
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يعزون اأمري دولة الكويت 

•• اأبوظبي-وام

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
نواف  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل  حفظه 
ال�شيخ  ال�شقيقة يف وفاة  الكويت  اأمري دولة  ال�شباح  الأحمد اجلابر 

دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
" و �شاحب  " رع��اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح .

املعا�شات : النظام املوحد ملد احلماية اأحد الأنظمة اخلليجية 
الرائدة يف مد مظلة التاأمني الجتماعي خارج احلدود

•• اأبوظبي-وام

النظام  اأن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اأك��دت 
الرائدة  اخلليجية  الأنظمة  اأح��د  هو  التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد 
يف مد مظلة التاأمني الجتماعي خارج احلدود، م�شرية اإىل اأن دول 
يتمتع  بف�شله  ال��ذي  النظام  هذا  ا�شتحداث  يف  �شباقة  كانت  اخلليج 
دولة  اأي  يف  دولهم  غري  يف  العاملني  التعاون  جمل�س  دول  مواطنو 
ع�شو يف املجل�س بالتاأمني الجتماعي كما لو كان يعمل يف بلده الأم.
واأو�شحت الهيئة اأن نظام مد احلماية التاأمينية الذي �شدر بها قرار 
التعاون لدول اخلليج العربية يف  من املجل�س الأعلى لدول جمل�س 
دي�شمرب عام 2004 بدورته ال� 25 التي عقدت مبملكة البحرين .
)التفا�شيل �س4(

الد�شتوري احلر يعود لالعت�شام

بلينكن خالل الجتماع مع ممثلي الحتاد الأوربي

اوروبا يف موقف �شعب

•• دبي-وام

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه 
دبي  لإم�����ارة  ح��اك��م��اً  ب�شفته  اهلل، 
 2021 ل�شنة   21 رق��م  ال��ق��ان��ون 
اخلا�س باإن�شاء جمل�س دبي، وذلك 
بهدف ا�شت�شراف وتطوير الأجندة 
دبي  لإم���ارة  امل�شتقبلية  التنموية 
تناف�شيتها  ت��ر���ش��ي��خ  ي�����ش��م��ن  مب���ا 
وتعزيز  ودول��ي��اً،  اإقليمياً  وريادتها 
جاذبيتها العاملية كواحدة من اأكرث 

املدن املف�شلة للعي�س والعمل.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الإدارة احلكومية يف تغري م�شتمر 
و�شرعة  العاملية  التغريات  ملواكبة 
هو  ال��ق��رارات  اتخاذ  احلكومات يف 

ت�شريع مل�شرية النمو ب�شكل كبري.
م�شارات  ل���دي���ن���ا  ����ش���م���وه:  وق������ال 
متنوعة يف اإدارة م�شريتنا التنموية 
وتناف�شية  ك����ف����اءة  رف�����ع  ب����ه����دف 
�شاحب  وي��راأ���س  احلكومي.  عملنا 
اآل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 

يتمتع  ال��ذي  دب��ي،  جمل�س  مكتوم 
والأهلّية  العتبارية،  بال�شخ�شية 
ملبا�شرة  ال�����الزم�����ة  ال���ق���ان���ون���ّي���ة 
تكفل  التي  والت�شّرفات  الأع��م��ال 
تتمحور  ال���ت���ي  اأه�����داف�����ه  حت��ق��ي��ق 
والتوجهات  املالمح  حتديد  ح��ول 
ويهدف  ل�����الإم�����ارة.  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الأجندة  �شياغة  اإىل  دب��ي  جمل�س 

دبي  لإم���ارة  امل�شتقبلية  التنموية 
وت���ط���وي���ره���ا ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال����ذي 
ويعزز  العاملية،  تناف�شيتها  ي�شمن 
من  وذل��ك  وجاذبيتها  ريادتها  من 
امل�����ش��اري��ع الكربى  اإط�����الق  خ���الل 
النوعية واملبادرات التحّولية وغري 

العتيادية لالإمارة.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله مدير منظمة ال�شحة العاملية )وام(

ا�شتقبل مدير منظمة ال�شحة العاملية وبحث معه عالقات التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

حممد بن زايد: الإمارات حري�شة على دعم املنظمة يف مكافحة كورونا 
وم�شاندة اجلهود الدولية للت�شدي للأمرا�س والأوبئة يف العامل

اأ�شدر قانونا باإن�شاء جمل�س دبي الذي يحدد التوجهات والروؤية امل�شتقبلية لالإمارة

 حممد بن را�شد: الإدارة احلكومية يف تغري م�شتمر ملواكبة التغريات العاملية 
و�شرعة احلكومات يف اتخاذ القرارات ت�شريع مل�شرية النمو ب�شكل كبري

•• اأبوظبي-وام

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
اأدهانوم  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور  اأم�����س  امل�شلحة  للقوات 

غيربيي�شو�س مدير عام منظمة ال�شحة العاملية.
خالل   - اأده��ان��وم  تيدرو�س  والدكتور  �شموه  وبحث 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ج���رى يف ق�����ش��ر ال�����ش��اط��ئ - عالقات 
الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني  امل�����ش��رك  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 

العاملية  ال�شحة  ومنظمة  ال�شحية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
و�شبل تطويره مبا يحقق اأهداف اجلانبني امل�شركة 
حت�شني  يف  وي�شهم  امل�شتهدفة  املجتمعات  وي��خ��دم 
على  تيدرو�س  الدكتور  م��ن  �شموه  واط��ل��ع  حياتها. 
ال�شحية  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا  وب���راجم���ه���ا  امل��ن��ظ��م��ة  ج��ه��ود 
الأمرا�س  مواجهة  ت�شتهدف  التي  وعاملياً  اإقليمياً 
م�شتجدات  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. عليها  والق�شاء  املعدية 
جائحة "كوفيد - 19" وجهود املنظمة وتعاونها مع 

املجتمع الدويل يف مواجهتها.   )التفا�شيل �س2(

ال�شدر يحذر من اإلغاء النتخابات.. ويتم�شك بحكومة اأغلبية
•• بغداد-وكاالت

امل�شلحة  الف�شائل  ك��ررت  اأن  بعد 
تراجعا  �شجلت  ال��ت��ي  والأح�����زاب 
الت�شريعية،  النتخابات  كبريا يف 
م��ط��ال��ب��ات��ه��ا ب���اإل���غ���اء ن��ت��ائ��ج هذا 
ال����ش���ت���ح���ق���اق ال�������ذي اأج��������ري يف 
املا�شي  اأك����ت����وب����ر  م����ن  ال���ع���ا����ش���ر 
ال�شدري  التيار  )2021(، جدد 
التي  النتائج،  اإلغاء  من  حتذيره 
املقاعد  لأع���داد  ت�شدره  اأظ��ه��رت 
 73 على  حيازته  ع��رب  النيابية، 

مقعدا.
وق���ال ���ش��ادق احل�����ش��ن��اوي، ع�شو 
زعيم  اإن  ال�شدري،  التيار  مكتب 
متم�شك  ال�شدر  مقتدى  التيار 
ب�������ش���رع���ي���ة ت����ل����ك الن����ت����خ����اب����ات 

ونتائجها.
ت�شريحات  يف  اأ�������ش������اف  ك����م����ا 
اجلمعة،  اأم�س  م�شاء  تلفزيونية 
الحت����ادي����ة  امل��ح��ك��م��ة  اإل����غ����اء  اأن 
�شيكون  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ل��ل��ن��ت��ائ��ج 
ل��ه ن��ت��ائ��ج ك��ارث��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 

الدولة العراقية.
ال�شدر  مت�����ش��ك  ك���رر  ذل����ك،  اإىل 
وطنية،  اأغلبية  حكومة  بت�شكيل 
باأنه  ال���ع���راق���ي  امل�����ش��ه��د  وا����ش���ف���ا 

تق�شي  قد  مرتقبة  ق��رارات 
ليبيا يف  جدليني  مر�شحني 

•• طرابل�س-وكاالت

م��ع ب��ق��اء اأق���ل م��ن اأ���ش��ب��وع��ني على 
النتخابات الرئا�شية املزمع عقدها 
القائمة  اإع�������الن  دون  ل��ي��ب��ي��ا،  يف 
ت�شاعدت  للمر�شحني،  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
العليا  املفو�شية  بوجه  النتقادات 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت بع�س 
فيما  بتاأجيلها،  املطالبة  الأ�شوات 
���ش��رت خ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س اأن���ب���اء عن 
ق������رارات جديدة  ����ش���دور  اح��ت��م��ال 
املر�شحني  ب���ع�������س  ت���ق�������ش���ي  ق�����د 

اجلدليني.
بيان،  يف  امل��ف��و���ش��ي��ة  اأك������دت  ف��ق��د 
ال�������ش���ب���ت، اأن����ه����ا ت����راج����ع الأح����ك����ام 
اللجنة  راأي  وت��ن��ت��ظ��ر  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
من  ال���ن���واب،  جمل�س  م��ن  امل�شكلة 
النهائية  ال��الئ��ح��ة  اإ����ش���دار  اأج����ل 
احتمال  اإىل  اإ�شارة  يف  للمر�شحني، 
واأو�شحت  الأ�شماء.  بع�س  اإق�شاء 
اأنها �شتحر�س على ا�شتنفاد جميع 
طرق التقا�شي، للتاأكد من تطابق 
ال�شادرة  الأح����ك����ام  م���ع  ق���رارات���ه���ا 
"امل�شداقية"  مبداأ  يعزز  فيها، مبا 
وتنفيذه،  القانون  ن�س  تطبيق  يف 
املرحلة  ه��ذه  ل�"ح�شا�شية"  ن��ظ��راً 
والظروف ال�شيا�شية والأمنية التي 

حتيط بها.

"معقد". و�شدد على اأن "التدخل 
العراقي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال�������ش���اأن  يف 
مرفو�س جملة وتف�شياًل، موؤكدا 
اأن التيار ي�شعى لأن يكون القرار 
ت�شكيل  يكون  واأن  عراقيا �شرفا، 
اأي تدخالت  بعيدا عن  احلكومة 

من اأي دولة.
اأن جتدد  بعد  امل��واق��ف  تلك  اأت���ت 
تظاهر عدد من اأن�شار الف�شائل 
خ�شروا  مم���ن  لإي�������ران  امل���وال���ي���ة 
املنطقة  حم��ي��ط  يف  الن��ت��خ��اب��ات 

اخل�شراء و�شط بغداد.
ف���ي���م���ا اأ��������ش�������درت م�����ا ي����ع����رف ب� 
للمظاهرات  امل��ن��ظ��م��ة  "اللجنة 
لنتائج  الراف�شة  والعت�شامات 
ج�����ددت  ب���ي���ان���ا  النتخابات"، 
النتائج  ب��اإل��غ��اء  مطالبتها  ف��ي��ه 

النتخابية.
ال��رئ��ا���ش��ات الثالث  ات��ه��م��ت  ك��م��ا 
م�شتقبل  ب��اخ��ت��ط��اف  ال���ب���الد  يف 
واأ�شوات العراقيني، وا�شفة اإياها 

بامل�شمومة!

العا�شر  على  اأي���ام  بعد  اأن��ه  يذكر 
الف�شائل  تلك  بداأت  اأكتوبر،  من 
املمثلة �شيا�شياً عرب حتالف الفتح، 
مع غريه من الأحزاب التي تلقت 
النتخابات،  يف  ك��ب��رية  خ�����ش��ارة 
تطلق التهامات بوجه املفو�شية 
مطالبة  ال��ع��راق��ي��ة،  وال�����ش��ل��ط��ات 
اأظهرت  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  ب���اإل���غ���اء 
ن�شبة  املقاعد  بع�شرات  تراجعها 
التي  ال�����ش��اب��ق��ة  الن��ت��خ��اب��ات  اإىل 

جرت يف 2018.

رفعت �شكاية اإىل املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان

مو�شي تعلن ا�شتئناف العت�شام اأمام مقر احتاد القر�شاوي

بلينكن يبحث النووي الإيراين مع نظرائه الأوروبيني

ا�شتباكات بني طالبان وداع�س 
جنوب �شرقي اأفغان�شتان

•• كابول-وكاالت

اأفاد مرا�شل "�شكاي نيوز عربية" باندلع ا�شتباكات بني مقاتلي حركة 
طالبان وتنظيم "داع�س"، يف منزل قرب مدينة جالل اآباد مركز ولية 

ننكرهار جنوب �شرقي البالد، �شباح ال�شبت.
وقال �شهود عيان، قولهم اإنهم �شمعوا اإطالق نار كثيف يف املنطقة.

ماكنزي، حذر من منو  فرانك  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  وك��ان 
تنظيمات متطرفة يف اأفغان�شتان بعد رحيل القوات الأمريكية منها.

ويف مقابلة مع اأ�شو�شيتد بر�س، ذكر ماكنزي بال�شم فرع تنظيم داع�س 
يف اأفغان�شتان وتنظيم القاعدة، الذي كانت تربطه عالقات قوية بحركة 
طالبان احلاكمة حاليا. وقال الع�شكري الأمريكي البارز اإنه مل يت�شح 
هاجم  ال��ذي  داع�����س،  تنظيم  بقوة  �شتالحق طالبان  م��دى  اأي  اإىل  بعد 
احلركة بعنف يف اأنحاء البالد يف اأعقاب عودتها اإىل ال�شلطة اأغ�شط�س 
املا�شي. وقد األقت الوليات املتحدة باللوم على داع�س يف تفجري انتحاري 
يوم 26 اأغ�شط�س خارج مطار كابل، اأ�شفر عن مقتل 13 جنديا اأمريكيا 

خالل الأيام الأخرية من الإجالء.

•• الفجر - تون�س

الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة  اأعلنت 
ا�شتئناف  م���و����ش���ي  ع���ب���ري  احل������ر 
يوم  م��ن  ب��داي��ة  املفتوح  العت�شام 
مقر  اأم���ام  اجل���اري  دي�شمرب   14
احتاد العلماء امل�شلمني، موؤكدة اأنه 
لن يتم فك العت�شام اإل با�شتجابة 
ال�شلطة القائمة اإىل مطلب اإغالق 
وت�شنيفه  ن�����ش��اط��ه  وح��ظ��ر  امل��ق��ر 
على  ينعك�س  مب��ا  اإره��اب��ي��ا  تنظيما 
ال��ن��ه�����ش��ة مثله  ت�����ش��ن��ي��ف ح���رك���ة 
من  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اإره���اب���ي���ا  تنظيما 

موؤ�ش�شيه، وفق تعبريها.
كما اأعلنت عبري مو�شي، اأن حزبها 
وج����ه ت��ن��اب��ي��ه ع���ن ط���ري���ق ع���دول 
تنفيذ اإىل كل من ال�شادق بالعيد 
واأمني حمفوظ وحممد �شالح بن 

•• وا�شنطن-وكاالت

وزارة  ب����ا�����ش����م  م����ت����ح����دث  ق��������ال 
ال�شبت،  الأم���ريك���ي���ة،  اخل��ارج��ي��ة 
عقد  بلينكن  اأن��ت��وين  ال��وزي��ر  اإن 
مع  مثمرا  اجتماعا  اجلمعة  ي��وم 
واأملانيا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  م���ن  ن��ظ��رائ��ه 
التفاق  بحث  اأج��ل  م��ن  وفرن�شا، 

النووي الإيراين.
و�شرح امل�شوؤول الأمريكي "اأجرى 
مثمرا  اج��ت��م��اع��ا  بلينكن  ال��وزي��ر 
وفرن�شا  اأملانيا  من  نظرائه...  مع 
ليفربول  يف  امل���ت���ح���دة  وامل��م��ل��ك��ة 
بحثوا  )اجل��م��ع��ة(.  الأول  اأم�����س 
امل�شركة  ال�شاملة  العمل  خطة 
)التفاق النووي املربم مع اإيران( 

وما �شنتخده يف الفرة املقبلة".
قال م�شوؤول كبري  وي��وم اجلمعة، 
يف الحتاد الأوروبي، اإن املحادثات 
الرامية لإنقاذ اتفاق اإيران النووي 
"مت�شي   ،2015 ع�����ام  امل������ربم 
"ق�شايا  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  قدما"، 
ك��ربى ع��دي��دة م��ا زال���ت مفتوحة 
اتفاق على  اإىل  التو�شل  اأجل  من 
ذلك،  غ�����ش��ون  يف  نهائي".  ن�����س 

املقاطعة الدبلوما�شية لالأوملبياد:

هل جتروؤ اأوروبا على الإ�شاءة اإىل بكني...؟
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأن��ه��ا ل��ن تر�شل اأي  اأع��ل��ن��ت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واململكة امل��ت��ح��دة وك��ن��دا، 
املقبل...  ف��رباي��ر  يف  ال�����ش��ت��وي��ة  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  اإىل  ���ش��ي��ا���ش��ي 
الأوروبيون يواجهون مع�شلة. لقد فتحت الوليات املتحدة ثغرة، لكن 
هل تندفع اأوروبا اإليها؟ منذ اأن اأعلنت وا�شنطن يوم الثنني مقاطعتها 
الدبلوما�شية لأوملبياد بكني ال�شتوية )فرباير املقبل(، حذت العديد من 
اأن  قبل  الأربعاء،  �شباح  اإىل احلركة  اأ�شراليا  ان�شمت  ال��دول حذوها. 
تن�شم اإليها بعد �شاعات قليلة ثالثة من اأقرب حلفائها )اململكة املتحدة 

وكندا ونيوزيلندا(، ثم ليتوانيا.                            )التفا�شيل �س12(

اخلمي�س،  الأبي�س،  البيت  ك�شف 
بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اأن 
"ال�شتعداد"  اإدارت������ه  م���ن  ط��ل��ب 
ف�شلت  ح��ال  يف  املقبلة،  للخطوة 
الدبلوما�شية يف حل امللف النووي 

الإيراين.
البيت  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�شاكي، يف موؤمتر  الأب��ي�����س، ج��ني 
�شحفي، اإن بايدن طلب من فريقه 
للتعامل  اأخرى  النظر يف خيارات 
م���ع امل��ل��ف ال���ن���ووي الإي�������راين، يف 

قانون  خ���رباء  ب��اع��ت��ب��اره��م  عي�شى 
د�شتوري لتحذيرهم من اأن حزبها 
اجلزائية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  �شيحملهم 
جميعا يف حالة اي م�شاهمة منهم 

قانونية  غري  ن�شو�س  �شياغة  يف 
مت���������س وت����ف����ك����ك ال�������دول�������ة، وف����ق 

تعبريها.
)التفا�شيل �س12(

حال اأخفقت الدبلوما�شية.
على  "بناء  ����ش���اك���ي:  واأو����ش���ح���ت 
النووية  امل����ح����ادث����ات  خم����رج����ات 
الأخ�����رية وال��ت��ق��دم ال����ذي حترزه 
اإي��������ران يف ب���رن���اجم���ه���ا ال����ن����ووي، 
ن��ح�����ش��ر مل�������ش���ار اآخ������ر غ����ري ذلك 

الدبلوما�شي".
"عقوبات  ع���ن  ���ش��اك��ي  وحت���دث���ت 
اإيران،  على  �شتفر�س  حمتملة" 
�شتدر�شها احلكومة الأمريكية يف 

الفرة املقبلة.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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الإمارات تد�شن ملحقية التعليم 
وعلوم التكنولوجيا يف م�رص

اأخبار الإمارات

العراق اإىل املجهول بعد 
الن�شحاب الأمريكي

عربي ودويل

»املطرو�شي وغالب«  نواة 
م�شتقبل ال�شباحة الإماراتية 

الفجر الريا�شي

تقدمي 36,762 جرعة من لقاح كوفيد- 19 وفح�س 242,454
ال�شحة: 78 اإ�شابة جديدة بكورونا 

و72 حالة �شفاء ول وفيات 
•• اأبوظبي -وام

الفحو�شات  نطاق  وزي���ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
امل�شتجد  امل�شابة بفريو�س كورونا  املبكر وح�شر احلالت  الكت�شاف  الدولة بهدف  يف 
 242،454 اإجراء  عن  الوزارة  ..اأعلنت  وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام 
التق�شي والفح�س  اإج��راءات  واأح��دث تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف  اأف�شل 
78 حالة  الك�شف عن  الدولة يف  الفحو�شات على م�شتوى  وتو�شيع نطاق  الدولة  يف 
حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 
امل�شجلة  احلالت  يبلغ جمموع  وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة 
 36،762 تقدمي  املجتمع عن  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  كما  742،719 حالة. 

جرعة من لقاح كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية.         )التفا�شيل �س2(

يعلن  ال�����ش��وداين  ال�شيادة 
ت�شكيل قوة م�شرتكة لدارفور

•• اخلرطوم-وكاالت

وال�شتباكات  ال��ت��وت��ر  ي�شتمر  فيما 
دارفور،  اأ�شابيع غرب  املتقطعة منذ 
اأكد ع�شو جمل�س ال�شيادة النتقايل 
يف ال�����ش��ودان، ال��ه��ادي اإدري�����س، اأم�س 
مبرحلة  مت���ر  ال���ب���الد  اأن  ال�����ش��ب��ت، 
ال��ت��ع��ام��ل مع  اإىل  ح�����ش��ا���ش��ة، داع���ي���اً 
الأو���ش��اع الأم��ن��ي��ة يف الإق��ل��ي��م بقدر 
عاٍل من امل�شوؤولية. كما اأكد حر�س 
وحكم  �شيادة  فر�س  على  احلكومة 
وال�شتقرار  الأم��ن  وب�شط  القانون 
املتفلتني  يف وليات دارفور وتقدمي 
اخلرطوم  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ل���ل���ع���دال���ة، 
م��ل��ت��زم��ة ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأو�����ش����اع 
الأمنية يف الإقليم بجدية وم�شوؤولية 
تكوين  عن  اأعلن  ذل��ك،  اإىل  كبرية. 
قوة م�شركة ت�شم القوات امل�شلحة 
وجهاز  ال�شريع  وال��دع��م  وال�شرطة 
الأمن واملخابرات، لفتاً اإىل اأنه من 
املتوقع اأن ي�شدر قائد اجلي�س عبد 
بت�شكيلها.  ق����راراً  ال��ربه��ان  ال��ف��ت��اح 
عقب  �شحايف،  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف 
الفا�شر  م��دي��ن��ة  اإىل  ام�����س  و���ش��ول��ه 
حا�شرة ولية �شمال دارفور، بح�شب 
ال�شودانية،  الأنباء  وكالة  اأف��ادت  ما 
اأن الإجراءات الر�شمية لإن�شاء تلك 
مرحلة  تليها  قريباً،  �شتبداأ  ال��ق��وة 
التدريب وت�شكيل القيادات امليدانية 
القوات على ولي��ات �شمال  وتق�شيم 
باعتبارها  دارف����ور،  وج��ن��وب  وغ���رب 

الأكرث تاأثراً و�شرراً.
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اأخبـار الإمـارات
وفيات  ول  �شفاء  حالة  و72  بكورونا  جديدة  اإ�شابة   78

•• اأبوظبي -وام

  متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف 
املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم ..اأعلنت الوزارة 
عن اإجراء 242،454 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام 
اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.   و�شاهم تكثيف اإج��راءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 78 حالة اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا امل�شتجد من جن�شيات 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلالت امل�شجلة 
742،719 حالة.  واأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�شرين �شاعة 
72 حالة جديدة  ال��وزارة عن �شفاء  اأعلنت  2،151 حالة. كما  املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 
الرعاية  تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  مل�شابني 

ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�شفاء 737،821 حالة.

تنفيذية فريق الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي 
تتفقد �شد وادي نقب ومنطقة الرم�س براأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة-وام

تفقد اأع�شاء اللجنة التنفيذية لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث املحلي، �شد وادي نقب، وم�شاريع تطوير 
�شعيد احلميدي ع�شو  الدكتور حممد  العميد  بح�شور  اخليمة،  براأ�س  الرم�س،  التحتية يف مدينة  البنية 

فريق الطوارئ والأزمات والكوارث املحّلي، و فالح حممد احلر�س رئي�س اللجنة التنفيذية للفريق .
مت خالل اجلولة التفقدية التي جاءت بناًء على توجيهات اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي رئي�س فريق 
الطوارئ والأزمات والكوارث املحّلي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة..الطالع على كافة م�شاريع تطوير البنية 
التحتية يف ال�شدود واخلزانات املائية، مبنطقتي �شد وادي نقب بالفحلني ، ومنطقة الرم�س، بالتزامن مع 
اقراب مو�شم هطول الأمطار الغزيرة، وذلك حلماية اأرواح وممتلكات �شكان تلك املناطق من خطر التعر�س 
اإىل اأ�شرار غزارة مياه الأمطار التي تنجرف من جبال ومرتفعات املنطقتني، مع احلفاظ على الأمن املائي 

وا�شتغالل الرثوة املائية ب�شكل اأمثل .

ال�شحة تعلن تقدمي 36,762 جرعة 
من لقاح كوفيد- 19 خلل 24 �شاعة 

•• اأبوظبي-وام

من  جرعة   36،762 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
لقاح كوفيد19- خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية وبذلك يبلغ جمموع عدد 
ومعدل  جرعة   22،150،173 اليوم  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلرعات 

توزيع اللقاح 223.96 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

لتطوير الأجندة التنموية امل�شتقبلية لإمارة دبي و�شمان تناف�شيتها وريادتها وجاذبيتها العاملية 

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا باإن�شاء جمل�س دبي الذي يحدد التوجهات والروؤية امل�شتقبلية للإمارة
كبري ب�شكل  النمو  مل�شرية  ت�شريع  هو  القرارات  اتخاذ  يف  احلكومات  و�شرعة  العاملية  التغريات  ملواكبة  م�شتمر  تغري  يف  احلكومية  • الإدارة 
احلكومي عملنا  وتناف�شية  كفاءة  رفع  بهدف  التنموية  م�شريتنا  اإدارة  يف  متنوعة  م�شارات  •  لدينا 

•• دبي-وام

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���در   
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�شفته حاكماً 
لإمارة دبي القانون رقم 21 ل�شنة 
جمل�س  باإن�شاء  اخلا�س   2021
ا�شت�شراف  ب���ه���دف  وذل������ك  دب������ي، 
التنموية  الأج������ن������دة  وت����ط����وي����ر 
امل�شتقبلية لإمارة دبي مبا ي�شمن 
تر�شيخ تناف�شيتها وريادتها اإقليمياً 

دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ح���م���دان بن  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  اهلل، 
نائباً  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 
وي�شم  نائباً،  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال�شيخ  �شمو  من  كال  ع�شويته  يف 
و�شمو  مكتوم،  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
را�شد  بن  بن حممد  اأحمد  ال�شيخ 
لطيفة  ال�شيخة  و�شمو  مكتوم،  اآل 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت 
ومعايل حممد عبداهلل القرقاوي، 
الطاير،  حم��م��د  م��ط��ر  وم���ع���ايل 

�شاحب  ويراأ�س  احلكومي.  عملنا 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
يتمتع  ال��ذي  دب��ي،  جمل�س  مكتوم 
والأهلّية  العتبارية،  بال�شخ�شية 
القانونّية الالزمة ملبا�شرة الأعمال 
حتقيق  تكفل  ال��ت��ي  وال��ت�����ش��ّرف��ات 
اأهدافه التي تتمحور حول حتديد 
امل�شتقبلية  وال��ت��وج��ه��ات  امل��الم��ح 

لالإمارة.
�شياغة  اإىل  دب��ي  جمل�س  وي��ه��دف 
امل�شتقبلية  ال��ت��ن��م��وي��ة  الأج����ن����دة 
لإمارة دبي وتطويرها على النحو 

العاملية  جاذبيتها  وتعزيز  ودول��ي��اً، 
ك��واح��دة م��ن اأك���رث امل���دن املف�شلة 

للعي�س والعمل.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  واأك��������د 
اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الإدارة احلكومية يف تغري م�شتمر 
و�شرعة  العاملية  التغريات  ملواكبة 
ال��ق��رارات هو  اتخاذ  احلكومات يف 

ت�شريع مل�شرية النمو ب�شكل كبري.
م�شارات  ل���دي���ن���ا  ����ش���م���وه:  وق������ال 
متنوعة يف اإدارة م�شريتنا التنموية 
وتناف�شية  ك����ف����اءة  رف�����ع  ب����ه����دف 

ال���ف���ري���ق ط�����الل حميد  وم����ع����ايل 
ب��ال��ه��ول، وم��ع��ايل ع��ب��داهلل حممد 
حممد  �شعيد  وم��ع��ايل  الب�شطي، 
عبداهلل  الفريق  ومعايل  الطاير، 

خليفة املري.
اإن�������ش���اء جمل�س  وب��ح�����ش��ب ق���ان���ون 
امل�شار  على  بالإ�شراف  ُيكلف  دب��ي، 
يتم  عام"  "مفو�س  ال���ت���ن���م���وي 
تعيينه مبوجب قرار من الرئي�س 
التنموي  امل���������ش����ار  وي�������ش���ت���م���ل   ..
ع��ل��ى ع���دد م��ن اجل��ه��ات ال��ت��ي يتم 
حت��دي��ده��ا مب��وج��ب ق���رار التعيني 

العاملية،  تناف�شيتها  ي�شمن  ال��ذي 
ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك 
من خالل اإطالق امل�شاريع الكربى 
التحّولية  وامل�����ب�����ادرات  ال��ن��وع��ي��ة 
وغ��ري الع��ت��ي��ادي��ة ل��الإم��ارة والتي 
اإحداث  بهدف  املجل�س،  يعتمدها 
توفري  يف  ت�شهم  ت��ن��م��وي��ة  ق��ف��زات 
و�شاكنيها  ملواطنيها  حياة  اأف�شل 

وزائريها.
�شاحب  دب����ي  جم��ل�����س  وي����راأ�����س 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 

بالإ�شراف  العام  املفو�س  ويقوم   ..
على اأعمال امل�شار التنموي وت�شيري 
�شوؤونه، والعمل على �شمان حتقيق 

اأف�شل امل�شتويات العاملية.
مبتابعة  ال��رئ��ي�����س  ن�����واب  وي���ق���وم 
وما  التنموي  للم�شار  العام  الأداء 
حتولية،  وخطط  م�شاريع  من  به 
املفو�س  الإ�شراف على  ف�شاًل عن 
وتقييم  امل�����ش��اري��ع  وم�����دراء  ال���ع���ام 

اأدائهم.
اإن�����ش��اء جمل�س دبي  ون�����ّس ق��ان��ون 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ي��ت��وىل  اأن  ع��ل��ى 
العامة  الأم�����ان�����ة  مب���ه���ام  ال���ق���ي���ام 

ال���الزم للمجل�س  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
وذلك  م��ه��ام��ه  اأداء  يف  وم��ع��اون��ت��ه 
والفني  الإداري  الدعم  ي�شمل  مبا 
والتو�شيات  ال����ق����رارات  واإع�������داد 

واإجراء البحوث.
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  وي��ت��وىل 
مبهام  ال���ق���ي���ام  ي��ف��و���ش��ه  م����ن  اأو 
اأن  على  دب��ي  ملجل�س  العام  الأم��ني 
الإ�شراف  اخت�شا�شاته  �شمن  يقع 
ال��ع��ام ع��ل��ى ق��ي��ام الأم���ان���ة العامة 
املنوطة بها يف �شبيل  املهام  باإجناز 
حتقيق  من  ومتكينه  املجل�س  دعم 

اأهداف.

للإمارة العتيادية  وغري  التحّولية  واملبادرات  النوعية  الكربى  امل�شاريع  اإطلق  على  ي�شرف  دبي  • جمل�س 
وزائريها و�شاكنيها  ملواطنيها  حياة  اأف�شل  توفري  يف  ت�شهم  تنموية  قفزات  اإحداث  اإىل  • يهدف 

مبا�شر ب�شكل  حممد  بن  ومكتوم  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  عليها  ي�شرف  الرئي�شية  التنموية  للقطاعات  عامون  • مفو�شون 
دبي ملجل�س  العامة  الأمانة  بدور  يقوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التنفيذي  • املكتب 

ا�شتقبل مدير منظمة ال�شحة العاملية وبحث معه عالقات التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

حممد بن زايد: الإمارات حري�شة على دعم جهود املنظمة يف مكافحة جائحة كورونا وم�شاندة اجلهود الدولية للت�شدي للأمرا�س والأوبئة يف العامل
•• اأبوظبي-وام

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأدهانوم  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور  اأم�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

غيربيي�شو�س مدير عام منظمة ال�شحة العاملية.
ال��ذي ج��رى يف  اللقاء  اأده��ان��وم - خ��الل  وال��دك��ت��ور تيدرو�س  �شموه  وبحث 
الإمارات  دول��ة  بني  امل�شرك  والتن�شيق  التعاون  عالقات   - ال�شاطئ  ق�شر 
يحقق  مبا  تطويره  و�شبل  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  ال�شحية  وموؤ�ش�شاتها 
اأهداف اجلانبني امل�شركة ويخدم املجتمعات امل�شتهدفة وي�شهم يف حت�شني 
املنظمة وبراجمها  حياتها. واطلع �شموه من الدكتور تيدرو�س على جهود 
واأن�شطتها ال�شحية اإقليمياً وعاملياً التي ت�شتهدف مواجهة الأمرا�س املعدية 
19" وجهود   - "كوفيد  جائحة  م�شتجدات  اإىل  اإ�شافة   .. عليها  والق�شاء 

املنظمة وتعاونها مع املجتمع الدويل يف مواجهتها.
واأ�شاد مدير عام منظمة ال�شحة العاملية بدعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
املنظمة  جهود  تعزز  التي  الإن�شانية  ال�شحية  ومبادراته  نهيان  اآل  زايد  بن 
وبراجمها يف مواجهة الأمرا�س املعدية والق�شاء عليها يف خمتلف مناطق 
�شد  للتطعيم  الإم���ارات  حملة  ومنها  الفقرية  املجتمعات  يف  خا�شة  العامل 
�شلل الأطفال يف باك�شتان ومبادرة "بلوغ امليل الأخري" للق�شاء على مر�س 
" العمى النهري " ودعم اجلهود الدولية ملكافحة " دودة غينيا " وغريها .. 

م�شرياً اإىل دور املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " 
وحر�شه على مكافحة الأمرا�س املعدية وتعاونه مع املنظمات الدولية والتي 

اأثمرت جناحاً هاماً يف مكافحة العديد الأمرا�س يف اأفريقيا.
املنظمة  لربامج  الرئي�شيني  الداعمني  من  تعد  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ�شاف 

ومبادراتها للق�شاء على الأوبئة والأمرا�س املعدية.
اأزم��ة كورونا  ب��دء  العامل منذ  الإم���ارات مع �شعوب  كما ثمن ت�شامن دول��ة 
والعاملني  الطبية  القطاعات  لدعم  تقدمها  التي  املتوا�شلة  وامل�شاعدات 
اأهمية مبادرات  اإىل  .. م�شرياً  ال��دول  العديد من  الأمامية يف  ال�شفوف  يف 
املزمنة  الأم��را���س  ومكافحة  ال�شحي  ال��وع��ي  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��دول��ة 
يف  حياتهم  حت�شني  يف  ال��ه��ام  واأث��ره��ا  ال��ع��امل  مناطق  خمتلف  يف  وامل��ع��دي��ة 

خمتلف جوانبها.
الإم���ارات يف  دول��ة  اتخذتها  والتي  و�شرعتها  الإج����راءات  اأ���ش��اد مبرونة  كما 
يف  ال��ع��امل  دول  اأف�شل  اإح���دى  اأ�شبحت  بحيث  "كورونا"  جائحة  مكافحة 

التعامل مع اجلائحة.
اأن دولة   .. اآل نهيان  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأكد �شاحب  من جانبه 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  العاملية  ال�شحة  منظمة  جهود  دع��م  على  حري�شة  الإم����ارات 
اإ�شافة   .. وال�شحية  الإن�شانية  تداعياتها  واحتواء  كورونا  جائحة  مكافحة 
اإىل م�شاندتها اجلهود الدولية للت�شدي لالأمرا�س والأوبئة يف جميع اأنحاء 
العامل انطالقاً من مبادئها الثابتة وقيمها الأ�شيلة يف التعاون والت�شامن 

وتقدمي يد العون لل�شعوب املحتاجة دون متييز خا�شة اأوقات الأزمات.
واأ�شار �شموه اإىل اأن دولة الإمارات اأدارت اأزمة جائحة" كوفيد - 19 " بكفاءة 
وعودة  يف  اآثارها  واحتواء  انت�شارها  من  احلد  يف  اأ�شهمت  عالية  واإمكانيات 
والتوجيه  للتطعيم  الوطنية  احلملة  ا�شتمرار  ظل  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة 
اأر�س الإم��ارات واتخاذ حزمة من الإجراءات  بتوفريه لكل من يعي�س على 
الوقائية وال�شتباقية للحفاظ على �شحة املجتمع و�شالمته التي تاأتي على 

قمة اأولويات الدولة.
نهيان ومعايل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 
اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون اخلا�شة يف  ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون 
وزارة �شوؤون الرئا�شة ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة 
ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي ومعايل رمي 
بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل علي بن 

حماد ال�شام�شي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني.
يذكر اأن اإدارة امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان اأعلنت خالل �شهر اأكتوبر 
جمهورية  " يف  الأط��ف��ال  �شلل  �شد  للتطعيم  الإم����ارات  " حملة  اأن  املا�شي 
2014 ولغاية نهاية  باك�شتان الإ�شالمية .. قدمت خالل الفرة من عام 
�شهر �شبتمرب عام 2021 583- مليونا و240 األفا و876 جرعة تطعيم 

�شد مر�س �شلل الأطفال لأكرث من 102 مليون طفل باك�شتاين.
وتاأتي حملة الإمارات للتطعيم �شد �شلل الأطفال يف باك�شتان �شمن مبادرة 

�شلل  مر�س  ل�شتئ�شال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الأطفال يف العامل .. وذلك يف اإطار النهج الإن�شاين لدولة الإمارات بالتعاون 
واحلد  الب�شرية  التنمية  برامج  لتطوير  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  مع 
الإن�شانية  امل�شاعدات  وتقدمي  الأم��را���س  من  والوقاية  الأوبئة  انت�شار  من 
وال�شحية للمجتمعات وال�شعوب املحتاجة ودعم املبادرات العاملية ل�شتئ�شال 
مر�س �شلل الأطفال. كما ت�شمل مبادرة "بلوغ امليل الأخري" جمموعة من 
والرعاية  العالج  امل��ب��ادرة  وتوفر  العاملية  ال�شحة  بق�شايا  املعنية  امل�شاريع 
اخلدمات  على  احل�شول  اإمكانية  اإىل  تفتقر  التي  املجتمعات  يف  الوقائية 

ال�شحية ذات اجلودة العالية.
وجت�شد املبادرة روؤية �شموه والتزامه ب�شرورة الق�شاء على الأمرا�س التي 
ميكن الوقاية منها والتي توؤثر على املجتمعات الأكرث فقرا و�شعفاً يف العامل 

وم�شاعدة ماليني الأطفال والبالغني على عي�س حياة �شحية وكرمية.
ويعد اإعالن النيجر ا�شتكمال التقييمات الالزمة للم�شادقة على الق�شاء على 
" العمى النهري" اأحد اأبرز اإجنازات املبادرة و�شركائها يف مكافحة الأمرا�س 
املدارية املهملة. وتعد هذه املبادرات اإرثاً ممتداً لدولة الإمارات يف مكافحة 
هذه الأمرا�س ففي عام 1990، قدم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان اإىل مركز كارتر الذي يعنى مبكافحة الأمرا�س املدارية املهملة منحة 
بعدة ماليني من الدولرات عام 1990 لدعم جهود ا�شتئ�شال مر�س دودة 

غينيا والذي كان من اأوائل امل�شاهمني رحمه اهلل يف دعم مبادرة املركز.

الإمارات وبلجيكا توقعان اتفاقيتي تعاون ب�شاأن ت�شليم املجرمني 
•• اأبوظبي- وام

وقعت دولة الإمارات العربية املتحدة ومملكة بلجيكا، اتفاقيتني 
يف املجالت الق�شائية والقانونية بني البلدين، تتعلقان بت�شليم 

املجرمني وامل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية.
وقع التفاقية يف اأبوظبي معايل عبداهلل بن �شلطان بن عواد 
النعيمي وزير العدل، ومعايل فن�شنت فان كوينك بورن نائب 
مملكة  يف  ال�شمال  وبحر  العدل  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
بلجيكا، وذلك بح�شور �شعادة بير كال�س �شفري مملكة بلجيكا 
القائم  النقبي،  بحبوح  علي  �شعيد  وال��دك��ت��ور  ال��دول��ة،  ل��دى 
باأعمال وكيل الوزارة، والقا�شي عبد الرحمن البلو�شي مدير 

اإدارة التعاون الدويل.

التفاقيتني  توقيع  مرا�شم  خ��الل  العدل  وزي��ر  معايل  واأ���ش��اد 
الوثيقة  وال��ع��الق��ة  البلجيكية  اململكة  م��ع  الثنائي  بالتعاون 
املجالت  يف  التعاون  هذا  تعزيز  على  واحلر�س  البلدين،  بني 
ت�شليم  اتفاقيات  بينها  وم��ن  املتنوعة،  والقانونية  الق�شائية 
امل�شائل  يف  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة  وت��ق��دمي  امل��ج��رم��ني، 

اجلنائية.
ولفت اإىل اأن وزارة العدل يف دولة الإمارات، حتر�س على تعزيز 
التعاون يف املجالت القانونية والق�شائية مع جميع الدول، من 
خالل اتباع اأف�شل املمار�شات املطبقة يف املحاكم على م�شتوى 
العامل ومد ج�شور التعاون لتنمية وتطوير العالقات الثنائية 

بني اجلانبني يف كل ما من �شاأنه تطوير املنظومة الق�شائية.
واأكد حر�س وزارة العدل على تنفيذ ما ت�شمنته التفاقيتان 

بني  ال�شتفادة  حتقيق  يكفل  مب��ا  امل�شرك  العمل  وموا�شلة 
والقانونية  الق�شائية  املجالت  يف  اخل��ربات  وتبادل  البلدين 
ومتابعة عمليات تنفيذ التفاقيات امل�شركة مبا يخدم ر�شالة 

العدالة ومفهومها.
من جانبه اأعرب معايل فن�شنت فان كوينك بورن نائب رئي�س 
بلجيكا  ال�شمال يف مملكة  العدل وبحر  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
الوزارة،  مع  التفاقيتني  وتوقيع  اأبوظبي  بزيارة  �شعادته  عن 
باأنها متينة وقوية،  الإم��ارات  الق�شائية مع  العالقات  وا�شفا 
على  التوقيع  خ��الل  م��ن  ذل��ك  بتكري�س  �شعداء  نحن   : وق��ال 
والق�شائية،  القانونية  املجالت  يف  الثنائي  التعاون  اتفاقيات 
التي �شيتوا�شل العمل على دعمها وتعزيزها مبا يخدم م�شالح 

البلدين ال�شديقني.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة يعزي اأمري 

دولة الكويت 
•• ال�شارقة-وام

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف 
ال�شيخ دعيج  ال�شقيقة يف وفاة  الكويت  اأمري دولة  ال�شباح  الأحمد اجلابر 
خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح. كما بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، و�شمو ال�شيخ �شلطان 
بن اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، برقيات تعزية مماثلة 

اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح.

حاكم عجمان يعزي اأمري دولة الكويت بوفاة 
ال�شيخ دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح

•• عجمان-وام: 

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
نواف  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم  الأعلى 
ال�شيخ  وف��اة  يف  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 

دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح.
عجمان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  ب��ع��ث  ك��م��ا 
برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  نا�شر  و�شموال�شيخ 

تعزية مماثلتني اإىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت ال�شقيقة.

حاكم الفجرية يعزي اأمري دولة الكويت بوفاة 
ال�شيخ دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح 

•• الفجرية-وام:

املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث   
ال�شيخ نواف  ال�شمو  اإىل �شاحب  الأعلى حاكم الفجرية برقية تعزية 
ال�شيخ  وف��اة  يف  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 

دعيج خليفة العبداهلل اخلليفة ال�شباح.
عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
الفجرية برقية تعزية مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد 

اجلابر ال�شباح.

حاكم اأم القيوين يعزي 
اأمري دولة الكويت 

•• اأم القيوين-وام

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد 
اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة بوفاة ال�شيخ دعيج خليفة 
�شعود بن  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بعث  ال�شباح. كما  العبداهلل اخلليفة 
�شاحب  اإىل  تعزية مماثلة  القيوين بربقية  اأم  عهد  املعال وىل  را�شد 

ال�شمو اأمري دولة الكويت .

الإمارات تقدم الدعم للبحارة بالتعاون مع الإحتاد الدويل لعمال النقل

خالد بن زايد يوجه با�شتثمار وت�شخري الو�شائل التكنولوجية لت�شهيل اخلدمات على اأ�شحاب الهمم واأ�شرهم

جلي�شنا  "دعماً  م���ب���ادرة  الإم������ارات 
حياة  ج������ودة  ل��ت��ح�����ش��ني  الأزرق" 
ال��ب��ح��ارة خ��الل ت��واج��ده��م يف دولة 
الإم�������ارات وح��م��اي��ة ح��ق��وق��ه��م من 
اأ�شحاب ال�شفن اأو �شركات التاأجري 
التزاماتها  اأداء  ع��ن  تتخلف  ال��ت��ي 
م�شاعدة  ع����ن  ف�������ش���اًل  جت���اه���ه���م 
التحديات  ت��خ��ط��ي  يف  ال����ب����ح����ارة 

العامل عرب الطرق البحرية لذلك 
تدابري  الإم����������ارات  دول������ة  ات����خ����ذت 
البحارة  م�شالح  حلماية  ا�شتباقية 
وحت�شني جودة حياتهم .. كما تعد 
ال��دول��ة من اأوائ���ل ال��دول الأع�شاء 
ال���دول���ي���ة  ال���ب���ح���ري���ة  امل���ن���ظ���م���ة  يف 
لهم  كعمال  ال��ب��ح��ارة  �شنفت  ال��ت��ي 
جائحة  ذروة  يف  ال��رع��اي��ة  اأول���وي���ة 

وتقدمي  البحارة  لرعاية  توجيهها 
�شيتعدى  ال���ذي  الأم���ر  ال��دع��م لهم 
تاأثريه حدود دولة الإمارات ليردد 
�شداه يف العامل اأجمع الذي تربطه 
التجارة العاملية القائمة على قطاع 
ال�����ش��ح��ن وج���ن���وده امل��ج��ه��ول��ني من 
البحارة. وقال حممد خمي�س الكعبي 
يف  الإم���ارات  لدولة  الدائم  املندوب 

ي�شلون  الذين  البحارة  الآلف من 
ال�شفن  منت  على  الدولة  مياه  اإىل 

من جميع اأنحاء العامل.
اآل  ح�شة  املهند�شة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
ل�شوؤون  ال���وزي���ر  م�����ش��ت�����ش��ارة  م��ال��ك 
الطاقة  وزارة  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
البحارة  ي��ع��د  ال��ت��ح��ت��ي��ة:  وال��ب��ن��ي��ة 
�شريان احلياة يف �شناعتنا ويربطون 

ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا نتيجة  ال��ك��ب��رية 
للجائحة واإغالقات ال�شفر.

وت�����ش��ك��ل ه����ذه امل����ب����ادرة اإط�����ار عمل 
�شامل ي�شم جميع الإجن��ازات التي 
لتحقيق  بتنفيذها  ال�����وزارة  ت��ق��وم 
حم�������ور حت�������ش���ني ج���������ودة احل����ي����اة 
احلكومي  التميز  منظومة  �شمن 
يتم  اأن  ت���ق���رر  وال���ت���ي  الإم����ارات����ي����ة 

الدعم  لهم  "كوفيد19-"وقدمت 
التبديل  عملية  ت�شهيل  خ��الل  من 
واإعادتهم  ال�����ش��ف��ن  لأط��ق��م  الآم����ن 
اللقاحات  وت��ق��دمي  اأوط��ان��ه��م  اإىل 
الرعاية  اإىل  و���ش��ول��ه��م  وت��ي�����ش��ري 

الطبية الالزمة.
وبهدف تعزيز اأجندة حماية حقوق 
البحارة ورفاهيتهم .. اأطلقت دولة 

ل���ك���وادر امل��وؤ���ش�����ّش��ة، وال��ت��ع��ل��ي��م عن 
الت�شال  تقنيات  با�شتخدام  بعد 
الركيز  م��ع  امل���رئ���ي،  وال��ت��وا���ش��ل 
كل  وتوفري  املتعاملني  اإ�شعاد  على 
اأ�شباب الراحة وال�شعادة للمتلقني 
وامل���������ش����ت����ف����ي����دي����ن م������ن خ����دم����ات 

املوؤ�ش�شة.
على  العام  الأم��ني  �شعادة  و عر�س 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن زاي����د اآل 
اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ش���اء  ن��ه��ي��ان، 
فيه  ا�شتعر�س  ت��ق��ري��راً  امل��وؤ���ش�����ّش��ة 
اأه���م ال��ت��ط��ورات وال��ت��غ��ريات التي 
الأخري  الجتماع  عقد  منذ  ج��رت 
ل���ل���م���ج���ل�������س ت�������ش���م���ن ن�������ش���اط���ات 
املوؤ�ّش�شة ومن اأبرزها عر�س الأداء 
تقرير  ويت�شمن  الإ���ش��رات��ي��ج��ي 
موؤ�شرات  ونتائج  املوؤ�ش�شي  الأداء 
ال�شراتيجية لعام 2021، واأهم 
اإجن�����ازات امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي حتققت 
اإطالق  منها  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
املنهاج اللكروين للتاأهيل املهني 
ملتابعة  ي���ه���دف  ال�����ذي  وال����زراع����ي 
املهنية  ال��ط��الب  ملفات  ت��ط��ورات 
يف  مهارتهم  �شقل  على  والركيز 
وتد�شني  املهنية،  ال��ور���س  خمتلف 
الأبعاد  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة  ور���ش��ة 
مبجهود اأ�شحاب الهمم، وم�شروع 
اإن���ت���اج ال��ت��م��ور م���ن م�����زارع وحدة 

ليكونوا جزءاً من التغيري ل�شالح 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ه���م���م  اأ����ش���ح���اب 

العامل.
اإدارة  جم��ل�����س  اج���ت���م���اع  وخ������الل 
املوؤ�ش�ّشة .. رحب �شمو ال�شيخ خالد 
بن زايد اآل نهيان باأع�شاء املجل�س، 
والعطاءات  باجلهود  �شموه  واأ�شاد 
ل��ك��اف��ة الأع�������ش���اء، وج��م��ي��ع ك���وادر 
يف  جميعها  ت�شب  ال��ت��ي  املوؤ�ّش�شة 
تتجزاأ  م��ه��م��ة ل  ���ش��ري��ح��ة  خ��دم��ة 
الإم��ارات��ي احلبيب،  عن جمتمعنا 
وط���ال���ب���ه���م مب�����ش��اع��ف��ة اجل���ه���ود، 
للتعامل مع  ال��واع��ي  وال���ش��ت��ع��داد 
والتحول،  التغري  �شريع  م�شتقبل 
هو  دائ����م����اً  ال���وح���ي���د  خ���ي���ارن���ا  لأن 
دولتنا  اأن  حيث  والتميز،  ال��ري��ادة 
كما  عاتقها  على  اأخ���ذت  احلبيبة 
ت��ك��ون م���ن دول  اأن  ع��ودت��ن��ا دوم����ا 
خدماتها  ت����ق����دمي  يف  ال������ري������ادة 

لأ�شحاب الهمم.
ا�شتثمار  مبوا�شلة  ���ش��م��ّوه  ووّج���ه 
التكنولوجية  الو�شائل  وت�شخري 
احلديثة يف ت�شهيل اخلدمات على 
املتعاملني وخا�شة اأ�شحاب الهمم 
واأ�شرهم وال�شتفادة من اإيجابيات 
الثورة الرقمية، ا�شتكماًل للجهود 
التي تبذلها حكومة اأبوظبي لدفع 
عجلة التحول الرقمي على امتداد 

 2021 للعام  الإجن���ازات  و�شملت 
ال��ع��ل��ي��ا لأ�شحاب  زاي���د  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
ميدالية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ال��ه��م��م، 
الباراملبية  طوكيو  دورة  يف  ذهبية 
العرياين  �شلطان  عبداهلل  للبطل 
كاأ�س  بطولة  وتنظيم  الرماية،  يف 
العامل للرماية الباراملبية 2021 
من  عدد  وح�شول  العني،  مبدينة 
الأندية  منت�شبي  املوؤ�ش�شة  اأبطال 
عدد  على  لها  التابعة  الريا�شية 
املحلية  امليداليات والبطولت  من 
وم�شروع  وال��دول��ي��ة،  والق��ل��ي��م��ي��ة 
الهمم  لأ�شحاب  احل�شية  ال��غ��رف 
غرف  ���ش��ت  ن�شر  ي�شتهدف  ال���ذي 
ح�شية يف املراكز التجارية واملناطق 
احليوية يف اأبوظبي بهدف توفري 
اأ�شحاب  ل��الأط��ف��ال  اآم��ن��ة  م�شاحة 
التوحد،  ذوي  م��ن  ل�شيما  الهمم 
ال�شيني  الإ�شارة  قامو�س  واإطالق 
الإم���ارات���ي ال���ذي ي��ه��دف لتحقيق 
يف  والثقايف  الإجتماعي  التوا�شل 
برنامج  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��دول��ت��ني،  ك��ال 
اأولياء  لتدريب   " الأم��ل  "ج�شور 
اأم�����ور اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م م���ن ذوي 
وا�شطراب  ال��ذه��ن��ي��ة  الإع����اق����ات 
التوحد على م�شتوى الدولة، ويف 
جمهورية  ويف  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة 
خدمات  وبرنامج  العربية،  م�شر 

حتقيق  يف  اأ����ش���ه���م  ال������ذي  الأم�������ر 
التي  الكبرية  والإجن���ازات  النتائج 
اأرقى  لتقدمي  امل��وؤ���ّش�����ش��ة  ت�شجلها 
ملنت�شبيها  والتاأهيل  الرعاية  �شبل 
من اأ�شحاب الهمم، وهو ا�شتمرار 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  لنهج 

�شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه.
وهناأ �شمّو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ّش�شة 
الوظيفية  وك���وادره���ا  منت�شبيها 
"جائزة  ب�  املوؤ�ش�شة  ف��وز  مبنا�شبة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع 
 11 ال������  دورت����ه����ا  يف  الريا�شي" 
وذلك  حملية،  موؤ�ش�شة  كاأف�شل 
تنظيم بطولة  والتميز يف  للنجاح 
الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
على  اخل��ام�����ش��ة  ل��ل��م��رة   2021
ال���ت���وايل مب��دي��ن��ة ال��ع��ني، وكذلك 
ال�شارقة  ب��ج��ائ��زة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف���وز 
ينظمها  التي  احلكومي  لالت�شال 
املركز الدويل لالت�شال احلكومي 
التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
فئة  الثامنة  دورت��ه��ا  يف  ال�����ش��ارق��ة 
اأف�شل فكرة لتاأثري اأجيال امل�شتقبل 
حملة  ع����ن  ال����ع����رب����ي،  ال����وط����ن   -
التغيري"،  "ُكن  امل��وؤث��رة  املوؤ�ش�شة 
للجميع  والتي حتمل دعوة عاملية 
ومنظمات  وموؤ�ش�شات  اأف���راد  م��ن 

اأبوظبي  يف  ال����زراع����ي  ال���ت���اأه���ي���ل 
بي  " بلومينج  وم�����ش��روع  وال��ع��ني، 
للزهور " من خالل تطوير ور�شة 
معر�س  ب��اف��ت��ت��اح  ال��زه��ور  تن�شيق 
�شخبوط  مدينة  يف  وحم��ل  زه���ور 
ال�شراتيجي  والتعاون  الطبية، 
باروفينيد  ب���ي  اوت����ي  ���ش��رك��ة  م���ع 
مركزية  ع���م���ل  ور�����ش����ة  لإن���������ش����اء 

متكاملة لالأطراف ال�شناعية.
ال���ت���ي حتققت  الإجن���������ازات  وم����ن 
ت�شنيف  دل���ي���ل  اإ������ش�����دار  ك���ذل���ك 
 2020 اأبوظبي  الإعاقات لإم��ارة 
و�شجل  ال����ث����ال����ث،  الإ��������ش�������دار   -
بو�شع  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  ب��ي��ان��ات 
ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ل��ه��م ���ش��م��ن اإط���ار 
لأ�شحاب  اأب��وظ��ب��ي  ا�شراتيجية 
ال��ه��م��م، وح�����ش��ول امل��وؤ���ش�����ش��ة على 
جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي 
يف دورتها الثامنة فئة اأف�شل فكرة 
الوطن   - امل�شتقبل  اأجيال  لتاأثري 
العربي، عن حملة املوؤ�ش�شة املوؤثرة 
على  واحل�����ش��ول  التغيري"،  "ُكن 
اآل مكتوم  را�شد  بن  جائزة حممد 
ل���الإب���داع ال��ري��ا���ش��ي يف دورت��ه��ا ال� 
حملية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك��اأف�����ش��ل   11
تنظيم بطولة  والتميز يف  للنجاح 
الباراملبية  للرماية  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

.2021

الو�شائل  اأ�شهل  ول�شمان  الإم��ارة، 
لتقدمي اخلدمات.

واأو�شح �شمو ال�شيخ خالد بن زايد 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأن  نهيان  اآل 
ت��ع��م��ل يف كافة  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
الوزارات  مع  وتتعاون  الجت��اه��ات 
املعنية  واجل�����ه�����ات  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
لتحقيق هدف اإيجاد جمتمع دامج 
خال من احلواجز، ي�شمن التمكني 
لالأ�شخا�س  ال���ك���رمي���ة  واحل����ي����اة 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م واأ����ش���ره���م، من 
وابتكار  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ر���ش��م  خ���الل 
بتمتعهم  ت�شهم  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
م�����ش��ت��وى عال،  ذات  ح��ي��اة  ب��ج��ودة 
املجتمعي  ال��دم��ج  اإىل  وال��و���ش��ول 
دورهم  وتاأكيد  الفاعلة  وامل�شاركة 

يف التنمية.
ا���ش��ت��م��ع �شمو  وخ�����الل الج���ت���م���اع 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س 
واأع�شاء  الهمم  لأ���ش��ح��اب  العليا 
املجل�س لعر�س من �شعادة عبداهلل 
ع���ب���دال���ع���ايل احل���م���ي���دان الأم����ني 
باملوؤ�ش�شة  العمل  تطور  عن  العام، 
واإجنازاتها خالل املرحلة الأخرية، 
ل�شيما مع عودة احلياة لطبيعتها، 
بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  وّج��ه  حيث 
زايد اآل نهيان، ب�شرورة ال�شتفادة 
من جتربة تطبيق العمل عن بعد 

•• دبي-وام

قدمت دولة الإمارات جمدداً دعمها 
ال��ب��ح��ارة من  ح��ي��اة  ج���ودة  لت�شهيل 
خالل تقدمي م�شاعدات مالية لهم 
بالتعاون مع الحتاد الدويل لعمال 
م�شاندتها  ع��ق��ب   "ITF" ال��ن��ق��ل 
بداية  م��ن��ذ  امل�����ش��ت��م��رة حل��ق��وق��ه��م 

جائحة "كوفيد 19-".
املبادرة يف تعزيز حياة  وت�شهم هذه 
التحديات  على  والتغلب  ال��ب��ح��ارة 
اجلائحة  ب�شبب  يواجهونها  ال��ت��ي 

والقيود املفرو�شة على ال�شفر.
وت����ع����د دول��������ة الإم�������������ارات م����رك����زاً 
لوج�شتياً مهما يربط بني خطوط 
ت�شتقبل  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ن 
احل�����ش��ة الأك����رب م��ن ال�����ش��ف��ن التي 
تق�شد موانئ املنطقة والتي يتجاوز 

عددها ال� 21000 �شفينة �شنوياً.
من  اأك���������رث  ال������دول������ة  يف  وي����ع����م����ل 
حملية  بحرية  �شركة   20،000
17 مليون  اأك���رث م��ن  ودول��ي��ة م��ع 
موانئ  يف  م��ن��اول��ت��ه��ا  ت��ت��م  ح���اوي���ة 
لهذه  ك��ان  وم��ا   .. �شنويا  الإم����ارات 
تفاين  دون  تتحقق  اأن  الإجن�����ازات 

نحن  ال��دول��ي��ة:  ال��ب��ح��ري��ة  املنظمة 
لها  �شيكون  باأن مبادراتنا  على ثقة 
اآلف  منها  و�شي�شتفيد  عاملي  تاأثري 
اإىل الإمارات  ياأتون  البحارة الذين 
املعيار  الإم��������ارات  دول�����ة  و���ش��ت��ك��ون 
البحارة  رف��اه��ي��ة  ل�شمان  ال����دويل 
وحقوقهم ولن تتمكن ال�شفن التي 
ال��ب��ح��ارة م��ن دخول  تنتهك ح��ق��وق 
وبالتايل  الإقليمية  الإم���ارات  مياه 
التجارة  مركز  من  ج��زًءا  تكون  لن 
العاملية  التوريد  و�شل�شلة  الإقليمي 

واخلدمات اللوج�شتية.
وت������ت������زام������ن ه���������ذه اجل�������ه�������ود مع 
ال��ت��ب��ادل الآم���ن لأك���رث من  ت�شهيل 
توفري  م����ع  ب���ح���ار   240،000
الطبية  الرعاية  م�شتلزمات  جميع 

ولقاحات "كوفيد19-" املجانية.
م�شالح  ال������دويل  الحت������اد  ومي���ث���ل 
نقابات عمال النقل يف الهيئات التي 
الوظائف  على  توؤثر  ق��رارات  تتخذ 
ال�����ش��الم��ة يف  اأو  ال��ع��م��ل  اأو ظ���روف 
منظمة  مثل  النقل  �شناعة  ق��ط��اع 
البحرية  واملنظمة  الدولية  العمل 
املدين  ال��ط��ريان  ومنظمة  الدولية 

الدويل.

•• اأبوظبي-وام

زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رف��ع   
اأ�شمى  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 
اآي�����ات ال��ت��ه��اين وال���ت���ربي���ك���ات اإىل 
مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل"،  "حفظه 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة 
اأخوانهم  واإىل  اأب��وظ��ب��ي،  لإم����ارة 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
الحتاد  ع��ي��د  مبنا�شبة  الإم�����ارات 

اخلم�شني.
واأكد �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
اأننا  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زاي��د 
عاماً  اخل��م�����ش��ني  ل��دخ��ول  ن�شتعد 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن ع��م��ر دول��ت��ن��ا الفتية 
واأكرث  بنهجنا  ث��ق��ة  اأك���رث  ون��ح��ن 
مت�شكاً بثوابتنا واعتزازاً باإجنازاتنا 
واأكرث تفاوؤًل بقدرتنا على حتقيق 
للو�شول  الجن������ازات،  م��ن  م��زي��د 
بوطننا و�شعبنا اإىل املكانة الالئقة 

بهما بني �شعوب الأر�س.
ب���ال���غ �شكره  ���ش��م��وه ع���ن  واأع�������رب 
على  ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة  وت��ق��دي��ره 
للموؤ�ش�ّشة  ال��الم��ت��ن��اه��ي  ال���دع���م 

تاأهيل مقدمي الرعاية لتدريبهم 
بلغات بلدانهم الأ�شلية للم�شاعدة 

يف رفع كفاءة املرافقني.
الإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  وب���ح���ث 
برئا�شة �شمو ال�شيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س املجل�س عددا من 
امل��درج��ة على جدول  امل��و���ش��وع��ات 
�شاأنها  م��ن  التي  الجتماع  اأع��م��ال 
التدريب  ب����رام����ج  اأرق�������ى  ت���وف���ري 
والتاأهيل والتعليم لفئات اأ�شحاب 
الهمم امل�شمولني برعاية املوؤ�ّش�شة، 
القدرات  تنمية  يف  ت�شاعد  وال��ت��ي 
والطاقات املوجودة لديهم وت�شاعد 
اأفراداً  ليكونوا  دجمهم  عملّية  يف 
وموؤثرين  جمتمعهم  يف  ف��اع��ل��ني 
التي  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف 

ي�شهدها وطننا الغايل.
جمل�س  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 
عبداهلل  ال�����ش��ي��خ  م��ع��ايل  الإدارة، 
دائرة  رئي�س  حامد  اآل  حممد  بن 
ال�شحة، و �شعادة حمد علي حممد 
القا�شي الظاهري، و �شعادة عامر 
ح�شني احلمادي، و�شعادة لبنى علي 
و�شعادة  ال�شام�شي،  عبدالرحمن 
�شعادة  و  ���ش��ه��ي��ل،  حم���م���د  ����ش���ن���اء 
طالل م�شطفى الها�شمي، اإ�شافة 
عبدالعايل  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  اإىل 
ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم���ني  احل��م��ي��دان 
و�شارك يف جانب من  العليا،  زايد 
الجتماع �شعادة عبداهلل اإ�شماعيل 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الكمايل 
ال��ه��م��م، و����ش���ع���ادة نافع  اأ����ش���ح���اب 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي 

اخلدمات امل�شاندة باملوؤ�ش�شة.

