تقدمي  34,836جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة

�ص 02

� 69إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
و 89حالة �شفاء و�صفر وفيات

�سيف بن زايد ي�شهد العر�س

اجلماعي ملنت�سبي وزارة الدفاع

� •• أبوظبي-وام

يف �أجواء م�شحونة ..ماذا يريد بايدن
وبوتن من قمة «خف�ض التوتر»؟

الفجر الريا�ضي

�ص 17

نادي غنتوت يعلن مواعيد
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03:16
05:38
06:57

بطولة الإمارات الدولية للبولو

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
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عربي ودويل

�ص 10

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات
يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد
"كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 355,085
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات
على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  69حالة �إ�صابة ج��دي��دة بفريو�س كورونا
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  742,507حاالت.
(التفا�صيل �ص)2
مواقــيت ال�صالة الفجر05:35 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي وقع
بالقرب من امل�ست�شفى اجلمهوري و�سط الب�صرة

•• �أبوظبي-وام:

�أدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من
امل�ست�شفى اجلمهوري و�سط حمافظة الب�صرة العراقية ،و�أ�سفر عن
قتلى و�إ�صابات .و�أك��دت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل �أن دولة
الإم��ارات تعرب عن ا�ستنكارها ال�شديد لهذه الأعمال الإجرامية،
ورف�ضها ال��دائ��م جلميع �أ��ش�ك��ال العنف والإره� ��اب ال�ت��ي ت�ستهدف
زعزعة الأمن واال�ستقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية.
و�أعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها لأهايل وذوي �ضحايا
هذه اجلرمية النكراء ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.
حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله ويل العهد ال�سعودي (وام)

الإمارات ت�ؤكد االلتزام الرا�سخ
بعمليات حفظ ال�سالم ودعمها

حممد بن زايد يف وداع ويل العهد ال�سعودي (وام)

حممد بن زايد يودع ويل عهد
حممد بن را�شد ي�ستقبل ويل العهد
ال�سعودي يف �إك�سبو  2020دبي ال�سعودية لدى مغادرته البالد
�أكد عمق العالقات الأخوية الرا�سخة ووحدة امل�صري وتطابق الر�ؤى امل�شرتكة

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
م�ك�ت��وم ،ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أم�س� ،أخاه �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير حممد بن �سلمان �آل �سعود ،ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية

ال�سعودية ال�شقيقة ،يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
وق��د رح��ب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي حاكم دبي ،ب�صاحب ال�سمو
امللكي ويل العهد ال�سعودي الذي يزور الدولة حالياً،
م�ؤكداً �سموه عمق العالقات الأخوية التي تربط دولة
الإم��ارات ب�شقيقتها اململكة العربية ال�سعودية ،ومدى
الرتابط بني ال�شعبني ال�شقيقني( .التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي -وام:

غادر �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود ويل ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئي�س
جم�ل����س ال� � ��وزراء وزي ��ر ال ��دف ��اع يف امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ال�ب�لاد ال�ي��وم بعد زي��ارة ر�سمية
للدولة ا�ستغرقت يومني.
وكان يف وداع �سموه  -لدى مغادرته مطار الرئا�سة يف
العا�صمة �أبوظبي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن

زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.
كما كان يف وداع �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد
بن �سلمان  ..الفريق الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء وزير
الداخلية و�سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل نهيان
م�ست�شار الأم ��ن ال��وط�ن��ي و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة وعدد من ال�شيوخ.

الإمارات تعزي الهند يف �ضحايا حتطم املروحية

مقتل رئي�س الأركان الهندي يف حتطم مروحية
•• �أبوظبي  -وام - :وكاالت

ع� �ب ��رت دول � � � ��ة الإم � � � � � � ��ارات عن
تعازيها ال�صادقة وت�ضامنها مع
جمهورية الهند ال�صديقة ،جراء
حت�ط��م م��روح�ي��ة ت��اب�ع��ة للقوات
اجل ��وي ��ة يف والي � ��ة ت��ام �ي��ل ن ��ادو
جنوب الهند ،والتي �أودت بحياة
ال �ع��دي��د م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص بينهم
اجل� �ن��رال ب �ي �ب�ين راوات رئي�س
�أركان اجلي�ش و�أ�سرته وعدد من
�ضباط اجلي�ش.
و�أعربت وزارة اخلارجية والتعاون
ال � � ��دويل ع ��ن خ��ال ����ص تعازيها
وموا�ساتها �إىل احلكومة الهندية
و�إىل �أه ��ايل وذوي ال�ضحايا يف
هذا امل�صاب اجللل.
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د ذات� ��ه ك ��ان �سالح
اجلو الهندي �أعلن مقتل رئي�س
الأرك � ��ان اجل �ن�رال ب�ي�ب�ين راوات
وزوجته يف حتطم مروحية �أدى

بقايا حطام املروحية التي كانت تقل رئي�س الأركان الهندي
�أي �� �ض��ا �إىل م�ق�ت��ل � 11شخ�صا �شخ�صا كانوا على منت املروحية ،ال� ��دف� ��اع يف والي � ��ة ت��ام �ي��ل ن ��ادو
لإل� �ق ��اء حم��ا� �ض��رة .وت �ق��ع بلدة
�آخرين.وقال �سالح اجلو الهندي ق�ضوا يف احلادث امل�ؤ�سف.
يف ت�غ��ري��دة :ببالغ الأ� �س��ف ت�أكد وك ��ان راوات ي���س��اف��ر م��ن قاعدة كونور اجلبلية يف م�سار الرحلة.
الآن ب ��أن اجل�ن�رال بيبني راوات ل� �ل� �ق ��وات اجل� ��وي� ��ة ال �ه �ن��دي��ة يف وع �ي�ن ن ��اري� �ن ��درا م � ��ودي رئي�س
وال���س�ي��دة م��دول�ي�ك��ا راوات و� 11سولور �إىل كلية �أرك ��ان خدمات الوزراء الهندي راوات يف من�صب

رئي�س �أول هيئة �أركان الدفاع يف
�أواخر عام .2019
وج ��رى ا��س�ت�ح��داث ه��ذا املن�صب
ب� �ه ��دف حت �ق �ي��ق ال �ت �ك ��ام ��ل بني
اجل �ي ����ش وال �ب �ح ��ري ��ة وال � �ق ��وات
اجلوية.
وقال �سالح اجلو �إن راوات ،الذي
�شغل يف ال���س��اب��ق من�صب رئي�س
�أرك � � ��ان اجل �ي ����ش ال� �ه� �ن ��دي ،كان
م�سافرا يف طائرة هليكوبرت من
طراز مي-17يف.5
ومت�ل��ك الهند ع���ش��رات م��ن تلك
ال� �ط ��ائ ��رة ال �ع �� �س �ك��ري��ة رو�سية
ال�صنع ،التي ت�ستخدم على نطاق
وا��س��ع م��ن قبل اجلي�ش وكذلك
ك � �ب� ��ار وزراء احل � �ك ��وم ��ة ل ��دى
زيارتهم للمواقع الع�سكرية.
وق� � ��ال ج �ي��ه.ج �ي��ه � �س �ي �ن��غ قائد
اجلي�ش ال�سابق �إنها طائرة �آمنة
و�أث �ب �ت��ت ك�ف��اءت�ه��ا .ل�ق��د �سافرت
عليها من قبل يف مواقف �صعبة.

الكاظمي يتفقد �أربيل والب�صرة

ا�ستقالل كاليدونيا وخ�سارة موقع ا�سرتاتيجي فرن�سي يثري خماوف ا�سرتاليا

منطقة املحيطني الهندي والهادي:

فهم عمليات �إعادة الت�شكيل اال�سرتاتيجية و�آثارها!...

•• الفجر –خرية ال�شيباين

مبنا�سبة منتدى التعاون يف �آ�سيا واملحيط الهادي ،يف الفرتة من � 8إىل
 13نوفمرب ،وبعد الإعالن يف � 15سبتمرب عن ت�شكيل حتالف �أوكو�س،
ناق�ش املعهد الفرن�سي لأب�ح��اث ��ش��رق �آ�سيا �إع ��ادة الت�شكيل يف منطقة
املحيطني الهندي والهادي خالل م�ؤمتر بالفيديو يف  15نوفمرب ،يف �إطار
"اجتماعات االثنني" ،مع اثنني من �أع�ضائه� ،سيبا�ستيان كولني ،وغيبورغ
ديالموت ...مناق�شة �أدارها جوري�س زيلربمان ،رئي�س حترير �آ�سيالي�ست.
يف  11نوفمرب املنق�ضي ،ويف �إطار قمة منتدى التعاون يف �آ�سيا واملحيط
الهادي� ،أ�شار الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ جمددا� ،إىل ّ
تر�شح ال�صني
لل�شراكة عرب املحيط الهادي ،وهي معاهدة التجارة احلرة التي �أرادتها
الواليات املتحدة برئا�سة باراك �أوباما بدون بكني ،ثم ان�سحب منها دونالد
ترامب ،ونفذتها اليابان ب�شكل �أ�سا�سي رغم كل �شيء حتت ا�سم "ال�شراكة
التقدمية ال�شاملة عرب املحيط الهادي" -والتي ما زلنا ال نعرف ما �إذا كان
(التفا�صيل �ص)15
جو بايدن �سريغب يف االن�ضمام اليها.

•• �أبوظبي-وام

�أك ��د م�ع��ايل �أح �م��د ب��ن ع�ل��ي حم�م��د ال���ص��اي��غ وزي ��ر دول ��ة ال �ت��زام دولة
الإم � ��ارات ال��را��س��خ بعمليات ح�ف��ظ ال���س�لام ال�ت��اب�ع��ة ل ل��أمم املتحدة،
وبا�ستمرارها يف تقدمي الدعم لهذه العمليات يف امل�ستقبل .جاء ذلك
يف الكلمة ال�ت��ي �أل�ق��اه��ا معاليه خ�لال م�شاركته يف امل��ؤمت��ر ال ��وزاري
املعني بعمليات حفظ ال�سالم الذي ا�ست�ضافته جمهورية كوريا وعقد
افرتا�ضيا مب�شاركة معايل �أن�ت��وين غوتريي�ش ،الأم�ين العام للأمم
املتحدة ،و�سعادة عبداهلل �سيف النعيمي� ،سفري الدولة لدى جمهورية
كوريا� ،إىل جانب وزراء من  50دول��ة .وحتدث معايل �أحمد ال�صايغ
خالل كلمته يف اجلل�سة الرئي�سية الثانية للم�ؤمتر عن �أهمية امل�شاركة
املت�ساوية للمر�أة وانخراطها الكامل يف جميع اجلهود املبذولة من �أجل
حفظ ال�سالم والأمن.

�سترتك من�صبها هذا الأ�سبوع

�أملانيا :هذا ما �ستفعله �أجنيال مريكل بعد املعا�ش!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين

ب �ف��ارق ت���س�ع��ة �أي� ��ام ت�ق��ري�ب��ا ،لن
حتطم الرقم القيا�سي ملر�شدها
ه �ي �ل �م��وت ك� � ��ول ،ال� � ��ذي ظ� ��ل يف
من�صبه طيلة  5869يومًا .لكن
�أجنيال مريكل هي �أول �شخ�ص
يغادر امل�ست�شارية الفيدرالية دون
�أن يخ�سر انتخابات �أو يُجرب على
اال�ستقالة .وال �شك انها تغادرها
"بفرح غامر يف القلب" لأن تلك
ه ��ي ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي اختارتها
دائ � ًم��ا لتعي�ش حياتها ،اعرتفت
هذا الأ�سبوع.
ال�صيف امل��ا��ض��ي ،ع�ن��دم��ا ُ�سئلت
ع��ن حياتها ال�ت�ق��اع��دي��ة املقبلة،
قالت �إنها تن�شد الراحة قبل كل
�شيء .القراءة ،والب�ستنة ،وامل�شي
يف غ ��اب ��ات ب ��ران ��دن� �ب ��ورغ ،و�أخ ��ذ
قيلولة �" ...سرنى �أين ي�أخذين
ك ��ل هذا" ،ق ��ال ��ت .ب �ع��د ب�ضعة
�أ�شهر ،ت�شري ع��دة م��ؤ��ش��رات �إىل

امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل تن�ضم لنادي املتقاعدين
�إط �ل�ال� ��ة ج��زئ �ي��ة ع �ل��ى ب ��اري ��زر
عك�س ذلك.
ك�شفت مذكرة داخلية من وزارة بالتز ...ق�ضية ت�سببت يف الكثري
امل ��ال� �ي ��ة� ،أن � ��ه اع� �ت� �ب ��ا ًرا م ��ن يوم من اللغط.
اخل�م�ي����س ��س�ي�ك��ون ل��دي�ه��ا فريق وه�ك��ذا ،ف ��إن م�يرك��ل املتوا�ضعة،
من ت�سعة �أ�شخا�ص ،ومكاتب يف التي مل نرها ت�ست�سلم للرفاهية،
مبنى ملحق بالبوند�ستاغ .مكر �ستكلف دافعي ال�ضرائب ن�صف
ال �ت��اري��خ ،ان �ه��ا امل�ك��ات��ب ال�سابقة م� �ل� �ي ��ون يف ال� ��� �س� �ن ��ة ،و�سيكون
لهيلموت ك ��ول ،يف زاوي� ��ة �شارع تقاعدها ح��وايل � 15أل��ف يورو
�أ��ش�ج��ار ال��زي��زف��ون امل��رم��وق -مع �شهر ًيا( .التفا�صيل �ص)12

عملية �أمنية يف دياىل تطيح بعنا�صر لداع�ش
•• بغداد-وكاالت

وزارة العدل الأمريكية :م�صادرة
�شحنتي �أ�سلحة �إيرانية يف بحر العرب

•• وا�شنطن-وكاالت

�أفادت وكالة الأنباء العراقية� ،أم�س
الأربعاء ،مبقتل اثنني من عنا�صر
ت �ن �ظ �ي��م داع� �� ��ش ب� �ن�ي�ران ط�ي�ران
اجل �ي �� ��ش ال ��وط� �ن ��ي يف حمافظة
الأنبار.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن وزارة الدفاع
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ق��ول �ه��ا يف ب � �ي� ��ان� ،إن
العن�صرين قتال يف منطقة الك�سار
ب� ��الأن � �ب� ��ار خ �ل��ال ت �ن �ف �ي��ذ واج� ��ب
ا�ستطالع م�سلح لطريان اجلي�ش.
وك��ان��ت ق�ي��ادة العمليات امل�شرتكة
العراقية قد �أعلنت يف وقت �سابق
الأربعاء ،عن انطالق عملية �أمنية
وا��س�ع��ة يف حمافظة دي ��اىل .وقال
ن��ائ��ب ق��ائ��د ال�ع�م�ل�ي��ات امل�شرتكة،
ع �ب��د الأم �ي��ر ال �� �ش �م��ري :با�شرت
قيادة عمليات دياىل وبتن�سيق عال
مع قيادتي املحور الأول والثاين يف
ق��وات البي�شمركة ،تنفيذ عمليات
بحث وتفتي�ش على ط��ول احلدود
الفا�صلة بني القطعات االحتادية
م��ع �إق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان يف �أط� ��راف
ق�ضاء خانقني وكفري وعلى بعد
�ضفتي نهر دياىل ،نقال عن وكالة
الأنباء العراقية (واع).

�أعلنت وزارة العدل الأمريكية� ،أم�س الأرب �ع��اء ،عن م�صادرة �شحنتي
�أ�سلحة �إيرانية يف بحر العرب.
و�أو�ضحت العدل الأمريكية �أن الأ�سلحة الإيرانية امل�صادرة ت�شمل 171
�صاروخا �أر�ض  -جو و 8م�ضادة للمدرعات.
و�أ�ضافت �أن تلك الأ�سلحة كانت يف طريقها �إىل احلوثيني يف اليمن.
ال �ع��دل الأم�يرك �ي��ة �أو� �ض �ح��ت �أن عملية م �� �ص��ادرة الأ��س�ل�ح��ة والنفط
الإيرانيني متت يف فرتات خمتلفة من .2020
و�صادرت البحرية الأمريكية هذه الأ�سلحة من �سفينتني يف بحر العرب،
�أثناء قيامها بعمليات �أمنية بحرية روتينية ،وتبني �أن هذه الأ�سلحة
مر�سلة من احلر�س ال�ث��وري الإي ��راين �إىل احلوثيني يف اليمن ،وفقا
لبيان �صادر عن الوزارة.
وقالت البحرية الأمريكية �إنها �صادرت  1.1مليون برميل من منتجات
النفط الإيراين يف بحر العرب.
كما �أمرت بتوجيه عائدات بيع النفط الإي��راين املُ�صادر والبالغة نحو
 27مليون دوالر� ،إىل �صندوق �ضحايا الإرهاب.
و�أو�ضحت القيادة املركزية للبحرية الأمريكية (،)NAVCENT
�أن الأ�سلحة �صودرت من �سفينتني بال علم يف بحر العرب ،وذلك يف 25
نوفمرب  ،2019و 9فرباير .2020
وق��ال م�ساعد املدعي العام ،من ق�سم الأم��ن القومي ب��ال��وزارة ،ماثيو
�أول�سن� ،إن ت�صرف ال��والي��ات املتحدة يف هاتني احلالتني ،وج��ه �ضربة
مدوية للحكومة الإيرانية وال�شبكات الإجرامية التي يدعمها احلر�س
الثوري.
و�أ�ضاف �أول�سن �ستوا�صل وزارة العدل ا�ستخدام جميع الأدوات املتاحة
ملكافحة التهديدات التي ت�شكلها املنظمات الإرهابية ،وجميع �أولئك
الذين ي�سعون �إىل �إحلاق ال�ضرر بالواليات املتحدة وحلفائها.

قوات من اجلي�ش العراقي خالل عمليات تطهري يف ديايل

و�أ�ضاف ال�شمري �أن قوة من جهاز
مكافحة الإره��اب وباال�شرتاك مع
ق ��وات خ��ا��ص��ة م��ن ح��ر���س الإقليم
با�شرت بتنفيذ عمليات م�شرتكة
يف املناطق الفارغة ذات االهتمام
الأم �ن��ي امل �� �ش�ترك ،ب ��إ� �س �ن��اد جوي
من القوة اجلوية وطريان اجلي�ش
والتحالف الدويل.
و�أ�شار �إىل �أن هذه العملية الأمنية
ت ��أت��ي يف �إط� ��ار ال�ت�ن���س�ي��ق والعمل
امل�شرتك ال��ذي ت�شرف عليه قيادة
العمليات امل�شرتكة لتطهري مناطق
االه �ت �م��ام الأم� �ن ��ي امل �� �ش�ت�رك من

تواجد ع�صابات داع�ش الإرهابية.
وو� �ص��ل رئ�ي����س ال � ��وزراء العراقي
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي ،الأرب � �ع ��اء،
�إىل �أرب�ي��ل ل�ل�إ��ش��راف على عملية
ع�سكرية �ضد تنظيم داع�ش.
وت �ف �ق ��د ال� �ق ��ائ ��د ال � �ع� ��ام للقوات
امل �� �س �ل �ح��ة ال �ك ��اظ �م ��ي ،الأرب � �ع� ��اء،
القطعات الأمنية يف ق�ضاء خممور
مبحافظة �أربيل.
وذك� � ��ر م �� �ص ��در �أم � �ن� ��ي رف� �ي ��ع �أن
الكاظمي �شدد خالل الزيارة على
مراجعة اخلطط الأمنية ومواجهة
خطر بقايا داع�ش الإرهابية.

الربهان :االتفاق مع حمدوك
ي�شمل � 3أم����ور رئي�سية
•• اخلرطوم-وكاالت:

ج��دد قائد اجلي�ش ال���س��وداين ،عبد
ال�ف�ت��اح ال�ب�ره��ان ،الأرب� �ع ��اء ،التزام
ال� �ق ��وات امل���س�ل�ح��ة ب��االت �ف��اق ال ��ذي
�أب��رم �ت��ه م��ع رئ�ي����س احل �ك��وم��ة عبد
اهلل ح �م ��دوك ،ال��س�ت�ك�م��ال املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي ��ة و� � �ص� ��وال �إىل �إج� � ��راء
ان �ت �خ��اب��ات ح ��رة ون��زي �ه��ة .وج ��اءت
ت���ص��ري�ح��ات ال�ب�ره ��ان خ�ل�ال كلمة
�ألقاها يف اختتام تدريبات �سنوية يف
منطقة املعاقيل بوالية نهر النيل،
��ش�م��ايل ال �� �س��ودان .وق ��ال الربهان:
وقعنا اتفاق مع رئي�س ال��وزراء عبد
اهلل ح�م��دوك ونحن ملتزمني بهذا
االتفاق ،ودعم هذه احلكومة و�صوال
�إىل انتخابات حرة نزيهة .و�أ�ضاف �أن
هذا االتفاق ي�شمل حت�سني الأو�ضاع
املعي�شية للمواطنني ال�سودانيني،
والعمل م��ن �أج��ل ا�ستكمال ال�سالم
يف ال�ب�لاد ،والتح�ضري لالنتخابات
ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ��س�ت�ع�ق��د يف .2023
وذك � ��ر ال�ب��ره� ��ان� � :س �ت �ظ��ل ال �ق ��وات
امل �� �س �ل �ح��ة ح��ار� �س��ة ل �ت��راب الوطن
و�ستظل حار�سة للتغيري الذي �ضحى
من �أجله ال�شباب يف ث��ورة دي�سمرب،
مهما قال القائل وظن املرجفون.
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�أخبـار الإمـارات
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الإمارات ورو�سيا ت�ؤكدان عمق عالقاتهما اال�سرتاتيجية
•• �أبوظبي-وام

02

�أكدت دولة الإمارات وجمهورية رو�سيا االحتادية على عمق العالقات
ال�ت��اري�خ�ي��ة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��را��س�خ��ة ال�ت��ي جت�م��ع ب�ين البلدين
ال�صديقني وت�ستند �إىل �إرث زاخر بالتعاون البناء واملثمر على مدار
 5عقود.
وحتتفي دول��ة الإم��ارات وجمهورية رو�سيا االحتادية العام اجلاري
مبرور  50عاما على �إن�شاء العالقات الدبلوما�سية بني البلدين
حيث تبادل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال��دويل وم�ع��ايل �سريجي الف��روف وزي��ر خارجية رو�سيا

االحتادية برقيات التهنئة بهذه املنا�سبة.
وت��رت�ب��ط دول ��ة الإم � ��ارات وج�م�ه��وري��ة رو��س�ي��ا االحت��ادي��ة بعالقات
ا�سرتاتيجية قوية ورا�سخة ومتطورة ويجمعهما �شراكة ا�سرتاتيجية
مثمرة جت�سد الإرادة امل�شرتكة من كال البلدين ال�صديقني لالرتقاء
بهذه العالقات نحو �آفاق �أرحب من �أجل م�ستقبل مزدهر وم�ستدام
للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني.
و�شهد م�سار العالقات الإماراتية  -الرو�سية نقلة نوعية مع �إعالن
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين يف العام  .. 2018وتطورت
�أوجه التعاون الإماراتي الرو�سي يف العديد من املجاالت ذات االهتمام
امل�شرتك يف ظل رعاية واهتمام من قيادتهما.

عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل ال�ساعات الـ 24

� 69إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 89حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام

مت��ا��ش�ي��ا م��ع خ�ط��ة وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع لتو�سيع وزي� ��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن
�إجراء  355,085فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إج� � ��راءات ال�ت�ق���ص��ي وال�ف�ح����ص يف ال��دول��ة وت��و��س�ي��ع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  69حالة �إ�صابة جديدة

بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة
وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة
 742,507حاالت .و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي
حالة وفاة خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات
يف الدولة  2,149حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  89حالة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء
 737,570حالة.

�أكد عمق العالقات الأخوية الرا�سخة ووحدة امل�صري وتطابق الر�ؤى امل�شرتكة

حممد بن را�شد ي�ستقبل ويل العهد ال�سعودي يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أم�س� ،أخ��اه �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
وقد رحب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
حاكم دبي ،ب�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ال�سعودي الذي يزور الدولة حالياً،
م�ؤكداً �سموه عمق العالقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ب�شقيقتها اململكة
العربية ال�سعودية ،ومدى الرتابط بني ال�شعبني ال�شقيقني ،وخ�صو�صية تلك

العالقة الأخوية املمتدة بني البلدين يف �إطار من تكامل الر�ؤى ووحدة امل�صري
والتاريخ امل�شرتك.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء تعزيز ال�ت�ع��اون اخلليجي امل���ش�ترك ،والتطلعات امل�ستقبلية،
والتن�سيق بني دولة الإم��ارات واململكة العربية ال�سعودية على خمتلف ال�صعد
ويف �شتى املجاالت ،ومبا يتنا�سب مع مكانة البلدين �إقليمياً ،وما يتمتعان به من
ثقل على امل�ستوى الدويل.
وا�ستعر�ض �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر حممد ب��ن �سلمان ع��دداً م��ن املو�ضوعات والق�ضايا الإقليمية
وال��دول�ي��ة ذات االهتمام امل�شرتك ،وم�ستوى التن�سيق املتقدم ب�ين الدولتني
يف �إط��ار ق��وة ومتانة العالقات الأخ��وي��ة ب�ين البلدين بقيادة خ��ادم احلرمني

ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،عاهل اململكة العربية ال�سعودية
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
حفظه اهلل.
من جهته �أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود ،عن
�سعادته ب��زي��ارة دول��ة الإم ��ارات ،تزامناً مع االحتفال بعيد االحت��اد اخلم�سني
للدولة ،م��ؤك��داً �سموه حر�ص القيادة الر�شيدة يف البلدين ال�شقيقني على
التن�سيق امل�ستمر يف خمتلف امل�ج��االت ،يف �ضوء تطابق ال��ر�ؤى وامل��واق��ف من
جممل الق�ضايا الإقليمية وال��دول�ي��ة ،متمنياً �سموه ل��دول��ة الإم ��ارات قيادة
وحكومة و�شعباً املزيد من االزده��ار والتقدم .كما �أع��رب ويل العهد ال�سعودي
عن تقديره للجهود الكبرية التي بذلتها دبي يف تنظيم هذه الدورة اال�ستثنائية

من �إك�سبو  2020دبي ،وتكامل اجلهود الوطنية لإخراج احلدث العاملي على
�أعلى م�ستوى من التنظيم واحلداثة والإبهار .ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير املالية،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي
للإعالم ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي للطريان
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ،ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان ،وزير الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي ،وعدد من
الوزراء وكبار امل�س�ؤولني.

�سيف بن زايد ي�شهد العر�س اجلماعي ملنت�سبي وزارة الدفاع
•• �أبوظبي -وام

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ..نظمت وزارة الدفاع مبادرة العر�س
اجلماعي لـ 250عري�ساً من منت�سبي الوزارة من ع�سكريني ومدنيني و�أبناء
ال�شهداء وذلك بح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
ي�أتي العر�س اجلماعي  -يف نادي �ضباط القوات امل�سلحة ب�أبوظبي � -ضمن
مبادرات وزارة الدفاع لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة ويف �إطار امل�ساهمة
املجتمعية جتاه �أبنائها لرت�سيخ قيم التكافل املجتمعي.
وهن�أ �سموه العر�سان وعائالتهم وذويهم بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ،متمنياً
لهم حياة زوجية هانئة وم�ستقرة ت�سودها املودة واملحبة ،وحثهم على �أهمية
بناء �أ�سرة قوية متما�سكة تكون عماداً لهذا الوطن وتعزز من �أركانه ،م�ؤكدا

حر�ص القيادة الر�شيدة على دعم �شباب الوطن ،للو�صول �إىل اال�ستقرار
الأ�سري بتوفري كافة ال�سبل واخلدمات الإمكانيات لهم ،ب�صورة ت�ساهم يف
حتقيق ال�سعادة والر�ضا واحلياة الكرمية.
ح�ضر احلفل � ..سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع و�سعادة
الفريق الركن املهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س �أركان
القوات امل�سلحة وعدد من كبار �ضباط وزارة الدفاع وعدد من �أهايل و�أ�سر
العر�سان.
وكان احلفل قد بد�أ بال�سالم الوطني والتقط �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل
نهيان ال�صور التذكارية مع العر�سان ،وتخلل احلفل عرو�ض الفنون ال�شعبية
والأهازيج واللوحات الرتاثية.
و�أع��رب معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع عن
�شكره للرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .

وقال ي�أتي العر�س اجلماعي �ضمن مبادرات وزارة الدفاع لالحتفال باليوبيل
الذهبي للدولة ويف �إط��ار امل�ساهمة املجتمعية جت��اه �أبنائها لرت�سيخ قيم
االعتزاز والفخر ملنت�سبيها.
و�أ�ضاف متثل هذه املبادره لفتة من �سموه لأبنائه منت�سبي وزاره الدفاع من
ع�سكريني ومدنيني و�أبناء ال�شهداء والتي �ستعمل على اال�ستقرار االجتماعي
واملعي�شي لهم وتعد مبثابة دعم لهم وعرفانا بجهودهم للحفاظ علي �أمن
وا�ستقرار وطنهم .
وهن�أ معاليه العر�سان  ،م�ؤكداً �أنهم � ٌ
أهل لهذه الثقة والتقدير الذي منحهم
�إياه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان  ،داعياً كافة العاملني من
منت�سبي ال��وزارة �إىل الأداء املهني امل�ؤ�س�سي ،والإخال�ص يف خدمة املجتمع،
والوالء للقيادة الر�شيدة.
من ناحيته ق��ال معايل الفريق الركن حمد حممد ث��اين الرميثي رئي�س
�أركان القوات امل�سلحة � ،إن مبادرة الزواج اجلماعي تهدف �إىل حتقيق املزيد

من التكامل والتكافل االجتماعي �ضمن �صفوف القوات امل�سلحة والتي�سري
والتخفيف من �أع�ب��اء وتكاليف ال��زواج على منت�سبيها من �ضباط و�أفراد
ومدنيني مبا ي�سهل عليهم بناء حياتهم وحتقيق اال�ستقرار املعي�شي لهم
بعيدا عن الديون والتكاليف الباهظة التي تكون لها تداعيات �سلبية على
حياتهم الأ�سرية يف امل�ستقبل.
من جهته ع�ّب�رّ �سعادة مطر �سامل علي الظاهري وكيل وزارة ال��دف��اع عن
خال�ص االمتنان والعرفان للفريق الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية  ،لت�شريفه وح�ضوره
العر�س اجلماعي ل��وزارة الدفاع وم�شاركته �أبناء الدولة �أفراحهم يف هذا
اليوم املبارك.
وقدم من جهته خال�ص التهاين للعر�سان  ..داعياً �إياهم �إىل املحافظة على
القيم الإماراتية الأ�صيلة ،والعادات والتقاليد املوروثة عن الآب��اء ،متمن ًيا
لهم دوام التوفيق والنجاح يف حياتهم الأ�سرية اجلديدة.

�صحة توفر خدمة التطبيب النف�سي عن بعد يف الظفرة
•• �أبوظبي-وام

تقدم �شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة" ،ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة عالية
اجل ��ودة مل��ر��ض��ى الأم ��را� ��ض النف�سية،
وفقاً لأعلى املعايري العاملية ،ويف �إطار
م��ن اخل���ص��و��ص�ي��ة ،ع�ل��ى �أي� ��دي ك ��وادر
م�ؤهلة ت�أهي ًال عالياً ومتتلك خربات
مهمة يف جمال تخ�ص�صها.
وي �ق��دم م��رك��ز ال�ظ�ف��رة ل�ط��ب الأ�سرة،
ال �ت��اب��ع مل���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ظ �ف��رة� ،إح ��دى
م �ن �� �ش ��آت � �ش��رك��ة "�صحة" ،التطبيب
النف�سي عن بعد ،بالتن�سيق والتعاون
م��ع م��رك��ز املقطع ،وم��رك��ز الزعفرانة
للرعاية ال�صحية ،التابعني للخدمات
العالجية اخل��ارج�ي��ة� ،إح ��دى من�ش�آت
ً
امل��ري ����ض ي �ق��وم ط�ب�ي��ب الأ�� �س ��رة ببدء عن الأم��را���ض النف�سية ،كما �أن وجود باملعاجلة والنتائج ال�سريرية ،و�أنه يعد ا�ستفادة املر�ضى من الرعاية ال�صحية
��ش��رك��ة "�صحة" ،ع�بر م���ش��روع فريد م�ستقبال.
ً
ً
م��ن ن��وع��ه ي �ه��دف لت�سهيل الو�صول و�أكد الدكتور نظمي ح�سني ال�صواحلي ،جل�سة التطبيب عن بعد مع الطبيب طبيب الأ��س��رة والطبيب النف�سي معا ح�لا ف�ع��اال لتقدمي الرعاية ال�صحية النف�سية ،وتلقي العالج الالزم .و�أو�ضح
خلدمات ال�صحة النف�سية للمر�ضى يف طبيب ا�ست�شاري يف مركز الظفرة لطب النف�سي بحيث ميكن للمري�ض ر�ؤية ي�ساعد يف تقييم امل��ري����ض م��ن ناحية للمر�ضى النف�سيني ،وحت�سني نوعية �أن �شركة "�صحة" حتر�ص على توفري
منطقة الظفرة� ،إذ ب��د�أ مركز الظفرة الأ�سرة� ،أن امل�شروع مت �إعداده بطريقة و� �س �م��اع ال�ط�ب�ي��ب ال�ن�ف���س��ي والإج ��اب ��ة ع�ضوية ونف�سية وزي��ادة اخل�برة لدى ال��رع��اي��ة ل�ل���ص�ح��ة ال�ن�ف���س�ي��ة ،خا�صة رعاية �صحية متميزة لأف��راد املجتمع،
بتوفري الرعاية ال�صحية النف�سية من ت���ض�م��ن �أال ي �ع��رف �أح� ��د ��س�ب��ب زي ��ارة ع�ل��ى �أ��س�ئ�ل�ت��ه ،واال��س�ت�م��اع لتوجيهاته �أطباء الأ�سرة يف عالج هذه الأمرا�ض .ال��ذي��ن ي�شعرون ب��اخل�ج��ل ،وي�ت�رددون كما حتر�ص على تعزيز جتربة املري�ض،
خ�لال التطبيب ع��ن بعد ،ومت تقدمي املري�ض �سوى طبيب الأ�سرة والطبيب وتعليماته .وق��ال �إن ه��ذا اجلانب من و�أ�ضاف �أن التطبيب النف�سي عن بعد ،يف زيارة املراكز ال�صحية وامل�ست�شفيات وت��وف�ير ال��رع��اي��ة امل�ط�ل��وب��ة للمر�ضى
الرعاية ال�صحية الالزمة ملا يزيد عن النف�سي ،حيث يتم ت�سجيل املري�ض على اخلدمة يجعل امل�شروع له ميزة مهمة ي �ع��ادل ال ��زي ��ارة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة م��ن حيث لتلقي العالج؛ فاخلجل يعد واحداً من بالقرب من �أماكن �إقامتهم� ،إذ تهدف
 200حالة ،و�سيتم التو�سع يف ذلك �أنه يراجع طبيب الأ�سرة وعند ح�ضور وهي احلد من و�صمة اخلجل الناجتة التقييم ،الت�شخي�ص ،العالج ،االلتزام العقبات الأكرث انت�شاراً ،التي حتول دون ع �ي��ادة التطبيب النف�سي ع��ن ب�ع��د يف

م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة ل �ت��وف�ير الو�صول
ب���س�ه��ول��ة �إىل ال�ت�خ���ص����ص النف�سي.
وقال �إن نتائج الدرا�سات التي �أجرتها
م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �ظ �ف��رة ل�ل�ت�ع��رف على
�آراء املتعاملني وقيا�س م��دى ر�ضاهم،
�أظ �ه��رت �أن اخل��دم��ة حققت م�ستوى
عاليا من ر�ضا املر�ضى ،وزادت ال�شعور
بالثقة لديهم� ،إىل جانب حت�سني �إدارة

حاالت املر�ضى ،وحت�سني الو�صول �إىل
اخل��دم��ات ،ب��الإ��ض��اف��ة ل�ت��وف�ير الوقت
على املري�ض والطبيب م�ع�اً ،كما �أدت
�إىل زي ��ادة امل�ع��رف��ة ،واك�ت���س��اب املهارات
لدى �أطباء الرعاية الأولية يف معاجلة
وم�ت��اب�ع��ة امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
ا�ضطرابات نف�سية ،كما �أثبتت درا�سات
ال�ت�ط�ب�ي��ب ع ��ن ب �ع��د ي �� �س��اع��د يف دمج
الرعاية النف�سية مع الرعاية ال�صحية
الأول � �ي� ��ة .وب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل خدمات
التطبيب عن بُعد� ،سيقوم الدكتور عبد
الرحمن عبد اهلل م��دح��اين� ،أخ�صائي
الطب النف�سي يف مركز نعمة ال�صحي
التابع للخدمات العالجية اخلارجية،
�إح��دى من�ش�آت �شركة "�صحة" بزيارة
مركز الظفرة لطبّ الأ�سرة مرتني يف
الأ��س�ب��وع م��ن ال�ساعة � 8صباحاً حتى
 5م�ساءً .وميكن حتقيق هذه اخلطوة
من خالل من��وذج جمموعة املمار�سات
الطبية ال��ذي تنتهجه �شركة "�صحة"
وي�ت�ي��ح ل�ل�أط�ب��اء ع�بر �شبكة "�صحة"
�إمكانية العمل ب�شكل جماعي لتحقيق
هدف ال�شركة املتمثل يف تعزيز التكامل
يف خدماتها ال�سريرية.
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حمدان بن زايد يطلع على برامج جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية
•• �أبوظبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة ال�ظ�ف��رة ،يف ق�صر النخيل� ،سعادة غنام بطي املزروعي
الأمني العام ملجل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية.
واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج جمل�س تناف�سية
ال �ك��وادر الإم��ارات�ي��ة خ�لال املرحلة ال�ق��ادم��ة وال�ه��ادف��ة �إىل و�ضع
ا�سرتاتيجية طويلة امل��دى لتدريب وت�أهيل ال�ك�ف��اءات والكوادر
الإماراتية ،وتطوير الربامج التوجيهية للإماراتيني لرفع ن�سبة
امل��واط�ن�ين يف ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطوير املبادرات
وامل���ش��اري��ع وال�ب�رام��ج اخل��ا��ص��ة ب�ت��دري��ب وت��وظ�ي��ف امل��واط�ن�ين يف

حممد بن �سلمان يزور جناجي ال�سعودية
والإمارات يف �إك�سبو  2020دبي

القطاع اخلا�ص.
وتعرف �سموه خالل اللقاء على مبادرات برنامج "ناف�س" الذي
�أطلقه جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية خالل �سبتمرب املا�ضي،
وعلى ا�سرتاتيجية عمل الربنامج التي تهدف �إىل تعزيز القدرة
التناف�سية للقوى العاملة الإم��ارات�ي��ة خ�لال ال�سنوات اخلم�س
القادمة ،ومتكينهم ل�شغل الوظائف يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
ب��ال��دول��ة .ك�م��ا اط�ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى امل�ن���ص��ة الإل �ك�ترون �ي��ة املوحدة
للربنامج ،والتي ت�سهم يف تقدمي اخلدمات الرئي�سة والداعمة له،
وتعترب �صلة و�صل بني املواطنني الباحثني عن عمل ،وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص التي تبحث عن املواهب والكفاءات لتوظيفها.
و�أ��ش��اد �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان باجلهود املبذولة

لتنفيذ خطط الربنامج يف جميع مراحله ،م�ؤ ّكداً �أهمية التعاون
بني جميع الأطراف ذات العالقة لتحقيق نتائج �إيجابية للربنامج
على امل��دى املحدد .وث ّمن �سموه دور وجهود القائمني على عمل
املجل�س من �أجل توفري حياة كرمية للمواطنني وت�شجيعهم على
االنخراط يف القطاع اخلا�ص ،م�شرياً �إىل �أهمية تعزيز م�شاركة
الكوادر الوطنية يف بناء امل�ستقبل ودفع م�سرية التنمية امل�ستدامة
ومتكينها يف القطاع اخل��ا���ص ،ل��دوره احل�ي��وي يف بناء م�ستقبل
تنموي وم�ستدام قائم على تعزيز ال�ق��درات وا�ستثمار الطاقات
الب ّناءة للم�ساهمة يف م�سرية الدولة ال�شاملة.
ح�ضر اللقاء �سعادة �أحمد مطر الظاهري مدير مكتب �سمو ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة.
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�شرطة �أبوظبي ت�سعد طفال من �أ�صحاب الهمم

•• �أبوظبي-وام

�أ�سعدت �شرطة �أبوظبي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة حتقيق �أمنية ،ومدر�سة فرجينيا الطفل الإماراتي خليفة � 9سنوات
من �أ�صحاب الهمم وحققت �أمنيته ب�أن يكون مديراً يف �شرطة �أبوظبي.
ومت ا�صطحابه ملركز �شرطة الرو�ضة مبديرية �شرطة العا�صمة  ،حيث جرى له حفل ا�ستقبال عند و�صوله املركز
وتعرف على املركز والدورية الأمنية املتطورة.
و�أ�سهمت الزيارة يف �إدخال الفرحة والبهجة على قلبه ،ور�سم الب�سمة على �شفاهه ،ومنحه الأمل وال�سعادة لإكمال
م�سريته العالجية حيث مت تكرميه وتوديعه برتحاب مثلما جرى ا�ستقباله.
و�أكد العقيد طار�ش حممد الكعبي مدير مركز �شرطة الرو�ضة يف �شرطة �أبو ظبي ،اهتمام �شرطة �أبوظبي ب�إ�سعاد
املجتمع و دع��م مثل ه��ذه امل�ب��ادرات املجتمعية والإن�سانية ،تزامناً مع احتفاالت الدولة بعيد االحت��اد اخلم�سني
ومواكبة لليوم العاملي لذوي الإعاقة �أ�صحاب الهمم.
و�أ�ضاف � " :سعدنا بتحقيق �أمنية الطفل خليفة ون�سعد بتحقيق �أمنيات و�أح�لام �أف��راد املجتمع وترجمتها �إىل
حقيقة وتعزيز ال�سعادة والإيجابية والأمان يف وطن اخلري والت�سامح".

•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع يف اململكة
العربية ال�سعودية معر�ض �إك�سبو  2020دبي و�إىل جانبه �سمو ال�شيخ
ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي و�سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة جناحي اململكة العربية ال�سعودية ودول��ة الإم��ارات يف �إك�سبو
 2020دبي م�ساء �أم�س.

بيان م�شرتك  :الإمارات وال�سعودية ت�ؤكدان �سعيهما �إىل تعزيز التعاون الإ�سرتاتيجي وتن�سيق مواقفهما ب�ش�أن الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت دولة الإم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية �سعيهما
�إىل تعزيز التعاون الإ�سرتاتيجي والتكامل االقت�صادي والتجاري والتنموي
لبناء م�ستقبل �أف�ضل يحقق الأم��ن واالزده��ار والتنمية ال�شاملة وتطلعات
�شعبي البلدين وذلك يف �إطار العالقات الأخوية املتميزة والروابط التاريخية
الرا�سخة التي جتمع البلدين و�شعبيهما ال�شقيقني.
كما �أكد البلدان  -يف بيان م�شرتك �صدر �أم�س -ا�ستمرار التن�سيق يف مواقفهما
ب�ش�أن الق�ضايا التي تهم البلدين على ال�ساحتني الإقليمية والدولية مبا
يخدم م�صاحلهما ويعزز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
وفيما يلي ن�ص البيان امل�شرتك ال��ذي �أ��ص��درت��ه دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة مبنا�سبة زيارة �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�سعودية �إىل الدولة :
يف �إط��ار العالقات الأخ��وي��ة املتميزة وال��رواب��ط التاريخية الرا�سخة التي
جت�م��ع ق�ي��ادت��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة والإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
و�شعبيهما ال�شقيقني ،و��س�ع�ي�اً لتعزيز وت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي
والتكامل االقت�صادي والتجاري والتنموي ،نحو بناء م�ستقبل �أف�ضل يحقق
الأم��ن واالزده ��ار والتنمية ال�شاملة وتطلعات �شعبي البلدين ال�شقيقني،
وبنا ًء على توجيهات خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود -حفظه اهلل  -قام �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
باململكة العربية ال�سعودية بزيارة دولة الإم��ارات يومي الثالثاء واالربعاء
بتاريخ 40501443-3هـ املوافق 801202021-7م.
و ُع�ق��دت خ�لال ال��زي��ارة جل�سة مباحثات بني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود و�أخ�ي��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة ،ه َّن�أ خاللها �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ق�ي��ادة وحكومة و�شعب دول��ة الإم ��ارات مبنا�سبة عيد االحتاد
اخل�م���س�ين م���ش�ي��داً مب��ا حققته الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة م��ن �إجن ��ازات
ح���ض��اري��ة �شملت خمتلف امل �ي��ادي��ن ،متمنياً ل��دول��ة الإم � ��ارات م��زي��داً من
التقدم والرفاهية واالزده��ار والأم��ن واال�ستقرار يف ظل قيادتها احلكيمة،
كما وجرى خالل الزيارة ا�ستعرا�ض �أوجه العالقات الأخوية بني البلدين
ال�شقيقني والإجنازات املتحققة وامل�ستمرة للتعاون اال�سرتاتيجي والتكامل
امل�شرتك بينهما وكذلك �سبل تعزيز وتطوير عالقاتهما واالنتقال بها �إىل
�آفاق �أرحب يف خمتلف املجاالت .و�أ�شاد اجلانبان بامل�ستوى املتميز للتعاون
بينهما يف املجاالت ال�سيا�سية والأمنية والع�سكرية واالقت�صادية والتنموية،
ومب��ا حت� ّق��ق م��ن ت �ع��اون وت�ك��ام��ل حت��ت مظلة جمل�س التن�سيق ال�سعودي
الإماراتي الذي مت �إن�شا�ؤه بتوجيهات كرمية من خادم احلرمني ال�شريفني

امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية و�أخيه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظهما
اهلل  -م�ؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور املجل�س يف املرحلة القادمة
يف كافة امل�ج��االت ،مبا يخدم م�صاحلهما اال�سرتاتيجية جت�سيداً للر�ؤية
احلكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق �أوا�صر الأخوة والتعاون وال�شراكة
بني ال�شعبني ال�شقيقني.
و�أ� �ش��ا َر اجلانبان �إىل الإمكانيات االقت�صادية ال��وف�يرة والفر�ص املتميزة
لتعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية وم�ضاعفة اال�ستثمارات امل�شرتكة ،م�شددين
على �أهمية �إبراز املجاالت الواعدة للم�ستثمرين يف البلدين.
ويف جمال الطاقة ،ن ّوه اجلانبان بالتعاون الوثيق بينهما ،وباجلهود الناجحة
لدول جمموعة �أوبك بل�س ،الرامية �إىل تعزيز ا�ستقرار �سوق النفط العاملي،
كما �أك��دا على �أهمية ا�ستمرار ه��ذا التعاون و��ض��رورة ال�ت��زام جميع الدول
امل�شاركة باتفاقية �أوبك بل�س .كما �أكدا كذلك على �أهمية درا�سة التعاون يف
الفر�ص امل�شرتكة يف جمال النفط والغاز وقطاع البرتوكيماويات ،وكذلك
التعاون يف جماالت اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية ،وتعزيز التعاون
يف جمال جتارة املنتجات النفطية ،واال�ستفادة من الربط الكهربائي والتبادل
التجاري للطاقة الكهربائية ،والذكاء اال�صطناعي والتحول الرقمي والأمن
ال�سيرباين وال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
رح��ب ال�ط��رف��ان بتعزيز ال�ت�ع��اون القائم حول
ويف جم��ال التغري امل�ن��اخ��يّ ،
تطبيق نهج االقت�صاد الدائري للكربون الذي �أطلقته اململكة خالل رئا�ستها
ملجموعة الع�شرين ومتت املوافقة عليه من قبل املجموعة ك�إطار متكامل
و�شامل ملعاجلة التحديات املرتتبة على انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري و�إدارتها من خالل التقنيات املتاحة واملبتكرة ،باعتباره نهجاً ميثل
طريقة م�ستدامة اقت�صادياً لإدارة االن�ب�ع��اث��ات .ون��وه اجل��ان��ب الإماراتي
ب�شمولية املكا�سب املحلية والإقليمية والعاملية مل �ب��ادرة ال���ش��رق الأو�سط
الأخ�ضر التي �أطلقها �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملواجهة ظاهرة التغري املناخي .كما مت الإ�شادة بالدور
ال��رائ��د ال��ذي ت�ق��وم ب��ه الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة يف العمل امل�ن��اخ��ي ومن
�أهمها ا�ست�ضافة م�ؤمتر االطراف لالتفاقية الإطارية ب�ش�أن التغري املناخي
 COP28عام  ،2023الذي يعمل على تكثيف اجلهود الدولية للتعامل
مع تداعيات التغري املناخي ،و�إدارتها من خالل �أحدث التقنيات امل�ستخدمة
يف ف�صل الكربون واع��ادة ا�ستخدامه وت��دوي��ره وتخزينه جيولوجيا ومن
خالل االو�ساط الطبيعية المت�صا�صه �ضمن النظم البيئية.
كما اكدا على تعزيز التعاون يف جماالت متعددة كاملجال ال�صحي وال�سياحي
والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي والتنمية الب�شرية ال�سيما يف قطاعي ال�شباب ومتكني
املر�أة.
وهن�أ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع دول��ة الإم ��ارات على
ا�ست�ضافتها الناجحة لإك�سبو  2020دبي ،ومن جانبه �أكد �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة دعم دولة الإمارات اململكة العربية ال�سعودية يف ا�ست�ضافة
�إك�سبو .2030و�أكد اجلانبان على م�ضامني �إعالن ال ُعال ال�صادر يف  5يناير
2021م ،الذي ن�ص على التنفيذ الكامل والدقيق لر�ؤية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود التي �أقرها املجل�س الأعلى يف
دورته  /36/يف دي�سمرب 2015م وفق جدول زمني حمدد ومتابعة دقيقة،
مبا يف ذلك ا�ستكمال مقومات الوحدة االقت�صادية واملنظومتني الدفاعية
والأمنية امل�شرتكة وتن�سيق املواقف مبا يعزز من ت�ضامن وا�ستقرار دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خالل
توحيد املواقف ال�سيا�سية وتطوير ال�شراكات ال�سيا�سية مع املجتمع الدويل
واملنظمات الإقليمية والدولية وقوة ومتا�سك دول املجل�س ووح��دة ال�صف
بني �أع�ضائه.
ك�م��ا ا��س�ت�ع��ر���ض اجل��ان �ب��ان ال �ت �ط��ورات وال�ق���ض��اي��ا ال�ت��ي ت�ه��م ال�ب�ل��دي��ن على
ال�ساحتني الإقليمية وال��دول�ي��ة ،و�أك��دا على تن�سيق مواقفهما مب��ا يخدم
م�صاحلهما ويدعم ويعزز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
ويف ه��ذا ال �� �ش ��أن ي ��ؤك��د اجل��ان �ب��ان دع�م�ه�م��ا ال�ك��ام��ل ل�ك��اف��ة ح �ق��وق ال�شعب
الفل�سطيني امل�شروعة ،وعلى ر�أ�سها حقه يف �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة،
وذات �سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام  ،1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية ،وفقاً ملبادرة ال�سالم العربية ولقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة،
ومرجعيات م�ؤمتر مدريد ،وغريها من املرجعيات الدولية املتفق عليها،
ومبا يحقق تطلعات ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق.
ويف ال�ش�أن اليمني� ،أكد اجلانبان على تطابق وجهات نظرهما حول موا�صلة
جهودهما لإي�ج��اد ح��ل �سيا�سي �شامل ل�ل�أزم��ة اليمنية وف�ق�اً للمرجعيات
املتمثلة يف املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية ،وخمرجات م�ؤمتر احلوار
الوطني ال�شامل ،وق��رار جمل�س الأم��ن ،2216ومبادرة اململكة العربية
ال�سعودية لإنهاء الأزمة اليمنية مبا يحفظ لليمن ال�شقيق وحدته و�سالمته
واحرتام �سيادته وا�ستقالله ورف�ض �أي تدخل يف �ش�ؤونه الداخلية ،كما �أكدا
على ��ض��رورة ا�ستكمال تنفيذ ات�ف��اق ال��ري��ا���ض .و�أدان ��ا ا�ستمرار ا�ستهداف
ميلي�شيات احل��وث��ي االره��اب�ي��ة للمطارات والأع �ي��ان واملن�ش�آت احليوية يف
اململكة .ويف ال�ش�أن اللبناين ،ي�ؤكد اجلانبان على �ضرورة �إجراء �إ�صالحات
�سيا�سية واقت�صادية �شاملة ت�ضمن للبنان جتاوزه لأزماته ،وح�صر ال�سالح
على م�ؤ�س�سات الدولة ال�شرعية ،و�أال يكون لبنان منطلقاً لأي �أعمال �إرهابية
وحا�ضن ًة للتنظيمات واجل�م��اع��ات التي ت�ستهدف �أم��ن وا�ستقرار املنطقة
كحزب اهلل الإرهابي ،وم�صدراً لآفة املخدرات املهددة ل�سالمة املجتمعات يف
املنطقة والعامل.
ورحب اجلانبان بنجاح العملية االنتخابية يف العراق ،ويعربان عن متنياتهما
بت�شكيل حكومة عراقية ت�ستمر يف العمل من �أج��ل �أم��ن وا�ستقرار العراق
وتنميته .والق�ضاء على الإره ��اب ،ووق��ف التدخالت اخلارجية يف �ش�ؤونه
الداخلية.

كما رحب اجلانبان مبا تو�صل �إليه �أط��راف املرحلة االنتقالية يف ال�سودان
من تفاهمات ،و�أكدا على ا�ستمرار دعمهما لكل ما من �ش�أنه حتقيق الأمن
واال�ستقرار يف ال�سودان ،ومتنياتهما لل�سودان و�شعبه ال�شقيق باال�ستقرار
واالزدهار.
كما �أ ّكدا على �أهمية التعامل ب�شكل جدّي وفعال مع امللف النووي وال�صاروخي
لإي��ران بكافة مكوناته وتداعياته مبا يُ�سهم يف حتقيق االم��ن واال�ستقرار
الإقليمي وال��دويل ،والت�أكيد على مبادئ ُح�سن اجل��وار واح�ترام القرارات
الأممية وال�شرعية الدولية ،وجتنيب املنطقة كافة الأن�شطة والتدخالت
املزعزعة لال�ستقرار ،ويطالبان يف ه��ذا ال�ش�أن الأط ��راف املعنية مبراعاة
م�صالح دول املنطقة و�أمنها وا�ستقرارها.
ك�م��ا ي ��ؤك��د اجل��ان�ب��ان ع�ل��ى �أن احل��ل ال�سيا�سي ه��و احل��ل ال��وح�ي��د للأزمة
ال�سورية ،ويدعمان يف هذا ال�ش�أن جهود الأمم املتحدة ومبعوثها اخلا�ص
لتنفيذ القرارات الدولية ذات ال�صلة ويف مقدمتها قرار جمل�س الأمن رقم
 ،2254ووقف التدخالت وامل�شاريع الإقليمية التي تهدد وحدة �سوريا
و�سيادتها و�سالمة ارا�ضيها ،و�أكدا على وقوفهما �إىل جانب ال�شعب ال�سوري
وعلى �ضرورة دعم اجلهوة الدولية الإن�سانية يف �سوريا.
وفيما يتعلق ب�أفغان�ستان؛ �أكد اجلانبان على �ضرورة دعم الأمن واال�ستقرار
يف �أفغان�ستان وع��دم ال�سماح بوجود م�لاذات �آمنة للإرهابيني واملتطرفني
فيها ،ون��دد اجل��ان�ب��ان ب ��أي �أع�م��ال ت�ستهدف جتنيد الالجئني الأف �غ��ان يف
مناطق ال�صراع املختلفة ،وع� رّّبر اجلانبان عن �أهمية دع��م جهود الإغاثة
واالعمال الإن�سانية يف �أفغان�ستان ،ويف هذا ال�صدد ث ّمن اجلانب الإماراتي
دع��وة اململكة الجتماع وزاري ا�ستثنائي ل��دول منظمة التعاون الإ�سالمي
ملناق�شة الو�ضع يف �أفغان�ستان الذي �س ُيعقد يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية
بتاريخ 2021/12/19م ،كما �أ�شاد اجلانب ال�سعودي بجهود دولة الإمارات
يف عمليات الإجالء من �أفغان�ستان.
ويف ال�ش�أن الليبي ،يعرب اجلانبان عن ترحيبهما باجلهود الليبية والأممية
لدعم تنفيذ اال�ستحقاق ال�سيا�سي املتفق عليه ،ويدعوان لتمكني ال�شعب
الليبي ال�شقيق من حتقق تطلعاته يف الوحدة وال�سالم واال�ستقرار ،كما
�أكدا على �ضرورة �سحب املرتزقة واملقاتلني الأجانب والقوات الأجنبية من
ليبيا.
ويف ختام الزيارة �أع��رب �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع
عن �شكره وتقديره لأخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة على ما َلقيه والوفد
املرافق من ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة.
كما �أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان عن �أطيب متنياته
لأخيه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان بن عبد العزيز �آل
�سعود وللمملكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة دوام ال�س�ؤدد والرخاء يف ظل
قيادتها احلكيمة.

