامل ،ال �سيما يف البلدان الأقل منو ًا
ج �ن ��وب �إف ��ري �ق �ي ��ا ،ال �ت ��ي ت�ستقبل
تقليديًا ال���س�ي��اح م��ن جميع �أنحاء
العامل خالل فرتة ال�صيف يف نهاية
العام.
و�أ� �ش��اروا �أي��ً��ض��ا� ،إىل �أن��ه ال يزال
م��ن غ�ير ال��وا� �ض��ح م��ا �إذا ك��ان هذا
املتحوّر اجلديد قد ن�ش�أ بالفعل يف
جنوب �إفريقيا ،رغم �أنه مت حتديده
لأول مرة هناك ،مبا �أنه مت اكت�شاف
�أوم�ي�ك��رون يف ال�ع��دي��د م��ن البلدان
الأخ ��رى ،وق��د يكون ب�صدد التن ّقل
يف م �ن��اط��ق غ�ي�ر م��درج��ة يف حظر
ال�سفر.

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ال تو�صي
منظمة ال�صحة العاملية ب�شكل عام،
بتنفيذ حظر الطريان �أو غريه من
�أ� �ش �ك��ال احل �ظ��ر ع�ل��ى ال���س�ف��ر .بد ًال
م��ن ذل ��ك ،ف��إن�ه��ا ت��دع��و �إىل �إعطاء
الأول��وي��ة للتدخالت ذات الفعالية
امل�ؤكدة:
التطعيم ،ونظافة اليدين ،والتباعد
اجل �� �س��دي ،وال �ك �م��ام��ات املنا�سبة،
والتهوية اجليدة.
ومل � �ع ��اجل ��ة ظ � �ه� ��ور م � �ت � �ح � �وّرات
م � �ث �ي�رة ل �ل �ق �ل ��ق ،ت� ��دع� ��و املنظمة
جميع ال�ب�ل��دان �إىل تعزيز املراقبة

والت�سل�سل ،والإب �ل�اغ ع��ن احلاالت
الأوىل �أو جمموع احل��االت ،و�إجراء
التحقيقات ،لفهم �أف���ض��ل لكيفية
ت �� �ص��رف �ه��ا .وم� ��ع ذل � ��ك ،ف � ��إن قيود
ال �� �س �ف��ر امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى البلدان
ال �ت��ي ت�ك�ت���ش��ف م �ت �ح �وّرات جديدة،
واخل�سائر االقت�صادية الناجتة ،قد
متنع يف امل�ستقبل بع�ض البلدان من
الك�شف عن وج��ود متحوّرات مثرية
للقلق على �أرا�ضيها.
يجب �أن ي�ؤخذ متحوّر �أوميكرون
على حممل اجلد ،حيث �أن خ�صائ�صه
مثرية للقلق .لكن معرفتنا احلالية

ب��ه ال ت� ��زال غ�ي�ر م�ك�ت�م�ل��ة �إىل حد
كبري .فبينما يتم �إج��راء املزيد من
التحليالت املتعمقة ،يجب مراقبته
با�ستمرار ،والتحكم يف انت�شاره من
خالل تطبيق تدابري ال�صحة العامة
الثالثية امل�ع��روف��ة الآن :االختبار
والتتبع والعزل.
ما الذي ميكن �أن تفعله البلدان ذات
الدخل املرتفع للم�ساعدة؟
يجب على ال��دول الغنية م�ساعدة
ال� � ��دول الأف ��ري �ق �ي ��ة ودول �أخ� ��رى
ع�ل��ى م���ش��ارك��ة ال �ت �ح��ذي��رات املبكرة
ح��ول ت�ه��دي��دات الأم��را���ض املعدية

من خالل ت�سل�سل املادة اجلينية املوجودة يف عينات من �أ�شخا�ص ثبتت �إ�صابتهم ،يحدد العلماء املتغريات اجلديدة

اخل �ط�ي�رة ،وامل �� �س��اع��دة يف تخفيف
هذه التهديدات.
وك �م��ا الح �ظ��ت ال�ه�ي�ئ��ة امل�ستقلة
املعنية بالت�أهب للوباء واال�ستجابة
له يف مايو )...(“ :ال يرى الفاعلون
يف جم� ��ال ال �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة �سوى
العيوب يف لفت االنتباه �إىل الوباء
الذي ميكن �أن ينت�شر».
وت��و��ص��ي جمموعة اخل�ب�راء هذه
ب ��إن �� �ش��اء ح��واف��ز مل �ك��اف ��أة �إج� � ��راءات
التفاعل ال�سريع .وميكن �أن ت�شمل
ه ��ذه �أ� �ش �ك��ال ال��دع��م امل�خ�ت�ل�ف��ة من
�أجل:
• �إقامة �شراكات يف قطاعي البحث
والتعليم.
• تعزيز النظم ال�صحية ومراقبة
الأمرا�ض املعدية.
• حت�سني ت��و ّف�ير اللقاحات ب�شكل
ك�ب�ير ،وحت���س�ين وج��وده��ا ،و�ضمان
العدالة يف توزيعها .
• النظر يف التعوي�ض امل��ايل الذي
مي �ك��ن �أن ي �ت �خ��ذ � �ش �ك��ل �صندوق
ت�ضامن .
�ضرورة تعزيز
تغطية التطعيم
وتظل اللقاحات الركيزة الأ�سا�سية
للحماية م��ن �أخ �ط��ر �آث ��ار كوفيد-
 .19ورغم �أنه مل يت�ضح بعد مدى
فعاليتها �ضد م�ت�ح�وّر �أوميكرون،
فمن املحتمل �أنها توفر على الأقل
م�ستوى معي ًنا م��ن احل�م��اي��ة .و�إذا
اقت�ضت ال�ضرورة ،فقد �أ�شار خمترب
فايزر �إىل �أنه قادر على تطوير لقاح
فعال �ضد متحوّر جديد مثل هذا يف
غ�ضون مائة يوم.

هناك حاجة ما�سة �إىل مزيد امل�ساعدة الدولية لتح�سني معدالت التطعيم حيث ال تتجاوز يف �إفريقيا 7 ،فا�صل  2باملائة

مطار �أو �آر تامبو الدويل يف جوهان�سربج بعد �أن حظرت عدة دول الرحالت اجلوية من جنوب �إفريقيا

ا�ستنفار يف كل م�ست�شفيات اوروبا

ُي�ع��زى ا�ستمرار جائحة كوفيد-
 19جزئ ًيا �إىل تغطية التطعيم غري
املتكافئة يف �أجزاء كثرية من العامل،
ال ��س�ي�م��ا يف ال �ب �ل��دان الأق� ��ل من ��واً.
جنوب �إفريقيا نف�سها �أف�ضل اً
حال
م��ن م�ع�ظ��م دول ال �ق ��ارة ،ل�ك��ن 24
ب��امل��ائ��ة فقط م��ن �سكانها البالغني
مت تلقيحهم بالكامل حتى الآن .ويف
جميع �أنحاء �إفريقيا ،ينخف�ض هذا
الرقم �إىل  7فا�صل  2باملائة .هناك
حاجة ما�سة �إىل مزيد من امل�ساعدة
الدولية لتح�سني معدالت التطعيم
هذه.
دعت م�ؤ�س�سات وقادة �أفارقة ،بدعم
من خرباء يف ال�صحة العاملية وعلم
اللقاحات� ،إىل �إن�شاء م�صانع �إنتاج
ل �ق��اح احل�م����ض ال �ن��ووي ال��ري�ب��ي يف
ال�ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة .وم��ن ��ش��أن ذلك
�أن يعطي الأولوية ل�سكان املنطقة،
وي �ت �غ �ل��ب ع �ل ��ى حت� ��دي� ��ات �سل�سلة
ال� �ت ��وري ��د ،وي �� �س �ت �ج �ي��ب يف الوقت
احل �ق �ي �ق��ي ل �ت �ه��دي��دات الأم ��را� ��ض
النا�شئة.
ومع ذلك ،تواجه البلدان النامية
عقبات ك�ب�يرة عندما يتعلق الأمر
ب�ت��أم�ين ات�ف��اق�ي��ات امللكية الفكرية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ط��وي��ر و�إن� �ت ��اج لقاحات
كوفيد.19-
بينما ال يزال هناك الكثري لنتعلمه
ح��ول ��س�ل��وك �أوم �ي �ك��رون ،وت�أثريه
ع �ل��ى ال ��وب ��اء ،ي �ج��ب ع �ل��ى املجتمع
ال � ��دويل �إظ� �ه ��ار ال �ت��زام��ه بتقدمي
الدعم احلقيقي للبلدان التي تتبنى
ال���س�ل��وك�ي��ات امل�ن��ا��س�ب��ة يف مكافحة
كوفيد ،19-م��ن خ�ل�ال امل�شاركة
ب�سرعة و�شفافية يف املعلومات التي
بحوزته.
�أ�ستاذ ال�صحة العاملية
والتنمية ،جامعة نيو �ساوث
ويلز
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وا�شنطن بو�ست :رو�سيا تعد لهجوم �ضد �أوكرانيا
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ذكرت �صحيفة وا�شنطن بو�ست �أن رو�سيا ت�ستعد ل�شن هجوم
على �أوك��ران�ي��ا ي���ش��ارك فيه م��ا ي�صل �إىل � 175أل��ف جندي
اعتبارا من العام املقبل ،م�ؤكدة بذلك خماوف لدى كييف من
هذا االحتمال.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول �أمريكي كبري طلب ع��دم كف
هويته �أن مو�سكو ت�ستعد لإط�ل�اق “مئة كتيبة مكونة من
جمموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو � 175أل��ف رج��ل� ،إىل
جانب دبابات ومدفعية ومعدات �أخرى».
وردا على ��س��ؤال لوكالة فران�س بر�س ،رف�ضت وزارة الدفاع

الأم�ي�رك �ي��ة (ال �ب �ن �ت��اغ��ون) ال�ت�ع�ل�ي��ق ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات تتعلق
باال�ستخبارات ،لكنها قالت �إنها “قلقة جدا من الأدل��ة على
خطط لرو�سيا لتحركات عدوانية �ضد �أوكرانيا».
وق��ال امل�ت�ح��دث با�سم البنتاغون اللفتنانت كولونيل توين
�سيميلروث “نوا�صل دعم تخفيف التوتر يف املنطقة و�إيجاد
حل دبلوما�سي لل�صراع يف �شرق �أوكرانيا».
ونقلت “وا�شنطن بو�ست” عن وثيقة ع�سكرية �أمريكية �أن
ال�ق��وات الرو�سية تقوم بالتمو�ضع يف �أرب�ع��ة م��واق��ع خمتلفة
بخم�سني جمموعة قتالية تكتيكية.
وكان الرئي�س الأمريكي جو بايدن عزز ال�ضغط على رو�سيا
اجلمعة ،م�ؤكدا �أن��ه يعد “مبادرات” للدفاع عن �أوكرانيا يف

حالة حدوث غزو ،عقب متركز القوات الرو�سية بالقرب من
احلدود الأوكرانية.
و�صرح وزي��ر العدل الأوك��راين �أوليك�سيت�ش ريزنيكوف �أمام
الربملان �أن تقديرات اال�ستخبارات الأوكرانية ت�شري �إىل �أن
نهاية ك��ان��ون ال�ث��اين/ي�ن��اي��ر ه��ي “الفرتة الأك�ث�ر احتماال”
ال�ستكمال اال�ستعدادات الرو�سية ل”ت�صعيد كبري».
وق��ال �إن نحو مئة �أل��ف جندي رو�سي قد ي�شاركوا يف هجوم
حمتمل ،م�ؤكدا �أن “الت�صعيد �سيناريو حمتمل ولكنه لي�س
حتميا ومهمتنا منعه” .و�أ� �ض��اف �أن رو��س�ي��ا ب ��د�أت بالفعل
“تدريبات ع�سكرية بالقرب من �أوكرانيا” وجتري “اختبارات
الت�صاالتها» .وكان وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني

�صرح خالل لقائه نظريه الرو�سي �سريغي الفروف اخلمي�س
يف �ستوكهومل “نحن قلقون جدا من خطط رو�سيا العتداء
جديد على �أوكرانيا” ،مكررا اتهامات �أطلقها قبل يوم عندما
حتدث عن “�أدلة” على ا�ستعدادات من هذا النوع.
وح ��ذر بلينكن م��ن �أن ��ه “�إذا ق ��ررت رو��س�ي��ا م��وا��ص�ل��ة طريق
امل��واج�ه��ة ،ف�ستواجه ع��واق��ب وخيمة” ،بعدما ه��دد الربعاء
بفر�ض عقوبات اقت�صادية م�ؤملة على مو�سكو.
وي�ف�تر���ض �أن يناق�ش الرئي�س الأم�يرك��ي ون�ظ�يره الرو�سي
فالدميري بوتني عرب الفيديو التوتر ب�ش�أن �أوكرانيا بعد �سبع
�سنوات من �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم وا�ستيالء القوات
االنف�صالية املوالية لرو�سيا على جزء من �شرق �أوكرانيا.
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•• الفجر –خرية ال�شيباين
وع�����دت ال�����ص�ين،
ال�شريك االقت�صادي
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ق��ارة
ال�������س���م���راء ،مبنح
لقاحات و�إعفاءات
ج��م��رك��ي��ة ل���ل���دول
الأف�����ري�����ق�����ي�����ة يف
ال��ق��م��ة امل�����ش�ترك��ة
يف داك��������ار ...لكن
الأف��ارق��ة ينتقدون
ب�شكل متزايد.
ت �غ�ي�رت ال �ن�ب�رة جت ��اه ب �ك�ين يف
�إف��ري �ق �ي��ا .ه ��ذا م��ا ��ش�ع��ر ب��ه حتى
ر�ؤ�ساء دول القارة الأق��ل خ�ضوعا
للقوة العظمى ال�صينية ،مع انها
ال�شريك التجاري الأول ،والدائن
الأك �ث ��ر �أه �م �ي ��ة يف ال �ع ��دي ��د من
البلدان الأفريقية.
لقد ت�س ّنى للم�س�ؤولني ال�صينيني
�إدراك ذل� � � ��ك ،ي� ��وم� ��ي االث� �ن�ي�ن
والثالثاء ،يف داكار خالل املنتدى
ال �ث��ام��ن ح ��ول ال �ت �ع��اون ال�صيني
الأفريقي� .أك��د البيان اخلتامي
ل�ل�اج �ت �م��اع ،ع �ل��ى م� �ب ��د�أ “�صني
واحدة” ال�ع��زي��ز ع�ل��ى ب�ك�ين �ضد
تايوان .واتفقت الدول الأفريقية
ع �ل��ى �أن م �� �ص�ير ه��ون��غ ك��ون��غ �أو
ال�ت�ب��ت �أو �أق �ل �ي��ة الأوي� �غ ��ور� ،ش�أن
�صيني داخ�ل��ي .يف امل�ق��اب��ل ،وعدت
هذه الأخري بدعم �إفريقيا دون �أن
تفر�ض عليها منوذجا .ومع ذلك،
ف�إن هذا البيان النهائي “اخلانع”
ال يقول كل �شيء.
وف ّيا حل��ذره منذ بداية الوباء،
مل ي�ق��م ال��رئ�ي����س ��ش��ي ج�ين بينغ
ب��ال��رح�ل��ة �إىل داك� ��ار .وم��ن خالل
م � ��ؤمت� ��ر ع �ب�ر ال� �ف� �ي ��دي ��و ،تعهّد
مبليار لقاح ل�ت��دارك ت��أخّ ��ر حملة
التطعيم يف �أفريقيا .وي��أت��ي هذا
الإع�لان يف الوقت الذي جتد فيه
جنوب �إفريقيا وجريانها �أنف�سهم
م �ن �ب��وذي��ن م ��ن ق �ب��ل ال � ��دول بعد

م�شاركة عن بعد للرئي�س ال�صيني

يف املنتدى الثامن بداكار

م�ساهمة نقدية لالفارقة يف داكار

الدول الأفريقية جتازف مبحا�سبة ال�صني!...

تعهد الرئي�س ال�صيني بتقدمي مليار لقاح لتدارك ت� ّأخر حملة التطعيم يف �أفريقيا

ظ �ه��ور م �ت �ح � ّور اوم �ي �ك��رون الذي
ير ّج الكوكب.
دبلوما�سية اللقاحات
وعد مماثل للرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ� ،سبق �أن لقي ا�ستح�سان
احلكام الأفارقة بال حتفظ ،ولكن
ه��ذه امل��رة ،يُنظر �إىل الهدية على
�أنها تتن ّزل يف باب الكرم ال�صيني
بقدر ما هي ترجمة لدبلوما�سية
ال �ل �ق��اح ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم�ه��ا بكني
ل�ك���س��ب ود �إف��ري �ق �ي��ا .ل��ذل��ك ر�أى
ال��رئ�ي����س ��ش��ي ج�ين بينغ �أن ��ه من
املنا�سب الإ� �ش��ارة �إىل �أن��ه م��ن بني
هذا املليار لقاح� ،سيتم �إنتاج 400
مليون لقاح يف ال�ق��ارة الأفريقية
ك � �ج� ��زء م� ��ن “�شراكة مربحة

للجانبني” .كما �أي��د رفع براءات
االخ� �ت ��راع ال � ��ذي ت �ط �ل �ب��ه جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا م ��ن م �ن �ظ �م��ة التجارة
العاملية لت�سهيل �إنتاج اللقاحات يف
ال�ق��ارة .ك��ررت ال�سنغال ،الدولة
امل�ضيفة للقمة ،من البداية دعمها
“ملبد�أ ال�صني الواحدة” ،جماملة
لبكني يف ق�ضية ت��اي��وان �شديدة
احل���س��ا��س�ي��ة ،ورمب ��ا ل�ت�ك��ون �أكرث
حتررا يف نقدها لل�صني يف ق�ضية
�أك�ث�ر �أه�م�ي��ة لل��أف��ارق��ة“ .لدينا
الكثري م��ن اال�ستثمارات يف �شكل
ديون ،ونحن بحاجة �إىل مزيد من
اال�ستثمارات كر�أ�سمال و�أ�سهم”،
جتر�أ وزير االقت�صاد ال�سنغايل.
ويف ال�سياق نف�سه  ،دع��ا رئي�س
جمهورية الكونغو الدميقراطية،

لي�س من م�صلحة احلكومات الأفريقية �أن تختار
مع�سـكرا ،خا�صـة بني الواليات املتحدة وال�صني

ف �ي �ل �ي �ك ����س ت �� �ش �ي �� �س �ك �ي��دي� ،إىل
“ت�صحيح” ال � �� � �ش� ��راك� ��ة بني
ال�صني و�أفريقيا ،و�إع��ادة التوازن
التجاري عرب املحيط الهندي� .أما
بالن�سبة لنظريه اجلنوب �أفريقي
�سرييل رام��اف��وزا ،فقد �أ�صر على
“االحرتام” الواجب للقارة.
وج �ه �ه��ا القادة
ال��ر� �س��ال��ة ال �ت��ي ّ
الأف��ارق��ة مبهارة ،التقطها جزئ ًيا
�شي جني بينغ .وقد تعهد الرئي�س
ال���ص�ي�ن��ي ب �ت �ق��دمي  10مليارات
�إ�ضافية من اال�ستثمارات اخلا�صة
على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة،
رغ��م �أن ت�ع�ه��دات ��س��اب�ق��ة ال تزال
بعيدة ع��ن التحقيق .و�ست�ستفيد
ال �� �ص��ادرات الأف��ري �ق �ي��ة ،وخا�صة
ال�صادرات الزراعية ،من �إعفاءات
ج �م��رك �ي��ة ،ح �ي��ث ت �غ��رق املنتجات
ال���ص�ي�ن�ي��ة الأ�� �س ��واق الأفريقية.
وحدد �شي جني بينغ هدف 300
مليون دوالر ل�ل��واردات الأفريقية
يف غ�ضون ثالث �سنوات .و�أخرياً،
�أعلن الرئي�س ال�صيني� ،أن الدول

الديون كانت هاج�س امل�شاركني يف املنتدى الثامن
•• عوا�صم-وكاالت

وقعت فرن�سا و�إيطاليا نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،و�سط �ضجة �إعالمية كبرية
يف روما“ ،معاهدة كريينايل” لتعاون ثنائي معزز من �أجل تعزيز عالقات
ت�ضررت يف ال�سنوات الأخرية وبالأخ�ص حول الأزمة الليبية.
وق�ع��ت االت�ف��اق�ي��ة يف ق�صر ك�يري�ن��ايل ال��رئ��ا��س��ي ب�ين ال��رئ�ي����س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ورئي�س احلكومة الإيطالية م��اري��و دراغ ��ي ،بح�ضور
الرئي�س �سريجيو ماتاريال.
وت�ن��� ّ�ص امل�ع��اه��دة على حم��اور للتعاون امل �ع � ّزز على �صعيد الدبلوما�سية
وال��دف��اع وال�ت�ح��والت البيئية وال�ث�ق��اف��ة والتعليم وال�ت�ع��اون االقت�صادي
وا�ضحا
وال�صناعي والف�ضاء .كان التناف�س بني القوى الإقليمية والدولية
ً
يف م�سار الأزمة الليبية ،خا�صة بني الدولتني الأوروبيتني فرن�سا و�إيطاليا،
اللتني ات�سم �سلوكهما يف ليبيا بالديناميكية والتغيري امل�ستمر مبا يحقق
م�صاحلهما ،ويعزز نفوذهما ،وي�ضمن �أمنهما القومي ،بح�سب اخلرباء.
فعقب توقيع االتفاقية� ،أكد وزي��را اخلارجية الإيطايل لويجي دي مايو
ونظريه الفرن�سي جان �إيف لودريان ،التن�سيق الوثيق بني روما وباري�س
ب�ش�أن ليبيا ومنطقة ال�ساحل الإف��ري�ق��ي .و��ش��دد دي مايو خ�لال اللقاء

الإف��ري�ق�ي��ة الأ� �ش��د ف �ق��راً �ست�شهد
�إل�غ��اء بع�ض ديونها بحلول نهاية
العام.

الديون التي تغ�ضب
يف الواقع ،رغم م�س�ؤوليات ال�صني
يف ظ �ه��ور ال ��وب ��اء ،ال� ��ذي ي�ضرب
االق �ت �� �ص��ادات الأف��ري�ق�ي��ة بق�سوة،
ت�ت�ب�ل��ور ال �ت��وت��رات ب���ش��أن الديون
ال�ت��ي ت�ع��اق��دت عليها ال�ع��دي��د من
الدول الأفريقية لبناء بنية حتتية
كربى كجزء من الطرق اجلديدة
للحرير التي تروج لها بكني.
وي �� �ش�ير ف �ل �� �ش��ادي � �س��ويل ،وهو
ع �� �ض��و يف جت� �م ��ع امل �ث �ق �ف�ي�ن من
�أج � ��ل “التجديد الأفريقي”،
�إىل “االفتقار لل�شفافية ب�ش�أن
الديون ،من جانب القادة الأفارقة
ون �ظ��رائ �ه��م ال���ص�ي�ن�ي�ين ع�ل��ى حد
�سواء”.
وح� ��� �س ��ب ال � �ب� ��اح� ��ث يف جامعة
�أك�سفورد ،ال يعرف الأفارقة �سوى
القليل جدًا عن الديون امل�ستحقة

ل�ل���ص�ين .يف ح�ي�ن �أن ب�ع����ض تلك
ال��دي��ون ت �ه��دد ب � ��أن ت���ص�ب��ح خارج
ال �� �س �ي �ط��رة ،اذ ان االقت�صادات
الأفريقية تعتمد ب�شكل كبري على
ت���ص��دي��ر امل� ��واد اخل ��ام ال �ت��ي تكون
�أ�سعارها �شديدة التقلب.
«كما �أن االفتقار �إىل ال�شفافية
ي�غ��ذي الأخ �ب��ار ال��زائ�ف��ة ،ال �سيما
م�صادرة الأ�صول اال�سرتاتيجية،
مثل الأخ�ب��ار الكاذبة وامل��زورة عن
م�صادرة ال�صني ملطار عنتيبي يف
�أوغ�ن��دا ب�سبب التخلف عن �سداد
ال �ق��ر���ض ال���ص�ي�ن��ي ال ��ذي منحته
ال�صني” ،يتابع فل�شادي �سويل،
را �إىل م� �ق ��ال يف �إح � ��دى
م� ��� �ش�ي� ً
ال�صحف الأوغ �ن��دي��ة ق�ب��ل القمة
ال�صينية الأفريقية مبا�شرة.