اخلم�شني الحتاد  بعيد  واحلكام  اأبوظبي  عهد  وويل  ونائبة  الدولة  رئي�س  يهنئ  الهمم  لأ�شحاب  العليا  زايد  اإدارة  • جمل�س 
2021 العام  يف  للموؤ�ش�شة  دولية  وجوائز  ناجحة  وم�شروعات  كبرية  • اإجنازات 

�شرطة اأبوظبي ت�شمح ب�لوحة اأرقام اإ�شافية لقاعدة حمل الدراجات الهوائية 
•• اأبوظبي-وام

اأط��ل��ق��ت ���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي م���ب���ادرة ج���دي���دة يتم 
قاعدة  على  اإ�شافية  اأرق��اٍم  لوحِة  و�شع  مبوجبها 
اجل��زء اخللفي من  الهوائية يف  الدراجات  حامل 
امل��رك��ب��ات احل��ام��ل��ة ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة، وذلك 
ب��ه��دف ت���ف���ادي ح��ج��ب ل��وح��ة امل��رك��ب��ة، مم���ا يعد 
غرامة،  فر�س  عليها  يرتب  م��روري��ة،  خمالفة 
وذل���ك �شمن ج��ه��وده��ا يف ت��ع��زي��ز ال�����ش��الم��ة على 

امل���رك���ب���ات احلاملة  اأ����ش���ح���اب  ال���ط���رق وجت��ن��ي��ب 
للدراجات الهوائية ارتكاب املخالفات املرورية.

واأك����د ال��ع��ق��ي��د حم��م��د ال��ربي��ك ال��ع��ام��ري مدير 
م��دي��ري��ة ت��رخ��ي�����س ال�����ش��ائ��ق��ني والآل���ي���ات بقطاع 
العمليات املركزية اأن هذه املبادرة تاأتي من حر�س 
البيئية  املبادرات  بدعم  اأبوظبي  �شرطة  واهتمام 
وم�����ش��ت��خ��دم��ي ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ع��رب توعية 

ال�شائقني وجتنيبهم املخالفات املرورية.
القرار  "ب" م��ن   27 رق���م  امل����ادة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

قواعد  ب�شاأن  ل�شنة2017   178 رق��م  ال���وزاري 
واإجراءات ال�شبط املروري تو�شح عقوبة مرتكبي 
اأرقام  و�شوح  "عدم  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الأع��م��ال 
ل���وح���ات امل��رك��ب��ة ب��غ��رام��ة م��ال��ي��ة ق���دره���ا 400 
اأب��وظ��ب��ي على  ���ش��رط��ة  درهم" ..م���وؤك���دا ح��ر���س 
ت��ك��ث��ي��ف ال���رق���اب���ة امل����روري����ة وات���خ���اذ الإج�������راءات 
بتو�شيح  تلتزم  ل  اأي مركبة  القانونية مبخالفة 
اأرق������ام ل��وح��ات��ه��ا وف���ق���ا ل��ق��ان��ون ال�����ش��ري وامل�����رور 

الحتادي.

الرتبية والتعليم تنظم 10 فعاليات يف اأ�شبوع املعرفة والتعلم
•• دبي-وام:

والتعليم  ال���رب���ي���ة  وزارة  ت�������ش���ارك 
اأ���ش��ب��وع امل��ع��رف��ة وال��ت��ع��ل��م، �شمن  يف 
وكوكب  اإك�����ش��ب��و)الإن�����ش��ان  ب��رن��ام��ج 
الأر����������س(، يف ال���ف���رة م���ا ب���ني 12 
حتت  اجل�������اري،  دي�����ش��م��رب   18 اإىل 
معارفنا"،  ت�شنعه  "م�شتقبلنا  �شعار 
 10 ي��ق��ارب  ال����وزارة م��ا  حيث تنظم 
تفعيلها  ���ش��ي��ت��م  خم��ت��ل��ف��ة،  ف��ع��ال��ي��ات 
جل�شات  ل��ت�����ش��م��ل  الأ����ش���ب���وع،  خ����الل 
حوارية وندوات وم�شابقات وعرو�شا 

املنهجيات  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  ت��ف��اع��ي��ل��ة، 
والرتقاء  التعليم  لتطوير  اجلديدة 
مب�شتقبله والتحديات التي تواجهه.

اأ�شبوع  يف  ال���وزارة  فعاليات  وتنطلق 
دي�شمرب   12 يف  وال��ت��ع��ل��م  امل��ع��رف��ة 
)كيف  ب���ع���ن���وان  ح�����واري�����ة  ب��ج��ل�����ش��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ���ش��ت��ب��دو م��وؤ���ش�����ش��ات 
 13 ي��وم  ي�شهد  بينما  امل�شتقبل(،  يف 
دي�����ش��م��رب اإط������الق )جم��ل�����س ج���ودة 
جمل�س  و)ن���دوة  التعليم(  يف  احلياة 
الإم����ارات ل��الإب��ت��ك��ار(، ث��م ي�شهد يوم 
على  نقا�شية  جل�شة  دي�شمرب   14

ه���ام�������س اأومل����ب����ي����اد ال���ع���ل���وم ال�����دويل 
للنا�شئني الثامن ع�شر، يف حني يقام 
املمار�شات  ملتقى  دي�شمرب   15 يف 
حلقة  جانب  اإىل  الرائدة،  التعليمية 
امل�شتدامة  التنمية  باأهداف  نقا�شية 
عر�س  ع��ن  ف�شاًل  دي�شمرب،   16 يف 
ال����ع����ي����ال����ة. وت�������ش���ت���ه���دف ال�����������وزارة، 
الدرا�شية  املراحل  جميع  يف  الطلبة 
وال�شركاء  التعليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
واأول����ي����اء الأم������ور، مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
املعريف  والتبادل  التوا�شل  يف  روؤيتها 
التطور  ل���ش��ت��دام��ة  امل�شتقبل  ن��ح��و 

الطالب  اإىل  وال���ش��ت��م��اع  ال��ع��ل��م��ي، 
القرار،  واملبتكرين و�شناع  واملعلمني 
والعمل،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�شتقبل  ب�����ش��اأن 
وم��ع��رف��ة امل��زي��د ح��ول اأوج���ه التقدم 
وا�شتك�شاف  التعليم  يف  والإجن����ازات 
الكيفية التي �شتتيح اإحداث التحول 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���و����ش���ول  اجل��������ذري يف 
اإك�شبو  معر�س  يف  للجميع  باملعرفة 
2020. وقال �شعادة الدكتور حممد 
والتعليم  الربية  وزارة  املعال، وكيل 
وزارة  روؤي��ة  اإن  الأكادميية،  لل�شوؤون 
ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م، ت���رت���ك���ز على 

البتكار يف التعليم، وت�شخري املعرفة 
للم�شتقبل،  ل��ال���ش��ت��ع��داد  وال��ت��ع��ل��م 
ل�شتدامة  ال��داع��م��ة  البيئة  وتهيئة 
القدرات  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ت��ط��ور 
يتما�شى  ال��ب�����ش��ري��ة، مب��ا  وال��ك��ف��اءات 
مع توجهات وزارة الربية والتعليم 
ت�شع  التي  الر�شيدة  القيادة  وروؤي���ة 
وو�شع  اأولوياتها  مقدمة  يف  التعليم 
الإم���ك���ان���ات ال��رق��م��ي��ة وامل����ه����ارات يف 
م��ت��ن��اول ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات، م��ن خالل 
امل�شتمر،  وامل��ه��ن��ي  التقني  ال��ت��دري��ب 
التخ�ش�شية  امل����ن����اه����ج  وت����ط����وي����ر 

وا�شتخدام  ال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
�شمن  التكنولوجية  الو�شائل  اأحدث 
التعليم  واإدارات  ق��ط��اع��ات  خمتلف 
والربوية.  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وو���ش��ائ��ل��ه 
اإك�شبو  معر�س  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
2020، ميثل من�شة مثالية لإقامة 
العامل  م�شتوى  على  حقيقي  ح���وار 
والبحث  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ح����ول 
التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  ح���ول  وال��ن��ق��ا���س 
اأهداف  حول  والت�شارك  امل�شتقبل  يف 
وج��ودة احلياة يف  امل�شتدامة  التنمية 
على  ق����ادرة  اأج��ي��ال  واإع�����داد  التعليم 

م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، وال��ب��ح��ث عن 
اخليارات التي تعزز ا�شتمرار العملية 

التعليمية.
ميثل  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأك������د 
مرتكزاً اأ�شا�شياً يف ا�شراتيجية دولة 
للتنمية.. املتحدة  العربية  الإم��ارات 

الربية  وزارة  م�����ش��ارك��ة  ع��رب  وق���ال 
والتعلم،  املعرفة  اأ�شبوع  يف  والتعليم 
العاملي  احل��وار  لتعزيز  نتطلع  فاإننا 
بالأمر  امل��ع��ن��ي��ني  م��ع  التعليم  ح���ول 
واخلرباء وموؤ�ش�شات التعليم الدولية 
حتى ن�شكل جميعاً روؤية موحدة حول 

م�شتقبله وتطوره وتخطي التحديات 
والكفاءات  ال��ق��درات  وتعزيز  املاثلة 
واملهني  التقني  بالتدريب  الب�شرية 

امل�شتمر.
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اأخبـار الإمـارات
تعاون بني جامعتى الإمارات واأكيتا اليابانية يف معاجلة مياه اآبار البرتول   

•• العني-وام

الباحثني واملبتكرين يف  املخترب امل�شرك  ا�شتطاع  فريق من 
الإمارات  العلوم،  يف جامعتي  بكلية  الأر���س،  علوم  بني  ق�شم 
ا�شتعمال تقنية  معاجلة  اليابانية من   العربية املتحدة واأكيتا 
مياه جديدة قائمة على الأغ�شية اخلزفية ، وجهاز  تكنولوجي 
م��ت��ط��ور ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ف�����ش��ل ب���ني امل���ي���اه و ال��ن��ف��ط ،  لإزال����ة 
" تقنية  معاجلة  ب  ت��ع��رف  واجل�����ش��ي��م��ات  ال�شلبة  ال�����ش��وائ��ب 
  CMPWT "   املياه املنتجة القائمة على الأغ�شية اخلزفية
 Ceramic Membrane-based  Produced -

." Water Treatment Technology  
الدكتور �شايبي حكيم  من ق�شم علوم  الأر�س  الفريق  و�شم 
 ، اأرات���ا  م��ورا  والباحثني  ناكا  الإم���ارات  بجامعة  العلوم  بكلية 
وكاوامورا  كازايوكي، و اإيكيدا كي�شوكي  ممثلني عن ال�شركات 
انبك�س     و �شركة  النفط  والغاز واملياه �شركة  اليابانية لقطاع 
امل�شرك  املخترب  يف  والطلبة  من  الباحثني  وع��دد  جوجمك، 

باحلرم اجلامعي.         
املياه  معاجلة  تقنية  تعترب   : حكيم  �شايبي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
لإزالة  نا�شئة  تقنية  اخلزفية  الأغ�شية  على  املنتجة  القائمة 
و�شيتم  ب��ال��ن��ف��ط،  املختلطة  م��ن  املياه  واجل�����ش��ي��م��ات  ال��ن��ف��ط 

التكنولوجيا  لهذه  وميكن  الطالب  والباحثني،  على  عر�شها 
يف زيادة نوعية املياه  وا�شتخدامها لأغرا�س زراعية و�شناعية.  
من جانبه قال ناكا مورا اأراتا اإن هذه التقنية احلديثة  والتي 
يجرى العمل عليها الآن  لتطويرها من فريق  م�شرك بني 
جامعتي الإمارات واأكيتا اليابانية تعد  فريدة و�شتخدم قطاع 
تعمل  ال�شركات  اأن  موؤكدا  الدولة  يف  والطاقة  والغاز  النفط 
على تطويرها لتكون جمدية  اقت�شاديا وتخدم قطاع �شناعة 
املياه  من  الفاعلة  البيئة  وال�شتفادة  حلماية  وال��غ��از  النفط 
الثقيلة يف ا�شتخدمات حتقق  ال�شتدامة واحلفاظ على البيئة 

والزراعة.

بح�شور نهيان بن مبارك والأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

جناح ال�شباب ي�شت�شيف منتدى ال�شباب اخلليجي يف اإك�شبو 2020
•• دبي-وام 

ح�����ش��ر م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان، وزير 
دبي،   2020 لإك�شبو  ال��ع��ام  امل��ف��و���س  والتعاي�س،  الت�شامح 
ومعايل الدكتور نايف احلجرف، الأمني العام ملجل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية، افتتاح منتدى ال�شباب اخلليجي الذي 
ي�شت�شيفه مركز ال�شباب العربي واملوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
ال�شباب  "�شبابنا واحد، وروؤيتنا واحدة" يف جناح  حتت �شعار 
ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  م��ع  بالتعاون  دب��ي   2020 باإك�شبو 
التعاون لدول اخلليج العربية ووزارات ال�شباب والريا�شة يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي ملناق�شة توجهات وروؤية ال�شباب 
يف مرحلة ما بعد جائحة كورونا وذلك مب�شاركة وفود ر�شمية 
على  ال�شوء  ي�شلطون  ومتحدثني  العربي  اخلليج  دول  من 

ق�شايا تهم ال�شباب يف منطقة اخلليج.
اأي��ام على  م��دار ثالثة  املنتدى على  و�شتعمل جل�شات وور���س 
ل�شناع  اخلليجي  ال�شباب  واه��ت��م��ام��ات  ب��اأول��وي��ات  التعريف 
التي جتمع  والتطلعات  امل�شري،  والركيز على وحدة  القرار 

ال�شباب يف منطقة اخلليج.
ال�شباب  وم��ق��رح��ات  روؤى  على  ال�����ش��وء  امل��ن��ت��دى  و�شي�شلط 
اخل��ل��ي��ج��ي ل��ت�����ش��ري��ع م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ايف م���ن ج��ائ��ح��ة كورونا 
امل�شتفادة والتعاون يف م�شاريع ومبادرات م�شركة  والدرو�س 
ترتبط باإ�شراك ومتكني وبناء قدرات وا�شتثمار طاقة ال�شباب 

خلدمة الأوطان.
الهوية اخلليجية  رئي�شية تتحدث عن  اأربعة حماور  و�شمن 
امل�شركة ودور ال�شباب يف مرحلة التعايف من كورونا، ومتكني 
ي�شت�شيف  الأع��م��ال؛  وري���ادة  والفر�س  للم�شتقبل،  ال�شباب 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن  امل��ت��ح��دث��ني  م���ن  ع����دد  امل���ن���ت���دى 
اخلليجي لي�شاركوا ويعر�شوا مع الوفود احلا�شرة تطلعاتهم 
امل�شركة  امل�شلحة  املحاور مبا يخدم  بهذه  املتعلقة  واآراءه��م 
لدول جمل�س التعاون وح�شد طاقات ال�شباب خلدمة م�شتقبل 

الأوطان.
اآل نهيان : نحمد اهلل  ال�شيخ نهيان بن مبارك  وق��ال معايل 
كل  حري�شة  العربي  اخلليج  دول  جمتمعات  اأن  على  ك��ث��رياً، 
روؤية  هناك  ب��اأن  لكم  واأوؤك����د  ال�شباب،  رع��اي��ة  على  احل��ر���س، 
الفكرية  الوظائف  بتطوير  تهتم  املجتمعات  وا�شحة يف هذه 

وتهيئة  ب�شحته،  العناية  جانب  اإىل  لالإن�شان،  والجتماعية 
وبا�شتمرار حرية  لديه  ُينمي  وه��ادف  مناخ جمتمعي مالئم 
التفكري وحرية املالحظة وحرية البحث والكت�شاف والقدرة 

على الإبداع والتميز والبتكار.
واأ�شاف معاليه: انعقاد هذا املنتدى على اأر�س دولة الإمارات 
ي��اأت��ي م��ر���ش��ال مت���ام���اً، م��ع التوجيهات  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة، 
رئي�س ال��دول��ة، حفظه اهلل، وه��و ال��ذي ي��وؤك��د دائ��م��اً، حر�س 
الإمارات الكبري، على تعبئة طاقات الفرد واإعداده لأداء دوره 

يف ت�شكيل م�شتقبل الدولة واملنطقة والعامل.
ر�شالة  يف  ورد  ما  اإىل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ولفت 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ن�شرها  ال��ت��ي  اخلم�شني، 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ش��ل��ح��ة، مب��ن��ا���ش��ب��ة اح��ت��ف��الت الإم�������ارات، مب����رور خم�شني 
خططنا  قلب  يف  " �شبابنا  ق��ال:  حيث  تاأ�شي�شها،  على  ع��ام��اً 
من  ال���درو����س،  وا�شتلهام  ال��ه��م��م،  �شحذ  عليهم  للم�شتقبل، 

م�شرية الآباء والأجداد".
وقال معاليه: اإننا يف دولة الإمارات ودول اخلليج، حري�شون 
باأن يكون ال�شباب على ارتباط قوي مب�شرية جمتمعاتهم، واأن 
اأكرث كرماً ورحمة، واأكرب �شماحة وت�شامح وحمبة  ي�شبحوا 
براثنا  اع��ت��زازاً  واأق��وى  والتعاطف،  التعاون  واأك��رث رغبة يف 
اخلالد، يف العطاء وخدمة املجتمع والإن�شان، واأعظم التزاماً 
اأو متييز.  تفرقة  دون  اجلميع  الطيبة مع  العالقات  بتنمية 
معايل  قال  املنتدى،  فعاليات  افتتاح  خالل  األقاها  كلمة  ويف 

الدكتور نايف احلجرف، الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية: دورنا كجهات قيادية تعمل على تي�شري اأمور 
ا  ال�شعوب يجب األ يقت�شر على التمكني، بل يجب علينا اأي�شً
جناح  هي  منطقتنا  يف  ال�شباب  فنجاحات  ب�شبابنا،  الحتفاء 
للخليج ككل، وهناك م�شوؤولية كبرية تقع على عاتقنا يف اإبراز 
هذه النجاحات التي يجب اأن نفرح بها ون�شدرها للعامل بكل 

فخر.
واأ�شاف معايل الأمني العام : الكفاءات ال�شابة يف دول جمل�س 
مراكز  ت��ك��ون يف  اأن  على  ق��درت��ه��ا  اأث��ب��ت��ت  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
وراأينا  مهمة،  حيوية  قطاعات  م�شوؤولية  تتوىل  واأن  القيادة 
لتنجح  وت�شعى  وتتعرث وحت��اول  عالية، حت��اول  بهمم  �شبابنا 
نف�شها  اإث��ب��ات  على  تعمل  ك��ف��اءات  امل��ج��الت،  كافة  وتتميز يف 
والتاأثري  العمل  على  ق��ادر  اخلليج  �شباب  اأن  على  ولتربهن 

ايجاًبا ب�شوق العمل.
ف��رة جائحة  خ��الل  اخلليج  �شبابنا يف  راأي��ن��ا  معاليه:  وق��ال 
كورونا يبتكرون احللول لت�شيري الأعمال وم�شاندة القت�شاد، 
اأ�شحاب  توجيهات  ينفذوا  الأمامية  ال�شفوف  يف  وراأيناهم 
اجلاللة وال�شمو قادتنا، قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
دون كلل اأو ملل، بل بعزم واإ�شرار على تقدمي احللول الفعالة 
التي  اجلائحة  اأث��ار  من  التعايف  عملية  ت�شريع  يف  لي�شاهموا 
لل�شباب، مفادها  ر�شالة  .. ووجه معاليه  العامل ككل  �شربت 
اأن ي�شتمروا يف ال�شعي نحو حتقيق الأف�شل مل�شتقبل اأوطانهم 
ال��ع��ق��د لكم  ف��ه��ذا  "ا�شتمروا  ل��ه��م  امل��ن��ط��ق��ة، وق���ال  ول�����ش��ع��وب 

وامل�شتقبل لكم".

امل��زروع��ي وزيرة  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما  ووج��ه��ت معايل 
دولة ل�شوؤون ال�شباب نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي دعوة 
للح�شور لال�شتفادة من جتربة دولة الإمارات يف اإطالق اأول 
ب�شكل  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  ال�شباب يف  لقيا�س متكني  موؤ�شر 
ال�شباب  ومركز  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  فريق  وا�شتعداد  علمي، 
وال�شديقة،  ال�شقيقة  ال��دول  مع  املوؤ�شر  مل�شاركة هذا  العربي 
لي�شتفيد منه ال�شباب يف منطقتها عرب االتعّرف على اأدواته 

التي يخ�ش�شها لقيا�س م�شتويات متكني ال�شباب.
قادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  اأوىل  لقد   : معاليها  وقالت 
لل�شباب  �شاملة  رع��اي��ة  اهلل،  حفظهم  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول 
بتقدمي خمتلف اآليات التمكني لهم يف هذه املنطقة وطوروا 
الكفاءات  تخّرج  متقدمة  تعليم  منظومة  قليلة  عقود  خالل 
دور  هناك  يكون  اأن  على  وحر�شوا  التخ�ش�شات،  خمتلف  يف 

اأ�شا�شي لل�شباب يف خمتلف ميادين التنمية.
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  راأى  لقد   : واأ���ش��اف��ت 
نهيان طّيب اهلل ثراه اأن "ال�شباب هم الرثوة احلقيقية" وهذا 
ما نوؤمن به وننطلق منه يف كل براجمنا ومبادراتنا اخلا�شة 
بالعمل ال�شبابي واأ�شبح النموذج الإماراتي للعمل مع ال�شباب، 
وال�شتماع لتطلعاتهم، وتوفري الربامج واملبادرات التي تطلق 
قدراتهم الكامنة وتطور مهاراتهم، مثاًل عملياً لكيفية اإ�شراك 
ال�شباب يف ت�شميم ال�شيا�شات وال�شراتيجيات، وامل�شاركة يف 
كافة  يف  الأ�شقاء  مع  التعاون  اإىل  ونتطلع  امل�شتقبل  �شناعة 
دول جمل�س التعاون واملوؤ�ش�شات املعنية فيه بالعمل ال�شبابي 
لتبادل اخلربات واملمار�شات الناجحة، من اأجل توفري اأف�شل 

دول  م��ن  دول��ة  ك��ل  يعترب  ال��ذي  اخلليجي،  لل�شباب  الفر�س 
له. وقالت معاليها: ناأمل  ثانياً  جمل�س التعاون ال�شت وطناً 
ال�شباب  وزراء  وال�شعادة  وامل��ع��ايل  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  بح�شور 
والريا�شة من دول جمل�س التعاون اأن يحقق املنتدى اأهدافه 
باأولويات  وال�شيا�شات  القرارات  �شّناع  تعريف  مقدمتها  ويف 
واإبراز  امل�شركة  وتطلعاته  واهتماماته  اخلليجي  ال�شباب 
تو�شيات ور�س ال�شباب التي توا�شلت منذ عام 2014 وما مت 
ت�شريع  اخلليجي حول  ال�شباب  اأفكار  اإىل  وال�شتماع  تنفيذه 
التعايف من جائحة كوفيد19-. من ناحيته قال �شعادة �شعيد 
الرئي�س  لل�شباب،  للموؤ�ش�شة الحتادية  العام  املدير  النظري، 
من  ناأمل   : العربي  ال�شباب  ملركز  لال�شراتيجية  التنفيذي 
اأفكارهم  امل�شاركني يف املنتدى ال�شباب اخلليجي باأن يقدموا 
وروؤاهم امللهمة يف خمتلف حماور املنتدى، انطالقاً من �شعار 
اأفكار  اأن  ..م��وؤك��دا  واحدة"  وروؤيتنا  واح��د،  "�شبابنا  املنتدى 
الزدهار  حتقيق  يف  �شت�شهم  امل�شركة  ال�شباب  واق��راح��ات 
تو�شيات  اإىل  التطلع  واأب����دى  ال��ت��ع��اون؛  جمل�س  ملجتمعات 
من  بال�شباب  املعنية  املوؤ�ش�شات  نطاق  على  لتطبيقها  عملية، 
اأجل حتقيق الروؤى ال�شراتيجية لأوطاننا، وتعزيز التكامل 
امل�شرك من  اخلليجي  ال�شبابي  العمل  وتطوير  التنمية،  يف 

اأجل م�شتقبل م�شرق للمنطقة.
لأن  امل�شركة  اخلليجية  الهوية  �شبابنا  يناق�س   : واأ���ش��اف 
ت��ع��زي��ز الن��ت��م��اء ل���دى ���ش��ب��اب��ن��ا ه���و امل��ف��ت��اح ل��ر���ش��ي��خ قيمنا 
ال�شباب  دور  يناق�س  كما  ال��ع��ال،  على  وانفتاحنا  الإن�شانية 
املرنة وتطوعهم  ال�شباب هم الأقدر مبهاراتهم  الريادي لأن 
واأف���ك���اره���م امل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى ق��ي��ادة ه���ذا ال��ت��ع��ايف، ك��م��ا يناق�س 
وال�شيا�شات  والربامج  باملبادرات  امل�شتقبل عرب الطالع على 
وي�شلط  التنمية،  حتقيق  يف  ت�شركه  التي  وال�شراتيجيات 
امل�شتقبل هو لرواد  ال�شوء على الفر�س وريادة الأعمال لأن 

الأعمال الذين يتقنون �شناعة الفر�س اجلديدة.
ال�شباب  واأفكار  جت��ارب  انعقاده  اأي��ام  خالل  املنتدى  ويعر�س 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، و�شيناق�س يف ختام اأحداثه 
التي  التو�شيات  من  جمموعة  و�شيقدم  ال�شباب  مقرحات 
العام  لالأمانة  املنتدى  عمل  ور���س  يف  امل�شاركون  عليها  عمل 
بدول  والريا�شة  ال�شباب  ووزراء  اخلليجي  التعاون  ملجل�س 

املجل�س وال�شباب.

جمتمعاتهم مب�شرية  قوي  ارتباط  على  ال�شباب  يكون  اأن  حري�شون   : مبارك  بن  •  نهيان 
القيادة  مراكز  يف  تكون  اأن  على  قدرتها  اأثبتت  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�شابة  الكفاءات  احلجرف:  •  نايف 

الناجحة واملمار�شات  اخلربات  لتبادل  التعاون  دول  يف  الأ�شقاء  مع  التعاون  اإىل  نتطلع  املزروعي:  •  �شما 
امل�شرتكة  والقيم  الهوية  جمالت  يف  مبدعة  واأفكار  ملهمة  خمرجات  اإىل  نتطلع  النظري:  • �شعيد 

املعا�شات : النظام املوحد ملد احلماية اأحد الأنظمة اخلليجية الرائدة يف مد مظلة التاأمني الجتماعي خارج احلدود
•• اأبوظبي-وام

للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأك����دت 
والتاأمينات الجتماعية اأن النظام 
هو  التاأمينية  احلماية  ملد  املوحد 
الرائدة  اخلليجية  الأنظمة  اأح��د 
الجتماعي  التاأمني  مظلة  مد  يف 
خارج احلدود، م�شرية اإىل اأن دول 
اخلليج كانت �شباقة يف ا�شتحداث 
يتمتع  بف�شله  ال��ذي  النظام  ه��ذا 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م���واط���ن���و 
اأي  ال��ع��ام��ل��ني يف غ���ري دول���ه���م يف 
بالتاأمني  املجل�س  يف  ع�شو  دول���ة 
يف  يعمل  ك��ان  ل��و  كما  الجتماعي 

بلده الأم.
ن��ظ��ام مد  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت 
احل��م��اي��ة ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة ال���ذي �شدر 
بها قرار من املجل�س الأعلى لدول 
ل�����دول اخلليج  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
 2004 ع��ام  دي�شمرب  يف  العربية 
بدورته ال� 25 التي عقدت مبملكة 
البحرين مينح املواطن اخلليجي 
اأي دول��ة م��ن دول  ال��ذي يعمل يف 
الت�شجيل  فر�شة  التعاون  جمل�س 
قبل �شاحب  عنه من  وال�شراك 
التي  اخلليجية  ال��دول��ة  يف  العمل 
التقاعد  لقوانني  وف��ق��اً  بها  يقيم 
التي يخ�شع لها يف الدولة موطن 

خمرجات هذه الوحدة، حيث اأتاح 
للمواطن اخلليجي الذي يعمل يف 
التمتع  املجل�س  دول  دول��ة من  اأي 
كان  ل��و  كما  التاأمينية  باحلماية 

يعمل يف بلده الأم.
الإمارات  دولة  �شرعت   : واأ�شافت 
-1-1 يف  ب���ال���ق���ان���ون  ال���ع���م���ل  يف 
جمل�س  ب���ق���رار  وذل�����ك   2007
 2007 ل��ع��ام   18 رق���م  ال������وزراء 
الوزراء  جمل�س  عن  �شدر  وال��ذي 
بتاريخ 22 يوليو 2007م بحيث 
التاأمينية  احلماية  اأح��ك��ام  ينظم 
التعاون  جم��ل�����س  دول  مل���واط���ن���ي 
اأجهزة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  اخل��ل��ي��ج��ي 
التقاعد املدين خارج دولهم يف اأي 
و�شمي  الأخ���رى  املجل�س  دول  من 
"نظام مد احلماية  ب�  النظام  هذا 
الهيئة  القرار  وح��دد  التاأمينية"، 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال��ع��ام��ة 
لهذا  تنفيذية  كجهة  الجتماعية 
النظام يف دول��ة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
هذا  مب���وج���ب  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ارت 
النظام يتم التاأمني على مواطني 
العاملني  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
قبل  م��ن  املجل�س  دول  م��ن  اأي  يف 
القطاعني  يف  ال���ع���م���ل  اأ����ش���ح���اب 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����س، ب��ح��ي��ث اأنه 

العامل.
ال�����ش��ه��الوي املدير  وق��ال��ت ح��ن��ان 
رئي�س  املعا�شات  لقطاع  التنفيذي 
لدولة  امل���م���ث���ل  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اللجنة  اج��ت��م��اع��ات  يف  الإم������ارات 
التقاعد  لأج��ه��زة  الدائمة  الفنية 
الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  امل���دين 
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
تتميز  اخل��ل��ي��ج  دول  اإن  ال��ع��رب��ي��ة 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  ب��ال��ت��ج��ان�����س 
ن��ظ��راً ل��ل��رواب��ط ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
جتمع بني اأبنائه، وقد حر�س قادة 
تعزيز  على  التعاون  جمل�س  دول 
اإن�شاء  ال���رواب���ط م��ن خ���الل  ه���ذه 
وال�شيا�شية  القت�شادية  الكيانات 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  والج��ت��م��اع��ي��ة 
وميثل  اخل���ل���ي���ج���ي���ة،  وال������وح������دة 
اأحد  التاأمينية  احلماية  مد  نظام 

ب��ج��ن�����ش��ي��ة اإح�������دى دول  م��ت��م��ت��ع��اً 
واأن  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
خا�شع  عمل  �شاحب  ل��دى  يعمل 
امل��دين يف  التقاعد  قانون  لأح��ك��ام 
العاملني يف  ذل��ك  وي�شمل  دول��ت��ه، 
الفندقة  وق��ط��اع  احل����رة  امل��ن��اط��ق 
حال  ويف  هذا  وغريها،  وال�شياحة 
ال�شروط  ه�����ذه  اإح�������دى  ف����ق����دان 
ي��ت��م اإي���ق���اف ا����ش���راك امل��وظ��ف يف 

النظام.
لذلك  اإل��زام��ي،  النظام  اأن  وبينت 
املوؤمن  اأو  ل ميلك �شاحب العمل 

يح�شل  خدمته  مدة  انتهاء  وعند 
مكافاأة  اأو  ت��ق��اع��دي  م��ع��ا���س  ع��ل��ى 
التقاعد  قانون  وفق  خدمة  نهاية 

التي يتبع له يف موطنه.
واأو�شحت اأن املعنيني بهذا النظام 
التعاون  جمل�س  دول  مواطنو  هم 
املجل�س  دول  م��ن  اأي  يف  العاملني 
القطاع  يف  ع��م��ل  ج��ه��ة  اأي  ل����دى 
ب�شرط  اخل����ا�����س  اأو  احل���ك���وم���ي 
قانون  اأح���ك���ام  عليهم  ت�����ش��ري  اأن 
الجتماعية  والتاأمينات  املعا�شات 
املوظف  ي���ك���ون  واأن  دول����ه����م،  يف 

ع��ل��ي��ه اخل����ي����ار يف ال������ش�����راك يف 
الإ�شارة  م��ع  ع��دم��ه،  م��ن  ال��ن��ظ��ام 
اإىل اأن عدم الت�شجيل وال�شراك 
ع���ن امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه ي���دخ���ل �شمن 
دائ�����رة ال��ت��ه��رب ال��ت��اأم��ي��ن��ي الذي 
ويتحمل  ال��ق��ان��ون،  عليها  يعاقب 
م�شوؤولية  ال��ع��م��ل  ���ش��اح��ب  ف��ي��ه 
املبالغ الإ�شافية والغرامات  �شداد 
الت�شجيل  ع�����دم  ع���ل���ى  امل���رت���ب���ة 
يف  فيهما،  التاأخر  اأو  وال���ش��راك 
وقت ل يعفيه ذلك من الت�شجيل 

عنه باأثر رجعي.
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اإىل املدعي عليه : 1- ا�شكون رود كون�شرك�شن �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :دبي بال�شر دراي مك�س ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الت�شريح بالدعوى وحتديد اقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليها 
ب�شورة منها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ قدره )36.345( درهم �شتة وثالثون الف 
وثالثمائة وخم�شة واربعون درهم - مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�شداد - احلكم الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره )2.000( درهم الفان درهم كتعوي�س 
اأ�شابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها بالمتناع عن �شداد م�شتحقاتها املطالب  جابر لالأ�شرار التي 
بها يف الدعوى وحب�شها وحرمانها من النتفاع بها بدون وجه حق من تاريخ ا�شتحقاقها وحتى تاريخ رفع 

الدعوى ، الزام املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2021/12/13 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم
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مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/4447 اأمر اداء ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )2308793.83( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م واخرون
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - جم��م��ع دب���ي ل��ال���ش��ت��ث��م��ار - م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ع��ل��ي - م��ب��ن��ى دبي 
لال�شتثمار - فاك�س رقم 97148851007+ - ه��ات��ف:97148851188+ - �س.ب:111485 

info@alserkallawfirm.ae:امييل -
املطلوب اإعالنه : 1- ايليجانت لل�شناعات �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة والكائنة يف مقر املنفذ 
�شدها وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره )2308898.83( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2021/12/8.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام

افتتح ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي رئي�س دائرة الإح�شاء والتنمية املجتمعية يف 
ال�شارقة يوم اخلمي�س املا�شي فعاليات "مهرجان �شواحي 10" التي تنظمها دائرة 
ال�شارقة والتي ت�شتمر ملدة  ال�شواحي و�شوؤون القرى يف حديقة القرائن 5 مبدينة 

جهة داعمة وراعية.  37 مب�شاركة  اأ�شابيع   3
ال�شواحي  �شوؤون  دائ��رة  مدير  القا�شمي  �شلطان  بن  ماجد  ال�شيخ  الفتتاح  ح�شر 
والقرى و�شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويدي رئي�س دائرة ال�شواحي و �شوؤون القرى 
اإمارة  ال��دوائ��ر احلكومية يف  وروؤ���ش��اء وم��دراء  امل�شوؤولني  كبار  ع��دد من  اإىل جانب 

ال�شارقة واأعيان البالد واملدعوين واأهايل الأحياء ال�شكنية.
وقال �شعادة خمي�س بن �شامل ال�شويدي : يتوج اإفتتاحنا للن�شخة العا�شرة من مهرجان 

"�شواحي" مرحلة قطعتها الدائرة لر�شخ روؤية ثاقبة خطها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة من اأجل 
الأ�شرة وترابطها ومتا�شكها وفعاليات ينتظرها الأهايل لتكون ملتقى عائليا فريدا 
ومميزا . وقام ال�شيخ حممد بن حميد القا�شمي يرافقه احل�شور بجولة يف اأركان 
املهرجان �شمل ركن اجلهات احلكومية و�شاحة بلديات املنطقة ال�شرقية والو�شطى 
واحلمرية وركن الألعاب واأك�شاك الأ�شر املنتجة والعربات املتنقلة وال�شاحة الثلجية 
بالإ�شافة اإىل العرو�س البهلوانية. ويقدم املهرجان جمموعة متنوعة من الفقرات 
وامل�شابقات واجلوائز اليومية لكافة اأفراد الأ�شرة بجانب التعاون مع هيئة ال�شارقة 
املهرجان  ف��رة  خ��الل  واإذاع����ي  تلفزيوين  برنامج  لتقدمي  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة 
اإ�شافة اإىل جمموعة كبرية من الفعاليات والأن�شطة والعرو�س الراثية والفقرات 

ال�شعبية امل�شاحبة.

حممد بن حميد القا�شمي يفتتح مهرجان �شواحي 10

•• القاهرة-وام

د�شن معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم ملحقية التعليم 
وعلوم التكنولوجيا الإماراتية يف جمهورية م�شر العربية يف خطوة تهدف اإىل 
تر�شيخ نقلة نوعية من العمل امل�شرك وتوثيق التعاون من اأجل تبادل اخلربات 
مع موؤ�ش�شات التعليم العايل بني كال البلدين والرتقاء بتقدمي اأف�شل اخلدمات 

ومتابعة اأو�شاع طلبتنا الدار�شني يف م�شر.
اإطار زيارة عمل ر�شمية ملعاليه ووفد تربوي اإىل جمهورية م�شر  ياأتي ذلك يف 
لتعزيز  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  م��ن  ج��دي��دة  م�����ش��ارات  تكري�س  اأج���ل  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة 
التفاهمات واخلربات يف ما يت�شل بتطوير التعليم بني البلدين بجانب توقيع 
يعود  امل�شرك مب��ا  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  �شاأنها حت��دي��د  م��ن  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رات 

باملنفعة على طلبة كال البلدين.
كما جاءت الزيارة بهدف امل�شاركة يف املوؤمتر العام ملنظمة الإي�شي�شكو يف القاهرة 
الذي يتزامن مع منتدى التعليم العايل والبحث العلمي بجانب اإجراء زيارات 
جمالت  وبحث  م�شر  يف  البحثية  وامل��راك��ز  العايل  التعليم  ملوؤ�ش�شات  ميدانية 

التعاون معها.
�شعادة  الإم��ارات��ي��ة  التكنولوجيا  وع��ل��وم  التعليم  ملحقية  افتتاح  مرا�شم  �شهد 
الأداء  لتح�شني  والتعليم  الربية  وزارة  وكيل  احل��م��ادي  حممد  عبدالرحمن 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مركز  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 

الدكتور  وال�شيخ  امل��زروع��ي  �شيف  امل�شت�شار  و�شعادة  واملهني  التقني  والتدريب 
عمار بن نا�شر املعال ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا يف م�شر والعقيد �شيف 
املن�شوري امللحق الع�شكري يف �شفارة الإمارات ووفد الدولة التعليمي امل�شارك يف 
منتدى التعليم العايل والبحث العلمي وجمموعة من طلبة الإمارات الدار�شني 

يف م�شر.
الأ�شتاذ  يتقدمهم  م�شر  م��ن  امل�شتوى  رف��ي��ع  تعليمي  وف��د  الف��ت��ت��اح  �شهد  كما 
الدكتور حممد م�شطفى لطيف اأمني عام املجل�س الأعلى للجامعات والأ�شتاذ 
الدكتور اأميمة اجلزايريل، والأ�شتاذة الدكتورة داليا خليل الأمناء امل�شاعدين يف 

املجل�س الأعلى للجامعات.
وعرب معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي عن �شعادته بافتتاح امللحقية الإماراتية 
والتي �شتكون مبثابة حلقة و�شل فاعلة وحا�شنة لطلبتنا الدار�شني يف جمهورية 
م�شر العربية وتاأتي بتوجيهات من القيادة الر�شيدة واهتمامها البالغ ب�شرورة 
تكري�س اأف�شل اأطر التعاون وبناء ج�شور التوا�شل مع الأ�شقاء والهتمام بتعزيز 
م�شارات العمل الربوي امل�شرك توحيداً للجهود مبا يحقق يف املح�شلة النهائية 

توفري بيئة تعلم حمفزة لطلبتنا تهيئهم لال�شتحقاقات امل�شتقبلية.
بال�شراتيجية  م�����ش��ر،  يف  ب��الأ���ش��ق��اء  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��الق��ات  معاليه  وو���ش��ف 
والرا�شخة والقوية ويف تطور م�شتمر بف�شل توجيهات قيادة البلدين وما يعزز 

ذلك ما يربط ال�شعبني من اأوا�شر املحبة والأخوة ووحدة امل�شري.
واأ�شار اإىل اأن اأحد اأوجه التعاون البارزة مع بني دولة الإمارات العربية املتحدة 

وجمهورية م�شر العربية هو التعليم الذي ياأخذ منحى ت�شاعديا من الهتمام 
والدعم بحثاً عن جتذير م�شارات اأكرث فعالية وال�شتفادة من املمكنات التعليمية 
الريادة  من  م��زي��داً  العليا  ال��درا���ش��ات  رف��د طلبة  ي�شهم يف  البلدين مبا  كال  يف 
من  جمموعة  حتقيق  يف  ب��ارزا  دورا  لها  �شيكون  امللحقية  اأن  واأو���ش��ح  املعرفية. 
واملعاهد  باجلامعات  وال��رواب��ط  ال�شلة  توثيق  خ��الل  من  اجلوهرية  الأه���داف 
وموؤ�ش�شات  الإم��ارات��ي��ة  اجلامعات  ب��ني  و�شل  حلقة  وت�شكيل  العلمية  وامل��راك��ز 
التي  العلمي يف م�شر والعمل على �شياغة التفاقيات  التعليم العايل والبحث 
وموؤ�ش�شات  واجلامعات  العايل  التعليم  ووزارة  الإماراتية  اجلامعات  بني  تعقد 
التعليم العايل والبحث العلمي ف�شاًل عن تعزيز التعاون العلمي والثقايف بني 

البلدين ومتابعة اأو�شاع طلبتنا و�شري درا�شتهم واحتياجاتهم.
�شعادته  ع��ن  احل��م��ادي  حممد  عبدالرحمن  املهند�س  ���ش��ع��ادة  ع��رب  جانبه  م��ن 
بتد�شني امللحقية التي اأكد اأنها تاأتي عن قناعات را�شخة ب�شرورة بناء عالقات 
متينة ومتطورة مع الأ�شقاء يف م�شر وتو�شيع نطاق التعاون والعمل الربوي 
امل�شرك من اأجل ال�شتثمار يف امل�شتقبل والإعداد الأف�شل له من خالل متكني 
طلبتنا الدار�شني وتوفري من�شة ت�شهم يف حتقيق هذا الهدف وذلك متا�شيا مع 
اأولوية وحتر�س  اأه��داف اخلم�شني املقبلة وروؤي��ة الإم��ارات التي تعترب التعليم 

على توفري الأف�شل لطلبتنا الدار�شني يف اخلارج لتحقيق خمرجات نوعية.
اأوج  ويف  وق��وي��ة  الإم����ارات وم�شر ممتدة  ب��ني  والتكامل  التعاون  اأط��ر  اإن  وق��ال 
ازدهارها ..م�شريا اإىل اأن م�شر اأحد البلدان ال�شقيقة التي نعمل معها �شوية يف 

تناغم تام من اأجل توثيق �شراكة ا�شراتيجية تعود على البلدين باملنفعة.
اجلامعات  يف  ال��دار���ش��ني  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة  م��ن  العديد  هناك  اأن  اإىل  ولفت 
عن  يعرب  تعليمي  نظام  حتقيق  يف  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  وح��دة  بجانب  امل�شرية 
الرامية  التن�شيقية  ال�شدد نعزز من هذه اجلهود  طموحات الطرفني ويف هذا 
اأن  اإىل  التي نن�شدها جميعا، م�شريا  الأه��داف  اإ�شفاء حراك جديد يكر�س  اإىل 
ال�شراتيجية  �شمن  تاأتي  م�شر  يف  اجلديدة  بحلتها  التعليم  ملحقية  افتتاح 

ال�شاملة التي تعمل عليها وزارة الربية متمثلة يف اللجنة العليا للملحقيات .
وقال ال�شيخ الدكتور عمار بن نا�شر املعال : اإننا بافتتاح امللحقية نخطو مرحلة 
جديدة من العالقات املزدهرة مع الأ�شقاء يف م�شر ونبني ج�شورا من التوا�شل 
التي تنبثق عنها م�شتقبال تفاهمات تربوية ت�شب يف املح�شلة النهائية يف خدمة 
املبتعثني  اإيجابي لطلبتنا  درا�شي  وتهيئة مناخ  البلدين  التعليم يف كال  وتطور 
جوانب  وتر�شيخ  املعوقات  تذليل  يف  توجهاتنا  تدعم  اأط��ر  حتقيق  ع��ن  ف�شال 

التعاون التعليمي مبا يحقق نقلة نوعية يف اأنظمتنا التعليمية.
واأكد اأن افتتاح امللحقية ياأتي ا�شتجابة ملتطلبات املرحلة اجلديدة وفل�شفة دولة 
ال�شقيقة ويف  العربية  ال��دول  �شراكاتها مع  تعزيز  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات 
مقدمتها جمهورية م�شر العربية، م�شريا اإىل اأن امللحقية �شيكون لها دور بارز 
تعزز  وتوفري م�شوغات  التعليمي مع م�شر،  التعاون  تنمية وتطور جمالت  يف 
و  لهم  اللوج�شتية  اخلدمات  وتقدمي  الدار�شني  طلبتنا  ل��دى  التعلم  بيئة  من 

ال�شتباقية مبا ميكننا م�شتقبال من حتقيق اأهداف وروؤى الدولة امل�شتقبلية.

•• دبي-الفجر: 

القا�شمي،  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  اأك������دت 
للنا�شرين،  ال���دويل  الحت���اد  رئي�شة 
لها  الكتاب يتمتع بقدرة ل مثيل  اأن 
على اإحداث تغيري يف العامل وتر�شيخ 
قيم الن�شجام وتقبل الآخر، ما يتيح 
ال��ث��ق��ايف والعرقي،  ال��واق��ع  ف��ه��م  ل��ن��ا 
ال�شعوب  ه����وي����ة  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف 
وتاريخها، وا�شتك�شاف اجلوانب غري 
ال��ظ��اه��رة واأوج����ه الل��ت��ب��ا���س يف هذه 

املفاهيم من وجهات نظر اأخرى. 
التي  ال���ك���ل���م���ة  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء 
القا�شمي  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  األ��ق��ت��ه��ا 
العاملي  امل���وؤمت���ر  امل�����ش��ارك��ني يف  اأم����ام 
ل��الق��ت�����ش��اد الإب���داع���ي ال����ذي عقدت 

فعالياته يف اإك�شبو 2020 دبي، يوم 
التا�شع من دي�شمرب اجلاري.

ملمثلي  م���ن���ت���دى  امل�����وؤمت�����ر  و����ش���ك���ل 
احل���ك���وم���ات واجل����ه����ات ال���ف���اع���ل���ة يف 
والإبداعية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 
والتغّلب  الأف���ك���ار،  ل��ت��ب��ادل  وم��ن�����ش��ة 
على التحديات، ومناق�شة الفر�س يف 

ف�شاء القت�شاد الإبداعي.
واأقيم اليوم الأخري من املوؤمتر ع�شية 
ال���ع���امل���ي حلقوق  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���ال 
بكلمة  فعالياته  واختتمت  الإن�����ش��ان، 
القا�شمي،  ب��دور  لل�شيخة  افتتاحية 
الإن�شانية من خالل  "تعزيز  بعنوان 
"اأهمية  على  فيها  �شددت  الكتب"، 
حرية التعبري يف الف�شاء العام كحق 
اأ�شا�شي من حقوق الإن�شان ُيحرم منه 

الكثريون يف بع�س الأحيان".
اأن  جميعاً  "علينا  ال�شيخة:  وق��ال��ت 
نقوم بدور يف الدفاع عن هذا احلق، 
الجتماعي  ال�����ش��الم  اأن  ن���درك  واأن 
اإل  وال���ع���دال���ة ل مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه��م��ا 
ونحن  اجلميع.  �شوت  ُي�شمع  عندما 
يف الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن، ل 
ن��دخ��ر ج��ه��داً يف ال��ق��ي��ام ب��دورن��ا اإزاء 

ذلك".
اأح����د  ال�����واق�����ع، ك�����ان  "يف  وت���اب���ع���ت: 
الحتاد  لإن�شاء  الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب 
ال����دف����اع عن  ه���و  125 ع���ام���اً  ق��ب��ل 
يوا�شل  وال�����ي�����وم،  ال���ن�������ش���ر.  ح���ري���ة 
الحتاد الدويل للنا�شرين العمل مع 
يف  لدعمهم  ال��ع��امل  ح��ول  النا�شرين 

تر�شيخ هذا احلق".

واأ������ش�����ادت رئ��ي�����ش��ة الحت������اد ال����دويل 
الن�شر من  للنا�شرين مبا تبذله دور 
ال�شمولية  لتعزيز  ج���ادة  حم����اولت 
وال��ت��ن��وع ل��ع��امل ال��ك��ت��ب، م�����ش��ريًة اإىل 
املزيد من  اأعمال  التو�شع يف ن�شر  اأن 
املوؤلفني من الن�شاء والأقليات، يزيد 
من فر�شهم يف التعبري عن اأ�شواتهم 

وجتاربهم وق�شاياهم املختلفة.
ح�شرت  امل�����وؤمت�����ر،  ه���ام�������س  وع����ل����ى 
ب�شفتها  ال��ق��ا���ش��م��ي،  ب���دور  ال�شيخة 
رئ���ي�������ش���ة م����رك����ز ال�������ش���ارق���ة ل����ري����ادة 
الأعمال )�شراع(، حفل توقيع مذكرة 
الثقافة  ووزارة  "�شراع"  بني  تفاهم 
عن  اجلانبان  اأع��رب  حيث  وال�شباب، 
لتحويل  كثب  ع��ن  بالعمل  التزامها 
اإم�������ارة ال�������ش���ارق���ة ودول������ة الإم�������ارات 

عاملي  م��رك��ز  اإىل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
موؤكدين  الإب����داع����ي����ة،  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
الأعمال  ري���ادة  ت�شجيع  اأهمية  على 
وال�����ش��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة ودع��م��ه��ا يف 

الدولة.
التفاهم،  م��ذك��رة  توقيع  ومبنا�شبة 
القا�شمي:  ب������دور  ال�����ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الكثري  "اأجنزنا 
منظومة  �شمن  اق��ت�����ش��ادن��ا  ل��ت��ع��زي��ز 
ورواد  ل���ل�������ش���رك���ات  ت��ت��ي��ح  اإب����داع����ي����ة 
الأعمال فر�شاً لالزدهار، ولتمكينهم 
م���ن ت�����ش��خ��ري اإب���داع���ات���ه���م وروؤاه������م 
يف ت�����ش��ك��ي��ل الق���ت�������ش���اد ال���ع���امل���ي يف 
بتوفري  ملتزمون  ون��ح��ن  امل�شتقبل، 
م����ن����اخ ي����ق����وم ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع ري�����ادة 
النمو  ومت��ك��ني  امل�شتدامة،  الأع��م��ال 

وذات  عاملياً  التناف�شية  القطاعات  يف 
الإمكانات العالية".

واأ�شافت: "نوؤمن باأن بناء اقت�شادات 
م��ت��ن��وع��ة وق������ادرة ع��ل��ى ال��ت��ك��ّي��ف مع 
معاً.  العمل  منا  يتطلب  امل��ت��غ��رّيات، 
وب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ه���ذه مع 
�شراع  ف��اإن  وال�شباب،  الثقافة  وزارة 

العمل  موا�شلة  على  ت��اأك��ي��ده  ي��ج��دد 
لتحقيق هذا امل�شعى".

القا�شمي  ب�����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  وه����ن����اأت 
الفائزين يف "حتدي بوابة ال�شارقة"، 
"�شراع"  مركز  اأطلقها  م��ب��ادرة  وه��ي 
وال�شباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��ن  ب��دع��م 
املحلية  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات  ل��دع��م 

اأفكارها  لعر�س  مبن�شات  وتزويدها 
الإبداعية على نطاق اأو�شع.

زيارتها  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
لالقت�شاد  العاملي  املوؤمتر  يف  بجولة 
الإب������داع������ي ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ن����ورة 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي،  حممد  بنت 

وال�شباب.

الإمارات تد�شن ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا يف م�شر

خالل م�شاركتها يف املوؤمتر العاملي لالقت�شاد الإبداعي

بدور القا�شمي ت�شّلط ال�شوء على قوة رواية 
الق�ش�س وت�شيد باأهمية حرية التعبري

•• دبي – الفجر:

نظمت اجلامعة الأمريكية يف الإمارات AUE، ندوة حول ا�شتخدام الذكاء 
بهذه  اخل��ا���س  البيانات  علم  تطويع  وم��زاي��ا  الت�شريعات،  يف  ال�شطناعي 
التكنولوجيا، يف ال�شياغة الت�شريعية والتقارير الربملانية، مب�شاركة الأمانة 

العامة للمجل�س الوطني الحتادي.
ح�شر الندوة، اأع�شاء من الهيئة التدري�شية باجلامعة، والطالب املنت�شبني 
املهريي  �شعيد  �شيف  الدكتور  الندوة  يف  �شارك  فيما  عديدة،  كليات  يف  لها 
الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  يف  وال��رق��اب��ة  للت�شريع  امل�شاعد  ال��ع��ام  الأم���ني 

والباحثون يف الأمانة العامة.
الذكاء  ا�شتخدام  واأهمية  قيمة  حول  امل�شاركة  الأط��راف  بني  نقا�شات  دارت 
اأن  املعا�شرة  التكنولوجيا  لهذه  ميكن  وكيف  الت�شريعات،  يف  ال�شطناعي 
تطبيقها من  خ��الل  ون��اج��زة  فعالة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  دورا حم��وري��ا يف  تلعب 

الباحثني القانونيني وامل�شرعني.
حا�شر يف الندوة، الدكتور جهاد �شالح بني يون�س مدير برنامج ماج�شتري 
امللكية الفكرية باجلامعة الأمريكية يف الإمارات، والدكتورة اإينا�س اخلالدي 
ع�شو الهيئة التدري�شية، حيث جرى احلديث من كالهما حول عدة حماور، 
ترتبط مبفهوم الذكاء ال�شطناعي، وجمالت ا�شتخدامه يف العامل، واملبادئ 

والأخالقيات الالزمة ل�شمان تطبيقه يف الت�شريعات.
الذي  ال�شخم  امل�شروع  الإم��ارات، مع  الأمريكية يف  ندوة اجلامعة  وتتناغم 
اعتمده �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، اأخري، 

من  متكاملة  حزمة  يف  بالدولة  الحت��ادي��ة  والقوانني  الت�شريعات  لتطوير 
القوانني وتعديالتها، ليلعب الذكاء ال�شطناعي دورا مهما يف فهم املحتوى 
بها  يقوم  التي  بالدرا�شات  املتعلقة  الت�شريعية  الن�شو�س  واإيجاد  القانوين 

الباحث القانوين.
وتناول الدكتور �شيف �شعيد املهريي، جمالت وخدمات الذكاء ال�شطناعي 

يف  وا�شتخدامه  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  لأع�شاء  توظيفها  ميكن  التي 
تطويعه  على  اأمثلة  وا�شتعر�س  الربملانية،  والتقارير  القانونية  ال�شياغة 

خلدمة العملية الت�شريعية.
واأكد امل�شاركون يف الندوة، اأن تطويع الذكاء ال�شطناعي يف العمل الربملاين، 
له العديد من املكا�شب على املنظومة الت�شريعية، لكن ل تزال هناك معوقات 

اإىل  للو�شول  الت�شريعية  العملية  يف  التكنولوجيا  ه��ذه  ا�شتخدام  ت��واج��ه 
اأك��دوا ق��درة دول��ة الإم���ارات على جت��اوز هذه  اأف�شل النتائج املمكنة، لكنهم 

التحديات.
الإم����ارات  ب���اأن حكومة  ذل���ك،  امل��ه��ريي، على  �شعيد  �شيف  ال��دك��ت��ور  وب��ره��ن 
التحديات  وت��درك  امل�شتقبل،  �شناعة  يف  ال�شطناعي  الذكاء  باأهمية  توؤمن 
التي ينطوي عليها هذا القطاع وتعمل دائما على تهيئة البيئة الت�شريعية 
والتنظيمية التي ت�شمن ال�شتخدام الأخالقي وامل�شوؤول لهذه التكنولوجيا 
املجتمع  وح��ي��اة  احلكومي  العمل  كفاء  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  مب��ا  املتقدمة، 

واحتياجات اأفراده.
عملياته  ت�شهيل  يف  التقدم  لهذا  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  مواكبة  واأك��د 
مبا  ال�شطناعي،  الذكاء  با�شتخدام  منها،  الت�شريعية  خ�شو�شا  املختلفة، 
للذكاء  الإم����ارات  ا�شراتيجية  واأه���داف  احلكومية  التوجهات  م��ع  ي��ت��واءم 
ال�شطناعي، لتتوافق هذه الروؤية ال�شمولية مع اخلطط الطموحة لدولة 
الذكاء  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى  التكنولوجيا  تطويع  يف  �شباقة  باعتبارها  الإم����ارات 

ال�شطناعي يف خمتلف املجالت.
باجلامعة  التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  ال���ن���دوة،  يف  امل�����ش��ارك��ون  وات��ف��ق 
الذكاء  باأهمية  الإم�����ارات  حكومة  وع��ي  اأن  على  الإم�����ارات،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 
اأية معوقات حتول دون  �شاأنه تذليل  امل�شتقبل، من  ال�شطناعي يف �شناعة 
التو�شع يف اأن تلعب هذه التكنولوجيا دورا حموريا يف م�شتقبل الت�شريعات، 
وتقدميها حلول فعالة خالل تطبيقها من قبل الباحث القانوين وامل�شرع، 

على حد �شواء.

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات تنظم ندوة ل�شتخدامات الذكاء ال�شطناعي يف الت�شريعات
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام

اأع��ل��ن م��ع��ايل م��ط��ر حم��م��د الطاير 
املديرين  جمل�س  رئي�س  العام  املدير 
بدبي  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  يف 
اخلا�شة  التحتية  البنية  تنفيذ  ب��دء 
الكهربائي  ال�����ش��ك��وت��ر  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
للمرحلة  الفعلي  للت�شغيل  متهيداً 
مناطق   10 يف  ل��ل�����ش��ك��وت��ر  الأوىل 
يف دب����ي وع��ل��ى م�������ش���ارات ال���دراج���ات 
عام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  ال��ه��وائ��ي��ة 

.  2022
ت����اأت����ي ه�����ذه اخل����ط����وة مت���ا����ش���ي���اً مع 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي بدبي  امل��ج��ل�����س  اع���ت���م���اد 
و�شيا�شة  امل�������ش���رك  ال��ت��ن��ق��ل  خ��ط��ة 
ال�����ش��ك��وت��ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��داع��م��ة لها 
وكذلك تتويجاً للنجاح الكبري الذي 
لل�شكوتر  التجريبي  الت�شغيل  حققه 
يف  ال��ذي ب��داأ يف اأكتوبر ع��ام 2020 
خم�س مناطق حيوية حيث بلغ عدد 
الرحالت املنفذة حتى نهاية �شبتمرب 

املا�شي قرابة ن�شف مليون رحلة.
واأك���������د م����ع����ايل م���ط���ر ال����ط����اي����ر اأن 
اخلطة ال�شراتيجية التي و�شعتها 
وم�شارات  مناطق  يف  للتو�شع  الهيئة 
اإ�شافة  تت�شمن  الكهربائي  ال�شكوتر 
م��ن��اط��ق ���ش��ك��ن��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وع����دد 23 
م��ن��ط��ق��ة ج���دي���دة لح���ق���ا .. وق�����ال : 
التالية  املناطق  الأول  املرحلة  تغطي 
ب��ول��ي��ف��ارد ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
واأب��راج بحريات جمريا ومدينة دبي 
الثاين  و����ش���ارع  وال���رق���ة  ل��الإن��رن��ت 

ونطاق  م�شار  /�شمن  دي�شمرب  م��ن 
و�شيتي  ج��م��ريا  ون��خ��ل��ة  حم���ددي���ن/ 
الآمنة  ال���ط���رق  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ووك 
واملنخول  ال��ق�����ش��ي�����س  م���ن���اط���ق  يف 
م�������ش���ارات  ج����ان����ب  اإىل  وال�����ك�����رام�����ة 
الدراجات الهوائية با�شتثناء م�شارات 
والقدرة  ال�شلم  �شيح  يف  ال���دراج���ات 
وميدان ..م�شريا اإىل اأن اختيار هذه 
امل��ن��اط��ق ج���اء وف��ق��اً مل��ع��اي��ري حمددة 
ال�شكانية  الكثافة  ذات  املناطق  مثل 
العالية واملناطق التطويرية اخلا�شة 
املرو  مبحطات  املخدومة  واملناطق 
وتوفر  اجل���م���اع���ي  ال��ن��ق��ل  وو����ش���ائ���ل 
البنية التحتية املتكاملة ومناطق ذات 

م�شتوى ال�شالمة املرورية املرتفع.
ال�شكوتر  ت�������ش���غ���ي���ل  اأن  واأ�������ش������اف 
اإط������ار جهود  يف  ي���اأت���ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
دبي يف تطوير جودة احلياة  حكومة 

لل�شكان  ال�شعادة  لتحقيق  املدينة  يف 
والتحول نحو النقل امل�شتدام والأقل 
املكان  دب����ي  ل��ل��ب��ي��ئ��ة وج���ع���ل  ت��ل��وي��ث��اً 
واملق�شد  وال��ع��م��ل  للعي�س  امل��ف�����ش��ل 

ل للزائرين والأكرث اأمنا وتبني  املف�شّ
والن�شط من  ال�شحي  اأ�شلوب احلياة 
نقل متكاملة  تعزيز منظومة  خالل 
وفعالة يف اإمارة دبي وتوفري خيارات 

وفقاً  للم�شتخدمني  م��ت��ع��ددة  ن��ق��ل 
لأف�شل املمار�شات العاملية التي ت�شع 
دبي يف م�شاف الدول الرائدة يف هذا 

املجال.

التجريبي  الت�شغيل  اأن  الطاير  واأكد 
اأثبت جناح "ال�شكوتر الكهربائي" يف 
كونه و�شيلة مالئمة للتنقل الفردي 
ل��ل��رح��الت ال��ق�����ش��رية ورح����الت امليل 
ر�شا  ن�شبة  بلغت  اإذ  والأخ���ري  الأول 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ع����ن ال���ت���ج���رب���ة 82% 
بالتن�شيق  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ..م���و����ش���ح���اً 
والتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة 
دبي در�شت عددا من النماذج العاملية 
ت�شغيل  يف  ال���ك���ربى  امل����دن  وجت�����ارب 
ال�شكوتر الكهربائي لختيار النموذج 
العديد  واأج��رت  الأن�شب لإم��ارة دبي 
ت�شغيل  امل��ع��ي��اري��ة يف  امل���ق���ارن���ات  م���ن 
من  عدد  مع  الكهربائي"  "ال�شكوتر 
ل��ن��دن وباري�س  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  امل����دن 
و�شنغافورة  وب����رل����ني  ون����ي����وي����ورك 
تنظيم عمل  ع��ن��ا���ش��ر  اأه����م  وح����ددت 
امل�شرك  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  "ال�شكوتر 

اأربعة  ع��ل��ى  وت��رت��ك��ز  وال�شخ�شي" 
وجهاز  امل�شتخدم  هي  رئي�شة  حم��اور 
والطريق  ال���ك���ه���رب���ائ���ي  ال�������ش���ك���وت���ر 
ال�شركات  م���ع  ال��ت��ج��اري  وال���ن���م���وذج 

امل�شغلة.
جتنب  اإىل  اجل��م��ه��ور  الهيئة  ودع���ت 
ا���ش��ت��خ��دام ال�����ش��ك��وت��ر ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف 
الن�شاء  قيد  ت��زال  ل  التي  امل�����ش��ارات 
وذل���ك ت��ف��ادي��اً ل��وق��وع اأي���ة اأخ��ط��اء اأو 
ح��وادث م��روري��ة ..م��وؤك��دة اأن العمل 
ي�شري  لل�شكوتر  اجلديدة  املناطق  يف 
للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل��ل��خ��ط��ط  وف���ق���اً 
ح���ي���ث ����ش���ارف���ت ع���ل���ى الن���ت���ه���اء من 
واللوحات  امل��روري��ة  العالمات  و�شع 
بال�شكوتر  اخل���ا����ش���ة  الإر������ش�����ادي�����ة 
املوا�شفات  اأف�����ش��ل  وف���ق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
واملعايري الدولية اخلا�شة بال�شالمة 

املرورية.