خالد بن حممد بن زايد يرت�أ�س اجتماع جمل�س برنامج اجلينوم الإماراتي
•• دبي-وام

تر�أ�س �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي ،اج�ت�م��اع جمل�س برنامج
اجلينوم الإم��ارات��ي ،ب�صفة �سموّه رئي�ساً لإدارة املجل�س .واطلع �سموّه ،خالل
االجتماع الذي انعقد مبقر معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،على التقدم الذي
�أح��رزه املجل�س يف �إع��داد ا�سرتاتيجية مُ�ستدامة لدعم قطاع الرعاية ال�صحية
ال�شخ�صية يف الدولة.
وناق�ش �سموّه مع �أع�ضاء املجل�س ر�ؤي��ة وا�سرتاتيجية الدولة يف جم��ال علوم
اجلينوم ،و�س ّلط ال�ضوء على �أهمية الرعاية ال�صحية ال�شخ�صية يف دعم جهود
الوقاية من الأمرا�ض وتعزيز �صحة �أفراد املجتمع.
و�أ ّكد على الدور الهام للجامعات وم�ؤ�س�سات قطاع الرعاية ال�صحية يف ال ّربط
بني اجلهود البحثية والتطبيقات الطبية ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية و�ضرورة التعاون

مع امل�ؤ�س�سات الرائدة عاملياً يف جمال علوم اجلينوم.
وق��ال �سموّه  -ب�ه��ذه املنا�سبة  : -ت�ستند خططنا الطموحة لتطوير برامج
اجلينوم الفعالة �إىل توفري بنية �أ�سا�سية عاملية امل�ستوى للبحث والتطوير
مت ّكننا من ت�سريع وترية الدرا�سات واالبتكارات يف علوم اجلينوم على ال�صعيد
الدويل ،مبا يُ�سهم يف ريادة اجلهود ويمُ هّد الطريق �أمام �إيجاد حلول الرعاية
ال�صحية ال�شخ�صية واملتقدمة التي �ستعود بالنفع على �شعب دول��ة الإمارات
وباقي �شعوب العامل.
و�س ّلط املجل�س ال�ضوء ،خالل اجتماعه ،على �أبرز القدرات والكفاءات املتواجدة
حالياً يف جمال علوم اجلينوم على م�ستوى الدولة� ،سواء داخل امل�ؤ�س�سات الطبية
احلكومية �أو اخلا�صة ،ومن �أهمها "مركز اجلينات الوراثية والأنظمة احليوية"
يف جامعة نيويورك �أبوظبي ،و"مركز ا�ستك�شاف اجلينوم" التابع جلامعة حممد
بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية ،و"مركز دب��ي لعلم الوراثة" التابع لهيئة
ال�صحة  -دبي ،وخمترب اجلينوم بكلية الطب والعلوم ال�صحية التابع جلامعة

الإم��ارات العربية املتحدة ومركز جامعة خليفة للتكنولوجيا احليوية التابع
جلامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،و"مركز �أوميك�س للتميز" ،التابع ل�شركة
"جي  42للرعاية ال�صحية" ،والذي عقد �شراكة تعاون مع دائرة ال�صحة -
�أبوظبي لدعم م�شاريع العلوم البيولوجية املتطورة ،مبا يف ذلك جهود جمع
ودرا�سة الت�سل�سل اجليني للعينات اخلا�صة بربنامج اجلينوم الإماراتي.
وك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" قد اعتمد ت�شكيل جمل�س برنامج
اجلينوم الإم��ارات��ي ،يف �شهر يونيو  ،2021ليكون املجل�س م�س�ؤو ًال عن �إدارة
برامج اجلينوم يف الدولة والإ��ش��راف عليها� ،ضمن اجلهود احلكومية لتوفري
رعاية �صحية عاملية امل�ستوى يف الدولة ،واعتماد الربامج ال�صحية ال�شخ�صية
العالجية والوقائية للأجيال احلالية واملُقبلة.
وي�ضم املجل�س يف ع�ضويته كل من معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة

ووقاية املجتمع ومعايل �سارة بنت يو�سف الأم�يري وزي��رة دول��ة للتكنولوجيا
املتقدمة وم�ع��ايل عمر ب��ن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالقت�صاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد
�آل حامد رئي�س دائرة ال�صحة يف �أبوظبي ،و�سعادة عو�ض �صغري الكتبي ،مدير
عام هيئة ال�صحة  -دبي ،و�سعادة الدكتور عامر �أحمد ال�شريف ،مدير جامعة
حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�صحية ،والربوفي�سور الدكتور �إري��ك زينغ،
رئي�س جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ،والربوفي�سور جورج ت�شري�ش،
بروفي�سور علم الوراثة يف كلية الطب بجامعة هارفارد .ويُع ّد برنامج اجلينوم
الإماراتي خطوة هامة يف دعم ر�ؤية حتقيق الرعاية ال�صحية ال�شخ�صية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،من خالل دعم املبادرات يف العديد من املجاالت� ،أبرزها
الفحو�ص املتقدمة للأمرا�ض الوراثية قبل ال��زواج ،وفحو�ص ما قبل الوالدة،
وتقارير املخاطر ،وع�ل��وم اجلينوم ال��دوائ�ي��ة ،وت�شخي�ص الأم��را���ض الوراثية
والنادرة وعالجها ،بالإ�ضافة �إىل العلوم اجلينية اخلا�صة ب�أمرا�ض ال�سرطان.
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�سلطان القا�سمي ي�ستقبل �أمني عام
جممع الفقه الإ�سالمي
وام-•• ال�شارقة

،ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
 الأمني العام ملجمع الفقه الإ�سالمي مبنظمة التعاون الإ�سالمي، الدكتور قطب م�صطفى �سانو،�صباح �أم�س
.وذلك يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي
وتبادل �سموه مع �أم�ين ع��ام جممع الفقه الإ�سالمي الأح��ادي��ث ح��ول ع��دد من املو�ضوعات ذات االهتمام
امل�شرتك بني اجلانبني والتي من �ش�أنها تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت ومبا ي�سهم يف ن�شر ال�صورة
 وتلقى �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يف نهاية اللقاء هدية.ال�صحيحة والو�سطية للدين الإ�سالمي احلنيف
.تذكارية من �أمني عام جممع الفقه الإ�سالمي مبنظمة التعاون الإ�سالمي

04

�سلطان القا�سمي ي�صدر قانونا ب�ش�أن تنظيم �أكادميية ال�شارقة للتعليم

 املوافقة على تعيني املدير ونواب املدير ور�ؤ�ساء فروع.5 .والأكادميية واملهنية
.الأكادميية وترقية �أع�ضاء هيئة التدري�س وتنظيم �ش�ؤونهم املالية والإدارية
 اعتماد الهيكل التنظيمي وحت��دي��د �سلم ال��روات��ب جلميع العاملني يف.6
.الأكادميية
. �إقرار اللوائح املالية والإدارية اخلا�صة بالأكادميية.7
 �إقرار املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للأكادميية واملُراجع من مدقق.8
.خارجي ورفعها للرئي�س للم�صادقة عليها �أو اتخاذ ما يراه ب�ش�أنها
 حتديد القواعد املالية والنظم املحا�سبية للأكادميية وكافة �أعمالها.9
.ًاملالية وفقاً للأ�صول واملعايري املحا�سبية املتعارف عليها دوليا
 �إق � ��رار ال��ر� �س��وم ال �ت��ي ت�ستوفيها الأك��ادمي �ي��ة م��ن ال�ط�ل�ب��ة يف خمتلف.10
.التخ�ص�صات
 ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة من بني �أع�ضاءه وحتديد مهامها.11
.واخت�صا�صاتها ونظام عملها
 تقييم �أداء الأكادميية من جميع اجلوانب الأكادميية والإدارية واملالية.12
. واتخاذ الالزم ب�ش�أنها،والبُنية التحتية
. املوافقة على العقود واالتفاقيات وال�شراكات التي تربمها الأكادميية.13
 و�ضع القواعد والنظم الالزمة ال�ستثمار �أم��وال الأكادميية و�إدارتها.14
.والت�صرف فيها والإ�شراف على ح�ساباتها
 االطالع على التقرير ال�سنوي عن ن�شاط الأكادميية و�إجنازاتها والتقرير.15
.ال�سنوي للمدقق املايل الداخلي و�إقرارهما
. �أي مهام �أخرى يُك ّلف بها من الرئي�س.16
كما ت�ضمن القانون عدداً من البنود واملواد التي تنظم موارد الأكادميية املالية
.بالإ�ضافة �إىل �أنظمتها ولوائحها

وبح�سب القانون تكون اللغة العربية واللغة الإجنليزية هما لغتي التعليم
والتدريب يف الأكادميية وفقاً ملا تقت�ضيه طبيعة الربامج املعتمدة من جمل�س
 ويجوز للمجل�س اعتماد لغات �أخرى يف التعليم �أو التدريب يف الأكادميية،الأمناء
.وفق ما تقت�ضيه طبيعة الربامج املعتمدة فيها
ون�ص القانون على �أن يتوىل �إدارة الأكادميية رئي�س يمُ ثل ال�سلطة العُليا يف
 وع�ضوية،الأكادميية ويُعاونه يف الإ�شراف عليها جمل�س �أمناء يُ�ش ّكل برئا�سته
 وي�صدر بت�سميتهم قرار من،عدد من الأع�ضاء من ذوي االخت�صا�ص واخلربة
.احلاكم
وي�ك��ون ل�ل�أك��ادمي�ي��ة م��دي��ر ي���ص��در بتعيينه ق��رار م��ن ال��رئ�ي����س و ُي�ع��اون��ه عدد
 وتحُ دد،م��ن ال �ن��واب ور�ؤ� �س��اء الأق �� �س��ام يف جم ��االت اخت�صا�صاتهم امل�خ�ت�ل�ف��ة
اخت�صا�صاتهم مبوجب لوائح الأكادميية و�أنظمتها التي يقرها املجل�س ويتم
.اعتمادها من الرئي�س
وت�ك��ون م��دة الع�ضوية يف املجل�س ث�لاث �سنوات يجوز متديدها مل��دة �أو مدد
 تبد�أ من تاريخ ت�شكيله وي�ستمر املجل�س يف ت�صريف �أعماله لدى انتهاء،مماثلة
 ويجوز �إع��ادة تعيني من انتهت مدة،مدته �إىل �أن يتم ت�شكيل جمل�س جديد
.ع�ضويتهم
 و�ضع واعتماد ال�سيا�سة العامة.1 :ووفقاً للقانون يخت�ص املجل�س مبا يلي
. ومتابعة تنفيذها وتقييمها،واخلطط اال�سرتاتيجية للأكادميية
 املوافقة على �إن�شاء املعاهد واملراكز العلمية وغريها من امل�ؤ�س�سات التعليمية.2
. �أو دجمها �أو �إلغائها،التابعة للأكادميية داخل الإمارة وخارجها
 املوافقة على �إن�شاء الربامج والتخ�ص�صات الأكادميية واملهنية ودجمها �أو.3
.�إلغائها
 و�ضع اللوائح وال�ضوابط اخلا�صة بتنظيم منح الدرجات وال�شهادات العلمية.4

.وبناء على متطلبات �سوق العمل يف جمال التعليم
 تقدمي وط��رح ال�برام��ج واملناهج الدرا�سية الأكادميية واملهنية للكوادر.2
.التعليمية والقيادات الرتبوية
 منح �شهادات مُعتمدة بالدرجات العلمية والأكادميية واملهنية مل�ستحقيها.3
.وفقاً للوائح وال�ضوابط املعتمدة يف الأكادميية
 ت�صميم وتطوير الربامج التعليمية والتدريبية التي تتفق مع �أهداف.4
.الأكادميية وتقدميها وفق نظام النمط التعليمي الذي تعتمده الأكادميية
 تقدمي خدمات التدريب والتطوير املهني واال�ست�شارات جلميع �أفراد.5
.املجتمع التعليمي
 �إع��داد ومتويل الأبحاث العلمية وامل�شاريع املتخ�ص�صة يف جمال التعليم.6
ذات اجل��ودة بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الوطنية واملنظمات الدولية املُعتمدة من
.اجلهات املخت�صة
 تنظيم امل�ؤمترات والفعاليات والأن�شطة العلمية والثقافية املتعلقة بالتعليم.7
.داخل الإمارة وخارجها
 �إب��رام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم وال�شراكات مع الأكادمييات.8
واجل��ام�ع��ات واملنظمات وال��وك��االت واملعاهد وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
.ًحملياً ودوليا
. �إعداد وت�أهيل املعنيني يف جمال البحث العلمي مبجال التعليم.9
 تطوير البُنية التحتية الالزمة للأبحاث والتعليم والتدريب والتوعية.10
.املجتمعية مبا يتفق مع �أف�ضل املمار�سات واملعايري الدولية املعتمدة
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى اع �ت �م��اد ال�ب�رام��ج الأك��ادمي �ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة م��ن اجل �ه��ات ذات.11
.االخت�صا�ص
. �أي اخت�صا�صات �أخرى تك ّلف بها الأكادميية من احلاكم.12

وام-•• ال�شارقة

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
م ب�ش�أن تنظيم �أكادميية2021  ل�سنة4 الأعلى حاكم ال�شارقة القانون رقم
.ال�شارقة للتعليم
:ون�ص القانون على �أن يُعتمد م�سمى الأكادميية باللغة الإجنليزية كالآتي
،"SEA" " ويُعرف اخت�صاراً بـSharjah Education Academy"
على �أن يكون مقر الأكادميية الرئي�س مبدينة ال�شارقة ويجوز بناء على موافقة
.جمل�س �أمناء الأكادميية �إن�شاء فروع لها يف باقي مدن ومناطق الإمارة
 دعم وتطوير قطاع.1 : وبح�سب القانون تهدف الأكادميية �إىل حتقيق ما يلي
التعليم من خالل �إعداد وت�أهيل الكوادر التعليمية والقيادات الرتبوية يف جمال
.التعليم
 تقدمي ب��رام��ج �أك��ادمي�ي��ة ومهنية مُبتكرة ومُعتمدة على م�ستويات دبلوم.2
.الدرا�سات العليا واملاج�ستري والدكتوراه يف جماالت التعليم
 ت�ق��دمي �أح ��دث ال�ب�رام��ج امل�ه�ن�ي��ة وال�ت��دري�ب�ي��ة وف �ق �اً الح�ت�ي��اج��ات املجتمع.3
.التعليمي
 تنمية وتعزيز فر�ص البحث العلمي وحركة الت�أليف والرتجمة يف جمال.4
.التعليم
ً �إبراز املكانة التعليمية للإمارة والرتويج للأكادميية لتكون مركزاً علميا.5
.وثقافياً ووطنياً للتعليم
ك�م��ا ن����ص ال�ق��ان��ون ع�ل��ى �أن ل�ل�أك��ادمي�ي��ة يف �سبيل حتقيق �أه��داف �ه��ا ممار�سة
 ر�سم ال�سيا�سات العامة واخل�ط��ط اال�سرتاتيجية.1 :االخت�صا�صات الآت�ي��ة
،املتعلقة بعمل الأكادميية والالزمة لطرح الربامج التعليمية والتدريبية فيها

حاكم ال�شارقة يفتتح معر�ض ف�صول من الفن الإ�سالمي

.درج��ات احل��رارة وم�ستوى ال�ضوء والرطوبة املنا�سب ال��ذي مينع تلف الورق
ح�ضر افتتاح املعر�ض �إىل جانب �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة كل من ال�شيخة
 وال�شيخ �سامل،ب��دور بنت �سلطان القا�سمي رئي�س االحت��اد ال��دويل للنا�شرين
بن خالد القا�سمي مندوب الدولة الدائم لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية
 و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة،»والعلم والثقافة «اليون�سكو
 و�أودري �أزوالي املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم،وال�شباب
 والدكتور، وعبداهلل حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة،»والثقافة «اليون�سكو
.عبدالعزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث

 وا�ستمع �صاحب ال�سمو حاكم. والإيطال ّية، والرو�س ّية، والرتك ّية،والإ�سبانية
 بدءاً من الكتب،ال�شارقة �إىل �شرح حول م�شروع رقمنة هذه املجموعة الق ّيمة
 وذلك لإتاحة الفر�صة للباحثني واملهتمني حول، التي ي�ضمها املعر�ض98 الـ
 وتعزيز، حتقيقاً لر�ؤية �سموه ب�إتاحة املعرفة للجميع،العامل لال�ستفادة منها
 واطلع �سموه على امل�ؤلفات.م�ساهمة �إم��ارة ال�شارقة يف ن�شر الثقافة والعلم
" والتي مت حفظها يف "خزانة احلكمة،غري املعرو�ضة من املجموعة الكاملة
 وت�ع� ّرف �سموه على �آل�ي��ات حماية وحفظ،املخ�ص�صة حلفظ الكتب ال �ن��ادرة
 وم�ستوى احلفظ املتخ�ص�ص الذي تقدمه اخلزائن وفق،املخطوطات والكتب

 وت�شمل كتباً يف جماالت علم الآثار واحلفريات والتاريخ، �سنة200 بع�ضها �إىل
، وال�شعر،واجلغرافيا وال��دي��ن وال�ف��ن وال�ع�م��ارة الإ�سالمية �إىل جانب الأدب
 ق�سم الكتب املن�شورة: ويق�سم املعر�ض �إىل �ستة �أق�سام هي. وغريها،وال�سفر
 وق�سم علم الآث��ار وال�سفر والتاريخ،�أو املحررة من قبل الدكتور �إيتنغهاوزن
 وق�سم الكتب كبرية، وق�سم الدين والفن والعمارة الإ�سالمية،واجلغرافيا
 وق�سم الأدب وال�شعر واملخطوطات واحلفريات،احلجم يف موا�ضيع خمتلفة
 �إ��ض��اف��ة �إىل ق�سم خم�ص�ص ل�ل�أع�م��ال الفنية اخلزفية،والنقو�ش احل�ج��ري��ة
.وامل�ع��دن�ي��ة واملن�سوجات وال���س�ج��اد وال�ب����سُ ��ط امل��زي�ن��ة بالر�سومات الإ�سالمية
ويك�شف املعر�ض ثراء وغنى جمموعة الكتب التي متثل املكتبة اخلا�صة للم�ؤرخ
: منها، لغات10  وت�ضم كتباً ب�أكرث من،�إيتنغهاوزن وزوجته الدكتورة �إليزابيث
، والفرن�س ّية، والأوردو، واليابانية، والفار�سية، والأملانية، والإجنليزية،العربية
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530
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Real Estate Summary 630/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Mohammad Ayub Abdul Majeed
Unknown place of residence
The prevailing party
Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2020 in
the above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar)
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 454,178, the
charges, the expenses, attorney's fees and the interest of 9 % per annum from
the judicial claim date until the full payment, ordered him to pay the expenses
and Three Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The
verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the
day following publishing this service. The verdict is issued in the name of His
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and is read in public.

وام- •• ال�شارقة

افتتح �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
 معر�ض، �صباح �أم�س الأربعاء يف "بيت احلكمة" بال�شارقة، الأعلى حاكم ال�شارقة
 جمموعة خا�صة من الكتب النادرة من مكتبة.."ف�صول من الفن الإ�سالمي
 كتاباً ت�شكل جزءاً من98  وجتول �سموه يف املعر�ض الذي ي�ضم."�إيتنغهاوزن
 وهي ح�صيلة عمل،جمموعة كتب نادرة متخ�ص�صة يف الفن والتاريخ الإ�سالمي
،الباحثني الدكتور ريت�شارد �إيتنغهاوزن وزوجته الدكتورة �إليزابيث �إيتنغهاوزن
ال�ل��ذان يعدان من �أه��م اخل�براء والباحثني يف الفن الإ�سالمي على م�ستوى
 وتعد ه��ذه املجموعة النفي�سة ج��زءاً من الكتب التي �أه��داه��ا �صاحب.ال�ع��امل
 �أل��ف م�ؤلف يعود تاريخ12  وت�ضم،ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل بيت احلكمة
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1128- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 287/2021 Real Estate
Summary, amended by appeal No. 665/2021 Real Estate Appeal, by paying the
execution amount of (AED 1,327,071), including the charges and the expenses
Execution Applicant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Fadi Nasser Gamous - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (1,327,071.00) dirhams to
the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence
the execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Amal Abdullah Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

حاكم ال�شارقة يلتقي مدير عام اليون�سكو
الثقافية امل�شرتكة وتعزيز جم��االت التعاون مبا يرتقي بعمل امل�ؤ�س�سات
.الثقافية ويدعم الأدباء واملثقفني
وتطرق اللقاء للم�شروعات الثقافية التي تنفذها �إم��ارة ال�شارقة يف �شتى
جماالت الثقافة والفنون ومنها التعاون مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الثقافية
ال��دول�ي��ة والإقليمية على ر�أ��س�ه��ا منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
."والثقافة "يون�سكو
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530
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Real Estate Summary 73/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Omar Kassim Addo
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 146,652 and the
interest of 9 % per annum from 01-02-2020 until the full payment, ordered him
to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected
other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty
days from the day following publishing this service. The verdict is issued in the
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum,
Ruler of Dubai, and is read in public.

وام- •• ال�شارقة

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة �صباح �أم�س يف بيت احلكمة بال�شارقة �سعادة
 املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،�أودري �أزوالي
 وتبادل �سموه مع املدير العام لليون�سكو الأحاديث حول ال�ش�ؤون.""يون�سكو
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
70530

Date 9/ 12/ 2021 Issue No : 13412
Notarial Notice by Publication
No. (9560/2021)

Doc. No. 195726/1/2021
The Notifier: AL DANUBE HOME LLC- Fujairah Branch
The notified parties: 1- IDEX BUILDING MATERIAL TR for its owner MOHAMED BASHEER
SUHARA BEEVI. 2- MOHAMED BASHEER SUHARA BEEVI, indian national - the owner
Subject: Payment Request Notice
First: The Notifier is a Limited Liability Company, based in Fujairah, practicing trading activity as
stated in its Commercial License No. (19163), issued by Fujairah Municipality.
Second: The First Notified Party is a sole cablishment owned by the Second Notified party practicing
building material trading activity and doing its business under commercial license No. (241726) issued
by the Department of Economic Development in Sharjah. Third: as a result of a business dealing
between the parties, the notified parties became indebted to the notifier in an amount of AED 25,068
(Twenty-Five Thousand and Sixty-Eight Fils only). Forth: the notified parties have paid a small part
of such indebtedness and defaulted to pay the remaining balance amounting AED 19,849.55 (Nineteen
Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Dirham & 55/100 Fils only). Therefore, The Notifier serves
this Notice to request the Notified parties to pay the outstanding amount of AED 19,849.55 (Nineteen
Thousand Eight Hundred and Forty-Nine Dirham & 55/100 Fils only) within five days from the date of
receipt of this notice, subject to a legal action to claim the debt, interests, judicial fees and expenses.
Notary Public
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1129- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 221/2020 Real Estate Plenary, by
paying the execution amount of (AED 4,053,245), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani
3244594826
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Tariq Abdul Rahim Abdul Rahim Muhammad Ismail
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case against you
ordering you to pay the execution amount of (4,053,245) dirhams to the execution applicant or
the court custody including the charges and the expenses.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of noncompliance with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Khalifa Obaid Al Mihiri

GOVERNMENT OF DUBAI
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/877- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 194/2020, by paying the
execution amount of (AED 792,561), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826
Party to be notified 1- Mohamed Hassan Badri Hassan
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (792,561) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Halima Mohammed Al Bloushi

Date 9/ 12/ 2021 Issue No : 13412

United Arab Emirates
Ministry of Justice
70533
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Request of notification by publication of judgment enforcement case
Notification by publication of Respondent
Sharjah Court, Civil Executive Court - Sahil Shabir Mohammad Shabbir
Paying notification in the case No. SHCEXCIREA 2021/0004707-Civil (Partial)
To the defendant: Sahil Shabir Mohammad Shabbir
The attached copy of Judgment was issued as per the date against you for the favor of
Sharjah Taxi LLC In the above-mentioned Case
As per the plaintiff application for the implementation of the mentioned provision and
paid the fees, as per the requested judgment is as the following:
The total amount is 22320 Dirham including the fees and expenses:
Thus, you are Obligated to execute what is mentioned in the above-mentioned
execution entry within a period of 15 days from the date of notice / date of informing
you this notification
In case you do not commit this, The Court will take forcible implementation with
legal procedures.
Judge
Moutasim Ahmed Samer Abu Shadi
Sharjah Court, the Federal Civil

GOVERNMENT OF DUBAI
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Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/1079-Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 678/2020 Real Estate Summary,
by paying the execution amount of (AED 111,333), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Fakhriddin Sirodzhov
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case against you
ordering you to pay the execution amount of (111,333.00) dirhams to the execution applicant
or the court custody.
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of noncompliance with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hessa Mohammed Al Bloushi
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�أخبـار الإمـارات
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�صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن
حممد القا�سمي
و املهند�س
فتحي عفانة يف
حديث خا�ص

Thursday

�سمو ال�شيخ
�سلطان بن حممد
بن �سلطان
القا�سمي ،ويل
عهد ال�شارقة
يكرم املهند�س
ّ
فتحي عفانة

05

�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي هو قدوتي و ُم ْل ِهمي.

يف يوبيلها الذهبي و احتفاالت اخلم�سني ...الإمارات دائم ًا وطن النجاح و التميز و الإبداع  ،و �أعمال اخلري بال حدود

املهند�س فتحي جرب ُعفانة� ...سرية حافلة و م�سرية معطاء يف كل االجتاهات
خا�ص «بالفجر»:
يف حديث �شامل ّ
• ال مكان للم�ستحيل يف قامو�س حياتي

• منهجنا يف العمل هو اال�ستباقية بالتطور ،و العمل اجلادّ ،و املثابرة املدرو�سة
• لي�س لعملنا حدود ،وال �سقف لطموحاتنا
•• �أَجرى املقابلة الدكتور حممود علياء

تهنئة من القلب
ُ
يف ح��وار �صحفي م��ع �سعادة املهند�س الأ��س�ت��اذ فتحي جرب
ُع �ف��ان��ة ،يف مكتبه يف ال �� �ش��ارق��ة ،مب�ن��ا��س�ب��ة ال �ي��وم الوطني
اخل�م���س�ين -ال�ي��وب�ي��ل ال��ذه�ب��ي -ل��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ،ا�ستهل �سعادته اللقاء برفع �أَ�سمى �آي��ات التهاين و
التربيكات اىل مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دب��ي ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،و �إىل �أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ ح�ك��ام الإم ��ارات ،
رعاهم اهلل ،و�إىل �سمو ال�شيوخ �أولياء العهود يف الإمارات
الأم �ن��اء  ،رع��اه��م اهلل ،و�إىل �شعب الإم ��ارات ال�ك��رمي ،و�إىل
املقيمني و الوافدين على �أر�ض الدولة ،و كل عام و اجلميع
بخري يف بلد الأم��ن و الرخاء و االزده��ار ودائما �إىل الأمام
ب�إذن هلل.

واملتوالية ،مع منو ال�شركة وتطورها ،حيث اتخذت �شركتي
منذ ان�شائها ا�سرتاتيجية را�سخة ،و منهجية ثابتة� ،أعني
اال�ستباقية يف التطوير املتوا�صل ،بتب ّني نظام �إداري ،يق�ضي
بت�أ�سي�س هيكل �إداري م��درو���س للموظفني� ،أو ًال لتحديد
م���س��ؤول�ي��ات�ه��م ،و ث��ان�ي��ا ل�ي�ك��ون امل �� �س ��ؤول امل�ن��ا��س��ب يف املكان
املنا�سب ،و بالتايل العمل امل�شرتك ،و املتما�سك لتحقيق ر�سالة
ال�شركة التي اعتمدت كذلك نظام التوا�صل االن�سيابي بني
اجلميع ،و منذ البداية .لنوا�صل طريق النهو�ض ،والنمو،
واالرتقاء ،بخطوات فعالة ،مع بناء عالقات قوية و وطيدة
مع العمالء ،و ك�سب ثقتهم ،باعتمادنا على اجل��ودة �أ�سا�ساً
للعمل ،و االبتكار ،مع اجلميع ،ف� ً
ضال عن رف��د ال�شركة و
تزويدها مبجموعة من الفنيني ،و الإداريني ،و املهند�سني،
ذوي االخت�صا�ص و الكفاءة ،املمهورة بالطموح ،و احلري�صة
على ت��وف�ير ك��ل الإم �ك��ان��ات الفنية امل� � ��ؤازرة ،و امل�شجعة و
املحف ّزة لهم يف كل حني.

زمنية كانت �أقل من �أربعة �أ�شهر ،مع االلتزام التام مبعايري
اجلودة .فنالت بذلك النجاح ثقة �سموه الغالية ،و تقديره
الذي نعتز به ،و من َث َّم توالت الأعمال حيث� ،أن�ش�أت ال�شركة
مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية.

م�شاريع �أخرى
و ح��ول امل�شاريع الأخ��رى التي �أجنزتها �شركة فا�ست قال
املهند�س فتحي عفانة :كما نفذت �شركة-فا�ست -جملة من
�أهم امل�شاريع الإن�شائية  ،و �أكربها يف ال�شارقة ،ذات الب�صمة
املعمارية الفريدة ،و التي جمعت فيها بني دقة التنفيذ ،و
جمال الت�صميم .حيث �ش ّيدت دائ��رة الثقافة و الإع�ل�ام ،و
دائ��رة التخطيط و امل�ساحة ،و دائ��رة التنمية االقت�صادية،
و مكتبة ال�شارقة العامة ،و كلية ال�شرطة ،و مباين قناة
الق�صباء ،و واجهة ال�شارقة املائية ،و جزيرة العلم ،و قاعة
افريقيا ،و كلية الطب و العلوم ال�صحية يف جامعة ال�شارقة و
دارة الدكتور �سلطان القا�سمي للدرا�سات اخلليجية ،و قاعة
اجلواهر  ،و مكتبة اجلامعة القا�سمية ،و دار املخطوطات
�شكر و عرفان
و�أ�ضاف �سعادة املهند�س فتحي عفانة يقول :و ال بد هنا من الإ��س�لام�ي��ة ،و م�ب��اين �ساحة ال�شهيد ،و ف�ن��دق " البيت".
�أَنْ �أ�ؤكد ب�أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد ف� ً
ضال عن ت�شييد ع��دد من امل��راك��ز الريا�ضية ،مثل ،نادي
�سرية وم�سرية
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�شارقة ،رعاه البطائح ،و نادي املدام ،و مركز �سجايا فتيات ال�شارقة.
ماذا عن بداياتكم يف دولة الإمارات؟
اهلل ،و هو دائما قدوتي الرا�سخة ،و ُملهمي املحفز ،و جتمعني وا�ستطرد يقول :كما �أَ�سهمت يف م�شروع مركز ابتكار �شركة
 بعد َتخ ُّرجي من اجلامعة يف حلوان يف جمهورية م�صر ب�سموه عالقة وثيقة وطيبة ،ف�أعتز دائما بثقته ،و تقديره ،و ��-س�ك��اي واي -ال ��ذي ي�ق��ع يف جم�م��ع ال���ش��ارق��ة ل�ل�ب�ح��وث والعربية ،العام  1982قررت التوجه للعمل يف دولة الإمارات حمبته� .إذ �أَنّ �سموه ،قدوة مُلهمة لكل �إن�سان يطمح اىل �أن التكنولوجيا واالبتكار .و يت�ضمن �أحدث تكنولوجيا النقل يف
الإمارة ،و حلر�صي على الإتقان يف جميع تفا�صيل �أعمايل،
العربية املتحدة .هادفا �إىل حتقيق ذاتي يف امليدان العملي ،يكون رائداً يف العمل املجتمعي والإن�ساين.
فكانت �إمارة ال�شارقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،هي و تابع يقول :و َن� َت��ذ َّك��ر دائما كلماته املحفزة ،و امل�شجعة ،قمت يف ال�ع��ام  2003بت�أ�سي�س �شركة فا�ست للنجارة و
ُحب الإم��ارة البا�سمة .كما الأملنيوم ،لتكون مكملة ،و متكاملة مع ال�شركة الأُم.
نقطة البداية يف م�سريتي ملزاولة عملي ،و حتقيق جناحاتي و تثمينه ،و دعمه ،لكل �إن�سان ي ُّ
املتوالية و احلمدهلل.
ال �أن�سى ما قاله يل يومًا ب�أنه يريد �أن تكون يل ب�صمة يف و يف العام  2005تو�سعت ال�شركة بعد افتتاح فروع جديدة
لها يف دبي ،و عجمان،و �أ�ضفتُ �إليها كل الأن�شطة املتعلقة
و هكذا َح� َّول��تُ �أَحالمي �إىل حقائق ،خطوة بعد خطوة ،يف مدينة خورفكان  ،و لي�س يف مدينة ال�شارقة وح�سب.
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة بلد ال�ن�ج��اح ،و التميز ،و
مما م َك َّنني من اال�ستغناء عن �أي
بااللكرتونيات و امليكانيكّ ،
مقاول �آخر.
الإب��داع ،و �أعمال اخلري بال ح��دود .و دائماً نقولُ :ك� ُّل َمنْ متيزنا ب�سرعة التنفيذ مع التكامل
َج َّد َو َجدْ ،و ُك ُّل َمنْ �سا َر على الدرب َو َ�ص ْل.
و حول �س�ؤال عن فوز �شركة فا�ست بلقب -الريادة يف �سرعة
ً
و �أ�ضاف :فبعد َت َخ ُّرجي يف اجلامعة ،بد�أت العمل مهند�سا التنفيذ -قال �سعادته :من امل�ؤكد �أن قبول التحديات ،و�إجناز دعم التعليم
للديكور يف �إح��دى م�ؤ�س�سات املفرو�شات ،و ذل��ك مل��دة �أربع املهمات ال�صعبة ،هو ال�سبيل لإثبات اجلدارة ،و ك�سب الثقة ،و حول �س�ؤال عن دعمه لقطاع التعليم يف الدولة قال �سعادة
�سنوات .و خالل تلك ال�سنوات الأَرب��ع ،بقيت تدور يف ذهني حيث �أنه يف العام  1997كانت وزارة التعليم العايل يف دولة املهند�س الأ�ستاذ فتحي عفانة :ال يوجد ما هو �أعلى مكانة
فكرة �إن�شاء م�شروع خا�ص بي ،و مع الوقت كانت هذه الفكرة الإمارات العربية املتحدة ،بحاجة �إىل جمموعة من املباين ،من امل�ساهمة يف دع��م التعليم ،فالعلم هو ال�سبيل الوحيد
ت��زدا ُد عُمقاً يف توجهاتي ،و�أفكاري ،فتكرب داخلي يومًا بعد يف زمن قيا�سي ،فكان �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة يرغب لتقدم و رفاهية ال�شعوب .لذا و انطالقا من �إمي��اين ب�أ ّنه
ي��وم � ،إىل �أن تبلورت متكاملة .ف �ق � َّر ْر ُت يف ال�ع��ام  1986يف �إجنازها خالل �أربعة �أ�شهر فقط ،و ذلك للحاج ِة املُل َِّحة �إذا م َّكنْتَ �أي �شخ�ص من التعليم ،تكون قد �أَ ْحي ْيتَ �أ�سرة ،بل
جمتمعا ب�أ�سره فقد �ساهمنا يف دعم هذا املرفق احليوي.
ت�أ�سي�س �أول م�شروع خا�ص ب��ي ،فكان �أن �أن���ش��أت �شركة " لها ،من قبل وزارة التعليم العايل يف الإمارات.
فا�ست" (  )Fastلل�صيانة و الديكور ،و كنت �أعمل على و �أ�ضاف املهند�س عفانة يقول:
تنمية هذه ال�شركة بد�أب و اجتهاد ومثابرة متوا�صلة.
فكانت هذه املباين ب�إجنازها بزمن قيا�سي فر�صة ذهبية� ،صندوق تعليمي مبليوين درهم
و�أ��ض��اف :ومِ ��نْ َث � َّم ،و عقب م��رور ع�شر �سنوات متوالية يف لنثبت �أن �شركة -فا�ست ملقاوالت البناء -قد �أك � َّدتْ �صحة و�أ� �ض��اف :ول��ذا قمت بت�أ�سي�س �صندوق منحة تعليمية يف
العمل اجل��ادّ ،ج��اءت نقطة التحول الرئي�سية املن�شودة ،يف �شعارها عمليا ،و على �أر�ض الواقع يف العام  1997ب�سرعة اجل��ام�ع��ة الأم�يرك �ي��ة يف ال���ش��ارق��ة ،بقيمة م�ل�ي��وين درهم،
م�سريتي العملية ،حيث ب��ادرت يف العام  ،1996بت�أ�سي�س التنفيذ  ،و ه��و ال�شعار املعتمد ل�شركة فا�ست ،ويف جميع مل�ساعدة الطالب املتفوقني ،و كذلك قمت ب�إن�شاء �صندوق
�شركة فا�ست للهند�سة و مقاوالت البناء ،يف ال�شارقة.
�أع�م��ال�ه��ا ب��الأم ����س ،وغ ��دٍ  ،و بعد غ ��دٍ  ،و على ال ��دوام ب�إذن �آخر يف جامعة عجمان ،و �صندوق ثالث يف جامعة فل�سطني،
و حر�صت على رعاية برنامج "من�شد ال�شارقة ال�صغري" و
اهلل.
جناحات باهرة
و ت��اب��ع ي�ق��ول :و ه�ك��ذا قبلت ال�شركة ال�ت�ح��دي ،و تمَ َ ّكنت ،برنامج " من�شد ال�شارقة الكبري" ،ملا لهما من �أثر كبري يف
و ا�ستطرد �سعادته يقول :وبد�أت �أح�صد النجاحات الباهرة ،مِ نْ �إن�شاء مباين كليات التقنية العليا يف ال�شارقة ،ويف مدة االرتقاء الديني و اخللقي وال�سلوكي والرتبوي يف ال�شباب

املهند�س فتحي عفانة يتحدث �إىل الزميل الدكتور حممود علياء.
العربي.
ً
ً
ك�م��ا مت اخ �ت �ي��اري ع���ض��وا ا��س�ت���ش��اري�ا يف ك�ل�ي��ة احل��و��س�ب��ة و
املعلوماتية يف جامعة ال�شارقة.
و �أ�ضاف �إىل جانب ذلك تتابع م�ؤ�س�سة فتحي عفانة للأعمال
الإن�سانية على دعم التعليم ،و متكني ال�شباب ،فيما ناق�شت
يف العام  2019و يف م�ؤمتر عاملي ،مو�ضوع  -التعليم واللغة
و حقوق الإن�سان يف جمتمع الأقليات ،بناء على دع��وة من
الأمم املتحدة.
العرفان باجلميل بالعمل النافع للجميع
وحول �س�ؤال عن العرفان باجلميل و الذي يكرره املهند�س
الأ�ستاذ فتحي عفانة �شاكراً لدولة الإم��ارات كل ما �أتاحته
من فر�ص  ،و ما زرعته من مبادرات و حوافز للجميع قال
�سعادته� :إن دول��ة االم ��ارات العربية املتحدة ه��ي �صاحبة
الف�ضل يف ك��ل م��ا حققته م��ن جن��اح ،وم��ا و�صلت �إل�ي��ه من
نتائج و مبادرات � ،إمياناً مني بالعرفان باجلميل  ،ف�إمارة
ال�شارقة هي دوماً كرمية معنا ومع اجلميع ،يف دعم من ّونا
و جناحنا ،لذلك �أ�ؤمن ب�أن لدي م�س�ؤولية �شخ�صية تفر�ض
ال��واج��ب ِب ��ر ِّد اجلميل يف دول��ة ال��وف��اء وال��دع��م وال�سخاء.
فالوطن ي�ستحق منا الكثري ،و�إماراتنا احلبيبة هي وطن
ي�سكننا بعقولنا و قلوبنا وجوارحنا ،ل��ذا ن�سعى دائما �إىل
تقدمي كل الدعم لأية مبادرة وطنية ،و �أي مُنجز ح�ضاري،
لكي تبقى �شارقتنا الغالية منارة دائمة الإ�شراق و الإ�شعاع .و
�أَحر�ص دائما على �أن �أكون �س ّباقاً يف َر َّد اجلميل لهذا الوطن،
يف كل موقف ،و كل منا�سبة ،و يف كل حقل و ميدان.
و �أ�ضاف  :ولذا تراين �أ�سارع دوماً بدعم الأعمال املجتمعية
و التطوعية و الإن�سانية ،و رعايتها .و من ذلك دعمي ملراكز
�أ�صحاب الهمم ،و منها مركز �أوالدنا -و مركز النور -ومركز
ال�شم�س -ومركز را�شد للمعاقني ،و غريها من املراكز� .إىل
جانب تقدمي الكثري من املنح الدرا�سية للطالب اجلامعيني
مل�ساعدتهم على ا�ستكمال تعليمهم .كما �أق��وم �سنوياً بدعم
املتع�سر ْين مادياً مل�ساعدتهم حتى تخرجهم،
ع�شرات الطالب ّ
�سواء يف داخل الإمارات� ،أو يف خارجها.
كما �أعمل على م�ساعدة ال�سجناء املع�سرين ،ف�ضال عن البناء
امل�ساجد ،و �إقامة موائد الرحمن لأكرث من � 1000صائم
يف �شهر رم���ض��ان امل �ب��ارك يف ال���ش��ارق��ة .ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة اىل
رعاية الكثري من الفعاليات ،و منها م�ؤمتر -امللكية الفكرية
للحقوق -و الذي عقدته �شرطة دبي �أكرث من مرة .و كذلك
جائزة حتفيظ القر�آن الكرمي ،يف اجلامعة القا�سمية منذ
ت�أ�سي�سها ،و القافلة ال��وردي��ة منذ �أك�ثر م��ن �� 6س�ن��وات .و

كذلك �أن�شطة مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�سانية ،و فرق
كرة ال�سلة ،و كرة القدم ،بنادي ال�شارقة الريا�ضي.
و كذلك �أن�شطة الريا�ضة الن�سائية ،و جمعية �أ�صدقاء التهاب
املفا�صل ،مع �شراكتي الدائمة يف جميع �أن�شطتهم املتوالية ،و
كذلك �أن�شطة الهالل الأحمر الإماراتي و غريها.
و للحقيقة ف�إنني وج��دت �أن العطاء الإن�ساين و اخلريي،
يزيد من اخل�ير و الربكة ل��دى فاعله ،كما ينمي ال�شعور
الداخلي بالر�ضا و الطم�أنينة.
وهي احلافز الأ�سا�سي لكل مبادراتي اخلريية و الإن�سانية،
و الثقافية ،وال �سيما ذوي االحتياجات اخلا�صة ،الذين �أرى
ب�أن هممهم و معنوياتهم هي �أعلى من ما ميكن للإن�سان
�أن يت�صوره .فبد�أت بالتوا�صل مع جمعيات خمتلفة ترعى
هذه الفئة من النا�س ،و عن حمبة و قناعة ،بادرت اىل دعم
هذه اجلمعيات و امل�ؤ�س�سات ولو بال�شيء الي�سري .فيما قمت
بت�أ�سي�س ( م�ؤ�س�سة فتحي عفانة للأعمال الإن�سانية) كما مت
تن�صيبي �سفريا ملنظمة الأ�سرة العربية ،و كذلك تن�صيبي
�أميناً ع��ام�اً للعر�س اجلماعي العربي الأول ال��ذي نظمته
منظمة الأ� �س��رة العربية يل ال�شارقة  ،ت��زام�ن�اً م��ع مئوية
املرحوم ال�شيخ زايد اخلري م�ؤ�س�س الدولة .و�إن�شاء م�سجد
الب�شري يف ال���ش��ارق��ة ،و ُي�ع��د ه��ذا امل�سجد حت�ف��ة معمارية
�إ�سالمية رائعة .كما ي�ضم مكتبة كبرية فيها �أكرث من �ألفي
كتاب بلغات عدة.
ك�م��ا تنظم يف مكتبة امل�سجد ن ��دوات و ح� ��وارات ثقافية و
دينية متوالية تباعاً للتعريف بالدين الإ�سالمي احلنيف،
و احل�ضارة الإ�سالمية ،و يح�ضرها الكثريون من خمتلف
اجلن�سيات يف دولة الإمارات ،لال�ستزادة من العلم و املعرفة
و الثقافة ،و غري ذلك.
جوائز خمتلفة
و ح��ول ��س��ؤال على �أه��م اجل��وائ��ز التي ح�صل عليها �سعادة
املهند�س فتحي عفانة ،قال �سعادته :لقد ح�صلت على الكثري
من اجلوائز املختلفة ،و منها ميدالية " ب�صمة �أمل" من
م�ؤ�س�سة الإم��ارات الوطنية ،و جائزة ال�شيخ عي�سى بن علي
للعمل التطوعي ،و جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي ملرتني ،
كانت الأوىل يف العام  ،2015و الثانية يف العام  .2018و
جائزة �أولية من مئة فكرة عن �أوبريت -عام زايد -و كذلك
قناة �أف��راح ال�ع��رب ،كما منحت لقب �سفري دويل جلامعة
فل�سطني ،و �سفري ل�ل�إن���س��ان�ي��ة يف ال �ع��ام  2018و العام
 2019و كذلك �سفري ملنظمة الأ�سرة العربية و غريها ،و
اهلل ويل التوفيق و كل عام و �أنتم بخري.

اتفاقية تعاون بني جمعية ال�صحفيني الإماراتية وهيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
•• �أبوظبي-وام

وق�ع��ت جمعية ال�صحفيني الإم��ارات �ي��ة وهيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
اتفاقية تعاون م�شرتك يف املجال ال�صحفي والإعالمي تهدف �إىل توطيد
�أوا�صر العالقة بني اجلانبني كونهما اجلهتان اللتان متثالن ال�صحفيني
يف كل من دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال جمعية ال�صحفيني الإماراتية لوفد �صحفي
رفيع امل�ستوى من �أع�ضاء هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني برئا�سة خالد
املالك رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة بح�ضور حممد جالل الري�سي مدير
عام وكالة �أنباء الإمارات وذلك يف فندق الريتز كارلتون ب�أبوظبي.
وت�ه��دف االتفاقية  -التي وقعها حممد احل�م��ادي رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية ال�صحفيني الإماراتية وخالد املالك رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
ال�صحفيني ال�سعوديني � -إىل تعزيز وتطوير العالقات بني ال�صحفيني
يف كال البلدين ال�شقيقني مبا ي�ضمن حتقيق امل�صالح امل�شرتكة لهما
بال�شكل ال��ذي ي��ؤدي �إىل تطوير العمل ال�صحفي والإعالمي وا�ستثمار

اخل�برات والكفاءات املتوفرة يف البلدين ،واالت�ف��اق على تنظيم زيارات
متبادلة بني جمل�سي �إدارة الهيئة واجلمعية وال�صحفيني والإعالميني
يف كال البلدين لالطالع على واقع عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحفية
بغية نقل التجارب واخل�ب�رات التي ت�سهم يف تطوير العمل ال�صحفي
والإعالمي.
وب�ح���س��ب االت�ف��اق�ي��ة ي�سعى ال �ط��رف��ان �إىل ت�سهيل وتن�شيط م�شاركة
ال�صحفيني يف امل�ؤمترات واالجتماعات وور�ش العمل والأن�شطة املختلفة يف
البلدين ،و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة �صحفيي البلدين يف الدورات التدريبية
التي تقام من قبل اجلهات املوقعة على االتفاقية �أو التي تنظمها امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية الأخرى بالتن�سيق معها  ..كما اتفق الطرفان على
عقد ل�ق��اءات دوري��ة ب�ين جمل�س �إدارة الهيئة وجمل�س �إدارة اجلمعية.
وتن�ص على االتفاقية كذلك على تنظيم معار�ض وفعاليات متنوعة تربز
�أوج��ه التطوير وو�ضع اخلطط الالزمة للمرحلة القادمة مبا ي�ضمن
جن��اح ومت�ي��ز تلك الفعاليات ،والعمل على �إط�ل�اق منتديات �إعالمية
متخ�ص�صة بني البلدين ملناق�شة هموم ال�صحافة واملمار�سة الإعالمية

و�سبل تطويرها وتعزيزها ،وت�شجيع التو�أمة ال�صحفية بني امل�ؤ�س�سات
ال�صحفية والإعالمية يف كال البلدين على �أن تتوىل هذه امل�ؤ�س�سات تبادل
الأخبار والتقارير والتحقيقات ال�صحفية والإعالمية املتعلقة بن�شاطات
و�إجن��ازات البلدين ،وت�شجيع ال�صحفيني وخمتلف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
والإعالمية باعتماد املعايري املهنية عند التناول ال�صحفي والإعالمي
ون�شر التقارير ال�صحفية والإعالمية بعيداً عن امل�ؤثرات الأخرى .وكان
حممد احلمادي قد رحب يف بداية اللقاء بزيارة الوفد ال�سعودي ال�شقيق
ل��دول��ة الإم ��ارات التي تعي�ش �أف��راح��ا ا�ستثنائية احتفاال بعيد االحتاد
اخلم�سني تزامنا مع زيارة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان
بن عبد العزيز �آل �سعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة للدولة.
وق��ال احل�م��ادي �إن ه��ذه ال��زي��ارة ت��أت��ي كذلك ا�ستكماال مل�سرية التعاون
والعمل امل�شرتك والتن�سيق بني اجلمعية والهيئة داخلياً وخارجياً ،م�شرياً
�إىل �أنها ت�ؤكد على التالحم بني ال�شعبيني ال�شقيقني و�إبراز دور الإعالم
يف توطيد ودعم ال�شراكة والتعاون الثنائي بني البلدين.

من جانبه قال خالد املالك� ،إن زيارة وفد هيئة ال�صحفيني ال�سعوديني
لدولة االمارات تتواءم مع توجهات اجلانبني بتكثيف الزيارات املتبادلة
وتعزيز التعاون والتن�سيق الإعالمي بينهما.
و�أ�ضاف� :سنعمل على و�ضع ا�سرتاتيجية �إعالمية موحدة تقدم �إعالماً
ن��وع�ي�اً مب��ا ي�خ��دم املنطقة و�شعوبها ،مو�ضحا �أن توقيع اتفاقية بني
اجلانبني خالل الزيارة ي�ؤكد على متانة العالقات الثنائية واحلر�ص
على ت�ب��ادل اخل�ب�رات مب��ا ي�خ��دم العمل الإع�لام��ي وي�ضعنا على عتبة
امل�ستقبل امل�شرق ولبناء ك ��وادر للقيادات الإع�لام�ي��ة وامل�م��ار��س�ين ملهنة
ال�صحافة والإعالم.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �آف��اق وفر�ص التعاون الإعالمي الإماراتي
ال�سعودي وتكامل الإع�ل�ام اخلليجي وحت��دي��ات الإع�ل�ام امل�ستقبلية يف
ظ��ل احل �م�لات الإع�لام �ي��ة اخل��ارج �ي��ة وف��ر���ص اال��س�ت�ف��ادة م��ن التطور
التكنولوجي وكيفية مواجهة الإعالم للحمالت املغلوطة املحر�ضة وغري
ال�صادقة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
ويف نهاية اللقاء مت تبادل الدروع التذكارية بني اجلمعية والهيئة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون
خم�ضب الروايب لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 2860864:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فورت لتجارة مواد
البناء ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1181713:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
ارافينداك�شان ثيكودان ابو من  %49اىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�ضافة تيودورو�س جي ايونو %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نيكوتني للوازم
التدخني رخ�صة رقم CN 2933600:قد تقدموا الينا
بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عمر حممد عبدالغفار اخلوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبدالغفار حاجي علي اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كول راي لقطع غيار املكيفات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0.2-32مبنى ال�سيد حممد �سامل بخيت
خزمه واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2655138 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون النجم
العيناوي للرجال
رخ�صة رقم CN 1315744:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل علي حممد عبيد ال�ساعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد احمد ثاين ال�سميطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فندق
جراند ام
رخ�صة رقم CN 3640735:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص
رقم CN 3783785:باال�سم التجاري�:ستوديو ات�ش
للتطريز ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/5:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105038221:
 تاريخ التعديل2021/12/7:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مارتا للمنا�سبات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2759891 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/6:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105038531:
 تاريخ التعديل2021/12/8:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إلغاء اعالن �سابق
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ذا بيرب �سور�س للقرطا�سية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � -شارع النجده � -شرق  11-ق  - 2حمل 5
وحدة ميثاء احمد حممد واخرون
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2503790 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:النخبة الذهبية النظمة احلا�سب االيل ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  - 43ق  - 27مكتب  7املالك/مبارك حممد
ا�سحاق ال�صيعري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1858132 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/26:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105033262:تاريخ التعديل2021/12/8:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/5:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150027269:تاريخ التعديل2021/12/7:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ثلث
كافيه
رخ�صة رقم CN 3766091:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البخيت
املنهايل للزهور
رخ�صة رقم CN 4060677:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مروان حممد للتجارة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ليتل �شيف

العامة رخ�صة رقم CN 4149098:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 1982772:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل �إ�سم جتاري من /مروان حممد للتجارة العامة

تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ليتل �شيف

MAROON MOHAMED GENERAL TRADING

LITTLE CHEF RESTAURANT

�إىل /مارون للتجارة العامة

�إىل /مطعم مريان�شاه تيتي

MAROON FOR GERENAL TRADING

MERANSHAH TITI RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الريا�شي للمقاوالت
العامه رخ�صة رقم CN 1132722:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ن�شات حممد البهى ع�شو�ش %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حمد عبداهلل حممد النيادى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الريا�شي للمقاوالت العامه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص
رقم CN 2240916:باال�سم التجاري:مطعم اير�س
�ستار ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه
املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALRYASHY GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�إىل /الريا�شي للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ALRYASHY GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إلغاء اعالن �سابق

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القارية لال�ست�شارات
االدارية  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1098784:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد جمال حمى الدين %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سهيل على �سامل �سعيد النيادى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بايجو برابهاكر ثومبايل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف با�سكاران دويليف كومار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سهيل على �سامل �سعيد النيادى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الظاهرة العاملية للأعالف � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1457352:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /الظاهرة القاب�ضة – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيوت�شر اند ميمك لال�ست�شارات ودرا�سه اجلدوى
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 4214854:قد تقدموا الينا بطلبتعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليفه حممد ا�سماعيل على الفهيم من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليفه حممد ا�سماعيل على الفهيم من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليفه حممد ا�سماعيل على الفهيم من مفو�ض بالتوقيع �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليفه حممد ا�سماعيل على الفهيم من � %0إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد نا�صر يو�سف نا�صر الزعابى %50
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /فيوت�شر اند ميمك لال�ست�شارات ودرا�سه اجلدوى � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركن العيناوي
لالثاث امل�ستعمل و اجلديد
رخ�صة رقم CN 1171512:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد �سامل حممد عنيرب الزعابى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جول رحيم خان
تعديل وكيل خدمات  /حذف ح�سني �سيد من�صور قا�سم الها�شمى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

AL DAHRA HOLDING SOLE PROPRIETORSHIP LLC SOLE PROPRIETORSHIP LLC

من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /الظاهرة القاب�ضة – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
AL DAHRA HOLDING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

من � % 100إىل %97.8
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اجو�ستينو ميجيانى %1.1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مي�شيل دورازيو %1.1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /الظاهرة العاملية للأعالف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL DAHRA GLOBAL FORAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /الظاهرة العاملية للأعالف ذ.م.م

�إعــــــــــالن

FUTURA AND MIMIC CONSULTANCY FEASIBILITY STUDY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل  /فيوت�شر اند ميمك لال�ست�شارات و درا�سه اجلدوى ذ.م.م

AL DAHRA GLOBAL FORAGE L.L.C

FUTURA AND MIMIC CONSULTANCY FEASIBILITY STUDY L.L.C

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نيويورك �أبوظبي حتتفي بطالبها احلا�صلني على منحة �شوارزمان العاملية
•• �أبوظبي -وام

اح�ت�ف��ت ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي ب�ط�لاب�ه��ا احل��ا��ص�ل�ين ع�ل��ى منحة
�شوارزمان �إحدى �أبرز برامج الزمالة واملنح يف العامل .وح�صلت لني يي
و�صوفيا يو�شينكو من دفعة عام  2022وهريبرت كراوذر من دفعة عام
 2021على منحة �شوارزمان لعام  2023التابعة لكلية �شوارزمان
من جامعة ت�سينج ه��وا يف العا�صمة ال�صينية بكني لي�صل ع��دد طالب
اجلامعة احلا�صلني على املنحة  15طالبا وطالبة من ت�سع جن�سيات
خمتلفة.
وتهدف منحة "�شوارزمان" �إىل �إعداد اجليل املقبل من القادة العامليني
القادرين على معاجلة التحديات للقرن احلادي والع�شرين.

وت�خ�ت����ص ال�ط��ال�ب��ة ال�صينية ل�ين ي��ي "� 23سنة" يف الفل�سفة وعلم
النف�س �إىل جانب تخ�ص�ص فرعي يف الريا�ضيات التطبيقية يف جامعة
نيويورك �أبوظبي حيث �ساهمت يف ت�أ�سي�س وتطوير املنتدى ال�صيني
اخلليجي �أول منتدى طالبي جلامعة ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��ي يف املنطقة
يناق�ش الفر�ص والتحديات التي تفر�ضها العالقات ال�صينية اخلليجية
كما �أدارت امل�ؤمتر ال�سنوي الأول للفل�سفة يف جامعة نيويورك وتولت
رئا�سة النادي الثقايف ال�صيني يف اجلامعة وتلقت تدريباً مهنياً لدى
�شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز وعملت فيها وعملت �أي�ضاً يف �شركة
باين �آند كومباين وبايت دان�س .وقالت الطالبة ال�صينية لني يي " �أنا
ممتنة جداً للم�ستوى التعليمي الرائع الذي ح�صلت عليه والذي منحني
احلافز واجلر�أة وال�شجاعة خلو�ض التجارب اجلديدة كما وفرت جامعة

نيويورك �أبوظبي الدعم وامل��وارد و�سمحت يل باال�ستك�شاف ومواجهة
التحديات املختلفة التي ر�سمت مالمح �شخ�صيتي اليوم" .و�أ�ضافت
" �أتقدم بال�شكر جلميع امل�شرفني والزمالء الذين قدموا يل دعمهم
الكامل ط��وال الوقت و�أتطلع قدماً �إىل تعميق معرفتي وامل�ساهمة يف
التنمية الإقليمية ومتكني الآخرين من خالل اال�ستفادة من التعليم
رفيع امل�ستوى الذي يقدمه يل برنامج منحة �شوارزمان".
وق��ال الطالب الأمريكي هريبرت كراوذر" � 22سنة" ال��ذي يخت�ص يف
العلوم ال�سيا�سية " �سعيد للغاية حل�صويل على منحة �شوارزمان لهذا
العام و�أود التقدم بجزيل ال�شكر �إىل جميع امل�شرفني والزمالء الرائعني
الذين حظيت بفر�صة العمل معهم هنا يف اجلامعة �إىل جانب العديد
من امل�شرفني ،من خ��ارج ال��دائ��رة الأك��ادمي�ي��ة ،الذين �ساعدوين كثرياً

و�أتاحوا يل هذه الفر�صة" .و�أ�ضاف" فخور بالفر�صة التي �سيتيحها يل
تواجدي يف ال�صني وال �سيما يف جامعة عريقة مثل ت�سينج هوا للتعرف
امللحة التي يحملها امل�ستقبل كما تتميز ال�صني
على كثري من التحديات ّ
بدور مهم وفريد يف قطاع الطاقة واملناخ الذي �أعد نف�سي �شغوفاً به لذا
�أتطلع قدماً �إىل العمل هناك يف اخلريف املقبل".
وق��ال��ت الأوك��ران �ي��ة �صوفيا يو�شينكو " � 22سنة" ال�ت��ي تتخ�ص�ص يف
الدرا�سات القانونية " �أمتلك اعتقاداً را�سخاً بالأهمية املتزايدة لدور
ال�صني يف قطاعات الأعمال واالقت�صاد وال�سيا�سة على ال�صعيد العاملي
ل��ذا �أرغ��ب يف التعرف ع��ن ق��رب على ه��ذه ال��دول��ة وتاريخها وثقافتها
و�شعبها و�أتطلع بكل حما�س �إىل التعاون والتفاعل مع الفائزين الآخرين
مبنحة �شوارزمان".
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اجلراجري حتاكي الرتاث الإماراتي يف �إك�سبو 2020
•• �إك�سبو� :أ�سامة عبد املق�صود

�صقر غبا�ش يقيم م�أدبة ع�شاء تكرميا لرئي�سة جمل�س
االحتاد للجمعية الفدرالية لرو�سيا االحتادية
•• �أبوظبي-وام

�أق � ��ام م �ع��ايل ��ص�ق��ر غ �ب��ا���ش رئ �ي ����س امل�ج�ل����س الوطني
االحتادي م�أدبة ع�شاء تكرميا ملعايل فالنتينا ماتفيينكو
رئي�سة جمل�س االحت ��اد للجمعية ال�ف��درال�ي��ة لرو�سيا
االحتادية التي تقوم حاليا بزيارة ر�سمية اىل الدولة.
ح�ضر امل�أدبة معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية ومعايل �أحمد بن علي
حممد ال�صايغ وزي��ر دول��ة وال��وف��د ال�برمل��اين املرافق
مل �ع��ايل رئ�ي���س��ة جم�ل����س االحت� ��اد للجمعية الفدرالية
لرو�سيا االحتادية و�سعادة الدكتور حممد �أحمد اجلابر
�سفري الدولة لدى رو�سيا.
كما ح�ضر م�أدبة الع�شاء �سعادة كل من ،حمد الرحومي
النائب الأول لرئي�س املجل�س ،وناعمة املن�صوري وخلفان
را�شد النايلي ال�شام�سي ،و�سارة فلكناز ومريا ال�سويدي

وم ��روان امل�ه�يري �أع���ض��اء املجل�س ال��وط�ن��ي االحت��ادي
و�سعادة الدكتور عمر النعيمي الأمني العام للمجل�س،
و�سعادة عفراء الب�سطي الأمني العام امل�ساعد لالت�صال
ال�ب�رمل��اين .وق ��ال م�ع��ايل �صقر غ�ب��ا���ش رئ�ي����س املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي �إن ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين دولة
االم��ارات وجمهورية رو�سيا االحتادية تتمتع مب�ستوى
ع��الٍ م��ن التقارب واالن�ف�ت��اح ،م�شريا �إىل �أن الزيارات
الثنائية ال�برمل��ان�ي��ة ل�ه��ا دور م�ه��م يف ت�ع��زي��ز وتطوير
ال�ت�ع��اون اال�سرتاتيجي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت
منها ال�سيا�سي والدبلوما�سي واالقت�صادي والتجاري
واال�ستثماري والثقايف.
و�أك��د معاليه �أهمية التعاون ب�ين الدولتني يف جميع
املجاالت ال �سيما يف دعم توجهات اجلانبني يف الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك ملا حتققه هذه ال�شراكة من مزيد
من التفاهم والتعاون والتن�سيق على ال�صعيد الدويل.

