ميلي�شيات عراقية تهدد بحرب
مفتوحة �ضد الأمريكيني �إن مل ين�سحبوا

�ص 02

�سيف بن زايد يت�سلم جائزة اجلمعية
الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط

•• بغددا-وكاالت:

ت�ستمر ف�صائل عراقية م�سلحة موالية لإيران بالتهديد بـحرب مع القوات الأمريكية
يف البالد ،ما مل تغادرها قبل نهاية العام احلايل .ويف هذا ال�سياق ،نقلت �شبكة رووداو
الإخبارية العراقية ،ال�سبت ،عن ف�صيل كتائب �سيد ال�شهداء قوله �إن احلرب �ستكون
مفتوحة �ضد القوات الأمريكية ،بعد انتهاء مهلة وجود قواتها القتالية يف العراق بنهاية
العام  .2021وق��ال املتحدث با�سم ف�صيل كتائب �سيد ال�شهداء ،كاظم الفرطو�سي،
ل�شبكة رووداو الإعالمية �إن احلكومة ا�ستنفدت كل جهودها ،من خ�لال التوقيتات
التي �أعلنت عنها خالل زيارة رئي�س ال��وزراء م�صطفى الكاظمي �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية .و�أ�ضاف :وبالتايل فهو التزام متبادل .و�أ�شارت ال�شبكة �إىل وجود حوايل
 3500جندي �أجنبي حالياً على الأرا�ضي العراق ّية بينهم � 2500أمريكي .و�أم�س
الأول كان �أعلن زعيم ف�صيل كتائب �سيد ال�شهداء �أبو�آالء الوالئي قد �أعلن عن فتح باب
التطوع يف �صفوف قواته ورفع اجلاهزية ،حت�ضرياً ملا و�صفها باملواجهة احلا�سمة مع
القوات الأمريكية.
مواقــيت ال�صالة

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

عربي ودويل

�ص 09

�رضبة للإرهاب بال�ساحل ..فرن�سا
تث�أر ملقتل مدنيني يف النيجر
�ص 17

05:24
12:11
03:15
05:37
06:55
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الفجر الريا�ضي

مونديال الكاراتيه يختتم اليوم ..واحلكام
الدولية متنح حممد عبا�س الو�سام الف�ضي
 28صفحة -الثمن درهمان

الإمارات تفوز بع�ضوية اللجنة
الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق

دعوات اىل مليونية يف ال�سودان..
و 40قتيال منذ بدء التظاهرات

•• �أبوظبي -وام:

•• اخلرطوم�-أ ف ب:

ف��از �أم�س الأول مر�شح دول��ة الإم ��ارات امل�ست�شار الدكتور حممد الكمايل
م��دي��ر ع ��ام م�ع�ه��د ال �ت��دري��ب ال�ق���ض��ائ��ي ب � ��وزارة ال �ع��دل ب�ع���ض��وي��ة اللجنة
الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق يف االنتخابات التي جرت يف العا�صمة
ال�سوي�سرية ب��رن .و�صوت للدكتور الكمايل  54دول��ة من �أ�صل  58دولة
�شاركت يف الت�صويت .و �أن�ش�أت اللجنة الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق يف
عام  1991وت�ضم فى ع�ضويتها  76دولة من بينها معظم الدول الأع�ضاء
فى جمل�س الأمن  ،و ان�ضمت دولة الإمارات �إىل اللجنة يف  6مار�س .1992
ويجوز لكل دولة ع�ضو �أن تر�شح �شخ�صا يف ع�ضوية اللجنة وتنتخب هذه
الدول الأع�ضاء  ،خم�سة ع�شر ع�ضوا باللجنة كل خم�س �سنوات يف اقرتاع
�سري ،حيث يتم �إعالن الأ�سماء الفائزة التي ح�صلت على �أعلى الأ�صوات.
(التفا�صيل �ص)2

اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية  :يتعني على
الب�شرية ا�ستخدام قوتها لتعزيز ال�سالم

•• دبي-وام:

ح��ث امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة العليا للأخوة
الإن�سانية ،الب�شر على ا�ستخدام قوتهم ومهاراتهم لبناء ال�سالم ،ولي�س
لإ�شعال احل��روب .وقال امل�ست�شار عبدال�سالم  -يف منتدى دويل �أقيم يف
اجلناح الإيطايل مبعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،مبنا�سبة اليوم الدويل
للت�سامح حتت عنوان ت�آلف الأرواح � -إن العامل يويل الأ�سلحة والذخائر
اهتماما �أكرب مما يوليه للتعاي�ش والأخوة  ..لقد ا�ستخدم الب�شر على مر
التاريخ مهاراتهم ومعرفتهم للرتويج للحروب واالنق�سامات� ،أال ينبغي
لنا ب� اً
�دل م��ن ذل��ك �أن ن�ستخدم قدراتنا ومهاراتنا لبناء ال�سالم وخلق
(التفا�صيل �ص)2
املجتمعات ذات الأ�س�س املتينة؟.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

دعا النا�شطون ال�سودانيون املعار�ضون للحكم الع�سكري اىل تظاهرات
الأحد فيما �أعلن الأطباء امل�ؤيدون للحكم املدين ارتفاع عدد القتلى
املدنيني يف حملة قمع التظاهرات منذ  25ت�شرين الأول �أكتوبر
يف ال�سودان �إىل �أربعني بعد وفاة فتى ال�سبت مت�أثرا بجروح خطرة
�أ�صيب بها الأرب�ع��اء .وقالت جلنة �أطباء ال�سودان املركزية يف بيان
ارتقت �صباح (ال�سبت) روح ال�شهيد حممد �آدم ه��ارون (� 16سنة)
مت�أثراً بجراحه البالغة جراء �إ�صابته بر�صا�ص حي بالر�أ�س والرجل
يف #مليونية17نوفمرب.
و�شهد الأرب�ع��اء  17ت�شرين الثاين نوفمرب �سقوط �أك�بر ع��دد من
القتلى بلغ � 16شخ�صا معظمهم يف �ضاحية �شمال اخلرطوم التي
يربطها ج�سر بالعا�صمة ال�سودانية ،ح�سب نقابة الأط�ب��اء امل�ؤيدة
للدميوقراطية .وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات يف
 25ت�شرين الأول �أكتوبر �إىل �أربعني معظمهم من املتظاهرين.
وت�ؤكد ال�شرطة �أنها ال تفتح النار على املتظاهرين وتبلغ ح�صيلتها
وفاة واحدة فقط وثالثني جريحا يف �صفوف املحتجني ب�سبب الغاز
امل�سيل للدموع ،يف مقابل �إ�صابة � 89شرطيا.
ودع��ا النا�شطون املطالبون بالدميوقراطية على �شبكات التوا�صل
االجتماعي ال�سبت اىل تظاهرة مليونية الأحد.
ويف تغريدة على تويرت ،دعا جتمع املهنيني ال�سودانيينن الذي لعب
دورا حموريا خالل االنتفا�ضة التي �أدت اىل ا�سقاط عمر الب�شري يف
ني�سان ابريل  ،2019اىل جمموعة من التجمعات طوال اال�سبوع
م��ن بينها ت �ظ��اه��رة مليونية ح��ا��ش��دة الأح ��د وت �ظ��اه��رات مماثلة
اخلمي�س.
كانت جمموعات �صغرية من املحتجني جتمعت اجلمعة بعد ال�صالة
يف ع��دة �أح�ي��اء وخ�صو�صا يف �ضاحية خرطوم بحري (�شمال �شرق
العا�صمة) حيث �سقط العدد الأكرب من ال�ضحايا االربعاء.

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله الرئي�س املوريتاين (وام)

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س املوريتاين العالقات
الثنائية وعدد ًا من الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س فخامة حممد ولد
ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية ال�شقيقة الذي
يقوم بزيارة �إىل الدولة.
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان بفخامة الرئي�س
حممد ول��د ال�شيخ ال�غ��زواين ونقل �إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ

خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتنياته ملوريتانيا
ال�شقيقة و�شعبها دوام التقدم واالزدهار.
وبحث �سموه وفخامته  -خالل اللقاء الذي جرى يف ق�صر ال�شاطئ -
العالقات الثنائية بني دولة الإمارات واجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية
وفر�ص تطوير التعاون امل�شرتك وتنويعه يف خمتلف املجاالت خا�صة
اال�ستثمارية واالقت�صادية والتنموية وغريها من اجلوانب احليوية
التي حتظى باهتمام البلدين مبا يعزز م�صاحلهما امل�شرتكة ويخدم
جهودهما يف التنمية امل�ستدامة ال�شاملة( .التفا�صيل �ص)2

�أو�سنت :حماربة الإرهاب وحماية ممرات املالحة من �أولويات الأمن يف املنطقة

ال �أر�ضية م�شرتكة جتمعهما

وزير الدفاع الأمريكي� :سنوا�صل دعم احللفاء يف ال�شرق الأو�سط حلماية �أمنهم الفرن�سي ماكرون والربيطاين جون�سونُ ،ك ْره ودي!

•• املنامة-وكاالت:

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد �أو�سنت ،ال�سبت� ،إن بالده
�ستوا�صل دع��م احللفاء يف ال�شرق الأو��س��ط حلماية �أمنهم،
م�شدداً على �أن حماربة الإرهاب وحماية ممرات املالحة من
�أول��وي��ات الأم��ن يف املنطقة ،م�ضيفا� :سنزيد من قواتنا يف
ال�شرق الأو�سط �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك ،والتزامنا باحللفاء
يف ال�شرق الأو�سط ثابت ومل يتغري.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ك�ل�م��ة �أو�� �س�ت�ن يف م �ن �ت��دى ح� ��وار املنامة
بالبحرين ،حيث �شدد على �أن التزامنا ب�أمن ال�شرق الأو�سط
التزام ق��وي ،ونعمل على تعزيز ال��ردع �ضد �إي��ران ،و�سنعمل
على حماية قواتنا يف املنطقة �ضد هجمات �إيران ووكالئها..
دع��م �إي ��ران ل�ل�إره��اب م��ن املخاطر ال�ع��اب��رة للحدود والتي
يجب مواجهتها ،فهناك الكثري من القلق ب�سبب ن�شاطات

�إيران املزعزعة ال�ستقرار املنطقة� ،إال �أن الدبلوما�سية اخليار
الأول حلل �أزمة امللف النووي الإيراين ،و�إذا مل ترغب �إيران
يف الدبلوما�سية فهناك �سبل �أخ��رى ،و�سنعود مع ال�شركاء
ملفاو�ضات فيينا مع �إيران بنوايا ح�سنة.
وقال �إن هناك �أهمية ق�صوى ل�شراكاتنا يف ال�شرق الأو�سط
و� �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا ،م���ض�ي�ف�اً :ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ا�ستثمرت
الكثري يف ال�شرق الأو�سط ومهتمة ب�أمن املنطقة� ..سن�ستمر
بتعزيز �شراكاتنا لوقف متويل الإره��اب ومكافحة الدعاية
الإرهابية.
فبح�سب �أو� �س�ت�ن ،ف ��إن امل�خ��اط��ر امل���ش�ترك��ة تتطلب �أعماال
م�شرتكة بني الواليات املتحدة واحللفاء ،حيث �إن الواليات
املتحدة تت�شارك مع العامل يف ت�شكيلة وا�سعة من التحديات
امل�شرتكة ،م�شدداً علن �أن �إيران ال�سبب الأول لعدم اال�ستقرار
يف املنطقة وحتى خارجها ،وعلى �إي��ران امل�ساعدة يف تقليل

العنف والنزاعات يف املنطقة ،وعلى �إيران �أن ال تتخيل �أنها
�ستقو�ض عالقاتنا يف املنطقة.
ونوه �أو�سنت ب�أن دول ال�شرق الأو�سط تواجه خطر امل�سريات
الإيرانية ب�شكل يومي ،م�شدداً على �أن مواجهة التهديدات
التي متثلها امل�سريات الإيرانية من �أولوياتنا.
وزير الدفاع الأمريكي �أكد �أن على احلوثيني �إنهاء احلرب
يف اليمن ووق��ف الهجمات على ال�سعودية ،م�ضيفاً :نعمل
م��ع احللفاء لتعزيز ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال�سعودية ملواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ،و��س�ن���س��اع��د ال �� �س �ع��ودي��ة يف م��واج �ه��ة هجمات
احلوثيني من اليمن ،و�سنوا�صل دعم ال�سعودية حتى ت�صبح
قادرة على �صد كل هجمات احلوثيني.
وتطرق �أو�سنت �إىل العالقات بني �إ�سرائيل والدول العربية،
م�شرياً �إىل �أنها ت�شكل واقعا جديدا يف املنطقة ،م�ضيفا :لدينا
م�صالح يف خمتلف �أنحاء العامل وقادرون على حمايتها.

جبهة �إ�ضافية يف �صراعها مع الأمريكان

ال�صني ملتزمة باملناخ «لكن ال تن�سى م�صاحلها»!
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت ترجمة خرية ال�شيباين

ال�صني ...املناخ هاج�س داخلي اي�ضا

هجومي�ستهدفالقن�صلية
الإيرانية يف هامبورغ
•• هامبورغ-وكاالت:

��ش��ن جم �ه��ول��ون ه �ج��وم �اً مبواد
حارقة على القن�صلية الإيرانية
مبدينة هامبورغ الأملانية.
وقالت ال�شرطة� ،إن اجلناة �ألقوا
م�ساء �أم����س الأول ع�ب��وة حارقة
على باب حديدي ي�ؤدي �إىل باحة
القن�صلية يف حي فينرتهوده.
ومل يت�ضح لل�شرطة حتى الآن
ال��داف��ع وراء اجل��رمي��ة .وتولت
�سلطات �أمن الدول التحقيق ،يف
ظ��ل ع��دم ا�ستبعاد وج��ود خلفية
�سيا�سية وراء الهجوم.
وبح�سب البيانات ،تلقت ال�شرطة
ب�ل�اغ� �اً م ��ن �أح � ��د ال �� �ش �ه��ود عن
ال��واق �ع��ة م���س��اء �أم ����س .وبح�سب
ب �ي��ان��ات ال �� �ش��اه��د ،ر�أى رج�ل�ان
يغادران املكان على عجل.
وق ��ال ��ت ال� ��� �ش ��رط ��ة� ،إن� � ��ه �أث� �ن ��اء
املالحقة التي بد�أت على الفور مت
م�صادفة رجلني يف مكان قريب،
لكن وفقاً للمعلومات احلالية ،ال
عالقة لهما باجلرمية.

تعتزم ال�صني بحزم تعزيز ال��دور القيادي ال��ذي تنوي
القيام به ل�صالح البيئة .ت�ستحوذ �صناعتها �إىل حد كبري
على الإنتاج العاملي للألواح ال�شم�سية وتوربينات الرياح،
وتعمل العديد م��ن املعامل البحثية على ك��ل م��ا ميكن

�أن ي�ساعد على تقليل كميّة اجل�سيمات الدقيقة التي
ت�سمّم الغالف اجلوي ...يعاين �سكان ال�صني من نوبات
تلوث �شديدة ت�ضرب بانتظام املدن الرئي�سية يف البالد.
وتقل�صت الظاهرة منذ � 4أو � 5سنوات يف بكني ،ويرجع
ذل��ك ،على وج��ه اخل�صو�ص� ،إىل ال�ت��زام امل�صانع امللوثة
باالنتقال �إىل مقاطعات جماورة( .التفا�صيل �ص)11

جمل�س النواب الليبي يغلق الطريق �أمام تعديل قانون االنتخابات

ر�سميا ..عقيلة �صالح يرت�شح النتخابات الرئا�سة يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

قال الناطق با�سم جمل�س النواب
الليبي عبد اهلل بليحق� ،إن الأوان
ق� ��د ف � ��ات ع� �ل ��ى ت� �ع ��دي ��ل ق ��وان�ي�ن
االنتخابات ،املقرر �إجرا�ؤها يف 24
دي�سمرب كانون الأول املقبل.
ون �ق �ل��ت ق �ن��اة ل�ي�ب�ي��ا الأح� � ��رار عن
ب�ل�ي�ح��ق ق ��ول ��ه� ،إن م ��ن م�صلحة
الليبيني دعم االنتخابات الرئا�سية
والت�شريعية لإنهاء حالة االنق�سام.
وحذر بليحق من �أن املجل�س الأعلى
للدولة يهدف �إىل تعطيل م�سار
االنتخابات منذ البداية ،م�ؤكدا �أن
هذا هدفه الأ�سا�سي ولي�س غر�ضه
االع�ت�را���ض ع�ل��ى ق��وان�ين جمل�س
النواب.
و�أ�شارت القناة �إىل �أن الناطق با�سم
املجل�س الأعلى للدولة حممد عبد
ال�ن��ا��ص��ر ��س�ب��ق وق ��ال �إن املجل�س
��س�ي�ت�ق��دم مب� �ب ��ادرة خ�ل�ال الأي� ��ام
القادمة تق�ضي بت�أجيل االنتخابات

عقيلة �صالح يتحدث �إىل و�سائل الإعالم بعد تقدمي �أوراق تر�شيحه
حتى يتم التوافق على الت�شريعات العليا لالنتخابات يف بنغازي.
اخل��ا� �ص��ة بالعملية االنتخابية .وج��اء ذلك بعد � 3أي��ام من �إعالن
ون�ق�ل��ت ع�ن��ه �أن االن�ت�خ��اب��ات دون تر�شحه النتخابات الرئا�سة املزمع
�إجرا�ؤها يف  24دي�سمرب القادم.
قاعدة د�ستورية �سرتبك امل�شهد.
�إىل ذل ��ك ،ت �ق��دم رئ�ي����س الربملان ويف وقت �سابق� ،أكد �صالح احرتامه
ال�ل�ي�ب��ي ع�ق�ي�ل��ة � �ص��ال��ح ،ال�سبت ،ل�ل��إع�ل�ان ال��د� �س �ت��وري ال� ��ذي هو
ب�أوراق تر�شحه ر�سميا لالنتخابات ال��وث�ي�ق��ة ال��د��س�ت��وري��ة ال�ت��ي حتكم
الرئا�سية املقبلة مبقر املفو�ضية البالد يف هذه املرحلة االنتقالية.

•• الفجر -ماريون فان رنرتغم
–ترجمة خرية ال�شيباين

عندما ي��أت��ي ب��وري����س جون�سون
ل�ل�ق��اء �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون يف قمة
دولية ،وحتت �أعني امل�صورين ،ف�إنه
ي��أخ��ذ و�ضعية راع��ي البقر الذي
ي�خ��رج م�سد�سه� ،أو يندفع نحوه
دافعا فكه ال�سفلي ،وك�أنه يريد �أن
يك�سر له وجهه.
لقد جعل رئي�س الوزراء الربيطاين
من �أ�سلوب التهريج الدائم تكتي ًكا
يهدف �إىل حتويل االنتباه وتن�سيب
خطورة كل �شيء.
وق ��ت ال �� �ص��ور ،ي�ت�ظ��اه��ر الرئي�س
الفرن�سي ب�أنه يجد ذلك م�ضحكا،
ويف الواقع ،يكره الرجالن بع�ضهما
البع�ض ب�شكل ودي وب�ح��رارة ،وال
يجدان �أي �أر�ضية م�شرتكة.
ت�ب��اي��ن يف ال �ط �ب��اع م�ث��ل ت�شابه
ب�ل�اده� �م ��ا ،وه � ��ذا ي �ف �� �س��ر جزئيا
ذاك .ف��رن �� �س��ا ،امل�م�ل�ك��ة املتحدة:

�ضد كل االعراف والنوامي�س
�إم�براط��وري�ت��ان �سابقتان ت�شعران باال�ستثناء.
م��اك��رون وجون�سون :الأول جاد
باحلنني �إىل هيمنتهما املفقودة،
ق ��وت ��ان ع �� �س �ك��ري �ت��ان ون ��ووي� �ت ��ان ،وجليل ،والثاين عبثي وال عهد له
م � �ق � �ع� ��دان يف جم� �ل� �� ��س الأم � � � ��ن ،وال ميثاق .وال�ك��ل ي�شكل كوكتيال
دب�ل��وم��ا��س�ي�ت��ان ك �ب�يرت��ان ،جريان قابال لال�شتعال.
ميكن مقارنتهما من حيث الوزن حتى الآن ،مل متر �أزمات الأزواج بني
ال��دمي �غ��رايف ون���ص�ي��ب ال �ف��رد من ال�ق��ادة الفرن�سيني والربيطانيني
ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،دولتان دون احرتام متبادل.
(التفا�صيل �ص)10
ال تخلوان من الغطر�سة وال�شعور

�إي�����ران ت�����ص��ادر ناقلة
ن���ف���ط مب���ي���اه اخل��ل��ي��ج

ً
ا�ستهدافا
التحالف :تنفيذ 15
�ضد احلوثي مب�أرب والبي�ضاء

•• طهران-وكاالت:

•• اليمن-وكاالت:

�أع� �ل ��ن حت ��ال ��ف دع� ��م ال�شرعية
يف ال �ي �م��ن ،ال���س�ب��ت ،ت�ن�ف�ي��ذ 15
ا� �س �ت �ه��داف��ا � �ض��د امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات يف
م� ��أرب وال�ب�ي���ض��اء خ�ل�ال ال �ـ 24
� �س��اع��ة امل ��ا�� �ض� �ي ��ة ،م� ��� �ش�ي�راً �إىل
تدمري منظومة دفاع جوي و11
�آل �ي��ة ع���س�ك��ري��ة للميلي�شيات يف
م��أرب ،ومقتل ما يزيد على 70
عن�صرا من امليلي�شيات يف م�أرب
والبي�ضاء.
و�أ�ضاف التحالف بالقول :نفذنا
 19ا� �س �ت �ه��داف��ا للميلي�شيات
ب��ال���س��اح��ل ال �غ��رب��ي ل��دع��م قوات
ال�ساحل وحماية املدنيني ،م�شرياً
�إىل �أن عمليات ال�ساحل الغربي
ا�ستهدفت مركز قيادة و�سيطرة،
ك�م��ا ا�ستهدفت م��وق�ع��ا لتخزين
وتوجيه الطائرات امل�سرية.
و�أ�ضاف التحالف :ندعم عمليات
القوات اليمنية بال�ساحل الغربي
خ � ��ارج م �ن��اط��ق ن �� �ص��و���ص اتفاق
�ستوكهومل.

الد�ستوري احلر يحتج على عرقلة م�شاركة ان�صاره

و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة

�أن�صار الد�ستوري احلر
يحتجون �أمام مقر احلكومة

•• الفجر -تون�س

ّ
نظم �أم�س ال�سبت احلزب الد�ستوري احلر وقفة احتجاجية �أمام مقر رئا�سة
احلكومة بالق�صبة كان قد دعا اليها منذ يوم  16نوفمرب اجلاري للمطالبة
بحل الربملان وحما�سبة االخوان.
وتوافد �أن�صار احلزب على �ساحة الق�صبة و�سط �إجراءات �أمن ّية مك ّثفة وهم
يرددون (يا عبري ال�شعب معاك) و (ال خوف ال رعب د�ستوري ولد ال�شعب)
و (ي��ا ب��ودن ك��ن �شجاعة واغ�ل��ق اوك ��ار اجل�م��اع��ة) و (ح��ل ال�برمل��ان حا�سب
االخوان) وحريات حريات عجل باالنتخابات.
و�أكدت رئي�سة الد�ستوري احلر عبري مو�سي� ،أنهم واجهوا عديد التعطيالت
لإف�شال وقفتهم االحتجاجية مبينة �أن��ه وقع منع حافالت �أن�صار احلزب
قادمة من عدة حمافظات من االلتحاق بالوقفة( .التفا�صيل �ص)13

�أع�ل��ن احل��ر���س ال�ث��وري الإيراين
ت��وق�ي��ف ن��اق�ل��ة ن�ف��ط يف اخلليج،
بحجة �أنها حتمل وقوداً مهرباً.
وذك��ر الإع�لام الإي��راين ،ال�سبت،
�أن ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة للحر�س
ال�ث��وري الإي��راين �أعلنت توقيف
ن��اق �ل��ة ن �ف��ط يف م� �ي ��اه منطقة
ب��ار� �س �ي��ان ،ب��دع��وى �أن �ه��ا حتمل
وقوداً مهرباً.
ونقلت مواقع �إخبارية �إيرانية عن
البحرية الإيرانية قولها ،ال�سبت،
�إن�ه��ا � �ص��ادرت �سفينة �أجنبية يف
اخلليج تهرب ال�سوالر.
وذك � � � ��رت �أن ق� �ـ� �ـ ��وة م� ��ن م�شاة
ال �ب �ح��ري��ة الإي ��ران� �ي ��ة �سيطرت
ع �ل��ى ��س�ف�ي�ن��ة �أج �ن �ب �ي��ة حمملة
بالوقود املهـــرب يف ميــــــاه مدينـــة
ب ��ار�� �س� �ي ��ان ،ال �ت ��اب �ع ��ة ملحافظة
هرمزكان جنوب البالد .ونقلت
عن العقيد �أحمد حاجيان قـــــائد
غـــوا�صة من نوع ذو الفقار 412
يف ب��ار��س�ي��ان ق��ول��ه :ب�ع��د عملية
م��راق �ب��ة ا� �س �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ،متكن
م���ش��اة ال�ب�ح��ري��ة م��ن اال�ستيالء
على �سفينة �أجنبية ،على متنها
� 11شخ�صاً من �أفراد الطاقم.
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ال�صحة جتري  325,883فح�صا ك�شفت عن � 79إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد و 89حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
•• �أبوظبي -وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت الوزارة عن �إجراء  325,883فح�صا جديدا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام
�أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  79حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  741,370حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,144حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  89حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  736,081حالة.

اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية  :يتعني على الب�شرية ا�ستخدام قوتها لتعزيز ال�سالم
•• دبي-وام:

حث امل�ست�شار حممد عبدال�سالم ،الأمني العام للجنة العليا للأخوة الإن�سانية،
الب�شر على ا�ستخدام قوتهم ومهاراتهم لبناء ال�سالم ،ولي�س لإ�شعال احلروب.
وق ��ال امل�ست�شار ع�ب��دال���س�لام  -يف م�ن�ت��دى دويل �أق �ي��م يف اجل �ن��اح الإيطايل
مبعر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ،مبنا�سبة اليوم ال��دويل للت�سامح حتت عنوان
"ت�آلف الأرواح" � -إن العامل يويل الأ�سلحة والذخائر اهتماما �أكرب مما يوليه
للتعاي�ش والأخوة  ..لقد ا�ستخدم الب�شر على مر التاريخ مهاراتهم ومعرفتهم
للرتويج للحروب واالنق�سامات� ،أال ينبغي لنا ب� اً
�دل م��ن ذل��ك �أن ن�ستخدم
قدراتنا ومهاراتنا لبناء ال�سالم وخلق املجتمعات ذات الأ�س�س املتينة؟ .و�شدد
الأمني العام للجنة العليا للأخوة الإن�سانية على �أن اليوم الدويل للت�سامح هو
دعوة لنا جميعا  -من جميع اخللفيات والأعراق والأديان � -إىل وقف م�شاعر

االنق�سام واال�ستبعاد والكراهية و�إىل التفكري اجل �دّي م��ع بع�ضنا البع�ض
لإيجاد ال�سبل الكفيلة ببناء جمتمع تت�آلف فيه الأرواح .وو�صف االجتماع ب�أنه
عملي لوثيقة الأخوة الإن�سانية" ،وهو ٌ
بيان تاريخي و َّقعه يف �أبوظبي
"تنفي ٌذ ٌ
يف ع��ام  2019ك��ل م��ن قدا�سة البابا فران�سي�س بابا الكني�سة الكاثوليكية
وف�ضيلة الإم��ام الأك�بر �شيخ الأزه��ر الدكتور �أحمد الطيب .وق��ال امل�ست�شار
عبدال�سالم :لقد اختريت �أبوظبي مكا ًنا لإعالن وثيقة الأخوة الإن�سانية ،لأن
قدا�سة البابا وف�ضيلة الإمام الأكرب وجدا �أن قيم ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش
را�سخة يف دولة الإمارات وميكن �أن تكون منوذجا لبقية العامل .و�أ�ضاف  :نحن
يف اللجنة العليا للأخوة الإن�سانية ،نعمل مع الآخرين لرتجمة ر�سائل مثل
هذا احلدث الهام� ،إىل �أفعال؛ مبديا ثقته ب�أن الدورتني ال�سابعة والع�شرين
والثامنة والع�شرين مل�ؤمتر الأط��راف ،اللتني �ستنعقدان يف م�صر والإمارات
على التوايل� ،ستتمخ�ضان عن نتائج ملمو�سة.

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س املوريتاين العالقات الثنائية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة �أم�س فخامة حممد ولد
ال�شيخ الغزواين رئي�س اجلمهورية
الإ��س�لام�ي��ة امل��وري�ت��ان�ي��ة ال�شقيقة
الذي يقوم بزيارة �إىل الدولة.
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان بفخامة الرئي�س
حممد ولد ال�شيخ الغزواين ونقل
�إليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة "حفظه اهلل" ومتنياته
ملوريتانيا ال�شقيقة و�شعبها دوام
التقدم واالزدهار.
وب �ح��ث ��س�م��وه وف�خ��ام�ت��ه  -خالل
اللقاء الذي جرى يف ق�صر ال�شاطئ
 ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن دول ��ةالإم��ارات واجلمهورية الإ�سالمية
املوريتانية وفر�ص تطوير التعاون
امل� ��� �ش�ت�رك وت �ن ��وي �ع ��ه يف خمتلف

امل � �ج� ��االت خ��ا� �ص��ة اال�ستثمارية
واالقت�صادية والتنموية وغريها
م � ��ن اجل � ��وان � ��ب احل � �ي ��وي ��ة التي
حتظى باهتمام البلدين مبا يعزز
م �� �ص��احل �ه �م��ا امل �� �ش�ت�رك��ة ويخدم
ج�ه��وده�م��ا يف التنمية امل�ستدامة

ال�شاملة.
ك� �م ��ا ت � �ب � ��ادل �� �س� �م ��وه وال ��رئ �ي �� ��س
امل��وري �ت��اين وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ب�ش�أن
ع � ��دد م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا الإقليمية
وال��دول�ي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل م�ستجدات
الأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط

وال� � �ق � ��ارة الأف ��ري� �ق� �ي ��ة واجل� �ه ��ود
املبذولة لتحقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار يف هذه املناطق والتي
ت�شكل ال�ق��اع��دة الرئي�سة للم�ضي
ق ��دم� �اً ن �ح��و ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ت �ق ��دم.
وتطرق اللقاء �إىل معر�ض "�إك�سبو

 2020دبي" ال��ذي يجمع حتت
م�ظ�ل�ت��ه ث �ق��اف��ات ال� �ع ��امل وتاريخ
ال �� �ش �ع��وب وح �� �ض ��ارات �ه ��ا بجانب
ت���س�ل�ي�ط��ه ال �� �ض��وء ع �ل��ى م�شاريع
الدول وجتاربها وحلول اال�ستدامة
املبتكرة التي ت�شارك بها دول العامل

وت�ستهدف الإ�سهام يف حت�سني حياة
ال���ش�ع��وب وب �ن��اء م�ستقبل �أف�ضل
للجميع ..فيما ت�شارك موريتانيا
لأول مرة يف تاريخ معار�ض �إك�سبو
بجناح خا�صم�ستوحى من الطابع
ال� �ب ��دوي الأ� �ص �ي��ل ال� ��ذي يعر�ض

م��ا متتاز ب��ه م��ن م��وروث ح�ضاري
واق � �ت � �� � �ص� ��ادي وب� �ي� �ئ ��ي ويف �شتى
املجاالت.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن
حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س
جم�ل����س �إدارة م� �ط ��ارات �أبوظبي

وم�ع��ايل علي ب��ن ح�م��اد ال�شام�سي
ن ��ائ ��ب الأم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام للمجل�س
الأع �ل��ى ل�ل�أم��ن ال��وط�ن��ي و�سعادة
حمد غ��امن املهريي �سفري الدولة
لدى موريتانيا .كما ح�ضره الوفد
املرافق للرئي�س املوريتاين.

الإعالن عن �إطالق جائزة ووترفولز لتكرمي �أبطال خط الدفاع الأول

�سيف بن زايد يت�سلم جائزة اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط تقديرا لدور الإمارات يف تعزيز العمل العاملي التكاملي
•• روما-وام:

ت�سلم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،جائزة اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط PAM
تقديراً لدور الإمارات املحوري يف تعزيز العمل العاملي التكاملي ،ومبادراتها
الريادية يف دعم القطاع ال�صحي وخط الدفاع الأول ،وتعد مبثابة تقدير من
�شعوب دول البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل قيادة الإمارات و�شعبها ،وذلك على
هام�ش اجلل�سة العامة للجمعية التي �أقيمت يف العا�صمة الإيطالية روما
بح�ضور �سعادة �سريجيو بياتزي الأم�ين العام للجمعية ،و�أع�ضاء الأمانة
العامة ،وح�شد كبري من امل�س�ؤولني وممثلني عن جمعيات وهيئات دولية.
كما �أعلن �سموه على هام�ش احلفل ،عن �إطالق الإمارات بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،جائزة "ووترفولز" بن�سختها الأوىل يف مار�س ،2022
والتي تعنى بتكرمي  50من الأطباء وعائالتهم حول العامل ممن قدموا
خدماتٍ �إن�سانية وت�ضحياتٍ ا�ستثنائية يف �سبيل احلفاظ على �سالمة و�صحة

املجتمعات خا�صة يف ظل جائحة كورونا ،وتعد اجلائزة جانباً من �إ�سهامات
الإم ��ارات العاملية يف تقدير العاملني يف خطوط ال��دف��اع الأوىل ،تكرمياً
لدورهم احليوي وتفانيهم .و�ألقى �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د كلمة له يف
االحتفال ،نقل فيها حتيات دولة الإم��ارات العربية املتحدة قياد ًة وحكوم ًة
و�شعباً� ،إىل اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط واملجتمعني ،وتوجه
�سموه بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل  ،على رعايته الكرمية وال�سباقة لأعمال اخلري ،وحر�صه
اخلا�ص على �سالمة و�أمن املواطنني يف جمتمعاتهم �أينما كانوا ،كما تقدم
بال�شكر ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل  ،على ر�ؤيته امل�ستقبلية وتوجيهاته
ل��وزارة الالم�ستحيل الإماراتية لتعلب دوراً �إ�سرتاتيجياً يف دعم املبادرات
وامل�شاريع ،كما تقدم �سموه بوافر العرفان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،على
دعمه الالحمدود ملبادرة "ووترفولز " العاملية من خالل اعتماد برنامج
التعليم الطبي امل�ستدام ،والذي على �أثره ،مت تفعيل �آليات التنفيذ والتمكني

على املرافق املعنية �سوا ًء كانت �صحة �أو دارية �أو فنية ،و�أ�شار �سموه �إىل �أنه مت
الأخذ بعني االعتبار التطورات العلمية والرقمية يف جمال �شبكات وتقنيات
التوا�صل لت�سهيل الدرا�سة واالنت�ساب عن بعد .
و مل تقف جهود الإم��ارات الإن�سانية يف دعم القطاع ال�صحي العاملي ،عند
بناء القدرات حتت مظلة مبادرة ووترفولز ،حيث قال �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد يف كلمته� ،إن �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،سيقوم بتكرمي  50طبيباً
وعائالتهم من خمتلف بلدان العامل ،ممن كان لهم دوراً ملحوظاً وفاع ً
ال يف
رعاية امل�صابني خالل جائحة كورونا ،وهذا �ضمن احتفاالت عام اخلم�سني
على ت�أ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
يُ�شار �إىل �أن اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط ،تقوم يف كل عام
بتقدمي جوائزها للدول �أو الأف��راد �أو امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات التي ت�ساهم يف
بناء ج�سور التعاون بني �شعوب املنطقة والعامل وتقدم خدمات �إن�سانية دولية
وذل��ك لتعزيز التفاهم واالح�ت�رام امل�ت�ب��ادل ،وال�ت�ع��اون ب�ين �شعوب املنطقة
م��ع ك��اف��ة �شعوب ال�ع��امل .و اخ�ت��ارت الهيئة املخت�صة يف اجلمعية ،مبادرة

�سيف بن زايد يزور م�ست�شفى بامبينو جي�سو يف روما

"ووترفولز" العاملية املقدمة من الإمارات للعامل ،للفوز باجلائزة يف املجال
ال�صحي ،وذل��ك تقديراً لهذه امل�ب��ادرة الإن�سانية يف تقدمي الدعم امل�ستمر
وتدريب وتطوير كوادر العاملني يف املجاالت الطبية والقطاعات ال�صحية.
وتعترب اجلمعية الربملانية للبحر الأب�ي����ض املتو�سط ال�ت��ي ت�أ�س�ست عام
 ،2005مبثابة منتدى لربملانات دول منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
وع��دد من ال��دول الأخ��رى غري املطلة على البحر الأبي�ض املتو�سط ،ومن
بينها الإمارات ،وحتظى بع�ضوية مراقب يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
حيث يهدف امل�شاركون م��ن خاللها �إىل ال��و��ص��ول لأه ��داف م�شرتكة من
�أجل �إيجاد �أف�ضل البيئات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية
ملواطني ال��دول الأع���ض��اء ،وتتوىل �إيطاليا الرئا�سة ال��دوري��ة للجمعية يف
الفرتة بني  2020وحتى .2021
ح�ضر اللقاء �إىل جانب �سموه� ،سعادة عمر عبيد ال�شام�سي �سفري الدولة
لدى جمهورية �إيطاليا ،واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل وزارة
الداخلية ،واللواء ال�شيخ حممد بن طحنون �آل نهيان مدير قطاع �ش�ؤون
الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي وعدد من ال�ضباط.
•• روما -وام:

زار الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،م�ست�شفى رعاية الأطفال الأكادميي " بامبينو جي�سو" يف
العا�صمة االيطالية روما ،ورافق �سموه يف الزيارة جناله ال�شيخ زايد بن
�سيف بن زايد �آل نهيان وال�شيخ خليفة بن �سيف بن زايد �آل نهيان.
وجت��ول �سموه يف �أق�سام ه��ذا امل�ست�شفى ال��ري��ادي ال��ذي يعد م��رك��زاً مهماً
لعالج الأط�ف��ال ح��ول العامل ،ويحظى بدعم ومتابعة ورعاية الفاتيكان،
حيث اطم�أن �سموه على عدد من الأطفال ممن يرقدون على �أ�سرة ال�شفاء،
وتبادل احلديث مع م�س�ؤويل امل�ست�شفى حول ما يقدمه من خدمات ورعاية
طبية ل�ه��ذه الفئة ال�غ��ال�ي��ة ،واط�ل��ع على م �ب��ادرات امل�ست�شفى وم�شاريعه
ال�صحية حول العامل ،من دورات تدريبية و�أيام عمل طبية جمانية وت�أهيل
مراكز �صحية وغريها.
راف��ق �سموه يف ال��زي��ارة �سعادة عمر عبيد ال�شام�سي �سفري ال��دول��ة لدى
جمهورية �إي�ط��ال�ي��ا ،وال �ل��واء ال��رك��ن خليفة ح��ارب اخلييلي وك�ي��ل وزارة
الداخلية ،واللواء ال�شيخ حممد بن طحنون �آل نهيان مدير قطاع �ش�ؤون
الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي ،وعدد من ال�ضباط.

الإمارات تفوز بع�ضوية اللجنة الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق
•• �أبوظبي -وام:

ف��از �أم����س الأول مر�شح دول��ة الإم ��ارات امل�ست�شار الدكتور حممد الكمايل
م��دي��ر ع ��ام م�ع�ه��د ال �ت��دري��ب ال�ق���ض��ائ��ي ب � ��وزارة ال �ع��دل ب�ع���ض��وي��ة اللجنة
الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق يف االنتخابات التي جرت يف العا�صمة
ال�سوي�سرية ب��رن .و�صوت للدكتور الكمايل  54دول��ة من �أ�صل  58دولة
�شاركت يف الت�صويت .و �أن�ش�أت اللجنة الدولية الإن�سانية لتق�صي احلقائق يف

عام  1991وت�ضم فى ع�ضويتها  76دولة من بينها معظم الدول الأع�ضاء
فى جمل�س الأمن  ،و ان�ضمت دولة الإمارات �إىل اللجنة يف  6مار�س .1992
ويجوز لكل دولة ع�ضو �أن تر�شح �شخ�صا يف ع�ضوية اللجنة وتنتخب هذه
ال��دول الأع�ضاء  ،خم�سة ع�شر ع�ضوا باللجنة كل خم�س �سنوات يف اقرتاع
�سري ،حيث يتم �إعالن الأ�سماء الفائزة التي ح�صلت على �أعلى الأ�صوات.
و ينتخب الأع�ضاء ومن بينهم الرئي�س ونوابه يف اق�تراع �سري .والغر�ض
الأ�سا�سي من اللجنة �ضمان احرتام القانون الدويل الإن�ساين والذي يتمثل

يف حماية ال�ضمانات املقدمة لل�ضحايا يف النزاعات امل�س ّلحة ،حيث ن�صت
امل��ادة  90من الربوتوكول الإ��ض��ايف الأول التفاقية جنيف ل�سنة 1949
على �إن�شاء جلنة دولية لتقّ�صي احلقايق ،وهي جلنة دائمة و م�ؤلفة من 15
ع�ضوا ت�ضم خرباء م�ستقلون ب�صفتهم ال�شخ�صية ،ويتم تر�شيحم من دولهم
ويُنتخبون من الدول التي قدمت �إعالن اعرتاف للجنة مبوجب املادة 90
من الربوتوكول الإ�ضايف الأول .و يحق لكل دولة من�ضمة التفاقيات جنيف
والربوتوكول الإ�ضايف الأول �أن تعرتف باخت�صا�ص اللجنة كتابة مبوجب

�إع�لان يتم �إيداعه لدى وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية باعتبارها �سكرتارية
اللجنة و عندها ت�ستطيع �أن تعود �إليها لتق�صي احلقائق يف حاالت النزاع
امل�س ّلح �شرط �أن يكون الطرف الآخر �أي�ضا قد اعرتف باخت�صا�ص اللجنة.
وتعترب اللجنة هيئة حتقيق ولي�ست حمكمة �أو هيئة ق�ضائية ،فهي ال ت�صدر
�أحكاما ق�ضائية ،بل ت�صدر تقارير ب�ش�أن الوقائع التي مت التحقق منها
وتو�صيات للأطراف .و اليجوز للجنة �أن تن�شر علنا النتائج التي تو�صلت
�إليها �إال �إذا طلب منها ذلك جميع �أطراف النزاع.
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طرق دبي تفتتح ج�سرا يربط �شارعي املنامة وامليدان ب�سعة  4م�سارات
•• دبي  -وام:

افتتحت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي ام�س ج�سرا جديدا يربط
�شارعي املنامة وامليدان يعرب �أعلى طريق دبي  -العني مع �إلغاء الدوار
ال�سابق وتعديل نهايات منحدرات اجل�سور القائمة على �شارع امليدان
ويبلغ �إجمايل �أطوال اجل�سور  328مرتا ب�سعة �أربعة م�سارات يف كل
اجتاه فيما يبلغ طول منحدرات اجل�سور  400مرت وتقدر الطاقة
اال�ستيعابية للج�سر بنحو  16000مركبة يف ال�ساعة يف االجتاهني.
وقال معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
يف هيئة الطرق واملوا�صالت �إن اجل�سر اجلديد ال��ذي يربط تقاطع
�شارع املنامة مع �شارع امليدان يعد ج��زءا من م�شروع تطوير طريق

دبي ـ العني الذي تنفذه الهيئة حاليا ويت�ضمن تطوير �ستة تقاطعات
رئي�سة وتو�سعة الطريق من  3م�سارات �إىل  6م�سارات يف كل اجتاه
بطول  17كيلومرتا ب��دءا من تقاطع طريق دبي  -العني مع �شارع
الإمارات �إىل تقاطع بو كدرة مع �شارع ر�أ�س اخلور.
و�أ�ضاف ان امل�شروع ت�ضمن �إعادة تخطيط امل�سارات املرورية مبنطقة
تقاطع �شارع املنامة مع طريق دبي ـ العني و�إن�شاء ج�سر يت�ألف من
�أربعة م�سارات يف كل اجتاه للربط بني �شارع امليدان و�شارع املنامة وذلك
خلدمة امل�شاريع التطويرية التابعة لـميدان م�شريا �إىل �أن التقاطع
ي�سهم يف حت�سني م�ستوى ال�سالمة املرورية وحتقيق ان�سيابية احلركة
املرورية على التقاطع خالل �ساعات الذروة.
و�أو�ضح �أن الهيئة �أجن��زت  85%من جممل م�شروع تطوير طريق

دبي  -العني الذي يعد من �أ�ضخم م�شاريع البنية التحتية ل�شبكات
الطرق التي تنفذها الهيئة حاليا ويقدر عدد امل�ستفيدين منه بحوايل
 1.5مليون ن�سمة وي�سهم امل�شروع عند اكتماله يف حتقيق ان�سيابية
احلركة املرورية وتعزيز حماور الربط مع �شارع ر�أ���س اخلور و�شارع
ال�شيخ حممد بن زايد و�شارع ال�شيخ زايد بن حمدان �آل نهيان و�شارع
الإم��ارات �إىل جانب خدمة امل�شاريع التطويرية القائمة وامل�ستقبلية
على جانبي طريق دبي  -العني.
كما ي�سهم يف م�ضاعفة الطاقة اال�ستيعابية للطريق من 6000
مركبة يف ال�ساعة يف كل اجتاه �إىل  12000مركبة يف ال�ساعة يف كل
اجتاه وكذلك خف�ض زمن الرحلة على طريق دبي  -العني املمتد من
تقاطع بوكدرة �إىل تقاطعه مع �شارع الإمارات من  16دقيقة �إىل 8

دقائق وحل م�شكلة االزدحام الذي كان ي�صل طوله �إىل  2كم.
ويت�ضمن نطاق عمل املرحلة الثانية من م�شروع تطوير طريق دبي
العني تو�سعة الطريق الرئي�س من ثالثة م�سارات �إىل �ستة م�سارات
يف كل اجتاه
�إ�ضافة �إىل �إن�شاء تقاطعات جم�سرة ج��دي��دة وط��رق خدمة ت�ضمن
الدخول واخلروج الآمن من املناطق ال�سكنية واخلدمية على جانبي
الطريق وم��ن �ضمن ه��ذه التقاطعات تقاطع ند ال�شبا� ،إ�ضافة �إىل
تقاطع �شارع امليدان مع طريق دبي  -العني وربطه مع �شارع املنامة
جرى �إن�شاء ج�سر يت�ألف من �أربعة م�سارات يف كل اجتاه للربط بني
�شارع امليدان و�شارع املنامة وكذلك تطوير اجل�سر القائم على �شارعي
امليدان ودبي  -العني خلدمة امل�شاريع التطويرية التابعة لـميدان.

عبداهلل بن زايد يزور معر�ض فن �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

زار � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ع� �ب ��داهلل بن
زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال ��دويل معر�ض "فن
�أبوظبي" يف ن���س�خ�ت��ه ال � �ـ 13
وامل�ق��ام حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أب��وظ�ب��ي رئ�ي����س مكتب �أبوظبي
التنفيذي وي�ستمر حتى اليوم يف
منارة ال�سعديات ب�أبوظبي.
رافق �سموه خالل الزيارة معايل
حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة
ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة � -أبوظبي.
وق � ��ام � �س �م��وه ب �ج��ول��ة يف �أروق � ��ة
امل �ع��ر���ض واط �ل��ع ع �ل��ى الأعمال
الفنية املتنوعة ال�ت��ي ي��زخ��ر بها

حيث ي�شهد م�شاركة � 49صالة
ع��ر���ض م��ن  19دول��ة وبح�ضور

 190فنانا من خمتلف �أنحاء
العامل.

و�أ�� �ش ��اد � �س �م��وه ب�ح�ج��م امل�شاركة
ال ��وا�� �س� �ع ��ة يف امل� �ع ��ر� ��ض ال� ��ذي

حت�ت���ض��ن ن�سخته يف ه ��ذا العام
� �� 14ص ��ال ��ة ع� ��ر�� ��ض ج ��دي ��دة
مب�شاركة �أعمال من كـــــــولومبيا
وفـــــرن�سا وهــــونغ كونغ والهند
و�إيران و�إيطاليا والأردن واململكة
ال �ع ��رب �ي ��ة ال �� �س �ع ��ودي ��ة وك ��وري ��ا
اجلنوبية و�سنغافورة و�إ�سبانيا
وت ��رك� �ي ��ا والإم � � � � � ��ارات العربية
املتحدة.
كما اط�ل��ع �سموه على التجارب
الفنية الفريدة التي يزخر بها
امل�ع��ر���ض وم�ن�ه��ا ب��رن��ام��ج "فنون
الأداء" وبرنامج "�آفاق :الفنانون
النا�شئون" ..م ��ؤك��دا �أن الفنون
ه ��ي امل� � � ��ر�آة ال� �ت ��ي ت �ب��رز الوجه
احل���ض��اري للدولة وتعك�س قيم
ال �ت �� �س��ام��ح وال �ت �ع��اي ����ش والأخ � ��وة
الإن�سانية الرا�سخة يف جمتمعنا.

�شرطة �أبوظبي تدعو الأ�سر لتوفري البيئة الآمنة للأطفال
•• �أبوظبي -وام:

دع��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي الأ� �س��ر �إىل
�ضرورة التعاون مع اجلهات املعنية
يف ت��وف�ير احل�م��اي��ة ل�ل�أط �ف��ال من
امل �خ��اط��ر ب �ك��اف��ة ا� �ش �ك��ال �ه��ا �ضمن
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف اح� �ت� �ف ��االت دول� ��ة
الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة باليوم
العاملي للطفل والذي ي�صادف 20
من نوفمرب من كل عام.
و�أك ��دت اهتمامها بحماية الطفل
م��ن امل �خ��اط��ر وا� �س �ع��اده واكت�شاف
م��واه�ب��ه وق��درات��ه و ت��وف�ير البيئة
الآم � �ن� ��ة ل ��ه وت ��وع �ي ��ة ك ��اف ��ة فئات
املجتمع بحقوقه و�ضمانها ،وثمنت
ج �ه��ود ال ��دول ��ة ال �ك �ب�يرة يف رعاية
الطفل من مرحلة �ضمان احلقوق
الأ� �س��ا� �س �ي��ة �إىل م��رح �ل��ة التمكني
و�صناعة امل�ستقبل امل�شرق للأجيال
القادمة.
و�أو� � � �ض� � ��ح ال �ع �م �ي ��د � �س �ع �ي��د حمد
الكعبي مدير ادارة م��راك��ز الدعم
االج�ت�م��اع��ي ب�ق�ط��اع ام ��ن املجتمع
�أن ��ش��رط��ة �أب��وظ�ب��ي تنفذ العديد
من الأن�شطة واملبادرات التي تركز
على حماية الطفل واحلفاظ على
حقوقه م�شرياً �إىل ان الطفل يعد
لبنة من لبنات بناء املجتمع القوي
املتوازن ،الذي ت�سعى �إليه حكومتنا
ال��ر� �ش �ي��دة ل�تر� �س �ي �خ��ه م ��ن خالل

القوانني والت�شريعات.
ولفت �إىل �أن رعاية الطفل وحمايته
من املخاطر من �ضمن الأولويات
ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب�ه��ا اجل �ه��ات املخت�صة
يف ال��دول��ة ،م�ع�ت�براً ق��ان��ون ودمية
وال�ل��وائ��ح وامل �ب��ادرات االجتماعية،
من الإجن��ازات املهمة التي ت�ضمن
له احلماية من كل مظاهر الإهمال
واال�ستغالل ،و�سوء املعاملة ،ومن
�أي ع �ن��ف ب� ��دين �أو ن �ف �� �س��ي ،عرب
نظام متكامل من الرعاية والدعم
وب�إ�شراف خمت�صني اجتماعيني.
و�أ� � �ش � ��ار �إىل دور م ��راك ��ز الدعم
االجتماعي يف توفري البيئة الآمنة

ل�ل�أط�ف��ال وامل�ح���ض��ون�ين بالتعاون
م ��ع م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت �ن �م �ي��ة الأ�سرية
واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة وت��رك �ي��زه��ا على
تعزيز التوعية والتثقيف يف توفري
ال��رع��اي��ة وااله�ت�م��ام ب��الأط�ف��ال من
خ �ل��ال امل � � �ب� � ��ادرات واحل � �م�ل��ات يف
خم�ت�ل��ف امل �ن��ا� �س �ب��ات مب��ا ي���س�ه��م يف
تر�سيخ القيم الإيجابية التي تعزز
الرعاية ال�سليمة للأبناء يف بيئة
حت �ف��زه��م ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة امكاناتهم
وق ��درات� �ه ��م واك �ت �� �ش��اف مواهبهم
الإبداعية.
وذكر العقيد بهيان حمد العامري
مدير �إدارة رعاية الأحداث بالإنابة

�أن �شرطة �أبوظبي وف��رت املمكنات
ال�ت��ي ت�ع��زز ال��رع��اي��ة وت�ق��دم الدعم
ال�ن�ف���س��ي واالج �ت �م��اع��ي والأ� �س ��ري
ل�ل ��أح� ��داث ودع �م �ه��م وحمايتهم
ليكونوا قادرين على العي�ش الآمن
يف املجتمع لفتاً �إىل تنفيذ مبادرات
ريادية و�أن�شطة تثقيفية وعالجية
ت ��رك ��ز ع �ل��ى االه �ت �م ��ام بالأطفال
الأح ��داث وت�ق��دمي ال��دع��م النف�سي
واالجتماعي والأ�سري لهم.
و�أو� � �ض� ��ح �أن ال�ب�رام ��ج العالجية
والأن� ��� �ش� �ط ��ة ت� �ق ��دم ل�ل��أط� �ف ��ال /
الأحداث/مبعايريخا�صةت�ساعدهم
على معاجلة ال�سلوكيات ال�سلبية

ع�ل��ى �أي ��دي ك ��وادر واخت�صا�صيني
اج�ت�م��اع�ي�ين ون�ف���س�ي�ين و�أ�سريني
م�ؤهلني لتقدمي الدعم اللوج�ستي
لهذه الفئة.
ودعا املقدم �أحمد مبارك القبي�سي
رئ� �ي� �� ��س ق �� �س��م م �ك��اف �ح��ة ج ��رائ ��م
االع �ت��داء على الطفل يف مديرية
ال �ت �ح ��ري ��ات وامل� �ب ��اح ��ث اجلنائية
ب�شرطة ابوظبي �إىل �أهمية تعاون
اال��س��ر يف ت��وف�ير احل�م��اي��ة للأبناء
م ��ن امل �خ��اط��ر و�� �س ��وء اال�ستغالل
واالبتزاز ..م�شرياً �إىل جهود الق�سم
يف تنفيذ �أن�شطة توعوية يف املدار�س
لتوعية الطلبة وامل�شرفني بالتعرف
على �سلوكيات الأطفال وحمايتهم
من كافة �أ�شكال االعتداء والتنمر.
ون �� �ص��ح الأ�� �س ��ر ب �� �ض��رورة مراقبة
امل� ��واق� ��ع ال �ت ��ي ي�ت���ص�ف�ح�ه��ا �أف � ��راد
الأ�� �س ��رة خ���ص��و��ص��ا الأط� �ف ��ال على
�شبكة االن�ترن��ت وحت��دي��د مواعيد
ل �ل��دخ��ول �إىل م ��واق ��ع الإن�ت�رن ��ت
و��ض��رورة االل�ت��زام بذلك ،وحتديد
الهدف من الدخول �إىل الإنرتنت،
وت ��أك �ي��د ت�صفح م��واق��ع ذات جودة
تربوية للتعلم الذاتي ،ودراي��ة ويل
الأم��ر بالربامج التي تتيح له منع
ت�صفح م��واق��ع معينة ،وم�صادقة
�أول� �ي ��اء الأم � ��ور لأب �ن��ائ �ه��م �صغاراً
وك �ب��اراً وم���ش��ارك�ت�ه��م امل��واق��ع التي
يت�صفحونها.

و�أ�شار �سموه �إىل �أن معر�ض "فن
�أبوظبي" ب��ات اليوم منارة فنية
وثقافية رائ��دة ..م�شيدا بالدور
امل �ه��م ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه يف رعاية
ودعم املواهب الفنية ال�شابة من

خمتلف اجلن�سيات.
ي�شار �إىل �أن "فن �أبوظبي" يركز
على تنظيم برنامج فنون منوع
ي�شكل من�صة خم�ص�صة جلميع
�أف� ��راد املجتمع للم�شاركة فيها
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وي � ��ؤدي دورا ج��وه��ري��ا يف رعاية
ودع��م الفنانني ال�صاعدين كما
ي�شكل حلقة و�صل بني املعار�ض
من �شتى بقاع العامل مبا يدعم
امل�شهد الفني املحلي والعاملي.

