� 92إ�صابة جديدة بكورونا و 71حالة �شفاء وال وفيات

�ص 07

ال�صحة تعلن تقدمي 19,855
جرعة جديدة من لقاح كوفيد19 -

وزير الرتبية والتعليم ي�شهد افتتاح فعاليات
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متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة
بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج ��راء  245,149فح�صا ج��دي��دا خالل
ال�ساعات الـ  24املا�ضية ،و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة يف الك�شف
عن  92حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،كما �أعلنت الوزارة
عن �شفاء  71حالة جديدة و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 19,855
جرعة من لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى ام�س  22,192,031جرعة ومعدل توزيع اللقاح  224.38جرعة
لكل � 100شخ�ص( .التفا�صيل �ص)2
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�أخبار الإمارات

املهاجرون �سالح

هجني على �أبواب �أوروبا
»
«
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الإمارات و�إ�سرائيل يف بيان م�شرتك ..ت�ؤكدان دعم العالقات
االقت�صادية و�إن�شاء �صندوق م�شرتك للبحث والتطوير

•• �أبوظبي-وام:

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء (وام)

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد ي�ستعر�ض م�ؤ�شرات �أداء حكومة الإمارات يف 2021

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله نفتايل بينيت (وام)

ا�ستقبل رئي�س وزراء �إ�سرائيل وبحثا عالقات التعاون والق�ضايا الإقليمية

حممد بن را�شد :دولة الإمارات حققت �إجنازات كربى يف م�سريتها التنموية ويف تاريخ حممد بن زايد:نهج الإمارات يف عالقاتها اخلارجية يرتكز على
الأمم وال�شعوب ،وتبو�أت مراكز ريادية على امل�ستوى العاملي يف خمتلف القطاعات مبادئ االحرتام املتبادل والتعاون و�إر�ساء قيم التعاي�ش وال�سالم
•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
رعاه اهلل � ،أن دولة الإمارات حققت خالل فرتة وجيزة
من عمرها �إجنازات كربى يف م�سريتها التنموية ويف
تاريخ الأمم وال�شعوب ،وت�ب��و�أت مراكز ري��ادي��ة على
امل�ستوى العاملي يف خمتلف القطاعات واملجاالت ،وهي

ما�ضية يف اخلم�سني القادمة ملزيد من التقدم والتميز
والريادة لتكون من �أف�ضل احلكومات والدول يف كافة
امل ��ؤ� �ش��رات ال�ع��امل�ي��ة.ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ت��ر�ؤ���س �سموه
اجتماع جمل�س الوزراء الذي عقد يف �إك�سبو 2020
دبي بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب ح��اك��م دب ��ي ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
ال��وزراء وزير املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان( .التفا�صيل �ص)3

•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أم �� ��س م �ع��ايل ن �ف �ت��ايل بينيت
رئي�س وزراء �إ�سرائيل الذي يقوم بزيارة �إىل دولة
الإمارات.
ورح ��ب ��س�م��وه يف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء ب��رئ�ي����س ال� ��وزراء

ال�ضيف معربا عن تطلعه �إىل �أن ت�سهم زي��ارت��ه ـ
وه��ي ال��زي��ارة الأوىل �إىل الدولة ـ يف دف��ع عالقات
التعاون �إىل مزيد من اخلطوات الإيجابية مل�صلحة
�شعبي البلدين و�شعوب املنطقة.
وب �ح��ث ��س�م��وه وم �ع��ايل رئ�ي����س وزراء �إ�سرائيل،
م�سارات التعاون الثنائي وفر�ص تنميته يف خمتلف
اجل��وان��ب اال�ستثمارية واالقت�صادية والتجارية
(التفا�صيل �ص)2
والتنموية.

الأمن ال�سوداين يفرق تظاهرة قرب الق�صر اجلمهوري
•• اخلرطوم-وكاالت

�أط �ل �ق��ت ال �� �ش��رط��ة ال�سودانية
قنابل الغاز امل�سيل للدموع �أم�س
االثنني لتفريق مئات املحتجني
ال�سودانيني يف اخلرطوم بالقرب
م��ن ال�ق���ص��ر ال��رئ��ا� �س��ي خرجوا
يطالبون بحكم مدين ،ح�سب ما
�أفاد مرا�سل وكالة فران�س بر�س.
يتظاهر امل�ئ��ات م��ن ال�سودانيني
يف و� �س��ط ال �ع��ا� �ص �م��ة واحيائها
للتنديد باالتفاق ال�سيا�سي الذي
وقعه قائد اجلي�ش الفريق �أول
عبد الفتاح ال�بره��ان م��ع رئي�س
ال � � � ��وزراء ال � �� � �س ��وداين ع �ب��د اهلل
ح �م��دوك ال�شهر امل��ا��ض��ي بعدما
م ��ا اط� � ��اح ال�ب��ره� ��ان باملدنيني
م��ن احل�ك��م االن�ت�ق��ايل للبالد يف
ت�شرين الأول �أكتوبر.
وق� ��ال� ��ت امي � � ��ان ب ��اب� �ك ��ر �إح � ��دى
امل � �ت � �ظ � ��اه � ��رات ق � � ��رب الق�صر
اجلمهوري خرجت اليوم و�سوف
�أخ� ��رج يف ك��ل م��وك��ب ح�ت��ى تعود
احلكومة كاملة.
وق � ��ال ق �� �ص��ي حم �م��د وه� ��و يلف
ج �� �س��ده ب �ع �ل��م ال� ��� �س ��ودان ور�سم
على قمي�صه �صورة احد �ضحايا

رو�سيا تتوقع تقدم ًا يف حمادثات
االت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين

•• فيينا-وكاالت

ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
ال ��رو�� �س ��ي� � ،س�يرغ��ي ريابكوف،
االث�ن�ين� ،إن هناك �أ�سباباً تدعو
م��و� �س �ك��و ل �ت��و ّق��ع �إح � � ��راز بع�ض
التقدم يف �إحياء االتفاق النووي
امل�ب�رم م��ع �إي� ��ران وزي� ��ادة فر�ص
التو�صل �إىل ت�سوية.
وا� �س �ت ��ؤن �ف��ت م� ��ؤخ ��راً املحادثات
يف فيينا ملحاولة �إح�ي��اء االتفاق
النووي املربم يف عام .2015
وقال ريابكوف �إن فر�ص التو�صل
�إىل ت �� �س��وي��ة ل �ل �ع ��ودة لالتفاق
ال� � �ن � ��ووي ت� � � � ��زداد .واع � �ت�ب��ر �أن
اق�ت�راح��ات �إي� ��ران تعك�س جدية
ط� �ه ��ران ال �ق �� �ص��وى ال�ستئناف
العمل باالتفاق النووي.
وت��اب��ع ري��اب�ك��وف :رو��س�ي��ا تو�ضح
با�ستمرار خ�لال ات�صاالتها مع
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة �أن
ت�ه��دي��د �إي� ��ران ب��ال�ع�ق��وب��ات �أثناء
ع �م �ل �ي��ة امل� �ف ��او�� �ض ��ات �أم� � ��ر غري
مرغوب فيه.

ا�ستمرار املظاهرات ال�سودانية للمطالبة بحكم مدين
ال�ت�ظ��اه��رات املا�ضية ل��ن نتوقف املدينة يهتفون ال حلكم الع�سكر .وال�ع���ش��ري��ن م��ن ت���ش��ري��ن الأول
ح �ت��ى ي �ت �ح �ق��ق ه��دف �ن��ا يف دول ��ة ومن الق�ضارف قالت �أمل ح�سني �أك� �ت ��وب ��ر وح � ��ل ك� ��ل م�ؤ�س�سات
مدنية دميوقراطية.
جت�م��ع ح ��وايل � 600شخ�ص يف ال �� �س �ل �ط��ة االن� �ت� �ق ��ال� �ي ��ة واط � ��اح
و�أف� � ��اد � �ش �ه��ود ع �ي��ان ب � ��أن مئات و��س��ط امل��دي�ن��ة يحملون االعالم ب���ش��رك��ائ��ه امل��دن �ي�ين ال��ذي��ن كان
يتقا�سم معهم ال�سلطة مبوجب
املتظاهرين خرجوا �إىل ال�شوارع ويهتفون :ال�سلطة  ..ال�شعب.
يف واليتي الق�ضارف وك�سال �شرق ن �ف��ذ ق��ائ��د اجل �ي ����ش ال�سوداين ات �ف��اق �أب� ��رم ع ��ام  2019عقب
البالد .وق��ال حممد �إدري�س من الفريق �أول عبد الفتاح الربهان �إطاحة عمر الب�شري.
ك�سال الآن املتظاهرون يف و�سط ان �ق�ل�اب��ا ع���س�ك��ري��ا يف اخلام�س وت��زام �ن��ا م��ع ق � ��رارات الربهان،

اع�ت�ق��ل رئ�ي����س ال� ��وزراء ع�ب��د اهلل
ح �م��دوك وال �ك �ث�ير م��ن �أع�ضاء
ح �ك��وم �ت��ه وال �� �س �ي ��ا� �س �ي�ي�ن� ،إال
�أن ح �م��دوك ع ��اد �إىل ال�سلطة
مب��وج��ب ات�ف��اق �سيا�سي �أُب ��رم يف
احل��ادي والع�شرين م��ن ت�شرين
الثاين نوفمرب مل ير�ض اجلميع
وو�صفه البع�ض ب�أنه "خيانة".
وب �ع��د االت� �ف ��اق مت االف� � ��راج عن
ب �ع ����ض ال � � � ��وزراء وال�سيا�سيني
امل � ��وق � ��وف �ي��ن وحت � ��دي � ��د م ��وع ��د
االنتخابات يف  ،2023وب��دا �أن
الربهان ا�ستجاب ملطالب املجتمع
ال ��دويل م��ع احتفاظه بالهيمنة
يف ذات ال� ��وق� ��ت ع �ل��ى �سلطات
املرحلة االنتقالية ،الأم��ر الذي
دف��ع ال���س��ودان�ي�ين ل�لاح�ت�ج��اج يف
�شوارع العا�صمة وبع�ض الواليات
ب�شكل م�ستمر للمطالبة باحلكم
املدين.
ورغ��م م��ا تنفيه ق��وات ال�شرطة
م��ن قيامها ب ��إط�لاق ال �ن��ار على
امل � �ت � �ظ ��اه ��ري ��ن� ،أع � �ل � �ن� ��ت جلنة
�أط � �ب ��اء ال� ��� �س ��ودان � �س �ق��وط 44
ق�ت�ي�لا ب��ال��ر� �ص��ا���ص م �ن��ذ بداية
االح�ت�ج��اج��ات يف ت�شرين الأول
�أكتوبر.

هادي ينعي رئي�س هيئة العمليات اللواء الذيباين

التحالف 28 :ا�ستهداف ًا للحوثيني يف م�أرب واجلوف
•• اليمن-وكاالت

ن�ع��ى ال��رئ�ي����س ال�ي�م�ن��ي عبدربه
م�ن���ص��ور ه� ��ادي ووزارة الدفاع
وهيئة الأرك��ان اليمنيتان ،رئي�س
هيئة العمليات احلربية بوزارة
ال� ��دف� ��اع ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن نا�صر
الذيباين ،الذي ُقتل �أثناء قيادة
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع���س�ك��ري��ة امليدانية
يف اجلبهة اجلنوبية مبحافظة
م�أرب.
وبح�سب بيان النعي ال�صادر من
وزارة ال��دف��اع ورئ��ا� �س��ة الأرك� ��ان
ال�ي�م�ن�ي�ت�ين ،ك ��ان ال��ذي �ب��اين قد
ق��اد ع ��ددا م��ن م �ع��ارك التحرير
يف حم��اف �ظ��ات م � � ��أرب واجل� ��وف
والبي�ضاء و�صنعاء و�شبوة.
ميدانياً� ،أعلن اجلي�ش �أن قواته،
م �� �س �ن��ود ًة ب��امل �ق��اوم��ة ال�شعبية،
طوقت جمموعات من ميلي�شيات
احل��وث��ي ج �ن��وب ��ش��رق��ي �سل�سلة
جبال البلق ال�شرقي.

ومت � �ك� ��ن اجل� �ي� �� ��ش خ� �ل��ال ه ��ذه
العملية من قتل و�أ�سر الع�شرات
م��ن عنا�صر احل��وث��ي ،كما قطع
خ �ط��وط �إم � ��داد امل�ي�ل�ي���ش�ي��ا نحو
ال�سل�سلة اجلبلية.
ويف اجلبهة الغربية� ،صد اجلي�ش
هجوماً ا�ستخدمت فيه امليلي�شيات
طائراتٍ م�سرية وعرباتٍ مدرعة،
يف حم��اول��ة الخ�ت�راق حت�صينات
اجلي�ش ،ما �أدى لقتل وجرح �أكرث
من  40عن�صراً حوثياً ،و�إعطاب
ثالث عربات تابعة لهم.
م��ن ج �ه �ت��ه� ،أع �ل��ن حت��ال��ف دعم
ال�شرعية يف اليمن تنفيذه 28
ا�ستهدافاً �ضد ميلي�شيا احلوثيني
يف م ��أرب واجل ��وف خ�لال الـ24
�ساعة املا�ضية.
و�أكدت التحالف �أن اال�ستهدافات
مب��أرب واجل��وف دم��رت � 14آلية
ع�سكرية ،و�أوقعت خ�سائر ب�شرية
يف ��ص�ف��وف احل��وث �ي�ين جت ��اوزت
 140عن�صراً.

القوات اجلوية للتحالف م�ستمرة يف ا�ستهداف �أوكار احلوثيني
ك �م��ا �أع� �ل ��ن ال �ت �ح��ال��ف �أن � ��ه نفذ وح �م��اي��ة امل��دن �ي�ين .وا�ستهدفت
ا� �س �ت �ه ��داف �اً واح� � � ��داً بال�ساحل ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة �آل� �ي ��ة ع�سكرية
ال �غ��رب��ي ل��دع��م ق� ��وات ال�ساحل مليلي�شيا احلوثيني.

�أكدت دولة الإمارات ودولة �إ�سرائيل رغبتهما امل�شرتكة يف دعم العديد
من جماالت التعاون املهمة لتعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية
من خالل �إن�شاء �صندوق م�شرتك للبحث والتطوير ..م�شريين �إىل
�أن هذا ال�صندوق �سيعمل �إ�ضافة �إىل جمل�س الأعمال امل�شرتك املنبثق
عنه ..على ت�سخري العقول االقت�صادية والتكنولوجية الرائدة يف
دولة الإم��ارات ودول��ة �إ�سرائيل ،و�إيجاد حلول للتحديات مثل تغري
املناخ والت�صحر �إ�ضافة �إىل الطاقة النظيفة والزراعة امل�ستقبلية.
وفيما يلي البيان امل�شرتك بني دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة
�إ�سرائيل يف ختام الزيارة التي قام بها معايل نفتايل بينيت رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي �إىل الدولة:
تعد الزيارة الناجحة ملعايل نفتايل بينيت رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
�إىل الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ت�ط��ور العالقات
الوطيدة وال�شراكة الكبرية بني البلدين.
وق��د ناق�ش اجلانبان جمموعة متنوعة من الق�ضايا االقت�صادية
والبنية التحتية واللوجي�ستية وامل��دن الذكية التي مت �إح��راز تقدم
كبري فيها خالل العام املا�ضي ،مبا يف ذلك التعاون بني القطاعني
العام واخلا�ص بالإ�ضافة �إىل البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن
الغذائي واملناخ واملياه والطاقة والبيئة وال�صحة وال�سياحة.
و�أك��د اجلانبان خالل الزيارة الرغبة امل�شرتكة يف دعم العديد من
جم��االت التعاون املهمة لتعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية،
من خالل �إن�شاء �صندوق م�شرتك للبحث والتطوير ،و�سيعمل هذا
ال�صندوق �إ�ضافة �إىل جمل�س الأع�م��ال امل�شرتك املنبثق عنه على
ت�سخري العقول االقت�صادية والتكنولوجية الرائدة يف دولة الإمارات
ودولة �إ�سرائيل ،وتكليفهم ب�إيجاد حلول للتحديات مثل تغري املناخ
والت�صحر بالإ�ضافة �إىل الطاقة النظيفة والزراعة امل�ستقبلية.
(التفا�صيل �ص)2

ي�ضم حوايل � 20شخ�صية وطنية:

تون�س :اليوم الإعالن عن اللقاء الوطني للإنقاذ!...
•• الفجر -تون�س

ق��ال ال�ن��ائ��ب ب��ال�برمل��ان املُج ّمدة
�أع �م ��ال ��ه ،ع �ي��ا���ض ال �ل��وم��ي� ،إن ��ه
�سيتم اليوم الثالثاء ،عقد ندوة
�صحفية ل�ل�إع�لان ع��ن "اللقاء
الوطني للإنقاذ".
و�أ�� � �ض � ��اف يف م ��داخ� �ل ��ة �إذاع � �ي ��ة
�أن ال �ل �ق��اء ��س�ي���ض��م ح� ��وايل 20
� �ش �خ �� �ص �ي��ة وط �ن �ي��ة ع �ل��ى غ ��رار
�أح� �م ��د جن �ي��ب ال �� �ش��اب��ي وف ��وزي
ع �ب��د ال��رح �م��ن وم �� �ص �ط �ف��ى بن
�أح � �م � ��د وح� ��� �س ��ون ��ة النا�صفي
ون�سرين العماري وحممد �أمني
ال �� �س �ع �ي��داين وط � � ��ارق الفتاتي
زم� ��ال وم �ه��دي عبد
وال�ع�ي��ا��ش��ي ّ
اجلواد وغريهم...
و�أو� �ض��ح �أن ه��ذا التنظيم لي�س
ح��زب��ا ��س�ي��ا��س�ي��ا و�إمن � ��ا ه��و �إط ��ار
ل �ل �ع �م��ل ول �ل�ات � �ف ��اق ع �ل ��ى عقد
اج�ت�م��اع��ي ج��دي��د لإن �ق��اذ البالد
و�إخراجها من �أزمتها.

اللومي ومبادرة �سيا�سية جديدة
وتابع اللومي �أنه �ض ّد الرجوع �إىل �إطار �شرعي" ،وفق قوله.
ما قبل  25يوليو وعودة الربملان ،وق� ��ال ال �ل��وم��ي ،ان ه ��ذا اللقاء
كما �أنه �أي�ضا �ض ّد �إج��راءات � 25سي�ضم �شخ�صيات وطنية بقطع
ي��ول �ي��و وع � ��ودة الديكتاتورية ،ال�ن�ظ��ر ع��ن االن �ت �م��اء ال�سيا�سي
م�شريا �إىل �أن قي�س �سع ّيد فقد واحل��زب��ي ،يهمها ال���ش��أن العام،
�شرعيته الد�ستورية" ،م�ؤكدا ولها ح�ضور يف ال�ساحة ،وتعترب
�أن��ه "البد م��ن تنظيم انتخابات من قادة الر�أي وتتوزع من �أق�صى
ت�شريعية ورئا�سية مبكرة لكن يف اليمني �إىل �أق�صى الي�سار.

�إنزال جوي �أمريكي بدير الزور ..ومقتل � 3أ�شخا�ص

•• دير الزور-وكاالت

نفذت قوات �أمريكية عملية �إنزال جوي وا�سعة ،فجر �أم�س االثنني ،قرب
دير الزور ب�شرق �سوريا.
وقالت وكالة الأنباء ال�سورية �سانا �إن قوات �أمريكية اختطفت عدداً من
املدنيني من مدينة الب�صرية بريف دير الزور ال�شرقي.
و�أ�ضافت �أن الطائرات الأمريكية نفذت الإنزال مب�ساندة من م�سلحي
قوات �سوريا الدميقراطية ق�سد ،وقد رافقه �إطالق نار كثيف وع�شوائي
ت�سبب يف مقتل  3مدنيني من عائلة واحدة.
ب��دروه ،ذكر املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أن��ه مت ت�سجيل مقتل 3
�أ�شخا�ص واعتقال �آخرين يف عملية �إنزال لقوات التحالف الدويل �ضد
داع�ش بريف دير الزور بعد منت�صف الليلة املا�ضية.
و�أ�ضاف �أن عملية الإنزال �أعقبها �إطالق حتذيرات ب�أن املنطقة حما�صرة
بالكامل عرب مكربات ال�صوت ،حيث مت مطالبة الأ�شخا�ص املطلوبني
بت�سليم �أنف�سهم.
و�أ�ضاف �أنه مت �سماع �أ�صوات �إطالق نار ودوي انفجارات مل يعرف �سببها
حتى اللحظة فيما �إذا كانت ناجمة عن تبادل �إطالق نار �أم �إطالق نار
من قبل القوة املداهمة فقط ،لكنه �أ�شار �إىل اعتقال عدة �أ�شخا�ص بتهمة
التعامل مع تنظيم داع�ش واالنتماء �إليه.
وذك� ��رت ��س��ان��ا �أن ط��ائ��رات م��روح �ي��ة �أم�يرك �ي��ة ك��ان��ت ق��د ن �ف��ذت يف 7
دي�سمرب احلايل عملية �إنزال جوي مب�ساندة جمموعة من قوات �سوريا
الدميقراطية ق�سد على بع�ض املنازل يف بلدة ال�شحيل بريف دير الزور
واختطفت عدداً من املدنيني واقتادتهم �إىل جهة جمهولة.
وحمافظة دي��ر ال��زور ال��واق�ع��ة على احل��دود م��ع ال�ع��راق طريق �إمداد
ا�سرتاتيجي لف�صائل م�سلحة مدعومة من �إيران ،تر�سل تعزيزات �إىل
�سوريا على نحو منتظم لدعم ب�شار الأ�سد.
وتنت�شر ق��وات �أمريكية بقاعدة يف منطقة التنف جنوب دير ال��زور ،يف
�إط��ار مهمة قتالية �ضد تنظيم داع�ش ال��ذي ال ي��زال ين�شط يف العراق
و�سوريا لكن بوترية �أقل.

ت�أجيل جديد لالنتخابات
الليبية ي��زي��د الغمو�ض
•• طرابل�س-وكاالت

�أع � �ل � �ن � ��ت امل � �ف ��و� � �ض � �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ل�لان�ت�خ��اب��ات يف ليبيا ،االثنني،
ت ��أج �ي��ل الإع �ل ��ان ع ��ن القوائم
الأول� �ي ��ة ل�ل�م��ر��ش�ح�ين امل�ؤهلني
خل��و���ض االن �ت �خ��اب��ات الربملانية
املقررة يف فرباير املقبل ،يف وقت
ي� ��زداد ال�غ�م��و���ض ب �� �ش ��أن تنظيم
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة يف 24
دي�سمرب اجلاري.
وق� � ��ال� � ��ت امل � �ف� ��و� � �ض � �ي� ��ة ال �ع �ل �ي ��ا
ل�لان �ت �خ��اب��ات يف ل�ي�ب�ي��ا يف بيان
ن �� �ش��رت��ه ع �ل��ى ح �� �س��اب �ه��ا املوثق
مب��وق��ع ت��وي�تر �إن ال�ت��أج�ي��ل جاء
نتيجة عدد طلبات الرت�شح التي
فاقت التوقع.
و�أو� �ض �ح��ت �أن �ه��ا ت�ل�ق��ت 5385
ط �ل��ب ت��ر� �ش��ح م��وزع��ة ع �ل��ى 75
دائرة انتخابية.
وب �ع��دم��ا ان �ت �ه��ت ع �م �ل �ي��ة قبول
الطلبات يف  7دي�سمرب اجلاري،
� �ش��رع��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة بالتعاون
م��ع اجل �ه��ات ذات االخت�صا�ص
يف ع �م �ل �ي��ة م ��راج �ع ��ة الطلبات
والوقوف على مدى �صحة تلبية
املر�شحني ل���ش��روط امل�شاركة يف
اال�ستحقاق االنتخابي.
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الإمارات تعزي وتت�ضامن مع � 92إ�صابة جديدة بكورونا و 71حالة �شفاء وال وفيات ال�صحة تعلن تقدمي 19,855
الواليات املتحدة يف �ضحايا الأعا�صري
جرعة جديدة من لقاح كوفيد19 -
•• �أبوظبي-وام

•• �أبوظبي-وام

02

عربت دولة الإمارات عن تعازيها ال�صادقة وت�ضامنها مع الواليات املتحدة
الأمريكية ال�صديقة يف �ضحايا الأعا�صري والعوا�صف التي اجتاحت عدة
واليات ،و�أ�سفرت عن وقوع �ضحايا.
و�أعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ،عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها
�إىل احلكومة الأمريكية و�إىل �أهايل وذوي ال�ضحايا يف هذا امل�صاب اجللل،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

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  245,149فح�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  92حالة �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  742,894حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,151حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  71حالة 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  737,967حالة.

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  19,855جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س  22,192,031جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  224.38جرعة لكل � 100شخ�ص.
وي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

ا�ستقبل رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى ويحث معه جهود �إحالل ال�سالم يف القارة الأفريقية

حممد بن را�شد :نعمل لتعزيز التعاون الثنائي يف �شتى املجاالت التي تخدم الأهداف التنموية لل�شعبني ال�صديقني
فاو�ستني �أركاجن تواديرا يعرب عن تقديره للنموذج املُل ِهم الذي تقدمه
دولة الإمارات يف م�ضمار التنمية ال�شاملة
•• دبي-وام

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم� �م ��د ب � ��ن را� � �ش � ��د �آل مكتوم
ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي� �� ��س ال � ��دول � ��ة رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه
اهلل ،ف �خ��ام��ة ف��او� �س �ت�ين �أرك� ��اجن
تواديرا رئي�س جمهورية �أفريقيا
الو�سطى ،على هام�ش ختام بطولة
"جائزة االحتاد للطريان الكربى

ل� �ل� �ف ��ورم ��وال  "1ال� �ت ��ي �أُق �ي �م��ت
مناف�ساتها على حلبة مر�سى يا�س
يف العا�صمة �أبوظبي.
و�أك � � ��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل
ال�ل�ق��اء ع�م��ق ال �ع�لاق��ات الثنائية
و�أه � �م � �ي� ��ة ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى تعزيز
التعاون الثنائي يف �شتى املجاالت
ال �ت��ي ت �خ��دم الأه � ��داف التنموية
لل�شعبني ال�صديقني ،معرباً عن

�أم �ن �ي��ات��ه مب��زي��د م��ن اال�ستقرار
والتقدم لدولة �أفريقيا الو�سطى
ال�صديقة.
وتطرق النقا�ش �إىل جهود �إحالل
ال�سالم يف ال�ق��ارة الأفريقية وما
متثله من �أهمية يف �سبيل متكني
�شعوب القارة من موا�صلة م�سرية
التطوير االقت�صادي ،واال�ستفادة
من امل��وارد الطبيعية الغنية التي
ت�ت�م�ي��ز ب�ه��ا �أف��ري �ق �ي��ا ،ت ��وازي� �اً مع

التو�سع يف ن�شر التعليم والتطوير
التكنولوجي وتعزيز قدرات قطاع
ال��رع��اي��ة ال�صحية ك�أ�س�س مهمة
لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
م��ن ج�ه�ت��ه� ،أك ��د رئ�ي����س �أفريقيا
الو�سطى كامل تقديره للنموذج
املُلهِم الذي تقدمه دولة الإمارات
يف م�ضمار التنمية ال�شاملة ،مبا
حت�ق�ق��ه م��ن �إجن � � ��ازات ن��وع �ي��ة يف
خمتلف املجاالت ،وما تقدمه من

�إ�سهامات �إيجابية �شاركت بها يف
الت�صدي للعديد م��ن التحديات
ال�ع��امل�ي��ة ال �ع��اب��رة ل �ل �ح��دود ،ومن
�أب ��رزه ��ا حت ��دي ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د-
ير�سخ ال��دور الريادي
 ،19مب��ا ّ
للدولة على ال�صعيدين الإقليمي
وال � � � ��دويل ،م� �ع ��رب� �اً ع ��ن خال�ص
�أم�ن�ي��ات��ه ل��دول��ة الإم� � ��ارات قيادة
و�شعباً مبزيد من التقدم والرقي
واالزدهار.

ا�ستقبل رئي�س وزراء �إ�سرائيل وبحثا عالقات التعاون والق�ضايا الإقليمية

حممد بن زايد:نهج الإمارات يف عالقاتها اخلارجية منذ ت�أ�سي�سها يرتكز على مبادئ ثابتة من االحرتام املتبادل والتعاون و�إر�ساء قيم التعاي�ش وال�سالم

نفتايل بينيت ي�شيد مب�ستوى التعاون بني البلدين واخلطوات التي يتخذانها انطالق ًا من اتفاق ال�سالم الإبراهيمي
•• �أبوظبي-وام

ا��س�ت�ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة �أم� �� ��س معايل
ن� �ف� �ت ��ايل ب �ي �ن �ي��ت رئ� �ي� �� ��س وزراء
�إ��س��رائ�ي��ل ال��ذي ي�ق��وم ب��زي��ارة �إىل
دولة الإمارات.
ورح � ��ب � �س �م��وه يف ب ��داي ��ة اللقاء
ب��رئ�ي����س ال � ��وزراء ال���ض�ي��ف معربا
عن تطلعه �إىل �أن ت�سهم زي��ارت��ه ـ
وه��ي ال��زي��ارة الأوىل �إىل ال��دول��ة ـ
يف دفع عالقات التعاون �إىل مزيد
من اخلطوات الإيجابية مل�صلحة
�شعبي البلدين و�شعوب املنطقة.
وبحث �سموه ومعايل رئي�س وزراء
�إ�سرائيل ،م�سارات التعاون الثنائي
وفر�ص تنميته يف خمتلف اجلوانب
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
وال �ت �ج��اري��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ،خا�صة
جماالت الزراعة والأم��ن الغذائي
والطاقة املتجددة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة وال���ص�ح��ة وغ�يره��ا من
القطاعات احل�ي��وي��ة ال�ت��ي حتظى

ب ��اه� �ت� �م ��ام م� �ت� �ب ��ادل مب� ��ا يحقق
تطلعاتهما �إىل �آف� ��اق �أو� �س��ع من
ال�ت�ع��اون وال�ع�م��ل امل���ش�ترك املثمر
ال��ذي يعود باخلري على البلدين
..وذل ��ك يف �إط ��ار "اتفاق ال�سالم
الإبراهيمي" ال��ذي وقعه البلدان
خالل العام املا�ضي.
ك�م��ا ت �ط��رق ال �ل �ق��اء �إىل الأهمية

ال �ت��ي مي �ث �ل �ه��ا م �ع��ر���ض "�إك�سبو
 2020دبي" خ��ا��ص��ة بالن�سبة
ل� ��دول م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو�سط
لال�ستفادة م��ن ال�ف��ر���ص و�أحدث
حلول اال�ستدامة واالبتكارات التي
تعر�ضها الدول.
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء �أن

نهج دول��ة الإم� ��ارات يف عالقاتها
اخل��ارج�ي��ة م�ن��ذ ت�أ�سي�سها يرتكز
ع�ل��ى م �ب��ادئ ث��اب�ت��ة م��ن االح�ت�رام
امل �ت �ب��ادل وال �ت �ع��اون و�إر�� �س ��اء قيم
ال�ت�ع��اي����ش وال �� �س�ل�ام وال � ��ذي يعد
ال�سبيل الأم�ث��ل لتحقيق تطلعات
ال�شعوب ،م�ع��رب�اً �سموه ع��ن �أمله
�أن ي �ع��م اال� �س �ت �ق ��رار يف منطقة

ال���ش��رق الأو� �س��ط ،م���ش�يراً �إىل �أن
هذه املنطقة� ،أر�ض ال�سالم ومهد
الديانات ال�سماوية التي �أ�شرقت
ع �ل��ى ال� �ع ��امل ك �ل��ه ب ��دع ��وة اخلري
واملحبة.
م��ن ج��ان �ب��ه �أع � ��رب رئ �ي ����س وزراء
�إ� �س��رائ �ي��ل ع��ن � �س �ع��ادت��ه بزيارته
الأوىل �إىل دول��ة الإم��ارات ولقائه

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ..م�شيداً مب�ستوى
التعاون بني البلدين واخلطوات
ال� �ت ��ي ي �ت �خ��ذان �ه��ا ان� �ط�ل�اق� �اً من
"اتفاق ال�سالم الإبراهيمي" الذي
وقعه اجلانبان.
و�أك � ��د اجل��ان �ب��ان يف خ �ت��ام اللقاء
م��وا��ص�ل��ة دع ��م ع�ل�اق��ات التعاون

ال �ث �ن��ائ��ي وال �ع �م��ل امل �� �ش�ت�رك مبا
يعزز م�صاحلهما املتبادلة وي�سهم
يف ت��ر� �س �ي��خ اال� �س �ت �ق��رار والأم � ��ن
والتنمية يف املنطقة ..م�شريين
�إىل �أه �م �ي��ة ت��و� �س �ع��ة ال�شراكات
النوعية يف املجاالت اال�ستثمارية
واالقت�صادية التي تخدم �أولويات
ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة يف البلدين

واملنطقة جمعاء.
ح���ض��ر ��س�م��و ال���ش�ي��خ ط�ح�ن��ون بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان م���س�ت���ش��ار الأم ��ن
الوطني و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
و��س�م��و ال�شيخ خ��ال��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
زايد العليا لأ�صحاب الهمم و�سمو
ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زايد
�آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي
رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي
و�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد
بن زاي��د �آل نهيان ومعايل ال�شيخ
حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل
نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة
يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة وومعايل
ع�ل��ي ب��ن ح �م��اد ال���ش��ام���س��ي نائب
الأم�ي��ن ال �ع��ام للمجل�س الأعلى
ل�ل��أم ��ن ال ��وط �ن ��ي وم� �ع ��ايل علي
� �س �ع �ي��د ال� �ن� �ي ��ادي رئ �ي ����س الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث.

الإمارات و�إ�سرائيل يف بيان م�شرتك ..ت�ؤكدان دعم العالقات االقت�صادية و�إن�شاء �صندوق م�شرتك للبحث والتطوير
•• �أبوظبي-وام:

�أك��دت دول��ة الإم��ارات ودول��ة �إ�سرائيل رغبتهما امل�شرتكة يف دع��م العديد
من جماالت التعاون املهمة لتعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية من
خالل �إن�شاء �صندوق م�شرتك للبحث والتطوير ..م�شريين �إىل �أن هذا
ال�صندوق �سيعمل �إ�ضافة �إىل جمل�س الأعمال امل�شرتك املنبثق عنه ..على
ت�سخري العقول االقت�صادية والتكنولوجية الرائدة يف دولة الإمارات ودولة

�إ�سرائيل ،و�إيجاد حلول للتحديات مثل تغري املناخ والت�صحر �إ�ضافة �إىل
الطاقة النظيفة والزراعة امل�ستقبلية.
وفيما يلي البيان امل�شرتك ب�ين دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة ودولة
�إ�سرائيل يف ختام الزيارة التي قام بها معايل نفتايل بينيت رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي �إىل الدولة:
تعد ال��زي��ارة الناجحة مل�ع��ايل نفتايل بينيت رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي
�إىل الإم��ارات العربية املتحدة عالمة فارقة يف تطور العالقات الوطيدة

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :كلية ليوا للتكنولوجيا
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
كلية ليوا للتكنولوجيا  ..نعدكم ملهنة امل�ستقبل ..
Liwa College of Technology .. We Prepare for Future Careers
بتاريخ 2021/11/16:
املودعة بالرقم 364752 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :كلية ليوا للتكنولوجيا
املوطن � :شارع دملا (فاطمة بنت مبارك �سابقا)  ،برج بني يا�س ب  ،خلف جممع البلدية � ،أبوظبي  ,بجانب
التنمية الإقت�صادية ,هاتف� , 026266010 :صندوق الربيد - 41009 :امييلadam.albahti@ect.ac.ae :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
و�صف العالمة  :حرف  Lحرف  Uمتداخالن وبجانبهما ا�سم الكلية باللغتني و�شعارها
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :كلية ليوا للتكنولوجيا
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
Industry Insights ... Liwa College of Technology
بتاريخ 2021/11/16:
املودعة بالرقم 364760 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :كلية ليوا للتكنولوجيا
املوطن � :شارع دملا (فاطمة بنت مبارك �سابقا)  ،برج بني يا�س ب ،خلف جممع البلدية  ،بجانب التنمية
الإقت�صادية ,هاتف� , 026266010 :صندوق  ,الربيد - 41009 :امييلadam.albahti@ect.ac.ae :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
و�صف العالمة  :حرف  Lحرف  Uمتداخالن فوقهما كتاب
وبجانبهما Industry Insights Liwa College of Technology
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وال�شراكة الكبرية بني البلدين.
وقد ناق�ش اجلانبان جمموعة متنوعة من الق�ضايا االقت�صادية والبنية
التحتية واللوجي�ستية واملدن الذكية التي مت �إحراز تقدم كبري فيها خالل
العام املا�ضي ،مبا يف ذلك التعاون بني القطاعني العام واخلا�ص بالإ�ضافة
�إىل البحث والتطوير والتكنولوجيا والأمن الغذائي واملناخ واملياه والطاقة
والبيئة وال�صحة وال�سياحة.
و�أكد اجلانبان خالل الزيارة الرغبة امل�شرتكة يف دعم العديد من جماالت
التعاون املهمة لتعزيز العالقات التجارية واالقت�صادية ،من خالل �إن�شاء
�صندوق م�شرتك للبحث والتطوير ،و�سيعمل هذا ال�صندوق �إ�ضافة �إىل
جمل�س الأع�م��ال امل�شرتك املنبثق عنه على ت�سخري العقول االقت�صادية
والتكنولوجية الرائدة يف دولة الإمارات ودولة �إ�سرائيل ،وتكليفهم ب�إيجاد
حلول للتحديات مثل تغري املناخ والت�صحر بالإ�ضافة �إىل الطاقة النظيفة
والزراعة امل�ستقبلية.
وي�سعى اجلانبان �إىل اال�ستفادة من نقاط القوة والعالقات الإ�سرتاتيجية

ملجتمع الأع �م��ال يف ال�ب�ل��دي��ن ،لي�س لتعزيز ال�ت�ج��ارة الثنائية واالبتكار
فح�سب ،بل � ً
أي�ضا للجمع بني التقنيات وفر�ص الأع�م��ال يف الأ��س��واق يف
ال�شرق الأو�سط ورابطة الدول امل�ستقلة و�شرق �آ�سيا و�أفريقيا.
كما تناول االجتماع اجلهود املبذولة للتو�صل �إىل اتفاقية �شراكة اقت�صادية
�شاملة ،وتعزيز التعاون املناخي والرتابط الإقليمي من خالل التعاون يف
جمال االقت�صاد والبنية التحتية.
كما ناق�ش اجلانبان اجلهود امل�شرتكة ملكافحة جائحة "كوفيد ،"19 -
و�سلطا ال�ضوء على التعاون يف البحث والتطوير يف جمايل الفحو�صات
امل�خ�بري��ة وال �ع�لاج م��ن امل��ر���ض ،و�أ� �ش��ادا ب��ارت�ف��اع م�ع��دل التطعيم يف كال
البلدين ،م�شريين �إىل �أن دولة الإم��ارات ودول��ة �إ�سرائيل حتتالن املرتبة
الأوىل عاملياً يف ه��ذا امل�ج��ال ،كما متت الإ��ش��ارة �إىل االل�ت��زام بالعمل م ًعا
لتحقيق انتعا�ش اقت�صادي م�ستدام وعادل من اجلائحة.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستوا�صل الدولتان ت�شجيع ال�سياحة وتعزيز قيم الت�سامح
بني الأديان وتنمية العالقات بني ال�شعوب ".

الإمارات ت�شارك يف امل�ؤمتر الـ  45لقادة ال�شرطة والأمن العام العرب يف تون�س
•• �أبوظبي-وام

�شارك وفد دولة االمارات العربية
املتحدة يف م��ؤمت��ر ق��ادة ال�شرطة
والأم��ن العرب يف دورته اخلام�سة
والأربعني واملنعقد يف اجلمهورية
التون�سية ،مب���ش��ارك��ة وا��س�ع��ة من
قادة ال�شرطة والأمن من خمتلف
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة .ت ��ر�أ� ��س الوفد
اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبد اهلل
النعيمي قائد عام �شرطة عجمان،
يرافقه العميد �أحمد حممد املرر،

والعميد حممد �شيبان �سويدان،
وع� � � ��دد م � ��ن ال� ��� �ض� �ب ��اط ب� � � ��وزارة
الداخلية و�شرطة عجمان ،وذلك
يف م �ق��ر الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجل�س
وزراء ال��داخ �ل �ي��ة ال �ع��رب بتون�س
العا�صمة .و�شارك يف امل�ؤمتر عدد
م��ن ك�ب��ار امل���س��ؤول�ين الأم�ن�ي�ين يف
الدول العربية ف�ضال عن ممثلني
من جامعة الدول العربية وجمل�س
ال� �ت� �ع ��اون اخل �ل �ي �ج��ي ،واملنظمة
ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل �� �ش��رط��ة اجلنائية
الإن �ت��رب � ��ول وم� ��� �ش ��روع مكافحة

الإرهاب يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و� �ش �م��ال �إف��ري�ق�ي��ا وج��ام �ع��ة نايف
العربية للعلوم الأمنية واالحتاد
الريا�ضي العربي لل�شرطة ،حيث
ال�ت�ق��ى ق��ائ��د ع��ام ��ش��رط��ة عجمان
�أب� � � ��رز ق � � ��ادة ال� ��� �ش ��رط ��ة والأم � � ��ن
وم �ن �ه��م م �ع��ايل حم �م��د ب ��ن علي
كومان االمني العام ملجل�س وزراء
الداخلية العرب ،و�سعادة �ستيفن
كافانا املدير التنفيذي للخدمات
ال�شرطية يف الإنرتبول.
وق ��ال ال �ل��واء ال���ش�ي��خ ��س�ل�ط��ان بن

ع �ب��د اهلل ال�ن�ع�ي�م��ي �إن م�شاركة
دول ��ة الإم � ��ارات يف امل ��ؤمت��ر جاءت
ت� ��أك� �ي ��دا ع �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة ال �ت �ع ��اون
والتكامل خل��دم��ة العمل الأمني
العربي امل���ش�ترك ،ودع�م��ا لأ�س�سه
ومقوماته ،وتعزيزا للمجهودات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ب ��ذول ��ة يف مكافحة
اجل ��رمي ��ة ،وح��ر� �ص �اً ع �ل��ى تعزيز
مكانة الدولة يف املجاالت الأمنية
من خالل تبادل اخلربات واملعارف
م��ع ممثلي ال��دول العربية وقادة
ال�شرطة والأمن.
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جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد ي�ستعر�ض م�ؤ�شرات �أداء حكومة الإمارات يف 2021
•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي رع ��اه اهلل � ،أن دولة
الإم� � � � ��ارات ح �ق �ق��ت خ�ل��ال فرتة
وجيزة من عمرها �إجنازات كربى
يف م�سريتها التنموية ويف تاريخ
الأمم وال�شعوب ،وت�ب��و�أت مراكز
ري��ادي��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي يف
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات وامل� �ج ��االت،
وهي ما�ضية يف اخلم�سني القادمة
ملزيد من التقدم والتميز والريادة
ل �ت �ك��ون م ��ن �أف �� �ض��ل احلكومات
والدول يف كافة امل�ؤ�شرات العاملية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ت ��ر�ؤ� ��س �سموه
اجتماع جمل�س الوزراء الذي عقد
يف �إك�سبو  2020دب��ي بح�ضور
�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف
ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،ح�ي��ث مت
��ض�م��ن �أج �ن��دة االج �ت �م��اع اعتماد
ع��دد م��ن ال�ق��وان�ين والت�شريعات
واملبادرات احلكومية الهادفة �إىل
موا�صلة تطوير الأداء احلكومي،
وج� ��اء يف م�ق��دم�ت�ه��ا ا�ستعرا�ض
ت�ق��ري��ر �أداء وت�ن��اف���س�ي��ة حكومة
الإم� ��ارات وم ��ؤ� �ش��رات التنمية يف
 .2021وق ��ال ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد " ..تر�أ�ست
ال �ي��وم االج �ت �م��اع الأخ �ي�ر ملجل�س
ال � ��وزراء يف  2021ا�ستعر�ضنا
خالل االجتماع �أعمالنا مع نهاية
ال �ع��ام ..م��ا ح��دث ك��ان م��ذه� ً
لا ..
�أك �ب�ر ت�غ�ي�ير ت���ش��ري�ع��ي يف تاريخ
الدولة عرب �صياغة وحتديث 50
قانوناً يف كافة املجاالت ..جوازنا
الأق ��وى ع��امل�ي�اً  ..دول�ت�ن��ا الأ�أم ��ن
عاملياً  ..ثقة ال�شعب يف احلكومة
الأعلى بني حكومات العامل".
ك�م��ا ق ��ال � �س �م��وه " ..يف 2021
عملت �آالف الفرق لرت�سيخ تفوق
دول� ��ة الإم� � � ��ارات دول �ت �ن��ا الأوىل
ع��امل �ي �اً يف  152م ��ؤ� �ش��را تنمويا
واقت�صاديا واجتماعيا  ..اقت�صادنا
الأك�ث�ر ا�ستقطاباً لال�ستثمارات
اخلارجية اقليمياً ..والأول عاملياً
يف ا��س�ت�ق�ط��اب امل��واه��ب والأعلى
دول �ي��ا يف ا�ستقطاب ال�سياح بعد
اجلائحة دولة الإمارات يف 2021
كانت ا�ستثنائية  ..و�ستبقى".
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م ��وه" :يف 2021
ت�صنيفنا ال�سيادي امل��ايل الأعلى
يف املنطقة ون�ح��ن الأع �ل��ى �أي�ضا
يف ��س�ي��ادة ال�ق��ان��ون ويف م�ؤ�شرات
ال���ش�ف��اف�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة وتعليمنا
الأف � �� � �ض� ��ل ع� ��رب � � ًي� ��ا يف ال� �ع� �ل ��وم
والريا�ضيات ..وحكومتنا الثاين
ع��امل �ي �اً يف ال�ت�ك�ي��ف م��ع املتغريات
وق��د كنا الأكث��ر تكيفاً اقت�صادياً
و�صحياً مع �أكرب جائحة عاملية".
وق��ال �صاحب ال�سمو " ..لقد مر
 2021على دولتنا وحكومتنا
ج �م �ي� ً
لا � �س��ري �ع �اً م �ل �ي �ئ �اً بالعمل
واالجناز والتغلب على التحديات

• حممد بن را�شد :دولة الإمارات حققت �إجنازات كربى يف م�سريتها التنموية ويف تاريخ الأمم وال�شعوب ،وتبو�أت مراكز ريادية على امل�ستوى العاملي يف خمتلف القطاعات
• عملت �آالف الفرق لرت�سيخ تفوق دولة الإمارات ..دولتنا الأوىل عاملي ًا يف  152م�ؤ�شرا تنمويا واقت�صاديا واجتماعيا
• يف  2021ت�صنيفنا ال�سيادي املايل الأعلى يف املنطقة ..ونحن الأعلى �أي�ضا يف �سيادة القانون ويف م�ؤ�شرات ال�شفافية يف املنطقة
�سريعا ً
جميال ً
• لقد مر  2021على دولتنا وحكومتنا ً
مليئا بالعمل واالجناز والتغلب على التحديات  ..وتوقعاتي ال�شخ�صية ب�أن يكون � 2022أف�ضل و�أجمل و�أعظم بكوادرنا وب�شبابنا و�شاباتنا وبعزميتنا
• �ضمن �أجندة اجتماع جمل�س الوزراء :تعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون احتادي يف �ش�أن الأو�سمة وامليداليات وال�شارات الع�سكرية و�إن�شاء جمل�س تطوير ال�صناعة
 اعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية لل�سنة املالية 2022 -اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز االحتادي للمعلومات اجلغرافية

 ..وتوقعاتي ال�شخ�صية ب�أن يكون
� 2022أف�ضل و�أج�م��ل و�أعظم
ب� �ك ��وادرن ��ا وب �� �ش �ب��اب �ن��ا و�شاباتنا
وبعزميتنا كدولة تدخل اخلم�سني
اجل��دي��دة ب�ك��ل ث�ق��ة وا�ستعداد..
حفظ اهلل دول��ة الإم ��ارات و�شعب
الإمارات".
م ��رات ��ب م �ت �ق��دم��ة و� � �ص � ��دارة يف
م�ؤ�شرات التناف�سية يف .. 2021
وتف�صي ً
ال ،اطلع جمل�س الوزراء
خالل جل�سته على تقرير مف�صل
م��ن امل��رك��ز االحت ��ادي للتناف�سية
والإح �� �ص��اء ،ير�صد �أداء حكومة
الإم ��ارات يف ع��ام  ،2021ويربز
ج � �ه� ��ود احل � �ك� ��وم� ��ة االحت � ��ادي � ��ة
واملحلية ،حيث ا�ستعر�ض التقرير
�أهم الأرق��ام والبيانات �إىل جانب
امل�شاريع التنموية التي عززت من
�أداء الدولة يف تقارير التناف�سية
العاملية خالل عام  ،2021لتكون
الإم� ��ارات الأوىل عاملياً يف 152
م�ؤ�شراً ،ومن الدول الـ  5الأوائل

عاملياً يف  274م�ؤ�شراً ومن �أف�ضل
 10دول يف  425م�ؤ�شراً عاملياً.
وت�صدرت دولة الإمارات بح�صولها
ع�ل��ى امل��رك��ز الأول ع��امل�ي�اً يف عدد
م��ن امل� ��ؤ�� �ش ��رات م�ن�ه��ا احلكومة،
والأم � � � � ��ن والأم � � � � � � ��ان ،وم� ��ؤ�� �ش ��ر
امل��ال�ي��ة وال���ض��رائ��ب ،واالقت�صاد،
والتكنولوجيا املتقدمة ،والبيئة
والتغري املناخي ،والتعليم ،ور�أ�س
امل��ال ال�ب���ش��ري ،وتنمية املجتمع،
وال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ن �ي ��ة التحتية،
وال�صحة وغريها من امل�ؤ�شرات.
وي��ر� �ص��د ال �ت �ق��ري��ر �أداء حكومة
الإم ��ارات يف خمتلف القطاعات،
منها القطاع ال�صحي ،حيث حلت
ال��دول��ة يف امل��رك��ز الأول عاملياً يف
اعداد امل�ست�شفيات املعتمدة دولياً،
بح�سب اللجنة الدولية امل�شرتكة
العتماد املن�ش�آت ال�صحية ،JCI
وهو م�ؤ�شر مهم يعك�س تطور هذا
القطاع خالل ال�سنوات املا�ضية.
وتعـد دولة الإمارات اليوم الأوىل

�إقليمياً ،وواحـدة مـن �أعلـى الـدول
عامليا فـي م�ؤ�شـر البنـك الدولـي
لل�شـمول املالـي ،وتغطيـة اخلدمـات
امل��ال�ي�ـ��ة امل�ت�ن��وع�ـ��ة ،مب��ا ف�ـ��ي ذلـك
اخلدمـات امل�صرفيـة والت�أمينيـة،
لأك �ب�ر ع�ـ�ـ��دد م��ن ال���س�ـ�ـ�ك��ان .كما
حتتــل دولــة الإمارات املركز الأول
ع��امل �ي �اً يف م ��ؤ� �ش��ر من ��و �� �ص ��ادرات
اخل� ��دم� ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وامل ��رك ��ز
ال�ث��ال�ـ�ـ��ث ع��امل�ي�ـ�ـ�اً ف�ـ�ـ��ي ال�صـادرات
ال�سـلعية بح�سب الكتاب ال�سنوي
للتناف�سية العاملية .على �صعيد
�آخر اعتمد املجل�س خالل جل�سته
ع��ددا من ال�ق��رارات والت�شريعات
وال�سيا�سات ال�ت��ي ت��دع��م م�سرية
التنمية ال�شاملة بالدولة ،ومنها
ق� ��رار ب ��إن �� �ش��اء جم�ل����س لتطوير
ال�صناعة ،واعتماد ميزانية الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع��ا��ش��ات والت�أمينات
االجتماعية لل�سنة املالية املقبلة،
واع�ت�م��اد �إ� �ص��دار ت�شريع احتادي
لرتخي�ص وتنظيم دور العبادة

لغري امل�سلمني يف الدولة ،واعتماد
�إ� � �ص � ��دار ق� � ��رار ب� ��� �ش� ��أن املوافقة
على الهيكل التنظيمي للمركز
االحتادي للمعلومات اجلغرافية.
ت�شكيل جمل�س تطوير ال�صناعة..
اع �ت �م��د جم �ل ����س ال � � ��وزراء ق � ��راراً
ب�إن�شاء جمل�س لتطوير ال�صناعة
با�سم "جمل�س تطوير ال�صناعة"،
ي �ت��وىل م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ مبادرات
وم�شاريع ا�سرتاتيجية ال�صناعة
يف ال� ��دول� ��ة ،واق �ت ��راح امل� �ب ��ادرات
والآليات املالئمة لتدعيم التعاون
وت� � �ب � ��ادل ال � �ت � �ج ��ارب واخل� �ب ��رات
ب�ين خمتلف اجل �ه��ات احلكومية
ذات ال �ع�لاق��ة ب �ق �ط��اع ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة من جهة،
وم� ��ا ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين احلكومي
واخل � ��ا� � ��ص م � ��ن ج� �ه ��ة �أخ� � � ��رى،
ف�ض ً
ال ع��ن التن�سيق م��ع اجلهات
احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية يف
تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات
والإج� ��راءات واحل��واف��ز املرتبطة

ب��ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف الدولة،
واع�ت�م��اد م��ؤ��ش��رات ا�سرتاتيجية
م � ��وح � ��دة ل � � �ل� � ��أداء يف ال� �ق� �ط ��اع
ال �� �ص �ن��اع��ي يف ال ��دول ��ة ومتابعة
تنفيذها ورف��ع تقارير دوي��ة عن
الإجنازات وتقييم الأداء ال�صناعي
يف الدولة ملجل�س الوزراء.
وب�ن��اء على ال�ق��رار ي�شكل جمل�س
تطوير ال�صناعة يف ال��دول��ة ملدة
ث�ل�اث � �س �ن��وات ق��اب�ل��ة للتجديد،
ب� ��رئ� ��ا� � �س� ��ة وزي � � � � ��ر ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة
والتكنولوجيا املتقدمة وع�ضوية
ع � ��دد م ��ن اجل � �ه ��ات م �ن �ه��ا وزي ��ر
دولة للتجارة اخلارجية يف وزارة
االقت�صاد ،ووكيل وزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا امل�ت�ق��دم��ة ،ووكيل
وزارة الطاقة والبنية التحتية،
وم ��دي ��ر ع � ��ام امل ��رك ��ز االحت� � ��ادي
للتناف�سية والإح �� �ص��اء ،ومدير
ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة للهوية
واجل �ن �� �س �ي��ة واجل� � �م � ��ارك و�أم � ��ن
امل �ن��اف��ذ ،والأم� �ي��ن ال �ع��ام الحتاد

غرف التجارة وال�صناعة ،ووكيل
دائ � ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ،وم� ��دي� ��ر ع � ��ام دائ � ��رة
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف دب ��ي،
وم � ��دي � ��ر ع� � ��ام دائ � � � ��رة التنمية
االقت�صادية يف ال�شارقة ،ومدير
ع��ام دائ ��رة التنمية االقت�صادية
يف ع �ج �م��ان ،وم ��دي ��ر ع ��ام دائ ��رة
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف ر�أ�� ��س
اخليمة ،ومدير عام دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أم القيوين ،ومدير
ع��ام دائ ��رة ال�صناعة واالقت�صاد
يف ال �ف �ج�يرة ،وال��وك �ي��ل امل�ساعد
ل�ل�إ��س�ن��اد وال���ص�ن��اع��ات الدفاعية
ب��وزارة ال��دف��اع ،والوكيل امل�ساعد
لقطاع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجية
بوزارة املوارد الب�شرية والتوطني،
وال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�صرف
الإم� � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة .ك�م��ا اعتمد
املجل�س ميزانية الهيئة العامة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
ل�ل���س�ن��ة امل��ال �ي��ة  ،2022والتي

ت���س�ت�ه��دف حت�ق�ي��ق ا�سرتاتيجية
الهيئة ودوره��ا يف تقدمي خدمات
ت�ق��اع��دي��ة م�ت�م�ي��زة وت��وف�ير بنية
حتتية وخ��دم��ات نوعية لتحقيق
ج��ودة احلياة للمواطنني ،ف�ض ً
ال
ع��ن دع��م ا�ستدامة م��وارد الهيئة
وا� �س �ت �ث �م��ار �أ� �ص��ول �ه��ا وتنميتها
ب��ال �� �ش �ك��ل الأم � �ث� ��ل .ت �ن �ظ �ي��م دور
العبادة لغري امل�سلمني..
ويف ال���ش��ؤون الت�شريعية ،اعتمد
املجل�س �إ�صدار القانون االحتادي
يف �ش�أن تنظيم دور العبادة لغري
امل�سلمني ،ال �ه��ادف �إىل ترخي�ص
وت� �ن� �ظ� �ي ��م دور ال � �ع � �ب� ��ادة لغري
امل �� �س �ل �م�ين يف ال� ��دول� ��ة وتنظيم
مم��ار��س��ة ال�شعائر الدينية لغري
امل�سلمني وت��ر��س�ي��خ ق�ي��م ومبادئ
الت�سامح والتعاي�ش ،حيث يدعم
ال �ت �� �ش��ري��ع ت�ن��اف���س�ي��ة ال ��دول ��ة يف
امل�ؤ�شرات العاملية ومكانتها عاملياً
يف تعزيز وتر�سيخ قيم الت�سامح
وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية
والتعاي�ش بني خمتلف اجلن�سيات،
كما اعتمد املجل�س �ضمن جل�سته
ت �ع��دي��ل ب �ع ����ض �أح � �ك ��ام املر�سوم
بقانون احت��ادي  2021يف �ش�أن
الأو��س�م��ة وامل�ي��دال�ي��ات وال�شارات
الع�سكرية.
ويف ال� � � ��� � � �ش� � � ��ؤون احل � �ك� ��وم � �ي� ��ة
وال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،اع �ت �م��د املجل�س
ال �ه �ي �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي للمركز
االحتادي للمعلومات اجلغرافية،
وال ��ذي ي�ستهدف تعزيز حوكمة
قطاع املعلومات اجلغرافية على
م�ستوى الدولة وتطويره وتعزيز
مكانته ع�ل��ى امل���س�ت��وى الإقليمي
والعاملي.
وعلى �صعيد �آخ��ر ،واف��ق جمل�س
ال��وزراء على م�ساهمة ال��دول��ة يف
االكتتاب يف مبلغ ال��زي��ادة العامة
ال �� �س��اد� �س��ة ل� ��ر�أ�� ��س م� ��ال البنك
الإ�سالمي للتنمية ،وال��ذي ي�أتي
� �ض �م��ن ج� �ه ��ود ال� ��دول� ��ة لتعزيز
ت��واج��ده��ا يف امل�ح��اف��ل الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،ومب��ا يزيد من فر�ص
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة يف خمتلف
القطاعات ،ورفع تناف�سية الدولة
يف امل�ؤ�شرات العاملية.
ودول � ��ة االم� � ��ارات ع���ض��و رئي�سي
يف ال �ب �ن��ك الإ�� �س�ل�ام ��ي للتنمية
ومم � �ث � �ل� ��ة يف ج� �م� �ي ��ع ه �ي ��اك �ل ��ه
التنظيمية ،وت�ست�ضيف الدولة
املركز الإقليمي ملجموعة البنك
الإ� � �س �ل�ام ��ي وم �ك �ت��ب امل�ؤ�س�سة
الإ� �س�لام �ي��ة ل �ت ��أم�ين اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات وفرع امل�ؤ�س�سة
ال ��دول� �ي ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة لتمويل
ال�ت�ج��ارة ،وك��ذل��ك املقر الرئي�سي
للمركز ال��دويل للزراعة امللحية
وامل � ��رك � ��ز ال � � � ��دويل الإ� � �س �ل�ام� ��ي
للم�صاحلة والتحكيم.
ويف ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة� ،صادق
املجل�س على اتفاقية بني حكومة
ال � ��دول � ��ة وح� �ك ��وم ��ة جمهورية
ال�ك��ون�غ��و ال��دمي��وق��راط �ي��ة ب�ش�أن
امل �� �س��اع��دة الإداري � � ��ة امل �ت �ب��ادل��ة يف
امل���س��ائ��ل اجل�م��رك�ي��ة ،ك�م��ا �صادق
على بروتوكول لتعديل االتفاقية
ب�ي�ن ح �ك��وم��ة ال ��دول ��ة وحكومة
�أوك��ران �ي��ا ب���ش��أن جت�ن��ب االزدواج
ال�ضريبي على الدخل ور�أ�س املال
ومنع التهرب من ال�ضريبة.