دعوات لت�صحيح ال�شراكة بني ال�صني و�أفريقيا،
و�إعــادة التوازن التجـاري عرب املحيط الهنـدي

الرئي�س ال�سنغايل ماكي �سال يف افتتاح قمة التعاون ال�صيني الأفريقي
�أر�ض الواقع لديهم م�صالح يف ليبيا يف قطاع الطاقة وا�ستثمارات .الدور
الفرن�سي تنامى يف ليبيا مع ان��دالع �أح��داث  17فرباير 2011؛ �إذ كان
الرئي�س ال�سابق نيكوال ��س��ارك��وزي الأ��ش��د حما�سة للم�شاركة يف احلملة
كما �سيعمل التقارب الثنائي حول ليبيا على توحيد وجهة النظر الأوروبية الع�سكرية التي �أنهت حكم العقيد معمر القذايف.
بالكامل جتاه م�ؤمتر باري�س من �أجل امل�ضي قدمًا يف عملية االنتخابات وح��اول��ت باري�س جني املكا�سب ال�سيا�سية واالقت�صادية من خ�لال زيادة
نفوذها يف ال�ساحة الليبية ذات املوقع اجليو�سيا�سي املهم واملوارد الطبيعة
وخروج املرتزقة.
و�أكد عبدالعزيز عقيلة عبداحلفيظ ،اال�ستقرار ال�سيا�سي الناجت من بناء الهائلة مقارنة بعدد ال�سكان.
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة �سي�سهم ب�شكل مبا�شر يف اال�ستقرار االقت�صادي مما وازداد االهتمام الفرن�سي بامللف الليبي مع الرئي�س �إميانويل ماكرون؛
حيث �أثار حترك باري�س املنفرد �آنذاك غ�ضب ال�سا�سة الإيطاليني الذين
ي�ساعد يف ا�ستفادة ال�شعب الليبي من ثروات البالد ومقدراتها.
«�أي اتفاق هدفه مقدرات البالد” ،هكذا و�صف الدكتور عبداهلل حممد انتقدوا غياب بالدهم عن امل�شهد ،وا�ست�شعرت حم��اوالت باري�س تعظيم
�أطبيقة� ،أ�ستاذ الإع�ل�ام امل�ساعد بق�سم الإع�ل�ام جامعة �سرت ،االتفاقية نفوذها يف ليبيا منذ بدء العمليات الع�سكرية �ضد نظام القذايف.
و�أو��ض��ح الدكتور عبداهلل حممد �أطبيقة� ،أن التوافق بني روم��ا وباري�س
الثنائية التي وقعت بني باري�س وروما.
وقال �أطبيقة ،يف معر�ض حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن تلك االتفاقية �سي�ساهم ب�شكل كبري يف ال�سيطرة الأوروب �ي��ة على ملف الطاقة الليبي،
ت�سعى لتق�سيم املطامع ح��ول ث��روات وم �ق��درات ليبيا ،وحم��اول��ة لتبادل بخالف �ضمان تن�سيق اقت�سام غنائم امللف قبل مغادرة امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل ملن�صبها .ومن املقرر �أن ت�شهد ليبيا �أول ا�ستحقاق انتخابي
الأدوار ل�ضمان التدخل امل�ستمر يف ال�ش�أن الليبي.
رئي�سا للبالد لتنهي عقد من ال�صراع ،كما حتظى تلك االنتخابات
و�أكد �أ�ستاذ الإعالم امل�ساعد بق�سم الإعالم جامعة �سرت� ،أن النفط والغاز الختيار ً
ه��دف �أ�سا�سي ل��دول �أوروب ��ا م��ن الأزم ��ة الليبية ،ففرن�سا و�إيطاليا على املقررة يف  24دي�سمرب املقبل باهتمام ودعم دويل.

«معاهدة كريينايل» ..كيف ينظر �إليها الليبيون؟

ب�شكل خا�ص على �أهمية �ضمان انتخابات رئا�سية وبرملانية حرة و�شاملة
يف ليبيا يف دي�سمرب املقبل وعلى �أولوية ان�سحاب جميع املرتزقة واملقاتلني
الأجانب من البالد .وهنا �أكد عبدالعزيز عقيلة عبداحلفيظ� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية بجامعة �سرت� ،أن التناف�س الفرن�سي الإيطايل يف ال�ساحة الليبية
�ساهم بفاعلية يف عدم حتقيق �أيّ تقدم يف م�سار العملية ال�سيا�سية.
وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �سرت ،يف ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،إن��ه ال �شك �أن االتفاقية ت�صب يف املقام ل�صالح ليبيا بحكم �أن
اجلانبان الفرن�سي والإيطايل العبني فاعليني بتلك الأزمة.
وتابع� ،أن �أي اتفاق �أوروبي ولي�س ثنائي فقط يخدم ليبيا ،لأن كل جانب يف
�أوروبا لديه م�صاحلة اخلا�صة مما ي�ؤدي �إىل ال�صدام وتعقيد املوقف ،ولكن
يف حالة التوافق �ستقل حدة الأزمة بالفعل.
التوافق الفرن�سي الإي�ط��ايل� ،سي�سهم � ً
أي�ضا ب�شكل كبري يف �ضمان جناح
اال��س�ت�ح�ق��اق االن�ت�خ��اب��ي يف ليبيا ،لأن ��ه ي�ع��د ر��س��ال��ة وا��ض�ح��ة م��ن �أوروب ��ا
للأطراف التي ت�سعى لعرقلة االنتخابات.

عقد القرن
�إن الف�ضيحة ال�ت��ي �أح��اط��ت بـ
“عقد القرن” الذي �أبرمه رئي�س
جمهورية الكونغو الدميقراطية
ال�سابق جوزيف كابيال ،حقيقية،
وقد انفجرت يف الأيام االخرية.
عام  ،2008ح�صلت ال�صني على
ا��س�ت�غ�لال امل �ع��ادن اال�سرتاتيجية
يف م�ق��اب��ل ب�ن��اء ال �ط��رق .وبح�سب
ت�سريبات م�صرفية ،ا�ستغلها احتاد
دويل ل�صحفيني ومنظمات غري
حكومية يُدعى “�سرقة الكونغو”،
فقد اخ ُتلِ�ست ع�شرات املاليني من
الدوالرات مبوجب هذا العقد ،و�أن
الطرق املوعودة طال انتظارها.
ويف الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة ،مت اتهام
ال �ع��دي��د م ��ن � �ش��رك��ات التعدين

ال�صينية ب�سوء معاملة موظفيها
الكونغوليني ،و�سارعت ال�صني اىل
�إدان��ة خمالفات �شركاتها ومعاقبة
رج��ال الأع�م��ال املذنبني� .إن بكني
تويل املزيد من االهتمام ل�صورتها
“ ،يالحظ فل�شادي �سويل.
خالل القمة الأوىل مع �إفريقيا
قبل ع�شرين عامًا ،كانت ال�صني يف
موقف ال�شريك الثانوي مقارنة
بالقوى الأخرى يف القارة .مل يعد
ه��ذا ه��و احل� ��ال ،و�أ��ص�ب�ح��ت بكني
ه��د ًف��ا ملزيد م��ن التحذيرات على
خلفية املناف�سة امل�ت��زاي��دة ،خا�صة
م��ع ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .وي�شري
ف�ل���ش��ادي � �س��ويل ،اىل ان “الراي
العام الأفريقي ب��ات �أك�ثر انتقادًا
لل�صني ،حتى وان كانت الأغلبية
جتد �أن النفوذ ال�صيني ،وخا�صة
االقت�صادي� ،إيجابي” .وين�صح:
“ال ينبغي للحكومات الأفريقية
�أن ت�خ�ت��ار م�ع���س�ك��را ،خ��ا��ص��ة بني
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �� �ص�ي�ن ،بل
ي �ج��ب �أن ت�ت�ب�ن��ى ا�سرتاتيجيات
ت�ضع يف مناف�سة الدول املت�صارعة
لتحقيق املزيد من الفوائد».
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دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة

وزارة العدل
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001479جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /العرب مول  -ذ م م
العنوان 9236725 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/9/27قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /عاطف ندمي ل�صيانة وتنظيف املباين م�ؤ�س�سة فردية
قررت املحكمة  :الزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره  54.000درهم
(اربعة وخم�سني الف درهم) والزامها بفائدة قدرها � %5سنويا اعتبارا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد على �أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به  ،مع
الزامها مب�صروفات الدعوى  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15يوم.

�إعالن بالن�شر جلل�سة اخلربة

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
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يف الدعوى رقم  2021/557جتاري م�صارف جزئي  -دبي
املدعي  /البنك التجاري الدويل (�ش.م.ع)
بوكالة املحامي  /حممود ح�سني للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن �إليها /املدعي عليها  /جنود خمي�س ربيع بالل اخلليفي
يف الدعوى رقم ( )2021/557جتاري م�صارف جزئي  -دبي
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاء
املوافق  2021/12/8يف متام ال�ساعة العا�شرة �صباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم
التوا�صل معنا لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية Email:expert@alsharid.com
تليفون 042555155 :
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة
بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ امل�أمورية
وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري � /سعيد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
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يف الدعوى رقم ( )2021/569جتاري م�صارف جزئى

املدعى عليه  :حممد �سليمان ابراهيم
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�صريف بالدعوى املقامة �ضدكم من املدعى
 :البنك التجاري الدويل � -ش.م.ع  ،وعليه ف�أنتم مكلفني باحل�ضور او من ميثلكم
قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر يوم الثالثاء املوافق 2021/12/7
يف متام ال�ساعة � 11.00صباحا  ،وذلك باحل�ضور على املن�صة الإلكرتونية بوا�سطة
برنامج مايكرو�سوفت تييمز .لذا نطلب منكم احل�ضور والإت�صال هاتفيا على مكتب
اخلبري املنتدب على الرقم ( )04 -3888996وتقدمي امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا
لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

حممد ح�سن املرزوقي
خبري م�صريف

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 665/2016/211تنفيذ عقاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رويف توين تاورز ليمتد  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ماجد �أحمد عبداهلل امل�صلي العو�ضي
ق��ررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/11/24اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1136324.05درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار هي :
 ) S1+S2+S3+S4+S5+ 1708 -1مببنى  Rufi Twin Tower Bمبنطقة
احلبيه الرابعة  -رق��م االر���ض  ) S1+S3+S4+ 1804+1108 -2 - 10مببنى
 Rufi Twin Tower Aمبنطقة احلبيه الرابعة  -رقم االر�ض  - 10والعائدة
لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -رينيبت اقيونو كروز
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0004310جتاري

�إىل املحكوم عليه  :رينيبت اقيونو كروز
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 54075
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�شباب الإمارات التجارية وميثلها �شاندان بلي�سا بينجار
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0004562جتاري

�إىل املحكوم عليه � :شباب الإمارات التجارية وميثلها �شاندان بلي�سا بينجار
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد  ،اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 81266
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70392

اعالن �أمر �أداء بالن�شر

يف الدعوى رقم  7041/2021/60امر اداء

70533

الكاتب العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0005782مدين (جزئي)

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

وزارة العدل

وزارة العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008942جتاري (جزئي)

70197

انذار عديل بالن�شر رقم ()2020/1/254876
رقم ()2021/9644
املنذر � :شركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار (ذ.م.م)
املنذر �إليها  :حمر عني العقاريه �ش.ذ.م.م
لذلك  ،ف�إننا ننذركم مبا يلي  :ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم وقدره �إجمايل مبلغ وقدره
 3,041,677,79درهم (ثالثه مالینی و واحد و اربعون الف و �ستمائه و �سبعه و �سبعون درهم
و ت�سعه و �سبعون فل�س) مقابل القيمة االيجارية ور�سوم اخلدمة و ال�صرف ال�صحي و الغرامات و
�ضريبة القيمة .امل�ضافة �إىل موكلتنا املنذرة وذلك خالل ( )٣٠ثالثون يوماً من تاريخ ا�ستالم هذا
الإنذار .و يف حالة عدم ال�سداد خالل املدة املذكورة اعاله �سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية
ال�ضرورية لإنهاء اتفاقية الإيجار واتفاقية التنازل و ذلك عند مرور ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إ�ستالمكم لهذا االنذار مبوجب البند ( )6/1من االتفاقية و �إعادة الدخول وا�ستعادة حيازة العني
امل�ؤجرة  ،واملطالبة بالتعوي�ض اجلابر للأ�ضرار التي �أملت مبوكلنا مع حتميلكم م�س�ؤولية الإخالل
بالتزاماتكم التعاقدية �إ�ضراراً مبوكلنا ،و�إلزامكم بكافة الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008942جتاري (جزئي)

املدعي عليه  :باب اجلزيرة لتجارة عدد وادوات البناء ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة  :العنوان االمارات العربية املتحدة امارة ال�شارقة منطقة ال�صجعة �صناعية �شارع االمارات
ملك احمد را�شد عبيد اجلروان ال�شام�سي حمل رقم  6هاتف  0556644820فاك�س  065399557الربيد
 babshj@babalia3.comمكاين 2892693861 :
العالن املدعي عليهم ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية
الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره  27,662.50درهم �سبعة وع�شرون �ألفا
و�ستمائة واثنتا و�ستون درهما وخم�سون فل�سا والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد بتاريخ
 2020/7/1وحتى ال�سداد التام.
�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  5,000درهم تعوي�ضا ً عما احتب�سته من دين تر�صد يف ذمتها بغري
وجه حق �أو م�سوغ قانوين يبيح لها ذلك الإحتبا�س.
�إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية
املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9643
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املنذرة  :اليا�س لت�أجري احلافالت  -ذ م م
املنذر �إليها  :التطوير للمقاوالت (�ش ذ م م)
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة الآتي :
ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  61,101,26درهم املرت�صد يف ذمتكم وم�ستحق
ل�صالح املنذرة  ،وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال �سوف
ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار
امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للطالب،
ولأجل العلم.
الكاتب العدل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد �صالح حممد اجلزيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004112جتاري (جزئي)

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

�إىل املحكوم عليه  :عادل منري منري احمد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة عبدالعزيز حممد املاجد  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 28797
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9646

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0034154
تنازل /بيع

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد رفيق كاالمبابيكال  -هندي اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(ال �ب��ارز لتجارة احل��ا��س��وب) رخ�صة جت��اري��ة وال�ت��ي ت�أ�س�ست بال�شارقه مب��وج��ب رخ�صة
رق��م (  )606244حيث ان ال�سيد  :حممد رفيق كاالمبابيكال  -هندي اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((البارز لتجارة احلا�سوب))
البالغة (� )100%إىلال�سيد  :كيالم باديكال حم��ى ال��دي��ن  -ام��ارات��ي اجلن�سية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر .وعمال بن�ص املادة ( ) 14فقره  5من القانون االحتادي رقم ()4
ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف يتم
الت�صديق على الأج��راء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإع�لان فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك م عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70197

اىل املدعى عليه  :مامون عبدالقادر على ح�سني عطية اماراتي اجلن�سية

املو�ضوع  :الدعوى  649/2021عقاری جزئی – حماكم دبی

مبا �أن هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعى/م�صرف االمارات اال�سالمي (�ش م ع)،
ال عنه  /جابر ال�سالمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية .و�أنه قد مت تكليفنا خبرياً م�صرفياً
وكي ً
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف الدعوى �أعاله فاننا ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة مرئي
بوا�سطة برنامج زووم يف يوم االربعاء املوافق يف  08/12/2021يف متام ال�ساعة 11:00
�صباحاً وعليه يرجى التواجد واحل�ضور عن طريق الفيديو (برنامج زووم) باملوعد املحدد كما
يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم على الربيد االلكرتوين
للخربة واملبني ادناه  -للتوا�صل معنا يرجى االت�صال على الهاتف  0589323011هاتف :
 - 042206244بريد الكرتوين intrafinance@intra.ae

مكتب  /اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د .علي را�شد الكيتوب

املنذرة  :اليا�س للنقل الربي  -ذ م م
املنذر �إليها  :توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة (ذ م م)
نخطركم مبوجب هذا الإنذار ب�ضرورة الآتي :
ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  56,314,44درهم املرت�صد يف ذمتكم وم�ستحق
ل�صالح املنذرة  ،وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال �سوف
ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة ومنها ا�ست�صدار
امر اداء يف مواجهتكم اللزامكم مبا �سبق ذكره بالإ�ضافة اىل حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية االخرى للطالب
 ،ولأجل العلم.
الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9625/2021

70197

املنذر � :شركة نايت جلوبال للتجارة العامة � -ش ذ م م وميثلها  /جاي كومار
�شاتوانى  -بوكالة  /املحامي عبيد ال�شام�سي
املنذر اليه  :دولت كانايااللهارواين  -هندي اجلن�سية
ف�إننا ننذركم وبالنيابة عن موكلنا املنذرة� /شركة نايت جلوبال للتجارة
العامة � -ش ذ م م  -وميثلها  /جاى كومار �شاتوانى ب�سداد قيمة ال�شيك رقم
( )829302املحرر بتاريخ  2018/11/4بقيمة  900,000درهم
(ت�سعمائة الف درهم) وذلك خالل (� )5أيام من ا�ستالمك وعلمك بهذا
الإنذار وحتى ال ن�ضطر ا�سفني اىل اتخاذ االجراءات القانونية يف مواجهتك
وتكليفك امل�صاريف واالتعاب.

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  3836/2020/16جتاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1جوزيف مالك مي�صال  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/2/15يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /باب املدينة لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م  -بالزام ال�شركة املدعي عليها
بان ت�سدد لل�شركة وثالثة و�ستون درهما م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها %5
من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2020/10/5حتى متام ال�سداد والزمت املدعي
عليه بامل�صاريف .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
70197

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعالن بالن�شر باللغة العربية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9613

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

�إجتماع خربة

املدعي عليه � :أجمل موتارييل ا�شارات بركاد عبداهلل
جمهول حمل الإقامة  :العنوان االمارات العربية املتحدة  -امارة ال�شارقة منطقة ال�صجعة �صناعية �شارع االمارات ملك
احمد را�شد عبيد اجلروان ال�شام�سي حمل رقم  6هاتف  0556644820فاك�س  065399557الربيد @babshj
 babalia3.comمكاين 2892693861 :
العالن املدعي عليهم ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية
�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره  27,662.50درهم �سبعة وع�شرون �ألفا و�ستمائة
واثنتا و�ستون درهما وخم�سون فل�سا والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد بتاريخ 2020/7/1
وحتى ال�سداد التام� .إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  5,000درهم تعوي�ضا ً عما احتب�سته من دين تر�صد
يف ذمتها بغري وجه حق �أو م�سوغ قانوين يبيح لها ذلك الإحتبا�س� .إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب
املحاماة� .أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة
االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70392

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عادل منري منري احمد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2021 /0004309جتاري

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

االمارات العربية املتحدة
70392

مدير اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر  :حیات حممد �آدم
بوكالة  /املحامي عبيد ال�شام�سي
املنذر اليه  :عبدالرحمن بن عبداهلل بن �سامل الراعي  -اجلن�سية عمان
ف�إننا ننذركم وبالنيابة عن موكلنا املنذرة /حيات حممد �آدم  -ب�سداد
مبلغ  75,000درهم (خم�سة و�سبعون �ألف درهم) وذلك خالل
(� )5أيام من ا�ستالمك وعلمك بهذا الإنذار وحتى ال ن�ضطر ا�سفني
اىل اتخاذ االجراءات القانونية يف مواجهتك وتكليفك امل�صاريف
واالتعاب.

مركز �سعادة املتعاملني

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9623/2021

�إىل املدعي عليه  :بلو ريبون م م ح
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان  -ا�س ام مكتب جي  ، D 249 1املنطقة
احلرة عجمان
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/14أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/28م.

70392

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0007489أمر اداء
اىل املدعي عليه  :جمال عبدالعزيز نا�صر العوي�س الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي ميثاء حممد ال�شريف يو�سف الها�شمي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم انه بتاريخ 2021/9/28
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعى عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ مليون وثمامنائة الف درهم والزمته بالفائدة
القانونية بواقع  %5املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم وامل�صروفات.
حكم قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية.
حرر بتاريخ  - 2021/11/22حرر بوا�سطة املوظف

االمارات العربية املتحدة

املنظورة يف  :اوامر االداء و�إنفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة ب�إ�صدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ  460,000درهم والفائدة القانونية %5
من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعى  :اي ا�س ا�س  -كي انرتنا�شونال  -عنوانه  :حمله املختار  /را�شد �سيف للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن
 �إمارة دبي  -ديرة  -دبي� -شارع ال مكتوم  -مبنى رقة البطني بالزا � -شقة 705املطلوب �إعالنه  -1 :التيميت لو�ساطة الت�أمني (���ش.ذ.م.م) � -صفته  :مدعى عليه � -2 ،سرينيفا�سلو تامبي �سيتي
ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير ل�شركة التميت لو�ساطة الت�أمني (�ش ذ م م) �صفته مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/11/8بالزام املطلوب
�ضدهما بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للطالبة مبلغ  460000درهم فقط مبلغ وقدره اربعمائة و�ستني الف درهم
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهما الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2021 /0003994جتاري (كلي)

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

االمارات العربية املتحدة

�إىل املدعي عليه  :حممد عزام عابد ح�سن
جمهول حمل الإقامة  0521916607 :عجمان احلميدية �شارع رقم  2فيال  27ال�شيخ مكتوم بن را�شد ال
مكتوم  - 0544006124نعلمكم ان املدعي فرا�س عاقل �سامل �سامل  -عراقي اجلن�سية  -قد اقام الدعوى
املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي  - :املطالبة بقيمة ( )4000درهم
 الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة اعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء �شمول احلكم بالنفاذ طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/13أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/29م.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70197

70197

وزارة العدل
70392

املخطر � /شبري �شرف علي كوالوال
املخطر �إليهم  : 1 /جدولدن تامي للخدمات الفنية �ش ذ م م
� : 2سید غ�ضنفر علي نقوي
املو�ضوع  /طلب �إعالن بالن�شر يف �إخطار عديل رقم ()2021/1/210488
يخطر املخطر  /املخطر �إليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )58،769درهم (ثمانية وخم�سون
�ألف و�سبعمائة وت�سعه و�ستون) قيمة ال�شيكات (-000130-000129-000128
)000137-000136-000135-000134-000133-000132-000131
امل�سحوبات على بنك الإمارات دبي الوطني  -وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سة ايام من تاريخه
و�إال �سوف ي�ضطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدهما.
الكاتب العدل

العدد  13408بتاريخ 2021/12/5

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008942جتاري (جزئي)

املدعي عليه  :منظور ح�سنی موتريي ات�شارات باركاد
جمهول حمل الإقامة  :العنوان االمارات العربية املتحدة امارة ال�شارقة منطقة ال�صجعة �صناعية �شارع االمارات ملك احمد
را�شد عبيد اجلروان ال�شام�سي حمل رقم  6هاتف  0556644820فاك�س  065399557الربيد @babshj
 babalia3.comمكاين2892693861 :
العالن املدعي عليهم ن�شرا باللغة العربية واالجنليزية
ً
�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم ب�سداد مبلغ وقدره  27,662.50درهم �سبعة وع�شرون �ألفا و�ستمائة
واثنتا و�ستون درهما وخم�سون فل�سا والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد بتاريخ 2020/7/1
وحتى ال�سداد التام.
�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره  5,000درهم تعوي�ضا ً عما احتب�سته من دين تر�صد يف ذمتها بغري وجه
حق �أو م�سوغ قانوين يبيح لها ذلك الإحتبا�س.
�إلزام املدعى عليها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/15أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوىمرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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مبادلة وم�س�ؤولون فرن�سيون ي�شيدون بالتعاون االقت�صادي اال�سرتاتيجي بني الإمارات وفرن�سا
•• �أبوظبي-وام

