قوات تركية تق�صف حميط
مطار منغ الع�سكري يف حلب

�ص 08

�أم القيوين  ..م�ستقبل �سياحي
واعد تعززه االكت�شافات الأثرية

•• بريوت-وكاالت

�أفاد املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،ال�سبت ،بتجدد الق�صف ال�صاروخي للقوات
الرتكية ،على مناطق انت�شار القوات الكردية يف ريف حلب ال�شمايل.
وذكر املر�صد ال�سوري �أن الق�صف ا�ستهدف بالقذائف ال�صاروخية حميط مطار
منغ الع�سكري ،ومل ترد معلومات عن خ�سائر ب�شرية حتى اللحظة.
ور�صد املر�صد ال�سوري م�ساء �أم�س الأول ق�صفاً نفذته القوات الرتكية املتمركزة يف
قاعدة البحوث يف ريف �أعزاز ،على مواقع القوات الكردية يف قرية مرعناز.
وجاء الق�صف تزامناً مع عمليات ت�سلل وا�شتباكات بني الف�صائل املوالية لرتكيا من
جهة ،والقوات الكردية من جهة �أخرى على حماور مرعناز والبيلونية وعني دقنة
�شمايل مدينة حلب.
واجلمعة� ،أف��ادت م�صادر �سكاي نيوز عربية ،بدخول تعزيزات ع�سكرية جديدة
للجي�ش الرتكي �إىل منطقة جبل الزاوية يف حمافظة �إدلب �شمال غربي �سوريا.
مواقــيت ال�صالة

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

�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 12

احتجاجات يف الربازيل

عقب م�رصع رجل �أ�سود

�ص 18

الفجر الريا�ضي

زيدان بغ�ضب :ما

05:23
12:11
03:13
05:37
06:54

يحدث «جنوين»
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أجرت  133,003فحو�صات ك�شفت عن � 1,262إ�صابة

«ال�صحة» تعلن �شفاء  771حالة جديدة من كورونا

•• �أبوظبي  -وام:

حممد بن را�شد خالل م�شاركته يف قمة جمموعة الع�شرين االفرتا�ضية (وام)

الإمارات ت�شارك يف قمة قادة جمموعة الع�شرين االفرتا�ضية التي يرت�أ�سها خادم احلرمني

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الأمريكي (وام)

بحثا نتائج احلوار اال�سرتاتيجي الإماراتي  -الأمريكي وعالقات التعاون

حممد بن زايد وبومبيو يبحثان احتواء التوترات
حممد بن را�شد :العامل اليوم مير مبرحلة
ا�ستثنائية ..والعمل اجلماعي �أ�سرع طريق للتعايف يف املنطقة ودعم �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي
•• دبي-وام:

� �ش��ارك ��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 رعاه اهلل يف قمة قادة جمموعة الع�شرين
 G 20االفرتا�ضية ،والتي عقدت ام�س برئا�سة خادم
احل��رم�ين ال�شريفني امل�ل��ك �سلمان ب��ن عبد العزيز
�آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية وت�ستمر
حتى اليوم حتت �شعار اغتنام فر�ص القرن احلادي

والع�شرين للجميع.
وت�أتي م�شاركة دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذه
القمة اال�ستثنائية الثانية ب�صفتها رئي�س الدورة
احلالية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وذلك
ب�ه��دف تن�سيق اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة وتكثيف التعاون
ال� ��دويل مل�ك��اف�ح��ة اجل��ائ �ح��ة ،واحل ��د م��ن ت�أثرياتها
الإن���س��ان�ي��ة وال�صحية واالق�ت���ص��ادي��ة ع�ل��ى ال�شعوب
والدول يف �أنحاء العامل كافة.
(التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
�أم ����س م �ع��ايل م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و وزي ��ر خ��ارج �ي��ة الواليات
املتحدة الأمريكية ال�صديقة.
وبحث �سموه والوزير مايك بومبيو  -خالل اللقاء الذي
ج��رى يف ق�صر ال�شاطئ  -ع�لاق��ات التعاون وال�صداقة
الإم��ارات �ي��ة  -الأم�ي�رك �ي��ة و��س�ب��ل ت�ع��زي��زه��ا يف خمتلف

امل �ج��االت �إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع��دي��د م��ن الق�ضايا الإقليمية
والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.
وت �ب��ادل اجل��ان �ب��ان وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول امل���س�ت�ج��دات يف
م�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط واجلهود
والتحركات الهادفة �إىل ت�سوية �أزم��ات املنطقة واحتواء
التوترات فيها من خالل احلوار والو�سائل الدبلوما�سية
وال �ع �م��ل امل �� �ش�ترك ل��دع��م �أ� �س ����س ال �� �س�لام واال�ستقرار
الإق �ل �ي �م��ي �إ� �ض��اف��ة �إىل خم��اط��ر ال �ت �ط��رف والإره� � ��اب
وخطابات الكراهية والتحري�ض( .التفا�صيل �ص)2

اجلي�ش الإثيوبي ي�سيطر على مدينة جديدة ويقرتب من عا�صمة تيغراي

•• �أي�س �أبابا-وكاالت

�أعلن اجلي�ش الإث�ي��وب��ي ،ال�سبت،
�سيطرته على مدينة ج��دي��دة يف
�إق �ل �ي��م ت �ي �غ��راي امل �ت �م��رد� ،شمايل
البالد ،ح�سبما �أورد مرا�سل �سكاي
نيوز عربية يف �أدي�س �أبابا.
وق��ال��ت ق ��وات ال��دف��اع الإثيوبية
الفيدرالية يف بيان �إن�ه��ا ب�سطت
�سيطرتها على مدينة �أدي غرات،
يف ��س�ي��اق ت�ق��دم�ه��ا ن�ح��و عا�صمة
الإقليم امل�ضطرب ميكيلي.
وت�ب�ع��د �أدي غ ��رات ع��ن عا�صمة
تيغراي  120كيلومرتا.
وي���ص�ع��ب ال�ت�ح�ق��ق م��ن ت�أكيدات
ج�م�ي��ع الأط� � ��راف ،ب�سبب تعطل
خطوط الهاتف والإن�ترن��ت منذ
ب ��داي ��ة ال �� �ص ��راع يف ال ��راب ��ع من
نوفمرب اجلاري.
وك��ان��ت ال�ق��وات الإثيوبية طوقت
�أدي غ ��رات ،اجل�م�ع��ة ،و�سيطرت
ع �ل��ى م��دي �ن��ة �أك �� �س ��وم امل� �ج ��اورة،
بعد معارك مع اجلبهة ال�شعبية
لتحرير تيغراي املتمردة.
وتقول حكومة رئي�س الوزراء �أبي
�أح�م��د �إن ق��وات�ه��ا حققت �سل�سلة
م��ن االن�ت���ص��ارات و�ست�صل قريبا

اثيوبيون فروا من مناطق القتال اىل خميمات النازحني �شرقي ال�سودان (ا ف ب)
�إىل عا�صمة الإقليم ،وهي مدينة وك� ��ان� ��ت �أدي� � �� � ��س �أب � ��اب � ��ا رف�ضت ع���س�ك��ري��ة ع�ل��ى م�ن�ط�ق��ة تيغراي
يبلغ عدد �سكانها نحو � 500ألف جميع الو�ساطات الأول�ي��ة خالل � �ش �م��ايل ال� �ب�ل�اد ،يف ال ��راب ��ع من
ن�سمة ،وحتظى اجلبهة ال�شعبية الأ� �س �ب��وع�ين الأخ ��ري ��ن ،اللذين ن��وف�م�بر اجل � ��اري ،ب �ه��دف معلن
لتحرير تيغراي هناك بدعم قوي �شهدا قتاال �شر�سا بني الطرفني .ه��و �إط��اح��ة احل��زب احل��اك��م فيها،
وتاريخ حافل بالقتال.
وت �ق��ول احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة �إن اجل�ب�ه��ة ال�شعبية ،ال�ت��ي يتهمها
وي ��أت ��ي ه ��ذا ال �ت �ق��دم امل �ي ��داين يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي بتحدي حكومته وال�سعي لزعزعة
ظ��ل ع��دم جت��اوب حكومة �أحمد ،ق� � ّو�� �ض ��ت ال ��د�� �س� �ت ��ور وال� �ق ��ان ��ون ا�ستقرارها.
�سواء �سلبا �أو �إيجابا ،مع املبادرة باعتدائها على القوات االحتادية .و�� �ش� � ّك ��ل ذل � ��ك ت � �ط ��ورا ك� �ب�ي�را يف
الإفريقية حلل النزاع.
و�شنت احلكومة االحتادية حملة اخلالف بني احلكومة الفدرالية

فرار جماعي لع�شرات ال�سجناء يف لبنان

قتلى يف �سل�سلة انفجارات
ب��ال��ع��ا���ص��م��ة ك���اب���ول

•• بريوت-وكاالت

ف��ر ع�شرات ال�سجناء م��ن �سجن بعبدا يف منطقة جبل لبنان� ،أم�س
ال�سبت ،فيما لقي  5منهم م�صرعهم يف ح��ادث �سري الح�ق��ا ،ح�سبما
�أف��ادت مرا�سلة �سكاي نيوز عربية .وقالت م�صادرنا يف ب�يروت �إن 69
�سجينا وموقوفا فروا ب�شكل جماعي من ال�سجن فجر ال�سبت.
وا�ستقل بع�ض ال�سجناء الفارين �سيارة قرب ال�سجن� ،إال �أنها تعر�ضت
حلادث �سري لقي على �إثره � 5سجناء م�صرعهم.
وقال بيان لقوى الأمن الداخلي االلبناين� ،إن � 69سجينا �أقدموا على
الفرار �صباح ال�سبت ،من نظارة خمفر ق�صر عدل بعبدا.
و�أ�ضاف البيان :مت توقيف  15منهم ،فيما �سلم � 4أنف�سهم.

انطالق عملية فتح الطرقات
الرب ّية بني �شرق وغرب ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

بد�أت الأطراف املتحاربة يف ليبيا،
�إج ��راءات فتح ال�ط��رق��ات الربية
امل�ق�ف�ل��ة م�ن��ذ �أ��ش�ه��ر ب�ين ال�شرق
وال �غ��رب ال�ل�ي�ب��ي ،وذل ��ك تنفيذا
ل�ق��رارات وتفاهمات مت التو�صل
�إل�ي�ه��ا خ�لال اج�ت�م��اع��ات اللجنة
الع�سكرية ( .)5+5و�أزالت قوات
ت��اب �ع��ة مل��دي �ن��ة م �� �ص��رات��ة ،ع ��ددا
م��ن ال���س��وات��ر ال�تراب�ي��ة بالطرق
الداخلية الرابطة بني القداحية
ووادي زمزم باجتاه اجلفرة.

واجل� �ب� �ه ��ة ،ال� �ت ��ي ه �ي �م �ن��ت على
مقاليد ال�سيا�سة الوطنية بالبالد
ملا يقرب من  3عقود حتى اندالع
االحتجاجات التي �أو�صلت �أحمد
للحكم يف .2018
وق �ت��ل م �ئ��ات الأ� �ش �خ��ا���ص ورمب��ا
الآالف يف ال� �ن ��زاع ال ��دائ ��ر منذ
�أ��س�ب��وع�ين يف ث��اين �أك�ب�ر دول��ة يف
�إفريقيا م��ن حيث ع��دد ال�سكان،
وف� � ��ر ع � �� � �ش ��رات الآالف �صوب
ال�سودان املجاور.
وكانت م�صادر ذكرت لوكالة فرا�س
بر�س م�ؤخرا �أن جهودا ُتبذل خلف
الكوالي�س لت�شجع الطرفني على
الدخول يف حمادثات ب�ضغط من
االحت ��اد الإف��ري �ق��ي ،لكن املبادرة
ق��وب�ل��ت مب�ق��اوم��ة م��ن ال�سلطات
يف �أدي ����س �أب��اب��ا ال �ت��ي ت���ص��ر على
� �ض��رورة ال�ق���ض��اء ع�ل��ى التهديد
الذي متثله اجلبهة .وقال م�صدر
دب �ل��وم��ا� �س��ي مل ي ��رغ ��ب يف ذكر
ا�سمه :الإثيوبيون يقولون �إنها
م�س�ألة داخلية و�سيتعاملون معها.
ي�ق��ول��ون �إن�ه��ا (اجل�ب�ه��ة ال�شعبية
ل�ت�ح��ري��ر ت �ي �غ��راي) عن�صر مارق
داخ ��ل ح��دوده��م و�إن (الت�صدي
لها) يتعلق ب�سيادة القانون.

•• كابول�-أ ف ب

قوات الأمن اللبنانية تعاين موقع احلادث قرب ال�سجن (ا ف ب)

عقوبات �أوروبية حمتملة على تركيا ل�سلوكها غري املقبول

•• باري�س�-أ ف ب:

ح��ذر وزي��ر التجارة الفرن�سي فرانك ري�سرت �أم�س
ال�سبت من �أن املجل�س الأوروب ��ي املقبل �سينظر يف
م�س�ألة تركيا وقد يفر�ض قيودا عليها ب�سبب �سلوكها
غري املقبول يف عدة مناطق.
وخالل مقابلة مع �إذاعة فران�س �إنرت ،انتقد ري�سرت
موقف �أنقرة حول الدعوات �إىل مقاطعة املنتجات
الفرن�سية يف بع�ض البلدان الإ�سالمية على خلفية
اجلدل ب�ش�أن الر�سوم الكاريكاتورية للنبي حممد.
وقال �إن تركيا تلعب دورا م�شينا با�ستغاللها خطاب
رئي�س اجلمهورية �أو مواقف فرن�سا من �أجل الإ�ضرار
بفرن�سا وبالقيم التي حتملها فرن�سا.

و�أ�� �ض ��اف ن�ح��ن ن��رغ��ب يف �أن ت�ت�غ�ير ت��رك�ي��ا وتغري
��س�ل��وك�ه��ا ال�ت��و��س�ع��ي يف � �ش��رق ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط مع
عمليات التنقيب التي تقو�ض ال�سيادتني القرب�صية
واليونانية.
ك �م��ا دع ��ا ري �� �س�تر ت��رك �ي��ا �إىل وق ��ف ه ��ذا ال�سلوك
خ���ص��و��ص��ا يف � �ش �م��ال �إف��ري �ق �ي��ا ح �ي��ث ي �ت��م تهريب
الأ�سلحة والتوقف عن ا�ستخدام ق�ضية الهجرة �ضد
�أوروب��ا ،نحن نعلم جيدا �أنها تلعب على ذلك الوتر
وهذا مل يعد ممكنا.
وتابع �أن تركيا �شعب عظيم ،دولة عظيمة نريد �أن
ت�ك��ون بيننا ع�لاق��ات دبلوما�سية واق�ت���ص��ادي��ة لكن
يجب �أن نقيم معها حوارا مبنيا على ال�صراحة لأننا
ال ن�ستطيع اال�ستمرار على هذا املنوال.

ُقتل ثمانية �أ�شخا�ص على الأقل
�أم�س يف العا�صمة الأفغانية كابول
التي هزتها �سل�سلة انفجارات قويّة
جن �م��ت خ �� �ص��و� �ص��ا ع ��ن �صواريخ
� �س �ق �ط��ت ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن املنطقة
اخل �� �ض ��راء ال �ت��ي ت �� �ض��م �سفارات
ومقار �شركات دولية.
وقال املتحدث با�سم وزارة الداخلية
طارق عريان نحو ال�ساعة 08,40
� �ص �ب��اح �اً� ،أط �ل��ق الإره��اب �ي��ون 23
�� �ص ��اروخ ��ا ع �ل��ى م��دي �ن��ة ك ��اب ��ول.
و�أ�� �ض ��اف ا� �س �ت �ن��ادا �إىل املعلومات
الأولية ،ا�ست�شهد ثمانية �أ�شخا�ص
و�أ�� �ص� �ي ��ب � 31آخ� � � ��رون ب� �ج ��روح،
مو�ضحا �أن "�صواريخ �سقطت على
مناطق �سكنية.
و�أك��د الناطق با�سم �شرطة كابول
ف��ردو���س ف��ارام��رز �أن االنفجارات
جن �م��ت ع ��ن �� �ص ��واري ��خ .و�سقطت
ال���ص��واري��خ يف �أج ��زاء مكتظة من
و�سط و�شمال ك��اب��ول ،مبا يف ذلك
ب��ال �ق��رب م��ن امل�ن�ط�ق��ة اخل�ضراء
� �ش��دي��دة ال �ت �ح �� �ص�ين ال �ت ��ي ت�ضم
�سفارات ومقار �شركات دولية.

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع لتو�سيع و
زي��ادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر
وح�صر احل��االت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد
  19واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت ال��وزارة عن �إجراء 133,003فحو�صات ج��دي��دة خ�لال ال�ساعات ال�ـ 24
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أح��دث تقنيات الفح�ص الطبي .و�ساهم تكثيف �إجراءات
التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على
م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,262حالة �إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك
يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  157,785حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن وف��اة م�صاب وذل��ك م��ن تداعيات
الإ� �ص��اب��ة ب �ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د ،وب��ذل��ك ي�ب�ل��غ عدد
ال��وف�ي��ات يف ال��دول��ة  548ح��ال��ة .و�أع��رب��ت وزارة ال�صحة
و وق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها وموا�ساتها
لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد
بالتعليمات واالل�ت��زام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  771حالة 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 ،وب��ذل��ك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء
.148,080

وجه ر�سالة تنبيه للغنو�شي
ّ

تون�س :احتاد ال�شغل ُيقرر مقاطعة جل�سات الربملان
•• الفجر  -تون�س

وج� ��ه االحت � ��اد ال �ع ��ام التون�سي
ّ
ل �ل �� �ش �غ��ل ،ر�� �س ��ال ��ة �إىل رئي�س
ال�ب�رمل��ان ،را� �ش��د ال�غ�ن��و��ش��ي ،ن ّبه
فيها �إىل ما و�صفه بخطورة ما
ي�أتيه بع�ض النواب من ا�ستهداف
للمنظمة ولرموزها.
و�أعلن املكتب التنفيذي لالحتاد
يف ر��س��ال�ت��ه ع��ن ق ��راره مقاطعة
خمتلف جل�سات اال�ستماع التي
يقع دعوته �إليها من طرف جلان
جم�ل����س ن� ��واب ال���ش�ع��ب واتخاذ
الإج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة املنا�سبة
يف مواجهة ذل��ك يف ��ص��ورة عدم
التباين مع خطاب الكراهية.
ودع��ا االحت��اد ك ّل الكتل النيابية
ب � � ��إع �ل��ان م ��وق� �ف� �ه ��ا الر�سمي

احتاد ال�شغل يندد ويحذر
م ��ن ح �م�ل�ات ال �ت �ح��ري ����ض التي املريب مبجل�س نواب ال�شعب عن
ت�ستهدفه من طرف طيف حمدد خطورة املمار�سات امل�ستمرة من
من النواب و�إدانة املحر�ضني عليه بع�ض النواب ال�ستهداف املنظمة
وع �ل��ى رم ��وز احل��رك��ة النقابية ،ولعديد �أطياف املجتمع املدين.
(التفا�صيل �ص)12
ال�سيما �أم ��ام ال�صمت الر�سمي
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هيئة البيئة واملحميات الطبيعية توا�صل �أعمالها يف �ضبط وم�صادرة �أجهزة �إ�صدار �أ�صوات الطيور
•• ال�شارقة-وام:

02

حققت فرق ق�سم التفتي�ش اخلارجي يف هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
بال�شارقة جناحات الفتة يف �ضبط وم�صادرة �أجهزة �إ�صدار �أ�صوات الطيور
حيث توا�صل �أعمالها ومهماتها املوكلة �إليها بهذا ال�ش�أن وتت�صدى بنجاح
الفت ملختلف التحديات واملخاطر املرتبطة بهذه املهمات حيث بلغ عدد
م�صادرات الأج�ه��زة ملو�سم الدخول ل�شهر �أكتوبر  2020خ�لال العام
اجلاري  1869بينما كان عدد م�صادرات الأجهزة ملو�سم الدخول ل�شهر
�أكتوبر العام املا�ضي . 768
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
 :تواجه فرق ق�سم التفتي�ش اخلارجي حتديات وخماطر عدة �أثناء �ضبط
وم�صادرة �أجهزة �إ�صدار �أ�صوات الطيور يف مو�سم هجرة الطيور لكنها

تعمل على الت�صدي لها بكفاءة واقتدار ..الفتة �إىل �أن مو�سم الهجرة
لهذا العام بد�أ يف �أكتوبر املا�ضي وا�ستمر حتى الن�صف الأول من نوفمرب
اجل ��اري وي�ت��م تغطية جميع امل�ن��اط��ق ال�بري��ة وال���س�ي��وح ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
املناطق اجلبلية وف��ق اخلطة املعدة واالج ��راءات والتعليمات ال�صادرة
من قبل رئي�س ق�سم التفتي�ش اخل��ارج��ي وذل��ك ل�ضمان تغطية جميع
املناطق احليوية التي يتم و�ضع الأجهزة بها وم�صادرتها ،واحلد من هذه
الظاهرة.
و�أو�ضحت الهيئة �أن من بني �أبرز التحديات التي يواجهها ق�سم التفتي�ش
اخلارجي حالة الطق�س "ال�ضباب والأمطار" ما يعيق احلركة ب�سبب
ت��دين ال��ر�ؤي��ة و ت�ضاري�س املناطق الربية "الكثبان الرملية" وكذلك
الطرق اجلبلية والطرق الوعرة حيث ي�ؤدي ذلك �إىل انفجار الإطارات
ب�سبب احلجارة �أو االنزالقات وانحراف املركبة عن م�سارها بالإ�ضافة

�إىل الهواء والغبار وت��دين الر�ؤية حيث ال ي�ستطيع املفت�شون التدقيق
على مواقع الأجهزة يف الأجواء الباردة وقت العمل حيث ترتاوح درجات
احلرارة  13درجة مئوية وت�صل يف بع�ض الأحيان اىل  10درجة مئوية
�أو �أقل من ذلك .و�أ�شارت الهيئة كذلك �إىل خماطر عدة تواجه الفرق
عند و�ضع �أجهزة �إ�صدار �أ�صوات الطيور على قمم �أ�شجار الغاف وال�سمر
حيث ي�ضطر املفت�شون �إىل الت�سلق فوق الأ�شجار مل�صادرة الأجهزة �إىل
جانب و�ضع الأجهزة حتت �أ�شجار احلرمل واملرخ والرمث حيث تتجمع
الأفاعي ال�سامة واحل�شرات ال�ضارة بالإ�ضافة �إىل �أن نوعية بع�ض هذه
الأ�شجار تكون �شائكة ف�ضال عن و�ضع امل�سامري بالقرب من الأجهزة
لإعاقة حركة املفت�شني والت�سبب بال�ضرر لهم.
ونوهت �أي�ضا �إىل خماطر و�ضع م�صائد الإقفال بجانب اجلهاز فتقوم
بالقفل ع�ل��ى ال�ي��د �أث �ن��اء م�سك اجل �ه��از مل���ص��ادرت��ه وو� �ض��ع الأج �ه��زة يف

�صناديق و�أقفا�ص و�إقفالها ب�إحكام حتى ال يت�سنى للمفت�شني م�صادرتها
حيث يقوم املفت�شون بق�ص �أقفال ال�صناديق باملق�صات املخ�ص�صة لذلك
وتفكيكها وم�صادرة الأج�ه��زة بالإ�ضافة �إىل و�ضع الأج�ه��زة على حافة
م�سارات الأودي��ة الق�ص حيث من املمكن �أن تتعر�ض دوري��ات املفت�شني
خلطر الوقوع �إىل جانب ربط الأجهزة بالأ�سالك ال�شائكة كي ي�صعب
على املفت�شني م�صادرتها وكذلك تعقب �سيارات العمل "دوريات التفتي�ش"
وحماولة �إحلاق ال�ضرر بها.
و�أكدت الهيئة �أنه على الرغم من تلك املخاطر والتحديات ال تتوانى فرق
التفتي�ش امليداين عن العمل يف �ضبط وم�صادرة �أجهزة �إ�صدار �أ�صوات
الطيور مهما كانت التحديات واملخاطر التي يواجهونها �أثناء ت�أدية املهام
املوكلة �إليهم و ذلك بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد والإ�صرار على
تطبيق قرارات املجل�س التنفيذي واحلد من هذه الظاهرة.

الإمارات ت�شارك يف قمة قادة جمموعة الع�شرين االفرتا�ضية التي يرت�أ�سها خادم احلرمني ال�شريفني

حممد بن را�شد :العامل اليوم مير مبرحلة ا�ستثنائية ..والعمل اجلماعي �أ�سرع طريق للتعايف
حممد بن را�شد:
• جمموعة الع�شرين من�صة اقت�صادية يتوحد حولها العامل للت�صدي للتحديات
• �سموه ي�شيد بجهود اململكة العربية ال�سعودية يف �إدارة �أعمال القمة وحر�صها على دعم اجلهود الدولية للت�صدي للتحديات التي تواجه العامل
• الإمارات �ستظل داعمة لكافة املبادرات الدولية امل�شرتكة ..ولكافة ال�سيا�سات وامل�شاريع التي ت�ضمن بناء م�ستقبل م�ستدام للأجيال القادمة
• الإمارات كانت حري�صة منذ بداية الأزمة على لعب دور فعال ورئي�سي يف دعم اجلهود الدولية للت�صدي للوباء ..وامل�ساهمة يف خمتلف �أوجه التعاون الدويل للتعامل مع الفريو�س
• طرق تداعيات الأزمة ي�ستهدف جميع الدول حول العامل دون ا�ستثناء ..وامل�صري �أ�صبح واحدا وم�شرتكا للإن�سانية
•• دبي -وام:

�شارك �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف قمة قادة جمموعة الع�شرين G
 20االفرتا�ضية ،والتي عقدت ام�س برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية وت�ستمر
حتى اليوم حتت �شعار اغتنام فر�ص القرن احلادي والع�شرين للجميع.
وت�أتي م�شاركة دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف هذه القمة اال�ستثنائية
الثانية ب�صفتها رئي�س الدورة احلالية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وذل��ك بهدف تن�سيق اجل�ه��ود امل�شرتكة وتكثيف التعاون ال��دويل ملكافحة
اجل��ائ�ح��ة ،واحل��د م��ن ت�أثرياتها الإن�سانية وال�صحية واالقت�صادية على
ال�شعوب والدول يف �أنحاء العامل كافة.
وت�شارك دولة الإمارات يف القمة جنباً �إىل جنب �أع�ضاء جمموعة الع�شرين
وق��ادة ال��دول املدعوة ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي املنظمات الدولية التي ت�شمل
منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ،وجمل�س اال��س�ت�ق��رار امل ��ايل ،ومنظمة العمل
الدولية ،و�صندوق النقد امل��ايل ،ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
والأمم امل�ت�ح��دة ،وجم�م��وع��ة ال�ب�ن��ك ال� ��دويل ،ومنظمة ال�صحة العاملية،

ومنظمة التجارة العاملية.
و�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم برئا�سة اململكة العربية
ال�سعودية لقمة الع�شرين ،وجهودها بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود يف التح�ضري و�إدارة �أعمال القمة التي ت�أتي
يف ظروف ا�ستثنائية ،الأمر الذي ي�ؤكد على الدور الريادي للمملكة عامل ًيا،
وحر�صها الدائم على التواجد ودعم اجلهود الدولية للت�صدي للتحديات
التي تواجه ال��دول وال�شعوب ،م�شدداً �سموه على م�ب��ادرة اململكة العربية
ال�سعودية بالدعوة لعقد هذه القمة اال�ستثنائية ملجموعة الع�شرين بهدف
تن�سيق اجلهود الدولية وتكاملها ملواجهة فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد
.19
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن جمموعة الع�شرين
هي املن�صة االقت�صادية الأك�بر عاملياً التي يتوحد حولها العامل للت�صدي
للتحديات امل�شرتكة وجت��اوزه��ا ،و�أن دول��ة الإم ��ارات �ستظل داع�م��ة لكافة
املبادرات الدولية امل�شرتكة ،ولكافة ال�سيا�سات وامل�شاريع التي ت�ضمن بناء
م�ستقبل م�ستدام للأجيال القادمة.
وق��ال �سموه� :أب��رزت اجلائحة التي يواجها العامل اليوم ال��دور ال��ذي تقوم
ب��ه جمموعة الع�شرين كمن�صة اقت�صادية يتوحد حولها ال�ع��امل ملواجهة

التحديات امل�شرتكة وجتاوزها ،ويناق�ش من خاللها ُ�سبل اغتنام �أهم الفر�ص
املتاحة �أم��ام ال��دول واحلكومات واال�ستفادة منها مل�ستقبل �أف�ضل لل�شعوب
والعامل ،فاخلطر اليوم ي�ستهدف اجلميع حول العامل دون ا�ستثناء ،وامل�صري
�أ�صبح واحدا وم�شرتكا للإن�سانية.
و�أكد �سموه �أن دولة الإمارات كانت حري�صة منذ بداية الأزمة ،وبتوجيهات من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على
لعب دور فعال ورئي�سي يف دعم اجلهود الدولية للت�صدي للوباء ،وامل�ساهمة
يف خمتلف �أوجه التعاون والتن�سيق الدويل للتعامل مع الفريو�س ،و�صو ًال
لو�ضع �آليات وحلول طارئة وفعالة للأزمة التي يعي�شها العامل بجميع دوله
على حد �سواء ،والتي ال تقت�صر �أخطارها على القطاع ال�صحي فقط ،بل
متتد لقطاعات وجوانب �أخرى �أهمها اجلانب االقت�صادي واملجتمعي.
كما �أ�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �إىل �أن العامل
يعي�ش اليوم مرحلة ا�ستثنائية ترتقب فيها ال�شعوب انتهاء الأزم��ة ،الأمر
الذي ي�ؤكد على �أهمية العمل اجلماعي والتعاون الدويل لي�س فقط للخروج
من ه��ذه الأزم��ة ب�أ�سرع وق��ت ممكن وب��أق��ل اخل�سائر� ،إمن��ا لتحقيق النمو
والتعايف املطلوب يف خمتلف القطاعات ،والت�صدي لأي تداعيات �صحية �أو
اقت�صادية �أو اجتماعية للأزمة.

و�أث �ن��ى �سموه على ج�ه��ود جميع امل���ش��ارك�ين يف �أع �م��ال املجموعة م��ن دول
ومنظمات ،وما قدموه من �إ�سهامات للت�صدي للتحديات التي ترتبت عن
اجلائحة ،والو�صول ال�ع��ادل للقاحات كوفيد  ،19م��ؤك��داً على دع��م دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ملبادرات جمموعة الع�شرين الهادفة �إىل تعزيز
ق��درات ال��دول الفقرية و�إمكاناتها ملواجهة الأزم��ة الراهنة ،وتطلع الدولة
الدائم للم�ساهمة يف �أجندة جمموعة الع�شرين والعمل امل�شرتك ملا فيه خري
للأجيال املقبلة والعامل.
وت�ضمنت �أعمال اليوم الأول من قمة ق��ادة جمموعة الع�شرين جل�ستني،
الأوىل حتت عنوان :التغلب على الوباء وا�ستعادة النمو والوظائف ،والتي
ركزت على ت�سليط ال�ضوء على اجلهود اجلارية للتغلب على وباء كوفيد 19
وطرق �ضمان الو�صول للقاحات جلميع النا�س حول العامل .كما ت�ستعر�ض
هذه اجلل�سة �آفاق االقت�صاد العاملي ،مبا يف ذلك تعايف �أ�سواق العمل وتو�سيع
نطاق احلماية االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع النظام املايل العاملي .و حتمل
اجلل�سة الثانية لليوم الأول عنوان بناء م�ستقبل �شامل وم�ستدام وقادر على
ال�صمود ،وتناق�ش الظروف التي ميكن اجلميع العي�ش والعمل واالزدهار
فيها ،مع احلفاظ على كوكبنا ،ومن خالل تكثيف اجلهود اجلماعية حلماية
املوارد امل�شرتكة عامل ًيا.

بحثا نتائج احلوار اال�سرتاتيجي الإماراتي  -الأمريكي وعالقات التعاون والعديد من الق�ضايا حمل االهتمام امل�شرتك

حممد بن زايد وبومبيو يبحثان احتواء التوترات يف املنطقة ودعم �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أم����س معايل مايك بومبيو وزير
خارجية الواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة.
وبحث �سموه و الوزير مايك بومبيو  -خالل اللقاء الذي جرى يف ق�صر
ال�شاطئ  -ع�لاق��ات التعاون وال�صداقة الإم��ارات�ي��ة  -الأم�يرك�ي��ة و�سبل

تعزيزها يف خمتلف املجاالت �إ�ضافة �إىل العديد من الق�ضايا الإقليمية
والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول امل�ستجدات يف منطقة اخلليج العربي
وال�شرق الأو�سط واجلهود والتحركات الهادفة �إىل ت�سوية �أزمات املنطقة
واحتواء التوترات فيها من خالل احلوار و الو�سائل الدبلوما�سية والعمل
امل�شرتك لدعم �أ�س�س ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي �إ�ضافة �إىل خماطر
التطرف والإره��اب وخطابات الكراهية والتحري�ض ،و�ضرورة التحرك

الدويل الفاعل يف مواجهتها.
وتطرقا يف هذا ال�سياق �إىل معاهدة ال�سالم التي وقعتها دولة الإمارات
و�إ�سرائيل "اتفاق �إبراهيم" و�أهميتها يف بدء مرحلة جديدة للعالقات
والتعاون بني الدول يف منطقة ال�شرق الأو�سط �إ�ضافة �إىل البناء عليها
لرت�سيخ الأمن وال�سالم واال�ستقرار وحتقيق االزدهار ل�شعوب املنطقة.
كما تناول اللقاء نتائج احلوار اال�سرتاتيجي الإماراتي  -الأمريكي الذي
�أطلق خ�لال �شهر �أكتوبر املا�ضي ودوره يف تعزيز التفاهم بني البلدين

وتعميق العالقات الثنائية ودفعها �إىل �آفاق �أرحب يف خمتلف املجاالت مبا
يعود باخلري على ال�شعبني ال�صديقني.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل نهيان م�ست�شار الأمن
الوطني و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال� ��دويل وم �ع��ايل ي��و��س��ف م��ان��ع ال�ع�ت�ي�ب��ة ��س�ف�ير ال��دول��ة ل ��دى الواليات
املتحدة الأمريكية و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد
�أبوظبي.
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�أخبـار الإمـارات

انطالق امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي الأول اليوم
العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم ال�صحية وذلك خالل الفرتة
•• �أبوظبي-وام:
من  22وحتى  25نوفمرب اجلاري وفقا للجداول والأوقات املعتمدة.
تنطلق اليوم امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  2020و�أ��ض��اف��ت �أن��ه بالن�سبة لل�صفوف م��ن التا�سع وح�ت��ى احل ��ادي ع�شر تعقد
  2021وذلك للمدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�صة املطبقة ملنهاج وزارة االمتحانات �إلكرتونيا عن بعد "من املنزل" وذلك جلميع مواد املجموعةالرتبية والتعليم.
 Aوذلك خالل الفرتة من  22وحتى  26نوفمرب اجلاري وفقا للجداول
و�أو��ض�ح��ت ال ��وزارة �أن��ه مل يتم تخ�صي�ص امتحانات نهاية الف�صل الأول والأوقات املعتمدة.
لطلبة ال�صفوف من الأول وحتى الثالث ويقت�صر تقييمهم على ما نفذوه وذكرت �أنه بالن�سبة لطلبة ال�صف الثاين ع�شر �ستعقد االمتحانات �إلكرتونيا
وحققوه م��ن نتائج وتقوميات و�أع�م��ال وم�ه��ام ت�صب جميعها يف التقييم من خ�لال احل�ضور �إىل املدر�سة مع تطبيق كافة الإج ��راءات االحرتازية
التكويني املدر�سي.
وال�صحية وذل��ك جلميع م��واد املجموعة  Aوذل��ك خ�لال الفرتة من 22
و�أ�� �ش ��ارت �إىل �أن ��ه ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل���ص�ف��وف م��ن ال��راب��ع وح �ت��ى ال �ث��ام��ن تعقد وحتى  26نوفمرب اجلاري وفقا للجداول والأوقات املعتمدة و�سيتم توزيع
االمتحانات �إلكرتونيا عن بعد" من املنزل" وذلك جلميع مواد املجموعة طلبة ال�صف الثاين ع�شر يف املدرا�س اخلا�صة املطبقة ملناهج ال��وزارة على
 Aالتي ت�شمل اللغة العربية واللغة الإجنليزية والريا�ضيات والعلوم مدار�س التعليم العام احلكومية لت�أدية االمتحانات.
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� 560ألف زائر و� 27ألف معاملة
مركز ال�شرطة الذكي يف املرقبات « »SPSيحتفي مبرور عام على افتتاحه
•• دبي-الفجر:

يحتفي مركز ال�شرطة الذكي " "SPSالتابع للقيادة العامة ل�شرطة
دب��ي يف مركز �شرطة املرقبات ،وال��ذي يعد �أول مركز �شرطة تقليدي
يتحول �إىل مركز ذكي �ضمن �إطار خطة �شرطة دبي للتحول الكامل �إىل
مراكز �شرطة ذكية تعمل على م��دار � 24ساعة لتقدمي خدمات ذكية
دون تدخل ب�شري ،يحتفي مبرور عام على افتتاحه ،حمققاً جناحاً باهراً
يف خدمة متعاملي �شرطة دبي ،حيث بلغ عدد زواره خالل عامه الأول
� 560ألف زائر ،بينما بلغت عدد املعامالت � 27ألف معاملة.
وقال العميد علي غامن مدير مركز املرقبات� :إننا نحتفي مبرور عام منذ
�أن افتتح �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،مركز �شرطة
املرقبات الذكي ،و�إننا يف �شرطة دبي نفخر بهذا الإجناز والتحول نحو
البيئة الذكية ،والذي ي�أتي يف �إطار حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي
على �ضمان �أعلى م�ستويات الراحة للمتعاملني وتلبية كافة احتياجاتهم
بتقدمي �أرقى اخلدمات ال�شرطية الذكية املُبتكرة لأفراد املجتمع ب�سهولة
وي�سر ،و�صو ًال �إىل الهدف اال�سرتاتيجي يف تقليل عدد املراجعني للمراكز
احلكومية .و�أكد العميد غامن حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي على
امل�ضي قدماً يف حتقيق توجيهات القيادة الر�شيدة الرامية �إىل جعل دولة
الإم��ارات يف طليعة دول العامل يف خمتلف املجاالت من خالل املبادرات
النوعية لأنظمة العمل ،ومنها جتربة مركز ال�شرطة الذكي الذي �أثبت
جناحاً كبرياً يف تقدمي خدمات دون تدخل ب�شري.

الإمارات  ..املوروث �شاهد على الزمن اجلميل وزاد امل�ستقبل
•• �أبوظبي-وام:

تفتخر دولة الإمارات ب�إرثها ال�ضارب يف عمق التاريخ ويعتز �شعبها برتاثهم
وموروثهم ،مما ي�شكل لهم هذا االعتزاز والفخر درعا واقيا للحفاظ على
�أ�صالتهم وهويتهم العربية والإ�سالمية و�سط دولة حديثة تنب�ض بثقافات
كثرية ومتعددة.
ويعي�ش الإماراتيون اليوم يف �أكرث مدن العامل حداثة وتطورا ولكن بنكهة
الأ�صالة لأنهم يجيدون الت�شبث بالتقاليد والعادات املتوارثة جيال بعد
جيل للوقوف يف وج��ه العوملة وال�ت��ي غ��زت ال�ع��امل دون ا�ستئذان وغريت
�شكل كثري من الدول و�أثرت يف �سلوك وعادات كثري من �شباب العامل دون
ا�ستثناء.
وتتج�سد �أ��ش�ك��ال ال�ت�راث الإم��ارات��ي يف ك��ل امل�م��ار��س��ات اليومية ��س��واء يف
املجال�س العامة �أو اخلا�صة �أو الأ�سواق �أو يف الأماكن العامة وما يتم فيها
من �سلوك مثل ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة �أو االهتمام بامللب�س وهو
ما يطلق عليه باللهجة العامية " ال�سنع ".
ومتار�س تلك ال�سلوكيات يف الإمارات جنبا �إىل جنب مع الو�سائل الرقمية
والتكنولوجيا الع�صرية التي يعي�ش يف كنفها الإماراتيون وهم يدركون �أن
امل�ستقبل ال ميكن �أن يكون ذا �صبغة �إماراتية خال�صة ما مل يكن من وحي
الرتاث والثقافة.
وتنطلق �أجندة الإمارات الثقافية من �إدراك املخاطر التي تواجه الثقافة
وح�ف��ظ ال�ت�راث يف ع��امل يتغري ب�شكل م�ستمر وي�ه��دد ال�ه��وي��ة الرتاثية
لل�شعوب ،لذا حتر�ص من خالل خططها اال�سرتاتيجية يف هذا املجال على

حماية وحفظ وت�شجيع امل�شاريع املعنية بالرتاث والثقافة يف كل الإمارات
بالتوافق مع اال�سرتاتيجيات املحلية لكل �إمارة.
وتتبنى الإمارات �أفكار امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
" طيب اهلل ث��راه " يف احلفاظ على ال�تراث وت�ستلهم منهجه يف حتقيق
التوازن بني النه�ضة العمرانية واحلفاظ على الرتاث �إذ كان " رحمه اهلل
" له الف�ضل يف احلفاظ على هوية الإمارات الثقافية و�سط هذا الزحام من
التطور احل�ضاري الذي امتد لي�شمل مناطق الدولة كافة .
وم��ن ب��اب ال�شغف ب��امل��وروث والت�شبث به �شكلت الإم ��ارات مثاال حيا على
التناغم وال�ت�م��ازج ال��ذي يجمع يف معظم امل�ن��اط��ق م�ن��ازل ال�ط�ين بجوار
ناطحات ال�سحاب املذهلة مما يجعل ال�سياح يف زياراتهم للإمارات بقدر ما
يحر�صون على م�شاهدة الأبراج ال�شاهقة والفنادق الفارهة يرغبون بر�ؤية
تلك الأبنية الأثرية وزيارتها يف كل �أنحاء الدولة.
ولأن ال�تراث ال�شعبي هو الوحيد ال�ق��ادر على �أن ير�سم �صورة حل�ضارة
وثقافة �أي �شعب فمن خالله ي�ستطيع الآخ��ر قيا�س م��دى عراقة البلد
والتعرف على ع��ادات��ه وتقاليده وفنونه ال�شعبية التي رافقته على مر
ال�سنني  ..لهذا تويل الإم��ارات ال�تراث ال�شعبي عنايتها ورعايته وت�سعى
للحفاظ على موروثها وحمايته من االندثار من خالل امل�ؤ�س�سات التي
تعنى بالرتاث والفعاليات الرتاثية التي تقام يف كل مو�سم من موا�سم
ال�سنة.
وينطلق جوهر الإ�سرتاتيجيات التي تتبناها دوائ��ر ال�سياحة والرتاث
املوجودة يف جميع �إمارات الدولة من �أن للإمارات تاريخا عريقا يف الرتاث
والفنون واحل�ضارة املعمارية يرجع �إىل حقبة ما قبل امليالد وال بد من

ت�ضافر اجلهود حلمايتها يف زحمة احلياة احلديثة واالنفتاح االقت�صادي
وال��رواج ال�سياحي .وت�ؤكد تلك الدوائر �أن املحافظة على ع��ادات املجتمع
وتقاليده �أم��ر واج��ب ووط�ن��ي وم��ن ه��ذا املنطلق ت�ق��دم ال�ت�راث ب�أ�سلوب
علمي مقبول �إدراك��ا منها ب�أهمية تعزيز الهوية الإماراتية ون�شر املوروث
الإماراتي بني جميع الزائرين واملقيمني حيث تعر�ضه وتعرفهم عليه عن
قرب وب�صورة �صحيحة وت�سخر و�سائل الإع�لام لهذه الغاية بكل �أدواته
و�أ��ش�ك��ال��ه ،وان���ش��أت هيئات حكومية متخ�ص�صة للعناية ب���ش��ؤون الرتاث
واملحافظة عليه وممار�سته ب�أ�سلوبه ال�صحيح يف من��ط احل�ي��اة اليومي
و�أقامت املتاحف واملعار�ض من وحي املا�ضي الأ�صيل.
وتربز امل�ؤ�س�سات والدوائر املخت�صة الهوية الوطنية الإماراتية من خالل
ممار�سة العادات والتقاليد املحلية �أمام ال�سياح خا�صة كرم ال�ضيافة العربية
واالحتفاء بال�ضيف من تقدمي القهوة والتمر بالإ�ضافة �إىل اعتبار �أن الزي
الإماراتي التقليدي هو مبثابة امليزة التي ال يزال ال�شعب الإماراتي حمافظا
عليها من خالل ال�شكل ال�سائد ملالب�س الرجل واملر�أة واحللي التي تتزين
بها الن�ساء يف املنا�سبات و�إن دخلت عليها بع�ض مظاهر احل�ضارة والتطور
�إال �أنها ال تزال حتتفظ بهويتها الرتاثية الوطنية خا�صة ما تعك�سه من
ثقافة االحت�شام  ..ولطاملا رغب ال�سياح يف التقاط �صور تذكارية لهم وهم
يرتدون اللبا�س الإماراتي الوطني للن�ساء والرجال.
وم��ن ال�ع��ادات احلميدة التي حافظ على ممار�ستها الإم��ارات�ي��ون التحية
وهي " املواية باخل�شم " �أي �إلقاء التحية وال�سالم مبالم�سة الأنف وهي
من العادات العربية العريقة وال�ضاربة بجذورها يف �أعماق التاريخ وهي
متار�سها كثري من �شعوب العامل الأخرى بنف�س الطريقة على �سبيل املثال
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ال احل�صر �شعب ا�سرتاليا الأ�صليني وهي عادة تدل على العزة والكربياء
والقوة عند العرب لأن الأنف جزء بارز من وجه الإن�سان ويوجد يف الو�سط
ويف �أعلى ج�سم الإن�سان ولهذا �ضرب به املثل يف ال�شموخ والعزة .
ويحر�ص الإماراتيون على االحتفال وامل�شاركة يف املنا�سبات الوطنية مثل
االحتفال مبنا�سبة اليوم الوطني من كل عام و�إحياء ذكرى الن�صف من
�شعبان بالإ�ضافة �إىل توزيع العيدية على الأطفال خالل منا�سبات الأعياد
ويتواجد ال�شباب بكثافة يف العديد من امل�سابقات والبطوالت الريا�ضية
املحلية والدولية واملعار�ض الداخلية واخلارجية.
وت�شارك فرق الفنون ال�شعبية يف كل املنا�سبات واالحتفاالت وت�ستعر�ض
�أن��واع��ا ع��دة م��ن الفنون الإم��ارات �ي��ة الأ�صيلة جميعها تعك�س ح�ي��اة �أهل
الإمارات بلغة فنية وترفيهية راقية تعتمد على احلركة وااليقاع وت�ستعني
بالآالت املو�سيقية التقليدية املوجودة داخل الإمارات والتي ت�ستخدم يف كل
الأغاين الرتاثية.
وتن�شط يف الإمارات الع�شرات من جمعيات الفنون والرتاث ال�شعبي والتي
تهدف �إىل خدمة ال�تراث ال�شعبي املحلي وربط �شرائح ال�شباب برتاثهم
وفنونهم ال�شعبية وما�ضي الآباء والأجداد.
وتعترب جمعيات الفنون والرتاث ال�شعبي �أحد �أهم �أوجه املوروث الرتاثي
وتربط املا�ضي باحلا�ضر للمحافظة على ال�تراث ال�شعبي وحمايته من
االندثار والعمل على تناقله بني الأجيال.
وت�شارك دوائ��ر ال�سياحة وال�ت�راث والكثري م��ن امل�ؤ�س�سات على م�ستوى
الإم��ارات يف العديد من املعار�ض اخلارجية وور���ش العمل التي تنعقد يف
خمتلف �أنحاء العامل ،لنقل الرتاث الإماراتي ب�أبهى �صوره للعامل.

رباد
يف عملية �أطلقت عليها ا�سم ال َ

�شرطة دبي تحُ بط خمطط ع�صابة دولية لرتويج  123كيلوجرام ًا من الكري�ستال
•• دبي-الفجر:

املجرمني �أكرث �سرعة ودقة.

للمنطقة امل�ستهدفة.

مت�ك�ن��ت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب � ��ي �إح � �ب� ��اط مخُ � �ط ��ط ع�صابة
�إجرامية دولية مُنظمة� ،سعت �إىل
�إدخال �شحنة من مادة الكري�ستال
امل �خ��درة ي���ص��ل وزن �ه��ا �إىل 123
كيلوجراماً �إىل ال��دول��ة عرب �أحد
املنافذ م��ن خ�لال �إخفائها �أ�سفل
ح� ��اوي� ��ة "بَراد" حت �م ��ل ف ��واك ��ه
وخ� ��� �ض ��روات ق ��ادم ��ة م ��ن �إح� ��دى
ال��دول الآ�سيوية بهدف ترويجها
ون�شرها بني املتعاطني.
و�ألقت �شرطة دبي خالل العملية
ال�ت��ي �أطلقت عليها ا��س��م "عملية
الرباد" القب�ض على  3من �أفراد
الع�صابة مُتلب�سني باجلرم امل�شهود
�أث�ن��اء �سعيهم �إىل �إخ��راج ال�سموم
امل �خ��درة م��ن �أ��س�ف��ل احل��اوي��ة بنا ًء
ع�ل��ى تعليمات زعميهم املتواجد
يف دول��ة �آ��س�ي��وي��ة ،مت�ه�ي��داً لنقلها
وترويجها.
و�أك � � ��د م� �ع ��ايل ال� �ف ��ري ��ق عبداهلل
خليفه املري القائد العام ل�شرطة
دب��ي �أن عملية "الرباد" ت��أت��ي يف
�إطار جهود القيادة العامة ل�شرطة
دب ��ي ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب���ش�ك��ل م�ستمر
وم �ت��وا� �ص��ل لإح� �ب ��اط مخُ ططات
جتار ومروجي املخدرات ال�ساعني
ل �ن �� �ش��ر � �س �م��وم �ه��م ب�ي�ن ال�شباب،
م�شرياً �إىل �أن جمتمع الإم ��ارات
خ� ��ط �أح � �م� ��ر ورج � � � ��ال مكافحة
امل�خ��درات �سيقفون باملر�صاد لكل
من ت�سول له نف�سه امل�سا�س ب�أمن
املجتمع.

تعاون ُمثمر
من جانبه� ،أكد �سعادة اللواء خبري
خليل �إبراهيم املن�صوري م�ساعد
ال �ق ��ائ ��د ال� �ع ��ام ل� ��� �ش� ��ؤون البحث
اجل �ن��ائ��ي� ،أن ع �ن��ا� �ص��ر مكافحة
امل� �خ ��درات ب���ش��رط��ة دب ��ي وا�صلوا
ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار م��ن �أج� ��ل جتميع
خيوط الق�ضية املت�شابكة لتكوين
�صورة نهائية تمُ كن فريق العمل
م ��ن �إل� �ق ��اء ال �ق �ب ����ض ع �ل��ى �أف � ��راد
ال �ع �� �ص��اب��ة ُم�ت�ل�ب���س�ين بجرمهم،
والتي �أت�ضحت بف�ضل اهلل وبف�ضل
ج �ه��ود وت �ع��اون الأخ � ��وة بالقيادة
العامة ل�شرطة ال�شارقة وكذلك
ج�ه��ود ج �م��ارك ال���ش��ارق��ة ،م�ؤكداً
�أن ال �ت �ع��اون ال��وث �ي��ق ب�ي�ن �إدارات
مكافحة املخدرات ينم على حر�ص
اجلميع على جعل �أر���ض الإمارات
ب �ع �ي��دة ع��ن م �ت �ن��اول وخمططات
تلك الع�صابات التي ال ت�ألو جهداً
يف ن�شر �سمومها بني ال��دول �سعياً
م �ن �ه��ا ل �ك �� �س��ب �أم � � ��وال ع�ب�ر هدم
الأجيال.

متابعة احلاوية
و�أكد العميد حارب �أن تاجر الفواكه
واخل� ��� �ض ��روات ح���ض��ر �إىل املنفذ
البحري وا�ستلم حاوية " الرباد"
وق ��ام ب�ت�ف��ري��غ ال �ف��واك��ه واخل�ضار
يف ال �� �س��وق ،ل�ك�ن��ه ك ��ان ي�ج�ه��ل �أن
الع�صابة ا�ستغلت حاويته وو�ضعت
يف �أ�سفلها  123ك�ي�ل��وج��رام من
خمدر الكري�ستال بعد �أن �أخفوها
ب�أحد املخابئ ال�سرية قبل و�صولها
للدولة ب�صورة احرتافية ودقيقة.
و�أ�� �ض ��اف ال�ع�م�ي��د ع �ي��د ح� ��ارب �أن
تاجر الفواكه واخل���ض��روات وبعد
�أن �أف��رغ حاويته يف �سوق اخل�ضار
وال � �ف � ��واك � ��ه م � ��ن حم � �ت ��واه ��ا ق ��ام
ب�إيقافها ب�ساحة رملية مخُ �ص�صة
لإي� �ق ��اف وا� �ص �ط �ف��اف احل ��اوي ��ات،
حيث ك��ان �أف ��راد الع�صابة بحالة
ترقب ل��دخ��ول "الرباد" وتفكيك
حم� �ت ��واه وا� �س �ت �خ��راج امل� �خ ��درات،
فيما كان رجال مكافحة املخدرات
ينتظرون �ساعة ال�صفر ملداهمتهم
و�إلقاء القب�ض عليهم.
وت��اب��ع :خ���ض��ع "الرباد" لرقابة
م�ك�ث�ف��ة ودق �ي �ق��ة م ��ن ق �ب��ل فريق
ال �ع �م��ل �إىل �أن ا��س�ت���ش�ع��ر رج ��ال
ال�شرطة ب�إحدى الليايل بتحركات
مريبة من قبل � 3أ�شخا�ص قاموا
ب ��ال �ت�ردد ع �ل��ى م �ك ��ان "الرباد"،
وقرروا فتحه وتفريغ حمتواه من
ال�سموم فتم �إلقاء القب�ض عليهم
متلب�سني بجرمهم ،الف�ت�اً �إىل �أن
ف��ري��ق ال �ع �م��ل ت �� �ص��دى ب�شجاعة

وت��اب��ع م�ع��ال�ي��ه �أن رج ��ال الإدارة
ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة امل � �خ� ��درات لن
ي �ت �ه��اون��وا يف م �ت��اب �ع��ة و�إح� �ب ��اط
حم � � � ��اوالت م ��رت �ك �ب ��ي اجل ��رمي ��ة
الذين ميتهنون ا�ستهداف الوطن
باملواد املخدرة ،والإطاحة بكل من
يتورط يف ذلك لنيل اجلزاء العادل،
م�ضيفاً �أن ال�ضربات اال�ستباقية
التي توا�صل �شرطة دبي توجيهها
�إىل ال�ت�ج��ار وامل��روج�ين ت��دل على
يقظة وجاهزية عنا�صر املكافحة
يف تخلي�ص �أفراد املجتمع من وباء
هذه الآفة.
و�أ�ضاف معاليه �أن تفكيك طال�سم
وخطط مروجي ق�ضايا املخدرات
ي �ح �ت ��اج حلِ �ن �ك ��ة و�� �ص�ب�ر وخ �ب�رة
وق��درة على اتخاذ القرار املنا�سب
ب��ال��وق��ت امل�ن��ا��س��ب ،وه ��ذا مايمُ يز
رج��ال مكافحة امل�خ��درات ب�شرطة
دب� � ��ي ،م �� �ش �ي ��داً يف ال� ��وق� ��ت ذات� ��ه
بالتن�سيق العايل مع خمتلف مع
�إدارات مكافحة املخدرات بالدولة
ال ��ذي ج�ع��ل الإي �ق��اع مب�ث��ل ه�ؤالء

حاوية الفواكه واخل�ضروات
وح� ��ول ت�ف��ا��ص�ي��ل ال �ق �� �ض �ي��ة� ،أك ��د
ال�ع�م�ي��د ع�ي��د حم�م��د ث��اين حارب
م��دي��ر الإدارة ال �ع��ام��ة ملكافحة
امل � �خ � ��درات� ،أن � ��ه ورت معلومات
موثوقة امل�صدر تفيد �أن ت�شكيل
ع�صابي م��ن اجلن�سية الآ�سيوية
م��وج��ود داخ ��ل ال��دول��ة ينتظرون
و� �ص��ول كمية م��ن امل �خ��درات عرب

�أح � ��د امل �ن ��اف ��ذ ال �ب �ح��ري��ة مخُ � �ب� ��أة
بحاوية مخُ �ص�صة لنقل الفواكه
واخل � �� � �ض� ��روات "براد" ،بهدف
ت��روي �ج �ه��ا ون �� �ش��ر � �س �م��وم �ه��ا بني
ال�شباب.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د ع�ي��د ح ��ارب :على
ال � �ف ��ور ،مت ت���ش�ك�ي��ل ف ��ري ��ق عمل
ُم�ت�خ���ص����ص ل �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ومت
توزيع الأفراد على مناطق متفرقة
ومدرو�سة لعدم ترك �أي ثغرة قد
ينفذ منها �ضعاف النفو�س ويفلتوا
م ��ن ق�ب���ض��ة ال� �ق ��ان ��ون ،ومت �أخ ��ذ
الإج��راءات القانونية ب�إ�صدار �إذنٍ
م��ن النيابة العامة بدبي ب�ضبط
وتفتي�ش املتهمني �إ�ضافة لتفتي�ش
مركباتهم ومقر �سكنهم.
وتابع :يف الوقت ذاته مت التن�سيق
مع �إدارة مكافحة املخدرات ب�شرطة
ال���ش��ارق��ة وج �م��ارك ال���ش��ارق��ة من
�أج ��ل ت�سهيل م �ه��ام ف��ري��ق العمل
ل�ت�ك�ث�ي��ف ال��رق��اب��ة ال��دق�ي�ق��ة على
خ��ط �سري "الرباد" منذ خروجه
من املنفذ البحري حلني و�صوله

ملحاولة هروب �أفراد الع�صابة ومت
�إح �ك ��ام ال���س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��م بف�ضل
ال�شجاعة واالنت�شار ال�سريع لفرق
العمل.
� 12ألف درهم
و�أ�� � �ش � ��ار م ��دي ��ر الإدارة العامة
مكافحة امل �خ��درات� ،إىل �أن��ه وبعد
�س�ؤال املتهمني �أفادوا ب�أنهم يتلقون
تعليماتهم م��ن زعيمهم املتواجد
ب��دول��ة �آ�سيوية ،حيث طلب منهم
�إخ � ��راج ال�ك�م�ي��ة و�إخ� �ف ��اءه ��ا لعدة
�أي��ام حلني ورود معلومات جديدة
بكيفية ت�سليمها ل�شخ�ص �آخ��ر،
م ��ؤك��دي��ن ب ��أن �ه��م ق ��ام ��وا بتنفيذ
ال�ع�م�ل�ي��ة م �ق��اب��ل ح���ص��ول�ه��م على
� 12ألف درهما والتي كانت كفيلة
بزجهم وراء الق�ضبان.
تعاون وحرفية
وثمن العميد عيد ح��ارب التعاون
وال�ت�ن���س�ي��ق ال� ��ذي �أب ��دت ��ه �شرطة
ال���ش��ارق��ة مم�ث�ل��ة ب� � ��إدارة مكافحة
امل �خ��درات وج�م��ارك ال�شارقة على

وجه اخل�صو�ص ،حيث عمال وفق
منهجية الفريق الواحد مما عزز
من جهود الإدارة العامة ملكافحة
املخدرات ب�شرطة دبي يف املكافحة
والت�صدي ملحاوالت جلب املخدرات
وت��روي�ج�ه��ا يف ال��دول��ة ،ح�ي��ث كان
لهذا التعاون عظيم الأثر يف �ضبط
ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا ،ك �م��ا كان
لتبادل املعلومات الأثر امللمو�س يف
الإيقاع بالكثري من جتار ال�سموم
قبل �أن يتموا عملياتهم.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ال �ق �ي��ادة العامة
ل� ��� �ش ��رط ��ة دب � � ��ي � � �س � �خ ��رت ك ��اف ��ة
الإمكانات الالزمة ل�ضبط جميع
امل�ت��ورط�ين يف العملية ملنع ترويج
م �ث��ل ه� ��ذه ال �� �س �م��وم امل ُ � �خ� ��درة يف
ال� ��دول� ��ة ،ح �ي��ث �أن ال �ت �ع��ام��ل مع
املعلومات من قبل عنا�صر مكافحة
امل � � �خ� � ��درات وت� �ع ��اون� �ه ��م وح�سن
ال�ت�خ�ط�ي��ط �أ� �س �ه �م��ت يف القب�ض
على املتهمني ،م ��ؤك��داً �أن عنا�صر
مكافحة املخدرات لن يتهاونوا يف
التعامل مع كل من ت�س ّول له نف�سه
جلب املخدرات والعقاقري املخدرة

للدولة وترويجها.
التعاون بالإت�صال بـ 901
ودع� ��ا ال�ع�م�ي��د ع �ي��د حم �م��د ثاين
ح ��ارب ك��اف��ة �أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع على
�ضرورة التعاون مع الإدارة العامة
مل �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات م� ��ن خ�ل�ال
الإب� �ل ��اغ ع ��ن الإ� �ش �ت �ب ��اه بحاالت
ال�ت�ع��اط��ي والإ� �س �ت �ف��ادة م��ن امل ��ادة
ال �ق��ان��ون �ي��ة � ،43أو الإب� �ل��اغ عن
ال�شكوك بوجود عمليات م�شبوهة
م��ن خ�ل�ال الإت �� �ص��ال ع�ل��ى الرقم
امل�ج��اين ل�شرطة دب��ي  901حيث
� �س �ي �ت��م �أخ� � ��ذ ال �ب �ي ��ان ��ات الأول � �ي ��ة
باحرتافية ومهنية و�سيتم التعامل
معها ب�سرية تامة ،مُنوهاً ب�أن الكل
مبجتمع الإم � ��ارات ح��ري���ص�اً على
�أم�ن��ه ،وحري�صاً كذلك على ر�ؤية
�شبابنا وهم يحملون لواء الإمارات
للقمم ،وه��ذا يتحتم م��ن اجلميع
امل �� �ش��ارك��ة واحل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت�أمني
املجتمع من �ضعاف النفو�س الذين
يرتزقون بتجارتهم امل�سمومة على
ح�ساب م�ستقبل �شبابنا.