الإمارات و�إ�سرائيل� ..آفاق واعدة تدعم حتقيق االزدهار واال�ستقرار
•• �أبوظبي-وام

�شكل االتفاق الإبراهيمي لل�سالم بني الإمارات و�إ�سرائيل خطوة مف�صلية
نحو �إحالل ال�سالم وتعزيز الأمن ودعم اال�ستقرار يف املنطقة.
ورغم مرور عام على توقيع معاهدة ال�سالم بني الإم��ارات و�إ�سرائيل يف
�سبتمرب  2020فقد كان الفتا �أن العالقات الثنائية بني البلدين حققت
تطورا ملحوظا يف خمتلف املجاالت والقطاعات تعززه لغة الأرقام .فقد
بلغت قيمة التجارة البينية بني الإمارات و�إ�سرائيل �أكرث من  3.5مليار
درهم حتى نهاية �سبتمرب  2021وجتاوزت قيمة التجارة اخلارجية غري
النفطية بني البلدين  2.9مليار درهم خالل ال�شهور الت�سعة الأوىل من
العام اجلاري.
ويف مار�س املا�ضي �أن�ش�أت دولة الإمارات �صندوقا بقيمة  10مليارات دوالر
لال�ستثمار بقطاعات ا�سرتاتيجية يف �إ�سرائيل ت�شمل الطاقة والت�صنيع
واملياه والف�ضاء والرعاية ال�صحية والتكنولوجيا الزراعية وغريها.
وج ��اء �إن �� �ش��اء ال �� �ص �ن��دوق يف �إط� ��ار ال �ت��زام ال�ب�ل��دي��ن بتنمية العالقات

االقت�صادية والتدفق احلر لل�سلع واخلدمات وكذلك التعاون يف جماالت
�إقامة املعار�ض وتبادل اخلربات واملعارف وزي��ارات الوفود والتعاون بني
الغرف التجارية وكذلك يف جم��ال التقنيات الزراعية وتعزيز البحث
والتطوير امل�شرتك.
وبنــــــاء على ر�ؤيــــة االتــــفاق الإبـــــراهيمي لل�ســــالم و�إمي��ان��ا بالهدف
امل���ش�ترك املتمثل يف حتقيق ال��رف��اه ل�شعبي البلدين و��ش�ع��وب املنطقة
�شكل البلدان جلنة اقت�صادية م�شرتكة برئا�سة وزارتي االقت�صاد بهدف
�إزال��ة احلواجز وحتفيز التجارة الثنائية حيث مت �إط�لاق حمادثات بني
البلدين للتو�صل �إىل اتفاقية �شراكة اقت�صادية �شاملة لتعميق العالقات
االقت�صادية واال�ستثمارية بني البلدين حتت مظلة االتفاق الإبراهيمي
لل�سالم.
وي�أتي �إطالق حمادثات اتفاقية ال�شراكة االقت�صادية ال�شاملة بني دولة
الإم ��ارات ودول��ة �إ�سرائيل يف �إط��ار "م�شاريع اخلم�سني" لتو�سيع �آفاق
�شراكات الإم ��ارات االقت�صادية مع ثمانية �أ��س��واق عاملية م��ؤث��رة �ضمن
ا�سرتاتيجيتها الطموحة للخم�سني عاماً املقبلة لبناء اقت�صاد امل�ستقبل

ال�ق��ائ��م على امل�ع��رف��ة واالب�ت�ك��ار وال ��ذي يتمتع ب�ق��در �أك�ب�ر م��ن احليوية
والتناف�سية واالنفتاح واملرونة.
و��ش�ه��د ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي ب�ين الإم � ��ارات و�إ� �س��رائ �ي��ل ت �ط��ورات ملحوظة
عقب توقيع االتفاق الإبراهيمي لل�سالم خ�صو�صاً يف جم��االت الطاقة
والبيئة والف�ضاء والتكنولوجيا املتقدمة والتعليم والبحوث وغريها
من القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك وقد جرى التوقيع على �أكرث من
 60اتفاقية للتعاون اال�سرتاتيجي بني البلدين كما جرت حمادثات
ال�ستك�شاف �آفاق تعاون �أرحب يف جماالت الطريان واخلدمات اللوج�ستية
والطاقة املتجددة والأم��ن الغذائي وحتلية املياه وال��ذك��اء اال�صطناعي
وغريها من جماالت وتطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة.
وتنطلق دول��ة الإم ��ارات يف عالقتها مع دول العامل �أجمع مرتكزة �إىل
وثيقة "مبادئ اخلم�سني" التي �أطلقتها قيادتها الر�شيدة وتت�ضمن 10
مبادئ �أ�سا�سية تر�سم امل�سار اال�سرتاتيجي للدولة خالل دورتها اجلديدة
يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والتنموية والداخلية.
و�أ�سهم االت�ف��اق الإب��راه�ي�م��ي يف �إر� �س��اء دع��ائ��م ال�سالم يف املنطقة وفتح

ن��واف��ذ �أم��ل وف��ر���ص لل�شباب ول�ل�أج�ي��ال امل�ستقبلية وه��و م��ا يعك�س نهج
الإمارات الرا�سخ القائم على الت�سامح و�إعالء القيم الإن�سانية والتعاي�ش
والت�ضامن الإن�ساين.
ود��ش��ن افتتاح �سفارة الإم ��ارات يف ت��ل �أب�ي��ب وافتتاح �سفارة �إ�سرائيل يف
�أبوظبي حقبة جديدة من التعاون والتطور واالزدهار والعالقات املتنامية
بني البلدين وال�شعبني ..فيما مثل اجلناح الإ�سرائيلي يف �إك�سبو 2020
دبي ج�سرا لتنمية العالقات مع دول العامل حتت �شعار "نحو الغد".
و ميتلك البلدان ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتعزيز العالقات االقت�صادية
بني اثنني من االقت�صادات املزدهرة يف املنطقة وفتح املجال لال�ستثمارات
وخ�ل��ق ف��ر���ص ال���ش��راك��ة ل��دف��ع النمو االج�ت�م��اع��ي واالق�ت���ص��ادي ل�صالح
�شعبيهما والأجيال املقبلة.
ويوا�صل البلدان تعميق احلوار اال�سرتاتيجي الوثيق والتعاون الثنائي
ملواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفر�ص مبا يوفر �آلية فعالة لتعزيز
القوة الإيجابية لل�سالم والنهو�ض باملنطقة وتقدمي منوذج متفرد لأهمية
ال�سالم يف حت�سني حياة ال�شعوب.
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اتفاقية تعاون بحثي بني جامعة خليفة ولوكهيد مارتن
•• �أبوظبي-وام

04

وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع �شركة لوكهيد
م��ارت��ن ت�ه��دف �إىل ال�ت�ع��اون البحثي يف �سبل اال��س�ت�ف��ادة م��ن الذكاء
اال�صطناعي والر�ؤية احلا�سوبية لتح�سني �سرعة ودقة عمليات فح�ص
ال�شعارات التعريفية اخلا�صة بالطائرات خالل دورة �إنتاج الطائرات.
وقع االتفاقية الدكتور عارف �سلطان احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي
يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور �ستيفن ووكر نائب
الرئي�س والرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا يف لوكهيد مارتن.

و�ستتعاون كل من لوكهيد مارتن وجامعة خليفة يف م�شروع الر�ؤية
احلا�سوبية وتعريف الأمناط من خالل التعليم املعزز يف جمال الذكاء
اال�صطناعي والدورات التدريبية خا�صة �أن تقنيات الر�ؤية احلا�سوبية
وتعريف الأمن��اط �أ�صبحت متوفرة ب�شكل كبري نتيجة تطور تقنيات
�أج�ه��زة الكمبيوتر وبرجمياته خ�لال ف�ترة الع�شرين عاما املا�ضية
حيث يتم يف الوقت احلايل اال�ستفادة من تلك التقنيات يف تطبيقات
القيا�سات احليوية وحتديد الأهداف وحت�سني نقطة الهدف والتحكم
الآيل الأمر الذي يعترب حمور اهتمام �شركة لوكهيد مارتن لال�ستفادة
منه يف جميع املجاالت.

وقال الدكتور عارف �سلطان احلمادي" :ت�ؤكد اتفاقية جامعة خليفة
مع �شركة لوكهيد مارتن على مكانة اجلامعة البحثية ذات الت�صنيفات
املرموقة و�أي�ضا على مكانتها كمركز للتميز يف املجاالت الأكادميية
واالبتكار يف التكنولوجيات املتقدمة التي ت�شمل تعلم الآل��ة و�أنظمة
الواقع املعزز من خالل مراكزنا البحثية حيث �ست�ؤدي هذه ال�شراكة
�إىل نتائج فعالة تخدم جميع ال�شركاء يف القطاع ال�صناعي �إ�ضافة
للبحث يف �أنظمة اجل��ودة التي من �ش�أنها �أن تدعم املتخ�ص�صني يف
قطاع الطريان العاملي".
من جانبه قال �ستيفن ووك��ر" :ي�سرنا التعاون مع جامعة خليفة يف

م�شــــــروع الـــــذكاء اال�صطنـــــاعي وبـــــما �أن جامعة خليفة م�ؤ�س�سة
بحثية رائ��دة يف املنطقة ف��إن نتائج هذا امل�شروع �ستثبت فاعليتها يف
خ��ط الإن �ت��اج ويف ج�ه��ود التطوير التكنولوجي يف خمتلف املجاالت
التي تت�ضمن الف�ضاء واجل��و والأر���ض والبحر وحتت امل��اء واملجاالت
الإلكرتونية".
ويركز هذا التعاون على بحث التقنيات التي ت�ساهم يف حت�سني كفاءة
ال��ر�ؤي��ة احلا�سوبية وتعريف الأمن ��اط لتحديد ال��رم��وز املعيارية يف
ال�صور ب�شكل دقيق وميكن تطبيق التقنيات التي مت تطويرها على �أي
منتج يهدف �إىل حتديد موا�ضع ال�شعارات والرموز.

كرم  240خريجا يف برنامج الذكاء اال�صطناعي

حممد بن را�شد :التجديد امل�ستمر �سمة حكومة دولة الإمارات ور�أ�س مالنا الب�شري �أولوية
• طموحاتنا امل�ستقبلية ال �سقف لها� ..أبناء الإمارات �سيحولونها �إىل واقع ..وهم العن�صر الفاعل يف هذه املهمة
• متكني الكوادر الوطنية وبناء القدرات ال�شابة وتزويدها مبهارات امل�ستقبل لقيادة اخلم�سني اجلديدة
• حلول و�أدوات الذكاء اال�صطناعي متثل �أ�سا�س ًا لتوجهات دولة الإمارات يف اخلم�سني عام ًا املقبلة
•• دبي-وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ح ��اك ��م دب � ��ي "رعاه اهلل" � ،أن
التجديد امل�ستمر �سمة رئي�سية
حل �ك��وم��ة دول� ��ة الإم� � � ��ارات التي
تتبنى مت�ك�ين ال �ك��وادر الوطنية
وبناء القدرات ال�شابة وتزويدها
مبهارات امل�ستقبل ،مبا يعزز دورها
يف ق�ي��ادة اخلم�سني اجل��دي��دة يف
م�سرية دولة الإمارات.
ج ��اء ذل� ��ك ،ل ��دى ت �ك��رمي �سم ّوه
خ ��ري� �ج ��ي ال ��دف� �ع� �ت�ي�ن الثانية
وال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب��رن��ام��ج الذكاء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ال� � � ��ذي ينظمه
ال�ب��رن� ��ام� ��ج ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل ��ذك ��اء

اال�صطناعي بال�شراكة مع كلية
"كيلوغ" يف جامعة "�أوك�سفورد"،
وذل ��ك يف م�ق��ر "�إك�سبو 2020
دبي" ،ب �ح �� �ض��ور ال �ف��ري��ق �سمو
ال�شيخ �سيف ب��ن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر � �ش ��ؤون
الرئا�سة .
واط �ل��ع � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم على
عدد من امل�شروعات املبتكرة التي
ع �م��ل خ��ري �ج��و ب��رن��ام��ج الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ع �ل��ى تطويرها
خ �ل��ال ال �ب�رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري� �ب ��ي،
وا��س�ت�م��ع ��س�م��وه �إىل � �ش��رح حول
�أهدافها و�أث��ره��ا يف تعزيز الأداء

احلكومي ،وتطوير منهجية عمل
�سهلة و�سل�سة ترفع كفاءة اجلهات
احلكومية.
وق � ��ال � �س �م��وه" :حلول و�أدوات
الذكاء اال�صطناعي متثل �أ�سا�ساً
را�� �س� �خ� �اً ل �ب �ن��اء ت ��وج �ه ��ات دول ��ة
الإمارات يف اخلم�سني عاماً املقبلة
وداعماً لأهدافها بتحقيق التفوق
ال �ت �ق �ن��ي وال ��رق� �م ��ي والعلمي..
طموحاتنا امل�ستقبلية ال �سقف
لها و�أبناء الإم��ارات �سيحولونها
�إىل واق��ع ..وهم العن�صر الفاعل
يف هذه املهمة".
و�أ��ض��اف �سموه �أن �أم��ام خريجي
برنامج الذكاء اال�صطناعي دوراً
مهماً يف ت�سريع وت�ي�رة التحول
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي وال� ��رق � �م� ��ي ،من
خ�ل�ال ت�ط��وي��ر احل �ل��ول القائمة

على ال��ذك��اء اال�صطناعي ،ونقل
معارفهم وخرباتهم لزمالئهم،
مبا ي�سهم يف تر�سيخ بيئة حمفّزة
ل �� �ص �ن��اع��ة ال �ت �غ �ي�ير والتطوير
ال�شامل لأطر ومنهجيات العمل.
وه� � ّن� ��أ � �س �م��وه خ��ري �ج��ي برنامج
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،م ��ؤك��داً �أن
بناء القدرات واملواهب واملهارات
مي�ث��ل �أول��وي��ة يف دول ��ة الإم ��ارات
ملوا�صلة م�سرية التنمية ال�شاملة،
وحم � ��وراً �أ��س��ا��س�ي�اً يف توجهاتها
امل�ستقبلية القائمة على حتقيق
اال�ستثمار الأم �ث��ل يف ر�أ� ��س املال
الب�شري وبناء الإن�سان.
 تعزيز قدرات  240خريجاً يفجماالت الذكاء اال�صطناعي .
وه ��دف ال�برن��ام��ج ال ��ذي ��ض��م يف
دف�ع�ت�ي��ه ال�ث��ان�ي��ة وال �ث��ال �ث��ة �أكرث

من  240خريجاً من نحو 90
ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ع �ل��ى امل�ستويني
االحت � ��ادي وامل �ح �ل��ي� ،إىل تعزيز
ق��درات املنت�سبني يف جم��ال تب ِّني
تكنولوجيا ال��ذك��اء اال�صطناعي
يف ع �م �ل �ه��م ،مب� ��ا ي ��دع ��م جهود
حت �ق �ي��ق �أه � � ��داف ا�سرتاتيجية
الإم� � ��ارات ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي
 ،2031وتوظيفها يف خمتلف
القطاعات مثل �سالمة البيانات
و�أم��ن املعلومات ،وتعزيز قدرات
امل�شاركني على حتليل وا�ستنتاج
املعلومات.
ور َّكز برنامج الذكاء اال�صطناعي
ع �ل��ى جم �م��وع��ة م ��ن املوا�ضيع
ال � �ت� ��ي �� �ش� �م� �ل ��ت :ا�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات
الذكاء اال�صطناعي ،والتحديات
الأخ � �ل� ��اق� � � � �ي � � � ��ة ،وال � �ت � �ح � �ل � �ي� ��ل

اال��س�ترات�ي�ج��ي ،وج�م��ع البيانات
وحت �ل �ي �ل �ه��ا ،و�أم � � ��ن املعلومات،
واحل��وك �م��ة ،وال�ت�ع�ل�ي��م الذاتي،
وال�ت���ش��ري�ع��ات ،وال�ن�ظ��م القائمة
على الذكاء اال�صطناعي ،وحتقيق
نقلة نوعية من حيث الرتكيز على
تطوير هيكلية جديدة للمحتوى
العلمي والعملي ،واعتماد �أحدث

الأ�ساليب التعليمية والتفاعلية
لتعزيز اخلربة العملية واملعرفة
العلمية.
وت� � � �ع� � � � ّرف امل� �ن� �ت� ��� �س� �ب ��ون خ �ل�ال
الربنامج على �أهم حتديات تب ِّني
التكنولوجيات احلديثة واملخاطر
الأم �ن �ي��ة والأخ�ل�اق �ي��ة املرتبطة
ب� ��ذل� ��ك ،وع� �م� �ل ��وا ع �ل��ى تطوير

خ�ط��ط عملية ل��درا��س��ة جماالت
توظيف ال��ذك��اء اال�صطناعي يف
اخل ��دم ��ات احل �ك��وم �ي��ة وامل � ��ردود
االق�ت���ص��ادي امل�ت��و َّق��ع ،فيما م َّكن
ال�برن��ام��ج امل���ش��ارك�ين م��ن �إتقان
مهارات حتليل وا�ستنتاج املعلومات
وامل�خ��اط��ر وال�ت�ح��دي��ات الناجمة
عن تب ِّني الذكاء اال�صطناعي.

اطلع مع رئي�س جمهورية �أفريقيا الو�سطى على م�شاركتها يف املعر�ض والتقى رئي�س وزراء قرغيز�ستان

حممد بن را�شد يزور �إك�سبو  2020دبي ويطلع على جناحي �أفريقيا الو�سطى وقرغيز�ستان
•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
رعاه اهلل � ،أم�س �إك�سبو  2020دبي،
حيث تفقد �سموه جناح جمهورية
�أفريقيا الو�سطى ال�صديقة بح�ضور
فخامة الرئي�س فاو�ستني �أركاجن
ت��وادي��را رئي�س جمهورية �أفريقيا
الو�سطى .واط�ل��ع �سموه والرئي�س
ال�ضيف على م�ضمون اجلناح املقام
يف منطقة "اال�ستدامة" والذي يركز
ب�صورة �أ�سا�سية على حماية البيئة
ومكافحة عمليات �إزال��ة الغابات يف
�ضوء ما تتمتع به الدولة الأفريقية
م��ن م�ساحات وا�سعة م��ن الغابات،
وت �ن��وع ك�ب�ير يف احل �ي��اة الفطرية،
حيث ت�سعى �أفريقيا الو�سطى من
خ�لال جناحها للتعريف بجهودها
يف ه� ��ذا امل � �ج ��ال ،وم� ��ا ت �ت �ب �ن��اه من
ح�ل��ول تقنية ت���س��اع��د ع�ل��ى حتقيق
�أهدافها يف جم��ال احلفاظ البيئي
واحل��د م��ن الت�صحر .كذلك اطلع

�سموه على م��ا يقدمه اجل�ن��اح من
معلومات حول ما تتميز به الدولة
الأفريقية ال�صديقة من مقومات
ج � ��ذب � �س �ي��اح��ي وخ� �ط ��ط لتنمية
قطاع ال�سياحة كم�صدر رئي�سي من
م�صادر اقت�صادها الوطني� ،إ�ضافة

�إىل �سبل اال�ستفادة مم��ا تتمتع به
من موارد طبيعية غنية ومن �أهمها
الأملا�س.
 جناح قرغيز�ستانك �م��ا زار � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ

حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم جناح
جمهورية قرغيز�ستان ال�صديقة
املقام يف منطقة "الفر�ص" ،حيث
ال �ت �ق��ى � �س �م��وه م� �ع ��ايل اقيلبيك
ج�ب��اروف ،رئي�س وزراء جمهورية
ق��رغ �ي��ز� �س �ت��ان ،وال � ��ذي �أع � ��رب له

� �س �م��وه ع ��ن ت��رح �ي �ب��ه مب�شاركة
ب�ل��اده يف �إك �� �س �ب��و مب��ا مت�ث�ل��ه من
فر�صة لالقرتاب �أكرث من ثقافة
وح���ض��ارة قرغيز�ستان وخططها
التطويرية للم�ستقبل.
وت �ب��ادل ��س�م��وه م��ع م �ع��ايل رئي�س

ال� � � ��وزراء ال �ق��رغ �ي��زي الأح ��ادي ��ث
ال ��ودي ��ة ح� ��ول جم �م��ل العالقات
الثنائية وامل ��أم��ول لها م��ن تطور
ع�ل��ى خم�ت�ل��ف الأ� �ص �ع��دة ،ال�سيما
ع� �ل ��ى امل� ��� �س� �ت ��وي�ي�ن االق� �ت� ��� �ص ��ادي
واال�ستثماري ،كذلك رفع م�ستوى

ال � �ت � �ع� ��اون يف جم � � ��ايل التعليم
وال�صحة وغ�يره��ا م��ن القطاعات
ذات الت�أثري الإيجابي املبا�شر على
م�ستهدفات التنمية امل�ستدامة.
وقد �أثنى معايل اقيلبيك جباروف
على عالقات التعاون املثمرة بني

اجلانبني ،وكذلك اجلهود الكبرية
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا دول � ��ة الإم � � ��ارات
يف جم ��ال ال �ع �م��ل ال �ت �ن �م��وي على
ال�ساحة الدولية ،منوها بالتعاون
البناء مع اجلانب الإماراتي والذي
�أثمر عددا من امل�شاريع التعليمية
يف ب�ل�اده ،ومعربا ع��ن �أم�ل��ه يف �أن
ت�شهد امل��رح�ل��ة املقبلة م��زي��دا من
�أوج� ��ه ال �ت �ع��اون وت �ب��ادل اخل�ب�رات
وال � �ت � �ج� ��ارب ال �ن ��اج �ح ��ة يف �شتى
امل �ج��االت .وخ�ل�ال ج��ول��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ورئي�س وزراء قرغيز�ستان
يف جناحها ب�إك�سبو ،اط�ل��ع �سموه
على ما يقدمه اجلناح من مالمح
تعك�س ج��ان�ب��ا م��ن ت��اري��خ ال�شعب
ال� �ق ��رغ� �ي ��زي وث �ق��اف �ت��ه وت ��راث ��ه،
�إ�ضافة �إىل الإمكانات االقت�صادية
وال�سياحية للدولة الواقعة يف �آ�سيا
الو�سطى ،ومعلومات حول نهجها
يف اال�ستفادة من تطوير االبتكار
وامل �ع��رف��ة وال �ت��و� �س��ع يف ا�ستخدام
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��رق �م �ي��ة يف دعم
جهود التنمية امل�ستدامة هناك.

ملك ال�سويد ي�صل البالد
•• �أبوظبي-وام:

و�صل جاللة كارل ال�ساد�س ع�شر غو�ستاف ملك ال�سويد ال�صديقة
�إىل البالد �أم�س يف زيارة عمل �إىل الدولة ت�ستغرق عدة �أيام .وكان
يف ا�ســـــتقبال جاللتـــــه يف مطـــــار الرئا�ســــة يف �أبوظبي � ..سمو
ال�شيخ حامد بن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة
�أبوظبي.
وتبادل �سموه و�ضيف البالد  -يف ا�سرتاحة ق�صرية يف �صالة كبار
ال��زوار  -الأحاديث الودية التي تعرب عن العالقات املتميزة التي
جتمع البلدين ال�صديقني.
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اختتام ور�شة التقييم النهائي مل�ؤ�شر ال�سالمة الغذائية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام

اختتمت هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية بالتعاون مع منظمة
الأغذية والزراعة للأمم املتحدة "الفاو" ور�شة التقييم النهائي مل�ؤ�شر
ال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة لإم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي ال�ت��ي ع�ق��دت ع�ل��ى م ��دار يومني
مب�شاركة خمتلف الهيئات احلكومية املحلية واالحت��ادي��ة ذات ال�صلة
بال�سالمة الغذائية.
وي�ه��دف التقييم �إىل رف��ع معدل ال�سالمة الغذائية لإم ��ارة �أبوظبي
والتح�سني امل�ستمر لنوعية وم�ستوى نظم الرقابة والت�شريعات املطبقة
وذلك ا�ستنادا �إىل معايري التقييم املعتمدة من قبل "الفاو" و�سي�ؤدي
التطبيق الأم�ث��ل ملعايري ال�سالمة الغذائية املعتمدة م��ن ال�ف��او �إىل
حت�سني وتكامل وتن�سيق الأدوار بني امل�ؤ�س�سات املعنية على امل�ستويني

املحلي واالحتادي لتعزيز منظومة ال�سالمة الغذائية يف دولة الإمارات
و�ضمان حماية �صحة الإن�سان وتطوير قطاع ذو تنمية م�ستدامة.
ومت خالل الور�شة تبادل النقا�ش مع خرباء خمت�صني للخروج بخطة
عمل حت�سينية م�ت��واف��ق عليها ب�ه��دف االرت �ق��اء بال�سالمة الغذائية
خ�لال الفرتة القادمة ول�ضمان تعزيز منظومة ال�سالمة الغذائية
وتطابقها مع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف هذا املجال كجزء من ر�ؤية
الهيئة والتزامها بتحقيق �أع�ل��ى م�ع��دالت ال�سالمة الغذائية وتبني
�أف�ضل املمار�سات واحللول املبتكرة ملواجهة حتديات الغذاء ،بالإ�ضافة
�إىل حتقيق �أف�ضل متطلبات الرفاهية و�سعادة املواطنني واملقيمني يف
الدولة.
وع�ب�رت هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ع��ن اعتزازها
و�شكرها للجهود امل�ب��ذول��ة م��ن جميع امل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية

والإقليمية مما �ساهم �إيجابا يف �إجناح م�شروع تقييم ال�سالمة الغذائية
يف �إمارة �أبوظبي.
و�أكدت التزامها بتحقيق املزيد من التقدم يف هذا املجال حتقيقا لر�ؤية
القيادة الر�شيدة وتطلعاتها ب�ش�أن م�شاريع التنمية والنه�ضة ال�شاملة
وتعزيز معدالت النمو يف �إمارة �أبوظبي.
كما �أك��دت الهيئة حر�صها على تعزيز التعاون مع امل�ؤ�س�سات املحلية
والإقليمية والدولية ذات ال�صلة بهدف االرتقاء بال�سالمة الغذائية
وتلبية توقعات املجتمع وم��ن ه��ذا املنطلق وقعت الهيئة العديد من
اتفاقيات ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات �إقليمية ودول �ي��ة رائ ��دة يف جماالت
الأب �ح��اث وال��زراع��ة وال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ب�ه��دف ب�ن��اء �شبكة عالقات
متكاملة متكنها م��ن حتقيق �أع �ل��ى م �ع��دالت ال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة يف
املجتمع .اجلدير بالذكر �أنه مت تطوير معايري تقييم م�ؤ�شر ال�سالمة

الغذائية م�ؤخرا والتي مت �إعدادها من قبل منظمة الأغذية والزراعة
ل ل��أمم امل�ت�ح��دة  FAOومنظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة  WHOحيث
بلغ عددها  150معيارا موزعة على  4حماور رئي�سية كالتايل� :أوال
معيار امل��دخ�لات وامل��وارد ويت�ضمن املعايري الفرعية مثل ال�سيا�سات
والت�شريعات ،املالية ،البنية التحتية ،وامل��وارد الب�شرية ،ثانيا ،معيار
التفتي�ش وال��رق��اب��ة ويت�ضمن ع��دة م�ع��اي�ير ف��رع�ي��ة منها �إج� ��راءات
التفتي�ش املحلية وال ��واردات وال���ص��ادرات ،ثالثا ،معيار التوا�صل مع
�أ�صحاب العالقة والذي يت�ضمن معايري فرعية خمتلفة مثل التوا�صل
مع ال�شركاء الداخليني ،وال�شركاء اخلارجيني ،و�أخريا ،معيار التطوير
العلمي والتح�سني امل�ستمر وال��ذي تندرج منه املعايري الفرعية وهي
جمع وحتليل البيانات اخلا�صة باملخاطر ،و�آل�ي��ة التحديث امل�ستمر
للهيئة.

الثقافة وال�شباب و�شراع يوقعان مذكرة
تفاهم لإطالق مبادرات م�شرتكة
•• دبي-وام

وق �ع��ت وزارة ال �ث �ق��اف��ة وال�شباب
م��ذك��رة تفاهم م��ع م��رك��ز ال�شارقة
ل� ��ري� ��ادة الأع � �م� ��ال "�شراع" على
ه��ام ����ش ف �ع��ال �ي��ات امل� ��ؤمت ��ر العاملي
لالقت�صاد الإبداعي  2021تهدف
ل �ل �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن لتبادل
اخل� �ب��رة وامل� �ع ��رف ��ة وامل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
�إط�لاق مبادرات م�شرتكة يف �إمارة
ال�شارقة لرتويج ري��ادة الأعمال يف
الإم��ارات العربية املتحدة واملنطقة
ب�صفة عامة.
ح �� �ض��ر ح� �ف ��ل ال� �ت ��وق� �ي ��ع ك� ��ل من
ال� ��� �ش� �ي� �خ ��ة ب� � � ��دور ب� �ن ��ت �سلطان
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي����س م��رك��ز ال�شارقة
ل��ري��ادة الأع �م��ال "�شراع" ومعايل
ن� ��ورة ب �ن��ت حم �م��د ال�ك�ع�ب��ي وزي ��رة
الثقافة وال�شباب ،فيما ق��ام �سعادة
مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة
وال���ش�ب��اب وجن�ل�اء امل��دف��ع  -املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز "�شراع" بتوقيع
مذكرة التفاهم.
ومبوجب مذكرة التفاهم ،مت و�ضع

�إط� ��ار ع�م��ل ل�ل�ت�ع��اون ب�ي�ن ال� ��وزارة
ومركز "�شراع" على خلفية اهتمام
كل منهما بت�شجيع ري��ادة الأعمال
ودعم وخلق بيئة م�شجعة لتطوير
امل�شاريع يف املنطقة والتعاون وتنمية
وت�ع��زي��ز ري ��ادة الأع �م��ال املحلية يف
دولة الإمارات ودعم مبادرة "�شارك
يف حت� ��دي ال� ��� �ش ��ارق ��ة :االقت�صاد
الإبداعي" لرواد الأعمال املتميزين
العاملني على �إيجاد حلول �إبداعية
يف جمال ال�صناعة املبتكرة وحتفيز
النمو يف ال�شارقة.
ون�صت امل��ذك��رة على ت�شكيل جلنة
م �� �ش�ترك��ة مل �ت��اب �ع��ة �إدارة وتنفيذ
البنود ال��واردة فيها ،على �أن تنعقد
اللجنة ب�شكل دوري ملتابعة تنفيذ
الربامج والأن�شطة واالط�لاع على
م�ستجدات العمل �إ�ضافة �إىل تقدمي
االقرتاحات والتو�صيات.
وقال �سعادة مبارك الناخي" :ت�سعى
وزارة الثقافة وال�شباب من خالل
مذكرة التفاهم مع مركز ال�شارقة
لريادة الأعمال �إىل تعزيز �شراكاتها
اال�سرتاتيجية مع اجلهات املحلية

واالحتادية لالرتقاء بواقع القطاع
ال�صناعات الثقافية والإبداعية يف
دولة الإمارات ومتكينه من مواكبة
ال � �ت � �ط ��ورات ل �ل �م �� �س��اه �م��ة يف دعم
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات
ال�ث�ق��اف�ي��ة والإب ��داع� �ي ��ة والأج� �ن ��دة
ال��وط �ن �ي��ة ور�ؤي � ��ة ال� � ��وزارة املئوية
."2071
و�أ�� � �ض � ��اف�" :أ�ضحت ال�صناعات
الثقافية والإبداعية اليوم حمركا
رئ� �ي� ��� �س ��ا ل� ��دف� ��ع ع �ج �ل ��ة التنمية
امل�ستدامة عامليا ولي�س حمليا فقط
وع �ل �ي �ن��ا ت��وح �ي��د اجل� �ه ��ود والعمل
امل���ش�ترك لو�ضع الأ��س����س الالزمة
لرت�سيخ القيم الثقافية والإبداعية
وت �ط��وي��ر �آل� �ي ��ات وب ��رام ��ج ملهمة
ت��دع��م امل��واه��ب ال�شابة وت�ستقطب
امل �ب��دع�ين ،ليلعبوا دورا ف��اع�لا يف
املرحلة املقبلة من تنمية الدولة".
و�أك� ��د �أه �م �ي��ة ال�ت�ن���س�ي��ق والتكامل
ب�ي�ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة لتحقيق
الأه � ��داف امل���ش�ترك��ة ،ودع ��م وخلق
ف��ر���ص ل� ��رواد الأع �م ��ال املتميزين
وتعزيز ال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية

بني امل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية،
ل�لارت �ق��اء ب��واق��ع ال �ق �ط��اع الثقايف
والإب ��داع ��ي ومت�ك�ي�ن��ه م��ن مواكبة
ال �ت �ط��ورات وال �ت �ح��دي��ات الراهنة،
وخلق فر�ص جديدة �أم��ام املواهب
الإب� ��داع � �ي� ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف هذا
القطاع احليوي الذي يعد من �أكرث
ال �ق �ط��اع��ات ال�ع��امل�ي��ة من ��وا يف هذه
الفرتة.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت جن�ل�اء املدفع
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز ال�شارقة
ل��ري��ادة الأع�م��ال ��/ش��راع" :/تتمثل
ر�ؤي �ت �ن��ا يف ب �ن��اء ج �ي��ل ج��دي��د من
� �ص �ن��اع ال �ت �غ �ي�ير ودع � ��م ال�شركات
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة وامل� ��� �ش ��اري ��ع امل � ��ؤث � ��رة يف
خمتلف جم��االت الإب��داع واالبتكار
وه ��ذه ال��ر�ؤي��ة ت�ت��واف��ق م��ع �أه ��داف
وزارة الثقافة وال�شباب الرامية �إىل
اال�ستثمار يف طاقات ال�شباب ورواد
الأعمال ومتكينهم من القيام بدور
فاعل يف تعزيز ال�صناعات الإبداعية
والثقافية" .و�أكدت �أن تركيز �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة ع �ل��ى امل �ع��رف��ة واالبتكار
والإبداع وجهودها املتوا�صلة لدعم

منو هذا القطاع �سي�سهم يف تعزيز
منو االقت�صاد الوطني يف امل�ستقبل،
واالرت �ق��اء مب�ك��ان��ة الإم� ��ارة كمركز
رائ ��د يحت�ضن امل �� �ش��اري��ع القائمة
ع�ل��ى الإب � ��داع ��ض�م��ن ب�ي�ئ��ة حمفزة
ع�ل��ى ال�ن�م��و وال �ن �ج��اح .و�أ�ضافت:
"تتطلب التحديات التي تواجهها
املنظومة االقت�صادية العاملية حلوال
�إبداعية ملواكبة التغريات املت�سارعة،
وم��ن ه�ن��ا ي�ل�ت��زم � �/ش��راع /بتمكني حيث ق��ام بالتكرمي ال�شيخة بدور حني فازت الإماراتيتان نورة كلبان
رواد الأع �م��ال و�أ� �ص �ح��اب امل�شاريع بنت �سلطان القا�سمي رئي�س مركز وعليا لوتاه بـ"حتدي امللتقى" عن
الإب��داع �ي��ة م��ن امل���س��اه�م��ة يف دعم ال�شارقة ل��ري��ادة الأع �م��ال "�شراع" م�شروع "غرفة التعبري" التي تقع
التنمية االقت�صادية واالجتماعية وم �ع��ايل ن ��ورة ب�ن��ت حم�م��د الكعبي يف "ا�ستديو ميداف الفني" الذي
ال�شاملة ،ومتثل �شراكتنا مع وزارة وزي ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���ش�ب��اب وجنالء �أ� �س �� �س �ت��اه ،ح �ي��ث مي �ك��ن للفنانني
الثقافة وال�شباب خطوة مهمة نحو امل ��دف ��ع امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملركز ال�ن��ا��ش�ئ�ين ال�ت�ع�ب�ير ع��ن �أفكارهم
تطوير خطط عمل وا�سرتاتيجيات "�شراع" .وف� ��از ال��دك �ت��ور �سهيل ب �ح��ري��ة ت��ام��ة دون �أي ق �ي��ود من
ف��اع�ل��ة ل��دع��م م��ؤ��س���س��ي ال�شركات دح ��دل الأ� �س �ت��اذ امل���س��اع��د يف جمال خ�ل�ال ال �ف��ن .ي���ش��ار �إىل �أن مركز
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ال�صناعات الإع�ل��ام ب��اجل��ام�ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف "�شراع" �أطلق مبادرة "حتدي بوابة
الإب ��داع� �ي ��ة والثقافية" .ك �م��ا مت ال �� �ش��ارق��ة بـ"حتدي املكان" عن ال�شارقة" متا�شيا مع ر�ؤيته الرامية
�أي�ضا وعلى هام�ش حفل التوقيع م�شروع "اجلدار اخلام�س :الإعالم �إىل دعم ال�شركات النا�شئة املخت�صة
تكرمي الفائزين يف "حتدي بوابة التفاعلي" ال� � ��ذي ي� �ق ��دم �صورا ب��ال�ق�ط��اع��ات الإب��داع �ي��ة واالبتكار
ال�شارقة" وه��ي م �ب��ادرة ك��ان��ت قد م�ت�ح��رك��ة ث�لاث�ي��ة الأب� �ع ��اد حتاكي والتكنولوجيا يف املنطقة من خالل
�أطلقت يف وقت �سابق بال�شراكة بني ال��واق��ع م��ن خ�ل�ال ن�ق��اط التفاعل ت�ي���س�ير ت��وا� �ص �ل �ه��ا م ��ع م�ؤ�س�سات
وزارة الثقافة وال�شباب و"�شراع" وع �ن��ا� �ص��ر ال �� �س��رد ال �ق �� �ص �� �ص��ي ،يف القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�سهم
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يف دعم و�صولها �إىل �أ�سواق جديدة
وتعزيز االبتكار يف الدولة.
وا� �س �ت �ه��دف ال �ت �ح��دي ال ��ذي نظمه
"�شراع" ب ��دع ��م م� ��ن ال�شركاء
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،ه�ي�ئ��ة ال�شارقة
للمتاحف ،و�شركة العربية للطريان،
وجمموعة �أل��ف ،ال�شركات العاملة
يف قطاع ال�صناعات الإبداعية حيث
ت�شمل امل�ج��االت التي تندرج �ضمن
ال �ت �ح��دي ،ال �ت��راث وف �ن��ون الأداء
وامل�ه��رج��ان��ات االحتفالية والفنون
ال �� �س �م �ع �ي��ة وال �ب �� �ص��ري��ة واحل� ��رف
اليدوية ،والإع�لام املرئي وامل�سموع
والتفاعلي ،والت�صميم واخلدمات
الإبداعية ،و�صناعة الكتاب.

منطقة الظفرة ت�ؤكد جاهزيتها ال�ستقبال مهرجان ليوا الدويل تل مرعب
•• �أبوظبي -وام

�أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا
الدويل تل مرعب  2022عن �إطالق
مناف�سة ريا�ضية جديدة يف الن�سخة
امل �ق �ب �ل��ة ل �ل �م �ه��رج��ان ال �ت ��ي تنطلق
اخلمي�س املقبل ،وه��ي اال�ستعرا�ض
احلر ل�سيارات "ال�صالون" يف حلبة
اال�ستعرا�ض املخ�ص�صة ل��ذل��ك بتل
مرعب ،لكي ترتفع عدد الفئات �إىل
 3ف�ئ��ات ب�ع��د �أن ك��ان اال�ستعرا�ض
مقت�صرا يف ال�سنوات املا�ضية على
فئتي ال" تي"  ،وال "�إن " ل�سيارات
الدفع الرباعي.
وت�ن�ط�ل��ق �أج� � ��واء امل �ه��رج��ان ابتداء
م��ن اخلمي�س امل�ق�ب��ل لت�ستمر حتى
احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب
يف �أح��د �أك�ب�ر التجمعات الريا�ضية
للمحركات وال�سيارات والريا�ضات
ال�ت�راث �ي ��ة وال �ت �ح��دي��ات ال�شبابية
العديدة التي جتتمع يف ت��ل مرعب
يف ه��ذه ال�ف�ترة لت�شكل قبلة مهمة
للريا�ضة وحم�ب��ي امل�غ��ام��رة يف هذه

الأيام.
و�� �س� �ج ��ل ن� � � ��ادي ل � �ي� ��وا ال ��ري ��ا�� �ض ��ي
حت��دي��ا ج��دي��دا ب�ضم فئة ال�صالون
ل�لا��س�ت�ع��را���ض احل��ر وال ��ذي �سيقام
على م��دار �أول يومني من املهرجان
حيث من املقرر �أن تنطلق فئتي ال"
تي" وال "�إن" وت���ض��اف عليها فئة
ال���ص��ال��ون وال �ت��ي �ستقام ع�ل��ى مدار
يومني مبوا�صفات فنية معينة قامت
اللجنة املنظمة بو�ضعها للم�شاركة

ل�ت��وف�ير ع��وام��ل الأم� ��ن وال�سالمة
للمت�سابقني يف اال�ستعرا�ض احلر.
كما �أعلنت اللجنة املنظمة عن و�صول
ع ��دد امل �ط��اع��م والأك �� �ش��اك امل�شاركة
يف املهرجان يف ه��ذا املو�سم �إىل رقم
قيا�سي وهو  75ا�سما ت�شكل من�صات
لأه ��م الأ� �س �م��اء ال�ع��امل�ي��ة للمطاعم
امل��وج��ودة يف الإم� � ��ارات ،وانت�شارها
املتنا�سق يف منطقة تل مرعب لتلبي
طلبات رواد وم�شاركي املخيم وكافة

احل ��ا� �ض ��ري ��ن ،ك �م��ا ق ��ام ��ت اللجنة
املنظمة باالنتهاء م��ن ت�شييد �سوق
تل مرعب وال��ذي ي�ضم الكثري من
املحال ويوفر العديد من اخلدمات،
مب�شاركة �سل�سلة متاجر "اللولو"
ال�ت��ي افتتحت ل�ه��ا ق�سما خ��ا��ص��ا يف
منطقة تل مرعب هذا املو�سم للمرة
الأوىل .و�أكد عبداهلل القبي�سي رئي�س
جمل�س �إدارة نادي ليوا الريا�ضي �أن
ان�ضمام بطوالت وحت��دي��ات جديدة

ملهرجان ل�ي��وا ال ��دويل ي��أت��ي ملواكبة
الطلب والرغبة ل��دى امل�شاركني يف
وجود مثل هذه الريا�ضات.
وقال" :بعد درا�سة قررنا �أن ن�ضيف
ف�ئ��ة ال���ص��ال��ون �ضمن اال�ستعرا�ض
احل� � ��ر ،و�أن ت� �ك ��ون امل� ��� �ش ��ارك ��ة من
ح� ��� �س ��ب ا�� � �ش �ت��راط � ��ات م� �ع� �ي� �ن ��ة مت
و�ضعها لتتما�شى مع معايري الأمن
وال�سالمة".
و��ش��دد القبي�سي على �أن اخلدمات

التي قام النادي بتوفريها �ستتوجه
لتلبية ط�ل�ب��ات �أك�ث�ر م��ن � 40ألف
م �� �ش��ارك خ��ا� �ص��ة م ��ع �أي � ��ام ال � ��ذروة
والتي �سي�شهدها املهرجان يف الأيام
املقبلة ،وقال" :حاولنا يف هذا املو�سم
�أن ن�سجل �أك�ب�ر ن�سبة م��ن الر�ضا
لدى كافة امل�شاركني والقادمني �إىل
منطقة ليوا وت��ل مرعب بالتحديد
يف ف�ترة املهرجان ،واخل��دم��ات التي
مت توفريها �ستكون قادرة على تلبية

رغ�ب��ة اجل�م�ي��ع ،ووف��رن��ا يف املنطقة
الكثري من اخلدمات التي جتعل فكرة
التخييم مرغوبة ب�شكل �أك�بر لدى
كل �شرائح املجتمع ،كما �أننا وفرنا
حمطة متنقلة للوقود بالتعاون مع
�أدنوك ،وق�سم خا�ص ملتجر "اللولو"
ي��وف��ر ك��ل امل�ن�ت�ج��ات اال�ستهالكية،
و�ستكون فكرة التخييم ه��ذا املو�سم
�أف�ضل من املوا�سم املا�ضية ،خا�صة
�أن�ن��ا قمنا بتجهيز منطقة �سوق تل

مرعب للرواد ب�شكل �أكرث تنظيما".
وم ��ن امل �ق ��رر �أن ت �ق��ام يف مهرجان
ليوا ال��دويل �أك�ثر من  13مناف�سة
ريا�ضية خمتلفة ه��ي اال�ستعرا�ض
احل � ��ر ل �ل �� �س �ي ��ارات ،وب� �ط ��ول ��ة ليوا
دري�ف��ت ،و�سباقات الهجن و�سباقات
اخل �ي ��ول ،و� �س �ب��اق ال �� �ص �ق��ور بفئاته
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وب �ط��ول��ة ه ��دد احلمام،
و�� �س� �ب ��اق ال� � ��دراج� � ��ات دراج ري �� ��س،
وبطولة اال�ستعرا�ض الرملي ،و�سباق
ال��دراج��ات بقي ت ��ورك ،وحلبة ليوا
"يو ت��ي يف" ،ول�ي��وا ج�ي�برز ،وحتدي
ليوا ب�يرن �آوت ،و�صعود ت��ل مرعب
يف �آخر يومني للمهرجان يف املناف�سة
الأقوى والتحدي الأكرث �إثارة.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة يف ال�شهامة
للحد من البيع دون ترخي�ص
•• �أبوظبي – الفجر:

ن�ف��ذت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي ،ال�ت��اب�ع��ة ل��دائ��رة البلديات
وال�ن�ق��ل ،حملة للحد م��ن البيع دون ترخي�ص ،ا�ستهدفت
العمال و�أف ��راد املجتمع يف املناطق الواقعة �ضمن النطاق
اجل �غ��رايف مل��رك��ز ب�ل��دي��ة ال���ش�ه��ام��ة ،ب�ه��دف ت�ع��ري��ف وتوعية
ال�ع�م��ال ب�ع��دم البيع دون ترخي�ص وامل�خ��ال�ف��ات القانونية
املرتتبة على ذل��ك ،وك��ذل��ك توعية �أف ��راد املجتمع بتجنب
التعامل مع الباعة غري املرخ�صني حفاظاً على �سالمتهم
•• عجمان-وام

وق�ع��ت دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية حلكومة عجمان اتفاقية م��ع م�ؤ�س�سة "اَر
للتعليم و التطوير الأكادميي  -رييد" للعاون يف جماالت التدريب والبحوث
والدرا�سات وتقدمي املنح الدرا�سية اجلزئية واخل�صومات ملوظفي حكومة
عجمان.
وقع االتفاقية �سعادة را�شد عبدالرحمن بن جربان ال�سويدي ،مدير عام دائرة
املوارد الب�شرية و�سعادة عمران خان ،رئي�س م�ؤ�س�سة َ"�آر للتعليم والتطوير
الأكادميي" .و�أكد مدير عام دائرة املوارد الب�شرية �أهمية االتفاقية يف حتقيق
غايات احلكومة من خ�لال التعاون اال�سرتاتيجي لتنمية ال�ك��ادر الب�شري
وتعزيز قدرات املوظفني وتطوير م�ؤهالتهم وتبادل اخلربات واملعلومات ذات
االهتمام امل�شرتك وتعزير التعليم والتدريب املهني ملوظفي حكومة عجمان،
مثمناً جهود العمل و الدور الفاعل الذي تلعبه م�ؤ�س�سة " �آر للتعليم والتطوير

و�سالمة �أف��راد �أ�سرهم ب�شكل خا�ص ،وعلى �صحة و�سالمة
�أفراد املجتمع ب�شكل عام.
وت�ضمنت احلملة توعية �أفراد املجتمع بقوانني وا�شرتاطات
ممار�سة البيع وب�ضرورة ح�صول البائعني على الرتاخي�ص
م��ن اجل�ه��ات املعنية جتنباً للمخالفات ،وت�ع��زي��زاً للمظهر
احل�ضاري والبيئة ال�صحية التي تتمتع بهما �أبوظبي ،كما مت
خالل احلملة ح�صر عدد من املخالفات ،وتوعية املخالفني
بالآثار ال�سلبية املرتتبة على مثل هذه املمار�سات اخلط�أ.
و�شملت احلملة ن�شر جمموعة م��ن امل�ن���ش��ورات التوعوية

موارد عجمان توقع اتفاقية تعاون مع م�ؤ�س�سة (�آر للتعليم والتطوير الأكادميي)

الأكادميي" يف �إم��ارة عجمان .و�أ��ش��ار �إىل �أن ال��دائ��رة ت��ويل اهتماماً كبرياً
بتعزيز ودعم �آليات التعاون وعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية وتكامل االدوار
مع خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف جمال حتقيق غايات احلكومة اخلا�صة
بدعم الكوادر املواطنة وفق �إطار م�ؤ�س�سي يتفق مع التزامات واخت�صا�صات
الطرفني ومبا يتوائم مع اخلطط الإ�سرتاتيجية للدولة.
وق ��ال �أن ��ه مب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة ��س�ت�ق��دم م��ؤ��س���س��ة " �آر للتعليم و التطوير
الأكادميي" املنح الدرا�سية اجلزئية واخل�صومات ملوظفي حكومة عجمان
و�أ�سرهم من الدرجة الأوىل يف تخ�ص�صات وبرامج البكالوريو�س يف الف�صول
الدرا�سية ل�سنة  2022يف كلية املدينة اجلامعية بعجمان التابعة للم�ؤ�س�سة،
وت�شمل برنامج البكالوريو�س �إدارة الأع �م��ال بتخ�ص�صاتها يف �إدارة نظم

املعلومات والت�سويق واملالية املحا�سبة ،وبرنامج بكالوريو�س املوارد الب�شرية،
وبكالوريو�س القانون ،وبكالوريو�س العالقات العامة والإع�لان  ،بالإ�ضافة
�إىل منح درا�سية �إىل الطلبة امللتحقني يف مدر�سة املدينة الأمريكية ومدر�سة
املدينة التابعتني �إىل م�ؤ�س�سة "�آر للتعليم والتطوير الأكادميي" .كما تتيح
االتفاقية التعاون �إع��داد وتن�سيق ال��دورات التدريبية يف خمتلف املجاالت،
وتنفيذ م�ب��ادرات م�شرتكة يف امل�س�ؤولية املجتمعية ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم
�أن�شطة وفعاليات م�شرتكة وتبادل اخلربات واملعلومات ذات االهتمام امل�شرتك
واال�ستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية واملهنية لدى الطرفني ،وتقدمي
الدعم وامل�ساعدة يف جمال البحوث والدرا�سات واال�ستبيانات ونقل اخلربات
واملعارف عرب التدريب امليداين والأكادميي وفقاً لالحتياجات واالخت�صا�صات

ع�بر احل���س��اب��ات الر�سمية للبلدية على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي (ت��وي�تر ،ان�ستغرام ،في�سبوك) وع�ل��ى تطبيق
"فريجنا" ،و�إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية للعديد من �أفراد
املجتمع �ضمن ال�ن�ط��اق اجل �غ��رايف مل��رك��ز ب�ل��دي��ة ال�شهامة،
لتوعية البائعني ب�ضرورة و�أهمية احل�صول على الرتاخي�ص
ال�لازم��ة ق�ب��ل مم��ار��س��ة �أي ن���ش��اط ،وك��ذل��ك ت��وع�ي��ة �أف ��راد
املجتمع بعدم االبتياع �إال ممن لديه رخ�صة مزاولة الن�شاط
من اجلهات املخت�صة ،وذلك للحفاظ على ال�شكل احل�ضاري
الذي تتمتع به �أبوظبي وعلى ال�صحة وال�سالمة العامة.

امل�شرتكة واملتعلقة بتنمية امل�ه��ارات وال�ق��درات الوظيفية وح�سب الربامج
التدريبية املتخ�ص�صة� ،إىل جانب تر�سيخ �أف�ضل املمار�سات يف تنفيذ الربامج
�أو اخلدمات.
من�صة كوادر للباحثني عن عمل �ضمن جهات
�إ�ضافة �إىل �إ�شراك امل�ؤ�س�سة يف ّ
التوظيف لعر�ض وظائفها على املن�صة ،و تب ّني امل�شاريع الرائدة واملقرتحات
املميزة واملجدية لطلبة كلية املدينة اجلامعية ذات العالقة بدائرة املوارد
الب�شرية ،و امل�شاركة يف معار�ض التوظيف �أو الأي��ام املفتوحة التي تنظمها
الكلية .من جانب �آخر� ،أكد �سعادة عمران خان ،رئي�س م�ؤ�س�سة "اَر للتعليم
و التطوير الأكادميي" �أهمية م��ذك��رة التفاهم م��ع دائ��رة امل��وارد الب�شرية
يف حكومة عجمان والتي حتمل القيم امل�شرتكة املتمثلة يف متكني الكوادر
الب�شرية من خالل التعليم وتطوير مهارات امل�ستقبل" م�شرياً �إىل �أن املذكرة
�ستتيح العمل امل�شرتك مع الدائرة يف املبادرات التي تتما�شى مع ر�ؤية القيادة
الإماراتية لتعزيز وتطوير ر�أ�س املال الب�شري.
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املرر يرت�أ�س وفد الدولة يف اجتماع الدورة
التح�ضريية للقمة اخلليجية
•• الريا�ض -وام

06

تر�أ�س معايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة وفد الدولة
امل�شارك يف اجتماع ال��دورة الـ  150التح�ضريية للقمة
اخل�ل�ي�ج�ي��ة للمجل�س ال � ��وزاري ملجل�س ال �ت �ع��اون لدول
اخلليج العربية وال ��ذي انعقد ي��وم �أم����س الأول الأحد

يف مقر الأم��ان��ة العامة للمجل�س بالعا�صمة ال�سعودية
الريا�ض.
ناق�ش وزراء خارجية الدول الأع�ضاء البنود املدرجة على
جدول �أعمال املجل�س الوزاري واتخذوا القرارات الالزمة
ب�ش�أنها  ،و� �ش��ددوا على �أه�م�ي��ة تعزيز العمل اخلليجي
امل���ش�ترك .ح�ضر االجتماع � ..سعادة ال�شيخ نهيان بن

�سيف ب��ن حممد �آل نهيان �سفري ال��دول��ة ل��دى اململكة
العربية ال�سعودية  .ويف �سياق مت�صل  ،عقد �أ�صحاب
ال�سمو واملعايل الوزراء اجتماعا مع معايل �سامح �شكري
وزير خارجية جمهورية م�صر العربية حيث جرى بحث
ع��دد م��ن امل�ل�ف��ات ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك و�سبل تعزيز
التعاون والتن�سيق يف خمتلف املجاالت.