ح��ر� �ص��ت دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات على
ت � �ق� ��دمي من� � � ��وذج م � ��ن ال� � �ع � ��ادات
وال�ت�ق��ال�ي��د واحل �ي��اة ال�ي��وم�ي��ة يف
�إك�سبو  2020وذل��ك م��ن خالل
ت���ص�م�ي��م ق ��ري ��ة ت��راث �ي��ة �شاملة
ت�ضم ك��ل �أن ��واع احل��رف ال�شعبية
وامل �� �ش �غ��والت ال �ي��دوي��ة ،والفنون
والثقافة و�أ�سلوب املعي�شة قدميا،
وحم��اول��ة ب �ن��اء ج���س��ر م�ت�ين بني
احل��ا� �ض��ر وامل ��ا�� �ض ��ي ال�ست�شراق
امل�ستقبل ،وجت�سيدا لر�ؤية الدولة
يف اخل�م���س�ين ال �ق��ادم��ة ،وتعبريا
عن مقولة من ال�صحراء لل�سماء
وتو�ضيحا لنموذج امل�شرف الذي
و��ص�ل��ت �إل �ي��ه الإم � ��ارات م��ن تقدم
ورف � �ع� ��ة ب�ي��ن الأمم ،فالقرية
ال �ت�راث � �ي ��ة ت� �ب�ي�ن م � ��دى مت�سك
الأجيال بتاريخهم و�إرثهم الثقايف
العريق .يكت�شف زوار جناح �صميم
يف م�ن�ط�ق��ة اال� �س �ت��دام��ة ب�إك�سبو
� 2020أهم حمطات الرتاث التي
م��رت ب�ه��ا ال��دول��ة خ�ل�ال املراحل
ال��زم�ن�ي��ة امل��ا��ض�ي��ة ،وح ��ول البيئة
ال���س��اح�ل�ي��ة وم ��ا ك��ان��ت تقت�ضية

ال � �ف �ت�رة م� ��ن � �ص �ن��اع��ة الأدوات
ال �ت��ى ت�ت�م��ا��ش��ى م��ع ت�ل��ك احلقبة
التى �أ�صلت يف وج��دان الإماراتي
وج �ع �ل �ت��ه ق � � ��ادرا ع �ل��ى الإ� � �ص� ��رار
واجل� �ل ��د وال� �ت� �ق ��دم مب ��ا اكت�سبه
م��ن الآب��اء والأج ��داد م��ن العادات
وال�ت�ق��ال�ي��د ال �ت��ى ت�ع�ت�بر ج ��زءا ال
يتجز�أ م��ن الهوية الوطنية ،من
بني ال�صناع الذين يقدمون وجبة
معرفية ل��رواد ه��ذا اجل�ن��اح ،علي
حممد علي ثان ال�سويدي ،يجل�س
يف حيز مت�سع ب��أخ��ر مرحلة قبل
ب��اب اخل ��روج م��ن القرية لي�صنع
" اجلراجري " التى ت�ستخدم يف
�صيد الأ�سماك ب�أنواعها املتعددة

وب � ��أك �ث�ر م ��ن خ ��ام ��ة ،ح �ي��ث كان
يف امل��ا��ض��ي ي�صنع اجل��رج��ور من
�سعف النخيل واخل��و���ص وعندما
تطور �صار ي�صنع من املعدن ،ومن
خ�صائ�ص ه��ذه الأداة �أنها ت�سمح
ل�ل�أ��س�م��اك ب��ال��دخ��ول وال ت�سمح
ل �ه��ا ب ��اخل ��روج م ��ن خ�ل�ال فتحة
�صغرية يف فوهة اجل��رج��ور ،وهى
ع�ب��ارة ع��ن �صمام القلب و�أو�ضح
ال���س��وي��دي �أن ا��ش�ك��ال اجلراجري

متعددة منها ما ي�سمح للأ�سماك
ال���ص�غ�يرة ب��ال��دخ��ول وه ��ذا يكون
�أكرث مالئمة بني خطوط الطول
وال �ع��ر���ض� ،أم ��ا اجل ��راج�ي�ر التى
ت�سمح ل�ل�أ��س�م��اك ال�ك�ب�يرة فقط
ف �ت �ب �ع��د ت �ق��ري �ب��ا م �� �س��اف��ة ثالث
�أ�صابع ،وهذا يحافظ على الزريعة
والبيئة البحرية ،وهناك جراجري
لها فتحتني و�صعبة ال�صنع وال
يجيدها �إال املحرتفون فقط.

وح��ول �أهمية احل�ف��اظ على هذه
املهنة ق��ال علي حممد علي ثاين
ال�سويدي ،مازالت ت�ستخدم هذه
احل ��رف ��ة ل��وق �ت �ن��ا احل ��ا�� �ض ��ر ويف
هذه الفرتة مع �أن هناك م�صانع
ت���ص�ن�ع�ه��ا ،ف�ه��ي الأ� �س��ا���س ب�صيد
ال���س�م��ك ،ون�ع�ت�بره��ا م��ن ال�ت�راث
الذي نفخر به ،ونعلمه للأجيال
للحفاظ على ثقافتنا و�سرية حياة
الأولني.

مبنى �أرا�ضي دبي� ..أول مبنى حكومي يح�صل على ت�صنيف ويل لل�صحة وال�سالمة
•• دبي -وام

ح�صل املبنى الرئي�س ل��دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم �ل�اك يف دب��ي على �شهادة
"ت�صنيف ويل لل�صحة وال�سالمة" ال�صادرة عن معهد "ويل" الدويل
للأبنية لي�صبح بذلك �أول مبنى حكومي متكامل يف �إم��ارة دب��ي يحقق
هذا الإجناز الذي من �ش�أنه �أن يدعم ر�ؤية الدائرة الرامية �إىل النهو�ض
ب�أهداف ال�صحة واال�ستدامة طويلة الأمد من خالل حتقيق �أعلى املعايري
الدولية للمباين ذات امللكية امل�شرتكة يف الإمارة.
وح�صل املبنى الرئي�سي للدائرة على ت�صنيف ويل لل�صحة وال�سالمة بعد
جناحه يف اجتياز مرحلة تقييم وا�ستيفاء املتطلبات واملعايري ذات ال�صلة
التي قامت بها م�ؤ�س�سة �شهادات الأعمال اخل�ضراء " " GBCIكمقيم
حمايد لتنجح الدائرة يف حتقيق ال�سمات الرئي�سية لنظام الت�صنيف مثل
�إجراءات النظافة والتعقيم وبرامج اال�ستعداد للطوارئ وموارد اخلدمات
ال�صحية و�إدارة جودة الهواء واملياه ومعايري االبتكار.
وقال �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك

بدبي " تتطلع دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك يف دب��ي با�ستمرار �إىل تطبيق
ومواكبة �أحدث امل�ستجدات العاملية على ال�صعيد العقاري والبيئي وذلك
انطالقاً من ر�ؤيتها الرامية �إىل تعزيز مكانة �إم��ارة دبي كوجهة عقارية
عاملية �أوىل يف االبتكار والثقة وال�سعادة ..وبح�صول مبنى ال��دائ��رة على
ت�صنيف ويل لل�صحة وال�سالمة ف�إن من �ش�أن ذلك �أن يعزز من االرتقاء
ب�أهدافها وخططها وامل�ساهمة يف حتقيق نهج القيادة الذي يهتم ب�صحة
االن�سان واملكان وكذلك �سيمهد الطريق ل�شركات �إدارة العقارات ذات امللكية
امل�شرتكة لتحذو ح��ذو ال��دائ��رة يف احل���ص��ول على ه��ذا الت�صنيف املهم.
�سنوا�صل جهودنا يف تطوير خدماتنا مبا يحقق قيمنا املتنوعة كتكامل
�أنظمة و�إج��راءات الدائرة مبا ي�ؤدي �إىل �إ�سعاد املتعاملني وكذلك تر�سيخ
ثقافة الإب��داع واالبتكار يف الدائرة وتقدمي اخلدمات العقارية بحرفية
تامة و�سط بيئة تنعم بالأمان وال�سالمة وال�صحة".
من جانبه �أكد �سعادة مروان بن غليظة املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة التنظيم
العقاري �أن ح�صول مبنى دائرة الأرا�ضي والأم�لاك يف دبي على ت�صنيف
"ويل لل�صحة وال�سالمة" ك�أول مبنى حكومي متكامل يحقق ذلك يعد

م�ؤ�شراً قوياً على النهج التطويري الذي تنتهجه الدائرة ممثلة مبختلف
م�ؤ�س�ساتها وقطاعاتها م�شرياً �إىل �أن خلق بيئة عقارية جذابة تتمتع ب�أعلى
معايري ال�صحة وال�سالمة واال�ستدامة يعد يف �صميم �أولويات الدائرة مبا
ي�سهم يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين بالبيئة العقارية الداخلية ودعم �أنظمة
ال�صحة وال�سالمة يف املناطق امل�شرتكة يف الإمارة".
وق��ال " ك ��أول مبنى حكومي متكامل يح�صل على هذا الت�صنيف �سيفتح
�آفاق للنهو�ض ببيئة العمل يف املباين احلكومي واالهتمام ب�أن تكون املباين
مريحة و�صديقة للبيئة ما �سينعك�س ايجاباً على املوظفني و�سعادتهم".
وقال بول �شياال م�ؤ�س�س معهد ويل الدويل للأبنية " ..ملتزمون بالعمل
مع دائرة الأرا�ضي والأم�لاك يف دبي وم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ل�ضمان
مواءمة املباين يف دبي للمعايري ال�صحية املعرتف بها دوليا ..ونعرب عن
مدى �سعادتنا بتحقيق الدائرة لهذا الإجناز الكبري ونهنئ �سعادة �سلطان
بطي بن جمرن و�سعادة املهند�س مروان بن غليطة على ذلك".
وذك��ر �أن��ه م��ن خ�لال اعتماد ت�صنيف وي��ل والتو�صية ب��ه �ست�ساعد دائرة
الأرا�ضي والأم�لاك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأخ��رى ذات ال�صلة على تعزيز

�أهدافها ورفع قدرة الإمارة على ال�صمود يف مواجهة التحديات العاملية من
خالل �إن�شاء مبان م�ستدامة و�آمنة من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حت�سني نوعية
احلياة جلميع ال�سكان يف دبي الفتا �إىل �أنه بف�ضل جهود دائ��رة الأرا�ضي
والأم �ل�اك ف ��إن امل��زي��د وامل��زي��د م��ن امل�ب��اين واملجتمعات يف الإم ��ارة تتجه
نحو ا�ستخدام ت�صنيف "ويل" لي�س لغر�س الثقة يف املوظفني واملقيمني
والزائرين فح�سب بل لإحداث تقدم هائل نحو حتقيق �أهداف الدولة يف
جمال ال�صحة واال�ستدامة على املدى الطويل.
ي�شار �إىل �أن �شهادة "ويل لل�صحة وال�سالمة" ت�ستند �إىل جمموعة من
الأبحاث العلمية التي تدر�س العالقة املرتابطة بني املباين التي يق�ضي
فيه االن�سان  90%من وقته وت�أثرياتها على �صحته وجودة حياته ..فيما
جاء ح�صول مبنى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي على الت�صنيف تتويجاً
جلهود الدائرة املتوا�صلة لرت�سيخ مكانتها ودورها الريادي وحتقيق التميز
يف كافة عملياتها وتعزيزاً للمعايري ال�صحية والآمنة يف مق ّرها مبا يخدم
موظفيها ومتعامليها و�شركائها وفقاً لأعلى امل�ستويات و�أف�ضل املمار�سات
العاملية.

�أبوظبي للخاليا اجلذعية يوقع خطاب نوايا مع معهد NIAID
•• وا�شنطن -وام

وق��ع مركز �أب��وظ�ب��ي للخاليا اجلذعية  - ADSCCمركز رع��اي��ة �صحية
متخ�ص�ص ي��رك��ز ع�ل��ى ال �ع�لاج اخل �ل��وي وال �ط��ب ال �ت �ج��ددي وت �ق��دمي �أح ��دث
العلوم البحثية  -خطاب النوايا امللزم  LOIلدرا�سة جم��االت التعاون مع
املعهد الوطني للح�سا�سية والأم��را���ض املعدية  ، NIAIDال��ذي يعد جزءاً
من معاهد ال�صحة الوطنية يف ال��والي��ات الأمريكية املتحدة ،التابعة لوزارة
ال�صحة واخل��دم��ات الإن�سانية ،والتي تعد من �أك�بر وك��االت الأب�ح��اث الطبية
احليوية يف العامل .وتهدف هذه ال�شراكة البحثية �ضمن �إطار خطاب النوايا
امللزم �إىل و�ضع حجر �أ�سا�س ل�شراكات بحثية ا�ستجابة للفر�ص العلمية الفريدة
بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة والواليات املتحدة .وجرى توقيع "خطاب

النوايا " خالل حفل �أقيم يف �سفارة الدولة يف العا�صمة وا�شنطن  ..بح�ضور
كبار ال�شخ�صيات م��ن دول��ة الإم ��ارات وال��والي��ات املتحدة  ..بجانب الدكتور
�ستيفن م .هوالند ،مدير ق�سم الأبحاث الداخلية ورئي�س ق�سم �أمرا�ض املناعة
يف املعهد الوطني للح�سا�سية والأم��را���ض املعدية  . NIAIDورح��ب معايل
يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات املتحدة الأمريكية بتوقيع "
خطاب النوايا " التاريخي  ..م�ؤكداً �أهمية تنمية ال�شراكات الإ�سرتاتيجية بني
امل�ؤ�س�سات الرائدة من كال البلدين من �أجل مواكبة التطورات واالبتكارات يف
جمال الرعاية ال�صحية وتطوير تقنيات العالج اجلديدة .وقع خطاب النوايا
 ، LOIالدكتورة جيل �آر .هاربر ،م�س�ؤولة تنفيذية ونائبة مدير �إدارة العلوم يف
املعهد الوطني للح�سا�سية والأمرا�ض املعدية ،و�سعادة الدكتورة حواء ال�ضحاك
املن�صوري ،املدير التنفيذي لق�سم البحوث الداخلية يف مركز �أبوظبي للخاليا

اجلذعية ،ع�ضو املجل�س الوطني االحت��ادي  .و�أك��دت �سعادة ال��دك�ت��ورة حواء
ال�ضحاك املن�صوري �أهمية هذه ال�شراكة التاريخية التي وقعها مركز �أبوظبي
للخاليا اجلذعية لتعزيز ج�ه��وده العلمية  .وق��ال��ت  " :نفخر ب��الإرث الذي
ورثناه عن �أجدادنا الذين بنوا هذا الدار منذ خم�سني عاماً ،واليوم نعمل بجهد
لو�ضع �أ�سا�سات قوية للم�ستقبل وترجمة ر�ؤية قيادتنا �إىل �إجنازات نوا�صل بها
الرحلة على مدى اخلم�سني عاماً القادمة  ..و�إحدى الطرق التي ميكننا من
خاللها لعب دور �إيجابي يف هذه الرحلة هو اال�ستفادة من العالقات اجلديدة
والتعاون املبتكر للإ�سراع من تقدمنا نحو حتقيق الأه��داف اال�سرتاتيجية
لدولة الإمارات " .و�أ�ضافت  " :كلي فخر �أن �أكون جزءًا من هذه اجلهود ،معربة
عن �شكرها وامتنانها للدعم املتوا�صل الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه اجلهود
" .و�أو�ضحت � " :أن دورنا يف هذا التعاون التاريخي ينطلق من ر�ؤية الإمارات

لتمكني التكنولوجيا من خدمة الإن�سانية ..وذلك عن طريق �إن�شاء �شراكات
مع منظمات عاملية رائ��دة يف جمال الأبحاث الطبية احليوية ،الذي �سيمكننا
م��ن تعزيز التقدم يف جم��ال تطوير ع�لاج��ات ل�ل�أم��را���ض املزمنة ودع��م دولة
الإمارات يف تعزيز �إمكانياتها الوطنية للو�صول للريادة عاملياً يف جمال البحوث
الطبية احليوية املتخ�ص�صة" .وقالت  " :نحن نركز من خالل هذه املبادرة على
الأمرا�ض التي متثل بع�ضاً من �أكرب الأعباء يف املنطقة ،وعلى م�ستوى العامل
�أجمع .لذلك ،نرى �أن لدى هذه ال�شراكة القدرة على حتقيق تغريات جوهرية
يف التعامل مع �أمرا�ض مثل مر�ض ال�سكري وحت�سني حياة املاليني من الب�شر
 ..وب�صفتي طبيبة� ،آمل �أن �أمتكن خالل الع�شرة �أع��وام القادمة من �أن �أقول
ملر�ضى ال�سكري من النوع الأول على �سبيل املثال :ب�أن مر�ضهم مل يعد عبئاً
يجب عليهم حتمله ملدى احلياة ،بل �إنه مر�ض ن�ستطيع عالجه".

جمل�س �إدارة «الأر�شيف الوطني» ي�ؤكد �أهمية حفظ و�إتاحة التاريخ الوثائقي
•• �أبوظبي-وام:

مرا�سم �إنزال ال�سفينة الأوىل من م�شروع بني يا�س يف فرن�سا
•• باري�س-وام

�شهد �سعادة ال�ل��واء الركن بحري طيار ال�شيخ �سعيد بن
حمدان بن حممد �آل نهيان قائد القوات البحرية حفل
مرا�سم �إن ��زال ال�سفينة الأوىل م��ن م�شروع بني يا�س يف
اجلمهورية الفرن�سية ،بالتعاون مع �شركةNAVAL
 GROUPوحتت �إ�شراف ومتابعة عدد من املهند�سني
املواطنني من القوات البحرية بدولة الإم��ارات العربية

املتحدة .كما �شهد االحتفال رئي�س �شركة NAVAL
 GROUPوامللحق الع�سكري لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة يف فرن�سا بح�ضور ع��دد من كبار �ضباط القوات
البحرية وكبار امل�س�ؤولني يف ال�شركة.
يتكون م�شروع بني يا�س من �سفينتني حربيتني مهمتهما
ال��رئ�ي���س�ي��ة ه��ي احل ��رب حت��ت ال���س�ط��ح ��ض��د الغوا�صات،
وميتلكان قدرات ذات الدفاع اجلوي والدفاع ال�سطحي من
خالل مدافع و�صواريخ ذات معايري ومديات خمتلفة.

عقد جمل�س �إدارة الأر�شيف الوطني التابع لوزارة �ش�ؤون الرئا�سة
اجتماعه الأول مبقر الأر�شيف الوطني بعد قرار الت�شكيل اجلديد
للمجل�س برئا�سة معايل حمد بن عبدالرحمن املدفع.
ورف��ع رئي�س جمل�س الإدارة �أح��ر التهاين و�أط�ي��ب التربيكات
ل�ل�ق�ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ول���ش�ع��ب الإم� � ��ارات مب�ن��ا��س�ب��ة ع�ي��د االحت ��اد
اخلم�سني ،م��ؤك��داً �أن الإجن��ازات الكربى املحلية والعاملية التي
حتققت يف هذه املرحلة تزيد دولة الإمارات العربية املتحدة مكانة
ورفعة بني دول العامل ،وهي حتافظ على موقعها �ضمن الع�شر
الكبار للعام اخلام�س على التوايل يف تقارير التناف�سية العاملية
لعام  ،2021ومتنى معاليه لقيادة و�شعب الإمارات حتقيق املزيد
من التوفيق والنجاح يف اخلم�سني عاماً القادمة وا�ستمرارية ما
حتقق من �إجن ��ازات يف زم��ن قيا�سي .وج��دد معايل حمد املدفع
العهد على �أن ي�ؤدي الأر�شيف الوطني ر�سالته الوطنية يف املرحلة
القادمة بتميز و�إدارة تعمل باقتدار ومهنية عالية؛ على �ضوء
ر�ؤى القيادة الر�شيدة واملبادئ الع�شرة الوطنية التي اعتمدها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" للخم�سني عاماً القادمة.
و�أك ��د امل��دف��ع �أن الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي �سيظل يعمل بالتعاون مع
امل��ؤ��س���س��ات االحت��ادي��ة وامل�ح�ل�ي��ة ،وه��و ي� ��ؤدي دوره ع�ل��ى �صعيد
جمع ذاكرة الوطن بوا�سطة �أحدث التقنيات و�إتاحتها وحفظها
للأجيال؛ �إمي��ان�اً بقول �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر ��ش��ؤون الرئا�سة "�إن حفظ
الوثائق للأجيال القادمة هو �أحد املظاهر الهامة ل�سيادة وتطور

الدولة".
جدير بالذكر �أن الت�شكيل اجلديد ملجل�س �إدارة الأر�شيف الوطني
ن�ص على رئا�سة معايل حمد عبد الرحمن املدفع ،وع�ضوية كل
ّ
من :معايل حممد �أحمد املر ،و�سعادة عبد اهلل حممد الري�سي،
�سعادة �أحمد احل��اج عبد اهلل احل�برو���ش� ،سعادة عبد اهلل �صالح
املغربي� ،سعادة �سعود عبد العزيز احلو�سني ،والآن�سة نوال عثمان
ال�شحي ،و��س�ع��ادة عبد اهلل م��اج��د �آل علي م��دي��ر ع��ام الأر�شيف
الوطني بالإنابة /مقرراً للمجل�س./
و�أ� �ش��اد �أع���ض��اء جمل�س �إدارة الأر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي يف اجتماعهم
ب��الإجن��ازات التي حققها الأر��ش�ي��ف الوطني على �صعيد حفظ
ذاك��رة ال��وط��ن والتن�شئة الوطنية ال�سليمة ل�ل�أج�ي��ال ،وتعزيز
االنتماء للوطن وال ��والء للقيادة الر�شيدة ،و�أث�ن��وا على جهود
موظفي الأر�شيف الوطني وامل�س�ؤولني فيه على �أدائهم املتميز.
وناق�ش الأع�ضاء التقرير اخلتامي وتقارير الأداء ،واملوا�ضيع

املدرجة على جدول الأعمال ،وامل�شاريع امل�ستقبلية ويف مقدمتها
ق��رار �ضم املكتبة الوطنية �إىل الأر��ش�ي��ف الوطني؛ حيث متثل
املكتبة �أر�شيفاً فكرياً يعمل على حفظ و�أر�شفة الإنتاج الفكري يف
الدولة من التلف وال�ضياع ،ويتيحه للجمهور والأجيال القادمة،
وه��ذا يف ُ�صلب اخت�صا�صات الأر��ش�ي��ف الوطني ،م��ؤك��داً �أن هذا
ال�ق��رار هو ت�شريف وتكليف ،وه��و دليل وا�ضح على الثقة التي
توليها القيادة الر�شيدة للأر�شيف الوطني.
وركز االجتماع يف �أهمية ت�أهيل اجليل اجلديد من �أجل االنطالق
بثقة واق�ت��دار نحو اخلم�سني عاماً القادمة التي تتطلب حمل
امل�س�ؤولية للو�صول بالأر�شيف الوطني �إىل م�صاف الأر�شيفات
ال �ك�برى يف ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة م��واك�ب��ة م��ع ب�ل��وغ ال��دول��ة مرتبة
ال�صدارة عاملياً ،م�شريين �إىل �أن ه��ذا التوجه يف اخلطة بعيدة
امل��دى التي ر�سمتها القيادة الر�شيدة ي�ستدعي ت�ضافر اجلهود
احل�س الوطني.
والعمل بروح الفريق انطالقاً من ّ
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حملة للتوعية بالقيادة الآمنة �أثناء ال�ضباب يف �أبوظبي الإمارات وكولومبيا تعززان خدمات النقل اجلوي
•• �أبوظبي-وام

08

�أطلقت اللجنة امل�شرتكة لل�سالمة املرورية يف �إمارة �أبوظبي
حملة توعية لتعزيز وعي وثقافة �سائقي املركبات ب�إجراءات
القيادة الآمنة وتوخي احلذر �أثناء ال�ضباب .ت�أتي هذه احلملة
�ضمن �سل�سلة من احلمالت التوعوية التي تنفذها اللجنة
والهادفة �إىل تعزيز �أمن و�سالمة املجتمع ويف �إطار جهودها
لتعزيز الوعي بال�سالمة املرورية واحلد من حوادث الطرق
وما قد ينجم عنها من خ�سائر ب�شرية واقت�صادية ج�سيمة.
و�أو�ضحت اللجنة امل�شرتكة التي ترت�أ�سها دائ��رة البلديات
والنقل وت�ضم يف ع�ضويتها كال من القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي ،ودائ��رة ال�صحة ومركز النقل املتكامل� ،أن احلملة

تت�ضمن ب��ث ر�سائل �إلكرتونية حتذيرية ور�سائل توعوية
ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وال �ق �ن��وات الإعالمية
وذل��ك لتعزيز وع��ي ال�سائقني ب�ضرورة االل�ت��زام بالتدابري
والإجراءات الوقائية للقيادة الآمنة �أثناء ال�ضباب.
وي �ع��د ال���ض�ب��اب ال�ك�ث�ي��ف م��ن ال �ع��وام��ل امل���س�ب�ب��ة للحوادث
اجل�سيمة على الطرق ال�سريعة ،وعلى ال�سائقني االلتزام
ب�إجراءات القيادة الآمنة عند حدوث ال�ضباب والتي تت�ضمن
خف�ض ال�سرعات واالل�ت��زام بحدود ال�سرعة املو�ضحة على
اللوحات الإلكرتونية املثبتة على جوانب الطرق ،و�ضرورة
زي��ادة م�سافة الأم��ان بني املركبات لتفادي ح��وادث ال�صدم،
وعدم التجاوز �أو االنتقال من م�سرب �إىل �آخر يف حالة عدم
و�ضوح الر�ؤية� ،إ�ضافة �إىل عدم ا�ستخدام الأ�ضواء العالية بل

االكتفاء بال�ضوء العادي �أثناء القيادة والإ�شارات التحذيرية
عند التوقف ،وعدم االن�شغال بغري الطريق ،و�سرعة اخلروج
من و�سط الطريق يف حالة التعر�ض حلادث ب�سيط ،والإ�سراع
يف �إي�ق��اف املركبة خ��ارج ح��رم الطريق وب�شكل �آم��ن يف حالة
انعدام ال��ر�ؤي��ة .وت�ستمر احلملة ملدة �شهرين بهدف توعية
ال�سائقني ب�ضرورة االلتزام ب��إج��راءات القيادة الآمنة �أثناء
ال�ضباب والأح ��وال اجلوية ال�سيئة ،وتعزيز مفهوم الأمن
وال���س�لام��ة على ال �ط��رق ،حتقيقاً ل��ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة احلكيمة
يف تعزيز ج��ودة احل�ي��اة وجعل �أبوظبي جمتمعاً �أك�ثر �أمناً
و�سالمة ،ومب��ا ين�سجم مع ا�سرتاتيجية ال��ر�ؤي��ة ال�صفرية
التي �أطلقتها اللجنة م ��ؤخ��راً وال�ه��ادف��ة �إىل خف�ض �أعداد
وفيات احلوادث على الطرق و�صو ًال �إىل �صفر وفيات.

•• بوغوتا-وام

وقعت دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة ممثلة بالهيئة
العامة للطريان امل��دين وجمهورية كولومبيا مذكرة
تفاهم ب�ه��دف تعزيز خ��دم��ات النقل اجل��وي الثنائية
بني البلدين وذلك على هام�ش م�ؤمتر الآيكان 2021
الذي يعقد يف مدينة بوغوتا يف كولومبيا.
وق��ع مذكرة التفاهم من جانب دول��ة الإم��ارات �سعادة
��س�ي��ف حم �م��د ال �� �س��وي��دي م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للطريان املدين  ..فيما وقعها من جمهورية كولومبيا
�سعادة جاير �أورالندو فاجادارو مدير عام الهيئة العامة

للطريان املدين الكولومبيا بح�ضور �سعادة �سامل را�شد
العوي�س �سفري الدولة لدى جمهورية كولومبيا .وقالت
الهيئة العامة للطريان املدين �إن مذكرة التفاهم ت�أتي
يف �إط� ��ار ج�ه��وده��ا امل���س�ت�م��رة ل�ت��و��س�ي��ع �شبكة عالقات
ال�ن�ق��ل اجل� ��وي ل �ل��دول��ة م��ع ك��اف��ة دول ال �ع��امل لدعم
الناقالت الوطنية بجانب تعزيز ال�شراكة االقت�صادية
وال�سياحية.
و�أو�ضحت الهيئة �أن املذكرة من �ش�أنها �أن تعزز الربط
اجل��وي بني البلدين حيث �سيتيح للناقالت الوطنية
لكال البلدين ت�سيري رحالت جمدولة للركاب وال�شحن
اجلوي.

«تريندز» يختتم م�شاركته يف القمة العاملية ملراكز الفكر والدرا�سات يف البحرين

•• املنامة-الفجر

اخ �ت �ت��م «م ��رك ��ز ت ��ري �ن ��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات» م�شاركته يف القمة
ال �ع��امل �ي��ة مل��راك��ز ال �ف �ك��ر والدرا�سات
 2021التي انعقدت حتت عنوان:
"االجتاهات والتحوالت العاملية يف
م��راك��ز ال�ف�ك��ر وال���س�ي��ا��س��ة وامل�شورة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف ع �� �ص��ر مع�ضالت
ال�سيا�سات واال�ضطرابات" ،والتي
ن�ظ�م�ه��ا ب��رن��ام��ج امل ��راك ��ز الفكرية
ومنظمات املجتمع امل��دين ال�ت��اب��ع لـ
«معهد ل ��ودر» يف جامعة بن�سلفانيا
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع مركز
البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية
والدولية والطاقة «درا�سات».
وق ��د �أو�� �ص ��ى امل �� �ش��ارك��ون يف القمة
التي توا�صلت على م��دى يومني يف
العا�صمة البحرينية املنامة ،والتي
� �ش �م �ل��ت خ �م ����س ج �ل �� �س��ات رئي�سية،
ب�ضرورة انتهاج م�سار جديد من قبل
مراكز الفكر يف عامل ما بعد جائحة
كورونا ،يت�أ�س�س على ثالثة منطلقات
هي�« :إعادة التفكري ،و�إعادة التوازن،
و�إعادة التفاعل واالت�صال».

• م�شاركون يو�صون بتمكني املر�أة بحثي ًا وا�ستقطاب كوادر احرتافية وتعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات البحثية ودعمها ت�شريعي ًا ومالي ًا
ك�م��ا �أك ��دوا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة دع��م مراكز
ال�ف�ك��ر باملتطلبات ال�لازم��ة لعملها
�سواء من خالل �إيجاد الت�شريعات �أو
الدعم املايل الذي ي�سهم فيه القطاع
اخل��ا���ص ب�ج��ان��ب ال��دع��م احلكومي،
ف� ��� �ض�ل� ً
ا ع � ��ن � � � �ض� � ��رورة االه� �ت� �م ��ام
با�ستقطاب الكوادر البحثية املتميزة،
القادرة على حتديد �أب��رز التحديات
التي تواجه املجتمع ،ودعم دورها يف
�صياغة اخل�ط��ط البحثية الالزمة
لها ب�أ�ساليب مبتكرة ،والأهم �إي�صال
النتائج �إىل فئات املجتمع كافة.

ال �ف �ك��ري��ة ع �ن��د احل��دي��ث ع��ن ال ��دور
امل�ن��وط بتلك امل��راك��ز ال�ت��ي تراوحت
ما بني زيادة الدعم من جانب بع�ض
الدول وثباته من جانب دول �أخرى،
مبا يتنا�سب وظ��روف كل دول��ة� ،إىل
جانب تعزيز ال�شراكات ب�ين املراكز
ال�ف�ك��ري��ة ،ال�ت��ي يتعني عليها جتاوز
احلواجز املختلفة لبناء �أطر ثنائية
ا�سرتاتيجية �إدارة الأزمات
وط � ��ال � ��ب امل � �� � �ش � ��ارك � ��ون ب � �� � �ض ��رورة ومتعددة الأطراف.
االه �ت �م��ام مب �� �س ��أل��ة �إدارة الأزم � ��ات
الأم�ن�ي��ة ،وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ال�شبكة العاملية للمر�أة
واالجتماعية ،وال�صحية ،والبيئية و�شدد امل�شاركون �أي�ضاً على �ضرورة
ال�ت��ي تتطلب ح�شد امل ��وارد الالزمة متكني امل��ر�أة ب�شكل �أكرب �ضمن عمل
للتعامل معها ،مبا يحد من �آثارها ،املراكز الفكرية ،الأمر الذي ينعك�س املر�أة واملراكز البحثية
عرب خطط تت�ضمن توزيعاً للأدوار ،يف م��زي��د م��ن االه �ت �م��ام بق�ضاياها� ،إىل ذلك� ،شهدت اجلل�سة الرابعة من
م��ؤك��دي��ن على حم��وري��ة دور مراكز مثمنني الإعالن عن «مبادرة ت�أ�سي�س القمة التي جاءت حتت عنوان« :ك�سر
الفكر خالل مرحلة ما بعد اجلائحة ال���ش�ب�ك��ة ال�ع��امل�ي��ة ل �ل �م��ر�أة يف مراكز ال�سقف الزجاجي يف الربج العاجي:
يف التعامل م��ع ال�ت�ح��والت ال�سريعة ال�ف�ك��ر»� ،إ��ض��اف��ة �إىل �أه�م�ي��ة نهو�ض امل � ��ر�أة وامل ��راك ��ز ال�ب�ح�ث�ي��ة وامل�شورة
التي �أوج��دت�ه��ا ،وحتتاج �إىل �صياغة م��راك��ز الفكر ب��دوره��ا كو�سيط بني ال�سيا�سية» ،م�شاركة �أم��ل الربيكي
ر�ؤى وا�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات متكاملة �صانعي القرار واملجتمعات من خالل الباحثة يف م��رك��ز ت��ري�ن��دز للبحوث
درا�سة ق�ضايا املجتمع والتعبري عنها واال�ست�شارات ،ونائبة رئي�س جمل�س
للتعامل معها.
ت��ري �ن��دز ل �� �ش �ب��اب ال �ب �ح��ث العلمي،
و�أ�شاروا �إىل �أن �أهمية دعم امل�ؤ�س�سات مبا تت�ضمنه من حتديات وفر�ص.

وا��س�ت�ع��ر��ض��ت خ�لال�ه��ا دور امل� ��ر�أة يف
املراكز البحثية ،وح��ددت الإجراءات
واخل � �ط� ��وات ال �ت ��ي ي �ج��ب اتخاذها
لتعزيز دور امل��ر�أة و�إ�شراكها يف قيادة
املراكز البحثية والفكرية.
*�أم��ل الربيكي :مراكز الفكر حتتاج
�إىل م��زي��د م��ن ال�برام��ج التدريبية
والفر�ص احلقيقية جلذب املر�أة �إىل
البحث العلمي
وا�ستهلت الربيكي م�شاركتها ،قائلة:
"عندما ت�أ�س�س مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات عام  ،2014كان قطاع
امل��راك��ز البحثية يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ي�شهد منواً تدريجياً،
وكانت الدولة ملتزمة بتمكني املر�أة،
م �� �ش�ي�رة �إىل �أن يف ال ��وق ��ت ال ��ذي
التحقت فيه للعمل يف تريندز ،كانت
املر�أة ت�شغل ن�سبة تقارب  30%من
املنا�صب الوزارية يف الإم��ارات ،وهي
ن�سبة لي�ست باملرتفعة ،ولكنها متثل
خطوة يف االجتاه ال�صحيح".
و�أك��دت �أمل الربيكي �أنه على الرغم

م��ن ت �ف��وق ال �ب��اح �ث��ات الإم ��ارات �ي ��ات
يف جم ��االت ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات ،حيث و�صلت
ن�سبة الن�ساء بني العلماء امل�شاركني
يف مهمة م�سبار الأم��ل �إىل ،80%
�إال �أن ه ��ذا ال �ت �ق��دم مل ي�ن�ع�ك����س يف
ق �ط��اع امل ��راك ��ز ال�ب�ح�ث�ي��ة يف الدولة
�إذ ت�غ�ي��ب ع �ن��ه امل � ��ر�أة ب���ش�ك��ل وا�ضح
على الرغم من البيئة املُم ِّكنة التي
�أوجدتها القيادة الإم��ارات�ي��ة ،والتي
ت�سمح مب�شاركة املر�أة الفاعلة يف هذا
القطاع.
غياب املعرفة والتوجيه
و�أ�شارت �أمل الربيكي �إىل �أنه �إذا �أردنا
م�شاركة �أك�بر من الن�ساء يف املراكز
ال �ب �ح �ث �ي��ة ،ف �ي �ج��ب ع �ل �ي �ن��ا معاجلة
�أ� �س �ب ��اب �إح� �ج ��ام امل � � ��ر�أة ع ��ن العمل
يف ه��ذه امل��راك��ز ،ول�ف�ه��م ه��ذا الأمر
ذك��رت �أم��ل قائلة" :حتدثت م�ؤخراً
مع ع��دد من اخلريجات اجلامعيات
ال�شابات لفهم ت�صوراتهن عن العمل

يف املراكز البحثية ،وتبني يل وجود
�أ��س�ب��اب متعددة وراء ه��ذا الإحجام،
م ��ن �أب� ��رزه� ��ا ال �ق �ي��ود االجتماعية
والثقافية ،وغياب املعرفة والتوجيه،
وال �ت �� �ص��ورات اخل �ط ��أ ح ��ول طبيعة
العمل يف امل��راك��ز البحثية ،و�ضعف
جاذبية العمل يف هذه املراكز".
و�أ� � �ض ��اف ��ت�" :سعيتُ م ��ع زمالئي
وزم � �ي�ل��ات� ��ي يف جم� �ل� �� ��س ت ��ري� �ن ��دز
ل�شباب البحث العلمي �إىل معاجلة
ه��ذه امل�شكلة �ضمن نطاق �إمكاناتنا
امل� �ح ��دودة ،م��ن خ�ل�ال ن���ش��ر الوعي
ع��ن طريق ور���ش العمل واملناق�شات
املوجهة لطلبة اجلامعات .كما �أن�ش�أنا
برنامج الباحثني ال�شباب الذي ي�شكل
م�ن���ص��ة ت���س�م��ح ل�ل�ب��اح�ث�ين ال�شباب
م��ن ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ات واخلريجني
امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف احل � � � ��وار ،م� ��ن خ�ل�ال
ن�شر �أوراق �ه��م البحثية ع�ل��ى املوقع
الإل �ك�ت�روين مل��رك��ز "تريندز" ،وقد
كانت �أول ورقتني بحثيتني نن�شرهما
لطالبتني جامعيتني �إماراتيتني".

برامج تدريبية وفر�ص حقيقة
وط��ال �ب��ت ال�ب�ري �ك��ي م ��راك ��ز الفكر
والأب�ح��اث بتوفري املزيد من برامج
التدريب والتوجيه والفر�ص احلقيقة
لتكوين العالقات التي ت�ساعد املر�أة
على تعزيز م�سريتها املهنية يف جمال
ال�ع�م��ل ال�ب�ح�ث��ي ،مت�ه�ي��داً لو�صولها
�إىل قيادة �أح��د مراكز البحوث .كما
�أ��ش��ارت الربيكي �إىل ��ض��رورة جتاوز
املر�أة العوامل العامة التي حتول دون
�شغلها ملواقع ال�سلطة والقيادة.
وتابعت" :ال بد يل من االعرتاف هنا
ب�أن املر�أة تتحمل جزءاً من امل�س�ؤولية،
لأن الأدوار ال�ن�م�ط�ي��ة والأع� � ��راف
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى التمييز
بني اجلن�سني والتحيز �ضد امل��ر�أة ما
زالت �سائدة".
ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية
وتعتقد نائبة رئي�س جمل�س تريندز
ل�شباب ال�ب�ح��ث العلمي �أن ��ه يتحتم

ع�ل��ى اجل�م�ي��ع ال�ت�ح�ل��ي بامل�س�ؤولية،
ون�شر ثقافة امل�س�ؤولية واملحا�سبة يف
امل�ؤ�س�سات البحثية .كما يجب عليها
العمل معاً لتعزيز دور املر�أة ومكانتها
ومتثيلها يف قطاع املراكز البحثية.
وا�ست�شهدت الربيكي بدرا�سة �أجرتها
جملة هارفارد للأعمال عام ،2019
خل�صت �إىل �أن��ه لكي ت�صل امل��ر�أة �إىل
�أعلى املنا�صب والأجور يف �أي م�ؤ�س�سة،
يجب �أن تكون لديها �شبكة وثيقة من
العالقات مع ن�ساء �أخريات ،ويحتاج
قطاع املراكز البحثية �إىل وجود مثل
هذه ال�شبكات� ،إىل جانب املزيد من
املبادرات الن�سائية الداعمة للمر�أة.
 50عنواناً مميزاً
ويف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ع ��ر� ��ض مركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات �أكرث
م��ن  50ع�ن��وان�اً مم�ي��زاً وم�ت�ن��وع�اً يف
ج�ن��اح��ه اخل��ا���ص ال ��ذي �أق��ام��ه على
هام�ش م�شاركته يف القمة العاملية
ملراكز الفكر وال��درا��س��ات  2021يف
مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ،و� �ض��م �إ� �ص��دارات
نوعية باللغتني العربية والإجنليزية،
وتعترب م��ن �أح ��دث و�أه ��م �إ�صدارات
املركز.
وق��د �شهد اجل�ن��اح �إق �ب��ا ًال ك�ب�يراً من
الباحثني والأكادمييني امل�شاركني يف
القمة ،حيث تعرفوا �إىل �إ�صدارات
امل ��رك ��ز ال �ن��وع �ي��ة ،وث �م �ن��وا حمتوى
الكتب والأب�ح��اث املعرفية والعلمية
ال��ر� �ص �ي �ن��ة ال �ت��ي ت ��واك ��ب الق�ضايا
والأحداث العاملية وتقرتح لها حلول
ناجعة ،كما ي�ست�شرف بع�ضها م�ستقبل
الأزمات والتحديات املعا�صرة.
ك�م��ا ه ��دف اجل �ن��اح �إىل ا�ستعرا�ض
ن �ت��اج "تريندز" ال�ب�ح�ث��ي والعلمي
�أم ��ام  40م��رك��زاً ف�ك��ري�اً وم�ؤ�س�سة
بحثية �إقليمية وع��امل�ي��ة ��ش��ارك��وا يف
�أعمال القمة وجل�ساتها ،ما �أ�سهم يف
التعريف ب�إ�صدارات املركز على نطاق
عاملي.

الأوىل من نوعها يف املنطقة

جامعة �أبوظبي ت�ست�ضيف «ندوة توجيه الأقران» مب�شاركة �ست م�ؤ�س�سات �أكادميية
•• �أبوظبي -الفجر

ا� �س �ت �� �ض��اف��ت ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي يف
حرمها اجلامعي الرئي�سي م�ؤخراً
"ندوة توجيه الأقران" ،الأوىل
م ��ن ن��وع �ه��ا يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أف��ري�ق�ي��ا ،والتي
مت تنظيمها لدعم جهود التطوير
ال�شخ�صي واملهني ملوجهي الأقران،
م��ع ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى �أع���ض��اء الهيئة
ال �ت��دري �� �س �ي��ة وط �ل �ب��ة اجلامعة،
وبح�ضور �ست جامعات من جميع
�أنحاء دول��ة الإم ��ارات ،مبا يف ذلك
كليات التقنية العليا يف ال�شارقة
و�أبوظبي) وجامعة خليفة وجامعة
ال �� �س��ورب��ون �أب ��وظ �ب ��ي واجلامعة
ال�ب�ري� �ط ��ان� �ي ��ة يف دب � ��ي وجامعة
ال�شارقة .و�سلطت ال�ن��دوة ال�ضوء
على ع��دة مو�ضوعات رئي�سية من

بينها �سبل توجيه الأق ��ران ب�شكل
ف � ّع��ال وحم �ف��ز ،وحت��دي��ات عملية
توجيه الأق ��ران ،و�أه�م�ي��ة املهارات
ال�شخ�صية والأث��ر الإي�ج��اب��ي على
املتدرب من خالل التوجيه.
ورك� � � ��زت ال� � �ن � ��دوة ع� �ل ��ى م � �ه ��ارات
توجيه الأق��ران والتي ت�شمل على
�سبيل امل �ث��ال ال احل���ص��ر ،املهارات
ال�شخ�صية وال �ق �ي��ادة والت�سامح
وح� �� ��س امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة .ك �م ��ا �سلط
امل �� �ش��ارك��ون ال �� �ض��وء ع �ل��ى �أهمية
ال���س�ل��وك الإي �ج��اب��ي �أث �ن��اء عملية
توجيه الأق ��ران ،حيث يتعني على
املوجهني �إع��داد �أنف�سهم للتعامل
م ��ع ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي يواجهها
املتدربون ب�أ�سلوب منفتح و�سلوك
�إي � �ج� ��اب� ��ي يف احل � � � ��االت ال � �ت� ��ي ال
ي�ستجيب فيها امل�ت��درب يف الوقت
املتوقع �أو ال يلبي التوقعات املرجوة

منه.
ومت� �ح ��ورت ال� �ن ��دوة ح ��ول تطوير
م� �ه ��ارات ال �ت��وج �ي��ه وامل�س�ؤوليات
وامل �م��ار� �س��ات امل�ت�ب�ع��ة ،م��ع ت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ق �ي ��ادة والتطور
م��ن خ�لال ال�ترك�ي��ز على املهارات
القيادية امل�ستقبلية للطلبة .ومت
تعليم املتدربني على عدد كبري من
ال�سبل ال�ت��ي ير�شد بها املوجهون
ال �ط �ل �ب��ة ل�ل�ان �ت �ق��ال �إىل احلياة
اجلامعية ب�شكل �سل�س .واختتمت
ال �ن��دوة فعالياتها بجل�سة �أ�سئلة
و�أجوبة� ،شاركت خاللها اجلامعات
جتاربها الفعالة يف عملية توجيه
الأقران .كما قدم املوجهون ن�صائح
وطرق للتغلب على العقبات خالل
عملية ت��وج�ي��ه الأق � ��ران ،وح ��ددوا
ال�ت��أث�ير الإي �ج��اب��ي ل�ه��ذه العملية
على املتدربني والتي متكن الطلبة

من تقدمي �أداء �أف�ضل عند تنفيذها
ب�شكل �صحيح ،فيما �أ�شارت الندوة
�إىل �أن امل��وج�ه�ين ال��ذي��ن يتحلون
ب ��امل� �ه ��ارات ال �ت��وج �ي �ه �ي��ة الالزمة
يتمتعون بتناف�سية عالية يف �سوق
ال �ع �م��ل ،الأم� � ��ر ال � ��ذي ي ��زي ��د من
فر�صهم يف العمل ل��دى م�ؤ�س�سات
مرموقة.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال��ت الدكتورة
�سريثي ن��اي��ر ،عميد كلية الآداب
والعلوم يف جامعة �أبوظبي ومن�سقة
ن��دوة توجيه الأق��رانُ " :تعد ندوة
توجيه الأق ��ران التي ا�ست�ضافتها
ج ��ام� �ع ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي الأوىل من
نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا ،وه� ��ي فر�صة
مم �ي��زة مل��وج �ه��ي الأق� � ��ران لتبادل
الأف� �ك ��ار و�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات مع
نظرائهم م��ن اجل��ام�ع��ات الأخرى

يف املنطقة .وت��زام�ن�اً م��ع اليوبيل
الذهبي ل��دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،نحر�ص على امل�ساهمة يف
اال�ستعداد للخم�سني عاماً القادمة
من خالل �إلهام �شبابنا ومتكينهم
ل�ق�ي��ادة اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة وامل�ضي
نحو م�ستقبل م�شرق ،حيث عززت
الندوة قيماً تن�سجم مع قيم دولة
الإم� � ��ارات يف ال�ت���س��ام��ح والتعاون
والتنوع الثقايف وات�خ��اذ القرارات
الفعالة".
و�أ�ضافت ناير" :ن�سعى يف جامعة
�أبوظبي �إىل توفري بيئة جامعية
ت �� �ش��ارك �ي��ة مي� �ك ��ن ل� �ل� �ط�ل�اب من
خ�ل�ال� �ه ��ا ال �ت �ع �ل ��م م� ��ن بع�ضهم
ال �ب �ع �� ��ض يف ك� ��ل خ � �ط� ��وة �ضمن
م���س�يرت�ه��م الأك ��ادمي� �ي ��ة ،وه ��و ما
يمّ كن جامعة �أبوظبي من تخريج
ك�ف��اءات حري�صة على تعزيز قيم

ال �ت �ع ��ددي ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ت� �ع ��اون
امل� �ت� �ب ��ادل �أي �ن �م��ا كانوا ".ومن
جانبه ،ق��ال الربوفي�سور توما�س
ه��و��س�ت�ي�ت�ل��ر ،ن��ائ��ب م��دي��ر جامعة
�أبوظبي" :توا�صل جامعة �أبوظبي
العمل على تر�سيخ بيئة �أكادميية
مت�ك��ن ال�ط�ل�ب��ة م��ن اال��س�ت�ث�م��ار يف
تعزيز معارفهم وتنمية مهاراتهم
احلياتية �أي�ضاً ،حيث ميثل برنامج
توجيه الأق��ران ج��زءاً من اجلهود
ال�ت��ي مت�ك��ن الطلبة ال��راغ �ب�ين يف

امل���ش��ارك��ة يف عملية ال�ت��وج�ي��ه مع
زمالئهم من التوا�صل وم�شاركة
م� � � �ه � � ��ارات ال � �ت� ��وج � �ي� ��ه و�أف � �� � �ض� ��ل
املمار�سات ،وهي جهود تتوافق مع
ر�ؤى ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي يف تعزيز
ق�ي��م ال �ت �� �ش��ارك وال �ت �ع��اون جلميع
الطلبة على حد �سواء ".و�أ�شارت
�إيلني فلوري�س ،طالبة بكالوريو�س
ال� �ع� �ل ��وم يف ال� � �ط �ي��ران بجامعة
�أبوظبي �إن الندوة قدمت العديد
م ��ن ال ��درو� ��س وامل � �ه� ��ارات القيمة

ال� �ت ��ي ت �ع �ت�بر �� �ض ��روري ��ة لعملية
التوجيه واملوجهني امل�ستقبليني.
و�أو��ض�ح��ت �ألفينا �أ� �ش��رف ،رئي�سة
جمل�س الطلبة يف جامعة �أبوظبي
�أن �أك�ب�ر عقبة تواجهها ب�صفتها
موجهة �أقران هي التحدي املتمثل
يف التوا�صل وبناء ترابط متني مع
املتدربني ،حيث تعلمت من خالل
ال �ن��دوة �أن االه�ت�م��ام��ات امل�شرتكة
بني املوجه واملتدرب هي �أ�سا�س هام
لعملية التوجيه الناجحة.

«زايد للدرا�سات» ينظم حما�ضرة عن تاريخ ن�شوء الدولة يف الوثائق الربيطانية
•• ال�شارقة-الفجر:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث
ال� �ت ��اب ��ع ل � �ن ��ادي ت� � ��راث الإم � � � ��ارات،
بالتعاون مع ق�سم التاريخ بجامعة
ال �� �ش��ارق��ة� ،أحم ��ا� �ض ��رة افرتا�ضية
بعنوان "تاريخ ن�شوء دولة الإمارات
يف ال��وث��ائ��ق ال�بري �ط��ان �ي��ة 1968
–  "1971حتدثت فيها امل�ؤرخة
والأر� �ش �ي �ف �ي��ة ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة �أنيتا
ب � ��وردي � ��ت ،و�أدار ال �ن �ق��ا���ش ح�سن
امل�صعبي طالب الدكتوراه يف التاريخ
واحل� ��� �ض ��ارة الإ� �س�ل�ام �ي��ة بجامعة
ال�شارقة.
و�أ� �ش��ارت فاطمة امل�ن���ص��وري مديرة

مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث يف
بداية املحا�ضرة �إىل �أهمية الوثائق
الربيطانية بو�صفها م�صدراً مهماً
لتاريخ الإم� ��ارات واملنطقة ،وقالت
�إن مركز زاي��د للدرا�سات والبحوث
�أوىل امل �� �ص��ادر ال�بري�ط��ان�ي��ة عناية
واه�ت�م��ام�اً كبريين متثل يف اقتناء
الكثري م��ن ه��ذه امل���ص��ادر و�إتاحتها
للباحثني ،ويف �إ� �ص��دار العديد من
الكتب والوثائق وعقد العديد من
ال�ن��دوات واملحا�ضرات التي �سلطت
ال�ضوء على هذه امل�صادر.
وت � �ن� ��اول� ��ت �أن� �ي� �ت ��ا ب � ��وردي � ��ت ط ��رق
احل�صول على الوثائق وال�سجالت
الر�سمية التي تخ�ص تاريخ الإمارات

ومنطقة اخلليج ،ال�سيما املوجودة
يف الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي الربيطاين،
م�ن��وه��ة �إىل احل��اج��ة ل �ل��رج��وع �إىل
املواد الأر�شيفية ذات ال�صلة املودعة

خ � � ��ارج ال� ��� �س� �ج�ل�ات الربيطانية ك�م��ا ت�ط��رق��ت �إىل ال���ص�ع��وب��ات التي
الر�سمية ،وهو �أمر قالت �إنه يتطلب ق��د ال يتوقعها ال�ط�لاب واجلمهور
بع�ض املعرفة ب�شبكة الأر�شيفات يف يف ال��ول��وج �أو الو�صول مبا�شرة �إىل
اململكة املتحدة.
الوثائق نظراً �إىل �سقف التوقعات

كل الأر�شيف متاح حالياً للباحثني
ع ��ن ُب� �ع ��د ،ح �ي��ث خ �ل �ق��ت الرقمنة
ب�ع����ض امل �� �ش��اك��ل ل�ل�ب��اح�ث�ين الذين
يزورون الأر�شيف الوطني �شخ�صياً،
ف�ف��ي ال �ع��ادة ي�ت��م �سحب ال�سجالت
وال��وث��ائ��ق الأ�صلية م��ن اال�ستخدام
امل �ب��ا� �ش��ر م ��ع االك� �ت� �ف ��اء بالن�سخة
الرقمية للباحثني.
م �� �ش�يرة �إىل �أن� ��ه ع �ل��ى ال��رغ��م من
�أن بع�ض امل�شاريع ق��د قامت بن�سخ
وت �� �ص �ن �ي��ف ال �� �س �ج�ل�ات وال ��وث ��ائ ��ق
ال � �ع� ��ايل يف ع �� �ص��ر التكنولوجيا و�أت��اح��ت ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��ا للجمهور
ال��رق �م �ي��ة وع�م�ل�ي��ة ال��رق �م �ن��ة التي وال�ب��اح�ث�ين ،م�ث��ل املن�صة الرقمية
انطلقت قبل عدة �سنوات.
اخلليجية املعروفة با�سم الأر�شيف
وقالت �إن من اخلط أ� االفرتا�ض �أن الرقمي للخليج العربي� ،إال �أن جهات

رب�ح�ي��ة ع�م��دت �إىل �إت��اح��ة الوثائق
الرقمية نظري مقابل مايل.
ك �م��ا ق ��ارن ��ت ب ��وردي ��ت ب�ي�ن البحث
ال� ��رق � �م� ��ي وال � �ب � �ح� ��ث الأر�� �ش� �ي� �ف ��ي
ال�ك�لا��س�ي�ك��ي يف م��و� �ض��وع الوحدة
اخل �ل �ي �ج �ي��ة وم ��و�� �ض ��وع ق �ي ��ام دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة من خالل
ال�ب��واب��ة الرقمية مقابل ا�ستخدام
ق��وائ��م وف�ه��ار���س �أر��ش�ي�ف�ي��ة قدمية،
لتحديد مواقع الوثائق التي تتعلق
مب��و��ض��وع التفاعل وال�ت�ب��ادالت بني
امل �� �س ��ؤول�ين ال�بري �ط��ان �ي�ين و حكام
اخل�ل�ي��ج وق� ��ادة امل�ن�ط�ق��ة يف الفرتة
بني عامي  ،1971-1968لتبني
ح�سنات كل طريقة وم�ساوئها.
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انطالق امل�ؤمتر العربي التا�سع لعلوم الوراثة الب�شرية افرتا�ضيا
•• دبي-وام

انطلقت �أم����س فعاليات امل��ؤمت��ر العربي التا�سع لعلوم الوراثة
الب�شرية الذي عقد افرتا�ضيا حتت رعاية جائزة ال�شيخ حمدان
بن را�شد �آل مكتوم للعلوم الطبية ونظمه املركز العربي للدرا�سات
اجلينية التابع للجائزة.
ح�ضر امل�ؤمتر ال��ذي ي�ستمر يومني  500م�شارك من اخلرباء
واملخت�صني بطب الوراثة الب�شرية من جميع �أنحاء العامل حيث
ي�سلط ال�ضوء على �أربعة حماور رئي�سية تت�ضمن �آخر التطورات
يف جم ��ال الأم ��را� ��ض ال �ن ��ادرة وال �ب �ي��ان��ات اجل�ي�ن��وم�ي��ة العربية
ال�ضخمة وجينوميات العدوى واملناعة وعلم اجلينوم واملجتمع.
وق ��ال ال��دك �ت��ور حم �م��ود ط��ال��ب �آل ع�ل��ي م��دي��ر امل��رك��ز العربي

للدرا�سات اجلينية رئي�س اللجنة العلمية يف كلمته خالل امل�ؤمتر
�إن �إنعقاد الن�سخة التا�سعة من امل�ؤمتر ي�أتي بعد رحيل املغفور له
ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم الذي طالت م�ساعيه اخلريية
والإن�سانية يف جماالت التعليم والبيئة والطب كافة �أنحاء العامل
وكان حري�صا على تطوير �أنظمة الرعاية ال�صحية يف الإمارات
وخارجها.
و�أ� �ض��اف �أن ج��ائ��زة ال�شيخ ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للعلوم
الطبية لعبت على مدى العقدين املا�ضيني دورا �أ�سا�سيا يف تقدير
جهود و�إجنازات العلماء والباحثني يف جمال الطب على امل�ستوى
ال ��دويل والإق�ل�ي�م��ي وامل�ح�ل��ي وك��ذل��ك يف جم��ال ت�شجيع ودعم
البحث العلمي .
ولفت �إىل �أن احلدث يركز على مو�ضوع الفر�ص والتحديات لعلم

اجلينوم يف العامل العرب وي�ستهدف اجلمع بني اخلربات واملوارد
املتنوعة املتعلقة يف جمال علم الوراثة يف العامل العربي وت�سهيل
البحث متعدد التخ�ص�صات ..م�شريا �إىل �أنه مت اختيار موا�ضيع
امل�ؤمتر الأربعة متا�شياً مع الو�ضع احلايل لعلم الوراثة الب�شرية
وعلم اجلينوم خا�صة يف املنطقة ف�ضال ع��ن اختيار �أك�بر عدد
ممكن من املتحدثني من الدول العربية من �أجل عر�ض الأبحاث
التي يتم �إجرا�ؤها يف املنطقة.
وتوجه الدكتور الدكتور �آل علي بال�شكر �إىل كل من �شارك يف
اجن��اح وتنظيم هذا امل�ؤمتر وعلى ر�أ�سهم جائزة ال�شيخ حمدان
للعلوم الطبية ..معربا عن �أمله يف �أن تظل اجلائزة �إرثا فكريا
وعلميا رائدا من �أجل النهو�ض بالبحث العلمي والقطاع ال�صحي
يف جميع �أنحاء العامل.
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رئي�س كو�ستاريكا ي�ؤكد حر�ص بالده على تطوير عالقاتها مع �إمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�أكد فخامة كارلو�س �ألفارادو كي�سادا رئي�س جمهورية كو�ستاريكا �سعي بالده �إىل
تطوير عالقاتها االقت�صادية والثقافية مع �إمارة ال�شارقة و تعزيز التعاون يف
العديد من القطاعات احليوية ويف مقدمتها التعليم وال�سياحة والأمن الغذائي
واال�ستدامة واخلدمات اللوج�ستية وذلك يف �إطار العالقات الثنائية املتنامية
بني جمهورية كو�ستاريكا ودولة الإمارات م�شيدا مب�سرية التطور واالزدهار التي
ت�شهدها الإمارات وال�شارقة يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة لفخامة كارلو�س
�ألفارادو كي�سادا ترافقه حرمه كالوديا دوبل�س كامارغو ووفد رفع امل�ستوى من
خمتلف القطاعات االقت�صادية الكو�ستاريكي حيث ك��ان يف ا�ستقبالهم �سعادة
عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة
وال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س دائرة العالقات احلكومية بال�شارقة
وال�شيخ ماجد بن في�صل القا�سمي النائب الأول لرئي�س الغرفة و�سعادة وليد
عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاين لرئي�س الغرفة وعدد من �أع�ضاء جمل�س
�إدارة الغرفة و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي
بال�شارقة و�سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي مدير عام غرفة ال�شارقة و�سعادة
�سيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز �إك�سبو ال�شارقة وحممد جمعة
امل�شرخ املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر "ا�ستثمر يف
ال�شارقة" وعبد العزيز �شطاف م�ساعد املدير العام لقطاع االت�صال والأعمال يف
غرفة ال�شارقة �إىل جانب عدد من امل�س�ؤولني.
وا�ستعر�ض ر�ؤ�ساء وم��دراء الدوائر احلكومية يف ال�شارقة مع ر�ؤو�ساء وممثلي
عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات والفعاليات االقت�صادية والتجارية يف كو�ستاريكا

واقع العالقات االقت�صادية احلالية و�آف��اق ال�شراكات امل�ستقبلية بني جمتمعي
الأعمال كما �شهد اللقاء بحث �أوج��ه تطوير التعاون بني اجلانبني خا�صة يف
جم��االت ال�صناعة والتجارة والزراعة وتبادل الزيارات واال�ستثمارات يف �شتى
املجاالت و امل�شاركة يف املعار�ض والفعاليات التي تقام يف كال البلدين �إىل جانب
تعزيز العمل امل�شرتك يف قطاع ال�سياحة م�ستعر�ضني الفر�ص اال�ستثمارية التي
تتميز بها كل بلد لتو�سيع دائ��رة التعاون البناء �ضمن قطاعات حيوية تخدم
م�صالح ال�شعبني ال�صديقني.
و�أع��رب �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س عن �أمله يف �أن ت�سهم ه��ذه ال��زي��ارة يف
تعزيز ال�ع�لاق��ات االقت�صادية والتجارية وال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني
م�ؤكدا �أنها ت�أتي ثمرة للزيارات املتبادلة بني اجلانبني بالتن�سيق بني غرفة
ال�شارقة و�سفارة جمهورية كو�ستاريكا لدى الدولة حيث �شهدت الغرفة يف العام
 2017زي��ارة للرئي�س الأ�سبق لكو�ستاريكا فخامة لوي�س غيريمو �سولي�س
على ر�أ���س وف��د حكومي ر�سمي رفيع امل�ستوى تالها يف ال�ع��ام  2018تنظيم
بعثة اقت�صادية �أكادميية من �إم��ارة ال�شارقة لكو�ستاريكا �إىل جانب ا�ستقبال
الغرفة لعدد من الوفود التجارية كان �آخرها نائبة وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجية
يف جمهورية كو�ستاريكا يف مايو املا�ضي وه��ذا ي��أت��ي بالتوافق م��ع م��ا ت�شهده
العالقات بني الإمارات وكو�ستاريكا والتفاهمات التي متت خالل الأيام ال�سابقة
الأمر الذي يعك�س احلر�ص امل�شرتك وتوافق الر�ؤى لفتح �آفاق جديدة للتعاون
ومتهيد الطريق الكت�شاف مزيد من الفر�ص التي تعزز من ال�شراكة القائمة
بني البلدين.
و�أ�شار العوي�س �إىل �أن هذه الزيارة الرئا�سية تعك�س ال�سمعة الرائدة التي حتظى
بها �إم��ارة ال�شارقة ومكانتها االقت�صادية املتميزة على امل�ستوى العاملي يف ظل
التوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة التي تعزز ا�سم الإمارة كمركز �إقليمي على
خارطة التجارة العاملية حيث متثل �إمارة ال�شارقة نقطة �إرتكاز رئي�سية يف دولة
االم��ارات لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية الناجحة وت�أ�سي�س عالقات اقت�صادية
�إقليمية ودولية بحكم تفرد موقعها اجلغرايف حمليا وخليجيا وتعدد مقومات
ومزايا اجلذب اال�ستثماري يف فر�ص اقت�صادية وخدمية واجتماعية جمدية وملا
تتمتع به الإمارة �أي�ضا من خ�صو�صية ل�صروحها احل�ضارية املتطورة يف جماالت
الثقافة والفنون والتعليم والبيئة وغريها من القطاعات احليوية.
من جانبه هن�أ فخامة كارلو�س �أل�ف��ارادو كي�سادا قيادة دول��ة االم��ارات و�شعبها
مبنا�سبة ع�ي��د االحت ��اد اخلم�سني م ��ؤك��دا ح��ر���ص ب�ل�اده ع�ل��ى تعميق �أوا�صر
العالقات الثنائية مع دولة الإمارات عموما و�إمارة ال�شارقة على وجه اخل�صو�ص
مبديا �إعجابه بامل�ستوى احل�ضاري الراقي الذي و�صلت �إليه الإم��ارات ودورها
االقت�صادي البارز على م�ستوى املنطقة والعامل ،منوها بالر�ؤية االقت�صادية
الناجحة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة م�شريا �إىل �أن زي��ارة الوفد الكو�ستاريكي �إىل
غرفة ال�شارقة تهدف �إىل تعريف جمتمع الأعمال يف هذه الإمارة احليوية على
مناخ الأعمال والفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة يف كو�ستاريكا م�شددا على رغبة
ب�لاده يف بناء عالقات �شراكة ا�سرتاتيجية طويلة امل��دى مع ال�شارقة وداعيا
امل�ستثمرين وال�شركات وقطاع الأعمال يف الإمارة لزيارة كو�ستاريكا واال�ستفادة
م��ن الت�سهيالت املتميزة ال�ت��ي تقدمها ب�ل�اده للم�ستثمرين ورج��ال الأعمال
لت�شجيعهم على �إقامة م�شاريعهم فيها ،خا�صة و�أن بالده تعترب خمتربا مثاليا
للطاقة النظيفة واالبتكار من �أجل االقت�صاد الأخ�ضر.
و�أ�شار فخامة الرئي�س �إىل �أن توجهات حكومة كو�ستاريكا حول تعزيز الأمن
الغذائي تتوافق مع توجهات حكومة �إمارة ال�شارقة يف هذا القطاع الهام م�ؤكدا

وج ��ود جم ��االت ت �ع��اون وا��س�ع��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�صديقني لتعزيز الت�سهيالت
اللوج�ستية بني ال�شارقة وكو�ستاريكا من حيث تعزيز النقل اجلوي كما ميكن
تعزيز ال�ت�ب��ادل ال�سياحي ب�ين البلدين ب��الإ��ض��اف��ة �إىل رف��ع حجم اال�سترياد
والت�صدير ونقل الب�ضائع ،من خالل اال�ستفادة من موقع كو�ستاريكا القريب
من قناة بنما وال�شارقة التي تتمتع مبوقع جغرايف متميز يف ال�شرق الأو�سط.
من جانبه �أكد �سعادة حممد �أحمد �أمني العو�ضي �أن غرفة ال�شارقة تقدر هذه
الزيارة وتتطلع قدما �إىل البناء عليها وتوطيد �أوا�صر العالقات بني جمهورية
كو�ستاريكا و�إم ��ارة ال�شارقة و��ص��وال �إىل التعاون يف خمتلف امل�ج��االت املتاحة
خلدمة م�صالح اجلانبني الفتا �إىل �أن غرفة ال�شارقة على �أمت اال�ستعداد لدعم
ال�شركات الكو�ستاريكية الراغبة يف العمل واال�ستثمار يف �إمارة ال�شارقة وتوفري
كافة الت�سهيالت الالزمة لإجناح ا�ستثماراتها يف الإمارة وتقدمي �أف�ضل الفر�ص
لت�أ�سي�س م��راك��ز لأعمالهم و�صناعاتهم الرئي�سية و�إق��ام��ة امل�شاريع وتعزيز
ح�ضورهم وانت�شارهم يف �أ�سواق املنطقة.
ويف ختام الزيارة �أعرب الوفد الكو�ستاريكي عن �سعادته بهذا اللقاء الذي �أتاح
لهم فر�صة التعرف عن قرب على املناخ اال�ستثماري يف ال�شارقة وما تزخر به
من فر�ص واع��دة يف العديد من القطاعات االقت�صادية م�شيدين ب��دور غرفة
ال�شارقة يف تعزيز مكانة الإمارة على خريطة اال�ستثمار العاملي.
يذكر �أن ال�ع�لاق��ات ب�ين دول��ة الإم ��ارات وجمهورية كو�ستاريكا ت�شهد تطورا
م�ستمرا بف�ضل دع��م ق�ي��ادت��ي البلدين وتوجيهاتهما بدفعها �إىل الأم ��ام ما
�أثمر حتقيق نقالت نوعية يف جهود توثيق رواب��ط التعاون االقت�صادي خالل
الفرتة املا�ضية متثلت يف توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ب�ش�أن
تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين وتو�سيع دائرة التعاون البناء �ضمن
قطاعات حيوية ت�شمل االقت�صاد والبيئة والتكنولوجيا.

