�إريك زمور حتت جمهر جريان فرن�سا:

�ص 02

ظاهرة ترامب الفرن�سي اجلديد بعيون �أجنبية!

الوزاري للتنمية يعقد اجتماعه يف �إك�سبو  2020ويناق�ش عددا

•• الفجر –خرية ال�شيباين

من املبادرات وال�سيا�سات لتطوير منظومة العمل احلكومي

ترامب الفرن�سي ،النيزك ،امل�شوّ�ش � ...إذا كانت تغطيته الإعالمية مو�ضوع نقا�ش ،ف�إن
ظاهرة �إريك زمور جتذب انتباه جريان فرن�سا يف �أوروبا وعرب املحيط الأطل�سي.
قبل �ستة �أ�شهر من االنتخابات الرئا�سية الفرن�سية ،ينتاب الذهول و�سائل الإعالم
الأجنبية ب�سبب �شعبية خطاب –مييني غاية يف التطرف -ه��ذا الرجل ال��ذي مل
يرت�شح بعد .وح�سب �آخر ا�ستطالع �أجراه مركز هاري�س التفاعلي ،و ُن�شر يوم الأربعاء
� 13أكتوبر اجلاريُ ،تن�سب �إىل م�ؤلف كتاب فرن�سا مل تقل كلمتها الأخرية ،ن�سبة 17
باملائة من نوايا الت�صويت.
ولئن كانت املكانة التي يحتلها كرونيكور �سي نيوز ال�سابق يف النقا�ش العام يف فرن�سا
بعيدة عن كونها مه ّمة يف اخلارج ،فقد بد�أ ا�سمه ي�سيل بع�ض احلرب خارج حدودها.
بينما حتاول مارين لوبان -رئي�سة التجمع الوطني -تخفيف حدة ال�صورة العن�صرية
حلزبها ،ي�سعى �إري��ك زم��ور �إىل التطرف ،و�إث��ارة النقا�ش وت�أطريه حول هواج�سه
اخلا�صة ،كتبت جملة الإيكونيمي�ست يف مقال ت�ش ّرح فيه هذا املثري للجدل.
(التفا�صيل �ص)12
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لقاء �إ�سرائيلي رو�سي �أمريكي..
لبحث ملفي �سوريا و�إي���ران
•• عوا�صم-وكاالت:

�أع �ل��ن ال���س�ف�ير الإ��س��رائ�ي�ل��ي لدى
رو�سيا� ،ألك�سندر بن ت�سفي� ،أن تل
�أبيب اتفقت مع مو�سكو ووا�شنطن
على عقد لقاء بني ر�ؤ�ساء جمال�س
الأم ��ن ملناق�شة ال��و��ض��ع يف �سوريا
و�إي � ��ران .وق ��ال ب��ن ت�سفي لوكالة
�سبوتنيك ،ال�سبت :حتى الآن ال
يوجد �سوى فكرة ،مل يتم حتديد
امل��وع��د �أو امل�ك��ان بعد .م��ن جانبنا،
ن �ح��ن ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد ال�ست�ضافة
الوفود ،لكن هذا مل يتقرر بعد.
كذلك �شدد على �أنه يف هذه املرحلة
ال يوجد �سوى اتفاق وتفاهم على
�أن هذا االجتماع �سيتم .لكن متى
بال�ضبط  -مل يتم االتفاق على هذا
بعد ،الفتاً �إىل �أن املوا�ضيع �ست�شمل
��س��وري��ا و�إي ��ران وق�ضايا �أخ ��رى يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
ي�شار �إىل �أنه قد يتم حتديد املوعد
واملكان بعد مفاو�ضات بني بوتني،
ونفتايل بينيت يف مدينة �سوت�شي
ال�ساحلية يوم � 22أكتوبر احلايل.
وكان وزير اخلارجية الإ�سرائيلي،
يائري البيد ،قد قال يف وقت �سابق
�إن ت��ل �أب �ي��ب وم��و��س�ك��و ووا�شنطن
تدر�س �إمكانية ا�ستئناف امل�شاورات
ال �ث�لاث �ي��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ر�ؤ�� �س ��اء
جم ��ال� �� ��س الأم� � � � � ��ن ،وق � � ��د يعقد
االجتماع املقبل يف �أكتوبر.

Sunday

�ص 15

عربي ودويل

جراء نق�ص البنزين وال�سلع اال�ستهالكية
خماوف من �شتاء �سخط �آخر يف اجنلرتا

�ص 18

الفجر الريا�ضي

�سان جرمان ي�ستعيد توازنه بف�ضل
مبابي ..وبغياب مي�سي ونيمار

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

ميقاتي :امللف يف عهدة الأجهزة الأمنية ولن نتدخل بالق�ضاء
•• بريوت-وكاالت:

�أحد عنا�صر حزب اهلل يطلق النار من بندقيته ب�ضاحية بريوت اجلنوبية (ا ف ب)
�إي��ران ،يف جهود عزل املحقق طارق وجود �أع�ضاء من حزبه يف منطقتي توا�صل مع ال�سلطات عندما علموا
البيطار ال��ذي يتوىل التحقيق يف ع�ي�ن ال ��رم ��ان ��ة وال �ط �ي ��ون ��ة حيث ب ��أم��ر االح �ت �ج��اج امل ��زم ��ع ،وطالب
ان �ف �ج��ار م�ي�ن��اء ب�ي�روت ال ��ذي وقع ا��ش�ت�ع�ل��ت �� �ش ��رارة الأح � � ��داث يعني ب��وج��ود ع�سكري مكثف يف املنطقة
�أن الأم ��ر ك��ان م��دب��را ،ق��ال جعجع لأن �أولوياتهم هي م��رور املظاهرة
العام املا�ضي.
وق��ال جعجع ملحطة �صوت بريوت ن �ح��ن ع �ل��ى الأر� � � � ��ض ،وه� � ��ذا �أم ��ر ب�سالم.
ان�ترن��ا��ش��ون��ال �إن اخل�ي��ار ال��ذي مت �صحيح ،فنحن يف كل املناطق التي وق� ��ال �إن� ��ه مت �إب�ل�اغ ��ه ب � ��أن جميع
االت�ف��اق عليه خ�لال االجتماع كان لدينا وجود فيها وال نغيب عن �أي االح� �ت� �ي ��اط ��ات ال�ل��ازم� ��ة متخذة
وب��ال �ت��ايل من��ت م��رت��اح��ا ،م�ضيفا
الدعوة �إىل �إ�ضراب عام فح�سب.
م�س�ألة.
وردا على � �س ��ؤال ب���ش��أن م��ا �إن كان و�أ�ضاف �أن املن�سق الأمني يف احلزب �أنه بالن�سبة للكالم عن القنا�صة..

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي
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جعجع ينفي مزاعم حزب اهلل بامل�س�ؤولية عن ا�شتباكات بريوت

�أك��د رئي�س ال ��وزراء جنيب ميقاتي
�أن احل �ك��وم��ة ح��ري���ص��ة ع �ل��ى عدم
التدخل يف �أي ملف يخ�ص الق�ضاء.
كما �أ�ضاف على ال�سلطة الق�ضائية
�أن تتخذ بنف�سها م��ا ت��راه منا�سبا
من �إجراءات.
و�شدد على �أن امللف الكامل ملا ح�صل
يف بريوت من ا�شتباكات هو يف عهدة
الأجهزة االمنية ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص
�إىل ذل��ك ،نفى زعيم ح��زب القوات
اللبنانية� ،سمري جعجع� ،أن حزبه
خطط لتنفيذ �أع�م��ال العنف التي
وق� �ع ��ت يف م �ن �ط �ق��ة ال �ط �ي ��ون ��ة يف
العا�صمة اللبنانية بريوت و�أ�سفرت
عن مقتل  ،7غالبيتهم من �أن�صار
حزب اهلل.
وق��ال �سمري جعجع ،يف مقابلة مع
�صوت بريوت انرتنا�شونال� ،إنه عقد
اجتماعا يف ال�ي��وم ال�سابق لأعمال
ال �ع �ن��ف ،وك ��ان االج �ت �م��اع �سيا�سيا
متاما ،وفقا ملا نقلته رويرتز.
و�أو� �ض��ح جعجع �أن االج�ت�م��اع كان
ملناق�شة خ�ي��ارات العمل �إذا جنحت
ج�م��اع��ة ح ��زب اهلل ،امل��دع��وم��ة من

�أخبار الإمارات

فاجلي�ش اعتقل قنا�صة ..ليقل لنا
م��ن ه��م وم��ن �أي ��ن �أت� ��وا .واعتقلت
ال�سلطات � 19شخ�صا ح�ت��ى الآن
ل���ص�ل�ت�ه��م ب� ��أح ��داث ال �ع �ن��ف ،وفقا
لرويرتز.
وان �ت �ق��د ج �ع �ج��ع �أي �� �ض��ا الرئي�س
اللبناين مي�شال عون ب�سبب ات�صال
هاتفي بينهما �أثناء الأحداث.
وق ��ال جعجع �إن ��ه ي�ست�سغ ات�صال
ع� � ��ون ،م �� �ض �ي �ف��ا �أن ع� � ��ون ،ال ��ذي
ينتمي حلزب التيار الوطني احلر،
احل�ل�ي��ف حل��زب اهلل ،وج��ه �ضمنيا
نف�س اتهامات ح��زب اهلل بال�ضلوع
يف الأح� ��داث مطالبا �إي ��اه بتهدئة
الو�ضع ،وفقا لرويرتز.
وكان حزب القوات اللبنانية نفى يف
وقت �سابق �أي�ضا تورطه يف �إطالق
النار الكثيف ال��ذي وق��ع يف بريوت
اخلمي�س ،ودع��ا �سمري جعجع �إىل
�إج � ��راء حت�ق�ي�ق��ات ك��ام �ل��ة ودقيقة
لتحديد امل���س��ؤول�ي��ات يف الأح ��داث
التي �شهدتها بريوت.
و�أ�شار جعجع �إىل �أن هذه الأحداث
وخ �� �ص��و� �ص��ا م ��ا وق � ��ع يف منطقة
الطيونة ح�صلت ب�سبب التظاهرات
التي دع��ا �إليها ح��زب اهلل وفو�ضى
ال�سالح املنفلت.

عبداهلل بن زايد يلتقي م�ست�شار
الأمن القومي الأمريكي

•• وا�شنطن-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
الدويل ،جيك �سوليفان م�ست�شار الأمن القومي يف الواليات املتحدة
الأمريكية ال�صديقة .
ج��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء  -ال ��ذي ع�ق��د يف وا��ش�ن�ط��ن  -ب�ح��ث العالقات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��را��س�خ��ة ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية و�سبل تعزيزها وتنميتها يف املجاالت كافة .
كما بحث �سموه وم�ست�شار الأم��ن القومي الأم��ري�ك��ي الأو� �ض��اع يف
املنطقة وجهود البلدين ال�صديقني لتحقيق ال�سالم وتعزيز الأمن
واال�ستقرار فيها ،وتناوال �أي�ضا الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
(التفا�صيل �ص)2
االهتمام امل�شرتك.

الإمارات تعزز م�ساعيها نحو تبني نظم غذائية
�صحية واحلفاظ على البيئة واالقت�صاد الوطني

•• دبي-وام:

وقعت الإم ��ارات خطاب ن��واي��ا م�شرتكاً �ضم ك�لا م��ن وزارة التغري
املناخي والبيئة ،ووزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،وجمعية الإمارات
للطبيعة ،ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة (فاو)
معززة بذلك م�ساعيها نحو تبني نظم غذائية �صحية من �أنظمة
غذائية م�ستدامة ل�صالح �أفراد املجتمع وجهود احلفاظ على البيئة
واالقت�صاد الوطني.
مت توقيع خطاب ال�ن��واي��ا �ضمن فعاليات االح�ت�ف��ال بيوم الأغذية
العاملي الذي �أقيم ام�س يف �إك�سبو  2020دبي( .التفا�صيل �ص)6

اعرتا�ض طائرة حوثية مفخخة �أطلقت نحو ال�سعودية

�أمريكا :ندعم االنتقال املدين يف ال�سودان ب�شكل كامل

متظاهرون م�ؤيدون للجي�ش قرب ق�صر الرئا�سة باخلرطوم التحالف :مقتل  160حوثيا وتدمري � 11آلية يف م�أرب
•• اخلرطوم-وكاالت:

يف ظ��ل الأزم � ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة التي
ي�شهدها ال�سودان ،جددت الواليات
دعمها لعملية االنتقال امل��دين يف
البالد .و�أكدت ال�سفارة الأمريكية
يف اخل � ��رط � ��وم ،ب �ب �ي ��ان ال�سبت،
دع ��م وا��ش�ن�ط��ن ل�لان�ت�ق��ال املدين
ال��دمي�ق��راط��ي يف ال���س��ودان ب�شكل
كامل.
ك �م��ا �أ�� � �ش � ��ارت �إىل دع �م �ه��ا عمل
امل��ؤ��س���س��ات االن�ت�ق��ال�ي��ة ،وال �ب��دء يف
التح�ضري لالنتخابات.
ه� � ��ذا وجت � �م ��ع �آالف املحتجني
امل�ؤيدين للجي�ش ال�سوداين �أمام
ال �ق �� �ص��ر ال��رئ��ا� �س��ي يف العا�صمة
اخل��رط��وم �أم ����س ال���س�ب��ت وهتفوا
"ت�سقط ت�سقط حكومة اجلوع"،
يف وق��ت ي��واج��ه خ�لال��ه ال�سودان
�أك�ب�ر �أزم� ��ة �سيا�سية يف مرحلته
االنتقالية املمتدة لعامني.
ويتقا�سم الع�سكريون واملدنيون
ال �� �س �ل �ط��ة يف حت ��ال ��ف ال ي�سوده
ال��وف��اق م�ن��ذ الإط��اح��ة بالرئي�س
عمر الب�شري يف .2019
لكن بعد حم��اول��ة ان�ق�لاب فا�شلة
يف �سبتمرب �أي�ل��ول ع��زت ال�سلطات
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع�ن�ه��ا ل �ق��وى موالية

�أحد عنا�صر حزب اهلل يطلق النار من بندقيته ب�ضاحية بريوت اجلنوبية (ا ف ب)
للب�شري ،يطالب القادة الع�سكريون ي�شمل ج�م��اع��ات م�سلحة متردت ومبجموعة م��ن ال���س�ي��ارات قامت
ب�إ�صالحات لتحالف ق��وى �إعالن على الب�شري� ،إىل احتجاجات اليوم ب��إع��اق�ت�ه��م ومنعهم م��ن موا�صلة
عملهم و�إزالة احلواجز الت�أمينية.
احل ��ري ��ة وال �ت �غ �ي�ي�ر وللحكومة ال�سبت.
املدنية.
وق � ��ال �أمي � ��ن خ ��ال ��د وايل والي ��ة وي �ق��ول حم�ل�ل��ون �إن ال �ن��زاع ينبع
غ�ي�ر �أن ال �ق��ادة امل��دن �ي�ين اتهموا اخلرطوم �إنه قبيل بدء املظاهرات من خالفات ب�ش�أن ق�ضايا العدالة
ال �ع �� �س �ك��ري�ين ب ��دوره ��م بال�سعي ت�ف��اج��أ �أف� ��راد ال �ت ��أم�ين م��ن قوات و�إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة اجل�ي����ش وتفكيك
لل�سيطرة على ال�سلطة.
ال���ش��رط��ة واال� �س �ت �خ �ب��ارات و�أثناء اجلهاز املايل لنظام الب�شري.
ودع��ا ف�صيل متحالف مع اجلي�ش ق �ي��ام �ه��م ب��واج �ب �ه��م مبجموعة وط� ��رح رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ع �ب��د اهلل
يف ق��وى �إع�لان احلرية والتغيري ،تدعي االنتماء للحركات امل�سلحة حمدوك يف كلمة �ألقاها �أم�س الأول

•• لندن-وكاالت:

•• بغداد-وكاالت:

بريطانيا تفر�ض �إج��راءات
حمايةللنواببعدجرميةالطعن
ب �ع��د ج��رمي��ة ال �ط �ع��ن ال�صادمة،
ال� �ت ��ي وق� �ع ��ت يف ج� �ن ��وب ال� �ب�ل�اد،
م��ودي��ة ب�ح�ي��اة ال �ن��ائ��ب م��ن حزب
املحافظني ،ديفيد �أمي�س� ،أعلنت
وزي � ��رة ال��داخ �ل �ي��ة الربيطانية،
بريتي باتيل� ،أم����س� ،أن �إج��راءات
�أم �ن �ي��ة م �� �ش��ددة ��س�ت�ت�خ��ذ حلماية
امل�شرعني.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أن � � ��ه � �س �ي �ت��م ات� �خ ��اذ
�إجراءات �أمنية حتمي النواب حتى
ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن اال� �س �ت �م��رار يف �أداء
عملهم ،م�شددة على �أن من يحاول
مهاجمة واغتيال الدميقراطية يف
البالد لن ينجح.
كما �شددت يف مقطع فيديو ،بح�سب
م��ا نقلت وك��ال��ة روي�ت�رز ،على �أن
امل�ج�ت�م��ع ال�بري �ط��اين ل��ن يخ�ضع
للرتهيب .وقالت نحن نعي�ش يف
جم�ت�م��ع م �ف �ت��وح ،دمي �ق��راط��ي .ال
ميكن �أن نخ�ضع لأي فرد يحاول
منع العمل خلدمة الدميقراطية.

العراق يرتقب نتائج االنتخابات النهائية بعد اكتمال الفرز

ت�ت�رق ��ب الأح� � � � ��زاب وال� �ت� �ي ��ارات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال �ع��راق االع�ل�ان
ال��ر��س�م��ي ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج النهائية
لالنتخابات النيابية التي �أجريت
يوم الأح��د املا�ضي ،بعد �أن �أعلن
م�ست�شار رئي�س ال ��وزراء ل�ش�ؤون
االنتخابات ،ال�سبت اكتمال الفرز
اليدوي.
و�أع �ل��ن م�ست�شار رئي�س ال ��وزراء
ال �ع��راق��ي ل �� �ش ��ؤون االنتخابات،
�أم�س ال�سبت ،اكتمال عملية العد
والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات
الت�شريعية التي جرت يف العا�شر
من �أكتوبر اجلاري.
وي� ��أت ��ي ه ��ذا الإع �ل��ان ب �ع��د �أي ��ام
م � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ع� ��د وال � �ف� ��رز
ال �ي��دوي وال�ت��دق�ي��ق ال�ت��ي قامت
ب�ه��ا امل�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ستقلة
لالنتخابات يف العراق.
ومت ال �ل �ج��وء �إىل ال �ع��د والفرز
ال � �ي� ��دي� ��وي ب� �ع ��د ورود طعون

اجلمعة خارطة طريق للخروج من
الأزمة ،وحذر من �أن عدم التو�صل
حل��ل �سيلقي مب�ستقبل ال�ب�لاد يف
مهب الريح.
ودع� ��ت ج �م��اع��ات م� ��ؤي ��دة للحكم
امل� � � ��دين �إىل اح � �ت � �ج ��اج ��ات ي ��وم
اخلمي�س.
يف ح �ي ��ن رف � � � ��ع حم � �ت � �ج� ��ون يف
م���س�يرة ان�ط�ل�ق��ت ،ظ�ه��ر ال�سبت،
يف اخل� ��رط� ��وم �� �ش� �ع ��ارات تطالب
بت�شكيل حكومة كفاءات وتفوي�ض
اجلي�ش ال�ستالم ال�سلطة؛ يف ظل
خ�لاف��ات مت�صاعدة ب�ين ال�شقني
امل� ��دين وال �ع �� �س �ك��ري يف احلكومة
االنتقالية.
ومنذ �ساعات ال�صباح الأوىل دخلت
�إىل اخل��رط��وم ع�شرات احلافالت
ال���س�ف��ري��ة ح��ام�ل��ة ��س�ك��ان مناطق
ريفية معظمهم من �صغار ال�سن
للم�شاركة يف امل�سرية التي دعت لها
�أحزاب وجمموعات موالية لنظام
الب�شري.
وجتمعت احل��اف�لات ال�ق��ادم��ة من
خ��ارج العا�صمة و�ضواحيها �أمام
م �� �س �ج��د ال �� �ش �ه �ي��د ال� �ق ��ري ��ب من
جمل�س ال��وزراء وال��ذي كان طوال
ف�ت�رة ح�ك��م الإخ� ��وان ي�شكل ب�ؤرة
الجتماعاتهم و�أن�شطتهم.

�أعلن حتالف دع��م ال�شرعية يف اليمن ،ال��ذي تقوده
ال���س�ع��ودي��ة� ،أم����س ال�سبت� ،أن ال��دف��اع��ات ال�سعودية
اعرت�ضت ودم��رت طائرة م�سرية مفخخة �أطلقتها
ميلي�شيات احلوثي الإرهابية باجتاه جازان.
م�سية
و�أع �ل��ن ال�ت�ح��ال��ف الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي ��س�ق��وط رّ
مفخخة على مطار امللك عبداهلل بجازان� ،أطلقتها
ميلي�شيات احلوثي ،وك�شف التحالف يف وق��ت الحق
م�سية مفخخة ثانية ،حاولت ا�ستهداف
عن تدمري رّ
املدنيني باملطار.
وخ�ل�ال الأي ��ام ال�سابقة� ،أع�ل��ن التحالف ،اعرتا�ض
ع��دد من الهجمات بالطائرات امل�سرية وال�صواريخ
البالي�ستية �أط�ل�ق�ه��ا احل��وث �ي��ون ب��اجت��اه الأرا�ضي
ال�سعودية.
ه��ذا و�أع�ل��ن حت��ال��ف دع��م ال�شرعية يف اليمن� ،أم�س
ال�سبت ،تنفيذ  32عملية ا�ستهداف لآليات وعنا�صر
ميلي�شيا احل��وث��ي يف ال�ع�ب��دي��ة مب � ��أرب خ�ل�ال 24
�ساعة.
�إىل ه ��ذا� ،أ� �ض��اف ال�ت�ح��ال��ف �أن عملية اال�ستهداف
�أ�سفرت عن مقتل  160عن�صرا حوثيا وتدمري 11

ا�ستعدادات لعملية ع�سكرية
ت��رك��ي��ة يف ���ش��م��ال ���س��وري��ا
•• عوا�صم-وكاالت:

ارت��ف��اع قيا�سي بالإ�صابات
والوفيات بكورونا يف رو�سيا
•• مو�سكو-وكاالت:

� �س �ج �ل��ت ال� �ت� �ق ��اري ��ر الرو�سية

جلان االقرتاع تنتهي من فرز �أ�صوات الناخبني
واع�ترا� �ض��ات لها م��ن قبل قوى االنتخابية و�شفافيتها من قبل
�سيا�سية متناف�سة ح�صدت عدد البع�ض.
م�ق��اع��د �أق ��ل يف ال�ب�رمل��ان قيا�سا ويف �آخ��ر بيان للمفو�ضية �صدر
باالنتخابات ال�سابقة ،ف�أعربت يف � �س��اع��ات م �ت ��أخ��رة م��ن م�ساء
اخلمي�س� ،أك��دت �أن النتائج التي
عن �شكوك يف نزاهة النتائج.
وت �� �س��ود خم� ��اوف ل ��دى ال�شارع �أعلنت �أولية وجاء �إعالنها بناء
العراقي من ان��زالق الأم��ور نحو ع�ل��ى ال �ت��زام امل�ف��و��ض�ي��ة بتقدمي
ال�ف��و��ض��ى وال �� �ص��دام ،م��ع تبادل النتائج ل�ل��ر�أي ال�ع��ام خ�لال 24
االتهامات بني القوائم املتناف�سة� ،ساعة ،وت�ضمن الإع�لان النتائج
وال�ت���ش�ك�ي��ك يف ن��زاه��ة العملية امل�ستح�صلة �إلكرتونيا.

•• اليمن-وكاالت:

�آلية.
و�أك� ��د ا� �س �ت �م��راره يف دع��م اجل�ي����ش ال��وط�ن��ي اليمني
حلماية املدنيني من انتهاكات امليلي�شيات املدعومة
من �إيران.
كانت ميلي�شيا احلوثي قد تلقت �أم�س الأول �ضربة
م��وج�ع��ة ع�ل��ى ي��د حت��ال��ف دع ��م ال���ش��رع�ي��ة واجلي�ش
اليمني غرب حمافظة م�أرب.
فقد ك�شف املركز الإعالمي للقوات امل�سلحة اليمنية
�أن ط�ي�ران ال�ت�ح��ال��ف ا��س�ت�ه��دف ت �ع��زي��زات مليلي�شيا
احلوثي وكبدها خ�سائر يف الأرواح والعتاد يف جبهة
الك�سارة.
ك�م��ا �أن حت��ال��ف دع��م ال���ش��رع�ي��ة �أك ��د يف وق��ت �سابق
اجلمعة �أن��ه نفذ ع�شرات العمليات التي ا�ستهدفت
امليلي�شيات و�آلياتها يف حميط م�أرب.
و� �ش��دد يف ب�ي��ان ع�ل��ى �أن امليلي�شيات ت��وا��ص��ل تعنتها
وجتاهلها ال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة الإن�سانية م��ن خالل
ا�ستمرار تهديدها حياة املدنيني يف القرى والبلدات
بالقذائف واحل�صار.
كذلك �أعلن �أنه نفذ  40ا�ستهدافا لآليات وعنا�صر
امليلي�شيا احل��وث�ي��ة يف حم�ي��ط ال�ع�ب��دي��ة خ�ل�ال 24
�ساعة .و�أو�ضح �أن عمليات اال�ستهداف �شملت تدمري

ارت�ف��اع��ا ق ��دره  33,208حالة
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
يف ال���س��اع��ات الأرب� ��ع والع�شرين
املا�ضية ،مقابل  32196حالة
جديدة يف اليوم ال�سابق.
ك ��ذل ��ك � �س �ج �ل��ت رو�� �س� �ي ��ا� ،أم�س
ال�سبت ،ارتفاعا قيا�سيا يف حاالت
ال � ��وف� ��اة ال �ن ��اج �م ��ة ع� ��ن تف�شي
فريو�س كورونا امل�سبب جلائحة
كوفيد ،-19وب �ل �غ��ت 1002
حالة وفاة.
وه� � ��ذه ه ��ي امل� � ��رة الأوىل التي
يتجاوز فيها هذا الرقم 1000
ح��ال��ة منذ ب��داي��ة تف�شي الوباء،
وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات جراء
الإ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س كوفيد-19
كورونا يف رو�سيا �إىل 222,315
حالة وفاة.

مظاهرة �ضد بوليك�سيت �أمام املحكمة الد�ستورية يف وار�سو

عودة التوتر جمددا مع االحتاد الأوروبي:

بولندا لي�ست بريطانيا،
الـ(بوليك�سيت) لن يحدث!

•• الفجر � -سرييل بريت* فلوران بارمنتييه**

رغ��م التوترات ال�شديدة القائمة بني االحت��اد الأوروب��ي ورئي�س الوزراء
البولندي ماتيوز موراويكي ،ف�إن البالد بعيدة كل البعد عن التوجه نحو
باب اخلروج.
عاد التوتر مرة �أخرى �إىل ذروته بني بولندا واالحتاد الأوروبي .وغال ًبا ما
يتم الإعالن عن الـ(بوليك�سيت) ولكنه من غري املحتمل جدا.
من ناحية ،تعلن احلكومة البولندية ب�صوت رئي�س وزرائها �أن املحكمة
الد�ستورية تعرت�ض على علوية القانون االوروبي على القانون الوطني.
ومن ناحية �أخرى ،تعلن احلكومة الفرن�سية عن خطر حدوث البوليك�سيت
بحكم االمر الواقع.
ف�ه��ل البوليك�سيت خ�ط��ر ك�ب�ير وو��ش�ي��ك ع�ل��ى االحت� ��اد؟ وه��ل �ستندمج
الالليربالية البولندية مع ال�سيادة الربيطانية لإحداث ت�أثري الدومينو؟
�أم �أن �شبح الـبوليك�سيت �سوف يتبدد قريباً؟ (التفا�صيل �ص)13

ك�شف امل�ت�ح��دث با�سم امل�صاحلة
ال� ��� �س ��وري ��ة ع� �م ��ر رح � �م� ��ون عن
ا� �س �ت �ع ��دادات ل �ل �ق��وات الرتكية
وال�ف���ص��ائ��ل امل��وال �ي��ة ل�ه��ا للقيام
بعمل ع�سكري �ضد قوات �سوريا
الدميقراطية ق�سد والوحدات
الكردية يف مناطق �شمال �سوريا
خالل الأ�سبوع اجلاري .
وق��ال رح�م��ون �أم����س� ،إن القوات
الرتكية والف�صائل املوالية لها
�أن�ه��ت جميع ا�ستعداداتها لبدء
عملية ع�سكرية خ�لال الأ�سبوع
اجل� � ��اري � �ض��د وح� � ��دات حماية
ال�شعب ال�ك��ردي وق��وات ق�سد يف
مناطق ت��ل رف�ع��ت ومنبج وعني
العرب يف ريف حلب ومنطقة عني
عي�سى يف ريف الرقة ال�شمايل و
تل متر بريف احل�سكة ال�شمايل
الغربي.
و�أ�� � �ض � ��اف رح � �م� ��ون :ل ��ن تكون
��س�ي�ط��رة ال �ق��وات ال�ترك �ي��ة على
ت� �ل ��ك امل� �ن ��اط ��ق � �ص �ع �ب��ة ب�سبب
الأه � � ��داف ال �ت��ي مت حتديدها،
وي �ت �ك �ف��ل � �س�ل�اح اجل� ��و الرتكي
ب�ت��دم�ير ك��اف��ة امل �ق��رات وقواعد
الوحدات الكردية ،وق�سد يف تلك
امل�ن��اط��ق وعقبها تتقدم القوات
الربية.
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�أجرت  362,508فحو�ص ك�شفت عن � 115إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  159حالة جديدة من كورونا
•• �أبوظبي-وام:

02

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم� ،أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج ��راء  362,508فحو�ص جديدة
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع

با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و� �س��اه��م ت�ك�ث�ي��ف �إج � � ��راءات ال�ت�ق���ص��ي وال �ف �ح ����ص وت��و� �س �ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  115حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  738,487حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة

يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,118حالة.
 و�أعــــلنت ال�ـ�ـ�ـ��وزارة �أي�ضا ع��ن �شفاء  159ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وت�ع��اف�ي�ه��ا ال �ت��ام من
�أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى.
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  732,143حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  41,271جرعة من
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ� 24ساعة املا�ضية

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  41,271جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  20,686,282جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 209.16جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال� ��وزارة لتوفري ل�ق��اح كوفيد -19و�سعياً
للو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد. -19

برئا�سة من�صور بن زايد

الوزاري للتنمية يعقد اجتماعه يف �إك�سبو  2020ويناق�ش عددا من املبادرات وال�سيا�سات لتطوير منظومة العمل احلكومي
•• دبي -وام:

�أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة� ،أن دولة
الإم� � ��ارات و��ض�م��ن ر�ؤي� ��ة قيادتها
ت�ضع على ر�أ���س �أولوياتها تطوير
ال�سيا�سات واملبادرات لتوفري �أف�ضل
اخلدمات ل�شعبها وتنفيذ امل�شاريع
يف خمتلف القطاعات الواعدة التي
تعود باخلري على الوطن واملواطن
واملقيم على �أر�ضها .
ج ��اء ذل ��ك خ �ل�ال ت ��ر�ؤ� ��س �سموه
اجتماع املجل�س ال��وزاري للتنمية
ال� ��ذي ع �ق��د يف م �ع��ر���ض "�إك�سبو
 2020دبي" ،وج� ��رى خالله
م �ن��اق �� �ش��ة ع� � ��دد م � ��ن امل� � �ب � ��ادرات
وامل ��وا�� �ض� �ي ��ع ال� �ه ��ادف ��ة �إىل دعم
م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال � �ع � �م� ��ل احل� �ك ��وم ��ي
واال�ستمرار يف تطويرها مبا يلبي
متطلبات املرحلة امل�ستقبلية.
وت �� �ض �م �ن ��ت �أج� � �ن � ��دة االج� �ت� �م ��اع
مناق�شة �إ� �ص��دار �سيا�سة موحدة
ب�ش�أن �إن�شاء ال�صناديق اخلا�صة يف
احلكومة االحتادية بهدف حتديد
الأح� � �ك � ��ام ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ت�سري

يف �سياق �أجندة االجتماع ومناق�شات املجل�س :
• �إ�صدار �سيا�سة موحدة ب�ش�أن �إن�شاء ال�صناديق اخلا�صة يف احلكومة االحتادية
• مناق�شة �شروط مزاولة ال�شركات العاملة يف املناطق احلرة غري املالية لأن�شطتها داخل الدولة وخارج املنطقة احلرة غري املالية
• مناق�شة درا�سة حول توحيد خدمات الرعاية ال�صحية الإلزامية املتخ�ص�صة للمر�أة قبل و�أثناء وبعد الوالدة
• مناق�شة تعديل �سيا�سة تو�سيم القيم الغذائية للمنتجات
• ا�ستعرا�ض عدد من التقارير احلكومية واحل�سابات اخلتامية لعدد من امل�ؤ�س�سات عن ال�سنة املالية املنتهية 2020
ع �ل��ى ك ��اف ��ة اجل� �ه ��ات االحت ��ادي ��ة
املن�ش�أة لل�صناديق من حيث �أ�س�س
ح��وك �م �ت �ه��ا و�أه� ��داف � �ه� ��ا وحتديد
ال �� �س �ي��ا� �س��ات امل��ال �ي��ة واملحا�سبية
وك��اف��ة الأح �ك��ام امل�ط�ل��وب��ة لإن�شاء
و�إدارة ال�صناديق اخلا�صة.
وت�ه��دف ه��ذه اخل�ط��وة �إىل توفري
دليل مرجعي مف�صّ ل ت�ستعني به
اجل �ه��ات االحت ��ادي ��ة ع�ن��د ال ّتقدّم
ب �ط �ل��ب ل �ت ��أ� �س �ي ����س ال�صناديق
اخل ��ا�� �ص ��ة ،وت��و� �ض �ي��ح �سيا�سات

و�إج� � � � ��راءات االم� �ت� �ث ��ال ،و�ضمان
حتقيق مبادئ العدالة وال�شفافية
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية
يف ج�م�ي��ع م��راح��ل ع�م�ل�ي��ة تقييم
ت�أ�سي�س ال�صناديق اخلا�صة.
م ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ن��اق ����ش املجل�س
�شروط مزاولة ال�شركات العاملة
يف امل �ن ��اط ��ق احل � ��رة غ�ي�ر املالية
لأن�شطتها داخ ��ل ال��دول��ة وخارج
امل�ن�ط�ق��ة احل ��رة غ�ير امل��ال �ي��ة ،مبا
ي ��دع ��م ت �� �س �ه �ي��ل مم ��ار�� �س ��ة ه ��ذه

ال� ��� �ش ��رك ��ات لأع� �م ��ال� �ه ��ا وتعزيز
تناف�سيتها ما ينعك�س �إيجاباً على
زي��ادة معامالت ال�شركات وجودة
منتجاتها وم�ؤ�شراتها االقت�صادية
وامل��ال�ي��ة داخ��ل ال��دول��ة ،ويف نف�س
الإط� � � ��ار ن��اق ����ش امل �ج �ل ����س كذلك
ال�سماح ل�شركات الو�ساطة امل�ؤ�س�سة
يف �� �س ��وق دب � ��ي ل �ل �� �س �ل��ع املتعددة
والعاملني يف بور�صة دبي للذهب
وال�سلع كو�سطاء �سلع مرخ�صني
بتنفيذ عمليات تداول عرب من�صة

ع� �ق ��ود م �� �ش �ت �ق��ات يف �� �س ��وق دب ��ي
املايل ،يف �إطار دعم زيادة معدالت
التداول اليومية يف الأ�سواق املالية
ودعم االقت�صاد الوطني.
وا�ستعر�ض االجتماع كذلك درا�سة
مقدمة من وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع ب�ش�أن توحيد باقة خدمات
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة الإل ��زام� �ي ��ة
املتخ�ص�صة للمر�أة قبل و�أثناء وبعد
الوالدة على م�ستوى الدولة ،والتي
ت�ستهدف رف��ع امل�ستوى ال�صحي

وامل � �ع� ��ريف ل� �ل� �م ��ر�أة وال �ط �ف ��ل مما
ي�ؤثر �إيجابياً على �صحة و�سالمة
الأ��س��رة واملجتمع ،ورف��ع تناف�سية
دول��ة الإم ��ارات يف جم��ال الرعاية
ال�صحية .ويف ال�ش�ؤون احلكومية
ن��اق����ش وا��س�ت�ع��ر���ض املجل�س عددا
م��ن امل �ب��ادرات وال �ق��رارات لتنظيم
العمل احلكومي ،ت�ضمنت مناق�شة
�إجراء تعديل ب�ش�أن �سيا�سة تو�سيم
القيم الغذائية للمنتجات الهادفة
�إىل ت� �ع ��زي ��ز م� ��رون� ��ة و�سال�سة

التبادل التجاري لل�سلع واملنتجات
ال�غ��ذائ�ي��ة ومب��ا ي�ضمن احلر�ص
ع�ل��ى ا��س�ت��دام��ة ق�ط��اع ال�صناعات
ال �غ��ذائ �ي��ة يف خم �ت �ل��ف الظروف
وذلك ليكون التطبيق اختياريا.
ك�م��ا ا�ستعر�ض املجل�س الدرا�سة
املقدمة من وزارة الطاقة والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل دور ال� � ��وزارة
كمنظم لقطاعي الكهرباء واملياه
يف الدولة ،بهدف تنظيم عمليات
ال ��رب ��ط ال �ك �ه��رب��ائ��ي وامل ��ائ ��ي بني

�إم� � � ��ارات ال ��دول ��ة وع �ب�ر احل� ��دود
و�ضمان الو�صول العادل ل�شبكات
الكهرباء ب�ين اجل�ه��ات املحلية يف
ال��دول��ة وتنظيم جت��ارة الكهرباء
وت�ب��ادل امل�ي��اه ب�ين �إم ��ارات الدولة
وع �ب ��ر احل � � � ��دود وت � ��وف �ي��ر بيئة
منا�سبة لإن �� �ش��اء � �س��وق للكهرباء
وامل � � ��اء يف ال� ��دول� ��ة واال�ستغالل
الأمثل لفائ�ض الطاقة الإنتاجية
من الكهرباء وامل��اء ل��دى الهيئات
وال�شركات يف الدولة.
ويف ال �ت �ق��اري��ر احل �ك��وم �ي��ة و�أداء
اجل� � �ه � ��ات ،ا� �س �ت �ع ��ر� ��ض املجل�س
خ�لال جل�سته ع��دداً من التقارير
ت���ض�م�ن��ت ا� �س �ت �ع��را���ض �أداء جهاز
الإمارات لال�ستثمار وتقرير الأداء
امل� ��ايل ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة العامة
ل�لاحت��اد للن�صف الأول م��ن عام
� ،2021إىل ج��ان��ب ا�ستعرا�ض
ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��ا� �س �ب��ة ب�ش�أن
احل�ساب اخلتامي لكل من الهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �� �ض��رائ��ب والهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ع��ا��ش��ات والت�أمينات
االجتماعية وم�ؤ�س�سة الإم ��ارات
العقارية عن ال�سـنة املالية املنتهية
يف .2020/12/31

لت�سليط ال�ضوء على براجمها ودوراتها التدريبية الرائدة يف جناح حكومة �أبوظبي

�أكادميية �أبوظبي احلكومية ت�شارك يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

عبداهلل بن زايد يلتقي م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي
•• وا�شنطن-وام:

التقى �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل ،جيك �سوليفان م�ست�شار
الأمن القومي يف الواليات املتحدة الأمريكية ال�صديقة.
ج��رى خ�لال اللقاء  -ال��ذي عقد يف وا�شنطن  -بحث
العالقات اال�سرتاتيجية الرا�سخة بني دولة الإمارات
والواليات املتحدة الأمريكية و�سبل تعزيزها وتنميتها
يف املجاالت كافة.
كما بحث �سموه وم�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي
الأو�ضاع يف املنطقة وجهود البلدين ال�صديقني لتحقيق
ال�سالم وتعزيز الأمن واال�ستقرار فيها ،وتناوال �أي�ضا

الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
و�أكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان خالل اللقاء
عمق العالقات اال�سرتاتيجية الإم��ارات�ي��ة الأمريكية
والتزامهما امل���ش�ترك بتعزيز ال���س�لام واال��س�ت�ق��رار يف
املنطقة ودعم تطلعات �شعوبها يف االزدهار والتنمية.
و�أ� �ش ��ار ��س�م��وه �إىل �أن ال �ع�لاق��ات ب�ين دول ��ة الإم� ��ارات
والواليات املتحدة ت�شهد منوا وتطورا م�ستمرين على
خمتلف الأ��ص�ع��دة ونتطلع �إىل تعزيزها وتنميتها يف
امل�ج��االت كافة مب��ا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�صديقني ويعود باخلري على �شعبيهما.
ح�ضر اللقاء معايل يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة
لدى الواليات املتحدة الأمريكية.

�أعلنت �أكادميية �أبوظبي احلكومية ،املن�صة احلكومية الرائدة
لتطوير الكفاءات الب�شرية يف �إمارة �أبوظبي ،والتابعة لدائرة
الإ�سناد احلكومي ،عن م�شاركتها يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية
� ،2021إحدى �أبرز الفعاليات املتخ�ص�صة بالتكنولوجيا يف
املنطقة ،وذل��ك بهدف ت�سليط ال�ضوء على جهود الأكادميية
املتوا�صلة يف متكني موظفي حكومة �أبوظبي من خالل تقدمي
جتارب تعليمية غنية وق ّيمة.
وتتعاون الأكادميية يف �إطار م�ساعيها لتعزيز كفاءات موظفي
حكومة �أبوظبي مع اجلهات الرائدة واملتخ�ص�صة يف قطاعات

خم�ت�ل�ف��ة ب �ه��دف ت��وف�ي�ر جت� ��ارب ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع��امل �ي��ة امل�ستوى
للم�شاركني يف براجمها.
وق��ال �سعادة حممد غياث حممد القائم ب�أعمال مدير عام
�أكادميية �أبوظبي احلكومية" :ي�سعدنا �أن ن�شارك جم��دداً يف
�أ�سبوع جيتك�س للتقنية� ،إذ يتيح املعر�ض فر�صة ق ّيمة للتوا�صل
م��ع اخل�ب�راء املتخ�ص�صني يف القطاع وامل�ؤ�س�سات التعليمية
ال��رائ��دة م��ن جميع �أن �ح��اء املنطقة لبحث جم ��االت جديدة
للتحول الرقمي .ون�سعى من خالل م�شاركتنا يف املعر�ض هذا
العام �إىل حتديد املجاالت املحتملة لتعزيز براجمنا ومن�صاتنا
عاملية امل�ستوى ،وذلك يف �إطار التزامنا بتعزيز جتربة التعليم
وت �ط��وي��ر ف��ر���ص ال�ت�ع�ل��م مل��وظ�ف��ي ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي و�أف� ��راد

�أبوظبي للتقاعد :بدء مهلة �سداد مقابل �ضم اخلدمات ال�سابقة برد املكاف�أة اليوم
•• �أبوظبي-وام:

يبد�أ اليوم الأح��د �سريان املهلة التي حددها �صندوق �أبوظبي
للتقاعد ،للم�ؤمّن عليهم الراغبني يف �ضم مدد اخلدمات ال�سابقة،
مقابل رد قيمة مكاف�آت نهاية اخلدمة التي ح�صلوا عليها ،ومن
دون �أية كلفة �إ�ضافية ،وذلك ملدة ثالثة �أ�شهر اعتباراً من اليوم
وحتى  17يناير  . 2022ي�أتي ذلك ا�ستجابة لتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة الذي وجه ب�إعفاء امل�ؤمّن عليهم

ل��دى ��ص�ن��دوق �أب��وظ�ب��ي للتقاعد ،م��ن ��س��داد كلفة �ضم �سنوات
اخلدمة ال�سابقة على �أ�سا�س الن�سبة من الراتب احلايل .و�أو�ضح
ال�صندوق �أنه �سي�ستفيد من هذه املهلة امل�ؤمن عليهـم الذين قاموا
ب�صرف مكاف�أة نهاية اخل��دم��ة قبل ت��اري��خ  20مايو م��ن العام
 ،2020ولديهم الرغبة يف �ضم مدد خدماتهم ال�سابقة حالياً،
منوهاً �إىل �أنه بعد انتهاء فرتة املهلة �سيتم احت�ساب مقابل �ضم
اخلدمة على �أ�سا�س  26%من الراتب اخلا�ضع لال�ستقطاع.
وحدد ال�صندوق خم�سة �شروط لال�ستفادة من املهلة ،ت�شمل "�أن
يكون امل�ؤمن عليه على ر�أ�س عمله وقت تقدمي طلب ال�ضم ،و�أن

�سل�سلة عمارة وفنون تقدم جماليات جامع ال�شيخ زايد الكبري
•• �أبوظبي-وام:

يوا�صل مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري دوره كرافد للحركة
الثقافية يف الدولة من خالل �إحيائه للثقافة الإ�سالمية التي
طاملا �أبهرت العامل عرب الع�صور مبالمح عمارتها الفريدة.
ويف ه��ذا ال�صدد  ..ين�شر امل��رك��ز� ،سل�سلته الثقافية " عمارة
وفنون " على من�صته يف موقع الإن�ستغرام @szgmc_ae
ب�شكل دوري ،ح�ي��ث يطلع �أخ���ص��ائ�ي��و اجل ��والت ال�ث�ق��اف�ي��ة يف
املركز ،متابعي املن�صة واملهتمني من خمتلف ثقافات العامل،
على ما يزخر به اجلامع من منظومة جمالية حتيي مالمح
ال�ع�م��ارة الإ��س�لام�ي��ة ،وال �ت��ي تعك�س ب��دوره��ا ر��س��ائ��ل اجلامع

املجتمع املحلي" .و�أ�ضاف �سعادته" :توا�صل حكومة �أبوظبي
والقطاعات ذات ال�صلة عملية التحول الرقمي ،وهو ما يربز
�أهمية اعتماد املمار�سات املبتكرة لتطوير اقت�صاد م�ستدام قائم
على املعرفة وامل�ساهمة يف دعم منو الإمارة مبثابتها مرك ٍز رائد
لالبتكار والتكنولوجيا ،وي�سرنا �أن نرى هذه امل�ساعي تتج�سد
على �أر���ض ال��واق��ع من خ�لال م�شاركات اجلهات العار�ضة يف
ن�سخة هذا العام من املعر�ض".
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أكادميية �أبوظبي احلكومية جنحت يف
�إطالق �أكرث من  23برناجماً ودورة تدريبية لتزويد موظفي
حكومة �أبوظبي باملهارات واخلربات الالزمة ملواكبة متطلبات
�أ�سواق العمل احلالية وامل�ستقبلية.

ال��داع�ي��ة للت�سامح والتعاي�ش وال�ت�ق��ارب ال�ث�ق��ايف ،م��ن خالل
تناغم تفا�صيلها رغم ما حتتفي به تلك التفا�صيل من تنوع .
وتتناول هذه احللقة من ال�سل�سلة " الأحوا�ض املائية العاك�سة
" التي حتيط بجامع ال�شيخ زايد الكبري وت�شكل �إحدى �أهم
امل�لام��ح اجلمالية امل�ستوحاة م��ن فنون العمارة الإ�سالمية،
حيث عرفت الأح��وا���ض والنوافري كعنا�صر رئي�سة يف تزيني
احلدائق الإ�سالمية .وزينت الأح��وا���ض التي تبلغ م�ساحتها
الكلية � 7,000آالف م�تر م��رب��ع ،ب� ��آالف قطع الف�سيف�ساء
ب �ت��درج��ات ال �ل��ون الأزرق ،ومت ت�صميم الأح ��وا� ��ض لتحيط
باجلامع من اخلارج ،وتبعث احلياة �إىل هند�سته ،حيث ت�ضفي
يف امل�ساء ج�م��ا ًال �أك�بر م��ع انعكا�س الأع�م��دة اخلارجية عليها

لتجلب الأنظار بروعتها .ومتيزت الأحوا�ض املائية العاك�سة يف
اجلامع ب�أ�شكالها امل�ستطيلة التي �أ�ضفت جمالية خا�صة على
املكان ،حتى غدت قبلة الأنظار لرواد اجلامع وزواره.
كما ت�ساهم الأح��وا���ض املائية يف جامع ال�شيخ زاي��د الكبري يف
تلطيف احل��رارة والتخفيف من ت�أثري اجلفاف ،وقد اعتربت
احل���ض��ارات املختلفة الأح��وا���ض امل��ائ�ي��ة ،م��ن عنا�صر اجلذب
واجل �م��ال ،حيث ك��ان القدماء يحر�صون على �إع�ط��اء البنية
املائية رم��زاً كونياً و�إعجازاً هند�سياً يف نقل املاء من م�صادره
املختلفة �إىل ت�شكيالت حجرية ،من برك و�أحوا�ض ونوافري
و�أ�شكال خمتلفة ،متنح البيئة املحيطة جمالية خا�صة وت�ؤدي
� ً
أغرا�ضا عدة.

يكون �صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة قبل تاريخ  20مايو ،2020
بالإ�ضافة �إىل �ضرورة رد قيمة املكاف�أة امل�صروفة دفعة واحدة �أو
بالتق�سيط ،و�ألاّ تكون اخلدمة امل��راد �ضمها يف القطاع اخلا�ص
خارج �إمارة �أبوظبي ،و�أخرياً �ألاّ تكون مدة اخلدمة املراد �ضمها
�سابقة حل�صول امل�ؤمن عليه على جن�سية الدولة .و�أ�شار ال�صندوق
�إىل �أن��ه ميكن للم�ؤمن عليهم الراغبني يف �ضم مدد خدماتهم
ال�سابقة تقدمي الطلب عرب جهة عملهم احلالية �أو مبا�شرة عرب
املوقع الإل�ك�تروين لل�صندوق www. Pension.gove.
� aeأو عرب تطبيق الهواتف الذكية تقاعد �أبوظبي .
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لرت�سيخ منظور جديد يف اخلدمات ال�صحية امل�ستقبلية

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تعر�ض خدمات حيوية تعتمد �أحدث التقنيات الذكية يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية
•• دبي-الفجر:

ت�شارك وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021
الذي �سينطلق اليوم الأح��د (� 17أكتوبر) يف مركز دبي التجاري العاملي
وي�ستمر �إىل � 21أكتوبر اجلاري .وتهدف امل�شاركة �إىل عر�ض حزمة مبتكرة
من �أحدث امل�شاريع واخلدمات ال�صحية الذكية واحللول امل�ستدامة ،وفق
�أحدث تقنيات الذكاء اال�صطناعي والتقنيات الرقمية ،لرت�سيخ منظومة
�صحية متطورة رقمياً ،متتاز بكفاءة الأداء واملوثوقية ،وت�شكل مدخ ً
ال
جديداً نحو الرعاية ال�صحية امل�ستقبلية ،وتعزز نظم املعلومات ال�صحية،
لإث��راء جتربة املتعاملني وحت�سينها وتعزيز جودة احلياة الرقمية لأفراد

املجتمع.
وتطلق ال ��وزارة خ��دم��ات ال�ك�ترون�ي��ة �سابقة مب�ي��زات مبتكرة وا�ستباقية
تدمج تقنيات ال��ذك��اء اال�صطناعي لإث��راء جتربة املتعاملني وحت�سينها،
حيث تعك�س م�شاركة ال��وزارة يف �أ�سبوع جيتك�س ر�ؤي��ة وخمرجات االبتكار
احلكومي و�إعادة �صياغة املفاهيم التقليدية لآليات العمل ،مبا ي�ؤكد �سعي
الوزارة ملواكبة �آخر التطورات واالعتماد على �أحدث التقنيات يف التوا�صل
مع املتعاملني وفق �أعلى املعايري العاملية.

حتقيق معايري احلكومة الذكية
و�أ� �ش��ار �سمري اخل��وري م��دي��ر �إدارة تقنية املعلومات �إىل ح��ر���ص ال��وزارة

على امل�شاركة يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية ،لعر�ض �أحدث اخلدمات الذكية
والرقمية التي تقدمها ال��وزارة ،من خالل توظيف تكنولوجيا املعلومات
يف خدمة املجتمع واالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي ،وجودة اخلدمات
لإ��س�ع��اد املتعاملني ،ع�بر دم��ج منظومات ال��ذك��اء اال�صطناعي والبيئات
االف�ترا��ض�ي��ة ملحاكاة م�ستقبل اخل��دم��ات الرقمية ،بال�شراكة م��ع �أعرق
ال�شركات التكنولوجية يف العامل .ودعا �سمري اخل��وري رواد املعر�ض من
مهنيني �صحيني و�أف��راد و�شركات طبية �إىل زيارة من�صة ال��وزارة مل�شاهدة
ع��ر���ض تو�ضيحي م�ب��ا��ش��ر ع��ن اخل��دم��ات ،ح�ي��ث مي�ك��ن ل �ل��زوار جتربتها
مبيزاتها اجل��دي��دة ،والتي ت�شمل خدمات �إ��ص��دار �شهادة امليالد ،خدمات
ترخي�ص املن�ش�آت ال�صحية ،وتقييم املهنيني ال�صحيني.

�صحة تبد�أ تقدمي تطعيم الإنفلونزا املو�سمية يف مراكزها
•• �أبوظبي-وام:

ب��د�أت �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" تقدمي تطعيم االنفلونزا
املو�سمية لأفراد املجتمع يف �إمارة �أبوظبي وذلك متا�شياً مع احلملة التي �أطلقتها
وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع  ،ودائ ��رة ال�صحة يف �أب��وظ�ب��ي وم��رك��ز �أبوظبي
لل�صحة العامة وحتت �شعار "ح�صّ ن نف�سك ..احم جمتمعك" بهدف رفع الوعي
ال�صحي لدى جميع �أفراد املجتمع ب�أهمية التطعيم �ضد الإنفلونزا املو�سمية.
ودع��ت الدكتورة ن��ورة الغيثي املدير التنفيذي بالإنابة يف اخلدمات العالجية
اخلارجية �إحدى من�ش�آت �شركة "�صحة" جميع �أفراد املجتمع خا�صة الأ�شخا�ص
امل�صنفني �ضمن الفئات املعر�ضة للخطر لتلقي تطعيم الإنفلونزا للتقليل من
خطر الإ�صابة ب�أعرا�ض الإنفلونزا احل��ادة وجتنب ح��دوث م�ضاعفات خطرية
وعدم اال�ضطرار لدخول امل�ست�شفى.
وذكرت �إن �شركة "�صحة" تتعاون مع �شركائها لتطوير احلملة ال�سنوية من �أجل
زيادة معدل احل�صول على تطعيم الإنفلونزا جلميع �شرائح املجتمع يف �أبوظبي

و�إتاحته لكافة موظفي "�صحة" �أي�ضاً م�شرية �إىل �أنه مع عودة الكثريين �إىل
روتني حياتهم الطبيعية يجب توخي احلذر والوقاية من خماطر الفريو�سات
مثل الإنفلونزا املو�سمية.
وتوفر �شركة "�صحة" التطعيم جلميع �أفراد املجتمع يف جميع املراكز ال�صحية
التابعة لها يف �أبوظبي والعني والظفرة �إذ ب�إمكان الراغبني يف احل�صول على
التطعيم االت�صال مبركز ات�صال �شركة �صحة � 80050أو من خالل تطبيق
"�صحة" حلجز موعد يف �إحدى املراكز ال�صحية ومن خالل مراكز امل�سح من
املركبة التابعة ل�شركة "�صحة".
ويتوفر التطعيم جماناً للعاملني يف القطاع ال�صحي وحاملي بطاقة ثقة �إىل
جانب الفئات التي ت�شمل كبار ال�سن ف��وق  50عاماً والأط�ف��ال دون اخلم�س
�سنوات والطالب من عمر � 5إىل � 18سنة و�أ�صحاب الهمم واحلوامل واملدخنني
واحلجاج واملعتمرين و�أ�صحاب م�ؤ�شر كتلة اجل�سم �أعلى من  40والأ�شخا�ص
الذين يعانون من الأمرا�ض املزمنة ك�أمرا�ض القلب وال�سكري والربو و�أمرا�ض
الرئة والف�شل الكلوي والكبد الوبائي .

كما توفر �شركة "�صحة" لقاح االنفلونزا املو�سمية عرب ال��زي��ارات املنزلية ملن
يرغب مقابل ر�سوم مبلغ  350 /دره��م  /ثالثمائة وخم�سون دره�م�اً لكل
زيارة بغ�ض النظر عن عدد الأ�شخا�ص الذين يتم تطعيمهم ويتم حجز املواعيد
للزيارات املنزلية يف �أبوظبي عرب الرقم  027116091والعني عرب الرقم
. 027111502
وتتوفر اللقاحات �أي�ضاً لل�شركات يف �أبوظبي والعني عن طريق االت�صال على
هاتف � 80050أو من خالل تطبيق "�صحة".
وتوفر �شركة "�صحة" التطعيم اخلا�ص بالإنفلونزا املو�سمية يف مراكز امل�سح من
املركبة،واملنت�شرة يف جميع �إمارات الدولة وحتديداً للفئات الأكرث عر�ضة للخطر
حيث �ستح�صل احلوامل اللواتي يقمن بزيارة املركز لإجراء فح�ص كوفيد-19
على تطعيم الإنفولنزا خالل نف�س الزيارة كما �سيتم توفري تطعيم الإنفلونزا
خ�لال زي ��ارات امل�سح امل�ن��زيل ال�ت��ي ت�ستهدف ك�ب��ار ال�سن و�أ��ص�ح��اب الأمرا�ض
املزمنة من مواطنني ومقيمني والتي تقوم فيها الكوادر الطبية التابعة ل�شركة
"�صحة" .وت�شمل امل��راك��ز ال�صحية التي تقدم التطعيم يف �أبوظبي :مركز
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البطني واملدينة لل�صحة املهنية ومركز امل�شرف التخ�ص�صي للأطفال ومركز
الزعفرانة للت�شخي�ص والفح�ص ال�شامل ومركز املقطع ومركز مدينة خليفة
ومركز مدينة حممد بن زايد ال�صحي ومركز الباهية ومركز الفالح ومركز
ال�سمحة ومركز بني يا�س ومركز اخلتم بينما يتوفر التطعيم يف مدينة العني
يف مركز الفقع ال�صحي ومركز الهري ومركز الهيلي ومركز اجلاهلي ومركز
خزنة ومركز املويجعي ومركز القوع ومركز ال�شويب ومركز اليحر ومركز مزيد
ومركز نعمة ومركز رماح ومركز �سويحان ومركز الطوية التخ�ص�صي للأطفال
مركز عود التوبة للت�شخي�ص الفح�ص ال�شامل.
وت�ق��دم م�ست�شفيات الظفرة التطعيم جلميع �أف��راد املجتمع يف جميع املراكز
ال�صحية التابعة لها �إذ يتم توفري اللقاح للعائالت يف مركز الظفرة لطب
الأ�سرة وللعمالة املقيمة يف م�ست�شفيات مدينة زايد وليوا وغياثي واملرف�أ وال�سلع
ودمل��ا ويف عيادة بدع املطاوعة وعيادة �أب��و الأبي�ض وعيادة �صري بني يا�س حيث
ميكن للراغبني االت�صال على مركز االت�صال  028070000وطلب موعد
للح�صول على التطعيم.