ذياب بن حممد بن زايد  :الإمارات و�ضعت
منظومة متكاملة ل�ضمان حقوق الطفل ورعايته
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ذي��اب بن حممد
بن زايد �آل نهيان رئي�س ديوان ويل
عهد �أبوظبي رئي�س هيئة �أبوظبي
للطفولة املبكرة �أن دولة الإمارات
تتعامل مع مو�ضوع الطفولة من
خالل منظومة متكاملة �سواء على
امل�ستوى الت�شريعي �أو التعليمي �أو
الثقايف �أو ال�صحي وغريه ..م�شريا
�سموه �إىل �أن الدولة ت�ستهدف من
خالل هذه املنظومة �ضمان جميع
ح �ق��وق ال�ط�ف��ل وت��وف�ير الرعاية
الكاملة ل��ه وتعزيز وعيه بهويته
وثقافته وتراثه وقيم جمتمعه.
وقال �سموه  -يف كلمة مبنا�سبة يوم
الطفل ال�ع��امل��ي ال��ذي ي��واف��ق 20
نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام � -إن اهتمام

القيادة يف دولة الإم��ارات بالطفل
ه��و جت���س�ي��د اله�ت�م��ام�ه��ا ب�أجيال
الغد التي �ستتحمل امل�س�ؤولية يف
امل�ستقبل وم��ن هنا ي�أتي حر�صها
ع �ل ��ى � �ص �ق��ل م� ��واه� ��ب الأط � �ف� ��ال
وتهيئة ال �ظ��روف املنا�سبة لبناء
�شخ�صيتهم و�إع ��داده ��م الإع� ��داد

اجل �ي��د ل�ل�م���ش��ارك��ة الإي �ج��اب �ي��ة يف
املجتمع وزرع قيم امل�ث��اب��رة وحب
العلم والتفوق والتميز لديهم.
و�أك ��د ��س�م��وه �أن دول ��ة الإم� ��ارات،
ويف �إط ��ار نهجها الإن �� �س��اين على
ال�ساحة الدولية ،هي داعم �أ�سا�سي
لل��أط �ف��ال يف ال� �ع ��امل ،خ��ا� �ص��ة يف
املجتمعات الفقرية واملناطق التي
ت �ع ��اين م ��ن الأزم� � � ��ات واحل � ��روب
والأوبئة.
و�� �ش ��دد � �س �م��وه ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دور
الأ� � �س� ��رة ال �ك �ب�ي�ر وامل �ك �م ��ل ل ��دور
ال� ��دول� ��ة يف االه� �ت� �م ��ام بالطفل
واالرتقاء به ..مو�ضحا �أن الوعي
الأ�سري ب�أهمية مرحلة الطفولة
ه��و �أم��ر �أ�سا�سي لإجن ��اح اخلطط
والإ�سرتاتيجيات الوطنية يف هذا
اخل�صو�ص.

ت�ؤكد �ضرورة دح�ض الفكر التكفريي لتنظيم داع�ش وجتفيف م�صادر متويله

درا�سة جديدة لرتيندز تر�صد عوامل ا�ستمرارية التنظيمات اجلهادية الإرهابية
•• ابوظبي-الفجر:

�أ�صدر مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات الدرا�سة الثانية
ع�شرة من �سل�سلة "�أوراق �سيا�سية" حتت عنوان" :يف تف�سري
ا�ستمرارية التنظيمات اجلهادية الإرهابية :داع�ش منوذجاً"،
�ألفها الدكتور ح�سنني توفيق �إبراهيم باحث غري مقيم يف
"ترريندز" و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة زايد.
وت �ه��دف ال��درا� �س��ة �إىل ر� �ص��د �أه� ��م ال �ع��وام��ل ال �ت��ي تف�سر
ا�ستمرارية تنظيم "داع�ش" وحتليلها ،كما ِّ
تو�ضح �أ�سباب
اال�ستمرارية برغم الهزمية الع�سكرية الثقيلة التي حلقت
بالتنظيم ،وال�ضربات الأمنية املوجعة التي تلقاها.
وت�سلط ال��درا��س��ة ال���ض��وء على م�لام��ح م�ستقبل "داع�ش"
يف ��ض��وء ال�ت�ح��والت ال��راه�ن��ة ع�ل��ى م�ستوى ا�سرتاتيجيته
احلركية وانت�شاره اجلغرايف من ناحية ،وامل�ستجدات الأمنية
وال�سيا�سية على ال�صعيدين الإقليمي وال��دويل من ناحية
�أخرى.
وتر�صد الفروق اجلوهرية التي متيز تنظيم "داع�ش" عن
غ�يره م��ن التنظيمات اجل�ه��ادي��ة الإره��اب �ي��ة ،وم��ن �أبرزها:
�أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه التكفريية ،حيث بلغ احل ��دود الق�صوى يف
التكفري (حتى الآن) ،وانت�شاره اجلغرايف ،و�إعالنه ت�أ�سي�س
دولة اخلالفة الإ�سالمية لفرتة من الزمن.
وت��ؤك��د �أن تنظيم "داع�ش" خا�ض مواجهات م�سلحة حادة
�ضد جيو�ش نظامية وقوات �شبه نظامية ،ف�ض ً
ال عن قدرته،
يف مرحلة �صعوده ،على جتنيد ع�شرات الآالف من املقاتلني
الأج��ان��ب �ضمن �صفوفه ،وكذلك متيزه يف توظيف و�سائل
الإع�لام اجلديد خلدمة �أهدافه وخمططاته؛ ولذلك ف�إن
تنظيماً بهذه املوا�صفات لن يندثر ب�سهولة.
وذكرت الدرا�سة �أن املواجهات الع�سكرية والأمنية للتنظيمات

اجل �ه��ادي��ة الإره ��اب� �ي ��ة م �ث��ل "داع�ش" وغ�ي��ره ت� � ��ؤدي �إىل
�إ�ضعافها واحل��د م��ن فاعليتها ،ولكنها ال تكفي لتجفيف
منابع التطرف والإره��اب املتمثلة يف امل�شكالت االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،واال�ستبداد ال�سيا�سي ،واحلروب
الأهلية ،واالنق�سامات العرقية والطائفية ،و�ضعف �أجهزة
ال��دول��ة وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا .وت���ش�ير �إىل �أن امل��واج�ه��ة احلقيقية

لتنظيم "داع�ش" وغ�يره من التنظيمات اجلهادية تتطلب
�إىل جانب احللول الع�سكرية والأمنية التو�صل �إىل ت�سويات
تاريخية للحروب وال�صراعات الأهلية ،و�إع��ادة بناء �أجهزة
ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها على �أ�س�س املواطنة ومبادئها و�سيادة
القانون واحرتام حقوق الإن�سان.
وتو�صي الدرا�سة ب�أهمية تعزيز التن�سيق بني ا�سرتاتيجيات
مكافحة تنظيم "داع�ش" على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والدولية ،بحيث تعمل على دح�ض الفكر التكفريي الذي
ير ِّوج له ،وا�ستهداف قياداته ومقاتليه ،وحتجيم قدرته على
جتنيد �أع�ضاء جدد ،وجتفيف م�صادر متويله.
وتو�صلت �إىل �أن اجلهود الدولية ملحاربة تنظيم "داع�ش"،
ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى امل��واج �ه��ة ال�ع���س�ك��ري��ة/الأم�ن�ي��ة ال تكفي
لتجفيف منابع التطرف والإره ��اب� ،إذ يتطلب ذل��ك تنفيذ
ا�سرتاتيجيات وخطط وطنية ملعاجلة امل�شكالت والأزمات
ال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية احلادة
واملتزامنة م��ع بع�ضها ،وال�ت��ي توفر بيئات مالئمة لتمدد
التنظيم وتعزيز قدرته على اال�ستمرار.
وخ ُل َ�صت الدرا�سة �إىل �أن ا�ستمرارية تنظيم "داع�ش" ال تعني
قدرته على تكرار جتربة "دولة اخلالفة الإ�سالمية" ،عندما
�سيطر على م�ساحات وا�سعة من �سوريا والعراق؛ ذلك لأن
الظروف والعوامل التي توافرت جمتمعة لتمكنه من حتقيق
هذا الهدف �سابقاً لي�س من ال�سهل �أن تتوافر له مرة �أخرى،
فقد ي�ستمر التنظيم ك�شبكة جهادية �إرهابية عابرة للحدود،
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن يتو�سع يف ا��س�ت�ه��داف م��ؤ��س���س��ات ومرافق
اقت�صادية وخ��دم�ي��ة ،ويتجه نحو ت�شجيع �أ��س�ل��وب الذئاب
املنفردة ،وخا�ص ًة يف ظل وج��ود الكثري من اخلاليا النائمة
ال�ت��اب�ع��ة ل��ه؛ �إ َّال �أن ��ه ل��ن ي�ق�ت��در ع�ل��ى �إع� ��ادة جت��رب��ة الدولة
الإ�سالمية.

وكالة �أنباء الإمارات تبحث التعاون مع م�ؤ�س�سات �إعالمية يف �أوكرانيا
•• كييف-وام:

زار وف��د م��ن وك��ال��ة �أن �ب��اء الإم � ��ارات "وام" ع ��ددا من
امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلكومية واخلا�صة يف جمهورية
�أوكرانيا ال�صديقة وذلك تلبية لدعوة من وكالة الأنباء
الأوكرانية.
ج ��اءت ال��زي��ارة ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون الإعل��ام��ي بني
"وام" وامل�ؤ�س�سات الإعالمية الأوك��ران�ي��ة يف خمتلف
املجاالت ومنها التدريب والتبادل الإخباري بالإ�ضافة
�إىل التعريف بالكوجنر�س العاملي للإعالم الذي يعقد
يف �أب��وظ�ب��ي خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 15إىل  17نوفمرب
 2022حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
وبتنظيم من �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض "�أدنيك"
وبتعاون ا�سرتاتيجي مع وكالة �أنباء الإم��ارات "وام".
وق��ام وفد "وام" برئا�سة �سعادة حممد جالل الري�سي
مدير ع��ام وكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات ب��زي��ارة وكالة الأنباء
الأوك��ران�ي��ة الوطنية حيث التقى مع ال�سيد الك�سندر
خار�شينكو "" Oleksandr Kharchenko
رئي�س الوكالة الذي اطلعهم على �سري العمل يف خمتلف
�أق�سام الوكالة.
ومت خالل الزيارة بحث �سبل ربط الأنظمة الإخبارية
ب�ين الوكالتني وامل��ؤ��س���س��ات الإع�لام�ي��ة الأوك��ران �ي��ة ال
�سيما يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية.
كما التقى وفد وكالة �أنباء الإم��ارات خالل الزيارة مع

تارا�س �شيف�شينكو نائب وزير الثقافة و�سيا�سة املعلومات
يف �أوكرانيا ..حيث مت ا�ستعرا�ض �سبل التعاون امل�شرتك
يف جم��ال ت�ب��ادل الن�شاطات الثقافية يف البلدين من
خالل الر�صد الإعالمي لتلك الن�شاطات.
و�أع ��رب ��س�ع��ادة حممد ج�لال الري�سي ع��ن �شكره �إىل
احلكومة الأوكرانية على هذه الدعوة الكرمية  ،م�ؤكدا
�أن الزيارة ت�أتي جت�سيدا لعالقات ال�صداقة املتميزة التي
جتمع بني دولة الإمارات وجمهورية �أوكرانيا واحلر�ص
على تعزيزها يف خمتلف املجاالت ومنها الإعالمية.
وقال �سعادته �إن وكالة �أنباء الإمارات تتطلع �إىل تعزيز
تعاونها م��ع امل�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة الأوك��ران�ي��ة وتبادل
اخلربات و�إيجاد فر�ص التدريب بني اجلانبني وهو ما
يت�سق مع ا�سرتاتيجية "وام" لتو�سيع انت�شار خدماتها
الإعالمية �إقليميا وعامليا عرب حمتوى �إعالمي تقدمه
بنحو  19لغة .ووج��ه مدير عام وكالة �أنباء الإمارات
دع��وة للم�ؤ�س�سات الإع�لام�ي��ة الأوك��ران �ي��ة للم�شاركة
يف ال ��دورة الأوىل للكوجنر�س العاملي ل�ل�إع�لام الذي
�ست�ستـ�ضيفه العا�صمة �أبوظبي خالل الفرتة من 15
�إىل  17نوفمرب  .2022و�شملت زي��ارات وف��د وكالة
�أن�ب��اء الإم ��ارات برئا�سة �سعادة حممد ج�لال الري�سي
ع��دة م�ؤ�س�سات �إعالمية �أوكرانية مثل وكالة "ليجا"
الإخ �ب��اري��ة وجمل�س الإ� �ش��راف على م�ؤ�س�سة الإذاع ��ة
العامة يف �أوكرانيا و�صحيفة هولو�س الربملانية ووكالة
�إنرتافاك�س" الإخبارية � ،إ�ضافة اىل اجتماع مع ممثلي
وكاالت الأنباء وال�صحف واملجالت املحلية.
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�إطالق برنامج ماج�ستري القيادة يف التعليم العايل بجامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

04

�أعلنت جامعة ال�شارقة عن احل�صول على االعتماد الأكادميي لربنامج
املاج�ستري وال��دب�ل��وم يف القيادة يف التعليم ال�ع��ايل ،وال��ذي م��ن املقرر
�أن ت�ب��د�أ ال��درا��س��ة ب��ه خ�لال ف�صل الربيع املقبل م��ن ال�ع��ام الأكادميي
احلايل.
وقال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة �إن
جامعة ال�شارقة تهدف وم��ن خ�لال خطتها اخلم�سية اال�سرتاتيجية
اجل��اري��ة� ،إىل التحديث وامل��راج�ع��ة امل�ستمرة للربامج الأك��ادمي�ي��ة يف
خمتلف ال�برام��ج ال��درا��س�ي��ة ال�ب�ك��ال��وري��و���س وامل��اج���س�ت�ير والدكتوراه

والدبلوم وذل��ك تلبية ملتطلبات قطاعات الأعمال و�أ�سواقها واملجتمع
حملياً و�إقليميا ،والتي تقت�ضي طرح العديد من الربامج الأكادميية
احلديثة التي تتواكب م��ع احتياجات ه��ذه القطاعات بالإ�ضافة �إىل
خطط الدولة خالل اخلم�سني عاماً القادمة.
و�أو�ضح �أن برنامج ماج�ستري القيادة يف التعليم العايل ي�ستهدف ب�شكل
خا�ص القائمني ب�أدوار قيادية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ب�صفة عامة الذين
تقع على عاتقهم م�س�ؤولية دعم النمو امل�ؤ�س�سي امل�ستمر ،وتطوير قدرات
ومهارات �أع�ضاء الهيئات التدري�سية والإدارية.
من جانبه ق��ال الأ�ستاذ الدكتور ع�صام الدين عجمي القائم ب�أعمال
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام�ع��ة ل�ل���ش��ؤون الأك��ادمي �ي��ة وع�م�ي��د ��ض�م��ان اجل ��ودة

واالعتماد� ،إن هذا الربنامج ُيعد من الربامج الفريدة واملتميزة وهو
الأول من نوعه يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،ويلبى احتياجات
كافة امل�ؤ�س�سات الأكادميية والتعليمية التي ت�سعى �إىل تطوير الكادر
التدري�سي والإداري لديها مبا يتوافق مع متطلبات اجلودة واالعتماد
املحلي والدويل حيث يتمحور حول جماالت القيادة والإدارة املختلفة
مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على قيادة م�ؤ�س�سات التعليم العايل وذلك ملا
ت�شهده �أنظمة التعليم العايل من تطور م�ضطرد وفق التغريات التقنية
احلديثة يف جمال التعليم والتعلم ،مما جعل القائمني بالأدوار القيادية
يف التعليم العايل بحاجة مُ لحة �إىل تطوير وتعزيز مهاراتهم القيادية
والإدارية من �أجل حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية.

و�أكد الأ�ستاذ الدكتور ماهر عمر مدير معهد القيادة يف التعليم العايل
بجامعة ال�شارقة �أن ه��ذا الربنامج يهدف �إىل دع��م التطوير املهني
للهيئة التدري�سية والهيئة الإدارية ،وتعزيز اخلربات التعليمية للطلبة
حيث مت ت�صميمه لتطوير امل�ع��ارف وامل�ه��ارات املهنية يف جم��االت عدة
منها ت�صميم الربامج الدرا�سية ،و�إدارة الأداء الوظيفي ،والتخطيط
اال�سرتاتيجي ،واالبتكار ،و�إدارة التغيري والعمل على تزويد الدار�سني
بقواعد معرفية حديثة يف القيادة واحلوكمة والإدارة يف التعليم العال
وتعزيز قدراتهم على حتديد وتنفيذ ممار�سات القيادة القائمة على
الأدلة يف التعليم العايل لإجراء م�شاريع بحثية ذات جودة عالية بهدف
حت�سني املمار�سات الأكادميية والإدارية يف التعليم العايل.

مد ج�سور التوا�صل بني ال�شباب يف العامل
�أ�شاد بتجربة ال�شباب الإماراتي يف ت�صميم اجلناح وبراجمه الهادفة �إىل ّ

خالد بن حممد بن زايد يزور جناح ال�شباب يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي
ال�شباب الإماراتي واطلع على براجمه الهادفة �إىل م ّد ج�سور التوا�صل بني
•• �أبوظبي-وام:
ال�شباب من خمتلف دول العامل.
زار �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي واطلع �سموه ،خالل جولة ميدانية مع معايل �شما بنت �سهيل املزروعي،
لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي ،جناح ال�شباب يف "�إك�سبو وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي ،و�سعادة
 2020دبي" .و�أ�شاد �سم ّوه بتجربة اجلناح الذي مت ت�صميمه مبجهود �سعيد النظري ،مدير عام امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب والرئي�س التنفيذي

لال�سرتاتيجية يف مركز ال�شباب العربي ،على جتربة اجلناح التي ت�أخذ زوار
اجلناح يف رحلة بناء ومتكني الإن�سان وال�شباب.
وحتدّث �سم ّوه �إىل فريق "جناح ال�شباب" حول ر�سالة اجلناح الذي ميثل
من�صة عاملية جلميع �شباب العامل ،ويُع ّد حا�ضنة لكل الفعاليات ال�شبابية
يف معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،كما يُربز اجلناح النموذج الإماراتي يف

العمل مع ال�شباب بهدف متكني وتوظيف طاقاتهم لإ�شراكهم يف خدمة
املجتمع.
كما �س ّلط �سموه ال�ضوء على الدور الأ�سا�سي ملبادرات ال�شباب الإماراتي يف
�إ�شراك ال�شباب يف ت�صميم وبناء م�ستقبل الإم��ارات ،التي حتتفل بيوبيلها
الذهبي و ُت�صمم اخلم�سني عاماً القادمة.

وزير العدل يزور جناح الرنويج يف معر�ض �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

�أك ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ��س�ل�ط��ان ين
ع��واد النعيمي �أن معر�ض �إك�سبو
 2020هو احلدث العاملي الأول
م� ��ن ن ��وع ��ه يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو��س��ط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا،
وق� ��د خ �ل��ق ه� ��ذا احل � ��دث فر�صا
واع ��دة للجميع ل��ن ت�ت�ك��رر �سواء
ل �ل��دول او ال���ش��رك��ات او الأف� ��راد ،
لتعزيز ال���ش��راك��ات ،وف�ت��ح الآفاق
وتنمية التعاون املثمر بني جميع

دول العامل.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي � ��ارة معاليه
جناح ال�نروي��ج يف معر�ض �إك�سبو
 2020يف دب� � ��ي يف منطقة
ال�ف��ر���ص ،واط�ل��ع معاليه والوفد
املرافق له من وزارة العدل والذي
�ضم امل�ست�شار الدكتور �سعيد علي
ب�ح�ب��وح ال�ن�ق�ب��ي ال �ق��ائ��م ب�أعمال
وك �ي��ل ال � ��وزارة وق� �ي ��ادات ال� ��وزارة
و�أع�ضاء من ال�سلطة الق�ضائية،
ع �ل��ى ور�ؤي� � � ��ة وم�ل�ام ��ح الرحلة
التفاعلية اخلا�صة ب�أعماق البحار،

التي يقدمها اجلناح بتقنية 360
درج � � ��ة حت� ��ت �� �ش� �ع ��ار "الرنويج
الدولة البحرية الرائدة" .و قدم
العار�ضون ملعاليه �شرحاً تفاعلياً
حياً ،ت�ضمن رحلة من قاع البحر
اىل �سطحه ،متحورت حول تراث
ال��دول��ة الإ�سكندنافية البحري،
و�إرث� �ه ��ا يف الأن �� �ش �ط��ة البحرية،
والأب� �ح ��اث واحل �ل ��ول امل�ستدامة
وال�صناعات البحرية.
ويف خ �ت��ام ال ��زي ��ارة �أع� ��رب معايل
عبداهلل �سلطان بن عواد النعيمي

 ،عن �سعادته و�إعجابه بجناح دولة
ال�نروي��ج وق��ال ان��ه ي�سلط ال�ضوء
على مو�ضوع يهمنا ج��داً نحن يف
الإم��ارات ،لأننا نعي�ش �أي�ضاً على
ال�ب�ح��ر وق��د ح�ب��ان��ا اهلل ب�سواحل
جميلة حملت اخل�ي�ر لأجدادنا،
ك�م��ا حتمله ال �ي��وم ل�ن��ا ،وي�سعدنا
تبادل اخلربات والتعاون مع دولة
ال�نروي��ج ال�صديقة ،ويف النهاية
ه � ��ذه ه� ��ي ال� �غ ��اي ��ة م� ��ن معر�ض
�إك�سبو ،تبادل امل�ع��ارف واخلربات
الإن�سانية وتوا�صل العقول املبدعة

م��ن ك��ل ال�ع��امل ،م��ن �أج��ل �صناعة
م�ستقبل واع��د وم��زه��ر للأجيال
املقبلة ،كما هو �شعار هذا احلدث
ال �ع��امل��ي ،ال ��ذي ي���ش�ع��رن��ا بالفخر
واالعتزاز بوطننا الغايل وقيادتنا
احلكيمة على هذا التنظيم الرائع
وال��دق��ة املتناهية يف ك��ل �صغرية
وكبرية ،مبا ي�ضاهي ،بل ويتفوق
ع�ل��ى �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات العاملية
وب � � ��إذن اهلل ��س�ي�ك��ون ب��ال�ف�ع��ل هو
�أف�ضل معر�ض �إك�سبو مت تنظيمه
يف العامل حتى الأن.

املهرجان الوطني للت�سامح يطلق �أم�سية �شاعرات الت�سامح يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي  -وام:

نظمت وزارة الت�سامح والتعاي�ش يف �إك�سبو  2020دبي �أم�سية "�شاعرات
الت�سامح" تناولت الت�سامح والقيم الإن�سانية من خالل �إبداعات لل�شاعرات
ال�ع��رب�ي��ات م��ن خمتلف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وذل ��ك �ضمن الأن���ش�ط��ة الدولية
للمهرجان الوطني للت�سامح .كما ركزت الأم�سية التي ح�ضرها لفيف من
املفكرين واملثقفني وال�شعراء العرب والإماراتيني ،على دور الكلمة يف تعزيز
القيم الإن�سانية ويف القلب منها الت�سامح والتعاي�ش والتعاطف الإن�ساين،
حيث ا�ستمتع رواد �إك�سبو  2020بالإنتاج الإبداعي له�ؤالء ال�شاعرات تغلف
كلماتهن مو�سيقى عربية �أ�صيلة على �آل��ة العود مع الفنان العربي عمر
ق�صا�ص ،كما �أطلقت الوزارة برنامج الفار�س ال�صغري لطالب املدار�س بهدف
غر�س قيم الت�سامح والتعاي�ش وقبول الآخر بنفو�س اجلميع.
وعربت �سعادة عفراء ال�صابري املدير العام بوزارة الت�سامح والتعاي�ش عن
اعتزازها مب�شاركة هذه الكوكبة العربية من املبدعات وال�شاعرات يف �أن�شطة
املهرجان الوطني للت�سامح والتعاي�ش ،باعتبار وجودهن يف �إك�سبو 2020
دبي �ضمن �أن�شطة الت�سامح �إ�ضافة حقيقية للمهرجان ،لأنهن ي�سلطن ال�ضوء

على �أهمية الإبداع الأدبي والفني يف تعزيز ثقافة الت�سامح على امل�ستويني
املحلي والعاملي ،كما �أن وجودهن يدفع الأجيال اجلديدة للتعرف على مكانة
الكلمة ال�شاعرة يف ذائقة الإن�سان العربي .ويف ما يتعلق بربنامج "الفار�س
ال�صغري"  ..ق��ال��ت ال���ص��اب��ري �إن امل�ه��رج��ان ال��وط�ن��ي للت�سامح يف ن�سخته
العاملية ا�ستطاع بتوجيهات مبا�شرة من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،ال��و��ص��ول بر�سالته و�أن�شطته �إىل كافة
فئات املجتمع و�شعوب العامل ،م�ؤكدة �أن االهتمام بو�صول ثقافة الت�سامح
�إىل الأط�ف��ال وط�لاب امل��درا���س من �أه��م �أه��داف وزارة الت�سامح والتعاي�ش
على مدار العام ولي�س يف املهرجان فقط ،لأنهم جيل امل�ستقبل ،ومن املهم
�أن ين�ش�أوا على القيم الأ�صيلة التي غر�سها فينا الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه .و�أدارت الأم�سية ال�شاعرة
الإماراتية الهنوف حممد ،ع�ضوة احتاد كتاب و�أدباء الإمارات وع�ضوة احتاد
الكتاب والأدباء العرب ،والتي تعد من �أهم الأديبات الإماراتيات ،التي �أكدت
يف بداية كلمتها على الر�سالة ال�سامية للإبداع الأدبي ويف القلب منه ال�شعر،
والذي يركز على تعزيز القيم الإن�سانية يف النفو�س بل ويحمل تلك الر�سالة
�إىل �أج�ي��ال متعاقبة  .وع�برت ال�شاعرة امل�صرية هبة الفقي ،ع�ضو احتاد

كتاب و�أدب��اء الإم��ارات ،وع�ضو احتاد كتاب م�صر ،عن اعتزازها بامل�شاركة يف
هذا اللقاء وو�سط هذا اجلمع من املبدعني ويف قلب �إك�سبو  2020دبي،
الذي يحمل للعامل ر�سالة رائعة عن العرب وثقافتهم ومعارفهم ودورهم
احل�ضاري ،م�شيدة بتنظيم وزارة الت�سامح والتعاي�ش لهذه الأم�سية على
هام�ش مهرجان الت�سامح ،ليكون لل�شعراء كلمتهم �إىل جانب خمتلف فئات
املجتمع .كما �شاركت باجلل�سة ال�شاعرة العراقية �ساجدة املو�سوي ،ع�ضو
احتاد الكتاب العرب ،وع�ضو احتاد الكتاب والأدباء يف الإمارات ،كما حتدثت
ال�شاعرة والروائية ال�سودانية منهال ح�سن عن �أهمية هذه الأم�سيات التي
حتمل �إىل جانب الإب��داع الأدب��ي وف��ون اللغة ،والقيم الإن�سانية التي تعد
العامل الأه��م يف تقدم الأمم وازده��ار احل�ضارات ،م�شيدة بدولة الإمارات
وجهودها لتعزيز ثقافة الت�سامح والتعاي�ش واالخوة الإن�سانية عربيا وعامليا.
و�ضمت الأم�سية �إلقاء ال�شاعرات لأ�شهر ق�صائدهن ،والتي ركزت على القيم
الإن�سانية وامل�شاعر الراقية ،و�سط �إعجاب كبري من احل�ضور.
وركز املهرجان الوطني للت�سامح على الأطفال وطالب املدار�س احلكومية
واخلا�صة ،من خ�لال تقدمي برنامج الفار�س ال�صغري يف �إك�سبو 2020
دبي وح�ضره عدد كبري من طالب املدار�س واملدر�سني و�أولياء الأمور ،وركز

الربنامج على الق�صة وال�صورة والفيديو و�ألعاب الكرتون ،لتعريـف الن�شء
مبفهوم الت�سامح وباملفاتيح ال�ستة ل�سمات ال�شخ�صية املت�ساحمة وهي،
التعاطـف ،والتعـارف ،واحلـوار ،وحـل النزاعـات ،واملرونـة ،والعمـل اجلماعـي،
وح�ظ�ي��ت الق�صـ�ص والأف �ل��ام ال�ق���ص�يرة ال �ت��ي تت�ضمن م��واق�ـ�ـ��ف تعكــ�س
�ســلوكيات ذات عالقــة باملفاتيــح ،باهتمام كبري من جانب الطالب امل�شاركني،
وتعرفوا من خاللها على القيــم املـراد الت�أكيـد عليهـا فـي جمـال الت�سـامح،
كالتنـوع ،و�ســلبيات احلكــم ال�ســريع علــى الآخريــن ب�شـكل مب�سط وتفاعلي،
كما تت�ضمــن الربنامج �أن�شــطة تعليميــة لتعريفهــم مبظاهــر الت�ســامح
الفكــري والأخالقــي ،و�آثــاره الإيجابيـة لتن�شـئة جيـل متعلـم مت�سـامح قـادر
علـى �إدراك التنــوع الثقافــي والتعايــ�ش ال�ســلمي ب�شــكل متدرج.
و�أ��ش��اد امل��در��س��ون و�أول �ي��اء الأم��ور ال��ذي��ن ح�ضروا جانبا م��ن الربنامج مع
�أب�ن��ائ�ه��م بحر�ص وزارة الت�سامح والتعاي�ش على ال��و��ص��ول �إىل الأجيال
اجلديدة بر�سالة الت�سامح ب�أ�سلوب راق وب�سيط ،م�ؤكدين �أهمية �أن ت�ستمر
�أن�شطة هذا الربنامج على مدار العامل ،ملا له من �أهمية ق�صوى يف الت�أثريي
الإيجابي على �سلوكيات الأطفال يف املجتمع الإماراتي الذي يت�سم بالتنوع
الفكري والثقايف والديني.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعات املكتب الـ 43لربملان البحر الأبي�ض املتو�سط يف روما
•• روما  -وام:

�شاركت جمموعة ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحت��ادي يف اجلمعية
الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط يف اجتماعات املكتب الـ  43لربملان البحر
الأبي�ض املتو�سط املنعقدة يف العا�صمة الإيطالية "روما" وجمهورية �سان مارينو
خ�لال الفرتة من � 18إىل  20نوفمرب اجل��اري� .ضم وف��د ال�شعبة الربملانية
الإم��ارات �ي��ة ��س�ع��ادة ك��ل م��ن م��رمي م��اج��د ب��ن ثنية رئي�س جمموعة ال�شعبة يف
اجلمعية الربملانية للبحر الأبي�ض املتو�سط ،و�ضرار حميد بالهول نائب رئي�س
United Arab Emirates
Ministry of Justice

املجموعة ،وهند حميد العليلي ع�ضو املجموعة .وا�ستعر�ضت �سعادة مرمي
بن ثنية خ�لال مداخلتها يف اجتماعات اللجنة الدائمة الثالثة املعنية بحوار
احل�ضارات وحقوق الإن�سان جتربة دول��ة الإم��ارات يف متكني امل��ر�أة منذ بداية
ت�أ�سي�سها ،و�أكدت �إميان القيادة الر�شيدة ب�أهمية تكامل دور املر�أة والرجل يف بناء
الوطن والتنمية ال�شاملة ،حيث �أقرت الدولة ت�شريعاتِ العمل اخلا�صة بامل�ساواة
بني اجلن�سني يف املنا�صب والأج��ور وجميع فر�ص العمل واملزايا ،ومنحَ ت املر�أة
فر�ص القيام بامل�شاريع واال�ستثمارات اخلا�صة بهن يف العملِ احلر ،ومتكينها من
كل فر�ص التعليم العايل داخل وخارج الدولة حتى حققت الدولة املركز الأول
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

عامليا يف �إغالق الفجوة بني اجلن�سني يف املراحل الدرا�سية الثانوية واجلامعية.
و�أ�ضافت بن ثنية �أنه لدعم كل مكت�سبات املر�أة ،مت اتخاذ الإجراءات وال�ضمانات
ُ
حتافظ على الأ�سرة والطفل بحكم ارتباط املر�أة الوثيق بهذين العاملني
التي
امل�ؤثرين يف حياتها ،و ُتوجت مظاهر متكني امل��ر�أة يف الإم��ارات ب��أن تكون ن�سبة
متثيل املر�أة يف املجل�س الوطني االحتادي  50%من عدد الأع�ضاء ،ف�أ�صبحت
بذلك من �ضمن الأربع دول الأعلى عامليا يف ن�سبة متثيل املر�أة يف الربملانات ،كما
اقرتبت ن�سبة الوزيرات يف جمل�س الوزراء �إىل ُثلث املجل�س .وقالت �سعادة مرمي
بن ثنية  :ن�سعى لتعميم اال�ستفادة من املحطات البارزة لتجربة دولة االمارات

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0007339 - Civil (Partial
To the defendant : Muhammad Usman Allah Ditta Awan Unknown Place of
residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No 0561552740
You are assigned to attend the hearing 13/12/2021 in front of the Case
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office
No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent / attorney, and
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication in
both Arabic and English languages, in order to hear and examine the case
mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb Al Amery

Notary Warning of Publication
)No. (8297/2021
)Warner/ Heilbronn Contracting (L.L.C
By Attorney of Advocate / Rashid Saif
Warnee / Surjit Singh Namli - Indian national
Format of Publication Notification
Warner alarms Warnee to pay an amount of (AED 80000) (eighty
thousand UAE Dirhams) payable by you on behalf of Warner
within five days, otherwise Warner will be forced to refer to the
justice to secure a judgment against Warnee with the amount and
Warner will preserve all other rights.
Notary Public

NOTIFICATION OF JUDGMENT BY PUBLICATION
Case No.: 697/2021-Commercial Partial
Upon the request of the Claimant: FAST RENT A CAR LLC - Nationality
To the Defendant: WORLD OF TRAVEL FZC
Defendant: SONJA GEB. KRAFT TIMANI, Nationality: Germany Defendant: ELIA
ABDULLA TIMANI, Nationality: Lebanon
Please note that the court on 25-10-2021 issued the following ruling against you:
The court ruled in a commercial matter: First: By obligating the first and third defendants to
jointly pay the plaintiff between them an amount of 25142 dirhams (twenty-five thousand one
hundred and forty-two dirhams), and the legal interest on that amount at the rate of 9% annually
starting from the date of 02/09/2021 until full payment. Second: By obligating the second and
third defendants to jointly pay the plaintiff between them an amount of 66027 dirhams (sixtysix thousand and twenty-seven dirhams) and the legal interest on that amount at the rate of 9%
annually starting from the date of 02/09/2021 until full payment.
Third: To obligate the defendants to pay the costs of the case and one hundred dirhams as
attorney fees.
A judgment that is subject to appeal within thirty days starting from the day following its
announcement and by the expiry of this date without appealing the aforementioned judgment,
the court will take the legal measures to implement it.
Customer Satisfaction Officer
Aliya Ahmad Noeemi
Note: Notification shall be in Arabic and English

يف متكني املر�أة ومن �أهمها �أن تكون هناك ت�شريعات تكفل حق امل�ساواة والتوازن
الكامل بني الرجل واملر�أة يف كافة املجاالت ،و�ضرورة �أن يكون هناك م�ؤ�س�سة �أو
هيئة حكومية معنية بتعزيز امل�ساواة والتوازن دون غريه من الأغرا�ض وللعمل
على تنفيذ الت�شريعات الداعمة للتوزان بني اجلن�سني ،والعمل على زيادة الوعي
ال�سيا�سي لدى امل��ر�أة من خالل برامج متخ�ص�صة خا�صة يف �إط��ار التعاون مع
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخ��رى .من جهته قال �سعادة �ضرار حميد
بالهول خالل مداخلته يف اجتماعات اللجنة الدائمة الأوىل املعنية بالتعاون
ال�سيا�سي والأمني  :على الرغم من اجلهود الدولية والإقليمية املبذولة حلماية
حقوق الأطفال� ،إال �إننا نطلع على �أرقام خميفة عن �أعداد الأطفال املجندين،
حيث �أ�شارت التقارير يف عام � 2019إىل ارتفاع الأعداد بن�سبة تزيد عن 50%
مقارنة بحقبة الت�سعينيات� ،إذ بلغ �إجمايل الأطفال الذين يعي�شون يف مناطق
حت��ت ت��أث�ير ال�ن��زاع يف ال�ع��امل  426مليون ط�ف��ل ،ومنهم  295مليون طفل
يعي�شون يف مناطق النزاعات امل�سلحة ذات الت�أثري املنخف�ض ،و 160مليون طفل
يعي�شون يف مناطق النزاعات امل�سلحة ذات ت�أثري عايل ومبا�شر .
ت فقدان �شهادة �أ�سهم
فقدت �شهادة ا�سهم با�سم ال�سيده/
م��وزة �سعيد خلفان � �ص��ادرة من
ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ق��اب���ض��ة �ش
م ع (ا�� �س� �م ��اك) رق� ��م ال�شهادة
 ASMAK1730464بعدد
� 1200سهم ال��رج��اء على من
ي �ج��ده��ا ارج��اع �ه��ا اىل ال�شركة
املذكورة او الإت�صال على الرقم
0504919082

ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف�ق��دت ��ش�ه��ادة اال��س�ه��م رقم
 1713823با�سم  /هادي
جا�سم حممد عو�ض � ،صادرة
من ال�شركة العاملية القاب�ضة
وعددها � 1800سهم وعلى
من يجدها االت�صال بالرقم
0506564630
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�أخبـار الإمـارات

التنمية الأ�سرية تنظم ملتقى الأطفال  2021حتت �شعار ا�ستمتع ب�أمان يف العامل الرقمي

•• ابوظبي-وام:

نظمت م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ملتقى الأطفال  2021مبنا�سبة يوم
الطفل العاملي ،حتت �شعار "ا�ستمتع ب�أمان يف العامل الرقمي ،يف مركز متكاملٍ من الرعاية والدعم.
�أبوظبي لل�شباب ،والذي تناول كيفية التخطيط مل�ستقبل الطفل وكيف وقالت�" :إن يوم الطفل العاملي منا�سبة مهمة لإب��راز اجلهود الرامية
يحمي نف�سه يف ظل وجود العامل الرقمي ،وقوانني ا�ستخدام االنرتنت �إىل االه�ت�م��ام ب�أطفالنا وت��وف�ير �أف�ضل �سبل احلماية لهم وتوعيتهم
يف الإم��ارات واخلا�ص بقانون تقنية املعلومات ،بالإ�ضافة �إىل الألعاب لتعزيز اجلهود املبذولة حلمايتهم ..حيث ت�ضمن املحور الأول للملتقى
الإلكرتونية والتوعية مبخاطر ال�شبكة العنكبوتية وطرق الوقاية منها .التخطيط للم�ستقبل يف العامل الرقمي ،وهو القدرة على اتخاذ القرارات
و�أك��دت �أ�صيلة الكلباين مدير �إدارة تنمية الطفل وال�شباب يف م�ؤ�س�سة املهنية واالجتماعية ال�سليمة يف ظل وجوده ،وتطوير املهارات ،ومعرفة
التنمية الأ�سرية ،حر�ص امل�ؤ�س�سة على االهتمام برعاية الطفل وحمايته املهنة امل�ستقبلية املنا�سبة ،وكيفية التعرف على الألعاب التي من خاللها
من املخاطر واالبتزاز خا�صة يف ظل وجود العامل الرقمي ،م�شرية �إىل يتم تقوية العالقات الأ�سرية".
�أن القوانني التي و�ضعتها الإمارات واللوائح واملبادرات االجتماعية ُتعد و�أ�ضافت الكلباين �أن املحور الثاين للملتقى تطرق �إىل كيفية حماية
من الإجن��ازات املهمة التي ت�ضمن له احلماية من كل مظاهر الإهمال الطفل نف�سه م��ن التنمر الإل �ك�تروين خا�صة يف ظ��ل وج��ود الو�سائل
عنف ب��د ٍّ
نف�سي ع�بر نظا ٍم التكنولوجية احل��دي�ث��ة وم��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وم��ا ي�ستغله
ين �أو
واال�ستغالل و��س��وء املعاملة وم��ن �أي ٍ
ٍّ

البع�ض من م�ضايقات للآخرين تت�ضمن تهديدات �أو حتر�ش ،وذلك من
خالل ن�شر معلومات �شخ�صية �أو �صور �أو مقاطع فيديو م�صممة بغر�ض
�إيذاء �شخ�ص �أو �إحراجه ،حيث دار النقا�ش حول كيفية التعامل يف مثل
ه��ذه احل ��االت ،وذل��ك ب�ع��دم ال�ت�ج��اوب وال ��رد ،وح�ظ��ر ح�ساب ال�شخ�ص
املبتز والإب�لاغ عليه لإدارة املوقع �أو اللعبة لإيقاف ح�سابه ،والتحدث
مع �أ�شخا�ص يثقون فيهم و�إطالعهم على ما يتعر�ضون له من تنمر.
و�أو��ض�ح��ت �أن��ه لكي يحمي الأط�ف��ال �أنف�سهم م��ن التنمر الإلكرتوين،
عليهم �أخذ احليطة واحلذر من ر�سائل التهديد التي ت�صل من م�صدر
جمهول �إىل الربيد �أو احل�ساب ال�شخ�صي يف تطبيق ما وتكرار الفعل،
والإب�ل�اغ عن التعليقات غري الالئقة اجتماعياً و�أخالقياً على �صورة
خا�صة �أو مقال �أو فيديو من�شور على الإن�ترن��ت وت��داول��ه بني �أو�ساط
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املجتمع ،والت�صوير م��ن غ�ير علم ال�ط��رف الآخ ��ر ون�شر ��ص��وره على
و�سائل التوا�صل املختلفة �سوا ًء �أكانت �صوراً حقيقية �أم معدلة يبدو فيها
الطرف الآخر يف و�ضع ال يرغب يف م�شاهدته من قبل اىلخرين ،ون�شر
�شائعة �أو معلومات عن الطرف الآخر بهدف الإ�ساءة �أو ت�شويه ال�سمعة
من خالل تطبيقات �صممت بهدف اخرتاق اخل�صو�صية.
وتطرق ح�سن م�شربك رئي�س الطفل يف م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية �إىل
كيفية اال�ستمتاع ب�أمان يف العامل الرقمي ،من خالل متكني الأطفال
م��ن ح�م��اي��ة �أنف�سهم م��ن الإ� �س��اءة ووق��اي�ت�ه��م م��ن امل�خ��اط��ر وتوعيتهم
ب��اال��س�ت�خ��دام الآم ��ن للتقنيات احل��دي �ث��ة ،م��ن خ�ل�ال ال��وع��ي بقوانني
االن�ترن��ت ،وح�ضور ال��ور���ش التوعوية اخلا�صة بالطفل يف امل�ؤ�س�سات
االجتماعية ،وذلك بالتعرف على خماطر ا�ستخدام االنرتنت املفرط،
وتعزيز ال�شعور بامل�س�ؤولية الذاتية عند اال�ستخدام ،واكت�ساب مهارات
الوقاية من املخاطر املختلفة لفرط ا�ستخدام االنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل
معرفة املخاطر التي ينبغي الوقاية منها.
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يوفر فر�ص ًا اقت�صادية جديدة وير�سخ ريادة دبي يف جمال البحث والتطوير وتوظيف التكنولوجيا يف القطاعات احليوية

حمدان بن حممد يطلق برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات بدون طيار
حمدان بن حممد:
• �أطلقنا برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات بدون طيار لتوفري بنية حتتية متكن املبتكرين من اختبار حلول جديدة يف مناطق جتريبية منوذجية وتطوير لوائح تنظيمية ت�سهل جتربتها وتطبيقها
• م�شاريعنا ت�ضع االرتقاء بجودة حياة النا�س يف �صميم �أولوياتها و�سنوا�صل تطوير وتنفيذ الأفكار املبدعة على �أر�ض الواقع
• لدينا البيئة االبتكارية والبنية التحتية والت�شريعات املنا�سبة ال�ستخدام الطائرات بدون طيار ،ولدينا املختربات والقدرات واملواهب لتوظيف تطبيقاتها وابتكاراتها امل�ستقبلية
•• دبي-وام:

�أطلق �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل" ،برنامج دبي
لتمكني النقل ب��ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار" ب�ه��دف تعزيز التكامل ب�ين خمتلف
القطاعات االقت�صادية الرئي�سية يف دبي ،وتوظيف �أح��دث الأفكار والتقنيات
واحل�ل��ول النوعية ،وف��ق ر�ؤي ��ة وتوجيهات �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" بتكامل اجلهود بني خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�صة يف دبي لتعزيز
مكانة وتناف�سية الإم��ارة عاملياً كمركز ريادي يف ا�ستخدام �أحدث التكنولوجيا
والتطبيقات الذكية يف القطاعات احليوية.
و�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد �أن �إط�ل�اق برنامج دب��ي لتمكني النقل
بالطائرات بدون طيار ،يهدف �إىل توفري بنية حتتية متطورة متكن املبتكرين
واجلهات امل�شاركة يف الربنامج من اختبار حلول جديدة يف مناطق اختبارات
منوذجية ،وتطوير اللوائح التنظيمية الالزمة لت�سهيل جتربتها وتطبيقها
على النحو الأمثل .وقال �سموه" :ن�سعى من خالل �إطالق هذا الربنامج �إىل
توفري فر�ص اقت�صادية جديدة وتر�سيخ ريادة دبي والإمارات يف جمال البحث
والتطوير يف خمتلف املجاالت امل�ستقبلية".
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه" :م�شاريعنا ت�ضع االرت �ق��اء ب �ج��ودة ح�ي��اة ال�ن��ا���س يف �صميم
�أولوياتها ..و�سنوا�صل تطوير وتنفيذ الأفكار املبدعة على �أر�ض الواقع ..لدينا
البيئة االبتكارية والبنية التحتية والت�شريعات املنا�سبة ال�ستخدام الطائرات
ب ��دون ط �ي��ار ..ول��دي�ن��ا امل�خ�ت�برات وال �ق��درات وامل��واه��ب لتوظيف تطبيقاتها
وابتكاراتها امل�ستقبلية".
و�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد� ،أن �إم��ارة دبي كانت �سبَّاقة يف ا�ست�شراف
ال��دور امل�ستقبلي املهم للطائرات ب��دون طيار ،يف وق��ت مبكر ،م�ضيفاً �سموه:
"�أدركنا �أهمية الدور امل�ستقبلي للطائرات بدون طيار مبكراً ،وا�ستقطبنا �آالف
ال�شركات واملبتكرين يف هذا املجال من  165دولة من خالل جائزة الإمارات
للطائرات بدون طيار خلدمة الإن�سان التي �أطلقناها يف  ... 2014والتي كانت
بداية رحلتنا يف ه��ذا القطاع التكنولوجي ال��واع��د ،جت�سيداً لإمياننا ب�أهمية
التوظيف الإيجابي لتكنولوجيا امل�ستقبل".

نقل الب�ضائع وال��رك��اب يف دب��ي با�ستخدام الطائرات ب��دون طيار يف قطاعات
عدة ،مثل ال�صحة والأمن وال�شحن والغذاء ،با�ستخدام �أحدث احللول املبتكرة،
وذلك لتعزيز م�ستويات جودة حياة �أفراد املجتمع ،وتقليل االنبعاثات الكربونية
الناجمة عن ا�ستخدام و�سائل النقل التقليدية ،وت�سهيل ان�سيابية احلركة
والنقل العام ونقل املواد والب�ضائع يف دبي ،التي توا�صل حتقيق ر�ؤيتها ب�أن تكون
من �أف�ضل املدن الذكية يف العامل.
كما ي�سهم ال�برن��ام��ج با�ستقطاب امل��واه��ب واال��س�ت�ث�م��ارات املحلية والأجنبية
يف قطاع تطبيقات الطائرات ب��دون طيار� ،إ�ضافة �إىل توفري وظائف جديدة
وفر�ص اقت�صادية واع��دة ترتكز على اال�ستخدامات املتنوعة التي �ستطورها
امل�شاريع امل�شاركة يف الربنامج.
 �شراكات حكومية وخا�صة..و�ست�شرف م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل على تنفيذ خمرجات "برنامج دبي لتمكني
النقل بالطائرات ب��دون طيار" ال��ذي �أطلقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،من خ�لال "خمتربات دب��ي للم�ستقبل" وذل��ك بال�شراكة
م��ع ج�ه��ات حكومية وخ��ا��ص��ة ت�شمل هيئة دب��ي ل�ل�ط�يران امل ��دين ،وواح ��ة دبي
لل�سيليكون ،وهيئة ال�ط��رق وامل��وا��ص�لات ب��دب��ي ،وم�ست�شفى فقيه اجلامعي،
وماجد الفطيم ،والإمارات لل�شحن اجلوي ،وطلبات ،وكيتوبي.
منطقة اختبارات متخ�ص�صة..كما �سيتم تخ�صي�ص منطقة اختبارات منوذجية يف منطقة واحة دبي لل�سيليكون
متكن املبتكرين من دولة الإمارات والعامل من تطوير واختبار احللول اجلديدة
يف قطاع النقل اجلوي با�ستخدام الطائرات من دون طيار وتوظيفها لإجناز
خدمات فعالة ت�سهم يف االرتقاء بجودة احلياة وحتقيق العديد من الأهداف
االقت�صادية مبا يعزز مكانة دبي كمدينة رائ��دة يف جماالت التطوير والبحث
التكنولوجي.