ح�صة بوحميد  :جودة حياة الإن�سان غاية وطنية ملحة للخم�سني عاما املقبل
•• دبي-وام

�أك� � ��دت م �ع��ايل ح �� �ص��ة ب �ن��ت عي�سى
ب��و ح�م�ي��د وزي � ��رة ت�ن�م�ي��ة املجتمع،
رئ�ي���س��ة جم�ل����س ج� ��ودة احل �ي ��اة� ،أن
قيادة وحكومة دولة الإم��ارات تنظر
�إىل ج��ودة حياة الإن�سان باعتبارها
ج��زءاً ال يتجز�أ من اخلم�سني عاماً
املقبلة ،وترفع من م�ستوى توقعاتها
م� �ن ��ا ج� �م� �ي� �ع� �اً ،يف ظ� ��ل املنهجية
اجلديدة للعمل احلكومي ،والر�ؤية
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�خ�م���س�ين عاماً
القادمة.
وقالت معاليها �إن جودة احلياة تعد
غ��اي��ة وط�ن�ي��ة ملحة وم���س�ت��دام��ة يف
م�سريتنا نحو املئوية ،وهو ما ي�شكل
ف��ر� �ص��ة حم �ف��زة لإط �ل��اق م�شاريع
وم� � �ب � ��ادرات ن��وع �ي��ة ك �ب��رى تخدم
امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م ع�ل��ى �أر�� ��ض دولة
الإم ��ارات ،وتعزز ��ص��دارة ال��دول��ة يف
م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية.
ج ��اء ذل ��ك يف ك�ل�م��ة مل�ع��ال�ي�ه��ا خالل
ل�ق��اء ال�شبكة احل�ك��وم�ي��ة للر�ؤ�ساء
التنفيذيني لل�سعادة وجودة احلياة،
ال � ��ذي ن �ظ � ّم��ه ال�ب�رن ��ام ��ج الوطني
ل �ل �� �س �ع��ادة وج � � ��ودة احل� �ي ��اة التابع
للوزارة ،يف اك�سبو  2020دبي ،مبا
يعك�س ت��أث�ير وقيمة �شعار املعر�ض
الأك�بر والأب��رز على م�ستوى العامل
"توا�صل العقول ل�صنع امل�ستقبل".
و�أ��ض��اف��ت معايل ح�صة بنت عي�سى
بوحميد :ن�سعى �إىل جتاوز التحديات
دائماً ،واالنطالق �إىل تطلعات قادمة
مليئة باخلري للجميع ،فنحن اليوم

يف �سعادة مرحلة التعايف ،لكننا نعمل
من �أجل جودة حياة مرحلة ما بعد
اجل��ائ�ح��ة ،و�أم ��ام ه��ذا ال��واق��ع نحن
ملتزمون با�ستكمال م�سرية جودة
احلياة ،وربطها مع خطط خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات ل�ل�م���س��اه�م��ة يف حتقيق
�أه � ��داف اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الوطنية
جل ��ودة احل �ي��اة ،وت�ط�ل�ع��ات املئوية،
وم �� �ش��اري��ع اخل �م �� �س�ين .و�أو�ضحت
معاليها :قيادة الدولة و�ضعتنا منذ
�سنوات �أم��ام حت��دي "الرقم واحد"
يف ال� � �ع � ��امل ،ويف ج �م �ي��ع جم� ��االت
احل�ي��اة ،وم��ن �ضمنها ج��ودة احلياة
 ..وهناك قفزات نوعية حتققت يف
م�ؤ�شرات التناف�سية حتفزنا يف قطاع
ج��ودة احلياة لإجن��ازات م�ستمرة ..
وخ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام ج��اءت الإم ��ارات

يف املركز الأول والرقم واح��د عاملياً
يف  20م�ؤ�شراً � ..أي�ضاً يف مواجهة
اجلائحة كانت الإم��ارات الأف�ضل يف
العامل مب�ؤ�شر املرونة يف التعامل مع
"كوفيد  ،"19ويف الريادة عاملياً يف
توفري وتقدمي اللقاح لل�سكان ،وذلك
ي ��ؤك��د ح�ق�ي�ق��ة �أن ال���ص�ح��ة العامة
�أولوية حكومية جلودة احلياة.
وحت� ��دث� ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا ع� ��ن �� �ص ��دارة
الإم� ��ارات يف م�ؤ�شر وتقرير جلوب
ال� �ع ��امل ��ي ل�ل ��أم� ��ن وال � �ن � �ظ� ��ام لعام
 ،2021يف م�ؤ�شر الأم��ان اخلا�ص
ب �ت �ج��وال ال���س�ك��ان ل �ي� ً
لا مبفردهم،
وم�ؤ�شر الدول الأكرث �أماناً بالعامل
�إ�ضافة �إىل اختيار الإم��ارات لقيادة
االن�ت�رب ��ول ،وع ��ن ال �ن �ظ��ام اجلديد
لل��إ� �س �ك��ان ،وا� �س �ت �ث �م��ارات وعوائد

برنامج الإمارات لل�سكك احلديدية
"قطار االحتاد" والأثر املنتظر على
�أبناء و�أجيال وم�ستقبل الوطن.
وت��وق�ف��ت م�ع��ايل ح�صة بوحميد يف
اجتماعها مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني
لل�سعادة وجودة احلياة ،عند "النظام
اجل��دي��د للعمل الأ�سبوعي" الذي
�سيطبق ب ��دءاً م��ن ي�ن��اي��ر ،2022
ب�ت��وف�يره "يومني ون�صف" �إج ��ازة
�أ�سبوعياً ،ما يعزز التقارب والتوا�صل
الأ�سري واالجتماعي ،ويحقق جودة
ح �ي��اة �أ� �س��ري��ة وجم�ت�م�ع�ي��ة �أف�ضل،
ن�ظ��راً ل��دوره يف تعزيز ال�ت��وازن بني
احل�ي��اة والعمل ،و�أث ��ره االقت�صادي
املهم على الأف��راد  ..ودعت معاليها
ال ��ر�ؤ� � �س ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين لت�شارك
الأفكار واملقرتحات وانتقاء امل�شاريع

وامل �ب��ادرات التي تدعم ه��ذا التوجه
وحت �ق��ق غ��اي��ة ال �ق �ي��ادة واحلكومة
م��ن ه ��ذا ال �ق��رار يف ��ش�ت��ى املجاالت
االجتماعية وال�صحية والتعليمية
واالقت�صادية والتنموية .واختتمت
م �ع��ال �ي �ه��ا ح��دي �ث �ه��ا �إىل ال ��ر�ؤ�� �س ��اء
التنفيذييني لل�سعادة وجودة احلياة
ب��ال �ق��ول  :ن��ري��د م� �ب ��ادرات جديدة
ت��واك��ب ك��ل ه��ذه الإجن� ��ازات ،ال زلنا
يف الأيام الأوىل من اخلم�سني عاماً
الثانية نحو مئوية الإمارات 2071
 ..ي�ج��ب �أن ن �ك��ون �أف �� �ض��ل دول ��ة يف
ال � �ع ��امل يف ج� � ��ودة احل � �ي� ��اة ،وه ��ذه
م�س�ؤولية كبرية �أنتم �أهل لها ،لأنكم
مت �ث �ل��ون ح �ك��وم��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات،
حكومة الرقم واحد.
وا��ش�ت�م�ل��ت ف �ع��ال �ي��ات ال �ل �ق��اء الأول

للر�ؤ�ساء التنفيذيني لل�سعادة وجودة
احل �ي��اة يف �إك �� �س �ب��و ،ع�ل��ى جمموعة
جل�سات ت�ضمنت ر�ؤي ��ة م�ستقبلية
م��وح��دة وه��ادف��ة ،يف �إط ��ار خطوط
ع��ري���ض��ة حت ��دد م��ا ي�ج��ب �أن يكون
عليه واق��ع ج��ودة احلياة يف خمتلف
القطاعات بالدولة خالل ال�سنوات
امل�ق�ب�ل��ة .وا��س�ت�ع��ر���ض ع�م��ار املعيني،
�أم �ي��ن ع� ��ام جم �ل ����س ج � ��ودة احلياة
يف �إح ��دى اجل�ل���س��ات "موقع جودة
احلياة يف حكومة دولة الإمارات بعد
الدمج" ،فيما قدّمت �أمل البلو�شي،
رئي�س فريق جودة احلياة ورقة عمل
عن اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة
احل �ي��اة  ،2031وت�ط��رق��ت عائ�شة
املري ،نائب رئي�س ال�شبكة احلكومية
ل �ل ��ر�ؤ� �س ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين لل�سعادة

وج��ودة احل�ي��اة �إىل "مهام الر�ؤ�ساء
التنفيذيني لل�سعادة وجودة احلياة يف
 ."2022كما ت�ضمن اللقاء جل�سة
نوعية بعنوان "اليقظة الذهنية"
قدمها القبطان عبد اهلل احلمادي،
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة "�أروزا
اليف" ،وجل�سة ع�صف ذهني لو�ضع
خ��ارط��ة ط��ري��ق ال�شبكة احلكومية
للر�ؤ�ساء التنفيذيني لـلعام ،2022
�أدراها عثمان املدين م�ست�شار �سعادة
وجودة حياة يف الوزارة .وت�ضم �شبكة
الر�ؤ�ساء التنفيذين لل�سعادة وجودة
احلياة  120رئي�ساً تنفيذياً و84
ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة احت ��ادي ��ة وحملية
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال��دول��ة .ف�ي�م��ا ي�أتي
ال �ل �ق��اء ت ��زام �ن �اً م ��ع ه� ��ذه املرحلة
االن �ت �ق��ال �ي��ة ويف �إط � � ��ار املنهجية

اجل ��دي ��دة ل�ل�ع�م��ل احل �ك ��وم ��ي ،مبا
ي�ل�ب��ي ت�ط�ل�ع��ات ال �ق �ي��ادة وتوجهات
احلكومة ملوا�صلة رحلة تعزيز جودة
احلياة يف خمتلف املجاالت ،حتقيقاً
لأه� ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
جل ��ودة احل �ي��اة ال �ت��ي ت���ش�ك��ل العقد
الأول "حتى  "2031م��ن م�سرية
اخلم�سني بر�ؤيتها الداعمة لأفراد
مزدهرين وجمتمع مرتابط ودول
متقدمة .وتتلخ�ص �أه��داف ال�شبكة
احل�ك��وم�ي��ة ل �ل��ر�ؤ� �س��اء التنفيذيني
لل�سعادة وج��ودة احلياة يف :مواءمة
خطط ومبادرات و�سيا�سات اجلهات
م ��ع ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ج � ��ودة احل �ي ��اة،
وت�ن���س�ي��ق اجل� �ه ��ود م ��ع القطاعات
والإدارات يف اجلهة لإطالق مبادرات
ا�سرتاتيجية لتحقيق �أه��داف جودة
احل �ي��اة ،وتن�سيق اجل �ه��ود لتحقيق
م��ؤ��ش��رات ج��ودة احل�ي��اة املوكلة بكل
ج�ه��ة وت�ع��زي��ز التناف�سية العاملية،
وامل�شاركة يف �إبراز ملف جودة احلياة
على م�ستوى ال��دول��ة على ال�صعيد
العاملي.
ويحر�ص الربنامج الوطني لل�سعادة
وج��ودة احلياة على عقد اجتماعات
دوري � ��ة م��ع ال ��ر�ؤ�� �س ��اء التنفيذيني
يف �إط ��ار ع��ر���ض تطلعات وتوجهات
ال ��دول ��ة يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�ل��ف جودة
احل�ي��اة ،وع��ر���ض �أح��دث م�ستجدات
ال �ب��رن � ��ام � ��ج ال� ��وط � �ن� ��ي لل�سعادة
وج ��ودة احل �ي��اة ،و�أف���ض��ل املمار�سات
احلكومية ،وق�ص�ص جناح اجلهات،
وت �ك��رمي اجل �ه��ود امل�ت�م�ي��زة لأع�ضاء
ال�شبكة

جامعة الإمارات ت�سجل براءة اخرتاع لكمامة كهربائية للتخل�ص من الفريو�سات
•• العني-وام

�سجلت جامعة الإم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ب � ��راءة اخ �ت��راع لكمامة
ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل �ق �ت��ل الفريو�سات،
تزامناً مع تف�شي فريو�س كورونا
امل�ستجد ال��ذي ب�ين �أهمية �أدوات
احل�م��اي��ة ال��وق��ائ�ي��ة مثل املالب�س

ال��واق�ي��ة و�أق�ن�ع��ة ال��وج��ه وغريها
من املعدات الواقية التي ميكن �أن
توفر احلماية الالزمة للمجتمع
م��ن ال �ت �ع��ر���ض ل�ل�إ� �ص��اب��ة بن�سب
كبرية.
وط� ��ور ال �ف��ري��ق ال�ب�ح�ث��ي بقيادة
ال��دك�ت��ور حم�م��ود الأح �م��د �أ�ستاذ
م���ش��ارك بكلية ال�ه�ن��د��س��ة كمامة
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Real Estate Summary 629/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party / 1- Binti Ali Sheikhey
Unknown place of residence
)The prevailing party / Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 09-09-2020 in
)the above mentioned case in favour of Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 333,251 (Three
Hundred Thirty- Three Thousand Two Hundred and Fifty- One Dirhams) and
the interest of 9 % per annum from the claim date of 05-08-2020 until the
full payment, ordered her to pay the charges, the expenses and One Thousand
Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict is issued
in absentia and may be appealed within thirty days from the day following
publishing this service. The verdict is issued in the name of His Highness
Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and
is read in public.

كهربائية ميكنها التخل�ص من
ال �ف�ي�رو� �س��ات وت��دم�ي�ره��ا ب�شكل
جزئي �أو كامل ،كما ميكن �إعادة
�ضبط فكرة اجلهاز للعمل مع �أي
نوع من �أنواع املالب�س الواقية.
وي �ح �ت��وي اجل� �ه ��از ع �ل��ى قطبني
م��رن�ين م��ن اجل��راف�ي�ن مت�صلني
مب �� �ص��در ط��اق��ة م �ث��ل البطارية

ي��وف��ر ت� �ي ��ا ًرا م �ب��ا� �ش � ًرا منخف�ض
بجهد كهربائي خفيف للت�شغيل.
والقطبان الكهربائيان م�صممان
ب���ش�ك��ل م �ت��داخ��ل ي���س�م��ح بوجود
م�سافات مت�ساوية لتوفر م�ساحة
�أك�ب�ر مب��ا ي�ك�ف��ي ل�ل���س�م��اح بتدفق
الهواء الكايف لل�سماح للم�ستخدم
بالتنف�س و من جهة �أخرى ت�سمح

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 9/ 12/ 2021 Issue No : 13412
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Real Estate Summary 74/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Parameswari Sakthivel Morogan
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by / Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 30-03-2020 in the
above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation
ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of AED 39,787 and the
interest of 9% per annum from 01-02-2020 until the full payment, ordered him
to pay the expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's fees and rejected
other claims. The verdict is issued in absentia and may be appealed within thirty
days from the day following publishing this service. The verdict is issued in the
name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum,
Ruler of Dubai, and is read in public.

ه� ��ذه امل �� �س��اح��ات ل �ت��دف��ق املجال
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ال� � ��ذي ي� �ق ��وم بقتل
الفريو�سات حني مالم�ستها.
ك �م��ا مت �ك��ن ال �ف��ري��ق م��ن تطوير
ا�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات �أخ� � � ��رى للجهاز
لتطوير اللقاح من خالل تطبيق
تيار متناوب مرتاكب مع التحفيز
املبا�شر ،الذي من �ش�أنه �أن ي�ضعف
من �أث��ر ع��دوى الفريو�سات ومن
ق��وة قابليها لالنتقال  ..وهكذا
يتم تطوير اللقاح �ضد فريو�سات
من النوع نف�سه.
و�أك��د الأ�ستاذ الدكتور �أحمد علي
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة ا��س�ه��م ب��ا��س��م :
ن ��وره �سعيد حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي ،
� �ص��ادرة م��ن م���ص��رف �أبوظبي
اال�� �س�ل�ام ��ي  ،رق � ��م ال�شهادة
 109746عدد اال�سهم 151
ف�ع�ل��ى م ��ن ي �ج��ده��ا ت�سليمها
لل�شركة امل��ذك��ورة �أو الإت�صال
على رقم 0557186151

م � ��راد ال �ن��ائ��ب امل �� �ش��ارك للبحث
ال�ع�ل�م��ي ب��اجل��ام�ع��ة �أن اجلامعة
تدعم وت�شجع على االبتكار يف �شتى
املجاالت فمن خالل وحدة براءات
االخرتاع وامللكية الفكرية التابعة
ملكتب ال��والي��ات املتحدة لرباءات
االخ�ت�راع وال�ع�لام��ات التجارية،
ت � �ق ��وم اجل ��ام� �ع ��ة ب ��دع ��م �أف � �ك ��ار
الباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س،
كما وت�ساهم يف حفظ هذه الأفكار
وت�سجيلها حفظا حلقوق الباحث
واجل � ��ام � �ع � ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ن �ظ ��ام
�إلكرتوين ي�سمح للباحث بتقدمي

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /جينيت
اي� �ل� �ل ��ى زي � �ج� ��ى  ،اث �ي ��وب �ي ��ا
اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ة ج � � � ��واز � �س �ف ��ره
رق� ��م ()3970306EP
 -م � � � ��ن ي� � � �ج � � ��ده ع� �ل� �ي ��ه

االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501222789

الفكرة ومراجعتها علميا وقانونيا
من خالل مكتب حماماة وح�صول
الفكرة على براءة االخرتاع خالل
فرتة ت�صل �إىل �سبعة �أ�شهر.
و�أو� �ض��ح �أن ب ��راءة االخ�ت�راع هذه
ت ��أت��ي ��ض�م��ن ج �ه��ود اجل��ام �ع��ة يف
�إيجاد احللول للتحديات ال�صحية
ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا ال �ع��امل وخا�صة
تلك املت�صلة بانت�شار الفريو�سات
والأوب �ئ��ة واحل�ف��اظ على ال�صحة
العامة حيث تعترب ال�صحة �أحد

الأول� � ��وي� � ��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة جلامعة
الإمارات.
ب � � ��دوره ق � ��ال ال ��دك� �ت ��ور حممود
الأح�م��د �إن ه��ذا امل���ش��روع يكت�سب
�أهميته يف املجتمع العلمي حيث
�سيفتح جم��االت ج��دي��دة للبحث
لتوفري حلول ذكية للتغلب على
جائحة "كوفيد  .. "19يف حني
�أن امل�ف�ه��وم �سيتطلب م��زي �دًا من
التطوير قبل تطبيقه على معدات
الوقاية ال�شخ�صية.

اخلميس  9ديسمبر  2021م  -العـدد 13412

9 December 2021 - Issue No 13412

عربي ودويل

Thursday

ال�صني ت�سجل  74حالة
�إ�صابة جديدة بكورونا

ميدوز لن يتعاون مع جلنة حتقيق بهجوم الكابيتول
•• وا�شنطن�-أ ف ب

10

ق��ال م��ارك م�ي��دوز كبري موظفي البيت الأب�ي����ض �سابقا يف عهد دونالد
ترامب �إنه مل يعد م�ستعدا للتعاون مع التحقيق حول الهجوم يف كانون
الثاين/يناير املا�ضي على مبنى الكابيتول ما دفع املحققني �إىل تهديده
مبالحقات جنائية.
وكان يفرت�ض �أن يكون ميدوز �أول م�س�ؤول مقرب من دونالد ترامب يقبل
االدالء ب�شهادته �أم��ام جلنة التحقيق املعروفة با�سم جلنة “ال�ساد�س من
كانون الثاين/يناير” عندما اقتحم �آالف من ان�صار الرئي�س اجلمهوري
ال�سابق مقر الكونغر�س يف حم��اول��ة ملنع امل�صادقة على ف��وز ج��و بايدن
باالنتخابات الرئا�سية .وكان ميدوز جتاهل يف البداية تبليغا باملثول �أمام
اللجنة التابعة ملجل�س النواب .لكن �أكرب م�ست�شاري ترامب �أب��رم يف وقت

•• عوا�صم-وكاالت

يجري الرئي�سان؛ الأم�يرك��ي جو
بايدن ،والرو�سي فالدميري بوتن،
حم��ادث��ات ب �� �ش ��أن ال �ت��وت��رات على
ح� ��دود �أوك ��ران� �ي ��ا ،يف ظ��ل ملفات
خ�ل�اف �ي��ة ت��راك �م��ت يف ال�سنوات
الأخ � �ي ��رة ،ل�ت���ض��ع ب��ذل��ك القمة
االفرتا�ضية على �صفيح �ساخن.
ووف ��ق ب�ي��ان للبيت الأب �ي ����ض ف�إن
املحادثات �ستجرى بني الرئي�سني
عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ،حيث
�سي�ؤكد الرئي�س الأمريكي ،خماوف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ف�ي�م��ا يتعلق
ب��الأن���ش�ط��ة الع�سكرية الرو�سية،
على احلدود مع �أوكرانيا و�سي�ؤكد
�أي�ضاً دعم الواليات املتحدة ل�سيادة
ووح��دة �أرا��ض��ي �أوك��ران�ي��ا .و�أو�ضح
البيان �أن بايدن �سيناق�ش �أي�ضا مع
نظريه ال��رو��س��ي � 3أم��ور رئي�سية
ه��ي اال��س�ت�ق��رار اال��س�ترات�ي�ج��ي يف
ال �ع��امل وب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،والأم� ��ن
ال�سيرباين ،والق�ضايا الإقليمية.
ويف يونيو املا�ضي ،التقى اجلانبان
لأول مرة منذ تويل بايدن من�صبه
يف فيال “ال غراجن” ب�سوي�سرا يف
قمة و�صفت بـ”التاريخية».

الح��ق اتفاقا معها ح��ول ت�شارك معلومات مع امل�شرعني� .إال ان��ه ع��اد عن
قراره هذا .ويعترب ميدوز �شاهدا رئي�سيا حول دور ترامب يف هذه الق�ضية.
لكنه “ابلغ اللجنة �أن��ه ال ينوي التعاون بعد الآن مع التحقيق” على ما
قال النائبان اللذان يتوليان رئا�سة اللجنة الدميوقراطي بيني توم�سون
واجلمهورية ليز ت�شيني .وحذر النائبان يف بيان من �أنه “لن يكون امام
اللجنة �أي خيار �آخر” �إال التو�صية مبالحقات يف حق مارك ميدوز يف حال
مل يغري ر�أيه بحلول الأربعاء.
و�سبق �أن وجهت �إىل �ستيف بانون وهو حليف �آخر لدونالد ترامب التهمة
نف�سها وهو يواجه احتمال احلكم عليها بال�سجن .وتبد�أ حماكمته يف 18
متوز/يوليو املقبل.
وب��رر حمامي م��ارك ميدوز ع��ودة موكله عن ق��رار التعاون بخ�شيته من
عدم احرتام حقه يف الإبقاء على بع�ض املعلومات �سرية .ويف مقابلة بثتها

حالة يرثى لها
وق� � ��ال ال �ك ��رم �ل�ي�ن �إن الرئي�س
ال � ��رو�� � �س � ��ي ف� �ل��ادمي� �ي��ر ب� ��وت� ��ن،
ون �ظ�ي�ره الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن،
�سي�ستعر�ضان خالل مكاملة فيديو،
الثالثاء املقبل ،التقدم املحرز يف
العالقات منذ قمة جنيف.
وع�شية اللقاء ،و�صف بيان الرئا�سة
ال��رو��س�ي��ة ال�ع�لاق��ات ب�ين مو�سكو
ووا�شنطن ب�أنها يف حالة “يرثى
لها” ،يف ن�ب�رة ت���ش��ا�ؤم�ي��ة ت�سبق
التوا�صل االفرتا�ضي.
و�أ� �ض��اف البيان �أن ب��وت��ن وبايدن
�سيبحثان ال�ت��وت��ر ح��ول �أوكرانيا
واق�ت��راب ح�ل��ف ��ش�م��ال الأطل�سي
“الناتو” من حدود رو�سيا.

قمة متوترة
وت��وق �ع��ت وك��ال��ة “الأ�سو�شيتيد
بر�س” الأم�يرك�ي��ة �أن تكون قمة
“الفيديو” املرتقبة ،ب�ين بايدن
وبوتن “متوترة” ،من جراء حالة
الغليان على احلدود الأوكرانية.
ون �ق �ل ��ت ال ��وك ��ال ��ة ع� ��ن م �� �س ��ؤول
�أم�يرك��ي ،مل ت�سمه� ،أن م�س�ؤويل
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ر� �ص ��دوا ت�صعيدًا
كبريا يف جهود الدعاية الرو�سية،
م ��ن خ �ل��ال ا� �س �ت �خ ��دام ال ��وك�ل�اء
وو��س��ائ��ل الإع�ل�ام لت�شويه �سمعة
�أوك��ران�ي��ا وحلف �شمال الأطل�سي
قبل غزو حمتمل.
قمة مغلقة
ووف��ق امل�ت�ح��دث با�سم الكرملني،
دم �ي�ت�ري ب�ي���س�ك��وف ،ف � ��إن القمة
الرو�سية الأمريكية لن تبث ب�شكل

مبا�شر ،وم��ن املخطط �أن يجري
عر�ض اللقطات الأوىل للقاء الذي
�سيتم عن طريق الفيديو ،وعقب
ذل��ك ��س�ي�ك��ون اج�ت�م��اع الزعيمني
مغلقا.
وح� � � ��ول ال � ��وق � ��ت امل � �ت ��وق ��ع لبدء
امل � �ح � ��ادث � ��ات� ،أو�� � �ض � ��ح بي�سكوف
“حوايل ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء
(ب �ت��وق �ي��ت مو�سكو)” م�ضيفا:
“نعتقد �أن ه��ذا ��س�ي�ك��ون م�ؤمتر
ف�ي��دي��و ��ش��ام�لا وم �ط��وال مب��ا فيه
الكفاية ،و�سيكون م�ؤمترا بوا�سطة
ات�صاالت فيديو �آمنة .نعتقد �أنها
�ستكون طويلة زمنيا».
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن ب ��وت ��ن وب ��اي ��دن

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س الأربعاء ت�سجيل � 74إ�صابة
م�ؤكدة جديدة بفريو�س كورونا  ،انخفا�ضا من  94يف اليوم ال�سابق.
و�أفاد بيان من اللجنة ب�أن  44من الإ�صابات اجلديدة انتقلت �إليها العدوى
حمليا ،مقارنة مع  60قبل ي��وم .و�سجلت ال�صني  23حالة جديدة مل
تظهر عليها �أعرا�ض مقارنة مع  14يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني
تلك احلاالت على �أنها �إ�صابات م�ؤكدة .ومل ت�سجل ال�صني �أي وفيات جديدة
ليظل العدد ثابتا عند  .4636و�سجل بر ال�صني الرئي�سي 99371
�إ�صابة م�ؤكدة حتى يوم �أم�س الأول.

�سيناق�شان التوترات حول �أوكرانيا
وت �ق��دم ال�ن��ات��و �إىل ح ��دود رو�سيا
وم �ب��ادرة ال��زع�ي��م ال��رو��س��ي ب�ش�أن
ال�ضمانات الأمنية ،و”�سيكون من
ال���ض��روري مناق�شة كيفية تنفيذ
التفاهمات التي مت التو�صل �إليها
يف ج �ن �ي��ف ،وامل �� �ض��ي �إىل الأم � ��ام،
ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل،
الأم � � � ��ر ال � � ��ذي ي �ت �ط �ل��ب ج� �ه ��ودا
�إ� �ض��اف �ي��ة .وب��ال �ط �ب��ع ،العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي م��ا ت ��زال يف حالة
م�ؤ�سفة».
�ضمانات �أمنية
ويوم اجلمعة ،قال بايدن �إنه على

“ات�صال دائم” مع حلفاء الواليات
املتحدة والأوك��ران�ي�ين ،و”�أح�ضر
م��ا ��س�ي���ص�ب��ح ،ب�ح���س��ب اعتقادي،
جمموعة م �ب��ادرات �ستكون الأمت
والأف�ضل حتى ي�صبح من ال�صعب
ج��دا ج��دا على بوتني �أن يفعل ما
يخ�شى النا�س �أنه يفعله».
وال� ��� �س� �ب ��ت� ،أك � � ��د وزي � � ��ر ال ��دف ��اع
الأم �ي��رك � ��ي ،ل ��وي ��د �أو� � �س �ت��ن� ،أن
وا�شنطن ت�أخذ على حممل اجلد
خم��اط��ر ال �غ��زو ال��رو��س��ي املحتمل
لأوك��ران �ي��ا ،وذل ��ك يف ت�صريحات
�أدىل ب �ه��ا �إث � ��ر خ �ط��اب �أل� �ق ��اه يف
كاليفورنيا.
وق��ال �أو�سنت ردا على �س�ؤال حول

�إىل مزيد من عدم اال�ستقرار والعنف ،ما ي�ستدعي ا�ستمرار الوجود
الأم��ري�ك��ي .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن خم��اوف ال ��دول العربية م��ن تراجع
االلتزام الأمريكي جتاه ال�شرق الأو�سط ،يُظهِر االنخراط الع�سكري
الأم��ري�ك��ي يف ق�ضايا املنطقة ا�ستمرارية ه��ذا االل �ت��زام .و�أو�ضحت
الباحثة املرموقة �أن الإدارة الأمريكية “ال تدير ظهرها ل�شركاء
الواليات املتحدة التقليديني» .ورغم ان�شغال وزارة الدفاع الأمريكية
حاليًا مبراجعة و�ضع الواليات املتحدة ب�صفتها قوة عظمى عاملية،
مبا قد ي�ؤثر على الوجود الع�سكري الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط،
�إال �أن هناك �شكوكاً ح��ول ا�ستعداد وا�شنطن لتقليل عديد قواتها
يف املنطقة� ،أو جتاهل االحتياجات الأمنية ل�شركائها الإقليميني.

و�أ��ش��ارت ك��اي �إىل رغبة �شركاء ال��والي��ات املتحدة يف اخلليج يف بقاء
ال�ق��وات الأمريكية ،على اعتبار �أن القواعد الع�سكرية الأمريكية
هناك دليل على التزام وا�شنطن ال�سيا�سي ب�أمنهم .ومع االن�سحاب
الأمريكي من �أفغان�ستان ،ترجّ ح الباحثة تخفي�ض عديد القوات
الأمريكية يف القواعد الع�سكرية يف املنطقة ،معتربة �أن الإغالق
الكامل لهذه القواعد “�سيكون مبالغة» .و�أ�ضافت �أن �إيران تعترب �أن
ا�ستمرار الوجود الع�سكري الأمريكي باملنطقة هو تهديد مل�صاحلها.
ومع �سعي طهران لتعزيز قوة الردع اخلا�صّ ة بها ،قد ُت ِّ
ف�ضل الهجوم
على �أع��داد �صغرية من القوات الأمريكية يف مناطق ال�صراع ،بدالً
من �ضرب القواعد الأمريكية الكبرية يف اخلليج .ور�أت �أنه �إذا انهار

�إريك زمور يعد �أن�صاره بـ «ا�سرتداد» فرن�سا
ت�أخري لأكرث من �ساعة.
عند و�صول املر�شح ،حدثت عمليات
ت� ��داف� ��ع ك� �ب�ي�رة يف ق ��اع ��ة “مركز
معار�ض فيلبينت” يف بلدة �شعبية
حتمل اال�سم نف�سه �شمال باري�س.
و�أف��اد مرا�سلو وك��ال��ة فران�س بر�س
ب�أن ن�شطاء من منظمة “ا�س او ا�س
را�سيزم” الذين نظموا تظاهرة كان
يفرت�ض �أن ت�ك��ون “غري عنيفة”،
ت�ع��ر��ض��وا ل�ه�ج��وم م��ن م���ش��ارك�ين يف
االجتماع ،و�أ�صيب اثنان منهم على
الأقل بجروح دامية.
وق�ب��ل دخ��ول��ه ،مت �إط�ل�اق �صافرات
ا�ستهجان ل�صحافيني م��ن برنامج

مدى قلقه “لقد غزوا يف ال�سابق”،
و�أ�ضاف“ :بالنظر �إىل عدد القوات
املنت�شرة يف املنطقة احلدودية و�إىل
بع�ض ما يرد يف الإعالم وبع�ض ما
يح�صل يف املجال ال�سيرباين ،ف�إن
هذه الأمور تزيد من هواج�سنا».
و�ضمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم
الأوك� ��ران � �ي� ��ة يف ال� �ع ��ام ،2014
ويجري اتهامها منذ ذلك الوقت
ب ��دع ��م ان �ف �� �ص��ال �ي�ي�ن يف ال�شرق
الأوك��راين يوالون مو�سكو يف نزاع
�أوقع �أكرث من � 13ألف قتيل.
وت �ط��ال��ب م��و� �س �ك��و بـ”�ضمانات
�أمنية” ،خ�صو�صا ع��دم موا�صلة
ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي التو�سع

� �ش��ر ًق��ا خ �� �ص��و� �ص��ا ع�ب�ر ان�ضمام
�أوكرانيا �إليه .لكن كييف ترف�ض
رف�ضا قاطعا التخلي عن م�شروع
ان���ض�م��ام�ه��ا �إىل احل �ل��ف املطروح
ر�سميا على الطاولة منذ 2008
لكنه بقي حربا على ورق.
و�سيعني ان�ضمام كييف �إىل احللف
ال �ع �� �س �ك��ري �أن ال� � ��دول الأخ � ��رى
الأع � �� � �ض ��اء ف� �ي ��ه؛ وع� �ل ��ى ر�أ�سها
الواليات املتحدة� ،ستكون مطالبة
ب��ال �ت��دخ��ل ع �� �س �ك��ر ًي��ا ل �ل��دف��اع عن
�أوكرانيا حال وقوع غزو.
واخل�م�ي����س� ،أب�ل��غ وزي��ر اخلارجية
ال� ��رو� � �س� ��ي� �� ،س�ي�رغ ��ي الف � � ��روف،
نظريه الأمريكي �أنتوين بلينكن،
ب��أن مو�سكو حتتاج �إىل “�ضمانات
�أمنية طويلة الأمد” عند حدودها
من �ش�أنها وقف تو�سع حلف �شمال
الأط �ل �� �س��ي ن�ح��و ال �� �ش��رق ،بح�سب
مو�سكو.
ويف ق�م�ت�ه�م��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة يف 16
يونيو� ،شدد بايدن وبوتن اللذان
ميتلك ب�ل��داه�م��ا �أك�ب�ر تر�سانتني
نوويتني يف ال�ع��امل ،على �ضرورة
احل� � ��وار رغ� ��م ن� �ق ��اط االخ� �ت�ل�اف
ال�ك�ث�يرة ،و�أ� �ش��ارا �إىل �أن��ه حتى يف
ذروة احلرب الباردة ،بقيت مو�سكو
ووا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ت��وا��ص��ل لتجنب
اندالع �صراع.
وت � �ت � ��راوح ات � �ه� ��ام� ��ات وا�شنطن
ل �ل �ك��رم �ل�ين ب�ي�ن ت��دب�ي�ر هجمات
الكرتونية �ضد كيانات �أمريكية يف
�آخر حمطتني انتخابتني للواليات
املتحدة ،وانتهاك حقوق الإن�سان
والعدوانية جتاه �أوكرانيا وغريها
من الدول الأوروبية.

�أولوية وقف الت�صعيد
يقول �أ�ستاذ علم االجتماع ال�سيا�سي
ب��اجل��ام �ع��ة الأم �ي�رك � �ي� ��ة� ،سعيد
�� �ص ��ادق� ،إن ال �ق �م��ة االفرتا�ضية
حماولة لوقف الت�صعيد الرو�سي
وم� �ن ��ع غ � ��زو رو�� �س� �ي ��ا لأوك ��ران� �ي ��ا
وحماولة الإبقاء على العالقات يف
حدودها احلالية .و�أ�ضاف �صادق،
يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”“ ،بايدن �أي �� �ض��ا يرغب
يف وق� ��ف احل � � ��روب ال�سيربانية
ال�ق��ادم��ة م��ن رو��س�ي��ا» .يف غ�ضون
ذل��ك� ،سي�صر ب��وت��ن ،وف��ق �صادق،
على ت�ق��دمي �ضمانات م��ن بايدن
بعدم ال�سماح لأوكرانيا باالن�ضمام
ل �ل �ن��ات��و ،وال �ت �� �ش��دي��د ع �ل��ى تنفيذ
اتفاقيات مين�سك و�إجبار �أوكرانيا
ع�ل��ى وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار م��ع دول
اجل ��وار امل��وال�ي��ة ملو�سكو .و�أو�ضح
�أن الطرفني ال يريدان الت�صعيد
“هدف القمة هو وقف الت�صعيد،
ث��م التهديد بعقوبات �إذا حدثت
خمالفة من مو�سكو” ،الفتا �إىل �أن
القمة كانت مرتقبة نهاية ال�شهر،
ل �ك��ن م ��ع ت �ف��اق��م الأو� � �ض� ��اع على
احل ��دود الأوك��ران �ي��ة مت التعجيل
بها لتخفيف حدة الأمور.

فورين �أفريز :لهذه الأ�سباب لن تخرج �أمريكا من ال�شرق الأو�سط

خل�صت داليا دا�سا كاي ،الباحثة يف مركز
“بريكل” للعالقات الدولية يف جامعة
كاليفورنيا �إىل �أن ال��والي��ات املتحدة مل تن�سحب من منطقة ال�شرق الأو��س��ط يف
الوقت الراهن ،ولن تتخلى عن �شركائها اخلليجيني ،معتربة �أن وا�شنطن حتتاج
�إىل و�ضع �إ�سرتاتيجية جديدة ولي�س �إ�سرتاتيجية خروج من املنطقة .وكتبت كاي،
ملجلة “فورين �أفريز” الأمريكية� ،أنه على الرغم من كل احلديث الذي يدور حول
االن�سحاب الأمريكي من ال�شرق الأو��س��ط والقلق الإقليمي احلقيقي من ابتعاد
الواليات املتحدة عن املنطقة بعد ما حدث يف �أفغان�ستان ،ف�إن احلقيقة على �أر�ض
الواقع ت�شري �إىل العك�س� :إذ ال تزال وا�شنطن حتتفظ ب�شبكة مرتامية الأطراف
من القواعد الع�سكرية مبدية ا�ستعدادها لتقبُّل حتى �أكرث �شركائها ال�سيئني با�سم
تعزيز الأم��ن الإقليمي .بل والأك�ثر من ذل��ك ،رمبا ت��ؤدي الديناميات الإقليمية

دع � ��ا امل ��ر�� �ش ��ح ال �ي �م �ي �ن��ي املتطرف
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة الفرن�سية
�إري� ��ك زم ��ور �أن �� �ص��اره �إىل “تغيري
جم� ��رى التاريخ” وامل �� �ض��ي نحو
“ا�سرتداد” ف��رن���س��ا ،وذل ��ك خالل
�أول جت ّمع له يف منطقة باري�س �أمام
ح�شد متح ّم�س.
وق��ال الكاتب املثري للجدل والبالغ
 63ع��ام��ا “هناك � 15أل �ف��ا منكم
ال� �ي ��وم� 15 .أل� ��ف ف��رن �� �س��ي حت ��دوا
ال���ص��واب�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة وتهديدات
الي�سار املتطرف وكراهية الإعالم”،
ف �ي �م��ا ل � ��وح �أن� ��� �ص ��اره املتحم�سون
بالأعالم الفرن�سية وهتفوا “زمور
رئي�سا».
و�أ�ضاف املر�شح الذي بنى خطابه منذ
�شهور على رف�ض الهجرة والإ�سالم،
�أن “الرهان ه��ائ��ل ،يف ح ��ال فزت
�سيكون ذل��ك بداية ا��س�ترداد �أجمل
بلدان العامل” ،وتابع �أن “ال�شعب
الفرن�سي يعي�ش هنا منذ �أل��ف عام
ويريد �أن يظل �سيدا يف بلده».
وه�ت��ف �أن �� �ص��اره “نحن يف بلدنا”.
و�أردف اري� � ��ك زم� � ��ور ال� � ��ذي دين
مرتني بالتحري�ض على الكراهية
ال�ع�ن���ص��ري��ة “�سمعتم �أن �ن��ي فا�شي
وعن�صري وك��اره للن�ساء” ،معتربا
�أن��ه �شخ�صية تالحقها “جمموعة
م ��ن ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين وال�صحافيني
والإرهابيني».
امل��ر��ش��ح ال��ذي اخ�ت��ار حلملته �شعار
“امل�ستحيل لي�س فرن�سيا” ،وهي
عبارة من�سوبة �إىل نابليون ،والذي
�أط �ل��ق ح��زب��ه ر�سميا الأح ��د و�سماه
“اال�سرتداد”� ،صعد ع�ل��ى املن�صة
ع�ل��ى وق��ع مو�سيقى احتفالية بعد

•• بكني-رويرتز

يف �أجواء م�شحونة ..ماذا يريد بايدن وبوتن من قمة «خف�ض التوتر»؟

•• وا�شنطن-وكاالت

•• باري�س�-أ ف ب

م�ساء الثالثاء حمطة “فوك�س نيوز” املحافظة ،قال ميدوز “مع بع�ض
احلظ قد تنجح املحاكم يف ت�سوية هذه امل�س�ألة» .وكان مارك ميدوز الكتوم
ع��ادة خ��رج �إىل دائ��رة ال�ضوء الأ�سبوع املا�ضي باعالنه �صدور كتاب حول
الأ�شهر الأخرية لرتامب يف البيت الأبي�ض .و�أ�سف م�س�ؤوال اللجنة لرف�ض
ميدوز البالغ  62عاما ادالء ب�إفادته “رغم انه يروي تفا�صيل عن هجوم
ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير مبا ي�شمل �أحاديث مع ترامب يف الكتاب
الذي يروج له راهنا» .وحتقق اللجنة بدور الرئي�س ال�سابق وم�ست�شاريه يف
الهجوم وهي ت�صدر ابالغات للمثول بحق �أ�شخا�ص يف �أو�ساط ترامب.
�إال ان الرئي�س ال�سابق ال��ذي يعترب �أن اللجنة “متحيزة متاما” �أمر
�أو�ساطه بر�ص ال�صفوف ويبدو ان ميدوز ان�صاع لهذه التعليمات.
ويجهد ان�صار الرئي�س ال�سابق للتقليل من �أهمية ما يحدث معتربين ان
اللجنة الربملانية تقوم بحملة �شعواء.

تلفزيوين معروف بنربته ال�ساخرة
الالذعة ،ونقلهم م�س�ؤولو الأمن �إىل
مكان �آمن.
م��ن ج�ه�ت��ه ،زع ��م ف��ري��ق امل��ر� �ش��ح �أن
الأخ�ي�ر �أ�صيب يف مع�صمه بعد �أن
�أم���س�ك��ه ��ش�خ����ص ق�ب��ل � �ص �ع��وده �إىل
امل�سرح مبا�شرة ،م�ضيفا �أن��ه يجري
النظر يف تقدمي �شكوى.
ون�ظ�م��ت يف وق��ت ��س��اب��ق ت�ظ��اه��رة يف
باري�س �ضد مر�شح اليمني املتطرف
��ش��ارك فيها نحو � 2200شخ�ص،
وف� ��ق ال �� �ش��رط��ة ،و� 10آالف وفق
امل�ن�ظ�م�ين (ح� ��وايل خم�سني نقابة
وحزبا ومنظمة).

وكان زمور �شخ�صية �إعالمية ،قبل
�أن يعلن الثالثاء تر�شحه للرئا�سيات
بعد �أ�شهر من التخمني والغمو�ض،
م�ؤكدا رغبته يف “�إنقاذ فرن�سا».
و�أع�ل��ن الأح��د �أم��ام �أن���ص��اره رف�ضه
لتو�صيف “اليمني املتطرف” ،ووعد
ب�إنهاء الهجرة و�إلغاء ّ
حق مل �شمل
الأ�سر واللجوء �إىل طرد املهاجرين
غ�ير النظاميني و�إل �غ��اء امل�ساعدات
االجتماعية والطبية للأجانب غري
الأوروب� �ي�ي�ن ،وه��ي ت�ع�ه��دات �ألهبت
حما�سة اجلمهور احلا�ضر.
ك� �م ��ا دع� � ��ا زم� � � ��ور امل �� �س �ل �م�ي�ن �إىل
“االندماج” ،وت �ع �ه��د �أن يطرح

ك��ل ه ��ذه ال �ت��داب�ي�ر ع �ل��ى “ال�شعب
الفرن�سي” ل�ل�ا� �س �ت �ف �ت��اء ،وق ��ال
“بقا�ؤنا ال ي �خ �� �ض��ع حل �� �س��ن نية
الق�ضاة الأوروبيني” .وطروحات
زم� ��ور ح ��ول ال �ه �ج��رة ه��ي �أك �ث�ر ما
يجذب �أن�صاره.
وقالت امل�شاركة ماريا ،وهي حما�سبة
متقاعدة تعي�ش يف منطقة باري�س،
م��رت��دي��ة معط ًفا م��ن ال �ف��رو ،بلكنة
بولندية �إن�ه��ا تدعم زم��ور للوقوف
يف وج ��ه “اال�ستبدال العظيم”،
ال �ن �ظ��ري��ة ال �ت��ي ��س�ي�ح��ل مبوجبها
الأف��ارق��ة وامل�سلمون حمل ال�شعوب
الأوروبية .و�أ�ضافت املر�أة البولندية

التي و�صلت �إىل فرن�سا يف الع�شرين
م � ��ن ع� �م ��ره ��ا “الجئة م � ��ن بلد
�شيوعي” وهي “فرن�سية بالزواج”،
�أن “يف �شارعي ،ال يجري احلديث
��س��وى بالعربية .يجب �أن نحافظ
ع�ل��ى ت�ق��ال�ي��دن��ا ،و�أال ت�ط�غ��ى عليها
الثقافة الإ�سالمية».
�أم��ا فرن�سوا ،وه��و كبري امل�س�ؤولني
امل��ال�ي�ين يف �شركة نا�شئة ،ف�ق��ال �إن
ل��دى زم��ور “حبّا لفرن�سا ال �أمل�سه
لدى املر�شحني الآخرين” .و�أ�ضاف
“لديه قناعات قوية” .وقالت امر�أة
رف�ضت ك�شف هويتها “�أرى فرن�سا
ت�ت�ف�ك��ك م �ن��ذ � �س �ن��وات ،والأج ��ان ��ب
مي�ن�ح��ون �أن�ف���س�ه��م احل��ق يف فر�ض
قوانني بلدهم الأ�صلي ،مع �إفالت
ت��ام م��ن العقاب” .ان�ع�ق��د اجتماع
فيلبينت بعد خم�سة �أيام من �إعالن
اريك زمور تر�شحه.
�أراد زم ��ور �أن ي�ث�ب��ت �أن ��ه ي�ستطيع
ال �ت �ح��ول م��ن ن��اق��د ت�ل�ف��زي��وين �إىل
مر�شح له حظوظ ،وم��ن املرجح �أن
ي�ن�ه��ل م��ن �أ� �ص ��وات ن��اخ�ب��ي اليمني
بقيادة ف��ال�يري بيكري�س ،واليمني
املتطرف بزعامة مارين لوبن.
زم ��ور امل �ث�ير ل�ل�ج��دل ح�ق��ق �صعودا
ب� ��ارزا يف ا��س�ت�ط�لاع��ات ال � ��ر�أي منذ
بداية العام ،حتى �أنه جتاوز مارين
ل��وب��ن ال �ت��ي ب�ل�غ��ت ال � ��دورة الثانية
يف االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة الأخ�ي�رة
ع��ام  2017وهزمت �أم��ام الرئي�س
�إميانويل ماكرون.
ل� �ك ��ن � �ش �ع �ب �ي �ت��ه وال� � ��دع� � ��م ال � ��ذي
ل�ق�ي��ه ب ��د�أ ي�تراج��ع م��ع ان��زالق��ه يف
اال�ستفزازات.
وم��ن ب�ين داع�م�ي��ه ،ح�ضر التجمع
قادة حزبني �صغريين قوميني ومن
اليمني الكاثوليكي التقليدي.

االتفاق النووي مع �إي��ران ،ف�سيكون من
ال�صعب على ال��والي��ات املتحدة تقلي�ص
وج ��وده ��ا يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط وحتويل
تركيزها �إىل منطقة �أخرى .ومن امل�ؤكد
�أن الإ�سرائيليني لن يغفلوا �إي��ران ،و�سيعمَلون على �ضمان ا�ستمرار
الت�صعيد .و�إذ �أ�شارت �إىل �أنه على الرغم من �أن �إ�سرائيل لي�ست حليفاً
للواليات املتحدة يف كل املعاهدات� ،أك��دت كاي �أن االلتزام ال�سيا�سي
الأمريكي ب�أمن �إ�سرائيل عميق جداً لدرجة �أنه ي�صعب على وا�شنطن
الوقوف على احلياد يف حالة ن�شوب نزاع كامل بني �إيران و�إ�سرائيل.
وبينما ال يزال ال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني حمتد ًماً� ،أ�شارت �إىل
�أن �صانعي ال�سيا�سة الأمريكية ّ
يف�ضلون حت�سني الظروف االقت�صادية
للفل�سطينيني على ممار�سة ال�ضغوط على الإ�سرائيليني يف الق�ضايا
اجلوهرية مثل التو�سّ ع اال�ستيطاين.