ق��ال معايل خ�ل��دون خليفة امل�ب��ارك ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
للمجموعة يف مبادلة ان االتفاقيات اال�ستثمارية اجلديدة التي �أبرمتها “
مبادلة �أم�س الأول خالل زيارة الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون للدولة
تعترب امتداداً للتعاون االقت�صادي اال�سرتاتيجي القائم بني دولة الإمارات
العربية املتحدة واجلمهورية الفرن�سية و�إ�ضافة �إىل ال�سجل احلافل من
م�شاريع التمويل الناجحة التي نفذناها مع �شركائنا يف فرن�سا� .إن حجم
هذه االتفاقيات يعك�س قناعتنا بوجود فر�ص كبرية لال�ستثمار يف االقت�صاد
الفرن�سي ،وال��ذي يدخل مرحلة جديدة من النمو القائم على االبتكار.
وكانت �شركة مبادلة لال�ستثمار قد �أبرمت �أم�س الأول اتفاقيتني الأوىل
مع البنك اال�ستثماري الوطني الفرن�سي “بي بي �آي فران�س” بهدف تعزيز

ال�شراكة اال�ستثمارية القائمة بينهما بتخ�صي�ص متويل �إ�ضايف ق��دره 4
مليارات يورو ،ي�ساهم كل طرف مبلياري يورو .و�سيتم �ضخ هذا التمويل
الإ��ض��ايف خ�لال ال�سنوات الع�شر القادمة يف �شراكة ال�صندوق الفرن�سي
الإماراتي و�شراكة االبتكار .ومت تخ�صي�ص مبلغ  3.2مليار يورو ل�شراكة
ال�صندوق الفرن�سي الإم��ارات��ي ،والتي ت�ستهدف دعم امل�شاريع وال�شركات
الفرن�سية التي متتلك �إمكانيات واع��دة للنمو ،وذل��ك �إم��ا مبا�شرة �أو من
خالل �صناديق ا�ستثمارية� .أم��ا �شراكة االبتكار ،والتي تركز على �شركات
التكنولوجيا و�صناديق دعم ال�شركات النا�شئة يف فرن�سا فقد خ�ص�ص لها
مبلغ  0.8مليار يورو.
�أما االتفاقية الثانية ،والتي �أبرمت بني مبادلة ووزارة االقت�صاد واملالية
الفرن�سية ،فتوفر �إط��اراً عاماً يتيح لل�صناديق املرتبطة بحكومة �أبوظبي
�إمكانية ا�ستثمار  1.4مليار ي��ورو يف �صناديق تعمل يف فرن�سا �أو لديها

ارتباط باالقت�صاد الفرن�سي .ويخدم االتفاق ال�صناديق التي ت�ستثمر يف
كل قطاعات االقت�صاد الفرن�سي ،مبا يف ذلك القطاعات اال�سرتاتيجية مثل
الطاقة و�أ�شباه املو�صالت والف�ضاء.
و�أو��ض��ح معايل خ�ل��دون خليفة امل�ب��ارك بهذه املنا�سبة ان��ه بعد �إع�ل�ان عن
االتفاقيات �سنتمكن من ت�سريع ا�ستثماراتنا يف القطاعات احليوية التي
تقود ه��ذا النمو ،وب��ذل��ك ن�ساهم يف تقوية ال��رواب��ط التجارية ب�ين دولة
الإم� ��ارات وفرن�سا وت�ع��زي��ز النمو االق�ت���ص��ادي لكال البلدين على املدى
الطويل.
م��ن جانبه ق��ال معايل ب��رون��و ل��وم�ير ،وزي��ر االقت�صاد واملالية والإنعا�ش
الفرن�سي�“ :أود �أن �أتقدم بال�شكر لكل من “مبادلة” و”بي بي �آي فران�س”
مبنا�سبة متديد �شراكة اال�ستثمار امل�شرتك القائمة بينهما .ي��أت��ي هذا
التمديد يف وقت بد�أ فيه �ضخ االعتمادات اخلا�صة باالتفاقية الأوىل .هذه

االتفاقية تعك�س م��دى ق��وة العالقات التي تربط بيننا ،كما �أن ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع مبادلة ت�ؤكد اجلاذبية التي تتمتع بها فرن�سا وثقة دول
الإمارات يف الإمكانات التي يزخر بها االقت�صاد الفرن�سي .وهذا ما �أكدته
االتفاقية الثانية التي مت توقيعها ام�س والتي توفر مبلغاً �إ�ضافياً قدره
 1.4مليار يورو لال�ستثمار يف االقت�صاد الفرن�سي.”.
ومن جانبه ،قال نيكوال�س دوف��ورك ،الرئي�س التنفيذي لبنك “بي بي �آي
فران�س”“ :نحن فخورون بهذه اخلطوة الهامة يف م�سرية �شراكتنا مع
مبادلة والتي بد�أت عام  .2014وال �شك �أن جتديد التزاماتنا نحو هذه
ال�شراكة لل�سنوات الع�شر القادمة ي�ؤكد رغبتنا امل�شرتكة يف بناء عالقة
طويلة الأم��د لدعم ال�شركات الفرن�سية وم�ساعدتها على حتقيق قيمة
�إ�ضافية ”.وجت�سد هاتان االتفاقيتان التزام مبادلة باال�ستثمار يف فرن�سا،
حيث ترتبط حالياً ب�شراكات مهمة مع عدد من امل�ؤ�س�سات والهيئات.

احتفاال باليوم الوطني اخلم�سني

جمموعة اللولو تد�شن عرو�ضا وا�سعة للمنتجات الإماراتية
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باك�ستان حت�صل على قر�ض بقيمة
 3مليارات دوالر من ال�سعودية

•• كرات�شي-رويرتز

قال �شوكت تارين امل�ست�شار املايل لرئي�س ال��وزراء الباك�ستاين �إن باك�ستان
ت�سلمت �أم�س ال�سبت قر�ضا قيمته ثالثة مليارات دوالر من ال�سعودية
كجزء من حزمة للدعم االقت�صادي.
وت��واج��ه ب��اك���س�ت��ان حت��دي��ات اق�ت���ص��ادي��ة متنامية بفعل زي ��ادة الت�ضخم
وانخفا�ض االحتياطيات الأجنبية وات�ساع عجز ميزان املعامالت اجلارية
وانخفا�ض قيمة العملة .وكتب تارين تغريدة ق��ال فيها “�أود �أن �أتقدم
بال�شكر لفخامة ويل العهد حممد بن �سلمان وللمملكة العربية ال�سعودية
لبادرتها الطيبة» .و�سيكون القر�ض ال�سعودي ملدة عام واحد بفائدة �أربعة
باملئة مبوجب بنود حزمة الدعم املربمة يف ال�شهر املا�ضي.
ي�أتي القر�ض بعد �أ�سبوع من اتفاق �صندوق النقد الدويل وباك�ستان على
�إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج متويل متعرث قيمته �ستة مليارات دوالر.
و�سجل الت�ضخم يف باك�ستان  11.5باملئة يف نوفمرب ت�شرين الثاين ارتفاعا
من  9.2باملئة يف ال�شهر املا�ضي.

•• �أبوظبي-الفجر:

�أط �ل �ق ��ت جم �م��وع��ة ل ��ول ��و هايرب
م��ارك��ت ال��رائ��دة ال�ث�لاث��اء املا�ضي
حملة ال�تروي��ج للمنتجات املحلية
ب��ال �ت��زام��ن م��ع اح �ت �ف��االت الدولة
ب��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي اخلم�سني.ومت
�إط�لاق احلملة يف احتفال بامل�شرف
مول” ح�ضره �سعادة �سعيد البحري
العامري مدير ع��ام هيئة �أبوظبي
للزراعة وال�سالمة الغذائية وجمال
�سامل الظاهري -الرئي�س التنفيذي
ل �� �س�لال ،وي��و� �س��ف ع�ل��ى مو�سليام،
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة لولو
و الع�ضو امل�ن�ت��دب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
عدد من كبار ال�شخ�صيات و مدراء
اللولو يف �أبوظبي.
�ستقوم لولو هايرب م��ارك��ت �ضمن
ه��ذه امل �ب��ادرة ب��ال�تروي��ج للمنتجات
الإماراتية خ�صو�صاً الإنتاج الزراعي
املحلي ،وذلك بالتعاون مع عدد من

يو�سف علي :من واجبنا توفري �سوق دائم لل�صناعات املحلية والذي من
�ش�أنه لي�س فقط دعم القطاع و�إمنا تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات
امل��زارع املحلية وامل�ؤ�س�سات الرائدة
مثل �شركة ��س�لال ،وم�ؤ�س�سة زايد
العليا ،و�إيليت جلوبال فري ،ومزارع
الإم� ��ارات ل�ل��زراع��ة امل��ائ�ي��ة ،ومزارع
�أرميال واملروج اخل�ضراء.
م ��ن ج��ان �ب��ه �أ� � �ش� ��اد � �س �ع ��ادة �سعيد
ال� �ب� �ح ��ري ال � �ع ��ام ��ري م ��دي ��ر ع ��ام
هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة
ال �غ��ذائ �ي��ة ب�ج�ه��ود جم�م��وع��ة لولو
هايرب ماركت يف الرتويج للمنتجات
امل� �ح� �ل� �ي ��ة ودع� � � ��م امل � � ��زارع �ي ��ن من
خ�لال ت�سويق منتجاتهم مبا�شرة
للجمهور عرب منافذها املنت�شرة يف
كافة �إمارات الدولة ،م�ؤكداً حر�ص

القيادة الر�شيدة على دع��م ت�سويق
الإن� �ت ��اج امل�ح�ل��ي وت �ع��زي��ز ا�ستدامة
القطاع الزراعي وامل�ساهمة يف زيادة
احل�صة ال�سوقية للمنتجات املحلية
م ��ن خ �ل�ال ال �ع ��رو� ��ض وامل � �ب� ��ادرات
املتنوعة يف املزيد من منافذ البيع،
ح �ي��ث ت�ن���س�ج��م ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة مع
توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للزراعة
وال�سالمة الغذائية ب�ش�أن تخ�صي�ص
م�ساحات عر�ض خا�صة باملنتجات
الزراعية املحلية ،لتعزيز تناف�سيتها

حتليل لغرفة دبي يركز على �أهمية دول
الآ�سيان يف تعزيز الأمن الغذائي الإماراتي
•• دبي-الفجر:

�أ��ص��درت غرفة دب��ي حتلي ً
ال يو�ضح ال��دور املهم الذي
مي�ك��ن ل��راب�ط��ة دول ج�ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا (�آ� �س �ي��ان) �أن
تلعبه يف تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية
املتحدة .وي�أتي �إ�صدار هذا التحليل
ع�ل��ى ه��ام����ش اال� �س �ت �ع��دادات لتنظيم
ال� � ��دورة الأوىل ل�ل�م�ن�ت��دى العاملي
لل��أع �م��ال ل� ��دول م�ن�ط�ق��ة الآ�سيان
الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع
�إك�سبو  2020دبي يف  9-8دي�سمرب
املقبل حتت �شعار “�شراكات اقت�صادية
ع��اب��رة للحدود” .وي �ه��دف املنتدى
�إىل ا�ستك�شاف الديناميكيات املتغرية
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا دول ه ��ذه املنطقة،
ور�صد الفر�ص املتاحة حلفز �أن�شطة
ال�ت�ج��ارة والأع �م��ال واال�ستثمار بني
دولة الإمارات وهذه الدول.
وي� �ب� �ح ��ث حت �ل �ي��ل “التجارة بني
دب ��ي والآ� �س �ي��ان يف جم ��ال الأغذية
وامل�شروبات” املجاالت التي ميكن لدول الآ�سيان الع�شر
�أن ت�ساهم فيها يف قطاع الأغذية وامل�شروبات يف دولة
الإم��ارات .وت�شدد غرفة دبي على �أهمية هذا املو�ضوع
ن �ظ��راً لأن ال��دول��ة ت���س�ت��ورد م��ا ب�ين  90%-80من
�إجمايل املواد الغذائية التي ت�ستهلكها .ويف هذا ال�سياق،
قال �سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي:
“تتمثل �إح ��دى �أه��م رك��ائ��ز اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�ل�أم��ن ال �غ��ذائ��ي  2051ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية

املتحدة يف تنويع م�صادرها الدولية من الأغذية .وهو
�أمر ثبت �أهميته خالل جائحة ’كوفيد ‘19-التي �أثرت
ب�صورة كبرية على �سال�سل التوريد العاملية .وكدولة
ت�شهد منواً يف تعدادها ال�سكاين ،تتنامى �أهمية �إيجاد
�أ�سواق ال�سترياد املنتجات الغذائية ك�أولوية وطنية».
و�أ��ض��اف بوعميم“ :تهدف الدرا�سة
التحليلية التي �أعدتها غرفة دبي �إىل
ت�سليط ال�ضوء على الفجوات التي
تعاين منها جتارة املواد الغذائية ،من
�أجل م�ساعدة التجار يف رابطة دولة
الآ�سيان وامل�ستوردين وامل�صدرين يف
دبي ودولة الإم��ارات عموماً .وي�شكل
الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي� ،إىل ج��ان��ب التغري
امل �ن��اخ��ي� ،أك �ث��ر امل �� �ش �ك�لات العاملية
�إحل��اح �اً ،ل��ذا م��ن امل�ه��م ج��داً حتديد
املجاالت الرئي�سية لتح�سني عالقات
ال �ت �ج��ارة ال�ث�ن��ائ�ي��ة يف جم��ال الغذاء
ل�ضمان توافر �إمدادات غذائية كافية
ل�ل�ج�م�ي��ع» .وي�ظ�ه��ر التحليل وجود
فر�ص قوية ومهمة لزيادة �صادرات
دول الآ�سيان من الأغذية �إىل �إمارة دبي .وبح�سب �أرقام
جمارك دبي ،بلغت واردات دبي من الأغذية وامل�شروبات
(با�ستثناء التبغ) من دول الآ�سيان  2.99مليار درهم
�إماراتي يف عام � ،2020أي �أقل مبعدل  8,4%من عام
 2019نتيجة القيود التي فر�ضتها دول الآ�سيان على
�صادرات الأغذية ب�سبب جائحة “كوفيد”19 -؛ حيث
منعت فيتنام ت�صدير الأرز وو�ضعت تايالند قيوداً على
ت�صدير البي�ض.

بتكوين تفقد خم�س قيمتها وعمليات
بيع للعمالت امل�شفرة مبليار دوالر

•• عوا�صم-رويرتز

خ�سرت بتكوين ُخم�س قيمتها �أم�س ال�سبت �إذ �أدى مزيج من جني الأرباح
واملخاوف ب�ش�أن االقت�صاد الكلي �إىل عمليات بيع للعمالت امل�شفرة قيمتها نحو
مليار دوالر .وهبطت بتكوين� ،أكرب و�أ�شهر عملة م�شفرة يف العامل 12 ،باملئة
بحلول ال�ساعة  0920بتوقيت جرينت�ش �إىل  47495دوالرا .وهوت خالل
اجلل�سة �إىل  41967.5دوالر لي�صل �إجمايل خ�سائرها خالل �أم�س �إىل 22
باملئة .وتراجعت عملة �إي�ثر �أي�ضا �أك�ثر من ع�شرة باملئة مع عمليات البيع
الوا�سعة للعمالت امل�شفرة .وي�أتي الرتاجع يف �أعقاب �أ�سبوع متقلب لأ�سواق
امل��ال .وهبطت الأ�سهم العاملية وعوائد ال�سندات الأمريكية القيا�سية �أم�س
الأول اجلمعة بعدما �أظهرت بيانات تباط�ؤ منو الوظائف بالواليات املتحدة يف
نوفمرب ت�شرين الثاين بينما ا�ستمر قلق امل�ستثمرين حيال ال�ساللة �أوميكرون
من فريو�س كورونا .كما ت�أتي عمليات البيع قبيل �إدالء م�س�ؤولني تنفيذيني يف
ثماين �شركات كبرية للعمالت امل�شفرة ب�شهاداتهم �أمام جلنة اخلدمات املالية
مبجل�س النواب الأمريكي يف الثامن من دي�سمرب كانون الأول.

يف �أ�سواق الإم��ارة وال��دول��ة ،وت�أكيد
��س�م��وه ال��دائ��م ع�ل��ى تنمية العائد
على الزراعة من خالل فتح قنوات
ت �� �س��وي �ق �ي��ة ل �ل �م �ن �ت �ج��ات املحلية،
ومتكني �أ�صحاب امل��زارع من النفاذ
للأ�سوق واملناف�سة ،وذل��ك التزاماً
با�سرتاتيجية الهيئة الهادفة �إىل
حتقيق ا�ستدامة القطاع الزراعي،
وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وق ��ال “نبارك م�ث��ل ه��ذه املبادرات
ل��دع��م املنتجات املحلية والنهو�ض
ب��احل��رك��ة االق�ت���ص��ادي��ة يف الإم ��ارة،
حيث تعد جمموعة اللولو �شريك
م� �ه ��م ل �ل �ه �ي �ئ��ة وم � ��ن �أك� �ب ��ر جت ��ار

التجزئة الداعمني حلركة التجارة
ال��داخ�ل�ي��ة يف ال��دول��ة ،وم��ن خالل
��ش�ب�ك��ة ف��روع �ه��ا ال��وا� �س �ع��ة ،ميكن
مل �ن �ت �ج��ات م � ��زارع �أب ��وظ �ب ��ي النفاذ
ل�ل�أ��س��واق وحتقيق �أع�ل��ى العائدات
ل �ل �م��زارع�ين ،م��و��ض�ح�اً �إن النتائج
الإيجابية لهذه الفعاليات تظهر يف
تعزيز ثقة امل�ستهلك يف املنتج املحلي
النباتي واحليواين ،والرتويج ملزاياه
بو�صفه منتج طازج و�آمن مبا يدعم
تطلعاتنا لتحقيق الأم��ن الغذائي
واال�� �س� �ت ��دام ��ة ال ��زراع � �ي ��ة.و �صرح
يو�سف على �أم � .أيه “ :لطاملا �آمنت
جمموعة لولو باعتبارها م�ؤ�س�سة

وطنية بالرتويج للأعمال املحلية،
خ�صو�صاً ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وذلك
من �أج��ل متكني املزارعني املحليني
ودعم القدرة التناف�سية للمنتجات
املحلية .وم��ن واجبنا توفري �سوق
دائ� ��م ل�ل���ص�ن��اع��ات امل�ح�ل�ي��ة وال ��ذي
م��ن �ش�أنه لي�س فقط دع��م القطاع
وامن��ا تعزيز الأم��ن الغذائي لدولة
الإم � ��ارات� .أت �ق��دم بال�شكر للقيادة
الر�شيدة لتوفري بنية حتتية على
م�ستوى عاملي ومناخ اعمال مالئم
م��ن �أج��ل النمو ال�شامل للدولة”
اجلدير بالذكر انه قد جرى م�ؤخراً
توقيع مذكرة تفاهم بني جمموعة
ل ��ول ��و و�� �ش ��رك ��ة � � �س �ل�ال ،ال�شركة
اجل� ��دي� ��دة ل �ل �م �ن �ت �ج��ات الطازجة
والتكنولوجيا الزراعية يف �أبو ظبي
لتزويد امل�ستهلكني يف جميع �أنحاء
الإم��ارات العربية املتحدة بالفواكه
واخل�ضروات الطازجة املحلية التي
يتم ح�صادها يف مزارع �أبوظبي.

باركيندو� :أوبك �ستوا�صل
تعديالت الإمداد ل�سوق النفط

•• ميالنو-رويرتز

قال حممد باركيندو الأمني العام ملنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك)
ال�سبت �إنها �ستوا�صل تعديالتها للإمدادات ل�سوق النفط.
و�أ�ضاف خالل ندوة عرب الإنرتنت نظمها معهد �آي�.إ�س.بي�.آي الإيطايل
البحثي “�سنوا�صل فعل �أف�ضل ما جنيده ل�ضمان حتقيق اال�ستقرار يف
�سوق النفط على �أ�سا�س م�ستدام».
ت��راج�ع��ت �أ��س�ع��ار النفط ي��وم اخلمي�س بعد �أن مت�سكت �أوب ��ك وحلفا�ؤها
ب�سيا�ستهم احلالية املتمثلة يف الزيادات ال�شهرية يف �إنتاج النفط على الرغم
من امل�خ��اوف من �أن ال�سحب من احتياطيات اخل��ام الأمريكية ومتحور
فريو�س كورونا اجلديد �أوميكرون �سيزيدان ال�ضغط على الأ�سعار.
وق��ال باركيندو �إن��ه فيما يتعلق بالطلب على النفط ف ��إن التقديرات يف
الوقت احلايل ت�شري �إىل منو يبلغ  5.7مليون برميل يوميا .وقال “يف عام
 ،2022نتوقع  4.2مليون �آخرين».
و�أ�ضاف �أن حالة عدم اليقني والتقلب يف الأ�سواق يرجعان �أي�ضا �إىل عوامل
خارجية مثل جائحة كوفيد احلالية ،ولي�س بال�ضرورة �إىل �أ�سباب متعلقة
بالنفط والغاز.