الطرق  هيئة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
اأج��������رت يف الأ����ش���ه���ر  وامل�����وا������ش�����الت 
الفنية  ال��درا���ش��ات  ع��ددا من  املا�شية 
وال�شتبيانات املوجهة للم�شتخدمني 
اآراء م�شتخدمي  بهدف التعرف على 
التطويرية  ومالحظاتهم  اخل��دم��ة 
ل���ل���م�������ش���روع وع�����ق�����دت اج���ت���م���اع���ات 
وال�شركات  دب���ي  ���ش��رط��ة  م��ع  دوري����ة 
ميدانية  زي������ارات  وت��ن��ف��ي��ذ  امل�����ش��غ��ل��ة 
املناطق  العمل يف  للوقوف على �شري 
جاهزيتها  م���ن  وال���ت���اأك���د  اجل���دي���دة 
متاحة  وجعلها  عنها  الإع����الن  قبل 
الكهربائي  ال�����ش��ك��وت��ر  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأط��ل��ق��ت  ك��م��ا 
الطريق  وت�شجيع م�شتخدمي  لدعم 
الكهربائي  ال�شكوتر  ا�شتخدام  على 
ومالئمة  للبيئة  �شديقه  باعتبارها 
ل��ل��رح��الت ال��ق�����ش��رية ورح����الت امليل 
الو�شول  التي ت�شهل  الأول والأخ��ري 
النقل  و����ش���ائ���ل  حم���ط���ات  واإىل  م���ن 

اجلماعي.
ال�شكوتر  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ي�����ش��م��ح  ك��م��ا 
وا�شحة  متطلبات  وف��ق  الكهربائي 
و�شمن م�شارات معينة وعلى كل من 
واجلهة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال�شكوتر  ق��ائ��د 
القرارات  امل��وؤج��رة الل��ت��زام بها وف��ق 
وال���ل���وائ���ح امل��ن�����ش��و���س ال�������ش���ادر عن 

الهيئة.

•• اإ�شطنبول-وام

الوطني الحت��ادي مع  املجل�س  بحث معايل �شقر غبا�س رئي�س 
الوطني  املجل�س  رئي�س  �شنطوب،  م�شطفى  الربوفي�شور  معايل 
الكبري جلمهورية تركيا، �شبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية 
بني اجلانبني..وذلك على هام�س م�شاركة وفد ال�شعبة الربملانية 
الدول  احت��اد جمال�س  ملوؤمتر  ع�شرة  ال�شاد�شة  ال��دورة  اأعمال  يف 
الأع�شاء يف منظمة التعاون ال�شالمي التي ت�شت�شيفها مدينة 

اإ�شطنبول.
ح�شر اللقاء من املجل�س الوطني الحتادي، �شعادة عائ�شة البريق 
جمال�س  احتاد  يف  للمجل�س  الربملانية  ال�شعبة  جمموعة  رئي�شة 

الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي، و�شعادة الدكتور 
عمر النعيمي ، الأمني العام للمجل�س و�شعادة عفراء الب�شطي ، 

الأمني العام امل�شاعد لالت�شال الربملاين.
كما ح�شر اللقاء �شعادة عثمان اأوران رئي�س جمموعة ال�شداقة 
الأمة  جمل�س  اأع�شاء  من  وع��دد  الإماراتية  الركية  الربملانية 

الركي الكبري ، .
بالعالقات  ق��دم��ا  ال��دف��ع  �شبل  مناق�شة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 
حيال  والت�شاور  التن�شيق  اأطر  وتفعيل  املجل�شني  بني  الربملانية 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرك .
واأعرب معايل �شقر غبا�س عن ال�شكر والتقدير ملعايل م�شطفي 
�شنطوب على حفاوة ال�شتقبال وما حظي به وفد املجل�س وكافة 

الوفود امل�شاركة .
ال�شداقة  رئي�س جمموعة  اأوران  �شعادة عثمان  زيارة  اإىل  واأ�شار 
ال�شهر  الإم��ارات خالل  دول��ة  اإىل  الإماراتية  الركية  الربملانية 
املا�شي . ووجه غبا�س دعوة اإىل الربوفي�شور م�شطفى �شنطوب 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي و اجلناح  الإم�����ارات واملجل�س  ل��زي��ارة دول���ة 
رئي�س  رح��ب  ب���دوره   .  2020 دب��ي  اك�شبو  ال��رك��ي يف معر�س 
غبا�س  �شقر  مبعايل  الركي  الكبري  الوطني  الوطني  املجل�س 
الركي  وال�شعب  ال�شخ�شية  �شعادته  عن  معربا  املرافق  والوفد 
ب�شاأن التطور اليجابي يف العالقات الثنائية بني البلدين.ووجه 
على  تركيا  جمهورية  ل��زي��ارة  غبا�س  �شقر  ملعايل  ر�شمية  دع��وة 

راأ�س وفد برملاين .

�شقر غبا�س ورئي�س املجل�س الوطني الرتكي يبحثان �شبل تعزيز علقات التعاون الربملانية 

طرق دبي تعلن ت�شغيل ال�شكوتر الكهربائي يف 10 مناطق 
بدبي يف الربع الأول من 2022

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:17/2021/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف الكلية رقم 250

والر�شوم  دره��م   )15.490.337.03( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام . 

املدعي:بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب الدارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - داون تاون - برج ات�س ا�س بي �شي - 

�س.ب:66 - دبي المارات العربية املتحدة - مكاين رقم:24665865072
وميثله:حليمة مرت�شى حممد خمتار املرزوقي

ذ.م.م 3- دبي  املعدنية  املخلفات  نواز�س علي مو�شوي 2- م�شنع دبي لتدوير  :  1- �شبري مو�شوي مري  اإعالنهم  املطلوب 
لتجارة ال�شكراب ذ.م.م 4- �شيد �شري عبا�س نقوي 5- �شركة اأي اإن ام للمعادن ���س.ذ.م.م 6- امتياز الرب �شيد مويزور راب  

-  �شفتهم : مدعي عليهم
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/12/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود - فرع دبي بالزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي 
مبلغ وقدره )15.490.337.03( درهم خم�شة ع�شر مليون واربعمائة وت�شعون الف وثالثمائة �شبعة وثالثون درهم وثالثة 
املدعي  ال��زام  ال�شداد مع  الق�شائية يف 2021/6/21 وحتى متام  املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة   ، فلو�س 
عليهم بامل�شروفات والر�شوم ومبلغ �شتة الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

رئي�س الق�شممكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن حكم بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:133/2021/22 مدين كلي 

املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الوىل رقم 33
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16.177.063/48( درهم والفائدة بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامها بكافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنة 
والنزاع رقم 90/2021 نزاع تعيني خربة مدين ، �شم ملف النزاع رقم 90/2021 نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف 

الدعوى الراهنة . 
املدعي:�شركة الحتاد للتاأمني - م�شاهمة عامة

رق��م 212 بجوار مركز  الثاين مكتب  ال��دور   - ت��اور  بزن�س  �شنجل  - مبنى  زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - دب��ي  عنوانه:امارة 
المارات  للعطالت مقابل حمطة مرو اخلليج التجاري - هاتف رقم:042825111

وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي
املطلوب اإعالنه :  1- هورايزون انرجي �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

املذكورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2021/11/10  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  عامة  م�شاهمة   - للتاأمني  الحت��اد  �شركة  ل�شالح/  اع��اله 
)16.177.063.84( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   500 و  وامل�شاريف 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8979/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2632 اأمر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )109279( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : �شركة في�شل جا�شم التجارية ذ.م.م

عنوانه:جممع دبي لال�شتثمار 1 رقم القطعة 121-598 �شركة في�شل جا�شم التجارية 
- م�شتودع رقم 1 - مكاين:1486464786

املطلوب اإعالنه : 1- عبدالكرمي عبدالقادر جاماكاند - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )109279( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70459 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:1028/2021/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547
تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�س  ومو�شوعا  �شكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�شوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة ال�شتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �شده 

الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
الطاعن:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

الوطني -  املنخول - مبنى بنك الم��ارات دبي  �شارع  ام��ارة دبي - بردبي -   - عنوانه:المارات 
بوكالة املحامي/احمد رم�شان - وميثله:ن�شرين ابراهيم عبداهلل �شليمان
املطلوب اإعالنه :  1- الكواكب للتجارة العامة �س.ذ.م.م  -  مطعون �شده 

عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  214/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الوىل رقم 183

مو�شوع الدعوى : اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �شكنية مقامة على قطعة الر�س رقم 1122 ا�شم 
املبنى AL BASHRI-B1 رقم الطابق 2 والبالغ م�شاحته رقم 200.57 مر وال�شادر له �شهادة ملكية عقار 

من دائرة الرا�شي والمالك بدبي با�شم املدعي عليهما بتاريخ:2013/6/23.
طالب التنفيذ : م�شرف المارات ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة واخرون

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع بور�شعيد مبنى �شيتي افنيو - �شقة ال�شابع 703
املطلوب اإعالنه : 1- ناومي دوجال�س - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة نخلة 
جمريا - رقم الر�س 1122 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى AL BASHRI-B1 - رقم العقار 203 - رقم الطابق 
دره��م خالل  املطالبة وقدرها )1585036.36(  قيمة  ل�شداد  نعلنكم  كما   ، امل�شاحة 200.57 مر مربع    -  2
املزايدة  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  وال  اع��اله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  يوما من  خم�شه ع�شر 
وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�شاب مدة التكليف بال�شداد بعد م�شي مدة 

ال�شبعة اأيام من علمكم باحلجز .
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70197

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:7478/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم 
ا�شتحقاق  فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )34.650( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ 

ال�شيك 2021/4/4 وحتى متام ال�شداد مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة الحتاد للتاأمني - م�شاهمة عامة

ال��ث��اين - مكتب رق��م 212  ال���دور  ت���اور -  زاي���د - مبنى ون �شنجل  ال�شيخ  ���ش��ارع  دب��ي -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
 - رقم 042825111  - هاتف  التجاري  - مقابل حمطة مرو اخلليج  للعطالت  الم��ارات  بجوار مركز 

info@unioninsurance.ae:امييل
املطلوب اإعالنه :  1- باري روبريت بيل  -  �شفته : مدعي عليه

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/25 -  اأمر  مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )34.650( درهم اربعة وثالثون الف 
و�شتمائة وخم�شون درهم ، والفائدة بواقع 5% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك 2021/4/4 وحتى متام ال�شداد 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1482/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى التا�شعة رقم 412
مو�شوع الدعوى : املطالبة احلكم بف�شخ او بطالن عقد البيع املوؤرخ 2016/11/24 بني املدعي واملدعي عليها 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )532000( درهم ومبلغ التعوي�س )400000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة. 
املدعي:خلفان حممد �شعيد ال�شباك الكعبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع اخلليج التجاري - مبنى ا�شبكت تاور - 
�شقة مكتب رقم 3202 - بجوار باي افينيو مول - وميثله:امل خمي�س دروي�س حممد البلو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- اأوريون للتطوير العقاري �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة احلكم بف�شخ او بطالن عقد البيع املوؤرخ  مو�شوع الإعالن :  قد 
2016/11/24 بني املدعي واملدعي عليها بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )532000( درهم ومبلغ التعوي�س 
)400000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/15  
ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:887/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�شوع الدعوى : اول:الت�شريح بقيد دعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهم ب�شورة منها - ثانيا:الق�شاء بالزام 
الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع والثامن والتا�شع بالت�شامن والنفراد بان  املدعي عليها الوىل واملدعي عليه 
و�شبعة  درهم  الف  و�شبعون  درهم ثالثة ماليني وثالثمائة وخم�شة  للمدعي مبلغ )3.375.437.07(  او منفردين  ي��وؤدوا جمتمعني 
فل�س - مع 9% فائدة قانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �شيتي افينيو - �شقة الطابق ال�شابع - مول ديرة �شيتي �شنر - 
وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املطلوب اإعالنه :  1- اأطل�س هيلث كري جروب �س.م.ح  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اول:الت�شريح بقيد دعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهم 
ب�شورة منها - ثانيا:الق�شاء بالزام املدعي عليها الوىل واملدعي عليه الثاين والثالث والرابع واخلام�س وال�شاد�س وال�شابع والثامن 
وثالثمائة  ماليني  ثالثة  دره��م   )3.375.437.07( مبلغ  للمدعي  منفردين  او  جمتمعني  ي��وؤدوا  بان  والن��ف��راد  بالت�شامن  والتا�شع 
وخم�شة و�شبعون الف درهم و�شبعة فل�س - مع 9% فائدة قانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليهم 
بكافة الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  
2021/12/15  ال�شاعة 09.00 �س ويقت�شي ح�شوركم امام ادارة الدعوى البتدائية الثانية ع�شر بقاعة التقا�شي عن بعد التي ميكن 
الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكروين - خدماتنا اللكرونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا لذا فاأنت مكلف 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن بالن�شر 

 207/2021/8880 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شدهما/1-  �شركة رانية لالن�شاءات العامة ذ.م.م - فرع دبي 2- ر�شيد مروان 

ر�شيد الطربي -  جمهويل حمل القامة
ترينيتي هيلث تك  ���س.ذ.م.م )حاليا(  ا�س هيلث تك  ايه  التنفيذ/ان  الطالب  ان  مبا 

ذ.م.م )�شابقا( 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)91073.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة لر�شوم املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن بالن�شر 
 5145/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  دار الأدهم لالأن�شاءات �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة با�شيانا للتجارة ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)91739.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70392

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:1325/2021/445 طعن جتاري 

املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 547
مو�شوع الطعن : قبول الطعن �شكال ومو�شوعا ونق�س احلكم املطعون فيه ووقف تنفيذه واحاله الدعوى 
اىل حمكمة ال�شتئناف لنظرها من جديد بهئية مغايرة والزام املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

الطاعن:عبداهلل خليفه عبداهلل ليدار املهريي
عنوانه:المارات - امارة دبي - يعلن على وكيله القانوين مكتب عبدامللك و�شركاءه حمامون وم�شت�شارون 

 A5 قانونيون ديرة - �شارع بني يا�س - برج اخلور - الدور 5 مكتب
 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي

عبدالرحمن  عبداهلل  وهم:اأ-فاطمة  ح�شن(  عبداهلل  عزيز  )عبا�س  املتويف  ورثة   2-1   : اإعالنهما  املطلوب 
ع�شكري ، ب:ندى عبا�س فاي�شى ،ج:�شم�شه عبا�س عزيز اهلل ح�شني ،د:وفاء عبا�س عزيز اهلل ح�شني -2- باقي 
ورثة املتويف )عبا�س عزيز عبداهلل ح�شن( ه��:ر�شا عبا�س عزيز اهلل ح�شني ،و:منى عبا�س عزيز اهلل ح�شني ، 

ز:عبدالعزيز عبا�س عزيز اهلل ح�شني ، �شفتهم -  مطعون �شدهم
اع��اله ويتوجب عليكم احل�شور اىل  املذكور  الطعن  اق��ام عليكم  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�شوع 

حمكمة التمييز )جل�شة التقا�شي عن بعد( وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 70197

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2753/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية ال�شابعة رقم 134
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )2.709.822/30( 
درهم اثنان مليون و�شبعمائة وت�شعة الف وثمامنائة واثنان وع�شرون درهما وثالثون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
النزاع رقم 83/2021  املحاماة مع �شم ملف  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  الزامهم  ال�شداد مع  املطالبة وحتى متام 

نزاع مدين خربة مدين. 
املدعي:�شركة الحتاد للتاأمني - م�شاهمة عامة

عنوانه:امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بزن�س تاور - الدور الثاين - مكتب رقم 212 بجوار مركز المارات 
للعطالت مقابل حمطة مرو اخلليج التجاري - هاتف رقم 042825111

اأبوظبي الوطنية للتاأجري ذ.م.م 3- �شركة الم��ارات للزيوت  املطلوب اإعالنهم :  1- �شركة الم��ارات للزيوت املحدودة 2- 
املحدودة ذ.م.م 4- اميارات�س لوب اويل �س.ذ.م.م 5- �شركة المارات للزيوت املحدودة فرع 1  -  �شفتهم : مدعي عليهم 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم بان يوؤدوا  مو�شوع الإع��الن :  قد 
درهما  وع�شرون  واثنان  وثمامنائة  ال��ف  وت�شعة  و�شبعمائة  مليون  اثنان  دره��م   )2.709.822/30( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
وثالثون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة مع �شم ملف النزاع رقم 83/2021 نزاع مدين خربة مدين - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/29  
ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام

نتائج  اإم����ارات����ي����ة  ف����رق   3 ح��ق��ق��ت 
متميزة يف نهائيات اأوملبياد الروبوت 
عقدت  ال�����ت�����ي   2021 ال����ع����امل����ي 
مناف�شاتها افرا�شيا خالل الفرة 
املا�شي.  نوفمرب   21 اإىل   18 من 
التعليم واملعرفة يف  وتقدمت دائرة 
اأبوظبي بالتهنئة اإىل الفرق ال�شبعة 
التي مثلت دولة الإمارات يف نهائيات 
اأوملبياد الروبوت العاملي حيث �شارك 
هذا العام اأكرث�س من 200 فريق 
وطني من اأك��رث من 65 دول��ة من 
امل�شابقة  يف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 
�شعار"  حت��ت  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  العاملية 

روبوتات م�شتقبل الطاقة".
الإم����ارات����ي����ة  ال����ف����رق  اخ���ت���ي���ار  ومت 
املناف�شات  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال  ال�شبعة 
امل�شابقة  ف���ئ���ات  ���ش��م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الثالث التي �شملت الفئة املفتوحة 

مهند�شي  وف���ئ���ة  ال���ع���ادي���ة  وال��ف��ئ��ة 
مناف�شات  يف  فوزهم  بعد  امل�شتقبل 
ا�شت�شافتها  التي  التاأهيلية  املرحلة 
وامل���ع���رف���ة اجلهة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة 

املنظمة للفعالية الوطنية.
فئتني  �شمن  ف��رق  ثالثة  وجنحت 
�شمن  م��ت��ق��دم  بت�شنيف  ال��ف��وز  يف 
فحقق  الأوىل.  ال��ع�����ش��رة  امل����راك����ز 
الفئة  ���ش��م��ن  امل���������ش����ارك  ال���ف���ري���ق 
البتدائية  ل��ل��م��رح��ل��ة  امل���ف���ت���وح���ة 
املركز اخلام�س بينما حقق الفريق 
الطاقة  حمطات  مب�شروع  امل�شارك 
التا�شع  امل���رك���ز  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة 
للمرحلة  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ف��ئ��ة  ���ش��م��ن 
اأبولو  ف��ري��ق  اأح���رز  الإع���دادي���ة كما 
مهند�شي  فئة  �شمن  ال�شابع  املركز 

امل�شتقبل.
ال�شبعة  الفرق  من  كل  تكليف  ومت 
ذكية  روب������وت������ات  من�������اذج  ب���اب���ت���ك���ار 
ت�شاعد على اإيجاد حلول واقعية يف 

م�شتويات  واختلفت  الطاقة  جمال 
التحديات بح�شب الفئات العمرية.

املتاأهلة للت�شفيات  الفرق  وعر�شت 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م�����ش��اري��ع��ه��م اأم�����ام جلنة 
العاملي  ال���روب���وت  اأومل���ب���ي���اد  حت��ك��ي��م 
التي قامت بدورها بتقييم امل�شاريع 
تغطي  �شاملة  منهجية  اأ�ش�س  على 
الروبوت  الت�شميم ومنوذج  جوانب 

النهائي.
وهناأت كليثم النيادي ع�شوة فريق 
املنظم  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ������رة 
الثالثة  الفرق  املحلية  للمناف�شات 
الفائزة معتربة و�شولها اإىل املراكز 
نظراً  مهماً  اإجن���ازاً  الأوىل  الع�شرة 
بني  للمناف�شة  ال��ع��ايل  للم�شتوى 
عددها  و�شل  التي  امل�شاركة  الفرق 

اإىل اأكرث من 200 فريق.
:ن�شعى من خالل متكني  واأ�شافت 
م�شاركة طلبتنا يف امل�شابقات العاملية 
اإىل  العاملي  ال��روب��وت  اأومل��ب��ي��اد  مثل 

وتطويرها  ال�����ش��اب��ة  امل��واه��ب  اإب����راز 
اأننا نفخر  املجالت كما  يف خمتلف 
املهتمني  ال�شباب  املبتكرين  بهوؤلء 
الواقعية  للتحديات  بتطوير حلول 
ونعدهم  امل�شابقة،  تطرحها  ال��ت��ي 

م�شدر اإلهام لنا".
من جانبه تقدم يا�شر حممد مدرب 
الفريق الفائز �شمن الفئة املفتوحة 
م�شروع  ع��ن  الإع���دادي���ة  للمرحلة 
للبيئة  ال�شديقة  الطاقة  حمطات 
واملعرفة  التعليم  ل��دائ��رة  بال�شكر 
اخلا�س  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  وه��ي��ئ��ة 
الفريق  مت���ك���ني  يف  مل�����ش��اه��م��ت��ه��م��ا 

للم�شاركة يف امل�شابقة.
حتديات  واج��ه��وا  الطلبة  اإن  وق���ال 
ال��وق��ت، ل  اإدارة  ك��ب��رية يف م�����ش��األ��ة 
���ش��ي��م��ا م���ع ����ش���رورة ال��ت��وف��ي��ق بني 
والدرا�شة  للم�شابقة  ال���ش��ت��ع��داد 
لالمتحانات، ولكن يف النهاية نالوا 

ثمرة جهودهم التي نفخر بها".

حممد  م�شطفى  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
الفئة  �شمن  الفائز  الفريق  م��درب 
البتدائية:  ل��ل��م��رح��ل��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
بتمثيلنا  ج�����داً  ف����خ����ورون  "نحن 
لدولة الإمارات يف اأوملبياد الروبوت 
العاملي حيث جنحنا يف ح�شد املركز 
الذي  الأم��ر  فئتنا  �شمن  اخلام�س 
ن��ع��ده اإجن������ازاً ك���ب���رياً يف م��ث��ل هذه 
امل�شابقات القوية كما حظي فريقنا 
والنهائية  املوؤهلة  املناف�شات  خالل 
اأن  واأود  غ��ن��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ت��ج��رب��ة 
اأ�شكر دائرة التعليم واملعرفة وهيئة 
ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س على 

دعمهم املتوا�شل لنا".
فريق  م��درب  وقالت حممد خمتار 
اأبولو: "�شّكل اإطالق فئة مهند�شي 
امل�شتقبل اجلديدة هذا العام اإ�شافًة 
تكليف  مت  حيث  للم�شابقة  مم��ي��زًة 
اأويل  بابتكار مفهوم منوذج  الطلبة 
"تي�شال"  ���ش��ي��ارة  ت�شميم  ي��ح��اك��ي 

ذاتية القيادة".
بتمثيل  ال�شرف  لنا  "كان  واأ���ش��اف 
دولتنا واحل�شول على ت�شنيف جيد 
على  الأوىل  الع�شر  امل��رات��ب  �شمن 
للم�شاركة  ونتطلع  العامل  م�شتوى 
يف امل�شابقة من جديد يف دورة العام 

القادم".
اأن تقام مناف�شات العام  ومن املقرر 

العاملي  الروبوت  اأوملبياد  القادم من 
حيث  الأملانية  دورمتوند  مدينة  يف 
يتم الإعالن عن تفا�شيل التقدمي 

املرحلة  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
عام  يف  الإم����������ارات  يف  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
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جديدة  عامليٍة  حركٍة  بقيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لل��ت��زام  جت�شيداً 
تهدف اإىل اإعادة �شياغة مفهوم ممار�شة رواية الق�ش�س، وحتديداً يف ال�شياقات 
�شون  "منتدى  يف  ب���ارزاً  متحدثاً   25 من  اأك��رث  اجتمع  والتنموية،  الإن�شانية 
عميٍق،  ب��اح��راٍم  الق�ش�س  رواي���ة  اأهميِة  لتاأييد  الق�ش�س"  رواي���ة  يف  الكرامة 
ال�شيخة  �شمو  بح�شور  املنتدى  وافُتتح  اجتماعيٍة.  وم�شوؤولية  كاملٍة،  و�شفافيٍة 
دبي  يف  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�شة  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  لطيفة 
التحديات  ح��ول  الت�شامن  ح�شد  اإىل  احل��دث  ه��ذا  وي��ه��دف  للثقافة".  "دبي 
امل�شتويات  على  امل�شرك  الهتمام  ذات  املجالت  على  ال�شوء  وت�شليط  العاملية، 

املحلية والوطنية والدولية، وذلك من خالل رواية الق�ش�س.
اإك�شبو  معر�س  موقع  يف  للمعار�س  دب��ي  مركز  يف  اأُق��ي��َم  ال��ذي  احل���دث،  انطلق 
�شعادة الدكتور طارق حممد القرق، الرئي�س  ترحيبيٍة من  بكلمة  دبي،   2020
معايل  من  افتتاحيٍة  وكلمة  العطاء  دبي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  التنفيذي 
العام  املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�شمي،  اإبراهيم  بنت  رمي 

ملكتب اإك�شبو 2020 دبي.
و�شِهَد املنتدى، الذي اأقيم قبيل انطالق اأ�شبوع املعرفة والتعلم يف اإك�شبو 2020، 
والذي ا�شتقطب اأكرث من 700 م�شاركاً )ح�شور �شخ�شي وافرا�شي(، اإطالق 
كيفية  حول  اإر�شاداٍت  يوفُر  والذي  الق�ش�س"،  رواية  يف  الكرامة  �شون  "دليل 
ب�شل�شلة  م�شحوبًة  الق�ش�س،  رواي��ة  يف  الكرامة  ل�شون  الع�شرة  املبادئ  تطبيِق 

من الق�ش�س التي تو�شُح املبادئ ب�شكل عملي. 
هذا وقد مت دعوة امل�شاركني للتعهِد باللتزام مببادرة "�شوِن الكرامة يف رواية 
خالِل  من  للمبادرِة  زخ��ٍم  اإعطاء  اإىل  تهدُف  رئي�شٍة  تاأييٍد  كو�شيلِة  الق�ش�س" 
تو�شيع �شبكة املوؤيدين واملمار�شني. ويهدف التعهد اإىل اإلهاِم املنظمات والأفراِد 
و�شياِق  اأ�شلوِب  اإىل  النتباه  الإيجابي من خالل  الجتماعي  بالتغيري  لاللتزام 
ال��دل��ي��ل م��ن خ��الل املوقع  ي�����ش��ارك��وَن��ه��ا. ومي��ك��ُن الإط����الع على  ال��ت��ي  الق�ش�س 
اللكروين www.dignifiedstorytelling.com ، كما مت توفري 

ن�شخٍة خُمت�َشرٍة من الدليل للم�شاركني يف املنتدى.

العام  املدير  ال��دويل،  التعاون  ل�شوؤون  الها�شمي، وزيرة دولة  وقالت معايل رمي 
ملكتب اإك�شبو 2020 دبي: "يعود �شعينا لتحقيق الكرامة الإن�شانية للجميع يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل اأكرث من 50 عاماً، اأي منذ تاأ�شي�س الإحتاد، 
اأمر مر�شخ بقيم وروؤي��ة موؤ�ش�شينا. تفخر دولة الإم��ارات باأن تكون قدوة  وهو 
العامل والرتقاء  اأنحاء  البارزة من جميع  يحتذى بها يف الع��راف بالأ�شوات 
املفهوم  بها، وتقدمي روؤى جديدة وا�شتثنائية جلمهور عاملي، مع احلفاظ على 
جنب  اإىل  جنباً  والتقدم  امل�شوؤولة،  واحلرية  العامل،  حول  لالحرام  الأ�شا�شي 
مع احلفاظ على الكرامة . انطالقاً من دورهم كاأع�شاء يف التحالف، اأكرث من 
100 فرد ميثلون وكالت التنمية الدولية، واملنظمات الدولية غري احلكومية، 
امل����دين، وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وامل��وؤ���ش�����ش��ات اخل���ريي���ة، وال�شركات،  امل��ج��ت��م��ع  وم��ن��ظ��م��ات 
وم�شورو  امل�شتقلون  امل�����ش��ورون  وك��ذل��ك  الإع��الم��ي��ة،  واملوؤ�ش�شات  واجل��ام��ع��ات، 
على  واإ�شرارهم  وو�شوحهم  وقوتهم،  ومثابرتهم،  بق�ش�شهم  األهمونا  الفيديو، 
التي  الطريقة  يف  املخاطر  من  احل��د  من  نتمكن  حتى  املفتوح  التوا�شل  قيمة 

ُتروى بها الق�ش�س".
رئي�س  ون��ائ��ب  التنفيذي  الرئي�س  ال��ق��رق،  حممد  ط��ارق  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
جمل�س اإدارة دبي العطاء: "اإذا مل يتم التعامل مع روايِة الق�ش�س بدقة وعنايٍة، 
وج�شدي،  نف�شي  خل��ط��ٍر  فيها  امل�شاهمني  ت��ع��ر���ِس  خم��اط��ر  على  تنطوي  فقد 
اأنظمٍة غري  اإن�شاء  اإىل  النهاية  اإىل تقييِد حقوقهم، و�شيوؤدي هذا يف  بالإ�شافة 
"�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س" بهدِف معاجلة  اأُطِلَقت مبادرة  عادلٍة. لقد 
والتنموية من  الإن�شانية  املجالت  العاملني يف  املهنيني  الق�شايا، ومتكني  هذه 
�شرد ق�ش�شهم بطريقة ت�شون كرامة اجلميع. واليوم، يف منتدى مبادرة "�شون 
الكرامة يف رواية الق�ش�س"، تقدم دولة الإمارات بكلِّ فخٍر للعامل "دليل �شون 
اأي�شاً  بل  الق�ش�س فح�شب،  الق�ش�س" الذي لن ي�شجع رواة  الكرامة يف رواي��ة 
اأف�شل  اإر�شاداٍت حمددٍة حول  هم، وذلك من خالل  الأف��راد الذين ُتروى ق�ش�شُ
الطرق مل�شاركة الق�ش�س. اأحثُّ جميع امل�شاركني يف هذا املجال على اأن يتذكروا 
دائماً اأنه ميكن لق�شة اأن تغري العامل حقاً، لذلك دعونا نغرِي العامل من خالل 

تغيرِي الطريقة التي نروي بها ق�ش�َشنا."  
ت�شمن جدول اأعمال املنتدى متحدثني رفيعي امل�شتوى من خمتلف القطاعات 

اأهمية  على  ي�شدد  بارز  اإىل حمتوى  بالإ�شافة  املمار�شات  اأف�شل  �شاركوا  الذين 
على  وامل��م��ار���ش��ات  ال�شيا�شات  الق�ش�س" يف  رواي���ة  يف  ال��ك��رام��ة  "�شون  ت�شمنِي 
الراوي  دور  متكني  يف  الرئي�شي  ال��ه��دف  ومَت��ث��ل  وال��وط��ن��ي.  ال��ف��ردي  امل�شتوى 
لديهم  �شيتنامى  اإذ  املهنية،  القطاعات  جميع  من  واملوؤ�ش�شاِت  الأف���راد  لي�شمَل 
م�شاركِة  خ��الل  م��ن  الجتماعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  الق�ش�س  ل�����ش��رِد  عميٌق  اح����راٌم 
جتاربهم بطريقٍة اأ�شيلٍة واأخالقيٍة. كما ا�شتمع امل�شاركون اإىل �شعٍر األقاه ت�شيف 
اأع��م��ال مبدع م��ن غ��ان��ا، ال��ذي ج�شد يف  م��وم��ن، �شاعر وك��ات��ب م�شرحي، ورائ���د 
�ِشعره مبادئ "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س" با�شتخدام اأمثلٍة وق�ش�ٍس من 
احلياة الواقعية، اإ�شافة اإىل ظهور مميز ملي�شيل اأبويا، الفائز بجائزة اأغورا لعام 
مع  بالتعاون   2022 لعام  العاملية  اأغ��ورا  جوائز  عن  اأعلن  وال��ذي   ،2019

مبادرة "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س".
املفو�س  ن��ا���ش��ر،  م��اه��ر  للمنتدى  ال��رئ��ي�����ِس  ال��ربن��ام��ج  يف  املتحدثني  ب��ني  وم��ن 
2020 دبي ومدير �شعبة التوعية باإدارة الأمم  اإك�شبو  العام لالأمم املتحدة يف 
املتحدة للتوا�شل العاملي، وع�شام كاظم، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للت�شويق 
الق�ش�شي يف  لل�شرد  التنفيذي  الرئي�س  الفالحي،  ورا�شد  والتجاري،  ال�شياحي 
الإمارات وع�شو اللجنة ال�شت�شارية ملبادرة "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س"، 
الإبداعية  ل��ل��روؤى  العاملي  والرئي�س  الأول  امل��دي��ر  �شويفت،  ريبيكا  وال��دك��ت��ورة 
موؤ�ش�شة  م�شت�شار  بلوم،  وروكو   ،  )Getty Images( "اإمييجز "غيتي  يف 
غيديني  وجونغ-اآه  ؛   )WarChild UK( "املتحدة اململكة  ت�شايلد  "وور 
ويليامز، رئي�س الت�شالت العاملية يف املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون 
الالجئني، ون�شيب بويري، املدير التنفيذي ل�شركة وندرمان طوم�شون يف ال�شرق 
)�شفرية  اإيلي، �شحفية وم�شورة  واإليزابيتا لتانزيو  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط 
العاملي  لل�شندوق  التنفيذي  املدير  للنوايا احل�شنة(، وجون هيكلنغر،  اليونيدو 
لالأطفال، وجوين هاينز، املدير التنفيذي ملنظمة اإنقاذ الطفل يف اململكة املتحدة، 
 Bus("وتري�شي كوربني مات�شيت، املدير التنفيذي ل�شركة "با�س �شتوب فيلمز
اأف��الم وحائزة على  كوين، منتجة  كا�شتيالين  وفالنتينا   ،  )Stop Films
 Quinn( "جوائز ورئي�شة جمل�س اإدارة �شركة "كوين �شتوديوز اإنرتاينمنت

واآخرون. م�شور،  �شاه،  ووليد   ،)Studios Entertainment

ومن جهته، قال ن�شيب بويري، املدير التنفيذي ل�شركة وندرمان طوم�شون يف 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا: "يف عاملنا املتغرِي با�شتمرار والتكنولوجيا التي 
تتجاوز جميع احلواجِز يف ن�شِر املعلومات، فاإن الثابت الوحيد الذي ن�شعى اإليه 

هو �شون الكرامة يف الق�شة واحلفاظ على كرامة امل�شاركني".
جوائز  على  وحائزة  اأف��الم  منتجة  كوين،  كا�شتيالين  فالنتينا  قالت  وب��دوره��ا، 
من  "بال�شتفادة  اإنرتاينمنت":  �شتوديوز  "كوين  �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�شة 
اإلهام  ميكن  رابحة،  جت��ارب  اإىل  حياتي  يف  املاآ�شي  وحتويل  ال�شخ�شية  جتاربي 
الآخرين منها، وهو مو�شوُع مبادرة "�شون الكرامة يف روايِة الق�ش�س" ويردُد 
اأعماقي. يعُد املحتوى والرفيه  �شدى عبارة "ميكن لق�شة اأن تغري العامل" يف 
اأقوى املن�شات لتو�شيل فكرة واإح��داِث تغيرٍي يف املجتمع لأن توا�شلنا الب�شري 
ملبادرة  الع�شر  واملبادُئ  اليوم  اأن منتدى  اأعتقد  عاملية.  نحو وحدة  يخلُق ج�شراً 
الكرامة يف رواية الق�ش�س" التي ت�شكُل همزة الو�شل �شتوؤدي اإىل حركٍة  "�شون 
و�شمولية  مب�شوؤولية  الق�ش�س  ل�شرد  العاملي  الق�ش�س  رواة  جمتمِع  يف  دائمٍة 

واحرام ".
وبا�شتمراٍر  فعالٍ  ب�شكل  الق�ش�س"  رواي��ة  يف  الكرامة  "�شون  م��ب��ادرُة  �شت�شعى 
اإن�شاوؤها بني رواة الق�ش�س داخل املنتدى، وهي  للحفاِظ على احلركة التي مت 
حركٌة متكن �شانعي ال�شيا�شات و�شانعي املحتوى من توحيِد اجلهود يف ت�شور 
مبادئ �شون الكرامة يف رواية الق�ش�س والدليل اخلا�س بها يف جميِع ال�شناعات 

الإبداعية وعرب املجتمع.
كجزٍء من خططها امل�شتقبلية، تهدُف مبادرُة "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س" 
جهوِد  خ��الِل  من  الدليل  ا�شتخدام  على  الق�ش�س  ورواِة  املنظمات  ت�شجيِع  اإىل 
التوعية اخلا�شة باملبادرة، بالإ�شافة اإىل اإطالِق ا�شراتيجية التحالف للم�شاركة 
الفر�شة  الق�ش�س"  رواي��ة  يف  الكرامة  "�شون  م��ب��ادرِة  لأع�شاء  �شتوفُر  والتي 
ت�شعى  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  العمل.  وور���س  الفعاليات  الوعي من خالل  لتعزيز 
املبادرة اإىل تقدمِي دوراٍت تدريبية بح�شور �شخ�شي اأو عرب الإنرنت حول تنفيذ 
املبادئ الع�شرة ملبادرِة "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�س"، والعمل على تنظيم 5 
فعاليات اإ�شافية تركز على مبادرة "�شون الكرامة يف رواية الق�ش�ِس" كجزء من 

برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س يف معر�س اإك�شبو 2020 دبي.

•• اأبوظبي-الفجر

العاملية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اإط�����ار  يف 
ملركز تريندز للبحوث وال�شت�شارات 
الفكر  م����راك����ز  ع���ل���ى  وان���ف���ت���اح���ه 
والأكادميية  البحثية  واملوؤ�ش�شات 
هاين  زار  وال���دول���ي���ة،  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
للمركز  التنفيذي  املدير  الأع�شر 
ال��وط��ن��ي ل��ل��درا���ش��ات مب�����ش��ر، مقر 
يف  ورافقه  اأبوظبي،  يف  "تريندز" 
الدكتور  الإماراتي  الباحث  الزيارة 

عبداهلل العلي.
ماجد  �شلطان  ال�شيفان  وا�شتقبل 
نائب رئي�س قطاع البحث العلمي يف 
قطاعات  اإىل  وعرفهما  "تريندز"، 
املركز واإدارات��ه املختلفة، واأطلعهما 
واملعريف  العلمي  امل��رك��ز  ن��ت��اج  ع��ل��ى 
والتدريبية  ال��ب��ح��ث��ي��ة  واأن�����ش��ط��ت��ه 
اأوجه  اجلانبان  بحث  كما  املتنوعة، 
ذات  املجالت  وال�شراكة يف  التعاون 

الهتمام امل�شرك.
للدرا�شات  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  وي���ع���دُّ 
اً م�شتقاًل بروؤية تواكب  مركزاً فكريَّ
العا�شمة  يف  تاأ�ش�س  وق��د  الع�شر، 
 ،2020 ع����ام  ال���ق���اه���رة  امل�����ش��ري��ة 

متابعة  يف  اه��ت��م��ام��ات��ه  وت��ت��م��ح��ور 
ال��ق�����ش��اي��ا ال��دول��ي��ة ودرا���ش��ت��ه��ا مع 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ت��ي  ع��ل��ى  ال���رك���ي���ز 
الأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا؛ وذل���ك بهدف 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
م�����ش��اع��دة ���ش��ن��اع ال�����ش��ي��ا���ش��ات على 
وم�شتندٍة  مدرو�شة  ق���رارات  اتخاذ 
اإىل اأ�ش�س علمية دقيقة، كما ي�شعى 

وحتليل  امل��ا���ش��ي  اإدراك  اإىل  امل��رك��ز 
احلا�شر ل�شت�شراف امل�شتقبل.

دعم البحث العلمي
�����ن ه������اين الأع���������ش����ر امل���دي���ر  وث�����مَّ
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���م���رك���ز ال���وط���ن���ي 
للدرا�شات الدور الفعال الذي يقوم 
حركة  دع��م  "تريندز" يف  مركز  به 

امل�شتويني  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
الإقليمي والعاملي، وما ينظمه من 
وحما�شرات  ون������دوات  م����وؤمت����رات 
نوعية تعزز من ن�شر الفكر العلمي 
وتدعم احلركة البحثية على نطاق 
بتجربة  الأع�شر  اأ���ش��اد  كما  ع��امل��ي. 
ا�شت�شراف  يف  الفريدة  "تريندز" 
وحتليل  واملعرفة  بالعلم  امل�شتقبل 

والتحديات  والأزم���������ات  ال���ف���ر����س 
الناجعة  احللول  وتقدمي  الدولية، 
العاملية،  وال�شيا�شات  القرار  ل�شناع 
اأيقونة  اأ���ش��ب��ح  امل��رك��ز  اأن  م�شيفاً 
فريدة يف منطقة  ومعرفية  علمية 
ال�شرق الأو�شط والعامل، مبا يقدمه 
من اأبحاث ر�شينة ودرا�شات معمقة 

واإ�شدارات حمورية ومهمة.

تعزيز التعاون وال�شراكة
التنفيذي  امل�����دي�����ر  اأب���������دى  وق������د 
ل���ل���م���رك���ز ال����وط����ن����ي ل����ل����درا�����ش����ات 
تعزيز  حول  كبرياً  اهتماماً  مب�شر 
ب����ني مركز  وال�������ش���راك���ة  ال���ت���ع���اون 
وال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
واملركز الوطني للدرا�شات، ملا لهذا 
التعاون من اأهمية حمورية يف دعم 

وتر�شيخ  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ح���رك���ة 
الإقليمية  بالق�شايا  املعريف  الوعي 
التعريف  ج���ان���ب  اإىل  وال���ع���امل���ي���ة 
الوطنية  والحتياجات  بالظواهر 
الوطني  املركز  اأن  واأك��د  والعاملية. 
بتعزيز  م��ه��ت��م  ل��ل��درا���ش��ات مب�����ش��ر 
بينه  البحثية  وال�شراكات  التعاون 
وبني "تريندز"، يف جمالت تنظيم 

العمل،  وور�س  والندوات  املوؤمترات 
ف�����ش��اًل ع���ن ا���ش��ت��ط��الع��ات ال�����راأي 

واملجالت التدريبية املتنوعة.

روؤى مو�شوعية
املركز  اأن  اإىل  الأع�������ش���ر  واأ������ش�����ار 
الوطني للدرا�شات ي�شعى اإىل تعزيز 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
فهم اأبرز امللفات والق�شايا اخلا�شة 
مبنطقتي ال�شرق الأو�شط واأفريقيا، 
مو�شوعية  روؤى  ت��ق��دمي  ث��م  وم���ن 
املهتمة  واملوؤ�ش�شات  املعنية  للجهات 
"موؤ�شر  ُي�شدر  كما  املنطقتني،  يف 
الإرهاب" لقيا�س حركة الإرهاب يف 

املنطقة والعامل.
�شلطان  اأه����دى  ال���زي���ارة  خ��ت��ام  ويف 
م��اج��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ق��ط��اع البحث 
ه����اين  "تريندز"،  يف  ال���ع���ل���م���ي 
للمركز  التنفيذي  املدير  الأع�شر 
ال��وط��ن��ي ل��ل��درا���ش��ات مب�����ش��ر، درع 
ل������دوره يف خدمة  ت��ث��م��ي��ن��اً  امل���رك���ز 
جانب  اإىل  العلمي،  البحث  ق��ط��اع 
اإه�����دائ�����ه جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
"تريندز" العلمية  اإ���ش��دارات  اأه��م 

واملعرفية.

بح�شور لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم, رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي »دبي للثقافة«

ون الكرامة يف رواية الق�ش�س«خلل معر�س اإك�شبو 2020 دبي الإمارات تقود حركة عاملية تعيد �شياغة ممار�شة رواية الق�ش�س يف ال�شياق الإن�شاين والتنموي يف »منتدى �شَ

ناق�س اأوجه التعاون البحثي لرت�شيخ الوعي املعريف بالق�شايا الإقليمية والعاملية

املدير التنفيذي للمركز الوطني للدرا�شات يزور »تريندز« ويثمن جهوده ودعمه حلركة البحث العلمي

•• العني - الفجر

تعزيز  ف��ر���س  اخل��ريي��ة  ح��م  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة  بحثت 
التعاون امل�شرك وتبادل اخلربات مع موؤ�ش�شة بيل غيت�س 
الدكتور  ال�شيخ  جمع  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  وذل��ك  العاملية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري  ح��م  ب��ن  م�شلم  ب��ن  حممد 
موؤ�ش�شة حممد بن حم اخلريية وال�شيدة األي�شون موري�س 
م�شوؤولة العالقات العامة يف موؤ�ش�شة بيل غيت�س اخلريية 

، بح�شور ال�شيخ �شعيد بن حممد بن حم .
التعاون  ت��ع��زي��ز  ال��ب��ح��ث يف كيفية  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج���رى 

ال�شراكة  وت���ع���زي���ز  اخل�������ربات،  ت���ب���ادل  ب���ه���دف  امل�������ش���رك 
ومن   ،. والإن�����ش��اين  اخل��ريي  املجالني  يف  ال�شراتيجية 
جانبه اأ�شاد ال�شيخ الدكتور حممد بن حم بجهود موؤ�ش�شة 
ب��ي��ل غيت�س اخل��ريي��ة خ���الل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م��ن خالل 
ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اع��دات امل��ال��ي��ة وال��دوائ��ي��ة التي 
�شاهمت يف التخفيف من تداعيات اجلائحة يف العديد من 

دول العامل .
امل�شرك مع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإىل  نتطلع  ح��م:  ب��ن  وت��اب��ع 
يف  اأه��داف��ن��ا  ي��خ��دم  فيما  اخل��ريي��ة  غيت�س  ب��ي��ل  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة حممد بن حم اخلريية بت�شهيل و�شول امل�شاعدات 

املحتاجة  ال�شعوب  والتخفيف من معاناة  اإىل م�شتحقيها 
يف العامل اأجمع والعمل على تر�شيخ ثقافة العمل اخلريي 

واملجتمعي .
وقال بن حم: ن�شعى يف موؤ�ش�شة حممد بن حم اخلريية 
على توطيد �شراكات حملية وعاملية مع موؤ�ش�شات العمل 
�شريحة ممكنة من  اأك��رب  اإىل  لن�شل  والإن�شاين  اخل��ريي 
ال�شعوب املحتاجة وذلك تر�شيخاً للنهج الذي ن�شاأنا عليه 
اأر�شى قواعده املغفور له ال�شيخ  يف دولة الإم��ارات والذي 
العون  بتقدمي  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  ث���راه-  اهلل  طيب  زاي���د- 

وامل�شاعدة للمحتاج اأينما كان .

»حممد بن حم اخلريية« تبحث التعاون امل�شرتك مع موؤ�ش�شة بيل غيت�س

3 فرق اإماراتية حتقق نتائج متميزة يف اأوملبياد الروبوت العاملي 2021 

ا�شيدول  حم��م��د   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�شاهالم،  حم��م��د  ���ش��م��ول  ا���ش��الم 
 ب���ن���غ���الدي�������س اجل���ن�������ش���ي���ة ج�����واز
 )BK0432951( رقم  �شفره 
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى 
اقرب  او  البنغالدي�شية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6677/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )97.486.10( درهم �شبعة وت�شعون 
الف واربعمائة و�شتة وثمانون درهم وع�شرة فل�شا - والتعوي�س مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

قيد المر حتى ال�شداد التام والزام املعرو�س �شدهما بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:ميغاكيم ميدل اي�شت م.م.ح

تاور - مكتب  اك�ش�شنج  امل�شتقبل - مبنى  �شارع  التجاري -  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
1203 - وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري

املطلوب اإعالنهما : 1- بهروز مالك ازدر كاظمي 2- دي ا�س جي ا�س �س.م.ح  -  �شفتهما : مدعي عليهما
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/24 - بالزام 
املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )97.486.10( درهم  �شبعة وت�شعون الف واربعمائة و�شتة وثمانون 
الق�شائية يف 2021/10/13 وحتى  القانونية 5% اعتبارا من تاريخ املطالبة  درهم وع�شرة فل�شا - والفائدة 
املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من  اتعاب  بامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  والزمتهما  ال�شداد  متام 

طلبات.ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533
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اأخبـار الإمـارات
اأرباح متكنهم من اإعالة اأنف�شهم واأ�شرهم

�شرطة دبي تطلق حملة لبيع منتجات النزلء حتت �شعار »خذ باأيديهم نحو م�شتقبل اأف�شل«
•• دبي-الفجر:

للموؤ�ش�شات  ال��ع��ام��ة  ب����الإدارة  دب��ي ممثلة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
"خذ  �شعار  حتت  ال��ن��زلء  ملنتجات  ترويجية  حملة  والإ�شالحية،  العقابية 
باأيديهم نحو م�شتقبل اأف�شل"، �شمن م�شاعي �شرطة دبي امل�شتمرة لتاأهيل 
النزلء ومتكينهم من اإعالة اأنف�شهم مب�شروعات ذاتية بعد النتهاء من فرة 

حمكوميتهم.

للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  مدير  ال�شمايل،  حممد  علي  اللواء  �شعادة  واأك��د 
مبادرات  لإط���الق  ج��ه��داً  تدخر  ل  دب��ي  �شرطة  اأن  والإ���ش��الح��ي��ة،  العقابية 
وتاأ�شي�س برامج للنزلء والنزيالت، يف اإطار العمل امل�شتمر على اإعادة تاأهيلهم 
ومدهم بالأدوات الالزمة ليتمكنوا من اإعالة اأنف�شهم م�شتقبال مب�شروعات 
اإىل  املجتمع، لفتاً  قانونية، تبعدهم عن الطريق اخلطاأ وتعيد دجمهم يف 
انهم وبالتعاون مع ال�شركاء، ُيلحقون النزلء والنزيالت بدورات تخ�ش�شية 
واملهن  للنزيالت،  املنزلية  وال�شناعات  اليدوية  كالأ�شغال  العام،  مدار  على 

احلرفية كالنجارة واحلدادة وامليكانيكا وال�شناعات الأخرى للنزلء.
واأ�شاف اللواء ال�شمايل " يح�شل النزلء والنزيالت على ن�شب من اأرباح بيع 
والأخذ  دعمهم وحتفيزهم  املجتمع  لأف��راد  و�شناعاتهم، وميكن  منتجاتهم 
بيدهم نحو امل�شتقبل، عرب �شراء منتجاتهم ذات اجلودة العالية، يف معر�س 
املنتجات احلرفية يف مقر املوؤ�ش�شات العقابية بالعوير بدبي، اأو عرب الت�شوق 
اللكروين مبوقع "نون"، اأو عرب زيارة من�شة املنتجات يف القرية العاملية." 
من جانبه، اأكد الرائد حممد العبيديل، مدير اإدارة تدريب وتعليم النزلء، 

اأن عملية تاأهيل وتدريب النزلء ومتكينهم يف حرف واأعمال خمتلفة، ي�شاهم 
يف اإ�شالحهم وم�شاعدتهم لبناء حياة كرمية وجديدة، واإعالة اأ�شرهم يف ذات 

الوقت، �شواء كانوا داخل الدولة اأو خارجها.
واأ�شار النقيب علي عبد الرحيم، رئي�س ق�شم الت�شويق واملالية، اأن الرويج 
ملنتجات النزلء يف من�شات خمتلفة، اأ�شفر عن بيع اأكرث من 11 األف منتج 
العالية ورخ�س ثمنها  املنتجات  املا�شية، نظرا جلودة  اأع��وام  الثالثة  خالل 

مقارنة مبا يتم عر�شه يف الأ�شواق.

•• اأبوظبي-وام

تراث  ل��ن��ادي  التابع  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  زاي���د  م��رك��ز  تتوا�شل يف مقر 
النادي حتت  ال�شعبي الذي ينظمه  ال�شوق  البطني فعاليات  الإم��ارات يف 
باليوبيل  احتفالته  برنامج  �شمن  الراثي"  اخلم�شني  "ملتقى  عنوان 
اإىل   9 الفرة من  املتحدة، يف  العربية  الإم��ارات  دول��ة  لتاأ�شي�س  الذهبي 

الرابعة ع�شراً كل يوم. من  بدءاً  اجلاري،  دي�شمرب   19
التي  فعالياته  تنوع  اإىل  ن�شبة  ملحوظاً  اأ�شرياً  ح�شوراً  ال�شوق  وي�شهد 
يتوجه الكثري منها لالأطفال مثل الركن املخ�ش�س لالألعاب، وامل�شابقات 
امل�شرح،  على  التفاعلية  وال��ربام��ج  والتلوين،  الر�شم  واأن�شطة  اليومية، 

اإقباًل من  بالإ�شافة اإىل الن�شاط التجاري الرئي�شي لل�شوق، الذي يجد 
املجتمع املحلي.

املنتجة  لالأ�شر  خ�ش�شت  اأكرث من ثالثني حماًل جتارياً  ال�شوق  وي�شم 
العطور،  مثل  الإم��ارات��ي��ة  املنتجات  خمتلف  على  وحت��ت��وي  وامل��ب��دع��ات، 
والألعاب، وغريها  واملاأكولت،  والبخور،  احلرفية،  وامل�شغولت  والأزي��اء، 

من املنتجات، كما مت تخ�شي�س عدد من هذه املحالت لأ�شحاب الهمم.
من  ع��دد  بدعم  ال�شعبي"  "ال�شوق  ال��راث��ي  اخلم�شني  ملتقى  ويحظى 
الفتتاح  �شهد حفل  اأبوظبي حيث  ل�شرطة  العامة  القيادة  اجلهات منها 
يوم اخلمي�س املا�شي م�شاركة اإدارة التفتي�س الأمني " K9"، كما ت�شارك 
حيث  بال�شوق،  اليومية  الفعاليات  يف  وال��دوري��ات  امل��رور  مديرية  اأي�شاً 

اأو�شح الرقيب اأول طارق حميدان، اأن م�شاركتهم بعر�س "دورية الطفل" 
يف فعاليات ال�شوق يهدف اإىل تقوية العالقة ما بني ال�شرطة والأطفال، 
اأطفالهم  الأه�����ايل  بع�س  ت��خ��وي��ف  م��ن  تنتج  ق��د  ال��ت��ي  ال��ره��ب��ة  واإزال�����ة 

بال�شرطة.
الفعاليات  اإىل  تذهب  متنقلة  دوري��ة  بعمل  قمنا  ال�شبب  لهذا  واأ���ش��اف: 
واملدار�س لتبقى على توا�شل مع الأطفال، وقمنا بتح�شري دورية خا�شة 
باأجهزة ل�شلكية وجهاز لوحي،  الداخل  الأطفال ومزودة من  بر�شومات 

ويقوم الأطفال باللعب بالأجهزة وندعهم يعي�شون دور ال�شرطي.
ال�شيخ عمر بن �شلطان بن خليفة  زي��ارة  اأم�س الأول قد �شهد  وكان يوم 
اآل مكتوم لفعاليات  اآل نهيان وال�شيخ بطي بن �شهيل بن ح�شر  بن زايد 

ال�شوق ال�شعبي، حيث ا�شتقبلهما �شعادة عبد اهلل حممد جابر املحريبي 
اإدارة  املناعي مدير  و�شعيد  الإم���ارات،  ت��راث  لنادي  العام  املدير  م�شت�شار 
الأن�شطة ورافقاهما يف جولة مبحالت ال�شوق، اإ�شافة اإىل جولة مبعر�س 
ال�شيخ زايد تعرفا خاللها على مقتنيات املعر�س، كما ح�شرا جانباً من 
وال�شحب  اليولة،  عرو�س  مثل  لل�شوق  امل�شاحبة  الرفيهية  الفعاليات 

على اجلوائز اليومية.
يذكر اأن فعاليات ال�شوق ال�شعبي حتظى بدعم عدد من اجلهات احلكومية 
واخلا�شة وهي �شرطة اأبوظبي، و�شركة اأبوظبي لإدارة النفايات، وبلدية 
واجلزيرة  واأولده،  خ��وري  ر�شول  وحممد  وال��ط��وا���س،  اأبوظبي،  مدينة 

للعطور، ومركز لندن الطبي ال�شت�شاري، وليان غالريي.

•• دبي-الفجر:

���ش��ه��د ���ش��ع��ادة ال���ل���واء اأح���م���د حممد 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  رفيع، 
رئي�س  دب�������ي،  ����ش���رط���ة  يف  الإدارة 
، ملتقى  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  جم��ل�����س 
الثاين  ال��ب�����ش��ري��ة  امل��������وارد  جم��ل�����س 
الدكتور  العميد  بح�شور   ،2021
الإدارة  مدير  م���راد،  ع��ب��داهلل  �شالح 
ال��ب�����ش��ري��ة، نائب  ل���ل���م���وارد  ال���ع���ام���ة 
الدكتور  وال��ع��ق��ي��د  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
ج��ا���ش��م حم��م��د ع���ب���داهلل، اأم����ني �شر 
جمل�س املوارد الب�شرية وال�شيد علي 
حم��م��د ج��ا���ش��م حم��م��د اأه��ل��ي، مدير 
الب�شرية واخل��دم��ات يف  امل��وارد  اإدارة 
الب�شرية  للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة 
احل��ك��وم��ي��ة، والأ�����ش����ت����اذة اإمي�����ان بن 
ودعم  ال�شيا�شات  اإدارة  مدير  خ��امت، 
املوارد  دائ���رة  يف  للتوا�شل  ال��ربام��ج 
دب����ي، وممثلني  ب��ح��ك��وم��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
من  املجل�س  واأع�����ش��اء  ال�شركاء،  ع��ن 
املجال�س،  وروؤ���ش��اء  الإدارات  مديري 

وذلك مبنتجع احلبتور بولو دبي.
واأك������د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء اأح���م���د رفيع 
حتقيق  اإىل  ت�شعى  دب���ي  ���ش��رط��ة  اأن 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
خطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي، 
ومنهجيات ا�شتباقية للعمل املوؤ�ش�شي 
من خالل اإطالق املبادرات وامل�شاريع 
اإ�شعاد  اىل  ال���ه���ادف���ة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
تنفيذ خطة  وامل�شاهمة يف   ، املجتمع 
دبي ال�شراتيجية ودعم جهودها يف 
الأجندة  لتحقيق  حم��وري  دور  لعب 
روؤية  اإىل  و���ش��وًل  للدولة،  الوطنية 

الإمارات 2071.
وق���ال: ب��ن��اء على ت��وج��ي��ه��ات  معايل 
ال����ف����ري����ق ع����ب����داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل������ري، 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دب���ي، �شكلنا 
ال��ب�����ش��ري��ة يف بداية  امل�����وارد  جم��ل�����س 
اإ�شعاد  ع��ل��ى  ح��ر���ش��اً   ،2019 ال��ع��ام 
موظفي �شرطة دبي، وطرح املبادرات 
اأف�شل  وامل�����ش��اري��ع، وال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
اإدارة  ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال  امل��م��ار���ش��ات 
املوارد الب�شرية. وها نحن يف امللتقى 
ال��ث��اين ال��ي��وم، ن��ت��ع��اون م��ع اأ�شحاب 

ال���ك���ف���اءات واخل������ربات امل��ت��م��ي��زة من 
���ش��رك��ائ��ن��ا وم���وظ���ف���ي ���ش��رط��ة دب���ي، 
ومناق�شة  الإبداعية  الأف��ك��ار  لتبادل 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج املقرحة  اأب����رز 
وامل���������ش����رك����ة ع�����رب جم����م����وع����ة من 
اآملني  ال��ب��ن��اءة،  احل��واري��ة  اجلل�شات 
التو�شيات  م�����ن  ب����ع����دد  اخل����������روج 
لتحقيق  ال�����رائ�����دة  والق������راح������ات 
ل�شرطة  ال�شراتيجية  ال��ت��وج��ه��ات 

دبي واملواكبة لتوجهات احلكومة."
من جانبه، قال العميد الدكتور �شالح 

مراد، نحر�س على اتباع اأف�شل اآليات 
العمل التطويرية، وتنفيذ مقرحات 
التطبيقية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  ح��ول 
باأن  منوهاً  وم��رون��ة،  حداثة  الأك��رث 
العمود  مبثابة  تعد  الب�شرية  امل��وارد 
اختالف  على  للموؤ�ش�شات  ال��ف��ق��ري 
منظومة  جن���اح  واأن  عملها،  جم���ال 
العمل فيها هو النطالقة احلقيقية 
لالهتمام  ب��ه��م  ي���دف���ع  م���ا  ل��ل��ت��م��ي��ز، 
املوارد  وتطبيقات  مبفاهيم  ال��ب��ال��غ 
كقيمة  وو�شعها  احلديثة،  الب�شرية 

موؤ�ش�شية �شمن ا�شراتيجيتها.
ومن جهته اأ�شار العقيد دكتور جا�شم 
اأوىل  يف  ت�شمن  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  حم��م��د 
اأج���ن���دت���ه ور����ش���ة ع���ام���ة ع���ن مفهوم 
الثقافة املوؤ�ش�شية واأبعادها ومنافعها 
التي تعود على املوؤ�ش�شة، كما اأحتوى 
حوارية  جل�شات  خم�س  على  امللتقى 
بيئة  يف  املت�شارعة  التغريات  ملواكبة 
"الر�شيد  بعنوان  الأوىل   ، الأعمال 
البحوث  اجل��ل�����ش��ة  وت��ن��اول��ت  املايل" 
والقت�شادية،  امل��ال��ي��ة  وال���درا����ش���ات 
اخلدمات،  تكلفة  تخفي�س  وو�شائل 
واأ�����ش����ال����ي����ب ت�������ش���وي���ق اخل�����دم�����ات، 

وغريها.

الثانية  اجل���ل�������ش���ة  ج������اءت  ح����ني  يف 
بعنوان "�شحة املوظف واجلاهزية"، 
النف�شية  ال�شحة  اجلل�شة  وتناولت 
واللياقة  واجل���اه���زي���ة  وال���ب���دن���ي���ة، 
ال�����ب�����دن�����ي�����ة، وال����ب����ي����ئ����ة وال�������ش���ح���ة 
والفعاليات  والأن�����ش��ط��ة  وال�����ش��الم��ة، 

الريا�شية والجتماعية.
اأم���ا اجل��ل�����ش��ة ال��ث��ال��ث��ة وال��ت��ي حملت 
واخلدمات  الرقمي  "التحول  عنوان 
ال�شتباقية"، وتطرقت اإىل ال�شبق يف 
تقدمي اخلدمة، والتطبيقات الذكية، 
واخل����دم����ات ال��رق��م��ي��ة، واخل���دم���ات 
اخلدمات  يف  والب���ت���ك���ار  امل���ج���ان���ي���ة، 
امل����ق����دم����ة، وال����ت����ح����ول ال�����الورق�����ي، 

وبناء  الرقمية  والأنظمة  وال��ربام��ج 
ال�شراكات وغريها.

بعنوان  ال���راب���ع���ة  اجل��ل�����ش��ة  وج������اءت 
"الر�شاقة املوؤ�ش�شية" وتناولت العمل 
املوؤ�ش�شية،  الر�شاقة  واآليات  بعد،  عن 
وم���راج���ع���ة ال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة، 
وا�شتمرارية الأعمال خالل اجلائحة 
اأو الأزم��ات، والتوازن بني اجلن�شني، 

وغريها.
اأم�������ا اجل���ل�������ش���ة اخل���ام�������ش���ة ف���ج���اءت 
وتطرقت  ال�شباب"  "�شوت  بعنوان 
ال�شباب،  م�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل 
واخليال والخراع العلمي، واملواهب 

ال�شبابية، وغريها.