ً
�أ�سرتاليا �ستقاطع دبلوما�سيا �أوملبياد بكني ال�شتوي

•• �سيدين�-أ ف ب

�أعلن رئي�س ال��وزراء الأ��س�ترايل �سكوت
موري�سون �أم����س الأرب �ع��اء �أ ّن م�شاركة
بالده يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
ال�ت��ي �ست�ست�ضيفها بكني مطلع العام
املقبل �ستقت�صر على الريا�ضيني ولن
ت�شمل �أيّ متثيل ر�سمي ،لتحذو بذلك
ك��ان �ب�يرا ح ��ذو وا��ش�ن�ط��ن ال �ت��ي �أعلنت
االث�ن�ين �أ ّن�ه��ا �ستقاطع دبلوما�سياً هذا
الأوملبياد .وقال موري�سون �إ ّن “�أ�سرتاليا
ل��ن ت�تراج��ع ع��ن امل��وق��ف ال �ق��ويّ الذي
ا ّتخذته للدفاع عن م�صاحلها ،ولي�س
م�ستغرباً الب ّتة �أ ّننا لن نر�سل م�س�ؤولني
�أ� �س�ترال �ي�ين �إىل ه ��ذه الألعاب” التي
�ست�ست�ضيفها العا�صمة ال�صينية يف �شباط/فرباير املقبل .و�أو�ضح رئي�س الوزراء
الأ�سرتايل �أ ّن قرار املقاطعة الدبلوما�سية ا ُّتخذ يف خ�ض ّم “اخلالف” بني كانبريا
وبكني حول عدد من املل ّفات ،مبا يف ذلك القوانني الأ�سرتالية ملكافحة التدخل
الأجنبي وقرار احلكومة الأ�سرتالية �شراء غوا�صات تعمل بالدفع النووي.
وعلى غرار القرار الأمريكي ف�إ ّن املقاطعة الدبلوما�سية الأ�سرتالية للأوملبياد
لن متنع الريا�ضيني الأ�سرتاليني من امل�شاركة يف هذا احلدث ال��دويل .وكانت
الواليات امل ّتحدة �أعلنت الإثنني �أ ّنها �ست�سمح لريا�ضييها بامل�شاركة يف الأوملبياد
لك ّنها لن تر�سل �إليه �أيّ م�س�ؤول �سيا�سي �أو دبلوما�سي ،يف مقاطعة عزت �سببها
�إىل “الإبادة اجلماعية” التي ت ّتهم وا�شنطن بكني بارتكابها بح ّق �أقلية الأويغور
امل�سلمة يف �إقليم �شينجيانغ (�شمال �شرق ال�صني) وانتهاكات �أخ��رى حلقوق
الإن�سان يف هذا البلد .وعزا موري�سون قرار املقاطعة �أي�ضاً �إىل انتهاكات حقوق
الإن�سان يف �شينجيانغ ورف�ض بكني لقاء م�س�ؤولني �أ�سرتاليني.
وقال رئي�س الوزراء �إ ّن “احلكومة ال�صينية مل تقبل ب�أن جنتمع للتباحث ب�ش�أن
هذه الق�ضايا» .وتعليقاً على �إعالن موري�سون قالت اللجنة الأوملبية الأ�سرتالية
�إ ّن �ه��ا حت�ت�رم ق ��رار احل�ك��وم��ة ،م ��ؤ ّك��دة �أ ّن ��ه ل��ن ي ��ؤ ّث��ر ع�ل��ى ا��س�ت�ع��دادات الفريق
الأ�سرتايل .وقال املدير العام للجنة مات كارول �إ ّن “اللجنة الأوملبية الأ�سرتالية
حري�صة جداً على �أن يتم ّكن �أع�ضاء الفريق من ال�سفر �إىل ال�صني ب�أمان ،نظراً
�إىل تعقيدات البيئة املرتبطة بفريو�س كورونا».
و�أ�ضاف �أ ّن “التحدّي الأكرب بالن�سبة لنا هو �إي�صال الريا�ضيني �إىل بكني ب�أمان،
ومتكينهم من املناف�سة ب�أمان ،و�إعادتهم �إىل الوطن ب�أمان».
وم��ن املتو ّقع �أن ي�شارك ح��وايل  40ريا�ضياً �أ�سرتالياً يف �أومل�ب�ي��اد بكني الذي
�سينطلق يف � 4شباط/فرباير .ومنذ  2018ت�شهد العالقات بني �أ�سرتاليا
وال�صني توترات متزايدة ،وال �سيّما على ال�صعيد التجاري ،كما �أ ّن االت�صاالت
الوزارية جممّدة بني البلدين منذ عامني.
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غوتريي�ش يف العزل ال�صحي بعد خمالطته ً
م�صابا بكورونا

 3عقبات رئي�سية تقف �أمام ت�شكيل حكومة �سودانية
•• اخلرطوم-وكاالت

�أك ��د م��راق�ب��ون وج ��ود  3ع�ق�ب��ات رئي�سية تعيق
ج� �ه ��ود رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ال� ��� �س ��وداين عبداهلل
ح �م��دوك ،لت�شكيل ح�ك��وم��ة ج��دي��دة ب ��دال عن
حكومته ال�سابقة ،التي مت حلها بعد الإجراءات
التي اتخذها قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان
يف اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر.
ويف �إ� �ش��ارة �إىل ح��ال��ة اجل �م��ود ال�سيا�سي التي
يعي�شها ال�سودان حاليا ،طالب �سفراء االحتاد
الأوروب� � � � ��ي يف اخل� ��رط� ��وم خ �ل��ال اجتماعهم

بحمدوك �أم�س الأول الثالثاء بالعودة الفورية
�إىل ال �ن �ظ��ام ال��د� �س �ت��وري امل�ن���ص��و���ص ع�ل�ي��ه يف
الوثيقة الد�ستورية املوقعة يف �أغ�سط�س 2019
بني املدنيني والع�سكريني يف ال�سودان.
ووف �ق��ا ل�ل�ك��ات��ب ال���ص�ح�ف��ي ��ش�م����س ال��دي��ن �ضو
البيت ،ف�إن غياب احلا�ضنة ال�سيا�سية ومت�سك
ب�ع����ض ال �ك �ي��ان��ات امل��وق �ع��ة ع�ل��ى ات �ف��اق ال�سالم
ال�سوداين ،بحقائبها الوزارية� ،إ�ضافة �إىل عدم
و��ض��وح ال��ر�ؤي��ة ح��ول بع�ض ال� ��وزارات كالدفاع
والداخلية ،جميعها عوامل ت�شكل عائقا كبريا
�أمام توجهات حمدوك الرامية لت�شكيل حكومة

تكنوقراط.
وق��ال �ضو البيت مل��وق��ع �سكاي ن�ي��وز عربية �إن
الأو�ضاع التي �سادت عقب اخلام�س والع�شرين
م��ن �أك �ت��وب��ر ت�ث�ير ال���ش�ك��وك ح ��ول ق��ان��ون�ي��ة �أو
د��س�ت��وري��ة اي خ�ط��وة ق��د يتخذها ح �م��دوك �أو
غريه.
ويف ظل اجلدل الدائر حول الو�ضع الد�ستوري
احلايل يف البالد� ،أ�شار �سفراء االحتاد الأوروبي
يف بيان �إىل �أن التدخل الع�سكري يف � 25أكتوبر
�أدى ب�شكل ف�ع��ال �إىل �إخ ��راج حت��ال��ف املدنيني
واجلي�ش عن م�ساره.

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

�أف��ادت م�صادر دبلوما�سية �أ ّن الأم�ين العام ل�ل�أمم امل ّتحدة �أنطونيو غوتريي�ش و�ضع نف�سه يف عزل �صحّ ي
لب�ضعة �أيام بعدما خالط م�س�ؤو ًال يف ّ
املنظمة الدولية تبينّ الحقاً �أ ّنه م�صاب بكوفيد.19-
وقالت امل�صادر لوكالة فران�س بر�س �إ ّن غوتريي�ش ( 72عاماً) �ألغى كل التزاماته احل�ضورية .وك��ان من
املفرت�ض �أن يح ّل الأمني العام م�ساء �أم�س الأربعاء �ضيف �شرف على جمعية ال�صحافة التابعة للأمم املتحدة
يف حفلها ال�سنوي يف مانهاتن .واخلمي�س كان من املق ّرر �أن ي�شارك غوتريي�ش يف اجتماع ملجل�س الأمن الدويل
ير�أ�سه رئي�س النيجر حممد بازوم ويتمحور حول حتديات الإرهاب والتغيرّ املناخي .وبازوم الذي تو ّلت بالده
يف مطلع كانون الأول/دي�سمرب اجلاري الرئا�سة ال�شهرية ملجل�س الأمن و�صل �إىل نيويورك الثالثاء و�سيبقى
فيها لغاية نهاية الأ�سبوع قبل �أن يتوجّ ه �إىل وا�شنطن .ورف�ض املتحدّث با�سم الأمم امل ّتحدة �ستيفان دوجاريك
التعليق يف احلال على هذه املعلومات .وقبيل �أيام �أعلن دوجاريك �أ ّن غوتريي�ش تل ّقى م�ؤخراً جرعته اللقاحية
الثالثة امل�ضادّة لفريو�س كورونا ،بعد �أن تردّد طوي ًال يف ا�ست�صواب الإقدام على مثل هذه اخلطوة يف وقت ال
يزال فيه ماليني النا�س حول العامل حمرومني من تل ّقي اجلرعة اللقاحية الأوىل.

�صحف عربية :بعد حرب الطعون عراقيل االنتخابات الليبية م�ستمرة
على ال�ت�ح��رك بطالقة يف ك��اف��ة �أرجاء
البالد التي يتطلعون �إىل رئا�ستها ،بل
�إن �سيف الإ�سالم مثال ،غري ق��ادر على
ال�ت�ح��رك ع�ل�ن��ا يف �أي م��دي�ن��ة � �س��واء يف
غ��رب ال�ب�لاد �أو يف �شرقها ،كما �أن كل
طرف من تلك القوى الفاعلة ما انفك
يعلن بو�ضوح �أن��ه لن يعرتف بنتائج ال
ت���ص��ب يف م�صلحة م��ر��ش�ح��ه ،و�سيجد
ب��ال �ت ��أك �ي��د م ��ا ي�ع�ت�م��د ع �ل �ي��ه يف ذل ��ك،
ف��اخل��روق��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة والد�ستورية
كثرية ،والتناق�ضات ال�سيا�سية كثيفة،
وحالة االنق�سام م�ستمرة مع جتاذبات
حادة بني الفرقاء يف ظل واقع ي�شي ب�أن
البالد ال تزال يف مرحلة ما قبل الدولة،
يف مرحلة ما قبل ليبيا.

•• عوا�صم-وكاالت

�أي��ام قليلة وي�شهد ال�شعب الليبي �أول
ان�ت�خ��اب��ات رئا�سية يف ت��اري�خ��ه ب�إ�شراف
�أمم � ��ي ورع ��اي ��ة دول� �ي ��ة ،وذل � ��ك يف ظل
جت��اذب��ات ��س�ي��ا��س�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ح ��ادة،
و�� �ص ��راع حم �ت��دم ع �ل��ى ت ��ويل ال�سلطة
وب��الأخ ����ص ع�ل��ى ال �ث�روة ال�ت��ي يتهافت
عليها اجلميع يف الداخل واخلارج �أي�ضا.
ووف � ��ق � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة � � �ص ��ادرة �أم�س
الأرب �ع��اء ،ت�شهد ليبيا منطق غنائمي
مهيمن ،وهناك ع�صابات تتحرك على
�أكرث من اجتاه لعرقلة االنتخابات من
خالل �إنفاق �أموال طائلة وبث حماوالت
الفرقة وقد ت�صل خلو�ض حرباً من �أجل
حتقيق م�صاحلهم.
م�شروعية االنتخابات
وق� ��ال ال �ك��ات��ب وح �ي��د ع �ب��د امل �ج �ي��د �إن
االن �ت �خ��اب��ات ال�ل�ي�ب�ي��ة ل �ه��ا م�شروعية
تتمثل يف قانونها الذي �صدر من الهيئة
املخت�صة بالت�شريع كما يحدث يف العامل
كله ،وطاملا �أن �إجراءاتها من�سجمة معه،
فمن الطبيعي �أن يحدث اختالف على
قانون �أو �آخ��ر ،ولي�س على القوانني ِّ
املنظمة لالنتخابات
ف�ق��ط ،و�آي ��ة ذل��ك �أن ال�ق��وان�ين ُت���ص��در ب��الأغ�ل�ب�ي��ة ،ولي�س
بالإجماع ،مبا يعني �أن هناك دائماً من يوافق ومن يعرت�ض
عليها .ولكن يتعني �أن يلتزم مَن عار�ضوا �أي م�شروع قانون
به عندما يُ�صدر .و�أو��ض��ح يف مقاله ب�صحيفة “االحتاد”
�أن ُرك��ن امل�شروعية يف االنتخابات الليبية مُكتمل ال نق�ص
فيه .وبالن�سبة �إىل ال� ُرك��ن ال�ث��اين ،وه��و ال�شرعية ،والتي
تعني القبول بالعملية االنتخابية و�إجراءاتها ،فهناك بع�ض
الأط ��راف ال�سيا�سية التي ت�سعى �إىل االنتقا�ص م��ن هذه
ال�شرعية ،كمدخل ملحاولة التمرد عليها
وت �� �س��اءل ع�ب��د امل�ج�ي��د “ما ال�ع�م��ل ح�ين ت�ك��ون امل�شروعية
مُكتملة وال�شرعية ناق�صة� ،أو العك�س ،ب�ش�أن ق�ضية ما يف بلد
من البلدان؟ واجل��واب �أنه ال توجد قاعدة عامة ومُطلقة،
لأن حاالت التباين بني امل�شروعية وال�شرعية مُتعددة .لكن
يف حالة االنتخابات حت��دي��داً ،تكون الأول��وي��ة للم�شروعية
ل�سببني؛ �أولهما �أن االنتخابات هي بحكم التعريف عملية
�إجرائية تجُ رى يف �إطار قانوين محُ دد .وهذا هو
مناط امل�شروعية يف الفقه ال�سيا�سي والد�ستوري .وال�سبب
الثاين �أن توافر قبول عام �أو كامل يف �أي انتخابات يف العامل
مُ�ستحيل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن االخ�ت�لاف ب�ش�أن بع�ض جوانب االنتخابات
�أم��ر طبيعي ،ب��ل م��ن طبائعها .وك�ث�يراً م��ا يعرت�ض طرف
•• القد�س�-أ ف ب

ق��ال��ت ال �� �ش��رط��ة اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �إن
ام��ر�أة ا�سرائيلية ُطعنت يف الظهر
�صباح �أم����س الأرب �ع��اء ب�سكني عند
مدخل حي ال�شيخ جراح يف القد�س
ال �� �ش��رق �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ،و�إن� �ه ��ا �ألقت
القب�ض على ف�ت��اة قا�صر يف �إطار
ه��ذا احل ��ادث .و�أو��ض�ح��ت ال�شرطة
“نقلت امل�صابة �إىل امل�ست�شفى».
و�أو�ضح م�ست�شفى هدا�سا يف القد�س
“�أن امل��ر�أة �أ�صيبت بجروح طفيفة
يف ظ�ه��ره��ا وت�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 26
عامًا».
•• برلني�-أ ف ب

�أو �آخ��ر على بع�ض املر�شحني ،ويبحث اخلا�سر عن ذرائع
لتربير هزميته ،وقد ال يقبل نتائجَ ها حتى يف �أكرث الدول
الدميقراطية تقدماً ،كما ر�أينا يف االنتخابات الأمريكية
الأخ �ي�رة» .و�أك��د الكاتب عبد املجيد �أن اع�ترا���ض ه��ذا �أو
ذاك على االنتخابات ال ي�ؤثر يف �سالمتها وجدارتها ،لأن
م�شروعيتها مُكتملة ،ف� ً
ضال عن �أنها حتظى مبقدار كبري
من ال�شرعية ،ا�ستناداً على م�ؤ�شرات متطابقة تفيد ب�أن
�أغلبية ال�شعب ُتدعمها.
عن�صر �إحراج
ف�ي�م��ا اع �ت�بر ال�ك��ات��ب احل�ب�ي��ب الأ� �س��ود �أن رئ�ي����س حكومة
الوحدة الوطنية عبداحلميد الدبيبة يواجه اليوم �سي ًال
من االتهامات� ،أهمها خرقه للمادة  12من قانون انتخاب
ال��رئ �ي ����س ،ول �� �ش��رط اجل�ن���س�ي��ة ،وال �� �ض �غ��ط ع �ل��ى الق�ضاء
وامل�ف��و��ض�ي��ة ل���ض�م��ان ع ��دم �إق���ص��ائ��ه م��ن ال���س�ب��اق ،و�شراء
الذمم باالعتماد على �سلطته املادية واملعنوية ومن خالل
جتيريه مقدرات الدولة يف تناق�ض وا�ضح مع التزامه �أمام
ملتقى احل��وار ال�سيا�سي يف تون�س وجنيف بعدم الرت�شح
لالنتخابات واالكتفاء ب�إدارة املرحلة االنتقالية حتى موعد
ت�سليم احلكم ملن يقع عليه اختيار ال�شعب.
و�أو�ضح يف مقاله ب�صحيفة “العرب” �أن الدبيبة حتول �إىل
عن�صر �إح��راج للأمم املتحدة وللمجتمع ال��دويل ،وال�سيما
�أن الأ�ضواء م�سلطة على كل حركاته و�سكناته وت�صرفاته

ودف��وع��ات��ه وخم��ال�ف��ات��ه ال���ص��ري�ح��ة ل�ل�ق��ان��ون وال خلارطة
ال�ط��ري��ق ،وحتى �إذا كانت بع�ض الأط ��راف ق��د اخ�ت��ارت �أن
تغم�ض عينيها عن الوقائع املوثقة� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �أن
ت�ضمن ما �سيحدث يف ق��ادم الأي��ام ،فيما يبدو وا�ضحاً �أن
بع�ض ال�ق��وى تدخلت يف اللحظات الأخ�ي�رة لإن�ق��اذ رئي�س
املفو�ضية عماد ال�سايح من �ضغوط فريق رئي�س احلكومة
واملتعلقة بالأ�سا�س مبلف الطعون.
و�أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب احل�ب�ي��ب الأ� �س��ود �إىل �أن ال��دب�ي�ب��ة جن��ح يف
ال�سيطرة على املجل�س الأعلى للق�ضاء ويف الدفع باملفو�ضية
�إىل الطعن ابتدائيا يف عدد من املرت�شحني� ،أبرزهم �سيف
الإ�سالم القذايف الذي يحظى بقاعدة �شعبية وا�سعة ،ونوري
بو�سهمني الذي يعترب املر�شح املف�ضل للمح�سوبني على تيار
ال�سابع ع�شر من فرباير مبا فيه من �أتباع مفتي الإرهاب
ال �� �ص��ادق ال �غ��ري��اين وع�ن��ا��ص��ر امليلي�شيات ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�أقلية الأم��ازي��غ التي يتحدر منها ،طبعا ،دون �أن ي�ستطيع
االقرتاب من املر�شح خليفة حفرت الذي يكاد يكون الالعب
الوحيد يف �شرق البالد ،ولديه حظوظ واف��رة يف املناف�سة
على املراكز الأوىل ،وهو يت�صرف كحاكم فعلي يف ما يقارب
ثلثي اجلغرافيا الليبية.
وقال �إنه ال بد من تدخل خارجي ملنع �إق�صاء هذا الطرف �أو
ذلك ولقطع حبل ال�ضغوط امل�سلطة على املفو�ضية ،وهو ما
ح�صل بالفعل ،لكنه جاء ليف�سح املجال �أمام انتخابات مثرية
ل�ل�ج��دل ،يتناف�س على ال�ف��وز بها مر�شحون غ�ير قادرين

دعوات لوقف العبث
وم ��ن ج��ان �ب��ه ت �ن ��اول م��وق��ع “ال�ساعة
 ”24دع ��وات �أع���ض��اء جمل�س النواب
و�سيا�سيني ل��وق��ف العبث ال�ت��ي ت�شهده
العملية االنتخابية ،ودعا ع�ضو جمل�س
النواب �صالح افحيمة �إىل وق��ف العبث
باالنتخابات ،وقال “عندما ت�صادر ر�أي
الأغ �ل �ب �ي��ة وت�ع�ي��ق حت�ق�ي��ق رغ�ب��ات�ه��م يف
ممار�سة حقهم الدميقراطي ف��إن��ك تكون ق��د تخليت عن
ال�سلميه يف ت�ع�ب�يرك ع��ن ر�أي ��ك ودخ�ل��ت يف ط��ور حماولة
�إخ�ضاع �آراء الآخرين لر�أيك.
و�أكد النائب �أن االنتخابات لي�ست هدفاً يف حد ذاتها و�إمنا
هي و�سيلة للو�صول �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وتابع“ :من
يرت�ضي الدميقراطية �سبي ًال للحكم وطريقة للو�صول
�إليه ،يجب عليه �أن يقبل نتائجها”.
فيما دع��ا ع�ضو ملتقى احل��وار ال�سيا�سي �أحمد ال�شرك�سي
�إىل معاقبة املقتحمني ملقر املفو�ضية العليا لالنتخابات
يف طرابل�س .وقال ال�شرك�سي بح�سب املوقع الليبي“لو مل
يواجه اقتحام املفو�ضية بعقوبات وا�ضحة و�صريحة تطال
املقتحمني وم��ن ح ّر�ضهم م��ن ال�سيا�سيني ،م��ن املجتمع
الدويل” و�أ� �ض��اف“ :على ه��دا املجتمع ال ��دويل �أن يغلق
فمه عن امل�شكل الليبي ،ولندع الأمر لل�صو�ص والبلطجية
وامللي�شيات �شرقاً وغرباً ولن�سكت لأ ّننا ال طائل لنا بهم ،فهم
الأق��وى والأق ��در على �صناعة احلدث” .ون�شرت عنا�صر
امللي�شيات ف�ي��دي��وه��ات ع�بر م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
للحظات االقتحام ،وعربوا عن رف�ضهم �إجراء االنتخابات
امل�ق��ررة يف  24دي�سمرب(كانون الأول) .و�أك��د املقتحمون
�سيطرتهم ع�ل��ى مبنى املفو�ضية ون���ص�ب��وا اخل�ي��ام �أمامه
بدعوى االعت�صام حتى حتقيق مطالبهم ب�إجراء اال�ستفتاء
على الد�ستور وحقق ال�شهداء” ،على حد زعمهم.

طعن �إ�سرائيلية يف القد�س واعتقال فتاة قا�صر

و�أ� �ش��ارت ال�شرطة �إىل �أن�ه��ا ت�شتبه
ب�أن “عملية الطعن �إرهابية».
وق��ال قائد �شرطة القد�س دورون
ترجمان “�ألقت ال�شرطة القب�ض
على امل�شتبه بها ( 14عاما) داخل
مدر�سة للبنات بالقرب م��ن مكان
الهجوم ومت اقتيادها لال�ستجواب
وهي من �سكان املنطقة” يف �إ�شارة
�إىل ح ��ي ال �� �ش �ي��خ جراح” .و�أك� ��د
“�سنوا�صل حماربة الإرهاب بعزم».
و�أو�ضحت ال�شرطة �أي�ضا “توقيف

عدد من الن�ساء من منطقة امل�شتبه
بها لال�ستجواب».
وك��ان��ت ال �� �ش��رط��ة ا� �س �ت��دع��ت قوات
ك �ب�يرة �إىل م �ك��ان احل� ��ادث وب ��د�أت
عملية م�سح ومت�شيط مكثفة لر�صد
امل�شتبه بها مب�ساعدة مروحية تابعة
لل�شرطة.
وت�ن�ت�ظ��ر �أك �ث�ر م��ن ��س�ب��ع عائالت
فل�سطينية يف ح��ي ال���ش�ي��خ جراح
يف القد�س ال�شرقية املحتلة الذي
يواجه عملية تهويد مكثفة ،حكما

�إىل �إ� �ص ��اب ��ة ��ش�خ����ص واح � ��د على
الأق� � ��ل .يف  22ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/
نوفمربُ ،قتل �إ�سرائيلي يف هجوم
�إ�سرائيليا من املحكمة العليا ب�ش�أن بر�صا�ص اجلي�ش اال�سرائيلي عند م�سلح نادر احلدوث �شنه فل�سطيني
م��ا �إذا ك ��ان ي�ت�ع�ين ع�ل�ي�ه��ا ت�سليم ح��اج��ز ع���س�ك��ري يف ��ش�م��ال ال�ضفة من حركة حما�س يف باب ال�سل�سلة
م� �ن ��ازل� �ه ��ا ل �� �ص��ال��ح م�ستوطنني ال �غ��رب �ي��ة .وق ��ال ��ت وزارة ال��دف��اع بالقرب من �إحدى بوابات االق�صى
�إ��س��رائ�ي�ل�ي�ين وه��ي ق�ضية ت�سببت الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �إن ��ه ه��اج��م ب�سيارته يف البلدة القدمية بالقد�س .ويعي�ش
احلاجز ما �أدى �إىل �إ�صابة حار�س نحو مئتي �ألف �إ�سرائيلي يف القد�س
بت�صعيد دام يف �أيار-مايو املا�ضي.
ال���ش��رق�ي��ة ف���ض�لا ع��ن � 300ألف
ووق �ع��ت م�ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن هجمات �إ�سرائيلي بجروح.
م�ت�ف��رق��ة ا��س�ت�ه��دف��ت �إ�سرائيليني وقتلت القوات اال�سرائيلية ال�سبت فل�سطيني.
يف ال �ق ��د� ��س ال �� �ش��رق �ي��ة وال�ضفة فل�سطينيا ن�ف��ذ ه�ج��وم��ا بال�سكني واحتلت �إ�سرائيل القد�س ال�شرقية
الغربية املحتلة نفذها مهاجمون �أم � ��ام ب ��اب ال �ع �م��ود� ،أح� ��د الأب � ��واب يف ال �ع��ام  1967و�أع �ل �ن��ت �ضمها
ال��رئ�ي���س�ي��ة ل �ل �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة من الح �ق ��ا دون �أن ت �ع�ت�رف الأ�� �س ��رة
منفردون.
وقتل فتى فل�سطيني فجر االثنني القد�س ال�شرقية املحتلة ،م��ا �أدى الدولية بذلك.
المربي�شت وزي ��رة ل�ل��دف��اع ونان�سي
في�سر وزيرة للداخلية.
ك��ذل��ك تعترب احل�ك��وم��ة �سابقة من
ال�سيا�سي �إمنا كذلك وزير ماليتها ونائبها يف ال�سنوات
حيث ت�شكيلتها ال�سيا�سية� ،إذ ت�ضم
الأربع الأخرية مبوجب لعبة التحالفات.
للمرة الأوىل منذ اخلم�سينيات ث�لاث��ة م�ك��ون��ات هي
وب��ذل��ك ت�ط��وي م�يرك��ل ال�ت��ي تن�سحب فيما �شعبيتها احل ��زب اال� �ش�تراك��ي ال��دمي��وق��راط��ي وح ��زب اخل�ضر
يف �أعلى م�ستوياتها ،حياة �سيا�سية ا�ستمرت  31عاما واحلزب الدميوقراطي احلر.
بينها  16ع�ل��ى ر�أ�� ��س ال �ق��وة االق�ت���ص��ادي��ة الأوىل يف وب��ال��رغ��م م��ن االخ �ت�ل�اف ال ب��ل ال�ت�ع��ار���ض �أح �ي��ان��ا يف
�أوروب ��ا .ويت�سلم �شولت�س مقاليد ال�سلطة على ر�أ�س برامج الت�شكيالت الثالث� ،إال �أنها تو�صلت �سريعا �إىل
�أول حكومة تكاف�ؤ يف �أملانيا تتوىل ن�ساء فيها وزارات االتفاق على برنامج يرتكز �إىل حماية البيئة والتق�شف
�أ��س��ا��س�ي��ة م��ع تعيني البيئية �أن��ال�ي�ن��ا ب�يرب��وك وزيرة املايل و�أوروبا.
للخارجية واال�شرتاكيتني الدميوقراطيتني كري�ستني وم��ن املتوقع �أن يتوىل زعيم الليرباليني كري�ستيان
ليندنر املعروف بتم�سكه بنهج التق�شف ،وزارة املال.
و�سيواجه ال��وزراء فور تويل مهامهم اجلديدة و�ضعا
��ص�ح�ي��ا م �ت ��أزم��ا �إىل ح ��د غ�ي�ر م �� �س �ب��وق م �ن��ذ ظهور
كوفيد� ،19-إذ دفعت املوجة اجلديدة من تف�شي الوباء
احلكومة �إىل فر�ض قيود �شديدة على غري امللقحني
تت�ضمن منعهم من دخ��ول املطاعم واملواقع الثقافية
وحتى املتاجر غ�ير الأ�سا�سية يف بع�ض املناطق منها
العا�صمة برلني.
ومن املتوقع �أن تفر�ض احلكومة اجلديدة بدفع من
�أوالف �شولت�س �إل��زام �ي��ة التلقيح ��ض��د كوفيد،19-
وذل��ك اعتبارا من �شباط/فرباير �أو �آذار/م��ار���س ،يف
وقت تخ�ضع امل�ست�شفيات ل�ضغوط �شديدة وال �سيما يف
�ساك�سونيا وبافاريا حيث الو�ضع مت�أزم جدا.
وقرر �شولت�س ،رئي�س بلدية هامبورغ �سابقا� ،أن يعهد
بحقيبة ال�صحة �إىل ك��ارل الوت��رب��اخ وه��و بالأ�سا�س
طبيب ويدعو �إىل فر�ض قيود �شديدة.
غ�ي�ر �أن ال���س�ل�ط��ات اجل��دي��دة ق��د ت���ص�ط��دم مب�شاعر
الغ�ضب ح�ي��ال ال�ت��داب�ير ال�صحية يف م�ن��اط��ق �أملانيا
ال�شرقية �سابقا ال�ت��ي ت�ضم معاقل اليمني املتطرف
وح�ي��ث تنت�شر ن�ظ��ري��ات امل ��ؤام��رة ب�ين ال�سكان الذين
يرف�ضون تلقي اللقاح.

جمل�س النواب الأملاين ينتخب �شولت�س م�ست�شارا جديدا

ب �ع��د ��ش�ه��ري��ن ون �� �ص��ف ال���ش�ه��ر على
االنتخابات يف �أملانيا ،انتخب جمل�س
ال �ن��واب الأرب �ع ��اء اال� �ش�تراك��ي ال��دمي��وق��راط��ي �أوالف
�شولت�س م�ست�شارا ،معيدا الي�سار الو�سط �إىل احلكم
ليطوي بذلك نهائيا عهد �أنغيال مريكل الذي ا�ستمر
 16عاما.
و�أ�صبح �شولت�س امل�ست�شار التا�سع لأملانيا ما بعد احلرب
العاملية الثانية ،بعدما ح�صد �أ�صوات  395نائبا من
�أ�صل  736يف البوند�ستاغ املنبثق عن انتخابات 26
�أيلول�-سبتمرب ،فيما �صوت � 303ضده وامتنع  6عن
الت�صويت.
وبعد ذلك� ،س�ألته رئي�سة جمل�س النواب بريبل با�س �إن
كان يقبل بنتيجة الت�صويت ،ف�أجاب “نعم».
و�سيتوجه الآن �إىل مقر رئي�س اجلمهورية الفدرالية
فرانك فالرت �شتاينماير لت�سلم “وثيقة تعيينه” ،ما
�سي�شكل البداية الر�سمية لواليته.
وعند الظهر يعود �شولت�س �إىل البوند�ستاغ لي�ؤدي مع
وزراء حكومته اليمني الد�ستورية �أمام النواب.
وك� ��ان ان �ت �خ��اب ��ش��ول�ت����س م ��ؤك ��دا ب �ع��دم��ا ح �ق��ق حزبه
اال��ش�تراك��ي ال��دمي��وق��راط��ي ال��ذي ت�صدر االنتخابات
الأخ �ي��رة ،غ��ال�ب�ي��ة م��ري�ح��ة ق��دره��ا  206م�ق��اع��د مع
��ش��ري�ك�ي��ه اجل��دي��دي��ن يف االئ �ت�ل�اف ،اخل���ض��ر (118
مقعدا) واحلزب الدميوقراطي احلر الليربايل (92
مقعدا) ،يف ح�ين �أن��ه بحاجة �إىل � 369صوتا للفوز
بامل�ست�شارية .وب�ه��ذا الت�صويت ،تن�سحب مريكل من
احلياة ال�سيا�سية بعد �أربع واليات متتالية ،بفارق ت�سعة
�أي ��ام فقط م��ن حتطيم ال��رق��م القيا�سي لأط ��ول مدة
احلكم �سجلها هيلموت كول (.)1998-1982
وجل�ست مريكل يف البوند�ستاغ حل�ضور مرا�سم انتخاب
خلفها ،ف�صفق لها النواب مطوال واقفني مبعظمهم
قبل افتتاح اجلل�سة.

وردت مريكل على هذا التكرمي فحيت النواب ملوحة
بيدها من منرب ال�شرف.
ووجه الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ر�سالة �إىل
الزعيمة املحافظة فكتب يف تغريدة “�شكرا عزيزتي
�أنغيال” �إذ “مل تن�سي �أب ��دا درو� ��س ال�ت��اري��خ وبذلت
الكثري لنا ومعنا ،من �أجل دفع �أوروبا قدما».
وب �ع��د ت�ل�ق�ي�ه��ا ال�ك�ث�ير م��ن الإ� � �ش� ��ادات و ال �ت �ك��رمي يف
الأ�سابيع الأخرية ،تغادر مريكل امل�ست�شارية نهائيا بعد
مرا�سم ت�سليم ال�سلطة بعد الظهر ل�شولت�س ،خ�صمها
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عوا�صم
نيودلهي
قتل ما ال يقل عن ثالثة �أ�شخا�ص يف حتطم مروحية تنقل قائد
هيئة الأركان الهندية اجلرنال بيبني راوات �أم�س الأربعاء يف والية
تاميل ن��ادو يف جنوب ال�ب�لاد على م��ا ذك��رت ف��رق الإغ��اث��ة يف مكان
احل��ادث .وكتب �سالح اجلو الهندي يف تغريدة “تعر�ضت مروحية
من ط��راز ام �أي17-ف 5تنقل قائد هيئة �أرك��ان ال��دف��اع اجلرنال
بيبني روات حلادث �أم�س الأربعاء قرب كونور يف تاميل نادو” .وتابع
البيان “�أمرنا بفتح حتقيق لتحديد �أ�سباب احلادث».
و�أو��ض��ح �ضابط كبري يف اجلي�ش لوكالة فران�س بر�س �أن اجلرنال
راوات وزوجته كانا يف املروحية �إىل جانب �ضباط �آخرين يف طريقهم
�إىل كلية الدفاع .Defence Services Staff College
وقال م�س�ؤول يف فرق االنقاذ يف كونور لوكالة فران�س بر�س “ثمة
ثالثة �إىل �أربعة جرحى �أي�ضا يف موقع احل��ادث لكننا جنهل هوية
القتلى» .و�أ�ضاف “نقل بع�ض اجلرحى �إىل امل�ست�شفى” مو�ضحا �أن
حواىل ع�شرين �آلية لفرق االطفاء يف املكان لإطفاء حريق.
و�أظ�ه��رت لقطات م�صورة ن�شرتها حمطات التلفزيون الإخبارية
ح�ط��ام امل��روح�ي��ة ال��ذي ان��دل�ع��ت فيه ال �ن�يران يف م��وق��ع احل ��ادث يف
منطقة حرجية كثيفة قرب وجهتها النهائية يف منطقة نيلغريي�س.
وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية �أن املروحية �أقلعت من قاعدة ل�سالح
اجلوي يف �سولور بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت املحلي.
برلني
�سجلت �أمل��ان�ي��ا �أم����س الأرب �ع��اء �أك�بر ع��دد وف�ي��ات بكوفيد 19-منذ
فرباير �شباط بينما تكافح لوقف موجة رابعة من الوباء.
و�أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات معهد روب ��رت ك��وخ ل�ل�أم��را���ض امل�ع��دي��ة ت�سجيل
� 69601إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ،ب��زي��ادة � 2415إ��ص��اب��ة م�ق��ارن��ة بنف�س
ال�ف�ترة قبل �أ��س�ب��وع ،و 527حالة وف��اة ،وه��و �أع�ل��ى رق��م منذ 12
فرباير �شباط ،لي�صل �إجمايل الوفيات �إىل .104047
ومع ذلك ،ا�ستمر معدل الإ�صابة الأ�سبوعي لكل � 100ألف �شخ�ص يف
االنخفا�ض� ،إذ انخف�ض من � 432إىل � 427أم�س الأول الثالثاء.
و�شكك اخل�ب�راء يف �أن ي�ك��ون ه��ذا امل�ع��دل يعني �أن �أمل��ان�ي��ا جتاوزت
ذروة هذه املوجة �أو يف �إمكانية التعويل على هذه الأرقام لأن بع�ض
ال�سلطات ال�صحية ،ال�سيما يف املناطق الأكرث ت�ضررا ،تواجه �أعدادا
كبرية من احلاالت امل�صابة.
وح�ظ��رت �أمل��ان�ي��ا الأ��س�ب��وع املا�ضي على غ�ير امللقحني دخ��ول جميع
ال���ش��رك��ات وامل �ت��اج��ر ع��دا ال �� �ض��روري��ة م�ن�ه��ا م�ث��ل حم�ل�ات البقالة
وال�صيدليات واملخابز ،كما وافقت على تكثيف حمالت التطعيم.
بروك�سل

هن�أت رئي�سة املفو�ضية الأوروب�ي��ة �أور��س��وال فون دير اليني ورئي�س
املجل�س الأوروب��ي �شارل مي�شال �أم�س الأرب�ع��اء ،امل�ست�شار اجلديد
يف �أملانيا �أوالف �شولت�س وتعهدا العمل معه من �أجل احتاد �أوروبي
�أقوى.
وكتبت فون دير اليني بالأملانية لغتها الأم “تها ّ
ين عزيزي �أوالف
�شولت�س النتخابك وتعيينك م�ست�شارا فدراليا� .أمتنى لك بداية
جيدة و�أتطلع لتعزيز الثقة يف التعاون من �أجل �أوروبا �أقوى».
ورئي�سة املفو�ضية ع�ضو يف احلزب امل�سيحي الدميوقراطي (ميني
و�سط) ال��ذي تنتمي له امل�ست�شارة املنتهية واليتها �أنغيال مريكل،
وخدمت يف حكومتها قبل �أن تنتقل �إىل مقر رئا�سة املفو�ضية يف
بروك�سل ،فيما ينتمي �شولت�س �إىل احلزب اال�شرتاكي الدميوقراطي
املناف�س.
و�سيجري �شولت�س �أول زي��ارة ر�سمية له اجلمعة �إىل باري�س للقاء
مع الرئي�س �إميانويل ماكرون قبل �أن يتوجه �إىل بروك�سل ملحادثات
مع فون دير اليني ومي�شال يتوقع �أن ت�شمل قمة االحتاد الأوروبي
الأ�سبوع املقبل .
من ناحيته ،كتب مي�شال ال��ذي يرت�أ�س قمم االحت��اد الأوروب ��ي ،يف
تغريدة “�أتطلع للعمل معا نحو �أوروبا قوية وذات �سيادة».
ك��ذل��ك �شكر مي�شال م�يرك��ل على”ال�سنوات ال �ع��دي��دة م��ن الثقة
والتعاون».

حمكمة ا�ستئناف ماليزية
تث ّبت �إدانة جنيب رزاق

•• بوتراجايا�-أ ف ب

ث ّبتت حمكمة ا�ستئناف ماليزية �أم�س الأربعاء عقوبة ال�سجن ملدة 12عاماً ال�صادرة بحقّ رئي�س الوزراء الأ�سبق جنيب رزاق لتو ّرطه يف ف�ضيحة
اختال�س �ضخمة �أدّت يف � 2018إىل �سقوط حكومته.
وقـــــال القا�ضي يف حمكمة اال�ستئناف يف بوتراجايا ،العا�صمة الإدارية
ل�ل�ب�لاد ،عبد ال�ك��رمي عبد اجلليل “نرف�ض اال�ستئناف ال��ذي ت�ق�دّم به
املدّعي».
و�أ�ضاف “نحن نث ّبت حكم الإدان��ة ال�صادر عن املحكمة العليا بك ّل ال ّتهم
ال�سبع” التي �أدين بها رئي�س الوزراء الأ�سبق والتي تتعلق ب�إ�ساءة ا�ستخدام
ال�سلطة و�سوء الأمانة وغ�سيل �أموال ،وذلك على خلفية ف�ضيحة اختال�س
ماليني ال��دوالرات من ال�صندوق ال�سيادي املاليزي “�1إم دي بي” التي
ه ّزت الدولة الواقعة يف جنوب �شرق �آ�سيا.
وال يزال ر ّزاق خارج ال�سجن لأنه مل ي�ستنفد بعد كل طرق الطعن باحلكم
ال�صادر بحقه.
املرجح �أن يطعن رئي�س ال��وزراء ال�سابق بحكم اال�ستئناف هذا �أمام
ومن ّ
حمكمة التمييز� ،أع�ل��ى درج��ة تقا�ضي يف ال�ب�لاد ،وبالتايل �سيظ ّل خارج
الق�ضبان بكفالة �إىل حني �صدور حكم مربم يف هذه الق�ضية.
ولعب الغ�ضب الذي �أثارته عملية نهب الأموال العمومية هذه دوراً كبرياً
يف اخل�سارة املفاجئة التي تك ّبدها ائتالف جنيب يف انتخابات  2018بعدما
قاد احلكومة منذ .2009
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قال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي جان �إي��ف لو دري��ان �إن من املتوقع
ا�ستئناف املحادثات الرامية �إىل �إحياء االتفاق النووي الإيراين
املربم عام  2015يوم اخلمي�س لكنه �أ�ضاف �أنه يخ�شى �أن تكون
�إيران ت�سعى لك�سب الوقت.
وقال الوزير الفرن�سي �أمام جلنة برملانية فرن�سية “اليوم عنا�صر
املناق�شة التي ا�ست�ؤنفت غري م�شجعة لأننا ن�شعر �أن الإيرانيني
ي��ري��دون �أن يجعلوها ت�ستمر ،وكلما ط��ال��ت م��دة امل�ح��ادث��ات زاد
تراجعهم ع��ن ال�ت��زام��ات�ه��م ...واق�ترب��وا �أك�ث�ر م��ن ق��درت�ه��م على
امتالك �سالح نووي».
ومبوجب اتفاق  2015الذي �أبرمته طهران و�ست قوى كربى،

اتخذت �إيران خطوات للحد من برناجمها النووي مقابل تخفيف
العقوبات املفرو�ضة عليها من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
والأمم املتحدة.
لكن الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب قرر يف عام 2018
االن�سحاب من االتفاق و�أع��اد فر�ض عقوبات �صارمة على �إيران
التي ردت بانتهاك القيود النووية يف العام التايل.
ويف حني ذكرت تقارير �إعالمية �إيرانية ووزير اخلارجية الفرن�سي
�أن من املتوقع ا�ستئناف املحادثات يوم اخلمي�س ،قال م�س�ؤول كبري
يف وزارة اخل��ارج�ي��ة الأمريكية �إن��ه مل يتم حتديد موعد م�ؤكد
بعد.
وتهدف املحادثات غري املبا�شرة بني الواليات املتحدة و�إي��ران يف
فيينا �إىل حث اجلانبني على ا�ستئناف االمتثال لالتفاق .وتدور

املحادثات بني اجلانبني عرب دبلوما�سيني �آخ��ري��ن ب�سبب رف�ض
طهران �إجراء حمادثات مبا�شرة مع وا�شنطن .وتوقفت املحادثات
ي��وم اجل�م�ع��ة ،ح�ي��ث ع�بر م���س��ؤول��ون �أوروب �ي��ون و�أم��ري�ك�ي��ون عن
ا�ستيائهم �إزاء املطالب الوا�سعة للحكومة الإيرانية اجلديدة.
وق��ال م�س�ؤول �أمريكي كبري ي��وم ال�سبت �إن �إي��ران تراجعت عن
التنازالت التي قدمتها يف اجلوالت ال�سابقة من املحادثات يف حني
احتفظت بالتنازالت التي قدمها الآخرون وطلبت املزيد الأ�سبوع
املا�ضي.
وبدا �أن كل جانب يلقي باللوم على الآخر يف عدم �إحراز تقدم.
وقال م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي جاك �سوليفان �إن رئي�سي
الواليات املتحدة ورو�سيا وهما اثنتان من القوى ال�ست الكربى يف
االتفاق النووي �إىل جانب بريطانيا وال�صني وفرن�سا و�أملانيا �أجريا

مناق�شة “مثمرة” ب�ش�أن �إيران يوم الثالثاء.
وقال لل�صحفيني يف �إ�شارة �إىل القوى ال�ست “كلما �أظهرت �إيران
افتقارها للجدية على طاولة املفاو�ضات ،كلماازدادات الوحدة بني
جمموعة  1+5وكلما ظهروا باعتبارهم الطرف املعزول يف هذه
املفاو�ضات».
ويف كلمة �ألقاها يوم االثنني قال مدير وكالة املخابرات املركزية
الأم��ري�ك�ي��ة بيل ب�يرن��ز �إن ال��وك��ال��ة ال تعتقد �أن ال��زع�ي��م الأعلى
الإيراين قرر اتخاذ خطوات لت�صنيع قنبلة نووية لكنه �أو�ضح �أن
�إيران �أحرزت تقدما يف قدرتها على تخ�صيب اليورانيوم وهو �أحد
ال�سبل نحو �صنع قنبلة.
وتنفي �إيران �سعيها المتالك �أ�سلحة نووية وتقول �إنها ال ترغب
�إال يف امتالك التكنولوجيا النووية من �أجل الأغرا�ض ال�سلمية.

�سترتك من�صبها هذا الأ�سبوع

�أملانيا :هذا ما �ستفعله �أجنيال مريكل بعد املعا�ش!...
�ستكلف دافعي ال�ضرائب ن�صف مليون يف ال�سنة ،و�سيكون تقاعدها حوايل � 15ألف يورو �شهر ًيا
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ب�ف��ارق ت�سعة �أي��ام تقريبا ،لن
حتطم ال��رق��م القيا�سي ملر�شدها
ه �ي �ل �م��وت ك � � ��ول ،ال � � ��ذي ظ� ��ل يف
من�صبه طيلة  5869يو ًما .لكن
�أجن�ي�لا م�يرك��ل ه��ي �أول �شخ�ص
يغادر امل�ست�شارية الفيدرالية دون
�أن يخ�سر انتخابات �أو ُيجرب على
اال�ستقالة .وال �شك انها تغادرها
“بفرح غامر يف القلب” لأن تلك
هي الطريقة التي اختارتها دائ ًما
ل�ت�ع�ي����ش ح �ي��ات �ه��ا ،اع�ت�رف ��ت هذا
الأ�سبوع .ال�صيف املا�ضي ،عندما

�� ُ�س�ئ�ل��ت ع ��ن ح�ي��ات�ه��ا التقاعدية
املقبلة ،قالت �إنها تن�شد الراحة
قبل كل �شيء .القراءة ،والب�ستنة،
وامل �� �ش��ي يف غ��اب��ات براندنبورغ،
و�أخ� ��ذ ق�ي�ل��ول��ة �“ ...سرنى �أين
ي ��أخ��ذين ك��ل هذا” ،ق��ال��ت .بعد
ب�ضعة �أ�شهر ،ت�شري عدة م�ؤ�شرات
�إىل عك�س ذلك.
ك �� �ش �ف��ت م� ��ذك� ��رة داخ� �ل� �ي ��ة من
وزارة املالية� ،أن��ه اعتبا ًرا من يوم
اخلمي�س �سيكون لديها فريق من
ت�سعة �أ�شخا�ص ،ومكاتب يف مبنى
ملحق بالبوند�ستاغ .مكر التاريخ،
ان�ه��ا امل�ك��ات��ب ال���س��اب�ق��ة لهيلموت

ك � ��ول ،يف زاوي � � ��ة �� �ش ��ارع �أ�شجار
ال��زي��زف��ون امل��رم��وق -م��ع �إطاللة
جزئية على باريزر بالتز ...ق�ضية
ت�سببت يف الكثري من اللغط.
وهكذا ،ف��إن مريكل املتوا�ضعة،
التي مل نرها ت�ست�سلم للرفاهية،
�ستكلف داف�ع��ي ال�ضرائب ن�صف
م� �ل� �ي ��ون يف ال� ��� �س� �ن ��ة ،و�سيكون
تقاعدها ح��وايل � 15أل��ف يورو
�شهر ًيا.
ريا
�ستظل يف برلني كث ً
ول� �ئ ��ن ا� �س �ت �ب �ع��دت ا�ستئناف
الوظائف ال�سيا�سية ،بينما يراها

ال�ب�ع����ض يف الأمم امل�ت�ح��دة �أو يف
بروك�سل يف خدمة �أوروب ��ا ،ف�إنها
تنوي موا�صلة العمل ،على الأقل
لذاتها .يف مقابلة ه��ذا اخلريف،
ق��ال��ت �أجن�ي�لا م�يرك��ل �إن�ه��ا تريد
اخلو�ض يف تاريخ تطور املجتمعات
امل �ع��ا� �ص��رة ل �ف �ه��م ال� ��رواب� ��ط بني
“البحث واالبتكار واالزدهار».
وت��ري��د �أي��ً��ض��ا ا�ستئناف قراءة
م �ق��االت ال �ف �ي��زي��اء ،ح�ي��ث يرجع
تاريخ الدكتوراه �إىل عام .1978
وي��دع��وه��ا زمل�ا�ؤه��ا يف الدرا�سة
يف الي�ب��زي��غ �إىل ل�ق��اء اخلريجني
ريا
ك��ل ع��ام على �أم��ل �أن جت��د �أخ ً

ال ��وق ��ت ل �ل �ح �� �ض��ور .ه ��ذا ممكن،
ي�ق��ول �أح��ده��م ،لأن�ه��ا “احتفظت
دائ ًما بالرابط من خ�لال �إر�سال
ر�سالة اع�ت��ذار �شخ�صية على مر
ال�سنني”� .إنه يرف�ض ذكر ا�سمه
كل هذا خا�ص ،يقول ،وبالن�سبةملريكل � ً
أي�ضا!
وباحلديث عن احلياة اخلا�صة،
ي ��رغ ��ب ال� �ك� �ث�ي�رون يف �أن تبد�أ
امل �� �س �ت �� �ش��ارة ال �� �س��اب �ق��ة يف كتابة
م��ذك��رات �ه��ا .يف ال ��وق ��ت احل ��ايل،
ال � �س �ب �ي��ل ...ك �م��ا ان� ��ه ال وج ��ود
لأي دل�ي��ل ع�ل��ى ج ��والت حمتملة
لإل �ق��اء حم��ا� �ض��رات ،وه��ي ب�شكل

ع��ام مربحة للغاية كما اختربها
ن�ظ��را�ؤه��ا ال���س��اب�ق��ون ،مثل توين
بلري �أو نيكوال �ساركوزي.
� �س �ت �ق �ي��م �أجن � �ي �ل�ا م�ي�رك ��ل يف
ب��رل�ين ك �ث�ي ً�را .ف�ق��د م��دد زوجها
ال �ب��اح��ث والأ� �س �ت��اذ امل�م�ي��ز عقده
مع جامعة هومبولد حتى العام
املقبل .ويعي�ش الزوجان يف و�سط
امل��دي �ن��ة يف ��ش�ق�ت�ه�م��ا اخلا�صة.
و�سيكون منزل تيمبلني املتوا�ضع
يف براندنبورغ ،املدينة التي ن�ش�أت
فيها �أجنيال دوروثيا كا�سرن ،ابنة
ال �ق ����س ،م �ل��ا ًذا يف ع�ط�ل��ة نهاية
الأ��س�ب��وع .لق�ضاء العطالت ،تود

امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل تن�ضم لنادي املتقاعدين
م�يرك��ل ال���س�ف��ر .وم�ن��ذ �صغرها ،الأ� �س �ب��وع وه ��ي ت�ب�ح��ث يف متجر
ك ��ان ��ت حت �ل��م ب��رح �ل��ة ب ��ري ��ة �إىل للأحذية الريا�ضية.
الواليات املتحدة� ...شوهدت هذا
عن لو جورنال دي دميان�ش
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•• وا�شنطن�-أ ف ب

ت�أهب يف جزر �سليمان بحجب الثقة عن �سوغافاري
•• هونيارا�-أ ف ب

يخ�ضع رئي�س وزراء جزر �سليمان مانا�سيه �سوغافاري لعملية ت�صويت بحجب
الثقة �أم�س االثنني يف هونيارا ،حيث ت�ستعد قوات حفظ ال�سالم الدولية املنت�شرة
يف العا�صمة ملزيد من �أعمال ال�شغب .و�أقامت القوات امل�سلحة وال�شرطة نقاط
تفتي�ش حول الربملان وطوقت �شوارع و�سط مدينة هونيارا .وتقدمت املعار�ضة
بطلب لعزل �سوغافاري ،متهمة �إي��اه بالف�ساد وا�ستخدام �أم��وال �صينية لدعم
حكومته .وق��ال زعيم املعار�ضة ماثيو وي��ل للم�شرعني مع ب��دء النقا�ش حول
طلب العزل �إن �سوغافاري �أقدم “طوعا على امل�ساومة ب�سيادتنا لتحقيق مكا�سب
�سيا�سية �شخ�صية» .وفر�ضت ال�شرطة حظرا على بيع الكحول يف هونيارا على
�أمل جتنب تكرار �أعمال ال�شغب الدموية التي اندلعت قبل �أقل من �أ�سبوعني
و�أ�سفرت عن مقتل ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل عندما جتمعت ح�شود ملدة ثالثة
�أيام للمطالبة ب�إزاحة �سوغافاري عن ال�سلطة .وقد �أعادت قوات حفظ ال�سالم
من �أ�سرتاليا وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة ونيوزيلندا النظام و�سيرّ ت دوريات
مع ال�شرطة املحلية .واندلعت �أزم��ة جزر �سليمان على خلفية معاناة ال�سكان
من الفقر واجلوع .ويعرب ه�ؤالء عن غ�ضبهم من �سيا�سات حكومة البلد البالغ
•• وا�شنطن-رويرتز

ح��ذر الرئي�س الأم��ري�ك��ي ج��و بايدن
ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير بوتني
خ�ل�ال اج �ت �م��اع اف�ت�را� �ض��ي بينهما،
م��ن �أن ال�غ��رب �سيفر�ض “�إجراءات
اقت�صادية قوية وغريها” على رو�سيا
�إذا غزت �أوكرانيا يف حني طلب بوتني
�ضمانات ب ��أن حلف �شمال الأطل�سي
لن يتو�سع �شرقا.
و�أج � � � � � ��رى ال� ��زع � �ي � �م� ��ان حم� ��ادث� ��ات
افرتا�ضية ا�ستمرت ل�ساعتني حول
�أوك��ران �ي��ا ون��زاع��ات �أخ ��رى وذل ��ك يف
ات �� �ص��ال ب��ال�ف�ي��دي��و ح ��ول العالقات
الأم��ري �ك �ي��ة ال��رو� �س �ي��ة ال �ت��ي و�صلت
�إىل �أدن��ى م�ستوى منذ نهاية احلرب
ال�ب��اردة قبل �أك�ثر م��ن  30عاما مع
ح���ش��د رو� �س �ي��ا ل�ع���ش��رات الآالف من
قواتها على احلدود مع �أوكرانيا.
وق ��ال ال�ك��رم�ل�ين �إن ب��وت�ين رد على
التحذير باملطالبة ب�ضمانات يعول
عليها وملزمة قانونا �ضد تو�سع حلف
الأط�ل���س��ي ��ش��رق��ا وان �ت �ق��د حم ��اوالت
حلف الأطل�سي “تطوير” عملياته يف
الأرا�ضي الأوكرانية.
ومل ترد �أنباء عن حدوث انفراجة يف
امل�ح��ادث��ات لكن اجلانبني اتفقا على
موا�صلة االت�صاالت ،وهو تطور ميكن
�أن يحد من التوترات العاملية.
ونفى الكرملني وجود �أي نية ملهاجمة
�أوكرانيا وقال �إن ح�شد قواته �إجراء
دفاعي لكن الدول املجاورة عربت عن

قلقها .وح��ذر ب��اي��دن ب��وت�ين م��ن �أنه
قد يواجه عقوبات اقت�صادية �صارمة
�إ�ضافة �إىل تعطيل خط �أنابيب الغاز
نورد �سرتمي � 2إىل �أوروبا م�شريا �إىل
�أن الواليات املتحدة وحلفاء �أوروبيني
��س�ي��زودون �أوك��ران�ي��ا ب�ق��درات دفاعية
�إ�ضافية.
وق� ��ال ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض يف ب �ي��ان �إن
ال ��رئ �ي �� ��س “�أو�ضح �أن ال� ��والي� ��ات
املتحدة وحلفاءنا �سريدون ب�إجراءات
اقت�صادية وت��داب�ير �أخ ��رى ق��وي��ة يف
حال حدوث ت�صعيد ع�سكري».
وعقب املحادثات ،قال م�ست�شار �ألأمن
ال�ق��وم��ي الأم��ري �ك��ي ج��اك �سوليفان
لل�صحفيني “الأ�شياء التي مل نفعلها
يف عام  2014م�ستعدون �أن نفعلها
الآن” م�شريا �إىل قيام رو�سيا ب�ضم
�شبه جزيرة القرم من �أوكرانيا.
وق ��ال ��س��ول�ي�ف��ان �إن ��ه يف ح��ال��ة وقوع
هجوم ،ف�إن الواليات املتحدة �ستتطلع
�إىل الرد ب�إيجابية �إذا طلب احللفاء يف
منطقة البلطيق “قدرات” �أمريكية
�إ�ضافية �أو “انت�شار (للقوات)».
وق ��ال �أح ��د امل���س��ؤول�ين �إن الواليات
امل �ت �ح��دة ق��د ت���س�ت�ه��دف �أي �� �ض��ا �أكرب
البنوك الرو�سية وقدرة مو�سكو على
حتويل العملة الرو�سية (الروبل) �إىل
دوالرات وعمالت �أخرى.
ويف عام  2014ركزت وا�شنطن ب�شكل
�أ�سا�سي على امل�ساعدات الدفاعية غري
الفتاكة بعد �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة
ال �ق��رم خ�شية ت�ف��اق��م الأزم � ��ة .وقال

ع��دد �سكانه � 800أل��ف ن�سمة .وت��واج��ه احلكومة اتهامات بالف�ساد وبالوالء
لبكني وم�صالح �أجنبية �أخرى .وخالل �أعمال ال�شغب حاول متظاهرون �إحراق
املنزل اخلا�ص لرئي�س الوزراء والربملان قبل تفريقهم من جانب ال�شرطة بالغاز
امل�سيل للدموع وطلقات حتذيرية .ودفع احتمال حدوث مزيد من �أعمال العنف
القن�صلية الأمريكية يف هونيارا �إىل احلد من �أن�شطتها .وغادرت �أعداد كبرية
من النا�س هونيارا �إىل مناطق اخرى على عبّارات م�ست�أجرة الأح��د .و�أعاقت
حاويات �إمكانية الو�صول �إىل �أج��زاء من و�سط املدينة .وق�دّر البنك املركزي
جلزر �سليمان يوم االثنني الأ�ضرار التي �سببتها �أعمال ال�شغب بـ  67مليون
دوالر �أمريكي ،م�ضيفا �أن  63مبنى يف العا�صمة تعر�ضت للحرق والنهب .ووجه
ماثيو ويل االتهام ل�سوغافاري با�ستخدام الأموال ال�صينية لدعم حكومته .ودان
ويل �أعمال ال�شغب ،معتربا �أنها “ال �شيء مقارنة بالنهب احلا�صل يف القمة،
على ح�ساب ال�سكان العاديني يف جزر �سليمان» .وقال ويل �إن بكني كانت تدفع
الأموال لت�أمني الدعم ل�سوغافاري قبل الت�صويت بحجب الثقة .وقال النائب
�سيال�س تاو�سينغا �إنه عُر�ض عليه وعلى زمالء �آخرين له ،مبلغ يقدر بنحو 30
�ألف دوالر �أمريكي من �صندوق انتخابي متوله بكني� ،إذا �صوتوا لإبقاء رئي�س
الوزراء يف ال�سلطة ،وفق ما نقلت �صحيفة “ذي �أو�سرتاليان».

بعدما بقي خط “نورد �سرتمي  ”2للغاز بني رو�سيا و�أملانيا لفرتة طويلة
م�صدر خالف مع الواليات املتحدة قبل �أن يقبل به الرئي�س جو بايدن
مرغما يف نهاية املطاف ،عاد ليطرح بقوة باعتباره “و�سيلة �ضغط” بيد
وا�شنطن لردع مو�سكو عن غزو �أوكرانيا.
ومل يعلن البيت الأب�ي����ض ب�شكل وا��ض��ح �أن ب��اي��دن ل��وح بهذا التهديد
الثالثاء خالل قمته عرب الفيديو مع نظريه الرو�سي فالدميري بوتني،
غري �أن م�ست�شاره للأمن القومي جيك �ساليفان �شدد خ�لال م�ؤمتر
�صحايف على �أن هذه امل�س�ألة تت�سم بـ”�أولوية مطلقة».
و�أ� �ش��ار �ساليفان �إىل �أن خ��ط الأن��اب �ي��ب مل ي��و��ض��ع يف
اخل��دم��ة ب�ع��د ب��ان�ت�ظ��ار امل �� �ص��ادق��ة ع�ل�ي��ه م��ن اجلانب
الأملاين ،وهو بالتايل ال ميكن �أن ي�شكل “و�سيلة �ضغط
بيد بوتني” .و�أ�ضاف “�إنه و�سيلة �ضغط للغرب ،لأنه
�إذا ك��ان ف�لادمي�ير ب��وت�ين ي��ري��د نقل ال�غ��از ع�بر نورد
�سرتمي  ،2فقد ال يجازف بغزو �أوكرانيا».
وتوجه الإدارة الأمريكية منذ الأ�سبوع املا�ضي حتذيرات
لرو�سيا و�سط اتهامات بح�شد قوات رو�سية جمددا عند
احلدود مع �أوكرانيا ،ملوحة بعقوبات اقت�صادية �شديدة
يف حال �شنت هجوما على الدولة املجاورة.
ولإثبات �أن��ه �أك�ثر ت�صميما مما كان عام  2014حني
�ضمت مو�سكو �شبه ج��زي��رة ال�ق��رم الأوك��ران �ي��ة ،ي�ؤكد
ب��اي��دن �أن��ه �سيفر�ض ه��ذه امل��رة ع�ق��وب��ات غ�ير م�سبوقة
“امتنع عن ا�ستخدامها يف املا�ضي” ب�سبب “العواقب التي كانت �ستت�أتى
عنها يف رو�سيا».
وت��رد تكهنات حول قيام وا�شنطن ب�إق�صاء رو�سيا من نظام “�سويف”
وهو نظام �أ�سا�سي يف املالية العاملية ي�سمح بتنفيذ احلواالت املالية بني
البنوك �إلكرتونيا.
غ�ير �أن �أي م�س�ؤول �أم�يرك��ي مل ي��ؤك��د ه��ذه الفر�ضية التي غالبا ما
تو�صف ب�أنها “خيار نووي” ب�سبب ما قد يت�أتى عنها من عواقب على
االقت�صاد الرو�سي �إمن��ا كذلك العاملي ،ويعتقد يف مطلق الأح��وال �أنها
تبقى اخليار الأخري �أمام الواليات املتحدة.
وقال نائب رئي�س “معهد الواليات املتحدة من �أجل ال�سالم” للدرا�سات
ويليام تايلور متحدثا لوكالة فران�س بر�س �إن “�سويفت �سيكون ت�صعيدا
خطريا».
ور�أى تايلور الذي كان يف املا�ضي �سفريا يف كييف �أن “نورد �سرتمي 2
خيار جدي” وهو “�أحد �أبرز التدابري” قيد الدر�س حاليا لأنه ي�سمح
لإدارة ب��اي��دن ب��إث�ب��ات ح��زم كبري ب��دون ال��و��ص��ول �إىل ح��د �إث ��ارة زلزال

بايدن يحذر بوتني من عقوبات �إذا حدث غزو لأوكرانيا

��س��ول�ي�ف��ان �إن ب��اي��دن “كان مبا�شرا
و�صريحا” مع بوتني.
و�أ� � �ض� ��اف �أن � ��ه “كان ه �ن��اك الكثري
م��ن الأخ� ��ذ وال � ��رد ،ومل ت�ك��ن هناك
ت �ه��دي��دات ،ل�ك��ن ال��رئ�ي����س (بايدن)
ك��ان وا��ض�ح��ا ب�ج�لاء يف حت��دي��د �أين
ت�ق��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م��ن جميع
ه��ذه امل �� �س��ائ��ل» .وق ��ال ال�ك��رم�ل�ين �إن

ب��وت�ين �أب �ل��غ ب��اي��دن ب� ��أن م��ن اخلط�أ
�إلقاء امل�س�ؤولية الكاملة عن التوترات
احلالية على عاتق رو�سيا.
وع�ب�رت مو�سكو ع��ن ا�ستياء متزايد
م��ن امل���س��اع��دات الع�سكرية الغربية
لأوك ��ران� �ي ��ا ال �ت ��ي ك ��ان ��ت جمهورية
�سوفيتية يف ال�سابق مثل رو�سيا لكنها
اجتهت غربا منذ �أط��اح��ت انتفا�ضة

�شعبية برئي�سها امل ��وايل مل��و��س�ك��و يف
 2014وم��ا ت�صفه ب�أنه زح��ف حلف
�شمال الأطل�سي التو�سعي.
* رو�سيا تريد �ضمانات
قال الكرملني �إن بوتني انتقد م�ساعي
حلف الأطل�سي “تطوير” عملياته يف
الأرا�ضي الأوكرانية.