خالل م�شاركتها كرا ٍع بالتيني يف م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط للحديد وال�صلب 2021

حديد الإمارات تناق�ش م�ستقبل �صناعة ال�صلب يف املنطقة يف مرحلة ما بعد اجلائحة
•• دبي-الفجر:

�أعلنت �شركة حديد الإمارات ،امل�ص ّنع
املتكامل ال��رائ��د للحديد وال�صلب
يف ال�شرق الأو� �س��ط ،ع��ن م�شاركتها
ب�صفتها الراعي البالتيني يف م�ؤمتر
ال�شرق الأو� �س��ط للحديد وال�صلب
 ،2021امل�ن�ع�ق��د يف ف �ن��دق جراند
حياة يف دبي يف الفرتة من � 6إىل 8
دي�سمرب اجلاري.
يجمع احل��دث ق��ادة �صناعة ال�صلب
واخل �ب ��راء وامل �� �س ��ؤول�ي�ن واملعنيني
بال�صناعة ملناق�شة معلومات ال�سوق
واجت��اه��ات��ه وال �ت �ح��دي��ات والنظرة
امل�ستقبليلمرحلة م��ا ب�ع��د جائحة
كوفيد ،19-وا��س�ت�ك���ش��اف الفر�ص
اجل��دي��دة وال�شراكات املحتملة على
ال �� �ص �ع �ي��دي��ن الإق �ل �ي �م��ي والعاملي.
وت ��ؤك��د ح��دي��د الإم � ��ارات م��ن خالل
هذه الرعاية اال�سرتاتيجية التزامها
بتطوير ودع��م �صناعة ال�صلب عرب
تعزيز �أوا�صر التعاون الدويل.
ويلقي �سعادة عمر �صوينع ال�سويدي،
وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ب��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة ،الكلمة الرئي�سية للحدث،
ح �ي��ث ي���س�ل��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أهمية
امل� ��ؤمت ��ر وال �ف ��ر� ��ص ال �ت��ي يقدمها

ل�ل�م�ع�ن�ي�ين ب��ال���ص�ن��اع��ة ه ��ذا العام،
ور�ؤي � ��ة ال � ��وزارة امل�ت�ق��دم��ة لتطوير
القطاع ال�صناعي يف دول��ة الإمارات
وت�سريع تطبيق التقنيات املتقدمة
وا�ستغاللها على النحو الأمثل.
كما ي�شارك املهند�س �سعيد غمران
الرميثي ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�أرك ��ان والرئي�س التنفيذي ل�شركة
ح��دي��د الإم� ��ارات ،يف جل�سة نقا�شية
ب�ع�ن��وان “حالة �صناعة ال�صلب يف
منطقة اخلليج العربي” .وتتناول
امل �ن��اق �� �ش��ات ال �ت �ح ��دي ��ات والنظرة

امل�ستقبلية لقطاع احلديد وال�صلب
يف امل�ن�ط�ق��ة ال ��س�ي�م��ا يف م��رح�ل��ة ما
بعد جائحة كورونا ،ومقومات النمو
االق �ت �� �ص��ادي ،واجت��اه��ات ا�ستهالك
م �ن �ت �ج ��ات ال� ��� �ص� �ل ��ب ،وال � �ت � �غ �ي�رات
ال �� �س��وق �ي��ة ،وغ�ي�ره��ا م��ن اجلوانب
اال�سرتاتيجية.
وق � ��ال ال��رم �ي �ث��ي“ :ت�ؤدي حديد
الإم � � � ��ارات دورًا حم ��ور ًي ��ا يف دعم
القطاع ال�صناعي يف دولة الإمارات،
ويف ال��وق��ت نف�سه ن��ؤم��ن ب��أن�ن��ا جزء
ال يتجز�أ م��ن ال���ص��ورة الأك�ب�ر التي

جتمع اجل�ه��ات امل ��ؤث��رة يف ال�صناعة
على م�ستوى املنطقة ،حيث نت�شارك
جميعًا امل�صري نف�سه يف ظل الظروف
والتوجهات العاملية ال�سائدة .ولذا،
يكت�سب اليوم هذا التفاهم والتن�سيق
الإقليمي �أهمية م�ضاعفة من �أجل
�ضمان منو ال�صناعة واحلفاظ على
ا�ستقرار ال�سوق .ويعد م�ؤمتر ال�شرق
الأو� �س��ط للحديد وال�صلب من�صة
مثالية ن�ستطيع من خاللها حتديد
ال �ت��وج �ه��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ب �ن ��ا ًء على
�أحدث معلومات ال�سوق وديناميكيات

ال �� �ص �ن��اع��ة الإق �ل �ي �م �ي��ة والعاملية
والتغريات ال�سوقية والأ�سعار ،ونحو
ذل��ك ».و�أ� �ض��اف الرئي�س التنفيذي
ملجموعة �أرك��ان والرئي�س التنفيذي
ل�شركة حديد الإم ��ارات“ :ي�سعدنا
امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر الهام ،حيث
جنتمع مع رواد �صناعة احلديد يف
املنطقة .ونفخر ب ��أن نكون الراعي
البالتيني ل�ه��ذا احل��دث ال��ذي يعد
فر�صة لنا � ً
أي�ضا ملناق�شة احتياجات
العمالء يف منطقة جمل�س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ،وتوقعات
ال �ط �ل��ب يف امل �ن �ط �ق��ة ،والتوجهات
اجل��دي��دة ل�لا��س�ت��دام��ة واالب�ت�ك��ار يف
�صناعة ال�صلب».

جناح هيئة كهرباء ومياه دبي امل�شارك يف �إك�سبو  2020دبي
ي�ستقبل �أكرث من  150,000زائر خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب

•• دبي-الفجر:

تخطت �أعداد زوار جناح هيئة كهرباء ومياه دبي امل�شارك يف
�إك�سبو  2020دبي توقعات الهيئة ل�شهري �أكتوبر ونوفمرب،
ح�ي��ث ا��س�ت�ق�ب��ل ج �ن��اح ال�ه�ي�ئ��ة يف منطقة اال� �س �ت��دام��ة �أكرث
م��ن  150,000زائ��ر خ�لال �شهري �أك�ت��وب��ر ونوفمرب من
املعر�ض العاملي .و�أ�شاد زوار اجلناح بامل�شاريع الرائدة عاملياً
التي ت�ستعر�ضها الهيئة يف �إك�سبو  2020دبي ،ومبادراتها
وخدماتها الذكية واملبتكرة التي ت�ؤكد مكانة الهيئة بو�صفها
واح��دة من �أب��رز امل�ؤ�س�سات اخلدماتية حول العامل و�أكرثها
متيزاً .ونوه زوار اجلناح �إىل ت�صميم اجلناح الع�صري الذي
ين�سجم مع �سعي الهيئة امل�ستمر لتطوير وابتكار جتارب ثرية
ذات قيمة م�ضافة ،ت�سهم يف تعزيز �سعادة املعنيني ،الفتني �إىل
جناح الهيئة يف رفع م�ستوى الوعي حول �أهمية اال�ستدامة

والتحول الرقمي لتحقيق التنمية امل�ستدامة ال�شاملة ،وذلك
م��ن خ�لال ا�ستعرا�ضها بطريقة مبتكرة لأب ��رز �إجنازاتها
وجناحاتها العاملية يف جم��ال الطاقة النظيفة واملتجددة،
واالع�ت�م��اد على تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة لإحالل
وتغيري النموذج الت�شغيلي للم�ؤ�س�سات اخلدماتية والتحول
�إىل �أول م�ؤ�س�سة رقمية على م�ستوى العامل ب�أنظمة ذاتية
التحكم للطاقة املتجددة وتخزينها.و �أبدى الزوار �إعجابهم
ب�ح���س��ن ا� �س �ت �ق �ب��ال م��وظ �ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام �ل�ين يف اجلناح
واملتطوعني وا�ستجابتهم الإيجابية للرد على ا�ستف�سارات
و�أ�سئلة ال��زوار .و�أ�شار معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي� ،إىل �أن
الهيئة تهدف من خالل جناحها يف �إك�سبو  2020دبي �إىل
تعريف الزائرين بجهودها التي ت�سهم يف حتويل دب��ي �إىل
املدينة الأذكى والأكرث �سعادة على م�ستوى العامل.
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وعقب ختام املناف�سات قام حمدان املزروعي مدير نادي ليوا وحممد عمري لكوادر النادي وا�ستعداداها من �أجل املهرجان املقبل والذي �سيكون مميزا
•• �أبوظبي-وام
�أي�ضا من خمتلف النواحي".
امل�شغوين نائب رئي�س جمل�س �إدارة النادي ،بتكرمي الفائزين.
�شهد تل مرعب يف منطقة الظفرة م�ساء �أم�س الأول تتويج الفائزين يف و�أكد عبد اهلل بطي القبي�سي رئي�س جمل�س �إدارة النادي �أن مهرجان عيد وعن عدد امل�شاركني الكبري من خالل ال�سيارات احلا�ضرة يف اال�ستعرا�ض
مهرجان عيد االحت��اد اخلم�سني وبطولة اال�ستعرا�ض احلر التي �أقيمت االحت ��اد اخلم�سني ك��ان ب��روف��ة حت�ضريية مل�ه��رج��ان ل�ي��وا ال�ضخم الذي احل��ر بفئتيه ق��ال�" :أعطينا م�ساحة متميزة للم�شاركني من �أج��ل �إبراز
�ضمن فعاليات املهرجان وعلى مدار يومني بتنظيم نادي ليوا الريا�ضي� ،سينطلق بعد �أق��ل من �أ�سبوعني فقط ،كا�شفاً النقاب عن �أن منطقة تل ق��درات�ه��م و�إظ �ه��ار �أف���ض��ل م��ا ل��دي�ه��م بطريقة ق��ان��ون�ي��ة ،ول��ذل��ك �شهدت
الفعاليات تفاعال وح�ضورا كبريا من حمبي هذه الريا�ضات ،منطقة تل
ومب�شاركة � 45سيارة وم�شارك من الإمارات وخمتلف دول اخلليج يف فئتي مرعب �أ�صبحت مزدحمة بالرواد وامل�شاركني منذ الآن.
" "Tو" ."Nو�أ�سفرت النتائج يف اال�ستعرا�ض احلر يف فئة "تي" عن فوز و�شدد القبي�سي على التفوق الفني والتميز ملناف�سات اال�ستعرا�ض احلر مرعب هي قبلة ووجهة دوما لكل حمبي املغامرة وريا�ضة ال�سيارات ب�شكل
كل من فار�س حممد الدرمكي باملركز الأول ،وتاله ذياب نا�صر املن�صوري ،وق ��ال " �شهدنا احتفالية جميلة ل�ل�ن��ادي م��ع املت�سابقني بعيد االحتاد عام" يذكر �أن مهرجان ليوا ال��دويل تل مرعب �سينطلق يف  16دي�سمرب
ثم حممد �سعيد املهريي ،يف حني حل يف املركز الأول يف فئة "�إن" خالد اخلم�سني ع�بر املهرجان وتفاعال �أح�ي��ى املنطقة وب�شكل رائ��ع ،وفقنا يف احل��ايل وي�ستمر حتى  31م��ن ال�شهر يف تظاهرة ريا�ضية ك�برى ت�شهد
البلو�شي ،وجاء ثانياً عبد اهلل الكتبي ،وثالثا حمد مو�سى البلو�شي.
�إق��ام��ة املناف�سة بني امل�شاركني ب�شكل عك�س ال�ق��درات الفنية والتنظيمية �إقامة فعاليات و�أن�شطة متنوعة طيلة �أيام املهرجان.

البولندية �شفيونتيك تتخلى عن مد ّربها
�أعلنت البولندية �إيغا �شفيونتيك ،بطلة روالن غارو�س  2020يف كرة امل�ضرب
دون خ�سارة �أي جمموعة ،انف�صالها عن مدربها بيوتر �شري�شبوتوف�سكي من
�أجل "التطوّر" بعد تعاونهما ملدة خم�س �سنوات.
قالت امل�صنفة تا�سعة عاملياً والبالغة  20عاماً "�أدرك انه �أحيانا يف م�سريتنا
نتح�سن ،ونالقي
االحرتافية ،يجب �إجراء تغيريات كي نتطوّر ب�شكل �أف�ضلّ ،
�أ�شخا�صاً نتعاون معهم من �أجل املراحل امل�ستقبلية" .ومل تك�شف �شفيونتيك
عن هوية مدربها اجلديد.
�أ�ضافت "�أعتقد انه لديكم ا�سئلة تطرح حول هذا املو�ضوع .لديّ ك ّل مقومات
العمل و�أري��د الرتكيز على بداية مو�سمي دون �ضغوط خارجية� .آم��ل يف �أن
تتفهموا ذلك" .وكانت روالن غارو�س �أوىل الألقاب التي حترزها �شفيونتيك،
قبل دورتي �أدياليد وروما يف .2021

ليلى املرزوقي بطلة ك�أ�س فاطمة بنت مبارك لال�سطبالت اخلا�صة لل�سيدات

•• �أبوظبي-وام

قالت �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�سرية
 " ..نفخر مبا و�صلت �إليه فار�سات الإمارات من مكانة رائدة يف ريا�ضة القدرة،
التي متثل ارتباط باملا�ضي العريق والرتاث ،بف�ضل عزميتهن و�إ�صرارهن على
النجاح والإجن��از ،ليرتكن ب�صمتهن امل�شرفة ويحجزن مكانهن على من�صات
التتويج يف خمتلف ال�سباقات ال�ت��ي ت�ست�ضيفها الإم � ��ارات ،لي�ستحقن عن
جدارة تنظيم �سباقات خا�صة بال�سيدات تكرمياً ودعماً لهن على ممار�سة هذه
الريا�ضة النبيلة ،ونحن م�ستمرون يف دعمهن من �أجل متثيل بالدهن على
�أح�سن وجه".
جاء ذلك يف كلمة ل�سموها مبنا�سبة �إقامة �سباق �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لال�سطبالت اخلا�صة ـ لل�سيدات اليوم بقرية الإمارات العاملية للقدرة
بالوثبة ،بدعم وتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س

جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة  ،ومب�شاركة  141فار�سة من خمتلف وجاء ال�سباق مثرياً وقوياً و�شهد حما�ساً من الفار�سات يف جميع مراحله من
اندية و�إ�سطبالت الدولة ،بنظام الت�سعرية حيث حدد ل�سعر اجل��واد �صاحب �أجل الظفر باللقب ،وت�صدرت الفار�سة ليلى املرزوقي ال�سباق يف كل مراحله
املركز الأول  1.5مليون دره��م ،وال�ث��اين مليون دره��م ،والثالث � 500ألف لت�ؤكد تفوقها بجدارة وا�ستحقاق للقب.
درهم.
وت��وج��ه م�سلم العامري بال�شكر اىل �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك "�أم
واح ��رزت لقب الن�سخة ال�ع��ا��ش��رة ،ال��ذي �أق�ي��م مل�سافة  100كلم على �أربع الإمارات" على دعمها امل�ستمر لفتاة الإم ��ارات يف كافة امل�ج��االت وخا�صة يف
مراحل ،الفار�سة ليلى املرزوقي على �صهوة اجل��واد "مومنتوم" لإ�سطبالت �سباقات القدرة م�شرياً اىل ان ال�سباقات التي حتمل ا�سم �سموها تت�سم بالقوة
الكمدة ،قاطعة امل�سافة بزمن وق��دره � 3:30:11ساعة ،ومبعدل �سرعة بلغ كون الفوز بلقبها هو �شرف كبري الي فار�سة حتققه.
 28.54كلم�/ساعة ،وجاءت يف املركز الثاين الفار�سة كاميال كارت على �صهوة من جانبها  ،توجهت الفار�سة ليلى املرزوقي بطلة ال�سباق بال�شكر والتقدير
"اور�سيني" لإ�سطبالت ما�س ،بزمن وقدره � 3:32:14ساعة ،فيما حلت يف ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم الإمارات" على دعمها وم�ساندتها لفتاة
ثالثة الفار�سة ميثاء الكعبي على �صهوة الفر�س "ان بي اجنيلينا" لإ�سطبالت الإم��ارات ،واتاحة الفر�صة للفار�سات للم�شاركة يف �سباق يحمل ا�سم �سموها
اخليول ،و�سجلت � 3:32:26ساعة.
الغايل.
وت��وج��ت ن��ورة ال�سويدي الأم�ي�ن��ة العامة ل�لاحت��اد الن�سائي ال�ع��ام ،الفائزات و�أع��رب��ت امل��رزوق��ي ع��ن �سعادتها الكبرية وه��ي تتوج بلقب غ��ال لأول م��رة يف
بح�ضور حميد ال�شمري نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة مبادلة ،وم�سلم م�سريتها مع �سباقات القدرة وهو �شرف كبري �أفخر واعتز به.
العامري مدير عام قرية الإمارات العاملية للقدرة بالوثبة.
وقالت " ال�سباق مل يكن �سهال فقد جاء قويا و�سريعا وهو ما تت�سم به �سباقات

ال�سيدات حيث احلما�س كبري والرغبة يف االنت�صار وحتقيق الفوز بال حدود
لدى جميع الفار�سات".
�شكر ًا من�صور بن زايد..
ورف��ع م�لاك الإ�سطبالت اخلا�صة ع�ب��ارات ال�شكر والثناء على م�ب��ادرة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،ب�إقامة �سباق �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك بنظام الت�سعرية ،م�ؤكدين ان هذا الدعم املتوا�صل ل�سموه للإ�سطبالت
اخلا�صة ي�سهم يف تطور ال�سباقات وميثل حافزاً للجميع لتقدمي كل اجلهد
املمكن لأجل ان ت�صل �سباقات القدرة يف الإمارات اىل �أعلى املراتب.
جوائز قيمة للفائزات..
بالإ�ضافة اىل التتويج بالك�ؤو�س ح�صلت الفار�سات على جوائز قيمة ،حيث نالت
بطلة ال�سباق مبلغ � 223ألف درهم ،والثانية والثالثة على � 187ألف درهم،
فيما نالت �صاحبات املراكز من الرابع وحتى العا�شر مبالغ مالية قيمة.

بح�ضور رئي�س االحتاد الدويل لل�شطرجن  ..ختام مميز للبطولة العربية

ال�شيخ �سعود املعال  :الن�سخة احلالية لبطولة العرب �سجلت رق ًما قيا�س ًيا هو الأعلى
�أ�سدل ال�ستار �أول �أول �أم�س اجلمعة
يف قاعة نادي ال�ضباط يف دبي عن
مناف�سات بطولة ال�ع��رب الفردية
ل �ل �� �ش �ط��رجن ل �ل��رج��ال وال�سيدات
و ال �ت��ي ن�ظ�م�ه��ا احت � ��اد الإم � � ��ارات
لل�شطرجن ب��ال�ت�ع��اون م��ع االحت ��اد
ال� �ع ��رب ��ي ل �ل �� �ش �ط��رجن مب�شاركة
قيا�سية لـ  66العبا والعبة مبعدل
 34العبا و 32العبة ميثلون 19
دول ��ة ع��رب�ي��ة ت�ن��اف���س��وا ع�ل��ى مدار
ع�شرة �أيام على لقب البطولة .
وق��ام �سعادة ال�شيخ �سعود بن عبد
ال �ع��زي��ز رئ �ي ����س االحت� � ��اد العربي

ل� �ل� ��� �ش� �ط ��رجن و� � �س � �ع� ��ادة �أرك� � � � ��ادي رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�شطرجن
دي �ف��ورك��وف �ي �ت ����ش رئ �ي ����س االحت� ��اد ال�شيخ نهيان بن �سعيد بن طحنون
الدويل لل�شطرجن و�سعادة الدكتور �آل نهيان وب�شار قوتلي نائب رئي�س
�� �س ��رح ��ان ح �� �س��ن امل �ع �ي �ن��ي رئي�س االحت ��اد ال ��دويل لل�شطرجن وعدد
احت ��اد الإم � ��ارات لل�شطرجن وعبد من �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء قنا�صل
امل�ج�ي��د ال �ه��رم��ودي الأم�ي��ن العام الدول العربية يف دبي .
الحتاد االمارات لل�شطرجن بتتويج من جانبه �ص ّرح ال�شيخ �سعود بن
الفائزين من �أبطال الوطن العربي عبد العزيز رئي�س االحت��اد العربي
بح�ضورعدد من ر�ؤ�ساء االحتادات ل�ل���ش�ط��رجن �أن ال�ن���س�خ��ة احلالية
العربية لل�شطرجن وح�شد غفري من ل�ل�ب�ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة ��س�ج�ل��ت رق ًما
ر ّواد ومتابعي ال�شطرجن يف الدولة قيا�س ًيا يف امل�شاركة ه��و الأع�ل��ى يف
 .هذا وح�ضر التتويج عدد من كبار ت��اري��خ امل���س��اب�ق��ة ح�ي��ث و� �ص��ل عدد
ال�شخ�صيات وهم دانة �أوزوال نائبة ال ��دول العربية امل���ش��ارك��ة اىل 19

دول� ��ة م��ن �أ� �ص��ل  20دول� ��ة ع�ضو
باالحتاد العربي  ،و�أ�شاد مب�ستوى
امل �ن��اف �� �س��ات �إىل �أق �ي �م��ت يف جميع
ال �ب �ط��والت ال �ت��ي ن �ظ �م��ت ،م�شريا
�إىل �أن املنتخبات امل�شاركة حققت
م �ك��ا� �س��ب ف�ن�ي��ة ع ��دي ��دة زادت من
خ�برات الالعبني امل�شاركني  ،كما
�أث �ن��ى ال�شيخ ��س�ع��ود ع�ل��ى امل�ستوى
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي امل �م �ي��ز ال� ��ذي �شهدته
ال�ب�ط��ول��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وق ��دم ال�شكر
الحتاد االم��ارات لل�شطرجن ممث ً
ال
ب��رئ��ا��س��ة ال��دك �ت��ور � �س��رح��ان ح�سن
امل�ع�ي�ن��ي ع �ل��ى ال �ن �ج��اح ال �ك �ب�ير فى

قمة الدوري العاملي لهوكي اجلليد ت�شعل
احلما�س يف قاعة «كوكاكوال �أرينا دبي»
•• دبي-وام

�أ��ش�ع�ل��ت ق�م��ة دوري ال�ع��امل��ي ل�ه��وك��ي اجل�ل�ي��د ال �ت��ي ج�م�ع��ت ب�ين فريقي
"�أفانغارد" و"ايه كي بارز" احلما�س يف قاعة "كوكاكوال �أرينا" والتي
تقام �ضمن فعاليات "دبي �آي�س �شو" � ،ضمن االحتفاالت بعيد االحتاد
اخلم�سني واليوبيل الذهبي لت�أ�سي�س الدولة.
ح�ضر املباراة ،معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري ،القائد العام ل�شرطة
دبي ،و�سعادة �سعيد حارب �أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي ،ونا�صر �أمان
�آل رحمة م�ساعد �أم�ين ع��ام جمل�س دب��ي الريا�ضي ،و�ألك�سي مورزوف
رئي�س رابطة "دوري كونتيننتال للهوكي" ،و�ألك�سندر كريلوف رئي�س
نادي "�إت�ش �سي �أفاجنارد".
و�أعطى �سعادة �سعيد حارب �شارة انطالق املباراة ،وكان �إىل جانبه �ألك�سي
م ��ورزوف و�أل�ك���س�ن��در ك��ري�ل��وف ،وف��از ف��ري��ق "ايه ك��ي بارز" على فريق
"�أفانغارد" بنتيجة  -1 3يف املباراة التي �شهدت تناف�سا �شديدا وو�صفت
ب�أنها الأق��وى والأ�صعب يف ال��دوري العاملي لهوكي اجلليد ،كما �شهدت
ح�ضورا جماهريا كبريا يف قاعة كوكاكوال �أرينا ب�سيتي ووك دبي.
وق��ال �سريجي تول�شين�سكي مهاجم فريق �أفانغارد يف حديث له ملوقع
"هوك" الرو�سي " ..ا�ستمتعت باللعب يف دبي فهذه تعد جتربة جديدة
وفريدة فلم �أفكر �أب��دا ب�أن �ألعب هوكي اجلليد يف دبي ،ورغم خ�سارتنا
�أمام فريق بارز عنيد �إال �أن اللعب يف هذا املكان �سيطبع يف ذاكرتنا ولن
نن�ساها".

وقال زميله كوربان نايت " :كانت جتربة ممتعة �أن �ألعب مباراة يف دبي،
كوننا �أول فريق حمرتف يلعب مباراة هوكي كاملة هنا هو �شعور خا�ص،
ونحن �سعداء ج��دا بكرم ال�ضيافة يف دب��ي فقد مت الرتحيب بنا ب�شكل
ممتاز ،وكان اجلو رائعا ،وكل �شيء كان على �أعلى م�ستوى لقد كانت هذه
جتربة رائعة وفريدة بالن�سبة يل� ،أنا مل �أزر دبي من قبل ومن الرائع
املجيء �إىل هنا ،وبالت�أكيد �س�أحر�ص على �أن �أع��ود �إىل هنا مرة �أخرى
�سواء كانت مباراة �أخرى �أو لق�ضاء �إجازتي فهذا املكان رائع".
وتعد املباراة ا�ستئنافا ملناف�سات هذا ال��دوري العاملي بعد توقف عامني
تقريبا ،وجمعت ب�ين �أق��وى فريقني يف �أوروب ��ا ،هما فريق "�أفانغارد"
�أوم�سك �آخ��ر فائز بك�أ�س غاغارين ،وفريق كيه �إت�ش �إل "ايه كي بارز"
كازان احلائز على العديد من اجلوائز.
وتت�ضمن فعاليات "دبي �آي�س �شو" تنظيم عدة فعاليات لال�ستعرا�ض على
اجلليد من �أبرزها اال�ستعرا�ض العاملي "الأمرية النائمة" ،والذي ي�ستمر
حتى م�ساء الأح��د  5دي�سمرب احل��ايل ،وت�شارك فيه البطلة الأوملبية
تاتيانا نافكا وبطلة العامل يف التزلج على اجلليد �ألينا زاجيتوفا ،وي�شارك
يف العر�ض �أكرث من  1500حمرتف من املتزجلني على اجلليد ،ويعد
هذا اال�ستعرا�ض من �أ�شهر العرو�ض ملا يت�ضمنه من ت�أثرات وديكورات
خا�صة.
ي�ق��ام احل ��دث ب��ال�ت�ع��اون ب�ين جمل�س دب��ي ال��ري��ا��ض��ي ودائ� ��رة ال�سياحة
والت�سويق التجاري بدبي ،ودوري كونتيننتال للهوكي العاملي ،ونادي ات�ش
�سي �أفانغارد �أوم�سك لهوكي اجلليد.