ال�سفري الربيطاين لدى الدولة يطلع من «�صحة» على �آخر التطورات اخلا�صة بتجارب لقاح كوفيد 19 -
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبلت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة"� ،أك�بر �شبكة للرعاية
ال�صحية يف دول��ة الإم ��ارات العربية امل�ت�ح��دة� ،سعادة باتريك م��ودي� ،سفري
اململكة امل�ت�ح��دة ل��دى ال��دول��ة وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،ح�ي��ث اط�ل��ع ع�ل��ى �أحدث
التطورات الناجحة للتجارب ال�سريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "كوفيد –
 ."19ورافقه يف الزيارة ٌ
كل من بيبا رو�سو ،م�ست�شارة علوم احلياة ،وفينوال
هيجارتي ،م�ست�شارة العلوم ال�صحية ،حيث التقى �سعادته والوفد املرافق له
بالدكتور مروان الكعبي ،املدير التنفيذي للعمليات بالإنابة يف �شركة "�صحة"،
والدكتورة نوال �أحمد حممد الكعبي املدير الطبي التنفيذي يف مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية التابعة ل�شركة "�صحة" ،الباحث الرئي�سي للمرحلة الثالثة
للتجارب ال�سريرية لتطعيم كوفيد -19ورئي�سة اللجنة الوطنية ال�سريرية
مل��ر���ض "كوفيد ."-19وق��د ج��رى �إط �ل�اع ال��وف��د ال�بري �ط��اين ع�ل��ى �آخر
التطورات اخلا�صة بتجارب لقاح "كوفيد  ،"-19حيث �شهدت دولة الإمارات
املرحلة الثالثة من التجارب ال�سريرية لإثبات �سالمة وفعالية اللقاح .ويف
�إط��ار ال��زي��ارة ،ق��ام �سعادة ال�سفري الربيطاين وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه بجولة يف
مركز �أبوظبي للمعار�ض ( �أدنيك) حيث �أقامت �شركة "�صحة" مركزاً لإجراء
التجارب ال�سريرية وزودته باملمار�سني ال�صحيني املتخ�ص�صني للإ�شراف على
هذه التجارب .ويُعد اللقاح غري الن�شط من �إنتاج �شركة (�سينوفارم �سي �إن بي
جي) و�شركة "جي  42للرعاية ال�صحية" �إحدى ال�شركات التابعة ملجموعة

"جي  ،"42وتجُ ��رى ه��ذه التجارب بالتعاون بني ك��لٍ من دائ��رة ال�صحة –
�أبوظبي و�شركة "�صحة" ،وت�أتي متا�شياً مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة والتزامها
بالتغلب على هذا الوباء العاملي  .وم�ساهمات الإمارات البارزة يف املجال ال�صحي
على م�ستوى العامل .ويف معر�ض تعليقه ،قال الدكتور مروان الكعبي ،املدير
التنفيذي للعمليات بالإنابة يف �شركة "�صحة"" :ونحن نوا�صل م�ساعينا نحو
توفري لقاح فريو�س كوفيد -19للعاملني يف ال�صفوف الأوىل مبجال الرعاية
ال�صحية و�ضمان حماية �أفراد جمتمعنا ،ف�إنه ي�سعدنا �إطالع �سعادة باتريك
مودي� ،سفري اململكة املتحدة لدى دولة الإمارات ،على �أحدث تطورات املرحلة
الثالثة للتجارب ال�سريرية للقاح .وبهذه املنا�سبة� ،أو ّد الإ�شارة �إىل �أن احلافز
الرئي�سي وراء جناح هذه التجارب هو الدعم والتعاون من جانب �شركائنا يف
منطومة الرعاية ال�صحية ب�أبوظبي ،والذين ي�ساهمون بدور حيوي يف توفري
اللقاح من �أجل مكافحة هذا الوباء امل�ستجدّ".
و�أ��ض��اف" :و�إنه لي�شرفنا �أن نطلع �سعادته على �أح��دث التطورات على هذا
ال�صعيد ،معربني عن خال�ص امتناننا له وللوفد املرافق ،وللمجتمع ب�شكل
مو�سع ،وذلك للدعم الذي �أبداه اجلميع خالل هذه التجارب".
يُذكر �أن التجارب ال�سريرية للقاح "كوفيد "-19تتم حتت مظلة منظمة
ال�صحة العاملية ووزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ب��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة� ،ضمن جهود التعاون الدولية التي حتت�ضنها �أبوظبي يف �إطار التزام
حكومة دولة الإمارات والهيئات ال�صحية لال�ضطالع بدور بارز من �أجل �إيجاد
عالج لأكرب حتدٍ �شهدته الب�شرية يف القرن الواحد والع�شرين.
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م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال ت�شارك يف الأ�سبوع الوطني الرابع للوقاية من التنمر
•• دبي-الفجر:

�شاركت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال يف فعاليات الأ�سبوع الوطني للوقاية
م��ن التنمر يف البيئة املدر�سية ،ال��ذي �أق�ي��م حت��ت رع��اي��ة كرمية م��ن �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام ،رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة ،الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية� ،أم الإم��ارات ،وذلك يف الفرتة
من  15نوفمرب �إىل  21نوفمرب اجلاري.
و�أك��دت الأ�ستاذة �شيخة املن�صوري مدير عام م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
بالإنابة� :أن تنظيم ه��ذه امل�ب��ادرة امللهمة ي�سلط ال�ضوء على �أهمية تكاتف اجلهود
املجتمعية وامل�ؤ�س�سية ويحفزها لدعم ورعاية الأطفال ب�شكل خا�ص ،كما �أنها ت�ساهم
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يف رفع وعي املجتمع مل�ساعدته يف حماربة هذا ال�سلوك ال�سلبي  ،و�إن الهدف الذي
ت�سعى له امل�ؤ�س�سة من خالل م�شاركتها هو امل�ساهمة يف توفري بيئة تعليمية وتربوية
�سليمة للطفل مل�ساعدته على التقدم والتميز يف حياته العلمية والعملية.
وتركزت م�شاركة امل�ؤ�س�سة يف فعاليات الأ�سبوع الوطني للوقاية من التنمر يف البيئة
املدر�سية على تنظيم جمموعة من الور�ش االفرتا�ضية للطلبة يف عدد من املدار�س
احلكومية واخلا�صة يف �إمارات خمتلفة من الدولة حتت عنوان الوعي بالذات بهدف
رفع م�ستوى الوعي لديهم مبهارات مواجهة �سلوك التنمر و الرتكيز على التنمر
الإلكرتوين ب�شكل خا�ص
حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات امل�ستفيدين من هذه الور�ش ما يقارب  250طالب
وطالبة .

كما �أدرج��ت امل�ؤ�س�سة ع��دد من املن�شورات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي حتمل
ن�صائح للوالدين خا�صة بالتنمر االلكرتوين و�شرحا تف�صيليا لأنواعه ،و�أ�شكاله،
وطرق الوقاية منه
وق��ام��ت امل�ؤ�س�سة بعر�ض مقاطع م�صورة بالتعاون م��ع املجل�س االع�ل��ى لالمومة
والطفولة لأطفال الربملان الإماراتي حملت بجعبتها ر�سائل يقدمها �أطفال الربملان
لأقرانهم يف املجتمع والتي بثت عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي تزامناً مع اليوم
العاملي للطفل.
ومن جانب �آخر قامت الأ�ستاذة �شيخة املن�صوري مدير عام امل�ؤ�س�سة بالإنابة بتقدمي
�شرح مب�سط عن �سلوك التنمر يف بع�ض الإذاعات وقنوات التلفزيون بهدف الو�صول
لأكرب �شريحة ممكنة من �أفراد املجتمع وتوعيتهم بخطورة هذا ال�سلوك .

يوفر منرب ًا لإبداعات ال�شباب ويناق�ش الق�ضايا التي تهمهم �ضمن مكتبته ال�صوتية

(مركز ال�شباب العربي) يطلق بودكا�ست ال�شباب العربي
• �شما املزروعي :املحتوى العربي على �شبكة الإنرتنت قادر على ترجمة �أفكار ال�شباب العربي �إىل �إبداعات مفيدة و ُملهمة
• �سعيد النظري :من�صة تفاعلية لتعزيز الإبداعات ال�شبابية العربية يف جمال التدوين ال�صوتي �ضمن م�سار الإ�شراك وبناء ال�شخ�صية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن مركز ال�شباب العربي �إطالق
«بودكا�ست ال�شباب العربي» كمن�صة
ج��دي��دة يف متناول ال�شباب العربي
ت���س�ه��م يف ت �ط��وي��ر حم �ت��وى عربي
�إبداعي باال�ستفادة من التكنولوجيا
وت �ط �ب �ي �ق��ات �ه��ا احل ��دي� �ث ��ة .وي �ق��دم
«بودكا�ست ال�شباب العربي»م�ساحة
�إب��داع�ي��ة ج��دي��دة مفتوحة لل�شباب
العربي للتعبري عن تطلعاته و�أفكاره
امللهِمة وت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا
التي تهمه ب�صيغة حلقات بودكا�ست
ق�صرية مك ّثفة م��ن خمتلف البالد
ال�ع��رب�ي��ة ت �ق��دم امل �ع��رف��ة والفائدة،
وت�سهل و��ص��ول ماليني ال�شباب يف
الوطن العربي �إىل حمتوى متجدد
يحاكي اهتماماتهم.
مكتبة للجميع ويطلق مركز ال�شباب
العربي «بودكا�ست ال�شباب العربي»
�ضمن املكتبة ال�صوتية التابعة له،
وال�ت��ي تت�ضمن خم��زون�اً نوعياً من
الكتب امل�سموعة وامل�ح�ت��وى املعريف
ال�صوتي املتاح جماناً باللغة العربية
لل�شباب يف �أي وق��ت وحيثما كانوا
يف خمتلف �أنحاء العامل .كما توفر
املكتبة ال�صوتية الفر�صة لل�شباب
العربي لتطوير مهاراتهم يف �إنتاج
امل��واد ال�صوتية وتوظيف قدراتهم
الإبداعية يف �إعداد الكتب امل�سموعة
وامل�ساهمة يف ابتكار و�إن �ت��اج و�إثراء

املحتوى العربي امل�سموع املتاح على
��ش�ب�ك��ة الإن�ت��رن� ��ت .وق ��ال ��ت معايل
�شما ب�ن��ت �سهيل امل ��زروع ��ي ،وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب نائب رئي�س
مركز ال�شباب العربي ان مع تطور
التكنولوجيا تتنوع الو�سائط املتاحة
ل�ل���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي ل�ت�ح��وي��ل �أفكاره
الإبداعية �إىل واقع واال�ستفادة من
الأدوات املتاحة يف متناوله والتعبري
ع��ن امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي تهمه بو�سائل
تفاعلية جديدة  ،واملحتوى العربي
على �شبكة الإنرتنت� ،سواء املكتوب
�أو امل��رئ��ي �أو امل���س�م��وع جم��ال وا�سع
لتحويل �أف�ك��ار ال�شباب العربي �إىل
�إب ��داع ��ات م�ف�ي��دة وم�ل�ه�م��ة .و�أك ��دت
معاليها �أن امل �ب��ادرات الهادفة التي
تو�سع م�ساحة الإب��داع لدى ال�شباب
العربي مبا يف ذلك تلك التي تعتمد
ا�ستخدام الأدوات الرقمية جتعله
�أك�ثر ق��درة على حتقيق ذات��ه و�إبراز
�إم�ك��ان��ات��ه وتفعيل ق��درات��ه الكامنة
و�إث� � � ��راء امل �ح �ت��وى امل �ت��وف��ر باللغة
العربية على املن�صات الرقمية.
و�أ� �ض��اف��ت م�ع��ال�ي�ه��ا ن��وا��ص��ل العمل
ع�ل��ى م�ن��ح ال���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي منابر
تفاعلية ج��دي��دة لإط�ل�اق �أفكارهم
امل�ب�ت�ك��رة وال�ت�ع�ب�ير ع��ن تطلعاتهم
وط�م��وح��ات�ه��م و�إب� � ��راز �إبداعاتهم،
مب��ا ينعك�س �إي �ج��اب �اً ع�ل��ى م�سارات
ال �ت �ن �م �ي��ة يف امل �ج �ت �م �ع��ات العربية
اق�ت���ص��ادي�اً واج�ت�م��اع�ي�اً .م��ن جانبه

قال �سعادة �سعيد النظري مدير عام
امل�ؤ�س�سة االحتادية لل�شباب ،الرئي�س
التنفيذي لال�سرتاتيجية يف مركز
ال�شباب العربي �إن البودكا�ست ك�أداة
ت ��دوي ��ن � �ص��وت��ي �إذاع� � ��ي ه ��ي اليوم
متاحة ل�شرائح وا�سعة من الأفراد
وامل�ؤ�س�سات  ،ومع ال�صعود امل�ستمر يف
عدد م�ستخدميه وجمهور امل�ستمعني
�إىل حم�ت��واه وخ��ا��ص��ة م��ن ال�شباب،
هناك فر�صة نوعية لال�ستفادة من
هذه التقنية لتطوير املحتوى املتاح
باللغة العربية.
و�أ�� � �ض � ��اف ال� �ن� �ظ ��ري ان م � �ب� ��ادرات
م��رك��ز ال���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي ت �ق��وم على
م �ب��د�أ «م ��ن ال���ش�ب��اب و�إىل ال�شباب
ومب �ج �ه��ود ال �� �ش �ب��اب» وبودكا�ست
ال�شباب العربي هو م�ب��ادرة جديدة
يف هذا ال�سياق يقدمها �شباب متميز
م�ب��دع م��ن خمتلف ال�ب�لاد العربية

لت�صل فائدتها �إىل ماليني ال�شباب
وامل���س�ت�م�ع�ين ع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت  ،كما
ح��ر� �ص �ن��ا ع �ل��ى �أن ن �ق��وم بت�صميم
امل�شروع من خالل العمل مع جتارب
�شبابية ناجحة يف جم��ال التدوين
ال�صوتي لتطوير امل�شروع و�إطالقه.
وختم النظري بالقول ن�سعى لتوفري
حم �ت��وى م �ت �ن��وع وم �ف �ي��د ومتجدد
يغطي خمتلف الق�ضايا ال�ت��ي تهم
ال �� �ش �ب��اب يف جم� � ��االت التح�صيل
العلمي والإجن� ��از امل�ه�ن��ي واملهارات
امل�ت�ق��دم��ة وف��ر���ص ال�ع�م��ل وق�ص�ص
النجاح امللهمة ،مبا ي�سهم يف �إثراء
املحتوى العربي ومينح املاليني من
ال�شباب العربي الفر�صة لالطالع
على موا�ضيع مفيدة و�شيقة من ّفذة
ب�إبداعات �شبابية متميزة.
ويهدف «بودكا�ست ال�شباب العربي»
�إىل �صناعة حم�ت��وى ع��رب��ي نوعي،

من ال�شباب و�إىل ال�شباب ،مبقايي�س
عاملية من حيث الق�ص�ص والكتابة
والإنتاج الإعالمي ،وتقدمي ق�ص�ص
ال�شباب العربي وجتاربه ،وامل�ساهمة
يف ن�شر املعرفة يف ال��وط��ن العربي،
وع ��ر� ��ض ق �� �ص ����ص م �ل �ه �م��ة ،و�شرح
مفاهيم عميقة ب��أ��س�ل��وب ق�ص�صي
ي �ح �ف��ز ال �� �ش �ب��اب وي �ث��ري الثقافة
وين�شر امل�ع��رف��ة ،ع�بر اال�ستثمار يف
�صعود �أدوات البودكا�ست ل�صناعة
املحتوى الهادف.
ويركز «بودكا�ست ال�شباب العربي»
يف مو�سمه الأول على ق�ص�ص ملهمة
ح��ول موا�ضيع اجتماعية وفكرية
متنوعة تهم ال�شباب ،وت�شكل �إ�ضافة
ج��دي��دة �إىل م�شهد ال�ب��ودك��ا��س��ت يف
ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،ل�ت�ع��زي��ز حمتواه
وامل �� �س��اه �م��ة يف االرت� � �ق � ��اء ب� ��ه �إىل
م�ستوى تطلعات ال���ش�ب��اب العربي
وطموحاته.
وعن الدور الذي يلعبه البودكا�ست،
ت �ق ��ول ل �ب �ن��ى اخل �م �ي ����س ،م�ؤ�س�سة
ب��ودك��ا� �س��ت «�أب � �ج � ��ورة» ان �صناعة
البودكا�ست يف العامل العربي يف منو
م�ستمر ،لأنها تقدم املعرفة والفائدة
وامل �ت �ع��ة ل�ل�م�ت�ل�ق��ي يف ق��ال��ب �سل�س
و�أنيق و�سهل اال�ستخدام يف متناول
اجلميع ،وتطرح ق�ضايا تهم خمتلف
� �ش��رائ��ح امل �ج �ت �م��ع ،وت �ف �ت��ح املجال
ل�ل�ت�ف��اع��ل ع�ب�ر امل�ن���ص��ات الرقمية،
وتقدم املحتوى الراقي الذي يراعي

ذائقة واهتمامات امل�ستمعني �شك ً
ال
وم�ضموناً .و�أ�ضافت ان البودكا�ست
الناجح هو الذي ن�شعر بعد اال�ستماع
�إليه ب�أننا تعلمنا منه �أ�شياء جديدة
وا�ستمتعنا م��ع حلقاته با�ستك�شاف
جت� ��ارب م �ت �ن��وع��ة وع � ��وامل مل نكن
ن �ع��رف ال �ك �ث�ير ع�ن�ه��ا  ،ون�ت�ط�ل��ع يف
املرحلة املقبلة �إىل �أن ي�ساهم ال�شباب
العربي ب�إثراء حمتوى البودكا�ست
مبو�ضوعات وخربات و�أفكار جديدة
وم� �ف� �ي ��دة .وي �ت �م �ي��ز البودكا�ست
بكونه يحقق �سهولة التوا�صل مع
اجلمهور وت��وف�ير املحتوى وتعزيز
الرابط مع امل�ستمعني امل�سجلني من
خالل التفاعل املتوا�صل بني �صناع
امل �ح �ت��وى واجل �م �ه��ور ال� ��ذي يتابع
�إنتاجاتهم .وميثل البودكا�ست �أداة
رق�م�ي��ة ردي �ف��ة للبث الإذاع� ��ي تتيح
للمهتمني �صياغة ن�صو�ص وحلقات
وموا�ضيع �إذاع �ي��ة و�إع ��داد املحتوى
اخل��ا���ص ب �ه��م وت���س�ج�ي�ل��ه و�إنتاجه
وم��ن ث��م بثه رق�م�ي�اً ع�بر الإنرتنت
م��ن خ�لال من�صات خا�صة .وميكن
مللفات البودكا�ست �أن تناق�ش خمتلف
املو�ضوعات �سواء ق�ضايا ال�ساعة �أو
تلك التي تركز على اهتمامات معينة
كالتكنولوجيا وال�صحة والتعليم
وامل� � �ه � ��ارات امل �ت �ق��دم��ة وال� �ه ��واي ��ات
والإعالم اجلديد وغريها.
وت���ش�ير �إح �� �ص��اءات �أج ��راه ��ا معهد
�أدي �� �س��ون ل�ل�أب �ح��اث �إىل �أن ��ه وحتى

�شهر �أبريل  2020مت ت�سجيل �أكرث
من  30مليون حلقة بودكا�ست على
املن�صات الرقمية و�شبكة الإنرتنت
ال �ع��امل �ي��ة ب� ��أك�ث�ر م ��ن  100ل �غ��ة ،
وت���ص��درت ك� ٌ�ل م��ن ك��وري��ا اجلنوبية
و�إ�سبانيا وايرلندا تباعاً من حيث
ن�سبة الإ��ص�غ��اء للبودكا�ست خالل
الربع الأول من عام  2019بح�سب
تقرير رويرتز الرقمي� .أما املنطقة
العربية ف�سجلت خالل العام املا�ضي
�أكرث من � 900ألف ملف بودكا�ست
ن �� �ش��ط ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة .وه� ��و ما
يتزامن مع �صعود مت�سارع ملحتوى
البودكا�ست امل�ق��دم باللغة العربية
على خمتلف من�صات بث البودكا�ست
ويف م �ق��دم �ت �ه��ا «�آب� � ��ل بودكا�ست»،
و»�سبوتيفاي» ،و»جوجل بودكا�ست».
وفيما ي�شابه البودكا�ست من حيث
املبد�أ البث الإذاع��ي� ،سواء من حيث
امل�ساحات الإبداعية والأدوات املتاحة
�أو من حيث تقدمي ن�صو�ص �إذاعية
وم ��ؤث ��رات م��راف�ق��ة م�ث��ل املو�سيقى
واخللفيات ال�صوتية� ،إلاّ �أن��ه يتميز

مبرونة �أكرب ب�إنتاجه رقمياً و�إتاحة
فر�صة اال�ستماع عرب الإنرتنت ويف
�أي زمان ومكان يريده امل�ستمع على
خمتلف الأج �ه��زة ال��ذك�ي��ة وخا�صة
ال� �ه ��وات ��ف امل �ح �م��ول��ة ال �ت ��ي ترتبع
ع �ل��ى ق �م��ة ال��و� �س��ائ��ط امل�ستخدمة
ل�لا��س�ت�م��اع ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل اجلهاز
اللوحي والكمبيوتر� ،سواء يف املنزل
�أو �أثناء التنقل �أو ممار�سة الريا�ضة
�أو �إجناز الأعمال اليومية .وينطلق
«ب��ودك��ا� �س��ت ال���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي» على
امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين مل��رك��ز ال�شباب
ال�ع��رب��ي اع�ت�ب��اراً م��ن ال�ث��ام��ن ع�شر،
نوفمرب بحلقة �أوىل مع ال�شابة �آيات
عمرو من اململكة الأردنية الها�شمية
وه��ي �أول ع��رب�ي��ة يف م�سابقة نا�سا
الدولية اخلا�صة ب��الأف�ك��ار املبتكرة
يف جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء وميكن
اال�ستماع للبودكا�ست عرب خمتلف
من�صات ب��ث البودكا�ست مثل «�آبل
ب��ودك��ا� �س��ت» ،و»ج��وج��ل بودكا�ست»،
و»��س�ب��وت�ي�ف��اي» ،و»� �س��اون��د ك�ل�اود»،
وغريها.

(تنمية املجتمع)  65 :فكرة �إبداعية لت�صميم م�ستقبل اال�ست�شارات والتدريب الإداري للخم�سني عاما املقبلة
•• دبي-وام:

و�ضع امل�شاركون يف احللقة النقا�شية
ال� �ت ��ي ع �ق��دت �ه��ا ج �م �ع �ي��ة الإم � � ��ارات
للم�ست�شارين وامل��درب�ين الإداري�ي�ن
ب �ع �ن��وان "م�ستقبل اال�ست�شارات
والتدريب الإداري يف دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة للخم�سني عاما"
 65فكرة �إبداعية لت�صميم م�ستقبل
اال� �س �ت �� �ش��ارات وال �ت ��دري ��ب الإداري
ل �ل �خ �م �� �س�ين ع ��ام ��ا امل �ق �ب �ل��ة وذل� ��ك
�ضمن "حوارات النفع العام" التي
ن�ظ�م�ت�ه��ا وزارة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع يف
�إطار م�شروع ت�صميم اخلم�سني عاماً
املقبلة لدولة الإم��ارات الذي �أطلقه
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" لإ�شراك �أفراد املجتمع
يف ر� �س��م م���س�ت�ق�ب��ل دول� ��ة الإم � ��ارات
وو�ضع حماور ومكونات خطة مئوية
الإمارات .2071

ورك � � � � ��زت الأف� � � �ك � � ��ار وامل � �ق�ت��رح� ��ات
ال �ت �ط��وي��ري��ة وخم ��رج ��ات اجلل�سة
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م �ه �ن��ة اال�ست�شارات
الإداري��ة والتدريب الإداري وتر�سيخ
امل �ه �ن��ة رك� �ي ��زة �أ� �س��ا� �س �ي��ة للجهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف
�سعيها لتحقيق ال ��ر�ؤى والأه ��داف
اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي ��ة اخل� ��ا� � �ص� ��ة بها
والو�صول �إىل خربات اال�ست�شاريني
املتخ�ص�صة كما ت�ضمنت ع��ددا من
االق�تراح��ات اخلا�صة بدعم القدرة
التناف�سية للمدربني واال�ست�شاريني
و�إدارة التغيري التنظيمي وتطوير
امل� � � �ه � � ��ارات وال� � �ت � ��دري � ��ب وحت�سني
اخلدمات الت�شغيلية و�صو ًال �إىل بيئة
عمل �أف�ضل.
وتتكامل خمرجات هذه اجلل�سة مع
اجلهود احلكومية واملجتمعية لر�سم
مالمح جمتمع  2071القائم على
التناف�سية والإب ��داع واالبتكار حيث
ت���ش�ك��ل ه� ��ذه الأف � �ك� ��ار واملقرتحات
م� � ��دخ �ل ��ات وم� � � � �ب � � � ��ادرات وط� �ن� �ي ��ة

وجم �ت �م �ع �ي��ة م �ه �م��ة ت� �ع ��زز اخلطة
التنموية ال�شاملة ل��دول��ة الإمارات
خ� �ل��ال اخل �م �� �س�ي�ن ع� ��ام � �اً املقبلة
وذل��ك �ضمن �أج�ن��دة ع��ام اال�ستعداد
للخم�سني.

ت��ر�أ���س احل�ل�ق��ة ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة الدكتور
علي ب��ن �سباع امل��ري رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الإم��ارات للم�ست�شارين
وامل� ��درب�ي��ن الإداري � �ي� ��ن ف �ي �م��ا توىل
�إدارت �ه��ا وتنظيمها ال��دك�ت��ور �أحمد

تهلك رئي�س جلنة ت��أه�ي��ل واعتماد
امل� ��درب �ي�ن الإداري� � �ي� ��ن يف اجلمعية
ومت ت��وزي��ع احل���ض��ور على ع��دد من
القاعات االفرتا�ضية.
وق��ال ال��دك�ت��ور علي ب��ن �سباع املري

�إن احللقة النقا�شية ال�ت��ي عقدتها
اجل �م �ع �ي��ة ا� �س �ت �ن��دت �إىل حم ��وري
م�ستقبل التدريب الإداري للخم�سني
وم���س�ت�ق�ب��ل اال� �س �ت �� �ش��ارات الإداري � ��ة
للخم�سني عاما املقبلة والتي جمعت
 34ع���ض��وا م��ن �أع �� �ض��اء اجلمعية
امل�ت�م�ي��زي��ن يف جم ��ال اال�ست�شارات
وال �ت��دري��ب ب�ح���ض��ور مم�ث��ل ل ��وزارة
ت�ن�م�ي��ة امل �ج �ت �م��ع يف �إط� � ��ار اجلهود
التنموية واملجتمعية لدعم عملية
التخطيط اال��س�ترات�ي�ج��ي مل�ستقبل
ال ��دول ��ة م��ن خ�ل�ال ط ��رح ع ��دد من
امل �ب��ادرات والأف �ك��ار ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
ر�سم خارطة طريق لتعزيز م�سرية
ال �ت �ن �م �ي��ة يف جم � ��ال اال�ست�شارات
والتدريب.
و�أ� �ض��اف امل��ري �أن جمعية الإم ��ارات
للم�ست�شارين وامل��درب�ين الإداري�ي�ن
ُم���ش�ه��رة م��ن وزارة تنمية املجتمع
مب��وج��ب ال �ق��رار ال � ��وزاري رق��م 79
ل �� �س �ن��ة  2017وت ��أ� �س �� �س��ت بهدف
اق� � �ت� ��راح ال � �ق� ��واع� ��د وال� ��� �ض ��واب ��ط

ال �ت ��ي ت �ن �ظ��م �أ�� �س� �ل ��وب و�أخ�ل�اق� �ي ��ات
ممار�سة مهنة اال�ست�شارات الإدارية
وال � �ت� ��دري� ��ب الإداري ب ��الإ� �ض ��اف ��ة
�إىل ت �ق��دمي ال ��درا� �س ��ات والأب� �ح ��اث
اخلا�صة مبهنة اال�ست�شارات الإدارية
وال �ت��دري��ب الإداري وتهيئة البيئة
املنا�سبة لتبادل املعلومات واخلربات
م��ع اجل�م�ع�ي��ات امل�شابهة الإقليمية
والدولية و�إقامة امل��ؤمت��رات املحلية
والتمثيل يف امل�ؤمترات الدولية.
وت�أتي مبادرة "حوارات النفع العام"
�ضمن �سل�سلة جل�سات تعقد "عن بعد"
ب�ه��دف �إ� �ش��راك الأف� ��راد وامل�ؤ�س�سات
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ب �ك ��اف ��ة تخ�ص�صاتها
ال��س�ت���ش��راف ال�ت�ح��دي��ات امل�ستقبلية
وت � �ط ��وي ��ر احل� � �ل � ��ول وامل � �ق �ت�رح ��ات
لتطوير هذا القطاع احليوي واملهم
وذلك يف �إطار دعم اجلهود الوطنية
لال�ستعداد للخم�سني عاما املقبلة
وتعمل امل �ب��ادرة على ت�صميم مناذج
الأع� �م ��ال يف امل ��ؤ� �س �� �س��ات املجتمعية
ع �ل��ى �أ�� �س� �� ��س م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وتعزيز

م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف جم � ��االت ع� ��دة من
�ضمنها امل ��ر�أة وال�ط�ف��ول��ة والإع�ل�ام
وال �ت �ط��وع ومت �ك�ين �أ� �ص �ح��اب الهمم
والعمل الإن�ساين واملجاالت ال�صحية
واالقت�صادية والثقافية.
وت�سعى �سل�سلة احلوارات التي تنظم
�ضمن م �ب��ادرات ت�صميم اخلم�سني
عاماً املقبلة لدولة الإمارات مب�شاركة
ع���ش��رات امل��ؤ��س���س��ات املجتمعية على
م�ستوى الدولة ونخبة من اخلرباء
واملتخ�ص�صني يف ال�ع�م��ل الإن�ساين
وال� �ت� �ط ��وع �إىل ت��وظ �ي��ف اخل�ب��رات
وال� � �ط � ��اق � ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف و�ضع
مقرتحات للخطة التنموية ال�شاملة
للخم�سني ع��ام�اً املقبلة حيث تركز
على اال�ستفادة م��ن �أف�ك��ار ودرا�سات
و�أبحاث جمعيات النفع العام كل يف
جمالها لرفد مدخالت حماور خطة
اال�ستعداد للخم�سني وت�سلط ال�ضوء
على �أهمية تر�سيخ ثقافة امل�س�ؤولية
االج �ت �م ��اع �ي ��ة و�إي� � �ج � ��اد منظومة
م�ستدامة للم�شاركة املجتمعية.

�أبوظبي ت�ست�ضيف الندوة الإقليمية لإدارة اجلودة يف املختربات البيطرية ال�شهر اجلاري
•• �أبوظبي-وام:

ينظم املكتب �شبه الإقليمي للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية ومقره
�أبوظبي بالتعاون مع هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية الندوة
الإقليمية الثانية لإدارة اجل��ودة يف امل�خ�ت�برات البيطرية حت��ت �شعار
"�ضمان اجلودة يف بيئة متغرية" وذلك عرب تقنية االت�صال املرئي عن
بعد يومي  23و 24نوفمرب اجلاري.
ي�شارك يف الندوة نحو  200خبري وخمت�ص يف جمال الرثوة احليوانية
والأم��ن احليوي بينهم خ�براء من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية
وخمت�صني من  13دولة من منطقة ال�شرق الأو�سط.
وتفتتح الندوة الدكتورة مونيك �إلوا مدير عام املنظمة العاملية لل�صحة
احليوانية كما يلقى �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير عام هيئة
�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية الكلمة الرئي�سية يف اليوم الأول

للندوة.
وتناق�ش الندوة يف اليوم الأول معايري املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية
يف جم��ال ال�صحة وال���س�لام��ة وج ��ودة امل�خ�ت�برات البيطرية ومعايري
تطبيق املوا�صفة القيا�سية "الأيزو  "17025ل�ضمان جودة العلميات
والإجراءات املخربية واالبتكار يف تنفيذ �أنظمة �إدارة املخاطر واجلودة يف
املختربات البيطرية بالإ�ضافة �إىل تعظيم دور �شبكة املختربات البيطرية
لتعزيز �صحة احليوان.
ويف ال�ي��وم ال�ث��اين ت�ق��دم ال��دك�ت��ورة �سالمة �سهيل امل�ه�يري م��دي��ر �إدارة
املختربات البيطرية يف هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية ورقة
عمل ح��ول ت��أث�ير جائحة "كوفيد  "19 -على نظم �إدارة اجل ��ودة يف
املختربات البيطرية.
كما ت�ستعر�ض الندوة جتربة هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية
يف التحقق م��ن دق��ة االخ�ت�ب��ارات الت�شخي�صية م��ن خ�لال درا��س��ة حالة

لأم��را���ض الإب��ل وتناق�ش كذلك مرحلة �أخ��ذ العينات ومرحلة ما قبل
التحليل و�أث��ره��ا على ن�ظ��ام �إدارة اجل ��ودة يف امل�خ�ت�برات وا�ستمرارية
الأعمال فيها.
وتعد ال�ن��دوة �أح��د �أب��رز الفعاليات التي ينظمها املكتب �شبه الإقليمي
للمنظمة العاملية لل�صحة احليوانية بعد ت�أ�س�سيه يف �إم ��ارة �أبوظبي
بهدف تعزيز مفهوم اجل��ودة يف جم��ال املختربات البيطرية ومناق�شة
�أهم التحديات واحللول ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال يف املختربات وفقا
ملعايري اجلودة وتبادل اخلربات ونقل املعرفة بني دول املنطقة مبا يدعم
جهود تعزيز �صحة احليوان و�ضمان ال�سيطرة على الأمرا�ض احليوانية
وو�ضع معايري دولية لت�سهيل التجارة الآمنة للرثوة احليوانية بني دول
املنطقة.
وت���س��اه��م امل�خ�ت�برات البيطرية يف هيئة �أب��وظ�ب��ي ل�ل��زراع��ة وال�سالمة
الغذائية ب�شكل �أ�سا�سي يف تعزيز الأم��ن احليوي ل�ل�إم��ارة واال�ستجابة

لطوارئ الأمرا�ض الوبائية من خالل ت�شخي�ص الأمرا�ض وفق �أحدث
التقنيات املتطورة و�إج ��راء التحاليل املخربية على العينات اخلا�صة
بالت�شخي�ص وب��رام��ج اال�ستق�صاء املر�ضي والتحاليل املتعلقة بكفاءة
اللقاحات وقيا�س املناعة بالإ�ضافة �إىل التحاليل املت�صلة بتنمية الرثوة
احليوانية.
ومت اعتماد املختربات البيطرية للهيئة كمركز مرجعي يف جمال نظم
�إدارة اجل��ودة من املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية وهو اعتماد دويل
ي�خ��ول ل�ه��ا ل�ع��ب دورا ا�ست�شاريا كبيت خ�ب�رة ي��دع��م منظومة اجلودة
وي�ساهم يف نقل املعرفة واخل�برات �إىل �أع�ضاء املنظمة يف جميع �أنحاء
العامل .جدير بالذكر �أن املنظمة العاملية لل�صحة احليوانية كانت قد
اخ�ت��ارت العا�صمة �أب��وظ�ب��ي م�ق��راً دائ�م�اً للمكتب �شبه الإقليمي لدول
اخلليج العربي واليمن لي�ضاف �إىل �سبعة مكاتب �شبه �إقليمية وخم�سة
مكاتب �إقليمية تتبع املنظمة الدولية حول العامل.
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�أكادميية بادري تو�سع خيارات تعليمها الإلكرتوين
•• ال�شارقة-وام:

�أط �ل �ق��ت "�أكادميية ب� ��ادري ل�ل�م�ع��رف��ة وب �ن��اء القدرات"
التابعة مل�ؤ�س�سة "مناء" لالرتقاء باملر�أة �سل�سة ور�ش عمل
افرتا�ضية يف �شهر نوفمرب اجل��اري بال�شراكة مع نخبة
من امل�ؤ�س�سات التعليمية واملهنية يف دولة الإمارات والعامل
وذلك يف �إط��ار جهودها الرامية �إىل تعزيز فر�ص التعلم
الإل�ك�تروين بالإ�ضافة �إىل تنمية مهارات ال�شباب ورواد
الأعمال يف ظل التغريات املت�سارعة التي ي�شهدها قطاع
التعليم والأ�سواق يف مرحلة ما بعد كورونا.
ورك � ��زت ال ��ور� ��ش ع �ل��ى ت �ق��دمي م�ن�ه��ج � �ش��ام��ل ومتكامل

للتعلم م��ع �ضمان حتقيق ال �ت��وازن ب�ين التنمية املهنية
وال�شخ�صية حيث �صممت الأكادميية خم�س ور���ش عمل
افرتا�ضية بالتعاون م��ع "جامعة ال�شارقة" و"م�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي" ،و"مدر�سة احلياة" التي تتخذ من
ل �ن��دن م �ق��راً حت��ت �إ� �ش��راف ن�خ�ب��ة م��ن اخل �ب�راء املاليني
والتعليميني واملدربني ذوي اخلربة يف املهارات احلياتية
لتتناول م�ستجدات ع��امل ري��ادة الأع�م��ال واال�ستثمارات
والإدارة املالية والتعلم الإلكرتوين وغريها من املوا�ضيع
ذات ال�صلة.
و ذكرت الدكتورة منى �آل علي مدير الأكادميية انه بعد
النجاح الكبري الذي �شهدته الور�ش التعليمية االفرتا�ضية

ال �ت��ي وف ��رت من�صة ح�ي��وي��ة للتعليم ال�ت�ف��اع�ل��ي القائم
على التعاون يف ظل �إج��راءات التباعد اجل�سدي توا�صل
الأكادميية جهودها لتوفري مزيد من الفر�ص لل�شابات
وال�شباب لتمكينهم من اال�ستمرار يف رحلة التنمية على
ال�صعيدين املهني وال�شخ�صي.
و �أو�ضحت ان ور�ش العمل االفرتا�ضية تتيح للم�شاركني
اك�ت���س��اب امل �ع��ارف العملية يف ك��اف��ة امل �ج��االت اىل جانب
الفر�صة الثمينة التي توفرها لهم للتعلم واال�ستفادة
من خربات نخبة من املتخ�ص�صني يف جماالت اال�ستثمار
والتمويل وري��ادة الأع�م��ال وات�خ��اذ ال�ق��رارات املو�ضوعية
وغريها من املجاالت.

05
ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف ور�شة افرتا�ضية بعنوان الأمم املتحدة مع االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن بناء ال�سالم
•• ابوظبي-الفجر:

� � �ش� ��ارك� ��ت ال �� �ش �ع �ب ��ة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة
الإم� � ��ارات � � �ي� � ��ة ام � ��� ��س يف ور�� �ش ��ة
افرتا�ضية بعنوان "الأمم املتحدة
م ��ع االحت � � ��اد ال �ب�رمل� ��اين ال� ��دويل
ب�ش�أن بناء ال�سالم" والتي نظمتها
الأمم املتحدة بالتعاون مع االحتاد
الربملاين ال��دويل ،وذل��ك بح�ضور
 100م �� �ش��ارك وم �� �ش��ارك��ة من
خم�ت�ل��ف ب��رمل��ان��ات دول ال �ع��امل ،و
ت��أت��ي ه��ذه ال��ور��ش��ة �ضمن �سل�سلة
ور�شات افرتا�ضية يعقدها االحتاد
الربملاين ال��دويل لتبادل النقا�ش
واحل � � � ��وار ب �ي�ن ال�ب�رمل ��ان� �ي�ي�ن من
خمتلف دول العامل حول ت�أثريات
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ع�ل��ى القطاعات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،واجل� � �ه � ��ود امل� �ب ��ذول ��ة
مل��واج�ه�ت�ه��ا ،مب��ا ي�ضمن ا�ستمرار

ال ��دول يف حتقيق �أه� ��داف الأمن
وال�سالم.
وم � �ث � �ل ��ت ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة
الإم � ��ارات � �ي � ��ة يف ه � ��ذا االج �ت �م ��اع
�سعادة �سارة فلكناز ع�ضو املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي ال �ت��ي اك ��دت
خالل مداخلتها عن بعد �أن دولة
االم ��ارات العربية املتحدة منوذج
ع ��امل ��ي ي �ح �ت��ذى ب ��ه يف التعاي�ش
الثقايف واالن�سجام املجتمعي ،ونبذ
ك��ل �أ� �ش �ك��ال الع�صبية والتطرف
والكراهية ،وت�سعى دولة االمارات
�إىل تر�سيخ ال�سالم كقيمة حقيقية
يف احلياة الب�شرية ،وكداعم لعملية
التنمية والتطور يف �شتى املجاالت،
وخلق منوذج راقٍ للتعاي�ش ال�سلمي
بني املجتمعات.
وق��ال��ت �أن امل���ش��ارك��ون يف الور�شة
ا��س�ت�ع��ر��ض��وا �أه �م �ي��ة احل��اج��ة �إىل

ت�ع�م�ي��ق امل�ل�ك�ي��ة ال��وط �ن �ي��ة جلهود
ب � �ن� ��اء ال � �� � �س �ل�ام  ،وزي � � � � ��ادة دم ��ج

العمل التنموي والإن �� �س��اين على
ال���ص�ع�ي��دي��ن ال��وط �ن��ي وال �ع��امل��ي ،

وتعزيز دور امل��ر�أة وال�شباب ب�شكل
ك �ب�ير  ،وت��و� �س �ي��ع ن�ط��اق�ه��ا ب�شكل

ك �ب�ي�ر وف � ��ق امل � � � ��وارد والتقنيات
املتاحة  ،كما ا�ستعر�ضت الور�شة
توقيع االتفاق االبراهيمي وهذه
دالل � ��ة ع �ل��ى �أن دول � ��ة االم� � ��ارات
ت �� �س �ع��ى دائ � �م� ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق الأم � ��ن
واال��س�ت�ق��رار وب �ن��اء ال���س�لام  ،و�أن
دولة الإمارات العربية املتحدة لها
موقف ثابت من تعزيز اال�ستقرار
والإميان ب�أهمية احللول ال�سلمية
ل�ل�ن��زاع��ات .و�أ� �ش��ارت ��س��ارة فلكناز
�إىل �أن اجلائحة العاملية �أثبتت �أن
دول العامل قادرة على ن�شر ال�سالم
وال��و� �ص��ول ب��ه اىل �أع �ل��ى درج ��ات
الأم ��ن واال��س�ت�ق��رار ،ول��ذل��ك البد
�أن يكون للربملانات �صوتها امل�ؤثر
يف املنظمات ال��دول�ي��ة والإقليمية
باعتبارها اجل�ه��ة ال�ت��ي �سترتجم
القرارات و �ستتابع �أي�ضاً حكوماتها
تنفيذ تلك القرارات.

و�أو�ضحت فلكناز �إىل �أهمية تعزيز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الأمم
املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل،
و�أن تكون هذه ال�شراكة قائمة على
�أ�س�س تعزز من فاعلية وم�صداقية
امل�ن�ظ�م�ت�ين؛ ب��اع�ت�ب��ار �أن ذل��ك هو
ال�سبيل الأم �ث��ل مل�ع��اجل��ة م�شاكل
ال�شعوب املتزايدة يف ق�ضايا العنف
والإره� ��اب وال�ت�ط��رف ،والتوترات
اجليو�سيا�سية ،والأزمات الإن�سانية
ب�أنواعها املختلفة .
و�أف ��ادت فلكناز ب ��أن املتحدثون يف
الور�شة تطرقوا �إىل �أهم متطلبات
واحتياجات منظمة الأمم املتحدة
م� ��ن ب ��رمل ��ان ��ات ال � �ع� ��امل ،وج �ه ��ود
الأمم امل�ت�ح��دة يف م�ن��اط��ق ن�شوب
ال �� �ص��راع��ات واحل� ��د م ��ن املعاناة
الإن �� �س��ان �ي��ة  ،وب� �ن ��اء جمتمعات
م�ستقرة م��ن خ�لال التو�صل �إىل

اتفاقات ومفاو�ضات �سلمية ومن
خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ال �ق��درات الوطنية
لإدارة ال �� �ص��راع ،و�إر� � �س ��اء �أ�س�س
ال�سالم والتنمية امل�ستدامة.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ��ه مت �إن�شاء
جل�ن��ة ب�ن��اء ال���س�لام ( )PBCيف
ع� ��ام  2005مل �ع��اجل��ة ال ��دواف ��ع
الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ن��زاع ،ودع ��م ظروف
ال�سالم الدائم يف البلدان اخلارجة
م��ن ال���ص��راع ،وجت�سد جلنة بناء
ال���س�لام ف�ك��رة �أن��ه ال ��س�لام بدون
تنمية وال تنمية بدون �سالم ،وقد
ول��دت جهود الأمم املتحدة لبناء
ال�سالم النتائج التالية على �أر�ض
الواقع  :زي��ادة الثقة يف احلكومة
 ،وحت�سني التما�سك االجتماعي
 ،وانخفا�ض م�ستويات حل النزاع
وادراج ب�ن��اء ال���س�لام يف ال�سيا�سة
العامة وت�سويات �سيا�سة دائمة .

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع توقع مذكرة تفاهم مع م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي لإن�شاء مركز لغ�سيل كلى
•• ال�شارقة-الفجر:

و ّق� �ع ��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
املجتمع مذكرة تفاهم مع م�صرف
ال�شارقة الإ�سالمي ،بهدف تعزيز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية والتعاون
لإن�شاء مركز متميز لغ�سيل الكلى
يف ال���ش��ارق��ة ومت�ك�ين امل��ر��ض��ى من
خ��دم��ات �صحية متميزة مدعمة
ب �ت �ق �ن �ي��ات م �ت �ط��ورة وف� ��ق �أح� ��دث
املقايي�س ،لتلبية احتياجات مر�ضى
ال �ك �ل��ى وحت �� �س�ين ج� ��ودة حياتهم،
وي� �خ ��دم امل ��رك ��ز � �س �ك��ان ال�شارقة
واملناطق القريبة.
ومت��ت �إج� ��راءات التوقيع يف مقر
م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ،حيث
م ّثل وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع
� �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ي��و� �س��ف حممد
ال �� �س��رك��ال م ��دي ��ر ع� ��ام م�ؤ�س�سة
الإم� � � ��ارات ل �ل �خ��دم��ات ال�صحية،

بينما و ّق��ع ع��ن م�صرف ال�شارقة
الإ�سالمي �سعادة حممد �أحمد عبد
اهلل الرئي�س التنفيذي ،بح�ضور
عدد من املدراء واملوظفني من كال
الطرفني.
خدمات متميزة للمر�ضى
و�أك � � ��د � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور يو�سف
ال� ��� �س ��رك ��ال �أن ت ��وق� �ي ��ع امل ��ذك ��رة
ب�ي�ن ال� � ��وزارة وم �� �ص��رف ال�شارقة
الإ� �س�لام��ي ي ��أت��ي يف �إط� ��ار تعزيز
ال�شراكة املجتمعية بني امل�ؤ�س�سات
يف الدولة ،وحر�صاً من الطرفني
ع� �ل ��ى �إر� � � �س� � ��اء دع� ��ائ� ��م ال� �ت� �ع ��اون
اال� �ست��رات �ي �ج��ي امل �� �ش�ت�رك ب�شكل
ف�ع��ال ،كما ي��دع��م خطط وبرامج
ال � ��وزارة ل�ت��وف�ير خ��دم��ات �صحية
�شاملة ومتكاملة ب�ه��دف ت�سهيل
وت �� �س��ري��ع ال��و� �ص��ول �إىل خدمات
غ�سل الكلى .مبا ي�سهم يف تخفيف

ال�ع��بء على امل��ر��ض��ى وذوي �ه��م من
خ�ل�ال تقلي�ص ف�ت�رات االنتظار،
وا��س�ت�ي�ع��اب ال�ط�ل��ب امل �ت��زاي��د على
اخل� ��دم� ��ات ال �ط �ب �ي��ة ،وتقدميها
ل �ل �م��ر� �ض��ى وف � ��ق �أع � �ل� ��ى درج � ��ات
اجلودة.
�شراكة بناءة
و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ال�سركال
�إىل �أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون م��ع م�صرف
ال���ش��ارق��ة الإ� �س�لام��ي ل�ك��ون��ه �أحد
�شركاء الوزارة الداعمني مل�شاريعها
وبراجمها مب��ا يحقق ا�ستدامتها
وا� �س �ت �م��راري��ة ت �ق��دمي خدماتها
ب�أف�ضل املعايري ،من خالل توحيد
اجل� �ه ��ود وحت �ق �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل بني
م�ؤ�س�سات وقطاعات الدولة.
ول� �ف ��ت ال ��دك� �ت ��ور ال �� �س��رك��ال �إىل
اخل��دم��ات امل�ت�م�ي��زة ال�ت��ي تقدمها
ال��وزارة ملر�ضى غ�سيل الكلى حيث

�أطلقت العام املا�ضي لأول مرة يف
الإم ��ارات وال�شرق الأو��س��ط ،نظام
غ���س�ي��ل ال �ك �ل��ى ال�ب�ري �ت��وين الآيل
اجلديد HOMECHOICE
 CLARIAلإدارة املر�ضى
عن بُعد ،باال�ستناد �إىل ال�سحابة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة .مم��ا ي�ت�ي��ح ملقدمي
الرعاية ال�صحية مراقبة و�إدارة
جل�سات غ�سيل الكلى املنزلية عن
بعد.
م�س�ؤولية جمتمعية
من جانبه �أكد �سعادة حممد عبد
اهلل ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�صرف
ال� ��� �ش ��ارق ��ة الإ� � �س �ل��ام � ��ي حر�ص
امل �� �ص��رف ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال�شراكة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة م ��ع وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع ودع��م جهودها يف
ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات م��ر��ض��ى الكلى
ب ��دول ��ة الإم � � � ��ارات ،وال � ��ذي ميثل

جزءاً �أ�سا�سياً من توجهات القيادة
الر�شيدة يف الإم ��ارات يف االرتقاء
ب�صحة املجتمع وت�ق��دمي الرعاية
ال���ص�ح�ي�ـ��ة ال �� �ش��ام �ل��ة واملتكاملة
بطرق مبتكرة وم�ستدامة ت�ضمن
وق ��اي ��ة امل�ج�ت�م��ع م ��ن الأم ��را� ��ض.
و�أ� �ض��اف �أن م���ش��ارك��ة امل���ص��رف يف
�إن�شاء مركز متميز لغ�سيل الكلى
يف ال���ش��ارق��ة ،ي��أت��ي �ضمن �سل�سلة
من اجلهود املجتمعية ،التي ي�سعى
امل�صرف من خاللها� ،إىل ترجمة
�سيا�سة ون�ه��ج جمل�س الإدارة ،يف
تعزيز مفهوم ال�شراكة املجتمعية،
باعتبار امل�صرف جزء ال يتجز�أ من
جم�ت�م��ع دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة .ووجه الرئي�س التنفيذي
للم�صرف ال�شكر والتقدير ملعايل
وزي ��ر ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة واملجتمع
وك��اف��ة امل �� �س ��ؤول�ين وال �ع��ام �ل�ين يف
ال � ��وزارة ع�ل��ى م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه من

ج �ه��ود يف ت��وف�ير �أرق� ��ى الأنظمة
ال �� �ص �ح �ي��ة ال �ف �ع��ال��ة وامل�ستدامة

مل�ج�ت�م��ع دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ،وعلى
�إتاحتهم الفر�صة مل�صرف ال�شارقة

الإ��س�لام��ي ،حتى ي�سهم ب��دوره يف
دعم تلك اجلهود امل�شكورة.