الإمارات ت�ست�ضيف احتفال اليوم العاملي للتغطية ال�صحية

•• دبي  -وام

ا�ست�ضافت دول��ة الإم� ��ارات �إح�ت�ف��ال منظمة ال�صحة العاملية ب��ال�ي��وم العاملي
للتغطية ال�صحية ال�شاملة الذي يوافق  12دي�سمرب من كل عام واختارت له
املنظمة هذا العام �شعار " ال ترتك �صحة �أحد خلف الركب� :إ�ستثمر يف النظم
ال�صحية للجميع" وذلك يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
وخ�ص�ص �إك�سبو  2020دبي يوما كامال للإحتفال باجلهود العاملية يف الرحلة
نحو التغطية ال�صحية ال�شاملة �ضمن خطط التنمية الدولية وتعزيز �أهداف
التنمية امل�ستدامة لتحقيق االزدهار العاملي.
ح�ضر الإحتفال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية
املجتمع ومعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
املدير العام ملكتب "�إك�سبو  2020دبي" و�سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن
الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة وم�س�ؤولني من القطاع ال�صحي
احلكومي  ..فيما ح�ضر من جانب منظمة ال�صحة العاملية الدكتور تيدرو�س
�أدهانوم املدير العام للمنظمة والدكتور �أحمد املنظري املدير الإقليمي للمنظمة

يف �شرق املتو�سط وعدد من امل�س�ؤولني يف القطاع ال�صحي واملنظمة العاملية.
وا��س�ت�ق�ط��ب احل ��دث نخبة مم�ي��زة م��ن امل�ت�ح��دث�ين ال��دول �ي�ين ال��ذي��ن �شاركوا
�آراءه��م وتطلعاتهم حول التغطية ال�شاملة وكيفية خلق بيئة �صحية متكينية
للمجتمعات.
وت�شكل الإحتفالية من�صة عاملية وفر�صة مثالية جتمع �صناع القرار وممثلي
املنظمات والأجنحة امل�شاركة يف "�إك�سبو  2020دبي" ومبا يفوق  100دولة
ملناق�شة الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية بهدف تطوير نظام تغطية �صحية �شاملة
عاملية يعزز قدرة الدول على تقدمي مبادرات ذات ت�أثري �إيجابي على املجتمعات
وعقد �شراكات دائمة وتقدمي حلول فاعلة ملعاجلة التحديات ال�صحية التي
يواجهها عاملنا اليوم يف ظل تداعيات جائحة كوفيد.-19
ويف كلمته خالل افتتاح فعالية اليوم الدويل للتغطية ال�صحية ال�شاملة رحب
معايل عبد الرحمن بن حممد العوي�س باملدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية
وجميع امل�شاركني يف الإحتفالية معربا عن خال�ص ال�شكر للمنظمة والعاملني
ف�ي�ه��ا جل �ه��وده��م احل�ث�ي�ث��ة يف ت�ع��زي��ز ف��ر���ص ال �ت �ع��اون وت �ط��وي��ره ب�ي�ن ال ��دول
الأع�ضاء.

وق��ال معاليه �إن هدفنا امل�شرتك اليوم �أن نوا�صل العمل على تعزيز �أوا�صر
التعاون يف �إط��ار �سعينا للو�صول �إىل التغطية ال�صحية ال�شاملة من خالل
توحيد اجل�ه��ود وت�ب��ادل اخل�ب�رات واال��س�ت�ف��ادة م��ن جميع الأدوات والقدرات
املتاحة وت�سخري املعرفة والتكنولوجيا وكل ما من �ش�أنه اال�سهام يف رفع م�ستوى
خدمات الرعاية ال�صحية والو�صول جلودة احلياة ال�صحية.
و�أ�شار معاليه �إىل حر�ص دول��ة الإم��ارات من خالل �إ�ست�ضافة هذا الإحتفال
العاملي �إىل تعزيز تكاتف اجلهود بني الدول الأع�ضاء للم�ضي قدما نحو حتقيق
التنمية امل�ستدامة والرعاية ال�صحية اجليدة يف العامل كما ت�سعى دولة الإمارات
�إىل �أداء دور فاعل وم�ؤثر يف دعم جهود منظمة ال�صحة العاملية.
ولفت معايل العوي�س �إىل تزامن انعقاد امل�ؤمتر مع حدث وطني متميز وعالمة
فارقة يف م�سرية دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة وهو عيد االحت��اد اخلم�سني
يف مرحلة ت�سعى لتحقيق قفزة كبرية يف م�سرية الدولة التنموية وت�صميم
اخلم�سني عاما القادمة من ناحية اخلطط وامل�شاريع وا�ست�شراف امل�ستقبل
مما �سيمثل �إ�ضافة نوعية جلهود الدولة يف دعم منظومة العمل امل�شرتك مع
منظمة ال�صحة العاملية.

من جانبه �أ�شاد �سعادة الدكتور ح�سني الرند باجلهود احلثيثة التي تبذلها
منظمة ال�صحة العاملية يف حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة ومكافحة فريو�س
"كوفيد" -19وال�سالالت امل�ت�ح��ورة منه م�شريا �إىل �أهمية احل��دث يف بناء
ا�سرتاتيجيات عاملية م�شرتكة لدعم الو�صول العادل �إىل التغطية ال�شاملة
ال�سيما اللقاحات والعالجات واخلدمات ال�صحية على �أ�سا�س مبادئ الت�ضامن
واال��س�ت��دام��ة م��ن خ�لال النهج القائمة على ال��و��ص��ول �إىل خ��دم��ات الرعاية
ال�صحية الأ�سا�سية للجميع.
يذكر �أن �أه��داف اليوم العاملي للتغطية ال�صحية ال�شاملة لهذا العام ترتكز
ح��ول توحيد ق��ادة ال�صحة العاملية لتحديد الفجوات وحتفيز اجل�ه��ود حول
التغطية ال�صحية ال�شاملة على امل�ستوى العاملي  2030وحتديث البيانات
وت�أثري اجلائحة وحتديد جماالت التقدم التي يجب الرتكيز عليها بالإ�ضافة
�إىل �إبراز جهود املجتمع الدويل لتحقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة من خالل
الت�أكيد على �أهمية مرونة احلكومات واملنظمات وت�سليط ال�ضوء على امل�شاركة
الإ�سرتاتيجية لدولة الإمارات يف ت�سريع التقدم نحو التغطية ال�صحية ال�شاملة
و�أهداف التنمية امل�ستدامة.

تت�ضمن تنظيم فعاليات تثقيفية و�أن�شطة ترفيهية يف خمتلف املواقع ال�سياحية

�إدارة التثقيف ال�صحي بال�شارقة تزيح ال�ستار عن فعاليات حملة �صحة و �سياحة 2021
•• ال�شارقة-الفجر:

ان�ط�ل�ق��ت �أم �� ��س االث �ن�ي�ن فعاليات
ال ��دورة الثامنة م��ن حملة "�صحة
و�سياحة"  ،2021ال�ت��ي تنظمها
�إدارة التثقيف ال�صحي يف املجل�س
الأع�ل��ى ل���ش��ؤون الأ� �س��رة بال�شارقة،
ه��ذا ال �ع��ام حت��ت ��ش�ع��ار "مناعتي"،
وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات
واجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة يف
�إم � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ،وت �ه��دف احلملة
ال �ت��ي ت���س�ت�م��ر ح �ت��ى  31دي�سمرب

اجل ��اري� ،إىل رف��ع م�ستوى الوعي
ال �� �ص �ح��ي امل �ج �ت �م �ع��ي ل� ��دى �أف � ��راد
امل �ج �ت �م��ع ،وخ ��ا�� �ص ��ة ف �ي �م��ا يتعلق
باملمار�سات ال�صحية ال�ت��ي ت�ساهم
يف ت�ق��وي��ة اجل �ه��از امل�ن��اع��ي للج�سم
للت�صدي ل�ل�أم��را���ض امل�ع��دي��ة� ،إىل
جانب ت�سليط ال�ضوء على املواقع
ال���س�ي��اح�ي��ة ال �ت��ي تتميز ب�ه��ا �إم ��ارة
ال�شارقة.
وت �ت �� �ض �م��ن احل �م �ل��ة ال �ت ��ي �شهدت
يف ي��وم�ه��ا الأول ع�ق��د حما�ضرات
ت ��وع ��وي ��ة اف�ت�را� �ض �ي ��ة ح� ��ول �سبل

ت �ع��زي��ز م �ن��اع��ة اجل �� �س��م وتقويتها
واملحافظة عليها� ،إط�لاق ع��دد من
ال�ف�ع��ال�ي��ات احل���ض��وري��ة يف خمتلف
املواقع ال�سياحية يف �إمارة ال�شارقة،
من �أبرزها تنظيم �أن�شطة ريا�ضية
يف مم �� �ش��ى ال� �ق ��رائ ��ن بال�شارقة،
وم�سابقات توعوية يتخللها تقدمي
ه��داي��ا وج��وائ��ز قيمة يف م��ول 06
ب��ال���ش��ارق��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل تقدمي
برامج تثقيفية يف مهرجان احلمرية
للأطفال والأهل ،كما �ستقدم الإدارة حملة توعوية متميزة
عرب من�صاتها على مواقع التوا�صل و�أك ��دت ��س�ع��ادة �إمي ��ان را��ش��د �سيف،
االج �ت �م��اع��ي ع ��دد م ��ن املن�شورات
والأف �ل�ام ال�ت��وع��وي��ة ال�ت��ي تت�ضمن
م�ع�ل��وم��ات �صحية ع��ن ط��رق تبني
منط حياة �صحي ،وت��أث�ير ال�صحة
النف�سية على املناعة ،و�سبل الوقاية
م��ن �أم��را���ض ال���ش�ت��اء ،وغ�يره��ا من
الن�صائح والإر�� �ش ��ادات ال�ت��ي ميكن
لأفراد املجتمع متابعتها من خالل
و�سم  #مناعتي.

م��دي��ر �إدارة ال�ت�ث�ق�ي��ف ال���ص�ح��ي يف
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
بال�شارقة �أن حملة "�صحة و�سياحة"
ت� �ع ��د م � ��ن ال� �ب��رام� � ��ج ال� �ت ��وع ��وي ��ة
والتثقيفية املهمة واملتميزة والتي
ي��أت��ي تنظيمها ان�سجاماً م��ع ر�ؤى
وت��وج�ي�ه��ات قرينة �صاحب ال�سمو
ح ��اك ��م ال� ��� �ش ��ارق ��ة � �س �م��و ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة
امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�سرة
ب��ال �� �ش��ارق��ة ،ب �� �ض��رورة ال �ع �م��ل على
�إط�لاق الربامج واملبادرات النوعية

بهدف حت�سني ال�سلوكيات املرتبطة
بال�صحة ،وذل��ك م��ن خ�لال توفري
امل�ع�ل��وم��ات ال�صحية واال�ست�شارات
ال�ت��وع��وي��ة امل�ن��ا��س�ب��ة ،مب��ا ي�سهم يف
ت�ع��زي��ز ال���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة والوقاية
م ��ن الأم � ��را� � ��ض امل �خ �ت �ل �ف��ة ،حيث ت�شهدها �إمارة ال�شارقة .
تركز احلملة هذا العام على �أهمية ي�شار �إىل �أن حملة "�صحة و�سياحة"
تعزيز مناعة اجل�سم لدى الإن�سان� ،أ��س�ه�م��ت م�ن��ذ ان�ط�لاق�ه��ا يف زي ��ادة
ك�م��ا ت�ت�م�ح��ور م�ع�ظ��م امل�ستهدفات الإق � �ب ��ال ع �ل��ى امل ��واق ��ع ال�سياحية
التوعوية للحملة ب�سبل الوقاية من وال�ت�راث �ي ��ة ب� ��إم ��ارة ال �� �ش��ارق��ة من
الأمرا�ض املعدية� ،إىل جانب ت�سليط خ �ل ��ال ت � �ن� ��وع ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات التي
ال�ضوء على النه�ضة ال�سياحية التي ا�ست�ضافتها هذه املواقع� ،إ�ضافة �إىل

دورها الفاعل يف ت�شجيع املمار�سات
وال�سلوكيات ال�صحية ،وذل��ك عن
طريق الو�صول �إىل �شريحة وا�سعة
م� ��ن م �ت��اب �ع��ي م� ��واق� ��ع التوا�صل
االجتماعي اخلا�صة ب�إدارة التثقيف
ال�صحي ،وكافة �أفراد جمتمع �إمارة
ال�شارقة من مقيمني وزوار.

الإمارات تقود احلراك العاملي للعمل املناخي يف 2021
•• �أبوظبي-وام

ر�سخت دولة الإمارات يف عام  2021مكانتها ك�أحد �أبرز قادة احلراك العاملي
للعمل املناخي من خ�لال جمموعة من الإجن��ازات وامل�ب��ادرات ال��رائ��دة على
امل�ستوى الدويل والتي ت�صب يف م�صلحة حتقيق اال�ستدامة البيئية ومواجهة
حتديات التغري املناخي يف العامل.
ووا�صلت الإمارات يف عام  2021ح�صد املراكز الأوىل يف العديد من م�ؤ�شرات
التناف�سية العاملية يف امل�ج��ال البيئي ،وا�ست�ضافة جمموعة م��ن اللقاءات
والفعاليات التي عززت موقعها كمن�صة عاملية للحوار وح�شد الطاقات من
�أجل االرتقاء بجهود حماية الأر�ض من تداعيات التغري املناخي والتكيف مع
ت�أثرياته املحتملة على النظم البيئية والقطاعات االقت�صادية كافة.

الطاقة النظيفة واملتجددة حتى  ،2050و�ستقوم بدورها العاملي يف مكافحة
التغري املناخي.
COP 28
وك�سبت الإم��ارات يف  11نوفمرب اجلاري �سباق الرت�شح ال�ست�ضافة الدورة
الثامنة والع�شرين مل�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن
تغري املناخ  COP 28التي �ستقام عام  ،2023يف خطوة تعك�س التقدير
العاملي جلهودها يف ا�ستدامة املناخ.
وجاء فوز الإمارات بعد ح�صولها على �أغلبية وازنة من �أ�صوات الدول التي
منحت الثقة يف تنظيم دورة متميزة ت�سهم يف تبني العامل لتوجه اقت�صادي
يدعم العمل املناخي ،وحتفز املجتمع ال��دويل ملزيد م��ن التعاون وت�سريع
وترية جهود مواجهة حتدي تغري املناخ.

احلياد املناخي
و�شكل �إع�ل�ان الإم ��ارات ع��ن ه��دف حتقيق احل�ي��اد املناخي بحلول  2050غال�سكو
تتويجاً جلهود الدولة وم�سريتها يف العمل من �أج��ل املناخ على امل�ستويني وخالل م�شاركتها يف �أعمال م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة
املحلي والعاملي خالل العقود الثالثة املا�ضية منذ ان�ضمامها التفاقية الأمم الإط��اري��ة لتغري املناخ "كوب  "26ال��ذي عقد يف غال�سكو �أعلنت الإمارات
املتحدة الإطارية لتغري املناخ يف .1995
ع��ن جمموعة م��ن امل �ب��ادرات العمل ّية مل��واج�ه��ة حت��دي التغري امل�ن��اخ��ي على
و�ستوفر امل �ب��ادرة فر�صاً ج��دي��دة للتنمية امل�ستدامة وال�ت�ق��دم االقت�صادي ،امل�ستوى العاملي ومنها الإع�لان عن خارطة طريق حتقيق الريادة يف جمال
كما ت�سهم يف تر�سيخ مكانة ال��دول��ة وجه ًة مثالية للعي�ش والعمل و�إن�شاء ال�ه�ي��دروج�ين ال�ت��ي ح��ددت ث�لاث��ة �أه ��داف �أ�سا�سية ،تتمثل يف فتح م�صادر
املجتمعات املزدهرة ،حيث �ست�ستثمر الإمارات �أكرث من  600مليار درهم يف جديدة خللق القيمة من خ�لال ت�صدير الهيدروجني منخف�ض الكربون

وم�شتقاته ومنتجاته �إىل مناطق اال�سترياد الرئي�سة ،وتعزيز فر�ص م�شتقات املعهد الدويل للتنمية الإدارية  ،2021واملركز الأول يف كل من م�ؤ�شر الر�ضا
الهيدروجني اجل��دي��دة بوا�سطة ال�ف��والذ منخف�ض الكربون والكريو�سني عن جهود املحافظة على البيئية وم�ؤ�شر مراقبة جودة البناء وم�ؤ�شر غياب
امل�ستدام ،بالإ�ضافة �إىل ال�صناعات الأخ��رى ذات الأول��وي��ة والتي ت�ساهم يف الإ�صابات و الوفيات من الكوارث الطبيعية التي جاءت �ضمن تقرير م�ؤ�شر
حتقيق احلياد املناخي بحلول .2050
االزدهار ال�صادر عن معهد ليجامت .2021
و�شهد م�ؤمتر " "COP26الإعالن عن �إطالق مبادرة "االبتكار الزراعي
للمناخ" ،وه��ي م �ب��ادرة عاملية ك�برى ت�ق��وده��ا الإم� ��ارات وال��والي��ات املتحدة لقاءات عاملية
الأمريكية مب�شاركة  30دولة.
ومتيز ع��ام  2021با�ست�ضافة الإم��ارات العديد من الفعاليات والأحداث
وتهدف املبادرة التي ت�صل قيمة التزاماتها الأولية �إىل  4مليارات دوالر� ،إىل التي �شكلت من�صة للقاء كبار امل�س�ؤولني و�صناع القرار واخل�براء من حول
ت�سريع العمل على تطوير �أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى العامل للبحث يف �سبل مواجهة حتديات التغري املناخي واحلد من تداعياته
الأعوام اخلم�س املقبلة ،وقد تعهدت الإم��ارات با�ستثمار �إ�ضايف قيمته مليار اخلطرية على كافة القطاعات.
دوالر كجزء من هذه املبادرة.
وجنح �إك�سبو  2020دبي منذ انطالقته يف ح�شد اجلهود العاملية حلماية
و�أعلنت الإم��ارات والوكالة الدولية للطاقة املتجددة "�آيرينا" عن �إطالق كوكب الأر�ض و�صونه من �أزمة املناخ التي باتت تهدد حياة الإن�سان والطبيعة
املن�صة العاملية على هام�ش م�ؤمتر "  ،"COP26حيث تعهدت الإمارات بكل مكوناتها يف �آن واح��د ،وظهر ذل��ك جلياً من خ�لال ع�شرات الفعاليات
بتقدمي  400مليون دوالر من خ�لال "�صندوق �أبوظبي للتنمية" لدعم واللقاءات وال�ن��دوات التي رك��زت ب�شكل رئي�سي على مو�ضوع املناخ والتنوع
املن�صة يف جمع متويل ال يقل عن مليار دوالر.
احليوي.
ب��دوره ع��زز احل��وار الإقليمي للتغري املناخي ال��ذي ا�ست�ضافته الإم��ارات يف
تناف�سية
�إب��ري��ل املا�ضي م��ن م�ستوى ت�ع��اون وتن�سيق ا�ستجابة دول منطقة ال�شرق
ويف �سياق مت�صل ..وا�صلت الإمارات يف عام  2021ت�صدرها يف العديد من الأو�سط و�شمال �إفريقيا للتغري املناخي ،كما فتح املجال وا�سعا �أمام مناق�شة
امل�ؤ�شرات العاملية التي تتعلق بالعمل البيئي ،حيث ا�ستحوذت على املركز الأول �سبل �إطالق م�سارات جديدة للتنمية "منخف�ضة الكربون" وتعزيز التعاون
يف م�ؤ�شر القوانني البيئية يف الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�صادر عن مع املجتمع الدويل لتحويل التحديات املناخية �إىل فر�ص اقت�صادية.

حماكم دبي ت�ستقبل وفد ًا ق�ضائي ًا من جمهورية �أوكرانيا
م � ��دي � ��ر �إدارة اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
•• دبي-الفجر:
وا�ست�شراف امل�ستقبل يف حماكم دبي،
ا�ستقبلت حماكم دبي وف��داً ق�ضائياً �أن املحاكم ملتزمة بتطوير املنظومة
رف � �ي� ��ع امل� ��� �س� �ت ��وى م � ��ن جمهورية الق�ضائية مبا يواكب م�سرية التحول
�أوكرانيا ،وذلك لالطالع على �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال �ت��ي تنتهجها حماكم
دب��ي يف امل�ج��ال الق�ضائي والإداري،
ول�لاط�لاع على �أه��م الو�سائل التي
ت���س��رع العملية الق�ضائية والآلية
املتبعة يف تنفيذ الأح�ك��ام يف حماكم
دبي ،وي�أتي ذلك حر�صاً من حماكم
دبي على تعزيز عالقاتها اخلارجية،
ول �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال� �ت� �ع ��اون بني
اجلهات املختلفة ،للو�صول �إىل الثقة
ب��ال�ن�ظ��ام الق�ضائي حم�ل�ي�اً ودولياً،
و لتحقيق ر�ؤي��ة حماكم دب��ي والتي
تتمثل يف الو�صول �إىل حماكم رائدة
متميزة عاملياً.
ومن جانبه �أ�شار حممد عبدالرحمن

الرقمي والتي تتما�شى مع املمار�سات
العاملية الف�ضلى �سعيا منها لتنفيذ
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �� �س ��دي ��دة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل

م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل
يف �إ�سعاد املتعاملني وحتقيق رفاهية
املجتمع ،كما قدم للوفد الزائر نبذه

عن النظام الق�ضائي يف حماكم دبي،
و�أن املحاكم تت�ألف من ثالث حماكم
رئ �ي �� �س��ة وه ��ي امل �ح��اك��م االبتدائية
وحم� �ك� �م ��ة اال�� �س� �ت� �ئ� �ن ��اف وحمكمة

التمييز ،كما �أن املحكمة االبتدائية
تتفرع �إىل  7حماكم متخ�ص�صة وهي
املحكمة االبتدائية املدنية واملحكمة
االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ال �ت �ج��اري��ة واملحكمة

االب �ت ��دائ �ي ��ة ال �ع �م��ال �ي��ة ،واملحكمة
االب �ت ��دائ �ي ��ة ال �ع �ق ��اري ��ة ،واملحكمة
االب� �ت ��دائ� �ي ��ة اجل ��زائ� �ي ��ة ،وحمكمة
الأح � � ��وال ال���ش�خ���ص�ي��ة االبتدائية،

وحمكمة التنفيذ ،مو�ضحاً �أن خطة
حماكم دبي اال�سرتاتيجية وغاياتها
ت��دع��م ال�ن�ظ��ام ال�ق���ض��ائ��ي والإداري
امل �� �س��ان��د ،ل �ت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة بالنظام
ال�ق���ض��ائ��ي حم�ل�ي�اً ودول� �ي� �اً وتعزيز
ف �ع��ال �ي��ة وك � �ف ��اءة الأداء الداخلي
وا�ستقطاب وتنمية امل��وارد الب�شرية
ذات الكفاءة العالية.
كما ا�ستعر�ض حممد عبد الرحمن
ل� �ل ��وف ��د ال � ��زائ � ��ر ن � �ب ��ذة ع� ��ن نظام
«را� � �ص� ��د» ال �ن �ظ��ام ال �ت �ق �ن��ي الذكي
مل ��ؤ� �ش��رات ال�ع�م��ل ال�ق���ض��ائ��ي ،الذي
يوفر �أداة موحدة لتعزيز احلوكمة
امل�ؤ�س�سية مبا ي�ضمن حتقيق الغايات
اال�سرتاتيجية وزيادة فعالية ومتيز
العمليات الرئي�سية ،لتعزيز الثقة
ب��ال�ن�ظ��ام الق�ضائي حم�ل�ي�اً ودولياً،
م��ن خ�ل�ال االرت �ق ��اء ب �ك �ف��اءة الأداء
الداخلي.
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حتت رعاية �سعود املعال

انطالق امل�ؤمتر العلمي الدويل الثاين جلامعة �أم القيوين
•• �أم القيوين -وام

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ..انطلقت ام�س امل�ؤمتر العلمي
الدويل الثاين جلامعة �أم القيوين حتت عنوان "جائحة كورونا
 ..التحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل".
وي��أت��ي امل��ؤمت��ر يف اط��ار �سيا�سة و�أه ��داف اجلامعة الرامية �إىل
تعزيز مفهوم البحث العلمي من خالل الربامج الإبتكارية يف
جميع التخ�ص�صات مبا يتوافق مع احتياجات البحث العلمي على
م�ستوى املجتمع الإماراتي والإقليمي والدويل.

وت�شهد جل�سات امل�ؤمتر التي ت�ستمر على مدى يومني م�شاركة
وا�سعة من امل�ست�شارين و�أ�صحاب الإخ�صا�ص كل يف جماله.
و��ش��ارك يف جل�سات اليوم الأول للم�ؤمتر الدكتور ج�لال حامت
مدير اجلامعة و�سعادة ��ض��رار بلهول الفال�سي ع�ضو املجل�س
الوطني االحتادي ،والدكتور ر�ضا �صالح نائب رئي�س جامعة كفر
ال�شيخ بجمهورية م�صر العربية و�سامل الكيت مدير مكتب ر�أ�س
اخليمة للمحاماة .وناق�ش امل�ؤمتر عدة حماور منها الإعالم ومت
من خ�لال ه��ذا املحور ت�سليط ال�ضوء على ع��دة موا�ضيع منها
الإبداع والإبتكار يف برنامج العالقات العامة احلديثة ،ومناق�شة
دور و�سائل التوا�صل الإجتماعي خالل وبعد جائحة "كورونا"،

بالإ�ضافة �إىل مناق�شة تطبيقات الذكاء اال�صطناعي يف الإعالم
وحا�ضر وم�ستقبل ال�صحافة .وت�ن��اول املحور الثاين للم�ؤمتر
ارتباط القانون باجلائحة حيث متت مناق�شة تداعيات جائحة
ك��ورون��ا و�آث��اره��ا القانونية على امل�ستوى ال��وط�ن��ي والإقليمي
وال � ��دويل ،وت��داع �ي��ات ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع�ل��ى اجل��رمي��ة وجهود
مواجهتها .ون��اق����ش امل ��ؤمت��ر ع��دة حم��اور منها �إدارة الأعمال
والآداب والعلوم وارتباطهم ب�أهم �آثار جائحة كوفيد � ،19 -إىل
جانب ت�سليط ال�ضوء على تخ�ص�صات متعددة وموا�ضيع متنوعة
تناولت �أهم الظواهر التي يعي�شها العامل حاليا والأوقات ال�صعبة
الناجتة عن الأزمات.

Tuesday

امل�ؤمتر العربي التا�سع لعلوم الوراثة الب�شرية
يناق�ش علم اجلينوم يف العامل العربي
•• دبي -وام

ناق�ش امل�ؤمتر العربي التا�سع لعلوم الوراثة الب�شرية يف ختام فعالياته التي ا�ستمرت يومني افرتا�ضيا مو�ضوع
"علم اجلينوم يف العامل العربي" مب�شاركة نخبة من اخلرباء والأطباء املخت�صني بطب الوراثة الب�شرية من
املنطقة والعامل .وتناول اخلرباء امل�شاركون يف امل�ؤمتر  -الذي نظمه املركز العربي للدرا�سات اجلينية التابع
جلائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية – جمموعة من الأمرا�ض النادرة واجلينية والوراثية
و�أح��دث ط��رق العالج والبيانات اجلينومية عند العرب وحت��دي��ات تقدمي اال�ست�شارات الوراثية يف الدول
العربية .كما تخلل امل�ؤمتر عقد �أرب��ع  4جل�سات نقا�شية بني املتحدثني و�أع�ضاء اللجنة العلمية للم�ؤمتر
�سلطت ال�ضوء على �أهمية تبادل نتائج البحوث و�أهمية دور التكنولوجيا وقواعد البيانات مثل قاعدة البيانات
التابعة للمركز العربي للدرا�سات اجلينية يف البحوث اجلينية العربية.

07

وزير الرتبية والتعليم ي�شهد افتتاح فعاليات �أوملبياد العلوم الدويل للنا�شئني 2021
•• دبي-وام

�شهد معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ،افتتاح فعاليات
ال��دورة الثامنة ع�شرة لأوملبياد العلوم ال��دويل للنا�شئني  ،2021التي �أقيمت
بفندق انرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي دبي ،ونظمتها وزارة الرتبية والتعليم
مب�شاركة  396طالبا وطالبة ميثلون  70دول��ة وت�ستمر حتى  21دي�سمرب
احلايل.
ح�ضر حفل االفتتاح معايل الدكتور ماجد النعيمي ،وزي��ر الرتبية والتعليم
مبملكة البحرين ،ومعايل الدكتور �سعود املتحمي ،الأمني العام مل�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورج��ال��ه للموهبة والإب� ��داع ،وال��دك�ت��ور حممد امل�ع�لا ،وكيل وزارة
الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الأكادميية ،والدكتورة �آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي،
الوكيلة امل�ساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات ،والدكتور جو�شي ،رئي�س اللجنة
التنفيذية لأوملبياد العلوم للنا�شئني وعدد من قيادات الوزارة.
وت�ضمن حفل االفتتاح العديد من الفقرات املعربة عن ثقافات الدول امل�شاركة
يف الأوملبياد ،من بينها عر�ض م�سرحي عن �أهمية العلوم يف حياتنا وعزف على
العود يعرب عن الثقافة املحلية الإماراتية� ،إىل جانب �أداء الق�سم لر�ؤ�ساء الفرق
والطلبة امل�شاركني ،كما مت الرتحيب بالطلبة امل�شاركني افرتا�ضيا.
وقال معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي " �أحييكم و�أرحب بكم يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،بلدكم الثاين ،وكلنا �سعادة غامرة با�ست�ضافة هذه التظاهرة
املعرفية العاملية الكبرية ،وه��و ما يج�سد حر�ص دول��ة الإم ��ارات والتزامها يف

تعزيز احل��راك العلمي ،لي�س فقط حملياً و�إمن��ا عاملياً ،وتوفري الإط��ار الداعم
لهذا التوجه ،و��ص��و ًال �إىل بناء جيل من النابغني والعلماء ورواد امل�ستقبل".
و�أ�ضاف معاليه " بهذه املنا�سبة� ،أنتهز الفر�صة للتعبري عن فخري واعتزازي
بجموع الطلبة امل�شاركني يف الأوملبياد ،والبالغ عددهم  396طالباً وطالبة،
ميثلون  70دول��ة ،ه ��ؤالء النخبة املتميزة ف�ك��راً وعلماً وط�م��وح�اً وا�ستعداداً
�أك�ثر للم�ستقبل ،وال��ذي��ن ي�سعون بجد واجتهاد �إىل تو�سيع نطاق مداركهم
وتنمية مهاراتهم ،وتوثيق �صلتهم بعامل ع�صري منفتح ومتغري ومتطور،
وي�ستفيدوا من جتارب الآخرين ،جاعلني من االبتكار والإب��داع نهجاً و�أ�سلوب
حياة" .و�أك��د �أن بناء الإن�سان ي�شكل �أولوية وطنية يف دول��ة الإم��ارات  ،يعد له
العدة وتو�ضع له �أ�س�س التخطيط ال�سليم ،انطالقا من ر�ؤية القيادة الر�شيدة
ب�ضرورة �إع��داد �إن�سان امل�ستقبل ،ال��ذي ي�سابق عجلة الزمن ،ويت�صف بالتفرد
واحلداثة وامل�س�ؤولية والتم�سك بالثوابت والهوية الوطنية ،واملواطنة العاملية،
وميتلك ق��درات وم �ه��ارات ا�ستثنائية ت�ضعه يف م�صاف الإن���س��ان ال��رائ��د علماً
ومعرفة وخلقاً ،لرناهن عليه يف ا�ستئناف م�سرية التنمية بعزم و�إرادة �أكرب،
و�صناعة �أجم��اد الوطن يف اخلم�سني املقبلة" .و�أ�شار معاليه �إىل �أن اخلم�سني
عاماً املقبلة ،ت�شكل خارطة طريق مل�ستقبل الإمارات  ،وما تتطلع �إليه من ريادة
ونه�ضة ح�ضارية ،ت�ستهدف حتقيق قفزات كبرية يف جماالت التنمية الإن�سانية
واالقت�صادية والتعليمية والفكرية والثقافية ،وي�شكل الإن�سان مرتكزاً �أ�سا�سياً
�ضمن �أجندتها .و�أو�ضح �أن �أهمية هذه امل�سابقة ،تتجاوز حدود املتوقع ،املتمثل يف
زيادة اهتمام الطلبة بالعلوم الطبيعية وتعزيز حياتهم املهنية والتعاون العلمي

يف امل�ستقبل ،وقيا�س قدرة امل�شاركني على تطبيق املعارف التي تعلموها يف �أفرع
العلوم الثالثة " ،الفيزياء ،الكيمياء ،الأحياء " ،ب�شكل متكامل يت�ضمن مهارات
التفكري العليا ،وحل امل�شكالت ،والبحث والتق�صي ،بل يتعدى ذلك �إىل �أبعاد
وجوانب وحمطات �إن�سانية �أعمق ،حيث تكوين ال�صداقات العلمية ،والتعاي�ش
واالن�سجام واالنفتاح على الآخ��ر ،والعمل معاً ل�سعادة وتقدم الب�شرية .و�أ�شار
معاليه �إىل �أن ر�ؤية دولة الإم��ارات ،بناء نظام تعليمي رائد بكل املقايي�س ،فهي
متتلك نظاماً تعليمياً ،يعمل على تطوير خمرجات التعليم ،وفق فل�سفة ور�ؤية
قائمة على حتقيق تعليم ابتكاري ملجتمع معريف ري��ادي ع��امل��ي ،وه��ذا احلدث
الذي ُن�سعد با�ست�ضافته يعزز هذه الر�ؤية ويغذيها ويدفعها �إىل الأم��ام .وقال
�إن دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أ�صبحت قِبلة ملثل هذه التظاهرات الرتبوية
والتعليمية ،التي ت�سعى �إىل �صقل الطالب معرفياً ومهارياً ،وعلى قدرة عالية
يف التنظيم و�إخراج احلدث ب�صورة م�شرفة ،وهو ما �أك�سبها ثقة العامل ،و�إك�سبو
 2020املقام حالياً يف دب��ي ،مثال وا�ضح على متيز الإم ��ارات وريادتها يف
احت�ضان الأحداث العاملية رغم �آثار وحتديات كوفيد .19
و�أو��ض��ح معاليه �أن املك�سب احلقيقي هم �أبنائنا الطلبة ،من خ�لال احت�ضان
�إبداعاتهم وت�شجيعها ،ليوا�صلوا م�سرية التعلم والتميز وهنا �أدعوهم �إىل اتخاذ
التعلم مدى احلياة ثقافة ونهجاً ومفهوماً ي�ستمر معكم دون انقطاع ،فنحن يف
عامل متغري ،و�أف�ضل و�سيلة ملواكبة متغرياته االطالع الدائم على م�ستجداته،
وتعلم كل جديد ،والبحث والتق�صي وتنمية املهارات وفقكم اهلل خالل م�شاركتكم
يف �أوملبياد العلوم الدويل للنا�شئني يف ن�سخته الـ ،18و�أنتم بو�صولكم �إىل هذه

املن�صة وامل�شاركة بها ،جميعكم فائزون وت�ستحقون التقدير والإ�شادة .من جانبها
�أكدت الدكتورة �آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي �أن تنظيم الدورة الثامنة ع�شرة لأوملبياد
العلوم ي�أتي بالتزامن مع فعاليات �أ�سبوع التعليم واملعرفة ال��ذي انطلق هذا
الأ�سبوع يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث نهدف من خالل هذه الفعاليات العلمية
املتنوعة �إىل حتقيق ر�ؤية الإمارات لل�سنوات اخلم�سني املقبلة ب�إعداد جيل واعد
من العلماء واملتخ�ص�صني ال�شباب يف جم��االت العلوم الأ�سا�سية وامل�ساهمة يف
النهو�ض بالبحث العلمي وتطوير املخرجات العلمية التي تواكب �آخر التطورات
يف امل�ستقبل .وقالت " فخورون با�ست�ضافة هذا احلدث العلمي الدويل يف دبي،
حيث يعد �إجنازاً ي�ضاف لإجنازات الدولة يف ا�ست�ضافة �أكرب الفعاليات العلمية
على م�ستوى العامل" .و�أعرب ،الدكتور جو�شي عن تقديره جلهود دولة الإمارات
ووزارة الرتبية والتعليم ،ال�ست�ضافة الأوملبياد والذي يتم تنظيمه يف هذه الدورة
بنظام الهجني لأول مرة بتاريخه ل�ضمان م�شاركة �أكرب عدد ممكن ملحبي العلوم
من الطالب والطالبات .يذكر �أن الإمارات ت�شارك بفريقني يف الأوملبياد ي�ضمان
 12طالباً وطالبة باعتبارها الدولة امل�ست�ضيفة ،بينما ي�شهد احل��دث 250
م�شرفاً ،و�أكرث من  150متطوعاً ،و 90مراقباً ،و 3متحدثني عامليني ،حيث
يتوقع �أن تكون ن�سخة  2021الأكرب والأجنح يف تاريخ �أوملبياد النا�شئني ،بعد
جائحة كوفيد  19بارتفاع عدد امل�شاركني على م�ستوى الدول والطلبة ،لزيادة
االهتمام بالعلوم الطبيعية وتعزيز حياتهم املهنية والتعاون العلمي يف امل�ستقبل
وت�شجيع تكوين �صداقات داخل املجتمع العلمي ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة
ملقارنة املناهج واالجتاهات التعليمية يف تعليم العلوم داخل الدول امل�شاركة.

�سفرية كندا  :اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعات الثقافية يف الإمارات قوية
•• دبي-وام

البواردي يلتقي وزيرة دفاع جمهورية املالديف
•• �أبوظبي-وام

التقى م�ع��ايل حممد ب��ن �أح�م��د ال �ب��واردي وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال��دف��اع مبكتبه �صباح �أم�س معايل ماريا ديدي
وزي� ��رة ال��دف��اع يف ج�م�ه��وري��ة امل��ال��دي��ف وال��وف��د املرافق
بح�ضور �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
وعدد من كبار �ضباط وم�س�ؤويل الوزارة.
ورح��ب معايل وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون الدفاع بزيارة وزيرة

دفاع املالديف معرباً عن تطلعه لأن ت�سهم الزيارة يف فتح
جماالت و�آفاق التعاون والعمل امل�شرتك على مدى العقود
القادمة وحتقيق الأهداف امل�شرتكة بني البلدين.
وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ع ��ددا م��ن املو�ضوعات
ذات االه �ت �م��ام امل���ش�ترك خ��ا��ص��ة يف امل �ج��االت الدفاعية
والع�سكرية و�سبل تعزيزها و�إمكانيات تطويرها ،وتبادال
وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا واملو�ضوعات التي
تهم البلدين وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.

�شاركت كندا يف االجتماع الوزاري الذي عقدته وزارة الثقافة
وال�شباب ملناق�شة �أهمية ال�صناعات الثقافية والإب��داع�ي��ة يف
مرحلة ما بعد جهود التعايف من اجلائحة والنمو االقت�صادي
امل�ستدام.
وي�ه��دف االج�ت�م��اع ،ال��ذي عُقد يف ال�ي��وم الأخ�ي�ر م��ن امل�ؤمتر
العاملي لالقت�صاد الإبداعي " "WCCEيف �إك�سبو 2020
دب��ي� ،إىل تفعيل جهود التعاون العاملي لإط�لاق العنان �أمام
الإمكانيات الواعدة لالقت�صاد الإبداعي.
وي�أتي ه��ذا االجتماع الأول ل�ل��وزراء من خمتلف دول العامل
يف �أعقاب �إع�لان دول��ة الإم��ارات عن ا�سرتاتيجيتها الوطنية
لل�صناعات الثقافية والإبداعية لل�سنوات الع�شر املقبلة.
وم ّثلت كندا يف االج�ت�م��اع �سعادة مار�سي جرو�سمن �سفرية
كندا لدى الدولة ،حيث �شاركت املعارف واخل�برات الطويلة

التي اكت�سبتها كندا يف م�شوارها لتطوير اقت�صادها الإبداعي
لي�صبح �أحد قطاعات الت�صدير الرئي�سية.
وقالت غرو�سمان� ،إن ال�صناعات الثقافية واالبداعية تلعب
دوراً ح�ي��وي�اً ك�م�ح� ّرك للنمو امل�ستدام وال���ش��ام��ل ،ويف تنمية
جمتمعاتنا وهويتنا م�شرية �إىل �أن ال�صناعات الإبداعية
الكندية �ساهمت ب�أكرث من  57مليار دوالر يف �إجمايل الناجت
املحلي لكندا� ،أو ما ن�سبته  2.6%من �إجمايل ناجتها املحلي،
وو ّفرت  673,000وظيفة مبا�شرة.
و�أ�ضافت " ن��درك جميعاً الفوائد االقت�صادية واالجتماعية
الهائلة املرتبطة بال�صناعات الثقافية والإب��داع�ي��ة� ،إال �أنها
مع ّر�ضة ل �ل��زوال �سريعاً .ول�ق��د �أب ��رزت جائحة ك��ورون��ا تلك
احلقيقة امل�ؤ�سفة".
وقالت �سعادتها " تتمتع ال�صناعات الإبداعية الكندية ب�أ�سا�س
قوي مدعوم ب�سيا�سات وا�سرتاتيجيات حكومية حتمي امللكية
الفكرية وجتذب امل�ستثمرين الأجانب واملواهب وت�ساعد على

الت�صدير وتقدم كندا � ً
أي�ضا دع ًما مبا�ش ًرا ل�ضمان ا�ستمرارية
الأعمال وم�ساعدة املنظمات على التخطيط للم�ستقبل".
و�أ� �ض��اف��ت " وب��ال�ن�ظ��ر �إىل امل���س�ت�ق�ب��ل ،ت��وا��ص��ل ك �ن��دا �سعيها
للتعاون ودعم اال�سرتاتيجية الوطنية القوية لدولة الإمارات
لل�صناعات الثقافية والإبداعية ،والتي متتد على مدى 10
�سنوات .كما وي�سرنا �أن نعلن عن زيارة وفد كندي لل�صناعات
الإب��داع �ي��ة �إىل دب��ي � ،ضمن بعثة جت��اري��ة يف �أوائ ��ل فرباير
."2022
وقالت �إن البعثة التجارية �س�شمل كل من القطاعني العام
واخل��ا���ص ،و��س�ترك��زع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ع�ل��ى القطاعات
ال�سمعية والب�صرية ،والو�سائط التفاعلية والرقمية .و�أكدت
ال�سفرية الكندية �أن دولة الإم��ارات تعد �شريكاً جتارياً مهماً
لكندا ،م�شرية �إىل �أن ال�صادرات من املنتجات الثقافية �إىل
دولة الإم��ارات بلغت قيمتها  25مليون دوالر يف  ،2019ما
مي ّثل منوا بن�سبة  84%منذ العام .2010

دبي خلدمات الإ�سعاف تنظم خمترب الر�ؤية
لتطوير خطتها اال�سرتاتيجية
•• دبي-وام

�شرطة �أبوظبي ت�شارك يف فعاليات
مهرجان ال�سلع البحري
•• الظفرة-وام

��ش��ارك��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي يف فعالية م�ه��رج��ان ال�سلع
ال �ب �ح��ري وال� ��ذي ي �ق��ام ب��رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،
وينظمه نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية وجلنة �إدارة
املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي.
و�أ��ش��اد العقيد حمدان �سيف املن�صوري مدير مديرية

�شرطة منطقة الظفرة بامل�شاركة املجتمعية الفعالة يف
املهرجان  ..الفتا �إىل حر�ص �شرطة �أبوظبي على تعزيز
الأم��ن وال�سالمة للزوار وتوفري كافة اخلدمات التي
تعزز ر�ضائهم و�إ�سعادهم .
وق��دم��ت امل��دي��ري��ة ال �ه��داي��ا ل �ل��زوار �إىل ج��ان��ب تعزيز
التوعية املرورية وحث ال�سائقني على االلتزام بقوانني
و�أنظمة املرور وتثقيفهم ب�أهمية القيادة الآمنة لتجنب
املخالفات واحلوادث املرورية .

ن �ظ �م��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي خلدمات
الإ�سعاف خمتربا لتطوير خطتها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة اجل ��دي ��دة حتت
م�سمى "خمترب الر�ؤية" وذلك
يف م�ق��ر " �إك���س�ب��و  2020دب��ي "
ب�ح���ض��ور � �س �ع��ادة خ�ل�ي�ف��ة ال� ��دراي
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤ� �س �� �س��ة دبي
خل ��دم ��ات الإ�� �س� �ع ��اف وع� � ��دد من
القيادات واملتخ�ص�صني من جميع
الفئات الوظيفية يف امل�ؤ�س�سة.
وتخلل املخترب ع��ددا من جل�سات
الع�صف الذهني للخروج باملكونات
العليا لال�سرتاتيجية اجلديدة
متمثلة يف الر�ؤية والر�سالة والقيم
امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ومت ع ��ر� ��ض ع �ب ��ارات
ملهمة وحم�ف��زة م��ن فكر القيادة
الر�شيدة ثم ا�ستعرا�ض لإجنازات
امل�ؤ�س�سة يف ال��دورة اال�سرتاتيجية
احلالية.
ويف ه� ��ذا ال �� �س �ي��اق �أ� � �ش ��اد خليفة
ال � � � � ��دراي ب� �ج� �ه ��ود ف� ��ري� ��ق عمل
امل�ؤ�س�سة يف ر��س��م م�لام��ح الدورة
اال�سرتاتيجية القادمة وا�ست�شراف
امل�ستقبل ..وقال�" :إن ر�ؤية القيادة

الر�شيدة ممثلة يف ه��دف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي حني
قال �سموه" :هدفنا �أن تكون دبي
املدينة الأف�ضل للحياة يف العامل"،
ه��و الأ� �س��ا���س ال� ��ذي ا��س�ت�م��د منه
فريق العمل �صياغة ر�ؤية ور�سالة
وق �ي��م امل��ؤ��س���س��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة و�أن
م�ب��ادئ وثيقة اخلم�سني القادمة
ال تنف�صل �أبدا عن هذا الهدف بل

هي الركيزة التي تنطلق منها كل
طموحاتنا امل�ستقبلية".
من جهتها �أكدت الدكتورة عائ�شة
املطوع مديرة مكتب اال�سرتاتيجية
والتميز امل�ؤ�س�سي احلر�ص على �أن
يتواءم ر�سم مالمح ا�سرتاتيجية
امل ��ؤ� �س �� �س��ة اجل� ��دي� ��دة م ��ع توجه
احلكومة نحو احلفاظ على ريادة
دبي وتفوقها وتعزيز جودة احلياه
فيها خ�صو�صا يف ظ��ل املتغريات
ال�ع��امل�ي��ة امل�ت���س��ارع��ة وب�ع��د التعايف

من جائحة "كورونا" التي غريت
�أول� ��وي� ��ات االم � � ��ارة وب� � ��رزت منها
احل��اج��ة �إىل خطط �أك�ث�ر مرونة
ت�ست�شرف امل�ستقبل �أك�ثر م��ن �أي
وقت م�ضى.
و�أكدت �أن اختيار "�إك�سبو 2020
دبي" م �ق��را ل�ل�م�خ�ت�بر ي ��أت��ي من
م �ن �ط �ل��ق �أن الإل� � �ه � ��ام مي �ك��ن �أن
ن�ستمده من القيادة الر�شيدة على
�أن ت �ك��ون دب��ي ال��رق��م ال���ص�ع��ب يف
املناف�سة و�أن اال�ستباقية عن�صرا

مهما يف و�ضع الأولويات.
ومت خ �ل ��ال ج� �ل� ��� �س ��ات "خمترب
الر�ؤية" ا� �س �ت �ع��را���ض جمموعة
م �ت �ن��وع��ة م ��ن ال �ت �ق��اري��ر العاملية
واملحلية لتحفيز �أفكار امل�شاركني
وتوجيهها للو�صول لت�صور �أويل
لر�ؤية تتنا�سب مع طموح امل�ؤ�س�سة
امل�ستقبل ..ور�سالة تو�ضح منوذج
ال�ع�م��ل و�أه��داف �ه��ا وق�ي�م�ه��ا ب�شكل
ي �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع م� �ب ��ادئ اخلم�سني
القادمة وطموح دبي امل�ستقبلي.
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

املفو�ضية الأوروبية تعتمد �شهادة كوفيد الرقمية
ال�صادرة عن دولة الإمارات
•• بروك�سل-وام

08

اعتمدت املفو�ضية الأوروبية يف بروك�سل قرارا باعتماد ومعادلة �شهادة كوفيد الرقمية ال�صادرة عن
دولة الإمارات العربية املتحدة .وقالت املفو�ضية انه نتيجة لذلك� ،سيتم ربط الإمارات بنظام االحتاد
الأوروب��ي و�سيتم قبول �شهاداتها وفقاً لنف�س ال�شروط مثل �شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية ..ويف
الوقت نف�سه وافقت والإمارات العربية املتحدة على قبول ال�شهادة الرقمية لالحتاد الأوروبي ملواطني
االحتاد الأوروب��ي امل�سافرين �إليها .وقال مفو�ض �ش�ؤون العدل الأوروب��ي ديديه راندر�س يف بيان ان
ال�شهادة الرقمية لالحتاد الأوروب��ي فريدة من نوعها ولهذا ال�سبب ان�ضمت  55دولة و�إقليما يف
خم�س ق��ارات �إىل النظام حتى الآن مع �إ�صدار �أكرث من  750مليون �شهادة حتى �إذا واجهنا وق ًتا
ع�صيبًا مع متغريات كوفيد  19فنحن بحاجة �إىل ال�شهادة.

االحتادية للموارد الب�شرية حتدد �آليات تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف اجلهات االحتادية
•• دبي-وام

�أ� �ص��درت الهيئة االحت��ادي��ة ل�ل�م��وارد الب�شرية احلكومية تعميماً
ب�ش�أن �آليات تطبيق النظام اجلديد للعمل الأ�سبوعي يف اجلهات
االحتادية ،وذلك على �ضوء متديد العطلة الأ�سبوعية لتكون يومي
ال�سبت والأح��د ون�صف ي��وم اجلمعة ،وذل��ك اع�ت�ب��اراً م��ن  1يناير
.2022
و�أو�ضحت الهيئة يف تعميمها رقم  18ل�سنة  ،2021ب�أن مواعيد
الدوام الر�سمي ملوظفي احلكومة االحتادية تبد�أ من يوم االثنني
�إىل يوم اجلمعة �أ�سبوعياً من ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباحاً،
وحتى ال�ساعة الثالثة والن�صف بعد الظهر ،ما عدا يوم اجلمعة،

حيث يكون الدوام لغاية ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهراً.
وحثت اجلهات االحتادية على االلتزام بالنظام اجلديد ،واال�ستفادة
من املرونة التي اتاحها امل�شرع �ضمن الالئحة التنفيذية لقانون
املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية بخ�صو�ص الدوام املرن على
�أن تتفق الئحة تنظيم ال��دوام امل��رن التي تعتمد من قبل اجلهات
االحتادية مع حاجة العمل ويف حدود �ساعات دوام العمل الر�سمي
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية قيام تلك اجلهات االحتادية بتفعيل نظام
العمل عن بعد املعتمد يف احلكومة االحتادية على الوظائف القابلة
لذلك على ان يتم التن�سيق مع الهيئة بهذا ال�ش�أن قبل تطبيق منط
العمل عن بعد كلياً �أو جزئياً على �أي وظيفة لديها وذلك للت�أكد
من توافر ال�شروط املطلوبة وفق النظام �أع�لاه ويف حدود العمل

الر�سمي املعتمد.
و�أكدت الهيئة �أنها قامت ب�إعادة هند�سة نظام �إدارة معلومات املوارد
الب�شرية الإلكرتوين "بياناتي" مبا يتوافق مع نظام العمل اجلديد
و�أن الهيئة على �أمت اال�ستعداد لتذليل �أي عقبات تواجهها يف تنفيذ
نظام العمل اجلديد.
ودع��ت اجلهات االحت��ادي��ة غري الرابطة مع نظام �إدارة معلومات
امل� ��وارد الب�شرية يف احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة "بياناتي" �إىل تعديل
الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة لديها ،مبا يتوافق مع نظام العمل
اجلديد ،من حيث �ساعات العمل الر�سمي ،والعطلة الأ�سبوعية،
والإجازات ،وغري ذلك من اجلوانب ذات العالقة ،وذلك اعتبار من
الأول من يناير .2022

�سيف بن زايد يلتقي وزير ال�ش�ؤون الداخلية الألباين
•• �أبوظبي -وام

التقى الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية  ،معايل بليدار جوت�شي وزير ال�ش�ؤون الداخلية
بجمهورية �ألبانيا على هام�ش �سباق جائزة االحتاد للطريان الفورموال
 1الذي �أقيم يف جزيرة يا�س بالعا�صمة �أبوظبي.
وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات التعاون بني الإمارات و�ألبانيا
و�سبل تعزيزها يف جماالت العمل ال�شرطي والأمني ،كما تطرق احلديث
�إىل �أهمية البطوالت واملهرجانات الريا�ضية الإقليمية والدولية يف
تقريب امل�سافات بني ال�شعوب وتعزيز اللقاءات الدولية.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة اي��رم��ال دري��ده �سفري جمهورية �ألبانيا لدى
الدولة وعدد من امل�س�ؤولني الألبان �إىل جانب عدد من �ضباط وزارة
الداخلية.

تكرمي ا�ستثنائي من الأمم املتحدة حلكومة
دولة الإمارات
•• دبي -وام

يف �إجناز جديد لدولة الإمارات العربية املتحدة كرمت منظمة الأمم املتحدة
حكومة دولة الإم��ارات لدورها الفاعل يف التطوير احلكومي وذلك �ضمن
فعالية جوائز الأمم املتحدة للخدمة العامة ،التي متثل �أرفع جائزة للإدارة
احلكومية على م�ستوى العامل.
وجاء التكرمي اخلا�ص تقديراً لإجنازات دولة الإمارات يف جماالت التطوير
احلكومي وبناء اجليل اجلديد حلكومات امل�ستقبل ،ودورها العاملي يف تبادل
املعرفة يف جماالت التحديث احلكومي مع العديد من الدول ،بهدف تعزيز
ك�ف��اءة احلكومات وحت�سني حياة املجتمعات ،حيث �سلمت �سعادة كاثرين
ب��والرد وكيلة �أم�ين ع��ام الأمم املتحدة لإدارة اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات
الإدارية وم�سائل االمتثال ،التكرمي اخلا�ص حلكومة الإمارات ملعايل حممد
بن عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء.
وبهذه املنا�سبة �أكد معايل حممد القرقاوي �أن تكرمي حكومة الإمارات من
الأمم املتحدة يعك�س موقعها الريادي الذي حققته يف ظل توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،ور�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

وقال معايل وزير �ش�ؤون جمل�س ال��وزراء" :التكرمي يعك�س ريادة الإمارات
وم��ا حققته من تفوق يف الأداء احلكومي وتطوير من��وذج م��رن قائم على
تطوير اخلدمات اال�ستباقية وتعزيز الكفاءة ورفع التناف�سية".
و�أكد معاليه �أن تكرمي حكومة الإمارات من الأمم املتحدة ميثل �شهادة دولية
على التطور ال��ذي و�صلت �إليه دول��ة الإم ��ارات يف تطوير منظومة العمل
احلكومي والأداء املتقدم يف خمتلف املجاالت والقطاعات ،وقيادة ا�ست�شرافية
للم�ستقبل تقوم ر�ؤيتها على تطوير اخلدمات اال�ستباقية وامل�ستقبلية ،كما
يعك�س التكرمي التقدير الكبري لدورها يف �إع��ادة ت�صميم العمل احلكومي
على �أ�س�س التطوير وتعزيز اجلاهزية والتحول الرقمي.
وقال معاليه" :نفخر بقيادة ا�ستثنائية جعلت من الإم��ارات منوذجاً عاملياً
يف التطوير احلكومي ومرجعاً عاملياً يف الإدارة والفكر امل�ؤ�س�سي امل�ستقبلي،
ومركزاً لتطوير �أف�ضل املمار�سات احلكومية وتعزيز الكفاءة والأداء".
و�شكر معايل حممد القرقاوي الأمم املتحدة على تكرمي حكومة الإمارات،
م�ؤكداً �أهمية دور املنظمة بالنهو�ض بالدول واحلكومات والإن�سان ،م�شدداً
على حر�ص احلكومة على تعزيز ال�شراكات املثمرة مع املنظمة ،لإميانها
ب�أهمية التعاون الدويل الهادف ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية.
من جهتها� ،أ�شادت �سعادة كاثرين ب��والرد بتجارب حكومة دول��ة الإمارات،
والنماذج املتقدمة التي طورتها يف جماالت اخلدمة العامة ،م�شرية �إىل �أن
التكرمي اخلا�ص يعك�س تقدير الأمم املتحدة العايل جلهود حكومة الإمارات

ومبادراتها ،ومنوذجها اال�ستثنائي يف العمل احلكومي ،و�شراكتها الفاعلة
م��ع ال��دول واملنظمات العاملية لتبادل املعرفة وم�شاركة اخل�ب�رات .وقالت
ب��والرد" :جنتمع يف �أول حفل جلوائز الأمم املتحدة للخدمة العامة منذ
بداية اجلائحة ،يف منا�سبة ل�شكر املوظفني احلكوميني يف كل مكان على
عملهم امل�ستمر ،ولفتة تقدير للمبادرات امللهمة التي نتجت عن ابتكاراتهم
والتزامهم بتعزيز تقدمي اخلدمات العامة لتحقيق التنمية امل�ستدامة".
ويعك�س تكرمي حكومة الإم��ارات من الأمم املتحدة ما حققته الدولة من
�إجن ��ازات على �صعيد التطوير احل�ك��وم��ي ،فقد �أطلقت حكومة الإم ��ارات
�شراكات ا�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي �ضمن برنامج التبادل املعريف
احل�ك��وم��ي ،م��ع  9دول ح��ول ال�ع��امل� ،شهدت �إجن��از  241م�ب��ادرة يف �أكرث
من  55جم��ال عمل ،وت�أهيل � 290أل��ف موظف وم�ت��درب ،عرب قرابة 3
ماليني �ساعة تدريبية و 565ور�شة عمل.
وحققت حكومة الإمارات املركز الأول �إقليمياً و 21عاملياً يف م�سح احلكومة ه��ي الأوىل م��ن نوعها ع��امل�ي�اً ،ال�ت��ي تتبنى ت�سريع الإجن ��از واب�ت�ك��ار حلول
الإل �ك�ترون �ي��ة  ،2020وح ��ازت امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع��امل� ًي��ا يف م��ؤ��ش��ر ا�ستجابة ا�ستباقية للتحديات ،حمورا لل�شراكات املعرفية.
احلكومة للتغيري ،واملركز الرابع يف م�ؤ�شر الر�ؤية احلكومية طويلة املدى كما �أطلقت حكومة دولة الإمارات القمة العاملية للحكومات وهي �أكرب من�صة
يف تقرير التناف�سية العاملية  2020ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،عاملية للم�س�ؤولني احلكوميني واخل�ب�راء يف جم��االت ا�ست�شراف و�صناعة
وحققت املركز الثالث عامل ًيا من حيث الثقة باحلكومة يف مقيا�س �إيدملان امل�ستقبل ،وقد ا�ست�ضافت القمة منذ بدايتها نحو  1000جل�سة وور�شة
عمل وا�ستقبلت �أكرث من � 25ألف م�شارك و 40منظمة دولية ،ووقعت عرب
للثقة .2021
كما �أ�صبحت امل�سرعات احلكومية التي طورتها حكومة الإمارات يف مبادرة من�صتها �أكرث من  80اتفاقية ثنائية ،ون�شرت �أكرث من  100تقرير.