التنظيم ال��ذى الي�ق��ل ع��ن تنظيم
ب � �ط� ��والت ال� � �ع � ��امل ،ب� �ج ��ان ��ب ك ��رم
ال �� �ض �ي��اف��ة ال � ��ذي ت �ل �ق �ت��ه ال ��وف ��ود
العربية امل�شاركة يف البطولة .
و�أ ّكد عبد املجيد الهرمودي الأمني
ال�ع��ام الحت��اد الإم� ��ارات لل�شطرجن
ب � ��أن ف �ع��ال �ي��ات ال �ب �ط��ول��ة العربية
�سارت كما مت التخطيط لها وذلك
ب �ف �� �ض��ل ت �ك��ام��ل اجل� �ه ��ود وت �ع��اون القيادة الر�شيدة واهتمامها بقطاع و ف�ن��دق �أوك���س�ي��دن�ت��ال اجل� �دّاف يف الإع�لام �ي��ة املحلية ال�ت��ي �ساهمت
املنتخبات العربية ال�شقيقة وتراكم ال �� �ش �ب��اب وال��ري��ا� �ض��ة وا�ستثمارا دب��ي واجل�ه��ات الر�سمية واخلا�صة يف �إب��راز العر�س الريا�ضي العربي
اخل� �ب ��رات الإداري� � � � ��ة التنظيمية ل��دع��م واه �ت �م��ام ال�ل�ج�ن��ة االوملبية التي �أ�سهمت يف النجاح التنظيمي وال� ��ذي مي�ث��ل دع �م��ا مل���س�يرة احتاد
للكوادر املحلية بعد ت�سخري كافة الوطنية والهيئة العامة للريا�ضة  ،الذي وجد �إ�شادة وتقدير الوفود  ،الإم � � � ��ارات ل �ل �� �ش �ط��رجن و االحت� ��اد
متطلبات ال�ن�ج��اح بتوجيهات من وم�ساهمة �شركة احلمد للمقاوالت موجها ال�شكر �إىل كافة امل�ؤ�س�سات العربي لل�شطرجن.

غرناطة يتجاوز
عقبة �أالفي�س
ال�صعبة
ت �غ �ل��ب غ ��رن ��اط ��ة ع� �ل ��ى �ضيفه
دي� �ب ��ورت� �ي� �ف ��و �أالف � �ي � ��� ��س ،1-2
يف امل� � �ب � ��اراة ال� �ت ��ي ج �م �ع��ت بني
ال �ف ��ري �ق�ي�ن� � ،ض �م��ن مناف�سات
اجل� ��ول� ��ة الـ 16م� ��ن ال� � ��دوري
الإ�سباين.
ع � �ل� ��ى م � �ل � �ع ��ب ن� ��وي � �ف� ��و ل ��و� ��س
كارميني�س ،تقدم �أ�صحاب الأر�ض
مبكراً ،من خالل املهاجم �أنتونيو
بويرتا�س يف الدقيقة .14
وت ��أخ��ر ال�ت�ع��ادل لل�ضيوف حتى
ال��دق �ي �ق��ة  ،81ع �ن��دم��ا �سجل
املدافع ال�ب�يرواين لوي�س �أبرام،
هدفاً باخلط�أ يف مرماه.
وب� �ع ��د  5دق ��ائ ��ق ف� �ق ��ط ،متكن
غ ��رن ��اط ��ة م� ��ن ح �� �س��م النقاط
الثالثة م��ن ه��دف حمل توقيع
امل��داف��ع ال�ك��ول��وم�ب��ي �سانتياغو
�أريا�س.
وعلى ه��ذا النحو ،ارتفع ر�صيد
غرناطة �إىل  15نقطة باملركز
الـ ،15بفارق نقطة واح��دة عن
�أالف �ي ����س ال ��ذي يحتل الرتتيب
الـ.16

خ�سارة ثالثة توال ًيا لاليبزيغ
ب�سقوطه �ضد �أونيون برلني
م�ن��ي الي �ب��زي��غ ب��اخل �� �س��ارة ال�ث��ال�ث��ة ت��وال � ًي��ا يف ال ��دوري
الأمل ��اين لكرة ال�ق��دم بعد �أن �سقط  1-2يف العا�صمة
�ضد م�ضيفه �أونيون برلني ،يف افتتاح مناف�سات املرحلة
الرابعة ع�شرة.
وتقدم �أونيون برلني عرب النيجريي تايو �أوونيي (،)6
فيما ع ��ادل ال�ف��رن���س��ي كري�ستوفر نكونكو لل�ضيوف
(� .)13إال �أن كلمة احل�سم ك��ان��ت لتيمو باومغارتل
(.)57
ورف��ع فريق العا�صمة ر�صيده اىل  23نقطة ليتقدم
اىل املركز الرابع فيما جتمد ر�صيد اليبزيغ ال��ذي ال
ي��زال يبحث عن فوز �أول خ��ارج معقله يف ال��دوري عند
 18نقطة يف املركز الثامن ،بفارق  13نقطة عن بايرن
ميونيخ املت�صدر ال��ذي يحل على بورو�سيا دورمتوند
الثاين ال�سبت يف قمة املرحلة.
ويجد اليبزيغ نف�سه يف م ��أزق بعد �أن جنح يف املوا�سم
الثالثة االخرية يف حتقيق �أحد املراكز االربعة االوىل
امل��ؤه�ل��ة اىل دوري �أب�ط��ال �أوروب� ��ا� ،إال �أن االم��ور تبدو
�صعبة هذا املو�سم على رجال االمريكي جي�سي مار�ش.
وودع فريق �شرق �أملانيا مناف�سات امل�سابقة القارية االم
ه��ذا امل��و��س��م ،ويناف�س م��ع كلوب ب��روج البلجيكي على
املركز الثالث الذي يخول �صاحبه خو�ض ملحق للت�أهل
اىل االدوار االق�صائية يف امل�سابقة الرديفة "يوروبا ليغ"،
عل ًما �أنه يالقي مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي الثالثاء يف

�أملانيا يف اجلولة االخرية.
و�أعرب رئي�س اليبزيغ �أوليفر مينتزالف عن غ�ضبه بعد
اللقاء "قدمنا مباراة كارثية...نحن بحاجة �إىل حتليل
الو�ضع والتفكري فيما يتعني علينا القيام ب��ه ،مبا يف
ذلك مع املدرب".
وتابع "كل اخليارات مطروحة على الطاولة ،نحن مثل
�أي فريق �آخر".
وافتتح �أ�صحاب االر�ض النتيجة عندما مرر باومغارتل
بر�أ�سه الكرة �إثر عر�ضية نحو القائم الثاين اىل �أوونيي
تابعها من م�سافة قريبة ( )6م�سجال هدفه التا�سع يف
البوند�سليغا هذا املو�سم.
وع� ��ادل الي �ب��زي��غ ب�ت���س��دي��دة ق��وي��ة م��ن خ ��ارج املنطقة
لنكونكو �أخط�أ احلار�س �أندريا�س لوته يف التعامل معها
بعد �أن الم�ست �أنامله قبل �أن تتابع طريقها اىل ال�شباك
( ،)13م�سجال ه��دف��د ال��راب��ع ع�شر ه��ذا امل��و��س��م مع
النادي يف جميع امل�سابقات.
وه ��ذا ال �ه��دف ال���س��اد���س ل��ه يف البوند�سليغا ب�ع��د 14
مرحلة ليعادل رقمه القيا�سي يف مو�سم كامل.
و�أح� ��رز ب��رل�ين ه��دف ال �ف��وز ب�ع��د �أن ن �ف��ذوا ال �ك��رة من
ركنية زاحفة ذكية اىل ماك�س كروزه غري املراقب داخل
املنطقة� ،سددها ب��اجت��اه امل��رم��ى ارت��دت م��ن النمو�سي
كونراد المير وتهي�أت �أم��ام باومغارتل ال��ذي تابعها يف
ال�شباك (.)57
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نظمه مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث
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ماراثون اليوم الوطني لرحلة الهجن للأجانب ين�سج حكاية الت�سامح على �أر�ض اخلري
لورا �سكرترية قن�صل �أ�ستونيا حت�صد املركز الأول

•• دبي-الفجر:

نظم م��رك��ز ح�م��دان ب��ن حممد لإح�ي��اء ال�ت�راث ،ال�سباق التمهيدي الثاين
للم�شاركني الأجانب يف رحلة الهجن ،مب�شاركة متناف�سني من �أكرث من 18
جن�سية خمتلفة ،ما بني م�شاركني �إماراتيني وعرب و�أجانب ،الذين ن�سجوا
معاً لوحة تناف�سية جميلة تعك�س الت�سامح واملحبة بني كافة اجلن�سيات املقيمة
على �أر�ض اخلري والعطاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
و�شهد ال�سباق الذي �أقيم يف م�ضمار املرموم بنادي دبي للهجن ،ح�صول لورا
ع��زت �سكرترية قن�صل �إ�ستونيا يف ال��دول��ة ،على امل��رك��ز الأول بزمن 2,27
دقيقة ،تليها ال�صينية الك�سز هو بزمن  2,30دقيقة ،ثم الأملانية �إمييليا
بي�سكري بزمن  2,35دقيقة.
�شهد املناف�سات �سعادة عبداهلل حمدان بن دمل��وك ،الرئي�س التنفيذي ملركز
ح�م��دان ب��ن حممد لإح�ي��اء ال�ت�راث ،ال��ذي �أك��د �أن رغبة امل�شاركني يف رحلة
الهجن بتعلم الرتاث الإماراتي ،ومهارات ركوب الهجن حتديداً ،جعلتنا نتابع
م�ستويات �أقوى يف ال�سباق الثاين بعدما اكت�سب عدد كبري منهم اخلربة يف
املحاولة املا�ضية ،وهو ما جعل الرتتيب النهائي يتبدل مقارنة بال�سباق الأول،
ويجعلنا نتطلع ملناف�سة �أقوى يف ال�سباق الرئي�سي الذي �سيقام ال�شهر املقبل،
والأهم �أننا اطمئنا على م�ستوياتهم يف قيادة الهجن من �أجل امل�شاركة رحلة
الهجن التي �ستقطع �صحراء الإمارات خالل الأيام املقبلة و�صو ًال �إىل موقع
اخلتام الذي �سيكون هذه املرة معر�ض �إك�سبو  2020دبي العاملي ،احتفا ًال
ب�إقامة هذا احلدث الدويل على �أر�ض الدولة للمرة الأوىل يف تاريخ املنطقة.

• والدان يح�ضران من �أملانيا خ�صي�ص ًا مل�شاهدة ابنتهما يف ال�سباق
• � 4إماراتيني يتحملون م�س�ؤولية «ال�سفراء» يف الرحلة
• عبداهلل حمدان بن دملوك� :إقبال امل�شاركني على تعلم املهارات الرتاثية رفع م�ستوى التناف�س
وعربت لورا عزت ،عن �سعادتها بامل�شاركة وحتقيق املركز الأول ،وقالت :ع�شت
هنا على فرتات متقطعة،
احل�ضور من �أملانيا خ�صي�ص ًا للحدث
ً
خطف الأنظار يف ال�سباق يورجن ومارتا اللذان قدما من �أملانيا خ�صي�صا من
�أجل م�شاهدة ابنتهما الأملانية باولني بي�سكري ،التي �شاركت يف ال�سباق وهي
من املن�ضمني �إىل رحلة الهجن هذا املو�سم.
وك�شف الزوجان �أن رحلتهما بد�أت بقيادة ال�سيارة نحو � 3ساعات من املدينة
التي يقطنان بها و�صو ًال �إىل ميونخ من �أجل ا�ستقالل الطائرة والتوجه �إىل
دب��ي ،حيث �أن �سعادتهما كبرية للغاية بالتواجد هنا لأول مرة يف حياتهما،
وق��اال :كانت مفاج�أة من باولني عندما �أخربتنا �أنها �ستقوم بركوب الهجن
وامل�شاركة يف �سباق ورحلة ،لذلك قررنا �أن نح�ضر ون�شاهد ذلك ب�أم �أعيننا.
وتابع الزوجان بينما كانا ي�شربان القهوة العربية للمرة الأوىل يف حياتهما،
وقاال :هذه جتربة رائعة للغاية ،نتواجد هنا ملدة �أ�سبوع ملتابعة هذا الرتاث

الهجن �أمر خا�ص للغاية هذا العام ،واعرتفت �أنها تدرك �أهمية التواجد مع
ه��ؤالء الأجانب رفقة املواطنني الآخرين وك�أنهم �سفراء للوطن يف الرحلة،
وحم��اول��ة اال�ستفادة من ه��ذه الرحلة لك�سب م�ه��ارات جديدة �أهمها كيفية
التعامل مع الهجن وعي�ش �أج��واء خا�صة خالل قطع ال�صحراء الإماراتية،
والدخول �إىل معر�ض �إك�سبو يف اليوم اخلتامي بكل فخر.
�أما �سعيد الري�س الذي يعمل طيار ،ف�أكد �أنها جتربة رائعة بكل معنى الكلمة،
وقال :ب�صراحة قيادة الهجن �أ�صعب من قيادة الطائرة ،لأن الهجن بحاجة
الرائع ،و�سعداء �أن ابنتنا تقطن ب�أريحة و�أم��ان وحمبة هنا يف الإم��ارات منذ ملعاملة خا�صة والتعامل معها مب�شاعر وخربة معينة ،لكنها يف النهاية تبقى
��س�ن��وات� ،إن�ه��ا بلد جميلة ،كما ن�شكر القائمني على تنظيم ه��ذه التجربة جتربة ممتعة للغاية� ،إىل جانب القدرة على عي�ش جتارب الأج��داد والآباء،
الفريدة لنا.
ون��درك متاماً �أننا يف مهمة �سفراء للوطن يف رحلة الهجن ونتطلع لقطع
وعربت باولني التي تعمل معلمة للغة الأملانية يف الدولة ،عن �سعادتها بقدوم رحلة ال�صحراء ودخول معر�ض �إك�سبو يف اليوم اخلتامي على ر�أ�س الرحلة.
والديها �إىل هنا ،وق��ال��ت :لطاملا �أردت خو�ض ه��ذه التجربة ،وعندما قمت
بالت�سجيل وب��د�أت ب�إر�سال مقاطع الفيديو وال�صور لهما ،كانت ردة فعلهما ما هي رحلة الهجن؟
وراء حتفيزهما للقدوم واال�ستمتاع بق�ضاء �إج��ازة هنا ،والتعرف �أك�ثر على تنطلق الن�سخة الثامنة من رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن حممد
التجربة الرتاثية التي �أخو�ضها والتعامل مع الهجن و�أجواء العي�ش هذه عن لإحياء الرتاث ،يف  9دي�سمرب املقبل ،ملدة  13يوماً ،وذلك ابتداء من منطقة
قرب.
ليوا ،يف �صحراء الغربية� ،أبوظبي وحتى املحطة الأخ�ي�رة يف دب��ي "�أك�سبو
 ."2020و�سريحتل امل�شاركون يومياً على ظهور الإبل لقطع امل�سافة املحددة
�إماراتيون بدرجة �سفراء يف الرحلة
للرحلة والتي تزيد عن  500كيلومرت ،و�سط الكثبان الرملية ،يف خط �سري
�شارك يف ال�سباق � 4إماراتيون �سيتواجدون يف رحلة الهجن هذا املو�سم ،وهم :مت الإعداد له م�سبقاً .و�ست�ضم الرحلة حمطات لال�سرتاحة والتخييم ،و�سيتم
بتول غيث ،وحكيمة غيث ،وخولة البلو�شي و�سعيد الري�س.
تزويد امل�شاركني بجميع االحتياجات الالزمة للرحلة من م�أكل وم�شرب وخيم
واعتربت بتول غيث التي تعمل طبيبة �أ�سنان للأطفال� ،أن امل�شاركة يف رحلة منفردة والإبل التي �سريحتلون على ظهورها �إىل لوازمها.

فاز بذهب الأ�شبال والنا�شئني

خورفكان يحرز لقب بطولة اليوم الوطني للم�صارعة ال�شاطئية

ت��وج ن��ادي خورفكان بلقب بطولة
عيد االحتاد اخلم�سني للم�صارعة
ال� �ت ��ي ن �ظ �م �ه��ا احت� � ��اد امل�صارعة
واجل � � ��ودو �أم� �� ��س الأول ب�شاطئ
م�ن�ط�ق��ة اخل � ��ان ب��ال �� �ش��ارق��ة حتت
رع��اي��ة � �س �ع��ادة حم�م��د ب��ن ثعلوب
الدرعي رئي�س االحتاد ،وبالتعاون
م��ع جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة الريا�ضي
و�سط ح�ضور مميز وجتربه رائدة
 ،ك�أوىل بطوالت االحتاد ال�شاطئية
اب�ت�ه��اج��ا ب�ت�ل��ك ال��ذك��رى اخلالدة
وال � �ت ��ي � �ش �ه��دت م �� �ش��ارك��ة 100
الع ��ب م ��ن �أن ��دي ��ة ال �ع�ي�ن  ،دب ��ي ،

ال���ش��ارق��ة ،احت ��اد ك�ل�ب��اء ،خورفكان
،والفجرية ...وقد جاء تتويج فريق
خ��ورف�ك��ان ع�ل��ى م�ستوى الأ�شبال
ب�ف��وزه بر�صيد  4ميداليات منها
ذهبيتني وف�ضية وبرونزية ،وكان
ال��ذه��ب م��ن ن�صيب الالعبني ابي

عناد الن�سر يف وزن حتت  60كجم
وحم �م��د ول �ي��د يف وزن حت��ت 50
ك�ج��م  ..ويف امل��رك��ز ال �ث��اين لتلك
ال�ف�ئ��ة ن ��ادي احت ��اد ك�ل�ب��اء بذهبية
العبه را�شد نعمتوف يف وزن حتت
 70كجم ..وجاء ثالثا فريق نادي

الفجرية للفنون القتالية ثم دبي ،
ال�شارقة الريا�ضي والعني.
�أم � ��ا ف �ئ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ�ين ف �ق��د ح ��ل يف
املركز الأول فريق نادي خورفكان
بر�صيد  4ميداليات منها ذهبيتني
وف�ضيتني ونال الذهبيتني له خالد

وليد يف وزن حتت  70كجم وعبد
ال��رح�ي��م ع�ب��د امل ��ويل يف وزن فوق
 70كجم  ..وجاء ثانيا فريق نادي
الفجرية للفنون القتالية بذهبية
الع�ب��ه حممد ه�شام يف وزن حتت
 60كجم ويف املركز الثالث فريق

نادي احتاد كلباء ثم الرابع العني ب��ال�ك��ؤو���س وامل�ي��دال�ي��ات التذكارية
التي ر�صدها االحتاد ابتهاجا بتلك
ثم ال�شارقة ودبي �ساد�سا.
ويف ختام البطولة الناجحة قام املنا�سبة الغالية..
حم�م��د ج��ا��س��م أ�م�ي�ن ال���س��ر العام وه� �ن� ��أ � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
امل �� �س��اع��د رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة ال� ��درع� ��ي رئ �ي �� ��س االحت� � � ��اد كافة
للبطولة بتتويج الفائزين الأوائل الأن � ��دي � ��ة ب ��ذك ��ري ع �ي��د االحت � ��اد

اخلم�سني متمنيا �أن ت�ع��ود مرارا
وت �ك��رارا و�إم ��ارات املحبة وال�سالم
تعي�ش يف �أمن و�أمان يف ظل القيادة
الر�شيدة ..و�شكر الدرعي جمل�س
ال�شارقة الريا�ضي وكل من �ساهم
يف جناح البطولة االحتفالية.

احتاد الرماية يحتفي باليوم الوطني

�سعيد بن مكتوم وابن فطي�س يت�صدران اال�سكيت والعرياين واحلمادي لـ «الرتاب»
•• دبي-الفجر:

بد�أ احتاد الإم��ارات للرماية يجني ثمار تنظيمه لن�شاط مربمج �ضمن خطة
�أر�سلت �إىل جميع الأندية بالدولة لال�ستعداد للبطوالت ب�شكل م�سبق وظهر
هذا بو�ضوح خالل املناف�سات يف البطولتني املا�ضية واحلالية واللتني �أقيمتا
كتجارب الختيار منتخبنا الذي �سيمثلنا يف دورة �ألعاب اخلليج بالكويت يف يناير
املقبل  .لذلك جاءت اجلوالت التي اقيمت يف اليوم االفتتاحي لبطولة "الرامي
الذهبي" على ك�أ�س اليوم الوطني اخلم�سيني للدولة والذي اقيمت مناف�ساته
على ميادين نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف ومب�شاركة وا�سعة من
ان��دي��ة ال��دول��ة ��س��واء على �صعيد رم��اي��ة االط�ب��اق م��ن االب ��راج " اال�سكيت" او
احلفرة "الرتاب"�ساخنة ومثرية وحر�ص فيها كل الرماة على ا�صابة كل هدف
اللهم اال اذا كان عنوة .
وق��د ا�سفرت نتائج اليوم االفتتاحي للبطولة عن ��ص��دارة م��زدوج��ة ملناف�سات
رماية اال�سكيت حيث ت�صدر ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل مكتوم و�سيف
بن فطي�س ال��رم��اة بر�صيد  73طبقا من �أ�صل  75طبقا وح��ل ثالثا حممد
ح�سن بر�صيد  71طبقا ثم عبيد بن �ضاوي رابعا بر�صيد  69طبقا ثم ر�شيد
البلو�شي خام�سا بر�صيد  57طبقا ثم �سامل �أحمد بن حم �ساد�سا بر�صيد 56
طبقا .

�أما على �صعيد رماية االطباق من احلفرة فقد ت�صدر البطولة حتى االن كل من
وليد العرياين "الذي بد�أ ي�ستعيد م�ستواه "و�أحمد يحيى احلمادي بر�صيد 68
طبقا وتبعهما يف املركز الثالث اربعة رماة هم م�شعل البناي و�سيف ال�شام�سي
وظاهر العرياين وحمد بن جمرن بر�صيد  67طبقا ثم ال�شيخ جمعة بن دملوك
�آل مكتوم ور�صيده  65طبقا ث��م يحيى امل�ه�يري بر�صيد  64طبقا ث��م عبد
اهلل بوهليبه بر�صيد  61طبقا ثم �أحمد بوهليبه  58طبقا ثم عمر الور�شو
 57طبقا � .أما على �صعيد �أ�صحاب الهمم فقد انفرد بال�صدارة عي�سى �سامل
الزيودي بر�صيد  63طبقا ثم زميله حممد ها�شل احلب�سي ثانيا بر�صيد 62
طبقا ثم حممد على الها�شمي ثالثا بر�صيد  54طبقا ثم �سيف هالل النعيمي
بر�صيد  51طبقا ثم �سعيد املزروعي بر�صيد  48طبقا .
وت�صدرت عائ�شة اليا�سي ال�سيدات بر�صيد  51طبقا وتلتها فاطمة مبارك
بر�صيد  49طبقا ثم انت�صار غالم "حديثة العهد باللعبة" بر�صيد  17طبقا
 .وعلى �صعيد النا�شئني ت�صدر �أحمد عبد اهلل جمرن املناف�سات بر�صيد 53
طبقا وت�لاه �أحمد قحطان النعيمي بر�صيد  49طبقا ثم حمد علي الكعبي
بر�صيد  37طبقا .
من جانب �آخر ت�ستكمل مناف�سات البطولة برماية  50طبقا يف اليوم الثاين
للبطولة يت�أهل يف نهايتها اف�ضل �ستة رم��اة من اجل��والت اخلم�س ليلعبوا يف
النهائي عيب نهاية اجلولة الأخرية .
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يعكف فريق من اخل�براء ،على هام�ش الن�سخة العا�شرة من م�سابقة
ك�أ�س العرب لكرة القدم املقامة حالياً يف قطر ،على حتليل حتركات
وت�صرفات الالعبني على �أر���ض امللعب ،عرب تقنية جديدة تقت�ضي
جمع �أك�بر ق��در ممكن من املعلومات عن �أداء كل الع��ب �ضمن ر�ؤية
الإحتاد الدويل للعبة "فيفا" لرفع من م�ستوى املناف�سة عرب التقنيات
اجلديدة.
يعتمد املحللون على لغة "فيفا" لكرة القدم ،وقد مت �إطالق هذه الفكرة
للمرة الأوىل يف الأ ّول من كانون الأول-دي�سمرب بعد �أكرث من عامني
من الدرا�سات والتحاليل ،حيث توفر هذه التقن ّية اجلديدة للمدربني
والالعبني يف خمتلف �أنحاء العامل مورداً يعزز توحيد املهارات الفنية،
�إىل تطوير كرة القدم من النواحي كافة.