 -يف كلمتها خالل اجلل�سة االفتتاحية مل�ؤمتر (م�ستقبل الإعالم يف العامل)

منى املري :م�ؤ�س�سات الإعالم الإماراتية بادرت التخاذ خطوات ت�ضمن لها حدودا تناف�سية تواكب �أبرز التوجهات العاملية
• كوفيد� 19 -أدى �إىل ظهور �أمناط ا�ستهالك �إعالمي جديدة �س ّرعت التح ّول �إىل البدائل الرقمية
• اال�ستثمار يف البنية التكنولوجية يع ّزز م�ستويات الثقة يف م�ؤ�س�سات الإعالم وي�ضمن لها البقاء والتف ّوق يف املناف�سة
•• دبي -وام:

�أك� ��دت � �س �ع��ادة م�ن��ى غ ��امن امل � � ّري،
ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س وال�ع���ض��و املنتدب
ملجل�س دبي للإعالم ،املدير العام
للمكتب الإع�لام��ي حلكومة دبي،
�أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة
�أدرك � ��ت يف وق ��ت م�ب�ك��ر متطلبات
مواكبة الثورة ال�صناعية الرابعة،
وم�ضت بتوجيهات ومتابعة القيادة
الر�شيدة يف تعزيز قدراتها ب�أ�سلوب
ميكنها من حجز مكانة متقدمة
فيها �ضمن خمتلف القطاعات مبا
يف ذلك قطاع الإع�لام� ،إذ �سارعت
م�ؤ�س�سات الإع�لام الإماراتية �إىل

ر��ص��د ال�ت��وج�ه��ات ال�ع��امل�ي��ة يف هذا
املجال وب��ادرت �إىل اتخاذ خطوات
ت�ضمن لها حدوداً تناف�سية تنطلق
م��ن �أ��س����س مهنية ثابتة لتحقيق
متطلبات التطوير ال�سيما فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ح��ول �إىل البدائل
الرقمية و�إطالق من�صات حتافظ
على ر�صيدها من ثقة املتلقي ،بل
وتنميه.
ج��اء ذل��ك يف الكلمة ال�ت��ي �ألقتها
� �س �ع��ادة م�ن��ى امل � � ّري ع��ن ُب �ع��د عرب
تقنية االت�صال املرئي �أمام اجلل�سة
االف �ت �ت��اح �ي��ة مل� ��ؤمت ��ر "م�ستقبل
الإع�ل�ام يف العامل" ال��ذي ّ
نظمته
وزارة الدولة للإعالم يف جمهورية

دعوة حل�ضور االجتماع الأول للخربة
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف الدعوى رقم  2020/1863ا�ستئناف جتاري  -دبي

امل�ست�أنف/ح�سني علي عيا�ش عن نف�سه وب�صفته وليا طبيعيا عن ابنه القا�صر عبداهلل ح�سني
عيا�ش  -بوكالة املحامي/كنعان حماماة وا�ست�شارات قانونية
املعلن اليها/امل�ست�أنف �ضدها/هلن نادرفدائي �سرابي
ب�ن��اء ع�ل��ى تكليفنا م��ن ق�ب��ل حمكمة دب��ي امل��وق��رة الع �م��ال اخل�ب�رة يف ال��دع��وى اع�ل�اه فقد
ح��ددن��ا ي��وم اخلمي�س امل ��واف ��ق 2020/11/26:يف مت��ام ال�ساعة الثانية ظهرا لعقد االجتماع
االول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�صل معنا لتزويدكم برابط االجتماع على العناوين
التالية - Email:expert@alsharid.com:تليفون042555155:
لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع ار�سال كافة امل�ستندات
املتعلقة بالدعوى وعليكم مراجعة اخلبري اوال باول ب�ش�أن �أية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات
اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم والتعقيب عليها

اخلبري/حممد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 534
رقم القيد مبحاكم دبي 153

م�صر العربية وحتدث فيها معايل
ال ��دك � �ت ��ور م �� �ص �ط �ف��ى م ��دب ��ويل،
رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء امل�صري،
ومعايل �أ�سامة هيكل ،وزير الدولة
لل��إع�ل�ام ،وميغيل موراتينو�س،
وزير اخلارجية الإ�سباين الأ�سبق،
وامل�ب�ع��وث ال�سابق لل��أمم املتحدة
لل�شرق الأو�سط ،مب�شاركة عدد من
ال� ��وزراء وامل���س��ؤول�ين احلكوميني
يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول والقيادات
التنفيذية للم�ؤ�س�سات الإعالمية
وج� �ه ��ات دول� �ي ��ة م �ع �ن �ي��ة بالعمل
الإعالمي ،وامل�ؤثرين على من�صات
التوا�صل االجتماعي يف املنطقة.
و�أ� �ش��ارت �سعادتها �إىل �أن �صناعة

الإع �ل ��ام ت�خ�ط��ت ال� �ي ��وم بالفعل
�أع � �ت� ��اب م��رح �ل��ة ج� ��دي� ��دة ب � ��د�أت
التج�سد بو�ضوح ،ومن
مالحمها يف
ّ
�أهمها هذا االنت�شار الهائل ملن�صات
التوا�صل االجتماعي التي فر�ضت
ق��واع��د ج��دي��دة للعمل الإعالمي
تغريت معها العديد من املفاهيم
والأدوات التقليدية ل�ل�إع�لام ،بل
وغ �ّي��رّ ت م��ن � �ص��ورت��ه وحمتواه،
م�ؤكدة �أن كلمة "الإبداع" �ستكون
ال � �ع � �ن ��وان ال� �ع ��ري� �� ��ض للمرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ،ل�ي����س ف �ق��ط يف م�ضمار
�صناعة الإع�ل�ام ول�ك��ن يف جممل
تر�سخ قواعد
الن�شاط الب�شري مع ُّ
االق �ت �� �ص��اد ال �ق��ائ��م ع �ل��ى املعرفة

دعوه اجتماه اخلربة الهند�سي
املعماري االول
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف النزاع رقم  2020/426نزاع تعيني خربة جتاري  -دبي
املتنازعة�/شركة روميو انترييورز ذ.م.م
�ضد املتنازع �ضدها�/شيفيلد هولدينجز ليمتد
يف ال�ن��زاع رق � ��م 2020/426:ن��زاع تعيني خ�برة جت��اري  -دب��ي لقد تقرر عقد جل�سة
اجتماع اخلربة الهند�سية يف النزاع اعاله يوم الثالثاء املوافق 2020/11/24:يف متام
ال�ساعه  4:00م�ساء عرب تطبيق مايكرو�سوفت تيمز  ,لذا يرجى منكم احل�ضور او
من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�ضار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه
منا�سبا لت�سري اعمال اخلربة يف الدعوى والربيد االلكرتوين للخربة:
exp.eng.aisha@gmail.com - Exp.aisha.asst@gmail.com

اخلبرية الهند�سية/عائ�شة �سليمان �آل علي

يف � �ض��وء ال �ط �ف��رة التكنولوجية
ال� �ه ��ائ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ق � � ّدم� ��ت للعامل
�إن�ترن��ت الأ� �ش �ي��اء ،والبلوكت�شني،
والذكاء اال�صطناعي وغريها من
التطبيقات واحللول التكنولوجية
احلديثة .وا�ستعر�ضت �سعادة منى
امل � ��ري يف ك�ل�م�ت�ه��ا جم �م��وع��ة من
الأمثلة لأحدث التوجهات العاملية
يف املجال الإعالمي و�ساقت مثا ًال
بقطاع البث التلفزيوين الذي دخل
بالفعل منعطفاً جديداً يف تاريخه
مع انت�شار خدمات "الفيديو عند
الطلب" وه ��و م��ا ي���ش�ك��ل تطوراً
الف �ت �اً يف ه ��ذا امل �ج��ال ال��س�ي�م��ا يف
� �ض��وء زي � ��ادة ن �ط��اق��ات الإن�ت�رن��ت

وانت�شار �شبكات اجل�ي��ل اخلام�س
ال�ت��ي �سيكون ل�ه��ا ت ��أث�ير ك�ب�ير يف
جمال توزيع الفيديو ،م�ست�شهد ًة
ب ��الإح� ��� �ص ��اءات ال� �ت ��ي ت �ت��وق��ع �أن
تزيد قيمة ن�شاط "الفيديو عند
الطلب" ح ��ول ال �ع��امل ع�ل��ى 80
مليار دوالر بحلول العام .2024
وت �ط � ّرق��ت امل��دي��ر ال �ع��ام للمكتب
الإع�ل�ام ��ي حل �ك��وم��ة دب ��ي خالل
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف م ��ؤمت��ر م�ستقبل
الإع �ل��ام ال �ع��امل��ي �إىل الت�أثريات
الوا�سعة للأزمة العاملية الراهنة
امل�ت�م�ث�ل��ة يف ان�ت���ش��ار وب ��اء كورونا
امل�ستجد ،على ق�ط��اع الإع�ل�ام� ،إذ
ت���ش�ير ال ��درا� �س ��ات ال���س��وق�ي��ة �إىل

اعالن اجتماع خربة
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف الدعوى رقم  2020/600جتاري كلي
املدعي عليهم�-1:سيلر ل�صناعة املباين اخلر�سانية اجلاهزة �ش.ذ.م.م � -2سلري انرتنا�شونال �ش.م.ح
 -3ري ميك للتجارة ذ.م.م  -4ندمي احمد ان�صاري  -5كليم الهي ان�صاري مطلوب الهي ان�صاري
املقامة من قبل املدعية�:شريف للنجارة والديكور �ش.ذ.م.م
مبا انه هناك دعوى مقامه �ضدكم امام حماكم دبي حتت الرقم 2020/600:جتاري كلي وحيث انه
مت ندبنا خبريا حما�سبيا يف الدعوى فاننا وعمال باحكام قانون االثبات رقم  10ل�سنة  1992ندعوكم
حل�ضور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �سوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�ضوع �أدناه
وذلك يوم االثنني امل��واف��ق 2020/11/30:يف متام ال�ساعة 11:00:ظهرا مع اح�ضار كافة امل�ستندات
امل�ؤيدة ملوقفكم يف الدعوى  -عود ميثاء � ,شارع ام هرير  ,بالقرب من ج�سر ال مكتوم القادم من
بردبي باجتاه ديرة  ,بناية الفجر � ,أ�سفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�شات  ,خلف البناية نادي الن�صر
الريا�ضي  ,الطابق الثاين مكتب رقم 207

اخلبري املحا�سبي/حممد �سعيد احمد الظنحاين

�أن ه� ��ذه الأزم � � ��ة وخ �ل��ال العام
� � ،2020س��اه �م��ت يف ت�سريع
وت�يرة التطوير الإع�لام��ي ،حيث
�أج�ب��رت الإج � � ��راءات االحرتازية
التي مت تطبيقها ح��ول العامل يف
مواجهة الوباء ،على �إيجاد �أمناط
ا�ستهالك �إعالمي جديدة �أدت �إىل
زي��ادة �سرعة التحول �إىل البدائل
الرقمية.
وقالت �إن هذا التح ّول ي�ستدعي �أن
تبادر م�ؤ�س�سات الإعالم �إىل تعديل
�أو�ضاعها مبا يتنا�سب مع الواقع
الإعالمي املُ�ستحدث الذي خلقته
ه��ذه الأزم ��ة ،واال��س�ت�ع��داد ملرحلة
ج��دي��دة م��ن النمو بعد جتاوزها،
م��ع الأخ ��ذ يف االع�ت�ب��ار �أن العامل
الآن يتوجه نحو الإع�لام املدفوع
م� ��ا ي ��زي ��د م� ��ن ح� �ج ��م التحدي
وامل�س�ؤولية امللقاة على القائمني
على م�ؤ�س�سات الإعالم يف الإعداد
اجل �ي��د لإي� �ج ��اد ح� ��دود تناف�سية
مت �ك �ن �ه��ا م� ��ن ال �� �ص �م��ود يف وجه
امل�ن��اف���س��ة ال �ق��ادم��ة وت�ع�ي�ن�ه��ا على
البقاء و�إثبات الذات.
ون� ّوه��ت �سعادتها �أن ذل��ك يتطلب
اتخاذ �سل�سلة من الإج ��راءات من
�أهمها بناء وتعزيز ج�سور التوا�صل
املبا�شرة مع املتلقي للتعرف على
احتياجاته وتطلعاته ،واال�ستثمار
يف البنية الأ�سا�سية التكنولوجية
امل�ن��ا��س�ب��ة ال �ت��ي مت � ّك��ن م�ؤ�س�سات
الإع �ل�ام م��ن ت�ع��زي��ز ث�ق��ة املتلقي،

وال�ت�رك� �ي ��ز ع �ل��ى م �ن �ح��ه جترب ًة
فريدة وممتعة ت�شجعه على الوالء
مل��ا ي�ستقبله م��ن حم �ت��وى ،وتربر
ل��ه م��ا ي �� �س��دده م��ن م�ق��اب��ل مادي
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ة �إعالمية
متميزة ،ف� ً
ضال عن اال�ستثمار يف
�إعداد الكادر الب�شري امل�ؤهل القادر
على التعاطي بكفاءة مع معطيات
الع�صر وت�سخري التكنولوجيا يف
تقدمي ر�سالة �إعالمية ع�صرية.
وق��د ت �ط � ّرق امل ��ؤمت��ر ال ��ذي جرت
�أعماله على مدار يوم واحد لبحث
ال �ع��دي��د م��ن امل��و� �ض��وع��ات ومنها
كيفية توظيف من�صات التوا�صل
يف تو�صيل الر�سائل احلكومية �إىل
اجلمهور وبناء ال�سمعة ،والأدوات
اجل � ��دي � ��دة ل �ل ��إع �ل��ام ال ��رق� �م ��ي،
وال�ت�ح�ق��ق م��ن الأخ� �ب ��ار والت�أكد
من م�صادرها با�ستخدام تقنيات
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،والتوجهات
العاملية اجلديدة يف �إنتاج املحتوى
للمن�صات ال��رق�م�ي��ة ،و"�صحافة
الفرد" و�أخ�ل�اق� �ي ��ات ال �ع �م��ل يف
م�ضمار الإعالم اجلديد ،و دور هذا
الإعالم يف ت�شكيل توجهات الر�أي
ال �ع��ام ،وامل�ن��اف���س��ة امل�ه�ن�ي��ة ومدى
�أهمية ام�ت�لاك خريجي الإعالم
ملهارات متكنهم من احل�صول على
فر�ص العمل املنا�سبة ،عالوة على
التطرق �إىل جزئية ريادة الأعمال
واالب �ت �ك��ار وع�لاق�ت�ه�م��ا مب�ستقبل
من�صات التوا�صل االجتماعي.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /م�ؤ�س�سة
تاون �سكوير العمال البالط والبال�سرت
رخ�صة رقم CN 1179121: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/زينيث للخدمات البحرية
رخ�صة رقم CN 3731240:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /زينيث للخدمات البحرية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروفي�شنال لينك لإدارة
ال�شركات رخ�صة رقم CN 1063898:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بروفي�شنال لينك لإدارة ال�شركات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ابراهيم علي للم�ستلزمات
املنزلية واالثاث رخ�صة رقم CN 3817132:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /إبراهيم علي للم�ستلزمات املنزلية و الأثاث

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ZENITH MARINE SERVICES

�إىل /زينيث البحرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ZENITH MARINE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

PROFESSIONAL LINK COMPANIES MANAGEMENT

�إىل /بروفي�شنال لينك العقارية

�إعــــــــــالن

EBRAHEIM ALI FOR APPLIANCES AND FURNITURE

�إىل �/إبراهيم الظنحاين مزن هوم للم�ستلزمات املنزلية و االثاث

PROFESSIONAL LINK REAL ESTATE

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات �إدارة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة 7010009
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)

EBRAHEIM ALDHANHANI MEZEN HOME FOR HOME
APPLIANCES AND FURNITURE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /كافترييا
لذيذ ومنع�ش رخ�صة رقمCN 2218552:
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 /ون�شي
للو�ساطة التجارية واخلدمية
رخ�صة رقم CN 2768897: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 /املغ�سلة
امللكية االوتوماتيكية رخ�صة رقمCN 1118616:
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/تيلي�سكوب لل�شبكات
وحلول االمن� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2897635:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة را�شد حممد بخيت �صميم املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم كمال جابر خلف احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة /رويال
كبانة للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1717400:
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)
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم2020/6512:
املخطرة�:سودهري جين�سيتز م.م.ح
بوكالة املحامي/يو�سف حممد البحر
املخطر اليها االوىل:جزيرة االمارات للطاقة  -جمهول حمل االقامة
تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها م��دة خم�سة اي��ام اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ تبلغها
بهذا االخ�ط��ار لتكليفها بوفاء املبلغ املرت�صد بذمتها ل�صالح املخطرة البالغ قدره
( )50.087.30درهم خم�سون الفا و�سبعة وثمانون درهما و  30فل�سا  -وبخالف ذلك
فان املخطرة �ستكون م�ضطرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �سبيل
الزام املخطر اليها ب�سداد املبلغ املذكور باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد

وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم2020/6513:
املخطرة:جي دبليو �سي جلوبال لل�شحن والنقليات �ش.ذ.م.م
بوكالة املحامي/يو�سف حممد البحر
املخطر اليها:تيكنوفا اند�سرتيز �ش.ذ.م.م  -جمهولة حمل االقامة
تخطر املخطرة املخطر اليها ومتهلها مدة خم�سة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغها بهذا
االخطار لوفاء و�سدادا املبلغ املرت�صد بذمتها وقدره ( )166.294.75درهم مائة و�ستة
و�ستون الفا ومائتان واربعة وت�سعون درهما و  75فل�سا  -وبخالف ذلك فان املخطرة
�ستكون م�ضطرة اىل اتخاذ االجراءات القانونية واقامة الدعوى يف �سبيل الزام املخطر
اليها ب�سداد املبلغ املذكور باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد

الكاتب العدل

حماكم دبي

اعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2019 /0003950:جتاري (جزئي)

اىل املدعي عليه:جورج مارتن كوت�ست�شو�س
جمهول حمل االقامة:امارة ال�شارقة  -املنطقة احلرة باحلمرية  -قطعة ار�ض رقم 4j-05
 �صندوق بريد - 42880:هاتف متحرك - 0507035852 :هاتف رقم - 065269233:فاك�سرقم - 065269243:الربيد االلكرتوينinfo@bluesteellindustry.com:
بناء على طلب املدعية:ايه جي ئي �ستيل ملتد
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/12/7امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر باللغتني العربية واالجنبية وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
بو�صفك مدعي عليه  -حرر بتاريخ2020/11/18:
مدير اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي االبتدائية

الكاتب العدل
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  373/2019/18عقاري جزئي

مو�ضوع الدعوى :املطالبة ب�إلزام املدعي عليـهما مببلغ وقدره ( 530000درهم) و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب
املحاماة و الفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
طالب االعالن� :صالح عبداهلل بن عبدالوهاب ال�صالح �-صفته بالق�ضية :مدعى
املطلوب اعالنهم -1 :مركز مبيعات عقارات التملك احلر �ش.ذ.م.م وميثلها مديرها  /عبداهلل ح�سني حممد
منقو�ش ال على � -صفته بالق�ضية :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020-09-26يف الدعوى املذكورة
�أعاله ل�صالح� /صالح عبداهلل بن عبدالوهاب ال�صالح ب�إلزام املدعى عليها مركز مبيعات عقارات التملك احلر
�ش ذ م م و ميثلها مديرها  /عبداهلل ح�سني حممد منقو�ش ال علي ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ و قدره ( 530.000
درهم ) خم�سمائة و ثالثون �ألف درهما ،و الفائدة على ذلك املبلغ بواقع � %9سنوياًاعتباراً من تاريخ املطالبة
الق�ضائية احلا�صل يف  2019-7-17و حتى ال�سداد التام ،و�ألزمتها بالر�سوم و امل�صاريف و مبلغ خم�سمائة درهم
�أتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن� .صدر با�سم ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا..

رئي�س الق�سم
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مهرجان ال�شيخ زايد يوفر لزواره جتارب تفاعلية ممتعة وفعاليات ترفيهية �ضمن بيئة �صحية �آمنة
•• �أبوظبي-وام:

�شرع «مهرجان ال�شيخ زاي��د» �أبوابه
ال��س�ت�ق�ب��ال �آالف ال� ��زوار م��ن الأ�سر
والأف��راد الذين توافدوا لال�ستمتاع
بفعاليات احل��دث الثقايف الرتفيهي
التعليمي ال�ع��امل��ي ال�ك�ب�ير ،وخو�ض
جت � ��ارب ت �ف��اع �ل �ي��ة مم �ت �ع��ة للتعرف
على خمتلف ح���ض��ارات ال�ع��امل عرب
الأجنحة وامل�شاركات التي ت�ستعر�ض
ج� ��وان� ��ب م� �ت� �ع ��ددة م� ��ن الثقافات
وامل � ��وروث ال�شعبي ل�ع���ش��رات الدول
اخلليجية والعربية والعاملية.
ويخ�ص�ص املهرجان  -الذي انطلقت ت �ق��دم �ه��ا ع �� �ش��رات ال� �ف ��رق العاملية
ف�ع��ال�ي��ات��ه �أم ����س يف منطقة الوثبة ب ��أزي��ائ �ه��ا ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ذات الأل � ��وان
ب ��أب��وظ �ب��ي وت���س�ت�م��ر ث�لاث��ة �أ�شهر -املتميزة ،حيث ت�شهد خ�شبات امل�سارح
ل ��زواره �آالف الفعاليات والعرو�ض امل �� �ش �ي��دة يف ك��اف��ة الأج �ن �ح��ة طيفاً
وال ��ور� ��ش ال�ترف �ي �ه �ي��ة والتعليمية وا�سعاً من خمتلف الفنون ال�شعبية
ال�ت��ي تبحر ب�ه��م يف ف �� �ض��اءات املتعة والأه ��ازي ��ج ال�ف�ل�ك�ل��وري��ة اخلليجية
وال �ت �� �ش ��وي ��ق والإث � � � � ��ارة وال �ت �ح ��دي والعربية والعاملية.
ملحاكاتها والتفاعل معها ،حيث مينح كما �أن اجل�م�ه��ور على م��وع��د يومي
ال ��زوار ال�ف��ر��ص��ة لال�ستمتاع ب�آالف ع �ن��د ال �� �س��اع��ة ال �ث��ام �ن��ة م �� �س��ا ًء مع»
اال� �س �ت �ع��را� �ض��ات ال�ف�ن�ي��ة والعرو�ض م���س�يرة احل �� �ض��ارات ال �ع��امل �ي��ة» ،هذه
والأه��ازي��ج الفلكلورية الرائعة التي الفعالية اال�ستعرا�ضية الأب��رز التي

ت�شهد ا��س�ت�ع��را��ض��ات ال �ف��رق الفنية
اخل �ل �ي �ج �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة والعاملية
امل���ش��ارك��ة يف امل �ه��رج��ان ،وال �ت��ي تقدم
ا�ستعرا�ضاتها املمثلة لفنون دولها يف
م�شهد الفت وفريد من نوعه ،يدلل
على التجان�س والتقارب بني خمتلف
الثقافات والفنون العاملية يف �ساحات
املهرجان على �أر�ض الإمارات.
وبعرو�ضها الفنية املبهرة و�أ�ضوائها
ال �ل �ي��زري��ة ذات الأل � � ��وان املتنا�سقة
وم �ي��اه �ه��ا امل �ت �م��اي �ل��ة ع �ل��ى �إيقاعات

م��و��س�ي�ق�ي��ة مم �ت �ع��ة ،ت ��أ� �س��ر نافورة
الإم � � � ��ارات ع �ي ��ون وع� �ق ��ول ال� � ��زوار،
مانحة �إي��اه��م متعة م��ن ن��وع خا�ص،
مغلفة مبقاطع فيديو مم�ي��زة عرب
�شا�شاتها الإلكرتونية التي متنحها
متعة �إ�ضافية تكمل امل�شهد اجلمايل
وحالة الإبهار التي يعي�شها الزوار كل
ن�صف �ساعة على م��دار اليوم طوال
فرتة املهرجان.
وم��ن �أب ��رز املناطق الرتفيهية التي
تلقى �إقبا ًال كبرياً من الأ�سر والأفراد

والأط �ف��ال مدينة امل�لاه��ي العاملية،
ه ��ذه امل��دي �ن��ة ال�ترف�ي�ه�ي��ة ال�ضخمة
التي �صممت لتكون منا�سبة ملختلف
�أع �م��ار زوار امل �ه��رج��ان ،ح�ي��ث ت�ضم
جمموعة كبرية من الألعاب املمتعة
وامل�شوقة واملثرية ،التي مت ت�صميمها
وجتهيزها وفقاً لأعلى معايري الأمن
وال���س�لام��ة ال�ع��امل�ي��ة امل�ت�ب�ع��ة يف هذه
الألعاب.
وق��د و�ضعت اللجنة العليا املنظمة
للمهرجان الأط �ف��ال ن�صب �أعينها،

ح �ي��ث خ �� �ص �� �ص��ت ل �ه��م ال �ك �ث�ي�ر من
امل�ن��اط��ق وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي متنحهم
املتعة يف قالب ترفيهي تعليمي ،ومن
�أبرزها منطقة عامل الأطفال «كيدز
ني�ش» املتواجدة بالقرب من البوابة
رقم  ،3والتي ت�شتمل على الكثري من
الأن�شطة واملرافق الرتفيهية املمتعة
املقدمة للأطفال يف قوالب تعليمية
ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ت �� �ش �ج �ع �ه��م ع �ل ��ى تنمية
م �ه��ارات �ه��م وا��س�ت�ك���ش��اف مواهبهم،
وتنمي لديهم احل�س الإبداعي وروح

العمل اجلماعي.
وخ�ص�ص املهرجان ملحبي امل�أكوالت
ال �ع��امل �ي��ة وال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال �ك �ث�ي�ر من
املناطق والأركان وعربات الطعام التي
ميكن للزوار من خاللها تذوق �أطيب
و�أ�شهى الأطباق والأ�صناف اجلديدة
م��ن خم�ت�ل��ف دول ال� �ع ��امل ،وكذلك
اال�ستمتاع مب�شاهدة طرق حت�ضريها
وال�ت�ع��رف عليها ب�شكل مبا�شر على
�أي��دي �أمهر الطهاة ،الذين مينحون
ال ��زوار فر�صة امل���ش��ارك��ة يف حت�ضري

املئات من الأكالت والأطباق العاملية
طوال فرتة املهرجان.
وم ��ن �أج ��ل اك�ت�م��ال امل�ت�ع��ة يف �أج ��واء
�صحية �آمنة ،ت�ضمن �سالمة الزوار
وامل �� �ش��ارك�ي�ن ،ت�ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة العليا
امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�م�ه��رج��ان ،ب��ال�ت�ع��اون مع
اجل � �ه ��ات امل �خ �ت �� �ص��ة ،ع �ل��ى تطبيق
الإج ��راءات االح�ترازي��ة للوقاية من
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ب��داي��ة م��ن بوابات
ال ��دخ ��ول وع �م �ل �ي��ات ف�ح����ص ال� ��زوار
عرب كامريات ح��راري��ة ،والت�أكد من
ارتدائهم للكمامات ،م��روراً مبتابعة
�آن� �ي ��ة ل� �ل ��زوار يف م �ن��اط��ق و�أجنحة
املهرجان والت�أكد من التزام اجلميع
ب��ارت��داء ال�ك�م��ام��ات وت ��رك م�سافات
الأم��ان والتباعد اجل�سدي ،وكذلك
الكثافة ال�ع��ددي��ة ل �ل��زوار ،خ�صو�صاً
يف مناطق الفعاليات ومنافذ البيع
وامل� � �م � ��رات امل� � ��ؤدي � ��ة �إىل الأجنحة
وال �� �س��اح��ات امل �ق��اب �ل��ة ل �ه��ا ،وانتها ًء
بعمليات خ��روج ال ��زوار م��ن منطقة
امل �ه��رج��ان ،وال �ت��ي ت�ت��م ه��ي الأخ ��رى
عرب مناطق خم�ص�صة ت�ضمن عدم
االختالط مع القادمني للمهرجان.

(طرق دبي) تنجز  % 72من �أعمال تقاطع �شارعي اخلوانيج وال�شيخ زايد بن حمدان
•• دبي-وام:

�أعلن معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة
الطرق وامل��وا��ص�لات �إجن��از  72%من �أع�م��ال تطوير تقاطع �شارع اخلوانيج
مع �شارع ال�شيخ زايد بن حمدان �آل نهيان ،حيث يتوقع اكتمال جميع الأعمال
وافتتاح النفق �أم��ام احلركة امل��روري��ة يف �شهر مار�س املقبل ،فيما بلغت ن�سبة
الإجناز يف جممل �أعمال م�شروع تطوير حمور �شارع اخلوانيج  52%ويت�ضمن
امل�شروع تطوير ثالثة تقاطعات رئي�سة على �شارعي اخلوانيج والعمردي وتنفيذ
 23كيلومرتا من الطرق اخلدمية على طول �شارع اخلوانيج و�شارع العمردي.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة مل�ع��ال�ي��ه يف م��واق��ع امل �� �ش��روع رف �ق��ة ع ��دد من
املهند�سني اطلع خاللها على ما مت �إجنازه من امل�شروع حيث مت م�ؤخرا افتتاح
التقاطع ال�سطحي املحكوم ب�إ�شارات �ضوئية عند تقاطع �شارع اخلوانيج مع �شارع
ال�شيخ زايد بن حمدان �آل نهيان و�ساهم هذا االفتتاح يف تخفيف الكثافة املرورية
وحت�سني يف م�ستوى اخلدمة باملقارنة مع ال��دوار �سابقا بن�سبة  40%فيما

حماكم دبي

بلغت ن�سبة الإجن��از يف �أعمال النفق على �شارع اخلوانيج  73%وبلغت ن�سبة
الإجناز يف اجل�سر امل�ؤدي ملنطقة العوير  45%وافتتحت الهيئة �سابقا التقاطع
ال�سطحي بني �شارعي اخلوانيج والعمردي وكذلك التح�سينات على التقاطعات
على �شارع اجلزائر يف منطقة الورقاء وبالقرب من موقع �أبتاون مردف وجممع
�شروق وغروب مردف.
و�أو�ضح معايل مطر حممد الطاير �أن م�شروع تطوير حمور اخلوانيج يعد �أحد
�أهم امل�شاريع اال�سرتاتيجية لتعزيز حماور الربط بني �إمارتي دبي وال�شارقة من
خالل تطوير الطرق العمودية التي تربط بني �شارعي الإمارات وال�شيخ حممد
بن زاي��د و�صوال �إىل �شارع املطار وا�ستيعاب النمو احل��ايل واملتوقع يف احلركة
املرورية خالل ال�سنوات القادمة « .
ول�ف��ت �إىل �أن امل���ش��روع ي�سهم عند اكتماله يف خف�ض زم��ن الرحلة م��ن �شارع
الإمارات �إىل �شارع ال�شيخ حممد بن زايد من  25دقيقة �إىل  9دقائق وخف�ض
زمن االنتظار على تقاطع �شارع اخلوانيج مع �شارع ال�شيخ زايد بن حمدان �آل
نهيان /دوار اخلوانيج /من  330ثانية �إىل  45ثانية وزيادة الطاقة اال�ستيعابية

للتقاطع من  8000مركبة يف ال�ساعة �إىل  16000مركبة يف ال�ساعة وخف�ض
زمن االنتظار على تقاطع �شارع اخلوانيج مع �شارع العمردي بعد حتويله من
دوار �إىل تقاطع �سطحي من  120ثانية �إىل  60ثانية.
و�أ�شار �إىل �أن امل�شروع ي�شمل تنفيذ نفق على �شارع اخلوانيج عند تقاطعه مع
�شارع ال�شيخ زايد بن حمدان �آل نهيان بطول  680مرتا و�سعة ثالثة م�سارات
يف كل اجت��اه وتقاطع �سطحي حمكوم ب�إ�شارات �ضوئية لت�أمني نقل حر و�آمن
للحركة املرورية على �شارع اخلوانيج وتطوير الدوار القائم على تقاطع �شارع
اخلوانيج مع �شارع العمردي لتقاطع حمكوم ب�إ�شارات �ضوئية وتطوير التقاطع
بني �شارع العمردي و�شارع الإمارات عرب �إن�شاء ج�سر علوي فوق �شارع الإمارات
باجتاه منطقة العوير بطول  201مرت و�سعة م�سارين يف كل اجتاه.
ون��وه �إىل �أن امل�شروع يت�ضمن �أي�ضا �إن�شاء ج�سر للم�شاة بالقرب من ارابيان
�سنرت على �شارع اخلوانيج �إىل جانب ر�صف قرابة  23كيلومرتا من الطرق
اخلدمية على ط��ول �شارعي اخلوانيج وال�ع�م��ردي وتنفيذ بع�ض التح�سينات
على ثالثة تقاطعات على ��ش��ارع اجل��زائ��ر ع�بر حتويلها لتقاطعات حمكومة

حماكم دبي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4320/2020/16جتاري جزئي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  893/2020/20جتاري كلي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4109/2020/16جتاري جزئي

مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مببلغ وقدره ( )80.000الف دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم
االماراتي مبلغ ( )296.000درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
ال�سداد التام
طالب الإعالن  :را�شد عبداهلل حممد عبداهلل العلي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :حممد اليا�س نظري � -2شورنا ن�صراله يو�شى زاده  -3حممد عبدالقادر جداوى
� -4سعد ا�سحق �سالمي �سوزائي  -5م�سعود مري رحيمى  -6حممد احناف اهلل كاكاخيل حممد اه��اب اهلل
كاكاخيل � -صفتهم بالق�ضية  :املدعي عليهم  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ وق��دره ( )80.000الف دوالر
امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مبلغ ( )296.000درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/11/29ال�ساعة 8.30
�ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤدوا للمدعيني مبلغا وقدره ()10.000.000
درهم مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة ملورثهم كم�ساهم بال�شركة املدعي عليها االوىل عن االعوام  2016و  2017و  2018و
 2019و  2020وذلك بواقع مبلغ وقدره ( )2.000.000درهم �سنويا وب�شكل م�ستمر حلني التخارج من ال�شركة املدعي عليها
االوىل او الت�صفية ايهما اقرب مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق كل عام من االعوام املذكورة وحتى
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :خالد حممد �ضاحي �سعيد املهريي � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :مريفيتي براكني � -صفته بالق�ضية  :املدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ب��ان ي�ؤدوا
للمدعيني مبلغا وق��دره ( )10.000.000درهم مقابل ر�سوم اخلدمات امل�ستحقة ملورثهم كم�ساهم بال�شركة املدعي عليها
االوىل عن االعوام  2016و  2017و  2018و  2019و  2020وذلك بواقع مبلغ وقدره ( )2.000.000درهم �سنويا وب�شكل م�ستمر
حلني التخارج من ال�شركة املدعي عليها االوىل او الت�صفية ايهما اقرب مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق
كل عام من االعوام املذكورة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2020/11/29ال�ساعة � 9.30ص يف القاعة  Ch 2.E.22لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س الق�سم

ب�إ�شارات �ضوئية �إىل جانب الأعمال املتعلقة بامل�شروع مثل الإنارة وت�صريف مياه
الأمطار واللوحات املرورية وتخطيط الطرق و�أعمال احلمايات املتعلقة ب�سالمة
الطريق.
جت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن تطوير حم��ور ��ش��ارع اخلوانيج ي��أت��ي بعد �إجن��از الهيئة
وافتتاح جميع مراحل م�شروع تطوير �شارع املطار ال��ذي �شمل تطوير �أربعة
تقاطعات وهي تقاطع الرا�شدية وتقاطع �شارع املطار مع �شارع ند احلمر وتقاطع
�شارع مراك�ش مع �شارع املطار وتقاطع �شارع املطار مع �شارع الدار البي�ضاء ،حيث
�ساهم م�شروع تطوير �شارع املطار يف حتقيق ان�سيابية كبرية يف احلركة املرورية
وخف�ض زم��ن االنتظار وح��ل م�شكلة االزدح��ام��ات الناجتة عن تداخل احلركة
املرورية بني املركبات ،كما ي�أتي بعد افتتاح حمور �شارع طرابل�س الذي يربط
بني �شارعي ال�شيخ حممد بن زايد والإمارات بطول قرابة  12كيلومرتا و�ساهم
افتتاحه يف تخفيف االزدح��ام��ات وت�سهيل احل��رك��ة امل��روري��ة وحت�سني مداخل
منطقتي الورقاء ومردف على طول �شارع طرابل�س ورفع م�ستوى ال�سالمة على
طول املحور.

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )24.206.90درهم والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة
طالب الإعالن  :موادر للتمويل � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنهم  -1 :عبدالكرمي نظام الدين � -صفته بالق�ضية  :املدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )24.206.90درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2020/11/25
ال�ساعة � 9.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية -ه�شام الري�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2020 /0001897جتاري
�إىل املحكوم عليه :ه�شام الري�س
امارة ال�شارقة  -منطقة اخلان  -خلف �شارع التعاون  -طابق رقم  - 9مكتب رقم 13+12+11+10+9+4+3+2+1
 ملك ال�شيخ في�صل بن خالد بن خالد القا�سميحيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ:الهيئة العامة لال�ستثمار بدولة الكويت  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  3768 :درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة  -امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذاجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي/وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية
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�أم القيوين  ..م�ستقبل �سياحي واعد تعززه االكت�شافات الأثرية

•• �أبوظبي-وام:

�شهدت �إم��ارة �أم القيوين يف  2020عاما حافال باالكت�شافات الأثرية ،يعود
تاريخ بع�ضها �إىل الألفية ال�ساد�سة قبل امليالد ،الأمر الذي يب�شر مب�ستقبل
�سياحي واع��د ل�ل�إم��ارة ال�ت��ي متتلك ك��اف��ة امل�ق��وم��ات الطبيعية والتاريخية
والرتفيهية الكفيلة بتحولها �إىل واح��دة من �أب��رز مناطق اجل��ذب ال�سياحي
على م�ستوى املنطقة.
وتت�سم ال�سياحة يف �أم القيوين بالتنوع وال�شمولية بحيث تلبي كل الأذواق
وت�شبع اح�ت�ي��اج��ات ال���ش��رائ��ح املختلفة م��ن ال�سياح �إذ ت��وف��ر الإم� ��ارة جتربة
�سياحية متكاملة ت�ب��د�أ م��ن امل�ع��امل التاريخية وال�تراث�ي��ة م��رورا باملحميات
البيئية واحلدائق واملنتزهات الطبيعية و�صوال �إىل وجهات الرتفيه والت�سوق
الع�صرية.
وحتت�ضن �إمارة �أم القيوين العديد من املواقع الأثرية التي �أظهرت عمليات
التنقيب فيها �أن اال�ستيطان الب�شري يف الإمارة كان يف بداية الع�صر احلجري

احلديث �أي منذ حوايل  7500عام.
ويعد موقع "ال�شبيكة" �أحد �أبرز االكت�شافات الأثرية يف الإم��ارات حيث ثبت
ا�ستيطان الرعاة وال�صيادين للمنطقة منذ � 7500سنة ،ومت اكت�شاف قرب
جماعي يرجع تاريخه �إىل الألف اخلام�س قبل امليالد ،كما مت العثور يف املوقع
الذي يقع على الطريق الرابط بني �إمارة �أم القيوين ب�إمارة ر�أ�س اخليمة على
ثاين �أقدم ل�ؤل�ؤة يف التاريخ تعود �إىل � 5500سنة قبل امليالد.
وت�ضم قائمة املواقع الأثرية يف �أم القيوين موقع "الدور" الذي مت ا�ستيطانه
يف ع�صور ما قبل التاريخ "�أم النار والع�صر احلديدي" ،ومعبد "�إله ال�شم�س"
و"موقع تل الأبرق" الذي يعود تاريخه �إىل الألف الثالث قبل امليالد ،وموقع
"الإكعاب" ،وموقع "تل �أبرق" .
ويعترب "برج بخوت" على ح�سب ت�صنيفات دائ ��رة ال�سياحة والآث� ��ار يف �أم
القيوين من املباين الأثرية يف الإمارة حيث بني الربج يف عام  ،1800ومن
املعامل الأثرية اجلميلة يف �أم القيوين "�سور �أم القيوين" ال��ذي بني يف عام
 ،1820ويتكون من � 3أبراج� ،أولها برج اخلور الذي يقع على خور البي�ضاء،

وثانيها برج مع�صوم الذي يقع يف و�سط ال�سور ،و�أخريا برج البحر الذي يقع
على اخلليج العربي مبا�شرة.
وم��ن املواقع الأث��ري��ة كذلك ح�صن فلج املعال ال��ذي يقع يف واح��ة فلج املعال،
ومنطقة �أم القيوين القدمية التي تعد من �أكرب املواقع ال�سكنية التاريخية
يف دولة الإمارات ،باحتوائها على ما يزيد عن �ألف مبنى تاريخي ،ويعود تاريخ
بع�ضها �إىل �أكرث من  200عام.
ومتتاز �إم��ارة �أم القيوين بطبيعة خالبة اكت�سبتها من �شواطئها ال�ساحرة
املمتدة على م�ساحة كبرية ،فيما يوفر خور �أم القيوين املمتد على طول 35
كم لزواره جتربة �شائقة ملمار�سة الكثري من الفعاليات والأن�شطة الريا�ضات.
وتزخر �إمارة �أم القيوين بالكثري من اجلزر واملحميات الطبيعية ال�ساحرة التي
تقع على ال�ساحل ال�شرقي للإمارة ،والتي تتميز بالتنوع النباتي واحليواين
فيها ،كما تزينها �أ�شجار القرم يف �شتى �أرجائها.
وت�شمل �أه��م ج��زر �أم القيوين كل من جزيرة ال�سينية ،والي�سرة ،والأكعاب،
وح ��امت ،وال��زراي��ة ،وال���ض��ب ،وال�ك��وي��ري��ة ،وال�غ�ل��ة ،واحل �ل��ة ،واحل��رم�ل��ة ،حيث

ُت�صنف بع�ض هذه اجلزر كمحميات طبيعية ،وتت�صف �أغلبها بالرثاء الطبيعي
من احليوانات الربية والطيور الربية واملهاجرة ،مثل طائر الغاق والنور�س
و�سالحف البحر ،كما وتتنوع الأ��ش�ج��ار فيها لت�شمل �أ�شجار ال�ه��رم والقرم
وال�سمر وال�سدر وال�غ��اف ،مما يجعلها من �أف�ضل الأم��اك��ن ال�سياحية يف �أم
القيوين ملحبي الطبيعة.
بدورها ت�شكل احلدائق واملتنزهات العامة يف �أم القيوين متنف�سا حيويا تلج�أ
�إليه الأُ�سر والأفراد بحثا عن اال�ستجمام واال�ستمتاع ب�أوقات العطالت والأعياد
بني �أح�ضان الطبيعة وامل�سطحات اخل�ضراء ،ويف ه��ذا الإط��ار ت�برز حديقة
ال�شيخ زايد وحديقة الكورني�ش وحديقة فالج املعال.
وت�ضم �أم القيوين جمموعة مميزة من الفنادق واملنتجعات ال�سياحية الراقية،
كما توا�صل الإم��ارة تعزيز جاذبية القطاع ال�سياحي عرب التو�سع يف �إن�شاء
الوجهات واملعامل الرتفيهية الفريدة ومنها حديقة درمي الند املائية وحو�ض
ال�سمك العمالق يف مركز الأحياء البحرية ،ونادي �أم القيوين البحري ،ونادي
�سباق ال�سيارات� ،إىل جانب كورني�ش املدينة.

الإمارات ترت�أ�س اجتماع اللجنة الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذ قرارات جمل�س التعاون اخلليجي
العامل �أجمع� ،إال �أن هذه التحديات هي فر�صة للعمل امل�شرتك لدعم عملية
•• دبي-وام:
النمو والتكامل اخلليجي.
تر�أ�ست دولة الإم��ارات �أعمال االجتماع احلادي والع�شرون للجنة الوزارية وقال معاليه� :سيكون التعاون اخلليجي حافزاً من حمفزات النمو خالل
املكلفة مبتابعة تنفيذ القرارات ذات العالقة بالعمل امل�شرتك لدول جمل�س الفرتة القادمة ،فلدينا �أ�سباب وعوامل النجاح ،ون�أمل من خالل جهودنا
التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي عقد عن بُعد بتقنية االت�صال املرئي .يف مثل هذه االجتماعات �أن نعزز �أطر العمل امل�شرتك والتعاون البناء ،حيث
تر�أ�س االجتماع معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س �أن التكامل اخلليجي يف خمتلف املجاالت والقطاعات مينحنا �أف�ضلية كبرية
الوزراء ،حيث �أكد يف م�ستهل كلمته �أن التغريات املت�سارعة التي يعي�شها العامل يجب �أن ن�ستفيد منها يف �شتى م�سارات العمل اخلليجي من �أج��ل تنويع
يف خمتلف القطاعات فر�ضت حتديات يف النظم االجتماعية واالقت�صادية يف وزيادة فر�ص التعاون.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
اعالن بالن�شر
 1720/2020/16جتاري جزئي

العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :حممد فهد �سامل �ضيدان العتيبى  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :جمال لطفي كامل ابو الوفا
وميثله  :مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها قبول ال��دع��وى �شكال  ,ال��زام امل��دع��ي عليه ب�سداد مبلغ
( )367000درهم للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام  -الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/11/22ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

اعالن حل�ضور اجتماع خربة
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف الدعوى رقم  2020/63نزاع تعيني خربه مدين  -دبي
اىل املتنازع �ضده:فرهاد علي �أ�صغر حامد  ,هذا العالمكم بان املتنازعة/مهر زاد
منوجهر مق�صودي قد �أقامت عليكم الدعوى اعاله ومت انتدابنا خبريا فيها لذا
يلزم ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املزمع عقده يف مقر اخلبري
املحا�سبي وامل�صريف مكتب معاذ حممد  -حما�سبون قانونيون ,الكائن يف �شقة
 1507الطابق  15يف برج ل�ؤل�ؤة دبي  -ميدان بني يا�س  -دي��رة  -دبي  -تليفون
 - 042213941فاك�س 042214912:وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�شر ويف حالة
عدم احل�ضور �سيتم اعداد التقرير على �ضوء امل�ستندات املقدمة من املتنازعة ,
هذه الدعوى اعماال لن�ص القانون
اخلبري املنتدب
معاذ حممد  -حما�سب قانوين

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4644/2020/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  -1:بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ (مائة ثالثة و�سبعون الف
وت�سعمائة واحد وخم�سة و�سبعون فل�س) وكذلك الفوائد القانونية بن�سبة  %12وذلك من تاريخ ا�ستحقاق
كل �شيك وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -2الزام املدعي عليهم بالر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن  :احجار للنقليات � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :فهد عبداهلل قمرب حممد� -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما � -2 :سعود في�صل عبداهلل ال�شبيبي  -3علي �سليمان نا�سورو� -صفتهما بالق�ضية  :مدعي
عليهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2020/10/31ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم ب��ان ي�ؤدوا
بالت�ضامن للمدعية مبلغ (مائة ثالثة و�سبعون الف وت�سعمائة واحد درهم وخم�سة و�سبعون فل�س) والفوائد
القانونية � %9سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22
انذار عديل بالن�شر
رقم2020/6685:
املخطر:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
بوكالة املحامي/عبداحلكيم حبيب من�صور بن حرز
املخطر اليه:حممد فريوز بالل فريوز الكندي  -جمهول حمل االقامة
نخطركم ب�سداد مبلغ قدره ( )125.236.62درهم مائة وخم�سة وع�شرون الف ومائتان و�ستة
وث�لاث��ون دره��م واث�ن��ان و�ستون فل�س فقط الغ�ير  -وذل��ك عن املديونية املرت�صدة يف ذمتكم
مبوجب الت�سهيالت امل�صرفية املمنوحة لكم من موكلنا ونظرا الخاللكم ب�شروط واحكام التعاقد
املن�صو�ص عليها بهذه االتفاقية ونتيجة لف�شلكم يف �سداد االق�ساط يف تواريخ ا�ستحقاقها ترتيب
بذمتكم املديونية املذكورة هذا ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل املديونية خالل خم�سة ايام من
تاريخ االعالن واال ف�سوف نكون م�ضطرين التخاذ االجراءات القانونية املنا�سبة �ضدكم

الكاتب العدل

ويف �سياق �أجندته ،مت خالل االجتماع ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات ،على
ر�أ�سها تقرير يلخ�ص ما قامت به الأمانة العامة ب�ش�أن تنفيذ الدول الأع�ضاء
لقرارات العمل امل�شرتك ،وما مت �إ�صداره من ت�شريعات و�إج��راءات تنفيذاً
للقرارات ال�صادرة عن املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف جميع جماالت العمل اخلليجي امل�شرتك.
وب �ح��ث االج �ت �م��اع �أي �� �ض �اً ت�ق��ري��ر ح ��ول م��ا مت �إجن � ��ازه يف جم ��االت ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة ،وم�شروع �آلية ت�سريع الت�صديق على الأنظمة والقوانني
واالتفاقيات التي يعتمدها املجل�س الأعلى.

كما مت االطالع على تقرير املركز الإح�صائي ملجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ب�ش�أن تنفيذ املرحلة الثالثة من درا�سة قيا�س مدى تنفيذ قرارات
العمل اخلليجي امل�شرتك على �أر�ض الواقع.
يذكر �أن اللجنة ال��وزاري��ة املكلفة مبتابعة تنفيذ ال �ق��رارات ذات العالقة
بالعمل امل�شرتك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية تناق�ش ب�شكل
دوري تنفيذ جميع القرارات املتعلقة مبجاالت العمل اخلليجي امل�شرتك،
وتعقد اجتماعاتها مرتني �سنوياً قبيل اللقاء الت�شاوري ن�صف ال�سنوي لقادة
دول املجل�س.

جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للإ�سكان يعقد
اجتماعه ال�سابع لعام 2020
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستعر�ض جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للإ�سكان نتائج �أعمال العام احلايل
وم��ا مت �إجن��ازه على �صعيد تقدمي خدمات املنافع ال�سكنية وتعزيز رحلة
املتعاملني وج��ودة اخلدمات و�آمتتة العمليات .حيث اعتمد املجل�س خطة
توزيع القرو�ض ال�سكنية لعام  2021املندرجة �ضمن برنامج امل�سرعات
احلكومية (غداً  )21وذلك خالل اجتماعه ال�سابع لعام .2020
وعُقد االجتماع با�ستخدام تقنية االت�صال املرئي (عن بعد) برئا�سة �سعادة
جرب حممد غامن ال�سويدي مدير عام ديوان �سمو ويل عهد �أبوظبي رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي للإ�سكان ،وبح�ضور كل من �أ�صحاب ال�سعادة
وال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� :سيف بدر القبي�سي نائب رئي�س املجل�س
و�سيف علي �سيف القبي�سي ،وعبداهلل عبداحلميد ال�ساهي ،وعلي خليفة
ال�ق�م��زي ،وحم�م��د علي امل�ن���ص��وري ،وع�ل��ي جا�سم امل��زروع��ي ،وع�ل��ي احلاي
املحريبي و�أحمد القبي�سي من هيئة �أبوظبي للإ�سكان.
ويف ب��داي��ة االج �ت �م��اع ث � ّم��ن جم�ل����س �إدارة ه�ي�ئ��ة �أب��وظ �ب��ي ل�ل�إ��س�ك��ان دعم
وتوجهيات القيادة الر�شيدة يف تطوير امل�شاريع ال�سكنية التي من �ش�أنها
توفري احلياة الكرمية للمواطنني و�إط�لاق املبادرات والربامج الإ�سكانية
ال�ت��ي تلبي اح�ت�ي��اج��ات م��واط�ن��ي �إم ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،و�أك ��د �أن هيئة �أبوظبي
للإ�سكان م�ستمرة يف جهودها الهادفة �إىل تطوير البيئة ال�سكنية ملواطني
الإمارة وتعزيز اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي للأ�سر الإماراتية من خالل
اخلدمات ال�سكنية التي تقدمها الهيئة وعرب �إطالق مبادرات ت�ساهم يف دعم
املواطنني وتلبية احتياجاتهم و�إ�سعادهم.
كما اطلع املجل�س خالل االجتماع على موجز عن التطورات والتو�صيات فيما
يخ�ص ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات الإ�سكان وحالة تنفيذ م�سرعات موافقات
القرو�ض ال�سكنية املنبثقة عن برنامج امل�سرعات احلكومية (غ��داً ،)21
وا�ستعر�ض مراحل تنفيذ و�إجن��از م�شاريع امل�ساكن احلكومية يف خمتلف
مناطق الإم ��ارة .و�أك��د املجل�س على �أهمية العمل وال�ت�ع��اون م��ع ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني لإجناز امل�شاريع الإ�سكانية ح�سب اخلطط املعتمدة.