بهدف �إثراء حمتواه وتطوير تقنياته

الأر�شيف الوطني ي�ستعد لبدء املرحلة الثانية للأر�شيف الرقمي للخليج العربي
•• ابوظبي-الفجر:

ي�ستعد الأر�شيف الوطني التابع لوزارة
�ش�ؤون الرئا�سة للبدء باملرحلة الثانية
من م�شروع الأر�شيف الرقمي للخليج
العربي ،وذلك بعد الإقبال الكبري من
قبل الباحثني والأكادمييني والطلبة
وج�م�ي��ع امل�ه�ت�م�ين ب �ت��اري��خ الإم � ��ارات
وم�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج للمرحلة الأوىل،
وت �ت �� �ض �م��ن امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة �إث � ��راء
املوقع ب��آالف ال�صفحات من الوثائق
ال �ت��اري �خ �ي��ة ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ب��دول��ة
الإمارات العربية املتحدة ب�شكل خا�ص
وب ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ب�شكل عام،
�إىل جانب التطوير التقني للموقع،
و�إ� �ض��اف��ة خ��ا��ص�ي��ات ت�ت�ع�ل��ق بعمليات م��ن اال��س�ت�ف��ادة م��ن حم�ت��واه��ا الرثي
معاجلة املقتنيات الأر�شيفية ليكون والفريد واملتميز .وملتطلبات املرحلة
هذا املوقع يف امل�ستقبل من�صة الإتاحة الثانية ف�إن الأر�شيف الوطني لدولة
الكربى للمواد الأر�شيفية التاريخية الإم��ارات �سوف ي�ستلم من الأر�شيف
يف الأر�شيف الوطني ،ولكي ت�ستقطب الوطني للمملكة املتحدة مئات �آالف
الإقبال املتزايد عليها ومتكن زوارها ال�صفحات م��ن ال��وث��ائ��ق ذات القيمة

التاريخية ،والتي �سيغ ّذي بها من�صة
الأر� �ش �ي��ف ال��رق�م��ي للخليج العربي
( .)AGDAو� �س �ي �� �ش �ه��د امل��وق��ع
الإلكرتوين يف مرحلته الثانية �إ�ضافة
تقنيات متقدمة لقراءة بيانات املواد
ب �ج��ان��ب ال �� �ص��ور ،و�إ� �ض��اف��ة خا�صية

خ��ري�ط��ة ال �ع��امل ال�ت��ي تعترب مك ّملة
لعملية ال�ب�ح��ث ،وال �ت��ي ت�سهّل -عن
طريق البحث املرئي -معرفة الوثائق
وال �� �ص��ور ل�ل���ش�خ���ص�ي��ات التاريخية
والقيادات املهمة يف جميع دول العامل،
و�سيتم �إثراء املن�صة بخا�صيات تتعلق

بعمليات معاجلة املقتنيات الأر�شيفية ،العربي على تقنيات متقدمة ت�ساعد
و��س�ت���ض��اف �إل �ي �ه��ا خ��ا��ص�ي��ة املعار�ض يف ال�ت�ع��رف ال���ض��وئ��ي ع�ل��ى احل��روف
االف�ت�را� �ض �ي ��ة ،وت�ت���ض�م��ن املعار�ض والكلمات املفتاحية لكل ملف ،وهذا
مي ّكن زائ��ر املوقع من �إح�صاء تكرار
�صوراً و�أفالماً.
و�� �س�ي�رك ��ز الأر� � �ش � �ي� ��ف ال ��وط� �ن ��ي يف �أي كلمة �أو تاريخ �أو ا�سم للمكان يف
ت�ط��وي��ر امل��وق��ع الإل �ك�ت�روين للخليج كل وثيقة على ح��دة ،وه��ذا ي�ستدعي

ت��وح �ي��د ت �ه �ج �ي��ة �أ�� �س� �م ��اء الأم ��اك ��ن
وال�شخ�صيات.
اجلدير بالذكر �أن الأر�شيف الرقمي
للخليج العربي https://www.
agda.ae
�أُن���ش��ئ على �شبكة الإن�ترن��ت لعر�ض

املواد التاريخية والثقافية التي حتكي
ق�صة التاريخ املوثق واملثري لالهتمام
ل�ل�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وه ��و ي��وف��ر م ��واد
رقمية باللغتني العربية والإجنليزية
ت���ش�م��ل ح �ق �ب��ة ق��رن�ي�ن م ��ن ال ��زم ��ان،
و ُت ��و َّث ��ق ف�ي�ه��ا الأح � ��داث التاريخية،
وت ��راج ��م ال���ش�خ���ص�ي��ات ،وامل ��ذك ��رات،
وامل�خ�ط��وط��ات ،وال���ص��ور ،واملرا�سالت
الر�سمية .و ُي�ع� ّد الأر��ش�ي��ف الرقمي
للخليج العربي بوابة رقمية متاحة
للباحثني والأكادمييني واملتخ�ص�صني
وع��ام��ة النا�س باملجان ،وه��ي حتتوي
ع�ل��ى م �ئ��ات �آالف ال��وث��ائ��ق وال�صور
ال�ت��اري�خ�ي��ة وال��و��س��ائ��ط امل�ت�ع��ددة ذات
القيمة التاريخية والثقافية.
ومي�ت��از ه��ذا امل��وق��ع ب�شموليته؛ ففي
ال���ص�ف�ح��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ي �� �ض��ع املوقع
ال� ��زائ� ��ر �أم � � ��ام ع � ��دد م ��ن اخل � �ي ��ارات
ل �ت �ح��دي��د جم� ��ال ال �ب �ح��ث� :أم ��اك ��ن،
و��ش�خ���ص�ي��ات ،وم��و� �ض��وع��ات ،ونطاق
التاريخ ...وغريها.

�شرطة دبي تعر�ض �أحدث تطبيقاتها وبراجمها الذكية يف جيتك�س
•• دبي -وام:

ت�ستعر�ض القيادة العامة ل�شرطة
دب ��ي خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا يف �أ�سبوع
م �ع��ر���ض ج�ي�ت�ك����س ل�ل�ت�ق�ن�ي��ة ،الذي
ي� �ن� �ط� �ل ��ق ال� � �ي � ��وم يف م � ��رك � ��ز دب ��ي
التجاري العاملي و ي�ستمر حتى 21
اكتوبر اجل ��اري� ،أح��دث ابتكاراتها
وتطبيقاتها ال��ذك�ي��ة ال �ه��ادف��ة �إىل
حتقيق ال�ت��وج�ه��ات اال�سرتاتيجية
يف �إ�سعاد �أف��راد املجتمع ،و�أن تكون

"دبي امل��دي�ن��ة الآمنة" �إىل جانب
ع��ر���ض اخل��دم��ات ال��ذك�ي��ة النوعية
الأخرى.
و�أك��د العميد خالد نا�صر الرزوقي
م ��دي ��ر الإدارة ال� �ع ��ام ��ة للذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي� ،أن م���ش��ارك��ة �شرطة
دب��ي ه��ذا ال�ع��ام يف معر�ض جيتك�س
تت�ضمن ع��ر���ض ع��دد م��ن امل�شاريع
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال��ذك �ي��ة ال �ت��ي توفر
اخلدمات ال�شرطية املتنوعة الهادفة
�إىل �إ�سعاد اجلمهور وتعزيز الأمن

والأمان لهم.
و�أ�� �ش ��ار ال�ع�م�ي��د ال ��رزوق ��ي �إىل �أن
�شرطة دبي هذا العام تعر�ض خالل
م�شاركتها يف جيتك�س ،ال��ذي تقدم
ف �ي��ه خم�ت�ل��ف ال ��دوائ ��ر احلكومية
�أح��دث �إبداعاتها من خدمات ذكية
وت�ق�ن�ي��ات ذك ��اء ا��ص�ط�ن��اع��ي حديثة
ومتطورة تلبي توقعات وطموحات
القيادة الر�شيدة ،العديد من برامج
الذكاء اال�صطناعي ،بالإ�ضافة اىل
تقدمي عدد من املحا�ضرات.

و�أو� �ض��ح ان ��ش��رط��ة دب��ي �ست�شارك
يف املعر�ض م��ن خ�لال  15تطبيق
وبرنامج وه��ي لعبة "من اجلاين"
وال� �ت ��ي ي��دخ��ل ف �ي �ه��ا ال�ل�اع ��ب اىل
العامل االفرتا�ضي بوا�سطة النظارة
ليلعب دور حمقق جنائي وليقوم
بالبحث عن االدلة لربطها مب�سببات
اجل��رمي��ة وح ��ل ال�ق���ض�ي��ة بتحديد
اجل ��اين وال��داف��ع ،و لعبة "�إك�سبو
 "2020ال �ت��ي ت �ق��دم للم�شرتك
جوالت تعريفية حول �إك�سبو ،وفقاً

ملهام يقوم بها الالعب يح�صل من
خل��ال �ه��ا ع �ل��ى ال� �ن� �ق ��اط ،وحتتوي
ال�ل�ع�ب��ة ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن املراحل
مثل مرحلة ح��ل الأل �غ��از ،ومرحلة
"�سباقات امل��رك �ب��ات الف�ضائية"،
بالإ�ضافة �إىل زي��ارة افرتا�ضية اىل
مركز ال�شرطة ال��ذك��ي ،واخلدمات
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا امل��وق��ع االلكرتوين
ل�شرطة دبي ،وتطبيق �شرطة دبي.
ك �م ��ا ت� ��� �ش ��ارك ال �� �ش ��رط ��ة بخدمة
"احلجز الذكي للمركبات" ،وخدمة

"اال�ستعالم عن الق�ضايا املالية"،
وخ��دم��ة الإن� �ق ��اذ ال �ب �ح��ري "ابحر
بامان"  ،وم��رك��ز ال���ش��رط��ة الذكي
� ،إ�� �ض ��اف ��ة اىل ن� �ظ ��ام امل� �ف� �ق ��ودات
وامل � �ع � �ث� ��ورات ون� �ظ ��ام الإب � �ل ��اغ عن
املفقودات واملعثورات  ،بالإ�ضافة اىل
من�صة البحوث والدرا�سات الرقمية
.
و�أ�� � �ض � ��اف ال �ع �م �ي��د ال � ��رزوق � ��ي ان
م�شاركة �شرطة دبي تت�ضمن اي�ضاً
برنامج اال�ست�شراف اال�سرتاتيجي

وه��و نظام ر�صد �إل�ك�تروين  ،ولعبة
امل �ح��اك��اة وه ��ي ب��رن��ام��ج الكرتوين
مت حت��وي�ل��ه �إىل ت�ط�ب�ي��ق ذكي،كما
�ست�شارك اي�ضاً بجهاز مراقبة معابر
امل�شاة  ،وخدمة اال�ستعالم الذكي يف
� �س��وق ال��ذه��ب  ،ا� �ض��اف��ة اىل نظام
حماكاة لتدريب الكالب البولي�سية،
و  ،وكذلك عر�ض كامريات ت�سجيل
تلفزيونية وهي عبارة عن كامريات والتخاطب م��ن خاللها م��ع مركز
يتم تثبيتها على �صدر رجل الأمن �إدارة ال �ق �ي��ادة وال���س�ي�ط��رة /غرفة
حيث تقوم بالنقل احلي للأحداث العمليات./

�إك�سبو  2020دبي يحت�ضن االحتفال بيوم الأغذية العاملي
•• دبي -وام:

انطلق �أم�س يف �إك�سبو  2020دبي االحتفال بيوم الأغذية العاملي حتت �شعار
"�إنتاج �أف�ضل ،وتغذية �أف�ضل ،وبيئة �أف�ضل ،وحياة �أف�ضل" وهو �أول يوم دويل
للتوعية يقام �ضمن فعاليات املعر�ض الدويل منذ انطالقه مطلع ال�شهر اجلاري
بالتعاون بني وزارة التغري املناخي والبيئة و�إك�سبو  2020دبي ومنظمة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم املتحدة.
وت�ضمن برنام ُج الفعاليات حف َل افتتاح ،و�سل�سلة من الأن�شطة لتعزيز الوعي
حول الغذاء ،وغريها من فعاليات التي �سعت �إىل �إ�شراك اجلمهور واملتخ�ص�صني
يف احلوارات التفاعلية لرفع الوعي جتاه �أهمية ملف الغذاء ودوره يف م�ستقبل
الب�شرية.
وب ��د�أت بعد حفل االفتتاح الفعاليات ع�بر �سل�سلة م��ن الأن�شطة املوجَّ هة �إىل
اجلمهور ،مب�شاركة جمموعة من خرباء الأغذية من خمتلف دول العامل ،حيث
�شهدت تلك الأن�شطة توجيه دعوة من �أجل الت�ضامن العاملي لإعادة التفكري يف
النظم الغذائية ،و�إع��ادة ت�صميمها مبا يتنا�سب مع �أه��داف التنمية امل�ستدامة،
وذلك من �أجل �ضمان حياة �صحية وكوكب �صحي.
وتعتمد ف�ك��رة االح�ت�ف��ال ب�ي��وم الأغ��ذي��ة العاملي على ��ض��رورة تكاتف الب�شرية
لتحويل النظم الغذائية و�أمناط اال�ستهالك القدمية �إىل �أنظمة غذائية ُتعزز
�صحة الإن�سان ورفاهيته ،وذات ت�أثري �آمن على البيئة ،مع توفري الأغذية ب�أ�سعار
تنا�سب اجلميع.
وميثل �إك�سبو  2020دبي املن�صة املثالية ال�ست�ضافة يوم الأغذية العاملي ،نظ ًرا
�إىل �أنه يتوافق مع جوهر احلدث و�أهم �أهدافه واملتمثلة يف الت�أكد من �ضمان
�إ�شراك اجلميع يف منظومة متكاملة للتنمية من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
وق��ال��ت معايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب امل�ه�يري وزي��رة التغري املناخي
والبيئة " �سعداء بدورنا اليوم يف االحتفال بيوم الأغ��ذي��ة العاملي لهذا العام،
وي�سعدنا �أن نتخذ من �إك�سبو  2020دبي من�صة من �أجل �إي�صال ر�سالتنا �إىل
اجلمهور العاملي امل�شارك يف احلدث .تعمل القيادة الر�شيدة يف الدولة على تنفيذ

جهود رائ��دة وحلول مبتكرة ل�ضمان الأم��ن الغذائي للجميع �إدرا ًك��ا منها مبا
ميثله من ركيزة �أ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة".
و�أ�ضافت معاليها " ترتكز جهودنا على �أ�س�س را�سخة ،ومنها مبد�أ الت�أكد من
�إ��ش��راك اجلميع �أثناء �سعينا لتحقيق �أهدافنا ،ويتمثل �أح��د ه��ذه الأه��داف يف
حتويل دولة الإمارات �إىل مركز عاملي رائد يف جمال الأمن الغذائي القائم على
االبتكار� .إن هذا الطموح هو مبثابة منهج عمل متكامل يف وزارة التغري املناخي
والبيئة" .من جانبها قالت ج�يردا فريبورغ ،الأمينة العامة امل�ساعدة للأمم
املتحدة ،من�سقة حركة تعزيز التغذية " ..ت�أتي احتفاالت يوم الأغذية العاملي
يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي يف توقيت مثايل ونتيجة للزخم الهائل وغري
امل�سبوق لـ "قمة النظم الغذائية" التابعة للأمم املتحدة  ،"2021التي �ستجمع
كبار الالعبني الرئي�سيني يف هذا املجال كما �سي�ساعد االحتفال واملناق�شات يف
تبادل اخل�برات والربط بني عدة ق�ضايا حيوية مثل التغذية ،واملناخ ،وكرامة
الإن�سان ،وازدهاره و�ستتحول الآراء �إىل �أفكار وحلول نوعية يتم تنفيذها بطرق
مبتكرة لتقودها الدول وت�سعى لتنفيذها بكفاءة وفعالية".
وا��ش��ارت اىل ان ه��ذا االجن��از �سيفيد النا�س والكوكب على حد �سواء بالعديد
من احللول املدفوعة من قبل الدول واملجتمعات نف�سها ،و�ستحظى بدعم من
التحالفات العاملية وميثل هذا التطور خطوة تقدم كبرية من �أجل تنفيذ جميع
�أهداف التنمية امل�ستدامة الـ  ،17مما ي�ضمن ا�شراك اجلميع ..نود �أن نعرب عن
امتنانا لقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة وطموحها لأن تكون رائدة عامليا يف
جمال الأمن الغذائي القائم على االبتكار ،و�أثق يف �أن هذا احلدث �سيكون خطوة
رئي�سية للم�ساهمة يف خلق عامل يكون فيه الطعام مٌ غذي ،ومٌ نتج ب�شكل م�ستدام،
ومي�سور التكلفة ،ومتاح للجميع".
وقالت �أغني�س كاليباتا ،املبعوث اخلا�ص للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة يف قمة
النظم الغذائية " ..ميثل يوم الأغذية العاملي انعكا�سا للنجاح الذي مت �إحرازه
يف قمة النظم الغذائية ونقطة انطالق نحو تنفيذ �أه��داف التنمية امل�ستدامة
للأمم املتحدة  ،2030بالإ�ضافة �إىل �إحداث حتول كامل يف النظم الغذائية.
العمل اجلاد هو جمرد بداية ،وي�ضمن م�ستقبل �أف�ضل للأجيال احلالية واملقبلة،

و�سيكون كل ذلك يف متناول اليد �إذا اغتنم العامل الفر�صة وقام بتحويل النظم
الغذائية بنجاح �إىل الأف�ضل".
وقال عبد احلكيم الواعر املدير العام امل�ساعد ملنظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة واملمثل الإقليمي لإقليم ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا " ..يتم االحتفال
بيوم االغ��ذي��ة العاملي  2021للمرة الثانية خ�لال جائحة كوفيد -19التي
ت�سببت تداعياتها يف تعطل النظم الزراعية  -الغذائية ،ويف ركود اقت�صادي غري
م�سبوق نتج عنه خ�سارة كبرية يف �سبل العي�ش وم�صادر الدخل ،وزي��ادة انعدام
الأم��ن الغذائي وع��دم امل�ساواة" .و�أك��د �أن النظم الغذائية الزراعية يف املنطقة
تخفق يف توفري �أغذية مي�سورة التكلفة ومتنوعة ومغذية و�آمنة للجميع مما
يزيد من تفاقم الو�ضع .ولهذا ال�سبب ت�سلط "الفاو" ال�ضوء خالل يوم الأغذية
العاملي الذي جتري فعالياته يف �إك�سبو  2020دبي ،على �ضرورة �إيجاد طرق
ومن��اذج مبتكرة للتعاون الإمن��ائ��ي ال��دويل تتخطى نهج امل�ع��ام�لات ،لتحقيق
التحول �إىل �أنظمة غذائية زراعية �أكرث كفاءة و�شمولية و�صمود ،وحتقيق نظم
زراعية غذائية م�ستدامة من �أجل �إنتاج �أف�ضل ،وتغذية �أف�ضل ،وبيئة �أف�ضل،
وحياة �أف�ضل ،وعدم ترك �أحد متخلفاً عن الركب".
�أقيم حفل االفتتاح الر�سمي ليوم الأغذية العاملي  2021يف املن�صة الرئي�سة
لإك�سبو  2020دب��ي ،بح�ضور معايل مرمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي
وزيرة التغري املناخي والبيئة ومعايل زكي �أنور ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،وممثلني ع��ن منظمة "الفاو" وت�ضمن �إل �ق��اء كلمات
ل�شخ�صيات عاملية بارزة يف جمال �إعادة �صياغة وحتويل الأنظمة الغذائية.
وك��ان م��ن ب�ين املتحدثني ك��ل م��ن م�ع��ايل م��رمي امل �ه�يري ،وال��دك �ت��ورة �أغني�س
ك��ال�ي�ب��ات��ا ،امل �ب �ع��وث اخل��ا���ص لل��أم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة �إىل ق�م��ة النظم
الغذائية 2021؛ وعبد احلكيم رج��ب ال��واع��ر ،م�ساعد امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة
الأغذية والزراعة واملمثل الإقليمي لل�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا؛ والدكتورة
�شكتونتاال هارك�سني ثيل�ستد ،العاملة يف برنامج علم التحديات الب�شرية الكربى
 CGIARحول م�ستقبل الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ،والفائزة بجائزة
الغذاء العاملية .2021

وا�ستمر جدول �أعمال يوم الأغذية العاملي بربنامج ر ّكز على املجتمع ،حيث �شهد
ُ
املو�ضوعات التي نوق�شت ال�شعا َر
جل�سات تفاعلية �شارك فيها ال�ضيوف ،وعك�ست
الرئي�س ليوم الأغذية العاملي "�إنتاج �أف�ضل ،وتغذية �أف�ضل ،وبيئة �أف�ضل ،وحياة
�أف�ضل" .كما ت�ض ّمن جدول الأعمال � ً
أي�ضا حوارات مع "خرباء الغذاء" الذين
ي�ساهمون يف حتويل �أنظمة الغذاء ويعملون على �ضمان تو ّفر الغذاء بالرغم
م��ن التحديات بالإ�ضافة �إىل ع��رو���ض الطهي احل�ي��ة ،وحلقات النقا�ش حول
الإج��راءات التي ميكن للجمهور اتخاذها للم�شاركة يف نظام غذائي قائم على
الزراعة احلديثة – وهو نظام يوفر الغذاء ال�صحي ويعتمد �أمناط ا�ستهالك
�أكرث ا�ستدامة ،ويقلل من هدر الطعام.
واخ ُتتم يوم الأغذية العاملي  2021بحلقة �شبابية ُنظمت بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة
االحت��ادي��ة لل�شباب ،حيث �أت��اح��ت املن�صة للم�شاركني مناق�شة ال��دور احلا�سم
ال��ذي يلعبه ال�شباب يف تعزيز الأم��ن الغذائي ومن بني الق�ضايا التي نوق�شت
� ً
أي�ضا م�س�ألة التعار�ض يف جماالت العمل ذات الأولوية للنا�س وكوكب الأر�ض
واالزدهار ،ودور ال�شباب يف �إحداث التغيري ،وكيفية �ضمان جناح الإجراءات التي
يتم اتخاذها يف قطاعات الغذاء .و�س ُتقدم نتيجة هذه احللقة يف �صيغة درا�سة
بحثية� ،ستلَ ِّخ�ص النقا�شات وت�س ِّلط ال�ضوء على تو�صيات ال�شباب الرئي�سة.
وي��ع ي��وم الأغ��ذي��ة العاملي واح��دا من �أك�ثر املنا�سبات التي حتتفي بها منظمة
الأمم املتحدة .حيث يجتمع يف � 16أكتوبر من كل ع��ام �أك�ثر من  150دولة
من دول العامل لالحتفال بهذه املنا�سبة يف حماولة لتعزيز الوعي حول تفاقم
اجلوع ،وتقدير احلاجات الأ�سا�سية للب�شرية ،واملتمثلة يف الغذاء كما يُعد هذا
اليوم دعو ًة للعمل من �أجل الهدف الثاين من �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة  -وهو الق�ضاء على اجلوع  -الذي يحث على الق�ضاء على اجلوع ،و�إن�شاء
�أنظمة غذائية م�ستدامة ،وتعزيز النظم الغذائية ال�صحية للجميع.
وي���ص��ادف ي��وم الأغ��ذي��ة العاملي ال��ذك��رى ال�سنوية لت�أ�سي�س منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة "الفاو" التي تتعاون مع وكاالت الأمم املتحدة ،ومن
بينها برنامج الأغذية العاملي ،وال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية ،وكذلك مع
الدول الأع�ضاء وال�شركاء لتنظيم مئات الفعاليات يف جميع �أنحاء العامل.
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جمل�س �شباب وزارة اخلارجية ي�شارك يف املنتدى العاملي الرابع للدبلوما�سيني مبو�سكو نقل خدمات الطوارئ للأطفال من م�ست�شفيي دبي ولطيفة �إىل اجلليلة
•• مو�سكو -وام:

�شارك جمل�س �شباب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
يف املنتدى العاملي الرابع للدبلوما�سيني ال�شباب الذي
عقد يف العا�صمة الرو�سية مو�سكو خ�لال ال�ف�ترة من
� 13إىل � 16أكتوبر بدعوة من جمل�س الدبلوما�سيني
ال�شباب التابع لوزارة اخلارجية الرو�سية وبالتن�سيق مع
الوكالة االحتادية ل�ش�ؤون ال�شباب برو�سيا والأكادميية
الدبلوما�سية لوزارة اخلارجية الرو�سية.
مثل املجل�س يف �أع�م��ال املنتدى عامر ح�سن الطنيجي
وع�م��ر حم�م��د ال�ي�ح�ي��ائ��ي ،ع���ض��وا جمل�س ��ش�ب��اب وزارة

اخلارجية والتعاون الدويل وذلك يف �إطار الزيارة الثالثة
�إىل جمهورية رو�سيا االحتادية ،دعما لل�سيا�سة اخلارجية
ل �ل��دول��ة وت �ع��زي��زا ل�سمعة الإم� � ��ارات ع�ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي والدويل.
وتناول املنتدى ثالثة حم��اور رئي�سية هي دور الإعالم
املعا�صر يف تغطية الأحداث التاريخية للدول �إ�ضافة �إىل
العالقات الدولية و�صياغة مبادئ ال�سيا�سات التاريخية
ف�ضال ع��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى الدويل
ودور الأمم املتحدة املركزي يف التن�سيق ح�سب املعطيات
العاملية احلالية.
وتخلل املنتدى جل�سات نقا�شية للدبلوما�سيني ال�شباب

وزي��ارات ميدانية ورح�لات ثقافية وتبادل اخل�برات مع
ممثلي ال��دول امل���ش��ارك��ة .وت��أت��ي ه��ذا امل�شاركة انطالقا
م��ن ح��ر���ص جمل�س ��ش�ب��اب وزارة اخل��ارج�ي��ة والتعاون
الدويل على تفعيل مذكرة التفاهم التي مت توقيعها مع
جمل�س الدبلوما�سيني ال�شباب التابع ل��وزارة اخلارجية
الرو�سية يف ع��ام  2019و�ضمن �أه��داف جمل�س �شباب
وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال ��دويل ،ال��ذي يتبنى �شعار
"دبلوما�سية امل�ستقبل ،طموح و�أمل" ،والذي بدوره يظهر
دور وجهود الإم��ارات دوليا يف متكني ال�شباب واحت�ضان
طموحاتهم و�آمالهم ،لتحقيق التميز واالرتقاء بالعمل
الدبلوما�سي القائم على املعرفة واالبتكار.
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•• دبي-وام:

�أنهت هيئة ال�صحة بدبي جميع �إجراءات وخطوات نقل خدمات
ال �ط��وارئ ل�ل�أط �ف��ال م��ن م�ست�شفيي "دبي ولطيفة" للن�ساء
والأطفال �إىل م�ست�شفى "اجلليلة" التخ�ص�صي للأطفال على
�أن ي �ب��د�أ "اجلليلة" يف ا��س�ت�ق�ب��ال احل ��االت ال�ط��ارئ��ة للأطفال
اعتباراً من � 20أكتوبر اجلاري .جاء ذلك �ضمن خطة اعتمدتها
ال�ه�ي�ئ��ة وب� ��د�أت تنفيذها ق�ب��ل ��ش�ه��ري��ن لنقل جميع اخلدمات
الطبية اخلا�صة ب��الأط�ف��ال م��ن م�ست�شفيات "�صحة دبي" �إىل
"اجلليلة" وذلك �ضمن �إطار تكامل الأدوار بني م�ست�شفيات دبي
احلكومية وجتميع اخل��دم��ات الطبية املقدمة للأطفال حتت
�سقف واح��د .كما ج��اءت �سل�سلة نقل اخل��دم��ات� ،أي�ضاً ا�ستناداً

ملذكرة تفاهم كانت الهيئة قد وقعتها مع م�ست�شفى "اجلليلة"
يف �أبريل املا�ضي بهدف حتقيق التوافق اال�سرتاتيجي يف تقدمي
اخلدمات الطبية والطبية امل�ساندة وخدمات الدعم امل�ؤ�س�سي
�إىل جانب ت�ضافر اجل�ه��ود امل�شرتكة والعمل على اال�ستخدام
الأمثل للموارد امل�ؤ�س�سية والب�شرية واملالية مبا ي�صب يف م�صلحة
وخدمة الأطفال ،ويحقق للمر�ضى منهم العناية الطبية فائقة
امل�ستوى .ويف ال�سياق نف�سه تهي�أ م�ست�شفى "اجلليلة" بكامل
تقنياته وجتهيزاته احلديثة وبيئة اال�ست�شفاء التي يتميز بها
لإ�ستقبال احل��االت الطارئة للأطفال و�سط عناية فائقة من
الكوادر الطبية والطبية امل�ساندة والفنية وكذلك الإداري��ة التي
ا�ستعدت لتقدمي �أف�ضل ما لديها من خدمات يف �سبيل رعاية
الأطفال وتعزيز �صحتهم.

حميد النعيمي يزور قاعة �أمني ال�شرفاء مبنطقة م�شريف يف عجمان
•• عجمان-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان قاعة �أمني عبد الرحمن ال�شرفاء يف منطقة م�شريف مبدينة عجمان
ايذانا بافتتاحها ر�سميا �أمام �إقامة كافة الأن�شطة االجتماعية من قبل املواطنني
يف االمارات وذلك با�شراف وادارة مكتب �ش�ؤون املواطن.
وج��اء تنفيذ القاعة مببادرة من قبل �سعادة عبداهلل �أم�ين ال�شرفاء امل�ست�شار
بديوان احلاكم وعلى نفقته ال�شخ�صية وت�ضم قاعتني الأوىل رئي�سية متعددة
اال�ستخدام وتت�سع لـ� 200شخ�ص ويتم من خاللها ا�ستقبل املدعوين وال�ضيوف
وامل�شاركني يف الفعاليات والثانية عبارة عن قاعة �ضيافة تت�سع لـ� 200شخ�ص
�أي�ضا بالإ�ضافة �إىل املرافق الأخرى.
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح واف حول اهداف اقامة هذه القاعة وبرنامج الفعاليات
واخلدمات التي تقدمها ل�سكان املنطقة ومدينة عجمان والإمارات كافة ومدى
اال�ستفادة منها مبا يحقق �أدوارها واخت�صا�صاتها يف حتقيق الألفة االجتماعية
والتوا�صل بني �أفراد املنطقة واملدينة من مواطنني ودعم ترابطهم بالإ�ضافة
�إىل توا�صلهم مع كافة اجلهات احلكومية.
و�أكد �صاحب ال�سمو حاكم عجمان �أن مثل هذه القاعات يجب �أن تخدم وتلبي

متطلبات الأمان والطم�أنينة وال�سكون والقناعة وعن طريقها يكون الو�صول
املبا�شر �إىل امل�س�ؤولني لق�ضاء و�سد حاجات النا�س املجتمعية وال�شخ�صية وحفظ
كرامة �أفراد املجتمع.
ودع��ا �سموه �إىل �إق��ام��ة مزيد م��ن القاعات يف ك��ل منطقة ومدينة م��ن �إمارة
عجمان لتكون ملتقى املواطنني يتناولون م��ن خاللها االح��ادي��ث التي تهم
�أمورهم ومناق�شة ق�ضاياهم والتعرف على بع�ضهم البع�ض.
ووج ��ه ��س�م��وه ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذه ال�ق��اع��ة وخ��ا��ص��ة مكتب � �ش ��ؤون املواطنني
ب��احل��ر���ص على ت��وف�ير ك��اف��ة االح�ت�ي��اج��ات للمواطنني وال�ن�ظ��ر يف مطالبهم
وم�شاكلهم واال��س�ت�م��اع �إىل ق�ضاياهم ودرا��س�ت�ه��ا وال�ب��ت فيها وحلها متمنيا
التوفيق والنجاح للجميع.
ح�ضر زي��ارة �سمو ه للقاعة ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حميد النعيمي ممثل �صاحب
ال�سمو حاكم عجمان لل�ش�ؤون الإدارية واملالية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س دائ��رة البلدية والتخطيط وم�ع��ايل ال�شيخ ماجد ب��ن �سعيد النعيمي
رئي�س دي��وان احلاكم و�سعادة اللواء ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد
ع��ام �شرطة عجمان و�سعادة ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س دائرة
امليناء واجلمارك و�سعادة ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب
��ش��ؤون املواطنني و�سعادة حمد را��ش��د النعيمي مدير دي��وان احل��اك��م و�سعادة

عبداهلل �أمني ال�شرفاء امل�ست�شار بديوان احلاكم و�سعادة يو�سف حممد النعيمي
مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة و�سعادة طارق بن غليطه الغفلي مدير
مكتب �صاحب ال�سمو حاكم عجمان و�سعادة عبيد حمد الزعابي مدير مكتب
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف يف عجمان وع��دد م��ن مديري
الدوائراحلكومية ولفيف من الأع�ي��ان والوجهاء وكبار امل�س�ؤولني ?.وتقدم
ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم عجمان
على رعايته واهتمامه بكافة �أن�شطة وفعاليات وبرامج مكتب �ش�ؤون املواطنني
وت�شريف وتف�ضل �سموه بزيارة القاعة التي تعد ن��واة م�شروع القاعات التي
�سيتم تنفيذها يف مدن الإمارة.
وقال �إن مكتب �ش�ؤون املواطنني �سيعمل على اقامة وبناء قاعات مماثلة يف كافة
مدن ام��ارة عجمان بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو حاكم عجمان و�ضمن
اخلطط امل�ستقبلية مل�شروع القاعات والذي جاء تطبيقا لر�ؤية وتوجيهات �سموه
ب�ضرورة االت�صال املبا�شر باملواطنني وتلم�س احتياجاتهم م��ن خ�لال ر�صد
ومتابعة احتياجاتهم يف �إمارة عجمان و�سي�شرف عليها مكتب �ش�ؤون املواطنني.
و�أكد �أن ملثل هذه القاعات �أهداف اجتماعية من بينها توفري فر�صة لاللتقاء
بني الأهايل وم�شاركتهم �أفراحهم و�أتراحهم �إ�ضافة لتح�سني جودة احلياة يف

املناطق ال�سكنية واملرافق املجتمعية وتعد مكانا لتنظيم فعالياتهم املجتمعية
و�إقامة �أن�شطة اجتماعية ودينية وم�ؤمترات وملتقيات وحما�ضرات وندوات
وغريها مبا يخدم املجتمع وتوعية الأهايل من خطر االنحرافات االجتماعية
وال�سلوك املرفو�ض جمتمعيا والتوعية الأمنية عن الأفكار الهدامة الدخيلة
على جمتمع الإم��ارات والتي توثر �سلبا على �سلوك �أف��راده ..كما تعد القاعة
فر�صة لال�ستفادة من طاقات ال�شباب وا�ستثمار �أفكارهم التنموية مبا يطور
الإمارة.
من جانبه قال �سعادة عبداهلل �أمني ال�شرفاء �صاحب املبادرة� ..إن �أهم اهداف
ال�ق��اع��ة اال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف تنظيم احل�ل�ق��ات ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة ب�ين �أه� ��ايل املدينة
وامل�س�ؤولني واال�ستماع اىل ق�ضايا مواطني الأحياء ال�سكنية واق�تراح احللول
لها وطرح مبادرات واقرتاحات ي�ستفيد منها املجتمع وتنظيم جل�سات توعية يف
كافة املوا�ضيع التي تهم املجتمع مثل الق�ضايا االجتماعية وال�صحية والثقافية
والدينية والريا�ضية وغريها.
و�أ�ضاف �إن مبنى القاعة يتميز بطراز عمراين حملي وع�صري وت�ضم مرافق
متكاملة تلبي ب�شكل ف��اع��ل خمتلف االح�ت�ي��اج��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل�اوة على
احت�ضانها لكافة املهام واخلدمات املختلفة املقدمة للأهايل والأ�سر كما ي�ضم
حميط القاعة م�سجدا ومواقف �سيارات.

نهيان بن مبارك �آل نهيان يت�سلم طابع �إك�سبو 2020
من جمموعة بريد الإمارات
•• دبي-الفجر:

ت �� �س �ل��م م �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ن �ه �ي��ان بن
م �ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ،وزي ��ر الت�سامح
والتعاي�ش واملفو�ض ال�ع��ام لإك�سبو
 2020دب � ��ي ،ال �ط��اب��ع اخلا�ص
مبعر�ض "�إك�سبو  ،"2020والذي
�أ��ص��درت��ه جمموعة بريد الإم ��ارات
بالتعاون م��ع �إك�سبو دب��ي ،2020
و ي�أتي الإ�صدار احتفا ًء با�ست�ضافة
الإم ��ارات العربية املتحدة للحدث
ال��دويل الأب��رز حول العامل ،والذي
ي �ت ��م ت �ن �ظ �ي �م��ه ل �ل �م ��رة الأوىل يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا

وجنوب �آ�سيا ،يف �إمارة دبي.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل ن �ه �ي��ان" :يخ ّلد ط��اب��ع �إك�سبو
 2020دب��ي ،ذك��رى ه��ذا احلدث
امل ُ�ل� ِه��م يف ن�ف��و���س اجل�م�ي��ع ،وجميع
م ��راح ��ل ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات
الوطنية واخلا�صة واملجتمع بجميع
�شرائحه ،لإجناح هذه اال�ست�ضافة.
ه��ذا الإجن� ��از ال�ضخم يعتز ب��ه كل
م��واط��ن وم �ق �ي��م ع �ل��ى �أر� � ��ض دولة
الإم ��ارات؛ ونعمل اليوم مع العامل
�أجمع لتعزيز قيم الت�سامح واملحبة
بني �شعوب الأر�ض وملا فيه م�صلحة
الب�شرية" .وت�سلم م�ع��ايل ال�شيخ

نهيان بن مبارك الطابع ،من قبل
ع �ب��داهلل حم�م��د الأ�� �ش ��رم ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة بريد الإمارات،
خالل لقاء عقد يف اجلناح الوطني
ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
بح�ضور عدد من كبار ال�شخ�صيات
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف ال ��دول ��ة وال � ��دول
امل�شاركة.
و�أب � � � � � � ��رزت جم � �م� ��وع� ��ة ال � �ط� ��واب� ��ع
اخلا�صة ب��احل��دث وال�ت��ي �أ�صدرتها
" جمموعة بريد الإمارات" �شعار
�إك�سبو  2020الر�سمي� ،إ�ضافة �إىل
الأج�ن�ح��ة ال�ت��ي متثل نقطة حتول
يف م���س�يرة �إك���س�ب��و ال��ري��ادي��ة حول

ال �ع��امل ،وت�شمل ج�ن��اح اال�ستدامة
"تريا" ،وج �ن��اح ال�ت�ن�ق��ل "�ألِف"،
وج �ن��اح ال�ف��ر���ص "عامل الفر�ص"،
بالإ�ضافة �إىل "�ساحة الو�صل" التي
متثل قلب �إك�سبو  2020الناب�ض،
ف���ض�لا ع�ل��ى ج �ن��اح دول ��ة الإم � ��ارات
باعتبارها الدولة امل�ضيفة .ت�شكل
هذه الطوابع والبطاقات التذكارية
ا�ستكما ًال ل�شعار الن�سخة احلالية
م��ن �إك�سبو وه��و "توا�صل العقول،
و� �ص �ن��ع امل�ستقبل" وال � ��ذي يرمز
�إىل تنمية رواب��ط ج��دي��دة ،وتعزيز
التعاون وال�شراكة العابرة للقارات
وال � �ع� ��امل يف خم �ت �ل��ف القطاعات

وامل �ج��االت ،كما ي�شكل ه��ذا احلدث
ال � ��دويل م�ن���ص��ة ت�ف��اع�ل�ي��ة وعاملية
ملهمة للتغيري والتحول التدريجي،
يف �سبيل االرتقاء ب�صناعة م�ستقبل
�أف�ضل على كوكب الأر���ض وكل من
يعي�ش عليه.
وبهذه املنا�سبة قال عبداهلل حممد
الأ�� � �ش � ��رم  ،ال ��رئ� �ي� �� ��س التنفيذي
ملجموعة بريد االمارات " :ي�شرفني تعرتينا م�شاعر الفخر واالعتزاز
�أن �أق� � ��دم ب��ا� �س��م جم �م��وع��ة بريد ب��االن �ت �م��اء ل �ه ��ذا ال ��وط ��ن العزيز
الإم� � � � ��ارات ،مل �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ نهيان وقيادته احلكيمة ،وب�أن نكون جزءاً
ب��ن م�ب��ارك �آل ن�ه�ي��ان ،ه��ذا الطابع م��ن ه��ذا ال�شعب ال��ذي تغيب كلمة
الربيدي اخلا�ص باحلدث الأ�ضخم م�ستحيل عن قامو�سه".
على الإطالق� ،إك�سبو  ،2020حيث و�أ�ضاف الأ�شرم" :عم ً
ال بتوجيهات

جامعة الفالح تدخل قائمة �أف�ضل اجلامعات العربية ً
وفقا لت�صنيف م�ؤ�س�سة كيو ا�س

•• دبي-الفجر:

حققت جامعة الفالح �إجنازاً �أكادميياً
مرموقاً ،بدخولها �ضمن قائمة �أف�ضل
 150جامعة عربية ،وفقاً لت�صنيف
م�ؤ�س�سة ;كيو �إ�س; التي تعد من �أبرز
امل�ؤ�س�سات العاملية لت�صنيف اجلامعات
من خمتلف دول العامل.
وك�شفت م�ؤ�س�سة ;كيو �إ�س; العاملية
خ�ل�ال حفلها ال���س�ن��وي ،ال ��ذي �أقيم
بح�ضور قادة التعليم العايل والبحث
العلمي عن قائمة �أف�ضل
اجل��ام �ع��ات ب��ال��وط��ن ال �ع��رب��ي للعام
 ،2022حيث حلت اجلامعة �ضمن
�أف���ض��ل  110 – 101جامعة على
م�ستوى الوطن العربي،
ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة ;كيو �إ�س;
العاملية .وي�ستند ت�صنيف ;كيو �إ�س;
ال�شهري واملعتمد من قبل امل�ؤ�س�سات
العلمية وامل��راك��ز البحثية على �أطر
حمددة ومعايري مدرو�سة
بدقة متبعة من قبل �أرقى م�ؤ�س�سات
بزخم يف
التعليم العايل والتي تتميز ٍ
�إنتاجها البحثي والأكادميي املتقدم،
حيث يعتمد الت�صنيف املطوّر �سنوياً
ع�ل��ى ع���ش��رة م ��ؤ� �ش��رات تك�شف مدى
�إمل ��ام اجل��ام�ع��ات بالعملية التعليمية
وت�أثريها باملجتمع ،وت�ضم
امل�ؤ�شرات ما يلي :ال�سمعة الأكادميية،
�سمعة �صاحب العمل ،ون�سبة �أع�ضاء

هيئة التدري�س �إىل الطلبة ،و�شبكة
ال �ب �ح��وث ال ��دول �ي ��ة ،وت� ��أث�ي�ر املوقع
الإل� � � �ك� �ت ��روين ،ون �� �س �ب ��ة املوظفني
احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى درج� ��ة الدكتوراة،
ون�سبة تنوع �أع�ضاء هيئة التدري�س،
ون�سبة تنوع الطلبة.
ويف هذا ال�سياق قال رئي�س اجلامعة
الأ�ستاذ الدكتور عدي عري�ضة ;لقد
متكنت جامعة الفالح خ�لال �سنواتٍ
م�ع��دودة بو�ضع ب�صمتها الأكادميية
على خارطة اجلامعات الأكرث ت�أثرياً
يف املنطقة من خ�لال دخولها �ضمن
ق��ائ�م��ة �أف���ض��ل اجل��ام�ع��ات يف الوطن
ال �ع��رب��ي وف �ق �اً لت�صنيف ;كيو �إ�س;

ال �ع��امل��ي ،وي �ع��زز ال�ت���ص�ن�ي��ف ال�سمعة
الأكادميية والبحثية لدى اجلامعة،
وي���س�ه��م ال�ت���ص�ن�ي��ف ب ��إل �ق��اء ال�ضوء
على الإط��ار التعليمي الر�صني لدى
جامعة الفالح ،ومنظومتها العلمية
وال �ب �ح �ث �ي��ة ،وب��راجم �ه��ا الأكادميية
املعتمدة،
والتفاين بالعمل التكافلي م��ن قبل
�أع�ضاء الهيئة الأكادميية ،والإدارية،
ودوره��م يف ت�صميم و�صياغة �أ�ساليب
فعالة الكت�ساب
امل �ع��رف��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الدرا�سات
امل�ستقبلية وامل�ب��ادرات احليوية ،التي
تتناول موا�ضيع ذات �أهمية تتما�شى
مع ر�ؤية دولة

الإم ��ارات العربية املتحدة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة;.
ك �م��ا �أك � ��د الأ�� �س� �ت ��اذ ال ��دك� �ت ��ور عدي
ع��ري �� �ض��ة� ،أن ه ��ذا الإجن� � ��از ،يعك�س
ح��ر���ص اجل��ام�ع��ة على تعزيز التميز
الإ�سرتاتيجي واملبتكر يف
�أ� �س �ل��وب ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة داخ ��ل
اجل ��ام� �ع ��ة ،ك �م��ا ي �� �س �ه��م يف جت�سيد
ج��زء م��ن ر�ؤي��ة اجل��ام�ع��ة ،ور�سالتها،
و�أهدافها ،لتكون معرتف بها
دول �ي �اً ،وحم�ل�ي�اً ،ك��واح��دة م��ن �أف�ضل
اجلامعات يف الإمارات واملنطقة ككل.
و�أ�شار الأ�ستاذ الدكتور عدي عري�ضة
�إىل �أن ح�صول اجلامعة على ت�صنيف
دويل مميز مثل ت�صنيف م�ؤ�س�سة ;كيو

�إ�س; ما هو �إال خطوة �أولية الكت�ساب
اع �ت �م��ادات دول �ي��ة ل�ب�رام��ج اجلامعة
الأك ��ادمي� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت�ع�م��ل اجلامعة
جاهد ًة يف دفع عجلة التنمية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل و��ض��ع الأ� �س ����س لبناء
جت ��رب ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة � �ش��ام �ل��ة وفعّالة،
بهدف جتهيز �أبناءها اخلريجني يف
نهاية امل�ط��اف ليكونوا ق��ادري��ن على
�إث� ��راء جم�ت�م�ع��ات�ه��م ،و�إ� �ض��اف��ة قيمة
�إىل م�ك��ان ال�ع�م��ل يف ب�ل��دان�ه��م .وقال
الأ�ستاذ الدكتور مهند ح�لاوة مدير
مركز �ضمان اجلودة والإعتمادات� ،أن
حتقيق هذا الإجناز جاء بف�ضل جهود
�أ�سرة اجلامعة لإحراز التقدم وتعزيز
ج� ��ودة امل �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة داخل
اجلامعة وخ��ارج�ه��ا ،كما ي��ؤك��د �سعي
اجل��ام�ع��ة احل�ث�ي��ث لأن ت �ك��ون �ضمن
�أف�ضل اجلامعات يف املنطقة ،وهو ما
يعك�س اجلهود الكبرية وامل�ستمرة التي
يقوم بها �أع�ضاء الهيئتني الأكادميية
والإداري� � � � � ��ة وال �ط �ل �ب��ة يف امل� �ج ��االت
الأكادميية والبحثية.
و�أ�شار الأ�ستاذ الدكتور مهند حالوة
�إىل �أن ت�صنيفات م�ؤ�س�سة ;كيو �إ�س;
على م�ستوى العامل العربي �أ�صبحت
ت�شهد مناف�سة
م �ت��زاي��دة خ�ل�ال ال���س�ن��وات الأخ �ي�رة،
ح�ي��ث ت���س�ع��ى اجل��ام �ع��ات �إىل �إظهار
ت�ف��وق�ه��ا وم� ��دى ت ��أث�ي�ره��ا يف جميع
املجاالت.

قيادتنا الر�شيدة ب�أن يكون "�إك�سبو
 "2020ن�سخة مميزة وا�ستثنائية
م��ن ه��ذا احل��دث ال ��دويل� ،أ�صدرنا
جم �م��وع��ة م ��ن ال �ط��واب��ع وبطاقة
ت ��ذك ��اري ��ة مم � �ي ��زة ،ان� �ط�ل�اق� �اً من
موقعنا كم�ساهم �أ�سا�سي يف توثيق

الأحداث البارزة التي ت�شكل حمطة
تاريخية هامة و�أ�سا�سية يف تاريخ
ال��دول��ة ،ويف �سبيل تر�سيخ �سمعة
ال� ��دول� ��ة ال ��ري ��ادي ��ة ك �م��رك��ز عاملي
ل�ل�إل�ه��ام وال�ط�م��وح واالن�ف�ت��اح نحو
امل�ستقبل".

ق�ضاء �أبوظبي يعزز تعاونه مع مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي
•• �أبوظبي-وام:

ب�ح�ث��ت دائ� ��رة ال�ق���ض��اء يف �أب��وظ �ب��ي ،ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
مركز الإم��ارات للتحكيم الريا�ضي ،لن�شر ثقافة التحكيم
ال��ري��ا��ض��ي واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل��دم��ات ال�ت��ي يقدمها فرع
حمكمة التحكيم الريا�ضي "كا�س" يف �أبوظبي ،والذي يعد
�أحد املراكز الثالثة التابعة لـ (كا�س) على م�ستوى العامل،
وذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية متكاملة تبنتها الدائرة بهدف
االرتقاء بدوره حملياً وعاملياً.
وي ��أت��ي ذل ��ك ��ض�م��ن اجل �ه��ود امل�ت��وا��ص�ل��ة لتنفيذ احلملة
ال�تروي�ج�ي��ة ل�ف��رع حمكمة التحكيم ال��ري��ا��ض��ي "كا�س"
يف �أب��وظ�ب��ي ،وال�ت��ي �أطلقتها دائ ��رة الق�ضاء متا�شياً مع
توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،بتعزيز التعاون والتكامل مع خمتلف
اجلهات املحلية واالحتادية ل�ضمان تقدمي خدمات تتوافق
مع �أف�ضل املمار�سات العاملية.
وا�ستعر�ض �أح�م��د �إب��راه�ي��م امل��رزوق��ي ،امل��دي��ر التنفيذي
لقطاع امل�ساندة الإدارية بدائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ،خالل

ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ضره ��ض��رار ب��ال�ه��ول ،ن��ائ��ب رئي�س مركز
الإم ��ارات للتحكيم الريا�ضي ،املنهجية امل�ستقبلية لأداء
فرع حمكمة التحكيم الريا�ضي يف �أبوظبي ،وخطة متكينه
�إداري�اً و�إعالمياً ،مع ت�سليط ال�ضوء على خطط الرتويج
الإع�ل�ام��ي وال�ت���س��وي�ق��ي يف خم�ت�ل��ف امل�ح��اف��ل الريا�ضية
املحلية والإقليمية ،وذلك بالتن�سيق مع الهيئات والأندية
الريا�ضية املحلية .و�أفاد املرزوقي �أن احلملة التي �أطلقها
�سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي ،وكيل دائرة الق�ضاء
يف �أب��وظ �ب��ي ،ب �ه��دف ت�ع��زي��ز دور ف ��رع حم�ك�م��ة التحكيم
الريا�ضي يف �أبوظبي -مركز اال�ستماع ،تركز على عملية
تطوير الأداء وفق �أف�ضل املمار�سات املعتمدة عاملياً ،ف�ض ً
ال
عن اعتماد خطة ترويجية على امل�ستويني املحلي والدويل.
و�أ�شار �إىل اجلاهزية العالية لدى مركز التحكيم الريا�ضي
لتنفيذ خطته اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ،وذل��ك من حيث
و�سائل الدعم وامل�ساندة لعقد جل�سات اال�ستماع� ،إ�ضافة
�إىل توافر جميع الإمكانيات من كوادر ب�شرية متخ�ص�صة
وم�ؤهلة ،وقاعات جمهزة ب�أحدث و�سائل االت�صال لعر�ض
مداخالت اخلرباء وال�شهود من �أي مكان يف العامل خالل
النظر يف الق�ضايا الريا�ضية.
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دبي للثقافة ت�ستعر�ض حلولها التقنية املبتكرة يف جيتك�س 2021
•• دبي-وام:

ت�شارك هيئة الثقافة والفنون يف دبي دبي للثقافة حتت مظلة دبي الرقمية
يف الدورة  41من "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  "2021الذي يفتتح اليوم يف
مركز دبي التجاري العاملي و ي�ستمر حتى � 21أكتوبر اجلاري .وت�ستعر�ض
الهيئة ع�بر ه��ذا احل ��دث ال��رائ��د احل �ل��ول التقنية امل�ب�ت�ك��رة ال�ت��ي تتبناها
لالحتفاء بكنوز دب��ي الثقافية والرتاثية و�إبداعاتها املعا�صرة ،يف خطوة
تهدف �إىل تعزيز الو�صول املحلي والعاملي �إىل ال�تراث الثقايف والطبيعي
للإمارة ،وتر�سيخ مكانتها الثقافية عاملياً.
كما ت�شارك "دبي للثقافة" يف معر�ض "جيتك�س لنجوم امل�ستقبل ،"2021
احل��دث املخ�ص�ص ل ��رواد الأع �م��ال وال���ش��رك��ات النا�شئة امل�صاحب لأ�سبوع
جيتك�س للتقنية ،حيث �سي�ستعر�ض �سعيد مبارك خربا�ش ،املدير التنفيذي

لقطاع ال ُفنون والآداب يف "دبي للثقافة"� ،أهمية االقت�صاد الإبداعي كقطاع
اقت�صادي راف��د لل�سياحة الثقافية وداع��م للقطاعات االقت�صادية الأخرى
للدول ،وال�صناعات الثقافية والإبداعية التي تن�ضوي حتت هذا القطاع،
ف�ض ً
ال عن �إلقاء ال�ضوء على ر�ؤية دبي الثقافية والقطاع الإبداعي املزدهر
فيها ،واحللول واالمتيازات التي توفرها الإمارة ملجتمعها الإبداعي .وتتطلع
"دبي للثقافة" �إىل ا�ستقبال جميع املهتمني يف هذا احلقل يف املن�صة رقم
 124يف قاعة زعبيل .4
وتركز "دبي للثقافة" �ضمن من�صتها اخلا�صة ،رقم  /15/يف جناح "دبي
الرقمية" يف قاعتي ال�شيخ �سعيد  2/و ،/3على �أبرز خدماتها وم�شاريعها
الذكية التي توظفها يف ف�ضاء الثقافة والفنون ،وت�شمل م�شروع "ثقافة
دبي وتراثها" على من�صة  Googleللفنون والثقافة الذي يتيح لأفراد
اجلمهور يف �أنحاء العامل حمتوى ثقافياً ثرياً مدعوماً باملعلومات وال�صور

البانورامية التفاعلية والأفالم الق�صرية� ،إىل جانب اجلوالت االفرتا�ضية
التي توفرها يف متحفي االحتاد وال�شندغة .وتن�سجم هذه امل�شاركة مع �أحد
�أه��داف خ��ارط��ة طريق الهيئة اال�سرتاتيجية يف جعل الثقافة يف متناول
اجلميع.
ويف هذه املنا�سبة ،قالت �شيماء را�شد ال�سويدي ،مدير �إدارة الت�سويق واالت�صال
امل�ؤ�س�سي يف دبي للثقافة ان "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية" ي�شكل فر�صة مثلى
ال�ستعرا�ض البنية الرقمية واخلدمات الذكية عاملية امل�ستوى التي تتمتع بها
�إم��ارة دب��ي ،و تهدف امل�شاركة يف هذا احل��دث �إىل امل�ساهمة يف تعزيز مكانة
الإمارة الرائدة يف جمال التحول الرقمي احلكومي ،والت�أكيد على التزامنا
مببادرة "دبي الرقمية" التي �أر�سى مالحمها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي،
رعاه اهلل ،والتي تهدف �إىل "رقمنة احلياة يف دبي" من �أجل �ضمان حتقيق

ال�سعادة والرفاهية لأفراد املجتمع من خالل ا�ستخدام التقنيات الرقمية .و
ا�شارت �إىل تزامن املعر�ض ال�ضخم مع "�إك�سبو  2020دبي" حيث يلتقي
ري من ال��زوار يف من�صتنا ،ليكونوا
العامل �أجمع ،متوقعة ا�ستقبال ع��د ٍد كب ٍ
جزءاً من رحلة الثقافة والإبداع واالبتكار يف دبي.
و�أ�ضافت ال�سويدي انه متا�شياً مع ا�سرتاتيجية �إم��ارة دبي ودولة الإمارات
يف التحول الرقمي ،ت�ؤمن دب��ي للثقافة ب�أهمية اال�ستثمار يف تكنولوجيا
امل�ستقبل واحل�ل��ول الرقمية املتقدمة لالرتقاء بتجربة العمالء وحتقيق
امل�ستوى الأمثل من النمو ،وتعزيز التقدم املعريف مبا يتيح فر�صاً ثمين ًة
لدعم ال�صناعات الإبداعية واملواهب املبدعة ،وت�سليط ال�ضوء على املعامل
الثقافية والرتاثية والفنية الغنية يف الإم��ارة ،و�صو ًال �إىل تر�سيخ مكانتها
كمركز عاملي للثقافة ،حا�ضنة للإبداع ،ملتقى للمواهب ،وموطناً لالبتكارات
الرقمية.

ويل عهد دبي � :إك�سبو دبي حدث فريد يجمع تاريخ ال�شعوب وح�ضاراتها مب�ستقبل العامل وطموحاته
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خالل زيارته جناحي رواندا و�ساحل العاج  :حمدان بن حممد ي�شيد بامل�شاركة الأفريقية وما تربزه من نه�ضة تنموية مزدهرة يف دول القارة
•• دبي-وام:

�أكد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
�أن "�إك�سبو  2020دبي" يكت�سب
�أه �م �ي �ت ��ه م� ��ن � �ش �م��ول �ي��ة متنحه
ت�ف��ردا ك�ب�يرا ك�ح��دث ع��امل��ي يجمع
حت��ت ��س�ق��ف واح ��د م�لام��ح مهمة
م ��ن م��ا� �ض��ي ال �� �ش �ع��وب وتاريخها
وت��راث�ه��ا الإن �� �س��اين ب�ك��ل م��ا يت�سم
به من تنوع من جانب ،وتطلعات
ال �ع��امل وط�م��وح��ات��ه �إىل امل�ستقبل
وم � ��ا �أع� ��دت� ��ه ل ��ه خم �ت �ل��ف دولها
م��ن اب�ت�ك��ارات واخ�ت�راع��ات و�أفكار
ت�ضمن ل�ل�أج �ي��ال امل�ق�ب�ل��ة احلياة
الكرمية ورغ��د العي�ش م��ن جانب والتقنية ،يف ال��وق��ت ال��ذي ت�سعى اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي،
�آخ ��ر يف م��زي��ج ن ��ادر ي�سمح مبزيد فيه �أفريقيا �إىل خلق واق��ع جديد و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد
م��ن ال �ت �ق��ارب ب�ي�ن ��ش�ع��وب العامل ت �ت �ج ��اوز ف �ي��ه حت ��دي ��ات املا�ضي ،ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،حيث ك��ان يف
وب �ن��اء ج �� �س��ور ج��دي��دة للتوا�صل وتفتح معه �صفحة جديدة توظف ا�ستقبال �سموه ومرافقيه ،معايل
فيما بينها على �أ�سا�س من الإملام ف�ي�ه��ا ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي �ث��ة لزيادة رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
الكامل بكافة العنا�صر التي متيز اال�ستفادة من م��وارده��ا الطبيعية دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير
جمتمعاتها.
ال�غ�ن�ي��ة ول�ت�ح�ج��ز م��وق�ع��ا متقدما العام ملكتب �إك�سبو  2020دبي.
و�أ��ش��اد �سموه باحل�ضور الأفريقي يف رك��ب التقدم العاملي .ج��اء ذلك و�شملت الزيارة اثنني من الأجنحة
امل �ت �م �ي��ز � �ض �م��ن ال �ت �ج �م��ع العاملي خ�لال ال��زي��ارة التي ق��ام بها �سموه الأف��ري �ق �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة يف احل ��دث
ال � ��ذي ي �� �ض��م  192دول� � ��ة ،حيث �إىل مقر "�إك�سبو  2020دبي" ،ال �ع ��امل ��ي ال � ��ذي ي �� �ض��م م�شاركات
ت�سلط امل�شاركة الأفريقية ال�ضوء ي��راف �ق��ه ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ �أح �م ��د بن  192دولة �إ�ضافة �إىل عدد كبري
على التطور الكبري ال��ذي ت�شهده حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س من املنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات
�أغ �ل��ب دول ال� �ق ��ارة ع �ل��ى خمتلف جمل�س دبي للإعالم ،و�سمو ال�شيخ الدولية ،ما يجعل �إك�سبو دبي ،مع
الأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س ان�ع�ق��اده للمرة الأوىل يف منطقة

ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب
�آ� �س �ي��ا ،احل� ��دث الأك �ب��ر م��ن حيث
امل�شاركة يف تاريخ املعر�ض العاملي
ال��ذي يعود تاريخ انطالقه للمرة
الأوىل �إىل ال �ع��ام  .1851وزار
�سمو ويل ع�ه��د دب��ي ج�ن��اح �ساحل
ال�ع��اج امل�ق��ام يف "منطقة التنقل"
يف �إك�سبو حيث اط�ل��ع �سموه على
م�ك��ون��ات اجل�ن��اح ال��ذي ت�سعى من
خ�لال��ه ال ��دول ��ة ال �غ��رب �أفريقية
ل �ل �ت �ع��ري��ف مب�ل�ام ��ح م �ه �م��ة من
نه�ضتها االق�ت���ص��ادي��ة والثقافية
من خالل �أكرب جتمع عاملي ي�شهده
ال �ع��امل م�ن��ذ ب��داي��ة �أزم� ��ة جائحة

كوفيد ،-19حيث يعك�س اجلناح
بت�صميمه امل���س�ت��وح��ى م��ن البيئة
وال �ث �ق��اف��ة الأف��ري �ق �ي��ة ،طموحات
� �س��اح��ل ال� �ع ��اج ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل حتت
ال�شعار الذي اختارته جلناحها وهو
"الطريق �إىل �أفريقيا اجلديدة".
وي �ت �ن��اول اجل� �ن ��اح ق �� �ص��ة التطور
ال ��ذي م��رت ب��ه ��س��اح��ل ال �ع��اج منذ
اال�ستقالل وانتقالها من جمتمع
ي �ع �ت �م��د ب� ��� �ص ��ورة �أ� �س��ا� �س �ي��ة على
ال�ن���ش��اط ال��زراع��ي ،ال ��ذي ال يزال
ي�شكل جزءا مهما من بناء هيكلها
االقت�صادي� ،إىل تنويع االقت�صاد
والتو�سع يف الأن�شطة ال�صناعية،

يف ح�ين ي�ع��ر���ض اجل �ن��اح للفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة يف �ساحل العاج
يف � �ض��وء ال�ت��و��س��ع يف ال �ع��دي��د من
امل�شاريع امل�ستقبلية �ضمن قطاعات
متنوعة ت�شمل ال�ط��اق��ة املتجددة
وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات والبنية
التحتية وغريها ،يف حني مل يغفل
القائمون على اجلناح �إبراز املوروث
الثقايف ل�شعب �ساحل العاج وعاداته
وت �ق��ال �ي��ده ان���س�ج��ام��ا م��ع �أه� ��داف
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي يف ناحية
حتقيق التقارب الثقايف والإن�ساين
بني ال�شعوب .كما زار �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل

مكتوم جناح دولة رواندا ،امل�ستوحى
م��ن ت��اري�خ�ه��ا وامل �ق��ام يف "منطقة
الفر�ص" ،ويعك�س م�ضمونه رحلة
��ش�ع��ب روان � ��دا م��ن ف �ت�رات م�ضت
حافلة بالتحديات �إىل الغد امل�شرق
ال ��ذي مي�ضي �إل �ي��ه ب�ك��ل الت�سامح
لتجاوز �صعاب املا�ضي ،يف حني جاء
ت�صميم اجل�ن��اح للتعبري ع��ن هذه
ال��رح�ل��ة م��ن خ�لال م��راح��ل اليوم
املختلفة ب��دءا من الغ�سق ومن ثم
ظلمة الليل والتي تعرب عن �أهوال
احل��رب التي عانتها روان��دا يف عام
 ،1994ومن بعدها ظهور �ضياء
الفجر �إي��ذان��ا مبيالد عهد جديد

حافل بالأمل ويليه النهار بكل ما
يحفل ب��ه م��ن اج�ت�ه��اد وع�م��ل من
�أجل حياة �أف�ضل .وا�ستوحى جناح
رواندا مكوناته من تاريخها الذي
ات �خ��ذت��ه �أ� �س��ا� �س��ا ل�ت�ط��وره��ا بينما
ي�ع��ر���ض ل �ل �خ �ي��ارات ال �ت��ي يوا�صل
بها �شعب روان��دا م�سرية التطوير
م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى حم ��اور بعينها
وم��ن �أب��رزه��ا احل�ف��اظ على البيئة
الغنية التي متيز الدولة الواقعة
يف و� �س��ط ق ��ارة �أف��ري �ق �ي��ا وت�شتهر
بغاباتها اال�ستوائية وتنوع بيئتها
ال �ف �ط ��ري ��ة� ،إ�� �ض ��اف ��ة �إىل تنمية
ال�ق�ط��اع ال�سياحي م��ع اال�ستفادة
م��ن م �ق��وم��ات اجل� ��ذب الطبيعية
املنت�شرة يف �أرج��ائ �ه��ا� ،إ��ض��اف��ة �إىل
ت���ش�ج�ي��ع اال� �س �ت �ث �م��ارات و�أن�شطة
"االقت�صاد الأخ�ضر" .ويف ختام
الزيارة� ،أعرب �سمو ال�شيخ حمدان
ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل مكتوم
ع��ن ت�ق��دي��ره ل�ك��ل م��ا ��ش��اه��ده من
معرو�ضات و�أفكار وابتكارات تروي
ق�صة �شعوب حملت طموحاتها �إىل
دب��ي م��ن �أج��ل اال��س�ت�ف��ادة م��ن هذا
التجمع العاملي غ�ير امل�سبوق من
حيث حجم امل�شاركة ،يف التعريف
بح�ضاراتها وما تطمح �إىل حتقيقه
م��ن ط�م��وح��ات تنموية وابتكارية
مل�ستقبل �أف�ضل.