 تطوير البنية التحتية يف دبي..وي�شكل �إط�لاق "برنامج دب��ي لتمكني النقل بالطائرات ب��دون طيار" حمطة
مهمة يف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وال�شحن يف دب��ي ،والتي
تعترب من الأف�ضل يف العامل يف هذا املجال ،وت�شكل عام ً
ال مهماً يف منو كافة
 تعاون م�شرتك..القطاعات االقت�صادية ،كما �سيتم الرتكيز على تطوير البنية التحتية الرقمية
�شملت
واخلا�صة
احلكومية
اجلهات
من
عدد
بني
تعاون
اتفاقية
وجرى توقيع
وال�ت�ع��اون م��ع ��ش��رك��اء ال�برن��ام��ج لتوفري ك��اف��ة الأدوات والإم �ك��ان��ات الالزمة
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،وهيئة دبي للطريان املدين ،وواحة دبي لل�سيليكون ،ال�ستخدام احللول املبتكرة التي �سيتم العمل على اختبارها وتطويرها �ضمن
وه�ي�ئ��ة ال �ط��رق وامل��وا� �ص�لات ،وم�ست�شفى فقيه اجل��ام�ع��ي ،وم��اج��د الفطيم ،الربنامج.
والإم ��ارات لل�شحن اجل��وي ،لتفعيل خمرجات "برنامج دب��ي خلدمات النقل
بطائرات ب��دون طيار" ،وذل��ك �ضمن فعاليات معر�ض دب��ي للطريان  - 2021تطوير لوائح تنظيمية ال�ستخدام الطائرات بدون ط ّيار..
الذي اختتم �أعماله يف  18نوفمرب اجلاري وا�ستقطب �أكرث من  1200عار�ض كما �سيتم توفري الدعم للجهات امل�شاركة يف الربنامج من خالل توفري اللوائح
من بينهم  370عار�ضاً ي�شاركون للمرة الأوىل ووف��ود مدنية وع�سكرية من التنظيمية الالزمة لت�سهيل عمليات التجربة واالختبار والتطوير والتطبيق يف
�أكرث من  140دولة حول العامل.
دبي بالتعاون مع خمتلف اجلهات الت�شريعية يف دبي لتنظيم اجلوانب القانونية
هيئة
رئي�س
مكتوم
آل
�
�سعيد
بن
أحمد
�
ال�شيخ
و�شهد توقيع االتفاقية �سمو
اخلا�صة با�ستخدام الطائرات بدون طيار وجتربة حلولها وتقنياتها اجلديدة يف
دبي للطريان امل��دين رئي�س مطارات دبي الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي جمال النقل العام ونقل الب�ضائع.
لطريان الإمارات واملجموعة ،ومعايل عمر �سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء وك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
اال�صطناعي واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ،نائب الع�ضو املنتدب رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"� ،أ�صدر القانون رقم  4يف يوليو
مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،ومعايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س  2020ب�ش�أن تنظيم الطائرات بدون ط ّيار يف �إمارة دبي ،بهدف تنظيم عمل ّيات
ت�شغيل الطائرات بدون ط ّيار يف الإمارة ،و�ضمان اال�ستخدام الأمثل لها ،وفقاً
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي.
وقع االتفاقية كل من �سعادة حممد عبداهلل �أهلي مدير عام هيئة دبي للطريان لأف�ضل املعايري واملُمار�سات العامل ّية املُط ّبقة يف ه��ذا ال�ش�أن ،وتنظيم مُزاولة
املدين ،و�سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،الأن�شطة املُرت ِبطة با�ستخدام هذا النوع من الطائرات ،وخلق بيئة محُ ِّفزة على
و�أحمد بهروزيان املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة بهيئة الطرق اال�ستثمار يف القطاع.
واملوا�صالت ،واملهند�س معمر خالد الكثريي نائب الرئي�س التنفـيذي لل�ش�ؤون وقال �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان املدين
الهند�سية واملدينة الذكية فـي واحة دبـي لل�سيليكون ،و�آالن بجاين ،الرئي�س رئي�س م�ؤ�س�سة م �ط��ارات دب��ي الرئي�س الأع �ل��ى الرئي�س التنفيذي لطريان
التنفيذي ل�شركة "ماجد الفطيم" ،ونبيل �سلطان نائب رئي�س �أول طريان الإمارات واملجموعة� ،إن هذا القانون يعترب �إحدى م�شاريع مبادرة القبة اجلوية
الإم��ارات لدائرة ال�شحن ،وعمار �سليمان فقيه رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة ل�سماء دبي ،حيث تهدف هذه املبادرة �إىل خلق بنية حتتية افرتا�ضية للمجال
فقيه الطبية.
اجلوي واخلا�ص ب�أنظمة الطائرات بدون طيار والذي �سيتم من خاللها الربط
بني الأماكن العامة واملباين عرب مهابط ومطارات م�صغرة يف خمتلف �أنحاء
 �أهداف حمورية..الإمارة و�إعداد املخططات الرئي�سية للبنية التحتية ملطارات ومهابط وحمطات
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وي�ه��دف ال�برن��ام��ج
متعددة اال�ستخدامات ومواقع اخلدمات الأر�ضية ،وكما �سيت�ضمن املخطط
والقطاعني اخلا�ص واحلكومي لتفعيل الأن�شطة االقت�صادية القائمة على تعزيز مفهوم ن�شاط النقل العام يف الإم��ارة وبناء �أنظمة نقل متعددة النماذج

لتعزيز مفهوم التكامل بني املركبات اجلوية وو�سائل النقل العام الأر�ضية
املختلفة .كما �ست�شمل هذه املبادرة ا�ستحداث �أنظمة لإدارة حركة الطائرات
بدون طيار يف �أجواء الإم��ارة ،وتطوير من�صة ذكية متكاملة جلميع اخلدمات
املتعلقة يف تنظيم عمليات الطائرات ب��دون طيار منها على �سبيل املثال منح
الت�صاريح الفورية للطائرات ب��دون طيار وللم�شغلني لهذه الطائرات وذلك
ل�ضمان �أم��ن و�سالمة الأج��واء واحلر�ص على عدم ت�أثر كفاءة املجال اجلوي
يف الإمارة.
و�أ��ض��اف �سموه :يعد برنامج دب��ي لتمكني النقل بالطائرات ب��دون طيار من
الربامج الريادية واالبتكارية والتي ت�أتي نتيجة جهود م�شرتكة بني اجلهات
احلكومية واخلا�صة بهدف حتقيق النظرة امل�ستقبلية ليتحول االبتكار �إىل
ثقافة حياة و�أ��س�ل��وب عمل وم�ي��زة تناف�سية تعزز مكانة دب��ي ودول��ة الإمارات
عاملياً.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد معايل عمر �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ،نائب الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل� ،أن دولة الإم��ارات ودبي مت ّكنتا من تعزيز مكانتهما كمخترب عاملي
ووجهة للمفكرين واملبدعني وبيئة جاذبة لل�شركات النا�شئة الختبار ابتكاراتها
و�أفكارها وتقدمي حلول للتحديات التي تواجه خمتلف القطاعات احليوية
امل�ستقبلية ،ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" ،بتعزيز
اال�ستفادة من التقنيات احلديثة والبنية التحتية التي متتلكها دبي لرت�سيخ
ريادتها العاملية وبناء م�ستقبل �أكرث �إ�شراقاً للأجيال القادمة.
و�أ�شار عمر �سلطان العلماء �إىل �أن �إطالق برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات
بدون طيار ،يج�سد دور م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل يف تعزيز ال�شراكة مع القطاعني
احلكومي واخل��ا���ص ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن التكنولوجيا احلديثة و�أدوات الذكاء
اال�صطناعي يف ا�ستك�شاف فر�ص م�ستقبلية ،وتطوير قطاع الأعمال مبا ي�سهم
يف بناء اقت�صاد رقمي وطني يقوم على املعرفة واالبتكار لتح�سني حياة النا�س.
و�أكد معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة
الطرق واملوا�صالت �أن �إطالق برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات بدون طيار
يدعم تنفيذ ا�سرتاتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة الرامية لتحويل  25%من
�إجمايل الرحالت �إىل رحالت ذاتية القيادة بحلول عام .2030
وقال معاليه :التنقل ذاتي القيادة �أ�صبح �أمراً واقعاً ،وال�شركات العاملية ُت�سرع
اخلطى لتطوير التكنولوجيا والربجميات املتعلقة بعمل املركبات ذاتية القيادة،
ودبي بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي رعاه اهلل� ،س ّباقة يف خو�ض غمار التنقل ذاتي
القيادة ،عرب �إط�لاق ا�سرتاتيجية التنقل ذات��ي القيادة يف ع��ام  ،2016فيما
تعمل هيئة الطرق واملوا�صالت على ترجمة ر�ؤية وتوجيهات �سموه على �أر�ض
ال��واق��ع ،م��ن خ�لال �إج ��راء االخ�ت�ب��ارات التجريبية على �أمن ��اط خمتلفة من
املركبات وو�سائل النقل ذاتية القيادة� ،شملت الت�شغيل التجريبي ملركبة ذاتية
القيادة تت�سع لع�شرة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية ،و�أول تاك�سي جوي ذاتي
القيادة ،ووحدات التنقل الذكية املت�صلة �آليا ح�سب احلاجة وحجم الطلب ،كما
وقعت اتفاقية مع �شركة /ج�نرال موتورز  -ك��روز /العاملية ،لت�شغيل مركبات
ال�شركة ذاتية القيادة يف تقدمي خدمة مركبات الأجرة ،والتنقل امل�شرتك عام
 ،2023كما قامت الهيئة بو�ضع خطة لتطوير البنية التحتية خلدمة املركبات
ذاتية القيادة والتاك�سي اجلوي يف امل�ستقبل ،والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة
لو�ضع الت�شريعات والقوانني املتعلقة باملركبات ذاتية القيادة ،وتعزيز تقبل
املجتمع لهذه التكنولوجيا ،وو�ضع �شروط ولوائح لفح�ص وترخي�ص املركبات
ذاتية القيادة ،وو�ضع �إطار للت�أمني وامل�ساءلة.
و�أك��د �سعادة خلفان جمعة بلهول الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل،
�أن برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات بدون طيار الذي �أطلقه �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،اليوم ميثل حمطة جديدة يف م�سرية
ت�صميم م�ستقبل دبي ،ويدعم ريادتها �إقليمياً وعاملياً يف جمال تبني واختبار
وتطبيق �أحدث االبتكارات واملمار�سات العاملية وتوظيفها يف خدمة الإن�سان.
وق��ال بلهول �إن خم�ت�برات دب��ي للم�ستقبل ،التي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل� ،ستعمل على توفري ال��دع��م التقني والتكنولوجي لكافة �شركاء
الربنامج من القطاعني احلكومي واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل دعم الأفكار وامل�شاريع
املبتكرة وتطوير البنية التحتية الرقمية والت�شريعات التنظيمية ال�ضرورية
للخروج بحلول مبتكرة يتم تطويرها يف دبي لتوظف تكنولوجيا الطائرات
بدون طيار يف تطبيقات وجماالت جديدة تعزز تناف�سية القطاعات االقت�صادية

امل�ستقبلية يف دبي ودولة الإمارات.
وق��ال �سعادة الدكتور حممد ال��زرع��وين ،نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي
ل�سلطة واحة دبي لل�سيليكون :توفر واحة دبي لل�سيليكون املنطقة التجريبية
اخلا�صة بتطبيقات واب�ت�ك��ارات "برنامج دب��ي خل��دم��ات النقل ب�ط��ائ��رات دون
طيار" ،لت�سهم بدورها ،وبالتعاون مع كل ال�شركاء املحليني والدوليني ،يف دعم
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية للربنامج غري امل�سبوق الذي ي�ست�شرف م�ستقبل
خدمات لوج�ستية ذكية �أكرث كفاءة وا�ستدامة يف جمتمعات امل�ستقبل الذكية.
و�أ��ض��اف ال��زرع��وين :نحن فخورون با�ست�ضافة ه��ذا الربنامج ال��ذي يتما�شى
م��ع ال�ت��زام ال��واح��ة بالعمل كمركز رئي�سي لإج ��راء اخ�ت�ب��ارات تقنيات املدينة
الذكية وحا�ضنة للخرباء والقادة يف جمال االبتكار .كما �أننا على ثقة بدور
الربنامج الكبري الذي �سيخلق فر�صاً جديدة �ضمن منظومة االقت�صاد الرقمي
باال�ستفادة من تطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة ،وذلك �ضمن ا�سرتاتيجية
املدينة الذكية التي تعتمدها الواحة ومن �ضمنها ركيزة التنقل الذكي� ،إ�ضاف ًة
�إىل حر�صها ،من موقعها كمركز للمعرفة واالبتكار يف خطة دبي احل�ضرية
 ،2040على �أن تكون خمترباً مفتوحاً لأحدث االبتكارات لتكون دبي املدينة
الأف�ضل للحياة والعمل.
وقال نبيل �سلطان ،نائب رئي�س �أول طريان الإم��ارات لدائرة ال�شحن :تفخر
الإم � ��ارات لل�شحن اجل ��وي ب��امل���ش��ارك��ة يف تنفيذ ب��رن��ام��ج دب��ي لتمكني النقل
بالطائرات ب��دون طيار ال��ذي �أطلقه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي انطالقاً من حر�صنا على امل�ساهمة يف م�سرية االبتكار
بدولة الإم��ارات ،والعمل على تقييم وتطوير وتطبيق التقنيات التي ميكن �أن
جتعل �سال�سل التوريد �أكرث كفاءة ومرونة.
و�أ�ضاف ان هناك �إمكانيات م�ستقبلية واعدة ال�ستخدام الطائرات بدون طيار
يف جماالت النقل وت�سليم ال�سلع الأ�سا�سية والب�ضائع والتجارة الإلكرتونية.
و�سي�سهل �إن�شاء املنطقة التجريبية يف دبي للت�سليم بوا�سطة الطائرات بدون
ط�ي��ار التقدم يف اختبار وتطوير ا�ستخدام ه��ذه التكنولوجيا لي�س يف دولة
الإمارات العربية املتحدة فح�سب ،بل يف �أجزاء �أخرى من العامل �أي�ضاً ،ما يتيح
الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية واالقت�صادية اجلديدة.
ومن جهته قال �آالن بجاين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة ماجد الفطيم �إن �إطالق
هذا الربنامج هو مثال حي على �أهمية التعاون امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سات املختلفة
من كافة القطاعات لتوظيف التكنولوجيا لتعزيز ج��ودة احلياة يف املجتمع،
واختبار وتوفري حلول جديدة للم�ستقبل .ونفتخر جميعاً يف دول��ة الإمارات
بالعمل يف ظل قيادة متتلك الر�ؤى امل�ستقبلية لتوفري البيئة الداعمة للإبداع
واالبتكار وحتر�ص على ت�سخري كافة العوامل والأطر التي ت�ضمن جناح احللول
االبتكارية وتعزز التناف�سية .و�أ�ضاف ان توظيف تكنولوجيا الطائرات بدون
طيار من �ش�أنه �أن يوفر فر�صاً غري حمدودة للقطاعات االقت�صادية املختلفة،
خا�صة قطاع النقل واخلدمات اللوج�ستية ،وي�سهم بتعزيز العمليات الت�شغيلية
من حيث الدقة وال�سرعة والراحة والأم��ان بالإ�ضافة �إىل تقليل االنبعاثات
الكربونية .ونفتخر يف ماجد الفطيم �أن كارفور يف طليعة العالمات التجارية
التي ت�ساهم يف جتربة وتنفيذ احللول امل�ستقبلية ال�ستخدام الطائرات بدون
طيار يف جمال النقل واخلدمات اللوج�ستية .و�أكد عمار �سليمان فقيه رئي�س
جمل�س �إدارة جمموعة فقيه الطبية �أن "برنامج دبي لتمكني النقل بالطائرات
بدون طيار" �سي�سهم يف تعزيز كفاءة القطاع ال�صحي ،واحلد من االنبعاثات
الكربونية ال���ض��ارة بالبيئة وت�سهيل ان�سيابية احل��رك��ة امل��روري��ة ،كما يدعم
الربنامج ر�ؤي��ة دبي القائمة على بناء اقت�صاد قائم على املعرفة واال�ستدامة
بف�ضل توجيهات قيادتها احلكيمة .و �أ�ضاف :نتطلع يف م�ست�شفى فقيه اجلامعي
�إىل موا�صلة العمل مع �شركائنا يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،لتكون مدينة
دبي املدينة الأوىل يف املنطقة التي تتبنى هذه املنظومة الرائدة لتوظيف �أهم
التقنيات احلديثة يف تعزيز القطاع ال�صحي وتر�سيخ مكانة الإم��ارة كوجهة
رائدة للرعاية ال�صحية على م�ستوى العامل.
 ريادة �إماراتية..ويعترب قطاع تكنولوجيا ال�ط��ائ��رات ب��دون طيار واح ��داً م��ن �أه��م القطاعات
التكنولوجية التي تركز عليها دولة الإم��ارات �ضمن ا�سرتاتيجياتها الوطنية
وامل�ستقبلية من خالل خمتلف املبادرات والربامج ،والتي كان من �ضمنها �إطالق
"جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار خلدمة الإن�سان" التي ا�ستقطبت �أكرث
من  1800م�شاركة من دولة الإم��ارات والعامل ،و�شهدت الكثري من الأفكار
النوعية التي حتولت �إىل م�شاريع ناجحة.
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حتديث وتو�سعة ق�سم طوارئ الأطفال يف خليفة الطبية
•• �أبوظبي-وام:

انتهت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية �صحة من حتديث
وت��و��س�ع��ة ق���س��م ط� ��وارئ الأط� �ف ��ال يف م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ خليفة
وجتهيزه ب�أحدث التقنيات ورفده بطواقم طبية م�ؤهلة ت�أهي ً
ال
عالياً وذات خربات عالية.
�أعلنت ذلك بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل الذي ي�صادف
ام�س ،ومت تنفيذ ه��ذه التحديثات لتكون مالئمة للأطفال
وعائالتهم و�إ�ضفاء املزيد من ال�شعور بالأمان والراحة خالل
مراجعتهم ملدينة ال�شيخ خليفة الطبية.
وي�ضم ق�سم طوارئ الأطفال يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية

06

 21غرفة مفردة ويعمل فيه فريق مكون من  11طبيباً
جميعهم يحملون �شهادات البورد يف تخ�ص�صات طب الأطفال
وط � ��وارئ الأط� �ف ��ال و 16مم��ر� �ض �اً م�ت�خ���ص���ص�اً �إ� �ض��اف��ة �إىل
متخ�ص�صي املهن ال�صحية امل�ساندة والإداريني وموظفي �ش�ؤون
املر�ضى ويقدم الرعاية ال�صحية للر�ضع والأطفال واملراهقني
حتى عمر  16عاماً.
و�أكدت الدكتورة نوال الكعبي املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية
يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية احلر�ص على توفري رعاية
ا�ستثنائية للمر�ضى من الأطفال و�سط بيئة �آمنة وهادئة على
�أي��دي ك��وادر طبية وفنية و�إداري ��ة ذات ك�ف��اءة عالية ومدربة
تدريباً متخ�ص�صاً للتعامل مع ال�صغار.

وم��ن جانبه �أك��د ال��دك�ت��ور م��ال�ك��ومل ب��ورغ ا�ست�شاري طوارئ
الأط �ف��ال ورئ�ي����س ق�سم ال �ط��وارئ يف م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ خليفة
الطبية على �أهمية بث الطم�أنينة والراحة يف نفو�س الأطفال
لدى مراجعتهم للم�ست�شفى مما ي�ساعد على تقدمي الرعاية
ال�صحية لهم والإعتناء بهم ب�شكل �أف�ضل يف �أماكن م�صممة
وفقاً الحتياجاتهم ويف جو ي�ساعدهم على الراحة.
و�أ� �ض��اف �أن ق�سم ط ��وارئ الأط �ف��ال يف مدينة ال�شيخ خليفة
الطبية يوفر العالج لنحو � 60أل��ف طفل �سنوياً وخدماته
متاحة على م��دار ال�ساعة لتقدمي رعاية �صحية وفقاً لأعلى
املعايري مل�ساعدة ال�شباب الذين يعانون من �أمرا�ض �أو �إ�صابات
خطرية.

بح�ضور زايد بن �سلطان بن خليفة وح�صة بوحميد

حتقيق الأمنية رقم  5000لطفل باك�ستاين يف �إك�سبو  2020دبي
 ••دبي-الفجر:

ب�ح���ض��ور ال���ش�ي��خ زاي� ��د ب ��ن �سلطان
ب��ن خليفة �آل نهيان ،وم�ع��ايل ح�صة
ب�ن��ت عي�سى ب��وح�م�ي��د ،وزي ��رة تنمية
امل�ج�ت�م��ع ،ح�ق�ق��ت م��ؤ��س���س��ة "حتقيق
�أمنية" الأمنية رق��م  5000لطفل
باك�ستاين يف احتفال �أقيم يف اجلناح
ال�ب��اك���س�ت��اين ب��إك���س�ب��و  2020دبي،
وذل� ��ك ت��زام �ن �اً م��ع اح �ت �ف��االت دولة
الإمارات بعام اخلم�سني ،واالحتفاالت
باليوم العاملي للطفل .2021
ح�ضر حفل "حتقيق �أمنية" �سعادة
�أف�ضال حممود  ،ال�سفري الباك�ستاين
ل��دى ال��دول��ة ،وال�سيد ح�سن �أف�ضل
خ ��ان ،ال�ق�ن���ص��ل ال �ع��ام ل�ب��اك���س�ت��ان يف
دبي ،و�أع�ضاء جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة
حت �ق �ي��ق �أم� �ن� �ي ��ة ،وه� � ��اين الزبيدي

�سيف �آل ن�ه�ي��ان ،ال��رئ�ي����س الفخري
مل ��ؤ� �س �� �س��ة حت �ق �ي��ق �أم� �ن� �ي ��ة بال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر �إىل م �ع��ايل ح �� �ص��ة بنت
عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع
لدورها يف دعم امل�ؤ�س�سة منذ �إن�شائها
يف العام  ،2010ومتكينها من ت�أدية
ر�سالتها الإن�سانية النبيلة بتحقيق
�أمنيات الأط�ف��ال امل�صابني ب�أمرا�ض
خطرية ت�ه�دّد حياتهم .كما تقدّمت
�أي���ض�اً بال�شكر وال�ع��رف��ان �إىل �سعادة
ال�سفري الباك�ستاين والقن�صل العام
لباك�ستان ،واجل �ن��اح الباك�ستاين يف
�إك�سبو  2020دبي ،على ا�ست�ضافتهم
ودع� �م� �ه ��م ل �ت �ح �ق �ي��ق الأم� �ن� �ي ��ة رق��م
 5000للم�ؤ�س�سة يف عام اخلم�سني
الذي ي�شكل مرحلة هامة يف م�سرية
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة� ،إىل وبهذه املنا�سبة ت�ق� ّدم��ت ح��رم �سمو �آل ن�ه�ي��ان ،م�ست�شار �صاحب ال�سمو الإم� ��ارات احل��اف�ل��ة ب��الإجن��ازات على
جانب م�شاركة عائلة الطفل.
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن خليفة رئي�س ال��دول��ة ،ال�شيخة �شيخة بنت كافة ال�صعد� ،سرياً على نهج م�ؤ�س�س

ال��دول��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ب� ��إذن اهلل ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه.
وق ��ال ��ت ال �� �ش �ي �خ��ة � �ش �ي �خ��ة" :ن�شعر
بالفخر واالعتزاز �أن يتزامن احتفالنا
بتحقيق الأم �ن �ي��ة رق ��م  5000مع
اح �ت �ف��االت وط�ن�ن��ا ال �غ��ايل باليوبيل
ال��ذه�ب��ي الحت ��اد �إم��ارات �ن��ا احلبيبة،

وال� �ت ��ي ُت �ب��رز �أم� � ��ام ال� �ع ��امل ب�أ�سره
خم�سني عاماً من �إجن��ازات الإمارات
على ال�صعيد الإن�سا ّ
ين ،وقدرتها على
احت�ضان خمتلف الثقافات يف جمتمع
ت���س��وده امل�ح�ب��ة وال�ت���س��ام��ح والأخ � �وّة.
كما ي�سعدنا �أن ن���ش��ارك ال�ع��امل هذا
االح�ت�ف��ال ال��رائ��ع يف �إك�سبو 2020
من�صة
دبي ،الذي يجمع العامل حتت ّ

واحدة" .
وم ��ن ج��ان �ب��ه �أ�� �ش ��اد � �س �ع��ادة ال�سفري
الباك�ستاين �أف�ضال حممود باجلهود
الإن���س��ان�ي��ة النبيلة مل��ؤ��س���س��ة حتقيق
�أم�ن�ي��ة ،وم�ساعيها املتوا�صلة لن�شر
ال�سعادة والأم ��ل وال�ت�ف��ا�ؤل يف قلوب
الأطفال املر�ضى دون متييز يف العرق،
املذهب �أو اللغة.

�شرطة �أبوظبي تنظم جمل�س «الإمارات رمز الت�سامح والتعاي�ش»
•• �أبوظبي-الفجر:

ن�ظ��م ق �ط��اع �أم ��ن امل�ج�ت�م��ع ب�شرطة
�أب��وظ �ب��ي جم �ل ����س "الإمارات رمز
ال �ت �� �س��ام��ح والتعاي�ش" و ور�� ��ش
وحم � ��ا� � �ض � ��رات وب � ��رام � ��ج خمتلفة
مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم ال� ��دويل للت�سامح
ال ��ذي ي �� �ص��ادف ال �� �س��اد���س ع���ش��ر من
نوفمرب �سنوياً تعزيزاً لروح الت�سامح
وتر�سيخاً لثقافة االح�ترام والت�آخي
ب�ين �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع و�إر�� �س ��اء املحبة
ون�شر ال�سعادة .

وع�ق��د املجل�س يف امل���س��رح الرئي�سي
جل �ن��اح ف��زع��ة �إك�سبو 2020دبي
بعنوان ( الإم��ارات  ..رمز الت�سامح
والتعاي�ش ) م�ؤكداً �أهمية دور جمتمع
الإمارات القدمي واحلديث الكبري يف
تعزيز ثقافة الت�سامح م��ع خمتلف
اجلاليات املقيمة بالدولة من خالل
التعاي�ش املجتمعي وامل�شرتك.
و� � �ش� ��ارك ب��امل �ج �ل ����س ال �� �س �ي��د يا�سر
ال� �ق ��رق ��اوي م ��دي ��ر �إدارة ال�ب�رام ��ج
وال � �� � �ش� ��راك� ��ات ب � � � � ��وزارة الت�سامح
والتعاي�ش ،والأ�ستاذة عائ�شة �سلطان

ك��ات �ب��ة ��ص�ح�ف�ي��ة وال ��دك� �ت ��ور �شافع
النيادي مدرب تنمية ب�شرية وعالقات
�أ�سرية ،والرائد حممد ال�شحي �إدارة
م��راك��ز ال��دع��م االج�ت�م��اع��ي بح�ضور
ع ��دد م ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات املجتمعية
وخمتلف القطاعات ال�شرطية.
وا�ستعر�ض امل�شاركون نهج م�ؤ�س�س
الدولة املغفور له -ب�إذن اهلل  -ال�شيخ
زاي ��د ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان  -طيب
اهلل ث ��راه  -يف الت�سامح والتعاي�ش
امل �ج �ت �م �ع��ي الإم � � ��ارات � � ��ي الأ� �ص �ي ��ل
وتر�سيخه حتى �أ�صبحت الإم ��ارات

معل ًما عاملياً لأكرث البلدان ت�ساحماً
و�أمناً و�أماناً .
و�أك��د امل�شاركون �أهمية دور املجال�س
وال�برام��ج ال�ه��ادف��ة ال�ت��ي تعقد على
م���س�ت��وى ال��دول��ة يف �إي �� �ص��ال ر�سالة
للمجتمع الذي ميتاز بروح الإيجابية
العميقة ويف املودة والرحمة وامل�ساعدة
وبذل اخلري ومد يد العون وامل�ساعدة
ملختلف ال�شعوب والثقافات العاملية.
وت � �ط� ��رق امل �ج �ل ����س �إىل دور دول� ��ة
الإم ��ارات العربية املتحدة وقيادتها
احل�ك�ي�م��ة يف �إر� �س��اء واح�ت���ض��ان قيم

الت�سامح وال�سلم والتعددية الثقافية،
حيث كفلت للجميع حقوق وواجبات
دون حماباة �أو انحياز ،انعكا�ساً لقيم
ا�صيلة متوارثة من الأجداد للأبناء.
وا��س�ت�ع��ر��ض��ت ور� �ش��ة يف ق �ط��اع �أمن
املجتمع ج�ه��ود ��ش��رط��ة اب��وظ�ب��ي يف
دعم املبادرات التي تعزز قيم الت�سامح
والتعاي�ش وال�سالم باعتبارها الركيزة
الأ�سا�سية للأمن واال�ستقرار والنهج
مبحا�سن الأخ�ل�اق والتقوى واتباع وامل� � � ��ودة و�إع� �ل� ��اء ق �ي �م��ة الت�سامح ع ��رف ب� ��أن ��واع ال �ت �� �س��ام��ح الإن�ساين
احل�ضاري الإن�ساين.
ورك � � ��زت ع �ل��ى ال �ت �ع��اي ����ش ال�سلمي نهج النبي حم�م��د� -صلى اهلل عليه كقيمة �إن�سانية �ضرورية ال�ستقرار املعنوي ومنه واملادي و�أهميته و�أثره
والت�سامح وق�ب��ول الآخ ��ر وااللتزام و�سلم -يف العفو والتعامل باملحبة امل�ج�ت�م�ع��ات و�إ� �س �ع��اد �أف� ��راده� ��ا ،كما الإيجابي يف احلياة.

لليوم الثاين على التوايل يوا�صل الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي  2021عرو�ضه التقدميية بنجاح منقطع النظري

•• دبي-الفجر:

ت� � �ت � ��واىل ال � �ع� ��رو�� ��ض التقدميية
ل�ل�ك��ون�غ��ر���س ال�ع��امل��ي مل�ت�لازم��ة داون
دب� ��ي  2021ل �ل �ي��وم ال� �ث ��اين على
ال �ت��وايل مب��وا��ض�ي��ع متنوعة وغنية
على كافة الأ��ص�ع��دة وامل �ح��اور ،ففي
حم� ��ور ال �� �ص �ح��ة ت� ��أل ��ق املتحدثون
الرئي�سيون يف موا�ضيع طبية هامة
ل � ��ذوي م �ت�ل�ازم��ة داون و�أ� �س ��ره ��م،
فمن دولة الإم��ارات حتدث الدكتور
حم� �م ��د احل � ��وق � ��اين ع � ��ن ان �ق �ط ��اع
ال�ت�ن�ف����س االن �� �س ��دادي �أث� �ن ��اء النوم
ل � � ��ذوي م� �ت�ل�ازم ��ة داون ،يف حني
حت��دث��ت ال��دك �ت��ورة ج�م��ان��ة الأعمى
م��ن اململكة العربية ال�سعودية عن
امل�سائل ال�صحية لدى ذوي متالزمة قبل الوالدة ،وحتدثت من ال�سعودية م�سيح م��ن الإم� � ��ارات ع��ن تكاملية م �ت�لازم��ة داون ،وم ��ن نيوزيالندا
ناق�شت
داون والدرو�س امل�ستفادة من اخلربة الأ�ستاذة /ومي�ض العبيدي عن دور اخلدمات ملتالزمة داون
العالج الطبيعي يف التدخل املبكر .ويف اجل� ��ان� ��ب ال �ت �ع �ل �ي �م��ي تكلمت د .م��اري ك�يرك كيفية دع��م التعليم
االكلينيكية والأبحاث العلمية.
ويف ج ��ان ��ب �آخ � ��ر حت� ��دث الدكتور هذا وقد حتدثت ال�سيدة خولة باريل الدكتورة نادرة البورنو من الإمارات ل�ل�ط�ل�ب��ة م ��ن ذوي م �ت�ل�ازم��ة داون
�سوري�ش �سي�شاردي م��ن الهند عن وال�سيدة نيبا بوبتاين من الإمارات عن ا�سرتاتيجيات التعليم العاطفي وذوي ال�صعوبات التعلمية ،ويف ذات
االجتماعي ودور العالقة بني املعلم ال���س�ي��اق حت��دث��ت �آم �ن��ة عبيد وملياء
� �ض��رورة وع��ي ال��وال��دي��ن والتقنيات عن الرعاية ال�صحية املوحدة.
احلديثة للك�شف عن متالزمة داون ه��ذا من جانبه �أك��د الدكتور ح�سني والأه� ��ل يف ت �ط��ور ال�ط�ف��ل م��ن ذوي احلو�سني م��ن الإم ��ارات ع��ن من�صة

"خطة لأ�صحاب الهمم"
كما حتدثت الأ�ستاذة :دعاء درديري
م��ن الإم � � ��ارات يف م��و� �ض��وع تطبيق
�أف�ضل املمار�سات يف وح��دة التعليم
ال��دام��ج ،وم��ن ال�سعودية الأ�ستاذة/
�إمي� ��ان ج�ع�ي��د ع��ن ب��رام��ج التدريب
املهني يف جمعية �صوت.

يف ح�ي�ن ج� ��اء ال �ع��ر���ض التقدميي
م��ن ال�نروي��ج م��ن كري�ست�س جيفن
ع��ن مرحلة البلوغ ل��ذوي متالزمة
داون واالنتقال �إىل احلياة امل�ستقلة
واملدعومة ،ويف ال�سياق نف�سه حتدث
ال�سيد حممد �أمني مان�سورغلر من
تركيا ع��ن برنامج احل�ي��اة امل�ستقلة

والتوظيف.
ويف م��و��ض��وع �آخ ��ر حت��دث��ت د .دعاء
�سيف م��ن م�صر يف جل�سة مبا�شرة
ل �ل �م �ن��ا� �ص��ري��ن ال ��ذات �ي�ي�ن م ��ن ذوي
م�ت�لازم��ة داون ع��ن ط��رق التدريب
على امل�شاعر
�أم��ا مو�ضوع املنا�صرة الذاتية فقد

حت��دث��ت �سلمى ك�ن�ع��ان ع��ن برنامج
امل�ن��ا��ص��رة ال��ذات �ي��ة ل ��ذوي متالزمة
داون الأول على م�ستوى الإمارات،
يف ح�ين ت ��أل��ق امل�ن��ا��ص��ري��ن الذاتيني
ب �ع��رو� �ض �ه��م ال �ت �ق��دمي �ي��ة م ��ن كافة
�أنحاء العامل وبرزت رحمة خالد من
م�صر ك ��أول مذيعة ل��ذوي متالزمة
داون يف ال�شرق الأو�سط تقدم برامج
حية على الهواء مبا�شرة� ،أم��ا روان
ال��دوي��ك م��ن الأردن ف�ه��ي حافظة
للقر�آن ال�ك��رمي ،وم��ن الكويت ت�ألق
ال�ب�ط��ل خ��ال��د ال��دو� �س��ري يف جمال
الغو�ص.
هذا وقد مت تقدمي عدد ( )79عر�ض
تقدميي ،و�سوف ي�ستمر الكونغر�س
يف ي��وم��ه والأخ �ي ��ر ب �ع��ر���ض املزيد
م��ن املوا�ضيع التي تغطي ال�صحة،
التوظيف ،امل�ستوى املعي�شي الالئق،
احل �م��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،االع �ت�راف
القانوين ،امل�شاركة يف احلياة العامة
واحل� �ي ��اة امل���س�ت�ق�ل��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
الدمج املجتمعي والثقايف وامل�شاركات
الريا�ضية وغريها.

مركز ج�سور للإعالم يعقد �أول برنامج تدريبي متخ�ص�ص يف الإعالم وحقوق الإن�سان جمل�س �ضاحية اخلرو�س يبحث مع هيئة الكهرباء
واملياه خمتلف اخلدمات املقدمة للمجتمع

•• دبي-الفجر:

ينطلق يف دبي غدا االثنني الربنامج
التدريبية املتخ�ص�ص حول االعالم
وح�ق��وق االن���س��ان وال ��ذي يعترب هو

الأول من نوعه الذي ينعقد بالدولة،
ي �ن �ظ��م ال �ب�رن ��ام ��ج م ��رك ��ز ج�سور
لالعالم بالتعاون مع مركز بوزيتيف
م��اي �ن��د ل �ل �ت��دري��ب واال�ست�شارات.
ويهدف الربنامج اىل �إع��داد كوادر
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�صحافية و�إعالمية فاعلة وم�ؤثرة
يف ق�ضايا حقوق االن�سان والق�ضايا
التي تهم ال��ر�أي العام العاملي املعنى
ب��ال�ت�ن�م�ي��ة الإن �� �س��ان �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة اىل
تطوير ال�ك��وادر االعالمية العاملة
يف جم��ال حقوق االن�سان والإعالم
بكافة م�ؤ�س�سات الدولة وامل�ؤ�س�سات
الأه �ل �ي��ة ،وت �ع��زي��ز دور االع �ل��ام يف
ابراز اجلهود الوطنية والتعامل مع
املمار�سات ال�سلبية للدول واملنظمات،
و�سوف تنعقد الدورة يف مدينة دبي
خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة م ��ن  22اىل 24
نوفمرب  2021تزامناً مع انعقاد
اك�سبو دبي  .2020وبهذه املنا�سبة
�صرح حممد احلمادي رئي�س مركز
ج �� �س��ور ل�ل�اع�ل�ام ب ��ان ان �ع �ق��اد هذه
ال� ��دورة ي ��أت��ي يف اط ��ار �سعي املركز
ل�ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية وكافة الأط��راف الفاعلة
يف جم��ال حقوق االن�سان والتنمية
الإن�سانية ،وامل�ساهمة يف ن�شر ثقافة
ح �ق��وق االن �� �س��ان ب��امل�ج�ت�م��ع وتعزيز
املعارف واخلربات اخلا�صة بالإعالم
و ق�ضايا حقوق الإن���س��ان والتنمية

ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال ��دويل ،وي�ستهدف
ال�برن��ام��ج املخت�صني ب� ��إدارة حقوق
االن� ��� �س ��ان وال� �ع�ل�اق ��ات القانونية
واالعالم بالأجهزة املخت�صة بحقوق
االن �� �س��ان� ،إ� �ض��اف��ة اىل االعالمني
وال �� �ص �ح �ف �ي�ين ب �ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة وال�صحفية والعاملني
يف جمال الإع�لام بالدولة ،ور�ؤ�ساء
اجلمعيات االهلية العاملة يف جمال
حقوق االن�سان والتنمية الإن�سانية،
وامل���س�ئ��ول�ين ع��ن الإع �ل��ام باملراكز

ال��وط �ن �ي��ة ل� �ل ��درا�� �س ��ات والبحوث
وال�سيا�سات ،وامل��دون�ين والن�شطاء
ال �ف��اع �ل�ين وامل� ��ؤث ��ري ��ن يف الإع�ل��ام
االجتماعي والإعالم احلديث.
وب �ح �� �س��ب رئ �ي ����س م ��رك ��ز ج�سور
ل�ل�اع�ل�ام ف �� �س��وف ت �ت �ن��اول ال� ��دورة
ال �ع ��دي ��د م ��ن امل � �ح� ��اور الرئي�سية
املتعلقة ب��الإع�لام وح�ق��وق االن�سان
ال � �ت ��ي ت �� �س �ه��م يف �إب� � � � ��راز اجل� �ه ��ود
الوطنية والتعامل مع جميع �صور
وا� �ش �ك��ال ت�سيي�س م�ل�ف��ات وق�ضايا
حقوق الإن�سان والتنمية الإن�سانية،
وحت�سني ممار�سات ال��دول والأفراد
ان �ط�لاق �اً م��ن امل �م��ار� �س��ات الف�ضلى
املبنية على املعرفة الدقيقة والعلمية
بالعمل الإع�لام��ي واحلقوقي على
امل�ستوى ال��دويل ،ومب��ا ين�سجم مع
التوجيهات ال�سامية لهيئات الأمم
امل �ت �ح��دة امل�ع�ن�ي��ة ب �ح �ق��وق االن�سان
والتنمية الإن�سانية ،وذلك ب�إ�شراف
وم �ت��اب �ع��ة م ��ن ع� ��دد م ��ن اخل�ب��راء
ال��دول �ي�ين وب�ت�ن���س�ي��ق م��ع ع ��دد من
املنظمات الدولية العاملة يف جمال
االعالم وحقوق االن�سان بجنيف.

•• الذيد -الفجر:

اج �ت �م��ع جم�ل����س ��ض��اح�ي��ة اخلرو�س
ال �ت��اب��ع ل ��دائ ��رة �� �ش� ��ؤون ال�ضواحي
وال �ق��رى بحكومة ال���ش��ارق��ة م��ع فرع
ه�ي�ئ��ة ال �ك �ه��رب��اء وامل� �ي ��اه يف املنطقة
الو�سطى يف �إط��ار م��ا يوليه املجل�س
منذ �إن�شائه بالتوا�صل م��ع اجلهات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ت��وف�ير اخل ��دم ��ات لأه ��ايل
منطقة اخلرو�س يف مدينة الذيد.
وجاء عقد االجتماع يف �إطار امل�س�ؤولية
املجتمعية التي تقع على عاتق جمل�س
ال�ضاحية ملتابعة اخل��دم��ات املقدمة
للأهايل املنتقلني لل�سكن واال�ستقرار
يف م��دي�ن��ة ال ��ذي ��د .وال �ت �ق��ى املجل�س
خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال� ��ذي ع �ق��د مبقر
الهيئة �صباح �أم�س الأول ،باملهند�س
�إب��راه �ي��م احل��و��س�ن��ي ف�ي�م��ا ��ض��م وفد
املجل�س جمعة عبداهلل املغني رئي�س
جمل�س �ضاحية اخلرو�س والأع�ضاء
وموظفي املجل�س.

وب �ع��د ال�ترح �ي��ب م��ن ك�لا اجلانبني
اطلع جمل�س �ضاحية اخلرو�س على
خم�ت�ل��ف خ ��دم ��ات ال �ط��اق��ة املقدمة
لأه� ��ايل م�ن�ط�ق��ة اخل ��رو� ��س يف �إط ��ار
اخل��دم��ات املجتمعية م��ن ف��رع هيئة
الكهرباء واملياه يف املنطقة الو�سطى
و�أوجه �إي�صال اخلدمات وتلبيتها.
من جانبه تقدم جمعة املغني بال�شكر
وال �ت �ق��دي��ر ل�ل�ه�ي�ئ��ة ع �ل��ى منظومة
خدماتها وال�ت��ي ت�سعى �إىل جماراة
ال �ن �م��و ال �� �س �ك �ن��ي يف ك ��اف ��ة املناطق

ال ��واق �ع ��ة يف دائ� � ��رة اخت�صا�صاتها
وتلبية اح�ت�ي��اج��ات الأه ��ايل للطاقة
ال�سيما يف ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء  .وجرى
خ�لال االجتماع بحث �أوج��ه التعاون
امل���ش�ترك �آل �ي��ات �إي �� �ص��ال مالحظات
الأه� ��ايل واح�ت�ي��اج��ات�ه��م يف �إط ��ار مد
ج�سور التعاون بني املجل�س والهيئة
والعمل على تقدير �أرق��ى اخلدمات
يف ظ��ل ال�ت��زام الهيئة ب�سرعة توفري
اخل� ��دم� ��ات وف � ��ق ارق� � ��ى امل�ستويات
للقاطنني يف مدينة الذيد.
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يف حوار مع درع الوطن مبنا�سبة اليوبيل الذهبي:

�سلطان بن �أحمد القا�سمي :الإعالم �شريك رئي�سي و�أ�سا�سي يف م�سرية الإمارات
• التكامل الإعالمي على م�ستوى الإمارات يعك�س �صورة �إيجابية للدولة
• نعمل على مبادرات تنظيمية تتعلق بو�سائل التوا�صل االجتماعي والإعالم
• الإن�سان الإعالمي ال�شامل ميزان تتكئ عليه اجلهود الب�شرية بالتقدم والتطوير
• درع الوطن ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف عمليات التنمية امل�ستدامة بالإمارات

العلمية والأك��ادمي �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،مما
ي�صب يف �صالح الطلبة واخلريجني
م��ن الكلية وعلى العديد م��ن كليات
الإع�ل��ام واالت �� �ص��ال ب��ال��دول��ة ،حيث
ن �ح��ر���ص دائ� �م� �اً ع �ل��ى ت �ط��وي��ر جودة
ال�ت�ع�ل�ي��م ،ي�ب�ق��ى �أن ن��وج��ه ن�صيحة
�إىل �أبنائنا وبناتنا ممن يدر�سون يف
حقول الإعالم واالت�صال �أن اجتهدوا
وث��اب��روا يف التح�صيل ال�ع�ل�م��ي ،مع
ال� �ت ��دري ��ب امل �� �س �ت �م��ر ،وال �ب �ح ��ث عن
امل �ع��رف��ة لأن جم ��ال الإع �ل��ام ف�ضا ٌء
مفتوح على الآخر ،وبذلك ميكننا �أن
ن�ضمن �أجيال جديدة مت�سلحة بالعلم
وم�ستعدة ل�ق�ي��ادة ق�ط��اع الإع �ل�ام يف
امل�ستقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أك ��د �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أحمد
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة ،رئي�س
جمل�س ال�شارقة للإعالم� ،أن القطاع
الإع�لام��ي يف �إم��ارة ال�شارقة يحظى
ب��دع��م م �ت��وا� �ص��ل م ��ن ق �ب��ل �صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،ما انعك�س على �إيجاد
جتربة �إعالمية رائ��دة و�إي�ج��اد مناخ
�إعالمي متميز ،حيث نعمل على نقل
ر�سالة ال�شارقة �إىل العامل والتعريف
بتطوراتها و�صورتها امل�شرقة دائماً.
وقال �سموه يف حوار خا�ص ملجلة «درع
ال��وط��ن» مبنا�سبة اليوبيل الذهبي
ل�ل�م�ج�ل��ة�« :إن� �ن ��ا يف �إم � ��ارة ال�شارقة
ن�ح��ر���ص ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى �أن تكون
ال �� �ش ��راك��ة ت �ك��ام �ل �ي��ة م ��ع املنظومة
الإع�لام�ي��ة االحت��ادي��ة ان�ط�لاق�اً من
�إمياننا العميق ب�أن التكامل الإعالمي
على م�ستوى الإم��ارات يعك�س �صورة
�إيجابية م��وح��دة ل�ل��دول��ة ،ل��ذا نعمل
�ضمن منظومة احتادية تقدم �صورة
كاملة».
و�أ�شار �سموه �إىل �أن العمل جا ٍر على
م�ب��ادرات تنظيمية تتعلق بالتوا�صل
االج �ت �م��اع��ي والإع � �ل ��ام ب���ش�ك��ل عام
يف �إم� ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
العديد من الربامج التدريبية التي
تنفذها امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وهناك
ال �ع��دي��د م��ن امل � �ب ��ادرات التطويرية
ل�ل�ق�ط��اع الإع�ل�ام ��ي ،م�ن�ه��ا� :إ�صدار
دليل «املوجهات الإعالمية حلكومة
ال�شارقة» م��ن قبل جمل�س ال�شارقة
للإعالم لي�شكل مرجعاً �شام ً
ال للعمل
الإعالمي.
و�أكد �سموه �أن الإعالم الإماراتي كان،
وم��ا ي��زال �شريكاً �أ�سا�سياً يف م�سرية
دولة الإمارات العربية املتحدة ،واكبَ
بحر�ص كافة اخلطوات الر�صينة التي
ٍ
م�ضت عليها الدولة يف كافة امليادين،
فكان حليفاً رئي�ساً ،دع َم وكتبَ ور�ص َد
ك��ل ال �ت �ح��والت ال �ك�ب�رى يف املجتمع
برعاية كاملة ،ليكون املر�آة التي ظلت
تعك�س ر�ؤى ور�سالة القيادة الر�شيدة،
ُ
ومرجعاً لأبناء وبنات املجتمع ،وكلنا
ثقة يف �إعالمنا الإم��ارات��ي مبختلف
تخ�ص�صاته ،مبا ميلكه من م�ؤهالت
تتكامل خلدمة ر�سالتها الإعالمية
على �أكمل وجه.
وت� �ط ��رق � �س �م��وه �إىل احل ��دي ��ث عن
الإعالم التقليدي والإعالم اجلديد،
م�ؤكداً �أن الإن�سان الإعالمي ال�شامل
واملتكامل يظل هو امليزان الذي تتكئ
عليه كل اجلهود الب�شرية يف التقدم
والتطوير ،وتالياً ن�ص احلوار:
** م ��ا اخل� �ط ��وات ال �ت��ي ا�ستطاعت
ال �� �ش��ارق��ة م��ن خ�لال �ه��ا ت�ف�ع�ي��ل �أداء
منظومة الإع�لام لت�صبح ق��ادرة على
�أن تعك�س خ�صو�صية الإمارة ووجهها
احل�ضاري؟.
• ي �ح �ظ��ى ال �ق �ط��اع الإع�ل��ام� ��ي يف
�إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ب��دع��م متوا�صل من
قِبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال���ش��ارق��ة ،ما
انعك�س على �إي�ج��اد جتربة �إعالمية
رائدة ،تبلورت يف �إيجاد مناخ �إعالمي
متميز ،وان�ط�لاق�اً م��ن �إدراك �إمارة
ال���ش��ارق��ة لأه�م�ي��ة الإع �ل�ام ودوره يف
م�ساندة الربامج التنموية والتطوير،
�أ� �ص �ب��ح ه ��ذا ال �ق �ط��اع ُي���ش� ّك��ل �أولوية
�ضمن خطط الإمارة واهتماماتها.
وي�ع�م��ل جم�ل����س ال �� �ش��ارق��ة للإعالم
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ال� ��ذي ت �ن ��درج حت ��ت م�ظ�ل�ت��ه مدينة
ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام وه�ي�ئ��ة ال�شارقة
ل �ل� ��إذاع� � ��ة وال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون وامل �ك �ت ��ب
الإع�لام��ي حلكومة ال�شارقة ،ب�شكل
متوا�صل على تنظيم العمل الإعالمي
بال�شارقة وت�ط��وي��ر املنظومة ب�شكل
ع��ام مب��ا ي�ت��واف��ق م��ع ق�ف��زات الإم ��ارة
النوعية ور�ؤيتها.
نحن ننظر �إىل الواقع الإع�لام��ي يف
ال�شارقة باعتبار �أن ال�شارقة �إمارة
العلم والثقافة وال�ت�راث بالإ�ضافة
�إىل خ�صو�صيتها العامة والوا�ضحة
يف جماالت الرتاث والبيئة �إىل جانب
النمو االقت�صادي ،ونحن نعمل من
خالل منتجنا الإعالمي وم�شروعاتنا
ومبادراتنا املختلفة على نقل ر�سالة
ال �� �ش ��ارق ��ة �إىل ال� �ع ��امل والتعريف
بتطوراتها و�صورتها امل�شرقة دائماً.
الإعالم االحتادي
** رغ��م ام �ت�لاك منظومة الإع�ل�ام
بال�شارقة خ�صو�صية وا�ضحة و�سمات
ف��ري��دة �إال �أن �ه��ا ان��دجم��ت يف ات�ساق
وا�� �ض ��ح م ��ع امل �ن �ظ��وم��ة الإع�ل�ام �ي ��ة
االحت��ادي��ة لتحقيق �أه��داف االت�صال
العليا للدولة ،فما �أب��رز عوامل هذا
االندماج؟
• م� ��ع �إث� � �ب � ��ات جت ��رب ��ة ال �� �ش��ارق��ة
الإع �ل�ام � �ي� ��ة ن �ف �� �س �ه��ا ،وع� �ل ��ى كافة
امل�ستويات� ،إال �أننا يف �إم��ارة ال�شارقة
ن�ح��ر���ص ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى �أن تكون
ال �� �ش ��راك��ة ت �ك��ام �ل �ي��ة م ��ع املنظومة
الإع�لام�ي��ة االحت��ادي��ة ب��ال�ت��وازي مع
حر�صنا على تكامل برامج االت�صال
احلكومي والتي متنحها الإمارة قدراً
كبرياً من االهتمام والريادة ،انطالقاً
م��ن فل�سفة �أن الإع�ل�ام الر�سمي هو
ال��رك��ن ال��رئ�ي����س ال ��ذي ي�ع��زز عالقة
الدولة باملجتمعات ،ويطوّر من �أدواتها
الإعالمية للتوا�صل مع الأفراد .دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،و�ضعت
��ض�م��ن �أه ��داف �ه ��ا وا�سرتاتيجيتها،
العمل الإعالمي املوحد �ضمن هوية
الدولة الواحدة ،وذلك يف �سعيها ملزيد
م��ن النمو الإع�لام��ي وال ��ذي يواكب
النه�ضة احل�ضارية والقفزات الكبرية
ال�ت��ي حتققها غالبية ال�ق�ط��اع��ات يف
الدولة ،ومن هنا كان لزاماً على كل
م�ن�ظ��وم��ات الإع �ل�ام يف الإم � ��ارات �أن
تكون جزءاً من كل ،بحيث �أن الهدف
ال��رئ �ي ����س ه ��و ال ��وط ��ن ،و�أن خدمة
الكل تعود على الأج ��زاء التي تكونه
ب�ع�ظ�ي��م ال �ف��ائ��دة امل ��رج ��وة ،ح�ي��ث �أن
ٌ
الإعالم ٌ
متكامل يحقق جناحاته
عمل
و�أهدافه يف التعاون الوثيق ،واملنطلق
الواحد.
ومن خالل جتربتنا وقيادتنا للقطاع
الإعالمي يف �إمارة ال�شارقة ،نعبرّ عن
�إمياننا العميق ب�أن التكامل الإعالمي

يعك�س �صورة �إيجابية موحدة للدولة،
ل��ذا نعمل �ضمن منظومة احتادية
تقدم �صورة كاملة عن الدولة ب�شكل
عام ،وعن �إمارة ال�شارقة بخ�صو�صيتها
التي تعك�س ج��زءاً �أ�صي ً
ال من تاريخ
وحا�ضر وم�ستقبل الدولة.
تطوير املنظومة الإعالمية
** ما اخلطة التي تتبعونها لتطوير
امل �ن �ظ��وم��ة الإع �ل�ام � �ي ��ة بال�شارقة
لتتنا�سب مع امل�ستجدات املت�سارعة؟
• حقل الإع�لام ال �شك ،ومنذ �أكرث
م��ن عقدين م��ن ال��زم��ان� ،أ�صبح من
�أك �ث��ر احل� �ق ��ول ال �ت��ي حت �� �ص � ُد من ��واً
مت�سارعاً� ،سواء على �صعيد الإعالم
ال�ت�ق�ل�ي��دي يف ال���ص�ح��اف��ة والإذاع� � ��ة
وال�ت�ل�ف��زي��ون� ،أو ع�ل��ى �صعيد �أدوات
االت� ��� �ص ��ال ال ��رق� �م ��ي احل� ��دي� ��ث وم��ا
تبعها من و�سائل وو�سائط التوا�صل
االجتماعي� ،أ�ضف �إىل ذلك االهتمام
ال �ف ��ردي م��ن امل�ج�ت�م�ع��ات ب ��الإع�ل�ام،
بل وم�شاركتهم فيه ،مما جعله �أحد
�أكرث القطاعات التي تتلقى الر�سائل
واملتابعة واالنتقاد يف �آنٍ واحد.
وب �ك��ل ت ��أك �ي��د ،ف � ��إن املنظومة
الإعالمية يف ال�شارقة ،تعمل �ضمن
�إطارين متكاملني ومتجددين ،الأول
هو متابعة الأعمال اليومية ،والثاين
ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إن� �ت ��اج واب �ت �ك��ار خطط
تنموية تطويرية م�ستقبلية تراعي
خ�صو�صية الإم ��ارة ،ويف ذات الوقت
ت�ع�ط��ي ال�ف��ر��ص��ة مل��زي��د م��ن التطور
للكوادر من جهة ،والربامج والأدوات
وال ��و�� �س ��ائ ��ل م ��ن اجل� �ه ��ة الأخ � � ��رى،
تكام ً
ال للعمل الإعالمي و�إجن��ازاً له،
على وج � ٍه يعطي ل��ه الثقة والقدرة
للموا�صلة والتغلب على �أية حتديات.
وعلى �صعيد املبادرات اخلا�صة ،هناك
ال �ع��دي��د م��ن امل � �ب ��ادرات التطويرية
ل�ل�ق�ط��اع الإع�ل�ام ��ي ،م�ن�ه��ا� :إ�صدار
دليل «املوجهات الإعالمية حلكومة
ال�شارقة» م��ن قبل جمل�س ال�شارقة
ل�ل��إع�ل�ام ل�ي���ش�ك��ل م��رج �ع �اً �شام ً
ال
للعمل الإعالمي بجميع تخ�ص�صاته
وقنواته للعاملني يف �إدارات الإعالم
واالت���ص��ال يف حكومة ال���ش��ارق��ة ،كما
يجري العمل على مبادرات تنظيمية
تتعلق بالتوا�صل االجتماعي والإعالم
ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
ال�ب�رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة ال �ت��ي تنفذها
امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتطوير العمل
وتعزيز امل�ه��ارات ،وغريها من احلزم
التطويرية.
الكوادر الإعالمية
** ك�ي��ف تقيمون ق ��درة �أب �ن��اء �إم ��ارة
ال �� �ش��ارق��ة م ��ن ال �ع��ام �ل�ي�ن يف قطاع
الإع �ل��ام ،ع�ل��ى ا��س�ت�ي�ع��اب التطورات
الراهنة يف هذا القطاع ،وما خططكم

البلدان العربية ب�شكل عام.
وع�ل��ى �صعيد الإح�صائيات اخلا�صة
بهذه الدورة ،كانت احل�صيلة تتويجاً
للنجاح ال��ذي �شهده امل�ن�ت��دى ب�شكل
ع ��ام ،ف�ق��د ح���ص��دت م���ش��ارك��ة دولية
من  11دول��ة ،و 79م�شاركاً ،قدموا
 5خ �ط��اب��اتٍ م�ل�ه�م��ة ،و 7جل�سات
حوارية �أغنت املنتدى و�أثرت املحتوى
ب��درج��ة م�ت�م�ي��زة� ،إىل ج��ان��ب تنظيم
 7ور� � ��ش ع �م��ل م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ،و12
من�صة تفاعلية ناق�شت العديد من
املو�ضوعات ،مب�شاركة � 15شريكاً من
امل�ؤ�س�سات املرموقة ،وح�صد املنتدى
 3243تغطية �إعالمية على م�ستوى
العامل ومبختلف اللغات.
ويعمل املنتدى وفق خطط مدرو�سة،
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ع��ام��ة جت�ع�ل��ه عم ً
ال
د�ؤوب � � �اً م �ت��وا� �ص� ً
لا ط� ��وال ال� �ع ��ام ،له
ٌ
تطبيقات لتو�صياته ،وت��وا� �ص��ل مع
امل�ؤ�س�سات ،وجائزة دولية تك ّرم ومتنح
�أ��ص�ح��اب ال�ت�ج��ارب املتميزة التقدير
الالئق بهم ،كون كل هذه الفعاليات
ت�ش ّكل �أركاناً رئي�سة يف م�شروع تطوير
االت�صال احلكومي ،حملياً و�إقليمياً
وحتى عاملياً ان�ط�لاق�اً م��ن ال�شارقة،
وهذا هو �سر جناح املنتدى.