يذكر �أن هيئة �أبوظبي للإ�سكان ت�أ�س�ست لتحقيق جمموعة من الأهداف
واملهام اال�سرتاتيجية ،والتي ت�شمل تنفيذ برامج �إ�سكان املواطنني وحتديد
متطلبات تنفيذ ه��ذه ال�برام��ج و�إع ��داد التجهيزات اللوج�ستية ملتطلبات
البنية التحتية وتطوير ب��رام��ج الإ��س�ك��ان والنظم وال�ل��وائ��ح اخلا�صة بكل
برنامج وا�ستالم الطلبات اخلا�صة مبختلف �أنواع برامج الإ�سكان وقرو�ض
الإ�سكان من املواطنني ودرا�ستها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
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م�ساحة ن�ستعر�ض فيها الأفكار والإبداع
بهدف �إثراء احلياة الثقافية
يعرب القارىء فيها عن ر�أيه وال ميثل وجهة نظر ال�صحيفة
نتلقى م�شاركتكم عرب االمييل
�إعداد �أ�سامة عبداملق�صود

خطوات النجاح

09

الأرملة واملجتمع

احلياة مملوءة بالعرثات لكن الإن�سان له القدرة على تخطيها وحتقيق
�أهدافه و�أحالمه باتباع منهجية معينة متكنه من الو�صول �إىل النجاح،
فالناجحون يف احلياة دوماَ ميلكون خطة وا�ضحة وقواعد �أ�سا�سية لأنهم
يعلمون حتديداَ ما الذي يريدونه ولديهم ر�ؤية وا�ضحة هي التي حتفزهم
وحتم�سهم للم�ضي قدما.
ومن خطوات النجاح حتديد هدفك
والتخطيط للو�صول له خالل فرتة
زم �ن �ي��ة م�ع�ي�ن��ة م�ب�ت�ع��دا ن�ه��ائ�ي��ا عن
الع�شوائية ال�ت��ي تبعد الإن���س��ان عن
�أه��داف��ه وت���س�ب��ب ف�شلها وع��ن هدر
الوقت بدال من ا�ستثماره ،و�أن تكون
لديك ال��دواف��ع املنبثقة من رغبتك
احلقيقية يف االن �ط�لاق والو�صول
ن �ح��و ه� ��ذا ال� �ه ��دف .احل� �ف ��اظ على
م�ستوى عايل من الطاقة الإيجابية،
لأنها �أعظم حمفز للإن�سان للو�صول
ل �ه ��دف ��ه ب �ح �ي��ث ن �ع �ت �ن��ي بال�صحة
للحفاظ على طاقة اجل�سدية ،و�أن نغذي ال��روح ب��الإمي��ان والثقة باهلل
وال���س�لام ال��داخ�ل��ي ون�ست�شعر امل�شاعر الإيجابية كاحلب والت�سامح مع
ممار�سة الت�أمل للحفاظ على ق��وة الطاقة الروحية ،كما يجب �أن نزيد
قوة الطاقة العقلية باحل�صول على املزيد من املعرفة فكلما ازدادت املعرفة
ازدادت فر�ص النجاح ،ب�شرط �أن تتوافق هذه املعرفة مع التطبيق والعمل
و�أن نحب ما نعمل ،وهذا ما �سيجعلنا مميزين.
وم��ن ه��ذه اخل �ط��وات �أي �� �ض �اَ ال���ص�بر واالل �ت ��زام وع ��دم اال��س�ت���س�لام مهما
تعر�ضت ملواقف �صعبة فطريق النجاح لي�س مفرو�شا بالورود ،على العك�س
متاما وظف ال�صرب مل�صلحتك لتخرج جميع قدراتك الكامنة يف التحدي
وال��و� �ص��ول لأح�لام��ك وجت ��اوز �أي ف�شل وال ��ذي ه��و م��زي��د م��ن التجارب
واخلربات ،كن مرنا وال تكرر املحاوالت ذاتها عدة مرات لأنها لن ت�ؤدي �إىل
النجاح بل �ضع دوما خططا بديلة.
واخل�ط��وة الأه ��م على الإط�ل�اق ه��ي الثقة بالنف�س لأن�ه��ا مفتاح النجاح
احلقيقي ال��ذي ي�ع��زز م��ن ال �ق��درة على الإب� ��داع واالب �ت �ك��ار� ،أح��ط نف�سك
بالإيجابيني والناجحني وابتعد عن املحبطني ،برمج عقلك على التوقعات
الإيجابية وا�ستخدم قوتك الذاتية يف توقع �أهدافك وتخيلها ذهنياَ وجذبها
مع الإمي��ان املطلق بحتمية حتقيقها ،وطور من نف�سك با�ستمرار وليكن
التفا�ؤل واملثابرة �شعارك لأن الراحة هي عدو النجاح وبداية طريق الف�شل،
اغتنم الفر�ص لأنها ال تتكرر ،وا�صل �سعيك لتحقيق املزيد من النجاحات
املتالحقة وتذكر �أن احلكمة هي �أن تعرف ما الذي تفعله واملهارة هي �أن
تعرف كيف تفعله والنجاح هو �أن تفعله.
منال احلبال �/إعالمية

نعلم جيدًا �أ َّن الزوج هو ال�سند والعائِل لزوجته وعندما تفقد الزوجة هذا
ُ
يحدث لها �صدمة وع��دم ات��زان وت�ضارب �أفكار وم�شاعر ت�سيطر
ال�سند،
عليها لفرتة ما حتى تقوى وتتما�سك لتبد�أ رحلتها مع جمتمع نرى �أن
موقفه مع الأرملة متناق�ضاً ويتجز�أ �إىل عدة نقاط :منها التعامل معها
بالتعاطف وال�شفقة من قِبلِ املُحيطني
بها واملُ�ساندة والدعم ماد ًيا ومعنويا
مل�شاركتها يف تربية �أبنائها ورعايتهم،
وم� ��ن امل �ف�ت�ر���ض �أن ي �ك ��ون الدعم
بوا�سطة اجلمعيات االجتماعية التى
تن�شئها احل�ك��وم��ات ،وي�ك��ون احلافز
كاف ًيا حلياة كرمية.
ك �م��ا ي�ل�ت��ف اجل �م �ي��ع ح ��ول الأرملة
م��وا� �س � ًي��ا ل �ه��ا ،وب �ع��د االن �ت �ه��اء من
ف�ترة ال�ع��زاء ،تنتهى امل��وا��س��اة وجتد
الأرم �ل��ة نف�سها �أم ��ام م�س�ؤولياتها
التى تفر�ضها الأيام عليها يومًا بعد
ي��وم ،مم��ا يجعلها ت�سعى �إىل العمل
لتلبية متطلبات احل �ي��اة ،فتن�صدم
باملعاناة الأكرب من فقدانها لزوجها ،وهى النظرات التى تر�صد خطواتها
وحركاتها ،لكونها بال زوج.
ويف حال �إن �أقبلت الأرملة على ال��زواج مرة �أخ��رى ،يعتربها الكثري �أنها
غري وفية لزوجها وغري �أمينة على �أبنائها ،على الرغم من �أ َّن اهلل �سبحانه
وت�ع��اىل �أج��از لها زواج�ه��ا خا�صة و�إن كانت يف ُمقتبل عمرها ،لكى تعف
نف�سها ولكن ف�صيل من املجتمع يرى �أنه لي�س من حقها .وبالتاىل يرمى
�إليها االتهامات الباطلة ،ولكن الأهم من ذلك هو بعد فقدانها لزوجها،
تتعر�ض لفراغ عاطفى ،ومن هنا ت�أتى حاجتها �إىل الزواج لتملأ هذا الفراغ،
�صغرية كانت �أو كبرية� ،إ َّن الأحا�سي�س وامل�شاعر ال تتقيد بالأعمار ،و�إن مل
ُتلب رغبتها التى �شرعها اهلل �سبحانه وتعاىل ،يتحول ال�شعور بداخلها �إىل
�إحباط واكتئاب ،وينعك�س ذلك على �أبنائها وعلى املحيطني بها.
�أم��ا �إن كانت هناك تقاليد تنظر للأرملة التى تتزوج نظرة �سيئة ،فهى
نظرة خاطئة ،ولكن البد �أن تراعى الأم م�صلحة �أبنائها يف اختيار الزوج،
وعلى ذلك ينبغى على كل قريب منها �أن ي�ساعدها �إذا رغبت يف ذلك ،وال
يعترب ذلك نكرا ًنا للزوج ال�سابق� ،أو جحودًا منها.
م��اذا تفعل تلك الأرم �ل��ة حتى تتجنب ان�ت�ق��ادات جمتمع مل يفلح حتى
اليوم يف تبديد النظرات ال�سلبية لها يف حال �إن تزوجت بعد وفاة زوجها؟
ُتتهم بعدم الوفاء ،و�أنها غري �أمينة على �أبنائها ،و�أنها ت�سعى فقط لتلبية
رغباتها ،و�إن تخلت عن كل م�شاعرها وا�ستقرت منزلها ملراعاة �أبنائها،
تتذوق ال��ذل بجميع �أل��وان��ه ،حيث �أ َّن امل�ساعدات مل ت�ستمر ،وع��زة نف�سها
وامل�س�ؤولية جتربها على العمل ،و�إن خرجت للعمل لإعالة �أبنائها لتتجنب
ّ
ذل ال�س�ؤال ،مل ت�سلم من نظرات و�أل�سنة منْ حولها حتى و�إن كانت ملتزمة
ب�ضوابط و�شروط ال�شرع.
احمد �سالم /روائي

جائحة كوفيد  19ك�شفت ما متر به الب�شرية ،ك�أجهزتنا الإلكرتونية،
فاخللل توغل فيها ،غالبا نتيجة �سوء ا�ستخدامنا �أو عدم حتميل تطبيقات
حت�صينية للحفاظ على الفطرة ال�سليمة  ،و�ضع امل�صنع الذي ثبته فينا اهلل
عزل وجل� ،أخذنا نحمل التطبيقات
وف�ق�اً لأه��وائ�ن��ا ،ال��واح��د تلو الآخر،
دون متييز بني الغث والثمني ،ال�ضار
والنافع ،نخو�ض يف �صفحات الدنيا
ننتهك خ�صو�صية بع�ضنا البع�ض
ونقر�صن على ممتلكات غرينا ،نتتبع
ع��ورات�ن��ا ،وحولنا توا�صلنا الب�شري
�إىل ملفات جت�س�س �أو على الأقل �إىل
ملفات مزعجة.
لقد �أ�صبحنا جند �صعوبة يف ت�شغيل
ذاتنا ،ونجَ ْ ُمد عند مواجهة م�شاكلنا،
ف�ن�رك ����ض ه �ن��ا وه� �ن ��اك ن �ب �ح��ث عن
ت�ط�ب�ي�ق��ات ت�ط�ه��ر �أن�ظ�م�ت�ن��ا م��ن تلك
املقر�صنة ،نكرر حم��اوالت �إع��ادة الت�شغيل ،والبع�ض يبحث عن
الهجمات
ِ
تطبيقات م�ضادة يقوم بتحميلها ،و�آخرون تخلوا عن �أنظمتهم ،ب�شريتهم،
وتكيفوا مع التطبيقات اخلبيثة ف�أ�صبحوا هم �أنف�سهم ملفات �شريرة.
ال �سبيل �إال ب ��إزال��ة التطبيقات اخلبيثة التي اخ�ترق��ت نفو�سنا ال�سوية
باحلقد وال�ك��راه�ي��ة ،طمع و��ش�ه��وة ،غ��رور وب�ط��ر� ،صفات �شوهت خلقتنا
وفطرتنا ال�سليمة.
هل فكر �أحدنا �أن يعيد و�ضعية نف�سه �إىل (�ضبط امل�صنع) حتى ولو ا�ستلزم
ذلك �أن منحو معها ما حفظناه من ملفات �ضرورية ،و�إذا كان ال�شخ�ص
حم�ظ��وظ�اً �سيجد ملفاته امل�ف�ي��دة ال�ت��ي ه��ي �أع�م��ال��ه احل�سنة يف الذاكرة
االحتياطية التي �أودعها قلوب الآخرين.
حممد �سمري �/إعالمي

املطبوعات

وجهة نظر

اعالن بالن�شر امام اخلربة
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف الدعوى رقم  2020/401نزاع تعيني خربة جتاري  -دبي

املتنازع �ضده االول�/صالون جني �أند نقوال للتجميل (ن�سائي)  -املتنازع �ضده الثاين�/صالون جني �أند
نقوال (رج��ايل)  -املتنازع �ضده الثالث�/صالون جني �أند نقوال للتجميل (فرع)  -املتنازع �ضده الرابع/
�صالون جني �أند نقوال للتجميل (اال�سم التجاري نقوال اند جني باي �سامر ليدز) املتنازع �ضده اخلام�س/
�صالون جني �أند نقوال للتجميل (اال�سم التجاري نيقوال�س حالق بيوتي �صالون)  -املتنازع �ضده ال�ساد�س/
�صالون جني �أند نقوال للتجميل (اال�سم التجاري نيقوال اندجني باي �سامر جينت�ش �صالون)  -العنوان
جمهولني حمل االقامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم
املتنازع/نقوال �سمعان حالق
وع�ل�ي��ه ف��ان�ت��م م�ك�ل�ف��ون او م��ن ميثلكم ق��ان��ون��ا ب�ح���ض��ور اج�ت�م��اع اخل�ب�رة وامل �ق��رر ع �ق��ده ي��وم الثالثاء
امل ��واف ��ق 2020/11/24:ال�ساعة � 11صباحا  ,يرجى التوا�صل معنا عن طريق الهاتف املحمول اخلا�ص
باخلبري او ار�سال كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى عن طريق الربيد االلكرتوين علما بانه يف
حال تخلفكم عن احل�ضور فان اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
لال�ستف�سار االت�صال بـــــ/0506317417:االمييلmissnahed@hotmail.com:

اخلبري احل�سابي/ناهد ر�شاد حممد

abdalmaqsud@hotmail.com

ال مي�ك��ن �أن ن�ن�ك��ر �أن ال���ص�ح��اف��ة الإل �ك�ترون �ي��ة ،ل�ه��ا دور �إي �ج��اب��ي تقوم
جت��اه ال�ق��ارئ ونقل املعلومة ب�سهولة وي�سر ،لكن هناك بع�ض ال�صحف
الإلكرتونية عندما نت�صفحها ن�شعر باحلزن والأ��س��ى ملا �آل��ت �إليه لغتنا
العربية ،حيثما نقر�أ �أخطا ًء ال ح�صر
لها �سواء يف الإمالء �أم يف الرتاكيب،
وهذا ي�ستوجب الوقوف �أمامه بقوة،
وخ���ص��و��ص�اً الأخ �ط ��اء الب�سيطة يف
الإمالء والنحو� ،أخطاء ما يجب �أن
تقع فيها ،وال �أدري �أهو �أمر مق�صود،
�أم هو جهل ب�أب�سط القواعد يف لغتنا
العربية ؟
ال � �ش� ّ�ك �أنّ ق���ض�ي��ة ال �ل �غ��ة العربية
ت � ��ؤ ّرق ك��ل ع��رب��ي خمل�ص ل�ه��ا ،فهي
ق�ضية وطن وم�صري �أمة ،ولذا كانت
ق�ضيتها م��اث�ل��ة �أم ��ام �أع�ي�ن�ن��ا  ،ولن
تفارقنا مهما كلفنا ذل��ك من جهد،
ومهما �أ�صابنا من �سخرية امل�ستهزئني
�أو امل�ستعجمني من �أمتنا ،اللغة باقية �شاخمة ،ونحن لها خمل�صون  ،وعنها
مدافعون ما �ش ّد انتباهي كثرياً � ،أن كاتبي هذه الأخبار �أو تلك املقاالت هم
من املثقفني ،وبع�ضهم يحمل ال�شهادات العليا من املاج�ستري وما بعدها،
فكيف يحدث ذل��ك ؟ �أمل يكن من الأف�ضل لتلك ال�صحف �أن تخ�ص�ص
مدققا لغويا يقوم مبراجعة ما يُكتب؟
�إ َّن الأم��ر جد خطري ،وال �أبالغ يف ذل��ك ،لأن��ه ي ��ؤدي �إىل عدة �أم��ور منها،
انت�شار اخلط�أ بني ال�ق��راء ،بل واالعتقاد �أن��ه هو ال�صواب ،ومنها �ضعف
الكتابة ،فما ي�شاهده ال�ق��ارئ على اخ�ت�لاف م�ستوياته م��ن خط�أ متكرر
�أمامه ،يجعله يلتزم به يف كتاباته معتقداً �أنه ال�صواب

دعوة اجتماع اخلربة امل�صرفية
العدد  13094بتاريخ 2020/11/22

يف الدعوى رقم  2020/3171جتاري جزئي
املدعي موارد للتمويل
اىل املدعي عليه:خمي�س بالل مبارك �سامل الرميثي
يف الدعوى رق ��م 2020/3171:جت��اري جزئي لقد تقرر عقد جل�سة اخل�برة امل�صرفية يف
الدعوى اعاله يوم اخلمي�س امل��واف��ق 2020/11/26:ال�ساعة 01:00:ظهرا وذلك مبكتبنا
الكائن ببناية االحت��اد (بناية �سرياميك �سيتي  -ال�صياد الدوات ال�صيد) خلف �سيتي
�سنرت دي��رة  -الطابق الثالث  -مبكتب رق��م  , 301ه��ات��ف رق� � ��م 0425889900:وفاك�س
رق��م , 042581055:لذا يرجى منكم احل�ضور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع
اح�ضار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى

اخلبري املحا�سبي/امل�صريف
عبداهلل فايز ال�شام�سي

وال يقت�صر اخلط�أ اللغوي على ال�صحافة فح�سب بل وجدناه على �شا�شات
التلفاز فيما يعر�ض من عبارات مكتوبة �أثناء ن�شرة الأخبار �أو غريها
�أما الآن فنحن يف زمن الثورة الرقمية ولذلك جند يف كل دقيقة كثرياً
من املزالق يف م�شهد �آليم تتعر�ض له العربية من ت�شويه ،قد يكون مق�صوداً
يف بع�ض الأحيان ،حيث يهتم �أولئك الأ�شخا�ص باللغات الأجنبية ويفتعلون
املوقف تلو املوقف كي ي�ضمنوا كالمهم م�صطلحا �أجنبيا من هنا �أو هناك
 ،بل يبذلون ق�صارى جهدهم يف التحدث ال�صحيح �أو الكتابة ال�سليمة
باللغات الأجنبية بدعوى املدنية والتح�ضر  ،وما يفعلون ذلك جتاه لغتهم
العربية  ،وما كانت املدنية والتح�ضر �إال بالعلم والعمل ،وما كان التقدم �إال
باللغة الأم  ،و�أروين �أمة يف العامل تقدمت دون لغتها الأم وال�شواهد كثرية
جندها ماثلة �أمامنا  ،فاليابان تقدمت بلغتها  ،وكذلك �أملانيا وفرن�سا.
�أدعو القائمني على جميع و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة� ،إىل االهتمام
باللغة العربية فهي الهوية التي جتمعنا ،وال ميكن التفريط فيها ب�أي
حال من الأحوال ؛ لذا يجب اختيار املتخ�ص�صني فيها ملراجعة وتدقيق ما
ين�شر يف ال�صحف �أو ما يعر�ض على �شا�شات التلفاز من ن�صو�ص مكتوبة ،
فاللغة العربية ق�ضية وطن وم�صري �أمة ،فهل من �صحوة ثقافية تنه�ض
بها وتعيد �إليها جمدها ؟
عاطف البطل/كاتب �صحفي

ذكرى االحتاد

ال ميكن �أن �أن�سى احلديث عن زاي��د امل�ؤ�س�س ،زاي��د اخلري والعطاء ،زايد
الإم ��ارات رحمه اهلل وغفر ل��ه و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،وبالرغم م��ن �أنني
حر�صت خ�لال جولتي �أن �أ��س�ه��ب يف
احلديث عن مدى التطور احلا�صل
يف دولتنا الفتية ونه�ضتها ال�شاملة،
�إال �أن ��ه ف ��اج ��أين ومب�ن�ت�ه��ى ال�ب�رود
الإجن� �ل� �ي ��زي امل � �ع� ��روف� ،أن ب� ��ادرين
باحلديث عن تقدي�سنا حلكامنا� ،إال
�أنني وعلى غري عادتي قمت بهجمة
م�ضادة ملا قاله� ،أ�سهبت يف احلديث
�أي�ضاً عن اجلمود العاطفي للغرب
واجلموح العاطفي لل�شرق ،وتناولت
مبعر�ض حديثي انهم �إذا خرج رئي�س
ال��دول��ة م��ن والي�ت��ه ن�سوه وتنا�سوه
وجت��اه�ل��وا �أن��ه ك��ان ي��وم�اً ي�ق��وم على
خ��دم��ة وراح ��ة �أف� ��راد ال�شعب كافة،
ويرعى م�صاحلهم كما لو كان �أباً لكل واحد منهم ،و�أو�ضحت له �أن هذا هو
د�أبنا �أن نعترب رئي�س الدولة والداً للجميع.
هنا فا�ض بي الكيل لأنه طبعاً كان يق�صد (زايد) رحمه اهلل ،وهو من هو
�سواء يل ولكل من عاي�شه �إب��ان حكمه �أو حتى من �سمع عنه ومل يعاي�شه
مكاناً �أو زماناً ،وهو ما �أ�شهد به لهذا الوالد احلنون رمز الإن�سانية باملعنى
الكامل لها ،فقلت ل��ه :ما بالك يف رج��ل يعتربه كل من عا�ش على �أر�ض
الإم��ارات �أب�اً له ،فقد كان كذلك ،ودليلي �أن��ه بالرغم من م��رور ال�سنوات
ال�ط��وال على رحيله �إال �أن اجلميع الزال��وا يذكرونه باخلري ل�ل�آن ،فهو
بالن�سبة لأه��ل الإم��ارات واملقيمني على ح� ًد �سواء نعم الأب ونعم القائد
واملعلم ال رئي�ساً للدولة فقط.
ومن فرط ال�صدف اجلميلة �أننا وقفنا يف �إ�شارة �ضوئية �أغلقت علينا طريق
امل��رور �إىل وجهتنا ال�سياحية القادمة ،و�أثناء انتظارنا وقد وجهنا نظرنا
للإ�شارة ال�ضوئية �أن تخ�ضر ف�إذا بوجه زايد اخلري ي�أتينا م�ستديراً منرياً
فقمت بنغزه نغزة قوية ،وقلت له �أنظر وت�أمل من فتح لنا الطريق ،فقال ال
تقل يل �إن هذا (زايد) فكتمته بقول بل زايد اخلري والعطاء والذي ا�ستمر
بف�ضل اهلل عطا�ؤه حتى بعد �سنوات من رحيله متمث ً
ال يف �أبنائه بارك اهلل
فيهم ولهم ،واللذين ا�ستمروا على نهج �أبيهم يف اخلري والعطاء لكل من
على �أر�ض الإمارات.
رحمة اهلل عليك �أبي زايد و�أب كل من على �أر�ض الإمارات الغالية  ،و�أ�شهد
اهلل �أين قد مل�ست حبك وذك��راك العطرة على �أل�سنة �إنا�س مل ي��روك ،ومل
ي��زوروا الإم ��ارات �أو يعي�شوا فيها لكن ن��ال��وا م��ن ف�ضل اهلل على �أياديك
البي�ضاء ي��ا زاي��د اخل�ير وال�ع�ط��اء  ،رحمك اهلل مب��ا �أ�س�ست ور�سخت من
�أخالقيات عربية �أ�صيلة تربيت عليها وربيت �أجيا ًال و�أجيا ًال.
حمدي ا�سماعيل �/إعالمي

ق�ص�ص مت�شابهة
الق�ص�ص يف احلياة مت�شابهة ب�شكل
كبري ،وك�أنه م��اراث��ون متكرر وعقلة
ت���س�ل��م ل�ك��ل م��ن ي �ج��ري يف ال�سباق،
الأح�ل��ام م�ت�ك��ررة وال �ط �م��وح متكرر
يبقى فقط حتقيقه ،ول�ك��ي يتحقق
�أي ح�ل��م ن�ح�ل��م ب��ه الب ��د �أن تتوافر
الإمكانيات مع القدرات ،و�إال �سيحدث
خلل يف املعادلة ،فاالجتهاد امل�صحوب
بالقدرات مع حتديد احللم امل�ساوي
للإمكانيات هنا فقط يتحقق احللم
مهما كان مقداره و�صعوبته.

نعرتف �أن الإن�سان هو املخلوق الوحيد املكلف يف الكون وهو �صاحب كتابة
تاريخه وتدوينه ،واال�ستفادة من جتاربه ،بخالف املخلوقات الأخرى التى
مازالت تفع يف فخ امل�صيدة وقطعة اجلبنة� ،صحيح �أن هناك ب�شر بهذه
ال�صفات لكنهم لي�سوا ال�ق��اع��دة ،فالإن�سان خملوق يتكيف م��ع الأو�ضاع
الطارئة من مناخ فال يهاجر هجرة الطيور مث ً
ال ولكن يتكيف مع �أي بيئة
يعي�ش فيها.
ولأن��ه ه��و املكلف ب�أعمار الأر� ��ض ،فما مييزه ه��و احللم  ،الأح�ل�ام تعترب
�شريان احلياة وبث الوجود يف النفو�س ،فبدون �أحالم ميوت الإن�سان ،ولأن
احللم يتطور مع متغريات احلياة ومتطلباتها ،فنجد الإن�سان دائم البحث
عن حلم يعي�ش من �أجله.
�سمر حمدي

ال�صمت

ثاين �أ�سبوع من �شهر �سبتمرب قررت �أن �أحزم �أمتعتي واجته �إىل �أعلى قمة
يف اجلبال خلو�ض جتربة الت�أمل عرب ال�صيام عن الكالم والعزلة عن النا�س
ملدة ع�شرة �أيام ،م�ستندة يف هذه الرحلة �إىل فل�سفة عميقة ترتبط بتطبيق
�أ�سلوب ت�أملي ،علماً �أن للت�أمل �أنواعاً متعددة ت�صل عددها �إىل  120نوعاً،
وهذه التقنية ابتكرت مل�ساعدة الراغبني يف الو�صول �إىل مراحل متقدمة
من التنور والت�شايف ،وحلماية �أنف�سهم من ت�شوي�ش �إيقاع احلياة املت�سارع
على �صحتهم العقلية والنف�سية .
كان اجلدول اليومي يبد�أ يف ال�ساعة � 4صباحاً مع �صوت دق اجلر�س وك�أنك
يف مدر�سة تنتمي �إىل القرن اخلام�س ع�شر امليالدي  ،وينتهي مع �إطفاء
الأن��وار يف متام ال�ساعة  9:30م�ساء ،قد يكون اتخاذ ق��راري بالعزلة يف
جمتمع يكرر عليك يومياً جمل مثل " كل  6ث��وان ميوت �شخ�ص لذلك
عليك �أن ُت�سرع يف حتقيق �أهدافك قبل
ف ��وات الآوان " ��ض��رب�اً م��ن اجلنون
وم�ضيعة للوقت .
�إال �أين ك �ن��ت ك �غ�ي�ري مم��ن دخلوا
�إىل عامل الوعي يت�سائلون مل��اذا بعد
كل ما و�صلت �إليه مل تكن ال�سعادة
وال�سكينة من ن�صيبي ؟ هل �أهرول
مُ�سرعة فت�سحقني عجلة املاديات
يف ال �ط��ري��ق اخل ��اط ��ئ ؟ ف �ف��ي ظل
ه ��ذا ال�ت�ق��دم ال��رق�م��ي املٌ�ب�ه��ر الذي
ن �� �ش �ه��ده ك ��ل ي � ��وم ،وب � ��روز جمتمع
ال�سعادة املُفتعلة " الرغوة الهُالمية
ل �ل �م ��ؤث��ري��ن " واخ�ت�راق� �ن ��ا حاجز
الف�ضاء� ،إال �أننا مل ننجح حتى الآن
يف �أن نخطو للأمام خطوة واحدة الكت�شاف �أنف�سنا.
م��ع م��رور ال��وق��ت ا�ستغربت م��ن طريقة عمل دم��اغ��ي فقد ك��ان ي�ستذكر
ق�سرياً حوادث �شهدتها يف ال�صف الثالث ابتدائي وخالل فرتة املراهقة ،
وات�ساءل كيف مل �أرد على ال�شخ�ص الفالين عندما ح��دث ه��ذا املوقف ،
�شعرت وك�أنني �أمام �شا�شة عر�ض �سينمايئة كبرية �أتابع منها فيلم حياتي
على الأريكة.
التجربة بب�ساطة حماولة لتفكيك املواقف وامل�شاعر املرتاكمة  ،ففي الوقت
ال��ذي ق��د ال تعرف فيه م��ا ال��ذي يدفعك لل�شعور باالكتئاب واحل��زن �أو
الإح�سا�س اخلفي ب��الأمل و عدم الأم��ان ؟ هناك يف غرفة مظلمة متار�س
فيها الت�أمل �ستظهر لك الإجابة من العمق والالوعي  ،قد يكون ال�سبب
تعليقاً حمرجاً تعر�ضت له �أمام زمالئك يف املرحلة االبتدائية مما دفعك
لل�شعور ب�أنك �أقل من الآخرين .
وغريها من مواقف �شكلت هذا الإن�سان ب�ضعفه وه�شا�شته وقلقه وحان
الوقت للتعامل معها لتحرر وتعي�ش حياتك �سعيداً.
الأم��ر �أ�شبه بالعملية اجلراحية التي تنفذ للعقل الذي تربمج على �آلية
عمل معينة يف التفكري ف�أ�صبح كالقرد من ال�صعوبة ال�سيطرة على ن�شاطه
يقفز من املا�ضي �إىل امل�ستقبل ف� ً
ضال عن التحليل العميق والتوقعات
الت�شا�ؤمية ،فت�ضخم دوره ب�شكل منعنا من اال�ستمتاع بتجربتنا ال�شعورية
يف احلياة .فوائد هامة ا�ستخل�صها من هذه التجربة الت�أملية التي ت�ساعد
الإن�سان على �إيجاد احلكمة والب�صرية و�سط ال�ضو�ضاء املادي الذي نعي�شه
و�أجملها يف �أن احلرية احلقيقية تبد�أ عندما ينتهي اجلهل بالذات فهناك
من ي�شعر بال�سكينة والر�ضا والبهجة �أغلب الوقت وينعم بربكة الوفرة
واحل��ب لأن��ه خا�ض رحلة مواجهة ال��ذات وت�شافى من �آالم��ه اذن ال�سعادة
لي�ست وهماً� .أح��د �أب��رز ورط��ات احلياة هي التعلق امل�شاعري الإيجابي �أو
ال�سلبي بالعامل اخلارجي لذلك نحتاج للتوا�صل مع ذواتنا لفك التعلق ،ال
تدع العامل املادي يخدع تفكريك �أن التملك والرغبة هو �سر ال�سعادة فقد
�أ�صاب ال�شاعر الإجنليزي وليام بليك عني احلقيقة عندما قال " قد ترى
العامل كله يف حبة واحدة من الرمل ،وال�سماء يف زهرة برية  ،والأبدية يف
�ساعة " .ال يوجد �أ�سو�أ من عقل م�ؤذ ي�ضخم ويحلل الأحداث ويخفي عنك
�صوت القلب والروح ،املغامرة احلقيقية هي �أن تقدم على اكت�شاف ا�شراقك
الداخلي و�سط هذا العامل املادي الذي ينحو للجنون اال�ستهالكي و يدعونا
للتخلي عن حقيقتنا ف�إذا مل تكن �سعيداً وتعي�ش بجودة حياة عالية �أعلم
�أن هناك خط�أ ما ي�ستوجب ت�صحيحه ،فالأ�صل يف احلياة الوفرة واحلب
وال�سعادة .
مروة ال�سنهوري� /إعالمية
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم AJCFICICOM2020 /0002740:جتاري (كلي)

اعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة االبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم AJCFICICOM2020 /0002740:جتاري (كلي)

اىل املدعي عليه:جرين مارت لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
جمهول حمل االقامة امارة عجمان  -ال�صناعية رقم � 2شربة رقم  - 20مكتب  - 113مكاين
رقم� - 0854546667:ص.بH.DAOUD@BECON.AE - 63324:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/11/29امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
بو�صفك مدعي عليه  -حرر بتاريخ2020/11/15:

اىل املدعي عليه:ح�سام عمر رم�ضان داود ب�صفته مدير جرين مارت لتجارة املواد الغذائية
ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة امارة عجمان  -ال�صناعية رقم � 2شربة رقم  - 20مكتب 113
 مكاين رقم� - 0854546667:ص.بH.DAOUD@BECON.AE - 63324:انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2020/11/29امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل
مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله
بو�صفك مدعي عليه  -حرر بتاريخ2020/11/15:

مدير اخلدمات الق�ضائية
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�صحف عربية :قمة الع�شرين ..دور حموري لل�سعودية يف املنطقة
يف دورتها الـ15تعترب حدثاً مهماً على م�ستوى املنطقة العربية ،م�شري ًة �إىل
طبيعة رئا�سة ال�سعودية للمجموعة ،بينما ت�س�آلت ال�صحيفة حول انعكا�سات
القمة على البلدان العربية الغارقة يف �أزمات مزمنة ،وهل ب�إمكان ال�سعودية
�أن تكون ك�شافاً يقود �إىل م�ساعدة بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
حمنها املتعددة .وبح�سب ال�صحيفة ،ي�شري خرباء يف ال�ش�أن اخلليجي �إىل �أن
الريا�ض عملت على مبادرة تهدف �إىل تقدمي م�ساعدات للدول الفقرية من
داخل العامل الإ�سالمي وخارجه ،للت�أكيد على ال�صورة الإن�سانية جلهودها.
ويبدو العراق و�سوريا واليمن وليبيا من �أهم تلك ال��دول ،التي �أخ��ذت حيزا
مهما من التحركات ال�سعودية وذلك لرغبة الريا�ض يف حتريك هذه امللفات
�ضمن تن�سيق دويل.
كما �أن م�س�ألة توفري لقاح كوفيد –  19للدول العربية بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة
الدول الأقل حظا على مواجهة �آثار كورونا وال�سيما االقت�صادية منها� ،ستكون

•• عوا�صم-وكاالت
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و�سط ترقب مل��ا �ستنتج عنه اجتماعات ال�ق��ادة م��ن نتائج وتو�صيات �ست�سهم
يف دف��ع التعايف العاملي واحل��د من �آث��ار تداعيات ك��ورون��ا ،حتت�ضن العا�صمة
ال�سعودية الريا�ض قمة تاريخية لقادة جمموعة الع�شرين ،هي الأوىل من
نوعها على م�ستوى ال�ع��امل العربي ،هدفها متكني الإن���س��ان ،وت�شكيل �آفاق
ج��دي��دة ،واحل�ف��اظ على كوكب الأر� ��ض .ووف�ق�اً ل�صحف عربية ��ص��ادرة �أم�س
ال�سبت تعترب ا�ست�ضافة ال�سعودية ملجموعة الع�شرين يف دورت�ه��ا اخلام�سة
ع�شرة حدثا مهمّا على م�ستوى املنطقة العربية ،فيما �أكدت دولة الإمارات �أن
قمة قادة دول جمموعة الع�شرين ،التي عقدت يف الريا�ض �أم�س ال�سبت برئا�سة
ال�سعودية ،ت�ؤكد الدور املركزي للمملكة يف املنطقة.
ويف التفا�صيل� ،أكدت �صحيفة “العرب”� ،أن ا�ست�ضافة ال�سعودية لقمة الع�شرين

بال �شك واحدة من املحاور الرئي�سية التي ناق�شتها و�ستناق�شها ال�سعودية ،وهو
�أمر قد ي�ساعد حكومات الدول العربية على الإ�سراع يف معاجلة م�شكلة انت�شار
الوباء والتخفيف من حدة �أزمات بلدانها االقت�صادية.
وكل الق�ضايا العربية ،التي �ستطرح على طاوالت النقا�ش بني �أع�ضاء جمموعة
الع�شرين خ�لال القمة ،ال يتوقع �أن جتد طريقها �إىل احل��ل ولكنها �ستمنح
جرعة م�سكنات متهيدا للدخول يف جولة �أخرى من املعارك.
ويف ذات ال�سياق ،ق��ال الكاتب والباحث الليبي جربيل العبيدي يف �صحيفة
“ال�شرق الأو�سط”� ،إن “قمة الع�شرين هذا العام برئا�سة �سعودية هدفها متكني
الإن�سان ،وت�شكيل �آفاق جديدة ،واحلفاظ على كوكب الأر�ض” ،الفتاً �إىل �أهمية
هذه القمة التي تعقد يف الريا�ض وذلك نظراً �إىل دور اململكة يف حتقيق رفاهية
الإن�سان وا�ستقرار االقت�صاد العاملي والإقليمي ،كما �أنها دولة فاعلة يف ر�سم
�سيا�سة االقت�صاد العاملي .و�أ�ضاف الكاتب �أن “ملفات كربى مطروحة �أمام

النتيجة بفارق �ضئيل جدا

•• الفجر -فريد كابالن –ترجمة خرية ال�شيباين
�أعلن ف��وز جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية� ،إال �أن مالمح فوزه -و�صورة البلد الذي
�سيحاول قيادته -تختلفان كثري ًا عن ال�صورة التي
كان قد و�ضعها ال�سيا�سيون ور�سمتها ا�ستطالعات
الر�أي قبل االنتخابات.
لقد توقع العديد من املحللني -ويبدو �أن الأرقام
تثبت �صحة ذلك �-أن ترامب لن يخ�سر فح�سب ،بل
�سيتفتت �أ�شالء .عام � ،2016أقروا ب�أن العديد من
الناخبني �أرادوا منح هذا ال�شخ�ص املغمور والرباق
فر�صة.
ل �ك��ن ع ��ام  ،2020ب �ع��د ر�ؤيته
وه��و يعمل طيلة �أرب ��ع �سنوات،
�� �س� �ي�ت�راج� �ع ��ون ع � ��ن ق � ��راره � ��م،
و��س�يرغ�ب��ون يف �إع� ��ادة الب�ضاعة
�إىل املتجر ،و�سرتتفع امل�شاركة،
خ��ا� �ص��ة ب�ي�ن ال �ن �� �س��اء وال�شباب.
وكل هذا �سي�ؤدي بطبيعة احلال
�إىل ان �ت �� �ص��ارات م��دوي��ة لبايدن
والدميقراطيني الآخرين .يبدو
املنطق وا�ضحا ...مير االقت�صاد
ب�أزمة خطرية ،ويرف�ض ترامب
ال �ت �ف��او���ض ع �ل��ى ح��زم��ة حتفيز
مع جمل�س النواب ذي الأغلبية
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وت���س�ب��ب الوباء
يف م�ق�ت��ل �أك�ث�ر م��ن رب ��ع مليون
�أمريكي ،ويقتل �أل��ف �آخرين كل
ي��وم ،لكن ترامب يقول �إن �أرقام
ال��وف�ي��ات ك��اذب��ة �أث��اره��ا الأطباء
اجل �� �ش �ع��ون� .إن ��ه ي�خ��رق جميع
ق� ��واع� ��د امل� ��واط � �ن� ��ة ال�صاحلة،
وي �� �ض �غ ��ط ع� �ل ��ى وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
مل �ق��ا� �ض��اة ج ��و ب ��اي ��دن وهيالري
كلينتون ،ويختار جتاهل التقارير
اال�ستخباراتية عندما تتعار�ض
م��ع حت�ي��زات��ه ،وي �ح��ذر الع�شرات
م��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين ال�سابقني
والع�سكريني املتقاعدين ،وكثري
منهم يحظى بتقدير كبري ،من
�أن ��ه ل�ي����س يف م���س�ت��وى امل�ه�م��ة يف
البيت الأبي�ض.

مر�آة �أمريكا
وم ��ع ذل ��ك ،ي �ب��دو �أن ك��ل هذا
كان �أقل بكثري مما كان متوق ًعا.
ارتفعت ن�سبة الإقبال ب�شكل كبري
لكن لي�س ل�صالح بايدن بالكامل،
والفائز �سيكون قد انتزع انت�صاره
ب�ف��ارق �شعرة ،ولي�س ب�صفعة يف
وجه خ�صمه.
انفتاحا
وه��ذا يثري ��س��ؤا ًال �أك�ثر
ً
إزعاجا.
و�أكرث � ً
خ�لال احل�م�ل��ة ،ب��اي��دن والعديد
مم ��ن حت ��دث ��وا ن �ي��اب��ة ع �ن��ه ،من
بينهم ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق ب ��اراك
�أوباما� ،أحد �أكرث الرجال �شعبية
يف احلياة العامة ،قالوا عن بع�ض
�أوج ��ه ق���ص��ور ت��رام��ب ان �ه��ا“ :ال
تعك�س من نحن؟” ...يف النهاية
قد يكون �صحيحا.
من املعتاد االعتقاد ب�أن هيالري
كلينتون خ���س��رت لأن �ه��ا ك��ان��ت ال
حت�ظ��ى ب�شعبية ،و�أن �ه��ا خا�ضت
حملة �سيئة ،ولأن الرو�س تدخلوا
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وان جيم�س كومي ،مدير مكتب
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال� �ف� �ي ��درايل� ،أع� ��اد
فتح التحقيق يف ر�سائل الربيد
الإل�ك�تروين للمر�شحة قبل �أيام
قليلة من االنتخابات.
ك��ل ه��ذا �صحيح دون ��ش��ك ،لكن
يظهر الآن �سبب �أب�سط :الكثري

قمة الع�شرين وذات �أهمية كربى للعامل ،وهي ته ُّم الإن�سان وت�شجع الإبداع
واالبتكار وطرق احلفاظ على كوكب الأر�ض من خالل مواجهة التغيرّ املناخي
والتطورات يف الدميوغرافيا وكذلك تركز “قمة الع�شرين” على اال�ستفادة
من التقنيات والتكنولوجيا احلديثة ،كما �ستناق�ش القمة كيفية حتقيق تعافٍ
يف الأ��س��واق ،و�ستناق�ش �أي�ضاً تن�سيق اجلهود العاملية ملكافحة جائحة كورونا
واحل��د م��ن ت��أث�يره��ا الإن���س��اين واالق�ت���ص��ادي ،وكيفية توفري اللقاحات �ضد
فريو�س كورونا جلميع الدول ب�شكل عادل.
وقمة الع�شرين بقيادة ال�سعودية حمورها الأب��رز هذا العام هو الإن�سان ،من
خ�لال دع��م التوظيف يف بيئة عمل متغرية ،و�إت��اح��ة ال��و��ص��ول �إىل الفر�ص
املختلفة ب�شكل مت�سا ٍو ،ومتكني املر�أة يف املجتمع ،وم�ضاعفة جهود الأمم من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وتطوير التعليم ،وتطوير الرعاية ال�صحية،
وتعزيز الأمن الغذائي.

ترامب مينح �صك الغفران

الأكرث �إثارة للقلق

جانب كبري من الواليات املتحدة يحب ترامب حقا!...

الواليات املتحدة دولة منق�سمة ،رمبا �أكرث مما كانت عليه منذ �أواخر خم�سينات القرن التا�سع ع�شر
الفائز انتزع انت�صاره بفارق
�ضئيل ،ولي�س بال�ضربة القا�ضية
من الأمريكيني يحبون ترامب
�صحيحا حتى
حقًا -وي�ظ��ل ه��ذا
ً
عندما ال تكون هيالري كلينتون
م��وج��ودة �أو ،على ح��د علمنا ،ال
يوجد تدخل خارجي.
النقطة امل�ه�م��ة ه��ي �أن �ن��ا دولة
م�ن�ق���س�م��ة ،رمب ��ا �أك�ث��ر مم ��ا كنا
ع �ل �ي��ه م �ن��ذ �أواخ � � ��ر خم�سينات
القرن التا�سع ع�شر -منق�سمون

لي�س فقط �أيديولوج ًيا و�سيا�س ًيا
(وهو �أمر طبيعي؛ والهدف من
االنتخابـــــات هو احل�ســـــم يف ذلك)
ولكن �أي�ضـــــًا يف ر�ؤيتنا للعامل.
وي�ب��دو �أن املع�سكرين ي�سكنان
عوامل خمتلفة .يف �أحد العاملني،
نالحظ الوقائع ،واحرتام العلم،
وتعطي قيمة على الأقل لأهداف
ال��دمي �ق��راط �ي��ة وال �ك �ي��ا� �س��ة؛ ويف

ارتفعت ن�سبة الإقبال ب�شكل كبري،
لكن لي�س ل�صالح بايدن بالكامل
العامل الآخر ،ال .وينظر االثنان
�إىل بع�ضهما ال�ب�ع����ض ب� ��ازدراء
تق�شعر له الأب��دان .هُ ��زم ترامب
يف النهاية ،لكن �أم��ام الرتامبية
م�ستقبل م�شرق.
ت�أكيد �أفكاره املظلمة
يف �أح� ��دث �إ� �ص ��دار لنيويورك
ري� �ف� �ي ��و �أوف ب ��وك� �� ��س ،يتذكر

الكاتب امل�سرحي والباحث واال�س
� �ش ��ون ع �ن��دم��ا ك� ��ان � �ص �غ�ي�را ،يف
الع�شرين �سنة التي تلت احلرب
العاملية الثانية (وال�ت��ي تتوافق
� ً
أي�ضا م��ع �شباب ج��و ب��اي��دن) ،ان
ال�سيا�سيني الأم��ري �ك �ي�ين كانوا
ي �ف��وزون ب��الأ� �ص��وات م��ن خالل
وع��ده��م مب���س��اع��دة املحتاجني.
ويكتب �شون“ :بدا الأمريكيون

كثريون يحبون ترامب

دونالد ترامب هو الكاهن الذي مينح الغفران

انق�سام حاد يف املجتمع االمريكي

ُهزم ترامب يف النهاية ،لكن
�أمام الرتامبية م�ستقبل م�شرق
مدمنني على ت�صور �أن بالدهم
متثل الف�ضيلة والعدل والطيبة
يف ع��امل يكاد يكون فيه ال�شر يف
املقدمة».
وكما علم الحقًا من الكتب التي
قر�أها ومن �أ�سفاره ومناق�شاته،
فقد ارتكبت �أمريكا � ً
أي�ضا لفرتة
طويلة “مذابح ال تو�صف” منذ
بدايات وجودها.
وم � ��ع ذل� � ��ك ،ف � � ��إن ال �ق �ي��م التي
ورث�ن��اه��ا منعتنا م��ن التعمق يف
اجل��ان��ب املظلم ب��ل ودفعتنا �إىل
ال �ق �ي��ام ب��أ��ش�ي��اء ج��دي��رة بالثناء
حقًا .واجلديد مع ترامب هو �أنه
تخلى عن هذه الأ�سطورة متا ًما،
ووفقًا ل�شون ،يبدو �أن العديد من
الأم��ري�ك�ي�ين “ي�شعرون بارتياح
كبري».
ويتابع“ :حقيقة �أن زعيم �أحد
ح��زب �ي �ن��ا “ ”...مل ي�خ�ج��ل من
الك�شف عن �أنانيته �أم��ام معاناة
الآخرين ،ومل يخجل من الك�شف
عن بهجة املتعة التي تلهمه اياها
مم��ار� �س��ة ال �ق �� �س��وة  ...ك ��ل هذا
�ساعد النا�س على ال�شعور ب�أنهم
مل يعودوا بحاجة للخجل من �أن
يكونوا هكذا � ً
أي�ضا .و�أنهم لي�سوا
جم�بري��ن ع �ل��ى ان ي �ك��ون��وا غري
مرتاحني ملجرد �أنهم ال يهتمون
مب�صري الآخرين.
“ ”...يف عامل يريد فيه الأغنياء
الإذن لأخذ ما ميكنهم �أخذه دون

بالن�سبة التباعه حطم ترامب اال�سطورة القائمة

ال�شعور ب�أي خجل ،وحيث ي�شعر
الكثري من غري الأغنياء بالقلق
م��ن ف �ق��دان ك��ل � �ش��يء ويجدون
��ص�ع��وب��ة يف ال �ق �ل��ق ب �� �ش ��أن ب�ؤ�س
الآخ ��ري ��ن ،ت��رام��ب ه��و الكاهن
ال ��ذي مي�ن��ح ال �غ �ف��ران ،ومبعنى
م��ا ،ي�ب��دو �أن��ه ي�ق��ول لأت�ب��اع��ه �أن
التعاطف رمبا يكون جمرد قيمة
ج��دي��دة للنخبة ال�ث�ق��اف�ي��ة التي
ي�ك��ره�ه��ا وه ��م م�ع��ه ك �ث�ي ً�را ،مثل
النطق بجمل طويلة واال�ستماع
�إىل املو�سيقى الكال�سيكية».
قبل ن�صف ق��رن �� ،ص��اغ بع�ض
الأك ��ادمي� �ي�ي�ن ال �ي �� �س��اري�ي�ن  ،يف
بريطانيا على وج��ه اخل�صو�ص،
ع� �ب ��ارة “اال�شرتاكية القائمة
بالفعل” ل� � ��و� � � �ص� � ��ف دول
الإم�ب�راط ��وري ��ة ال���س��وف�ي��ات�ي��ة ،
وخا�صة �أملانيا ال�شرقية.
وك ��ان ��ت ال �ف �ك ��رة ه ��ي التمييز
ب�ين ه��ذه الأن�ظ�م��ة اال�ستبدادية
واجل� � ��ام� � ��دة ،ال � �ت ��ي اع� �ت�ب�روه ��ا
ت���ش��وي�ه��ات ل�لا��ش�تراك�ي��ة ،واملثل
الأ��ص�ل�ي��ة ل�ه��ذه الأيديولوجية.
وباملثل ،قد يكون من املفيد الآن
الإ� �ش��ارة �إىل حياتنا ال�سيا�سية
احلالية على �أن�ه��ا “�أمريكا كما
هي قائمة بالفعل».
لأن ه��ذه ه��ي حقيقة م��ا نحن
عليه ،رغ��م �أن الكثري منا ي�شعر
�أن ه ��ذه ل�ي���س��ت ال�ط��ري�ق��ة التي
ينبغي �أن نكون عليها.
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عربي ودويل

�صحايف يخرتق م�ؤمترا �سريا لوزراء دفاع االحتاد الأوروبي

•• الهاي�-أ ف ب

دعا رئي�س ال��وزراء الهولندي مارك روته حكومته �إىل تعزيز الأمن الرقمي بعدما اخرتق �صحايف
م�ؤمتر فيديو �سريا لوزراء دفاع االحتاد الأوروبي با�ستخدام بيانات وزيرة كانت ظاهرة على �صورة
ن�شرت على ح�سابها يف “تويرت» .وفقا لقناة “ار تي �إل” اخلا�صة ،اقتحم ال�صحايف دانيال فريالن
اجتماعا مغلقا لوزراء دفاع االحتاد الأوروبي بعد اكت�شافه جزءاً من رمز �سري يف �صورة وزيرة الدفاع
الهولندية �أنك بييليفيلد التي تعمل عن بعد .وبييليفيلد التي تخ�ضع للحجر ال�صحي تعمل من
منزلها .وبح�سب املحطة التلفزيونية ،ظهرت الوثائق على مكتبها يف هذه ال�صورة .وذكرت املحطة
�أن ال�صحايف اكت�شف خم�سة من �ستة �أرق��ام من الرمز ال�سري ،وبعد وقت وجيز متكن من دخول
االجتماع .ويظهر ال�صحايف يف اللقطات مبت�سما فيما يلوح بيديه للوزراء.
وقال له املمثل الأعلى لالحتاد الأوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية جوزيب بوريل “هل
تعلم �أنك تقتحم م�ؤمتراً �سرياً؟».
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�أرمينيا تعتزم تعزيز التعاون الع�سكري مع مو�سكو
•• يريفان�-أ ف ب

دعا رئي�س الوزراء الأرميني نيكول با�شينيان �إىل
تعزيز التعاون الع�سكري مع رو�سيا ،بعد الهزمية
الع�سكرية ال�ساحقة لبالده يف النزاع حول �إقليم
ناغورين قره باغ �أمام �أذربيجان.
و�ص ّرح با�شينيان �أثناء لقاء يف يريفان مع وزير
الدفاع الرو�سي �سريغي �شويغو ،وفق ما نقل عنه
مكتبه الإعالمي“ ،ن�أمل يف �أن نتمكن من تعزيز
التعاون مع رو�سيا لي�س فقط يف املجال الأمني،
لكن �أي�ضاً يف املجالني الع�سكري والتقني».
و�أ�ضاف “بالطبع كان هناك حلظات �صعبة يف

احلرب ،لكن الو�ضع اليوم �أ�صعب بكثري».
وقعت �أرمينيا و�أذربيجان يف التا�سع من ت�شرين
الثاين-نوفمرب برعاية رو�سية ،اتفاقاً على وقف
�إطالق النار يف ناغورين قره باغ بعد �ستة �أ�سابيع
من املعارك العنيفة يف هذه اجلمهورية املعلنة
م��ن ج��ان��ب واح ��د ،ي�ك� ّر���س ان�ت���ص��ارات ميدانية
لأذرب �ي �ج��ان .وت�ستعيد ه��ذه الأخ�ي�رة مبوجب
االت �ف��اق ،مناطق ك��ان��ت خ��ارج��ة ع��ن �سيطرتها
منذ ثالثة عقود.
وي �ك � ّر���س ه ��ذا االت �ف��اق ال ��ذي ي�ن��� ّ�ص ع�ل��ى ن�شر
ح��وايل �أل�ف��ي ج�ن��دي رو��س��ي حلفظ ال���س�لام يف
ناغورين قره ب��اغ ،هزمية �أرمينيا ،لكنه ي�سمح

باحلفاظ على املنطقة اجلبلية االنف�صالية التي
تتنازع عليها باكو ويريفان عليها منذ عقود.
توجه ال�سبت �إىل العا�صمة
و�أك��د �شويغو ال��ذي ّ
الأرمينية برفقة وفد رو�سي كبري ي�ض ّم خ�صو�صاً
وزير اخلارجية �سريغي الفروف� ،أنه “بالن�سبة
لنا ،الأمر الأ�سا�سي هو منع �إراقة الدماء».
وت ��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة غ ��داة ا��س�ت�ع��ادة �أذربيجان
ال�سيطرة على منطقة �أغ��دام التي تنازل عنها
انف�صاليو ن��اغ��ورين ق��ره ب��اغ الأرم ��ن مبوجب
اتفاق ال�سالم.
وه��ذا الإقليم هو جزء من ال��درع الأمني الذي
�شكله االنف�صاليون حول الإقليم.
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بغداد

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ق � � �دّم حت ��ال ��ف ف ��اي ��زر وب��اي��ون �ت �ي��ك يف
الواليات املتحدة طلب ترخي�ص للقاحه
امل�ضاد لفريو�س كورونا امل�ستجد ،خ�شبة
اخلال�ص التي ت�ضع ال�شعوب كل �آمالها
فيها للتخل�ص من القيود اجلديدة التي ُتفر�ض عليها يف
�أنحاء العامل يف مواجهة ارتفاع عدد الإ�صابات.
ويعترب رئي�س جمل�س �إدارة “فايزر” الأم�يرك�ي��ة �ألربت
ب ��ورال �أن ط�ل��ب ال�ترخ�ي����ص مي�ث��ل ،ب�ع��د ع���ش��رة �أ��ش�ه��ر من
اك�ت���ش��اف ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج�دّ“ ،مرحلة �أ�سا�سية”
يف عملية البحث ع��ن ل�ق��اح .وم��ن املتوقع �أن تكون �شركة
“موديرنا” وه��ي �أمريكية �أي�ضاً ،قريبة ج��داً من تقدمي
طلب الرتخي�ص.
ويثري ذل��ك �أم�لا يف ب��دء توزيع �أول لقاحات �ضد كوفيد-
 19اعتباراً من كانون الأول/دي�سمرب يف الواليات املتحدة
واالحت��اد الأوروب ��ي يف ح��ال ح�صولها ب�سرعة على ال�ضوء
الأخ�ضر من ال�سلطات ال�صحية.
وق��ال حتالف فايزر/بيونتيك و�شركة م��ودي��رن��ا يف الأيام
املا�ضية �إن لقاحيهما فعاالن بن�سبة  95باملئة ،الأمر الذي
كان كافياً لبث التفا�ؤل يف العامل حيث حجزت احلكومات
بالفعل ح�ص�صها من ماليني اجلرعات.
ويف بارقة �أم��ل �أخ��رى� ،أظ�ه��رت درا��س��ة جلامعة �أوك�سفورد
ال�بري�ط��ان�ي��ة ُق��دم��ت اجل�م�ع��ة �أن ��ه ي��وج��د اح�ت�م��ال �ضعيف
ب�أن تتكرر �إ�صابة من �سبق �أن �أ�صيبوا بكوفيد 19-خالل
الأ�شهر ال�ستة الالحقة ملعاناتهم من الفريو�س.
بانتظار اللقاحاتُ ،تفر�ض ك��ل ي��وم قيود ج��دي��دة يف كافة

مطرد»
الوباء يدخل يف الواليات املتحدة مبرحلة «ت�سارع ّ

وق��ال��ت �إن ه ��ذا ال � ��دواء ب��اه��ظ الثمن
وال��ذي ي�سفر عن �آث��ار جانبية ع��دة ،ال
مينع الوفاة وال العوار�ض اخلطرية من
املر�ض .يف هذه الأث�ن��اء ،رحبت منظمة
ال�صحة العاملية برتاجع عدد الإ�صابات
اليومية يف �أوروبا خالل الأ�سبوع املا�ضي
بن�سبة  10باملئة ،لكن ال��وف�ي��ات توا�صل االرت �ف��اع ويبقى
احل��ذر قائماً� .سجلت ال�سويد التي تتبع ا�سرتاتيجية �أقل
�صرامة من دول �أوروبية �أخ��رى ،ح�صيلة �إ�صابات قيا�سية
اجلمعة بلغت � 7240إ�صابة.
وت ��ويف اجل�م�ع��ة رئ�ي����س الكني�سة الأرث��وذك���س�ي��ة ال�صربية
البطريرك �إيريني بعد �إ�صابته بكوفيد ،19-بعد ثالثة
�أ�سابيع على م�شاركته بجنازة رئي�س هذه الكني�سة يف اجلبل
الأ�سود ،الذي كان � ً
أي�ضا �ضحية لفريو�س كورونا امل�ستجد.
وبد�أت حمالت فحو�ص وا�سعة يف النم�سا التي طلبت �سبعة
ماليني فح�ص �سريع ويف منطقة جنوب تريول التي تتمتع
بحكم ذاتي يف �أق�صى �شمال �إيطاليا.
يف فرن�سا ،مت جتاوز ذروة املوجة الثاين على الأرجح ،وفق ما
�أعلنت ال�سلطات ال�صحة .وحتدث م�س�ؤول يف جمال ال�صحة
عن “خمرج من لنفق” مع بدء توزيع اللقاحات قريباً.
ويثري ذل��ك �أم�لا ل��دى قطاع النقل اجل��وي بعد �أن �أغرقه
الوباء يف �أزمة تاريخية.
وي �ق �دّر احت ��اد ال�ن�ق��ل اجل ��وي ال ��دويل (�إي��ات��ا) ال ��ذي يعقد
اعتباراً من االثنني عرب الفيديو جمعيته العامة الـ،76
تراجع حركة النقل اجلوي هذا العام بـ 66باملئة ،ويتوقع
�أال تعود �إىل امل�ستوى الذي كانت عليه عام  2019قبل عام
.2024

بانتظار اللقاحات  ..قيود جديدة يف �أنحاء العامل

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت وزارة العدل الأمريكية �أن
اجل��ا� �س��و���س الأم�ي�رك ��ي اليهودي
ال �� �س��اب��ق ج��ون��اث��ان ب � ��والرد الذي
ي�شكل حمور خالف بني وا�شنطن
و�إ�سرائيل� ،أنهى عقوبته اجلمعة
و�أ��ص�ب��ح ح��را يف م �غ��ادرة الواليات
املتحدة.
وك � � ��ان ه � ��ذا امل �ح �ل ��ل ال �� �س ��اب ��ق يف
ا�� �س� �ت� �خ� �ب ��ارات �� �س�ل�اح البحرية
الأم� �ي��رك� � ��ي �أوق � � � ��ف يف 1985
بتهمة التج�س�س حل�ساب الدولة
ال � �ع�ب��ري� ��ة .وح � �ك� ��م يف 1987
بال�سجن مدى احلياة يف 1987

�أن �ح��اء ال�ع��امل للح ّد م��ن تف�شي ال�ف�يرو���س .وت��وق��ظ هذه
ال�ت��داب�ير ذك��رى مرحلة الإغ�ل�اق ال�ت��ي �شهدها ال�ع��امل يف
الربيع املا�ضي �أثناء املوجة الأوىل من املر�ض.
و�سيُفر�ض “عزل” يف تورونتو ك�برى م��دن كندا“ ،وجزء
كبري من �ضاحيتها” اعتباراً من االثنني.
و�سيخ�ضع �سكان �إيرلندا ال�شمالية لإغ�لاق ملدة �أ�سبوعني
�إ�ضافيني ،يف وقت �أغلقت املطاعم واحلانات يف عدة مناطق
يف مقاطعة ويلز �أبوابها م�ساء اجلمعة لثالثة �أ�سابيع.
ودخل الوباء يف الواليات املتحدة مرحلة “ت�سارع مط ّرد”
مع ت�سجيل �أك�ثر من � 197أل��ف �إ�صابة جديدة و1800
وف��اة يف ال�ب�لاد خ�لال � 24ساعة ،غ��داة الإب�ل�اغ ع��ن �أكرث
من  2200وفاة �أي�ضاً وهي عتبة مل تتخطها البالد منذ
�أ�شهر.
ونتيجة ل��ذل��ك �سيخ�ضع ��س�ك��ان كاليفورنيا اع�ت�ب��ارا من
ال�سبت حلظر جتول ليلي ي�ستمر �شهراً� .أما يف نيويورك،
فقد �أُغلقت امل��دار���س رغ��م ا�ستياء ع��دد كبري م��ن الأهايل
ودُعي الأمريكيون �إىل االمتناع عن ال�سفر خالل عطلة عيد
ال�شكر اخلم�س املقبل ،وهي منا�سبة جتتمع فيها العائالت
يف الواليات املتحدة وتكتظ خاللها املطارات والطرق.
وم��ن ب�ين ال�شخ�صيات الأم�يرك �ي��ة ال�ت��ي �أُ� �ص �ي��ب م�ؤخراً
بالفريو�س ،دونالد ترامب جونيور ،ابن الرئي�س الأمريكي

دونالد ترامب الذي كان قد �أُ�صيب وزوجته ميالنيا باملر�ض
مطلع ت�شرين الأول�/أكتوبر.
���سُ ��جّ �ل��ت �أك�ث�ر م��ن  56,8م�ل�ي��ون �إ��ص��اب��ة و 1,36مليون
وفاة يف العامل منذ بدء تف�شي الوباء ،وفق ح�صيلة �أعدتها
اجلمعة وكالة فران�س بر�س.
وتخطت الهند ،وه��ي م��ن ب�ين ال��دول الأك�ث�ر ت���ض��رراً من
الوباء ،اجلمعة عتبة ت�سعة ماليني �إ�صابة بالوباء وت�سجل
ر�سمياً �أكرث من � 132ألف وفاة ،لكن يُخ�شى �أن تكون هذه
الأرقام �أقل من الواقع.
وت�سبب التجمع خالل عيد دي��وايل ال�سبت املا�ضي ،ف� ً
ضال
عن الرتاخي يف و�ضع الكمامات وااللتزام بقواعد التباعد،
بارتفاع مقلق مبعدل العدوى يف البالد.
وبعد �إغالق عام �صارم يف �آذار/مار�س رفع تدريجاً ،جتري
�إعادة فر�ض قيود يف بع�ض املناطق.
وقررت ال�سلطات يف نيودلهي زيادة الغرامات بحق الذين ال
ي�ضعون كمامات مبقدار �أربعة ا�ضعاف ،فيما تفر�ض مدينة
�أحمد �أباد عا�صمة والية غوجارات اعتباراً من اجلمعة حظر
جتول ليلي ملدة غري حم��ددة� ،إىل جانب �إغ�لاق عام خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع املقبلة.
�أو�صت منظمة ال�صحة العاملية اجلمعة بعدم و�صف عقار
رميدي�سيفري ملر�ضى كوفيد 19-املوجودين يف امل�ست�شفيات.