امل�شاهمة  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ون  وح��ر���س 
للخروج  باأفكار ومقرحات خمتلفة 
لعر�شها  ا���ش��ت��ع��دادا  ف��ع��ال��ة  ب��ن��ت��ائ��ج 
ودرا������ش�����ة اح���ت���م���ال���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 

خمتلف الوحدات التنظيمية.
اللواء  ���ش��ع��ادة  ق��ام  امللتقى  خ��ت��ام  ويف 
ال�شركاء  ب���ت���ك���رمي  رف����ي����ع  اأح�����م�����د 
واملوظفني واملتعاونني نظري جهودهم 
املوؤ�ش�شي  الأداء  تطوير  يف  املتميزة 
اأه��داف جمل�س  وتعاونهم يف حتقيق 
اإىل  اجلميع  داعيا  الب�شرية،  امل���وارد 
ل�شمان  وت�شافرها  اجلهود  تكثيف 
اأعلى  وحتقيق  الأع��م��ال  ا�شتمرارية 

م�شتويات التميز املوؤ�ش�شي

فعاليات جمتمعية وترفيهية يف ال�شوق ال�شعبي بالبطني

�شرطة دبي تنظم ملتقى جمل�س املوارد الب�شرية 

•• اأبوظبي-وام

الإ�شالمية  للثقافة  زاي���د  دار  تعمل 
على تقدمي خدمات وبرامج متنوعة 
الإجتماعي  ال���دع���م  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
بالثقافة  للمهتدين اجلدد واملهتمني 
دجمهم  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الإ���ش��الم��ي��ة 
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت  ب��امل��ج��ت��م��ع. 
العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�شال 
ل���دار زاي���د للثقافة الإ���ش��الم��ي��ة - يف 
ت�����ش��ري��ح ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم��������ارات 
اهتماماً  ت���ويل  ال�����دار  اإن   - "وام" 
اجلدد  املهتدين  م��ن  بطلبتها  ك��ب��رياً 
من  الإ�شالمية،  بالثقافة  واملهتمني 

التعليمية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  خ���الل 
امل�شكالت  اإىل معاجلة  لهم بالإ�شافة 
ت��واج��ه��ه��م وتقدمي  ال��ت��ي  وال���ع���وائ���ق 
من  لهم  املنا�شب  الجتماعي  الدعم 
ق��ب��ل اأق�������ش���ام ال�����دار امل��خ��ت��ل��ف��ة وذلك 
ال������دار �شواء  ���ش��رك��اء  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
والهالل  ال���زك���اة  ���ش��ن��دوق  م��وؤ���ش�����ش��ة 
التزاماً  وذل����ك  الإم����ارات����ي،  الأح���م���ر 
للعمل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
ال��ك��رمي��ة لأفراد  ت��وف��ري احل��ي��اة  على 
الت�شامح  ل��ق��ي��م  وت���ع���زي���زاً  امل��ج��ت��م��ع، 
العطاء  وح��ب  وامل�شوؤولية  والتعاي�س 
الطنيجي  واأو����ش���ح���ت  والإح���������ش����ان. 
 392 ت��ق��دمي  م��ن  متكنت  ال����دار  اأن 

املذكورة  للفئات  اإجتماعية  ا�شت�شارة 
الفرة  خ��الل  الوات�شاب  خدمة  عرب 
�شبتمرب  اإىل   2021 ي��ن��اي��ر  ب��ني  م��ا 
���ش��م��ل��ت جم�����الت خمتلفة  امل���ا����ش���ي، 
م���ن���ه���ا الج����ت����م����اع����ي����ة، والأ������ش�����ري�����ة، 
جانب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��وظ��ي��ف��ي��ة 
ال��ث��ق��اف��ة الإ���ش��الم��ي��ة ح��ي��ث يحر�س 
م���ق���دم���و ال���رع���اي���ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
امل�شكالت  لتلك  الإ���ش��غ��اء  اإىل  ال���دار 
اأف�شل احللول  والعمل معهم لإيجاد 
املمكنة لتجاوزها ودجمهم يف املجتمع 
و�شائل  ع���رب  وذل�����ك  وا����ش���ت���ق���راره���م 
التوا�شل والتقنيات احلديثة املتنوعة 
التي تتيح للمهتدين اجلدد احل�شول 

الوقت  الج��ت��م��اع��ي يف  ال���دع���م  ع��ل��ى 
املنا�شب ومتكنهم من تفهم م�شاكلهم 
وكيفية التعامل معها وت�شمن لهم يف 
واخل�شو�شية  ال�شرية  نف�شه  الوقت 
امل�شاكل  ط���رح  ع��ل��ى  ت�شاعدهم  ال��ت��ي 

التي يعانونها بكل اأريحية.
واأ�شارت املدير العام لدار زايد للثقافة 
برامج  ال��دار  اإط��الق  اإىل  الإ�شالمية 
امل��ه��ت��دي اجل��دي��د يف  ت�شاهم يف دم���ج 
الكثري  اإ���ش��راك  خ��الل  م��ن  املجتمع، 
ال���ع���دي���د م����ن هذه  ال��ط��ل��ب��ة يف  م����ن 
الربامج املتمثلة يف "برنامج متكني" 
املهتدين  تعريف  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي 
التي يقدمها ق�شم  اجلدد باخلدمات 

كال�شت�شارات  بالدار  اجلدد  املهتدين 
والفعاليات  والأن�����ش��ط��ة  الجتماعية 
بهدف  وذل��ك  الجتماعية  وال��رع��اي��ة 
املهتدين اجلدد من الندماج  متكني 
ت�شهيل  خ�������الل  م�����ن  امل���ج���ت���م���ع  يف 
يف  املقدمة  اخل��دم��ات  على  ح�شولهم 
امل�شتفيدين  اأن عدد  الدار. واأو�شحت 
من برنامج "متكني" بلغ 70 مهتديا 
م�شرية  احل������ايل،  ال���ع���ام  يف  ج���دي���دا 
كذلك اإىل برنامج "يف بيتنا مهتدي" 
املجتمع  ت��ث��ق��ي��ف  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ذي 
كيفية  يف  خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل  والأ������ش�����رة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ه��ت��دي اجل���دي���د من 
خالل املحا�شرات التوعوية لأ�شحاب 

املهتدي  التعامل مع  العمل يف كيفية 
امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  حيث  اجل��دي��د، 
م�شتفيدا،   65 ال�����ربن�����ام�����ج  م�����ن 
التوعوي  ال��ربن��ام��ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ون�شر  اإعداد  يت�شمن  "وقاية" الذي 
للمهتدين  ت��وع��وي��ة  ور����س  و  ر���ش��ائ��ل 
اجلدد تدعم ا�شتقرار املهتدي ودجمه 
يف املجتمع ويتم تنفيذه ب�شكل دوري 
يقارب  ما  امل�شتفيدين منه  وبلغ عدد 

مهتدي.  5،000
من   1،386 ا���ش��ت��ف��ادة  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ال��ت��ي قدمتها  ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
خالل  الإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار 
وحتى   2021 يناير  بني  ما  الفرة 

�شركاء  مع  بالتعاون  املا�شي  �شبتمرب 
على  ال��رع��اي��ة  تقت�شر  ح��ي��ث  ال�����دار، 
بالدار  ل��ل��درا���ش��ة  املنت�شبني  الطلبة 
وقالت  ولوائح حم��ددة،  �شروط  وف��ق 
اإن ال����دار ت��ق��دم ك��ذل��ك ال��رع��اي��ة من 
وتدريبهم  ال��ط��ل��ب��ة  ت���اأه���ي���ل  خ����الل 
دورات مهنية لتح�شني طبيعة  �شمن 
ينعك�س  بدوره  الذي  الأمر  وظائفهم 
معي�شتهم،  م�����ش��ت��وى  حت�����ش��ني  ع��ل��ى 
ب���ن���اء على  ال�������دورات  ه����ذه  ت��ت��ن��وع  اإذ 
ال���ط���ل���ب���ة مثل  درا������ش�����ة اح���ت���ي���اج���ات 
الآيل،  واحلا�شب  ال�شكرتارية،  دورات 
واملحا�شبة، والأ�شغال اليدوية، واخلط 
العربي وغريها، التي ُتنفذ على مدار 

العام، كما يتم اإ�شراك املهتدين اجلدد 
والأن�شطة  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
املهتدين  �����ش����وؤون  ب��ق�����ش��م  اخل���ا����ش���ة 
اجلدد مثل الربنامج ال�شيفي لأبناء 
تهادوا  وب��رن��ام��ج  اجل�����دد،  امل��ه��ت��دي��ن 

حتابوا.

زايد للثقافة الإ�شلمية: الدعم الجتماعي للمهتدين اجلدد يعزز قيم الت�شامح والتعاي�س

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    

                  يف  اال�شتئناف رقم:3039/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/2553 جتاري جزئي والر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب. 

امل�شتاأنف:حممد حمي الدين حممد علي الدين
عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - الغوير - ال�شارقة - �شارع الزهراء - مبنى داما�س - برج 2000 - �شقة 546 

الطابق اخلام�س - بالقرب من بريد ال�شارقة املركزي
 وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- عافية لتجارة معدات معاجلة املياه وتنقيتها �س.ذ.م.م  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
ال�شادر بالدعوى رق���م:2021/2553 جتاري جزئي. وحددت  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  :  قد  مو�شوع الإع��الن 
لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/1/11  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن بال�شند التنفيذي وتكليف بالوفاء 
                      يف التنفيذ رقم  7719/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ :  
طالب الإعالن : نادر خان للنقليات �س.ذ.م.م  

املطلوب اإعالنه : 1- انفينتي نوبل لالن�شاءات ���س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : 
منفذ �شده -  جمهول حمل الإقامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - النهدة 

الوىل - دبي - �شارع بغداد - مبنى بالتنيو بزن�س �شنر - �شقة 209 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم ب�شورة من احلكم مو�شوع التنفيذ املذيل بال�شيغة 
التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب واملذكور بالئحة التنفيذ املرفق �شورة منها 
فان  وال  الع���الن  ه��ذا  ت�شليمكم  ت��اري��خ  م��ن  يوما  وذل��ك خ��الل خم�شة ع�شر 

املحكمة �شتتخذ الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7106/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/4359 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )491101.4( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : دروي�س بن احمد واولده لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م

التجارية - �شارع �شرق 12 - مبنى بناية  اأبوظبي - م�شفح  ام��ارة  عنوانه:المارات - 
�شيف بن دروي�س - �شقة قطعة رقم 178

املطلوب اإعالنه : 1- اأك�شي�س كون�شالتنت�س م.د.م.�س - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )491101.40( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7959/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4112/2021 اأمر اأداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )36270.83( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : نيتوز للخدمات البحرية

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - اخلان - ال�شارقة - �شارع كورني�س اخلان - مبنى 
ا�شا�س - �شقة 504

املطلوب اإعالنه : 1- البنا للهند�شة �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )36270.83( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392
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 و�شفت بكني الدميوقراطية الأمريكية باأنها “�شالح دمار �شامل”، 
بعد القمة حول الدميوقراطية التي نظمها الرئي�س الأمريكي جو 
القَيم نف�شها يف مواجهة  التي تت�شارك  ال��دول  بايدن للتقريب بني 
الأنظمة ال�شتبدادية. وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية 
يف بيان ُن�شر على الإنرنت اإن “الدميوقراطية” اأ�شبحت منذ فرة 
للتدخل  املتحدة  الوليات  ت�شتخدمه  �شامل”  دم��ار  “�شالح  طويلة 
متهما اأي�شا وا�شنطن ب�”اإثارة “ثورات ملونة”  يف الدول الأخرى”، 
يف اخلارج«. وا�شُتبعدت ال�شني من القمة الفرا�شية التي ا�شتمرت 
يومني، اإىل جانب دول اأخرى مثل رو�شيا واملجر، واتهمت الرئي�س 
املوروثة  الإي��دي��ول��وج��ي��ة  النق�شامات  بتاأجيج  �شراحة  الأم��ريك��ي 
اأي�شا  ال�شينّية  اخلارجّية  با�شم  املتحّدث  وقال  الباردة.  من احلرب 
وا�شتغالل  ايديولوجّية،  حَتاُمل  خطوط  “لر�شم  ُنّظمت  القّمة  اإّن 
وتعهدت  واملواجهة”.  النق�شام  على  والتحري�س  الدميوقراطّية 
الزائفة  الدميوقراطية  اأن���واع  ك��ل  ب�”مقاومة  جهتها  م��ن  ال�شني 
غ�شب  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  واأث����ار  ب��ح��زم«.  ومعار�شتها 
اأجل  من  “قمة  يف  للم�شاركة  بكني،  ولي�س  تايوان،  بدعوته  ال�شني 
اأعمالها  واأن��ه��ت  الفيديو  عرب  وا�شنطن  نّظمتها  الدميوقراطية” 
تعزيز  اإىل  يهدف  املا�شي  الأ�شبوع  ُن�شر  اأبي�س  كتاب  ويف  اجلمعة. 
�شرعيته، اأ�شاد النظام ال�شيوعي الذي اأ�شبح �شلطوًيا ب�شكل متزايد 
ب�”دميوقراطية  املتمثل  اخلا�س  بنموذجه  بينغ،  جني  �شي  برئا�شة 

�شعبية متكاملة«.

رئي�س  من�شب  اإع��ادة  ب�شاأن  ن�شا  ال�شنغال  يف  الوطنية  اجلمعية  تبنت 
اأعيد  2019 عندما  ع��ام  �شال يف  الرئي�س ماكي  األ��غ��اه  ال��ذي  ال���وزراء 
باأغلبية  القانون  م�شروع  على  امل�شادقة  ومتت  للبالد.  رئي�شا  انتخابه 
النواب احلا�شرين خالل جل�شة عامة )92 �شوتا موؤيدا مقابل �شوتني 
معار�شني، فيما امتنع ثمانية عن الت�شويت(، وفق ما ذكر �شحايف يف 
وكالة فران�س بر�س. ودافع وزير العدل مالك �شال عن الن�س، مربرا 
القت�شاد  لإن��ع��ا���س  “�شرورات  ب��وج��ود  ال����وزراء  رئي�س  من�شب  اإع����ادة 
رئي�س  وحت��دث  العامة”.  ال�شيا�شات  لتنفيذ  اأف�شل  وتن�شيق  الوطني 
البالد الأربعاء عن رئا�شته املقبلة لالحتاد الإفريقي اعتبارا من كانون 
وفران�س  الدولية  فرن�شا  اإذاع��ة  مع  مقابلة  يف   ،2022 الثاين-يناير 
24. وقال “ل ميكنني الهتمام بال�شنغال يوميا. لكن يجب الهتمام 
بال�شنغال كل يوم، لذا يجب اأن يكون هناك رئي�س وزراء للقيام بذلك«. 
املحلية  النتخابات  بعد  �شيتم  للحكومة  رئي�س  تعيني  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
م�شوؤولية  ط��رح  التعديل  ه��ذا  ويعيد  املقبل.  الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف 
نف�شه  الوقت  األغيت يف  كانت  والتي  الوطنية،  اأم��ام اجلمعية  احلكومة 
مع من�شب رئي�س الوزراء يف عام 2019، كما يعيد للرئا�شة �شلطة حل 
اجلمعية الوطنية، بح�شب الن�س الذي اعتمده النواب اجلمعة. يف عام 
2019، نددت املعار�شة وجزء من املجتمع املدين باإلغاء من�شب رئي�س 

الوزراء باعتباره حماولة من الرئي�س �شال لال�شتيالء على ال�شلطة.
  
 

 اأعلن الق�شاء الأمريكي اأن بورميا اعرف بتهمة امل�شاركة يف هجوم 
الأمم  ل���دى  ب���الده  �شفري  ���ش��د  امل��ا���ش��ي  ال�شيف  ل��ه  التخطيط  مت 
وما  بالدميوقراطية  املطالبة  للحركة  املوؤيد  تون  مو  كياو  املتحدة 
زال يف من�شبه يف املنظمة الدولية على الرغم من اأوامر املجموعة 
الع�شكرية احلاكمة. وقال داميان وليامز املدعي الفدرايل يف مانهاتن 
يف بيان “كما اعرف اأمام املحكمة اأم�س ال�شبت �شارك يي هاين زاو 
يف موؤامرة جلرح اأو قتل �شفري بورما لدى الأمم املتحدة يف هجوم 
الأرا�شي  على  يحدث  اأن  يفر�س  وك��ان  م�شبقا  ل��ه  التخطيط  مت 
الأمريكية«. ويف غياب حماكمة لأن املتهم اعرف بالتهم، �شي�شدر 
احلكم يف 10 اأيار-مايو، ح�شب الق�شاء الأمريكي. وقد يحكم عليه 
التي  امل��وؤام��رة  اإط��ار هذه  �شنوات. يف  اإىل خم�س  ملدة ت�شل  بال�شجن 
بورميان  اتهم  ال��ف��درايل،  التحقيقات  مكتب  ال�شيف  ه��ذا  اأحبطها 
�شيارة  لتخريب  نيويورك  يف  عمالء  بتجنيد  اآب-اأغ�شط�س  مطلع 
ال�شتقالة«.  على  و”يجرب  ح��ادث  يف  لي�شاب  ت��ون  مو  كياو  ال�شفري 
اإذا مل تدفع هذه املوؤامرة - مع تواطوؤ  اإنه  وقال الق�شاء الأمريكي 
كان  ال��رح��ي��ل،  اإىل  ال�شفري   - خ�شو�شا  ت��اي��الن��دي  اأ���ش��ل��ح��ة  ت��اج��ر 
اأن جتنيد العمالء  يف �شمال نيويورك. واأثبت املحققون  “�شيُقتل” 

كلف خم�شة اآلف دولر.

عوا�شم

بكني

دكار

وا�شنطن

 جرحى يف انفجار مبخيم فل�شطيني بجنوب لبنان 
•• بريوت-رويرتز

هز انفجار �شخم خميما للفل�شطينيني يف مدينة �شور ال�شاحلية بجنوب 
12 �شخ�شا، وفقا لأفراد  اإ�شابة نحو  اأ�شفر عن  لبنان م�شاء اجلمعة مما 
الوطنية  الوكالة  واأف��ادت  املخيم.  داخل  فل�شطيني  املوقع ومل�شدر  اإنقاذ يف 
لالإعالم ب�شقوط عدد غري معروف من القتلى،لكن و�شائل الإعالم املحلية 
وعاملني يف الدفاع املدين يف مكان احلادث قالوا اإن احلادث مل ي�شفر عن 
�شقوط قتلى. وقال م�شدر اأمني اأي�شا اإنه مل يتم ت�شجيل وفيات. وقالت 
الوكالة الوطنية لالإعالم اإن النفجار وقع يف م�شتودع اأ�شلحة تابع حلركة 
)حما�س( مبخيم برج ال�شمايل واإن قا�شيا اأمر قوات الأمن باإجراء حتقيق. 
وقالت حما�س يف بيان اأم�س ال�شبت اإن النفجار “ناجت عن متا�س كهربائي 
يف خمزن يحوي كمية من اأ�شطوانات الأك�شجني والغاز املخ�ش�شة ملر�شى 
�شة ملكافحة  الكورونا، وكمية من املنظفات واملطهرات واملواد الأولية املخ�شّ
وباء كورونا«. واأ�شافت احلركة اأن احلريق اأحلق “ال�شرر ببع�س املمتلكات، 

وكانت اخل�شائر حمدودة«.
فتح،  وح��رك��ة  حما�س  بينها  م��ن  م�شلحة،  فل�شطينية  ف�شائل  وت�شيطر 
البالد، ل تدخلها  فعليا على ما يقرب من ع�شرة خميمات فل�شطينية يف 
اإنه  الفل�شطيني  امل�شدر  وق��ال  عليه.  املتعارف  ح�شب  اللبنانية  ال�شلطات 
مت اإخالء املنطقة املحيطة مبوقع النفجار ون�شر طواقم اإنقاذ. واأظهرت 
مقاطع م�شورة من مكان احلادث بثتها و�شائل اإعالم حملية بريق وم�شات 

حمراء ملعت فوق املدينة اجلنوبية، وقع يف اأعقابها انفجار كبري.

�شغوط دولية على اجلي�س ال�شوداين لتقدمي مزيد من التنازلت

موعد النتخابات.. تاأجيل اأم اإجراء؟ الليبيون اأمام مفرتق الطرق

البنتاغون يعلق على تقارير »تدريبات ق�شف من�شاآت اإيران النووية«

 ت�شريع اأمريكي ي�شيق اخلناق  احلكم على زعيمة املعار�شة يف بنني بال�شجن 20 عاما 
على منتجات من اإقليم �شينجيانغ 

•• وا�شنطن-رويرتز

ال��واردات من  ت�شريعا يحظر  الأمريكي  النواب  اأق��ر جمل�س 
بال�شخرة  تتعلق  خم��اوف  ب�شبب  ال�شيني  �شينجيانغ  اإقليم 
اإج��راءات حظيت بدعم كا�شح فيما توا�شل  اأحد ثالثة  وهو 
وا�شنطن �شغوطها �شد معاملة بكني لأقلية الويغور امل�شلمة 

يف الإقليم.
واأقر جمل�س النواب “قانون منع العمل الق�شري للويغور” 
باأغلبية كا�شحة بلغت 428 �شوتا �شد �شوت واحد راف�س. 
ويتعني اأن يوافق جمل�س ال�شيوخ اأي�شا عليه ويوقعه الرئي�س 

جو بايدن كي ي�شبح قانونا �شاريا.

املحكمة  “هذه  اإن  احل��ك��م  ����ش���دور  ق��ب��ي��ل  م���ادوغ���و  وق���ال���ت 
قررت عمدا معاقبة �شخ�س بريء«. اأ�شافت “مل ولن اأكون 
اإرهابية”. و�شرح اأحد حماميها روبرت دو�شو لوكالة فران�س 
اأوؤك��د عدم وجود  الق�شائي،  لنظامنا  يوم حزين  “اإنه  بر�س 

دليل«.
ُمنعت مادوغو مثل الكثري من �شخ�شيات املعار�شة يف بنني 
فيها  ف��از  والتي  ني�شان/اأبريل  يف  لالنتخابات  الر�شح  من 
واعُتقلت  الأ���ش��وات.  من  باملئة   86 مع  ثانية  بولية  تالون 
اأ�شابيع قليلة على النتخابات، واُتهمت  اآذار/مار�س، قبل  يف 
بتمويل عملية لغتيال �شخ�شيات �شيا�شية ملنع القراع يف 

م�شعى على ما يبدو ل”زعزعة” البلد.
وقال اأحد حماميها ومقره فرن�شا، اأنطوان يف، اأمام املحكمة 

اجلمعة اإن “هذه الإجراءات لي�شت �شوى هجوم �شيا�شي«.
وبعد يوم من و�شوله اآتيا من باري�س قال املحامي “كل �شيء 
ثم  املحاكمة  اإلغاء  وطلب  اعتقالها”.  قبل  كان مدبرا حتى 
غادر املحكمة ومل يعد اإليها. وقال لوكالة فران�س بر�س “مل 

تت�شمن املحاكمة اأي اإجراء ق�شائي«.
ب��اع��ت��ب��اره��ا دمي��وق��راط��ي��ة متعددة  اأ���ش��ي��د ببنني  وك��ث��ريا م��ا 
اإن  يقولون  املنتقدين  لكن  م�شطربة.  منطقة  يف  الح��زاب 
هذه الدولة الواقعة يف غرب اإفريقيا تراجع يف عهد تالون 
قطب �شناعة القطن البالغ 63 عاما والذي انتخب للمرة 

الأوىل يف 2016.
دانت املحكمة الثالثاء جول ايفو الأ�شتاذ الذي اأوقف لثمانية 

اأ�شهر، بتهمة التاآمر �شد الدولة وغ�شيل الأموال.

•• بورتو نوفو-اأ ف ب

ال�شابقة  ال��ع��دل  وزي���رة  بنني  يف  املعار�شة  زعيمة  على  ُحكم 
حمكمة  اأدان��ت��ه��ا  بعدما  ع��ام��ا   20 بال�شجن  م��ادوغ��و  ريكيا 

خا�شة يف العا�شمة بورتو نوفو بتهمة الإرهاب.
دينت مادوغو  �شاعة،   20 اأك��رث من  ا�شتمرت  م��داولت  بعد 
)47 عاما( بتهمة “التواطوؤ يف اأعمال اإرهابية” اأمام حمكمة 
اجلرائم القت�شادية والإرهاب، التي حكمت الثالثاء املا�شي 

على �شخ�شية معار�شة بارزة اأخرى بال�شجن 10 �شنوات.
 ،2016 يف  اأن�������ش���اأت  ال���ت���ي  امل��ح��ك��م��ة  اإن  امل��ن��ت��ق��دون  ي���ق���ول 
ودفع  املعار�شة  لقمع  ت��ال��ون  باتري�س  الرئي�س  ا�شتخدمها 

بنني نحو ال�شلطوية.

•• عوا�شم-وكاالت

مع  جديدة  تنازلت  لتقدمي  ال�شوداين  اجلي�س  ي�شعى 
الوليات  وت��ه��دي��د  الأوروب�����ي  الحت���اد  غ�شب  ت�شاعد 
املتحدة بفر�س عقوبات جديدة ت�شتهدف قيادات كبرية 
املكون  على  بالنقالب  �شالعة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  يف 

املدين يف اأكتوبر )ت�شرين الأول( املا�شي.
رئي�س  ف��اإن  ال�شبت،  اأم�س  �شادرة  عربية  ووف��ق �شحف 
اأي  اأك��رث من  اأ�شبح مطالباً  ال��وزراء عبداهلل حمدوك 
وقت م�شى بت�شكيل جمل�س وزاري يحظى بثقة ال�شارع 

الغا�شب.

بناء الثقة
اإن  الأو�شط”،  “ال�شرق  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  م�����ش��ادر  ق���ال���ت 
الوزراء  رئي�س  لقائهم  ل��دى  الأوروب���ي  الحت��اد  �شفراء 
با�شتعادة  مت�شكوا  املا�شي،  الأ�شبوع  حمدوك  اهلل  عبد 
الوثيقة  يف  عليها  املن�شو�س  الحت���ادي  احلكم  هياكل 
بني  جديد  تفاو�س  اأي  يف  ال��دخ��ول  قبل  الد�شتورية، 
املقرر تقدميه  الدعم  واأن  العملية النتقالية،  اأط��راف 
باإجراءات  رهينان  ال�شيا�شي،  والدعم  البالد  لقت�شاد 

بناء ثقة مقنعة، وحتقيق اإجماع وطني حقيقي.
وقال �شفراء الحتاد الأوروب��ي يف بيان ر�شمي، لرئي�س 
القت�شادي  ال���دع���م  اإن  ح���م���دوك،  اهلل  ع��ب��د  ال������وزراء 
ي�شتهدف  ل��ل�����ش��ودان  ال��غ��رب  يقدمه  ال���ذي  وال�شيا�شي 
وعدالة”،  و����ش���الم  “حرية  ال���ث���ورة  ���ش��ع��ارات  حت��ق��ي��ق 
املدنيني  حتالف  لإخ���راج  اأدى  الع�شكري  التدخل  واإن 
الد�شتورية  للوثيقة  وف��ق��اً  م�����ش��اره،  م��ن  والع�شكريني 

واتفاقية �شالم جوبا.
على  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����ش��غ��وط  ازدادت  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
ال�شوؤون  جلنة  باإقرار  ال�شودانية،  الع�شكرية  ال�شلطات 
اخلارجية يف جمل�س النواب الأمريكي فر�س عقوبات 
ال�شودان”،  يف  ال�شتقرار  زعزعة  عن  “امل�شوؤولني  على 
يت�شمن  ال�����ذي  ال�شودان”  دمي��ق��راط��ي��ة  و”قانون 
“عقوبات ملزمة” �شد م�شوؤولني عن زعزعة النتقال 
املدين. ويتوقع اأن تزيد العقوبات الأمريكية الو�شيكة 
الأزمات القت�شادية وال�شيا�شية يف الوقت الذي ل متلك 
فيه ال�شلطة الع�شكرية خيارات عملية، وهو ما و�شفه 
املحلل ال�شيا�شي اجلميل الفا�شل ب�”�شيا�شة توقع مكان 
بها  ويق�شد  تنزل”،  اأن  دون  املرفوعة  الع�شا  �شربة 
اإن�شاج الأمور على نار هادئة لتحقيق تراجعات مهمة 
حتت ال�شغط، وقال: “من الوا�شح اأن الرتباك الذي 

•• طرابل�س-وكاالت

الت�شدي  يف  ب�����داأت  ل��ي��ب��ي��ة  دع�����وات  للتاأجيل”..  »ل 
املقرر  النتخابي  ال�شتحقاق  موعد  اإرج���اء  مل��ح��اولت 
�شيا�شيا  وكيانا  حزبا   19 اأعلن  حيث  اجل��اري،  ال�شهر 

الرف�س التام لأي حماولة تاأجيل.
واأكدت الأحزاب والتجمعات ال�شيا�شية الليبية يف بيان 
وتعطيل  عرقلة  حم��اولت  �شديد  بقلق  تتابع  اأنها  لها 
والت�شريعية  امل��ب��ا���ش��رة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء 

وتاأخريها عن موعدها املقرر.
حزب  الدميقراطي،  امل��دين  احل��زب  البيان  على  ووق��ع 
احلركة  حزب  الو�شطي،  الوطني  احل��زب  ليبيا،  اإحياء 
للجميع،  ليبيا  تيار  حزب  الغد،  �شباب  حزب  الوطنية، 
حزب ال�شالم والزده��ار، احلزب القومي الليبي، حزب 
التكتل  الليبية،  الوطنية  الكرامة، حزب احلركة  ليبيا 
الوطني للبناء الدميقراطي، احلراك الوطني الليبي، 
تنتخب  ليبيا  ح���راك  دي�شمرب،   24 اأج���ل  م��ن  ح���راك 
دي�شمرب، جتمع   24 رئي�شها، حراك من نحن، حراك 
الليبية لتمكني  ال�شبكة  الن�شائي درن��ة،  ري��ادة، الحت��اد 

ودعم املراأة الليبية.

تاأجيل اأم اإجراء؟
ت��ط��ال��ب باإجراء  ب��ال��ت��اأج��ي��ل واأخ�����رى  ت���ن���ادي  اأ����ش���وات 
اجلاري،  دي�شمرب   24 امل��ق��رر  م��وع��ده  يف  ال�شتحقاق 
املقبلة  اخل��ط��وة  الليبيون  ينتظر  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  وم��ا 
الداخلي  ال�شارع  نب�س  البالد. وحول  لتحديد م�شري 
اأحالم  الليبية  النا�شطة  اأك��دت  ال��راه��ن،  املوقف  جت��اه 
اأجل  م��ن  ت��ب��ذل  داخ��ل��ًي��ا  اجل��ه��ود  جميع  اأن  اليعقوبي، 
جانب  من  وبالأخ�س  النتخابي،  ال�شتحقاق  تاأجيل 

حكومة الوحدة الوطنية وجمل�س تنظيم الإخوان.
واأو�شحت اليعقوبي، خالل ت�شريحاتها ل�”�شكاي نيوز 
خروج  يريد  ل  بالتاأجيل  املنادي  الفريق  اأن  عربية”، 

البالد من نفق الفو�شى والتق�شيم واحلروب الأهلية.
وقالت النا�شطة الليبية، “جميع الردود الدولية تنادي 

حكومته ال�شابقة لعدة اأ�شابيع قبل التو�شل اإىل اتفاق 
معه ال�شهر املا�شي يق�شي بعودته.

اأن  املحتمل  م��ن  اإن��ه  ���ش��ودان��ي��ون،  دبلوما�شيون  وي��ق��ول 
املدنية  ال��ق��وى  ثقة  اكت�شاب  يف  ح��م��دوك  ف�شل  ي���وؤدي 
اإىل املزيد من ال�شطرابات يف ال�شودان، الذي  جمدداً 
ي��ن��ذر تعليق ال��دع��م الق��ت�����ش��ادي ال���دويل ل��ه باختالل 
مايل يف وقت يحتاج فيه ما يقرب من ثلث �شكان البالد 

اإىل م�شاعدات اإن�شانية.

خماوف
امل��ريغ��ن��ي يف م��ق��ال ب�شحيفة  ع��ث��م��ان  ال��ك��ات��ب  وق����ال 
املخاوف  ع���ن  احل���دي���ث  اإن  ال�����ش��ودان��ي��ة،  “التغيري” 
وعنف  م�شلحة  م��واج��ه��ات  اإىل  ال�����ش��ودان  ان����زلق  م��ن 
�شواغل  راأ����س  وب��ات على  ك��ث��رياً،  يتكرر  اأ�شبح  وح���رب، 
يواجهه  م��ا  وي��درك��ون حجم  ب��ال��وط��ن،  املهمومني  ك��ل 
من اأخطار داخلياً وخارجياً. وتزايد احلديث عن هذه 
الأول”  “ت�شرين  اأك��ت��وب��ر   25 ان��ق��الب  بعد  امل��خ��اوف 

املا�شي الذي اأجج الأو�شاع، وزاد من حدة التوترات.
يواجه  تواجه و�شعاً مل  “الثورة  اأن  واأ�شاف مريغني، 
ب�شبب  ال�����ش��ودان،  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  ال�شابقة  ال���ث���ورات  ك��ل 
ال�شالح الكثري املنت�شر واملوجود خارج منظومة القوات 

�شاب خطاب الربهان الأخري، والر�شائل الغريبة التي 
اأن  بعد  ال��راج��ع،  اإمكانية  اإىل  ت�شري  اإر�شالها،  ح��اول 
اأح�س باأن اتفاق 21 نوفمرب )ت�شرين الثاين( مل يوؤِد 

اإىل النتائج املطلوبة«.

حمدوك حتت ال�شغط
اإن التفاق املوقع  اللندنية،  “العرب”  وقالت �شحيفة 
بني قائد اجلي�س ال�شوداين عبدالفتاح الربهان ورئي�س 
ثقتها،  املدنية  القوى  اأفقد  حمدوك  عبداهلل  ال���وزراء 
ف�شعدت احتجاجاتها �شّد ا�شطفاف املكون املدين اإىل 

جانب املوؤ�ش�شة الع�شكرية.
اإىل من�شبه بعد  اأع��ي��د  ال���ذي  ع��ل��ى ح��م��دوك  واأ���ش��ب��ح 
املع�شلة  هذه  يحّل  اأن  ع�شكري  انقالب  من  �شهر  نحو 
ت�شمن  حكومة  بت�شكيل  طموحه  ويحقق  ال�شيا�شية، 
للمدنيني القيام بدور يف مرحلة النتقال العا�شفة من 

حكم الفرد اإىل الدميقراطية.
واأكدت ال�شحيفة، اأن اإنقاذ النتقال ال�شيا�شي، وكذلك 
�شمعته، يحتاج من حمدوك اخلبري القت�شادي �شاحب 
النربة الهادئة اإىل تاأكيد ا�شتقالله عن قيادة اجلي�س، 
التي فر�شت عليه يف ال�25 من اأكتوبر )ت�شرين الأول( 
اأع�شاء  من  بع�شاً  واعتقلت  اجلربية  الإق��ام��ة  املا�شي 

الأخ�����رية، دف��ع��ت رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��ف��و���ش��ي��ة الوطنية 
العليا لالنتخابات، عماد ال�شايح، للخروج بت�شريحات 
املوعد  تاأخر  احتمال  من  قلقه  عن  فيها  عرب  جديدة 
املقرر لالنتخابات الرئا�شية والربملانية، ب�شبب الأجواء 

ال�شيا�شية احلالية يف البالد.
ال�شيا�شيني  بني  التوافق  “�شرورة  ب�  ال�شايح  وطالب 
“املفو�شية  اأن  اإىل  لفتاً  النتخابية”،  العملية  ح��ول 
لي�س لها عالقة مبن ير�شح من الليبيني على من�شب 
رئي�س البالد، لكنها معنية بتوفر �شروط الر�شح التي 

تتوافق مع قانون النتخابات«.
تتجه  احلالية  امل��وؤ���ش��رات  جميع  اأن  ال����دوري،  واأو���ش��ح 
العليا  املفو�شية  ب��ت��اأخ��ر  ذل���ك  م��ع��ل��اًل  ال��ت��اأج��ي��ل،  ن��ح��و 
للمر�شحني  النهائية  القائمة  اإع��الن  عن  لالنتخابات 
الرئا�شيني، واإعطاء اإ�شارة انطالق احلمالت الدعائية، 

ب��اإج��راء الن��ت��خ��اب��ات يف م��وع��ده��ا امل��ق��رر وذل���ك خالل 
من  ولكن  الإع��الم..  وو�شائل  والجتماعات  املوؤمترات 
النتخابات  اإج���راء  تريد  ل  دوًل  هناك  الطاولة  حتت 
م�شالح  تخدم  ليبيا  يف  الفو�شى  حالة  ا�شتمرار  لأن 
تلك الدول. يف ال�شياق، اأو�شح ال�شيا�شي الليبي حممد 
تعقيد  م��ن  �شيزيد  الن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  اأن  ال�����دوري، 
الثقة  ف��ق��دان  ب��خ��الف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي،  وامل�����ش��ار  امل�شهد 
اإمتام  نحو  وي��دف��ع  يطالب  ال���ذي  ال���دويل  املجتمع  يف 
العملية النتخابية، وحال تاأجيلها �شيكون ف�شل كبري 

للقوى الدولية جتاه الأزمة الليبية.

ماذا بعد؟
ل�”�شكاي  ت�شريحاته  يف  الليبي،  ال�شيا�شي  يقول  هنا 
نيوز عربية” اإن الأحداث على الأر�س خالل الأ�شابيع 

امل�شلحة، وب�شبب م�شاركة قوات الدعم ال�شريع وقوات 
ق�شم من احلركات امل�شلحة املوقعة على اتفاقية ال�شالم، 
يف النقالب الأخ��ري. وهذا هو ما يثري قلق الكثريين 
من احتمال النزلق نحو �شيناريو العنف، ل �شيما يف 
ال��ب��الد، وال��ت��وت��رات يف  ظل ه�شا�شة الو�شع الأم��ن��ي يف 
داخلية  ما جعل جهات  اأي�شاً  وه��ذا هو  املناطق.  بع�س 
ال�شراكة  وخارجية تدعو للبحث عن �شيغة ل�شتمرار 
بني املكونني الع�شكري واملدين، ودعا البع�س لقراح 
جنوب  يف  ح���دث  م��ا  م�شتذكرين  داخ��ل��ي��ة  م�����ش��احل��ات 
من  ال��رغ��م  على  امل��ث��ال  �شبيل  على  روان���دا  اأو  اأفريقيا 
ال���ف���وارق ال��وا���ش��ح��ة. ق��د ي�����ش��األ ���ش��ائ��ل: ه��ل ال�شراكة 
املكون  عليها  انقلب  اأن  بعد  تكون  من  وم��ع  �شرورية؟ 
باملطلق، فالقاعدة  لي�شت �شرورة  ال�شراكة  الع�شكري؟ 
ال�شيا�شة  م�شتنقع  ع��ن  اجل��ي�����س  اب��ت��ع��اد  ه��ي  الأ���ش��ل��م 
ذات��ه و�شرفه عن مهامه  بالبلد وباجلي�س  اأ�شر  ال��ذي 
والخراقات  للتجاذبات  عر�شة  وجعله  الأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

احلزبية«.

ا�شتدارة نحو رو�شيا
رو�شي  حملل  عن  ال�شعودية،  “اليوم”  �شحيفة  نقلت 
قوله اإن ال�شودان بات م�شطراً للبحث عن نقاط ارتكاز 
جديدة يف عالقاته الدولية، خا�شة مع ا�شتياء الوليات 
املتحدة الذي زاد من اهتمام اخلرطوم بقاعدة بحرية 
الع�شكريون  يتوقع  ���ش��وب��وت��ني:  اإي��غ��ور  وق���ال  رو���ش��ي��ة. 
الرو�س والقيادة ال�شودانية جولة جديدة من املفاو�شات 
املبا�شرة ب�شاأن تنفيذ التفاق الثنائي على اإن�شاء مركز 

لوجي�شتي للبحرية الرو�شية يف البحر الأحمر.
و�شط  الإع��الن عن حل  “وبعد  فاإنه  الكاتب،  وبح�شب 
اإدارة  ق��ال��ت  وال��ع�����ش��ك��ري��ني،  امل��دن��ي��ني  ال�شيا�شيني  ب��ني 
الرئي�س الأمريكي جوزيف بايدن اإنها تتوقع مزيداً من 
ا�شتئناف  قبل  ال�شودان  يف  الو�شع  ت�شوية  نحو  التقدم 

برنامج امل�شاعدة املالية املعلق«.
تنفيذ  ي�شاعد  اأن  اأملها يف  بدورها عن  رو�شيا  واأعربت 
التفاقات، التي مت التو�شل اإليها على ت�شوية الو�شع. 
الدولية  ال�شوؤون  جمل�س  خبري  ق��ال  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
الرو�شي، كرييل �شيميونوف: على الرغم من التنازلت 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��ن��اح امل����دين ل��ل��ح��ك��وم��ة، ل ي����زال اجلناح 
الع�شكري يف القيادة ال�شودانية ي�شعر بالتهديد بفر�س 
عقوبات من الغرب والتدخل اخلارجي املحتمل، لذلك 
فهم م�شطرون البحث عن نقاط ارتكاز جديدة ميكن 

اأن تكونها رو�شيا اأو ال�شني.

واإعالن اأطراف �شيا�شية فاعلة، رغبتها يف اإرجاء املوعد 
النتخابي لرتيب الأوراق من جديد.

اليعقوبي،  اأح������الم  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال��ن��ا���ش��ط��ة  ���ش��ل��ط��ت  ه��ن��ا 
ال�شوء على مالمح بداأت يف الظهور بالداخل الليبي، 
تاأمني  اإمكانية  ملناق�شة  ال��ن��واب  جمل�س  اجتماع  مثل 
ح�شور  �شعف  نتيجة  ذل���ك  يف  وف�شلهم  الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ن��واب؛ وم��ن ث��م ق��رار جمل�س ال��ن��واب بتكوين جلنة 
مل��ت��اب��ع��ة امل��ف��و���ش��ي��ة يف اإم��ك��ان��ي��ة اإق���ام���ة الن��ت��خ��اب��ات يف 
تقدم  اأن  على  ذل��ك،  بخ�شو�س  وجتهيزاتها  موعدها 

تقريرها خالل ا�شبوع من تكوينها ملجل�س النواب.

ال�شراع جمدًدا
عنوان  اخلطورة”..  غاية  يف  �شيكون  الليبي  »الو�شع 
بارز يتفق عليه اأغلب الليبيون حال تاأجيل النتخابات 
الليبي  ال�شيا�شي  ���ش��دد  حيث  وال��ربمل��ان��ي��ة،  الرئا�شية 
حممد الدوري، على �شرورة اقتنا�س الفر�شة احلالية 

واإجراء ال�شتحقاق النتخابي.
بتحمل  ال����دويل  املجتمع  ال��ل��ي��ب��ي،  ال�شيا�شي  وط��ال��ب 
بتغليظ  ف��ي��ه��ا،  ي��ج��ري  وم���ا  ليبيا  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه جت���اه 
املعرقلني  ع��ل��ى  رادع������ة  ع���ق���وب���ات  وت��ن��ف��ي��ذ  اخل���ط���اب 
اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ل��الن��ت��خ��اب��ات داخ���ل ليبيا وخ��ارج��ه��ا.  
“خطر جتدد الفو�شى وال�شراعات امل�شلحة ميتد لدول 
يف  ينح�شر  ول��ن  الإقليمي،  وحميطها  الليبي  اجل��وار 
ليبيا فقط، ومن هنا تكمن خطورة ما يحدث لتجاوزه 
الليبية  النا�شطة  اأك��دت  جانبها،  من  املحلي«.  النطاق 
اقتحام  م��ن  اأي���ام  منذ  ح��دث  م��ا  اأن  اليعقوبي،  اأح���الم 
خارجها،  الع��ت�����ش��ام  ث��م  ط��راب��ل�����س  يف  املفو�شية  م��ق��ر 
هدفه تاأجيل وعرقلة ال�شتحقاق النتخابي من جانب 
جديدة.  بحرب  التلويح  وكذلك  البالد،  غرب  حكومة 
الإخوان  موؤ�شرات رف�س  الأخ���رية  الأي���ام  وت��زاي��دت يف 
وامليلي�شيات املح�شوبة عليهم لإجراء النتخابات، يذكر 
اأنه يف حال التاأجيل �شيحرم 2.5 مليون ليبي ا�شتلموا 
دي�شمرب   24 موعد  وانتظروا  النتخابية،  بطاقاتهم 

للم�شاركة يف اأول انتخابات يف بالدهم.

اإج����راء تغيريات  امل��ف��او���س  الإي�����راين 
جذرية على ن�س التفاق الذي جرى 
العمل من اأجله يف اجلولت ال�شابقة، 
مقاليد  رئي�شي  اإب��راه��ي��م  ت��ويل  قبل 

احلكم يف اإيران يف اأغ�شط�س املا�شي.
وت���رك���ز امل��ف��او���ش��ات ال��ن��ووي��ة حول 
م���ط���ل���ب اإي����������ران ب����رف����ع ال���ع���ق���وب���ات 
بينما  عليها،  املفرو�شة  القت�شادية 
ت�شعى الوليات املتحدة للح�شول على 
�شمانات تفر�س قيودا على برناجمها 
النووي، حتى تعود اإىل التفاق الذي 
عهد  يف   ،2018 ع��ام  منه  ان�شحبت 

الرئي�س ال�شابق دونالد ترامب.

لأن الربنامج النووي يتقدم ب�شرعة«. 
اأطلعوا  “البنتاغون”  ق����ادة  وك����ان 
املا�شي على  اأكتوبر   25 �شوليفان يف 
كل اخليارات الع�شكرية املطروحة ملنع 

اإيران من اإنتاج �شالح نووي.
بايدن  الأم��ريك��ي ج��و  الرئي�س  وك��ان 
اإحياء  امل��ف��او���ش��ات  تعيد  اأن  يف  ي��اأم��ل 

التفاق النووي.
وت����وق����ف����ت اجل�����ول�����ة الأخ�����������رية من 
لإحياء  الرامية  النووية  املفاو�شات 
الأ�شبوع   ،2015 عام  امل��ربم  التفاق 
مفاو�شون  اأب������دى  ب��ع��دم��ا  امل���ا����ش���ي، 
الوفد  اإحباطهم من اقراح  غربيون 

الأخ���ري،  اخل��م��ي�����س، حت�����ش��ريا للحل 
وهو �شرب املن�شاآت النووية الإيرانية، 
وذل��ك يف ح��ال ف�شل امل��ف��او���ش��ات، ويف 
ح����ال ط��ل��ب��ت ال���ق���ي���ادة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
اأن هذه  واأ����ش���اف���ت  ذل����ك.  ال��دول��ت��ني 
القادة  ب��ني  �شلفا  امل��ق��ررة  امل��ح��ادث��ات 
ونظرائهم  الأم��ريك��ي��ني  الع�شكريني 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني وع��ل��ى راأ���ش��ه��م وزير 
ال���ذي توجه  غ��ان��ت�����س،  بيني  ال���دف���اع، 
قبل �شاعات اإىل العا�شمة الأمريكية.
امل�����ش��وؤول الأم���ريك���ي الإدلء  ورف�����س 
التمارين  عن  التفا�شيل  من  مبزيد 
ماأزق  “نحن يف  ق��ال:  لكنه  املحتملة، 

الدبلوما�شية، وا�شفا ذلك باأنه “اأ�شواأ 
���ش��ي��ن��اري��و«. وب��ح�����ش��ب ال��وك��ال��ة، فقد 
م�شت�شار  “البنتاغون”  ق���ادة  اأط��ل��ع 
الأم������ن ال���ق���وم���ي الأم�����ريك�����ي، جيك 
على  �شهر  م��ن  اأك���رث  قبل  �شوليفان، 
املطروحة،  الع�شكرية  اخل��ي��ارات  ك��ل 
اأ�شلحة  اإنتاج  اإي��ران من  ل�شمان منع 

نووية.
وياأتي هذا التطور يف وقت تتعرث فيه 
املفاو�شات النووية يف فيينا بني اإيران 

والقوى الكربى.
املتوقع  م��ن  اإن���ه  “رويرز”  وق��ال��ت 
اإج���راء ه��ذه املناق�شات يف وق��ت لحق 

ملواجهة  اإ����ش���رائ���ي���ل  م����ع  ع�����ش��ك��ري��ة 
التهديدات يف املنطقة.

اأي  لدينا  لي�س  “وبالتايل  واأ�شافت: 
�شيء جديد ن�شيفه حيال هذا الأمر 

وما مت تداوله يف تقارير اإعالمية«.
يف  ن��ق��ل��ت  “رويرز”  وك���ال���ة  وك���ان���ت 
اأمريكي  م�������ش���وؤول  ع���ن  ���ش��اب��ق  وق����ت 
و�شفته ب�”البارز” ومل تك�شف ا�شمه، 
متوقعة  م��ن��اق�����ش��ات  ه��ن��اك  اإن  ق��ول��ه 
اأمريكيني  ع�����ش��ك��ري��ني  ق�����ادة  جت��م��ع 
مناورات  اإج���راء  ب�شاأن  واإ�شرائيليني 
املن�شاآت  ل�شرب  حت�شريا  ع�شكرية، 
النووية الإيرانية يف حل ف�شل احللول 

•• وا�شنطن-وكاالت

الدفاع  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ن��ف��ت 
جي�شيكا  “البنتاغون”،  الأم��ريك��ي��ة 
ماكنولتي، ل�”�شكاي نيوز عربية”اأم�س 
حتدثت  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  اخلمي�س 
اأمريكيني  ع�����ش��ك��ري��ني  ق����ادة  اأن  ع���ن 
تدريبات  �شيناق�شون  واإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
من�شاآت  ل��ت��دم��ري  حمتملة  ع�شكرية 
ف�شلت  م���ا  اإذا  اإي������ران،  داخ����ل  ن���ووي���ة 

الدبلوما�شية مع طهران.
وقالت ماكنولتي اإن الوليات املتحدة 
ت���ق���وم يف ���ش��ك��ل روت���ي���ن���ي مب����ن����اورات 
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بقب�شة حديد«. وتعهد الدميوقراطي البالغ 79 عاما الذي 
“نقطة حتول”  اإىل  و�شل  العامل  اأن  وت��ك��رارا  م��رارا  يوؤكد 
والدميوقراطيات  ال�شتبدادية  الأنظمة  بني  املواجهة  يف 
مليون   424 مببلغ  ال��ق��م��ة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  امل���ه���ددة، 
والنتخابات احلرة وحمالت  ال�شحافة  لدعم حرية  دولر 

مكافحة الف�شاد.
حماولته  لكن  اأبطال”.  اإىل  حتتاج  “الدميوقراطية  وقال 
دميوقراطي،  كمرجع  املتحدة  ال��ولي��ات  دور  تاأكيد  لإع��ادة 
قوِبلَت بانتقادات كثرية. واأثارت لئحة ال�شيوف التي ت�شم 
حواىل مئة حكومة ومنظمة غري حكومية و�شركة وجمعية 
راأ�شها  وعلى  القمة،  عن  امل�شتبعدة  البلدان  غ�شب  خريية، 

بايدن  يجروؤ  “كيف  اخلمي�س  توير  على  اإل�شبريغ  وكتب 
اليوم،  الدميوقراطية  حول  قمته  خالل  در�س  اإعطاء  على 
موقع  موؤ�ش�س  عن  العفو”  نف�شه  الوقت  يف  يرف�س  بينما 
ويكيليك�س. واأ�شاف اأن بايدن “يغتال حرية ال�شحافة با�شم 

+الأمن القومي+«.
عام  ربيع  يف  لالأبحاث  بيو  مركز  اأج���راه  ا�شتطالع  واأظ��ه��ر 
دولة   16 يف  امل�شتطلعني  م��ن  ف��ق��ط   17% اأن   ،2021
منوذجا  الأم��ريك��ي��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  “يعتربون  متقدمة 
كانت  “اأنها   57% ي��ع��ت��ق��د  امل���ق���اب���ل،  يف  به”.  ُي��ح��ت��ذى 
ال�شنوات  يف  كذلك  تكن  مل  لكنها  ال�شابق،  يف  جيدا  مثال 

الأخرية«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ب���اي���دن ق��م��ة افرا�شية  ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ج���و  اخ��ت��ت��م 
نظمها ح���ول ال��دمي��وق��راط��ي��ة و���ش��ط ان��ت��ق��ادات ح����ادة من 
املتحدة.  ال��ولي��ات  يف  البع�س  عن  ف�شال  ورو�شيا،  ال�شني 
الدميوقراطية  اإن  الفيديو  عرب  للم�شاركني  بايدن  وق��ال 
اللغات. هي حتيا بني  كل  تتحدث  ح���دودا. هي  تعرف  “ل 
حقوق  عن  املدافعني  وب��ني  للف�شاد،  املناه�شني  النا�شطني 

الإن�شان، وبني ال�شحافيني«.
من  ج��ان��ب  اإىل  �شتقف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
“ي�شمحون ل�شعوبهم بالتنف�س بحرية ول يخنقون �شعبهم 

جراء  غا�شبة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  بكني  وحققت  ورو���ش��ي��ا.  ال�شني 
�شينية،  مقاطعة  اعتبارها  رغ��م  القمة  اإىل  ت��اي��وان  دع���وة 
انت�شاًرا يف منت�شف القمة: فقد اأعلنت نيكاراغوا اخلمي�س 
واعرفت  تايبيه  مع  الدبلوما�شية  العالقات  قطعت  اأنها 

بال�شني ال�شعبية.
املتحدة. فمن  الوليات  اأي�شا لنتقادات يف  بايدن  وتعر�س 
جهة، ينتقده اجلمهوريون لأنه لي�س اأكرث ت�شدًدا مع ال�شني. 
ومن جهة اأخرى، وّجه دانيال اإل�شبريغ الذي �شّرب معلومات 
عن حرب فيتنام، انتقادات لإدارته ب�شبب �شعيها اإىل ت�شليم 
اأ�شاجن املالحق يف الوليات املتحدة لك�شفه النقاب  جوليان 

عن معلومات حول حربي اأفغان�شتان والعراق.

 بايدن يختتم قمة حول الدميوقراطية و�شط انتقادات 

•• عوا�شم-وكاالت

الن�شحاب  م���ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ون  ح����ذر 
الأم��ري��ك��ي م��ن ال���ع���راق مم��ا يفتح 
الإيرانية  امل��ل��ي�����ش��ي��ات  اأم����ام  ال��ب��اب 
العراقية،  الأرا�����ش����ي  يف  وال��ت��م��دد 
ف�����ش��اًل ع��ن اإع����ادة مت��رك��ز عنا�شر 
جديد  من  الإرهابي  داع�س  تنظيم 
تواجده  اأم��اك��ن  على  الق�شاء  بعد 
يف العديد من املحافظات العراقية 

موؤخراً.
ووفق �شحف عربية اإن بقاء القوات 
الأمريكية يف بع�س القواعد باإقليم 
قريبة  ق����واع����د  يف  اأو  ك���رد����ش���ت���ان 
امليلي�شيات  يعيق  لن  �شوريا  �شمال 
ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى ك����ام����ل ال����ع����راق 
من  ولب����د  لهيمنتها،  واإخ�����ش��اع��ه 

اإعادة تقييم الأمور من جديد.

ا�شتدعاء اإيراين
عراقية  �شيا�شية  اأو���ش��اط  وو�شفت 
ق�������رار ال���ت���ح���ال���ف ال��������دويل ال����ذي 
تقوده الوليات املتحدة اإنهاء املهام 
ان�شحاب  ب��اأن��ه  ال��ع��راق  يف  القتالية 
���ش��وءا ع��ن الن�شحاب  ي��ق��ل  ث���ان ل 
الأ�شبق  الرئي�س  قرره  الذي  الأول 
والذي   ،2011 يف  اأوب���ام���ا  ب����اراك 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  اأم������ام  ال���ب���اب  ف��ت��ح 
للت�شلل اإىل العراق والهجوم لحقا 
وال�شيطرة  العراقية  ال��ق��وات  على 
على م�شاحات وا�شعة من الأرا�شي، 
العراقية  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  مت����دد  ث���م 
املوالية لإيران حتت م�شمى احل�شد 
ع��ل��ى مناطق  ل��ل�����ش��ي��ط��رة  ال�����ش��ع��ب��ي 
وغربه  ال��ع��راق  �شمال  م��ن  وا���ش��ع��ة 
اإي���ران نحو  وفتح املمر ال��ربي م��ن 

البحر املتو�شط.

ل�شحيفة  الأو����ش���اط  ه���ذه  وق��ال��ت 
بايدن  ج��و  الرئي�س  اإن  “العرب” 
�شيعّبد  امل���ت�������ش���ّرع  ال�����ق�����رار  ب���ه���ذا 
ال�شيعية  امليلي�شيات  اأم��ام  الطريق 
ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى ال����ب����الد وي����رك 
لتدير  ال��غ��ارب  لإي���ران احلبل على 
�شوؤون العراق من وراء ال�شتار عرب 
اأن  واع��ت��ربت  حل��ل��ف��ائ��ه��ا.  التمكني 
ب��ق��اء ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة يف بع�س 
ال��ق��واع��د ب��اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان اأو يف 
ق���واع���د ق��ري��ب��ة ���ش��م��ال ���ش��وري��ا لن 
يعيق امليلي�شيات عن تنفيذ خطتها 
كامل  على  ال�شيطرة  اإىل  الرامية 

العراق واإخ�شاعه لهيمنتها.
العراقي  ال�شيا�شي  ال��ك��ات��ب  وق���ال 
ل�  ت�������ش���ري���ح  �����ش����امل يف  م�����ش��ط��ف��ى 
الأط����راف  “جميع  اإن  “العرب” 
كامل،  غ��ري  الن�����ش��ح��اب  اأن  ت��ع��رف 
من  حم����ذرا  كذلك”،  ي��ك��ون  ول���ن 
اأن  تعتقد  احل�شد  “ميلي�شيات  اأن 
ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة ي�شمح  رح��ي��ل 
افتعالها-  مي��ك��ن  -ولأ����ش���ب���اب  ل��ه��ا 
لتحل  الإيرانية  القوات  با�شتدعاء 

مكانها”.
العراقي  ال�شارع  اأن  �شامل  واع��ت��رب 
م�شتنزف اإىل درجة اأن هذا املو�شوع 
لن يكون من اأولوياته، واأن ما تبقى 
منه يف دائرة الهتمام ل يرغب يف 
رح���ي���ل ال����ق����وات الأم���ريك���ي���ة وهو 
ي�شاهد ف�شل القوات احلكومية التي 
الأمريكيني  م�شورة  اإىل  حتتاج  ل 
قوات  ت��ك��ون  اأن  اإىل  حاجتها  ب��ق��در 

وطنية وعراقية.

�شراع الديوك
“النهار”  �شحيفة  و���ش��ف��ت  فيما 
ال����ع����راق  ال���������ش����راع يف  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة 
ب�شراع  الأح�������زاب  ب���ني  وال���ع���الق���ة 

يغريون الآن من التكتيك ال�شيا�شي 
ال�شيعي،  البيت  الأزم��ة داخل  جتاه 
التوافق  ط���ري���ق  ان�������ش���داد  خ�����ش��ي��ة 
اإىل  بالتايل  والتوجه  اأقطابه  بني 

حكومة اأغلبية.
مقتدى  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
ج�شا  التن�شيقي  والإط�����ار  ال�����ش��در 
ال��ن��ب�����س ب���اأ����ش���ك���ال م���ت���ع���ددة. لكن 
املعطيات مل تكن مريحة للطرفني. 
ق���ادري���ن على  اأن��ه��م��ا غ���ري  ب����دا  اإذ 
ال��ت��واف��ق ب�����ش��ه��ول��ة، ف��ت��وق��ف تبادل 
ال���ر����ش���ائ���ل، ومت الت����ف����اق م���وؤخ���راً 
بعد  ما  اإىل  املفاو�شات  تاأجيل  على 

امل�شادقة على النتائج.
يف  ي�شر  ال�����ش��در  اأن  “رغم  وق��ال��ت 
ال��ع��ل��ن ع��ل��ى ح��ك��وم��ة اأغ��ل��ب��ي��ة، فاإن 
ت�����ش��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة كهذه  اح���ت���م���ال 
���ش��ئ��ي��ل. وي����رى م��ق��رب��ون م��ن��ه اأنه 
املعقد من  املف�شل  ه��ذا  ل يريد يف 
امل�شرك  العمل  ال�شيا�شية  العملية 
مع فئة من احلركات ال�شيعية، واأن 
ميار�شه  ال��ذي  ال�شغط  م��ن  هدفه 
ب�����ش��اأن الأغ��ل��ب��ي��ة ه��و ت��واف��ق يعزل 

خ�شوما له«.
امل�شتهدف  الطرف  اأن  اإىل  واأ�شارت 
خ�شارته  وم���ع  ال�����ش��در،  حملة  م��ن 
القوى  ق���ل���ق  ي���ث���ري  الن���ت���خ���اب���ات، 
م�شوؤولن  يقول  والكردية.  ال�شنية 
اإن  اأربيل والفلوجة،  �شيا�شيان، من 
اإق�شاء طرف �شيعي من املعادلة لن 
البيئة  على  “و�شيوؤثر  بهدوء،  مير 
هذه  مناطقنا”.  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اإ�شارة متحفظة على خماوف اأكرب، 
اأن اجل���ه���ات اخل��ا���ش��رة متتد  ذل���ك 
ومقاتليها  ب�����ش��الح��ه��ا  امل���ي���دان  يف 
اإىل �شماله على  ال��ع��راق  م��ن غ��رب 
احل����دود م��ع ���ش��وري��ا. م��ا ل يقوله 
الأمر  اأن  ه��و  ال�شنة  ال��ق��رار  �شناع 

ال���دي���وك وك���ان ه��ن��اك دائ���م���اً نظام 
بقمع  ي����ق����وم  ع���ق���ائ���دي  ����ش���ي���ا����ش���ي 
معار�شيه العقائديني الذين كانوا 
النظام  ذل���ك  ل���ش��ق��اط  يخططون 

ال�شر�س.
كارثة  وق���ع���ت  ح����ني  اإن������ه  وق����ال����ت 
ف������اإن   2003 ع�������ام  الح�������ت�������الل 
الأمريكيون قرروا اأن ينهوا مرحلة 
ال�������ش���راع ال����دام����ي ل��ي��ع��م ن����وع من 
اأي  اأح����زاب مل يحلم  ال��ت��واف��ق ب��ني 
واحد منها بالو�شول اإىل ال�شلطة. 
�شتكون حفلة من طراز خا�س. تلك 
مل  ال��ت��ي  ال�شابقة  امل��ع��ار���ش��ة  حفلة 
القوي  عدوها  �شقوط  تتوقع  تكن 

جتمع  التي  ال��وح��ي��دة  العقيدة  ه��و 
بني الوافدين من العامل ال�شفلي. 
املن�شجم  احل�شد  ذل��ك  اختيار  ك��ان 
ال�شعور  ت����دين  م��ع��ادل��ة  ���ش��ي��اق  يف 
من�شوب  بعلو  امل�����ش��ح��وب  ال��وط��ن��ي 
ال���ف�������ش���اد دل���ي���ل اح����راف����ي����ة لدى 
الأمريكية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اج��ه��زة 

والربيطانية. 
 

تكيكات البيت ال�شيعي
الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  اأم���ا 
اأن املناو�شات بني مع�شكري  توقعت 
التن�شيقي  ال�شدري والإطار  التيار 
وال�شنة  ال��ك��رد  اأن  وي��ب��دو  ت��زاي��دت، 

والعنيف �شدام ح�شني لتحل حمله 
بنظام ل ي�شلح لإدارة دولة معقدة 

مثل العراق. 
ال�شيا�شي  النظام  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال������ذي اخ����رع����ه الأم���ري���ك���ي���ون ل 
فهو  ب�����ش��ل��ة.  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  اإىل  مي���ت 
نظام حما�ش�شة حزبية قرروا من 
يحتمون  ���ش��داً  يقيموا  اأن  خ��الل��ه 
يت�شح  الذي مل  وراءه مب�شروعهم 
الدولة  منه �شوى اخل��راب. خ��راب 
م�����ن خ������الل حت���ط���ي���م���ه���ا وخ������راب 
ولأن  متزيقه.  خ��الل  م��ن  املجتمع 
من  ل�شيء  يت�شع  مل  امل�شروع  ذل��ك 
ال��ت��ف��ك��ري ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال��وط��ن��ي فاإن 

امل�شاركني يف خدمته من العراقيني 
كانوا نوعاً اأخالقياً واحداً.