�أكادميية �سيف بن زايد وحممد بن را�شد للف�ضاء ينظمان ور�شة مهمة طموح زايد
•• �أبوظبي-وام

نظمت �أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية بالتعاون مع
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،ور�شة عمل بعنوان "مهمة طموح زايد"،
والتي تهدف �إىل عر�ض و�إبراز �أهم الإجنازات الوطنية والتي تعد مفخرة
للوطن  .و�شارك يف الور�شة رائدا الف�ضاء هزاع املن�صوري و�سلطان النيادي
وال�سيد حميد ال�شرهان ،وذل��ك يف قاعة ال�شيخ م�ب��ارك مبجمع �إدارات
ال�شرطة.

و�أعرب اللواء ثاين بطي ال�شام�سي مدير �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم
ال�شرطية والأمنية ،خالل افتتاحه للور�شة عن اعتزازه با�ست�ضافة �أبناء
زايد ،الذين حققوا حلم وطموح م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،والذي يعود لعام  1974حني ا�ستقبل
فريق وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا".
و�أ�ضاف ن�شهد اليوم جتربة ا�ستثنائية الكت�شاف الف�ضاء بهمم �أبناء الوطن،
رفعوا بها علم دول��ة الإم ��ارات بني الأمم ،بف�ضل دع��م قيادتنا الر�شيدة،
والإ�صرار على حتقيق حلم زايد وحلم كل فرد من �أفراد املجتمع.

م��ن ج�ه�ت��ه ذك ��ر رائ� ��د ال �ف �� �ض��اء ه� ��زاع امل �ن �� �ص��وري �أن م��رك��ز حم �م��د بن
را��ش��د للف�ضاء ت�أ�س�س يف ع��ام  2015ليكون ج��زءًا رئي�س ًيا م��ن املبادرة
اال�سرتاتيجية الهادفة �إىل دعم االبتكارات العلمية والتقدم التقني ودفع
عجلة التنمية امل�ستدامة يف دول��ة الإم ��ارات وت��وىل مهمة تنفيذ م�شروع
"م�سبار الأمل" ال�ستك�شاف كوكب املريخ لي�صل يف العام  ،2021تزامنًا
مع ذك��رى م��رور خم�سني عا ًما على قيام احت��اد ال��دول��ة ،ليج�سد امل�شروع
التاريخي �آمال و�أحالم العامل العربي يف الف�ضاء.
و�أ�ضاف مت اختياري لأكون رائد الف�ضاء الأ�سا�سي يف مهمة االنطالق �إىل

حمطة الف�ضاء ،و�أ�صبحت بذلك �أول �إماراتي يذهب �إىل حمطة الف�ضاء
الدولية ،وق�ضيت بها ثمانية �أيام �ضمن بعثة ف�ضاء رو�سية ،يف مركبة �سويوز
�إم �إ�س  ،15وانطلقت من حمطة بايكونور الف�ضائية يف كازاخ�ستان.
ح�ضر ال��ور��ش��ة  ..العميد ال��دك�ت��ور را��ش��د حممد ب��ور��ش�ي��د ،ن��ائ��ب مدير
�أكادميية �سيف بن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأمنية ،وع��دد من منت�سبي
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ،وزار امل �� �ش��ارك��ون ب��ال��ور� �ش��ة م�ع��ر���ض م��رك��ز التدريب
االفرتا�ضي بالأكادميية ،واطلعوا على �أهم م�شاريع التدريب االفرتا�ضي
و�أنظمة املحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية املعرو�ضة.

كهرباء دبي تنظم �أ�سبوع ال�صحة وال�سالمة الداخلي الـ 19
•• دبي-وام

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي "�أ�سبوع ال�صحة وال�سالمة الداخلي" التا�سع
ع�شر وت�ضمن فعاليات متنوعة �شملت حما�ضرات توعوية و�أن�شطة ح�ضورية
وافرتا�ضية وم�سابقات تفاعلية متنوعة ح��ول خمتلف مو�ضوعات ال�صحة
وال�سالمة املهنية �إ�ضافة �إىل التعريف ب�أحدث تقنيات الوقاية من احلرائق
و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة يف قطاع امل�ؤ�س�سات اخلدماتية.
وق��ال معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي" :تنظم الهيئة �أ�سبوع ال�صحة وال�سالمة �سنوياً لالرتقاء

مبعايري ال�صحة وال�سالمة يف جميع م�شروعاتها وعملياتها وليكون موظفوها
ع�ل��ى اط�ل�اع ب ��أح��دث الأن�ظ�م��ة وامل���س�ت�ج��دات و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات يف ال�صحة
وال�سالمة املهنية لتوفري بيئة عمل �صحية و�آمنة وفق �أعلى م�ستويات التميز
واجل��ودة يف �إط��ار �سيا�سة الأنظمة الإداري��ة املتكاملة التي نلتزم من خاللها
بالتطبيق الفاعل لأنظمة �إدارة اجل��ودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة لتوفري
خدمات الكهرباء واملياه وفق �أعلى معايري التوافرية واالعتمادية والكفاءة
واجل ��ودة م��ع تطبيق �أف���ض��ل مم��ار��س��ات و�أرق ��ى م�ع��اي�ير ال�صحة وال�سالمة
وا��س�ت��دام��ة املوارد" .و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال �ت��زام �أف ��راد املجتمع ب�ت��داب�ير الوقاية
و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة التي حددتها اجلهات املعنية يف الدولة �أ�سهم يف

�أن تكون من �أوائل الدول تعافياً من �آثار جائحة كوفيد -19لذا ندعو اجلميع
ملوا�صلة االلتزام بجميع التدابري االحرتازية الالزمة لن�ستكمل م�سرية التعايف
والعودة ملمار�سة حياتنا الطبيعية ب�شكل كامل.
و�أ�ضاف معاليه " :نحر�ص على توفري بيئة �صحية و�آمنة جلميع املوظفني
وال�شركاء من خالل التدريب امل�ستمر لالرتقاء ب�أنظمة ال�صحة وال�سالمة
وحت�سني الكفاءة االنتاجية والت�شغيلية �إ�ضافة �إىل تعزيز وعي املجتمع ب�أحدث
معايري و�إجراءات ال�صحة وال�سالمة لت�صبح ممار�سات �إيجابية يتبناها جميع
�أفراد املجتمع يف خمتلف جماالت حياتهم ".
من جهته �أكد الدكتور يو�سف الأكرف النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم

الأعمال وامل��وارد الب�شرية يف هيئة كهرباء ومياه دبي �أن الهيئة لديها كوادر
مدربة وم�ؤهلة وفق �أعلى املعايري العاملية يف جماالت ال�سالمة وال�صحة املهنية
والبيئة  ..م�شرياً �إىل �أن الهيئة تنظم العديد من الفعاليات والأن�شطة يف جمال
ال�صحة وال�سالمة �سنوياً للموظفني واملقاولني لالرتقاء ببيئة العمل �إ�ضافة
�إىل فعاليات جمتمعية لتعزيز الوعي مبعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
ي�شار �إىل �أن �أ�سبوع ال�صحة وال�سالمة الداخلي ت�ضمن حما�ضرات توعوية
باللغات العربية والإجنليزية والهندية والأردي ��ة ح��ول ال�صحة وال�سالمة
املهنية للموظفني وم�سابقات افرتا�ضية وح�ضورية يف عدد من فروع الهيئة
�إ�ضافة �إىل جممع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير املهني والأكادميي.
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َ
ّ
م�شروع كلمة ي�صدر ترجمة لرواية (زد) للروائية الربيطانية ُجوانا كڤِنا  2800زائر ملن�صة مكافحة املخدرات ب�شرطة �أبوظبي يف �إك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي-وام

�أ��ص��در م�شروع "كلمة" للرتجمة يف مركز �أب��وظ�ب��ي للغة العربية
التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي رواي��ة "زِد" للروائية
الربيطانية ُجوانا َك ِڤ ّنا .ونقلها �إىل اللغة العربية الدكتور مو�سى
احلالول وراجع الرتجمة الدكتور حممد زياد كبة.
�صدرت هذه الرواية باللغة الإجنليزية عام  ،2019وتدور �أحداثها يف
مل يتغلغل الذكاء اال�صطناعي
عامل متخ ّيل بدءاً من �سنة  ،2023عا ٍ
يف � ّ
أدق تفا�صيله اليومية من خالل الأ�ساور الذكية والأجهزة اللوحية
الذكية وفر�شاة الأ�سنان الذكية والثالجة الذكية وباب املنزل الذكي
وال�سيارة الذكية ذاتية القيادة.

ت�أ�س�س مركز �أب��وظ�ب��ي للغة العربية بقانون رئي�س ال��دول��ة ويتبع
ل��دائ��رة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي لدعم اللغة العربية وو�ضع
الإ�سرتاتيجيات العامة؛ لتطويرها والنهو�ض بها علم ًيا وتعليم ًيا
وثقاف ًيا و�إبداع ًيا ،وتعزيز التوا�صل احل�ضاري و�إتقان اللغة العربية
على امل�ستويني املحلي وال��دويل ،ودع��م املواهب العربية يف جماالت
الكتابة والرتجمة والن�شر والبحث العلمي ،و�صناعة املحتوى املرئي
وامل�سموع وتنظيم معار�ض الكتب.
ويعمل املركز لتحقيق هذه الأه��داف عرب برامج متخ�ص�صة وكوادر
ب�شرية ف � ّذة ،و�شراكات مع ُك�برى امل�ؤ�س�سات الثقافية والأكادميية
والتقنية حول العامل انطال ًقا من مقر املركز يف العا�صمة الإماراتية
�أبوظبي.

•• دبي-وام

زار  2800م��ن اجلمهور وال ��زوار م��ن بينهم وف��ود م��ن �شرطة وا�شنطن
االمريكية والقن�صلية الإيطالية ل��دى ال��دول��ة على م��دى � 7أي��ام من�صة
مديرية مكافحة املخدرات يف قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة �أبوظبي بجناح
فزعة يف �إك�سبو  2020دبي للتعريف بخدمة "فر�صة �أمل" والتي تتيح
طلب العالج ملتعاطي املواد املخدرة بطريقة ت�ضمن ال�سرية التامة.
و�أو�ضح العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة املخدرات
بقطاع الأم ��ن اجل�ن��ائ��ي �أن ه��ذه اخل��دم��ة الرقمية ال�ت��ي تقدمها �شرطة
�أبوظبي تتيح طلب العالج ملتعاطي املواد املخدرة بطريقة ت�ضمن ال�سرية
التامة و تقدم ب��رام��ج توعوية م��ن خ�لال التن�سيق الفعال م��ع م�ؤ�س�سات

و�أفراد املجتمع وتفعيل ال�شراكة املجتمعية للحد من انت�شار الآفة ،م�شرياً
�إىل انه ميكن الدخول عرب املوقع االلكرتوين �أو التطبيق الذكي ل�شرطة
�أبوظبي لالطالع على �أهدافها وكيفية التقدم لطلب العالج www.
� adpolice.gov.aeأو https://forsa.adpolice.gov.
.ae/ar
و�أك��د امل�ق��دم حممد �سليم العامري نائب مدير �إدارة مكافحة املخدرات
منطقة العني �أن هذه اخلدمة ت�أتي �ضمن جهود �شرطة �أبوظبي على مد يد
العون للمتعاطني املبادرين للعالج ،والتوعية ب�أ�ضرار املواد املخدرة والآثار
املرتتبة على �إدمانها يف كافة و�سائل االعالم �إىل جانب التعريف بـ"فر�صة
�أمل" ،وبث الفيديوهات عرب من�صات التوا�صل االجتماعي ،التي تركز على
تعزيز مبد�أ الرف�ض الذاتي للمواد املخدرة.

نهيان بن مبارك :م�شاركة �صربيا يف �إك�سبو دبي
تعك�س عمق العالقات مع الإمارات
•• دبي -وام

�أك��د معايل ال�شيخ نهيان ب��ن مبارك
�آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي..
�أن م �� �ش��ارك��ة ج �م �ه��وري��ة � �ص��رب �ي��ا يف
�إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي ي�ج���س��د عمق
العالقات اال�سرتاتيجية مع الإمارات
وال�ت��ي ت�شهد ت�ط��ورا م�ستمرا بدعم
من قياديتي البلدين ال�صديقني مبا
يحقق تطلعات �شعبيهما.

ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال معاليه يف
مقر �إك�سبو  2020دبي �أم�س معايل
ال��دك�ت��ورة غ��وردان��ا �شوميت�ش وزيرة
ح�ق��وق الإن �� �س��ان والأق �ل �ي��ات واحل ��وار
االجتماعي يف جمهورية �صربيا.
وب�ح��ث اجل��ان �ب��ان خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �أطر
ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون يف خمتلف املجاالت
واال��س�ت�ف��ادة م��ن جت��رب��ة الإم� ��ارات يف
جم��ال الت�سامح وال�سالم والتعاي�ش
والأخوة الإن�سانية والتي قدمت للعام
منوذجا ملهما يف تعزيز مبادئ الأخوة

الإن�سانية .وقال معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �إن جناح �صربيا يف �إك�سبو
 2020دبي يعك�س م�ستوى التطور
وال �ت �ق��دم ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي يف م�سريتها
احل���ض��اري��ة ور�ؤي�ت�ه��ا للم�ستقبل مبا
ي�ح�ق��ق �أه� ��داف التنمية امل�ستدامة.
م�ؤكدا �أن م�شاركة جمهورية �صربيا
يف �أه ��م ح��دث ث�ق��ايف وح���ض��اري على
م �� �س �ت��وى ال �ع ��امل ت�ن�ظ�م��ه الإم� � ��ارات
ي�شكل ف��ر��ص��ة لتعزيز ال���ش��راك��ة بني
البلدين �إىل �آف ��اق �أو� �س��ع يف خمتلف

املجاالت والقطاعات .و�أ�ضاف معاليه
�إن �إك�سبو  2020دب��ي من�صة عاملية
ملهمة ت�ع��زز ال �ت �ق��ارب ب�ين ال�شعوب
انطالقا من قيم الت�سامح وال�سالم
واحلوار امل�شرتك والت�ضامن الإن�ساين
لإر�� �س ��اء �أ� �س ����س م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة را�سخة
ل�ل�ت�ع��اون ال ��دويل ال�ب�ن��اء يف مواجهة
التحديات الإن�سانية وو�ضع احللول
اجل�م��اع�ي��ة ل�ه��ا مب��ا ي�ح�ق��ق االزده� ��ار
واال�ستقرار العاملي .من جانبها �أكدت
م�ع��ايل ال��دك�ت��ورة غ��وردان��ا �شوميت�ش

ح��ر���ص ب�لاده��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز عالقات
التعاون وال�شراكة مع دولة الإمارات
يف امل �ج��االت ك��اف��ة ال �سيما الت�سامح
وال�سالم والأخ ��وة الإن�سانية �إ�ضافة
�إىل جم ��اال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة
واالبتكار والذكاء اال�صطناعي والتي
م ��ن � �ش��ان �ه��ا �أن ت �ع��زز ج� ��ودة احلياة
وحت �ق��ق م���س�ت�ق�ب��ل م �� �ش��رق .وع�ب�رت
معاليها ع��ن �إع�ج��اب�ه��ا مب��ا �شاهدته
يف �إك���س�ب��و  2020دب��ي م��ن تقنيات الطموحة ل�صناعة م�ستقبل مزدهر املبهر الذي يعك�س �إمكانات الإمارات
فائقة التطور وفعاليات جت�سد الر�ؤى للأجيال املقبلة �إ�ضافة �إىل التنظيم وق ��درات� �ه ��ا ع �ل��ى ا� �س �ت �� �ض��اف��ة كربى
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الفعاليات والأح��داث العاملية بكفاءة
واحرتافية عالية.

الزائرون يكت�شفون الغابات وي�شاهدون الغوريال ويتذوقون
القهوة املحلية بجناح رواندا يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � -أ�سامة عبد املق�صود:

ت �ف �ن �ن��ت دول � � ��ة روان � � � ��دا يف عر�ض
تاريخها وثقافتها املتنوعة وروائعها
املختلفة بجناحها يف �أك�سبو ،2020
من خالل ت�صميم مماثل يف ال�شكل
اخلارجي باكرث من جناح يف منطقة
الفر�ص ،لكن االختالف امللحوظ يف
الت�صميم الداخلي ه��و وج��ود غابة
و�أدغ��ال لنموذج حقيقي من البيئة
الطبيعية ،فبمجرد دخ��ول الزائر
من الباب ت�ستقبله جدارية ترحيب
با�سم الدولة وبها معلومات دقيقة
عنها ،يف �صورة تعريفية �سريعة لأهم
الأ�شياء التى يحتاجها اجلمهور.
م��ن خ�ل�ال ��س��رد الق�ص�ص الأدبية بني املا�ضي واحلا�ضر  ،وم��ا و�صلت ب��ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال��دق�ي�ق��ة ع�بر ال�سري وك �ي��ف �أ��ص�ب�ح��ت واح� ��دة م��ن �أكرث
ثم ي�أتي دور جناح رواندا يف �أك�سبو الناجتة عن ال�ت�راث ،كما �أن هناك �إل�ي��ه ال��دول��ة م��ن ت�ق��دم وم��ا حتققه يف رده��ة م�ستوحاة من ق�صر امللك ،ال��دول الإقريقية اذده��اراً يف جمال
 ،2020لي�ستعر�ض روائع الدولة �سل�سلة م��ن امل��راح��ل التى م��رت بها من �إبداع و�إبتكار يف �شتى املجاالت .وم ��ا حت �م �ل��ه ال �ل��وح��ات م ��ن و�صف االقت�صاد ،و�أنها من الدول الواعدة
وك�ي�ف�ي��ة ان�ط�لاق�ه��ا ن�ح��و امل�ستقبل دول ��ة رون ��دا يف التنمية والتطوير ك�م��ا ي��دع��و ج�ن��اح رون ��دا يف �أك�سبو مهم ير�صد ال�ت�ح��ول الكبري الذي ذات امل�ستقبل امل�شرق.
عرب رحلة الزمن ،وتر�سيخ ثقافتها يكت�شفها الزائر عندما يرى الفرق  2020ج�م�ه��وره �إىل اال�ستمتاع �شهدته الدولة يف العقود الأخرية ،وكما �صرح �إيف �أيرادوكوندا املفو�ض

العام جلناح رواندا يف �إك�سبو 2020
دبي ،للعديد من و�سائل الإعالم عن
�أهمية امل�شاركة يف هذا املحفل العاملي
الكبري والهدف منه تبادل اخلربات
وفتح �آفاق �أمام امل�ستثمرين للتعاقد
على ف��ر���ص عمل يف �شتى املجاالت
كقطاع ال�سياحة وال�صناعة والزراعة
وال �� �ص �ح ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل املعرفة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،و�أ� �ش��اد بالعالقات
الطيبة واملتينة التي تربط رواندا
ودول��ة الإم ��ارات يف مناحي احلياة،
معرباً عن تقديره و�شكره حلكومة
الإم� � � � ��ارات ع �ل��ى ح �� �س��ن ال�ضيافة
واتاحة الفر�صة لدولته بامل�شاركة يف
هذا املعر�ض الكبري الذي ي�ضم دول
العامل حتت �سقف واحد.
وخ���ص����ص ج �ن��اح روان � ��دا يف �أك�سبو
 2020ا��س�تراح��ة ل�ت��ذوق القهوة
امل�ح�ل�ي��ة م��ن ق�ب��ل ع��ام�ل�ت�ين يقوما

بتقدمي القهوة ال�ت��ى ن��ال��ت اعجاب
ال ��زائ ��ري ��ن ،وع �ل��ى ال �ط ��رف الأخ ��ر
م �ك��ان ��ص�م��م ع �ل��ى ��ش�ك��ل �أدغ � ��ال يف
نهايته جم�سم لغوريال كاملوجودة
بالفعل يف دول��ة روان��دا ،مما ي�سهم
يف ال �ت �ع��ري��ف ب� � ��أن ال ��دول ��ة ت�سعى
لتحقيق التوازن البيئي وجتتهد يف
احلفاظ على البيئة وتنوعها ،حيث
�أن روان � ��دا م��ن ال� ��دول ال �ت��ى تهتم
بال�سياحة واال�ستجمام يف الأدغال
وال �غ��اب��ات ال �� �ش��ا��س �ع��ة ،وم ��ن خالل
ر�ؤي ��ة اف�ترا��ض�ي��ة ل��رح�ل��ة الغوريال
ك�ف�ي�ل��م م���ص��ور ي�ع��د جت��رب��ة مميزة
للزائرين.
�أهتم جناح رواندا يف �أك�سبو 2020
ب��اجل��ان��ب ال�ت�ق�ن��ي والتكنولوجيا،
وذل � ��ك ك� ��ان وا� �ض �ح��ا يف اللوحات
االل� � �ت � ��ى ع� �ل� �ق ��ت ع � �ل ��ى اجل � � � ��دران
وال �� �ش��ا� �ش��ات ال �ك �ب�يرة ال �ت��ى حتاكي

التاريخ واملناطق ال�سياحية والغابات
املنت�شرة يف �أرج��اء البالد ،كما بدت
وا��ض�ح��ة وج�ل�ي��ة يف تقنية النظارة
االل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ى تخ�ص امل�شاهد
بالر�ؤية ثالثية الأب�ع��اد ،واجلمهور
ال ��ذي �سعى للتجربة ر�أى العديد
م��ن املناظر الطبيعية واحليوانات
بجميع ا�شكالها و�أنواعها املختلفة،
ي�شعر ال��زائ��ر �أن��ه باملوقع الطبيعي
وال ي �ف��وت��ه ف �ق��ط � �س��وى الرائحة
وال �ل �م ����س ،ام� ��ا ال �� �ص��وت وال ��ر�ؤي ��ة
ال �ب �� �ص��ري��ة ح��ا� �ض��رة ب �ق��وة يف هذه
التقنية ،واك ��دت روان ��دا م��ن خالل
م�شاركتها يف �أك�سبو على انها دولة
تتطور ب�سرعة وت�ق��دم نف�سها بقوة
للعامل ،وتبحث عن تبادل اخلربات
وتفتح للم�ستثمر الأج�ن�ب��ي الأفاق
اجليدة لال�ستثمار فيها ،على �أنها
من الدول الواعدة يف �شتى املجاالت

مب�شاركة  63فنان ًا وفنانة من  27دولة عاملية
قائد �شرطة ر�أ�س اخليمة
عمال ً
انطالق مهرجان الفنون الإ�سالمية (تدرجات) بـ  151فعالية وً 284
فنيا غدا يطلع على �إجراءات �سري
وجمعية الإمارات لفن اخلط العربي
والفنون".
رح ��ب ال�ق���ص�ير ب��داي � ًة باحل�ضور،
ّ
وتطرق مدير املهرجان �إىل احلديث وال ��زخ ��رف ��ة الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة ،وم� ��درج
�رح � ُ�ب ب�ك��م يف
ق��ائ�ل ً�ا يف ك�ل�م�ت��ه " ُن � ّ
عن �شعار الدورة احلالية "تدرجات" ،خ��ورف �ك��ان يف امل�ن�ط�ق��ة ال�شرقية ،العمل يف �إدارة الإ�سرتاتيجية
حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ ال�شارق ِة ُ
حيث بيتِ الثقاف ِة والفنون،

•• ال�شارقة-الفجر:

ال � ��دك� � �ت � ��ور �� �س� �ل� �ط ��ان ب � ��ن حممد
ال�ق��ا��س�م��ي ،ع���ض��و امل�ج�ل����س الأعلى
ل�ل�احت��اد ،ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،تنطلق
فعاليات ال��دورة الرابعة والع�شرين
"تدرجات" غداً الأربعاء من متحف
ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ف�ن��ون� ،أع �ل��ن الأ�ستاذ
حم �م��د �إب ��راه� �ي ��م ال �ق �� �ص�ير مدير
�إدارة ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة يف دائ ��رة
الثقافة يف ال�شارقة ،مدير مهرجان
ال�ف�ن��ون الإ��س�لام�ي��ة ،ب ��أن املهرجان
�سي�ست�ضيف  151فعالي ًة و284
عم ً
ال فنياً لـ 63فناناً وفنانة من
 27دولة من خمتلف �أنحاء العامل
على مدى  40يوماً.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عُقد
يف قاعة امل�ؤمترات يف دائرة الثقافة،
�صباح �أم�س الأثنني ،بح�ضور �سعادة
ع �ب��د اهلل حم �م��د ال �ع��وي ����س رئي�س
دائ��رة الثقافة ،وع��دد م��ن الفنانني
امل�شاركني يف املهرجان� ،إ�ضافة �إىل
ال �ل �ج��ان ال �ع��ام �ل��ة ،وو� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
حم�ل�ي��ة وع��رب�ي��ة وع��امل �ي��ة ،وقدمته
الإعالمية نورة �شاهني.

ونحن �إذ جتمعنا الفنون الإ�سالمية
ال�ي��وم م��ن خ�لال �إب��داع��ات�ك��م ،ف�إنها
جتمعنا �أي�ضاً
َ
لنتحدث بلغ ٍة عاملي ٍة
واحد ٍة هي لغ ُة الفنون ..وهي اللغة
احل�ضارية اجلامعة للإن�سانية بني
�شعوب العامل".
وع�شرين عاماً،
َ
و�أ�ضاف" من ُذ �أربع ٍة
و�ض َع �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل�ل�احت ��اد ،حاكم
ال�شارقة ،حفظه اهلل ،حج َر الأ�سا�س
عاملي ،مت ّثل يف مهرجان
فني ٍ
مل�شرو ٍع ٍ
الفنون الإ�سالمية ،لكي ي�ستعي َد �إرثاً
فنياً له جمالياته اخلا�صة ودالالته
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ف�ه��و ال�ف��ن ال ��ذي َ
ترك
�أثر ُه من ُذ مئات ال�سنني حتى يَومِ نا
ه ��ذا ،وه ��و �إذ ي�ح� ّق��ق م�صداقيته،
فذلك بف�ضلِ ر�ؤي��ة �سم ّوه احلكيمة
يف �إع�ل�اء اخل�ط��اب ال�ث�ق��ايف والفني
م�ع�اً ،الت �خ��اذ ِه �سبي ً
ال لنه�ضة هذا
امل�شروع الفكري".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل�ه��رج��ان يقف على
�ارف ُرب � � � ِع ق � ��رنٍ م ��ن ال ��زم ��ن،
م� ��� �ش � ِ

وه� � ��ي م� � � �دّة ك ��اف� �ي ��ة ل�ل�ا�� �س� �ت ��داللِ يف ال���س��اح��ة ال �ف � ّن � ّي��ة ال �ع��امل � ّي��ة ،ف� �� ّإن
ع �ل��ى جن� ��ا ِح احل � ��دثِ ال �ف � ّن� ِّ�ي طيل َة م�سريته ت�أتي بف�ضل رعاي ٍة كرمي ٍة
ال�سنوات املا�ضية ،ومتابعة م�شهد من �صاحب ال�سم ّو حاكم ال�شارقة،
�إب��داع��ي عاملي يحت�شد يف ال�شارقة .حفظه اهلل ،وت�ستند ه��ذه الرعاية
و�إذ يحجز امل�ه��رج��ان م�ك��ان� ًة مه ّمة �إىل يقني �سم ّوه ب�أهمية دعم الثقافة

م�شرياً �إىل �أن�ه��ا ن�سخة حت � ّل بروح
ف�ن�ي��ة م �ت �ج��ددة ،ويف ح � ّل � ٍة �إبداع ّية
الفتة ،و�أكرث مت ّر�ساً يف تطويع الفنّ
خلدمة اجلمال وحرا�سته ،وتذهب،
الواقعي واملتخ ّيل معاً،
�إىل ترجمة
ّ
ب�أعمال ف ّن ّية تتن ّوع ب�ين التقليدي
والع�صريّ  ،و�أحياناً ،يف الدمج بينهما
لتقدمي ر�ؤية حداث ّية جديدة.
وح� � ��ول ف �ع��ال �ي��ات امل� �ه ��رج ��ان ذك��ر
م��دي��ر �إدارة ال���ش��ؤون الثقافية� ،أن
َ
وور�ش
معار�ض،
 151فعالي ًة من
ٍ
ف �ن �ي �ةٍ ،وحم ��ا�� �ض ��راتٍ  ،ت�ست�ضي ُفها
دائ � ��ر ُة ال�ث�ق��اف� ِة ب��ال �ت �ع��اونِ م��ع 26
ج �ه � ًة يف ال �� �ش ��ارق �ةِ ،وم �ن �ه��ا احت ��اد
امل�صورين العرب ،وجمعية الت�صوير
ال�ضوئي ،وجمعية الإمارات للفنون
الت�شكيلية ،وغريها من اجلهات يف
ال�شارقة" ،ت�شم ُل ال�ف�ع��ال�ي� ُ
�ات 49
ُ
متحف ال�شارق ِة
معرِ�ضاً يحت�ض ُنها
للفنونِ  ،وبيت احلكمة يف ال�شارقة،
ومتحف ال�شارقة للخط ،وجممع
ال���ش��ارق��ة ل�ل�ب�ح��وث والتكنولوجيا
واالب �ت �ك��ار ،وواج �ه��ة امل �ج��از املائية،

ٌ
وجهات �أخرى يف الإمارة.
وت� �ط ��رق ال �ق �� �ص�ير يف ح��دي �ث��ه �إىل
ذكر عدد من ال��دول امل�شاركة ،وقال
ُ
":ي�شارك يف مِ ْه َرجانِ هذا العا ِم 63
ث�لاث� ٌة و�ستو َن فناناً م��ن � 27سبع
وع���ش��ري� َ�ن دول� � ًة ع��رب�ي� ًة تت�ص ّد ُرها
الإم � � � ُ
�ارات ،بـ�� 16س�ت��ة ع���ش��ر فنانا
وفنانة ،فيما توزعت بقية امل�شاركات
ع �ل��ى دول ع ��رب� �ي� � ِة م �ث��ل ال� �ع ��راق،
وم�صر ،وال�سعودية ،وقطر ،واليمن،
والبحرين ،و�سلطنة عمان ،والكويت،
و��س��وري��ة ..ك��ذل� َ�ك م��ن دولٍ �أجنبي ٍة
م�ن�ه��ا �إ� �س �ب��ان �ي��ا ،وف��رن �� �س��ا ،والهند،
واململك ُة املتحد ُة ،والواليات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ،وت��رك �ي��ا ،وال ��دمن ��ارك،
وك�ن��دا ،وه��ون��غ ك��ون��غ ،و�أمل��ان �ي��ا ..وال
ب� َّد �أن ن�شري يف ه��ذا ال�سياق �إىل �أن
دول��ة �صربيا ت�شارك للمرة الأوىل
يف املهرجان" ،فيما ��س� ّي� ِت� ُّ�م تنظي ُم
 98ور��ش� ًة فني ًة ،وا�ست�ضاف ُة 96
ني �ضيفاً من �إعالمي َ
�ست ٍة وت�سع َ
ني
وحم��ا��ض��ري� َ�ن وخ�ط��اط� َ
ين وم�شريف
الور�ش الفني ِة
ِ

•• ر�أ�س اخليمة-وام

تفقد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة،
�إدارة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأداء ب�شرطة ر�أ�س اخليمة حر�صا على تطبيق
�سيا�سة ونهج وزارة الداخلية ،يف جمال التطوير والتح�سني امل�ستمر بهدف
االرتقاء مب�ستوى الأداء ال�شرطي ،و�ضمن �إطار زيارات �سعادة القائد العام
التفتي�شية التي تهدف �إىل الوقوف على �سري العمل ال�شرطي ،وتوجيه
�سري الأداء مبا يحقق �أهداف �إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية.
رافق القائد العام خالل اجلولة التفقدية� ،أع�ضاء فريق التفتي�ش ،وكان يف
ا�ستقبالهم �سعادة العميد علي حممد القر�صي مدير �إدارة الإ�سرتاتيجية
وتطوير الأداء ،وعدد من �ضباط وموظفي الإدارة.
ومت خ�لال اجل��ول��ة  ،االط�ل�اع على �سري العمل الإ��س�ترات�ي�ج��ي ،و�أهداف
وم��ؤ��ش��رات وم�ب��ادرات �إدارة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأداء ب�شرطة ر�أ�س
اخليمة ،ومناق�شة �أف�ضل النتائج التي حتققها ،وا�ستعرا�ض نقاط القوة
وفر�ص التح�سني ،واال�ستماع �إىل �آراء املوظفني ومالحظاتهم ،ومناق�شة
�أف�ضل خطط التح�سني والتطوير وفق معايري اجلودة والتميز ،ل�ضمان
الت�أكد من �سري جمريات العمل اال�سرتاتيجي  ،وفقاً لأهداف �إ�سرتاتيجية
وزارة الداخلية.
ووجه قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ،ال�شكر والثناء والتقدير �إىل جميع
القائمني على �إدارة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأداء ،نظري جهودهم املتميزة..
داع�ي�اً �إىل اال�ستمرارية يف ط��رح امل��زي��د م��ن الأف �ك��ار واحل�ل��ول الإيجابية
واالبتكارية ،وو�ضع �أف�ضل اخلطط التطويرية التي ترتقي مب�ستوى �أداء
العمل ال�شرطي نحو الريادة والإ�ستدامة.
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اختتام الدورة الـ 25لتحفيظ القر�آن الكرمي بر�أ�س اخليمة جامعة �أبوظبي حت�صد جائزة العام يف التحول للحو�سبة ال�سحابية

•• ر�أ�س اخليمة-وام
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�أ�سدل ال�ستار على الدورة الـ  25للم�شروع امل�ستمر لتحفيظ القر�آن الكرمي باالنتهاء من اختبارات
الأج��زاء وامل�ستويات التي عقدت للدار�سني والدار�سات املنت�سبني حللقات امل�ؤ�س�سة ،مب�شاركة 435
دار�ساَ ودار�سة ،وزعوا على جلان متخ�ص�صة ،حيث متت عملية االختبارات ب�سال�سة ،وبلغ عدد الناجحني
 ،332و�سط م�شاعر الفرح وال�سعادة بتميزهم وتفوقهم يف حفظ القر�آن الكرمي.
و�أ�شاد �سعادة �أحمد حممد ال�شحي ،مدير عام امل�ؤ�س�سة بنجاح هذه الدورة من حيث التنظيم والفاعلية،
مثمناً جهود القائمني على هذه الدورة املباركة ولكل من �أ�سهم يف �إجناحها وت�ألقها.
و�أعرب ال�سيد عبد الرحمن علي جمداد ،م�شرف التعليم عن بعد ،عن �شكره وتقديره �إىل فريق العمل،
م�شيدا بالإجنازات التي متت خالل ال��دورة ،وح�سن �سري االختبارات ،وت�ألق الدار�سني والدار�سات،
متمنيا لهم م�سرية م�شرقة من التقدم والتطور.

•• �أبوظبي  -وام

ح���ص�ل��ت ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي ع �ل��ى "جائزة ال �ع��ام يف التحول
للحو�سبة ال�سحابية" عن فئة التعليم يف قمة وجوائز ت�سريع
احلو�سبة ال�سحابية التي �أقيمت يف دبي من قبل "ليب ميديا
�سوليو�شن" امل��ؤ��س���س��ة ال�ن��ا��ش��رة ملن�صة امل�ح�ت��وى ال��رائ��دة يف
املنطقة "."CXO DX
وجاء ح�صول جامعة �أبوظبي على اجلائزة تقديرا جلهودها
اال�ستباقية يف اعتماد تكنولوجيا احلو�سبة ال�سحابية و�إظهار
بنية حتتية مرنة وجمهزة ملواجهة املتغريات والتحديات من

خالل ا�ستخدام �أح��دث التقنيات .وتعمل املن�صات ال�سحابية
على االرتقاء بخدمات تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة من
خالل توفري عمليات و�أدوات �سل�سة للطلبة و�أع�ضاء الهيئتني
التدري�سية والإدارية.
وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ح�صل ج��وزي��ف انينيا�س م��دي��ر �إدارة
تكنولوجيا املعلومات يف جامعة �أبوظبي ال��ذي ق��اد التحول
للخدمات ال�سحابية يف جامعة �أبوظبي على جائزة "بطل العام
يف التحول للحو�سبة ال�سحابية".
وق� ��ال ج��وزي��ف ان �ي �ن �ي��ا���س" :وجدت ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احلو�سبة
ال�سحابية منذ زمن بعيد مع ابتكار فكرة الربيد الإلكرتوين

�أو حتى قبل ذلك �إال �أن ما يعيق تطوير هذه التكنولوجيا عدم
الرغبة يف املخاطرة �إال �أننا يف جامعة �أبوظبي نوا�صل على
الدوام حتدي �أنف�سنا وا�ستك�شاف �آفاق جديدة حيث �سي�ساعدنا
ذلك يف تطوير جتارب �أكادميية مبتكرة مبا ي�ضمن جاهزيتنا
الرقمية للم�ستقبل" .واعتمدت جامعة �أبوظبي جمموعة من
نظم ومن�صات احلو�سبة ال�سحابية لتلبية احتياجات املجتمع
وتطلعاته و�ضمان توافر نظام فعال و�آمن لإدارة التعليم بهدف
ب�ن��اء بيئة حتفز الإن�ت��اج�ي��ة بغ�ض النظر ع��ن �أم��اك��ن تواجد
امل�ستخدمني لتمكني الطلبة و�أع���ض��اء هيئة ال�ت��دري����س من
البقاء على توا�صل مع بع�ضهم البع�ض ورفع كفاءة العمل.

نهيان بن مبارك :نعتز بعطاء �أم الإمارات وبدورها الرائد يف م�سرية الوطن والعامل

•• �أبوظبي-وام

ق� ��ال م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م�ب��ارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح
والتعاي�ش  ":ي�شرفني �أن �أتقدم
بخال�ص التهنئة �إىل �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد
ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع � �ل� ��ى ل�ل��أم ��وم ��ة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ� �س��ري��ة "�أم الإمارات" �أعزها
اهلل باعتبارها ال�شخ�صية الأكرث
ت�أثرياً يف جمال حقوق املر�أة لعام

 2021ب��ل ه��ي يف واق ��ع الأمر
ال�شخ�صية الأكرث ت�أثرياً يف جمال
ح �ق��وق امل � ��ر�أة يف ك��ل ع ��ام ويف كل
مكان".
و�أ�� � �ض � ��اف م �ع��ال �ي��ه يف ك �ل �م��ة له
مب �ن��ا� �س �ب��ة م �ن��ح � �س �م��وه��ا جائزة
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة الأك �ث ��ر ت � ��أث�ي��راً يف
جمال حقوق امل��ر�أة لعام ،2021
م��ن املجل�س العربي للم�س�ؤولية
املجتمعية � " :أن �ن��ا يف الإم� ��ارات
نعتز غاية االعتزاز بعطاء �سموها
امل �ت��وا� �ص��ل وب� ��دوره� ��ا ال ��رائ ��د يف
م���س�يرة ال��وط��ن والأم� ��ة والعامل

�أج �م��ع ..ن�ح��ن يف الإم � ��ارات نعتز
ونفتخر مب�شاعر املحبة والتقدير
واالح�ترام التي نحملها ل�سموها
�أط��ال اهلل يف عمرها وحفظها لنا
ذخ��راً و�سنداً وج��زاه��ا عنا جميعاً
خري اجلزاء".
وذكر معاليه � " :أنها "�أم الوطن"
� �ص��اح �ب��ة الإجن� � � � � ��ازات الكبرية
والوا�ضحة يف كافة جماالت تنمية
الإن���س��ان وتنمية امل ��ر�أة على وجه
اخل�صو�ص يف التعليم وال�صحة
وع �م��ل اخل�ي�ر وال �ب�ر والإح�سان
والعمل التطوعي و رعاية الأمومة

وال �ط �ف��ول��ة وجم� � ��االت النه�ضة
ال �ب �� �ش��ري��ة مب ��ا ي���س�ه��م يف متكني
الإن�سان ومتكني املر�أة يف الإمارات
بل ويف العامل كله للإ�سهام الكامل
يف م�سرية املجتمع ".
و�أ�� �ض ��اف  " :ن �ح��ن يف الإم� � ��ارات
نعتز غاية االعتزاز مبا حتظى به
�سموها م��ن تقديرٍ وت�ك��رمي على
م���س�ت��وى ال��وط��ن وع �ل��ى م�ستوى
املنطقة وعلى م�ستوى ال�ع��امل ..
هي القدوة احل�سنة واملثل الأعلى
�صاحبة ال�ق�ل��ب ال�ك�ب�ير والعطاء
امل �ت��دف��ق ه ��ي ��ش�خ���ص�ي��ة وطنية

عظيمة لها ب�صماتها العميقة يف
ك��اف��ة رب ��وع ال��وط��ن  ..ت�ل��ك التي
منت وامتدت عرب املنطقة والعامل
م��ن �أج ��ل �إ��س�ع��اد ال�ن��ا���س وحتقيق
جودة احلياة لهم يف كل مكان" .
و�أكد معاليه �أن املر�أة يف الإمارات
وب�ف���ض��ل ج �ه��ود وم� �ب ��ادرات �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك قد
�أ�صبحت ال�ي��وم وه��ي ت�ساهم بكل
ق� ��درة وك� �ف ��اءة يف ك��اف��ة جماالت
احلياة ت�ؤدي دورها يف بناء الأ�سرة
وت��رب �ي��ة الأج � �ي� ��ال ل��دي �ه��ا ق ��درة
ك �ب�يرة ع�ل��ى االب �ت �ك��ار والإب� � ��داع ،

ورغ�ب��ة �أك �ي��دة يف العمل واملبادرة
وع� ��ز ٍم ق ��وي ل �ل ��أداء والإجن � ��از ..
امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة وبف�ضل جهود
و�إجن � ��ازات "�أم الإمارات" لديها
الآن الفر�صة الكاملة للعمل يف
�أي جمال تختاره كما �أنها وبحمد
اهلل حت �ق��ق �إجن � � � ��ازات ب ��اه ��رة يف
كافة جم��االت الن�شاط ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف
يف املجتمع  ..امل ��ر�أة يف الإم ��ارات
بف�ضل القيادة ال��رائ��دة ل�سمو �أم
الإم ��ارات هي من��وذج وق��دوة للأم
العربية امل�سلمة احلري�صة على

دينها القادرة على االنفتاح بوعي
ع�ل��ى جميع �إجن � ��ازات ال�ت�ط��ور يف
ال�ع��امل والإ� �س �ه��ام بثق ٍة كاملة يف
كافة الق�ضايا والأمور التي مت�س
املجتمع والإن�سان" .
وقال معاليه � " :أدعو اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن يحفظ لنا �أم الإمارات
و�أن يجزيها خري اجل��زاء لقاء ما
تقدمه للوطن والعامل من م�آثر
و�أف �� �ض��ال و�أن ي �ه��ب ل �ن��ا القدرة
على �أن ن�سري دوم �اً وف��ق ر�ؤيتها
احلكيمة يف متكني الإن�سان املر�أة
وال��رج��ل على ح��دٍ �سواء � ..أدعوه

�سبحانه وتعاىل �أن يوفقنا لأداء
دورن��ا يف حتقيق ر�ؤيتها احلكيمة
م��ن �أج ��ل حتقيق ح��ا��ض��ر مزدهر
وم �� �س �ت �ق �ب��ل ن ��اج ��ح لل��إن �� �س��ان يف
الوطن والعامل ".

�أمل العفيفي� :أم الإمارات رائدة حقوق املر�أة موزة بنت مبارك  :ال�شيخة فاطمة نربا�س تهتدي به املر�أة
•• �أبوظبي-وام

�أك��دت �أم��ل العفيفي الأم�ين العام
جل��ائ��زة خليفة ال�ترب��وي��ة �أن منح
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئ�ي���س��ة االحت � ��اد ال�ن���س��ائ��ي العام
رئي�سة املجل�س الأع�ل��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية جائزة ال�شخ�صية
الأكرث ت�أثرياً يف دعم حقوق املر�أة
على م�ستوى العامل �إجن��از جديد
ي�ضاف �إىل م�سرية �سموها ودورها
ال��وط�ن��ي ال �ب��ارز حمليا واقليميا
ودول �ي ��ا يف مت �ك�ين امل � ��ر�أة وتهيئة
البيئة املعززة لإبداعها وتوفري كل
�أ��س�ب��اب التميز التي تدفع باملر�أة
�إىل �صدارة العمل الوطني.

وق��ال��ت يف ت�صريح ب�ه��ذه املنا�سبة
�إن "�أم الإمارات" قدمت منوذجا
يحتذى ب��ه يف ه��ذا ال�صدد طوال
ال� �ع� �ق ��ود امل ��ا� �ض �ي ��ة ح �ي ��ث دعمت
بجهدها ور�ؤيتها الثاقبة توجيهات

القيادة الر�شيدة ب�ش�أن متكني املر�أة
وه��و م��ا �أت� ��اح ل �ل �م��ر�أة الإماراتية
مكانة مرموقة عامليا ..م�ؤكدة �أن
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ن� �ظ ��رت دائ� �م ��ا �إىل
النموذج الإماراتي يف متكني املر�أة
بتقدير واعتزاز بالغني.
و�أ� � �ش ��ارت �إىل �أن ��س�م��و ال�شيخة
فاطمة بنت م�ب��ارك ب��ادرت طوال
ال �ع �ق��ود امل��ا� �ض �ي��ة يف ن �ق��ل جتارب
التميز الإماراتية ب�ش�أن امل��ر�أة �إىل
خمتلف دول العامل وهو ما �ساهم
يف دعم م�سرية امل��ر�أة ومتكينها يف
قطاعات التنمية املختلفة وهو ما
ج�ع��ل م��ن "�أم الإمارات" �أيقونة
ح� �ق ��وق امل � � ��ر�أة حم �ل �ي��ا واقليميا
ودوليا.

•• �أبوظبي-وام

�أكدت الدكتورة ال�شيخة موزة بنت
مبارك بن حممد �آل نهيان رئي�سة
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة املباركة �أن
جهود �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
م�ب��ارك رئي�سة االحت ��اد الن�سائي
ال� �ع ��ام رئ �ي �� �س��ة امل �ج �ل ����س الأع �ل ��ى
لل��أم��وم��ة وال �ط �ف��ول��ة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
"�أم الإمارات" يف دع��م م�سرية
امل � ��ر�أة ومت�ك�ي�ن�ه��ا حم�ل�ي�اً وعربياً
ودول �ي �اً �ستظل �إح� ��دى التجارب
العاملية البارزة على �صعيد تاريخ
املر�أة.

و�أ�ضافت �أن الر�ؤية اال�ست�شرافية
ل�سموها ب�ش�أن امل��ر�أة كانت �سباقة
يف و�ضع املر�أة يف مكانتها الالئقة
ومن هنا �أطلقت �سموها مبادرات
وا��س�ترات�ي�ج�ي��ات وم���ش��اري��ع تعزز
م��ن ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة
ب�ش�أن امل ��ر�أة وم�ستقبلها الوطني
ك�شريكة رئي�سية يف ب�ن��اء نه�ضة
الوطن وحتقيق ريادته.
و�أ� �ش��ارت  -مبنا�سبة منح �سمو "
�أم الإم ��ارات " ج��ائ��زة ال�شخ�صية
الأك�ث��ر ت� ��أث�ي�راً يف جم ��ال حقوق
امل ��ر�أة ل�ع��ام  ،2021م��ن املجل�س
ال�ع��رب��ي للم�س�ؤولية املجتمعية،
حتت رعاية الأمانة العامة جلامعة

ال��دول العربية � -إىل �أن �سموها
ح �م �ل��ت ر�ؤي � � ��ة خ�ل�اق ��ة مل�ستقبل
م�شرق ل�ل�م��ر�أة وذل��ك قبل عقود
طويلة كانت فيها املر�أة تعاين من
التهمي�ش والإهمال وعدم الإميان
بدورها يف كثري من دول املنطقة
وال�ع��امل ،ويف الوقت ال��ذي عا�شت
فيه امل��ر�أة هذه احلالة من الوهن
وال���ض�ع��ف  ،و��ض�ع��ت �أم الإم� ��ارات
بر�ؤيتها اخلالقة و�إميانها املطلق
بدور املر�أة وقدرتها على امل�شاركة
الفاعلة يف م�سرية العمل الوطني
ب �� �ص �م��ات �ه��ا ع �ل��ى ج �ب�ين التاريخ
ك��رائ��دة للعمل ال�ن���س��ائ��ي حملياً
واقليمياً ودولياً.

و�أكدت حر�ص �سموها على حتقيق
ال�ت��وا��ص��ل م��ع املنظمات الدولية
واجل �ه ��ات ذات ال �ع�لاق��ة بالعمل
الن�سائي يف خمتلف رب��وع العامل
وم� ��دت ج �� �س��ور ال �ت��وا� �ص��ل معهم
متكينا للمر�أة يف التعليم والعمل
وخ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وب �ن��اء الأ�سرة،
وتركت �سموها عرب ه��ذا التعاون
الإقليمي وال��دويل ر�صيداً عاملياً
د�شنها رائدة بارزة من رواد العمل
الن�سائي ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي ،
ونالت �سموها التقدير والإمتنان
العاملي ال��ذي يج�سد ما تكنه لها
املنظمات الدولية وخمتلف �شعوب
ال� �ع ��امل م ��ن اع � �ت� ��زاز بتجربتها

ودوره��ا يف دف��ع امل��ر�أة �إىل �صدارة
امل �� �ش �ه��د يف جم�ت�م�ع��ات�ه��ا مبدعة
ومتميزة ومبتكرة لدعم م�سرية
التنمية الوطنية لدولها و�شعوبها
 .و�أعربت الدكتورة ال�شيخة موزة
بنت م�ب��ارك ب��ن حممد �آل نهيان
ع��ن ال �ف �خ��ر دائ� � ًم ��ا ب �ج �ه��ود �سمو
�أم الإم� � ��ارات وع�ط��ائ�ه��ا الوطني
والإعتزاز بكل تقدير تناله �سموها
على خمتلف ال�صعد ،م��ؤك��دة �أن
��س�م��وه��ا ��س�ت�ظ��ل ن�برا� �س��ا تهتدي
ب��ه امل ��ر�أة يف دف��اع�ه��ا ع��ن حقوقها
ونيل املكت�سبات احل�ضارية التي
جتعل منها ركيزة �أ�سا�سية يف بناء
الأوطان.

بكر�سيها املتحرك موزة ال�سلمي حتي يوم التطوع العاملي مع املر�ضى املقيمني معها مب�ست�شفى الت�أهيل التخ�ص�صي
•• �أبوظبي-الفجر :

العمل التطوعي  ..هي ق�صة ع�شق
للخري واالن���س��ان�ي��ة والت�ضحية
م ��ن �أج � ��ل اخل �ي��ر ،وح �ي�ن تدعو
امل��رء النخوة واملحبة اخلال�صة،
تتفاعل �أ�سمى معاين وقيم روح
ال �ت �ط��وع ف�ي�م��ا ي �ق��وم��ون ب��ه من
�أعمال جتاه الآخرين والتي من
خاللها ي�ستن�شقون عبق العطاء
وع �ب��ق م��ا��ض��ي الآب � ��اء والأج � ��داد
كيف كانوا متعا�ضدين متكاتفني
بع�ضهم بع�ضا يف ت�سهيل �أمور
حياتهم ومن معهم.
موزة �سامل ال�سلمي  ..واحدة من
ه��ذه النماذج من بنات الإمارات
بنات زايد اخلري والتي مل متنعها
حركتها على الكر�سي املتحرك
ل �ت��واك��ب وب��ال �� �ص��دف��ة االحتفال
باليوم العاملي للتطوع مبادرتها
الإن �� �س��ان �ي��ة ال ��رائ ��دة يف �إ�ضفاء
ال�ب���س�م��ة وال �� �س �ع��ادة ع �ل��ى وجوه
املقيمني معها يف �أق�سام م�ست�شفى

ال�ت��أه�ي��ل التخ�ص�صي -كابيتال
ه �ي �ل��ث  -يف �أب��وظ �ب��ي  ..لتقوم
بتوزيع الورد على نزالء امل�ست�شفى
تعبريا لها عن م�شاعر الإن�سانية
الطيبة نحوهم و�أنها معهم متثل
�أ��س��رة واح��دة متما�سكة يف رحلة
العالج والتعايف ب��إذن اهلل مالقي
ت��رح�ي�ب��ا وم �ب��ارك��ة م��ن املر�ضى
و�إدارة امل�ست�شفى ال��ذي��ن رحبوا
مببادرتها الإن�سانية اجلميلة.
وكانت جمموعة "كابيتال هيلث"
ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية ق��د افتتحت
يف مايو � 2019أول م�ست�شفى
يف املنطقة مت �إن �� �ش��ا�ؤه للت�أهيل
الطبي ،وه��و م�ست�شفى الت�أهيل
التخ�ص�صي وه��ي خ�ط��وة تهدف
�إىل تخفيف العبءاالجتماعي
واالقت�صادي عن �إر��س��ال املر�ضى
و�أ�سرهم �إىل اخلارج للعالج .
ويتما�شى �إطالق امل�ست�شفى الذي
ي �� �ض��م �161سريراً م ��ع ر�ؤي� ��ة
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
املتمثلة يف تقدمي رعاية �صحية

علىم�ستوى عاملي ،وي�أتي ذلك يف
خ�ضم احلاالت املتزايدة للمر�ضى
يف الإم� � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة املتحدة
الذين يتعني عليهم حتمل ال�سفر
مل�سافات طويلة بحثاً ع��ن عالج
جيد.
يتيح ه��ذا ال�ت�ط��ور اجل��دي��د الآن
ل���س�ك��ان الإم� � ��ارات ال��و� �ص��ول �إىل
خدمات الرعاية ال�صحية عالية
اجلودة ،مبا يف ذلك خدمات �إعادة
الت�أهيل احل��ادة وم��ا بعد احلادة
وخ��دم��ات الرعاية طويلة الأمد
ب��الإ� �ض��اف��ة خل ��دم ��ات العيادات
اخلارجية.
�إن �إط �ل��اق م�ست�شفى الت�أهيل
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ي ي � ��ؤك� ��د ال� �ت ��زام ��ه
ب�ت�خ�ف�ي��ف ال �ع ��بء ال� ��ذي يواجه
�أك �ث�ر م��ن � 700أل� ��ف مري�ض،
وفقًا للدرا�سة التي �أجرتها وزارة
ال�صحة يف �أبوظبي ،والتي تتطلب
خدمات �إع��ادة الت�أهيل للمر�ضى
اخلارجيني و�أكرث من �أربعة �آالف
مري�ض يف حاجة ما�سة �إىل عالج

�إعادة الت�أهيل .وفقا للدرا�سة ،من
املتوقع �أن يرتفع هذا العدد �إىل
 5865مري�ضا يحتاجون �إىل
� 466سريرا.
وق��ال ال��دك�ت��ور م�شعل القا�سمي
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�شركة
"كابيتال هيلث" �" :أحد
�أه��داف �ن��ا ال��رئ�ي���س�ي��ة ه��ي تقليل
ع ��دد امل��ر� �ض��ى ال��ذي��ن ي�سافرون
م��ن دول��ة الإم � ��ارات �إىل اخلارج
ل �ت �ل �ق��ي ال � �ع �ل�اج ال �ط �ب ��ي ال� ��ذي
ميكنهم احل�صول عليه يف وطنهم
الآن وه ��ذا ل��ه ت ��أث�ي�ر اجتماعي
واقت�صادي كبري.
و�أ�� �ض ��اف ال�ق��ا��س�م��ي  " :ت�شمل
امل���س�ت���ش�ف��ى ك��ل م��ا ق��د يحتاجه
املري�ض لإع ��ادة الت�أهيل ،مب��ا يف
ذل� ��ك ع �ل�اج ال �ن �ط��ق واملخاطبة
وال� � �ع �ل��اج ال �ط �ب �ي �ع��ي وال � �ع �ل�اج
الوظيفي؛ تتوفر داخل امل�ست�شفى
خم�س ��ص��االت ريا�ضية متعددة
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات؛ �أط � �ب ��اء العالج
ال�ط�ب�ي�ع��ي؛ وامل ��درب�ي�ن م��ن قبل

خم �ت �� �ص �� �ص�ي�ن ع� �ل ��ى م�ستوى
ع��امل��ي للرعاية الطبية حيث �إن
امل�ست�شفى يف ��ش��راك��ة م��ع معهد
� �ش�يرل�يراي��ن �أب �ل �ت��ي الب املعهد
الأول يف �أمريكا لإعادة الت�أهيل "
وت ��اب ��ع" :من خ�ل�ال م�ست�شفى
ال �ت ��أه �ي��ل ال�ت�خ���ص���ص��ي �ستلعب
"كابيتال هيلث" دوراً �أ�سا�سياً
يف دع � ��م � �س �ع��ي دائ � � ��رة ال�صحة
يف �أب��وظ �ب��ي �إىل ت ��زوي ��د �سكان
الإمارات العربية املتحدة بفر�ص
ال��و� �ص��ول �إىل خ��دم��ات الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ع ��ال� �ي ��ة اجل � � � ��ودة يف
العا�صمة .وم��ن امل�ق��رر �أن تلعب
امل�ن���ش��أة دو ًرا حم��ور ًي��ا يف تعزيز
ال�سياحة الطبية للإمارة  ،وهي
جزء ال يتجز�أ من ر�ؤي��ة �أبوظبي
 2030لتنويع اقت�صادها.
و�أ�ضاف� :إننا نقي�س تقدم جهودنا
باملقارنة مع �أعلى املعايري العاملية،
ت�ل��ك الأط ��ر وامل�ق��اي�ي����س ال�ت��ي مت
�إن�شا�ؤها والتيال نزال نحن ر ّوادها

بنجاحنا م��ع �شركائنا "�شرييل
ريان �أبيليتي الب" معهد �شيكاغو
لإعادة الت�أهيل �سابقا.
يتميز امل�ست�شفى بطابق خم�ص�ص
ل�ل��أط� �ف ��ال،و�أج� �ن� �ح ��ة املعاجلة
املائية ،ف�ض ً
ال عن �أجنحة التحمل
اخلا�صة ببيت ال�ق��درة وال�ت��ي مت
تزويده ب�أحدث التقنيات يف جمال
الروبوتات والواقع االفرتا�ضي.
وت ��اب ��ع  :ك �ج��زء م ��ن �أه ��داف� �ن ��ا ،
ي �خ �ط��ط امل �� �س �ت �� �ش �ف��ى لتحديث
الطب الت�أهيلي يف جميع �أنحاء
ال�شرق الأو�سط بنا ًء على �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي متنح
الأم��ل املدعوم بالعلم للمر�ضى.
يقع امل�ست�شفى على ط��ول طريق
امل �ط��ار ال �ق��دمي يف �أب��وظ �ب��ي ،كما
�أنه �سيخدم ب�شكل كاف احتياجات
��س�ك��ان دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة ،وينمي ال�سياحة الطبية
وك��ذل��ك يقلل م��ن ال�ضغط على
امل � � ��وارد امل��ال �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ،والتي
�ستوفر دفعة لالقت�صاد العام.