ل�ت�ع��زي��ز م�ه��ارات�ه��م و�أدوات� �ه ��م بهذا
ال�صدد؟.
• م �ن��ذ اط�ل�اع �ن ��ا مب� �ه ��ام الإع� �ل��ام
يف �إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،ك��ان��ت اخلطط
وا�ضحة يف بناء منظومات عمل من
الكوادر الب�شرية الإعالمية املتم ّكنة
التي حتم ُل هذه الر�سالة الإعالمية
وال�ت��ي نعتربها م��ن �أه��م القطاعات
امل ��ؤث��رة ع�ل��ى ال� ��ر�أي ال �ع��ام واملجتمع
ب�شكل عام ،واحلمد هلل ميكننا القول
�أن العاملني يف الإم� ��ارة ،يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات وبتخ�ص�صاتهم املتنوعة،
ه��م ع �ل��ى ق ��در امل �� �س ��ؤول �ي��ة ،وي � ��ؤدون
�أعمالهم بكل احرتافية وحبٍ للمهنة،
وهو ما يجعلنا واثقني من خمرجات
العمل لديهم .وقطاع الإع�ل�ام ،بال
�شك ،قطا ٌع مهني له تنوعه وفرادته،
مم��ا يجعل االه�ت�م��ام ب��ه يتخذ منا ٍح
م �ت �ع ��ددة ت��رت �ب��ط ارت� �ب ��اط� �اً وثيقاً
ب�ت�ط��وي��ر ال �ع��ام �ل�ين ،وق �ي��ادت �ه��م �إىل
مزيد من التقدم والنجاح يف �إكمال
مهماتهم حا�ضراً وم�ستقب ً
ال وهو ما
يتطلب تطويراً للقدرات وعزماً �أكيداً
نلم�سه بكل ت�أكيد يف كافة العاملني
يف �إع�ل�ام �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة ،جنباً �إىل
جنب مع كافة الربامج املتقدمة التي
تتيحها لهم م�ؤ�س�ساتهم على �أعلى
م���س�ت��وى مت�ك�ي�ن�اً ل�ه��م ن�ح��و امتالك النظرة امل�ستقبلية
القوة والقدرة يف الإعالم.
** كيف تقيمون القطاع الإعالمي
يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
لتلبية اال�ستحقاقات الوطنية ،ونحن
املنتدى الدويل
** حدثنا عن جتربة املنتدى الدويل يف عام اال�ستعداد للخم�سني ونظرتكم
لالت�صال احلكومي يف دورته العا�شرة امل�ستقبلية؟.
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت حت ��ت � �ش �ع ��ار« :درو� � ��س ك ��ان الإع �ل��ام الإم� ��ارات� ��ي وم ��ا يزال
املا�ضي...تطلعات امل�ستقبل» ،وكيف � �ش��ري �ك �اً �أ� �س��ا� �س �ي �اً يف م �� �س�يرة دول ��ة
ا�ستطعتم حتقيق هذا النجاح والت�أثري الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،وتابع
بحر�ص اخلطوات
ٍ
من خالله؟ • .جتربة املنتدى الدويل باهتمام ،وواك ��بَ
ل�لات �� �ص��ال احل �ك��وم��ي ،ال �ت��ي تحُ ظى ال��ر��ص�ي�ن��ة ك��اف��ة ال �ت��ي م���ض��ت عليها
ب ��دع ��م ورع ��اي ��ة واه� �ت� �م ��ام وح�ضور ال� ��دول� ��ة يف ك ��اف ��ة امل � �ي ��ادي ��ن ،فكان
وفكر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور ح�ل�ي�ف�اً رئ �ي �� �س �اً ،دع � � َم وك �ت��بَ ور�ص َد
�سلطان ب��ن حم�م��د القا�سمي ع�ضو ك��ل ال �ت �ح��والت ال �ك�ب�رى يف املجتمع
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،جتربة برعاية كاملة ،ووف�ق�اً لإمي��ان �أهله،
تعك�س ر�ؤى
رائدة ،ذات خ�صو�صية خمتلفة ،حتم ُل ليكون امل��ر�آة التي ظلت ُ
لنا فكرة ر�ؤية �سديدة بد�أت ووا�صلت ور��س��ال��ة ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،ومرجعاً
عملها ب�ك��ل جن ��اح ،وخ�ل�ال ع�ق��دٍ من لأبناء وبنات املجتمع للمتابعة ونقل
ال��زم��ان �آت ��ت �أُك �ل �ه��ا ،ل�ي�ك��ون املنتدى امل �ع��رف��ة وامل �� �ش��ارك��ة .وب �ك��ل ت�أكيد،
انطالقاً من ال�شارقة ،عالمة فارقة خالل اخلم�سني عاماً املقبلة ،ي�ستعد
على م�ستوى ع�شرات امللتقيات العاملية الإع�لام الإماراتي ،وفق ر�ؤية وطني ٍة
ال �ت��ي ت �ن��اق ����ش االت �� �ص ��ال احلكومي خال�صةٍ ،ملمار�سة دوره امل�ستمر والهام
و�أداوره وكل ما يتعلق به  .واملنتدى بهم ٍة وا�سع ٍة وعزمية قوية ،دافعهم
ال ��دويل ل�لات���ص��ال احل�ك��وم��ي خالل يف ذل ��ك ح�ب�ه��م مل�ج�ت�م�ع�ه��م و�إجن � ��ازاً
عك�س حجم مل�ه��ام�ه��م ،ي�ع��ززه��م جت��رب��ة �إعالمية
دورته العا�شرة هذا العامَ ،
م��ا ع�م��ل امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام��ي حلكومة ك�ب�يرة خ�ل�ال الأع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة ،كان
ال�شارقة على بنائه ،وما ظللنا نعمل فيها الإعالم يف مقدمة الركب الذي
ع�ل�ي��ه م��ن �أج� ��ل �أن ي �ك��ون لل�شارقة ت��اب��ع نه�ضة دول�ت�ن��ا احل��دي�ث��ة ،وكان
ال��ري��ادة يف ه��ذا النوع من امل�ؤمترات ،م��ن �أه��م الأع�م��دة التي ت�ستند �إليها
خا�ص ًة و�أن جتربة االت�صال احلكومي اجل �ه��ود احل�ك��وم�ي��ة وغ�يره��ا ملقابلة
ن �ف �� �س��ه م� ��ا ت � � ��زال ح ��دي �ث ��ة ع� �ه ��دٍ يف وت�ه�ي�ئ��ة امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ت�ق��دم واخلطط
امل�ؤ�س�سات احلكومية حتى على امتداد التنموية التي جتري على قدم و�ساق،

�إىل ج��ان��ب ال �ت��وا� �ص��ل م ��ع الإع�ل��ام
العربي والإقليمي والعاملي ،مما �أ�سفر
تر�سخت للإعالم
عن جترب ٍة متكاملة ّ
الإماراتي �ستظل دافعاً نحو مزيد من
التطوير.
وح ��ا�� �ض ��راً وم �� �س �ت �ق �ب�ل ً�ا ،ك ��ل ثقتنا
يف �إع�ل�ام� �ن ��ا الإم� � ��ارات� � ��ي مبختلف
تخ�ص�صاته ،مبا ميلكه من م�ؤهالت
تتكامل خلدمة ر�سالتها الإعالمية
على �أكمل وج��ه ،ه��ذه امل��ؤه�لات التي
ت�شمل ال�ك��وادر الوطنية ،وامل�ؤ�س�سات
ال �ع��ري �ق��ة ،وال��و� �س��ائ��ل والإمكانيات
واخل � �ط� ��ط وال � � � � � ��ر�ؤى ،وال ��ر�� �س ��ال ��ة
ال��وط �ن �ي��ة ال � ��واح � ��دة ال� �ت ��ي جتتهد
لتكملة ا��س�ت�ح�ق��اق��ات�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة يف
ر� �ص��د وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
وال�ت�ف��وق ال�ع��امل��ي ل�ل��دول��ة يف خمتلف
التخ�ص�صات واملجاالت.
الإعالم اجلديد
** يواجه الإعالم التقليدي حتديات
ك � �ب �ي�رة ع� �ل ��ى م �� �س �ت ��وى االن �ت �� �ش ��ار
والإع �ل��ان ،م��ع ت�ع��اظ��م دور الإع�ل�ام
اجل ��دي ��د ،م ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��رك��م ،هل
م��ا زال الإع �ل��ام ال�ت�ق�ل�ي��دي م�ؤثراً
ب��ال��درج��ة ال�ت��ي جتعله ��ص��ام��داً �أمام
الإعل��ام اجل��دي��د ،وه��ل جنح الإعالم
التقليدي يف تطويع الإعالم اجلديد
و�أدوات � � � ��ه مل �� �ص �ل �ح �ت��ه ،وم� ��ا املطلوب
لال�ستفادة من الفر�ص التي يتيحها
الإعالم اجلديد؟.
• الإع �ل��ام ال�ت�ق�ل�ي��دي ،ك�م��ا �أ�صبح
ُي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه� � ،س��واء �أك � ��ان �صحاف ًة
مكتوبة �أو �إذاعية �أو مرئية ،ظل منذ
قرون ما�ضية منذ �أول مادة مطبوعة
ليقر�أها النا�س ،يف تطور م�ستمر حتى
ال�سنوات الأخ�يرة والتي حدثت فيها
ثورة غري م�سبوقة يف عامل االت�صاالت
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ا��س�ت�ف��اد م�ن�ه��ا قطاع
الإع�لام ب�شكل كبري ،ما جعله م�ؤثراً
وم��رج �ع �اً �أ� �ص �ي� ً
لا للنه�ضة العاملية
مل�خ�ت�ل��ف ال���ش�ع��وب والأمم ،ولتاريخ
العامل احلديث على حدٍ �سواء.
وهذه الأدوار التاريخية للإعالم
ال�ت�ق�ل�ي��دي ظ�ل��ت وم ��ا ت ��زال ل�صيقة
ب��ال�ن��ا���س ،ت�ن�ق��ل ح��ا��ض��ره��م وتناق�ش
وت�ش ّكل �ساحة الإع�لام التي �أ�صبحت
ُتنعت و ُتو�صف بالتقليدية مع بدايات
ظهور الو�سائط احلديثة عرب ال�شبكة
العنكبوتية العاملية وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ع�بر مواقعها املختلفة،
ب�ك��ل ت��أك�ي��د .ول�ق��د ت�غ�يرت اخلارطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ا��س�ت�ن��د عليها
الإعالم التقليدي من العوائد املادية
م��ن الإع�لان��ات ب�صورتها التقليدية
�أي���ض�اً ،ولكن م��ن وجهة نظرنا نرى
�أن كل تطو ٍر حدث لو�سيلة من و�سائل
�دث معه ت�ط��وراً مماث ً
الإع�ل�ام� ،أح� َ
ال
يتما�شى مع متطلبات التقدم الذي

مت حت �ق �ي �ق��ه ،ح �ي��ث ي �ظ��ل الإن�سان
الإع �ل�ام ��ي ال �� �ش��ام��ل وامل �ت �ك��ام��ل هو
امل�ي��زان ال��ذي تتكئ عليه ك��ل اجلهود
الب�شرية يف التقدم والتطوير ،ن�ضيف
�إىل ذلك �أن الإعالم التقليدي ا�ستفاد
م��ن الإع�ل��ام اجل��دي��د يف ت�ط��وي��ر ما
يقدمه م��ن م��وا ٍد �إع�لام�ي��ة ،وتواجد
ع�ل��ى م�ن���ص��ات ال�ت��وا��ص��ل الإعالمي،
كما جل�أت ال�صحف العاملية �إىل عر�ض
خدماتها عن طريق اال�شرتاكات ،و�إن
ك��ان��ت ال�ت�ج��رب��ة م��ا ت ��زال يف مهدها
الأول.
ون ��ؤم ��ن ب�ت�ك��ام��ل الأدوار يف احلقل
الإع�ل��ام� ��ي ،ون �ث��ق ب� �ق ��درة الإع �ل��ام
ال�ت�ق�ل�ي��دي وجت��رب �ت��ه ال�ط��وي�ل��ة عرب
ال���س�ن��وات يف اال� �س �ت �ف��ادة مم��ا توفره
و��س��ائ��ل الن�شر احل��دي�ث��ة ع�بر �شبكة
الإن �ت��رن � ��ت ،م ��ن م ��واق ��ع ومن�صات
رقمية وغ�يره��ا ع�بر ال�ت��واج��د فيها،
وابتكار كل ما من �ش�أنه تعزيز دوره
ال��ر� �ص�ي�ن والأ� �س ��ا� �س ��ي يف املجتمع،
تطويراً وا�ستمراراً ل��دوره الكبري يف
خدمة الب�شرية.
تطوير الكوادر
** ت �� �ش �ت �ك��ي خم �ت �ل��ف امل ��ؤ� �س �� �س ��ات
الإع�لام�ي��ة يف ال��دول��ة م��ن خمرجات
امل ��ؤ� �س �� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وحت ��دي ��داً
اجلامعية ،وب�أنها ال تخرج الكفاءات
الإع�لام �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة ،واملتحم�سون
م��ن ال�شباب امل��واط��ن ي��رون ب�أنهم ال
ي�ج��دون ال�ت��دري��ب ال�ك��ايف ،م��ن وجهة
نظركم كيف ميكن تطوير الكوادر
الإع�لام �ي��ة الإم��ارات �ي��ة وننقلها من
عامل الهواة �إىل عامل االحرتاف؟.
• العمل الإعالمي ،يتميز عن غريه
من املهن والعلوم ب��أن املوهبة تدخل
كجزء مهم يف تركيبة من يو ّد خو�ض
غمار هذه املهنة ،ولكن يبقى للتعليم
والت�أهيل والتدريب ال��دور الأك�بر يف
تخريج كوادر مت�سلحة بالعلم واملعرفة
الكافيني لبدء م�سرية عملية ناجحة.
بكل ت�أكيد يحتاج القطاع الإعالمي
�إىل ا��س�ت�ق�ط��اب ��ص��اح��ب امل��وه�ب��ة مع
املحرتف الذي ميتلك �أدوات التطوير
ال��ذات��ي وال��رغ�ب��ة يف ال�ن�ج��اح ،كما �أن
امل �ن��اخ الآن م �ت��اح ل�ل�ت�ع�ل�ي��م امل�ستمر
لكل ف��رد ويف كل جم��ال ،ورمب��ا يكون
ل ل��إع�ل�ام ��ي ح� � ٌ�ظ �أوف � ��ر يف متابعة
حت�صيله و�إث ��راء معلوماته ،ك��ون �أن
املهنة نف�سها ُّ
حتث على ذلك.
احلديث عن امل�ؤ�س�سات التعليمية،
يقودنا �إىل جتربة حقيقية لنا يف كلية
االت �� �ص��ال ب�ج��ام�ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ،حيث
ن�تر�أ���س املجل�س اال�ست�شاري للكلية،
ومل���س�ن��ا اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة يف تطوير
مناهج التعليم والتدريب ،واحلر�ص
ع �ل��ى ارت � �ب� ��اط ال �ك �ل �ي��ة ب�أق�سامها
املختلفة م��ع ال�ع��دي��د م��ن امل�ؤ�س�سات

�إك�سبو 2020
** م��ع اح �ت �ف��االت ال ��دول ��ة بتنظيم
�إك�سبو دب��ي  ،2020كيف ا�ستفادت
م�ؤ�س�ساتنا الإعالمية من هذا احلدث
ال�ع��امل��ي يف �إي���ص��ال ر��س��ائ��ل الإم� ��ارات
وتعزيز �صورتها الإيجابية؟.
• �أك�سبو دب��ي  2020ح��دث عاملي
�ضخم ،ت��زام��ن ان�ط�لاق��ه م��ع العودة
ال �ت��دري �ج �ي��ة ل �ل �ح �ي��اة ب �ع��د التوقف
الطويل لكافة الأن�شطة والفعاليات
ال �ع��امل �ي��ة ب �� �س �ب��ب ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د -
 ،19وبذلك فهو يُعد �أحد الفر�ص
ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ت��ي ��ص�ن�ع�ت�ه��ا الإم � ��ارات
لنف�سها �ضمن ا�سرتاتيجية الدولة
العامة يف �صياغة و�صناعة امل�ستقبل
والتواجد العاملي والذي تتبو�أ �إماراتنا
ف�ي��ه م�ك��ان��ة م��رم��وق��ة ت�ستحقها بكل
فخر وتقدير.
وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د ال� � � ��دور الإع�ل��ام� ��ي
وال�ت�روي��ج واال��س�ت�ف��ادة م��ن احلدث،
فبكل ت�أكيد لعب الإعل��ام الإماراتي
ب�ك��ام�ل��ه ،دوراً ك �ب�ي�راً يف اال�ستثمار
الإع�لام��ي ملختلف الأح��داث الكربى
ال�ت��ي ا�ست�ضافتها ال��دول��ة م��ن قبل،
وك � ��ان خ�ي�ر م �ع�ين ل�ب�ق�ي��ة الأع� �م ��ال
بحيث كانت كل جتربة �سابقة ٌ
حدث
متكامل الأركان ،وهذا ما ينطبق على
�إك�سبو دب��ي  ،2020ه��ذه الفعالية
ال�ت��ي �أظ �ه��رت ل�ل�ع��امل م��دى التطور
الذي تعي�شه الدولة ،ومدى قدراتها
ال �ع��ال �ي��ة يف ال�ت�ن�ظ�ي��م وامل �� �ش��ارك��ة يف
�صناعة الأح��داث الإيجابية الكربى،
�إىل جانب التغطيات اليومية لو�سائل
�إعالمنا حملياً ،وبقية و�سائل الإعالم
ال�ع��امل�ي��ة ،وه ��ذه اجل �ه��ود ه��ي ر�سائل
�إيجابية يقدمها الإع�لام عن الدولة
وم�ن��اخ��ات االب�ت�ك��ار وال�ع�ل��م واملعرفة
املتاحة هنا.
جملة درع الوطن
** كيف تقيمون �سموكم دور جملة
درع ال ��وط ��ن يف م �ع��اجل��ة الق�ضايا
الوطنية؟
• جملة درع الوطن �إحدى الو�سائل
الإعالمية الرائدة يف الدولة ،وتقوم
بواجباتها الإعالمية على �أكمل وجه،
خا�صة على �صعيد الق�ضايا العامة
التي تهم كافة املواطنني� ،إىل جانب
امل �� �ش��ارك��ات ال��وط �ن �ي��ة ال� �ك�ب�رى ،مما
جعلها �إح ��دى الإ�� �ص ��دارات املوثوقة
وامل� ��رم� ��وق� ��ة ل� �ك ��ل امل �ه �ت �م�ي�ن داخ� ��ل
وخ ��ارج ال��دول��ة ،ون�ضيف على ذلك،
درع ال��وط��ن �إث �ب� ٌ
�ات ع�ل��ى �أن الإع�ل�ام
ال�ت�ق�ل�ي��دي -ك�م��ا ُي���س�م��ى -مل يفقد
م�ك��ان�ت��ه ،و��س�ي�ظ� ُل رك �ن �اً �أ��س��ا��س�ي�اً من
�أرك� ��ان عمليات التنمية امل�ستدامة،
ويف التثقيف وال�ت�ع��ري��ف باملنجزات
احلقيقية للدولة واملجتمع .نتمنى
لكم التوفيق يف مهامكم ووفقكم اهلل.

جامعة االمارات حتتفي بيوم الطفل العاملي خليفة املرر ي�شارك يف قمة الأمن الإقليمي الـ  17يف املنامة
•• العني-الفجر:

�أك� ��دت ال��دك �ت��ورة جن ��وى احلو�سني،
عميد كلية الرتبية بالإنابة يف جامعة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى �أن
ي��وم الطفل العاملي يعك�س االهتمام
الكبري الذي يجب توجيهه للأطفال،
ل�ت�ح�ق�ي��ق رف��اه �ه��م وامل �ح��اف �ظ��ة على
حقوقهم .وقالت" :منذ عام ،1990
يُحتفى باليوم العاملي للطفل يف 20
نوفمرب من كل عام بو�صفه الذكرى
ال���س�ن��وي��ة ل �ت��اري��خ اع �ت �م��اد اجلمعية
العامة للأمم املتحدة لإعالن حقوق
ال �ط �ف��ل ول�لات �ف��اق �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بها.
وال � ��ذي ح��ر� �ص��ت اجل�م�ع�ي��ة ع �ل��ى �أن
تتبناه كافة دول العامل لبذل اجلهود
امل �ك �ث �ف��ة يف ��س �ب �ي��ل حت �ق �ي��ق رفاهية
الأط � �ف� ��ال وال �� �س �ع��ي �إىل �إ�سعادهم
وح �م��اي �ت �ه��م و� �ض �م��ان ا�ستقرارهم

ال�ن�ف���س��ي واالجتماعي" .و�أ�ضافت
ق��ائ�ل��ة " :نفخر ب ��أن دول��ة الإم ��ارات
�س ّنت جمل ًة من القوانني والت�شريعات،
مع احلر�ص على �إطالق العديد من
امل�ب��ادرات وال�ق��رارات التي من �ش�أنها
تعزيز دور ومكانة الطفل يف املجتمع

وت�صب يف م�صلحة الطفل
االماراتي،
ّ
و�ضمان حقوقه ،ت�أكيداً على التزامها
بتن�شئة جيل امل�ستقبل و�إعداده ملتابعة
م �� �س�يرة ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة التي
ت���ش�ه��ده��ا ال ��دول ��ة يف ك��اف��ة جماالت
احلياة" .وم�ضت تقول" :يعترب يوم
الطفل العاملي فر�صة جلميع �أطياف
امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ت�ع�ب�ير ع��ن م ��دى حبهم
واهتمامهم ب��الأط�ف��ال ،وبكل م��ا من
�ش�أنه �أن ُي�ع� ّزز حقوقهم ويرتجمها
ب ��الأف� �ع ��ال وامل �م ��ار� �س ��ات ع �ل��ى �أر� ��ض
الواقع  ,وتويل كلية الرتبية بجامعة
الإمارات اهتماماً كبرياً وخا�صاً بهذا
ال� �ي ��وم ،م ��ن خ �ل�ال ع �ق��د الأن�شطة
والفعاليات يف خمترب الطفولة املبكرة
الذي ّ
مت �إطالقه يف  20نوفمرب من
ً
ع��ام  2018ت��زام�ن�ا م��ع ي��وم الطفل
العاملي ،والتي ُت�سهم يف ن�شر الوعي
ب�ضرورة االهتمام ب��الأط�ف��ال كونهم

اللبنة احلقيقية يف ب�ن��اء الأوط� ��ان،
وعليهم ي�ع�وّل ال �ق��ادة ل��دف��ع م�سرية
التقدم والنماء يف امل�ستقبل".
واختتمت ت�صريحها بالقول " :كما
�أن ك �ل �ي��ة ال�ت�رب �ي��ة ت� ��ويل اهتماماً
ك�ب�يراً بالطفل م��ن خ�لال براجمها
التعليمية اخلا�صة بالطفولة املبكرة
ال �ت��ي ت�ن� ّم��ي ال��وع��ي ب�ح�ق��وق الطفل
ورع��اي �ت��ه و�أ� �س��ال �ي��ب ت��رب�ي�ت��ه ،وتهتم
بتنفيذ الأن�شطة الطالبية والربامج
ال �ت ��وع ��وي ��ة وال� � �ن � ��دوات وامللتقيات
وامل � ��ؤمت� ��رات وال � � ��دورات التدريبية
اخل ��ا� �ص ��ة ب��ال �ط �ف��ل م ��ع م�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي والإقليمي والدويل،
وم ��ن ال�ب�رام ��ج امل�ت�خ���ص���ص��ة يف هذا
امل�ج��ال "م�سار الطفولة املبكرة" يف
ق �� �س��م امل �ن��اه��ج وط ��رائ ��ق التدري�س
اخل ��ا� ��ص ب � ��إع� ��داد م �ع �ل��م الطفولة
املبكرة".

•• املنامة-وام:

ي�شارك معايل خليفة �شاهني املرر
وزي��ر دول��ة  ،يف الن�سخة الـ 17من
قمة الأم��ن الإقليمي ح��وار املنامة
ال��ذي ت�ست�ضيفه مملكة البحرين،
والذي انطلقت �أعماله �أم�س الأول
وي�ستمر ثالثة �أيام ،وتنظمه وزارة
اخل��ارج �ي��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة بالتعاون
م� ��ع امل �ع �ه ��د ال � � ��دويل ل �ل ��درا� �س ��ات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة .ي �ع �ق��د املنتدى
مب �� �ش��ارك��ة �أك� �ث��ر م ��ن  40وف ��دا
ي���ض��م  300م �� �س ��ؤول ب�ين وزراء
خ��ارج �ي��ة ووزراء دف � ��اع وق� �ي ��ادات
�أج�ه��زة �أمنية ومفكرين وباحثني،
من خمتلف دول العامل ح�ضوريا،
وذل � � ��ك ل� �ت� �ب ��ادل وج � �ه� ��ات النظر
�إزاء ال �ت �ح��دي��ات الأم �ن �ي��ة امللحة

والتطورات اجليو�سيا�سية املتعلقة
باملنطقة و�آ��س�ي��ا ،كما ي�ج��رى على
هام�ش املنتدى الكثري من اللقاءات
احل ��واري ��ة ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن الوفود

ع�شر عاما املا�ضية� ،إذ ي�ساهم ب�شكل
امل�شاركة.
وي� �ع ��د امل �ن �ت ��دى م ��ن �أه � ��م القمم كبري يف تر�سيخ الأم��ن واال�ستقرار
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة والأم �ن �ي��ة العاملية ،يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،وفهم
وال ��ذي ا�ستمر على م��دى ال�سبعة التطورات املحيطة بها.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ناين �ستار لالملنيوم
والزجاج رخ�صة رقم CN 1890760:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد احمد �سعيد زيد ال�شحي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل �سيف عامر ح�سن اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز جيون لتجميل
ال�سيدات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2837122:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
روجن اك�سيو من  %25اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى فان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوابة
ال�شام لل�شحن
رخ�صة رقم CN 3991071: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/جت �شهال للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1160535:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نوره حممد �سعيد حممد الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �صالح برغ�ش جاراهلل املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تازمي ت�شريف ل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3660915:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فا�ضل داود �سليمان عبداحل�سني حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد حمود نا�صر �سعيد العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من /تازمي ت�شريف ل�صيانة العامة
TAJIM TASRIF GENERAL MAINTENANCE

�إىل /تعريف لل�صيانة العامة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز �سيف كري لال�سنان
رخ�صة رقم CN 1333552:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بهيجه �شعبان حممود عباد من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بهيجه �شعبان حممود عباد من � % 100إىل 51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وداد م�شهور عبداهلل الن�صريات %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  30*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز �سيف كري لال�سنان
SAFE CARE DENTAL CENTER

TAARIF GENERAL MAINTENANCE

�إىل /مركز �سيف كري لال�سنان ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

SAFE CARE DENTAL CENTER L.L.C

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املجرة الوطنية لال�ستثمار
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م مرخ�صة رقم CN 1200675:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على جا�سم على القرطا�سى النعيمى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد نعيم حاج م�صطفى جاد اهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد احمد �سرور �سلطان الظاهرى
تعديل مدير  /حذف نعيم حاج م�صطفى يو�سف جاداهلل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه �آي ام ام ا�س
لفح�ص و�صيانة معدات النفط والغاز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3757908:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي حممد علي حممد باطوق %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد علي حممد ح�سن باطوق
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/ألربت �أين�شتاين للمقاوالت وال�صيانة العامة
ذ.م.م .ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2659388:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد عاطق الرحمن حممد من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد عاطق الرحمن حممد من � % 24إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد رفيق العامل حممد فريد العامل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /ألربت �أين�شتاين للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م .ذ.م.م
ALBERT EINSTEIN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�إىل� /ألربت �أين�شتاين للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/موزايك نور�سريي
رخ�صة رقم CN 1547193:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامل على رحمه �سامل ال�شام�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مهند مالك كاظم %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عثمان �صديق حممد ح�سني اخلورى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /موزايك نور�سريي
MOSAIC NURSERY

�إىل /ح�ضانة موزايك ذ.م.م

ALBERT EINSTEIN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

MOSAIC NURSERY 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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إ�شعار بالت�صفية

�إعالن جلل�سة خربة

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الدعوي رقم  515ل�سنة  2020تنفيذ جتاري
لدى حمكمة الفجرية االبتدائية االحتادية
طالب التنفيذ  :عي�سي باتريك نا�صر
املنفذ �ضدها � :أي جي ام هولدينج انرتنا�شيونال ذ.م.م  -واخرون
املنفذ �ضدها � /أي جي ام هولدينج انرتنا�شيونال ذ.م.م ال�صادرة لها رخ�صة برقم  CVZ2013/4033من هيئة
الفجرية للثقافة واالعالم � ،صدر قرار املحكمة بت�صفية ال�شركة واملذكورة بتاريخ  2020-10-12وتعيننا م�صفي
ق�ضائي� .أي طرف معني لديه مطالبة �ضد ال�شركة املذكورة عليه بتقدميها يف غ�ضون  45يوما من تاريخ الإ�شعار عن
طريق الربيد امل�سجل او االت�صال بـ  :اخلبري و امل�صفي  /ناجي حممد �إبراهيم  -هاتف ، 0501449911
بريد nagy 4u@yahoo.co.in
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ضاء مدة  45يوما.

الدعوي رقم  3516ل�سنة  2021مدين جزئي
لدى حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
املرفوعة من املدعية  :اجرة ال�شارقة ذ.م.م
�ضد املدعى عليه  :حممد عظیم عبدول رزاق
املدعى عليه  /حممد عظیم عبدول رزاق مدعوه للح�ضور �شخ�صياً �أو بوا�سطة وكيل معتمد
الجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده يوم الأحد املوافق  2021-11-28يف متام ال�ساعة
احلادية ع�شر والن�صف �صباحا عن طريق التوا�صل عند بعد برنامج زووم م�صطحبني معكم
كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري ,نرفق لكم بيانات غرفة زووم ،
مع كامل االحرتام

LIQUIDATION NOTES
Case No. 515 of 2020 Commercial Execution
at the Fujairah Federal Court of First Instance
Execution request : Issa Patrick Nasser.
The enforcer against it: AGM Holding International LLC - and others
port against it. AGM Holding International LLC, issued a license number
CVZ4033/2013 by the Fujairah Culture and Media Authority, a court decision
was issued to liquidate the company mentioned on 10-12-2020 and appoint
us as a judicial liquidator...
Any interested party who has a claim against the aforementioned company
must submit it within 45 days from the date of the notification by registered
mail or by calling:
liquidator expert : NAGY MOHAMED IBRAHIM
Mob : 0501449911 - Email:nagy4u@yahoo.co.in
Claims received after expiry of the notice period of 45 days shall not be
considered

Case No: 3516 of 2021 is a civil partial case
before the Sharjah Federal Court of First Instance
Filed by the plaintiff: Sharjah Tax LLC
The defendant / MOHAMED AZEEM ABDUL RAZZAQ is invited to attend personally or through
a certified agent for the accounting expertise meeting scheduled for Sunday 28-11-2021 at 11:30 AM
by communicating at the post-zoom program, bringing with you all the documents that you wish to
present to the expert We are attaching the Zoom room data to you, with all due respect
Topic : nagy mohammed Yousef's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https:/us04web.zoom.us/i/9227052255pwd=- Q1lKaW1ZdS9PY1lPWkhlZ0lr0UZSQT09
Meeting ID : 922 705 2255
Password : 6c5JzZ

للتوا�صل  /هاتف متحرك 050-1449911 :
الربيد االلكرتوين nagy_4u@yahoo.co.in :
اخلبري احل�سابي /ناجي حممد �إبراهيم
خبري ح�سابي بوزارة العدل قيد رقم 584 :
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�ضربة للإرهاب بال�ساحل ..فرن�سا تث�أر ملقتل مدنيني يف النيجر
•• عوا�صم-وكاالت

يف رد �سريع على مذبحة الأربعاء املا�ضي ،التي راح �ضحيتها 25
مدنيا على الأقل من النيجر يف هجومني �إرهابيني على بلدتي
تيليا وتاهوا قرب احلدود مع مايل ،متكن اجلي�ش الفرن�سي ،من
قتل نحو � 20إرهابيا يف النيجر خالل �ضربة جوية .و�أعلنت هيئة
الأرك��ان العامة الفرن�سية� ،أن ال�ضربة اجلوية وقعت على بعد
 1.5كيلومرت من احلدود مع مايل داخل �أرا�ضي النيجر ،وهي
املنطقة التي ين�شط فيها تنظيم داع�ش يف ال�ساحل وال�صحراء.
وقال املتحدث با�سم �أركان اجلي�ش الفرن�سي الكولونيل با�سكال
ي��اين� ،إن العملية كانت غري خمطط لها ،قد تخللها ا�ستخدام
مروحيات قتالية وطائرات م�سرية من نوع “ريرب”� ،إ�ضافة �إىل

•• عوا�صم-وكاالت

مازالت الأط��راف املتدخلة يف ال�ش�أن
ال�ل�ي�ب��ي ت���ش��دد ع�ل��ى � �ض��رورة �إج ��راء
االنتخابات يف موعدها املحدد نهاية
ال���ش�ه��ر امل �ق �ب��ل ،ل �ف��ر���ض ال �� �س�لام يف
ه��ذا البلد العربي ال�غ��ارق يف العنف
والفو�ضى منذ �سنوات عدة.
وبح�سب �صحف عربية تبقى م�آالت
هذه االنتخابات �إن متت يف موعدها
ب��ال�ف�ع��ل يف ط��ي امل�ج�ه��ول خ��ا��ص��ة �إذا
مت��ت بال�شكل ال ��ذي ي ��روج ل��ه حالياً
ال�ب��رمل� ��ان ال �ل �ي �ب��ي وب �ع �� ��ض ال �ق ��وى
الداخلية واخلارجية الأخرى.

مروحيات قتال �ضد جمموعة من نحو � 40إرهابيا ،يف املنطقة
املعروفة با�سم “احلدود الثالث” بني النيجر ومايل وبوركينا
فا�سو .و�أ��ض��اف املتحدث با�سم اجلي�ش الفرن�سي  -يف م�ؤمتر
�صحفي � -أن نحو � 20إره��اب�ي��ا م��ن عنا�صر تنظيم داع����ش يف
ال�ساحل الأفريقي ،مت حتيديهم ،فيما مت تفريق باقي العنا�صر
الإرهابية .وكانت وزارة الداخلية يف النيجر قد �أعلنت يف بيان،
م�ساء الأربعاء ،عن مقتل  25مدنيا يف غرب البالد قرب احلدود
م��ع م��ايل يف ه�ج��وم �شنه �إره��اب �ي��ون ي�ن�ت�م��ون لتنظيم داع�ش،
م�ضيفة �أن مع�سكر بكورات ،يف مديرية تيليا تعر�ض لهجوم �شنه
م�سلحون ،كما مت حرق مركبتني.
و�أو�ضحت الداخلية �أن هجوما ثانيا وقع يف غربي البالد ،م�ضيفة
�أن م�سلحني هاجموا بلدة تيمارام يف مديرية تاهوا ،م�شرية �إىل

09

االنتخابات الرئا�سية ت�ضع ليبيا يف مفرتق طرق

طريق مفتوح
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا� ،أو�� �ض� �ح ��ت �صحيفة
“العرب” ال�ل�ن��دن�ي��ة �أن اال�ستبعاد
املحتمل للقائد العام للجي�ش الوطني
الليبي امل���ش�ير خليفة ح�ف�تر و�سيف
الإ�سالم القذايف ابن العقيد الراحل
معمر ال �ق��ذايف ،وف��ق ق��ان��ون الرت�شح
للرئا�سة ،ي�ضع �شخ�صيات �سيا�سية
ج��دي��دة يف ط��ري��ق م�ف�ت��وح يف جوالت
ال�سباق الرئا�سي بالبالد ،على غرار
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال���س��اب��ق فتحي ب��ا��ش��اغ��ا ال ��ذي تر�شح
لالنتخابات الرئا�سية الليبية.
وب�ح���س��ب ال���ص�ح�ي�ف��ة ،ي�ج��د وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�سابق
يف ليبيا ف�ت�ح��ي ب��ا��ش��اغ��ا نف�سه يف “طريق مفتوح”
�أم��ام االنتخابات الرئا�سية املزمع �إج��را�ؤه��ا يف الرابع
والع�شرين من دي�سمرب القادم ،يف ظل توقعات با�ستبعاد
حمتمل لأب��رز املر�شحني ويف مقدمتهم القائد العام
للجي�ش الوطني الليبي امل�شري خليفة حفرت و�سيف

الإ�سالم القذايف ابن العقيد الراحل معمر القذايف.
وي��رى متابعون لل�ش�أن ال�سيا�سي يف ليبيا �أن �إحالة
مفو�ضية االنتخابات للرت�شحات �إىل الق�ضاء �ستقود
بال�ضرورة �إىل ا�ستبعاد قائد اجلي�ش الليبي امل�شري
خليفة ح�ف�تر و��س�ي��ف الإ� �س�ل�ام ال �ق��ذايف م��ن ال�سباق
الرئا�سي ،وهو ما يف�سح املجال �أمام با�شاغا ومناف�سيه
حيث تتواتر الأنباء ب�ش�أن �إمكانية تر�شح حممد �أحمد
ال�شريف املح�سوب على نظام القذايف ويتوقع مراقبون
فوزه يف حال تر�شحه.

اعتقال الع�شرات يف احتجاجات
مرتبطة بكوفيد 19-يف هولندا

•• الهاي-رويرتز

�أدان رئي�س بلدية مدينة روت��ردام الهولندية �أم�س ال�سبت ب�أعمال العنف
التي وقعت خالل احتجاجات على الإج��راءات املرتبطة مبكافحة جائحة
كوفيد 19-يف املدينة و�أدت �إىل �إ�صابة �سبعة واعتقال �أكرث من .20
و�أ�ضرم املئات من مثريي ال�شغب النريان يف ال�سيارات و�أطلقوا �ألعابا نارية
ور�شقوا ال�شرطة باحلجارة خالل احتجاجات م�ساء �أم�س الأول اجلمعة
وردت ال�شرطة ب�إطالق �أعرية حتذيرية وفتح مدافع املياه.
وق��ال �أح�م��د �أب��و ط��ال��ب رئي�س بلدية املدينة يف م��ؤمت��ر �صحفي يف وقت
مبكر �أم�س ال�سبت “ا�ضطرت ال�شرطة �إىل �سحب �أ�سلحتها و�إطالق النار
مبا�شرة».
وذكرت ال�سلطات �أنها اعتقلت �أكرث من � 20شخ�صا وتتوقع اعتقال املزيد
بعد مراجعة كامريات املراقبة الأمنية املنت�شرة بكثافة يف و�سط املدينة
حيث وقعت تلك الأحداث.
كان املحتجون جتمعوا لالحتجاج على خطط حكومية ملنع دخول من ال
يحملون جواز مرور �صحيا الأماكن املغلقة ،وهو اجلواز الذي يظهر �أنهم
تلقوا التطعيم �ضد مر�ض كوفيد� 19-أو تعافوا منه.
وميكن ملن مل يتلق التطعيم حيازة ه��ذا اجل��واز �أي�ضا ب�شرط تقدمي ما
يثبت خلوه من املر�ض.
و�أع��ادت هولندا فر�ض بع�ض �إج��راءات الإغ�لاق يف مطلع الأ�سبوع املا�ضي
لثالثة �أ�سابيع على نحو مبدئي بهدف مكافحة زيادة يف الإ�صابات .لكن
م�ع��دل الإ� �ص��اب��ات ال�ي��وم��ي ظ��ل مرتفعا وب�ل��غ �أع �ل��ى م�ستوياته منذ بدء
اجلائحة.
و�سجلت ال�سلطات م��ا يزيد على � 23أل��ف �إ�صابة ج��دي��دة ي��وم اخلمي�س
مقارنة مع �أعلى معدل يومي �سابق جرى ت�سجيله يف دي�سمرب كانون الأول
 2020وبلغ � 13ألفا.
•• زرينيانني�-أ ف ب

�أن امل�سلحني قاموا ب�إحراق �أو نهب بنى حتتية اجتماعية ،مبا
يف ذل��ك دار البلدية واملركز ال�صحي و�شركة الكهرباء .ويقول
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي �إبراهيم �صالح ،يف ت�صريحات ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،إن �أح��داث القتل واالختطاف والنهب
�أ�صبحت ج��زءا من يوميات احلياة يف منطقة ال�ساحل الغربي
لإفريقيا منذ فرتة لي�ست بالق�صرية .و�أ�ضاف املحلل املايل �أن
ال��ذي يتغري م��ن ف�ترة لأخ ��رى ه��و حجم العمليات الإرهابية
واالهتمام الإعالمي بها تبعا لالهتمام باملنطقة ،م�شريا �إىل �أنه
يف الفرتة الأخرية ارتفعت وترية الهجمات الإرهابية يف املنطقة
نتيجة تلميح فرن�سا بتقلي�ص دوره��ا يف ال�ساحل و�إنهاء عملية
“برخان” الع�سكرية ،ف�ضال ع��ن �إخ�ل�اء ال�ق��واع��د الع�سكرية
�شمال مايل.

عودة القذايف
و�أ��ش��ارت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” ،يف مقال لعبد
الرحمن الرا�شد� ،أن ما ك��ان العامل يظنه م�ستحي ً
ال
�أ�صبح الأك�ث�ر اح�ت�م��ا ًال ،ب�ع��ودة ال�ق��ذايف �إىل احلكم يف
ليبيا وظهور �سيف الإ�سالم ،و�سعيه للرت�شح الرئا�سي.
وت�ساءل الرا�شد“ :هل عودته نتيجة الف�شل ال�سيا�سي
وا��س�ت�م��رار احل��رب الأه�ل�ي��ة� ،أوال�ف��و��ض��ى� ،أوالتق�سيم،
وانت�شار امليلي�شيات املحلية واملرتزقة الأجانب ،وتقاتل
ال �ق��وى اخل��ارج �ي��ة ع�ل��ى ت�ق��ري��ر م�صري ل�ي�ب�ي��ا؟ وك�أن

ل�سان حال الليبيني يقول� ،إن “كان
حكم الــــــقذايف �ســــــيئاً فـــــــ�إن ما تاله
�أ�سو�أ».
و�أو�� �ض ��ح ال �ك��ات��ب �أن يف “ال�سيا�سة
الأمور ن�سبية ومتغرية .وكذلك حال
ليبيا ،ب�ل��د مم ��زق ،ب�ث�لاث عوا�صم،
طرابل�س وطربق وبنغازي ،وبع�شرات
ال��زع��ام��ات ورغ ��م ك�ث�رة ميلي�شياته
امل�سلحة ،ي�ستورد مقاتلني مرتزقة
من اخل��ارج .بل ٌد اليوم بال �أفق حلل
�سيا�سي ،وبكل �أ��س��ف� ،سيدوم احلال
ب ��دون توافـــــق ليبي ل�ي�ب��ي ،وبدون
ات �ف��اق ال �ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة والدولية
ع�ل��ى ح��ل .يف ه��ذا ال��و��ض��ع امل�شتبك
وال �ت��زاح��م ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة� ،ست�شعل
عودة القذايف االبن امل�شهد ،و�ستزيده
�إرب��اك�اً ،وع��ودت��ه قد تو�سع احل��رب �أو
تنهيها».
ول �ف��ت ال��را� �ش��د �إىل �أن “الليبيني
بالت�أكيد ،يكرهون احلا�ضر الذين
يعي�شونه اليوم من وراء ويالت احلرب
الأهلية� ،إمنا هذه لي�ست تذكرة �سفر
�سهلة للعودة بهم للأم�س ،ملا قبل عام
.2011
�أي�ضاً ،املجتمع ال��دويل ،مب�ؤ�س�ساته املختلفة ،تخيفه
� �ص��ورة ال �ق��ذايف ال �ق��دمي ال ��ذي رف���ض��ه ،مثلما رف�ض
��ص��دام ال �ع��راق ،ويحا�صر ال�ي��وم خامنئي �إي ��ران .وقد
يريد القذايف االبن با�ستن�ساخه �صورة الأب� ،أن يكون
ليبياً خال�صاً� ،أقرب لل�شعب الليبي ،لكن ،ومهما قيل،
ف ��إن حت�سر النا�س على عهد م��ا قبل ال�ث��ورة ال يعني
�أنهم يحنون لنف�س النظام .الأنظمة الناجحة هي تلك
التي تتطلع للم�ستقبل وتقدم منوذجها اجلديد ولي�س
ب�إعادة تدوير املا�ضي».

وا�شنطن ت�سمح بجرعة ثالثة من اللقاحات جلميع البالغني
•• وا�شنطن�-أ ف ب

� �س �م �ح��ت ال �� �س �ل �ط ��ات ال�صحية
الأم�يرك�ي��ة ب��إع�ط��اء ج��رع��ة ثالثة
م��ن ال �ل �ق��اح امل �� �ض��اد كوفيد19-
جلميع ال�ب��ال�غ�ين ال��ذي��ن تلقحوا
بالكامل قبل �ستة �أ�شهر.
و�أع � �ل � �ن ��ت ال ��وك ��ال ��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة
للأغذية والعقاقري (�إف دي �إيه)
�أن هذا الإذن باال�ستخدام الطارئ
املمنوح لفايزر وم��ودي��رن��ا ي�ساهم
يف “ت�أمني حماية م�ستمرة �ضد
كوفيد 19-مبا ي�شمل الأعرا�ض
اخل �ط��رة ال�ت��ي مي�ك��ن �أن حت�صل،
مثل دخول امل�ست�شفى �أو الوفاة».
وق � ��ال � �س �ت �ي �ف��ان ب��ان �� �س �ي��ل رئي�س
��ش��رك��ة م��ودي��رن��ا �إن “هذا الإذن
باال�ستخدام الطارئ ي�أتي يف وقت
حرج ،حيث ندخل يف �أ�شهر ال�شتاء
ون� ��واج� ��ه زي � � ��ادة يف ع � ��دد ح ��االت
كوفيد 19-وحاالت اال�ست�شفاء يف
كل �أنحاء البالد».
وك� ��ان �� ُ�س �م��ح ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص الذين
ي �ب �ل �غ��ون  18ع��ام��ا وم ��ا ف ��وق يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وت �ل �ق��وا لقاح
� �ش��رك��ة ج��ون �� �س��ون �أن� ��د جون�سون
ال ��ذي ُي�ع�ط��ى ب�ج��رع��ة واح� ��دة� ،أن
يتلقوا جرعة ثانية بعد �شهرين

من احلقنة الأوىل.
�أما بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين
�اح��ي فايزر
مت ت �ط �ع �ي �م �ه��م ب �ل �ق� َ
وم ��ودي ��رن ��ا ،ف �ق��د ك��ان��ت اجلرعة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ه ��ذي ��ن اللقاحني
تقت�صر �سابقًا على فئات حمددة
م��ن ال�سكانَ :م��ن تزيد �أعمارهم
ع� ��ن  65ع � ��ا ًم � ��ا� ،أو البالغني
املعر�ضني خلطر الإ��ص��اب��ة ب�شكل
ح� ��اد م ��ن امل ��ر� ��ض� ،أو املعر�ضني
خلطر الإ�صابة بالفريو�س ب�سبب
عملهم على �سبيل املثال.
واج�ت�م�ع��ت جل�ن��ة ا��س�ت���ش��اري��ة من
مراكز مكافحة الأمرا�ض والوقاية

م �ن �ه��ا (�� �س ��ي دي �� �س ��ي) اجلمعة
ملناق�شة مو�ضوع اجلرعة املعززة،
وع�م�ل��ت ع�ل��ى تب�سيط تو�صياتها
ال �ت��ي و ّق�ع�ت�ه��ا رو� �ش �ي��ل وولن�سكي
مديرة هذه املراكز.
ور�أى خ�براء اللجنة �أن��ه بالن�سبة
�إىل الأ�� � �ش� � �خ � ��ا� � ��ص ال� � ��ذي� � ��ن مت
حت�صينهم بلقاح احلم�ض النووي
الريبي املر�سال “�آي �آر �إن” ،ف�إن
�أول�ئ��ك الذين تزيد �أعمارهم عن
 50ع��ا ًم��ا “يجب” �أن يح�صلوا
ع�ل��ى ج��رع��ة م �ع��ززة ،و�أن �أولئك
ال��ذي��ن ت ��راوح �أع �م��اره��م ب�ين 18
و “ 50ميكن لهم” تلقي جرعة

احتجاجات تك�شف تردي �أو�ضاع عمال يف �صربيا

ع �ن��دم��ا غ � ��ادر دون � ��غ ن �غ��وي�ين بلده
فيتنام متوجها �إىل �صربيا كان يظن
�أن��ه ذاه��ب للعمل يف �شركة �أملانية.
لكن �صودر ج��واز �سفره لدى و�صوله �إىل موقع بناء
م�صنع �صيني واجه فيه ظروفا معي�شية م�ؤملة.
ت�صدر الو�ضع يف موقع البناء عناوين ال�صحف هذا
الأ�سبوع يف �صربيا الواقعة يف منطقة البلقان .فقد
�أ�ضرب مئات العمال الفيتناميني ومعهم دونغ نغويني
ج��وي��ن ( 37ع��ا ًم��ا) يف ح��رك��ة اح�ت�ج��اج�ي��ة ن� ��ادرا ما
ت�شهدها ال�شركات ال�صينية يف �صربيا.
يف ال�سنوات الأخرية ،وظفت بكني ا�ستثمارات باملليارات
يف البلقان حيث ازداد نفوذها ب�شكل كبري.
واخ �ت��ارت �صربيا التي تلعب منذ ف�ترة طويلة لعبة
ت��وازن ب�ين ال�شرق وال�غ��رب ،ب�لا ت��ردد اال�ستفادة من
“طرق احلرير اجلديدة” ال�صينية.
ل�ك��ن امل�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة ل �ل��دف��اع ع��ن حقوق
الإن�سان تتهم بلغراد بتجاهل الأو��ض��اع يف ال�شركات
ال�صينية.
ويعمل العمال الفيتناميون على بناء م�صنع �إطارات
ل�شركة “لينغلونغ” ال�صينية ،وه��و م�شروع ي�شكل
رمزا ال�ستثمارات بكني يف �صربيا ،يف زرينيانني ب�شمال
البالد.
وق��ال دينغ نغويني لوكالة فران�س بر�س �إن ظروف
املعي�شة والعمل ال حتتمل ،خالفا للوعود التي ُقطعت
عند توظيفه .و�أ��ض��اف يف ر�سالة بالفيديو من داخل
امل�صنع “نعي�ش كما ل��و �أن�ن��ا يف �سجن” ،م�شريا �إىل

�أن “ال�صينيني �أخ��ذوا جميع ج��وازات �سفرنا عندما
و�صلنا» .وتابع “ال ي�سعني قول املزيد� ،أخ�شى �أن تكون
لكلماتي عواقب على الآخرين».
مينع عنا�صر �أمن من القطاع اخلا�ص ال�صحافيني من
دخول املوقع ،كما الحظ مرا�سل لوكالة فران�س بر�س.

لكن يف م�شاهد ��ص��وره��ا التلفزيون املحلي “ان”1
يظهر موظفون حم�شورون يف مهاجع موقتة .ون�شرت
املنظمتان ال�صربيتان غ�ير احلكوميتني “ايه”11
و”�أ�سرتا” ت�ق��ري� ًرا خ�لال الأ��س�ب��وع احل��ايل ملطالبة
ال�سلطات باتخاذ “�إجراءات عاجلة” .وق��ال التقرير

معززة �إذا رغبوا يف ذلك.
واع � �ت �ب�ر اخل � �ب ��راء �أن ال �ف ��وائ ��د
املتوقعة لناحية تعزيز احلماية
و�إبطاء انتقال املر�ض مع اقرتاب
ن �ه��اي��ة ع �ط �ل��ة ال� �ع ��ام ُت �ب � ّ�رر هذا
القرار .ح ّتى �إنّ بع�ضهم يرى �أنه
من املمكن اعتبار هذه اللقاحات،
ل �ق��اح��ات م ��ن ث�ل��اث ج ��رع ��ات يف
امل�ستقبل.
وت���س�م��ح ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة منذ
نهاية ت�شرين الأول�-أك �ت��وب��ر ب�أن
“مزيجا”
ت�ك��ون اجل��رع��ة امل �ع � َززة
ً
م� ��ن ال � �ل � �ق ��اح ��ات .ل ��ذل ��ك ميكن
للأمريكيني اختيار لقاح يختلف
عن اللقاح الذي �سبق لهم تلقيه.
وتلقى م��ا ال يقل ع��ن  31مليون
�شخ�ص جرعة معززة يف الواليات
امل � �ت � �ح ��دة ،ن� �ح ��و ن �� �ص �ف �ه��م (17
م�ل�ي��ون��ا) يبلغون م��ن ال�ع�م��ر 65
عامًا وما فوق.
وق��ررت غالبية الأ�شخا�ص الذين
مت ت�ط�ع�ي�م�ه��م ب �ل �ق��اح ف ��اي ��زر �أو
موديرنا� ،أن يتلقوا اللقاح نف�سه
يف اجلرعة الثالثة ،بينما ّ
ف�ضلت
غالبية الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تلقوا
جرعة �أوىل من لقاح “جون�سون
�أند جون�سون” �أن يختاروا لقاحا
�آخر يف اجلرعة املعززة.

�إن “عدد ك�ب�ير م��ن ال��وق��ائ��ع التي
مت التحقق منها تتجه �إىل �إمكانية
�أن ي �ك ��ون ال �ع �م��ال � �ض �ح��اي��ا اجت ��ار
بالب�شر».
وا�� �ض ��اف ��ت امل �ن �ظ �م �ت��ان �أن العمال
الفيتناميني حمرومون من التدفئة و الكهرباء واملياه
ال�ساخنة .ق��ال دانيلو كور�سيك املحامي املتخ�ص�ص
بحقوق الإن�سان لقناة “ان� ”1إن “الظروف بعيدة
جدا عن متطلبات �إيواء ب�شر .لي�س من املبالغة القول
�إن بع�ض النا�س ال يفر�ضون مثل هذه الظروف حتى
على احليوانات».
وذكرت منظمة “ايه� ”11أن هذا الإ�ضراب هو الثالث
خالل �ستة �أ�شهر يف املوقع حيث كان دافعا الإ�ضرابني
ال�سابقني عدم دفع الأجور ونق�ص الطعام.
وقالت النائبة فيوال فون كرامون لوكالة فران�س بر�س
“من غري املقبول �أن تت�ساهل دولة مر�شحة لع�ضوية
االحتاد الأوروبي ،مع ذلك على �أرا�ضيها وتلزم ال�صمت
ب�ش�أن حاالت عمل ق�سري حمتملة يف �أوروبا».
و�أو� �ض �ح��ت � �ش��رك��ة “لينغلونغ” �أن �ه��ا ع �ل��ى ات�صال
بال�سلطات ،م�ؤكدة �أنها مل توظف الفيتناميني ب�شكل
مبا�شر ،بل وظفهم متعهد يعمل بعقد من الباطن.
�أكد بيان �أن “التزام لينغلونغ الوحيد جتاه مقاوليها
من الباطن هو دفع تعوي�ض لهم عن العمل املنجز».
وقالت وزارة اخلارجية الفيتنامية �إنها مل تتلق �أي
معلومات عن “�أعمال عنف �أو م�ضايقات” لكنها �أكدت
�أنها تراقب الو�ضع عن كثب.
ويتوجه املهاجرون الفيتناميون منذ فرتة طويلة �إىل
�أوروبا بحثا عن حياة �أف�ضل.

عوا�صم
بغداد

�أعلنت وزارة ال�صحة العراقية �أم�س ال�سبت تلقيها  1,2مليون
جرعة من لقاح فايزر امل�ضاد لكوفيد 19-من خالل �آلية كوفاك�س
الدولية الرامية �إىل �إتاحة ال ّلقاحات للدول املنخف�ضة الدخل ،فيما
البالد على م�شارف موجة وبائية رابعة.
وبح�سب �آخر �أرقام الوزارة ،ت ّلقى نحو �سبعة ماليني �شخ�ص جرعة
�أو جرعتني من اللقاح امل�ضاد لكوفيد� 19-أي نحو  17%من �سكان
العراق البالغ عددهم  40مليون ن�سمة تقري ًبا ،يف ظ ّل ت�شكيك يف
النفع من اللقاحات .ويعاين نظام الرعاية ال�صحية املُه َمل والذي
ي�ست�شري فيه الف�ساد� ،صعوبة يف مواجهة تطور اجلائحة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة يف بيان ال�سبت عن “و�صول �شحنة جديدة
من اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا امل�ستجد من انتاج �شركة فايزر
عن طريق مرفق كوفاك�س ومنظمة اليون�سيف بعدد 1,239,030
جرعة عن طريق مطار بغداد الدويل».
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة العراقية �سيف البدر يف ت�صريح
للتلفزيون الر�سمي �إن العراق “ما زال يف دائرة خطر تف�شي جائحة
كورونا” م�ضي ًفا “نتوقع دخ��ول موجة وبائية رابعة لكورونا وقد
�شخ�صا يف ال �ع��راق من
ت�ك��ون �ساللة ج��دي��دة» .وت��ويف 23,628
ً
�إ�صابتهم بكوفيد 19-وتخطى عدد الإ�صابات الإجمايل املليونني،
بح�سب �أرقام ر�سمية.

بريوت
قتل  19مدنياً بينهم ثمانية �أطفال جراء انفجار خملفات حرب
يف �سوريا خالل �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب ،وفق ما �أفاد املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�سان يف بلد �سجل العام املا�ضي �أكرب عدد �ضحايا
�أل�غ��ام ح��ول ال�ع��امل .و�أورد املر�صد ال���س��وري �أن القتلى �سقطوا يف
حمافظات �سورية حتت �سيطرة ال�ق��وات احلكومية هي القنيطرة
ودرعا (جنوب) وحم�ص وحماة (و�سط) ،ف�ض ً
ال عن حمافظة �إدلب
(�شمال غ��رب) ،التي ت�سيطر هيئة حترير ال�شام (جبهة الن�صرة
�سابقاً) على ن�صف م�ساحتها .وقتل  14مدنياً جراء انفجارات �ألغام،
فيما ق�ضى الباقون جراء ذخائر وقنابل من خملفات املعارك.
وت�ع��د الأل �غ��ام والأج �� �س��ام املتفجرة م��ن امل�ل�ف��ات ال�شائكة املرتبطة
باحلرب ال�سورية امل�ستمرة منذ العام  .2011وقد �سجلت �سوريا
العام املا�ضي ،وفق التقرير ال�سنوي ملر�صد الألغام الأر�ضية� ،أكرب
عدد من �ضحايا الألغام ،متقدمة على �أفغان�ستان.
ومنذ �أن بد�أت عمليات الر�صد يف العام  ،1999وثق مر�صد الألغام،
املدعوم من الأمم املتحدة ،العام املا�ضي مقتل و�إ�صابة  2729يف
�سوريا ،وهي بلد غري موقع على معاهدة حظر الألغام.
وك��ان��ت �أفغان�ستان وكولومبيا ،ال��دول�ت��ان املوقعتان على املعاهدة،
حتتالن �سابقاً �صدارة الرتتيب.
باري�س
فر�ضت مقاطعة غوادلوب الفرن�سية �إجراء فوريا مبنع التجول بني
�صباحا بعد احتجاجات وا�سعة
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء واخلام�سة
ً
و�إغ�ل�اق ط��رق��ات و�إح ��راق م�ب��انٍ ومركبات و�إغ�ل�اق م��دار���س ً
رف�ضا
لل�شهادة ال�صحية.
و�أو�ضح حمافظ غوادلوب �ألك�سندر رو�شات �أن الإجراء �سيبقى نافذا
حتى  23ت�شرين الثاين/نوفمرب “يف ظل احل��رك��ات االجتماعية
امل�ستمرة و�أعمال التخريب يف مقاطعة” ما وراء البحار الفرن�سية
 ،بح�سب مكتبه .وقال يف بيان �إنه اتخذ القرار �إدراك��ا منه “حلرق
املمتلكات العامة و�إقامة احلواجز على الطرق و�إلقاء احلجارة على
ال�شرطة” ،مان ًعا بيع ال��وق��ود يف �صفائح .ويف وق��ت �سابق ،قررت
مئتي عن�صر �شرطة ودرك “يف الأيام املقبلة” لدعم
احلكومة �إر�سال ْ
قوات الأمن ،بينما يتزايد العنف واحل�صار.
و�أق�ي�م��ت ح��واج��ز ج��دي��دة م�ساء اجلمعة يف ب��ا���س ت�ير يف غوادلوب
�سرعان ما �أزالتها ال�شرطة .و�أعاد املتظاهرون ن�صبها.
وقالت فرق الإطفاء وم�صدر يف ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س �إن
�أربعة مبان يف املدينة التي ت�ض ّم منازل خ�شبية عديدة ،ا�شتعلت فيها
النريان ليلاً بعد �أعمال نهب.
ودع��ت جمموعة من النقابات واملنظمات املدنية �إىل االحتجاجات
قبل خم�سة �أي��ام �ضد ال�شهادة ال�صحية و�إلزامية تلقيح الطواقم
الطبية.