ه����و ذل�����ك ال����ن����وع ال�������ذي ل ي���ويل 
ال��دول��ة بقدر  اأدن���ى اه��ت��م��ام مل�شري 
ال�شخ�شية  م�����ش��احل��ه  ي��ح��ي��ط  م���ا 
ال�����ش��ي��ق��ة ب��ك��ل م���ا مي��ل��ك م���ن عزم 
ك��ل لوائح  بعر�س احل��ائ��ط  ���ش��ارب��اً 
التي ل  والوطنية  الإن�شانية  القيم 
املال  �شرقة  املثال  �شبيل  على  تبيح 

العام.
حدث  م���ا  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأك�������دت 
ال�شيا�شية  امل���واق���ع  اأن  ال���ع���راق  يف 
اإىل عامل  املرء  اأبواباً لدخول  كانت 
الف�شاد  ح��ي��ث  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���رمي���ة 

•• رام اهلل-اأ ف ب

بداأت �شباح اأم�س  يف قرى ال�شفة 
الغربية املحتلة انتخابات بلدية ل 
تنظم يف قطاع غزة حيث ترف�س 
ح��رك��ة ح��م��ا���س اإج�����راء الق����راع 
حتى الدعوة اإىل انتخابات وطنية 

ت�شريعية ورئا�شية.
ان����ت����خ����اب����ات  اأي  ت����ن����ظ����م  ومل 
الأرا�شي  يف  رئا�شية  اأو  ت�شريعية 
الفل�شطينية منذ 15 عاًما، لكن 
قاطعتها  بلدية  انتخابات  ج��رت 

حما�س اأي�شا، يف العام 2017.
الناطق  اهلل  ط��ع��م  ف���ري���د  وق�����ال 
املركزية  النتخابات  جلنة  با�شم 
الفل�شطينية لوكالة فران�س بر�س 
ال�شبت “ بداأت عملية النتخابات 

منذ العام 2007 ، اإنها م�شتعدة 
ب�شرط  النتخابات  يف  للم�شاركة 
الفل�شطينية  ال�شلطة  تنظم  اأن 

انتخابات ت�شريعية ورئا�شية.
ويف ني�شان/اأبريل، نددت احلركة 
ب���ق���رار ال��رئ��ي�����س حممود  ب�����ش��دة 
ع����ب����ا�����س ت����اأج����ي����ل الن����ت����خ����اب����ات 
الت�شريعية والرئا�شية التي كانت 
منذ  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  �شتكون 

15 عاما، اإىل اأجل غري م�شمى.
وبرر الرئي�س الفل�شطيني قراره 
الت�شريعية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ال��غ��اء 
ال��ت��ي ك��ان��ت متوقعة  وال��رئ��ا���ش��ي��ة 
اوا������ش�����ط ال�����ع�����ام احل���������ايل، ب�����اأن 
“م�شمونة”  لي�شت  النتخابات 
املحتلة  ال�����ش��رق��ي��ة  ال���ق���د����س  يف 

ب�شبب رف�س ا�شرائيل.

حمطات  خم���ت���ل���ف  يف  امل���ح���ل���ي���ة 
النتخاب يف ال�شفة الغربية«.

 376 الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  وت�شمل 
لكنها  الغربية،  ال�شفة  يف  قرية 
 154 يف  اإل  ف��ع��ل��ي��ا  ت����ق����ام  ل����ن 
يف  مر�شح  اأي  يتقدم  مل  اإذ  ب��ل��دة 
قائمة  ر���ش��ح��ت  ف��ي��م��ا  ب��ل��دة   60
ح�شب  ق���ري���ة   162 يف  واح������دة 
جل���ن���ة الن����ت����خ����اب����ات امل���رك���زي���ة 

الفل�شطينية.
اأبوابها  الق��راع  مراكز  وفتحت 
)اخلام�شة  ال�شابعة  ال�شاعة  عند 
ال�شاعة  عند  تغلق  اأن  على  غ(  ت 
وقد  املحلي.  بالتوقيت   19،00
ناخب  اآلف   405 ن��ح��و  دع����ي 
بح�شب  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

اللجنة النتخابية.

وجت�����������رى امل������رح������ل������ة ال����ث����ان����ي����ة 
يف  الكربى  امل��دن  يف  لالنتخابات 

اآذار/مار�س املقبل.
وتغيب املناف�شة ال�شيا�شية الفعلية 
مع رف�س حركة حما�س امل�شاركة 
يف القراع اإ�شافة اىل اأنها جتري 
يف القرى ال�شغرية فقط، ما دفع 
خو�شهما  اإىل  املر�شحني  غالبية 

على اأنهم “م�شتقلون«.
وقال املحلل ال�شيا�شي جهاد حرب 
اإن هذه النتخابات “لي�شت مهمة 
القرى  يف  منظمة  لأنها  �شيا�شياً 
الكربى”  امل����دن  يف  ب��ع��د  ول��ي�����س 
يف  جمدية”  “غري  اأنها  م�شيفا 

غياب حما�س.
التي  امل�شلحة  اجل��م��اع��ة  وق��ال��ت 
ال�����ش��ل��ط��ة يف ق���ط���اع غزة  ت���ت���وىل 

املا�شكة  ال����ق����وى  ل���ت���داخ���ل  م��ع��ق��د 
بينما  ال��ب��ي��ئ��ة،  ه����ذه  يف  ل����الأر�����س 
ال�شيا�شي.  نفوذها  بغداد  تخ�شر يف 
خرج  ال�شيعية،  الر�شائل  اأ�شبوع  يف 
غرفة  من  والكرد  ال�شنة  الفاعلون 
انتظار  ���ش��م��ت  ك�����ش��روا  الن���ت���ظ���ار. 
ال�شريك ال�شيعي ليح�شم خالفاته، 
وب������داأت حت���رك���ات م��ت��ب��اي��ن��ة، تدفع 

جميعها ال�شيعة اإىل التوافق.
وق�������ال م�������ش���ع���ان اجل�����ب�����وري، وه���و 
موؤخراً  ان�����ش��م  م�����ش��ت��ق��ل  ���ش��ي��ا���ش��ي 
“ال�شرق  ل�شحيفة  ع��زم،  لتحالف 
الأو�شط” اإن بارزاين اأبلغ نواباً من 
العرب ال�شنة باأن الكرد لن يتفقوا 
اإل على ما يتفق عليه قطبا ال�شنة، 
الأخ����ريان،  واخل��ن��ج��ر.  احللبو�شي 
ال�شنية،  ب��ط��ان��ت��ه��م��ا  خ����الل  وم����ن 
حتالف  على  متفقان  اأن��ه��م��ا  ي��ب��دو 
ي�شمن  اجلديد،  الربملان  يف  وا�شع 
�شنياً خمتلفاً” بال�شتفادة  “و�شعاً 
الأف�شل  ال��ن��ي��اب��ي  ال��ت��م��ث��ي��ل  م���ن 
مع  باملقارنة  املحررة،  امل��دن  ل�شكان 
انتخابات عامي 2014 و2018.

من  تخرج  التي  املوؤ�شرات  اأن  واأك��د 
م��ن��زيل ال��ع��ام��ري وال�����ش��در تك�شف 
ح��ج��م ال���ت���ح���ولت ال����ن����ادرة داخ���ل 
ا�شتقطاب  ث��م��ة  ال�شيعية.  البيئة 
يرتبط  ل  امل��ع�����ش��ك��ري��ن،  ب���ني  ح����اد 
احل�ش�س  على  بالتناف�س  ع�شوياً 
اإدارة  ع��ل��ى  ب���ل  احل���ك���وم���ة،  داخ�����ل 
النظام.  ت�شيري  وم��ف��اه��ي��م  احل��ك��م 
خمتلف،  �شيعي  ل��ف��رز  ميهد  وه���ذا 
امل�شهد  ل��ت�����ش��ي��د  ي��ط��م��ح  ف��ال�����ش��در 
القوة،  مفاتيح  على  نف�شه  وفر�س 
الإطار  فيما  بعالقاتها،  والتحكم 
بنتائجه  الو�شف،  �شح  اإن  املنكوب، 
امليداين  بنفوذه  يتم�شك  املخيبة، 
الذي لن يكون �شهاًل التخلي عنه.

العراق اإىل املجهول بعد الن�شحاب الأمريكي

الفل�شطينيون ي�شوتون يف انتخابات حملية بال�شفة 

فرن�شا وفتح اأر�شيف حرب اجلزائر.. غايات �شيا�شية اأم ت�شميد للجراح؟
•• باري�س-وكاالت

الق�شائية”  “التحقيقات  اأر�شيف  عن  ال�شرية  رف��ع  ق��رب  فرن�شا،  اأعلنت 
انق�شاء  من  عاما   15 قبل  وذل��ك   ،”1962-1954“ اجل��زائ��ر  حل��رب 
هذا  مبعاجلة  تنادي  اأ�شوات  تتعاىل  فيما  اخلطوة،  لهذه  القانونية  املهلة 

امللف على نحو نهائي عو�س اإبقائه يف حالة من املد واجلزر.
ملحطة  با�شلو  روزل���ني  الفرن�شية  الثقافة  وزي���رة  وق��ال��ت 
اأم�س الأول اجلمعة “اأفتتح قبل 15  “بي اإف اإم تي يف”، 
عاما )من املهلة القانونية( اأر�شيف التحقيقات الق�شائية 

لقوات الدرك وال�شرطة حول حرب اجلزائر«.
وزير  زي���ارة  على  يومني  بعد  الت�شريحات  ه��ذه  وج���اءت 
ل����ودري����ان، للجزائر  اإي����ف  ال��ف��رن�����ش��ي، ج����ان  اخل���ارج���ي���ة 

العا�شمة.
بنائها مع  اإع����ادة  ي��ج��ب  اأ���ش��ي��اء  “لدينا  ال���وزي���رة  وق��ال��ت 

اجلزائر، ول ميكن اإعادة بنائها اإل وفقا للحقيقة«.
اعرف  قد  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي،  الرئي�س  وك��ان 
الريا�شيات  ع��امل  اختفاء  ب��اأن   2018 �شبتمرب   13 يف 
والنا�شط ال�شيوعي موري�س اأودان يف 1957 يف العا�شمة 
اجلزائرية كان من فعل اجلي�س الفرن�شي، ووعد عائلته 

باإمكانية الو�شول اإىل الأر�شيف.
�شيا�شة  اإط��ار  يف   2021 مار�س  من  التا�شع  يف  الفرن�شي  الرئي�س  واأعلن 
“اخلطوات ال�شغرية” التي يتبعها، عن تب�شيط الو�شول اإىل اإجراءات رفع 
ال�شرية عن الوثائق ال�شرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل 

من املمكن تق�شري فرات النتظار املرتبطة بهذا الإجراء.

“ذاكرة ت�شاحلية«
اجلزائر  ح��رب  اإن  غوديت�شيلي،  اآن��ا  الدولية،  ال�شوؤون  يف  اخلبرية  وقالت 
اجلزائر  بني  العالقات  تطور  اأم��ام  عقبة  مبثابة  تقف  التي  احلواجز  من 
امل���وؤرخ،  اإىل تكليف  اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون،  وب��اري�����س، وه���ذا م��ا دف��ع الرئي�س 

بنجامان �شتورا، حتى يبحث يف الأوجه التاريخية لهذه العالقة، وكي يقدم 
تو�شياته ب�شاأن ما ينبغي فعله. واأ�شافت غوديت�شيلي، يف مقابلة مع “�شكاي 
اأن فرن�شا قامت بهذه اخلطوة حتى يكون ثمة اإر�شاء للذاكرة  نيوز عربية”، 
التاريخية،  الأفعال  قاعدة  على  “وذلك  البلدين  بني  ت�شاحلي  نحو  على 
ولي�س الأق��وال فح�شب«. وحني �شئلت الباحثة حول �شبب تدرج فرن�شا يف 
اأن هناك  اأو�شحت  امللف،  التاريخية عو�س ح�شم  الأم��ور  الك�شف عن هذه 
لأن��ه يف ح��ال جرى  اأر�شيف احل���رب،  ب�شاأن  ال��ي��وم خطوة 
فتح اجلزء الأكرث ح�شا�شية من املا�شي “رمبا يكون ذلك 

�شابقا لأوانه«.

مكا�شب �شيا�شية
من ناحيته، يرى اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية، توفيق بوقعدة، 
خالل  م��ن  �شيا�شية  مكا�شب  اإح����راز  حت���اول  ب��اري�����س  اأن 

التعامل مع ق�شايا الأر�شيف اجلزائري يف فرن�شا.
اأن  اإىل  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  م��ع  مقابلة  يف  واأ����ش���ار، 
يف  اإ�شافية  اأوراق  ربح  يريد  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
اإطار ال�شتعداد لنتخابات الرئا�شة املقبلة “بعدما خ�شر 
قاعدة  اإىل  ال��ع��ودة  وق���رر  امل��ت��ط��رف  اليمني  على  ره��ان��ه 
جاهدا  ي�شعى  م��اك��رون  اأن  وي�شيف  وال��و���ش��ط«.  الي�شار 
الأ�شول  ذوي  الفرن�شيني  اأ���ش��وات  ا�شتمالة  اإىل  اأي�شا، 
بالت�شاحلية جتاه  ال��ت��ي تو�شف  ه��ذه اخل��ط��وات  م��ن خ��الل  اجل��زائ��ري��ة، 

اجلزائر.
واتهم الباحث اجلزائري فرن�شا بالتعامل مع الأر�شيف عن طريق “التالعب 
قائال اإن ماكرون، وعد يف وقت �شابق برفع  بامل�شطلحات” و”الت�شليل”، 
ال�شرية عن جزء من الأر�شيف الفرن�شي “يف حني اأن رفع ال�شرية ل يعني 

متكني الباحثني من الو�شول اإليه، وهناك اأوراق يجري �شحبها«.
ورج���ح ال��ب��اح��ث اأن ي��ك��ون اإح���ج���ام ف��رن�����ش��ا ع��ن م��ع��اجل��ة ه���ذا امل��ل��ف جملة 
�شورة  تلطيخ  من  اخل�شية  عن  بالأ�شا�س  ناجما  التدرج،  عو�س  وتف�شيال 
الدولة الأوروبية، عند “افت�شاح” ما قامت به من انتهاكات خالل ا�شتعمار 

حليف لرتامب يدعي على جلنة 
التحقيق يف هجوم الكابيتول 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ادعى مارك ميدوز كبري موظفي البيت الأبي�س يف رئا�شة دونالد ترامب 
على  الع��ت��داء  مالب�شات  تك�شف  اأن  يفر�س  التي  الربملانية  اللجنة  على 
لرف�شه  ق�شائية  مبالحقة  هددته  بعدما  )الكابيتول(  الكونغر�س  مبنى 

الإدلء ب�شهادته يف التحقيق.
كان مارك ميدوز اأول مقرب من ترامب يوافق على الإدلء ب�شهادته اأمام ما 
عندما اجتاح الآلف من اأن�شار الرئي�س ال�شابق  ي�شمى بلجنة “6 يناير”، 

مقر الكونغر�س الأمريكي يف ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير املا�شي.
املثول  ورف�����س  راأي���ه  غ��ري  ال�شابق  الرئي�س  م�شت�شاري  اأق���رب  م��ي��دوز  لكن 

لالإدلء ب�شهادته الأربعاء على الرغم من وجود اأمر ق�شائي بح�شوره.
التو�شية  خيار”  “�شوى  متلك  ل  اأنها  من  ح��ذروا  اللجنة  اأع�شاء  وك��ان 

مبالحقة مارك ميدوز.
نف�شه  لل�شبب  ر�شميا  اتهم  لرامب  اآخ��ر  حليف  وه��و  بانون  �شتيف  وك��ان 

ويواجه عقوبة بال�شجن.
ل��ك��ن م����ارك م���ي���دوز ح����اول ا���ش��ت��ب��اق ق����رار ل��ل��ج��ن��ة الأرب����ع����اء ع���رب تقدمي 
لئق”،  غ��ري  ب�شكل  “ملزمة  ا���ش��ت��دع��اء  م��ذك��رة  ب�شبب  ���ش��ده��ا،  ���ش��ك��وى 
�شيا�شية- مواجهة  اإىل  ت�شري  التي  الق�شائية  مالحقاتها  تطلق  اأن  قبل 
بينهم  اأ�شخا�س  ع�شرة  ميدوز  دع��وى  وت�شتهدف  الأم��د.  طويلة  ق�شائية 
اللجنة:  ورئي�شا  بيلو�شي  نان�شي  النواب  ملجل�س  الدميوقراطية  الرئي�شة 

الدميوقراطي بيني توم�شون واجلمهورية ليز ت�شيني.
املقبل  الأ���ش��ب��وع  �شتجتمع  اللجنة  اأن  م�شرك  بيان  يف  ه���وؤلء  اأع��ل��ن  وق��د 
عليها  يعاقب  التي  الكونغر�س  ازدراء  بتهمة  ميدوز  مبحاكمة  للتو�شية 
بال�شجن ملدة عام. وحذروا يف البيان من اأن “الإجراء املعيب الذي اأطلقه 
ميدوز لن ينجح يف اإبطاء حتقيق اللجنة ول يف منعنا من احل�شول على 

املعلومات التي ن�شعى اإليها«.
وهم مهتمون خ�شو�شا مبناق�شات بني مارك ميدوز ومنظمي تظاهرات 6 
اأن�شار دونالد ترامب  كانون الثاين/يناير. يف ذلك اليوم اجتاح اآلف من 
مقر الكونغر�س الأمريكي يف حماولة ملنع اأع�شائه من امل�شادقة على فوز 

جو بايدن يف النتخابات الرئا�شية.

وا�شنطن بو�شت: علينا ترتيب بيتنا 
الداخلي قبل تعليم العامل الدميقراطية

•• وا�شنطن-وكاالت

اليوم  ينطلق  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ق��م��ة  مل��وؤمت��ر  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت�شتعد 
وي�شت�شيفه الرئي�س الأمريكي جو بايدن، يف وقت ي�شهد فيه العامل تراجعاً 

للدميقراطية يف بلدان عديدة، مبا فيها اأمريكا.
األ يجب علينا )نحن الأمريكيني( ترتيب بيتنا الداخلي قبل اإخبار الآخرين 
ب�شحيفة  م��ق��ال  يف  ب���وت  م��اك�����س  ال�شحفي  فعله؟ويلفت  عليهم  ي��ج��ب  مب��ا 
يدفع الكثريين  احلديث  املتحدة  الوليات  تاريخ  اأن  بو�شت” اإىل  “وا�شنطن 
اإذا كانت وا�شنطن متلك املكانة والقدرة الالزمتني للدفاع  اإىل الت�شاوؤل عما 

عن احلرية والدميقراطية يف بلدان اأخرى.
وقال بوت اإن دعم الدميقراطية اأ�شبح رديفاً للتدخالت الع�شكرية الأمريكية 
الفا�شلة يف كل من اأفغان�شتان والعراق. كما �شّوهت ممار�شات الرئي�س الأمريكي 
ال�شابق دونالد ترامب، �شورة الدميقراطية الأمريكية يف الداخل، منها رف�شه 
العراف بنتائج النتخابات الرئا�شية لعام 0202 ودوره يف حتري�س جموع 
من املحتجني العنيفني على اقتحام مبنى الكونغر�س. وراأى الكاتب اأن م�شكلة 
الوليات املتحدة ل تقت�شر على تراجع الدميقراطية فح�شب، بل اإن اأمريكا 
باتت تفتقر للكفاءة موؤخراً، الأمر الذي يجعل دميقراطيتها تبدو غري فعالة، 
م�شرياً اإىل اأن عدد الوفيات يف اأمريكا جراء وباء كورونا هو الأعلى يف العامل، 
حيث ح�شدت اجلائحة اأرواح نحو 008 األف �شخ�س يف خمتلف اأنحاء البالد، 
فريو�س  من�شاأ  ال�شني،  يف  عنه  املعلن  الوفيات  بعدد  مقارنة  كبري  ع��دد  وه��و 
كورونا، والذي ل يتجاوز 5 اآلف وفاة . وكان الكاتب اأمل قبل عام يف اأن ت�شاهم 
لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات  وت��وزي��ع  تطوير  جلهود  املتحدة  ال��ولي��ات  قيادة 
كورونا يف ترميم �شورتها على امل�شتوى الدويل. لكن اأمريكا متاأخرة مقارنة 
اللقاحات  تلقوا  الذين  ال�شكان  بن�شبة  يتعلق  الأخ��رى يف ما  البلدان  بع�شرات 
�شكانها يف حني ل  97% من  ال�شني من تطعيم  اإذ متكنت  للوباء،  امل�شادة 

تتجاوز ن�شبة التطعيم يف اأمريكا 06% فقط من الأمريكيني
 ومل ي�شتغرب الكاتب نتيجة ا�شتطالع اأجراه مركز “بيو” لالأبحاث اأظهر اأن 
اأعربوا عن ثقتهم بالوليات املتحدة كنموذج يحتذى  امل�شاركني الذين  ن�شبة 
به يف جمال الدميقراطية مل تتجاوز 71% فقط ممن �شملهم ال�شتطالع 

الذي اأجري يف 61 دولة دميقراطية.
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عربي ودويل

اأي  اإىل  ت��و���ش��ح ه���ذه احل��ل��ق��ة     
املتطرف  اليمني  ي�شعر  ل  م��دى 
متحرر،  ع���ق���دة،  ب����اي  ال�����ش��رب��ي 
حكومة  يف  ب����ق����ن����وات  وي���ت���م���ت���ع 

الرئي�س األك�شندر فوت�شيت�س.
 م��ع ان ه��ذا الخ��ري يقدم نف�شه 
اأن����ه زع��ي��م مي��ي��ن��ي تقليدي  ع��ل��ى 
وعادي عندما يتعامل مع الحتاد 

الأوروبي.
 وي��ق�����ش��م وي����ده ع��ل��ى ق��ل��ب��ه باأنه 
تغرّي بعد اأن كان وزيرا يف حكومة 
�شلوبودان  ح����زب  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك 
مقابل  اأنه  واأعلن  ميلو�شيفيت�س، 
كل �شربي يقتل، �شي�شّفي 100 

م�شلم.
   يف البالد، تعتمد �شردّية اليمني 
-التي  الكربى  ل�شربيا  املتطرف 
�شتوحد جميع ال�شعوب ال�شربية 
-اإىل حد كبري على متجيد اأمراء 
�شراعات  يف  ال�������ش���رب  احل������رب 
ُيو�شفون  ال��ذي��ن  الت�شعينيات، 
ب���اأن���ه���م م���داف���ع���ون ع����ن اأوروب�������ا 
م�شلمي  م��واج��ه��ة  يف  امل�����ش��ي��ح��ي��ة 

البو�شنة والهر�شك وكو�شوفو.
   ه��ذا الأخ����ري، وه��و بلد �شغري 
ا�شتقالله من جانب واحد  اأعلن 
تعرف  اأن  دون   2008 ع�����ام 
ب���ه ب��ل��غ��راد، ه���و م��و���ش��وع تعبئة 
ال�شرب.  ل��ل��ق��وم��ي��ني  م���رك���زي���ة 
اأّمتهم  قلب  ل��ه��م،  بالن�شبة  فهو 
عام  ب��ويل  كو�شوفو  معركة  منذ 
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�شحية  اأن����ه����ا  ����ش���رب���ي���ا  وت����زع����م 
ل��الإم��ربي��ال��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، التي 
املقاطعة  ه�����ذه  م��ن��ه��ا  ان���ت���زع���ت 
ال�شابقة بعد ق�شف عام 1999.

ملهم لالإرهاب
ما  غالًبا  �شربيا،  ح���دود  خ���ارج    
اليمينيون  الإرهابيون  ي�شتخدم 
 ،2019 ع�����ام  ال����ن����م����وذج.  ه�����ذا 
ا�شتمع برينتون تارانت اإىل اأغنية 
كاراديت�س  ل�����رادوف�����ان  ت��ك��رمي��ا 
ل�شرب  ال�������ش���ي���ا����ش���ي  )ال����زع����ي����م 
“جرائم  بارتكاب  املدان  البو�شنة 
“جرائم  و  الإن�شانية”  ����ش���د 
حرب” و “اإبادة جماعية”(، قبل 
ا يف م�شجدين  اأن يقتل 51 �شخ�شً
نيو-زيلندا.  كراي�شت�شري�س،  يف 
وكان قد نق�س على �شالحه اأ�شماء 
املرموقة  ال�شربية  ال�شخ�شيات 
الإمرباطورية  �شد  قاتلت  التي 
ال����ق����رن ال���راب���ع  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة يف 
بريفيك،  اأن���در����س  وق����ال  ع�����ش��ر. 
وه��و اإره��اب��ي ن��روي��ج��ي قتل 77 
 ،2011 يف  بالر�شا�س  ا  �شخ�شً
“ا�شتلهم  اإن���ه  حماكمته،  خ��الل 

من القومية ال�شربية«.
   يف ف��رن�����ش��ا، ي��ه��ت��م ���ش��دمي من 
والتجمعات  والأح�����زاب  الأف�����راد 
اهتماًما  امل��ت��ط��رف��ة،  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة 
الكربى،  �شربيا  مبفهوم  ك��ب��رًيا 

امل�شوب بالقومية. 
الذي  اأوًل،  ل���وب���ان،  م����اري  ج���ان 
احلروب  خ���الل  ق�شيتهم  تبنى 
معظم  ودعمت  يوغو�شالفيا،  يف 
الكروات  عنا�شر حركته تاريخياً 
الكاثوليك. “عندما برزت ق�شية 
ال�شرب  اإىل  ُينظر  كو�شوفو، كان 
م�شيحيون  مدافعون  اأن��ه��م  على 

ام���راأة ب��رون��زي��ة على ق��اع��دة من 
ال����رخ����ام الأب����ي���������س، ي���رم���ز اإىل 
ال�شربية  الفرن�شية  ال�����ش��داق��ة 
وت�������ش���ام���ن ال�������ش���الح يف احل����رب 

العاملية الأوىل.
الوطني  التجمع  ن��واب  وي�شّر     
امل�شركة:  ال����ذاك����رة  ه����ذه  ع��ل��ى 
“�شربيا هي الدولة الأكرث اإثارة 
لالهتمام يف البلقان ب�شبب تقارب 
ث��ق��ايف وت��اري��خ��ي م��ع��ني وعالقة 
قوية جًدا بفرن�شا”، كتبت جويل 
عن  الأوروب��ي��ة  النائب  لي�شانتو، 
التجمع الوطني، يف ليربا�شيون. 
الوحيد  هو  ال�شربي  ال�شعب  اإن 
املر�شحني  اأو  املر�شحني  بني  من 
امل���ح���ت���م���ل���ني ل���ل���ع�������ش���وي���ة ال�����ذي 
ي�شاركنا قيمنا الأوروبية واأ�شلوب 

حياتنا«.

اإحياء ال�شتفزازات القومية
�شريتينوفيت�س،  �شتاني�شالف     
مدير الأبحاث يف املعهد الوطني 
بلغراد، يريد  املعا�شر يف  للتاريخ 
اليميني  اله��ت��م��ام  ه���ذا  ت��دق��ي��ق 
املتطرف ب�شربيا: “من الطبيعي 
املتطرفة  الأح���������زاب  ت��ه��ت��م  اأن 
املفتوحة  ب��امل�����ش��ائ��ل  ف��رن�����ش��ا  يف 
كو�شوفو  مثل  الدولية  لل�شيا�شة 
ال�شربي  “ال�شم  وم��ي��ت��وه��ي��ا 
لكن  و�شربيا.  للبلد”  الر�شمي 
العالقة  ح��ق��ي��ق��ة  ي�����ش��ك��ل  ل  ه���ذا 
هذه  لأن  ال�����ش��رب��ي��ة،  الفرن�شية 
ال�شلطة”،  يف  ل��ي�����ش��ت  الأح������زاب 
ي�شنف  ال�������ذي  امل����������وؤرخ،  ي���ع���ت���رب 
حزب الرئي�س فوت�شيك يف ميني 

الو�شط.
   النائب الوروب��ي��ة الأملانية من 
اخل�������ش���ر ف���ي���ول ف�����ون ك���رام���ون 
ت���وب���ادي���ل، م���ق���ررة ك��و���ش��وف��و، ل 
متلك نف�س التحليل. فمن وجهة 
نظرها، اإن اخلطب املتكررة لنواب 
جمموعة الهوية والدميقراطية، 
اأي  لها  لي�س  املتطرفة،  اليمينية 
ت����اأث����ري ع���ل���ى ���ش��ي��ا���ش��ة ال���ربمل���ان 
اأن  امل��ق��اب��ل، تعترب  الأوروب�����ي. يف 
النقا�س  “ٌت�شّمم  اخل��ط��ب  ه���ذه 

العام الفرن�شي”.
 وقالت: “ل يرغب ماكرون اأبًدا 
يف م��ع��ار���ش��ة ذل���ك وج��ه��اً لوجه، 
وه�����ذا م���ا ي��ف�����ش��ر ج���زئ���ي���اً �شبب 
رف�شه حترير التاأ�شريات ل�شكان 

كو�شوفو«.
   اأ����ش���ارت امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب���ي���ة 
الدولة  ه��ذه  اأّن  اإىل   ،2018 يف 
املعايري  ج���م���ي���ع  ا����ش���ت���وف���ت  ق����د 
التحرير،  ه���ذا  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
يعار�س  الأوروب�����ي  املجل�س  لكن 
دول،  ع��دة  حتفظات  ب�شبب  ذل��ك 

منها فرن�شا.
ال��ع��دي��د م��ن مراقبي     وي��ح��ذر 
ماريا  م��ث��ل  امل���ت���ط���رف،  ال��ي��م��ني 
اإجناتيجيفيت�س وجوفو باكيت�س، 
القومية  ال�شتفزازات  اإحياء  من 
وت�شكل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال�����ش��رب��ي��ة 
التي  الن��ف�����ش��ال��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
اأط���ل���ق���ه���ا م����ي����ل����وراد دودي��������ك يف 
البو�شنة مثاًل وا�شحاً على ذلك. 
اإنهم قلقون من روؤيتهم ين�شجون 
دون  الأوروب���ي  الدعم  من  �شبكة 

اأن يثري ذلك قلق بروك�شل.

اللوحة اجلدارية التي تخلد ذكرى راتكو مالديت�س يف و�شط بلغراد

الن�شب التذكاري اعرافا لفرن�شا، يف بلغراد، مزار لليمني املتطرف

جويل لي�شانتو، النائب الأوروبية عن التجمع الوطني تنا�شر �شربيا

اأرنو غويلون جمعية ت�شامن كو�شوفو

جان ماري لوبان تبنى ق�شية ال�شرب

ع������ن اأوروب����������������ا �����ش����د الأل������ب������ان 
وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن امل�����ش��ل��م��ني. ويف 
نهاية الت�شعينات، انزلقت م�شكلة 
اليهودية  م��ن  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني 
املرحلة  ه���ذه  ويف  الإ����ش���الم،  اإىل 
حتظى  ال�شربية  القومية  ب��داأت 
باكيت�س،  يحلل جوفو  ب�شعبية”، 

عامل الجتماع بجامعة بلغراد.
   خ���الل ت��ل��ك ال��ع�����ش��ري��ة، �شافر 
جان ماري لوبان عدة مرات اإىل 
البلقان للقاء رادوفان كاراديت�س 
وهو  ���ش��ي�����ش��ي��ل��ي،  ف��وي�����ش��الف  اأو 
املتطرف  ال��ي��م��ني  م��ن  �شخ�شية 
خ����ط����اب����ه  “جنح  ال�����������ش�����رب�����ي 
تقدمي  يف  ت��ق��ري��ًب��ا  ج���دا  العنيف 
ميلو�شيفيت�س ك�شخ�س مالئكي، 
ح�شب لوران ها�شيد،  باملقارنة”، 
ال�شوربون- جامعة  يف  اجلغرايف 

باري�س-نورد.
  م�شار اآخر يلفت النتباه: موقف 
يف  العابر  املناف�س  غويلون،  اأرن��و 
رئا�شية 2012 عن كتلة الهوية، 
ال����ذي رم���ى امل��ن��دي��ل ب��ع��د ب�شعة 
النتخابية.  حملته  م��ن  اأ���ش��ه��ر 
ويطلق عليه اليوم اأرنو غوجون، 
باللغة  ل�شمه  �شوتي  ن�شخ  وه��و 
جميع  ع��ل��ى  ي�شتخدم  ال�شربية 

�شبكاته الجتماعية.
ع���ل���ى اجل��ن�����ش��ي��ة عام     ح�����ش��ل 
مع  الإن�������ش���اين  ل��ع��م��ل��ه   2015
التي  ت�شامن،  كو�شوفو  جمعية 
مل�شاعدة   2004 ع����ام  اأ���ش�����ش��ه��ا 
كو�شوفو،  ج���ي���وب  يف  ال�������ش���رب 
ميروفيت�شا.  يف  ���ش��ي��م��ا  ول 
ي�شغل   ،2020 ن��وف��م��رب  م��ن��ذ 
من�شب مدير مكتب التعاون مع 
وهو  املنطقة،  و���ش��رب  املغربني 

نوع من الإدارة الوزارية.

»�شان دوين, كو�شوفو فرن�شا«
خ�ش�شت   ،2019 ي��ون��ي��و  يف      
ع�شر  ماغازين”  ف��ي��غ��ارو  “لو 
�شفحات من التقارير ال�شحفية 

اأهداف اإن�شانية اأو بيئية«.

»القيم الأوروبية
 وطريقة احلياة«

ال����رواب����ط  ب���ع�������س  اأن  ي����ب����دو     
الهوية  وات�����ب�����اع  ج��م��ع��ي��ت��ه  ب����ني 
الفرن�شيني قد مت احلفاظ عليها 
�شربيا.  اإىل  غويلون  رحيل  بعد 
وجاء تقرير على قناة �شي 8 عام 
2017، بعنوان” الوجه اخلفي 
ذلك،  لُيثبت  الوطنية”  للجبهة 
كا�شفا الروابط القائمة بني كتلة 
اجلبهة  �شباب  وجمعية  ال��ه��وي��ة 

الوطنية.
اأن  ال��وث��ائ��ق��ي،  الفيلم  وُي��ظ��ه��ر    
اإحدى عالمات التعّرف على اتباع 
الأرثوذك�شي  ال�شوار  هي  الهوية 
الذي  التقليدي )“بروجانيكا”( 
كو�شوفو  ت�شامن  منظمة  تبيعه 
لتمويل اأعمالها. وقد مت الت�شال 
ب���ه���وؤلء يف ع���دة م��ن��ا���ش��ب��ات، ومل 
ت�شامن  رابطة  من  اأي  ي�شتجب 
مع  التعاون  مكتب  ول  كو�شوفو 
لطلبات  ال�����ش��رب��ي��ني،  امل��غ��رب��ني 

اإجراء مقابلة.
هناك  ال���وط���ن���ي،  ال��ت��ج��م��ع     يف 
معينة،  ���ش��رب��ي��ة  األ���ي���اف  ���ا  اأي�������شً
وا�شحة وجلّية خا�شة يف الربملان 
الأوروب������ي. ي�����ش��ارك ال��ع��دي��د من 
الفرن�شي  الوطني  التجّمع  نواب 
الدولية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���وف���ود  يف 
وياأخذون  كو�شوفو،  اأو  ل�شربيا 
الكلمة بانتظام حتت قبة الربملان 

عند ذكر هذه البلدان.
اأع�شاء الربملان الأوروبي     وزار 
�شربيا  ال���وط���ن���ي  ال��ت��ج��م��ع  م���ن 
عدة  البو�شني  ال�شربي  والكيان 
م���رات خ���الل ال��ع��ق��د امل��ا���ش��ي. يف 
المتنان  ن�����ش��ب  ي���ع���د  ب���ل���غ���راد، 
لفرن�شا حمطة �شرورية بالن�شبة 

لهم.
يبلغ  ال��ذي  املهيب  التمثال  ه��ذا   
اأم���ت���ار، وي�شور  اأرب���ع���ة  ارت��ف��اع��ه 

ميروفيت�شا،  يف  ال�شرب  ملحنة 
اأنهم  على  ت�شويرهم  مت  ال��ذي��ن 
يف  �شجعان  م�شيحيون  مقاتلون 
مواجهة ا�شطهاد الألبان واملافيا 

الإ�شالمية املتاجرة بالب�شر.
مقابلة  اإ����ش���اف���ي���ة،  م���ك���اف���اأة  م���ع   
م��ع ارن���و غ��وي��ل��ون، واإع����الن على 
على  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ث  ك��ام��ل��ة  �شفحة 

التربع جلمعيته.
    خ�����الل ت���ل���ك ال����ف����رة، ب�����داأت 
واإري���ك زميور  ماري�شال  م��اري��ون 
يف احلديث عن �شربيا وكو�شوفو، 

وعقد اأوجه ت�شابه مع فرن�شا. 
دوين،  ���ش��ان  ���ش��ني  اإىل  “انظروا 
فرن�شا.  ك���و����ش���وف���و  ه�����ي  ه������ذه 
ه���ن���اك ا����ش���ت���ب���دال ل���ل�������ش���ك���ان، يف 
ك��و���ش��وف��و ان��ت��ه��ى الأم����ر باحلرب 
الكاتب  ق�����ال  وال�شتقالل”، 
ال�شابق اليميني املتطرف واملر�شح 
اليوم ل�شباق الليزيه والرئا�شية 

الفرن�شية 2022.

اإيرينا  ت�شرح  كو�شوفو �شربية”، 
يف  م�شاعدة  دك��ت��ورة  ري�شتيت�س، 
م��ع��ه��د ال���ع���ل���وم الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

بلغراد.
اأح��د تقريًبا مهتم مبا�شيه     ل 
يف  الفرن�شي.  اليمني  اأق�����ش��ى  يف 
التي  القليلة  امل���رات  م��ن  واح���دة 
����ش���األ���ه ف��ي��ه��ا ���ش��ح��ف��ي ع���ن ه���ذا، 
ادعى غويلون اأن جيل الهوية مل 
يكن على اليمني ول على الي�شار. 
اإىل عدم  اأ���ش��ار  البع�س  اأن  ورغ��م 
يتّم  مل  اأن��ه  اإل  مالحظاته،  دق��ة 
املتطرف.  ب��ال��ي��م��ني  اأب�����ًدا  رب��ط��ه 
و���ش��ئ��ل ن�����ش��ط��اء ت��ق��دم��ي��ون عنه، 
اإي��ج��اب��ي عنه،  راأي��ه��م  اإن  ف��ق��ال��وا 

جّراء عمله الإن�شاين. 
اإجناتيجيفيت�س،  ماريا  ولحظت 
ابح�اث  م��رك�����������������ز  يف  ال��ب��اح��ث�����������������ة 
ب��ل��غ��راد ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة الأم���ن���ي���ة، اأن 
اليمينية  احلركات  من  “العديد 
وراء  تختبئ  �شربيا  يف  املتطرفة 

ب��وج��ود خطة  »اإن��ه��م يعتقدون     
امل�شلمني  ق����ب����ل  م�����ن  م���ن�������ش���ق���ة 
ال�شرب  ال�������ش���ك���ان  ل����ش���ت���ب���دال 
يفكك  قرن”،  م���ن  اأك�����رث  م��ن��ذ 
ل����وي����ك ت����ري����غ����وري���������س، اأ�����ش����ت����اذ 
اجلامعة  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
ما  وهذا  باري�س.  يف  الكاثوليكية 
الدميوغرافية  البيانات  ت�شّفهه 

للع�شرينيات.
    بالإ�شافة اإىل ذل��ك، ي�شتخدم 
الفرن�شي  امل����ت����ط����رف  ال���ي���م���ني 
العرقية يف  وال��ت��وت��رات  احل���روب 
القائلة  ف��ك��رت��ه  ل��دع��م  ال��ب��ل��ق��ان 
يعي�س  اأن  لأح����د  مي��ك��ن  ل  ب���اأن���ه 
مع الآخر اإذا كان الآخر خمتلًفا. 
من  م���ف���ّر  ل  راأي�����ه�����م،  “ح�شب 
احلرب الأهلية بل هي مطلوبة”، 

ي�شيف لويك تريغوري�س.
   لق��ت ه��ذه الأط��روح��ات بع�س 
موقعها،  على  فرن�شا.  يف  النجاح 
ت�شامن،  كو�شوفو  جمعية  تّدعي 

اأّن يف �شفوفها “11 األف متربع 
خا�س، منهم 95 باملائة يقيمون 
متطوًعا  و30  فرن�شا”،  يف 
على  �شفحتها  ويتابع  فرن�شًيا. 
األ���ف  اأك�����رث م���ن 15  ف��ي�����ش��ب��وك 

�شخ�س. 
الجتماعية،  ال�����ش��ب��ك��ة  وع���ل���ى 
املجموعات  م��ن  العديد  جت��ت��ذب 
ال��ن��اط��ق��ة ب��ال��ف��رن�����ش��ي��ة امل���وؤي���دة 
اآلف  ب�شعة  ال�شرب،  للقوميني 
“كو�شوفو  مثل  امل�شركني،  م��ن 
الف   6 لديها  التي  ال�شربية”، 

م�شرك.
     تخّلى اأرنو غويلون ن�شبًيا عن 
اإىل  انتقاله  منذ  ال�شردية  ه��ذه 
حياة  ب��ن��اء  ي��ري��د  “اإنه  ���ش��رب��ي��ا. 
جديدة هنا، تتمحور حول عمله 
الإن�شاين”، يرى جوفو باكيت�س. 
ويتمتع غويلون ب�شعبية رائعة يف 
عندما  ال��ن��ا���س  “ي�شعد  �شربيا. 
ي���ق���ول ���ش��خ�����س م����ن ال����غ����رب اإن 

العديد من احلركات اليمينية املتطرفة يف �شربيا تختبئ وراء اأهداف اإن�شانية اأو بيئية

ي�شتخدم اليمني املتطرف الفرن�شي احلروب والتوترات العرقية يف البلقان لدعم بع�س اأفكاره

متجيد اأمراء حرب الت�شعينيات:

�شربيا الكربى, الع�شق الأعمى لليمني املتطرف...!
•• الفجر -اإيفا موي�شان –ترجمة خرية ال�شيباين

حوكموا  الذين  الت�شعينيات,  ح��رب  اأم���راء  متجيد     
عن  كمدافعني  تقدميهم  اإىل  يهدف  وال��ذي  واأدي��ن��وا, 
اأوروبا امل�شيحية �شد امل�شلمني, يح�شد ال�شبكات القومية 
والهووية, خا�شة يف فرن�شا.    ميتد وجه راتكو مالديت�س 

 4 وعر�س  مرتين  بارتفاع  والأبي�س,  الأ�شود  باللونني 
“جزار  ل�  اللوحة اجلدارية تكرميا  اأمتار. ظهرت هذه 
املحكوم عليه بال�شجن املوؤبد بتهمة “الإبادة  البلقان”, 
“جرائم  و  الإن�شانية”  �شد  “جرائم  و  اجلماعية” 
يف 23 يوليو على جدار يف منطقة جتارية يف  احلرب”, 
بلغراد.    عندما ذهبت �شحيفة “ليربا�شيون” الفرن�شية 

ملطخة  اجلدارية  كانت  نوفمرب,  مطلع  يف  هناك  اإىل 
للفا�شية  مناه�شون  ن�شطاء  وخطط  ال��وردي.  باللون 
لتدمري اللوحة اجلدارية بعد ب�شعة اأيام, يف 9 نوفمرب. 
مت منعهم من ذلك: رف�شت ال�شرطة التجمع بحجة اأنها 
ل ت�شتطيع �شمان �شالمته.    اأدى هذا التربير اإىل م�شهد 
الأوروب��ي:  الحتاد  لع�شوية  مر�شحة  لدولة  �شريايل 

على  ويقب�شون  جدارية  لوحة  يحمون  �شرطة  �شباط 
نا�شطني األقيا البي�س على ر�شم ملجرم حرب. قام وزير 
خرج  حيث  م�شاء,  بالرحلة  فولني  األك�شندر  الداخلية 
موؤيد  والآخر  للفا�شية,  مناه�س  اأحدهما  احتجاجان, 
التجّمع  الوزير  وو�شف  جم��اورة.  �شوارع  يف  ملالديت�س, 

الأول باأنه “حقري و�شيء النية«.
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ا  اأي�شً ب��ك��ني  ك��ان��ت  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا 
ال�����دول التي  ال���و����ش���وح:  ���ش��دي��دة 
“�شتدفع  امل��ق��اط��ع��ة  ق���رار  ات��خ��ذت 
حتما ثمن هذه ال�شربة ال�شيئة”، 
وزارة  با�شم  املتحدث  قاله  ما  هذا 
اخلارجية ال�شينية وانغ وين بني، 
اخلمي�س... موقف يدفع اأكرث من 

واحد للتفكري.
عن لك�شربي�س

واأعماله الإرهابية«.
الإرهابية  العمليات  اأن  واأو���ش��ح 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ن�����ش��اط  وت����زاي����د 
وح����زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين يف 
�شبب  ع��ل��ي��ه��ا  امل���ت���ن���ازع  امل���ن���اط���ق 
وج����ي����ه وداف��������ع ل���ل���ق���ي���ام ب����اإع����ادة 
لهذه  الأم��ن��ي��ة  الإدارة  يف  النظر 
املناطق وعدم تركها كنقاط ه�شة 
ت�شتغلها هذه اجلماعات لزعزعة 
ال���و����ش���ع الأم������ن������ي، ول����ك����ن على 
الأغلب الأمر �شيتاأثر مبفاو�شات 
ت�شكيل احلكومة اجلديدة واأوراق 
ال�شيا�شية  ال��ق��وى  ب��ني  امل�شاومة 
ال�شيا�شي  امل�����ش��ه��د  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
 ،2017 ن��ه��اي��ة  ويف  اجل����دي����د«. 
اأعلن العراق الق�شاء على تنظيم 
داع���������س ب���ع���د ت���ق���وي�������س ق������درات 
الذي احتل يف  الإرهابي  التنظيم 
2014 نحو ثلث اأرا�شي البالد.

�شعى  املا�شية،  ال�شنوات  وخ���الل 
اإع�����ادة  اإىل  الإره����اب����ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
و���ش��ن هجمات  ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ف��وف��ه 
اإره����اب����ي����ة يف حم����اول����ة لإث����ب����ات 
تواجده، قابلتها عمليات ع�شكرية 

عراقية ملالحقة عنا�شره.
تنفذ  والآخ�������������ر،  احل�������ني  وب�������ني 
القوات الأمنية العراقية عمليات 
داع�س  عنا�شر  ملالحقة  ع�شكرية 
يف املناطق احلدودية والت�شاري�س 
مقار  يتخذها  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة 

مل�شلحيه.

العك�س من  وع��ل��ى  امل��رح��ل��ة.  ه���ذه 
ذلك، اأعلنت كل من هولندا واأملانيا 
ن��ي��ت��ه��م��ا ال���ت���ف���او����س ب�������ش���اأن هذه 

الق�شية على امل�شتوى الأوروبي.
ت���������درك  احل��������ال��������ت��������ني،  ويف     
املقاطعة  اأن  الأوروب�����ي�����ة  ال������دول 
الدبلوما�شية لأكرب �شريك جتاري 
اأن  �شاأنها  م��ن  الأوروب����ي  ل��الحت��اد 
ويف  ال�شيني.  لالنتقام  تعر�شها 

ا�شرت ميناء بريايو�س”،  اأن  بعد 
ي�شري باتريك كال�شر.

التي  اإي���ط���ال���ي���ا،  اأ������ش�����ارت  ك���م���ا     
م�شروع  اإىل   2019 ع��ام  ان�شمت 
“طرق احلرير اجلديد” ال�شيني 
تنظم  اأن  امل���ق���رر  وم���ن  ال��ع��م��الق، 
دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية عام 
2026، ا�شارت الثالثاء، اإىل اأنها 
ل تفكر يف مقاطعة دبلوما�شية يف 

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   اأعلنت الوليات املتحدة واململكة 
اأي  تر�شل  لن  اأنها  وكندا،  املتحدة 
�شيا�شي اإىل دورة الألعاب الأوملبية 
املقبل...  ف����رباي����ر  يف  ال�����ش��ت��وي��ة 

الأوروبيون يواجهون مع�شلة.
ال���ولي���ات املتحدة  ف��ت��ح��ت  ل��ق��د     
ث����غ����رة، ل���ك���ن ه����ل ت���ن���دف���ع اأوروب�������ا 
اإليها؟ منذ اأن اأعلنت وا�شنطن يوم 
الدبلوما�شية  مقاطعتها  الث��ن��ني 
)فرباير  ال�شتوية  بكني  لأومل��ب��ي��اد 
الدول  من  العديد  ح��ذت  املقبل(، 
ح���ذوه���ا. ان�����ش��م��ت اأ���ش��رال��ي��ا اإىل 
اأن  قبل  الأرب���ع���اء،  �شباح  احل��رك��ة 
قليلة  ���ش��اع��ات  ب��ع��د  اإل��ي��ه��ا  تن�شم 
اأقرب حلفائها )اململكة  ثالثة من 
امل��ت��ح��دة وك��ن��دا ون��ي��وزي��ل��ن��دا(، ثم 

ليتوانيا.
   �شي�شارك ريا�شيو هذه الدول يف 
الألعاب، لكن على عك�س العادة، لن 
للدولة  ر�شمي  ممثل  اأي  يح�شر 
على  لالحتجاج  و�شيلة  املناف�شة. 
العديدة  الإن�شان  حقوق  انتهاكات 
�شينجيانغ،  ال�شني، وخا�شة يف  يف 
اأك���رث م��ن مليون  اإر���ش��ال  حيث مت 
م��ن الأوي��غ��ور وغ��ريه��م م��ن اأفراد 
مع�شكرات  اإىل  امل�شلمة،  الأق��ل��ي��ات 

للعديد  وف���ًق���ا  ال���ت���اأه���ي���ل،  اإع�������ادة 
م���ن ال��ب��اح��ث��ني وامل���ن���ظ���م���ات غري 

احلكومية.
اأزم����ة  ل��ي��ت��وان��ي��ا -يف  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء     
دبلوما�شية مع بكني منذ عدة اأ�شهر 
-يعطي الأوروبيون النطباع باأنهم 
يرق�شون  ق��دم  اأي  عل  يعرفون  ل 
وزير  ت�شبب  وق��د  يفعلون.  وم���اذا 
التعليم والريا�شة الفرن�شي، جان 
ا  اأي�شً اخلمي�س،  بالنكري،  مي�شيل 
يف اإثارة املتاعب باإعالنه اأن باري�س 
ل تنوي مقاطعة الألعاب الأوملبية 
تراجع  اأن  ق���ب���ل  دب���ل���وم���ا����ش���ًي���ا، 
حا�شيته بعد �شاعات قليلة، بدعوى 

اأن الأمر مل يح�شم بعد.

خلبطة فرن�شية
   »نحن مع وجود موقف م�شرك 
)...( ولكن يجب التعامل مع هذه 
�شّحح  اأوروبيني”،  ب��ني  امل�����ش��األ��ة 
وزير اخلارجية جان اإيف لودريان، 
خالل موؤمتر �شحفي م�شرك مع 

نظريه الأملاين.
اأعلن  ق��د  الإل��ي��زي��ه  وك���ان ق�شر    
ال���ث���الث���اء امل��ا���ش��ي ع���ن رغ��ب��ت��ه يف 
الحت�����اد  دول  م����ع  “التن�شيق” 
الأوروب���������ي الأخ�������رى ب�������ش���اأن هذه 
من  فرن�شا  رف�����س  “اإن  الق�شية. 

�شيعّقد  للمقاطعة  واح����د  ج��ان��ب 
ظ��ه��ور م��وق��ف م�����ش��رك، و�شيفتح 
الباب اأمام فك الرتباط مع بلدان 
بابتي�شت  ج����ان  ي���وؤك���د  اأخرى”، 
اجلغرافيا  م�����در������س  غ����وي����غ����ان، 

ال�شيا�شية الريا�شية.
   »يجب اأن نكون وا�شحني، اإما اأن 
كاملة،  مبقاطعة  نقوم  اإننا  نقول 
ول نر�شل ريا�شًيا، اأو نقول نحاول 
واحل�شول  الأ�شياء  تركيب  اإع���ادة 
احلال  ه��و  كما  مفيد  اإج����راء  على 
الدويل”،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  دائ���ًم���ا 
اخلمي�س،  ماكرون،  اإميانويل  قال 
خالل موؤمتره ال�شحفي املخ�ش�س 
للرئا�شة الفرن�شية املقبلة لالحتاد 

الأوروبي.
 واأ�شاف الرئي�س الفرن�شي، اأنه مع 
ال�شركاء الأوروبيني، وبالتعاون مع 
اللجنة الأوملبية الدولية، “�شرنى 
ال���ق���رار ال�����ذي ي��ن��ب��غ��ي ات���خ���اذه يف 

الأ�شابيع املقبلة«.
   يف ه��ذه امل��رح��ل��ة، امل��و���ش��وع لي�س 
على جدول اأعمال جمل�س ال�شوؤون 
اخل���ارج���ي���ة ل���الحت���اد الأوروب��������ي، 
الثنني.  غ���دا  ي��ج��ت��م��ع  اأن  امل���ق���رر 
املجل�س  يف  �شيناق�س  ذل����ك،  وم���ع 
الأوروب�������ي ال����ذي ���ش��ي��ع��ق��د يف 16 
روؤ�شاء  و�شيجمع  دي�شمرب،  و17 

دول وحكومات الدول ال� 27. 
ويوؤكد باتريك كال�شري�س، املوؤرخ 
والأ�شتاذ  الريا�شة  يف  املتخ�ش�س 
“الهيئات  ان  ل��������وزان،  ب��ج��ام��ع��ة 
ب�شكل  م��دع��وة  �شتكون  الأوروب���ي���ة 
ع�����ام. ل���ذل���ك، اىل ج���ان���ب ال����دول 
الأع���������ش����اء، ���ش��ي��ت��ح��دث الحت�����اد 

ا با�شمه«.  الأوروبي اأي�شً
   من جانب الربملان الأوروبي، مت 
البت يف الق�شية يف يوليو املا�شي. 
كبرية  اأغلبية  ت�شويت  خ��الل  من 
اأع�شاء  دع��ا  ق��رار غري ملزم،  على 
موؤ�ش�شات  الأوروب�����������ي  ال����ربمل����ان 
الحتاد الأوروبي والدول الأع�شاء 
اإىل “رف�س دعوة ممثلي احلكومة 
الألعاب  حل�شور  والدبلوما�شيني 
 ،2022 �شتاء  بكني  يف  الأومل��ب��ي��ة 
ال�شينية  احل��ك��وم��ة  تظهر  مل  م��ا 
حت�شًنا ميكن التحقق منه يف حالة 
ه���ون���غ كونغ  الإن�������ش���ان يف  ح���ق���وق 
�شينجيانغ  يف  الأوي��غ��ور  ومنطقة 
والتبت ومنغوليا الداخلية واأماكن 

اأخرى يف ال�شني ».

مناق�شات مكثفة 
بني الأوروبيني

   لكن املناق�شات بني ال��دول حول 
اأكرث حكمة  موقف م�شرك -حل 

•• بغداد-وكاالت

تنظيم  �شيطرة  حم��ل��ل��ون  اع��ت��رب 
داع�س الإرهابي على قرية �شمايل 
مبثابة  ����ش���اع���ات  ل���ع���دة  ال����ع����راق 
اإن��ذار، من خطر ا�شتغالل  جر�س 
عليها  امل��ت��ن��ازع  امل��ن��اط��ق  التنظيم 
بني بغداد واأربيل، لإعادة انت�شاره 
م��ن ج��دي��د يف ال��ب��الد، ال��ت��ي دحر 

فيها قبل �شنوات.
ت�شتدعي  اأن  �����ش����رورة  واأك��������دوا 
لداع�س  الأخ���������رية  ال���ت���ح���رك���ات 
يف امل���ن���اط���ق ال�����رخ�����وة اأم���ن���ي���ا يف 
حم����اف����ظ����ات ك������رك������وك ودي�������اىل 
�شمايل  ونينوى،  ال��دي��ن  و���ش��الح 
التعاون  م����ن  م����زي����دا  ال�����ع�����راق، 
اإنهاء  اإىل  اإ�شافة  الأم���ن،  لب�شط 
ت�شهل  التي  ال�شيا�شية  اخلالفات 

مهمة الإرهاب.
داع�س  م�شلحو  �شيطر  والأح����د، 
بق�شاء  “لهيبان”  ق��ري��ة  ع��ل��ى 
ال���دب�������س يف حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك، 
العراق بعد هجوم بدوؤوه  �شمايل 

ال�شبت.
اأهايل  ف��اإن  اأمنية،  م�شادر  ووف��ق 
القرية قاوموا م�شلحي “داع�س” 
العراقية  القوات  تتدخل  اأن  قبل 
م�شلحو  وا���ش��ط��ر  وال��ب�����ش��م��رك��ة، 

داع�س اإىل الفرار.
الإرهابية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اإن  وق��ال��ت 
اأ�شرمت النريان يف بع�س منازل 

جت���اه ال�����ش��ني ال��ق��وي��ة -ي��ب��دو من 
قبول  تخّيل  “يع�شر  �شعبا.  الآن 
ال��دول الأوروب��ي��ة باملقاطعة  بع�س 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة ل����ه����ذه الأل����ع����اب 
الأومل��ب��ي��ة. ف��امل��ج��ر وب��ول��ن��دا، على 
عالقات  تربطهما  امل���ث���ال،  �شبيل 
احلال  ه��و  كما  ال�شني،  م��ع  جيدة 
توا�شل  ح��ي��ث  ل��ل��ي��ون��ان،  بالن�شبة 
ب��ك��ني ال��ق��ي��ام ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات كبرية 

الحتادية  احل��ك��وم��ة  ب��ني  عليها 
وحكومة الإقليم من املناطق التي 
بالأو�شاع والتطورات  �شلباً  تتاأثر 
حتت  منها  وال��ب��ع�����س  ال�شيا�شية 
التي ل  الب�شمركة  ق��وات  �شيطرة 
الأمنية  ال���ق���وات  ق����درات  متتلك 
عر�شة  يجعلها  مم��ا  الحت���ادي���ة 
يخلو  ول  الإره��اب��ي��ة.  للهجمات 
الأمر من احتمالية وجود جهات 
الهجمات لأغرا�س  بهذه  تت�شبب 

�شيا�شية«.

عمليات ولي�س �شيطرة
وتابع: “لي�س من املتوقع اأن يكون 
اأرا�س  اأي  على  �شيطرة  لداع�س 
اأ�شباب  ل��ع��دة  ال��ب��الد  يف  ومناطق 
منها اأنه مل يعد بتلك القوة التي 
عام  ال�شيطرة  م��ن  �شابقاً  مكنته 
لهزمية  ت��ع��ر���ش��ه  ب��ع��د   2014
ك��ب��رية وق��ت��ل ال���ع���دد الأك�����رب من 
اأع�����داد اأخرى  ع��ن��ا���ش��ره وه����روب 
اأوروبا  ال��دول يف  العديد من  اإىل 
واآ���ش��ي��ا واإف��ري��ق��ي��ا ه��ذا م��ن جهة، 
ومن جهة اخرى جاهزية القوات 

الأمنية والع�شكرية العراقية«.
يف  “لكن  ي�������ش���ت���درك:  اأن  ق���ب���ل 
ظ��ل الأو���ش��اع ال��راه��ن��ة لي�س من 
العمليات  ت��ت��زاي��د  اأن  امل�����ش��ت��ب��ع��د 
الإره������اب������ي������ة ل���ت���ن���ظ���ي���م داع���������س 
الأزم���ات  ي�شتغل  م��ا  غالبا  ال���ذي 
بن�شاطاته  ال��ق��ي��ام  يف  ال�شيا�شية 

ت��وؤك��د اأن��ه��ا ل ت����زال م���وج���ودة يف 
ال�����ش��اح��ة ال��ع��راق��ي��ة ب��ال��رغ��م من 
هزميتها من قبل القوات الأمنية 
التحالف  م��ن  وب��دع��م  ال��ع��راق��ي��ة 

الدويل عام 2017.
التنازع  امل��ن��اط��ق  “تعد  وت���اب���ع: 

القرية قبل فرارها.
داع�س  ي��ب�����ش��ط  م����رة  اأول  وه�����ذه 
جغرافية  م�شاحة  على  �شيطرته 
منذ اإعالن هزميته يف العراق عام 

.2017
وتقع قرية “لهيبان” يف منطقة 
نائية متنازع عليها بني احلكومة 
وحكومة  ب���غ���داد  يف  ���ش��ال��ع��راق��ي��ة 
العراق،  اإقليم كرد�شتان  اأربيل يف 

الذي يتمتع باحلكم الذاتي.
وزارة  يف  النخبة  ق���وات  ومتكنت 
ومقاتلو  ال���ع���راق���ي���ة،  ال��داخ��ل��ي��ة 
�شاعة  يف  ال���ك���ردي���ة،  ال��ب�����ش��م��رك��ة 
م���ب���ك���رة م����ن ف���ج���ر الث����ن����ني من 
ا���ش��ت��ع��ادة ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى قرية 
ل���ه���ي���ب���ان، ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اأن 
بع�س  بتفخيخ  ق��ام��وا  امل�شلحني 

املنازل بعبوات نا�شفة.
ال��واق��ع��ة مل ت��ك��ن م��ف��اج��اأة حيث 
3 هجمات  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ن��ف��ذ 
مدار  على  الب�شمركة  ق��وات  على 
ع�شرات  اأوق��ع��ت  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 

القتلى وامل�شابني.
كرد�شتان  اإق���ل���ي���م  رئ��ي�����س  واأك������د 
ال������ع������راق، ن���ي���ج���رف���ان ب��������رزاين، 
اتخاذ  �����ش����رورة  ع���ل���ى  ب����ي����ان،  يف 
والب�شمركة  ال���ع���راق���ي  اجل��ي�����س 
لو�شع حد  �شريعة  اإج���راءات  معا 

جلرائم داع�س.
وط������ال������ب ب�����������ش�����رورة م���راج���ع���ة 
اأن  ال���ع�������ش���ك���ري، ع���ل���ى  ال����و�����ش����ع 

ال��دويل يف دعم  ي�شارك التحالف 
اإىل  م�شريا  ال�شريعة،  اخل��ط��وات 
الواقعة  امل��ن��اط��ق  م����لء  ����ش���رورة 
بني الب�شمركة والقوات العراقية 
مع  نينوى  حمافظة  ح��دود  على 

الإقليم.

اخلالفات ال�شيا�شية
مثني  ال�����ع�����راق�����ي،  الأك�������ادمي�������ي 
ن�شاطات  اإن  ق������ال  ال���ع���ب���ي���دي، 
كلما  ي��زداد  الإره��اب��ي��ة  اجلماعات 
ح�شلت تطورات اأو اأزمة �شيا�شية 
اإذ  ال��دول��ة،  موؤ�ش�شات  بها  تن�شغل 

اجلماعات  ل���ه���ذه  ف��ر���ش��ة  مت��ث��ل 
لتنفيذ عملياتها.