وا�شنطن ت�سمح للجا�سو�س بوالرد بال�سفر �إىل �إ�سرائيل

بال�سجن مدى احلياة على الرغم
من �إق��راره بالذنب يف �إط��ار اتفاق
�أبرمه حماموه مع املحكمة �أم ً
ال
يف تخفيف العقوبة.
ويف �أوج احلرب الباردة� ،سببت هذه
الق�ضية �أزم��ة ح��ادة بني الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل ،توقفت بوعد
ق�ط�ع�ت��ه ال ��دول ��ة ال �ع�بري��ة بوقف
ك��ل ن���ش��اط��ات�ه��ا التج�س�سية على
الأرا�ضي الأمريكية.
وب�ع��دم��ا �أم���ض��ى ث�لاث�ين ع��ام��ا يف
ال�سجن� ،أطلق �سراحه يف ت�شرين

•• وا�شنطن-وكاالت

ال� �ث ��اين/ن ��وف� �م�ب�ر  2015مع
�إل ��زام ��ه ب��و��ض��ع � �س��وار الكرتوين
للمراقبة ،واح�ت�رام منع للتنقل.
كما منع من العمل مع �أي �شركة
حوا�سيبها غ�ير م ��زودة بربنامج
احلكومة الأمريكية االلكرتوين
للمراقبة.
وم �ن��ع ب� ��والرد �أي �� �ض��ا م��ن مغادرة
الأرا��ض��ي الأمريكية مل��دة �إ�ضافية
تبلغ خم�س �سنوات.
وكان حماموه ذكروا �أن هذه القيود
وف� ��ق حم��ام �ي��ه � �ش �ك �ل��ت “عوائق

تعجيزية �أمام قدرة ال�سيد بوالرد
على ك�سب عي�شه».
ويف نهاية هذه الفرتة كان ب�إمكان
“جلنة مراقبة الإفراج امل�شروط”
ال��وك��ال��ة ال�ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة العدل،
�إطالة �أمد و�ضعه هذا.
ل�ك��ن وزارة ال �ع��دل ق��ال��ت يف بيان
“بعد م ��راج �ع ��ة ق �� �ض �ي��ة ال�سيد
ب� � ��والرد ،ت��و��ص�ل��ت جل �ن��ة االف� ��راج
امل �� �ش��روط الأم�يرك �ي��ة �إىل �أن ��ه ال
ت��وج��د �أدل ��ة ت�ق��ود اىل اال�ستنتاج
ب�أنه ميكن �أن �أن يخرق القانون».

وا�ضافت اللجنة �أنها نتيجة لذلك
“�أمرت برفع ال�شروط املفرو�ضة
على �إطالق �سراحه».
ك��ان ب��والرد ال��ذي يبلغ من العمر
اليوم  66عاما ،عبرّ با�ستمرار عن
رغبته يف االن�ت�ق��ال �إىل �إ�سرائيل
ال �ت��ي ح �� �ص��ل ع �ل��ى ج�ن���س�ي�ت�ه��ا يف
 1995وي �ع �ت�ب�ر ب� �ط�ل ً�ا قومياً
فيها.
وقال �إليوت لوير وجاك �سميلمان
حم��ام �ي��ا ب � ��والرد يف ب �ي��ان “نحن
مم�ت�ن��ان وم �� �س��روران لأن موكلنا

تتناف�س قوى عاملية و�إقليمية على النفوذ يف هذا البلد

حت��رر �أخ�ي�را م��ن ك��ل القيود وهو
الآن رجل حر” .وا�ضافا “نتطلع
�إىل ر�ؤية موكلنا يف �إ�سرائيل».
ومل ي ��ؤك��د امل�ح��ام�ي��ان م��ا �إذا كان
ب � ��والرد ي �ن��وي م� �غ ��ادرة نيويورك
ال �ت��ي ي�ق�ي��م ف�ي�ه��ا م �ن��ذ ،2015
ق��ري �ب��ا .و�أو� �ض �ح��ا �أن� ��ه “م�سرور
لتمكنه �أخريا من م�ساعدة زوجته
�إ�سرت” ال �ت��ي ت �ع��اين م��ن مر�ض
ال�سرطان.
وت��اب�ع��ا �أن “بوالرد ي��رغ��ب يف �أن
يعرف النا�س �أن زوجته ولي�س �أي
�شخ�ص �آخر ،هي من �ساعده على
ال�ب�ق��اء حيا ط��وال ال�سنوات التي
ق�ضاها يف ال�سجن».

تناف�س �إقليمي
ك �م��ا ت�ت�ن��اف����س ق ��وى ع��امل �ي��ة و�إقليمية
ع �ل��ى ال �ن �ف ��وذ يف ال �� �ص ��وم ��ال ،ملوقعه
اال�سرتاتيجي يف القرن الأفريقي.
وي�شار �إىل �أنه حتى يف مواجهة ال�ضربات
القا�سية للطائرات الأمريكية دون طيار،
ف�إن حركة ال�شباب كانت ت�ستعيد قوتها ،وتتحول �إىل تنظيم
ي�سيطر على م�ساحات وا�سعة م��ن الأرا� �ض��ي ال�صومالية
الداخلية .وت�ستمر احلركة يف تو�سيع زرع القنابل ،واخرتاق
امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة ،وت�ن�ف�ي��ذ ه�ج�م��ات ��ض��د املدنيني،
و�أه ��داف ع�سكرية يف ك��لٍ م��ن كينيا ،وال���ص��وم��ال .وت�سبح
احلركة يف الأم��وال النقدية� ،إذ جتمع ماليني الدوالرات
م��ن التعريفات ،واجل�ب��اي��ات ،والتوظيفات على العقارات
وال�شركات ،وفق تقرير �صدر عن الأمم املتحدة.

االن�سحاب الأمريكي من ال�صومال �سيكون كارثي ًا

برزت خماوف من �أن ميتد قرار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ب�سحب القوات
الأمريكية من العراق و�أفغان�ستان� ،إىل
ال�صومال ،يف ظل تداعيات خطوة مماثلة
حمتملة على قوة �صومالية خا�صة تدربها الواليات املتحدة
ملواجهة مت�شددي حركة ال�شباب املوالية لتنظيم القاعدة.
تطرق ال�صحافيان عبد اللطيف �ضاهر و�إيريك �شميث �إىل
هذا املو�ضوع يف مقال ن�شرته �صحيفة “نيويورك تاميز”
الأمريكية.
وج��اء يف املقال� ،أن قوة الكوماندو�س ال�صومالية املعروفة
با�سم “داناب” التي تدربها القوات الأمريكية ،ت�ستخدم
عادة ملواجهة حركة ال�شباب ،وحترير مناطق من �سيطرتها،
وو��ض��ع ح��د لهجماتها على امل�ك��ات��ب احلكومية ،واملطاعم
املنت�شرة ع�ل��ى ال���ش��اط��ئ ،ك�م��ا �أن�ه��ا ت�ه��اج��م ع�م�لاء بارزين
لل�شباب.
لكن ق��رار ترامب املتوقع ب�سحب اجلنود الأمريكيني من
ال�صومال ،وفق ما ي�ستدرك الكاتبان ،من �ش�أنه �أن يدخل
القوة ال�صومالية عالية التدريب يف طي الن�سيان ،ويعر�ض
للخطر كل املكا�سب التي �ساعدت على حتقيقها يف ال�سنوات
املا�ضية ،وفق ما يقول م�س�ؤولون ومراقبون.
ومعلوم �إن الوجود الع�سكري الأمريكي كان يركز على نحو
رئي�سي على تدريب الوحدة ال�صومالية امل�ؤلفة من 850
جندياً ،وجتهيزها ودعمها.
وحدة داناب
ون �ق��ل ال���ص�ح��اف�ي��ان ع��ن رئ�ي����س م�ع�ه��د ه �ي�رال للأبحاث
وامل�ست�شار ال�سابق للرئي�س ال�صومايل ح�سني �شيخ علي
�أن “وحدة دان ��اب ال�ت��ي تلقت ت��دري�ب�اً ع�ل��ى �أي ��دي القوات
الأم��ري�ك�ي��ة ،ا�ضطلعت ب��دور ق�ي��ادي يف �إح�ب��اط الن�شاطات
الإرهابية ،و�إذا غادر امل�شرفون عليها ،ف�إنها بب�ساطة �ستكون
معر�ضة لالنهيار».
ويذكر �أنه عقب الإعالن الر�سمي للبنتاغون الثالثاء عن
ع��زم ال��والي��ات املتحدة على خف�ض وج��وده��ا الع�سكري يف

�أفغان�ستان ،والعراق ،يتوقع �أن يوافق وزير الدفاع الأمريكي
بالوكالة كري�ستوفر ميلر ،ال��ذي ك��ان م���س��ؤو ًال �سابقاً يف
مكافحة الإره� ��اب ،يف الأي ��ام املقبلة على ق��رار بان�سحاب
معظم �أو كل القوة الأمريكية امل�ؤلفة من  700جندي ،من
ال�صومال ،بعدما كانت ت�ؤدي مهمات تدريب على مكافحة
الإرهاب.
ووفق م�س�ؤولني �أمريكيني ،ف�إن القرار هو حمور نقا�ش الآن،
يف جزء من وعود حملة ترامب ،ما �سينقل هذه املهمات �إىل
القوات الأمريكية املنت�شرة يف جيبوتي ،وكينيا املجاورتني،
القادرة على توجيه �ضربات حلركة ال�شباب.

انتخابات
ول�ف��ت ال�ك��ات�ب��ان �إىل �أن اخل�ف����ض امل�ت��وق��ع يف ع��دد القوات
الأم��ري�ك�ي��ة يف ال���ص��وم��ال ي ��أت��ي يف وق��ت دق �ي��ق� ،إذ ت�ستعد
ال�صومال النتخابات ت�شريعية ورئا�سية يف الأ�شهر املقبلة.
ول �ك��ن ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،حم ��ور ج ��دل ب�ي�ن احلكومة
الفيديرالية ،والأق��ال�ي��م ،م��ا يتيح جلماعات مثل ال�شباب
وداع�ش الفر�صة لتعطيلها.
وو�ســــــط ت��وت��ر مت�صاعد ع�ل��ى خلفيــــــة االنتخابــــــات،
ت�ستمر النزاعــــات القبليــــــة ،بينمـــــا اجلــــــوع م�شكلة وا�سـعـة
النطاق.

�ضغوط �إ�ضافية
و�شدد الكاتبان على �أن االن�سحاب الأمريكي من ال�صومال
يف الوقت احلا�ضر ،ميثل حتدياً �آخر ،للحكومة ال�صومالية،
و�سي�شكل �ضغوطاً �إ�ضافية على قدرة وكاالت الأمن ملعاجلة
خطر حركة ال�شباب .ويقول املحلل ال�صومايل ال�ب��ارز يف
جمموعة الأزمات الدولية عمر حممود� ،إن “حركة ال�شباب
�ستعترب ذل��ك مبثابة ان�ت���ص��ار ،و�ست�ستخدمه دل�ي�ل ًا على
قدرتها على �إرغ��ام ق��وة عاملية مثل ال��والي��ات املتحدة على
مغادرة ال�صومال».
ال�صني و�إيران ورو�سيا
ق ��ال امل�ي�ج��ور ج�ن�رال م��ارك��و���س ه�ي�ك����س ،ال�ق��ائ��د املتقاعد
لقوات العمليات اخلا�صة الأمريكية يف �إفريقيا ،يف ر�سالة
ب��ال�بري��د الإل �ك�ت�روين� ،إن االن���س�ح��اب الأم��ري �ك��ي املفاجئ
من ال�صومال وغريها من النقاط ال�ساخنة�“ ،سيقو�ض
�أمننا ،وي�ضر بقدرتنا على القيادة دولياً ،ويعزز خ�صومنا».
و�أ�ضاف اجلرنال هيك�س �أن االن�سحاب املفاجئ �سيعزز �أي�ضاً
م�صالح دول مثل رو�سيا ،وال�صني ،و�إيران ،وهي التي و�سعت
م�صاحلها الع�سكرية والدبلوما�سية والتجارية يف �إفريقيا،
على ح�ساب امل�صالح الأمريكية غالباً.

�صرح م���س��ؤول ع��راق��ي لوكالة فران�س بر�س �أن وا�شنطن منحت
ال�ع��راق �إع�ف��اء ج��دي��دا م��ن العقوبات التي ت�ستهدف دوال وكيانات
تتعامل مع �إيران ،ملدة  45يوما فقط �أي حتى قبل �أيام من تن�صيب
جو بايدن البيت الأبي�ض .وت�شكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية
حول ثلث ا�ستهالك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ �سنوات
ومل تعد تتمتع بالقدرة �أو ال�صيانة الالزمتني ل�ضمان اال�ستقالل يف
جمال الطاقة ل�سكان البالد البالغ عددهم  40مليون ن�سمة .ومنذ
�أن �أعادت وا�شنطن فر�ض العقوبات على طهران يف نهاية ،2018
مددت با�ستمرار املهل املمنوحة لبغداد للعثور على م�صادر ا�سترياد
�أخرى .وعندما تولت حكومة م�صطفى الكاظمي ال�سلطة يف �أيار/
مايو منحت الواليات املتحدة  -التي تتناف�س مع �إيران على النفوذ
يف العراق � -إعفاء ملدة �أربعة �أ�شهر .لكن مدة التجديد مل تتكرر.
فقد كانت املهلة ال�سابقة حم��ددة ب�ستني يوما ،وه��ذا التمديد جاء
لـ 45يوما فقط لأن �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب “�أرادت
فر�صة �أخرية لإبداء ر�أيها” ،على حد قول امل�س�ؤول العراقي .ويخ�شى
كثريون يف العراق اليوم قيام الرئي�س املنتهية واليته بتحرك كبري
يف اللحظة الأخرية .والعديد من اخليارات مطروحة على الطاولة،
منها �ضرب �إيران �أو حلفائها يف العراق �أو �إغالق ال�سفارة الأمريكية
يف ب�غ��داد �أو ف��ر���ض جمموعة ج��دي��دة م��ن ال�ع�ق��وب��ات �ضد ق��ادة �أو
م�ؤ�س�سات املوالية لإيران يف العراق.

ملبورن
قال رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون �أم�س الأول �إن النتائج
التي تو�صل �إليها تقرير مفاده �أن القوات اخلا�صة الأ�سرتالية قتلت
 39من ال�سجناء العزل واملدنيني يف �أفغان�ستان “مزعجة ومثرية
للقلق» .وتو�صل التقرير الذي ُن�شر يوم �أول �أول �أم�س اخلمي�س بعد
حتقيق يف �سلوك �أفراد من القوات اخلا�صة الأ�سرتالية يف �أفغان�ستان
بني  2005و� ،2016إىل �أن �ضباطا كبارا �أرغموا جنودا على قتل
�سجناء عزل لإعداد القوات للقتال واالعتياد على ر�ؤية “الدماء».
و�أو� �ص��ى ال�ت�ق��ري��ر ب��إح��ال��ة  19م��ن اجل �ن��ود احل��ال�ي�ين وال�سابقني
للق�ضاء .وق��ال موري�سون ال�ي��وم يف �أول تعليق علني ل��ه منذ ن�شر
الوثيقة “هذا التقرير مروع ومزعج للغاية ويثري القلق».
و�أ� �ض��اف “لكننا يف �أ�سرتاليا �سنتعامل م��ع الأم ��ر� .سنتعامل معه
مبوجب قانوننا ومبوجب نظامنا الق�ضائي».
وكان رد فعل �أ�سرتاليا ،التي عادة ما تفخر ب�شدة بتاريخها الع�سكري،
يت�سم باجلزع والغ�ضب من خطورة نتائج التقرير.

وا�شنطن
كثفت �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ال�ضغط على العراق
و�إي��ران من خالل تقلي�ص مدة الإعفاء من العقوبات الذي ي�سمح
للعراق بت�شغيل �شبكة الطاقة املنهكة بالفعل.
وتركت حملة ال�ضغط الأق�صى التي �شنتها �إدارة ترامب �ضد �إيران
العراق �أ�سري الإعفاءات القابلة للتجديد والتي تعفيه من العقوبات
عندما ي�شرتي منتجات الغاز والكهرباء الإيرانية التي متثل نحو
ثلث احتياجاته من الطاقة.
قال متحدث با�سم وزارة اخلارجية يوم اجلمعة �إن وزير اخلارجية
مايك بومبيو مدد الإعفاء  45يوماً �إ�ضافياً ،تاركاً لإدارة ترامب
ق��راراً نهائ ًيا ب�ش�أن متديده �أو قطعه متاماً قبل التن�صيب يف 20
يناير (كانون الثاين).
وع � ��ادة ،ت�ستمر الإع� �ف ��اءات  120ي��وم �اً ،مم��ا ي�ت�ي��ح للم�س�ؤولني
العراقيني والأمريكيني الوقت لتحديد كيفية �إبقاء �أ�ضواء العراق
م�ضاءة .وبعدما كثف بومبيو �ضغوطه على �إيران ،مت تقلي�ص تلك
الفرتة �إىل  60يوماً يف ال�صيف.
و�صرح الناطق ب�أن “الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق
للم�شاركة يف معامالت مالية تتعلق با�سترياد الكهرباء من �إيران”،
و”ي�ضمن الإعفاء �أن يكون العراق قادراً على تلبية احتياجاته من
الطاقة على املدى الق�صري بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على
واردات الطاقة الإيرانية».

 8جرحى يف �إطالق نار قرب ميلووكي الأمريكية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أ�صيب � 8أ�شخا�ص بجروح يف �إط�لاق نار بالقرب من ميلووكي يف والية
وي�سكون�سن الأمريكية ،بح�سب ما قالت ال�شرطة املحلية ،م�ضيفة �أنه مل
يتم القب�ض على امل�سلح .ووقع �إطالق النار داخل �سوبر ماركت “مايفري
مول” يف واوات��و��س��ا� ،إح��دى �ضواحي ميلووكي� ،أك�بر مدينة يف الوالية
الواقعة يف �شمال الواليات املتحدة ،بح�سب �صحيفة “ميلووكي جورنال
�سينتينيل» .وقالت �شرطة واواتو�سا يف بيان انه “عندما و�صلت فرق االنقاذ
مل يكن مطلق النار موجودا يف مكان الواقعة” ،م�شددة على �أن اخلطر ما
زال قائما وطالبة من ال�سكان االبتعاد عن املكان.
ونقلت �شبكة “�إيه بي �سي” عن رئي�س بلدية واواتو�سا ديني�س ماكربايد
قوله �إنّ املهاجم ال يزال “فا ًّرا» .وقالت ال�سلطات �إنّ “�سبعة بالغني وقا�ص ًرا
نقلوا �إىل امل�ست�شفى” دون �أن تتمكن من حتديد مدى خطورة �إ�صاباتهم.
و�أو�ضحت ال�شرطة �أن مطلق النار الذي مل تك�شف هويته ،هو “رجل �أبي�ض
يف الع�شرينات �أو الثالثينات من عمره» .واحتمى العديد من املوظفني
داخل املركز التجاري ،بح�سب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التوا�صل
االجتماعي تظهرهم خمتبئني .وجاء على �صفحة في�سبوك التابعة للمركز
التجاري ال��ذي �أُغ� ِل��ق موقتا “نحن ممتنون ل�شرطة واوات��و��س��ا ونتعاون
معهم يف حتقيقاتهم» .وكان هناك ما ال يقل عن  40مركبة لقوات الأمن
يف املوقع ،بالإ�ضافة �إىل �سيارات �إ�سعاف ُنقل فيها العديد من اجلرحى،
بح�سب �صحيفة “ميلووكي جورنال �سينتينيل» .و�أعلن مكتب التحقيقات
الفدرايل االف بي �آي على تويرت �أنه توجه اىل املوقع � ً
أي�ضا .وكتب حاكم
وي�سكون�سن توين �إيفرز على تويرت “�أفكارنا مع امل�صابني يف حادثة �إطالق
النار يف مايفري م��ول ال�ي��وم»� .أ��ض��اف “افكارنا � ً
أي�ضا مع جميع الزبائن
واملوظفني الذين ت�ضرروا من هذا العمل العنيف».
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حقيقة ال�صراع يف �إثيوبيا« ..مليارات الدوالرات» وراء الأزمة
•• وا�شنطن-وكاالت
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تبدو الأزم��ة التي تعي�شها �إثيوبيا حاليا �صراعا �سيا�سيا على خلفية احلكم
الذاتي ،لكن الواقع �أن النزاع بني �أدي�س �أبابا و�إقليم تيغراي �أعمق بكثري مما
يبدو عليه.وبح�سب حتليل ملجلة “فورين بولي�سي” الأمريكية ،ف�إن ال�صراع
الإث�ي��وب��ي يف الأ��س��ا���س يتمحور ح��ول امل��وارد االقت�صادية يف امل�ق��ام الأول ،ثم
النفوذ ال�سيا�سي يف البالد ككل .و�شن رئي�س الوزراء �أبي �أحمد حملة ع�سكرية
على منطقة تيغراي �شمايل البالد ،يف الرابع من نوفمرب اجل��اري ،بهدف
معلن ه��و �إط��اح��ة احل��زب احل��اك��م فيها ،اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي،
التي يتهمها بتحدي حكومته وال�سعي لزعزعة ا�ستقرارها .و�ش ّكل ذلك تطورا
كبريا يف اخلالف بني احلكومة الفدرالية واجلبهة ،التي هيمنت على مقاليد
ال�سيا�سة الوطنية بالبالد ملا يقرب من  3عقود حتى اندالع االحتجاجات التي

�أو�صلت �أحمد للحكم يف  .2018وقتل مئات الأ�شخا�ص يف النزاع الدائر منذ
�أ�سبوعني يف ثاين �أكرب دولة يف �إفريقيا من حيث عدد ال�سكان ،وفر ع�شرات
الآالف �صوب ال�سودان املجاور .ويبلغ عدد �سكان تيغراي حواىل  5ماليني
ن�سمة ،حيث يتمتع بحكم �شبه ذات��ي �ضمن النظام ال�ف�ي��درايل يف �إثيوبيا،
ويحكم الإق�ل�ي��م اجلبهة ال�شعبية ،ورئي�سها ج�برا ميكائيل .وق��ادت حركة
تيغراي حتالفا حاكما يف �إثيوبيا يتكون من � 4أح��زاب حتت م�سمى اجلبهة
الدميقراطية الثورية لل�شعب الإثيوبي ،واحتفظ التحالف بال�سلطة ملدة ربع
قرن .وطوال هذه ال�سنوات ر�سخت اجلبهة �أقدامها يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
والأمنية االحتادية .وتقول “فورين بولي�سي” �إن رئي�س ال��وزراء الإثيوبي
“يحارب النظام القدمي يف البالد الذي ي�سعى �إىل ا�ستعادة النفوذ االقت�صادي
وال�سيا�سي الذي كان يتمتع به” ،واملق�صود :اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي.
ويعترب حمللون من خارج �إثيوبيا� ،أن جذور اخلالف بني املنطقة واحلكومة

ال�ف�ي��درال�ي��ة ت�ع��ود �إىل د��س�ت��وري��ة ق��رار ال�برمل��ان ت��أج�ي��ل االن�ت�خ��اب��ات املحلية
والوطنية ،ب�سب فريو�س كورونا.و�أجرى قادة تيغراي االنتخابات املحلية يف
حتد للحكومة املركزية يف �أدي����س �أب��اب��ا ،وف��ازت اجلبهة بجميع املقاعد ،ورد
الربملان الفيدرايل باعتبار النتائج الغية وباطلة.
لكن �آخرين ر�أوا �أن االختالفات الآيديولوجية ال�سائدة بني �أحمد وجبهة
التحرير هي امل�صدر الرئي�سي للخالف ،غري �أن هذه الأمور ال تف�سر حتول
اخلالفات �إىل مواجهة ع�سكرية ،بح�سب “فورين بولي�سي».
وق��ال��ت املجلة الأم�يرك�ي��ة �إن “احلرب يف النهاية ه��ي على اقت�صاد �إثيوبيا
وم��وارده��ا الطبيعية ،ومليارات ال ��دوالرات التي تتلقاها البالد �سنويا من
املانحني واملقر�ضني الدوليني» .و�إدارة هذه الأمور من �صالحيات احلكومة
املركزية ،التي �سيطرت عليها اجلبهة ال�شعبية لنحو  3عقود ،قبل �أن يتوىل
�أحمد رئا�سة احلكومة يف �أبريل  ،2018بعد احتجاجات وا�سعة النطاق �ضد

وجه ر�سالة تنبيه للغنو�شي
ّ

تون�س :احتاد ال�شغل ُيقرر مقاطعة جل�سات الربملان
•• الفجر -تون�س

حتديات احلزب الدميقراطي
•• بيري مارتن

ميكن للدميقراطيني �أن يهنئوا �أنف�سهم على
�إن�ق��اذ ال��والي��ات املتحدة وال�ع��امل من والي��ة ثانية
لدونالد ت��رام��ب ،لكن فوزهم ابعد من �أن يكون
�شام ً
ال.
�إن ازاح� ��ة رئ�ي����س ي�ب��ا��ش��ر ،ومل مي��ار���س حزبه
ال�سلطة اال ل��والي��ة واح ��دة ،لي�س ب��الأم��ر الهني
يف الواليات املتحدة .حدث ذلك عام  1980مع
فوز رونالد ريغان على جيمي كارتر ،ولكن يجب
العودة �إىل �أواخر القرن التا�سع ع�شر للعثور على
رئي�س �آخر هُ زم يف مثل هذه الظروف.
ي�ح��ق جل��و ب��اي��دن وال��دمي�ق��راط�ي�ين االحتفال
بانت�صار مقنع ،لكن احل��زب يخيم عليه تراجع
طفيف يف جمل�س ال �ن��واب ،وت �ق��دم غ�ير ك��اف يف
جمل�س ال�شيوخ ،وال��ذي قد تفلت منه ال�سيطرة
عليه.

وعبرّ احتاد ال�شغل عن ان�شغاله
ال �ع �م �ي��ق ب � �ـ “ارتفاع من�سوب
االحتقان مبجل�س النواب وغياب
روح امل���س��ؤول�ي��ة و��ض�ب��ط النف�س
ل��دى طيف حم��دد من النواب”،
منبها �إىل خطورة تنامي خطاب
ال �ع �ن��ف وال �ك ��راه �ي ��ة والت�أجيج
املمنهج ل�ل�أزم��ات وت�أليب الر�أي
العام وا�ستهداف ال��دول��ة املدنية
يف رحاب الربملان “الذي �أ�ضحى

احتاد ال�شغل يندد ويحذر
فيه نواب ميجدون الإره��اب علنا اجل� ��ام � �ع� ��ة ل � �ك� ��ل ال �ت��ون �� �س �ي�ي�ن
ويدعون �إىل العنف يف تعد �صارخ والتون�سيات” .وك��ان��ت املنظمة
على القانون وم�س مبا�شر بهيبة ال �� �ش �غ �ي �ل��ة ق ��د غ ��اب ��ت اخلمي�س
ال��دول��ة وب�أمنها القومي” ،وفق ع��ن جل�سة عقدتها جلنة املالية
ن�ص الر�سالة.
والتخطيط والتنمية لال�ستماع
و�أك ��د احت ��اد ال�شغل �أنّ �أب ��واب اىل مم�ث�ل��ي ع ��دد م��ن املنظمات
امل �ن �ظ �م��ة ال �� �ش �غ �ي �ل��ة “�ستبقى ال��وط �ن �ي��ة ح ��ول م �� �ش��روع قانون
م �ف �ت��وح��ة ل �ل �م ��ؤم �ن�ين بالدولة املالية ل�سنة .2021
امل��دن�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة وبالدور
وك� ��ان ��س�م�ير ال���ش�ف��ي الأم�ي�ن
ال� �ت ��اري� �خ ��ي ل�ل��احت� ��اد اخليمة ال�ع��ام امل�ساعد ب��احت��اد ال�شغل قد

�أ ّك ��د يف ت�صريح �إع�ل�ام��ي �أم�س
الأول اجلمعة� ،أنّ االحتاد �سيقوم
مبقاطعة كافة �أ�شغال اجلل�سات
ب��ال�ب�رمل��ان �إىل ح�ي�ن �أن ُي�صدر
مكتب جمل�س نواب ال�شعب بيانا
ُيندّد فيه باالتهامات التي طالت
املنظمة ال�شغيلة والإهانات التي
وجهت لأع�ضاء االحت��اد من قبل
ّ
بع�ض ن ��واب ال�برمل��ان ع�ل��ى غرار
ائتالف الكرامة.

احتجاجات يف الربازيل عقب م�صرع رجل �أ�سود

•• �ساو باولو�-أ ف ب

ي �ث�ير م �� �ص��رع رج� ��ل �أ�� �س ��ود بعد
تعر�ضه لل�ضرب على ي��د رجلي
�أمن �أبي�ضني يف متجر يف مدينة
بورتو �أليغري يف جنوب الربازيل،
غ�ضبا يف ه��ذا البلد ال��ذي �شهد
�أم�س الأول اجلمعة تظاهرات يف
عدد من مدنه.
وج��اب نحو �أل��ف متظاهر و�سط
� �س��او ب��اول��و و� �ص��وال �إىل متجر
ي�ت�ب��ع ��ش��رك��ة “كارفور”� ،ألقى
ع��دد منهم ح�ج��ارة على واجهته
ق�ب��ل اق�ت�ح��ام��ه وت�خ��ري��ب وحرق
ج � ��زء م �ن��ه وحت �ط �ي��م واج� �ه ��ات
حمال �أخرى ،وفق ما �أفاد م�صور
من وكالة فران�س بر�س.
وكتب على �إحدى الالفتات التي
رف�ع�ه��ا امل�ح�ت�ج��ون “يدا كارفور
ملطختان بالدماء ال�سود».
ويف ب� ��ورت� ��و �أل � �ي � �غ� ��ري ،فرقت
ال �� �ش��رط��ة ت �ظ��اه��رة با�ستعمال
ق �ن��اب��ل ال �� �ص��وت وال� �غ ��از امل�سيل
ل�ل��دم��وع ،وف��ق تلفزيون حملي.
ونادى ع�شرات ال�شباب “يجب �أن

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

وج��ه االحت��اد العام
ّ
ال��ت��ون�����س��ي لل�شغل،
ر���س��ال��ة �إىل رئي�س
ال��ب��رمل�����ان ،را����ش���د
ال���غ���ن���و����ش���ي ،ن�� ّب��ه
فيها �إىل م��ا و�صفه
ب��خ��ط��ورة م��ا ي�أتيه
ب��ع�����ض ال���ن���واب من
ا�ستهداف للمنظمة
ولرموزها.
و�أعلن املكتب التنفيذي لالحتاد
يف ر��س��ال�ت��ه ع��ن ق� ��راره مقاطعة
خمتلف جل�سات اال��س�ت�م��اع التي
يقع دعوته �إليها من طرف جلان
جم �ل ����س ن � ��واب ال �� �ش �ع��ب واتخاذ
الإج� � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة املنا�سبة
يف م��واج�ه��ة ذل��ك يف � �ص��ورة عدم
التباين مع خطاب الكراهية.
ودع��ا االحت��اد ك� ّ�ل الكتل النيابية
ب � � ��إع� �ل��ان م ��وق� �ف� �ه ��ا ال ��ر� �س �م ��ي
م ��ن ح �م�ل�ات ال �ت �ح��ري ����ض التي
ت�ستهدفه من طرف طيف حمدد
من النواب و�إدانة املحر�ضني عليه
وع �ل��ى رم ��وز احل��رك��ة النقابية،
ال�سيما �أم��ام “ال�صمت الر�سمي
املريب مبجل�س نواب ال�شعب عن
خطورة املمار�سات امل�ستمرة من
بع�ض النواب ال�ستهداف املنظمة
ولعديد �أطياف املجتمع املدين».

احلكومة .و”بعبارة �أخرى ،هذا لي�س �صراعا حول من �سيحكم تيغراي ،فهي
منطقة �صغرية وال ميثل �سكانها �سوى  6باملئة من �إجمايل �سكان �إثيوبيا
البالغ عددهم  110ماليني ن�سمة” ،ح�سب املجلة التي قالت �إن �أحمد “ي�صر
على ا�ستعادة ال�سيطرة االقت�صادية على البالد ب�أي ثمن كان».
وهيمنت اجلبهة ال�شعبية على البالد بعد �أن �أط��اح��ت احلكومة الع�سكرية
التي كان يتوالها هايلي مريام دي�سالني عام  ،1991وحكم زعيم اجلبهة
رئي�س الوزراء الإثيوبي الراحل ميلي�س زيناوي ،البالد بقب�ضة حديدية ،حتى
وفاته يف عام  .2012وخالل هذه ال�سنوات ،كانت اجلبهة ت�سيطر على كافة
املنا�صب ال�سيا�سية ،فمثال املدير احل��ايل ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س
�أدهانوم غيربي�سو�س ،كان ع�ضوا يف قيادة اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي،
و�شغل من�صب وزير ال�صحة ل�سنوات ،كما كان جميع ر�ؤ�ساء املخابرات والقادة
الع�سكريني يف البالد من اجلبهة.

يغلق كارفور ،لقد قتل �أخانا ،ال
ميكن �أن يوا�صل».
وكانوا يحملون الفتات وي�ضعون
كمامات كتب عليها �شعار “حياة
ال�سود مهمة».
خ ��رج ��ت ت � �ظ� ��اه� ��رات �أي� ��� �ض ��ا يف
برازيليا وبيلو هوريزونتي وريو
دي ج ��ان�ي�رو اجل �م �ع��ة يف “يوم
ال� ��وع� ��ي الأ�سود” املخ�ص�ص
لتقدير �أ�صحاب الب�شرة ال�سوداء
والإق � � ��رار مب�ك��ان�ت�ه��م ،وه ��و يوم
عطلة ر�سمية يف واليات برازيلية
عدة.
و�أظ �ه��ر ت�سجيل فيديو التقطه
�شاهد وتناقلته و�سائل الإعالم
ومت تداوله على و�سائل التوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ق� �ي ��ام رج � ��ل �أم� ��ن
ب���ض��رب ال�ضحية الأ� �س��ود جواو
�ألربتو �سيلفريا فريتا�س البالغ
 40عاما على وجهه فيما �أم�سك
به عن�صر �آخر.
ويف لقطات �أخرى يبدو م�سعفون
وه ��م ي �ح��اول��ون �إن �ع��ا���ش الرجل
امل�م��دد عند م��دخ��ل املتجر حيث
فارق احلياة.

وبح�سب ال�شرطة الع�سكرية هدد
فريتا�س �أحد موظفي املتجر ما
دف��ع ب��الأخ�ير �إىل طلب عنا�صر
الأمن.
ومت ت��وق �ي��ف ع �ن �� �ص��ري الأم � ��ن
و�أح��ده �م��ا ينتمي �إىل ال�شرطة
الع�سكرية ويعمل خ��ارج �ساعات
ال � � � ��دوام ل �� �ص��ال��ح �� �ش ��رك ��ة �أم� ��ن
خا�صة .وقال �صديق لل�ضحية �إن
فريتا�س “�صرخ �أن��ه ال ي�ستطيع
التنف�س” �أث�ن��اء االع�ت��داء عليه،
وه � ��ي ج �م �ل��ة ا� �س �ت �غ��اث��ة ردده � ��ا
ج��ورج فلويد ال��رج��ل الأمريكي
الأ�� �س ��ود ال ��ذي خ�ن��ق ح�ت��ى املوت
على يد �شرطي �أبي�ض يف مدينة
مينيابولي�س يف �أيار/مايو ،وقد
خ ّلف مقتله احتجاجات وا�سعة يف
الواليات املتحدة.
ويف ��س�ل���س�ل��ة ت �غ ��ري ��دات باللغة
ال�برت �غ��ال �ي��ة ،ع�ّب�رّ امل��دي��ر العام
ال �ف��رن �� �س��ي ل �� �ش��رك��ة “كارفور”
�أل�ك���س�ن��در ب��وم �ب��ارد ع��ن تعازيه
عقب “الفعل الرهيب” ،وو�صف
ال �� �ص��ور امل �ن �� �ش��ورة ع �ل��ى �شبكات

التوا�صل االجتماعي ب�أنها “ال
حتتمل».
و�أ� �ض��اف �أن ��ه “اتخذت مبا�شرة
ت � ��داب �ي��ر داخ � �ل � �ي� ��ة يف ك� ��ارف� ��ور
ال �ب�رازي� ��ل ،خ��ا� �ص��ة يف مو�ضوع
�شركة الأمن املتعاقد معها .هذه
ال �ت��داب�ير غ�ي�ر ك��اف �ي��ة .مبادئي
وم � �ب� ��ادئ ك� ��ارف� ��ور ال ت �ت �ف��ق مع
العن�صرية والعنف».
وط��ال��ب ب��وم�ب��ارد ك��ذل��ك ب�إجراء
“مراجعة ك ��ام� �ل ��ة ل� �ت ��دري ��ب
املوظفني واملتعاقدين يف جمال
الأم � ��ن واح �ت ��رام ال �ت �ن��وع وقيم
االحرتام ونبذ �أ�شكال التع�صب».
وك � � ��ان ال � �ف� ��رع ال �ب�رازي � �ل� ��ي من
جمموعة “كارفور” دان “املوت
الوح�شي” ل �ف��ري �ت��ا���س و�أعلن
عزمه اتّخاذ “التدابري املنا�سبة
لالقت�صا�ص م��ن امل �ت��ورط�ين يف
هذه الق�ضية اجلنائية».
�أث ��ارت الق�ضية امل��أ��س��وي��ة موجة
غ�ضب عارم على و�سائل التوا�صل
االجتماعي.
وجاء يف تغريدة لالعب كرة القدم
الربازيلي الدويل ريت�شارلي�سون

“لقد ��ض��رب��وا رج�لا �أ� �س��ود حتى
امل ��وت �أم� ��ام ال �ك��ام�ي�رات .العنف
والكراهية باتا متف ّلتني من اي
�ضوابط” ،م���ض�ي�ف��ا ه��ل ق�ضى
ع�ب�ث��ا ال�ب�رازي �ل �ي��ان ج� ��واو بدرو
( 14ع��ام��ا) و�إي�ف��ال��دو �سانتو�س
( 51ع��ام��ا) والأم�ي�رك ��ي جورج
فلويد ،يف �إ�شارة �إىل �سود ق�ضوا
جراء عنف ال�شرطة.
م��ن ج�ه�ت��ه �أك� ��د ن��ائ��ب الرئي�س
ال�برازي�ل��ي هاميلتون م ��وراو �أن
ما ج��رى لي�س حادثة عن�صرية،
وق� � � ��ال �إن م� ��� �ص ��رع فريتا�س
“امل�ؤ�سف” جاء على يد “عن�صر
�أمن غري م�ؤهل لهذا الن�شاط”.
و�أ� �ض��اف “بالن�سبة يل ال توجد
عن�صرية يف ال�برازي��ل .ه��ذا �أمر
يريدون ا�سترياده للربازيل� .إنه
�أمر ال يوجد هنا».
ب� � � ��دوره �� �ش ��دد ال ��رئ� �ي� �� ��س جاير
بول�سونارو يف تغريدة �أن م�شاكل
ال� �ب� �ل ��د “�أبعد م� ��ن الق�ضايا
العرقية” ،يف دون الإ� � �ش� ��ارة
مبا�شرة �إىل فريتا�س .و�أ�ضاف �أن
“ال�شر العظيم” يف الربازيل هو
“الف�ساد الأخالقي واالجتماعي
وال �� �س �ي��ا� �س��ي» .وت ��اب ��ع الرئي�س
ال �ي �م �ي �ن��ي امل �ت �ط ��رف “ب�صفتي
رئي�سا ،لدي عمى �أل��وان ،الألوان
كلها واح��د .ال يوجد ل��ون ب�شرة
�أف �� �ض��ل م ��ن الأل � � ��وان الأخ � ��رى.
ي��وج��د �أن ��ا� ��س خ�ّي�ورّ ون و�آخ� ��رون
�أ�شرار».
وت���ض��م ال�ب�رازي ��ل� ،آخ ��ر دول ��ة يف
�أمريكا الالتينية �ألغت العبودية
عام  ،1888ما جمموعه 212
مليون ن�سمة �أك�ثر م��ن ن�صفهم
�سود �أو خمتلطني.
وب �ح �� �س ��ب “�أطل�س العنف”
ال�صادر يف �آب�/أغ�سط�س املا�ضي،
ازدادت جرائم قتل ال�سود بن�سبة
 11,5باملئة بني عامي 2008
و ،2018فيما انخف�ضت جرائم
قتل غ�ير-ال���س��ود بن�سبة 12,9
باملئة.

لعبة اللوم
ا� �ش �ت �ه��ر احل � ��زب ال ��دمي ��وق ��راط ��ي ب�صراعاته
الداخلية ،و�سارع �أع�ضا�ؤه �إىل االنخراط يف توزيع
اللوم يف حماولة لتف�سري �ضعف �أدائهم.
العديد من املر�شحني املعتدلني املهزومني يف
دوائر حيث كان ال�صراع والتناف�س يف غاية احلدة،
يوجهون �أ�صابع االتهام �إىل ي�سار احل��زب ،الذي
كانت �صورته الراديكالية ورق��ة يف ي��د اخل�صوم
اجلمهوريني رفعوها مثل فزاعة.
خ�صو�صا �أنه بعد �صيف �شهد �أعمال عنف يف عدة
مدن ،لقيت الدعوات بقطع الأموال عن ال�شرطة
ا�ستقبالاً �سي ًئا م��ن قبل الناخبني احل��ذري��ن يف
ال�ضواحي ،الذين منحوا ثقتهم جلو بايدن لكنهم
كانوا يخ�شون ي�سار حزبه.
الني واليانغ
هذا الي�سار اجلديد ،الذي ج�سده نواب منتخبون

يف مناطق م�ضمونة ،يحمل �أحيا ًنا كلمات قا�سية
لزمالئه الو�سطيني ،ومثل هذه امل�شاحنات ت�ضر
بق�ضية الدميقراطيني.
يف الواقع ،مثل الني واليانغ ،ف�إن اجلناح الي�ساري
واجلناح الأكرث اعتدالاً يف احلزب �ضروريان بنف�س
القدر لنجاح الدميقراطيني.
ي�ج�ل��ب ال�ي���س��ار الأف� �ك ��ار اجل ��دي ��دة واحلما�س
للحزب لتعبئة الن�شطاء .ومن املحتمل �أن يُن�سب
ه��ذا امل�ستوى من الطاقة �إىل ماليني الناخبني
اجلدد الذين منحوا جو بايدن عددًا قيا�س ًيا من
الأ�صوات.
كما �أظهر انت�صار بايدن ،ان عدد الدميقراطيني
امل�ع�ت��دل�ين �أك �ث�ر ،وال��� ّ�س��ا��س��ة ال��ذي��ن ي���س�ع��ون �إىل
تعزيز القيم التقدمية من خالل �إعطاء الأولوية
للإجماع على املواجهة هم يف و�ضع �أف�ضل بكثري
حل �� �ش��د امل���س�ت�ق�ل�ين واجل �م �ه��وري�ي�ن الراف�ضني
للرتامبية.
ال�سعي لتحقيق التوازن
بعد  20يناير� ،سيواجه اجلمهوريون انق�سامات
عميقة �ستمنح ال��دمي�ق��راط�ي�ين ف��ر��ص��ة لتعزيز
دعائمهم وجتنب عودة املوجة الرتامبية.
وللقيام بذلك� ،سيتعني عليهم �إدراك التكامل
ب�ي�ن امل �ع �ت��دل�ي�ن وال �ت �ق��دم �ي�ي�ن ك ��ورق ��ة راب� �ح ��ة.
و��س�ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال�ي���س��ار ت�ك�ي�ي��ف م�ق�ترح��ات��ه مع
الرباغماتية التي يفر�ضها الإط��ار امل�ؤ�س�سي� .أما
بالن�سبة للمعتدلني ،ف�ستتطلب التحديات املقبلة
ما هو �أكرث من جمرد تدابري خجولة.
مي�ك��ن �أن ُي �ع��زى ال�ك�ث�ير م��ن جن��اح ح�م�ل��ة جو
ب��اي��دن وك�م��اال ه��اري����س �إىل ال �ت��وازن ب�ين طم�أنة
الرباغماتية من ناحية ،والتقدمية الن�شيطة من
ناحية �أخرى.
يبقى �أن نرى ما �إذا كان دميقراطيو الكونغر�س
�سي�ستخل�صون الدرو�س ال�صحيحة.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  /مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

املعار�ضة اجلورجية تقاطع الدورة الثانية من االنتخابات الت�شريعية
•• تبلي�سي�-أ ف ب

ّ
تنظم جورجيا دورة ثانية من االنتخابات الت�شريعية
يف عدة دوائر انتخابية ،تقاطعها املعار�ضة التي رف�ضت
الدخول �إىل الربملان مندد ًة بعمليات تزوير.
وف��از ح��زب “احللم اجلورجي” احلاكم بفارق �ضئيل
يف االنتخابات الت�شريعية التي �أُجريت يف  31ت�شرين
الأول�/أكتوبر يف هذا البلد الواقع يف جنوب القوقاز،
يف اقرتاع اعتربته كافة الأح��زاب اجلورجية املعار�ضة
م��زورا .وم��ذاك نزل �آالف من منا�صري املعار�ضة �إىل
ال�شوارع للمطالبة بانتخابات جديد.
ويف  31ت�شرين الأول�/أك�ت��وب��ر ،ح�صل ح��زب “احللم
اجلورجي” بزعامة رئي�س ال ��وزراء ال�سابق بيدزينا
�إيفاني�شفيلي� ،أغنى رج��ل يف البالد ،على  48%من
الأ��ص��وات مقابل  46%لأح��زاب املعار�ضة .ويرف�ض
هذا احلزب ب�شدة االتهامات بالتزوير.
ومل تعرف بعد الت�شكيلة الدقيقة للربملان .فالت�صويت
الن�سبي ي�ق��رر منح  120م��ن �أ��ص��ل  150مقعدا يف
الربملان فيما املقاعد الثالثون متنح بح�سب طريقة
تتطلب دورة ثانية �س ُتجرى ال�سبت.
يف الدورة الأوىل� ،ضمن حزب “احللم اجلورجي” 13

مقعداً ،ومن املفرت�ض �أن يح�صل على املقاعد الـ17
املتبقية يف الدورة الثانية.
وق ��ررت امل�ع��ار��ض��ة مقاطعة اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة و�أعلنت
�أن مر�شحيها املنتخبني يف اجل��ول��ة الأوىل يرف�ضون
الدخول �إىل الربملان.
وقال نيكا ميليا �أحد امل�س�ؤولني يف “احلركة الوطنية
املتحدة” بزعامة الرئي�س اجلورجي ال�سابق ميخائيل
�ساكا�شفيلي لوكالة فران�س بر�س “�إنه ق��رار م�شرتك
لكل الأح��زاب ال�سيا�سية (املعار�ضة) يق�ضي ب�أنها لن
تدخل الربملان ولن ت�شارك يف الدورة الثانية».
و�أك��د �أن “�إيفاني�شفيلي وحزبه ق ّو�ضا االنتخابات يف
جورجيا والهيئة االنتخابية املركزية التي ي�سيطران
ع�ل�ي�ه��ا ،ز ّورت ن�ت��ائ��ج انتخابات 31ت���ش��ري��ن الأول/
�أك �ت��وب��ر» .م��ن ج��ان�ب��ه ،دع ��ا رئ�ي����س ال � ��وزراء غيورغي
غاخاريا اجلمعة الأحزاب املعار�ضة �إىل �شغل مقاعدهم
يف الربملان اجلديد وامل�شاركة يف الدورة الثانية ال�سبت
“لإعادة العملية �إىل الإطار الر�سمي القانوين».
وتراجعت �شعبية ح��زب “احللم اجلورجي” احلاكم
منذ  ،2012على خلفية رك��ود اقت�صادي واتهامات
بانتهاكات للدميوقراطية .و ُي ّتهم زعيمه �إيفاني�شفيلي
ب�أنه مار�س �ضغوطاً على خ�صومه وعزز الف�ساد.
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خيالية بن�سب متفاوتة

رحيل دونالد ترامب يف � 6سيناريوهات!...
يظل �أمام دونالد ترامب �شهرين لإيجاد طريقة
(حقيقية) للبقاء (حتى الآن ،مل تنجح دعاوى
التزوير امام املحاكم) �أو خمرجا ميكّنه من اخلروج
ب�إنقاذ ما تبقي لإنقاذه.
مرفوع الر�أ�س �أو يجر �أذيال اخليبة ،كيف �سيغادر؟
ميكن للمرء �أن يتكهن فقط:

•• الفجر -بريينجري فينوت –ترجمة خرية ال�شيباين
لأول م��رة يف تاريخ ال��والي��ات املتحدة ،يرف�ض
رئي�س منتهية واليته االعرتاف بهزميته ،ويقاتل،
�أو ب��الأح��رى ،يتخ ّبط ،من �أج��ل البقاء يف البيت
الأبي�ض.

الكال�سيكي
ن�سبة االحتمال 12 :باملائة
مل يعد �أحد ي�صدق ذلك ،لكن لي�س م�ستحيال متا ًما
�أن ير�ضخ ترامب يف  14دي�سمرب عندما ي�صوت كبار
الناخبني ،ويتم �إعالن جو بايدن ر�سم ًيا الرئي�س 46
للواليات املتحدة الأمريكية.

(لي�س عن طيب خاطر ،ال يجب املبالغة) وي�ست�سلم
لقانون اللعبة.
�سيحر�ض فريقه على ت�سهيل عملية االنتقال (الذي
ّ
مل يتحقق حاليا) ،وي�ستقبل جو وجيل يف البيت
الأبي�ض ،ويغادر ،دون �أن ي�ستدير ،لبدء م�سرية ثانية
كنجم تلفزيون الواقع �أو مدر�س ريا�ضة اجلولف.

13

عفو رئا�سي؟

اجلي�ش
ن�سبة االحتمال:
 0.0000001باملائة
نعم لقد فاز ...ال ،لن
يغادر.
ق��ال ك�ب��ار الناخبني كلمتهم،
وم��ا زال ت��رام��ب يرف�ض مغادرة
�� 1600ش��ارع بن�سلفانيا .ومن
ال �� �ص �ع��ب ت �خ �ي��ل � �س �ي �ن��اري��و غري
م� �ت ��وق ��ع ي �ل �ي ��ق ب ��دي �ك �ت ��ات ��وري ��ة
�أم��ري �ك �ي��ة الت �ي �ن �ي��ة ح �ي��ث يقف
اجل �ي ����ش �إىل ج ��ان ��ب الرئي�س
ال�سابق وينظم ان�ق�لا ًب��ا لإبقائه
يف ال�سلطة� ،أو العك�س .يقتحم
اجلي�ش املكتب البي�ضاوي لإجبار
ترامب على اخلروج.
االح� �ت� �م ��ال ال ��وح� �ي ��د املمكن
ال��ذي ميكن ت�صوره فيما يتعلق
بالدبابات والبنادق ،هو �أن ير�سل
ال��رئ �ي ����س الأم ��ري � �ك ��ي اجلديد
اجل �ي ����ش ال� �س �ت �ع��ادة ال �ن �ظ ��ام يف
عا�صمة م�ضطربة ق�ل�ي�ل ً
ا .كما
ي�شري ال�صحفي ف��ري��د كابالن،
وع �ل��ى ع�ك����س م��ا ي�ع�ت�ق��ده بع�ض
الع�سكريني ،ف�إن رئي�س الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ول �ي ����س رئ �ي ����س هيئة
الأرك��ان امل�شرتكة ،هو من يتمتع
ب�سلطة طرد �أي دخيل يت�أخر يف
البيت الأبي�ض:
«ظهر يوم  20يناير ،2021
�أي �ن �م��ا اخ �ت ��ار ت ��رام ��ب �أن ي�ضع
ن �ف �� �س��ه� � ،س �ي �ت �خ �ل��ى ع �ن��ه جميع
عنا�صر الأم��ن تقري ًبا ،با�ستثناء
حفنة ،و�سيتغري القانون النووي،
و��س�ي�ف�ق��د وزراءه و� �س �ف��راءه كل
��س�ل�ط�ت�ه��م ،و��س�ت�ب�ت�ع��د امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الأمريكية ب�أكملها عن
الرئي�س ال�سابق دون��ال��د ترامب
لتحية الرئي�س جو بايدن».
الالعب ال�سيئ
ن�سبة االحتمال:
 94باملائة
«� �س �ي��دي ال��رئ �ي ����س ،ي �ج��ب �أن
ت �غ��ادر .مل يعد يف جرابنا طعن
�آخر” .ب� �ح� �ل ��ول ن� �ه ��اي ��ة �شهر
دي �� �س �م�بر ،مي �ك��ن امل��راه �ن��ة على
�أن ي�ك��ون ت��رام��ب ق��د �سمع هذه
اجل� �م� �ل ��ة ،م ��رت�ي�ن ول �ي ����س م��رة
واح ��دة ،م��ن م�ست�شاريه و�أف ��راد
عائلته (ال��ذي��ن ه��م غال ًبا نف�س
الأ�شخا�ص).

كيم وترامب على حدود الكوريتني

عندما غادر امل�ست�شفى� ،أ�صيب بحالة ذهول لأن مكانه قد �سرق
�سيتعني على ترامب حزم حقائبه و�ست�أتي اللحظة امل�ؤملة عندما يدرك ذلك
مازالت �أمام ترامب فر�صة واحدة لإنقاذ �شرفه :الت�ضحية بنف�سه ،مرفوع الر�أ�س
م�ن��ذ � �ش �ه��ور ،ي���ص��رخ الرئي�س
الأم � ��ري� � �ك � ��ي ب� � ��أن � ��ه �سريف�ض
الهزمية.
ف�ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات �� ُ�س��رق��ت منه،
وه��ي م ��زورة ك�م��ا ت�ن�ب��أ بذلك...
ال ميكن �أن يخ�سر .ورغ��م عامل
ال��واق��ع امل��وازي ال��ذي يعي�ش فيه
ت��رام��ب م�ن��ذ ي ��وم تن�صيبه عام
( 2016ت ��ذك ��روا ،ك��ان احل�شد
� �ض �خ � ًم��ا وف� � ًق ��ا ل�ل�ب�ي��ت الأبي�ض
اجل��دي��د ،م�شتتا ح���س��ب و�سائل
الإع �ل ��ام� ،أول ظ �ه��ور ملجموعة
ط��وي�ل��ة م��ن الأك ��اذي ��ب ا�صبحت
ال�سمة املميزة ل��والي��ة ترامب)،

ف � ��ان ال� ��واق� ��ع الآخ� � � ��ر ،واقعنا،
�سيدركه حتما.
و��س�ي�ت�ع�ين ع �ل��ى ت��رام��ب حزم
حقائبه ،و�ست�أتي اللحظة امل�ؤملة
ع �ن��دم��ا ي� � ��درك ذل� � ��ك .عندها،
��س�ي�ب�ق��ى ل��ه خ �ي��ار واح� ��د لإنقاذ
�شرفه :الت�ضحية بنف�سه ،مرفوع
الر�أ�س .يغادر مدعياً �أنه انت�صر،
طبعاً ،ولكن حفاظاً على ال�سلم
الأه �ل��ي العزيز على قلبه ،ومن
م�ن�ط�ل��ق ح�ب��ه ل��وط�ن��ه ول�شعبه،
ف�إنه يقبل الت�ضحية ب�شخ�صه.
�إال �أنه يعرف جيدًا ،و�أنتم � ً
أي�ضا،
يف العمق� ،إنه فاز.