جمل�س الأمن يف�شل باالتفاق على بيان ب�ش�أن �إثيوبيا

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

ف�شل �أع�ضاء جمل�س الأمن الدويل الـ 15هذا الأ�سبوع يف االتفاق على تبني
بيان يدعو �إىل وق��ف �إط�لاق النار يف تيغراي ب�إثيوبيا ويعرب عن القلق
حيال اعتقاالت مزعومة على �أ�سا�س الهوية العرقية ،على ما قالت م�صادر
دبلوما�سية اجلمعة .و�صرح دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم
ك�شف هويته ب�أن م�سودة الن�ص التي قدمتها �إيرلندا الع�ضو غري الدائم يف
املجل�س القت رف�ضا �صينيا-رو�سيا و”مت التخلي عنها».
و�أكدت م�صادر دبلوما�سية عدة �أخرى �أنه “ال يوجد اتفاق” ،ور�أى بع�ضها
�أنه مت الت�سرع بامل�سودة .و�أقرت البعثة الدبلوما�سية الرو�سية بوجود خالف
على الن�ص فيما مل يت�سن احل�صول على تعليق فوري من البعثة ال�صينية.
يف م�سودة الن�ص التي ح�صلت عليها وكالة فران�س بر�س يطالب جمل�س
الأم��ن بـ”و�صول امل�ساعدات الإن�سانية ب�لا عوائق” وبـ”�إنهاء الأعمال
العدائية” و�إطالق “حوار وطني �شامل” يف �إثيوبيا.
وت�ع��رب امل�سودة �أي�ضا ع��ن قلق املجل�س “العميق” �إزاء اعتقال موظفي
الأمم املتحدة (الذين كان عدد منهم ال يزال حمتجزا اجلمعة) ويطالب
بـ”الإفراج الفوري عنهم” .كذلك ت�شدد امل�سودة على قلق �أع�ضاء املجل�س
حيال “تقارير عن عمليات اعتقال وا�سعة النطاق يف �إثيوبيا على �أ�سا�س
الهوية العرقية ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة” .وتندد
امل�سودة �أي�ضا بـ”خطاب الكراهية».
�أعلنت �إثيوبيا الأ�سبوع املا�ضي حال الطوارئ يف كل �أنحاء البالد ملدة �ستة
�أ�شهر مع تزايد امل�خ��اوف من تقدم مقاتلي جبهة حترير �شعب تيغراي
وحلفائهم نحو العا�صمة �أدي�س �أبابا.
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تاميز� :إيران قادرة على �إنتاج قنبلة نووية خالل �أ�شهر
•• وا�شنطن-وكاالت

10

�س ّرعت �إيران �إنتاج اليورانيوم املخ�صب لدرجة �أنه ميكن �أن يكون لديها
ما يكفي ل�صنع �سالح ن��ووي يف غ�ضون �أ�شهر ،وفقاً للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
ويقول �أحدث تقرير �صادر عن الوكالة الذرية التي تراقب الربنامج
النووي للبالد �إن لديها الآن  17.7كيلوغراماً من اليورانيوم املخ�صب
حتى درجة نقاء  60يف املئة� ،أي �أقل من م�ستوى �صنع الأ�سلحة ،وهو
ما ميثل ارتفاعاً من  10كيلوغرامات وقت �صدور التقرير الأخري يف
�أغ�سط�س(�آب) .وميكن هذه الكمية �أن تنتج حوايل  10كيلوغرامات
من اليورانيوم املخ�صب حتى  90يف املئة ،وهو امل�ستوى املطلوب ل�سالح

نووي .ويكفي  20كيلوغراماً ل�صنع قنبلة ،وال�سرعة التي يتقدم بها
التخ�صيب ت�شري �إىل �أنه ميكن الو�صول �إىل الكمية يف غ�ضون ب�ضعة
�أ�شهر .و�ست�ضفي ه��ذه املعلومات �إحل��اح�اً للمحادثات ب�ش�أن م�ستقبل
الربنامج النووي والعقوبات الأمريكية على �إيران والتي من املقرر �أن
ت�ست�أنف يف نهاية ال�شهر.
ً
ومع ذلك ،فقد قرن الرئي�س الإيراين املنتخب حديثا ،ت�سريع الربنامج
بفر�ض مطالب متزايدة على الواليات املتحدة ،على الرغم من خطر
انهيار املحادثات.
ومبوجب االتفاق ،وافقت �إيران على تقييد التخ�صيب �إىل  3.5يف املئة،
وهو امل�ستوى املطلوب ملعظم اال�ستخدامات املدنية ،مثل توليد الطاقة
ال�ن��ووي��ة .وع�ن��دم��ا ان�سحب ت��رام��ب م��ن االت �ف��اق ال �ن��ووي يف ،2018

�ضد كل االعراف والنوامي�س

•• الفجر -ماريون فان رنرتغم
–ترجمة خرية ال�شيباين
عندما ي�أتي بوري�س جون�سون
للقاء �إميانويل م��اك��رون يف قمة
دول �ي��ة ،وحت��ت �أع�ي�ن امل�صورين،
ف��إن��ه ي��أخ��ذ و�ضعية راع��ي البقر
ال��ذي يخرج م�سد�سه� ،أو يندفع
نحوه دافعا فكه ال�سفلي ،وك�أنه
يريد �أن يك�سر له وجهه.
ل � �ق� ��د ج � �ع� ��ل رئ � �ي � ��� ��س ال � � � � ��وزراء
الربيطاين من �أ�سلوب التهريج
الدائم تكتي ًكا يهدف �إىل حتويل
االن �ت �ب��اه وت�ن���س�ي��ب خ �ط��ورة كل
�شيء.
وق��ت ال���ص��ور ،يتظاهر الرئي�س
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ب� � ��أن � ��ه ي� �ج ��د ذل ��ك
م �� �ض �ح �ك��ا ،ويف ال � ��واق � ��ع ،يكره
الرجالن بع�ضهما البع�ض ب�شكل
ودي وب� �ح ��رارة ،وال ي �ج��دان �أي
�أر�ضية م�شرتكة.
ت�ب��اي��ن يف ال�ط�ب��اع م�ث��ل ت�شابه
ب�ل�اده �م��ا ،وه� ��ذا ي�ف���س��ر جزئيا
ذاك .ف��رن���س��ا ،امل�م�ل�ك��ة املتحدة:
�إمرباطوريتان �سابقتان ت�شعران
باحلنني �إىل هيمنتهما املفقودة،
ق��وت��ان ع���س�ك��ري�ت��ان ونوويتان،
م� �ق� �ع ��دان يف جم �ل ����س الأم � � ��ن،
دبلوما�سيتان ك�ب�يرت��ان ،جريان
مي� �ك ��ن م �ق��ارن �ت �ه �م��ا م� ��ن حيث
الوزن الدميغرايف ون�صيب الفرد
م ��ن ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل،

ق��د قطعت �شوطاً ط��وي� ً
لا عندما ف��از رئي�سي باالنتخابات الرئا�سية
الإي��ران�ي��ة يف يونيو (ح��زي��ران) املا�ضي ،و�أوق�ف�ه��ا .ومنذ ذل��ك احلني،
قال �إنه �سريف�ض ال�سماح ملفاو�ضيه مبناق�شة �إعادة تطبيق القيود على
الربنامج النووي حتى ترفع ال��والي��ات املتحدة جميع العقوبات التي
فر�ضتها على �إي��ران منذ ق��رار ترامب ،مبا يف ذل��ك تلك املطبقة على
الق�ضايا غري النووية.
ويقول بايدن �إن��ه �سيعود �إىل اتفاق  2015لكنه يريد ت�أكيدات ب�أن
امل�ح��ادث��ات ��س�ت��ؤدي �إىل م�ف��او��ض��ات �أو� �س��ع ح��ول دور �إي ��ران يف ال�شرق
الأو�سط .وي�شعر احلزب اجلمهوري وبع�ض الدميقراطيني بالقلق من
�أن حترير املزيد من الأموال يف االقت�صاد الإيراين �سي�سمح له ب�إنفاق
املزيد على ن�شاط امليلي�شيات يف جميع �أنحاء املنطقة.

التزمت �إيران بعدم انتهاكه ،لكن يف يناير (كانون الثاين) من هذا العام
�أعلنت �أنها �ست�ست�أنف التخ�صيب �إىل  20يف املئة ،وهو امل�ستوى الذي مت
التو�صل �إليه قبل عام  ،2015علماً �أن التخ�صيب من  60يف املئة �إىل
 90يف املئة هو �أ�سهل و�أ�سرع جزء من العملية.
وي�أمل دبلوما�سيون متفائلون با�ستئناف االتفاق الذي �أبرمه الرئي�س
�أوب��ام��ا م��ع �إي ��ران يف ع��ام  2015وت�خ�ل��ي ع�ن��ه ال��رئ�ي����س ت��رام��ب بعد
ثالث �سنوات ،يف �أن يكون الن�شاط النووي الإي��راين هو جمرد موقف
تفاو�ضي.
ومنذ يناير ،ت�سارع م�ستوى التخ�صيب وكميته ،على الرغم من فوز
بايدن يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية العام املا�ضي ،وال��ذي جاء
بوعد ب�إعادة الدخول يف ال�صفقة .وكانت املحادثات ب�ش�أن القيام بذلك

ال �أر�ضية م�شرتكة جتمعهما

م�سرحة متبادلة

الفرن�سي ماكرون والربيطاين جون�سونُ ،ك ْره ودي!...

مرت الأزمات بني القيادات ال�سابقة يف احرتام متبادل� ،أما العالقة بني جون�سون وماكرون ،فهي عالقة ازدراء متبادل

دولتان ال تخلوان من الغطر�سة
وال�شعور باال�ستثناء.
ماكرون وجون�سون :الأول جاد
وجليل ،والثاين عبثي وال عهد له
وال ميثاق .والكل ي�شكل كوكتيال
قابال لال�شتعال.
ح� �ت ��ى الآن ،مل مت � ��ر �أزم� � � ��ات
الأزواج ب�ين ال �ق��ادة الفرن�سيني
وال�ب�ري� �ط ��ان� �ي�ي�ن دون اح �ت��رام
متبادل.
ك ��ان ف��ران �� �س��وا م �ي�ت�ران يحرتم
م��ارج��ري��ت ت��ات �� �ش��ر ،م �ث��ل جاك
� �ش�ي�راك ل �ت��وين ب �ل�ير ،والعك�س
�صحيح ،رغم اخلالفات الأ�سا�سية
ح� ��ول امل �ي��زان �ي��ة الأوروب� � �ي � ��ة �أو
احل��رب يف ال �ع��راق ،ام��ا العالقة
ب�ي�ن ج��ون���س��ون وم ��اك ��رون ،فهي
عالقة ازدراء متبادل.
مل ن�شهد يف ال�ت��اري��خ احلديث
مثل ه��ذا ال�تراك��م يف اخلالفات
ب �ي�ن ه� � � ��ؤالء االخ � � ��وة-الأع � � ��داء
ال �ق��دام��ى ،ف��رن���س��ا وبريطانيا:
� �ص��راع ع�ل��ى ت��راخ�ي����ص ال�صيد،
وح��ول امل�س�ؤولية عن املهاجرين

ال��ذي��ن ي �ع�ب�رون امل��ان ����ش ،وحول
حتالف” اوكو�س” ال ��ذي ابرم
على ح�ساب فرن�سا بني �أ�سرتاليا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة واململكة
امل �ت �ح��دة وي �ت �ع �ل��ق ب�ع�ق��د التزود
بغوا�صات ،كانت نهايته �سيئة.

يريد جون�سون
�أن ي���ث���ب���ت
ب������أي ث��م��ن �أن
ال�بري��ك�����س��ي��ت
ن���اج���ح ،بينما
ي�سعى الفرن�سي
�إىل �إث����ب����ات
�أن���������ه ف���ا����ش���ل

الربيك�سيت�“ ،ألفا و�أوميغا
�سيا�سة جون�سون»
لن تكون �أي من هذه الق�ضايا
غري قابلة للحل �إذا مل يكن هناك
فيل يف ال�غ��رف��ة :الربيك�سيت...
هذه الكلمة البذيئة ،التي ُيحاول
االل �ت �ف ��اف ع �ل �ي �ه��ا ،ه ��ي ال�سبب
اخل �ف��ي ل �ل �ح��رب الدبلوما�سية
اجل� � � ��دي� � � ��دة ب� �ي ��ن ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا
وف��رن���س��ا ،لأن ال��زع�ي�م�ين جعال
م�ن�ه��ا ،ب�ط��ري�ق��ة م�ع�ك��و��س��ة ،قلب
ا�سرتاتيجيتهما.
ا�ستوىل بوري�س جون�سون على
ال���س�ل�ط��ة ب�ف���ض��ل الربيك�سيت،
بعد �أن جت��اوز الق�ضية ،و�أق�سم

يتمتع بوري�س
مب���ي���زة ك��ب�يرة
على خ�صومه:
ال ت���ث���ق���ل���ه
الأخ��������ل�������اق،
الربيك�سيت هو ال�سبب
وال ي��زع��ج��ه
اخلفي للحرب الدبلوما�سية ن���ك���ث ال���ع���ه���ود
اجلديدة بني بريطانيا وفرن�سا واالت����ف����اق����ات

الربيك�سيت ا�صل الداء
••وا�شنطن-وكاالت

ع�دّد الأك��ادمي��ي يف معهد ماك�س بالنك الأمل��اين للأنرثوبولوجيا االجتماعية
��س�ج��اد �صفائي م�ك��ام��ن ال�ضعف ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي ت�ع�تري اجل �ه��از الديبلوما�سي
الإي��راين والتي ترجح �إخفاقه يف التو�صل �إىل اتفاق ن��ووي مع وا�شنطن على
الرغم من حاجة طهران �إليه.
ب��د ًال م��ن تقلي�ص الو�سطاء ،تابع �صفائي� ،أ��ض��اف فريق رئي�سي م�ستوى غري
�ضروري من التعقيد �إىل ا�سرتاتيجية توا�صل معطلة �أ�ص ًال عرب عقد اجتماعات
منف�صلة يف بروك�سل م��ع ديبلوما�سيني م��ن االحت��اد الأوروب ��ي و�صف �صفائي
الديبلوما�سيني الإيرانيني بامل�شكلة ،كاتباً يف جملة “فورين بولي�سي” �أنه حني
توقفت املفاو�ضات حول �إحياء االتفاق عند اجلولة ال�ساد�سة يف يونيو (حزيران)
املا�ضي ،مل يكن هنالك ما يوحي ب��أن املحادثات ا�صطدمت بعقبة ،ا�ستناداً �إىل
ت�صريحات كبار الديبلوما�سيني الغربيني والرو�س والأمريكيني والإيرانيني.
وبدا �أنهم وافقوا حتى على �أن تلك املحادثات جنحت ،مبعنى �أن القرارات املتبقية
حتتاج للموافقة على م�ستوى القيادة ال�سيا�سية يف العوا�صم املختلفة.
يف ذلك الوقت �أي�ضاً ،قال الرئي�س الإيراين ال�سابق ح�سن روحاين �إن املحادثات

�أن ت ��رك االحت� ��اد الأوروب� � ��ي هو
املفتاح ال�ستعادة القوة والعظمة.
لذلك يجب �أن ُيثبت ب�أي ثمن �أنّ
الربيك�سيت ،وه��و �أل�ف��ا و�أوميغا
�سيا�سته ،قد جنح.
ومت انتخاب �إمي��ان��وي��ل ماكرون
يف ال�ع��ام ال��ذي �أع�ق��ب اال�ستفتاء
ال�ب��ري � �ط� ��اين ،م �� �س �ت �ف �ي �دًا من
ال�صدمة التي �أحدثها ،م�ستنك ًرا
النزعة القومية التي �أدت �إليه،
وم� �ظ� �ه ��را ال� �ط� �م ��وح الأوروب� � � ��ي
ل�ف��رن���س��ا .ل��ذل��ك عليه �أن يثبت
ب ��أي ث�م��ن �أن الربيك�سيت ،وهو
النقي�ض امل�ط�ل��ق ل�سيا�سته ،قد
ف�شل.

لكل م��ن الرجلني م�صلحة يف
ت�أكيد عنادهما �ضد مناف�سه من
وراء امل��ان����ش .م��اك��رون ،ملواجهة
ال �ه �ج �م��ات امل���ش�ك�ك��ة يف االحت ��اد
الأوروب � ��ي خل�صومه اليمينيني
ال��رئ �ي �� �س �ي�ين ق �ب��ل االنتخابات

«�أ�ساليب بلطجية»
يتمتع بوري�س جون�سون مبيزة
ك�ب�يرة ع�ل��ى خ���ص��وم��ه :ال تثقله
الأخ � �ل� ��اق ،و�إن اح �ت ��رام وع ��دا
اع �ط��ي ،وم�ع��اه��دة م��وق�ع��ة ،حتى
لو كانت دولية ،هو �أق��ل ما يثري
قلقه .ان يكون ه��و م��ن تفاو�ض
ب�ش�أنها وو ّق�ع�ه��ا و� �ص��ادق عليها،
وو�صفها بنف�سه ب��أن�ه��ا انت�صار،
ف ��إن اتفاقية ال�ت�ج��ارة والتعاون
ب�ين االحت ��اد الأوروب � ��ي واململكة

*حائزة على جائزة �ألربت
لوندر ،وفران�سواز جريو،
وم�ؤلفة للعديد من الكتب منها
ال�سرية الذاتية ملريكل “لقد
كانت مريكل” ،و” �أجنيال
مريكل ،الأوفني ال�سيا�سي “،
ودرا�سة يف �شكل �سرية ذاتية
عن �أوروبا تر�سم فيها تاريخ
القارة العجوز من �سقوط جدار
برلني �إىل االنكفاء القومي
اليوم.

حرب ال�سمك جمرد واجهة

فورين بولي�سي :املفاو�ضون الإيرانيون يف فيينا ..م�شكلة

تقدمت �إىل درجة �أنه مل يعد هنالك من عراقيل جوهرية �أمام �إعادة �إحياء االتفاق.
وقدم ممثل رو�سيا الدائم يف املنظمات الدولية يف فيينا ميخائيل �أوليانوف �إطاراً
زمنياً للتو�صل �إىل اتفاق نهائي بحلول “�أوا�سط يوليو (مت��وز)� ،إال �إذا ا�ستجد
�شيء �سلبي وغري عادي” .يرى �صفائي �أن “�شيئاً غري عادي و�سلبياً” يبدو �أنه
طر�أ ،وهو تداعيات انتخاب ابراهيم رئي�سي رئي�ساً لإيران .بالت�أكيد ،تدرك �أطراف
�أ�سا�سية يف �إدارة رئي�سي �أهمية املنافع االقت�صادية لإعادة �إحياء االتفاق .لكن ما
ي�صبح جلياً ب�شكل متزايد هو �أن تعيينات رئي�سي يف جهاز اخلارجية الإيرانية
غري متنا�سقة مع الهدف املعلن القا�ضي ب�إحياء االتفاق .ويبد�أ �صفائي مع وزير
اخلارجية الإيراين ح�سني �أمري عبداللهيان .فمنذ توليه من�صبه� ،أ�صدر �أكرث من
مرة بيانات مربكة حول الإطار الزمني ال�ستئناف املحادثات قبل �أن يناق�ضه فيها
الناطق با�سم وزارته .ازدادت ال�ضبابية الحقاً مع اقرتاح عبداللهيان وقف �إدارة
ترامب جتميد  10مليارات دوالر عائدة لإي��ران قبل ا�ستئناف املحادثات .لكن
ثمة ما هو �أبعد من جمرد �إرباك القوى العاملية ب�ش�أن نوايا �إيران .فت�صريحات

ال ��رئ ��ا�� �س� �ي ��ة �-إري� � � � ��ك زم � � ��ور يف
امل �ق��دم��ة .وج��ون �� �س��ون ،لإح ��داث
حتويل وجهة ،ام��ام ع��ودة ظهور
ف�يرو���س ك��وف�ي��د وق���ض��اي��ا ف�ساد
ت�ن�خ��ر ح ��زب امل �ح��اف �ظ�ين ،ولكن
خ�صو�صا ،جعل النا�س ين�سون ان
حزمة االخفاقات -نق�ص البنزين
�أو الغذاء �أو العمالة -والتوترات
التي عادت �إىل الظهور يف �إيرلندا
ال���ش�م��ال�ي��ة -ت �ع��ود للربيك�سيت
ال��ذي باعه كحل معجزة جلميع
امل�شاكل.

امل� �ت� �ح ��دة ال ت �غ�ي�ر � �ش �ي � ًئ��ا :فهو
ي��ري��د ��س�ح��ب م��ا ي���ض��اي�ق��ه فيها
ال�بروت��وك��ول الأي��رل �ن��دي ،وهوجزء مهم من املبنى.
التكتيك )1 :فتح كل اجلبهات،
وبخ�صو�ص ال�صيد ،عزل فرن�سا
ال� �ت ��ي جت� ��د � �ص �ع��وب��ة يف ح�شد
الأوروب � �ي �ي�ن )2 .ع����ض االحت ��اد
الأوروب� � � ��ي يف ك �ع��ب �أخ� �ي ��ل ،من
خ �ل��ال ف ��ر� ��ض ع � ��دم اح�ت�رام ��ه
ل �ل �ق��ان��ون ع �ل��ى ه� ��ذه امل�ؤ�س�سة
ال�صارمة واخل��رق��اء وال�سمجة،
هي التي تقوم بالكامل وب�سذاجة
على احرتام القانون )3 .الإيحاء
ب � ��أن امل �ع��رك��ة م��ع ف��رن���س��ا لي�ست
�سوى ق�ضية �سمك ،يف حني �أنها
هجوم على القانون ب�شكل عام.
ع �ل��ى امل� ��دى ال �ق �� �ص�ير� ،أ�ساليب
البلطجة فعالة ...وامل�شكلة هي
�أن ذلك �س ُيعرف يف النهاية ،حتى
يف بقية العامل.

الوزير تظهر غياب فهمه لل�سيا�سات الأمريكية الداخلية وكيف حتد من نطاق
الإج ��راءات املحتملة التي ب�إمكان الرئي�س ج��و ب��اي��دن اتباعها لإن�ق��اذ االتفاق.
�أثارت هذه املالحظات غ�ضب �أطراف �أخرى يف االتفاق مثل الأملان .حتى الرو�س
الذين يفرت�ض بهم �أن يكونوا حلفاء لإي��ران مل ي�ستطيعوا �ضبط �أنف�سهم عن
ت�سخيف اللغة املربكة التي ي�ستخدمها الوزير اجلديد .فقد �أعاد �أوليانوف ن�شر
تغريدة تظهر �إ�شارة عبداللهيان �إىل ا�ستئناف املحادثات قريباً ،وعلق عليها كاتباً:
“‘قريباً‘ .هل يعلم �أحد ما الذي ميكن �أن تعنيه من الناحية العملية؟» وكتب
�صفائي �أن ال�صورة تبدو �أكرث قتامة مع رئي�س الوفد الإي��راين �إىل املفاو�ضات
النووية علي باقري كني .للديبلوما�سي اجلديد �سجل طويل من العداء ال�صريح
والقوي جتاه االتفاق الذي يتوىل الآن مهمة �إحيائه .من ال�صعب جتاهل كيف
ميكن �أال يكون هذا الأمر �إ�شكالياً .رمبا حتت الوط�أة ال�شديدة ملعار�ضته االتفاق،
�أطلق ت�صريحاً خاطئاً �أمكن تفنيده وهو �أن اتفاق  2015مل َ
يحظ مبوافقة
املر�شد الأعلى علي خامنئي و�أن “العديد” من اخلطوط احلمراء التي و�ضعتها

القيادة جتاهلها الديبلوما�سيون الإيرانيون .و�أخط�أ كني يف ت�أكيدات �أخرى عن
�أهمية االتفاق النووي وقد رد عليها خرباء وديبلوما�سيون �إيرانيون مطلعون
على االت�ف��اق .لكن ات�صال كني امل�شوه بالواقع ال يقت�صر على االت�ف��اق .فلغته
العامية تخون الرجل الذي يعاين يف التمييز بني مفاهيم خمتلفة ب�شكل كبري
مثل “التفاو�ض” و”اال�ست�سالم» .وي�ضيف الكاتب �أنه ينبغي على املرء الت�سا�ؤل
عما �إذا ك��ان ت�شكيلة ال�سيا�سة اخلارجية ه��ذه متلك ح�سن الت�صرف واللياقة
الديبلوما�سية واخل�برة التكنوقراطية الالزمة لتويل مهمة معقدة وح�سا�سة
ك��إع��ادة �إحياء االتفاق ال�ن��ووي .كما �أن ق��درة �إي��ران على امل�ن��اورة الديبلوما�سية
تتقو�ض ب�شكل �إ�ضايف على يد قيود ال عالقة لها ب ��إدارة رئي�سي مبقدار ما هي
مرتبطة بالرجل الذي ير�أ�س هيكلية ال�سلطة يف �إيران وهو خامنئي.
على �سبيل امل�ث��ال ،منع املر�شد املفاو�ضني الإي��ران�ي�ين من االجتماع بنظرائهم
الأمريكيني .هذه ال�سيا�سة الطويلة املدى لي�ست غري �ضرورية وح�سب بل هي
تقيّد الديبلوما�سية الإيرانية .وفقاً ملطلعني على املفاو�ضات� ،أبط�أ املنع هذا امل�سار
وزاد احتماالت ن�شوب �سوء تفاهم بني الأطراف املختلفة ،مما قو�ض هدف �إيران
يف رفع العقوبات .يقدّم هذا املنع طهران على �أنها طرف �أكرث اهتماماً بت�ضييع
الوقت واختبار �صرب الأطراف الأخرى عو�ضاً عن التو�صل �إىل ت�سوية.

األحد  21نوفمبر  2021م  -العـدد 13397

عربي ودويل

21 November 2021 - Issue No 13397

Sunday

جبهة �إ�ضافية يف �صراعها مع الأمريكان

ال�صني ملتزمة باملناخ «لكن ال تن�سى م�صاحلها» !...
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت ترجمة خرية ال�شيباين
تعتزم ال�صني بحزم تعزيز ال��دور القيادي الذي
تنوي القيام به ل�صالح البيئة .ت�ستحوذ �صناعتها
�إىل حد كبري على الإنتاج العاملي للألواح ال�شم�سية
وت��ورب��ي��ن��ات ال��ري��اح ،وتعمل ال��ع��دي��د م��ن املعامل
البحثية على كل ما ميكن �أن ي�ساعد على تقليل كم ّية

«انا �أربح و�أنت تخ�سر»
ل �ك��ن ه� ��ذه امل �� �س ��أل ��ة ،مل جتعل
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال���ص�ين والواليات
املتحدة �أكرث دف ًئا .يف  15نوفمرب،
وكما �سبق الإعالن عن ذلك ،حتدث
جو بايدن و�شي جني بينغ عن طريق
الفيديو كونفرن�س .منذ �أن توىل
الرئي�س الأمريكي من�صبه يف يناير
 ،2021مل يحدث مثل هذا احلوار
مطل ًقا .ويف يناير و�سبتمرب ،حتدث
الزعيمان عرب الهاتف فقط .لكن
هذه املرة ،ا�ستعر�ضت القمة جميع
�أنواع امل�سائل ،دون ت�سوية اخلالفات
الكثرية القائمة بني البلدين.
�أ�شارت ال�صحافة ال�صينية� ،إىل �أن
�شي جني بينغ �أ�صر على “االحرتام
املتبادل” ال � �� � �ض� ��روري لتنمية
ال �ع�لاق��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة الأمريكية.
وق� ��ال ال ��رج ��ل الأول يف ال�صني:
“مب�صاحلهما املت�شابكة ،لل�صني
والواليات املتحدة كل �شيء لتك�سبه
من التعاون ،ولتخ�سر كل �شيء من
املواجهة” ،م�ضي ًفا �أن “ال�سليم
الذي يجب فعله ،هو اختيار املنفعة
املتبادلة بد ًال من املح�صل ال�صفري،
�أو مقاربة “�أنا �أربح ،و�أنت تخ�سر».
ام�ت��دت امل�ح��ادث��ة ب�ين ج��و بايدن
و��ش��ي ج�ين بينغ �إىل ال�ت�ج��ارة بني
الواليات املتحدة وال�صني و”كيفية
التعامل مع املناف�سة مب�س�ؤولية».
م��ن جهته ،ع�ّب�رّ ج��و ب��اي��دن عن
“خماوفه” ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف
ال�صني .ولكن ،فيما يتعلق بجزيرة
ت ��اي ��وان ال �ق��وم �ي��ة ،مل ي�ظ�ه��ر �شي
ج�ين بينغ �أي �سبل ل�ل�ح��وار ،وقال
ع�ل��ى ال�ع�ك����س�“ ،ست�ضطر ال�صني
�إىل ات �خ ��اذ �إج � � ��راءات ح ��ازم ��ة �إذا
ا�ستفزتنا ال�ق��وى االنف�صالية من
�أجل ‘ا�ستقالل تايوان’� ،أو جتاوزت
اخلط الأحمر».
من ناحية �أخ��رى ،خالل م�ؤمتر
الفيديو ه��ذا� ،أ�صر �شي جني بينغ
على �أن يكرر جلو بايدن �أن ق�ضية
تغيرّ املناخ “ميكن �أن ت�صبح نقطة
ق� ��وة ج ��دي ��دة ل �ل �ت �ع��اون ال�صيني
الأمريكي».
حتتل ال�صني املرتبة الأوىل بني
ال� ��دول ال �ت��ي ت�ن�ب�ع��ث م�ن�ه��ا غ ��ازات
االحتبا�س احل��راري .ومن الوا�ضح
�أن �ه��ا تعتقد �أن ��ه يف ه��ذه الق�ضية،
مي �ك��ن ال �ت��و� �ص��ل �إىل ات � �ف ��اق مع
الواليات املتحدة ،التي حتتل املرتبة

اجل�سيمات الدقيقة التي ت�س ّمم الغالف اجلوي.
يعاين �سكان ال�صني من نوبات تلوث �شديدة ت�ضرب
بانتظام املدن الرئي�سية يف البالد .وتقل�صت الظاهرة
منذ �أربع �أو خم�س �سنوات يف بكني ،ويرجع ذلك ،على
وجه اخل�صو�ص� ،إىل التزام امل�صانع امللوثة باالنتقال
�إىل مقاطعات جماورة ،هذا �إن مل ت�صدر �أوامر ب�إغالق

�أبوابها ب�شكل دائ��م .ومع ذلك ،يف  5نوفمرب� ،أدى
ال�ضباب الكثيف �إىل احلد ب�شكل كبري من الر�ؤية
يف العا�صمة .فقد ان�ضافت ظروف جوية �سيئة �إىل
ا�ستئناف ا�ستخراج الفحم يف املناجم القريبة .ويظل
هذا اخلام �ضرور ًيا لتجنب انقطاع التيار الكهربائي،
ولتوفري التدفئة خالل ف�صل ال�شتاء.

ويف ظل مثل هذه الظروف ،ي�صبح بالن�سبة لل�سلطات
ال�صينية ،من املهم جدً ا عدم الظهور خارج اجلهود
الدولية املبذولة يف العامل لتح�سني البيئة .كما
تريد بكني �أن ُتظهر لل�شعب ال�صيني ،بقدر ما تظهر
للر�أي العام الدويل� ،أن ال�صني ن�شطة قدر الإمكان يف
مكافحة التغيرّ املناخي.
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جو بايدن  ،خالل اجتماعه االفرتا�ضي مع �شي جني بينغ

اتفاق �صيني امريكي فاجا اجلميع يف غال�سكو

حتر�ص ال�سلطات ال�صينية ،على عدم الظهور خارج �سيكون ملناخ التوتر هذا نتيجة رمزية خالل دورة
اجلهود الدولية املبذولة يف العامل لتح�سني البيئة الألعاب الأوملبيــة ال�شــتوية التي �ستنظمها ال�صني
الثانية.
وعلى عك�س معظم ر�ؤ�ساء الدول،
مل يح�ضر �شي ج�ين بينغ اجتماع
كوب  26الذي احت�ضنته غال�سكو
يف ال� �ف�ت�رة م ��ن � 31أك �ت ��وب ��ر �إىل
 12ن��وف �م�بر .و� �س ��ار ع �ل��ى خطاه
زعماء دول �أخ��رى �شديدة التلوث،
م �ث��ل ال ��رو� �س ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
�أو ال�برازي�ل��ي جاير بول�سونارو �أو
الرتكي رجب طيب �أردوغان.
بالن�سبة �إىل �شي جني بينغ ،كان
م��ن ال���ص�ع��ب ال���س�ف��ر �إىل اخل ��ارج
ب �ي �ن �م��ا م � �غ ��ادرة ال� �ب�ل�اد حمظورة
ت�ق��ري� ًب��ا ع�ل��ى ال���س�ك��ان ال�صينيني،
و�أي ��ش�خ����ص ي��رغ��ب يف الدخول
يخ�ضع لثالثة �أ�سابيع من احلجر
ال�صحي حت��ت امل��راق �ب��ة ع��ن كثب.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ه�ن��اك �سبب
�آخ��ر دف��ع �شي ج�ين بينغ �إىل عدم
مغادرة بكني يف بداية نوفمرب :كان
عليه �أن يراقب عن قرب ا�ستعدادات
اللجنة املركزية اخلام�سة والأخرية
ل��والي�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ،م��ن � 7إىل 12
ن��وف�م�بر يف ب�ك�ين .ف�ق��د ك��ان هناك
بند على ج��دول الأع�م��ال :ال�سماح
لـ �شي جني بينغ بالبقاء يف من�صب
الأمني العام للحزب بعد الفرتتني
اللتني تنتهيان عام .2022
ق �ب��ل �أرب � �ع �ي�ن ع� ��ا ًم� ��ا ،ك� ��ان دنغ
��ش�ي��او ب�ي�ن��غ ،زع�ي��م م��ا ب�ع��د املاويّة،
ق��د ف��ر���ض ع��دم ب�ق��اء ق ��ادة احلزب
ال���ش�ي��وع��ي ال�صيني يف منا�صبهم
بعد فرتتني بخم�س �سنوات .ورغم
املعار�ضة املحتملة ،ولكن ال�صامتة،
ح�صل �شي جني بينغ ،وبالإجماع،
على البقاء دون حتديد �أي �سقف
زمني نهائي .و�سيتم �إ�ضفاء الطابع
الر�سمي على هذه النقطة من قبل
م ��ؤمت��ر احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي خريف
عام .2022

مثال �سيء للغاية
مل ي�ك��ن ��ش��ي ج�ين بينغ حا�ض ًرا
يف كوب  ،26لكن ال�صني �ضاعفت
م��ن امل �ب��ادرات والإع�لان��ات املتعلقة
بالبيئة خ�لال ه��ذه القمة .يف 27
�أك �ت��وب��ر ،مت ن���ش��ر ك �ت��اب �أب �ي ����ض يف
ب�ك�ين ح��ول ال�ت�ق��دم ال ��ذي �أحرزته
ال �� �ص�ين “للتخفيف م ��ن التغيرّ
امل �ن��اخ��ي ،وم �� �ش��ارك��ة جت��رب�ت�ه��ا مع
ب �ق �ي��ة امل �ج �ت �م��ع الدويل” .ومت
ت�سليط ال�ضوء على مقوالت ل�شي
جني بينغ يف هذا الكتاب مثل “�إذا
مل تخيب الب�شرية �آم��ال الطبيعة،
فلن تخيبنا الطبيعة».

وج ��ه الرئي�س
يف  3ن��وف �م�برّ ،
ن�ص
ال �� �ص �ي �ن��ي �إىل ك � ��وب ّ ،26
مقرتحات “ملواجهة حتدي املناخ”.
وي �ت �ع �ل��ق الأم � ��ر “برتكيز العمل
ال � ��دويل ع �ل��ى �إج � � ��راءات ملمو�سة
وت �� �س��ري��ع ال� �ت� �ح ��ول الأخ�ضر”.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يذ ّكر �شي جني
بينغ� ،أن حكومته �أ��ص��درت م�ؤخ ًرا
خطة عمل ل�ضمان و�صول ال�صني
�إىل ذروتها يف انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون قبل عام .2030
ك ��ان � �ش��ي ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ي��رغ��ب يف
التحدث بالفيديو �أم��ام امل�شاركني
يف ك ��وب  .26يف �أك �ت��وب��ر� ،أبلغت

رئا�سة جمهورية ال�صني املنظمني
الربيطانيني للم�ؤمتر بهذه الرغبة
لكنهم رف �� �ض��وا .ف�م��ن وج�ه��ة نظر
الربيطانيني� ،إ ّن تدخل رئي�س دولة
عن بعد ،كان ميكن �أن يكون مثاال
�سيئا للغاية لقادة العامل الآخرين،
الذين تنقلوا �إىل ا�سكتلندا .لذلك
م�ث�ل��ت ال���ص�ين يف غ�لا��س�ك��و بوزير
خ��ارج�ي�ت�ه��ا وان ��غ ي��ي ،ون��ائ��ب وزير
البيئة ت�شاو ينمينغ ،وخا�صة من
قبل �شي زينهوا ،اخلبري ال�صيني يف
ق�ضايا املناخ الذي يُعرتف بكفاءته
على نطاق وا�سع دول ًيا.
عندما ح�ضر جو بايدن �إىل كوب

 26يف  1نوفمرب ،ق��ال ع��ن غياب
�شي ج�ين بينغ�“ :أعتقد �أن��ه خط�أ
كبري بالن�سبة لل�صني �أال ت�أتي”.
وح���س��ب ال��رئ�ي����س االم��ري �ك��ي ،ف�إن
ت�غ�ّي�رّ امل�ن��اخ “مو�ضوع �ضخم وقد
�أداروا ظهورهم ،فكيف نقوم بذلك
ثم نطالب ب�أي نوع من الزعامة؟”،
ليوجه بعد ذل��ك انتقادات مماثلة
ّ
�إىل فالدميري بوتني.
يف بكني ،مل تكن كلمات جو بايدن
م��و��ض��ع ت�ق��دي��ر ع�ل��ى الإط �ل��اق .يف
 11ن��وف�م�بر� ،أك��د م�ق��ال افتتاحي
يف � �ص �ح �ي �ف��ة ال �� �ش �ع ��ب اليومية
�أن “الواليات امل �ت �ح��دة ّ
�ضخمت

مل يح�ضر �شي جني بينغ كوب � ،26إال �أن بكني �ضاعفت املبادرات املتعلقة بالبيئة خالل القمة
ت����غ��ي�ر امل����ن����اخ
«مي������ك������ن �أن
ي�����ص��ب��ح نقطة
ق�����وة ج���دي���دة
للتعاون ال�صيني
الأم����ري����ك����ي»
ال�صني املناخ هاج�س داخلي اي�ضا

الغياب املزعوم للزعيمني ال�صيني
والرو�سي” .ث� ��م ه ��اج ��م مقال
�صحيفة احلزب ال�شيوعي ال�صيني
ب�شدة� ،سلوك الرئي�س الأمريكي،
واك � � ��دت ع �ل��ى وج � ��ه اخل�صو�ص:
“قبل امل� ��ؤمت ��ر اخل ��ا� ��ص بالتغيرّ
امل�ن��اخ��ي� ،أخ��ذ ج��و ب��اي��دن معه �إىل
�أوروب � ��ا �أ� �س �ط� اً
�ول ط��وي�ًل اً ج� �دًا من
خم�سة وثمانني �سيارة فاخرة عالية
اال��س�ت�ه�لاك م��ن ح�ي��ث ال ��وق ��ود...
ال ي �� �س��ع ال �ن��ا���س �إال اخل � ��وف من
ال �ت��زام ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بخف�ض
االنبعاثات».
قلق �صيني
ورغ��م هذا االنزعاج الوا�ضح من
ب �ك�ين ،ان�ت�ه��ت امل�ن��اق���ش��ات يف نف�س
الوقت يف غال�سكو بني �شي زينهوا
وج� ��ون ك�ي��ري ،امل �� �س ��ؤول يف �إدارة
بايدن عن مكافحة التغيرّ املناخي.
ع�ن��دم��ا ك��ان وزي ��راً للخارجية يف
عهد الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا ،التقى
ج ��ون ك�ي�ري يف م�ن��ا��س�ب��ات عديدة
ب�شي زينهوا ب�ش�أن الق�ضايا البيئية،
وحت � ��دث ال ��رج�ل�ان ك� �ث�ي ً�را خالل
ب��داي��ة ك��وب  .26وك��ان��ت النتيجة
حد ًثا مل يتم الإعالن عنه م�سب ًقا:
يف  10ن��وف�م�بر� ،أ� �ص��درت ال�صني
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب�ي��ا ًن��ا م�شرت ًكا
حت ��ذران ف�ي��ه م��ن �أن ال �ع��امل ف�شل
يف تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة
كاف ،وبالتايل منع االحتبا�س
ب�شكل ٍ
احلراري من جتاوز العتبة الرمزية
 2درج � ��ة م �ئ��وي��ة امل�ب�رم ��ة خالل
اتفاقية باري�س عام .2015
و�أ� �ص � ّر الإع�ل�ان على “الأهمية
احل �ي��وي��ة ل� �ت ��دارك ه� ��ذا الت�أخري
يف �أ� �س��رع وق ��ت مم �ك��ن ،م��ن خالل
م �� �ض ��اع �ف ��ة اجلهود” .و�أع � �ل� ��ن
الطرفان “عن نيتهما العمل ب�شكل
ف� ��ردي �أو م �� �ش�ترك ،ول �ك��ن � ً
أي�ضا

لئن ا�ستمرت الدولة يف �إعالن رغبتها يف مكافحة رّ
تغي املناخ ،ف�إنها مل ترتدد يف و�ضع الع�صي يف عجلة كوب 26

نتائج هزيلة يف كوب 26

�شي زينهوا متفائل

م��ع دول �أخ ��رى ،ط��وال ه��ذا العقد
احلا�سم» .من وجهة نظر �صينية،
يع ّد التغيرّ املناخي مو�ضوعًا �أ�سا�س ًيا
مي�ك��ن للبلدين ال�ت�ح��دث ف�ي��ه ،بل
واالتفاق يف وجهات نظرهما .لذلك
واف��ق الأمريكيون على الدخول يف
هذا املقرتح .وحر�ص �شي زينهوا �أن
يقول لل�صحافة ،بتفا�ؤل م�ؤكد� ،أنه
ب�ش�أن هذا املو�ضوع“ :االتفاق �أكرث
من اخلالفات بني الواليات املتحدة
وال�صني ،مما يخلق �إمكانات هائلة
للتعاون».
مت االت� � �ف � ��اق ع� �ل ��ى التخل�ص
ال� �ت ��دري� �ج ��ي م ��ن ال �ف �ح��م لإن� �ت ��اج
ال � �ك � �ه ��رب ��اء .وح �� �ص �ل ��ت ال�صني،
وكذلك الهند ،على �أن ين�ص الن�ص
ع�ل��ى “تقليل” ا��س�ت�خ��دام الوقود
الأحفوري ،ولي�س “اخلروج” .كما
مل ت��وق��ع ب�ك�ين ع�ل��ى ات �ف��اق لوقف
ا�ستخدام امليثان.
وقال �أنطونيو غوتريي�ش ،الأمني
العام للأمم املتحدة� ،إن “كارثة املناخ
ما زالت تطرق االبواب” ،و”هناك
نق�ص يف الإرادة ال�سيا�سية للتغلب
على التناق�ضات بني الدول” .ويف
ختام �أعمال كوب  ،26قال رئي�سها
الربيطاين� ،ألوك �شارما ،والدموع
يف عينيه� ،إنه ي�شعر “ب�أ�سف عميق”
من نتائجه.
لقد �سلط هذا االجتماع الدويل
يف غ�لا��س�ك��و ال �� �ض��وء ع �ل��ى حر�ص
ال�صني ب�أن تكون ن�شطة يف مو�ضوع
م �ك��اف �ح��ة ال �ت �غ�ّي�رّ امل �ن��اخ��ي� ،أو يف
ك��ل الأح� � ��وال ،م��راق �ب��ة التطورات
الدولية التي حتدث يف املجال.
على اجل��ان��ب الأم��ري �ك��ي� ،أو�ضح
وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة �أن �ت��وين بلينكني،
ق�ب��ل �أن ي�ت�ح��دث ج��و ب��اي��دن و�شي
ج�ي�ن ب�ي�ن��غ ع�ب�ر ال �ف �ي��دي��و يف 16
ن��وف �م�بر“ :عالقتنا م ��ع ال�صني
ه ��ي واح � ��دة م ��ن �أك �ث��ر العالقات
�أهمي ًة و�أكرثها تعقيدًا .هناك �أبعاد
خمتلفة ،تعاون ،تناف�س ،مواجهة،
و� �س �ن �ع �م��ل ع �ل��ى ج �م �ي��ع اجلبهات
الثالث يف وقت واحد».
الأك�ي��د� ،سيكون ملناخ التوتر هذا
نتيجة رمزية خ�لال دورة الألعاب
الأومل�ب�ي��ة ال�شتوية التي �ستنظمها
ال �� �ص�ي�ن يف ن ��وف� �م�ب�ر� .سي�شارك
ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ون الأم� ��ري � �ك � �ي� ��ون يف
املناف�سات ،لكن الرئي�س بايدن لن
يح�ضر حفل تن�صيبها.
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A publication of notice to attend
an account expertise session
Date 21/ 11/ 2021 Issue No : 13397
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Claimer/ Al Sharjah taxi
Phone No 0524916271 Email: s.abdelsalam@shjtaxi.ae i.lotf@shitaxi.ae
Subject : A publication of notice to attend an account expertise session in the case no 4869/2021
civil partial Sharjah
Claimer: Sharjah taxi L.L.C
Defendant: Biodun Ibrahim Adeyemo
As per the Expert could not reach Mr. Biodun Ibrahim Adeyemo to attend the expertise session
in the Case no 4869/2021 civil partial Sharjah, it is decided to announce the defendant to
attend the account expertise session in the mentioned case online on Monday corresponding
to 29/11/2021 at 10 am through Zoom, to hold a second experienced session according to the
following Link
https://us04web.zoom.us/i/77512102390?pwd=cjVqU3hDN0YvCUNQR2dLTzJEeWgxQT09
Meeting ID : 77512102390
Passcode : 2FHGat
The Experienced Claimer announce the defendant in English and Arabic to attend the expertise
session in the abovementioned Place and Date
Regards
The Experienced Accountant
Essam Husain Al Hamed
050-3314644
There is a seal and a signature of Chartered Accountant: Essam Husain Al Hamid

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 21/ 11/ 2021 Issue No : 13397
Notice of Publication Judgment
Issued from Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance
In Lawsuit No. SHCFICICPL2021/0009020
To Judgement Debtor: MULTILINK CONTRACTING (LLC), Represented by Mr. Ali
Mohamed Abeed AlKatamy AlSweedy, Nationality: UAE, Address: 9415577
Thomas Mathio Matatheel, Address: 9415578
We inform you that on the date there is no, this court has ruled against you in the
lawsuit mentioned above in favor of
We inform you that on the date: not found this court issued a judgement against you in
the abovementioned lawsuit for RAMADAN REKSTAR BUILDING MATERIALS
TRADING LLC, Represented by: RAMADAN REKSTAR, Nationality: Iran,
Therefore : We obligate the defendants jointly to pay the plaintiff an amount of (EightyOne Thousand and Three Hundred, Twenty-One Dirhams and Fifty Fils) And obligated
them to pay interest at the rate of 5% annually from the date of filing the lawsuit
until full payment, and obligated them to pay the expenses.Judgment subject to appeal
within the legal period.
Judge / Hisham Ahmed Awdeen,
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance
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نيكاراغوا تطلب االن�سحاب من منظمة الدول الأمريكية
•• ماناغوا�-أ ف ب

طلبت نيكاراغوا ر�سميا اخل��روج م��ن منظمة ال��دول الأم�يرك�ي��ة بعد
ان�ت�ق��ادات م��ن جانب املنظمة ب�ش�أن “�شرعية” انتخابات  7ت�شرين
الثاين-نوفمرب التي �أدت �إىل �إع��ادة انتخاب الرئي�س دانييل �أورتيغا
لوالية رابعة متتالية.
وجاء يف ر�سالة وقعها وزير خارجية نيكاراغوا ديني�س مونكادا وجهت
�إىل الأمني العام ملنظمة الدول الأمريكية لوي�س �أملاغرو “�أكتب �إليكم
لإبالغكم ر�سميا بقرارنا” اخلروج من املنظمة وفق املادة .143
تتيح املادة  143من ميثاق منظمة الدول الأمريكية لأي دولة ع�ضو
االن�سحاب منها بعد �إجراء مدته �سنتان وهي فرتة يتوجب خاللها على

•• الفجر  -تون�س
ّ
نظم �أم�����س ال�سبت
احل���زب الد�ستوري
احل�������������ر وق�����ف�����ة
اح��ت��ج��اج��ي��ة �أم���ام
مقر رئا�سة احلكومة
بالق�صبة ك���ان قد
دع��ا اليها منذ يوم
 16نوفمرب اجلاري
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بحل
ال�برمل��ان وحما�سبة
االخوان.
وتوافد �أن�صار احل��زب على �ساحة
ال�ق���ص�ب��ة و� �س��ط �إج� � ��راءات �أمن ّية
م�ك� ّث�ف��ة وه ��م ي � ��رددون “يا عبري
ال���ش�ع��ب معاك” و “ال خ ��وف ال
رع ��ب د� �س �ت��وري ول ��د ال�شعب” و
“يا بودن كن �شجاعة واغلق اوكار
اجلماعة” و “حل الربملان حا�سب
االخوان” و”حريات حريات عجل
باالنتخابات».
و�أك� ��دت رئي�سة ال��د��س�ت��وري احلر
عبري مو�سي� ،أنهم واجهوا عديد
ال �ت �ع �ط �ي�ل�ات لإف� ��� �ش ��ال وقفتهم
االحتجاجية مبينة �أن��ه وق��ع منع
ح ��اف�ل�ات �أن �� �ص��ار احل� ��زب قادمة
•• عوا�صم-وكاالت

ق�ب��ل � � 6س �ن��وات غ ��ادر اب ��ن مدينة
ط �ن �ج��ة �� �ش� �م ��ايل امل � �غ� ��رب ب �ل��اده،
ليلتحق ب�صفوف تنظيم “داع�ش”
يف �سوريا قبل �أن ي�سقط يف قب�ضة
“قوات � �س��وري��ا الدميقراطية”
(ق �� �س��د) ل ��دى حم��اول �ت��ه الهروب
نحو احلدود الرتكية.
تقول مرمي زبرون والدة ال�شاب �إن
ابنها كان من بني املغرر بهم ،وممن
�صدموا مبجرد �أن وط�أت �أقدامهم
�أر���ض �سوريا ،قبل �أن يقرر الفرار
�إىل تركيا وتلقي ال�ق��وات الكردية
القب�ض ع�ل�ي��ه ،وت ��زج ب��ه يف �سجن
احل�سكة� ،شمال �شرقي �سوريا.
وع �ل��ى غ ��رار ب��اق��ي �أ� �س��ر املعتقلني
الآخ��ري��ن العالقني يف ب ��ؤر التوتر
� �س��واء يف ��س��وري��ا �أو ال �ع��راق ،تعقد
م��رمي زب ��رون الأم ��ل ع�ل��ى �أن تتم
�إع��ادة ابنها �إىل املغرب وو�ضع حد
ملعاناة طال �أمدها.
وت���ش�ير الأرق� ��ام الر�سمية �إىل �أن
 2577م�غ��رب�ي��ا غ � ��ادروا البالد،
وان �خ��رط��وا يف تنظيمات �إرهابية
خمتلفة داخ ��ل م�ن��اط��ق ال�ت��وت��ر يف
ال���ش��رق الأو� �س ��ط� ،ضمنهم 628
امر�أة و  290قا�صرا.
فيما عاد  345مغربيا �إىل اململكة،
ومت��ت حماكمتهم طبقا للقانون
اجلنائي الذي يدرج جمموعة من
الأف� �ع ��ال ذات ال���ص�ل��ة مبع�سكرات
ال�ت��دري��ب ب �ب ��ؤر ال�ت��وت��ر الإرهابية
ب��و��ص�ف�ه��ا ج �ن��اي��ات ي �ع��اق��ب عليها
القانون.
ال�سقوط يف براثن التطرف
غادر ابن مدينة طنجة ،على حني
غ��رة ،و ه��و يف �سن ال يتجاوز 19
ع��ام��ا �أر�� ��ض ال��وط��ن ،ن�ح��و �سوريا

الدولة احرتام التزاماتها جتاه املنظمة .ويف الر�سالة التي تلقت و�سائل
الإعالم ن�سخة منها ي�شري الوزير �إىل �أنه يت�صرف بناء على تعليمات
�أورتيغا.
وقالت نائبة الرئي�س رو�ساريو موريو زوج��ة �أورتيغا لو�سائل �إعالم
ر�سمية “ن�شعر بال�سعادة والفخر لأننا قدمنا اليوم منوذجا جديدا
لو�ضعنا ك�شعب ذي �سيادة” ع�بر التخلي ع��ن “هذه املنظمة غري
املقبولة وامل�ضللة التي ال متثلنا �إطالقا».
من جهته رحب وزير اخلارجية الكوبي برونو رودريغيز يف ح�سابه على
تويرت بقرار نيكاراغوا “الذي ي�شكل جوابا حازما على مناورات الأمني
العام لهذه املنظمة بالتواط�ؤ مع الواليات املتحدة ملحاولة التدخل يف
القرارات التي تخ�ص �شعب نيكاراغوا».

الد�ستوري احلر يحتج على عرقلة م�شاركة ان�صاره

�سي�ؤدي اخلروج من منظمة الدول الأمريكية �إىل ات�ساع عزلة نيكاراغوا
التي يخ�ضع قادتها لعقوبات دولية.
وطلب برملان نيكاراغوا الثالثاء من �أورتيغا �سحب البالد من منظمة
الدول الأمريكية .وقال الربملان الذي يتمتع فيه حزب الرئي�س “جبهة
التحرير الوطنية ال�ساندينية” بغالبية �ساحقة من �أورتيغا “ب�صفته
رئي�س الدولة �إدانة ميثاق منظمة الدول الأمريكية” ما يعني ان�سحاب
نيكاراغوا من املنظمة.
كان الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أعلن منع �أورتيغا وزوجته ووزراء
حكومتهما وغ�يره��م م��ن ك�ب��ار م���س��ؤويل ال�ن�ظ��ام م��ن دخ ��ول �أرا�ضي
الواليات املتحدة.
وقال بايدن الثالثاء يف وا�شنطن �إن “القمع واالنتهاكات التي متار�سها

و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة

حكومة (دانيال) �أورتيغا والذين يدعمونها تتطلب حتركا من الواليات
املتحدة».
و�أع�ل�ن��ت اجلمعية ال�ع��ام��ة ملنظمة ال ��دول الأم�يرك �ي��ة يف وق��ت �سابق
�أن االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ج��رت يف ال���س��اب��ع م��ن ت�شرين الثاين/نوفمرب
يف ن�ي�ك��اراغ��وا “مل ت�ك��ن ح��رة وال ن��زي�ه��ة وال ��ش�ف��اف��ة ،و�أن ال �شرعية
دميوقراطية لها».
وواج��ه االق�تراع الرئا�سي انتقادات حادة من املجتمع ال��دويل لأ�سباب
عدة بينها عدم وجود معار�ضني جديني بعد اعتقال �سبعة مر�شحني
حمتملني يف الأ�شهر ال�ستة التي �سبقت االنتخابات.
وحذر الدبلوما�سي ال�سابق �إدغار بارالي�س من �أن اخلروج من منظمة
الدول الأمريكية �سيزيد من عزلة نيكاراغوا ويزيد حدة الفقر.

عبري مو�سي تلقي كلمتها يف الوقفة االحتجاجية

�أن�صار الد�ستوري احلر يحتجون �أمام مقر احلكومة

عبري مو�سي :يجب �إطالق �صافرة نهاية الف�سحة وتنظيم االنتخابات الت�شريعية
من عدة حمافظات من االلتحاق
بالوقفة
واعتربت �أنّ الرئي�س قي�س �سعيد
ي���س��اه��م يف م��زي��د ت�ع�ف�ين الو�ضع
يف ال �ب�ل�اد وق��ال��ت “اليوم يحكم
يف ت��ون ����س � �ش �خ ����ص � �ص �ف��ر خربة
اق�ت���ص��ادي��ة و��ص�ف��ر دراي� ��ة ب � ��إدارة
الدولة و�صفر ر�ؤية وا�سرتاتيجية
وم � �ع� ��رف� ��ة مب� ��� �ش ��اك ��ل امل � ��واط � ��ن
التون�سي.»...
كما انتقدت التوجهات ال�سيا�سية
ل��رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة واعتربته
�أه� � �م � ��ل الأزم� � � � � ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
احل�ق�ي�ق�ي��ة وال �ف �ج��وة يف ميزانية
الدولة ،مبينة �أنه “اتخذ التدابري
اال�ستثنائية غطاء من �أجل تنفيذ
برناجمه االنتخابي اخلا�ص».
واتهمت رئي�س الدولة بج ّر تون�س
�إىل معارك املحاور الدولية حتت
�شعار “ا�ضرب ونحن معك” من
خ�لال م �ع��ادات االحت ��اد الأوروب ��ي
و�أمريكا وغريها من الدول’’ وفق
تعبريها.