و�ست�ستخدم ه��ذه التقن ّية �أي�ضاً خ�لال العر�س ال�ك��روي يف مونديال
قطر  2022بهدف القيام بدرا�سة �أعمق جلميع التفا�صيل يف �أبرز
البطوالت العاملية ،بح�سب االحتاد الدويل.
وي�ت��م تكليف �أح��د الأع���ض��اء م��ن ف��ري��ق اخل�ب�راء ،امل�ت��واج��د يف مدينة
نيوبورت الويلزية ،يف كل مباراة من مباريات ك�أ�س العرب مبراقبة
ومالحقة وترميز الأداء الفردي الحد الالعبني ،والتقاط حركاته مع
�أو من دون الكرة ،وحتديد عدد االخرتاقات التي يقوم بها يف الدفاع �أو
تقييم ال�ضغط الذي ميار�سه على املناف�س.
وتوفر ه��ذه التحاليل املكثفة �أك�ثر من  15000نقطة بيانات لكل
م �ب��اراة ،مم��ا مينح املحللني وامل��درب�ين وال�لاع�ب�ين وو��س��ائ��ل الإعالم
وامل�شجعني معطيات ومعلومات جديدة �ست�ساعدهم على فهم املباريات

ب�شكل �أف�ضل واال�ستمتاع باال�ستعرا�ض الكروي.
وتعك�س ه��ذه التقينة اجل��دي��دة ر�ؤي��ة الفرن�سي �أر��س�ين فينغر الذي
ي�شغل من�صب مدير تطوير كرة القدم العاملية يف "فيفا" ،لال�ستفادة
من املالحظات الفنية وبيانات العبي كرة القدم لتح�سني وتطوير فهم
كرة القدم وحت�سني جتربة امل�شاهدين مع املباريات.
ر�أى م��درب �أر�سنال االنكليزي ال�سابق �أن��ه "بف�ضل لغة "فيفا" لكرة
القدم ،ميكننا تعلم الدرو�س وفهم ما يحدث على �أر�ض امللعب ب�شكل
�أف�ضل" .و�ستو�ضع الحقاً النتائج والإج ��راءات التي يتعني اتخاذها
والتو�صيات والبيانات بت�صرف اخلرباء الفنيني من خالل برامج �أو
من�صات خمتلفة ،مثل مركز تدريب "فيفا" اجلديد و�أكادميية كرة
القدم عرب الإنرتنت.

م�ستقبل كافاين مع «ال�شياطني احلمر» يف خطر
�شارك �إدين�سون كافاين يف  272دقيقة فقط هذا املو�سم مع مان�ش�سرت يونايتد،
و�سجل هدفاً وحيداً يف مو�سم �أدت ال�صفقات الهجومية �إىل �إجباره فيه على اجللو�س
على مقاعد البدالء ،ما يف�سر رغبته يف الرحيل عن النادي الإجنليزي.
�أ�صبح م�ستقبل كافاين ،الذي �سينتهي عقده مع يونايتد يف  30يونيو (حزيران)
 ،2022خارج الفريق �أكرث من اال�ستمرار معه ملو�سم جديد ،ف�إذا كان الأوروغوياين
وافق على البقاء لهذا املو�سم ،فقد جاء ذلك بعد تقدميه لعام رائع �شعر فيه ب�أهميته
كالعب ،وا�ستمتع باللعب ك�أ�سا�سي.
و�شارك كافاين يف مو�سم  2021-2020يف  39مباراة ،و�سجل  17هدفاً ،لي�صبح
ثاين �أف�ضل هداف ملان�ش�سرت ،فقط خلف برونو فرنانديز ،وكان على �أبواب التتويج
بلقب ،و�سجل �أي�ضاً يف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موا�صال انت�صاراته دون خ�سارة

بن دري يفوز على هي�سكث ويظفر بك�أ�س «اليوم الوطني» للبولو
وا�صل فريق بن دري للبولو انت�صاراته منهيا م�شواره بك�أ�س
بطولة "اليوم الوطني اخلم�سيني" للبولو دون �أية خ�سارة
حيث ف��از يف امل�ب��اراة اخلتامية على مناف�سه ال�ق��وي فريق
هي�سكث وللمرة الثانية وب�سبعة �أهداف مقابل �أربعة �أهداف
بعد مباراة قوية ومثرية تخللتها بع�ض اللمحات الفنية من
الفريقني خا�صة من حممد بن دري جنم املباراة دون منازع
والذي ا�ستحق لقب وجائزة اف�ضل العب يف املباراة وللمرة
الثانية على التوايل .
�أما املباراة التي �سبقت اللقاء النهائي فقد جنح فريق ذئاب
دبي بقيادة حبتور احلبتور املتـ�ألق دوما يف الفوز على فريق
انكورا بنجا�ش ب�ستة اهداف ون�صف مقابل �ستة اهداف لريد
اعتباره من خ�سارته يف املباراة االفتتاحية .
�أم��ا م �ب��اراة ال�ك��أ���س الغالية وال�ت��ي جمعت ب�ين فريقي بن
دري وهي�سكث فقد جاءت قوية من اجلانبني وحاول فريق

هي�سكث جاهدا من البداية الث�أر من هزميته يف مباراتهما على الكا�س الغالية �إال �أن بريق الكا�س منح الدافعية لفريق
الأوىل يف البطولة وتقدم منهيا ال�شوط االول بهدف دون بن دري ليحرز هدفني تباعا احدهما لبال�سديت واالخر
رد وع��ززه بهدف ثاين يف بداية ال�شوط الثاين �إال �أن هذا خلالد بن دري لت�صبح النتيجة �سبعة مقابل اربعة وي�صبح
الهدف اثار خفيظة فريق بن دري فيتحرك ويحرز هدفني الك�أ�س حقا ا�صيال لنب دري .
تباعا مدركا التعادل وم��ع انطالقة ال�شوط الثالث جنح وعقب املباراة قام فيليب دامات مدير فندق نادي ومنتجع
فريق بن دري يف ا�ضافة هدفه الثالث ليتقدم لأول مرة احلبتور للبولو والفرو�سية بتتويج فريق بن دري البطل
ثم يتعادل معه هي�سكث بف�ضل جهود املحرتفني توما�س وو�صيفه فريق هي�سكث كما قام مبنح جائزة اف�ضل العب
وت��وم��ي ث��م ي�ع��ود ب��ن دري بالتقدم ب�ه��دف راب��ع ملحمد بن ملحمد بن دري ونال احل�صان "جرابتا" جائزة اف�ضل خيل
دري من �ضربة جزائية من  40ي��اردة وقبل دقيقة ينجح .
�سان�شيز يف خطف الهدف اخلام�س لنب دري ومع �صافرة واع ��رب رج��ل االع �م��ال حميد ب��ن دري ع��ن ��س�ع��ادت��ه بفوز
نهاية ال�شوط يحرز فريق هي�سكث هدفه الرابع واالخري  .فريق بالك�أ�س الغالية منوها اىل ان فريق مل يخ�سر طوال
وي�شهد ال�شوط الرابع واالخري اثارة كبرية تارة من فريق البطولة اية مباراة منوها اىل ان فريقه على ا�ستعداد لدعم
هي�سكث ملحاولة ادراك التعادل ومن ثم الفوز او اللعب وقتا �أي العب مواطن لدي موهبة وتةفري اخليول له مل�شاركته
ا�ضافيا وت��ارة �أخ��رى من فريق بن دري الذي يلعب وعينه يف امل�ستقبل مع الفريق .

املغرب يقرتب من ربع
نهائي ك�أ�س العرب
ب��ات املنتخب املغربي حامل اللقب ق��اب قو�سني من
العبور �إىل الدور ربع النهائي من بطولة ك�أ�س العرب
لكرة القدم ،بفوزه على الأردن برباعية نظيفة �أم�س
ال�سبت ع�ل��ى ا��س�ت��اد �أح �م��د ب��ن ع�ل��ي يف ق�ط��ر� ،ضمن
مناف�سات اجلولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وتناوب على ت�سجيل �أهداف "�أ�سود الأطل�س" كل من
يحيى جربان ( ،)4العب الأهلي امل�صري بدر بانون
( ،)25حم�م��د ال���ش�ي�ب��ي ( ،)3+45والع ��ب العني
الإماراتي �سفيان رحيمي ( 88من ركلة جزاء).
وبهذا الفوز ،رف��ع املنتخب املغربي ر�صيده �إىل �ست
نقاط من فوزين متتاليني بعد الأول على فل�سطني
بالنتيجة عينها ،وت�صدر املجموعة الثالثة ،فيما بقي
الأردن ثانياً مع ثالث نقاط.
وقد يح�سم املغرب ت�أهله ر�سمياً يف وقت الحق ،يف حال
�إخفاق ال�سعودية بتحقيق فوز على فل�سطني اليوم،
و�إال �سينتظر "�أ�سود الأطل�س" حتى اجلولة الثالثة
والأخرية يف دور املجموعات.
وك ��ان ��ت اجل ��ول ��ة الأوىل � �ش �ه��دت ف ��وز الأردن على
ال�سعودية �1-صفر ،فيما

اكت�سح املغرب فل�سطني �4-صفر.
ويف اجلولة الثالثة يوم الثالثاء املقبل ،يواجه املغرب
ال�سعودية ،فيما يقابل الأردن منتخب فل�سطني.
و�أظهر منتخب املغرب نواياه الهجومية مبكراً بعدما
جنح يف افتتاح الت�سجيل �إثر ت�سديدة حممد الناهريي
ال�ت��ي �أب�ع��ده��ا احل��ار���س داخ��ل املنطقة ،فو�صلت �إىل
جربان الذي �سددها قوية يف ال�شباك (.)4
وازدادت متاعب "الن�شامى" ب�خ��روج امل�ه��اج��م بهاء
في�صل ب�سبب الإ�صابة وحل حمزة الدردور بد ًال منه
(.)14
وت��وا� �ص��ل امل��د ال�ه�ج��وم��ي امل �غ��رب��ي ،وك ��اد �أ� �ش��رف بن
�شرقي مهاجم الزمالك امل�صري ي�ضاعف النتيجة
من ت�سديدة �أر�ضية قوية �أبعدها احلار�س يزيد �أبو
ليلى ب�أطراف �أ�صابعه �إىل ركنية (.)23
وا�ستغل بانون ك��رة �سددها الع��ب االتفاق ال�سعودي
وليد �أزارو ليتابعها من م�سافة قريبة م�سج ً
ال الهدف
الثاين (.)25
وو�ضع ال�شيبي ب�صمته على الهدف الثالث م�ستقب ً
ال
كرة من ركلة ركنية �سددها "على الطائر" من خارج
املنطقة لت�سكن �إىل ميني احلار�س (.)45+3
وحت�سن �أداء منتخب الأردن بداية ال�شوط الثاين
وجن��ح يف تهديد امل��رم��ى املغربي ،ف�سدد البديل
ب �ه��اء ع�ب��د ال��رح �م��ن ك ��رة ف ��وق امل��رم��ى (،)53
وح ��ول امل��داف��ع ك��رة ال�ب��دي��ل يا�سني البخيت
ل��رك�ن�ي��ة ق�ب��ل و��ص��ول�ه��ا للمهاجم علي
علوان (.)55
وح � ��اول ال���ش�ي�ب��ي زي � ��ادة الغلة
للمنتخب امل�غ��رب��ي ف���س��دد كرة
� �ص��اروخ �ي��ة � �ص��ده��ا احل ��ار� ��س
( ،)72ق�ب��ل �أن يحت�سب احلكم
ركلة جزاء على املدافع الأردين حممد
�أبو ح�شي�ش بعد مل�سه للكرة باليد داخل منطقة
اجلزاء ،فرتجمها رحيمي بنجاح (.)88
وقال مدرب املغرب احل�سني عموتة بعد املباراة يف
ت�صريح تلفزيوين "تخ ّوفنا من ت�أثري �سلبي نتيجة
ف��وزن��ا يف امل �ب��اراة الأوىل �4-صفر ،ل�ك��ن انتبهنا
للجزئيات".
و�أ� �ض��اف "جنحنا ب�ه� ّز ال���ش�ب��اك م��ن الفر�صة
الثالثة ،و�سدّدنا �أك�ثر من  16م��رة معظمها
كانت م�ؤطرة".
ب� ��دوره ،ق��ال امل��داف��ع ب��در ب��ان��ون ال ��ذي رفع
ر�صيده �إىل هدفني يف البطولة "منتخب
الأردن �أف�ضل مهارياً م��ن فل�سطني ،دون
التقليل من �أهمية الأخ�ير .الهدف الأ ّول
�سهّل علينا املواجهة".
�أم��ا م��درب الأردن ال�ع��راق��ي ع��دن��ان حمد
ف��اع�ت�بر �أن "النتيجة غ�ير م�ت��وق�ع��ة .كنا
ن �ع��رف �أن� �ن ��ا ن ��واج ��ه ف��ري �ق �اً ق ��وي� �اً وف� ��ارق
الإم�ك��ان��ات وا��ض��ح� .سيناريو امل �ب��اراة �أ ّث��ر مع
هدف مبكر و�إ�صابة القائد بهاء في�صل .كان
املغرب ي�ستحق الفوز".
وعن املباراة املقبلة مع فل�سطني� ،أ�ضاف حمد
"�سنعمل على حت�سني معنويات الالعبني.
ع�ل�ي�ن��ا �أن ن �ك��ون واق �ع �ي�ين ،خ���س��رن��ا مع
الفريق الأف�ضل ،لكن فر�صة االنتقال
�إىل ربع النهائي ال تزال �سانحة".

ووريرز ينهي �سل�سلة من
 18فوز ًا توالي ًا ل�صنز
�أنهى غولدن �ستايت ووري��رز وجنمه �ستيفن ك��وري �سل�سلة من  18فوزاً
توالياً ل�ضيفه فينيك�س �صنز بفوزه عليه  96-118وا�ستعاد منه �صدارة
املنطقة الغربية يف دوري ك��رة ال�سلة الأم�يرك��ي للمحرتفني ،فيما خ�سر
لو�س �أجنلي�س ليكرز �أمام جاره لو�س �أجنلي�س كليربز .119-115
ع�ل��ى ملعب ت�شاي�س �سنرت يف ��س��ان فران�سي�سكو ،وب�ع��د ث�لاث��ة �أي ��ام من
خ�سارته يف فينيك�س  104-96خالل املواجهة الأوىل بينهما ،ث�أر ووريرز
�ضارباً ع�صفورين بحجر واحد بعدما متكن من �إنهاء انت�صارات مناف�سه
وم�ستعيداً منه �صدارة الغربية.
وي��دي��ن ووري ��رز ب��ال�ف��وز لنجمه ك��وري �صاحب  23نقطة و 5متريرات
حا�سمة ،م�ستعيداً بدوره جناعته الهجومية بعدما جنح �صنز يف تقلي�ص
خطورته يف املواجهة االوىل فلم ي�سجل �سوى  12نقطة ( 4ت�سديدات
ناجحة من �أ�صل .)21
وعلى غ��رار ك��وري اخلطري م��ن خلف القو�س ( 6م��ن �أ��ص��ل � ،)11أرهق
ووريرز �ضيفه بالت�سديدات الثالثية البعيدة ( 19من  ،)39فيما �ساهم
الكندي �أندرو ويغينز وغاري بايتون بـ  19نقطة لكل منهما.
وعانى �صنز املفتقد لالعبه ديفن بوكر ب�سبب ا�صابة تعر�ض لها يف �أوتار
ركبته من الدفاع ال�صلب ملناف�سه ،فلم تتع َد ن�سبة جناحه عن الرميات الـ
 38.3يف املئة ،حيث كان دياندري �أيتون مع  23نقطة الوحيد الذي متكن
من فر�ض نف�سه حتت �سلة ووريرز.
وتوقفت �سل�سلة �صنز عند  18ف��وزاً توالياً وتراجع للمركز الثاين� ،أمام
يوتا جاز الفائز للمرة الثالثة توالياً على ح�ساب �ضيفه بو�سطن �سلتيك�س
 ،130-137مع �إجمايل  27رمية ثالثية ناجحة.
وبف�ضل جاي�سون تايتوم ( 37نقطة) ،عاد �سلتيك�س �إىل �أجواء اللقاء وقل�ص
الفارق �إىل ثالث نقاط قبل دقيقة من �صافرة النهاية ،غري �أن دونوفان
ميت�شل �صاحب  34نقطة �سدد الرمية االخرية الناجحة قبل  28ثانية
من النهاية ،ليقود يوتا للفوز يف مباراة ظهر خاللها العبه الفرن�سي رودي
غوبري �صلباً بت�سجيله  18نقطة �إىل  12مرتدة و�صدتني.
ويف ديربي "�أجنيلينو" ح�سم كليربز اللقاء مع جاره وم�ضيفه ليكرز بعدما
هيمن منذ البداية حتى النهاية ولكن مع الكثري من القلق.
و�صل الفارق �إىل  12نقطة ل�صالح كليربز ،قبل �أن يقل�ص �أبطال الدوري
عام  2020الفارق �إىل نقطة يتيمة قبل دقيقتني من النهاية ،غري �أن لوك
كينارد �سجل ثالثيتني متتاليتني من �إجمايل  19نقطة ،و�أ�ضاف ماركو�س
موري�س ( 21نقطة) رمية بعيدة ناجحة ح�سمت اللقاء ل�صالح كليربز.
ويف ظل غياب الفرن�سي نيكوال باتوم ب�سبب بروتوكول فريو�س كورونا،
مل يكن التوفيق حليف بول جورج من خلف القو�س (�صفر نقطة من 7
رميات) ،على الرغم من �أن��ه �سجل  19نقطة وا�ضاف �إليها  9متريرات
حا�سمة و 8مرتدات.
وعند اخلا�سر ،مل يكن ليربون جيم�س ب�أف�ضل �أحواله �إذ ف�شل ب��دوره يف
فر�ض نف�سه ( 9رميات ناجحة من  )23رغم ت�سجيله  23نقطة و11
م��رت��دة و 6مت��ري��رات حا�سمة ،لكنه وق��ف يف ظ��ل زميله �أن�ت��وين ديفي�س
�صاحب  27نقطة و 10مرتدات.

لهذا ال�سبب مت تغرمي �أتلتيكو
مينريو  650دوالر
�أع�ل�ن��ت بلدية مدينة بيلو ه��وري��زون�ت��ي ال�برازي�ل�ي��ة ،ت�غ��رمي ن��ادي �أتلتيكو
مينريو ،الحتفاله بلقب الدوري الربازيلي يف �شوارع املدينة ،دون احل�صول
على ت�صريح.
مت �إخ�ط��ار ال�ن��ادي ال��ذي ت��وج ب��ال��دوري لأول م��رة منذ  50ع��ام�اً ،ولثاين
مرة يف تاريخه ،بتغرميه مبلغ  3ماليني و� 671ألفاً و 93ريال برازيلي
(نحو  650دوالر) ،ب�سبب قيامه بتنظيم فعالية يف مكان عام دون ت�صريح
م�سبق.
وو�صف عمدة بيلو هوريزونتي� ،ألك�سندر كاليل ،مبلغ الغرامة بـ"ال�سخيف"،
م�شرياً يف بيان �إىل �أن��ه بالنظر لهذا الرقم ك��ان من الأف�ضل ع��دم تغرمي
النادي.
وكان الآالف من م�شجعي مينريو ،جتمعوا م�ساء اخلمي�س يف مدينة بيلو
هوريزونتي ،يف انتظار و�صول جنومهم لالحتفال معاً بلقب الدوري الثاين
يف تاريخ النادي ،بعدما تغلب على م�ضيفه باهيا .2-3
وامتدت االحتفاالت حتى فجر اجلمعة ،و�أ�سفرت عن وقوع �إ�صابات ب�سبب
ا�ستخدام الألعاب النارية والزجاجات ،وفقاً لبيانات هيئة الإطفاء التي �أ�شارت
�أي�ضاً �إىل وقوع حوادث مرورية ،وحرائق يف �أ�شجار خالل االحتفاالت.