�سعيد بن حم يقيم ندوة بعنوان �أهمية التطوع يف بناء الإن�سان
•• العني-الفجر:

�أقام ال�شيخ �سعيد بن حممد بن حم
العامري ع�ضو الربملان الإماراتي
للطفل رئي�س جمل�س �شباب فريق
ع��ون��ك ي��اوط��ن ال �ت �ط��وع��ي ،ندوة
توعوية وتعريفية ب�أهمية التطوع
يف بناء الإن�سان يف جمل�س بن حم
يف م��دي�ن��ة ال�ع�ين وذل ��ك مبنا�سبة
ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�ت�ط��وع وبح�ضور
نخبة م��ن امل�ت�ط��وع�ين وجمموعة
من فريق عونك يا وطن التطوعي
 .وا�ستهل �سعيد بن حممد بن حم
ال�ن��دوة بتوجيه ال�شكر والتقدير
جل �م �ي��ع احل �� �ض ��ور ع �ل��ى اجلهود
ال �ت��ي ي�ب��ذل��ون�ه��ا يف �سبيل تقدمي
ال��دع��م املجتمعي وم��د ي��ع العون
للمحتاجني .
وق � � ��ال يف ك �ل �م��ة �أل � �ق� ��اه� ��ا خ�ل�ال
الندوة :ي�سعدين �أن �أرحب بجميع
احل �� �ض��ور يف ه ��ذه اجل�ل���س��ة التي
جتمع نخبة م��ن الأب �ن��اء الأوفياء

الذين و�ضعوا الوطن وم�صلحته
يف �أول �أول ��وي ��ات �ه ��م ،و�أب � � ��د�أ هذه
اجلل�سة احل��واري��ة بكلمات ل�سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لتنظيم
ال �ت �ط��وع ح �ي��ث ق� ��ال� :إن قيادتنا
الر�شيدة جعلت من التطوع منهاج
عمل و�أ�سلوب حياة و�إذا كانت الأمم
تتفاخر ب�أهلها و�سكانها فنحن يف
دول��ة الإم� ��ارات نفخر مبواطنينا
وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى �أر� �ض �ن��ا ونت�شرف
بخدمتهم ف�ه��م جميعا �أم��ان��ة يف
�أعناقنا
و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان �أن �أزم��ة جائحة كورونا
ع �ك �� �س��ت �أه �م �ي��ة دور املتطوعني
ح��ال�ي��ا وك��ذل��ك يف امل���س�ت�ق�ب��ل لقد
ترك املغفور له ب�إذن تعاىل ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ثراه ،ب�صمات �إن�سانية وا�ضحة
حم�ل�ي�اً وع��امل�ي�اً ح�ي��ث �أوىل العمل

ال �ت �ط��وع��ي وال� �ع� �ط ��اء الإن �� �س ��اين
اه�ت�م��ام�اً ك �ب�يراً ح�ت��ى �أ� �ص �ب��ح من
� �س �م��ات �أب � �ن� ��اء الإم� � � � ��ارات وجعل
الإم��ارات منارة للإن�سانية ت�شمل
يف ع�ط��ائ�ه��ا خم�ت�ل��ف دول العامل
�أجمع
وتابع بن حم :وكانت �أيادي ال�شيخ
زاي��د البي�ضاء ت�ط��ال ال�ع��دي��د من
�أبنائه املواطنني واملقيمني على حد

�سواء حيث قام رحمه اهلل بتوفري
�أ�س�س بناء االحتاد  ،ون�شر التعليم
 ،وال� ��� �ص ��روح ال �� �ص �ح �ي��ة وامل ��راك ��ز
االجتماعية يف �سائر �أركان الدولة،
ومل يكتف بالعمل داخ��ل الدولة،
و�إمن ��ا ك��ان كالريح املر�سلة عطاء
ًوكرماً للجميع ،وكان مكتبه يزدحم
دائماً ب�أوامر امل�ساعدات الإن�سانية
ب�أنواعها دون متييز وتفريق بني

ع��رق ول��ون ودي ��ن ،وب�ع��د وف��ات��ه يف
 19من رم�ضان املوافق الثاين من
نوفمربى� ،2004سارت الإمارات
ق�ي��ادة ً و��ش�ع�ب�اً ،على خطى القائد
امل�ؤ�س�س يف كل ما ينفع الإن�سانية
م��ن �أع �م��ال اخل�ي�ر وح��ب العطاء،
ف�أن�ش�أ يف مايو عام  1992م�ؤ�س�سة
حتمل ا�سمه  ،وكان على ر�أ�سها �أول
جمل�س �أمناء �صاحب ال�سمو ال�شيخ

خليفة بن زايد ب�صفته ولياً للعهد
�آنذاك .
ومبنا�سبة ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للتطوع
ي�سعدين �أن �أعيد على م�سامعكم
ر� �س��ال��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة .
حيث ق��ال� :أننا نعرب عن تقدیرنا

للمتطوعنی يف الإمارات وكل �أنحاء
ال �ع��امل ال��ذی��ن ی�ج���س��دون معاين
الت�ضحیة والبذل والعطاء من �أجل
جمتمعاتهم وال�ب���ش��ری��ة ،والعمل
التطوعي یُعد ال�صورة احلقیقیة
لتقدم املجتمعات ورقیها واحتفلت
دول ��ة الإم� � ��ارات ق�ب��ل �أي� ��ام باليوم
ال �ع��امل��ي ل �ل �ت �ط��وع ال� ��ذي ي�صادف
 5دي�سمرب م��ن ك��ل ع��ام ،بهدف
ت�ق��دمي ال���ش�ك��ر للمتطوعني على
جهودهم حول العامل ،وتهتم دولة
الإم� ��ارات العربية املتحدة العمل
ال�ت�ط��وع��ي اه�ت�م��ام�اً ك �ب�ي�راً ،حتى
�صار ج��زءاً ال يتجز�أ من خططها
وا�سرتاتيجياتها م��ن �أج��ل تعزيز
القيم واملبادئ التي �أُ ُ�س�ست عليها
ال��دول��ة على يد الباين املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان،
ط�ي��ب اهلل ث� ��راه ،وم ��ن �أج ��ل ذلك
الهدف الإن�ساين النبيل� ،سخرت
ال� ��دول� ��ة ك ��ل طاقاتها،ف�أ�س�ست
ك �ث�ي�راً م��ن اجل�م�ع�ي��ات والهيئات

وامل��ؤ��س���س��ات املخت�صة يف جماالت
اال��س�ت�ج��اب��ة الإن���س��ان�ي��ة ،وي ��أت��ي يف
م�ق��دم�ت�ه��ا ه�ي�ئ��ة ال �ه�لال الأحمر
الإم � ��ارات � ��ي ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة زاي� ��د بن
� �س �ل �ط ��ان �آل ن� �ه� �ي ��ان ل�ل��أع� �م ��ال
اخل�يري��ة والإن �� �س��ان �ي��ة ،وم�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخل�يري��ة والإن���س��ان�ي��ة ،ومبادرات
حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية،
وغريها من امل�ؤ�س�سات ،حتى �صار
العمل اخلريي والإن�ساين مرتبطاً
با�سم الإمارات ،وعنواناً لها.
وخ�ت��م �سعيد ب��ن حم�م��د ب��ن حم:
وم � ��ن ه � ��ذا امل� �ن�ب�ر �أوج � � � ��ه دع� ��وة
للجميع لإكمال الر�سالة ال�سامية
ل �ب��اين ه ��ذا ال��وط��ن يف �إ�ستمرار
دول��ة الإم� ��ارات يف مقدمة الدول
يف جمال العمل التطوعي لرن�سيخ
ق�ي�م�ن��ا وم �ب��ادئ �ن��ا ع �ل��ى امل�ستوى
املحلي والدويل رحم اهلل باين هذا
ال��وط��ن وج�ع��ل �صنيعنا جميعا يف
ميزان ح�سناته �إىل يوم الدين .
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الهنود يتخلون عن الكمامات مع تراجع �أعداد الإ�صابات بكوفيد19-
•• نيودلهي-رويرتز

�سجلت الهند �أم�س االثنني �أقل عدد من حاالت الإ�صابة
الن�شطة بكوفيد 19-يف � 18شهرا لكن الرتاجع الكبري
عن ا�ستخدام الكمامات الواقية يثري خماوف بعد ارتفاع
�أع��داد امل�صابني ب�ساللة �أوميكرون املتحورة من فريو�س
ك ��ورون ��ا .وج�ل����س ال���س�ك��ان م �ت �ج��اوري��ن دون ك �م��ام��ات يف
جتمعات كبرية نظمتها الأحزاب ال�سيا�سية يف عدة واليات
قبل االنتخابات .وك��ان قد ح��دث موقف م�شابه قبل �أن
يع�صف ان�ت���ش��ار امل�ت�ح��ور ال���س��اب��ق دل�ت��ا بالهند يف �أبريل
ني�سان .وانخف�ضت �أعداد املر�ضى احلاليني بدرجة كبرية

•• عوا�صم-وكاالت

منذ ذل��ك احل�ين ف�سجلت الهند م��ا اجماليه 91456
م�صابا حتى �صباح �أم�س وهو �أق��ل عدد منذ  561يوما
وفقا ل��وزارة ال�صحة .لكن ح��االت الإ��ص��اب��ة ب�أوميكرون
ارتفعت �إىل  36حالة على الأقل يف الهند ومثلت ثالثة
باملئة من �سال�سل الفريو�س التي جرى حتليلها يف البالد
يف الأ�سبوعني املا�ضيني والن�سبة املتبقية لل�ساللة دلتا.
وحت��ث �سلطات ال�صحة النا�س على تغطية �أفواههم يف
الأماكن العامة .و�سجلت الهند � 7350إ�صابة جديدة
بكوفيد 19-اليوم االثنني لي�صل �إجمايل الإ�صابات يف
ال�ب�لاد �إىل  34.69م�ل�ي��ون .كما زادت ال��وف�ي��ات 202
حالة ليبلغ �إجماليها  475636وفاة.

ارتفاع عدد �ضحايا انفجار �صقلية �إىل 7

•• رافانو�سا-رويرتز

قالت فرقة الإطفاء �أم�س االثنني �إن رجال الإنقاذ انت�شلوا �أربع جثث �أخرى من حتت �أنقا�ض منازل دمرت
يف انفجار يُعتقد �أنه نتج عن ت�سرب للغاز يف بلدة رافانو�سا يف �صقلية لريتفع الإجمايل �إىل �سبعة قتلى .وال
يزال �شخ�صان يف عداد املفقودين جراء االنفجار الذي وقع يوم ال�سبت وت�سبب يف تدمري �أربعة منازل و�أحلق
�أ�ضرارا بالغة بثالثة �آخرين .وعرثت كالب البحث على اجلثث يف ال�ساعات الأوىل من �صباح �أم�س ومنهم
جثة ممر�ضة حبلى يف �شهرها التا�سع .وعملت خدمات الطوارئ طوال الليل لرفع الأنقا�ض من �أجل الو�صول
�إىل اجلثث بطريقة �آمنة .وق��ال متحدث با�سم هيئة الإطفاء لرويرتز “كان يتعني رفع الأنقا�ض بعناية
القطعة تلو الأخرى لتجنب �أي انهيارات حمتملة �أخرى قد تلحق الأذى برجال الإطفاء وكذلك الأ�شخا�ص
الذين نبحث عنهم» .وقالت ال�سلطات �إن االنفجار جنم على الأرجح عن ت�سرب للغاز من �أنابيب البلدة لكن
التحقيقات ما زالت جارية لتحديد �سبب االنفجار .ورافانو�سا بلدة يقطنها نحو � 11ألف �شخ�ص وتقع قرب
مدينة �أجريجنتو يف جنوب غرب �صقلية امل�شهورة مبعابدها اليونانية.

انتخابات ليبيا يف مهب الت�أجيل ..ال قائمة نهائية للمر�شحني

“وجود �أكرث من � 7آالف جندي من
م��رت��زق��ة ف��اغ�نر ال��رو��س�ي��ة يف ليبيا،
و�أبلغ �صحافيني ونا�شطني ،يف جل�سة
ح ��وار اف�ترا��ض�ي��ة �أم ����س الأول ،ب�أن
ه ��ؤالء م��وج��ودون الآن ،ولديهم 30
طائرة نفاثة يف بع�ض �أكرب القواعد الع�سكرية ،قاعدتي
ال�ق��ر��ض��اب�ي��ة واجل� �ف ��رة ،وي �ح �ف��رون اخل �ن��ادق يف �سرت
واجلفرة” م�ضيفاً �أن “الرو�س يبحثون عن موطئ قدم
يف �شمال �أفريقيا ،وقد وجدوه يف ليبيا” ،الفتاً �إىل �أن
“فاغرن التي �أو�صلت رئي�ساً للحكم يف �أفريقيا الو�سطى
حتاول ال�سيطرة الآن على الو�سط الليبي ،من ت�شاد �إىل
البحر املتو�سط».

ق �ب��ل �أ� �س �ب��وع�ين م��ن �أول انتخابات
رئ ��ا�� �س� �ي ��ة يف ل� �ي� �ب� �ي ��ا� ،أ� � �ص � �ب ��ح ه ��ذا
اال� �س �ت �ح �ق��اق م� �ه ��دداً ب��ال �ت ��أج �ي��ل� ،أو
الإلغاء ،بعد �أن قالت مفو�ضية االنتخابات �إنها مل تنته
بعد من �إعداد القائمة النهائية للمر�شحني للرئا�سة ،يف
حني ُت�شري ت�سريبات خمتلفة �إىل احتمال التوجه �إىل
ت�أجيل اال�ستحقاق .ووفق �صحف عربية �أم�س االثنني،
ي �ت��زام��ن ال �ع��د ال�ع�ك���س��ي مل��وع��د  24دي���س�م�بر -كانون
الأول اجل��اري ،مع م�شاكل داخلية وخارجية� ،سيا�سية
ولوجي�ستية ،تهدد �إج��راء االنتخابات يف �أج��واء ت�ضمن
لها النجاح.

�ضربة موجعة
يف موقع “احلرة”� ،أك��د تقرير ع��ن ليبيا� ،أن الو�ضع
ي�ب�ت�ع��د ع��ن اال� �س �ت �ق��رار م��ع اق�ت��راب امل��وع��د املفرت�ض
لإجراء االنتخابات الرئا�سية ،ال�سيما �أن �إعالن القائمة
النهائية للمر�شحني قد يت�أخر �أكرث ،ما يطرح حتديات
حقيقية �أمام �إقامة االنتخابات يف موعدها ،وقد ميثل
ت�أجيلها “�ضربة موجعة لآمال املجتمع الدويل يف �إعادة
توحيد البلد املنق�سم ب�شدة” ،ح�سب �صحيفة “ذي
غارديان” الربيطانية .كما يتخوف املجتمع الدويل من
ت�سبب غياب حكومة منتخبة ،يف حتويل البلد الذي يعج
�أ�ص ً
ال بع�شرات الآالف من املقاتلني الأجانب واملرتزقة
وامليلي�شيات� ،إىل ق�ط��ب ا��ض�ط��راب وت �ط��ورات �سلبية،
م��ا يهدد ليبيا واملنطقة ب�أ�سرها �أكث��ر ،يف ظ��ل اقرتاح
املجل�س الأع�ل��ى للدولة ،الهيئة التي ت ��ؤدي دور غرفة
ثانية للربملان ،والتي ي�سيطر عليها الإخ��وان�“ ،إرجاء
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة �إىل ف�براي��ر ��-ش�ب��اط 2022
ب�سبب التوتر وانعدام الثقة بني الأط��راف والتدخالت
اخلارجية».
م�ؤ�شرات
و�أ�شار موقع “�إندبندنت عربية” �إىل �أن امل�ؤ�شرات على
ت�أجيل االنتخابات �أكرث من امل�ؤ�شرات على تنظيمها يف
م��وع��ده��ا ،م�شرياً �إىل �أن �آخ��ره��ا ك��ان �إرج ��اء املفو�ضية
العليا �إع�ل�ان القائمة النهائية للمر�شحني “لأ�سباب
قانونية متعلقة باللغط الذي �صاحب مرحلة الطعون

االنتخابية ،واحلديث عن خمالفات لقوانني الرت�شح،
و�ضغوطات على الق�ضاء لإ�صدار �أحكام مل�صلحة بع�ض
الأ� �س �م��اء يف ال���س�ب��اق االن �ت �خ��اب��ي �أو � �ض��ده��ا» .و�أك ��دت
مفو�ضية االنتخابات يف بيان �أنها “�ستعمل على اتخاذ كل
طرق التقا�ضي للت�أكد من تطابق قراراتها مع الطعون
املقدمة والأح �ك��ام الق�ضائية ال���ص��ادرة باخل�صو�ص”،
و�شددت على �أن “جناح العملية االنتخابية هي م�س�ؤولية
ت�ضامنية ال نتحملها املفو�ضية وحدها ،م�ؤكدة “حر�صها
على �أال يقت�صر دوره��ا على تنفيذ ال�ق��ان��ون فقط ،بل
على تنفيذ �صحيح للقانون مبا ينعك�س على م�صداقية
نتائج االنتخابات” ،و�أ��ش��ارت �إىل �أنها “�ستتبنى بع�ض
الإجراءات الق�ضائية والقانونية بالتوا�صل مع املجل�س
الأعلى للق�ضاء واللجنة القانونية امل�شكلة من جمل�س
النواب قبل �إعالن القائمة النهائية للمر�شحني».
م�سا ٍع حميدة دولية
�أما �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” اللندنية ،ف�أ�شارت يف هذا

ال�سياق� ،إىل �إعالن بعثة الأمم املتحدة و�صول ويليامز
�إىل طرابل�س ،لتتوىل بالتن�سيق الوثيق معها “قيادة
جهود امل�ساعي احلميدة والو�ساطة والعمل مع اجلهات
الفاعلة الليبية والإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة ملتابعة تنفيذ
امل�سارات الثالثة للحوار الليبي الليبي ،ودع��م �إجراء
انتخابات رئا�سية وبرملانية” ،بعد تنامي الت�سريبات عن
ت�أجيل االنتخابات.
و”�أ�شادت البعثة بعمل املفو�ضية العليا لالنتخابات
التي قالت �إن�ه��ا حققت تقدماً ك�ب�يراً يف اال�ستعدادات
الفنية للعملية االنتخابية ،رغ��م كثري من التحديات
و�ضيق ال��وق��ت ،م�شرية �إىل �أن الليبيني عانوا مبا فيه
الكفاية ج��راء ال �ن��زاع والت�شظي وان�ق���س��ام امل�ؤ�س�سات،
و�أن ال�شعب الليبي ي�ستحق الفر�صة الخ�ت�ي��ار قادته
عرب �صناديق االق�تراع» .وتزامن و�صول وليامز وبيان
البعثة مع �إع�لان خالد امل�شري ،رئي�س املجل�س الأعلى
للدولة يف العا�صمة طرابل�س ،املوايل للإخوان امل�سلمني

ت�أجيل �أمريكي
م��ن جهتها ،ر�أت �صحيفة “العرب” اللندنية تر�شح
ال�ق��ذايف والدبيبة ،الأك�ث�ر حظاً للفوز بالرئا�سة “قد
يو�صل �شخ�صية م�ؤيدة للرو�س �إىل رئا�سة ليبيا ،وهو
م��ا �سيدفع ال��والي��ات املتحدة �إىل املوافقة على ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية».
و�أو��ض�ح��ت ال�صحيفة� ،أن امل��وق��ف الأم��ري�ك��ي يف الفرتة
امل��ا� �ض �ي��ة ك ��ان “حري�صاً ع�ل��ى �إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات يف
موعدها ،و�أرج��ع مراقبون ذلك احلر�ص �إىل ا�ستعجال
�أم��ري�ك��ي لتن�صيب �سلطة م�ستقرة للتعامل معها يف
العديد من امللفات يف مقدمتها �إخ��راج مرتزقة فاغرن
الرو�سيني من �شرق البالد وجنوبها” .ولكن “دخول
مرت�شحني مثل �سيف الإ��س�لام ال�ق��ذايف وعبداحلميد
الدبيبة �إىل ال�سباق رغم الثغرات يف قانون االنتخابات
التي ا�ستهدفت عدم تر�شحهما قد يكون دفع وا�شنطن
�إىل �إعادة ح�ساباتها رغم مت�سك قد يكون غري حقيقي
لل�سفري واملبعوث الأمريكي �إىل ليبيا ريت�شارد نورالند
ب�ضرورة �إجراء االنتخابات».
وعلى هذا الأ�سا�س توقعت م�صادر ال�صحيفة �أال جترى
االن�ت�خ��اب��ات على امل��دى ال�ق��ري��ب ،وق��ال��ت �إن انتخابات
ت�شريعية قد جترى بعد �ستة �أ�شهر �أو �سنة �أما االنتخابات
الرئا�سية فمازالت الأو�ضاع الداخلية والأهم الدولية مل
تن�ضج لإجرائها.
و”لفتت امل�صادر �إىل �أن كل الأطراف الآن من م�صلحتها
ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات وال �ت �ح��ال��ف للتخل�ص م��ن �سيف
الإ�سالم».

نيكاراغوا تتلقى لقاحات �صينية بلينكن ي�صل �إندوني�سيا لتعزيز الروابط مع جنوب �شرق �آ�سيا
بعد قطع عالقاتها مع تايوان

•• ماناغوا�-أ ف ب

تلقّت نيكاراغوا � 200أل��ف جرعة م��ن لقاح �سينوفارم ال�صيني امل�ضا ّد
لكوفيد ،بعد ثالثة �أ ّي��ام على قطع عالقاتها مع تايوان ل�صالح بكني يف
خطوة �أثارت انتقادات من جانب الواليات املتحدة.
وو�صل وفد نيكاراغوا الذي �سافر �إىل ال�صني لإ�ضفاء الطابع الر�سمي على
العالقات مع بكني ،بقيادة رافاييل ولوريانو �أورتيغا ،جنلَي الرئي�س دانييل
�أورتيغا� ،إىل ماناغوا على منت طائرة تابعة ل�شركة الطريان ال�صين ّية ،على
ما �أفادت و�سائل الإعالم الر�سم ّية.
ويُتو ّقع و�صول � 800ألف جرعة �أخرى من �سينوفارم �إىل البالد يف الأ ّيام
املقبلة ،ح�سب امل�صادر نف�سها.
وق��ال لوريانو �أورتيغا �إ ّن��ه ناق�ش خ�لال زي��ارت��ه ال�صني م�شاريع التعاون
املمكنة واجتمع مع ال�سلطات املك ّلفة التجارة والتعاون.
و�أع �ل �ن��ت ن�ي�ك��اراغ��وا ق�ط��ع ع�لاق��ات�ه��ا ال��دب�ل��وم��ا��س� ّي��ة ب �ت��اي��وان واعرتافها
بـ”�صني واحدة” تمُ ّثلها حكومة بكني ،يف قرار و�صفته تايبيه ب�أ ّنه “م�ؤمل
وم�ؤ�سف».
وجاء هذا القرار املفاجئ يف وقت �شدّدت الواليات املتحدة عقوباتها على
رئي�س نيكاراغوا �إثر االنتخابات الرئا�س ّية التي جرت يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب الفائت وف��از فيها ب��والي��ة راب�ع��ة متتالية ،بعد �أن اعتقل جميع
مناف�سيه .وبينما ت�شهد العالقات بني ال�صني وال��والي��ات املتحدة توترا
�شديدا دعت وا�شنطن جميع الدول الدميوقراطية �إىل “تعزيز عالقاتها
مع تايوان».

•• جاكرتا-رويرتز

و��ص��ل وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أن �ت��وين بلينكن �إىل �إندوني�سيا
�أم ����س االث �ن�ي�ن يف م���س�ت�ه��ل زي ��ارة
جل �ن��وب � �ش��رق �آ� �س �ي��ا ت �ه��دف �إىل
تعزيز ال��رواب��ط يف املنطقة التي
�أ�صبحت �ساحة تناحر ا�سرتاتيجي
بني الواليات املتحدة وال�صني.
و� �س �ي��زور ب�ل�ي�ن�ك��ن ،يف �أول جولة
ل��ه يف ج�ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا م�ن��ذ �أن
توىل الرئي�س جو بايدن ال�سلطة
يف ي�ن��اي��ر ك��ان��ون ال �ث��اين ،ماليزيا
وتايالند هذا الأ�سبوع بعد زيارته
للعا�صمة الإن��دون�ي���س�ي��ة جاكرتا
ح� �ي ��ث � �س �ي �ج �ت �م��ع م� ��ع الرئي�س
ج ��وك ��و وي � � ��دودو و� �س �ي �ل �ق��ي كلمة
ع ��ن اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الأمريكية
للمنطقة اليوم الثالثاء.
وجنوب �شرق �آ�سيا م�سرح رئي�سي
للتناف�س ب�ين ال ��والي ��ات املتحدة
وال� ��� �ص�ي�ن� ،أك �ب��ر اق �ت �� �ص��ادي��ن يف
ال �ع��امل ،و� �س��ط م�ع��رك��ة حمتدمة

ع�ل��ى م��د ال �ن �ف��وذ �إذ ت�سعى �إدارة
ب��اي��دن �إىل �إع � ��ادة ال �ت��وا� �ص��ل مع
منطقة جرى الت�شكيك يف التزام
ال��والي��ات املتحدة جتاهها يف عهد
الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.

وق��ال م�س�ؤول �أمريكي ب��ارز قبيل
اجلولة �إن بلينكن �سي�سعى لتحقيق
ه��دف ب��اي��دن ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
ال��دول الع�شر الأع�ضاء يف رابطة
دول ج�ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا (�آ�سيان)

وبحث وجهة نظر الرئي�س ب�ش�أن
�إطار عمل اقت�صادي املنطقة.
ومل تو�ضح الإدارة بعد بالتحديد
ما الذي يت�صوره بايدن عن �إطار
العمل االقت�صادي.

وول �سرتيت جورنال« :جي�ش املواطنني» يزيد خماطر االقتتال يف �أثيوبيا
•• وا�شنطن-وكاالت

قالت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” �إن �آالف الرجال
والن�ساء يف �أثيوبيا ت��رك��وا وظائفهم لاللتحاق بالقوات
امل�سلحة ،بعدما ه��دد م�ت�م��ردون م��ن جبهة حت��ري��ر �شعب
تيغراي بغزو العا�صمة ،ما �أثار خماوف من حتول ال�صراع
املحتدم �إىل حرب �أهلية �شاملة .وان�ضم مدر�سون ،و�أ�صحاب
متاجر ،وطالب �إىل �صفوف “جي�ش املواطنني” .و�أعلنت
�أ��س�ط��ورت��ا امل�سافات الطويلة يف الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة هايلي
جيربي�سيال�سي ،وفيي�سا ليلي�سا دعمهما لرئي�س الوزراء
�أبي �أحمد الذي ُ�صور وهو يدير احلملة �ضد جبهة حترير
�شعب تيغراي من اخلطوط الأمامية.
وق��ال��ت ب�ي�ل�ي��ت �أمل� ��رو ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع�م��ل �أم �ي �ن��ة م�ك�ت�ب��ة يف
جامعة ديربي برهان يف �شمال �إثيوبيا قبل االن�ضمام �إىل
ميلي�شيا موالية للحكومة�“ :إنقاذ بلدي هو �أهم �أولوياتي
يف الوقت احل��ايل ،ه��ذا هو ال�سبب الرئي�سي ل�ترك عملي
لاللتحاق ب��اجل�ي����ش» .ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن الو�ضع
مماثل على اجلهة الأخ��رى من اجلبهة .فقد توافد �أتباع
تيغراي لالن�ضمام �إىل جبهة حترير �شعب تيغراي بعد
�أن اجتاحت القوات احلكومية املنطقة اجلبلية ال�شمالية
يف وقت �سابق من هذا العام .و�أدى تدفق املجندين اجلدد
على اجلانبني� ،إىل قلق العديد من الإثيوبيني من و�شك
دخول ال�صراع يف مرحلة جديدة خطرية .وتقول جماعات
حقوقية وم�ست�شارون �أم�ن�ي��ون� ،إن م��ن امل��رج��ح �أن تكون
ال�سيطرة على امليلي�شيات غري املدربة �أكرث �صعوبة ،ما قد
ي�ؤدي �إىل ت�أجيج ال�صراع العرقي .وينذر ال�صراع ال�شامل
بتكرار اال�ضطرابات التي ع�صفت بالبالد يف الثمانينيات.

وقالت الأمم املتحدة �إن القتال امل�ستمر منذ عام قد �أدى
بالفعل �إىل نزوح املاليني ،حيث يعي�ش � 400ألف �شخ�ص
يف ظروف ت�شبه املجاعة.
ونقلت ال�صحيفة عن �إدوارد هوبي حملل �ش�ؤون �أفريقيا يف
�شركة حتليل خماطر �أن “عدم و�ضوح اخلطوط الفا�صلة
بني املقاتلني واملدنيني يزيد خطر انتهاكات حقوق الإن�سان
و�صعوبة حما�سبة اجلناة” .و�أ��ض��اف �أن “يحدث يف بلد

ي�ع��اين ان�ق���س��ام��ات ع��رق�ي��ة عميقة ه��و �أم ��ر خ�ط�ير ب�شكل
خا�ص».
انتهاكات حلقوق الإن�سان
وتزيد املخاوف بني املحللني من انتهاكات حلقوق الإن�سان،
وهي خماوف م�ستندة �إىل تاريخ من االنتهاكات يف املعارك
ب�ين اجل��ان �ب�ين .وق��ال��ت جبهة حت��ري��ر ت�ي�غ��راي �إن بع�ض

Tuesday

م�ؤيديها تعر�ضوا لـ “التعذيب واالعتداء اجلن�سي والقتل
على �أي ��دي ال �ق��وات الأث�ي��وب�ي��ة ،وحلفائها الإريرتيني”.
وت�ق��ول منظمات حقوقية �إن ه��ذه االدع� ��اءات �صحيحة.
وف��ى ت�شينا ،قتل متمردو تيغراي على م��دى خم�سة �أيام
 26مدنياً يف  15منا�سبة منف�صلة قبل مغادرتهم القرية
يف � 4سبتمرب  ،وفقا للتقرير .ومن بني القتلى مزارعون
وم�سنون ومزارعون رف�ضوا ذبح ما�شيتهم لإطعام املقاتلني.
وفى كوبو �أعدم املتمردون � 23شخ�صاً ..
رفاق ال�سالح
ويقاتل جنود �سابقون ،خدموا جنباً اىل جنب يف املا�ضي ،يف
جبهتني متقابلتني ،ويحمل رفاق ال�سالح القدامى ،ال�سالح
�ضد بع�ضهم البع�ض .ونقلت ال�صحيفة الأم��ري�ك�ي��ة عن
�ضابط �إثيوبي �سابق عاد �إىل اخلدمة قوله �إنه “متحم�س”
مل �ق��ات �ل��ة ال �ع �� �ص��اب��ات .و� �ش �ن��ت ق � ��وات اجل �ب �ه��ة ،مدعومة
بامليلي�شيات ،يف ال�شهر املا�ضي غارة على بلدة ديربي �سينا
اال�سرتاتيجية ،على بعد  180كيلومرتاً تقريباً من �أدي�س
�أب��اب��ا ،ما �أدى �إىل تراجع القوات احلكومية .ويقول قادة
املتمردين �إن تقدمهم يف �ساحة املعركة ي�أتي على يد خليط
م��ن املجندين اجل��دد وال�ت��دري��ب املتفوق م��ن ال�ق��ادة ذوي
اخل�برة الذين كانوا حتى وق��ت قريب ن�سبياً ،ي�ضطلعون
ب � ��أدوار عليا يف ال �ق��وات امل�سلحة الإث�ي��وب�ي��ة .ويف اجلانب
امل�ق��اب��ل ��س��اع��د امل�ت�ط��وع��ون ال �ق��وات الإث�ي��وب�ي��ة ع�ل��ى طرد
املتمردين من بلدات �إ�سرتاتيجية ،حمققني بع�ض املكا�سب
لقوات احلكومة املتعرثة يف الفرتة الأخرية .وفيما تتعرث
اجلهود الدولية لإنهاء ال�صراع ،وتزيد املعارك على الأر�ض،
يوا�صل الفريقان معاركهما على الأر�ض.
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عوا�صم
وار�سو
طلب رئي�س ال ��وزراء البولندي ماتيو�س مورافي�سكي م��ن نظريه
الأملاين �أوالف �شولت�س “عدم افتتاح” خط �أنابيب نورد �سرتمي ،2
وهو مو�ضع خالف بني برلني وبولندا .وزار �شولت�س وار�سو للمرة
الأوىل منذ ت�س ّلمه من�صبه الأ�سبوع املا�ضي خلفا لأنغيال مريكل،
بعد �أن كان زار �أي�ضا كال من باري�س وبروك�سل.
وكرر مورافي�سكي خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك مع �شولت�س ،حجج
بولندا حول خطر “االبتزاز” الرو�سي يف وجه �أوكرانيا و”زعزعة
اال�ستقرار عند اخلا�صرة ال�شرقية حللف �شمال الأطل�سي واالحتاد
الأوروبي» .و�أكد �شولت�س �أن بالده “�ستبذل ق�صارى جهدها ل�ضمان
بقاء �أوكرانيا دولة عبور” للغاز ،بينما اعترب رئي�س الوزراء البولندي
�أنه “�سيكون من الأف�ضل عدم املوافقة على افتتاح نورد �سرتمي .»2
وخط الأنابيب هذا الذي يدعمه الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ب�شدة ،ولقي دعما من امل�ست�شارة الأملانية ال�سابقة �أنغيال مريكل
با�سم �ضمان تزود �أوروبا بالغاز ،يلقى انتقادات من دول عدة.
و�أب��رز ال��دول املنتقدة هي ال��والي��ات املتحدة وبولندا القلقتان من
تعزيز اعتماد �أوروب ��ا على الطاقة الرو�سية� ،إ�ضافة �إىل �أوكرانيا
التي تقول �إن امل�شروع �سي�ضعفها دبلوما�سيا واقت�صاديا باعتبارها
حتى الآن دولة العبور الرئي�سية للغاز الرو�سي نحو �أوروب��ا .وحذر
�شولت�س من �أنه قد تكون هناك “عواقب” على خط الأنابيب �إذا ما
قررت رو�سيا غزو �أوكرانيا.
مو�سكو
�أعلنت ال�شرطة الرو�سية �أن تلميذا �سابقا يف مدر�سة �أرثوذك�سية
رو�سية “فجر” نف�سه �أم�س االثنني يف املدر�سة ما �أدى �إىل �إ�صابته
ف�ضال عن �شخ�ص على الأقل يف اخلام�سة ع�شرة من العمر.
وقالت وزارة الداخلية يف منطقة مو�سكو �إن “تلميذا �سابقا يبلغ
الثامنة ع�شرة دخل �إىل هذه املدر�سة وفجر نف�سه وتفيد املعلومات
الأولية �أنه �أ�صيب ف�ضال عن مراهق يف اخلام�سة ع�شرة».
و�أو�ضحت الوزارة �أن الهجوم وقع يف مدر�سة �أرثوذك�سية قريبة من
دير فيدين�سكي فالديت�شني يف مدينة �سريبوخوف.
وت��اب��ع امل���ص��در نف�سه “�أجلى عنا�صر ال�شرطة ال�ط��اق��م التعليمي
والتالميذ” م�شريا �إىل �أنه “يتم التحقق بدقة” من احل�صيلة.
ونقلت وكاالت “ريا وفو�ستي” و”تا�س” و”انرتفاك�س “الرو�سية
للأنباء عن م�صادر يف ال�شرطة مل ت�سمها� ،أن الهجوم �أ�سفر عن
�سبعة جرحى.
وكانت هجمات م�سلحة كهذه يف �أماكن عامة ومدار�س نادرة احلدوث
يف رو�سيا ع��ادة� ،إال �أن ه��ذه امل�آ�سي ك�ثرت يف ال�سنوات الأخ�ي�رة وال
�سيما حوادث �إطالق النار ما �أدى �إىل ت�شديد الت�شريعات حول حيازة
الأ�سلحة ب�أمر من الرئي�س فالدميري بوتني.

ا�ستوكهومل
وق��ع ا��ص�ط��دام ب�ين �سفينتي �شحن فجر �أم����س االث�ن�ين يف جنوب
ال�سويد ما �أدى �إىل جنوح احداها و�سقوط بحارين اثنني يف املياه،
على ما �أف��ادت ال�سلطات البحرية ال�سويدية .وق��ع احل��ادث قرابة
ال�ساعة  02,30بتوقيت غرينت�ش بني الطرف اجلنوبي من ال�سويد
وجزيرة بورنهومل الدمناركية بني �سفينة �شحن بريطانية و�أخرى
دمناركية ما �أدى �إىل جنوح الأخ�ي�رة على ما �أو��ض��ح كارل-يوهان
لينده الناطق با�سم هذه ال�سلطات.
وبو�شرت عملية �إنقاذ مب�شاركة ت�سع �سفن ومروحية يف مياه �شديدة
الربودة تبلغ حرارتها �أربع درجات مئوية فقط.
وينتمي املفقودان �إىل طاقم ال�سفينة الدمناركية “كارين هوي”
على ما ق��ال مالك ه��ذه ال�سفينة البالغ طولها  55م�ترا لوكالة
فران�س بر�س.
ومل تعرف �أ�سباب احلادث حتى الآن .ومل يعرف ر�سميا ا�سم ال�سفينة
الربيطانية لكن طولها يبلغ ح��واىل خم�سني م�ترا على ما ذكرت
فرق الإغاثة ال�سويدية.
و�أو�ضح لينده �أن “�سفينة ال�شحن الدمناركية كانت متوجهة �إىل
ال��دمن��ارك بينما الربيطانية كانت تبحر باجتاه جزيرة غوتالند
(ال�سويدية)».

القوات الإ�سرائيلية تقتل
فل�سطيني ًا يف ال�ضفة

•• نابل�س�-أ ف ب

قتل فل�سطيني بالر�صا�ص خالل مواجهة مع القوات الإ�سرائيلية يف
ال�ضفة الغربية املحتلة �صباح �أم�س االثنني على ما ذكرت م�صادر �أمنية
وطبية.
و�أو�ضحت امل�صادر الفل�سطينية �أن القتيل يدعى جميل الكيال (13
عاما) م�شرية �إىل انه قتل نتيجة �إ�صابته بالر�صا�ص يف الر�أ�س خالل
مواجهة يف منطقة ر�أ�س العني يف مدينة نابل�س يف �شمال ال�ضفة الغربية
املحتلة.
وقالت ال�شرطة الإ�سرائيلية �إن �ضباطا من الوحدات اخلا�صة مدعومني
بجنود �أوقفوا م�شتبها به يف نابل�س و�صادروا �سالحا �شبه �آيل.
وق��ال��ت ال�شرطة يف بيان “عندما انهت ق��وات خا�صة عمليتها وكانت
ب�صدد مغادرة املوقع رمى م�شاغبون عبوات نا�سفة باجتاههم من م�سافة
ق�صرية وعر�ضوا حياتهم للخطر».
و�أ�ضاف البيان “ردت القوات باطالق النار على املهاجمني ويبدو �أنها
�أ�صابت �أحدهم الذي اجاله الهالل الأحمر من املكان».
وال تتن�شر القوات الإ�سرائيلية داخل املدن الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية
لكن قواتها تنفذ عمليات مداهمة واعتقاالت ما ي�ؤدي �إىل مواجهات.
ويقيم نحو� 574ألف م�ستوطن يهودي يف ال�ضفة الغربية املحتلة التي
ي�سكنها �أكرث من  8,2مليون فل�سطيني.
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االحتاد الأوروبي يبحث �إمكانية فر�ض عقوبات على رو�سيا
•• بروك�سل-رويرتز

ق��ال م�س�ؤول ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروب��ي جوزيب
بوريل �أم�س االثنني �إن االحتاد الأوروب��ي يبحث مع الواليات
املتحدة وبريطانيا �إمكانية فر�ض حزمة جديدة من العقوبات
االقت�صادية على رو�سيا ،ولكن لن يتم اتخاذ �أي قرارات اليوم.
وف��ر���ض االحت ��اد الأووب ��ي وال��والي��ات املتحدة يف يوليو متوز
 2014عقوبات اقت�صادية على رو�سيا ا�ستهدفت قطاعاتها
يف جمال الطاقة والأعمال امل�صرفية والدفاع ،ويبحثون حاليا
اتخاذ املزيد من الإجراءات �إذا حاولت رو�سيا غزو �أوكرانيا بعد
ح�شد قواتها على احلدود.
وقال بوريل لل�صحفيني لدى و�صوله حل�ضور اجتماع لوزراء
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خارجية االحتاد الأوروبي يف بروك�سل “نحن نت�أهب للردع».
و�أ�ضاف “على �أي حال �سنوجه ر�سالة وا�ضحة ب�أن �أي عدوان
على �أوك��ران�ي��ا �سيكلف رو�سيا الكثري ...ندر�س مع الواليات
امل�ت�ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا م��اه�ي��ة ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ي مي�ك��ن فر�ضها
وزمانها وكيفيتها ب�صورة من�سقة».
وتقول رو�سيا �إنها ال تعتزم غزو �أوكرانيا وتتهم كييف بن�شر
ن���ص��ف جي�شها مل��واج �ه��ة االن�ف���ص��ال�ي�ين امل��وال�ي�ن ل��رو��س�ي��ا يف
��ش��رق �أوك��ران �ي��ا .وق��ال وزي��ر خ��ارج�ي��ة ليتوانيا جابريليو�س
الند�سبريجي�س “نحن مقتنعون ب��أن رو�سيا ت�ستعد بالفعل
ل�شن حرب �شاملة على �أوكرانيا .هذا �أمر مل ي�سبق له مثيل
منذ احل��رب العاملية الثانية» .و�أ�ضاف “�إذا كان هجوما غري
م�سبوق ...فهذا يعني �أن الرد يجب �أن يكون غري م�سبوق من

الدول الغربية �أي�ضا».
وقال دبلوما�سيون من االحتاد الأوروبي لرويرتز �إن املناق�شات
ت�ترك��ز على ال��زي��ادة التدريجية املحتملة للعقوبات ،والتي
ترتاوح من �إمكانية حظر ال�سفر وجتميد �أر�صدة كبار ال�سا�سة
الرو�س �إىل وقف جميع الروابط املالية وامل�صرفية مع رو�سيا.
لكن املبعوثني قالوا �إنه لن يتم النظر يف خطوات بهذا ال�ش�أن
�إال �إذا حاولت رو�سيا غزو �أوكرانيا بالكامل.
ونبه الأم�ين العام حللف �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربج
مرارا رو�سيا ب�أن احللف يقف �إىل جانب �أوكرانيا و�سط التمركز
الكبري وغري املعتاد للقوات الرو�سية على حدود �أوكرانيا.
كان وزراء خارجية جمموعة دول ال�سبع قد حذروا رو�سيا �أم�س
الأول الأحد من “عواقب وخيمة” �إذا هاجمت �أوكرانيا.

مو�سكو :االفتقار ل�ضمانات �أمنية
من حلف الأطل�سي �سيقود ملواجهة

•• مو�سكو-رويرتز

قالت وكالة الإع�لام الرو�سية �إن نائب وزير اخلارجية �سريجي ريابكوف
حذر �أم�س االثنني من مواجهة �إذا مل متنح الواليات املتحدة وحلف �شمال
الأطل�سي مو�سكو �ضمانات �أمنية ب�ش�أن تو�سع احللف �شرقا.
وطلب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �ضمانات �أمنية ملزمة ب�أن حلف
�شمال الأطل�سي لن يتو�سع ب�شكل �أكرب �شرقا �أو ين�شر �أ�سلحته بالقرب من
الأرا�ضي الرو�سية.
وقالت وا�شنطن مرارا �إنه لي�س من حق �أي دول االعرتا�ض على م�ساعي
�أوكرانيا لالن�ضمام للحلف.

ي�ضم حوايل � 20شخ�صية وطنية:

تون�س :اليوم الإعالن عن «اللقاء الوطني للإنقاذ»!...
•• الفجر -تون�س
قال النائب بالربملان املُج ّمدة �أعماله ،عيا�ض اللومي،
�إنه �سيتم اليوم الثالثاء ،عقد ندوة �صحفية للإعالن عن
“اللقاء الوطني للإنقاذ».
و�أ�ضاف يف مداخلة �إذاعية �أن اللقاء �سي�ضم حوايل 20
�شخ�صية وطنية على غرار �أحمد جنيب ال�شابي وفوزي
عبد الرحمن وم�صطفى بن �أحمد وح�سونة النا�صفي
ون�سرين العماري وحممد �أمني ال�سعيداين وطارق الفتاتي
والعيا�شي ز ّمال ومهدي عبد اجلواد وغريهم...
و�أو�ضح �أن هذا التنظيم لي�س حزبا �سيا�سيا و�إمنا هو
و�أ� �ض��اف “اليوم البلد مري�ض
واجل � �م � �ي� ��ع م � �ط� ��ال� ��ب ب ��ال� �ق� �ي ��ام
مب��راج�ع��ات ،وم���س��أل��ة اف ��راز كيان
ج��دي��د رمب��ا مل ي�ح��ن وق�ت�ه��ا لكن
الآن ي �ج��ب االت � �ف� ��اق ع �ل��ى عقد
اجتماعي جديد لإنقاذ تون�س…
ل ��دي� �ن ��ا ت��و� �ص �ي��ف ي �ت �م �ث��ل يف ان
اجل �م �ي��ع م ��ن ��س�ي��ا��س�ي�ين وق�ضاة
واع�لام �ي�ين وغ�ي�ره��م مطالبون

بالقيام مبراجعات ويجب التفكري
يف م���ص�ل�ح��ة ال �ب�ل�اد ويف انقاذها
الن االزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة لي�ست
فولكلورا بل هي واقع».
ووا�صل “ل�سنا مع عودة الربملان
 ...ه � ��ذا ال �ب��رمل � ��ان ان �ت �ه ��ى لكن
اخل�ل�اف يكمن يف �إدارة اخلالف
نف�سه ...هل نقدم �صكا على بيا�ض
ل�شخ�ص واحد؟” م�ضيفا “البد

•• الفجر -كليمان دانيز
ترجمة خرية ال�شيباين
يلوح �شبح احلرب يف �أفق البو�سنة والهر�سك ،بعد
مرور �ستة وع�شرين عا ًما على انتهاء ال�صراع الذي
خ ّلف �أكرث من � 100ألف قتيل ومليوين الجئ ،من
عام � 1992إىل عام .1995
لقد �ص ّوت الكيان ال�صربي للبو�سنة والهر�سك،
والذي ي�ضم � ً
أي�ضا االحتاد الكرواتي امل�سلم ،ل�صالح
االن�سحاب التدريجي من امل�ؤ�س�سات املركزية للبالد
(ال��ع��دل وال�����ض��رائ��ب واجل��ي��و���ش) ،يف ف�ترة �ستة
�أ�شهر ...قرار ميكن �أن ي�ؤدي �إىل االنف�صال.

�إطار للعمل ولالتفاق على عقد اجتماعي جديد لإنقاذ
البالد و�إخراجها من �أزمتها.
وتابع اللومي �أنه �ضدّ الرجوع �إىل ما قبل  25يوليو
وعودة الربملان ،كما �أنه �أي�ضا �ضدّ �إج��راءات  25يوليو
وع��ودة الديكتاتورية ،م�شريا �إىل �أن قي�س �سع ّيد فقد
�شرعيته الد�ستورية” ،م���ؤك��دا �أن��ه “البد من تنظيم
انتخابات ت�شريعية ورئا�سية مبكرة لكن يف �إطار �شرعي”،
وفق قوله .وقال اللومي ،ان هذا اللقاء �سي�ضم �شخ�صيات
وطنية بقطع النظر عن االنتماء ال�سيا�سي واحلزبي،
يهمها ال�ش�أن العام ،ولها ح�ضور يف ال�ساحة ،وتعترب من
قادة الر�أي وتتوزع من �أق�صى اليمني �إىل �أق�صى الي�سار.
م��ن تنظيم ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية
ورئ��ا� �س �ي��ة م �ب �ك��رة ل �ك��ن يف �إط� ��ار
�شرعي».
ي� ��� �ش ��ار �إىل �أن� � � ��ه ت� � �ع � ��ددت يف
الأي ��ام القليلة امل��ا��ض�ي��ة املبادرات
واملقرتحات والأح��زاب �أي�ضا ،من
بينها �إع �ل�ان ال���س�ي��ا��س��ي مربوك
كر�شيد عن ح��زب �سيا�سي جديد،
ح��زب “الراية الوطنية” الذي

ي�سعى ح���س��ب ك��ر��ش�ي��د اىل �إع ��ادة
تنظيم الدولة عرب �سلطة جديدة
“�سلطة ناجعة” ت�ق��وم على فتح
�آفاق امل�ستقبل وتقطع مع املا�ضي،
م� ��ؤك ��دا �� �ض ��رورة ال �ق �ط��ع خا�صة
م��ع منظومة امل�صاحلة الوطنية
و”العدالة االن �ت �ق��ال �ي��ة �سيئة
الذكر».
و�أف � � ��اد م ��ؤ� �س ����س ح� ��زب الراية

ال��وط�ن�ي��ة� ،إن احل��ل ل�ل�خ��روج من
الأزمة ال�سيا�سية اليوم يكون عرب
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ون �ب��ذ احلقد
ال��ذي راف��ق التون�سيني طيلة هذه
ال�سنوات».
وك � ��ان ن ��ورال ��دي ��ن الطبوبي،
الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد ال�شغل ،قد
�أعلن �أن املركزية النقابية �ستدعو
�إىل لقاء وطني ميثل قوة اقرتاح

اللومي ومبادرة �سيا�سية جديدة
“�سيا�سية وح �ق��وق �ي��ة ومدنية وط�ن�ي��ة ن�ت�ق��اط��ع م�ع�ه��ا يف املبادئ
واجتماعية” ،ي���ض��م �شخ�صيات والأهداف».
وط�ن�ي��ة ،وي��ؤ��س����س ل�ت��وج��ه وطني
و�أك � ��د الأم �ي��ن ال� �ع ��ام لالحتاد
ثالث عنوانه “الإنقاذ” ،يف كنف العام التون�سي لل�شغل� ،أنّ “البالد
ال�سيادة الوطنية ،ح�سب تعبريه.
التون�سية تعي�ش منعرجا ال نعلم
وق ��ال ال�ط�ب��وب��ي ه�ن��اك “خيارا م�آالته” ،م�ضيفا �أن ُلغة احلوار
ث��ال �ث��ا � �س �ي �ق��وده االحت� � ��اد مبعية ق ��د ت �ع� ّ�ط �ل��ت يف ت��ون ����س وتراجع
منظمات وطنية وجمتمع مدين من�سوب الثقة �إىل �أدنى م�ستوياته،
وق � � ��وى � �س �ي��ا� �س �ي��ة و�شخ�صيات و�أ�ضحى التنافر �س ّي َد املوقِف ،و�أنّ

ال�شعب التون�سي يعي�ش ،احتقانا
اج�ت�م��اع�ي��ا ،م��ع خ��دم��ات عمومية
مرتدية وبطالة م�ستفحلة وانت�شار
اجلرمية والإدم ��ان وق��وارب املوت
بحثا ع��ن ال�ك��رام��ة ،م��ردف��ا ان ُّ
كل
امل� ّؤ�شرات ُتومِ ُ
�ض باللون الأحمر
ُم�ن��ذِ َر ًة بخطر داه��م ،م�شددا على
�أن ك��ل ذل��ك ول�ي��د �سيا�سات ف�شل
مرتاكمة عرب ال�سنني.

�شبح االنق�سام يخيم على البو�سنة جمددا

القومي ال�صربي ميلوراد دوديك ،الرئي�س امل�شارك للبو�سنة والهر�سك

االن�سحاب التدريجي لل�صرب من امل�ؤ�س�سات املركزية

البو�سنة والهر�سك خطوة نحو االنف�صال  ...واحلرب
حتليل اخباري
م� �ب ��ا�� �ش ��رة� � ،ش �ج �ب��ت � �س �ف ��ارات
ال� � �ق � ��وى ال� �غ ��رب� �ي ��ة (ال� � ��والي� � ��ات
املتحدة وفرن�سا واململكة املتحدة)
“الت�صعيد اجلديد” الناجم عن
قرار “يهدف �إىل �إن�شاء م�ؤ�س�سات
م��وازي��ة يف جمهورية �صرب�سكا”،
واىل االن�سداد امل�ؤ�س�سي للبو�سنة
وال �ه ��ر� �س ��ك ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل مببد�أ
ال��رئ��ا� �س��ة اجل�م��اع�ي��ة (ال�صربية
والكرواتية والبو�سنية).
يف امل� �ن ��اورة ،ال��زع�ي��م ال�سيا�سي
ل�صرب البو�سنة ميلوراد دوديك.
•• لندن-وكاالت

ي ��ري ��د ه � ��ذا ال� �ق ��وم ��ي املتطرف
ب�شكل خا�ص �أن يكون للجمهورية
ال���ص��رب�ي��ة جي�شها اخل��ا���ص .مبا
يكفي لإيقاظ الذكريات ال�شريرة
يف امل �ن �ط �ق��ة .وك� ��ان ج�ي����ش �صرب
البو�سنة قد قاد ح�صار �سراييفو،
و� � �ش� ��ارك يف الإب � � � ��ادة اجلماعية
للم�سلمني يف �سريربينيت�شا بقيادة
زع�ي�م��ه رات �ك��و م�لادي�ت����ش “جزار
البلقان».
هل ميكن ا�ستئناف �صراع عرقي؟
ه ��ذا م ��ا ي �خ �� �ش��اه امل �م �ث��ل ال ��دويل
الأع �ل��ى يف ال�ب��و��س�ن��ة والهر�سك،
الأمل � � � ��اين ك��ري �� �س �ت �ي��ان �شميدت،
امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن � �ض �م��ان االمتثال

الت�ف��اق�ي��ة داي �ت��ون ل�ل���س�لام .وقال
يف تقرير �أخ�ير� ،إن البالد تواجه
“�أكرب ت �ه��دي��د وج � � ��ودي لفرتة
م ��ا ب �ع��د احلرب” ،م ��ع احتمال
“حقيقي جدا” لن�شوب �صراع.
ي ��ده ع �ل��ى ق �ل �ب��ه� ،أك� ��د ميلوراد
دودي � ��ك جم � ��ددا ،اجل �م �ع��ة� ،أم ��ام
برملان جمهورية �صرب�سكا� ،أن هذه
لي�ست نيته .لكنه �أعلن � ً
أي�ضا ،يف
�أك�ت��وب��ر� ،أن��ه ال ي�ستبعد ا�ستخدام
القوة لل�سيطرة على ثكنات القوات
امل���س�ل�ح��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة امل�شرتكة
ب�ي�ن االحت � ��اد الكرواتي-امل�سلم
وجمهورية �صرب�سكا .ومزه ّوا� ،أكد
حينها �إن��ه يحظى ب��دع��م رو�سيا،

دون �أن يحدد ما �إذا كانت �ستوفر
له م�ساعدة ع�سكرية.
ردود الفعل متباينة يف بانيا لوكا،
عا�صمة الكيان ال�صربي .البع�ض،
مثل �سرجان بوهالو ،ال ي�ؤمنون
بالعودة �إىل ا�شتباكات الت�سعينات
العنيفة “ .قد تكون هناك حوادث،
ول�ك��ن ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك ح��رب ،لأن
مق�سمة ا�صال
�أرا� �ض��ي ال�ب��و��س�ن��ة ّ
عرقيا وهذا �سينح�سر يف االنتظار
يف اخل �ن��ادق ح�ت��ى الإره � ��اق ،يرى
ال�ن��ا��ش��ط احل �ق��وق��ي .ان ذكريات
احل ��رب ال���س��اب�ق��ة م��ا زال ��ت حية،
ولن ميوت �أحد من �أجل البو�سنة
والهر�سك وقادتها».