الإذعان
ن�سبة االحتمال:
 43فا�صل  59باملائة
عندما ي�غ��ادر ت��رام��ب� ،ستكون
هذه بداية املتاعب .بعد جتريده
من ح�صانته الرئا�سية� ،سيواجه
�سل�سلة م��ن امل���ش��اك��ل القانونية
واملالية.
�أو ًال ،بالن�سبة لل�ضرائب ،يف �إطار
حتقيق يف االح �ت �ي��ال ال�ضريبي
وال� �غ� �� ��ش يف ال� �ت� ��أم�ي�ن (نتذكر
�أن� � ��ه دف � ��ع  750دوال ًرا فقط
ك�ضرائب ف�ي��درال�ي��ة يف 2016
و .)2017ث��م ه �ن��اك عالقته

الغام�ضة برو�سيا يف انتخابات
ع � � ��ام  ،2016وم � � ��ع املمثلة
الإب��اح�ي��ة �ستورمي دان�ي�ل��ز التي
ُيزعم �أن��ه ر�شاها لإ�سكاتها ،ومع
الرئي�س الأوك��راين الذي ي�شتبه
يف �أن ترامب ربط م�ساعدة بالده
“ب�إعانته” على �إ�سقاط هانرت
بايدن ،جنل مناف�سه ،باخت�صار،
لن يح�صل على تقاعد هادئ.
وم��ع ذل��ك ،ه�ن��اك ح��ل لتجنب
اجل��زء الأك�بر من املتاعب :عفو
رئ��ا� �س��ي .م��ن ال���ص�ع��ب ر�ؤي ��ة جو
بايدن يعفو عن ترامب ،لكن من
ناحية �أخرى� ،إذا ا�ستقال ترامب،

�إبقاء اجلي�ش حتت �سيطرته� ،سيناريو غري حمتمل

مي�ك��ن ل�ل��رئ�ي����س امل ��ؤق��ت -مايك
بن�س ،نائب الرئي�س احلايل �-أن
يفعل ذل ��ك� .سيفقد ت��رام��ب ما
تبقى من كرامته ،لكن مثل هذه
اخل �ط��وة �ستظل ب�صقة يف وجه
الق�ضاء وال�شعب الأمريكي.
وعكة �صح ّية
ن�سبة االحتمال:
 64باملائة
ف ��از ت��رام��ب لأن االنتخابات
كانت م��زورة .ولكن رغ��م تعافيه
ب�شكل تام من كوفيد 19-الذي
�أ�صيب به يف �أكتوبر ،فان الرئي�س

الأم��ري �ك��ي يبلغ م��ن ال�ع�م��ر 74
ع��ا ًم��ا ،وي �ع��اين م��ن زي ��ادة كبرية
يف ال��وزن ،ومن��ط حياة يرثى له،
ونق�ص وا�ضح يف ال�ن��وم ،و�ضغط
هائل على كتفيه.
من ميكن �أن يفاج�أ �أنه بني �شهر
دي�سمرب (ع�شوائياً ،الرابع ع�شر،
ي ��وم ت �� �ص��وي��ت ك �ب��ار الناخبني)
و 20ي�ن��اي��ر (ي ��وم تن�صيب جو
ب��اي��دن) ،يعاين الرئي�س ترامب
من م�شكلة �صحية �سيئة؟ و�أدخل
امل�ست�شفى على وجه ال�سرعة؟
وعند خ��روج��ه م��ن امل�ست�شفى،
على �سبيل املثال ،يف ح��وايل 22

وعكة �صحية؟

وعده �صديقه كيم بربنامج ،يعر�ض له فقط ،على قناة الدولة يف وقت الذروة ،مدى احلياة
�سيفقد ترامب ما تبقى من كرامته ،لكنه �سيظل �صفعة كبرية موجهة للعدالة وال�شعب الأمريكي

هل �سيختار ترامب التنازل عن العر�ش او املنفى �أو �سيناريو الالعب ال�سيئ؟

ترامب ،مدر�س غولف يف امل�ستقبل؟

يناير ،يكت�شف م��ذه��وال �أن قفل
البيت ق��د مت تغيريه يف غيابه،
و�أن م �ك��ان��ه ق��د � � ُ�س ��رق� .سيكون
من القبيح حقًا فعل ذلك لرجل
مري�ض ،لكن �سيكون من ال�سهل
املغادرة مع لعب دور ال�ضحية.
املنفى
ن�سبة االحتمال:
 67باملائة
ذات �صباح جميل من �شهر يناير،
ب��ارد وج��اف ،حركية �أم��ام البيت
الأبي�ض .مروحية ت�أتي وتذهب،
ال �ن ��ا� ��س ي ��دخ �ل ��ون وي �خ ��رج ��ون،
ال�شاحنات تتبع بع�ضها البع�ض،
حم�م�ل��ة مب� ��اذا؟ وه ��ا ان �صرخة
ي�ت�ردد � �ص��داه��ا يف مم ��رات املقر
الرئا�سي �شبه الفارغة� :إىل �أين
غادر! �أو؟ متى؟ مع من؟ ال �أحد
يعرف.
لقد وعده �صديقه الديكتاتور
بتقدمي ب��رن��ام��ج ،يعر�ض امامه
فقط ،يف وقت ال��ذروة ،على قناة
ال ��دول ��ة ،م ��دى احل� �ي ��اة .كايلي
م� ��اك � �ن� ��اين ،ي � �ج� ��ري ب� �خ� �ط ��وات
� �ص �غ�يرة وب�ع���ص�ب�ي��ة يف املمرات
ويفتح الأبواب بعنف .من املكتب
البي�ضاوي ،وال�صالون الفرعي،
وامل �ل �ح��ق :ال � �ش��يء ،ال �أح ��د .وال
�أدين ورق��ة على الأر���ض -كما لو
�أن ال��رئ�ي����س مل يكتب �أي �شيء
ع�ل��ى الإط �ل��اق خ�ل�ال ال�سنوات
الأرب ��ع ال�ت��ي ق�ضاها يف من�صبه
ال �شيء ي�شري �إىل املكان الذيرمب��ا ذه��ب �إل�ي��ه .فكيف يفعل به
ه��ذا بعد ك��ل ه��ذه ال���س�ن��وات من
التفاين والأكاذيب يف خدمته؟
يف ن �ف ����س ال� ��وق� ��ت ،يف بيونغ
ي��ان��غ ،حت� ّ�ط ط��ائ��رة ع�ل��ى مهبط
ال �ط��ائ��رات اخل��ا���ص ب �ـ “الزعيم
االكرب” ،ي�ن�ف�ت��ح ال �ب��اب وينزل
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،ف�ت�ل��ة ��ش�ع��ر يف
مهب الريح ،وذراعيه مفتوحتان
جتاه �صديقه الذي وعده بتقدمي
ب ��رن ��ام ��ج ،ل ��ه ف� �ق ��ط ،يف �أوق � ��ات
ال��ذروة ،على قناة ال��دول��ة ،مدى
احل� �ي ��اة .ع�ل��ى اجل��ان��ب الآخ ��ر
م��ن ال�ع��امل ،يف ن�ي��وي��ورك ،تخرج
م �ي�لان �ي��ا م ��ن م �ك �ت��ب حماميها
بابت�سامة تعلو وجهها.
مرتجمة ،وم�ؤلفة كتاب
«لغة ترامب».
�سي�أتي الوقت الذي
�سي�ضطر فيه ترامب
�إىل حزم حقائبه
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عبيد حميد الطاير ي�شارك يف االجتماع اخلتامي لوزراء املالية �ضمن امل�سار املايل ملجموعة الع�شرين
•• ابوظبي-الفجر:

�شارك معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ممث ً
ال عن
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،يوم �أم�س يف االجتماع اخلتامي لوزراء
امل��ال�ي��ة �ضمن اج�ت�م��اع��ات امل���س��ار امل��ايل ملجموعة الع�شرين (.)G20
وعقد االجتماع عرب تقنيات االت�صال امل��رئ��ي ،ال�ستعرا�ض خمططات
امل�سار املايل ملرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا (كوفيد .)19-وح�ضر
االجتماع الذي تر�أ�سته اململكة العربية ال�سعودية ،وزراء املالية من دول
جمموعة الع�شرين وممثلون عن املنظمات الدولية.
و�أ��ش��ار معايل عبيد حميد الطاير �إىل �أهمية متويل البنية التحتية
وتعزيز تدفق اال�ستثمارات كمحفزات رئي�سية لت�سريع عملية االنتعا�ش
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االقت�صادي ملرحلة ما بعد انتهاء جائحة انت�شار وباء كورونا (كوفيد-
 )19وحتقيق من��و اق�ت���ص��ادي ق��وي وم���س�ت��دام وم �ت��وازن ملختلف دول
العامل.
وقال معاليه“ :يتطلب امل�سار امل�شرتك نحو التعايف االقت�صادي ،تبني
طرق متويل جديدة لبناء بنية حتتية مرنة مع �ضرورة تعزيز العمل
امل�شرتك مع القطاع اخلا�ص خللق �أ�شكال جديدة من مناذج اال�ستثمار
لت�سريع عملية التنمية.
ه��ذا وعقد �سابقاً االجتماع ال�سابع ل��وزراء املالية وحمافظي البنوك
املركزية ملجموعة الع�شرين يوم  13نوفمرب احلايل ،و�شارك فيه وزراء
املالية وحمافظي البنوك املركزية من دول جمموعة الع�شرين وممثلون
عن الدول املدعوة واملنظمات الدولية والإقليمية .وناق�ش االجتماع �آخر

امل�ستجدات االقت�صادية والتطورات املتعلقة مببادرة تعليق مدفوعات
خدمة الدين.
وخ�لال االجتماع� ،شدد معايل عبيد حميد الطاير على �أهمية الدور
الذي ميكن �أن تلعبه املنظمات الدولية يف دعم “مبادرة تعليق مدفوعات
خدمة ال��دي��ن» ( )DSSIوبهذا ال�ش�أن ق��ال معاليه“ :تعترب مبادرة
تعليق مدفوعات خدمة الدين ،مبادرة منوذجية لتوفري امل��وارد املالية
للدول املحتاجة ملواجهة تداعيات جائحة وب��اء كورونا (كوفيد)19-
و�سيكون لها �أث��ر �إيجابي كبري على امل��دى املتو�سط والبعيد .ومتتلك
املنظمات الدولية القدرة لتحقيق نقلة نوعية يف �إي�صال هذه املبادرة
للدول املحتاجة وامل�ؤهلة وذلك من خالل ت�سهيل التوا�صل والتن�سيق
مع الدول الدائنة».

�شباب �إماراتي يحيي الرتاث بامل�شغوالت اليدوية من خامات �صديقة البيئة
•• عجمان  -الفجر:

يف اطار االحتفاالت باليوم الوطني
 ٤٩وجت �� �س �ي ��دا ل � �ل� ��روح الوطنية
وت�أ�صيل مفهوم الوالء واالنتماء مع
التم�سك بالرتاث الأ�صيل من اجل
ابراز اخل�صائ�ص املتميزة واحلفاظ
ع�ل��ى ال�ه��وي��ة الإم��ارات �ي��ة ،وحر�صا
م��ن ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى متكني
ال���ش�ب��اب م��ن خ�ل�ال تبني افكارهم
املبدعة لعمل م�شروعات ت�صب يف
خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وت �ه �ت��م بالرتاث،
اك � ��دت ع��ائ �� �ش��ة �أح� �م ��د احلو�سني
�صاحبة م�شروع خمرز �ضرورة بناء
ج�سر متني ب�ين ال�شباب والفتيات
و�أف� �ك ��اره ��م وب�ي��ن امل �ج �ت �م��ع وذل ��ك
لرت�سيخ مفهوم التم�سك بالعادات
والتقاليد واحياء الرتاث بنقل هذه
الروح الإيجابية للأجيال املتعاقبة
م��ع اال� �س �ت �ف��ادة م��ن التكنولوجيا
وتطويعها خللق مناخ منا�سب للتميز

واالبتكار .و�أ�ضافت عائ�شة احلو�سني
�صاحبة م�شروع خم��رز ب ��أن مبادرة
ال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احلكومية
الداعمة للفتيات التى تخلق دائما

امل�ن��اخ املنا�سب ل�ل�إب��داع ،ف�ضال عن
ح�سن اختيار مكان ان�شاء امل�شروعات
ال�صغرية يف منطقة متحف عجمان
ال� � ��ذي ي �ع�ب�ر ع ��ن ت ��اري ��خ الإم � � ��ارة

وي�ع�ك����س ال �� �ص��ورة ال��ذه�ن�ي��ة للكثري
من املنتجات املعرو�ضة كالقرطا�سية
ب��أ��س�ل��وب ح���ض��اري وك ��ورت املعايدة
من نوع خمتلف ،كما يهدف خمرز

ل �ت ��دري ��ب ال � �ك� ��وادر ال �ب �� �ش��ري��ة من
خ�لال ور���ش عمل ودورات تدريبية
على ال�ع��دي��د م��ن ال�ف�ن��ون املرتبطة
ب��ال�تراث وال��س�ت�م��رار احل�ف��اظ على
ه��ذه امل���ش�غ��والت ال�ي��دوي��ة .و�أ�شارت
�سمية �أحمد احلو�سني مديرة خمرز
�أن اختيار ن�شاط ي��دوي ك��ان بهدف
�صناعة مناذج مب�سطة من الأعمال
اليدوية التى كانت �سائدة يف مرحلة
من تاريخ دول��ة الإم ��ارات ،حيث �أن
امل�شغوالت اليدوية كانت ت�صنع من
اخلامات املتوفرة يف البيوت وتعترب
�صديقة للبيئة ،كما ك��ان��ت ال�سمة
امل�ن�ت���ش��رة يف ذاك ال��وق��ت ،واعتمد
ال�صانع على فن �صناعة امل�شغوالت
الن�سائية من احللي على حمتويات
البيئة م��ن ل ��ؤل ��ؤ و��ص��دف وخيوط
م �ل��ون��ة ،وم ��ع ال �ت �ق��دم � �ص��ار هناك
م�ط�ب��وع��ات وح �ف��ر ع�ل��ى امل�شغوالت
مما ا�ضاف للمنتج رونق وذوق فريد
وراقي.

من�صة �سيال ال�شرق الأو�سط االفرتا�ضية تنطلق غدا
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” ،وبالتعاون
مع جمموعة “كوميك�س بوزيوم” ،عن ا�ستعداداتها لتنظيم
“من�صة �سيال ال�شرق الأو�سط لتعزيز العالقات التجارية يف
قطاع الأغذية وامل�شروبات – منتدى واجتماعات افرتا�ضية
“ ،احل ��دث االف�ترا� �ض��ي ال ��ذي ينعقد حت��ت مظلة معر�ض
�سيال ال�شرق الأو�سط� ،إىل جانب من�صة �أبوظبي االفرتا�ضية
للتمور التي ت�شرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،وليوم واحد بتاريخ  23نوفمرب .2020
و�سيتيح هذا احلدث الذي طورته “�أدنيك” على �شكل جل�سات
افرتا�ضية يتم عقدها م��ن ال�ساعة  01:00ظ�ه��راً ولغاية
ال�ساعة  03:00ع�صراً ،للعار�ضني العامليني املتخ�ص�صني
بقطاع الأغذية وامل�شروبات وال�ضيافة و�صناعة التمور ،فر�صة
االجتماع ب�شكل افرتا�ضي ،ملمار�سة �أعمالهم التجارية ،مبا
ين�سجم مع الظروف الراهنة التي ي�شهدها العامل والقيود
املفرو�ضة على ال�سفر ،وح��ر��ص�اً على االل �ت��زام بالإجراءات
وتدابري ال�صحة وال�سالمة املتبعة للحد من انت�شار فريو�س
“ كورونا « .

و��س�يرك��ز امل �� �ش��ارك��ون ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا قطاع
الأغ��ذي��ة وامل�شروبات وال�ضيافة و�صناعة التمور يف مراحل
ما بعد وب��اء /كوفيد ،/19-والفر�ص املتاحة خالل الأ�شهر
الـ  24املقبلة.
و�ستتطرق النقا�شات �إىل اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات احلالية
واجلهود الوطنية املبذولة �سعياً لتحقيق �أهداف اال�سرتاتيجية
الوطنية للأمن الغذائي .2051
و�ستنطلق فعاليات احلدث بكلمة ترحيبية ملعايل مرمي بنت
حم�م��د �سعيد ح ��ارب امل �ه�يري وزي ��رة دول ��ة ل�ل�أم��ن الغذائي
وامل��ائ��ي ،ت�سلط م��ن خاللها ال�ضوء على اجل�ه��ود والأعمال
اجل��اري��ة ل�ت�ع��زي��ز الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي يف ج�م�ي��ع �أنحاء
دول��ة الإم� ��ارات تليها جل�سة افتتاحية يتحدث خاللها كل
م��ن �سعادة �سعيد البحري �سامل ال�ع��ام��ري ،مدير ع��ام هيئة
�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية ،ح��ول ا�سرتاتيجيات
الهيئة املتعلقة بالرقابة الغذائية ،و�سعادة حممد بن عبيد
املزروعي ،رئي�س الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي،
حول اال�ستثمار بالأغذية الزراعية يف الوطن العربي ،و�سعادة
را�شد عبدالكرمي البلو�شي ،وكيل دائرة التنمية االقت�صادية
– �أب��وظ �ب��ي ،ح��ول دور دائ ��رة التنمية االق�ت���ص��ادي��ة يف دعم

امل�ستثمرين الدوليني بالأغذية الزراعية.
و�سيت�ضمن احلدث  9جل�سات نقا�ش حية ،و�سيتحدث خالل
اجلل�سة الأوىل ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور �ساملني ال�ع��ام��ري ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الظاهرة الزراعية ،ومن�صور امل��رر ،مدير
تطوير املنطقة التجارية بالإنابة يف مدينة خليفة ال�صناعية
“كيزاد” ،عن اال�ستثمار بالأغذية الزراعية وري��ادة الأعمال
يف دولة الإمارات ،وي�شارك يف اجلل�سة الثانية� ،سعادة املهند�س
ج�م��ال ��س��امل ال �ظ��اه��ري ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة �سالل
ل�ل�غ��ذاء وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وحم�م��د ج��وع��ان ال �ظ��اه��ري ،رئي�س
جمل�س �إدارة “رين ميكرز كابيتال لال�ستثمار ذ.م.م” ،ملناق�شة
توريد الأغذية و�إنتاجها با�ستخدام التكنولوجيا.
و�سيرت�أ�س �سعادة حممد ه�لال املهريي ،املدير العام لغرفة
جت��ارة و�صناعة �أبوظبي ،اجلل�سة الثالثة ،الط�لاع احل�ضور
على دور التوا�صل االفرتا�ضي يف دعم تنمية الأعمال التجارية
اجلديدة ،بينما �سيناق�ش �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد،
�أم�ي�ن ع��ام ج��ائ��زة خليفة ال��دول �ي��ة لنخيل ال�ت�م��ر واالبتكار
الزراعي ،خالل اجلل�سة الرابعة ،دور دولة الإم��ارات الريادي
يف �إن �ت��اج ال�ت�م��ور وت���ص��دي��ره��ا ،وت��اري��خ ه��ذه ال�صناعة و�آخر
امل�ستجدات املتعلقة بهذا املجال.

�أكرث من  55عار�ض ًا حتى الآن �أكدوا م�شاركتهم من خمتلف �إمارات الدولة

ً
ديكوبيلد  2020ي�شهد �إقباال فاق التوقعات للم�شاركة يف ن�سخته الرابعة
•• دبي-الفجر:

�أك��دت م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را�شد
للإ�سكان �أن �أكرث من  55عار�ضاً
من خمتلف �إمارات الدولة �أكدوا
م�شاركتهم يف الن�سخة الرابعة
م ��ن م �ع��ر���ض الإ�� �س� �ك ��ان وم� ��واد
ال�ب�ن��اء وال��دي �ك��ور واال�ست�شارات
الهند�سية “ديكوبيلد ،”2020
التي �ستقام خ�لال الفرتة -26
 28يف ق ��اع ��ة ال �ب �ي��ت متوحد
يف ال � ��ورق � ��اء  4ب � � ��إم � ��ارة دب� ��ي،
وت�ن��وع��ت اجل �ه��ات امل���ش��ارك��ة بني
��ش��رك��ات امل �ق��اوالت وم ��واد البناء
والت�صميم الداخلي والديكور ،
والإ��س�ت���ش��ارات الهند�سية و�إدارة
امل���ش��اري��ع ،والأث� ��اث واملفرو�شات
وال�ستائر والإ�ضاءة والكهربائيات
واحلدائق و�أحوا�ض ال�سباحة �إىل
جانب البنوك و�شركات خدمات
ال �ت �م��وي��ل ،ف���ض�ل ً
ا ع��ن م�شاركة
امل��ؤ��س���س��ات وال�ه�ي�ئ��ات احلكومية
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف ه � ��ذا القطاع
احليوي.
م�شاركة فاقت التوقعات
و�أ�� �ش ��ارت امل��ؤ��س���س��ة �إىل �أن هذا
الإق�ب��ال من العار�ضني املحليني
للم�شاركة يف املعر�ض وبالرغم من
التحديات التي فر�ضتها جائحة
كوفيد 19-فاق التوقعات ،الأمر
يعك�س امل�ك��ان��ة ال�ت��ي و��ص��ل �إليها
م �ع��ر���ض “ديكوبيلد” نتيجة
ل�ل�ن�ج��اح��ات ال �ت��ي حققها خالل
دورات��ه الثالثة ال�سابقة ،والتي
ت�شهد �سنوياً �إق�ب��ا ًال م�ت��زاي��داً يف
ع��دد امل���ش��ارك�ين ف� ً
ضال ع��ن عدد

ال� � ��زوار امل �ت �ن��ام��ي ل �ه��ذا احل ��دث
مل ��ا ي �� �ش �ك �ل��ه م ��ن ف��ر� �ص��ة مهمة
ل�ل�م��واط�ن�ين ال��ذي��ن ه��م ب�صدد
بناء منزلهم ،حيث يوفر �سنوياً
فر�صة كبرية لهم مبا يقدمه من
�أ�سعار خمف�ضــة تطرحها اجلهات
امل�شاركة يف امل�ع��ر���ض ،بالإ�ضافة
�إىل ع��ر���ض �آخ ��ر ال�ت�ق�ن�ي��ات وما
و� �ص��ل �إل �ي��ه ه��ذا ال�ق�ط��اع الهام،
حيث ي�ستطيع املواطن الإطالع
ع�ل��ى ه��ذه ال�ف��ر���ص وامل �ق��ارن��ة يف
ما بينها لإختيـــــار الأف�ضل منها،
�إىل جانب التوا�صل م��ع ممثلي
البنـــــوك و�شـــــركات التمويل،
ال ��ذي ��ن ي �ق��دم��ون ع��رو� �ض��ا هي
الأف�ضـــل مقارنـــــة بغريها.
�أق�صى التدابري االحرتازية
ولفتت امل�ؤ�س�سة �إىل �أنها �شارفت

ع�ل��ى �إجن� ��از ك��اف��ة الإ�ستعدادات
لإ� �س �ت �ق �ب��ال زوار “ديكوبيلد
 ”2020ب � � � � � ��دورة ج� ��دي� ��دة
ح��اف �ل��ة ب��ال �ف��ر���ص واخل ��دم ��ات
امل �ت �ن��وع��ة وال �غ �ن �ي��ة ،م ��ع اتخاذ
�أق �� �ص��ى الإج� � � ��راءات والتدابري
االح �ت��رازي � ��ة ل �� �ض �م��ان �سالمة
ال� �ع ��ار�� �ض�ي�ن وال � � � � � ��زوار ،داع� �ي ��ة
املواطنني احلا�صلني على الدعم
احلكومي لبناء م�ساكن خا�صة
بهـــــم� ،إىل زي��ارة املعـــــر�ض الذي
ُي �� �ش �ك��ل اخل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ار الأم� �ث ��ل لهم
للإ�ستفادة من احللول ال�شاملة
ال�ت��ي يتيحها امل�ع��ر���ض ،وخا�صة
ال��ذك�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة واخل �� �ض �ـ �ـ��راء منها،
ف �� �ض�ل ً
ا ع��ن ال �ت �ع��رف ع �ل��ى �آخر
و�أح ��دث الإبتكــــــارات يف جمال
م ��واد ال�ب�ن��اء وال��دي �ك��ور والأث ��اث
وامل� �ف ��رو�� �ش ��ات ،وغ�ي��ر ذل� ��ك من

الأن �ظ �م ��ة وال �ب�رام� ��ج ال�سكنية
ل�ب�ن��اء امل �ن��زل امل �ث��ايل والع�صري
وال�سكن النموذجي ،مبا ين�سجم
مع التوجهات احلكومية املتمثلة
يف تطويـــــر منظومة الإ�سكان
امل��وج��ه لأب �ن��اء ال��دول��ة ،وتوفري
م �ت �ط �ل �ب��ات احل � �ي� ��اة الع�صرية
وحت �ق �ي��ق ال ��رف ��اه� �ي ��ة والعي�ش
الرغيد لهم.
و� �س �ت �ق��ام ال�ن���س�خ��ة ال��راب �ع��ة من
“ديكوبيلد  ، ”2020برعاية
من بلدية دب��ي ،وبرنامج ال�شيخ
زاي��د للإ�سكان وبلدية ال�شارقة،
ودائ� � ��رة الإ� �س �ك��ان يف ال�شارقة،
ودائ� � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة الإقت�صادية
يف دب � ��ي ،وج �م �ع �ي��ة املهند�سني
الإماراتية ،ورعاية �إعالمية من
قناة �سما دبي وبدعم من غرفة
جتارة و�صناعة دبي.

مب�شاركة نخبة من املعماريني والفنانني املحليني والدوليني

«�شروق» تطلق الدورة الثانية من �سل�سلة جل�سات واقع قطاع الت�صميم بال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلنت هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير (��ش��روق) عن
�إط�لاق ال��دورة الثانية من فعاليات “واقع قطاع الت�صميم
يف ال�شارقة” ،التي تقدم �سل�سلة جل�سات نقا�شية حول راهن
وم�ستقبل امل�شهد املعماري لإم��ارة ال�شارقة مب�شاركة نخبة
من املعماريني والفنانني املحليني والدوليني.
وتعقد جل�سات الفعالية (ع��ن بُعد) عرب تطبيق “زووم”،
�أيام الثالثاء خالل الفرتة املمتدة من  24نوفمرب اجلاري
حتى  2فرباير  ،2021عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساءً ،وتتناول
�أح ��دث ال�ت��وج�ه��ات يف جم��ال هند�سة ال�ع�م��ارة والت�صاميم
املختلفة ،حيث يعر�ض اخل�ب�راء جملة م��ن �أح��دث الر�ؤى
والأفكار واملفاهيم املبتكرة واملعا�صرة.
وتنطلق ال�سل�سلة ي��وم الثالثاء ،املوافق
 24ن��وف �م�بر اجل � ��اري ،ب�ج�ل���س��ة حتمل
عنوان “ت�صاميم دور العبادة” ملناق�شة
�أب��رز مالمح عملية ت�صميم دور العبادة
مب��ا ي�ت�ن��ا��س��ب م��ع ال��دي��ان��ات املختلفة،
وي�شهد يوم الثالثاء ،املوافق  8دي�سمرب
املقبل ،جل�سة بعنوان “�سد الثغرات”،
ل�ت�ن��اول �أح ��دث ت��وج�ه��ات الهند�سة التي
متيز ت�صميم اجل�سور ،ومناق�شة كيفية
�إعطاء هذه البنى التحتية قيمة ت�ضاف
�إىل دوره��ا التقليدي املتمثل يف ت�سهيل
ال �ت �ن �ق��ل واحل� ��رك� ��ة .وت �ن �ظ��م (�� �ش ��روق)
اجلل�سة الثالثة يوم الثالثاء ،املوافق 22
دي�سمرب ،حتت عنوان “عمارة تن�سيق املواقع” ،وتتمحور
ح��ول ما ينبغي �أن تكون عليه ت�صاميم امل��واق��ع الطبيعية،
فهل تكون مك ّم ًال ومتمّماً لهند�سة العمارة� ،أو �أن يكون جزءاً
رئي�ساً منها.
وحت�م��ل �أوىل جل�سات ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ع �ن��وان “الت�صميم ما

بعد امل�ؤقت” ،وت�ت�ن��اول �سبل ت�صميم امل�لاع��ب واملجمعات
الريا�ضيّة وال�ساحات امل�ؤقتة ،يوم الثالثاء املوافق  5يناير
 ،2021فيما ت�ستك�شف جل�سة بعنوان “هند�سة العمارة
امل�سبقة ال�صنع” يوم الثالثاء ،املوافق  19يناير املقبل ،دور
امل�شاريع اال�ست�شرافية يف تقدمي منهج فعال وم�ستدام للبناء
يف ظل تنامي مفاهيم وتوجهات الأبنية امل�سبقة ال�صنع.
وتختتم �سل�سلة اجلل�سات ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2فرباير
 2021بجل�سة حتمل عنوان “ جت�سيد العمارة” ،وتركز
على املناهج واال�سرتاتيجيات ال�صحيحة التي يجب اتباعها
ومراعاتها عند اختيار املواد والت�صنيع.
و�أك ��دت خولة الها�شمي ،مدير امل�شاريع يف هيئة ال�شارقة
لال�ستثمار وال�ت�ط��وي��ر (� �ش��روق)� ،أن ال� ��دورة ال�ث��ان�ي��ة من
“ديزاين �سكيب ال�شارقة” ت�ستهدف
كافة الباحثني عن م�صادر الإلهام املهني
املتخ�ص�ص ،م��ن املهند�سني املعماريني
وامل�صممني ،واملخططني االجتماعيني،
وم� �ط ��وري ال �ق �ط��اع ال �ع �ق ��اري ،و�أف � ��راد
امل �ج �ت �م��ع يف دول � ��ة الإم� � � ��ارات العربية
املتحدة والعامل.
و�أ� �ض��اف��ت“ :ي�أتي �إط�ل�اق ه��ذه الدورة
ب �ع��د ال� �ن� �ج ��اح ال �ك �ب�ي�ر ال� � ��ذي حققته
ال��دورة الأوىل من �سل�سلة “واقع قطاع
الت�صميم يف ال�شارقة” العام املا�ضي على
�صعيد ت�شجيع امل�شاركني و�إلهامهم من
خ�لال قاعدة البيانات واملعلومات التي
تناولت م��دى ت�أثري هند�سة العمارة على
�أمناط حياتنا ورفاهنا ،كما �أن املناق�شات واملحادثات مع كبار
امل�صممني واملهند�سني املعماريني �ست�سهم يف ت�سليط ال�ضوء
على �أح��دث املفاهيم الرائدة يف جمال الت�صميم احل�ضري
واملمار�سات املعمارية ،تلبي ًة لتطلعات من ينظر �إىل العمارة
على �أنها تخ�ص�ص فني».

حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م
يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الأربعاء املوافق  25نوفمرب  2020وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة
املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ΩΑόϟ ΩϣΣϣ ϥϳγΣ ϝϼΑ
έΩΎϘϟΩΑϋ έΎΗϣΎΗϧϳγ Εϳγ
νέΎόϣϟ ϡϳυϧΗϟ ϝΎϧϭϳηΎϧέΗϧ ΕγϳΟ ϝΎϳϭέ
αέϳΗγΎϣ ϱϭϧϭϛ ΕέϳΑϭέ
ΩϣΣ έϳίϧ ϙϠϣ έλΎϧ ΩϣΣϣ
Ω΅ϓ ϡϳϫέΑ ϝϳΑϧ ΩϣΣϣ
ϡΎόϟ ϱέΑϟ ϝϘϧϠϟ ϥΎγΣϻ
ϝΎΟΑϛΎϣ ϥϭγϳγ ϝϳηϳϣ
.ϡ.ϡ.Ϋ.ε) ϕέρϟ ΕϻϭΎϘϣϟ έΩΎϧϣϟ
ϥϳγΣ ΩϣΣϣ ϲΣΗϓ ΩϭϣΣϣ
ϥϼΟϋ ϲϧϐϟΩΑϋ ϱΩΎϬϟΩΑϋ ΩϳϣΣϟΩΑϋ ΫΎόϣ
Ωέϣ Ϫϳίϧ αϧ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΞϳϠΧϟ έΎϣϋ
ϥϭγ ϥϳϠϛϭέΑ
ϭΩέΎϔϟ ϭέΗγΎϛ έϳΗϭέ
ϲΟϟΎΟέϳϣ ΎϧϳγέΩϧΎη ϝΎϣΎϧΎηϧΎϛ ΎϛϳέϭΗϧΎη ϥΎηϭ
ΓΎϣΎΣϣϠϟ ΔϳϧϭϧΎϘϟ ΕέΎηΗγϻ ϭ ΔϣϛΣϟ ΕϳΑ
ϰϧΎγΣ Ύϔλ
ΝΎϫ ϥϻ ϱέϔϳΟ
ΝΎϫ ϥϻ ϱέϔϳΟ
ϱΩϭγ ΩΎΟγ
ϥΎΟέ ΩϳϓΩ ϥϫϭΟ ϥϓέϳϣ
ϱΫϳϣέΗ έΩϳΣ ϪϳΟϭ Ωϳγ έΩϳΣ εϳϧΩ Ωϳγ
ΕΎϣϼγ έϭϣΎΟ ΩϟέϳΟ ϭϳϠϳγέΎϣ
ΩϭϣΣϣ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ΩϣΣ
ϡ ϡ Ϋ ε ϥΣηϠϟ ϝοϓϻ ρΧϟ
έϳηΑ ϡΩ ϲϋΎϓέ ΩϣΣϣ
ϰϣϼϏί ϡϳέϛϟ ΩΑϋ ϥΑ έϣϋ
ϥΩϧϭέΟ νϳέ ϥΎϳέΑ
ϥΎηϳΑ έΩϭ ΎϧΎηϛϟ
ϥΎΧ ΩϣΣ ϝϳϣΟ
ΎϧϳΑέΎϛ ΎϧΎϣηϛϻ ϙϳέΩϳέϓ
ϭηΗϳέΎϛ ΎϔϠϳγ ϥϭϣέ
ϡ.ϡ.Ϋ ϪϳΣλϟ ϭ ϑϳϳϛΗϟ ΕΩΣϭ ΏϳϛέΗ ΕϻϭΎϘϣϟ ϥΎϣϻ ΞϳϠΧ
ΕϭϛϳΗ ϥέΎϫ ΩΎΟϧΟ ΩϭϣέΑ ΔΟϭί ΩϭϣέΑ ϲϣϳγ
ϲΗϭϛ ϡϳϫέΑ· ϲΗϭϛ ϡϳϫέΑ· ϡϳϫέΑ· έϳϣη
Ρϼλ ϥϳϣ ϱέϛη ϱέΧϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ϥΗ ΏϭΗ ΔόΑρϣ
ϝϳΑϻΎϓ ϡΎϳϟΎη ϥΎΟέ
Ωϧϭέϭϓ ϥΎγΑϳ ϝϳϭΟ
ΕΎϣϳόϧϟ ϥγΣ ϑέΎϋ ϩϭέϋ
έϭϣΗϟ ϭ ΓέΎΟΗϠϟ ϭϧϼϳϣ ϥΩϟϭΟ
ϡϳϫέΑ Ωϳγ έϣΎϋ ΩϣΣϣ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
7000
48000
30000
40000
42000
22000
38000
19000
65000
38000
12000
60000
52000
44000
8000
24000
18000
35000
65000
35000
24000
25000
30000
32000
22000
9000
30000
10000
25000
34000
95000
16000
14000
17000
17000
4750
19000
55000
39000
22000
19000
15000
25650

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
5 42848 ϲΑυϭΑ
B56332 ϥΎϣΟϋ
11 13782 ϲΑυϭΑ
D99405 ϲΑΩ
Q81280 ϲΑΩ
E89173 ϲΑΩ
D29915 ϲΑΩ
7 42519 ϲΑυϭΑ
R72876 ϲΑΩ
17 74018 ϲΑυϭΑ
C47196 ϲΑΩ
L77546 ϲΑΩ
1 58669 ΔϗέΎηϟ
R35416 ϲΑΩ
11 61580 ϲΑυϭΑ
U75377 ϲΑΩ
F61375 ϲΑΩ
M96530 ϲΑΩ
10 69053 ϲΑυϭΑ
T58208 ϲΑΩ
H97220 ϲΑΩ
T56089 ϲΑΩ
S97749 ϲΑΩ
O10320 ϲΑΩ
N79280 ϲΑΩ
E27504 ϲΑΩ
11 64369 ϲΑυϭΑ
H88268 ϲΑΩ
17 97840 ϲΑυϭΑ
T78984 ϲΑΩ
16 53916 ϲΑυϭΑ
13 54576 ϲΑυϭΑ
17 58573 ϲΑυϭΑ
2 61756 ΔϗέΎηϟ
c25602 ΔϣϳΧϟ αέ
12 95877 ϲΑυϭΑ
6 85213 ϲΑυϭΑ
O65091 ϲΑΩ
B33954 ϥΎϣΟϋ
11 88027 ϲΑυϭΑ
13 87328 ϲΑυϭΑ
B70157 ϥΎϣΟϋ
5 90129 ϲΑυϭΑ

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
11731/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11728/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11597/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11752/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11751/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11750/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11599/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11740/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11598/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11749/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11748/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11665/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11741/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11745/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11667/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11744/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11743/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11671/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11742/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11746/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11754/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11675/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11755/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11666/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11747/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11756/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11676/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11669/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11668/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11670/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11720/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11719/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11718/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11729/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
11730/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
10019/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
10025/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
725/2019Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
8973/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
3195/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7669/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7670/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7108/2020 Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
ChevroletAvalanche2005
HondaCRV2018
ChevroletSilverado2014
NissanKicks2019
ToyotaFortuner2015
HondaCivic2015
ToyotaHiace2015
MitsubishiLancerEX2016
AudiQ72016
MGMG52020
ToyotaCorolla2013
DodgeCharger2019
MitsubishiRosa2016
MitsubishiPajero2017
NissanSentra2014
KiaSportage2015
RenaultDuster2018
MercedesA2502015
JeepWrangler2017
ChevroletImpala2017
HyundaiSantaFe2014
JeepWrangler2011
ChevroletTahoe2013
NissanXͲTrail2017
NissanSentra2019
NissanUrvan2011
HyundaiSonata2017
HyundaiI302015
CadillacEscalade2012
FordExplorer2015
BMW650i2015
DodgeCharger2013
KiaOptima2013
NissanNavara2014
GMCDenali2013
MGͲ2016
KiaSoul2015
IsuzuNPR2017
NissanXͲTrail2017
ToyotaFJCruiser2014
ChevroletSilverado2010
MitsubishiPajero2013
FordEdge2014
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م�ستقبل التكنولوجيا املالية واالقت�صاد الرقمي يت�صدران حماور فينتك �أبوظبي 2020
•• �أبوظبي-وام:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإمارة �أبوظبي ،ينطلق مهرجان “فينتك �أبوظبي” يف ن�سخته الرابعة افرتا�ضيا
يوم الثالثاء املقبل وي�ستمر على مدار � 3أيام مب�شاركة كبار امل�س�ؤولني احلكوميني
واملديرين التنفيذيني ورجال الأعمال ورواد القطاع واملبتكرين لر�سم م�ستقبل
ق�ط��اع التكنولوجيا امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي .ويجمع “ فينتك �أبوظبي”
يف دورت��ه ه��ذا العام �أك�ثر من  7500م�شارك وم��ؤث��ر من قطاع التكنولوجيا
املالية �إىل جانب  150متحدثا من �أهم رواد الفكر و�صناع ال�سيا�سات وكربى
امل�ؤ�س�سات املالية والتكنولوجية واملخت�صني الأك��ادمي�ي�ين واملبتكرين ملناق�شة
حت��ول امل�شهد التنظيمي لقطاع التكنولوجيا امل��ال�ي��ة يف الإم� ��ارات واملنطقة.
ويبحث املهرجان م�ستقبل التكنولوجيا املالية من خالل جل�سات النقا�ش وور�ش

العمل واحل ��وارات املن�ضوية حت��ت مظلته وال�ت��ي ت�ضم �أب��رز اخل�ب�راء يف جمال
التكنولوجيا املالية ملناق�شة  10موا�ضيع رئي�سية تتمثل يف “اخلدمات امل�صرفية
املفتوحة والتنظيم واحلوكمة واملدفوعات واال�ستثمار واالت�صاالت الت�سويقية
و�إدارة عالقات العمالء والتكنولوجيا التحويلية واال�ستدامة والأمن ال�سيرباين
والنظم البيئية للأعمال واخل��دم��ات امل�صرفية الرقمية» .وق��ال ريت�شارد تنج
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة تنظيم اخلدمات املالية لدى �سوق �أبوظبي العاملي
يف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات “وام” �إن “فينتك �أبوظبي” يوفر من�صة
دائمة للحوار جلمع اجلهات التنظيمية وال�شركاء اال�سرتاتيجيني من القطاع
وامل�ؤ�س�سات املالية ملناق�شة التطورات امل�ستمرة بقطاع التكنولوجيا املالية وتعزيز
�أج�ن��دة التحول الرقمي ل��ري��ادة قطاع التكنولوجيا املالية يف املنطقة وتعزيز
النمو والتو�سع» .ومنذ انطالقه يف العام � 2017ساهم “ فينتك �أبوظبي “
يف تقدمي مبادرات رائدة تدعم منو ال�شركات النا�شئة واخلدمات املالية ،و�أ�صبح

املن�صة الرئي�سية املخت�صة يف التكنولوجيا املالية والتي تعك�س مكانة �أبوظبي
والدولة ك�شريك ومن�صة لالبتكار والأبحاث وتطوير املواهب والتعاون يف قطاع
التكنولوجيا املالية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا .و�أ�صبح مهرجان
فينتك �أبوظبي خالل � 4سنوات من�صة عاملية للتعاون جتمع رواد الفكر والأعمال
م��ن ك��اف��ة �أن�ح��اء ال�ع��امل و�صناع ال�سيا�سات وامل��ؤ��س���س��ات املالية والتكنولوجية
وامل�ستثمرين والأكادمييني ملناق�شة املوا�ضيع التي ت�شكل االقت�صاد الرقمي يف
امل�ستقبل مبا ير�سخ مكانة �سوق �أبوظبي العاملي و�إمارة �أبوظبي كوجهة مف�ضلة
لل�شركات النا�شئة والأكرث ابتكارا وللم�ؤ�س�سات املتقدمة يف املجال التكنولوجي.
ومن �أه��م مميزات مهرجان فينتك �أبوظبي تنوع املقومات الرامية �إىل تعزيز
ت�أثريه وت�شمل  :حتدي االبتكار ال�سنوي الذي يدعو للمهرجان جمموعة من
�أبرز املواهب اجلديدة يف التكنولوجيا املالية عامليا ملناق�شة امل�شاكل التي تطرحها
امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع بالإ�ضافة �إىل جوائز املهرجان حيث يتم عر�ض

وتقدير �أف�ضل ابتكارات التكنولوجيا املالية عامليا �ضمن عدة فئات ملهمة �إ�ضافة
�إىل مبادرة فينتك  100التي ت�ستعر�ض �أه��م ما تقدمه ال�شركات املتخ�ص�صة
يف االبتكار والتكنولوجيا املالية حيث تتيح فر�صة ن��ادرة لالرتباط والتوا�صل
مع ال�شركاء املحتملني .يجمع حتدي االبتكار يف فينتك �أبوظبي �أب��رز املواهب
النا�شئة يف جم��ال التكنولوجيا املالية م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،وي�ه��دف �إىل
مواجهة التحديات احلقيقية التي تطرحها ال�شركات الرائدة �أما هذه الدورة
فيدعو حتدي االبتكار �إىل تطوير حلول �إثبات املفاهيم لالبتكارات التي �ستعزز
من م�ستوى التمويل لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ك��ون ه��ذه ال�شركات تعد
�شريكا ا�سرتاتيجيا �أ�سا�سيا �ضمن خطط دولة الإمارات لتحقيق التحول والتنويع
االقت�صادي ويح�صل الفائزون املختارون يف حتدي االبتكار على منحة متويلية
قدرها � 20ألف دوالر ومنحة متويلية ت�صل �إىل � 40ألف دوالر مقدمة من �سوق
�أبوظبي العاملي ودعوة لت�أ�سي�س �أعمالهم يف جزيرة املارية ب�أبوظبي.
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ور�ش عمل متنوعة �ضمن الربنامج
الوطني «�إ�شراقة» يف املرحلة الثانية

•• عجمان -الفجر:

«ديوا» تفوز بجائزة �أف�ضل تقنية مبتكرة للطاقة للعام �ضمن جوائز �آ�سيا للطاقة 2020
•• دبي-وام:

�أ��ض��اف��ت هيئة كهرباء وم�ي��اه دبي
“ديوا” جائزة جديدة �إىل �سجلها
احل��اف��ل ب��الإجن��ازات العاملية ،بعد
ف ��وزه ��ا ب �ج��ائ��زة “�أف�ضل تقنية
مبتكرة للطاقة للعام ”2020
�ضمن ال��دورة الـ  16من “جوائز
�آ� �س �ي��ا للطاقة” ،ال �ت��ي ت�ع��د �أهم
اجل � ��وائ � ��ز الآ�� �س� �ي ��وي ��ة يف جم ��ال
الطاقة ،وذل��ك عن نظام التحكم
ال��ذك��ي يف ال�ت��ورب�ي�ن��ات ال�غ��ازي��ة يف
حمطات �إنتاج الطاقة ،الأول من

نوعه على م�ستوى العامل.
وطور النظام فريق من مهند�سي
الهيئة بقيادة خ�ب�راء �إماراتيني،
وب � ��ال� � �ت� � �ع � ��اون م� � ��ع خ� � �ب� ��راء من
“�سيمن�س” ،وي �ج �م��ع النظام
ب�ين ع�ل��وم ال��دي�ن��ام�ي�ك��ا احلرارية
وت �ق �ن �ي��ات “التو�أمة الرقمية”
و”الذكاء اال�صطناعي” و”تعلم
الآلة” ل �ل �ت �ح �ك��م ال� � ��ذات� � ��ي يف
ال �ت��ورب �ي �ن��ات ال �غ��ازي��ة يف املحطة
“�إم” يف جبل علي والتي تعد �أكرب
حم �ط��ة لإن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة وحتلية
امل �ي��اه يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية

امل �ت �ح��دة .و�أ� �س �ه��م ن �ظ��ام التحكم
ال��ذك��ي يف رف��ع ك�ف��اءة التوربينات
وزي��ادة قدرتها الإنتاجية �إ�ضافة
�إىل تقليل ا�ستهالك الوقود واحلد
من االنبعاثات ال�ضارة  ..و�سي�سهم
ال �ن �ظ��ام ل ��دى ت�ط�ب�ي�ق��ه يف جميع
ال �ت��ورب �ي �ن��ات ال �غ��ازي��ة يف املحطة
“�إم” يف حت�ق�ي��ق وف� ��ورات مالية
بقيمة  17مليون درهم �سنوياً.
و�أع � � � ��رب م� �ع ��ايل � �س �ع �ي��د حممد
الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لهيئة ك�ه��رب��اء ومياه
دب� � � ��ي ،ع � ��ن �� �س� �ع ��ادت ��ه ب � ��الإجن � ��از

اجل ��دي ��د ،م� ��ؤك ��دا ال� �ت ��زام الهيئة
بر�ؤية وتوجيهات �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 “رعاه اهلل”،
لتحقيق اال�سرتاتيجية الوطنية
ل�لاب �ت �ك��ار ،ال �ت��ي �أط �ل �ق �ه��ا �سموه
جل�ع��ل دول ��ة الإم � � ��ارات م��ن �أكرث
ال ��دول اب�ت�ك��اراً يف ال �ع��امل ،وخطة
دب��ي  2021ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل �أن
تكون دبي موطناً لأف��راد مبدعني
وممُ َ َّكنني مل�ؤهم الفخر وال�سعادة.
و�أ�ضاف معاليه  :تكت�سب اجلائزة

طابعاً خا�صاً حيث �أنها ت�أتي تقديراً
للقدرات واخلربات املتميزة لأبناء
الإم ��ارات ،واع�تراف�اً عاملياً جديداً
يعزز مكانة دولة الإمارات العربية
املتحدة يف املحافل الدولية وتر�سيخ
تناف�سية الدولة يف كافة املجاالت،
وتعمل الهيئة على تر�سيخ ثقافة
االبتكار بني موظفيها وكافة �أفراد
امل�ج�ت�م��ع ،وت�ع�ت�م��د ع�ل��ى االبتكار
بو�صفه رك�ي��زة �أ�سا�سية يف عملها
ونهجها امل�ؤ�س�سي ،ومت�ضي بخطى
واثقة نحو اال�ستعداد للخم�سني
� �س �ن��ة ال� �ق ��ادم ��ة وب� �ن ��اء م�ستقبل

م�ستدام.
ي��ذك��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة ح���ص��دت ثالث
ج��وائ��ز �ضمن ال ��دورة ال �ـ  15من
“جوائز �آ�سيا للطاقة” ،عن ثالث
فئات ،حيث فازت بجائزة “�أف�ضل
م� ��� �ش ��روع ل �ل �� �ش �ب �ك��ات الذكية”،
وج ��ائ ��زة “�أف�ضل م �� �ش��روع لنقل
وتوزيع الطاقة ،وجائزة “�أف�ضل
�أداء بيئي” ،ك��ذل��ك ت��وج��ت عام
 2018بجائزتني من جوائز �آ�سيا
للطاقة ،عن فئتي “�أف�ضل م�شروع
لنقل وتوزيع الطاقة” و”�أف�ضل
م�شروع ل�شبكات الطاقة الذكية».

�أكدت الدكتورة �آمنة خليفة �آل علي ـ رئي�سة جمل�س �سيدات �أعمال عجمان� ،أن اللجنة
املنظمة للربنامج الوطني “�إ�شراقة” حر�صت على تنويع ور�ش العمل خالل املرحلة
الثانية من الربنامج ،مب�شاركة وا�سعة من �أ�صحاب و�صاحبات امل�شاريع بهدف تعميم
الإ�ستفادة وتوفري قناة توا�صل مبا�شرة لتحقيق �أهداف الربنامج وتزويد امل�شاركني
يف ور�ش العمل ب�أدوات تطوير ومنو امل�شاريع وكيفية حتويل الأفكار لق�ص�ص جناح
واقعية .و�أو�ضحت �أن ور���ش العمل قدمها نخبة من �أ�صحاب اخل�برات يف جمال
تطوير امل�شاريع وريادة االعمال ،بحيث جاءت لتتوافق مع تنفيذ وتطوير امل�شاريع
اخلا�صة بفئتي ال�برن��ام��ج الوطني �إ��ش��راق��ة “الأمن ال�غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي ،ال�صحة”،
ويهدف جمل�س �سيدات �أعمال التابع لغرفة جتارة و�صناعة عجمان ،من الربنامج
�إىل ت�شجيع ع�ضوات املجل�س و�سيدات االعمال على تطوير م�شاريعهن و�إ�ستدامتها
وحتويل �أفكارهن مل�شاريع قائمة .و�أف��ادت الدكتورة �آمنة خليفة ان املرحلة الثانية
ُتختتم بور�شتي عمل حت��ت ع�ن��وان “مهارات التقدمي وال�ع��ر���ض ،ل�ق��اء �إ�ستخدام
التقنيات احلديثة يف امل�شاريع” على �أن تبد�أ املرحلة الثالثة والأخرية من الربنامج
مع بداية �شهر دي�سمرب  2020للتقييم النهائي والإعالن عن امل�شاريع الفائزة.
وت�ضمنت ور���ش املرحلة الثانية ور�شة بعنوان “تطوير من��اذج الأعمال” ،قدمها
حامد �أحمد احلامد ـ م�ؤ�س�س جمموعة غرا�سيا ومدرب دويل معتمد ،حيث تناول
عدة حم��اور منها “مفهوم من��وذج العمل وخطوات ت�أ�سي�سه� ،أ�ساليب تطور مناذج
الأعمال و�أمثلة عن مناذج اعمال متطورة” ،وقدم للح�ضور مكونات منوذج العمل
وخطوات ت�أ�سي�سه من خالل “حتديد اجلمهور ،عمليات ال�شركة ،ت�سجيل موارد
االعمال الأ�سا�سية ،تقدمي مقرتح ذو قيمة ،حتديد ال�شركاء التجاريني الأ�سا�سيني،
�إعداد �إ�سرتاتيجية توليد الطلب وجمال االبتكار».

نزو ًالعند رغبة مراكز الت�سوق يف الإمارة بعد جناح الن�سخة الأوىل

غرفة ال�شارقة تعلن ا�ستعدادها لإطالق ن�سخة ثانية من عرو�ض ال�شارقة للت�سوق
جلذب املت�سوقني والزوار للإمارة
م��ن خمتلف �إم� ��ارات ال��دول��ة ،مع
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق �أق�صى
االجراءات االحرتازية املتبعة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أرا�ضي دبي تطلق م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات التجارية بدبي
•• دبي  -الفجر:

وق �ع��ت دائ � ��رة الأرا� � �ض� ��ي والأم� �ل ��اك يف دب ��ي مذكرة
تفاهم مع �شركة “جيه �إل �إل”� ،شركة اال�ستثمارات
واال�ست�شارات العقارية الرائدة عاملياً ،والتي حتدد من
خاللها �أط��ر التعاون الثنائي بني اجلانبني ،لتطوير
م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات التجارية يف �إمارة دبي.
ومت توقيع املذكرة بح�ضور ماجدة علي را�شد املدير
التنفيذي لقطاع ت�شجيع و�إدارة اال�ستثمار العقاري
ب��دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل��اك ،وت�ي�ري ديلفو الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “جيه �إل �إل ال�شرق الأو�سط».
وت �ه��دف امل��ذك��رة �إىل ت�ط��وي��ر م��ؤ��ش��ر ر��س�م��ي لأ�سعار
ال �ع �ق��ارات ال�ت�ج��اري��ة ال ��ذي �سيكون م �� �ص��دراً موثوقاً
للبيانات للم�ستثمرين والوكاالت التجارية وال�شركات.
و�سيوفر امل�ؤ�شر للم�ستثمرين �إمكانية متابعة �أداء �سوق
ال�ع�ق��ارات التجارية عند ات�خ��اذ ق ��رارات اال�ستثمارات
و�إدارة امل �خ��اط��ر .و�ست�سهم ه��ذه ال���ش��راك��ة يف تعزيز
اجلهود الرامية �إىل حت�سني م�ستوى ال�شفافية العقارية

ومنظومة اال�ستثمار العقاري يف الإمارة ب�صفة عامة.
وق��ال��ت م��اج��دة علي را��ش��د“ :من ��ش��أن ه��ذه ال�شراكة
م��ع “جيه �إل �إل” �أن ت�ع��زز ال�ت��زام�ن��ا ال��را��س��خ بدعم
القطاع العقاري يف دبي ،و�أن تعمل على تر�سيخ الريادة
العقارية للإمارة على امل�ستوى العاملي ،ف� ً
ضال عن دعم
عالقات التعاون بني الدائرة والقطاع اخلا�ص .وت�أتي
ه��ذه االتفاقية يف �إط��ار حر�صنا امل�ستمر على �إطالق
امل�ب��ادرات واخل��دم��ات التي ت�ساعد يف تعزيز ال�شفافية
ال �ع �ق��اري��ة مل �� �س��اع��دة امل���س�ت�ث�م��ري��ن يف ع�م�ل�ي��ات اتخاذ
القرارات اال�ستثمارية .و�سيخدم م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات
التجارية جميع الأط ��راف املعنية م��ن خ�لال توفريه
املعلومات وال��ر�ؤى الواقعية حول القطاع ،ما ي�ساعد
على حت�سني �إدارة املحافظ العقارية لل�شركات».
واجل��دي��ر بالذكر �أن دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك توفر
�آل�ي��ة نظامية لت�سجيل الأرا� �ض��ي وال�ع�ق��ارات وحماية
ح �ق��وق امل�ت�ع��ام�ل�ين ،مب��ا ي���ض�م��ن ت��وف�ير م �ن��اخ جاذب
لال�ستثمارات ،وداع��م ل�ل�أه��داف اال�سرتاتيجية التي
و�ضعتها احلكومة للقطاع العقاري.

�أع �ل �ن��ت غ ��رف ��ة جت � ��ارة و�صناعة
ال �� �ش��ارق��ة �أن �ه ��ا ت���س�ت�ع��د لإط�ل�اق
ال �ن �� �س �خ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن احلملة
ال�تروي �ج �ي��ة “عرو�ض ال�شارقة
للت�سوق” ،التي نظمتها ا�ستثنائيا
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ب� �ه ��دف دع � ��م قطاع
التجزئة يف الإمارة ،وتعزيز حركة
املبيعات والأ��س��واق نتيجة ت�أثرها
بتداعيات جائحة كوفيد ،19-بعد
�أن �سجلت الن�سخة الأوىل جناحا
كبريا يف حتقيق م�ستهدفاتها.
جاء ذلك خالل االجتماع التن�سيقي
ال � ��ذي ع �ق��دت��ه ال �غ ��رف ��ة م� ��ؤخ ��را
برئا�سة �إب��راه�ي��م را��ش��د اجلروان
مدير �إدارة العالقات االقت�صادية
والت�سويق يف الغرفة م��ع اللجنة
التمثيلية مل�ج�م��وع��ة ع�م��ل قطاع
مراكز الت�سوق ب��الإم��ارة ،وممثلي
ع� ��دد م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات وامل�ؤ�س�سات
احل �ك ��وم �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة وال ��داع� �م ��ة
ل �ل �ع��رو���ض م ��ن دائ � � ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة يف ال���ش��ارق��ة وبلدية
م��دي�ن��ة ال���ش��ارق��ة وه�ي�ئ��ة الإمن ��اء
التجاري وال�سياحي يف ال�شارقة،
حيث ناق�ش االجتماع ا�ستعدادات
امل ��راك ��ز وامل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة على
م�ستوى الإم��ارة لإط�لاق الن�سخة
ال �ث��ان �ي��ة م ��ن احل � ��دث التجاري
الأكرب من نوعه هذا العام ،ف�ضال

ع ��ن ا� �س �ت �ع��را���ض م ��وع ��د �إط�ل��اق
الن�سخة الثانية من احلملة خالل
الفرتة من  17دي�سمرب 2020
لغاية  13ف�براي��ر � ، 2021إىل
ج��ان��ب و� �ض��ع ال �ت �� �ص��ور النهائي
ل �ل �ج��وائ��ز امل �ق��دم��ة للمت�سوقني
ون � �� � �س � �ب� ��ة اخل� � ��� � �ص � ��وم � ��ات ال� �ت ��ي
��س�ت�ق��دم وال�ف�ع��ال�ي��ات الرتويجية
والرتفيهية التي �ست�شهدها هذه
الن�سخة والتي �سيتم الإعالن عنها
الحقا خالل م�ؤمتر �صحفي.
دفعة قوية
و�أك� ��د �إب��راه �ي��م را� �ش��د اجل� ��روان،

�أن �إط �ل�اق ال�ن���س�خ��ة ال�ث��ان�ي��ة من
احلملة جاء بتوجيهات من �سعادة
ع �ب��داهلل �سلطان ال�ع��وي����س رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
ال�شارقة ،ن��زوال عند رغبة مراكز
الت�سوق يف الإمارة نظرا ملا حققته
الن�سخة الأوىل م��ن دف �ع��ة قوية
يف زي ��ادة املبيعات بن�سب مرتفعة
جدا ،نتيجة للإقبال الكبري الذي
� �ش �ه��دت��ه امل ��راك ��ز م ��ن املت�سوقني
وزوار الإم � ��ارة ،ال��ذي��ن ا�ستفادوا
م� ��ن خ� ��� �ص ��وم ��ات احل� �م� �ل ��ة التي
ت��راوح��ت ب�ين  25و 75%على
خمتلف العالمات التجارية واملواد

اال�ستهالكية� ،إىل جانب ال�سحوبات
املتنوعة التي �أقيمت �أ�سبوعيا على
باقة كبرية م��ن اجل��وائ��ز الق ّيمة،
ال �ت��ي �أ� �س �ه �م��ت يف حت�ق�ي��ق حراك
�إيجابي �شهدته امل��راك��ز التجارية
والأ� �س��واق يف الإم� ��ارة ،م ��ؤك��دا �أن
الن�سخة اجلديدة �ست�شهد العديد
م��ن االم �ت �ي ��ازات مل��راك��ز الت�سوق
م�ن�ه��ا خ���ص��م  50%ع �ل��ى ر�سوم
امل���ش��ارك��ة و�إع �ف��اء امل��راك��ز واملحال
التجارية يف املنطقتني ال�شرقية
والو�سطى من الر�سوم� ،إىل جانب
�إط�لاق فعاليات م�صاحبة �ستكون
�إ� �ض��اف��ة ن��وع �ي��ة ل �ل �ح��دث وحافز

مركز دبي املايل العاملي يوقع اتفاقية مع بنك هبوعليم اال�سرائيلي

ً
ً
عارف �أمريي :ال�شراكة تتيح للبنك اال�ستفادة من منظومتنا املالية الأكرث ً
وتكامال يف املنطقة
وانت�شارا
تطورا

الرئي�س التنفيذي يف هبوعليم :ن�أمل �أن ت�سهم االتفاقية يف تعزيز العالقات املالية بني اجلانبني

•• دبي -وام:

�أع� �ل ��ن م��رك��ز دب� ��ي امل ��ايل
ال � �ع� ��امل� ��ي ،امل � ��رك � ��ز امل � ��ايل
الرائد يف منطقة ال�شرق
الأو� � � � �س� � � ��ط و�أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا
وج � �ن� ��وب �آ�� �س� �ي ��ا ،وال � ��ذي
يتمتع ب�أكرب منظومة يف
جمال التكنولوجيا املالية
و�أكرثها تطوراً يف املنطقة،
عن دخوله يف اتفاقية مع بنك هبوعليم� ،أحد �أكرب البنوك يف
�إ�سرائيل ،وهو م�ؤ�س�سة م�صرفية عامة ُمدرجة يف بور�صة تل
�أبيب ،ويعمل يف جمال اخلدمات امل�صرفية لل�شركات والأفراد،
وذل��ك بهدف اكت�شاف واال��س�ت�ف��ادة م��ن جمموعة وا�سعة من
الفر�ص ذات املنفعة املتبادلة.
و�ستتيح االتفاقية املُعلن عنها ملركز دب��ي امل��ايل العاملي زيادة
ت��أث�يره الإي�ج��اب��ي يف تعزيز فر�ص من��و االقت�صاد الإماراتي،
ف� ً
ضال ع��ن زي ��ادة م�ساهمة قطاعي التمويل واالب�ت�ك��ار فيه.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستدعم ر�ؤية مركز دبي املايل العاملي لقيادة
م�ستقبل القطاع املايل من دبي .و�سي�صبح بنك هبوعليم جزءاً

من ال�شبكة العاملية التي يقيمها املركز املايل مع البنوك واملراكز
املالية والهيئات التنظيمية وال�شركات التي تعمل على �إحداث
بتبني
تغيريات �إيجابية يف القطاعني امل��ايل والتكنولوجي،
ّ
�أع �ل��ى امل �ع��اي�ير القانونية
والتنظيمية والت�شغيلية.
ويتيح هذا التحالف �إقامة
�أول ح�ضور �إقليمي لبنك
هبوعليم خ��ارج �إ�سرائيل
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص
امل �� �ص��رف �ي��ة واالب� �ت� �ك ��ار يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وج �ن��وب �آ� �س �ي��ا ،وذل� ��ك يف
�إط��ار قناعة م�شرتكة بني
ك��ل م��ن م��رك��ز دب��ي املايل
ال �ع��امل��ي وب �ن��ك هبوعليم
ب ��أه �م �ي��ة ت� �ب ��ادل املعرفة
وا�ست�ضافة الوفود وتعزيز
�إق��ام��ة ف�ع��ال�ي��ات الأعمال
ذات ال� ��� �ص� �ل ��ة .و�ستتم
دع� ��وة خ �ب�راء اال�ستثمار

والتكنولوجيا املالية من بنك هبوعليم للم�شاركة يف فعاليات
ح�صرية م�ث��ل ي��وم امل�ستثمر امل��رت�ق��ب ال ��ذي ينظمه برنامج
“فينتك هايف” التابع ملركز دبي املايل العاملي.
و تعليقاً ع�ل��ى االتفاقية،
ق� � � ��ال ع � � � � ��ارف �أم � �ي � ��ري،
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة
مركز دب��ي امل��ايل العاملي:
ي �� �س � ّر م ��رك ��ز دب� ��ي امل ��ايل
العاملي ال��رائ��د يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وج �ن��وب �آ� �س �ي��ا الرتحيب
ببنك هبوعليم ك�شريك
عاملي .وتوفر �شراكتنا مع
البنك �إمكانية اال�ستفادة
م ��ن م �ن �ظ��وم �ت �ن��ا املالية
الأك�ث�ر ت �ط��وراً وانت�شاراً
وت � �ك� ��ام �ل� ً
ا يف املنطقة،
وت �ت �ي��ح ل �ه��م اال�ستفادة
م��ن اخل��دم��ات امل�صرفية
و�أ��س��واق ر�أ���س امل��ال و�إدارة

الأ�صول واالبتكار وفر�ص
ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا امل ��ال� �ي ��ة
املتاحة.
و�أ� � �ض� ��اف ن� ��أم ��ل �أن تفتح
ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة فر�صة
مثالية م�شرتكة لت�سريع
�أج �ن��دة م�ستقبل القطاع
املايل وحتفيز االبتكار من
خ�لال من�صة “�إنوفي�شن
هب” يف مركز دب��ي املايل
العاملي .من جانبه ،قال دوف كوتلر ،الرئي�س التنفيذي يف بنك
هبوعليم :تعترب االتفاقية املو ّقعة مع مركز دبي املايل العاملي
عالمة بارزة ،حيث ن�أمل منها خدمة وتو�سيع وتعزيز العالقات
املالية بني اجلانبني الإم��ارات��ي والإ�سرائيلي ،و�ستم ّكن هذه
االتفاقية ر ّواد الأعمال الإ�سرائيليني يف جمال التكنولوجيا
املالية من اال�ستفادة من املنظومة الديناميكية واحليوية التي
تتمتع بها دبي ،مبا ي�ساعد يف تعزيز االبتكار عرب احلدود ،وهو
ما ي�أتي يف �صلب االتفاقات التي مت توقيعها قبل ب�ضعة �أ�شهر
فقط � ،إنه ل�شرف كبري �أن نكون �أول بنك �إ�سرائيلي يبني هذا
اجل�سر املهم لالبتكار.