ت�شريح  يف  ال��ع��ب��ي��دي  واأ�����ش����اف 
اأن  عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
داع�س  مثل  الإرهابية  اجلماعات 
ت��ع��ل��ن ���ش��ن ه���ذه ال��ه��ج��م��ات حتى 

املقاطعة الدبلوما�شية لالأوملبياد:

هل جتروؤ اأوروبا على الإ�شاءة اإىل بكني...؟
من ال�شعب تخّيل بع�س الدول الأوروبية تقبل املقاطعة الدبلوما�شية لهذه الألعاب الأوملبية

تدرك الدول الأوروبية اأن املقاطعة الدبلوما�شية لأكرب 
�شريك جتاري للحتاد الأوروبي �شتعر�شها للنتقام ال�شيني

اوروبا يف موقف �شعب

•• الفجر -تون�س
اأعلنت رئي�شة احل��زب الد�شتوري     
ا�شتئناف  م���و����ش���ي  ع���ب���ري  احل������ر 
الع��ت�����ش��ام امل��ف��ت��وح ب��داي��ة م��ن يوم 
اأم�����ام مقر  دي�����ش��م��رب اجل�����اري   14
اأنه  احتاد العلماء امل�شلمني، موؤكدة 
لن يتم فك العت�شام اإل با�شتجابة 
ال�شلطة القائمة اإىل مطلب اإغالق 
وت�شنيفه  ن�����ش��اط��ه  وح���ظ���ر  امل���ق���ر 
على  ينعك�س  مب��ا  اإره��اب��ي��ا  تنظيما 
ال��ن��ه�����ش��ة مثله  ح���رك���ة  ت�����ش��ن��ي��ف 
ت��ن��ظ��ي��م��ا اإره���اب���ي���ا ب��اع��ت��ب��اره��ا من 

موؤ�ش�شيه، وفق تعبريها.
   كما اأعلنت عبري مو�شي، اأن حزبها 
وجه تنابيه عن طريق عدول تنفيذ 
واأمني  بالعيد  ال�شادق  من  كل  اإىل 
حمفوظ وحممد �شالح بن عي�شى 
د�شتوري  قانون  خ��رباء  باعتبارهم 

لتحذيرهم من اأن حزبها �شيحملهم 
امل�شوؤولية اجلزائية جميعا يف حالة 
�شياغة  يف  م��ن��ه��م  م�����ش��اه��م��ة  اي 
ن�شو�س غري قانونية مت�س وتفكك 

الدولة، وفق تعبريها.
   واأكدت مو�شي اأن التنابيه نف�شها 
احلكومة  اأع�����ش��اء  ك��ل  اإىل  �شتوجه 
لتحذيرهم  ح��دة،  على  كل  احلالية 
من التداول يف املرا�شيم يف جمل�س 
الوزراء ومن اأي تزكية من طرفهم 
تفكك  قانونية  غ��ري  اإج����راءات  لأي 
ال��دول��ة وحت��ق��ق ف��وائ��د ل ح��ق لهم 
ف��ي��ه��ا ب��ا���ش��ت��ع��م��ال ال�����ش��ل��ط��ة وامل����ال 

العام، على حد قولها.
   ونّددت رئي�شة احلزب الد�شتوري 
‘’رئي�س  اعتماد  و�شفته  مب��ا  احل��ر 
اإ����ش���ارة  )يف  القائمة’’  ال�����ش��ل��ط��ة 
�شيا�شة  �شعّيد(  قي�س  الرئي�س  اإىل 
الأحداث  مع  التعاطي  يف  املكيالني 

القومي  ل���الأم���ن  جم��ل�����س  وع���ق���ده 
احلريق  مل�����ش��اب��ي  ال�����ش��ف��اء  ليتمنى 
الذي جد مبقر حركة النه�شة بعد 
كان قد عمد وفق تقديرها اىل  ان 
امل�شاواة بني ال�شحية واجلالد اأثناء 
ا�شتهدفتها  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف  اأح�����داث 

ونواب كتلها حتت قبة الربملان.
   واأع���ل���ن���ت رئ��ي�����ش��ة احل�����زب عبري 
اأن احل��زب ق��ّرر رفع �شكاية  مو�شي، 
ل���دى امل��ف��و���ش��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة لالأمم 
امل��ت��ح��دة حل��ق��وق الإن�������ش���ان، ب�شبب 
املبا�شر  وال����ش���ت���ه���داف  الن���ت���ه���اك 
الد�شتوريون،  ل��ه  ي��ت��ع��ّر���س  ال����ذي 

ح�شب تعبريها. 
   واأو���ش��ح��ت م��و���ش��ي، خ���الل ندوة 
اأّن  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ���ش��ح��ف��ّي��ة ع��ق��دت��ه��ا 
حزبها تقدم ب�شكوى لدى املفّو�شية 
���ش��ّد ال��دول��ة ال��ت��ون�����ش��ّي��ة، م��ن اأجل 
يتعر�س  ال��ت��ي  امل��ت��ك��ررة  امل�شايقات 

لها خالل التنّظم والتجّمع، ف�شال 
دون  مقّراته  وخلع  التحري�س  عن 
يف  والق�شاء،  الدولة  اأجهزة  حتّرك 
واحلزب  للد�شاترة  كاملة  ا�شتباحة 
الدولة، على  الد�شتوري من طرف 

حد تعبريها.
   وقالت اإّن حزبها تعّر�س يف عديد 
املنا�شبات اإىل العنف ال�شيا�شي، واأّن 
رغم  يتحرك  مل  التون�شي  الق�شاء 
يف  بها  تقدم  التي  الق�شايا  ع�شرات 
على  م��وؤخ��را،  اأو  املا�شية  ال�شنوات 
�شّد  موؤّخرا  املودعة  ال�شكاية  غ��رار 
�شمارة  ال�شحبي  امل��ج��ّم��د  ال��ن��ائ��ب 
يوم  عليها  الع��ت��داء  يف  وم�شاركيه 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل���ا����ش���ي،  ي��ون��ي��و   30
امل�شي�شي  ه�����ش��ام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
املجمدة  ال���ن���واب  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
ورئي�س  ال��غ��ّن��و���ش��ي  را����ش���د  اأع��م��ال��ه 

اجلمهورية قي�س �شعّيد.

رفعت �شكاية اإىل املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان

مو�شي تعلن ا�شتئناف العت�شام اأمام مقر احتاد القر�شاوي

الد�شتوري احلر يعود لالعت�شام

جر�س اإنذار بعودة داع�س يف العراق.. خماوف من املناطق الرخوة

•• ليفربول-اأ ف ب جمموعة ال�شبع.. جبهة موحدة �شد »املعتدين العامليني« 

يجتمع وزراء خارجّية جمموعة ال�شبع، ال�شبت والأحد يف ليفربول 
العاملّيني”  “املعتدين  مواجهة  يف  وحدتهم  لإظهار  اإنكلرا،  ب�شمال 
ولكي يتحّدثوا خ�شو�شا عن رو�شيا التي ُتثري مناوراتها على احلدود 

الأوكرانّية القلق.
وتنوي وزيرة اخلارجّية الربيطانّية ليز ترو�س التي تتوىّل بالدها 
املعتدين  ���ش��ّد  م���وّح���دة  “جبهة  اإظ���ه���ار  ال�����ش��ب��ع،  رئ��ا���ش��ة جم��م��وع��ة 
ح�شب ما قالت ال��وزارة. و�شتدعو نظرائها يف جمموعة  العاملّيني”، 
ال�شبع اإىل اإظهار “جبهة موّحدة �شّد ال�شلوك اخلبيث - مبا يف ذلك 
الأمن  النخراط يف جمال  واإىل   - اأوكرانيا  الرو�شّية جتاه  املواقف 

والدعم القت�شادي، للدفاع عن “حدود احلّرية” يف العامل«.
وم��ن��ذ اأ���ش��اب��ي��ع، ي��ّت��ه��م ح��ل��ف ���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي وال���ولي���ات املّتحدة 
والأوروّب����ي����ون رو���ش��ي��ا ب��ال��ّرغ��ب��ة يف غ���زو اأوك���ران���ي���ا، وه���و م��ا تنفيه 

مو�شكو.

ويف اأّول خطاب رئي�شي لها ب�شاأن ال�شيا�شة اخلارجّية الأربعاء، حّذرت 
وزارة  يف  اأيلول/�شبتمرب  يف  راب  دومينيك  مكان  حّلت  التي  ترو�س 
اخلارجّية الربيطانّية، من اأّن رو�شيا �شرتكب “خطاأ ا�شراتيجّيا” 

اإذا غزت اأوكرانيا.
الرو�شي  نظريه  اأي�شا  “اأبلغ”  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ك��ان 
وبينها  �شديدة،  “لعقوبات  �شتتعّر�س  رو�شيا  ب��اأّن  بوتني  فالدميري 

يف حال حدوث ت�شعيد ع�شكري �شّد اأوكرانيا. عقوبات اقت�شادّية”، 
اأملانيا  خارجّية  وزراء  ُيناق�س  احل�ّشا�س،  املو�شوع  ه��ذا  اإىل  واإ�شافة 
وكندا والوليات املتحدة وفرن�شا واإيطاليا واليابان واململكة املتحدة، 

الأزمات امل�شتمّرة، ل �شّيما يف بورما.
بوقف  اإي��ران  ال�شبع،  وزراء جمموعة  ُيطالب  اأن  اأي�شا  املتوّقع  ومن 

الت�شعيد النووي والعودة اإىل اّتفاق فيينا.

وق��ال��ت ت��رو���س ق��ب��ل الج��ت��م��اع “يف ن��ه��اي��ة ه���ذا الأ���ش��ب��وع، �شتّتخذ 
الدميوقراطّيات الأكرث نفوذا يف العامل موقفا �شّد املعتدين الذين 
اأّننا  مفادها  وا�شحة  ر�شالة  وتبعث  احل��ّري��ة،  تقوي�س  اإىل  ي�شعون 

ُنظهر جبهة موّحدة«.
واأ�شافت الوزيرة “اأريد اأن ُتعّمق دول جمموعة ال�شبع عالقاتها يف 
جمالت مثل التجارة وال�شتثمار والتكنولوجيا والأمن، حّتى نتمّكن 
اأنحاء  ك��ّل  يف  وتعزيزهما  والدميوقراطّية  احلّرية  عن  الدفاع  من 

العامل. و�شاأدافع عن ذلك خالل الأّيام القليلة املقبلة«.
ال�شبع هذا  ل��وزراء خارجّية جمموعة  اجتماع ح�شورّي  وه��ذا ثاين 

العام، بعد اجتماع يف اأّيار/مايو يف لندن.
ليفربول  اإىل  بلينكن  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي  اخل��ارج��ّي��ة  وزي���ر  وو���ش��ل 
اجلمعة حيث التقى ترو�س، وكذلك عاملة البيئة اأنالينا بريبوك التي 

توّلت لتّوها اخلارجّية الأملانّية. وبعد قّمة جمموعة ال�شبع، �شيتوّجه 
اأهّمية  على  الت�شديد  اإىل  ت��ه��دف  ج��ول��ة  يف  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  ج��ن��وب  اإىل 
منطقة املحيطني الهندي والهادي التي باتت يف �شلب ا�شراتيجّية 

الوليات املتحدة املناه�شة لل�شني.
اأوميكرون يف  املتحّورة  انت�شار  ال�شّحي، ويف ظّل  الو�شع  اإىل  ونظرا 
الذي  ليفربول  متحف  يف  �شارمة  تدابري  �شُتّتخذ  املتحدة،  اململكة 
ي�شت�شيف اللقاء. وقد ُفر�س على مندوبي الوفود تقدمي اختبارات 

بي �شي اآر قبل الو�شول، على اأن يخ�شعوا اأي�شا لفحو�س يومّية.
خالل عطلة نهاية الأ�شبوع، ُت�شارك ترو�س يف اجتماعات ثنائّية مع 

نظرائها من دول جمموعة ال�شبع والحّتاد الأوروّبي.
و�شُت�شارك كوريا اجلنوبّية واأ�شراليا يف الجتماع ب�شفة “�شيوف”، 

بينما ُت�شارك دول اأخرى ب�شكل افرا�شي.
كما ُتطلق ترو�س يف نهاية هذا الأ�شبوع مبادرة بقيادة اململكة املتحدة 
الأكرث  “الأ�شواق  ال���ش��ت��ث��م��ارات يف  اأف�����ش��ل يف جم��ال  ت��ع��اون  ل��دع��م 

ه�شا�شة” يف اإفريقيا.
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عربي ودويل

ا يف ال�شيا�شة الرو�شية لالحتاد الأوروبي  �شتكون التطورات يف الثنائي الفرن�شي -الأملاين حا�شمة اأي�شً

م���ن���ذئ���ذ، ع���م���ل���ت ق�����ي�����ادات ه���ذه 
الأحزاب الثالثة بجد لبناء خط 
�شيا�شي يتلخ�س يف عقد ائتاليف. 
العقائدية  ال���ت���ق���ال���ي���د  ورغ�������م 
ووجهات النظر الدولية املختلفة، 
اأدى هذا العقد اإىل ت�شكيل جهاز 
ل��ق��ل��ب �شفحة  ج���دي���د  ت��ن��ف��ي��ذي 

مريكل.
ُيعّد توزيع املنا�شب اأمًرا ا�شا�شًيا: 
الرو�شية  ال�شيا�شة  حتديد  �شيتم 
ال�شراكي  احل���زب  ب��ني  لأمل��ان��ي��ا 
�شيقود  ال������ذي  ال����دمي����ق����راط����ي، 
واخل�شر،  وال��دف��اع،  امل�شت�شارية 
حقيبة  ���ش��ي�����ش��ت��ع��ي��دون  ال����ذي����ن 
بعد ثالثة  ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة، 
وع�شرين عاًما من يو�شكا في�شر، 
وزارة  ع��ل��ى  ب�شمته  ت���رك  ال����ذي 
اخلارجية الملانية وطبعها ب�شكل 

دائم حتى عام 2005.
غالًبا ما يكون هذان احلزبان يف 
الفيدرايل  امل�شتوى  على  ائتالف 

وكذلك على م�شتوى الوليات. 
لكن لهما تراث واآفاق جيو�شيا�شية 
غري متجان�شة بل وحتى متباينة، 
اأولف  اجلديد  امل�شت�شار  ويتنّزل 
براندت  وي��ل��ي  ت���ّي���ار  يف  ���ش��ول��ت��ز، 
وه���ي���ل���م���وت ���ش��م��ي��ت. ل���ق���د ط����ّور 
�شيا�شة  الباردة  احلرب  م�شت�شارا 
والوفاق  الن��ف��ت��اح  م��ن  حقيقية 
التقارب”،  )“التغيري من خالل 
ال�شيا�شي  امل�شت�شار  اأ�شاعها  التي 
اإي��غ��ون باهر( يف  ب��ران��دت،  لويلي 

�شرق البالد.
ن�������ش���اأت ���ش��ي��ا���ش��ة ال�������ش���رق ه����ذه، 
للمواجهة  واق���ع���ي  حت��ل��ي��ل  م���ن 
وتهدف  وال����غ����رب،  ال�������ش���رق  ب���ني 
اإىل ت��ه��دئ��ة م��ع��ي��ن��ة م���ع الحت���اد 
الدولة  �شلمية  با�شم  ال�شوفياتي 
الحتادية،  اأمل��ان��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال�شيا�شية  الإرادة  ع���ن  ف�����ش��اًل 
ل����ت����ح����ّم����ل اأمل�����ان�����ي�����ا الحت������ادي������ة 
جرائم  عن  التاريخية  امل�شوؤولية 
�شد  �شيما  )ول  ال��ث��ال��ث  ال��راي��خ 

بولندا(.
هو  اجل������دي������د  امل�������ش���ت�������ش���ار  ان   
ال�شياق  ت��غ��رّي  ل��و  حتى  وريثهما 
اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي ب�����ش��ك��ل ج����ذري: 
 2011 م����ن  ه���ام���ب���ورغ  ع���م���دة 
بلدّيته  ت��واأم��ة  ق��اد   ،2018 اإىل 
���ش��ان��ت بطر�شربغ  م��ع  ال��ه��ان��زي��ة 
بوتني.  ف����الدمي����ري  ح���ك���م  حت����ت 
التعامل  اىل  ي��ق��ده  مل  ه��ذا  لكن 
ال�شركاء  م����ع  م��ه��م��ة  ب��ط��ري��ق��ة 

القت�شاديني الرو�س.

الأطل�شية غري 
املتوقعة للخ�شر

ال�شرق،  ���ش��ي��ا���ش��ة  ع���ك�������س  ع���ل���ى 
زعيمة  ب��رب��وك،  اأنالينا  هاجمت 
 ،2018 عام  منذ  اخل�شر  حزب 
الغاز  اأن��اب��ي��ب  خ��ط  افتتاح  ب�شدة 
م�شروع  وه���و   ،2 ���ش��رمي  ن����ورد 
للحزب  ال�����ش��اب��ق  امل�شت�شار  دف��ع��ه 
ال�������ش������راك������ي ال����دمي����ق����راط����ي 
-1998( �����ش����رودر  غ����ريه����ارد 

اإدارة  جمل�س  وع�شو   ،)2005
اأجنيال  ودع��م��ت��ه  غ���ازب���روم،  بنك 
الوليات  ���ش��غ��وط  رغ���م  م��ريك��ل 

املتحدة وانتقادات بولندا.
بوزارة  امل��وع��ودة  ب��رب��وك،  اأنالينا 
�شولتز،  ح��ك��وم��ة  يف  اخل���ارج���ي���ة 

تدعو اليوم اإىل �شيا�شة هجومية 
اأكرث جتاه رو�شيا: �شتفكر ب�شكل 
اأوكرانيا  تر�شيح  دع��م  يف  خ��ا���س 
الأوروبي  اإىل الحتاد  لالن�شمام 
ي��ا لها  وح��ل��ف �شمال الأط��ل�����ش��ي. 
للخ�شر،  بالن�شبة  م��ف��ارق��ة  م��ن 
غالبا  ت���ي���اره���م  ي��ت��م��ي��ز  ال����ذي����ن 
ب���احل���ذر م���ن حت��ال��ف اأمل��ان��ي��ا مع 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، خ��ا���ش��ة فيما 
يتعلق مب�شاألة القواعد الع�شكرية 

على الأرا�شي الأملانية!

ح�شاد مريكل
 ونتائجه والتبا�شه

ال�شيا�شة  اأن  ي���ع���ن���ي  ه�����ذا  ه����ل 
ال�شابقة  للم�شت�شارة  ال��رو���ش��ي��ة 
امل��ا���ش��ي؟ يف  م��ن  ق��ري��ب��اً  �شت�شبح 
تعاملها مع رو�شيا بوتني، متتعت 
اأجنيال مريكل مبيزة ل ت�شاهى، 
برو�شيا  امل��ب��ا���ش��رة  امل��ع��رف��ة  وه���ي 
واجلغرافيا  ال�شوفياتي  والراث 
ال�شرقية.  لأوروب������ا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ن���اط���ق���ة ب���ال���رو����ش���ي���ة، ول������دت يف 
ا يف  اأملانيا ال�شرقية، وتدربت اأي�شً
ت�شيكو�شلوفاكيا، كانت على دراية 
الرو�شية  ال�شيا�شية  الفعل  بردود 

وطموحات مو�شكو.
وب��ف�����ش��ل ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة، وطول 
امل�����ش��ت�����ش��اري��ة، جنحت  ع��م��ره��ا يف 
اأجنيال مريكل يف تر�شيخ نف�شها 
يف م��ي��زان ال��ق��وى م��ع فالدميري 
بوتني. ولئن ا�شتمرت يف تطوير 
الثنائية،  القت�شادية  العالقات 
ف���ق���د ت���ب���ن���ت، اع����ت����ب����اًرا م����ن عام 
ب�شاأن  مت�شدًدا  م��وق��ًف��ا   ،2014

اأوكرانيا.
ق���وي���ة ب��ال��ت��ح��ال��ف ال�����ش��ل��ب مع 
املتعاقبني،  الفرن�شيني  الروؤ�شاء 
الحتاد  �شفوف  ر���ّس  يف  جنحت 
العقوبات  الأوروب��ي حول �شيا�شة 
القرم،  ���ش��ب��ه ج���زي���رة  ���ش��م  ���ش��د 
اأوك����ران����ي����ا،  �����ش����رق  واحل��������رب يف 
اأن�شار  ���ش��د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  وال��ق��م��ع 

ل�شيا�شة  الرئي�شي  ال��ه��دف  ك���ان 
وي���ل���ي ب����ران����دت، ه���و الع�����راف 
ب��ح��رم��ة احل������دود ال���ن���اجت���ة عن 
الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ن��ه��اي��ة 
وت��ط��ب��ي��ع ال��ع��الق��ات م��ع الحتاد 
العالقات  وتكثيف  ال�شوفياتي، 
القت�شادية مع دول الكوميكون، 
واإع���ادة اإق��ام��ة مناخ الن��ف��راج مع 
الدميقراطية،  اأملانيا  جمهورية 
اإع���������ادة  ي���غ���ل���ق خ�����ي�����ار  ح����ت����ى ل 

التوحيد:
القرم،  ج��زي��رة  ���ش��ب��ه  ���ش��م  اأدى   
اإىل  اأوك������ران������ي������ا،  يف  واحل����������رب 
الوي�شتفايل  امل��ب��داأ  يف  الت�شكيك 

الأول.
“مع  ���ش��ول��ت��ز،  اأولف  وب��ح�����ش��ب 
�شرق  �شيا�شة  اإىل  ن��ح��ت��اج  ذل���ك، 
جدي������دة، اأوروبية هذه املرة، تاأخذ 

يف احل�شبان م�شالح رو�شيا”. 
الق�شايا  ب�شاأن  ات��ف��اق  غياب  ويف 
�شيتم  امل�����دى،  ق�����ش��رية  الأم��ن��ي��ة 
جمالت  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  ال�شعي 
ال�شحة.  اأو  ال��ه��ي��دروج��ني  م��ث��ل 
اإىل خلق  الئتالف  ويهدف عقد 
تاأ�شرية  ب����دون  ال�����ش��ف��ر  اإم��ك��ان��ي��ة 
ملجموعات  اأملانيا  اإىل  رو�شيا  من 
خا�شة،  اأه��م��ي��ة  ذات  م�شتهدفة 
من اأجل التقريب بني املجتمعات 

املدنية.

والثنائي الفرن�شي الأملاين؟
على  التحالف  يوؤك�د عقد  بينما   
ال�����ش��الم وح��ق��وق الإن�����ش��ان ومنع 
وم��ك��اف��ح��������������������ة تغري  ال����ن����زاع����ات 
املن�اخ، ت�شكل العالقات بني اأملانيا 
ورو����ش���ي���ا حت���دًي���ا رئ��ي�����ش��ًي��ا لأمن 

وا�ش����تقرار القارة العجوز.
املعادلة  ه��ذه  ويبقى جمهول يف   
فرن�شا.  م��ك��ان  اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة: 
الثنائي  يف  ال���ت���ط���ورات  ���ش��ت��ك��ون 
ا  اأي�شً الفرن�شي -الأملاين حا�شمة 
لالحتاد  ال��رو���ش��ي��ة  ال�شيا�شة  يف 

الأوروبي.

األ��ي��ك�����ش��ي ن���اف���ال���ن���ي. ك��م��ا ن���ددت 
والتاأثري  ال�����ش��ي��ا���ش��ي،  ب��ال��ت��دخ��ل 
لال�شتقرار  امل����زع����زع  ال�����ش��ل��ب��ي 
وامل���ت���ح���ي���ز، ل���و����ش���ائ���ل الإع�������الم 
الرو�شية، والخراق اللكروين 
قائد  اغ��ت��ي��ال  اأو  ل��ل��ب��ون��د���ش��ت��اغ، 
���ش��ي�����ش��اين ���ش��اب��ق يف ب���رل���ني، بل 
بعد  نافالني  األيك�شي  وا�شتقبلت 
قبل  الأع�شاب من  بغاز  ت�شميمه 
الع�شكرية  املخابرات  من  عمالء 

الرو�شية.
يف رو�شيا، متت الإ�شادة مبمار�شة 
لل�شلطة  م������ريك������ل  اأجن�������ي�������ال 
ب����اع����ت����ب����اره����ا ف�������رة ا����ش���ت���ق���رار 
اأ���ش��ت��اذ العلوم  وو����ش���وح. وي��رب��ط 
ال�شيا�شية دميريج ترينني، من 
ال�شنوات  هذه  مو�شكو،  كارنيجي 
اخلم�س ع�شرة يف ال�شلطة بثالثة 
التوجه  ت��اأك��ي��د  اأوًل،  اجت���اه���ات: 
ح�شول  ثانياً:  لأملانيا.  الأطل�شي 

التحرك يف اجتاه �شيا�شة اأوروبية 
اأكرث �شيادية. 

ه����ذه الأخ�����رية  ت���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 
يف  ل����ل����خ����ط����ر  ع�����ر������ش�����ة  “اأقل 
امل��������ج��������الت ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة 
اإم������دادات الطاقة  م��ث��ل  ال��ه��ام��ة، 
اخلام  امل�����واد  وواردات  وال�����ش��ح��ة 
والتكنولوجيا الرقمية، دون عزل 

اأوروبا”.
م�شاألة  ف��اإن  فرن�شا،  عك�س  وعلى 
برامج  وم�شاألة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
الت�شلح، مل يتم ذكرها مبا�شرة يف 
لفرة  التاأ�شي�شية  الوثيقة  ه��ذه 

تويل ال�شلطة.
للقدرة على  ه��ذا �شمان  ه��ل يف   
اإجراء حوار بّناء مع رو�شيا يف ظل 
احرام ال�شركاء الأوروبيني )دول 
اخل�شو�س(،  وجه  على  البلطيق 
الذين يختلف ت�شورهم للتهديد 

لأ�شباب جغرافية وتاريخية؟

داخل  متميزة  مكانة  على  اأملانيا 
الحت��اد الأوروب��ي. واأخ��رًيا، اأ�شار 
رو�ش������يا،  م��ع  م�شافة  وج��ود  اإىل 
اإىل  اإىل حد كبري  ويرج������ع ذلك 
ال�شراع يف اأوكرانيا، مع احلف�اظ 

على التوا�شل معها.
هي  اذن،  امل��ريك��ل��ي��ة  ك���ان���ت  ل��ق��د 
الليربالية  دع����م  ب���ني  الل���ت���ق���اء 
والدعم  رو����ش���ي���ا  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
التجارية  ل��ل��م�����ش��ال��ح  امل�����ش��ت��م��ر 
�شيا�شة  ب���اخ���ت�������ش���ار،  الأمل����ان����ي����ة، 
اإىل حد  ب��راغ��م��ات��ي��ة  خ��ارج��ي��������������ة 
اأجنيال مريكل  اعتربت  لقد  ما. 
رو���ش��ي��ا لع��ًب��ا دول��ًي��ا م��ه��ًم��ا، املة 
تكون  وم�شتقرة  قوية  عالقة  يف 
مواتية للقارة باأكملها -وقبل كل 
الأمل���اين،  الأع��م��ال  ���ش��يء ملجتمع 
العقوبات  لتخفيف  جًدا  وموؤيدة 
ال�شرقية  ال��ل��ج��ن��ة  غ����رار  )ع��ل��ى 
هيئة  الأمل��������������اين،  ل����الق����ت���������ش����اد 

الرئي�شية(.  الثنائية  اللوبيينغ 
لكنها مل تفقد الهتمام مب�شري 
ومولدوفا  وج��ورج��ي��ا  اأوك���ران���ي���ا 

وتطلعاتهم الأوروبية.

من ال�شيا�شة الداخلية
 اإىل ال�شيا�شة اخلارجية

اجلديد  الئ��ت��الف  �شيجد  ك��ي��ف 
نقطة توازن بني هذه الجتاهات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة: ال����ش���ت���م���راري���ة مع 
امل��ريك��ل��ي��ة، وت��اأك��ي��د اأوروب�����ا اأكرث 
م����واج����ه����ة رو����ش���ي���ا،  �����ش����ي����ادة يف 
ومت���ا����ش���ك الأغ��ل��ب��ي��ة اجل���دي���دة، 
تعترب  ال�شرقية؟  ال�شيا�شة  واإرث 
رهانات  م��ن  رو�شيا  م��ع  العالقة 
ا  اأي�شً وه��ي  الداخلية،  ال�شيا�شة 
رهان يتعلق بال�شيا�شة اخلارجية 

الأملانية.
الأغ��ل��ب��ي��ة اجلديدة  اأك�����دت  وق���د 
يف  رغبتها  الئ��ت��اليف،  عقدها  يف 

ال�شيا�شة  ���ش��ج��ل��ت  ب����رل����ني،  يف 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ب��ع�����س ال���ن���ت���ائ���ج، ل 
اإع��ادة نظر يف  اأي  �شيما معار�شة 
احل��دود. لكن حم��اولت التعاون 
اأطلقها  التي  الرو�شي  الفرن�شي 
اإميانويل  ث��م  ه��ولن��د  ف��ران�����ش��وا 
ت���ب���دو حم���ك���وم عليها  م����اك����رون، 
ال�شيا�شيني  ن��ظ��ر  يف  ب��ال��ف�����ش��ل 
ي�شفر  مل   ،2015 ع��ام  الأمل����ان: 
ال�شام  الع�شكري يف بالد  التعاون 
ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ش��ة؛ ومل يكلل  ع��ن 
ا،  اأي�شً ب��ال��ن��ج��اح  ت��ري��ان��ون  ح���وار 
الرئي�س  ي���د  ب��ق��ي��ت  ك��م��ا  مت���اًم���ا 
لنظريه  امل�����م�����دودة  ال���ف���رن�������ش���ي 

الرو�شي دون متابعة ملمو�شة.
يف  الأق��������ل  ع���ل���ى   ،2022 ع������ام 
�شيكون  العام،  الأول من  الن�شف 
الأمر مروًكا للم�شت�شار اجلديد 
ب�شكل اأ�شا�شي لتحديد النغمة يف 

العالقات مع رو�شيا.
على  ال��واق��ع  يف  فرن�شا  ���ش��رك��ز   
لالحتاد  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���رئ���ا����ش���ة 
النتخابية  واحل��م��ل��ة  الأوروب�����ي، 
ل�����الن�����ت�����خ�����اب�����ات ال����رئ����ا�����ش����ي����ة 
الزعماء  بني  وم��ن  والت�شريعية. 
اأولف  ���ش��ي��ظ��ه��ر  الأوروب�������ي�������ني، 
�شولتز يف مو�شكو على اأنه يتمتع 
بال�شالبة وطول العمر ال�شيا�شي 

الكايف للتاأثري.
���ش��رق��ي��ة موروثة  ���ش��ي��ا���ش��ة  وب���ني 
احلم�س  وك����اأن����ه����ا  وم���ع���ت���م���دة 
النووي ال�شراكي الدميقراطي 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  م�شائل  يف 
والطق�شية،  املتجددة  والأطل�شية 
ف��رن�����ش��ي-اأمل��اين �شهرته  وث��ن��ائ��ي 
بالتهديدات  وال��وع��ي  ال��ع��ق��وب��ات 
اخلارجية، ومراعاة خماوف دول 
حتافظ  التي  وبولندا،  البلطيق 
على  الأملانية  الدبلوما�شية  معها 
�شيكون اأولف  “عالقة خا�شة”، 
�شولتز يف مهّمة �شعبة لتاأكيد، ول 
الأملانية  �شيا�شته  لتطوير،  �شك 
الرو�شية يف حقل الكراهات هذا 

املعقد.
ف�شتتمثل  لل�شني،  بالن�شبة  اأم��ا 
ثقل  ب��ني  التحكيم  يف  ال�شعوبة 
والب�شمة  القت�شادية  امل�شالح 
لل�شركات  ال���ك���ب���رية  ال���ت���ج���اري���ة 
القيم  وتاأكيد  رو�شيا،  يف  الأملانية 
)ب�شاأن  ال��وا���ش��ح��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�شيادة  واح��رام  الإن�شان،  حقوق 
ال�شيا�شي،  وال��ت��دخ��ل  ال��ق��ان��ون، 

اإلخ.(.
ب���الده  ���ش��ول��ت��ز  ف�����ش��ي��ع��ي��د  واإل،   
القت�شادي  العمالق  مكانة  اإىل 
التي  ال����ش���رات���ي���ج���ي  وال�����ق�����زم 
اأن  خطر  مع  امل�شت�شارة،  مزقتها 
كزاوية  ال��ك��رم��ل��ني  ي�����ش��ت��خ��دم��ه 
الحتاد  م��ع  م��زروع��ة يف عالقته 

الأوروبي.
ترجمة خرية ال�شيباين

* ا�شتاذ حما�شر يف معهد 
الدرا�شات ال�شيا�شية يف باري�س, 
واأ�شتاذ �شابق للعلوم ال�شيا�شية يف 
جامعة مو�شكو.

**الأمني العام ل� مركز البحوث 
يف معهد العلوم ال�شيا�شية, وا�شتاذ 
حما�شر يف معهد العلوم ال�شيا�شية 
يف باري�س, باحث م�شارك يف املركز 
اجلغرا�شيا�شي للمدر�شة العليا 
للتجارة. 

ت���������ش����ك����ل 
العالقات بني 
اأملانيا ورو�شيا 
حت��������دًي��������ا 
لأمن  رئي�شًيا 
وا���ش��ت��ق��رار 
ال��������ق��������ارة 
ال�����ع�����ج�����وز

تعّد مو�شكو �شريًكا رئي�شًيا وحتدًيا:

من مريكل اإىل �شولتز, اأية �شيا�شة رو�شية لأملانيا...؟
•• الفجر -�شرييل بريت - فلوران بارمنتييه

بالن�شبة لربلني, تعد مو�شكو, يف نف�س الوقت, �شريًكا 
متكرًرا  ا�شرتاتيجًيا  وحت��دًي��ا  رئي�شًيا  اقت�شادًيا 

ومو�شوًعا للجدل يف ال�شيا�شة الداخلية.
امل�شت�شارية  يف  الأرب���ع  وليتها  ف��رتات  م��دار  على 

واقعية  م��ريك��ل  اأجن��ي��ال  ط���ورت   ,2005 ع��ام  منذ 
املزدوجة  العالمة  حتت  مو�شوعة  رو�شية  �شيا�شية 
مريكانتيلية  نقل  مل  ان  القت�شادية,  للرباغماتية 
تعزيز  ب��ني  جمعت  ل��ق��د  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة.  وي��ق��ظ��ة 
الرو�شية,  ال�شركات  م��ع  القت�شادية  ال��ع��الق��ات 
والتي يعد م�شروع نورد �شرتمي 2 اأب�شط جت�شيد لها, 

�شيا�شة عقوبات جتاه  فرن�شا لقرتاح  مع  والت�شامن 
رو�شيا منذ �شم �شبه جزيرة القرم عام 2014. فهل 

�شيكون خليفتها وريثها يف الأمر؟ ل �شيء موؤكد.
�شولتز, وريث براندت و�شميت؟

العامة  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  اأدت  �شبتمرب,   26 يف 
مكون  جديد  برملاين  ائتالف  ت�شكيل  اإىل  الأملانية 

من احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي, وحزب اخل�شر, 
يقوم  هذا”,  امل��رور  اإ�شارات  “ائتالف  والليرباليني. 
على اأغلبية برملانية تبلغ 416 مقعًدا من اأ�شل 725 
الحتاد  حزب  احتاد  مقابل  البوند�شتاغ,  يف  مقعًدا 
امل�شيحي الدميقراطي-الحتاد امل�شيحي الجتماعي, 

الذي ل يزال قوًيا ب� 197 مقعًدا.

الن�شخة اجلديدة من الثنائي الفرن�شي الملاين

ويلي براندت  ي�شار-وهيلموت �شميت يح�شران موؤمتر احلزب ال�شراكي الدميقراطي اأبريل 1982

اأجنيال مريكل وخليفتها اأولف �شولتز

اأنالينا بربوك تدعو اإىل �شيا�شة هجومية اأكرث جتاه رو�شيا

كانت املريكلية مبثابة لقاء بني دعم الليربالية ال�شيا�شية
 يف رو�ش��يا والدع�م امل�ش��تمر للم�شال�ح التجارية الأملانية

تعترب العلقة مع رو�شيا من رهانات ال�شيا�شة الداخلية, 
��ا ره��ان يتعلق بال�ش��يا�شة اخلارجية الأملانية وهي اأي�شً

هل يخ�شر بوتني بذهاب مريكل التي جنحت يف تروي�شه؟
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املال والأعمال
القمة العاملية لليخوت الفاخرة 2021 ت�شهد م�شاركة قيا�شية من قطاع اليخوت الفاخرة حول العامل

الأو�شط  ال�شرق  �شيريد  وم��وؤمت��ر 
مب�شاركة  البحري”،  ل���ل���ق���ط���اع 
واملخت�شني  اخل������رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات رائ������دة م��ث��ل “اإي 
جرنال”،  و”�شو�شيتيه  �شيب�س”، 
اآند  و”بي  ماريتامي”،  و”�شافانا 
و”جي  اللوج�شتية”،  للخدمات  اأو 
ملناق�شة مو�شوعات مهمة  اإ�س”،  اإم 
والقوانني،  للوائح  المتثال  ت�شمل 
والتمويل،  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  وامل��خ��اط��ر 
وال����ف����ر�����س ال����ت����ي ���ش��ت��م��ك��ن دول����ة 
التطور  م��وا���ش��ل��ة  م���ن  الإم���������ارات 
ك��م��رك��ز متميز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ت��ع��زي��ز 

لالأعمال البحرية.
البحري”  الإم���ارات  “اأ�شبوع  يتيح 
حل�شور  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال���ف���ر����ش���ة 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات مب����ا يف 
البحرية  ���ش��ي��ري��د  “جوائز  ذل���ك 
القارة  و���ش��ب��ه  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
مع  بال�شراكة  واإفريقيا”  الهندية 
و”جوائز  لويد”،  “قائمة  موؤ�ش�شة 
���ش��ي��ري��د ال��ب��ح��ري��ة ل��ل�����ش��ب��اب حتت 
اإىل جتارب  اإ�شافة  �شن الأربعني”، 
ال���ق���ادة  “منتدى  م���ث���ل  ح�����ش��ري��ة 
“اكت�شف  وم���ب���ادرة  البحريني”؛ 

القطاع البحري«.

•• دبي-الفجر:

والبنية  الطاقة  وزارة  رعاية   حتت 
التحتية يف دول��ة الإم��ارات العربية 
“اأ�شبوع  غ������داً  ي��ن��ط��ل��ق  امل���ت���ح���دة، 
احلدث الرائد  الإمارات البحري”، 
البحري  ال���ق���ط���اع  ي��رق��ب��ه  ال�����ذي 
حتى  وي�شتمر  العامل  م�شتوى  على 
اخل��م��ي�����س 16 دي�����ش��م��رب اجل����اري. 
���ا مهمة  ف���ر����شً الأ�����ش����ب����وع  وي����وف����ر 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ل��الل��ت��ق��اء ب���ع���دد من 
وب��ن��اء �شراكات  ال��ف��ك��ر،  ق����ادة  اأب����رز 
الآراء  تبادل  عن  ف�شاًل  م�شتدامة، 
والأف���ك���ار ح���ول اآخ���ر ال��ت��ط��ورات يف 

ال�شناعة.
ال�شراتيجي  احل�����دث  ي��ت�����ش��م��ن 
“موؤمتر  اأب����رزه����ا  ف��ع��ال��ي��ات  ع����دة 
الأو�شط  ال�شرق  �شيريد  ومعر�س 
للقطاع البحري” من 13 اإىل 15 
للمعار�س  دب��ي  م��رك��ز  يف  دي�شمرب 
اإىل  اإ�شافة  دبي،   2020 اإك�شبو  يف 
وموؤمتر  تيك”  “�شيب  م���وؤمت���ر 
الأو�شط”  ال�����ش��رق  ���ش��ي.  اأو.  “تي. 
اإىل  الأع��م��ال  ج���دول  يتطرق  حيث 
مثل  امل��ه��م��ة  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د 
الإمداد  و�شال�شل  البّحارة،  �شالمة 

عمالئنا  ودع�����م  امل�����ش��ت��م��رة  ل��ل��ث��ق��ة 
ونتطلع اإىل موا�شلة م�شرية النمو 
والتطور، و�شي�شاعد اأ�شبوع الإمارات 
البحري جميع املعنيني على حتقيق 
قادة  ح��ي��ث يجمع  وال��ت��ق��دم  ال��ن��م��و 
القطاع من منطقة ال�شرق الأو�شط 
والعامل، ونحن نتطلع اإىل التعاون 
واإع����ادة  ت��ط��وي��ر  يف  �شي�شهم  ال����ذي 

ت�شكيل القطاع البحري.«
اإلهام التغيري الإيجابي

البحري”  الإم���ارات  “اأ�شبوع  اأعلن 
عن �شراكة ا�شراتيجية مع اجلناح 
ال���رنوي���ج���ي ال����ذي ي��ع��د ج�����زًءا من 
2020 للمحيطات  اإك�شبو  منتدى 
امل�شتدامة، ومن �شاأن هذه ال�شراكة 
مع  النقا�شية  اجل��ل�����ش��ات  ت��دع��م  اأن 
اإزال���ة  ال�شحن ح���ول  ق��ط��اع  خ���رباء 

الكربون، والوقود البديل، وال�شفن 
الهجينة،  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
ال����ط����اق����ة،  ق�����ط�����اع  وال�����ت�����ح�����ول يف 
والرقمنة، وال�شتدامة، وغريها من 

مو�شوعات تهم القطاع البحري.
وح���ول ه���ذا امل��و���ش��وع، ق���ال كري�س 
م�����������وريل، م�����دي�����ر امل����ج����م����وع����ة – 
م����اري����ت����امي اإي���ف���ي���ن���ت�������س اإن����ف����ورم����ا 
ماركت�س: “نحر�س يف كل عام على 
بالتعاون  جديدة،  م��ب��ادرات  تقدمي 
اأن تعود  ���ش��اأن��ه��ا  ���ش��رك��ائ��ن��ا م��ن  م��ع 
ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي��ني يف 
ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري. وه������ذا ال���ع���ام، 
“في�شت  ����ش���رك���ة  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
التميز  “منتدى  نقدم  و�شركائه”، 
 14 ي��وم  �شيعقد  ال���ذي  البحري” 
“معر�س  فعاليات  �شمن  دي�شمرب 

والرقمنة  امل�شتقبلية،  وال��ت��وري��د 
وال���ب���ي���ان���ات، واآخ������ر ال���ت���ط���ورات يف 
الكربون  واإزالة  واللوائح،  القوانني 
وال�شحن  ال���ب���ح���ري،  ال��ق��ط��اع  م���ن 
مو�شوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�شتدام، 

حيوية.
م�����ش��اع��دة ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري على 

التعايف
الو�شع  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط 
احل���ايل يف ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري الذي 
واجه حتديات غري م�شبوقة خالل 
“اأ�شبوع  يجمع  املا�شيني،  العامني 
الإمارات البحري” عدًدا كبرًيا من 
امل�شوؤولني من القطاعني احلكومي 
بعنوان  رئي�شة  جل�شة  يف  واخل��ا���س 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  “حالة 
وت�شمل  الأو�شط”.  ال�شرق  منطقة 

وقال كري�س هاميان رئي�س جمل�س 
اإدارة �شيريد: “ما زلنا نتعافى من 
اآثار اجلائحة التي غريت طريقتنا 
بدء  اأعمالنا، ومع  واإدارة  العي�س  يف 
نحن  طبيعتها،  اإىل  الأم����ور  ع���ودة 
بحاجة اإىل ت�شافر اجلهود ل�شمان 
ي�شهدها  التي  ال�شطرابات  تقليل 
اإىل  امل�شتقبل  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
احل����د الأدن�������ى. وم����ن امل��ه��م عر�س 
دولة  حققتها  التي  النجاح  ق�ش�س 
منطقة  يف  دول  وع�����دة  الإم��������ارات 
اإطالق  ال�شرق الأو���ش��ط من خ��الل 
تاأثريات  رائ��دة للحد من  م��ب��ادرات 
ذلك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة  العاملية.  الأزم���ة 
البحري  الإم�����ارات  اأ���ش��ب��وع  �شيوفر 
من�شة لت�شجيع احلوار بني اخلرباء 
الأمر  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 

امل��ت��ح��دث��ني: م��ع��ايل �شهيل  ق��ائ��م��ة 
والبنية  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل���زروع���ي، 
التحتية يف دولة الإم��ارات؛ و�شعادة 
مكتوم،  اآل  اأحمد  بن  �شعيد  ال�شيخ 
املدير التنفيذي ل�شلطة مدينة دبي 
الدكتور  الأ�شتاذ  و�شعادة  املالحية؛ 
اإ�شماعيل  ال��غ��ف��ار  ع��ب��د  اإ���ش��م��اع��ي��ل 
العربية  الأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س  ف����رج، 
والنقل  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل��ل��ع��ل��وم 
دميثان،  ب���ن  وع���ب���داهلل  ال��ب��ح��ري؛ 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي وامل��دي��ر ال��ع��ام ل� 
“دي بي ورل��د الإم���ارات وجافزا”. 
التي  ال�شغوط  امل�شاركون  ويناق�س 
واخلدمات  ال�شحن  ق��ط��اع  ت��واج��ه 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 
اإع��ادة ر�شم  الأو���ش��ط، وجهودهم يف 

م�شتقبل القطاع.

ال�شناعة  تطوير  يف  �شي�شهم  ال��ذي 
ويعزز املكانة الريادية للمنطقة.«

عبدالعزيز  امل���ه���ن���د����س  واأو�������ش������ح 
“البحري  ���ش��رك��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ربي، 
اأثبتت  “لقد  ال�شفن”:  لإدارة 
قدرتها  جم��دًدا  “البحري”  �شركة 
على حتقيق التميز امل�شتدام، فحتى 
عندما كانت الأ�شواق غري م�شتقرة 
ال���ع���امل، حافظنا  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف 
ووا�شلنا  اأعمالنا،  ا�شتمرارية  على 
ق��ي��ادة الب��ت��ك��ار وال��ت��م��ي��ز يف جمال 
يف  وال�شحن  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��رب  امل��ن��ط��ق��ة 
امل����ت����ط����ورة واخل�����دم�����ات اجل���دي���دة 
وامل���ط���ورة، اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ت��و���ش��ع يف 
اخلا�س  الأ�شطول  وتعزيز  ال�شوق 
ب��ن��ا. ون��ح��ن م��دي��ن��ون ب��ه��ذا النجاح 

»اأ�شبوع الإمارات البحري« يطرح مو�شوعات حيوية على طاولة النقا�س ل�شمان م�شتقبل اأكرث اإ�شراًقا للقطاع البحري

دبي  وحت��ظ��ى  البحرية.  الرفيهية  وال�شياحة  ال��ف��اخ��رة  ال��ي��خ��وت  بقطاعي 
مبكانة ا�شتثنائية يف هذا املجال حيث ي�شلها اأعداد كبرية من ال�شائحني عرب 
الرحالت البحرية، بينما ي�شتفيد اأ�شحاب اليخوت من املرافق عاملية امل�شتوى 
التي توفرها مرا�شي املدينة، والتي ت�شمن لهم الراحة الكاملة. ناأمل اأن تكون 
اليخوت  �شياحة  قطاع  تعزيز  يف  لت�شهم  وبناءة  ا�شراتيجية  القمة  نقا�شات 
الفاخرة، والرتقاء باأعماله اإىل اآفاق جديدة من احلداثة والتناف�شية واجلودة 
عاملية  مبوانئ  الإم���ارات  دول��ة  تتميز  وامل�شتثمرين.«  ال��زوار  من  لكل  العالية 
املرافق  اأح��دث  وحتتوي  الفاخرة،  لليخوت  متطورة  مرا�س  ت�شم  امل�شتوى، 
التي توفر بيئة مثالية ل�شناعة ال�شياحة الرفيهية املزدهرة، كما تتمتع دبي 
ب�شكل خا�س، مبزايا جذابة وتناف�شية ت�شمل اأر�شفة الر�شو املنا�شبة لليخوت 
على  ال�شراتيجي  موقعها  عن  ف�شاًل  املخ�ش�شة،  الدعم  ومرافق  الفاخرة، 

�شاحل اخلليج العربي.

و”دامن”،  و”اأو�شيانكو”،  و”جمموعة فرييتي”،  92” و”ال�شري مارين”، 
و”كامرب اآند نيكلو�شون�س”، و�شركة “لور�شن”، و”بريغ�س”، وجهات اأخرى 
كثرية، الأمر الذي يوؤكد وبو�شوح حر�س �شناعة اليخوت الفاخرة على تبني 
التعاون امل�شرك لدفع النمو داخل القطاع. �شهدت القمة م�شاركة عدد كبري 
من اأبرز امل�شوؤولني يف القطاعني احلكومي واخلا�س، من بينهم ع�شام كاظم، 
علي  و�شعادة  والتجاري،  ال�شياحي  للت�شويق  دبي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شيبة، املدير التنفيذي يف دائرة الثقافة وال�شياحة باأبوظبي، والكابنت �شيف 
املهريي، مدير عام “اأبوظبي البحرية”؛ وعبري ال�شعايل، الرئي�س التنفيذي 
�شاركوا  الذين  امل�شوؤولني  من  وغريهم  كرافت”،  “جلف  �شركة  يف  بالإنابة 
روؤاه��م واأفكارهم حول م�شتقبل قطاع اليخوت الفاخرة. ومن خالل �شل�شلة 
من اجلل�شات النقا�شية، �شلط املتحدثون ال�شوء على موا�شيع خمتلفة مبا يف 
ذلك روؤيتهم لقطاع اليخوت الفاخرة لعام 2030، وتاأ�شي�س الوجهة املثالية 

لليخوت الفاخرة، اإ�شافة اإىل اإن�شاء بيئة العمل املثلى لهذا القطاع يف منطقة 
اخلليج العربي، وجدول اأعمال قطاع اليخوت الفاخرة يف املنطقة، وغري ذلك 
الفاخرة”،  اليخوت  “جمموعة  رئي�س  ريدماين،  املوا�شيع. توىل مارتن  من 
لليخوت  العاملية  للقمة  املتوا�شل  ريدماين  دعم  ويوؤكد  القمة،  جل�شات  اإدارة 
الفاخرة، اهتمام و�شائل الإعالم الدولية املتخ�ش�شة مبنطقة اخلليج، والتي 
الفاخرة،  اليخوت  ت�شهد حتوًل �شريًعا لتكون وجهة جديدة ومركًزا خلدمة 
باإجراء مناظرة حوارية بني  بنجاح  القمة  اخُتتمت  لها. وقد  �شتوًيا   وميناًء 
مدير اجلل�شات واألربتو جال�شي، الرئي�س التنفيذي ل� “جمموعة فرييتي”، 
الرائدة عاملياً يف بناء وبيع اليخوت الفاخرة وال�شفن الرفيهية. وتعقيباً على 
النجاح الذي حققته القمة، قال حمزة م�شطفى، املدير التنفيذي للعمليات 
جناًحا  الفاخرة  لليخوت  العاملية  القمة  “حققت  ماريناز”:  اأو  اآن��د  “بي  يف 
رائًعا على مدى يومني، و�شهدت نقا�شات مكثفة حول اأهم املو�شوعات املتعلقة 

•• دبي-الفجر: 

ومببادرة من  ورلد”،  بي  “دي  ل�  التابعة  ماريناز”  اأو  اآن��د  “بي  رعاية  حتت 
�شركة “فابيول�س لليخوت” ال�شريك املنظم، انعقدت القمة العاملية لليخوت 
العائم  الفندق  م��نت  على   2021 دي�شمرب  و9   8 يومي   ،2021 الفاخرة 
“كوين اإليزابيث 2” يف ميناء را�شد بدبي. وقد جمعت القمة نخبة من خرباء 
م�شتقبل  ملناق�شة  والقباطنة،  ال��ف��اخ��رة،  اليخوت  ��ّن��اع  و���شُ وم���اّلك  ال�شناعة 
�شناعة اليخوت الرفيهية، وتعزيز ال�شتفادة من املكانة الرائدة لدبي ودولة 
الإمارات يف قطاع اليخوت الفاخرة.  مت تنظيم القمة بالتعاون مع اأبرز اجلهات 
و”�شلطة مدينة دبي  املعنية مبا يف ذلك “دائرة القت�شاد وال�شياحة بدبي”، 
“اأبوظبي  مثل  وال��دول��ي��ة  املحلية  املوؤ�ش�شات  ك��ربى  م��ن  وب��دع��م  املالحية”، 
بي  “اأم  و   ”42 و”اأدرياتيك  اأبوظبي”،  م��وان��ئ  و”جمموعة  البحرية”، 

منافذ ال�شارقة تبحث مع وفد من �شلطنة عمان ت�شهيل تنقل مواطني وزوار البلدين

 % جمارك دبي تدعو لل�شتفادة من تخفي�س 80 
على غرامات الق�شاي�ا اجلمركية قبل نهاي�ة الع�ام

اجلمركية الناجتة عن الق�شية اجلمركية يف حال ا�شتحقاقها قبل 
م�شبح  حمبوب  اأحمد  �شعادة  واأك��د   .  2021 دي�شمرب   31 تاريخ 
احلرة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
التي  الق��ت�����ش��ادي  التحفيز  ح���زم  اأن  دب���ي  ال��ع��ام جل��م��ارك  امل��دي��ر 
التجار  اأظهرت مدى احلر�س على دعم  القيادة احلكيمة  اأطلقتها 
وامل�شتثمرين ومتكينهم من مواجهة التحديات امل�شتجدة الناجمة 
الأزمة  ه��ذه  ليعربوا  كوفيد-19  جائحة  اأزم��ة  مثل  الزم���ات  عن 
بنجاح من خالل تخفي�س تكلفة عملياتهم ويحافظوا بالتايل على 
العائد من اأعمالهم وا�شتثماراتهم ومن هذا املنطلق قدمت جمارك 
املتعاملني عرب متكينهم من احل�شول على  دبي مبادرتها لتحفيز 
تخفي�س يف قيمة الغرامات للق�شايا اجلمركية بن�شبة %80 مع 
اإن  وق��ال  عليهم.  املرتبة  الغرامات  تق�شيط  من  كذلك  ال�شتفادة 
ال�شتمرار  على  وت�شجعيهم  املتعاملني  مل�شاعدة  تعمل  دبي  جمارك 
دولة  يف  القت�شادية  التنمية  مل�شرية  دعماً  التجارية  عملياتهم  يف 
الإم�������ارات ح��ي��ث ن�����ش��ه��د ب��ع��د الح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د الحت�����اد اخلم�شني 
انطالقة جديدة لالقت�شاد الوطني توؤ�ش�س لها م�شاريع اخلم�شني 
التي اأطلقتها القيادة احلكيمة والتي حتر�س الدائرة على تكري�س 

كافة جهودها ملواكبة هذه 
مبادرات  باإطالق  امل�شاريع 
ال����ت����ح����ف����ي����ز وال����ت����ط����وي����ر 
التجارة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��ت��م��ر 
اإم������ارة دبي  اخل��ارج��ي��ة يف 
اأج������ل حت��ق��ي��ق هدف  م����ن 
لدبي  اخل��م�����ش��ي��ة  اخل���ط���ة 
التجارة  ق��ي��م��ة  ب���و����ش���ول 

وقد  دره���م.  تريليون   2 اإىل  �شنوات   5 خ��الل  ل��الإم��ارة  اخلارجية 
اأزمة جائحة  املحفزات خالل  بالعديد من  التجاري  القطاع  حظي 
اجلمركية  للق�شايا  الغرامات  تخفي�س  جانب  ف��اإىل  كوفيد-19 
مت تقدمي العديد من الت�شهيالت للمتعاملني اأبرزها رد ما قيمته 
%20 من التعرفة اجلمركية واملدفوعة للب�شائع امل�شتوردة التي 
يتم بيعها يف ال�شوق املحلي للدولة واإلغاء جميع ال�شمانات البنكية 
واملحدد  اجلمركي  التخلي�س  ن�شاط  مل��زاول��ة  املطلوبة  والنقدية 
مببلغ 50 األف درهم بالإ�شافة اىل اإلغاء �شرط ال�شك امل�شريف عند 

تقدمي طلبات التظلمات اجلمركية.

•• دبي-وام

اأطلقتها  التي  التحفيزية  مبادرتها  تقدمي  دب��ي  ج��م��ارك  توا�شل 
التحفيز  ِح��زم  �شمن  ال��دائ��رة  مع  املتعاملني  وامل�شتثمرين  للتجار 
على  احل�شول  للمتعاملني  تتيح  حيث  دب��ي  اإم���ارة  يف  القت�شادي 
تخفي�س يف قيمة الغرامات للق�شايا اجلمركية بن�شبة %80 عند 
التزامهم ب�شداد ن�شبة %20 املتبقية من قيمة الغرامة بالإ�شافة 
ال�شتفادة من  تنتهي فرة  امل�شتحقة حيث  الر�شوم اجلمركية  اإىل 
املبادرة بتاريخ 31 دي�شمرب 2021 وكذلك امكانية ال�شتفادة من 

طلب تق�شيط الغرامات املرتبة من الق�شايا اجلمركية.
وت�شمل املبادرة الغرامات اجلمركية املتحققة مبوجب قرار ق�شائي 
طريق  عن  م�شبقا  �شدادها  مت  التي  اجلمركية  الغرامات  وكذلك 
الأق�شاط  عن  اجلمركية  الغرامات  تخفي�س  يتم  حيث  الأق�شاط 
املتبقية واإعادة جدولة الأق�شاط والق�شايا اجلمركية قيد التنفيذ 
املبالغ  على  بها  املقررة  الغرامات  تخفي�س  عرب  دبي  حماكم  لدى 
املتبقية علماً باأن على الراغبني بال�شتفادة من هذه املبادرة ت�شوية 
ق�شاياهم اجلمركية ودفع املبالغ امل�شتحقة عنها مبا يف ذلك الر�شوم 

اقت�شادية ال�شارقة و�شم�س تبحثان 
تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك

•• ال�شارقة-وام

التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  ���ش��ع��ادة  بحث 
لالإعالم  ال�شارقة  مدينة  م��ن  وف��دا  لقائه  خ��الل  بال�شارقة  الإقت�شادية 
“�شم�س” برئا�شة �شعادة الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س مدينة ال�شارقة 
لالإعالم “�شم�س” �شبل التعاون وتعزيز التن�شيق بني اجلانبني مبا يعود 

بالنفع على امل�شتثمرين.
املختلفة  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  اللقاء  اأهمية  ال�شويدي  �شلطان  واأك��د 
الإمارة  اإقت�شاد  تنمية  العمل على  يعترب  التطوير حيث  وت�شريع عمليات 
اأحد املهام الرئي�شة للدائرة للو�شول لروؤيتها بالريادة يف التنمية ال�شاملة 
لتحقيق اإقت�شاد تناف�شي متنوع قائم على املعرفة والإبتكار وفقاً خلطتها 
الإ�شراتيجية الداعية للم�شاهمة يف تخطيط وقيادة التنمية الإقت�شادية 
التي  امل�شركة  الق�شايا  العديد من  الإم��ارة. وبحث اجلانبان  ال�شاملة يف 
ت�شب يف امل�شلحة العامة وجرى تبادل الأفكار حول بع�س الإجراءات املتبعة 
كما تعرف الوفد الزائر على هيكلة واإ�شراتيجية العمل املتبعة يف املجالت 
امل�شركة اإ�شافة اإىل اأحدث التقنيات واحللول امل�شتخدمة يف الدائرة و�شبل 
تعزيز التعاون مبا يخدم كل القطاعات يف ال�شارقة و التطرق اإىل جاذبية 
مناخ الإ�شتثمار بالدولة ب�شكل عام واإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س وما يقدمه 

من احلوافز واملزايا يف ظل اخلطط التنموية الطموحة لالإمارة.
مع  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  على  “�شم�س”  حر�س  ال��زائ��ر  الوفد  واأك��د 
خمرجات  لإيجاد  امل�شرك  العمل  منظومة  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  الدائرة 
للم�شتثمرين  املقدمة  اخلدمة  مب�شتويات  للنهو�س  اجلهات  كافة  تخدم 
وهو ما ي�شب يف توجه الدولة نحو بناء اإقت�شاد قوي ومتني يتميز باملعرفة 
والإ�شتدامة ويدعم جذب ال�شتثمارات الأجنبية يف كافة القطاعات ويعزز 

من تناف�شية الدولة على امل�شتوى العاملي.
ويف ختام اللقاء اأكد اجلانبان اأهمية تعزيز التعاون امل�شتقبلي مبا يتوافق 
مع معايري اخلدمة احلكومية التي تتطلع لها احلكومة املحلية والإحتادية 
..م�شريين اإىل اأهمية عقد مثل هذه اللقاءات يف امل�شتقبل ملا لها من دور يف 

ت�شريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الإ�شتثمار يف الإمارة.

م�شنع �شابون حليب النوق 
يدعم خططه التو�شعية 

•• دبي-وام

الذي  الإب���ل  �شابون  م�شنع  اأع��ل��ن 
ي�����ش��ّن��ع ال�������ش���اب���ون ال���ف���اخ���ر من 
حليب النوق ويتخذ من واحة دبي 
لل�شيليكون مقرا له عن اإمتام اأول 
ج��ول��ة مت��وي��ل ل���ه ل��دع��م خططه 
ت�شنيع  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال��ت��و���ش��ع��ي��ة 
عالمات جتارية معروفة يف جمال 
الطبيعية  التجميل  م�شتح�شرات 
املح�شرة من حليب الإبل وغريها 

من املكّونات املحلية.
وبف�شل هذا ال�شخ الإ�شايف يف راأ�س 
املال تتطلع ال�شركة التي اأ�شبحت 
لل�شياح  مف�شال  خيارا  منتجاتها 
والزوار كهدايا تذكارية يحملونها 
اأ�شواق  دخ��ول  اإىل  دب��ي  م��ن  معهم 
 2022 ع���ام  يف  ج��دي��دة  رئي�شية 
وت�������ش���ري���ع وت������رية من����و الأع����م����ال 
اإىل  جديدة  منتجات  اإ�شافة  عرب 
خ���ط���وط الإن�����ت�����اج احل���ال���ي���ة وقد 
الإب��ل بدعم  حظي م�شنع �شابون 
ا�شت�شاري خالل جولة التمويل من 
 Ideal Management �شركة 
ال�شت�شارية   Consultants

الرائدة بدبي.
الرئي�س  ل��وم��ا���س  �شتيفي  وق��ال��ت 
الإبل:  ���ش��اب��ون  مل�شنع  التنفيذي 
انطلق م�شنع �شابون الإبل ك�شركة 
نا�شئة عام 2011 ثم انتقلنا اإىل 
واحة دبي لل�شيليكون عام 2019 
الهادفة  ط��م��وح��ات��ن��ا  م��ع  مت��ا���ش��ي��ا 
اإىل  �شركتنا  باأعمال  الرت��ق��اء  اإىل 
م�شتويات اأف�شل ومع وجود البنية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف واح����ة دبي 
لل�شيليكون جنحنا يف دخول اأ�شواق 
جديدة خارج الإمارات اإ�شافة اإىل 
ك�شركة  ج���دي���دة  م��ن��ت��ج��ات  ط����رح 

تنقلها عرب احلدود والإط��الع على مرّخ�شة يف اإك�شبو 2020 دبي.
بروتوكولت دخول الطلبة والكوادر 
يف  املقدمة  والت�شهيالت  التعليمية 
هذا اخل�شو�س وكذلك فيما يتعلق 
للعمل  الطبية  امل��واع��ي��د  باأ�شحاب 
على ت�شهيل تنقلهم و�شمان �شرعة 

اإجناز معامالتهم.
على  ال���ع���م���اين  اجل����ان����ب  اأث����ن����ى  و 
للمنافذ  التنظيمية  اللجنة  جهود 
والنقاط احلدودية يف ال�شارقة على 
ومبادرات  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه  م��ا 
ت���وؤك���د م���دى الأخ������وة وامل��ح��ب��ة بني 
اأبناء �شلطنة ُعمان ودولة الإمارات.

••ال�شارقة-وام

بحثت اللجنة التنظيمية للمنافذ 
ال�شارقة  يف  احل���دودي���ة  وال��ن��ق��اط 
خ��الل اجتماع عقدته مع وف��د من 
�شرطة ُعمان ال�شلطانية يف جمل�س 
م��دي��ن��ة دب����ا احل�����ش��ن ���ش��ب��ل تعزيز 
املتبادل  والتن�شيق  امل�شرك  العمل 
بني اجلانبني لت�شهيل عملية تنقل 
ال�شقيقني  البلدين  وزوار  مواطني 
احلدودية  وال��ن��ق��اط  امل��ن��اف��ذ  ع���رب 
املقدمة  الت�شهيالت  على  والطالع 

حلركة دخول وخروج الب�شائع.