�سلطان ال�شام�سي :الإمارات م�ساهم رئي�سي يف اجلهود العاملية للق�ضاء على الفقر
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة �سلطان حممد ال�شام�سي م�ساعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل
ل�ش�ؤون التنمية الدولية �أن دول��ة الإم��ارات كر�ست جهودًا كبرية يف ال�سنوات
الأخرية مل�ساعدة املحتاجني يف جميع �أنحاء العامل يف احل�صول على احلاجات
الأ�سا�سية كال�صحة والتعليم واملياه ومعاجلة �سوء التغذية وذلك يف �إطار دعم
�أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة التي تهدف �إىل "الق�ضاء على الفقر
يف كل مكان" .وقال �سعادة ال�شام�سي �إن اليوم العاملي للق�ضاء على الفقر الذي
ي�صادف � 17أكتوبر ميثل فر�صة لتعزيز اجلهود الدولية لو�ضع حد للمعاناة
التي ي�سببها الفقر امل��دق��ع .و�أ��ض��اف يف بيان بهذه املنا�سبة ام�ت��دادًا لنهجها
الإن�ساين يف �إطار حت�سني نوعية حياة املجتمعات يف جميع �أنحاء العامل ،تعمل
دولة الإمارات ،بال كلل مع �شركائها الدوليني  -مبا يف ذلك الدول واملنظمات
الدولية  -لتقدمي امل�ساعدة لأك�ثر من مليار �شخ�ص يعي�شون يف حالة من
الفقر ال�شديد .وتابع " و�إدرا ًكا منها بوجود �صلة كبرية بني الق�ضاء على الفقر
وحت�سني الأم��ن واال�ستقرار واالزده ��ار ،ت�ؤمن دول��ة الإم ��ارات �إمي��ان��ا را�سخا
ب�ضرورة ت�ضافر جهود املجتمع الدويل للوفاء بااللتزامات امل�شرتكة للق�ضاء

على الفقر .وتعد دول��ة الإم ��ارات م�ساه ًما رئي�س ًيا يف العديد م��ن املبادرات
الإن�سانية العاملية املعنية بالق�ضاء على الفقر" .ولفت �إىل �أنه يف �إطار حتقيق
هذا الهدف الذي ميثل �أحد �أه��داف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،ركزت
دول��ة الإم��ارات على حت�سني ج��ودة التعليم ،وتعزيز النمو االقت�صادي ،وخلق
فر�ص العمل ،وتطوير �أ�سواق العمل املحلية ،وت�شجيع ريادة الأعمال  -ال �سيما
بني ال�شباب والن�ساء  -يف الدول ال�شريكة .وت�سعى دولة الإمارات و�شركا�ؤها من
خالل دعم الأ�ساليب املبتكرة امل�صممة للظروف املحلية� ،إىل الق�ضاء على الفقر
بطريقة م�ستدامة .وقال " بينما ت�ستعد دولة الإمارات لالحتفال مبرور 50
عامًا على ت�أ�سي�سها ،ف�إنها ت�ؤكد التزامها بدعم الأه��داف التنموية امل�ستدامة
للدول ال�شريكة وكمانح فاعل عامليا .و�سوف تعمل على تعزيز ال�شراكات مع
املنظمات الدولية ذات ال�صلة والبحث عن فر�ص لإ��ش��راك القطاع اخلا�ص
كعن�صر حا�سم يف حتقيق �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ،مبا يعك�س
منوذجها التنموي ال��ذي ي�ضع نهج التعددية والتعاون يف �صدارة الأولويات
اال�سرتاتيجية" .واختتم بالقول " ت�ؤمن دولة الإم��ارات �إنه ال ميكن الق�ضاء
على الفقر �إال من خالل م�ضافرة اجلهود وبالتايل متكني املحتاجني لعي�ش
حياة �صحية وذات جودة عالية.

جامعة الإمارات ُت�شارك يف االحتفال بيوم الأغذية العاملي

•• العني-الفجر:

�أ ّكدت جامعة الإمارات العربية املتحدة
على دعمها املتوا�صل للجهود احلكومية
يف جمال الغذاء والأم��ن الغذائي من
خالل تخريج قوى عاملة مُتخ�صّ �صة
يف قطاع الأغذية املُ�ستدامة .جاء ذلك
خالل م�شاركتها يف احتفاالت الدولة
وال �ع��امل ب�ي��وم الأغ��ذي��ة ال�ع��امل��ي الذي
حتتفي به منظمة الأغذية والزراعة
العاملية للأمم املتحدة لهذا العام حتت
�شعار "م�ستقبل �أغذيتنا بني �أيدينا"،
لتعزيز الوعي والعمل يف جميع �أنحاء
العامل من �أجل �أولئك الذين يُعانون والطب البيطري يف جامعة الإمارات:
م��ن اجل� ��وع ،وم ��ن �أج ��ل احل��اج��ة �إىل "حتتفل دولة الإمارات باليوم العاملي
�ضمان �أمناط غذائية �صحية للجميع .للأغذية ال��ذي يُ�صادف � 16أكتوبر
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال الدكتور معتمد م��ن ك��ل ع ��ام ،كع�ضو ف � ّع��ال ورائ ��د يف
حممد عيا�ش� ،أ�ستاذ م�شارك ورئي�س جم��ال ال �غ��ذاء والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي على
ق�سم علوم الأغ��ذي��ة – كلية الزراعة امل�ستويني الإقليمي والعاملي .وتويل
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 17/ 10/ 2021 Issue No : 13368
Dubai Courts of First Instance
Notification of a Performance Order by Publication
Lawsuit No. 60/2021/6176- Performance Order
Filed before : Performance Orders and Enforcement of Commercial Contracts No. 203
Subject of lawsuit: Claiming the issuance of an order obligating the Defendant to pay
an amount of AED 650,000, fees and expenses.
Plaintiff: Yusuf Mohamed Address: Emirates - Dubai Emirate Deira District - Al Khor
Tower - 9th Floor - Office No. 28
Adressee - Diamond Star Real Estate Development LLC as Defendant
Subject of Notification: A request for a performance order, the Dubai Court of First
Instance decided on 26/09/2021 to oblige the Defendant to pay to the Plaintiff part of
the value of the cheque detailed in the request in the amount of (AED 650000) and the
legal interest at 5% annually from the date of the claim 8/9/2021 until the completion
of Payment, fees and expenses, and the court rejected the requests in excess of that.
You shall entitled to appeal the matter within 15 days from the day following the
publication of this Notification.
Preparation:
Aliaa Ismail Al Balushi
accreditation date:29/09/2021

القيادة الر�شيدة يف الإم ��ارات �أهمية
ب��ال�غ��ة ل�ل�غ��ذاء والأم� ��ن ال�غ��ذائ��ي على
ك��اف��ة امل �� �س �ت��وي��ات امل �ح �ل �ي��ة والعاملية
ل�ضمان حتقيق �أع �ل��ى درج ��ات جودة
العي�ش الكرمي للمواطنني واملقيمني
ع �ل��ى �أر� � ��ض الإم� � � ��ارات اخل �ّي رّ�ةة على
ح� ٍّد �سواء" .و�أ��ض��اف ق��ائ� ً
لا" :نفتخر
ب� ��إط�ل�اق الإم� � � ��ارات ل� �ع� �دّة م� �ب ��ادرات
وط �ن �ي��ة وع��امل �ي��ة يف جم ��ال الأغ ��ذي ��ة
لدعم الغذاء والأم��ن الغذائي .ومنها
م �� �ش��روع وادي ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا الغذاء
( )Food Tec Valleyالأول
م��ن ن��وع��ه يف املنطقة ،ومي�ث��ل مدينة
ع �� �ص��ري��ة ُم �ت �ك��ام �ل��ة ت��دم��ج مفاهيم
الإدارة امل ُ�ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �غ��ذاء ،وت�سعى
ال�ستقطاب العقول املُبدعة ّ
وال�شابة
ل��ر��س��م مُ�ستقبل ال �غ��ذاء ،خ�ير مثال
على اهتمام ال��دول��ة العميق بالغذاء
وا�ستدامته" .و�أ� �ض��اف" :كما تدعم

ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات ك��اف��ة التوجّ هات
احل �ك��وم �ي��ة ال� �ه ��ادف ��ة �إىل التنمية
املُ�ستدامة والتخطيط مل�ستقبل �أكرث
�أم� � ٍ�ن ورخ� ��اء لأف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ،حيث
ت��ويل اهتماماً بالغاً بتوفري العقول
وال � �� � �س� ��واع� ��د م � ��ن خ �ل ��ال ال �ب�رام� ��ج
الأكادميية الت�أهيلية املُتميّزة لتخريج
ق ��وى ع��ام �ل��ة ُم�ت�خ���صّ ���ص��ة يف جمال
الأغ��ذي��ة مثل برنامج علوم الأغذية،
احل��ا��ص��ل ع�ل��ى االع�ت�م��اد ال ��دويل من
معهد تكنولوجيا الغذاء ( )IFTيف
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،والذي
يُع ّد الربنامج الوحيد من نوعه على
م���س�ت��وى ال ��دول ��ة ل�ت�خ��ري��ج م�ؤهلني
يف ع �ل��وم ال� �غ ��ذاء ،ح �ي��ث ي �ت � ّم جتهيز
اخلريجني باملعرفة العلمية والعملية
ال�لازم��ة للمُ�شاركة يف تطوير قطاع
ال� � �غ � ��ذاء ع� �ل ��ى امل� ��� �س� �ت ��وي�ي�ن املحلي
والدويل".

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 17/ 10/ 2021 Issue No : 13368
Notifying the Defendant by Publication
Before Case Management Office,
Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
In Case No. AJCFICIREA2021/00031, Civil Partial
To the Defendant: MUJIBA SIRAJ MOHAMED
Unknown address: Ajman, Al Bustan, Al Bustan St., next to Central Post
Office, Makani: 4357211208
You or your authorized representative are required to appear before
Case Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of
First Instance, Office No. (Case Manager Office No. 8) on 26/10/2021
hearing, and submit plea on the case, along with all documents no later
than ten days from the date of publication, in order to consider the above
mentioned case in your capacity as the Defendant.
Note: Notification by Publication in two languages Arabic and English.
Judicial Services Office
Kholoud Salem Al Suwaidi
Issued on: 12/10/2021

�إعالن دعوة �إىل اجتماع اجلمع ّية العموم ّية ل�شركة القدرة القاب�ضة �ش.م.خ
يت�ش ّرف جمل�س �إدارة �شركة القدرة القاب�ضة بدعوتكم �إىل ح�ضور اجتماع اجلمع ّية
العموم ّية ال��ذي ��س��وف ينعقد ع��ن ب�ع��د(ال�ك�ترون�ي��ا ) وب ��دون احل���ض��ور ال�شخ�صي
للم�ساهمني يف متام ال�ساعة الثالثة ع�صراً ،يوم االربعاء املوافق  10نوفمرب 2021
للنظر يف جدول االعمال التايل:
الإعالن عن فتح باب الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة
�سيتم فتح باب الرت�شح لع�ضوية جمل�س الإدارة من تاريخ � 17أكتوبر  2021على
ان يغلق باب الرت�شح بعد ع�شرة �أيام بتاريخ � 26أكتوبر .2021
جدول �أعمال اجتماع اجلمع ّية العموم ّية
 -1مناق�شة قبول اال�ستقالة اجلماعية املقدمة من رئي�س املجل�س و�أع�ضاء من
جمل�س.
 -2املوافقة على �إرجاء ابراء ذمة �أع�ضاء جمل�س االدارة احلاليني اىل حني االنتهاء
من اعداد البيانات املالية املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف . 2021/12/31
 -3انتخاب اع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
لال�ستف�سار عن �أية معلومات او اي ا�ستف�سارات يرجي التوا�صل مع ال�سيد /نائل
و�شاح  -مدير عالقات امل�ستثمرين -على الرقم .+971504414922

األحد  17أكتوبر  2021م  -العـدد 13368
17 October 2021 - Issue No 13368

�أخبـار الإمـارات
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ويل عهد ر�أ�س اخليمة يوجه ب�إقامة عر�س جماعي لـ  50عري�سا
بالتزامن مع احتفاالت الدولة بيومها الوطني اخلم�سني
على الزواج دعما ال�ستقرار الأ�سرة وتوفري متطلبات العي�ش
•• ر�أ�س اخليمة -وام:
الكرمي لكل من يعي�ش على هذه الأر�ض الطيبة .وقال �سموه
بتوجيهات �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي �إن الأعرا�س اجلماعية التي ت�شهدها ربوع دولتنا تعد ثمرة
ويل عهد ر�أ���س اخليمة تقرر �إق��ام��ة عر�س جماعي ل�ـ  50من ثمار م�سرية اخلري الذي �أر�سى قواعدها القائد امل�ؤ�س�س
عري�سا ب��ال�ت��زام��ن م��ع اح�ت�ف��االت ال��دول��ة ب��ال�ي��وم الوطني املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب اهلل ثراه
اخلم�سني وافتتاح جمل�س البيت متوحد مبنطقة اجلزيرة " الذي و�ضع رفاهية املواطن وا�ستقراره يف مقدمة �أولوياته
احلمراء .و�أكد �سمو ويل عهد ر�أ�س اخليمة �أن دعم الأعرا�س وهو ما ت�سري عليه القيادة الر�شيدة التي جعلت من م�صلحة
اجلماعية ي�أتي يف �إط��ار ت�شجيع ال�شباب من �أبناء الوطن �أبناء الوطن وبناء �أ�سر جديدة تنعم باال�ستقرار والرتابط

06

االجتماعي غايتها يف �إط��ار م�ساعي ال��دول��ة ال��رام�ي��ة �إىل
االبتعاد عن املغاالة يف تكاليف الزواج وتكوين �أ�سر �إماراتية
م�ستقرة ناجحة .و�أك��د �سمو ال�شيخ حممد ب��ن �سعود بن
��ص�ق��ر ال�ق��ا��س�م��ي �أن جت��رب��ة الأع ��را� ��س اجل�م��اع�ي��ة عالمة
م�ضيئة تر�سخت �أركانها يف جمتمع دولة الإم��ارات و�صارت
مظهرا ح�ضاريا يعتز بها �أبناء الوطن وعمقت بدورها يف
نفو�س اجلميع قيم الأباء والأجداد التي تقوم على التكافل
والتعاون والتالقي من �أجل �صالح �أبناء الوطن جميعهم.

جمعية رعاية الأحداث تعيد انتخاب �ضاحي خلفان رئي�سا ملجل�س �إدارتها

•• دبي-وام:

انتخبت جمعية توعية ورعاية الأح��داث ،رئي�ساً و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها للدورة اجلديدة ،وذل��ك خالل اجتماع
اجلمعية العمومية العادية الثامن والع�شرين ،الذي عقد يف نادي �ضباط ال�شرطة بالقرهود م�ساء �أم�س الأول.
وفاز معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأم��ن العام يف دبي ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
توعية ورعاية الأح��داث ،ب�أكرث الأ�صوات ،خالل االنتخابات التي جرت ،بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية،
وممثلني عن وزارة تنمية املجتمع ،وعدد من املهتمني ب�ش�ؤون الأحداث ورعايتهم.
وقال معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم " ،بف�ضل من اهلل وتوفيقه وثم بجهود حكومتنا الر�شيدة برئا�سة �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" ،
ا�ستطاعت دولة الإمارات �أن تتخطى �أزمة كورونا بجدارة واقتدار والتعامل مع متغرياتها بحرفية عالية ،وتوفري
اخلدمات ال�صحية والعالجي ِة والوقائية جلميع املقيمني على �أر���ض دولتنا احلبيبة دون متييز ،ل�ضمان عودة
احلياة �إىل �سابق عهدها مما ا�ستدعانا �إىل �أن نعقد اجتماعنا هذا ح�ضوريا للمرة الأُوىل منذ بداية اجلائحة والذي
يتخلله انتخاب جمل�س �إدارة جديد للدورة الثامنة والتي ت�ستمر �إىل عام �ألفني و�أربعة وع�شرين.

الإمارات تعزز م�ساعيها نحو تبني نظم غذائية �صحية واحلفاظ على البيئة واالقت�صاد الوطني

•• دبي-وام:

وقعت الإم��ارات خطاب نوايا م�شرتك �ضم كال من وزارة التغري املناخي
والبيئة ،ووزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،وجمعية الإم ��ارات للطبيعة،
ومنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة التابعة ل�ل�أمم املتحدة "فاو" معززة بذلك
م�ساعيها نحو تبني نظم غذائية �صحية من �أنظمة غذائية م�ستدامة
ل�صالح �أفراد املجتمع وجهود احلفاظ على البيئة واالقت�صاد الوطني.
مت توقيع خطاب النوايا �ضمن فعاليات االحتفال بيوم الأغ��ذي��ة العاملي
ال��ذي �أقيم ام�س يف "�إك�سبو  2020دبي" بح�ضور كل من معايل مرمي
بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي والبيئة  ،والدكتور
ح�سني عبدالرحمن الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة لوزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ،وليلى م�صطفى عبد اللطيف ،امل��دي��ر العام
جلمعية الإم ��ارات للطبيعة ،وعبد احلكيم ال��واع��ر امل��دي��ر ال�ع��ام امل�ساعد
ملنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" واملمثل الإقليمي لإقليم ال�شرق الأدنى
و�شمال �أفريقيا.
وقالت معايل مرمي املهريي " �إن حت�سني نظم التغذية هو �أحد �أهم ركائز
اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن الغذائي يف دول��ة الإم ��ارات ،وتلعب دوراً

حيوياً يف تعزيز كامل منظومة الغذاء يف الدولة ،كما �أن لها �أثر كبري على
تنمية املجتمع وتعزيز �صحته ،والعديد من الفوائد االقت�صادية التي ال
ميكن ح�صرها .كما ينعك�س االهتمام بالأنظمة الغذائية ال�صحية امل�ستمدة
من �أنظمة غذائية م�ستدامة على جهود الإمارات يف جمال املحافظة على
البيئة نتيجة االهتمام ب�أمناط �إنتاج غذاء م�ستدامة و�صحية .ميثل خطاب
النوايا الذي نوقعه اليوم خطوة عملية نحو التعاون من �أجل الو�صول �إىل
منوذج متكامل للتغذية ،وهو ما نعمل على تعزيزه بال�شراكة مع خمتلف
الأطراف املعنية".
من جانبه ،ق��ال الدكتور ح�سني عبدالرحمن ال��رن��د� " ..سيمكنا خطاب
النوايا من درا�سة كافة الفر�ص التي تدعم م�ساعينا لتعزيز �صحة املجتمع
من خالل التغذية ال�سليمة وال�صحية ،وهو ما يعد �أ�سا�سا را�سخا لوقاية
املجتمع من خمتلف الأم��را���ض التي ظهرت نتيجة �أمن��اط التغذية غري
ال�صحية .نتطلع �إىل التعاون امل�ستقبلي مع خمتلف الأطراف ،و�سنحر�ص
على تقدمي كافة خرباتنا الفنية ور�ؤيتنا نحو تبني نظم غذائية �صحية لكل
�أفراد املجتمع ،والبناء عليها من �أجل حتقيق كافة خططنا اال�سرتاتيجية
يف وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع".
وقالت ليلى م�صطفى عبد اللطيف " �إن الف�شل يف تغيري نظامنا الغذائي

�سيكون له اثار كبرية على �صحتنا و�صحة كوكبنا .لذلك �إذا ما �أردنا حتقيق
�أنظمة غذائية حتمي الطبيعة ،مع �ضمان ح�صول اجلميع على ما يكفي
من الغذاء املغذي وال�صحي ،ف�إننا نحتاج �إىل م�ستوى غري م�سبوق من
التعاون من �أجل التحول العاجل �إىل �أنظمة غذائية م�ستدامة  -وهو ما
يعك�سه خطاب النوايا اليوم .حتى نتمكن من مواجهة التحديات العاملية
واملحلية ،والتوافق مع �أه��داف التنمية امل�ستدامة ،علينا �أن نفهم ونعي
جيداً الروابط بني الغذاء والنظام الغذائي وال�صحة والكوكب� ،سيحقق
ذلك خطوة كبرية �إىل الأم��ام يف رحلتنا نحو م�ستقبل م�ستدام ،ال �سيما
يف مرحلة عامل ما بعد كوفيد� .-19إن هذه اال�ستجابة العاجلة �ضرورية
لتحويل �أنظمتنا الغذائية احلالية قبل �أن ي�ستحيل �إ�صالح ال�ضرر الذي
يلحق بالطبيعة وب�صحتنا� .إنني �أتطلع �إىل امل�شاركة مع املجتمع وك�شف
القوة التحويلية للغذاء".
وقال عبد احلكيم الواعر " يعمل خطاب النوايا الذي وقعناه اليوم على
�ضمان توظيف قدراتنا يف امل�شاريع امل�ستقبلية لتعزيز النظم الغذائية
ال�صحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة .وتعترب دولة الإمارات
العربية املتحدة منا�صرة للعديد من الأ�ساليب التحويلية واملبتكرة يف
جم��ال الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة .ل��ذا ،ف��إن تعزيز �شراكتنا والعمل معاً يجعلنا

ن�ق�ترب خ�ط��وة ن�ح��و حت��وي��ل �أن�ظ�م��ة الأغ��ذي��ة ال��زراع��ة لتحقيق �أه ��داف
التنمية امل�ستدامة بحلول عام  ، 2030لي�س فقط على امل�ستوى القطري،
ولكن على امل�ستوى الإقليمي والعاملي � ً
أي�ضا".
ويت�ضمن خطابا النوايا فهم العوائق والدوافع احلالية التي حتول دون
اعتماد النظم الغذائية ال�صحية والنظم الغذائية امل�ستدامة ،وخلق الوعي
و�ضمان فهم اجلمهور امل�ستهدف �أهمية النظم الغذائية ال�صحية والأنظمة
الغذائية امل�ستدامة ،وحتديد جم��االت التغيري من خ�لال التوا�صل مع
املجتمع ،والتعليم والتوعية ،وت�شجيع تغيري ال�سلوك الإيجابي القابل
للقيا�س .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تقرير "النظام الغذائي القائم على الكوكب"
ال�صادر عن ال�صندوق العاملي للطبيعة �سلط ال�ضوء على نهج جديد التخاذ
خيارات غذائية ميكن �أن ت�ساعد يف �ضمان �صحة جيدة للنا�س وللكوكب،
و�أكد التقرير �أن النجاح يف حتويل �أنظمتنا الغذائية و�أنظمة �إنتاج الغذاء
على ال�صعيد العاملي �سيحقق خف�ضاً يف انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
التي يت�سبب فيها الغذاء بن�سبة  30يف املائة على الأق��ل ،وتقليل فقدان
احلياة الربية بن�سبة  46يف املائة ،وتقليل ا�ستخدام الأرا��ض��ي الزراعية
بن�سبة  40فى املائة على االقل  ،وكذلك خف�ض الوفيات املبكرة بن�سبة 20
فى املائة على االقل.

«وام» و  RNW Mediaالهولندية تتعاونان يف جمال التدريب الإعالمي
•• �أم�سرتدام  -وام:

ال� �ت� �ق ��ى � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د ج�ل�ال
ال��ري���س��ي م��دي��ر ع��ام وك��ال��ة �أنباء
الإم� � ��ارات "وام" � �س �ع��ادة جاكلني
المب الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
 RNW Mediaالهولندية
ل �ل �ت��دري��ب الإع�ل�ام ��ي ووت� ��ر فان
ت��وجن��ري��ن م��دي��ر �إدارة ال�شراكة
يف امل ��ؤ� �س �� �س��ة وذل� � ��ك يف مقرها
بالعا�صمة �أم�سرتدام.
ورح � ��ب ك ��ل م ��ن � �س �ع��ادة جاكلني
المب ،ووتر فان توجنرين مبدير
ع��ام وكالة �أنباء الإم��ارات والوفد
امل��راف��ق و�أك ��دا على �أه�م�ي��ة تبادل
اخلربات الإعالمية بني اجلانبني

ال �سيما و�أن دولة الإم��ارات ت�شهد
�إط �ل�اق وا��س�ت���ض��اف��ة ال �ع��دي��د من
الأح � ��داث ال�ع��امل�ي��ة ال �ك�برى التي
ت �ت �ي��ح ف��ر� �ص��ا غ�ي�ر م �� �س �ب��وق��ة يف
التغطية الإعالمية.
وب�ح��ث اجل��ان�ب��ان -خ�ل�ال اللقاء-
��س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي يف
جم� � ��االت ال� �ت ��دري ��ب الإع �ل�ام� ��ي
و�إ��ش��راك ال�شباب و�إطالعهم على
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال
الإع �ل�ام ال��رق�م��ي وب �ن��اء القدرات
واخلربات الإعالمية.
ك �م��ا ن��اق ����ش اجل ��ان� �ب ��ان جم ��االت
ت� �ط ��وي ��ر ال� � �ق � ��درات الإع�ل�ام� �ي ��ة
ملوظفي وكالة �أنباء الإمارات "وام"
وتبادل املعرفة مبا يواكب التطور

امل �ت �� �س ��ارع ال � ��ذي ي �� �ش �ه��ده قطاع
الإع� �ل��ام ومب ��ا ي�ت�رج��م �إجن � ��ازات
الإم� ��ارات احل�ضارية والإن�سانية
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ويت�سق مع
م �� �ش��اري��ع الإم� � � � ��ارات للخم�سني
ع��ام��ا املقبلة .وت�ط��رق اللقاء �إىل
�إمكانية التعاون وتبادل اخلربات
خالل فعاليات ال��دورة الأوىل من
"الكوجنر�س ال�ع��امل��ي للإعالم"
ال��ذي ت�ست�ضيفه �أب��وظ�ب��ي خالل
الفرتة من � 15إىل  17نوفمرب
� 2022إ�ضافة �إىل بحث �إمكانية
�إر�سال بع�ض املتدربني يف امل�ؤ�س�سة
ل��زي��ارة " �إك���س�ب��و  2020دب ��ي "
�أه ��م ح��دث ث�ق��ايف وح���ض��اري على
م�ستوى ال�ع��امل تنظمه الإم ��ارات

لإعطائهم فر�صة العمل امليداين
الإع�لام��ي على �أر���ض ال��واق��ع ملثل
هذه الأحداث العاملية الكربى.
وقال �سعادة حممد جالل الري�سي
�إن ال�ل�ق��اء م��ع م���س��ؤويل م�ؤ�س�سة
 RNW Mediaالهولندية
للتدريب الإع�لام��ي ي�أتي متا�شيا
م ��ع �إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة وك ��ال ��ة �أنباء
الإمارات "وام" الهادفة �إىل تعزيز
�شراكاتها الإعالمية على م�ستوى
ال� �ع ��امل وت��و� �س �ي��ع ن �ط��اق انت�شار
خدماتها الإعالمية املقدمة بـ 19
لغة خمتلفة وت�صل �إىل ماليني
النا�س حول العامل .
و�أ�� �ض ��اف ال��ري �� �س��ي �أن االحتفال
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

ي �� �ش �ه��د ال �ع��دي��د م ��ن الفعاليات
والأح � ��داث ال��دول �ي��ة امل�ه�م��ة التي
ت �ت �ي��ح ال �ف��ر� �ص��ة ل�ل�اط�ل�اع على
جتربة الإمارات التنموية املتفردة
خالل ن�صف قرن من الريادة.
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ت �ع��زي��ز التعاون
الإع�لام��ي م��ع امل�ؤ�س�سات العاملية
امل��رم��وق��ة ي�سهم يف ب�ن��اء القدرات
الإع�لام�ي��ة الوطنية وف��ق �أف�ضل
امل� �م ��ار�� �س ��ات يف جم � ��ال الإع �ل ��ام
وه��و ما يت�سق مع مبادئ "وثيقة
اخلم�سني" مب��ا ي��واك��ب انطالقة
الإم ��ارات ال�ك�برى نحو  50عاما
جديدة من الإجن��ازات والتقدم يف
خمتلف املجاالت.
جدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة RNW

 Mediaالهولندية للتدريب
الإع�لام��ي تعد �ضمن �أه��م مراكز

التدريب ال�شبابية املعنية بتدريب
الإعالميني يف خمتلف دول العامل

على �أح��دث املمار�سات الإعالمية
املهنية.

ال�شعبة الإماراتية ت�شارك يف جل�سة للربملان العربي
•• القاهرة -وام:

� �ش��ارك وف ��د ال���ش�ع�ب��ة الربملانية
للمجل�س ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي يف
جل�سة ال�ب�رمل��ان ال�ع��رب��ي الأوىل
م ��ن دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��اين من
الف�صل الت�شريعي الثالث التي
عقدت ام�س مبقر الأمانة العامة
جلامعة الدول العربية يف القاهرة
بجمهورية م�صر العربية.
ي���ض��م ال��وف��د �أع �� �ض��اء جمموعة
ال���ش�ع�ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة الإماراتية
يف ال�ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي � �س �ع��ادة كل
م � ��ن :حم �م��د �أح� �م ��د اليماحي
رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة ن��ائ��ب رئي�س
ال �ب�رمل� ��ان ال �ع ��رب ��ي ع �� �ض��و جلنة

ال���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة وال�سيا�سية
والأمن القومي ،وناعمة عبداهلل
ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س
امل�ج�ل����س ن��ائ��ب رئ�ي����س املجموعة
ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية
وال�ت�رب ��وي ��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وامل � ��ر�أة
وال� ��� �ش� �ب ��اب ،و�أح � �م � ��د بو�شهاب
ال���س��وي��دي ع�ضو جل�ن��ة ال�ش�ؤون
االق �ت �� �ص��ادي��ة وامل ��ال� �ي ��ة ،و�شذى
�سعيد النقبي نائب رئي�س جلنة
ال���ش��ؤون الت�شريعية والقانونية
وحقوق الإن�سان.
وق� � � ��ال � � �س � �ع� ��ادة حم� �م ��د �أح� �م ��د
ال �ي �م��اح��ي رئ �ي ����س امل �ج �م��وع��ة �أن
ج �ل �� �س��ة ال �ب�رمل ��ان ال �ع��رب��ي التي
ع �ق��دت ب�ح���ض��ور رئ�ي����س جمل�س

ال �� �ش��ورى ال�ي�م�ن��ي �أل �ق��ت ال�ضوء
على �أبرز الق�ضايا العربية ،حيث
�صدر عنها العديد من القرارات
الهامة يف خمتلف ق�ضايا الدول
ال �ع��رب �ي��ة ف �� �ض�لا ع ��ن ت� �ط ��ورات
ق�ضية �سد النه�ضة والأمن املائي
مل�صر وال�سودان.
وب��دوره��ا �أو�ضحت �سعادة ناعمة
ال�شرهان ان جل�سة اليوم اعتمدت
التقرير املقدم من جلنة ال�ش�ؤون
االجتماعية وال ��ذي ت�ن��اول �أبرز
ما ناق�شته من مو�ضوعات ،ومن
�ضمنها جهود ال��دول العربية يف
مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واجهتها على
امل���س�ت��وى ال�صحي واالقت�صادي

و��س�ب��ل ال �ت �ع��ايف وال �ع ��ودة للحياة
الطبيعة ،و�أك��د التقرير �أن �أهم
خ�ط��وات مواجهة ه��ذه اجلائحة
وت��داع�ي��ات�ه��ا ه��و ال�ت��وزي��ع العادل
وال� ��� �ش ��ام ��ل ل� �ل� �ق ��اح ��ات ،م�شرية
�إىل �أه � �م � �ي ��ة دور ال �ب�رمل ��ان ��ات
ال��وط �ن �ي��ة يف ه � ��ذا ال� ��� �ش� ��أن من
خ�لال اخت�صا�صاتها الت�شريعية
والرقابية.
وم��ن ناحيته �أك ��د ��س�ع��ادة �أحمد
بو�شهاب ال�سويدي �أهمية جل�سة
ال�ب�رمل��ان ال�ع��رب��ي ال �ت��ي اعتمدت
ت �ق��ري��ر احل��ال��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ل�ل�ع��ام ،2020
وناق�شت م�شروع موازنة الربملان
العربي للعام ،2022 2021-

واطلعت على م�شروع خطة عمل
اللجنة لدور االنعقاد الثاين من
الف�صل الت�شريعي الثالث.
م��ن جانبها ذك��رت ��س�ع��ادة �شذى
النقبي ان جل�سة الربملان العربي
ال � �ي� ��وم ث �م �ن��ت ان� ��� �ض� �م ��ام دول� ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة ملجل�س
ح �ق��وق الإن �� �س��ان ال �ت��اب��ع للأمم
امل �ت �ح��دة ،وك��ذل��ك �إع � ��داد م�صر
لال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق
الإن�سان ،وناق�شت التقرير الذي
ي��ر� �ص��د ال �ت �ط ��ور ال � �ب� ��ارز ال ��ذي
حققته ال��دول العربية يف جمال
حقوق الإن�سان.
و�أو� �ض �ح��ت �أن اجل�ل���س��ة ناق�شت
تقرير جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية

وال �ق��ان��ون �ي��ة وح� �ق ��وق الإن�سان
ب�ش�أن خطة عملها لدور االنعقاد

الثاين ،كما ناق�شت مذكرة ب�ش�أن
�إع��داد ر�ؤي��ة عربية ملواجهة تغري

املناخ وت�أثريه على حقوق الإن�سان
يف الوطن العربي.

اجلامعة الأمريكية بال�شارقة تزيح ال�ستار عن جدارية فنية عمالقة يف �إك�سبو  2020دبي جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون تنهي مقابالت ال�شعراء بال�سعودية وتقابل �شعراء �سلطنة عمان اليوم
•• دبي  -وام:

�أزي ��ح ال�ستار ر�سميا يف معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ع��ن ل��وح��ة جدارية
عمالقة تبلغ م�ساحتها  125م�ترا مربعا وت��زن نحو  500كيلوغرام
ابتكرها م�صممون متمر�سون من الإم��ارات والواليات املتحدة الأمريكية
�ضمن م�شروع تعاوين بني اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة وبعثة الواليات
املتحدة لدى الدولة.
ح�ضر حفل �إزاح��ة ال�ستار عن اجلدارية ميغان غريغوني�س القن�صل العام
للواليات املتحدة وروب��رت ك�لارك املفو�ض العام جلناح ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،والدكتورة �سوزان مام مديرة اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
والدكتور فاركي باالثوت�شرييل عميد كلية العمارة والفن والت�صميم يف
اجلامعة الأمريكية.
وجت�م��ع اللوحة اجل��داري��ة ب�ين الطباعة باللغتني العربية والإجنليزية
وحتمل ع�ب��ارة "�أنت و�أن��ا ن�سعى �إىل ت�شكيل ع��امل ال ح��دود له" �صاغتها
الكاتبة الإم��ارات�ي��ة خريجة �أمريكية ال�شارقة �إمي��ان اليو�سف و�ساهم يف
الت�صميم العد�سي والطباعة املعيارية كل من م�صمم اجلرافيك الأمريكي
جاريت فولر وامل�صممة الإماراتية ندى اليافعي خريجة �أمريكية ال�شارقة.
و�أ�شرف على عملية �صنع اجلدارية �أع�ضاء الهيئة التدري�سية رمي �إبراهيم
وهالة العاين واملهند�س املعماري بي�شوي جرج�س وامل�صمم البولندي ماريان
مي�سياك الذين ق��ادوا امل�شروع ب�صفتهم م�صممني م�شاركني ومر�شدين
ومن�سقني لعملية الت�صنيع والبناء التي ا�ستمرت � 60ساعة يف منطقة
الذيد يف ال�شارقة.
وتتكون اللوحة اجلدارية من  25لوحا من احلديد املجلفن وامل�صنوع من
م�صادر حملية يزن اللوح الواحد منها  20كيلوجراما مركبة على �إطار
داعم.
وحتتفي اجلدارية "حروف كبرية " والتي تقع يف منطقة الفر�ص يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي مببادئ التنوع والوحدة والتعاي�ش والت�سامح والفر�ص
الالحمدودة التي تتقا�سمها دولة الإمارات والواليات املتحدة.

وقال القن�صل العام غريغوني�س " تفخر بعثة الواليات املتحدة لدى دولة
الإمارات بدعم م�شروع جدارية للجامعة الأمريكية يف ال�شارقة يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي والتي ت��روج ل�شعار جناح الواليات املتحدة الأمريكية
"احلياة واحلرية وال�سعي �إىل امل�ستقبل" كما يج�سد امل�شروع التزام بعثة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بال�شراكة بالعمل م��ع �أف���ض��ل امل�ؤ�س�سات التعليمية يف
دول��ة الإم��ارات لت�شجيع االبتكار والتعاون والتبادل بني الواليات املتحدة
والإمارات".
وقام طلبة ت�صميم االت�صال الب�صري وت�صميم الو�سائط املتعددة ب�إن�شاء
الهوية الب�صرية للجدارية ون�شرها يف قنوات متعددة مبا يف ذلك يف حملة
على و�سائل التوا�صل االجتماعي وفيديو ت�سويقي حتت �إ�شراف وتوجيه
ف��ري��ق الهيئة التدري�سية وم��وظ�ف��ي كلية ال�ع�م��ارة وال�ف��ن والت�صميم يف
اجلامعة.
وقالت الدكتورة �سوزان مام� ..إن امل�شاركة يف م�شروع بهذا احلجم يف حدث
عاملي كبري مثل �إك�سبو  2020دب��ي يعد �إجن ��ازا مهما ملجتمع اجلامعة
ونحن ممتنون لبعثة الواليات املتحدة لدى الدولة لدعمها ر�ؤي��ة فريقنا
من بداية فكرة العمل �إىل نهايته ولل�سماح للجامعة الأمريكية يف ال�شارقة
بعر�ض مهارات طالبها وخريجيها و�أع�ضاء هيئتها التدري�سية للعامل بهذه
الطريقة.
وقالت رمي �إبراهيم �أ�ستاذ م�ساعد يف جمال االت�صال الب�صري يف اجلامعة
ب�صفتها قائدة امل�شروع� ..إن التحدي الأك�بر كان �أخ��ذ ن�ص ثنائي الأبعاد
وترجمته �إىل جتربة م�شاهدة ثالثية الأبعاد بطريقة توحد جمهور اللغتني
العربية والإجنليزية.
و�أ�ضافت " ي�شري الن�ص �إىل وجهات النظر الطموحة لكل من الإمارات
والواليات املتحدة من �أجل حتقيق م�ستقبل يتجاوز حدود خيالنا ويج�سد
الت�أثري العد�سي هذا الطموح ب�شكل جميل ويوفر جتربة م�شاهدة فريدة
وديناميكية حيث يتغري �شكل العمل الفني وفق الزاوية التي ينظر منها
امل�شاهد �إليه �إىل �أن يتمكن من قراءة العبارة بالكامل وبو�ضوح وباللغتني
يف نف�س الوقت".

•• �أبوظبي  -وام:

�أنهت جلنة حتكيم برنامج �شاعر املليون مبو�سمه العا�شر ،الذي تنظمه جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي� ،أم�س الأول اجلمعة،
جولتها الثالثة يف عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية "الريا�ض" ،والتي ا�ستمرت
خم�سة �أي��ام و�سط �إق�ب��ال �شديد من امل�شرتكني الذين �أب�ه��روا جلنة التحكيم
مب��ا ق��دم��وه م��ن �أداء متقن ي��ؤك��د متكنهم ال�ق��وي ورغبتهم يف املناف�سة على
اللقب ،فيما تقابل جلنة التحكيم اليوم الأحد �شعراء يف عا�صمة �سلطنة عُمان
"م�سقط" .وقال �سلطان العميمي ،مدير �أكادميية ال�شعر باللجنة ع�ضو جلنة
حتكيم الربنامج ..�إن جولة الريا�ض كالعادة كانت زاخ��رة باملواهب ال�شعرية
الكثرية ،وهناك عدد كبري من فئة ال�شباب الذين ي�شاركون لأول مرة والعدد
هو الأكرب على مدة خم�سة �أيام ،ولقد مل�سنا يف هذه اجلولة ظواهر عديدةمنها
م�شاركات لأك�ثر من جن�سية و�أي�ضا موا�ضيع كتبها عليها ال�شعراء لأول مرة
بتاريخ امل�سابقة وتقدم بها.
و�أ�ضاف �أن هناك كثريا من امل�شاركات التي حازت على �إعجاب اللجنة ،وبع�ضها
دار حولها نقا�شات م��ع ال�شعراء وب�ين �أع���ض��اء اللجنة ،وه��ذا يعك�س على �أن
املقابالت لها دور مهميف تو�صيل ر�سائل لل�شعراء من خالل املالحظات النقدية
التي توجه لهم ،م�ضيفاً �أن م�شاركات ال�شاعرات كانت جيدة ومن حيث الكيف
مميزة .وحول جولة مقابالت ال�شعراء يف �سلطنة عُمان� ،أع��رب العميمي عن
تفا�ؤله بجولة �سلطنة عُمان ،والتي تقام لأول مرة ،م�ؤكداً �أن عدد امل�شاركات
التي جاءت من �شعراء ال�سلطنة كانت الأكرب يف تاريخ امل�سابقة ،وفق ما �أعلن
عنه �سابقا �أن عدد امل�شاركات التي ت�أتينا من دول فيها عدد كبري من ال�شعراء
�سوف يتم �إقامة جولة بها ،و�سلطنة عمان زاخرة دوماً بال�شعراء املميزين .من
جانبه،قال الدكتور غ�سان احل�سن ،ع�ضو جلنة التحكيم " ..يف الفرتة ال�سابقة
من مقابالت ال�سعودية وجدنا من هو متفوق وعايل امل�ستوى ،ووجدنا من هو
متوا�ضع يف ن�صه وقوته ال�شعرية ،وو�ضحنا للجميع �أماكن ومواطن ال�ضعف
والقوة يف الق�صائد" ،م�ضيفاً "�أن �شعراء ال�سعودية ي�شكلون اجل�سم الأع��م يف
الربنامج ،ويف الغالب يكون منهم املتفوقون الكثريون لأنهم �أ�صحاب �شعر

و�أ�صحاب فطرة يف ذلك" .و�أكد ال�شاعر حمد ال�سعيد ،ع�ضو جلنة التحكيم،
�أن حمطة ال�سعودية تعترب العمود الفقري لهذه الن�سخة من خالل جتاربنا
للن�سخ الت�سعة املا�ضية ،فال�سعودية تعترب العمق اال�سرتاتيجي للأدب وال�شعر
وثقافة ،ولذلك ال غرابة �أن جند هذا الكم والنوع من �شعراء ال�سعودية ،معرباً
ريا ،فمن املتوقع �أن يكونوا هم من يتجهون يف
عن تفاعله مبحطة الريا�ض كث ً
الن�سخة العا�شرة �إىل التتويج والنجاح ،وقد تعودنا عليهم من املوا�سم املا�ضية
ب�أن يكون معنا من ال�سعودية ثالث �إىل �أربع �شعراء خالل احللقات اخلتامية
و�إن دل على �شيء يدل على م�ستوى ال�شعر يف ال�سعودية.
و�أو�ضح �أن الريا�ض تعترب حمطة رئي�سية ومن �أه��م املحطات يف عامل �شاعر
املليون ،حيث �أن �شعراء اململكة العربية ال�سعودية ال تنق�صهم اخل�برة ،ولكن
التوجيه الذي يقدم لهم هو من باب الن�صح ولكي يهتمون بق�صائدهم خ�صو�صاً
الق�صيدة الأوىل ،فهي تعترب امل�صافحة الأوىل مع جلنة التحكيم ،فربنامج �شاعر
املليون يبحث عن النجم املتكاملح�ضوراً و�إلقا ًء وجزالة �شعر .و�أكد ال�شاعر بدر
ال�صفوق ،ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية للربنامج� ،أن جولة الريا�ض متتاز بوجود
املبدعني واملغامرين �أي�ضا ،وقد �شهدت اجلولة عدد كبري من املبدعني الذين
اثبتوا حت�ضريهم وجهدهم للم�سابقة م��ن ناحية ن�صو�صهم واختياراتهم
وموا�ضيعهم التي طرحوها ،وكان عدد قليل من املغامرين الذين يخطون �أوىل
خطواتهم يف ال�شعر .وقال تركي املريخي ،ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية للربنامج،
�أن جولة الريا�ض دائماً تكون وفق املتوقع ،فهي حمطة مهمة جتمع عدد كبري
من ال�شعراء والتميز احلا�ضر دائماً ،م�ؤكداً �أن �أع�ضاء جلنة التحكيم را�ضني عن
م�ستوى ما قدمه ال�شعراء من كثافة احل�ضور وتقدمي ما يليق بال�شعر.
وكانت جلنة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي� ،أعلنت يف وقت
�سابق ،عن تنظيم خم�س ج��والت عن بعد ملرحلة مقابالت ال�شعراء لربنامج
"�شاعر املليون" مبو�سمه العا�شر ،حيث انطلقت �أوىل امل�ق��اب�لات عا�صمة
اململكة الأردنية الها�شمية "ع ّمان" ،وثاين املقابالت من عا�صمة دولة الكويت
"الكويت" ،وث��ال��ث املقابالت م��ن عا�صمة اململكة العربية ال�سعودية ،رابع
املقابالت من عا�صمة �سلطنة عُمان "م�سقط" ،وخام�س املقابالت وختامها يف
عا�صمة دولة الإمارات العربية املتحدة �أبوظبي.
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طرق دبي تعر�ض مبادراتها وخدماتها الذكية يف جيتك�س 2021
•• دبي -وام:

ت�شارك هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي بباقة متنوعة من امل�شاريع واملبادرات
الذكية يف معر�ض جيتك�س  2021ت�شمل عر�ض امل�شاريع املت�أهلة لنهائيات
حتدي دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة  2021وتقنيات الذكاء اال�صطناعي
يف م�سارات ال��دراج��ات الهوائية الحت�ساب ع��دد امل�ستخدمني وقيا�س مدى
التزامهم ب�إجراءات ال�سالمة بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام الذكاء اال�صطناعي
يف فح�ص املركبات وم�ب��ادرة تخطيط رح�لات حافالت املوا�صالت العامة
با�ستخدام ال�شا�شات الذكية املثبتة يف املحطات.
و�أك��د معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف
هيئة الطرق واملوا�صالت �أن الهيئة لديها خريطة طريق متكاملة مل�ستقبل

التنقل ذاتي القيادة وكذلك خطة �شاملة للتحول الرقمي ومواكبة الثورة
ال�صناعية الرابعة وذل��ك تنفيذاً لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" لتحويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً حيث مت�ضي الهيئة ُقدماً
يف تنفيذ ا�سرتاتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل  25%من
�إجمايل رح�لات التنقل يف دبي �إىل رح�لات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام
 .2030و�أ�شار اىل �أن الهيئة تعر�ض خالل م�شاركتها يف معر�ض جيتك�س
امل�شاريع واملبادرات املت�أهلة لنهائيات ال��دورة الثانية من حتدي دبي العاملي
للتنقل ذات��ي ال�ق�ي��ادة ال�ت��ي خ�ص�صت مل�ح��ور/اخل��دم��ات اللوج�ستية ذاتية
القيادة /وت�شمل و�سائل النقل الأر�ضية والطائرات دون طيار /Drones/
حيث تعر�ض خم�سة م�شاريع مت�أهلة يف فئة ال�شركات الرائدة و�ستة م�شاريع

يف فئة اجلامعات املحلية كما تعر�ض الهيئة مبادرة ا�ستخدام تقنيات الذكاء
اال�صطناعي يف م���س��ارات ال��دراج��ات الهوائية جلعل دب��ي مدينة �صديقة
للدراجات الهوائية وت�ستخدم امل�ب��ادرة تقنية ال��ر�ؤي��ة احلا�سوبية لتح�سني
�إج��راءات ال�سالمة والت�أكد من التقيد بالقوانني عرب التحقق من ارتداء
�سائق الدراجة للخوذة و�سرعة الدراجة الهوائية.
وتقدم الهيئة لزوار جناحها يف املعر�ض �شرحاً عن التقنيات الذكية امل�ستخدمة
لدفع تعرفة املواقف املدفوعة للمركبات وذلك من خالل ا�ستخدام التطبيق
الذكي الذي زود م�ؤخراً بخ�صائ�ص مبتكرة يف دفع التعرفة مثل اخلريطة
ثالثية الأبعاد والتجديد التلقائي وكذلك �إمكانية دفع التعرفة من خالل
برنامج الرتا�سل الفوري /الوات�ساب� ، /إ�ضافة �إىل عر�ض خدمات �أخرى
لتمكني املتعاملني من الدفع التلقائي لتعرفة املواقف يف ال�ساحات الذكية

واملباين متعددة الطوابق كما �سيتم عر�ض جهاز امل�سح الذكي الذي ي�سهل
�إ��ص��دار املخالفات ب�صورة رقمية و ُت�ع� ّرف الهيئة ال��زوار على مبادراتها يف
ا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف مراكز الفح�ص الفني للمركبات
للك�شف عن التجاوزات يف مراكز الفح�ص  .وتعر�ض الهيئة مبادرة تخطيط
الرحلة با�ستخدام اجليل اجلديد من ال�شا�شات الذكية التي تقدم معلومات
فورية للركاب وتتيح لهم �إمكانية تخطيط الرحلة عرب �شا�شات اللم�س
املثبتة يف حمطات احلافالت الرئي�سية بطريقة �سهلة و�سريعة ودقيقة كما
تعر�ض الهيئة تطبيق /نول باي  /nol Payالذي يتيح اقتناء ن�سخة ذكية
من بطاقة نول وي�سمح بالربط مع �أجهزة ذكية من هواوي وا�ستخدامها يف
دفع تعرفة التنقل عرب و�سائل املوا�صالت املختلفة ومنافذ الدفع مل�شرتيات
نول يف �إمارة دبي وتعبئة ر�صيد البطاقة الذكية و�شراء ت�صاريح التنقل.

ا�ستقبل رئي�س وزراء �سلوفاكيا

07

مكتوم بن حممد ي�ؤكد عمق الروابط والعالقات املتميزة التي جتمع دولة الإمارات بجمهورية �سلوفاكيا
رئي�س وزراء �سلوفاكيا ي�شيد بالنجاح الكبري الذي حققته دبي ودولة الإمارات يف تنظيم اك�سبو  2020دبي

•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء وزير
امل��ال�ي��ة� ،أم ����س م�ع��ايل �إدوارد هيغر،
رئ�ي����س وزراء ج�م�ه��وري��ة �سلوفاكيا
ال���ص��دي�ق��ة ،مب�ق��ر "�إك�سبو 2020
دبي".
ورح � � ��ب � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ م �ك �ت��وم بن
ّ
حم� �م ��د مب � �ع ��ايل رئ� �ي� �� ��س ال � � � ��وزراء
ال�سلوفاكي ال�ضيف ،والوفد املرافق
له ،م�ؤكداً عمق الروابط والعالقات
املتميزة التي جتمع دول��ة الإم ��ارات
ب�ج�م�ه��وري��ة ��س�ل��وف��اك�ي��ا ،ال �ت��ي متنى
ل�ه��ا ��س�م��وه ح�ك��وم� ًة و��ش�ع�ب�اً ،مزيداً
م��ن ال�ت�ق��دم واالزده� � ��ار .ومت خالل
اللقاء ،الذي ح�ضره عدد من الوزراء
وك�ب��ار امل���س��ؤول�ين ..بحث العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة و� �س �ب��ل ت�ن�م�ي�ت�ه��ا و�آف � ��اق
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف خمتلف
امل� �ج ��االت االق �ت �� �ص��ادي��ة والتجارية

واال� �س �ت �ث �م��اري��ة ،ومب ��ا ي�ع�ك����س عمق
ال ��رواب ��ط ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وال�شعبني
ال�صديقني ،يف �ضوء ر�ؤي��ة م�شرتكة
ح��ول �أهمية �إي�ج��اد م�سارات جديدة
ل� �ل� �ت� �ع ��اون مب� ��� �ش ��ارك ��ة القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،مع العمل على

زي ��ادة ح�ج��م ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري بني
البلدين.
من جانبه �أكد معايل رئي�س الوزراء
ال�سلوفاكي عمق العالقات الوثيقة
ال �ت��ي ت��رب��ط ال �ب �ل��دي��ن ال�صديقني
والعمل على تطويرها �ضمن خمتلف

القطاعات ،م�شيداً بالنجاح الكبري
الذي حققته دبي ودولة الإم��ارات يف
تنظيم اك�سبو  2020دب��ي ،ومدى
احل �ف��اوة ال ��ذي ا�ستقبل ب�ه��ا الوفد
ال�سلوفاكي امل�شارك يف املعر�ض ،الفتاً
�إىل م�شاركة ب�لاده يف ه��ذه الن�سخة

من املعر�ض بجناح متكامل يعر�ض
لتطور التجربة ال�سلوفاكية وحتولها
م��ن ب�ل��د زراع� ��ي �إىل االع �ت �م��اد على
تكنولوجيا امل�ستقبل .ومت الت�أكيد
خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ع �ل��ى �أه �م �ي��ة تهيئة
الظروف املنا�سبة لتمكني امل�ؤ�س�سات

وال�شركات الإماراتية وال�سلوفاكية
م��ن اكت�شاف ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية
املتاحة بهدف تو�سيع دائ��رة التعاون
االق �ت �� �ص��ادي واال� �س �ت �ث �م��اري �ضمن
امل � �ج � ��االت احل� �ي ��وي ��ة وال �ق �ط ��اع ��ات
اجلديدة التي تخدم �أهداف التنمية

للجانبني ،مع الرتكيز على قطاعات
�أ�سا�سية ت�شمل  :الرعاية ال�صحية
والطاقة والنمو امل�ستدام وال�صناعات
احلديثة والبنية التحتية واالبتكار
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل���س�ت�ق�ب��ل وتقنيات
الثورة ال�صناعية الرابعة .كما جرى

مناق�شة ال�سبل الكفيلة باالرتقاء
بالتعاون البيني فيما يتعلق بتبادل
اخل �ب��رات وال� �ت� �ج ��ارب ال �ن��اج �ح��ة يف
خمتلف املجاالت املرتبطة بتوجهات
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة يف البلدين،
واكت�شاف م�سارات ج��دي��دة للتعاون
االق�ت���ص��ادي ا��س�ت�ن��اداً �إىل املقومات
الواعدة والفر�ص الكبرية املتوافرة
لدى اجلانبني ،ومبا يخدم م�صالح
ال��دول �ت�ين وال���ش�ع�ب�ين ال�صديقني،
وي �ع��زز ت��وج�ه��ات�ه�م��ا ال�ت�ن�م��وي��ة نحو
امل�ستقبل .وتطرق النقا�ش �إىل عدد من
املو�ضوعات حمل االهتمام امل�شرتك،
مبا يف ذلك جممل التطورات العاملية
الراهنة ،وامل�ستجدات على ال�ساحتني
الإقليمية وال��دول �ي��ة ،ال�سيما فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��اجل �ه��ود ال��دول �ي��ة املبذولة
مل�ك��اف�ح��ة ج��ائ�ح��ة كوفيد ،-19وما
تتطلبه هذه املرحلة اال�ستثنائية من
ت�ضافر للأفكار واجل�ه��ود للتعجيل
ب�ت�ع��ايف ال �ع��امل م��ن ت�ب�ع��ات اجلائحة
وبدء مرحلة جديدة من النمو.

ب�ش�أن تبادل املعارف واخلربات حول �أف�ضل املمار�سات يف ا�سرتاتيجيات �إدراة امل�شاريع

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي توقع مذكرة تعاون مع معهد �إدارة امل�شاريع
•• دبي-الفجر:

وقعت دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي ،مذكرة تعاون مع معهد �إدارة امل�شاريع
ـ خليجى ،ب�ش�أن تبادل املعارف واخلربات حول �أف�ضل املمار�سات يف ا�سرتاتيجيات
�إدارة امل�شاريع.
وقع املذكرة افرتا�ضياً� ،سعادة عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي ،مدير عام دائرة
املوارد الب�شرية حلكومة دبي ،والدكتور حممد الر�ضا ،رئي�س معهد �إدارة امل�شاريع
العاملية ،فرع الإمارات.
و�أك��د �سعادة عبد اهلل بن زايد الفال�سي حر�ص دائ��رة امل��وارد الب�شرية حلكومة
دبي ،على تطبيق �أ�سلوب ومنهجية الإدارة املعتمدة على �أحدث و�أف�ضل املمار�سات
ال�ع��امل�ي��ة ،م�ستعينة ب�ك��وادره��ا الب�شرية امل��ؤه�ل��ة ،ال �ق��ادرة على اب�ت�ك��ار احللول
للتحديات كافة ،وحتويلها �إىل فر�ص و�إجن ��ازات ،حيث تتم عملية التطوير،
ب�أ�سلوب �إدارة امل�شاريع املبتكر ،وب�ف��رق عمل متكاملة ،تتابع كافة التفا�صيل
واملعطيات ،و�صو ًال �إىل حتقيق الهدف املطلوب.
وق��ال �إن دائ ��رة امل ��وارد الب�شرية حلكومة دب��ي وق�ع��ت العديد م��ن االتفاقيات
ومذكرات التعاون امل�شرتك مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص بهدف تبني �أف�ضل

امل�م��ار��س��ات العاملية ،وذل��ك �إن�ط�لاق�اً م��ن امل�س�ؤولية الوطنية ال�ت��ي حتتم على �إدارة امل�شاريع متا�شياً مع التحديات التي ظهرت م��ؤخ��راً مع انت�شار جائحة
اجلميع بذل جهود م�ضاعفة للتعامل مع التحديات ،خا�صة �أف�ضل املمار�سات عاملية كانت �سبباً يف تغيري طريقة العمل ،مما حتم املراجعة والتو�صل �إىل اجتاه
يف ا�سرتاتيجيات �إدارة امل�شاريع ،واحلر�ص على اال�ستفادة من التجارب العاملية ا�سرتاتيجي جديد من �ش�أنه �أن ي�ساعد على جتاوز التحديات واال�ستفادة من
الفر�ص.
يف �إدارة امل�شاريع.
ومن جانبه �أكد الدكتور حممد الر�ضا رئي�س معهد �إدارة امل�شاريع فرع الإمارات ،و�أ�ضاف �أن املعهد ي�سعى �إىل عقد ع��دة م�ؤمترات ودورات بهدف ن�شر املعرفة
�أن الغر�ض من ه��ذه االتفاقية هو توفري �إط��ار للتعاون فيما يتعلق بتحديد بطريقة احرتافية عالية مع ال�شركاء االجتماعيني والتخطيط لإعداد جمتمع
م�س�ؤوليات الطرفني ،وحتديد املجاالت التي قد ي�ساعد فيها ااجلانبان بع�ضهما مهني ملديري امل�شاريع .عالوة على ذلك ،ي�سعى �إىل �شراكة طويلة الأم��د على امل �ج��االت ،ومنها جم��ال �إدارة امل���ش��اري��ع وت�ط��وي��ر �أع �م��ال ادارة اال�سرتاتيجية
البع�ض ،وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة ،يف �سياق ع�لاق��ة تتميز ب��و��ض��وح الأه� ��داف املحددة امل�ستوى اال�سرتاتيجي لإح�ضار جمتمع �إدارة امل�شاريع �إىل الق�ضايا الأكرث والتميز ،وبالأخ�ص �إدارة امل�شاريع ،مما �سيكون له �أثر �إيجابي يف تعزيز التعاون
امل�شرتك وتبادل املعارف واخلربات حول �أف�ضل املمار�سات يف ا�سرتاتيجيات �إدراة
والنتائج املطلوبة ،والتوا�صل املتكرر والفعال ،وااللتزام طويل الأمد الوا�ضح يف مو�ضوعية للمناق�شة حول مفاهيم الأحداث املختلفة.
وت �ه��دف امل��ذك��رة �إيل ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان�ب�ين ف�ي�م��ا يتعلق بال�شراكة امل�شاريع ومواكبة التطور ،وتبني �أف�ضل املنهجيات وحتديث وتطوير املمار�سات
الثقة واالحرتام بينهما.
وقال �إن من �أهداف املعهد ،تطوير اجلهود فيما يتعلق بال�شراكة الإ�سرتاتيجية اال�سرتاتيجية وتبادل املعارف واخلربات حول �أف�ضل املمار�سات يف ا�سرتاتيجيات والعمليات و�أط��ر الأعمال املطبقة بالدائرة والت�أكيد على بناء ق��درات ب�شرية
وبناء عالقة قوية مع القطاع احلكومي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ودول �إدراة امل�شاريع ،وتقدمي �أن�شطة حتقق النفع املتبادل للجانبني يف جمال �إدارة ون�شر الثقافة واملعرفة يف هذا املجال.
ون�صت مذكرة التعاون على �إقامة �شراكة يف جمال �إدارة امل�شاريع وبناء القدرات،
جمل�س التعاون اخلليجي ،وموا�صلة تطويرها ،وذل��ك حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة املعهد امل�شاريع ،وبناء القدرات ،والتعاون فيما يتعلق بهذا املجال.
اال�سرتاتيجية التي تهدف �إىل قيادة �أع�ضاء فرعنا و�شركائنا لتبني املنهجية وجاء توقيع مذكرة التعاون انطالقاً من ر�ؤية دائرة امل��وارد الب�شرية حلكومة والتعاون ب�ش�أن �إعداد وتطوير درا�سات احلالة ون�شرها باتفاق الطرفني ،واتاحة
الر�شيقة واملبتكرة واملنتجة يف من�صة منو اقت�صاد امل�شروع ،حيث �أن ا�سرتاتيجية دب��ي ،وال�ت��ي ت�سعى دائ �م �اً �إىل ب�ن��اء ك �ف��اءات حكومية رائ ��دة ل�ضمان م�ستقبل الفر�صة ملوظفي كال الطرفني للم�شاركة يف الفعاليات وامل�ؤمترات وور�ش العمل
معهد �إدارة امل�شاريع فرع الإمارات  2024-2020مدفوعة بالتقدم يف �صناعة م�ستدام ،وحر�صاً من ال��دائ��رة على تبني �أف�ضل املمار�سات العاملية يف جميع التي ينظمها كل طرف.