�إطالق �صافرة
نهاية الف�سحة
وقالت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احل��ر ،بخ�صو�ص املر�سوم املتعلق
ب�ق��ان��ون امل��ال�ي��ة التعديلي“ ،نحن
قاطعنا الت�صويت ع�ل��ى القانون
الأ�صلي ومل ن�شارك يف الت�صويت
ع �ل �ي��ه يف ال�ب�رمل ��ان ب�ي�ن�م��ا رئي�س
ال�سلطة ال�ق��ائ�م��ة (ق�ي����س �سعيد)
هو �شريك يف متريره عرب ختمه،
واليوم يتحمل امل�س�ؤولية باعتباره
انخرط يف منظومة الف�شل التي
بد�أها االخ��وان امل�سلمون و�أكملها
هو عرب القانون التكميلي».
وقالت عبري مو�سي “اليوم يجب
حت��دي��د ال ��ر�ؤي ��ة وت��اري��خ لإج ��راء
االن �ت �خ��اب��ات ب �ع��د ح ��ل ال�ب�رمل ��ان،
وت� �ن� �ظ� �ي ��ف امل� � �ن � ��اخ االن� �ت� �خ ��اب ��ي،
و�إخ � � ��راج الأخ �ط �ب��وط الإخ � ��واين
والأخطبوط الوهمي الذي ي�سمى
ب �ـ “حراك  25يوليو” ال ��ذي ال
وج � ��ود ق ��ان ��وين ل ��ه وي �ن �� �ش��ط عن
طريق حزب لديه مقر يف �صفاق�س

وتر�شح يف انتخابات .»2019
وقالت رئي�سة احل��زب الد�ستوري
احلر �إن الديون و�صلت �إىل 100
�أل��ف مليار مو�ضحة �أن احلكومة
ال� �ت ��زم ��ت ب �ت �ن �ف �ي��ذ االت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال �� �س��اب �ق��ة م �ق��اب��ل غ �ي ��اب امل � ��وارد
واالعتمادات املالية.
وت��اب �ع��ت م��و��س��ي “�ستكون هناك
��س�ن��ة �صعبة ع�ل��ى م���س�ت��وى �سداد
القرو�ض التي ورطنا فيها تنظيم
االخ ��وان و��س�ل�م��وا رق��اب�ن��ا للخارج
ومت ره �ن �ن��ا .ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة 10
االف م �ل �ي��ار ويف االث � �ن ��اء ن�سبة
الت�ضخم �سرتتفع و�سينجر عن
ذل��ك ارت�ف��اع يف اال��س�ع��ار مب��ا فيها
ا��س�ع��ار امل�ح��روق��ات اي�ضا… لقد
�أ�صبحنا ا�ضحوكة� ...أ�ضعف ن�سبة
منو يف املنطقة يف تون�س «.
وانتقدت يف ت�صريح ُقبيل انطالق
ال ��وق� �ف ��ة االح �ت �ج��اج �ي��ة ب�ساحة
احل� �ك ��وم ��ة ب��ال �ق �� �ص �ب��ة توجهات
ال��رئ�ي����س ق�ي����س �سعيد واعتربته
انخراطا يف منظومة الف�شل التي

بد�أت مع حركة النه�ضة ،داعية �إىل
��ض��رورة تو�ضيح ال��ر�ؤي��ة وحتديد
موعد لالنتخابات القادمة.
وق ��ال ��ت “يجب �إط �ل��اق �صافرة
ن�ه��اي��ة الف�سحة وي�ج��ب �أال تبقى
تون�س لعبة بيد �أط��راف �سيا�سية
� �س��اه �م��ت يف احل� �ك ��م ويف تدمري
تون�س وال �ق��رارات اخل��اط�ئ��ة التي
مت ات �خ��اذه��ا وت��دم�ي�ر االقت�صاد
الوطني وتوجيه ال�شعب التون�سي
وال � �ي� ��وم ي ��وا� �ص �ل ��ون جتاذباتهم
ومعركتهم ال�شخ�صية على كر�سي
احلكم وكله حت��ت �شعار التدابري
اال�ستثنائية واالنتقال �إىل مرحلة
جديدة».
وك ��ان احل ��زب ق��د �أو� �ض��ح يف بالغ
� �ص ��ادر ع �ن��ه ان ال��وق �ف��ة ت ��أت ��ي يف
اط��ار “التعبري عن رف�ضه املطلق
ل �ل �ت �خ��اذل يف حم��ا� �س �ب��ة الإخ � ��وان
امل�سلمني وف���س��ح امل �ج��ال �أمامهم
لر�سكلة �أنف�سهم و�إع� ��ادة تنظيم
�صفوفهم” ،و “الدعوة �إىل تنقية
امل� �ن ��اخ االن �ت �خ ��اب ��ي ع�ب�ر تفكيك

الأخطبوط اجلمعياتي وال�سيا�سي
الإخ � � � � ��واين وجت� �م� �ي ��د �أر�� �ص ��دت ��ه
ال �ب �ن �ك �ي��ة وحت ��وي ��ل م �ل �ف��ات��ه �إىل
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب
وجتفيف منابع التمويل الأجنبي
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال �ن��ا� �ش �ط��ة لغايات
�سيا�سية وتطبيق القانون �ضدها،
ووق ��ف ن��زي��ف ك��ل �أ��ش�ك��ال التحيل
ال� ��ذي ت �ق��وم ب��ه ب�ع����ض الأط � ��راف
ال� �ت ��ي ت �ن �� �س��ب ن �ف �� �س �ه��ا لرئي�س
ال���س�ل�ط��ة ال�ق��ائ�م��ة ،وات �خ��اذ كافة
الإجراءات ال�ضرورية داخل �أجهزة
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
والهيئات الفرعية املحدثة للقطع
مع هيمنة الإخوان و�ضمان احلياد
واال�ستقاللية” ،و�أي�ضا “املطالبة
ب�ح��ل الب��رمل��ان وال��دع��وة الفورية
الن �ت �خ��اب��ات ت���ش��ري�ع�ي��ة م �ب �ك��رة يف
�آجال ق�صرية».
ي �� �ش��ار اىل ان ن �ت��ائ��ج � �س�ب�ر �آراء
م�ؤ�س�سة “�سيغما كون�ساي” لنوايا
الت�صويت ل�شهر نوفمرب ال�صادرة
اخلمي�س ،ك�شفت حتقيق احلزب

الد�ستوري احل��ر تقدما ملحوظا
يف املرتبة الأوىل.
واب � � � � ��رزت ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ان احل � ��زب
ال� ��د� � �س � �ت� ��وري احل � � ��ر رب � � ��ح �سبع
ن�ق��اط ك��ام�ل��ة يف ن��واي��ا الت�صويت
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ليعزز
م��وق�ع��ه يف امل��رت�ب��ة االوىل بن�سبة
 38ف��ا� �ص��ل  8ب��امل��ائ��ة ،وليعمق
ال �ف��ارق ال ��ذي يف�صله ع��ن حزب
قي�س �سعيد املفرت�ض ب��أك�ثر من
 17نقطة.
وت�شري النتائج اىل ان حزب قي�س
�سعيد الذي احتل يف ال�شهر الفائت
امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ب  30ف��ا��ص��ل 7
باملائة من نوايا الت�صويت تراجع
هذا ال�شهر بـ  9نقاط كاملة بن�سبة
 21ف��ا��ص��ل  4ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا
ال�ت���ص��وي��ت بينما ح��اف�ظ��ت حركة
النه�ضة على املرتبة الثالثة بن�سبة
 10ف��ا��ص��ل  5ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا
ال�ت���ص��وي��ت ت�ل�ي�ه��ا ح��رك��ة ال�شعب
يف امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة ب�ـ  5فا�صل 3
باملائة فحزب التيار الدميقراطي

العالقون املغاربة يف �سوريا والعراق ..عائالت تنتظر العودة

عرب احلدود الرتكية ،وترك وراءه
عائلة م�صدومة من هول ما وقع،
وغ �ي�ر م���س�ت��وع�ب��ة ل �ل��دواف��ع وراء
القرار املفاجئ.
حت �ك��ي الأم مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” كيف الحظت حجم التغري
يف �سلوك ابنها وال�ت��زام��ه الديني،
وط��ري�ق��ة ل�ب��ا��س��ه ،ق�ب��ل ��س�ف��ره �إىل
�سوريا ،دون �أن تفكر للحظة واحدة
ب ��أن��ه ي�ح�م��ل �أف� �ك ��ارا ��س�ت�ق��وده �إىل
مناطق التوتر ،ال�سيما يف خ�ضم ما
�أبان عنه من تفوق درا�سي.
ومل ي �ك��ن ال �� �ش��اب ع �ل��ى ح ��د قول
وال � ��دت � ��ه �� �س ��وى � �ض �ح �ي��ة عملية
“تغرير” ،م��ؤك��دة �أن “توا�صلها
معه قبل الزج به يف ال�سجن �أظهر
لها ندمه على قراره ،غري �أن احلظ
مل ي�سعفه يف الفرار للتخل�ص من
امل�أزق الذي و�ضع نف�سه فيه».
وتتمنى مرمي زبرون �أن يتم الإفراج
قريبا عن ابنها املعتقل يف �سجون
“ق�سد” وترحيله �إىل املغرب ق�صد
املحاكمة داخ��ل ب�لاده ،خا�صة و�أنه
�أدرك حجم اخل�ط��أ ال��ذي اقرتفه
حني قرر الذهاب �إىل �سوريا.
�سجن بامل�ؤبد
ويف ال �ع��راق ،ت�ق�ب��ع ��ش��اب��ة مغربية
ت��دع��ى اب�ت���س��ام احل� ��وزي يف �سجن
الر�صافة بالعا�صمة ب�غ��داد رفقة
ط �ف �ل �ت �ه��ا ال �ب��ال �غ��ة م ��ن ال �ع �م��ر 3
�سنوات.
ت �ق��ول ��ش�ق�ي�ق�ت�ه��ا لـ”�سكاي نيوز
عربية”“ :كانت ابت�سام قد �سافرت
رف�ق��ة زوج�ه��ا �إىل تركيا يف �أواخر
�سنة  ،2015لق�ضاء �شهر الع�سل،
ومل ي �ت �ج ��اوز � �س �ن �ه��ا  17ربيعا،

التن�سيقة قد �أف�ضت �إىل التوا�صل
م��ع الأم�ي�ن ال�ع��ام حل��زب الأ�صالة
وامل �ع ��ا� �ص ��رة ع �ب��د ال �ل �ط��ف وهبي
لإح� ��داث جل�ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة للتق�صي
حول �أو�ضاع املغاربة املحتجزين يف
املخيمات وال�سجون �سواء بالعراق
�أو �سوريا.

لتكت�شف بعد ذل��ك �أن تركيا كانت
جم��رد نقطة للعبور نحو العراق،
وبال�ضبط �إىل املو�صل».
وبعد م��رور �سنتني تقريبا ،وقعت
ابت�سام يف قب�ضة قوات البي�شمركة
الكردية وه��ي حت��اول ال�ه��روب بعد
�أن ت��ويف زوج�ه��ا يف �إح��دى املعارك،
وتركها حامال يف �أ�شهرها الأوىل،
ح �ي ��ث مت اق� �ت� �ي ��اده ��ا �إىل �سجن
ال��ر� �ص��اف��ة و� �ص��در يف ح�ق�ه��ا حكم
بال�سجن امل�ؤبد.
ت� �ق ��ول � �ش �ق �ي �ق �ت �ه��ا ال� �ت ��ي ف�ضلت
ع ��دم ال�ك���ش��ف ع��ن ا��س�م�ه��ا“ :لقد
ح ��اول ��ت ال �ع��ائ �ل��ة ج ��اه ��دة وبكل

الطرق القانونية ،ترحيل ابت�سام
�إىل امل �غ��رب ،ل�ك��ون�ه��ا ال حت�م��ل �أي
ف� �ك ��ر م� �ت� �ط ��رف وال ع�ل�اق ��ة لها
بالتنظيمات الإره��اب �ي��ة» .وت�ؤكد
ال�سيدة �أن “�أختها تعي�ش ظروف
�صحية �صعبة رف�ق��ة ابنتها داخل
ال�سجن ،وتنتظر �أن ت�ستفيد من
العفو ثم الرتحيل ،باعتبار �أنها مل
ت�شارك يف القتال بل كانت �ضحية
ل��زوج�ه��ا امل�غ��رر ب��ه ،وه��و م��ا دفعها
ملحاولة ال�ف��رار قبل �أن ي��زج بها يف
ال�سجن».
الدفاع عن العالقني واملعتقلني

ال ��دف ��اع ع ��ن �أب �ن��ائ �ه��م واملطالبة
ب ��إع��ادت �ه��م �إىل امل� �غ ��رب ،و�ضمان
� �ش ��روط حم��اك �م��ة ع ��ادل ��ة و�إع � ��ادة
ت�أهيل و�إدم ��اج الن�ساء والأطفال،
دف��ع م��رمي زب��رون و�أه��ايل �آخرين
لإن �� �ش��اء هيئة وط�ن�ي��ة حت�م��ل ا�سم
“التن�سيقية ال��وط �ن �ي��ة لعائالت
ال �ع��ال �ق�ين وامل�ع�ت�ق�ل�ين امل �غ��ارب��ة يف
�سوريا والعراق».
تقول مرمي زبرون الكاتبة العامة
للتن�سيقية �إن ال �ه��دف م��ن وراء
التئام �أه��ايل املعتقلني امل�غ��ارب��ة يف
ب�ؤر التوتر يف تن�سيقية وطنية ،هو
حلحلة هذا امللف ال�شائك وت�سريع

الإج� � ��راءات الكفيلة بطيه ب�شكل
ن�ه��ائ��ي ل��و��ض��ع ح��د مل �ع��ان��اة �أ� �س��ر و
عائالت املعتقلني.
وت��دع��و امل�ت�ح��دث��ة ك��اف��ة الأط� ��رف
املعنية بامللف للتدخل من �أجل �إنقاذ
امل �غ��ارب��ة ال�ع��ال�ق�ين يف ب� ��ؤر النزاع،
و�إعادة ت�أهيل العائدين ومواكبتهم
اجتماعيا وتقدمي الدعم النف�سي
ل�ه��م� ،إىل ج��ان��ب العمل على دمج
�أط�ف��ال�ه��م يف امل�ن�ظ��وم��ة الرتبوية
والتعلمية ،ومتكينهم من احل�صول
ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال ��وث ��ائ ��ق الإدراي� � � ��ة
اخلا�صة بهم.
وت �� �ش�ي�ر زب� � � ��رون �إىل �أن جهود

تق�صي احلقائق
وكان الربملان املغربي قد �شكل جلنة
ا�ستطالعية ب�ه��دف ال��وق��وف على
�أو�ضاع العالقني يف �سوريا والعراق،
خل�صت �إىل �ضرورة معاجلة ملف
العالقني يف ب�ؤر التوتر ودرا�سة كل
حالة على حدة.
و�أو�صت اللجنة التي تر�أ�سها عبد
اللطيف وه�ب��ي ،ال�برمل��اين ال�سابق
ووزير العدل احلايل ،بالعمل على
�إ� �ص��در ال�ق��وان�ين ال�لازم��ة ملعاجلة
الأو� � � �ض� � ��اع اخل ��ا�� �ص ��ة ب ��الأط� �ف ��ال
والن�ساء امل�غ��ارب��ة العالقني يف ب�ؤر
التوتر يف �سوريا والعراق ،وت�سهيل
عملية عودتهم �إىل املغرب.
ودع� ��ى ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�سلطات
امل�غ��رب�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة �إىل ال�ت��وق�ي��ع يف
�أقرب الآجال على اتفاقيات للتعاون
الق�ضائي وال�ق��ان��وين ب�ين الرباط
وب� �غ ��داد ب �غ��ر���ض ت���س�ه�ي��ل عملية
ترحيل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن� ،إىل ج��ان��ب �إعمال
م�ضمون اتفاقية نقل الأ�شخا�ص
املحكوم عليهم بني املغرب و�سوريا.
�أ�سباب تعيق العودة
وعلى غرار العديد من دول العامل،
كان املغرب قد عرب عام  2019عن
قلقه �إزاء عودة املقاتلني املغاربة يف
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يف املرتبة اخلام�سة بـ  3فا�صل 4
باملائة.
وقفات احتجاجية اخرى
ه ��ذا و� �ش �ه��دت ل�ي�ل��ة اجل�م�ع��ة عدة
مناطق بالبالد وقفات احتجاجية
راف�ضة لقرار الرئي�س قي�س �سعيد
عدم تفعيل القانون عدد  38ل�سنة
 2020املتعلق بانتداب من طالت
بطالتهم م��ن ا��ص�ح��اب ال�شهائد
العليا يف الوظيفة العمومية على
دفعات.
ورف ��ع امل�ح�ت�ج��ون � �ش �ع��ارات منددة
بقرار الرئي�س م�ؤكدين �أن رف�ضه
ال �ق��ان��ون ع ��دد  38ال� ��ذي ختمه
ب�ن�ف���س��ه و�أم � ��ر ب�ن���ش��ره يف الرائد
ال��ر� �س �م��ي “هو ق �ت��ل لأحالمهم
و�أح� �ل ��ام عائالتهم” ع �ل��ى حد
تو�صيف بع�ضهم.
ي ��ذك ��ر ان ال ��رئ� �ي� �� ��س التون�سي
ك � ��ان ق� ��د اع� �ل ��ن يف ل� �ق ��اء ب��وزي��ر
ال�ت���ش �غ�ي��ل اجل �م �ع��ة ان القانون
ع��دد  38/2020امل� ��ؤرخ يف 13
اغ�سط�س “ 2020لي�س قابال
للتنفيذ» .
وي�ن����ص ال �ق��ان��ون ع��دد  38ل�سنة
 2020ع �ل ��ى ان � �ت� ��داب حاملي
ال �� �ش �ه��ائ��د ال �ع �ل �ي��ا ال ��ذي ��ن زادت
ب �ط ��ال �ت �ه ��م ع � ��ن ع� ��� �ش ��ر �� �س� �ن ��وات
مبا�شرة وعلى دفعات يف الوظيفة
العمومية.
�صفوف التنظيمات الإره��اب �ي��ة يف
ب� ��ؤر ال�ت��وت��ر .ي�ق��ول �سعيد لكحل،
الباحث املغربي يف �ش�ؤون احلركات
الإ��س�لام�ي��ة� ،إن م��ن �أب��رز املعيقات
ال �ت��ي ت �ق��ف �أم� � ��ام �إع � � ��ادة املغاربة
العالقني يف �سوريا والعراق تتمثل
يف ت�شبع ال�ب�ع����ض مم��ن ق��ات�ل��وا يف
� �ص �ف��وف اجل� �م ��اع ��ات الإره ��اب� �ي ��ة،
بالفكر املتطرف مما ي�شكل خطرا
حمدقا باملجتمع وبالأمن العام.
وي �� �س �ت �ط ��رد ل �ك �ح��ل يف ت�صريح
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”“ :هناك
تخوف �آخ��ر ممن اكت�سبوا اخلربة
يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع �أ� �ص �ن��اف حمددة
م��ن الأ��س�ل�ح��ة ويف ��ص�ن��ع العبوات
ال �ن ��ا� �س �ف ��ة وجت� �ه� �ي ��ز ال� ��� �س� �ي ��ارات
املفخخة �إىل جانب التدريب على
حرب الع�صابات».
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك ،ي���ش�ير املتحدث
�إىل �إ� �ش �ك��ال م��ن ن��وع �آخ ��ر يرتبط
ب �ت �ح��دي��د ه��وي��ة �أط� �ف ��ال املغاربة
الذين تزوجوا من �أجانب يحملون
جن�سيات �أخرى ،وال يتوفرون على
وثائق ثبوتية ر�سمية.
وي �� �ش�ي�ر ال� �ب ��اح ��ث يف اجلماعات
الإره��اب �ي��ة �إىل تق�سيم ال�سلطات
امل �غ��رب �ي��ة ل �ل �م �غ��ارب��ة امل�ع�ت�ق�ل�ين �أو
العالقني يف ب�ؤر النزاع� ،إىل ق�سمني،
ي�شمل ال�ق���س��م الأول الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن �شاركوا يف امل�ع��ارك والذين
يخ�ضعون للمحاكمة فور و�صولهم
�إىل امل�غ��رب طبقا للقانون املغربي
الذي يجرم االلتحاق بالتنظيمات
الإرهابية.
فيما يتعلق الق�سم الآخ��ر ي�ضيف
الكحل ،بالن�ساء والأط�ف��ال الذين
مل ي �ت��ورط��وا يف ع�م�ل�ي��ات القتال،
وي�ت��م �إخ�ضاعهم لإع ��ادة الت�أهيل
واملتابعة امل�ستمرة من �أجل ت�سهيل
عملية �إدماجهم و�سط املجتمع.
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات  -عو�ض العامري
(فرع) العنوان  :مكتب رقم  400- 103ملك ر�سي�س للتطوير  -الرب�شاء
االوىل هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية اريكو لتجارة قطع غيار
ال�سيارات � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/14
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  20/11/14وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :اريكو لتجارة قطع غيار ال�سيارات � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  G1-G6-G16ملك االحتاد العقارية  -بردبي  -جممع دبي
لال�ستثمار (ا�ستدامة  )bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة
 852933 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1449812 :مبوجب هذا تعلن دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2021/11/14
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ال�شرق االو�سط لتدقيق احل�سابات
 عو�ض العامري (فرع) العنوان  :مكتب رقم  400- 103ملك ر�سي�س للتطوير الرب�شاء االوىل هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتيةوذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لعدم م�شاريع ال�شباب
 دي��رة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية واي اوف مار�س للخدمات الفنية � -ش ذ م م وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان امل��ذك��ور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :واي اوف مار�س للخدمات الفنية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  303ملك بروبرتي ا�س ايه  -الرب�شاء اجلنوبي الثالث  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  632702 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1052311 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لعدم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اميان علي �سعيد ح�سن املهري
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004376جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -يون�س باور �سرفي�سز م م ح
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004395جتاري (جزئي)

�إعالن حكم بالن�شر
رقم الدعوى  2021/697جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه  :اميان علي �سعيد ح�سن املهري
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دار التمويل � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  130615درهم
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  :يون�س باور �سرفي�سز  -م م ح
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�ؤ�س�سة ربيانة للتجارة الدولية
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 402228
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
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بناء على طلب  /مدعى  /ف�ست لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م اجلن�سية
اىل مدعى عليه  /وورلد اوف ترافل � -ش م م ح  -اجلن�سية
مدعى عليه � /سوجنا جب كرافت تيماين  -اجلن�سية  :املانيا
مدعي عليه  /ايليا عبداهلل التيماين  -اجلن�سية  /لبنان
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة بتاريخ  2021/10/25ا�صدرت بحقك احلكم التايل:
حكمت املحكمة يف مادة جتارية  :اوال  :بالزام املدعي عليهما االول والثالث بان ي�ؤديا للمدعية بالت�ضامن فيما
بينهما مبلغ  25142درهم (خم�سة وع�شرون الف ومائة واثنان واربعون درهم) والفائدة القانونية على ذلك املبلغ
بواقع � %9سنويا من تاريخ  2021/9/2وحتى متام ال�سداد .ثانيا  :بالزام املدعي عليهما الثاين والثالثة بان ي�ؤديا
للمدعية بالت�ضامن فيما بينهما مبلغ  66027درهم (�ستة و�ستون الف و�سبعة وع�شرون درهم) والفائدة القانونية
على ذلك املبلغ بواقع � %9سنويا من تاريخ  2021/9/2وحتى متام ال�سداد .ثالثا  :بالزام املدعي عليهم مب�صروفات
الدعوى ومائة درهم اتعاب حماماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به
 ،وبانق�ضاء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
�إدارة �سعادة متعاملني
علياء احمد النعيمي

حمكمة التنفيذ املدنية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  975/2021/16جتاري جزئي

املنظورة يف  :الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مببلغ وقدره ( 420,000درهم) والفائدة القانونية  %9والر�سوم وامل�صروفات
ومقابل اتعاب املحاماة
املدعي � :سلطان حممد ابراهيم �سارجن
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا � -شقة اخلام�س مكتب 506
املطلوب �إعالنه  -1 :اوتوالند للتجارة ملالكها جميل عبداهلل ح�سني بن حيدر � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/17الزام مالك امل�ؤ�س�سة
املدعي عليها بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ  420,000درهم (اربعمائة وع�شرون الف درهما) وبالفائدة بواقع
� %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/3/7وحتى ال�سداد التام  ،والزمته بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004043مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0007339مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2021 /0002168مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIPOR2021 /0002537جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سمية حممد باد�ست فخر ابادي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرا�شدية �شارع ال�شيخ زايد ابراج الرا�شدية الطابق
الثامن �شقة رقم  802رقم مكاين 4415509542
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�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  2021/11/14م

�إىل املدعي عليه  :حممد عثمان اهلل ديتا عون
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة  -منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0561552740
بناء على طلب املدعية  :اجرة ال�شارقة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/13أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�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  2021/11/18م

�إىل املحكوم عليه  :نور لتوريد االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سامل را�شد �سامل خلفان املن�صوري  ،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 13620.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :الدقة لتجهيز وتركيب املطابخ املعدنية  -حممد فتحي عبدال�ستار فرحات -
جمعه ابراهيم جمعة �إ�سماعيل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ املهذب لتجارة االملونيوم والزجاج  -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 15872.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
اعالن بالن�شر
 18/2021/1409عقاري جزئي
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :تو�صيف احمد �ألفت علي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش.ذ.م.م  -وميثله � :أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الت�أجري االجل املوقعة ما بني املدعية واملدعي عليه امل�ؤرخة يف
 2016/1/30لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة باالتفاقية احلا�ضرة خماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك
اللغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  1015بالبلوك  Cمب�شروع
�أبراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية احلكم بعدم �أحقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وقدره ( )448.880.71اربعمائة وثمانية
واربعون الفا وثمامنائة وثمانون درهما وواحد و�سبعون فل�سا  ,املدفوع منه طبقا للمتفق عليه باالتفاقية املربمة وفقا للبند
 6.3منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ  2016/1/30الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية
مبلغ وق��دره ( )150.000دره��م كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة مابني فرتة البيع ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على
اتفاقية الت�أجري االجل ومابني الفرتة احلا�ضر نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض
القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة 10:00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  AJCFICICIV2021 / 0002849مدين (كلي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0003882عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0004043مدين (جزئي)

اىل املدعي عليه  :بنك دبي اال�سالمي دائرة االمالك
واالرا�ضي والتنظيم العقاري عجمان احمد جاويد عزيزي
 افغاين  /اجلن�سيةيرجى التوا�صل مع امني ال�سر املخت�ص
حرر بتاريخ 2021/11/15

�إىل املدعي عليه  :االتفاق للمقاوالت الكهروميكانيكية  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرا�شدية  3رقم مكاين 4298909564
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )1شخ�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  2021/11/15م.

�إىل املدعي عليه � :إ�سماعيل حممد باد�ست فخر ابادي
جمهول حمل الإقامة  :عجمان الرا�شدية �شارع ال�شيخ زايد ابراج الرا�شدية الطابق
الثامن �شقة رقم  802رقم مكاين 4415509542
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�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  2021/11/14م

املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
انذار بالن�شر
رقم ()2021/9304
املنذرة � :شركة تندرد تراك م.د.م�.س TENDER TRACK DMCC -
�ضد  -املنذر اليها  :البنا للهند�سة �ش “ذ.م.م“
AI BANNA ENGINEERING LLC
العنوان  :امارة دبي  -منطقة الوز ال�صناعية  -رقم مكاين ٢١٦٩١٧٩٢٢١
املو�ضوع
تنذر املنذرة  ،املنذر اليها بتكلفته بالوفاء ب�سداد مبلغ ( 93,959درهم) و ذلك خالل
خم�سة ايام من تاريخ هذا االنذار ،و اال �سوف يتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمه
�ضدكم الكفيلة بحفظ وحماية حقوق املنذرة من اي نوع كانت و ا�ست�صدار امر اداء
مع حتميلكم بكافة امل�صروفات والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
و حتى �سداد التام.

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
انذار بالن�شر
رقم ()2021/1/9328

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9335

الكاتب العدل

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة

املنذر � :شركة ب��اب املدينة لت�أجري ال�سيارات وميثلها بالتوقيع �سمية �شـونفي من اجلن�سية
اجلزائرية حتمل بطاقة هوية رقم  ،784-1987-4024397-1مبوجب وكالة �صـادرة
من حممد علي حممد ذو القرنني وب�صفته مدير �شركة باب املدينة لت�أجري ال�سيارت �ش.ذ.م.م
من اجلن�سية الباك�ستانية ويحمل هوية رقم 784-1982-8053274-2
املنذر �إليه  -1:اجينا احمد ،اجلن�سية  :اململكة املتحدة
ل��ذل��ك ،ينذر املنذراملنذر �إل�ي��ه ب�ضرورة ��س��داد مبلغ وق��دره ( )20,850,48دره�م��ا اماراتي
(ع�شرون �ألفا وثمامنائة وخم�سون دره��م وثمانية وارب�ع��ون فل�س ام��ارات��ي) ذل��ك خ�لال مدة
�أق�صاها خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شـر هذا الإن��ذار و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ كافة الإجراءات
القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار امر الأداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب والفائدة
القانونية عن �أي عطل او �ضـرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر �إليه بكافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي و�ألعاب املحاماة.
الكاتب العدل

�إجتماع خربة

املنذر  :احمد عبيد حممد ابراهيم ال علي  -ابراهيم عبيد حممد ابراهيم املهريي  -فا�ضل
عبيد حممد ابراهيم امل�ه�يري � -سامل عبيـد حممـد ابـراهيم امل�ه�يري  -را�شـد عبيد حممد
ابراهيم املهريي  -موزه عبيد حممد ابراهيم املهريي  -حممـد عبيـد حممد ابراهيم املهريي -
�ساميه فـوزي علـي  -حمد علي عبيد حممد ال علي  -حمده علي عبيد حممد �آل علي
املنذر اليه  :نبيل عبيد حممد ابراهيم املهريي
ينذر املنذرون املنذر �إليه مبوجب هذا االن��ذار الر�سمي مبا اتخذوه من ق��رارات ب�ش�أن حت�سني
قطعة االر�ض برقم امللك ( )24والرقم احلكومي ( )293الكائنـة مبنطقـة الطالع ب�ضاحية
مغيدر بامارة ال�شارقة البـالغ م�سـاحتها  1116.4 :مرت مربـع ( 12017قدم مربع) والتي
الت اليهم باملرياث من املرحوم/عبيد حممد ابـراهيم وبكل ما يتعلق بكيفية متويل اعادة البناء
 ،مع اعتبار هذا االنـذار لغايـات املـادة  1157من قانون املعامالت املدنية.
الكاتب العدل

�إجتماع خربة

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

العدد  13397بتاريخ 2021/11/21

ح�ضور �إجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  2021/460جتاري م�صارف جزئي  -دبي

املو�ضوع � :إعالن بالن�شر حل�ضور جل�سة اخلربة احل�سابية
يف الق�ضية رقم  4869/2021مدين جزئي ال�شارقة

�إعالن بالن�شر

املدعي عليه الأول  :البريت ليونارد دوجال�س
املدعي عليه الثاين  :ناومي دوجال�س  -يف الدعوى املذكورة �أعاله  ،بناء على تكليف حمكمة
دب��ي -بندبي خبريا م�صرفيا يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه املرفوعة من  :م�صرف الإمارات
اال�سالمي  -م�ساهمة عامة /م�صرف دبي (�ش م ع) (املدعي) �ضدكم  -وعليه يرجى ح�ضوركم
يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى
وذلك يوم االربعاء املوافق  2021/11/24يف متام ال�ساعة  12.00ظهرا يف مقر مكتب
اخلبري /عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بناية برج امل�صرف
 الطابق  - 15مكتب رقم 1504موبايل  - 0506111421 :ت  - 042555363 :ف 042555433 :

اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي

حمكمة التنفيذ املدنية

املدعية � /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م)
املدعى عليه  /بيودون ابراهيم ادميو
نظراً لعدم ا�ستطاعة اخلربة الو�صول للمدعى عليها (ال�سيد /بيودون ابراهيم ادميو) حل�ضور
جل�سة اخل�ب�رة يف الق�ضية رق��م  4869/2021م��دين ج��زئ��ي ال���ش��ارق��ة ،ف�ق��د ت�ق��رر �إعالن
املدعى عليه حل�ضور جل�سة اخل�برة احل�سابية يف الق�ضية املذكورة عن بعد يوم الأثنني املوافق
 29/11/2021ال�ساعة العا�شرة �صباحاً عن طريق تقنية زووم ( ،)ZOOMوذلك لعقد
�إجتماع اخلربة الثاين وفقا للرابط التايل:

https://us04web.zoom.us/j/775121023907owd=cjVqU3hDN0YvcUNQR2dLT
zJEeWgxOT09
Meeting ID: 775 1210 2390
Passcode : 2FHGat

وقد كلفت اخلربة املدعية ب�إعالن املدعى عليه بالن�شر (باللغتني العربية والإجنليزية) حل�ضور
�إجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين �أعاله.

اخلبري احل�سابي  /ع�صام ح�سني احلامد
050-3314644

املدعى عليه � :شركة الأندل�س للتجارة واملقاوالت الكهروميكانيكية

املو�ضوع  :اجتماع خربة ح�سابية
الدعوى رقم ( 5733/2021جتاري جزئي)

بالإ�شارة �إىل املو�ضوع �أعاله وا�ستنادا �إىل ن�ص احلكم ال�صادر عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
املدنية بتاريخ  26/10/2021وقرار التكليف ال�صادر عن �إدارة اخلرباء الفنيني  /وزارة العدل رقم
 2559/2021بتاريخ  7/11/2021وطلب املحكمة امل��وق��رة ال��رد على اعرتا�ضاتكم عليكم
باحل�ضور �إىل مكتب اخلبري احل�سابي وتقدمي كافة امل�ستندات التي ترغبون لتقدميها للخربة يف يوم
ال�سبت املوافق  27/11/2021وذلك يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا مع اعتبار هذا املو�ضوع هام و�ضروري.
عنوان املكتب  :مدينة العني بناية �سويت ليدي (برايت ليدي)  -مملكة الزهور ميزانني ()1
االت�صال مبكتب اخلبري احل�سابي
دیب م�سعود حممد هاتف 050 / 6237996 :
الربيد االلكرتوين deebqadoom@outlook.com :
اخلبري احل�سابي  /ديب م�سعود حممد

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033860
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع باننا كال من :
 -1ال�سيد /عبداهلل علي احمد عمران ال�شام�سي � -إماراتي اجلن�سية ارغب يف التنازل عن كامل
ح�صتي البالغة ( )%51اىل ال�سيد /حممد كمال حممد عبدالفتاح  -م�صري اجلن�سية  -2وال�سيد/
احمد ترابي  -مغربي اجلن�سية ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتي البالغة ( )%24اىل ال�سيد/
حممد كمال حممد عبدالفتاح  -م�صري اجلن�سية  ،لت�صبح ن�سبته ( )%100يف الرخ�صة با�سم (التاج
الذهبي للطباعة وت�صوير امل�ستندات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم ()756047
 ان�سحاب �شريك� /شركاء  ،تغيري ال�شكل القانوين من اعمال مهنية اىل وكيل خدمات.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13397بتاريخ 2021/11/21
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8297

املنذره  /هيل برون للمقاوالت (�ش.ذ.م .م)
بوكالة املحامي  /را�شد �سيف
املنذراليه � /سورجيت �سينغ ناملي  -هندي  :اجلن�سية
�صيغة االعالن بالن�شر
املنذره تنذر املنذر اليه ب�سداد مبلغ ( )80000دره��م (ثمانون الف
درهم) املرت�صده يف ذمتكم ل�صالح املنذرة خالل خم�سة ايام واال �سوف
تلجاء امل�ن��ذره للق�ضاء للح�صول على حكم بحق املنذر اليه املبلغ مع
حفظ كافة حقوق املنذره
الكاتب العدل
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«�إ�س �إيه بي» �شريك للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
•• دبي -وام:

�أعلنت �أم�س القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع توقيعها عقد
�شراكة م��ع “�إ�س �إي��ه بي” ،ال�شركة العاملية ال��رائ��دة يف جمال
برجميات امل�ؤ�س�سات ،بهدف ا�ستك�شاف دور التقنيات ال�صناعية
ال��ذك�ي��ة يف دع��م ج�ه��ود ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي يف ال�ق�ط��اع ال�صناعي
و�سال�سل التوريد العاملية.
وب�صفتها �شري ًكا للقمة� ،ستوظف “�إ�س �إي��ه بي” خربتها يف
تطوير التقنيات املتقدمة وح�ل��ول ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة
ال�ستعرا�ض ال��دور ال��ذي تلعبه حلولها يف دع��م ال�شركات من
حيث تعزيز االت�صال و�أمتتة العمليات وتطوير الأعمال وذلك
من خالل ا�ستبدال �أنظمتها التقليدية ب�أنظمة رقمية وتزويد

م�صانعها ب�أحدث التقنيات الرقمية وتقنيات االت�صال مبا ميكنها
من العمل ب�شكل م�ستقل .وت�سعى القمة من خالل �شراكتها مع
“�إ�س �إيه بي” لت�سليط ال�ضوء على �أحدث التوجهات يف جمال
�إدارة �سال�سل التوريد العاملية ،والتي تت�ضمن توظيف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة مثل �إنرتنت الأ�شياء والتعلم الآيل
وج�م��ع وحت�ل�ي��ل ال�ب�ي��ان��ات ،مل���س��اع��دة ال���ش��رك��ات ال�صناعية على
حت�سني الكفاءة الت�شغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز اال�ستدامة.
وقال �سريجيو ماكوتا ،نائب الرئي�س الأول ملنطقة جنوب ال�شرق
الأو�سط لدى “�إ�س �إيه بي”“ :تتمتع “�إ�س �إيه بي” بخربة ت�صل
�إىل خم�سة عقود من م�ساعدة ال�شركات ال�صناعية على تعزيز
قدراتها يف التحول الرقمية ومواكبة �أحدث التقنيات وتوظيفها
لتح�سني كفاءة العمليات وخف�ض تكاليف الإنتاج وتعظيم الأرباح

وتعزيز التناف�سية ..وق��د �ساهمت تقنياتنا الرقمية يف تغيري
طرق العمل التقليدية يف ال�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية ،وي�سعدنا
التعاون مع القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع ،املن�صة العاملية
الفريدة التي جتمع ق��ادة القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي،
لدعم اجلهود الهادفة �إىل ت�سريع التحول الرقمي يف �سال�سل
التوريد ..وبف�ضل �شبكة العالقات الوا�سعة والتواجد العاملي
القوي الذي تتميز به كل من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
و”�إ�س �إيه بي”� ،ستتمكن ال�شركات من اال�ستفادة ب�شكل كامل
من توظيف التقنيات املتقدمة يف �أعمالها ودف��ع عجلة التقدم
االقت�صادي” .ومن املقرر �أن ي�شارك لوكا مو�سيت�ش يف جل�سة
نقا�ش حتمل عنوان “نتوا�صل لنتعاون� :إع��ادة �صياغة �سال�سل
التوريد الرقمية» .ومن جانبه ،قال بدر �سليم �سلطان العلماء،

رئي�س اللجنة التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع:
“تلتزم كل من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع و”�إ�س �إيه بي”
ببذل كافة اجلهود لدعم ال�شركات ومتكينها من توظيف تقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة يف �أعمالها وتعزيز قدرتها على املناف�سة
يف الأ� �س��واق وحتقيق التنمية ال�صناعية ال�شاملة وامل�ستدامة
..و�ستمكننا �شراكتنا هذه من �صياغة الر�ؤى امل�ستقبلية لالبتكار
ال�صناعي ،كما �ستتيح لنا دعم ال�شركات ال�صناعية املتخ�ص�صة يف
كافة القطاعات ،من �صناعة الف�ضاء والإلكرتونيات وال�سيارات
حتى ال�سلع اال�ستهالكية ..وي�سعدنا الرتحيب بان�ضمام �شركة
“�إ�س �إيه بي” ل�شبكتنا العاملية من ال�شركاء ونتطلع لتوظيف
خرباتنا ومعارفنا لإعادة �صياغة م�ستقبل القطاع ال�صناعي على
امل�ستوى املحلي والإقليمي والعاملي».
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�سامل بن ركا�ض يفتتح مهرجان « الإمارات � ً
أوال » للمنتجات الزراعية
•• العني-الفجر:

اف�ت�ت��ح ال�شيخ ال��دك�ت��ور ��س��امل بن
رك ��ا� ��ض ع���ض��و امل �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي ��س��اب�ق�اً رئ�ي����س جمل�س
�إدارة جمعية الإم ��ارات لل�سرطان
مهرجان املنتجات الزراعية الذي
تنظمه جم�م��وع��ة م�ت��اج��ر اللولو
تزامناً مع احتفاالت اليوم الوطني
اخل �م �� �س�ي�ن ل �ت ��أ� �س �ي ����س االحت� � ��اد،
حت��ت ع �ن��وان “ الإم� � ��ارات �أو ًال “
مب�شاركة عدد من العار�ضني من
م� ��زارع �إن �ت��اج ال �ف��واك��ه واخل�ضار

جمارك دبي تطلق
برنامج اجلمرق 2

•• دبي -وام:

�أط�ل�ق��ت ج�م��ارك دب��ي وبالتعاون
م��ع �إذاعــــة الأوىل التابعة ملركز
ح� �م ��دان ب ��ن حم�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د لإح �ي ��اء
ال� �ت��راث اجل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��زء ال �ث��ان �ـ��ي من
ب� ��رن� ��ام� ��ج “اجلِ مرق” دع� �م� �اً
الح � �ت � �ف � ��االت ال� � �ي � ��وم ال ��وط� �ن ��ي
الـ 50واليوبيل الذهبي للدولة
وا�ستكما ًال للنجاح ال��ذي حققـــه
ال�برن��ام��ج يف ن���س�خ�ت��ه الأوىل و
ال� ��ذي ُي� ��ذاع ع �ل��ى �إذاع � ��ة الأوىل
باللهجـة املحلية كل يوم �أحد .
مت ت�سجيل ال�برن��ام��ج و�إع � ��داده
داخ� � � ��ل ا�� �س� �ت ��دي ��و ه� � ��ات �إذاع� � � ��ة
الأوىل،ي �ق ��دم ��ه خ�ل�ي��ل ��ص�ق��ر بن
غ ��ري ��ب م ��دي ��ر �إدارة االت�صال
امل�ؤ�س�سي بجمارك دب��ي  ،و�ستتم
�إذاع��ة الربنامج �أي�ضا عرب �إذاعة
دبي للقر�آن الكرمي التابعة ملركز
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.
ي ��أت��ي �إط�ل�اق اجل ��زء ال �ث��اين من
ال�ب�رن ��ام ��ج ل �ت �ع��ري��ف اجلمهور
بجهود ج�م��ارك دب��ي ،ومهماتها
اال�سرتاتيجية يف تعزيز م�سرية
التنمية االقت�صادية وامل�ساهمة يف
التطور ال�شامل ب�إمارة دبي ودولة
الإم� � ��ارات ع �م��وم �اً ،م��ع الرتكيز
على جهودها يف خدمة املجتمع
وح�م��اي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ال �ت �ج��ارة امل�شروعة
عاملياً.

•• ال�شارقة-الفجر:

مب�شاركة  55متحدثاً م��ن رواد
الأع �م��ال امل��ؤث��ري��ن وال�شخ�صيات
الثقافية والريا�ضية واالجتماعية
ال� ��� �ش ��اب ��ة ،واخل � �ب � ��راء املحليني
والدوليني ،تنطلق غداً (الإثنني)
ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة اخل��ام �� �س��ة من
مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال
التي ينظمها مركز ال�شارقة لريادة
الأع�م��ال (��ش��راع) يف مركز �إك�سبو
ال �� �ش��ارق��ة ،حت ��ت � �ش �ع��ار “ملتقى
ال � �ن � �ج� ��وم» .وي �ب �ح��ث امل� �ه ��رج ��ان،
ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين� ،سبل �إح ��داث
ال�ت��أث�ير ال�ه��ادف وتعزيز التغيري
الإيجابي يف قطاع ري��ادة الأعمال
يف ال��دول��ة واملنطقة ،حيث يجمع
�أك�ث��ر م ��ن  4000رائ� ��د �أعمال
وم�ؤ�س�س �شركة نا�شئة يف خمتلف
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ،يف م �ن �� �ص��ة واح � ��دة
مل�شاركتهم جت��ارب�ه��م وحتفيزهم
على �إح��داث الت�أثري الإيجابي يف
جمتمعاتهم .وي�ست�ضيف املهرجان
ف��ادي غ�ن��دور الرئي�س التنفيذي
ل� ��� �ش ��رك ��ة “وم�ضة كابيتال”
وم��اي �ك��ل �أك �ت�ن ��س�م�ي��ث ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي وال �� �ش��ري��ك امل�ؤ�س�س
لتطبيق “كامل” و”لوي�س هاوز”
م ��ؤل ��ف ك �ت��اب م��در� �س��ة العظمة،

وال�شركات الوطنية والذي ي�سلط
ال���ض��وء ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات الزراعية
املحلية ويهدف لدعم �إنتاج املزارع
يف دولة الإمارات ،وقد ح�ضر حفل
افتتاح املهرجان الذي �أقيم مبركز
ال�ل��ول��و ه��اي�بر م��ارك��ت يف منطقة
ال�ك��وي�ت��ات مب��دي�ن��ة ال �ع�ين� ،سعادة
حممد نايع ال�ن�ي��ادي نائب مدير
�إدارة امل ��وارد الب�شرية والتوطني
يف ال �ع�ين ،و��ش��اج��ي ج�م��ال الدين
امل � ��دي � ��ر الإق � �ل � �ي � �م� ��ي ملجموعة
اللولو ،وم��رمي ال�شام�سي مديرة
العالقات العامة يف �شركة ايليت

�أج��رو لإن�ت��اج وت��وزي��ع اخل�ضروات
وال�ف��واك��ه وحممد �سليمان ممثل
�شركة الفردو�س للخ�ضار وحممد
ع�م��ر م��دي��ر ال �ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة يف
جمموعة اللولو ،و�أوين كري�س�شان
امل � ��دي � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��اري ،وع� � � ��دد من
امل���س��ؤول�ين وممثلني ع��ن �شركات
الإن�ت��اج ال��زراع��ي .وحت��دث ال�شيخ
الدكتور �سامل ب��ن رك��ا���ض م�ؤكداً
�أن املهرجان الذي يقام تزامناً مع
فعاليات اليوم الوطني اخلم�سني
ي�شكل م �ب��ادرة لت�شجيع املنتجات
ال��زراع �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وي�ك���ش��ف عن

حجم الأنواع الكبرية من املنتجات
املحلية ،وبالتايل التعريف بالإنتاج
ال��زراع��ي الإم��ارات��ي وال��ذي ي�شمل
ال �ف��واك��ه ال �ط��ازج��ة واخل�ضروات
والأع���ش��اب املتنوعة .م�شرياً �إىل
�أن م�ه��رج��ان “ الإم � ��ارات �أو ًال “
ل��ه �أه�م�ي��ة �إق�ت���ص��ادي��ة يف ت�سويق
منتجات امل��زارع�ين يف ظ��ل الدعم
امل�ت��وا��ص��ل وال��رع��اي��ة م��ن القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة واجل� �ه ��ات احلكومية
وامل� � �ب � ��ادرات امل �ت��وا� �ص �ل��ة لتطبيق
�أف�ضل املمار�سات الزراعية املتبعة
عاملياً و�إيجاد احللول واالبتكارات

التي تنا�سب البيئة ال�صحراوية .
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال � �ش��اج��ي جمال
ال��دي��ن امل��دي��ر الإقليمي ملجموعة
ال�ل��ول��و �إن م�ه��رج��ان “ الإم ��ارات
�أو ًال “ �سوف يكون معر�ضاً دائماً
ي �ق��ع ع �ل��ى م �� �س��اح��ة  700م�ت�راً
مربعاً يف جناح خا�ص داخل مركز
هايرب ماركت الكويتيات يف العني،
وي��وف��ر ح���ص��ري�اً ع��ر���ض خمتلف
املنتجات الزراعية من حما�صيل
امل��زارع الإماراتية وزي��ادة الن�شاط
ال �ت �ج��اري ل �ل �م��زارع�ي�ن املحليني
ورفع حجم وجودة الإنتاج املحلي.

ويز �إير �أبوظبي تتطلع للح�صول على
ن�سبة من طلبية طائرات املجموعة اجلوية

•• دبي -وام:

قال كي�س فان �شايك املدير العام ل�شركة “ويز �إير �أبوظبي” �إن جمموعة
ويز اجلوية �ست�ضم �إىل �أ�سطولها جمموعة كبرية من الطائرات اجلديدة
تتمثل يف  196طائرة يتم ت�سليمها خالل الفرتة الزمنية من 2025
�إىل .. 2027معربا عن تطلعه حل�صول وي��ز �إي��ر �أبوظبي على ن�سبة
منها.
و�أ�ضاف فان �شايك  -يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإمارات “وام” خالل
م�شاركة ال�شركة يف معر�ض دبي للطريان الذي اختتم فعالياته �أخريا
 نعد جزءاً من جمموعة ويز اجلوية ولدينا م�ساهمة مهمة للغاية يفجمموعة ويز �إي��ر الأوروب�ي��ة ونتطلع يف ويز �إي��ر �أبوظبي �إىل احل�صول
على ن�صيبنا من تلك الطائرات اجلديدة كليا.
و�أو�ضح �أن ويز �إي��ر متتلك طائرات من ط��راز �إيربا�ص A321neo
احلديثة التي تتيح لل�شركة �أقل ب�صمة بيئية ممكنة مقارنة مبناف�سيها
يف املنطقة وحتتوي ه��ذه الطائرة على �سعة  239مقعدًا ،مما يجعل
الطائرة فعالة للغاية للعمل على اخلطوط التي ت�ستغرق مدة ال�سفر
فيها خم�س �ساعات بع�ضها �أق�صر وبع�ضها �أطول.
وقال �إن وجود  239راكبا يف طائرة واحدة مع �سبعة من �أفراد الطاقم
�إىل وجهاتهم يجعل العملية منخف�ضة التكلفة للغاية ،وهذا ي�ؤدي �إىل
�أ�سعار منخف�ضة ويجذب �سوقا جديدا �إىل �أبوظبي ،وهذا هو بال�ضبط
ما نقوم به.
و�أك��د �أن قطاع الطريان يف مرحلة التعايف ب�شكل تدريجي خا�صة بعد
التخفيف م��ن القيود ال�ت��ي فر�ضتها الأزم ��ة ال�صح ّية على ال�سفر يف
خمتلف �أنحاء العامل ويف �إمارة �أبوظبي ب�شكلٍ ملحوظ.
و�أو�ضح �أن هذه الأزمة �شكلت عائقا �أمام تطوير �شركة الطريان ،ولكن
ومع �إزال��ة القيود لدينا خطة وا�ضحة من �أجل تو�سيع �شبكة رحالتنا.
وق��ال  :نخطط لزيادة ع��دد الطائرات من طائرتني �إىل �أرب��ع طائرات
بحلول �أوائل العام املقبل ،وهذا �أمر واعد للغاية لأنه يظهر �أن القطاع
قد عاد للتعايف مرة �أخرى ونعتقد �أنه بحلول بداية العام املقبل �سنقوم
بتو�سيع �شركة الطريان ب�شكل �أكرب.
و�أ� �ض��اف  :هدفنا ه��و تنويع اقت�صاد �أب��وظ�ب��ي وجلب امل��زي��د م��ن رجال
الأعمال ال�سائحني �إىل العا�صمة ،وربط �أبوظبي مبجموعة �أو�سع بكثري
من امل��دن والأ� �س��واق ،وم��ن الوا�ضح �أن قطاع الطريان يف الإم ��ارات بد�أ
ي�شهد تعافيا ملحوظا وبد�أنا يف زيادة الرحالت تزامنا مع فرتة مو�سم
ال ��ذروة /ف�ت�رة ال�شتاء /و�إزال ��ة ق�ي��ود ال�سفر منذ �سبتمرب وق��د قامت
القيادة الر�شيدة بعمل رائع بجعل املنطقة �أكرث �أمنا وقد خ�ضع جميع
طاقم الناقلة للتطعيم ب�شكل كامل كما يخ�ضع الركاب للفح�ص قبل
ال�سفر لتحقيق بيئة �آمنة �أثناء ال�سفر.
وتوفر ال�شركة �أ�سعارا خمف�ضة ومناف�سة للغاية مع �ضمان جودة عالية
بهدف تعزيز منو الطلب على ال�سفر وحتفيز حركة الطريان وهو ما
�سيدعم نهج �أبوظبي لتنويع مواردها ال�سياحية واالقت�صادية.

م�سابقة «ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية -ال�شرق الأو�سط»
تعزز ب�صمة دبي اخلا�صة مبعايري املدن العاملية امل�ستقبلية
•• دبي-الفجر

ت�سهم ال��دورة الثانية م��ن امل�سابقة
العاملية للجامعات لت�صميم الأبنية
امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
(ديكاثلون الطاقة ال�شم�سية ال�شرق
الأو�سط) التي تنظمها هيئة كهرباء
وم �ي��اه دب� ��ي ،يف ت�ع��زي��ز ب���ص�م��ة دبي
اخل��ا� �ص��ة مب �ع��اي�ي�ر امل � ��دن العاملية
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ودع� ��م ا�سرتاتيجيات
الإمارة اخلا�صة باالقت�صاد الأخ�ضر
وال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة والتخطيط
للم�ستقبل ال �ه��ادف��ة �إىل ج�ع��ل دبي
م��دي�ن��ة ذك �ي��ة م���س�ت��دام��ة ومتكاملة
حتقق ا�ستمرارية املوارد وتوفر بيئة
نظيفة و�صحية وم�ستدامة ،ت�ضمن
�أف�ضل نوعيات احلياة للمجتمع.
وتنظم الهيئة امل�سابقة العاملية التي
ت�ع��د الأك �ب�ر والأك�ث��ر تناف�سية بني
اجلامعات العاملية ،حتت رعاية �سمو
ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ،ويل ع �ه��د دب ��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،يف �إط��ار ال�شراكة
بني هيئة كهرباء ومياه دبي واملجل�س
الأع �ل ��ى ل�ل�ط��اق��ة يف دب ��ي م��ع وزارة
ال�ط��اق��ة الأم��ري �ك �ي��ة .و�أ� �ش��ار معايل

�سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لهيئة كهرباء
وم�ي��اه دب ��ي� ،إىل �أن امل�سابقة تدعم
دور دبي الريادي واملتزايد يف تر�سيخ
معايري اال�ستدامة وت�سخري �أحدث
التقنيات واحللول الذكية ال�صديقة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة ل �ت �ع��زي��ز �� �س� �ع ��ادة املجتمع
�ضمن بيئة مثالية و�صحية للعي�ش
وال �ع �م��ل .و�أ� �ض ��اف م �ع��ايل الطاير:
“ت�ؤدي م�سابقة “ديكاثلون الطاقة
ال�شم�سية -ال�شرق الأو�سط” دوراً
مهماً يف دع��م ر�ؤي ��ة �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل

ً
ً
ال�شارقة لريادة الأعمال ينطلق غدا مب�شاركة  55متحدثا يف  27فعالية

والريا�ضيان املغامران عمر �سمرة
وعمر ن��ور ،و�أن�س بوخ�ش م�ؤ�س�س
برنامج “�أي بي توك�س” و�صانع
الأف �ل��ام ع�ل��ي ال �ت�ب�ري��زي ،خمرج
امل�سل�سل الوثائقي “�سيزبري�سي”،
وه� ��و �أح � ��د ال �ب�رام ��ج الوثائقية
الأك� �ث� ��ر م� ��� �ش ��اه ��دة ع� �ل ��ى �شبكة
نتفليك�س العاملية .كما ت�ضم قائمة
امل�ت�ح��دث�ين ك�ل ً�ا م��ن متيمة �أن ��ام،
م�ؤلفة كتاب “الزوجة التي �أ�س�ست
�شركة نا�شئة” وع��اي��دة مولونه،
وه ��ي م �� �ص��ورة وف �ن��ان��ة معا�صرة

م��ن �إث�ي��وب�ي��ا ،و�أن����س بوخ�ش ،وهو
رائ� � ��د �أع � �م� ��ال و�� �ص ��اح ��ب �شركة
“بوخ�ش �إخوان” ال�ست�شارات �إدارة
امل��واه��ب ،ومقدم برنامج “�إيه بي
توك�س” على يوتيوب ،وغريهم.
ويت�ضمن امل �ه��رج��ان  27فعالية
م��وزع��ة ع�ل��ى ��س��ت ك�ل�م��ات رئي�سة
ملهمة و 12جل�سة نقا�شية وع�شر
ور� � ��ش ت��دري �ب �ي��ة ،ح �ي��ث تتمحور
الكلمات الرئي�سة ح��ول العناوين
ال �ت��ال �ي��ة 50“ :ع��ام �اً ع�ل��ى دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة :منو

�أمة ريادية” ،و”الهدف للو�صول
ن�ح��و النجوم” ،و”الدخول �إىل
قوتك :ملاذا حتتاج �إىل �إيقاظ رجل
الأع� �م ��ال بداخلك” ،و”عقلية
رائ � ��د الأعمال” ،و”الو�صول
ن�ح��و النجوم” ،و”الو�صول �إىل
ال�ع�ظ�م��ة» .ك�م��ا ت�ت�ن��اول اجلل�سات
النقا�شية جمموعة من العناوين
�أبرزها“ ،ما الذي ت�شعر به عندما
تكون �صانع تغيري؟” ،و”حافظ
ع �ل ��ى ال � �ه� ��دوء وا�� �س� �ت� �م ��ر :ح � � ّول
�أحالمك �إىل حقيقة” ،و”التفكري

يف الأمر� :إعادة التفكري يف �صعوبة
ك��ون��ك رائ��د �أعمال” ،و”موظفو
ال� �ي ��وم ..رواد ال �غ��د :درو� � ��س من
(ك� � ��رمي كارتيل)” ،و”الواقع
االف �ت ��را� � � �ض� � ��ي :ال � � ��ذه � � ��اب �إىل
ميتافر�س” ،و”احلقائق غري
املروية حول كونك رئي�ساً تنفيذياً
رائعاً” ،و”متويل ب��دء امل�شاريع:
خيارات التمويل الرئي�سة املتاحة
ل�شركتك” ،و”�إحداث التغيري”،
و”تغيري ال�صور النمطية� :إعادة
ال �ت �ف �ك�ير يف دي �ن��ام �ي �ك �ي��ات النوع

م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
لرت�سيخ مبد�أ اال�ستدامة الذي ي�شكل
�أحد �أهم ركائز التنمية على م�ستوى
العامل .وت�سلط امل�سابقة ال�ضوء على
م��وا��ص�ف��ات امل��دن ال��ذك�ي��ة امل�ستدامة
وم �ع��اي�ي�ر ال �ب �ي �ئ��ة احل �� �ض��ري��ة التي
حتقق التوازن بني النمو االقت�صادي
وا�ستدامة الطاقة والبيئة النظيفة.
وت���س�ه��م ا��س�ت���ض��اف��ة دب ��ي للدورتني
الأوىل وال�ث��ان�ي��ة م��ن امل�سابقة التي
�أقيمت عام  2018للمرة الأوىل يف
ال�شرق الأو��س��ط و�إف��ري�ق�ي��ا ،بجوائز

االج �ت �م��اع��ي يف ع� ��امل ال�شركات
النا�شئة” ،و”ملاذا ال���ش��ارق��ة هي
املكان املنا�سب لبدء م�شروعك”،
و”�أنا رائ��د �أع�م��ال �أي���ض�اً� :إعطاء
املبدعني حقهم».
�أم ��ا ال��ور���ش التدريبية فتقدمها
�� �ش ��رك ��ة م ��اي� �ن ��د ف � ��ايل العاملية،
امل��ؤ��س���س��ة التعليمية ال �ت��ي ت�ضم
املاليني من الطالب حول العامل
مل�ساعدة رواد الأع �م��ال و�أ�صحاب
امل���ش��اري��ع النا�شئة ع�ل��ى الو�صول

�إجمالية تزيد عن  20مليون درهم،
يف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة كمن�صة ل�ل�إب��داع وحا�ضنة
للمبدعني ووج�ه��ة للمبتكرين من
جميع �أنحاء العامل».
ويقدم فريق “ديزرت فينيك�س” من
كل من جامعة لويزفيل يف الواليات
املتحدة ،وكليات التقنية العليا يف دولة
الإم � ��ارات ،واجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف
دبي واجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة،
م �ن��ز ًال م�ب�ت�ك��راً يعتمد ع�ل��ى تطوير
وت �ق��دمي ح �ل��ول �إ� �س �ك��ان منخف�ضة
ال�ت�ك�ل�ف��ة م ��ع احل ��د م ��ن ا�ستهالك

�إىل �أهدافهم وحتقيق طموحاتهم
بالتعلم امل�ستمر ،ح�ي��ث تت�ضمن
ال��ور���ش ع��دة م��و��ض��وع��ات �أبرزها،
“ريادة الأع � � �م� � ��ال ال�شاملة”
و”تغيري �شكل الهوية” و”�إعادة
برجمة العقل الباطن” و”روتني
امل �ح��ارب ال�سلمي” و”بيولوجيا
الأداء العايل” و”�أهمية قوة
امل� �ج� �ت� �م ��ع ل� �ب� �ن ��اء ر�أ� � � � ��س املال”
و”توا�صل م��ع ال�ك��اري��زم��ا والثقة
وامل�صداقية” و”ك�سر اخلوف”

ال� �ط ��اق ��ة ل �ي �ن��ا� �س��ب ذوي ال ��دخ ��ل
املنخف�ض �سواء يف املدينة �أو القرية.
ويوفر ت�صميم املنزل م�ساحة �سكنية
فعالة من حيث التكلفة مع �صفرية
ال �ط��اق��ة وت� ��أث�ي�ر ب�ي�ئ��ي منخف�ض.
وي�ت���ض�م��ن امل �ن��زل ال���ص��دي��ق للبيئة
�أف �� �ض��ل م��زاي��ا ال�ه�ن��د��س��ة املعمارية
املبتكرة ،ويجمع بني ال�تراث املحلي
والت�صميم احلديث مع الرتكيز على
اال��س�ت��دام��ة .وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة نيلي
بندابودي ،رئي�سة جامعة لويزفيل:
“تفخر جامعة لويزفيل بامل�شاركة
يف م �ع ��ر� ��ض �إك �� �س �ب ��و ال� � � ��دويل من
خ�لال م�سابقة “ديكاثلون الطاقة
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة -ال �� �ش ��رق الأو�سط”.
“لقد تعاون الربوفي�سوران �سنكارا
وماكجينلي من مركز “كون لأبحاث
ال�ط��اق��ة املتجددة” م��ع زم�لائ�ن��ا يف
الفريق م��ن اجلامعة الأمريكية يف
دبي واجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
وك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا لت�صميم
منزل م��درو���س بعناية ليحدث �أثراً
�إي�ج��اب�ي�اً� .إن��ه ل�شرف لنا �أن نعر�ض
تقنيات و�أنظمة �سكنية متطورة يف
وقت تتطلب فيه اال�ستدامة ومناخنا
�أف�ضل احللول و�أكرثها �إ�شرا ًقا».