مبادرات مبتكرة
ولفت اجلروان �إىل حر�ص الغرفة
ع�ل��ى �إط�ل��اق امل� �ب ��ادرات املبتكرة،
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ت�ن��اف���س�ي��ة اقت�صاد
�إم��ارة ال�شارقة وتلبية احتياجات
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ،وامل���س��اه�م��ة يف
تنمية خمتلف ال�ق�ط��اع��ات ب�شكل
م �� �س �ت��دام ويف م �ق��دم �ت �ه��ا قطاع
التجزئة ،ف�ضال ع��ن تعزيز �أطر
التعاون مع جمموعة عمل قطاع
م��راك��ز الت�سوق باعتبارها اجلهة
التي متثل القطاع ب�صورة مبا�شرة
وتعك�س واقعه احلقيقي مبا يُ�سهم
يف �إي�ج��اد ت�صورات ج��ادة للخروج
ب�ف�ع��ال�ي��ات ا�ستثنائية يف املرحلة
املقبلة.
و�أ� �ش��اد م� ��دراء امل��راك��ز وممثلوها
بتعاون الغرفة مع مراكز الت�سوق
يف الإم� ��ارة وحر�صها على �إقامة
احل �م�ل�ات ال�تروي �ج �ي��ة م�ؤكدين
ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت�ن���س�ي��ق والتعاون
امل�شرتك والعمل معا على �إجناح
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت���س��وي�ق�ي��ة وتنظيم
برامج و�أن�شطة متنوعة وجديدة
ت �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ن �� �ش �ي��ط احل ��رك ��ة
التجارية وتلبي احتياجاتهم.

اقت�صادية دبي تغلق �صالة �ألعاب
ملخالفتها الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة

•• دبي-الفجر:

�أغ �ل �ق��ت اق �ت �� �ص��ادي��ة دب� ��ي ممثلة
بقطلع الرقابة التجارية وحماية
امل�ستهلك ��ص��ال��ة �أل �ع��اب يف �شارع
ال�شيخ زاي��د ،وذل��ك ب�سبب قيامها
مب �م��ار� �س��ات ت�خ��ال��ف الت�شريعات
ال�� �س��اري��ة وامل �ع �م��ول ب�ه��ا يف �إم ��ارة
دب ��ي .وق ��د ان�ت���ش��ر م�ق�ط��ع فيديو
�إع � �ل� ��اين يف ع� � ��دد م � ��ن و� �س ��ائ ��ل
التوا�صل االجتماعي ،يظهر ترويج
ال�صالة لبع�ض املمار�سات املخالفة
للت�شريعات ال�سارية ،وبعد االطالع
عليه من قبل اجلهات املخت�صة يف
قطاع الرقابة التجارية وحماية
امل���س�ت�ه�ل��ك يف ال� ��دائ� ��رة ،مت على
الفور ا�ستدعاء �إدارة ال�صالة ب�شكل
ر�سمي للح�ضور �إىل مقر الدائرة،
ل� �ل� �ت� ��أك ��د م� ��ن م� � ��دى ال �ت��زام �ه��م
ب��ال�ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات املعمول
بها يف الإم��ارة ،واملتعلقة مبزاولة
الأع � � �م� � ��ال ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة .وت ��وج ��ه
اقت�صاية دب��ي �شكرها وامتنانها
جل �م �ي��ع امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ين الن�شطني
باالبالغ عن املخالفات واملمار�سات
ال�سلبية التي من �ش�أنها �أن تلحق
ال�ضرر بهم وبغريهم.
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اكت�ساح �إماراتي لنتائج اليذاع يف مزاينة الإبل مبهرجان الظفرة

 35جائزة يتناف�س عليها مالك الإبل
العتالء من�صة التتويج
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

اكت�سحت الإبل الإماراتية كعادتها
ن�ت��ائ��ج م��زاي �ن��ة الإب� ��ل يف مهرجان
ال �ظ �ف��رة ال ��ذي ي �ق��ام حت��ت رعاية
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع� � �ل � ��ى للقوات
امل�سلحة ،وبتنظيم من جلنة �إدارة
املهرجانات وال�برام��ج الثقافية يف
�أب��وظ �ب��ي ،ن�ت��ائ��ج � 4أ� �ش��واط �إي ��ذاع
حمليات (�شرايا وت�لاد) لأ�صحاب "جواهر " ملالكها ال�شيخ حممد
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��وخ و�أب� �ن ��اء القبائل ب��ن خليفة ب��ن �سيف ب��ن حممد �آل
�ضمن م��زاي�ن��ة الإب ��ل م��ن الأ�سبوع ن�ه�ي��ان يف امل��رك��ز الأول يف �شوط
الثالث للمهرجان ،بح�ضور معايل �إي ��ذاع لأ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ -
ال � �ل� ��واء ف ��ار� ��س خ �ل��ف امل� ��زروع� ��ي ،حم �ل �ي��ات ،ب�ي�ن�م��ا ج� ��اءت يف املركز
القائد العام ل�شرطة �أبوظبي ع�ضو ال� �ث ��اين " حلقة" مل��ال �ك �ه��ا ال�شيخ
املجل�س التنفيذي رئي�س جلنة �إدارة هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية  ،وحلت يف املركز الثالث "امل�سك "
والرتاثية.
ملالكها ال�شيخ خالد بن �سلطان بن
و�أ�� �س� �ف ��رت ن �ت��ائ��ج الأ� � �ش� ��واط التي زايد �آل نهيان  ،وكان املركز الرابع
خ�ص�ص لها  35ج��ائ��زة ،ع��ن فوز من ن�صيب "�سمحة " ملالكها ال�شيخ

هزاع بن �سلطان بن زايد �آل نهيان،
يف ح�ين ج ��اءت يف امل��رك��ز اخلام�س
"ح�شمة " ملالكها ال�شيخ هزاع بن
�سلطان بن زايد �آل نهيان .
ويف �� �ش ��وط �إي� � � ��ذاع ت �ل��اد لأب� �ن ��اء
ال �ق �ب��ائ��ل  -حم �ل �ي��ات ح� ��ازت على
امل��رك��ز الأول "مر�ضية " ملالكها
عامر يريو �سويد املن�صوري  ،بينما
ج ��اءت يف امل��رك��ز ال �ث��اين "�صفوه"
ملالكها م�ب��ارك عبيد �سعيد �ساملني
املن�صوري  ،وحلت يف املركز الثالث

على املركز الأول " الظبي" ملالكها
عامر يريو �سويد املن�صوري  ،بينما
ج� ��اءت يف امل��رك��ز ال �ث��اين "نوف "
ملالكها حمد خلفان �سيف املعويل
 ،وح�ل��ت يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث "توق "
مل��ال �ك �ه��ا � �س �ح �ي��م حم �م��د احل�صني
ال �ط �ه ����ش امل� �ن� �ه ��ايل ،وك � ��ان املركز
ال � ��راب � ��ع م� ��ن ن �� �ص �ي��ب "م�صيحة
ال �� �ش��دي " مل��ال�ك�ه��ا خ�م�ي����س حممد
ال�شدي املن�صوري  ،يف حني جاءت
يف املركز اخلام�س "وعد " ملالكها
نا�صر حمد خلفان املعويل.

"جماهري " ملالكها خمي�س عبداهلل
خمي�س مر�شد امل��رر  ،وك��ان املركز
الرابع من ن�صيب " �شوا�شه" ملالكها
حمد جابر حممد عمري املن�صوري
 ،يف حني ج��اءت يف املركز اخلام�س
"زمط " ملالكها حمد �سامل خلفان
�سنديه املن�صوري.
الأ�سبوع ال��ق��ادم ..اجلمل 15
يف �شوط �إيذاع �شرايا لأبناء القبائل
و�إنتاج العزبة جماهيم
رئي�سي -حمليات حازت على املركز
ي�شهد اال�سبوع الرابع من مهرجان
الأول "الظفرة " ملالكها خمي�س
ال �ظ �ف��رة ،ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع القادم،
حممد ال�شدي املن�صوري  ،بينما
مناف�سات �شوط اجلمل تالد ()15
ج��اءت يف امل��رك��ز ال�ث��اين "�سيا�سه "
جماهيم ،و�شوط انتاج العزبة لأبناء
ملالكها حمد مبارك علي املن�صوري
 ،وحلت يف املركز الثالث "جبارة " �إ�ضافة �شوط الذلل للمهجنات ال�ق�ب��ائ��ل ( 3م �ف��اري��د ت �ل�اد) بكار
جم��اه�ي��م ،وت��دع��و �إدارة املهرجان
ملالكها عبداهلل �سامل �سهيل طاهي الأ�صايل (ثنايا وحول)
الرا�شدي  ،وك��ان املركز الرابع من ق��ررت اللجنة املنظمة لـمهرجان امل �� �ش��ارك�ين يف ه ��ذه الأ�� �ش ��واط �إىل
ن�صيب "تبا�شري " ملالكها �سيف علي ال �ظ �ف��رة  14ع ��ن �إ� �ض��اف��ة �شوط ت�سجيل مطاياهم يومي الثالثاء
�سيف ال�سعيدي  ،يف حني ج��اءت يف الذلل للمهجنات الأ�صايل (حول والأرب �ع��اء ال�ق��ادم�ين ( 25 - 24
امل��رك��ز اخل��ام����س "�أجماد " ملالكها وثنايا) �ضمن مزاينة الإب��ل ،وذلك نوفمرب اجلاري).
ت���ش�ج�ي�ع�اً مل �ل�اك الإب � ��ل ودعمهم ،وت��دخ��ل املطايا امل�شاركة يف �شوط
هالل حمد خلفان املعويل.
يف �شوط ايذاع �شريا لأبناء القبائل حيث �سيتم حتديد موعد و�شروط اجل�م��ل ت�ل�اد ( )15جماهيم �إىل
ال�شبوك املخ�ص�صة ي��وم اخلمي�س
مفتوح -لل�شركاء -حمليات حازت امل�شاركة يف وقت الحق.

 26نوفمرب اجل��اري ،فيما �سيتم
ي � ��وم اجل �م �ع��ة  27ن��وف �م�ب�ر فرز
وحت �ك �ي��م و�إع �ل ��ان ن �ت��ائ �ج �ه��ا .كما
�سي�شهد ي��وم اجلمعة  27نوفمرب
دخ��ول امل�ط��اي��ا امل���ش��ارك��ة يف و�شوط
ان �ت��اج ال �ع��زب��ة لأب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل (3
م� �ف ��اري ��د ت� �ل ��اد) ب � �ك� ��ار جماهيم
لل�شبوك املخ�ص�صة ،فيما �سيتم يوم
ال�سبت  28نوفمرب ف��رز وحتكيم
و�إع�لان نتائج �أ�شواطها .اجلدير
ب��ال��ذك��ر �أن ال � � ��دورة ال � �ـ  14من
مهرجان الظفرة ،ه��ذا ال�ع��ام ت�أتي
ب�شكل ا�ستثنائي يف ظ��ل الظروف
اال�ستثنائية ملواجهة حتدي فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد ،"19 -

وتقت�صر على م�سابقات املهرجان
على مزاينة الإب��ل لفئتي املحليات
وامل� �ج ��اه� �ي ��م ،وم ��زاي� �ن ��ة ال�صقور
وم�سابقة ال�صيد بال�صقور و�سباق
اخليول العربية الأ�صيلة وبطولة
��س�ب��اق ال���س�ل��وق��ي ال�ع��رب��ي الرتاثي
 2500م�تر وم��زاي�ن��ة ال�سلوقي
العربي الرتاثي وم�سابقة الرماية
ومزاينة غنم النعيم ،وذل��ك �ضمن
ج� ��دول وم��واع �ي��د ك ��ل ف �ئ��ة بواقع
ث�ل�اث��ة �أي � ��ام يف ن �ه��اي��ة ك��ل �أ�سبوع
ولنحو � 13أ�سبوعاً ،ولن ت�شمل هذه
ال ��دورة ال�سوق ال�شعبي وفعالياته
وذلك حر�صاً على ال�سالمة العامة
و�سالمة امل�شاركني والعاملني.

بنجا�ش و�صيف ًا والدكتور ثالث ًا ومهرة رابع ًا

علياء �آل مكتوم تقود فريقها ( )AMللفوز ببطولة احلبتور للبولو

•• دبي – الفجر

قادت ال�شيخة علياء �آل مكتوم فريقها للفوز ببطولة احلبتور
للبولو والتي �أ�سدل ال�ستار عليها �أول من �أم�س على �أر�ض
م�لاع��ب ن��ادي ومنتجع احلبتور للبولو ب��دب��ي ،وج��اء الفوز
امل�ستحق يف امل �ب��اراة النهائية للبطولة ال�ت��ي جمعت فريق
ال�ف��ار��س��ة ال�شابة علياء �آل مكتوم م��ع ف��ري��ق �أك �ن��ور بنجا�ش
الو�صيف بثمانية �أه ��داف مقابل �ستة �أه ��داف ،وح��ل فريق
الدكتور عبد الرحمن باملركز الثالث عقب ف��وزه على فريق
مهرة الرابع بنتيجة ثمانية �أهداف مقابل �سبعة �أهداف.
ويف مباريات الرت�ضية التي �أقيمت �صباحاً حل فريق جرين

جيت�س خام�ساً وفريق ذئاب دبي �ساد�ساً وفريق جي�ست هي�سكث
�سابعاً.
فوز م�ستحق
جنحت ال�شيخة علياء �آل مكتوم بقيادة فريقها ( )AMلفوز
حفل التتويج والتكرمي
م�ستحق على فريق اكنور بنجا�ش بقيادة خالد العمران يف
و�أقيمت جميع املباريات التي �أقيمت على مدار �أ�سبوع و�سط مباراة مثلت م�سك اخلتام عندما فر�ض فريقها الأف�ضلية
الإجراءات االحرتازية ،مبا فيها حفل اخلتام والتتويج والذي لعباً ونتيجة ط��وال �أ��ش��واط امل�ب��اراة الأرب�ع��ة منهية ال�شوط
�شهده خالد �سعيد املدير العام لنادي ومنتجع احلبتور للبولو ،الأول ل�صالح فريقها بهدفني دون رد ،وا�ستمر التقدم يف
وت��وج ال�ف��رق الأرب�ع��ة الأوىل بالك�ؤو�س ،وال�ه��داي��ا التذكارية ال�شوط الثاين بنتيجة  ،2/3وعاد فارق الهدفني يف ال�شوط
لبقية الفرق امل�شاركة ،كما مت تكرمي �سانتو�س ايريارتي من الثالث  ،4/6وحافظ فريق ال�شيخة علياء على فارق الهدفني
فريق ال�شيخة علياء ك�أف�ضل العب ،واحل�صان �إيرينيتا لينون ب�إ�ضافة هدفني لكل فريق لينتي اللقاء بفوز م�ستحق بنتيجة
ك�أقوى ح�صان بالبطولة.
.6/8

لقاء ال�شقيقني
ويف لقاء ال�شفيقني حممد احلبتور و�شقيقة را�شد احلبتور
انحاز الهدف الذهبي ال��ذي �سجله تومي ايريات يف ال�شوط
اخلام�س والإ�ضايف لفريق الدكتور عبد الرحمن الذي يقوده
النجم حممد احلبتور مبواجهة ف��ري��ق م�ه��رة ال��ذي يقوده
املخ�ضرم را�شد احلبتور بثمانية �أهداف مقابل �سبعة �أهداف
لفريق مهرة ،بعد �أن تعادال  7/7بنهاية ال�شوط الرابع ،رغم
�أن ال�شوط الأول انتهى ل�صالح فريق مهرة  ،1/4وجاءت
النهاية ال�سعيدة لفريق ال��دك�ت��ور يف ال�ل�ق��اء العائلي الذي
مل يخ ُل من الإث��ارة والندية خل�صو�صية لقاء �أبناء العائلة
ب�ساحات اللعبة.

دراغيت�ش باق يف ميامي وهاريل ينتقل اىل ليكرز
ن�شط ط��رف��ا ال ��دور النهائي للمو�سم امل��ا��ض��ي يف دوري ك��رة ال�سلة الأمريكي
للمحرتفني ميامي هيت الو�صيف ولو�س �أجنلي�س ليكرز البطل ،يف افتتاح �سوق
انتقاالت احلرة ،حيث مدد الأول عقد �صانع �ألعابه ال�سلوفيني غوران دراغيت�ش،
وتعاقد الثاين مع اجلناح والعب االرتكاز مونرتيزل هاريل.
وقبل ح��وايل ع�شرة �أي��ام من ب��دء املع�سكرات التدريبية للمو�سم اجلديد وما
يقرب من �شهر على انطالقته " 22كانون الأول-دي�سمرب املقبل" ،بد�أت فرتة
االنتقاالت بقوة كبرية يف الدوري ،رغم �أنه لن تتم امل�صادقة على التعاقدات �إال
اعتبارا من الأحد.
وعر�ض ميامي هيت عقدا ملدة مو�سمني على دراغيت�ش الذي �ساهم ب�شكل الكبري
يف امل�شوار الرائع مليامي هيت املو�سم املا�ضي خ�صو�صا يف الأدوار الإق�صائية.
و�أعلن دراغيت�ش ( 34عاما) موافقته على عر�ض ميامي هيت يف تغريدة على

تويرت ،وقال "ي�سعدين الإعالن عن بقائي".
وبح�سب �صحيفة "�صن �سنتينل" ،من املتوقع �أن يح�صل دراغيت�ش الذي تعر�ض
لإ�صابة يف قدمه يف املباراة الأوىل من الدور النهائي �أمام لو�س �أجنلي�س ليكرز
�أبعدته عن املباريات الأربع التالية ،على  37مليون دوالر يف العامني اجلديدين
من العقد ،علما بان العام الثاين اختياري.
م��ن ج��ان�ب��ه�� ،ض��رب ل�ي�ك��رز ،ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ،ب�ق��وة ،حيث �أك ��دت �صحيفة "لو�س
�أجنلي�س تاميز"� ،أنه �أقنع مونرتيزل هاريل الذي اختري �أف�ضل العب �ساد�س
املو�سم املا�ضي ،برتك جاره وغرميه التقليدي يف املدينة كليربز واالن�ضمام �إىل
�صفوفه بعقد ملدة عامني.
وف�ضال عن �أن هذه ال�صفقة ت�ضعف �صفوف �أحد �أخطر مناف�سيه يف املنطقة
الغربية ،ف�إنها تعترب مهمة جدا بالن�سبة لرفاق "امللك" ليربون جيم�س" الذين

�ضمنوا مطلع الأ�سبوع احلايل ان�ضمام �صانع االلعاب االماين ديني�س �شرويدر
( 27ع��ام��ا) اىل �صفوفهم يف �صفقة تبادلية مقابل انتقال داين غرين اىل
�صفوف اوكالهوما �سيتي ثاندر.
وذكرت ال�صحيفة �أن ليكرز ب�صدد ت�سوية اتفاق مع جناح ميلووكي باك�س وي�سلي
ماثيوز يف �صفقة انتقال حر �أي�ضا.
م��ن جهة �أخ��رى� ،أو�ضحت �صحيفة "فيالدلفيا �إنكويرر" �أن الع��ب االرتكاز
دوايت هوارد قرر ترك لو�س اجنلي�س ليكرز بعد مو�سم واحد يف �صفوفه وذلك
لالنتقال اىل فريق فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز مقابل  2,5مليوين دوالر ملو�سم
واحد على االق��ل .و�سيكون �سيك�سرز �سابع فريق يدافع ه��اوارد عن الوانه بعد
اورالن ��دو ماجيك وليكرز (لعب يف �صفوفه �أي�ضا مو�سم )2013-2012
وهيو�سنت روكت�س و�أتالنتا هاوك�س وت�شارلوت هورنت�س ووا�شنطن وازيردز.

احلبتور  :هن�أ البطل وثمن الأداء
وج��ه حممد احلبتور رج��ل الأع �م��ال رئي�س اللجنة املنظمة
ل�سل�سلة بطوالت ك�أ�س دب��ي الذهبية للبولو التهنئة لفريق
ال�شيخة علياء بفوزها بالبطولة عن جدارة خالل م�سريتها
بالبطولة بنجاح كبري ،كما �أعرب عن ر�ضاه ملا قدمته الفرق
خالل البطولة من م�ستويات عالية عك�ستها العرو�ض عالية
امل�ستوى ال�ت��ي قدمتها جميع ال�ف��رق امل�شاركة يف البطولة،
وتعترب مثل هذه البطوالت حمطات مهمة يف اطار ا�ستعدادات
ال �ف��رق ل�ل�ب�ط��والت الأع �ل��ى ت�صنيفاً وق ��وة وخ��ا��ص��ة �سل�سلة
بطوالت ك�أ�س دبي الذهبية لهذا املو�سم ،م�ؤكداً احلر�ص على
التقيد بتطبيق الإجراءات االحرتازية.

�إ�صابة الأخوين
هيغواين بكورونا
�أ�صيب الأخ��وان غونزالو وفيدريكو هيغواين ،وزميلهما يف ن��ادي �إنرت
ميامي الأمريكي ،لياندرو جونزاليز برييز ،بفريو�س كورونا ،بح�سب
و�سائل �إعالم حملية.
�أعلن النادي م�ساء اخلمي�س عن �إ�صابة خم�سة من العبيه على الأقل
بفريو�س كورنا ،خالل االختبارات التي جرت قبل ال�سفر �إىل نا�شفيل،
للعب على الو�صول �إىل اجلولة النهائية بالدوري.
ويرت�أ�س فريق �إنرت ميامي ديفيد بيكهام ،ويقوده الأوروغوياين دييغو
�ألون�سو.
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يونايتد �سبورت حتتفل مبرور � 10أعوام وتد�شن م�شاركتها بدوري الثانية

الكتبي  :هدفنا تطوير �أدواتنا ملواكبة حتديات املرحلة املقبلة
•• العني  -الفجر

طوت منظمة يونايتد الريا�ضية 10
�أعوام منذ انطالق �أكادمييتها لتعليم
فنون ك��رة القدم يف �أبوظبي والعني
ق�ضتها يف �إر��س��اء مفاهيم جديدة يف
تعليم كرة القدم.
واع �ت �م��دت ي��ون��اي �ت��د يف ع�م�ل�ه��ا على

ت �ط��وي��ر ال �ن��واح��ي ال���س�ل��وك�ي��ة لدى
ال�صغار يف الفئات العمرية من – 5
 16عاماً من خالل كرة القدم حيث
ُي�ل�ق��ن ال���ص�غ��ار ال�ك�ث�ير م��ن املفاهيم
ال�سلوكية والأخ�لاق�ي��ة لت�سري جنباً
�إىل ج�ن��ب تعليم ف�ن��ون ك��رة ال �ق��دم ،
ل ُت�صبح �أكادميية يونايتد �أهم وجهات
تعليم كرة القدم للأ�سر يف املدينتني.

ومت �ي��زت ي��ون��اي�ت��د ب��الأط�ق��م الفنية
والإداري � ��ة ال��ذي��ن ي��زي��د ع��دده��م عن
 100م ��درب و خ�ب�ير �أ� �س �ه �م��وا يف
حتقيق �أه ��داف الأك��ادمي�ي��ة و�إحداث
الت�أثري املن�شود يف املجتمع.
و د� �ش �ن��ت امل �ن �ظ �م��ة ف ��ري ��ق يونايتد
�سبورت لكرة القدم ال��ذي �سيلعب يف
دوري الدرجة الثانية و ي�أتي تطوراً

ط�ب�ي�ع�ي�اً ل�ل�أك��ادمي �ي��ة ال �ت��ي خرجت
�أع� ��داداً ك�ب�يرة م��ن امل��واه��ب الكروية
عرب �أعوامها الع�شرة يف مدن �أبوظبي
والعني  ،وينطلق دوري الثانية ر�سمياً
يف مطلع دي�سمرب املقبل.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع ��رب م��ؤ��س����س ورئي�س
جم �ل ����س �إدارة م �ن �ظ �م��ة يونايتد
الريا�ضية مبارك الكتبي عن �سعادته

ال�ك�ب�يرة ب��ر�ؤي��ة ث�م��ار ج�ه��ود الع�شرة
�أع� ��وام امل��ا��ض�ي��ة  ،م ��ؤك��داً �أن تد�شني
فريق يونايتد �سبورت للعب يف دوري
الثانية يُعد �أحد الإجنازات املهمة.
و�أ��ض��اف  ":عقدنا العزم على امل�ضي
قدماً يف براجمنا الهادفة لرفد كرة
االم� ��ارات ب��أف���ض��ل امل��واه��ب الكروية
ال � �ت� ��ي مي �ك �ن �ه��ا �أن ت � �ق� ��دم الكثري

للمنتخبات ال��وط�ن�ي��ة  ،وه ��ذا الأمر
يتطلب م�ن��ا ع �م�ل ً
ا ك �ب�يراً يف جانب
�إدارة املورد الب�شري باملنظمة لتعزيز
م�ساهمته يف ت�ط��وي��ر امل��واه��ب التي
ت�أتينا ".
و�أردف  ":تدار�سنا يف جمل�س �إدارة
م�ن�ظ�م��ة ي��ون��اي �ت��د ال��ري��ا� �ض �ي��ة عرب
اجتماعات م�ستمرة  ،وحللنا جتربتنا

عرب الأعوام الع�شرة املا�ضية وناق�شنا
املعوقات التي واجهتنا وال�صعوبات
التي م��ررن��ا بها  ،و�شددنا على ر�سم
خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق ال�ت��ي تعالج �ضعف
ا�سرتاتيجية النمو فقد كان بالإمكان مع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية الأخرى مبا
يتنا�سب مع �إمكاناتها  ،وقررنا عدة
�أف�ضل مما كان".
و�أك �م��ل  ":ورك��زن��ا على و��ض��ع �آليات م��وج�ه��ات لتطوير �أدوات �ن��ا والهدف
ج��دي��دة لتعزيز تناف�سية م�ؤ�س�ستنا دوماً تطوير املورد الب�شري".

دبي جتمع جنوم العامل يف مباراة ودية �ضمن فعاليات حتدي دبي للياقة
•• دبي-الفجر:

جمعت دب��ي نخبة م��ن �أق��وى جنوم
الكرة العاملية يف مباراة ودية �أقيمت
ج �م �ي �ل��ة �أق �ي �م��ت يف م�ل�اع ��ب عامل
دبي للريا�ضة مبركز دبي التجاري
العاملي �ضمن فعاليات حت��دي دبي
للياقة  30X 30وب��ال�ت�ع��اون بني
جم �ل ����س دب � ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ودائ� � ��رة
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي.
و�� �ش ��ارك يف امل� �ب ��اراة الع �ب��ون ف ��ازوا
بجميع الألقاب املمكنة يف عامل كرة
ال �ق��دم ويف مقدمتها ك ��أ���س العامل
وبطولة �أمم �أوروب ��ا ودوري �أبطال
�أوروب��ا والدوريات الأوروبية القوية
وكذلك لقب �أف�ضل العب يف العامل،
وتقدم الالعبون الربتغايل لوي�س
فيجو جنم بر�شلونة وري��ال مدريد
وان �ت��ر م� �ي�ل�ان و�أف� ��� �ض ��ل الع� ��ب يف
العامل �سابقا ،و اال�سباين كارلي�س
ب��وي��ول ق��ائ��د ا�سبانيا وب�ط��ل العامل
للمنتخبات والأن��دي��ة ،و الهولندي
كالرين�س �سيدورف الفائز بدوري

�أب�ط��ال �أوروب ��ا  4م��رات مع خمتلف
الأندية ،و مواطنه باتريك كلويفرت
�أ�صغر العب مينح فريقه لقب بطل
دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا م��ع �أياك�س ثم
ال�ع��دي��د م��ن الأل �ق��اب م��ع بر�شلونة
وغ�يره��ا ،والفرن�سي �أري ��ك �أبيدال
بطل �أوروب ��ا م��ع ن��ادي بر�شلونة ثم
امل��دي��ر ال��ري��ا��ض��ي ل�ل�ن��ادي اال�سباين

ال�شهري ،واال�سباين مي�شيل �سلجادو
بطل �أوروب��ا ا�سبانيا ع��دة م��رات مع
ري��ال م��دري��د ،واحل��ار���س الإيطايل
العمالق وال�تر زينغا جنم املنتخب
وانرت ميالن ال�سابق واملدرب للعديد
من الأندية يف خمتلف دول العامل،
وك ��ذل ��ك جن �م��ا ال� �ك ��رة الأوروب � �ي� ��ة
�إبراهيم با و�سايل علي مونتاري.

كما ح�ضر املباراة مايكل �سيلف�سرت
املدافع ال�سابق ملنتخب فرن�سا وناديي
مان�ش�سر ي��ون��اي�ت��د و�أر� �س �ن��ال الذي
منعته الإ�صابة من اللعب ،و�شارك
فيها �سعادة �سعيد ح��ارب �أم�ين عام
جمل�س دبي الريا�ضي ونا�صر �أمان
�آل رح �م��ة م���س��اع��د الأم �ي��ن العام،
وع�م��ران اجل�سمي مدير العالقات

ا�ستعرا�ضي من اجلميع.
اخلارجية يف املجل�س.
وح�ف�ل��ت امل �ب��اراة ب��ال�ل�م�ح��ات الفنية دبي
اجل �م �ي �ل��ة ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا النجوم
الذين �أثبتوا �أن الزمن واالعتزال حتقق الأمنية
مل يفقدهم مهاراتهم وال مل�ساتهم ق ��دم ال �ن �ج��وم ��ش�ك��ره��م ل��دب��ي التي
الفنية ال���س��اح��رة ال�ت��ي �أث �م��رت عن جمعتهم ومنحتهم ه��ذه الفر�صة
ت���س�ج�ي��ل  16ه��دف��ا ج�م�ي�ل��ة و�سط مل�شاهدة املدينة واال�ستمتاع بطق�سها
�أج� ��واء اح�ت�ف��ال�ي��ة جميلة وح�ضور الرائع ومعاملها ال�سياحية اجلميلة

وك ��ذل ��ك ح �ق �ق��ت �أم �ن �ي��ة �شخ�صية
وه��ي ال�ل�ق��اء م��ع الأ� �ص��دق��اء الذين
مل يجتمعوا معهم �سوية منذ فرتة،
فكانت املباراة فر�صة للقاء واللعب
وعي�ش حلظات كروية جميلة و�سط
الإج� ��راءات االح�ترازي��ة املطبقة يف
عالم دبي للريا�ضة.
جدير بالذكر �أن النجوم امل�شاركني يف

البطولة يرتبطون بعالقات وثيقة
مع دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
ويزورونها با�ستمرار ،كما �أن عددا
م �ن �ه��م مي �ت �ل �ك��ون � �س �ك��ن ويخطط
ل�لا��س�ت�ث�م��ار يف دب ��ي يف جم ��ال كرة
ال �ق��دم وخم�ت�ل��ف امل �ج��االت الأخ ��رى
وهو الأمر الذي �أكدوا عليه دائما يف
املقابالت الإعالمية.

�ش�ؤون الأمن واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي يفوز «حتدي دبي للياقة» يخ�ص�ص
بدرع بطولة مبارك بن حممد للرماية �أن�شطة ريا�ضية متنوعة للأطفال
•• دبي-وام:

•• �أبوظبي-الفجر:

ح���ص��د ف��ري��ق ق �ط��اع �� �ش� ��ؤون الأم ��ن
واملنافذ ب�شرطة �أبوظبي درع بطولة
ال�شيخ م �ب��ارك ب��ن حم�م��د �آل نهيان
ل�ل��رم��اي��ة يف دورت �ه ��ا ال�ث��ان�ي��ة والتي
�أق �ي �م��ت مب �ي��ادي��ن الرماية/احلفار
وح� ��از ف��ري��ق ق �ط��اع امل �ه ��ام اخلا�صة
املركز الثاين فيما ح�صل فريق قطاع
املوارد الب�شرية على املركز الثالث.
و�أكدت �شرطة �أبوظبي على االهتمام
بريا�ضة ال��رم��اي��ة يف ج�ه��از ال�شرطة
باعتبارها من �صميم العمل ال�شرطي
ال ��ذي ي��وف��ر ال�ث�ق��ة ل��رج��ل ال�شرطة
واالطمئنان والأم��ن لأف��راد املجتمع
باعتبارها من الريا�ضات الع�سكرية
امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت ��ؤك��د ث�ق��ة امل�ج�ت�م��ع يف
�أجهزة ال�شرطة �سواء من الرجال �أو
ال�شرطة الن�سائية .

ال�ب���ش��ري��ة ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��اين ،وحاز
ف��ري��ق ق �ط��اع امل �ه��ام اخل��ا� �ص��ة املركز
الثالث.
ويف م�سابقة البندقية تكتيكي (رجال)
�أح� ��رز ف��ري��ق ق �ط��اع الأم� ��ن واملنافذ
املركز الأول ،وح�صل فريق قطاع املهام
اخل��ا� �ص��ة ع�ل��ى امل��رك��ز ال �ث��اين ،وجاء
فريق قطاع امل��وارد الب�شرية باملركز
الثالث .وعلى م�ستوى ال�سيدات حاز
ف��ري��ق ق�ط��اع � �ش ��ؤون الأم ��ن واملنافذ
على املركز الأول ،وفريق قطاع املهام
اخلا�صة على املركز ال�ث��اين ،وح�صل
ف��ري��ق ق �ط��اع امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة على
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث .ويف م�سابقة �إ�سقاط
ال���ص�ح��ون (رج ��ال) ف��از ف��ري��ق قطاع
املوارد الب�شرية باملركز الأول ،وفريق
وف��از ف��ري��ق ق�ط��اع امل�ه��ام اخل��ا��ص��ة يف ق�ط��اع � �ش ��ؤون الأم ��ن وامل�ن��اف��ذ املركز �أما على م�ستوى ال�سيدات فقد �أحرز قطاع ��ش��ؤون الأم��ن وامل�ن��اف��ذ باملركز
م���س��اب�ق��ة امل���س��د���س تكتيكي (رج ��ال) ال �ث��اين ،وح�صل ف��ري��ق ق�ط��اع امل��وارد ف��ري��ق ق �ط��اع الأم� ��ن وامل �ن��اف��ذ املركز ال �ث��اين وح �� �ص��ل ف��ري��ق ق �ط��اع املهام
الأول ،وح���ص��ل ف��ري��ق ق �ط��اع امل ��وارد اخلا�صة على املركز الثالث.
ب��امل��رك��ز الأول ،يف ح�ين �أح ��رز فريق الب�شرية على املركز الثالث.

خ�ص�ص "حتدي دبي للياقة  " 2020الكثري من فعالياته
و�أن�شطته هذا العام للأطفال بهدف ت�شجيعهم على تب ّني
منط حياة �أكرث �صحة و�سعادة وذلك انطالقا من �أهمية
ال��دور ال��ذي ت��ؤدي��ه امل��دار���س يف تر�سيخ ال�ع��ادات ال�صحية
ال�سليمة يف �أذهان جيل امل�ستقبل .وحظي التحدي مب�شاركة
طالبية وا�سعة من �أك�ثر عن � 620أل��ف طفل من كافة
الأع�م��ار وال�ق��درات من  600مدر�سة بالدولة يف خطوة
تعك�س احل��ر���ص الكبري على تعزيز �أ��س�ب��اب ال�سعادة بني
اجلميع وخا�صة بني الأطفال .وي�ستمر برنامج الفعاليات
الإفرتا�ضية والأن�شطة الريا�ضية العائلية املجانية طوال
ال�شهر ،حيث يتيح للمعلمني وذوي الطلبة فر�صة امل�شاركة
يف احل�ص�ص التدريبية واال�ستفادة م��ن حمتوى متوفر
�إلكرتونيا يقدم لهم م�صادر تتعلق باللياقة ميكن االعتماد
عليها لت�شجيع الأطفال على ممار�سة الن�شاط الريا�ضي يف
قالب من املرح .وميكن حتميل برامج الأن�شطة جمانا من
املوقع الر�سمي لتحدي دبي للياقة والذي يت�ضمن �أكرث من
 80ن�شاطا خم�ص�صاً للأطفال الذين ترتاوح �أعمارهم ما
بني عامني و 16عاما بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن للأطفال
االن�ضمام �إىل الأبطال اخلارقني وال�شخ�صيات الكرتونية
املف�ضلة لديهم وتطبيق متارين الرق�ص والريا�ضة ال�سهلة
املتوفرة �إلكرتونياً.
وق� ��ال � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ع �ب��د اهلل ال �ك��رم رئ �ي ����س جمل�س
املديرين ومدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي
� " :أظهرت الظروف اال�ستثنائية العام احلايل � -أكرث من
�أي وقت م�ضى � -أهمية �أن نكون ب�صحة ون�شاط ،من �أجل
�أنف�سنا واملحيطني بنا ،كما منحتنا جتاربنا خ�لال العام
اجلاري الفر�صة لالنتباه �أكرث �إىل جودة حياتنا ،و�إدراك
قيمتها و�أهميتها يف حياتنا بق�ضاء ال��وق��ت م��ع العائلة
والأ�صدقاء".
و�أ� �ض��اف� " :أن م�شاركتنا م��ع طلبتنا ومعلمينا و�أولياء
الأم ��ور يف التحدي على م��دى  30دقيقة ك��ل ي��وم وملدة
 30يوما يعزز من جودة حياتنا معا ك�أفراد ،ويربز قدرتنا

على ممار�سة التمارين والأن�شطة الريا�ضية يف كل مكان
ويف �أي وقت كونه منح لنا فر�ص متجددة حل�شد طاقاتنا
بكل ن�شاط وحيوية وبو�سائل وطرق متنوعة تت�سم باملرونة
والإبداع ،و�ساعد بخلق �صداقات جديدة".
وت �ق��دم ال �ك��رم بال�شكر �إىل ف��ري��ق "دبي لل�سياحة" على
ج�ه��وده��م امل�ب��ذول��ة يف ح�شد ط��اق��ات الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات
لعي�ش جتربة خمتلفة مع "حتدي دب��ي للياقة "والعمل
معاً من �أجل ن�شر ال�سعادة واملرح يف خمتلف مناطق دبي .
م��ن جانبه ق��ال �أح�م��د اخل��اج��ة امل��دي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دبي للمهرجانات والتجزئة �إن الن�شاط البدين بالن�سبة
للأطفال وال�شباب على قدر كبري من الأهمية خ�صو�صا
يف تلك املرحلة العمرية التي ت�شهد فرتة النمو والتكوين
اجل�سدي والعقلي وبناء ال�شخ�صية حيث تعد الأن�شطة
والتمارين الريا�ضية ��ض��روري��ة لإلهامهم وم�ساعدتهم
على تبني �أ�سلوب حياة �صحي على املدى الطويل .و�أ�شار
�إىل �أن "حتدي دبي للياقة" يقدم الفر�صة لأولياء الأمور
وامل�ع�ل�م�ين لت�شجيع الأط� �ف ��ال وال �ي��اف �ع�ين ع�ل��ى حتقيق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة خ�لال تواجدهم يف املنازل وجعل
ممار�سة الن�شاط الريا�ضي واللياقة البدنية فقرة يومية
ممتعة مرحة .ولفت �إىل �أن املدر�سة يف �أغلب الأحيان هي
امل�ك��ان الأول ال�ت��ي يح�صل فيه الأط �ف��ال واليافعني على
التوجيهات والإر�شادات ملمار�سة الريا�ضة واللياقة البدنية
ب�شكل منتظم ،وهي ذات القاعدة التي بنينا عليها فهمنا
وحفزنا لتقدمي ه��ذه امل�ب��ادرة يف �إط��ار حت��دي دب��ي للياقة
لت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف برامج اللياقة البدنية
�ضمن بيئة �آم�ن��ة لهم ولعائالتهم "  .وميكن للأطفال
ممار�سة الريا�ضة من خالل التمارين املتاحة افرتا�ضيا
ع�بر الإن�ترن��ت واالخ�ت�ي��ار م��ن ب�ين جمموعة وا�سعة من
التمارين املجانية املنا�سبة لكل �أف��راد الأ�سرة ،ومن بينها
مقاطع فيديو ومتارين ح�صرية .
ك �م��ا مي �ك��ن ل�ل�م�ع�ل�م�ين و�أه � ��ايل ال �ط�ل�اب االط �ل��اع على
امل ��وارد امل�ج��ان�ي��ة وك��ام��ل التفا�صيل املتعلقة بالفعاليات
والأن � �� � �ش � �ط� ��ة ع �ب��ر امل � ��وق � ��ع الإل� � � �ك� �ت ��روين www.:
.dubaifitnesschallenge.com
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مب�شاركة  200مت�سابقة و 21جهة من القطاع احلكومي واخلا�ص

«ال�شارقة لريا�ضة املر�أة» اختتمت مناف�سات ك�أ�س ال�شارقة الريا�ضي لل�سيدات
•• ال�شارقة –الفجر:

18

اختتمت مناف�سات الن�سخة ال�سابعة م��ن «ك��أ���س ال�شارقة الريا�ضي
لل�سيدات  »2020التي نظمتها م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة،
برعاية ح��رم �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر
ب�ن��ت حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،رئ�ي���س��ة م��ؤ��س���س��ة ال���ش��ارق��ة ل��ري��ا��ض��ة امل� ��ر�أة،
و�شهدت م�شاركة  200موظفة مثلن  21فريقاً للم�ؤ�س�سة احلكومية
واخلا�صة ،تناف�سن يف ثالثة �ألعاب ريا�ضية ب�شكل فردي وهي لعبة كرة

ال�سلة ،ولعبة الرماية ولعبة اجلري عن بعد ،والتي �أعلنت عن نتائجها
يوم �أم�س حيث �أقامت مرا�سم التتويج لفعالية ك�أ�س ال�شارقة الريا�ضي
ب�شكل افرتا�ضي.
و�أ�سفرت املناف�سات عن تتويج �أكادميية ال�شارقة للعلوم ال�شرطية بك�أ�س
التحدي بعد تفوق منت�سباتها الالفت يف املناف�سات ،وك�ل ً
ا من نادي
�سيدات املدام بك�أ�س لعبة كرة ال�سلة ،والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
بك�أ�س لعبة الرماية يف فئة الفردي يف م�سابقة البندقية  10هوائي،
وبلدية دبا احل�صن بك�أ�س حتدي اجلري للياقة البدنية.

وقالت ندى ع�سكر النقبي مدير عام م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة
"نحر�ص يف امل�ؤ�س�سة على ترجمة ا�سرتاتيجيات و�أهدافنا يف تنفيذ
امل�ب��ادرات التي تهتم بن�شر التوعية املجتمعية وخا�صة بني املوظفات
العامالت يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وي�ؤكد حتقيقنا لأهدافنا
امل�ستدامة النجاح الذي �شهدته الن�سخة ال�سابعة مناف�سات قوية بني
الفرق امل�شاركة.
و�أ�ضافت النقبي " :ون�شكر �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي،
رئي�سة م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة ،على دعمها امل�ستمر يف تعزيز

م���ش��ارك��ة امل� ��ر�أة يف الأن���ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ،وب �ن��اء �شراكة
جمتمعية ف��اع�ل��ة ب�ين امل��ؤ��س���س��ات املختلفة يف ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل��ا���ص ،لتعميق العالقات بني املوظفات يف اجلهات وزي��ادة وعيها
ب�أهمية ممار�ستها للريا�ضة اتخاذها �أ�سلوب حياة �صحي ما ينعك�س
ب�شكل مبا�شر على زي��ادة ن�شاطهن وقدراتهن على الإجن��از يف العمل.
و�أك ��دت �أن امل�ؤ�س�سة حر�صت على �سالمة و�صحة امل���ش��ارك��ات �سعت
�إىل اتخاذ كافة التدابري االح�ترازي��ة والتباعد اجل�سدي من خالل
تنظيمها لفعالية ك�أ�س ال�شارقة الريا�ضي لل�سيدات".

موناكو يقلب الطاولة على �سان جرمان بدوري فرن�سا

ق�ل��ب م��ون��اك��و ال �ط��اول��ة ع�ل��ى �ضيفه
ب��اري ����س � �س��ان ج��رم��ان ح��ام��ل اللقب
ع �ن��دم��ا ح� ��ول ت �خ �ل �ف��ه �صفر -2يف
ال���ش��وط الأول اىل ف��وز ك�ب�ير 2-3
يف افتتاح املرحلة احلادية ع�شرة من
بطولة فرن�سا يف ك��رة ال�ق��دم ،موقفاً
انت�صاراته املتتالية عند ثمانية.
وك��ان باري�س �سان جرمان يف طريقه
اىل حت�ق�ي��ق ف��وز ��س�ه��ل ع�ن��دم��ا تقدم
ب�ث�ن��ائ�ي��ة لنجمه ال �ع��ائ��د م��ن �إ�صابة
ع�ضلية يف ال�ف�خ��ذ م�ه��اج��م موناكو
ال�سابق كيليان مبابي يف الدقيقتني
 25و 37من ركلة جزاء ،لكن موناكو
رد بقوة يف ال�شوط الثاين بت�سجيله
ثالثة �أه ��داف بينها ثنائية ملهاجمه
الأمل� ��اين كيفن ف��والن��د ( 52و)66
وهدف قاتل للبديل الدويل الإ�سباين
ال�سابق فران�شي�سك فابريغا�س (84
من ركلة جزاء).
ووا�صل موناكو �صحوته وحقق فوزه
الثالث تواليا وال�ساد�س ه��ذا املو�سم
فرفع ر�صيده �إىل  20نقطة و�صعد
�إىل املركز الثاين م�ؤقتاً بفارق �أربع
ن �ق��اط خ �ل��ف ب��اري ����س � �س��ان جرمان
ال� ��ذي م �ن��ي ب�خ���س��ارت��ه ال �ث��ال �ث��ة هذا
املو�سم واالوىل بعد ثماين انت�صارات
متتالية.
وج � � ��اءت اخل� ��� �س ��ارة يف ت��وق �ي��ت غري

م�ن��ا��س��ب ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ادي العا�صمة
الذي ي�ستعد لقمة حا�سمة على �أر�ضه
�أم��ام �ضيفه اليبزيغ االمل��اين الثالثاء
يف اجل ��ول ��ة ال��راب �ع��ة م ��ن مناف�سات
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ام �ن��ة مل���س��اب�ق��ة دوري
اب �ط��ال اوروب� ��ا ال �ت��ي خ���س��ر مباراتها
النهائية املو�سم املا�ضي.
وكلل مبابي عودته اىل املالعب بعد
تعافيه من ا�صابة ع�ضلية يف الفخذ،
ت�ع��ر���ض ل�ه��ا م�ط�ل��ع ال���ش�ه��ر احل ��ايل،
ب�ث�ن��ائ�ي��ة راف� �ع ��ا ر� �ص �ي��ده اىل ت�سعة
اه��داف ه��ذا املو�سم فانفرد ب�صدارة
الئ�ح��ة ال�ه��داف�ين ب�ف��ارق ه��دف واحد
ام��ام مهاجم رين�س ال�سنغايل بوالي
ديا.
وه ��و ال �ه��دف ال���س��اب��ع مل�ب��اب��ي ب�ألوان
�سان جرمان يف مرمى فريقه ال�سابق
م��ون��اك��و ال � ��ذي ت ��رك ��ه ع� ��ام 2017
لالن�ضمام اىل فريق العا�صمة على
�سبيل الإع��ارة قبل انتقاله نهائيا اىل
�صفوفه.
ك �م��ا ه ��و ال �ه ��دف الـ 99يف خمتلف
امل���س��اب�ق��ات م��ع ب��اري����س ��س��ان جرمان
خام�س اف�ضل هداف يف تاريخ النادي
بفارق هدف امام اجلزائري م�صطفى
دحلب وب�ف��ارق ه��دف خلف دومينيك
رو�شتو الرابع.
وي�ت���ص��در االوروغ� ��وي� ��اين �إدين�سون

كافاين ترتيب الهدافني التاريخيني
للنادي (� )200أمام ال�سويدي زالتان
ابراهيموفيت�ش ( )156والربتغايل
باوليتا ( )109ودوم�ي�ن�ي��ك رو�شتو
(.)100
وخا�ض �سان جرمان املباراة يف غياب
اك�ث�ر م��ن الع ��ب �أ� �س��ا� �س��ي خ�صو�صا
االي �ط ��ايل م��ارك��و ف�ي�رات��ي واالمل ��اين
ي��ول�ي��ان دراك���س�ل��ر واال� �س �ب��اين خوان
ب��رن��ات واالرجنتيني م��اورو ايكاردي
ب�سبب اال�صابة.
وف�ضل امل��درب االمل��اين توما�س توخل
اراح� ��ة ال�برازي �ل��ي م��ارك�ي�ن�ي��و���س بعد
رحلته الطويلة من امريكا اجلنوبية
ح�ي��ث � �ش��ارك يف ال�ت���ص�ف�ي��ات امل�ؤهلة
ملونديال  ،2022فيما دفع مبواطنه
الربازيلي نيمار دا �سيلفا العائد للتو
م��ن ا��ص��اب��ة يف ع���ض�لات امل�ح��ال��ب ،يف
ال�شوط الثاين مكان دي ماريا ()60
دون جدوى.
وجنح مبابي يف منح التقدم لباري�س
�سان ج��رم��ان عندما تلقى ك��رة خلف
الدفاع من دي ماريا فانطلق ب�سرعة
وتوغل داخل املنطقة قبل ان ي�سددها
ب �ي �م �ن��اه ق��وي��ة ع �ل��ى مي�ي�ن احلار�س
االيطايل فيتو مانوين (.)26
وهي التمريرة احلا�سمة الـ 93لدي
ماريا مع �سان جرمان منذ ان�ضمامه

اىل �صفوفه عام .2015
وح�صل �سان جرمان على ركلة جزاء
اث ��ر ع��رق�ل��ة ال�ب�رازي �ل��ي راف�ي�ن�ي��ا من
يو�سف فوفانا داخل املنطقة فانربى
لها مبابي بيمناه على ي�سار احلار�س
(.)37
و�سجل االي �ط��ايل موي�س ك�ين هدفا
ثالثا الغي بداعي الت�سلل بعد اللجوء
حلكم الفيديو امل�ساعد "يف �آي��ه �آر"
( ،)40والأم ��ر ذات��ه بالن�سبة ملبابي
(.)45
وحت �� �س��ن اداء م��ون��اك��و يف ال�شوط
ال �ث��اين ب�ع��د ال�ت�غ�ي�يري��ن ال�ل��ذي��ن قام
بهما مدربه الكرواتي نيكو كوفات�ش
ب��ا� �ش��راك الع ��ب ال��و��س��ط فابريغا�س
واملدافع الربازيلي كايو هرنيكي.
وان� � �ق � ��ذ ح � ��ار� � ��س امل � ��رم � ��ى ال � � ��دويل
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س مرماه من
هدفني حمققني بت�صديه لت�سديدة
ور�أ� �س �ي��ة ل �ف��والن��د االوىل م��ن خارج
املنطقة ( )49وال�ث��ان�ي��ة م��ن ركنية
(.)50
وجنح فوالند يف تقلي�ص الفارق من
م�سافة ق��ري�ب��ة م�ستغال ك��رة مرتدة
م��ن ق��دم القائد بري�سنل كيمبيمبي
اث��ر متريرة من الربتغايل جيل�سون
مارتينز ف��راوغ نافا�س وتابعها داخل
املرمى (.)52

وجنح موناكو يف ادراك التعادل عندما
مرر اوريليان ت�شواميني كرة عر�ضية
داخل املنطقة فهي�أها البديل اال�سباين
�شي�سك فابريغا�س اىل فوالند بعدما
رفعها ف��وق احل��ار���س نافا�س فتابعها
داخل املرمى اخلايل (.)65
وك��اد اال��س�ب��اين بابلو ��س��اراب�ي��ا يوجه
ال�ضربة القا�ضية ملوناكو من ت�سديدة
مباغثة من داخل املنطقة ت�صدى لها
احلار�س مانوين (.)78
وح�صل موناكو على ركلة ج��زاء اثر
ع��رق �ل��ة ف ��والن ��د داخ� ��ل امل�ن�ط�ق��ة من
املدافع عبدو ديالو بعدما انتزع منه
ال �ك��رة فتلقى ب�ط��اق��ة ح �م��راء ()83
وانربى لها فابريغا�س بنجاح (.)84
وا� �س �ت �ع��اد ب� ��وردو ن�غ�م��ة االنت�صارات
وع � َّم��ق ج� ��راح م���ض�ي�ف��ه ري ��ن عندما
تغلب عليه �1-صفر.
وي ��دي ��ن ب � � ��وردو ب� �ف ��وزه الأول بعد
خ �� �س��ارت�ي�ن م �ت �ت��ال �ي �ت�ين �إىل واف� ��ده
اجلديد الع��ب ري��ن ال�سابق ح��امت بن
عرفة ال��ذي �سجل الهدف الوحيد يف
الدقيقة  37بعدما ت�لاع��ب بثالثة
م��داف �ع�ين و� �س��دد ك ��رة ق��وي��ة زاحفة
بي�سراه م��ن خ��ارج املنطقة ف�أ�سكنها
ال��زاوي��ة اليمنى للحار�س ال�سنغايل
الفريد غومي�س (.)37
ودافع بن عرفة عن �ألوان رين مو�سم

زيدان بغ�ضب :ما
يحدث «جنوين»
قال الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد� ،إن
جدول املباريات املزدحم ،الذي ي�ؤثر على �أكرب الأندية
الأوروبية لكرة القدم "جنوين".
وعرب زيدان عن ا�ستيائه قبل مواجهة م�ضيفه فياريال
وهي �أول مباراة من � 10سيلعبها ري��ال مدريد خالل
 33يوما.
و�أ�� �ض ��اف يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح�ف��ي "كلما �أن �ظ��ر �إىل
اجلدول �أ�شعر �أنه مزدحم �أكرث من الالزم".
وتابع�" :أفكر فقط يف �صحة الالعبني .ال توجد
�أي فر�صة للتوقف والتقاط الأنفا�س .ال �أحتدث
فقط عن الالعبني لكني �أ�شعر بالقلق عليهم.
ال �أرغب يف التدخل يف عمل �أي �شخ�ص .يف نهاية
اليوم يوجد م�س�ؤولون عن و�ضع اجلدول لكني �أ�شعر
بالقلق� .إنه جنوين".
و�سيفتقد زي ��دان ج�ه��ود ال�ق��ائ��د �سريخيو رام��و���س يف
م��واج�ه��ة ف�ي��اري��ال ،ال��ذي يتفوق بنقطتني على ريال
مدريد ولعب مباراة �أكرث وذلك بعد �إ�صابة املدافع
يف ع�ضالت الفخذ اخللفية مع منتخب �إ�سبانيا
مما يعني �أنه قد يغيب لع�شرة �أيام.
وت��اب��ع" :كل ما ميكنني عمله التعبري عن
ر�أيي يف هذا املوقف .نحتاج للعمل على منح
الالعبني راحة ويجب �أن نوازن هذا الأمر".
و�سيخ�ضع رفائيل فاران �شريك رامو�س يف الدفاع
الختبار لياقة يف اللحظات الأخرية و�أقر زيدان ب�أنه
"لي�س الئقا بن�سبة  100باملئة" ،وحتوم �شكوك
ب���ش��أن م�شاركة م��واط�ن��ه ال ��دويل الفرن�سي كرمي
بنزمية بعد غيابه عن التدريب.
ك�م��ا �سيغيب امل�ه��اج��م ال���ص��رب��ي ل��وك��ا يوفيت�ش
بعدما �أع�ل��ن ال�ن��ادي �إ�صابته بفريو�س كورونا،
اجلمعة.
ل �ك��ن امل ��داف ��ع �إي � ��در م�ي�ل�ي�ت��او والع� ��ب الو�سط
كا�سيمريو و�صانع اللعب �إي��دن ه��ازارد �سيعودون
�إىل الت�شكيلة بعد �سلبية اخ�ت�ب��ارات ك��ورون��ا عقب
�إ�صابتهم بالعدوى قبل الفرتة الدولية.
وي �ق�ترب ث�ن��ائ��ي ال��دف��اع ن��ات���ش��و وداين ك��ارب �خ��ال من
العودة.
وقال زيدان" :ال نعلم مدى جاهزية جميع الالعبني لكن
احلاالت يف حت�سن .و�ضع �إيدن وميليتاو يختلف ن�سبيا.
تدربا خالل فرتة العزل .نات�شو وكاربخال عمال لفرتة
طويلة مع املجموعة ونحتاج جلهود كل املجموعة الن
كل مباراة مهمة بالن�سبة لنا .ال ميكننا �أن نكتفي
مبا حققناه لأننا نواجه فريقا �صعبا".