اجلامعة القا�سمية ت�صدر عددها ال�ساد�س من جملة ( منارة القا�سمية)
•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�صدرت اجلامعة القا�سمية عددها
ال �� �س��اد���س م��ن جم�ل�ت�ه��ا الثقاف ّية
(م �ن��ارة ال�ق��ا��س�م�ي��ة) ال �ت��ي ت�صدُر
ب �� �ص �ف��ة ف �� �ص �ل �ي��ة ،ومت� �ث ��ل نافذة
�إع�لام �ي��ة م�ط�ب��وع��ة ت��ر��ص��د فيها
�أبرز �أن�شطة اجلامعة ،وما ت�شهده
م��ن ت �ط ��ورات �أك��ادمي �ي��ة .وتناول
عددها اجلديد ق�ضايا ومو�ضوعات
ت�سلط فيها ال�ضوء على الر�سالة
الأك��ادمي �ي��ة للجامعة وعالقاتها
ب��امل �ج �ت �م��ع ،ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن الأخ� �ب ��ار
والأن�شطة والفعاليات التي ُتعبرِّ
دورها الريادي ومكانتها الرائدة يف
حتقيق جودة البحث العلمي ومت ُّيز
خمرجاتها التعليمية.
ال� �ع ��دد يف ح �ل �ت��ه اجل� ��دي� ��دة حفل
بالعديد م��ن املو�ضوعات املتنوعة
واللقاءات املتميزة ب�إ�شراف عام من
قبل الأ�ستاذ الدكتور عواد اخللف،
ال �ق��ائ��م ب ��أع �م��ال م��دي��ر اجلامعة
القا�سمية ،مفتتحا ال�ع��دد مبقال
عنوانه (اجلامعة القا�سمية منارة
عاملية).
العدد برئا�سة حترير من الدكتور
عمرو عبد احلميد وهيئة التحرير
مكونة م��ن ا��س�لام ال�شيوى مدير
ال� �ت� �ح ��ري ��ر و�أح � � �م� � ��د ال ��دم ��اط ��ى
وال�ت���ص�م�ي��م واالخ� � ��راج ال�صحفى
مدحت املهدى والعالقات العامة
على النقبي مدير العالقات العامة
وكرمي �أحمد من العالقات العامة
 .و�أب ��رز اخللف يف مقاله الرعاية

اخلا�صة التي حتظى بها اجلامعة
من لدن م�ؤ�س�سها ورئي�سها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي ،ع���ض��و املجل�س
الأع� �ل ��ى ،ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة م�شبها
اجل ��ام� �ع ��ة ب��ال �غ��ر� �س��ة اجلامعية
التي يتعهدها �سموه على ب�صرية
وهدى ،يوما بعد يوم ،و�إجنازًا بعد
�إجناز بر�سالتها العاملية من �شارقة
اخلري والثقافة واالعتدال.
وت �ط��رق امل �ق��ال �إىل �أن اجلامعة
القا�سمية جامعة فتية مل ت�ستكمل
ال�ع�ق��د الأول م��ن ع�م��ره��ا املبارك
ل �ك �ن �ه��ا ح� �ق� �ق ��ت ح � �� � �ض� ��ورا الفتا
مم �ي��زا ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي��ات :املحلية
والإقليمية والعاملية؛ لإ�شراقتها
على ال�ع��امل كله بر�سالة تعليمية
ثقافية جامعية جامعة متتد �إىل
ك��ل راغ��ب وراغ �ب��ة يف تعلم مبادئ
الإ�سالم وعلومه �أو اللغة العربية
و�آداب� �ه ��ا ب ��ر�ؤي ��ة م�ع�ت��دل��ة حتافظ
على ال�ث��واب��ت الأ�صيلة وتنفتح يف
امل �ن �ج��زات احل��دي�ث��ة ال�ت��ي تتح ّرى
ريا يف املقال �إىل ما
كل ف�ضيلة ،م�ش ً
�أحرزته اجلامعة من تقدم كبري يف
جمالها التعليمي واعتماد براجمها
الأكادميية وبر�ؤية م�ؤ�س�سها التي
جعلتها منارة �إ�شعاع يتجدد كل يوم
ب ��إجن��ازات واع��دة تعرب ع��ن و�ضوح
ر�ؤي�ت�ه��ا وع��امل�ي��ة ر�سالتها وت�سامح
ثقافتها .
ك �م��ا � �ش �م �ل��ت حم� �ت ��وي ��ات العديد
ت�سليط ال�ضوء على �أب��رز �أن�شطة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور

�سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ،ح��اك��م ال�شارقة،
واه� �ت� �م ��ام ��ه ب ��ال� �ث� �ق ��اف ��ة وال �ع �ل ��م
ع�لاوة على اعتماد �سموه للخطة
الإ�سرتاتيجية للجامعة القا�سمية
2025_2020م .
ومن املو�ضوعات املميزة يف العديد
ال�سابع للمجلة ،مو�ضوع �شخ�صية
ال �ع��دد ،وال� ��ذي �أل �ق��ى ال �� �ض��وء عن
جانب ث��ري من حياة �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد القا�سمي ،نائب
ح ��اك ��م ال �� �ش��ارق��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال���ش��ارق��ة لل��إع�ل�ام ،ب�ع�ن��وان جناح
م �ت��وا� �ص��ل يف الإع �ل ��ام والتنمية
والبناء ،وع ّرج املقال على ّ
حمطات
م �ه � ّم��ة يف م �� �س�يرت��ه وت� ��درج� ��ه يف
رئا�سة عدد من امل�ؤ�س�سات ،ودوره يف
جماالت الإعالم وامل�شاريع املختلفة
و�أبرز �إجنازاته.
ف�ي�م��ا مت ت�خ���ص�ي����ص م �ل��ف العدد
ل�ي�ت�ن��اول امل�ك��ان��ة املهنية والعلمية
ال �ت��ي ح���ص��ده��ا خ��ري�ج��و اجلامعة

القا�سمية يف عدد من املواقع العاملية
و�أدوارهم يف خدمة �أوطانهم.
واح � �ت� ��وى ال� �ع ��دد ع �ل��ى ك �ث�ي�ر من
املوا�ضيع املتنوعة؛ فت�ضمن (حوار
العدد) لقا ًء مع حممد �أحمد املال،
�أمني عام جمل�س ال�شارقة للتعليم
ب �ح �ك��وم��ة ال �� �ش��ارق��ة وك �� �ش��ف فيه
ع��ن ر�ؤى ج��دي��دة لتطوير البيئة
امل��در��س�ي��ة يف �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة .ويف
باب ال�سفر وال�سياحة �س ّلط العدد
ال �� �ض ��وء ع �ل��ى ج �م �ه��وري��ة اجلبل
الأ�� �س ��ود ب��و��ص�ف�ه��ا ل� ��ؤل� ��ؤة البحر
املتو�سط .كما خ�ص�صت املجلة باباً
ال�ستعرا�ض ت��راث دول��ة الإم ��ارات
من خ�لال بيان جمال الرباجيل؛
ال� �ف ��نّ ال �ه �ن��د� �س��ي ال� ��رائ� ��ع ال ��ذي
توارثته الأج�ي��ال؛ لتلطيف حرارة
اجلو .ويف العدد �صفحة خم�ص�صة
ل�ل��ر�ؤى ال�سينمائية تناولت فيلم
خورفكان.
ويف تغطية خا�صة �سلطتْ �صاحلة
غاب�ش ،امل�ست�شار الثقايف باملجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة،
يف م� �ق ��ال ل� �ه ��ا ب� �ع� �ن ��وان (�سيدة
ال�ع�ط��اء )� ��.ض ��وءًا ك��ا��ش� ًف��ا ع��ن دور
�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي ،قرينة �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة رئ�ي���س��ة املجل�س
الأع �ل ��ى ل �� �ش ��ؤون الأ�� �س ��رة ودوره ��ا
مب �خ �ت �ل��ف الأع� � �م � ��ال الإن�سانية
واخلريية وتنمية الأ�سرة ومتكني
املر�أة والطفولة واالهتمام بالرتاث
الثقايف.
ك �م��ا ان �ف ��رد ال �ع ��دد مب �ق��ال لوزير

الثقافة امل���ص��ري الأ��س�ب��ق الأ�ستاذ
الدكتور عبد الواحد النبوي ،كتبه
بعنوان :ر�سالة ال�شارقة ،تاريخ من
الثقافة وامل�ع��رف��ة .وت�ضمن العدد
ت�ق��ري��را ع��ن االع �ت �م��اد الأكادميي
لربامج اجلامعة القا�سمية كبوابة
لتطبيق �أف�ضل املمار�سات ومنهجا
ل �ل �ت �ط��وي��ر وال� �ت� �ج ��دي ��د ،بجانب
م� �ق ��االت ل �ع��دد م ��ن الأ�� �س ��ات ��ذة يف
اجل��ام �ع��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن امل�شاركات
الطالبية املتنوعة .وم��ن مقاالت
الأ��س��ات��ذة :مقال عرب ودرو���س من
ق�ص�ص الإخ��وة يف ال�ق��ر�آن الكرمي
للدكتور عبد الكرمي عثمان علي،
ق� .أ .عميد كلية القر�آن الكرمي.
و�سلط العدد تغطياته التي تناولت
�إ�سهامات جممع ال�شارقة للبحوث
والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار ومكانته
ب �� �ص �ف �ت��ه حم �ط��ة ع��امل �ي��ة للبحث
والتطوير .وخ�ص�صت �صفحة حوار
مع م�س�ؤول لقا ًء مع الدكتور زكريا
نوح مدير مكتب العالقات الدولية
وا�ستقطاب الطلبة تناول فيه �آليات
ا�ستقطاب اجلامعة للمتميزين من
�شتى �أن�ح��اء العامل وتوفري فر�ص
متكاملة لتعليمهم وف��ق معايري
عديدة .ومل يغفل العدد اجلوانب
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ن��اول�ه��ا يف حتقيق
م��و��س��ع حت��ت ع �ن��وان (التطبيقات
الذكية نافذة تعليمية جليل اليوم)
�إ� �ض ��اف ��ة مل��و� �ض��وع��ات ع ��ن الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي و�إ� �س �ه��ام��ات العلماء
امل�سلمني اح�ت��وت�ه��ا امل�ج�ل��ة يف هذا
العدد.

اجلروان يقرتح �إن�شاء جهاز ملتابعة
�ش�ؤون الالجئني يف الوطن العربي
•• القاهرة-وام:

ع�ق��د مب�ق��ر الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة جل��ام�ع��ة ال� ��دول العربية
ب��ال�ق��اه��رة االج�ت�م��اع ال�ث��ال��ث للمكتب التنفيذي مللتقى
االحت��ادات العربية النوعية املتخ�ص�صة برئا�سة معايل
�أح �م��د ب��ن حم�م��د اجل � ��روان رئ�ي����س امل�ك�ت��ب التنفيذي
للملتقي ورئي�س االحتاد العام للخرباء العـرب.
ح�ضر االجتماع �سعادة و�سـام فتوح نائب رئي�س املكتب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي للملتقي والأم �ي��ن ال �ع��ام الحت ��اد امل�صارف
العربية و�سعادة الدكتور كمال ح�سن على الأمني العام
امل�ساعد جلامعة الدول العربية والوزير املفو�ض حممد
خ�ير ع �ب��دال �ق��ادر ،ور�ؤ� �س ��اء و�أم �ن��اء ومم�ث�ل��و االحت ��ادات

العربية �أع�ضاء املكتب التنفيذي.
و�أو��ض��ح معايل �أحمد بن حممد اجل��روان �أن االجتماع
ناق�ش ع��دداً من املو�ضوعات املهمة املدرجة على جدول
�أع �م��ال��ه ،وم��ن بينها امل �ق�ترح��ات ال � ��واردة ب���ش��أن �إن�شاء
�صندوق االحتادات العربية النوعية املتخ�ص�صة والنظر
يف معايري و�ضوابط ان�ضمام �أع�ضاء مللتقى االحتادات
ال�ع��رب�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة املتخ�ص�صة وك��ذل��ك �إن���ش��اء اللجان
ال�لازم��ة لتنظيم عمل املكتب التنفيذي وتفعيل �آليات
عمله .وفيما ي�ستجد من �أعمال تقدم اجلروان مبقرتح
لإن�شاء كيان �أو جهاز ملتابعة �ش�ؤون الالجئني يف الوطن
العربي ،ومت االتفاق على تقدمي ت�صور يو�ضح فكرة هذا
املقرتح ويناق�ش يف اجتماعات املكتب التنفيذي القادمة.
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EAT 177752
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :360496تاريخ2021/09/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :مطعم ومقهى كرايف
وعنوانه :بر دبي � ،ص.ب  ، 392412دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
�إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،الدعاية والإعالن بالطلب
الربيدي ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،ا�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة
يف �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات
اخلا�صة ب�آخرين ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني ،امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية،
امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو البيع بالتجزئة ،عر�ض ال�سلع ،خدمات بطاقات ال��والء ،الت�سويق� ،أبحاث
الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية ،تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية
�أو �إعالنية ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات (للآخرين) ،بحث الكفاالت،
خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من
معاينتها و�شرائها عند احلاجة� ،إدارة وت�شغيل مراكز الت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Kraveباللغة الإجنليزية باللون الأخ�ضر الفاحت بخط وطريقة مميزة
حيث يوجد ر�سم لأوراق �شجر �أعلى حرف الـ .K
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
البيت املثايل للمقاوالت وال�صيانة العامة وادارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1054426:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163836 :
ب�إ�سم  :جي فورم ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير  ،بروفيدن�س رود ايالند  ، 02903الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163836 :بتاريخ2015/09/03 :
�صورة العالمة

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163840 :
ب�إ�سم  :جي فورم ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير  ،بروفيدن�س رود ايالند  ، 02903الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163840 :بتاريخ2015/09/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/10/16 :وحتى
تاريخ2031/10/16 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/10/16 :وحتى
تاريخ2031/10/16 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا جنم الوادي
رخ�صة رقم CN 1448098:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم حممد عبداهلل حممد املرزوقى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد انام احلق امني احلق
تعديل وكيل خدمات  /حذف يو�سف عبداهلل عبدالقادر اليو�سفى
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا جنم الوادي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل الفجر لتجارة االدوات
الكهربائية رخ�صة رقم CN 1104341:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ريزول كرمي �سروج مياه %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبداهلل حممد ح�سن حممود البلو�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد ح�سن حممود البلو�شى
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل الفجر لتجارة الأدوات الكهربائية �إىل

�إىل /مطعم جنم الوادي

حمل الفجر ال�صالح الأدوات الكهربائية

NAJEM ALWADY CAFETERIA

AL FAJAR ELECTRICAL APPLIANCE TRADING

NAJEM ALWADY RESTAURANT

AL FAJAR ELECTRICAL APPLIANCE REPAIR

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
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

تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752006
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

EAT 179469

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368
EAT 179470

EAT 179471
منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

�إعــــــــــالن

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163839 :
ب�إ�سم  :جي فورم ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير  ،بروفيدن�س رود ايالند  ، 02903الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163839 :بتاريخ2015/09/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/10/16 :وحتى
تاريخ2031/10/16 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

EAT 177864
منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :360501تاريخ2021/09/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :مطعم ومقهى كرايف
وعنوانه :بر دبي � ،ص.ب  ، 392412دبي  ،الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  Kraveباللغة الإجنليزية باللون الأخ�ضر الفاحت بخط وطريقة
مميزة حيث يوجد ر�سم لأوراق �شجر �أعلى حرف الـ .K
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368
EAT 179472

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

منوذج �إعالن الن�شر عن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163837 :
ب�إ�سم  :جي فورم ال ال �سي
وعنوانه 1 :دافول �سكوير  ،بروفيدن�س رود ايالند  ، 02903الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 163837 :بتاريخ2015/09/03 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف 2021/10/16 :وحتى
تاريخ2031/10/16 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

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

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم � 2399/2021/305إ�ستئناف جتاري

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/869جت��اري جزئي و
الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .امل�ست�أنف � :سيد حممد �أحمد احلق بيالري  -عنوانه  :الإمارات
 �إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية الو�صل � -شقة الطابق الثالث -بجوار مزايا �سنرت  -وميثله  :يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي .املطلوب �إعالنهما � -1 /سي
�سي اف خلدمات �إدارة من�ش�آت �ش ذ م م حاليا كنرتي فاكي�شن انرتنا�شيونال �ش ذ م م �سابقا -
�صفته  :م�ست�أنف �ضده -2 .فندق ذي كنرتي كلوب م�ؤ�س�سة فردية ملالكها ن�صره جاهان حممد
علي � -صفته م�ست�أنف �ضده .قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/869جتاري
جزئي .وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2021/11/2ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368

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

حماكم دبي

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

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/31724

�أمل ح�سن حممد حاجي كرم خمطر الإمارات اجلن�سية هوية �إماراتية  784198282416514العنوان  :املجاز  6-1بيت
الهالل وكيلة عن نوره �سعد علي ال�صيعري مبوجب وكالة رقم 20390/2021
عبدالرحمن نا�صر حممد �سعدالدين خمطر اليه م�صر اجلن�سية  ،جواز �سفر A12587780
العنوان � :إمارة دبي 2 Maple
 - Hills Estateفيال رقم  - 7هاتف رقم 045672030 - 0585887295
اخطار عديل للوفاء مببلغ  11,250درهم
ال�شرح � -أوال – مبوجب ال�شيك امل�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني ال�صادر من املخطر اليه بقيمة  11250درهم
(�إحدي ع�شر الف و مائتان وخم�سون درهم) ل�صالح املخطرة واملرجتع من البنك لعدم كافية الر�صيد
ثانيا – وقد طالبت املنذرة املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سداد مبلغ املديونيه اال انه امتنع عن ال�سداد دون �سبب او مربر م�شروع.
ثالثا -وملا كان الدين ثابتا بالكتابة وحال الأداء وهو عبارة عن مبلغ من النقود معني املقدار
بناء عليه ،ف�إن املنذرة ينذر وينبه علي املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدرة �( 11250إحدي ع�شر الف و مائتان وخم�سون درهم) يف
موعد �أق�صاة خم�سة �أيام من تاريخ االخطار بالوفاء بالتكليف و �إال �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم
 مع حتملكم امل�س�ؤولية القانونية عن كافة الأ�ضرار التي ترتتب على ذلك مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخر .لذلك  ،ف�أننانخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب
من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأحد � 17أكتوبر  2021العدد 13368
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ال�شارقة ت�ست�ضيف يف مار�س القادم م�ؤمترا دوليا حول جودة احلياة للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة
•• ال�شارقة  -وام:

تنظم مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية بالتعاون مع اجلامعة الها�شمية
الأردنية يومي  8و 9مار�س  2022امل�ؤمتر العلمي الدويل الإفرتا�ضي
" جودة احلياة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ال�شديدة واملتعددة".
و�أكدت ال�شيخة جميلة بنت حممد القا�سمي مدير عام املدينة �أن مدينة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية تويل جلودة حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
عموما والأ��ش�خ��ا���ص ذوي الإع��اق��ات ال�شديدة وامل�ت�ع��ددة ب�شكل خا�ص
�إهتماما كبريا مهما كانت ال�سبل لتحقيق ذل��ك وت��أم��ل �أن يكون هذا
امل�ؤمتر خطوة مميزة على الطريق ال�صحيح.
وقالت �إن امل�ؤمتر يهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي حول �أحدث امل�ستجدات

واملمار�سات الطبية والعلمية والعملية والرتبوية والت�أهيلية للأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ات ال�شديدة واملتعددة وت�سليط ال�ضوء على �أه��م الق�ضايا
واحلقوق املتعلقة بهم بالإ�ضافة �إىل توفري معارف جديدة وتبادل خربات
مميزة واقرتاح حلول لبع�ض الق�ضايا والتحديات مما ي�سهم يف حت�سني
جودة حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ال�شديدة واملتعددة و�أ�سرهم.
و�أ�ضافت �إن املدينة تنطلق يف تنظيمها للم�ؤمتر من ر�ؤيتها ور�سالتها
و�أهدافها اال�سرتاتيجية التي تت�ضمن �إت�ب��اع معايري التميز واجلودة
والكفاءة وتبني �أ�س�س امل�ساواة والتنوع و�إنتاج املعرفة على امل�ستويني املحلي
والدويل ومن توجهها لتوظيف �أف�ضل املمار�سات ل�صالح الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة واملجتمع ب�أ�سره .و�أكدت مدير عام املدينة �أن احلقوق الأ�سا�سية
يف الدمج والتعليم وامل�شاركة الكاملة واتخاذ القرار وتقرير امل�صري هي

�أمور مفروغ منها بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ولكن حتقيقها على
�أر���ض ال��واق��ع بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ات ال�شديدة واملتعددة
يواجه حتديات عديدة يف �أنحاء العامل كافة مع �إختالف الدرجات كما
ت�ستمر التحديات اخلا�صة بالت�شخي�ص والتدخالت وتوظيف التقنيات
امل���س��ان��دة يف الع�صر ال��رق�م��ي وه��و م��ا ميكن و�صفه مب�شكالت قدمية
مع حتديات جديدة .و�أو�ضحت ال�شيخة جميلة القا�سمي �أن تعريفات
الإع��اق��ات املتعددة ت�شري ع��ادة �إىل التواجد املتزامن لإعاقتني �أو �أكرث
مثل الإعاقة الذهنية والإعاقة الب�صرية �أو الإعاقة الذهنية واحلركية
وهو مزيج ي�سبب �إحتياجات تعليمية �شديدة ال ميكن تلبيتها يف برامج
الرتبية اخلا�صة املوجهة لكل �إعاقة على حدة.
وينق�سم امل�ؤمتر �إىل  6حماور يناق�ش �أولها "الطبي ـ العالجي" واملحور

الثاين "الرتبوي ـ الت�أهيلي" واملحور الثالث اخلا�ص بالإر�شاد الأ�سري �أما
املحور الرابع فيت�ضمن "احلقوق والقوانني للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة" و
املحور اخلام�س "التقنيات امل�ساندة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ال�شديدة
واملتعددة" و�أخريا املحور ال�ساد�س "ق�ضايا جدلية وتوجهات حديثة".
وتقدر ن�سبة انت�شار الإعاقات املتعددة بحوايل  2-1من  1000وفق
الدليل ال�شامل مل�صطلحات الإع��اق��ة يف طبعته الثانية ال���ص��ادرة عام
 2017عن املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�ش�ؤون
االجتماعية ب��دول جمل�س التعاون اخلليجي العربية كما تقدر ن�سبة
�إنت�شار الإعاقة الذهنية ال�شديدة بحوايل  6يف كل  1000وفق الدليل
الت�شخي�صي الإح�صائي اخلام�س ال���ص��ادر ع��ام  2013ع��ن اجلمعية
الأمريكية للطب النف�سي.

خالل تر�ؤ�س االجتماع رقم  100للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث يف دبي
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من�صور بن حممد :بر�ؤية وتوجيهات حممد بن را�شد احلياة تعود لطبيعتها يف دبي
•• دبي-وام:

ت��ر�أ���س ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لإدارة الأزم � ��ات
وال �ك��وارث يف دب��ي ،االج�ت�م��اع رقم
 100للجنة وال��ذي عُقد مبقر
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي بح�ضور
�أع���ض��اء اللجنة ،حيث ا�ستعر�ض
االج� �ت� �م ��اع جم �م��ل � �س�ي�ر العمل
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة وم ��ا مت
حت�ق�ي�ق��ه م��ن �إجن� � ��ازات يف جمال
مكافحة جائحة كوفيد -19وما
�أثمرته اجلهود من جناحات مكنت
دبي من تخطي هذه الأزمة العاملية
الكبرية خالل وقت قيا�سي بف�ضل
تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق
الواحد وب�أف�ضل مناذج التن�سيق يف
�إط��ار ا�سرتاتيجية م��وح��دة �أبدت
خاللها كل الأط��راف املعنية �أعلى
م���س�ت��وي��ات ال �ك �ف��اءة وال �ت �ف��اين يف
ال�ق�ي��ام ب��امل�ه��ام ال��واج �ب��ات املوكلة
�إليها على ال��وج��ه الأك �م��ل .و�أكد
�سموه �أن ر�ؤية وتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه
اهلل"  ،ك��ان��ت الأ�� �س ��ا� ��س للنجاح
امل�ت�ح�ق��ق يف م��واج �ه��ة اجلائحة،
وعودة احلياة �إىل طبيعتها يف دبي
خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ي��ا��س�ي��ة متخطني
�أزم ��ة ع��امل�ي��ة ك�ب�يرة �أث�ق�ل��ت كاهل

• انعقاد اك�سبو يف دبي �شهادة ثقة من العامل يف قدرتها على توفري �أجواء �آمنة تنطلق منها دوله �إىل مرحلة ما بعد كوفيد19 -
العامل ،بثقة تامة يف القدرة على
مواجهة �أعتى التحديات ،مثمناً
��س�م��وه الت�ضافر ال�ن�م��وذج��ي بني
ج�ه��ود اجل�ه��ات املعنية االحتادية
واملحلية ،م��ا ك��ان ل��ه عظيم الأثر
يف حت�ق�ي��ق ه ��ذا الإجن � � ��از .ووج��ه
�سموه ال�شكر لكل من كان له دور
يف حت�ق�ي��ق ه ��ذا الإجن� � ��از الكبري
ب �ت �ج��اوز امل��رح �ل��ة اال�ستثنائية،
وال � ��ذي ت�ت�ج�ل��ى ق�ي�م�ت��ه وحجمه
يف ا��س�ت���ض��اف��ة م �ع��ر���ض "�إك�سبو
 2020دبي" ،وهو �أ�ضخم جتمع

دويل ي�شهده ال�ع��امل منذ تف�شي
وب � ��اء كوفيد -19م �ط �ل��ع العام
امل��ا� �ض��ي ،ومب���ش��ارك��ة  192دولة
ول�ف�ي��ف م��ن امل�ن�ظ�م��ات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات الدولية ،وح�ضور �آالف
ال��زوار يومياً� ،ضمن �أج��واء �آمنة
للغاية تكفل �سالمة اجلميع من
عار�ضني وزوار ،منوهاً �سموه �أن
انعقاد اك�سبو يف دب��ي �شهادة ثقة
من العامل يف قدرتها على توفري
�أجواء �آمنة تنطلق منها دوله �إىل
مرحلة ما بعد كوفيد.-19

و�أرج� ��ع ��س�م��وه ال�ن�ت��ائ��ج املطمئنة
�إىل ال�ت�ط�ب�ي��ق ال��دق �ي��ق للخطط
وال �ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة واجلاهزية
العالية لكافة الأج�ه��زة والدوائر
والهيئات التي ت�صدت للجائحة
ب �ك��ل ب �� �س��ال��ة ل�ت�ر� �س��م ب �ك��ل حب
وان � �ت � �م ��اء م �ل �ح �م��ة ج� ��دي� ��دة من
ال � �ع � �ط� ��اء �أث � �ب � �ت� ��ت م � ��ن خاللها
دب ��ي ب�ت�ك��ات��ف جم�ت�م�ع�ه��ا� ،أف � ��راداً
وم�ؤ�س�سات ،مواطنني ومقيمني،
ق��درت �ه��ا ع �ل��ى جت� ��اوز التحديات
مهما ك��ان حجمها و�أث��ره��ا ،داعياً

�إىل م���ض��اف��رة اجل �ه��ود م��ن �أجل
احلفاظ على هذا الإجناز وجتنب
كل ما قد ي�ؤثر عليه �سلباً .واطلع
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را��ش��د �آل مكتوم خ�لال االجتماع
ع �ل��ى � �س�ير ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن���س�ي��ق بني
خمتلف اجلهات املعنية مبواجهة
"كوفيد "-19على ال�صعيدين
االحت� � ��ادي وامل �ح �ل��ي ،م �ع��رب �اً عن
خ��ال����ص ت�ق��دي��ره ل �ل��دور املحوري
وامل ��ؤث��ر ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه "الهيئة
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة لإدارة ال� � �ط � ��وارئ

والأزم� � ��ات والكوارث" ،و"وزارة
ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع" يف هذا
اخل�صو�ص ،كذلك ال��دور الكبري
ال��ذي قامت به "هيئة ال�صحة يف
دبي" و"مركز التحكم وال�سيطرة
ملكافحة فريو�س كورونا"  ،ما كان
ل��ه ب��ال��غ الأث ��ر يف ت��أك�ي��د الريادة
الإم��ارات�ي��ة يف الت�صدي للجائحة
واحل � ��د م ��ن ان �ت �� �ش��ار الفريو�س
وب��دء مرحلة التعايف الكامل على
ك��اف��ة امل �� �س �ت��وي��ات ،وع� ��ودة احلياة
تدريجياً �إىل �صورتها الطبيعية،

مع احلفاظ على الإج��راءات التي
تكفل ال���س�لام��ة للجميع .و�أ�شاد
�سموه بنجاح حملة التطعيم �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما القته
م��ن ا��س�ت�ج��اب��ة جمتمعية وا�سعة
النطاق ،وما تالها من انخفا�ض
الف��ت يف �أع��داد الإ��ص��اب��ات ،منوهاً
�سموه بدور املنظومة ال�صحية التي
�أثبتت ج ��دارة نوعية يف مواجهة
هذه الأزم��ة بف�ضل تكامل �شقيها
م��ن ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص،
ومعرباً عن تقديره لكل امل�ؤ�س�سات

الطبية العاملة يف دبي من خالل
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وال �ت��ي ك ��ان لها
دورها امللمو�س يف تعزيز قدرة دبي
على مواجهة اجلائحة والت�صدي
لأح��د �أ�صعب التحديات ال�صحية
التي واجهت العامل حديثاً .و�شدّد
�سمو رئي�س اللجنة العليا لإدارة
الأزم� ��ات وال �ك��وارث ع�ل��ى �ضرورة
موا�صلة اتباع التدابري الوقائية
التي تكفل احل�ف��اظ على �سالمة
امل �ج �ت �م��ع وحت � � ��ول دون ح� ��دوث
ت��راج��ع يف الإجن ��از املهم ال��ذي مت
التو�صل �إل�ي��ه ،ال�ستكمال م�سرية
ال �ت �ع ��ايف وب � ��دء م��رح �ل��ة جديدة
م� ��ن ال� �ع� �م ��ل ت� ��واك� ��ب الأه� � � ��داف
العري�ضة ال�ت��ي ح��ددت�ه��ا القيادة
الر�شيدة للخم�سني عاماً املقبلة.
وا�ستعر�ضت اللجنة يف اجتماعها
م�سار العمل خالل املرحلة املقبلة،
وما يت�ضمنه من �إجراءات ت�ضمن
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ن �ج��اح املتحقق
يف م��واج �ه��ة كوفيد -19وال ��ذي
ا��س�ت�ق�ط��ب ت �ق��دي��راً دول� �ي� �اً وا�سع
النطاق ،و�أ�سهم يف ع��ودة منحنى
ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي �إىل م�سارة
ال �ق��وي الطبيعي �ضمن خمتلف
القطاعات احل�ي��وي��ة ،مب��ا يف ذلك
ق �ط��اع امل �ع��ار���ض وامل � ��ؤمت� ��رات مع
ان �ع �ق��اد ال �ع��دي��د م ��ن الفعاليات
ال �ك�ب�رى ال �ت��ي ا��س�ت�ق�ط�ب��ت �آالف
ال��زوار والعار�ضني ويف مقدمتها
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي".

برئا�سة �أحمد �سامل �سودين

جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين تنتخب جمل�س الإدارة اجلديد
•• العني  -الفجر

ع�ق��دت جمعية الإم � ��ارات لرعاية
وب��ر ال��وال��دي��ن اج�ت�م��اع اجلمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ال��راب��ع ،وذل ��ك بقاعة
فندق روتانا العني ،بح�ضور �سعادة
�أح�م��د اخل��دمي ن��ائ��ب م��دي��ر �إدارة
اجلمعيات ذات النفع العام يف وزارة
تنمية املجتمع ،وفاطمة املن�صوري
م �� �ش��رف ج �م �ع �ي��ات يف ال � � � ��وزارة،
وم�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
و�أع�ضاء الهيئة العامة للجمعية.
و�ألقى �سعادة امل�ست�شار �أحمد �سامل
�سودين رئي�س جمل�س الإدارة كلمة
االف �ت �ت��اح �أك ��د ف�ي�ه��ا ع�ل��ى م�سرية
و�أه��داف اجلمعية وعلى ال�صفات
واملبادئ الرفيعة امل�ستمدة من نهج

امل�ؤ�س�س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ثراه ،الذي �أعطى كل اهتمامه
لكبار املواطنني و�أو�صى باالهتمام
وال��رع��اي��ة ب �ه��ذه ال �ف �ئ��ة العزيزة
وع ��دم التق�صري يف احتياجاتهم
العائلية وال�صحية.
وثمن يف كلمته توجيهات ور�ؤية
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة بتوفري احلياة
الكرمية لكبار املواطنني واملبادرات
التي �أجن��زت على م�ستوى الوطن
خلدمة هذه الفئة �ضمن ال�سيا�سة
ال��وط �ن �ي��ة .ول �ف��ت �أح �م��د �سودين
�إىل �أن اجلمعية تعمل من خالل
كافة فروعها على م�ستوى الدولة
ب��امل �� �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة و�إط �ل��اق
الفعاليات وامل �ب��ادرات التي تهدف

�إىل ت�ع��زز روح التكافل الإن�ساين
واالج �ت �م��اع��ي ،وذل ��ك بتوجيهات
ورع��اي��ة ودع ��م ال��رئ�ي����س الفخري
للجمعية م�ع��ايل ال�شيخ الدكتور
�سعيد بن طحنون �آل نهيان.
وك��ان��ت اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة قد
ناق�شت يف اجتماعها التقريرين
الإداري واملايل واخلطة ال�سنوية،
كما جرى انتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة اجلديد للجمعية وتوزيع

امل�س�ؤوليات الإداري��ة وف��ق التايل:
�سعادة �أحمد �سامل �سودين رئي�ساً
مل�ج�ل����س �إدارة اجل�م�ع�ي��ة و�شهيل
��س��امل ال���س��اع��دي ن��ائ�ب�اً للرئي�س،
و�أح� �م ��د حم �م��د م � ��راد البلو�شي
�أميناً لل�سر ،ورا�شد علي ال�شام�سي
�أميناً لل�صندوق ،وال�شيخ خالد بن
ع�ب��داهلل امل�ع�لا م���س��ؤول مكتب �أم
القيوين ،وخمي�س حممد خمي�س
ال��رويل م�س�ؤول مكتب الفجرية،

وحممد �صالح احل�م��ادي م�س�ؤول
م�ك�ت��ب ال �� �ش��ارق��ة ،ون �� �س��ري��ن علي
دروي � �� ��ش م �� �س ��ؤول��ة م �ك �ت��ب دب ��ي،
وعائ�شة عبدالرحمن ع��زت ع�ضو
جمل�س �إدارة ،كما مت انتخاب حمد
��س�ي��ف ب��ال�ع�ب��دة ال���ش��ام���س��ي �أميناً
ع��ام �اً للجمعية .ويف اخل �ت��ام مت
ت�ق��دمي درع اجلمعية �إىل فاطمة
امل �ن �� �ص��وري م���ش��رف ج�م�ع�ي��ات يف
وزارة تنمية املجتمع .

حماكم دبي ت�سلط ال�ضوء على م�شاريعها الرقمية يف جيتك�س جلوبال 2021
•• دبي -وام:

ت�شارك حماكم دبي �ضمن املن�صة
املوحدة لدبي الرقمية يف الدورة
الـ  41من �أ�سبوع جيتك�س جلوبال
 2021حتت �شعار " رقمنة احلياة
يف دبي" التي تنطلق اليوم وت�ستمر
حتى � 21أكتوبر اجلاري يف مركز
دب� ��ي ال� �ت� �ج ��اري ال �ع��امل��ي احل ��دث
املتخ�ص�ص يف ت�سليط الأ�ضواء
ع �ل��ى ال�ت�ق�ن�ي��ات امل �ب �ت �ك��رة وك�شف
ال �غ �ط��اء ع��ن م �ب��ادرات �ه��ا خلدمة
م�ستقبل احل �ي��اة ال��رق�م�ي��ة التي
ابتكرتها خلدمة القطاع الق�ضائي
والإداري امل �� �س��ان��د ل ��ه وتعزيز

وفد �إيطايل يطلع على جهود �أكادميية �سيف بن زايد
والتقى ال�ل��واء ث��اين بطي ال�شام�سي م��دي��ر �أكادميية
•• �أبوظبي-وام:
�سيف ب��ن زاي��د للعلوم ال�شرطية والأم�ن�ي��ة يف مكتبه
اطلع وفد �إيطايل من �سفارة �إيطاليا لدى الدولة على ال��وف��د ب��رئ��ا��س��ة ال�ع�ق�ي��د دمي�ت�ري با�سكاليتي ،ملحق
جهود �أكادميية �سيف بن زايد للعلوم ال�شرطية والأمنية الدفاع الإي�ط��ايل اجلديد يف ال�سفارة الإيطالية لدى
يف االرت�ق��اء ب��الأداء الوظيفي ملنت�سبي �شرطة �أبوظبي الدولة ،ونائبه املقدم �أنطونيو مايون ،وذلك بح�ضور
عرب توفري الت�أهيل والتدريبينْ العام والتطبيقي ،يف ع��دد م��ن ال���ض�ب��اط .مت خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ب�ح��ث التن�سيق
خمتلف جماالت ال�شرطة والأمن والعلوم امل�ساعدة.
والتعاون امل�شرتك يف املجاالت التدريبية والتعليمية.

امل� ��� �ش ��روع ��ات ال �� �س��اب �ق��ة ب� ��إط�ل�اق
مراحل جديدة �أك�ثر تطوراً ومبا
يواكب عجلة التنمية يف �إمارة دبي
 .ومن جانبه �أو�ضح �سعادة طار�ش
عيد املن�صوري مدير عام حماكم
دب��ي �أن ال��دائ��رة �أطلقت الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي يف م�ق��ر اك���س�ب��و 2020
م �� �ش��روع ال�ت�ق��ا��ض��ي ال��رق �م��ي �أول
م�شروع ق�ضائي رقمي متكامل يف
العامل  ،م�ؤكداً �أن معر�ض جيتك�س
ج� �ل ��وب ��ال ي �ع �تب��ر ف��ر� �ص��ة مهمة
لت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى املبادرات
املتميزة وتت�ضمن م�شاركة حماكم
دب��ي ك��أح��د رواد التحول الرقمي
احلكومي وذلك من خالل ت�ضافر

اجلهود وتعزيز التعاون يف م�شاركة
ف َّعالة تهدف �إىل تعزيز مكانتها يف
ت�سليط ال�ضوء على العديد من
امل�ب��ادرات من خ�لال من�صة تقنية
تفاعلية حتتوي على العديد من
اخل��دم��ات ال �ت��ي ت�لام����س اهتمام
� �ش��ري �ح��ة ك �ب�ي�رة م ��ن املتعاملني
وت ��ؤك��د ع�ل��ى م��رون�ت�ه��ا امل�ؤ�س�سية
و� �س��رع��ة اال��س�ت�ج��اب��ة للمتغريات
وم�ن�ه��ا ال�ت�ق��ا��ض��ي ال��رق �م��ي كاتب
العدل الرقمي الإ�شهادات الرقمية
الدفع الرقمي مع �ضمان ا�ستمرار
تلك اخل��دم��ات ب��اجل��ودة والكفاءة
الالزمة وتطويرها وع��دم الت�أ ّثر
ب��امل �ت �غ�يرات .ك�م��ا �أك ��د م��دي��ر عام
حماكم دب��ي على �أهمية امل�شاركة
يف مثل ه��ذه امل�ع��ار���ض وم��ال��ه من
دور يف اب ��راز ج�ه��ود ال��دائ��رة على
�صعيد االبتكار والتطوير ولتكون
ج� � � ��زءاً م� ��ن � �ص �ن��اع��ة امل �ت �غ�ي�رات
ول�ل�ت�ع��ري��ف ب�خ��دم��ات�ه��ا الرقمية
الذكية وتعزيز التوا�صل الفعال
م� ��ع امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن وال� �ت� �ع ��رف �إىل
احتياجاتهم مبا يرتقي مب�ستوى
اخل� ��دم� ��ات احل �ك��وم �ي��ة املقدمة
لتحقيق ر�ؤي�ت�ه��ا "حماكم رائدة
م �ت �م �ي��زة عاملياً" ب �ه ��دف توفري

اجل�ه��د وال��وق��ت وت�ي���س�ير الأم ��ور
على املتقا�ضني �إذ ت�سهم اخلدمات
ال��رق �م �ي��ة مل �ح��اك��م دب ��ي يف خدمة
امل�ت�ع��ام�ل�ين وامل��وظ �ف�ي�ن لتحقيق
�أف�ضل م��ؤ��ش��رات الأداء ولإر�ضاء
��ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع ك��اف��ة .مو�ضحاً
��س�ع��ادت��ه �أن امل�ح��اك��م تعمل ب�شكل
حثيث لتحقيق ط�م��وح��ات ور�ؤى

�إم� � � � ��ارة دب � ��ي وت ��ر�� �س ��م خططها
و� �س �ي��ا� �س��ات �ه��ا وت ��وج ��ه عملياتها
وخ��دم��ات�ه��ا الق�ضائية والإداري� ��ة
لإ�سعاد متعامليها ب�أي�سر ال�سبل
وال��و� �س��ائ��ل احل��دي �ث��ة واملتطورة
وت �ت �ط �ل��ع دائ � �م � �اً ن �ح ��و ال� ��ري� ��ادة
والتميز يف جميع جماالت �أعمالها
وفق املعايري العاملية.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/8071:

املنذر:ال�شويب للعقارات ذ.م.م
املنذر اليه�:شيبة القمر للخياطه الرجالية واالقم�شة
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة بح�سب
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث
�شيك االيجار املرجتع من البنك بدون �سداد بتاريخ 2021/5/15:بقيمة
 13125درهم واخر بتاريخ  2021/6/18بقيمة  13125درهم  ,ومبهلة
مدتها  30من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال االخالء وت�سليمنا امل�أجور وذلك
ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل

األحد  17أكتوبر  2021م  -العـدد 13368
17 October 2021 - Issue No 13368

�آراء الكتاب

Sunday

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

abdalmaqsud@hotmail.com
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�إك�سبو  ٢٠٢٠دبي
ما نراه اليوم يف �إك�سبو  ٢٠٢٠دبي عبارة عن �إعالن جديد و�إجناز عظيم من
�إجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة ،فما يحدث يفوق اخليال من وجود
عدد �ضخم من دول العامل امل�شاركة ،ومن املتوقع �أن تكون دبي قبلة للزائرين
وامل�ستثمرين من �أنحاء العامل لال�ستثمار وعر�ض ح�ضاراتهم و�أه��م املعامل
فيها للتعريف بها وجل��ذب ال�سياحة
بجميع �أنواعها �،سياحة ترفيهية �أو
عالجية �أو للدرا�سة.
ع�ن��دم��ا ت��دخ��ل �إك���س�ب��و ت�شعر وك�أنك
انتقلت �إىل ع��امل �آخ ��ر م��ن البهجة
والعمل واال�ستثمار وك�أنك زرت دو ًال
كثرية جداً بدون عناء ال�سفر وتكلفة
�أم��وال وجهد ،تدخل �إك�سبو وتتنقل
ب�ين دول ال�ع��امل ب��دون �إذن دخ��ول �أو
ت��أ��ش�يرة وه ��ذا �أم ��ر ج�ي��د ج ��دا ،فمن
منا �سافر �إىل ك��ل ال ��دول الأوروبية
و�شاهد جمالها وثقافتها وح�ضارتها،
�إن �إك�سبو  ٢٠٢٠دبي ينقلنا �إىل عامل
عظيم وكبري للغاية فيه من اجلمال
ما يحيط بالنف�س ويغذي الروح وي�صقل العقول باملعرفة والرتاث العام للدول
املختلفة ،حتى �أن الدول العربية والإ�سالمية تعطي معامل و�أرقاماً يف معرفة
مبا لديها من تقدم وتكنولوجيا .من يزر �إك�سبو يجد لغات و�ألواناً من الب�شر
متجان�سة ويف تناغم �سي�شعر �أن��ه يف دول��ة حت�ترم الإن�سانية وتدعو لل�سالم
والتعاي�ش ال�سلمي ،يف معار�ضها و�سيا�ستها بل ويف خطتها اال�سرتاتيجية.
حممد �شعيب

عدو املر�أة

ذكر التاريخ �أن عدو امل��ر�أة اللدود هو الرجل وت�أ�صلت هذه الفكر حتى يف
الأدب العربي والأو�ساط الفنية والثقافية� ،شيع وانت�شر �أن توفيق احلكيم
وعبا�س حممود العقاد وغريهما من
�أع��داء امل��ر�أة بل �أرخ��ت ال�سينما هذه
النظرية ،ويف املقابل انت�شر ب�أن قا�سم
�أمني هو رائد الدفاع عن حقوق املر�أة
يف التعليم وممار�سة احلياة العامة،
وظ �ل��ت ف�ك��رة ال �ع��داء ب�ين اجلن�سني
م���س�ت�م��رة وم�ل�ت�ه�ب��ة وال ن� ��دري من
� �ص��اح��ب امل���ص�ل�ح��ة يف ت��ر��س�ي��خ هذه
ال�صورة الذهنية والرتويج لها.
ول�ك��ن �أك�ث�ر الن�ساء معرفة بعدوها
احل �ق �ي �ق ��ي ه� ��ي ن �ف �� �س �ه��ا ،ه� ��ي من
ت�ستطيع حتديد من عدوها الدائم
ومن املتغري ومن احلبيب ،لأن املر�أة
متتلك من احلوا�س ما ي�ؤهلها لهذا
الت�صنيف ،ونخرج من النظريات والآراء ب�أن عدو املر�أة احلقيقي هو املر�أة
نف�سها ،نعم العدو الرئي�سي بال منازع واملحرك الأ�صيل لفكرة الكره وحب
زوال النعمة من يدها ،وقليالت من يفطن لهذه النظرية احلتمية ،فلو
و�ضعنا بع�ض العالقات حتت املجهر �سنكت�شف �أن الأنثى حني تخرج للحياة
�أول من يحزن هن الن�ساء املحيطات بالأم الوالدة ،ثم تتعر�ض للتنمر من
زميالتها يف املدر�سة يف حني يتودد �إليها الفتيان ،ويف اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سات
التعليمية النهائية ،يلتف حولها ال�شباب ويتبادلون معها �أطراف احلديث يف
�صور خمتلفة من الود والتعاون.
يف حني �أن زميالتها يكرهن ه��ذا اجلمع وه��ذه الألفة التي ت�شعر بها مع
حميطها املعريف ،الكل يفرح لها من الذكور �إن هي جنحت وانتقلت لل�صفوف
الأخرى ،ولكن زميالتها ينقمن عليها لهذا ال�سبب ،و�إذا ذهبت �إىل مراحل
الزواج كانت الطامة الكربى ،والتنمر املعلن والغريب �أن التنمر والنميمة
حتدث داخل اروق��ة االحتفال ،االبت�سامة تعلو ال�شفاه وال�سموم تخرج من
الل�سان و�شعاع احلقد ينفذ من العيون.
مل ن�سمع �أن والد الزوج تنمر على زوجة ابنه ،ولكن ا�شتهرت احلماة و�أرخت
لها ال�سينما و�أظهرت مدى العداء ال��ذي تكنه لزوجة ابنها وك�أنها جاءت
لتخطفه ،بينما يف �أيام اال�ستعداد للزواج كانت تظهر املحبة وال��ود ،وما �أن

تقع الف�أ�س يف الر�أ�س حتى جتدها قد حتولت �إىل وح�ش كا�سر بعداء ظاهر.
�أما يف احلياة العملية والعمل والنجاح غالبا يكون الذكر داعماً لها� ،أما املر�أة
فتكون مبلم�س احلرير وكره الوحو�ش ،رمبا امل�صدر وال�سبب الرئي�سي يف
هذا العداء ي�أتي من الغرية ،فلي�س هناك ما يدعو للكره �إال الغرية واحل�سد
و�أمنية زوال النعمة خا�صة بعد انت�شار مواقع التوا�صل االجتماعي وتوثيق
النجاح على ال�صفحات ،حتى �أن الأ��ص��دق��اء على ال�صفحات �أك�ثره��م من
ال��رج��ال ،حتى التعليقات الإيجابية ت�أتي منهم  ،بينما ال�شعور بال�ضجر
وال�سلبية ت�أتي من الن�ساء وال تهتم الواحدة منهن �إال مبا تلب�س واملكان الذي
تلتقط فيه ال�صور ،و�أكرث من يلغون املتابعة هي املر�أة للمر�أة ،لذا ال ي�سعنا
�إال �أن نقول�:إن عدو املر�أة هي املر�أة .
�سحر الألفي/كاتبة

�صور �إن�سانية

تلعب الإن�سانية دورا مهماً يف التعاي�ش ال�سلمي بني املجتمعات ،وما نراه اليوم
عرب مقاطع الفيديو على التوا�صل االجتماعي هو مدعاة للفخر بالإن�سانية
احلقيقية التي ت�ضم الرحمة وال�شفقة والتعاون ب�أ�شكالها املختلفة ،فنجد
مقطعاً لرجل يتفانى يف �إنقاذ قط حب�ست ر�أ�سه يف ما�سورة بال�ستيك كادت
�أن تق�ضي عليه ،ومل يقف الرجل ي�شاهدها وهى حتارب املوت وتدافع عن
حقها يف احلياة ،تربع ب�أن ي�ساعدها وينقذها لتقف يف م�شهد معرب تنظر
�إل �ي��ه وك ��أن �ه��ا ت���ش�ك��ره ع�ل��ى املعروف
ال� ��ذي ��ص�ن�ع��ه� � ،س��اع��ده��ا ف�أحياها،
وق�س على ذل��ك م�شاهد كثرية بهذا
الأ�سلوب.
وم���ش�ه��د �آخ� ��ر ل �� �ش��اب ح� ��اول �إثبات
�أن ال�شجاعة والإق � ��دام وال�ن�خ��وة ال
تقت�صر على الب�شر ،ف��أخ��ذ يحب�س
دج��اج��ة يف �أم��اك��ن خمتلفة والديك
يتابعه عن كثب وي�ضربه دفاعا عنها،
ويف كل مرة ينقذها الديك بالتفكري
والذكاء الوا�ضح ،وه��ذا امل�شهد يبني
النخوة واحل��ب وع��دم التقاع�س عن
م�ساعدة بني جن�سه ،يف حني �أننا نرى
بع�ض الب�شر يتنازل عن هذا ال�شرف
ب��داف��ع اخل�ن��وع وال�ب�رود ،وم�شاهد كثرية تعرب ع��ن الرحمة ب�ين حيوانات
خمتلفة الف�صائل ،كلب يدفن قطاً  ،بطة حتمي ه��رة ،ق��رد يربي �شب ً
ال،
مواقف �ضد قانون الطبيعة لكنها الرحمة والقلوب الناب�ضة بالإميان.
كثري من هذه املواقف يعرب عن �أن احليوانات تتمتع بق�سط كبري من املعرفة
والذكاء وال يفرقها عن الإن�سان �سوى التكليف ،والدليل �أن الأمانة حني
عر�ضت عليهم رف�ضوها وهذا دليل على فهمهم و�إدراكهم ب�صعوبتها والدليل
على ذكائهم مقارنتهم بالإن�سان مبن قبلها وهو جهول ،الإن�سان يف جممله
مريا علي /كاتبة
يحمل �سمات اخلري وال�شر وما يفرق بينهم هو درجة الإميان وحر�صه على
�إظهار اخلري والرحمة .يف نف�س الوقت هناك الكثري من امل�شاهد التي تكدر
ال�سلم العام وتدب يف النفو�س اخلوف والذعر ،مواقف حتدث بني الب�شر من
التفنن يف الإف�ساد و�سفك دماء واخرتاع �سبل للتعذيب ،يف حني وجود الر�أفة يعرف الن�ص امل�سرحي ب�أنه �سل�سلة الأح��داث املكتوبة لتمثيلها على خ�شبة
والرحمة يف قلوب الكثري ،فما �أجمل الرتاحم و�صفاء النوايا و�إحكام العقل امل�سرح ،وربط �أحداثها لتكوين حكاية هادفة �أمام اجلمهور ،وي�شمل الأحداث،
ومد يد اخلري للجميع دون النظر للعرق �أو الدين �أو اللغة ،فما ت�صنعه فهو وال�شخ�صيات ،وطبيعة احلوار بينها،
وت�ت�ع��دد �أن ��واع الن�صو�ص امل�سرحية
تعبري عن معتقدك وتعبري عن ا�سمى معاين الإن�سانية.
حممد �أ�سامة ب �ت �ع��دد امل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي تتناولها
والأمكنة التي ُتعر�ض عليها ،كامل�سرح
الثابت� ،أو امل�سرح اجل��وال ،كما يلعب
�شكل تقدمي الن�ص امل�سرحي دوراً يف
لقد قدمت رمي يف �سبيل الظهور كثرياً من الرتكيز واالهتمام لتكون متفوقة ت�صنيف ن��وع امل�سرحية ،كامل�سرحية
وناجحة  ،اذ �أن املناف�سة يف هذا املجال الذي تتوق �إليه متعب و�شاق  ،فهي الغنائية� ،أو ال�صامتة� ،أو احلوارية
اختارت مهنة املتاعب �أو هكذا جازت ت�سميتها  ،خا�صة من الذين قاموا بت�أريخ ب ��ال ��درج ��ة الأوىل ،وي� �ق ��وم الن�ص
ال�سري الذاتية حلياتهم بعد انق�ضاء �سنوات املهنة � ،إال �أن �أجمل ال�صفات
التي �أطلقت على ال�صحافة هو ب�لاط �صاحبة اجلاللة � ،إال �أن الدخول امل�سرحي على العديد من العنا�صر
�إىل البالط كان يتعني على طالبه �أن يقبلوا ب�شروطه القا�سية جدا ومنها منها ،احلبكة ،هي البناء الق�ص�صي
الإتقان يف تق�صي احلقائق ون�شرها  ،ثم يف �صياغة احلقائق �إىل �أخبار جاذبة للن�ص امل�سرحي ولأي ن�ص �أدبي �آخر،
وهادفة ومثرية ال�ستمرار بقاء ال�صحافة والإعالم ب�شكل عام  ،مما يعني �أن واحلبكة ه��ي اخل�ي��ط ال��ذي ال نراه،
التحدي احلقيقي هو يف الغاية والو�سيلة  ،وبناء عليه ف�إن الو�سيلة هي يف لكنه ي�شد كامل مكونات العمل امل�سرحي ويحفظ ترابطها ،ويجنب امل�شاهد
طريقة الن�شر املتنوعة واملتاحة  ،و�أما الغاية يف حت�صيل املعلومة والتي كانت ال�شعور بانف�صال الأح��داث �أو تراخيها� ،أو انف�صال الوقائع عن بع�ضها،
ما تدفع بال�صحفيني �إىل العديد من امل�شاكل كانت ت�صل �إىل درجة الإعتقال فجميعها مُت�صلة وم�ؤدية �إىل بع�ضها يف �إط��ار �شيق ،ومن ثم ال�شخ�صيات

الن�ص امل�سرحي

ال تزال املر�أة حتلم بهويتها
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حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/8070:

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/8069:

املنذر:ال�شويب للعقارات ذ.م.م
املنذر اليه:تليم لتجارة املالب�س �ش.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة
ب�ح���س��ب ع �ق��د االي� �ج ��ار امل �ح��رر ب�ي�ن�ن��ا ل��وج��ود ف�ت�رة ب� ��دون ا�ستحقاق
القيمة االيجارية حيث �شيك االيجار املرجتع من البنك ب��دون �سداد
بتاريخ 2021/7/5:بقيمة  8300درهم  ,ومبهلة مدتها  30من
تاريخ ن�شر ه��ذا االع�لان واال االخ�لاء وت�سليمنا امل��أج��ور وذل��ك ح�سب
االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.

املنذر:ال�شويب للعقارات ذ.م.م
املنذر اليه�:سفنتي �سيفن كو�ستوم تيون ال�صالح املركبات �ش.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة بح�سب
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث
�شيك االيجار املرجتع من البنك بدون �سداد بتاريخ 2021/4/20:بقيمة
 14500درهم واخر بتاريخ 2021/7/20:بقيمة  14500درهم ,ومبهلة
مدتها خم�سة ع�شر يوما  -ح�سب املتفق عليه بعقد االيجار  -من تاريخ ن�شر
ه��ذا االع�لان واال االخ�لاء وت�سليمنا امل��أج��ور وذل��ك ح�سب االج��راءات املتبعة
لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة عجمان ال�شرعية

الكاتب العدل

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17

املنذر:ال�شويب للعقارات ذ.م.م
املنذر اليه:كيو ان بي لتجارة ال�سجاد �ش.ذ.م.م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املت�أخرات االيجارية الغري مدفوعة بح�سب
عقد االيجار املحرر بيننا لوجود فرتى بدون ا�ستحقاق القيمة االيجارية حيث
�شيك االيجار املرجتع من البنك بدون �سداد بتاريخ 2021/7/16:بقيمة
 20000درهم  ,ومبهلة مدتها خم�سة ع�شر يوما  -ح�سب املتفق عليه بعقد
االيجار  -من تاريخ ن�شر هذا االع�لان واال االخ�لاء وت�سليمنا امل�أجور وذلك
ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�ض املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل

ال�سادة�/شركة رامكى انفريو اجنينريز ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م
حيث ان املدعية ام ايه ا�س ات�ش ملقاوالت ت�شييد االن�شاءات املعدنية
�ش.ذ.م.م � ,أقامت عليكم الدعوى رقم 2021/2861:جتاري جزئي
وب�صفتي اخلبري املنتدب من عدالة حماكم دبي يف الدعوى املذكورة
اع�ل�اه ن��دع��وك��م ل�ت�ق��دمي م��ا ل��دي�ك��م م��ن اوراق وم���س�ت�ن��دات متعلقة
بالدعوى امل��ذك��ورة وار�سالها للخبري املنتدب غ�سان م�سعود حماده
بوا�سطة الربيد االلكرتوين , eim.ae@Mghasan1:وذلك
خالل موعد �أق�صاه � 3أيام من تاريخ هذا االعالن.