و�أ� � �ض� ��اف ال �ك��رم �ل�ي�ن “لذلك ف� ��إن
رو� �س �ي��ا م�ه�ت�م��ة ب �ج��دي��ة باحل�صول
على �ضمانات موثوقة وثابتة قانونا
ت�ستبعد تو�سع حلف الأطل�سي �شرقا
وعدم ن�شر �أنظمة �أ�سلحة هجومية يف
الدول املجاورة لرو�سيا».
ودعا بوتني �أي�ضا �إىل تقدمي �ضمانات
بعدم ن�شر �أنظمة هجومية يف الدول

اقت�صادي .ولطاملا ك��ان خ��ط الأن��اب�ي��ب م�صدر توتر يف العالقات بني
وا�شنطن وبرلني.
وتعار�ض الواليات املتحدة ب�شدة خط نورد �سرتمي  2الذي يربط رو�سيا
ب�أملانيا عرب بحر البلطيق بدون املرور عرب �أوكرانيا ،ما يهدد بحرمان
ه��ذا البلد م��ن ق�سم م��ن امل��داخ�ي��ل التي يجنيها م��ن م��رور ال�غ��از عرب
�أرا�ضيه� ،إمنا كذلك من و�سيلة �ضغط على رو�سيا.
وبالرغم من معار�ضة الطبقة ال�سيا�سية الأمريكية للم�شروع� ،إال �أن �أي
�إدارة �أمريكية مل جتازف بالو�صول �إىل حد الت�صادم مع �أملانيا ،احلليف
الأ�سا�سي للواليات املتحدة.
والعقوبات املحدودة التي فر�ضت حتى الآن مل حتل
دون �إمتام امل�شروع.
و�إذ بات من امل�ؤكد �أنه �سيتم �إجناز �أعمال البناء ،قرر
ب��اي��دن �إغ�ل�اق ملف اخل�لاف م��ع الأمل ��ان ف��و ّق��ع معهم
يف متوز/يوليو اتفاقا يعود اليوم �إىل الواجهة على
ال�ساحة الدولية.
ون�ص االتفاق على �أنه يف حال ارتكبت رو�سيا “�أعماال
عدوانية جت��اه �أوكرانيا” ف��إن �أملانيا �ستتخذ تدابري
“للحد من قدرات الت�صدير الرو�سية نحو �أوروب��ا يف
قطاع الطاقة».
وت�ستند الدبلوما�سية الأم�يرك�ي��ة يف موقفها اليوم
�إىل هذه الت�سوية التي مل ت�سلط عليها الأ�ضواء عند
�إبرامها.
وحذرت امل�س�ؤولة الثالثة يف وزارة اخلارجية الأمريكية
فيكتوريا نوالند �أمام جمل�س ال�شيوخ الثالثاء ب�أنه “�إذا مل يبدل الرئي�س
بوتني موقفه ب�ش�أن �أوكرانيا ،نرتقب تعليق خط �أنابيب الغاز هذا».
ور�أى ول�ي��ام تايلور �أن ه��ذا �سالح ق��وي “لأنه م�شروع طويل الأمد”
للكرملني .و�أو�ضح �أن “ال�سبب الذي يجعل بوتني يتم�سك به ب�شدة ...
هو �أنه �سي�سمح له بفتح و�إغالق” تدفق الغاز �إىل �أوروب��ا ،ما يتيح له
“الت�أثري على القرارات الأوروبية”.
و�أكد �أن التهديد الأمريكي “�سيحظى باهتمامه الكامل» .لكن ال بد من
معرفة ما �إذا كانت �أملانيا ال�شديدة التم�سك حتى الآن بنورد �سرتمي ،2
م�ستعدة للتجاوب مع الأمريكيني يف وقت تنتقل ال�سلطة من امل�ست�شارة
املحافظة �أنغيال مريكل �إىل خلفها اال�شرتاكي الدميوقراطي �أوالف
�شولت�س.
وق��ال ول�ي��ام تايلور �إن “الأملان منق�سمون بهذا ال�صدد” م�شريا �إىل
�أن وزيرة اخلارجية يف احلكومة اجلديدة �أنالينا بريبوك (من �أن�صار
البيئة) تعتمد موقفا معار�ضا �أكرث خلط �أنابيب الغاز.
القريبة من رو�سيا وذلك ح�سبما �أفاد
الكرملني.
و�أظ�ه��رت لقطات تلفزيونية رو�سية
بايدن وبوتني وهما يوجهان التحية
لبع�ضهما ب�ط��ري�ق��ة ودي ��ة يف بداية
القمة االفرتا�ضية.
ويقول اجلانبان �إنهما ي�أمالن يف �أن
يتمكن الزعيمان من عقد قمة وجها
لوجه لبحث العالقات بني البلدين
ال� �ل ��ذي ��ن ت ��وج ��د ب �ي �ن �ه �م��ا خ�ل�اف ��ات
طويلة الأمد ب�ش�أن �سوريا والعقوبات
االق�ت���ص��ادي��ة الأم��ري�ك�ي��ة والهجمات
الإلكرتونية الرو�سية املزعومة على
�شركات �أمريكية.
وقال م�س�ؤول �أوكراين بعد املحادثات
�إن كييف عربت عن امتنانها لبايدن
على “دعمه الرا�سخ».
وت�ضمن م�شروع قانون دفاعي �أ�صدره
الكوجنر�س الأمريكي بعد املحادثات
تقدمي  300مليون دوالر للجي�ش
الأوكراين.
وبالن�سبة للكرملني ف�إن وقوف حلف
الأطل�سي املتزايد �إىل جانب �أوكرانيا
امل�ج��اورة وم��ا يعتربه كابو�سا يتمثل
يف �إمكانية ن�شر احللف ل�صواريخ يف
�أوك��ران �ي��ا ت�ستهدف رو��س�ي��ا ه��و خط
�أحمر لن ي�سمح بتجاوزه.
و�شككت مو�سكو يف النوايا الأوكرانية
وقالت �إنها تريد �ضمانات ب�أن كييف
لن ت�ستخدم القوة ملحاولة ا�ستعادة
الأرا�� �ض ��ي ال �ت��ي ف�ق��دت�ه��ا يف 2014
�أم� ��ام االن�ف���ص��ال�ي�ين امل��دع��وم�ين من

رو�سيا وهو ال�سيناريو الذي ا�ستبعدته
�أوكرانيا.
* �إ�شراك احللفاء الغربيني
ق��ال ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �إن زع �م��اء من
بريطانيا والواليات املتحدة وفرن�سا
و�أملانيا و�إيطاليا حتدثوا يوم االثنني
“واتفقوا ع�ل��ى ال�ب�ق��اء ع�ل��ى ات�صال
وثيق ب�ش�أن و�ضع نهج من�سق و�شامل
للرد على احل�شد الع�سكري الرو�سي
على حدود �أوكرانيا».
وق� � � ��ال �أح� � � ��د ك � �ب� ��ار امل�ست�شارين
بالكوجنر�س �إن امل�س�ؤولني الأمريكيني
�أبلغوا الأع�ضاء ب�أن لديهم تفاهما مع
�أملانيا ب�ش�أن �إغ�لاق خط �أنابيب نورد
�سرتمي � 2إذا غزت رو�سيا �أوكرانيا.
وق��ام��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة بتقييم
�إمكانية كبح ق��درة امل�ستثمرين على
� �ش��راء ال��دي��ون ال��رو��س�ي��ة يف ال�سوق
الثانوية وهو �إج��راء ينظر �إليه على
�أن��ه حتى لو اتخذته وا�شنطن فقط
ف��إن��ه ق��د ي��ؤث��ر ب�شدة على احلكومة
الرو�سية وفقا ملا ذكره �شخ�ص مطلع
ع�ل��ى الأم � ��ر .ومي �ك��ن ل��وا��ش�ن�ط��ن �أن
ت�ستهدف �صندوق اال�ستثمار املبا�شر
ال��رو��س��ي ب��ال�ع�ق��وب��ات �أي���ض��ا .وذكرت
��ش�ب�ك��ة (�� � �س � ��ي�.إن�.إن) �أن العقوبات
املقرتحة قد ت�شمل ف�صل رو�سيا عن
نظام التحويالت الدويل للمدفوعات
وال��ذي ت�ستخدمه البنوك يف جميع
�أنحاء العامل وهي خطوة من املحتمل
�أن تتطلب التن�سيق مع احللفاء.
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طوكيو قد ت�ضاعف �إنفاقها الع�سكري:

العالقات ال�صينية اليابانية تتدهور ب�سرعة كبرية!...
•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت
ترجمة خرية ال�شيباين
كانت ة �سيئة زمن رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق
يو�شيهيدي �سوجا ،تتدهور عالقات اليابان مع ال�صني
بوترية �سريعة منذ تويل خليفته فوميو كي�شيدا

رئا�سة احلكومة اليابانية .ويبدو الآن �أن الأرخبيل
ينظر �إىل ال�صني على �أنها عد ّوه الرئي�سي.
يوم ال�سبت املوافق  27نوفمرب املا�ضي ،مل ينتق
رئي�س ال���وزراء الياباين اجل��دي��د فوميو كي�شيدا
كلماته ،وقال �إن “جميع اخليارات” مطروحة على
الطاولة ،مبا يف ذلك خيار اكت�ساب اجلي�ش الياباين

قدرات هجومية على قواعد العدو ،واعدا ب�إن�شاء
ق��وات دف��اع �أق���وى حلماية ب�لاده م��ن التهديدات
املتزايدة من ال�صني وكوريا ال�شمالية ورو�سيا.
وخالل عملية تفقدية للقوات اليابانية املتج ّمعة
يف قاعدة �شمال طوكيو ،وه��ي الأوىل منذ توليه
من�صبه يف �أكتوبر� ،شدد فوميو كي�شيدا على �أن الو�ضع

الأم��ن��ي ح��ول اليابان يتغري ب�سرعة ،و�أن الواقع
�أ�صبح الآن “�أكرث خطورة مما كان عليه يف �أي وقت
م�ضى” .و�ضع ت�س ّببت فيه كل من كوريا ال�شمالية،
التي توا�صل �إطالق �صواريخ بالي�ستية تزداد فاعلية
وتقانة ،وال�صني ،التي توا�صل �إعادة ت�سليحها املذهل
و�أن�شطتها الأكرث عدوانية يف املنطقة.

13
حتليل اخباري
«م��ن الآن ف���ص��اع�دًا�� ،س��أف�ك��ر يف
ج �م �ي��ع اخل � � �ي � ��ارات ،مب� ��ا يف ذل ��ك
بالن�سبة ل�ل�ي��اب��ان ام �ت�لاك قدرات
ه �ج��وم �ي��ة ع �ل ��ى ق� ��واع� ��د ال� �ع ��دو،
وموا�صلة تعزيز القوة الع�سكرية
اليابانية بقدر م��ا ه��و �ضروري”.
ه �ك��ذا وع ��د ف��وم�ي��و ك�ي���ش�ي��دا �أم ��ام
ح� � ��وايل  800ج� �ن ��دي م �� �ش��اة يف
زيهم الكاكي ،من عنا�صر “قوات
ال��دف��اع الذاتي” اليابانية ،اال�سم
ال��ذي يطلق على اجلي�ش الوطني
م�ن��ذ اع�ت�م��اد ال�ي��اب��ان ع��ام 1948
لد�ستور يحظر عليها امل�شاركة يف
نزاع ع�سكري يف م�سرح �أجنبي.
وتابع رئي�س احلكومة“ :الأمن
ح��ول اليابان يتغري ب�إيقاع �سريع،
ومب �ع��دل غ�ير م���س�ب��وق� ،أ� �ش �ي��اء ال
حتدث اال يف روايات اخليال العلمي
�أ�صبحت واقعنا اليوم” ،م�ضيفا �أن
احلكومة اليابانية �ستجري بالتايل
“مناق�شات ه� ��ادئ� ��ة وواقعية”
ل�ت�ح��دي��د م��ا ه��و م�ط�ل��وب حلماية
�أرواح النا�س مع ح�شد دعمهم.
واكت�ساب “قدرة �ضاربة” �ضد
�أهداف ع�سكرية �أجنبية ،فكرة تثري
انق�ساما يف ال��ر�أي العام الياباين.
ف �ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ب �ع ����ض املعار�ضني،
ي�ن�ت�ه��ك ه� ��ذا ال��د� �س �ت��ور ال�سلمي
ال ��ذي ف��ر��ض�ت��ه ال ��والي ��ات املتحدة
ع�ل��ى ال�ي��اب��ان يف �أع �ق��اب ا�ست�سالم
�إمرباطورية ال�شم�س امل�شرقة عام
.1945
فوميو كي�شيدا ،الذي كان معتدالً
�إىل حد و�صوله لرئا�سة احلكومة،
ات �خ��ذ م��وق � ًف��ا �أك �ث��ر راديكالية.
ويبدو �أن هذا ير�ضي ق��ادة احلزب
ال�ل�ي�برايل ال��دمي�ق��راط��ي احلاكم،
منهم رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو
�آب� ��ي .ل�ق��د �أ� �ص �ب��ح الآن م��ن اتباع
تعزيز القدرات الع�سكرية لبالده،
وح�ت��ى م�ضاعفة م�ي��زان�ي��ة الدفاع
اليابانية.
يوم اجلمعة  26نوفمرب� ،أعطت
احل�ك��وم��ة ال���ض��وء الأخ���ض��ر � ً
أي�ضا
ملغلف �إ� �ض��ايف بقيمة  770مليار
ين ( 6.8مليار دوالر) للميزانية
ال�ع���س�ك��ري��ة ل �ع��ام  .2021وذلك
لتمويل �شراء �صواريخ و�صواريخ
م�ضادة للغوا�صات و�أ�سلحة �أخرى
ملواجهة م��ا ت��راه طوكيو ت�صعيدًا
للأن�شطة الع�سكرية م��ن ال�صني
ورو�سيا وكوريا ال�شمالية.
و�إذا واف � ��ق ال�ب�رمل ��ان الياباين
على ه��ذا املبلغ الإ��ض��ايف ،ف�ست�صل
امل �ي��زان �ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة للأرخبيل
�إىل م�ستوى مل ي�شهده منذ عام
 1945ب�أكرث من  6100مليار
ي ��ن ( 53.2م �ل �ي��ار دوالر) لعام
 .2021بزيادة قدرها  15باملائة
م �ق��ارن��ة ب�ن�ف����س ال� �ف�ت�رة م ��ن عام
.2020
وبذلك �ستمثل امليزانية الع�سكرية
�أك �ث��ر م ��ن  1ب��امل��ائ��ة م ��ن الناجت
املحلي الإجمايل الياباين.
وذه��ب وزي��ر الدفاع نوبو كي�شي،
�إىل حد القول �إن��ه ي�ؤيد م�ضاعفة
الإن� �ف ��اق ال�ع���س�ك��ري ل �ب�ل�اده حتى
ت��واج��ه و� �ض � ًع��ا �أم �ن � ًي��ا ي� ��زداد �سو ًء
يومًا بعد ي��وم .ويعتقد معار�ضوه

فوميو كي�شيدا :ينظر الأرخبيل �إىل ال�صني على �أنها العد ّو الرئي�سي

طموحات ال�صني تزعج اليابانيني

�ستعترب احلكومة اليابانية غزو تايوان تهدي ًدا مبا�ش ًرا وحيو ًيا للأمن القومي وا�ستقرار املنطقة
�أن��ه يجب ا�ستخدام ه��ذه الأم ��وال
ب ��د ًال م��ن ذل��ك خل��دم��ات الرعاية
ال�صحية يف بلد ت�صيب ال�شيخوخة
�سكانه مبعدل قيا�سي يف العامل.
م�ساعدة لوج�ستية
للواليات املتحدة
وك �م��ا ه��و احل� ��ال م��ع الواليات
امل �ت �ح��دة ،ف� ��إن امل��و� �ض��وع الرئي�سي
للتوترات بني اليابان وال�صني هو
م�س�ألة تايوان ،التي تعتربها بكني
جمرد مقاطعة تنوي �إحلاقها بالرب
ال�صيني ،بالقوة �إذا لزم الأمر.
وي�شري التقارب الياباين امل�ستمر
م��ع ت��اي��وان ،وف � ًق��ا لتقرير �صيني
حديث� ،إىل �أن طوكيو ووا�شنطن
ت���س�ت�ع��دان الآن للعمل م � ًع��ا لردع
ب �ك�ين ع ��ن ا� �س �ت �خ��دام ال� �ق ��وة �ضد
اجلزيرة املتمردة.
“مل تر�سل اليابان �إ��ش��ارات على
امل �� �س �ت��وي�ي�ن ال��ر� �س �م��ي وال � �ف ��ردي
ف�ح���س��ب ،ب��ل �إن �ه��ا حت ��اول العثور
على �إجابات للتهديد ال�صيني �ضد
تايوان من خالل حتالف ع�سكري
مع الواليات املتحدة” ،ي�ؤكد هذا
ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ن���ش��رت��ه يف مطلع
نوفمرب �صحيفة الأم��ن وال�ش�ؤون
البحرية يف �آ�سيا واملحيط الهادئ.
ورغ��م �أن الغالبية العظمى من
ال �ي��اب��ان �ي�ين م��رت �ب �ط��ون بد�ستور
بالدهم ال�سلمي ،ومعادون مل�شاركة
ال �ي��اب��ان يف ن� ��زاع م �� �س �ل��حّ ،
تو�ضح
ال�صحيفة ،فقد در��س��ت ال�سلطات
اليابانية ثالثة �سيناريوهات يدعو
ك��ل واح� ��د م�ن�ه��ا � �ص��راح��ة �إىل �أن
تقدّم ق��وات ال��دف��اع ال��ذات��ي الدعم
ال�ل��وج���س�ت��ي ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة يف
حال ن�شوب حرب يف تايوان .وهذا

يف �إط��ار “اتفاقية دف��اع جماعي”
ه ��دف �ه ��ا الأ�� �س ��ا�� �س ��ي ه� ��و ال ��دف ��اع
ع ��ن اجل ��زي ��رة وك ��ذل ��ك القواعد
الأم��ري�ك�ي��ة يف ال�ي��اب��ان �ضد هجوم
�صيني.
وي ��ؤك��د ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ال�صيني
�أن احل �ك��وم��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة �ستعترب
غ � ��زو ت� ��اي� ��وان ت� �ه ��دي� �دًا مبا�ش ًرا
وحيويًا للأمن القومي وا�ستقرار
املنطقة .و”من ال�صعب �أن نتخيل
� ّأن اليابان �ست�شارك بن�شاط على
املدى الق�صري �أو املتو�سط يف حرب
ك��ارث�ي��ة ال ميكن ال�سيطرة عليها
دون اعتبار تكلفتها” ،كتب م�ؤلف
التقرير ،وو هوايزونغ ،الباحث يف

�أك��ادمي�ي��ة العلوم االجتماعية من
ال���ص�ين ،ن�ق� ً
لا ع��ن ج��ري��دة �ساوث
�شينا مورنينج .لكن “من الوا�ضح
�أن الأرخ� �ب� �ي ��ل ال �ي ��اب ��اين �سيقدم
م �� �س��اع��دة ل��وج �� �س �ت �ي��ة للواليات
امل �ت �ح��دة وح �ل �ف��ائ �ه��ا ...وال�س�ؤال،
لي�س “�إذا” ولكن “متى” �ستتخذ
اليابان مثل هذا القرار« .
روابط اقت�صادية و�أمنية
“ح�سا�سة للغاية»
نقطة مهمة ،ه��ي �أن الأ�سطول
الع�سكري الأمريكي والياباين قد
�شاركا معا يف �سل�سلة من املناورات
الع�سكرية امل���ش�ترك��ة يف ال�سنوات

الأخ �ي��رة ،م�ن�ه��ا م�ط�ل��ع �أك �ت��وب��ر يف
ب �ح��ر ال �� �ص�ين اجل �ن ��وب ��ي� .سابقة
يف ه��ذه املنطقة ال�ت��ي تطالب بها
ال�صني ،والتي تغطي ما يقرب من
 4ماليني كيلومرت مربع ،ومتتد
على طول �سواحل تايوان والفلبني
و�إندوني�سيا و�سنغافورة وماليزيا
وفيتنام.
ويحذر باحثون �صينيون �آخرون،
م��ن �أن ال �ي��اب��ان ت�ع�ت��زم ا�ستخدام
الأمم املتحدة للم�شاركة يف عمليات
ح �ف��ظ ال �� �س�لام ب �ه��دف �أن ت�صبح
�إح��دى القوى الع�سكرية العظمى
يف ال � � �ع� � ��امل .وك � �ت� ��ب اخل � �ب�ي��ران
ال�ع���س�ك��ري��ان ب�ج��ام�ع��ة ف � ��ودان ،هو

القواعد االمريكية يف اليابان م�ستهدفة

القواعد الع�سكرية الأمريكية يف اليابان
�أهــــداف حمتملة لل�صـواريــخ ال�صينيـة

فانغك�سني وت�شانغ ليهوا ،يف و�سائل
�إعالم حكومية �صينية� ،أن ال�صني
“يجب �أن حت � ��ذر م ��ن جهودها
للبحث ع��ن ف��ر���ص للتحايل على
الد�ستور الياباين” .بالن�سبة �إىل
ت�شانغ جيفنغ ،خبري �صيني �آخر
يف اليابان من الأكادميية ال�صينية
ل �ل �ع �ل��وم االج �ت �م ��اع �ي ��ة“ ،عندما
ت �ن �خ��رط ق � ��وات ال ��دف ��اع الذاتي
ال �ي��اب��ان �ي��ة يف م � �ن� ��اورات يف بحر
ال�صني اجلنوبي ،من الوا�ضح �أنها
تنتهك الد�ستور” الياباين.
ان “عالقات ال �ي��اب��ان بال�صني
�أ�سرية لعالقات اقت�صادية و�أمنية
ح���س��ا��س��ة للغاية” ،ك�ت��ب توما�س

ج �ل��وك �� �س �م��ان يف �أع � �م � ��دة املجلة
الأم��ري�ك�ي��ة “الدبلوما�سي”“ .يف
ال��واق��ع ،تعد ال�صني �أك�ب�ر �شريك
جت � ��اري ل �ل �ي��اب��ان ،ح �ي��ث � �ص �دّرت
�أك�ث�ر م��ن  141م�ل�ي��ار دوالر �إىل
ه��ذا البلد ع��ام  ،2020مقارنة بـ
 118م�ل�ي��ار دوالر مت ت�صديرها
�إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .ل�ك��ن تظل
احلقيقة ،كما �أ�شارت وزارة الدفاع
اليابانية� ،أن ال�صني هي � ً
أي�ضا �أكرب
حت��دٍ جيو�سيا�سي لليابان  ،وهذا
قلق ي�شاركه رئي�س الوزراء الياباين
اجلديد كي�شيدا فوميو« .
و “يف م� ��واج � �ه� ��ة ال� �ت� �ه ��دي ��د
ال �� �س �ي�براين ال���ص�ي�ن��ي امل �ت��زاي��د يف
املجال الع�سكري ،ي�ضيف توما�س
جلوك�سمان ،ع ��ززت وزارة الدفاع
اليابانية قدرات املقاومة للبالد �ضد
هذا التهديد من خالل �إن�شاء قيادة
دفاعية جديدة اقرتحت ا�ستثما ًرا
ب �ق �ي �م��ة  5.7م �ل �ي��ار ي ��ن (341
مليون دوالر) لعام  2021وحده
لتزويد اليابان بالتقنيات اجلديدة
يف جم��ال الأم��ن ال�سيرباين ،رغم
�إن امل��ادت�ين  9و 21م��ن الد�ستور
الياباين حتظران على قوة الدفاع
ال ��ذات ��ي ال �ي��اب��ان �ي��ة � �ش��ن �أي حرب
وقائية ،وبالتايل ت�ضع قيودًا على
ما ميكن �أن تفعله اليابان يف تبني
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مل��واج �ه��ة تهديدات
الأمن ال�سيرباين ،وكذلك قدراتها
اال�ستخباراتية يف هذا املجال».
�أهداف حمتملة
لل�صواريخ ال�صينية
�إىل ج ��ان ��ب ه� � ��ذه ال� �ت ��وت ��رات
اجل ��دي ��دة ،ت �ت��ده��ور �أي �� ً��ض��ا �صورة
ال���ص�ين ب�ين ال���س�ك��ان اليابانيني.

�ستمثل امليزانية الع�سكرية �أكرث من 1
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل الياباين

الو�ضع الأمني حول اليابان يتغري ب�سرعة ،و�أ�صبح الواقع الآن �أكرث خطورة من �أي وقت م�ضى

تايوان �سبب امل�شكلة

ت���ع��� ّد ال�صني
�أك��ب�ر �شريك
جت������������������اري
ل����ل����ي����اب����ان،
وه����ي �أي��� ً��ض��ا
�أك����ب���ر حت���� ٍد
جيو �سيا �سي

وزير الدفاع نوبو كي�شي ي�ؤيد م�ضاعفة الإنفاق الع�سكري لبالده

وب�ح���س��ب ا��س�ت�ط�لاع �أج��رت��ه هيئة
الإذاع��ة الربيطانية ع��ام ،2014
ف��إن  3باملائة فقط من اليابانيني
لديهم نظرة �إيجابية لل�صني ،و73
باملائة يعبرّ ون عن ر�أي �سلبي ،وهي
�أع �ل��ى ن�سبة يف ال �ع��امل جت��اه هذه
ال��دول��ة .وق��د ات�سعت ه��ذه امل�شاعر
امل�ع��ادي��ة لل�صني ب�شكل ك�ب�ير منذ
ذل ��ك احل�ي�ن .ع ��ام  ،2019وف ًقا
ال�ستطالع �آخ��ر �أج ��راه م��رك��ز بيو
ل�ل�أب�ح��اث الأم��ري �ك��ي 85 ،باملائة
م��ن ال�ي��اب��ان�ي�ين ل��دي�ه��م الآن ر�أي
�سلبي جتاه جريانهم ال�صينيني.
يف  13يوليو امل��ا��ض��ي� ،أ�صدرت
وزارة الدفاع اليابانية جردا �سنويًا
ت���ش�ع��ر ف �ي��ه ط��وك �ي��و ب��ال �ق �ل��ق من
التوترات املتزايدة ح��ول فورموزا
القدمية“ .من ال�ضروري بالن�سبة
ل�ن��ا �أن ن ��درك ال��و��ض��ع احل ��ايل مع
�شعور ب��الأزم��ة �أك�ب�ر م��ن �أي وقت
م�ضى ،ت�ؤكد ه��ذه الوثيقة ،وعلى
وجه اخل�صو�ص� ،ست�صبح املناف�سة
يف امل� �ج ��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة �أك�ث�ر
ح ��دة ...وال ب��د �أن ن��راق��ب الو�ضع
ع��ن ك�ث��ب ب��إح���س��ا���س غ�ير م�سبوق
بخطورة الظرف».
مي� �ك ��ن ف� �ه ��م ال� �ق� �ل ��ق امل� �ت ��زاي ��د
لل�سلطات اليابانية ب�ش�أن الن�شاط
الع�سكري ال�صيني حول تايوان من
حقيقة �أن اليابان قريبة جغراف ًيا
م � ��ن ال� ��� �ص�ي�ن وم� � ��ن “املقاطعة
املتمردة” .وي���س�ت�ق�ب��ل الأرخبيل
ال �ي��اب��اين ،ع�ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص،
ال �ع��دي��د م��ن ال �ق��واع��د الع�سكرية
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ،م �ن �ه��ا �أك �ب��ر قاعدة
جوية �أمريكية يف م�سرح العمليات
يف �شرق �آ�سيا ،كادينا يف �أوكيناوا.
ومي �ك��ن �أن ت���ص�ب��ح ه ��ذه القواعد
�أهدا ًفا لل�صواريخ ال�صينية �إذا ن�ش�أ
�صراع يف تايوان.
يف �أوائل �شهر يوليو� ،ص ّرح نائب
رئي�س الوزراء الياباين ووزير املالية
�آن ��ذاك ت��ارو �آ��س��و عل ًنا� ،أن اليابان
يجب �أن تتحد مع الواليات املتحدة
للدفاع عن تايوان �ضد �أي حماولة
غزو �صيني .ومع ذلك ،خفف تارو
�أ�سو نف�سه من مالحظاته بعد ذلك
بقليل ،معتقدًا �أن �أي حالة طارئة
يجب حلها من خالل احلوار.
ويف �أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي ،ك��ان رئي�س
ال��وزراء ال�سابق يو�شيهيدي �سوجا
�أول م �� �س ��ؤول �أج �ن �ب��ي ي�ستقبله
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و ب��اي��دن يف
ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض م�ن��ذ و��ص��ول��ه �إىل
ال�سلطة يف ي�ن��اي��ر  .2021وبعد
اجتماعهما� ،أ�صدر الرجالن بيا ًنا
م�شرت ًكا ع�ّب�رّ ا فيه عن التزامهما
للحفاظ على اال�ستقرار يف م�ضيق
تايوان.
ك��ان��ت ه��ذه ه��ي امل ��رة الأوىل التي
ت��ذك��ر فيها ال�ي��اب��ان ه��ذه املفردات
م�ن��ذ اع�ت�راف ط��وك�ي��و بجمهورية
ال�صني ال�شعبية ع��ام  1972وما
�صاحب ذل��ك م��ن قطع للعالقات
الدبلوما�سية مع تايبيه.
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر كتابًا
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت
والهند والتحديات الآ�سيوية
الرئي�سية .عام  ،2020ن�شر
كتاب “الزعامة العاملية حموره،
ال�صدام بني ال�صني والواليات
املتحدة” عن من�شورات لوب
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الوطنية للتعهدات وال�صناعة
رخ�صة رقم CN 1102450:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لولوه �سهيل عبيد را�شد املن�صورى %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد عبيد �ساملني املن�صورى %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عبيد را�شد �ساملني املن�صورى %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مبارك عبيد را�شد �ساملني املن�صورى %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نا�صر عبيد را�شد �ساملني املن�صورى %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة غريبه عبيد را�شد املن�صورى %9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة و�ضحى عبيد را�شد �ساملني املن�صورى %9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي عبيد را�شد �ساملني املن�صورى%9
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ورثة عبيد بن را�شد �ساملني املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف را�شد عبيد �ساملني املن�صورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أدوم �إنغنترييا واي كون�سولتوريا
�إ�س �إيه  -ابوظبي رخ�صة رقم CN 1181306:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة انا فريونيكا انوت مرياندا
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ايدوم كون�سولتينغ اجننريينغ اركيت�شر

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الر�ؤية الفريدة
لال�ست�شارات الإدارية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1148673:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد احمد على با�سرده احلمريى من � % 40إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة على بدر �صالح �صالح باهي�صمى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف وليد �سعيد �سامل �سعيد ال�سعيدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ادوم انغنترييا واي كون�سولتوريا �إ�س �إيه
تعديل �إ�سم جتاري من� /أدوم �إنغنترييا واي كون�سولتوريا �إ�س �إيه  -ابوظبي
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA - ABU DHABI

�إىل /ايدوم كون�سولتينغ اجننريينغ اركيت�شر
IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U

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

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خالد ربيع للحدادة
واللحام رخ�صة رقم CN 1046495:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة خالد ربيع فرحان ن�صيب املهرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد نور ا�سري الرحمن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد ربيع فرحان ن�صيب املهرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة زيتونة لتدويرالنفايات
رخ�صة رقم CN 1190806:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة احمد �سمري عقل عبدالوهاب
تعديل وكيل خدمات  /حذف حم�سن مبخوت �صالح معروف الربيكى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة زيتونة لتدويرالنفايات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سفن ناين للنقليات
العامه رخ�صة رقم CN 2909198:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداهلل بطي حمد علي الدرعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف لطيفه حبيب حمد حمود العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطبخ
حليمة للم�أكوالت ال�شعبيه
رخ�صة رقم CN 2719728:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزلوم لتجارة
ال�سكراب رخ�صة رقم CN 3829236:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صالح عبداهلل �صالح القا�سمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان حمزه ا�سماعيل حممد املال
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ZAYTOONA RECYCLING ESTABLISHMENT

�إىل /زيتونة لتدوير النفايات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZAYTOONA RECYCLING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

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

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه بى بى باور جريدز
�سي�ستمز ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2931976:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه بى بى باور جريدز �سي�ستمز ذ.م.م
ABB POWER GRIDS SYSTEMS LLC

�إىل /هيتا�شي �إيرنجي �سي�ستمز ذ.م.م
HITACHI ENERGY SYSTEMS L.L.C

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9دي�سمرب  2021العدد 13412
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية TMRW :
بتاريخ2021/08/17 :
املودعة بالرقم357581 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :مترو ديجيتل ليمتد
وعنوانة  :مكتب ،DD- 027-16-121-الطابق  ،16ويورك هب ،71برج اخلتم ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي،
جزيرة املاريا� ،أبوظبي ،االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41 :
التعليم؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ الأك��ادمي�ي��ات (للرتبية والتعليم)؛
تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية؛ تنظيم و�إدارة امل ��ؤمت��رات؛ تنظيم و�إدارة االجتماعات؛ تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية؛ تنظيم و�إدارة الندوات؛ تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب)؛ مدار�س داخلية؛ خدمات
املكتبات املتجولة؛ التمرين (التدريب)؛ معلومات عن الرتبية والتعليم؛ االمتحانات التعليمية؛ اخلدمات
التعليمية؛ الن�شر املكتبي الإلكرتوين؛ ت�أجري معدات الألعاب؛ تعليمات الريا�ضة البدنية؛ خدمات مع�سكرات
العطالت (للرتفيه)؛ خدمات التدري�س؛ مكتبات �إعارة الكتب؛ خدمات املكتبات املتجولة؛ دور احل�ضانة؛
تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفيه)؛ تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافية �أو التعليمية؛ تنظيم
املباريات الريا�ضية؛ الرتبية البدنية؛ التدريب العملي (ا�ستعرا�ض)؛ توفري املطبوعات الإلكرتونية عرب
الإنرتنت غري القابلة للتنزيل؛ توفري املرافق الريا�ضية؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية
عرب الإنرتنت؛ ن�شر الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن؛ توفري مرافق اال�ستجمام؛ معلومات عن
اال�ستجمام؛ التعليم الديني؛ ت�أجري معدات الريا�ضة عدا املركبات؛ ت�أجري املالعب الريا�ضية؛ ت�أجري مرافق
مدرجات املباريات (اال�ستادات)؛ ت�أجري مالعب التن�س؛ خدمات املع�سكرات الريا�ضية؛ التدري�س؛ التدري�س؛
التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية �أو تدريبية)؛ �إع��ادة التدريب املهني؛ كتابة ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص
الدعاية والإع�ل�ان؛ تقدمي اخلدمات التعليمية عرب الإن�ترن��ت؛ توفري التعليم الرتبوي عرب الإنرتنت؛
عقد احل�ص�ص التعليمية عرب الإنرتنت؛ توفري احل�ص�ص التعليمية مبا�شرة عرب الإنرتنت؛ توفري ح�ص�ص
تعليمية م�سجلة عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل؛ توفري االمتحانات التعليمية عرب الإنرتنت؛ توفري
مقاطع الفيديو عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل؛ توفري املحتوى ال�صوتي عرب الإنرتنت غري قابل
للتنزيل؛ توفري خدمات التقييم التعليمي عرب الإنرتنت؛ خدمات التقييم التعليمي؛ توفري املعلومات عرب
الإنرتنت فيما يتعلق بالتعليم؛ توفري مركز تعلم عرب الإنرتنت لأطفال املدار�س من �أجل التعلم عن بعد؛
توفري التدريب على �شبكة الإنرتنت ويف الف�صول الدرا�سية والتعليم امل�ستمر للمعلمني ومديري املدار�س؛
توفري �أدل��ة م��وارد ع�بر الإن�ترن��ت ل�ل�أغ��را���ض التعليمية؛ توفري اخل��دم��ات التعليمية للتعليم ع��ن بعد؛
توفري اخلدمات التعليمية للتعلم عن بعد عرب الإنرتنت؛ توفري ندوات عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل
للأغرا�ض التعليمية؛ اخلدمات التعليمية ،وحتديدًا ،توفري دورات تعليمية عرب الإنرتنت ملراحل التعليم
االبتدائي والثانوي واجلامعي وتوزيع املادة العملية املتعلقة بالدورة؛ خدمات تقدمي الن�صح واال�ست�شارة
واملعلومات فيما يتعلق بجميع اخلدمات ال�سالفة الذكر.
و�صف العالمة :العالمة تتكون من كلمة  TMRWمكتوبة باللغة الإجنليزية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ع� �ل ��ى خليل
ع� �ب ��دامل ��وج ��ود خ �ل �ي��ل  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )A15535267يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة امل �� �ص��ري��ة او اق ��رب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � � ��دع � � � ��و /ك � �ل ��ارى
ل��وي����س ك�يرت��ون  ،بريطانيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )575750979يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الربيطانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 9/ 12/ 2021 Issue No : 13412
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9556

70392

Notarial Notice by Publication
)No. (9556/2021
Document No. 220176/1/2021
The Notifier: AL DANUBE BUILDING MATERIALS CO. L.L.C
The Notified parties: 1-Emirates AC Accessories Manufacturing
2- Boutros Houchaime - Lebanon national - In his capacity as manager & cheque signatory
Sub: Payment Request Notice
Firstly: The Notifier is a branch for a limited liability company practising the activity of Building
Materials Trading, and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial activity under trade
License No. (812123) issued by the Dubai Economic Development Department
Secondly: The first notified party is a limited liability company practising the activity of Central air
conditioning system supplies industry, and it is based in the Emirate of Dubai, practicing its commercial
activity under trade License No. (579899) issued by the Dubai Economic Development Department.
Thirdly: The 2nd Notified Party issued the following cheques from the account of the 1st Notified Party
in favor of the notifier drawn on Emirates Islamic Bank:

فقدان �شهادات �أ�سهم
70392

رقم املحرر 2021/1/220176
املنذر � :شركة الدانوب مواد البناء � -ش.ذ.م.م
املنذر �إليهم  -1:االمارات ل�صناعة م�ستلزمات التكييف
 - 2بطر�س نعیم ح�شيمة  -لبناين اجلن�سية ب�صفته املدير واملوقع على ال�شيكات
املو�ضوع � :إنذار بالتكليف بالوفاء
�أوال  :املنذرة هي فرع ل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال جتارة مواد البناء  ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة
ن�شاطها التجاري بالرخ�صة التجارية رقم (� )812123صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي.
ثانيا  :املنذر �إليها الأوىل هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تبا�شر ن�شاطها يف جمال �صناعة م�ستلزمات انظمة تكييف الهواء املركزية
 ،وتتخذ من �إمارة دبي مقرا ملزاولة ن�شاطها بالرخ�صة التجارية رقم (� )579899صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية دبي.
ثالثاً � :أ�صدر املنذر اليه الثاين من ح�ساب املنذر اليها الأوىل ال�شيكات التالية ل�صالح املنذرة وامل�سحوبة على االمارات اال�سالمي :

Cheque No

رقم ال�شيك

قيمة ال�شيك بالدرهم

تاريخ ال�شيك

30/6/2019

31,095.00

000787

000787

31,095,00

2019/6/30

30/7/2019

30,797,00

000799

000799

10/8/2019

16,897,38

0000801

30/5/2019

29,308,00

001024

Cheque Date

Cheque Amount -AED

)Total : 108,097.38 (AED One hundred eight thousand ninety-seven dirhams and thirty-eight fils only
Fourth: Upon being presented on due date, the cheques were bounced unpaid due to insufficient funds.
Therefore, The Notifier hereby requests the notified parties to pay the debt amount payable by them
for the aforementioned cheques amounting AED 108,097.38 (AED One hundred eight thousand
ninety-seven dirhams and thirty-eight fils only) within five days as from date of receiving this notice,
otherwise, legal procedures will be taken against you to claim this debt along with its interest, court
fees, and expenses.
Notary Public

فقدان �شهادات �أ�سهم
العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

70533

فقدت �شهادات ا�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة
�ش.م.ع (ا�سماك) با�سم كل من في�صل حممد احمد عاتق
الباكري �شهادة رقم  ASMAK 1720714بعدد
� 3000سهم ،وهند في�صل حممد احمد عاتق الباكري
�شهادة رقم  ASMAK 1720715بعدد �1200سهم،
وحممد في�صل حممد احمد عاتق الباكري �شهادة رقم
 ASMAK 1720716بعدد � 1200سهم ،و �ساره
في�صل حممد احمد عاتق الباكري �شهادة رقم 1720717
 ASMAKبعدد � 1200سهم ،وفار�س حممد احمد
عاتق الباكري �شهادة رقم  ASMAK 1720723بعدد
� 1200سهم على من يجدها ارجاعها اىل ال�شركة ااملذكورة
او االت�صال على الرقم 0508282817

30,797,00

2019/7/30

0000801

16,897,38

2019/8/10

001024

29,308,00

2019/5/30

املجموع

 108,097,38درهم (مائة وثمانية الفا و�سبعة وت�سعون درهما
وثمانية وثالثون فل�س

عليه  ،ف�إن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهم بالوفاء باملبلغ املرت�صد بذمتهم عن ال�شيكات �سالفة الذكر باجمايل مبلغ
وقدره  108,097,38درهم (مائة و ثمانية الفا و�سبعة و ت�سعون درهما و ثمانية و ثالثون فل�س) خالل خم�سة �أيام من تاريخ
ت�سلمهم لهذا الإنذار حتت طائلة �إتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.

الكاتب العدل

حماكم دبي

نعلن عن فقدان �شهادة �أ�سهم ل�شركة العاملية القاب�ضة (�أ�سماك)
با�سم /حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175062 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /بطيه �سعيد علي العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175063 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم� /سليم حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175064 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /علي حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175065 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /را�شد حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175066 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /عبدالعزيز حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175067 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم� /سعد حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175068 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /عبداهلل حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175069 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /افراح حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175070 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم /احمد حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175071 :عدد اال�سهم 1200 :
با�سم� /سامل حممد �سليم �سامل العامري
رقم ال�شهادة  ASMAK175072 :عدد اال�سهم 1200 :
على من يجدها الإت�صال على  0504488194 :او ارجاعها ملبنى ال�شركة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13412بتاريخ 2021/12/9
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار اململوك
للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر���ض ( ،)23رقم البلدية
( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون رهنا ت�أمينياً من الدرجة
الأوىل ل�صالح البنك الطالب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل مبوجب العقد امل�ؤرخ يف 2019/03/13
وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش.م.ع
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي  -بنك امل�شرق
وكيله القانوين  :مكتب هادف و�شركا�ؤه
وميثله  /طاهر عابدین طاهر زينل �إبراهيم
املطلوب �إع�لان��ه � :شركة �أراب�ت��ك للتطوير العقاري ذ.م.م  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دب��ي-ب��ر دب��ي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 - 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/15ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم االر�ض
 - 23امل�ساحة  2322,58 :مرت مربع واملقيمه بــ  225000169درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13412بتاريخ 2021/12/9
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  334/2020/250بيع عقار مرهون

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :البنك الطالب يلتم�س من مقام قا�ضي التنفيذ التكرم ب�إ�صدار ق��راراً باحلجز وبيع العقار اململوك
للمطلوب �ضدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث ب�إمارة دبي ،رقم الأر���ض ( ،)23رقم البلدية
( ،)210-336امل�ساحة باملرت املربع ( ،)2322.25وبالقدم املربع ( )25000.04واملرهون رهنا ت�أمينياً من الدرجة
الأوىل ل�صالح البنك الطالب عقد الرهن امل�ؤرخ يف  2015/12/09واملعدل مبوجب العقد امل�ؤرخ يف 2019/03/13
وذلك ا�ستيفاء للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�شركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ  :بنك امل�شرق �ش.م.ع
عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-منطقة اخلليج التجاري  -مبنى بزن�س باي  -بنك امل�شرق
وكيله القانوين  :مكتب هادف و�شركا�ؤه
وميثله  /طاهر عابدین طاهر زينل �إبراهيم
املطلوب �إع�لان��ه � :شركة �أراب�ت��ك للتطوير العقاري ذ.م.م  -عنوانه  :الإم��ارات�-إم��ارة دب��ي-ب��ر دب��ي  -مبنى جممع دبي
لال�ستثمار  -مكتب (042747902 - 0559598011 - )301
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/12/15ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :املركز التجاري الثانية  -رقم االر�ض
 - 23امل�ساحة  2322,58 :مرت مربع واملقيمه بــ  225000169درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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منطقة املحيطني الهندي والهادي:

فهم عمليات �إعادة الت�شكيل اال�سرتاتيجية و�آثارها!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
مبنا�سبة منتدى التعاون يف �آ�سيا واملحيط الهادي،
يف الفرتة من � 8إىل  13نوفمرب ،وبعد الإع�لان يف
� 15سبتمرب عن ت�شكيل حتالف �أوكو�س ،ناق�ش املعهد
الفرن�سي لأبحاث �شرق �آ�سيا �إعادة الت�شكيل يف منطقة

املحيطني الهندي والهادي خالل م�ؤمتر بالفيديو يف
 15نوفمرب ،يف �إطار “اجتماعات االثنني” ،مع اثنني
من �أع�ضائه� ،سيبا�ستيان كولني ،وغيبورغ ديالموت...
مناق�شة �أداره���ا جوري�س زيلربمان ،رئي�س حترير
�آ�سيالي�ست .يف  11نوفمرب املنق�ضي ،ويف �إطار قمة
منتدى التعاون يف �آ�سيا واملحيط الهادي� ،أ�شار الرئي�س

ال�صيني �شي جني بينغ جم��ددا� ،إىل ّ
تر�شح ال�صني
لل�شراكة عرب املحيط الهادي ،وهي معاهدة التجارة
احلرة التي �أرادتها الواليات املتحدة برئا�سة باراك
�أوباما بدون بكني ،ثم ان�سحب منها دونالد ترامب،
ونفذتها اليابان ب�شكل �أ�سا�سي رغم كل �شيء حتت
ا�سم “ال�شراكة التقدمية ال�شاملة ع�بر املحيط

الهادي” -والتي ما زلنا ال نعرف ما �إذا كان جو بايدن
�سريغب يف االن�ضمام اليها .دخلت هذه املعاهدة حيز
التنفيذ يف نهاية عام  .2018ويف نف�س الوقت� ،أن�ش�أت
ال�صني معاهدة جتارة حرة مناف�سة �أخرى“ ،ال�شراكة
االقت�صادية الإقليمية ال�شاملة” ،والتي �ستدخل
حيز التنفيذ يف يناير .2022

15
19
19
لذلك يريد �شي جني بينغ� ،أن يكون
ح��ا��ض� ًرا يف اجل��دول�ين -ال�ي��اب��ان هي
� ً
أي�ضا طرف يف كال االتفاقيتني.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف  15نوفمرب،
“التقى” �شي جني بينغ وجو بايدن
للمرة الأوىل يف م�ؤمتر عرب الفيديو
وجهاً لوجه ،حيث تتميز العالقات
ال�صينية الأم��ري�ك�ي��ة ب�ت��وت��ر �شديد
للغاية ،خا�صة حول م�س�ألة تايوان.
�أي �إعادة ت�شكيل
يف الكتلة الغربية؟
ي�ضاف �إىل هذه التوترات اتفاقية
“�أوكو�س” الثالثية التي �أُعلن عنها
يف � 15سبتمرب بني �أ�سرتاليا واململكة
امل �ت �ح��دة وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة .ويف
�إط��ار ه��ذا التحالف اجل��دي��د ،يلتزم
الأم��ري �ك �ي��ون ب�ت��زوي��د الأ�سرتاليني
ب�غ��وا��ص��ات تعمل بالطاقة النووية،
مم��ا �أث ��ار ا��س�ت�ي��اء ف��رن���س��ا ،ال�ت��ي ر�أت
�أن “عقد القرن” ال��ذي ابرمته قد
مت��زق بعنف� .أط�ل��ق حت��ال��ف اوكو�س
�أو � �س � ّرع ع�م�ل�ي��ات �إع� � ��ادة الت�شكيل
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة يف م �ن �ط �ق��ة �آ�سيا
واملحيط الهادي .فما هي من وجهة
نظر الكتلة الغربية؟
بالن�سبة للواليات املتحدة ،ال تعيد
هذه التطورات النظر يف موقفها بل
تعززه .لقد قامت بتوحيد التحالف
الأجن �ل ��و ��س��اك���س��وين م��ع �أ�سرتاليا
واململكة املتحدة ،مع �إظهار اهتمامها
املتزايد باملنطقة .ان حتالف اوكو�س،
هو و�سيلة للأمريكيني للتعبري عن
ح��زم �ه��م جت ��اه ال �� �ص�ين .وبالن�سبة
للمملكة املتحدة ،فهي ت�ؤكد بعدها
وتر�سخها خارج �أوروب��ا يف
“العاملي” ّ
�سياق ما بعد الربيك�سيت.
يف امل �ق��اب��ل ،ت���ش�ب��ه ه ��ذه االهانة
تهمي�شا لفرن�سا ،لكنه بالت�أكيد لن
يكون طويل املدى .التقى جو بايدن
و�إميانويل ماكرون على هام�ش قمة
جمموعة الع�شرين ،و�أخ�بر بوري�س
جون�سون الرئي�س الفرن�سي يف 24
�سبتمرب� ،أن��ه يريد �إع ��ادة العالقات
م��ع باري�س .يف ال��واق��ع ،م��ن ال�صعب
تخيل ع��دم تعاون البلدين يف �سياق
�أوروب � � ��ي �أك �ث��ر .ام ��ا م ��ع �أ�سرتاليا
في�ستم ّر الربد.
«هذا التحول الأ�سرتايل ،دون �سابق
�إن��ذار ،يُنظر �إليه يف فرن�سا ،على �أنه
عنيف وغري مقبول بني الأ�صدقاء.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ب��ال�ن���س�ب��ة لأ�سرتاليا،
ف ��إن التخلي ع��ن ال�ع�ق��د م��ع فرن�سا
ودخ��ول حتالف اوك��و���س ،يك�شف عن
تغيري يف النظرة �إىل ال�صني” ،ي�ؤكد
غيبورغ ديالموت ،الأ�ستاذ املحا�ضر
يف �إينالكو ،وا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
وامل �ت �خ �� �ص ����ص يف ال � �ي� ��اب� ��ان .تنظر
�أ�سرتاليا �إىل ال�صني ب�شكل متزايد
على �أنها معادية منذ ع��ام ،2017
خ��ا� �ص��ة ب �ع��د امل � �ح� ��اوالت ال�صينية
ال�ت��دخ��ل يف ال�سيا�سة الأ�سرتالية.
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أدرك��ت خماطر
ارتهانها االقت�صادي لبكني.
يف الواقع ،خالل الأزم��ة ال�صحية،
ك��ان��ت �أ� �س�ترال �ي��ا واح� ��دة م��ن �أوائ ��ل
ال��دول التي دع��ت �إىل �إج��راء حتقيق
دويل يف �أ� � �ص� ��ل كوفيد 19-من
حيث ت��ورط ال�صني ب�شكل مبا�شر.
وردا على ذل��ك� ،أوقفت بكني واردات
الفحم وال�شعري والنبيذ وحلم البقر
والقطن من �أ�سرتاليا.
وه � �ك ��ذا ،ق��ا� �س��ت ك��ان �ب�ي�را ال �ع��داء
ال�صيني ،والحظت �شك ًال من �أ�شكال
التطويق ،وم��ن الت�سلل التدريجي
ل �ب �ل��دان ج ��زر امل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادئ من
قبل ال�صني ،وه��ي منطقة تعتربها
�أ�سرتاليا موطنها ،من خالل العديد
م��ن اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية يف
اجلزر املجاورة.
ول�ك��ل ه��ذا ت��رى �أ��س�ترال�ي��ا خط ًرا
على �سيادتها ،كما “�أدركت � ً
أي�ضا �أنها
تهوّرت -يف ت�أجري ميناء داروين ملدة
 99عامًا اىل جمموعة الندبريدج
ال � �ت ��ي ت �� �س �ي �ط��ر ع �ل �ي �ه��ا احلكومة
ال�صينية .وت �ق � ّر �أ��س�ترال�ي��ا اذن� ،أن
حت��ال��ف �أوك��و���س ه��و �أف���ض��ل طريقة
لتلبية احتياجاتها اال�سرتاتيجية
اجلديدة” ،يحدد غيبورغ ديالموت.
«اخ�ت��ارت �أ�سرتاليا �أن تلتفت �إىل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب ��د ًال م��ن فرن�سا
م��ن �أج ��ل احل �� �ص��ول ع�ل��ى غوا�صات
ن��ووي��ة لي�س ف�ق��ط لأ� �س �ب��اب التقدم
التكنولوجي ،ولكن � ً
أي�ضا لأنها ترى
�أن لفرن�سا موقف ا�سرتاتيجي �أكرث
ً
غمو�ضا جتاه ال�صني ،وال �سيما ب�ش�أن
مو�ضوع ا�ستقالل كاليدونيا اجلديدة
“ ،ي�ل�اح��ظ ��س�ي�ب��ا��س�ت�ي��ان كولني،
امل �ح��ا� �ض��ر يف �إي �ن��ال �ك��و ،واجل� �غ ��رايف

حتالف ترك فرن�سا يف الت�سلل

ا�ستقالل كاليدونيا وخ�سارة موقع ا�سرتاتيجي فرن�سي يثري خماوف ا�سرتاليا

لئن ر�أت ال�صني �أوكو�س مبادرة مبا�شرة لعرقلة تقدم م�صاحلها يف املنطقة ،فقد كان لها رد ر�سمي حم�سوب
ي�شـجع �أوكو�س ال�صني على تطوير قدراتهـا الع�سكرية ،من �أجل فر�ض نفوذهـا يف املنطقـة �ضـد الأمريكان
واملتخ�ص�ص يف ال�صني.
وف� �ع�ل�ا ،ف � � ��إن �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا قلقة
ب �� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م اال� �س �ت �ف �ت��اء الثالث،
ال ��ذي ��س�ي�ج��رى ،با�ستثناء منعطف
دراماتيكي ،يف  12دي�سمرب� ،أي بعد
وق��ت ق�صري م��ن تنظيم اال�ستفتاء
ال �� �س��اب��ق .ان �ه��ا ت �ت �� �س��اءل ع �ل��ى وجه
اخل� ��� �ص ��و� ��ص ع � ��ن خ � �� � �س ��ارة موقع
ا�سرتاتيجي فرن�سي وم�ستقبل البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ع���س�ك��ري��ة �إذا �أ�صبحت
ك��ال�ي��دون�ي��ا اجل��دي��دة ،ح�ي��ث النفوذ
ال�صيني قويًا ،م�ستقلة.
اذن ،ف��إن فكرة �إع��ادة الت�شكيل هي
�أق��وى بالن�سبة لفرن�سا التي ال تزال
ق� ��وة م �ه �م��ة يف م �ن �ط �ق��ة املحيطني
الهندي والهادئ ،والتي ُيربّر وجودها
لي�س فقط من خالل �أرا�ضيها ،ولكن
خ�صو�صا م��ن خ�لال توجهها للعب
دور ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة .اال ان
حت��ال��ف اوك ��و� ��س ،ي��دف��ع اىل اع ��ادة
ال �ن �ظ��ر يف ال�ت�ف�ك�ير اال�سرتاتيجي
الفرن�سي الذي كان لعقد الغوا�صات
مع �أ�سرتاليا مكانة مركزية فيه.
�إن الأمر يتعلق ب�إيجاد بدائل ،على
الأق ��ل م ��ؤق � ًت��ا ،لأ� �س�ترال �ي��ا ،وتبحث
فرن�سا عن البديل �إىل جانب اليابان
والهند و�إندوني�سيا وحتى ماليزيا.
وال �ت �ع��اون م��ع ه��ذه ال�ب�ل��دان �آخ ��ذ يف
التبلور ،وال �سيما مع الهند .اما مع
اليابان ،ي�ؤدي االفتقار �إىل اتفاقيات
الو�صول �إىل القواعد على الأرا�ضي
اليابانية �إىل �إعاقة التعاون الع�سكري
الفرن�سي الياباين.
و”لئن �أب ��دت فرن�سا يف البداية
ا�ستياءها من حتالف اوكو�س ،الذي
ال ي �ت �ع �ل��ق ف �ق��ط ب �ب �ي��ع الغوا�صات
ولكن � ً
أي�ضا باال�ستخبارات واملجال
ال���س�ي�براين وال��ذك��اء اال�صطناعي،
ف�م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن حت��اف��ظ على
�شكل من �أ�شكال العزلة عن الأجنلو
�سك�سون ،احل�ل�ف��اء ال��ذي��ن لي�س من
م�صلحتهم �أي ��ً��ض��ا خ���س��ارة التعاون
الفرن�سي ،يح ّلل غيبورغ ديالموت.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ي �ج��ب ا� �س �ت �ع��ادة الثقة
ال�ت��ي ت��أث��رت ب� ��الإدارة الدبلوما�سية
لأوكو�س« .