و”تعزيز امل�ستوى».
ي �� �ش��ار �إىل �أن امل� �ه ��رج ��ان ينظم
ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع ك��ل م��ن �صندوق
تطوير قطاع االت���ص��االت وتقنية
املعلومات � -إح��دى مبادرات هيئة
ت �ن �ظ �ي��م االت� ��� �ص ��االت واحلكومة
الرقمية لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،ومدينة ال�شارقة للإعالم
(�شم�س) ،وجمموعة �أل��ف ،وهيئة
الإمن� � � ��اء ال� �ت� �ج ��اري وال�سياحي
بال�شارقة.
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الفجر الريا�ضي
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لولور يفوز بلقب بطولة الرابطة الأوروبية لالعبي
اجلولف من «�أ�صحاب الهمم»
•• دبي-وام:

16

انتهت �أم����س مناف�سات بطولة الرابطة الأوروب �ي��ة لالعبي اجل��ول��ف من
�أ�صحاب الهمم بفوز الالعب الأيرلندي بريندان لولور امل�صنف رق��م 2
عامليا مت�صدر اجلولة الأوىل الذي �أنهى مناف�سات اجلولة الثانية والأخرية
بر�صيد � 70ضربة بواقع �ضربة واحدة فوق املعدل .
ومن املقرر �أن جترى مرا�سم التتويج الر�سمي فور انتهاء مناف�سات بطولة
"دي بي ورلد" التي متثل انتهاء مو�سم اجلولة الأوروبية  2021وانتهاء

"مو�سم ال�سباق �إىل دبي" �ضمن �سل�سلة رولك�س التي تقام يف ملعب الأر�ض
مبالعب جمريا للجولف .وجاء الكندي كورتي�س باركلي امل�صنف ال�سابع
عامليا يف املركز الثاين بعد �أن �أنهى البطولة بر�صيد � 72ضربة بواقع 3
�ضربات فوق املعدل بينما تقا�سم املركز الثالث الإجنليزي كيب بوبريت
امل�صنف الأول عامليا ومواطنه مايك براون امل�صنف  19عامليا وبر�صيد 6
�ضربات فوق املعدل .ومتثل �إقامة هذه البطولة التي ا�ست�ضافتها دبي عهدا
جديدا مل�ستقبل ريا�ضة اجلولف لأ�صحاب الهمم يف دولة الإمارات حيث �أعلن
احتاد الإم��ارات للجولف عن �شراكة عمل جتمع احتاد الإم��ارات للجولف

واالحتاد الأوروبي للجولف "لأ�صحاب الهمم" و�سيتبع هذا التعاون �إقامة
عدد من املناف�سات والبطوالت ت�ست�ضيفها الإم��ارات يف ال�سنوات القليلة
املقبلة ت��دع��م الع�ب��ي اجل��ول��ف م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم وذل��ك ت��أك�ي��دا جلهود
الإمارات الرائدة لدعم جميع فئات املجتمع .و�شهدت املناف�سات التي يطلق
عليها م�سمى "نهائي دبي" �إقباال كبريا من احل�ضور وامل�شجعني الذين
توافدوا حل�ضور وت�شجيع حمبيهم من العبي اجلولف و�أقيمت البطولة
بالتعاون مع االحتاد الأوروبي للجولف "لأ�صحاب الهمم" اجلهة امل�شرفة
على الت�صنيف العاملي اجلديد لالعبي اجلولف من �أ�صحاب الهمم.

برعاية فالح بن زايد

بولو غنتوت يوا�صل ا�ستعداداته لالحتفال باليوم الوطني الذهبي
•• �أبوظبي-الفجر

ي��وا��ص��ل ن��ادي غنتوت ل�سباق اخليل
وال �ب��ول��و ا� �س �ت �ع��دادات��ه ل�ل�م���ش��ارك��ة يف
احتفاالت ال��دول��ة باليوم الوطني الـ
 ،50ال��ذي يحمل ع�ن��وان «اليوبيل
الذهبي اخلم�سني » ،ويت�ضمن برنامج
احتفاالت النادي الذي يقام بعد ظهر
ي ��وم اجل �م �ع��ة  26ن��وف �م�بر اجل ��اري
بتوجيهات ورعاية �سمو ال�شيخ فالح
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س النادي،
ودع � ��م و�إ� � �ش� ��راف جم �ل ����س �أب � ��و ظبي
الريا�ضي والذي ي�شهد �إقامة مباراة اجلمعة املا�ضي بنف�س امللعب  ،والذي
البولو اال�ستعرا�ضية للتناف�س على ميثل �أوىل فعاليات النادي الريا�ضية
«ك ��أ���س االح�ت�ف��ال ال�ت��اري�خ��ي» ،والتي اخل�ي�ري��ة االح �ت �ف��ال �ي��ة ل �ه��ذا املو�سم
تقام مبلعب ال�شيخ زايد الرئي�سي يف  2022 – 2021وال � ��ذي �أقيم
غنتوت و�سط احتفال كبري يت�ضمن بدعم من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي �أبوظبي مبختلف �إداراتها و�أق�سامها .ان�ط�لاق��ة مو�سمه الريا�ضي احلايل ملهرجان اليوم الوطني ب�شكل يتنا�سب
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ق��رات االحتفالية وم �� �س��اه �م��ة ال� �ع ��دي ��د م� ��ن اجل �ه ��ات وت�أتي الفعالية الريا�ضية االحتفالية بتوجيهات �إدارت� ��ه العليا وتعليمات وع �ظ �م��ه امل �ن��ا� �س �ب��ة ب �ع��د �أن وا�صلت
بعد النجاح الفني والتنظيمي الذي وم�شاركة خمتلف امل�ؤ�س�سات والدوائر ال �ث ��ان �ي ��ة جت � ��اوب � �اً م� ��ع الإج� � � � ��راءات اجل � �ه� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة  ،مب� ��ا ي�ضمن اللجنة املنظمة بالنادي اجتماعاتها
�شهده م�ه��رج��ان ((ب�ي�ن��ك ب��ول��و) يوم ويف مقدمتها القيادة العامة ل�شرطة االحرتازية ،التي اتخذها النادي منذ ال�سالمة للجميع ،لي�أتي اال�ستعداد ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة ح�م��د ع�ب��د الرحمن

ال �� �ش �ي��خ امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي للنادي
مب�شاركة اللجان الفرعية للتح�ضري
للحدث الريا�ضي ال�سنوي ،الذي اعتاد
�أن يحتفي به النادي يف �أجواء مميزة
و�سط ح�ضور جماهريي ظل ي�سهم يف
جناحات ال�ن��ادي ويف مقدمتهم جيل
امل�ستقبل الذي يحر�ص على احل�ضور
للفوز بالهدايا التي ير�صدها النادي
للأطفال والعائالت ،و�سيفتح النادي
�أب ��واب ��ه ب��امل �ج��ان ل�ع���ش��اق الفرو�سية
وال�ب��ول��و وحم�ب��ي فعاليات ال�ن��ادي يف
ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،وع �ن��د الثالثة
يبد�أ النادي يف ا�ستقبال كبار احل�ضور
ل�لا��س�ت�م�ت��اع ب��الأن���ش�ط��ة الرتفيهية
وامل ��أك��والت ال�شعبية وزي ��ارة املعر�ض
ال�تراث��ي امل�صاحب ال��ذي ي�سهم فيه
ن��ادي ت��راث الإم� ��ارات ال��ذي يحتفظ
بالكثري من الإرث التاريخي للدولة
والذي ي�ستحق امل�شاهدة .
وعند ال�ساعة الرابعة والثلث يعزف

الن�شيد الوطني لدولة الإمارات �إيذانا
ب�ب��دء م �ب��اراة ال�ب��ول��و اال�ستعرا�ضية
ال �ت��ي ت �� �ض��م ك��وك �ب��ه م ��ن الالعبات
وال�ل�اع� �ب�ي�ن ال� �ب ��ارزي ��ن ال ��ذي ��ن يتم
الإعالن عنهم الحقا ،وعند اخلام�سة
و 40دق�ي�ق��ة ت �ب��د�أ م��را��س��م التتويج

وال �� �س �ح��ب ع �ل��ى اجل� ��وائ� ��ز القيمة
امل��ر� �ص��ودة ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة الوطنية
م�سكا للمهرجان ال�سنوي الذي ت�سهم
يف جناحه خمتلف اجلهات من �أبرزها
 ...CAPEX.COMوغنتوت
لتجهيزات الفرو�سية.

مع بدء العد التنازيل لغراند �سالم �أبوظبي للجودو

منتخبنا يتجمع الليلة يف �أبوظبي و�آخر موعد للت�سجيل اليوم
•• �أبوظبي-الفجر

بد�أ العد التنازيل النطالقة بطولة �أبو ظبي ( اخلم�سني )غراند �سالم للجودو
لعام  ، 2021التي ينظمها احت��اد الإم��ارات للم�صارعة واجل��ودو حتت رعاية
�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبو
ظبي وذل��ك اعتبارا م��ن �صباح ي��وم اجلمعة املقبل امل��واف��ق  -28 26نوفمرب
احلايل ب�صالة « جوجيت�سو �أرينا » مبدينة زايد الريا�ضية يف �أبوظبي وبدعم من
جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي وب�إ�شراف االحت��اد ال��دويل للجودو  ..والتي تتجدد

ا�ست�ضافتها تزامنا مع احتفاالت البالد باليوم الوطني لعام  ،2021واالحتفال
التاريخي الكبري بالعام ال  50مليالد دولة الإمارات وم�ضي خم�سة عقو ٍد مليئة
بالإجنازات واحل�صاد.
وفرغت اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئا�سة �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي
رئي�س احت��اد امل�صارعة واجل ��ودو م��ن الإع ��داد للبطولة ال�ت��ي ت�ب��د�أ مرا�سمها
با�ستقبال الوفود اعتبارا من م�ساء اليوم الأحد مبختلف مطارات الدولة حلني
موعد اال�ست�ضافة الر�سمية مبقر الوفود الريا�ضية بفندق ملينيوم الوحدة
اعتبارا من ي��وم الأرب�ع��اء  11/24احل��ايل قبل موعد قرعة بطولة �أبوظبي

م�ؤمتر �صحفي اليوم لدولية التن�س الـ24

احلبتور  :فخورون با�ستمرار بطولتنا الدولية كج�سر عبور �إىل العاملية
•• دبي-الفجر:

تعقد اللجنة املنظمة لبطولة احلبتور
ال��دول�ي��ة ال��راب�ع��ة وال�ع���ش��ري��ن لتن�س
ال�سيدات م�ؤمترا �صحافيا يف احلادية
ع�شرة من �صباح اليوم الأح��د بقاعة
� �س�لام��ار ب�ف�ن��دق وم�ن�ت�ج��ع احلبتور
جراند و�سبا باجلمريا .
ومبنا�سبة انطالقة البطولة �أعرب
رج��ل الأع �م��ال خلف �أح�م��د احلبتور
رئي�س جمموعة احلبتور عن فخره
واع� �ت ��زازه ب��ا��س�ت�م��را ت�ن�ظ�ي��م بطولة
احلبتور الدولية لتن�س ال�سيدات على
مدى  24عاما والتي تنطلق يوم غد
االث �ن�ين وت���س�ت�م��ر ح�ت��ى ي ��وم ال�سبت
ال�سابع والع�شرين من �شهر نوفمرب
اجل� � ��اري ب��ال �ت �ع��اون م ��ع االحت ��ادي ��ن
االماراتي والدويل وذلك على مالعب
فندق احلبتور جراند مبنطقة امليناء
ال�سياحي باجلمريا  .ورحب احلبتور
رئي�س جمموعة احلبتور بامل�شاركات
يف ه��ذه الن�سخة اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة التي
تقام بالتزامن مع العيد اخلم�سيني
لقيام احتاد االمارات العربية املتحدة
وبالتزامن مع ا�ست�ضافة الدولة �أحد
اب ��رز االح � ��داث ال�ع��امل�ي��ة وامل�ت�م�ث��ل يف
احت�ضان دب��ي لأك�سبو  2020الذي
�شهد جناحات غري م�سبوقة .
و�أعرب احلبتور عن �سعادته بتنظيم
ه��ذه البطولة اخلم�سينية وق��ال "

غراند �سالم ب � 24ساعة ،وال�ت��ي جت��رى بعد ظهر ي��وم اخلمي�س املقبل عرب
تقنية الفيديو « »Draw Onlineبعد اعتماد الدول امل�شاركة فور و�صولها ،
وحتديد عددها ب�شكل نهائي  ،بعد �أن حددت الئحة االحتاد الدويل م�ساء اليوم
الأحد  11/21موعد نهائيا لت�أكيد امل�شاركة وت�أمني احلجوزات الفندقية  ،مع
االلتزام بالإجراءات االحرتازية للدولة  ،وبروتوكول االحتاد الدويل للجودو(
 ) IJFاخلا�ص بجائحة الكورونا  .من جانب �آخر – يتجمع م�ساء اليوم يف
�أبوظبي منتخبنا الوطني ال�شاب يف مع�سكره الداخلي ا�ستعدادا للبطولة بعد
�أن وافق جمل�س �إدارة االحتاد �سعادة برئا�سة �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي

اليوم 18 ..خيال تتناف�س يف حتدي املحطة املغربية لك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
• اليبهوين :امل�شاركة الكبرية �أكرب دليل على مكانة احلدث وقيمته العاملية
• الرحماين :دعم من�صور بن زايد يقود �سباقات الك�أ�س الغالية ملوا�صلة الريادة والتميز
•• �أبوظبي  -وام:

�إن دول ��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
واح � � ��ة ال� ��� �س�ل�ام واالم� � � ��ن واالم � � ��ان
ب��ال �ع��امل اع� � ��ادت ك �ع��ادت �ه��ا ان تفتح
ذراعيها الحت�ضان كربيات االحداث
االقت�صادية والريا�ضية واالجتماعية
والثقافية دون متييز او تفرقة وها
ه ��ي ت���ص�ن��ع ال� �ف ��ارق وت �خ �ل��ق اج ��واء
ايجابية للريا�ضيني وت�ع��ود باحلياة
اىل ��ش��راي�ين ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات برغم
ال�ظ��روف االقت�صادية ال�صعبة التي
�شهدها ال�ع��امل اجمع ب�سبب جائحة
ك��وف �ي��د  . 19وق� ��ال احل �ب �ت��ور ":ان
مبعث فخرنا واعتزازنا بهذه البطولة
ك��ون�ه��ا اول ب�ط��ول��ة م��ن ن��وع�ه��ا تقام
باملنطقة لالعبات ال��واع��دات لتمثل
ج�سر العبور لهن اىل العاملية م�شريا
اىل ان ال �ب �ط��ول��ة ا� �س �ه �م��ت يف ن�شر

اللعبة واعداد الالعبات ووفرت لهن
ع�ل��ى م��دي ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة فر�ص
عديدة لأبراز موهبتهن والتحليق يف
�سماء النجومية والعاملية " .و�أ�ضاف
" ن �ح��ن ن��دع��م ال��ري��ا� �ض��ة لقناعتنا
باهميتها لالن�سانية ج�م�ع��اء وانها
الب ��د ان ت���ص�ب��ح ا� �س �ل��وب ح �ي��اة وقد
��ش�ي��دن��ا ال �ع��دي��د م��ن امل�لاع��ب �سواء
مبدينة احلبتور او باجلمريا وان�ش�أنا
اك��ادمي �ي��ة للتن�س ووف��ورن��ا بطاقات
منحه للعديد من الالعبات العربيات
والواعدات دعما ملوهبتهن ومتكينهن
من امل�شاركة ومل ولن يقت�صر دعمنا
على ريا�ضة التن�س فح�سب بل ميتد
اىل افاق ارحب ولعل ت�شييد حمموعة
احلبتور ملجمع نادي ومنتجع احبتور
للبولو والفرو�سية الذي يعد االف�ضل
واالح � ��دث ب��ال �ع��امل خ�ي�ر دل �ي��ل على

فل�سفتنا يف العمل والتفاعل املجتمعي
كما �أننا �سوف ن�شيد مالعب جديدة
عند تنفيذ احللم الريا�ضي اجلديد
وه��ي "املدينة االوملبية " التي ندعو
اىل تكاتف اجلهود لتحقيقها" .
واختتم احلبتور ت�صريحه بتوجيه
ال���ش�ك��ر �إىل �أ�� �س ��رة االحت � ��اد ال ��دويل
ل�ل�ت�ن����س ع�ل��ى ال�ث�ق��ة ال �ك �ب�يرة بتن�س
االم��ارات واىل جمل�س دبي الريا�ضي
واحتاد االمارات للتن�س على تعاونهما
امل�ستمر مع اللجنة املنظمة وال�شكر
مو�صول اىل فريق العمل امل�شرف على
البطولة متمنيا االتوفيق للبطولة
وط �ي��ب االق ��ام ��ة جل�م�ي��ع الالعبات
امل �� �ش ��ارك ��ات ل �ي �ع��ودن اىل بلدانهن
وه��ن يحملن �أج �م��ل ال��ذك��ري��ات عن
دولتنا الغالية " الإمارات" ومدينتنا
ال�ساحرة دبي .

على قائمة البعثة التي ت�ضم املدرب الياباين �أ�شيدا كوكي مدرب عام منتخبات
الفئات العمرية والكابنت �شعبان ال�سيد مدير االحتاد �إداريا و 10العبني وهم
خليفة احلو�سني « 22عاماً» الذي يناف�س يف وزن حتت  73كجم  ،وال�صاعد علي
ح�سن الدرمكي « 21عاماً» الذي ي�شارك يف وزن فوق  100كجم ،وقد �سبق لهما
امل�شاركة  ..وت�ضم القائمة �أي�ضاً  8العبني �صاعدين حتت � 20سنة يف خمتلف
الأوزان وهم �أحمد جا�سم الثمريي ،علي اليماحي� ،سعيد خمي�س النقبي ،م�صبح
ال�شام�سي ،عي�سى ال�ب��در ،ح��ارب عبد الرحمن جمعة ،احمد في�صل النقبي ،
ورا�شد احلو�سني و�ستتوا�صل تدريباتهم يوميا حتى موعد البطولة .

ت�ست�ضيف اململكة املغربية ال�شقيقة اليوم مب�ضمار الدار البي�ضاء "انفا" الرملي،
املحطة احلادية ع�شرة من �سل�سلة �سباقات ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
للخيول العربية الأ�صيلة� ،ضمن الن�سخة الثامنة والع�شرين للبطولة ،وذلك
بعد ختام حمطاتها احلافلة بالنجاحات يف �أمريكا و�أوروبا ،لتحط رحالها من
جديد يف امل�ضامري العربية التي تت�أهب الحت�ضان احلدث املرموق يف حمطاتها
املتبقية يف تون�س واململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر العربية.
وحتظى الك�أ�س الغالية برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،لإعالء نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل
ثراه" ،يف ت�شجيع ورعاية اخليل العربي الأ�صيل ورفعة �ش�أنه بكافة دول العامل
وتنمية ح�ضوره يف �أهم املهرجانات وال�سباقات العاملية واحلفاظ على م�سريته
الأ�صيلة ،وذلك حتت مظلة اللجنة العليا املنظمة برئا�سة �سعادة مطر �سهيل
اليبهوين ،و�سعادة في�صل الرحماين م�شرف عام ال�سباقات ،وذلك بالتن�سيق
والتعاون مع اجلمعية امللكية للفر�س يف املغرب.
كما تقام مناف�سات الك�أ�س الغالية �ضمن امللتقى ال��دويل ال�سنوي ل�سباقات
اخل �ي��ول ع�ل��ى ك ��أ���س ��ص��اح��ب اجل�لال��ة امل�ل��ك حم�م��د ال���س��اد���س ع��اه��ل اململكة
املغربية ال�شقيقة ،وي�شهد ال�سباق الذي يقام مل�سافة  2100مرت يف م�ضمار
الدار البي�ضاء "انفا" الرملي ،م�شاركة  18خيال من �أف�ضل اخليول العربية
الأ�صيلة يف املغرب و�أوروبا واملخ�ص�ص للخيول من �أربع �سنوات فما فوق� ،ضمن
فئة لي�ستد.
وت�ضم قائمة اخليول امل�شاركة كال من �أفيزام معمورة ،وعزاز الرباق ،وبحري
جرين ،و�شعالن ر م ،ود ج��راب دي�س فورجيز ،واحت��اد مو�س ،وفار�س العرب،
وفو�ستو بي ،واب��ن دور ف��ال ،والم��ي �أطل�س ،والزاز ،ومظفر ،ونيفال معمورة،
وبريفيل ،و�أوملبي ،ومنتزة فال ،ونافي�سة جرين ،و�سينديال.

م��ن جهته ق��ال �سعادة مطر �سهيل اليبهوين رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ل�سل�سلة �سباقات ك�أ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة�" :إن امل�شاركة
الكبرية من نخبة اخليول التي �سي�شهدها �سباق املغرب وجت��دد املناف�سة يف
م�ضمار انفا ب��ال��دار البي�ضاء ،ي��ؤك��د على مكانة احل��دث وقيمته التاريخية
وريادته بني �سباقات اخليول العاملية".
وتابع" :فخورون بتنظيم املحطة احلادية ع�شرة يف اململكة املغربية ال�شقيقة
للعام ال�ساد�س على التوايل �ضمن امللتقى ال��دويل ال�سنوي ل�سباقات اخليول
العربية لل�سالالت العريقة على ك�أ�س �صاحب اجلاللة ملك املغرب حممد
ال���س��اد���س ،مب��ا يعك�س ال��رواب��ط املتينة ال�ت��ي جتمع الإم� ��ارات ب��امل�غ��رب بكافة
املجاالت والعالقات التاريخية املميزة التي جتمع البلدين" ،معربا عن �سروره
بالو�صول للمحطة احلادية ع�شرة التي متثل انطالقة املحطات العربية يف
�سل�سلة �سباقات الك�أ�س الغالية التي جنحت بف�ضل ر�ؤية القيادة الر�شيدة من
حتقيق منجزات كبرية للإمارات يف م�ضامري اخليل الأوروبية والعاملية.
م��ن جانبه ق��ال �سعادة في�صل الرحماين م�شرف ع��ام �سل�سلة �سباقات ك�أ�س
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�صيلة�" :إن الدعم الكبرب من �سمو ال�شيخ
من�صور بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة
ودوره ال��ري��ادي برعاية م�سرية اخليل العربي ق��اد م�سرية �سباقات �سل�سلة
الك�أ�س الغالية لعام  2021لنجاحات م�ضاعفة واجنازات كبرية مبختلف دول
العامل ،يف ظل امل�شاركة القوية من قبل نخبة مالك اخليل العربي واحل�ضور
اجلماهريي الكبري بجانب الأ��ص��داء العاملية والإعالمية من كافة املهتمني
باخليول العربية الأ�صيلة ،ما يعزز ريادة الإم��ارات ونهج قيادتها احلكيمة يف
دعم املوروث الأ�صيل ورحلته العاملية.
وت��اب��ع" :الو�صول للمحطة احل��ادي��ة ع�شرة واق�ت�راب ختام الن�سخة الثامنة
والع�شرين ل�سل�سلة �سباقات ك�أ�س رئي�س ال��دول��ة للخيول العربية الأ�صيلة
لعام  ،2021ميثل ت�أكيداً جديداً على النجاحات الكبرية التي �سجلتها جميع
املحطات العاملية بلغة االرقام وامل�ؤ�شرات والنتاجات املهمة التي �ضاعفت امل�سرية
الريادية للك�أ�س الغالية ..وه�ن��ا ن�شيد بالتعاون الكبري مع اجلمعية امللكية
للفر�سان يف املغرب".

األحد  21نوفمبر  2021م  -العـدد 13397

الفجر الريا�ضي

21 November 2021 - Issue No 13397

Sunday

مدرب مان�ش�سرت يونايتد يتحدى :من�صبي يف �أمان ديوكوفيت�ش يهزم نوري يف البطولة
اخلتامية لتن�س املحرتفني

متا�سك الرنويجي �أويل غونار �سول�شاير م��درب مان�ش�سرت يونايتد يف وجه
تكهنات متزايدة حول م�ستقبله وقال �أم�س الأول اجلمعة �إنه ي�شعر بالأمان رغم
ت�أخر فريقه بفارق  9نقاط عن ت�شل�سي مت�صدر الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم.
وزادت بع�ض العرو�ض ال�سيئة ومن بينها هزمية قا�سية بخما�سية �أمام ليفربول
واخل�سارة يف مباراة القمة �أمام مان�ش�سرت �سيتي قبل التوقف الدويل ال�ضغوط
على �سول�شاير ،وذكرت تقارير و�سائل �إعالم بريطانية هذا الأ�سبوع �أن جمل�س
الإدارة يبحث عن بديل.
لكن املدرب الرنويجي قال �إنه �أجرى ات�صاالت دائمة مع م�س�ؤويل النادي خالل
الأ�سبوعني املا�ضيني و�إن الفريق الذي يحتل املركز ال�ساد�س عازم على العودة
للطريق ال�صحيح اعتبارا من مباراة واتفورد ،ال�سبت.

وردا على �س�ؤال �إذا كان ي�شعر بالأمان يف من�صبه قال �سول�شاير" :الالعبون
والطاقم الفني و�أن��ا �شخ�صيا وجمل�س الإدارة نعمل بكل جد من �أج��ل هدف
واحد وهو حتقيق نتائج �أف�ضل".
وتابع" :اجلماهري ال تزال ت�ساند الفريق� .ساندت الفريق كثريا خالل فرتة
�إع��ادة البناء .حني تخ�سر مباراة ت�شعر بخيبة �أم��ل وتتعر�ض ل�ضغوط .لكننا
نناق�ش م�شاكلنا ب���ص��راح��ة و��ش�ف��اف�ي��ة .ه�ن��اك م �ب��اراة مهمة تنتظرنا وكانت
التدريبات جيدة جدا خالل الأ�سبوع".
وانتهت �آخ��ر زي��ارة ليونايتد مللعب واتفورد يف دي�سمرب  2019بفوز واتفورد
�2صفر .ورغم تعرث واتفورد واحتالله املركز  17حاليا �سيكون ال�ضغط�أك�بر على �سول�شاير لعدم التعرث جم��ددا بعد �أن ح�صد  4نقاط من �آخ��ر 6
مباريات له يف الدوري.

حقق امل�صنف الأول على العامل ،النجم ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش،
العالمة الكاملة يف املجموعة اخل�ضراء بالبطولة اخلتامية ملو�سم
ب�ط��والت تن�س امل�ح�ترف�ين ،حيث تغلب على ال�بري�ط��اين كامريون
نوري  2-6و.1-6
حقق ديوكوفيت�ش بذلك الفوز يف جميع مبارياته الثالث باملجموعة،
علماً ب�أنه ح�سم ت�أهله بالفعل �إىل الدور ن�صف النهائي قبل مباراته

�أم��ام ن��وري ،حيث يلتقي يف املربع الذهبي ،النجم الأمل��اين �ألك�سندر
زف�يري��ف .وك��ان ديوكوفيت�ش ح�سم ت�أهله بالفعل� ،إث��ر ال�ف��وز على
كا�سرب رود ،و�أندري روبليف ،لكنه وا�صل عرو�ضه القوية وتغلب على
نوري يف مباراة ا�ستغرقت  66دقيقة فقط .و�سيلتقي ديوكوفيت�ش
مع زفرييف يف ال��دور ن�صف النهائي ،حيث احتل الالعب الأملاين
املركز الثاين يف املجموعة احلمراء.

برعاية من�صور بن حممد
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مونديال الكاراتيه يختتم اليوم ..واحلكام الدولية متنح حممد عبا�س الو�سام الف�ضي
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم رئي�س
جمل�س دب��ي الريا�ضي يختتم م�ساء
ال� �ي ��وم مب �ج �م��ع ح� �م ��دان الريا�ضي
م��ون��دي��ال الكاراتيه بتتويج ا�صحاب
امل ��راك ��ز االوىل يف م���س��اب�ق�ت��ي الكاتا
وال�ك��وم�ي�ت�ي��ة رج ��ال وال���س�ي��دات التي
� �س �ت �ك��ون م���س��ك خ �ت��ام �أق � ��وى و�أروع
املناف�سات التي ا�ستمرت ملدة � 6أيام.
و� �س �ت �ك��ون ال �ب ��داي ��ة م ��ع ك ��ات ��ا رج ��ال
وكوميتية �سيدات ابتداء من ال�ساعة
ال���س��اد��س��ة و 35دق�ي�ق��ة ث��م كوميته
رج ��ال وك��ات��ا ��س�ي��دات يف ال�ث��ام�ن��ة اال
ربعا بينما �ست�شهد الفرتة ال�صباحية
مناف�سات �أ�صحاب الهمم.
ي�شارك يف تتويج الأب�ط��ال الأ�سباين
ان�ط��ون�ي��و ��س�ب�ي�ن��و���س رئ�ي����س االحت ��اد
ال� ��دويل وال� �ل ��واء ن��ا��ص��ر عبدالرزاق

ال� � ��رزوق� � ��ي ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س االحت� � ��اد
ال��دويل ورئي�س االحت��ادي��ن الآ�سيوي
واالم��ارات��ي ،كما �سي�شارك يف مرا�سم
ال �ت �ت��وي��ج ن��ا� �ص��ر �آل رح �م��ة م�ساعد
ام�ي�ن ع ��ام جم�ل����س دب ��ي ال��ري��ا��ض��ي و
�سامل �سهيل الكتبي مدير العمليات
ب�شركة يا�س كلينك والدكتور ابراهيم
ال �ق �ن��ا���ص ع �� �ض��و امل �ك �ت��ب التنفيذي
ل�لاحت��اد ال� ��دويل وال��دك �ت��ورة ح�صة
ب ��ن ح �ي ��در ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س جمموعة
ب��ن حيدر وداف�ي��دي��ه بياناتيلو ع�ضو
اللجنة التنفيذية ل�لاحت��اد الدويل
و� �س �ل �ي �م ��ان ق ��اي� �ي ��ه م �� �س ��اع ��د ام�ي�ن
ال �� �ص �ن��دوق ال �ع ��ام ل�ل�احت ��اد ال ��دويل وحممد ال�شحي املدير امل��ايل الحتاد
ف�ي�م��ا � �س�يراف��ق ال �ن �ج��وم اىل من�صة االم��ارات للكاراتيه ومرمي ال�شام�سي الو�سام الف�ضي ملحمد عبا�س
التتويج كل من ب�شري ال�شريف النائب ع�ضو جمل�س االدارة رئي�سة اللجنة يف �سياق اخ��ر حقق كاراتيه االمارات
الثالث لرئي�س االحتاد الدويل وولف الن�سائية وحميد �شام�س الزرعوين اجن��ازا جديدا بنيل املدير التنفيذي
ل�ل��احت� ��اد حم� �م ��د ع� �ب ��ا� ��س ال ��و�� �س ��ام
فيجرت نائب رئي�س االحت��اد الدويل االمني العام امل�ساعد لالحتاد.

ال��ذه�ب��ي ب��اع�ت�ب��ار ان جل�ن��ة التحكيم
الدولية متنح الو�سام ال�برون��زي ملن
�أم�ضى � 10سنوات والف�ضي � 15سنة
والذهبي � 20سنة.

الف�ضي من قبل جلنة احلكام الدولية
مبنا�سبة مرور  15عاما على ح�صوله
ال�شارة الدولية وهو الإجناز الثاين له
بعد اختياره يف ع�ضو اللجنة الفنية
الدولية.

وق��د ت�سلم حممد عبا�س الو�سام من
رئي�س جلنة احلكام الدولية خافيري
ا� �س �ك��ال �ن �ت��ي ع �ل �م��ا ب� � ��أن م� ��� �ش ��واره يف
التحكيم ال��دويل ب��د�أ منذ  19عاما
وباقي عام واح��د على ت�سلمه الو�سام

م������روان ���س��ن��ج��ل ن���ائ���ب رئي�س
االحت�������اد��� :س��ي��ذك��ر ال��ت��اري��خ
مونديال 2020
�أكد مروان حممد �سنجل نائب رئي�س
احتاد الكاراتيه �أن مونديال 2020
�سيبقى يف ال��ذاك��رة ل���س�ن��وات طويلة
و� �س �ي��ذك��ره ال �ت��اري��خ ٠وب � ��رر �سنجل
ه��ذا ال�ق��ول ب��ال�ظ��روف ال�صعبة التي
واك� �ب ��ت ه ��ذا احل � ��دث ال �ع��امل��ي وعلى
وج� ��ه اخل �� �ص��و���ص حت ��دي ��ات كورونا
ال�ت��ي عطلت ال�ع��دي��د م��ن البطوالت
والأح��داث الريا�ضية وتكفي م�شاركة
 117دول ��ة يف ال�ن���س�خ��ة اجلديدة

وامل�س�ؤوليات ال�ضخمة التي واجهتها
ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة وال �ت��ي دف�ع�ت�ه��ا اىل
ت�شكيل فريقي عمل يتناوبان �صباحا
وم�ساء على مدار ال�ساعة ملواكبة هذه
البطولة العاملية و�أ��ض��اف ان مدينة
دب��ي ت�ست�ضيف حاليا ثالثة احداث
كبرية معر�ض اك�سبو ومعر�ض دبي
للطريان ومونديال الكاراتيه ورغم
الظروف ال�صعبة ف�إن دولة االمارات
ترتبع على قمة التنظيم وا�صفا تلك
املنا�سبات الكبرية ه��ي مبثابة بوابة
دخ ��ول ل �ع��ودة احل �ي��اة ب�ع��د اجلائحة
٠ويف م �ع��ر���ض ح��دي �ث��ه ع ��ن نتائج
منتخب االمارات قال �سنجل ان لعبة
الكاراتيه هي لعبة احتكاك ولذلك مل
يتمكن العبونا من اال�ستعداد ب�شكل
جيد ب�سبب اجلائحة مما انعك�س �سلبا
على نتائجهم يف البطولة احلالية.

مزاينة رزين مبهرجان الظفرة  15ت�ستمر يف تر�صي�ص الإبل لغاية  23نوفمرب اجلاري

�إقبال كبري من ُمالك الإبل ا�ستعداد ًا النطالق املزاينة اخلمي�س املقبل

•• �أبوظبي-الفجر:

ت�ستمر م��زاي�ن��ة رزي��ن مب�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة تركيب ال�شريحة الإلكرتونية
(الرت�صي�ص) ل�ل�إب��ل امل�شاركة ا��س�ت�ع��داداً الن�ط�لاق امل��زاي�ن��ة ي��وم اخلمي�س
 25نوفمرب اجلاري ،والتي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
بتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي.
وي�شهد تر�صي�ص الإب��ل �إق�ب��ال كبري من مُ�لاك الإب��ل املحليات واملجاهيم
وامل�ه�ج�ن��ات الأ� �ص��اي��ل يف م��وق��ع م��زاي�ن��ة رزي ��ن ب��ال�ق��رب م��ن م��دي�ن��ة الوثبة

ب�أبوظبي� ،إذ ي�ستمر الرت�صي�ص لغاية ي��وم الثالثاء املقبل  23نوفمرب
اجل��اري ،وب�شكل يومي من ال�ساعة ال�سابعة �صباحاً وحتى الواحدة ظهراً،
و��س��ط تطبيق لل��إج��راءات االح�ت�رازي��ة وال��وق��اي��ة بالتن�سيق م��ع اجلهات
املعنية ،والتي يتم الإعالن عنها عرب من�صات (تراثنا) على مواقع التوا�صل
االجتماعي التابعة جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية.
و�ست�شهد م��زاي�ن��ة رزي ��ن تنظيم �� 75ش��وط�اً ل�ل�إب��ل امل�ح�ل�ي��ات واملجاهيم
واملهجنات الأ�صايل �ضمن  6فئات عمرية (مفاريد ،حقايق ،لقايا� ،إيذاع،
ثنايا ،حول) ،وقد خ�ص�ص لها  705جوائز بقيمة �إجمالية تبلغ  11مليون
و� 415ألف درهم �إمارتي.

وتعد مزاينة رزين املحطة الثانية يف مو�سم مزاينات �أبوظبي ،بعد توجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان بتو�سيع نطاق مهرجان
الظفرة لي�شمل مزاينات الإب��ل يف كل من �سويحان ورزي��ن ومدينة زايد
�إىل جانب املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان الظفرة .ويهدف مهرجان
الظفرة� ،إىل احلفاظ على �سالالت الإبل الأ�صيلة ،وزيادة عدد مالك الإبل
امل�شاركني يف م�سابقات املزاينة وامل�سابقات الرتاثية املرتبطة بثقافة وتقاليد
�أه��ل املنطقة ،واحل�ف�ـ��اظ علـى امل ��وروث ال�شعبي ،وت�شجيع �أب �ن��اء املجتمع
الإم��ارات��ي واخلليجي على ممار�سته مبختلف �أ�شكاله ،وتقوية الروابط
الإن�سانية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف تطوير ال�سياحة الداخلية

واخلليجية وحتفيز الن�شاط االقت�صادي ،وتعزيز مركز �إمارة �أبوظبي لتكون
الوجهة الأوىل ملزاينات الإبل والفعاليات الرتاثية حملياً و�إقليمياً ودول ًيا.
وانطلق مهرجان الظفرة ه��ذا املو�سم بح ّلة ج��دي��دة ،حيث تن�ضوي حتت
مظلته كافة مزاينات الإبل يف �إمارة �أبوظبي ،والتي تتوزع �ضمن �أربع مواقع
(�سويحان ،رزي��ن ،مدينة زاي��د ،مهرجان الظفرة) ،بالإ�ضافة �إىل م�سابقة
املحالب والعديد من امل�سابقات الرتاثية الهادفة ،والتي ت�شمل�( :سباق
اخليول العربية الأ�صيلة� ،سباق ال�صقور� ،سباق ال�سلوقي العربي الرتاثي،
م�سابقة مزاينة ال�صقور ،م�سابقة مزاينة ال�سلوقي العربي ،م�سابقة الرماية،
وم�سابقة مزاينة غنم النعيم).

البعثة الأمريكية ت�ضم ً 28
�سباحا يف الأحوا�ض الق�صرية و 8يف املياه املفتوحة

�أبطال الإمارات يح�صدون امليداليات الذهبية ال�ست
ويتوجون بلقب البطولة اخلليجية للتجديف ال�شاطئي �أبطال الأوملبياد يقودون الواليات املتحدة يف مونديال �أبوظبي لل�سباحة
•• �أبوظبي-وام:

•• ال�شارقة-الفجر:

ب�سيطرة �إم��ارات�ي��ة وا�سعة متكن �أب�ط��ال ال��دول��ة م��ن ح�سم كافة
ج��واالت للبطولة اخلليجية للتجديف ال�شاطئي والتي نظمت
على �شاطئ منطقة احلمرية ب�إمارة ال�شارقة منذ ال�ساعة التا�سعة
�صباحا وحتى الرابعة من م�ساء �أم�س الأول ليح�صدوا يف نهاية
ثالثة وع�شرين مناف�سة كافة امليداليات الذهبية ال�ست لفئات
البطولة ويتوجوا بلقب م�ستحق يف نهاية البطولة.
وجن��ح الع�ب��وا والع �ب��ات الإم� ��ارات م��ن ال�ت�ف��وق و�إب� ��راز قدراتهم
منذ اجلولة الأوىل لفعاليات البطولة اخلليجية التي تنظم يف
ن�سختها الأوىل على �أر�ض االمارات ب�إمارة ال�شارقة برعاية �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة وبتنظيم
من جمل�س ال�شارقة الريا�ضي بحكومة ال�شارقة ونادي احلمرية
الريا�ضي مع ال�شركاء من خمتلف الدوائر واجلهات احلكومية
واخل��ا��ص��ة وب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع احت��اد الإم� ��ارات للتجديف
واحت � ��ادات جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ل�ل�ت�ج��دي��ف والريا�ضات
البحرية وبلدية احلمرية  .نظمت البطولة التي �أبدع املنظمون
فيها التح�ضري والتنظيم ال�لائ��ق واال��س�ت�ع��داد الكبري م��ن قبل
اللجنة العليا املنظمة مب��ا يليق ب ��إب��راز م�ك��ان��ة دول ��ة االم ��ارات
يف اال�ست�ضافة وت�سخري ك��اف��ة الإم �ك��ان��ات وال �ط��اق��ات يف �إم ��ارة
ال�شارقة بعد �أن �شكلت خالل الفرتة املا�ضية حمطة هامة على

خارطة الأحداث الريا�ضية .ومتكنت اللجنة املنظمة بف�ضل اهلل
ثم بتعاون كافة ال�شركاء والكوادر الب�شرية والإمكانات العالية
ف�ضال عن ا�ستخدام التكنولوجيا وتوظيف خربات املحكمني من
الذين مت دعوتهم من اجلزائر واملغرب وم�صر للتحكيم ل�ضمان
ال�شفافية وال �ن��زاه��ة وو� �ض��ع �أع �ل��ى امل�ع��اي�ير يف التحكيم و�إنهاء
ج��واالت التحكيم واالع��داد و�إظ�ه��ار نتائج املت�سابقني .البطولة
وم��ن خ�ل�ال جن��اح جم��ري��ات�ه��ا �أب� ��رزت ج��وان��ب التح�ضري الذي
جرى ب�شكل كثيف ومتوا�صل من تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية
يف تنظيم البطولة والتي حتظى برعاية كرمية من �سمو ال�شيخ
عبداهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة  .وقامت اللجنة
العليا املنظمة للبطولة مبتابعة كافة الإج��راءات املتبعة وتوفري
�سبل النجاح لأداء املنتخبات امل�شاركة وال�ت��ي تر�أ�سها عبدامللك
جاين نائب رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي رئي�س جلنة الألعاب
الفردية وعاونه جمعة عبيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة نادي
احلمرية الثقايف الريا�ضي نائب الرئي�س امل�شرف العام بجانب
متابعة �أع�ضاء اللجنة وه��م ماجد �سعيد املهريي ع�ضو جمل�س
�إدارة ن��ادي احلمرية مدير البطولة ور�ؤ� �س��اء اللجان الفرعية
الطبية والفنية واحل�ك��ام وال�ع�لاق��ات العامة والإع�ل�ام وممثلي
اجلهات امل�شاركة يف التنظيم .ويف نهاية البطولة اخلليجية عزفت
الفرقة املو�سيقية لأكادميية العلوم ال�شرطية بال�شارقة معزوفاتها
يف نهاية البطولة وقام �سعادة ال�شيخ خليفه بن عبداهلل �أل خليفه

رئي�س االحت��ادي��ن العربي واخلليجي للتجديف يرافقه �سعادة
عي�سى هالل احلزامي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي بحكومة
ال�شارقة و�سعادة عبدامللك ج��اين نائب رئي�س جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة بتتويج الفائزين
يف البطولة ومنحهم امليداليات الذهبية والف�ضية والربونزية
وك�أ�س املركز الأول .ورافقهم يف مراحل التحكيم عارف الهرنكي
رئي�س احتاد االمارات للتجديف وال�شراع بالإنابة وخالد الفودري
نائب رئي�س االحت��اد العربي للتجديف و نعمان را��ش��د احل�سن
الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة التنظيمية لل�شراع ل��دول جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي و �أح �م��د �إب��ره �ي��م ال�ب�ل��و��ش��ي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لنادي
الفجرية ال��دويل للريا�ضات البحرية ومبارك را�شد ال�شام�سي
مدير بلدية احلمرية وجمعة عبيد ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة
ن��ادي احلمرية وماجد �سعيد املهريي ع�ضو جمل�س �إدارة نادي
احلمرية مدير البطولة وعمار علي املهريي ع�ضو جمل�س �إدارة
نادي احلمرية رئي�س اللجنة الإعالمية للبطولة  .بداية التتويج
بد�أ بتكرمي لل�شيخ خليفة بن عبداهلل �آل خليفة ثم مبارك را�شد
ال�شام�سي مدير بلدية احلمرية وخالد الفودري ونعمان را�شد
احل�سن  .وجرى رفع ال�سالم الوطني لدولة الإمارات �ست مرات
لفوز �أبطال الدولة باملركز الأول وبامليدالية الذهبية يف نهاية
اجل��والت ال�ست للبطولة وذل��ك يف كافة امل�ستويات ون��ال��وا لقب
البطولة اخلليجية للتجديف ال�شاطئي.

�أع�ل��ن احت��اد ال�سباحة يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
عن قائمة منتخبه امل�شاركة يف بطولة العامل لل�سباحة
ل�ل�م���س��اف��ات ال�ق���ص�يرة  25م�ت��راً ،ال �ت��ي ت�ست�ضيفها
العا�صمة �أبوظبي يف �صالة االحتاد �أرينا بجزيرة يا�س
خالل الفرتة من  16وحتى  21دي�سمرب املقبل.
و�ضمت قائمة منتخب �أمريكا جمموعة من ال�سباحني
ال�ع��امل�ي�ين �أب ��رزه ��م ه � ��ؤالء امل�ت��وج�ين يف دورة الألعاب
الأوملبية الأخرية "طوكيو  "2020بالإ�ضافة �إىل عدد
من ال�سباحني ال�شباب الذين يت�صدرون امل�شهد العاملي.
ويعد مونديال "�أبوظبي  "2021الأ�ضخم يف تاريخ
ال�سباحة م��ن ح�ي��ث ح�ج��م امل���ش��ارك��ة ح�ي��ث و��ص��ل عدد
امل�شاركني حتى الآن �إىل ما يقرب من  1700م�شارك
ق�ب��ل �إغ �ل�اق ب��اب الت�سجيل يف ال�ث�لاث�ين م��ن ال�شهر
اجل ��اري ،وك��ذل��ك يف قيمة اجل��وائ��ز امل��ال�ي��ة املخ�ص�صة
للفائزين والتي تبلغ  2.8مليون دوالر �أمريكي.
وت�ضم قائمة منتخب �أم�يرك��ا � 15سباحاً �شاركوا يف
�ألعاب "طوكيو  ،"2020منهم ال�سباحة ليديا جاكوبي،
التي كانت مفاج�أة تلك الألعاب الأوملبية ،بعدما خطفت
الأنظار وقتها بح�صدها ذهبية  100مرت �صدر وهي
يف عمر الـ � 17سنة ،والتي �أ�صبحت وقتها �أول �سباحة
قادمة من �آال�سكا تت�أهل �إىل الأل�ع��اب الأومل�ب�ي��ة ،حيث
ت�سعى �صاحبة ذهب الأوملبياد �إىل امل�ضي قدماً يف البحث
عن �إجناز جديد يف �أبوظبي عا�صمة الريا�ضة العاملية.
كما ي�ت��واج��د يف القائمة ال�ت��ي ت�شمل � 28سباحاً من
اجلن�سني يف الأحوا�ض الق�صرية ،زاك �أبل "� 24سنة"،
ال ��ذي ح���ص��ل ع�ل��ى م�ي��دال�ي�ت�ين ذه�ب�ي�ت�ين يف الألعاب
الأوملبية يف طوكيو ،يف �سباقي التتابع  4م��رات 100
مرت حرة ،و 4مرات  100مرت متنوع.
وتتواجد يف القائمة �أي�ضا ال�سباحة توري هو�سكي "18

�سنة" ،التي حققت امليدالية الف�ضية يف �ألعاب طوكيو
يف �سباق التتابع  4مرات  100مرت متنوع ،وهي حالياً
حتمل الرقم القيا�سي الأمريكي لعام  2021يف �سباق
 100مرت فرا�شة.
ويوجد كذلك ال�سباح مايكل �أن��درو "� 22سنة" ،الذي
حقق ذهبية �سباق التتابع  4مرات  100مرت متنوع،
مع زمالئه الذين جنحوا وقتها بت�سجيل رقم قيا�سي
عاملي بلغ  3,26,78دقيقة.
�أم��ا �أك�ب�ر �سباحي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ن حيث العمر
فهو ت��وم �شيلدز �صاحب ال�ـ � 30سنة ،ال��ذي ي�أتي على
ر�أ�س قائمة منتخب بالده امل�شارك يف البطولة ،و�سبق
له التتويج بذهبية �سباق التتابع  4م��رات  100مرت
متنوع يف �ألعاب ريو دي جانريو  ،2016وكرر الإجناز
نف�سه بالتحليق بذهبية نف�س ال�سباق يف �ألعاب طوكيو
.2020
و�أن�ه��ى املنتخب الأم�يرك��ي الن�سختني الأخ�يرت�ين من
بطولة العامل يف ��ص��دارة ترتيب امليداليات ،مبجموع
 30ميدالية يف كل بطولة ،و�سيقوده هذه املرة طاقم
تدريبي بقيادة داي��ف �سالو ،وي�ساعده ب�لاي��ر باكمان
ووايت كولينز وبرو�س ماركينودا و�أوزي كوفيدو.
ك�م��ا ي �� �ش��ارك �� 8س�ب��اح�ين �أم��ري �ك �ي�ين ،يف ��س�ب��اق املياه
املفتوحة مل�سافة  10كلم ،وهم مايكل برينجار ،ودافيد
ه�يرون ،وبرينان جرافلي ،ودي�لان جرافلي ،وجو�شوا
ب � ��روان ،وك��ات��ي ج��رمي ����س ،وب � ��روك ت��راف �ي ����س وماريا
دينجان ،ويقود ه��ؤالء ال�سباحني املدربان رون �أيتكني
وكوري �شيتوود.
وت�شري التوقعات �إىل موا�صلة منتخب �أمريكا ال�سيطرة
ع�ل��ى � �ص��دارة ال�ب�ط��ول��ة يف ظ��ل ك��وك�ب��ة ال�ن�ج��وم الذين
يتواجدون يف القائمة ،وكذلك قوة اال�ستعدادات للحدث
العاملي الكبري مبجموعة من املع�سكرات التدريبية وفق
�أعلى م�ستوى من التجهيزات اخلا�صة.
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مدرب برمين ي�ستقيل بعد مزاعم
تزوير �شهادة تطعيم كورونا

�أعلن نادي فريدر برمين �أم�س ال�سبت �أن ماركو�س �أنفانغ ا�ستقال من تدريب الفريق ،ولنف�سي ،قررت �أن �أرحل عن من�صبي كمدير فني لفريدر برمين ب�شكل فوري".
يف ظل التحقيقات اجلنائية ب�ش�أن مزاعم ا�ستخدامه �شهادة مزيفة خا�صة بتلقي اللقاح و�أ�ضاف" :بالتايل طلبت من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني ف�سخ عقدي على الفور ،ووافقوا
على الطلب" .وكان مكتب االدعاء يف برمين� ،أعلن �أم�س اجلمعة بدء حتقيقات �ضد
امل�ضاد لفريو�س كورونا امل�ستجد.
ق��ال �أنفانغ يف ب�ي��ان" :نظراً للو�ضع ال�ضاغط بالن�سبة للنادي وللفريق ولعائلتي �أنفانغ ،بعد �أن قدم مكتب ال�صحة يف املدينة الواقعة �شمال �أملانيا� ،شكوى جنائية.