اخلبري املهند�س
م�سعود غ�سان حماده
هاتف رقم0508974780:

املالك احلار�س

هو م�لاك خا�ص مرتبط بك منذ ال��والدة حتى امل��وت ي�صحبك يف م�سرية
حياتك الروحية واجل�سدية ومهمته مراقبتك و�إر�شادك و�شد عزميتك ،هو
جتربة �شخ�صية روحية تختلف من �شخ�ص لآخر على قدر االميان بها تبعث
يف نف�سك االطمئنان وال�سالم لوجوده بقربك وم�ساعدتك على ت�سلق جبل
االرتقاء الروحي.
عالقتك به �أقوى من �أي عالقة فهي موجودة مب�شيئة من اهلل لإجناز مهمة
رائعة ورغم �أنه ال ميكن �أن نرى هذا
امل�لاك ال�صالح �إال �أن روح��ك حت�س
ب��وج��وده اللطيف وامل��ؤن����س وتن�صت
لإر�� �ش ��ادات ��ه ف�ك��م م��ن م ��رة �ساعدك
و�أنقذك يف �أزماتك وكان خري نا�صح
لأن��ه ي��رى بعني �إلهية ويفرح حينما
ي� � ��راك يف ط ��ري ��ق احل � ��ق ال�صحيح
وي �ح��زن �إذا مل ت���س�ت�م��ع لإر�شاداته
فهو يريد لك اخل�ير دوم �اً لكن تبق
م�ساحة حرية االختيار خا�صة بك،
فهناك دوم �اً �صوت خري و�صوت �شر
داخ��ل كل �إن�سان وي�ح��اول ال�سيء �أن
ي�ب�ع��ده ع��ن اخل�ي�ر وح�ي�ن�ئ��ذ يح�صل
عراك بني ال�صالح وال�سيء وتفوز الروح التي ي�سمح لها ال�شخ�ص بال�سيطرة
عليه.
�إن امل�ل�اك احل��ار���س ال يُبعد امل�صائب ع��ن ال�شخ�ص لكن ينبهه لتفاديها
وي�ساعد على التخفيف من �أوجاعها بال�صرب وبالت�سليم مل�شيئة اهلل والتعامل
معها بذكاء وبالعقل الذي خ�صنا اهلل به عن �سائر املخلوقات ويوحي ب�أفكار
منا�سبة ت�ساعدك ب�شرط �أن ت��رغ��ب �أن��ت مب�ساعدة نف�سك �أو ًال "اطلب
ُتعطى"� .إن �أرواحنا بحاجة لهذا املر�شد الروحي لالرتقاء بالوعي الروحي
مع تفعيل الذكاء واملعرفة لرفع اال�ستحقاق كما ي�ساعدك لت�صبح و�سيطاً
روحياً مر�شداً ل�شخ�ص �أقل روحانية منك.
تر�سل لنا هذه املالئكة كل فرتة �إ�شارة تذكرنا بوجودها ك�أن ت�شم راحة جميلة
دون ان جتد امل�صدر �أو ترى �أرقاماً معينة ب�شكل متكرر �أو ان تكون مبفردك
لكنك ت�شعر �أن �شخ�صاً قريباً منك ومعك قد ي��زورك امل�لاك يف �أحالمك
ويرتك لك بع�ض الر�سائل ،ال تتجاهل كل هذه الر�سائل والأحا�سي�س بل كن
واعياً لها واحت�ضن هذا االرتباط الروحي الذي ير�شدك للحياة الأف�ضل
وا�شكر اهلل على هذا الو�سيط الروحي املكلف بحمايتك لأن ت�أثريه اخلفي
هو هدية ال�سماء ال�سرية لك.
منال احلبال �/إعالمية
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
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�إعالن بالن�شر

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0002213مدين (جزئي)

�صادر من حمكمة عجمان ال�شرعية

�إعالن بالن�شر لتقدمي م�ستندات

العدد  13368بتاريخ 2021/10/17
�إنذار عديل بالن�شر
رقم2021/8072:

�أو ح�ت��ى ال�ق�ت��ل �أح�ي��ان��ا  ،ال �سيما يف
ب �ع ����ض امل �ن��اط��ق امل �ل �ت �ه �ب��ة ك�ساحات
امل �ع��ارك وغ�ي�ره��ا وه ��ذا م��ا رف�ضته
ب��رجم�ي��ات املجتمعات جت��اه الن�ساء
لكونها كائن �ضعيف وغري ق��ادرة �إال
على خدمة زوجها وبيتها والإجناب
ثم الرتبية �إ�ضافة �إىل مهام �أخرى
�أ��س��ري��ة  ،وق��د �إع�ت�ق��د �أ��ص�ح��اب هذه
النظريات من املجتمعات الذكورية
�أن�ه��ا مهام مريح للغاية مقارنة مع
م�ه�ن��ة ال ��رج ��ال ال��ذي��ن ل ��وال تربية
�أمهاتهم اي�ضا م��ن الن�ساء مل��ا كانوا
كذلك  ،فكرة مغلوطة .
�إن حلم والدتي رحمها اهلل ب��أن تكون
حديقتها اخللفية لرتبية بع�ض احليوانات الداجنة حتقق وتفتحت �أعيننا
عليه واختلفت نظرتنا بعد رواية حلمها � ،إ�ضافة �إىل طنجرتها الرائعة التي
كانت دائما على النار لطهو كافة �أنواع الأطعمة املزاجية من ابتكاراتها التي
مل تتقيد يوما مبقادير ثابتة لطهوها  ،وكانت حت�ضر �أروع الوالئم كما
تربيتنا التي مل تكن بطرق التعليم احلديث الذي تعلمنه �أمهات اليوم ومل
يرى طريق النور يف التطبيق  .هذا و�صف دقيق لأمي لي�س يف حتدياتها ،
ف�إن الذي ذكرته مل يكن حتديا  ،ولكن التحدي الأكرب كان يف توجيه دفة
�أفكار وال��دي ال��ذي كان يتوق �إىل الإنطالق والرحالت والإ�ستمتاع يف �أي
منا�سبة مع عائلته التي كانت تقودها بالفعل والدتي فهي التي كانت له
باملر�صاد مبا يراوده من �أفكار حم�ض حلظية دون خطط م�ستقبلية  ،حتى
�أدرك والدي بعد �شراءه ملنزلنا الأول الذي لوال والدتي لكان جمرد رحالت
ونزهات و�إ�ستمتاع م�ؤقت � .إن امل��ر�أة القوية التي ربتني كانت هي القدوة
والغاية  ،و والدي كان الو�سيلة  ،وعلى الرغم من هذا ف�إن �أول من يقابل
باجلحود هي امل��ر�أة  ،ال تزال امل��ر�أة حتلم هويتها الغري متعلقة بربجميات
الرجل  ،لأن هويتها حتمل مزيدا من التفا�صيل التي اكتفى فيها الرجل
بقراءة ا�سمها الأول فقط  .رمي ال تنوي خو�ض غمار ال�صحافة �إال لهدف
وا�ضح وبارز  ،وهو على ما يبدو �أ�صبح تقليدا لدى معظم الالئي بد�أن بحمل
املطالبة بحقوقهن حتى يف م�س�ألة غ�ض الب�صر لأنها ملتزمة به �أكرث من
الرجال  ،فهي مل يت�سن لها تغطية وج��ه الرجل �أو بقية تفا�صيل ج�سده
وع�ضالته التي يفتخر بها دائما  ،بينما هو قام بتغطيتها من ر�أ�سها حتى
�أخم�ص القدمني  ،على الرغم �أن الآيتني نزلتا يف كالهما :
( ق��ل للم�ؤمنني يغ�ضوا م��ن �أب�صارهم ويحفظوا فروجهم ) … والآية
التي تليها هي ذاتها ( وقل للم�ؤمنات يغ�ض�ضن من �أب�صارهن ويحفظن
فروجهن) .ترى هل �ستطالب رمي يف م�ستقبلها املهني امل�ساواة مع الرجل
بهذا احلق الإلهي ويتحجب الرجال فع ً
ال  ،حينها �سيكون لقائي بها مبهراً.

هم ممثلو الق�صة التي يحكيها الن�ص امل�سرحي ،ومنهم البطل �أو الأبطال
الذين تتمحور حولهم تفا�صيل احلكاية ،و�أ�صحاب الأدوار الثانوية املُتممة
للعمل امل�سرحي ،وهناك الكومبار�س والتي تكون �أدوارهم منطية وق�صرية
للغاية ،كاحلر�س� ،أو اخل��ادم� ،أو و�صيفة امللكة يف م�سرحية تاريخية مث ً
ال،
ومن ثم الأهداف تتمثل مبق�صد الكاتب من كتابة الن�ص امل�سرحي وت�أليفه
ق�صته ،في�ستحيل �أن يُقدم �أي عمل م�سرحي دون هدف �أو مغزى ،مبا يف
ذلك الأعمال الكوميد ّية التي يظن البع�ض �أنها تهدف للإ�ضحاك وحده،
وكثرياً ما تكون الكوميديا امل�سرحية الق�شرة التي يُغلف الكاتب بها جوهر
حكايته ،داعياً املتلقني على كرا�سي امل�سرح لإزالتها تدريجياً والو�صول ملكمن
الن�ص ،كاحلديث عن معاناة املواطن مع فواتري الكهرباء وامل��اء كل نهاية
�شهر بقالب كوميدي يُثري ال�ضحك لدى النا�س ،لكنه ي�سخر بالواقع املُزري
الذي يعي�شه الكثريون ،ويدعو �إىل حت�سينه �سريعاً ،ثم ت�أتي اللغة النها هي
الطريقة التي يتوا�صل بها املمثلون مع اجلمهور� ،أو يتفاعلون من خاللها
مع الن�ص املعرو�ض �أمامهم ،فقد يختار الكاتب احلوار العادي ال�شعبي �أو
اللهجة املحكية ،وقد يعمد �إىل ا�ستخدام الف�صحى ال �سيما �إذا كان الن�ص
تاريخياً� ،أو طريقة املونولوج الداخلي التي ي�شرح من خاللها الكاتب معاناة
ال�شخو�ص و�صراعاتهم الداخلية املُحتدمة.
معاذ الطيب /خمرج

يف الدعوى رقم  2021/587احوال
�إىل املدعي عليه  :ن�شات حكمت كامل ابو معليق  -فل�سطيني اجلن�سية
جمهول حمل الإقامة داخل الدولة
مبا �أن املدعية  :عبري عطوه يو�سف ابو معلق
قد اقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم �أعاله امام هذه املحكمة
للمطالبة بـــ  /زيادة نفقة الأوالد ( /مهند  /مالك) بواقع ( )2000درهم �شهريا واجرة م�سكن ور�سوم
الكهرباء واملياه والإنرتنت بواقع ( )1000درهم �شهريا
وقد حددت املحكمة جل�سة االحد  2021/11/7م للنظر يف الدعوى  ،ف�أنت مكلف باحل�ضور �شخ�صيا
او من ينوب عنك ر�سميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى  ،ويف حالة تخلفك عن
احل�ضور يف املوعد املحدد  ،ف�إن املحكمة �ستنظر يف الدعوى وت�صدر حكمها غيابيا.
حتريرا يف يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/14م
حمكمة عجمان ال�شرعية

�إىل املحكوم عليه  :عمر حممد فاروق حممد ابو �سمعان
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ رهام حممد فاروق حممد ابو �سمعان
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 33700
درهم  ،بالإ�ضافة اىل بيع الفيال يف املزاد العلني بني املحكوم لها واملحكوم عليه النهاء حالة
ال�شيوع بينهما يف العقار.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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�إنذار عديل

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2021 /0003103مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :جميبه �سراج حممد
جمهول حمل الإقامة  :عجمان  -الب�ستان � -شارع الب�ستان  -بجوار الربيد
املركزي  -رقم مكاين4357211208:
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/10/26امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان االحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى
رقم � )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
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لوران غباغبو يطلق حزبه اجلديد يف �ساحل العاج
•• �أبيدجان�-أ ف ب

يطلق الرئي�س ال�سابق ل�ساحل العاج لوران غباغبو الذي عاد �إىل
بلده يف حزيران-يونيو املا�ضي بعد ع�شر �سنوات من الغياب ،حزبا
�سيا�سيا جديدا يف نهاية الأ�سبوع اجلاري “لتوحيد الي�سار” متهيدا
لالنتخابات الرئا�سية التي �ستجرى يف .2025
و�صرح جا�سنت كوين كاتينان املتحدث با�سم رئي�س الدولة ال�سابق
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س “هذه ع ��ودة ل ��وران غباغبو ال�ك�ب�يرة على
ال�ساحة ال�سيا�سية».
منذ ع��ودت��ه �إىل �أب�ي��دج��ان يف  17ح��زي��ران/ي��ون�ي��و عقب تربئته
من قبل الق�ضاء ال��دويل ال��ذي حاكمه بتهمة ارتكاب جرائم �ضد
الإن���س��ان�ي��ة يف الأزم ��ة ال�ت��ي �أع�ق�ب��ت ان�ت�خ��اب��ات  ،2010مل يبتعد

لوران غباغبو عن ال�سيا�سة يوما .و�شغل غباغبو امل�شهد ال�سيا�سي
يف البالد مع زيارة الرئي�س الأ�سبق ومناف�سه ال�سابق هرني كونان
بيدييه وعقد لقاء “م�صاحلة” مع رئي�س الدولة احل�سن واتارا
وقطع عالقته برئي�س وزرائه ال�سابق با�سكال �أيف نغي�سان.
وق��ال خ�لال زي ��ارة لبيدييه يف العا�شر م��ن مت��وز/ي��ول�ي��و املا�ضي
“لنفرت�ض �أننا نعمل يف ال�سيا�سة».
وي�سيطر �أيف نغي�سان اليوم على “اجلبهة ال�شعبية االيفوارية”،
حزبه التاريخي الذي ت�أ�س�س �سرا يف  ،1982لذلك اختار غياغبو
ت�أ�سي�س حياة جديدة بعد عودته من خالل �إن�شاء حزبه.
ويتوقع �أن ي�شارك  1600م�ن��دوب يف ف�ن��دق �إي �ف��وار امل��رم��وق يف
�أبيدجان ،ل�صياغة البيان ون�صو�ص ه��ذا الت�شكيل اجلديد الذي
ينبغي �أن ي�سمى “حزب ال�شعوب الإفريقية�-ساحل العاج».

يف اال�سم كما يف ال�شعار  -ي��دان مت�شابكتان يف خريطة �إفريقيا -
اللذين �سيطرحان الأح��د ،ين�صب الرتكيز على البعد الإفريقي
للحزب.
و�ست�شكل �سيادة �إفريقيا يف مواجهة ال�ق��وى الغربية �أي�ضا �أحد
املو�ضوعات الرئي�سية يف امل�ؤمتر يف نهاية هذا الأ�سبوع.
م��ع ذل ��ك ،التخلي ع��ن ال�سيا�سة ال��وط�ن�ي��ة يف ��س��اح��ل ال �ع��اج غري
مطروح.
ويف حميط الرئي�س ال���س��اب��ق ،الأم ��ر وا� �ض��ح :ي�ه��دف ه��ذا احلزب
اجلديد �إىل �إعادة خلق نقا�ش �سيا�سي يف بلد �ضعفت فيه املعار�ضة
�إىل حد كبري منذ ع�شر �سنوات.
وقال الناطق با�سم غباغبو ،جا�سنت كونيه كاتينان“ ،نريد �أن ن�شكل
حزبا �سيا�سيا معار�ضا عاديا يقدم النقد ،ليتخلي اجلدل عن العنف

وي�صبح �سيا�سيا ب�شكل �أ�سا�سي» .وق��ال املحلل ال�سيا�سي �سيلفان
نغي�سان “ننتظر ل�نرى ما �إذا كانت �ستكون معار�ضة حقيقية �أم
حزبا يبحث عن ال�سلطة� .سرنى كيف �سيم�ضون وما هو برناجمهم
البديل».
مل يتم الك�شف بعد عن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي �ستن�ضم �إىل
هذا الربنامج .لكن جزءا كبريا من املديرين التنفيذيني والوزراء
ال�سابقني للجبهة ال�شعبية ل�ساحل العاج �سيتبعون زعيمهم ال�سابق
يف هذه املغامرة اجلديدة .مع ذلك تبقى بع�ض الأمور جمهولة.
على ر�أ�س هذه النقاط املجهولة �سيمون غباغبو .فال�سيدة الأوىل
ال�سابقة التي تقدم منها ل��وران غباغبو بطلب طالق عند عودته
�إىل �ساحل العاج ،ت�صدر �إ�شارات يف الأ�سابيع الأخرية للم�ضي قدما
مبفردها ،مثل �إطالق من�صة تدعمها.

خمطط �إخواين خطري لقطع الطريق �أمام الفرتة االنتقالية بال�سودان
م�ستندين �إىل �شبكة وا�سعة من مراكز النفوذ املايل
والإعالمي والع�سكري التي متكنوا من بنائها خالل
العقود الثالثة املا�ضية.
ورغم اجلهود التي تبذلها اللجنة الوطنية التي �شكلت
لتفكيك بنية تنظيم الإخ ��وان و�شبكاته االقت�صادية
والع�سكرية والإع�لام �ي��ة؛ �إال �أن الأم ��ر ي�ب��دو �صعبا
للغاية؛ �إذ جتد قرارات اللجنة مقاومة من م�س�ؤولني
ع�سكريني كبار يف جمل�س ال�سيادة.
ومع تفاقم اخلالفات بني ال�شقني امل��دين والع�سكري
منذ �أك�ثر من � 3أ�سابيع؛ ن�ش�أ حتالف غري معلن بني
الإخوان وعدد من الأحزاب واحلركات امل�سلحة املقربة
من ال�شق الع�سكري يف جمل�س ال�سيادة.

•• اخلرطوم-وكاالت

ك�شفت ر��س��ائ��ل م�سربة ت��داول�ه��ا ن�شطاء على مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ع��ن خم�ط��ط �إخ � ��واين خطري
لقطع ال�ط��ري��ق �أم ��ام ال�ف�ترة االنتقالية يف ال�سودان
م��ن خ�لال م�سرية ينظمونها ال�سبت ب��اال��ش�تراك مع
�أحزاب وكيانات �صغرية كانت ت�شاركهم ال�سلطة يف عهد
املخلوع عمر الب�شري.
ويف م�ؤ�شر على بدء تنفيذ املخطط؛ نقل بيان �صادر يف
ال�ساعات الأوىل من �صباح ال�سبت عن �أمين منر ،وايل
اخلرطوم ،قوله �إن جمموعات ع�سكرية منعت القوات
الأمنية من و�ضع احلواجز الت�أمينية يف الطرق امل�ؤدية
�إىل املقار واملن�ش�آت احلكومية احل�سا�سة.
ويف حني �أ�شارت تقارير �إىل �أن خطة الإخوان تت�ضمن
اقتحام جمل�س ال��وزراء والعبث مبحتوياته؛ �أظهرت
ت�سريبات الجتماع جمموعة �إخوانية يف �أح��د الأحياء
ب�شرق اخلرطوم خطة تقوم على خلق الفو�ضى وتنفيذ
عمليات قتل وحرق وتخريب لتهيئة الظروف املنا�سبة
لإعالن حالة الطوارئ يف البالد.
ووف �ق��ا ل��ر��س��ال��ة ��ص��وت�ي��ة مت ت��داول �ه��ا ع�ل��ى ن �ط��اق يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي ال�سودانية؛ فقد طلب
�أح��د عنا�صر تنظيم امل�ؤمتر الوطني املحلول ،اجلناح
ال�سيا�سي للإخوان ،من عنا�صر التنظيم عدم رفع �أي
�شعارات �أو ترديد هتافات تك�شف عن هويتهم.
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أب � � ��دى وزي� � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة االحت � ��اد
الأوروب � � � � � � � � ��ي ج� � ��وزي� � ��ب ب� ��وري� ��ل
“ا�ستعداده” ال�ستقبال م�س�ؤولني
�إي��ران �ي�ين يف ب��روك���س��ل ،لكنه دعا
�إي� ��ران يف ال��وق��ت نف�سه �إىل عدم
�إ�ضاعة مزيد من الوقت والعودة
�إىل ط� ��اول� ��ة امل� �ف ��او�� �ض ��ات ح ��ول
برناجمها النووي.
ويف خ �ت��ام زي � ��ارة �إىل وا�شنطن،
رف����ض ب��وري��ل اللجوء �إىل خطط
ب��دي �ل��ة ت �ط��رق��ت �إل �ي �ه��ا وا�شنطن
�أو خ �ي��ارات ع���س�ك��ري��ة ل��وح��ت بها
�إ�سرائيل هذا الأ�سبوع يف مواجهة
ان�سداد �أفق اجلهود الدبلوما�سية
لإنقاذ االتفاق النووي امل�برم عام
 2015ب �ه��دف م �ن��ع �إي� � ��ران من
امتالك �سالح نووي.
وق ��ال ب��وري��ل �أم ��ام �صحافيني يف
وا��ش�ن�ط��ن “�أعلم �أن الإيرانيني
ي ��ري ��دون يف � �ش �ك��ل م ��ا حمادثات
م���س�ب�ق��ة م �ع��ي ب��و� �ص �ف��ي من�سقا،
وم ��ع ب�ع����ض الأع �� �ض��اء الآخرين
يف جمل�س” ات�ف��اق  2015حول
النووي الإيراين.

والح �ق��ا ت���س��رب مقطع ف�ي��دي��و لنف�س ال�شخ�ص وهو
�صحفي من املقربني لعمر الب�شري ،ال��ذي �أطاحت به
ثورة �شعبية يف �أبريل .2019
وحتدث ال�صحفي يف املقطع بغ�ضب �شديد متهما زمالء
له يف �إحدى جمموعات تطبيق “الوات�ساب” بت�سريب

الر�سالة ال�صوتية التي �أك��دت �أن تنظيم الإخ ��وان ال
يزال ين�شط بقوة عرب �شبكات واقعية وافرتا�ضية.
ومنذ �سقوط نظامهم؛ ال��ذي حكم ال�سودان بقب�ضة
�أمنية حديدية على مدى  30عاما؛ ي�ستخدم الإخوان
تكتيكات خمتلفة يف حماولة للعودة �إىل احلكم جمددا؛

ال�شرطة ال�سودانية
و�شكلت عنا�صر �إخ��وان �ي��ة م�ع��روف��ة ح���ض��ورا الف�ت��ا يف
حفل �أقيم قبل نحو �أ�سبوعني لتد�شني حا�ضنة جديدة
م��دع��وم��ة م��ن ال�شق الع�سكري لكنها ت��واج��ه برف�ض
وا�سع يف ال�شارع ال�سوداين الذي اعترب �أن الهدف منها
هو حماولة �إعادة الإخوان �إىل الواجهة جمددا.
ويف �سبتمرب تفاعل �آالف ال�سودانيون مع ها�شتاق دعا
لت�صنيف الإخ ��وان تنظيم �إره��اب��ي وذل��ك بعد تقارير
�أك � ��دت ت�خ��ري�ب�ه��م ل �ع��دد م��ن ��ش�ب�ك��ات ن �ق��ل الكهرباء
وخ�ط��وط ال�سكك احل��دي��دي��ة وت��ورط�ه��م يف حماوالت
خلق الفو�ضى الأمنية يف البالد.

االحتاد الأوروبي «م�ستعد» ال�ستقبال م�س�ؤولني �إيرانيني
و�أ��ض��اف “�أنا م�ستعد لذلك ،لكن
الوقت ينفد” لإنقاذ االتفاق.
وزار م�ف��او���ض االحت ��اد الأوروب� ��ي
املكلف امللف� ،أنريكي مورا ،طهران
اخل�م�ي����س ح �ي��ث ح �� �ضّ احلكومة
الإيرانية على ا�ستئناف املفاو�ضات
امل �ع �ل �ق��ة م �ن��ذ ان �ت �خ��اب الرئي�س
الإي� � ��راين اجل��دي��د يف ح��زي��ران/
يونيو.
وقالت وزارة اخلارجية الإيرانية
�إن “اجلانبني ت� ��واف � �ق� ��ا على
موا�صلة املحادثات” يف بروك�سل
“خالل الأي��ام املقبلة” .و�أعربت
ل� ��ه ع� ��ن “�شكوك ج ��دي ��ة ح ��ول
رغ� �ب ��ة الأم �ي�رك � �ي �ي�ن يف ال ��وف ��اء
بتعهداتهم».
و�أ� � � �ض� � ��اف ب� ��وري� ��ل “ال ميكنني
�أن �أع� �ط ��ي ت��اري �خ��ا حم � ��ددا� .أن ��ا
م�ستعد ال�ستقبالهم �إذا ك��ان ذلك
�ضروريا” ،ع �ل �م��ا ب� ��أن ��ه �أج� ��رى
حم��ادث��ات اخلمي�س يف وا�شنطن
م ��ع وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك ��ي
�أنتوين بلينكن.

وتابع “ال �أقول �إن الأمر �ضروري
ج ��دا ،ول �ك��ن ع�ل��ي �أن �أب� ��دي نوعا
من ال�صرب اال�سرتاتيجي يف هذا
ال���ص��دد ،لأن ��ه ال مي�ك��ن �أن ن�سمح
لأنف�سنا بالف�شل».
ان�سحبت وا�شنطن يف ظل رئا�سة
دونالد ترامب �أحاديا من االتفاق
الدويل عام  2018و�أعادت فر�ض
عقوبات على ط�ه��ران .يف املقابل،
تن�صلت �إي��ران تدريجا من القيود
املفرو�ضة على برناجمها النووي
مبوجب االتفاق.
و�أبدى الرئي�س الأمريكي احلايل
ج��و ب��اي��دن ا��س�ت�ع��داده ل�ل�ع��ودة �إىل
االت � �ف� ��اق ،يف ح� ��ال ع � ��ادت �إي � ��ران
يف م � � � ��وازاة ذل � ��ك �إىل االل � �ت� ��زام
بتعهداتها.
وك� ��ان� ��ت حم � ��ادث � ��ات ف �ي �ي �ن��ا غري
امل�ب��ا��ش��رة ب�ين وا��ش�ن�ط��ن وطهران
بد�أت يف ني�سان�/أبريل عرب و�ساطة
الأط ��راف الآخ��ري��ن ال��ذي��ن وقعوا
االتفاق� ،أي ال�صني ورو�سيا و�أملانيا
وف��رن �� �س��ا وب��ري �ط��ان �ي��ا واالحت � ��اد

الأوروبي .لكن املفاو�ضات متوقفة
منذ حزيران/يونيو .
وق ��ال وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ال�سعودي
الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان الذي
ي��زور وا�شنطن �أي�ضا� ،إن املنطقة
تدخل “مرحلة خطرة” ،داعيا �إىل
ا�ستئناف “�سريع” للمحادثات.
يتزايد نفاد �صرب الغربيني يوما
بعد �آخ��ر لأن �إي��ران مل حت��دد بعد
موعدا لعودتها اىل فيينا.
وق��ال ب��وري��ل اجلمعة “�أتفهم �أن
احلكومة اجلديدة بحاجة للوقت
ل ��در� ��س امل� �ل ��ف ،ل �ك��ن ه ��ذا الوقت
م��ر ،و�آن �أوان ال �ع��ودة �إىل طاولة
املفاو�ضات».
ودعت فرن�سا �أي�ضا اجلمعة �إيران
�إىل الإ� � �س� ��راع يف و� �ض��ع ح��د لكل
ان�ت�ه��اك��ات�ه��ا “ذات اخل �ط��ورة غري
امل�سبوقة” لالتفاق الدويل املتعلق
بربناجمها النووي.
وق��ال��ت املتحدثة با�سم اخلارجية
الفرن�سية �إن “هناك حاجة ملحة
لأن ت�ست�أنف �إيران �سريعا التعاون

ال� �ك ��ام ��ل م ��ع ال ��وك ��ال ��ة الدولية
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة و�أن ت���ض��ع حدا
لكل الأن�شطة ذات اخلطورة غري
امل�سبوقة التي ُتوا�صلها ،يف انتهاك
خلطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
(اال� � � �س� � ��م ال ��ر� � �س � �م ��ي ل�ل�ات� �ف ��اق
النووي)».
وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة ال �ت��ي كانت
ت��رف ����ض ح �ت��ى الآن ال �ت �ف �ك�ير يف
خ� �ي ��ارات �أخ� � ��رى غ�ي�ر ا�ستئناف
املفاو�ضات حول هذا امللف ،غريت
لهجتها هذا الأ�سبوع.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأمريكي
�أنتوين بلينكن يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك م��ع ن�ظ�يره الإ�سرائيلي
يائري لبيد الأرب�ع��اء �إن وا�شنطن
تعترب �أن “احلل الدبلوما�سي هو
ال�سبيل الأف�ضل».
لك ّنه �أ�شار بحزم �أكرب من ال�سابق
�إىل �أن وا�شنطن لن تنتظر فرتة
ط ��وي� �ل ��ة ال� �س �ت �ئ �ن��اف املباحثات
املع ّلقة ،معتربا �أن “احلوار يتط ّلب
طرفني ومل نلم�س يف هذه املرحلة

نية لدى �إيران” .و�أ�ضاف “نحن
جاهزون للجوء �إىل خيارات �أخرى
تغي �إيران م�سارها».
�إن مل رّ
م��ن ج�ه�ت��ه ،ل � ّوح لبيد با�ستخدام
القوة حيال اجلمهورية الإيرانية،
ال � �ع� ��دو ال� � �ل � ��دود لإ� � �س ��رائ � �ي ��ل يف
املنطقة .وقال “حتتفظ �إ�سرائيل
ب�ح��ق ال �ت �ح � ّرك يف �أي وق��ت وب�أي
طريقة».
ورد ب ��وري ��ل اجل �م �ع��ة ع �ل��ى ذلك
ب��ال �ق��ول “ال �أري� � ��د �أن �أف� �ك ��ر يف
خطط بديلة لأن��ه ال توجد خطة
بديلة ميكن �أن �أفكر فيها �ستكون
خطة جيدة” .و�أ�ضاف “الطريقة
الوحيدة ملنع �إي��ران من �أن ت�صبح
دول � � ��ة ن� ��ووي� ��ة ه� ��ي ال� � �ع � ��ودة �إىل
االتفاق».
وت ��و�� �ص� �ل ��ت �إي� � � � ��ران و� � �س ��ت ق ��وى
كربى (الواليات املتحدة ،فرن�سا،
بريطانيا ،رو�سيا ،ال�صني ،و�أملانيا)
اىل ات �ف��اق ال �ع��ام  2015ب�ش�أن
برنامج طهران النووي� ،أت��اح رفع
كثري من العقوبات املفرو�ضة على
اجلمهورية الإي��ران �ي��ة ،يف مقابل
تقييد �أن�شطتها النووية و�ضمان
�سلمية برناجمها.

مايل ..فرن�سا ت�ستعد لإنهاء عملية برخان و�إعادة ن�صف جنودها
•• باري�س-وكاالت

بعد ثماين �سنوات من القتال �ضد التنظيمات املتطرفة
يف مايل ،ت�ستعد فرن�سا لإنهاء “عملية برخان” و�إعادة
حوايل ن�صف جنودها تدريجيا.
هذا القرار �شكل �صدمة للحكومة املالية التي اعتربته
على ل�سان رئي�س وزراءه ��ا ت�شوغويل ك��وك��اال مايغا،
تخليا عن باماكو يف منت�صف الطريق ،لريد الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون ب�أنها اتهامات “خمزية».
كما زادت ع��دة ت�صريحات من ح��دة التوتر واخلالف
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف الأي ��ام الأخ�ي��رة� ،آخ��ره��ا ت�صريحات
للرئي�س الفرن�سي ا�ستدعت على �إثرها وزارة اخلارجية
املالية �سفري فرن�سا يف باماكو لالحتجاج على ما �أ�سمته
بـ”الت�صريحات غري الودية واملهينة” ملاكرون الذي
دعا �إىل “عودة الدولة” يف مايل.
فما هي �أ�سباب هذه الأزمة العميقة؟ ملاذا غريت فرن�سا
ا�سرتاتيجيتها الع�سكرية يف منطقة ال�ساحل؟
تخلي �أم �إعادة تنظيم؟
ي��رى رئ�ي����س امل�ع�ه��د الأوروب � ��ي ل�ل�أم��ن واال�ست�شراق،
�إميانويل ديبوي ،يف ت�صريحه ملوقع �سكاي نيوز عربية،
�أن القرار الفرن�سي مل يكن “مباغتا” ،بل �سبق و�أن
حتدث عنه ماكرون يف يناير .2020
ول �ل��وق��وف ع�ن��د �أ� �س �ب��اب ه ��ذه الأزم � ��ة� ،أو� �ض��ح ديبوي
قائال“ :نهاية عملية برخان الع�سكرية ال تعني خروج
فرن�سا من مايل ،هي رغبة يف مراجعة متوقع اجلنود
الفرن�سيني يف منطقة ال�ساحل ال �سيما يف القواعد
الع�سكرية ال�ست يف م��ايل ،ل�صالح تو�سع �أو تكثيف
التواجد الفرن�سي يف بوركينافا�سو والنيجر .وبالتايل
ميكن القول �إن ما تغري يف العالقات الفرن�سية  -املالية
ه��و ال�ق�ي��ادة ال�سيا�سية امل��ال�ي��ة اجل��دي��دة ،فت�شوغويل
مايغا كان دائما معاديا لفرن�سا قبل �أن ي�صبح رئي�س
وزراء واليوم �أ�صبح �أكرث تطلبا .وما جاء يف خطابه من

على منرب الأمم املتحدة ،ال ميثل العديد من �أع�ضاء
حكومته وال رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل».
وتابع “ومن �أ�سباب ن�شوب ه��ذا التوتر كذلك� ،سعي
احلكومة املالية لفتح ح��وار وو�ساطة مع املجموعات
املتطرفة كما فعلت بوركينافا�سو .عك�س النيجر وت�شاد،
اللتان ترف�ضان منح املتطرفني �أي فر�صة ،ما يجعل
عالقتهما جيدة مع باري�س».
ا�سرتاتيجية ع�سكرية جديدة
و�أم��ام التخوف الكبري من م�س�ألة انتقال فرن�سا من
قوة على خط املواجهة �إىل قوة ملرافقة ودعم اجليو�ش
املحلية ،خ�صو�صا بعد قرار الرئي�س الفرن�سي خف�ض
ع��دد ال�ق��وات يف املنطقة بحلول ع��ام  2023لي�صري
بني  2500و 3000عن�صر مقابل �أكرث من � 5آالف
حاليا� ،أكد رئي�س املعهد الأوروبي للأمن واال�ست�شراق

�أن هذا التحول يف اال�سرتاتيجية الع�سكرية لفرن�سا كان
�ضروريا نظرا للتطور اجلديد الذي تعرفه اجلماعات
الإره��اب�ي��ة يف املنطقة وتغري �أ�سلوبها يف التعامل مع
احلرب �ضدها .و�أو�ضح �أن اجلماعات امل�سلحة �أ�صبحت
تتمركز يف و�سط البالد ولي�س يف �أق�صى �شماله كما كان
يف ال�سابق .وقال “لهذا �ستتم تقوية التواجد الع�سكري
الفرن�سي يف الو�سط عرب مغادرة القواعد الع�سكرية يف
كل من كيدال وتي�سايل ومتبكتو ل�صالح تلك املتواجدة
يف غ ��او وغ��و� �س��ي وم�ي�ن��اك��ا ح�ي��ث جت�ت�م��ع التنظيمات
الإرهابية الأك�ثر عنفا وعدوانية .من بينها داع�ش يف
ال�صحراء الكربى التي قتل قائدها عدنان �أب��و وليد
ال�صحراوي مت�أثرا بجروح جنمت عن �ضربة نفذتها
ق��وة ب��رخ��ان يف �أغ���س�ط����س  .2021وال �ه��دف الثاين
للقوات الفرن�سية هو �إ�ضعاف تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب الإ�سالمي وجماعة ن�صر الإ�سالم وامل�سلمني».

�إرادة ال�شعب واحلكومة املاليني
ويعود التدخل الفرن�سي يف مايل الذي جاء تلبية لطلب
املجل�س االنتقايل الع�سكري �إىل ع��ام  2013نتيجة
لتخوفات كبرية من �سيطرة اجلماعات الإرهابية على
احلكم.
ويف هذا ال�ش�أن قال ديبوي“ ،هناك فرق بني ما �أراده
املاليون وم��ا �أرادت ��ه احلكومة املالية .فال�شعب املايل
�أراد من ع�سكر بالده والقوات الأجنبية ،جهوية كانت
�أو دولية ،وقف توغل الإرهابيني و�سقوط ال�ضحايا� ،إذ
�سجلت الأمم املتحدة مقتل � 537شخ�ص ما بني �شهر
�أبريل ويونيو .»2020
�أم��ا ال�سلطات املالية ،فقد طلبت من فرن�سا على حد
قوله “تكوين اجلي�ش املايل والرفع من �إيقاع عملياته
�ضد الإره��اب �ي�ين .لكن يف امل�ق��اب��ل ،لي�ست فرن�سا هي
الوحيدة املطالبة بذلك ،وه��ذا ما تو�صلت �إليه مايل
م�ؤخرا بعقدها اتفاقا مع رو�سيا وت�سلمها �أربع طائرات
هليكوبرت مع �سعيها لعقد اتفاق مع جمموعة الأمن
اخلا�صة الرو�سية “فاغرن».
املعركة الفرن�سية متوا�صلة
وم��ن جانب �آخ��ر ،ي�ستبعد املحلل ال�سيا�سي الفرن�سي
ان�سحاب فرن�سا من مايل مع دخ��ول جمموعة الأمن
اخلا�صة الرو�سية “فاغرن” على اخل��ط ،وا�ستطرد
“�إذ �أن رو�سيا ل��ن مت�ل�أ ف��راغ��ا ول��ن تعو�ض احل�ضور
الفرن�سي يف م ��ايل .جم�م��وع��ة ف��اغ�نر �ستقوم باملهام
التي لي�ست من اخت�صا�ص اجلنود الفرن�سيني .االتفاق
�سيوظف � 1000شخ�ص حلماية امل�ؤ�س�سات العمومية
وك�ب��ار ال�شخ�صيات ال�ع��ام��ة .ال �أظ��ن �أن ال�ع��دد يكفي
حلماية مايل من التطرف».
وختم حديثه م�ؤكدا �أن فرن�سا �ستوا�صل معركتها يف
مايل �إىل جانب  14.000جندي من القبعات الزرق
وقوة “تاكوبا” الأوروبية امل�شكلة من القوات اخلا�صة
التي ترافق القوات امل�سلحة املالية يف القتال من �أجل
تعزيز خربتها.
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عوا�صم
براغ
قال رئي�س الوزراء الت�شيكي امللياردير �أندري بابي�ش اخلا�سر بفارق
�ضئيل يف االن�ت�خ��اب��ات ال�برمل��ان�ي��ة الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي� ،أم ����س الأول
اجلمعة �إنه �سريف�ض تكليفه ت�شكيل احلكومة اجلديدة و�سين�ضم
�إىل املعار�ضة .ويف�سح هذا التنازل املجال بيرت فياال ،زعيم حتالف
“معا” اليميني املعتدل الفائز بفارق �ضئيل يف االنتخابات ،ليتم
تعيينه رئي�ساً للوزراء .يتمتع ائتالف “معاً” ،املتحالف مع حزبني
و�سطيني ،ب�أغلبية مطلقة يف جمل�س ال�ن��واب ،مع  108من �أ�صل
 200مقعد .وق��ال بابي�ش لإذاع��ة “فريكفان�س � ”1إن��ه “�سي�سلم
(من�صب رئي�س الوزراء) للتحالف اجلديد و�سنتجه اىل املعار�ضة».
وبد�أ التحالفان بالفعل يف العمل �سوية لت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ويتعني على الرئي�س ميلو�ش زمي ��ان ،وه��و يف العناية امل��رك��زة يف
م�ست�شفى ب��راغ منذ الأح��د ،تكليف رئي�س ال��وزراء اجلديد بت�شكيل
احلكومة .لكن زميان كان قد قال قبل االنتخابات �إنه �سيك ّلف زعيم
حزب ،ولن يكلف حتالفا ،ت�شكيل احلكومة املقبلة ،يف �إ�شارة �إىل �أنه
�سيمنح الفر�صة الأوىل لبابي�ش ،حليفه ال�سيا�سي ال�ق��دمي .وحث
اخلمي�س ال�برمل��ان على عقد جل�سته الأوىل منذ االنتخابات يف 8
ت�شرين الثاين-نوفمرب .مبوجب الد�ستور ،ينبغي على الربملان �أن
يجتمع قبل ا�ستقالة احلكومة املنتهية واليتها .وحينها فقط ميكن
للرئي�س �أن ي�سمي مر�شحاً ملن�صب رئي�س الوزراء.

مو�سكو
�أدرجت احلكومة الرو�سية موقعني �إعالميني الكرتونيتني جديدين على
الئحة “العمالء الأجانب” ،م�شددة بذلك اخلناق على حرية التعبري
والأ� �ص��وات املعار�ضة لل�سلطة� .أدرج��ت وزارة العدل املوقع االلكرتوين
لوكالة “روزبالت” الأخبارية واملوقع الإلكرتوين املتخ�ص�ص يف حتليل
الأخبار “ريبابلك” �إىل قائمة “عمالء �أجانب” .ويحظى موقع روزبالت
ب�شعبية وا�سعة ولديه مكاتب يف مو�سكو و�سان بطر�سربغ بينما يقدم
“ريبابلك” اخباره عن طريق اال�شرتاكات .ويُلزم ت�صنيف �أي من و�سائل
الإع�ل�ام على �أن�ه��ا م��ن “العمالء الأجانب” ب ��أن تظهر ذل��ك يف جميع
من�شوراتها ون�صو�صها وفيديوهاتها ور�سائلها على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،ما ميكن �أن يردع امل�صادر واملعلنني عن التعامل معها ويجعل
مهمة ال�صحافيني �صعبة للغاية .قال رئي�س التحرير دميرتي كوليزيف
على من�صة تلغرام “بالطبع ،ال حت�صل +ريبابلك +على متويل من اخلارج،
وه��ي تعتمد على �أم ��وال امل���ش�ترك�ين» .مت اع�ت�ب��ار ع���ش��رات ال�صحافيني
الرو�س وعدة و�سائل �إعالم م�ستقلة بينها قناة رين التلفزيونية وموقع
“ميدوزا” ال�شهري “عمالء �أجانب” من قبل الق�ضاء الرو�سي .ت�ضم
قائمة وزارة العدل حالياً نحو  90ا�سماً .وهناك و�سائل �إعالم م�ستقلة
رائدة غري مدرجة يف القائمة بينها �إذاعة ايكو مبو�سكو و�صحيفة نوفايا
غازيتا ،التي ح�صل رئي�س حتريرها دميرتي موراتوف على جائزة نوبل
لل�سالم الأ�سبوع املا�ضي منا�صفة مع ال�صحافية اال�ستق�صائية الفيليبينية
ماريا ري�سا جلهودهما يف تعزيز حرية التعبري.
وا�شنطن
�أعلن مدير موقع ال�ك�تروين يعتربه الكثريون مرتبطاً باحلركة
املوالية للرئي�س الأم�يرك��ي ال�سابق دونالد ترامب وحركة “كيو-
�أنون” لليمني املتط ّرف الأم�يرك��ي التي ت�ؤمن بنظرية امل�ؤامرة،
تر�شحه عن اجلمهوريني اخلمي�س لي�صبح نائباً عن والية �أريزونا
يف الكونغر�س الأمريكي .قال رون واتكينز يف مقطع فيديو ُن�شر على
من�صة تلغرام اخلمي�س �إنه �سي�سعى للح�صول على مقعد يف جمل�س
النواب الذي ي�شغله حالياً دميوقراطي ،يف انتخابات عام .2022
ويف ترديده اتهامات ترامب بدون دليل ب�ش�أن االنتخابات الرئا�سية
لعام  ،2020اعترب واتكينز تزوير �أ�صوات الناخبني ق�ضية �إ�شكالية
“�سرقت انتخابات الرئي�س ترامب ،لي�س فقط يف والية
كربى .وقال ُ
�أريزونا ،ولكن يف واليات �أخرى �أي�ضاً» .و�أ�ضاف “ينبغي علينا الآن
قيادة هذه املعركة يف وا�شنطن ،للت�صويت �ضد كل الدميوقراطيني
ال�سيئني ال��ذي��ن ��س��رق��وا جمهوريتنا»� .أدار رون واتكينز ووال��ده
جيم موقع “ 8ت�شان” املثري للجدل الذي يدعى الآن “ 8كون”،
ي�ستخدمه ان�صار اليمني املتطرف .يف  ،2017ن�شرت على موقع “8
كون” ر�سائل غام�ضة كاتبها جمهول يوقع با�سم “كيو” ويتحدث
عن نظريات م�ؤامرة عديدة .على مر ال�سنني� ،أقنع ما �أ�صبح حركة
“كيو�-أنون” املزيد من الأمريكيني.

بايدن  :يجب حماكمة من يرف�ضون
ال�شهادة يف �أحداث  6يناير

•• وا�شنطن-رويرتز

ق��ال الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن �إن��ه يتعني على وزارة ال�ع��دل حماكمة
الأ�شخا�ص الذين ا�ستدعتهم جلنة يف الكوجنر�س حتقق يف هجوم ال�ساد�س من
يناير كانون الثاين على مبنى الكوجنر�س لكنهم رف�ضوا الإدالء ب�شهاداتهم.
و�أ�ضاف بايدن عندما �س�أله ال�صحفيون يف البيت الأبي�ض عن �أولئك الذين
يرف�ضون م��ذك��رات اال�ستدعاء ال���ص��ادرة ع��ن اللجنة التي حتقق يف �أعمال
ال�شغب مبجل�س النواب الأمريكي “�أتع�شم �أن تالحقهم اللجنة وحتا�سبهم».
وردا على �س�ؤال حول ما �إذا كان يعتقد �أن وزارة العدل يجب �أن حتاكم �أولئك
الذين يرف�ضون �أوامر اال�ستدعاء قال بايدن“ :نعم».
وقالت اللجنة يوم اخلمي�س �إنها �ستعقد اجتماعا يوم الثالثاء للت�صويت على
�إق��رار تقرير ازدراء �ضد �ستيف بانون  ،امل�ست�شار املخ�ضرم للرئي�س ال�سابق
دونالد ترامب مو�ضحة �أن بانون رف�ض التعاون مع حتقيقاتها .وحث ترامب
م�ساعديه ال�سابقني على رف�ض التعاون .و�إذا وافقت اللجنة على توجيه
تهمة االزدراء لبانون ف�ستحال امل�س�ألة لي�صوت عليها جمل�س النواب بكامل
�أع�ضائه .ومن هناك � ،ستقرر وزارة العدل ووزير العدل مرييك جارالند ما
�إذا كانت �ستتم موا�صلة املحاكمة .ورداً على ت�صريحات بايدن يوم اجلمعة
قال متحدث با�سم وزارة العدل ل�شبكة (�إيه بي �سي نيوز) �أن الوزارة “�ستتخذ
قراراتها امل�ستقلة يف جميع املحاكمات بناء على احلقائق والقانون فقط».
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جريوزاليم بو�ست :طهران تزعم �إنتاج نظام «قبة حديدية �إيرانية»
•• القد�س-وكاالت

12

تدعي طهران النجاح يف �صنع “قبة حديدية �إيرانية” ،ما يعك�س تزايد
االهتمام ب��أن��واع الأنظمة التي ميكن �أن تن�شرها يف جم��ال الدفاعات
اجلوية.
وكتب �سيث ج .فرانتزمان يف �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية،
�أن �إيران زعمت حتقيق جناح جديد يف دمج �شبكة دفاعاتها اجلوية ،بعد
ك�شف النظام اجلوي اجلديد يف مناورة �أعلنتها �إيران.
ووفقاً لتقارير ،ف��إن مناورة �أطلق عليها الإ�سم الرمزي “الدفاع عن
ال�سماء والي��ة � ”1400أخ �ي�راً� ،شهدت اع�ترا���ض ال�ن�ظ��ام تهديدات
خمتلفة.
وا�ستناداً �إىل وكالة فار�س الإيرانية للأنباء ،ف��إن قائد قاعدة الدفاع

اجل��وي الوطني ال�بري�غ��ادي��ر ج�ن�رال �أم�ي�ر ق��ادر رح�ي��م زاده� ،أع�ل��ن �أن
“نظام الدفاع القوي ومتعدد الطبقات �ضد الهجمات ب�صواريخ كروز،
هو �أح��د �أه��داف التدريب الدفاعي اجل��وي ،الدفاع عن ال�سماء والية
.»1400
ون�شرت �صور للنظام ال��دف��اع اجل��وي للمرة الأوىل .و�أف��ادت التقارير
“وفقاً ملميزات خمتلفة لهذا النظام مع �أنظمة �صاروخية �أخرى للدفاع
اجلوي يف البالد ،ف�إن املعلومات الر�سمية عنه مل تن�شر بعد».
وذهبت وكالة �أنباء “ت�سنيم” الإيرانية �أبعد يف ت�سليط ال�ضوء على هذا
النظام .وقالت �إنه ب�أربع فوهات للإطالق ميكنها نقل ما بني  8و12
�صاروخاً ،ما �سيجعلها ت�شبه بطريقة ما القبة احلديدية ،لكن ميكن
مقارنتها �أي�ضاً مع النظام ال�صاروخي اجلنوب �أفريقي “�أوخمونتو” يف
ن�سخته التي تركب على �شاحنات وت�صنعها �شركة “دينيل دايناميك�س».

�إريك زمور ي�ستقطب اهتمام ال�صحافة االعالمية

•• الفجر –خرية ال�شيباين
«ترامب الفرن�سي”“ ،النيزك”“ ،امل�ش ّو�ش” ...
�إذا كانت تغطيته الإعالمية مو�ضوع نقا�ش ،ف�إن
ظاهرة �إريك زمور جتذب انتباه جريان فرن�سا يف
�أوروبا وعرب املحيط الأطل�سي.
قبل �ستة �أ���ش��ه��ر م��ن االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية
الفرن�سية ،ينتاب الذهول و�سائل الإعالم الأجنبية
ب�سبب �شعبية خطاب –مييني غاية يف التطرف
ه��ذا الرجل ال��ذي مل يرت�شح بعد .وح�سب �آخرا�ستطالع �أجراه مركز هاري�س التفاعلي ،و ُن�شر يوم
الأربعاء � 13أكتوبر اجلاريُ ،تن�سب �إىل م�ؤلف كتاب
“فرن�سا مل تقل كلمتها الأخرية” ،ن�سبة  17باملائة
من نوايا الت�صويت.
ولئن كانت املكانة التي يحتلها
ك��رون �ي �ك��ور ��س��ي ن �ي��وز ال���س��اب��ق يف
النقا�ش العام يف فرن�سا بعيدة عن
كونها مه ّمة يف اخل ��ارج ،فقد بد�أ
ا��س�م��ه ي�سيل ب�ع����ض احل�ب�ر خارج
حدودها.
«ب �ي �ن �م��ا حت� ��اول م ��اري ��ن لوبان
رئي�سة التجمع الوطني -تخفيفح��دة ال�صورة العن�صرية حلزبها،
ي�سعى �إري��ك زم��ور �إىل التطرف،
و�إث� � ��ارة ال �ن �ق��ا���ش وت� ��أط�ي�ره حول
هواج�سه اخلا�صة” ،كتبت جملة
الإيكونيمي�ست يف مقال ت�ش ّرح فيه
هذا املثري للجدل.
وي �� �ص��ف ال���ص�ح�ف��ي الأمريكي
بالتف�صيل و��ص�ف��ة جن��اح الرجل
ال �ب��ال��غ م��ن ال �ع �م��ر ��س�ت�ين عامًا:
اع�ت�راف فكري مقرتن ب�شعبوية
ف� �ج ��ة ت �� �س �م��ح ب �ك �� �س��ب �أ� � �ص � ��وات

الربجوازية الكاثوليكية املتطرفة
وكذلك ناخبي الطبقة العاملة.
وم��ع ان �ط�لاق ��س�ب��اق االليزيه،
ي��رى الأمريكيون �أن �إري��ك زمور
“م�ش ّو�ش” حم �ت �م��ل يف ه ��ذه
احلملة االنتخابية التي تعد ب�أن
ت �ك��ون “بغي�ضة” و “�صراعًا”،
نق ً
ال عن جملة الإيكونيمي�ست.
يف الوقت نف�سه  ،قارنته �صحيفة
ن � �ي� ��وي� ��ورك ت ��امي ��ز ب � �ـ “نيزك”
�سيقلب ال�سيا�سة الفرن�سية “ر�أ�ساً
على عقب».
هذا الأ�سبوع ،اليومية الإيطالية

جنومية من االعالم اىل ال�سيا�سة

�إريك زمور حتت جمهر جريان فرن�سا:

ظاهرة «ترامب الفرن�سي اجلديد» بعيون �أجنبية!...
االهتمام بزمور يك�شف عن حالة من الذعر يف الهوية الفرن�سية

ِ�إ مْلامــه يف بلد ال تـزال الثقافــة تتمتـع
فيــه بهيبــة ،متنحــه هالــة من االحـرتام
“كوريريي ديال �سريا” ،مل تدخّ ر
ا��س�ت�ع�م��ال اال� �س �ت �ع��ارات ،وو�صفت
ه��ذا “الإ�شكايل” ب��أن��ه “�إع�صار
ي �� �ض��رب االن �ت �خ��اب��ات الرئا�سية
الفرن�سية” .م��ن ج �ه��ة �أخ� ��رى،
ت�ضيف ال�صحيفة� ،أن االهتمام
ال�شعبي والإع�لام��ي ال��ذي يتمتع
به �إري��ك زم��ور �أك�بر من االهتمام
ال��ذي حظي ب��ه املر�شح �إميانويل
م� ��اك� ��رون ع� ��ام  .2017ووف� � ًق ��ا
ل�ل�إي�ط��ال�ي�ين ،ف� ��إن م��ا ت�ب�ق��ى من
امل�شهد ال�سيا�سي قد حجبه �إريك
زم��ور .وت�صف ال�صحيفة قائلة:
“يبدو �أنهم غري مرئيني».
ف�ف��ي �إي�ط��ال�ي��ا ،ينظر البع�ض
ب� �ج ��دي ��ة �إىل “هذه ال� �ظ ��اه ��رة
الإع �ل��ام� � �ي � ��ة ال � �ت� ��ي ت � �خ� ��رج من
العدم”�“ .أن�صار اليمني الإيطايل

ال يالحظون ما يحدث يف فرن�سا،
�أين تربز ظاهرة ذات مالمح غري
م �ع��روف��ة ح �ت��ى الآن ،ول �ك��ن من
امل�ستحيل التقليل م��ن �ش�أنها”،
ه �ك��ذا � �ص��رح ال���ص�ح�ف��ي �ستيفانو
ف��ويل يف ال ريبوبليكا وه��و يقارن
�إريك زمور بجان ماري لوبان زائد
“ذكاء و�أكرث تعليما».
«�إريك زمور يلتهم
مارين لوبان نيئة»
يف �أمل��ان�ي��ا ،تثري �شعبية املجادل
ال � �ف� ��رن � �� � �س� ��ي امل� � � � �خ � � � ��اوف .على
�أع� �م ��دة ��ص�ح�ي�ف��ة “دي ت�سايت”
الأ� �س �ب��وع �ي��ة ،مل ت �ك��ن الكلمات
ناعمة جتاه من يو�صف بـ “دونالد
ت ��رام ��ب الفرن�سي” .ال تفهم
و�سائل الإع�لام عرب نهر الراين،

يف �إيطاليا ،ينظر البع�ض بجدية �إىل
«هذه الظاهرة الإعالمية التي تخرج من العدم»

تعبئة ل�صاحله وهو مل يعلن تر�شحه بعد
•• جنيف�-أ ف ب

�أعلنت منظمة التجارة العاملية يف بيان م�ساء اجلمعة �أنه مل يتم التو�صل
بعد �إىل توافق ب�ش�أن الرفع امل�ؤقت ل�براءات اخ�تراع اللقاحات امل�ضادة
لفريو�س كوفيد ،19-وال�ه��ادف اىل زي��ادة �إنتاجها ،وذل��ك قبل �سبعة
�أ�سابيع فقط من االجتماع الوزاري للمنظمة.
اجتمع املجل�س املعني بحقوق امللكية الفكرية يف جمال التجارة الأربعاء
واخلمي�س ملناق�شة الق�ضية التي تعترب حا�سمة لزيادة انتاج اللقاحات
ومكافحة عدم امل�ساواة يف احل�صول عليها.
وت�ت�خ��ذ ال �ق��رارات يف منظمة ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ب��الإج �م��اع ب�ين الدول
الأع�ضاء البالغ عددها .164

وحاولت �إيران يف املا�ضي �أن ت�ستن�سخ طائرات دون طيار من �صنع جنوب
�إفريقيا .وقالت ت�سنيم“ :يف هذا املجال ،ف�إن كل وحدة من هذا اجلهاز
حتقق �سرعة كبرية وقدرة على الثبات �أي�ضاً يف بيئة قتالية وا�ستقاللية
ن�سبية عن العربة الثانية التي حتمل الرادار».
وجاء يف التقرير �أن النظام يوفر تغطية بـ 360درجة ،وميكنه �إطالق
ال�صواريخ عمودياً .ما يعني �أن��ه ق��ادرة على رمي �أه��داف عدة يف وقت
واحد.
وتعر�ضت الدفاعات الإيرانية لالنتقاد يف املا�ضي ،بعد �إ�سقاط طائرة
مدنية يف يناير(كانون الثاين)  .2020وحاولت �إيران يف  2018ن�شر
نظام خورداد 3-يف �سوريا.
وا��س�ت�خ��دم��ت ال�ن�ظ��ام ذات ��ه لإ��س�ق��اط ط��ائ��رة �أم��ري�ك�ي��ة دون م��ن طراز
“غلوبال هوك” يف .2019

وقالت “ت�سنيم” �إن��ه تبني من “الفيديو ال��ذي وزع مع نظام الدفاع
اجل��وي� ،أن غرفة التحكم تقع �أي�ضاً حتت ال ��رادارات .وه��ذه الطريقة
تعني �أق�صى �ضغط على مكونات النظام .ولوحظ النوع نف�سه يف مكونات
النظام يف عدد من الأنظمة الدفاعية الرو�سية اجلوية املتقدمة ،التي
ت�ضمن قدرة �أكرب على احلركة لنريان الدفاع اجلوي».
ويعني ذل��ك �أن �إي ��ران تعلمت م��ن نظام “بانت�سري” و�أنظمة رو�سية
�أخرى .ومعلوم �أن رو�سيا ن�شرت “بانت�سري” يف �سوريا.
ويقول فرانتزمان �إن ن�شر تفا�صيل عن النظام تو�ضح �أن �إيران حتاول
زي��ادة الأن ��واع التي ميكن ا�ستخدامها يف ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ،وحتاول
تقليد الأنواع الأ�صلية يف رو�سيا ودول �أخرى.
وعلى �سبيل املثال ،ن�شرت �إيران نظام بافار 373-يف  ،2019الذي قيل
�إنه ي�شبه نظام الدفاع اجلوي الرو�سي �إ�س.300-

كيف يُعترب مر�شح “دون برنامج
�أو حزب” �أهم مر�شح يف فرن�سا.
وي � ��ؤك� ��د � �ص �ع��ود �إري � � ��ك زم ��ور
الإعالمي � ً
أي�ضا� ،أن فرن�سا و�أملانيا
ت�سلكان م���س��ارات خمتلفة ،بينما
مل ينجح اليمني املتطرف �أب�دًا يف
ت�أكيد وج��وده يف العقود الأخرية.
ح �� �ص��ل ح� ��زب ال �ب��دي��ل م ��ن �أج ��ل
�أمل��ان�ي��ا على  10فا�صل  3باملائة
فقط من الأ�صوات يف االنتخابات
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة يف ن �ه��اي��ة �سبتمرب،
مقابل  12فا�صل  6باملائة قبل
ذلك ب�أربع �سنوات.
بالإ�ضافة �إىل رغبته يف �أن ي�صبح
“ترامب ال �ف��رن �� �س��ي اجلديد”،
يعتقد ال�صحفي الربيطاين جون
ليت�شفيلد �أن �إري ��ك زم ��ور �أقرب
�إىل نوع فرن�سي من نايجل فاراج

�إع�صــار ي�ضرب االنتخابـات الرئا�ســية
الفرن�ســية ،و�شـعبيته تثري خماوف الأملــان
الزعيم ال�سابق حلزب اال�ستقاللال�بري�ط��اين�“ .إن ه��دف��ه ،على ما
�أعتقد ،ه��و تدمري م��اري��ن لوبان،
ال �ت ��ي ب �� �ص��دد ال �ت�ل�ا� �ش��ي ،ليفتح
م�ساحة حلركة جديدة قادرة على
الفوز عام  ،2027تغطي �أق�صى
اليمني واجل �ن��اح املت�شدد لليمني
التقليدي” ،كتب ال�صحفي على
موقع بوليتيكو.
ن�ف����س ال�ن�غ�م��ة م��ع الأ�سبوعية
ال �ب�ري � �ط� ��ان � �ي� ��ة امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ذي
�سبكتاتور ،التي ال ترتدد يف كتابة:
“�إريك زم��ور ي��أك��ل م��اري��ن لوبان
نيئة».
يف مقال �آخر ،حتلل ذي �سبكتاتور،
�أ��س�ب��اب �شعبية �إري ��ك زم ��ور التي
تعزوها �إىل ف�شل خمتلف الأحزاب
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ت��ي مل

هدفه ،تدمري مارين لوبان لفتح م�ساحة
حلركة جديدة قادرة على الفوز عام 2027

كتابه فرن�سا مل تقل كلمتها االخرية يدر ذهبا

ال توافق حول تعليق براءات اخرتاع لقاحات كورونا

و�شدد بع�ض الأع�ضاء على خطر الف�شل “�إذا مل تتو�صل الوفود �إىل حل
و�سط جاد” ،م�ضيفني �أن النجاح يف التوافق حول امل�س�ألة يف االجتماع
الوزاري “لن يبعث فقط بر�سالة ت�ضامن دويل قوية ،بل �سيثبت �أي�ضا
�أن منظمة التجارة العاملية لديها القدرة على اال�ستجابة لأزمة عاملية
كربى».
و�أق��ر �سفري ال�نروج ل��دى منظمة التجارة العاملية دغفني �سوريل ب�أن
جمل�س حقوق امللكية الفكرية الذي يرت�أ�سه “لي�س بعد يف و�ضع ي�سمح
له باالتفاق على نتيجة ملمو�سة و�إيجابية يف هذه املرحلة».