بتحري�ض من القومي املتطرف ميلوراد دوديك� ،شرع برملان
الكيان ال�صربي يف عملية قطيعـة �صريحة مع بقيـة البـالد
�أر�ض هجرة
تقول تانيا توبيك ،الباحثة يف
م�ؤ�س�سة ف��ري��دري����ش �إي�ب�رت“ :ال
�أعتقد �أن العنف العرقي اجلديد
مم �ك��ن .ال ت��وج��د م � ��وارد ب�شرية
وم � ��ادي � ��ة كافية” .جمهورية
�صرب�سكا لديها قوة �شرطة فقط
ق ��وام� �ه ��ا � 8آالف ع� � ��ون�“ .إنها
م�س�ؤولة عن حفظ النظام ،وغري
ق��ادرة على خو�ض حرب” ،يقول

�سرجان بوهالو.
نحن بعيدون عن التهديد الذي
ميثله � 80ألف جندي حتت قيادة
راتكو مالديت�ش ،الذي كان ميتلك
حينها دبابات وبنادق بوفرة“ .ثم،
من الذي �سيقاتل من �أجل دوديك
ب�ي�ن�م��ا ال ي �ت��وف��ر امل� ��ال وال�شباب
يهاجرون؟ ،ي�شري �سمري بهاريت�ش،
الباحث يف منتدى البلقان.
ل �ق��د غ � ��ادر � 85أل � ��ف �شخ�ص

ال�ب��و��س�ن��ة وال �ه��ر� �س��ك يف الن�صف
الأول من هذا العام ،ب�شكل �أ�سا�سي
ب��اجت��اه االحت ��اد الأوروب� � ��ي ،حيث
ميكنهم العثور على عمل».
وي �ب �ل��غ ع� ��دد � �س �ك��ان جمهورية
�صرب�سكا  1.2مليون ن�سمة يف �آخر
تعداد ر�سمي ،عام  .2013وهم يف
الوقت احلايل �أقل من � 850ألف
ن�سمة ،وفقًا لآخر التقديرات.
ومع ذلك ،ي�صر �سمري بهاريك،

خماوف من مو�سم �إرهابي خ�صب ب�أوروبا ..ورعب من «قنابل منزلية»

�شددت الدول الأوروبية من �إجراءاتها
الأمنية خ�شية احتمال وقوع اعتداءات
خالل فرتة �أعياد امليالد تعكر االحتفاالت بال�سنة اجلديدة ،حيث �شهدت
الإع�لان عن رفع حالة اال�ستنفار الأمني وت�شديد الإج��راءات الأمنية على
املراكز احليوية؛ لتفادي �أي هجمات �إرهابية.
وما بني �إج��راءات ا�ستباقية وتوقيف ذئ��اب منفردة كانت تخطط لعمليات
�إرهابية ور�صد ب�ؤر �إخوانية ،وو�ضع بع�ض املنظمات واجلمعيات حتت املراقبة،
تبذل �أوروبا جهودًا وا�سعة يف حماربة التطرف.
و�ساهم ظهور املتحور اجلديد “�أوميكرون” يف �إح��داث ت��وازن بني زيادة
احلذر والتدابري الأمنية يف القارة العجوز التي تكافح يف ظل ارتفاع �إ�صابات
كورونا ،بعد �أن �أ�صبحت ب�ؤرة ٍّ
تف�ش للوباء.
و�شهدت عوا�صم �أوروبية تكثيف الدوريات ون�صب احلواجز الأمنية ،ون�شر
ال�شرطة يف ال���ش��وارع الرئي�سية والأم��اك��ن العامة ،والإب �ق��اء على م�ستوى
الإنذار املرتفع.
ويف �إج��راء ا�ستباقي ،قالت بريطانيا �إنها ت�سعى للحد من خماطر املواد
الكيميائية ،خا�صة منتجات التنظيف املنزلية ال�شائعة التي ميكن تدويرها
ملنع الإرهابيني من حتويلها �إىل متفجرات.
ووف��ق �صحيفة “ديلي ميل” ،حتقق وزارة الداخلية الربيطانية يف كيفية
تقليل خماطر املواد الكيميائية مثل مواد التبيي�ض واملطهرات امل�ستخدمة
يف القنابل حملية ال�صنع ،كما حدث يف هجوم مان�ش�سرت �أرينا الذي �أ�سفر

�شخ�صا .ووقع انفجار مان�ش�سرت �أرينا يف مايو � 2017أثناء
عن مقتل 22
ً
حفل غنائي ملغنية البوب ال�شهرية �أريانا غراندي عرب قنبلة حملية ال�صنع،
و�أوقع ع�شرات القتلى واجلرحى.
ونقلت عن فيليب �إن�غ��رام ،خبري املتفجرات والعقيد ال�سابق يف املخابرات
الع�سكرية الربيطانية�“ :إنه �أم��ر خميف لعدد امل��واد التي ميكن ب�سهولة
حتويلها �إىل �شيء مروع».
و�أو�ضح �أن “املر َّكب امل�ستخدم يف تفجري مان�ش�سرت �أرينا -ثالثي �أك�سيد ثالثي
الأ�سيتون -ميكن �أن ي�صنع من م��واد كيميائية ال عالقة لها باملتفجرات
مبفردها ،لكن �إذا جمعتها م ًعا بالرتتيب ال�صحيح ،ميكنك تدوير املواد
الكيميائية املنزلية اليومية �إىل مواد �شديدة االنفجار».
و�أكد �أن “�إجراءات مكافحة الإرهاب تتطلب من املتاجر وال�شركات الإبال َغ
عن �أي معامالت م�شبوهة �أو �سرقات كبرية للمواد التي ميكن �أن ت�صنع
قنابل» .وقالت وزارة الداخلية“ :لقد عملنا مع وزارة ال�صناعة لتطوير مواد
بديلة �أكرث �أما ًنا ملواجهة التهديدات املتطورة .لدينا تدابري �صارمة للتحكم
يف الو�صول �إىل ال�سموم املتفجرة ،وترخي�ص �صارم لأكرث املواد خطورة».
وجهت ال�سلطات الفرن�سية ُته ًما بالإرهاب ملوقو َفينْ يبلغان 23
والأربعاءَّ ،
عامًا على خلفية تخطيطهما لهجمات بال�سكاكني م�ستوحاة من املت�شددين
�ضد �أماكن عامة مكتظة يف فرتة عيد امليالد.

وكانت املديرية العامة للأمن الداخلي قد �أوقفت الرجلني يف �أواخر نوفمرب
يف موقعينْ خمتلفني خارج باري�س بنا ًء على معلومات تل َّقتها ب�ش�أن هجوم
و�شيك.
ووفق م�صدر ق�ضائي و�آخر ّ
مطلع على امللف ،ف�إن املوقوفني وُجِّ هت �إليهما
ته ٌم بالإرهاب ،يف ت�أكيد ملعلومات كانت قد �أوردتها �صحيفة “لو باريزيان”،
حيث خططا ملهاجمة �أ�شخا�ص يف مراكز ت�سوق وجامعات و��ش��وارع خالل
فرتة عيد امليالد.
وقال امل�صدر ّ
املطلع على امللف �إن الرجلني كانا يتباحثان ب�ش�أن املكان الذي
مو�ضحا �أن
ال�شرطة”،
�د
�
ي
على
مقتلهما
بعد
(ال�شهادة)
“�سيناالن فيه
ً
املخطط “م�ستوحى من املت�شددين».
ً
ملحوظا يف حوادث
ومنذ ما يقرب من � 6أعوام ،ت�شهد القارة العجوز ارتفاعًا
الطعن ،بع�ضها �إرهابية دامية ،راح �ضحيتها الكثريون ،فيما �أ�صيب �آخرون
يف حوادث و�صفت بـ”الفردية».
ووف��ق درا�سة لـ”املر�صد الأوروب��ي ملحاربة التطرف” ،ف��إن ه��ذه الهجمات
ال�سبب فيها “الروابط الأمنية ال�ضعيفة” بني دول �أوروب��ا ،حيث تختلف
ال�ق��درات اال�ستخباراتية على نطاق وا�سع بني ال��دول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي البالغ عددها  27دولة.
و�أو�ضح �أن �أوروبا تقع بالقرب من القواعد الإرهابية ما جعلها �أكرث قابلية

ع �ل��ى �أن خ �ط��ر ن �� �ش��وب � �ص ��راع ال
مي�ك��ن ا��س�ت�ب�ع��اده“ .يف �أوكرانيا،
ر�أينا الدور الذي لعبه املرتزقة يف
انف�صال دونبا�س .لذلك ال ينبغي
�أن ن�ق�ل��ل م��ن ال� ��دور ال ��ذي ميكن
�أن ت�ل�ع�ب��ه اجل �م��اع��ات اليمينية
امل �ت �ط��رف��ة هنا” ،ي� �ق ��ول قلقا،
وم��ذ ّك��را“ :ال �أح��د ي��ري��د احلرب
ال�ي��وم ،لكن ع��ام  ،1992مل يكن
�أحد يريدها � ً
أي�ضا».
ل�لاخ�تراق�� ،س��واء داخل ًّيا م��ن خالل
ع ��دم وج� ��ود ع �م �ل �ي��ات ت�ف�ت�ي����ش على
احلدود عرب  26دولة� ،أو عرب طرق
املهاجرين التي ي�ستخدمها ع�شرات

الآالف من الأ�شخا�ص كل عام.
�أ�ستاذ علم االجتماع ال�سيا�سي باجلامعة الأمريكية� ،سعيد �صادق ،قال �إن
تف�شي ك��ورون��ا وظ�ه��ور �أوم�ي�ك��رون �سيت�سببان يف ت��داب�ير اح�ترازي��ة ومنع
للتجمعات يف �أوروبا ،ما ي�صعب حدوث عمل �إرهابي كبري.
فيما �أكد �أن �أوروب��ا �ستظل على ر�أ�س الأه��داف الإرهابية� ،سواء عند تنظيم
القاعدة �أو داع�ش ،وخا�صة لدورها يف التحالف الدويل وال�ضربات املوجعة
التي توجهها للتنظيمات املتطرفة� ،سواء يف ال�شرق الأو�سط �أو يف �إفريقيا.
و�أ�ضاف �صادق ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن تزايد ال�ضربات
الع�سكرية التي تتعر�ض لها التنظيمات الإرهابية يرفع من اعتمادها ب�شكل
كبري على “الذئاب املنفردة” بعمليات طعن وغريها لتنفيذ عمليات �إرهابية
للت�أكيد على �أنها موجودة ومل تنته.
و�أو�ضح �أن فرتة الأعياد هي “مو�سم �إرهابي خ�صب” تكثف فيه التنظيمات
املتطرفة من عملياتها ،وكانت �ست�ستغل عمليات التعايف من كورونا والعودة ملا
قبل  ،2020لكن ظهور �أوميكرون �س ُيعيد القارة العجوز لعمليات الإغالق
التي كانت تعي�شها �أوروبا.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن داع����ش يعتمد على عمليات ال��ذئ��اب امل�ن�ف��ردة ك��ون الأجهزة
الأمنية ،حتى ذات الكفاءة ،ال ميكنها التنب�ؤ بتلك الهجمات ،ومتثل حتديًا
ريا لها.
كب ً
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عربي ودويل

باباندريو يف�شل يف تويل رئا�سة احلزب اال�شرتاكي باليونان
•• �أثينا�-أ ف ب

ت�ع��ر���ض رئ�ي����س ال � ��وزراء ال �ي��ون��اين ال���س��اب��ق جورج
ب��اب��ان��دري��و ل �ل �ه��زمي��ة �أم ����س الأول الأح � ��د بفوز
ع�ضو ال�برمل��ان الأوروب ��ي نيكو�س �أن��دروالك�ي����س يف
االنتخابات الختيار زعيم احلركة من �أجل التغري
(ك�ي�ن��ال ،ال�ي���س��ار ال��و��س��ط) ال ��ذي ح��ل م�ك��ان حزب
با�سوك اال�شرتاكي ،ثالث حزب يف البالد.
بعد فرز الأ��ص��وات يف �أك�ثر من  95%من مراكز
االق �ت��راع ،ف��از �أن��دروالك �ي ����س ( 42ع��ام �اً) ،ع�ضو
جم �م��وع��ة ال �ت �ح��ال��ف ال �ت �ق��دم��ي لال�شرتاكيني

وال��دمي �ق��راط �ي�ين يف ال�ب�رمل��ان الأوروب � � ��ي ،بن�سبة
 68%م��ن الأ�� �ص ��وات يف م�ق��اب��ل  32%ملناف�سه
باباندريو يف اجلولة الثانية من الت�صويت.
ي�سعى �أن��دروالك�ي����س �إىل اح�ي��اء �إرث ح��زب با�سوك
ال��ذي ا�س�سه وال��د مناف�سه ،ان��دري��ا���س باباندريو
وال��ذي �شغل من�صب رئا�سة ال ��وزراء ث�لاث مرات،
لكن �شعبية احلزب اهتزت ب�شكل خطر خالل �أزمة
الديون.
وحل��زب كينال اال��س��م اجل��دي��د ال��ذي تبناه احلزب
العام  22 ، 2018نائبا يف الربملان من �أ�صل 300
مقعد.
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م�س�ؤول طبي :فرن�سا تتعر�ض ملوجة �ساد�سة من كوفيد

ووج ��ه الإف�ل�ا� ��س امل ��ايل ل�ل�ب�لاد يف ال �ع��ام 2010
وخطط التق�شــــــف املفرو�ضة على ال�ســـــــكان ،ف�ض ً
ال
عــــــن التحقيقـــــــات يف ق�ضايــــــا ف�ســـــــــاد� ،ضربة
قا�صمة للحـــــــــزب ال��ذي كـــــــان يحكـــــــــم البالد
�آنذاك.
�أدت خ �ط��ط ال �ت �ق �� �ش��ف احل �ك��وم �ي��ة ،مب ��ا يف ذلك
التخفي�ضات يف امل�ع��ا��ش��ات وال���ض��رائ��ب اجلديدة،
لتلبية مطالب الرتويكا من الدائنني� ،إىل �أزمة
اقت�صادية واجتماعية وموجة من االحتجاجات.
توفيت زعيمة احلزب زعيمة با�سوك فويف غينيماتا
يف  25ت�شرين الأول�-أكتوبر عن  56عاماً.

•• باري�س-رويرتز

ق��ال م�س�ؤول تنفيذي يف �أح��د امل�ست�شفيات الفرن�سية �إن فرن�سا �ستتعر�ض ملوجة
�ساد�سة من كوفيد -19ال�شهر املقبل ب�سبب ظهور املتحور اجلديد للفريو�س
واملعروف با�سم �أوميكرون والأ�شد ن�شرا للعدوى ،يف حني ال تزال البالد يف خ�ضم
املوجة اخلام�سة من اجلائحة الناجمة عن ال�ساللة دلتا.
وقال مارتن هري�ش مدير جمموعة م�ست�شفيات �إيه بي -ات�ش بي يف باري�س �أكرب
�شبكة م�ست�شفيات يف �أوروب��ا لإذاع��ة �آر.ت��ي�.إل “مل نتفوه بكلمة واح��دة عن املوجة
ال�ساد�سة وهي �أوميكرون التي �ست�أتي الحقا يف يناير».
وحـــــذر رئي�س ال��وزراء الربيطاين بوري�س جون�سون �أمـ�س الأول الأحـــــد من �أن
اململكة املتحدة �ستواجه “موجة هائلة” م��ن �ســـــــــاللة �أوم�ي�ك��رون املتحورة من
فريو�س كورونــــــا قائــــــال �إن جرعتي اللقـــــــاح لن تكونـــــا كافيتني الحـــــتواء هذه
ال�ساللة.

الإرهاب بطريقة خبيثة ..داع�ش يناور با�سرتاتيجية «جوية» جديدة
•• عوا�صم-وكاالت

��ص��ار الف �ت �اً ت��و��س��ع تنظيم داع�ش
الإره��اب��ي يف ا�ستخدام الطائرات
امل�سرية بدون طيار ،كا�سرتاتيجية
جديـــــــدة ،حـــــذر م�ن�ه��ا م�ؤخراً
م��ر� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د الأزه � � � � ��ر ملكافحة
التطرف ،وال��ذي ر�صد تغيرياً يف
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة تنفيذ الهجمــــات
الإره ��اب� �ي ��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي��م يف الفرتة
الأخرية.
وي �ق �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وم ت �ن �ظ �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م داعـــــ�ش
با�ستخدام تلك ال�ط��ائ��رات ب�شكل
�أو�ســــــع “لكونهـــــــــــا و�سيلة �سهلة
تتيح للإرهابيـــــــني عمومــــــاً على
اخ� �ت�ل�اف ان �ت �م��ائ �ه �ـ��م التنظيمي
ت �ن �ف �ي��ذ ه �ج �م��ات �إره��اب �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة يف
العمق.
و�أ�شار التقرير �إىل توظيف التنظيم
ت �ل��ك الأداة �أي �� �ض �اً يف ا�ستهداف
�شبكات الكهرباء وحمطات توليد

ال �ك �ه��رب��اء ،وق ��د ن�شــــــــر داع�ش
�أخبــــــاراً تف�صيلية ع��ن كيفيـــــــة
تنفيـــــــذ عنا�صره لعمليات تفجري
�أبراج ال�ضغط العايل عرب من�صاته
الإعالمية املختلفة ،وذل��ك �ضمن
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة اجل ��دي ��دة التي
يعمل عليها.
وتعترب ال�ط��ائ��رات امل���س�يرة بدون
ط �ي��ار � �س�لاح �اً ذو ح��دي��ن؛ جلهة
�إم �ك��ان �ي��ة ت��وظ �ي �ف �ه��ا يف عمليات
م�ك��اف�ح��ة الإره � � ��اب وغ�ي�ره ��ا من
الأهداف ال�سلمية..
ب�ي�ن�م��ا ت �ع �ت�بر يف ال ��وق ��ت نف�سه
�آداة �سهلة االم �ت�لاك والتوظيف
بالن�سبة للتنظيمات الإرهابيــــة،
م��ن �أج�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ل ال�ق�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ام بعمليــات
خ��اط�ف��ة يف ال�ع�م��ق ع ��ادة م��ا تكون
م ��ؤث��رة وغ�ي�ر م�ك�ل�ف��ة ،يف ظ��ل ما
ت ��واج �ه ��ه ت �ل��ك ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات من
�صعوبات بعد ال�ضربات القا�صمة
التي تلقتها.

عوامل اخلطر
ول� � � �ف � � ��ت امل� � �ف� � �ك � ��ر ال � �ع � �� � �س � �ك� ��ري
واال� �س�ترات �ي �ج��ي امل �� �ص��ري اللواء
�سمري ف��رج ،مدير �إدارة ال�ش�ؤون
املعنوية بالقوات امل�سلحة امل�صرية
�سابقاً ،يف ت�صريحات خا�صة ملوقع
“�سكاي ن�ي��وز عربية” �إىل �أبرز
ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت��دف��ع التنظيمات
الإره��اب �ي��ة ل �ه��ذا ال �ت��وج��ه ،وذلك
بالنظر �إىل اعتبار الطائرات بدون
ط�ي��ار “�سالح ف ّعال” يف الفرتة
الأخرية له مزايا عديدة.
و ُي �ع��دد ت�ل��ك ال���س�م��ات وامل ��زاي ��ا يف
�أن �ه��ا �أو ًال قليلة ال�ت�ك�ل�ف��ة ،عالوة
ع �ل��ى �أن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا اخلا�صة
ب�ه��ا ب�سيطة ولي�ست م�ع�ق��دة ،وال
حتتاج �إىل طيارين يتم تدريبهم
ل���س�ن��وات ،ك�م��ا ميكنها االنطالق
من �أي مكان مفتوح ،ع�لاوة على
ت�أثريها الكبري على الهدف الذي
ت�ستهدفه ،ف�ض ً
ال ع��ن ت�أثرياتها

املعنوية ال���ش��دي��دة ،وب��ال�ت��ايل هي
متثل �سالحاً �سه ً
ال يف �أي��دي تلك
التنظيمات.
وبالنظر �إىل ال�ضربات القا�صمة
التي تلقتها التنظيمات الإرهابية
خالل الفرتات الأخ�يرة ،وفقدان
بع�ضها �إىل ق��وام�ه��ا الرئي�سي يف
بع�ض البلدان مع قلة الإمدادات
وال�ت�م��وي��ل ،ف ��إن تلك التنظيمات
ت�سعى القتناء �أ�سلحة ذات ت�أثري
ق��وي وتكلفة �أق��ل للقيام بعمليات
خاطفة.
وي�شري فرج �إىل �أن الطائرات بدون
طيار �أ�صبحت هي الو�سيلة ال�سهلة
يف �أي ��دي التنظيمات الإرهابية،
ال ��س�ي�م��ا �أن م �� �س ��أل��ة �صناعتها
و�إط�ل�اق� �ه ��ا �أ� �ص �ب �ح��ت ب�سيطة،
حتى �أنها يف بع�ض الأحيان ت�صل
مفككة ثم يتم تركيبها ،وع��ادة ما
تكون لها ت�أثريات �شديدة ،ومتثل
م�شكلة كربى تقا�سي منها عديد

الآالف يتظاهرون �ضد الف�ساد يف ال�سلفادور
•• �سان �سلفادور�-أ ف ب

ت �ظ��اه��ر الآالف يف � �س��ان �سلفادور
�ضد الف�ساد وم��ا يعتربون �أن��ه نزعة
ا�ستبدادية يف ال�ب�لاد ،بعد �أي��ام على
فر�ض الواليات املتحدة عقوبات على
�إح� ��دى م �� �س��اع��دات ال��رئ�ي����س جنيب
ب��وك �ي �ل��ة .وخ �ل��ال ال �ت �ظ��اه��رة التي
خ��رج��ت ب��دع��وة م��ن م�ن�ظ�م��ات عدة،
قال املحامي �إدواردو �ألفارينغا (37

•• القاهرة-وكاالت

ت���س�ت���ض�ي��ف م��دي �ن��ة � �ش��رم ال�شيخ
امل�صرية� ،أع�م��ال ال ��دورة التا�سعة
مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية
الأمم امل �ت �ح��دة مل�ك��اف�ح��ة الف�ساد،
وح �ت ��ى  17م ��ن � �ش �ه��ر دي�سمرب
اجل� ��اري ،وه ��و احل ��دث الأك �ب�ر يف
جم� ��ال م �ن��ع وم �ك��اف �ح��ة الف�ساد
على م�ستوى ال�ع��امل ،ويقام حتت
رعاية الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي.
وت ��رى الأمم امل�ت�ح��دة �أن امل�ؤمتر
يعد عالمة فارقة عاملية لتح�سني
ال� �ت� �ع ��اون ال� � ��دويل � �ض��د الف�ساد
وم �� �س��اع��دة ال �ع ��امل ع �ل��ى التعايف
ب� �ن ��زاه ��ة م� ��ن وب� � ��اء ك � ��ورون � ��ا� ،إذ
�ستدعم ال� ��دورة ال�ت��ا��س�ع��ة مل�ؤمتر
ال��دول الأط��راف اجلهود املبذولة
ال�ستعادة الأمانة العامة ،ومتتني
امل�ؤ�س�سات الفعالة ،وتعزيز التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة ،و� �ض �م��ان اال�ستقرار
االقت�صادي وال�سيا�سي.
وهذه هي املرة الثانية التي ينعقد
فيها م��ؤمت��ر ال ��دول الأط ��راف يف
�إف��ري �ق �ي��ا ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ضم
ح � � ��وايل  2700م� ��� �ش ��ارك من
احلكومات ،واملنظمات الإقليمية،
وامل �ن �ظ �م��ات احل�ك��وم�ي��ة الدولية،
وامل� �ج� �ت� �م ��ع امل � � ��دين والأو� � � �س� � ��اط
الأك��ادمي �ي��ة وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف
م�صر �أو عرب الإنرتنت.
وم ��ن امل �ق ��رر �أن ت�ن��اق����ش ال� ��دورة
احل ��ال� �ي ��ة ل� �ل� �م� ��ؤمت ��ر ،ال ��وق ��اي ��ة
وا�� �س�ت�رداد امل ��وج ��ودات والتعاون

ع��ام��ا) لوكالة فران�س ب��ر���س ،حامال
الف�ت��ة ت��دع��و �إىل و��ض��ع ح��د للف�ساد،
“�سئمنا انتهاكات موظفي (القطاع
العام) ملوارد ال�شعب» .كانت الواليات
امل�ت�ح��دة ف��ر��ض��ت اخل�م�ي����س عقوبات
اقت�صادية على كارولينا ري�سينو�س،
امل �� �س ��ؤول��ة يف �إدارة ب��وك�ي�ل��ة ،ب�سبب
م��زاع��م “ف�ساد” ،غ�ير �أن الرئي�س
ال�سلفادوري و��ص��ف ه��ذه االتهامات
ب�أنها “�سخيفة».

وب �ع��د ال�ت�ظ��اه��رة ال �ت��ي خ��رج��ت دون
ت���س�ج�ي��ل �أي ح� � ��وادث� � ،ش��ن بوكيلة
ه �ج��وم��ا ع �ل��ى الإدارة الأم�ي�رك �ي��ة،
وك �ت��ب ع�ل��ى ت��وي�تر “يجب �أن يعلم
داف �ع��و ال �� �ض��رائ��ب الأم�ي�رك �ي ��ون �أن
حكومتهم ت�ستخدم �أموالهم لتمويل
حركات �شيوعية �ضد حكومة منتخبة
دميوقراطيا ( )...يف ال�سلفادور».
و�� �ش ��ارك يف ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ق�ضاة
حاليّون و�سابقون ،مطالبني باحرتام

ف �� �ص��ل ال �� �س �ل �ط��ات ،ب �ع��د �أن �أق � ��دم
الكونغر�س الذي يُهيمن عليه احلزب
احلاكم ،على ع��زل ق�ضاة يف املحكمة
العليا يف �أ ّي��ار-م��اي��و ،وك��ذل��ك ق�ضاة
جتاوزوا ال�س ّتني من العمر.
وق � ��ال ال �ق��ا� �ض��ي ال �� �س��اب��ق خورخي
غ��وزم��ان ال��ذي ا�ستقال ت�ضامنا مع
زم�ل�ائ��ه امل�ف���ص��ول�ين “ن�سري اليوم
ب�صفتنا ق�ضاة ،للدفاع عن الد�ستور
و�سيادة القانون».

من الدول.
وي �ع �ت �ق��د امل �ف �ك��ر اال�سرتاتيجي
امل �� �ص��ري ب � ��أن “العلم الع�سكري
ي� �ق ��وم مب �ج �ه��ود ك �ب�ي�ر م ��ن �أج ��ل
الت�صدي للطائرات امل�سرية بدون
طيار ،لأنها �أ�صبحت �أح��د �أخطر
�أ�سلحة الع�صر احل��دي��ث ،خا�صة
ب��ال�ن���س�ب��ة الم �ت�ل�اك التنظيمات
الإرهابية لها».
وت �ع �م��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات الإره ��اب� �ي ��ة
م ��ن خ �ل�ال ا� �س �ت �خ��دام امل�سريات
ع �ل ��ى ت��و� �س �ي��ع ن� �ط ��اق الأه� � � ��داف
اال�سرتاتيجية لها.
ور��ص��د تقرير ��ص��ادر قبل �أ�سابيع
ع� ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة م ��اع ��ت لل�سالم
والتنمية بالقاهرة ،مقتل خم�سة
�آالف مدين جراء الطائرات بدون
ط �ي ��ار خ�ل��ال ال �� �س �ن��وات الثالث
الأخرية.
وب�ّي�نّ تقرير ��ص��ادر ع��ن امل�ؤ�س�سة
خم � ��اط � ��ر مت � � � � ��ادي اجل � �م� ��اع� ��ات

ما هي اتفاقية
مكافحة الف�ساد؟
دخ �ل ��ت ات �ف��اق �ي��ة الأمم املتحدة
مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �� �س��اد ح � ّي��ز التنفيذ
يف دي �� �س �م�ب�ر  2005وح�صلت
ع �ل��ى االم �ت �ث��ال ال �ع��امل��ي تقريباً،
حيث �صدّقت عليها ك��اف��ة الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة تقريباً،
وب�ل��غ ع��دده��ا  189دول ��ة� .أحدث
ال��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة
التي ان�ض ّمت �إليها هي ال�صومال
و�سورينام.
ومبوجب االتفاقية ،تلتزم الدول
ق��ان��و ًن��ا مب�ن��ع ال�ف���س��اد وجترميه،
وتعزيز التعاون الدويل ،وا�ستعادة
و�إع��ادة الأم��وال املنهوبة ،وحت�سني
امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات

يف ك � ��ل م � ��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
واخل��ا���صُ .ت�ل��زم االتفاقية الدول
ب �ت �ج��رمي جم �م��وع � ٍة وا� �س �ع��ة من
�أع�م��ال الف�ساد ،مب��ا يف ذل��ك لي�س
�أع �م��ال الف�ساد الكال�سيكية مثل
الر�شوة واختال�س الأموال العامة
ف �ح �� �س��ب ،ول �ك��ن �أي �� ً��ض��ا املتاجرة
بالنفوذ و�إ�ساءة ا�ستخدام الوظائف
و�إخفاء عائدات الف�ساد وتبيي�ضها،
ّ
وتغطي �أي���ض�اً الف�ساد يف القطاع
اخل��ا���ص .وت�ل�ت��زم ال ��دول مبوجب

االت �ف��اق �ي��ة ب� � ��أن ت� �ق� �دّم لبع�ضها
البع�ض �أو�سع نطاقٍ من امل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف التحقيقات
واملالحقات والإجراءات الق�ضائية،
ك�م��ا ات�ف�ق��ت ال ��دول ع�ل��ى التعاون
فيما بينها يف جمموعة متنوعة
م ��ن امل �� �س��ائ��ل اجل �ن��ائ �ي��ة املتعلقة
ب��ال�ف���س��اد ،وه ��ي م�ط��ال�ب��ة باتخاذ
�إج� � � ��راءات م ��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن تدعم
تعقّب عائدات الف�ساد وجتميدها
و�ضبطها وم�صادرتها.
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الإره��اب �ي��ة وامل�سلحة يف االعتماد
على هذه الطائرات.
مزايا وخماطر
ب��دوره ،ي�شري امل�ست�شار ب�أكادميية
ن��ا� �ص��ر ال�ع���س�ك��ري��ة ،ال� �ل ��واء ن�صر
� �س��امل ،رئ�ي����س ج �ه��از اال�ستطالع
الأ� �س �ب ��ق ،يف ت �� �ص��ري �ح��ات خا�صة
مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية” �إىل
�أن الطائرات امل�سرية ب��دون طيار
تتمتع ب�صفات يف منتهى الأهمية
واخل �ط��ورة يف �آن واح ��د؛ ذل��ك �أن
هذه الطائرة من املمكن �أن تكون
ب�ح�ج��م ك��ف ال �ي��د مثلمــــــا نرى
الآن ،وم��ن املمكن �أن تطيــــــــر يف
�أي وق ��ت و�أي م �ك��ان ،وت�صــــــور
ت�صويراً كام ً
ال وتنقل كل ال�صور
التي تراهــــــا للم�ستقبل الــــــــذي
ي�ستقبلها ،بخالف �سهولة التحكم
فيها.
وي�ل�ف��ت يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه �إىل �أن

خ�ط��ورت�ه��ا �أي���ض�اً تكمن يف كونها
قد حتمل متفجرات ،ويتم توجيه
تلك املتفجرات �ضد �أي �شخ�ص �أو
هدف ب�سهولة.
وي �� �ش �ب��ه دق �ت �ه��ا ب ��دق ��ة “جراحة
املناظري” ،ع �ل��ى اع� �ت� �ب ��ار �أنها
ت� ��� �س� �ت� �ط� �ي ��ع حت� � ��دي� � ��د ال� � �ه � ��دف
وا�ستهدافه ب�شكل �سل�س ،ما يعزز
م��ن خطورتها .وي ��ؤك��د يف الوقت
نف�سه �أن اخل�ط��ورة الأك�ب�ر تكمن
يف امتالك التنظيمات الإرهابية

لتلك الأدوات اخلطرية ،ال �سيما
�أن ت�صنيعها ال يحتاج تكنولوجيا
عالية ،حتى �أن الطالب يف كليات
الهند�سة ي�ستطيعون ت�صنيعها.
وي�شري اخلبري الع�سكري امل�صري
يف ال��وق��ت نف�سه �إىل �أن امتالك
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره ��اب �ي ��ة طائرات
م�سرية بدون طيار �أمر يف منتهى
اخل �ط��ورة ،م��و��ض�ح�اً �أن ��ه م��ع تلك
اخل �ط��ورة يتعني �أن ت�ك��ون هناك
�ضوابط للتقنني واملواجهة.

غواتيماال ت�سعى �إىل
مل �شمل  2000طفل
يف ال��والي��ات املتحدة
•• غواتيماال�-أ ف ب

�ستبحث احل�ك��وم��ة الغواتيمالية
عن نحو �ألفي طفل ميكنهم طلب
االن�ضمام �إىل والديهم املقيمني يف
الواليات املتحدة يف البالد ،لثنيهم
ع��ن ال�ه�ج��رة ب�شكل غ�ير قانوين،
وفق ما �أعلن الرئي�س �أليخاندرو
جياماتي .
قال الرئي�س يف مقابلة تلفزيونية
�إن”�أطفال غ��وات �ي �م��اال الذين
يعي�ش �آبا�ؤهم هناك “يف الواليات
املتحدة” ل�ه��م احل ��ق يف الذهاب
�إىل ذل��ك البلد ب�شكل ق��ان��وين .ال
يتوجب عليهم الدفع �إىل مهرب”.
ي�أتي هذا الإعالن بعد م�أ�ساة مقتل
 55م �ه��اج��را يف ح� ��ادث انقالب
� �ش��اح �ن��ة ع �ل��ى ط��ري��ق رئ �ي �� �س��ي يف
والية ت�شيابا�س يف جنوب املك�سيك،
ي�ؤدي �إىل الواليات املتحدة.
�أو� �ض ��ح ج�ي��ام��ات��ي “يف الأ�سابيع
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ��س�ن�ب�ح��ث عن”
نحو �أل�ف��ي قا�صر “ونبد�أ عملية
الت�سوية حتى يتمكنوا من ال�سفر
ب���ش�ك��ل قانوين” �إىل ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ،م���ش�يراً �إىل �أن العملية
��س�ت�ب��د�أ ب�ع��د “م�صادقة الواليات
املتحدة على القائمة النهائية».

�أوميكرون ميثل  % 40من �إ�صابات كورونا يف لندن

•• لندن-رويرتز

قالت بريطانيا �أم����س االث�ن�ين �إن متحور �أوميكرون
ينت�شر مب �ع��دل ك�ب�ير ومي �ث��ل ح ��وايل  40ب��امل�ئ��ة من
�إ�صابات كورونا يف لندن لذا ينبغي على النا�س احل�صول
على جرعة لقاح �إ�ضافية لتجنب التعر�ض للخطر.
ومنذ ر�صد احلاالت الأوىل لأوميكرون يف  27نوفمرب
ت�شرين الثاين يف اململكة املتحدة ،فر�ض رئي�س الوزراء
بوري�س جون�سون قيودا �أكرث �صرامة.
وق��ال وزي��ر ال�صحة ال�بري�ط��اين �ساجد ج��اوي��د �أم�س
االث �ن�ين ل�ت�ل�ف��زي��ون ��س�ك��اي ن �ي��وز “كل م��ا نعلمه عن

�أوميكرون ...هو �أنه ينت�شر مبعدل كبري ،وهو �شيء مل
ن�شهده من قبل �أب��دا ،الإ�صابات تت�ضاعف كل يومني
�إىل ثالثة �أيام».
و�أ� �ض ��اف “هذا ي�ع�ن��ي �أن �ن��ا ن��واج��ه م��وج��ة ع��ات�ي��ة من
ال � �ع� ��دوى ،م� ��رة �أخ � ��رى ن �ح��ن يف � �س �ب��اق ب�ي�ن اللقاح
والفريو�س».
ومع ذل��ك ،قال جاويد �إن بريطانيا مل ت�سجل حاالت
وف��اة م��ؤك��دة ب�أوميكرون حتى الآن و�إن � 10إ�صابات
فح�سب اح�ت��اج��ت ل��دخ��ول امل�ست�شفيات يف اجنلرتا.
و�أ�ضاف �أن �أوميكرون رمبا ميثل حوايل  40باملئة من
الإ�صابات يف لندن.

م�صر ت�ست�ضيف �أكرب حدث ملكافحة الف�ساد بالعامل ..فما تفا�صيله؟
الدويل ،ف�ض ً
ال عن ق�ضايا ال�ساعة
مثل امللكية الفعلية وكيفية امل�ضي
ق ��دم � �اً يف االل � �ت� ��زام� ��ات ال � � ��واردة
يف الإع� �ل ��ان ال �� �س �ي��ا� �س��ي ل �ل ��دورة
اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل�ل�ج�م�ع�ي��ة العامة
ملكافحة الف�ساد.
وت� �ع ��د ات �ف��اق �ي��ة الأمم املتحدة
مل�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد امل��رج��ع العاملي
ملكافحة الف�ساد وكيفية التعاون
ب�ي��ن دول ال � �ع� ��امل يف امل � �ج ��االت
امل��رت�ب�ط��ة ،وان�ضمت �إل�ي�ه��ا م�صر
ب ��أواخ��ر ع��ام � 2003إمي��ان��ا منها
ب ��أه �م �ي��ة ال �ت �� �ض��اف��ر ال � ��دويل ملنع
املمار�سات الفا�سدة حول العامل.

Tuesday

�إجراءات م�شددة
و�أ�صبحت مدينة �شرم ال�شيخ يف
كامل حلتها ال�ست�ضافة امل�ؤمتر،
�إذ ج ��رى رف ��ع درج� ��ة اال�ستعداد
ال �ق �� �ص��وى وت �� �ش��دي��د الإج � � ��راءات
الأم �ن �ي��ة؛ ال��س�ت�ق�ب��ال امل�س�ؤولني
والوفود امل�شاركة.
كما مت ت�شديد الإج��راءات الطبية
مل �ن��ع ان �ت �� �ش��ار الإ� �ص��اب��ة بفريو�س
ك��ورون��ا ،ع�بر ال��دف��ع بـ� 34سيارة
�إ�سعاف جمهزة كرعاية مركزة مت

توزيعهـــــــا بعد درا�ســـــــة الكثافات
ال�ب���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ري��ة امل� �ق ��رر ح�ضورها
للم�ؤمتر ،والت�أكيـــــد على جاهزية
م�ست�شفى � �ش��رم ال���ش�ي��خ ال ��دويل
وت��زوي��ده�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ب ��أط �ق �ـ �ـ �ـ �ـ��م طبية
جمهزة.
ك �م��ا مت ت ��زوي ��د م �ق �ـ��ر انعقــــــــاد
امل�ؤمتر بعيادتني طبيتني ملتابعــــــة
تطبيق الإج� � ��راءات االحرتازية،
والتعامل الفـــــوري مع �أي احلاالت
املر�ضية.

ر�سالة ترحيب
ب��دوره ،رحب رئي�س هيئة الرقابة
الإدارية ،اللواء ح�سن عبد ال�شايف،
بوفود م�ؤمتر ال��دول الأط��راف يف
اتفاقية مُكافحة الف�ساد ،م�شددا
على �أن م�صر قدمت عرب تاريخها
منوذجاً حياً للتعاي�ش بني مخُ تلف
الثقافات والأعراق.
و�أ� � � �ش� � ��ار �إىل �أن م �� �ص ��ر لعبت
�سيا�ساتها التوا ُفقية دوراً حا�سماً
يف ح��ل الكثري م��ن الق�ضايا ،ومل
تتوانى الإرادة ال�سيا�سية يف م�صر
ع��ن ت �ق��دمي ك��اف��ة �أ� �ش �ك��ال الدعم
ل�ل� ُم���س��اع��دة ع�ل��ى ت �ق��ا ُرب وجهات
النظر وتدعيم القيم الأخالقية
وحتقيق الأم��ن وال�سالم والرخاء
والتنمية لكافة ال�شعوب.
وذك ��ر �أن م�صر تعتز با�ست�ضافة
خ �ب ��راء م �ك��اف �ح��ة ال �ف �� �س��اد على
م�ستوى العامل لل ُم�شاركة يف حدث
ه��و الأب ��رز ع�ل��ى �أج �ن��دة الأح ��داث
الدولية يف جم��ال منع ومُكافحة
الف�ساد ،معتربا �أن امل�ؤمتر ي�شكل
من�صة �أ�سا�سية لنا لنتحدث عن
ك�ي��ف يمُ �ك�ن�ن��ا �أن ن���ص��ون ونحمى
ُم � �ق� ��درات � �ش �ع��وب �ن��ا ال �ت��ي تتطلع
�إلينا.
الف�ساد والإرهاب
�أو� � �ض� ��ح اخل� �ب�ي�ر اال�سرتاتيجي
� �س �م�ير راغ� � ��ب ،يف ح ��دي ��ث ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن الأنظمة

يف ال �ع��امل خ�صو�صا يف منطقتنا
ت ��واج ��ه ع ��دوي ��ن رئ �ي �� �س �ي�ين هما
الإرهاب والف�ساد ،وحال ا�ستطاعة
�أي دول � ��ة ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى هذين
امل ُ�ه��ددي��ن يتحقق اجل ��زء الأك�ب�ر
ب��الأم��ن ال�ق��وم��ي .و�أ� �ض��اف راغب
�أن م���ص��ر ت�ع�م��ل ب�ن�ظ��ري��ة العمل
م �ت �ع��دد الأط� � � ��راف؛ لأن ق�ضايا
الف�ساد يف الأغلب هي ق�ضايا �أقرب
للجرمية املنظمة التي يكون فيها
تعدد للجن�سيات والدول ،كما �أنها
جرائم عابر للحدود ،ومواجهتها
ت�ت�ط�ل��ب ع�م�لا م�ت�ع��دد الأط� ��راف
مب�شاركة �أجهزة �أمنية وخمابرات
مع تعاون �أجهزة م�صرفية .و�شدد
ع �ل��ى �أن ه ��ذا امل� ��ؤمت ��ر ي�ستهدف
تن�سيق تعامل ال��دول فيما يتعلق
مب�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد ب�ك��اف��ة �أبعاده
�سوا ًء كان البعد الأمني �أو اجلنائي
�أو امل��ؤ��س���س��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،الف ًتا
�إىل �أن ال� �ق ��اه ��رة ت �ق ��وم بجهود
كبرية �سوا ًء على امل�ستوى املحلي
�أو ال �ت �ع��اون ال� ��دويل ف�ي�م��ا يتعلق
ب�أن تكون م�صر خالية من غ�سيل
الأم��وال وتتعاون مع باقي الدول
�إق �ل �ي �م �ي��ا ودول � �ي ��ا ل �ل �ق �� �ض��اء على
جرائم الف�ساد بكافة �أنواعها.
و�أو� � � �ض � ��ح اخل � �ب �ي�ر امل� ��� �ص ��ري �أن
الرئي�س ال�سي�سي �أط�ل��ق ي��د هيئة
الرقابة الإداري��ة يف مواجهة كافة
�أ�شكال الف�ساد ،وم��ن ث� َّم مت �إعادة
هيكلتها بحيث ت�ك��ون ق ��ادرة على
مالحقة الفا�سدين وال يوجد �أحد
ف��وق ال�ق��ان��ون و�أ��ص�ب�ح�ن��ا نتعامل
مبنتهى ال�شفافية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هارت
للت�سويق
رخ�صة رقم CN 3959684:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا فيمو�س
ت�شيكن رخ�صة رقم CN 2674930:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بيات بطي غامن �سعيد الرميثي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زهره عي�سى حممد عبداهلل
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/م�صبغة زيرو �سفن
رخ�صة رقم CN 2246927:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سعيد عبيد را�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد غدير النخريه بطى ال�شام�سي
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/حممد
جمعه ال�شام�سي للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 4103968:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تركواز
خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1051721: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/الزميل لتجارة
وت�صليح االلكرتونيات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1260964:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ماجد را�شد علي بالواتر املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد علي عبيد م�صبح العميمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:وادي النطرون لل�صيانة العامة والعقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:وحدة املالك/ال�سيد احمد خلفان مطر �سعيد الرمي G
ط  - C174 -جزيرة ابوظبي �شارع املرور  -حو�ض �ش 18-2
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1158431 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/12:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150028030:
 تاريخ التعديل2021/12/12:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/موجو للتجارة
العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3002278:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبداهلل م�سعود احمد املي�سرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد حممد عبيد الغول ال�سالمي
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�/صالون داال�س
للرجال رخ�صة رقم CN 1177040:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
حذف احمد علي ابراهيم املن�صوري
تعديل �شكل قانوين
من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية
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/الباروون للتنظيفات
وال�صيانه العامه
رخ�صة رقم CN 2729876:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فهد حممد احمد حممد الهاجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عبيد خمي�س �صقر العتيبه
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�/صالون �صاع
للحالقة رخ�صة رقم CN 1117427:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عائ�شة �سامل �سيف را�شد الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد �سيف الرا�شدي
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/ثقه
لتجارة الع�سل
رخ�صة رقم CN 2908321:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الكو�س ال�صالح القوارب
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2315057:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*8اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /الكو�س ال�صالح القوارب ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ا�سنت التجارية للمعدات
الكهربائية وامليكانيكية
رخ�صة رقم CN 1793770:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة تنوير احمد احمد خان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالرحيم حممد على ناروئى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالرحيم حممد على ناروئى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0.20*0.50اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة ا�سنت التجارية للمعدات الكهربائية وامليكانيكية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فروت�س �ستي�شن للخ�ضروات و الفواكه
رخ�صة رقم CN 3702182:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /فروت�س �ستي�شن للخ�ضروات و الفواكه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2726742:باال�سم التجاري�:شركة
برميا لتجارة االعالف ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

ALKOUS BOAT REPAIRING L.L.C L.L.C

�إىل /الكو�س مرين ال�صالح القوارب ذ.م.م
ALKOUS MARINE BOAT REPAIRING L.L.C L.L.C

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

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وكافيه كينج�ستون  21جامايكان
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3895490:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دي كيه القاب�ضة املحدودة

DK HOLDINGS LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة قي�شارة لال�ست�شارات �ش ذ م م
AUITARA INVESTMENTS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غيث حممد نبيل ح�سن ال�سعودى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دي كيه القاب�ضة املحدوده
DK HOLDINGS LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ام ا�س ام هولدينجز ليمتد
MSM HOLDINGS LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف قيثارة لال�ستثمارات �ش ذ م م
QUITARA INVESTMENTS LLC

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

�إعــــــــــالن

ASSENT TRADING ESTABLISHMENT FOR ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENTS

�إىل� /شركة ا�سنت التجارية للمعدات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

ASSENT TRADING COMPANY FOR ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENTS L.L.C

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريفالك�شن لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم CN 2876347:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

FRUITS STATION FOR FRUITS & VEGETABLES

�إىل /فروت�س �ستي�شن للع�صائر واحللويات

FRUITS STATION FOR JUICES AND SWEETS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حت�ضري و جتهيز الع�صائر الطازجة 5630003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الع�صائر  -بالتجزئة 4722002
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حت�ضري احللويات 5621007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع احللويات  -بالتجزئة 4721015
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -تاجر �أبوظبي (ب�أمر
الطلب) 4721001.1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دبيلو كيه �سي ميديل اي�ست لال�ست�شارات البييئة
رخ�صة رقم CN 2018905:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة جريجورى �شارلي�س ا�شكروفت
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بروفي�شينال بارترن�شب لال�ستثمارات ذ م م
 PROFESSIONAL PARTNERShip INVESTMENTS L.L.C.من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بروفي�شينال بارترن�شب لال�ستثمارات ذ م م
 PROFESSIONAL PARTNERShip INVESTMENTS L.L.Cمن � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جمموعة دبيلو كيه �سي القاب�ضة املحدودة
WKC GROUP HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف تري�ستان مارك كوملان
تعديل ر�أ�س املال  /من � 75000إىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /دبيلو كيه �سي ميديل اي�ست لال�ست�شارات البييئة
W K C MIDDLE EAST ENVIRONMENT CONSULTANCY

�إىل /دبيلو كيه �سي ميديل اي�ست لال�ست�شارات البيئية ذ.م.م
W K C MIDDLE EAST ENVIRONMENT CONSULTANCY L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء �إعالن �سابق

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلليج الدوليه للدعاية واالعالن ذ م م
رخ�صة رقم CN 1158606:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /قا�سم حممد عبدالرحيم القوا�سمه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /قا�سم حممد عبدالرحيم القوا�سمه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف امل على ح�سن على حممد
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اخلليج الدوليه للدعاية واالعالن  -ذ م م
GULF INTERNATIONAL ADVERTISING & PUBLISHING - LLC

�إىل /اخلليج الدوليه للدعاية واالعالن �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
GULF INTERNATIONAL ADVERTISING &PUBLISHING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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املك�سيك حت�ض الواليات الأمريكية على تغيري �سيا�ساتها للهجرة
•• م�سكي�سكو �سيتي� -أ ف ب

ح�ضت املك�سيك ال��والي��ات املتحدة على �إع ��ادة النظر يف
�سيا�ساتها املتعلقة بالهجرة بعد م�أ�ساة مقتل  55مهاجرا
يف ح��ادث انقالب �شاحنة على طريق رئي�سي ي ��ؤدي �إىل
الواليات املتحدة .وقال الرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز
�أوب��رادور �إن م�آ�سي كهذه يجب �أن حترك العامل ملعاجلة
“امل�شكلة الكامنة” وهي الي�أ�س.
و�أ�ضاف “ال ميكن حل م�شكلة الهجرة من خالل تدابري
ق�سرية ،بل بفر�ص العمل والرفاهية .النا�س ال يرتكون
قراهم للمتعة �إمنا ب�سبب احلاجة» .و�إذا �أرادت الواليات
املتحدة منع الهجرة �إىل �شواطئها ،وفق لوبيز �أوبرادور،

•• �إل موزوت�-أ ف ب

بني ال�شموع وال�صمت والدموع،
ط � ��ال � ��ب ن � �ح ��و � 300شخ�ص
ب ��ال� �ع ��دال ��ة يف �إل م � � ��وزوت بعد
�أرب �ع�ين ع��ام��ا على جم��زرة �أودت
بحياة نحو �ألف �شخ�ص من �سكان
ال�ق��ري��ة ال��واق �ع��ة يف ال�سلفادور،
بينهم عدد كبري من الأطفال ،يف
 1981خالل احلرب الأهلية.
وجتمع �أقارب ال�ضحايا يف موكب
وهم يرفعون ورودا و�صور القتلى
وف��وان �ي ����س و� �ش �م��وع��ا م�ضاءة،
وتوجهوا �إىل الن�صب التذكاري
“�إل م��وزوت ل��ن تتكرر �أبدا” يف
ال�ساحة الرئي�سية للقرية التي
ت �ب �ع��د  200ك �ل��م � �ش �م��ال �شرق
العا�صمة �سان �سلفادور.
ووق� �ف ��وا دق �ي �ق��ة ��ص�م��ت ق �ب��ل �أن
ت ��دق �أج ��را� ��س الكني�سة تخليدا
لذكرى ال�ضحايا .وقالت دوريال
ماركيز ( 65عاما) التي فقدت
والديها و�شقيقة حامل و�ستة من
�أب�ن��اء �إخوتها وخم�سة م��ن �أزواج
وزوج ��ات �إخ��وت�ه��ا �أي���ض��ا ،لوكالة
فران�س بر�س “مر �أرب�ع��ون عاما
ولكن ك ��أن الوقائع حدثت �أم�س
“ .و�أ� �ض��اف “جروحنا م��ا زالت
حية و�أملنا يف العدالة».
من جهته ،قال �ساتورنينو �أرغيتا
كالرو�س ( 71عاما) ال��ذي فقد
•• عوا�صم-وكاالت

فعليها اال�ستثمار يف برامج اجتماعية يف �أمريكا الو�سطى،
امل�س�ألة التي ناق�شها مع نظريه جو بايدن .ولكن “هناك
بطء” بح�سب الرئي�س املك�سيكي.
ومن غري الوا�ضح حتى الآن عدد الأ�شخا�ص الذين كانوا
يف احل��اف�ل��ة ع�ن��دم��ا انقلبت ق��رب تو�ستال غوتيريي�س،
عا�صمة والية ت�شيابا�س .وج ُرح �أكرث من مئة يف احلادث
غالبيتهم م��ن ال��رج��ال ،وف��ق م��ا �أع�ل��ن م�س�ؤولون �أم�س
الأول اجلمعة .وقالت فرق الإ�سعاف �إن املهاجرين كانوا
مكد�سني يف مقطورة ال�شاحنة فيما �أف��اد �شهود وكالة
فرا�س بر�س �أن ال�شاحنة الثقيلة ا�صطدمت بجدار ب�سرعة
ك�ب�يرة وان�ق�ل�ب��ت .و�أع�ل�ن��ت ال�سلطات �أن �ضحايا كارثة
�أول �أول �أم�س اخلمي�س هم من غواتيماال وهندورا�س

والإك ��وادور وجمهورية الدومينيك واملك�سيك .ومعظم
القتلى من غواتيماال ،وفق لوبيز �أوب��رادور .ويعتقد �أن
ال�سائق الذي فر من مكان احل��ادث ،فقد ال�سيطرة على
ال�شاحنة ب�سبب ال�سرعة .وقال املعهد الوطني للهجرة يف
بيان �إن “ت�أ�شريات زيارة ال�سباب �إن�سانية” �ستعر�ض على
الناجني ف�ضال عن الطعام وامل�سكن .و�سين�سق املعهد مع
ال�سلطات املحلية والفدرالية ،اجلهود “لتقدمي امل�ساعدة
القن�صلية وحتديد هوية ال�ضحايا وتغطية كلفة الدفن».
وتقع والية ت�شيابا�س حيث وقع احلادث على مقربة من
احلدود مع غواتيماال ،وت�شكل بوابة الهجرة من �أمريكا
الو�سطى ال �س ّيما هندورا�س وال�سلفادور� ،إىل الواليات
املتحدة عرب املك�سيك.