التحالف اجلديد� ،سيغري يف احلقيقة القليل بالن�سبة لال�سرتاتيجية ال�صينية
ال �ي ��اب ��ان ،وم ��ع ان �ه��ا ت �ظ��ل يقظة
ب�ش�أن موقفها اال�سرتاتيجي بتجنب
م��واج �ه��ة ال �� �ص�ين م �ب��ا� �ش��رة ،ف�إنها
ت ��رح ��ب ب �ت �ع��زي��ز امل � �ح� ��ور الأجن� �ل ��و
�ساك�سوين �ضدها -كما فعلت الهند.
وت��رى طوكيو يف ه��ذا التطور عودة
ظهور التدخل الأمريكي يف املنطقة
وت ��أك �ي �دًا ل �ل �م��واق��ف ال �غ��رب �ي��ة .كما
�أب��دت احلكومة اليابانية ا�ستعدادها
ل�ت��وح�ي��د اجل �ه��ود يف جم ��ال الذكاء
اال�صطناعي“ .ومع ذلك ،بعد تعزيز
نظامها للحماية ال�سرية الدفاعية
ع��ام  ،2013من املحتمل متامًا �أن
يتم ربطه باتفاقية جتارية ،وال�شيء
نف�سه لفرن�سا” ،ي�لاح��ظ غيبورغ

ديالموت.
ما رد ال�صني على �أوكو�س؟
مي �ك��ن ت��و� �س �ي��ع ه� ��ذا التو�صيف
امل � �ف � ��اه � �ي � �م � ��ي لإج� � � � � � � � ��راء حت �ل �ي ��ل
�أن�ث�روب��ول��وج��ي ل�ل�ت�ط��ور ال�سيا�سي
ل�ن�ظ��ام احل ��زب ال���ش�ي��وع��ي ال�صيني،
وب�شكل �أكرث حتديدًا �سلطة �شي جني
بينغ .فما هو رد ال�صني على عمليات
�إع ��ادة الت�شكيل ه��ذه ال�ت��ي �أحدثتها
اتفاقية اوكو�س؟
ردت ال �� �ص�ي�ن ب � �ه ��دوء ت � ��ام على
حتالف اوكو�س دبلوما�سيا ،وو�صفت
التحالف ب�أنه “غري م�س�ؤول” .وقد
مت ا�ستنكار ال�صفقة التجارية على

وجه اخل�صو�ص باعتبارها “تقو�ض
ال���س�لام الإق�ل�ي�م��ي ،وك��ذل��ك اجلهود
ال ��دول� �ي ��ة مل �ن��ع االن �ت �� �ش��ار وتكثيف
�سباق الت�سلح” .ويف و�سائل الإعالم
الوطنية ال�صينية رمبا كانت اللهجة
مرتفعة �أو م�ه��ددة �أو حتى مهينة.
وي���ص� ّر �سيبا�ستيان ك��ول�ين على �أنه
“لئن كانت ال�صني ت��رى يف �أوكو�س
مبادرة مبا�شرة لعرقلة تقدم امل�صالح
ال�صينية يف املنطقة ،فقد كان لها رد
ر�سمي حم�سوب».
يف الواقع� ،إذا كان حتالف اوكو�س
�سيجعل م��ن امل�م�ك��ن ت��أك�ي��د الوجود
الأ�سرتايل يف بحر ال�صني اجلنوبي
م ��ن خ �ل�ال ن���ش��ر ال �غ��وا� �ص��ات ،ف ��إن

ا�سرتاليا حتتل موقعا اكرث نفوذا من قبل

التحالف اجلديد �سيغري يف احلقيقة
ال�ق�ل�ي��ل ب��ال�ن���س�ب��ة لال�سرتاتيجية
ال�صينية ،ح�ي��ث ت ��درك ب�ك�ين جيدًا
ال �ه �ي��اك��ل امل �خ �ت �ل �ف��ة امل��و� �ض��وع��ة يف
ال �� �س �ن��وات ال�ع���ش��ر امل��ا��ض�ي��ة ملواجهة
نفوذها وراء �سل�سلة جزرها الأوىل.
ان اوك��و���س يُكمل بع�ض املنظمات
امل ��وج ��ودة م �ث��ل “كواد” ،التعاون
الأمني الرباعي الذي ي�ضم �أ�سرتاليا
واليابان والهند وال��والي��ات املتحدة،
رغ��م اخ�ت�لاف ال�شكل والطموحات.
فمن ناحية ،ميتلك حتالف اوكو�س
ع �ن �� �ص � ًرا ت �ق �ن � ًي��ا ل �ت �ب��ادل املعلومات
اال�ستخباراتية ،وم��ن ناحية �أخرى،
ت �ع �م��ل امل �ج �م��وع��ة ال ��رب ��اع �ي ��ة على

تعميق التعاون من خالل التدريبات
الع�سكرية م�ت�ع��ددة الأط � ��راف ،وقد
ت��و��س�ع��ت م ��ؤخ � ًرا يف اجت ��اه �سيا�سي
�أك�ث��ر م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي�ر اخلدمات
العامة .الهند واليابان لي�سا �أع�ضاء
يف اوك��و���س ،واململكة املتحدة لي�ست
جز ًء من الرباعية.
ال ��ش��ك يف �أن حت��ال��ف “�أوكو�س”
يزيد من ق��درة �أمريكا ال��رادع��ة ،وال
�شك انه يف ذهن ال�صني من املحتمل
�أن تتدخل ال��والي��ات املتحدة يف حال
وق��وع ه�ج��وم على ت��اي��وان“ .ي�شجع
�أوك� ��و�� ��س مب �ع �ن��ى م ��ا ال �� �ص�ي�ن على
تطوير قدراتها الع�سكرية ،وخا�صة
ال�ب�ح��ري��ة ،م��ن �أج ��ل ف��ر���ض نفوذها
يف املنطقة �ضد ال��والي��ات املتحدة”،
ي�شرح �سيبا�ستيان كولني.
وبالتايل ،ف��إن حتالف اوك��و���س هو
رد اخ��ر على زي ��ادة ال�ن�ف��وذ ال�صيني
يف املحيطني الهندي وال �ه��ادئ .من
ن��اح �ي��ة ،ط� ��ورت ال �� �ص�ين ن �ف��وذه��ا يف
امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ م�ن��ذ ال�ع�ق��د الأول
م��ن ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين ،وال
�سيما م�ن��ذ �إن �� �ش��اء م�ن�ت��دى التعاون
واحل� � � � ��وار ع� � ��ام  2008م� ��ع دول
ج �ن��وب امل �ح �ي��ط ال� �ه ��ادي ،مم ��ا �أدى
�إىل تعميق عالقاتهم االقت�صادية
وال�سيا�سية .واال�ستثمار ال�صيني يف
املنطقة وال �ت �ج��ارة اخل��ارج�ي��ة لهذه
البلدان ما انفك ينمو ب�شكل مطرد
م �ن��ذئ��ذ ،و�أ� �ص �ب �ح��ت ال �� �ص�ي�ن ثاين
�أك�بر �شريك جت��اري وم�ستثمر بعد
�أ�سرتاليا بالن�سبة للكثريين .ومن
ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ت�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ذات ت� ��أث�ي�ر متعدد
الأوجه يف املحيط الهندي.
�سيا�سياً ،اقرتبت من العديد من
دول ج �ن��وب �آ� �س �ي��ا ،م�ث��ل �سريالنكا
وباك�ستان ،وهي بلدان حتيط بالهند،
التي يُنظر �إليها على �أن�ه��ا مناف�س
ا�سرتاتيجي يف هذه املنطقة.
ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د الأم �ن ��ي  ،اقرتبت
ال�صني �أي��ً��ض��ا م��ن �إي� ��ران ،وبالتايل
ع ��ززت وج��وده��ا يف اخل�ل�ي��ج العربي
وخليج ع��دن ل�ضمان م��رور خطوط
�إمدادها عرب املحيط الهندي.

الحظت ً
�شكال من �أ�شكال التطويق� ،أ�صبحت �أ�سرتاليا ترى يف ال�صني خط ًرا على �سيادتها
حتالف �أوكو�س ،هو و�سيلة للأمريكيني للتعبري عن حزمهم جتاه ال�صني ولربيطانيا ت�أكيدا لبعدها «العاملي»

بالن�سبة لل�صني ،يقو�ض ميثاق اوكو�س ب�شدة ال�سالم واال�ستقرار الإقليمي يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ

غوا�صة امريكية يف ميناء �أبرا ،غوام

وع �ل��ى ال�صعيد ال�ع���س�ك��ري ،زادت
ال�صني من عملياتها يف املنطقة ،ال
�سيما من قاعدتها يف جيبوتي ،ولكن
�أي��ً��ض��ا م��ن خ�ل�ال وج ��ود غوا�صتها.
“�إن حت��ال��ف اوك� ��و�� ��س ،م ��ن وجهة
ال�ن�ظ��ر ه ��ذه ،م�ه��م لأن ��ه يعيد و�ضع
�أ�سرتاليا كدولة ت�ضمن اال�ستقرار
لي�س فقط يف جنوب املحيط الهادي
ولكن � ً
أي�ضا يف املحيط الهندي حيث
ت��وج��د واج�ه��ة بحرية يف كانبريا”،
ي�ضيف �سيبا�ستيان كولني.
ما هي الآثار
الإقليمية لأوكو�س؟
ب�شكل ع��ام ،تنق�سم دول �آ�سيا ب�ش�أن
ال���ص�ين ،واملنظمة يف ال��واق��ع لي�ست
حازمة للغاية� .إندوني�سيا وماليزيا،
اللتان زاد توترهما مع ال�صني ،ولكن
� ً
أي�ضا نيوزيلندا ورو�سيا ،تلقت ب�شكل
�سيئ االتفاقية التجارية املدرجة يف
اوك ��و� ��س ،م �ع�ّب�رّ ي��ن ع��ن ق�ل�ق�ه��م من
خماطر االنت�شار النووي.
من جهتهما ،رحبت فيتنام والفلبني
ب� �ه ��ذا ال �ت �ح ��ال ��ف اجل � ��دي � ��د ،ال� ��ذي
ي�ع�ت�بران��ه ��ض�م��ا ًن��ا مل��زي��د م��ن الأم��ن
يف املنطقة“ .قد يكون هناك عامل
�آخ��ر مثري لالنق�سام ه��و اال�ستعداد
غري املتكافئ لدول جنوب �شرق �آ�سيا
ل�صياغة االت�ف��اق�ي��ة .يف ال��واق��ع ،مل
تذهب كاماال هاري�س ،خالل زيارتها
للمنطقة� ،إىل �إندوني�سيا ،التي تعترب
نف�سها م��ع ذل��ك ال�ق��وة الإقليمية يف
جنوب �شرق �آ�سيا” ،ي�شري �سيبا�ستيان
ك��ول�ين .ل��ذل��ك ،ف ��إن حتالف اوكو�س
جاء ليغذي مرة �أخ��رى االنق�سامات
داخ��ل دول الآ�سيان .ومع ذل��ك ،فقد
�سبق ان �أظ �ه��رت املنظمة فعاليتها
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة رغ � ��م االخ� �ت�ل�اف ��ات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة بني
�أع�ضائها.
ان ق�ضية االن�ت���ش��ار ال �ن��ووي التي
�أث��ارت �ه��ا ات�ف��اق�ي��ة اوك��و���س التجارية
ه��ي �أي���ض��ا م���ص��در ق�ل��ق للعديد من
ال � ��دول .م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال �ن �ظ��ري��ة ،ال
يوجد انت�شار لأن الواليات املتحدة،
وه��ي ال�ق��وة ال�ن��ووي��ة ،ت��دي��ر الوقود،
وال متتلك �أ��س�ترال�ي��ا ه��ذه القدرات
الإدارية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوافق
ه ��ذا اال� �س �ت �خ��دام ل�ل�ط��اق��ة النووية
م��ع م�ع��اه��دة ع��دم ان�ت���ش��ار الأ�سلحة
ال�ن��ووي��ة ،ط��امل��ا �أن ال��وك��ال��ة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة مي �ك �ن �ه��ا تفتي�ش
امل ��واق ��ع“ .ومع ذل ��ك ،ه �ن��اك خطر
ان�ت���ش��ار ،لأن ذل��ك يبقى ا�ستخداما
لوقود ن��وويّ عايل التخ�صيب (97
ب��امل��ائ��ة) لأغ��را���ض ع�سكرية .ويثري
ه��ذا �أي �� ً��ض��ا م���س��أل��ة ال���س��اب�ق��ة :كيف
�سيكون ال �غ��رب ق ��ادرًا ع�ل��ى ال ��رد �إذا
ق��ررت ال�صني بيع غ��وا��ص��ات نووية
لكوريا ال�شمالية؟” ،ي�س�أل غيبورغ
ديالموت.
ان الو�ضع الأ�سرتايل خا�ص ،حيث
متتلك كانربا غوا�صات نووية رغم
�أنها ال متتلك �صناعة نووية مدنية.
لذلك فهي تعيد النظر يف موقفها
امل�ن��اه����ض ل�ل�أ��س�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة ،ومل
تت�أخر عديد ال��دول ،منها �إي��ران ،يف
�إدانة حالة انت�شار الأ�سلحة النووية.
“يف الواقع ،هذه لي�ست حالة انت�شار
مبوجب �شروط معاهدة عدم انت�شار
الأ� �س �ل �ح��ة ال� �ن ��ووي ��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ت�شكل
ا�ستخدامًا حمفو ًفا باملخاطر ،نظ ًرا
لإم�ك��ان�ي��ة حت��وي��ل الوقود” ،يقول
�سيبا�ستيان كولني.
املعهد الفرن�سي لأبحاث �شرق �آ�سيا
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية KEYLOOP :
بتاريخ2021/08/25 :
املودعة بالرقم358182 :
 2021/02/26اململكة املتحدة
بيانات الأولويةUK00003601616 :
ب�إ�سم  :كيلوب هولدينجز (يو كيه) ليمتد
وعنوانة � :سيجنيت واي ،ت�شارنهام بارك ،هنجرفورد ،بريك�شري ،ار جي0 17واي ال ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية KEYLOOP :
بتاريخ2021/08/25 :
املودعة بالرقم358179 :
 2021/02/26اململكة املتحدة
بيانات الأولويةUK00003601616 :
ب�إ�سم  :كيلوب هولدينجز (يو كيه) ليمتد
وعنوانة � :سيجنيت واي ،ت�شارنهام بارك ،هنجرفورد ،بريك�شري ،ار جي0 17واي ال ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية KEYLOOP :
بتاريخ2021/08/25 :
املودعة بالرقم358178 :
 2021/02/26اململكة املتحدة
بيانات الأولويةUK00003601616 :
ب�إ�سم  :كيلوب هولدينجز (يو كيه) ليمتد
وعنوانة � :سيجنيت واي ،ت�شارنهام بارك ،هنجرفورد ،بريك�شري ،ار جي0 17واي ال ،اململكة املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38 :
خ��دم��ات االت���ص��االت؛ حلول االت���ص��االت الهاتفية املتكاملة التي تتيح لتجار جتزئة ال�سيارات االت�صال
والتوا�صل عرب احل�ضور واملرا�سلة الفورية وال�صوت والفيديو والو�سائط االجتماعية والإنرتنت؛ ات�صاالت
الكمبيوتر والو�صول �إىل الإنرتنت؛ توفري الو�صول �إىل املحتوى واملواقع والبوابات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ( )KEYLOOPمكتوبة ب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35 :
الدعاية والت�سويق؛ خدمات الت�سويق الرقمي؛ �إدارة قواعد البيانات املحو�سبة؛ خدمات تقدمي خدمات
ذك��اء الأع�م��ال؛ خدمات �إدارة الأع�م��ال؛ ا�ست�شارات ا�سرتاتيجيات الت�سويق الرقمي؛ خدمات اال�ست�شارات
الإداري��ة ،وحتديدًا ،تقدمي التحليل والتو�صيات ب�ش�أن حت�سني �سري عمل البيع بالتجزئة؛ م��زود خدمات
التعاقد اخلارجي يف جمال �إدارة عالقات العمالء؛ ا�ست�شارات الأعمال يف جمال احللول التحليلية التنب�ؤية؛
ا�ست�شارات الأعمال ،وحتديدًا ،جمع املعلومات والبيانات التجارية وحتليلها وتوفريها للآخرين؛ جميع
اخلدمات ال�سالفة الذكر املقدمة لتجار التجزئة وامل�صنعني واملوزعني وامل�ستوردين لل�سيارات وال�شاحنات
ال�صغرية وال�شاحنات اخلفيفة واملركبات الريا�ضية متعددة الأغرا�ض وال�شاحنات الثقيلة ومعدات البناء
واملعدات الزراعية والدراجات النارية والقوارب واملركبات البحرية واملركبات الريا�ضية التي تعمل بالطاقة
الكهربائية واملركبات الرتفيهية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ( )KEYLOOPمكتوبة ب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16 :
امل��واد املطبوعة ،وحتديدًا ،كتيبات التدريب والكتب والن�شرات الإخبارية والنماذج التي ي�ستخدمها جتار
التجزئة وم�صنعي ال�سيارات وال�شاحنات ال�صغرية وال�شاحنات اخلفيفة وامل��رك�ب��ات الريا�ضية متعددة
الأغ��را���ض وال�شاحنات الثقيلة ومعدات البناء واملعدات الزراعية وال��دراج��ات النارية وال�ق��وارب واملركبات
البحرية واملركبات الريا�ضية التي تعمل بالطاقة الكهربائية واملركبات الرتفيهية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ( )KEYLOOPمكتوبة ب�أحرف التينية قيا�سية
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية BENETTI :
بتاريخ2021/08/26 :
املودعة بالرقم358205 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ازموت-بينيتي ا�س.بيه.ايه.
وعنوانة  :فيا مي�شيل كوبينو – 104 ،اي 55049-فياريجيو (ال اي) ،ايطاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12 :
املركبات املائية؛ اليخوت
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الكلمة الالتينية  Benettiمكتوبة بخط مميز
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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بعد تعيينه رئي�سا الحتاد الريا�ضات البحرية

حممد بن �سلطان بن خليفة :م�س�ؤولية و�أهداف كبرية نتطلع لتحقيقها
•• �أبوظبي-وام

وجه ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة احتاد
الإم ��ارات للريا�ضات البحرية رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي �أبوظبي الدويل
للريا�ضات البحرية ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة ،وذل��ك بعد تعيينه
رئي�سا الحتاد الريا�ضات البحرية.
و�أكد �أن هذه اخلطوة متثل بالن�سبة له م�س�ؤولية كربى تتطلب املزيد من

اجل�ه��د م��ع ف��رق العمل خ�لال ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة لتحقيق نقلة نوعية على
امل�ستويني املحلي والدويل.
وقال � " :أه��داف كبرية نتطلع لتحقيقها ونن�شد �أن نوفق يف الو�صول �إىل
كل ما �سن�ضعه كي مت�ضي �سفينة الريا�ضات البحرية للم�ستويات الأعلى،
وكي نحافظ على ال�سمعة القوية للريا�ضة الإماراتية يف قطاع البحر على
م�ستوى العامل ونعظم من �إجنازاتنا على كل املحافل".
و�أكد ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان على التطور الكبري الذي

�شهده القطاع الريا�ضي البحري احلديث والرتاثي خالل ال�سنوات املا�ضية
يف خمتلف �أنحاء الإمارات ،وذلك بف�ضل الدعم الكبري من القيادة الر�شيدة.
و�أ�ضاف  " :حققت الريا�ضات البحرية حمليا وعامليا خالل ال�سنوات املا�ضية
�إجن��ازات ال ح�صر لها من الألقاب ،ونحن ما�ضون على النهج نف�سه الذي
ت�ستمر عليه الريا�ضة البحرية لتعظيم املكا�سب وتهيئة �أف�ضل بيئة لأبطال
الإمارات يف كافة الريا�ضات البحرية".
و�شدد ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان على �أهمية التعاون بني

الأندية البحرية يف خمتلف �أنحاء الدولة خالل الفرتة املقبلة وتر�سيخ مبد�أ
فريق العمل الواحد بني اجلميع ،من خالل تنظيم البطوالت على امل�ستوى
املحلي ويف خمتلف �أن ��واع ال��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ،و�أي���ض��ا تعزيز امل�شاركات
اخلارجية �سواء يف البطوالت الدولية �أو الأوملبية .و�أكد �أن البحر وريا�ضاته
من �ضمن حماور ت�شكيل الهوية الوطنية للدولة ،حيث كان ما�ضيا يعتز به
الأج��داد ،و�أ�صبح حا�ضرا مي�ضي به الأبناء مع الأحفاد يف م�سرية ال حدود
لها  ،وال �سقف لطموحاتها فيما هو قادم من الأيام.
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برعاية حمدان بن زايد

مهرجان ال�سلع البحري ينطلق اليوم
•• �أبوظبي-وام

تنطلق اليوم اخلمي�س ،فعاليات وم�سابقات مهرجان ال�سلع البحري ،بتنظيم
نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية وجلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية
يف �أبوظبي ،خالل الفرتة من � 9إىل  11دي�سمرب اجلاري ،على �شاطئ مدينة
ال�سلع مبنطقة الظفرة ب�إمارة �أبوظبي.
و�سي�شهد املهرجان الذي يقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة� ،إقامة �سباق ال�سلع للمحامل ال�شراعية فئة
 43قدما ،الذي �سينطلق �أول �أيام املهرجان ،مل�سافة  22مي ً
ال بحرياً مب�شاركة
 102حممل �شراعي ،ويعد ال�سباق واحداً من ال�سباقات الهامة ملو�سم �سباقات
الرتاث البحري ال�سيما و�أنه يقام للمرة الأوىل يف مدينة ال�سلع.

وتعترب �سباقات املحامل ال�شراعية فئة  43قدماً من �أهم فئات �سباقات املحامل
الرتاثية ،ال�سيما و�أن ع�شاق البحر دائماً ما يتواجدون لنيل �شرف الفوز ب�ألقاب
�سباقات هذه الفئة ،وكذلك اجلوائز املالية القيمة التي ت�صل �إىل ثالث ماليني
درهم للفائزين وامل�شاركني.
وق��ال عي�سى �سيف امل��زروع��ي ،ن��ائ��ب رئي�س جلنة �إدارة امل�ه��رج��ان��ات والربامج
الثقافية وال�تراث�ي��ة� ،إن مهرجان ال�سلع البحري يعك�س ��ص��ورة املهرجانات
الرتاثية البحرية ،التي ت�شهد �إقبا ًال واهتماماً كبريين من حمبّي الريا�ضات
البحرية واجلمهور ،م�ؤكداً �سعي اللجنة الدائم �إىل موا�صلة التطوير الالزم
للمهرجانات ال�تراث�ي��ة وااله�ت�م��ام بالثقافة البحرية وت�شجيع املجتمع على
رعايته واملحافظة عليه.
من جهته �أكد ماجد عتيق املهريي ،رئي�س اللجنة املنظمة لل�سباق� ،أن اجلميع

على �أهبة اال�ستعداد لإقامة احلدث ،موجهاً ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن
زايد �آل نهيان على رعاية �سموه الكرمية لل�سباق ،م�ؤكداً �أن رعاية �سموه دوماً
ما ت�ضاعف من قيمة احلدث وجتعل اجلميع يف قمة ال�سعادة من �أجل املناف�سة
على نيل اللقب .و�أكد املهريي �أن ال�سباق يقام وفق الإجراءات االحرتازية املتبعة
للحد من انت�شار فريو�س ك��ورون��ا ،والتي حتتم على امل�شاركني �إظ�ه��ار نتيجة
فح�ص �سلبية ف� ً
ضال عن �ضرورة احل�صول على ثالث جرعات تطعيمية �ضد
الفريو�س .وعرب املهريي عن ثقته التامة يف التزام اجلميع باللوائح والقوانني
املنظمة� ،سواء تلك التي تخ�ص الإج��راءات االحرتازية �أو ما تخ�ص القيا�سات
الفنية ،منوهاً �إىل �أن جت��ارب ال�ف�ترة املا�ضية �أك��دت �أن اجلميع لديه احل�س
الوطني وامل�س�ؤولية املجتمعية للحفاظ على �سالمة املجتمع وال�صحة العامة.
كما يت�ضمن املهرجان م�سابقات الدومينو والكريم وكرة القدم ال�شاطئية وكرة

الطائرة ال�شاطئية التي تقام ب�شكل يومي طيلة �أي��ام املهرجان ،فيما �سينطلق
�سباق الدراجات الهوائية يوم اجلمعة  10دي�سمرب ال�ساعة الرابعة والن�صف
م���س��اءً ،و��س�ب��اق ال�صيد بال�صنارة ي��وم ال�سبت  11دي�سمرب ال�ساعة الثالثة
والن�صف م���س��اءً ،وال�ت��ي ت�ق��ام جميعها يف م��وق��ع امل�ه��رج��ان ،م���ش�يراً �إىل هناك
مفاج�آت وج��وائ��ز يومية بانتظار ال��زوار وفعاليات متنوعة لكافة الفئات مع
تطبيق كافة الإجراءات االحرتازية والوقائية.
ويهدف مهرجان ال�سلع البحري �إىل احلفاظ على ال�تراث البحري والربي
لدولة الإمارات ،وت�سليط ال�ضوء على الرتاث وال�سنع الإماراتي ونقله للأجيال
القادمة ،والرتويج للمدن ال�ساحلية واجلزر الإماراتية واملهرجانات البحرية،
ودع��م ال��ري��ا��ض��ات البحرية وال�تراث�ي��ة وت�شجيع ممار�ستها ،ودع��م ال�سياحة
والتنمية االقت�صادية يف منطقة الظفرة.

نادي غنتوت يعلن مواعيد بطولة الإمارات الدولية للبولو

الدولية ال�سنوية يف ن�سختها ال�ـ 21
•• �أبوظبي-وام
وال �ت��ي ينظمها بالتن�سيق م��ع احتاد
بد�أ نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو الإم��ارات للبولو برعاية �سمو ال�شيخ
ا�ستعداداته النطالقة بطولة الإمارات فالح بن زايد �آل نهيان  ،رئي�س جمل�س

�إدارة النادي  ،وبدعم من جمل�س �أبو
ظبي الريا�ضي تزامنا مع احتفاالت
الدولة بعيد االحتاد اخلم�سني .و�أكد
� �س �ع��ادة ح �م��د ع �ب��د ال��رح �م��ن ال�شيخ

امل��دي��ر التنفيذي ل�ل�ن��ادي �أن اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ،توا�صل
اجتماعاتها بناء على توجيهات �سمو
رئي�س النادي لإبراز احلدث الريا�ضي

الأغ� �ل ��ى ،مل��ا مت�ث�ل��ه م��ن �أه �م �ي��ة فنية
تزامنا م��ع تلك املنا�سبة االحتفالية
اخلالدة التي تعي�شها الإم��ارات .وقال
�إن��ه حت��دد ي��وم  21دي�سمرب اجلاري

الن �ط�لاق ب�ط��ول��ة الإم � ��ارات الدولية
ال�سنوية ،وال�ت��ي �ست�ستمر حتى 31
م��ن ال�شهر نف�سه ،مب���ش��ارك��ة كوكبة
من الالعبني امل�صنفني على م�ستوى

ال��دول��ة واملحرتفني ال�ب��ارزي��ن الذين
ي�شاركون لأول م��ره يف بولو غنتوت،
وال� �ت ��ي ر� �ص��د ل �ه��ا ال� �ن ��ادي اجل��وائ��ز
امل��ادي��ة والعينية وال�ت��ذك��اري��ة القيمة

ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ��س�م��و رئ�ي����س النادي
اب�ت�ه��اج��ا ب�ت�ل��ك امل�ن��ا��س�ب��ة ،ال �ت��ي �سبق
للكثري م��ن ال �ف��رق ال �ف��وز بلقبها ،يف
مقدمتهم فريق الإمارات بقيادة �سمو
ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،وف ��رق غ�ن�ت��وت و�أبوظبي
وزي��دان ال�سعودي .يذكر �أن البطولة
ال��دول�ي��ة املقبلة ت��أت��ي �ضمن برنامج
ال �ن��ادي ال�سنوي ال��ذي اع�ت�م��ده �سمو
رئي�س النادي والذي يت�ضمن العديد
من البطوالت التناف�سية وامل�شاركات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة امل �ح �ل �ي��ة ،و��س�ي�ع�ق��ب تلك
البطولة مهرجان ي��وم الأم��ل للبولو
لأ�صحاب الهمم.

�أبطال العرب يف مهمة جديدة

نادي ال�شارقة ي�شارك يف بطولة العامل لل�شباب للمبارزة
•• ال�شارقة-الفجر:

غ � � � ��ادرت ظ� �ه ��ر �أم � �� � ��س ع �ب��ر مطار
دب� ��ي ال� � ��دويل ب �ع �ث��ة ف ��ري ��ق امل� �ب ��ارزة
ب �ن��ادي ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي ،متجهة
�إىل ال�ع��ا��ص�م��ة الأوزب �ك �ي��ة ط�شقند،
للم�شاركة يف بطولة العامل لل�شباب
ل�ل�م�ب��ارزة ،وال�ت��ي ت�ستمر م��ن � 9إىل
 11دي�سمرب اجلاري.
وت�ت�ك��ون ال�ب�ع�ث��ة م��ن � 10أف� ��راد من
بينهم  7العبني ،بالإ�ضافة للمدرب
وم �� �س��اع��د امل � ��درب وي �ق��وده��ا �إداري
الفريق �سلطان �أحمد املازمي.
و�أك � �م� ��ل �أب � �ط� ��ال الأن� ��دي� ��ة العربية
ل � �ل � �م � �ب ��ارزة ،ك ��اف ��ة ا� �س �ت �ع ��دادات �ه ��م
وانخرطوا يف تدريبات يومية ،طبق

من خاللها اجلهاز الفني ع��دداً من
اخل�ط��ط واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات خلو�ض
ال �ب �ط��ول��ة م��ن �أج� ��ل حت�ق�ي��ق نتيجة
جيدة.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ق��ال ��س�ع��ادة عي�سى
ه �ل��ال احل � ��زام � ��ي ،رئ �ي �� ��س جمل�س
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي :ن��دع��م الألعاب
ال� �ف ��ردي ��ة ون �ع �م��ل ب��ا� �س �ت �م��رار على
ت �ط��وي��ره��ا وت ��أه �ي��ل الع �ب��ي الإم � ��ارة
م ��ن خ �ل��ال ت ��وف�ي�ر ك ��اف ��ة املعينات
والأدوات التي ت�ساعدهم يف �إك�سابهم
اخل�ب�رة وال�ت�ج��رب��ة وت�ف�ت��ح الطريق
لهم من �أجل امل�ضي قدماً يف حتقيق
الإجنازات ورفع علم دولة الإمارات يف
كافة املحافل.
وم�ضى :ننطلق يف جمل�س ال�شارقة

ال��ري��ا��ض��ي م��ن ر�ؤي ��ة �صاحب ال�سمو
ح ��اك ��م ال �� �ش��ارق��ة ال �� �ش �ي��خ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى ل �ل�احت� ��اد ،حاكم
ال���ش��ارق��ة ،ل�ل�أل�ع��اب ال�ف��ردي��ة ،والتي
�أث �ب �ت��ت ج ��دواه ��ا وح �� �ص��دن��ا ثمارها
مب�شاركة �أح��د �أب�ن��اء الإم��ارة يف �أكرب
حم �ف��ل ع��امل��ي ع �ن��دم��ا � �ش ��ارك العب
ن��ادي ال�شارقة حممد ح�سن النوبي
يف �أومل�ب�ي��اد طوكيو  ،2020م�ضيفاً
�أن امل�ج�ل����س ي��وا� �ص��ل ال�ع�م��ل وي�ضع
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات واخل �ط ��ط بعيدة
املدى من �أجل ر�ؤي��ة �أبناء الإم��ارة يف
من�صات التتويج.
ول � �ف ��ت رئ� �ي� �� ��س جم �ل ����س ال �� �ش��ارق��ة
الريا�ضي �أن ال�ه��دف اال�سرتاتيجي

من امل�شاركات اخلارجية هو �إك�ساب
العبينا اخل�ب�رات الإداري ��ة والفنية،
ع�لاوة على الفائدة الفنية واخلربة
الرتاكمية التي تتوفر لهم ،كونهم
�سيكونون قيادات العمل الريا�ضي يف
امل�ستقبل �سواء يف اجلانب الإداري �أو
الفني ،ل��ذا نحر�ص على م�شاركتهم
خ � ��ارج � �ي � �اً ل �ي �ت �ع �ل �م ��وا وي�ضيفوا
خل�ب�رات� �ه ��م ،م ��ن خ�ل��ال االحتكاك
وال�ت�ع�ل��م واك�ت���س��اب ك��اري��زم��ا القيادة
وهو �أمر ينطبق على جميع الألعاب
يف م�شاركاتها اخلارجية.
واخ� �ت� �ت ��م :م �� �ش ��ارك ��ة الع� �ب ��ي ن� ��ادي
ال �� �ش��ارق��ة يف ه ��ذا امل�ح�ف��ل �أم ��ر جيد
وي��وف��ر ل�لاع�ب�ين االح �ت �ك��اك ال�ل�ازم
وزيادة خربتهم يف امل�شاركات الدولية

ونتمنى لهم التوفيق وحتقيق نتيجة
جيدة.
ب� � ��دوره �أو� � �ض� ��ح امل �ه �ن��د���س �سليمان
عبدالرحمن الهاجري ،ع�ضو جمل�س
�إدارة نادي ال�شارقة الريا�ضي ،رئي�س
�إدارة الأل �ع��اب ال�ف��ردي��ة �أن م�شاركة
ف ��ري ��ق امل� � �ب � ��ارزة يف ه � ��ذه البطولة
ال��دول �ي��ة ،ي ��أت��ي م��ن ح��ر���ص النادي
على جتهيز العبيه وتوفري االحتكاك
ال �ق��وي ال ��ذي ي���س��اع��ده��م يف تطوير
م�ستوياتهم يف البطوالت املقبلة.
و�أو�ضح الهاجري� ،أن النادي ي�شارك
لأول مرة يف بطولة العامل ،وبالت�أكيد
�� �س� �ت� �ك ��ون ب� �ط ��ول ��ة ق� ��وي� ��ة ومليئة
ب��ال�لاع�ب�ين ال�ك�ب��ار �أ��ص�ح��اب اخلربة
من خمتلف ال��دول ،مبيناً �أن الهدف

ال��رئ �ي ����س م��ن م �� �ش��ارك��ة ال� �ن ��ادي هو
رف��ع م�ه��ارات الالعبني وو�ضعهم يف
حالة اجل��اه��زي��ة التامة واال�ستعداد
ل� �ل� �ب� �ط ��والت ال� ��دول � �ي� ��ة ال � �ق� ��ادم� ��ة،
بالإ�ضافة لإك�سابهم الثقة يف النف�س
وك���س��ر ح��اج��ز ال��ره �ب��ة يف م�ث��ل هذه
امل�شاركات.

وتابع :اختيار امل�شاركة يف البطوالت
اخل��ارج �ي��ة بالن�سبة ل �ف��رق الألعاب
ال�ف��ردي��ة ،يتم بعناية ودرا� �س��ة لكافة
اجل��وان��ب ال�ت��ي ت�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة على
الع�ب�ي�ن��ا يف امل �ق��ام الأول ،م��ن حيث
التطور ،واكت�ساب اخلربة ،واالحتكاك
مبختلف امل��دار���س يف اللعبة� ،سنكون

��س�ع��داء للغاية �إذا م��ا �أح ��رز العبونا
نتيجة جيدة ،واذا مل يحالفهم احلظ
��س�ي�ك��ون��وا ق��د اك�ت���س�ب��وا خ�ب�رة جيدة
واح �ت �ك��اك ق��وي م��ع الع�ب�ين دوليني
وع��امل �ي�ي�ن ،ث�ق�ت�ن��ا ك �ب�ي�رة يف �أبطال
ال �ع��رب ومتنياتنا ل�ه��م بالتوفيق يف
هذه امل�شاركة.

«الباراملبية الآ�سيوية» متنح ملك البحرين الو�سام الباراملبي الأمينة العامة امل�ساعد للجنة الأوملبية الوطنية
تبحث التعاون مع الأوملبية الفرن�سية

•• املنامة-وام

منحت اللجنة الباراملبية الآ�سيوية �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين " ،الو�سام الباراملبي
" تقديرا جلهوده ودعمه لأ�صحاب الهمم واحلركة الباراملبية
واحت�ضان البحرين لدورة الألعاب الباراملبية لل�شباب لأول مرة.
ويعد " الو�سام الباراملبي" �أعلى و�سام متنحه " الباراملبية القارية
" لقادة وزعماء الدول الذين ي�سهمون يف دعم احلركة الباراملبية
ودف��ع م�سرية " �أ�صحاب الهمم" �إىل الأم��ام من خالل الريا�ضة
والقوانني والت�شريعات التي تخدم هذه الفئة من املجتمع.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ممثل جاللة امللك ل�ل�أع�م��ال الإن�سانية و� �ش ��ؤون ال�شباب ملاجد
الع�صيمي رئي�س اللجنة الباراملبية الآ��س�ي��وي��ة وال ��ذي ت�سلم "
الو�سام الباراملبي" من رئي�س " الباراملبية الآ�سيوية " نيابة عن
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة بح�ضور �سمو
ال�شيخ خالد ب��ن حمد �آل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س
الأعلى لل�شباب والريا�ضة رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة رئي�س
اللجنة الأوملبية البحرينية ،وال�شيخ �سلمان بن حممد �آل خليفة
نائب رئي�س الهيئة العامة للريا�ضة ،وال�شيخ حممد بن دعيج
�آل خليفة رئي�س اللجنة الباراملبية البحرينية رئي�س اللجنة

امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�أل �ع��اب ال�ب��ارامل�ب�ي��ة الآ� �س �ي��وي��ة ل�ل���ش�ب��اب " البحرين
 ،"2021وال��دك�ت��ور عبد الرحمن ع�سكر الرئي�س التنفيذي
للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��ا��ض��ة وط ��ارق ال���ص��وي�ع��ي امل��دي��ر التنفيذي
للجنة الباراملبية الآ�سيوية .وتبادل �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة مع ماجد الع�صيمي العديد من املقرتحات واملو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك والربامج والفعاليات املقبلة اخلا�صة بدعم
" �أ�صحاب الهمم" ،و�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا من �أجل �إعداد
برامج مبتكرة وتعزيز الوعي واالهتمام بالنا�شئني حيث �سيكون
هناك توا�صل بني اللجنة الباراملبية القارية واللجنة الباراملبية
البحرينية خلدمة �أ�صحاب الهمم يف العديد من املجاالت و�صوال
�إىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة .و�أ�شاد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة بالدور املتميز الذي تقوم به اللجنة الباراملبية الآ�سيوية
برئا�سة ماجد الع�صيمي يف تنفيذ الربامج والفعاليات واالهتمام
الكبري ال��ذي يحظى به �أ�صحاب الهمم يف ال�ق��ارة الآ�سيوية من
�أجل �إبراز قدراتهم ومهاراتهم والتي قدمت العديد من الق�ص�ص
امللهمة.
وق��ال�" :إن مملكة البحرين بتوجيهات �صاحب اجل�لال��ة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة حري�صة على الوقوف بجانب اللجنة
الباراملبية القارية يف م�سريتها نحو االرت�ق��اء مبنظومة العمل
ال�ب��ارامل�ب��ي م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول �إىل الأه� ��داف امل�ن���ش��ودة لت�سليط

ال�ضوء على املواهب املتميزة يف الأل�ع��اب الباراملبية و�إب��رازه��ا يف
خمتلف املجاالت" .من جهته �أعرب ماجد الع�صيمي عن فخرهم
واعتزازهم يف القارة الآ�سيوية بدعم �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين  ..م�شريا �إىل �أن قرار
منحه " الو�سام الباراملبي" جاء تقديرا واعتزازا بدعمه جلهود
اللجنة الباراملبية القارية وحر�ص مملكة البحرين على �إجناح
ا�ست�ضافة الدورة الباراملبية لل�شباب.
و�أ� �ش��اد ب��رع��اي��ة �سمو ال�شيخ نا�صر ب��ن حمد �آل خليفة للدورة
وحر�ص �سموه على متابعة كافة الإجراءات التنظيمية ،مما �أدى
لإجن��اح ن�سخة البحرين  ..الفتا �إىل �أن �سموه له ر�ؤي��ة لتطوير
الألعاب الباراملبية البحرينية  ..معربا عن فخره واعتزازه بدعمه
للجنة الباراملبية الآ�سيوية و�صوال �إىل الغاية املن�شودة.
وقال الع�صيمي " :مملكة البحرين كانت والتزال موطنا للأبطال
الباراملبني ومركزا لريا�ضة " �أ�صحاب الهمم" ،اجلهود املبذولة
ت�سهم ب�شكل كبري يف توفري البيئة املالئمة ال�صديقة لأ�صحاب
الهمم والتي حتقق لهم الدمج الكامل يف املجتمع" .و�أ��ش��ار �إىل
�أن جناح ن�سخة البحرين للألعاب الباراملبية الآ�سيوية مب�شاركة
قيا�سية ت��ؤك��د مكانة البحرين ،مثمنا جهود ال�شيخ حممد بن
دعيج �آل خليفة رئي�س اللجنة املنظمة وفرق عمله والتي �أثمرت
عن تقدمي ن�سخة رائعة �ستبقى حمفورة يف ذاكرة اجلميع.

•• دبي-وام

ا�ستعر�ضت �سعادة املهند�سة عزة بنت �سليمان الأمني
العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية للجنة الأوملبية
ال��وط�ن�ي��ة ،م��ع ب��ري�ج�ي��ت ه�نري�ك�ي����س ،رئ�ي���س��ة اللجنة
الأوملبية الفرن�سية �سبل تعزيز العالقات الثنائية يف
احلركة الأوملبية وتفعيل ال�شراكات املثمرة لريا�ضيي
البلدين.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي عُقد �أم�س الأول يف اجلناح
الفرن�سي مبقر �إك�سبو  2020دبي بح�ضور اللواء (م)
نا�صر عبدالرزاق الرزوقي رئي�س االحتادين الآ�سيوي
والإماراتي للكاراتيه ،نائب رئي�س االحتاد الدويل ،حيث
مت مناق�شة اجلوانب امل�شرتكة لتعزيز التعاون الثنائي
على �صعيد احلركة الأوملبية ،مبا يخدم الريا�ضيني

يف البلدين وميكنهم من االرتقاء امل�ستمر مب�ستواهم
الفني لتحقيق �أف�ضل النتائج املمكنة ،ت��أك�ي��داً على
خمرجات لقاء �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية مع بريجيت
هرنيكي�س الذي �سبق هذا اللقاء.
ورحبت �سعادة املهند�سة ع��زة بنت �سليمان بال�ضيفة
الزائرة وقالت " �أرحب بكم يف دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ويف مقر �إك�سبو  2020دب��ي ونتطلع من
خالل هذا اللقاء لتفعيل ال�شراكات املثمرة التي تخدم
الريا�ضيني يف البلدين ،كما نتمنى �أن يكون �إك�سبو
 2020دبي بوابة لتعريف العامل بجهودكم للإعداد
والتجهيز ل ��دورة الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة ب��اري����س 2024
وذلك من خالل العرو�ض القيمة التي يقدمها اجلناح
الفرن�سي ب�إك�سبو جلميع زواره".
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تفاهم بني �صندوق رعاية ال�شباب ونادي الفجرية لل�شطرجن والثقافة
•• الفجرية-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي
ويل ع�ه��د ال �ف �ج�يرة ،وق ��ع � �ص �ن��دوق رع��اي��ة ال���ش�ب��اب ون ��ادي
الفجرية لل�شطرجن والثقافة م��ذك��رة تفاهم بهدف تن�سيق
اجلهود وتطوير التعاون لإط�لاق مبادرات �شبابية وبطوالت
�شمولية لرعاية املواهب يف الإمارة.
تن�ص مذكرة التفاهم على توجيه الدعم امل��ادي للموهوبني
ال���ش�ب��اب م��ن �أب �ن��اء ال�ف�ج�يرة ،مب��ا ي�ضمن ت�ع��زي��ز مهاراتهم
وتنمية قدراتهم املختلفة.
و�أك��د �سعادة يو�سف ع�ب��داهلل العو�ضي مدير �صندوق رعاية

ال�شباب اهتمام �إم��ارة الفجرية ببناء جيل مبدع ،بتوجيهات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية يف �ش�أن رعاية املوهوبني وتعزيز دورهم
يف التنمية امل�ستدامة للدولة ،م�شريا �إىل دعم ومتابعة �سمو
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
ورعايته لل�شباب وطموحاتهم امل�ستقبلية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال��دك�ت��ور ع �ب��داهلل �آل ب��رك��ات رئ�ي����س جمل�س
�إدارة ن��ادي الفجرية لل�شطرجن والثقافة �إن مذكرة التفاهم
تهدف �إىل دعم الطاقات ال�شبابية وا�ستثمارها ،م�ؤكدا على
دور امل�ؤ�س�سات اخلدمية ومد ج�سور التعاون يف بناء الكوادر
الوطنية و�إ�شراكها يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.
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 29دولة ت�شارك يف بطولة دبي الدولية للقفز باملظالت
•• دبي-وام

تنطلق اليوم اخلمي�س اجلولة الأوىل من مناف�سات بطولة دبي الدولية ال�ساد�سة للقفز
باملظالت ،التي تقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي  ،وي�شارك فيها  350مت�سابقا ميثلون  29دولة،
وت�ستمر حتى  17دي�سمرب اجلاري بنادي �سكاي دايف دبي باجلمريا .
وتعود البطولة ال�ستنئاف مناف�ساتها بعد توقف دام لأكرث من عامني ب�سبب جائحة
كورونا ،كما تقام بالتزامن معها ،مناف�سات"بطولة اخلليج" التي ي�شارك فيها دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث من املقرر �أن ت�شارك االمارات  -م�ست�ضيف
البطولة  -بـ  3فرق 2 ،منهم يف البطولة الدولية وفريق واحد يف البطولة اخلليجية.
ووجه ن�صر حمودة النيادي رئي�س احتاد االمارات للريا�ضات اجلوية ال�شكر والتقدير
�إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم على دعم �سموه الكبري ورعايته

الكرمية للبطولة التي تتزامن مع احتفاالت الدولة بعيد االحتاد "اخلم�سني" ،مرحباً
ب�ضيوف الإمارات ومتمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق يف املناف�سات.
و�أ�شار النيادي �إىل �أن الفرق الإماراتية الثالثة التي �ست�شارك يف البطولتني /الدولية
واخلليجية /ا�ستعدت جيدا من خالل م�شاركتهم م�ؤخرا يف بطولة "ال�سيزم" والتي
�أقيمت منذ نحو �أ�سبوعني يف قطر ،م�ؤكداً �أن حظوظ جميع الفرق امل�شاركة مت�ساوية
با�ستثناء الإم ��ارات م�ست�ضيفة البطولة ،ورو��س�ي��ا التي �أق��ام��ت مع�سكراً تدريبياً يف
العا�صمة �أبوظبي ت�أقلمت من خالله على الطق�س ودخلت �أج��واء املناف�سات مبكرا
والتي تت�ضمن ثالث م�سابقات يف دقة الهدف والتزحلق على املاء والتما�سك "رباعي
وثماين" .كما �أعلنت اللجنة املنظمة اكتمال كافة التجهيزات النطالق البطولة  ،حيث
مت ت�شييد خيم الوفود التي انت�شرت يف م�سرح البطولة على �شكل حدوة وحتمل �أ�سماء
و�أعالم و�شعارات الدول امل�شاركة كما اكتمل و�صول منتخبات الدول امل�شاركة ومنحت
قفزات التدريب وفق الئحة البطولة.

جائزة دبي على خط االنطالق

�سباق الزمن اليوم يحدد املنطلقني يف رئي�سي �إك�س كات غدا
�أبطال العامل يقودون زوارقهم يف م�سرية كرنفال القناة املائية
• بـن كري�شـان :ا�ست�ضافـة البطولـة ا�ستمـرار لتميـز النـادي علـى ال�ساحـة الدوليـة

•• دبي -الفجر

تبد�أ اليوم اخلمي�س مناف�سات جائزة
دبي الكربى للزوارق ال�سريعة -اك�س
ك� ��ات -اجل ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة واخلتامية
م��ن ب �ط��ول��ة ال �ع��امل  2021والتي
ينظمها نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية يف �شواطئ جمريا حتى يوم
بعد غد ال�سبت مب�شاركة  12زورقا
على متنها  24مت�سابقا من خمتلف
قارات العامل.
وي �ت �ق��دم ك��وك�ب��ة ال �ف��رق امل �� �ش��ارك��ة يف
ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��امل �ي��ة اب �ط��ال �ن��ا �سفراء
ال��ري��ا��ض��ة الإم��ارات �ي��ة ح�ي��ث يت�صدر
زورق �شرطة دب��ي  3بقيادة الثنائي
ع � � ��ارف ال� ��زف�ي��ن ون� � � ��ادر ب� ��ن هندي
ال�ترت�ي��ب ال �ع��ام بر�صيد  91وي�أتي
بعده يف املركز الثاين مبا�شرة زورق
اب��وظ �ب��ي  5ب �ق �ي��ادة ال�ث�ن��ائ��ي را�شد
ال�ط��اي��ر وم��اج��د امل�ن���ص��وري بر�صيد
 78نقطة فيما يحتل زورق ابوظبي
 4ب �ق �ي��ادة ف��ال��ح امل �ن �� �ص��وري و�شون
ت��ورن�ت��ي امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ر��ص�ي��د 57
نقطة يليه يف امل��رك��ز اخلام�س زورق
ف�ي�ك�ت��وري  7ب�ق�ي��ادة حم�م��د املطلعي
و�أريك �ستارك بر�صيد  52نقطة.
و�أك �م �ل��ت ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة للحدث
ب��رئ��ا� �س��ة �أح �م ��د ��س�ع�ي��د ب ��ن م�سحار
رئي�س جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل

للريا�ضات البحرية كافة التجهيزات
النطالقة امل��راح��ل املهمة واحلا�سمة
يف اجلولة بداية من اليوم اخلمي�س
موعد �إقامة حماوالت ت�سجيل �أف�ضل
توقيت عند ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شرة
وال �ن �� �ص��ف � �ص �ب��اح��ا ،وذل� ��ك لتحديد
اف �� �ض �ل �ي��ة االن� �ط�ل�اق ��ة يف ال�سباق
ال��رئ�ي���س��ي الأول وال � ��ذي ��س�ي�ق��ام يف
الثانية والن�صف م��ن بعد ظهر يوم
غد اجلمعة .ومن املنتظر �أن تتناف�س
الزوارق امل�شاركة يف �سباق الزمن اليوم
على لفة ال�سباق ال�ت��ي ي�صل طولها
نحو  3.5ميال بحريا وذل��ك ح�سب
التعديالت اجلديدة يف نظام املناف�سة
وال��ذي يعتمد على �إج��راء حماولتني
ف �ق��ط ل �ك��ل زورق م ��ن �أج � ��ل اختيار
�أ�صحاب املراكز الأوىل ولي�س كما كان
يف ال�سباق عرب مراحل الت�صفيات.
وي �� �س �ب��ق � �س �ب��اق �أف �� �ض��ل زم� ��ن اليوم
اخلمي�س �إج ��راء ال�ت�ج��ارب الر�سمية
الأوىل يف العا�شرة �صباحا ومل��دة 75
دق �ي �ق��ة م��ن �أج� ��ل اخ �ت �ب��ار املحركات
وال� ��وق� ��وف ع �ل��ى ج��اه��زي��ة ال� � ��زوارق
امل �� �ش��ارك��ة ق �ب��ل ال ��دخ ��ول يف مراحل
احل�سم واملعرتك الأخري يف التناف�س
ع�ل��ى ان �ت��زاع ل�ق��ب ب�ط��ول��ة ال �ع��امل يف
ن�سختها العا�شرة هذا العام.
�أك ��د ج �م��ال زع��ل ب��ن ك��ري���ش��ان ع�ضو
جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي دب � ��ي ال � ��دويل

مياه االم��ارات .و�أ�ضاف ع�ضو اللجنة
املنظمة ي�سعدنا يف نادي دبي الدويل
للريا�ضات البحرية الرتحيب بجميع
امل�شاركني م��ن خمتلف ب�ل��دان العامل
م��ن ال �ك��وي��ت و�إي �ط��ال �ي��ا وبريطانيا
ورو�سيا وامريكا وا�سرتاليا وموناكو
وغريها من البلدان متمنني النجاح
والتوفيق للجميع خ�لال املناف�سات
التي ت�ستمر لثالثة �أي��ام اعتبارا من
ال�ي��وم اخلمي�س وغ��دا اجلمعة وبعد
غد ال�سبت .ووجه بن كري�شان الدعوة
اىل اجل �م �ه��ور ال �ك ��رمي لال�ستمتاع
بالتناف�س ال�ساخن والكبري على مدار
�أي��ام البطولة يف موقعها الكائن عند
م��دخ��ل ق�ن��اة دب��ي املائية بالقرب من
�شاطئ ال���ش��روق وت�ق��دمي ال��دع��م اىل
�إب�ط��ال الإم ��ارات و�سفراء الريا�ضات
البحرية اللذين يناف�سون بقوة على
ان �ت��زاع ل�ق��ب الن�سخة ال�ع��ا��ش��رة هذا
العام.

ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ع���ض��و اللجنة
املنظمة اكتمال كافة الرتتيبات لبدء
مناف�سات جائزة دبي الكربى للزوارق
ال�سريعة اك�س كات اجلولة اخلتامية
م��ن ب �ط��ول��ة ال �ع��امل  2021والتي
ينظمها ال �ن��ادي يف ��ش��واط��ئ جمريا
ح �ت��ى ي ��وم ال �� �س �ب��ت مب �� �ش��ارك��ة نخبة
من �أبطال العامل يف ريا�ضة الزوارق
ال�سريعة من خمتلف قارات العامل.
وق� ��ال ب��ن ك��ري���ش��ان �إن ت�ن�ظ�ي��م هذه
ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��امل �ي��ة ي ��أت��ي ا�ستمرارا
جلهود ال�ن��ادي يف ا�ست�ضافة وتنظيم
ك�برى االح��داث الريا�ضية البحرية
م �ن��ذ ت ��أ� �س �ي �� �س��ه ع� ��ام  1988حيث
ك��ان اول ن��ادي عربي و��ش��رق �أو�سطي
ي���س�ت���ض�ي��ف ب� �ط ��والت ع��امل �ي��ة ومنها
بطولة العامل للزوارق ال�سريعة الفئة
الأوىل -عام  1992ثم �ساهم بقوة
يف ت��أ��س�ي����س ب�ط��ول��ة ال �ع��امل للزوارق
ال���س��ري�ع��ة -اك ����س ك ��ات -وال �ت��ي بد�أت
م��ن ح��دث حملي �صغري اىل بطولة
�إقليمية وم��ن ث��م دول �ي��ة ح�ت��ى نالت 7
اعرتاف االحتاد الدويل عام  2010ي�ت�ط�ل��ع زورق ف �ي �ك �ت��وري  7بقيادة
وانطلقت من حينها اىل العاملية من الثنائي حممد املطلعي وال�سويدي

بح�ضور وزيرة الريا�ضة الفرن�سية

جودو الإمارات ي�ستعر�ض يف �أك�سبو دبي 2020
� �ش �ه��دت م� �ع ��ايل وزي � � ��رة الريا�ضة
الفرن�سية روك�سانا مارا�سينيانو �صباح
�أم�س الأرب�ع��اء باجلناح الفرن�سي يف
�إك�سبو دب��ي  2020عر�ض اجلودو
امل�شرتك الذي قدمه منتخب �شباب
و�شابات الإم��ارات للجودو بالتن�سيق
مع �إدارة �إك�سبو واجلناح الفرن�سي ،
وذلك بح�ضور ال�سيدة رئي�سة اللجنة
االومل�ب�ي��ة الفرن�سية وال�سيد نا�صر
التميمي �أم�ين ع��ام احت��اد امل�صارعة
واجل � � ��ودو �أم �ي��ن � �ص �ن��دوق االحت� ��اد
ال� ��دويل ل �ل �ج��ودو  ،ب�ج��ان��ب ح�ضور
ال��وف��د الفرن�سي امل��راف��ق وع��دد من
�أع �� �ض��اء ال �� �س �ف��ارة ال�ف��رن���س�ي��ة لدى
ال��دول��ة وح���ض��ور غ�ف�ير م��ن حمبي
فنون الأل�ع��اب القتالية واجل��ودو ..
وثمنت ال��وزي��رة الطفرة الريا�ضية
التي تعي�شها دولة الإمارات  ،و�أ�شادت
بامل�شاركة االيجابية ملنتخب فرن�سا
للجودو خ�لال بطولة عيد االحتاد
اخل�م���س�ين ج��ران��د � �س�ل�ام للجائزة
ال � �ك �ب�رى ل� �ل� �ج ��ودو ال� �ت ��ي اختتمت حياه النا�س  ،بعد ال�سمعة الطيبة احلدث الأوملبي عام  ،1924متمنيا
م�ؤخرا يف �أبوظبي حتت رعاية �سمو التي اكت�سبها ج��ودو الإم��ارات الذي لكل التوفيق لفرن�سا وه��ي ت�ستقبل
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان نائب ح�صد العديد من الألقاب الإقليمية احل��دث الريا�ضي الكبري ..واختتم
رئ �ي ����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لإم� ��ارة والدولية ،لذلك كانت م�شاركة جودو ال�سيد نا�صر التميمي مثمنا التعاون
الإم ��ارات يف تلك امل�ب��ادرة الريا�ضية م��ع اجل� ��ودو ال�ف��رن���س��ي ال ��ذي ميثل
�أبوظبي..
ون �ق��ل ال�ت�م�ي�م��ي ل �ل��وزي��رة والوفد اال� �س �ت �ع��را� �ض �ي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة قبل ال��ري��ا��ض��ة ال�ث��ال�ث��ة ذات ال�شعبية يف
امل��راف��ق حتيات و�شكر �سعادة حممد ا�ست�ضافة العا�صمة الفرن�سية باري�س ف��رن���س��ا وال �ت��ي مت��ار���س ع�ل��ى نطاق
ب��ن ث�ع�ل��وب ال��درع��ي رئ�ي����س االحتاد لدورة الألعاب الأوملبية للمرة الثالثة وا�سع يف املدار�س واجلامعات ..و�شكر
على تلك املبادرة الكرمية التي تعرب  ، 2024وذلك تزامناً مع احتفاالتها �إدارة �إك���س�ب��و دب��ي  ، 2020و�إدارة
ع��ن �أه �م �ي��ة مم��ار� �س��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة يف مب ��رور  100ع ��ام ع�ل��ى ا�ست�ضافة اجلناح الفرن�سي ب�إك�سبو .