ت���س�ت�م��ع �إىل ال���ش�ع��ب الفرن�سي.
وين�صح ال�صحفي جافني مورتيمر
“ميكننا حتى �أن نقول �إن زمور هو
�صوت الأغلبية ال�صامتة».
وت�شرح �سي�سيل �ألدوي ،الأ�ستاذة
يف ج��ام�ع��ة ��س�ت��ان�ف��ورد واخلبرية
يف دالالت ال���س�ي��ا��س��ة الفرن�سية،
يف �صحيفة ال�غ��اردي��ان� ،أن خطاب
زم � ��ور ل �ي ����س ج� ��دي � �دًا .وال�شيء
غ�ير امل���س�ب��وق“ ،ا�ستقبال وقبول
ه��ذا اخل�ط��اب يف احل��دي��ث العام”
يف ف��رن �� �س��ا .م��ن ج�ه�ت�ه��م ،و�صف
اجل �ي�ران ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ون االهتمام
املحيط ب�إريك زمور ب�أنه “يك�شف
ع��ن ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر يف الهوية
الفرن�سية” ،كما و�صفت لو �سوار
يف �إحدى مقاالتها.
ان “�إِلمْ امه و��س�ع��ة اط�ل�اع��ه يف

ب �ل��د م �ث��ل ف��رن �� �س��ا ح �ي��ث ال ت ��زال
الثقافة تتمتع بهيبة ،متنحه لدى
م ��ؤي��دي��ه ه��ال��ة م��ن االحرتام”،
حتلل �صحيفة البايي�س اليومية
الإ��س�ب��ان�ي��ة .وبينما ك��ان الرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب
يقوم بالتغريد ب�شكل قهري ،ف�إن
�إري ��ك زم ��ور ي ��أخ��ذ ال��وق��ت الكايف
ل�ي�م� ّرر يف خطبه بع�ض املقوالت
واالق �ت �ب��ا� �س��ات ال �ت��ي ��س�ي�ك��ون لها
ت�أثريها على الطبقات املحظوظة.
“�إنه ال �ب �ط��ل امل �ط �ل��ق للأخبار
ال�سيا�سية ...لقد و��ض��ع الهجرة
يف قلب النقا�ش” ،تتابع �صحيفة
البايي�س الإ�سبانية.
يرا ،الكلمة اخلتامية تذهب
�أخ� ً
�إىل ال���ص�ح�ف��ي ج ��ان كري�ستوف
ل��وران����س ،ال��ذي كتب يف �صحيفة
الب ��ري� �� ��س ال� �ي ��وم� �ي ��ة ال �ك �ن��دي��ة:
زم � � ��ور ي �ج �ع��ل “مارين ل ��وب ��ان
ت�ب��دو �ساذجة” .يكفي �أن نقول
�إن الكرونيكور ال�سابق ال يرتك
جريان فرن�سا غري مبالني.
عن الك�سربي�س

و�أو�ضح �أنه “�سيوا�صل الت�شاور مع الأع�ضاء حول كيفية امل�ضي قدما
نحو توافق” قبل االجتماع ال��وزاري ال��ذي �سيعقد يف الفرتة من 30
ت�شرين الثاين/نوفمرب حتى  3كانون الأول/دي�سمرب يف جنيف.
ومن املقرر �إجراء مزيد من امل�شاورات يف  26ت�شرين الأول�/أكتوبر.
وينعقد املجل�س العام ،وهو هيئة �صنع القرار يف منظمة التجارة العاملية
بني كل اجتماعني وزاري�ي�ن ،يومي  22و 23ت�شرين الثاين/نوفمرب
لبحث امللف.
وتتلقى منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية منذ ع��ام دع��وات م��ن الهند وجنوب

�إفريقيا لرفع حقوق امللكية الفكرية عن لقاحات ك��ورون��ا م�ؤقتا ،من
�أجل حتفيز الإنتاج يف البلدان النامية ومعاجلة التفاوتات ال�صارخة يف
احل�صول عليها .وقد دعمت منظمة ال�صحة العاملية هذه املبادرة ،كما
فعلت العديد من البلدان الأخرى واملنظمات غري احلكومية.
لكن الفكرة تلقى معار�ضة �شـــــــر�سة من كربى �شركات الأدوية والبلدان
امل�ضيفــــــة لها التي تعترب �أن ب ��راءات االخ�ت�راع لي�ست عقبة رئي�سية
�أمام زيـــــــادة �إنتـــــــاج اللقـــــــاح وتخ�شـــى �أن ي�ضـــر الإج��راء بالقدرة على
االبتكار.
وينتقد مراقبون ب��طء م�سار النقا�ش بينما �أودى ال��وب��اء بحياة 4,9
م�لاي�ين �شخ�ص ح��ول ال �ع��امل ،ويف وق��ت ت�سجل ال ��دول الغنية معدل
تطعيم �أعلى ثالثني مرة من البلدان الفقرية والنامية.
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عودة التوتر جمددا مع االحتاد الأوروبي:

بولندا لي�ست بريطانيا ،الـ «بوليك�سيت» لن يحدث!...
•• الفجر �-سرييل بريت

فلوران بارمنتييه**
رغ��م التوترات ال�شديدة القائمة بني االحتاد
الأوروبي ورئي�س الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي،
ف���إن البالد بعيدة كل البعد عن التوجه نحو باب

اخل���روج .عاد التوتر مرة �أخ��رى �إىل ذروت��ه بني
بولندا واالحتاد الأوروب��ي .وغال ًبا ما يتم الإعالن
عن الـ “بوليك�سيت” ولكنه من غري املحتمل جدا.
من ناحية ،تعلن احلكومة البولندية ب�صوت رئي�س
وزرائها �أن املحكمة الد�ستورية تعرت�ض على علوية
القانون الأوروبي على القانون الوطني .ومن ناحية

�أخرى ،تعلن احلكومة الفرن�سية عن خطر حدوث الـ
“بوليك�سيت” “بحكم الأمر الواقع».
فهل ال��ـ “بوليك�سيت” خطر كبري وو�شيك على
االحتاد؟ وهل �ستندمج الالليربالية البولندية مع
ال�سيادة الربيطانية لإحداث ت�أثري الدومينو؟ �أم �أن
�شبح الـ “بوليك�سيت” �سوف يتبدد قريب ًا؟

�إن ما هو على املحك اليوم ،لي�س تكرار الربيك�سيت
بقدر ما هو �سوء فهم دائم بني ال�شرق والغرب حول
طبيعة امل�شروع الأوروب��ي .فبالن�سبة للبولنديني،
�سواء كانوا من �أن�صار حزب القانون والعدالة �أو
املعار�ضني لتفكيك دول��ة القانون ،مل يحن الوقت
لتجاوز الهويات الوطنية.
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ل � � ��ذا ف� � � � ��إن اخ � � �ت� � ��زال ال � �ن� ��زوع
ال � �ب ��ول ��وين يف ح � ��زب ال� �ق ��ان ��ون
والعدالة ،والتطلعات البولندية
يف بريك�سيت �أوروب� ��ا الو�سطى،
�سيكون مبثابة اجلمع بني الوهم
والتعايل.
ا�سرتاتيجية توتر طويلة
ب� ��د�أت ال �ت��وت��رات احل��ال �ي��ة يف
� 7أك �ت��وب��ر ،ع�ن��دم��ا �أع �ل��ن رئي�س
ال � � � � ��وزراء ال� �ب ��ول� �ن ��دي ماتيوز
موراويكي �أن املحكمة الد�ستورية
ال �ب��ول �ن��دي��ة ط �ع �ن��ت يف علو ّية
القانون الأوروب ��ي على القانون
الوطني .وهنا الت�سا�ؤل القانوين
م � �ه ��م :امل �ح �ك �م��ة ال ��د� �س �ت ��وري ��ة
�أ�� �ص ��درت ر�أ ًي � ��ا ول �ي ����س ح �ك � ًم��ا يف
ق���ض�ي��ة م �ع �ي �ن��ة .ل �ك��ن ع�ل�ي�ن��ا �أن
نتبنى وجهة نظر �أو�سع من وجهة
نظر القانون� :إع�لان موراويكي
يعيد �إحياء �سل�سلة من النزاعات
املفتوحة منذ ع��ام  2015بني،
من ناحية ،املفو�ضية الأوروبية
وف��رن �� �س��ا و�أمل ��ان� �ي ��ا ،وم ��ن ناحية
�أخ� � � � � ��رى ،ج� �م� �ه ��وري ��ة ب ��ول� �ن ��دا
مدعومة جزئ ًيا على الأق��ل من
قبل الدول الأع�ضاء يف جمموعة
ف �ي��زي �غ��راد (ب��ول �ن��دا والت�شيك
واملجر و�سلوفاكيا).
يف ال ��واق ��ع ،م �ن��ذ ع� ��ودة حزب
القانون والعدالة �إىل ال�سلطة،
ح��ر� �ص��ت ب��ول �ن��دا يف منا�سبات
ع ��دي ��دة ،ع �ل��ى �إب� � ��راز اختالفها
جت��اه برلني وب��اري����س وبروك�سل
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق مب �� �س ��أل ��ة القيم
وامل� ��� �س ��اواة يف احل� �ق ��وق و�سيادة
ال � �ق ��ان ��ون .وب ��ال � �ت ��ايل ،رف�ضت
ق �ب��ول امل �ه��اج��ري��ن ع ��ام 2015
ب��دع��م م��ن جم�م��وع��ة فيزيغراد
وال �ن �م �� �س��ا .و�أع� �ل� �ن ��ت �أن� �ه ��ا �ضد
امل���س��اواة يف احل�ق��وق للأ�شخا�ص
غري املغايرين جن�سيا بدعم من
نف�س املجموعة .وجوهريا ،دخل
�إ�صالح العدالة الذي بد�أه حزب
القانون والعدالة يف تناق�ض مع
مبادئ االحتاد.
ردا على ذلك� ،أطلقت املفو�ضية
�إج��راء املادة � 7ضد بولندا ب�ش�أن
احرتام احلقوق الأ�سا�سية وقررت

مظاهرة �ضد بوليك�سيت �أمام املحكمة الد�ستورية يف وار�سو

املفو�ضية االوروبية تلوح بعقوبات

الدعم ال�شعبي لالحتاد الأوروبي هائل يف الر�أي العام البولندي ،ومل يتزعزع :حوايل  80باملائة

جت�م�ي��د �أم � ��وال خ �ط��ة الإنعا�ش
( 54مليار ي��ورو) .لذلك ،لي�س
م��ن ق�ب�ي��ل ال �� �ص��دف��ة �أن� ��ه خالل
احل�م�ل��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة الأوروب� �ي ��ة
ل� �ع ��ام  ،2019ح � ��ددت رئا�سة
م��اك��رون وجم �م��وع��ة التجديد،
حزب القانون والعدالة والرابطة
الإيطالية كخ�صوم �سيا�سيني.
اىل ال�ي��وم ،يبدو �أن التوتر يف
ذروت� � ��ه ب�ي�ن االحت� � ��اد الأوروب � � ��ي
وب ��ول� �ن ��دا ،ك �م��ا ه ��و احل � ��ال بني
حكومة ح��زب القانون والعدالة
وج � � � � ��زء ك � �ب�ي��ر م� � ��ن ال� ��� �س� �ك ��ان
املتظاهرين ،يف الداخل وال�شتات.
وب��ال �ن �ظ��ر �إىل ال ��وج ��ود القوي
حلزب القانون والعدالة يف امل�شهد
ال�سيا�سي البولندي ،وا�ستمرارية
التوترات بني االحت��اد الأوروبي
وبولندا ،هل يجب �أن نخ�شى الـ
“بوليك�سيت”؟ �سيكون يف هذا
خ�ل��ط ب�ين ا�سرتاتيجية التوتر
وم�شروع القطيعة ،كما �سيكون
�أي�ضا مبثابة اخللط بني بولندا
ككل وح��زب ال�ق��ان��ون والعدالة.
�أخ�ي ً�را� ،سيكون من املهم جتاهل
م � ��ا ي� �ه ��م ال� �ب ��ول� �ن ��دي�ي�ن ح� � ًق ��ا،
وا�ستخدام البلد اخلط�أ :بولندا
لي�ست اململكة املتحدة.
املقارنة غري �صحيحة
عندما يتعلق الأم ��ر باالحتاد
الأوروب� � � � ��ي ،ف� � ��إن ه� ��ذه املقارنة
غ�ير �صحيحة ،والتهديد الذي
ميثله الـ “بوليك�سيت” خمتلف
مت��ا ًم��ا ع��ن حقيقة الربيك�سيت،
لأ� �س �ب��اب ��س�ي��ا��س�ي��ة واقت�صادية
ودبلوما�سية.
يف امل� �ق ��ام الأول ،مت �إط �ل�اق
الربيك�سيت من قبل الربيطانيني
�أنف�سهم ،وهو على وجه التحديد
نتيجة لعبة �سلطة داخ��ل حزب
املحافظني الإجن�ل�ي��زي ،يف حني

الربيك�سيت يختلف عن البوليك�سيت

�إىل اليوم ،يبدو �أن التوتر يف ذروته بني االحتاد وبولندا

ال جغرافيتها وال طموحاتها تهيئ بولندا ملحاولة ال�سري مبفردها

�أن الـ “بوليك�سيت” ميثل تهديدًا
�أثارته باري�س وبرلني ،احتجاجا
ع� �ل ��ى �� �س� �ل ��وك ح� � ��زب ال� �ق ��ان ��ون
وال � �ع� ��دال� ��ة .ح �ق �ي �ق��ة ،الدعم
ال�شعبي لالحتاد الأوروب��ي هائل
يف ال ��ر�أي ال �ع��ام ال�ب��ول�ن��دي ،ومل
يتزعزع :حوايل  80باملائة .و�إذا
متت تعبئة ال�شباب بقوة ،كما هو
احلال يف كثري من الأحيان عند
ا�ستح�ضار �أوروب� ��ا ،ف ��إن الدعوة

ل �ل �ت �ظ��اه��ر م �� �سّ ��ت ح �ت ��ى وان � ��دا
ت��را��ش�ي��ك ��س�ت��او��س�ك��ا 94 ،عا ًما،
امل�ن��ا��ض�ل��ة ال���س��اب�ق��ة يف انتفا�ضة
وار�سو عام .1944
ال يدافع حزب القانون والعدالة
ع��ن ه��ذا اخل ��ط ،وي �ح��اول اليوم
تقليل م��دى حركته .وم��ع ذلك،
فقد �ساعد يف �إعادة دونالد تا�سك
�إىل ال���س�ب��اق ،ه��و ال ��ذي ا�ستعاد
ق�ب��ل ث�لاث��ة �أ� �ش �ه��ر زم ��ام رئا�سة

ح� ��زب امل �ن �� �ص��ة امل ��دن� �ي ��ة .ويعلم
رئي�س الوزراء ال�سابق “-2007
 ”2014ورئ � �ي � ��� ��س املجل�س
الأوروب � ��ي “”2019-2014
�أن االنتخابات املقبلة بعيدة (من
امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا ع��ام ،)2023
لكن من املفيد �أحيانًا االنطالق
م� �ب� �ك� � ًرا .ه �ن��اك �أي �� ً��ض��ا جانب
اقت�صادي يجعل الـ “بوليك�سيت”
غ�ي�ر وارد :م �ن��ذ ع ��ام ،2015

��ش�ه��دت ب��ول �ن��دا ال�ت�ح��اق��ا بركب
غ� ��رب ال � �ق� ��ارة ال م� �ع ��ادل ل ��ه يف
ال� �ت ��اري ��خ ،و�أك� �ث ��ر م ��ن ذل � ��ك يف
امل�ن��اط��ق ال�ق��ري�ب��ة ج�غ��راف� ًي��ا من
االحت ��اد الأوروب � ��ي .وت��دي��ن هذه
املعجزة االقت�صادية البولندية
ب �ط �ب �ي �ع��ة احل� � ��ال ب��ال �ك �ث�ي�ر اىل
الأم ��وال الأوروب �ي��ة ،و�إىل حرية
حركة العمالة ور�أ�س املال ف�ض ً
ال
عن انفتاح االقت�صاد البولندي.

و�أ��ص�ب�ح��ت ال �ب�لاد �أح ��د م�صانع
�أوروبا.
ب��امل�ق��اب��ل ،ال ينبغي التغا�ضي
عن �أن االقت�صاد الأوروب��ي يدين
ب��ال �ك �ث�ير ل �ب��ول �ن��دا :ف �ه��ي �أح ��د
االقت�صادات الأوروبية التي تبدو
�آفاق النمو الهيكلي فيها �إيجابية
ب�شكل وا� �ض��ح .وال ت ��زال بولندا
� �س��و ًق��ا م�ت�ن��ام�ي��ة ك �ب�يرة وخزّانا
للعمالة املاهرة لأوروبا ب�أكملها.
يرا� ،سابقة الربيك�سيت لها
�أخ� ً
ج��ان��ب م�ث�ير ل�لا��ش�م�ئ��زاز :فقد
ا�ستغرق الأمر ما يقرب من خم�س
�سنوات للتو�صل �إىل اتفاق ،مع �أن
اململكة املتحدة هي �إدارة عمرها
ق � ��رون وا� �س �ت �ط��اع��ت ال�سيطرة
ع� �ل ��ى �إم �ب��راط � ��وري � ��ة �ضخمة.
ورغ��م القدرة التفاو�ضية لدولة
ع���ض��و يف جم�ل����س الأم� ��ن التابع
ل�ل�أمم املتحدة ،ف ��إن ال�صعوبات
ك� ��ان� ��ت ع� � ��دي� � ��دة ،م � ��ن جت ��دي ��د
القومية الإ�سكتلندية �إىل امل�س�ألة
الأي��رل�ن��دي��ة ،م��رورا بالنق�ص يف
املواد وامل�ستلزمات احلايل -الذي
ي��ذ ّك��ر ببولندا الأم����س �أك�ثر من
حلم بريطانيا العاملية!
فال جغرافيتها وال طموحاتها
ت �ه �ي��ئ ب��ول �ن��دا مل �ح��اول��ة ال�سري
مب � �ف ��رده ��ا ،الأم� � � ��ر ال � � ��ذي ك ��ان
تاريخياً غ�ير م��واتٍ لها .عالوة
على ذل��ك� ،إذا اتبعت ه��ذا امل�سار
حقًا ،فمن ي��دري كيف ميكن �أن
ت�ؤثر على اخليارات الأوروبية من
اخل��ارج� ،أو جتد ظ��روف انطالق
ال ت �ن �ط��وي ع �ل��ى �إحل� � ��اق �ضرر
ج�سيم بامل�صالح البولندية؟
تدفع بولندا الآن ثمن جزء من
عدوانية حزب القانون والعدالة
ع� �ن ��دم ��ا ت � �ك� ��ون ل� �ي� �ت ��وان� �ي ��ا هي
الو�سيط يف الأزمة البيالرو�سية؛
وترى للتو حليفًا ،رئي�س الوزراء
الت�شيكي ميلو�س ب��اب�ي����س ،غري

يف جميع االحتماالت ،ولأ�سباب داخلية� ،ست�ضطر احلكومة احلالية �إىل تغيري موقفها
�إذا اتبعت بولندا هذا امل�سار ً
حقا ،فمن يدري كيف ميكن �أن ت�ؤثر على اخليارات الأوروبية من اخلارج؟

ق� ��ادر ع �ل��ى ال �ب �ق��اء ��س�ي��د اللعبة
يف ب� ��راغ .وه ��ذا ال���ص�ي��ف ،اعتُرب
ا� �س �ت �ك �م��ال خ ��ط �أن ��اب� �ي ��ب الغاز
ن� ��ورد � �س�ت�رمي ،ب �ع��د مفاو�ضات
�أملانية �أمريكية ،مبثابة الإذالل
والإهانة اجليو�سيا�سية .وال �شك
�أن احل�صول على مزيد من الغاز
الرو�سي لأوروبا لي�س من رغبات
القادة البولنديني! لكن �إذا كانت
بولندا تكافح من �أج��ل التم�سك
مبوقفها �ضد الرو�س من خالل
التواجد داخل االحتاد الأوروبي،
فماذا لو كانت خارجه؟ يف وار�سو،
هذا احتمال ال يراد تخ ّيله.
ب�ع�ب��ارة �أخ ��رى� ،إن فر�ضية الـ
“بوليك�سيت” ،ه ��ي خ� �ط� ��أ يف
ال�ت�ق�ي�ي��م ح ��ول م �ك��ان��ة بولندا،
وم��ن خ�لال�ه��ا ،ال ��دول الأع�ضاء
من و�سط و�شرق �أوروب��ا :بولندا
ط � ��رف ف ��اع ��ل م �ه��م يف االحت � ��اد
الأوروبي وحلف �شمال الأطل�سي
على احلدود ال�شرقية من القارة،
لكنها تعلم � ً
أي�ضا �أن عالقاتها مع
رو�سيا �سيئة ب�شكل دائ ��م ،و�أنها
ب�ح��اج��ة �إىل االحت� ��اد الأوروب � ��ي
ملقاومة ذلك.
توترات واردة،
قطيعة م�ستبعدة
يف جميع االحتماالت ،ولأ�سباب
داخ� �ل� �ي ��ة� � ،س �ت �� �ض �ط��ر احلكومة
احلالية �إىل تغيري موقفها� ،إال
�إذا �أرادت تعري�ض نف�سها خلطر
انعدام ال�شعبية املرتبط بت�صاعد
قلق اجتماعي و�سيا�سي يف هذه
الأزمة .هل ينبغي �إذن �أن ن�ستنتج
�أن ا�سرتاتيجية التوتر هذه رمبا
تكون قد و�صلت �إىل ذروت�ه��ا؟ ال
�شيء م�ؤكد .لئن ميكن �أن تكون
مبثابة خط �أحمر بالن�سبة للذين
هم �أكرث اعتدالاً  ،فال �شيء يقول
�أن الأزم��ة احلالية لن ت��ؤدي �إىل
م��زاي��دة داخ�ل�ي��ة يف �صلب حزب
ال �ق��ان��ون وال �ع��دال��ة ،ع�ل��ى غرار
م��ا ر�أي �ن��اه بالن�سبة للمحافظني
الربيطانيني.
ل��ذل��ك م��ن امل��رج��ح �أن ت�ستمر
التوترات ،وال تزال امل�سافة بعيدة
ل� �ت� �ن ��اوب حم �ت �م��ل �إذ �ستجرى
االنتخابات العامة القادمة عام
 .2023وم ��ن ن��اح �ي��ة �أخ� ��رى،
�إذا ك��ان االن�ف���ص��ال ع��ن االحتاد
الأوروب � � � � ��ي غ �ي�ر م� ��رج� ��ح ،ف � ��إن
احل �ك��وم��ة ال �ب��ول �ن��دي��ة تخاطر
مب ��وا� �ص �ل ��ة ال �ب �ح ��ث ع� ��ن كب�ش
ف ��داء يف اخل� � ��ارج ...ف �ه��ذا لي�س
ج�ي�دًا لأوروب� ��ا ،ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل
بولندا بنّاءة ،وال لبولندا نف�سها
وطموحاتها.

ترجمة خرية ال�شيباين

االزمة اعادت دونالد تا�سك �إىل ال�سباق

رئي�س الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي

* �أ�ستاذ حما�ضر يف معهد الدرا�سات
ال�سيا�سية يف باري�س ،و�أ�ستاذ �سابق
للعلوم ال�سيا�سية يف جامعة مو�سكو.
**الأمني العام لـ مركز البحوث
يف معهد العلوم ال�سيا�سية ،و�أ�ستاذ
حما�ضر يف معهد العلوم ال�سيا�سية
يف باري�س ،باحث م�شارك يف املركز
اجلغرا�سيا�سي للمدر�سة العليا
للتجارة.
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م�س�ألة �أمن الربملانيني تعود �إىل الواجهة يف بريطانيا
•• يل�-أون�-سي�-أ ف ب

14

�أعادت ال�صدمة التي �سببها مقتل النائب عن حزب املحافظني ديفيد
�أمي�س بعد تعر�ضه للطعن �أثناء �أداء مهامه يف بريطانيا يف عمل �إرهابي
قد يكون م�ستوحى من التطرف الإ�سالمي م�س�ألة �سالمة امل�س�ؤولني
املنتخبني �إىل الواجهة بعد خم�س �سنوات من جرمية قتل �أخرى.
اعتقل رجل يبلغ من العمر  25عاما اجلمعة يف الكني�سة امليثودية حيث
ا�ستقبل النائب البالغ من العمر  69عاما والأب خلم�سة �أطفال ناخبيه
يف يل�-أون�-سي على بعد حوايل �ستني كيلومرتا �شرق لندن.
وو�صفت �شرطة العا�صمة جرمية القتل ب�أنها عمل �إرهابي و�أ�شارت �إىل
�أن عنا�صر التحقيق الأوىل “ك�شفت عن دافع حمتمل مرتبط بالتطرف
الإ�سالمي” .وعُهد بالتحقيق �إىل �إدارة مكافحة الإرهاب.

وذكرت و�سائل �إعالم بريطانية �أن املعتقل بريطاين من �أ�صل �صومايل.
وقالت �صحيفة “ذي غارديان” �إن بياناته تتطابق مع بيانات �شخ�ص
�أبلغ عنه م�ؤخرا برنامج مكافحة التطرف (بريفنت) .وتعتقد ال�شرطة
�أن امل�ه��اج��م ت�صرف مب �ف��رده .وجت��ري عمليتا تفتي�ش يف منزلني يف
لندن� .أحدث موت �أمي�س النائب منذ نحو �أربعني عاما الذي �أ�شاد به
برملانيون من جميع التيارات� ،صدمة يف البالد .وتعبريا عن الوحدة،
و�ضع رئي�س ال��وزراء املحافظ بوري�س جون�سون وزعيم ح��زب العمال
املعار�ض كري �ستارمر �أكليلني من الزهور معا يف موقع امل�أ�ساة �صباح
�أم�س ال�سبت .وتذكر عملية القتل هذه ب�صدمة حديثة تتمثل باغتيال
جو كوك�س يف حزيران-يونيو  .2016فقد قتلت هذه النائبة العمالية
يف عامها الـُ 41
وط�ع�ن��ت حتى امل��وت بيد امل�ت�ط��رف اليميني توما�س
ماير ( 53عاما) قبل �أ�سبوع من اال�ستفتاء على ع�ضوية بريطانيا يف

االحت��اد الأوروب ��ي .وقالت كيم ليدبيرت الع�ضو يف الربملان عن حزب
العمال و�شقيقة جو كوك�س� ،إنها ُ�صدمت “عندما فكرت �أن �أمرا فظيعا
قد يحدث مرة �أخرى لنائب �آخر ،لعائلة �أخرى» .و�أدت احلادثتان �إىل
الت�شكيك يف الرتتيبات الأمنية املحيطة بالنواب ال �سيما عندما يكونون
على ات�صال مع اجلمهور يف دوائرهم االنتخابية.
اق�ت�رح ال�ن��ائ��ب ال�ع�م��ايل ك��ري����س ب��راي�ن��ت يف ع �م��ود يف �صحيفة “ذي
غارديان” �أن يلتقي النواب مع ناخبيهم فقط “بناء على مواعيد”.
وقال “ال نريد �أن نعي�ش يف ح�صون لكنني ال �أريد �أن �أفقد زميال �آخر يف
عملية قتل عنيفة» .و�أو�صى النائب املحافظ توباي�س �إلوود الذي حاول
�إنقاذ حياة �ضابط ال�شرطة كيث باملر بعد طعنه يف هجوم يف 2017
بالقرب من الربملان تبناه تنظيم داع�ش ،يف تغريدة على تويرت بتعليق
االجتماعات وجهاً لوجه بني النواب وناخبيهم .وقالت املتحدثة با�سم

وزيرة الداخلية بريتي باتيل اجلمعة “طلبت من جميع قوات ال�شرطة
مراجعة الرتتيبات الأمنية للنواب فورا” .وذكرت �صحيفة تاميز �أن
وزيرة الداخلية �ستتحدث يف الربملان االثنني.
وما يزيد القلق �أرقام تك�شف عن زيادة يف اجلنح �ضد الربملانيني .ففي
� ،2019أ�شارت ال�شرطة الربيطانية �إىل زيادة بن�سبة  126باملئة يف
 2017و 2018وزي��ادة بن�سبة  90باملئة يف الأ�شهر الأربعة الأوىل
من .2019
وقال عدد من امل�س�ؤولني املنتخبني �إنهم تعر�ضوا لتهديدات بالقتل يف
�أجواء بريك�ست الذي �أحدث انق�سامًا عميقًا يف البالد .كما �أن تهديدات
و�شتائم تطال م�ساعدين للربملانيني .وقالت جايد بوتريل التي عملت
مع النائبة العمالية �إيفيت كوبر بني  2013و� 2019إن الإهانات
والتهديدات �سببت لها كوابي�س ودفعتها �إىل ترك من�صبها.

•• عوا�صم-وكاالت

ي�ت�ح� ّول لبنان يف زم��ن ميلي�شيا
ح ��زب اهلل �إىل � �س��اح��ة مفتوحة
لأجندة والي��ة الفقيه ال�سيا�سية
والع�سكرية واملذهبية يف املنطقة،
التي تتمدد فوق �أنقا�ض الدولة
اللبنانية املتهالكة.
وبح�سب �صحف ع��رب�ي��ة �صادرة
�أم����س ال�سبت �أدخ �ل��ت اخلالفات
ح� ��ول ق � � ��رارات ال �ق��ا� �ض��ي ط ��ارق
بيطار ،املحقق العديل يف ق�ضية
ان�ف�ج��ار م��رف ��أ ب�ي�روت ،ل�ب�ن��ان يف
ا�شتباكات م�س ّلحة دامت لنحو 5
�ساعات ،ف�أثارت الرعب يف نفو�س
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين و�أح �ي��ت يف عقولهم
م ��أ� �س��اة احل ��رب الأه �ل �ي��ة ال �ت��ي ال
يرغب �أحد يف تكرارها.
النمرود
و�أ��ش��ارت �صحيفة “اجلمهورية”
�إىل “�أنه قبل يومني من �أحداث
ال �ط �ي��ون��ة ،ه � �دّد وزي� ��ر الثقافة
حم �م��د امل��رت �� �ض��ى ع �ل��ى طاولة
جمل�س الوزراء ،ب�أن ما �سيح�صل
مل ُيرى من قبل ،و�أ�ضاف الوزير
امل ُ � �� � �ش�ت��رك ب �ي��ن “حزب اهلل”
وح��رك��ة “�أمل” ك�لام�اً تهديدياً
وع��ايل ال�ن�برة بخ�صو�ص تنحية
القا�ضي طارق البيطار عن ملف
ج��رمي��ة امل��رف ��أ ،م��ا َح ��دا برئي�س
اجلمهورية �إىل رف�ض هذا الكالم
ورفع جل�سة جمل�س الوزراء التي
كان يرت�أ�سها».
وب�ح���س��ب ال���ص�ح�ي�ف��ة“ ،ا�ستم ّر
م �� �س ��ؤول��ون يف ال�ث�ن��ائ��ي ال�شيعي
وم� ��رج � �ع � �ي� ��ات دي� �ن� �ي ��ة �شيعية
و�صحافيون وو�سائل �إعالم تدور
يف فلكه ،يف الت�صويب على رئي�س
حزب “القوات اللبنانية” �سمري

�صحف عربية :حزب اهلل يقود احلرب الأهلية يف لبنان
جعجع وات�ه��ام��ه بقتل م�شاركني
يف التظاهرة اخلمي�س �أمام ق�صر
ال� �ع ��دل .وك � ��ان ت ��أك �ي��د لأمرين
ب ��ال � �ت ��وازي حم��ا� �س �ب��ة مرتكبي
“القن�ص والقتل” اخلمي�س
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ن�ح�ي��ة البيطار.
بذلك ،ال ي�ستهدف “حزب اهلل”
جعجع والبيطار فقط ،بل ُتطاول
�شظايا ه��ذا اال�ستهداف الق�صر
اجل� �م� �ه ��وري ورئ� �ي� �� ��س “التيار
ال��وط�ن��ي احلر” ال�ن��ائ��ب جربان
با�سيل .و�أب �ع��د م��ن ذل��ك ُتطاول
ال�شارع امل�سيحي بكامله».
وذك� � ��رت ال���ص�ح�ي�ف��ة �أن “ما ال
يعلمه حزب اهلل �أو يعلمه �إلاّ �أنّه
يغ�ض الطرف عنه� ،أنّ اال�ستنفار
ال� ��ذي ح���ص��ل اخل�م�ي����س يف عني
ال��رم��ان��ة وف��رن ال�شباك وبدارو،

•• عوا�صم-وكاال

بعد يومني من مقتل � 5أ�شخا�ص يف مدينة كونغ�سبريج الرنويجية ،جاءت حادثة
طعن النائب الربيطاين املحافظ ديفيد �أمي�س لتعيد �إىل الأذه��ان هجمات ما
تعرف بالذئاب املنفردة التي ا�ستهدفت �أوروبا منذ عام  .5102وتويف “�أمي�س”
مت�أثرا بجراحه ،بعد �أن تعر�ض للطعن “مرات عدة” �أم�س الأول اجلمعة خالل
ح�ضوره جتمّعا يف دائرته االنتخابية يف جنوب �شرق �إجن�ل�ترا .وقالت ال�شرطة
الربيطانية يف بيان �إن طعن �أمي�س حتى املوت “حادثة �إرهابية”م�شرية �إىل �أن
“العنا�صر الأوىل للتحقيق ك�شفت عن دافع حمتمل مرتبط بالتطرف.»..
وم�ساء الأربعاءُ ،قتل � 5أ�شخا�ص و�أ�صيب �آخرون يف هجوم مروع ودموي بالرنويج
با�ستخدام القو�س وال�سهم ،حيث �أطلق اجلاين ال�سهام على النا�س يف مبنى �إداري
ومتجر بقالة يف كونغ�سبريج .وقالت ال�شرطة الرنويجية �إن اجلاين اعتنق الإ�سالم
وات�سم بالتطرف يف الآونة الأخرية وكان يف ب�ؤرة اهتمام ال�سلطات لفرتة طويلة
ب�سبب ميوله املتطرفة .ومنذ ما يقرب من � 6أعوام ،ت�شهد القارة العجوز ارتفاعا
ملحوظا يف حوادث الطعن ،بع�ضها �إرهابية دامية ،راح �ضحيتها الكثريون فيما

لي�س جعجع �سببه وال البيطار،
ويف م �ت��اب �ع��ة ل�ل��أر� ��ض وال�شارع
ول��و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
ومل �ن��ا� �ش��دة م��واط �ن�ين م�سيحيني
ل � �ق � �ي� ��ادات � �ه� ��ا ،ي� �ظ� �ه ��ر ب ��و�� �ض ��وح
االح �ت �ق��ان يف ال �� �ش��ارع امل�سيحي
ال ��راف� �� ��ض ا� �س �ت �ك �ب��ار ح � ��زب اهلل
وتهديداته وفر�ضه ر�أي��ه بالقوة
يف ّ
كل ملف ال يالئمه ،مبعزل عن
ر�أي ال�شركاء الآخرين يف الوطن،
خ�صو�صاً �أن��ه َو� َ��ص�ل��ت موا�صيله
�إىل الق�ضاء ،حت��دي��داً الناظر يف
م�ل��ف تفجري امل��رف ��أ ،ال ��ذي طال
ودم ��ر ن�صف
العا�صمة بكاملها ّ
بريوت».
عرقلة العدالة
بدورها نقلت �صحيفة “العرب”

ال �ل �ن��دن �ي��ة ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب وهبة
قاطي�شا ع�ضو تكتل اجلمهورية
القوية م��ا اع�ت�بره �أن “املتهمني
ال يريدون �أن ي�صل التحقيق يف
انفجار مرف�أ ب�يروت �إىل نتيجة،
فافتعلوا ه��ذه الأح ��داث لعرقلة
�سري العدالة وعمل القا�ضي».
ودع��ا ن��ادي الق�ضاة اللبناين �إىل
الكف عن العبث “ب�آخر ح�صن يف
فكرة الدولة” والإ�سراع يف حتديد
امل�س�ؤولني ع��ن العنف يف بريوت
و�إنزال العقوبة بهم ،و�أو�ضح وزير
ال��دف��اع اللبناين موري�س �سليم،
�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لن ت�سمح
ب��أي جت��اوزات من �ش�أنها �إحداث
ا��ض�ط��راب��ات �أو تهديد لل�سالمة
العامة والأمن يف البالد.
و�أ��ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن لبنان

ي� �ع ��اين م �ن ��ذ ن �ح ��و ع ��ام�ي�ن من
�أزم � ��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة ح� ��ادة ت�سببت
يف ت��ده��ور قيمة العملة املحلية
مقابل الدوالر ،وانخفا�ض حاد يف
احتياطي العمالت الأجنبية لدى
امل�صرف املركزي فاقمتها تداعيات
جائحة كورونا واالنفجار الهائل
الذي ه ّز مرف�أ بريوت يف �أغ�سط�س
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��ش�خ���ص��ا و�إ� �ص��اب��ة ن �ح��و � 7آالف
�آخرين ،ف�ض ً
ال عن �أ�ضرار مادية
هائلة يف �أب�ن�ي��ة �سكنية وجتارية
ج��راء تخزين نحو  2750طناً
من م��ادة ن�ترات الأمونيوم كانت
م�صادرة منذ عام .2014
وم �ن��ذ ذل ��ك احل�ي�ن ع��ا���ش لبنان
ج� �م ��وداً ��س�ي��ا��س�ي�اً مل ي���س�ف��ر عن
ت ��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة �إال ب �ع��د �أك�ث�ر

م ��ن ع ��ام ع ��ن ا� �س �ت �ق��ال��ة حكومة
ح �� �س��ان دي � ��اب يف ال �� �س��اد���س من
وعب
�أغ�سط�س (�آب)  ،2020رّ
لبنانيون م��راراً عن خوفهم من
ت�ك��رار �سيناريو احل��رب الأهلية،
واال� �ش �ت �ب��اك��ات ال �ت��ي ح���ص�ل��ت يف
مايو(�أيار)  2008حني تطورت
�أزم � ��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة �إىل م� �ع ��ارك يف
ال�شارع بني حزب اهلل والأكرثية
النيابية يف ذل��ك احل�ين بزعامة
رئ�ي����س احل �ك��وم��ة الأ� �س �ب��ق �سعد
احلريري.
فوهة بركان
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا حت ��دث ��ت �صحيفة
“الريا�ض” عن �أن “ما جرى يف
الطيونة ّ
يدل على �أن لبنان برمته
يقف على فوهة بركان ،و�إن كانت

�إرهاب «ال�سهم وال�سكني» ..الذئاب املنفردة تنه�ش القارة العجوز

�أ�صيب �آخرين يف حوادث و�صفت بـ”الفردية».
ووف��ق درا�سة لـ”املر�صد الأورب��ي ملحاربة التطرف” ف��إن ه��ذه الهجمات ال�سبب
فيها “الروابط الأم�ن�ي��ة ال�ضعيفة” ب�ين دول �أوروب� ��ا ،حيث تختلف القدرات
اال�ستخباراتية على نطاق وا�سع بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب��ي البالغ
عددها  27دولة.
و�أو� �ض��ح �أن �أوروب ��ا تقع بالقرب م��ن ال�ق��واع��د الإره��اب�ي��ة م��ا جعلها �أك�ثر قابلية
لالخرتاق� ،سواء داخليا من خالل عدم وجود عمليات تفتي�ش على احلدود عرب
 26دولة �أو عرب طرق املهاجرين التي ي�ستخدمها ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص
كل عام.
واعتربت الدرا�سة �أن ملف “العائدين من مناطق ال�صراع” ميثل حتدياً للأمن
القومي الأوروب��ي ،على وجه الدقة ،خ�صو�صا الن�ساء ،حيث من املمكن �أن ميثلن
�شبكة لن�شر التطرف من جديد يف املناطق التي يلج�أن �إليها.

ورغم ا�ستخدام �أوروب��ا بع�ض برامج مواجهة “العائدين” ،منها منع االختالط
بالعنا�صر املتطرفة يف ال�سجون ،وم�شاركة املُفرج عنهم يف املناق�شات احلوارية �إال
�أن املر�صد اعترب �أن “نتيجتها �ضعيفة للغاية».
كما تطرقت �إىل �ضعف “الت�شريعات” يف مواجهة التطرف والإرهاب ب�أوروبا وهو
ما بد�أت بع�ض الدول فعليا يف تغليظ العقوبات.
ويف م�ؤ�شر على الإدراك املتزايد بني �صناع القرار يف الدول الأوروبية ،للخطر الذي
ت�شكله التنظيمات املتطرفة على الأمن يف القارة ،وال��دور التخريبي الذي تلعبه
على �صعيد ن�شر التطرف يف جمتمعاتها ،قررت ال�سلطات يف النم�سا و�أملانيا ،اتخاذ
تدابري جديدة من �ش�أنها كبح جماح الإره��اب .ويف يوليو املا�ضي ،و�سعت النم�سا
قانون حظر رموز التنظيمات املتطرفة لي�شمل تنظيمات ميينية متطرفة.
الت�شريع اجلديد “يتيح تغليظ العقوبات على البيئات احلا�ضنة للمتطرفني
وي�سهل عملية مراقبتهم ،وك��ذل��ك مراقبة خطاب الكراهية والت�شدد الديني

الطبقة ال�سيا�سية التابعة حللف
املمانعة حت��اول الت�صرف وك�أنها
ت�ل�م�ل��م امل��و� �ض��وع� ،إ ّال �أن �ه��ا على
ر�أ���س امل�شاركني يف هذه الأحداث
م��ن خ�لال التجيي�ش الإعالمي
وال�سيا�سي املحر�ض عليها ،وفق
منطق املزيد من الهيمنة وفر�ض
الآراء على الآخرين ،ومل تلتفت
�إىل التحذيرات العربية والدولية
ب��أن ال��دول��ة اللبنانية على حافة
االنهيار».
وق ��ال ��ت �إن “�أحداث الطيونة
املفتعلة لي�ست �شرارة حرب �أهلية
ف�ق��ط ،ب��ل لإ��ش�ع��ال ح��ري��ق وا�سع
يلتهم لبنان ب�أكمله ،وال��ذي بد�أ
م���ش��روع��ه م�ن��ذ �أن تن�صل حلف
امل �م��ان �ع��ة م ��ن ات� �ف ��اق الطائف،
وذل � ��ك ب ��وت�ي�رة ت ��زي ��د وت�ضعف

تبعاً للظروف� ،أما الظرف اليوم
فخطري جداً ،لأن الدولة تتحلل
وم�شاهد ال�سالح املتفلت امل�ستقوي
عليها اليوم ت�شرح الواقع».
ول� �ف� �ت ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف ��ة �إىل �أن
حم � � � � ��اوالت ت� ��� �س ��وي ��ق ح �ك ��وم ��ة
م�ي�ق��ات��ي داخ �ل �ي �اً وخ��ارج �ي �اً على
�أنها م�ستقلة وحكومة اخت�صا�ص،
ومتثل امل��واط��ن اللبناين ،ولي�س
الأح��زاب ال�سيا�سية ،ك�شفها على
امللأ بع�ض وزرائها الذين خلعوا
“ياقة االخت�صا�ص” ،ولب�سوا
ق�م���ص��ان ال �ط��ائ �ف��ة ،ال ��س�ي�م��ا يف
ظل ق�ضاء �ضعيف وم�ستق ٍو عليه
م��ن ميلي�شيا ال�سالح التي �سبق
و�أن رف�ضت التحقيق ال��دويل يف
ج��رمي��ة اغ �ت �ي��ال ال��رئ�ي����س رفيق
احل ��ري ��ري ب ��دع ��وى الت�سيي�س،
وه��ا ه��ي ال�ي��وم ترف�ض التحقيق
اللبناين الوطني يف جرمية املرف�أ
بدعوى الت�سيي�س �أي�ضاً ،واعتبار
حتقيقات القا�ضي البيطار بحكم
ال� �ع ��دم ،وت �ه��دد وت �ت��وع��د وتعلن
ال� �ن� �ف�ي�ر يف م ��واج� �ه ��ة م�شروع
“اال�ستكبار العاملي” ،على الرغم
من �أنها تواجه هذه امل��رة قا�ضياً
فرداً ولي�س �أكرث.
وخ� �ت� �م ��ت ال �� �ص �ح �ي �ف��ة بالقول
“لهذا يدفع اللبنانيون جميعهم
ث �م��ن ه� ��ذا ال� ��واق� ��ع ،ث �م��ن ربط
لبنان مب�ح��اور ق�ضت على �أمنه
واق �ت �� �ص��اده وت �ق��دم��ه ،و�أ�سهمت
يف ت���ش��رذم��ه؛ ويف ال��وق��ت نف�سه
ت�ق��دم نف�سها على �أن�ه��ا احل� ّ�ل يف
ل�ب�ن��ان ،كمن ي�شعل احل��رائ��ق ثم
يزعم �إطفاء �أحدها ،فيما الواقع
�أن ال �ن ��ار ت�ل�ف��ح ال �ن��ا���س ،وت�أكل
م��دخ��رات �ه��م ،وت � ��زرع ال �ي ��أ���س يف
نفو�سهم ،وتدفعهم للهجرة من
م�ستع�ص على الإ�صالح.
بلد
ٍ

وا�ستغالل �شبكة الإنرتنت يف هذه الأغرا�ض».
كما تتجه فرن�سا نحو ت�شديد قانون مكافحة الإره��اب من خالل م�شروع قانون
ج��دي��د و�ضعته وزارت ��ا ال��داخ�ل�ي��ة وال �ع��دل .ومب��وج��ب ال�ق��ان��ون� ،ستكون وكاالت
اال�ستخبارات �أكرث قدرة على ا�ستخدام اخلوارزميات ملراقبة الإرهابيني امل�شتبه
بهم عرب الإنرتنت وتو�سيع نطاق مراقبة الأ�شخا�ص الذين كانوا يف ال�سجن ب�سبب
جرائم الإرهاب .الكاتب والباحث امل�صري املتخ�ص�ص يف حركات الإ�سالم ال�سيا�سي،
م�صطفى زه��ران ،قال �إن �أوروب��ا والواليات املتحدة �ستظالن على ر�أ���س الأهداف
الإرهابية �سواء عند تنظيم القاعدة �أو داع�ش وخا�صة لدورهم يف التحالف الدويل
 .و�أ�ضاف زهران ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أنه عندما متت الإطاحة
بداع�ش يف �سوريا والعراق عاد كثريون �إىل بلدانهم �سواء عرب مراجعات �صورية �أو
بالهجرة غري ال�شرعية وباتوا كامنني بانتظار فر�صة.
و�أو��ض��ح �أن ه ��ؤالء العائدين يظلوا يف حالة كمون وال ميكن ت�سميتهم بالذئاب
املنفردة ولكن هي خاليا نائمة.
و�أو� �ض��ح �أن �ه��م يعملون ع�ل��ى م�ستويني الأول جتنيد الأف� ��راد وال �ث��اين حتديد
الأهداف.

فورين بولي�سي� :إيران ...اخلا�سر الأكرب يف االنتخابات العراقية

•• وا�شنطن-وكاالت

اع �ت�ب�رت م�ي�ن��ا ال �ع��ري �ب��ي ،رئي�س
حترير �صحيفة “ذا نا�شيونال”
�أن �إي ��ران وامليلي�شيات العراقية
املُ��وال �ي��ة ل�ه��ا ،اخل��ا��س��ر الأك�ب�ر يف
االنتخابات الربملانية املبكرة يف
ال �ع��راق ،الأم ��ر ال��ذي دفعها �إىل
رف�ض نتائج االق�ت�راع والتهديد
ب��ال �ل �ج��وء �إىل ال �ع �ن��ف .وكتبت
العريبي ،يف حتليل ملجلة “فورين
بولي�سي” الأمريكية� ،أن ال�س�ؤال
يف امل��رح�ل��ة املقبلة �سيكون حول
ردّة فعل ق��وات الأم��ن العراقية،
والأح � � ��زاب ال���س�ي��ا��س�ي��ة الأخ� ��رى
على مثل هذه التهديدات ،خا�صة
�أن ال �ف �� �ش��ل يف احل� ��د م ��ن ق ��درة
امليلي�شيات على ا�ستخدام ال�سالح،
ال ي � �ن� ��ذر ب �ت �ق��وي ����ض العملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف�ح���س��ب ،ب��ل �أي�ضاً
بتدمري البنية التحتية الأمنية
واحلوكمة يف العراق.
خا�سر �آخر
و�أ� � �ش� ��ارت ال �ع��ري �ب��ي �إىل خا�سر

�آخر ،هي الدميقراطية العراقية
امل �ت �ع�ث�رة ،ح �ي��ث �أح� �ج ��م 60%
م ��ن ال �ع ��راق �ي�ي�ن ع ��ن االق �ت��راع
الع�ت�ق��اده��م �أن ال�ن�ظ��ام يتالعب
بهم.
وقالت �إن ذلك مل مينع احلكومة
ال�ع��راق�ي��ة وم��راق�ب��ي االنتخابات
م ��ن ال �ت�روي ��ج ل �ن �ج��اح العملية
االنتخابية  ،معتربين �أن الأمور
��س��ارت ب�شكل �سل�س ن�سبياً ،دون
حوادث عنف� ،إ�ضافة �إىل �سهولة
و�� �ص ��ول ال �ن��اخ �ب�ي�ن �إىل مراكز
االقرتاع.
وك � ��ان � ��ت احل � �ك� ��وم� ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة
وامل �ف ��و� �ض �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا امل�ستقلة
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات وع ��دت ��ا ب ��إ� �ص ��دار
النتائج بعد � 24ساعة من �إغالق
م��راك��ز االق�ت�راع ،لكنهما �أعلنتا
نتائج  10حمافظات فقط م�ساء
االثنني.
وعندما ن�شرت املفو�ضية النتائج
الأول �ي��ة ع�ل��ى الإن�ت�رن ��تّ ،
تعطل
م��وق �ع �ه��ا .ك �م��ا دف ��ع ت ��أخ��ر العد
الإلكرتوين للأ�صوات ،ال�سلطات
�إىل فرز بع�ض ال�صناديق يدوياً،
يف غ �ي��اب م��راق �ب�ي�ن خارجيني،
م��ا ق��و���ض ثقة العراقيني ب�شكل
�أكرب.
تراجع النفوذ الإيراين
وق��ال��ت ال�ع��ري�ب��ي“ :الأجواء يف
العراق ال ت��زال م�ضطربة ،حيث
دع��م نب�أ و�صول �إ�سماعيل قا�آين

ق��ائ��د ف�ي�ل��ق ال�ق��د���س �إىل بغداد،
الإ�شاعات عن نية �إيران ووكالئها
التالعب بالنتيجة».
و�أ� �ض ��اف ��ت �أن “لإيران �أ�سباب
وجيهة جتعلها غ�ير را�ضية عن
الأداء ال �� �ض �ع �ي��ف ل��وك�لائ �ه��ا يف
االنتخابات».
و�أ�� � �ص � ��درت ال �ف �� �ص��ائ��ل املوالية
لطهران ،وبينها كتائب حزب اهلل،
تهديداً �شديد اللهجة با�ستخدام
ال �ق��وة امل �ف��رط��ة � �ض��د املفو�ضية

العليا امل�ستقلة لالنتخابات .كما
هدد هادي العامري زعيم حتالف
الفتح ،برف�ض النتائج.
ور�أت الكاتبة �أن نتيجة االنتخابات
جتعل النفوذ الإيراين يف العراق،
مي� ّر ب�أ�صعب ف�ترة ،منذ �إ�سقاط
ن�ظ��ام ��ص��دام ح�سني يف ،2003
ب�سبب العنف املفرط من الأجهزة
الأم �ن �ي��ة واجل� �م ��اع ��ات امل�سلحة
ال �� �ش �ي �ع �ي��ة� � ،ض ��د امل �ح �ت �ج�ي�ن يف
�أكتوبر (ت�شرين الأول) 2019

وم ��ا ب �ع��ده ،وال�ف���ش��ل يف حت�سني
اخلدمات ،والرتكيز على ق�ضايا
�إقليمية تهم �إيران.
ال�صدر يواجه امليلي�شيات
واعتربت العريبي �أن “التحدي
الأك �ب ��ر ل�ل�م�ي�ل�ي���ش�ي��ات املوالية
لإي ��ران ه��و ف��وز الزعيم ال�شيعي
ال� �ب ��ارز م �ق �ت��دى ال �� �ص��در ،ال��ذي
�أك��د �أن ف��وز ح��زب��ه ك��ان انت�صاراً
ع�ل��ى امليلي�شيات” ،م���ش�ير ًة �إىل

�أن “توحيد ��س�ل�ط��ة احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة مي �ك��ن �أن ي� � ��ؤدي �إىل
ا�شتباكات عنيفة ،خا�صة �إذا ر�أت
امليلي�شيات �أن نفوذها يرتاجع».
و�إذ اعترب ال�صدر �أن ف��وز حزبه
“انت�صار على امليلي�شيات” ،ف�إنه
�أك��د �أن��ه �سي�سعى لكبح جماحها،
ق ��ائ �ل� ً
ا“ :من الآن ف�صاعداً،
��س�ي�ك��ون ال �� �س�لاح حت��ت �سيطرة
الدولة وحدها».
ل �ك��ن ال �ع��ري �ب��ي ر�أت �أن تنفيذ

ه ��ذه ال �ت �� �ص��ري �ح��ات “يمُ كن �أن
ي��ؤدي �إىل ا�شتباكات عنيفة” مع
امليلي�شيات.
ائتالف ثالثي
و�أ��ض��اف��ت� ،أن “الأيام والأ�سابيع
امل�ق�ب�ل��ة ��س�ت�ك��ون م �ت��وت��رة عندما
ي �ت �ع � ّل��ق الأم� � � ��ر بامليلي�شيات،
وال�س�ؤال عمن �سي�شكل احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة امل �ق �ب �ل��ة� ،أم� ��ر حيوي
مل�ستقبل البالد».
و�� �س� �ت� ��� �س� �ت� �م� � ّر امل� � � � �ن � � � ��اورات من
جمموعات خمتلفة خلف الأبواب
امل�غ�ل�ق��ة ،ح�ي��ث حت ��اول الف�صائل
املختلفة ت�أمني م�صاحلها.
وتوقعت العريبي �أن يكون املر�شح
ال�ت��واف�ق��ي ل��رئ��ا��س��ة ال � ��وزراء ،هو
رئي�س احلكومة احلالية م�صطفى
الكاظمي ،ال��ذي تربطه عالقات
جيدة بال�صدر� ،إ�ضافة �إىل رئي�س
ال�برمل��ان املنتهية والي �ت��ه حممد
احللبو�سي والأك ��راد ،لكن “على
الأك��راد التغلب على انق�ساماتهم
ال��داخ �ل �ي��ة ،الت� �خ ��اذ ق � ��رار حول
مر�شحهم».
واعتربت �أنه “�إذا مل ت�سيطر هذه
املجموعات ال�ث�لاث على �أغلبية
املقاعد� ،ستكون هناك حاجة �إىل
�شركاء �آخرين».
ور�أت �أن �إح��دى �أه��م نتائج هذه
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ظ� �ه ��ور ف �ئ ��ة من
املر�شحني امل�ستقلّني الفائزين،
مثل ح��رك��ة “االمتداد” بقيادة
عالء الركابي ،التي ح�صلت على

 10مقاعد.
وقالت العريبي“ :على ه�ؤالء �أن
يقرروا �إذا كانوا �سين�ضمون �إىل
االئتالف احلكومي ،واالنخراط
يف العملية ال�سيا�سية وف�سادها،
�أو �أن يظلوا �أنقياء بال قوة ،جزءاً
من املعار�ضة».
احتياجات العراق
وحدّدت العريبي ثالثة احتياجات
فورية للعراق:
�أو ًال� ،إع �ل��ان امل �ف��و� �ض �ي��ة العليا
امل���س�ت�ق�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات النتائج
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ف � ��وراً ،واحل �ف��اظ على
ال�شفافية يف فرز الأ�صوات.
ثانياً� ،أن يكون ال�صدر وا�ضحاً يف
نواياه لت�شكيل ائتالف ،وت�سمية
رئي�س الوزراء املقبل.
ث ��ال� �ث� �اً� ،أن ت �ك��ون ق � ��وات الأم� ��ن
العراقية يقظة ،و�أال ت�سمح ب�أي
عنف� ،ضد مفو�ضية االنتخابات
�أو املر�شّ حني� ،أو الن�شطاء الذين
ميكن �أن ت�ستهدفهم امليلي�شيات
التي حت��اول ت�أكيد ال�سلطة التي
مل حت�صل عليها يف االنتخابات.
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جراء النق�ص يف البنزين وال�سلع اال�ستهالكية

خماوف من �شتاء �سخط �آخر يف اململكة املتحدة!...
•• الفجر -هيلني بوريل –ترجمة خرية ال�شيباين
يف الأي��ام الأخ�ي�رة� ،أدى نق�ص البنزين وال�سلع
اال�ستهالكية �إىل زرع الذعر يف �إجنلرتا� .أحداث
تذ ّكر بفرتة  .1979-1978منذ ع��دة �أ�شهر،
ت�أثرت اململكة املتحدة بنق�ص الفواكه واخل�ضروات

ومنتجات الألبان ولعب الأطفال وحتى الدواجن.
ويف الأ�سابيع الأخ�يرة� ،أعربت �شركات مثل ايكيا
وهاريبو � ً
أي�ضا عن �صعوباتهما يف تزويد نقاط بيعها،
ويرجع ذلك جزئ ًيا �إىل نق�ص �سائقي ال�شاحنات.
يف نهاية �سبتمرب ،اتخذ الو�ضع منعط ًفا �أكرث �إثارة
للقلق عندما بد�أ البنزين يف النفاد .يف � 23سبتمرب،

�أعلنت �شركة بي بي الربيطانية �أنها �ست�ضطر �إىل
تقنني �شحنات الوقود �إىل حمطات اخلدمة.
مت ا�ستقبال هذا اخلرب بقلق ،بينما ت�ستمر الأ�ضرار
الناجمة عن الأزم���ة ال�صحية ،وتنفيذ �سيا�سات
الهجرة املرتبطة بالربيك�سيت ،يف اع���ادة خلط
اوراق العديد من القطاعات :املطاعم ،الزراعة،

امل�ست�شفيات ،املهن البيطرية� ،إل����خ .يف الآون��ة
الأخ�يرة ،كانت �صور الزبائن امام حمطات الوقود
وهم يف �شجار بالأيدي �أمام م�ضخات الغاز املقتحمة
ت��دور ح��ول ال��ع��امل ،ودع��ت العديد م��ن املراقبني
للمقارنة مع �شتاء ال�سخط ،الذي ال تزال ب�صماته يف
الذاكرة الربيطانية اجلماعية ك�أنها اليوم.
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عندما ال يتعاي�ش
الربيك�سيت والوباء
تعر�ضت اململكة املتحدة ،مثل
البلدان املجاورة لها ،اىل �ضربة
��ش��دي��دة م��ن وب ��اء ك��وف�ي��د ،19-
ال� ��ذي �أ� �ص �ب��ح ي �ه��دد ال�سال�سل
اللوج�ستية املختلفة..
كما �أو�ضحت كليمن�س فورتون،
الأ� �س �ت��اذة امل�ح��ا��ض��رة يف درا�سات
ال �ل �غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة يف �ساين�س
ب��و ليل ،وم��ؤل�ف��ة كتاب “اململكة
امل� � �ت� � �ح � ��دة ،ب � �ل ��د يف �أزمة؟”،
م�ن���ش��ورات ال �ف��ار���س الأزرق عام
 ،2021ل�ت���ض�ي��ف �أن “تعليق
ال �ع �م��ل �أث� �ن ��اء ع �م �ل �ي��ات احلجر
ال� ��� �ص� �ح ��ي والإغ� � �ل� � ��اق امل � ��ؤق� ��ت
للحدود ،جعال حركة العديد من
املنتجات �صعبة».
�سيا�سات م��ا بعد الربيك�سيت،
زادت ال��و� �ض��ع �� �س ��وء“ :تواجه
نق�صا يف ال�ي��د العاملة،
ال �ب�لاد ً
وه �ن��اك نق�ص يف ع���ش��رات �آالف
�سائقي ال�شاحنات ل�ضمان ت�سليم
خمتلف املنتجات على الأرا�ضي
الربيطانية ،خا�صة �أن ال�سائقني
من دول �أوروب�ي��ة �أخ��رى اختاروا
مغادرة البالد بعد الربيك�سيت.
ي�ضاف �إىل ذل��ك ،نق�ص العمال
املو�سميني ،الذين غ��ادروا البالد
�أي �� ً��ض��ا ،وه ��و م��ا ي�ف���س��ر النق�ص
يف بع�ض امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة يف
حمالت ال�سوبر ماركت”.
ويف الأ� �س��اب �ي��ع الأخ �ي��رة ،خو ًفا
م ��ن ن �ف��اد ال� ��وق� ��ود ،ه� ��رع بع�ض
امل�ستهلكني على م�ضخات الغاز
وامل� �ت ��اج ��ر ،مم ��ا �أث� � ��ار ال ��ذع ��ر يف
ج�م�ي��ع �أن� �ح ��اء ال� �ب�ل�اد ...ت�أثري
ال��دوم �ي �ن��و ال� ��ذي ي�ب�ق��ي الذعر
ويعزز النق�ص.
«يف ال��وق��ت احل� ��ايل ،ال �أ�شعر
ب � �ت � ��أث �ي�ر ال� �ن� �ق� �� ��ص يف حياتي
اليومية” ،ت �ق��ول ن �ي �ك��وال28 ،
ع��ا ًم��ا ،لندن ّية تتنقل �إىل العمل
بو�سائل النقل العمومي وتقوم
ب��ال �ت �� �س��وق ،ك ��ال� �ع ��ادة ،يف �سوبر
ماركت ح ّيها.