كراوتيا تق�صي �صربيا
وتبلغ نهائي ك�أ�س ديفي�س
�أق�صى املنتخب الكرواتي نظريه ال�صربي وجنمه
ن��وف��اك ديوكوفيت�ش امل�صنف �أول عامل ًيا م��ن الدور
ن�صف نهائي ل�ك��أ���س ديفي�س ملنتخبات ال��رج��ال يف
كرة امل�ضرب ،بفوزه عليه  1-2اجلمعة يف العا�صمة
الإ�سبانية مدريد.
وب �ل �غ��ت ك��روات �ي��ا ب�ط�ل��ة ع��ام��ي  2005و2018
النهائي للمرة الرابعة ،حارمة �صربيا حاملة اللقب
يف  2010بقيادة ديوكوفيت�ش من نهائي ثالث.
وتلتقي ك��روات�ي��ا يف ن�ه��ائ��ي الأح ��د رو��س�ي��ا وجنمها
دان�ي�ي��ل مدفيديف ال �ث��اين ع��امل� ًي��ا �أو �أمل��ان �ي��ا ،اللتان
تلتقيان ال�سبت يف مدريد.
وتقدمت كرواتيا �1-صفر بفوز بورنا غوجو املفاجئ
على دو�سان اليوفيت�ش ،قبل �أن يعادل دويكوفيت�ش
بانت�صاره على مارين ت�شيليت�ش يف الثانية ليفر�ض
م��واج �ه��ة ح��ا��س�م��ة يف ال��زوج��ي ج�م�ع�ت��ه اىل جانب
مواطنه فيليب كراينوفيت�ش �ضد الثنائي الكرواتي
امل�صنف �أول يف ال��زوج��ي ع��امل� ًي��ا ن�ي�ك��وال ميكتيت�ش
وماتي بافيت�ش ،ح�سمها االخري .1-6 ،5-7
و�أم ��ل ديوكوفيت�ش ( 34ع��ا ًم��ا) امل �ت��وج ه��ذا العام
بثالث ب�ط��والت ك�برى (�أ��س�ترال�ي��ا ،روالن غارو�س
وومي �ب �ل��دون) �أن ي�خ�ت��م امل��و� �س��م ب�ط��ري�ق��ة مثالية
ويعو�ض خيبة خروجه من ن�صف نهائي دورة "ايه
تي بي" اخلتامية ال�شهر الفائت.
وق��ال "نويل" بعد امل �ب��اراة "مو�سمي انتهى م�ساء
اليوم وال �أن��دم على �شيء" ،م�ضيفًا "�س�أ�ستفيد من
الأي��ام املقبلة للراحة وا�ستعادة عافيتي ون�سيان
كرة امل�ضرب" واعدًا عن الك�شف قري ًبا عن موعد
عودته اىل املناف�سات.
وال ت � ��زال ال �ت �ك �ه �ن��ات ق��ائ �م��ة ب �� �ش ��أن م�شاركته
يف �أ� �س�ترال �ي��ا امل�ف�ت��وح��ة� ،أوىل ال �ب �ط��والت االرب ��ع
الكربى ،للدفاع عن لقبه مطلع العام املقبل نظ ًرا

ل�ضرورة تلقي اللقاح من �أجل خو�ض املناف�سات ،يف
حني مل يك�شف حتى الآن ما �إذا �أخذ اجلرعة �أم ال.
وك� ��ان غ��وج��و امل���ص�ن��ف  279ع��امل � ًي��ا م �ن��ح التقدم
ل�ك��روات�ي��ا ب �ف��وزه امل�ف��اج��ئ ع�ل��ى الي��وف�ي�ت����ش الثالث
والثالثني  2-6 ،3-6 ،6-4يف املباراة االوىل.
وع ��ادل دي��وك��وف�ي�ت����ش االرق� ��ام بتفوقه ع�ل��ى مارين
ت�شيليت�ش ال �ث�لاث�ين ع��امل � ًي��ا  2-6 ،4-6حمققًا
انت�صاره الثامن ع�شر على االخري يف �سجل املواجهات
املبا�شرة بينهما مقابل اثنني فقط للكرواتي.
وح�صل ت�شيلي�ش على ثماين فر�ص لك�سر �إر�سال
"دجوكر" �إال �أنه ف�شل يف ترجمة �أي منها بنجاح.
وحافظ ديوكوفيت�ش على �سجله خال ًيا من الهزائم
يف م �ب��اري��ات ال �ف��ردي يف ك ��أ���س دي�ف�ي����س م�ن��ذ العام
.2011
ويف املباراة احلا�سمة ،كانت الكلمة االخرية مليكتيت�ش
وبافيت�ش ،حامال لقب بطولة وميبلدون وذهبية
�أوملبياد طوكيو هذا العام.
وقال بافيت�ش بعد املباراة "�إنه فوز رائع ،لعبنا �ضد
فريق �صعب .نوفاك هو �أف�ضل الع��ب يف العامل...
نحن �سعداء بالت�أهل اىل النهائي".
و�شارك  18منتخ ًبا يف البطولة التي �أقيمت يف ثالث
م��دن ه��ي م��دري��د ،تورينو االيطالية و و�إن�سربوك
النم�سوية وق�سمت اىل �ست جمموعات من ثالثة
منتخبات.
وا� � �س � �ت � �� � �ض� ��اف� ��ت ك � � ��ل م ��دي� �ن ��ة
جم�م��وع�ت�ين م ��ن �أ� �ص ��ل �ست،
يف ح�ي��ن ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت م ��دري ��د
م��واج �ه �ت�ين يف رب� ��ع النهائي
مقابل واح��دة لكل من تورينو
و�إن�سربوك� .أما الدوران ن�صف
النهائي والنهائي فت�ست�ضيفهما
العا�صمة الإ�سبانية.
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جمتمع االمارات
م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب ت�سلط ال�ضوء على
كنوز الأدب الإماراتي يف اليوم الوطني اخلم�سني
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دبي هاربر يطلق جمموعة من القطع
الفنية حتمل �ألوان العلم الإماراتي

حتتفي م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب بكتابات املبدعني الإماراتيني يف كل عقد من ال�سنوات اخلم�سني
املا�ضية ،وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات العربية املتحدة .وقد اختارت
م�ؤ�س�سة الإم��ارات ل�ل�آداب �أعمال ال�شاعرة املبدعة ،عو�شة بنت خليفة ،والقا�ص املبدع ،غزير
الإنتاج ،حممد املر ،من بني �أف�ضل املنجزات الأدبية يف الن�صف الأخري من القرن املا�ضي ،بنا ًء
على ما حددته م�ؤ�س�سة الإمارات للآداب ،م�ؤ�س�سة غري ربحية تعمل على دعم الأدب والثقافة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة .ويف معر�ض حديثها عن امل�شهد الأدبي يف دولة الإمارات
على مدى العقود اخلم�سة املا�ضية ،قالت ال�سيدة �إيزابيل �أبو الهول ،الرئي�سة التنفيذية وع�ضو
جمل�س الأمناء مب�ؤ�س�سة الإمارات للآداب :لقد �أ�سهمنا بت�شكيل م�شهد �أدبي ناب�ض باحليوية مع
�إ�سهامات نخبة رائعة من املواهب الإماراتية ال�شابة ذات التقاليد الأدبية الرا�سخة ،وها نحن ،يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،ن�شهد ت�شكل مالمح حقبة �أدبية جديدة.

ماتريك�س حت�صد  7من جوائز جمعية ال�شرق الأو�سط للعالقات العامة
حجزت وكالة االت�صاالت املحلية
م��ات��ري �ك ����س ل �ل �ع�ل�اق��ات العامة
مكانها بني كبار الفائزين بجوائز
جمعية العالقات العامة يف ال�شرق
الأو�سط  MEPRAلهذا العام،
�إذ ح�صلت ال��وك��ال��ة على �إجمايل
�سبع ج��وائ��ز  -يف �أك�بر تتويج لها
على الإطالق.
ج �م �ع��ت ج ��وائ ��ز ج �م �ع �ي��ة ال�شرق
الأو� � � �س � � ��ط ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات ال� �ع ��ام ��ة
 MEPRAيف حفلها الأك�بر على
الإط�لاق ما ي�صل �إىل  88وكالة
وف��ري��ق ات�صال داخ�ل��ي م��ن جميع
�أن� �ح ��اء امل �ن �ط �ق��ة ل�ل�ت�ن��اف����س على
جوائزها الأرفع ،وذلك �ضمن 56
فئة خمتلفة� ،إذ �أقيم احلفل بتاريخ
 24ن��وف�م�بر امل��ا� �ض��ي ب�أتالنت�س
النخلة ب�إمارة دبي.
��ش�ه��د احل �ف��ل ال��رئ �ي �� �س��ي لتوزيع
اجلوائز ال�سنوية ا�ست�ضافة �أكرث
م��ن �� 500ض�ي��ف ��ش�خ���ص��ي هذا

العام ،لتفوز ماتريك�س للعالقات
العامة باجلائزة الذهبية يف فئتني
�شديدتي التناف�سية.
ف ��ازت ح�م�ل��ة ع �ي��ادة ك��اي��ا للب�شرة
باجلائزة الذهبية يف فئة  -جائزة

�أف �� �ض��ل ات� ��� �ص ��االت ل �ل �ت �ع��ام��ل مع
الأزم � � ��ات � -إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة �إدارة
امل�شكالت ع��ن حملتها بخ�صو�ص
ت �غ �ي�ي�ر ت ��وج ��ه اخل � ��دم � ��ات �إب � ��ان
اجلائحة.

كما فازت حملة عيادة كايا للب�شرة
بعنوان متكني الن�ساء يف �سعيهن
ل �ل �ج �م��ال دون خ � ��وف باجلائزة
الذهبية  -لأف�ضل حملة �أزي��اء �أو
منتجات جتميل.

جزيرة يا�س حتتفي مبعاملها
الرئي�سية ال�ت��ي تبعث على
الفخر لدى املواطنني واملقيمني
ح���ص��دت ج��زي��رة ي��ا���س ،الوجهة
الرتفيهية ال��رائ��دة يف �أبوظبي،
ب��اق��ة م ��ن اجل ��وائ ��ز والأو� �س �م ��ة،
لتفوق ب�ه��ذا الإجن ��از التوقعات،
ح�ي��ث ت��وا� �ص��ل ال��وج �ه��ة الرائدة
تقدمي �أف�ضل التجارب الرتفيهية
اال�ستثنائية احلائزة على جوائز،
لتكون بذلك م�صدر فخر لدولة
الإمارات.
وت�شتهر ال��وج�ه��ة ال��رائ��دة التي
تقع و�سط �إطاللة هادئة وخالبة
ع�ل��ى ال���س��اح��ل اجل�ن��وب��ي للخليج
ال � �ع� ��رب� ��ي ،ب� ��امل� ��دن الرتفيهية
اال�ستثنائية وامل�ع��امل ال�سياحية،
�إىل ج��ان��ب ع�شرة ف�ن��ادق فخمة،
و�أك�ثر من  165جتربة لتناول
الطعام ت�ت��وزع يف خمتلف �أنحاء
اجلزيرة.

يف �إط � � ��ار اح� �ت� �ف ��االت ��ه باليوبيل
ال��ذه�ب��ي لت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة� ،أعلن دبي هاربر
 ،ال��واج�ه��ة البحرية اال�ستثنائية
ع��ن �إط�ل�اق جمموعة م��ن القطع
الفنية ال�ف��ري��دة مت�ث��ل جم�سمات
فنية لل�سفن الورقية التقليدية حتمل �ألوان العلم الإماراتي املختلفة .ويبلغ طول كل من
هذه ال�سفن  1.76مرت وارتفاعها نحو  1.52مرت ،ومت و�ضعها يف �أمكان خمتلفة يف حميط
دبي هاربر  .وترمز هذه القطع الفنية �إىل عالقة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الأ�صيلة
والعميقة بالبحر يف ما�ضيها وحا�ضرها وم�ستقبلها.
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افتتاح يا�س �إكرز النادي الريفي واجلولف الفريد من نوعه ملجتمع �أبوظبي

�أع �ل ��ن ي��ا���س �إك � ��رز ال �ن ��ادي الريفي
واجلولف ،املتميز الأحدث بني مالعب
اجل��ول��ف يف الإم ��ارات ع��ن فتح �أبوابه
للعامة ،بعد افتتاحه ر�سميًا يف جزيرة
يا�س يف �أبوظبي ،وي�سعى ال�ن��ادي �إىل
�إع � � ��ادة � �ص �ي��اغ��ة امل �ف �ه��وم التقليدي
للنوادي الريفية ح�صرية الع�ضوية،
ب��إت��اح�ت��ه �أمن ��اط ح�ي��اة عالية اجلودة

�أم��ام �شريحة جمتمعية �أو��س��ع ،حيث
�سيوفر لأع���ض��ائ��ه ملعب متخ�ص�ص
بت�سع حفر م�ضاء ب��ال�ك��ام��ل ،وملعب
ال�ب��ادل تن�س ،ون ��ادي ريا�ضي �صحي،
وح��و���ض ��س�ب��اح��ة ،ون� ��ادي جمتمعي،
بالإ�ضافة �إىل ثالثة منافذ للأطعمة.
وح�ضر حفل االف�ت�ت��اح معايل ال�شيخ
ف��اه��م ب��ن ��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ،رئي�س

امللحق الإعالمي ب�سفارة �أوكرانيا يزور �آيري�س ميديا
ً
ديرفيلدز مول يطلق جمموعة من الفعاليات واجلوائز احتفا ًء باليوم الوطني اخلم�سني

قام فيتايل فيديانني امللحق الإعالمي يف �سفارة �أوكرانيا لدى الإمارات
بزيارة �إىل مكتب �شركة �آيري�س ميديا للخدمات ال�صحفية يف �أبوظبي .
والتقى مع املدير التنفيذي لل�شركة الدكتور جمال املجايدة حيث مت بحث
التعاون الإعالمي بني اجلانبني .

Sunday

ك�شف ديرفيلدز مول� ،أحد �أبرز مراكز الت�سوق والرتفيه يف �أبوظبي ،عن حملته املخ�ص�صة
لالحتفال باليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات بني  29نوفمرب و 15يناير من عام
 2022حتت عنوان من الرمال �إىل النجوم.
وتتيح الوجهة الرائدة ل�سكان الإمارة وزوارها فر�صة التعرف على القرية الرتاثية التي مت
ت�صميمها يف الهواء الطلق �ضمن حديقة املول املجددة م�ؤخراً ،للتعرف على ثقافة الإمارات
وتقاليدها الأ�صيلة من خالل الأن�شطة املتنوعة التي حتت�ضنها بني  2:00ظهراً و10:00
لي ً
ال .وت�شمل �أن�شطة القرية وفعالياتها حمطات طهو خم�ص�صة للأطباق العربية و�أن�شطة
فنية وحرف يدوية ،ف�ض ً
ال عن جتارب ت�سوق يف الهواء الطلق ،ورق�صة العيالة الإماراتية
ال�شهرية.
وت�ستعر�ض القرية �أ�صالة الإم ��ارات وتاريخها العريق ،مع ت�سليط ال�ضوء على الر�ؤية
امل�ستقبلية للدولة وتطلعاتها ،كما تتيح للزوار جتربة عر�ض معززة بالواقع االفرتا�ضي
للوقوف على بعثة م�سبار الأمل ال�ستك�شاف املريخ وغريها من الأحداث املهمة التي متنح
املبادرات الثقافية الإماراتية طابعاً معا�صراً.

احت� ��اد الإم � � ��ارات ل �ل �ج��ول��ف ،وحمدة
ال���س��وي��دي ،الع�ب��ة منتخب الإم ��ارات
الوطني للجولف ،وعلي بن �صميدة،
ع���ض��و امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي يف �أوملبياد
اخلا�ص ،ومايا جاودن ،جنمة اجلولف
ال�صاعدة ،وقد ُ
ا�صطحب ال�ضيوف يف
جولة تعريفية ثم �إىل نقطة االنطالق
يف ملعب اجلولف.

فندق بارك ريجي�س كري�س كني يحتفي
بالذكرى ال�سنوية احلادية ع�شرة لت�أ�سي�سه
يحتفل ب��ارك ريجي�س كري�س كني
 ،الفندق الفاخر ال��ذي يتو�ضع بني
مدينة دبي التاريخية ودبي احلديثة،
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية احلادية
ع���ش��رة ل�ت��أ��س�ي���س��ه م���س�ل�ط�اً ال�ضوء
ع �ل��ى م �� �س �ت��وي��ات اخل ��دم ��ة املثالية
وال�سمعة امل��رم��وق��ة ال�ت��ي مت�ي��ز بها
ط��وال تلك الفرتة.وي�شتهر الفندق
الذي ينتمي �إىل فئة اخلم�سة جنوم،
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال ك��ول�ين بيكر،
املدير الإداري الإقليمي يف منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ل� ��دى جمموعة
�ستاي ويل هولدينجز  :منذ افتتاح
�أبوابه عام � ،2010سرعان ما جنح
بارك ريجي�س كري�س كني يف تر�سيخ
مكانته الرائدة وطابعه املتميز بني
فنادق املنطقة .وعلى مدار ال�سنوات
املا�ضية.

نداء حتتفي باليوم الوطني اخلم�سني للإمارات جمموعة «�ألف» تنظم �أول فعالية ترفيهية يف �أ�سواق املم�شى

نظمت م�ؤ�س�سة االت�صاالت املتخ�ص�صة نداء احتفا ًال ا�ستباقياً مبنا�سبة
اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة بح�ضور كبار
امل�س�ؤولني وموظفي امل�ؤ�س�سة وموظفي �شركة �إ�شارة لالت�صاالت واحللول
الأم�ن�ي��ة ،وذل��ك يف اخليمة ال�تراث�ي��ة امل�ق��ام��ة يف ال�ساحة اخل��ارج�ي��ة ملقر
امل�ؤ�س�سة .وت�ضمن برنامج االحتفالية العديد من الأن�شطة والعرو�ض
الفنية وال�تراث�ي��ة وت�ق��دمي امل ��أك��والت الإم��ارات�ي��ة التقليدية تالها فقرة
امل�سابقات التي متحورت حول �أ�سئلة و�ألغاز �شعبية وال�سحب على جوائز
للموظفني .

القرية العاملية تبهر ال�ضيوف ب�أوبريت �سنوات
م�ضيئة �ضمن احتفاالت عيد االحتاد اخلم�سني

�شهدت القرية العاملية� ،أحد �أكرب املنتزهات الثقافية يف العامل ،والوجهة
العائلية الأوىل للثقافة والرتفيه والت�سوق يف املنطقة ،احتفاالت ا�ستثنائية
مبنا�سبة اليوم الوطني اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،حتت
�شعار خم�سون عاماً معاً  .حيث �أبهرت القرية العاملية ال�ضيوف مع انطالق
�أوبريت �سنوات م�ضيئة من �إخراج نا�صر �إبراهيم والذي قامت ب�أدائه فرقة
�أورنينا لال�ستعرا�ض امل�سرحي بالتعاون مع النجمني الإماراتيني د.حبيب
غلوم والإعالمية فاطمة البلو�شي من خالل �أدائهما ال�صوتي.

ع�ل��ى م��دى �أ��س�ب��وع�ين حفلت بالفعاليات
ال�ع��ائ�ل�ي��ة امل�م�ت�ع��ة ،ن�ظ�م��ت جم�م��وع��ة �ألف
 ،ال���ش��رك��ة ال ��رائ ��دة يف ال�ت�ط��وي��ر العقاري
ب�إمارة ال�شارقة� ،أول �سل�سلة من الأم�سيات
الرتفيهية يف م�شروعها ال��رائ��د املم�شى
 ،الأول وال��وح �ي��د يف الإم � ��ارة اخل ��ايل من
امل��رك�ب��ات ،وال�ت��ي �أقيمت حت��ت �شعار ج ّوك
و�شارك فيها ع��دد كبري من �سكان امل�شروع
والإعالميني والز ّوار.
وت�ضمنت الفعاليات فقرات فنية ومو�سيقية
م �ت �ن��وع��ة ،وب �ع ����ض ال �ف �ن ��ون والرق�صات
ال���ش�ع�ب�ي��ة ال�ت�راث �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل الر�سم
وال�ت�ل��وي��ن واخل ��ط ال �ع��رب��ي ،وال �ع��دي��د من
ال �ف �ق��رات املخ�ص�صة ل�ل�أط �ف��ال ،وعربات
الطعام واملقاهي ،والعرو�ض الفنية احل ّية
م��ن ف�ن��ان�ين ع��امل�ي�ين ع�ل��ى امل �� �س��رح .وقامت
جمموعة �ألف بتوزيع جوائز وهدايا ق ّيمة
وق�سائم �شرائية على امل�شاركني.
وق ��ال عي�سى ع�ط��اي��ا ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة �أل� ��ف  :ي���س�ع��دن��ا ت�ن�ظ�ي��م �أول
فعالية ترفيهية عائلية يف م�شروع املم�شى
وال��ذي �سي�شكل عند اكتماله وجهة ناب�ضة
باحلياة يف �إم��ارة ال�شارقة ،تقدم ل�سكانها
منطاً ع�صرياً مع �أف�ضل خيارات الرتفيه
وال��ري��ا� �ض��ة �إىل ج��ان��ب جم �م��وع��ة وا�سعة
من حمالت التجزئة ،واملطاعم ،واملقاهي،
ونتطلع من خالل مثل هذه الفعاليات �إىل
�إ�ضفاء جو من البهجة يف نفو�س القاطنني
وال� ��زوار وم�شاركتهم �أج�م��ل الأم���س�ي��ات يف
املم�شى .

ميتد على م�ساحة  2000مرت مربع

حول الإمارات تفتتح فرعها
الـجديد يف دملا مول �أبوظبي

افتتحت حول الإمارات للمفرو�شات املنزلية  ،العالمة التجارية املح ّلية الرائدة
يف جمال الأثاث الداخلي واخلارجي على �صعيد املنطقة متجرها اجلديد يف
دملا مول� ،أبو ظبي ،والذي مت �إطالقه ر�سم ًيا يوم  29نوفمرب  2021ليكون
متجرها رقم  22يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ورقم  5يف �أبوظبي ورقم
 17يف الإم ��ارات العربية املتحدة.ويعترب الفرع اجلديد يف �أبوظبي الذي
ميتد على م�ساحة  2000مرت مربع ،هو ج��زء من �إ�سرتاتيجية التو�سع
اخلا�صة بـ حول الإمارات لتو�سيع نطاقها وتعزيز وجودها يف املنطقة ،وي�أتي
نتيجة ل�شعبية العالمة التجارية املتزايدة يف الإم��ارات وزي��ادة الطلب على
الأثاث عايل اجلودة والت�صميمات املعا�صرة والفريدة من نوعها حيث تقدم
العالمة جمموعة ا�ستثنائية من جمموعات الأثاث والإك�س�سوارات املتنوعة
التي تتميز بالأناقة ب�أ�سعار تناف�سية و�أف�ضل قيمة �شرائية لتلبي خمتلف
االحتياجات لت�صميم منازل الأحالم.ويف تعليقه على افتتاح الفرع اجلديد،
قال حممد كاتاواال ،املدير املايل للمجموعة :ي�سعدنا �أن نكون يف دملا مول
حتى نكون بالقرب من عمالئنا الأوفياء يف �أبوظبي .نتطلع �إىل الرتحيب
بهم ال�ستك�شاف �أحدث جمموعاتنا الأثاث املنزيل والإك�س�سوارات واال�ستمتاع
بتجربة ت�سوق ا�ستثنائية مع منتجات متميزة ح�صرية يف الت�صميم.

جزيرة على �شكل ب�صمة �إ�صبع يف كرواتيا
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تقع جزيرة باجليناك قبالة �ساحل كرواتيا ،يف البحر الأدرياتيكي ،وهي جزيرة �صغرية مغطاة ب�سل�سلة من اجلدران
احلجرية اجلافة التي جتعلها تبدو وك�أنها ب�صمة �إ�صبع عمالقة عند ر�ؤيتها من الأعلى.
جزيرة باجليناك بي�ضاوية ال�شكل مغطاة ب�شبكة طولها  23كيلوم ً
رتا من اجل��دران احلجرية اجلافة .وتبدو
اجلزيرة للوهلة الأوىل ك�أنها متاهة قدمية ،لوال حقيقة �أن اجل��دران بارتفاع اخل�صر فقط وم�صممة لت�سهيل
الزراعة .الت�ضاري�س ال�صخرية والرياح القوية لي�ست مثالية متامًا لزراعة النباتات ،لذلك بنى �سكان جزيرة
كابريج املجاورة هذه اجلدران احلجرية لف�صل حما�صيلهم وتوفري بع�ض احلماية ،وهي تقنية م�ستخدمة يف �أجزاء
�أخرى من �أوروبا ،مثل �إجنلرتا �أو �أيرلندا ،ولكن ال يوجد مكان �آخر تقلد فيه هذه اجلدران منط ب�صمة الإن�سان
كما تفعل يف جزيرة باجليناك.
ً
وتبلغ م�ساحة اجلزيرة غري امل�أهولة  0.14كيلومرت مربع فقط ،ولكنها تتميز بـ  23كيلومرتا من اجلدران التي
مت �إن�شا�ؤها بب�ساطة عن طريق تراكم ال�صخور فوق بع�ضها البع�ض .ويتم ا�ستخدام نف�س النوع من اجلدران يف
 Kaprijeو  ،Zutلكن باجليناك لديها �أعلى تركيز من حيث امل�ساحة ال�سطحية.
ومنذ �أن بد�أت ال�صور اجلوية لباجليناك باالنت�شار على الإنرتنت ،منت �شعبية جزيرة ب�صمة الإ�صبع ب�شكل كبري،
كما منا الوجود ال�سياحي يف املنطقة .وعلى الرغم من ترحيب ال�سكان املحليني بالزوار ،ي�شعر البع�ض بالقلق من
الأ�ضرار التي حلقت باجلدران على �أيدي ال�سياح امل�شاغبني.
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زفافا ً
تقيم ً
مزيفا لتثري غرية طليقها

طفلة تتحدى التوقعات بعدما ولدت بوزن  700غرام

ك�شفت ام��ر�أة �أملانية تدعى جاكلني ملتابعيها على موقع
"تيك توك" الإل �ك�ت�روين� ،إن جهودها ذه�ب��ت �سدى،
بعدما زيفت حفل زفافها لتثري غ�يرة زوجها ال�سابق،
وتدفعه لإر�سال ر�سائل ن�صية لها .وقد عر�ضت جاكلني،
��ص��وراً مت التقاطها من حفل ال��زف��اف املزيف يف مقطع
فيديو انت�شر على نطاق وا�سع على تيك ت��وك وح�صد
�أكرث من  1.7مليون م�شاهدة منذ ن�شره.
وظ�ه��رت جاكلني يف ال�صور وه��ي ت��رت��دي ف�ستان زفاف
�أبي�ض فاخر ،مع عري�سها املفرت�ض ال��ذي ارت��دى بدلة
ر�سمية ،وهما يتعانقان وي�ضحكان ويرق�صان معاً.
ومن الوا�ضح �أن جاكلني قامت با�ستئجار مكان اللتقاط
ال�صور ،وقامت بت�صفيف �شعرها ب�شكل احرتايف� ،إ�ضافة
�إىل جميع اال�ستعدادات الالزمة للزفاف الذي بدا وك�أنه
زف��اف ف��اخ��ر .وق��د ب��دت ال���ص��ور ،ال�ت��ي التقطها امل�صور
�ألي�ساندرو فالريياين  ،مقنعة جداً للم�شاهدين الذين
اعتقدوا ب�أن الزفاف كان حقيقياً ،لكن احليلة مل تنجح
يف النهاية ومل يتوا�صل زوج جاكلني ال�سابق معها.