 40عام ًا على جمزرة ال�سلفادور� ..أقارب �ضحايا يطالبون بالعدالة

وال��دت��ه و�إخ��وت��ه و�أخ��وات��ه و�أبناء
�أخ �ي��ه و��ص�ه��ره “نحن ال ن�سعى
للح�صول على امل��ال لكننا نريد
ع ��دال ��ة �أكرب” .وب �ي�ن  9و13
كانون الأول/دي�سمرب  1981يف
خ�ضم احلرب الأهلية ،قام جنود
م ��ن ك�ت�ي�ب��ة “�أتالكاتل” التي
دربها الأمريكيون ،ب�إحراق املنازل
و�إع� � ��دام ال �� �س �ك��ان يف �إل م ��وزوت
الواقعة يف �شمال �شرق مقاطعة
م � � ��ورازان (�� �ش ��رق ال�سلفادور)،
لال�شتباه بتعاونهم مع املتمردين
الي�ساريني.
وتفيد ��ش�ه��ادات ب ��أن ك��ل ال�سكان
ق � �ت � �ل� ��وا .وت � �ع� ��ر� � �ض� ��ت ال� �ن� ��� �س ��اء
ل�لاغ �ت �� �ص��اب �أوال ب �ي �ن �م��ا �ألقى
اجلنود �أطفاال بالهواء ثم قاموا
ببقر بطونهم.
وقالت احلكومة ال�سلفادورية يف
� 2017أن � 988شخ�صا على
القل قتلوا بينهم  558طف ً
ال يف
�إل موزوت والقرى املجاورة.
و�أدت احلرب الأهلية يف ال�سلفادور
(� )1992-1980إىل �سقوط
ن �ح��و � 75أل � ��ف ق �ت �ي��ل وف �ق ��دان
�سبعة �آالف �آخرين وت�شريد �آالف
الأ�شخا�ص.
يف � ،1993أك� ��دت جل�ن��ة تابعة

ل � �ل � ��أمم امل � �ت � �ح� ��دة م� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة
جم �م��وع��ة م��ن ال�ع���س�ك��ري�ين عن
امل � �ج� ��زرة .ويف � ،2012أم� ��رت
حمكمة الدول الأمريكية حلقوق
الإن�سان الدولة ال�سلفادورية مبنح
تعوي�ضات .لكن ذل��ك مل يتحقق

�إذ متت حماية امل�س�ؤولني بقانون
ع�ف��و � �ص��در يف  .1993واعترب
ه��ذا ال�ق��ان��ون خم��ال�ف��ا للد�ستور
يف  2016لكن الإج ��راءات التي
�أط �ل �ق��ت ب�ق�ي��ت ب�ل�ا ن�ت�ي�ج��ة حتى
الآن .و�أع�ل�ن��ت ال��والي��ات املتحدة

ال �ت��ي ��س��اه�م��ت م��ال�ي��ا يف احلرب
الأهلية ،ال�سبت �أنها �سلمت وثائق
رف�ع��ت عنها ال�سرية ب���ش��أن هذه
املجزرة �إىل الق�ضاء يف ال�سلفادور.
وق ��ال ال��دب�ل��وم��ا��س��ي يف ال�سفارة
الأم�ي�رك� �ي ��ة امل �ك �ل��ف املفاو�ضات

بريندان �أوبراين باللغة الإ�سبانية
“قدمنا �أول �أول �أم�س اجلمعة
وث��ائ��ق حكومية �أم�يرك�ي��ة رفعت
ع�ن�ه��ا ال���س��ري��ة طلبتها املحكمة
املكلفة التحقيق ،و�سنقدم املزيد
يف امل�ستقبل» .ون�ف��ت وق ��وع هذه

املهاجرون �سالح «هجني» على �أبواب �أوروبا

من بيالرو�سيا �إىل تركيا ،ي�ستخدم
امل�ه��اج��رون م��ن قبل بع�ض الأنظمة
على �أب��واب �أوروب ��ا� ،أ�سلحة يف حرب
مقنعة �ضد االحتاد الأوروبي يعتربها باحثون
وم�س�ؤولون �أوروبيون لعبة جيو�سيا�سية ي�شكل
فيها الالجئون بيادق �أكرث ف�أكرث.
وقال فابري�س ليغريي رئي�س الوكالة الأوروبية
امل�س�ؤولة عن ت�أمني احلدود اخلارجية لالحتاد
الأوروب ��ي “فرونتك�س” اخلمي�س �إن “�أحدث
م�ث��ال ح�ت��ى الآن م��ا زال ي�ت�ط��ور ع�ل��ى احلدود
ب�ي�ن ب �ي�لارو� �س �ي��ا وب��ول �ن��دا ه ��و ع �ن��ف وكثافة
مل ن�شهدهما م��ن قبل يف �أي م�ك��ان وع�ل��ى �أي
حدود” ،و�أو�ضح خالل م�ؤمتر يف هذا ال�ش�أن �أن
هذه الأزمة �سبقتها “�إ�شارات حتذيرية».
ومنذ �إع��ادة انتخاب �ألك�سندر لوكا�شنكو �صيف
� ،2020أج��رت “فرونتك�س” �أي���ض�اً عمليات
حم��اك��اة م��ع ليتوانيا والتفيا وب��ول�ن��دا لدر�س
م� ��دى “�ضعف” ح� ��دوده� ��ا ،م ��ع اق �ت �ن��اع ب� ��أن
ال��رئ�ي����س ال�ب�ي�لارو��س��ي “�سيحاول ا�ستخدام
الهجرة غري النظامية �سالحاً جيو�سيا�سياً”،
ح�سب رئي�س فرونتك�س.
وب �ع��د ذل� ��ك ب �ع��ام ت��دف �ق��ت �أول “موجة من
املهاجرين” ال �ق��ادم�ين م��ن ب�ي�لاور��س�ي��ا على
ليتوانيا ،حيث و�صلوا �إىل العا�صمة مين�سك برحالت ج��اءت من بغداد
خ�صو�صاً .وقال ليغريي �إنه “يف الأ�سبوع الأول من يوليو(متوز) املا�ضي،
دخل عدد من املهاجرين �أك�بر من جمموع عددهم خالل الأ�شهر ال�ستة
ال�سابقة على ه��ذه احلدود” ،و�أ��ض��اف �أن��ه “يف �سبتمرب(�أيلول) املا�ضي،
و�صلت “موجات ا�صطناعية من الهجرة منظمة للعبة جيو�سيا�سية �إىل
بولندا و�أدت �إىل ت�صعيد لعنف �شبه ع�سكري».
وقال فابري�س ليغريي �آ�سفاً �إن “ع�شرات املهاجرين ميوتون يف هذه املنطقة
ال�ع��ازل��ة امل�ح���ص��ورة ب�ين ال �ق��وات البيالرو�سية ال�ت��ي متنعهم م��ن العودة
والقوات البولندية التي متنعهم من الدخول” ،وتابع �أن “هذا يدل على

�أن بيالرو�سيا ت�سعى للت�سبب ب�ضحايا من �أجل ممار�سة ال�ضغط واحل�صول
على اعرتاف دويل بنظامها».
ور�أى املحلل جان �سيلف�سرت مونغرينييه الباحث امل�شارك يف معهد توما�س
م��ور �أن “هذا م��ا اعتدنا على �أن ن�سميه احل��رب املقنعة ،ن�ستخدم قوات
بالوكالة حتى نتمكن من �إنكار �أننا منخرطون يف �صراع».
ويرى م�ؤلف كتاب “اجلغرافيا ال�سيا�سية لأوروبا” الذي ن�شر يف 2020
“ن�شهد حت��وي��ل ت��دف��ق املهاجرين �إىل تر�سانة “ مم��ا ي�سمح “بت�سجيل
املكا�سب مع البقاء دون عتبة اندالع نزاع مفتوح».
ويف ق�ضية احلرب “الهجينة” التي �أطلقتها مين�سك كما و�صفها �إميانويل
م��اك��رون م��رة �أخ��رى �أول �أم�س اخلمي�س ،مل يكن ل��دى لوكا�شنكو �سوى

“طلقة واحدة” ،ك �م��ا ق� ��ال �إي ��ف
ب��ا��س�ك��وو امل�ت�خ���ص����ص يف اجلغرافيا
ال�سيا�سية للهجرة.
وه ��و يعتقد �أن “ا�ستخدام ق�ضية
ال �ه �ج��رة ق��د ي �ك��ون ب��ال�ف�ع��ل مو�ضع
اهتمام بع�ض الأنظمة ،ولكن ا�ستخدامه لي�س
بهذه ال�سهولة” ،م�شرياً �إىل �أن “لوكا�شنكو مل
يح�صل على اعرتاف دويل و�سيفكر مرتني يف
�إذا ما كان يريد �إعادة ا�ستخدام هذا ال�سالح”،
ور�أى �إيف با�سكوو �أن هذه الأزم��ة �أظهرت �أن
“ق�ضية الهجرة ح�سا�سة جداً” يف �أوروبا.
وح�ت��ى الآن ي��رى اخل�ب�راء �أن ت��رك�ي��ا وحدها
هي التي ت�ستخدم مبهارة ه��ذه الرافعة التي
مت��ار��س�ه��ا ع�ل��ى ف�ت�رات منتظمة ،فبعد �أزمة
ال �ه �ج��رة يف � ،2015أب ��رم ��ت دول االحت ��اد
الأوروب ��ي �أي���ض�اً ات�ف��اق�اً م��ع �أن�ق��رة يهدف �إىل
احلد من و�صول املهاجرين �إىل �أوروبا مقابل
تعوي�ض مايل كبري .ومتلك تركيا التي هددت
جمدداً يف نهاية فرباير(�شباط)  2020بفتح
�أب��واب�ه��ا لأوروب ��ا“ ،قوة �ضغط حقيقية” مبا
�أنها ت�ست�ضيف بني  3و 4ماليني الجئ بينهم
عدد كبري من ال�سوريني.
وق��ال رئي�س فرونتك�س �إن “تركيا ت�ستخدم
�سالح الهجرة لأ�سباب مالية ملناق�شة متديد
امل �ي��زان �ي��ة ،بالن�سبة ال�ي�ه��ا ،يتعلق الأم� ��ر ب �ـ 6
مليارات ي��ورو مقابل ماليني الالجئني ،لذا ي�ؤخذ التهديد على حممل
اجلد» .و�أو�ضح ليغريي �أن قوات حر�س احلدود تبدو “عاجزة” عن مواجهة
هذه اال�ستفزازات اجلديدة ،وتابع “بني �ضرورة عدم ال�سماح للأ�شخا�ص
باملرور ب�شكل غري منتظم ومن جهة �أخرى ،مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية لأن
كل �شخ�ص بحاجة �إىل حماية له وميلك احلق يف اللجوء ،ماذا نفعل؟ ال
�أحد ي�ستطيع تقدمي �إجابة ،نحن م�صابون بف�صام ال�شخ�صية».
وق��ال با�سكوو �إن الأف ��راد يف �صلب ه��ذه امل��واج�ه��ة “ي�ستخدمون لغايات
مروعة” ،م ��ؤك��داً �أن��ه “ا�ستغالل للب�ؤ�س الإن���س��اين م��ع تعر�ض النا�س
للإيذاء واالعتداء والقتل ،كل هذا �أ�سو�أ ما ميكن �أن تتخيله».

امل � �ج� ��زرة احل �ك��وم��ة الع�سكرية
املدنية حينذاك التي كان ير�أ�سها
الدميوقراطي امل�سيحي الراحل
خو�سيه نابليون دوارت ��ي ،و�إدارة
الرئي�س الأمريكي رونالد ريغن
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� �ق ��دم لل�سلطات
م���س��اع��دات بقيمة م�ل�ي��ون دوالر
يوميا خالل احلرب الأهلية.
خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ات ح�ف��ر يف القرية
ع�ث�رت م ��رمي ن��ون�ي��ز ع�ل��ى عظام
�أف��راد من عائلة زوجها ُقتلوا يف
املجزرة .كما عرثت على مالب�س
م �ل �ط �خ��ة ب ��ال ��دم ��اء ت� �ع ��ود على
الأرج� ��ح ل�شقيقة زوج �ه��ا ي�سينا
التي ُقتلت وعمرها �سنة ون�صف.
يف امل�ج�م��وع ع�ثر على رف��ات 15
�شخ�صا بينهم ث�لاث��ة �أط �ف��ال يف
املنطقة ال�ت��ي ك��ان��ت تعي�ش فيها
عائلة زوجها.
وق��ال��ت ن��ون �ي��ز ال �ت��ي ك��ان��ت تبلغ
م��ن العمر  23ع��ام��ا عند وقوع
امل� �ج ��زرة ،ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س
“جمعت ك ��ل �أ�� �س� �ن ��ان الفتيات
وعظامهن ال�صغرية ( )...و�ضعت
كل �شيء يف كي�س» .حدث ذلك مع
�أن احل �ي��اة يف ق��ري��ة �إل م ��وزوت
ه ��ادئ ��ة ،وك� ��ان ال���س�ك��ان يزرعون
الفا�صولياء والذرة وق�صب ال�سكر
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�أو ي �ع �م �ل��ون يف ت��رب �ي��ة املا�شية.
وجمعت املنظمة غري احلكومية
“توتيال ليغال” ��ش�ه��ادات عدة
بينها �إف� ��ادة روف�ي�ن��ا �أم��اي��ا امل ��ر�أة
الوحيدة التي جنحت يف الهرب.
وكانت �شهادة ه��ذه ال�سيدة التي
ت��وف�ي��ت يف  ،2007ح��ا��س�م��ة يف
ال �ت �ح �ق �ي��ق يف م ��ا ي �ع �ت�بر �أخطر
جمزرة يف �أمريكا الالتينية منذ
ن�صف قرن.
ف� �م ��رمي مل ت �ك��ن ت �ع �ي ����ش يف �إل
م� ��وزوت وجن ��ا زوج �ه��ا �أورالن � ��دو
م ��ارك� �ي ��ز م ��ن ال �ق �ت��ل لأن� � ��ه كان
طال ًبا يف العا�صمة .وعادت مرمي
وزوج � �ه� ��ا يف  1992يف نهاية
احل� � ��رب الأه� �ل� �ي ��ة ل �ت �ج��د قرية
مهجورة جتول فيها الذئاب.
وارتكب اجلنود املجزرة على مدى
خم�سة �أيام كان احلادي ع�شر من
ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�ب�ر �أكرثها
دموية.
ومت� � �ك � ��ن � 712آخ � � ��ري � � ��ن من
�سكان القرية من النجاة بعدما
اختب�أوا يف حميطها �أو مل يكونوا
موجودين يف القرى.
وقالت ماريا دي ال ب��از ت�شيكا�س
ال�ت��ي ك��ان��ت تبلغ م��ن العمر 11
عاما حينذاك �إنها كانت حتاول
مع والدها العودة �إىل �إل موزوت.
و�أ�ضافت �أن اجلنود “مل ي�سمحوا
لنا باملرور .هكذا جنونا».

 3قتلى يف �إطالق نار مبخيم
فل�سطيني جنوب لبنان

•• بريوت�-أ ف ب

ُقتل ثالثة عنا�صر من حركة حما�س بال ّر�صا�ص خالل ت�شييع عن�صر من
احلركة ق�ضى يف انفجار قبل يومني يف خم ّيم لالجئني الفل�سطين ّيني يف
جنوب لبنان ،و�سارعت حما�س �إىل ا ّتهام حركة فتح ب�إطالق النار.
وحتدّث �س ّكان يف املخ ّيم عن ا�شتباك تلى �إطالق النار يف خم ّيم برج ال�شمايل،
بينما ي�سود التو ّتر املخ ّيم الذي ي�ض ّم تنظيمات فل�سطين ّية م�س ّلحة عدّة.
وا ّتهم ع�ضو قيادة حركة حما�س يف لبنان ر�أفت املرة الذي كان م�شاركاً يف
الت�شييع ،يف ا ّت�صال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س“ ،عنا�صر من الأمن
الوطني التابع حلركة فتح ب�إطالق النار باتجّ اه امل�ش ّيعني �أثناء و�صولهم
�إىل مدخل املقربة” يف خم ّيم برج ال�شمايل قرب مدينة �صور.
وقال �إنّ �إط�لاق النار �أ�سفر عن مقتل ثالثة عنا�صر من حما�س و�إ�صابة
�س ّتة من امل�ش ّيعني بجروح.
من جهتها ،نقلت “الوكالة الوطن ّية للإعالم” الر�سم ّية اللبنان ّية عن قائد
“ق ّوات الأمن الوطني” يف خم ّيم برج ال�شمايل ،طالل العبد قا�سم ،قوله
�إنّ “مطلق النار لي�س من حركة فتح وال من ق ّوات الأمن الوطني” ،مبد ًيا
“اال�ستعداد لأيّ حتقيق».
والحقًا ،قالت حما�س يف بيان “نح ّمل ما ي�س ّمى بـ”ق ّوات الأم��ن الوطني
الفل�سطيني” امل�س�ؤول ّية املبا�شرة عن جرمية القتل واالغتيال املتع ّمد،
ونح ّمل قيادة ال�سلطة يف رام اهلل و�أجهزتها الأمن ّية يف لبنان امل�س�ؤول ّية
الكاملة عن هذه اجلرمية».
وه � ّز انفجار �ضخم م�ساء اجلمعة خم ّيم ب��رج ال�شمايل .و�أعلنت حما�س
�أ ّن��ه ن��اج��م ع��ن “متا�س كهربائي يف خم��زن ي�ح��وي ك ّمية م��ن �أ�سطوانات
املخ�ص�صة ملر�ضى كورونا” ،لكنّ م�صد ًرا ع�سكر ًيا لبنان ًيا
الأك�سجني والغاز ّ
يخ�ص حركة حما�س وكان يحوي � ً
أي�ضا ذخرية و�أ�سلحة.
�أفاد ب�أنّ امل�ستودع ّ
لك ّنه مل يحدّد �سبب االنفجار .ونعت حما�س ال�سبت �أحد عنا�صرها حمزة
�شاهني الذي قالت �إ ّنه “ا�ست�شهد يف مه ّمة جهاد ّية” ،من دون �أن حتدّد ما
هي املهمة التي كان ي�ؤدّيها يف لبنان .وتويف �شاهني ال�سبت مت�أثراً بجروح
�أ�صيب بها يف االنفجار م�ساء اجلمعة.

ا�ستفتاء ثالث حول اال�ستقالل يف كاليدونيا اجلديدة
•• نوميا�-أ ف ب

ي���ص��وت ال �ن��اخ �ب��ون يف كاليدونيا
اجلديدة اليوم الأح��د يف ا�ستفتاء
ث ��ال ��ث و�أخ � �ي� ��ر ع� �ل ��ى ا�ستقالل
الأرخ � �ب � �ي� ��ل ال� ��واق� ��ع يف املحيط
ال�ه�ن��دي ع��ن ف��رن���س��ا ،ال مفاج�آت
م� �ت ��وق� �ع ��ة ف � �ي� ��ه ب � �ع� ��د �أن ق� ��رر
االن�ف���ص��ال�ي��ون م�ق��اط�ع�ت��ه ب�سبب
رف�ض مطلبهم ت�أجيله ،ما يرجئ
�أي خ�ي��ار �إىل م��ا بعد االنتخابات
الرئا�سية الفرن�سية.
دع��ي �أك�ث�ر م��ن � 185أل��ف ناخب
�إىل ال �ت �� �ص��وي��ت ل �ل �م��رة الثالثة
والأخ �ي ��رة ردا ع �ل��ى �� �س� ��ؤال “هل
ت� ��ري� ��د �أن حت �� �ص��ل كاليدونيا
اجل��دي��دة ع�ل��ى ��س�ي��ادت�ه��ا الكاملة
وت�صبح م�ستقلة؟».
وي�شكل اال�ستفتاء مرحلة حا�سمة
يف عملية بد�أت يف  1988باتفاقات
م��ات �ي �ن �ي��ون يف ب��اري ����س لتكري�س
امل�صاحلة ب�ين ال�سكان الأ�صليني
ال� �ك ��ان ��اك و�أح � �ف� ��اد امل�ستوطنني
البي�ض الذين ي�سمون الكالدو�ش،
بعد �سنوات من التوتر والعنف.
وب �ع��د ع���ش��ر � �س �ن��وات ،م�ن��ح اتفاق
نوميا الأرخ�ب�ي��ل و�ضعا ف��ري��دا يف

اجلمهورية الفرن�سية ي�ستند �إىل
حكم ذاتي تدريجي يف �إطار عملية
لإنهاء اال�ستعمار.
و�أك��د الرئي�س �إمي��ان��وي��ل ماكرون
اخل �م �ي ����س �أن �أي� � ��ا ت �ك��ن نتيجة
اال�ستفتاء “يف اليوم التايل �ستكون
هنا حياة معا” مع فرن�سا خ�صو�صا
“نظرا ل �ل��واق��ع اجليو�سيا�سي
للمنطقة».
متلك كاليدونيا اجلديدة منطقة
اق �ت �� �ص��ادي��ة ح���ص��ري��ة مت �ت��د على
م �� �س��اح��ة ح � � ��وايل  1,5مليون
كيلومرت مربع .وجتعلها ثرواتها
امل� �ع ��دن� �ي ��ة وخ� ��� �ص ��و�� �ص ��ا النيكل
وال �ك ��وب ��ال ��ت واح� � ��دة م ��ن ال� ��دول
املنتجة الأوىل يف العامل.
�إىل ج��ان��ب ه��ذه ال �ث�روات ،تتمتع
هذه املنطقة الفرن�سية يف ما وراء
البحار مب��وق��ع جيو�سيا�سي مهم
ن�ظ� ًرا للأهمية امل�ت��زاي��دة ملنطقة
امل �ح �ي �ط�ين ال �ه �ن��دي وال� �ه ��ادي يف
العالقات الدولية .يف اال�ستفتاءين
ال�سابقني اللذين مت تنظيمهما يف
 2018و 2020مبوجب اتفاق
ن��وم �ي��ا ،رف ����ض  56,7ب��امل �ئ��ة ثم
 53,3ب��امل �ئ��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وايل من
الناخبني اال�ستقالل.

ه ��ذه امل� ��رة ،ط�ل��ب اال�ستقالليون
ت ��أج �ي ��ل االق � �ت ��راع �إىل �أي� �ل ��ول/
��س�ب�ت�م�بر  2022لأن� ��ه ال ميكن
“تنظيم حملة عادلة” ب�سبب وباء
كوفيد.19-
جن�ح��ت امل�ن�ط�ق��ة يف الإف �ل��ات من
ال��وب��اء ب��إغ�لاق ح��دوده��ا يف �أوائل
 ،2020لكنها ت�شهد منذ �أيلول/
�سبتمرب انت�شارا للفريو�س الذي
�أودى بحياة � 280شخ�صا وطال
خ�صو�صا الكاناك.
و�أع �ل��ن ال��دف��اع امل ��دين ال�سبت �أن
اال�ستفتاء �سيجرى �أي���ض��ا و�سط
حتذير من �إع�صار ب�سبب احتمال
ح��دوث منخف�ض ا�ستوائي .يدعو
ه ��ذا الإن � ��ذار امل�ب�ك��ر ال���س�ك��ان �إىل
متابعة ت�ق��اري��ر الطق�س وت�أمني
املباين والقوارب.
يف مواجهة رف�ض احلكومة ت�أجيل
االن �ت �خ��اب��ات ،دع��ا اال�ستقالليون
يف ج �ب �ه��ة ال �ك��ان��اك اال�شرتاكية
للتحرير الوطني ،م�ؤيديهم �إىل
عدم الت�صويت.
وطلب جمل�س الأع�ي��ان التقليدي
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ت��ي جت���س��د ال�سلطة
التقليدية للكاناك اخلمي�س من
“مواطني الكاناك والتقدميني يف

كاليدونيا �إحياء يوم وطني حلداد
الكاناك يف اليوم الأحد  12كانون
الأول-دي�سمرب  2021باالمتناع
عن التوجه �إىل مراكز االقرتاع».
ووج��ه رئي�س اجلبهة �إي�ف��ون كونا
“نداء م��ن �أج ��ل ال �ه��دوء ح�ت��ى ال
ي �ك��ون ه �ن��اك �أي ا�ضطرابات”،
م��ؤك��دا �أن “كل ف��رد ميلك حرية
مم��ار��س��ة ح�ق��ه يف الت�صويت ولن
يمُ نع �أحد من الت�صويت».
ج��اءت ت�صريحاته ردا على رئي�س
جلنة مراقبة اال�ستفتاء فرن�سي�س
الم ��ي ال� ��ذي ط �ل��ب االم �ت �ن��اع عن
تنظيم “تظاهرات خارجية ميكن
�أن ت���ش�ك��ل ��ض�غ�ط��ا ع�ل��ى الناخب،
عرب ردع��ه عن الذهاب للت�صويت
مثال �أو الت�صويت يف هذا االجتاه
�أو ذاك».
ون �� �ش��رت ال���س�ل�ط��ات ج �ه��ازا �أمنيا
كبريا يريد �أن يكون “مطمئنا”
و”رادعا”من �أل �ف�ي�ن م��ن رجال
الدرك وال�شرطة واجلنود.
من جهته ،حاول املع�سكر املعار�ض
لال�ستقالل ال�ق�ي��ام بتعبئة لكنه
يخ�شى ان�ه�ي��ارا يف ن�سبة امل�شاركة
ال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت �أك �ث ��ر م� ��ن ثمانني
ب��امل�ئ��ة يف  2018و 85ب��امل�ئ��ة يف

 .2020وق � ��ال ف�ي�ل�ي��ب مي�شال
م��دي��ر ح�م�ل��ة ح ��زب “كاليدونيا
معا” (ميني الو�سط) “�إنها حملة
�شبع م�ع��دوم��ة� ،أو ًال ب�سبب قيود
الأزمة ال�صحية وبعد ذلك ب�سبب
عدم وجود نقا�ش” .و�أ�ضاف �آ�سفا
“لي�س هناك �أي رهان والنتيجة ال
�شك فيها �إطالقا» .و�أطلق حتالف

“�أ�صوات الرف�ض” امل� ��وايل من
جانبه دعوة �إىل امل�شاركة بكثافة يف
االقرتاع مذ ّكرا ب�أن “�أي انتخابات
ال تحُ �سم م�سبقا �إطالقا».
يف هذه الأجواء ،يثري اليوم التايل
لال�ستفتاء االهتمام الأكرب.
وق��د و��ص��ل وزي��ر �أرا� �ض��ي م��ا وراء
ال �ب �ح��ار ال �ف��رن �� �س��ي �سيبا�ستيان

ل ��وك ��ورن ��و �إىل ن ��وم �ي ��ا اجلمعة
ل �ل �ت �ح �� �ض�ير ل� �ه ��ذه ال � �ف�ت��رة من
املناق�شات.
ل�ك��ن جبهة ال�ك��ان��اك اال�شرتاكية
ل �ل �ت �ح��ري��ر ال��وط �ن��ي والقوميني
�أعلنوا يف بيان اخلمي�س رف�ضهم
�أي لقاء مع وزي��ر �أرا��ض��ي ما وراء
البحار قبل االنتخابات الرئا�سية

ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال� �ت ��ي � �س �ت �ج��رى يف
ني�سان�/أبريل .2022
وك � ��ان مم �ث �ل��و ك��ال �ي��دون �ي��ا ق� ��رروا
م��ع ال��دول��ة يف حزيران/يونيو يف
باري�س� ،أنه بعد  12كانون الأول/
دي�سمرب �ستبد�أ “فرتة ا�ستقرار
وتقارب” قبل “ا�ستفتاء مزمع”
بحلول حزيران/يونيو . 2023
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العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9743
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :ا�سطول امل�ستقبل لت�أجري ال�سيارات.
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )64,794.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 54761خ�صو�صى/الفئة / Qدب��ي ) من نوع (كيا بيكانتو _ �صالون )
موديل ( _ )2015لون ( �أزرق) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9742
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :ا�سطول امل�ستقبل لت�أجري ال�سيارات.
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )64,794.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 54758خ�صو�صى/الفئة  / Qدبي ) من نوع (كيا بيكانتو _ �صالون )
موديل ( _ )2015لون ( �أزرق) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9744
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :الربكان لتاجري ال�سيارات واحلافالت .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )130,244.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 84662خ�صو�صى/الفئة / Oدبي ) من نوع ( ني�سان باترول _ �أ�ستي�شن
) موديل ( _ )2013لون ( رمادي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9739
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :اك�س�س لنقل الركاب باحافالت امل�ؤجرة �ش ذ م م.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )157,204.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 31628خ�صو�صى/الفئة  / Iدبي ) من نوع ( تويوتا كو�سرت _ با�ص )
موديل ( _ ) 2014لون (ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9738
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :الطريق االمن ملقاومة احلريق �ش ذ م م.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )130,900.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 67833خ�صو�صى/الفئة / Jدبي ) من نوع ( تويوتا ها�س اي�س _ فان )
موديل ( _ )2008لون ( �أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9740
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :الربكان لت�أجري ال�سيارات واحلافالت .
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )58,949.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 92611خ�صو�صى/الفئة / Oدبي ) من نوع (ني�سان التيما _ �صالون )
موديل ( _ )2014لون ( �أ�سود) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9736
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه � :شميل عبيدوف .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )81,982.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 31430خ�صو�صى/الفئة / Oدبي) من نوع ( مازدا � _ 6صالون) موديل
( _ )2014لون ( ازرق) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم () 2021/9734
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه � :ساجد مو�سي حممد ح�سني .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )86,732.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 66297خ�صو�صى/الفئة  / Rدبي ) من نوع ( كيا �سبورجت _ ا�ستي�شن )
موديل ( _ ) 2016لون ( ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9732
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليها  :جينيفر لوجويفر ديازون.
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )67,422.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رق��م (  / 37239خ�صو�صى/الفئة / Dدب��ي ) م��ن ن��وع ( �شيفرولية كابتيفا _
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2011لون ( �أ�سود) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9733
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :انطونيو اروجونا جاناجان باال�سوبرامانيام .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )55,485.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
( / 54136خ�صو�صى/الفئة / Rدبي ) من نوع ( كيا بيكانتو _ �صالون ) موديل
( _ ) 2015لون ( ف�ضي ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة
حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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العدد  13416بتاريخ 2021/12/14

�إعــــــــــالن

EAT 178886
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361945تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إنرتنا�شيونال �سكولز بارترن�شب ليمتد
وعنوانه 100 :نيو بريدج �سرتيت ،لندن ئي �سي4يف 6جيه �إيه ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم الفنكو�ش للك�شري
وامل�شلتت رخ�صة رقم CN 1680585:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم الفنكو�ش للك�شري وامل�شلتت
ALFANKOSH KOSHARY AND MISHALTET RESTAURANT

�إىل /مطعم فرن ونار
FORN NAR RESTAURANT

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات التعليم والتهذيب ،خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات التعليم والتدريب والتدري�س ،ن�شر املواد
التعليمية ،تطوير املواد التعليمية� ،أكادمييات ،مدار�س ،مدار�س داخلية ،دُور ح�ضانة ،خدمات املكتبات ،ن�شر
الن�صو�ص ،خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باملذكور �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  International Schools Partnershipباللغة
الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم مميز لزهرة التوليب.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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)

70197

70197

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 166196

EAT 178885

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166460 :
ب�إ�سم� :سما�شربغر اي بيه هولدر ال ال �سي
وعنوانه� 1515 :أراباهو �سرتيت  ،تاور � ، 1سويت  1000دنفر  ،كولورادو ، 80202
الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت الرقم 166460 :بتاريخ2013/11/26 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361944تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إنرتنا�شيونال �سكولز بارترن�شب ليمتد
وعنوانه 100 :نيو بريدج �سرتيت ،لندن ئي �سي4يف 6جيه �إيه ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
مطبوعات ،من�شورات مطبوعة ،معدات تعليمية ،من�شورات تعليمية ،مواد تعليمية مطبوعة ،مواد تدري�س
وتعليم ،لوازم قرطا�سية وتعليمية ،كتيبات و�أدلة ،ن�شرات �إخبارية دورية ،بيانات �إعالنية� ،أجزاء وقطع ولوازم
للمنتجات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  International Schools Partnershipباللغة
الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم مميز لزهرة التوليب.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/12/13 :
وحتى تاريخ2031/12/13 :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 166197

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166461 :
ب�إ�سم� :سما�شربغر اي بيه هولدر ال ال �سي
وعنوانه� 1515 :أراباهو �سرتيت  ،تاور � ، 1سويت  1000دنفر  ،كولورادو ، 80202
الواليات املتحدة الأمريكية
وامل�سجلة حتت الرقم 166461 :بتاريخ2013/11/26 :
�صورة العالمة
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/12/13 :
وحتى تاريخ2031/12/13 :

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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EAT 178884
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :361943تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إنرتنا�شيونال �سكولز بارترن�شب ليمتد
وعنوانه 100 :نيو بريدج �سرتيت ،لندن ئي �سي4يف 6جيه �إيه ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
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وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
برجميات ،و�سائط وبرجميات ومواد دورات تعليمية قابلة للتنزيل� ،أجزاء وقطع ولوازم للمنتجات املذكورة
�آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  International Schools Partnershipباللغة
الإجنليزية على ي�سارهم ر�سم مميز لزهرة التوليب.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9731
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :ليام بول توال .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )186,663.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 77130خ�صو�صى/الفئة / Oدب��ي ) من نوع ( فولك�س واج��ن ط��وارق -
ا�ستي�شن) موديل ( _ ) 2012لون (ابي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم ( ) 2021/ 9737
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :كرايج مادديلي .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )84,102.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 96253خ�صو�صى/الفئة / Eدبي ) من نوع ( فورد  _ F150ا�ستي�شن)
موديل ( _ ) 2013لون (ابي�ض ا�سود) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم () 2021/ 9741
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه  :هور�س�س باور لتاجري ال�سيارات �ش ذ م م .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )97,820.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 43874خ�صو�صى/الفئة / Nدبي ) من نوع ( هيونداي �سوناتا _ �صالون
) موديل ( _ )2015لون ( ف�ضي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13416بتاريخ 2021/12/14
�إنذار عديل بالن�شر
رقم () 2021/9735
املنذر :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع .
املنذر �إليه � :شيخ جي ابراهيم �شيخ جي �سليمان .
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي��ه ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )45,552.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع
من تاريخ الن�شر و�إال �سوف ن�ضطر �آ�سفني التخاذ كافة االج��راءات القانونية بالبيع
واحلجز و�صرف املبلغ املودع بخزينة املحكمة ح�صيلة البيع باملزاد العلني على ال�سيارة
رقم (  / 94088خ�صو�صى/الفئة / Bدبي ) من نوع ( ني�سان ارمادا _ ا�ستي�شن)
موديل ( _ ) 2012لون ( ف�ضي) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ
كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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ويل عهد الفجرية يطلع على حت�ضريات بطولة الدوري العاملي للكاراتيه «برميريليج» برنامج املدير التنفيذي ي�ستعر�ض حمور اال�ستثمار والت�سويق الريا�ضي
•• الفجرية-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
 ،يف مكتبه بالديوان الأم�يري ..اللواء نا�صر الرزوقي ،رئي�س االحتادين
الإماراتي والآ�سيوي نائب رئي�س االحتاد الدويل للكاراتيه ،و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة احت��اد الإم ��ارات للكاراتيه .وا�ستمع �سموّه خ�لال اللقاء �إىل خطة
العمل التح�ضريية لإقامة بطولة الدوري العاملي للكاراتيه "برميريليج"
املقرر تنظيمها يف �إمارة الفجرية يف فرباير  2022مب�شاركة كبرية من
الريا�ضيني من خمتلف املنتخبات والأندية .و�أ�شاد �سمو ويل عهد الفجرية
بالنتائج امل�شرفة التي حققتها البطولة يف �سج ّل ن�سخها ال�سابقة ،متمن ًيا
للجنة التنظيمية التوفيق يف �إجناح تنظيم البطولة يف الفجرية.
و�أ ّك��د �سموّه جاهزية الإم��ارة ال�ست�ضافة احلدث الريا�ضي الهام وتقدمي

الدعم وت�سخري الإمكانات الالزمة لإجناحه وحتقيق �أهدافه ،مبا يعزز
ح�ضور الإمارة يف املجال الريا�ضي عامل ًيا .ومت ا�ستعرا�ض �أهداف البطولة
التي ت�ستقطب العبي الكاراتيه من خمتلف ال��دول وت�سهم يف ت�أهيلهم
للم�شاركة يف البطوالت العاملية ،كما �سيتم على هام�ش البطولة تنظيم �أكرب
دورة لت�أهيل احل ّكام للم�ستوى الدويل .من جانبهم  ،تقدّم �أع�ضاء احتاد
الإم��ارات للكاراتيه �إىل �سمو ويل عهد الفجرية بال�شكر والتقدير لدعم
�سموّه للمجال الريا�ضي واهتمامه ب�إجناح املناف�سات الريا�ضية املحلية
والدولية التي تقام على �أر�ض الفجرية .وقدّم احتاد الإم��ارات للكاراتيه
ممثّلاً برئي�سه اللواء نا�صر الرزوقي� ،إىل �سمو ويل عهد الفجرية ،حزام
" 9دان" و�شهادة فخرية تقدي ًرا لدعم �سموّه للريا�ضات القتالية و�ألعاب
الدفاع عن النف�س .ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو
ويل عهد الفجرية.

•• دبي-وام

وا��ص��ل ب��رن��ام��ج امل��دي��ر التنفيذي ل�لاحت��ادات الريا�ضية ال��ذي تنظمه
الأكادميية الأوملبية الوطنية �أعماله للأ�سبوع الثاين على التوايل �ضمن
حمور اال�ستثمار والت�سويق الريا�ضي.
حا�ضر يف الربنامج ن��ورة اجل�سمي ع�ضوة جمل�س ادارة �شركة الن�صر
لال�ستثمار ع�ضوة جلنة ال��دراج��ات للجميع واللجنة الن�سائية رئي�سة
اللجنة الن�سائية والت�سويق يف االحت ��اد الآ��س�ي��وي ل�ل��دراج��ات ومديرة
الت�سويق يف ف��ري��ق ال�شعفار ج�م�يرا ،ومن�صور رح�م��ة الفال�سي رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة ن��ادي الن�صر لال�ستثمار وذل��ك بح�ضور �سعادة عزة
بنت �سليمان الأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد للجنة الأومل�ب�ي��ة لل�ش�ؤون الإداري ��ة

واملالية ،وحممد بن دروي�ش مدير الأكادميية الأوملبية بالوكالة.
و�شهدت ور�شة عمل الربنامج ا�ستعرا�ض امل�ب��ادرات املقرتحة يف جمال
اال�ستثمار الريا�ضي مثل �إقامة �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركات عاملية
رائ��دة يف جمال اال�ستثمار الريا�ضي ،وعر�ض الت�سهيالت املمنوحة من
قبل القطاع العام لتحفيز اال�ستثمار الريا�ضي ،وابتكار من�صة عاملية ذكية
لر�صد وا�ست�شراف امل�ستقبل الريا�ضي لتبادل البيانات والنماذج يف جمال
اال�ستثمار الريا�ضي ،وم�شاركة برامج اال�ستفادة من املن�ش�آت الريا�ضية.
كما �شملت املبادرات ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة عامة "�صندوق ا�ستثماري"
يف امل �ج��ال ال��ري��ا� �ض��ي ،وا��س�ت�ث�م��ار ال�ب�ي�ئ��ة امل�ن��اخ�ي��ة يف امل �ج��ال الريا�ضي
وزي��ادة عدد الفر�ص اال�ستثمارية للم�ستثمرين من الناحية الريا�ضية،
وا�ست�ضافة البطوالت والفعاليات العاملية.

جدد العهد بقيادة اجلودة يف بطولة العامل بفرن�سا
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مربط دبي يت�صدر اجلمال العاملي بذهبيتني وبرونزية ويحتفظ ب�ألقاب الأف�ضلية يف الإنتاج

�سجل مربط دبي للخيول العربية
�أول �أول �أم�س بالعا�صمة الفرن�سية
ب��اري ����س ب�صمة ذه�ب�ي��ة ج��دي��دة يف
ب� �ط ��ول ��ة ال � �ع� ��امل جل� �م ��ال اخليل
العربية التي ا�ستعادت رونقها يف
ن�سختها للعام  2021بعد ت�أجيل
فر�ضته �إكراهات الأو�ضاع ال�صحية
العاملية العام املا�ضي .البطولة التي
متيزت ب�أجواء تناف�سية حارة �أكدت
ال���ص�ف��ة ال �ق �ي��ادي��ة ال�ع��امل�ي��ة ملربط
دبي وجددت له الإع�تراف اخلا�ص
ب� ��دوره الإن �ت��اج��ي ال �ن��وع��ي ،وذلك
مبنحه لقب �أف�ضل م��رب��ي ومنتج
للمرة الرابعة ،ولقب �أف�ضل فحل
منتج جمددا وهو من ن�صيب �أيقونة
الإنتاج العاملي املعا�صر الفحل �إف
�إي��ه �إل ر�شيم ،ولقب �أف�ضل فر�س
منتجة وه ��و م��ن ن�صيب الفر�س
الولود �إيل فالمينكا.
كما متكن م��رب��ط دب��ي م��ن ح�صد
ذه�ب�ي�ت�ين ث�م�ي�ن�ت�ين؛ �أواله� �م ��ا مع
كل من املهرة دي بي�سان وه��ي من
البطل العاملي الفحل دي �سراج ابن
الفحل �إف �إي��ه �إل ر�شيم والفر�س
روزال �ي �ن��ا ،وال �ث��ان �ي��ة م��ع امل �ه��ر دي
�شرار من الفحل دي �سراج والفر�س

ال�ع��امل�ي��ة �إف ت��ي ��ش�ي�لا .ك�م��ا متكن
م ��رب ��ط دب� ��ي م ��ن �إح � � ��راز الك�أ�س
ال�ب�رون��زي��ة ل�ل�م�ه��ور م��ع امل �ه��ر دي
�شيماز وه��و من الفحل �إف �إي��ه �إل
ر��ش�ي��م وال�ف��ر���س ل�ي��دي فريونيكا.
و��س�ج��ل �إن �ت��اج م��رب��ط دب ��ي مزيدا
من الإجنازات الذهبية يف البطولة
م ��ع امل �ه��ر امل �م �ل��وك مل��رب��ط ال�شيخ
الفل�سطيني "دي مزيان" وهو من
الفحل �إف �إي��ه �إل ر�شيم والفر�س
دي مزايا.
واكت�سح �إنتاج مربط دبي البطولة
خالل �أطوارها التناف�سية لي�ؤكد �أن
املربط قدم للم�شاركة يف البطولة
م��ن �أج ��ل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى مكانته
ال �ق �ي��ادي��ة يف حت �ق �ي��ق �أل �ق��اب �ه��ا يف
التتويج والأف�ضلية ،فاحتلت خيوله
امل ��راك ��ز الأوىل ب�ي�ن مناف�ساتها
يف امل�ج�م��وع��ات ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة ،و�أك ��دت
النتائج عمق ا�سرتاتيجيات املربط
يف الإنتاج والإجناز التي مكنته من
االحتفاظ بت�صدر �سرية التميز يف
�سجل البطولة.

جل�م��ال اخل�ي��ل العربية بباري�س،
ي���س�ت��وق��ف ال �ت��اري��خ وي��رف��ع قبعة
التقدير العايل ملربط دب��ي ،الذي
ا�ستطاع يف فرتة وجيزة �أن يحقق
�أع �ل��ى الأرق� � ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة و�أك�ث�ر
�أل �ق��اب الأف�ضلية ،ويحقق املركز
الأول يف الإجن � � ��از ال � ��ذي توجه
مبركزه الأول يف الإنتاج .التاريخ
الي �ن �� �س��ى واحل �ق �ي �ق��ة اليقهرها
ال�ن���س�ي��ان .وم ��ع جت� ��اوز املحطات
الأوىل للح�ضور ال��ذه�ب��ي ملربط
دبي يف بطولة العامل التي �سجلت
�أ��س�م��اء خ�ي��ول مثل الفحل رويال
ك ��ول ��ورز وال �ف��ر���س �إف ت��ي �شيال
واملهرة ثم الفر�س دي �شهال ،تظل
ملحطات ذهبية �أجمادها وب�صماتها
القيا�سية.
ف�ف��ي دورة ال �ع��ام � 2016سجل
جمد قيا�سي متجدد
مربط دبي ح�ضورا ذهبيا و�إجنازا
ال�ت�ج��ول يف �سجل ب�ط��ول��ة العامل قيا�سيا نوعيا ،حمققاً متيزاً نادراً

بني �أق��وى مرابط ال�ع��امل ،بعدما
�أح��رز لقب البالتينيوم الأعلى يف
البطولة مع الفحل رويال كولورز،
وذه� �ب� �ي� �ت�ي�ن م� ��ع ك� ��ل م� ��ن امل� �ه ��رة
ال�ع�ج�ي�ب��ة "دي عجايب" واملهر
ال�ب�راق دي � �س��راج،وك��ذا ع��ددا من
الألقاب �أبرزها لقب �أف�ضل مربط
للخيل العربية يف العامل ،ف�ض ً
ال
�رب ومالك،
ع��ن ج��ائ��زة �أف���ض��ل م� ّ
وج��ائ��زة �أك�ثر مربط حا�صل على
�ألقاب ذهبية يف العام  .2016كما
ح�صلت ال�ف��ر���س ل�ي��دي فريونيكا
على ج��ائ��زة �أف�ضل ف��ر���س منتجة
يف العامل.
ويف ال �ع��ام  2018مت�ك��ن مربط
دبي من جتديد متيزه يف احلدث
الدويل الأكرب .و�أحرز ذهبية املهور
للمرة الثانية مع املهر دي �سراج،
وف���ض�ي��ة م��ع امل �ه��رة دي �شيهانة،
وف�ضية للمهرة دي عجايب ،كما

�أف �� �ض��ل م��رب��ط م�ن�ت��ج يف العامل،
ولقب �أف�ضل فحل منتج يف العامل،
ول� �ق ��ب �أف� ��� �ض ��ل ف ��ر� ��س م �ن �ت��ج يف
ال�ع��امل ،وه��ي �أل�ق��اب مكنت مربط
دب��ي من االحتفاظ باملركز الأول
ومكانته القيادية ك�أف�ضل مربط
يف العامل.

العاملي باملركز الأول الذي ت�سجله
البطولة ملربط دب��ي يف تاريخها.
ون�ه��دي ه��ذا الإجن ��از اجل��دي��د مع
�أطيب التهاين �إىل فار�س العرب
وال�ع��امل وم�ؤ�س�س مدر�سة املركز
الأول و�� �ص ��ان ��ع ا�سرتاتيجيات
م��رب��ط دب��ي يف النهو�ض بتطوير
اخل �ي��ل ال�ع��رب�ي��ة�� ،ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي – رع��اه اهلل –
وقد حتققت العديد من الإجنازات
التي ت�ضمنتها ر�ؤيته ال�سامية التي
ج�ع�ل��ت م��ن م��رب��ط دب ��ي الأف�ضل
�إنتاجا و�إجنازا يف العامل".

ح���ص��ل امل��رب��ط ع�ل��ى �أع �ل��ى �ألقاب
وج� ��وائ� ��ز ب �ط��ول��ة ال � �ع� ��امل ،فنال
جائزة �أف�ضل مربي ،ونال �أ�سطورة
الإنتاج العاملي املعا�صر الفحل �إف
�إي �إل ر��ش�ي��م ل�ق��ب �أف �� �ض��ل فحل
�إنتاج يف العامل ،ونالت الفر�س دي
�شهال لقب �أف�ضل فر�س منتجة يف
البطولة.
ويف العام  2019جدد مربط دبي التوحيدي :تهنئة �سامية
ب�صمته القيا�سية ،عندما ح�صد �أع��رب املهند�س حممد التوحيدي
ك ��ل �أن� � ��واع امل� �ع ��ادن ال�ن�ف�ي���س��ة مع امل���ش��رف ال �ع��ام م��دي��ر ع��ام مربط
كوكبة ممن �إن�ت��اج الفحل �إف �إيه دبي للخيول العربية عن �سعادته
�إل ر�شيم ،ف�أحرز الذهب مع املهرة بالإجناز اجلديد للمربط يف ختام
دي �شاخمة حمققة �أعلى درجة يف احل ��دث ال �ع��امل��ي م�ن��وه��ا بالتطور
جمموعتها ولقب �أف�ضل درجة يف ال �ه��ائ��ل يف م �� �س��ار �إن � �ت� ��اج اخليل
جممل بطولة امل �ه��رات ،والف�ضة العربي .وق��ال التوحيدي ":نحن
م��ع امل �ه��ر دي � �ش �ي �م��از ،والربونز فخورون بهذا الإجن��از الوطني يف املرزوقي :ب�صمة �إنتاجية
م ��ع ك ��ل م ��ن امل� �ه ��رة دي �شيهانة �أق ��وى بطولة عاملية تعترب �أعلى بدوره �أعرب عبد العزيز املرزوقي
وامل�ه��ر دي م��زي��ان ،بالإ�ضافة �إىل مقيا�س ل�ت�ط��ور اخل�ي��ل العربية ،امل��دي��ر التنفيذي مل��رب��ط دب��ي عن
ع��دد من �أل�ق��اب التميز؛ هي لقب وهي موعد يتجدد فيه الإعرتاف � �س �ع��ادت��ه ب��ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي حققها

امل ��رب ��ط يف ال �ب �ط��ول��ة م ��ن �ألقاب
وك ��ؤو���س ج�سدت امل�ستوى العاملي
لإن �ت��اج��ه .وق ��ال املرزوقي ":كنا
حري�صني على �أن تكون م�شاركتنا
م�ت�م�ي��زة ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع م�س�ؤولية
ن �ت �ح �م �ل �ه��ا يف امل� �ح ��اف� �ظ ��ة على
ال �� �ص��دارة ال �ت��ي ت�سجلها بطولة
ال�ع��امل ملربط دب��ي ع�بر تاريخها.
واحلمد هلل ا�ستطعنا حتقيق ذلك
يف ظ��ل مناف�سات قوية ج��دا .كما
جت��دد االع �ت�راف ال�ع��امل��ي باملكانة
القيادية للفحل �إف �إي��ه �إل ر�شيم
ب�صفته الأف�ضل يف العامل ،وت�أكدت
الب�صمة الإنتاجية النوعية للفحل
العاملي دي �سراج .نحن �سعداء حقا
ب�ت�ق��ا��س��م جم��د �إن �ت ��اج امل��رب��ط مع
ال �ع��امل .والي ��زال امل�ج��ال مفتوحا
�أم � � ��ام اجل �م �ي��ع ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة من
ال �ف �ح �ل�ين يف ت �ط��وي��ر م�ستويات
مرابطهم و�إنتاجهم".

مدرب منتخبنا لل�سباحة:
جاهزون للمونديال وهدفنا
بناء جيل امل�ستقبل
•• �أبوظبي -وام

املناف�سة على اللقب الأغلى حمليا

ك�أ�س رئي�س الدولة للجوجيت�سو يعلن عن بطل املو�سم اجلمعة
يو�سف البطران :البطوالت املحلية يف تطور م�ستمر لدعم املنتخبات الوطنية
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن احتاد الإمارات للجوجيت�سو،
ع� ��ن �إق � ��ام � ��ة اجل ��ول� �ت�ي�ن الثانية
واخل� �ت ��ام� �ي ��ة م� ��ن ب� �ط ��ول ��ة ك� ��أ� ��س
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة
للجوجيت�سو يف �صالة جوجيت�سو
�أري �ن��ا ب��ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي يومي
اخلمي�س واجلمعة املوافقني ،16
و 17دي�سمرب اجل� ��اري .وي�شارك
يف ه� ��ات �ي�ن اجل ��ول � �ت �ي�ن ع� � ��دد من
الالعبني وال�لاع�ب��ات م��ن خمتلف
الأوزان ل�ل�ت�ن��اف����س ب�ن�ظ��ام احل ��زام
املفتوح� ،ضمن فئات النا�شئني حتت
 16عاماً وال�شباب حتت  18عاما
والكبار فوق  18عاما.
وي� ��ؤك ��د � �س �ع��ادة ي��و� �س��ف البطران
ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
للجوجيت�سو �أن املو�سم الريا�ضي
احلايل �شهد العديد من النجاحات
والإجنازات على خمتلف الأ�صعدة،
و�أن �أج�ن��دت��ه كانت حافلة بالكثري

من البطوالت املحلية والعاملية التي
�شهدت م�شاركة بارزة ملجموعة من
�أهم الالعبني املحرتفني املواطنني
وعلى م�ستوى العامل.
و�أو� �ض��ح �أن ب�ط��ول��ة ك ��أ���س �صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة للجوجيت�سو
مت�ث��ل درة ت��اج ال�ب�ط��والت املحلية،
وحتظى مبكانة ا�ستثنائية يف قلوب
اجلميع ،وت�ساهم يف رفد املنتخبات
ال��وط�ن�ي��ة ب�ع��دد ك�ب�ير م��ن املواهب
التي تتطلع �إىل تثبيت �أقدامها يف
املناف�سات ،وم�ساعدة �أنديتها على
اع �ت�ل�اء م�ن���ص��ة ال �ت �ت��وي��ج والظفر
باللقب الأغ �ل��ى ،ف�ضال ع��ن حالة
احلراك القوية يف املناف�سة املحلية
وه� ��ي ال� �ت ��ي حت �ف��ز الأن� ��دي� ��ة على
ال�ت�ط��ور ال��دائ��م وا��س�ت��دام��ة العمل
مب ��ا ي �� �ص��ب يف ال �ن �ه��اي��ة يف �صالح
املنتخبات ،و�أن امل�سابقات املحلية
�إجماال �شهدت الكثري من التطور
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،و�ساهمت يف
تو�سيع ق��اع��دة امل�م��ار��س��ة للعبة يف

الدولة.
و�أ�ضاف":بطولة ك ��أ���س �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة يف ن�سختها
اجل ��دي ��دة �أف �� �س �ح��ت امل� �ج ��ال �أم� ��ام
م�شاركة بنات الوطن يف مناف�ساتها
للمرة الأوىل ،حيث قدّمن �أداء راقيا

يف اجلولة االفتتاحية التي �أقيمت
يف م��اي��و امل��ا� �ض��ي ،و��س��اه�م��ن ب�شكل
كبري يف �إ�ضفاء مزيد من احلما�س
والت�شويق على �أجواء املناف�سة ،وهو
ما يواكب ر�ؤي��ة وجهود االحت��اد يف
ت�ع��زي��ز ان�ت���ش��ار ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة بني

خمتلف ال���ش��رائ��ح املجتمعية التي
متثل املر�أة �إحدى �أهم ركائزها.
وت�شهد اجل��ول��ة الثانية م��ن ك�أ�س
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة
للجوجيت�سو م�شاركة خم�سة �أندية
تتناف�س فيما بينها ل�ضمان حجز
م��وق �ع �ه��ا يف اجل ��ول ��ة اخلتامية،
علما �أن اجلولة النهائية �ستقت�صر
امل�شاركة فيها على الأندية الثالثة
املت�أهلة للمناف�سة على اللقب.
وح� � ��ول ح� �ظ ��وظ ن� � ��ادي ال� �ع�ي�ن يف
املناف�سة على اللقب يقول الالعب
ذي � ��اب ال �ن �ع �ي �م��ي � �ص��اح��ب احل� ��زام
البنف�سجي وال��ذي يناف�س يف فئة
الكبار �أن التواجد يف هذه البطولة
ي�ك�ت���س��ب �أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة بالن�سبة
ل�ك��ل ال�لاع�ب�ين� ،إذ ي�سعى اجلميع
�إىل ت�ق��دمي �أف���ض��ل �إم�ك��ان��ات��ه على
الب�ساط ليحظى ب�شرف التتويج
بالك�أ�س التي متثل رمزية كبرية.
و�أ�� �ض ��اف� :إن اجل��ول��ة الأوىل من
ال�ب�ط��ول��ة �أث�ب�ت��ت �أن ط��ري��ق الفوز

باللقب لن يكون مفرو�شا بالورود
يف ظ��ل الأداء املتميز ال��ذي قدمه
العبو الأندية امل�شاركة وتعط�شهم
�إىل الذهاب بعيدا يف املناف�سة.
من جانبها قالت بلقي�س الها�شمي
العبة �أكادميية باملز �سبورت حزام
ب�ن�ف���س�ج��ي وب �ط �ل��ة ال� �ع ��امل والتي
تناف�س يف فئة ال�شابات �إنها متحم�سة
للعودة �إىل ب�ساط املناف�سات املحلية
ب�ع��د م���ش��ارك�ت�ه��ا الأخ �ي��رة يف �شهر
اجل��وج �ي �ت �� �س��و ب ��أب��وظ �ب��ي ،معربة
ع��ن �أملها يف حتقيق �إجن��از جديد
وم���س��اع��دة فريقها على ال�ت��أل��ق يف
البطولة.
و�أ�� �ض ��اف ��ت� :إن خ �ت��ام امل��و� �س��م مع
بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة والنجاح فيها ،ميثل املكاف�أة
امل �ث��ال �ي��ة ل �ل �ج �ه��د امل � �ب� ��ذول طيلة
املو�سم ،كما �أنه حافز كبري ملوا�صلة
م�سرية التميز يف املو�سم اجلديد
ال��ذي ينتظر اجلميع فيه حتديات
جديدة.

مدرب املنتخب الوطني لل�سباحة م��روان حافظ احلتاوي جاهزية �سباحي
املنتخب للم�شاركة يف بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية "25
مرتاً" وال�ت��ي ت�ست�ضيفها �أب��وظ�ب��ي يف �صالة االحت ��اد �أري �ن��ا ب�ج��زي��رة يا�س
وتنطلق اخلمي�س املقبل ..مو�ضحا �أن الهدف من امل�شاركة يف املونديال هو
متثيل الإمارات ب�أف�ضل �صورة وبناء جيل امل�ستقبل.
وميثل ال�سباحة الإم��ارات�ي��ة يف البطولة  6م��ن عنا�صر املنتخب الوطني
بواقع � 4سباحني و�سباحتني ،وهم يو�سف املطرو�شي ،و�سامل غالب ،و�أحمد
املرزوقي ،وحممد را�شد احلمادي ،وليلى اخلطيب و�سارة عكا�شة ،وتعترب
بطولة العامل هي الظهور العاملي الأول للجميع با�ستثناء ال�سباح يو�سف
املطرو�شي ،الذي �سبق له التواجد يف �أوملبياد طوكيو  ،2020وكانت البطولة
العربية هي االنطالقة احلقيقية لأربعة �سباحني لفتوا الأنظار �إليهم بقوة
عقب حتقيق �أرقام و�إجنازات تاريخية للإمارات يف البطولة املائية.
وق��ال م ��روان ح��اف��ظ احل �ت��اوي �إن اخ�ت�ي��ار ال�سباحني ال�ستة امل���ش��ارك�ين يف
البطولة جاء بناء على نتائجهم و�أرقامهم املميزة يف الفرتة الأخرية ،خا�صة
يف البطولة العربية التي �أقيمت يف �أكتوبر املا�ضي ب�أبوظبي ،م�شريا �إىل �أن
هناك تعاونا مت بني احت��اد ال�سباحة والأن��دي��ة وبرنامج "جنوم امل�ستقبل"
لل�سباحني يف �أب��وظ �ب��ي ب�ه��دف جت�ه�ي��زه��م ب�ع��د ان�ت�ه��اء ال�ب�ط��ول��ة العربية
لل�سباحة.
و�أ� �ض��اف" :فرتة الإع ��داد اختلفت قليال ب�سبب ظ��روف االمتحانات حيث
خا�ض يو�سف املطرو�شي ،و�سامل غالب مع�سكراً خارجياً يف �أوكرانيا ا�ستمر
مل��دة �أ�سبوعني� ،أم��ا باقي ال�سباحني فانتظموا يف التدريبات اليومية على
فرتتني �صباحية وم�سائية ،كما كانت هناك جتمعات �أ�سبوعية للجميع
ا�ستعداداً خلو�ض البطولة العاملية.
وتابع" :البطولة فر�صة رائعة لل�سباحني لزيادة االحتكاك وحت�سني الأرقام
يف ه��ذا ال�سن ال�صغري ،خا�صة �أنهم ينتظرهم م�ستقبل كبري يف ال�سباحة
الإماراتية ،وال �شك �أن امل�شاركة تزيد من خربتهم يف البطوالت الدولية".
ونوه بوجود خطط خا�صة بهذه املجموعة مت و�ضعها من قبل احتاد ال�سباحة
من �أجل اعدادهم لأوملبياد نيويورك  ،2028نظراً ل�صغر �أعمارهم ،م�شرياً
�إىل �أن البطولة ت�ضع �سباحي الإمارات يف مكانة مرموقة ،خا�صة بعد النتائج
الرائعة التي حتققت يف البطولة العربية.
ووجه احلتاوي ال�شكر �إىل احتاد ال�سباحة على االع��داد والتخطيط اجليد
لل�سباحني والتعاون املثمر بني الأندية وبرنامج جنوم امل�ستقبل لل�سباحة
بقيادة الكابنت �صالح القبي�سي ،م�شريا �إىل �أن هذا التعاون نتج عنه عدد غري
م�سبوق من امليداليات يف البطولة العربية الأخرية.
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

بعد النجاح الكبري لبطولة العامل �-إك�س كات

(دبي البحري) يتلقى �شكر وتقدير �أ�سرة الزوارق ال�سريعة الدولية
•• دبي -الفجر:

تلقى ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية �شكر وتقدير
�أ�سرة ريا�ضة ال��زوارق ال�سريعة �-إك�س ك��ات -والذين ق�ضوا
�أياما جميلة يف دانة الدنيا دبي خالل مناف�سات جائزة دبي
�إك�س ك��ات -اجلولة الثانية واخلتامية من بطولة العامل 2021ال�ت��ي �أ� �س��دل ال���س�ت��ار ع�ل��ى فعالياتها ي��وم ال�سبت
املا�ضي.
ووجد احلدث العاملي الكبري الذي احت�ضنته �شواطئ جمريا
�إ��ش��ادة م��ن جن��وم ومت�سابقي ال ��زوارق العاملية االث�ن��ي ع�شر
والتي كان على متنها  24مت�سابقا من خمتلف قارات العامل

من دول بريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية و�أ�سرتاليا
و�إيطاليا وم��ون��اك��و ورو��س�ي��ا و الكويت �إ��ض��اف��ة �إىل �أبطالنا
�سفراء ريا�ضة الإمارات.
و�أثنى امل�شاركون من ممثلي الهيئات واالحتاد الدويل -يو �أي
ام -على التنظيم املتميز واملكان اجلميل الذي مت اختياره هذا
العام من قبل اللجنة املنظمة للحدث برئا�سة �أحمد �سعيد
بن م�سحار رئي�س جمل�س �إدارة النادي وال��ذي يقع يف قلب
دبي الناب�ض وو�سط نه�ضتها احل�ضارية البديعة حيث كانت
الزوارق امل�شاركة قريبة �أكرث من وقت �إىل الواجهة اجلديدة
قناة دبي املائية والتي منحت املدينة ثوبا بهيا وجميال.
و�أت��اح��ت اللجنة املنظمة وللمرة الأوىل جلميع ال��زوارق يف

مناف�سات ج��ائ��زة دب��ي �-إك����س ك��ات فر�صة العبور والإبحار
داخل مياه املعلم املميز قناة دبي املائية والتي ازدانت ب�أعالم
الدول امل�شاركة خالل امل�سرية الفريدة من مدخل قناة دبي
املائية وحتى اخلليج التجاري.
ونظم ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية بالتعاون مع
�شرطة دبي فعالية جميلة قبل انطالق احلدث �شارك فيها
اجلميع من منظمني ومت�سابقني و�ضيوف البطولة العاملية
تقدمهم الدكتور رافئييلي كيويل رئي�س االحت��اد الدويل
يو �أي ام -والعقيد الدكتور ح�سن �سهيل ال�سويدي مديرمركز �شرطة املوانئ �إىل جانب حممد عبداهلل حارب املدير
التنفيذي لنادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية

�أكد �أن م�سرية مظالت الإمارات ناجحة وملهمة

رئي�س «دولية» املظالت  :حممد بن را�شد وراء عودة عجلة احلياة �إىل الدوران
�أك� ��د ال �� �س��وي �� �س��ري ج ��راي ��زر رئي�س
االحت ��ادي ��ن ال �� �س��وي �� �س��ري وال� ��دويل
ل�ل�م�ظ�لات "ال�سابق" وال ��ذي يزور
ال ��دول ��ة ح��ال�ي��ا �أن ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي -رع��اه اهلل -وراء
ع ��ودة عجلة احل �ي��اة الطبيعية �إىل
ال� � ��دوران ب�ع��د ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د 19
كما �أ�شاد برعاية ودع��م �سمو ال�شيخ
ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل ��ري ��ا�� �ض ��ات اجل ��وي ��ة
ع��ام��ة والبطولة خا�صة و�أرج ��ع كل
النجاحات التي حققتها الريا�ضات
اجلوية ب��الإم��ارات �إىل رعاية ودعم
�سموه.
و�أب��دى �سعادته و�إعجابه ال�شديدين
مبا �شاهده من تطور ملحوظ على
كافة ال�صعد حيث عا�ش تطور اللعبة
حل �ظ��ة ب�ل�ح�ظ��ة و� �س��اه��م يف �إجن� ��اح
م���ش��وار الإم � ��ارات م��ع امل �ظ�لات منذ
ال�ب��داي��ات ع��ام  1980ب��ل �إن��ه وقف
�إىل جانب دول��ة الإم��ارات يف اعتماد
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة �إىل ج��ان��ب اللغة

الإجن�ل�ي��زي��ة وال�ف��رن���س�ي��ة والأملانية
كلغات ر�سمية يف االحتاد الدويل .
وقال ال�ضيف ال�سوي�سري �إن جتربة
الإم ��ارات الناجحة مبهرة وم�صدر
�إلهام للعديد من الدول فقد اتبعت
�سيا�سة اخلطوة خطوة برباعة فقد

� �ش��اه��دت ب ��ل و� �س��اه �م��ت يف تنظيم
بطولة ال�ع��امل يف دب��ي ع��ام 1981
ع �ل��ى ال� ��� �ش ��اط ��يء امل� �ت ��اخ ��م لفندق
"جمريا بيت�ش" وتابعت ا�ست�ضافة
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ط��والت ط�ي�ل��ة 40
عاما وهي متلك الآن �أف�ضل مكان يف

العامل لتنظيم البطوالت وهو مكان
�ساحر وي��دف��ع �أي قافز �إىل الإبداع
واال�ستمتاع بامل�شاركة ويتوافر بدبي
دعم لوج�ستي رائع كما �أن التجهيزات
ذات تقنية عالية وال�ك��وادر الوطنية
ال�ف�ن�ي��ة و��ص�ل��ت �إىل �أع �ل��ى م�ستوى

ن��اه�ي��ك ع��ن طبيعة �أب �ن��اء الإم ��ارات
حيث ح�سن اال�ستقبال واملودة والكرم
ال ��ذي ال ي���ش�ع��رك ب��االغ�ت�راب وهي
�أمور نف�سية مهمة للغاية .
وان� �ت� �ه ��ز ج� ��اي� ��زر ف��ر� �ص��ة ت ��واج ��ده
ل�ت�ق��دمي ال �ت �ه��اين وال �ت�بري �ك��ات �إىل

�أبي�ض ال�شباب يخ�سر �أمام �إ�سرائيل
يف البطولة الدولية الودية

•• نتانيا -وام

خ�سر منتخبنا ال��وط�ن��ي لل�شباب ل�ك��رة ال �ق��دم م�ب��ارات��ه �أم ��ام نظريه
الإ�سرائيلي ب�أربعة �أه��داف مقابل ه��دف يف امل�ب��اراة التي �أقيمت �أم�س
الأول� ،ضمن البطولة ال�شتوية الدولية الودية التي ُينظمها االحتاد
الإ�سرائيلي لكرة القدم يف الفرتة من � 12إىل  17دي�سمرب اجلاري.
�سجل هدف منتخبنا الالعب علي املعمري يف الدقيقة .22
و�شهدت املباراة الأوىل فوز منتخب رو�سيا على منتخب �أملانيا بثالثة
�أه ��داف لهدف ..و ُت �ق��ام م�ب��اري��ات اجل��ول��ة الثانية للبطولة غ��د ،حيثُ
يلتقي منتخبنا مع منتخب رو�سيا على ا�ستاد �شفاييم ،ال�ساعة الثانية
ظهراً بتوقيت الإم��ارات ،بينما يواجه منتخب �إ�سرائيل منتخب �أملانيا
يف اجلولة ذاتها.