بوري�س جون�سون يف � 2أكتوبر يف ليدز � ،شمال �إجنلرتا

ازمة وقود حادة على ابواب ال�شتاء

�سوء فهم للو�ضع االجتماعي يعيد �إحياء ذكرى �شتاء  ،1979-1978الذي متيز باال�ضرابات الوطنية
يف املقابل ،يعاين حميطها من
ال�ساكنني يف ريدينغ �أو كنت �أو
دور�� �س ��ت ،م��ن ع ��بء �أك �ب�ر جراء
نق�ص الإمدادات.
“لقد مت �إخ � � �ب� � ��اري ب �ق ��وائ ��م
االن�ت�ظ��ار ال�ت��ي ت��زي��د مدتها عن
 45دقيقة ،والقيود التي متنع
ملء خزان الوقود.
كل هذا يزيد من ال�شعور بالذعر،
وينتج عنه م�شاهد هي�سترييا «.
خريف ينذر
بف�صل �شتاء �صعب
�أك �� �ش ��اي 30 ،ع ��ا ًم ��ا ،يعي�ش
�أي��ً��ض��ا يف ل �ن��دن .م�ن��ذ ع��دة �أي ��ام،
��ش��اه��د زي ��ادة يف ال �ط��واب�ير �أمام
م�ضخات البنزين يف العا�صمة.
“يف الأ� � �س� �ب ��وع امل ��ا�� �ض ��ي م ��ررت

ب � �ج� ��وار حم� �ط ��ة ك �ت �ب��ت “نفاد
الوقود”� .أم��ام �أخ ��رى ،حتدثت
�إىل امر�أة �أو�ضحت يل �أنها كانت
يف الطابور ما يفوق ال�ساعتني”.
ونتيجة ل��ذل��ك ،انفجرت �أ�سعار
�أجور �سيارات الأجرة ،ومت اقتحام
بع�ض خطوط املرتو.
“م�ؤخرا ،حت � � ��دث ب ��وري� �� ��س
جون�سون ع��ن ا��س�ت�ق��دام اجلي�ش
لإي�صال البنزين �إىل املحطات،
يبدو الأمر �سرياليا!” ،يالحظ
ال�شاب.
يرتفع �سعر الطاقة ب�شدة ،يف
ح�ين �أن ال���ش�ت��اء ع�ل��ى الأب � ��واب.
“�سيتحمل ال� ��� �س� �ك ��ان ال� �ع ��بء
ك��ام�لا نتيجة وق��ف الإج � ��راءات
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ال � �ت� ��ي و�ضعت
�أث� �ن ��اء ال ��وب ��اء ،وك��ذل��ك ت�ضخم

ال�����ي�����وم ،ع��ل��ى
ع��ك�����س ���ش��ت��اء
1979-1978
لي�س االحتجاج
االجتماعي هو
ال�������ذي يعطل
االق����ت���������ص����اد

�أ� �س �ع��ار ال �غ ��از ،ت��و��ض��ح كليمن�س
ف��ورت��ون ،يف نف�س الوقتُ ،تظهر
حكومة املحافظني ال�ع��دي��د من
ع �ل�ام ��ات ال �� �ض �ع��ف ،م �ث��ل ذاك
التعديل ال ��وزاري يف �سبتمرب �أو
االنخفا�ض القيا�سي يف �شعبية
بوري�س جون�سون منذ الربيع.
ومع ذلك ،خالل خطابه الأخري
يف امل�ؤمتر ال�سنوي للمحافظني،
ك � � ��ان م � �ت � �ف ��ائ �ًل�اً ج� � � � �دًا ب� ��� �ش� ��أن
الربيك�سيت وال�صحة االقت�صادية
للبالد .»...
�سوء فهم للو�ضع االجتماعي
يعيد �إحياء ذكرى �شتاء -1978
 ،1979الذي متيز بالإ�ضرابات
ال��وط �ن �ي��ة ،وال ��س�ي�م��ا م ��ن قبل
جامعي القمامة وحفاري القبور،
و�إغالق امل�صانع ،وانقطاع التيار

الكهربائي ،ونق�ص الغذاء وحتى
الفحم .تلك الأحداث التي وفرت
� ً
أر�ضا خ�صبة النتخاب مارغريت
ت��ات �� �ش��ر ،امل �ح��اف �ظ��ة الليربالية
املتطرفة ،يف ربيع عام .1979
نحو �شتاء جديد
من ال�سخط؟
م�صطلح �شتاء ال�سخط ،امل�أخوذ
من بيت �شعر ل�شك�سبري ،ا�ستخدم
لأول م� ��رة م ��ن ق �ب��ل �صحيفة
ذا � �ص��ن ،لل��إ� �ش��ارة �إىل �سل�سلة
ال �� �ص��راع��ات االج �ت �م��اع �ي��ة التي
هزت اململكة املتحدة من �سبتمرب
� 1978إىل �أبريل  .1979تلك
احلركة االحتجاجية التاريخية
املوجهة �ضد احلكومة العمالية
يف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة وال� �ت ��ي ج ��اءت

رفوف املتاجر الكربى فارغة

ل �ت �ن �ه��ي ع� �ق� �دًا مت �ي��ز بالن�شاط
النقابي.
ع � ��ام  ،2019ك �ت ��ب امل � � ��ؤرخ
روج� ��ر ب�ي�ن�غ�ه��ام ،ع�ل��ى �صفحات
�صحيفة وي���س�ت�م��ورالن��د غازيت
ما يلي“ :العديد من الأ�شخا�ص
ال ��ذي ��ن ع��ا� �ش��وا يف ال�سبعينات
ل��دي �ه��م ذك ��ري ��ات ��س�ي�ئ��ة للغاية
ع ��ن � �ش �ت��اء ال �� �س �خ��ط ه � ��ذا .كان
�سائقو ال�شاحنات وعمال املناجم
م�ضربني عن العمل .وك��أن ذلك
مل ي �ك��ن ك ��اف � ًي ��ا ،رف ����ض عمالء
البلدية رم��ل الطرقات �أو جمع
ال �ق �م��ام��ة .ومت ال �ت �ق��اط فئران
ج��ائ�ع��ة ب��ال �ك��ام�يرا وه ��ي تق�ضم
�أك� �ي ��ا� ��س ال �ق �م��ام��ة يف ال �� �ش ��ارع،
وجتميد حما�صيل اخل�ضروات.
وكان �أي�ضا ال�شتاء الأكرث ت�ساقطا

للثلوج منذ عام  .1947ففي 4
يناير ،و�صلت درجة احلرارة �إىل
 24درجة «.حلقة الفتة للنظر ،كانت �أ�صل
تغيري راديكايل يف النموذج على
امل�ستوى ال�سيا�سي“ :هذا احلدث
ت�سبب بال �شك يف �سقوط حكومة
ح ��زب ال �ع �م��ال .ف�ل�ق��د ا�ستغلها
امل �ح��اف �ظ��ون وو� �س ��ائ ��ل الإع �ل��ام
اليمينية ،لدفع مارغريت تات�شر
�إىل ال�سلطة .وه��ذا م��ا م ّكنهم،
الح� � ًق ��ا ،م ��ن �إ� �ض �ف��اء ال�شرعية
على تنفيذ �سيا�سات راديكالية
مناه�ضة للعمل النقابي” ،ت�شرح
كليمن�س فورتون.
وح�سب �أ�ستاذة احل�ضارة ،ف�إن
املقارنة بني الو�ضع احلايل و�شتاء
ال���س�خ��ط ��ص��ائ�ب��ة ج��زئ � ًي��ا“ .كما

ت��ع��ل��ي��ق العمل
�أث��ن��اء عمليات
احلجر ال�صحي
والإغ�������ل�������اق
امل�ؤقت للحدود
ج���ع���ل ح��رك��ة
املنتجات �صعبة

كما يف ال�سبعينات ،يدفع ال�سكان اليوم ثمن ًا باهظ ًا لتدهور الو�ضع االقت�صادي

طوابري خارج �سوبر ماركت يف لندن

نق�ص يف �سائقي ال�شاحنات

ك��ان احل��ال يف ال�سبعينات ،يدفع
ال�سكان اليوم ثمناً باهظاً لتدهور
ال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي ،مم��ا يزيد
ال�شعور ب�أن النموذج االقت�صادي
ّ
معطل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
امل �� �ش��اه��د الأخ �ي��رة ل�ل�ف��و��ض��ى يف
م�ضخات البنزين ،يف واحدة من
�أغ�ن��ى دول ال�ع��امل ،تذكرنا فعال
باحللقات املروعة التي حدثت يف
.»1979-1978
وم ��ع ذل ��ك“ ،يف ذل ��ك الوقت،
ك��ان��ت احل �ك��وم��ة ط �ي �ل��ة �سنوات
ه��د ًف��ا حل��رك��ة ع�م��ال�ي��ة �شديدة
التنظيم ،تعار�ض ب�شدة �سيا�سات
ال �ت �ح �ك��م يف ال� � � ّدخ � ��ل .حكومة
املحافظني احلالية �أعيد انتخابها
ث�لاث م��رات يف �أح��د ع�شر عا ًما،
�أم ��ا ال�ن�ق����ص احل ��ايل ف�ه��و لي�س
ن �ت �ي �ج��ة � �ص �ع��ود ق� ��وة احل ��رك ��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ح �ت��ى ل� ��و كانت
احل��رك��ات االح�ت�ج��اج�ي��ة تتزايد
م�ن��ذ ع ��دة � �س �ن��وات .ال �ي��وم ،على
ع�ك����س ��ش�ت��اء ،1979-1978
لي�س االح�ت�ج��اج االجتماعي هو
الذي يعطل االقت�صاد «.
ي � ��درك امل �ج �ت �م��ع الربيطاين
ومع�سكر الربيك�سيت �أن ��ه رغم
م��وق �ع �ه��ا اجل � �غ ��رايف وم � �ن ��اورات
احل�ك��وم��ة م��ا ب�ع��د الربيك�سيت،
�إال �أن ال �ب�ل�اد م��ع ذل ��ك لي�ست
اق� � ��ل ان� ��دم� ��اج� ��ا يف االق �ت �� �ص ��اد
ال�ع��امل��ي والأوروب � ��ي .وال �ي��وم� ،أي
م�ستقبل لنموذجها االقت�صادي
و�سيا�ساتها املتعلقة بالهجرة؟
“يف ال ��وق ��ت احل� � ��ايل ،يتجاهل
جون�سون الو�ضع حماية لنف�سه،
ب �ي �ن �م��ا ي �ظ��ل م �ع �� �س �ك��ر العمال
منق�س ًما للغاية .واللحظة هي
تقريبا ك��ل ي�سعى لإن �ق��اذ جلده
على امل�ستوى الفردي ،وال ميكن
ال� �ق ��ول �إن ال�ت�ن�ظ�ي��م اجلماعي
ه��و ال ��ذي يحظى ب��الأول��وي��ة “،
تخل�ص كليمن�س فورتون.
ل� ��ذل� ��ك ي � �ب� ��دو �أن ملحمة
ال�بري�ك���س�ي��ت �أم��ام �ه��ا م�ستقبل
م�شرق ...على ح�ساب ال�سكان؟
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املال والأعمال

فتح باب الت�سجيل للم�شاركة والدعوة عامة

ّ
«حتدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق  5نوفمرب املقبل بني �أ�شهر معامل �شارع ال�شيخ زايد
• الن�شاط الريا�ضي ال�سنوي يف دبي يعزز مكانتها بني املدن العاملية الأكرث ن�شاط ًا و�صحة و�سعادة
• �أحمد اخلاجة  :الن�شاط الريا�ضي امل�ستمر يف دبي يحقق ر�ؤية القيادة بتعزيز مكانة دبي كوجهة عاملية رائدة يف تبني �أف�ضل املمار�سات و�أ�ساليب احلياة ال�صحية
• �سعيد حارب :التحدي منوذج م�صغر ملا متثله دبي كملتقى ملختلف الثقافات من خمتلف �أنحاء العامل
�سليم« :نحر�ص على دعم كافة الفعاليات التي ت�سهم يف رفع جودة احلياة يف دبي»
• �سلطان �أحمد بن ّ
•• دبي-وام:

عم ً
ال بتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ،بتحويل دب��ي �إىل مدينة �صديقة للدراجات
الهوائية ،وحتفيز �أف ��راد املجتمع على املناف�سة وممار�سة الريا�ضة وجعلها
�أ�سلوب حياة� ،أعلنت "دبي لل�سياحة" بالتعاون مع "جمل�س دبي الريا�ضي"،
عن تنظيم "حتدي دبي للدراجات الهوائية" ،يف اخلام�س من نوفمرب املقبل،
حيث �سيتحول �شارع ال�شيخ زايد �إىل م�سار مفتوح لركوب الد ّراجات الهوائية،
مب�شاركة الآالف من ع�شاق ه��ذه الريا�ضة الذين �سيخو�ضون جتربة مميزة
عندما يت�سابقون بني �أبرز و�أ�شهر املعامل التي تتميز بها مدينة دبي الناب�ضة
باحلياة.
ويعترب هذا التحدي ،الذي يُقام برعاية جمموعة "دي بي ورلد" ،ت�أكيداً على
املكانة العاملية الرائدة لإمارة دبي كونها املكان املف�ضل للعي�ش ،واملق�صد املف�ضّ ل
لل�سياحة على م�ستوى العامل ،ومدينة اللياقة الأوىل يف العامل ،حيث ت�ست�ضيف
دبي �ضمن جدول فعالياتها ال�سنوية ع�شرات الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية،
لت�شجيع ال�سكان واملقيمني على اتباع منط حياة �أكرث ن�شاطاً و�سعادة ،وتوفر
م�ضامري وم�سارات حديثة يف خمتلف مناطق الإمارة خم�ص�صة ملمار�سة ريا�ضة
ركوب الد ّراجات الهوائية ،وا�ستخدامها يف التنقالت اليومية .ويف هذه املنا�سبة،
قال �أحمد اخلاجة ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة " :
�سجل حتدي دبي للدراجات الهوائية يف العام املا�ضي حلظة تاريخية عندما
حول �شارع ال�شيخ زايد مل�سار مفتوح للدراجات الهوائية لأول مرة ،حيث تقدم
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي امل�شاركني يف
التحدي الذي �شهد م�شاركة كبرية من خمتلف اجلن�سيات والأعمار" .و�أ�ضاف

اخل��اج��ة " الن�شاط الريا�ضي وال�ب��دين امل�ستمر يف دب��ي ،يحقق ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،املتمثلة يف �أن تكون الإم��ارة وجهة عاملية رائدة
يف تبني �أف�ضل املمار�سات و�أ�ساليب احلياة ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،املتمثلة يف
حتويل دبي �إىل مدينة �صديقة للبيئة وتوفري امل�سارات احلديثة والآمنة يف
جميع مناطق دب��ي للت�شجيع على ممار�سة ه��ذه الريا�ضة التي تنعك�س على
�سعادة املجتمع و�صحته البدنية والذهنية .و�أكد �أن التحدي �سيوا�صل هذا العام
جناحه من خالل دعوة املزيد من ع�شاق ريا�ضة الدراجات الهوائية للم�شاركة
يف هذه الفعالية ،واال�ستمتاع بالطق�س املعتدل برفقة �أفراد العائلة والأ�صدقاء،
وكذلك م�شاهدة املعامل ال�شهرية لدبي وهم يقودون دراجاتهم الهوائية ،بهدف
تعزيز ال�صحة البدنية والذهنية ،وتعزيز مكانة دبي بني املدن العاملية الأكرث
ن�شاطاً و�صحة و�سعادة.
من جهته قال �سعادة �سعيد حارب� ،أمني عام جمل�س دبي الريا�ضي  " :ي�سعدنا
الإعالن عن �إطالق الن�سخة الثانية من "حتدي دبي للدراجات الهوائية" ،حيث
يعد التحدي منوذجاً م�صغراً ملا متثله دبي ،كونها ملتقى ملختلف الثقافات من
جميع اجلن�سيات حول العامل ،كما �أنه ي�ساهم يف تعزيز ثقافة ممار�سة �أفراد
املجتمع للريا�ضة على امل��دى البعيد لتح�سني لياقتهم البدنية ون�شاطهم
ال�ي��وم��ي ،ومب��ا يحقق �أه ��داف جمل�س دب��ي الريا�ضي يف احل�ف��اظ على �صحة
و�سعادة كافة �أفراد املجتمع" .ولفت �سعادته� ،إىل حر�ص جمل�س دبي الريا�ضي
على �إطالق املبادرات النوعية التي تعزز ثقافة اللياقة وممار�سة خمتلف �أنواع
الأن�شطة الريا�ضية يف �أي مكان ويف �أي وقت برفقة العائلة والأ�صدقاء.
بدوره قال �سلطان �أحمد بن �سل ّيم ،رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

ملجموعة "دي بي ورلد"" :ن�ؤمن يف جمموعة "دي بي ورلد" ب�أن احلفاظ على
اللياقة البدنية يجب �أن يكون متاحاً للجميع ،لذلك ن�شجع موظفينا على اتباع
�أ�سلوب حياة �صحي من خالل ممار�سة الن�شاط البدين املنتظم ،وي�سرنا التعاون
جمدداً مع حتدي دبي للياقة ودعم فعالية "حتدي دبي للدراجات الهوائية"،
كونها �إح��دى الريا�ضات التي تلقى اهتماماً كبرياً يف دب��ي و�صديقة للبيئة،
بالإ�ضافة �إىل �أن هذه الريا�ضة تتيح ملمار�سيها فر�صة التنقل و�سط �أجواء دبي
الناب�ضة باحلياة" .و�أك��د حر�ص "دي دب��ي ورلد" على دع��م كافة الأن�شطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ت�ساهم يف رف��ع ج ��ودة احل�ي��اة يف امل��دي�ن��ة ،وت�شجع ال�سكان
االعتماد على ال��دراج��ة الهوائية كو�سيلة نقل �صديقة للبيئة وا�ستخدامها
كو�سيلة ريا�ضية ملا لها من فوائد �صحية على حياة الفرد".
 �سباق بني �أ�شهر معامل دبي.ويعترب "حتدي دبي للدراجات الهوائية" من �أب��رز فعاليات ال��دورة اخلام�سة
من "حتدي دبي للياقة" ،حيث ي�ستقبل امل�شاركني من خمتلف القدرات البدنية
واملهارات مع توفر خيارات للمبتدئني والهواة وكذلك الريا�ضيني املحرتفني.
فيما يتكون التحدي من م�سارين �أحدهما بطول  14كيلوم ً
رتا ،وهو خم�ص�ص
للأ�شخا�ص الذين يبلغون من العمر � 10سنوات وما فوق ،حيث يبد�أ ال�سباق
وينتهي يف خم�سة مواقع �ضمن �شارع ال�شيخ زايد ،و�شارع املركز املايل ،فيما يتيح
املجال �أمام الآالف من امل�شاركني مل�شاهدة املعامل الرائعة للمدينة ،مثل :متحف
امل�ستقبل ال�شهري بت�صميمه املبتكر ،و�أب��راج الإم��ارات ،وو�سط مدينة دبي� .أما
امل�سار الآخر فهو ميتد على  4كيلومرتات ،وهو منا�سب للعائالت والأطفال،
الذين ب�إمكانهم ق�ضاء �أوق��ات ممتعة ،وكذلك التمتع باملناظر اخلالبة حول
بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد ،وبرج خليفة.

وي�ق��دم حت��دي دب��ي للياقة يف ن�سخته اخلام�سة ج��دو ًال ح��اف� ً
لا م��ن الأن�شطة
الريا�ضية املجانية ،وح�ص�ص اللياقة ،و�أن�شطة الرفاهية �ضمن جمموعة كبرية
من الفعاليات املنت�شرة يف كافة �أنحاء املدينة ،والتي ت�شمل ثالث قرى للياقة
البدنية يف كل من :كايت بيت�ش ،و�إك�سبو  2020دبي ،وحديقة م�شرف ،هذا
�إىل جانب  14مركزاً للياقة البدنية يف املجمعات ال�سكنية والتجارية حول
دب��ي ،و�أك�ث�ر م��ن  5000ح�صة ريا�ضية جم��ان�ي��ة .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل "حتدي
دبي للدراجات الهوائية" ،يعود �أي�ضاً "حتدي دبي للجري" هذا العام ليتيح
الفر�صة �أم��ام اجلمهور ملمار�سة ريا�ضة اجلري على �شارع ال�شيخ زايد يف 26
نوفمرب .ومن املتوقع م�شاركة ما يزيد على مليون �شخ�ص يف فعاليات "حتدي
دبي للياقة" هذا العام .ول�ضمان �سالمة كافة امل�شاركني ،ت ّتبع جميع املرافق
واملن�ش�آت التي حتت�ضن الأن�شطة الريا�ضية �إر�شادات ال�صحة وال�سالمة العامة
املتعلقة بـجائحة "كوفيد ،"-19مبا فيها قواعد التباعد االجتماعي ،وارتداء
الكمامة يف الأماكن العامة.
جدير بالذكر �أن "حتدي دبي للدراجات الهوائية" تنظمه كل من "دبي لل�سياحة"
و"جمل�س دبي الريا�ضي" ،ويحظى برعاية جمموعة دي بي ورلد ،بالتعاون مع
"�أفيف كلينيك�س" ،و�إعمار ،وطريان الإم��ارات ،وبنك الإم��ارات دبي الوطني،
وال�شركاء الر�سميني ط�يران الإم ��ارات ،وم��اي دب��ي ،ون��ون ،فيما ت�ضم قائمة
�شركاء القطاع احلكومي ك ً
ال من جلنة ت�أمني الفعاليات ،وهيئة ال�صحة بدبي،
وهيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي ،و�شرطة دبي ،ووزارة الرتبية والتعليم،
وهيئة الطرق واملوا�صالت ،بالإ�ضافة �إىل ال�شريك الإع�لام��ي �شبكة الإذاعة
العربية  /ARN/وتطبيق اللياقة البدنية والرتفيه  .STEPPIولكافة
الراغبني يف امل�شاركة ،ميكن الت�سجيل يف "حتدي دبي للدراجات الهوائية" عرب
املوقع الإلكرتوين للفعالية . https://www.dubairide.com

بدء الت�سجيل للم�شاركة

هزاع بن زايد يرعى بطولة �أبوظبي «اخلم�سني» جراند �سالم للجودو
•• �أبوظبي-الفجر

يرعى �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س املجل�س التنفيذي
لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،فعاليات بطولة �أب��و ظبي "اخلم�سني " ج��ران��د �سالم
للجودو لعام  ، 2021والتي ينظمها احتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو
بدعم من جمل�س �أبوظبي الريا�ضي وب�إ�شراف االحت��اد ال��دويل للجودو،
وذلك خالل الفرتة من  28 – 26نوفمرب املقبل ب�صالة «�أرينا» مبدينة
زايد الريا�ضية يف �أبوظبي و�سط م�شاركة مميزة من خمتلف قارات العامل

 ،موا�صلة لنجاحات االحت��اد ال��ذي يجدد ا�ست�ضافته للبطولة ال�سنوية
متزامنة مع احتفاالت البالد بعيدها الوطني لعام  ،2021والعيد ال
 50عاماً " اليوبيل الذهبي " لدولة املحبة وال�سالم والت�سامح .
و�أ�ضاف �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد الإمارات للم�صارعة
واجلودو رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة – ب�أن ت�صريحات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي التي قال فيها
– " �إن احلياة يف دولة الإمارات بد�أت يف العودة �إىل طبيعتها ،و�أن الو�ضع

ال�صحي يف الدولة �آمن ومطمئن وخرجنا من جائحة كوفيد ـ  19بخري
و�سالمة وا�ستفدنا من هذا التحدي درو�ساً وجتارب عديدة".
و�أ� �ض��اف رئي�س اللجنة املنظمة – بعد تلك الت�صريحات م��ن قيادتنا
الر�شيدة التي �أ�ضاءت لنا ال�ضوء الأخ�ضر ت�أتي �إقامة ثان �أكرب بطوالت
االحت��اد ال��دويل للجودو ،وال�ت��ي تقام يف  5م��دن عاملية كبرية ممثلة يف
مدينة �أب��و ظبي عا�صمة دول��ة الإم��ارات ،ويف باري�س الفرن�سية ومو�سكو
الرو�سية وب��اك��و عا�صمة �أذرب�ي�ج��ان والعا�صمة اليابانية طوكيو  ،وقد
بد�أت اال�ستعدادات بوقت مبكر لإجناح تلك البطولة التي بلغت حمطتها

افتتاح وال �أروع للبولو يف دبي

احلبتور  :متفائلون مبو�سم حافل ومناف�سات مثرية ورائعة
•• دبي-الفجر

جاء افتتاح مو�سم البولو يف دبي رائعا ومثريا وات�سم بالقوة و�ضاعف
من الإث��ارة والروعة الطق�س ال��ذي تغري ب�شكل الفت يوم �أم�س الأول
حيث �شهد نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية باكورة مناف�سات
ال �ب��ول��و ل�ل�م��و��س��م اجل��دي��د م �ب��ارات�ين ا��س�ت�ع��را��ض�ي�ت�ين الأوىل والتي
جمعت بني فريقني الأول بقيادة حممد بن دري ومعه فالريي تومي
وايجنا�سيو ورا�شد بن دري وفريق مناف�س بقيادة خالد بن دري ومعه
خافيري لين�سينا وبرتا �سبنكو ووتوما�س بيال�سيو�س وجولريمو والتي
ت�ساوت فيها كفة الفريقني واملباراة الثانية والتي جمعت بني الفريق
االزرق بقيادة حممد احلبتور ومعه حبتور احلبتور ونيكو او�سال ودياز

البريدي والفريق العنابي بقيادة رجا ابو اجلبني ومعه جيم�س وتوما�س
بيال�سيو�ستوما�س اريارتي وجاءت قوية ومثرية وتدعونا للتفا�ؤل .
وق��د �أع��رب رج��ل الأع�م��ال حممد احلبتور عن �سعادته مبا �شهده يوم
�أم�س من ا�ستعداد وجاهزية كبرية على �صعيد املالعب �أو اخليول ووجه
ال�شكر والتقدير �إىل فريق العمل باملالعب وفريق الدعم اللوج�ستي
اللذين بذال جهودا كبرية يف �إع��داد املالعب وجتهيز اخليول واملرافق
للعودة �إىل املناف�سات الطبيعية .
وقال احلبتور �إن البداية تدعونا �إىل التفا�ؤل ب�أن املو�سم اجلديد �سيكون
حافال و�سوف تت�سم املناف�سات بالإثارة والقوة والروعة ب�سبب تعط�ش
اجلميع للعودة اىل ممار�سة الن�شاط ب�شكل اعتيادي بعيدا عن املحاذير
التي فر�ضتها علينا اجلائحة بعد �أن من اهلل علينا بانق�شاع هذه الغمة

.
وكانت مباراة االفتتاح التي �أقيمت من �أربعة �أ�شواط وفاز فيها الفريق
الأزرق بقيادة حممد احلبتور بخم�سة �أه ��داف مقابل �أرب�ع��ة �أهداف
ملناف�سه فريق العنابي ال��ذي ب��د�أ امل �ب��اراة بت�سجيل هدفا جميال عن
طريق قائده رجا �أبو اجلبني لي�صبح �صاحب �أول و�أ�سرع هدف يف املو�سم
احلايل .
من جانب �آخر ي�ست�أنف نادي ومنتجع احلبتور ن�شاط البولو ببطولة
ال�سيدات يف التا�سع والع�شرين من �شهر �أكتوبر اجل��اري ثم بطولة
الهالوين وبهانديكاب  6جول يف الثالثني من �أكتوبر وت�ستمر حتى
اخلام�س من �شهر نوفمرب ( 6جول) ثم تتواىل املناف�سات حتى نهاية
�شهر �إبريل من العام املقبل .

احلادية ع�شرة يف �ضيافة دولة الإمارات ،مما �أك�سب اللجان العاملة خربة
تنظيمية .
واختتم �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي قائال – قبل  40يوما مع انطالقة
بطولة احتفاالت البالد املتعددة �أعلن االحتاد الدويل للجودو عرب موقعة
الر�سمي فتح باب الت�سجيل للم�شاركة يف بطولة احتفاالت "اخلم�سني"
وقد تقدمت على الفور حتى الآن  9دول ممثلة يف الدمنرك ،بريطانيا
 ،تايبيه ال�صينية � ،أوكرانيا  ،جمهورية الت�شيك  ،قريغيز�ستان�،صربيا
�،سلوفينيا ،وبولندا ويتوقع �أن ي�صل العدد �إىل  70دولة .
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ب�سوبرهاتريك وف�ضيتني وبرونزية

مربط دبي يكت�سح بطولة ال�شارقة لل�ساللة امل�صرية ورويال كولورز ي�ؤكد ب�صمته الإنتاجية الرا�سخة
•• ال�شارقة-الفجر

اكت�سح مربط دبي للخيول العربية
م�ساء �أم����س الأول اجلمعة بطولة
ال�ساللة امل�صرية �ضمن مهرجان
ال���ش��ارق��ة ال ��دويل ل�ل�ج��واد العربي،
وذل � ��ك يف م �� �ش �ه��د ب �ط ��ويل متميز
�أك��د مكانة املربط القيادية يف �إنتاج
اخل�ي��ل العربية امل�صرية الأ�صيلة،
واح�ت�ف��اظ��ه ب ��الإجن ��ازات القيا�سية
للألقاب يف هذه ال�ساللة.
ومت�ك��ن م��رب��ط دب��ي م��ن ال�سيطرة
ال �ب��ال �غ��ة ع �ل��ى جم��ري��ات مناف�سات
البطولة بفوزه ال�ساحق يف مناف�سات
��ش�م�ل��ت � �ص �ف��وة اخل� �ي ��ول امل�صرية
الأ�� �ص� �ي� �ل ��ة م� ��ن خم �ت �ل��ف م ��راب ��ط
الإمارات ،حمرزا �أربع ك�ؤو�س ذهبية
وف���ض�ي�ت�ين وب��رون��زي��ة .وق ��د �سجل
الإن �ت��اج العائد للفحل العاملي �أحد
�أبرز �أعمدة الإنتاج النوعي يف مربط
دب��ي بطل ال�ع��امل البالتيني رويال
ك��ول��ورز ب�صمة بطولية م��دوي��ة يف
من�صة التتويج باملهرجان.
ففي ح�صيلة الألقاب الذهبية ت�ألق
املهر دي كحيالن يف بطولة املهور،
وه� ��و م ��ن ال �ف �ح��ل روي� � ��ال ك ��ول ��ورز
وال�ف��ر���س دي ع�ف��اف م�سجال �أعلى
م �ع��دل ن �ق��ط ب��ال �ب �ط��ول��ة 93.67
نقطة .و�أح ��رزت امل�ه��رة دي �أمريية
من الفحل ع�صفور الوعب والفر�س
رويال �أمرية ذهبية املهرات .وح�صل
الفحل دي ح�ي��در وه��و م��ن الفحل
روي� ��ال ك��ول��ورز وال �ف��ر���س هاريت�س
�إم �ب�ري � �� ��س ع �ل ��ى ذه �ب �ي ��ة الأف� �ح ��ل
حمتفظا باللقب لأكرث من دورتني
يف تاريخ البطولة .وتفوقت الفر�س
دي عفاف فرا�سريا ما�شار والفر�س
�إي ��ه �إ� ��س �إي �أري �ن��ا �إك���س�بري����س على
م�ن��اف���س��ات�ه��ا يف ب �ط��ول��ة الأف ��را� ��س

حمرزة الذهب.
ون � � ��ال م� ��رب� ��ط دب� � ��ي ف �� �ض �ي �ت�ي�ن يف
البطولة مع كل من املهر دي ممزر
من الفحل ع�صفور الوعب والفر�س
اك �� �س�ترمي ون ��در يف ب�ط��ول��ة املهور،
ث��م ال�ف��ر���س دي �أم�ن�ي��ة م��ن الفحل
ف��را� �س�يرا م��ا� �ش��ار وال �ف��ر���س روي ��ال
�أم �ي��رة يف ب �ط��ول��ة الأف� ��را�� ��س .كما
ك��ان ملربط دب��ي ن�صيبا من الألقاب
ال�برون��زي��ة م��ع ال�ف��ر���س دي عفايف
من الفحل روي��ال كولورز والفر�س
دي عفاف.
ب�صمة
وك��ان ملربط دب��ي ب�صمته الإنتاجية
من الفحل رويال كولوز يف اخليول
املتوجة بالألقاب املتبقية واململوكة
لغري مرابط دب��ي؛ فقد متكن املهر
ب�سمة العز من الفحل رويال كالورز
من نيل ف�ضية بطولة املهرات ،بينما
متكنت الفر�س �إ���س جي رو�ضة بنت
رويال كالورز واململوكة ملحمد هيثم
حممد ب��ن فري�ش الكندي م��ن نيل
ب��رون��زي��ة الأف ��را� ��س .وب��ذل��ك عمق
الفحل العاملي رويال كالورز ح�صيلته
الإنتاجية يف البطولة ور�سخ مكانته
العاملية ال�ت��ي حتمل ع�لام��ة مربط

دبي القيادية خلط ال�ساللة امل�صرية
يف الإنتاج والإجناز.
وم��ن اجل��دي��ر ب��الإ� �ش��ارة ما�سجلته
بطولة ال�ساللة امل�صرية من متيز
مل ��راب ��ط ح��دي �ث��ة ح� �ج ��زت لنف�سها
مكانة مرموقة يف من�صة التتويج،
وعربت عن جديتها يف امل�ضي قدما
وامل�ساهمة يف العناية باخليل العربية
الأ�صيلة وتطويرها .ويظهر يف هذا
الإط� ��ار م��رب��ط ال��رمي��ا���س للخيول
العربية ملالكه �أرك ��ان م��ال��ك حمود
الكبي�سي ال��ذي ك��ان �أب��رز امل�شرتين
يف م ��زاد �إك���س�ب��و ل�ل�خ�ي��ول العربية
 2020الذي �أقيم قبل �أيام مبربط
دب� ��ي .وق ��د ح ��از م��رب��ط الرميا�س
ف�ضية الأف �ح��ل م��ع ال�ف�ح��ل ريعان
الرميا�س وبرونزية املهور مع املهر
ف��رن��د ال��رمي��ا���س.ك�م��ا يعترب مربط
ر�أ� � ��س اخل �ي �م��ة �أح� ��د �أب � ��رز املرابط
احل��دي�ث��ة ال�ت��ي ت�شق طريقها نحو
التميز مو�سما بعد �آخر ،وقد متكن
املربط من نيل برونزية الأفحل مع
الفحل �آر �آي كي الوليد.

ترجمتها يف العديد م��ن املنا�سبات
دعما للمرابط الوطنية والعار�ض
ال��وط �ن��ي ،ق��ام م��رب��ط دب��ي بتقدمي
هدية للعار�ض عمار ح�سني عي�سى
ي��و��س��ف ال��درم �ك��ي ع �ب��ارة ع��ن جواد
ع��رب��ي �أ� �ص �ي��ل م ��ن �إن� �ت ��اج املربط،
وذل ��ك ل�ب���س��ال��ة و��ش�ج��اع��ة العار�ض
يف التعامل م��ع خيله �أث �ن��اء �إحدى
جوالت عرو�ضه ،وهو م�شهد كان يف
غ��اي��ة ال�شجاعة وال�ت�ح��دي ليتمكن
عمار ال��درم�ك��ي م��ن ال�سيطرة على
خيله يف امليدان حيث قوبل ت�صرفه
ال�شجاع بالإعجاب والت�صفيق احلار
م��ن اجل �م �ه��ور .ك �م��ا ن ��ال العار�ض
البطل جائزة مالية قيمة من نادي
ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق تكرميا
ل ��ه ع �ل��ى م��وق �ف��ه ال �ب �ط��ويل .ن ��ادي
ال�شارقة للفرو�سية وال�سباق وخالل
امل� �ه ��رج ��ان ،ح �� �ص��ل ع �ل��ى االعتماد
ال �ع��امل��ي مل�ع��اي�ير الآي � ��زو الأرب� �ع ��ة يف
ن �ظ��ام �إدارة اجل � ��ودة ون �ظ��ام �إدارة
�شكاوي املتعاملني ،ون�ظ��ام قيا�سات
ر�ؤى و�سعادة املتعاملني ونظام �إدارة
ا�ستدامة الفعال ّيات.

امل�شرف العام مدير عام مربط دبي
للخيول العربية عن �سعادته بالإجناز
التاريخي لإنتاج املربط يف مهرجان
ال���ش��ارق��ة ،واع �ت�بره ع��ر��س��ا فرو�سيا
ر�سخ الإجنازات القيا�سية للمربط يف
الدورات املا�ضية .وقال التوحيدي":
نعترب اخليل العربي ومنه ال�ساللة
امل���ص��ري��ة �أم��ان��ة يف �أع�ن��اق�ن��ا ،وذلك
طبقا للر�ؤية ال�سامية الثاقبة التي
ت ��أ� �س ����س امل ��رب ��ط ب �ن��اء ع�ل�ي�ه��ا .وقد
�أثمرت اجلهور املتوا�صلة ملربط دبي
حتقيق كثري من الأه��داف املخل�صة
لق�ضية اخليل العربية واملحافظة
عليها وتطويرها .وم��ا ه��ذا الت�ألق
امل� ��� �ش ��رق يف ال� ��� �ش ��ارق ��ة �إال دليال
ع�ل��ى جن ��اح ت�ل��ك ال ��ر�ؤي ��ة ال�سامية
ومنهج العمل يف حت�سني م�ستويات
مبادرة
�إن� �ت ��اج اخل �ي��ل العربية" .و�أ�ضاف
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التوحيدي ":حققنا خطوات هائلة
الت�ضامنية ال�ت��ي د�أب م��رب��ط دبي �أع ��رب املهند�س حممد التوحيدي يف تطوير ال�ساللة امل�صرية ت�شهد

ع�ل�ي�ه��ا ال �ن �ت��ائ��ج ال�ك�م�ي��ة والنوعية
للإنتاج ،وح�صيلة عملنا هي مكا�سب
نتقا�سمها م��ع ك��اف��ة امل��راب��ط التي
ت�سعى للم�ساهمة يف مهمة عربية
وح�ضارية نبيلة .وامل��رب��ط م�ستمر
يف تنمية ه��ذه ال�ساللة يف املنطقة
ث��م يف ال �ع��امل .الإم � ��ارات ال �ي��وم هي
ح���ص��ن ح���ص�ين يف امل �ح��اف �ظ��ة على
اخل �ي��ل ال�ع��رب�ي��ة وال�ع�ن��اي��ة الفائقة
مب�ستقبلها.
املرزوقي :املركز الأول
ب� ��دوره ع�ب�ر ع�ب��دال�ع��زي��ز املرزوقي
امل��دي��ر التنفيذي مل��رب��ط دب��ي �أي�ضا
عن �سعادته بالنتائج املمتازة خليول
م��رب��ط دب��ي يف م�ه��رج��ان ال�شارقة،
م���ش�يرا �إىل �أن امل �ه��رج��ان ق��د منح
امل ��رب ��ط �� �ش ��ارة الإجن � � ��از القيا�سي
جم � ��ددا ،ل�ي�ح�ت�ف��ظ ب��امل��رك��ز الأول
مو�سما بعد �آخ��ر .وق��ال املرزوقي":

جن��ح مربط دب��ي بح�سن اختياراته
ل � �ل � �ج� ��ودة وت� �ع� �م� �ي ��ق ال� �ع� �م ��ل على
تطبيقات وم �ع��ادالت م�ت�ع��ددة قبل
�أن ي�صل �إىل �صدارة �إنتاج ال�ساللة
امل�صرية .وه��ذا النجاح ي�ضع مهمة
املحافظة على املركز الأول �أ�سا�سية
وج � ��ادة .روي� ��ال ك ��ال ��ورز ال� ��ذي كان
�أح��د الإختيارات من �أعمدة الإنتاج
يف مرحلة ت�أ�سي�س م��رب��ط دب��ي هو
اليوم ي�ؤكد قوته الإنتاجية جمددا
م��ن خ�ل�ال م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة كما
يف خم�ت�ل��ف ال �ب �ط��والت .وق��د و�ضع
ب�صمته ال�ع��امل�ي��ة يف الإن �ت��اج العاملي
مثلما ا�ستطاع فحل الإنتاج العاملي
�إف �إي��ه �إل ر�شيم املتاح للت�شبية �أن
يكون الأغزر �إنتاجا ب�أعلى موا�صفات
اجلودة".
الكبي�سي :دبي التميز
ثمن مالك مربط الرميا�س للخيول

العربية �أركان مالك حمود الكبي�سي
جن��اح م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة لل�ساللة
امل�صرية يف �إب ��راز ق��وة الإم� ��ارات يف
تطوير هذه ال�ساللة ،وحتديد �أبرز
املرابط التي تبذل جهورا كبرية يف
ه ��ذا الإط � ��ار ويف م�ق��دم�ت�ه��ا مربط
دب ��ي ،م�ع�برا ع��ن ��س�ع��ادت��ه بالنتائج
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا م��رب��ط ال��رمي��ا���س يف
املهرجان .وق��ال الكبي�سي ":مربط
دب ��ي ي�ح�ت�ف��ظ ب�ق�ي��ادت��ه التاريخية
للعناية باخليل العربية .وقد متكن
م��ن حت�ق�ي��ق �إجن� � ��ازات ك �ب�ي�رة� .إنه
م��رب��ط ع��امل��ي متميز بكل املقايي�س
وه� � ��و وج � �ه� ��ة ك � ��ل ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن عن
اجل��ودة .لذلك و�ضعنا ن�صب �أعيننا
اال�ستفادة م��ن �إن�ت��اج مربط دب��ي يف
املرحلة الراهنة واملقبلة ،م��ن �أجل
تطوير �إنتاج مربط الرميا�س .متيز
دبي العاملي مينحنا �ضمانة موثوقة
لتقا�سم عالمة دبي للجودة".

«�أم الألعاب » تخطف الأ�ضواء والإعجاب يف حديقة الورقاء

�أكرث من  270العبا والعبة «يخرتقون ال�ضاحية» يف �ضربة البداية
حممد املر يتوج الفائزين بامليداليات امللونة وميتدح جتاوب الأندية
•• دبي-الفجر

د��ش��ن احت��اد الإم� ��ارات لأل�ع��اب ال�ق��وى مو�سمه اجل��دي��د 2022 2021-
�أول �أول �أم�س يف حديقة ال��ورق��اء  3بدبي وذل��ك ببطولة الدولة الفردية
الخرتاق ال�ضاحية مب�شاركة �أكرث من  270العباً والعبة ميثلون  18نادياً
هي �شباب الأهلي  ،الن�صر  ،العني  ،دبا احل�صن ،الفجرية  ،ال�شارقة  ،حتا
 ،احلمرية  ،فلج املعال  ،الإم��ارات  ،خورفكان  ،الرم�س  ،م�سايف  ،اجلزيرة
احلمراء  ،البطائح  ،مليحة  ،احتاد كلباء  ،وال�شارقة لريا�ضة املر�أة.
وكان جمل�س �إدارة احتاد الإمارات لألعاب القوى ح�ضوراً ومتابعة دقيقة لكل
جمريات ال�سباق والتجهيزات التي �سبقت �ضربة البداية واالطمئنان �إىل
كل الرتتيبات التنظيمية وذلك بقيادة الدكتور حممد عبداهلل املر رئي�س
جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة الفنية وفهد عبداهلل بن جمعة  ،نائب رئي�س
جمل�س الإدارة رئي�س جلنة امل�سابقات ونا�صر عا�شور  ،الأمني العام و�سهيل
�سامل ��س��وي��دان  ،امل��دي��ر امل��ايل وعلي ح�سن غ��زوان رئي�س جلنة املنتخبات
الوطنية ورئي�س جلنة احلكام وفي�صل �أحمد اخلمريي رئي�س جلنة احلوكمة
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ورا� �ش��د ن��ا��ص��ر �آل ع�ل��ي  ،رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ع�لاق��ات العامة
واالت�صال امل�ؤ�س�سي و�أحالم ح�سن احلو�سني رئي�س جلنة املر�أة ون�سرين بن
دروي�ش رئي�س جلنة اال�ستثمار.
وتوج الدكتور حممد عبداهلل املر الفائزين باملراكز الأوىل  ،كما �شارك يف

تتويج الفائزين �سعيد خلفان امل��رزوع��ي  ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة احتاد
كلباء والربتغايل نيل�سون �إيفورا احلائز على ذهبيتي �أوملبياد بكني يف القفز
الثالثي وبطولة العامل لألعاب القوى  ،كما مت تكرمي ال�شركات الراعية
وهي جمموعة العلوان و بلدية دبي وبنك الإمارات للطعام وبخاري �سويت
و�شويرتام و�شيفد اي�س وميدان النجاح ملقاوالت البناء.
وف��از ع��ادل جيمي من ن��ادي ال�شارقة باملركز الأول يف �سباق الأ�شبال بنني
مل�سافة  2كلم بزمن وقدره  7دقائق و 27ثانية ونال حمزة يو�سف من نادي
احلمرية املركز الثاين بزمن وق��دره  7دقائق و 47ثانية وح�صد يو�سف
حممد من ن��ادي الن�صر املركز الثالث بزمن وق��دره  7دقائق و 52ثانية
 ،بينما �شهد �سباق الأ�شبال بنات مل�سافة  2كلم �أي�ضاً فوز �أمرية عبدالعليم
و�شوق عبدالعزيز من من ن��ادي ال�شارقة باملركزين الأول وال�ث��اين بزمن
وقدره  9دقائق و 34ثانية و  9دقائق  38ثانية ونالت �سجى �أحمد ال�سيد
من نادي البطائح املركز الثالث بزمن وقدره  9دقائق و 59ثانية.
ويف �سباق فئة ال�شابات مل�سافة  3كلم فازت �أجنريوم فحوليثاد ومرمي حممد
البلو�شي م��ن ن��ادي ال�شارقة باملركزين الأول وال�ث��اين بزمن وق��دره 13
دقيقة و 47ثانية و 20دقيقة و 14ثانية ونالت جني خالد �أحمد من نادي
الإم��ارات املركز الثالث بزمن وق��دره  20دقيقة و 15ثانية وذه��ب املركز
الأول يف �سباق النا�شئات مل�سافة  2كلم �إىل هار�شديب كاورمن نادي البطائح
بزمن وق��دره  9دقائق و 43ثانية ونالت جمان ن�صر من ن��ادي الإمارات

املركز الثاين بزمن وقدره  10دقائق و 37ثانية وحلت زميلتها روان عبيد
يف املركز الثالث بزمن وقدره  10دقائق و 43ثانية.
و�شهد �سباق فئة النا�شئني ل�سافة  4كلم فوز جمال عبدالنا�صر من نادي
احلمرية باملركز الأول بزمن وق��دره  13دقيقة و 34ثانية وج��اء وليام
�أ�ساري من نادي ال�شارقة يف املركز الثاين بزمن وقدره  14دقيقة و 3ثوانٍ
ونال مكتوم �أمني من نادي الن�صر املركز الثالث بزمن وق��دره  14دقيقة
و 36ثانية ،وجاءت املناف�سة قوية يف �سباق ال�سيدات مل�سافة  3كلم وتوجه
ن��ادي ال�شارقة باملراكز الثالثة الأوىل عن طريق الالعبات �شلوي �أوريل
وجليان ماري و�أفيتا�سرت يالوفا بزمن وقدره  10دقائق و 18ثانية ثم 12
دقيقة وثانيتني و 13دقيقة و 25ثانية  ،بينما جاءت العبة نادي الإمارات
رقية حممد يف املركز الرابع بزمن وقدره  13دقيقة و 47ثانية وت�صدرت
ترتيب املواطنات �إثر مناف�سة مثرية بردة فعل قوية يف اال�ستماتة للو�صول
�إىل من�صة النهاية.
ومل تغب الإث��ارة يف �سباق فئة ال�شباب مل�سافة  6كلم وال��ذي ح�سمه نادي
�شباب الأهلي باملركز الأول عن طريق حممد عمر بزمن وقدره  20دقيقة
و 29ثانية وحل حمد حممد من نادي احتاد كلباء يف املركز الثاين بزمن
وق��دره  22دقيقة و 40ثانية وجاء هزاع خالد من نادي الن�صر يف املركز
الثالث بزمن وقدره  22دقيقة و 58ثانية.
وك��ان ال�سباق م�ث�يراً وق��وي�اً يف فئة ال��رج��ال مل�سافة  8كلم وح�سمه حممد

عثمان من ن��ادي العني باملركز الأول بزمن وق��دره  24دقيقة و 33ثانية
ونال �إبراهيم �سليمان من نادي مليحة املركز الثاين بزمن وقدره  25و5
ثوانٍ وجاء مبارك را�شد من نادي �شباب الأهلي يف املركز الثالث بزمن وقدره
 25دقيقة و 13ثانية.
و�أ�شاد الدكتور حممد عبداهلل املر  ،رئي�س احت��اد الإم��ارات لألعاب القوى
باالنطالقة القوية يف تد�شني مو�سم "�أم الألعاب" والتجاوب الكبري من
الأن��دي��ة والرغبة الكبرية يف امل�شاركة و�إظ�ه��ار امل�ستوى امل�شرف وااللتزام
بالتوجيهات اخلا�صة بامل�سابقة والإجراءات االحرتازية  ،مو�ضحاً �أن العدد
الكبري من الالعبني والالعبات يف �ضربة البداية يعك�س ال�شغف واالهتمام
بريا�ضة �ألعاب القوى على نحو يعزز جهود جمل�س �إدارة االحت��اد للم�ضي
يف تنفيذ اال�سرتاتيجية اخلا�صة بتطوير اللعبة وتعزيز املهارات وتوفري
الأج��واء املالئمة لبلوغ الأه��داف املن�شودة والذي ي�صب يف امل�صلحة العامة
لتطوير املنتخبات الوطينة وو�ضع اللعبة يف الطريق ال�صحيح.
و�أو��ض��ح �أنهم حر�صوا على تكرمي �أك�بر ع��دد من الالعبني يف امل��راك��ز من
ال��راب��ع �إىل العا�شر حتى ميثل داف�ع�اً قوياً لهم لتطوير قدراتهم وتعزيز
التحدي يف نفو�سهم وحثهم على كل ما ميهد الطريق نحو الو�صول �إىل
امل�ستوى الذي ينعك�س �إيجاباً على املنتخبات الوطنية ،م�شيداً �أي�ضاً باجلهات
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الراعية على التجاوب واالن�ضمام �إىل م�سرية العطاء
لرعاية "�أم الألعاب ".
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يف �صراع مت�صد َري ال��دوري الأمل��اين لكرة القدم بني بايرن ميونيخ
وباير ليفركوزن اليوم الأحد ،يربز يافعان دوليان :املهاجم البافاري
جمال مو�سياال وجنم باير ال�صاعد فلوريان فريت�س.
مو�سياال �شاب نحيل بوجه طفويل ،يلقبه زم�لا�ؤه "بامبي" .يعطي
ان�ط�ب��اع�اً رائ �ع �اً ب�ح�ي��وي��ة ور� �ش��اق��ة ع�ن��دم��ا ي�ت�لاع��ب ب��دف��اع اخل�صم
ويرهقه مبراوغات متمايلة.
يقول م��د ّرب��ه ال�شاب �أي�ضاً يوليان ناغل�سمان "لديه مغناطي�س يف
قدميه ،تعود الكرة دوماً �إليه ،هو رائع".
ب ��دوره ،يتحدّث ل��وث��ار ماتيو�س ،حامل ال��رق��م القيا�سي للمباريات
الدولية ( ،)150عن "نيمار اجلديد".
�أطلق هانزي فليك ،م��درب بايرن ال�سابق واملنتخب الوطني راهناً،
العنان ملوهبة مو�سياال على ال�ساحة العاملية .جلبه من مركز تكوين
"ريكوردماي�سرت" ومنحه بداياته يف البوند�سليغا ثم دوري �أبطال
�أوروبا يف .2020
قبلها بعدة �أ�شهر ،يف �آذار/مارٍ�س ،منحه يواكيم لوف ،مدرب املنتخب

فريت�س-مو�سياال ..موهبتان يافعتان يف قمة ليفركوزن-بايرن

�آن��ذاك� ،أ ّول ظهور دويل له مع "نا�سيونال مان�شافت" عن � 18سنة
و�شهر .كما �شارك يف ت�شكيلة �أملانيا �ضمن ك�أ�س �أوروب��ا حيث ظهر يف
دقائق قليلة.
�أ�صبح الأ�سبوع املا�ضي �أ�صغر هداف مع منتخب �أملانيا منذ ،1910
بعمر  18عاماً و 227ي��وم�اً ،بعدما ه� ّز �شباك مقدونيا ال�شمالية
(�4-صفر) .وبجن�سية مزدوجة ،حمل �سابقاً �ألوان املنتخبات العمرية
لإنكلرتا.
ي�شهد زميله توما�س مولر "مميز ،لديه ذهنيته القوية بالإ�ضافة �إىل
موهبته" ،وا�صفاً �إياه بـ"ال�ساحر".
تابع املهاجم املخ�ضرم "يعمل بجد ،متوا�ضع ،لكنه واثق بنف�سه .لي�س
مغروراً يف غرف املالب�س ،لكنه يلعب بذكاء".

ا�ستدعاه فليك يف �أيلول�/سبتمرب وت�شرين الأول�/أكتوبر للمرة الأوىل
�إىل �صفوف املنتخب.
يف  76دقيقة لعب (�أرب ��ع م�شاركات ك�لاع��ب ج��وك��ر) ،م � ّرر هدفني
لزمالئه كا�شفاً عن �شخ�صية قوية.
ً
ً
�سيواجه الأح��د فلوريان فريت�س .ت�صدّر اب��ن الثامنة ع�شرة غالف �شخ�صية نافرة يف غرف املالب�س �أي�ضا ،خالفا ملو�سياال .يروي زميله
جملة "كيكر"" :بد�أت ق�صة هذا الالعب للتو ،ومن املتوقع �أن تكون النم�سوي يف ليفركوزن يوليان باومغارتلينغر "منذ اليوم الأول بد�أ
بو�ضع مل�ساته .ال يه ّمه �آراء الآخ��ري��ن .هو وق��ح ،يتحدّث بحرية وال
الأكرث مبيعاً .ال �شك ب�أنه �سي�صبح �أ�سا�سياً يف املنتخب".
وال يكتفي فريت�س ب��دور امل��وه��وب ب��ل "يج�سّ د ال�ف�ن��ان ال �ق��ادر على يه ّمه كيف يف ّكر به الآخرون".
�سيحظى فريت�س الأحد ب�أف�ضلية على مو�سياال :يف ليفركوزن ميلك
الإيذاء .ال يرتاجع ،ينطلق خلو�ض املبارزات بثقة و�شرا�سة".
ميلك العب الو�سط الهجومي �أو اجلناح ال�صغري ( 1.76م) ،رقماً فر�صة م��ؤك��دة للعب �أ�سا�سياً� .أم��ا مو�سياال ،فيخو�ض تناف�ساً قوياً
قيا�سياً يف �سجله :مبنحه ليفركوزن الفوز على ماينت�س �1-صفر مع �أمثال ل��وروا �سانيه� ،سريج غنابري ،الفرن�سي كينغ�سلي كومان
يف � 25أيلول�/سبتمرب� ،أ�صبح �أ�صغر العب يف التاريخ ي��درك حاجز وم��ول��ر ،يف ت�شكيلة ت�ضم �أي���ض�اً ال �ه��داف ال�ق��ات��ل ال�ب��ول�ن��دي روبرت
ليفاندوف�سكي.
الع�شرة �أهداف يف الدوري الأملاين.
�سجل بطل �أوروبا للنا�شئني  2021مع �أملانيا� ،أربعة �أهداف وخم�س موهبته اخلارقة ال متنحه �أية �أف�ضلية يف ت�شكيلة تناف�سية يقودها
ّ
�شاب �آخر هو املدرب يوليان ناغل�سمان.
متريرات حا�سمة هذ املو�سم يف �ست مباريات.

م�شوار جابر يتوقف عند ن�صف نهائي �إنديان ويلز  17فعالية ريا�ضية يف دبي خالل نهاية الأ�سبوع
تابعها �أكرث من � 25ألف متفرج

ت��وق��ف امل���ش��وار ال��رائ��ع للتون�سية �أن����س ج��اب��ر عند الدور
ن�صف النهائي من دورة �إنديان ويلز الأمريكية الدولية يف
كرة امل�ضرب� ،إحدى دورات الألف بح�سب ت�صنيف رابطة
املحرتفات (دبليو ت��ي �أي ��ه) ،بعد خ�سارتها اجلمعة �أمام
الإ�سبانية باوال بادو�سا  6-3و ،6-3فيما خرج النجمان
ال�ي��ون��اين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س والأمل� ��اين �ألك�سندر
زفرييف من ربع نهائي مناف�سات الرجال.
وتقدّم جابر �أف�ضل م�ستوياتها يف عام � ،2021إذ حققت
ح�ت��ى الآن  48ف � ��وزاً ،و��ض�م�ن��ت دخ ��ول ت�صنيف الع�شر
الأوليات يف العامل ،لت�صبح �أول ريا�ضية �أو ريا�ضي عربي
يحقق هذا االجناز يف النظام احلايل املعتمد للت�صنيف.
وكانت جابر ،امل�صنفة  12يف �إنديان ويلز ،قد �أ�صبحت هذه
ال�سنة �أول العبة عربية حترز لقباً يف دورات للمحرتفات،
بعد تتويجها يف برمنغهام.
وحت �ت��ل ج��اب��ر امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ع���ش��ر ح��ال �ي��ا يف ت�صنيف
امل �ح�ترف��ات ،وه��و �أف���ض��ل م��رك��ز اح�ت�ل��ه الع��ب ع��رب��ي كان
امل�غ��رب��ي ي��ون����س ال�ع�ي�ن��اوي يف ع��ام��ي  2003و.2004
وقاتلت جابر يف املجموعة الثانية لالبقاء على �آمالها،
لكن الإ��س�ب��ان�ي��ة امل�صنفة  27ع��امل�ي�اً ك��ان��ت �أك�ث�ر �إ�صرارا
وبلغت امل�ب��اراة النهائية بعد ك�سر ار��س��ال التون�سية �أربع
مرات ،لتحقق فوزها الثاين يف ثالث مواجهات على جابر،
كلها على �أر�ض �صلبة.
وتطمح التون�سية التي خ�سرت مباراتني نهائيتني هذا
العام يف ت�شارل�ستون و�شيكاغو الأمريكيتني يف  12ني�سان/
�أبريل و� 27أيلول�/سبتمرب تواليا� ،أي�ضا �إىل خو�ض بطولة
املا�سرتز اخلتامية يف غواداالخارا املك�سيكية ال�شهر املقبل.
دخلت دورة �إنديان ويلز وهي يف املركز التا�سع يف ت�صنيف
بطولة املا�سرتز ،وهي �ضمنت االثنني املقبل انتزاع املركز
الثامن من اليابانية ناومي �أو�ساكا.
وه��ي امل��رة الأوىل تبلغ فيها ج��اب��ر دور الأرب �ع��ة لإحدى
دورات الألف يف م�سريتها ،حيث توقف م�شوارها عند ربع
النهائي ثالث مرات.
بدورها ،تالقي بادو�سا التي بلغت النهائي يف �أول ظهور
لها يف �إن��دي��ان ويلز وحققت فوزها االربعني ه��ذه ال�سنة،
البيالرو�سية فيكتوريا �أزارنكا امل�صنفة  32والفائزة على
الالتفية يلينا �أو�ستابنكو الرابعة والع�شرين  6-3و3-6
و.5-7
قالت ب��ادو��س��ا ( 23ع��ام�اً) الباحثة ع��ن لقبها ال�ث��اين يف

م�سريتها بعد تتويجها يف بلغراد هذه ال�سنة "�أعتقد اين
بلغت النهائي ،لكن ال �أع�ل��م �إذا كنت �أح�ل��م .عملت بجد،
ومررت يف حلظات اكتئاب عندما كنت �صغرية".
تابعت الالعبة ال�ت��ي �أ�صبحت �أول �إ�سبانية تبلغ نهائي
�إنديان ويلز منذ كون�شيتا مارتيني�س يف  1992و1996
"عرفت اين �س�أ�صل �إىل هذا املكان يف مرحلة ما .ا�ستفدت
من فر�ص مل ت�ستغلها .لعبت �أف�ضل يف النقاط الهامة
ولهذا ال�سبب فزت".
ً
يف املقابل ،كانت املخ�ضرمة �أزارنكا ( 32عاما) قد حجزت
بطاقة النهائي على ح�ساب �أو�ستابنكو يف م�سعاها كي
ت�صبح �أول العبة متوجة ثالث مرات يف �إنديان ويلز بعد
 2012و.2016
تابعت م�شوارها الواثق يف �صحراء كاليفورنيا ،نحو لقبها
الأول يف  2021والثاين والع�شرين يف م�سريتها.
قالت �أزارنكا ،و�صيفة فال�شينغ ميدوز  ،2020بعد فوزها
الأول على خ�صمتها على �أر���ض �صلبة "لعبت ب�شكل رائع
يف املجموعة الأوىل ،ومل متنحني الكثري من الفر�ص".
تابعت الالعبة التي خ�سرت جمموعة للمرة الأوىل يف
هذه الدورة "حاولت يف الواقع �صناعة الفر�ص ،العودة �إىل
املباراة وال�سيطرة قلي ً
ال .قاتلت حرفياً يف كل كرة".
ويف م �ن��اف �� �س��ات ال ��رج ��ال ال �ت��ي ت��دخ��ل يف �إط � ��ار �سابعة
دورات املا�سرتز للألف نقطة ،ودّع اليوناين �ستيفانو�س
ت���س�ي�ت���س�ي�ب��ا���س والأمل� � ��اين �أل �ك �� �س �ن��در زف�ي�ري��ف امل�صنفان
ثانياً وثالثاً توالياً ،فان�ضما �إىل النجم الرو�سي دانييل
مدفيديف.
خ�سر اليوناين �أمام اجلورجي نيكولوز با�سيال�شفيلي 6-4
و 2-6و 6-4والأملاين املتوّج بذهبية الألعاب الأوملبية يف
طوكيو �أمام الأمريكي تايلور فريتز  6-4و 3-6و6-7
(.)3-7
و�سبق لليوناين ،امل�صنف ثالثاً عاملياً وو�صيف بطولة روالن
غارو�س لهذا املو�سم� ،أن عانى الأمرين يف ال��دور ال�سابق
حيث احتاج اىل ثالث جمموعات و�شوطني فا�صلني للفوز
على الأ�سرتايل �أليك�س دي مينور.
وانتهى م�سعى اليوناين للفوز بلقبه الثاين فقط يف دورات
الأل��ف نقطة للما�سرتز بعد الذي �أح��رزه العام املا�ضي يف
مونتي ك��ارل��و ،بخروجه على ي��د با�سيال�شفيلي امل�صنف
 29عاملياً وبطل دورة ميونيخ وو�صيف دورة الدوحة هذه
ال�سنة.
برغم �ضربه � 10إر�ساالت �ساحقة ،ارتكب اليوناين الكثري
من االخطاء يف مباراة دامت �ساعتني و 10دقائق.
قال اجلورجي البالغ  29عاماً "ل�ست متفاجئاً� .ألعب جيداً
منذ فرتة ،خ�صو�صاً يف التمارين .طوّرت �إر�سايل يف الآونة
الأخ�يرة .لهذا ال�سبب �أنا يف ن�صف النهائي" .يف الثانية،
ا�ستهل فريتز الـ 39عاملياً مباراته مع زفرييف التي دامت
�ساعتني و 20دقيقة بقوة ،قبل تراجعه وان�ق��اذه كرتني
حل�سم املباراة ثم ح�سمه املواجهة يف �شوط فا�صل.
قال زفرييف عن خ�صمه البالغ  23عاماً والفائز بدورته
الأوىل عام  2019يف �إي�ستبورن "هذه خ�سارة ت�ؤمل ،لأنه
بعد خ�سارة �ستيفانو�س كنت املر�شح لنيل اللقب.
لكن م�ستواي كان بعيداً جداً اليوم .مل �أكن
يف ي��وم��ي ،فيما ي�ستحق ف��ري�ت��ز الفوز
وبلوغ ن�صف النهائي".
ب � ��دوره ،ق ��ال ف��ري �ت��ز ،اب ��ن �سان
دييغو امل��دع��وم من اجلماهري
"قاتلت وت ��اب� �ع ��ت ك ��رات ��ي
وجنحت بالعودة".
وي� �ل� �ت� �ق ��ي يف ن�صف
ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ال� �ث ��اين
البلغاري غريغور
دمي �ي�تروف مع
ال �ب�ري � �ط ��اين
ك � ��ام �ي��رون
نوري.