�أري ��ك ��س�ت��ارك لت�سجيل نتائج جيدة
يف املحطة اخلتامية لبطولة العامل
 2021وال� �ع ��ودة اىل ال��واج �ه��ة يف
املناف�سة على ال�صدارة وتعزيز ر�صيد
الفريق يف الرتتيب العام حيث يحتل
ح��ال�ي��ا امل��رك��ز اخل��ام����س بر�صيد 52
نقطة.
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ي�غ�ي��ب ع��ن امل �� �ش��ارك��ة يف ج��ائ��زة دبي
 2021حامل اللقب يف عام 2019
ال � ��زورق اال�� �س�ت�رايل م��ارت�ي�م�ي��و 12
ب� �ق� �ي ��ادة ت � ��وم ب� � ��اري ك ��وي�ت�ر ورو� � ��س
وياليتون ب�سبب ت�أخر �شحن الزورق
م��ن ال �ق ��ارة اال� �س�ترال �ي��ة وق ��د اعلن
ال �ف��ري��ق م� ��ؤخ ��را ع ��ن ح �ل��ة جديدة
بان�ضمام وع��ودة املت�سابق الرنويجي
بال فريبك نيل�سون الذي �سي�شارك يف
مو�سم .2022

10
ي��واج��ه زورق ( 10 )222بقيادة
الثنائي الإيطايل جيوفاين كاربيتيال
واال��س�ترايل داري��ن نيكل�سون م�شاكل
فنية وتقنية يف ال ��زورق وال ��ذي قدم
�أداء مذهال يف اجلولة الأوىل كفل له
الفوز باملركز الأول يف ال�سباق الأول ،
لكنه تراجع ب�شكل كبري يف ال�سباقني
ال�ث��اين وال�ث��ال��ث واك��د ق��ائ��دا الزورق
�سعيهما للتغلب على امل�شكلة بالتعاون
مع الطاقم الفني للظهور ب�شكل قوي
اليوم وغدا وبعد غد.
الربنامج
اخلمي�س:
 :10.00التجارب الر�سمية
� :11:30أف�ضل زمن
 :15:30امل�سرية البحرية

اجلمعة:
 :10:00التجارب الر�سمية
 :14:30ال�سباق الأول
ال�سبت :
 :10:00التجارب الر�سمية
� :11:30أف�ضل زمن
 :15:00ال�سباق الثاين
ترتيب �أف�ضل زمن:
� 1أبوظبي  4فالح املن�صوري و�شونتورنتي  87 -نقطة
 2موناكو  6توما�سو بويل وماثيونيكوليني  83 -نقطة
� 3أبوظبي  5را�شد الطاير وماجداملن�صور  70 -نقطة
�� 4ش��رط��ة دب ��ي  3ع ��ارف الزفنيونادر بن هندي  70 -نقطة
 10 )222( 5-جيوفاين كاربيتيال

ودارين نيكل�سون  69 -نقطة
 6فوري�ستي �سواردي  16روبريتولو بيانو وغيامبابولو مونتافوكي -
 45نقطة
 7فيكتوري � 7أريك �ستارك وحممداملطلعي  35 -نقطة
 8ات�ش بي �أي  96رو�ساريو ديكوال وجوزابي دي كوال  28 -نقطة
 9ب��ري�ط��ان�ي��ا � � 8س �ك��وت ويليامزومارتن كامبيل  26 -نقطة
 10نيو �ستار  9خمائيل كيتا�شيفودميرتي فاندي�شيف  20 -نقطة
 11ب��ا��س�ت��ا ام��ات��و  22اليفريدواماتو و�ساول بوباكو  12 -نقطة
 12ال �ك��وي��ت  17عبداللطيفال� �ع� �م ��اين وم �� �ص �ط �ف��ى د� �ش �ت��ي 4 -
نقاط
�- 13سويكات � 2سب�ستيان غورث
وغو�ستنتني �أو�ستاوف –  3نقاط

�إكلي�ستون يهاجم هاميلتون مبواجهة فري�ستابن
هاجم ع ّراب الفورموال واحد ال�سابق
الربيطاين بريين �إكلي�ستون مواطنه
لوي�س هاميلتون ،حامل اللقب �سبع
م��رات ،وفريقه مر�سيد�س يف حديث
ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س ،م �ع �ت�براً �أن
مناف�سه امل�ب��ا��ش��ر ع�ل��ى ال�ل�ق��ب �سائق
ريد بول الهولندي ماك�س فري�ستابن
تعر�ض للتنمر من قبلهما.
ويخو�ض ال�سائقان اجلولة اخلتامية
للبطولة العاملية هذا العام على حلبة
مر�سى يا�س يف �أبوظبي الأح��د ،وهما
م �ت �ع��ادالن ن�ق��اط�اً يف � �ص��دارة ترتيب
ال�سائقني ( 369.50لكل منهما)،
ع �ق��ب ف� ��وز ه��ام �ي �ل �ت��ون يف الن�سخة
الأوىل من جائزة ال�سعودية الكربى
يف �شوارع مدينة جدّة الأح��د املا�ضي،
ول�ك��ن م��ع �أف���ض�ل�ي��ة ل �ـ "ماد ماك�س"
الفائز بت�سعة �سباقات مقابل ثمانية
مل�ن��اف���س��ه .ي ��رى �إك�ل�ي���س�ت��ون امل �ك � ّن��ى بـ
"م�سرت �إي" �أن ال���ض�غ��وط��ات التي
مي��ار� �س �ه��ا ف��ري��ق م��ر� �س �ي��د���س والتي
ت�صب �ضمن خانة "الألعاب النف�سية"
ت��ؤث��ر ب�شكل كبري على ال�صراع على
اللقب .و�أك��د �إكلي�ستون ( 91عاماً)،
امل��ال��ك ال �� �س��اب��ق ل�ل�ح�ق��وق التجارية
للفئة االوىل لعقود طويلة والرجل
ال��ذي وق��ف خلف حتويل الفورموال
واح� ��د �إىل ري��ا� �ض��ة ع��امل�ي��ة وجتارية
ت� �دّر امل �ل �ي��ارات� ،أن م��دي��ر مر�سيد�س
ال�ن�م���س��وي ت��وت��و وول ��ف وهاميلتون
ي�خ��و��ض��ان امل�ن��اف���س��ة "بطريقة غري
عادلة" .ويبدو وا�ضحاً �أن ما يح�صل
ي�ؤثر على اب��ن ال�ـ  24عاماً ال�ساعي
للقبه الأوّل يف البطولة .تقدم �سائق

ريد بول يف متوز/يوليو املا�ضي بفارق �إمي��ر��س��ون فيتيبالدي وال�سوي�سري
 32نقطة عن هاميلتون ،ولكن مع كالي ريغات�سوين والذي انتهى بفوز و�أردف "هي لعبة نف�سية".
ا��س�ت�ع��ادة ف��ري��ق "الأ�سهم الف�ض ّية" الأوّل ب��ال�ل�ق��ب ال �ع��امل��ي ( 55نقطة و�أق � � ّر �إك�ل�ي���س�ت��ون ان��ه ع�ن��دم��ا ت�سلك
ب��ري �ق��ه ،ب� ��ات "ال�سري" هاميلتون مقابل  .)52قال �إكلي�ستون يف ات�صال الأم��ور م�سار الأل�ع��اب الذهنية ،ف�إن
الأ��س��رع يف الأم�ت��ار الأخ�ي�رة يف �سباق هاتفي مع فران�س بر�س من منزله يف هاميلتون هو الأقوى يف هذا امل�ضمار.
الفوز بلقبه العاملي الثامن (اخلام�س جزيرة �إيبيزا اال�سبانية "ماك�س هو ربط "م�سرت �إي" كالمه ب�أن "ماك�س
ت��وال�ي�اً) وف��ك ارت�ب��اط��ه القيا�سي مع ول��د مقارنة م��ع لوي�س ،واال� �س��و�أ �أن �أم���ض��ى ب�ضع ��س�ن��وات يف ال�سباقات،
اال�سطورة الأمل��اين ميكايل �شوماخر .ل��دى لوي�س حملة �إع�لان�ي��ة �ضخمة لكنه مل مي��� ِ�ض ��س�ن��وات يف ال�شوارع
خ��ال��ف ه��ام�ي�ل�ت��ون ال �ت��وق �ع��ات بفوزه تعمل من �أجله" .و�أ�ضاف "لقد كانوا م �ث��ل لوي�س" .وت��اب��ع ع��ن مواطنه
على حلبة �إن�ترالغ��و���س الربازيلية ،ي�ضغطون ط��وال الوقت على ماك�س "لقد ب�ن��ى �شخ�صية ،وم�ع��رف�ت��ه �أنه
ثم �أ�ضاف ك�أ�س املركز ا ألوّل يف قطر وم��ن ث��م عمد م��دي��رو ال�سباقات �إىل �سيفوز بال�سباقات بالتزامن مع كون
وال �� �س �ع��ودي��ة اال� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي على التحقق من العديد من امل�سائل لأن مر�سيد�س القوة املهيمنة على مدى
ح�ل�ب�ت�ين ج��دي��دت�ين ،ل�ي�ت��أج��ل ح�سم ت��وت��و ك ��ان ي �ت��وج��ه �إليهم" و"لدى ال �� �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��ا� �ض �ي��ة ،جعلته
اللقب للمرة االوىل بني �سائقني ي�شري م��اك ����س �أك �ث��ر م ��ن � �س �ب��اق ملواجهته �شخ�صية �أق ��وى بكثري م��ن ماك�س"
الرتتيب �إىل تعادلهما يف النقاط قبل ح�ي��ث �أن �ه��م خ�ل��ف ظ �ه��ره ويتنمرون و�أن��ه بالن�سبة للهولندي فهو "عامه
ال���س�ب��اق االخ �ي�ر م�ن��ذ ع ��ام  ،1974عليه وي�خ��و��ض��ون املناف�سة بطريقة الأوّل ال��ذي ميتلك فيه �سيارة قادرة
على الفوز بانتظام ،بينما �سابقاً مل
وحتديداً منذ ال�صراع بني الربازيلي غري عادلة".

يكن مناف�ساً".
ي�أمل �إكلي�ستون �أن يقدّم الأحد �سباقاً
�أف �� �ض��ل م��ن "نادي ال�سباق" الذي
�شاهده اال�سبوع املا�ضي ،معترباً �أن
الفائز �سيكون الأكرث "حظاً".
ق��ال "هذا جيد للريا�ضة" و"�أعتقد
�أن النا�س كانوا يعرفون م�سبقاً هوية
الفائز يف ال�سنوات ال�سابقة" يف �إ�شارة
�إىل هيمنة مر�سيد�س وهاميلتون منذ
ع��ام  2014وب��داي��ة حقبة املحركات
الهجينة ،و"لكن هذا العام كان رائعًا.
لقد ك��ان من اجليد �أن حت�صل �أمور
خمتلفة بع�ض ال�شيء".
و�أ�ضاف "ال يوجد �أي عيب يف لوي�س،
لقد بذل ق�صارى جهده لكنه ح�صل
على الكثري من امل�ساعدة".
وح ّتى لو فاز هاميلتون بلقبه الثامن
القيا�سي ،فلن يغيرّ ذل��ك من وجهة
نظر �إكلي�ستون ب�ش�أن من يعتقد �أنه
�أف�ضل �سائق يف كل الأزمنة.
وق��ال �إن الأرجنتيني خ��وان مانويل
"فاجنيو ك��ان يف و�ضع رائ��ع مبا فيه
الكفاية ومل ي�ضطر �إىل ال�ب�ق��اء مع
فريق واح��د (ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة) ،وتابع
"خالل تلك الفرتة ،كان ال�سائقون
ي��وق �ع��ون ع� �ق ��وداً م��دت �ه��ا ع ��ام واح ��د
حتى يتمكنوا من االنتقال �إىل �أف�ضل
فريق" .و�أك ��د �أن ��ه ل�ط��امل��ا "اعتقدت
دائ ًما �أن (الفائز باللقب �أرب��ع مرات
ال �ف��رن �� �س��ي) �أل� ��ن ب��رو� �س��ت ك ��ان ح ًقا
الأف���ض��ل .ق��اد ال�سيارة مب�ف��رده دون
�أي م�ساعدة .كان عليه �أن يعتني بكل
�شيء �أثناء ال�سباق وكان دائماً زميله
يف الفريق يتمتع بكفاءة عالية جدًا".

الفجر الريا�ضي

نفاد تذاكر �سباق جائزة االحتاد الكربى للفورموال1
•• �أبوظبي-وام

�أعلن منظمو �سباق جائزة االحت��اد للطريان الكربى للفورموال
 1يف �أبوظبي لعام  2021عن بيع جميع تذاكر احلدث العاملي،
فيما ت�ستعد حلبة مر�سى يا�س ال�ستقبال فعاليات ومناف�سات
ال�سباق اخلتامي املرتقب.
و�شهدت تذاكر احلدث لهذا العام � اً
إقبال وا�سعًا مع عودة اجلماهري
�إىل مدرجات و�أرجاء حلبة مر�سى يا�س ملتابعة جمريات الإثارة يف
الن�سخة  13من �سباق جائزة �أبوظبي الكربى للفورموال.1
وك�شف املنظمون عن نفاد تذاكر جميع املدرجات يف حلبة مر�سى
يا�س نتيجة لإق�ب��ال جماهري الفورموال 1يف ال��دول��ة وخمتلف
�أنحاء العامل على احلدث الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي.

وي�شهد ال�سباق اخلتامي لبطولة العامل للفورموال 1مواجهة
حا�سمة جتمع ماك�س فري�ستابن� ،سائق فريق ريد بول ،مع لوي�س
هاميلتون ،من فريق مر�سيد�س� ،إذ ي�صل كل من ال�سائقني �إىل
ً
ليخو�ضا �سبا ًقا
�أبوظبي ويف ر�صيد كل منهما  369.5نقطة،
حا�س ًما على م�سار حلبة مر�سى يا�س بت�صميمه اجلديد ،ليتوج
من يتفوق فيه على غرميه بلقب بطولة العامل لل�سائقني.
وال تقت�صر فعاليات عطلة الأ�سبوع على �إثارة �سباقات ال�سيارات،
�إذ تعود حفالت مهرجان "يا �سالم" ملا بعد ال�سباق يف الن�سخة
 13م��ن ��س�ب��اق اجل��ائ��زة ال �ك�برى يف �أب��وظ�ب��ي ليتمتع جمهور
الفورموال 1ب ��أرب��ع �أم���س�ي��ات متتالية م��ن احل�ف�لات املو�سيقية
والغنائية ،تقام يف االحتاد بارك على جزيرة يا�س وحتييها نخبة
من �أ�شهر جنوم الغناء العامليني.

اخلميس  9ديسمبر  2021م  -العـدد 13412

9 December 2021 - Issue No 13412

Thursday

م�شاركة �إماراتية متميزة يف بطولة العامل
الباراملبية لرفعات القوة بجورجيا
امل�شاركة فيها كان االحتكاك ب�أبطال العامل يف املقام الأول واكت�ساب خربات جديدة مع
•• دبي -وام
م�ستويات عالية من الالعبني.
عادت �إىل �أر�ض الوطن بعثة املنتخب الوطني لرفعات القوّة بعد �أن �شاركت ببطولة و�أعرب عن ثقته يف �أن القادم �أف�ضل ملجموعة الالعبني الذين �شاركوا وقدموا كل ما
ال�ع��امل بجورجيا حيث ك��ان يف ا�ستقبالها ذي�ب��ان �سامل امل�ه�يري الأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة لديهم متمنياً لهم ولكل العبي رفعات القوة التوفيق .وامتازت بطولة العامل لرفعات
الباراملبية الإماراتية.
القوة بجورجيا بامل�ستوى العايل وق��وة املناف�سة بني جميع املنتخبات حيث �شهدت
من
الهدف
إن
�
..وقال
الوطني
املنتخب
أبطال
ل
املتميزة
امل�شاركة
و�أثنى املهريي على
م�شاركة وا�سعة للعديد من �أبطال العامل لرفعات القوة من �أ�صحاب الهمم.
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و�صول الفرق واملعدات �إىل حلبة يا�س ا�ستعدادا للفورموال  4000 1م�شارك يتفاعلون مع املبادرات
املجتمعية لبطولة العامل لل�سباحة ب�أبوظبي

•• �أبوظبي-وام

تزداد وترية احلما�س يف حلبة مر�سى يا�س مع بداية و�صول الفرق ومعداتها
ا�ستعدادا لل�سباق اخلتامي ملو�سم الفورموال  ،1و�سباق احل�سم على بطولة
ال�سائقني وال�ف��رق ال��ذي ت�ست�ضيفه �أب��وظ�ب��ي ،بعد مناف�سة م�شوقة خا�ضها
ال�سائقان ماك�س فري�ستابن ولوي�س هاملتون وفريقا مر�سيد�س وريد بل على
م��دار مو�سم  .2021وم��ع و��ص��ول ف��رق ال�ف��ورم��وال  1الع�شرة �إىل �أبوظبي،
تنطلق اال�ستعدادات ر�سم ًيا ل�سباق اجلائزة الكربى للفورموال 1يف �أبوظبي
الذي ت�ست�ضيفه حلبة مر�سى يا�س ،حيث تعج منطقة البادوك باحلركة ت�أهبا
لل�سباق رقم  22واخلتامي ملو�سم الفورموال 1لعام .2021
وت�شهد بطولة العامل للفورموال 1مناف�سة حمتدمة يف هذا العام على لقبي
ال�سائقني والفرق ،وتتجه �أنظار ع�شاق الفورموال 1يف جميع �أنحاء العامل �إىل
حلبة مر�سى يا�س مب�سارها اجلديد خالل عطلة هذه الأ�سبوع ملتابعة جمريات
و�أحداث �سباق احل�سم الذي تنطلق �شارة بدايته يف  12دي�سمرب ،وفيما �إذا كان
ماك�س فري�ستابن �سيتوج بلقب ال�سائقني لأول مرة يف م�سريته� ،أو �أن لوي�س
هاملتون �سيوا�صل �سيطرته على لقب البطولة للعام اخلام�س على التوايل.
و�سي�شهد ال�سباق مواجهة حا�سمة ي�ت��وج م��ن ي�ف��وز بها بلقب بطولة العامل
للفورموال 1لل�سائقني يف هذا املو�سم� ،إذ ي�صل كل من ماك�س فري�ستابن ولوي�س
هاميلتون �إىل حلبة مر�سى يا�س بر�صيد مت�ساو من النقاط بعد مو�سم حافل
بالإثارة ،ملواجهة ختامية حا�سمة .وهذه هي املرة الثانية يف تاريخ الفورموال1
التي يت�ساوى فيها املتناف�سان على لقب البطولة بعدد النقاط قبل ال�سباق
اخل�ت��ام��ي ،بعد كانت امل��رة الأوىل يف ع��ام  ،1974ويحط الهولندي الطائر
فري�ستاين مع البطل املتوج بلقب البطولة يف املو�سم املا�ضي لوي�س هاميلتون
يف �أبوظبي ويف جعبة كل منهما  369.5نقطة يف بطولة ال�سائقني  ..ويت�صدر
فري�ستابن ترتيب ال�سائقني بعد ت�سجيله  9ان�ت���ص��ارات يف مو�سم ،2021
متقدمًا على هاميلتون ال��ذي حقق  8انت�صارات يف املو�سم احل��ايل وع��اد بقوة
خالل ال�سباقات الثالثة الأخرية م�سج ً
ال ثالثة انت�صارات متتالية يف الربازيل
وقطر واململكة العربية ال�سعودية .ومع التعديالت اجلديدة على م�سار حلبة
مر�سى يا�س واملتوقع �أن ت�ضفي مزيدًا من احلما�س وتتيح مزيدًا من فر�ص

التجاوز على م�سارها البالغ طوله  5.28كم ،من املتوقع �أن يظل �سباق اجلائزة
الكربى يف �أبوظبي يف ذاكرة جمهور الفورموال 1ل�سنوات طويلة .وبعد مو�سم
حافل بالأحداث الدراماتيكية لفريق مر�سيد�س و�سائقه املخ�ضرم رقم ،44
�أت��اح الأداء القوي لل�سائق الربيطاين الوقوب على م�سافة واح��دة من اللقب
مع ماك�س فري�ستابن ،ويف حال �سجل هاميلتون الفوز يف �أبوظبي ف�إنه يتفوق
على �سجل مايكل �شوماخر� ،أح��د �أعظم �سائقي الفورموال ،1م�سجلاً ثمانية
ً
حمتفظا لنف�سه ب�أكرب عدد من
انت�صارات بلقب بطولة الفورموال 1لل�سائقني
�ألقاب البطولة يف م�سريتها الطويلة املمتدة على  70عامًا .ويف ح��ال �سجل
هاميلتون الفوز يف �أبوظبي ف�إنه يرفع ر�صيده من االنت�صارات �إىل ،104
معز ًزا مكانته بعدد االنت�صارات يف �سباقات الفورموال ،1وم�سجلاً با�سمه اللقب
اخلام�س على التوايل يف بطولة العامل لل�سائقني ،واللقب الثامن على التوايل
لل�صانعني لفريق مر�سيد�س م�ؤكدًا هيمنة الفريق املطلقة على مناف�سات هذا
اجليل من �سيارات الفورموال 1منذ اعتمادها يف ع��ام  .2014وك��ان �صعود
فري�ستابن �إىل �صدارة ترتيب ال�سائقني يف هذا املو�سم �أم� ًرا متوقعًا ،وبعد �أن
�سجل الهولندي فوزه الأول يف �سباق جائزة �أبوظبي الكربى للفورموال 1يف عام
 ،2020ف�إنه يطمح لت�سجيل فوزه العا�شر يف هذا املو�سم ولقبه الأول ببطولة
العامل للفورموال 1يف م�سريته الفريدة يف عامل الفورموال ،1التي ب��د�أت مع
فريق تورو رو�سو يف عام  1015حني كان بعمر  17عامًا �أ�صغر �سائق يدخل
مناف�سات البطولة عرب تاريخها الطويل.
وبعد �أن فر�ض فريق ريد بول هيمنته على بطولة الفورموال 1ما بني �أعوام
 2010و ،2013حقق خاللها الفريق حتت �إ�شراف كري�ستيان هورنر بطولة
العامل لل�صانعني �أربع مرات على التوايل ،فيما �سيطر �سائق الفريق ،الأملاين
�سيبا�ستيان فيتيل ،على لقب ال�سائقني خالل هذه الفرتة ،وي�سعى هورنر �إىل
العودة �إىل قمة الفورموال 1بعد غياب ثماين �سنوات .وبعد مو�سم حما�سي
�شهد العديد م��ن اللحظات امل�ث�يرة للجدل ب�ين الغرميني ال�ل��دودي��ن ،مب��ا يف
ذلك حادثي اال�صطدام بينهما يف حلبتي مونزا و�سيلفر�ستون ،بالإ�ضافة �إىل
ما �شهدته ال�سباقات الأخ�يرة من �أح��داث ت�ضمنت اخل��روج عن م�سار ال�سباق
وحادث اال�صطدام الذي جمعهما يف �سباق اجلائزة الكربى يف اململكة العربية
ال�سعودية ،يعد ال�سباق اخلتامي يف حلبة مر�سى يا�س مبناف�سة ندية ال ميكن

نابويل ولي�سرت و�سبارتاك

�صراع ثالثي حمتدم على الت�أهل يف يوروبا ليغ
�صرا ٌع ثالثي حمتدم على املركزين
الأول�ي�ن �ست�شهده اجل��ول��ة الأخرية
م � ��ن دور امل � �ج � �م ��وع ��ات مل�سابقة
ال� ��دوري الأوروب � ��ي "يوروبا ليغ"،
ب �ي�ن ن� ��اب� ��ويل الإي� � �ط � ��ايل و�ضيفه
ل�ي���س�تر ��س�ي�ت��ي االن �ك �ل �ي��زي اللذين
يلتقيان يف مواجهة قوية اخلمي�س،

و�سبارتاك مو�سكو الرو�سي ال�ساعي
ال�ستغالل نزالهما عندما يح ّل على
ليغيا وار� �س��و يف ب��ول �ن��دا .و�ضمنت
ح �ت ��ى الآن �أرب � �ع� ��ة ف � ��رق �� �ص ��دارة
جمموعاتها ال�ت��ي ت�ؤهلها مبا�شرة
اىل الدور الـ ،16هي ليون الفرن�سي
ومواطنه موناكو ،و�ست هام يونايتد

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9دي�سمرب  2021العدد 13412
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ .م .م.
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية B :
بتاريخ2021/08/26 :
املودعة بالرقم358206 :
بيانات الأولوية:
ب�إ�سم  :ازموت-بينيتي ا�س.بيه.ايه.
وعنوانة  :فيا مي�شيل كوبينو – 104 ،اي 55049-فياريجيو (ال اي) ،ايطاليا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة12 :
املركبات املائية؛ اليخوت
و�صف العالمة :الطلب عبارة عن جمموعة من عالمتني حيث العالمة االوىل يف املجموعة تتكون من
احلرف الالتيني  Bمكتوب بخط مميز باللون الذهبي والعالمة الثانية يف املجموعة تتكون من احلرف
الالتيني  Bمكتوب بخط مميز
اال�شرتاطات:
فعلي من لدية اعرتا�ض علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  9دي�سمرب  2021العدد 13412
منوذج �إعالن الن�شر

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :بريدج بوينت لو م م ح
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةBRIDGEPOINT LAW :
بتاريخ 2021/10/19:
املودعة بالرقم 362378 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :بريدج بوينت لو م م ح
املوطن  :مكتب رقم  ، 902برج بواية اخلليج ،اخلليج التجاري ،دبي ،االمارات العربية املتحدة,
 ,هاتف- 00971528611371 :امييلw.alkudmani@gmail.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 45 :
خدمات اال�ست�شارات القانونية
و�صف العالمة  :العالمة عبارة عن كلمتني  BRIDGEPOINT LAWباللغة االنكليزية
يعلو الكلمة االوىل �سهم داللة والكلمتني بااللوان االزرق والرمادي بح�سب ال�شكل املرفق
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

االنكليزي وباير ليفركوزن االملاين.
كما ت�أكد احتالل فريقني الو�صافة
هما غال�سكو رينجرز اال�سكتلندي
وريال بيتي�س اال�سباين.
وخال ًفا للنظام ال�سابق الذي ي�ؤهل
�صاحبَي املركزين االول�ين مبا�شرة
�إىل ال��دور االق�صائي ،يت�أهل فقط
مت�صدّر كل من املجموعات الثماين
اىل ال � ��دور الـ ،16ف�ي�م��ا يخو�ض
�أ��ص�ح��اب ال��و��ص��اف��ة م��واج�ه��ات �ضد
�أ� �ص �ح��اب امل��رك��ز ال �ث��ال��ث القادمني
من جمموعات دوري �أبطال �أوروبا
لإكمال عقد املت�أهلني.
وت� ��أك ��د ح �ت��ى الآن ق� ��دوم اليبزيغ
وب��ورو� �س �ي��ا دورمت ��ون ��د االملانيني،
ب ��ورت ��و ال�ب�رت� �غ ��ايل ،زن� �ي ��ت �سانت
ب �ط��ر� �س �ب��ورغ ال ��رو�� �س ��ي و�شرييف
ت�يراب���س��ول امل��ول��دايف ،م��ن امل�سابقة
القارية االم .كما �أن املنتخبات التي
حتتل املركز الثالث يف "يوروبا ليغ"
تت�أهل خلو�ض مواجهات ملحق �ضد
�أ�صحاب املركز الثاين يف جمموعات
امل �� �س��اب �ق��ة ال � �ق ��اري ��ة امل�ستحدثة
"كونفرن�س ليغ" لإكمال عقد الدور
الـ 16يف االخرية.
و�ست�شهد اجلولة االخرية مناف�سات
حمتدمة بعد �أن ت ��أجّ ��ل احل�سم يف
العديد منها حتى الرمق االخري.
يف املجموعة الثالثة ،ت��دور معركة
ن��اري��ة� ،إذ ال ت ��زال ال �ف��رق االربعة
ج �م �ي �ع �ه��ا مت �ل ��ك ف ��ر� ��ص اح �ت�ل�ال
املركزين االولني.
ي �ت �� �ص��در ل�ي���س�تر ��س�ي�ت��ي الرتتيب
ب��ر��ص�ي��د ث�م��اين ن�ق��اط وي �ح � ّل على
نابويل الثالث املتخلف عنه بنقطة
واح� ��دة ف �ق��ط ،يف م �ب ��اراة ن��اري��ة يف
جنوب �إيطاليا ،فيما يحل �سبارتاك
مو�سكو الثاين املت�ساوي بالنقاط مع
نابويل على ليغيا وار�سو البولندي
ال� � ��ذي مي �ل ��ك � �س ��ت ن � �ق� ��اط .وك� ��ان
ن��اب��ويل �أه� ��در يف اجل��ول��ة ال�سابقة
فر�صة ح�سم �أحد املركزين االولني
ب�سقوطه  1-2يف مو�سكو ،ويدخل
اىل املواجهة يف �أعقاب خ�سارة 2-3
على �أر��ض��ه ال�سبت �أفقدته �صدارة
الدوري االيطايل.
�أما لي�سرت بطل �إنكلرتا عام ،2016
يعاين حمل ًيا بعد �أن حقق فو ًزا واحدًا
يف مبارياته ال�ست االخ�يرة ،و�سقط
ن�ه��اي��ة اال� �س �ب��وع ��ض��د �أ� �س �ت��ون فيال
ليرتاجع اىل املركز احل��ادي ع�شر.
وب�ع��د �أن �ضمن ك��ل منهما احتالل
�أحد املركزين االولني عن املجموعة
اخلام�سة ،ي�ح� ّل غلطة ��س��راي على
الت�سيو يف العا�صمة االيطالية روما
يف ال�صراع على ال�صدارة.

•• �أبوظبي-وام

�شهدت املبادرات املجتمعية امل�صاحبة لبطولة العامل لل�سباحة للم�سافات
الق�صرية  25/م�ت�راً /ال�ت��ي �ستقام خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 16إىل 21
دي�سمرب  ،2021تفاعل  4000م���ش��ارك يف نحو � 160ساعة من
ور�ش العمل التي �أقيمت خالل الفرتة ال�سابقة ب�صفة جمانية لعموم
فئات جمتمع �أبوظبي.
ت�أتي املبادرات بتنظيم جمل�س �أبوظبي الريا�ضي بال�شراكة مع ال�شركة
الوطنية لل�ضمان ال�صحي – �ضمان واحتاد الإم��ارات لل�سباحة ،حيث
ت�ضمنت ه��ذه امل�ب��ادرات التي ت�سبق البطولة العديد من ور���ش العمل
التي تركز على توعية املجتمع وتثقيف الأطفال حول كيفية ال�سباحة
ب�أمان.
كما غطت ور�ش العمل عدداً من املجاالت املتنوعة مثل حتديد املخاطر
يف بيئة امل �ي��اه املختلفة وح��ول�ه��ا ،وتقييم ��س�لام��ة ظ ��روف ال�سباحة،
وكيفية ا�ستخدام امل�سبح وال�شاطئ ب�أمان ،والوقاية واال�ستجابة حلاالت
ال�ط��وارئ� ،إ�ضافة �إىل حتديد معدات ال�سالمة ال�ضرورية يف امل�سابح
وال�شواطئ.
وتقام املبادرات بالتعاون مع العديد من مزودي اخلدمات يف �أبوظبي
وم��ن �ضمنهم "�أبيك�س �سبورت�س �أكادميي" و"هاميلتون �أكواتيك�س"
و"�سول �سبورت�س �أكادميي" و"�أدفانتج �سبورت�س".
ويوفر جمل�س �أبوظبي الريا�ضي و"�ضمان" الفر�صة لع�شاق ال�سباحة
م��ن الأط �ف��ال للقاء ال�سلحفاة دان��ة تعويذة بطولة ال�ع��امل لل�سباحة
للم�سافات الق�صرية  25/م�ت�راً /ال�ت��ي �ستكون ح��ا��ض��رة يف خمتلف

الفعاليات والزيارات املدر�سية والأن�شطة الريا�ضية املجتمعية يف الفرتة
التي ت�سبق انعقاد البطولة.
وقال عارف حمد العواين الأمني العام ملجل�س �أبوظبي الريا�ضي :نويل
�أهمية ق�صوى ل�صحة و�سالمة �أفراد املجتمع ،خا�صة �أثناء ممار�ستهم
للأن�شطة الريا�ضية ،وتدعم هذه املبادرات والربامج جهودنا يف هذا
ال�سياق ،ومتثل �إ�ضافة مهمة �ضمن برنامج الفعاليات التح�ضريي
ملهرجان �أبوظبي العاملي للريا�ضات املائية وبطولة العامل لل�سباحة
للم�سافات الق�صرية  25/مرتاً./
و�أ�ضاف :ت�ساهم هذه املبادرات بتعزيز م�ستويات الن�شاط وال�صحة لأفراد
املجتمع ،وت�سليط ال�ضوء على املواهب ال��واع��دة ،و�أتوجه بال�شكر �إىل
ال�شركة الوطنية للت�أمني ال�صحي – �ضمان ،واحتاد الإمارات لل�سباحة،
وجميع ال�شركاء مل�ساهمتهم يف تنظيم هذه الربامج وجناحها.
بدوره قال حمد عبد اهلل املحيا�س ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة الوطنية
لل�ضمان ال�صحي � -ضمان :حتر�ص �ضمان على اال�ستثمار يف تعزيز
ال�صحة والرفاهية ل�سكان الإم ��ارات ب�شكل م�ستدام ،ونحن فخورون
مب�ساهماتنا يف تنظيم هذه املبادرات مل�ساعدة �أفراد املجتمع على االلتزام
بنمط حياة �صحي.
و�أ�ضاف  :توفر بطولة العامل لل�سباحة للم�سافات الق�صرية  25/مرتاً/
من�صة مثالية لت�شجيع �أفراد املجتمع على ممار�سة الريا�ضة ،ونهدف
من خالل هذا احلدث لتوظيف عالقتنا الوثيقة مع جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي الذين ي�شاركنا التزامنا بت�شجيع �أمناط احلياة ال�صحية ،من
�أجل توفري �إمكانية الو�صول �إىل درو�س ال�سباحة ودورات ال�سالمة فيها
جلميع �أفراد املجتمع جماناً.

�أتلتيكو مدريد �إىل ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا
خطف �أتلتيكو مدريد الإ�سباين بطاقته اىل ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا يف كرة القدم بتغلبه على م�ضيفه بورتو الربتغايل
 1-3م�ستفيدًا من �سقوط ميالن الإيطايل على �أر�ضه �ضد ليفربول االنكليزي ،فيما ح�سم جاره ريال �صدارة جمموعته بفوزه
�2صفر على �ضيفه �إنرت االيطايل ،يف اجلولة ال�ساد�سة والأخرية لدور املجموعات.يف املجموعة الثانية ،كان بطل �إ�سبانيا بحاجة �إىل الفوز وتعرث �شريكه يف املركز الثالث ميالن ،حامل لقب امل�سابقة �سبع
مرات� ،أمام ليفربول البطل �ست مرات ،ل�ضمان ت�أهله ،فكان له ما �أراد بف�ضل �أهداف الفرن�سي �أنطوان غريزمان ()56
والأرجنتينيني �أنخل كوريا ( )90ورودري�غ��و دي بول ( ،)2+90فيما �سجل �سريجيو �أوليفريا الهدف الوحيد لبورتو
( 6+90من ركلة جزاء).
وارتفع عدد الأندية املت�أهلة �إىل  12هي ف�ضال عن �أتلتيكو مدريد ،مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي وباري�س �سان جرمان
الفرن�سي (املجموعة االوىل) وليفربول (الثانية) و�أياك�س �أم�سرتدام الهولندي و�سبورتينغ الربتغايل (الثالثة) وريال
مدريد الإ�سباين و�إنرت ميالن الإيطايل (الرابعة) وبايرن ميونيخ الأملاين (اخلام�سة) ومان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
(ال�ساد�سة) وت�شل�سي االنكليزي حامل اللقب ويوفونتو�س الإيطايل (الثامنة).
وانتزع �أتلتيكو و�صافة املجموعة من بورتو بعدما رفع ر�صيده �إىل �سبع نقاط بفارق نقطتني �أمام الفريق الربتغايل
ليبقى ع��زا�ؤه الوحيد ا�ستكمال م�شواره القاري يف م�سابقة ال��دوري الأوروب��ي "يوروبا ليغ" حيث �سيخو�ض ملحقاً مع
�أ�صحاب املركز الثاين يف امل�سابقة ذاتها.
وخال ًفا للنظام ال�سابق الذي ي�ؤهل �أ�صحاب املركز الثالث يف جمموعات دوري االبطال مبا�شرة �إىل الدور الثاين من
يوروبا ليغ ،تخو�ض االندية اعتبا ًرا من املو�سم احلايل ملحقًا �ضد الفرق التي حتتل الو�صافة يف جمموعاتها
يف الدوري االوروبي ،لإكمال عقد املت�أهلني اىل الدور الـ.16
وكان بورتو بحاجة اىل التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي يف ظل خ�سارة ميالن الذي خرج
خايل الوفا�ض بحلوله يف املركز الأخري بر�صيد �أربع نقاط.
ويف املباراة الثانية يف �سان �سريو ،حرم ردي��ف ليفربول ميالن من حتقيق املعجزة
وبلوغ ثمن النهائي بعد �أن ك�سب الفريق االيطايل نقطة واحدة يف املباريات الأربع
الأوىل.
وكان ميالن البادئ بالت�سجيل عرب مدافعه الإنكليزي فيكايو توموري (،)29
لكن ليفربول رد بهديف امل�صري حممد �صالح ( ،)36ال�سابع له يف امل�سابقة هذا
املو�سم ،والبلجيكي ديفوك �أوريغي (.)55
وه��و الفوز الثاين لليفربول على ميالن يف �أرب��ع مواجهات بني الفريقني يف
دوري االبطال مقابل خ�سارة وتعادل.
وخا�ض ليفربول املباراة بت�شكيلة رديفة �ضمنها ثالثة العبني �أ�سا�سيني فقط
هم حار�س املرمى الربازيلي �ألي�سون بيكر واملهاجمان �صالح وال�سنغايل
�ساديو مانيه.
يف املجموعة الثالثة ،حقق �أياك�س �أم�سرتدام العالمة الكاملة �أي�ضا يف دور
املجموعات للمرة الأوىل يف تاريخه عندما تغلب على �ضيفه �سبورتينغ
الربتغايل  2-4على ملعب "يوهان كرويف �أرينا".
وبات ليفربول و�أياك�س اول فريقني �إنكليزي وهولندي يحققان العالمة
الكاملة يف دور املجموعات يف امل�سابقة القارية العريقة ،و�سبقهما اىل ذلك
ميالن ( )1993-1992و�سان جرمان ( )1995-1994و�سبارتاك
مو�سكو الرو�سي ( )1996-1995وبر�شلونة الإ�سباين ()2003-2002
ومواطنه ريال مدريد ( 2012-2011و )2015-2014وبايرن ميونيخ
( .)2020-2019و�سجل العاجي �سيبا�ستيان هالري ( 8من ركلة جزاء)
والربازيليان �أن�ت��وين ( )42وداف�ي��د نريي�ش ( )58و�ستيفن بريخوي�س ()62
�أهداف �أياك�س �أم�سرتدام ،ونونو �سانتو�س ( )22والربازيلي برونو تاباتا ( )78هديف
�سبورتينغ.
وت�صدر �أياك�س بر�صيد  18نقطة بفارق ت�سع نقاط �أمام �سبورتينغ مطارده املبا�شر،
عل ًما �أن الفريقني كانا �ضامنني ت�أهلهما يف ثمن النهائي.
وهو الهدف العا�شر لهالري يف امل�سابقة هذا املو�سم فانفرد ب�صدارة الئحة الهدافني
بفارق هدف واحد �أمام �شريكه ال�سابق مهاجم بايرن ميونيخ الدويل البولندي
روبرت ليفاندوف�سكي.
وبات هالري ثاين العب فقط يف تاريخ امل�سابقة القارية العريقة يهز ال�شباك
يف املباريات ال�ست ل��دور املجموعات ،بعد الهداف التاريخي للم�سابقة
الدويل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مو�سم  2018-2017عندما
كان يدافع عن �ألوان ريال مدريد اال�سباين.
ويف املجموعة ذاتها� ،أنهى بورو�سيا دورمتوند الدور الأول بفوز معنوي
كبري عندما �أكرم وفادة �ضيفه ب�شيكتا�ش الرتكي بخما�سية نظيفة.

بعد جرعة كورونا الداعمة ..ملاذا ن�شعر بالعط�ش؟
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العثور على جيف  100هر
يف منزل ثمانيني

ي�صمم جممع ًا م�صغر ًا لل�سناجب يف حديقة منزله
ق��ام �أح��د حمبي احل�ي��وان��ات ببناء جممع م�صغر مذهل للحياة
الربية يحتوي على م�سبح وكابينة عيد امليالد لل�سناجب وحيوانات
�أخرى تزور منزله� .أم�ضى الأ�سرتايل بول �إيفريت 38 ،عاماً ،من
غرمي�سبي ،وقت فراغه يف بناء املجمع ،للحيوانات لال�ستمتاع بها
ابتداء من ال�سناجب وانتهاء بالقنافذ.
وقد ا�ستثمر بول ،وقت فراغه يف بناء املالذ للحيوانات على مدار
الثمانية ع�شر �شه ًرا املا�ضية ،حيث ا�ستخدم قطعاً من اخل�شب
ل�صنع م�سبح وكابينة خ�شبية لعيد امليالد ،وعدة �أ�شياء �أخرى.
كانت م�شاريعه املبتكرة و�سيلة بالن�سبة له لتجنب ق�ضاء �أوقات
ط��وي �ل��ة يف ت���ص�ف��ح و� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي اخل��ا� �ص��ة به
وا�ستخدام هاتفه ل�ساعات متتالية.
وق��ال ال�سيد �إيفريت" :ا�شرتيت املنزل لتجديده وبيعه يف وقت
الحق ،وعندما بد�أت العمل ،الحظت وجود عدد كبري من ال�سناجب
يف احل��دي�ق��ة ،ففكرت ببناء م�لاذ لها" و�أ� �ض��اف" :لقد �صممت
وم�سبحا وكابينة عيد امليالد لل�سناجب" يزور
برجا و�أراج�ي� ً�ح��ا
ً
ً
احلديقة الآن الكثري من احليوانات التي ت�أتي لتجربة ابتكارات
بول اخل�شبية ،حيث الحظ بول وجود ما ال يقل عن � 10سناجب
وثمانية ثعالب وقنفذين ي�ستخدمون املالذ الذي �صنعه.

عُ�ثر على جيف ح��وايل مئة هر الأح��د املا�ضي يف منزل
رجل ثمانيني يف جنوب فرن�سا ،فيما ُوجد ما يقرب من
ع�شرين قطا �آخر على قيد احلياة لكن يف و�ضع مزر ،على
ما �أفادت جمعية متخ�ص�صة االثنني.
ومت ال�ع�ث��ور ع�ل��ى اجل �ي��ف ،و�أك�ثري�ت�ه��ا ك��ان��ت مو�ضوعة
يف علب بال�ستيكية �أو خ�شبية مغلقة ،بعد �إدخ��ال هذا
املتقاعد البالغ  81عاماً �إىل امل�ست�شفى يف مدينة ني�س
ال�ساحلية الفرن�سية ،ع�ل��ى م��ا �أف ��ادت �صحيفة "ني�س
ماتان" املحلية.
ودعيت جمعيات عدة للرفق باحليوان للتدخل من جانب
قريبة لهذا الرجل اكت�شفت هذه اجليف .ويف املح�صلة،
عُرث على جيف حوايل مئة هر داخل املنزل ويف حميطه،
ف� ً
ضال ع��ن بقايا �سناجب وج��رذان وف� ّ�ك كلب .و�أو�ضح
فيليب دي �ج��اك رئ�ي����س "ال ت��ري�ب��و دو فورمييه" ،وهي
�إح��دى اجلمعيات التي تدخلت يف احل��ادث��ة� ،أن �أكرثية
الهررة كانت قد نفقت عند و�ضعها يف هذه العلب ،نظراً
�إىل و�ضعيتها ،لكن "نعتقد �أن اثنني منها على الأقل
�أودعت العلبة وهي على قيد احلياة ومت �إنقاذ �أكرث من
ع�شرين هرا كانت ال تزال على قيد احلياة لكنها يف و�ضع
مزر ،و�أودعت لدى �أطباء بيطريني �أو متطوعني.

جتولوا بجثة �صديقهم على منت دراجة
ب�ط��ري�ق��ة غ��ري�ب��ة م��ن ن��وع �ه��ا ،ق��ام��ت جم�م��وع��ة م��ن ال���ش�ب��اب يف
الإك��وادور ،بتوديع �صديقهم املتويف ،عرب �أخ��ذ جثته بجولة على
ال��دراج��ة النارية .و�أق��دم �أ�صدقاء ال�شاب املتويف� ،إري��ك �سيدينو،
على رفع جثة �صديقهم املقتول ،بعد �أن �أطلق عليه مهاجمان النار
بينما كان يف طريقه حل�ضور جنازة.
وح�م��ل الأ� �ص��دق��اء �سيدينو م��ن نع�شه يف بورتوفيغو مبقاطعة
مانابي بـ الإكوادور ،و�أخذوا جثته يف جولة وداعية ،وفقا ل�صحيفة
"دايلي ميل" الربيطانية .ويظهر مقطع فيديو جمموعة ال�شباب
وهي ت�ضع جثة ال�شاب بطريقة غريبة خلف �سائق الدراجة ،فيما
يجل�س �صديق �آخر خلف اجلثة لتثبيتها �أثناء اجلولة ،حيث �شوهد
ح�شد كبري �أي�ضا كان قد جتمع ملراقبة هذه الواقعة الغريبة.
وهم بع�ض الأ�صدقاء الذين �ساعدوا يف و�ضع املقتول على الدراجة،
بالهتاف والت�شجيع والغناء ،يف م�شهد غريب.
وزعمت املجموعة �أنها ح�صلت على �إذن من والدي �إريك لتوديعه،
لكن ال�سلطات و�صفت احلادثة ب�أنها "�شاذة" ،بينما مل تعتقل �أيا
من امل�شاركني يف �إخراج جثة ال�شاب من نع�شه.

يربح  3.4مليون دوالر ب�أرقام
جاءته يف املنام

بعثت بر�سالة �إىل �أهلها وحفرت قربها

�أُجربت امر�أة على حفر قربها بيديها قبل �أن تتلقى ر�صا�صات يف
ج�سدها تنهي حياتها.
ويف التفا�صيل التي �أوردتها �صحيفة "ال�صن" الربيطانية �أم�س
الأول الثالثاء ف ��إن ال�شرطة الربازيلية عرث على رف��ات �أماندا
�ألبا�ش ( 21عاما) ،بعدما اعرتف قاتلها بارتكاب جرمية القتل،
وقادهم �إىل املكان.
ووج��دت ال�شرطة الربازيلية رف��ات الفتاة مدفونة على �شاطئ
مدينة �إرابريوبا نورت دي الغون يف والية �سانتا كاتارينا ،جنوبي
الربازيل ،اجلمعة املا�ضية.
واع�ترف القاتل ب ��أن �أطلق ر�صا�صتني على ج�سد الفتاة بعدما
�أمت��ت حفر قربها على ال�شاطئ ،ووق�ع��ت اجل��رمي��ة يف منت�صف
نوفمرب املا�ضي.

ماريان ماكجوان حت�ضر العر�ض الأول لفيلم  The Greatيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

النيابة امل�صرية تك�شف م�صر ..خطوة مهمة من �أجل �أ�صحاب الهمم متثال �شمعي لـ توبا بويوك�ستون
م�صري فتاة املنيا

ك�شفت النيابة العامة يف م�صر عن
مالب�سات اختفاء فتاة مبحافظة
املنيا جنوبي القاهرة ،ليل الثالثاء
الأرب�ع��اء ،بعدما انت�شرت �شائعات
ح��ول اختطافها ،كما �أع�ل�ن��ت عن
�إلقاء القب�ض على � 21شخ�صا من
املحر�ضني على ال�شغب املرتبط
بهذه الق�ضية وامل�شاركني فيه.
و�أو� �ض �ح ��ت ال �ن �ي��اب��ة يف ب �ي��ان لها
�أن�ه��ا تلقت ب�لاغ��ا ي��وم  2دي�سمرب
اجل � ��اري ب�ت�غ�ي��ب ال �ف �ت��اة "مرينا
عزيز" مبركز �سمالوط مبحافظة
املنيا بعدما خرجت م��ن م�سكنها
حل�ضور در���س علمي ،وبالتزامن
م ��ع ال �ب�ل�اغ مت ت� ��دول من�شورات
ع� ��دة ب ��واق ��ع خم�ت�ل�ف��ة للتوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ادع ��ي ف�ي�ه��ا لأ�سباب
غري �صحيحة اختفاء الفتاة.
و�أ�ضاف البيان �أن هذه املن�شورات
ك ��ان م��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن ت�ف���ض��ي �إىل
وقوع فتنة بني املواطنني ،وب�سبب
ت�ل��ك ال���ش��ائ�ع��ات جتمهر ع��دد من
الأ�شخا�ص �صباح يوم اخلام�س من
ال�شهر ذاته بقرية نزلة العمودين
معطلني ح��رك��ة امل ��رور احتجاجا
ع� �ل ��ى ت �غ �ي��ب ال � �ف � �ت ��اة ،فانتقلت
�إل�ي�ه��م ق��وة م��ن ال�شرطة وطلبت
م�ن�ه��م ف����ض جت�م�ه��ره��م وت�سيري
حركة امل��رور ،فلم ميتثلوا و�ألقوا
احل �ج��ارة ع�ل��ى ال �ق��وات م��ا دفعها
لتفريقهم بقنابل م�سيلة للدموع،
ومتكنت من �إلقاء القب�ض على 3
ممن حر�ضوا على التجمهر و18
من امل�شاركني فيه.

ا�ستجاب الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي خالل فعاليات احتفالية
"قادرون باختالف" ،لأ�صحاب الهمم وذوي القدرات اخلا�صة ،ملقرتح
قدمته �إح��دى امل�شاركات ،من �أج��ل حتويل امل��ؤمت��ر ال��دوري ال��ذي تقيمه
م�صر �سنويا احتفا ًء ودعما لذوي الهمم� ،إىل م�ؤمتر عاملي ،بحيث ميكن
لنظرائهم يف العامل العربي خ�صو�صا والعامل عموما احل�ضور وامل�شاركة.
وق ��ال ال�سي�سي ،يف م�ع��ر���ض ح��دي�ث��ه م��ع �صاحبة امل �ق�ترح ،وه��ي البطلة
الباراملبية رحمة خالد (وهي �أول مذيعة م�صابة مبتالزمة داون) ا�ستجابة
ملقرتحها" :جهزوا الدعوات ،ونادوا النا�س من كل دول العامل ..و�سننظم
االحتفالية ..و�س�أكون �أول احلا�ضرين" ،معطيا بذلك ال�ضوء الأخ�ضر من
�أجل �إطالق فعالية عاملية على �أر�ض م�صر مب�شاركة �أ�صحاب الهمم وذوي
القدرات اخلا�صة.
وتوا�صل موقع "�سكاي نيوز عربية" مع �صاحبة املقرتح البطلة الباراملبية
رحمة خالد ،والتي نقلت والدتها ال�سيدة �أمل عطيفة قولها �إن من بني
�أه��داف تلك الدعوة هو �إظهار �أن �أ�صحاب الهمم ق��ادرون باختالف على
امل�شاركة واالندماج ويف املجتمع" ،والدليل �أن (رحمة) مذيعة يف �إحدى
القنوات البارزة يف م�صر".

العراق ي�ستعيد �أهم قطعة �أثرية منهوبة
�أعلنت ال�سلطات العراقية �أم�س الأول الثالثاء ،ع��ودة "لوح غلغام�ش"،
التاريخي الذي يقدر عمره بـ 3500عام �إىل البالد مب�ساعدة الواليات
املتحدة ،الأم��ر ال��ذي و�صفته بـ"االنت�صار" على �سراق "تاريخ وح�ضارة"
البالد.
وجرى ت�سليم اللوح خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك لوزيري اخلارجية ف�ؤاد
ح�سني والثقافة وال�سياحة والأثار ح�سن ناظم .وقال وزير الثقافة والأثار
خالل امل�ؤمتر �إن لوح غلغام�ش "له �أهمية كبرية لأنه من �أقدم الن�صو�ص
الأدبية يف تاريخ العراق".
وال ّلوح الأثري م�صنوع من الطني ومكتوب عليه بامل�سمارية جزء من "لوح
حلم غلغام�ش" ال��ذي يُعترب �أح��د �أق��دم الأعمال الأدبية للب�شرية ويروي
مغامرات �أحد امللوك الأقوياء لبالد ما بني النهرين يف �سعيه �إىل اخللود.
وقال رئي�س هيئة الأثار والرتاث يف وزارة الثقافة ليث جميد لوكالة فران�س
بر�س �إن اللوح "�سرق خالل �أعمال نب�ش يف موقع �أثري عام  "1991فيما
كان العراق غارقاً يف حرب اخلليج الأوىل .و�أعترب وزير الثقافة �أن ا�ستعادة
اللوح "ر�سالة لكل الذين هربوا �أثارهم وتالعبوا فيها وباعوها يف املزادات
العاملية ،بان امل�آل الأخري �سيكون ا�سرتدادها".

ك���ش�ف��ت �إح � ��دى م �ت��اح��ف ال���ش�م��ع عن
حت�ضري متثال �شمعي للنجمة الرتكية
توبا بويوك�ستون ،فقد �ُ��ص��ورت بـ 96
كامريا خمتلفة بتقنية جديدة ،ومن
املقرر �أن ينتهي الت�صميم بعد � 8أ�شهر
 .ومل تع ّلق توبا بعد على هذا اخلرب،
يف ح�ين ع�ّب�رّ جمهورها ع��ن �سعادتهم
بذلك.
وك ��ان ت� ��داول رواد م��واق��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي �� �ص ��ورة �أظ � �ه ��رت زف ��اف
النجمني الرتكيني توبا بويوك�ستون
ومراد يلدرمي ،الأمر الذي �ش ّكل �ضجة
كبرية بني املتابعني ،الذين ا�ستغربوا
م��ن ه ��ذا الأم� ��ر وب��الأخ ����ص �أن مراد
متزوج من ملكة جمال املغرب ال�سابقة
�إمي��ان الباين ،مت�سائلني عن موقفها
من ذل��ك� ،إال �أن ال�صورة من م�سل�سل
"عا�صي" الذي جمعهما منذ �سنوات،
وح�ق��ق جن��اح��ا ك�ب�يرا ون�سب م�شاهدة
عالية على "�إم بي �سي".

قال رجل �أ�سرتايل �إن حلماً حول الفوز باليان�صيب زوده
بالأرقام التي ا�ستخدمها للفوز باجلائزة الكربى التي
و�صلت �إىل حوايل  3.4مليون دوالر.
و�أخرب الرجل من �إدواردزتاون ،جنوب �أ�سرتاليا ،م�س�ؤويل
اليان�صيب �أنه كان ي�ستخدم نف�س املجموعة من الأرقام
للم�شاركة يف �سحوبات اليان�صيب لعدة �سنوات ،بعد �أن
�شاهد هذه الأرقام املنام.
وق ��ال ال��رج��ل ال ��ذي مل ي�ت��م الك�شف ع��ن ا��س�م��ه "الآن،
�سيكون من ال�صعب ت�صديق هذا ،لكن منذ �سنوات ،حلمت
بالأرقام وكنت �أ�ستخدمها منذ ذلك احلني ،لقد كان هذا
احللم طريقي للفوز ،فقد تبعت حد�سي وواظبت على
ا�ستخدام نف�س الأرقام حتى ابت�سم يل احلظ".
وا�ستخدم الرجل الأرق��ام التي جاءته يف املنام يف بطاقة
اليان�صيب يوم الأح��د ،وانتهى به الأم��ر بالفوز بجائزة
بلغت قيمتها  3،383،164.51دوالر.
وعلم الرجل املحظوظ بفوزه باجلائزة �صباح االثنني،
ح�ي��ث ق��ال "ذهبت ل���ش��راء بع�ض ال�ب�ق��ال��ة ه��ذا ال�صباح
عندما قررت التحقق من بطاقتي ،وعندما قمت مب�سح
البطاقة �ضوئياً ،مل يظهر مبلغ اجلائزة ،لذلك اعتقدت
�أنني قد فزت بجائزة كبرية ،فذهبت مبا�شرة �إىل املكتب
الرئي�سي بعد ذلك ملعرفة قيمة اجلائزة ،واكت�شفت �أنني
فزت باجلائزة الكربى".

مغامرة يف الغابة ..وفواكه ا�ستوائية بنكهة �سورية
على حماذاة طريق طرطو�س بانيا�س الدويل ،تنقلك
بقعة �ساحرة مب�ساحة � 8آالف مرت مربع من زحام
ال �� �س �ي��ارات ودخ��ان �ه��ا �إىل ال�ط�ب�ي�ع��ة ،يف رح �ل��ة �أ�شبه
ب��امل �غ��ادرة �إىل دول ��ة �أخ� ��رى ،لتحط رح��ال��ك يف غابة
ا�ستوائية ،فرتوي ظم�أك بك�أ�س ع�صري ذو طعم فريد،
وت�ستمتع بتذوق �أن��واع خمتلفة من الفاكهة الغريبة
بنكهات �شهية.
متكن ح�سن من حتويل رقعة �أر�ضه يف قرية "بالطة
غربية" �إىل غابة �ساحرة تنت�شر فيها �أ�شجار البابايا
والأفوكادو وال�شوكوالتة "�سابوتي الأ�سود" والليت�شي
واجلوافة و�أ�صنافا عديدة من امل��وز ،التي مل ي�ألفها
ال�سوريون �سابقا كفاكهة حملية.
"املغارة اال�ستوائية" كما ي�سميها مالكها ،ا�ستطاعت
�أن ت�سرق من ح�سن �شغفه بالإعالم ،ودفعته للتفرغ
لإجن��اح م�شروعه ال��زراع��ي ،مبتدئا ب� ��أدوات ب�سيطة
و�أن ��واع حم��دودة مل تتجاوز الأرب �ع��ة �أ��ص�ن��اف لت�صل
اليوم اىل ما يقارب الت�سعني �صنفا ،متحدّيا الظروف

�شاكريا تعلق على ت�صريحات
الأمري ويليام

علقت املغنية العاملية �شاكريا على ح�سابها على موقع التوا�صل االجتماعي رداً
على ت�صريحات الأم�ير ويليام دوق كمربيديج ال��ذي ك��ان قد �صرح خالل
ب��رن��ام��ج "Time To Walk series for Apple
� "Fitnessأن واحدة من �أف�ضل الأغنيات التي يحبها
�أط�ف��ال��ه ه��ي �أغ�ن�ي��ة " "waka wakaوخ��ا��ص� ًة ابنته
��ش��ارل��وت ال�ت��ي اع �ت��ادت على ال��رك����ض وال��رق����ص يف �أنحاء
املنزل على �إيقاع الأغنية ليالقيها �أخوها ويقلدها.
وجاء يف تعليق �شاكريا على ح�سابها �":سعيدة للغاية لأن الأمرية
�شارلوت �أحبت املو�سيقى التي �صنعتها" .ولقيت تغريدة �شاكريا
الكثري من الإعجابات والتعليقات بعد ن�شرها.

املناخية الالزمة لإنتاج هذا النوع من الفاكهة.
ع��ن ال �ب��داي��ات ي ��روي ح���س��ن حم�م��د لـ"�سكاي نيوز
عربية" قائال �أن فكرة م�شروعه بد�أت يف العام 2013
عندما ك ّلف م��ع ع��دد م��ن زم�لائ��ه يف موقع �إعالمي
�سوري بتوثيق الفاكهة اال�ستوائية يف �سوريا ،وخالل
اجلوالت تعرف �إىل جمموعة كبرية من هذه الأ�شجار
التي قرر زراعتها م�ستفيدا من وجود جتويف �صخري
بجانب منزله يت�سم برتبة منا�سبة ملثل هذا النوع من
الأ��ش�ج��ار ،كونه ينخف�ض عن م�ستوى �سطح البحر
وحممي من الريح.
بجهد فردي متكن ح�سن من تهيئة الظروف املناخية
ال�لازم��ة ل��زراع��ة ه��ذا النوع من الفاكهة ،والتي تعد
�إحدى �أهم العقبات التي واجهت هذا امل�شروع ،ف�أن�ش�أ
ط�ب�ق��ة م�ط��ري��ة م��ن خ�ل�ال �أن��اب �ي��ب ت�غ�ط��ي امل�ساحة
ب��أك�م�ل�ه��ا يتحكم ب�ه��ا كيفما �أراد ويف ال��وق��ت الذي
يحتاجه� ،أم��ا ال�ب��ذار فا�ستعان مبعارفه و�أ�صدقائه
املغرتبني لري�سلوا له ما يحتاجه.

ارتداء الكمامة �أم التباعد
االجتماعي؟ درا�سة حت�سم اجلدل
وج ��دت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة �أن ارت ��داء
الكمامة ،بغ�ض النظر عن نوعها،
�أف���ض��ل م��ن التباعد االجتماعي،
من حيث وقاية النا�س من فريو�س
كورونا امل�ستجد.
وي �ع �ت�ب�ر ارت � � � ��داء ال �ك �م ��ام ��ة من
الإج��راءات ال�ضرورية يف جل دول
العامل للحد من انت�شار "كوفيد-
 ،"19رغ� ��م �أن ب �ع ����ض العلماء
ي�شككون يف فعاليتها.
وح�سب ما ذك��رت �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية ،ف ��إن الدرا�سة
اجل� ��دي� ��دة ،ال �ت��ي �أج� ��راه� ��ا فريق
م��ن اخل �ب�راء ب��ال��والي��ات املتحدة
و�أملانيا ،وجدت �أن ارتداء الكمامة
"ميكن �أن يقلل خماطر التقاط
الفريو�س بن�سبة ت�صل �إىل 225
مرة ،مقارنة باالعتماد فقط على
قاعدة الثالثة �أمتار".
وقال الباحثون �إن "ارتداء الكمامة
يوفر حماية فعالة للغاية".
و�أ�ضافوا�" :إذا وفقت �أمام �شخ�ص
م�صاب بكورونا ملدة  5دقائق و دون
كمامة ،ففر�صة التقاط الفريو�س
تبلغ  90يف املئة ،حتى مع احرتام
م�سافة التباعد".
وتابعوا" :يف حني �إذا كانت مرتديا
ال �ك �م��ام��ة� ،سي�ستغرق الأم� ��ر 30
دق �ي �ق��ة ل�ي���ص�ل��ك خ �ط��ر التقاط
الفريو�س".
وخ �ل �� �ص��وا �إىل �أن ال �ن �ت��ائ��ج التي
ت��و� �ص �ل��وا �إل �ي �ه��ا "ت�شري �إىل �أن
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي �أق ��ل �أهمية
من الكمامة".