18

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

بطولة حتدي اخلم�سني « »Hike&flyالدولية تنطلق اليوم بدبي
•• دبي-الفجر

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي
ومب�ن��ا��س�ب��ة ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه �ب��ي لقيام
احت � ��اد االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
تنطلق بطولة دبي الدولية للتحدي
" "Hike&flyاليوم االحد بدبي
وذل � ��ك ل �ل �م��رة االوىل خ � ��ارج جبال
االلب مب�شاركة  25بطال عامليا من
م�شاهري اللعبة لي�ستعر�ضوا فنونها
وموهبتهم والتي تتطلب حتمل كبري

وتتميز باالثارة واملتعة .
وك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ق��د قامت
ب��زي��ارة ت�ف�ق��دي��ة اىل ف �ن��دق �شاطيء
العنوان باجلمريا ع�صر ام�س ال�سبت
ملعاينة املكان وحتديد مكان االقالع
وال �ب��داي��ة وال�ن�ه��اي��ة للجولة االويل
وال��راب �ع��ة ب�ع��ده��ا مت ع�ق��د االجتماع
ال �ف �ن��ي يف ال �ث��ال �ث��ة ع �� �ص��ر�أ برئا�سة
يو�سف احلمادي نائب رئي�س االحتاد
م ��دي ��ر ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة للبطولة
حيث ا�ستعر�ض احل���ض��ور تفا�صيل
اجل��والت الأرب��ع والتي من املقرر ان
تنطلق اليوم حيث تطوف البطولة

ث�ل�اث ام ��ارات فتنطلق م��رح�ل��ة دبي
�صباح اليوم بفندق �شاطيء العنوان
مبنطقة امليناء ال�سياحي باجلمريا
ال�ساحرة ثم تنتقل املناف�سات �صباح
يوم الثالثاء اىل جبل جيت�س بر�أ�س
اخليمة وي�شهد جبل الفاية بال�شارقة
�صباح يوم اخلمي�س مناف�سات املرحلة
الثالثة من التحدي الكبري ثم تعود
امل�ن��اف���س��ات اىل دب��ي لت�شهد املرحلة
اخل�ت��ام�ي��ة ي��وم ال�سبت  27نوفمرب
 .و�أك��د ن�صر ح�م��وده النيادي رئي�س
احت ��اد االم� ��ارات ل�ل��ري��ا��ض��ات اجلوية
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة ان

تواجد هذا الكم من ابطال اللعبة يف
العامل يف واح��دة من اب��رز امل�سابقات

و�ضخامتها واهميتها عامليا .
وا� �ض��اف ال �ن �ي��ادي ":نحن يف احتاد
الإم� ��ارات للريا�ضات اجل��وي��ة ن�سبق
االحتادات املماثلة يف كل بقاع االر�ض
با�ست�ضافة ه��ذا احل ��دث ك�م��ا وكيف
داخل املدن وخا�صة على �شاطىء دبي
ال�ساحرة ونتطلع اىل ان يكون حدثا
ا�ستثنائيا .
وذك � ��ر ي��و� �س��ف ح �� �س��ن احل� �م ��ادي ان
ال�ب�ط��ول��ة تت�ضمن "اجلري وامل�شي
والت�سلق والطريان " حيث من املقرر
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال ��ري ��ا�� �ض ��ات اجلوية ان تبد�أ املناف�سات يف العا�شرة �صباحا
و�أك�ثره��ا اث��ارة يرتجم ق��وة البطولة بني اف�ضل  26مت�سابقا بالعامل مت

ان�ت�ق��ا�ؤه��م بعناية وال �ب��داي��ة �ستكون
بال�صعود اىل قمة الفندق  77طابقا
ع��ن طريق �سالمل الفندق ث��م يقفز
املت�سابق من اععلى نقطة ثم يعود اىل
الفندق عدوا ثم ي�صعد ال�سالمل مرة
اخرى للطابق  77ليقفز ويحلق مرة
اخرى ثم يهبط ويعود للفندق عدوا
لي�صل اىل خط النهاية املحدد �سلفا
جلميع املت�سابقني وحت��دد النتيجة
وفقا للزمن الذي ي�ستغرقه املت�سابق
هذا فيما يخ�ص مرحلة دبي .
وق ��ال احل �م��ادي ":التناف�س يحتاج
اىل ل�ي��اق��ة ب��دن�ي��ة ف��ائ�ق��ة م��ن �سرعة

مركز التحكيم الريا�ضي ينظم ندوة افرتا�ضية حول «الألعاب الأوملبية من منظور قانون الريا�ضة»
•• �أبوظبي -وام:

نظم م��رك��ز التحكيم الريا�ضي ب��دائ��رة الق�ضاء يف �أب��وظ�ب��ي ،ندوة
افرتا�ضية بعنوان "حتليل دورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو 2020
من منظور قانون الريا�ضة" ،بهدف تبادل الأفكار وال��ر�ؤى حول
�آليات تعزيز دور القانون يف دعم وتنظيم الأن�شطة الريا�ضية ،وذلك
يف �إطار تنفيذ توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء ،وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائ��رة الق�ضاء،
برت�سيخ املعرفة القانونية ال�شاملة التي ت�ضمن التعامل مع احلاالت
الق�ضائية امل�ستحدثة والتو�صل �إىل نهج متوازن لف�ض املنازعات.
وت�ن��اول��ت ال�ن��دوة التي عقدت ع��ن بُعد ع�بر تقنية االت���ص��ال املرئي،
مب�شاركة نخبة م��ن اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني يف التحكيم الريا�ضي
على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،جمموعة متنوعة من املو�ضوعات،
�شملت الإجراءات والآليات امل�ستحدثة ملكافحة املن�شطات الريا�ضية يف
الأوملبياد ،وت�أثري املعدات التكنولوجية املن�شطة يف املناف�سات ،ف�ضال
عن االث��ار القانونية املرتتبة على جائحة ك��ورون��ا وتداعياتها على
الألعاب الأوملبية.

و�أدار ف�ع��ال�ي��ات ال �ن��دوة االف�ترا��ض�ي��ة ،امل�ح��ام�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة كلوي
فريونيكا �سريون ،باحث قانوين باملكتب الفني لوكيل دائرة الق�ضاء،
وذلك و�سط ح�ضور وتفاعل كبري لنحو � 910أ�شخا�ص ميثلون 30
دولة.
وحت��دث امل�ست�شار الدكتور عبداملجيد حممود ،رئي�س املكتب الفني
ب ��إدارة التفتي�ش الق�ضائي بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،عن التعاون
القائم بني دائ��رة الق�ضاء وحمكمة التحكيم الريا�ضي "كا�س" منذ
عام  ،2012والذي �شهد �إن�شاء مركز التحكيم الريا�ضي يف �أبوظبي،
ليتوىل دوره يف ف�ض املنازعات الريا�ضية ،ف�ضال عن تنظيم العديد
من الفعاليات املتخ�ص�صة بالتعاون مع اجلهات الدولية املعنية لتعزيز
ن�شر ثقافة التحكيم ،مع تنفيذ برامج ت�أهيل املحكمني واملحامني
املتخ�ص�صني.
و�أكد وجود خطة متكاملة لتعزيز دور مركز التحكيم الريا�ضي ليكون
امل��رك��ز املعتمد يف نطاق املنطقة العربية وال���ش��رق الأو� �س��ط التخاذ
�إج��راءات التحكيم ،وال�سيما يف ظل الت�سهيالت والإمكانات املتوافرة
لعقد جل�سات اال�ستماع ،الفتا �إىل العمل مع اجلهات الدولية املخت�صة
ل�ت�ك��ون ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة �إح ��دى ال�ل�غ��ات امل�ع�ت�م��دة يف جم��ال التحكيم

الريا�ضي وفق اللوائح املطبقة يف "كا�س".
وم��ن جانبه ،تناول عمرو ع��ادل م�س�ؤول ال�ش�ؤون الفنية يف الوكالة
الوطنية ملكافحة املن�شطات ،الإج ��راءات احلديثة التي مت تطبيقها
لفح�ص املن�شطات خالل دورة الألعاب الأوملبية يف طوكيو ،من خالل
االعتماد على نظام �إدارة الفحو�صات الالورقي ،وا�ستخدام تطبيق
متطور لتحديد موقع الريا�ضيني يف القرية الأوملبية من �أجل �إجراء
الفح�ص خارج �إطار امل�سابقات وت�سهيل التوا�صل مع �أكرث من 200
جلنة �أوملبية وطنية على م�ستوى العامل ،وا�ستخدام تقنيات حديثة يف
مكافحة املن�شطات مثل تنفيذ اختبارات املن�شطات اجلينية اجلديدة
لأول مرة يف تاريخ الألعاب.
و�أو�ضح �أن برامج مكافحة املن�شطات ت�سعى �إىل احلفاظ على القيمة
اجلوهرية للريا�ضة وحماية �صحة الالعبني و�إتاحة الفر�صة �أمامهم
ملتابعة التميز الريا�ضي والأخالقي من دون ا�ستخدام الطرق واملواد
املحظورة� ،إىل جانب احلفاظ على نزاهة الريا�ضة من حيث احرتام
القواعد واملناف�سني االخ��ري��ن ،مع �ضمان املناف�سة العادلة وتكاف�ؤ
الفر�ص وتعزيز قيم الريا�ضة النظيفة يف العامل.
�أما توم �سيمر املحامي املتخ�ص�ص يف املجال الريا�ضي ،فقد حتدث عن

املعدات التكنولوجية املن�شطة يف الأوملبياد وت�أثريها يف �أداء الالعبني،
حال ا�ستخدامها بطريقة تنتهك القواعد الريا�ضية وثبوت دورها يف
حت�سني الأداء ب�شكل غري طبيعي ،مما يرتتب عليه عدم توافر فر�ص
متكافئة بني جميع املتناف�سني امل�شاركني يف ال�سباقات ،ما يعد انتهاكا
لنزاهة امل�سابقات الريا�ضية.
ومن جهته تطرق املتخ�ص�ص يف ال�ش�ؤون القانونية ديف �سترين� ،إىل
الآث��ار القانونية املرتتبة على تداعيات انت�شار جائحة كورونا ،وما
ترتب على ذلك من �إ�شكاليات متعلقة ب�ضوابط احل�ضور للفعاليات
الريا�ضية و�إقامتها من دون جماهري� ،أو عدم قدرة بع�ض الالعبني
ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف امل�ن��اف���س��ات يف ظ��ل ال�ت��داب�ير االح�ت�رازي��ة املطبقة
للحفاظ على �صحة الالعبني من املخاطر ،مع طلب �إخالء امل�س�ؤولية
من امل�شاركني يف الأن�شطة جتاه �أي �إ�صابة مرتبطة باجلائحة.
وحتدثت باربرا ريفز حمكم ل��دى حمكمة التحكيم الريا�ضي ،عن
امل�ساواة والتنوع يف الأل�ع��اب وجهود الت�صدي للق�ضايا املتعلقة ب�أي
متييز يف املناف�سات الريا�ضية ،و�ضمان توفري فر�ص متكافئة بني
اجلميع وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف خمتلف املجاالت الريا�ضية
وتو�سيع امل�شاركة يف مواقع الإدارة العليا والتنفيذية حمليا ودوليا.

وق��وة وحتليق مظلي مبهارة و�سرعة
ط��ي املظلة م�شريا اىل ىان مرحلة
را�� ��س اخل�ي�م�ي��ة ت�خ�ت�ل��ف ف�ن�ي��ا حيث
ي�ت��م ��ص�ع��ود ج�ب��ل جيت�س ��ص�ب��اح يوم
الثالثاءاىل نقطة االقالع ثم القفز
باملظلة والعودة اىل نقطة االنطالق
وي �ك��رر ه��ذه العملية وحت���س��ب زمن
امل��رت�ي�ن وي�ن�ط�ب��ق احل� ��ال ع �ل��ى جبل
ال �ف��اي��ة ب��ال���ش��ارق��ة يف اجل��ول��ة التي
�ستقام ي��وم اخلمي�س ام��ا ي��وم ال�سبت
ال�سابع والع�شرين ف�ستقام امل�سابقة
النهاية " اجلولة الرابعة " يف فندق
�شاطىء العنوان بدبي .

بيدري يغيب �شهر ًا
جديد ًا عن بر�شلونة
ي�ع��اين الع��ب بر�شلونة" ،بيدري"،
م��ن انتكا�سة يف �إ�صابته الع�ضلية،
وقد يغيب ل�شهر �آخر.
ك ��ان ال�ل�اع ��ب � �ش ��ارك يف التدريب
اجلماعي للفريق ،وكانت حظوظة
ح�ي�ن�ه��ا ق��ائ �م��ة ل �ل��دخ��ول يف قائمة
مباراة �إ�سبانيول �أم�س ال�سبت ،ولكن
حدثت ل��ه انتكا�سة ومل ي�ت��درب مع
الفريق اخلمي�س واجلمعة.
و�أ�صيب بيدري � 14سبتمرب (�أيلول)
يف مباراة دوري الأبطال �أمام بايرن
ميونخ ،وعاودته الإ�صابة يف مباراة
بنفيكا يف � 29سبتمرب (�أي �ل ��ول)،
التي عاد فيها للعب بعد التعايف.
وخا�ض الالعب  4من  16مباراة
مع الرب�سا هذا املو�سم ،ولعب املو�سم
املا�ضي  52لقاء بقمي�ص الفريق.

رونالدو و�إيطاليا باالنتظار

عام على املونديال ..مي�سي ونيمار ومبابي على املوعد
قبل �سنة من نهائيات ك�أ�س العامل  2022يف قطر ،حجزت منتخبات عريقة
قي ك��رة القدم �أم�ث��ال ال�برازي��ل و�أملانيا وفرن�سا والأرج�ن�ت�ين تذاكرها �إىل
العر�س الكروي ،يف حني �سيتق ّرر م�صري منتخب �إيطاليا بطل �أوروبا و�سلفه
الربتغايل مع جنمه كري�ستيانو رونالدو يف �آذار-مار�س املقبل عرب امللحق.
حل�ق��ت فرن�سا وك��روات �ي��ا وبلجيكا و�إن �ك �ل�ترا ال�ت��ي بلغت امل��رب��ع الأخ�ي�ر يف
مونديال رو�سيا  ،2018بركب املنتخبات املت�أهلة �إىل النهائيات املق ّررة من
 21ت�شرين الثاين/نوفمرب ح ّتى  18كانون الأ ّول-دي�سمرب .2022
م�ت���س� ّل�ح�اً ب�خ�برت��ه وث�لاث��ي �أح�ل�ام��ه ال�ه�ج��وم��ي ك�ي�ل�ي��ان مبابي�-أنطوان
غ��ري��زم��ان-ك��رمي بنزمية� ،سيكون منتخب "الديوك" حامل اللقب �أبرز
املر�شحني لالحتفاظ بتاجه ،برغم �أن فرن�سا ت�أهلت �إىل قطر وه��ي جت ّر
خلفها خيبة الف�شل يف ك�أ�س �أوروبا بخروجها من الدور ثمن النهائي.
�أثارت هذه ال�سقطة ال�شكوك حول قدرة "يل بلو" ومدربهم ديدييه دي�شان
على النهو�ض جم��دداً� ،إال �أنّ االخري ر ّد ب�أف�ضل طريقة ممكنة ب�إحرازه يف
اخلريف الن�سخة الثانية من دوري الأمم الأوروب�ي��ة على ح�ساب �إ�سبانيا
(.)1-2
يف املقابل ،تبدو بلجيكا مع جيلها الذهبي �أمثال كيفن دي بروين وروميلو
لوكاكو و�إدين هازار ...مر�شحة لإحراز اللقب ،على غرار منتخب "الأ�سود
الثالثة" بقيادة مد ّربه غاريث �ساوثغيت برغم نك�سة عدم الفوز بلقب ك�أ�س
�أوروبا على ملعبهم ال�شهري يف وميبلي� ،إثر اخل�سارة بركالت الرتجيح �أمام
�إيطاليا.
يف املقلب الآخر ،كان املنتخب الكرواتي و�صيف بطل العامل
�أق ّل �إقناعاً مما ظهر عليه يف  ،2018حيث �سيبلغ جنمه
املخ�ضرم ل��وك��ا م��ودري�ت����ش �سن ال�سابعة والثالثني
عندما ّ
تدق �ساعة مونديال قطر.
تتقدّم منتخبات �أملانيا و�إ�سبانيا وهولندا ال�صفوف
الأول� �ي ��ة ��ض�م��ن ت��ر��ش�ح�ي��ات ال �ف��وز يف البطوالت
الكربى.
لكن ه��ذه املنتخبات ال�ث�لاث��ة يف ط��ور �إع ��ادة بناء
نف�سها وا�ستعادة توازنها ،و�سيتعينّ االنتظار ب�ضعة
�أ�شهر �أخ��رى للح�صول على فكرة ع��ن م�ستواها
احلقيقي يف قطر.
ع�ن��د ال �ـ "مان�شافت" ،ق� �دّم امل ��درب الأمل� ��اين اجلديد
هانزي فليك الذي خلف يواكيم لوف الراحل مع نهاية
ك�أ�س �أوروب��ا ،بداية مميزة حمققاً �سبعة انت�صارات يف
�سبع مباريات ،جاءت جميعها �أمام منتخبات من ال�صف
الثاين.
يف املقابل ،ت�أهلت هولندا يف اللحظة الأخ�ي�رة مع ت�شكيلة
��ش��اب��ة ال مت�ل��ك خ�ب�رة ك�ب�يرة م�ث��ل ��س��اب�ق��ات�ه��ا ،ك��ون املنتخب
الربتقايل غاب عن ك�أ�س �أوروبا  2016ومونديال .2018
من ناحيتها ،تعتمد �إ�سبانيا بقيادة مدربها العائد لوي�س
�إنريكي على العبني �صغار ال�سن ،مثل بيدري �أو غايف.
وبعد جناح منتخب "ال روخا" يف الو�صول �إىل ن�صف نهائي

ك�أ�س �أوروب��ا (خ�سر �أم��ام �إيطاليا) ونهائي م�سابقة دوري الأمم االوروبية
(خ�سر �أمام فرن�سا) ،ت�أهل ب�صعوبة لك�أ�س العامل بفوزه على ال�سويد �1-صفر
يف اجلولة الأخرية من الت�صفيات الأوروبية.
يف ق��ارة �أمريكا اجلنوبية ،حجزت ال�برازي��ل مع جنمها نيمار والأرجنتني
بقيادة اال�سطوري ليونيل مي�سي مقعديهما باكراً �إىل قطر ،وهما الدولتان
الوحيدتان اللتان ت�أهلتا خارج حدود القارة العجوز (با�ستثناء قطر ،الدولة
امل�ضيفة).
يدخل عمالقا القارة نادي �أبرز املر�شحني لرفع الك�أ�س العاملية ،حيث ي�سعى
منتخب القم�صان ال�صفراء لإ�ضافة لقب
��س��اد���س ،والأزرق ال�سماوي

لقب ثالث ،وذلك على الرغم من �صعوبة املهمة بحكم �أنّ الك�أ�س الذهبية مل
تفلت من بني يدي املنتخبات الأوروبية يف املوندياالت االربعة الأخرية.
يف املقابل ،يتوجب على الأوروغواي مع جنميها لوي�س �سواري�س و�إدين�سون
كافاين �أن ترفع من م�ستواها يف حال �أرادت اللحاق بقطار املونديال وجتنب
م�شاهدة النهائيات من خلف �شا�شة التلفزة.
�وح��دة ل�ل�ق��ارة الأم�يرك�ي��ة اجلنوبية مقلق
غ�ير �أن ال��واق��ع يف املجموعة امل� ّ
بالن�سبة ملنتخب "�سيلي�ستي" الذي مل يحقق �أي فوز يف اجل��والت اخلم�س
الأخرية ليحتل املركز ال�سابع� ،أي خارج املراكز الأربعة الأوىل امل�ؤهلة مبا�شرة
�إىل قطر ،ما �أدى �إىل �إقالة مدربه املخ�ضرم

�أو�سكار تاباري�س .لكن ما زال ب�إمكانه اللحاق بالقطار كونه يتخلف بفارق
نقطة فقط عن كولومبيا الرابعة ،ونقطة �أي�ضاً عن ت�شيلي �صاحبة املركز
اخلام�س امل�ؤهل اىل ملحق قاري يُقام يف �آذار/مار�س املقبل ،وذلك قبل �أربع
جوالت على نهاية الت�صفيات.ي�أمل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
ال��ذي �سيبلغ  37عاماً يف �شباط/فرباير املقبل� ،أن يدخل �ضمن الدائرة
املغلقة لالعبني الذين �شاركوا يف نهائيات ك�أ�س العامل خم�س م��رات ،مع
الأملاين لوثار ماثيو�س واحلار�س الإيطايل جانلويجي بوفون واملك�سيكيني
�أنطونيو كارباخال ورافايل ماركي�س.
ومن �أج��ل �إكمال �إجن��ازه ،يجب على "�سي �آر� "7أن يت�أهل من
امل�ل�ح��ق يف �آذار/م ��ار� ��س ،ان�ط�لاق�اً م��ن واق ��ع �أن الربتغال
الفائزة بـ "يورو"  2016مثل �إيطاليا بطلة  2020هذا
ال�صيف ،ف�شلت يف خطف بطاقة الت�أهل املبا�شر.
وب��ات حمكوماً على رف��اق رون��ال��دو ورج��ال امل��درب روبرتو
مان�شيني اخل�ضوع الختبار يعد ب�أن يكون �صعباً ،حيث يت�أهل
من امللحق ثالثة منتخبات فقط من �أ�صل  ،12مع اعتماد
نظام خروج املغلوب.
وتخو�ض الربتغال و�إيطاليا على ملعبيهما مباراتي ن�صف
النهائي بحكم ت�صنيفيهما ،يف ح�ين �سيت ّم حتديد
هوية امل�ست�ضيف يف النهائي عرب القرعة ،مع
احتمالية �أن يتواجها معاً حلجز بطاقة �إىل
املونديال.
يف وقت �ست�شاهد اجلماهري �أبرز جنوم
ال �ك��رة امل���س�ت��دي��رة يف ق �ط��ر ،ويف حني
ينتظر بع�ضهم امللحق ،انتهى حلم
الت�أهل املونديايل بالن�سبة للبع�ض
الآخ ��ر ،ومنهم ال �ه��داف الرنوجي
امل �ت ��أل��ق �إرل �ي �ن��غ ه��االن��د ال ��ذي مل
يتمكن منتخب ب�لاده م��ن فر�ض
نف�سه يف الت�صفيات.
يف املقابل� ،سيكون البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي �أف�ضل العب يف العامل
يف ع��ام  2020وامل�خ���ض��رم ال�سويدي
يتوجب
زالت � ��ان �إب��راه�ي�م��وف�ي�ت����ش ّ
مم ��ن ّ
عليهم التخل�ص من "مق�صلة" امللحق.
لكن "�إيربا" لن ي�شارك يف الدور ن�صف النهائي
ب�سبب الإيقاف ،وبالتايل ميكن �أن تكون م�سريته
الكروية الدولية قد انتهت يف �سن الأربعني عاماً.
يف �إفريقيا ،ال يزال �ساديو مانيه و�إدوار مندي مع
ال�سنغال وحممد �صالح مع م�صر وريا�ض حمرز
م��ع اجل��زائ��ر يف ال���س�ب��اق ،و��س�ي�خ��و��ض��ون الدور
الفا�صل يف �آذار/مار�س ،على �أمل االن�ضمام �إىل
املنتخبات املت�أهلة �إىل العر�س الكروي يف قطر.
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جمتمع االمارات
زكي ن�سيبة يفتتح معر�ض روح للفنون الت�شكيلية
مبقـر الرابطـة الثقافيـة الفرن�ســـية يف �أبـوظبـي
افتتح معايل زك��ي �أن��ور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة  ,الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة �,أم�س املعر�ض
الفني اجلديد روح للفنانة الت�شكيلية الإماراتية الدكتورة ندى العامري،
وذلك يف نطاق االحتفاالت باليوم الوطني اخلم�سني للدولة .
ح�ضر حفل افتتاح املعر�ض يف مقر الرابطة الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي ،
�سعادة  :النا زكي ن�سيبة م�ساعدة وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية  ,املندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم املتحدة �,سعادة كزافييه
�شاتيل� ،سفري فرن�سا ل��دى ال��دول��ة  ،و�سلطان احل�ج��ي ،رئي�س الرابطة
الثقافية الفرن�سية ب�أبوظبي وجمع كبري من حمبي الفنون الت�شكيلية .

يحتفل ق���ص��ر الإم � � ��ارات ،باليوم
الوطني اخلم�سني لدولة الإمارات
العربية املتحدة بطيف وا�سع من
ال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ع��رو���ض ال�شائقة.
حيث ميكن لل�ضيوف اال�ستمتاع
ب�أجواء رائعة مفعمة ب�ألوان العلم
الإماراتي الناب�ضة باحلياة يف هذا
املنتجع الفاخر من�ضمني ل�سائر
الأمة باحتفاالتها مبرور خم�سني

ع��ا ًم��ا ع�ل��ى ق �ي��ام احت ��اد الإم� ��ارات
ال� ��� �س� �ب ��ع .ت �ن �ط �ل��ق الفعاليات
االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة اب � � �ت� � ��دا ًء م� ��ن 28
نوفمرب اجل��اري و ُت�س َتهل ب�إ�ضاءة
واج� �ه ��ة ال �ف �ن��دق ب � ��أل� ��وان العلم
الإم��ارات��ي ال��زاه�ي��ة .كما �ست�شهد
ال�ق�ب��ة ال �ك�برى ط�ي� ًف��ا وا� �س � ًع��ا من
الفعاليات ال��رائ�ع��ة وال�ت��ي ت�شمل
ً
ا�ستعرا�ضا مذهلاً خلم�سني نوعًا
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�أ�صيل هميم ت�شعل �أجواء القرية
العاملية يف �أوىل حفالت املو�سم 26
ا�ستمتع الآالف م��ن ��ض�ي��وف ال�ق��ري��ة ال�ع��امل�ي��ة� ،إح ��دى �أهم
املنتزهات الثقافية يف العامل والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
والت�سوق والرتفيه يف املنطقة ،ب�أوىل حفالت املو�سم ال�ساد�س
والع�شرين التي �أحيتها النجمة العراقية ال�شابة �أ�صيل هميم
على امل�سرح الرئي�سي ليلة اجلمعة  19نوفمرب .وقدّمت �أ�صيل
هميم باقة من �أجمل �أغانيها التي حتظى ب�إعجاب املاليني يف
الوطن العربي ،مثل �شكد حلو و خلك بحر و �سر احلياة ،
و�سط تفاعل كبري من اجلمهور ،الذي رد ّد معها �أغنياتها يف �أجواء
من احلما�س والفرح .ويعترب حفل �أ�صيل هميم يف القرية العاملية باكورة احلفالت التي �ستقدمها
الوجهة العائلية الرائدة ل�ضيوفها خالل املو�سم ،والتي �سيتم الإعالن عنها قريباً.

احتفاالت اليوم الوطني الـ  50يف ق�صر الإمارات

عرو�ض �شائقة وفعاليات غري م�سبوقة بهذه املنا�سبة الوطنية

م��ن ال�ت�م��ور ال �ف��ري��دة� ،إىل جانب
الأن�شطة املتنوعة الزاخرة باملتعة
وال �ت �� �س �ل �ي��ة ل�ل��أط� �ف ��ال وذل � ��ك يف
ال�ف�ترة م��ا ب�ين  29نوفمرب و 3

يف ال �ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن  29نوفمرب
و  3دي�سمرب ،2021بالإ�ضافة
�إىل رق�صة العيالة التقليدية يف
 2دي�سمرب ،مع الفر�صة اللتقاط

ال���ص��ور ال�ت��ذك��اري��ة م��ع ال�صقر 2
و 3دي�سمرب .2021
ويف ي��وم  2م��ن دي�سمرب� ،سيكون
ال �� �ض �ي��وف ع �ل��ى م��وع��د م ��ع �أروع

العرو�ض اجلوية اخلا�صة باليوم
ال ��وط� �ن ��ي ،ك �م��ا � �س �ي �ت �م �ك �ن��ون من
اال�ستمتاع بعر�ض الألعاب النارية
املتميز من �أف�ضل نقطة م�شاهدة يف

ق�صر الإمارات .وبو�صفه الوجهة
الأمثل ال�ست�ضافة العائالت ،يقدم
ق�صر الإم� ��ارات ل�ضيوفه �سل�سلة
من الأن�شطة اخلارجية الزاخرة
وامل�ت�ع��ة والإث � ��ارة وال �ت��ي تت�ضمن
ال �ع��دي��د م��ن امل ��راف ��ق الرتفيهية
وال �ت �ج��ارب املخ�ص�صة للأطفال
ك��ال��زح�ل��وق��ة احل �م��راء العمالقة،
وال�ترام�ب��ول�ين ،والبحث ع��ن كنز

يا�س مول يحتفي باليوم الوطني اخلم�سني
لدولة الإمارات بعرو�ض عاملية الطراز

�إمداد تفوز بجائزة �أف�ضل جناح من حيث الت�صميم والإبداع يف �أديبك 2021

مطار ال�شارقة ي�ستقبل العمانيني بالورود والهدايا

جنم البوب الباك�ستاين عاطف �أ�سلم يحيي
حفال ملو�سيقى الروك يف �إك�سبو  2020دبي

منحت ال�شركة املنظمة لفعاليات م�ؤمتر ومعر�ض �أبوظبي الدويل للبرتول �أديبك 2021
جائزة �أف�ضل جناح م�شارك من حيث الت�صميم والإبداع واخلدمات �إىل �شركة �إمداد املتخ�ص�صة
يف خدمات حقول النفط.
وكانت �شركة �إمداد قد �شاركت بجناح يعترب الأكرب من حيث امل�ساحة ل�شركة وطنية �إماراتية
متثل القطاع اخلا�ص ،و قد �شارك حتت مظلتها � 18شركة عاملية عر�ضت �أح��دث التقنيات
التكنولوجية والرقمية� ،إىل جانب عر�ض �آخر ما تو�صلت �إليه ال�صناعات البرتولية يف جمال
البحث واحلفر واال�ستك�شاف.
و�أع��رب حممد جمعة ال�ب��واردي رئي�س جمل�س �إدارة �إم��داد عن �سعادته مبنح ال�شركة هذه
اجلائزة ،مو�ضحاً �أن امل�شاركة يف هذا احلدث ت�أتي لتعزيز تواجد ال�شركات الوطنية الإماراتية
يف هذا احلدث الدويل ،ولاللتقاء ب�صناع القرار و ر�ؤ�ساء ال�شركات املعنية بقطاع الطاقة .
و�أو�ضح البواردي �أن �شركة �إمداد قد حققت جناحاً كبرياً خالل م�شاركتها باملعر�ض ،حيث �شهد
جناحها عقد العديد من املقابالت مع ر�ؤ�ساء وممثلي ال�شركات الإقليمية والعاملية العاملة يف
قطاع النفط والطاقة� ،إىل جانب ا�ستقطاب �آالف الزوار يومياً.

�أبهر جنم البوب الباك�ستاين
عاطف �أ�سلم جماهري �إك�سبو
 2020دب � ��ي ،ب � � ��أداء �ساحر
لأغانيه الناجحة خالل حفله
املو�سيقي ،يف حديقة اليوبيل
يف موقع احلدث الدويل.
وت� �ف ��اع ��ل ع � ��دد م� ��ن ال � � ��زوار
بالغناء وال��رق����ص على �أنغام
الأغ � � ��اين ال �� �ش �ع �ب �ي��ة لأ�سلم،
والتي �شملت �أغنياته Woh
 Lamheو  Tu Jaane Naو
 O Saathiمن فيلم بوليوود
.Baaghi 2

عالج طفلة بدبي من �شامة عمالقة
ت�صيب مولودا من كل � 50ألفا

جن��ح ف��ري��ق طبي ب��دب��ي يف �إج ��راء عملية جتميل وت��رم�ي��م ل ��ذراع طفلة
خليجية تبلغ من العمر � 6سنوات عانت من وج��ود �شامة �ضخمة على
ذراعها ،يف حالة نادرة ت�صيب  1من كل � 50ألف مولود.
وولدت الطفلة حور املطريي ب�شامة عمالقة �سوداء تغطي ذراعها الأي�سر
ب�شكل كامل ،وكانت حتتاج اىل تدخل جراحي دقيق ،لإزالة اجللد الأ�سود
وترقيع اجللد جديد.

19
19

ال �ق �� �ص��ر .وب �� �س �ع��ر  865ميكن
لل�ضيوف احل���ص��ول ع�ل��ى بطاقة
الدخول اخلا�صة بالعائالت والتي
ت�شمل �شخ�صني بالغني وطفلني
حت��ت ��س��ن �� 12س�ن��ة وال �ت��ي تتيح
لهم اال�ستمتاع بالأن�شطة اخلا�صة
ب��الأط �ف��ال وغ�ي�ره��ا م��ن املرافق
وو��س��ائ��ل ال��راح��ة ال�ت��اب�ع��ة للنادي
ال�صحي.

بلدية ر�أ�س اخليمة ت�شارك
الأطفال يومهم العاملي

ي�ستعد يا�س م��ول � ،أك�بر مركز جت��اري يف �أب��وظ�ب��ي ،لالحتفاء باليوم
الوطني اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة عرب ا�ست�ضافته باقة
من الأن�شطة الرتفيهية امل�شوقة ،وذلك يومي اجلمعة بتاريخ  19نوفمرب
و 26نوفمرب م��ن ال�ساعة  3:30ع�صراً وحتى ال�ساعة  9:00م�ساءً.
و�سيحظى املقيمون وال�سياح على حدٍ �سواء بفر�صة اال�ستمتاع مبجموعة
من العرو�ض ذات الطراز العاملي واال�ستعرا�ضات احل ّية �أثناء ت�سوقهم �أو
تناولهم الطعام.

�شارك مطار ال�شارقة امل�سافرين العمانيني احتفاالتهم بالعيد الوطني
الواحد واخلم�سني والذي ي�صادف الثامن ع�شر من نوفمرب من كل عام،
حيث قام موظفو املطار با�ستقبال ال��زوار العمانيني القادمني �إىل دولة
الإم��ارات عرب املطار لق�ضاء �إجازاتهم يف ربوع الدولة بالهدايا التذكارية
والورود وال�ضيافة ،وقدموا �إليهم التهاين بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة،
حيث يحر�ص امل�ط��ار على ت�سخري كافة �إمكانياته ال�ستقبال املتعاملني
وامل�سافرين وتوفري �أعلى م�ستوى من اخلدمات لهم.

Sunday

وق �ب��ل ح�ف�ل��ه امل��و��س�ي�ق��ي ،قال
�أ��س�ل��م �إن ��ه يتطلع �إىل الأداء
�أم��ام جمهور عاملي يف �إك�سبو
 2020دب� ��ي ،م���ض�ي�ف�اً �أنها
� �س �ت �ك��ون ب ��ال �ت ��أك �ي ��د جتربة
مبهجة .
ي�ق��وم ال�ف�ن��ان امل��ول��ود يف وزير
�أباد يف باك�ستان ،حالياً بجولة
وم � ��ن امل� �ق ��رر �أن ي �ل �ع��ب دور
البطولة يف امل�سل�سل الدرامي
ال� � ��ذي
Sang-e-Mah
�سي�صدر قريباً.
وا�شتهر املغني ال�شهري ب�سد
الفجوة الثقافية بني باك�ستان
والهند من خالل امل�ساهمة يف
بوليوود ب�أغانٍ ناجحة.

عيد ميالد
�سعيد يا حور
يف �أجواء مفعمة بال�سعادة وال�سرور
احتفلت �أ�سرة الزميل �أحمد �شعري
بعيد ميالد ابنته (ح��ور) و�أطف�أت
�شمعتها الـ  14و�سط ح�ضور لفيف
من الأهل والأ�صدقاء والأقارب..
ت�ه�ن�ئ��ة خ��ا� �ص��ة م��ن ال���س�ي��د �أحمد
��ش�ع�ير الب�ن�ت��ه (ح� ��ور) متمنيا لها
حياة �سعيدة وم�ستقبال م�شرقا..

ح��ر� �ص��ا ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف دعم
امل �ح��اف��ل وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ع��امل �ي��ة ،
وت�ع��زي��ز �أ��ص��ر ال�ت��وا��ص��ل م��ع كافة
�أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع  ،ن �ظ �م��ت بلدية
ب��ر�أ���س اخل�ي�م��ة ف�ع��ال�ي��ة مبنا�سبة
يوم الطفل العاملي ،وذلك يف مركز
امل �ن��ار م ��ول ل�ل�أط �ف��ال الزائرين
للمركز وتوزيع الهدايا والألعاب
عليهم و�أخ��ذ اللقطات التذكارية
م�ع�ه��م .و� �ص��رح � �س �ع��ادة م �ن��ذر بن
�شكر ال بد االحتفال بيوم الطفل
ال �ع��امل��ي  ،وت��وع �ي��ة ف �ئ��ات املجتمع
الإماراتي واملقيمني كافة بحقوق
الطفل و�أهميته ودوره يف منظومة
املجتمع ،وتقدمي �أف�ضل اخلدمات
امل�ساندة ل��ه ،باعتبار �أن الطفولة
ن�صف احلا�ضر وح�صاد امل�ستقبل.

اكت�شاف دينا�صور من نوع نادر جدا
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قطة بـ � 4آذان جنمة مواقع التوا�صل

�شركات عقارية تدفع لك للإقامة يف بيت م�سكون

ول��دت القطة "ميدا�س" بـ� 4آذان وعيب يف الفك ب�سبب
ط�ف��رة جينية �أث �ن��اء ال�ت�ك��وي��ن ،ل�ك��ن ه��ذا مل مي�ن��ع من
�أن ت�صبح ��ص��اح�ب��ة الـ� 4أ��ش�ه��ر جن�م��ة ع�ل��ى الإنرتنت،
يتابعها �أكرث من � 73ألف �شخ�ص على و�سائل التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي .ال�ق�ط��ة ال���ص�غ�يرة ول ��دت ب ��أح��د الأفنية
اخل�ل�ف�ي��ة يف �أن �ق ��رة م��ع � 5أ� �ش �ق��اء ،وت�ب�ن�ت�ه��ا ف�ي�م��ا بعد
كاني�ش دو�سيميت�شي وعائلتها .وقال �أف��راد العائلة �إنهم
وق�ع��وا يف ح��ب م�ي��دا���س م��ن ال�ن�ظ��رة الأوىل ،ورغ �ب��وا يف
ا�ست�ضافتها مبنزلهم انطالقا من ال�شعور بالتعاطف
مع حيوان ينتظره م�صري جمهول يف ظل �ضعف �إمكانية
العثور على م��ن يكفله ب�سبب حالته ال�ف��ري��دة .وقالت
دو�سيميت�شي ،التي تربي اثنني من الكالب من ف�صيلة
"غولدن ريرتيفر"" :مل نفكر قط يف �شراء قطة .كل ما
�أردناه هو �إنقاذ قطة من ال�شارع ،وقد رغبنا يف تبنيها".
وا��ش� ُت��ق ا�سمها ال�ق�ط��ة م��ن �شخ�صية امل�ل��ك م�ي��دا���س يف
الأ� �س��اط�ير الإغ��ري�ق�ي��ة ،وه��و م�ل��ك ك��ان��ت ل��ه ق ��درة على
حتويل �أي �شيء يلم�سه �إىل ذهب ،لكنه كان ب�أذين حمار.
وح �ق �ق��ت م �ي��دا���س � �ش �ه��رة وا� �س �ع��ة ع �ل��ى الإن�ت�رن ��ت عرب
املن�شورات على و�سائل التوا�صل االجتماعي حول حياتها
اليومية ،مع الكلبني �سوزي وزينو.

ت��دف��ع ��ش��رك��ات ع�ق��اري��ة �صينية م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة مل��ن ُي�ط�ل��ق عليهم
"خمتربو املنازل امل�سكونة" لق�ضاء � 24ساعة على الأقل يف املنازل
التي يُعتقد �أن الأ�شباح ت�سكنها من �أجل �إقناع امل�شرتين املحتملني
ب�أنها �آمنة للعي�ش فيها.
وم ��ن ال���ص�ع��ب ح � ًق��ا ب�ي��ع ال �ع �ق��ارات ال �ت��ي ح��دث��ت ف�ي�ه��ا "وفيات
غ�ير طبيعية" ،ال �سيما يف الأ� �س��واق التي تكون فيها اخلرافات
والإمي ��ان بالظواهر اخل��ارق��ة ق��وي��ة .ال�ي��اب��ان ،على �سبيل املثال،
لديها وكالة متخ�ص�صة يف ت�سويق وبيع هذه العقارات ،لأنها ال
جتذب امل�شرتين� ،أما ال�صني فت�سوق لهذه املنازل بطريقة خمتلفة
قلي ً
ال على ما يبدو ،حيث تدفع وكاالت العقارات ملختربي املنازل
امل�سكونة لق�ضاء ليلة واحدة على الأقل يف املنازل املثرية للجدل
لإثبات �أنها لي�ست م�سكونة.
ون�شرت �صحيفة �ساوث ت�شاينا مورنينغ بو�ست ومقرها هونغ كونغ
م�ؤخ ًرا اً
مقال عن خمتربي املنازل امل�سكونة ،الذين ي�سافرون عرب
ال�ب�لاد مقابل مبلغ معني ،ويتحققون م��ن ك��ل زاوي��ة ورك��ن من
امل�ن��ازل التي يحتمل �أن تكون م�سكونة لإث�ب��ات �أن�ه��ا �آم�ن��ة متامًا
للعي�ش فيها ،بح�سب موقع �أوديتي �سنرتال .ووفقاً لأحد املختربين
ويدعى ت�شانغ "يف معظم الأحيان يكون وكالء العقارات والعمالء
امل�ؤمنون باخلرافات هم من يحتاجون �إىل خدماته .ويق�ضي ما ال
يقل عن � 24ساعة يف العقار وغال ًبا ما يت�صل عرب الفيديو ليو�ضح
لأ�صحاب املنزل �أنه ال يوجد ما يدعو للقلق".

ولد بعد � 12أ�سبوع ًا فقط...ر�ضيع يخالف توقعات الأطباء

خالف طفل بريطاين ،ولد بعد � 12أ�سبوعاً فقط من احلمل،
ومل يتجاوز وزنه  1.2كغ توقعات الأطباء ،بعد �أن حت�سنت
�صحته يف وق��ت قيا�سي .بعد والدة �أو�سكار توقع الأطباء
وفاته �سريعاً لكنه كرب ومنا وبلغ عمره � 7أ�شهر ،وهو الآن
يتمتع ب�صحة جيدة .وتعر�ضت والدته لويز ريوز �إىل �صداع
�شديد ونزيف ،ما ا�ضطرها للخ�ضوع لعملية جراحية� ،أدت
�إىل والدة �أو�سكار ،قبل الأوان .وك�شفت الفحو�صات �أنه يعاين
�ضعفاً يف نب�ضات القلب ،فو�ضع يف وحدة العناية املركزة 7
�أ�سابيع ،تلقى خاللها عالجاً �ضد نزيف يف الدماغ ،قبل �أن
تتح�سن حالته ويخرج من امل�ست�شفى ب�صحة جيدة .وقال
وال��ده� ،إدوار ري��وز� ،إن��ه يتمتع ب�صحة جيدة الآن ،ويتناول
الطعام وال�شراب املنا�سبني ب�شكل طبيعي مثل غ�يره من
الر�ضع .وقال الأطباء ،للزوجني �إنه رغم تقدمه امللحوظ،
ف�إن الر�ضيع �سيعاين تلفاً دماغياً ال مفر منه يف امل�ستقبل،
وفق موقع "ميرتو".

جامعة عني �شم�س تك�شف حقيقة تهديد طالبة باالنتحار

ت�صدر ها�شتاغ "حادثة انتحار طالبة طب عني �شم�س امل�صرية"
قائمة الأكرث ت� اً
�داول على موقع تويرت خالل ال�ساعات الأخرية،
بعدما ه��ددت �إح ��دى ط��ال�ب��ات الكلية ب��االن�ت�ح��ار ي��وم  1نوفمرب
اجلاري ،وذلك ب�سبب ر�سوبها يف مادة واحدة خالل ال�سنة الرابعة
بكلية الطب الب�شري ،مما �سيجعلها تعيد العام الدرا�سي كام ً
ال
ب�سبب تلك املادة ،بخالف ما يحدث يف باقي كليات الطب الب�شري
على م�ستوى اجلمهورية.
وعلى �أحد اجلدران داخل كلية الطب يف جامعة عني �شم�س ،كتبت
الطالبة ر�سالتها قائلة" :هنتحر يوم  ،2021/11/1الدنيا لي�ست
عادلة فمن غري املن�صف �أن �أر�سب �سنة كاملة ب�سبب مادة واحدة
فتفوقي يف �سنواتي الثالث الأوىل مل ي�شفع يل" ،وختمت ر�سالتها
بتوقيع �أنها مري�ضة ا�ضطراب وج��داين ثنائي القطب وامل�صنف
من �أخطر الأمرا�ض النف�سية".
الق�صة ت�ع��ود �إىل طلب التما�س ت�ق��دم ب��ه  68طالبا يف الفرقة
الرابعة يف كلية الطب الب�شري بجامعة عني �شم�س ،منهم 38
طالب وطالبة قد ر�سبوا يف مادة واحدة ،بينما  30طالبا وطالبة
قد ر�سبوا يف م��ادت�ين ،وه��و ما يجعلهم م�ضطرين للبقاء بدون
دفعة ،وذلك نظ ًرا لالئحة الكلية اجلديدة.
و ّع��دد الطالب يف التما�سهم الذي تقدموا به لعميد كلية الطب
الدكتور �أ�شرف عمر ،مطالبهم و�أ�سبابها ،منها املعاناة النف�سية
التي ميرون بها ،وت�أثري جائحة كورونا ،ونظام الدرا�سة ،وغريها
من الأ��س�ب��اب ،وطالبوا بانتقالهم �إىل ال�سنة اخلام�سة حاملني
معهم امل��ادة �أو املادتني اللتني قد ر�سبوا بهما ،ك�إجراء ا�ستثنائي
لهم ب�سبب الأزم ��ات وال�ظ��روف التي �شهدتها ال��درا��س��ة يف العام
الدرا�سي املا�ضي .2021 - 2020

حماكمة  12ب�سرقة جموهرات كاردا�شيان

باري�س هيلتون خالل ح�ضورها  LACMA Art + Film Galaيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

قرار هاين �شاكر وقف مطربي تتقم�ص �شخ�صية ربة منزل من خم�سينيات القرن املا�ضي يف يومهم ..غوغل يهدي
املهرجانات مو�ضع �أخذ ّ
تقم�صت ام��ر�أة �أمريكية من نا�شفيل بوالية تيني�سي� ،شخ�صية ربة منزل
ورد
الأطفال ر�سما
من خم�سينيات القرن الع�شرين بكل تفا�صيلها مبا يف ذلك املالب�س ،تيمناً

ق��رار نقيب املو�سيقيني يف م�صر
الفنان هاين �شاكر وق��ف مطربي
امل �ه��رج��ان��ات ال��ذي��ن ب �ل��غ عددهم
 19مطرباً مل مير م��رور الكرام،
ب��ل لقيته م��وج��ة اع�ترا��ض��ات من
فنانني ع�ّب�رّ وا ع��ن ا�ستيائهم من
ه��ذا القرار على و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
هكذا رف�ضت املمثلة عبري �صربي
ه��ذه اخلطوة وا�صفة القرار ب�أنه
"ظامل ولن ينجح؛ لأن هذا اللون
من الغناء له جمهور كبري داخل
م�صر وخارجها" ،الف �ت � ًة �إىل �أنّ
"مطربي امل �ه��رج��ان��ات يحظون
بحبٍ كبري من قِبل اجلمهور .كما
�أ�شارت �أنّ "حظر لون غنائي قرار
لي�س �صحيحاً؛ لأن النا�س لي�ست
يف در� ��س ت��رب�ي��ة ق��وم �ي��ة ،و�أح� ��رار
فيما ت�سمع و ُت�شاهد".
ك��ذل��ك رف���ض��ت امل�م�ث�ل��ة امل���ص��ري��ة
�آي�تن عام ر عرب و�سائل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ال �ق��رار ال���ص��ادر �ضد
م �ط��رب��ي امل �ه��رج��ان��ات ،وحتديداً
ح�سن �أب��و ال��رو���س ،مت�سائل ًة عن
املظهر ال �ع��ام وال �ق��واع��د اخلا�صة
ال �ت��ي ت�ت�ح��دث ع�ن�ه��ا ن�ق��اب��ة املهن
املو�سيقية.
وبينما يعترب بع�ض اجلمهور �أن
ق��رار هاين �شاكر �صائب ،ويهدف
�إىل الت�صدي ملا ُي�ق� َدّم من �أعمال
م�ب�ت��ذل��ة ،ي�سعى ب�ع����ض الفنانني
لإيجاد حل للأزمة.

Sunday

بجدتها .لطاملا كانت مي�ستي �سنو ( 38ع��ام�اً) ،على عالقة وثيقة جداً
بجدتها ،و�أحبت ذوقها الرفيع وح�سها الأنيق وجميع العنا�صر القدمية
امل��وج��ودة يف منزلها .ب��د�أت مي�ستي بجمع الأ�شياء القدمية التي تنتمي
خلم�سينيات القرن املا�ضي يف عام  ،2005ومنذ ذلك احلني �أنفقت �أكرث
من � 15ألف دوالر على جمموعتها التي حتتوي على مالب�س ومفرو�شات
منزلية و�أ�شياء كثرية �أخرى.
وتتمتع مي�ستي بكونها رب��ة منزل يف اخلم�سينات م��ن ال�ق��رن الع�شرين،
وتعمل على الطهي والتنظيف والت�سوق ،وهي ترتدي املالب�س التي تعود
�إىل تلك احلقبة الزمنية.
وتقول مي�ستي� ،إنها حتب احلياة القدمية لأنها ت�شعر ب�أن لها قيمة خمتلفة
عن احلياة احلالية ،و�أن الأ�شياء التي تقتنيها من ذلك الزمن لها تاريخ
وق�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل �أنها �صنعت لتدوم.
و�أ�ضافت�" :أحب طريقة ارتداء النا�س للمالب�س يف تلك املرحلة ،كانت تعرب
عن اعتزازهم ب�أنف�سهم ،ومل يكونوا يرتدون �سراويل �ضيقة �أو ريا�ضية"

ال�سماء متطر دوالرات وال�شرطة تتوعد
�سقطت رزم م��ن ال� ��دوالرات م��ن ��س�ي��ارة لنقل امل��ال على ط��ري��ق �سريع يف
كاليفورنيا �أم�س الأول اجلمعة ،مما دفع ب�سائقني �إىل التهافت ال�ستغالل
هذه الفر�صة غري املتوقعة� .إال �أن ال�شرطة و�صلت �سريعا �إىل املكان لإعادة
الو�ضع �إىل طبيعته ،و�ألقت القب�ض على �شخ�صني �أظهرا طمعا كبريا.
وق��ال كورتي�س مارتن من �شرطة الطرق ال�سريعة يف كاليفورنيا خالل
م�ؤمتر �صحفي" :ثمة مقاطع فيديو كثرية تظهر �أنا�سا ي�سرقون املال على
الطريق ال�سريع من خالل جمعه من الأر�ض".
و�أكد �أن الأموال التي وقعت من املركبة تبلغ قيمتها �آالف الدوالرات ،وتعود
�إىل م�صرف ويجب ت�سليمها �إىل مركز لل�شرطة.
ووقع احلادث بعدما فتح باب املركبة امل�صفحة عر�ضا ب�صورة غري متوقعة
قرب �سان دييغو ،يف منطقة غري بعيدة من احلدود مع املك�سيك.
وتظهر فيديوهات انت�شرت عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي �أنا�سا يتوقفون
على الطريق ويتهافتون جلمع الأوراق النقدية اخل�ضراء ،حتى �إن البع�ض
كان يرميها يف الهواء كالنثار.
وكتب م�ستخدم عرب "�إن�ستغرام"" :هل ر�أيتم هذا من قبل؟ ماذا تفعلون
لو ح�صل معكم ذلك؟".

اح �ت �ف��ل ع �م�لاق حم��رك��ات ال �ب �ح��ث يف الإنرتنت
"غوغل" �أم����س ال�سبت باليوم العاملي للطفل
الذي ي�صادف  20نوفمرب من كل عام.
ون�شر "غوغل" على واج�ه��ة �صفحته الرئي�سية
�صورة تظهر ح��روف ا�سمه وق��د ر�سمت يف �صورة
�أ�شكال فنية ،فمثال حتول حرف ( )Oبالإجنليزية
�إىل �شم�س م�شرقة وحتول حرف (� )Lإىل وردة.
وكانت الأمم املتحدة �أعلنت اليوم العاملي للطفل يف
عام  ،1954باعتباره منا�سبة يجري االحتفال بها
كل عام لتعزيز الرتابط الدويل و�إذكاء الوعي بني
�أطفال العامل وحت�سني رفاههم.
وجرى اختيار  20نوفمرب بالتحديد لأنه يتزامن
مع اعتماد اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إعالن
ح�ق��وق ال�ط�ف��ل ،ك�م��ا �أن ��ه ت��اري��خ اع�ت�م��اد اجلمعية
ال �ع��ام��ة ات�ف��اق�ي��ة ح �ق��وق ال�ط�ف��ل يف ع ��ام ،1989
بح�سب موقع املنظمة الدولية على الإنرتنت.

يحاكم � 12شخ�صا يف باري�س على خلفية واقعة �سرقة
جم��وه��رات قيمتها  10م�لاي�ين دوالر ا�ستهدفت كيم
كاردا�شيان وي�ست ع��ام  ،2016وف��ق ما قالت ال�سلطات
اجلمعة.
وق��ال��ت جنمة ب��رام��ج تلفزيون ال��واق��ع �إن�ه��ا قيدت حتت
تهديد ال���س�لاح وحب�ست يف دورة امل�ي��اه بعد �أن اقتحم
ل�صو�ص م�سلحون �شقتها امل�ست�أجرة يف باري�س خالل
�أ�سبوع املو�ضة .وبعد خم�س �سنوات من التحقيق� ،أمر
ق�ضاة التحقيق ب�إحالة الق�ضية للمحكمة ،وفق ما قال
م�س�ؤول ق�ضائي اجلمعة .ويواجه امل�شتبه بهم جمموعة
من االتهامات املتعلقة بال�سرقة .ومل يحدد بعد موعد
املحاكمة ،كما مل يقدم امل�س�ؤول تفا�صيل �إ�ضافية.

ق�صة طبيب �أنقذ كثريين من كورونا ودفع الثمن غاليا
�أم�ضى طبيب نحو عامني بال كلل وملل وهو
ينقذ امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن وق�ع��وا فري�سة فريو�س
كورونا ،لكنه يف النهاية �أ�سلم الروح من جراء
الفريو�س ذاته.
وبقي الطبيب اجلراح عرفان حليم بعيدا عن
�أ�سرته ملدة � 4أ�شهر متوا�صلة ،يف ذروة اجلائحة
ال �ت��ي اج �ت��اح��ت ال� �ع ��امل ،حل�م��اي�ت�ه��م ولإنقاذ
املر�ضى يف الوقت نف�سه.
وانهار الطبيب يف � 20سبتمرب املا�ضي ،بينما
كان يف مناوبة عمل داخل م�ست�شفى �سويندون
مب�ق��اط�ع��ة وي�ل�ت���ش�ير ج �ن��وب غ��رب��ي �إجنلرتا،
حيث تبني �إ�صابته مبر�ض "كوفيد"-19الذي
ي�ستبب ب��ه ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ،وف ��ق م��ا نقلت
�شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية عن زوجته
�سيال �أم�س ال�سبت.
وك � ��ان ال �ط �ب �ي��ب ال� ��راح� ��ل ق ��د ال �ت �ح��ق بهذا
امل�ست�شفى قبل �شهرين فقط م��ن الإ�صابة،

حيث كان يعمل يف ق�سم العناية املكثفة.
و�أ�ضافت زوجته �أن اليوم الذي �أ�صيب فيه كان
"جمرد يوم �آخر ينقذ فيه �أرواح الآخرين".
ومنذ ذلك التاريخ� ،ساءت حالة الطبيب كثريا،
فبعدما كان يف ق�سم العناية املكثفة بامل�ست�شفى
ذات ��ه مل��دة ي��وم�ين ،ن�ق��ل �إىل م�ست�شفى رويال
برومبتون يف لندن ،الذي يقدم عالجا خا�صا
للحاالت اخلطرة يف القلب والرئتني.
وجرى و�ضع الطبيب على جهاز متطور يحل
م�ك��ان القلب وال��رئ�ت�ين ،وه��و ج�ه��از ي�ستخدم
ملر�ضى "كوفيد "-19ال��ذي��ن ال ي�ستطيعون
التنف�س ،حتى ب�أجهزة التنف�س اال�صطناعية
التقليدية .ويف وق��ت الح��ق ج��رى �إع��ادت��ه �إىل
منزله ،حيث تويف هناك بعد معركة ا�ستمرت
� 9أ�سابيع �ضد املر�ض.
وو�صف الطبيب ال��راح��ل ب�أنه رائ��ع وموهوب
وال يت�أخر عن م�ساعدة الآخرين.

جنيفر لوبيز ت�ؤمن
بال�سعادة

م��ع عودتها �إىل ال�سينما يف فيلم " ،"Marry Meحيث ي�شاركها
البطولة �أوي��ن ويل�سون ،تكلمت جنيفر لوبيز يف مقابلة تلفزيونية
" ،"Today Showع��ن جتربتها اخلا�صة وع�لاق��ات احل��ب التي
ارتبطت بها .النجمة واملمثلة الأمريكية البالغة من العمر  52عاماً
ت��زوج��ت ث�لاث م��رات .عندما �س�ألتها ال�صحافية �إذا كانت م�ستعدة
�أن تعاود التجربة رغم طالقاتها الثالث �أجابت " :ال �أع��رف �أعتقد
نعم .تعرفينني �أنا رومنطيقية وكنت دوماً هكذا� .أ�ؤمن بال�سعادة مئة
باملئة".
ل��ن ي�ت�ف��اج��أ �إذاً حم�ب��و ال�ث�ن��ائ��ي جنيفر ل��وب�ي��ز وبن افليك �إذا �أعلنا
خطوبتهما قريباً.

�سكارليت جوهان�سن
تت�ألق ب�إطاللة مميزة
بعد غياب عن ال�سجادة احلمراء
ب�سبب حملها وو�ضعها ملولودها
الأول ،ت�ألقت املمثلة الأمريكية
�سكارلت جوهان�سن م��ع زوجها
املمثل االم�يرك��ي كولني جو�ست
يف ل��و���س اجن �ل��و���س .ظ �ه��رت مع
زوجها ليل اخلمي�س  18ت�شرين
الثاين  -نوفمرب لتلقي اجلائزة
م � ��ن The American
cinematheque
 awardل �ت �ك��رمي موهبتها.
ل �ف �ت��ت � �س �ك��ارل �ب��ت ب�إطاللتها
الباهرة �إذ لب�ست �إح��دى �أف�ضل
ال�ب��دالت البي�ضاء ال�ت��ي ر�أيناها
هذا العام من عالمة فر�سات�شي،
مت�ي��زت ال�ب��دل��ة بق�صة البنطال
وبالق�صة على اخل�صر .ال�سرتة
م� �ف� �ت ��وح ��ة م � ��ن اخل� � �ل � ��ف .ه ��ذا
الت�صميم منا�سب مت��ام�اً جل�سم
�سكارليت وجعلها تظهر ب�إطاللة
ال ت�شوبها �شائبة.