�أ��س��رة الإم� ��ارات للمظالت لتجديد
ث�ق��ة امل �� �س ��ؤول�ين ب��ال��دول��ة يف قيادة
ن���ص��ر ح �م��وده ال �ن �ي��ادي للريا�ضات
اجلوية حتى �أوملبياد باري�س 2024
وهو ابن اللعبة وا�صفا االختيار ب�أنه
الأمثل  .واختتم ال�سوي�سري جرايزر

ت���ص��ري�ح��ه ب ��الإع ��راب ع��ن �إعجابه
وانبهاره ب�إك�سبو  2020م�ؤكدا �أنه
ج��اء خ�صي�صا لزيارته بل وح��ث كل
�ضيوف الدولة امل�شاركني يف البطولة
ب��ال�ق�ي��ام ب��زي��ارة احل ��دث ال�ف��ري��د يف
عامل املعار�ض الدولية اليوم الثالثاء

وهو يوم الراحة للوفود .
ومن �أخبار البطولة تت�صدر �إ�سبانيا
امل �ن �ت �خ �ب��ات امل �� �ش��ارك��ة يف م�سابقة
التما�سك ال��رب��اع��ي يف نهاية اليوم
ال��راب��ع من البطولة بر�صيد 140
ن� �ق� �ط ��ة ومب� � �ع � ��دل  17.5نقطة
ويت�ساوى على املركز الثاين كل من
بريطانيا وكندا بر�صيد  121نقطة
ومب�ع��دل  15.1نقطة ث��م �إيطاليا
ب��ر� �ص �ي��د  116ن �ق �ط��ة ومب� �ع ��دل
. 14.5
�أب��دى يو�سف احلمادي نائب رئي�س
احت��اد الإم ��ارات للريا�ضات اجلوية
مدير اللجنة املنظمة �سعادته ب�سري
مناف�سات البطولة م�شريا �إىل �أن
اللجنة املنظمة منحت امل�شاركني
ال� �ي ��وم راح � ��ة ل�ي�ت�م�ك�ن��وا م ��ن زي ��ارة
�إك �� �س �ب��و دب� ��ي وال �ت �� �س��وق يف املراكز
التجارية العديدة التي متيز املدينة
ال�ساحرة  .و�أ��ش��ار �إىل �أن مناف�سات
جوالت البطولة قبل النهائية �سوف
ت�ست�أنف يوم غد الأربعاء كما تنطلق
بطولة النفق الهوائي رباعي وثماين
ال �ي��وم ب���س�ك��اي داي� ��ف دب ��ي اجلديد
مبنطقة مرغم طريق دبي العني .

مبادلة و�أبوظبي للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية
تتعاونان لت�أ�سي�س منظومة �إقليمية
•• �أبوظبي-وام

و ّق�ع��ت �شركة م�ب��ادل��ة لال�ستثمار "مبادلة" و�أبوظبي
للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية مذكرة تفاهم بهدف
ب�ن��اء م�ن�ظ��وم��ة ق��وي��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�أل �ع��اب والريا�ضات
الإلكرتونية يف �أبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة.
وت�شكل االت�ف��اق�ي��ة ان�ع�ك��ا��س�اً لتطلعات ال�ط��رف�ين لدعم
تطوير منتجات ذات قيمة عالية واالرت�ق��اء بال�صناعات
الإبداعية والتقنيات اجلديدة متا�شياً مع �أجندة التنويع
االقت�صادي يف �أبوظبي.
وتزامناً مع تعايف العامل من ت�أثريات اجلائحة� ،شهد دور
ال�صناعات الإبداعية من��واً الفتاً ،لت�صبح من املحركات
الرئي�سية للتنمية االجتماعية واالقت�صادية ،كما باتت
من �أ�سرع القطاعات االقت�صادية منواً حول العامل ،حيث
يتوقع �أن ي�صل حجم ��س��وق ال�صناعات الإب��داع�ي��ة �إىل
نحو  218.7مليار دوالر �أمريكي بحلول عام 2024
..ب��ال �ت��ايل� ،سي�ساهم �إن���ش��اء منظومة ق��وي��ة ومتكاملة
للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية يف دول��ة الإم ��ارات يف
ا�ستقطاب الكفاءات واملواهب العاملية وتطوير الربامج
التعليمية واملتخ�ص�صة يف الواقع االفرتا�ضي والربجمة
وت�صميم الألعاب وتطويرها.
وق� ��ال ب ��در ��س�ل�ي��م ��س�ل�ط��ان ال �ع �ل �م��اء ،امل��دي��ر التنفيذي
ل��وح��دة امل�ج�م�ع��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ق�ط��اع اال�ستثمار
يف الإم ��ارات ل��دى �شركة مبادلة لال�ستثمار معلقاً على
�أهمية االتفاقية" :انطالقاً من مكانة مبادلة كم�ستثمر
ن�شط يف خمتلف قطاعات االب�ت�ك��ار ،ف�إننا ن�سعى دائماً
�إىل ا�ستك�شاف واغتنام الفر�ص اجلديدة والواعدة .وقد
منت �صناعة الأل�ع��اب والريا�ضات الإلكرتونية م�ؤخراً
بوترية �سريعة ف�أ�صبحت من القطاعات الواعدة للرتفيه
واملعلومات على حد �سواء ،لذلك نتطلع يف �شركة مبادلة
�إىل تطوير الألعاب والريا�ضات الإلكرتونية يف �أبوظبي،
مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجيتنا الرامية لت�سريع عملية

التنويع االقت�صادي لدولة الإمارات".
وق��د مت �إط�ل�اق م �ب��ادرة �أب��وظ�ب��ي ل�ل�أل�ع��اب والريا�ضات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة خ�ل��ال ال� �ع ��ام اجل� � ��اري ل �ت��وح �ي��د جهود
الإم��ارة نحو بناء منظومة متكاملة ومزدهرة للألعاب
والريا�ضات الإلكرتونية.
وت�سعى امل �ب��ادرة امل��دع��وم��ة م��ن جمموعة م��ن امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الإقليمية والدولية ال��رائ��دة ،مثل "يونيتي
تكنولوجيز"� ،إىل ت�سهيل وحتفيز منو �شركات الألعاب من
خمتلف الأحجام ،بدءاً من ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
و��ص��و ًال �إىل ال�شركات ال�ك�برى متعددة اجلن�سيات ،مبا
ي�س ّرع جهود التنويع االقت�صادي يف الإمارة.
ومن جانبه ،قال جيم�س هارت ،مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
وت �ط��وي��ر الأع� �م ��ال يف �أب��وظ �ب��ي ل�ل�أل �ع��اب والريا�ضات
الإل �ك�ترون �ي��ة" :بينما ت��وا��ص��ل �إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي تر�سيخ
موقعها املتميز كوجهة رئي�سية ل�ل�أل�ع��اب والريا�ضات
الإل �ك�ترون �ي��ة� ،سي�ساهم ب�ن��اء ال���ش��راك��ات م��ع ال�شركات
ال��رائ��دة مثل مبادلة يف حتقيق املكا�سب وامل��زاي��ا املذهلة
جلميع �أ�صحاب امل�صلحة واملعنيني يف �صناعة الألعاب
والريا�ضات الإلكرتونية املزدهرة .وت�شهد �أ�سواق الألعاب
وال��ري��ا��ض��ات الإل�ك�ترون�ي��ة يف منطقة ال���ش��رق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا منواً �سريعاً ،متفوّق ًة على �أي مكان �آخر
حول العامل.
ً
ً
و�إذ ت�شكل �أبوظبي مركزا حموريا يف املنطقة ،فهي اليوم
الوجهة املثالية ل�شركات الألعاب والريا�ضات الإلكرتونية،
وال �سيما م��ع ا�ستمرار جهودنا لبناء منظومة حيوية
متكاملة توفر الكثري من فر�ص العمل للمواهب املتميزة
يف هذه ال�صناعة.
ومبوجب مذكرة التفاهم� ،ستعمل مبادلة مع �أبوظبي
للألعاب والريا�ضات الإلكرتونية لبحث �سبل التعاون
والعمل امل�شرتك لدعم تطوير ون�شر الألعاب الإلكرتونية،
وان�شاء املحتوى املرتبط بها ،ف�ضال عن دعم الفعاليات
والأن�شطة لتلك الريا�ضات.
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مونديال النا�شئني لـ � 3سنوات باتفاقية رباعية

�أبوظبي ت�ست�ضيف بطولة العامل للفنون القتالية 2021
• عبد املنعم الها�شمي� :شراكة جديدة تعزز مكانة وريادة العا�صمة يف تنظيم البطوالت الكربى
• عارف العواين :مكانة البطولة وانعكا�سها الكبري لتعزيز ريادة العا�صمة كوجهة عاملية للريا�ضة وللفنون القتالية
• ف�ؤاد دروي�ش :متكنّا من �إحداث تطورات نوعية بارزة على �ساحة الفنون القتالية املختلطة االحرتافية
• كاريث براون :بالت�أكيد نثمن هذه الفر�ص املتاحة ون�ست�شرف م�ستقبال م�شرقا لريا�ضة الفنون القتالية املختلطة
•• �أبوظبي  :رم�ضان عطا.

�أع� �ل ��ن االحت � � ��اد ال � � ��دويل للفنون
ال �ق �ت��ال �ي��ة امل �خ �ت �ل �ط��ة ع ��ن �إق ��ام ��ة
ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل  2021للكبار
وال�شباب يف �أبوظبي خالل الفرتة
م��ن � 24إىل  29ي�ن��اي��ر ،2022
يف �أع �ق��اب ال �ق��رار ال���س��اب��ق ب�إلغاء
ال �ب �ط��ول��ة ال� �ت ��ي ك� ��ان م ��ن املقرر
ان �ع �ق��اده��ا يف ك��ازاخ �� �س �ت��ان ب�سبب
ت��داع �ي��ات �أزم � ��ة ك ��ورون ��ا العاملية،
وتقام البطولة حتت �ضيافة احتاد
الإم� � ��ارات للجوجيت�سو والفنون
القتالية املختلطة وجمل�س �أبوظبي
الريا�ضي وبالتعاون مع �شركة باملز
ال��ري��ا��ض�ي��ة ،ح�ي��ث ت �ع��ود البطولة
بعد �أن �شهدت غيابا لعامني على
التوايل ب�سبب اجلائحة.
وكما �أعلن عن اتفاقية مع االحتاد
الدويل ت�ست�ضيف مبوجبها �أبوظبي
ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل�ل�ن��ا��ش�ئ�ين مل ��دة 3
�سنوات يف الفرتة من � 2022إىل
 ،2024والتي تعد من البطوالت

امل�ه�م��ة يف �أج �ن��دة االحت ��اد الدويل
الكت�شاف و�صقل املواهب .
م��ن جانبه ق��ال �سعادة عبد املنعم
ال�ه��ا��ش�م��ي رئ�ي����س احت ��اد الإم� ��ارات
للجوجيت�سو وال �ف �ن��ون القتالية

املختلطة رئ�ي����س اللجنة املنظمة
لبطوالت " حماربي الإمارات" �إن
�أبوظبي ر�سخت مكانتها كعا�صمة
عاملية للفنون القتالية املختلطة،
و�أ��ص�ب�ح��ت حم��ط �أن �ظ��ار امل�شاهري

وامل � ��وه � ��وب �ي��ن م � ��ن ال ��ري ��ا� �ض �ي�ي�ن
املتميزين وال�ب��اح�ث�ين ع��ن التميز
وال �� �ص �ع��ود �إىل م�ن���ص��ات التتويج
م��ن ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل ،و�أ�ضاف:
م��ع ت �ع��دد ال �� �ش��راك��ات ال �ب ��ارزة بني

�أب��وظ�ب��ي ونخبة منظمات الفنون
القتالية املختلطة العاملية وعلى
ر�أ� �س �ه��ا  ، UFCب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�سل�سلة بطوالت حماربي الإمارات،
ي�سعدنا �أن ن�ضيف �شراكة جديدة

�إىل هذه القائمة املميزة ،من خالل
�إب��رام اتفاقية ج��دي��دة م��ع االحتاد
ال� ��دويل ل�ف�ن��ون ال�ق�ت��ال املختلطة
الذي قرر منح �أبوظبي حق تنظيم
بطولة العامل للهواة لعام 2021
 ،تر�سيخاً لقدراتها ومكانتها.
و�أ�� � �ض � ��اف ال �ه ��ا� �ش �م ��ي" :ريا�ضة
الإم ��ارات حمظوظة بدعم قادتها
و��ش�ي��وخ�ه��ا ،ول ��وال ه ��ذا ال��دع��م ما
حققت �إجنازاتها التي ي�شار �إليها
بالبنان ،يف وقت قيا�سي ،وجتربتنا
يف اجلوجيت�سو والفنون القتالية
املختلطة ت�ستلهم متيزها من ر�ؤية
وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،وب��ال�ت��ايل فنحن جميعا
علينا م�س�ؤولية كربى للبحث عن
ال��رق��م واح��د وامل��رك��ز الأول يف كل
املحافل".
ف �ي �م��ا �أ� � �ش ��اد � �س �ع��ادة ع � ��ارف حمد
ال � �ع� ��واين الأم� �ي ��ن ال � �ع ��ام ملجل�س
�أب��وظ �ب��ي ال��ري��ا� �ض��ي با�ست�ضافة

�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل �ب �ط��ول��ة ،ودوره � � ��ا يف
حت�ق�ي��ق الإ� �ض��اف��ة امل�ه�م��ة لأجندة
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ت��ي تقام
يف �أب��وظ �ب��ي ،م� ��ؤك ��داً ع �ل��ى مكانة
البطولة وانعكا�سها الكبري لتعزيز
ري� � ��ادة ال �ع��ا� �ص �م��ة ك��وج �ه��ة عاملية
للريا�ضة وللفنون القتالية ،م�شيدا
بالتعاون املثمر بني االحتاد الدويل
للعبة واحتاد الإمارات للجوجيت�سو
والفنون القتالية املختلطة و�شركة
باملز الريا�ضية.
وم ��ن ج �ه � ٍة �أخ � ��رى� ،أع� ��رب ال�سيد
ف� ��ؤاد دروي ����ش ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة باملز الريا�ضية عن اعتزازه
بهذه ال�شراكة وق��ال" :على مدار
اخلم�س �سنوات املا�ضية ،ع ّولت باملز
ال��ري��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى مكانتها الرائدة
يف جم��ال اجلوجيت�سو وعالقتها
ال � ��وط� � �ي � ��دة ب � ��احت � ��اد الإم � � � � � ��ارات
للجوجيت�سو ،فكان م��ن الطبيعي
ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق اه�ت�م��ام�ه��ا لي�شمل
ريا�ضة الفنون القتالية املختلطة
م� �ن ��ذ ع � ��ام  .2019وم � ��ن ذل ��ك
الوقت ،متكنّا من �إح��داث تطورات
ن��وع�ي��ة ب� ��ارزة ع�ل��ى ��س��اح��ة الفنون
ال�ق�ت��ال�ي��ة امل�خ�ت�ل�ط��ة االحرتافية،

ك �م��ا ن �ع �م��ل ب �� �ش �ك��ل م� �ت ��وازي على
تو�سيع ن�ط��اق االه�ت�م��ام وامل�شاركة
م��ن ق�ب��ل ال �ه��واة م��ن خ�ل�ال طرح
بطوالتنا للفنون القتالية املختلطة
"حماربي الإمارات" لأك�ب�ر عدد
من امل�شاهدين على ال�صعيد املحلي
والإق �ل �ي �م��ي وال � ��دويل ،ل�ن�ق��ل هذه
الريا�ضة �إىل م�ستويات �أرقى و�أعلى
من �أي وقت �سابق".
وتعليقاً على هذه ال�شراكة� ،أعرب
ك� ��اري� ��ث ب� � � ��راون رئ� �ي� �� ��س االحت � ��اد
ال��دويل عن تقديره البالغ للدعم
ال��ذي حتظى ب��ه ال�ف�ن��ون القتالية
امل �خ �ت �ل �ط��ة م� ��ن دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
العربية املتحدة على كافة امل�ستويات
وق��ال" :من ح�سن احل��ظ �أن ر�ؤية
االحت��اد ال��دويل يف ن�شر والرتويج
للريا�ضة تتفق مع الر�ؤية والتوجه
ال ��ر�� �س� �م� �ي�ي�ن ل � ��دول � ��ة الإم � � � � ��ارات
مب�خ�ت�ل��ف م��ؤ��س���س��ات�ه��ا احلكومية
واخل��ا��ص��ة ،ون�ح��ن بالت�أكيد نثمن
ه��ذه ال�ف��ر���ص امل�ت��اح��ة ون�ست�شرف
م�ستقبال م�شرقا لريا�ضة الفنون
ال�ق�ت��ال�ي��ة املختلطة ع�ل��ى م�ستوى
املنطقة م��ن حيث تنمية وتطوير
و�صقل املهارات ال�صاعدة.

ليلة عمالقة للثالثي دورانت وياني�س وليربون بر�شلونة يواجه نابويل يف ملحق ثمن نهائي يوروبا ليغ

�أحرز كيفن دورانت  51نقطة وقاد بروكلني نت�س اىل تخطي ديرتويت بي�ستونز
املتعرث  104-116الأحد يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني ،والتي
�شهدت �أي�ضاً فوز ميلووكي باك�س حامل اللقب على نيويورك نيك�س 97-112
ولو�س اجنلي�س ليكرز على �أورالندو ماجيك .94-106
يف املباراة االوىل ،ت�ألق دورانت ب�شكل الفت حمر ًزا ً
اي�ضا ت�سع متريرات حا�سمة،
ووا�صل عرو�ضه الهجومية القوية ،حيث يت�صدر ترتيب الهدّافني بـ 28.5
نقطة مع  7.6متابعات و 5.4متريرات حا�سمة يف املباراة الواحدة .كما مت ّكن
من تخطي عتبة اخلم�سني نقطة يف مباراة واحدة للمرة ال�سابعة يف م�سريته.
وع ّزز نت�س موقعه يف �صدارة املنطقة ال�شرقية بـ  19انت�صارًا مقابل  8هزائم،
بينما يقبع بي�ستونز يف املركز الأخري بـ  4انت�صارات و 22خ�سارة.
وجن��ح دوران��ت يف حمل ك��رة النار يف ظل غياب العبَني �أ�سا�سيني عن فريقه،
جيم�س هاردن وبول ميل�ساب ،بالإ�ضافة اىل ا�ستمرار غياب كايري �إرفينغ الذي
يرف�ض تلقي اللقاح امل�ضاد لكوفيد ،-19ما حرمه من خو�ض �أي مباراة بعد
هذا املو�سم.
علي قيادة الهجوم �أك�ثر الليلة .وقعنا يف فخ
وق��ال دوران��ت "كنت �أع��رف �أن��ه ّ
الكرات ال�ضائعة ،وكنت من بني امل�س�ؤولني عن ذلك � ً
أي�ضا ،لذا ق ّررت ان �أبادر
اكرث اىل الت�سديد".
�إ�ضافة اىل جمهوده الهجومي ،برز ح�ضور دورانت ً
اي�ضا من الناحية الدفاعية
مع �سبع متابعات ،ليح ّقق نت�س فوزه الثالث يف �آخر �أربع مباريات.
�سجّ ل اي�ضاً �صانع االلعاب اال�سرتايل باتي ميلز  18نقطة مع خم�س متريرات
حا�سمة من جانب نت�س ،و�أ�ضاف الماركو�س �ألدريج  15نقطة وك��ام توما�س
.13
وتابع دورانت حديثه "قدّمنا ربعًا رابعًا جيدًا� .سجّ لنا بع�ض ال�سالت ال�سهلة .ويف
ظل غياب بع�ض الالعبني ،برز العبون �آخرون ،وقدموا �أدوارًا خمتلفة لنا".
من جانب بي�ستونز� ،أحرز كادي كونينغهام  26نقطة مع ثماين متابعات و�ست
متريرات حا�سمة ،ليوا�صل الفريق عرو�ضه املتعرثة هذا املو�سم حيث مل يحقق

�سوى �أربعة �إنت�صارات اىل ح ّد الآن.
وكان دورانت تع ّر�ض يف وقت �سابق اىل غرامة � 25ألف دوالر من جانب رابطة
الدوري ،ل�شتمه �أحد م�شجعي �أتالنتا هوك�س يف �أر�ض االخري اجلمعة.
ويعترب العب غولدن �ستيت ووريرز �ستيفن كوري الالعب الوحيد الذي �سجّ ل
 50نقطة يف مباراة هذا املو�سم وذلك مبواجهة هوك�س يف  8ت�شرين الثاين/
نوفمرب.
وع ّلق م��درّب نت�س الكندي �ستيف نا�ش عن �أداء دوران��ت "كان مذه ً
ال للغاية
أي�ضا ببع�ض الت�صديات الدفاعية وقدم �أدا ًء دفاعيا مذه ً
الليلة .قام � ً
ال يف الربع
الرابع".
يف نيويورك� ،أح��رز الوح�ش اليوناين ياني�س �أنتيتوكومنبو الـ"تريبل دابل"
(ع�شر �أو �أك�ثر يف ث�لاث فئات اح�صائية) الأوىل ه��ذا املو�سم و�أ��ض��اف كري�س
ميدلتون  24نقطة ليقودا ميلووكي باك�س حامل اللقب �إىل تخطي نيك�س
ب�سهولة .97-112
و�أحرز �أنتيتوكومنبو  20نقطة مع  10متابعات و 11متريرة حا�سمة وكان من
بني �سبعة العبني يف فريقه تخطوا عتبة الع�شر نقاط.
�سجّ ل � ً
أي�ضا بوبي بورتي�س  19نقطة ورودين هود  14بعد دخولهما من دكة
البدالء مل�صلحة ميلووكي.
ومُني نيك�س بخ�سارته الثامنة يف ع�شر مباريات.
وبرز من جانب نيك�س ،كوينتني غرامي�س الذي خا�ض مباراته االوىل يف الدوري
بت�سجيله  27نقطة ،من بينها �سبع ثالثيات من �أ�صل  13حماولة وهو رقم
قيا�سي لالعب مبتدئ يف �صفوف نيك�س.
ويف لو�س اجنلي�س ،حقق ليربون جيم�س تريبل دابل مع  30نقطة و 11متابعة
و 10متريرات حا�سمة ليقود ليكرز اىل الفوز على �أورالن��دو ماجيك -106
.94
م��ن �أ��ص��ل نقاطه ال�ـ � ،30سجل جيم�س  14نقطة مب�ف��رده يف ال��رب��ع الثالث
لليكرز لي�سهم بفوز فريقه للمرة اخلام�سة يف �آخر �سبع مباريات.

�أ�سفرت قرعة امللحق امل�ؤهل اىل الدور ثمن النهائي مل�سابقة الدوري الأوروبي
"يوروبا ليغ" التي �أقيمت يف مدينة نيون ال�سوي�سرية ،عن مواجهة نارية
لرب�شلونة الإ�سباين �ضد نابويل الإيطايل.
وكان بر�شلونة ف�شل يف الت�أهل اىل ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا للمرة الأوىل
منذ  20عامًا ،لينتقل اىل امل�شاركة يف الدوري الأوروبي.
واملرة االخرية التي �شارك فيها النادي الكاتالوين بهذه امل�سابقة تعود اىل مو�سم
 ،2004-2003عندما كانت ت�سمى ك�أ�س االحتاد الأوروبي ،وخرج حينها من
الدور ال�ساد�س ع�شر على يد �سلتيك اال�سكتلندي بخ�سارته �صفر -1يف جمموع
املباراتني.
و�ستكون امل��واج�ه��ة يف غ��اي��ة �صعوبة على ف��ري��ق امل ��درب ت�شايف هريناندي�س
يف ظل امل�ستوى غري الثابت ال��ذي يقدمه فريقه وك��ان �آخ��ر ف�صوله التعادل
�أمام �أو�سا�سونا يف الدوري الإ�سباين  2-2بعد تلقيه خ�سارتني يف غ�ضون �أيام
ام��ام ري��ال بيتي�س �صفر -1وام��ام بايرن ميونيخ االمل��اين يف امل�سابقة القارية
�صفر.-3
وت�صدر نابويل ال��دوري االيطايل لفرتة طويلة هذا املو�سم ،وهو يحتل حال ًيا
املركز الرابع بفارق �أربع نقاط عن �إنرت حامل اللقب واملت�صدر احلايل.
و�سبق للفريقني ان تواجها يف دور الـ  16مل�سابقة دوري االبطال عام 2020
وانتهت بت�أهل "بالوغرانا" بفوزه  2-4يف جمموع املباراتني.
واح �ت��ل ن��اب��ويل امل��رك��ز ال �ث��اين يف جم�م��وع�ت��ه �ضمن
امل�سابقة االوروب�ي��ة الثانية ،بعدما ذه��ب املركز
االول مل�صلحة �سبارتاك مو�سكو الرو�سي بعد
ت�ساويهما بع�شر نقاط ،مع �أف�ضلية املواجهتني
املبا�شرتني مل�صلحة الأخري.
ك��ذل��ك� ،أ��س�ف��رت ال�ق��رع��ة ع��ن وق ��وع �إ�شبيلية
الإ�سبانية حامل الرقم القيا�سي بعدد �ألقاب
امل �� �س��اب �ق��ة (� 6أل� �ق ��اب) مب��واج �ه��ة دينامو
زغ��رب ال �ك��روات��ي ،و�أت��االن �ت��ا االي �ط��ايل مع
�أوملبياكو�س ال�ي��ون��اين ،والي�ب��زي��غ االملاين
مع ريال �سو�سييداد الإ�سباين.
و��س�ي�ت��واج��ه اي��ً��ض��ا زي�ن�ي��ت ال��رو��س��ي مع
ري � ��ال ب�ي�ت�ي����س الإ�� �س� �ب ��اين ،بورو�سيا
دورمت��ون��د م��ع رينجرز اال�سكتلندي،
�شرييف تريا�سبول املولدايف مغ براغا
الربتغايل ،وختامًا بورتو الربتغايل
مع الت�سيو الإيطايل.
�ستقام مباريات الذهاب من هذا الدور
يف � 17شباط/فرباير ومباريات الإياب
يف  24من ال�شهر نف�سه.
ت �� �ش��ارك يف م �ل �ح��ق دور الـ 16م ��ن ال � ��دوري
الأوروب ��ي الأن��دي��ة التي احتلت املركز الثالث يف دور
املجموعات من دوري �أبطال �أوروبا وتلك التي حلت ثانية
يف جمموعاتها يف "يوروبا ليغ".
و�ساب ًقا ،كان هذا امللحق يلعب يف �صيغة دور الـ ،32حيث
تت�أهل الأندية من جمموعات الدوري الأوروب��ي لتواجه
الأن��دي��ة الهابطة من دوري الأب�ط��ال باحتاللها املركز
الثالث يف جمموعاتها .لكن وبعد ا�ستحداث دوري الـ

"كونفرن�س ليغ" ،تغري نظام امل�سابقة الأوروبية الثانية.
وين�ص النظام اجلديد على ت�أهل الأندية التي احتلت �صدارة ترتيب جمموعتها
ّ
يف الدوري الأوروبي مبا�شرة �إىل دور الـ� ،16أما الأندية التي احتلت املركز الثاين
يف جمموعاتها فتلعب �أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال يف ملحق ثمن
النهائي .وت�أهلت فرق ليون وموناكو الفرن�سيان� ،سبارتاك الرو�سي� ،أينرتاخت
فرانكفورت االمل ��اين ،غلطة ��س��راي ال�ترك��ي ،النجم الأحمر
بلغراد ال�صربي ،باير ليفركوزن االملاين وو�ست
هام يونايتد االنكليزي مبا�شرة اىل الدور
ال�ساد�س ع�شر.
و� �س �ي �ج��رى ن �ه��ائ��ي ي ��وروب ��ا ل �ي��غ على
ملعب "رامون �سان�شي�س بي�سخوان" يف
مدينة �إ�شبيلية الإ�سبانية ،و�سيت�أهل
الفائز بالدوري الأوروبي (-2021
 )2022مبا�شرة �إىل مرحلة دور
املجموعات ل��دوري االبطال للمو�سم
امل�ق�ب��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م��واج�ه��ة الفائز
ب � � ��دوري �أب � �ط� ��ال �أوروب � � � ��ا (-2021
 )2022على ال�ك��أ���س ال�سوبر
الأوروبية .2022
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

ك�شفت �شابة �أ�سرتالية على ح�سابها على تيك توك� ،أنها اكت�شفت ب�أن املنزل الريفي الذي ا�ست�أجرته م�ؤخراً ب�سعر
رخي�ص ،ينطوي على �سر خفي.
و�أو�ضحت الطالبة ،ب�أنها كانت تبحث عن مكان للإيجار بالقرب من منطقة الأعمال املركزية ونال املنزل الذي مت
جتديده حديثاً على �إعجابها ،وخا�صة �أن �سعره مل يتجاوز  900دوالر �أ�سرتايل.
وبعد �أن قامت با�ستئجار املنزل اكت�شف ال�شابة ،ب�أن امر�أة ماتت يف املنزل وبقيت جثتها فيه لثمانية �أعوام قبل �أن
يتم اكت�شاف رفاتها .وبح�سب الطالبة ،ف�إن املنزل يحتوي على ثالث غرف نوم جيدة احلجم ،وم�ساحة للمعي�شة
ومطبخ جيد .لكنها �شكت يف �أمر املنزل بعدما عرفت ب�أن قيمة الإيجار رخي�صة ،ما دفعها للبحث عن تاريخ املنزل
على حمرك غوغل للبحث.
وقالت ال�شابة " :اكت�شفت �أن ام��ر�أة ماتت يف املنزل وبقي رفاتها ملدة ثماين �سنوات داخله قبل �أن يعرثوا عليها.
�أعتقد ب�أنني �س�أتراجع عن ا�ستئجار املنزل"
ووفقاً للم�صادر ،ف�إن امر�أة تدعى ناتايل وود ،كانت تقطن يف املنزل الذي يقع يف �شارع كيباك�س ،وباتت تعرف با�سم
"املر�أة التي ن�سيتها �سيدين"
وقال �سكان احلي� ،إن املر�أة امل�سنة ،ا�شتهرت بعزلتها على الرغم من �أنها كانت جتل�س يف الكثري من الأحيان على
ال�شرفة وتلوح للجريان عندما كانت تعي�ش يف املنزل يف الت�سعينيات.
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جرمية وقحة  ..خالل 20
ثانية فقط

ممر�ضة تك�شف �أغرب
االعرتافات على فرا�ش املوت

مل يعب�أ ل�صان بوجود كامريات املراقبة يف متجر �سيارات
فاخرة وال من وج��ود ال�شرطة يف مكان قريب ،ف�سرقوا
مقتنيات تتجاوز قيمتها مليون دوالر.
ووق �ع��ت اجل��رمي��ة يف م��دي�ن��ة ��ش�ي�ك��اغ��و ب��والي��ة �إلينوي
الأمريكية ،قبل �أيام ،حيث يرتفع م�ستوى الإجرام هناك
�إىل حد غري م�سبوق ،ما دفع العديد ب�أ�صحاب الأعمال
�إىل التهديد مبغادرة املدينة.
ويف تفا�صيل اجلرمية التي وقعت خالل  20ثانية فقط،
اقتحم م�سلحان مقنعان متجرا لبيع �سيارات المبورغيني
وبينتلي وال�ساعات الباهظة الثمن ،فوقف واحد منهما
على الباب ،وهم الآخر بك�سر زجاج املعرو�ضات باملطرقة
و�سرق � 8ساعات ت�ساوي الواحدة منها �أكرث من مليون
دوالر.
ومما زاد يف "وقاحة" اجلرمية ،بح�سب و�صف البع�ض
ه��و وق ��وع اجل��رمي��ة يف و��ض��ح ال�ن�ه��ار ويف ��س��اع��ات عمل
معر�ض ال�سيارات ،حيث يقع املتجر الفاخر يف حي ثري
ب�شيكاغو .وك��ان هناك � 10أ�شخا�ص داخ��ل املحل وقت
وقوع اجلرمية ،بينهم �أطفال.
و�أبلغ مالك املحل رئي�س البلدية وم�س�ؤولني �آخرين ب�أن
يعتني عليهم اتخاذ �إجراءات ملكافحة اجلرمية ،و�إال ف�إن
�أ�صحاب م�صالح اقت�صادية �سيغادرون املدينة ،بح�سب ما
�أفادت قناة "فوك�س  "32املحلية.
وق��ال" :لدي مكان جميل يف ال�ضواحي ،حيث ال يوجد
جرمية هناك" ،م�ضيفا" :النا�س ال تريد ال�ق��دوم �إىل
املدينة (�شيكاغو)".

�شاركت ممر�ضة تعمل يف وح��دة العناية املركزة ً
بع�ضا من �أكرث
اع�تراف��ات املر�ضى �إث��ارة لل�صدمة وه��م على فرا�ش امل��وت ،والتي
�سمعتها �أثناء عملها يف امل�ست�شفيات على م��دار ال�سنوات الثالث
املا�ضية.
وتن�شر املمر�ضة املعروفة با�سم نري�س ج��ي ج��ي على تيك توك
مقاطع فيديو ،ت�شارك فيها م��ا يحدث خلف الكوالي�س خالل
عملها يف التمري�ض بوحدة العناية املركزة يف �أح��د امل�ست�شفيات
بالواليات املتحدة.
و�أح ��د �أب ��رز ال�ف�ي��دي��وه��ات ال �ت��ي ن�شرتها امل�م��ر��ض��ة ت�ت�ح��دث عن
اعرتافات املر�ضى وهم على فرا�ش املوت يف امل�ست�شفى ،والتي �شملت
بع�ضها االعرتاف بالقتل واالختطاف وعي�ش حياة مزدوجة.
ولي�س من امل�ستغرب �أن تكون بع�ض االع�تراف��ات مرعبة للغاية،
وق��ال��ت املمر�ضة جيه جيه �إن�ه��ا تتمنى ل��و �أن بع�ض الأ�شخا�ص
حملوا �أ�سرارهم معهم �إىل القرب بد ًال من �إخبارها بها ،حيث بات
يتعني عليها الآن التعاي�ش معها.
ويف مقطع فيديو على تيك توك� ،شاركت املمر�ضة ق�صة مري�ض
اع�ترف بقتل ج��اره ب�سبب امل�ك��ان ال��ذي �أراد �أن ي�ضع فيه �سياج
منزله ،يف حني ق��ال مري�ض �آخ��ر �إن��ه يعتقد �أن عمه متورط يف
ق�ضية ام��ر�أة مفقودة منذ  30عاما .واع�ترف مري�ض �آخر وهو
�سجني كان على فر�ش املوت �أنه قام بقتل امل��ر�أة التي خان زوجته
معها لأنه �شعر بالذنب.

تفقد ال�سمع يف �إحدى �أذنيها
بعد جل�سة تدليك
�أ�صيبت امر�أة �أمريكية ب�صمم يف �إحدى �أذنيها بعد جل�سة تدليك
يف �أحد منتجعات والية بن�سلفانيا.
ً
وتقول كاثرين نيتلز كاتر ( 56عاما) �إنها كانت ت�ستمتع بجل�سة
تدليك يف الرابع من يوليو (متوز) من العام املا�ضي مع �صديقتها،
عندما �شعرت فج�أة ب�ضربة مفاجئة من الأمل على جانب رقبتها
يف عظمة الرتقوة و�سمعت �صوت ت�صدع غيرّ حياتها.
وبينما كانت كاثرين تنزل من على طاولة التدليك ،مل ت�شعر ب�أي
�شيء خ��ارج عن امل��أل��وف ،ولكن عندما ا�ستيقظت يف ال�سابعة من
�صباح اليوم التايل� ،أ�صيبت بدوار �شديد و�صمم يف �أذنها اليمنى.
وتتذكر كاثرين ما حدث معه يف ذلك اليوم " كانت الغرفة تدور،
وكان الدوار �سي ًئا للغاية ومل �أ�ستطع فتح عيني".
و�أم�ضى اخلرباء يف ثالث واليات �أكرث من عام يف حماولة اكت�شاف
اخلط�أ ال��ذي ح��دث ،و�أج��روا العديد من االخ�ت�ب��ارات والعمليات
اجلراحية لها يف وقت الحق .وقال عمر �شودري ،جراح الأع�صاب
بجامعة بن�سلفانيا و�أحد املتخ�ص�صني الذين عاجلوها� ،إن ال�سيدة
كرت "حالة معقدة للغاية وغري عادية".
ويف البداية ،اعتقدت كاثرين ،وهي �أ�ستاذة علوم الغذاء يف جامعة
والية بن�سلفانيا ،والتي عانت من ال�صداع الن�صفي املتقطع معظم
حياتها� ،أن ال�ضغط ال�شديد ال��ذي �شعرت به يف �أذن�ه��ا قد �سبب
ال�صداع الن�صفي الذي ت�سبب لها بالدوار.

اتهام جنل رجل �أعمال بالقتل
اخلط�أ وحيازة خمدرات
ق� ��ررت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة امل�صرية
حب�س ك��رمي ال �ه��واري ،جن��ل رجل
الأعمال ال�شهري حممد الهواري،
مالك �سل�سلة الأ�سواق ال�شهرية4 ،
�أيام احتياط ًّيا على ذمة التحقيقات
"التهامه ب�ح�ي��ازة م ��ادة خمدرة
بق�صد التعاطي ،وت�سببه خط�أً يف
م ��وت  4طالب" ،ب�ح���س��ب و�صف
النيابة.
وخ�ل���ص��ت حت�ق�ي�ق��ات ال�ن�ي��اب��ة �إىل
�أن املتهم ت�سبب يف قتل  4طالب
ب�سبب "�إهماله ورع��ون �ت��ه وعدم
احرتازه ،وعدم مراعاته للقوانني
وال� �ل ��وائ ��ح والأن� �ظ� �م ��ة بتجاوزه
ال �� �س��رع��ة امل� �ق ��ررة ق��ان��و ًن��ا خالل
ق�ي��ادت��ه ��س�ي��ارت��ه مبنطقة ال�شيخ
زايد �شمايل القاهرة ،حتت ت�أثري
مادة مخُ دّرة و�أخرى مُ�سكرة ،وما
نح �أخرى".
ارتبط بالواقعة من ُج ٍ
و�أث �ب��ت ت�ق��ري��ر امل�ع�م��ل الكيماوي
مب�صلحة الطب ال�شرعي امل�صرية
"�أن فح�ص العينات امل�أخوذة من
امل�ت�ه��م �أ� �س �ف��ر ع��ن اح�ت��وائ�ه��ا على
ج��وه��ر مخُ � � �دِّر ،وم � ��ادة الكحول
الإي �ث �ي �ل��ي ،وق ��د واج �ه��ت النيابة
ال �ع��ام��ة امل�ت�ه��م خ�ل�ال ا�ستجوابه
بنتيجة التقرير ،وجاري ا�ستكمال
التحقيقات" ،بح�سب بيان للنيابة
العامة.
و� �ش �ه��دت م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د،
باجليزة الأ�سبوع اجل��اري ،حادثا
م ��أ� �س��اوي��ا ب�ع��د �أن ل�ق��ي  4طالب
م�صرعهم ده�سا ،حني ا�صطدمت
��س�ي��ارت�ه��م ب ��أخ ��رى ي �ق��وده��ا جنل
مالك �سل�سلة �أ�سواق �شهرية.

Tuesday

يك�سبان الآالف عرب حتويل ال�شاحنات ال�صغرية �إىل منازل

املمثلة كيت هد�سون خالل ح�ضورها حفل توزيع جوائز  InStyleال�سنوي يف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

�إحالة نائب اجلن والعفاريت للمحاكمة

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة �أم�س الأول الأحد �إحالة رجل الأعمال
امل�صري ،ح�سن رات��ب ،والنائب ال�برمل��اين ال�سابق ع�لاء ح�سانني ال�شهري
بنائب اجل��ن والعفاريت ملحكمة اجلنايات ،يف الق�ضية املعروفة �إعالم ّيا
بـ"الآثار الكربى".
وكانت مديرية �أمن القاهرة واجليزة قد جنحت يف القب�ض على راتب بتهمة
متويل ت�شكيل ع�صابي يتزع ّمه ح�سانني للتنقيب عن الآثار ،يف  29يونيو
املا�ضي .وك�شفت التحقيقات �أ َّن رات��ب وق��ع عقد �شراكة مع "نائب اجلن
والعفاريت" عام  2013بدعوى �شراكة ا�ستثمارية وجتارية .وكان قا�ضي
املعار�ضات مبحكمة جنوب القاهرة امل�صرية قد جدد يف  4نوفمرب املا�ضي
حب�س رجل الأعمال ح�سن راتب  45يوما على ذمة التحقيقات .ووجهت
النيابة ال�ع��ام��ة امل�صرية ل��رات��ب تهمة مت��وي��ل ت�شكيل ع�صابي مباليني
اجلنيهات للتنقيب عن الآث��ار .وواجهت النيابة رات��ب باعرتافات النائب
ال�سابق عالء ح�سانني وت�ضمنت �أن راتب م َّوله ماديا يف عمليات التنقيب
ع��ن الآث� ��ار .وك�شفت حتقيقات ال�ن�ي��اب��ة ع��ن مت��وي��ل مب�لاي�ين اجلنيهات
قدَّمه ح�سن راتب لع�صابة عالء ح�سانني و�شقيقه يف التنقيب عن الآثار.
التحقيقات �أك��دت اع�تراف��ات �شقيق ع�لاء ح�سانني بتورط رج��ل الأعمال
امل�صري يف دفع ماليني اجلنيهات للبحث عن الآثار .و�أكدت التحريات قيام
املتهمني بالتنقيب يف عدة حمافظات من بينها القاهرة واجليزة وجتميع
القطع الأثرية داخل �أحد املخازن ،متهيدا لبيعها وتهريبها خارج البالد.

مكفوفون مغاربة يك�سرون الظالم بالعزف

فرقة مو�سيقية غري عادية ت�ؤلف بني جن��وم من �أ�صحاب الهمم .فرقة
"�أوتار" هي جمموعة مو�سيقية ر�أت النور بالعا�صمة االقت�صادية للمغرب،
الدار البي�ضاء ،منذ �أزيد من � 9سنوات ،جمعت بني �شباب مكفوفني ذوي
مواهب متعددة .اختلفت الآالت والأل��وان املو�سيقية ،لكن ال�شغف واحد
وح�ل��م النجاح ه��و حمركهم .ج��اءت ف�ك��رة ت�أ�سي�س الفرقة املو�سيقية يف
�أواخر عام  ،2012ب�إمكانيات ب�سيطة لطالب ميلكون بالكاد ثمن احلافلة
ودريهمات ل�شراء بع�ض الطعام� 3 .شباب ،من �أ�صحاب الهمم ،فقدوا حا�سة
الب�صر ،لكن ب�صريتهم قادتهم للبحث عن حتقيق حلمهم بت�شكيل فرقة
مو�سيقية يربزون مواهبهم من خاللها .نقطة البداية كانت يف "املنظمة
العلوية لرعاية املكفوفني" ،حيث كانوا يتلقون الدرو�س الأكادميية ،فكانوا
يق�ضون وقتا طويال مع بع�ضهم البع�ض .يف �ساعات الفراغ الطويلة ،بزغت
رغبة جاحمة يف �سد فجوة الزمن ،منهم من برز يف الريا�ضة ومنهم من
نظم ال�شعر� .أم��ا م��روان و�أ� �ص��دق��ا�ؤه ،فكان النغم ه��و مَف ّرهم م��ن رتابة
الدرو�س واحلياة داخل احلي اجلامعي .يف معهد للمو�سيقى تفتقت الفكرة
ونا�شدت املواهب الكفيفة باالن�ضمام للم�شروع ،كل ح�سب ميوالته ،فمنهم
من يعزف على الكمان ومنهم من يحب �إطالق العنان لأحباله ال�صوتية.

فك لغز قتل فتاة طعنا يف
العا�صمة عمان
متكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من حل لغز مقتل
فتاة حتمل اجلن�سية ال�سورية طعنا يف ال�شارع العام
مبنطقة الأ�شرفية بالعا�صمة الأردنية عمان ،يف �أقل
من � 24ساعة ،حيث متكنت من �إلقاء القب�ض على
القاتل .وعرث على جثة الفتاة قرب موقف للحافالت
العامة وقد تعر�ضت لأكرث من  15طعنة يف منطقة
الظهر وال�صدر والرقبة والكتف ،ومت التعرف على
الفتاة ،وا�سمها مرمي حممد حمدو.
وق��ال الأم ��ن ال�ع��ام الأردين يف ب�ي��ان ر�سمي �إن��ه "يف
ف�ج��ر ال���س�ب��ت ورد ب�ل�اغ ب�ت�ع��ر���ض ف �ت��اة م��ن جن�سية
عربية للطعن م��ن قبل جم�ه��ول �أث �ن��اء وج��وده��ا يف
منطقة الأ�شرفية ،وما لبثت �أن فارقت احلياة مت�أثرة
ب�إ�صابتها" .و�أ�ضاف البيان �أنه "من خالل التحقيقات
يف الق�ضية وجمع املعلومات ُحددت هوية القاتل الذي
تبني �أنه ت��وارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجرمية،
ومت حتديد مكان وجوده و�أُلقي القب�ض عليه وبو�شر
التحقيق معه متهيداً لإحالته للق�ضاء".

جنح زوجان حمبان لل�سفر يف جمع زهاء � 100ألف دوالر
خالل عام واحد فقط ،عرب جتديد وت�أجري الكرفانات.
انهى الزوجان �سام وجوليا جوزيف ،من مدينة بريزبني،
جتديد �أول كارافان من نوع تويوتا هاي�س يف مايو ،2020
ثم قاما ب�إدراجها يف من�صة "كامبلي فاي" الإلكرتونية
لت�أجري الكرفانات واملنازل املتنقلة.
ومنذ ذلك احلني ب��د�أت �أعمال الزوجني بالتو�سع حتى
�أ�س�سا �شركة "�أوبن رود كامبري فانز" التي حتولت �إىل
عالمة جتارية ناجحة يع�شقها مئات العمالء.
وق��ال��ت جوليا ل�صحيفة ديلي ميل� ،إن متو�سط تكلفة
ترميم الكرفان ترتاوح بني  20و� 35ألف دوالر.
قبل �أن تلتقي ب�سام يف نيوزيلندا ،كانت جوليا م�سافرة
م�ستقلة م��ن �أملانيا ت�ستمتع با�ستك�شاف ب�ل��دان وقارات
جديدة عرب ال�سفر ب�شاحنات �صغرية ،وبعد ذلك ن�ش�أت
بينهما عالقة حب انتهت بالزواج.
وقد ا�ستغرق حتويل ال�شاحنة اخلا�صة بالزوجني قرابة
�ستة �أ�شهر وكان ذلك يف عام  .2019ومنذ ذلك احلني،
�أنهى الزوجان جتديد ثالث كرافانات ،وب��دءا بعر�ضها
ل�ل�إي�ج��ار ،وي ��أم�لان الآن يف �إك �م��ال �شاحنتني �أخريني
خالل الأ�شهر املقبلة.

بعد  85يوما ..ال باملا يوا�صل الثوران احلاد
مل يظهر ثوران بركان بجزر الكناري الإ�سبانية
ي��وم �أم�س الأول الأح��د� ،أي م�ؤ�شر على قرب
التوقف بعد  85ي��وم��ا ،لي�صبح �أط��ول ثوران
بركاين يف جزيرة ال باملا.
وت�صاعدت ح��دة ال �ث��وران وت��راج�ع��ت منذ بد�أ
يف �إط�لاق احلمم الربكانية لأول م��رة يف 19
�سبتمرب .ودمر منذ ذلك احلني ما يقرب من
 3000م�ب�ن��ى حم�ل��ي و�أج�ب��ر ع ��دة �آالف من
ال�سكان على مغادرة منازلهم.
يوم الأحد ،بعد عدة �أيام من ن�شاط منخف�ض
امل�ستوى ،ع��اد ب��رك��ان كومرب فيجا ف�ج��أة �إىل
ال� �ث ��وران احل� ��اد م ��رة �أخ� � ��رى ،م ��ا �أ� �س �ف��ر عن
انفجارات �شديدة وظهور �سحابات كبرية من
الرماد الربكاين يف الأجواء.
وقال علماء �إن االنفجارات الربكانية ال ميكن
التنب�ؤ ب�ه��ا .وك��ان خ�ب�راء �إ��س�ب��ان ق��د ق��ال��وا يف

لعبة على �شكل كايتي بريي حتدث �ضجة

�أعادت النجمة العاملية كايتي بريي ن�شر �صورة يف �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
االجتماعي كان ن�شرها �أحد املتابعني ،وظهرت بال�صورة كاتي بريي ب�إطاللة زهرية و�شعر
من�سدل لكن كلعبة وبعلبة ،ت�شبهها �إىل حد كبري.
وتداول املتابعون ال�صورة يف �صفحاتهم وت�ساءلوا �إن كانت �ستطلق لعبة با�سمها.
وم��ن امل�ع��روف �أن كاتي لديها خ��ط ل�ل�أزي��اء با�سمها ،فبعد دخولها ع��امل املو�ضة ك�شفت
بريي عن ت�صاميمها الفرعونية لأحذية جديدة ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل االجتماعي.
وظهرت كاتي يف ال�صور تركب جمال يف منطقة الأهرامات يف م�صر ،وب�صورة �أخرى بان
ت�صميم احلذاء امل�ستخدم فيه هرما �أو "مفتاح احلياة".
و�أرفقت بريي تعليقاً قالت فيه� " :أحيا ًنا تلهمك التجربة احلقيقية" ،ملمحة �أنها ا�ستوحت
الت�صميم من زيارتها مل�صر عام .2014

البداية �إن ثوران بركان ال باملا قد ميتد لفرتة
قد ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر.
وو�صف ماريانو هرينانديز ،امل�س�ؤول احلكومي
البارز يف اجلزيرة  ،الربكان ب�أنه "م�ستقر" يف
الأيام الأخرية.
و�أ�ضاف ملحطة "�آر تي يف �إي" العامة" :جميع
امل ��ؤ� �ش��رات ال��رئ�ي���س�ي��ة ك��ان��ت منخف�ضة ،لكن
العلماء مل يحددوا بدقة متى ميكن �أن يتوقف
الثوران متاما".
ك�م��ا ذك��ر �أن اخل �ب�راء ي��وا��ص�ل��ون ق�ي��ا���س عدد
وح�ج��م ال ��زالزل يف املنطقة وم�ستويات ثاين
�أك�سيد الكربيت.
بني يومي ال�سبت والأح ��د� ،سجلت ال�سلطات
 24زل��زاال ،لكن ال�سكان املحليني مل ي�شعروا
ب ��أي منها .ورغ��م الأ� �ض��رار ،مل يتم رب��ط �أي
�إ�صابات �أو وفيات مبا�شرة بالثوران.

�أ�سقف �إيطايل يثري اجلدل
بنفي وجود بابا نويل
�أث��ار �أ�سقف يف �صقلية ج��د ًال حول
�شخ�صية بابا نويل (�سانتا كلوز)
ب��ان �ت �ق��اده ج �ن��ون امل���س�ت�ه�ل�ك�ين يف
عيد امليالد (كري�سما�س) .و�أفادت
تقارير �إعالمية �إيطالية ب�أن �أ�سقف
مدينة ن��وت��و� ،أنطونيو �ستاليانو،
قال �أمام الأطفال يف عيد القدي�س
نيكوال�س" :الأب كري�سما�س (بابا
نويل) غري موجود ،و(�شركة) كوكا
كوال  -ولي�ست هي فقط  -ت�ستخدم
�صورته لتقدمي نف�سها على �أنها
ح��ام �ل��ة ر� �س��ال��ة ال �ق �ي��م اجليدة".
وق��ال �ستاليانو �إن نيكوال�س كان
قدي�ساً يقدم املنح للفقراء ،ولي�س
ال� �ه ��داي ��ا .وق� � ��ال" :يف التقاليد
الأجن�ل��و��س�ك���س��ون�ي��ة� ،أ� �ص �ب��ح الأب
كري�سما�س ،ولكن بالت�أكيد لي�س
الأب كري�سما�س (بابا نويل) الذي
�أطلقته كوكا كوال" .ومنذ �أن �أدىل
الأ��س�ق��ف ب�ه��ذه التعليقات ،ناق�ش
الآب��اء وو�سائل الإع�لام ما �إذا كان
الق�س قد �سلب فرحة عيد امليالد
وال�ه��داي��ا م��ن الأط �ف��ال .واعتذرت
�أبر�شية نوتو �أول �أول �أم�س ال�سبت
قائلة :مل يكن مق�صودا �إثارة مثل
ه��ذا اجل �ن��ون الإع�ل�ام��ي �أو خيبة
�أمل الأطفال .لكن االحتفال �صار
"ا�ستهالكياً ب�شكل متزايد ،بعيداً
ع ��ن امل���س�ي�ح�ي��ة وخ��ا� �ض �ع �اً ملنطق
ال�سوق" .ي���ش��ار �إىل �أن القدي�س
نيقوال (نيكوال�س) ،قدي�س مدينة
مريا ،الذي يتم �إحياء ذكرى وفاته
يف  6دي �� �س �م�بر (ك ��ان ��ون الأول)،
يعترب النموذج الأ�صلي ل�شخ�صية
بابا نويل� ،أو الأب كري�سما�س ،يف
التقاليد الأوروبية.