•• دبي-وام:

�شهدت الفعاليات الريا�ضية التي �أقيمت يف خمتلف مناطق دبي
بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي وو�صل عددها �إىل  17فعالية
نهاية الأ�سبوع املا�ضي م�شاركة وح�ضور �أكرث من � 25ألف م�شجع
من خمتلف اجلن�سيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها .
وت�صدرت الفعاليات املباراة النهائية من الدوري الهندي املمتاز
للكريكيت التي �أقيمت يوم اجلمعة � 15أكتوبر وفاز فيها فريق
�شيناي كينغز على فريق كولكاتا نايت راي��درز يف امل�ب��اراة التي
�أقيمت على ا�ستاد دبي الدويل للكريكت بح�ضور �أكرث من 14
�ألف متفرج ،ويعد هذا احلدث هو �أحد �أكرث الفعاليات الريا�ضية
م�شاهدة يف العامل حيث يتابعه مئات املاليني حول العامل.
و�شارك �أكرث من  1200عداء يف �سباق "ماي دبي ن�صف ماراثون
املدينة" الذي نظمته �شركة "برومو�سفن للت�سويق الريا�ضي"
يوم اجلمعة يف منطقة مركز دبي املايل العاملي ،وفاز كونراد تابر
باملركز الأول يف �سباق  21كيلوم ً
رتا فئة ال��رج��ال بعد �إنهائه
ال�سباق يف زم��ن ق��دره � 1:21:13ساعة ،فيما ف��ازت �إمييليا
�سكوليوبويز باملركز الأول يف فئة ال�سيدات بزمن ،1:28:54
ويف �سباق  10كيلومرتات ف��از �أج ��ري �أج��اب��ا ب��امل��رك��ز الأول يف
فئة الرجال بزمن قدره  33:20دقيقة ،فيما فازت كلوي تيغ
باملركز الأول يف فئة ال�سيدات بزمن  36:52دقيقة ،ويف �سباق

 5كيلومرتات فاز باول كومو باملركز الأول يف فئة الرجال بزمن
 16:23دقيقة ،ويف فئة ال�سيدات ف��ازت جيلي جلني باملركز
الأول بزمن قدره  19:39دقيقة.
وا�ست�ضاف جممع حمدان الريا�ضي مناف�سات "بطولة ايبك�س
الأوىل للرباعم لل�سباحة املفتوحة" التي �شارك فيها �أكرث من
� 350سباح و�سباحة م��ن عمر � 7إىل � 10أع ��وام م��ن  20ناد
و�أكادميية ،ونظمت �أكادميية �آيبك�س الريا�ضية فعاليات البطولة،
وتناف�س ال�سباحني يف البطولة مل�سافات  50و 100مرت �ضمن
�سباقات ال�سباحة احلرة والظهر وال�صدر والفرا�شة وال�سباحة
املتنوعة ،كما ا�ست�ضاف جممع حمدان الريا�ضي � ً
أي�ضا �سل�سلة
بطوالت هاميلتون �أكواتيك�س لل�سباحة التي �أقيمت يوم ال�سبت.
و�أقيمت م�ساء ي��وم اخلمي�س مناف�سات �سباق اجل��ري الليلي يف
�أك��ادمي�ي��ة دب��ي ال��دول�ي��ة مبنطقة ال�بر��ش��اء ،كما �أقيمت بطولة
ب ��ادوي ��ن ل�ل��ري���ش��ة ال �ط��ائ��رة ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا �أك��ادمي �ي��ة فينك�س
الريا�ضية يف مقرها مبنطقة ال�ق��وز  3وي���ش��ارك يف البطولة
�أكرث من  200العب والعبة من خمتلف اجلن�سيات والأعمار،
وت�ضمنت التناف�س يف  3م�ستويات هي فئة دي وفئة �سي زوجي
رجال وزوجي ن�ساء وخمتلط بالإ�ضافة �إىل فئة املحرتفني زوجي
خمتلط ،كما �أقيم �سباق �إيامي ل�سيارات الكارتدروم يف �ساحة دبي
كاردتروم.
وت�ن��اف����س جم�م��وع��ة م��ن �أ��ش�ه��ر ��ص�ن��اع امل�ح�ت��وى وجن ��وم مواقع

التوا�صل االجتماعي من الرجال والن�ساء يف بطولة "�سو�شيال
نوك �أوت" للفنون القتالية التي �أقيمت يف قاعة كوكاكوال �أرينا
مبنطقة �سيتي ووك  -دبي ونظمتها �شركة تي كي فايت نايت،
و�أقيمت فعاليات بطولة ترايثلون جي �إل �إل بعد انقطاع طويل
لتعود يف منتجع جبل علي للجولف مبنطقة جبل ع�ل��ي ،كما
�أقيمت بطولة جي �إي �سي تيك لل�شركات اخلا�صة يف �أكادميية
جيم�س احل��دي �ث��ة مبنطقة ن��د ال���ش�ب��ا وال �ت��ي ت�ستمر ح�ت��ى 6
نوفمرب.
ك�م��ا �أق�ي�م��ت دورة ال���ش�ط��رجن ال���س��ري��ع ال�ت��ي نظمها ن ��ادي دبي
لل�شطرجن والثقافة يف قاعة ال�شيخ �سعيد بن حمدان �آل مكتوم،
ونظم جمل�س دبي الريا�ضي دورة ت�أهيلية جمانية يف البولينغ
لل�سيدات مبركز دبي الدويل للبولينغ يف منطقة املمزر دبي وذلك
لتدريب الراغبات يف امل�شاركة مبناف�سات الن�سخة التا�سعة من
"دورة ال�شيخة هند للألعاب الريا�ضية لل�سيدات" الدورة الأكرب
من نوعها التي ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي لل�سيدات فقط
من منت�سبات امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية واخلا�صة،
كما �أقيم م�ؤمتر الكريكت لل�سالم يف �أب��راج الإم ��ارات ،و�أقيمت
بطولة ا�س بي ال للمالكمة يف "البريل" باحلبتور �سيتي ،و�أقيم
ملتقى الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي لريا�ضة الفلوربول املوحد يف
نادي دبي لأ�صحاب الهمم مبنطقة النهدة ،كما �أقيمت �سل�سلة
�سباقات �سبين�س العائلي.

�سان جرمان ي�ستعيد توازنه بف�ضل
مبابي ..وبغياب مي�سي ونيمار
كيليان مبابي مكانته يف باري�س �سان جرمان و�صحة ق��رار الأخ�ير بالتم�سك به رغ��م رغبته
ال�شخ�صية بالرحيل اىل ري��ال مدريد الإ�سباين ،وذل��ك بقيادته ن��ادي العا�صمة اىل ا�ستعادة
توازنه بعدما حول تخلفه �أمام �ضيفه �أجنيه اىل فوز �شاق  1-2يف املرحلة العا�شرة من الدوري
الفرن�سي لكرة القدم.
ودخل فريق املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو لقاء �أجنيه الذي مني بهزميته الثالثة ع�شرة
توالياً يف مواجهة نادي العا�صمة على �صعيدي الدوري والك�أ�س ،باحثاً عن تعوي�ض الهزمية التي
مني بها قبل �أ�سبوعني على يد رين وتوقف م�سل�سل انت�صاراته املتتالية عند ثماين مباريات.
لكنه كان قاب قو�سني من تلقي هزميتني على التوايل للمرة الأوىل منذ املرحلتني الأوليني
من املو�سم املا�ضي ،لوال مبابي الذي مرر كرة هدف التعادل للربتغايل دانيلو برييرا ( )69ثم
�سجل هدف الفوز يف الوقت القاتل من ركلة جزاء ( ،)87وذلك بعدما �أنهى ال�ضيوف ال�شوط
الأول متقدمني عرب �أجنيلو فوجليني (.)36
وجنح نادي العا�صمة ورغم غياب الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربازيلي نيمار ب�سبب م�شاركتهما
مع منتخبي بالدهما يف ت�صفيات مونديال  ،2022يف ا�ستعادة توازنه �سريعاً وحتقيق انت�صاره
التا�سع ما �سمح له باالبتعاد موقتا يف ال�صدارة بفارق ت�سع نقاط عن لن�س الثاين و 11عن
ني�س الثالث ،وذلك قبل مباراتي الأخريين مع مونبلييه وتروا ال�سبت توالياً خارج
ملعبيهما.
وي��دخ��ل ف��ري��ق بوكيتينو مرحلة �صعبة م��ن مو�سمه� ،إذ �أن��ه م��دع��و ملواجهة
اليبزيغ الأملاين الثالثاء يف دوري �أبطال �أوروبا قبل �أن يحل الأحد �ضيفاً يف
الدوري املحلي على غرميه مر�سيليا ثم يفتتح املرحلة الثانية ع�شرة اجلمعة
با�ست�ضافة ليل حامل اللقب قبل �أن يتواجه جمدداً مع اليبزيغ لكن هذه املرة
على ملعب الأخري.
ورغم اجلدل الذي ح�صل يف الأيام القليلة املا�ضية ب�ش�أن مبابي وك�شفه علناً
عن طلبه الرحيل غن نادي العا�صمة من �أجل االنتقال اىل ريال مدريد� ،أكد
النجم ال�شاب احرتافيته والتزامه بفريقه احلايل من خالل
وقبل  11يوماًّ ،
تطرق بطل مونديال  2018املتوج الأحد
املا�ضي بلقب دوري الأمم الأوروبية على ح�ساب الإ�سبان،
للمرة الأوىل علناً �إىل م�س�ألة رحيله عن النادي
الباري�سي ،قائ ً
ال �إنه �أبلغ ناديه يف نهاية متوز/
يوليو املا�ضي رغبته بالرحيل.
و�أو� �ض��ح يف ح��دي��ث ل�برن��ام��ج �إذاع� ��ي ن�شر
رادي��و مونتي ك��ارل��و مقتطفات منه على
موقعه الإلكرتوين "موقفي كان وا�ضحاً.
قلت �إنني �أريد املغادرة وقلت ذلك مبكراً
مبا يكفي".
و�أث� � ��ارت م���س��أل��ة رح �ي��ل م�ب��اب��ي جدالً
كبرياً يف عامل كرة القدم ،خ�صو�صاً
ب�ع��د ف�شل عملية ان�ت�ق��ال حمتملة
�إىل ري��ال مدريد ال��ذي عر�ض ما
يقارب  180مليون يورو يف �آب/
�أغ�سط�س ل���ش��راء ال�ع��ام الأخري
م ��ن ع �ق��د م �ب��اب��ي م ��ع الفريق
الباري�سي.
ورغ� ��م ذل� ��ك� ،أغ �ل ��ق � �س��ان ج ��رم ��ان باب
املفاو�ضات ،مُعلناً على ل�سان م��دي��ره الريا�ضي
ال�برازي�ل��ي ل�ي��ون��اردو �أن مبابي "�سيغادر �أو يبقى وفقاً
ل�شروطنا".
ً
ً
وان�ضم مبابي ( 22عاما) �إىل �سان جرمان عام  2017قادما من
موناكو مقابل  180مليون يورو.
وقال املهاجم ال�شاب �إن "(باري�س) ناد قدم يل الكثري ،لطاملا كنت
�سعيداً يف ال�سنوات الأربع التي �أم�ضيتها هنا ،وما زلت كذلك .لقد

�أعلنت ذلك مبكراً مبا يكفي كي يتمكن النادي من حتقيق رغبتي� .أردت �أن يخرج اجلميع كباراً
ويداً بيد ب�صفقة جيدة ،وقد احرتمت ذلك".
وبغياب مي�سي ومواطنيه �أنخل دي ماريا ولياندرو باريدي�س ،نيمار ومواطنه القائد ماركينيو�س،
اعتمد بوكيتينو اجلمعة على ت�شكيلة  ،4-3-3معو ًال على الأرجنتيني ماورو �إيكاردي والربازيلي
رافينيا يف اخلط الأمامي ب�صحبة مبابي ،فيما منح النجم املغربي �أ�شرف حكيمي فر�صة التقاط
�أنفا�سه و�أبقاه على مقاعد البدالء ،لي�شغل كولني داغبا مركز الظهري الأمي��ن والأمل��اين ثيلو
كيهرر مركز قلب الدفاع يف ظل غياب ماركينيو�س.
ويف ظل تعر�ض احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س للإ�صابة خالل م�شاركته مع منتخب بالده،
حظي الإيطايل جانلويجي دوناروما على فر�صة الدفاع عن عرين النادي الباري�سي ،فيما تكون
خط الو�سط من الثالثي الإيطايل ماركو فرياتي ،الربتغايل دانيلو برييرا والإ�سباين �أندر
هرييرا.
ورغم �أف�ضليته امليدانية ،عانى النادي الباري�سي يف الو�صول اىل املرمى خالل ال�شوط الأول من
اللقاء ووجد نف�سه متخلفاً يف الدقيقة � 36إثر هجمة مرتدة بهدف لأجنيلو فوجليني الذي
و�صلته الكرة بتمريرة عر�ضية من املغربي �سفيان بوفال عجز داغبا عن اعرتا�ضها.
وبعد �إلغاء هدف ر�أ�سي لهرييرا بداعي الت�سلل على الإ�سباين� ،أطلق احلكم �صافرة
نهاية ال�شوط الأول وال�ضيوف متقدمني على رجال بوكيتينو.
و�شعر بوكيتينو بحراجة املوقف بعدما عجز العبوه عن العودة اىل اللقاء يف
م�ستهل ال�شوط الثاين ،فزج بالهولندي جورجينيو فينالدوم والإ�سباين العائد
من الإ�صابة بعد غياب لقرابة عام خوان برنات.
ومل ينتظر �سان جرمان طوي ً
ال بعد هذين التبديلني لإدراك التعادل بر�أ�سية
لدانيلو برييرا بعد عر�ضية متقنة من مبابي ( ،)69قبل �أن يلج�أ بوكيتينو
اىل حكيمي والأملاين يوليان دراك�سلر على ح�ساب هرييرا وداغبا.
وجاء الفرج بالن�سبة لنادي العا�صمة يف الوقت القاتل من اللقاء حني احت�سب له
احلكم ركلة جزاء ت�أكدت �صحتها عرب "يف �أيه �آر" �إثر مل�سة باليد
داخ��ل املنطقة املحرمة م��ن روم��ان توما بعد ر�أ�سية
لإي�ك��اردي ،فانربى لها مبابي و�سجلها بنجاح يف
ال�شباك ( ،)87رافعاً ر�صيده اىل � 7أهداف يف
�صدارة ترتيب الهدافني م�شاركة مع غايتان
الب ��ورد (ري ��ن) وال�ك�ن��دي ج��ون��اث��ان ديفيد
(ليل).
ً
وك��ان �سان ج��رم��ان قريبا م��ن ت�أكيد
ال�ن�ق��اط ال �ث�لاث ب�ه��دف ث��ال��ث لكن
ال �ق��ائ��م الأمي � ��ن ت��دخ��ل يف وجه
ر�أ�سية فينالدوم بعد عر�ضية
من مبابي (.)89
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جمتمع االمارات
الق�صباء تنظم دورات يف الت�صوير
الفوتوغرايف يف �أكتوبر ونوفمرب 2021
تنظم الق�صباء ،الوجهة ال�سياحية والثقافية والعائلية الرتفيهية الأبرز يف �إمارة ال�شارقة،
التابعة لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير � -شروق ،بالتعاون مع كريا ميديا CREA
� ،Mediaسل�سلة من دورات الت�صوير الفوتوغرايف كل يوم �سبت خالل �شهري �أكتوبر
ون��وف�م�بر� .سرتكز ال ��دورات على تعليم ال�ط�لاب كيفية الت�شغيل ال�ك��ام��ل للكامريات
الرقمية ذات العد�سة الأحادية العاك�سة  DSLRوالكامريا املحمولة وتعزيز مهاراتهم
يف الت�صوير .تقام ال��دورات يف ملتقى الق�صباء ،و�سرتكز كل دورة على فئة حم��ددة من
الت�صوير ،وا�شتملت على ت�صوير الأزياء بتاريخ � 16أكتوبر � 10:30 -صباحاً 4:00 -
م�ساءً ،ودورة ت�صوير الطعام بتاريخ � 23أكتوبر � 10:30 -صباحاً  4:00 -م�ساءً ،ودورة
ت�صوير الوجوه بتاريخ � 30أكتوبر � 10:30 -صباحاً  4:00 -م�ساءً ،ودورة الت�صوير
اخلارجي بتاريخ  6نوفمرب � 10:30 -صباحاً  4:00 -م�ساءً.

ت�ستمر القرية العاملية� ،أحد �أهم
ال��وج �ه��ات ال�ترف�ي�ه�ي��ة يف العامل،
والوجهة العائلية الأوىل للثقافة
وال�ت���س��وق وال�ترف �ي��ه يف املنطقة،
يف و��ض��ع اللم�سات الأخ �ي�رة على
جت�ه�ي��زات�ه��ا لإب �ه��ار ال���ض�ي��وف مع
جم�م��وع��ة م��ن ال�ت�ح���س�ي�ن��ات على
م��راف�ق�ه��ا وبنيتها التحتية ،قبل
ان �ط�ل�اق امل��و� �س��م يف � 26أكتوبر
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�أ�سبوع املو�ضة العربي يعود ب�صيغة
ح�ضورية يف حي دبي للت�صميم
�أعلن جمل�س الأزياء العربي بال�شراكة الإ�سرتاتيجية
مع حي دبي للت�صميم  ، d3وبالتعاون مع وكالة هيو
ماجنمنت  ، Hu Managementع��ن ع��ودة حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز �أي�ق��ون��ة امل��و��ض��ة ل�ع��ام  2021و�أ�سبوع
املو�ضة العربي ب�صيغة ح�ضورية كاملة خالل الفرتة
بني � 24إىل � 28أكتوبر اجلاري يف حي دبي للت�صميم،
مما ير�سخ مكانة دبي وجه ًة عاملي ًة للت�صميم والأزياء واملواهب يف هذه املجاالت .ويبد�أ عر�ض الأزياء
يوم � 24أكتوبر اجلاري يف حي دبي للت�صميم مع حفل توزيع جوائز �أيقونة املو�ضة ،وهو حفل ع�شاء
ح�صري على ال�سجادة الوردية �سيح�ضره امل�شاهري وامل�ؤثرون وو�سائل الإع�لام حيث �سيتم خالله
الإع�لان عن �أيقونة املو�ضة لعام  ،2021امل�سمى ال��ذي ح�صلت عليه النجمة اللبنانية مايا دياب
العام املا�ضي.

القرية العاملية تعزز جتارب �ضيوفها مع حت�سينات متعددة على الوجهة
احل��ايل� .سيتمكن �ضيوف القرية
العاملية خ�لال املو�سم ال�ق��ادم من
اال�ستمتاع بتجارب تبقى يف البال،
عرب ا�ستك�شاف الوجهات اجلديدة،
وال � �ت � �م � � ّت� ��ع ب � �ت � �ج� ��ارب ال� �ت� ��� �س� � ّوق
الفريدة ،وم�شاهدة �أروع العرو�ض

ال�ترف�ي�ه�ي��ة ،وت �ن��اول �أل ��ذ و�أ�شهى
الأط �ب��اق ال�ع��امل�ي��ة ،م��ع امل��زي��د من
الراحة التي �ستوفرها التح�سينات
على املوقع.
وت �� �ش �م��ل ال �ت �ح �� �س �ي �ن��ات تطوير
ال� ��� �ش ��وارع وامل � �م� ��رات يف الوجهة

مب��ا ي�ضمن ان�سيابية احل��رك��ة يف
ح��ال تدفــــــق �أعـــــداد ك�ب�يرة من
ال�ضيوف ما بني الأجنحة واملنافذ
املختلفة.
كما حر�صت القرية العاملية على
تعزيز جتربة ال�ضيوف عن طريق

�إ�ضافة املزيد من مناطق اجللو�س
يف خمتلف حمطاتها الرئي�سية.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع� �ل ��ى ال �ت �ح �� �ض�ي�رات،
ق ��ال م�ه�ن��د �إ� �س �ح ��اق ،م��دي��ر �أول
 ع�ل�اق��ات ال �� �ض �ي��وف يف القريةال �ع ��امل �ي ��ة :ن �ح��ر���ص دائ � �م � �اً على

اال�ستماع �إىل �آراء ال�ضيوف من
خ�لال مالحظاتهم ومتابعة �أدق
التفا�صيل يف البيانات التي نح�صل
عليها من خالل درا�ساتنا املختلفة،
مب��ا ي�ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز م�ستويات
الراحة لهم �أثناء زيارتهم لنا .كما

نقوم يف كل مو�سم بدرا�سة جميع
ن �ق��اط االح �ت �ك��اك م ��ع ال�ضيوف
والبحث عن �أف�ضل احللول التي
ت �� �س��اه��م يف ت �خ� ّ�ط��ي توقعاتهم.
ت�شمل التطويرات يف ه��ذا املو�سم
�إ�ضافة املزيد من مناطق اجللو�س،

افتتاح حفل ملنتجع �شاطئ �سنتارا مرياج دبي

مبنا�سبة الظهور الأول ملنتجع �شاطئ �سنتارا مرياج دبي �،أقيم حفل االفتتاح
وق�ص ال�شريط للمنتجع بح�ضور معايل ال�سيد حممد ال�شيباين رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة نخيل  ,و ال�سيد ثرياوث ت�شرياتيفات الرئي�س التنفيذي
ملجموعة �سنتارا للفنادق واملنتجعات  ,وال�سيد �سوبارات ت�شرياتيفات نائب
الرئي�س التنفيذي ل�سنرتال جروب .املنتجع اجلديد  -وهو م�شروع م�شرتك
بني جمموعة فنادق ومنتجعات �سنتارا الرائدة للفنادق فى تايلند و �شركة
نخيل الرائدة عاملياً يف جمال التطوير العقاري ومُن�شئ نخلة جمريا احلائزة
على جوائز ومدينة الواجهة البحرية جلزر ديرة  -يجلب مفهوماً جديداً يف
ال�ضيافة �إىل دبي  ،متا�شياً مع ا�سرتاتيجية ال�سياحة يف الإمارة.

باري كاليبو تفتتح �أكادميية ال�شوكوالتة يف دبي

افتتحت جمموعة باري كاليبو ،ال�شركة الرائدة عامل ًيا يف جمال منتجات
ال�شوكوالتة والكاكاو عالية اجلودة ،م�ؤخراً� ،أكادميية ال�شوكوالتة يف دبي،
بالقرب من برج خليفة� ،أحد �أكرث املعامل �شهرة يف العامل.
�ستكون الأك��ادمي �ي��ة اجل��دي��دة من�صة �إب��داع�ي��ة للطهاة لعر�ض وتطوير
مواهبهم ومهاراتهم .نظ ًرا لأن وكونها جزء من �شبكة مراكز �أكادميية
ال�شوكوالتة الأو� �س��ع ال�ت��ي ت�ضم � 24أك��ادمي�ي��ة يف جميع �أن�ح��اء العامل،
ف�ستكون �أف�ضل من�صة جللب الطهاة امل�شهورين �إىل دبي لإلهام الطهاة
املحليني وتدريبهم وتقدمي امل�شورة لهم.

فندق �سانت ريجي�س دبي -النخلة
يقدم عرو�ض غداء العمل اخلا�صة

يقدم فندق �سانت ريجي�س دبي -النخلة  ,لزواره عرو�ض غداء العمل اخلا�صة يف
مطعم كورديليا الذي يتميز ب�أجوائه الرائعة  .تتوفر هذه العرو�ض من الأحد
�إىل اخلمي�س ،ما بني ال�ساعة  12ظهراً وحتى ال�ساعة  3ع�صراً  .وتت�ضمن
قائمة الطعام الفاخرة ،حيث يمُ كن للزوار اختيار �أحد �أطباق املُقبّالت ال�شهية،
�إ�ضافة �إىل اختيار طبق رئي�سي وم�شروب �ساخن �.إ�ضافة �إىل جمموعة متنوّعة
من املقبالت الطازجة ،مثل ح�ساء اليوم ،فريتو مي�ستو ،احلبار املقلي وت�شكيلة
غنية من ال�سلطات ال�صحية.

Sunday

ق�صر الإمارات يطلق نادي حر�س الإنقاذ ال�صغار

�أعلن ق�صر الإمارات �إطالق نادي حر�س الإنقاذ ال�صغار بالتعاون مع ديزيرت �سكيلز �سبورت�س  ،والذي يتيح للأطفال تعلم العديد من املهارات احلياتية الهامة واال�ستمتاع بطيف
وا�سع من الأن�شطة النافعة وامل�سلية بينما ي�ستمتع الأهل باال�ستجمام واال�سرتخاء على ال�شاطئ اخلا�ص �أو بالقرب من بركة ال�سباحة .وينا�سب هذا النادي الزاخر بالأن�شطة املمتعة
واملفيدة الفتيان والفتيات من عمر �7سنوات �إىل � 51سنة ،ويهدف �إىل تعليم امل�شرتكني �أ�سا�سيات العمل
كحار�س �إنقاذ .وتتطلب الأن�شطة التي يوفرها النادي �أن يتمتع امل�شاركني مبهارات ال�سباحة الأ�سا�سية،
وتتيح لهم تعلم تقنيات النجاة والإنقاذ ،مثل ال�سالمة داخل املياه ،والتنف�س اال�صطناعي ،والإ�سعافات
الأولية ،وكيفية ا�ستخدام جهاز وقف الرجفان القلبي .بالإ�ضافة �إىل حت�سني م�ستوى اللياقة البدنية
والثقة بالنف�س لدى امل�شاركني ،وتعليمهم العمل اجلماعي ،وتدريبهم على الت�صرف يف حاالت الطوارئ،
�إىل جانب العديد من الأن�شطة املائية امل�سلية القائمة على ال�سباحة واملقدمة على �أي��دي فريق من
املخت�صني اخلرباء عرب منهجية مدرو�سة من قبل مدربني حمرتفني لدى �شركة �إيليز �آند �أ�سو�شييت�س
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
متاحا ابتدا ًء من � 22أكتوبر وحتى  11دي�سمرب  ،2021و�ست�سمر
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن النادي �سيكون ً
كل دورة منه على مدار � 4أيام موزعة على �أ�سبوعني بواقع يومني من كل �أ�سبوع وهما اجلمعة وال�سبت
�صباحا وحتى ال�ساعة  2بعد الظهر .ويتوفر النادي ب�سعر  1119درهم �إماراتي للطفل
من ال�ساعة 8
ً
الواحد� ،أو  999للطفل الواحد لال�شرتاكات التي ت�ضم �أكرث من طفل.
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وال �ت �ع��دي��ل ع�ل��ى امل �م ��رات لتعزيز
ان�سيابية حركة ال�ضيوف ،وتطوير
امل�سرح الرئي�سي واملنطقة املحيطة
به ،والكثري غريها .م�ستمرون يف
ال�سعي نحو هدفنا يف حتويل كل
زي��ارة �إىل جتربة رائ�ع��ة ومريحة
ل���ض�ي��وف�ن��ا ،وت�ل�ب�ي��ة رغ �ب��ات �ه��م يف
ع�ي����ش جت ��ارب ت��رف�ي�ه�ي��ة وعائلية
ا�ستثنائية.

�شرطة دبي ُتعيد �ساعة املدرب
كوزمني الثمينة وت�ضبط  3متورطني
متكنت ال�ق�ي��ادة العامة ل�شرطة دب��ي من
ا�ستعادة �ساعة باهظة الثمن م��ن ماركة
ع��امل �ي��ة � �ش �ه�يرة ،وت���س�ل�ي�م�ه��ا �إىل مالكها
احل �ق �ي �ق��ي امل � � ��درب ال � ��روم � ��اين �أوالري � � ��و
كوزمني  ،وذلك بعد متابعة الإدارة العامة
للتحريات واملباحث اجلنائية حلركة بيع
ال�ساعة بطريقة غري قانونية يف عدة دول
�أوروبية و�صو ًال �إىل جلبها �إىل دبي.
ب ��دوره ،ت �ق��دم امل ��درب ال��روم��اين �أوالري ��و
كوزمني بجزيل ال�شكر واالمتنان للقيادة
العامة ل�شرطة دبي على �إعادتها ال�ساعة
الثمينة ،قائال :ال �أعلم ما هي الكلمات
املنا�سبة ال�ت��ي ميكنني �أن �أع� رّ�ّب  ب�ه��ا عن
احرتافية العاملية ال��ذي ت�ستحقونه على
هذا االهتمام الرائع واحلر�ص على �إ�سعاد
النا�س.

فريق كرة اليد لنادي الذيد يزور مركز حيوانات �شبه اجلزيرة العربية
نظمت اللجنة الثقافية واملجتمعية بنادي الذيد الثقايف
الريا�ضي زيارة لفريق كرة اليد �إىل مركز حيوانات �شبه
اجلزيرة العربية يف ال�شارقة وت�أتي الزيارة بالتزامن مع
يوم البيئة العربي حيث تعرفوا على احلياة ال�صحراوية
وطبيعة احلياة الربية وت�أقلم احليوانات.
وا�صطحبت مر�شدات وفد النادي الذي ي�ضم  30العباً
مع م�شرفيهم يف جولة �شملت جميع �أق�سام املركز �ضمت
م�شاهدة النمور والفهود والثعالب والأران ��ب وخمتلف
�أن ��واع ال�ط�ي��ور وغ�يره�ـ��ا ح�ي��ث جت��ول��وا يف �أق���س��ام املركز
و�شاهدوا الزواحف واحل�شرات و�أنواع الطيور التي تعي�ش
يف دولة الإمارات و�شبة اجلزيرة العربية عامة واحليوانات
الليلية �ساعدهم على معرفة �أ�سماء احليوانات الربية
و�أ�سلوب ومنط حياتها يف بيئاتها الأ�صلية.
كما ا�ستمتعوا يف اال�سرتاحة الدائرية ملركز �شبة اجلزيرة
العربية وا�ستمتعوا باملنظر اخل�لاب املطل على حديقة
م �ف �ت ��وح ��ة حت � �ت� ��وي ع� �ل ��ى النخيل
وال� �غ ��زالن وال �ظ �ب��اء وامل �ه��ا العربي
والنعام.
بدوره �أ�شاد خليفه بن دملوك الكتبي
ع �� �ض��و جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي الذيد
رئي�س اللجنة الثقافية واملجتمعية
بهذه الزيارة وبتعاون مركز حيوانات
� �ش �ب��ه اجل� ��زي� ��رة ال �ع��رب �ي��ة لإط �ل��اع
الالعبني على ما ي�ضمه املركز من
ت�ن��وع ب�ي��ول��وج��ي ه��ام وي�ب�رز اهتمام
ال�شارقة الوا�سع بالبيئة م�شريا �إىل
�أن يوم البيئة ي�شكل منا�سبة للتوعية
بكافة اجلهود الرامية �إىل احلفاظ
على البيئة واحلفاظ على ما بها من
مكونات وحيوانات .

طالب �شراكة املدار�س الدولية ISP
يحققون الرقم القيا�سي العاملي يف غيني�س

اجتمع طالب �شراكة املدار�س الدولية  ISPمن  72جن�سية معاً يف مدر�سة
�أك��وي�لا لي�صبحوا �سوياً احلامل الر�سمي للقب غيني�س ل�ل�أرق��ام القيا�سية.
يحمل الآن جمموعة ال�ط�لاب م��ن مدر�ستي �أك��وي�لا و ن�برا���س الدوليتني
الرقم القيا�سي لـح�ضور �أكرب عدد من جن�سيات خمتلفة لدر�س للتاريخ .
وقال ال�سيدة كنزي الدفراوي ،حم ّكم ر�سمي لدى غيني�س للأرقام القيا�سية
 ،مهنئاً الطالب :بالنيابة عن غيني�س للأرقام القيا�سية  ،ي�سعدين �أن �أعلن
تتويج �شراكة املدار�س الدولية  ISPيف دولة الإمارات حام ً
ال للقب اجلديد
عن ح�ضور �أكرب عدد من جن�سيات خمتلفة لدر�س للتاريخ  .تهانينا لكم� ،أنتم
مميزون ر�سمياً!  .ي�أتي حدث ت�سجيل الرقم القيا�سي العاملي مبثابة انطالقة
العد التنازيل لـ  50يومًا ل�شراكة املدار�س الدولية لالحتفال باليوم الوطني
اخلم�سني لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،واحتفا ًال بالعيد الثالث ملدر�سة
�أكويال � .أم��ا عن در���س التاريخ فقد ركز على تاريخ دول��ة الإم��ارات والإ�شادة
بال�شعب الإماراتي وقيادته الب�صرية العظيمة .قال ال�سيد بهارات من�سوخاين،
الرئي�س التنفيذي ل�شراكة املدار�س الدولية بال�شرق الأو�سط� :إننا متحم�سون
للغاية لالحتفال ب�سنة اخلم�سني و�أردن��ا �أن نفعل �شيئاً ال يُن�سى لبدء العد
التنازيل على االحتفال لـ  50يوماً يف مدار�سنا .لقد عملنا على تذكري طالبنا
بالتاريخ العريق لهذا البلد ،وذلك بجمع العديد من اجلن�سيات معاً ،مما يتيح
لنا �أن نحتفل حقاً ب�أهم مبادئ دولة الإمارات العربية املتحدة.

تعرف على �أطول امر�أة يف العامل
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

ظلت الرتكية رمي�ساء جيلجي مميزة بطولها الذي يبلغ مرتين و� 15سنتيمرتا قبل �أن يُعرتف بها ر�سميا ك�أطول
امر�أة يف العامل .وهي تريد الآن �أن ت�ستخدم هذا الرقم القيا�سي لالحتفاء باالختالفات بني الب�شر ،كما ترغب
مبقابلة �أطول رجل يف العامل.
ولدت رمي�ساء ،البالغة من العمر  24عاما ،التي �أكدت مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية هذا الأ�سبوع �أنها �أطول
امر�أة على قيد احلياة يف العامل ،م�صابة مبتالزمة ويفر ،وهي مر�ض جيني نادر يت�سبب يف �سرعة النمو وت�شوهات
�أخرى.
قالت رمي�ساء لل�صحفيني ،وهي تقف فخورة مب�ساعدة م�شاية�" :أن ي�صبح املرء خمتلفا لي�س �أمرا �سيئا كما تظنون.
ميكن �أن يحقق لك ذلك جناحا ال تتوقعه" ،وفقا لرويرتز.
وهذا هو رقمها القيا�سي العاملي الثاين بعد فوزها بلقب �أطول �أنثى مراهقة على قيد احلياة يف العامل عام ،2014
حني كان عمرها  18عاما.
وتقول رمي�ساء ،التي عادة ما تعتمد على كر�سي متحرك �أو م�شاية يف جتولها� ،إنها ت�أمل يف ا�ستغالل لقبها لن�شر
الوعي بخ�صو�ص اال�ضطرابات اجلينية النادرة مثل "متالزمة ويفر" .و�أ�ضافت "�أعتقد �شخ�صيا �أن االختالفات
التي يعتربها البع�ض عيوبا ميكن �أن تتحول �إىل مزايا لو �أردت ذلك وبذلت اجلهد من �أجل ذلك .وهذا بب�ساطة
ما فعلته" ،بح�سب ما ذكرت رويرتز.
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تعرث على قطها بف�ضل رقاقة �إلكرتونية

اعتقال � 4أ�شخا�ص ب�ش�أن كامريات خمب�أة يف فندق

ال�ت��أم �شمل ام��ر�أة بريطانية بقطها بعد �سبع �سنوات من
فقدانه ،بف�ضل رقاقة �إلكرتونية تظهر هويته ال�شخ�صية
وا�سم �صاحبته .قالت كيلي مبوفريت ( 33عاماً) �إنها �شعرت
بال�سعادة الغامرة بعدما عرثت على قطها �سيمبا بعد حوايل
�سبع �سنوات من اختفائه� .إثر فقدان قطيها الأليفني �سيمبا
وبوتونز يف عام � ،2015شعرت كيلي باحلزن العميق ،وبعد
�أي��ام قليلة ع�ثرت على بوتونز ميتاً يف منطقة قريبة من
منزلها .لكن امل��ر�أة ا�ستمرت بالبحث عن �سيمبا يف بلدتها
وال �ب �ل��دات امل �ج��اورة ،وع�ب�ر م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي.
وقد مت تبني القط �سيمبا من قبل ام��ر�أة تعي�ش يف مدينة
ليفربول .ول��دى وفاتها يف وقت �سابق من هذا العامُ ،نقل
القط �إىل ملج�أ “كات�س بروتيك�شن” .ولدى فح�ص الرقاقة
الإلكرتونية التي كانت على عنقه والتي حتمل ا�سمه وهويته
وا�سم مالكه ،مت االت�صال بكيلي و�إعادته �إليها .وعربت كيلي
عن �سعادتها البالغة لعثورها على �سيمبا ،ومتنت لل�سيدة
التي اعتنت به ط��وال ال�سنوات ال�سابقة� ،أن ترقد ب�سالم.
وقالت كيلي �إن قطها �سيمبا تعرف عليها مبا�شرة عندما
التقت به ،رغم ال�سنوات الطويلة التي ق�ضاها بعيداً عنها،
وفق ما �أورد موقع "ميرتو" الإلكرتوين.

�ألقت ال�شرطة يف كوريا اجلنوبية القب�ض على � 4أ�شخا�ص بزعم
تركيب ك��ام�يرات خفية يف غ��رف فندق ب�أكمله ،وحم��اول��ة ابتزاز
الأموال من مئات ال�ضيوف والنزالء الذين مت ت�صويرهم.
وقال امل�س�ؤول يف وحدة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية يف �شرطة
العا�صمة �سول� ،سيو �سانغ هيوك� ،إن امل�شتبه بهم التقطوا �صورا
ط��وال �أ�شهر وح��اول��وا اب�ت��زاز بع�ض ال�ضيوف بتهديدهم بن�شر
مقاطع م�صورة اخلا�صة بهم ،لكن حم��اوالت ابتزازهم ف�شلت يف
احل�صول على �أي �أم ��وال .ومل يقدم �سيو تفا�صيل ح��ول كيفية
تركيب امل�شتبه بهم للكامريات يف الفندق يف يانغبيونغ ،بالقرب
من العا�صمة �سول .غري �أن �صحيفة حملية �أفادت ب�أن امل�شتبه بهم
قاموا بر�شوة موظف فندق لرتكيب كامريات �صغرية على �شا�شات
�أجهزة الكمبيوتر يف كل غرفة �أثناء تنظيفها.
ومل يعلق املدعون العامون ،الذين تلقوا الق�ضية من ال�شرطة بعد
االعتقاالت يف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،على الفور اليوم اجلمعة
على ما �إذا كانوا قد وجهوا الئحة اتهام �إىل �أي من امل�شتبه بهم.

ورم يزن  10كيلوغرام يف بطن مري�ض

متكن الأطباء من �إزال��ة ورم �ضخم من بطن مري�ض هندي يزن
نحو  10كيلوغرام.
وك��ان �أرن��اب موخريجي ( 45ع��ام�اً) ي�شتكي م��ن �آالم �شديدة يف
البطن لأكرث من �شهرين ،لكنه يقول �إن الأطباء ف�شلوا يف اكت�شاف
الورم يف البداية ،حتى ت�ضاعف حجمه �أربع مرات.
وبعد ا�ست�شارة الأطباء يف مركز فيكتوريا الطبي ،مت اكت�شاف �أن
املو�سيقار من كولكاتا ،الهند ،كان م�صا ًبا بورم خبيث يبلغ وزنه
 22رط ً
ال ( 10كيلوغرام) و�أ�صبح بحجم كرتني للرجبي .ومتت
�إحالته �إىل م�ست�شفى ليونز ،حيث �أجرى الدكتور ماخان الل �ساها
وابنته بريانكا �ساها عملية جراحية معقدة ،و�أزاال الورم يف جراحة
ا�ستمرت �أربع �ساعات يوم � 2أكتوبر (ت�شرين الأول) اجلاري.
وقال خمان "لقد كانت حالة حرجة للغاية ونادرة .مل يتم اكت�شاف
الورم يف البداية .لقد تطلب الأمر عدة اختبارات لفهم ماهيته.
ريا للغاية".
وكانت حياة املري�ض يف خطر لأن الورم كان كب ً
و�ساعد فريق من اجلراحني يف �إزال��ة ال��ورم ال�سرطاين املعروف
با�سم �ساركوما خلف ال�صفاق ،وعلى الرغم من جناح اجلراحة،
�سيحتاج �أرناب الآن للمزيد من جل�سات عالج ال�سرطان.

القب�ض على �سبعينية لرف�ضها مفارقة ابنتها املري�ضة
�ألقت ال�شرطة الأمريكية يف والية فلوريدا ،القب�ض على
امر�أة م�سنة ،بعدما رف�ضت مفارقة �سرير ابنتها املري�ضة
يف امل�ست�شفى .مت القب�ض على لني �سافاج ( 70عاماً) يف
الرابع من ال�شهر اجلاري بعد �أن رف�ضت ترك ابنتها �أمرب
وحيدة يف امل�ست�شفى �إثر خ�ضوعها جلراحة يف املخ.
بعد �أن �أ�صيبت ابنتها ب�شلل يف جانبها الأي�سر من اجل�سم
ج��راء �سكتة دم��اغ�ي��ة ،وخ�ضعت جل��راح��ة دقيقة يف املخ،
ا�ستدعى الأطباء ال�سيدة �سافاج �إىل غرفة �أمرب يف وحدة
العناية املركزة مل�ساعدتها على الهدوء بعد اجلراحة.
و�سارت الأمور على ما يرام حتى امل�ساء ،حيث �أبلغت �إحدى
املمر�ضات ال�سيدة �سافاج ،ب��أن عليها امل�غ��ادرة لأن �ساعات
الزيارة يف امل�ست�شفى قد انتهت .ولدى رف�ض الأم مغادرة
غرفة ابنتها ،ا�ستدعى م�س�ؤولو امل�ست�شفى ال�شرطة ،ومت
�إلقاء القب�ض عليها بتهمة التعدي على ممتلكات الغري،
حيث مت احتجازها ليوم كامل يف �سجن مقاطعة دوفال،
قبل �أن يتم �إط�لاق �سراحها .وقالت �سافاج متحدثة عن
جتربتها " :مل �أرغب مبغادرة غرفة ابنتي لالطمئنان على
حالتها ،لقد كان الأمر مرعباً بالن�سبة يل ،ولكني مل �أندم
على ما فعلت ،لأين كنت �أود م�ساندة ابنتي يف حمنتها”.

عمل بانك�سي الفتاة مع البالون بـ  4,25ماليني دوالر

بيعت ن�سخة على لوح م��زدوج ("ديبتيك") لعمل بانك�سي ال�شهري
"الفتاة م��ع البالون" ،اجل�م�ع��ة يف م�ق��اب��ل  3,1م�لاي�ين جنيه
ا�سرتليني ( 4,25ماليني دوالر) خالل مزاد �أقامته دار كري�ستيز
يف لندن ،غداة ت�سجيل رقم قيا�سي جديد للفنان الربيطاين.
ويظهر ه��ذا اللوح امل��زدوج ال��ذي �أجن��زه بانك�سي �سنة  ،2005فتاة
�صغرية حاملة بالونا �أحمر على �شكل قلب ،على خلفية بي�ضاء.
وكانت قيمتها التقديرية ت��راوح بني  2,5مليون جنيه ا�سرتليني
و 3,5ماليني ( 3,4ماليني دوالر و 4,7ماليني).
وي�أتي ذلك غداة حتقيق ن�سخة �أخرى من اللوحة كانت �أثارت �ضجة
عاملية بعد متزقها ذاتيا يف م��زاد قبل ثالث �سنوات� ،سعرا قيا�سيا
ق��ارب  18,6مليون جنيه ا�سرتليني .وجت��اوز �سعرها بفارق كبري
الرقم القيا�سي ال�سابق لأعمال بانك�سي ،وهي لوحة بعنوان "غامي
ت�شاينجر" (تغيري املعادلة) تك ّرم �أفراد الطواقم العالجية كانت قد
بيعت يف �آذار/مار�س الفائت يف مقابل  16,75مليون جنيه ا�سرتليني
( 23مليون دوالر) وذهب ريعها للهيئة ال�صحية الربيطانية.

�أكوام القمح لفان غوخ يف مزاد

املمثلة امل�صرية ي�سرا حت�ضر عر�ض فيلم «كازابالنكا» مهرجان اجلونة ال�سينمائي .ا ف ب

ماذا حدث يف ليلة افتتاح مهرجان اجلونة؟ �شكوى جديدة بحق بيل كو�سبي

وائل كفوري يتعر�ض
حلادث �سري مروع
ت �ع��ر���ض ال �ف �ن��ان ال �ل �ب �ن��اين وائ ��ل
كفوري م�ساء �أم�س الأول اجلمعة
حل��ادث �سري على طريق �سريع يف
حم�ي��ط م��دي�ن��ة جبيل ال�ساحلية
�شمال ب�يروت ُنقل على �إث��ره �إىل
�أحد م�ست�شفيات املنطقة للمعاجلة،
وفق معلومات �صحافية.
و�أظ� � �ه � ��رت �� �ص ��ور ان �ت �� �ش��رت عرب
و� �س ��ائ ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
�سيارة الفنان اللبناين البالغ 47
عاما وه��ي مه�شمة بدرجة كبرية
وق��د ت�ط��اي��رت �إط��ارات �ه��ا ،وه��و ما
ع��زت��ه م �ع �ل��وم��ات � �ص �ح��اف �ي��ة �إىل
ا�صطدام املركبة بحاجز ا�سمنتي
على الطريق ال�سريع الذي يربط
مدينة جبيل ال�ساحلية بالعا�صمة
بريوت التي تبعد عنها حوايل 40
كيلومرتا.
وف �ي �م��ا حت �ف��ظ م���س�ت���ش�ف��ى �سيدة
امل� �ع ��ون ��ات يف ج �ب �ي��ل ح �ي ��ث ُنقل
ك� �ف ��وري ل �ي�ل�ا ،ع ��ن الإدالء ب� ��أي
معلومات ب�ش�أن و�ضعه ال�صحي،
�أف��ادت مواقع �إخبارية حملية ب�أن
املغني اللبناين �أ�صيب بك�سور يف
ج�سمه ل�ك��ن و��ض�ع��ه م�ستقر وهو
يتلقى العناية الالزمة.

Sunday

ت�ستمر يف م�صر �أجواء احتفاالت مهرجان اجلونة ال�سينمائي الدويل ،حيث
ظهرت العديد من املفاج�آت والأح��داث املثرية يف املهرجان ،املمتد لغاية
الثاين والع�شرين من �شهر �أكتوبر اجلاري.
وح�ضر افتتاح اجلونة ال�سنمائي ،الذي بد�أت فعالياته م�ساء �أول �أول �أم�س
اخلمي�س ،حتت �شعار "�سينما من �أجل الإن�سانية" ،كوكبة من جنوم الفن
و�صناعه ،وممثالت خطفن الأ�ضواء ب�إطالالت جذابة و�أنيقة ،على ال�سجادة
احلمراء .ومن �أبرز الأ�سماء الفنية التي ح�ضر احلدث العاملي ،ي�سرا ،منه
�شلبى ،ن�سرين طاف�ش ،منة �شلبى� ،صبا مبارك� ،شريين ر�ضا ،ريهام عبد
الغفور ،جنالء بدر ،جومانا مراد ،مايا دياب ،نادين جنيم و�آخرين.
وحر�ص زوج النجمة ال�سورية جومانا مراد على مرافقتها ،و�أي�ضاً الفنانة
امل�صرية ب�شرى ،كما ظهر الثنائي ال�شهري يف م�صر "حممد فراج وب�سنت
�شوقي" .ويف لفتة مميزة وم�ؤثرة ،حر�ص القائمون على "اجلونة" الذي
يعد �أبرز املهرجانات يف م�صر ،على �إحياء ذكرى الفنانني الراحلني ،وكان
على ر�أ�سهم �سمري غامن وزوجته دالل عبد العزيز.

هارفارد تر�سخ مكانتها ك�أغنى جامعة يف العامل
�أظهر تقرير مايل �أن قيمة �صندوق االحتياط يف جامعة هارفارد الأمريكية
ازدادت بن�سبة  % 27خالل عام ،ما عزز موقعها ك�أغنى جامعة يف العامل.
وتنت�شر �صناديق االحتياط على نطاق وا�سع يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الأمريكية ،ويتم �إن�شا�ؤها وتغذيتها ب�صورة رئي�سية من الهبات اخلا�صة.
والكثري من هذه الهبات ( )% 82يخ�ضع �إىل قيود ويُخ�ص�ص ال�ستخدامات
�أو م�شاريع حمددة.
ويُ�ستخدم فقط ما بني � % 5إىل  5,5%من �أم��وال �صندوق االحتياط
�سنويا لتمويل انتظام العمل يف جامعة هارفارد الواقعة يف كامربيدج بوالية
ما�سات�شو�ست�س� ،أي  2مليار دوالر خالل العام اجلامعي .2021-2020
وقد ارتفعت قيمة �صندوق االحتياط يف اجلامعة ،وهو الأعلى �أ�صال يف
العامل ،بن�سبة  % 27لتبلغ  53,2مليار دوالر يف �آخر ال�سنة املالية الفائتة
نهاية يونيو
وقد �سجلت جامعة هارفارد مردودا بن�سبة  33,6%من �أ�صولها خالل عام،
م�ستفيدة من النتائج القوية للأ�سواق املالية.
وخالل العام  ،2021-2020ح�صلت هارفارد على هبات بقيمة  465مليون
دوالر دُفعت حل�ساب �صندوق االحتياط ،وفقا لفران�س بر�س.

بعد �إطالق �سراحه نهاية حزيران-يونيو ،يواجه املمثل
الأمريكي بيل كو�سبي دعوى جديدة �أمام الق�ضاء املدين
�إثر اتهام ممثلة له ب�أنه خدّرها ثم اغت�صبها قبل �أكرث
من ثالثة عقود ،وتطالبه بتعوي�ضات بقيمة  125مليون
دوالر �أمام حمكمة بوالية نيو جريزي.
وكان �أُطلق �سراح املمثل الذي ج�سّ د ل�سنوات طويلة دور
الأب املثايل يف برنامج "ذي كو�سبي �شو" ،من ال�سجن يف
 30حزيران/يونيو بعد �إلغاء املحكمة العليا يف بن�سلفانيا
احلكم عليه بال�سجن لفرتة ال تقل ع��ن ث�لاث �سنوات
العتدائه جن�سيا �سنة  2004على �أندريا كو�ستاند التي
كانت تعمل يف جامعة متبل بوالية فيالدلفيا.
وه ��ذه الق�ضية ال��وح �ي��دة ال�ت��ي �أف���ض��ت �إىل مالحقات
ق�ضائية ،غري �أن بيل كو�سبي البالغ  84عاما كان يواجه
اتهامات علنية باالعتداء اجلن�سي وجهتها له ع�شرات
الن�ساء بينها ليلي برنارد التي ظهرت يف حماكمته.
ويف ال�شكوى املقدمة اخلمي�س ،ت�ؤكد املمثلة التي �شاركت
يف "ذي كو�سبي �شو"� ،أن بيل كو�سبي �ضرب لها موعدا
يف �آب�/أغ�سط�س  1990ملالقاته يف فندق وكازينو ترامب
تاج حمل يف �أتالنتيك �سيتي بوالية نيو جريزي ،بحجة
تعريفها على منتج.

�أعلنت دار "كري�ستيز" للمزادات �أن لوحة بالألوان املائية
ر�سمها فين�سينت فان غوخ و�صادرها النازيون �إبان احلرب
العاملية الثانية ،من املقرر �أن تباع ال�شهر املقبل يف مزاد
بنيويورك ،حيث من املتوقع �أن جتني  20مليون دوالر �أو
�أكرث .تعتزم "كري�ستيز" بيع اللوحة التي تعود �إىل العام
 1888ويطلق عليها ا�سم "مول دي بليه" "�أكوام القمح"
 ،يف م��زاد علني بعد ت�سهيل املفاو�ضات بني ورث��ة قطب
نفط �أمريكي ميتلكونها الآن وورث��ة اثنني من جامعي
الأعمال الفنية اليهود الذين امتلكوها يف �أوقات خمتلفة
قبل نهبها من جانب النازيني.

حتذير� ..إن�ستغرام ي�سبب الهو�س واالكتئاب للمراهقني
مل ي�ع��د �إن���س�ت�غ��رام جم��رد تطبيق مل�شاركة
ال� ��� �ص ��ور وال� �ف� �ي ��دي ��وه ��ات ال �ق �� �ص�ي�رة مع
الأ�صدقاء ،و�إمن��ا ف�ضاء للتباهي واملقارنة
وال �ب �ح��ث ع ��ن �إع� �ج ��اب الآخ� ��ري� ��ن وج ��ذب
امل �ت��اب �عي��ن .وك �ث��رة ا� �س �ت �ع �م��ال��ه م ��ن طرف
املراهقني كما الكبار قد تت�سبب يف �أمرا�ض
ن�ف���س�ي��ة خ� �ط�ي�رة ،ت � � ��ؤدي ب �� �ص��اح �ب �ه��ا �إىل
االنتحار �أحيانا.
ي �ح��ر���ص م �ع �ظ��م امل �� �س �ت �خ��دم�ين لتطبيق
"�إن�ستغرام" ،على �إظهار اجلانب ال�سعيد
ف �ق��ط م ��ن ح �ي��ات �ه��م وي �ت �ج �ن �ب��ون م�شاركة
امل�شاكل واملتاعب ،وهكذا ،ف�إن �صور ال�شواطئ
وامل �ط ��اع ��م ال ��راق �ي ��ة وال� �ف ��رح والرفاهية
والأج�سام املثالية ت�شكل مركبات نق�ص عند
من يقارن نف�سه وحياته بهم.
وه� ��ذا م��ا ت� ��ؤك ��ده �أخ �� �ص��ائ �ي��ة ع �ل��م النف�س
الإك� �ل� �ي� �ن� �ي� �ك ��ي وامل � �ح� ��ا� � �ض� ��رة يف جامعة

�شريبروك الكندية� ،أن��دري��ه �آن ليجغاري،
يف ت�صريح ملوقع �سكاي نيوز عربية�" :أنا
�شخ�صياً �أعالج العديد من ال�شباب الذين
ي��واج �ه��ون � �ص �ع��وب��ات �أك�ث��ر �أو �أق� ��ل حدة،
تتعلق با�ستخدامهم لل�شبكات االجتماعية
والإن�ت�رن ��ت ب���ش�ك��ل ع ��ام .و�أل �ت �ق��ي يف �إط ��ار
بحوثي العلمية باملراهقني الذين يعانون
من �صعوبات ب�سبب ال�شبكات االجتماعية".
وت �� �س �ت �ط��رد ق��ائ �ل��ة" ،ب�شكل ع� ��ام ،يرتبط
اال� �س �ت �خ ��دام امل �ك �ث��ف ل��و� �س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي بزيادة خطر املعاناة من �أعرا�ض
القلق �أو االكتئاب �أو تدين احرتام الذات �أو
عدم الر�ضى عن �شكل اجل�سم".
وت�ضيف �أخ�صائية علم النف�س �أن العديد من
املراهقني وكذلك البالغني ،قد يواجهون
�صعوبات يف تقبل �شكلهم اخلارجي مقارنة
بال�صور املنقحة املعرو�ضة على �إن�ستغرام.

ليلي كولينز ب�صورة عفوية مع كلبها
ن�شرت املمثلة العامليةليلي كولينز �صورة عفوية لها عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع
التوا�صل االجتماعي ،برفقة كلبها ريد فورد دوغ.
وظهرت ليلي دون ماكياج طبيعية جداً وتفاعل املتابعون مع املن�شور ب�شكل كبري
معربين عن �إعجابهم بجر�أتها الدائمة بالظهور كما هي.
وعلقت ليلي على ال�صورة قائلة" :كلبي �سعيد بعودته �إىل املنزل" .ولفتت الأنظار
بقيامها ب�إن�شاء �صفحة خا�صة بالكلب على موقع التوا�صل االجتماعي.
وكانت قد �أعلنت ليلي كولينز عن زواجها من الكاتب ت�شاريل مكدويل ،ون�شرت
�صور لها بف�ستان الزفاف على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي
برفقة زوجها ،وع ّلقت عليها بالقول" :مل �أكن �سعيدة هكذا يف حياتي من قبل .بد�أت
كق�صة خيالية والآن حقيقة �إىل الأبد".

كري�ستيانو رونالدو
يقاتل النينجا
اع �ت��اد امل�شجعون ع�ل��ى ر�ؤي ��ة رمز
كرة القدم وهو يلف ويقفز ويلتف
ويقلب ويت�شقلب ،و�أحيانا يتعرث،
ط� ��وال م���س�يرت��ه ع �ل��ى امل�ستطيل
الأخ � �� � �ض� ��ر ،وق �ل �ي �ل��ون ف �ق��ط قد
ين�سون ال��رك�ل��ة املق�صية العالية
املثرية التي �سجلها لريال مدريد
يف يوفنتو�س يف .2018
ل�ك��ن ،يف وق��ت مبكر م��ن �أول �أول
�أم�س اخلمي�س ،توجه رونالدو �إىل
ح�سابه على �إن�ستغرام لعر�ض �أرقى
فنونه ال�صينية يف "بيان ليان"،
ل�صد الهجمات من جميع الزوايا،
 متاما كما يفعل يف ملعب الأولدترافود ،معقل مان�ش�سرت يونايتد.
يف الإع� � � �ل� � ��ان ال� � �غ � ��ري � ��ب ،على
�إن���س�ت�غ��رام ،مي�ك��ن ر�ؤي ��ة رونالدو
وه� ��و ي ��رك ��ل وي �� �س �ح��ب ال�سيوف
ويلعب بالنار ،حتى �أن هناك �إ�شارة
�إىل االحتفال بالعالمة التجارية
ل�ل�أ� �س �ط��ورة ال�برت�غ��ال�ي��ة ق�ب��ل �أن
مي�شي بعيدا حامال مظلة حتمل
ا�سم العالمة التجارية "زوجو جي
بي" .ZujuGP
وتهدف ال�شركة الرقمية اجلديدة
�إىل اجلمع بني م�شجعي كرة القدم،
مب�شاركة رون��ال��دو مع امل�ساهم يف
��س��ال�ف��ورد �سيتي وم��ال��ك فالن�سيا
ورجل الأعمال ال�سنغافوري بيرت
ليم يف امل�شروع "زوجو ج��ي بي"،
وه��و ع�ب��ارة ع��ن من�صة اجتماعية
ت� ��رب� ��ط ب�ي��ن ال� ��� �ش ��رق وال � �غ� ��رب،
وجتمع لي�س فقط بني املعجبني،
ولكن بني العوامل وبني ال�شركات
والأنظمة البيئية.