اأق�شى  اإىل  اإنهاء الإج��راءات املتبعة 
حد. واأ�شار اإىل اأن اجلانبني تو�شال 
لإطالق خط �شاخن من اأجل ن�شيق 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع احلالت  ال��ت��ع��اون يف 
الإجراءات  اإتخاذ  لت�شريع  الطارئة 
.. كما متت مناق�شة ت�شور مقرح 
ل��ت��ط��وي��ر ال���ن���ق���اط احل�����دودي�����ة يف 
منافذ  اإىل  وحتويلها  احل�شن  دب��ا 
هذا  يف  املتبعة  واخل��ط��وات  ر�شمية 

اخل�شو�س .
التعامل  اآل��ي��ات  الج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
وامل�شتعجلة  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  م��ع 
لت�شهيل  الإن�������ش���ان���ي���ة  واحل���������الت 

الرئي�شي  اإب��راه��ي��م  حم��م��د  ق���ال  و 
�شعي  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  الج��ت��م��اع  اإن 
توجيهات  ت���ن���ف���ي���ذ  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة 
حكومة ال�شارقة وجت�شيد اهتمامها 
الت�شهيالت  تقدمي  يف  وتو�شياتها 
ب��امل��ن��اف��ذ وال��ن��ق��اط احل���دودي���ة مع 
�شلطنة عمان ال�شقيقة والذي يعترب 
دورا اأ�شا�شيا للجنة التنظيمية التي 
ت�شعى دوما اإىل الإرتقاء مبنظومة 
ع��ل��ى اخلدمات  والإع���ت���م���اد  ال��ع��م��ل 
تنمية  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  امل����ت����ط����ورة 
وت�شهيل حركة التجارة وامل�شافرين 
املتبادلة مع ال�شلطنة وتقلي�س زمن 

ياأتي ذلك يف اإطار حر�س الطرفني 
على حت�شني اأداء العمليات وتب�شيط 
الإج�����������راءات وت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 
املقدمة للمتعاملني وامل�شافرين من 
ح�شر  احل��دودي��ة.  والنقاط  املنافذ 
الرئي�شي  اإبراهيم  الإجتماع حممد 
والنقاط  امل���ن���اف���ذ  �����ش����وؤون  م���دي���ر 
احلدودية رئي�س اللجنة التنظيمية 
للمنافذ والنقاط احلدودية باإمارة 
والعقيد عبداهلل بن حمد  ال�شارقة 
احل��و���ش��ن��ي ق��ائ��د ���ش��رط��ة حمافظة 
امل�����ش��وؤول��ني من  م�شندم وع���دد م��ن 

اجلهات املعنية .
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املال والأعمال

G20 الإمارات ت�شارك يف اجتماع وكلء املالية ونواب البنوك املركزية ملجموعة
املخاطر التي تواجه النمو القت�شادي، اإ�شافة اىل ا�شتعرا�س اأولويات 
والجتماعي،  امل��ايل  ال�شمول  مبوا�شيع  املتعلقة  الع�شرين  جمموعة 
التحتية،  بالبنية  املتعلقة  والربامج  املبادرات  واآخر  املالية  وال�شتدامة 

ف�شاًل عن متابعة مناق�شة املبادرات املتعلقة بال�شرائب.
حاجي  يون�س  �شعادة  اأكد  العاملية،  القت�شادية  التطورات  على  وتعليقاً 
اخلوري خالل مداخلته يف الجتماع اأهمية اإيجاد و�شائل اأكرث فعالية 
/كوفيد-19/،  ك��ورون��ا  جل��ائ��ح��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  م��رون��ة  ع��ل��ى  للحفاظ 
والتاأكد من موا�شلة دعم قطاعات الأعمال واملجتمعات الأكرث ت�شرراً 
من اجلائحة. واأ�شار �شعادته اإىل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة كانت 
املوؤ�شرات  �شوء  على  ذلك  لتحقيق  ووا�شحاً  ا�شتباقياً  نهجاً  اتبعت  قد 
التي اأكدت احلاجة لتخاذ تدابري وحزم حتفيزية والتي بلغت قيمتها 
من  التخفيف  يف  ب��دوره��ا  م�شاهمة  اأمريكي،  دولر  مليار   93 ح��وايل 

لت�شهيل  اخلا�س  القطاع  مع  لل�شراكة  بالإ�شافة  القدرات  وبناء  امل��ال، 
2020 دبي الذي  اإك�شبو  اإن معر�س  واأ�شار �شعادته  عملية التحول”. 
يقام حالياً يف دولة الإمارات ي�شتند على ال�شتدامة ويج�شد رغبت دولة 
الم��ارات يف تطوير ثقافة ابتكار عاملية يف بيئة م�شتدامة، ون�شر اأفكار 
واملندوبني  ال�شيوف  قبل خمتلف  عليها من  رائ��دة لالطالع  وتقنيات 
الإ�شارة  جت��در  املعر�س.”  يف  امل�����ش��ارك��ني  املعنية  واجل��ه��ات  الر�شميني 
اأهم  ع�شويته  يف  ي�شم  عاملي  منتدى  الع�شرين  دول  جمموعة  اأن  اإىل 
ملناق�شة  العاملي  ال�شعيد  على  واملوؤثرة  والنا�شئة  املتقدمة  القت�شادات 
العديد من الق�شايا والتحديات املت�شلة بالقت�شاد العاملي حيث ت�شارك 
العاملي،  الناجت  اإجمايل  من  باملائة   80 بحوايل  جمتمعًة  املنتدى  دول 
وت�شتحوذ على حوايل 75 باملائة من حركة التجارة العاملية، كما ي�شكل 

�شكانها ثلثي �شكان العامل.

•• اأبوظبي- وام

�شارك �شعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية يف اأعمال الجتماع 
الأول لوكالء املالية ونواب حمافظي البنوك املركزية يف اول اجتماعات 
للعام  اإندوني�شيا  رئا�شة  حتت   G20 الع�شرين  ملجموعة  امل��ايل  امل�شار 

2022، والتي عقدت يومي 9 و10 دي�شمرب احلايل.
وناق�س الجتماع الأولويات التي حددتها الرئا�شة الإندوني�شية يف اإطار 
رئا�شتها للدورة احلالية ملجموعة الع�شرين. وتاأتي م�شاركة وزارة املالية 
تلبية لدعوة اندوني�شيا لدولة الإمارات للم�شاركة يف جمموعة الع�شرين 
كدولة مدعوة للعام 2022 ومت خالل الجتماع اأي�شاً التباحث ب�شاأن 
اأب��رزه��ا تقييم حالة  امل��و���ش��وع��ات امل��درج��ة على ج���دول الأع��م��ال وم��ن 
التعايف القت�شادي العاملي من جائحة كورونا كوفيد-19، وتقييم ابرز 

التفاق  تنفيذ  مبو�شوع  يتعلق  وفيما  فعال.  ب�شكل  اجلائحة  تداعيات 
ال�شريبية  التحديات  مواجهة  ب�شاأن  و2   1 امل��ح��وري��ن  ح��ي��ال  العاملي 
النا�شئة عن الرقمنة القت�شادية، اأو�شح �شعادة يون�س حاجي اخلوري 
التنويه  م��ع  دول��ي��اً،  نهج من�شق  ات��ب��اع  اأهمية  ت��وؤك��د  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
تطبيق  ي�شمن  مبا  التفاق،  لتنفيذ  اإ�شافية  اإر�شادات  اإ�شدار  ب�شرورة 
واأ�شار �شعادته  ال��دول.  القواعد املقرحة ب�شورة موحدة على خمتلف 
القواعد، مع  البلدان لتنفيذ  الكايف ملختلف  الوقت  اإعطاء  اإىل �شرورة 
اأي تاأثري �شلبي  املالية لكل دولة، و�شمان عدم وجود  مراعاة الظروف 

على اأي دولة اأثناء عملية التنفيذ.
وحول خارطة طريق التمويل امل�شتدام ملجموعة الع�شرين، قال �شعادة 
وكيل الوزارة: “اأعتقد اأن الركيز يجب اأن ي�شب حالياً على ا�شتك�شاف 
اإمكانية توظيف الأدوات وال�شيا�شات التي من �شاأنها تعزيز تكوين راأ�س 

غرفة عجمان واملركز الوطني لل�شتب�شار التكنولوجي يف كازاخ�شتان
 يبحثان التعاون يف جمال البتكار وتقنية املعلومات والذكاء ال�شطناعي

على  مبا�شر  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ات 
املن�شاآت  وا���ش��ت��دام��ة  القت�شاد  من��و 
التطور  اأن  م�شيفاً  اعمالها،  ومن��و 
�شيفتح  عجمان  اإم��ارة  يف  ال�شناعي 
اآف����اق ل��ل��ت��ع��اون ب��ني غ��رف��ة عجمان 
لالإ�شتب�شار  ال���وط���ن���ي  وامل�����رك�����ز 

التكنولوجي ب�شكل مبا�شر.
واأو�����ش����ى احل�������ش���ور ب��اأه��م��ي��ة عقد 
اللقاءات املبا�شرة بني اإدارة التطوير 
واملركز  عجمان  غرفة  يف  والبتكار 
التكنولوجي   لالإ�شتب�شار  الوطني 
يف ك���ازاخ�������ش���ت���ان ل��ت��ح��دي��د اأوج�����ه 
وبلورتها،  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال�����ش��راك��ة 
التي  الفعاليات  اأهم  على  والتعرف 
ينظمها الطرفني لالإ�شتفادة منها.

•• عجمان - الفجر

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
عجمان وفداً من القن�شلية العامة 
واملركز  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 
التكنولوجي  لال�شتب�شار  الوطني 
البنية  وتطوير  ال�شناعة  وزارة  يف 
كازاخ�شتان،  جمهورية  يف  التحتية 
امل�شرك  ال���ت���ع���اون  ب���ح���ث  ب���ه���دف 
لدى  املتاحة  فر�س  على  والتعرف 

الطرفني. 
الظفري  ن��ا���ش��ر  ال���وف���د  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ق���ط���اع دع���م 
غرفة  يف  والإب�����ت�����ك�����ار  الع���������ش����اء 
�شعادة  ال���وف���د  وت����راأ�����س  ع���ج���م���ان، 

نبذة  ال�������ش���ا����ش���ي  اإمي��������ان  وق����دم����ت 
ع���ن ج���ه���ود غ���رف���ة ع��ج��م��ان لدعم 
اع�شائها  وحتفيز  الب��ت��ك��ار  جم��ال 
بالعتماد  وامل�شانع  ال�شركات  م��ن 
ع��ل��ى ال��ن��ه��ج الب��ت��ك��اري ع��رب زيادة 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ����ش���راك���ات���ه���ا 
ب��ح��ي��ث وقعت  الب����ت����ك����ار،  مب���ج���ال 
ال�شارقة  جممع  مع  تعاون  مذكرة 
والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 

خمتربات  مع  �شراكاتها  جانب  اإىل 
الب��ت��ك��ار ال��رائ��دة يف اإم���ارة عجمان 
والدولة.  هذا وقدم �شعادة كواني�س 
جمهورية  قن�شل   � مولدزميتيغي 
كازاخ�شتان، نبذة عن املركز الوطني 
وجهود  التكنولوجي  لالإ�شتب�شار 
املركز يف تنويع �شراكاته لالإ�شتفادة 
من اخلربات املتاحة مبا يدعم كافة 
الأط��راف، مو�شحا ان تطور تقنية 

قن�شل   � م��ول��دزمي��ت��ي��غ��ي  ك��وان��ي�����س 
بح�شور  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
الفارابي اإدري�شيف مدير عام املركز 
التكنولوجي  لالإ�شتب�شار  الوطني 
القن�شل  م�شاعد  موتا�س  وباقجان 
اإىل تعزيز  ال��زي��ارة  ال��ع��ام، وت��ه��دف 
ال����ت����ع����اون الإق����ت���������ش����ادي وت����ب����ادل 
اخل��ربات يف جمال البتكار وتقنية 
ال�شطناعي،  وال���ذك���اء  امل��ع��ل��وم��ات 

وثيقة  خالل  من  الر�شيدة  القيادة 
تعزيز  ع��رب  اخلم�شني”  “مبادئ 
خارجياً  الإق����ت���������ش����ادي  ال����ت����ع����اون 
لتبادل  م�شركة  ع��الق��ات  وتكوين 
ملنتجات  اأ�����ش����واق  وف���ت���ح  اخل������ربات 
تعزيز  ع����ل����ى  وال����ع����م����ل  الإم�������������ارة 
ال�شتثمارات  وا�شتقطاب  ال�شراكات 
والتعريف مبقومات ومزايا عجمان 

ال�شتثمارية.

وح�����ش��ر ال��ل��ق��اء امل�����ش��رك يف مقر 
ال�����ش��ام�����ش��ي مدير  اإمي�����ان  ال��غ��رف��ة 
غرفة  يف  والب��ت��ك��ار  التطوير  اإدارة 

عجمان.
باحل�شور  ال��ظ��ف��ري  نا�شر  ورح���ب 
القوية  العالقات  عمق  على  موؤكداً 
غرفة  اأن  واأ�����ش����ار  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ني 
الإدارة  جم��ل�����س  مب��ت��اب��ع��ة  ع��ج��م��ان 
توجيهات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى  حت���ر����س 

اأهمية اللقاء وال�شتفادة  واأكد على 
من اخلربات املتاحة لدى الطرفني 
والذكاء  املعلومات  تقنية  جم��ال  يف 
املركز  بجهود  م�شيداً  الإ�شطناعي 
التكنولوجي  لالإ�شتب�شار  الوطني 
يف كازاخ�شتان ، مما ي�شب يف تعزيز 
اإمارة  ال�شناعي يف  القطاع  ا�شتفادة 
مرتكزات  اأح����د  ب��اإع��ت��ب��اره  ع��ج��م��ان 

اإقت�شاد الإمارة.

% خالل 10 �شنوات �شفقات اأ�شواق املال املحلية تت�شاعف 104 

% بنهاية 2020 ترليون درهم ودائع البنوك بزيادة 76   1.885

ا�شت�شاري ال�شارقة يناق�س �شيا�شات وخطط هيئة املوانئ واجلمارك  

•• ال�شارقة-وام

لإمارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اأو�شى 
اخلام�شة  جل�شته  خ��الل  ال�����ش��ارق��ة 
اأعماله  �شمن  مبقره  عقدها  التي 
ل��دور الن��ع��ق��اد ال��ع��ادي الثالث من 
ملناق�شة  العا�شر  الت�شريعي  الف�شل 
للموانئ  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
واملناطق  واجل�����م�����ارك  ال���ب���ح���ري���ة 
اإحتياجات  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ري  احل����رة.. 
ال�شارقة  لإم����ارة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��اف��ذ 
الرئي�شي  ال�����ش��ري��ان  ت��ع��ت��رب  وال��ت��ي 
ال������ذي ي���غ���ذي ح���رك���ة الإ�����ش����ت����رياد 
خمتلف  وت�������ش���ج���ي���ع  وال���ت�������ش���دي���ر 
والأجنبية  امل��ح��ل��ي��ة  الإ���ش��ت��ث��م��ارات 
وترويجية  ت�شويقية  خطط  وتبني 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  جل���ذب  مبتكرة 
العمل  منظومة  تطوير  وموا�شلة 

يف كافة مرافق الهيئة.
�����ش����ع����ادة علي  اجل���ل�������ش���ة  ت������راأ�������س 
املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي  م��ي��ح��د 
خالد  ال�شيخ  بح�شور  الإ�شت�شاري 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ب��ن 
للموانئ  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
البحرية واجلمارك واملناطق احلرة 
و حممد مري عبدالرحمن ال�شراح 
و�شعود  امل���وان���ئ واجل���م���ارك  م��دي��ر 
املنطقة  م���دي���ر  امل�����زروع�����ي  ����ش���امل 
احلرة  واملنطقة  باحلمرية  احل���رة 

ملطار ال�شارقة الدويل.
بن  بن عبداهلل  ال�شيخ خالد  قال  و 

الإه���ت���م���ام  اإىل  الأع���������ش����اء  ودع�������ا 
الفح�س  يف  التكنولوجي  بالتطور 
اأح������دث  اإ�����ش����ت����خ����دام  وال����رق����اب����ة و 
اجلمركي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  يف  الأج����ه����زة 
اجلهات  م����ع  ال���رق���اب���ة  ت�����ش��دي��د  و 
امل�شتوردة  الأغ��ذي��ة  على  املخت�شة 
واملواد الزراعية والرثوة احليوانية 
واملواد امل�شنعة ل�شمان تطبيق اأعلى 
املنتجات  تلك  يف  ال�شالمة  معايري 
منذ و�شولها ملنافذ الإمارة و مدى 
ج��اه��زي��ة ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
وال��ك��وارث ل�شمان ت�شيري  الأزم���ات 
الأعمال و تو�شيح الإج��راء احلايل 
الو�شيلة  ع��ب��ور  ت�����ش��ري��ح  ط��ل��ب  يف 
ال��ب��ح��ري��ة الإم��ارات��ي��ة م��ن اجلهات 
م����ن منفذ  اخل���ارج���ي���ة  امل��خ��ت�����ش��ة 
م��ي��ن��اء دب���ا احل�����ش��ن احل����دودي اإىل 
دولة �شقيقة وخطة الهيئة يف اأمتتة 
املعلومات والتوا�شل ال�شبكي واإن�شاء 
�شالة يف ميناء خورفكان للرحالت 
ال�شياحية و مدى اإمكانية منح اإدارة 
اجلمارك الإ�شتقالل املايل والإداري 

اأ�شوة باملوانئ واملناطق احلرة .
واأ����ش���ار ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن عبداهلل 
القا�شمي يف معر�س رده على اأ�شئلة 
الأع�شاء اإىل اأن الهيئة تويل اإهتماما 
خا�شا بتعزيز دور املواطنني يف اإدارة 
وامليدانية  الإ����ش���راف���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الإ�شراتيجية  اخل���ط���ط  وو����ش���ع 
لإعداد وتاأهيل الكفاءات املحلية مبا 

يتنا�شب مع روؤية اإمارة ال�شارقة 

الإ�شت�شاري  ال�������ش���ارق���ة  جم���ل�������س 
الهيئة  خ���ط���ط  ح�����ول  اأ����ش���ئ���ل���ت���ه���م 
امل�شتقبلية يف ظل الإعالن عن قانون 
جديد لل�شركات التجارية الذي اأتاح 
للم�شتثمرين ورواد الأعمال تاأ�شي�س 
ب�����ش��ك��ل كامل  ال�����ش��رك��ات ومت��ل��ك��ه��ا 
بهدف  الإق��ت�����ش��ادي��ة  الأن�����ش��ط��ة  يف 
تقدمها  ج���دي���دة  ام���ت���ي���ازات  ط����رح 
امل���ن���اط���ق احل�����رة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
متيزها وجاذبيتها اأمام امل�شتثمرين 
الأجانب و توجه الهيئة لإ�شتقطاب 
فر�شا  مبنحهم  ال�شباب  املواطنني 
من  احل���رة  امل��ن��اط��ق  يف  لالإ�شتثمار 
ح��واف��ز ممثلة يف  خ��الل تخ�شي�س 
لوج�شتي مما  دع��م  اأو  اأرا����س  قطع 
ي��ع��زز ت��واج��د ال�����ش��ب��اب امل���واط���ن يف 
والتجارية.  ال�شناعية  القطاعات 
كما طالب الأع�شاء باأهمية التوافق 
ودعم الربنامج احلكومي الإحتادي 
لدعم توظيف املواطنني يف القطاع 
افتتاح  ع��ن  والإ���ش��ت��ف�����ش��ار  اخل��ا���س 
ال�شارقة  اإم����ارة  ب��ني  ال���ربي  امل��ع��رب 
و�شلطنة عمان ال�شقيقة يف منطقة 
عاملية  م�شانع  اإ�شتقطاب  و  امل���دام 
كال�شركات  التكنولوجيا  ق��ط��اع  يف 
ال�شركات  اأف��رع  او  الكربى  النا�شئة 
وامل�����ش��ان��ع امل��ت��واج��دة يف امل��ن��ط��ق��ة و 
والأ�شر  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  اإي����الء 
املنتجة الأولوية يف طرح منتجاتها 
باأغلب  اأ�����ش����وة  احل������رة  ال�������ش���وق  يف 

مطارات العامل .

ل�ل�خ�ط�ط  ال�واق�ع�ي  ال�ت�ن�ف�ي�ذ  اأن 
الإ�ش�ت�رات�ي�ج�ي�ة و الإل�ت�زام ب�ع�وام�ل 
ت�اأ�ش�ي��س  ف�����ي  ���ش��اه��م  ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة 
را�ش�خ�ة  اإ���ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة  ق�������اع�������دة 
اإق�ت��ش�اد  اإ�ش�ت�دام�ة  ع�ل�ى  ح�اف�ظ�ت 
ت�داع�ي�ات  م�����ن  ب�����ال�����رغ�����م  الإم�������ارة 
لل�م�ب�ادرات  ك�����ان  ك�م�ا  ال�ج�ائ�ح�ة 
ال�ت�ي  الإق�ت��ش�ادي�ة  وال�م�ح�ف�زات 
ف�ي  رائ�د  دور  ال�ح�ك�وم�ة  اأط�ل�ق�ت�ه�ا 
اإك�ت��ش�اب  و  الإق�ت��ش�اد  اإ�ش�ت�ق�رار 
ث�ق�ة ال�م��ش�ت�ث�م�ر . ثم طرح اأع�شاء 

م�ع  ال�ب�ي�ن�ي�ة  ال�����ت�����ج�����ارة  ل�ت�ع�زي�ز 
ك�م�ا  ال��ش�ق�ي�ق�ة  ع�����م�����ان  �ش�ل�ط�ن�ة 
رك�ائ�ز  �ش�م�ن  ال�ت�وط�ي�ن  اْع�ُت�ِم�َد 
ال�ت�وج�ه�ات  م�ن  ب��ش�ف�ت�ه  ال�ت�ن�م�ي�ة 
ت�م  ب�ح�ي�ث  ل�ل�ح�ك�وم�ة  ال�رئ�ي��ش�ي�ة 
ال�ع�ل�ي�ا  ال�وظ�ائ�ف  ك�اف�ة  ت�وط�ي�ن 
ب�الإ�ش�اف�ة اإل�ى ت�ب�ن�ي ا�ش�ت�رات�ي�ج�ي�ة 
ت�����اأه�����ي�����ل ال��������ش�����ف ال�����ث�����ان�����ي م�ن 
و  ال�م�واه�ب  ا�ش�ت�ق�ط�اب  و  ال�ق�ادة 
ال�م��ش�ت�م�ر  ل�ل�ت�ط�وي�ر  ال�خ�ب�رات 
واأكد   . الإداري�������ة  ال�م�ن�ظ�وم�ة  ف�ي 

الإت�ح�ادي�ة  ب�ال�ت��ش�ري�ع�ات  الإلتزام 
و  ال�����ذات�����ي�����ة  ال�ب�ي�ئ�ي�ة  ال�����رق�����اب�����ة  و 
ال�ب�ي�ئ�ي�ة  ال�ج�ه�ات  م�ع  ال�ت�ن��ش�ي�ق 
ب��ش�ك�ل  ال�دول�ة  ف�ي  ال�م�ت�خ��ش��ش�ة 
ع�ام و اإم�ارة ال��ش�ارق�ة ب��ش�ك�ل خ�ا�س 
ت�ط�وي�ر  ف�ي  الإ�شتثمار  ج�ان�ب  اإل�ى 
باإت�ج�اه  ال�ع�م�ل  ال�ت�ح�ت�ي�ة و  ال�ب�ن�ي�ة 
ف�ي  ال�ح�دودي�ة  ال�ن�ق�اط  ت�ف�ع�ي�ل 
ك�م�ن�اف�ذ  ال�ح��ش�ن  دب�����ا  و  ال�����م�����دام 
ح���������دودي���������ة ر���ش�����م�����ي�����ة ل�������الإم�������ارة 
ال�م�الح�ة  خ�ط�م  ب�م�ن�ف�ذ  اأ���ش�����وة 

ال�ح�دودي�ة  ال�م�ن�اف�ذ  و  ال�ب�ح�ري�ة 
ال�ب�ري�ة و ت�وف�ي�ر ب�ي�ئ�ة اإ�ش�ت�ث�م�اري�ة 
الأج�ن�ب�ي�ة  الأم�وال  ل�روؤو�س  ج�اذب�ة 
اأه�م  ك�اإح�دى  ب�الإم�ارة  لل�ت�ع�ري�ف 
ال�����م�����ح�����ط�����ات الإ���ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة ف�ي 
م�ن�ط�ق�ة ال��ش�رق الأو�ش�ط و ال�ع�ال�م 

.
ف�ي  ن�ج�ح�ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ����ش���اف 
الإن�ج�ازات  م�ن  ال�ك�ث�ي�ر  ت�ح�ق�ي�ق 
ال�ت�ن�م�ي�ة  ب�رك�ائ�ز  الإل���ت���زام  ع�ب�ر 
و  ل�ل�خ�دم�ات  ال�رق�م�ي  ك�ال�ت�ح�ول 

�شلطان القا�شمي اإن �ش�ي�ا�ش�ة ه�ي�ئ�ة 
ال�ج�م�ارك  و  ل�ل�م�وان�ئ  ال��ش�ارق�ة 
ت�شتهدف  ال�����ح�����رة  ال�����م�����ن�����اط�����ق  و 
الإق�ت��ش�ادي�ة ف�ي  ال�ج�وان�ب  ت�ن�م�ي�ة 
الإم�ارة م�ن خ�الل ت�ط�وي�ر ال�ب�ن�ي�ة 
ال�ب�ح�ري�ة  ال�م�وان�ئ  ف�ي  ال�ت�ح�ت�ي�ة 
ال�م�ن�اف�ذ  و  ال�ج�م�رك�ي�ة  ال�م�راك�ز  و 
ب�م�ا  ال�ح�رة  وال�م�ن�اط�ق  ال�ح�دودي�ة 
ي�ت�ن�ا�ش�ب م�ع اإ�ش�ت�رات�ي�ج�ي�ة ال�ه�ي�ئ�ة 
الإ�ش�ت�ي�راد  م�ع�دلت  ت�ن�م�ي�ة  ف�ي 
ال�م�وان�ئ  ع�����ب�����ر  وال�����ت��������ش�����دي�����ر 

•• اأبوظبي-وام

ارتفع اإجمايل الودائع بالبنوك املحلية واخلليجية والأجنبية العاملة يف الدولة 
تريليون   1.070 مقابل  دره��م،  تريليون   1.885 اإىل   2020 العام  بنهاية 
درهم يف العام 2011، بنمو %76 وبقيمة بلغت 815 مليار درهم خالل 10 
�شنوات، بح�شب تقرير املوؤ�شرات املالية للبنوك 2011-2020، ال�شادر ،اليوم، 
الودائع  ارتفاع  اإىل  التقرير  واأ�شار  والإح�شاء.  للتناف�شية  الحت��ادي  املركز  عن 
854 مليار درهم بنمو  1.654 تريليون درهم، مقابل  يف البنوك املحلية اإىل 
%93.6 وبقيمة 800 مليار درهم، كما ارتفعت الودائع يف البنوك اخلليجية 
يف  ارتفاعاً  الودائع  �شجلت  كما  دره��م،  5 مليارات  دره��م، مقابل  11 مليار  اإىل 
البنوك الأجنبية اإىل 220 مليار درهم، مقابل 211 مليار درهم خالل فرة 

املقارنة.

القرو�س وال�شلف
 1.76 اإىل  املا�شي  العام  بنهاية  وال�شحب  وال�شلف  القرو�س  اإج��م��ايل  وارت��ف��ع 
تريليون درهم، مقابل 988 مليار درهم يف العام 2011، بنمو %69 وبقيمة 
بنهاية  العقارية  القرو�س  حجم  ارت��ف��اع  التقرير  واأظ��ه��ر  دره���م.  مليار   682
 2011 ال��ع��ام  يف  دره���م  مليار   241 مقابل  دره���م،  مليار   361 اإىل   2020
دره��م، مقابل  مليار   335 اإىل  ال�شخ�شية  القرو�س  كما منت   ،49.7% بنمو 

عر�س النقد
بالإ�شافة  امل��ت��داول  النقد  على  يحتوي  -ال���ذي  “ن0”  النقد  ع��ر���س  وارت��ف��ع 
ملجموع النقد املحتفظ به لدى البنوك - اإىل 110.7 مليار درهم بنهاية العام 
النقد  ارتفع عر�س  و   .2011 العام  يف  دره��م  مليار   52.08 مقابل   ،2020
واحل�شابات  اجلارية  احل�شابات  النقدية  الودائع  زائد  املتداول-  النقد  “ن1”- 
حتت الطلب لدى البنوك اإىل 600 مليار درهم، مقابل 264.09 مليار درهم 

خالل فرة املقارنة.
وارتفع عر�س النقد “ن2” الذي يحتوي على “ن1” زائد الودائع �شبه النقدية 
وهي جمموع الودائع لأجل والودائع الدخارية للمقيمني بالدرهم والتاأمينات 
تريليون   1.478 اإىل  الأجنبية  بالعمالت  املقيمني  وودائ��ع  بالدرهم  التجارية 
الذي يحتوي  “ن3”  825.7 مليار درهم. وارتفع عر�س النقد  درهم، مقابل 
 1.769 اإىل  املركزي  وامل�شرف  البنوك  ل��دى  ال��ودائ��ع احلكومية  زائ��د  “ن2” 

تريليون درهم، مقابل 1.001 تريليون درهم خالل فرة املقارنة.

252 مليار درهم، بزيادة %33 خالل فرة املقارنة. ومنت القرو�س املمنوحة 
391 مليار درهم، كما منت  842 مليار درهم، مقابل  %115 اإىل  لل�شركات 
مقابل  دره��م،  مليار   223 اإىل   115% بن�شبة  للحكومة  املمنوحة  القرو�س 

104 مليارات درهم خالل فرة املقارنة.

التزامات البنوك
وبلغ اإجمايل التزامات البنوك املحلية واخلليجية والأجنبية 3.189 تريليون 
بزيادة   2011 بنهاية  دره��م  تريليون   1.651 مقابل   ،2020 بنهاية  دره��م 

%93 وبقيمة 1.538 تريليون درهم.
بنهاية  دره���م  مليار   59 البنكية  ال��ف��وائ��د  م��ن  املتح�شلة  ال��ف��وائ��د  ���ش��ايف  وب��ل��غ 
2020 ، ارتفاعاً من 48.8 مليار درهم يف العام 2011 بن�شبة منو بلغت 2%، 
كما بلغت قيمة العمولت امل�شرفية 21.4 مليار درهم ارتفاعاً من 14.5 مليار 

درهم خالل فرة املقارنة.

العام  اإجمايل عدد البنوك العاملة يف الدولة بلغ بنهاية  وبح�شب التقرير، بلغ 
بنك  و29  خليجية  ب��ن��وك  و8  حملي  بنك   21 ب��ني  م��وزع��ة  بنكاً   58 امل��ا���ش��ي 
للبنوك  541 فرعاً  614 فرعاً موزعة بني  البنكية  اأجنبي. وبلغ عدد الفروع 

املحلية و5 فروع للخليجية و68 فرعاً لالأجنبية.
وارتفع عدد اأفرع �شركات ال�شرافة اإىل 930 فرعاً بنهاية 2020، مقابل 628 
فرعاً بنهاية 2011. وبلغ عدد �شركات ال�شرافة 77 �شركة مقابل 119 �شركة 

خالل فرة املقارنة.

اأ�شواق املال.
واأ�شارت بيانات تقرير “التناف�شية والإح�شاء” اإىل ت�شاعف عدد �شفقات اأ�شواق 
 ،2020 بنهاية  �شفقة   1،489،894 اإىل   104% بن�شبة  الإم���ارات  يف  امل��ال 
التداول  حجم  اإجمايل  وت�شاعف   .2011 بنهاية  �شفقة   728،103 مقابل 
من 41 مليار �شهم يف العام 2011 اإىل 85 مليار �شهم بنهاية 2020 وبنمو 
بلغت ن�شبته %107. وارتفعت القيمة ال�شوقية من 447 مليار درهم يف العام 

2011 اإىل 1.083 تريليون درهم يف العام 2020.
واأغلق موؤ�شر �شوق اأبو ظبي املايل بنهاية العام املا�شي عند 5045 نقطة مرتفعاً 
من 2402 نقطة يف العام 2011، بنمو %110 م�شجاًل 2643 نقطة ، فيما 
 84% بنمو  نقطة   1353 نقطة، مقابل   2492 عند  امل��ايل  دب��ي  �شوق  اأغلق 

م�شجاًل زيادة 1139 نقطة خالل فرة املقارنة.

م�شدر تنال جائزة الطاقة العاملية للتميز 2021
•• اأبوظبي-وام 

اإحدى  “م�شدر”  امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  ن��ال��ت   
ال�شركات الأ�شرع منواً عاملياً يف قطاع الطاقة املتجددة جائزة 
جلوبال  ب��ي  اآن���د  “ا�س  م��ن   2021 للتميز  العاملية  ال��ط��اق��ة 
بعد  وذل��ك  املرموقة  اجلائزة  “م�شدر”  وح�شدت  بالت�س”. 
الطاقة لر�شخ  رائ��دة من جممل قطاع  �شركات  مناف�شة مع 

بذلك ريادتها يف جمال الطاقة النظيفة.
وتكرم جوائز الطاقة العاملية منذ 23 عاماً ال�شركات والأفراد 

لإجنازاتهم وجهودهم املتميزة يف قطاع الطاقة.
ويتم اختيار الفائزين من قبل جلنة حيادية ت�شم خرباء طاقة 
دوليني تتنوع خرباتهم بني الت�شريعات و�شناعة القرار واإدارة 

ال�شركات والأن�شطة التجارية وال�شت�شارات ال�شراتيجية.

اأمريكا”  “م�شدر  ل�  التنفيذي  الرئي�س  ح��داد  فيليب  وت�شلم 
اجل���ائ���زة �شمن م��را���ش��م اأق��ي��م��ت م�����ش��اء اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي يف 
منطقة وول �شريت مبدينة نيويورك و�شهدت ح�شور ح�شد 

كبري من ال�شخ�شيات البارزة يف قطاع الطاقة العاملي.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ال��رحم��ي  جميل  حممد  واأع����رب 
املرموقة  اجلائزة  بهذه  ال�شركة  بفوز  �شعادته  عن  “م�شدر” 
..مو�شحا اأن قطاع الطاقة والعامل ب�شكل عام ميران مبرحلة 
التحديات  من  جمموعة  الطاقة  �شركات  تواجه  حيث  مهمة 
اأجل جتاوزها والتمكن من  التي تتطلب ت�شافر اجلهود من 

بناء م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.
مبثابة  امل�شتوى  رفيعة  اجل��ائ��زة  بهذه  الفوز  ياأتي   : واأ���ش��اف 
العامل  حول  موظفونا  يبذلها  التي  ال��دوؤوب��ة  للجهود  تقدير 
والتزامهم بتطوير حلول مبتكرة وتعزيز دور ال�شركة يف دعم 

تنت�شر  التي  ال��دول  ملختلف  النظيفة  الطاقة  اأه��داف  حتقيق 
توفره  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  ث��م��رة  اأن��ه��ا  كما  م�شاريعنا  فيها 

القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات وروؤيتها ال�شت�شرافية.
العمل  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  نتطلع  “م�شدر”  يف  اإن��ن��ا  اإىل  واأ����ش���ار 
الطموحة  والأه����داف  املميزة  الإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  وحتقيق 
يف عام 2022. و�شلط ملف “م�شدر” الذي منحها اجلائزة 
من  عاماً   15 على مدى  احلافل  ال�شركة  �شجل  على  ال�شوء 
تطوير م�شاريع طاقة متجددة جمدية جتارياً وعلى م�شتوى 

املرافق اخلدمية يف نحو 40 دولة حول العامل.
ال�شم�س  طاقة  جم��الت  يف  م�شاريع  ال�شركة  حمفظة  وت�شم 
والتنقل وتخزين  اإىل طاقة  النفايات  الرياح وحتويل  وطاقة 
الطاقة وكفاءة ا�شتهالك الطاقة وحتلية املياه والهيدروجني 

الأخ�شر والتطوير العمراين امل�شتدام.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اإيون لتنفيذ اأعمال 
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تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة داليا ادري�س على ال طه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف داليا ادري�س على

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف رنيم �شفوان خربوطلى
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
الحمر  ال�ش�����ادة/الب�شتان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�س الن�شائية
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 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نورا جان امري جان %100
تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شعيد �شيف را�شد املر الكعبى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف دلور خان جالت خان
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد فايز طماطم حربى املنهاىل

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/تربل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
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الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جولدن 

�شتار خلدمات ال�شيافة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2923152 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفوزان 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2723810 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/جنوب  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

الوثبة لعمال الطابوق والبال�شر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1351369 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

تي�شتي هوت �شيكن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1419238 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:�شيلفر جالك�شي للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
ال�شدي  �شيف  حممد  خمي�س  بناية/ال�شيد   10 ال�شركة:مكتب  عنوان 

املن�شوري S2 اأبوظبي ، بني يا�س غرب 1 ، مبنى بي يا�س غرب ، ق
CN 1907480 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/24 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/12/9  - العدل بالرقم:210537444  
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

الواحد  ال�شخ�س  �شركة   - للعقارات  الرا�شخون  التجاري:�شركة  ال�شم 
ذ.م.م

ال�شيد حميد  مبنى   0.2-14 - غرب  ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 
�شعيد عامر حمد

CN 2816736 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/ا�شي�شت بل�س للمحا�شبة وخدمات التدقيق   2
- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م ، كم�شفي قانوين لل�شركة 

بتاريخ:2021/11/28 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 
تاريخ   - غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150026883  

التعديل:2021/12/11
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت الكهربائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1031042 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حيان خالد احلم�شى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل �شعيد �شامل بن �شلومه النعيمى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة امل�شاعل للمقاولت الكهربائية

AL MASHAEL ELECTRICAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

اإىل / امل�شاعل للمقاولت الكهربائية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL MASHAEL ELECTRICAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اإع����لن
يعلن م�شرح يا�س وامل�شهر من وزارة تنمية املجتمع 
 2007 263 ل�شنة  ال����وزاري رق��م  ال��ق��رار  مب��وج��ب 
اإم����ارة  ال��رئ��ي�����ش��ي  وم��ق��ره  بتاريخ:2007/4/25 
اأبوظبي عن رغبته يف تغيري ا�شم امل�شرح من م�شرح 
يا�س اىل )جمعية يا�س للثقافة والفنون وامل�شرح( 
، فمن له حق العرا�س على هذا التغيري التقدم 
اإىل اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية 
دب���ي - خ���الل مدة  ال�����وزارة -  ب��دي��وان  املجتمع - 

خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
وهذا للعلم

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12 دي�شمرب 2021 العدد 13414

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12 دي�شمرب 2021 العدد 13414

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12 دي�شمرب 2021 العدد 13414

العدد 13414 بتاريخ 2021/12/12 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2803/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة  رقم 413

مو�شوع الدعوى : تعديل احلكم املطعون فيه ال�شادر من جلنة ت�شوية وحل نزاعات التامني يف ال�شكوى رقم 
1690 ل�شنة 2021 دبي م.ت من مبلغ )30.000( درهم ثالثون الف درهم اىل مبلغ )70.000( درهم �شبعون 
الف درهم على �شبيل التعوي�س املدين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�شداد املبلغ املطعون عليه )40.000( درهم اربعون الف درهم . 
املدعي:اناند بوجاباىل اجنانيولو بوجاباىل 

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى بناية القرق - �شقة 1204
وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�شن البلو�شي

املطلوب اإعالنه :  1- �شركة التاأمني فيدلتي املتحدة �س.م.ع - فرع دبي  -  �شفته : مدعي عليه
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تعديل احلكم املطعون فيه ال�شادر من جلنة ت�شوية 
وحل نزاعات التامني يف ال�شكوى رقم 1690 ل�شنة 2021 دبي م.ت من مبلغ )30.000( درهم ثالثون الف درهم 
اىل مبلغ )70.000( درهم �شبعون الف درهم على �شبيل التعوي�س املدين والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد املبلغ املطعون عليه )40.000( درهم اربعون الف درهم - وحددت لها 
جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/15  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

Date 12/ 12/ 2021  Issue No : 13414

SHARJAH FEDERAL COURT OF APPEAL
CASE MANAFGEMENT OFFICE

Service by publication in Arabic and English
To the added opponent to attend before Case Management Office

In appeal No.: 2061/2021
Under the request of the appellant: Emirates Shipping LLC
Added opponent: Mohammed Reda Zaraie Zaraie - Nationality: Turkey
You are ordered to attend before Case Management Office No. (1) 
in Sharjah Court of Appeal, in person or by an approved attorney, and 
to submit a rejoinder to the case attached with all the documents, on 
Thursday 16-12-2021 in the case with the above mentioned number, in 
your capacity as an appellee.
Case Manager
Hasan Khalid Alsalman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 12/ 12/ 2021  Issue No : 13414
Notification By Publication

No. (9728/2021)
Warner: Hergas Dougal
Warnee: Mohamed Abdelkleem Mohamed Abdelaleem

Subject: Notification by publication of the certified warning 
No. (154059/01/2021)

The Warner/ warnee shall be notified in this warning, within 
seven days from the date of publication, of the payment of an 
amount of (220,000) dirhams / Two Hundred Twenty Thousand 
dirhams/, knowing that in the event of non payment within 
the mentioned period, the Warner will have to take all legal 
measures against you, including filing a claim to oblige you to 
pay the amount claimed, along with late interest, fees, expenses, 
and compensation for break down and damages. 
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 12/ 12/ 2021  Issue No : 13414
Notification By Publication

No. (9726/2021)
Warner: Rashmi Dougal
Warnee: Trans Gulf Technical Services LLC.

Subject: Notification by publication of the certified warning
No. (154118/01/2021)

The Warner/ warnee shall be notified in this warning, within 
seven days from the date of publication, of the payment of 
an amount of (1.000.000) dirhams / One Million Thousand 
dirhams/, knowing that in the event of non-payment within 
the mentioned period, the Warner will have to take all legal 
measures against you, including filing a claim to oblige you to 
pay the amount claimed, along with late interest, fees, expenses, 
and compensation for break down and damages.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 12/ 12/ 2021  Issue No : 13414
Notification By Publication

No. (9729/2021)
Warner: Rashmi Dougal
Warnee: Brasana Kumar Sankar Anbelay
Subject: Notification by publication of the certified warning No.
(154112/01/2021)
The Warner/ warnee shall be notified in this warning, within 
seven days from the date of publication, of the payment of an 
amount of (500,000) dirhams / One Five Hundred Thousand 
dirhams/, knowing that in the event of non-payment within 
the mentioned period, the Warner will have to take all legal 
measures against you, including filing a claim to oblige you to 
pay the amount claimed, along with late interest, fees, expenses, 
and compensation for break down and damages.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 12/ 12/ 2021  Issue No : 13414
Notification By Publication

No. (9727/2021)
Warner: Rashmi Dougal
Warnee: Bozhat Lila Ama Ravindra Nat Moore Gasseri.
Subject: Notification by publication of the certified warning No.
(154101/01/2021)
The Warner/ warmee shall be notified in this warning, within 
seven days from the date of publication, of the payment of an 
amount of (200,000) dirhams / Two hundred Thousand dirhams/, 
knowing that in the event of non-payment within the mentioned 
period, the Warner will have to take all legal measures against you, 
including filing a claim to oblige you to pay the amount claimed. 
along with late interest, fees, expenses, and compensation for 
break down and damages.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

لإعلناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ت��غ��ادر ال��ب��الد ي��وم الأرب��ع��اء املقبل 
الوطني   منتخبنا  بعثة  تون�س  اإىل 
للم�شاركات  ا����ش���ت���ع���دادا  ل��ل��ج��ودو 
 2022 ملو�شم  القادمة  اخلارجية 
عده  تتخلله  ال���ذي   ،  2023  –
م�����ش��ارك��ات اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة بعد 
احت�����اد  اإدارة  جم���ل�������س  م����واف����ق����ة 
الإم��������ارات ل��ل��م�����ش��ارع��ة واجل�����ودو 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  برئا�شة 
املقرح  املع�شكر  ع��ل��ى   ، ال���درع���ي  

وقائمة البعثة املختارة التي يجب 
املقبل  تواجدها فجر يوم الأربعاء 
15-12 احلايل مببنى مطار دبي 
 . لل�شفر  ا�شتعدادا   3 ال��دويل رقم 
و�شمت قائمة املنتخب امل�شارك يف 
الذي  اخلارجي  التدريبي  املع�شكر 

ي�شتمر خ��الل ال��ف��رة م��ن 15 – 
لعبني   9 احل���ايل  دي�شمرب   25

وهم :
ح�شن  ،علي  النقبي  في�شل  اأحمد 
 ، النقبي  في�شل  زاي���د   ، ال��درم��ك��ي 
وح��م��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي )ن����ادي احتاد 

، مانع  ك��ل��ب��اء(، وم��ن�����ش��ور ج��م��ع��ة 
زاهي  ،ورا���ش��د  وليد  ،خ��ال��د  جمعة 
(وحمد  الريا�شي  ال�شارقة  )ن��ادي 
ال��ه��ا���ش��م��ي )ن�����ادي خ���ورف���ك���ان (.. 
وي����راأ�����س ال��ب��ع��ث��ة ال�����ش��ي��د حممد 
رئي�س  امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  جا�شم 

بجانب  امل��ح��ل��ي��ة  اجل�������ودو  جل�����ان 
اأ����ش���ي���دا كوكي  ال���ي���اب���اين  امل�������درب 
الفئات  م��ن��ت��خ��ب��ات  ع�����ام  م�������درب 
النخلي  جعفر  وامل����درب  ال��ع��م��ري��ة 
. وح���ث ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ثعلوب 
الدرعي رئي�س الحتاد البعثة قبل 

ال�شتفادة  ���ش��رورة  على  مغادرتها 
م��ن ف���رة الإع�����داد اخل��ارج��ي من 
واملجتمعية  الفنية  اجلوانب  كافة 
يف ����ش���ي���اف���ة ت���ون�������س ال�����ش��ق��ي��ق��ة ، 
ا�شتعدادا للم�شاركة يف دورة الألعاب 
دولة  حتت�شنها  ال��ت��ي  اخلليجية 

القادم  يناير  يف  ال�شقيقة  الكويت 
ملنتخبات  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ب��ط��ول��ة   ،
اجلودو يف العا�شمة الأردنية عمان 
يف مار�س 2022 .. وتتخلل فرة 
لقاءات  ع����ده  ت��ون�����س  يف  الإع�������داد 
والأندية  املنتخبات  م��ع  م�شركة 

التون�شية ملزيد من الفائدة الفنية 
العمرية  املنتخبات  تنتظر  ح��ي��ث 
العربية  امل�����ش��ارك��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
والتي  والآ����ش���ي���وي���ة  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 
امل�شتقبل  منتخب  اإع���داد  يف  ت�شب 

و�شول للعاملية.

•• اأبوظبي-الفجر

برعاية �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي، 
ينطلق اليوم الأحد مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن يف ن�شخته ال�27، 
لل�شطرجن  ابوظبي  نادي  وينظمه  اأبوظبي"الكورني�س"،  �شوفيتيل  بفندق 
الريا�شي،  اأبوظبي  الذهنية، بدعم ومتابعة مبا�شرة من جمل�س  والألعاب 
وبرعاية �شركة برول اأبوظبي الوطنية "اأدنوك" ال�شريك ال�شراتيجي، 
 49 ميثلون  لعباً  ل�195  ك��ورون��ا،  جائحة  ب�شبب  مغلقة  م�شاركة  ي�شهد 
دولة، يتناف�شون يف 7 بطولت �شمن املهرجان، يبلغ جمموع جوائزها 40 

األف دولر.
ويد�شن احلدث مبناف�شات ال�شطرجن ال�شريع لالأ�شاتذة، التي يناف�س فيه 
24 لعباً من نخبة جنوم اللعبة، من بينهم الإماراتيان �شامل عبد الرحمن 
وعمران احلو�شني، وقد اأكتمل و�شول جميع الالعبني اأم�س بو�شول 12 

لعباً حيث انتظم اجلميع بفندق مقر البطولة.
ويعد ت�شنيف بطولة الأ�شاتذة هو الأعلى عرب تاريخ املهرجان منذ اإنطالقته 

عام 1991، من حيث معدل الت�شنيف الراكمي )2579( نقطة.
ل�"ال�شريع" الإماراتي �شامل والأوكراين  ويلتقي اليوم يف بطولة الأ�شاتذة 
موزارات،  جوليو�س  والفرن�شي  فريدمان  دانييل  الأمل��اين  طوخاييف،  اآدام 
برهم  الإي��راين  بي�شوت،  اآلن  والأرجنتيني  فيدو�شيف  فالدميري  الرو�شي 
مق�شودلوا ولعب الحتاد الدويل فالدي�شالف كوفايف، الأوك��راين بافل 
اليانوف والرو�شي يفجيني رومانوف، الهندي رونك �شادواين )اأ�شغر لعب 
والفلبيني  اأم��ني  با�شم  امل�شري  ويلي،  ف��ان  ل��وك  والهولندي  البطولة(  يف 
ايردو�س،  فيكتور  وامل��ج��ري  بلح�شن  بيالل  اجل��زائ��ري  دمي��اك��ل��ني،  اوليفر 
الأرميني  دان��ي��ل��وف،  ف��الدمي��ري  وال��روم��اين  ايفان�شفيت�س  اي��ف��ان  ال�شربي 
رينات  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين  ميخائيل�شفلي،  واجل���ورج���ي  ه��اروت��ي��ان  ت��ي��ج��ران 
احلو�شني  عمران  الإم��ارات��ي  �شرجي�شيان،  �شانت  والرميني  جمعاباييف 

والبولوين بارتو�س �شوكو.
يف  اع��ت��ذر  اللقب" امل��ه��رج��ان  "حامل  جوبابفا  ب���ادور  اجل��ورج��ي  اأن  ي��ذك��ر 

اللحظات الأخرية ليحل بدًل منه الفرن�شي موزارات.
وتقام بطولة ال�شتاذة بنظام ح�شد النقاط، ويلعب الفائزون يف كل مرحلة 
بع�شهم  اخلا�شرون  يواجه  فيما  النهائي،  اإىل  و�شول  البع�س  بع�شهم  مع 

الرتيب حتى نهاية البطولة.
وتليه  مب�شطاً،  �شيكون  ال���ذي  الر�شمي  الف��ت��ت��اح  حفل  املناف�شات  وي�شبق 
�شارة البداية قبل بداية مباريات "ال�شريع( التي تقام اأيام الأحد والإثنني 
والثالثاء، بواقع 3 جولت يومياً، وي�شتمر اللعب ملدة اربع �شاعات متتالية، 
فيما قام بطولة ال�شطرجن اخلاطف لالأ�شاتذة يوم الأربعاء املقبل يف اليوم 
الأخري من املهرجان، الذي يت�شمن بجانب "ال�شريع واخلاطف" لالأ�شاتذة، 
لل�شطرجن  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ال�����ش��ري��ع،  لل�شطرجن  امل��ف��ت��وح��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الأول  الدفاع  خط  بطولة  ال�شريع،  لل�شطرجن  النا�شئني  بطولة  اخلاطف، 

لل�شطرجن ال�شريع والتي تقام للمرة الأوىل تكرميا خلط الدفاع الأول من 
الكبرية  جلهودهم  تكرمياً  وال�شرطة  واجلي�س  ال�شحي  بالقطاع  العاملني 
خالل فرة "اجلائحة"، فيما تقام مباراة ا�شتعرا�شية على هام�س احلدث.

و�شتنقل مباريات البطولة على الهواء مبا�شرة على موقع الحتاد الدويل 
لل�شطرجن والحتاد الأ�شيوي والحتاد العربي .

ويراأ�س جلنة احلكام يف البطولة طاقم حكام دويل اإماراتي يقوده احلكم 
الدويل �شعيد اأحمد اخلوري، وي�شم ونخبة من احلكام هم من�شور خمي�س 
الروماين  بجانب  ال��ع��ب��دويل،  وم��اج��د  امل��ازم��ي  م���راد  اهلل  وع��ب��د  التميمي 

بوجدان جاربيا والفلبيني مارلون كونان .
املنطقة وال�شرق  امل��ه��رج��ان��ات يف  اأق���دم  ال���ذي يعد م��ن  امل��ه��رج��ان  اأن  ي��ذك��ر 
اأن يعود من  "اجلائحة"، قبل  ب�شبب  املا�شي  العام  اإل��غ��اوؤه يف  الأو���ش��ط، مت 
واخلاطف،  ال�شريع  ال�شطرجن  مناف�شات  على  اقت�شاره  بعد  اليوم  جديد 

حيث يغيب ال�شطرجن الكال�شيكي للمرة الأوىل عن املهرجان.

الدرعي حثهم قبل �شفرهم على ال�شتفادة 

منتخب اجلودو ي�شتعد مل�شاركاته اخلليجية والعربية يف تون�س

مهرجان اأبوظبي لل�شطرجن  الدويل ينطلق اليوم

•• دبي-الفجر:

انطلقت �شباح اأم�س يف مقر احتاد الكرة بدبي ، حماور الدورة التدريبية 
بالتعاون مع  القدم  لكرة  الإم��ارات  ُينظمها احتاد  التي  ملحا�شري احلكام 
الحتاد الدويل لكرة القدم ، يف الفرة من 11 اإىل 14 دي�شمرب احلايل ، 

مب�شاركة 23 حكماً دولياً ودرجة اأوىل �شابق.
و�شهد افتتاح الدورة التدريبية حمد املزروعي، وعبداهلل كرم ع�شوا جلنة 
احلكام ، وبح�شور يل بروبرت مدير اإدارة احلكام ، وريت�شارد ميلني املدير 

الفني ، واأحمد يعقوب امل�شوؤول الفني للمحا�شرين واملُقّيمني.

الأردين  ال��دول��ي��ان  امل��ح��ا���ش��ران  ٌي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال����دورة  وت�شتمل حم���اور 
نظرية  حما�شرات  على  عبدالفتاح  ع�شام  وامل�شري   ، احل��ايف  اإ�شماعيل 

وتطبيقات عملية على مالعب احتاد الكرة بال�شتعانة بالعبني هواة.
وت��اأت��ي ه���ذه ال����دورة �شمن ب��رن��ام��ج جل��ن��ة احل��ك��ام يف احت���اد ال��ك��رة الذي 
ي�شتهدف زيادة خربات حما�شري احلكام يف اإلقاء املحا�شرات التحكيمية، 
تزامناً مع التطورات التي ي�شهدها جمال التحكيم من م�شتجدات طراأت 
املا�شي،  يناير  �شهر  يف  التنفيذ  حيز  ودخ��ل��ت  اللعبة  ق��ان��ون  على  م��وؤخ��راً 
والتطوير امل�شتمر للمنهجية التعليمية التي ي�شهدها هذا املجال احليوي 

يف املنظومة الكروية الإماراتية.

ُينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع الحتاد الدويل لكرة القدم

انطلق حماور دورة حما�شري 
احلكام مب�شاركة 23 حكمًا

من  ك��ريو���س  كارلو�س  الربتغايل  ال��ق��دم  لكرة  م�شر  منتخب  م��درب  �شخر 
تعار�س م�شاركة "الفراعنة" يف كاأ�س اأمم اإفريقيا يف الكامريون مع خو�س 

النادي الأهلي كاأ�س العامل لالأندية يف اأبو ظبي.
واأعلن الحتاد الدويل )فيفا( مواعيد مونديال الأندية بني 3 و12 �شباط/

فرباير يف الإمارات، فيما يخو�س املنتخب امل�شري نهائيات اأمم اإفريقيا بني 
الثاين/يناير و6 �شباط/فرباير. كانون   9

ويلعب الأهلي، ممثل اإفريقيا، مباراته الأوىل يف الدور الثاين �شد مونتريي 
املك�شيكي بطل كونكاكاف يف 5 �شباط/فرباير، قبل يوم من نهائي كاأ�س اأمم 
حال  ويف  قيا�شي(.  )رق��م  م��رات  �شبع  لقبها  الفراعنة  يحمل  التي  اإفريقيا 

تخطيه ربع النهائي، يلتقي باملريا�س الربازيلي بطل ليربتادوري�س.

ربع  يف  الأردن  مواجهة  ع�شية  ال��دوح��ة  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  كريو�س  ق��ال 
نهائي كاأ�س العرب، حيث يخو�س املناف�شات بت�شكيلة خالية من املحرفني 
خارج البالد اأبرزهم حممد �شالح جنم ليفربول الإنكليزي "قراأت الخبار 

واعتقد ان عا�شفة اأخرى او اع�شاراً �شياأتي يف غ�شون اأ�شهر قليلة".
اأ�شبوع  ك��ل  لنا  جتلب  ال��ق��دم  "كرة  ع��ام��اً   68 البالغ  املخ�شرم  امل���درب  تابع 
م�شكالت كبرية، فلن�شتمتع مب�شاكل هذا ال�شبوع وننتظر م�شاكل الأ�شابيع 
املقبلة من اأجل حلها، ما يبدو كبريا اليوم قد يتقّل�س غدا وبعد غد، و�شنجد 
دوما حلول جيدة بذهنية منفتحة وبال�شتناد اإىل املنطق. يف نهاية املطاف 
ما هو مهم لفيفا )الحتاد الدويل( وكاف )الحتاد الفريقي( والندية اأن 

يفهموا اأمرا ب�شيطا: الالعبون هم انف�شهم )املنتخب والأهلي(".

"منذ  �شاخراً  ال�شابق  وكولومبيا  واإي��ران  الربتغال  منتخبات  مدرب  اأ�شاف 
يكون  اأن  نحاول  القدم  ك��رة  يف  والآن  بالطريان  يحلم  وه��و  الإن�شان  ولدة 
لدينا حلم جديد وهو و�شع لعب واحد يف مباراتني يف الوقت عينه. رمبا 
ن�شع قدماً ويداً واحدة يف مكانني خمتلفني. لكننا �شنقوم بكل ما يف و�شعنا 
ان  "مبا  ال�شولية  امل�شري عمرو  املنتخب  قائد  ونحاول". ختم واىل جانبه 
الن�شان ل ميكنه الطريان من ال�شعب اأن ن�شع ال�شولية يف ملعبني بوقت 

واحد. �شن�شل اىل يوم ونخو�س اأربع م�شابقات يف الوقت عينه!".
ال�شرر  "لرفع  اأ�شبوعني  قبل  ال��دويل  الأهلي خاطب الحت��اد  النادي  وك��ان 
العامل  كاأ�س  بطولة  بني  املواعيد  تعار�س  ب�شبب  الكرة  فريق  على  ال��واق��ع 
لالأندية". ولطاملا �شّم الأهلي عدداّ وافراً من لعبي املنتخب "ما بني 9-7 

املحرفني يف �شفوف  لعبيه  تواجد عدد من  الأهلي بخالف  لعبني من 
منتخبات بالدهم، مثل علي معلول )تون�س( واأليو ديانغ )مايل( وبدر بانون 
ب�شبب م�شاركة هوؤلء  الفريق  يوؤثر على  �شوف  الذي  الأم��ر  )املغرب(، وهو 

الالعبني مع منتخبات بالدهم يف كاأ�س الأمم الإفريقية".
�شلبي اجلمعة  �شعد  الأهلي  للنادي  التنفيذي  املدير  قال  ال�شياق عينه،  ويف 
امل�شري  لالحتاد  خطاباً  ووجهنا  الج���راءات  "اأخذنا  تلفزيوين  ت�شريح  يف 
وان يخو�س  لالأهلي  امل�شروعة  احل��ق��وق  ي��راع��ي  ب��اأن  وال���دويل  والف��ري��ق��ي 

البطولة بكامل جنومه".
تابع "نحن يف انتظار ردود ر�شمية من اجلهات الثالث. لدينا ثقة بان الحتاد 

امل�شري �شيدعم موقف الأهلي".

كريو�س ي�شخر من تعار�س مواعيد اأمم اإفريقيا ومونديال الأندية
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•• اأبوظبي-الفجر

الحتاد  مع  الأول  اأم�س  بوك�شينج  والكيك  ت��اي  للمواي  الإم���ارات  احت��اد  وق��ع 
الدويل للمواي تاي اتفاقية ل�شت�شافة دولة الإمارات لبطولة العامل للمواي 
�شات�شي  التايالندي  ال��دك��ت��ور  بح�شور  الت��ف��اق  ذل��ك  مت   ،  2022 لعام  ت��اي 
تب�شوان  رئي�س الحتاد الدويل للمواي تاي واملدير التنفيذي لالحتاد الدويل 

كاري�شا تينان و�شعادة عبداهلل ال�شحي ع�شو البعثة الدبلوما�شية الإماراتية يف 
مملكة تايالند وال�شيد طارق املهريي ع�شو جمل�س الإدارة - املدير التنفيذي 
لحت���اد الإم������ارات ، اأم���ني ع���ام الحت����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��م��واي ت���اي وع�����ش��و املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدويل ، وجري التوقيع  على تنظيم بطولة العامل للمواي 

تاي مب�شاركة كافه الفئات العمرية ولكال اجلن�شني.  
اأبرز فعاليات الحتاد  وجاء اختيار دولة الإمارات العربية املتحدة ل�شت�شافة 

الدويل للمواي تاي نظرا ملا تتمتع به دولة الإمارات من بنية حتتية وكفاءات 
جناحها  خالل  انعك�س  وال��ذي   ، ال�شعد  جميع  على  امل�شتوى  عالية  تنظيمية 
 2019 ع��ام  اأب��وظ��ب��ي  يف  ت��اي  للمواي  الآ�شيوية  البطولة  تنظيم  يف  الباهر 
التنظيمي  التميز  اأبوظبي والتي نالت درجة  الأم��واج بكورني�س  بخيمة كا�شر 

من اجلميع .
اأكرث من  وتاأتي ا�شت�شافة بطولة العامل للمواي تاي للمرة الأوىل مب�شاركة 

الدويل  الحتاد  اأع�شاء  دولة من   100 اأكرث من  1000 لعب ولعبة من 
للعبة ، حيث يتوقع الظهور الأول للمواي تاي  �شمن دورة الألعاب الأوملبية 
ال�شيفية رقم 33 التي تقام عام 2024 يف العا�شمة الفرن�شية باري�س اأو التي 
تليها يف لو�س اأجنلو�س الأمريكية عام 2028، وذلك بناء على تو�شية املجل�س 
التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية باعتماد ريا�شتي املواي تاي والكيك بوك�شينج 

�شمن الألعاب الريا�شية الأوملبية بعد ا�شتيفاء كافة �شروط الن�شمام.

•• دبي-وام

احتدم ال�شراع بني خم�شة منتخبات يف نهاية اجلولة الرابعة من مناف�شات 
م�شابقة دقة الهدف ببطولة دبي الدولية ال�شاد�شة للمظالت بعدما انفرد 
06 �شنتيمر ويليه منتخب الت�شيك  املنتخب الإيطايل بال�شدارة بر�شيد 
حتاول  منتخبات   3 خلفهم  ومن  �شنتيمرا،   11 بر�شيد  الثاين  املركز  يف 
الإحلاق بهم هم منتخبنا الوطني /2/ ورو�شيا واأملانيا وجميعهم ر�شيدهم 

�شنتيمرا.  19
وتقام البطولة حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، وي�شت�شيف مناف�شاتها نادي �شكاي 
 350 17 دي�شمرب اجل��اري مب�شاركة  اإىل   9 داي��ف دبي خالل الفرة من 

م�شاركاً ميثلون 29 دولة.
ال�شدارة  يف  ت�شاوى  رج��ال،  الهدف  دقة  يف  الفردي  مناف�شات  �شعيد  وعلى 
كري�شتيان  وال�شباين  جورنيللي  فيتوريو  اليطايل  هم  مت�شابقني  خم�شة 
جونزاليز واليطايل جو�شتيب تريذولدي والت�شيكي تابور هنيك والملاين 
�شتيفان وي�شرن، بر�شيد 01 �شم لكل منهم، وجاء جنم منتخبنا علي املطوع 
05 �شم واأحمد  البلو�شي  03 �شم، وحقق حممد  التا�شع بر�شيد  املركز  يف 

املري 06 �شم.

ويف م�شابقة ال�شيدات انفرد املنتخب الرو�شي بال�شدارة وحقق 12 �شم وتاله 
ثم  �شم،   101 وحقق  ثالثاً   /4/ ميك�س  ثم  �شم،   31 حمققاً   /1/ ميك�س 
ميك�س /3/ وحقق 110 �شم، ثم ميك�س /2/ وحقق 116 �شم، ثم منتخب 

�شيدات اندوني�شيا وحققن 217 �شم.
�شم،   01 وحققت  الأول  باملركز  ما�شتافانوفا  اوجل��ا  الرو�شية  انفردت  كما 
وتبعتها يف املركز الثاين الفرن�شية دينورا فراند حمققة 02 �شم، ثم ثالث 

مت�شابقات هن بولندية ورو�شية بريطانية بعد ت�شاويهن 04 �شم.
ومن املقرر اأن تقام اليوم اجلولتني اخلام�شة وال�شاد�شة يف دقة الهدف، كما 
التما�شك  وم�شابقة  امل��اء  على  التزحلق  م�شابقة  يف  اجل��ولت  باقي  ت�شتكمل 

الرباعي والثماين.
البطولة  يف  امل�شارك  الإم���ارات  وف��د  رئي�س  الزعابي  خالد  وج��ه  جانبه  من 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  والعرفان  ال�شكر 
عامني  توقف  فرة  بعد  جديد  من  النور  لرى  للبطولة  ودعمه  لرعايته 

ب�شبب جائحة كورونا.
الإم���ارات يف  منتخب  ف��رق ميثلون   3 بتواجد  البالغة  �شعادته  واأع���رب عن 
والفريق  ب��اخل��ربة  يتميز  وال���ذي  الأ�شا�شي  الفريق  منهم  البطولة  �شلب 
الواعد  ال�شباب  الذي يجمع بني اخلربة وال�شباب وفريق ثالث من  الثاين 

ليكون �شريانا للمنتخب الأول يف امل�شتقبل القريب.