حتدت طفلة بريطانية توقعات الأطباء بعدما ولدت بوزن 700
غرام فقط قبل � 15أ�سبوعاً من موعد والدتها.
وعندما �أجنبت كيمربيل ملفني ( 25عامًا) ابنتها فريا روز قبل

الأوان ،كان جميع التوقعات ت�شري �إىل �أنها لن تتمكن من النجاة،
لكنها ا�ستطاعت �أن تتغلب على جميع امل�صاعب التي واجهتها،
وغ��ادرت امل�ست�شفى لالحتفال ب��أول عيد كري�سما�س لها يف منزل
والديها يف غرينوك ،ا�سكتلندا .وتزور كيمربيل وزوجها جيم�س
جاالت�شر ( 26عامًا) ابنتهما يف م�ست�شفى الأمرية امللكي للوالدة
يف غال�سكو ب�شكل منتظم ،بعد والدتها هناك يف يوليو (متوز) من
هذا العام ،وعند والددتها قبل � 15أ�سبوعًا من موعد الوالدة ،كانت
فريا روز ت��زن  730ج��را ًم��ا فقط و�أعطيت فر�صة  30%للبقاء
على قيد احلياة .ويُ�صنف الأطفال املولودون قبل � 28أ�سبوعًا على
�أنهم مولودون ب�شكل مبكر للغاية ،ويكونون �أكرث عر�ضة خلطر
امل�ضاعفات ال�صحية ،ويحتاجون �إىل رعاية �إ�ضافية من موظفي
الرعاية ال�صحية �أث�ن��اء منوهم .وعلى الرغم من �أن فريا-روز
تعاين من حالة مزمنة يف الرئة �ستحتاج �إىل مراقبة م�ستمرة،
�إال �أن ه��ذه الرعاية تعني ال�سماح لها بالعودة �إىل امل�ن��زل لعيد
الكري�سما�س مع والديها ،حيث و�صل وزنها �إىل نحو  3كيلوغرام.
وقالت كيمربيل ،التي �أح�ضرت فريا �إىل املنزل الأ�سبوع املا�ضي
"�إنها مثل املولود اجلديد متامًا .كانت �أف�ضل هدية كري�سما�س لنا
عندما عادت �إىل املنزل".

ذعر ومغامرة ثم هبوط بالطائرة و�سط اجلليد
لقي طياران �إ�شادات كبرية بعدما متكنا من قيادة طائرات
رك��اب مل��دة � 5ساعات ،رغ��م ح��دوث عطل رهيب فيها كاد
ي � ��ؤدي �إىل ��س�ق��وط ال �ط��ائ��رة .وذك ��رت �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية �أم�س ال�سبت �أن نظام الطيار الآيل يف
طائرة تابعة ل�شركة "�أ�س "7الرو�سية اخلا�صة مل يعد
يعمل ،الأم ��ر ال��ذي جعل مهمة ال�ط�يران ع�سرية على
الطيارين .ومل تتوقف امل�شكلة هنا� ،إذ كان هناك �أعطال
�أخ��رى يف الأج �ه��زة الإل�ك�ترون�ي��ة امل��وج��ودة يف الطائرة،
وف��وق ذل��ك كله ك��ان اجلليد ق��د غطى ج�سم الطائرة
بعد دقائق من �إقالعها من مطار ماغادان �شمال �شرقي
رو�سيا .ورغم �أن قائد الطائرة �أجرى مكاملة ا�ستغاثة بربج
املراقبة يف مطار املغادرة� ،إال �أنه مل يتمكن مع زميله من
التخل�ص من الوقود املوجود على منت الطائرة .وحاول
االثنان تنفيذ هبوط ا�ضطراري مرات عدة دون جدوى.
وبعيد الإقالع بدقائق هوت الطائرة ب�شكل حاد ،وانقلبت
نتيجة لذلك �أج�سام الركاب ر�أ�سا على عقب وا�صطدموا
مرارا باملقاعد ،وك�أن اجلاذبية ُفقدت يف الطائرة .و�أثار
الأمر ذعرا كبريا بني ركاب الطائرة وراح بع�ضهم ي�صرخ
والبع�ض الآخر ي�صلي .وظلت حركة الطائرة م�ضطربة
ملدة �ساعة قبل ت�ستقر يف ال�سماء .ومل يكن �أمام الطيارين
�سوى خيار الذهاب �إىل �أق��رب مطار (ياكوت�سك) ،لكن
الأمر مل ينجح لأن املطار يقع يف �أبرز مدينة يف العامل،
ت�صل فيها درجة احلرارة �إىل نحو  30حتت ال�صفر.

عرو�س تخ�ص�ص طاولة لراف�ضي اللقاح
قررت عرو�س �أ�سرتالية تخ�صي�ص طاولة منف�صلة يف حفل زفافها
جلميع ال�ضيوف الذين رف�ضوا احل�صول على لقاح كورونا.
وظ�ه��رت العرو�س م��ن �سيدين ،املعروفة با�سم ه��اي��دي فقط ،يف
الربنامج الإذاع��ي كايل وج��اك��ي ،و �أخ�برت مذيعي الربنامج �أن
عقد قرانها من املقرر �أن يتم يف مار�س (�آذار)  2022و�أن عددًا
قلي ً
ال من �أقاربها مل يح�صلوا على اللقاح .وقالت هايدي "�أفكر
يف تخ�صي�ص طاولة خا�صة لراف�ضي التطعيم ،حتى ي�شعر جميع
ال���ض�ي��وف الآخ��ري��ن ب��ال��راح��ة �أكرث" .وات�ف�ق��ت امل��ذي�ع�ت��ان كايلي
�سانديالند�س وجاكي هيندر�سون على �أن وجود طاولة خم�ص�صة
ريا ،حيث ال يزال من
لل�ضيوف غري املطعمني لن يحدث فر ًقا كب ً
املحتمل �أن يختلط �أف��راد الأ��س��رة مع ال�ضيوف الآخ��ري��ن طوال
اليوم وحتى امل�ساء .كما اقرتحت املذيعتان �أنه �سيكون من املعقول
�أن يطلب م��ن ال�ضيوف غ�ير املطعمني �إج��راء اختبار لفريو�س
ك��ورون��ا قبل ح�ضور حفل ال��زف��اف .و�أ��ش��ارت املذيعتان � ً
أي�ضا �إىل
�أن هايدي يجب �أن تتحقق من هذا الأم��ر مع مكان �إقامة حفل
الزفاف ،حيث من املحتمل �أن يطلب منهم الت�أكد من �أن جميع
ال�ضيوف قد مت تطعيمهم بالكامل قبل الزفاف.

� 3شقيقات يتجاوزن عمر املئة

من ال�صعب يف وقتنا احلا�ضر �أن جند �أ�شخا�صاً ي�صلون �إىل �سن
املئة ،وخا�صة يف ظل احلياة الع�صرية التي تنطوي على الكثري
من املخاطر ال�صحية ،ويف ظل وب��اء ك��ورون��ا ال��ذي �أزه��ق الكثري
من الأرواح .وعلى الرغم من ذلك كله ،فقد بلغت ثالث �شقيقات
�أمريكيات �سن املئة.
احتفلت �شقيقتان معمرتان جت��اوزت �أعمارهما  100ع��ام ،من
والي��ة كن�سا�س الأمريكية ،بعيد ميالد �شقيقتهما الثالثة بعدما
بلغ عمرها مئة عام.

معلم ي�سمح لطالبه بالنوم يف الف�صل

جينيفر غارنر خالل ح�ضورها حفل  Baby2Babyيف وي�ست هوليود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

بايدن ..هذا الرجل تك�سب املاليني بف�ضل �أداة ب�سيطة حلمل املجوهرات لأول مرة ..فريو�س كورونا
تركت �أم �أ�سرتالية وظيفتها الت�سويقية بعد �سبع �سنوات ،لرعاية ابنها
�أراه �أكرث من زوجتي
ي�صيب هذا احليوان
املري�ض وب��دء م�شروع جت��اري ن��اج��ح حقق منذ ذل��ك احل�ين �أك�ث�ر م��ن 5

ك �� �س��ر ال��رئ �ي ����س الأم �ي��رك � ��ي ،جو
ب ��اي ��دن ،ج��دي �ت��ه امل �ع �ه��ودة وم ��ازح
ك �ب�ي�ر م �� �س �ت �� �ش��اري��ه ل�ل��أم ��را� ��ض
املعدية� ،أن�ت��وين فاوت�شي يف كلمة
مبا�شرة.
وق��ال بايدن وه��و ي�ضحك�" :أرى
ال��دك �ت��ور �أن �ت��وين ف��اوت���ش��ي �أكرث
مما �أرى زوجتي" ،و�أ��ض��اف�" :أنا
وفاوت�شي من��ازح بع�ضنا البع�ض،
(فقلت له) مَن هو الرئي�س؟"
وت��اب��ع" :لكن ب�صرف النظر عن
املزاح ،ف�أنا �أعني ذلك ب�صدق".
وك��ان بايدن يتحدث ب�ش�أن خطته
ال�شتوية ملكافحة مر�ض "كوفيد-
 "19ال � � ��ذي ي �� �س �ب �ب��ه ف�ي�رو� ��س
كورونا ،وي�أتي ذلك و�سط املخاوف
امل� �ت ��زاي ��دة م ��ن امل �ح �ت��ور اجلديد
"�أوميكرون".
وق� � ��ال ب ��اي ��دن يف ال �ك �ل �م��ة التي
�ألقاها يف معهد ال�صحة الوطنية
الأم�يرك�ي��ة ب��والي��ة م�يري�لان��د �إن
هناك قواعد جديدة ب�ش�أن ال�سفر
ال ��دويل ،لكنها �أق ��ل ��ص��رام��ة مما
ي�ع�ت�ق��د .وذك � ��رت ��ص�ح�ي�ف��ة "وول
��س�تري��ت جورنال" �أن الواليات
املتحدة �ستفر�ض اختبارات كورونا
ع �ل��ى امل �� �س��اف��ري��ن ال �ق��ادم�ي�ن �إىل
البالد ابتداء من االثنني املقبل.
وبالن�سبة �إىل البع�ض يف الواليات
املتحدة ،ف��إن ما قاله بايدن لي�س
م��زح��ة ،وق��ال ال�ن��ائ��ب اجلمهوري
ع��ن والي��ة �أوه��اي��و ،جيم جوردان
�إن "فاوت�شي كرئي�س لي�س مزحة،
بل كابو�س" .و�أ�ضاف �أن فاوت�شي
�شخ�ص مل ينتخبه الأمريكيون
ومع ذلك لديه �سلطات كبرية.

Sunday

ماليني دوالر بف�ضل الإعالنات الذكية على �إن�ستغرام.
منذ �إطالقها يف �سبتمرب  ،2015باعت �سبيلتا كلري ل�شركة بون ماك�سيف،
�أكرث من  50000حامل �أقراط وهي الآن يف طريقها لتحقيق  2.5مليون
دوالر بحلول نهاية ال�سنة املالية.
جناحا غري متوقع للمر�أة التي قالت �إنها ا�ستوحت الفكرة من
لقد كان ً
�إحباطها الدائم الذي كانت ت�شعر به عندما كانت تبحث عن جموهراتها.
بعد �شهرين فقط من بدء عملها� ،أ�صيب ابنها الر�ضيع ماك�س ،البالغ من
العمر الآن �ستة �أع��وام ،بنوبة �صرع .و�أم�ضت �سبيلتا �شهوراً يف ا�ست�شارة
الأطباء قبل �أن يكت�شفوا �إ�صابته بحالة نادرة تعرف با�سم طفرة SCN2A
اجلينية ،التي ميكن �أن ت�سبب نوبات
وا�ضطرابات يف النمو وحمدودية احلركة.
خالل تلك الفرتة تلقت �سبيلتا �أول طلب باجلملة من �شركة بون ماك�سيف،
مبقدار  1000دوالر ،مما جعلها تتفاءل ب�إمكانية جناح عملها.
خطرت لها الفكرة عندما كانت يف �إج��ازة �أمومة وهي حتاول البحث عن
زوج من الأقراط اخلا�صة بها ،وقالت لنف�سها ال بد من �إيجاد حل مل�شكلة
املجوهرات .وقالت �سبيلتا" :لقد بد�أت البحث يف غوغل والأ�شياء الوحيدة
املتاحة كانت تلك الأ�شياء امل�صنوعة من �أ�سالك �صنعها رجل يف كوخه ،ومل
تكن تفي بالغر�ض ،لذا قررت �أن �أ�صنعها بنف�سي".

�سيارة تقتحم مقهى

ك��ان اثنان من رواد مقهى يف ال�صني يتح�سيان القهوة وي�ستمتعان بها،
عندما باغتتهما �سيارة م�سرعة كانت تودي بحياتهما.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أم�س الأول اجلمعة �أن احلادثة
وقعت يف �أواخ��ر نوفمرب املا�ضي يف مدينة زونغ�شان مبقاطعة غوانغدونغ
جنوبي ال�صني.
وب��د�أت الق�صة عندما �أخط�أت �سيدة كانت تنعطف ب�سيارتها اجلديدة يف
امل�ك��ان ،فعو�ضا عن و�ضع قدمها على بدالة الكوابح و�ضعت قدمها على
بدالة البنزين ،فزادت �سرعة ال�سيارة ب�شكل كبري.
و�أظ �ه��رت لقطات الفيديو حلظة ا��ص�ط��دام ال���س�ي��ارة مب�صطبة املقهى،
وحتديدا عند النقطة التي كان فيها اثنان من رواد املقهى جال�سان.
وفر الرجالن من املكان �سريعا يف ردة فعل طبيعية على احلادث املباغت،
وانقلبت ال�سيارة من �شدة اال�صطدام.
وحل�سن احل��ظ ،مل ي�صب �أي م��ن الرجلني �أو ال�سيدة التي كانت تقود
ال�سيارة �أو زوجها الذي كان جال�سا بجانبها بجروح خطرية.

�أعلنت حديقة حيوان بلجيكية� ،أن اثنني من �أفرا�س النهر حتت
رعايتها ،و�ضعا قيد ال�ع��زل ،بعد �أن ثبتت �إ�صابتهما بكوفيد-
 ،19وهي رمبا املرة الأوىل على الإط�لاق التي ت�صاب فيها مثل
ه��ذه احليوانات بهذا امل��ر���ض .و�أك��د املخترب البيطري الوطني
البلجيكي� ،أن فر�سى نهر بحديقة ح�ي��وان �أن�ت��وي��رب  -ويطلق
عليهما �إم� ��اين ( 14ع��ام��ا) وه�يرم�ين ( 41ع��ام��ا) � -أ�صيبا
بكوفيد .-19ومن غري الوا�ضح كيف �أ�صيبا باملر�ض ،وكل منهما
يف �صحة جيدة ،ب�صرف النظر عن �سيالن الأنف ب�شكل ا�ستثنائي.
و�شدد احلرا�س قيود مكافحة الفريو�س ب�أرجاء حديقة احليوان.ا
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال فرن�سي�س فريكامن ،الطبيب البيطري
بحديقة حيوان �أنتويرب" :على حد علمي ،هذا هو �أول تف�شي
م�سجل بني هذه ال�سالالت .يف جميع �أنحاء العامل� ،شوهد هذا
الفريو�س يف الغالب يف ف�صيلة ال�ق��ردة العليا والقطط" .ومت
اختبار جميع حيوانات حديقة احليوان للك�شف عن كوفيد-19
العام املا�ضي ،ومل يتم ر�صد �أي حالة �إ�صابة.وعادة ما تكون �أنوف
�أفرا�س النهر مبللة� ،إال �أن فريكامن قال �إنه قرر اختبار ال�سائل
ال�سميك اخلارج ك�إجراء احرتازي ،وتفاج�أ بالنتيجة.

ك�شف �أحد املعلمني عن �آرائه الغريبة املتعلقة بالتعليم،
مب��ا يف ذل��ك ال�سماح للطالب ال��ذي ال ي�ستطيع البقاء
ً
م�ستيقظا بالنوم يف الف�صل.
وق ��ال ال�سيد ��ش��وت�ي����س ،ال ��ذي ي�ح� ّم��ل ب��ان�ت�ظ��ام مقاطع
مازحا �أنه قد يت�سبب
فيديو حول عمله على تيك توك ً
بجدل كبري ،من خالل عدم �إعطاء الطالب الذين تقل
�أعمارهم عن  11عامًا واجبات مدر�سية.

�أوميكرون يهدد ب�إعادة كابو�س ال�سينما العاملية

�أث ��ار انت�شار م�ت�ح� ّور "�أوميكرون" قلق
��ص�ن��اع ال�سينما ال�ع��امل�ي��ة ،و�أب� ��دت بع�ض
�شركات الإن �ت��اج الفنّي قلقها م��ن عودة
موجة الإغ�لاق التي حدثت مع انت�شار
فريو�س كورونا يف ربيع .2020
وم ��ع الأخ� �ب ��ار امل�ن�ت���ش��رة ب �� �ش ��أن متح ّور
"�أوميكرون" �أعلنت الواليات املتحدّة،
وب��ري �ط��ان �ي��ا ،ودول االحت� ��اد الأوروب � ��ي،
و�أ� �س�ترال �ي��ا ،ف��ر���ض ق �ي��ود ع�ل��ى ال�سفر،
و�أم��ا اليابان و�إ�سرائيل فقد �أعلنت غلق
حدودها بالكامل �أمام الأجانب.
ومع انت�شار اللقاحات ،وانخفا�ض �أعداد
الإ�صابة بفريو�س كورونا ،بد�أت تتعافى
ال���س�ي�ن�م��ا ال �ع��امل �ي��ة ق �ل �ي�لا� ،إال �أن تلك
الأخبار ب�ش�أن "�أوميكرون" جعلت ُ�صنّاع
ال���س�ي�ن�م��ا ي�ح�ب���س��ون �أن�ف��ا��س�ه��م جم ��ددا،
وترتع�ش �أي��ادي�ه��م ب�ش�أن �إن�ت��اج حمتوى
فنّي �أو ترفيهي حلني و�ضوح الر�ؤية.

و�أعلنت عدد من ال��دول �أي�ضا ،غلق دور
ال�سينما وامل �� �س��ارح وامل�ط��اع��م والأماكن
العامة ،من بينها النم�سا ،و�سلوفاكيا،
ّ
وه��ول �ن��دا ،يف حم��اول��ة ل�ل���س�ي�ط��رة على
انت�شار املتح ّور اجلديد.
ويرى البع�ض �أن الإغالق اجلزئي لدور
ال�سينما ،وامل�سارح ،هي خطوة متهيدية
لإغ�ل�اق ك��ام��ل ،حيث طالبت ال�سلطات
يف عدد من املقاطعات الأملانية املرتددين
ع �ل��ى ال���س�ي�ن�م��ا �إث� �ب ��ات ت�ل�ق�ي�ح�ه��م �ضد
كورونا.
وب�ح���س��ب م��وق��ع "هوليوود ريبورت"
امل�ه�ت��م ب�ح��رك��ة ال���س�ي�ن�م��ا ال �ع��امل �ي��ة ،ف� ��إنَّ
�أرق� ��ام احل���ض��ور يف ال�سينمات الأملانية
بنهاية الأ�سبوع املا�ضي و�صل لـ � 505ألف
تذكرة ،بانخفا�ض  37باملئة على الأ�سا�س
خا�صة بعد انت�شار الأخبار
الأ�سبوعيّ ،
ب�ش�أن "�أوميكرون".

نيكول كيدمان وخافيري باردم
يت�ألقان على ال�سجادة احلمراء

الثنائي ال�ساحر نيكول كيدمان وخافيري ب��اردم توجها �سوية �إىل العر�ض
الأول لفيلمهما  Being the Ricardosيف نيويورك ليلة  2كانون الأول
 دي�سمرب .املمثلني النجمني اللذان يت�شاركان البطولة �شوهدا �سوية علىال�سجادة احلمراء بكامل �أناقتهما .لب�ست نيكول ف�ستانا �أبي�ض رائعا من
ال�ساتان من دار �أزياء �شانيل بينما اختار خافيري باردم بدلة وقمي�صا �أبي�ض.
املمثلة اال�سرتالية النجمة تبلغ من العمر  54عاماً وه��ي عملت مع �أكرب
املخرجني وح��ازت على االو�سكار ع��ام  2003ل��دوره��ا يف "،"The Hours
حيث لعبت فريجينيا وولف .بينما خافيري باردم البالغ من العمر  52عاماً
هو �أي�ضا حائز على االو�سكار عام  2008لدوره يف "No country for old
 "menللأخوين كوهني.

مزاد على كمبيوتر
م�ؤ�س�س ويكيبيديا
طرحت دار كري�ستيز العريقة جهاز
كمبيوتر �شخ�صي ك��ان ي�ستخدمه
م ��ؤ� �س ����س وي�ك�ي�ب�ي��دي��ا ج�ي�م��ي ويلز
عند �إط�لاق املو�سوعة الإلكرتونية
قبل  20عامًا� ،إ�ضافة �إىل ال�صفحة
الأوىل م��ن امل��وق��ع ال���ش�ه�ير بن�سق
"ان اف تي" الرقمي .وقد عُر�ض
الكمبيوتر يف مقر دار كري�ستيز يف
م��رك��ز روك�ف�ل��ر يف ن �ي��وي��ورك ،وهو
جهاز "اي ماك" باللون الأحمر كان
ي�ستخدمه جيمي ويلز "ككمبيوتر
�شخ�صي من �أجل عمليات التطوير
والبحث عندما مت �إطالق املوقع يف
 15ك��ان��ون الثاين/يناير ،"2001
وف��ق ب�ي��ان ل ��دار امل � ��زادات .و�أو�ضح
بيرت كالرنت الأخ�صائي يف الكتب
واملن�شورات لدى دار كري�ستيز لوكالة
فران�س بر�س �أن املزاد ي�شمل قطعة
رقمية بن�سق "ان اف تي" املعتمد
لتوثيق �أ�صالة املنتجات الرقمية،
"�أن�ش�أها جيمي ويلز وتظهر �شكل
ويكيبيديا عندما �أن���ش��أه��ا و�أطلق
�صفحتها الأوىل ،مع عبارة Hello
 ." worldو�أ�شارت دار كري�ستيز
�إىل �أن ال���ص�ف�ح��ة امل �ق��دم��ة بن�سق
� �ص��ورة �� ،JPEGس�ت�ك��ون تفاعلية
وميكن للم�شرتي "تعديلها" من
�أج� ��ل "�إعادة �إن �� �ش��اء جت��رب��ة بناء
ويكيبيديا" ،ثم "العودة �إىل حالتها
الأ�سا�سية با�ستخدام جهاز توقيت".
وقال جيمي ويلز يف البيان �إن ريع
امل ��زاد �سي�صب ب�ج��زء منه لتمويل
م�شروعه " ،WT.SOCIALوهي
� �ش �ب �ك��ة اج �ت �م��اع �ي��ة غ�ي�ر مركزية
وغري جتارية تخلو من الإعالنات
والتتبع وجمع البيانات واملعلومات
امل�ضللة".