 2019-2018ق �ب ��ل االن �ت �ق ��ال
م�ن�ت���ص��ف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي �إىل بلد
ال��ول �ي��د الإ� �س �ب��اين مل ��دة ��س�ت��ة �أ�شهر
ومنه يف �صفقة انتقال حر �إىل بوردو
ال�صيف املا�ضي.
وهو الهدف الأول للدويل ال�سابق يف
ال��دوري ه��ذا املو�سم ،علما ب�أنه دافع
�سابقاً عن �ألوان ليون ومر�سيليا وني�س
وباري�س �سان جرمان ونيوكا�سل وهال
�سيتي االنكليزيني.
وهو الفوز الرابع لبوردو هذا املو�سم
والثاين يف مبارياته اخلم�س الأخرية
ال �ت��ي م �ن��ي خ�لال �ه��ا ب �ث�لاث��ة هزائم،
فرفع ر�صيده �إىل  15نقطة وارتقى
�إىل املركز احلادي ع�شر م�ؤقتاً.

ك�م��ا ه��و ال �ف��وز ال �ث��اين ل �ب��وردو خارج
ق��واع��ده ه��ذا امل��و��س��م بعد الأول على
�أجنيه �2-صفر يف املرحلة الثانية يف
� 30آب�/أغ�سط�س املا�ضي.
و�أحل ��ق ب ��وردو اخل���س��ارة الثانية على
التوايل برين بعد �سقوطه �أمام باري�س
�سان جرمان حامل اللقب �صفر -3يف
املرحلة املا�ضية.
وج � � ��اءت خ �� �س ��ارة ري � ��ن ق �ب��ل القمة
امل �� �ص�يري��ة ال �ت��ي ت �ن �ت �ظ��ره الثالثاء
املقبل �أم��ام �ضيفه ت�شل�سي االنكليزي
يف اجل ��ول ��ة ال��راب �ع��ة م ��ن مناف�سات
املجموعة اخلام�سة �ضمن م�سابقة
دوري �أب�ط��ال �أوروب� ��ا .ويتقا�سم رين
ال ��ذي ي �� �ش��ارك يف امل���س��اب�ق��ة القارية

ال�ع��ري�ق��ة ل�ل�م��رة االوىل يف تاريخه،
املركز الأخري مع كرا�سنودار الرو�سي
ب��ر��ص�ي��د ن�ق�ط��ة واح � ��دة ل �ك��ل منهما
بفارق  6نقاط خلف ت�شل�سي و�إ�شبيلية
اال�سباين املت�صدرين .وجتمد ر�صيد
رين الذي مني بخ�سارته الثالثة هذا
املو�سم والثانية على �أر�ضه بعد الأوىل
�أم��ام اجنيه  2-1يف املرحلة الثامنة،
ع�ن��د  18نقطة وت��راج��ع �إىل املركز
الرابع بفارق الأهداف خلف مر�سيليا
الذي ت�أجلت مباراته مع �ضيفه ني�س
اىل م��وع��د الح��ق ب�سبب غ�ي��اب �أكرث
م��ن  10الع�ب�ين يف ��ص�ف��وف االخري
ب�سبب اخ�ت�ب��ارات �إي�ج��اب�ي��ة لفريو�س
كورونا امل�ستجد.

كلوب :هذا هو املخرج الوحيد من
�أزمة الغيابات وا�س�ألوا دورمتوند
كومان يعلق على رحيل مي�سي..
وحقيقة عالقته بغريزمان
�أق� ّر مدرب بر�شلونة الإ�سباين ،رونالد كومان� ،أن ال فكرة لديه حول
رحيل جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي يف نهاية املو�سم اجل��اري من
عدمه ،معتربا �أنه "لي�س من مهامه" �إقناع �أف�ضل العب يف العامل 6
مرات بالبقاء.
وباءت حماولة مي�سي بالرحيل عن بر�شلونة املو�سم املا�ضي بالف�شل� ،إذ
�أجربه ناديه على دفع بنده اجلزائي اخليايل للرحيل ،فيما �شن حملة
على الإدارة ال�سابقة برئا�سة امل�ستقيل جوزيب بارتوميو ال�ستغالل
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا م��ن �أج ��ل �إج �ب��اره ع�ل��ى ال�ب�ق��اء داخ ��ل �أ� �س��وار النادي
الكتالوين.
رحيل مي�سي عن بر�شلونة
وميكن البن الـ 33التفاو�ض مع فريق جديد بدءا من يناير ،والرحيل
بعقد حر ال�صيف املقبل ،فيما يبدو مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي من
�أقوى املر�شحني ل�ضمه ،كي يعيد الو�صل مع مدربه ال�سابق يف بر�شلونة
بيب غوارديوال.
وق ��ال ك��وم��ان اجل�م�ع��ة يف م ��ؤمت��ر �صحفي ق�ب��ل م��واج�ه��ة �صعبة �ضد
م�ضيفه �أتلتيكو مدريد يف الدوري الإ�سباين" :ال يزال مي�سي مرتبطا
بعقد وبر�أيي يجب �أن يبقى هنا".
وتابع" :لكن ل�ست خم ّوال يف �إبقائه هنا� .سرنى ب�ش�أن م�ستقبله ،وهو ال
يزال العبا يف بر�شلونة .ال �أحد يعرف م�ستقبل مي�سي".
عالقة مي�سي بغريزمان
وي��واج��ه مي�سي ،العائد من رحلة دام��ت � 15ساعة بعد م�شاركته مع
منتخب ب�ل�اده يف ت�صفيات م��ون��دي��ال � ،2022أ�سئلة ب�شان عالقته
بزميله املهاجم الفرن�سي �أنطوان غريزمان.
وكان وكيل �سابق لغريزمان قال �إنه من ال�صعب اللعب مع مي�سي يف
بر�شلونة الذي قام بتهمي�ش الفرن�سي بعد و�صوله من �أتلتيكو مدريد،
ما دفع "البعو�ضة" �إىل الرد "لقد تعبت من كوين دائما امل�شكلة يف كل
ما يح�صل مع النادي".
وعلق كومان على املو�ضوع�" :أتفهم مدى انزعاج ليو .يتعني على النا�س
�إظهار املزيد من االحرتام لأمثال ليونيل مي�سي".
وتابع "مل �أر �أي م�شكلة بني االثنني ،ال يف غرف املالب�س �أو يف �أر�ض
امللعب .هناك العديد من ال�صور تظهرهما يعمالن �سويا ب�شكل جيد".

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب �إنه ي�أمل يف جناح
امل��داف�ع�ين ال���ص��اع��دي��ن يف تعوي�ض ال�غ��ائ�ب�ين و�سط
�أزمة �إ�صابات لبطل ال��دوري الإجنليزي املمتاز لكرة
القدم.
و��س�ي�غ�ي��ب امل��داف �ع��ان ف�يرج�ي��ل ف ��ان دايك
وج��و غوميز حتى نهاية املو�سم بعد
اخل���ض��وع جل��راح�ت�ين بالركبة ومن
املتوقع �أن يراهن كلوب على نات فيلب�س
وال�صاعد ري�س وليامز ملعاونة جويل
ماتيب يف قلب الدفاع.
و�أ�� �ش ��ار ك �ل��وب �إىل �أن� ��ه عا�ش
موقفاً م�شابهاً يف برو�سيا
دورمتوند ،عندما اعتمد
على نيفني �سوبوتيت�ش
وم��ات ����س ه��وم �ل��ز حني
ك� ��ان� ��ا م� ��ن النا�شئني
واك� �ت� ��� �س� �ب ��ا اخل� �ب ��رة يف
ال � ��دف � ��اع و�� �س ��اه� �م ��ا يف
التتويج بلقب الدوري
الأمل� � � ��اين يف مو�سمني
متتاليني.
و�أب � �ل� ��غ ك� �ل ��وب ال�صحافيني
قبل م��واج�ه��ة لي�سرت �سيتي يف
ال � � ��دوري ال� �ي ��وم الأح � � ��د" :ال
ميكن مقارنة املواقف حالياً،
لكنني �أريد الإ�شارة �إىل �أنني
عندما درب��ت دورمت��ون��د يف
 2008كان قلبا الدفاع
� �س��وب��وت �ي �ت ����ش وهوملز
هذا ال�شتاء يبلغان 19
و 20عاماً".
و�أ�� � � �ض � � ��اف" :اعتمدنا
ع �ل �ي �ه �م��ا ط �ي �ل��ة املو�سم
ومنلك مواهب هنا �أي�ضاً
يف �أعمار  18و 19و23
ع ��ام� �اً ب �ج��ان��ب عنا�صر
اخل�ب��رة وت��وج��د فر�ص
للجميع".
وت � ��اب � ��ع" :يوجد العبو
و�سط �أي�ضاً ميكنهم القيام
ب � � � ��أدوار دف ��اع �ي ��ة لكن
ل�ي����س يف الوقت
احل��ايل وننتظر

عودتهم يف الأ�سابيع املقبلة".
وانتقل الع��ب الو�سط ال�برازي�ل��ي فابينيو �إىل قلب
الدفاع قبل ا�ستبعاده ب�سبب م�شكلة بع�ضالت الفخذ
اخللفية و�أقر املدرب الأملاين ب�أن ليفربول رمبا
يعزز �صفوفه يف ف�ترة االنتقاالت يف يناير
(كانون الثاين).
ووا�صل" :ال �أعرف ماذا �سيحدث يف يناير
(ك��ان��ون ال�ث��اين) ،لأك��ون �صادقاً ،لكننا
نبحث عن حلول ونتطلع لفرتة
االنتقاالت بالت�أكيد لكن يف
الوقت احل��ايل �سنت�أقلم
مع الو�ضع".
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�سكي دبي يفوز بجائزة �أف�ضل منتجع تزلج داخلي يف العامل

�أعلنت ماجد الفطيم ،ال�شركة الرائدة يف جمال تطوير و�إدارة مراكز الت�سوق واجل ّمعات ال�سكنية ومن�ش�آت
التجزئة والرتفيه على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا ،عن فوز �سكي دبي للعام اخلام�س
على التوايل بجائزة �أف�ضل منتجع تزلج داخلي يف العامل� ،ضمن جوائز التزلج العاملية World Ski
 Awardsاملرموقة .وي�أتي ه��ذا التكرمي بعد ف��وز �سكي دب��ي م��ؤخ��راً بجائزة �أف�ضل عالمة جتارية
للخدمة املتميزة ال�ضيافة والرتفيه �ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال ،التي تقدمها اقت�صادية دبي
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم.
وتعد جوائز التزلج العاملية �أرقى برنامج للجوائز يف قطاع �سياحة التزلج ،وتغطي جمموعة وا�سعة من
الفئات التي تتناف�س عليها �أف�ضل املنتجعات والفنادق و�شركات قطاع التزلج ،من خمتلف �أنحاء العامل.
ومت تر�شيح �سكي دبي �ضمن ثمانية منتجعات تزلج داخلية معروفة عاملياً ،من م�صر و�أملانيا وال�صني
و�إ�سبانيا و�سكوتالندا ونيوزلندا وهولندا ،ومت الإعالن عن فوزه بعد ح�صوله على �أعلى عدد من �أ�صوات
العاملني يف قطاع التزلج وزبائنه.

افتتحت فرع ًا بدبي بح�ضور ممثلني لوزارة البيئة وتعتزم التو�سع بالدولة

متاجر الت�سوق جرانديو�س تخ�ص�ص �أجنحة ملنتجات املزارع وال�شركات الإماراتية

�أع �ل �ن��ت ��س�ل���س�ل��ة م �ت��اج��ر الت�سوق
ج ��ران ��دي ��و� ��س � �ص��دي �ق��ة البيئة،
دع �م �ه��ا ل �ل �م �ن �ت �ج��ات الإم ��ارات � �ي ��ة،
م� ��ن خ �ل��ال ت �خ �� �ص �ي ����ص �أجنحة
والتجار
ملنتجات امل��زارع وال�شركات
ّ
الإماراتيني ،وت�سليط ال�ضوء على
ه��ذه املنتجات.كما �أعلنت ال�سل�سة
التي مت ت�أ�سي�سها يف الإم��ارات ،عن
خطة طموحة للتوظيف يف الدولة
من خ�لال �أفرعها اجلديدة املقرر
افتتاحها.وافتتحت فاطمة حممد
ت��وك��ل وك�ي��ل وزارة امل�ساعد لقطاع
اخل��دم��ات امل���س��ان��دة ب ��وزارة التغري
امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة ومم�ث�ل�ين لقطاع
ال �ب �ي �ئ��ة ب ��ال ��دول ��ة ،ف ��رع� �اً ج��دي��داً
ل���س�ل���س��ة م �ت��اج��ر ج��ران��دي��و���س يف
منطقة ج�م�يرا  2ب��دب��ي ،بح�ضور
رج��ل الأع �م��ال غ�سان ع�ب��ود رئي�س
جم �ل ����س �إدارة امل �ج �م��وع��ة املالكة
للمتاجر ،و لو بيت ت�شني ،القن�صل
العام ل�سنغافورة ،وعبد اهلل �سيف

احل� �ث� �ب ��ور ،رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة
جم �م ��وع ��ة احل� �ث� �ب ��ور �إىل جانب
ع��دد من كبار ال�شخ�صيات ورجال
ال�صناعة يف الدولة.وقالت فاطمة
ت��وك��ل ،خ�ل�ال االف �ت �ت��اح� ،إن وزارة
ال �ت �غ�ي�ر امل �ن ��اخ ��ي وال �ب �ي �ئ��ة تدعم
امل�شروعات التي ت�سهم يف احلفاظ
على البيئة ،وتدعو متاجر التجزئة
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ت�ب�ن��ي ك��اف��ة املمار�سات

ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال � �ت ��ي ت ��دع ��م مفاهيم
اال� �س �ت��دام��ة.و�أث �ن��ت وك�ي��ل ال ��وزارة
امل �� �س��اع��د ع �ل��ى الإج � � � � ��راءات التي
تطبقها جرانديو�س يف دعم الإنتاج
املحلي و�إنتاج الفواكه واخل�ضروات
الع�ضوية ،وا�ستخدام املعدات املعاد
تدويرها حلماية البيئة ،م�ؤكدة �أن
ه��ذا التوجه يدعم �أه��داف الدولة
يف احل �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة بتقليل

ال �ه��در وخ�ف����ض ال �ن �ف��اي��ات ،ويعزز
م��ن مفاهيم االق�ت���ص��اد ال��دائ��ري.
وق ��ال رج��ل الأع �م��ال غ���س��ان عبود
رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة املجموعة:
�سل�سلة ج��ران��دي��و���س مت ت�أ�سي�سها
ع��ام  2016وال �ي��وم تفتتح الفرع
 ،12ونحن م�ستمرون يف التو�سع،
�ضمن خطة طموحة مل�ضاعفة هذا
الرقم العام املقبل ،وتقدمي جتربة

ت �� �س �وّق ف��ري��دة للم�ستهلكني على
م���س�ت��وى ال ��دول ��ة.وق ��ال �أوليفييه
الت ��ور ،ال��رئ�ي����س التنفيذي ملتاجر
جرانديو�س على الرغم من �صعوبة
الأوق � ��ات احل��ال �ي��ة يف ظ��ل جائحة
ك ��ورون ��ا ،ف� ��إن ج��ران��دي��و���س تطبق
خطة تو�سعة ط�م��وح��ة ،ت�ق��وم على
افتتاح �أف��رع ج��دي��دة على م�ستوى
ال��دول��ة وت��وف�ير امل �ئ��ات م��ن فر�ص

غرفة دبي توزع  400حقيبة غذائية على بحارة خور دبي

ال � �ت� ��زام � �اً مب �� �س ��ؤول �ي �ت �ه��ا جت ��اه
املجتمع ،ودعماً للفئات املحتاجة،
وت��زام �ن �اً م��ع اح �ت �ف��االت الدولة
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للت�سامح ،قامت
غرفة جتارة و�صناعة دبي بتوزيع
ح �ق��ائ��ب غ ��ذائ� �ي ��ة حت� �ت ��وي على
�أن��واع خمتلفة من املواد الغذائية
الأ�سا�سية على البحارة العاملني
يف خ��ور دب��ي وذل��ك �ضمن �سل�سلة
م� ��ن ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات وال �ن �� �ش��اط��ات
ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا خ �ل��ال ال �ع��ام
اجل��اري لتحفيز العمل الإن�ساين
واملجتمعي.
وق ��ام م��وظ�ف��و ال�غ��رف��ة بتو�ضيب
و�إع � � ��داد  400ح�ق�ي�ب��ة حتتوي
اح� �ت� �ي ��اج ��ات غ ��ذائ � �ي ��ة ،وق ��ام ��وا
بتوزيعها على البحارة يف اخلور
يف م�شهد يعك�س القيم الأخالقية
والإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �ت �م �ت��ع بها
موظفو الغرفة ،وحر�صهم على
�إب� ��راز �أ��س�م��ى ع�لام��ات الت�سامح
والإخ��وة ،حيث ت�أتي هذه املبادرة
للعام احلادي ع�شر على التوايل.

نادي دبا احل�صن يختتم مبادرته
املجتمعية يف �سقيا املاء ملمار�سي الريا�ضة

�ضمن مبادراته املجتمعية اختتـم ن��ادي دب��ا احل�صـن الريا�ضـي الثقافـي
الريا�ضي مبادرة �سقيا املـاء ملمار�سي الريا�ضة التـي ا�ستمرت ملدة �شهرين
ابتداء من �شهر �سبتمرب  2020بعد جناحها ب�شكل الفت.
وعززت املبادرة �إىل توفري املياه لكافة الريا�ضيني يف الأماكن العامة من
منطلق ت�شجيع املجتمع على ممار�سة الريا�ضة ب�صورة دائ�م��ة يف �إطار
حر�ص النادي على ن�شر الريا�ضة كثقافة جمتمعية لتكون �أ�سلوب حياة .

ق�صر الإمارات يطلق عرو� ًضا خا�صة للمقيمني يف الدولة

�أطلق فندق ق�صر الإمارات �أبوظبي عرو�ضه احل�صرية لكافة املقيمني يف
دولة الإمارات عند حجز �إقامتهم يف الق�صر الأكرث فخامة يف املنطقة .
وقالت �إدارة ق�صر الإم ��ارات �سيحظى ال�ضيوف الذين يختارون عر�ض
املقيمني ،بتجربة الإقامة يف عامل من الفخامة يف عا�صمة دولة الإمارات،
والتم ّتع بخ�صم ي�صل �إىل  20%على �أف�ضل الأ�سعار املُتاحة ،مع وجبة
�إفطار فاخرة يف مطعم لو فاندوم برا�سريي ل�شخ�صني �أو داخل غرفهم.

�ساند�ستورم لل�سيارات الإماراتية
تتعاون مع م�سار �سوليو�شنز

�أعلن م�صنع �ساند �ستورم لل�سيارات عن توقيع اتفاقية �شراكة وتعاون مع �شركة
م�سار �سوليو�شنز  ،املزود الرائد ملجموعة من اخلدمات عرب حلول النقل والتنقل
للعمالء من اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية والقطاع اخلا�ص يف جميع �أنحاء
دولة الإم��ارات العربية املتحدة .قام بالتوقيع على االتفاقية كل من الدكتورة
ماجدة العزعزي املدير التنفيذي مل�صنع �ساند �ستورم وال�سيد ريت�شارد �سيكل
املدير التنفيذي ل�شركة م�سار �سوليو�شنز  ،ومن خالل هذه االتفاقية �ستقوم
�شركة م�سار �سوليو�شنز بتقدمي خدمات ما بعد البيع و ال�صيانة للموديالت
املختلفة املنتجة من م�صنع �ساند �ستورم بدولة الإمارات ،كما �ستقوم �شركة م�سار
بتقدمي عرو�ض ايجارات ملوديالت �ساند �ستورم من خالل من�صاتها.
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وقال الدكتور بلعيد رتاب ،رئي�س
ق� �ط ��اع الأب� � �ح � ��اث االقت�صادية
والتنمية امل�ستدامة يف غرفة دبي
�أن الغرفة ملتزمة بغر�س ثقافة
اخلري والعمل الإن�ساين ون�شره يف
املجتمع الإم��ارات��ي وبني موظفي

الغرفة ،معترباً �أن امل�ب��ادرة التي
ت ��دخ ��ل ع ��ام� �ه ��ا احل � � � ��ادي ع�شر
تعك�س االل�ت��زام باملعايري والقيم
الإن�سانية ،وتعزز روابط الت�سامح
والعطاء التي متيز جميع فئات
املجتمع الإماراتي.

�أزهار الأمل عمل فني �شارك يف �إجنازه عدد
من �أ�صحاب الهمم و�أ�صدقائهم و عائالتهم

دبي حتتفل مبهرجان ديوايل ب�أن�شطة الرتفيه العائلي وعرو�ض النوافري الراق�صة
حتتفي دبي مبهرجان الأ�ضواء ديوايل لهذا العام من خالل العديد من الفعاليات التي تركز على امل�أكوالت املتنوعة ومفهوم العائلة
وال�صداقة ،وي�شمل ذلك عرو�ض النوافري الراق�صة وعرو�ض ال�ضوء وعرو�ض الت�سوق وغريها الكثري من الفعاليات والأن�شطة والعرو�ض
الرتويجية يف خمتلف �أنحاء املدينة.
وت�شكل احتفاالت مهرجان ديوايل التي تنظمها م�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة فر�ص ًة ل�سكان دبي وزوارها لال�ستمتاع بالطق�س
الرائع يف ف�صل ال�شتاء ،وا�ستك�شاف املزارات واملعامل الأكرث �شهرة على م�ستوى املدينة .ويحتفي املهرجان بالثقافات والتقاليد املتنوعة
ل�سكان دبي وزوارها.
وتقدم القرية العاملية العديد من االحتفاالت املتميزة التي تت�سم بطابع املرح مبنا�سبة مهرجان الأ�ضواء ،حيث ي�ستعر�ض اجلناح الهندي
يف القرية التقاليد والثقافة وامل�أكوالت الهندية الأ�صيلة يف دولة الإمارات .و�سيحظى �سكان دبي وزوارها بفر�صة الت�سوق للح�صول على
�سلع فريدة من نوعها وهدايا خا�صة من �أكرث من  240منفذ بيع تقدم �أرقى امل�صنوعات اليدوية الهندية والأدوات املنزلية والهدايا
التذكارية والإك�س�سوارات والتحف ،مع اال�ستمتاع �أي�ضاً بالعرو�ض الثقافية الرائعة .وميكن للعائالت والأ�صدقاء اال�ستمتاع بامل�أكوالت
الهندية ال�شهية يف جمموعة كبرية من املطاعم والأك�شاك ،بالإ�ضافة �إىل الباعة الذين يقدمون امل�أكوالت ال�سريعة.

�أجن� ��زت م��ؤ��س���س��ة الأومل �ب �ي��اد اخلا�ص
الإم � ��ارات � ��ي ،مب �� �ش��ارك��ة � 55شخ�صاً
م ��ن �أ� �ص �ح ��اب ال �ه �م��م و�أ�صدقائهم
وعائالتهم ،عم ًال فنياً بعنوان �أزهار
الأم � � ��ل ،و ُي� �ع ��د مت �ث��ال �أزه � � ��ار الأم� ��ل
ال��ذي �صممته الفنانة الإماراتية عزة
القبي�سي� ،أول عمل فني يف املنطقة يتم
�إجن��ازه بالتعاون املبا�شر مع الفنانني
من �أ�صحاب الهمم ،ويتطلع الأوملبياد
اخلا�ص الإم��ارات��ي ليكون هذا العمل،
الأول من بني �أعمال فنية �أخ��رى يتم
�إجنازها يف امل�ستقبل ،كجزء من برنامج
ال�ف�ن��ون امل��وح��دة ل�ل�أومل�ب�ي��اد اخلا�ص.
وي �ح��ر���ص ب��رن��ام��ج ال �ف �ن��ون املوحدة
ع�ل��ى ت���س�خ�ير ال �ف��ن -ك�م��ا ه��و احلال
مع الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية-
م��ن �أج��ل تعزيز ال��رواب��ط والعالقات
وخلق ال�صداقات بني �أ�صحاب الهمم
وغريهم من �أفراد املجتمع.

معر�ض 421يحتفل مبرور خم�سة �أعوام على ت�أ�سي�سه
ك�شف معر�ض ،421وجهة الفنون والت�صميم يف �أبوظبي وال�ت��ي تعنى
باملمار�سات والأع�م��ال الفنية املبتكرة وت�سعى لإب��راز املواهب يف الإمارات
وامل�ن�ط�ق��ة وتنميتها ع�بر ط�ي��ف وا� �س��ع م��ن امل �ج��االت ،ال�ن�ق��اب ع��ن خطته
للأعوام اخلم�سة املقبلة مبنا�سبة مرور خم�سة �أعوام على ت�أ�سي�س املركز.
وق��د مت و�ضع اخلطة بحيث تكون مبثابة تو�س ًعا ا�سرتاتيج ًيا يف برامج
معر�ض  421و�أن�شطته ،ولتعزز من قدرة املركز على ممار�سة دوره بو�صفه
من�ص ًة ملبدعي املنطقة على خمتلف تخ�ص�صاتهم.
ت��أ��س����س معر�ض 421يف ال �ع��ام  ،2015وم�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن وه��و يرعى
جمموعة من الربامج العامة واملعار�ض واملبادرات التعليمية التي دعمت
امل�م��ار��س��ات الإب��داع�ي��ة النا�شئة ،وط ��ورت �آل�ي��ات ال�ت�ب��ادل الفني ،و�شجعت
اخلطاب النقدي من خالل �سل�سلة من الأن�شطة وامل�ؤمترات واملطبوعات.
ومنذ ت�أ�سي�سهَ ،ع� َم� ْ�ل امل��رك��ز على تر�سيخ مكانته كوجهة تعلم وجتريب
وعر�ض للفنان ْ
ني الواعدين .ويف الوقت نف�سه� ،أتاح موقعه اال�سرتاتيجي
وات�ساع نطاق براجمه العامة فر�صة التوا�صل مع جمهوره يف الإمارات
واملنطقة .وتزامناً مع احتفاالت املركز بعامه اخلام�س يف دولة الإمارات،
�أعلن عن تفا�صيل ا�سرتاتيجيته للخم�سة �أعوام املقبلة ،والتي ترتكز على
ثالثة تخ�ص�صات حمورية:
الفنون الب�صرية املعا�صرة ،العمارة والت�صميم والأفالم وال�صور املتحركة،
وكيفية تفاعلها م��ع ف�ن��ون الأداء والآداب وال�ف�ن��ون ال�صوتية والفنون

التقليدية .و�سي�ؤدي ذلك بالنتيجة اىل تطور تلك التخ�ص�صات الثالثة
ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن خ�لال �إط ��ار ي��وف��ر للجمهور ال�ع��ام وامل�ستهدف فر�ص
امل�شاركة والتفاعل .يُذكر �أن �إط��ار العمل ي�شتمل على �إق��ام��ة املعار�ض،
الربامج العامة  ،برامج بناء الكفاءات ،الربامج التثقيفية ،وبرامج خارج
نطاق املركز.

دورات لتعليم الفرن�سية يف مركز ميزون دي ال فرانكوفوين
مبق ّر الرابطة الثقافية الفرن�سية اجلديد ب�أبوظبي
�أعلن مركز ميزون دي ال فرانكوفوين الثقايف والرتفيهي ،داخل مق ّر الرابطة
الثقافية الفرن�سية اجلديد ب�أبوظبي ،عن توفري جمموعة مُتم ّيزة من الدورات
التعليمية  ،والتي ّ
مت ت�صميمها لتوفري �أج��واء تعليم �أ�صيلة حافلة بالرتفيه
والأن�شطة الرائعة لل�صغار والكبار!
و�أعلنت �إدارة الرابطة عن توفري فر�صة فريدة من نوعها ملحبي الثقافة واللغة
الفرن�سية من خ�لال تع ّلم ه��ذه اللغة الرائعة يف بيئة �أ�صيلة ومتم ّيزة داخل
مق ّر الرابطة الثقافية الفرن�سية اجلديد يف �أبوظبي ،الذي يجمع �أرقى و�سائل
الراحة احلديثة التي متنح جميع الطالب ومن كافة الأعمار فر�صة اال�ستمتاع
�أثناء تعلم الفرن�سية .يقدّم الدورات جمموعة من املدر�سني من ذوي امل�ؤهالت
املُتخ�صّ �صة يف التعليم العايل ،وخ�برة غنية يف تدري�س اللغة الفرن�سية كلغة
�أجنبية ،يف �أجواء ممُ تعة يتع ّرف عربها الأطفال ،اليافعون وال�شباب على جتربة
ن�سقة.
الفرنكوفونية امل ُ ّ
وتدعو �إدارة الرابطة اجلميع الغتنام فر�صة تنمية وتطوير م�ستواهم التعليمي
من خالل دورات الت�أهيل واال�ستعداد لالمتحانات التي تو ّفرها الرابطة الثقافية
الفرن�سية يف �أبوظبي ،مبا يف ذلك  DELF Primالدبلوم الأول للأطفال �أو
 DELF DALFدبلوم الكبار ال�شهادة املمنوحة من وزارة التعليم الفرن�سية
لإتقان اللغة الفرن�سية كلغة �أجنبية ،و  TEو  TCF Quebecلتقييم م�ستوى
الهجرة �إىل كيبيك يف كندا� ،أو للح�صول على اجلن�سية الفرن�سية.

حماربة كورونا بالطائرات امل�سيرّ ة
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

ق��ررت �سل�سلة متاجر وومل��ارت ال�شهرية �إط�لاق حملة فريدة من نوعها ،لتو�صيل �أدوات فح�ص فريو�س كورونا
امل�ستجد �إىل املنازل با�ستخدام الطائرات من دون طيار "امل�سيرّ ة" ،يف والية تك�سا�س الأمريكية.
ووفقا ل�شبكة "فوك�س نيوز" الإخبارية الأمريكية ،قررت "ووملارت" بالتعاون مع مركز فحو�صات "كوي�ست" ،تنفيذ
برنامج جتريبي ،يتم خالله تو�صيل عدة فح�ص كورونا �إىل املنازل ،بدءا مبدينة �إل با�سو يف تك�سا�س ،با�ستخدام
الـ"درونز" .و�ستتم عمليات التو�صيل للمنازل التي تقيم فيها عائالت� ،ضمن حميط  2.4كم من مركز التو�صيل،
وهو موقع "ووملارت" الرئي�سي يف �إل با�سو.
وقال عمدة املدينة دي مارغو ،يف م�ؤمتر �صحفي" :عملية التو�صيل للمنازل عرب الدرون �ست�ساعد املواطنني يف
املدينة على حماربة (كوفيد  )19من داخل منازلهم".
و�أ�ضاف" :هناك طريق طويل �أمامنا ملحاربة (كوفيد  ،)19لكن بدعم �شركائنا يف ووملارت وكوي�ست وعاملي الرعاية
الطبية �سن�ستطيع فعل ذلك".
ومن املفرت�ض �أن تنزل الطائرات دون طيار عدة الفح�ص يف الباحة الأمامية للمنازل ،وبعد �إنهاء الفحو�صات،
تر�سل العائالت العدة �إىل "ووملارت" لتحليل الفحو�صات وك�شف النتائج.
وتعترب والية تك�سا�س من �أكرث الواليات الأمريكية ت�ضررا بوباء كورونا ،حيث حتل ثانية بعد نيويورك من حيث
عدد الوفيات ،م�سجلة حتى الآن �أكرث من � 20ألف حالة وفاة.
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جرمية غام�ضة تقود العتقال �آكل حلوم الب�شر

رجل كفيف رك�ض  5كيلومرتات منفردا

قال ممثلو االدعاء العام يف �أملانيا �إن هناك �أدلة على "�أكل
حل��وم الب�شر" يف ق�ضية مقتل رج��ل عرث على رفاته يف
برلني ،يف وقت �سابق من هذا ال�شهر.
وذكر االدعاء العام �أن امل�شتبه به يف جرمية القتل �أبدى
"اهتماما" ب ��أك��ل حل��وم ال�ب���ش��ر ،ح�سب م��ا ن�ق��ل موقع
"�سكاي نيوز" الربيطاين .وتعود تفا�صيل الق�ضية بعد
العثور على عظام رج��ل ( 44عاما) يف اجل��زء ال�شمايل
من العا�صمة الأملانية .ويف �أعقاب ذلك ،اعتقلت ال�شرطة
رجال ( 41عاما) ،اخلمي�س ،لال�شتباه يف ارتكابه جرمية
قتل بـ"دوافع جن�سية" .وذك��ر امل�صدر �أن الرجل اعتقل
يف منزله بالقرب من مكان العثور على ال�ضحية .وقال
مارتن �ستيلترن ،املتحدث با�سم مكتب املدعي العام يف
برلني� ،إن امل�شتبه به "لديه م�صلحة يف �أكل حلوم الب�شر"
و�أنه "بحث يف الإنرتنت عن هذا املو�ضوع" .و�أ�ضاف �أن
امل�شتبه به وال�ضحية  -وهما �أملانيان  -كانا على ات�صال
ببع�ضهما البع�ض عرب الإنرتنت .وتعيد هذه احلادثة �إىل
الأذهان ما وقع عام  ،2006حني �أدين �أرمني ميوي�س يف
حمكمة �أملانية بارتكاب جرمية قتل وت�شويه اجلثة ،بعد
�أن قتل و�أكل رجال تعرف عليه عرب الإنرتنت .ويق�ضي
املتهم حاليا عقوبة بال�سجن مدى احلياة.

رك�ض رجل كفيف م�سافة  5كيلومرتات يف �سنرتال بارك بنيويورك
دون االعتماد على كلب �أو م�ساعدة ب�شرية وذلك باال�ستعانة فقط
بالذكاء اال�صطناعي عرب �سماعات مو�ضوعة يف هاتف ذكي.
وق ��ال ت��وم��ا���س ب��ان�ي��ك ( 50ع��ام��ا) ال ��ذي ف�ق��د ب���ص��ره يف مطلع
الع�شرينات من عمره ب�سبب حالة وراثية ويدير حاليا مدر�سة
للكالب امل�ستخدمة مل�ساعدة املكفوفني�" :أكرث �شيء �أمانا لرجل
كفيف هو �أن يظل يف مكانه لكنني ال �أظل يف مكاين".
و�س�أم الرجل ال�شغوف ب�سباقات امل��اراث��ون من اال�ستعانة بكالب
بطيئة لهدايته الطريق ،وقرر منذ نحو عام �إيجاد و�سيلة للرك�ض
مبفرده.
وحتول بانيك الذي ي�ؤمن ب�أن الإن�سان "ولد لريك�ض" �إىل غوغل
لإيجاد و�سيلة للهاتف كي "يدله على الطريق" .وتعاون الرجل مع
�شركة غوغل لإعداد برنامج بحث ،وتلتقط كامريا الهاتف الذكي
خطا �إر�شاديا مر�سوما على م�ضمار الرك�ض ،وير�صد التطبيق
موقع ال�شخ�ص ويزوده ب�إر�شادات �سمعية عرب �سماعة الإذن.

الأم املجرمة ..قتلت طفليها وت�سعى للإفراج امل�شروط
رغم �أنها ارتكبت واحدة من �أفظع اجلرائم التي ميكن �أن يرتكبها
�إن���س��ان :قتل الأب �ن��اء ،ف ��إن �سلوكها الإج��رام��ي مل يتوقف خلف
الق�ضبان ل�سنوات طويلة.
�إنها الأمريكية �سوزان �سميث ،التي حكم عليها بال�سجن مدى
احلياة بعد �إدانتها بقتل طفليها �إغراقا يف بحرية بوالية �ساوث
كارولينا ،يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
لكن وفقا ل�صحيفة "�صن" الربيطانية نقال عن تقارير �إعالمية
�أمريكية ،ف��إن الأم القاتلة ب��د�أت حت�سن من �سلوكها يف ال�سجن
وتقل�ص احتكاكها مع بقية النزيالت واملوظفني ،يف خطوة تهدف
�إىل احل�صول على عفو قريبا.
وك�شف م�صدر يف ال�سجن الذي تقبع فيه الأم� ،إنها "عازمة على
تغيري حياتها وحت�سني �سلوكها ،لأن ذلك �شرطا �أ�سا�سيا للإفراج
امل�شروط بعد عامني �أو  "3من الآن.
و�أ��ض��اف �أن�ه��ا ال تتوا�صل كثريا م��ع ال�سجينات ،وت�ب��ذل ق�صارى
جهدها لاللتزام بقوانني ال�سجن.
وت���ص��درت الأم ع�ن��اوي��ن ال�صحف ون���ش��رات الأخ �ب��ار يف الواليات
املتحدة يف الت�سعينات ،حينما زعمت �أن رجال �أ�سود �سرق �سيارتها
وبداخلها طفالها.
وملدة � 9أيام ،ظهرت الأم باكية ونا�شدت ال�سلطات من �أجل عودتهما
�ساملني.
لكن رواي�ت�ه��ا مل ت�صمد ك�ث�يرا ،واع�ترف��ت يف نهاية امل�ط��اف ب�أن
ال�سرقة حادث من ن�سج خيالها ،وقالت �إنها تركت ال�سيارة تغرق
�شيئا ف�شيئا ليموت الطفالن بداخلها ،وكانت ربطتهما مبقدهما
حتى ال يحاوال الفرار ،يف جرمية �شديدة الب�شاعة.
وكان عمر �أحد الطفلني � 3أعوام ،فيما كان عمر الثاين � 14شهرا
فقط.
وذكرت تقارير حينها �أنها قتلت طفليها لكونها كانت تواعد رجال
ال يرغب بوجودهما يف الأ�سرة.
وحتى بعد �إدانتها بال�سجن مدى احلياة ،مل تتوقف عن ارتكاب
امل�خ��ال�ف��ات واجل��رائ��م يف حمب�سها� ،إذ ك��ان��ت تتعاطى املخدرات،
كما مار�ست اجلن�س مع حرا�س ال�سجن ،مما �أدى �إىل تعر�ضهم
لعقوبات احلب�س �أي�ضا.

�أكرث كلمات املرور �شيوعا
يف  ..2020غيرّ ها فورا
ال ي�ستغرق ك�ث�ير م��ن م�ستخدمي
الإن�ترن��ت وق�ت��ا ط��وي�لا يف التفكري
يف "كلمة مرور" م�ن��ا��س�ب��ة وقوية
حل �م��اي��ة ح �� �س��اب��ات �ه��م وبياناتهم
ال�شخ�صية ،الأمر الذي قد يعر�ضهم
خلطر االخ�ت�راق ب�سهولة .وغالبا
ما ين�صح خرباء الأم��ن ال�سيرباين
امل �� �س �ت �خ��دم�ين ب��ا� �س �ت �خ��دام كلمات
�سر معقدة وطويلة ،واالبتعاد عن
ك�ل�م��ة امل� ��رور ال���ش��ائ�ع��ة والق�صرية
ال�ت��ي ي�سهل ال�ت�ن�ب��ؤ منها م��ن قبل
ال �ق��را� �ص �ن��ة .وي� �ق ��ول اخل �ب��راء �إن
كثريين يلج�ؤون �إىل كلمات مرور
ق�صرية مثل الأرقام وتاريخ امليالد،
وذلك حتى ي�سهل تذكرها ،لكن هذا
الأمر يعر�ضهم خلطر االخرتاق.
ويف هذا ال�صدد ،ن�شر موقع "نورد
با�س" ال�شهري قائمة لأك�ثر كلمات
امل � � ��رور ا� �س �ت �خ��دام��ا خ �ل��ال العام
اجلاري ،ون�صح بتغيريها يف القريب
العاجل لتجنب التعر�ض لالخرتاق.
وت�ضم القائمة نحو  200كلمة �سر،
وك��ان��ت �أول  20منها ،وه��ي الأكرث
انت�شارا يف العامل ،كالتايل:
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ال�شم�س تغيب عن مدينة ولن تعود قبل  66يوما

يف ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام يف هذا التوقيت،
غربت ال�شم�س عن �سماء مدينة �أوتكياغفيك يف والية
�أال�سكا الأمريكية ،معلنة بدء غيابها ال�سنوي الذي ي�ستمر
 66يوما .وظهرت ال�شم�س لآخ��ر مرة خالل هذا العام
يف �أوتكياغفيك الأربعاء املا�ضي ثم رحلت تاركة املدينة
النائية يف "�إظالم قطبي" �سيعي�شه �سكانها لأك�ثر من
�شهرين .وغردت خدمة الطق�س الوطنية يف �أال�سكا على
موقع "تويرت" ،قائلة" :يف ال�ساعة  1.30م�ساء بتوقيت
�أال�سكا ،ال�شم�س �ستغرب عن �أوتكياغفيك التي �ستدخل
 66يوما من الظالم القطبي� .ستعود ال�شم�س جمددا يف
 23يناير من عام  ."2021كما قال ح�ساب مكتب �إدارة
الأرا�ضي يف �أال�سكا على "تويرت"" :ت�صبحني على خري
يا �أوتكياغفيك" .و�أوتكياغفيك التي كانت تعرف �سابقا
با�سم "بارو" ،تقع �شمايل الدائرة القطبية ال�شمالية على
�ساحل بحر ت�شوك�شي يف �أق�صى �شمال �أال�سكا ،ويعي�ش بها
� 4429شخ�صا فقط وفق موقعها على الإنرتنت ،ميتهن
معظمهم �صيد الأ�سماك واحليتان.

�سيدة املطر ..ق�صة �صورة �شغلت امل�صريني

روكفلر  ،بومة املن�شار ال�شمايل  ،تنظر �إىل الأعلى من �صندوق  ،بعد العثور عليها و�إنقاذها مع �شجرة عيد امليالد
يف مركز روكفلر  ،يف نيويورك  ،الواليات املتحدة .رويرتز

تدلل زوجها ً
يوميا ب�صندوق غداء غني بالأطعمة

يف الوقت ال��ذي يتم فيه الرتكيز الدائم على �صندوق وجبات الأطفال،
اعتادت امر�أة �أمريكية من مدينة �سان فران�سي�سكو ،على االهتمام ب�صندوق
غداء زوجها ،وتزويده بكل ما لذ وطاب من الأطعمة املختلفة.
ح�صلت ليزا ( 22عاماً) على مئات الآالف من املتابعني على موقع “تيك
توك” بف�ضل مقاطع الفيديو اخلا�صة بها ،والتي تعر�ض فيها وجبات غداء
رائعة تعدها لزوجها ،حتتوي على �أنواع عديدة من احللوى والأطعمة.
ويظهر �أحد مقاطع الفيديو ،ليزا وهي متلأ الأجزاء املختلفة من �صندوق
ال �غ��داء ،باملعكرونة واخل �ي��ار املح�شو ب��امل��وزاري�لا والبي�ستو ،والطماطم
الكرزية ،و�أجنحة الدجاج ولفافة حتتوي على نوتيال وموز.
وقد علق �آالف الأ�شخا�ص على مقاطع الفيديو التي تن�شرها ليزا ،ومتنى
ال�ك�ث�ير منهم مم��ازح�ين� ،أن ي�ك��ون��وا يف م�ك��ان زوج �ه��ا ح�ت��ى يتمكنوا من
اال�ستمتاع بالطعام اللذيذ الذي ُتعده.
وعلى الرغم من �إعجاب الكثريين مبا تعده من �أجل زوجها ،واجهت ليزا
بع�ض االنتقادات حول كمية الطعام التي ت�ضعها يف �صندوق الغداء اخلا�ص
بزوجها ،حيث قال �أحد امل�ستخدمني �إن كمية الطعام كبرية وتكفي لعدة
وجبات.
و�أكدت ليزا يف من�شوراتها على �أنها ال متانع يف تلقي االنتقادات ،وترحب
بكل التعليقات التي ميكن �أن ت�ساعدها على جتنب �أية �أخطاء قد تقع بها
�أثناء �إعداد وجبة زوجها ،بح�سب ما �أوردت �صحيفة مريور الربيطانية.

قريبا..م�سل�سل وثائقي
عن حياة نيكي ميناج
�أف � � ��ادت و� �س��ائ��ل �إع �ل ��ام ع��امل �ي��ة �أن ��ه
�سيعر�ض قريبا م�سل�سل وثائقي عن
ح�ي��اة النجمة ال�ع��امل�ي��ة نيكي ميناج
 ،وق��د �ش ّكل ه��ذا اخل�بر ج��دال كبريا
ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي،
�إذ �إن ح �ي��اة ن�ي�ك��ي م �ي �ن��اج تت�ضمن
العديد من الأحداث املثرية ،وعندما
�ستعر�ض �ستحدث �ضجة ال ي�ستهان
بها.
اجلدير ذك��ره �أن نيكي ميناج ن�شرت
م�ؤخرا عرب �صفحتها اخلا�صة �صورة
لطفلها ،وذلك احتفا ًال بعيد زواجها،
وع� ّل�ق��ت بالقول":عيد ذك ��رى زواج
�سعيد حبيبي" ،وحر�صت ميناج يف
ال�صورة على ع��دم الك�شف عن وجه
ال�ط�ف��ل� ،إذ ظ�ه��ر يف ال���ص��ورة قدمه
مي�سكها يد والده.

حركة التياتراليني ..م�ساع لنف�ض الغبار عن م�سرح اجلزائر

�أعلن فنانون يف اجلزائر ،م�ؤخرا ،عن ميالد "حركة
التياتراليني (امل�سرحيني) اجلزائريني" ،يف م�سعى
لإع � ��ادة ال��وه��ج �إىل �أب ال �ف �ن��ون ال ��ذي ي�ن���ص��رف عنه
املتفرجون منذ �سنوات طويلة.
وتهدف ه��ذه احلركة امل�سرحية اجلديدة �إىل حتقيق
ره��ان��ات فنية وثقافية وتربوية يف ال�ب�لاد ،من خالل
طرح الأفكار التي ت�شغل بال املجتمع.
ويتحدث �صاحب امل�ب��ادرة املخرج امل�سرحي اجلزائري
�شوقي بوزيد ،بكثري من احل�سرة عن واق��ع امل�سرح يف
اجل��زائ��ر ،قائال �إن "الأمل يتجدد داخله كل ي��وم منذ
 30عاما" ،مم��ا دفعه للتفكري ب�صوت ع��ال لت�أ�سي�س
حركة جتمع امل�سرحيني حتت ا�سم "حركة التياتارليني
امل�سرحيني" .وقال بوزيد ملوقع "�سكاي نيوز عربية":
"الوقت احلايل يحتاج �إىل تغيري جذري لتحرير الفن
من كل القيود ومنح ال�شباب فر�صتهم احلقيقية".
ودفع هذا الأمر بوزيد �إىل قيادة املبادرة التي ال ت�أخذ
�شكل اجلمعية �أو التعاونية الثقافية ،بل فكرة حتاول
مل �شمل الفنانني اجلزائريني من اجليلني.
وحت�ظ��ى ه��ذه امل �ب��ادرة ب��دع��م ال�ع��دي��د م��ن امل�سرحيني

ال�صني ت�ستك�شف �أعمق خندق مائي بالكوكب
القابعة هذا ما قالته �سلمى حايك لزوجها باليوم العاملي للرجل
بثت ال�سلطات ال�صينية ،لقطات حية لغوا�صتها امل�أهولة اجلديدة

يف قاع خندق ماريانا ،يف �إطار مهمة غري م�سبوقة يف �أعمق واد حتت املاء
على كوكب الأر�ض.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون احلكومية (�سي �سي تي يف) �أن "فيندوز"
�أو "�سرتايفر" ،هبطت �أكرث من ع�شرة �آالف مرت يف اخلندق املائي غرب
املحيط الهادئ وعلى متنها ثالثة باحثني.
ومل يزر �سوى عدد قليل من الأ�شخا�ص قاع خندق ماريانا ،وهو منخ َف�ض
على �شكل هالل يف ق�شرة الأر�ض و�أعمق من جبل �إيفر�ست.
تق�ص ق�صرية،
وزار امل�ستك�شفون الأوائ ��ل اخل�ن��دق ع��ام  1960يف رح�ل��ة ٍ
لتتوقف امل�ه�م��ات ح�ت��ى ع��ام  2012حينما ق��ام خم��رج ه��ول�ي��وود جيم�س
كامريون ب�أول رحلة فردية �إىل القاع.
وو�صف كامريون البيئة التي �شاهدها حوله ب�أنها "مقفرة" و"غريبة".
و�أظ�ه��رت لقطات فيديو مت التقاطها ونقلها بوا�سطة كامريا يف �أعماق
البحار هذا الأ�سبوع الغوا�صة ال�صينية ذات اللونني الأخ�ضر والأبي�ض
وهي تتحرك عرب املياه الداكنة حماطة ب�سحب من الروا�سب �أثناء هبوطها
ببطء يف قاع البحر.

انت�شرت �صورة الم��ر�أة م�صرية لقبت بـ"�سيدة املطر"
ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي يف ال �ب�ل�اد ،ب�ع��د �أن
ر�صدتها عد�سات الكامريا وهي تبيع "الرتم�س" خالل
فرتة �سوء الأحوال اجلوية ب�أحد �شوارع القاهرة .و�شغلت
ال�صورة الكثري من امل�صريني ،فيما ت�ساءل عدد كبري من
املتابعني عن ال�سيدة وطريقة التوا�صل معها مل�ساعدتها،
ك�م��ا ت�ع��اط��ف رواد م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي معها
مطالبني احلكومة امل�صرية بدعمها� .إال �أن الرد الر�سمي
ج��اء �سريعا ،حيث وجهت وزي��رة الت�ضامن االجتماعي
يف م�صر ،نيفني القباج ،فريق �أط�ف��ال وكبار بال م�أوى
بالتوا�صل مع "�سيدة املطر" ،حتى مت العثور عليها.

وجهت النجمة العاملية �سلمى حايك ر�سالة لزوجها فران�سوا �أونري بينو يف اليوم
ّ
العاملي للرجل� ،إذ �إنها ن�شرت �صورة برفقته وابنتهما ،على �صفحتها اخلا�صة على
موقع التوا�صل االجتماعي .وعلقت �سلمى على ال�صورة بالقول" :مل �أكن �أتخيل
مطل ًقا يف �أعظم �أحالمي �أنني �س�أ�شارك حياتي مع رجل رائ��ع وغري ع��ادي� ،أنت
قوتنا� ،أنت م�صدر �إلهامنا� ،أنت وطننا" ،والالفت هو انها كتبت التعليق بثالثة
لغات ،الإنكليزية واال�سبانية والفرن�سية .وكانت �شاركت �سلمى حايك يف �صفحتها
الر�سمية م�ؤخرا �صوراً من الطقو�س التي اعتمدتها لإحياء يوم املوتى� ،أظهرت
و�ضعها ل�صور لبع�ض �أف��راد عائلتها املتوفني وكذلك للر�سامة املك�سيكية
ال�شهرية فريدا كاهلو التي ج�سدت �سلمى دوره��ا يف فيلم "فريدا" عام
 2002كذلك ل�صورة مركبة ملجموعة كالب اقتنتها العائلة وكل هذه
ال�صور و�ضعت على ط��اوالت مزينة �إىل جانبها �شموع وورود
ويف �إح��دى ال�صور كانت �سلمى جال�سة على الأر���ض حافية
القدمني وحتمل �شمعة وعلقت عليها ":يوم موتى �سعيد".

اجل��زائ��ريي��ن ال �� �ش �ب��اب ،م��ن ب�ي�ن�ه��م امل �خ��رج امل�سرحي
ال �� �ش��اب ورئ �ي ����س ج�م�ع�ي��ة "فر�سان الركح" �سليمان
ال�شيخ عقباوي ،الذي قال ملوقع "�سكاي نيوز عربية":
"م�سرحنا اليوم يحتاج لرجة حتى يعود ل�صوابه الفني
واجلمايل".
و�أ��ض��اف" :ال�شباب هم الطاقة ،وم��ن احلكمة دفعهم
�إىل املقدمة خللق مبادرات جادة ودائمة وتوا�صل فعلي
مع اجليل املخ�ضرم ،وهذه الفر�صة ت�سعى ل�ضخ دماء
جديدة جتنح مب�سرحنا �إىل بر الإبداع والإقناع".
وت��أت��ي ه��ذه ال��دع��وات بعد ع��ام كامل �أدت فيه جائحة
كورونا �إىل �شل احلركة امل�سرحية ،ح�سبما قالت املمثلة
اجلزائرية ال�شابة خام�سة امباركية ملوقع "�سكاي نيوز
عربية".
و�أو�ضحت الفنانة" :مع وب��اء ك��ورون��ا ،احت�ضرنا كليا
رغم �أن بع�ض الفاعلني و�أ�صحاب امليدان يحاولون �إزالة
هذا االحت�ضار لكن من دون جدوى .حركة امل�سرحيني
اجلزائريني �ست�ضم كل فنان عا�شق للخ�شبة ،وهذا �أهم
�شيء لأننا بحاجة اليوم لنكون �أقرب من بع�ضنا حتى
ن�شعل �شمعة التغيري".

حتديث يف خرائط غوغل
يجنبك الأماكن املزدحمة
�أعلنت خرائط غوغل عن حتديث
ج��دي��د م���ص�م��م مل �� �س��اع��دت��ك على
ال�سفر �أثناء �أزم��ة فريو�س كورونا
ب ��أم��ان ق ��در الإم� �ك ��ان ،م��ن خالل
جت �ن��ب ع ��رب ��ات ال �ق �ط ��ار وامل�ت��رو
واحلافالت والطرق املزدحمة.
�أح��دث��ت خ��رائ��ط غوغل ع��ددًا من
التعديالت والتحديثات للم�ساعدة
يف ت��زوي��د امل���س��اف��ري��ن ب ��أك�بر قدر
ممكن من املعلومات للبقاء يف �أمان
�أثناء �أزمة فريو�س كورونا.
يف ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ي ف �ق��ط� ،سهّلت
ال�شركة الو�صول �إىل التحديثات
مل�ساعدة امل�ستخدمني على جتاوز
املناطق امل��زدح�م��ة .والآن� ،أقدمت
غوغل على خطوة �أخرى من خالل
ت��وف�ير م �ع �ل��وم��ات م �ب��ا� �ش��رة حول
مدى ازدحام و�سائط النقل العامة.
كما مت الك�شف عن تطبيق خرائط
غوغل لنظامي الت�شغيل �أندرويد و
 ،iOSوالذي �سيظهر مدى ازدحام
احل��اف�ل�ات وال �ق �ط��ارات وخطوط
م�ترو الأن�ف��اق ح��ول ال�ع��امل .ومن
املفرت�ض �أن ي�ساعد هذا التحديث
امل� ��� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن يف التخطيط
ل��رح�لات �ه��م يف الأوق � � ��ات ال �ت��ي ال
ت�شهد فيها و�سائط النقل ازدحاماً.
هذه امليزة اجلديدة ال�سهلة ،لي�ست
هي الطريقة الوحيدة التي ت�ساعد
بها خرائط غوغل يف احلفاظ على
�سالمة الأ�شخا�ص �أث�ن��اء ال�سفر،
ف �ف��ي ��س�ب�ت�م�بر امل ��ا� �ض ��ي� ،أطلقت
خ ��رائ ��ط غ��وغ��ل ط��ري �ق��ة جديدة
توفر معلومات مهمة عن كورونا
جلميع ال��دول البالغ عددها 220
دولة التي تدعمها اخلدمة.