•• اأبوظبي-وام

ي�شارك ال�شباحان يو�شف املطرو�شي 
و�شامل غالب مع منتخب الإمارات 
لل�شباحة  ال������ع������امل  ب����ط����ول����ة  يف 
/25مراً/،  الق�شرية  للم�شافات 
التي ت�شت�شيفها العا�شمة اأبوظبي 
يف �شالة الحتاد اأرينا بجزيرة يا�س 
 21 16 وحتى  الفرة من  خ��الل 

من �شهر دي�شمرب اجلاري.
الواعدة  العنا�شر  من  ال�شباحان  و 
ال�شباحة  التي ت�شكل نواة م�شتقبل 
الإم��ارات��ي��ة ح��ي��ث م����ازال يف بداية 
م�������ش���ريت���ه���م���ا.، ف���امل���ط���رو����ش���ي مل 
يتجاوز  مل  وغالب   18 ال���  يتجاوز 

ال� 16 من عمره.
طموحاتهما  ع��ن  ال�شباحان  وع��رب 
"مونديال  يف  امل���������ش����ارك����ة  م������ن 
يو�شف  اأك�������د  ح���ي���ث  اأبوظبي"، 
فر�شة  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  امل��ط��رو���ش��ي 
الإماراتيني  لل�شباحني  ت��اري��خ��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ني يف احل���دث ال���ذي ي�شم 
اأبطال  بينهم  ال��ع��امل  جن��وم  نخبة 

الألعاب الأوملبية .
اجلوائز  على  امل�����ش��ارك��ون  يتناف�س 
والتي  للبطولة  املخ�ش�شة  املالية 

تبلغ 2.8 مليون دولر اأمريكي.
اأن التح�شريات  واأو�شح املطرو�شي 
ت�������ش���ري ب�������ش���ك���ل ج���ي���د م�����ن خ���الل 
وامل�شاركة  ال��دول��ة  يف  التح�شريات 
اأقيمت  ال��ت��ي  العربية  البطولة  يف 
مع�شكر  واإقامة  اأبوظبي  يف  موؤخراً 

اأوك������ران������ي������ا، وق������ال:  خ�����ارج�����ي يف 
"امل�شاركة يف بطولة العامل فخر يل 
اأن ميثل دولته  واأي ريا�شي يتمنى 
اأك��رب حمفل يف ال��ع��امل، �شعوري  يف 
ل يو�شف بهذه امل�شاركة". وتعليقاً 
اأوملبياد  يف  الأخ���رية  م�شاركته  على 
طوكيو، قال: "مل اأتوقع اأن حت�شد 
الكبري،  ال�����ش��دى  ه���ذا  م�����ش��ارك��ت��ي 
اأك��رب حافز يل،  ولكن ما ح��دث هو 

امل�شاركة  ه���ذه  ت��ك��ون  األ  واأت��ط��ل��ع 
الأوملبية،  الأل��ع��اب  يف  يل  الأخ����رية 
اإىل املوا�شلة بامل�شاركة  اأ�شعى  حيث 
يف ال��ب��ط��ولت ال��ع��امل��ي��ة وال�����دورات 

الأوملبية املقبلة خالل م�شريتي.
هدفه  اأن  امل����ط����رو�����ش����ي  وك�������ش���ف 
احلايل هو حتقيق الرقم التاأهيلي 
ول  ال��ع��امل،  ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة 
الدعوة  طريق  عن  م�شاركته  تكون 

م���ر حرة.   100 ���ش��ب��اق  يف  ف��ق��ط 
ووج�����ه ���ش��ب��اح م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  اإىل  ال�شكر 
الو�شل،  ن����ادي  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم،  اآل 
ب��ال��ت��وج��ي��ه بتوفري  ع��ل��ى م��ك��رم��ت��ه 
بعثة درا�شية له يف الوليات املتحدة 
الأمريكية لإكمال درا�شته اجلامعية 
اإعداد ريا�شي  والن�شمام لربنامج 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  ه��ن��اك،  متخ�ش�س 

اأجل  من  له  ح��اف��زاً  �شتكون  البعثة 
اجلهد  م�����ش��اع��ف��ة  يف  ال����ش���ت���م���رار 

للتواجد على من�شات التتويج..
وم����ن ن��اح��ي��ت��ه، اأك�����د ����ش���امل غالب 
امل�شارك  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ���ش��ب��اح 
امل�شاركة  اأن  اأي�������ش���اً،  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
اأب��وظ��ب��ي ح��ل��م كبري  يف م��ون��دي��ال 
بالن�شبة له، وفر�شة ملقارعة جنوم 
ال���ع���امل، وحم���اول���ة اإث���ب���ات ال����ذات، 

اأبوظبي،  "اإقامة احلدث يف  وق��ال: 
من �شاأنه اأن يزيد امل�شوؤولية و�شعور 
عاملية  بطولة  يف  بامل�شاركة  الفخر 

على اأر�س الدولة".
واأ����ش���اف: ه���ديف م��وا���ش��ل��ة حت�شني 
بنتائج م�شرفة،  اأرق��ام��ي، واخل��روج 
اأتطلع للم�شي قدماً  واإنني  خا�شة 
الألعاب  يف  وامل�شاركة  م�شريتي  يف 

الأوملبية.

فيما ك�شف جمعة املن�شوري، امل�شرف 
على ال�شباحة يف نادي الو�شل، الذي 
يقوم مبتابعة ال�شباحني والإ�شراف 
عليهما مع املدرب مروان احلتاوي 
واملدير الفني حممد ح�شن، متهيداً 
مل  اأنهما  امل��ون��دي��ال،  يف  للم�شاركة 
ثالث  طول  التدريبات  عن  يتوقفا 

�شنوات متوا�شلة.
وقال: تدريبات ال�شباحة مل تتوقف 
لهذين  الو�شل وحت��دي��داً  ن��ادي  يف 
الفرة،  ه����ذه  ط�����وال  ال�����ش��ب��اح��ني 
فريو�س  جائحة  انت�شار  وق��ت  حتى 
كورونا امل�شتجد، كنا نذهب خلو�س 
ال��ت��دري��ب��ات يف ال��ب��ح��ر. واأ����ش���اف: 
بطولة  يف  خ�����رياً  ب��ه��م��ا  ن�����ش��ت��ب�����ش��ر 
املناف�شة  قوة  رغم  لل�شباحة  العامل 
ريا�شة  وكونها  عامليني،  اأبطال  مع 
يف  ينجحا  اأن  اأمت��ن��ى  لكن  رق��م��ي��ة، 
بهما  ثقة  وكلنا  مميز  رق��م  حتقيق 
ل�شباحة  م�شرف  متثيل  اأج���ل  م��ن 
الإم������ارات وك��ذل��ك ال���ش��ت��ف��ادة من 
العامل هنا  وجود كوكبة من جنوم 

على اأر�س الوطن يف اأبوظبي.

بعد جناح بطولة اأمم اآ�شيا للمواي تاي

الإمارات تنظم بطولة العامل للمواي تاي 2022

احتدام املناف�شة يف بطولة دبي الدولية للمظلت 

»املطرو�شي وغالب«  نواة م�شتقبل ال�شباحة الإماراتية 

•• القاهرة-وام

اختتمت فعاليات التدريب البحري امل�شرك امل�شري الرو�شي "ج�شر ال�شداقة 
4-" والذي نفذته وحدات من القوات البحرية امل�شرية والرو�شية على مدار 
عمليات  مب�شرح  ال�شمايل  الأ�شطول  بنطاق  الإقليمية  باملياه  املا�شية  الأي���ام 

البحر املتو�شط .
على  ا�شتمل  التدريب  باأن  اأم�س  امل�شرية  امل�شلحة  القوات  اأ�شدرته  بيان  واأف��اد 
لكال  البحرية  القوات  عنا�شر  بني  املفاهيم  لتوحيد  نظرية  حما�شرات  عقد 

اجلانبني وباإ�شراك حاملة املروحيات من طراز مي�شرال "جمال عبدالنا�شر 
املدفعية  رم��اي��ات  تنفيذ  ع��ن  ف�شاًل  بحرية  ت�شكيالت  ع��دة  تنفيذ  مت  "حيث 
بالذخرية احلية والدفاع �شد التهديدات غري النمطية ، بالإ�شافة اإىل تنفيذ 
�شحنة  ذات  �شفينة  وتاأمني   ، البحرية  الت�شكيالت  عن  اجل��وي  للدفاع  تدريب 

هامة ، وممار�شة حق الزيارة والتفتي�س ، وتنفيذ اأعمال الت�شوير اجلوي .
كما نفذت عنا�شر القوات اخلا�شة البحرية لكال اجلانبني عددا من الأن�شطة 
امل�شركة ت�شمنت رماية تكتيكية بالأ�شلحة ال�شغرية ورماية القنا�شة ف�شاًل 

عن التدريب على اأعمال قتال املدن والأماكن ال�شيقة .

اأع��ل��ن الحت���اد الوروب���ي لكرة ال��ق��دم )وي��ف��ا( اأم�����س ال�شبت اإل��غ��اء املباراة 
املقررة بني توتنهام النكليزي ورين الفرن�شي �شمن م�شابقة "كونفرن�س 
ليغ" والتي تاأجلت اأ�شال ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا يف �شفوف الفريق 

الأول، وذلك لتعذر التفاق على موعد معني �شمن املهلة املحددة.
وقال متحدث باإ�شم ويفا يف ت�شريح لوكالة "فران�س بر�س" "لالأ�شف وعلى 
ير�شي  اىل حل  التو�شل  نتمكن من  املبذولة مل  اجلهود  كل  الرغم من 
الفريقني" م�شريا اىل ان نتيجة هذه املباراة �شتحددها جلنة الن�شباط 
بينما  النهائي،  ثمن  اىل  تاأهله  رين �شمن  بان  علما  القاري،  الحت��اد  يف 
ارنهم  فيتي�س  من  الثاين  املركز  لينتزع  الفوز  توتنهام  على  يتعني  ك��ان 

الهولندي.
اإ�شابة خم�شة لعبني يف �شفوف  لكن  م��ق��ررة   اخلمي�س  امل��ب��اراة  وكانت 
الفريق اللندين بفريو�س كورونا بال�شافة اىل خم�شة موظفني حال دون 

اقامتها قبل ان يقرر الحتاد القاري اإلغاءها كليا اأم�س .
وتن�س قوانني الحتاد الأوروبي للعبة بخ�شو�س كوفيد19- منذ مو�شم 
2020-21، على خ�شارة الفريق املعني -3�شفر. ويكون هذا هو احلال 
اإذا مل يتمكن الفريق من ادراج "ثالثة ع�شر لعًبا على الأقل" مبا يف ذلك 
حار�س املرمى، اإذا كان لعبوه م�شابني او يف احلجر الإلزامي او اذا كان 

املباراة". اقامة  عدم  عن  "م�شوؤول 
ُت�شدر العقوبة ذاتها بحق النادي الذي يعترب "م�شوؤوًل عن عدم ح�شول 
على  بالده،  يف  املحلية  ال�شلطات  تفر�شها  التي  القيود  ب�شبب  املباراة" 
�شبيل املثال اإغالق احلدود اأو اإجراءات احلجر ال�شحي، حيث �شيكون من 

ال�شروري عندئٍذ اإيجاد ملعب على اأر�س حمايدة لنقل املباراة.
واملقررة  املمتاز  النكليزي  ال��دوري  توتنهام وبرايتون يف  اأن مباراة  يذكر 

اليوم الأحد تاأجلت اأي�شا لل�شبب عينه.

اختتام فعاليات التدريب البحري 
امل�شري الرو�شي

اإلغاء مباراة توتنهام ورين يف كونفرن�س ليغ
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الفجر الريا�ضي

طالب مدرب مان�ش�شر �شيتي الإجنليزي، بيب غوارديول، لعبي 
الأهل  امليالد مع  احتفالت عيد  احل��ذر خالل  بتوخي  فريقه 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  لالإ�شابة  جتنباً  والأ���ش��دق��اء 

�شريع العدوى والنت�شار.
توتنهام  �شفوف  يف  بالعدوى  الإ�شابة  تف�شي  وب�شبب 
تاأجيل  على  املمتاز  ال���دوري  راب��ط��ة  واف��ق��ت  هوت�شبري 
هوف  اآن��د  برايتون  اأم��ام  ملعبه  خ��ارج  املحلية  مباراته 

األبيون والتي كانت مقررة اليوم الأحد.
ال�شبب  لنف�س  توؤجل  لتوتنهام  مباراة  ثاين  هي  وه��ذه 
ب��ع��د ت��اأج��ي��ل م��ب��اراة ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين اأم����ام ���ش��ت��اد رين 

الفرن�شي يف دوري املوؤمتر الأوروبي الأ�شبوع املا�شي.
وخا�س لي�شر �شيتي مباراته يف الدوري الأوروبي اأمام 
نابويل الإيطايل نهاية الأ�شبوع املا�شي دون عدة لعبني 
اأ�شا�شيني ب�شبب كورونا اأي�شاً، وقال غوارديول اإنه يتمنى 
عدم حدوث موقف مماثل يف فريقه ومن ثم دعا اإىل توخي 

احلذر.
وق���ال غ���واردي���ول ع��ن ذل���ك: "هم ي��ع��رف��ون اأنه 
عليهم  واأن  احل����ذر  ت��وخ��ي  ع��ل��ي��ه��م  ي��ت��ع��ني 
وعند  امل�شتطاع،  ق��در  امل��ن��زل  يف  البقاء 
م�شافة  عليهم احلفاظ على  اخل��روج 
القناع..  وو�شع  الجتماعي  التباعد 
وهناك  موجوداً  ي��زال  ل  الفريو�س 

انتكا�شات".
األغى  اأن فريقه  واأك��د غوارديول 
مبنا�شبة  حفل  لإقامة  خططاً 
ع����ي����د امل�����ي�����الد خ�����وف�����اً من 

العدوى اأي�شاً.
وت��������وف��������ي��������ت وال�������������دة 
ب�شبب  غ�����واردي�����ول 
ك���������ورون���������ا ال�����ع�����ام 

املا�شي.
فريق  و���ش��ي��ل��ت��ق��ي 
املنفرد  غ���واردي���ول 
الرتيب  ب�������ش���دارة 
من  نقطة   35 بر�شيد 
يف وق��ت لحق  م��ب��اراة   15
�شيفه  م����ع  ال�������ش���ب���ت،  ال����ي����وم 
ولفرهامبتون واندرارز �شاحب 
املركز الثامن بر�شيد 21 نقطة.

املخ�شرم  الإ�شباين  امل��درب  واأردف 
اإىل م��ا ح��دث يف  "انظروا  ق��ائ��اًل: 
اأن يحدث  توتنهام ولي�شر، ميكن 
وهذه  ننتبه،  مل  اإن  اأي�����ش��اً  هنا  ه��ذا 
الناديني فيما  م�شكلة كبرية لهذين 
يتعلق ب�شحة اأ�شرهم و�شحة الفريق 

بالطبع".

جورجينيو  اإن  توخيل،  توما�س  ت�شيل�شي  م��درب  ق��ال 
النادي  ا�شت�شاف  عندما  بالأمل"  �شعوره  رغ��م  "لعب 
املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  يف  يونايتد  ليدز  اللندين 
كانتي  ي��زال نغولو  ال�شبت، حيث ل  اأم�س  القدم   لكرة 

وماتيو كوفات�شيت�س غري متاحني.
ب�شبب كوفيد19- وم�شكلة  املباريات  وغاب كانتي عن 
يف الفخذ هذا املو�شم، ومل يلعب منذ اإ�شابته يف ركبته 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  يوفنتو�س  على   0-4 الفوز  يف 

يخ�شع  ب��ي��ن��م��ا  امل���ا����ش���ي،  ال�����ش��ه��ر 
الذاتي  للعزل  كوفات�شيت�س 

بفريو�س  اإ�شابته  عقب 
كورونا.

جورجينيو  وغ��������اب 
 3-3 ال���ت���ع���ادل  ع���ن 
م������ع زي����ن����ي����ت ����ش���ان 
رو�شيا  بطر�شربغ يف 
بدوري اأبطال اأوروبا 
يوم الأربعاء املا�شي، 

ب�������ش���ب���ب م�������ش���ك���ل���ة يف 
اأعلن  ل��ك��ن��ه  ال���ظ���ه���ر، 
ملواجهة  ج���اه���زي���ت���ه 

ليدز �شاحب املركز 15 بالدوري املمتاز.
"خا�س  جورجينيو:  ع��ن  لل�شحافيني  توخيل  وق���ال 
املباريات  اأنه �شيفعل ما فعله يف  واأعتقد  اآخر تدريبني 
الأخرية، هو اللعب رغم �شعوره بالأمل والقيام مبا يلزم 

للوجود يف امللعب".
يجرب  مما  لالإ�شابة،  ت�شالوباه  تريفوه  اأي�شاً  ويغيب 
ري�س جيم�س  الأمي��ن  بالظهري  ال�شتعانة  توخيل على 
املدرب  لكن  امللعب،  و�شط  يف  باركلي  رو���س  ج��وار  اإىل 

الأملاين قال اإن كانتي كان قريباً من العودة.
بالقلق عندما يتعني  ن�شعر  "دائماً  واأ�شاف توخيل: 
ع��ل��ي��ن��ا احل���ي���اة وال��ل��ع��ب دون ن��غ��ول��و، لأن����ه لعب 
اأنحاء  جميع  يف  ن��وع��ه  م��ن  وف��ري��د  ا�شتثنائي 
اإيجاد  العامل، هذا راأيي ال�شخ�شي، ل ميكنك 

نغولو اآخر".
لكني  ب��ال��ق��ل��ق،  اأ���ش��ع��ر  "بالطبع  وت���اب���ع: 
�شاأكون قلقاً اإذا غاب لب�شعة اأيام، الآن اإنها 
ون��اأم��ل عودته  للغاية  راح��ة طويلة  ف��رة 
يوم الثالثاء املقبل، للم�شاركة يف تدريبات 

الفريق".
وي��ح��ت��ل ت�����ش��ي��ل�����ش��ي، ال�����ذي ف����از يف ثالث 
مباريات فقط بني اآخر �شبع يف كافة 
امل�����ش��اب��ق��ات، امل���رك���ز ال��ث��ال��ث يف 
بر�شيد  املمتاز  ال��دوري 
من  ن��ق��ط��ة   33

مباراة.  15

مان�ش�شر  لع��ب  يتنّقل   ،10 ال��رق��م  ح��ام��اًل  ال��ط��وي��ل،  امل��ج��ّع��د  ب�شعره 
اأر�شية  فوق  وخّفة  ب�شال�شة  املجربي  حنبعل  اليافع  الإنكليزي  يونايتد 
امللعب، مانحاً منتخب بالده تون�س تفّوقاً ملحوظاً يف و�شط امليدان خالل 

كاأ�س العرب لكرة القدم املقامة يف العا�شمة القطرية الدوحة.
لتون�س  الأوىل  املباراة  العرب منذ  كاأ�س  بال�شطوع يف  املجربي  ب��داأ جنم 
اأمام موريتانيا، والتي فاز بها "ن�شور قرطاج" 5-1، وكان لالعب ال�شاب 

البالغ 18 عاماً متريرة حا�شمة فيها.
وا�شل تاألقه رغم اخل�شارة اأمام �شوريا بثنائية نظيفة يف اجلولة الثانية 
من دور املجموعات، حتى نال جائزة رجل املباراة اأمام الإمارات، م�شاهماً 

يف فوز منتخب بالده وتاأهله اإىل ربع النهائي.
ر خلو�س ن�شف النهائي مع تون�س، بعدما  وها هو املجربي الآن يتح�شّ

تاأهلت الأخرية على ح�شاب عمان بالفوز 1-2.
يقول الالعب الواعد لوكالة فران�س بر�س "لقد عدت للتو من الإ�شابة. 
اأكرث  جاهزاً  اأ�شبحت  هنا  واأن��ا  يونايتد،  مان�ش�شر  مع  مباراتني  لعبت 

فاأكرث مع كل مباراة من خالل العمل اجلاد".
لكن مع م�شاركته كاأ�شا�شي يف اأربع مباريات يف كاأ�س العرب، يقول املجربي 
تون�س يف كاأ�س العرب اإل اإيجابية،  هنا مع  م�شاركتي  تكون  اأن  "ل ميكن 
األعب �شد رج��ال، لأنه كما يعلم اجلميع ل  األعب واأكت�شب خربة،  لأنني 

األعب يف الفريق الأول )مع يونايتد( اأنا األعب مع حتت 23 عاماً".
وي�شيف "�شحيح اأنني اأمتّرن مع لعبي الفريق الأول لكن الأمر لي�س 

نف�شه، والآن اآمل اأن األعب مع الفريق الأول".
ل�"ن�شور قرطاج"، فاإنه برز  اأ�شلحة احل�شم  واإن كان املجربي واحداً من 
من قبل مع الفئات العمرية ل�"ال�شياطني احلمر" ولدقائق معدودة يف 
اأويل غونار  الفريق الأول، حينما منحه املدرب املقال للفريق الرنوجي 
�شول�شاير فر�شة امل�شاركة لثماين دقائق بدًل من الإ�شباين خوان ماتا، 
اأيار/مايو  2-1 يف  يف املباراة التي فاز فيها يونايتد على ولفرهامبتون 
املا�شي. ومع رحيل �شول�شاير توالت التعليقات عن اإمكانية عودة املجربي 

يوجهون  ب��ات��وا  الفريق  م�شجعي  اأن  كما  ليونايتد،  الأول  الفريق  م��ع 
ر�شائل اإىل املدرب املوؤقت الأملاين رالف رانغنيك عرب توير لأن ي�شتدعي 
التون�شي، حتى اأن بع�شهم اعترب يف تغريدة اأن تواجده "�شيحّل اأزمة خط 

الو�شط".
ويف هذا ال�شدد يقول املجربي لفران�س بر�س "�شول�شاير املعّلم اأعطاين 
فر�شتي، وكان دائماً يعطيني الن�شائح لأعمل عليها، من �شوء حظه ما 

ح�شل معه، لكنه اأ�شطورة وعلينا اأن نحرمه".
العربية  البطولة  يف  لعبه  يتابع  ل  الإنكليزي  النادي  اأن  يعني  ل  ذلك 
التي جتري للمرة الأوىل يف ن�شختها العا�شرة حتت مظّلة الحتاد الدويل 
موقعهم  على  بياناً  احلمر"  "ال�شياطني  اأ�شدر  اإذ  )فيفا(.  القدم  لكرة 
الإلكروين ي�شيدون فيه مب�شاهمة "لعب اأكادميية مان�ش�شر يونايتد" 
بتاأهل منتخب تون�س اإىل ربع النهائي. ياأتي ذلك يف اإطار الدعم لل�شاب 
الإ�شابة  حرمته  بعدما  ب���الده،  منتخب  األ���وان  ع��ن  بالدفاع  حلم  ال��ذي 
من اللتحاق به خالل الت�شفيات الإفريقية املوؤهلة اإىل مونديال قطر 

.2022
يف  الرغبة  له  كانت  "حنبعل  املقابالت  اإح��دى  يف  املجربي  وال��د  ويقول 
الن�شمام اإىل املنتخب التون�شي خالل ت�شفيات بطولة كاأ�س العامل، لكّن 
املباريات  لبالده يف  للعب  كان متعّط�شا  لقد  ذل��ك،  الإ�شابة حرمته من 
الر�شمية بعدما �شارك يف بع�س الودّيات، وعندما اأتت فر�شة كاأ�س العرب 

مت�ّشك بها واألّح على فريقه لت�شريحه من اأجل امل�شاركة يف البطولة".
وبني هنا وهناك، يعرف املجربي هدفه جيداً، فهو واإن اأكد "لي�س لدي 
قدوة يف كرة القدم، اأنا فقط اأوا�شل العمل"، يبقى طموحه اأن ي�شبح يف 

م�شاف الكبار.
ويقول "من الرائع اأن اأتدّرب مع لعبني ممتازين، هو اأمر جماعي، هناك 
)الربتغاليان( كري�شتيانو رونالدو وبرونو فرناندي�س، و)الفرن�شي( بول 
بوغبا. هناك فقط لعبون من ال�شف الأول، لأن مان�ش�شر يونايتد اأحد 

اأعظم الأندية يف العامل".

حنبعل املجربي مفتاح تون�شي 
لأبواب مان�ش�شرت يونايتد 

غوارديول يطالب لعبيه باحلذر 
خلل احتفالت عيد امليلد

توخيل: جورجينيو 
�شيلعب رغم الأمل!

يف الوقت الذي يتحول فيه النتباه اإىل ال�شباق اخلتامي واحلا�شم 
اأبوظبي  يف  لل�شيارات   1 فورمول  ل�شباقات  العامل  بطولة  ملو�شم 
لوي�س  ال��ربي��ط��اين  اللقب  على  املتناف�شان  نا�شد  الأح����د،  ال��ي��وم 
هاميلتون والهولندي ال�شاب ماك�س فر�شتابن اجلمهور احل�شول 

على اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا.
وق��ب��ل اجل��ول��ة الأخ�����رية م��ن ���ش��ب��اق��ات امل��و���ش��م احل����ايل يت�شاوى 
هاميلتون )36 عاماً( �شائق مر�شيد�س وبطل العامل �شبع مرات 
لكن  ب��ول،  رد  �شائق  عاماً(   24( فر�شتابن  النقاط مع  ر�شيد  يف 
ت�شعة  بر�شيد  بال�شباقات  ال��ف��وز  م���رات  ع��دد  يف  يتفوق  الأخ���ري 
انت�شارات مقابل ثمانية لهاميلتون، اأجنح �شائق اأجنبته الريا�شة 

طوال تاريخها.

 20( البطولة  �شائقي  م��ن   19 فيه  ���ش��ارك  م�شور  ت�شجيل  ويف 
�شباق يف  ع��ن  غ��اب  ال���ذي  ق��ال هاميلتون  ال�شبت،  اأم�����س  ���ش��ائ��ق��اً( 
"بداأت  العدوى:  �شريع  الفريو�س  ب�شبب  املا�شي  العام  البحرين 

الأمور تعود اإىل طبيعتها لكن كوفيد19- ل يزال موجوداً".
وقال فر�شتابن: "نرجوكم قوموا بدوركم".

وقال الأملاين �شيبا�شتيان فيتل �شائق اأ�شتون مارتن وبطل العامل 
�شابقاً اأربع مرات: "اح�شلوا على اللقاح".

األون�شو بطل العامل مرتني  واأ�شاف الإ�شباين املخ�شرم فرناندو 
�شابقاً: "علينا التكاتف يف هذا اجلانب واأن نكون يف قارب واحد".

ومل ي�شارك يف الفيديو ال�شائق الفنلندي املخ�شرم كيمي رايكونن 
�شباق  بعد  �شيعتزل  وال��ذي   2007 يف  العامل  بطل  ع��ام��اً(   42(

الغد، وقد اأ�شيب بكورونا يف �شبتمرب )اأيلول( املا�شي وغاب جراء 
ذلك عن �شباقني.

دومينيكايل:  �شتيفانو   1 ل��ف��ورم��ول  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 
�شوياً، تلقيت  "علينا احلفاظ على �شالمة اجلميع وامل�شي قدماً 
اللقاح واجلرعة املن�شطة واأنا�شد اجلميع القيام بذلك، فورمول 

م�شريتها واأطالب اجلميع بالقيام بواجبهم". توا�شل   1
هاميلتون  ه��م  ���ش��ائ��ق��ني  �شبعة  ب��ال��ف��ريو���س  اأ���ش��ي��ب  الآن  وح��ت��ى 
�شائق  لوكلري  و���ش��ارل  ب��ول  رد  �شائق  برييز  �شريجيو  واملك�شيكي 
األفا  �شائق  غا�شلي  بيري  والفرن�شي  موناكو  من  ال��ق��ادم  ف��رياري 
تاوري والربيطاين لندو نوري�س �شائق مكالرين ورايكونن �شائق 

اأ�شتون مارتن وزميله الكندي لن�س �شرول.

هاميلتون وفريي�شتابن ينا�شدون اجلمهور احل�شول على اللقاح

  41 نقطة لياني�س يف 
�شلة هيو�شنت روكت�س 

جنما  نف�شه  انتيتوكومنبو  ياني�س  اليوناين  باك�س  ميلووكي  جنم  فر�س 
اىل  ليقوده  نقطة   41 م�شجال  روكت�س  لهيو�شنت  فريقه  مواجهة  خ��الل 
يف  للمحرفني،  الم��ريك��ي  ال�شلة  ك��رة  دوري  �شمن   114-123 ال��ف��وز 
حني تابع فينيك�س �شنز �شل�شلة عرو�شه القوية حمققا فوزه ال�20 يف اخر 
غولدن �شتايت ووريرز مت�شدر املنطقة  على  �شغطه  ليوا�شل  مباراة   21

الغربية.
وجنح ياني�س اأف�شل لعب يف الدوري عامي 2019 و2020 با�شافة 17 
وبوبي  ميدلتون  زمياله خري�س  �شاهم  كما  و5 متريرات حا�شمة.  متابعة 
كان  املقابل،  يف  نقطة.   21 منهما  كل  و�شجل  النت�شار  ر�شم  يف  بورتي�س 
غاري�شون ماتيوز اف�شل م�شجل يف �شفوف اخلا�شر مع 23 نقطة وا�شاف 

كل من زميليه كري�شتيان وود وارموين بروك�س 21 نقطة.
وعلق ياني�س على اأدائه بقوله "اأردت اأن اأظهر قالية عالية افتقدها خالل 

املباراة الأخرية )خ�شرها فريقه اأمام ميامي 113-104(".
وو�شع ميلووكي الذي يحتل املركز الثالث يف املنطقة ال�شرقية حدا ل�شل�شلة 
من 7 انت�شارات لهيو�شنت روكت�س يف الونة الخرية وحتديدا منذ خ�شارته 
بعد  الثاين/نوفمرب  ت�شرين   22 يف   108-90 �شلتيك�س  بو�شطن  ام��ام 

�شل�شلة اخرى من 15 فوزا تواليا.
وا�شاد مدرب ميلووكي مايك بودنهولت�شر باداء ياني�س بقوله "عندما متلك 
فريقا جيدا ولعبني مثل هوؤلء فانت حمظوظ ان ي�شتلموا الكرة ويقومون 

بدورهم على اكمل وجه".
ق�شم  ميلووكي  لكن  امل��ب��اراة  نقاط يف مطلع   10 ب��ف��ارق  هيو�شنت  وت��ق��دم 
الفارق تدريجيا قبل ان ي�شرب بقوة يف الربع الخري بت�شجيله 33 نقطة 

مقابل 19 فقط ملناف�شه.
وحقق فينيك�س �شنز فوزه ال�20 يف اخر 21 مباراة له وكان على بو�شطن 
لعبني  غ��ي��اب  يف  امل���ب���اراة  خ��و���ش��ه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى   90-111 �شلتيك�س 
الع�شالت  الذي يعاين من متزق يف  ا�شا�شيني يف �شفوفه هما ديفن بوكر 

اخللفية ل�شاقه وغاب للمباراة الرابعة تواليا، ودياندري ايتون املري�س.
و�شجل جافايل ماكغي 21 نقطة )رقم قيا�شي �شخ�شي هذا املو�شم( وا�شاف 

كامريون باين 17 نقطة.
يف املقابل، مني بو�شطن بخ�شارته الثالثة تواليا على الرغم من تاألق جنمه 
جاي�شون تاتوم بت�شجيله 24 نقطة مع 7 متابعات وا�شاف ديني�س �شرودر 
10 نقاط. كما ان هيو�شنت جنح يف حتقيق  15 نقطة وروب��رت وليام�س 
انت�شار واحد يف �شل�شلة من خم�س مباريات خا�شها خارج قواعده يف اليام 

الخرية.
اجنلي�س  لو�س  فريقه  عاما(   33( جيم�س  ليربون  املخ�شرم  النجم  وق��اد 
ليكرز اىل فوز �شريح على اوكالهوما �شيتي ثاندر 116-95 بت�شجيله 33 
نقطة وا�شاف افري براديل 22 نقطة بينها 11 يف الربع الثالث. ومل يكن 
نت�س موفقا يف الرميات الثالثية حيث ف�شل يف ترجمة اول 12 حماولة يف 
املباراة. وحذا حذوه كيفن دورانت الذي �شجل 31 نقطة خالل فوز اتالنتا 

هوك�س على بروكلني نت�س مت�شدر املنطقة ال�شرقية 105-113.
ويف امل��ب��اري��ات الخ���رى، ف��از ت��ورون��ت��و راب��ت��ورز على ن��ي��وي��ورك نيك�س 90-

123-106، ونيو  87، وكليفالند كافاليريز على ميني�شوتا متربوولفز 
وت�شارلوت هورنت�س   93-109 بي�شتونز  بيليكانز على ديرويت  اأورليانز 
على �شاكرامنتو كينغز 124-123 واإنديانا باي�شرز على دال�س مافريك�س 

.93-106

قال رئي�س نادي بر�شلونة الإ�شباين 
اإن�����ه ي��ج��ب تعزيز  خ�����وان لب����ورت����ا، 
ب�شفقات  الأول  ال��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف 
الثاين  -ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر  ج���دي���دة يف 
النادي  اأن  للجماهري  واأك��د  املقبل، 

الهدف. هذا  حتقيق  "يعمل" نحو 
�شعبة  اأو���ش��اع��اً  بر�شلونة  وي��واج��ه 
ال�شابع  املركز  اإذ يحتل  املو�شم،  هذا 
ب��ع��د مرور  الإ����ش���ب���اين  ال������دوري  يف 
متاأخراً  امل�شابقة،  من  مرحلة   15
بفارق 16 نقطة خلف غرميه ريال 
م���دري���د م��ت�����ش��در ج����دول ال�����دوري، 
علماً باأن بر�شلونة يتبقى له مباراة 

موؤجلة.
وك���ذل���ك خ����رج ب��ر���ش��ل��ون��ة م���ن دور 
اأوروب���ا،  اأب��ط��ال  ب���دوري  املجموعات 
ح���ي���ث اح����ت����ل امل�����رك�����ز ال����ث����ال����ث يف 
جمموعته بفارق نقطة واحدة خلف 
دوراً  و�شيخو�س  الربتغايل  بنفيكا 
لدور  التاأهل  للمناف�شة على  فا�شل 

ال�16 يف بطولة الدوري الأوروبي.
منعت  ق��د  امل��ال��ي��ة  امل�شكالت  وك��ان��ت 
ب���ر����ش���ل���ون���ة م�����ن ت�����ق�����دمي ع���ر����س 
الأرجنتيني  النجم  عقد  لتجديد 
ليونيل مي�شي )34 عاماً(، لريحل 
ان��ت��ق��ال حر  ال��ف��ري��ق يف �شفقة  ع��ن 
جريمان  �شان  باري�س  اإىل  وين�شم 

�����ش����وق الن���ت���ق���الت  ال���ف���رن�������ش���ي يف 
ال�شيفية املا�شية.

وح����اول ب��ر���ش��ل��ون��ة ت��ع��وي�����س رحيل 
الهجوميتني  بال�شفقتني  مي�شي 
اأغويرو،  و�شريجيو  ديباي  ممفي�س 
�شفقتي  يف  للفريق  ان�شما  اللذين 
�شارك يف  اأغ��وي��رو  انتقال ح��ر، لكن 
ا�شتبعد  ث��م  ف��ق��ط  م��ب��اري��ات  خم�س 
م��ن امل�����ش��ارك��ة ل��ف��رة غ��ري حمددة 

ب�شبب م�شكلة يف القلب.

بر�شلونة  ح��اج��ة  لب���ورت���ا  وي�����درك 
العودة  اأج��ل  اإىل وج��وه جديدة من 
اأ�شار  لكنه  الألقاب،  على  للمناف�شة 
املرتفعة  الأج�����ور  م��ي��زان��ي��ة  اأن  اإىل 

ت�شكل عقبة كبرية.
جميعاً  "نحن  لب������ورت������ا:  وق�������ال 
تعزيز  ي���ج���ب  اأن������ه  ع���ل���ى  م��ت��ف��ق��ون 
عقود  ورث��ن��ا  اأن��ن��ا  امل�شكلة  ال��ف��ري��ق، 
ب�شبب  للتحرك  م�شاحة  متنحنا  ل 

الرواتب".

نبحث  ذل��ك، نحن  "ومع  واأ���ش��اف: 
الأول  الفريق  لتطوير  طريقة  عن 
ال�شتوية،  الن��ت��ق��الت  ���ش��وق  خ���الل 

ونعمل على اإجناز ذلك".
املقبلة  مباراته  بر�شلونة  ويخو�س 
اأو�شا�شونا  اأم��ام م�شيفه  ال��دوري  يف 
تقلي�س  اإىل  ويتطلع  الأح���د،  اليوم 
يف�شله  ال��ذي  ال�شت  النقاط  ف��ارق 
ع��ن اأق����رب امل���راك���ز امل��وؤه��ل��ة لدوري 

اأبطال اأوروبا.

لبورتا يطمئن اجلماهري على 
»مريكاتو« بر�شلونة



اأربعينية اأقنعت اجلميع باأن عمرها 22 عاما
ق�شة غريبة اأثارت اجلدل يف الوليات املتحدة موؤخرا، بطلتها امراأة 
اأ�شغر  باأنها  اجلميع  واأقنعت  ابنتها،  حياة  وعا�شت  هويتها،  زورت 
بعقدين من الزمان، من �شنها احلقيقي. واعرفت امراأة تبلغ من 
العي�س  يف  عامني  اأم�شت  اأن  بعد  الحتيال،  بتهم  عاما   48 العمر 
هويتها  م�شتخدمة  ع��ام��ا،   22 العمر  م��ن  البالغة  ابنتها  ب�شفتها 
الطالب  قرو�س  على  واحل�شول  اجلامعة  يف  للت�شجيل  امل�شروقة 
واعتقد كل من تعرف عليها، من  القيادة.  واحل�شول على رخ�شة 
لورا  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  مي�شوري  ب��ولي��ة  فيو  م��اون��نت  مدينة  �شكان 
اأوغلي�شبي كانت يف الواقع يف الثانية والع�شرين من عمرها. ووفقا 
ل�شحيفة "نيويورك تاميز"، كانت لديها وظيفة يف مكتبة املدينة، 
كما اأنها واعدت رجال اعتقدوا اأنها كانت بعمر 22 عاما. بعد اأن ورد 
اأنها اختل�شت اأكرث من 25 األف دولر، تواجه اأوغلي�شبي الآن ما ي�شل 
اإىل 5 �شنوات يف ال�شجن دون الإفراج امل�شروط، بتهمة الحتيال يف 
بيانات ال�شمان الجتماعي. وقال رئي�س �شرطة ماوننت فيو، جيمي 
بريكنز، ل�شحيفة نيويورك تاميز: "لقد �شدقها اجلميع.. حتى اأن 

لديها اأ�شدقاء يعتقدون اأنها كانت يف ذلك العمر.. 22 عاما."

عملية ال�5 �شاعات لإنقاذ �شاب حاول النتحار
جنحت قوات ال�شرطة يف م�شر يف اإنقاذ �شاب حاول النتحار بالقفز 
من �شرفة يف الطابق ال�شابع، مبنزله يف حمافظة اجليزة جنوبي 
القاهرة. وك�شف م�شدر اأمني ملوقع "�شكاي نيوز عربية" اإن ال�شاب 
ظل واقفا على حديد التكييف املثبت على �شرفة منزله، ملدة قاربت 
5 �شاعات، قبل اأن تتمكن القوات من ال�شيطرة عليه. واأو�شح امل�شدر 
اأن "عملية الإنقاذ �شارك فيها 4 لواءات �شرطة و20 �شابطا وعدد 
من اأفراد الأمن، اإ�شافة اإىل رجال احلماية املدنية والإنقاذ بوزارة 
الداخلية". واأ�شار اإىل اأن م�شاعد مدير اأمن اجليزة اللواء ه�شام 
عملية  على  واأ���ش��رف  الواقعة،  مكان  يف  بنف�شه  تواجد  الطماوي 
الإنقاذ. وا�شتخدم رجال الأمن بالونا عمالقا وو�شعوه يف ال�شارع 
احرازي،  كاإجراء  منها  القفز  ال�شاب  ح��اول  التي  ال�شرفة  اأ�شفل 
فيما �شعد فريق اإىل منزله وجتاذبوا معه اأطراف احلديث حتى 
متكنوا من ال�شيطرة عليه واإنزاله قبل اأن يقفز. واأ�شاف امل�شدر 
نف�شي  مري�س  ال�شاب  اأن  ال�شرطة  حتريات  من  "تبني  الأم��ن��ي: 
اإيداعه  فتم  الأخ���رية،  الفرة  الكتئاب يف  يعاين حالة من  وك��ان 

م�شحة نف�شية للح�شول على العالج الالزم".

�شبط ع�شابة تنقيب عن الآثار يقود لك�شف �شخم
يف  الآث���ار  عن  للتنقيب  ع�شابة  على  للقب�س  اأمنية  عملية  ق��ادت 
حي  يف  �شخمة  فرعونية  مقربة  ال�شلطات  اكت�شاف  اإىل  م�شر، 
عني �شم�س �شرقي القاهرة. وقال م�شدر اأمني ملوقع "�شكاي نيوز 
قيام  عن  معلومات  "تلقت  القاهرة  يف  الأم��ن  اأجهزة  اإن  عربية"، 
بع�س الأ�شخا�س باحلفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل يف عني 

�شم�س، فا�شتهدفتهم مباأمورية اأمنية ومت القب�س عليهم".
وح�شب امل�شدر، فقد تبني اأن "املتهمني 8 اأ�شخا�س يكونون ت�شكيال 
لعلمهم  املكان  ه��ذا  يف  الآث��ار  عن  التنقيب  على  واتفقوا  ع�شابيا، 
بوجود اآثار اأ�شفله، وكانوا �شيهربون ما ي�شتخرجونه من اآثار اإىل 
وزارة  م�شوؤويل  ا�شتدعت  ال�شلطات  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح  اخلارج". 
"اكت�شفوا  وبالفعل  مبعرفتهم،  احلفر  لإكمال  والآث���ار  ال�شياحة 

مقربة فرعونية بداخلها تابوت �شخم يبدو اأنه لأحد امللوك".
املكان  اأمنيا على  ���ش��وارا  الأم��ن فر�شت  ق��وات  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح 
اآثارها  بكرثة  املعروفة  املنطقة  يف  احلفر،  اأعمال  ا�شتكمال  حلني 

حيث كانت مركزا للحكم يف م�شر القدمية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيب يدون ملحظاته على ج�شم مري�شه
�شاركت امراأة اأمريكية، من ولية يوتا، �شوراً على مواقع التوا�شل الجتماعي، تظهر ج�شم زوجها املليء باملالحظات 

الطبية بعد زيارته لطبيب اجللدية ال�شهر املا�شي.
اإنها ن�شحت زوجها بالذهاب اإىل طبيب اجللدية لالطمئنان، بعدما لحظت وجود الكثري  وقالت برينلي مايلز، 
اإح�شاءها  الطبيب  ي�شهل على  القلم حتى  با�شتخدام  بدوائر  باإحاطتها  املريبة على ج�شده، وقامت  ال�شامات  من 

وفح�شها ب�شكل جيد.
وبالفعل توجه الزوج اإىل طبيب اجللدية الذي قام بفح�س ال�شامات والندوب املوجودة على ظهره و�شدره.

ولدى عودته اإىل املنزل، خلع الزوج قمي�شه ليتبني باأن الطبيب قد قام بكتابة مالحظاته حول كل �شامة.
وتظهر ال�شور التي �شاركتا برينلي، بع�س املالحظات املطمئنة التي تقول باأن عدداً من ال�شامات �شليمة، يف حني 

ُكتب حول بع�س ال�شامات الأخرى عبارة: " مت اأخذ خزعة منها للفح�س"
وعلق الكثري من املتابعني على ال�شور، ومن بينهم بع�س اأخ�شائيي الأمرا�س اجللدية الذين قالوا اإن الزوجات 

كثرياً ما ير�شلن اأزواجهن اإىل طبيب اجللدية لإجراء فحو�شات مماثلة، وهذا مو�شع تقدير لهن.
يذكر باأن اأخ�شائيي الأمرا�س اجللدية، يو�شون عادة بفح�س ال�شامات املريبة يف اجل�شم، لأن الكثري منها ميكن 
اأورام �شرطانية خطرية، وقد يظنها الكثريون باأنها �شامات عادية، وفق ما اأوردت �شحيفة ديلي  اأن يظهر نتيجة 

ميل الربيطانية. 
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فوز الطابور ال�شاد�س بجائزة مهرجان الكويت امل�شرحي
فاز عر�س )الطابور ال�شاد�س( لفرقة امل�شرح ال�شعبي بجائزة اأف�شل عر�س 
م�شرحي متكامل "اجلائزة الكربى" يف الدورة احلادية والع�شرين ملهرجان 

الكويت امل�شرحي الذي اأُ�شدل ال�شتار عليه م�شاء اجلمعة.
واأف�شل  البلو�شي  علي  للفنان  خم��رج  اأف�شل  ج��وائ��ز  العر�س  ح�شد  كما 
يو�شف  للفنان  اأول  دور  يف  ممثل  واأف�شل  الن�شر  فا�شل  للمهند�س  اإ�شاءة 
البغلي واأف�شل ممثلة يف دور اأول للفنانة �شايل فراج واأف�شل ممثل يف دور 
ثان للفنان عبد اهلل احلمود. وفاز عر�س )الربوة( ل�شركة تياترو لالإنتاج 
امل�شرحي بجوائز اأف�شل ممثلة واعدة للفنانة اآمنة العبد اهلل واأف�شل ممثلة 

يف دور ثان للفنانة غدير ح�شن واأف�شل مكياج واأف�شل ديكور.
اأما عر�س )مطلوب مهجرين( لفرقة م�شرح اخلليج العربي ففاز بجائزتي 
اأزي��اء، فيما ح�شل  واأف�شل  الب�شريي  للفنان عبد اهلل  واعد  اأف�شل ممثل 
عر�س )زهور القبو( لفرقة م�شرح ال�شباب على جائزة اأف�شل ن�س لفي�شل 
العبيد. ونال عر�س )ال�شاعة التا�شعة( لفرقة امل�شرح الكويتي جائزة اأف�شل 

موؤثرات �شوتية حلمد العروج.
كانت ثمانية عرو�س م�شرحية حملية تناف�شت على جوائز املهرجان الذي 

عاد هذا العام بعد غياب يف 2020 ب�شبب جائحة فريو�س كورونا.

اأفلم بولي�شية حتولت اإىل جرائم يف الواقع
املاألوف هو اأن ت�شتوحي الأفالم وامل�شل�شالت ق�ش�شها من الواقع، لكن ماذا 
ا�شتمد منفذوها  ي�شهد على جرائم كثرية  التاريخ  العك�س؟ لأن  اإن حدث 
اأفكارهم من فيلم �شينمائي، فخلطوا الأوراق وامل�شاهد وحولوا ق�شة من 

وحي خيال الكاتب اإىل حدث يخلف �شحايا وخ�شائر مادية.
"اجلوكر" ال��ذي يركز على  اأح��د م�شاهد فيلم  بالفعل ما ح�شل مع  ه��ذا 
اإذ  الجتماعي،  والقهر  بالظلم  حت�س  نف�شيا  مري�شة  معقدة،  �شخ�شية 
املا�شي،  ال�شهر  اأواخ���ر  قطار  م��نت  على  ب�شكني  رك��اب��ا  ي��اب��اين  �شاب  هاجم 

مرتدًيا زّي "اجلوكر".
 17 باإ�شابة  "الهالوين" التنكري  انتهز فر�شة عيد  الذي  ال�شاب  وت�شبب 
�شخ�شا، وكاأنه ن�شخ م�شهد "اجلوكر" يف اأحد عربات مرو نيويورك حيث 

يقتل 3 �شبان بعد موجة �شحك ه�شتريية.
واأثناء التحقيقات، مل ينف املتهم للمحققني اأنه "مولع ب�شخ�شية اجلوكر 

وكان يريد قتل اأكرب عدد ممكن من النا�س".
التنفيذ  "طريقة  اأن  املنا�شفي،  ر�شيد  الإج�����رام،  علم  يف  اخل��ب��ري  وي���رى 
اأن ال�شاب الياباين  وتوقيته ومكانه، دليل على تخطيط م�شبق مما يعني 
ا�شطرابات  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  املجتمع  م��ن  اله�شة  الفئة  تلك  اإىل  ينتمي 
نف�شية، ومن املمكن اأن تتاأثر ب�شهولة وب�شكل �شلبي ببع�س ال�شخ�شيات يف 
عربية"،  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ت�شريحه  يف  وي�شيف  وامل�شل�شالت".  الأف��الم 

والربوز". ال�شهرة  اإىل  للو�شول  يهدف  كان  اجلوكر  لزي  "ارتداءه 

بيان يكذب بالدوين 
بعد ت�شريح الزناد

من  ���ش��خ�����ش��ا   20 م����ن  اأك������رث  رد 
على  "را�شت"  بفيلم  العمل  فريق 
الدعاءات الأخرية لنجم هوليوود 
األيك بالدوين، التي قال فيها باأنه 
مل ي�شغط على زناد امل�شد�س الذي 
يف  هت�شينز  هالينا  امل�����ش��ورة  ق��ت��ل 

موقع الت�شوير.
الذي  البيان  على  املوقعون  واأ�شار 
ادع�������اءات  اأن  اإىل  راأي�����ه�����م،  ح���م���ل 
الت�شوير  م��وق��ع  ب��ك��ون  ب��ال��دوي��ن 
غري  وخطريا"،  "فو�شويا 

�شحيح.
"الرواية املحيطة  اأن  واأك��د ه��وؤلء 
باملاأ�شاة وربط ذلك بظروف العمل 
ذكرت  ح�شبما  �شحيح"،  غري  اأم��ر 
الإخبارية  نيوز"  "�شكاي  �شبكة 

الربيطانية.
ال�شائع  "من  اأن���ه  البيان  واأ���ش��اف 
ل��ي�����ش��ت على  اإن���ت���اج���ات  ال��ع��م��ل يف 
اأع���ل���ى درج�����ات الح���راف���ي���ة، لكن 
اإظهار  على  العاملني  ي��دف��ع  ذل��ك 

حتديهم لتلك الظروف".
العمل يف  "معنويات  اأن  اإىل  ولفت 
كما  عالية،  كانت  الت�شوير  موقع 
�شائعني  وال��ت��ف��اوؤل  ال�شحك  ك��ان 

بني املمثلني وطاقم العمل".
اأفراد  قلة من  اأن  "�شحيح  وتابع: 
ال���ط���اق���م ا����ش���ت���ق���ال���وا ق���ب���ل وق����وع 
العظمى  الغالبية  اأن  اإل  احل��ادث، 
عملنا.  مب��ك��ان  نتمتع  ك��ن��ا  ظ��ل��وا. 
ميثلون  ل  ال�����ش��اخ��ط��ني  ه�������وؤلء 

وجهات نظرنا جميعا".

حالة نادرة حتول دون 
حتقيق حلمها يف تكوين اأ�شرة

اإميي �شتيوارت  تعاين الربيطانية 
)27 ع��ام��اً( م��ن ح��ال��ة ن���ادرة جداً 
بعدما ولدت  دون عظمة الروقة 

والتواء يف عمودها الفقري.
اإميي  حتتاج  احلالة،  هذه  وب�شبب 
خا�شة  ج��راح��ي��ة  عملية  لإج�����راء 
وتكوين  الإجن��������اب  م����ن  مت��ك��ن��ه��ا 
اأ�شرة. �شخ�س الأطباء حالة اإميي 
ب��خ��ل��ل ال��ت��ن�����ش��ج ال��ق��ح��ف��ي، ال���ذي 
يعترب عيباً خلقياً ي�شيب الأ�شنان 
وال��ع��ظ��ام، وي�شيب واح���د م��ن كل 

مليون �شخ�س.
عظم  وج�����ود  ع����دم  اإىل  واإ����ش���اف���ة 
الرقوة والتواء عمودها الفقري، 
عري�شة  ب��ج��ب��ه��ة  اإمي�������ي  ول�������دت 
الأعلى  م���ن  م��ف��ت��وح��ة  وج��م��ج��م��ة 
وث���الث���ة ���ش��ف��وف م���ن الأ����ش���ن���ان، 
لعمليات  للخ�شوع  ا�شطرها  مما 

جراحية كثرية.
مل مينعها اأي من ذلك من العثور 
لح��ًق��ا ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م��ع خدمات 
زميل  تعرفت على  الطوارئ حيث 

لها ووقعت يف حبه.
�شاير،  باكينغهام  م��ن  اإمي���ي،  لكن 
بحاجة الآن اإىل مبلغ يعادل قرابة 
لعملية  للخ�شوع  دولر  األ���ف   40
اآلمها  م���ن  ت��خ��ل�����ش��ه��ا  ج���راح���ي���ة 
خطيبها  من  ال���زواج  من  ومتكنها 

ماثيو وولرد )38 عاماً(.
وقالت اإميي متحدثة عن العملية: 
لتقومي  جراحية  لعملية  " اأحتاج 
العمود الفقري. تتم العملية عرب 
على  م��ع��دن��ي��ني  ق�شيبني  اإدخ�����ال 
ال��ف��ق��ري لدعمه.  ال��ع��م��ود  ج��ان��ب��ي 
اأ���ش��ع��ر باأي  وه���ذا يعني ب��اأن��ن��ي ل��ن 

اآلم بعد ذلك"

تعرف على راتب جورجينا 
رودريغز قبل ال�شهرة

تعمل  رودريغز   كانت  جورجينا  ال�شهرة  قبل 
اأن  اإل  ب��امل��الب�����س  خ���ا����س  يف حم���ل جت�����اري 
حلمها كان العمل يف حمالت املاركات العاملية 
اأجل ذلك ثم  فتعلمت اللغة الإجنليزية من 
توظفت يف عام 2016 يف حمل Gucci حيث 
رونالدو   ال��الع��ب  كري�شتيانو  على  تعرفت 

وبداأت تواعده.
اإىل  ي��ت��واف��دون  ال�شحافييون  ب���داأ  ول��ذل��ك 
م���ك���ان ع��م��ل��ه��ا وي�����ش��اي��ق��ون��ه��ا وي���ح���اول���ون 
املتجر  اإدارة  ل��ه��ا مم��ا دف���ع  ال�����ش��ور  ال��ت��ق��اط 
اإىل ال�شتغناء عن خدماتها وب�شبب معارف 
اآخ��ر يف حمل  كري�شتيانو ح�شلت على عمل 
 1000 ح�����وايل  اأج����ره����ا  وك�����ان   Prada ل���� 
ال�شحافيني والفانز مل  اأن  اإل  دولر �شهرياً 
بالتفاق مع  بعدها  ق��ررت  ولذلك  يركوها 

اإدارة املحل اأن تقدم ا�شتقالتها.

طفلة بن�شف قلب
مع  لتحتفل  الأط��ب��اء  ت��وق��ع��ات  بريطانية  طفلة  حت��دت 
اأن ولدت  بعد  العام  ب��اأول ع�شاء عيد ميالد هذا  اأ�شرتها 

بن�شف قلب وخ�شعت للعديد من العمليات اجلراحية.
املقبل،  ال�شهر  ع��ام��ني  العمر  م��ن  م��ني  اأن��اب��ي��ل  و�شتبلغ 
اأ�شهر  �شبعة  واأج��رت �شت عمليات جراحية كربى خالل 

لإنقاذ حياتها، الأوىل كانت بعمر خم�شة اأيام فقط.
اأثناء  ب��اري  وزوج��ه��ا  ع��ام��اً(   33( كري�شتني  الأم  وعلمت 
احلمل اأن اأنابيل م�شابة مبتالزمة القلب الأي�شر الناق�س 
التن�شج، مما يعني اأن اجلانب الأي�شر من القلب مل يكن 
يتطور ب�شكل �شحيح. و قالت كري�شتني "لقد كان الأمر 
الولدة  عند  جراحة  اإىل  �شتحتاج  اإنها  لنا  قيل  مرعًبا. 
املوعد  من  اأ�شبوعني  قبل  اأنابيل  وول��دت  �شتموت".  واإل 
�شانت  م�شت�شفى  اأرط����ال فقط يف   4 ت��زن  وه��ي  امل��ت��وق��ع، 
اإيفلينا املجاور، وهو  اإىل مركز  ُنقلت  توما�س بلندن، ثم 
�شحيفة  بح�شب  القلب،  ا�شطرابات  لعالج  رائ��د  مركز 
اأنابيل  اأج���رت  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ  الربيطانية.  �شن  ذا 
عمليتي قلب مفتوح، وثالث عمليات ق�شطرة، وجراحة 
�شدر مفتوح، وقالت والدتها "هذا العام، �شتتمكن اأنابيل 
من تناول اأول ع�شاء لها يف عيد  امليالد بعد اإطعامها  عن 

طريق اأنبوب معظم حياتها".

�شيادان ير�شدان وح�شا بحريا عملقا
مت��ّك��ن ����ش���ي���ادان م���ن ت�����ش��وي��ر ���ش��م��ك��ة ع��م��الق��ة م���ن نوع 
"ال�شم�س"، بينما كانوا يف رحلة جتديف قبالة كاليفورنيا. 
ال�شمكة  اأن ط��ول  ال�شيادين،  اأح��د  واأو���ش��ح جريمان وه��و 
يراوح بني 9 اإىل 10 اأقدام، ح�شبما نقلت �شحيفة "ديلي 
�شتار" الربيطانية. وبنّي اأنه "من ال�شعب مقارنة �شمكة 
تبدو غريبة  الأخ��رى لأنها  البحرية  باملخلوقات  ال�شم�س 
للع�س  تعر�شت  م�شوهة  قر�س  �شمكة  مثل  فهي  للغاية، 
من املنت�شف. لقد راأيت الكثري على مر ال�شنني من هذه 
ال�شمكة، ولكن هذه كانت الأكرب". وفقا ملو�شوعة غيني�س 
لالأرقام القيا�شية، فاإن اأكرب �شمكة عظمية يف العامل من 
حيث الوزن كانت �شمكة �شم�س مت ا�شطيادها يف عام 1996 
قبالة كاموجاوا يف اليابان، وكانت تزن 2300 كيلوغراما 

وطولها 8 اأقدام و11 بو�شة.

اإنقاذ كلب من بحرية متجمدة
التوا�شل  م���واق���ع  رواد  ت���داول���ه  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  اأظ���ه���ر 
على  متجمدة،  بحرية  يف  �شقط  كلب  اإنقاذ  الجتماعي، 

اأيدي رجال ال�شرطة.
ويف الفيديو يظهر رجال �شرطة يف بحرية متجمدة وهما 

ينقذان الكلب الذي وقع بعد ت�شدع اجلليد.
ويبدو يف الفيديو اأحد رجال ال�شرطة وهو يحطم اجلليد 

بع�شا ليتمكن من الو�شول للكلب.
القطط  اإن����ق����اذ  يف  "متخ�ش�س  م�����ش��ري  ����ش���اب  ق�����ش��ة 

والكالب"
وح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي �شتار" الربيطانية والتي 
ن�شرت الفيديو، فاإن احلادثة وقعت يف بحرية مبقاطعة 
وي�شكا يف اإ�شبانيا. وكان ال�شرطيان يقومان بدورية قرب 
ببطء  يتحرك  وهو  الكلب  �شوت  �شمعا  عندما  البحرية 

حما�شرا باجلليد.

ال�شمنة وفريو�س كورونا.. العلماء يفكون لغز املخاطر املرتفعة
مل يعد �شرا اأن ال�شمنة جتعل النا�س اأكرث عر�شة 
حاولوا  باحثني  لكن   ،"19 "كوفيد  مل�شاعفات 
امل�شاعفات  ه����ذه  ك��ان��ت  اإذا  م���ا  م��ع��رف��ة  م���وؤخ���را 
اإن  اأم  ب��ال��ب��دان��ة،  املرتبطة  الأم��را���س  ع��ن  ناجمة 
مل  واإن  حتى  ذات��ه��ا،  ح��د  يف  خطرا  ت�شكل  ال�شمنة 
ال�شكري  با�شطرابات �شحية مثل  تكن م�شحوبة 
وارتفاع �شغط الدم. وبح�شب �شحيفة "نيويورك 
�شتانفورد  ج��ام��ع��ة  م���ن  ب��اح��ث��ني  ف�����اإن  تاميز"، 
كورونا  ف��ريو���س  اأن  ك�شفوا  امل��رم��وق��ة  الأم��ريك��ي��ة 
واأخ��رى مناعية موجودة يف  دهنية  ي�شيب خاليا 
دهون اجل�شم. وعندما حتدث هذه العدوى فاإنها 
باإ�شابة  مقارنة  �شررا  اأكرث  اإىل م�شاعفات  توؤدي 
يعني  ما  وه��و  بكورونا،  ال�شمنة  يعاين  ل  �شخ�س 
ملخاطر  اأك��رب  ب�شكل  معر�س  البدين  ال�شخ�س  اأن 
مر�س  اأي  ي���ع���اين  ل  ك����ان  واإن  ح��ت��ى  ال���ف���ريو����س 
ال�شخ�س  اأن  الباحثون  واأو�شح  بال�شمنة.  مرتبط 
الذي يعاين البدانة يكون اأكرث عر�شة لأن يخ�شر 

م�شاعفات  يعاين  لأن��ه  ال��ف��ريو���س،  ب�شبب  حياته 
اأ�شد عندما ي�شاب مبر�س "كوفيد 19".

جنوب  جامعة  م��ن  �شرير  فيليب  الباحث  واأب���دى 
فريو�س  قدرة  اإزاء  ده�شته  الطبية،  تك�شا�س  غرب 
اجل�شم،  يف  الدهنية  اخلاليا  اإ�شابة  على  ك��ورون��ا 
واأ�شاف: "كل ما يحدث يف الدهون ل يظل حبي�س 

الدهون، بل يوؤثر على الأن�شجة املجاورة".
الآن،  حتى  نهائي  ب�شكل  الدرا�شة  هذه  تن�شر  ومل 
لكنها عر�شت على الإنرنت ب�شكل اأويل، ويف حال 
تاأكد ما تو�شلت اإليه فاإن الطب �شيفهم ملاذا ي�شاب 
بع�س ال�شباب باأعرا�س �شديدة من جراء كورونا، 
اأن  اأمرا�شا حم��ددة، يف حني  اأنهم ل يعانون  علما 
ال�شبب هو ال�شمنة على الأرجح. وتقول الباحثتان 
يف كلية الطب التابعة جلامعة �شتانفورد، تري�شي 
حمرري  كبريتا  وهما  بلي�س،  وكاثرين  ماكلولني 
اإيجاد  اإىل  العلماء  تر�شد  النتائج قد  اإن  الدرا�شة، 

اأدوية ت�شتهدف دهون اجل�شم.

 Ghostbusters: املمثلة �شيلي�شت اأوكونور تقف اأمام امل�شورين اأثناء و�شولها حل�شور العر�س العاملي الأول لفيلم
نيويورك.رويرتز مبدينة   , مانهاتن  يف   Afterlife

�شاكريا ت�شتفز اجلمهور!
تداول رواد مواقع التوا�شل الجتماعي �شورة للفنانة العاملية  �شاكريا  وهي حتيي 

اإحدى حفالتها الغنائية.
اأغنيتها،  و�شدمت �شاكريا املتابعني بحركة مثرية قامت بها وهي ترق�س على 

م�شتوى  ع��ن  بنطالها  اأن��زل��ت  كما  بطنها  ع��ن  وك�شفت  ���ش��ريت،  التي  فرفعت 
خ�شرها ما اأغ�شب اجلمهور واعترب اأنها حركة ل تليق بها.

وكانت قد علقت املغنية العاملية �شاكريا على ح�شابها على موقع التوا�شل 
الذي  كمربيديج  دوق  ويليام  الأم���ري  ت�شريحات  على  رداً  الجتماعي، 

 Time To Walk series for Apple" كان قد �شرح خالل برنامج 
اأغنية  اأطفاله هي  التي يحبها  الأغنيات  اأف�شل  واحدة من  Fitness" اأن 

"waka waka" وخا�شًة ابنته �شارلوت التي اعتادت على الرك�س 
اأخوها  ليالقيها  الأغنية  اإيقاع  على  املنزل  اأنحاء  يف  والرق�س 

:"�شعيدة  ح�شابها  على  ���ش��اك��ريا  تعليق  يف  وج���اء  وي��ق��ل��ده��ا. 
للغاية لأن الأمرية �شارلوت اأحبت املو�شيقى التي �شنعتها"


